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چکيده
سياست خارجي تركيه در قبال گروه های تارشگری در سوریه در مقاطع مختلف به اشکاال متاکاو
بروز و ظهور پيدا نموده است .رویارد جدید دولت آناکارا بکر مسکال منطقکه ازجملکه امنيکت ناکامي
جمهوری اسالمي ایران ،تأثيرگذار بوده است .به همين دلي هدف اصلي این مقاله ،شناخت رویاردهای
سياست خارجي تركيه در قبال گروه ها ی تارشگری در سوریه و تکأثير آن بکر امنيکت ناکامي جمهکوری
اسالمي ایران است .این تحقيق از نوع كاربردی بوده و با روش توصياي و موردی زمينه ای انجکا شکده
است .ابتدا مؤلاه های سياست خارجي تركيه در قبال گروه ها ی تارشگری از طریق اسناد و مدارک دست
اول احصا شده ،سپس با شاخص سازی و طراحي پرسشنامه ،رویاردهای سياست خارجي تركيکه مکورد
تأیيد قرار گرفته است .بر اساس نتایج تحقيکق ،رویاکرد سياسکت خکارجي تركيکه در قبکال گکروه هکای
تارشگری در سوریه در ابتدای بحران ،سياست بي طرفي بوده ،سپس تركيه رویارد خود را بکه ميکانجي-
گری بين دولت و گروه های تارشگری تغيير داده است؛ درنهایت تركيه به سياست حمایت و پشتيباني از
گروه های تارشگری روی آورده است .تأثير این سياست عبار

بوده است از :تغيير موازنه قوای منطقهای

به زیان ایران ،ظهور و تقویت گروه های تارشگری ضد ایران ،افزایش تهدیدا
فرقه گرایي در منطقه ،افزایش تهدیدا

قوميتي در ایران ،افزایش

مرزی ،تضعيف محور مقاومکت در منطقکه ،شکا گيکری الگکوی

منازعه در منطقه ،افزایش حضور قدر های فرامنطقهای در منطقه.
کليد واژهها :رویاردهای سياست خارجي ،تركيه ،سوریه ،ایران ،گروههای تارشگری ،امنيت ناامي.
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مقدمه
از دیرباز منطقه غرب آسيا یاي از مناطق بحراني جهکان و عرصکه رقابکت قکدر هکای
بينالمللي بوده است .در طول سالهای اخير با اوج گيری موج بيداری اسالمي در منطقکه و
سرنگوني برخي ناا های سياسي وابسته به غرب ،قدر های غربکي بکا كمک

و همراهکي

كشورهای عرب منطقه درصدد مقابله با این موج گسترده برآمدند و با طراحکي نقشکههکای
متعدد ازجمله ایجاد و تقویت گروههای تارشگری در كشکورهای عکراو و سکوریه ،تکالش
فصلنامه علمي مطالعا

كردند در بيداری اسالمي انحراف ایجاد نمایند .یاي از كشکورهای مهکم منطقکه كکه مکورد
هدف قدر های غربي قرار گرفت ،كشور سوریه بوده است .كشورهای غربي با همراهي و
پشتيباني برخي از كشورهای منطقه تالش كردنکد بکا بحکران آفرینکي در سکوریه عکالوه بکر
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انحراف در موج بيداری اسالمي در منطقه ،سوریه را از محور مقاومت جدا نماینکد .در ایکن
راسککتا گککروههککای متعککدد تاايککری و تارشککگری در سککوریه ایجککاد و تقویککت شکدند و بککا
حمایتهای برخي كشورها بر سطح وسيعي از خکاک سکوریه مسکلر گردیدنکد .بکهتکدریج
بحران حضور و فعاليت گروههای تارشگری به سطحي گسترده در سوریه كشيده شد و بکه
جنگ وسيعي تبدی گردید .گسترش گروههای تارشکگری ،منطقکه را بکا تهدیکداتي مواجکه
ساخته و موجب شده هر ی

از كشورهای منطقه ،سياست خاصي را در قبال بحران سوریه

اتخاذ نمایند .با توجه به گستردگي بحران سوریه و تعدد و تاثر بکازیگران در ایکن بحکران،
طبيعتاً این بحران همه كشورهای منطقه را تحت تأثير قرار داده است.
در ميان بازیگران مختلف در بحران سوریه ،تركيه در قبکال ایکن بحکران ،واكکنشهکای
متااو

از خود نشان داده است .در این مقاله به رویاردهکای سياسکت خکارجي تركيکه در

قبال گروههای تروریستي در سوریه و تأثيرا

آن بر امنيت ناامي ایران پرداخته شده است.

