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ساختار نظام بینالملل و تحلیل سیاست ترکیه در برابر داعش
جعفر نقدی عشرتآباد -1رضا گرشاسبی - 2هادی صادقی اول

3

دریافت -1331/7/11 :پذیرش1331/1/11 :

چکیده
هدفاینمقالهبررسیتغییردراستتراتژیترکیتهدرقبتالداعتشازحمایتتبته
مبارزهاست.بهمنظورفهماینموضوعازرویکردساختارنظامبینالمللکهتلفیقیاز
ساختارِسیطرهجویانهمنطقهایوساختارِطردکنندهفرامنطقهایاست،استفادهشدهکه
نشانمیدهدچراترکیهبهاینتغییربزرگدستزدهاست.بدینمنظورباگردآوری
منابعکتابخانهایواسنادی،ازروشتوصیفی-تحلیلیاستفادهشده است.یافتتههتای

تحقیقنشانمیدهدبهدلیلالزاماتساختارمنطقهایناشیازقتدرتگیتریکردهتا،
محورمقاومتوروستیهبتهعنتواننیروهتایستیطرهجتویمقابتلترکیتهازیکستوو
فشارهایسیستمیفرامنطقهایناشیازاعتبتارزداییترکیتهدربرابترامریکتا،اتحادیته
اروپتتا،نهادهتتاوافکتتارعمتتومیجهتتانیازستتویدیگتتر،ترکیتتهناچتتاربتتهچتترخش
استتتراتژی درسیاستتتختتودمقابتتلداعتتششتتدهاستتت.بنتتابراین،ایتتننتتوع
تجدیتتدنظرطلبیازیت ستتنتواقعگرایانتتهمبتنتتیبتتربازیتتابیقتتدرتوامنیتتتملتتی
سرچشمهمیگیردنتهازستنتانقالبتیگتریمبتنتیبترارادهواقعتیبترایمبتارزهبتا
تروریسم .
واژگان کلیدی :ترکیه،ساختارمنطقهای،ساختارفرامنطقهای،داعش.
.3دانشآموختهدکتریروابطبینالمللدانشگاهآزاداسالمیواحدعلوموتحقیقتاتاصتفهان،اصتفهان،ایتران(نویستنده
مسئول) j.n2077@gmail.com
.2دانشجویدکتریمسائلایراندانشگاهمازندران،مازندران،ایرانkgarshasbi7@gmail.com
.1استادیارعلومسیاسیدانشگاهشیراز،شیراز،ایران Hadi.sadeghi.aval@gmail.com
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مقدمه
ازجملهتحوالتعمدهمنطقهخاورمیانهکهتقریباازسال2131آغازوکمابیشتتاکنون
استمراریافته،گسترششعاععملیاتیداعشوجهانیشدناقداماتاینگروهبودهکهبهی



نگرانیعمدهبرایمجامعبینالمللیتبدیلشدهاست.بهطوریکهبهعنوانمثتالازبتدوامتر،
اوبامادر31سپتامبر.2132مازتشتکیلائتالفتیجهتانیبترای«تضتعی ودرنهایتتشکستت
داعش»سخنبرزبانآوردکهدرنهایت،کشورهاوسازمانهتایبیشتماریبترایشترکتدر
آناعالمهمکاریکردند.ترکیهیکیازاینکشورهابودکتهبتانتوعیرویکتردسینوستیدر
قبالداعش،علیرغمحمایتهایاولیهازداعش،سترانجامبتهایتنائتتالفمبتارزهبتاداعتش
پیوست.شایدآغازجدیچنتینرویکتردیبتهبیانیته22جتوالی2132وزارتامتورخارجته
ترکیهبرمیگرددکهطبقآنپیروی

مکالمهتلفنیمیاناوباماواردوغتان«،تعمیتقبخشتیدن

همکاریدوکشوردراینجنگ»موردموافقتقرارگرفت.درایتنمکالمته،اردوغتانتأییتد
کردکهحکومتترکیهدست یابیائتالفضدداعشرابهپایگاهنظامیاینجرلی
درجنوبترکیهدرونی

ودیتاربکر

چهارچوبخاصضمانتمیکنتد.ضتمناینکتهترکیتهاقتدامات

دیگریرانیزبرمبنایاینتعهددردستورکارقراردادکهعبارتنداز:اتخاذابتکارهتاییبترای
تعمیقنظارتهایمرزی،آغازحمالتهواییووعدهافزایشاینحمالتبهمواضعداعتش،
دستگیریقاچاقچیان،برنامهایستوبازرسیبزرگراههاجهتبررسیتانکرهتایحامتلنفتت،
تهیهفهرستعتدمورود 3یتاعتدمجتوازوممانعتتازورودافترادمشتکوهیتاجهادگرایتان
خارجیودرنهایتدستگیریشهروندانترهِمظنونبهتبعیتازداعشبود .
باوجوداینمواردبهنظرمیرسداقداماتترکیهدرضدیتباداعشدچارنتوعیازابهتام
درعملنیزبودهوترکیهازتمامتوانخودبرایمقابلتهبتاداعتشبهترهنگرفتتهوحتتیبنتابتر
دالیلتینظیترتضتعی موقعیتتلئوپلتیت

شتیعهونهضتتمقاومتتمنطقت هایوهمچنتتیندر

راستایمقابلهباتمایالتجداییطلبانهاکرادمنطقه،ازداعشاستتفادهابتزاریکتردهاستت.بتا
اینحالنمیتوانانکارکردکهدرمقاطعیترکیهبنابردالیلیباجدیتبهمخالفتبتاداعتش
پرداختهوعلیهآنانواردعملشدهاستکهبهنظرمیرسدتحتتتاییرفشتارهایمنطقتهایو
بینالمللیبودهاست.باتوجهبهمسالهمذکورپرسشاصلیمقالهایتناستتکته«ستاختارنظتام
1. No-Entery List
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بینالمللچهتأییریبرسیاستترکیهدربرابرداعشداشتهاست؟»فرضیهمقالهنیتزایتناستت
که«تحتتأییرفشارهایتحملناپذیرساختاریناشیازالزاماتمنطقهایوفرامنطقتهای،ایتن
کشوربرایبهرهوریازحمایتهایایاالتمتحتدهواتحادیتهاروپتاوهمچنتینتترمیمچهتره
دیپلماسیعمومیومنطقهایخودناگزیربهمبارزهبااینگروهتروریستیشد».باتوجهبهایتن
پرسشوفرضیهتالشمی شودتابااتکابترچتارچوبنظتریمعطتوفبتهتتاییرستاختارنظتام
بینالمللوتحوالتمنطقهایبرسیاستخارجیکشورها،بهارزیتابیعلتلچترخشسیاستت

ترکیهدرقبالداعشپرداختهشود .

چارچوب نظری
برایتحلیلوتبیینسیاستخارجیوروابطبینالملل،میتوانبهسهنظریهعمدهکتالن
یاساختارمحور،خردوکارگزارمحورورویکردهایتلفیقییاساختار–کارگزارمحوراشتاره
کرد.بها قتضتایماهیتتموضتوع،درایتنپتژوهش،اگرچتهتمرکتزبترمباحت ستاختاریو
کالننگر است؛امادرکنارآنبررویکردهایمعطوفبرنحتوهکتنشکتارگزاراننیتزبتادر

نظرداشتناقتضایبح وضرورتآنتوجهمیشود .
امادرتوضیحبیشترودرراستایتوجهبرمباحت ستاختاریدرنظتامبتینالملتلمتیتتوان
گفتساختارگرایی،دیدگاهیاستکهدرآنساختاربهطورفزاینتدهای،محدودکننتدهویتا
حتیتعیینکنندهرفتارکارگزاراست؛بهواقع،ساختارمقدمبرکارگزاراستوکارگزارتنهتا
دربسترساختاراستکهامکانکنشوتحرهمییابد.ایتننظریتههتا،ستطحتحلیتلرانظتام
بینالمللمیدانندوسیاستبینالمللراباارجاعبهساختارنظامبینالملتلتبیتینمتیکننتد.بته
تصورایننظریهها،نظامبینالمللضمنتأییربرهویتدولتها،بخشیازرفتارهاوایستتارهاو
هاراتعیینمیکند(رضایی .)32:3111،


اهدافسیاستخارجیدولت
ازمهمتریننظریههایساختاری،نظریهنئورئالیسمساختاریکنتوالتزاست.بتهتصتویر
وی،ساختار،ترتیبیانظمنهادهایسیاسیومجموعهایازشرایطمحدودکنندهایاستتکته
محدودیتهاییبررفتاردولتهاتحمیلمیکند(مشیرزاده)332:3132،؛بنابراین،برایتبیتین
مناسبسیاستوروابطبینالملل،بایدبهنظریههایسطحیاتصویرسومکتهبترستاختارنظتام
بینالمللتأکیدمیکنندوعلتاصلیتحوالتبینالمللهستتند،رجتوعکترد(استدی:3113،
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.) 221ازدیدگاهوالتز،سیستمدرمقامی