هدف این مقاله شناخت چيستي رویاردهای سياست خکارجي تركيکه در قبکال گکروههکای
تارشگری در سوریه و تأثير آن بر امنيت ناامي ایران است.
هدف مطرحشده در این مقاله این است كه «رویاردهای سياست خارجي تركيه در قبال
گروههای تارشگری در سوریه ابتدا بيطرفي بوده ،سکپس بکه ميکانجيگکری بکين دولکت و
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گروههای تارشگری رسيده و درنهایکت بکه حمایکت و پشکتيباني از گکروههکای تارشکگری


انجاميده است و این رویاردها با تغيير موازنه قوای منطقهای به زیان ایران ،ظهور و تقویت
افزایش فرقه گرایي در منطقه غرب آسيا ،افزایش تهدیدا

مرزی ،تضعيف محکور مقاومکت

در منطقه ،شکا گيکری الگکوی منازعکه بکه جکای هماکاری در منطقکه و افکزایش حضکور
قدر های فرامنطقهای در منطقه غرب آسيا ،بر امنيت ناامي جمهوری اسالمي ایکران تکأثير
مناي دارد».
روششناسي تحقيق
این تحقيق از نوع كاربردی است و با استااده از روش توصياي و موردی زمينهای انجا
شده است .با توجه بکه گکردآوری دادههکای كمکي و كياکي و تجزیکهوتحليک دو دسکته از
دادههای جمعآوریشده ،رویارد تحقيکق آميختکه اسکت .جامعکه آمکاری ایکن تحقيکق نيکز
عبار اند از :صاحبناران مسال منطقه غرب آسکيا و تركيکه و متخصصکان حکوزه امنيکت
ناامي در آجا و همچنکين مراكکز علمکي و پژوهشکي كشکور كکه تعکداد آنهکا بکا بررسکي
بهعم آمده حدود  250نار برآورد شکده اسکت .حجکم جامعکه نمونکه بکا اسکتااده از روش
كوكران حدود  55نار تعيين شده كکه بکا اسکتااده از روش نمونکهگيکری طبقکهای تصکادفي
انتخاب گردیده است .روشهای جمکعآوری اطالعکا

نيکز مطالعکه ميکداني و كتابخانکهای

است .ابزارهای جمعآوری دادهها ،اسناد و مدارک و پرسشنامه بوده است .ابتدا بکا بررسکي
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گروههای تارشگری ضد ایران در منطقه غرب آسکيا ،افکزایش تهدیکدا

قکوميتي در ایکران،

اسناد و مدارک مربوط به چيستي سياستهای خارجي تركيه در قبال گروههکای تارشکگری
در سوریه ،مؤلاههای مربوط احصا شده و در مورد آنهکا شکاخصسکازی صکور

گرفتکه

است .شاخصها در قالب پرسشنامهای با  36سؤال (شاخص) به جامعه نمونکه ارالکه شکده
است.
اطالعا

گردآوریشده از طریق اسناد و مدارک به روش تحلي محتکوا تجزیکهوتحليک

شدهاند و دادههای گردآوریشده با ابزار پرسشنامه با استااده از آمارهکای اسکتنباطي تحليک
شدهاند.
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پيشينهشناسي تحقيق
در خصوص رویاردهای سياست خارجي تركيه در قبال گروههای تارشگری در غکرب
آسيا تاكنون مقاال

پراكندهای چاپ شدهاند .اهم این پيشينهها به شکرح ذیک اسکت :دكتکر

«زهرا پيشگاهيفکر و هماکارانش» در مقالکهای بکا عنکوان «تحليک مواضکع تركيکه در قبکال
تحوال

منطقه مورد مطالعه :داعش» كه در نشکریه مطالعکا

 )1398به چاپ رسيد ،به ارزیابي رویارد تركيه بر تحوال
فصلنامه علمي مطالعا

یافته این مقاله به این صور

سياسکي جهکان اسکال (سکال
منطقه بهویژه داعش پرداخکت.

است كه تركيه با ارزیابي اشتباه خود مبني بکر سکقوط قریکب

الوقوع بشار اسد در سوریه ،تما تکالشهکا و اهکداف خکود را روی شورشکيان و مخالاکان
سوریه متمركز كرد .دولت اردوغان با هدف بيثبا سکازی دولکت بشکار اسکد و مقابلکه بکا
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كردها به حمایت از داعش پرداخت .البته تركيکه در راسکتای تحقکق اهکداف خکود ،برخکي
اقداماتي را كه مانع هژموني این كشور در منطقه محسوب ميشد ،در دستور كار خود قکرار
داد .ازجمله ميتوان به تالش برای كاهش نقش جمهوری اسالمي ایران در تحوال
بيثبا

منطقه،

كردن دولت شيعي عراو ،تغيير رژیم در سوریه و شا دهي دولتهکای همسکو بکا

اهداف این كشور در منطقه اشاره كرد.
اثر بعدی در این زمينه« ،ماهيت رقابت و تعارضِ ایران و تركيکه در سکوریه و عکراو»
است كه توسر «مسعود رضایي» در پژوهشنامه «علو سياسي» زمسکتان  1395بکه چکاپ
رسيد .استدالل اصلي نویسنده در این مقاله این بوده است كکه «نکوع و ماهيکت بکازیگری
ایران در سوریه با بازیگری تركيه» تااو

اساسي دارد؛ در حالي كه ایران هم در عکراو و

هم در سوریه به دنبال تقویت دولت مركزی و جلوگيری از شااف سياسي است و منافع
خود را در گرو حاظ تماميت ارضي كشورهای منطقه ارزیابي مي كند؛ تركيه بازی خود را
معطوف به حمایت از گروه هایي كرده است كه در اص در تقاب جدی با دولت مركکزی
قرار دارند و گاهي با جابه جایي راهبردی ،سقف دوستي ها و دشکمني هکا را كوتکاه كکرده
است.
مقاله دیگر با عنوان « بررسي سياست خارجي تركيکه در دوره اسکال گرایکان در قبکال
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سوریه و تأثير آن بر محير امنيتي جمهوری اسالمي ایران» اسکت كکه توسکر «ابوالاضک


سعادتي» و «هادی تاجي » در تابسکتان  1395در فصکلنامه «سياسکت دفکاعي» بکه چکاپ
قرن  21تحت تأثير سه اختالف عمکده بکر سکر كردهکا ،تقسکيم آب دجلکه و فکرا
اختالفا

و

ارضي بر سر منطقه «هاتای» ،فراز و نشيبهای زیادی را طي كرده است ،اما بکا

بروز تحوال

سياسي و شا گيری بحران سوریه در سال  ، 2011این كشور به ميکداني

برای رقابتهای بينالمللي و بازیگری قدر های منطقکه بکدل گردیکد .دولکت تركيکه بکا
بازیگری در تحوال

این كشور در جهت كسب وجهه ای اجتماعي و جلب توجکه ناکا

غرب و اتحادیه اروپا گا برداشت و اقداما

مختلاکي را در سکطوح مختلکف سياسکي و

اقتصادی و ناامي عليه سوریه انجکا داد كکه ایکن مسک له در راسکتای اهکداف راهبکردی
جمهوری اسالمي ایران نبود».
از دیگر آثار مهم در این زمينکه ،مقالکه « تعامک و تقابک ایکران و تركيکه در بحکران
سوریه» است كه توسر «جمشيد شریايان» در «فصلنامه امنيت پژوهي» در تابستان 1391
به چاپ رسيده است .نویسندگان بر این باورند كه« :ایران ،تركيه و سوریه سکه كشکور
راهبردی در منطقه غرب آسيا هستند كه تحکوال

داخلکي منطقکه ای و بکين المللکي در

هركدا موجب تأثير و اثر متقاب مي گکردد  .تهکران و آناکارا در مکورد بحکران سکوریه
نارا

و اهداف و منافع متااوتي دارند .تركيه به دنبال همااری بکا جبهکه غربکي ضکد

سوری (به طور مشخص آمریاا ،عربستان و قطر) برای حمایت از مخالاين ناا سوریه
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رسيد .نویسندگان بر این باورند كه « روابر دوجانبه تركيه و سوریه تا سکالهکای آغکازین

است و به پایگاهي برای تشاي  ،تجهيز و حمایت مخالاان بشار اسد تبدی شده است.
در حالي كه ایر ان دخالت خارجي در سوریه را مردود شکمرده و خواسکتار اصکالحا
مردمي بر اساس راه ح سوری  -س وری است .سقوط بشکار اسکد را خواسکته غکرب و
رژیم صهيونيستي مي داند و معتقد است كه به دلي حمایت سوریه از جریکان مقاومکت
در برابر رژیم صهيونيستي  ،باید با برنامه آمریاا و عربستان در خاورميانه و به ویکژه در
مورد سوریه مخالات كرد».
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مباني نظری و ادبيات تحقيق
الف) ادبيات و مفاهيم
سياست خارجي

در گذشته سياست خارجي ،به مذاكرا
دولت های خارجي با مقاما

بين دربار پادشکاهان و سکالطين و فرسکتادگان

رسمي كشورها كه اغلب بکهصکور

مخايانکه حک و فصک

ميشد ،اطالو مي گردید .در دهههای اخير ماهو سياست خارجي ،گستره وسيعتکری را در
فصلنامه علمي مطالعا

برگرفته و در عين حال پيچيدهتر نيز شکده اسکت .برخکي از صکاحبناکران سياسکتهکای
خارجي را «مجموعه توانایيها و قابليتهکا و سکازوكارهکای یک