کل،دارایاجزایمرتبطبههمدرنظرگرفتهشده

استتتوبهتتترینعنصتترتعریت کننتتدهسیستتتمبتتهزعتتموی،ستتاختارهایسیستتتماستتت.ایتتن
ساختارهاهستندکهدردرونسیستمبرعملکردواحدهاایرمیگذارنتدورفتتارآنهتاراشتکل

میدهنتد.ستاختارهایسیستتم،نقتشتعیتینکننتدهایبترایاجتزاوواحتدهایسیستتمدارنتد
(احمدی .)322:3111،
والتتتز،سرشتتتستتاختارهارادرطتتولستتهطیتت مفهتتومبنتتدیمتتیکنتتد-3.اصتتول
3
:عبارتازاصولیاستکهعناصرساختاربراساسآنسازمانمییابندوبهطتور

سامانبخش

خاص،مشخصمیکندکهآیاعناصررابطهایبرابرباهمدیگردارندیادررابطتهایفرادستت
وفرودستقراردارند؛-2متفاوتومتنوعبودنواحدها:2باوجوداینتنوعدربینواحدهای
نظامبینالملل،اینواحدهاازلحاظکارویژهشبیههمبودهوبهدنبالبیشینهسازیقدرتبترای
توزیعتوانمندیها:1عبارتاستتازایتنکتهمنتابعقتدرت

تضمینبقاوامنیتمیباشندو-1
مادیتاچهحددرنظامتمرکزیافتهاند.دولتهاییکهسهمبسیارچشمگیریازمنتابعقتدرت
رادراختیاردارند«،قطبهای»نظامخواندهمیشوند(حتاجییوستفی3132-3131:3113،و
امینیوذبیحی .)312:3131،
ایبهساختارنظامبینالمللمیدهند؛بته

بهساننورئالیستها،سازهانگاراننیزجایگاهویژه
گونهایکهمعتقدندسیستمبینالمللمتشتکلازدولتتهتا،دارایستاختاریاستتکتهبختش
بسیارمهمیازمنافعوهویتدولتهارامیسازند.تفاوتبارزیکهدرنگاهایندوگتروهبته
ساختاروجوددارد،ایناستکهنورئالیستها،ساختارهایمادیراگرانیگتاهنظتامبتینالملتل
میدانند،درحالیکهسازهانگاران،ساختارهایهنجاریوارزشیرانقطهیقلآنمتیخواننتد
(امینیوذبیحی.) 312:3131،درمجمتوع،ایتنستاختارها،واحتدهارابترایانجتامدادنکتار
دهندوبهرفتارهایآنهاجهتوشکلمیبخشند(قوام .)12:3111،


خاصیزیرفشارقرارمی
علیرغمتکیهاینمقاله بهجایگاه ساختارنظتامبتینالملتل،امتاایتنمستالهبتهمعنتای
اما 
بیتوجهیبهنقشکارگزاردرمعادالتمنطقهایوبینالمللینیست.بتویژه اینکتهدرتوضتیح

نقشکارگزارتاکنونتحلیلهایزیادیازمنظرفلستفیواجتمتاعیدرآرایبزرگتانیچتون
1. Organizing Principles.
2. Differentiation of Units.
3. Distribution of Capabilities.
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لانپلسارتروآنتونیگیدنزمطرحشدهاست.بهعنتوانمثتالگیتدنزدرنظریتهستاختیتابی
خودتالشمیکنددرعینتوجهبهساختار،فاعلیتمفهومکنشگراجتمتاعیوسیاستیراکته
دربررسیهاینظریمبتنیبرساختارگراییازدسترفتهتلقیمیشد،احیاکنتدوبترایایتن
منظورازمنابعفکریروشدیالکتی

هرمنوتی

ونیزقواعدبتازیزبتانیویتگنشتتاینیتاری

میجویدواینگونهاظهارمیکندکهجهانبرساختهاجتمتاعیانستانهتا،حاصتلاعمتالختود
آنهاست(صادقیاولوچیتسازیان .)23:3132،
با چنتین نگرشتیرویکتردگیتدنزدرزمینتهتعامتلستاختاروکتارگزاردرصتحنهنظتام
بینالمللتوستطالکستاندرونتتپیگیتریشتدکتهمعتقتدبتودانستانهتاوستازمانهتایآنهتا
کنشگرانیهدفمندهستندکهکتنشهایشتانبتهبازتولیتدیتاتغییترشتکلجامعتهایکتهدرآن
زندگیمیکنندکم

میکند؛همچنانکهجامعتهازروابتطاجتمتاعیایستاختهشتدهکتهبته

تعتتامالتمیتتانایتتنکنشتتگرانهدفمنتتدستتاختارمتتیدهتتد.نتتیکالساون ت

3

ازبنیتتانگتتذاران

سازهانگاریدرروابطبینالمللنیزبرقواممتقابلبدونآغازوپایانناپذیرکتارگزاروستاختار
تاکیدداردومیگویدافراد،جوامعراازطریقاعمالشانبرمیسازندوجوامتعبتهافترادآنگتاه
کهآنهاخودویکدیگرراازطریقهماناعمالمیفهمندقواممیبخشد (آقامحمتدی:3131،
بینالمللزادهمیشود .
)32وبدینترتیبتعاملساختاروکارگزاردرنظام 
بااینحالنقشکارگزاردراینپژوهشنهبهعنوانمتغیراصلیومستقل بلکتهبتهعنتوان
متغیر میانجی درراستای ارائهتحلیلیدقیقترازرویکردمقاماتآنکارانسبتبهداعشدرنظر
گرفتهشدهاستوبدینترتیبمنظومهفکریاینپژوهشدرقالتبالگتویزیترقابتلتصتور
است .




1. Nicholas Onuf
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متغیر وابسته

عوامل پنداری
معطوف به
کارگزار/متغیر
میانجی

عوامل ساختاری
منطقهای و بین
المللی/متغیر
مستقل



نمودار شماره  :1تعامل بین ساختارها و پندارها و برساخته شدن سیاست ترکیه در قبال داعش

تحوالت ساختاری منطقهای
دراینقسمتسعیمیشودازنقشساختارهایمنطقهای درتحلیل رویکرد ترکیه درقبال
داعشآغازشودوپسازآنرویکردفرامنطقهایسیستمبینالمللیمتوردتحلیتلقترارگیترد.
برایاینمنظورازنقشکردهایمنطقهایبهواسطهاینکهدرچندکشتورمنطقتهنقتشمهتمو
فعالیدارند،بهعنوانعاملساختاریمنطقهاییادشدهاست؛هرچندکتهتتاحتدیمتیتتوان
نقشاکرادمنطقهرانیزدرقالبکارگزاردرتحلیلسیاستتختارجیترکیتهدرقبتالداعتش
موردواکاویقرارداد .
مسئله کردها
همتانگونتهکتهمورتتونوآبرامتوویتز)25

& Abramowitze, 2013:

(Mortonمعتقدنتد،

بررسی«جوانبکردی»بحرانسوریه،مهم تترینمستئلهودغدغتهآنکتارابتودهاستت.ترکیته
امیدواربودتاکردهایسوریهتحتحمالتشتدیدجهادگرایتانبتهنیرویتیمنفعتل،خنثتیو
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مغلوبتبدیلشوندونتوانندبهائتالفیاستراتژی

77

ومترقیانتهدستتیازنتد.بتاچنتیننگتاهی؛

ترکیهبانگاهیابزاریبهداعشنسبتبهحمایتگاهوبیگتاهوتتاحتدینامحستوسازآنتان
گروهجهادیوتنتدرویت تاکتیت 
رویخوشنشانمیداد.درواقعحمایتآنکاراازاین 
اسدبودهاند؛بلکهبتهایتندلیتلکتهآنتان

بود،نهتنهابهایندلیلکهآنانمخالفانرلیم

جنگی
هدفترکیهرابهاشتراهگذاشتند؛یعنیممانعتازشکلگیریی نهادکردیقدرتمنتددر
اماترکیهنه تنهابهاینمهتمنائتلنشتد،بلکتهمنطقتهبتاردیگتر

شمالسوریه).(Salih, 2015: 5
جوانهزدنتصوراتوایدههای«پانکردی»رابهنظارهنشست.یعنیداعشنتهتنهتانتوانستت
کردهاراسرکوبکند،بلکهحمالتاینگروهمنجربهائتالفیناگهانیازکردهتایپراکنتده
وگروهها یمسلحکردیدربرابری

دشمنمشترهوتأسیسمراکزعملیاتیوفرماندهیو

بسیجوستازمان یتابیایتنگتروهدرستوریهشتدکتهدرواقتع،بتهمعنتایدستتیتابیبتهعمتق
استراتژی