واحکد سياسکي ،جهکت

افزایش بهرهوری نر های مورد قبول در ارتباط با واحدهای دیگر» ميدانند

(بخشایش اردسکتاني،
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 .)35 :1375برخي دیگر سياست خارجي را تنها شام آن دسته از روابر ميداننکد كکه ابتاکار
آن با حاومتها بوده و از طرف آنان تصدی شده باشد (مقتدر .)104 :1370،سياسکت خکارجي
بازتاب اهداف و سياستهای ی

دولت در صحنه روابر بينالملک و در ارتبکاط بکا سکایر

دولتها ،جوامع و سازمانهای بينالمللي ،نهضکتهکا ،افکراد بيگانکه و حکوادا و اتااقکا
جهاني است (محمدی.)15 :1384 ،
ماهو سياست خارجي در ی

كشکور ،مربکوط مکيشکود بکه تکدوین ،اجکرا و ارزیکابي

تصميم گيری هایي كه از دیدگاه خاص همان كشور جنبه برونمکرزی دارد (كکاظمي.)42 :1372،
بر مبنای تعریف سياست ،سياست خارجي یعني فن و هنر (یکا علکم) شکناخت اماانکا
بهره برداری درست از آنهکا بکرای رسکيدن بکه اهکداف یک

و

كشکور در ارتبکاط بکا محکير

خارجي(حميدینيا.)533 :1381 ،
نوعثمانيگرايي

تااری كه قال به نقش جدی برای تركيه در منطقه غرب آسيا و ناا بينالمل است.
این تاار متأثر از تاریخ كشور تركيه و زمان امپراتوری عثماني است كه از غرب آسکيا تکا
اروپای مركزی گسترش یافته بکود .نوعثمکاني گرایکي تالشکي بکرای تعکدی كماليسکم در
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راستای منافع ملي تركيه است؛ بر اساس تاار نوعثماني ،تركيه باید دامنه ناوذ خود را در
مناطقي كه در گذشته تحت قلمرو امپراتوری عثماني بوده ،گسترش دهد .نوعثماني گرایي


قککرار گککرفتن بعککد ژلوكککالچری در كنککار ژلوپليتي ک

در سياسککتهککای خککارجي تركي که

سياست بيطرفي

بيطرفي بيانگر ی

وضعيت حقوقي ی

دولت در برابر جنگ بين سایر دولتها است.

دولت بيطرف باید رفتار واحکدی را در برابکر طکرفين جنکگ در پکيش گيکرد .اصک عکد
جانبداری درواقع وظياه اصلي دولت غير درگير در جنگ است .تا زماني كکه دولکتهکای
بيطرف از شركت مستقيم یا غيرمستقيم در مخاصمه احتراز كنند یا وظکایاي را كکه حقکوو
بينالمل بر عهده آنان گذاشته رعایت نمایند ،ميتوانند از حقوو بيطرفي بهرهمنکد شکوند؛
ولي از سوی دیگر ،اگر دولتي كه مدعي بيطرفي است به وظکایف و تعهکدا
ناند ،این امر به دولتهای درگير حق ميدهد كه عليه آن دولت به اقداما

خکود عمک
تالفکيجویانکه

متوسّ شوند (قوا .)65 :1384 ،
ميانجيگری

معني لغوی واژه «ميانجيگری» وساطت بين دو یا چند طرف است .از ناکر اصکطالحي
یاي از شيوههای سياسي -دیپلماتي
طرف ثالث كه اغلب ی

كشور ،یک

ح و فص مسالمتآميز اختالفا
سکازمان بکينالمللکي و یکا یک

اسکت كکه در آن
شخصکيت معکروف

بينالمللي است ،بهمناور پایان دادن و یا كاهش مناقشکه بکين دو طکرف درگيکر اعکم از دو

مقاله پژوهشي :رویاردهای سياست خارجي تركيه در قبال گروههای تارشگری در سوریه و تأثير آن بر امنيت ناامي ج.ا.ایران

است(اسمعيلي.)1390 ،

كشور یا بين دولت مركزی با گروههکای مخکالف آن مداخلکه مکيكنکد و بکهطکور دوسکتانه
موضوعا

مورد مذاكره بين آنها را پيشنهاد ميكند.