بتود.کردهتادرستال،2132تقریبتا3درصتدازختاهستوریهراتحتتستلطهو

تصترفختودداشتتند.ایتنرقتمدرستال2131بته32درصتد)(Dencer & Hecan, 2016: 10
رسید.وقتیکهکردهامیدانجنگکوبانیرادربرابرداعشبهنفعخودتغییردادنتد،آنتاندر
مقامبازیگریپیروزتوانستندحضورخودرادرامتدادمرزهایستوریه-ترکیتهتقویتتکننتد.
پیروزیکردهاچندینمزیتبرایآنهاوتهدیدبرایترکیهدربرداشتهاستکتهدرذیتلبته
سهنمونهازآنهااشارهمیشود :


اتحاد کردها و ایده تأسیس کردستان مستقل
چنانکهگفتهشداززمانرویکارآمدنداعش،ترکیهتقریبتاازایتنگتروهتروریستتیبته
صورتنسبتاًنامحسوسحمایتمیکردویکیازدالیلاصلیاینحمایت،استفادهابزاریاز
آنانبرایمقابلهباجریاناتکردیدرمنطقهبتود.بتاایتنحتالکردستتیزیداعتشدربحتران
سوریهبهمحوشدنخطوطشکافمیانکردهایسوریوپ.ه.هویاجنبشهایسیاستی

آنجهتتجلتوگیریازتجزیتهطلبتی
کردانجامید؛شکافهاییکهحزبعدالتوتوسعه؛از 
کردهاوضعی نگهداشتنآنانبهرهمیگرفت.بحرانکوبانیمنجربهاتحادکردهایسوری،
عراقی،ترکیوایرانیمقیمدراقلیمخودمختارکردستتانشتدواحتزابرقیتبکتردیرابته
هارابهتأسیسخطوطارتباطیبیشترمیانهمستو دادو

اتخاذراهحلمشترهواداشتوآن
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حستیازانستجاموپیوستتگیمیتاننیروهتایعتتادیکتردیبرانگیختتودرنهایتتمنجتربتته
شکلگیریی


جنبشکردیمشترهشد).(Jayamaha, 2014: 18حمتالتداعتشازتتنش

سیاسیمیانجنبشهایکردیفروکاستوسببشدتاآنانبراینخستینباردرتاریخمتدرن
بهاتحادباهمدربرابری

عبارتدیگتر،بعتدازحملتهداعتش


آورند؛به
دشمنمشترهرو 
ی

بهکوبانیدرگیریهاییکهبرایسالهامیانسازمانهتایکتردیوجتودداشتت،بتارویکترد
توافقمیاناینگروههابهکنارینهادهشد)(Halhalli, 2015: 98؛برایمثال،اقلتیمخودمختتار

عرا باوجوداینکهیکیازرقیبهایحزباتحتاددمکراتیت

محستوبمتیشتود،بتهدلیتل

پیشرفتداعشوترسازاینکهاینتهدیدفرآینددولتسازیاینگتروهراتخریتبکنتد،بته
کردهایسوریهملحقشدوباآناندربرابری
ی

همکاروشری

دشمنمشترهقرارگرفت؛گرچهایناقلتیم

برایترکیهاستوهمگراییآنباکردهایسوریهتهدیداساستیبترای

اینکشورمحسوبمیشود.همچنانکهمسروربارزانی،پسرمسعودبارزانی،ازرویکردترکیته
نسبتبهتسلطکردهابرمرزهایسوریهوعدمحمایتترکیهازاقلیمانتقادکرد (Park, 2016:

)32؛ایندرحالیاستکهتقریباً11درصدازکاالیمصرفیدراقلیم،ستاختهترکیتهاستتو
حدود3211شرکتترکیدرحالحاضردرشمالعرا ،بویژهبرایبهرهبردارینفتتعمتل
می کنند؛چراکهاقلیمغنیازمنابعنفتیاستوایتننفتتازطریتقخطتوطنفتتیبتهترکیتهو
سپسازآنجابهبازارهایاروپامنتقلمتیشتود).(Larrabee & Nader, 2013: 14بتدینترتیتب
تخریبرابطهترکیهبااربیلبهدلیلتداومسیاستحامیانهترکیهازداعش،ازلحتاظاقتصتادی
تهدیدبزرگیبرایآنکاراشد .
پیروزیکردهارادرکوبانی،میتوانبهمنزلهخلقی

اسطورهیانماد،اتحتادوانستجام

آنانرا«تعاملگرایینمادین»دانستکتهمنجتربتهتقویتت«ایتده»تأستیسکردستتانمستتقل
میشود؛زیرابهمعنایبروزی

فرهنگونمتاداقتتدارنمابتودهاستت.شتهرکوبتانیبتهمنزلته

«دلهایمقاومت»برایکردهاتوصی شدوکردهایسراسرمنطقهبازپسگیریآنراجشتن
.بیدلیلنیستکهبعدازپیروزیکوبانی،مستعودبتارزانی
گرفتند( (Gunes & Lowe, 2015: 7
بیانمیدارد«:شهادتبرخیکردهادری

روزنمتادبترادریواتحتادودوستتیملتتکترد

است.اینپیروزینشاندادکهکلملتکتردیت

هتدفمشتترهدارنتد»

(Bengio, 2015:

گونهواسطورهآسایکردهتادربرابترداعتشدرکوبتانی،بتا


).پیروزیغرورآمیزوقهرمان
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خطتتوربتتهحتتوزهخودآگتتاهنیروهتتایکتتردیوتعری ت آنتتاندرمقتتامنیرویتتیتوانتتاجهتتت
تبدیلشدنبه«نیروییبرایخود»،منجتربتهشتعلهورگشتتن«اندیشتهسیاستی»دستتیتابیبته
ساختارسیاسیوفضاییمستقلکردیدراذهانآنهاشدکهدرنهایتایننیرورابتهحرکتت
وجنبشجهتفعلیتبخشیدنایناندیشهوایجادواحدسیاسیواداشت.بیجهتنیستتکته
درسپتامبر2131مباحثیمثلهمهپرسیاقلیممستقلکردستتانمطترحشتدوترکیتهدراوایتل
سال2131عملیاتنظامیعلیهعفرینرادردستورکارقرارداد .

کسب مشروعیت فرامنطقهای برای کردها
دومینمزیتیکهاکرادمنطقهازپیروزیخودبویژهدرکوبانیبهدستتآوردنتدکستب
مشروعیتبیشتردرتعینبخشیبهسرنوشتخودوحتیتحوالتمنطقهایبود.بدینمعنتاکته
حزباتحاددمکراتی

ومتحدانشدری

وضعیتبسیارمطلوبترسیاسینسبتبتهقبتلاز

بحرانسوریهوآغازآنقرارگرفتند.نبرداینگروهدربرابرداعشسببسازاتحاددولتهای
ایباآنانشدواحترامبینالمللیبسیاریبرایاینگروهبهارمغتانآوردو


ایوفرامنطقه
منطقه
همچنینباتغییرذهنیتبینالمللینسبتبهاینگروهازی


گروهتروریستیبهیت

«شتری



ومتحدقابلاتکا»درمبارزهبرابرتوسعهطلبیهایداعش،تقاضارابراینقشکردهادرصحنه
بینالمللافزایشدادهاست؛برایمثالسازمانمللبهطوررسمیازحتزباتحتاددمکراتیت



برایمشارکتدرلنوسهدعوتبهعملآوردهاست.مهمتترآنکته،تمایتلپ.ه.هبترای
جنگیدنوحتیمردنبرایکردهایسوریه،اعتبارومنزلتاینگتروهراچتهدردرونوچته
سابقهایافتزایشداد)(Bipartizan Policy Center, 2015: 18؛ایتنامتر
ی 
برونمنطقهبهسطحب 
موجبشدکهمجامعبینالمللبامسامحتبیشتریتسلیحاتدراختیارکردهاقتراردهنتدکته
اینتسلیحاتمیتوانستبهستهولتدراختیتارپ.ه.هقترارگیترد.ازایتنمهتمتتراینکته
کشورهاومتفکرانغربینیزکردهارانهفقتطیت

نیترویضتدداعتش،بلکتهذاتتاًمردمتانی

منششناساییمیکنند) .(Reynoldz, 2015: 4


دمکراتوسکوالرولیبرال


هویت یافتن کردها و قوت گرفتن بازیگر بدیل منطقهای
سومینمزیتپیروزیکردهابرداعشدرکوبانیوروجتاوا،بتهمتتنآمتدنکردهتابته
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معنایشکلگیریچهتارچوبوستاختارمنطقته ایجدیتدبتودکتهبتهآنتانهویتتجدیتدی
بخشید.قدرتگیریجنبشسیاسیکردهاوهمگراییآنانباامریکاوروسیه،اینگروهرا