بنابراین ميانجيگری یاي از روشهای ح اختالف است كه در آن ی

شکخص ثالکث

به نا ميانجي به طرفين اختالف در رسيدن به توافق كم

مکيكنکد .ميکانجيگکری مماکن

است به توافق طرفين نينجامد و بينتيجه بماند ،در صور

موفقيت در دسکتيابي بکه توافکق

نيز مااد آن اغلب از سوی خود طرفين تعيين شده است (مؤلاان.)45 :1396 ،
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امنيت نظامي

امينت ناامي ناظر بکر قابليکت و توانکایي نيروهکای مسکلح بکرای حااظکت از ملکت ،دولکت و
ارزشهای اساسي و حياتي آنها در برابر تهدید و تهاجم ناامي خکارجي اسکت (روشکندل.)19 :1374 ،
مقا معام رهبری(مدظلهالعالي) در ارتباط با امنيت ناامي ميفرماید« :امنيکت هکم انکواعي دارد؛ یاکي از
آنها امنيت ناامي و انتاامي است كه شما مالحاه ميكنيد در بعضي مناطق عالم ،از لحکا ناکامي
و انتاامي ناامني هست .این ،بخشي از مقوله امنيت است» (مقا

معاکم رهبکری (مدظلکهالعکالي) .)78/6/10 ،بکه هکر

فصلنامه علمي مطالعا

حال امنيت ناامي جمهکوری اسکالمي عمکالً حکول توانکایي حاومکت جمهکوری اسکالمي بکرای
حااظت از خودش در برابر تهدیدهای ناامي داخلي و خارجي متمركز است.

بينرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پایيز 1399

ب) مباني نظري
نظريه سازهانگاری و سياست خارجي ترکيه

سياست خارجي تركيه در قبال تحوال
بهرهگيری از ماروضا

غرب آسيا به ویژه تحوال

سوریه را ميتوان با

ناریه سازهانگاری تشریح كرد .سازهانگاری ،ناریهای جدیکد اسکت

كه در حوزههای مختلف روابر بينالمل كاربرد پيکدا نمکوده اسکت .ایکن ناریکه از طریکق
رهيافت سياست هویت تالش ميكند چگونگي نقش و تأثير اجتماعا

بين االذهاني ماننکد

ناسيوناليسم ،قوميت ،مذهب ،فرهنگ ،جنسيت و نژاد در سياست بينالمل و سياسکتهکای
خارجي را توضيح دهد (دهقاني فيروزآبادی.)46 :1389 ،
مطابق ناریه سازهانگاری ،بازیگران مختلف در عرصه بينالمل به هنجارهکای عمکومي
مقيد و پایبندند .ماتب سازهانگاری ،رفتار بازیگران را ناشي از برداشتهای ذهني و هویکت
آنان معرفي ميكند و هرگونه تغيير رفتار بکازیگران را بکا هنجارهکای آن بکازیگران مربکوط
ميكند .در تحلي سازهانگارانکه از سياسکت خکارجي ،هنجارهکا متغيرهکای مسکتقلي بکرای
توضيح و تبيين رفتار بکازیگران هسکتند .سکاختارهای هنجکاری بکيناالذهکاني و ایکدههکا از
ماروضهای اصلي سازهانگاری است كه این ماروض نقش تأسيسي در شا دهي هویت و
منافع كشورها دارد .طبق ناریه سازهانگاری ،كشورها بر اساس منطق نتایج رفتار نميكننکد،
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بلاه اقدا آنها مبتني بر منطق تناسب است (همان.)56 ،


سياست خارجي عم بر ساختن است و بنا به گاته اسميت ،سياست خارجي آن چيزی
ایده آليسم ساختاری ميداند و معتقکد اسکت سکاختارهای اجتمکاعي محصکول انگکارههکای
مشترک انساني است و بعد ساختاری آن به این معنا است كه نهادها و قواعد موجکود دارای
سرشتي عيني و محدودكننده برای بازیگران هستند (ونت .)80 :1384 ،از نار سازهانگاران نقش
هنجارها و هنجاری بودن در سياست بينالمل از آنجا مهکم تلقکي مکيشکود كکه هنجارهکا
موجب شا گيری هویت ميشوند .هنجارها بکه دو روش بکر رفتکار كکارگزاران نيکز تکأثير
ميگذارند .در روش اول مانند قواعدی كه هویت كارگزاران را تعيين مکيكننکد و در روش
دو نقش تنايمكننده در رفتارهای كارگزاران را ایاا ميكنند؛ به عبکار
رفتار كارگزاران تأثيرا

دیگکر هنجارهکا در

تاویني و تنايمي دارند (.)Guzzini, 2000: 151

از آنجا كه سياستمداران امروز تركيه در رفتار خارجي خود در منطقه و ازجمله در سکوریه
اغلب بر تاریخ این كشور و در چهارچوب امپراتوری عثماني تأكيد ميكنند و درواقع تركيه به
دنبال بازیابي و بکازآفریني نقکش امپراتکوری عثمکاني در منطقکه اسکت ،ناریکه سکازهانگکاری
چهارچوب مناسبي برای تحلي سياستهای خارجي تركيه است .نوعثمانيگرایي در سياسکت
خارجي تركيه خاستگاه هویتي و تاریخي داشته و سياستمداران تركيکه بکا تأكيکد بکر پيشکينه
تاریخي امپراتوری عثماني تالش ميكنند در عرصههای منطقهای و بينالمللي به ایاکای نقکش
بپردازند .نقشآفریني تركيه در قبال گروههای تارشگری در سکوریه بکهطکور عمکده در همکين
راستا قرار دارد و تركيه ميكوشکد بکا سياسکتهکای گونکاگون خکارجي ،تحکوال

مقاله پژوهشي :رویاردهای سياست خارجي تركيه در قبال گروههای تارشگری در سوریه و تأثير آن بر امنيت ناامي ج.ا.ایران

است كه دولتها آن را ميسازند ( .)Smith,2001: 39الاساندر ونکت ایکن دیکدگاه را نکوعي

منطقکه را

مدیریت و جایگاه تاریخي و هویتي خود را احيا نماید.
تاريخچه رويکردهای سياست خارجي ترکيه در منطقه غرب آسيا

اصولي كه در سياستهای خارجي تركيه از زمان به قدر

رسيدن اردوغکان بکه منصکه

ظهور رسيده عبار اند از:
 .1ایجاد تعام بين آزادی و امنيت به این معني كه هيچكدا از این دو مورد را نميتوان
به بهانه تأمين دیگری سركوب كرد.

91




 .2گسترش رابطه با همسایگان و به صکار رسکاندن مشکاال

بکا آنهکا ،یعنکي تبکدی

دشمنان بالقوه همسایه به دوست و متحد.
 .3دیپلماسي پيشگيرانه و فعال كه هدفش این است كه تركيه را با توجه به جایگکاهش
در مناطق مختلف به بازیگری فعال تبدی كند.
 .4داشتن رابطه با قدر های بزرگ بهصور

متوازن.

 .5حضور بيشتر و پررنگتر در نهادهای بينالمللي و منطقهای مث سازمان مل و اركان
فصلنامه علمي مطالعا

وابسته ،ناتو ،جي  20و دی  ،8اكو و سازمان همااریهای دریای سياه (اطهری.)1390 ،
از اصول اساسي در سياستهای خارجي حزب عدالت و توسعه ،سياست كاهش تکنش
با همسایهها است كه برخي آن را واكنشکي بکه مخالاکتهکای پيکاپي اتحادیکه اروپکا بکرای

بينرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پایيز 1399

عضویت تركيه ميدانند .این سياست تركيه ،غرب آسيا و دنيای عرب را در رأس و اولویت
سياستهای خارجي تركيه قرار داده است (احمدیان.)1390 ،
داود اوغلو وزیر امور خارجه و نخستوزیر سابق تركيه كه ناریهپرداز نوعثمانيگرایکي
محسوب ميشد ،قال به نقش جدی برای تركيه در منطقه بود .این تاار یکادآور امپراتکوری
عثماني است كه شام بخشهایي از غرب آسيا ،بالاان و قسمتهکایي از اروپکای مركکزی
بود .این تأكيد بر ميراا عثماني كه نوعثمانيگرایي در سياستهای خکارجي تركيکه ناميکده
ميشود ،درواقع تالشي است برای تعدی كماليسم در راستای منافع ملي تركيه ،بر این مبنکا
تركيه باید دامنه ناوذ خود را در منکاطقي كکه در روزگکاری بخشکي از امپراتکوری عثمکاني
بودهاند ،افزایش دهد .نوعثمانيگرایي را مکيتکوان قکرار گکرفتن بعکد ژلوكکالچری در كنکار
ژلوپليتي

در سياستهای خارجي تركيه دانست (اسمعيلي.)1390 ،

نگاه غرورآميز سياستمداران تركيه به گذشته عثماني ،ایاای نقش این كشور در عرصکه
بينالمللي را پيچيده و چندبعدی كرده است

(وفایي)29 :1390 ،

«داوود اوغلو» وزیر خارجه و نخستوزیر سابق در جمع دیپلما های تركيکهای اعکال
كرد كه تركيه در سال  2023یعني در ی صدمين سال تركيه جدیکد بایکد بکه یاکي از 10
قدر
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برتر دنيا تبدی شود .تركيه در حکال حاضکر پنجمکين اقتصکاد اروپکا و شکانزدهمين

اقتصاد جهان است (اميدی و رضایي.)259-260 :1390 ،


اردوغان نخست وزیر تركيه مصمم است تا پرستيژ این كشور را در غرب آسکيا بکاال
مطرح كند؛ اردوغان مي خواهد از اوضاع به هکم ریختکه غکرب آسکيا نهایکت اسکتااده را
ببرد( 2011: 1

 .)Spanner,حزب عدالت و توسعه درصدد است تركيکه را از یک

كشکور

حاشيه ای در ناا بين المل به بازیگری مصمم و مؤثر مانند دوران عثماني تبدی كنکد؛
زماني كه این امپراتوری در اوج قدر