می
بهی

بدیلسیاسیبزرگومهمدرمنطقتهمطترحکتردوسیاستتخاورمیانتهرادرمستیری

هدایتکردکهخارجازتصورمقاماتآنکاراقرارداشت) .(Balta, 2016: 22
باالهامازسنتنظریکارلدویچمیتوانازترسمقاماتآنکتاراازشتکلگیترییت



«ساختارهمبستهکردی»ودرنهایتخلق«ابردولتویااجتماعسیاسیگستردهکتردی»ستخن
گفت.نکتهایکهبایددقتکرد،آناستکهآنچهاهمیتداردفعلیتوواقعیتتیتافتنایتن
ابردولتویااستقاللوشکلگیریدولتمستقلکردینیست(کمااینکتهفعلیتتیتافتنایتن
استقاللبامحدودیتهایمتعددیروبهروست)،بلکه«احساسترس»وذهنیتمقاماتترکیته
ازشکلگیریایندولتاستکتهدرواقتعجنبتهای«پدیدارشتناختی»دارد؛یعنتیبرآینتدیاز
وجوهتصوریذهناست؛گرچهحتیعینیتنیابد.بنابراینایتناحستاستترسوتصتورمیتان
مقاماتآنکاراوجودداشتهوداردکهتراکمبیشترمبتادالتاجتمتاعیوتعامتلفزاینتدهمیتان
ترمیتواندبههضمچندیناجتماعواحزابکوچ
ی 
کردهادربازهزمانیطوالن 
حتیتخاصموناسازگاریبالقوهوبالفعلکردیباهمدارنتد،دردرونیت

کتردیکته

اجتمتاعسیاستی

وسیعترکهدرآناتحادوصلحجایجنگمینشیند،منجترگترددودرنتیجتهبتهخلتقیت



ابردولتکردیمنتهیشود.بهعبارتدیگرگسترشتعاملاجتماعیواحساسیگانگیبیشتتر
فرآیندتعاملگرایینمادین)برستازندههویتتجمعتیمشتترهویتا

کردهانسبتبههم(طبق
روندهایامنیتیجمعتیمیتانآنهتاوبرستازیاقلتیمسیاستیانطبتا ناپتذیروچتالشبرانگیتز
هایترکیهخواهدشد.اینامرمیتوانتدمهتمتترینواستتراتژی تتریننقتاطامنیتتی

استراتژی
ترکیه؛یعنتیاعتزاز3وطترابلس2رابتهعنتوان خطتوطقرمتزترکیتهدربترگیترد.اکنتوندیگتر
بازگشتبهوضعموجودقبلازجنگبرایکردهاپذیرفتنینیست؛درحالیکهبرختیممکتن
بهشتدت«ایتده»
استبهکسبحقو بهتروبیشتررضادهند،دیگرانبهویژهنیروهایجنگنده 
یپرورانند) .(Lowe, 2015: 237
خودمختاریواستقاللروجاوارادرسرم 
بی دلیلنیستکهمقاماتترکیهباتوجتهبتهحتادبتودنمستئلهکردهتا،بتاتفستیرحرکتات
1. Azaz
2. Jarabullus

ساختار نظام بینالملل و تحلیل سیاست ترکیه در برابر داعش

11

کردهابهحرکاتشدیداًتهدیدآفرینوچالشبرانگیزبهمبارزهبتاداعتش(عمتل)رویآوردنتد
کهبهباورمحققاناینعملمیتوانستپوششیبرایکوبیدنکردهاباشد.همچنانکتهایتناقتدام
می توانستبهمعنایممانعتآنکاراازتالشکردهتابترایپترکتردنخالهتایسیاستیناشتیاز
عقبنشینیداعشوجلوگیریاز«اعادهحیثیتبینالمللیپ.ه.ه»باشتد؛بتهواقتع،همکتاری
امریکاوکردهای

«رخدادرهنمتا»وبازتولیتدکننتدهویادآورنتدهحافظتهتلتختتاریخیبترای

ترکیهبود؛یعنیهمکاریایندودرسال.2111مکهموجبتقویتوقدرتگیریکردهاشتده
بود؛بنابراینبرقراریتعاملوارتباطمیانگذشتهوحالوبهحالآوردنگذشته،بهحتستترس
سیاستمدارانترکیهدامنزدهاست.مشارکتنکردنترکیهدرائتالفمیتوانستایتنهمکتاری
سازد؛بنابراینترههابرایجلوگیریازاینگسترشوپیشرویکردهتاو

راگستردهترومؤیرتر
کاهشهمکاریآنانباغربواردعملشدند) .(Basson, 2015: 4


مساله ایران
اگرقوتگرفتنجایگاهلئوپلتی

شتیعهوقطتبمقاومتتمنطقتهایبتارهبتریایتراندر

منطقهودرطیدرسالهایاخیرراازدیگرعواملمهمستاختاریمنطقتهایدرنظتربگیتریم،
بخشدیگریازتحلیلسیاستتختارجیترکیتهدرمناستباتمنطقتهایوبتویژهدرخصتوص
داعشقابلدرهوارزیابیخواهدبود.اماتوضیحاینکهترکیتهکتهستودایبرتتریازطریتق
کاربستسیاستحامیانهدربرابرداعشدرسرداشت،نهتنهابهاینهدفنائلنیامد،بلکتهدر
وضعیت«حرمان»و«بیبهرگی»ویا«انزوایمنطقهای»قرارگرفت.حمایتهاوروابطحامی-
پیروانهترکیهبابسیاریازگروههایمخال دولتسوریهکهمنجربهتعمیققطتببنتدیهتای
منطقهایوظهورتقسیماتفرقهایمتعدددرمنطقهشد،بهافزایشفشاردرمتوردنقتشترکیته
درایجادناامنیودرنتیجهتحمیلچالش هایسیاستیمهتمبترایآنکتاراانجامیتد.ایتنکشتور
باوجودآنکهخودرای

ایبیخطترویبتاتستازمعرفتیمتیکترد،بتاورودبته

قدرتمنطقه

درگیریهایفرقهایوفعالکردنخطوطگستلفرقتهایومتذهبی،بتهویتژهمیتانستنیهتاو
شیعیان،بهکشوریبییباتکنندهدرمنطقهتبدیلشد) .(Onis, 2014: 10

 بازیکتردنبتررویچنتینخطتیبتاتصتویرترکیتهدرمقتامتترویجدهنتدهدمکراستی
ناسازگاربودونشاندادکهاینکشتورتوانتاییالزمرابترایمتدیریتمستائلحتادمنطقتهای
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ندارد،بلکهآنراحادترمیکند.اقتدارگراییاردوغانمهمترینجنبهالگویحکتومتیترکیته
راکهبرهویتاسالمیودمکراسیویادمکراسیاسالمیتأکیتدمتیکترد،تحلیتلبتردوبته
شهرتواعتباراینکشوردرمنطقهصدمهزد.اینامربامخدوشکردنوجههعمتومیترکیته
درمیانکشورهایمنطقه((Brock, 2014: 2-3 & Altunisik, 2015: 70سببشتدکتهبستیاری
آنرابتهجتایاینکتتهکشتوروبتتازیگریستازندهلحتاظکننتتد،یت

یشتتدهو
بتتازیگرمتالشت 

فروپاشیدهمنطقهایدرهکنند.اینامرنفوذترکیهرادراینکشورهامحدودکرد.ترکیتهدر
بحرانسوریهنشاندادکهنمی توانددرمقتامیت

دولتتمرکتزیوکشتورالگتووصتاحب

یاییهاینظتامبتینالملتلرا
قدرتنرمقرارگیردوبینظمیوآشوبرابهنظمبدلسازدوپو 
درهکند) .(Bagci & Acikalin, 2015: 24
اینموارد،روابطترکیهراباستوریه،عترا وایترانوستایرکشتورهایعربتی،امریکتا،
اتحادیهاروپاوروسیهبهطورفزایندهایتخریبکردکهایندرواقع،بهمعنایقترارگترفتندر
وضعیت«ماندنبدونهمسایه،بامشکالتفراوان»بودهاست.امابهموازاتتضتعی وضتعیت
ترکیه،وضعیترقیبسنتیاینکشوریعنیایراندرمنطقهبهبودوترفیعیافت.بهواقع،بحتران

سوریهوعرا بیشازپیشفضایجدیدیبترایمطترحشتدنایتراندرمقتامقتدرتبالمنتازع
ایوقدرتفرامنطقهایفراهمآورد .


منطقه
تالشایراندرمبارزهباداعش،حمایتازگروههاودولتهایتحتحملهایتنگتروه،
اهدایکم هایمالیبهشیعیان،همگراییباروسیه،کم
آزادستتازیتکریتتت3ازتهتتاجمداعتتش،کم ت

بتهجلتوگیریازستقوطبغتداد،

وحمایتتتایتترانبتتهرفتتعمحاصتترهآمرلتتی،

یریجوزفالصخرودیگرموارد،گویایتواناییهایمدیریتیایتراندربحترانهتای

بازپسگ
ایبودوازطرفینیز،گویایاعتالیجایگاهمنطقهایایتنکشتورقلمتدادمتیشتد.ایتن

منطقه
درحالیاستکهبدانیمایرانظرفیتتهتایتبتدیلشتدنبتههژمتونرادارد.بترهمتیناستاس
کسینجردرمصاحبهایبااشارهبهجایگاهتاریخیایرانونفوذاینکشوردرخاورمیانته،ایتران
رامستعدترینکشورمنطقهبرایایجادهژمونیوتشکیلیت

امپراتتوریقتویدرخاورمیانته

دانست(مرادی .)3131،
رابرتکاپالن نیزمعتقداستایرانواحدیبایباتومقتدردرمیتانبیابتانیازواحتدهای
1.Takrit
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ضعی سیاسیاست.بهاعتقادوی،خطرجریانسلفیبتهرهبتریعربستتانبتهمراتتببتیشاز
خطرایرانبرایامریکاست؛بنابراینویبهدولتمتردانکتاسستفیدتوصتیهمتیکنتدبتهدلیتل
همگراییمنافعتهرانوواشنگتندرخاورمیانه،امنیتاینمنطقهبهدستایرانستپردهشتودو
امریکاباخروجازمنطقهتوانختودرابترایمهتارچتینبتهکتارگیترد)2014

.(Pillalamarri,

اشتباهاتمحاسباتیآنکاراوتوانمندیهایایرانبهمعنایتغییرتتوازنقتدرتبتهستودایتران
بودهاست.ایرانباتغییروضعیتجنگدرسوریهبتهوضتعیت«جنتگبترضتدتترور»،توجته
بسیاریرابرانگیختواینامرمیتواندبدینمعناباشدکهایرانحداقلدرزمینهمبارزهبتاایتن
قاعدهسازی»نائلآمدکهختودطلیعتهایبترایرستیدنبته
گروهتروریستیبهنقشوتوانایی« 
رهبریمنطقهایاست .

ترکیهدرقالبی

قدرتسیطرهجتویمنطقتهای،بتهگونتهایتتدریجیتحلیتلرفتتو

یجهفرآیندانحطاطسیطرهجویی،بازستازیتتوازنقتدرتمنطقتهایراازطریتقسیاستت
درنت 
هابزیپیگرفت.ترکیهبرجستهشدنقدرتمنطقهایایرانرامغایرتوازنقوایسنتییافتو
ازاینروبرایجلوگیریازارتقایبیشازپیشجایگاهومنزلتایرانوعمتقراهبتردیآنبته
عبارتدیگر،هدفآنکتاراازاتختاذسیاستت

ائتالفضدداعشپیوست(رمضانی 3132،
)؛به
«همراهی»باائتالفویابرگزیتدننتوعیسیاستتهتابزیآنبتودکتهبتاجلتبحمایتتهتاو
همکاریهایاعضایاتحادبهنقشمنطقهایمتؤیروستودمندبتازگرددوبتاایجتادموازنتهدر
برابرایران،درپسرقابتمنطقهایبرایهژمونیمنطقهایباایرانقرارنگیتردوبتوانتدبعتداز
خوابتجاهلوتغافلدرسوریه،دربیابانرقابتتمنطقتهایپتیشبترود.بتدینترتیتبترکیته
ایرانرای

خودنمیانگارد،بلکهی

تهدیدبرایبقای

«رقیبستنتی»متیدانتدکتهنبایتداز

آنکاراپیشیبگیردوگویسبقتبرباید) .(Delay, 2016: 5
مقوله«نفوذسیاسی»دری

محیطاستراتژی

،مقولتهایحیتاتیاستتکتهقتدرتهتاو

دولت هایملیهموارهبتداننظتردارنتد.ایتنمقولتهالبتتهنیازمنتدیت

فضتایب تازسیاستیو

شکلگیریخألقدرتجدیدنیزاست.سیاستمدارانآنکتاراازایتنامترواهمتهداشتتهانتدو
دارندکهدرصورتبرقرارینظمجدیددرخاورمیانهپستاداعش،ایتراندستتبتاالراداشتته
باشدوهمچنینایتدئولولیمعتتدلومالیتمشتیعیآنبترایبستیاریازجوامتعوملتتهتای
ملولگشتهازخشونتوترور،مطلوبپسندافتد؛بنابراینآنتانبتهایتنتفکتررستیدندکتهدر
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صورتهمکاریباائتالف،دردورانپساداعشوایجادی

فضایبازسیاسیوختألقتدرت

ازی طرف،میتوانندباپرکردناینخألحوزهنفوذسیاسیکسبکنندوازطرفیازدایتره
نفوذی جانبهایراندرمحیطاستراتژی
ی

پاسخبهتغییرموازنهقدرتوایناضطرابوترسبودکهاینکشورنقشواهمیتخود

رادرمقامی
5

خاورمیانهبکاهنتد.ازایتنروتغییتررویکتردترکیته

متحدغربوی

دولتحیاتیدرخاورمیانهازدستخواهتدداد

(Tziarras,

دوبارهترکیهرادرمقامقدرتمنطقهایبنشتاندوروابطتش

؛اینسیاستمیتوانست

)2015:

رابااتحادیهوامریکابهمنظورهماوردیبابلوهایرانتقویتکنتدونیتازشرابترایتوستعه
یتهایسیاسیواقتصادیتحلیلرفتهبرآوردهسازد) .(Kuru, 2015: 95
ظرف 
تواناینگونهتحلیلکردکهرویکردمخربوویرانگترداعتشدر

ازمنظرگفتمانی،می
نظامکالنخاورمیانهوخردهنظامهایمنطقهایچتونستوریهوعترا ،منجتربتهمفصتلبنتدی
مستحکمونزدیکیدگربارهعناصرمتعددوپراکندهوبرقتراریروابتطمیتانآنهتا(ازجملته،
اهلل)ودرنتیجهمنجربهشکلگیریهویتیجدیتدومتحتد

ایران،روسیه،سوریه،عرا وحزب
وبرسازیوبازنماییی

ساختارمنسجمبهنامگفتمتان«مقاومتتمقتاومورستوسناپتذیر»بتا

محوریتایرانشدومقاماتترکیهباقراردادنخوددربرابراینگفتمان،خودرادروضتعیت
«حاشیهایشدن»یاخطرحاشیهایشدنوایرانرادروضعیت«برجستتهشتدن»یافتنتدوتترس
ناشیازتسلطوهژمونی

شدناینگفتمانیانظاممعناییجدید،ترکیهرابهمبتارزهدربرابتر

داعشسو داد.اینسیاستدرواقع،بتهمعنتایرویکترد«ساختارشتکنانه»ترکیتهجهتتنفتی
ایباتاینمعنا(برترومسلطشدنایران)وممانعتتازهژمتونشتدنآناستت.ایتندرحتالی
استکهاینگفتمانازشرطالزمبرایموفقیتوتثبیت؛یعنتی«قابلیتتدسترستی»برختوردار
است؛بهایتنمعنتاکتهرویکتردداعتشستتیزیگفتمتانمقاومتتجدیتد،راهحلتیکارستازو
کاربردیبرایرهاییازاینمشکلوبحرانبودوبرضرورتهمکاریباایرانوروسیهبرای
حلمشکلداعشتأکیدشد.براینمونه،کوفیعنان،3بانکیمون،2اخضربراهیمی1واستفان
دیمیستورا2برضرورتهمکاریباایرانبرایحلمسئلهستوریهدرشتورایامنیتتستازمان
مللتصدیقوتأکیدکردهاند .

1. Kofi Annan
2. Banki Moon
3. Lakhdar Berahimi
4. Staffan Demistura
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روسیه
اگرروسیهرابهعنوانیکیازبازیگراناصلییاحتیقطبهایساختارنظامبینالمللدر
نظربگیریم،بخشیازاستراتژیترکیهدرقبالداعتشناشتیازکنشتگریآنهتاجهتتیافتت.
خصوصااینکهبنابراستراتژی«تفکی گرایی»3ویا«سواافکنی»،بایدمیانروابتطاقتصتادیو
سیاسیترکیهوروسیهقائلبهتفکی

شد؛یعنیگرچهروابطاقتصادیگرمیمیاندوکشتور

وجودداردولیروابطسیاسیآنهادرتضادباهموسرداست.درواقعهمکاریاقتصادیاین
یرغتماعتالمیت
یکاهد).(Unver, 2015: 9درواقععل 
دولزوماًنزاعقدرتمیانآنهارانم 
همکاریاستراتژی



درسال.2131م،روابطایندوکشوربیشترگاهبردیاستتاراهبتردی.