بکود ،تركيکه بکا ایجکاد و الکتالف بکا اعکراب و

ترک های آسيای مركزی به دنبال ایاای نقش فعال تر و بزرگ تری در حوزه هکای سکابق
امپراتوری عثماني است (واكکر .)35 :1390 ،درمجموع باید گات كه سياست خارجي تركيه
چندین دهه وابستگي شدیدی به غکرب داشکت و در فضکای راهبکردی غکرب تعریکف
مي شد .این كشور عمالً هيچ گونه ابتاار عملي در حوزه شرقي و به ویکژه منطقکه غکرب
آسيا نداشت؛ تا جایي كه هویت منطقه ای تركيه با چالشي اساسي مواجه شکده بکود .بکا
روی كار آمدن حزب عدالت و توسعه ،سياست خارجي این كشور از سياستي غرب گرا
و ت بعدی ،به سياستي چندجانبه گرا و چندبعدی تبدی شد (.)Taspinar,2008: 2
اگر سياستهای خارجي تركيه در دوره حزب عدالت و توسعه را به سه مرحله تقسکيم
كنيم ،ميتوان گات از سال  2003تا  2007دوره سامان اقتصکادی و سياسکي درون تركيکه
بود و سياست خارجي هم بر این مبنا شا گرفت .از سکال  2007تکا  2010سياسکت بکه
صار رساندن مشاال

با همسایگان دنبال شکد؛ ولکي از  2011بکه بعکد تکرکهکا تکداو

سياست دوره دو را به مد

مقاله پژوهشي :رویاردهای سياست خارجي تركيه در قبال گروههای تارشگری در سوریه و تأثير آن بر امنيت ناامي ج.ا.ایران

ببرد و تركيه را به عنوان ی

مدعي در كنار بازیگران سنتي منطقه چون ایران و عربستان

طوالني كافي ندانستند و در مرحله سکو  ،ورود بکه منازعکا

منطقهای و تالش برای مدیریت آن را در كانون توجه سياست خارجي خود قرار دادنکد كکه
دخالت در سوریه و عراو از ویژگيهای این دوره است (رنجبر .)108 :1395
رويکرد سياست خارجي ترکيه در قبال گروههای تارشگری در سوريه

تركيه برای سالهای متمادی روابر شاننده و غير قاب اطميناني با سوریه داشته اسکت.
این كشور از قدیم با سوریه بر سر سکه موضکوع اخکتالف داشکته اسکت -1 :مسک له اسکتان
اساندرون یا هاتای تركيه كه سوریه آن را بخشي از خاک خود ميداند .اسکتان اسکاندرون
سوریه در سال  1939توسر استعمارگران فرانسوی از این كشور جکدا شکد و در اختيکار

93




دولت وقت تركيه قرار گرفت ،اما سکوریه همچنکان ایکن اسکتان را بخشکي از خکاک خکود
ميداند -2 .مس له آب فرا

و سدهایي كه تركيکه در دهکههکای  80و  90بکر روی آن زده

است -3 .پناه دادن سوریه به حزب كارگران كردستان و پایگاه ناامي در اختيار آنهکا قکرار
دادن ،تركيه همواره سوریه را به دلي حمایت از حزب كارگران كردستان تهدید به قطع آب
ميكرد (وفایي  .)26 :1390تركيه بارها در حين بحکران سکوریه ،مواضکع متناقضکي را در

فرا

پيش گرفته و بارها موضعش را نسبت به رفتن و ماندن اسد همسو با اعراب و غرب تغييکر
فصلنامه علمي مطالعا

داده است .در ادامه ضمن بررسي سياست بيطرفي و ميانجيگری و حمایت از گکروههکای
تارشگری در سوریه ،آثار و نتایج این سياست بر امنيت ناامي ایکران مکورد تجزیکهوتحليک
قرار ميگيرد.

بينرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پایيز 1399

 .1رويكرد بيطرفي ترکيه در بحران سوريه

همچنان كه اشاره شد ،برخي از اصولي كه در سياستهای خکارجي تركيکه از زمکان بکه
قدر

رسيدن اردوغان به منصه ظهور رسيده ،عبار اند از گسترش رابطه بکا همسکایگان و

به صار رساندن مشاال

با آنها ،یعني تبدی دشمنان بالقوه همسایه به دوسکت و متحکد،

دیپلماسي پيشگيرانه و فعال كه هدفش این است كه تركيه را بکا توجکه بکه جایگکاهش در
مناطق مختلف به بازیگری فعکال تبکدی كنکد و حضکور بيشکتر و پررنکگتکر در نهادهکای
بينالمللي و منطقهای .از این رو یاي از وجوه بارز سياستهای خکارجي حکزب عکدالت و
توسعه ،سياست كاهش تنش با همسکایههکا اسکت (احمکدیان ،)1390 ،در ایکن راسکتا موضکوع
نوعثمانيگرایي مطرح شده كه دارای مؤلاههای زیر است:
 .1ایاای نقش تركيکه متناسکب بکا تکاریخ فرهنکگ و جغرافيکای ایکن كشکور در عرصکه
بينالمل و افزایش سرمایهگذاری تركيه در حوزه قدر

نر .