چنانکهدوکشورفاقددستورکارسیاسیمشترههستندومنافعوعالیقآنهابیشترنمایتانگر
واگرایتیاستتتتاهمگرایتی).(Aliriza, & Others, 2013: V1تحتتچنتینشترایطیرقابتت
تاریخیبینروسیهوترکیهسببشدهکههردوکشوربهشدتتالشکنندتادستتبتاالرادر
مناطقهمجوارخودداشتهباشند؛بنابراین،ترکیهحضورروستیهرادرستوریهتهدیتدامنیتتو
یبینتد & (Ustun, 2016: 6
بزرگترینتهدیدخارجیم 

منافعملیوخودروسیهرابهایندلیل

.)Akturk, 2016: 6
روسیهباانتقاداتمکررازترکیهمبنیبرهمکاریاینکشورباداعش،بتهویتژهدرزمینته
انرلیونفتهمراهبودکهاینامردرواقع،بتهمعنتایتولیتدوبازتولیتدیت

«فضتایمتشتنج

یشتد؛
سیاسی»برضدترکیهبودومنجربهافزایشفشاربراینکشوربهویژهازلحاظروانتیمت 
برایمثال،پوتینحتیگامیفراترمینهدواردوغتانوختانوادهاشرابتهمداخلتهمستتقیمدر
معامالتنفتیباداعشمتهممیکند.اینامرسببسازی

تکانهبزرگدرحوزهبینالملتلو

عدهاینیزبراینعقیدهبودندکهاستراتژیروستیه
همچنیندرونترکیهشد( .(Ozel, 2016: 8
آنبودکهباترسیمکردنترکیهدرمقامی

کشوربییباتکننتده،ستایرکشتورهاراازایتن

کشورجداسازد) .(Lucas, 2015: 11
ترکیه،ترکمنهاراعاملتوسعهجغرافیایانسانیخودودرمقابل،کردهتایپ.ه.ه
راعاملتوسعهسازمانهاواقداماتتروریستیمتیانگتارد؛ایتندرحتالیاستتکتهروستیهاز
ی طرف،بهحمایتکردهاوتسلیحآنانرویآوردوازطرفینیزترکمنهاراموردهتدف
1. Compartmentalization
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قراردادکهدرواقع،ایناقدامجهت«تنبیته»ترکیتهقلمتدادشتد.حمایتتروستیهازنیروهتای
کردیسببافزایشتوانتهاجمیونظتامیایتنگتروهوهتدایتآنتانبتهستمتراهانتدازی
حمتتالتگستتتردهتتتربتترضتتدحتتزبعتتدالتوتوستتعهم تیشتتدودرنتیجتته،واکتتنشهتتای
سرکوبگرایانهمقاماتترکیهرابههمراهداشت.ایناقدام،تتالشهتایروستیهبترایمنتزوی

کردنبیشتراردوغانازلحاظدیپلماتیت

وترستیمآندرمقتاممتجتاوزبتود).(Kozak, 2015

بهرهمندیکردهاازحمایتمسکومیتوانستآنانرابتهیت

نیترویقتویبازدارنتدهتبتدیل

سازدوبهسمتشکلدادنبهکردستانمستقلهتدایتکنتدوتقاضتاهایآنتانرابتهکرستی
نشاند.باوجودتشکی

وتردیدنیروهایکردیسورینسبتبتهحمایتتهتایروستیه،آنهتا

اندتاحمایتهایمسکورااهرمفشاریبرایتعقیباهدافشانقراردهند


مایلبوده
.روسیههمچنینمیتوانستازکردهای

)2016

(Micaleff,

ازنهسازدربرابرترکیتهبستازد
ابزارفشارومو 

وامتیازاتفراوانیازاینکشوربگیرد .
درچنینشرایطیسیاستهایروسیهدرسوریهخودعاملیبرایمقابلتهمقامتاتآنکتارا
باداعششد.زیراترکیهرابهایننتیجهرساندکهتتداومحضتورروستیهدرستوریهواستتقرار
پایگاههاینظامیوحمالتبرضدنیروهایداعشومخالفتاناستد،بتهمعنتایتتداومبحتران
پناهندگانوگریختنبسیاریدیگربهسمتترکیهاست؛بهگونهایکهشواهدنیزازگستترش
کرد.خصوصااینکهعدهایاستتدالل

اینبحرانبرایرحمالتنظامیهواییروسیهحکایتمی
میکنندکهروسیهازبحرانپناهندگانبهسانی

«اسلحه»دربرابرغربومتحدانشاستتفاده

میکند).(Dincer & Hecan, 2016: 16ازطرفدیگرترکیهنگرانبودکهروسیهباادامهنفتوذ

درسوریهبرجریانانرلیدرمنطقهمسلطشدهومتانعایفتاینقتشکلیتدیترکیتهدرانتقتال
انرلیشود.ازجملهنگرانیهایدیگراینکه،ترکیهحضورروسیهرامتانعیبترایجنگیتدندر
برابرپ.ه.همیدیدواستقرارسامانهموشکیپاتریوتوسامانهموشتکیS-400وافتزایش
حضورنظامیروسیهدرنزدیکیمرزهایخودوایجادمنطقهگشتزنتیراتهدیتدینزدیت



تلقیمیکردومبارزهروسیهبانیروهایتحتحمایتآنکارادرسوریهرامغایراهتدافختود
یشمرد) .(Kozhanov, 2015: 9
م 
میتوانتد
یداندکه 
امادرمقابل،روسیهخاورمیانهرااعتالبخشمنافعملیومنزلتخودم 
بهرؤیایاینکشوربرایتبدیلشدنبهی

قدرتجهانیبزرگازطریقایفاینقشمتؤیرو
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سازندهدرآنجامهعملبپوشاندوبهبازیگریحیاتیبتدلگترددکتهخطتوطکلتیسیاستت
بینالمللراترسیمکند.روسیه،خاورمیانهوبحرانسوریهراسکویپرشومبدأحرکتبرای
افزایشقدرتدراقتصادجهتانیوبرقتراریموازنتهقتدرتمناستبدربرابترغتربمتیدانتد
چالشگرمحیطاستتراتژی

بهشدت
هدفگذاریروسیه ،
).(Haddad, 2015: 18این 

ومنتافع

غربوترکیهاست؛ازهمینروغربومتحدانترکیهبهافزایشفشارجهتتعمیتقبخشتیدن
بتتهائتتتالفبتتهمنظتتورتضتتمین،محافظتتتوجلتتوگیریازنفتتوذروستتیهوتتتالشآنبتترای
بییباتسازیجناحهایجنوبیناتورویآوردند؛بنابراین،حضورروستیهدرستوریهحرکتت
آنکارارابهسمتغربورویآوردنبهسیاستهابزی((Onar, 2016: 12تسریعبخشید .


تحوالت ساختاری فرامنطقهای تاثیرگذار بر رویکرد ترکیه در قبال داعش
درمحورقبلتحلیلتحوالتساختاریِمنطقهایحاکمبرخاورمیانهبههمراهنحتوهکتنش
برخیازبازیگرانموردنظرقرارگرفتودرادامهبهنقشبازیگرانفرامنطقهایدرخصتوص
تحلیلرویکردترکیهدرقبالداعشاشارهمیشود .



امریکا
بیش

امریکایکیازبازیگراناصلیساختارنظامبینالمللاستونحوهتعاملبتاایتن

کشوربرایهمهکشورهاوبازیگرانصحنهنظامبینالمللاهمیتزیادیدارد.باچنیننگتاهی
یکیازنگرانیهایاصلیترکیهدرحمایتازداعش،مخدوششدنروابطامریکتاوآنکتارا
تحتفشار قرارگرفتنآنکاراازاینامربودهاست.امریکاوترکیتهاززمتانجنتگسترد
ویا 
همکاریقویایبرمبنایمنافعاستراتژی

مشترهداشتهاندوتمایلوافریبترایبتهنمتایش

گذاشتنارزشهایمشترهبهنشاندادهانتد.از22ستالگذشتتهتتاکنون،ترکیتهبتهیکتیاز
یرستدکتهبرایترتتداوم
نزدی ترینشرکایامریکادرخاورمیانهبدلشدهاست.امابهنظرمت 
برخیسیاستهایخودسرانهترکیه،اینواقعیتهادگرگونهشدهباشد؛بهگونهایکهشتکاف
میانواشنگتنوآنکارابیشازهرزماندیگریشتد)(Bipartizan Policy Center, 2015: 18و
روابطمیانایندوبراینخستینباربهدلیلبحرانسوریهوعرا وعدمتعادلدرسیاستهای
داخلیوبییباتیهایداخلیترکیهکهدرنقشتحلیلبَرندهمنتافعامریکتاعمتلکتردهاستت،
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بهشدتبییباتوآشفتهشدهاست.درواقع،اینمسائلبهمنبعمهتمناستازگاریمیتانایتندو
بازیگرتبدیلگشت) .(Uzgel, 2015: 55
سیاستهایداخلیترکیهمبنیبرمغایربادمکراسیولیبرالیزاستیونوسیاستتختارجی
شهتای
فرقه گرایانهوعدمپیوستنبتهائتتالف،ستببشتدتتاازچشتممقامتاتامریکتا،ازارز 
دمکراتی

دورشودومنافعواشنگتنرادرمنطقهبهخطراندازد؛برایمثالبتهدستتآوردن

تعدادکرسیاندهدرشورایامنیتسازمانمللنتیجهخشمیبودکهامریکاواتحادیهاروپتا
نسبتبهسیاستهایداخلیوخارجیترکیهبهویژهدرحمایتتازداعتشوعتدمحمایتتاز
برآمدهاندتاازاینطریقبهتنبیهآنکارا

مردمکوبانیداشتهاندودرصدد


(Hinnebusch, 2015:

)19بپردازندویااوبامتادرمصتاحبهایمتیگویتد:کتهاودرابتتدااردوغتانرانتوعیازرهبتر
رومیدیدکهپلیبرایاتصالغربوشر است،امااواکنتوناردوغتانرایت

مسلمانمیانه



یبیند) .(Zanotti, 2014: 2
ناکاماقتدارگرام 
مرکزبیپارتیزانپالستی3درگزارشتینشتانمتیدهتدکتهدرصتورتاستتمرارسیاستت
ینههایزیررااتخاذکند :
آنکارا،امریکامیتواندبرخیگز 



ی

پایگاهدراقلیمخودمختارکردستانتأسیسکنتد.استتقراریت

برایاینجرلی

گزینتهجتایگزین

یکاست؛
یشازپیشم 
دراقلیم،اعتمادامریکارانسبتبهترکیهب 



یپایگاههایحمایتیبهکم

سازمانده




خارجکردنپ.ه.هازفهرستسازمانهایتروریستیبهدلیلکم هتایآنتاندر

کردهاوافزایشهمکاریباآنها؛

مبارزهباداعشوکسباعتمادغرب؛


جستجویبازیگرمنطقهایدیگروجدیدبرایایفتاینقتشدرسیاستتهتایمنطقتهای

مثل،اردنوآذربایجان.اینکشورهامیتوانستندبابهبودبخشیدنبهوضتعیتیبتاتوتوستعه
یهگاهیمطمئنبرایامریکا)(Bpartizan Policy Center, 2015: 9
خود،بهشریکیمعتمدوتک 
جهتتأمینمنافعاینکشوربدلشوند.
یجهحمایتنظتامیامریکتاازآنتان
ازدیگرنگرانیهایترکیه،شیعیانعرا بودکهدرنت 
یهاقدرتمنتدترمتیشتدند.مقامتاتآنکتارامتیپنداشتتندکتهاگتر
دربرابرداعشبهنسبتسن 
امریکابهایناقدامتقویتیخودنسبتبهارتشعرا کهتحتتسلطشیعیانقراردارنتد،ادامته
1. Bpartizan Policy Center
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دهدازی طرف،سنیهابیگانهتروحاشیهایتترمتیشتوندوازطرفتییت

13

تغییتردرموازنته

قدرتبهسمتشیعیانایجادمیشودکهدرنهایت،قدرتایرانرادرعرا ارتقتاخواهتدداد؛

اتفاقیناخوشایندورنجشآوربرایترکیهکهاینکشوربهدنبالپرهیزازشتکلگیتریچنتین
وضعیبود).(Tol, 2014همچنینزمزمههاییهممطرحبودکهمقاماتواشنگتن،نظترمستاعد
وفضایذهنیمطلوبینسبتبهکردهاپیداکردهاند.بهعنوانمثالدرمقطعیرانپتل،3نتامزد
جمهوریخواهریاستتجمهتوری،ا زایتدهاستتقاللکردهتاوحمایتتازایتنایتدهوفعلیتت
بخشیدنآنسخنراند) .(Bengio, 2015: 101
درچنینشرایطیترکیهاحساسکردبهامریکانیازداردوتفاوتهایسیاستیبلندمتدت
کشاند.درواقع،اینامکانپذیرنیستکتهنفتوذامریکتادر

میانایندو،ترکیهرابهبنبستمی
سیاستخارجیآنکارانادیدهگرفتهشدهوسیاستخارجیاینکشتورمنفصتلازآندانستته
شود؛بنابراینمنافعونگرشهایمتفاوتایندوستانقدیمی،ترکیهرادرنظامبینالملل«تنها»
میگذارد.ترکیهمحتاجبرقراریرابطهنزدی

ونزدی ترباامریکااست.بدوناتحادبای



درتبزرگ،ظرفیتترکیهدرمنطقهبهمرزهایشمحدودمیشود).(Sevi, 2014: 5بتهواقتع

ق
ترکیهبهحفظروابطاستراتژی

باامریکاجهتتأمینمنافعاساسیزیرنیازمنداست :



نیازبهحمایتهایمالیواقتصادیامریکابویژهدرنهادهایمالیمانندبان




دستهجمعیاروپا؛
حفظجایگاهمناسبدرناتویانظامامنیت 



اعمالفشاربهاتحادیهاروپابرایپذیرشعضویتترکیه؛



استفادهازتواننظامیامریکابراینوسازیسیستمدفاعیارتشباهتدفحفتظبرتتری

جهانی؛

نظامیترکیهبرهمسایگانخود؛


یهداریواقتصادجهانی؛
بهنظامسرما 
ورود 



استفادهازاعتبارامریکابرایکسبامتیازهایاقتصادیدرمنطقه؛



نیازبهامریکادربرابرهژمونیروسیهدرمنطقه؛



بهرهمندیازحمایتهایامریکادرنفوذسیاسیواقتصتادیوفرهنگتیقدرتمندانتهبتر

منطقهاسیایمرکزیوقفقاز(حسینیودیگران.)11-12:3132،
یخواهتدبتهکشتورشیت
استداللمیکندکتهاگتراردوغتانمت 

بالسی)(Balci, 2014



1. Raun Paul
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فرصتبرایحلمشکالتامنیتیدرخاورمیانهبدهتد،یت

رابطتهجدیتدبتاغتربضتروری

مینماید.بحرانسوریهوعرا نشاندادهاستکهترکیهبهتنهاییوبتدونهمکتاریاستتوارو
قویبامتحدانغربتینمتیتوانتدامنیتتختودراضتمانتکنتد.محتیطنتاامنیزایبرآمتدهاز
سیاستحامیانهترکیهدربرابرداعش،سیاستگذارانترهرابهتفکربازگشتوعقتبگترد
واداشت.بازگشتبهسنتواقعگرایسیاستخارجیباهدفاحیایجایگاهترکیتهازطریتق
قرارگرفتندرخطوطسنتی؛یعنیقرارگرفتندرکنارامریکتاوبهبتودبخشتیدنروابطتشبتا
قدرتهایکلیدیمنطقه .

بتاایتتنحتالرونتتدهایحمتایتیویتتاروامتداریترکیتتهدربرابترداعتتشستببشتتدکتته
ساختارهایهمکاریجویانهترکیه-امریکا-اتحادیهاروپادستخوشتحتولگترددوبازتولیتد
اینساختارهامتوق شوند.ازآنجاییکهیکیازلوازمضروریامکانپذیریسیاستخارجی
ونیلبهاهداف؛«سازگاریبینالمللی»است،مقاماتترکیتهتتداومسیاستتحامیانتهدربرابتر
داعشرادرناسازگاریهرچهبیشتربانظامبینالمللومنافعامریکاوانتظاراتاتحادیهیافتنتد؛

ازاینروتداومآندیگرامکانپذیرووافیبهمقصودنبود،بلکهزیتانآورمتینمتود؛بتیدلیتل
نیستکهبرخیتحلیلگرانماهیتروابطامریکاوآنکارا(والبتهاتحادیه)رادربهترینحالتت
«مدیریتتنش»توصی میکند) .(Delay, 2016: 5


اتحادیه اروپا
ازدیگربازیگراناصلیساختارنظامبینالمللاتحادیتهاروپتامتیباشتدکتهترکیتهطبتق
سیاستعمقاستراتژی

تالشزیادیرابرایپیوستنبهایناتحادیهانجامدادهاستت.بتاایتن

هایداخلیوخارجیآنکارابهسانی

حالبرخیسیاست

سدومانعبتزرگجهتتپیوستتن

بهایناتحادیهعملکردهوباع شدهکتهاتحادیتهاروپتابتهدونگرانتییتااهترمفشتارقتوی
)(Talbot, 2015: 92جهتممانعتازورودترکیهبهایناتحادیهبرسد.اولینمورد،مربتوطبته
تحوالتدرونیترکیهمیشد.درواقع،حمایتازداعشبتهمعنتایشکستتحتزبعتدالتو
توسعهدرادعتایمبنتیبتردمکراستیواحتترامبتهحقتو بنیتادینشتهروندیوبرختورداری
شهروندانازاینحقو بود)(Bakiner, 2014: 54؛چراکهاینسیاستمنجربهافزایشفشتارها
وانتقاداتواعتراضاتداخلتیودرنتیجتهرویآوردندولتتبتهسیاستتسترکوبونقت



ساختار نظام بینالملل و تحلیل سیاست ترکیه در برابر داعش
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ومحتدود

کردنآزادیمطبوعاتشد.اینامرانتقاداتاتحادیهرادرپیداشتوبیتانکتردکتهترکیته
انتظاراتاتحادیهرابرآوردهنکردهاست.بدترآنکته،محتدودیتهتایایجتادشتدهداخلتیو
سرکوبمعترضانومحدودیتآزادیمطبوعاتبهنامقانونمبارزهباتروریسم،سببشدکه
ایناتحادیهاز«سیرقهقرایی»وی

«واپسگرایی»درفرآینددمکراتیزاسیونترکیتهستخنبته

عملآورد)(Onar, 2016: 7؛بنابرایندورشدنترکیهازفرآینددمکراتیزاسیونورویآوردن
هایسرکوبگرایانهبهتخریبروابطاینکشوربتااتحادیتهانجامیتد؛ایتندرحتالی


بهسیاست
استکهرابطهترکیهبااتحادیتهموجتبترفیتعمنزلتتوجهتهایتنکشتورمیتانهمستایگانو
تقویتقدرتنرمترکیهوبرقراریسیاستخارجیمثبتوسازندهشتدهبتودواردوغتاننیتز
اتحادیهرا«انتخابیاستراتژی

یستود .
مینامیدوم 
» 

نگرانیدوم،مربوطبهتحوالتمنطقهواینواقعیتبودکهاینکشوربهطورفزاینتدهای
درمرداببییباتیمنطقهدرحالغر شدنبود.عالوهبرایتن،ترکیتهبتهدلیتلحمایتتهتای
لجستیکیومالیبرایگسترهوسیعیازگروههایشورشیدرسوریهوچشتمپوشتیازانتقتال
نامشروعوغیرقانونیجنگجوهایختارجی،ختودبخشتیاز«عامتلآشتوبوبتینظمتیهتای
حاضر»تلقیشد؛ایندرحالیاستکهبدانیماتحادیهاروپانقشجدیدیبرایآنکاراترستیم
کردهبودمبنیبراینکهی

یزههتاایفتا
نقشبسیارفعالدررابطهبامدیریتدرگیتریهتاوستت 

کندوبتواندبااستفادهازابزارهایاقتصادیبهجایابزارهاینظامی،بهتغییرگفتمانتهدیتددر

محیطخارجیبپردازد) .(Angell & Abellan, 2015: 12
اهمالومسامحهآنکاراسببشدتامقاماتاروپاییخواستارایتنامترشتوندکتهترکیته
بایدمسیرورودجنگجوهایخارجیراازمرزهایشبهسمتستوریهببنتدد.ترکیتهعتالوهبتر
دستگیرکردناینجنگجویانکهقصدبازگشتبهاروپارادارند،متیبایستتآنهتاراتحتت
جمعآوریاطالعاتدرموردآنانبپتردازد.درکتل،
تعقیبوشناساییقراردهدوبهکسبو 
آنکتتارابایتتدی ت

سیاستتت«عتتدمتستتاهل»نستتبتبتتهگتتروههتتایافراطتتیاتختتاذم تیکتترد

).(International Crisis Group, 2014: 40یکیازمقاماتآلمانیدرپارلماناروپتامتیگویتد:
«غرببایدبهرابطهرمزآلتوداردوغتانبتاداعتشپایتاندهتد»)(Middle East, 2016؛بنتابراین
اتحادیهاروپاتقاضاکردکهسیاستخارجیترکیهبایدهماهنگبتا سیاستتدفتاعیوامنیتتی
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اتحادیهگرددوترکیهبایدبرایایجادسدنفوذیدربرابرجنگجوهایخارجیهمکاریکنتد
).(Kap, 2015: 58بههررویدرچنینشرایطیتحتتاییررویکرداتحادیهاروپا،تالشترکیه
برایمقابلهباداعشقابلدرهمینمود .


نهادهای بینالمللی و افکار عمومی جهانی
ازدیگربازیگرانساختارنظامبینالملل،نهادهاییچتونستازمانملتلوشتورایامنیتت
هستتتند.بتترایتتناستتاسائتتتالفضتتدداعتتشوکمیتتتهجهتتانیمبتتارزهبتتاتروریستتموکمیتتته
ضدتروریسمشورایامنیت،مهمتتریننهادهتاوستازمانهتایبتینالمللتیدرجهتتمبتارزهبتا
تروریسمداعشوپیکارجویانخارجیهستند.شورایامنیتسازمانمللدرقطعنامه2311نته
تنها،پیکارجویانخارجیداعشرانیرویی«نامشتروع»و«غیرقتانونی»توصتی متیکنتدبلکته
همهاعضایخارجیسازمانهایتروریستیرانامشروعوغیرقانونیمتیخوانتد؛بنتابراین،ایتن
سازمانهمهکشورهایعضوراموظ بهاتخاذابزارهایخاصبرایمبارزهباآنهامتیدانتد.
مهمتریناینابزارهایضروریکهدولتهابایداتختاذکننتد،ممانعتتازمستافرتبینتادولتی
پیکارجویانواعمالمحدودیتهایقانونیبرایآنان،مقابلهباهرگونهعاملتحریت

کننتده

تروریسموهمچنینجلوگیریازتأمینمالیجنگجوهابود.ایتنمتوارد،درقالتب«آنچتهنیتاز
استانجامپذیرد»،دستورالعملهایالزامیبرایجامعهبینالمللجهتمبارزهبتاتروریستمدر
نظرگرفتهشتد). (Yalcinkaya, 2016: 32-41طبیعتتاترکیتهبتهعنتوانیکتیازاعضتایجامعته
بینالمللملزمبهرعایتایندستورالعملاست .

ازطرفدیگریکیازمسائلمتساطعازسیاستحامیانهترکیهدربرابرداعش،فشتارهاو
تغییرنگرشافکارعمومیجهانیوایجادفضایذهنتینامستاعددرمتوردترکیتهبتودهاستت.
هاومطبوعاتجهانبهطورمتناوببهانتقادازترکیهبهدلیلحمایتتازایتنگتروهو

حکومت
عاجزبودندرمسدودکردنجریانورودجنگجوهایخارجیازمرزهایشوعتدمتمایتلبته
حلاینمسئلهوانفعالدولتدربحرانکوبانیپرداختهبودند.تحلیلگرانومطبوعاتجهتان
بهترسیمحزبعدالتوتوسعهدرمقاممجریی

سیاستخارجیفرقهگرایانه،جتاهطلبانته،

یباتیهایسیاسیومجریسیاستنوعثمانیسمویتاپتاناسالمیستمدرخاورمیانتهروی
عاملبی 
آوردند.ایناتهامنیزدرسطحجهانیبهترکیهواردشدهاستکهسماجتهاوخیرهسریهای

ساختار نظام بینالملل و تحلیل سیاست ترکیه در برابر داعش

33

اینکشوربرایحذفاسد،سببشدتاانکارابانوعیسیاستتچشتمپوشتیبتهستازمانهتای
یجهایتناهمتال،چنتینگتروههتاییتکثتریابنتدو
رادیکالوافراطیچونداعشبنگردودرنت 
تالشکنندتانیروهایکردیرامنکوبکنند .
همچنین،اقداماتداعشبهلحاظایدئولولی

چهرهایازاسالمسنیراترویجدادکته
؛ 

درتعارضوتفاوتکاملباسیماییکهترکیهدرصددنشاندادنازاسالمستنیبتهدنیتابتود،
قرارگرفتوسببسازترویجی

نگاهوتصویرمنفیازایناسلوبسیاسیشد.بتاتوجتهبته

ایجتتادایتتننگتترشوانتقتتاداتواخبتتارمطبوعتتاتدرمتتوردانتقتتالجنگجوهتتایختتارجیو
تسلیحاتازمرزهایترکیهوعبورنیروهایداعشازسراسترمرزهتایایتنکشتور،متیتتوان
اینگونهاستداللکردکهی

«ذهنیتضدترکی»درافکارعمومیجهتانیایجتادشتدهبتود.

بدترآنکهاینذهنیتبهدلیلنگرشهتایروامدارانتهترکیتهدربرابترایتنستازمانگستترش
مییافت( .(Kap, 2015: 53
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