 .2مطرح كردن نهادهای تركيه بکهعنکوان الگکو بکرای منطقکه ،ایاکای نقکش فعکالتکر در
بحرانهای منطقه و بينالمللي برای تركيه ،افزایش همااری با كشورهای منطقه برای كاهش
دخالت خارجي و ایناه تركيه باید تالشهایش را به جای عضکویت در اتحادیکه اروپکا بکر
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روی كشورهای سابق حوزه عثماني جایگزین كنکد و بکرای رسکيدن بکه ایکن اهکداف بایکد


سياست كاهش تنش با همسایگان را عملياتي كند و به جهان اسال به اندازه غکرب اهميکت
در این راستا ،روابر تركيه با سوریه از سال  1392رو به بهبود گذاشت و تنشها بر سکر
فرا

و ادعاهای تركيه مبني بر حمایت سوریه از پ.ک.ک نيز كاهش یافکت .در ایکن سکال

دو كشور قرارداد امنيتي امضاء كردند و سوریه اعال كرد كه به مخالاان كکرد دولکت تركيکه
اجازه فعاليت در این كشور را نميدهد .شركت وزرای خارجه دو كشور در اجالس وزرای
خارجه سه كشور ایران ،تركيه و سوریه در سال  1393نيز نشکاني از بهبکود روابکر بکين دو
كشور بود (انصکاری .)367 :1374 ،البته اولتيماتو تركيه در خصوص پناهندگي دادن سکوریه بکه
عبداهلل اوجاالن رهبر كردهای تركيکه و ضکعف ناکامي سکوریه در مقابک تركيکه در بهبکود
تدریجي روابر بيتأثير نبود (چگينيزاده و خوشاندا .)206 :1389 ،
در ژانویه سال  ، 2005بشار اسد به تركيه سار كرد كکه اولکين سکار از زمکان اسکتقالل
سوریه بود .این سار جای هيچ تردیدی باقي نگذاشت كه روابر كشور از تنش به همااری
رسيده است؛ البته در این برهه سوریه سعي ميكرد با نزدیاي به تركيه از ميکزان فشکارهای
آمریاا نسبت به خود بااهد (همان) .وزرای خارجه تركيه بکين سکالهکای  2003تکا 2011
(حزب عدالت و توسعه) بيش از  60بار از سوریه دیدن كردند و تجار

بکين دو كشکور از

 773ميليون دالر به  2/5ميليارد دالر رسيد .دو كشور همچنين در سال  2009مانور ناامي
مشترک برگزار كردند

(2011: 15

واكنش اوليه تركيه ساو

 .)Stuart,با رسيدن ناآراميها به برخکي از منکاطق سکوریه،

بود .این ساو

تركيه تا آگوست  2011ادامه داشکت .از ایکن

تاریخ به بعد تركيه گاتوگو و فشار را بهصور
سوریه را به اصالحا
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بدهد (اميدی و رضایي.)240 :1390 ،

همزمان با اسد دنبال كرد و سعي كرد كکه

ترغيب كند .در این زمان غربيها خواستار كنارهگيکری فکوری اسکد

بودند (.)Ibid: 2-3
با توجه به اتخاذ سياست ساو
در قبال تحوال

از جانب تركيه در بحران سوریه و عد موضکعگيکری

این كشور ،ميتوان سياست كلي تركيه در قبال بحکران سکوریه را در ابتکدا

سياست بيطرفي دانست .درواقع تركيه در قبال فعاليتهای گروههای تارشگری در سکوریه
هيچ اقدامي كه به ناع یا زیان آنان باشد انجا نداد؛ اما این سياست دوا چنداني نداشکت و
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به موازا

تشدید روند تحوال

در سوریه و موضعگيری كشورهای مختلف در قبکال ایکن

بحران و ورود بازیگران مختلف به صحنه سوریه ،سياست بيطرفي تركيه نيکز دچکار تغييکر
شد.
 .2رويكرد ميانجيگري ترکيه در قبال بحران سوريه

به دنبال بروز گسترش فعاليتهای گروههای تروریستي در سوریه كه تركيه نتوانست در
فصلنامه علمي مطالعا

قبککال تحککوال

همسککایه خککود بکيتاککاو

باشککد ،زیکرا از یک

طککرف ایکن تحککوال

بککا

نوعثمانيگرایي جدید رهبران ترک در تعارض بود و از طرفي مسک له سکوریه مکيتوانسکت
چالشهایي در برابر منافع ملي تركيه از نار اقتصادی ،سياسي و امنيتي ایجاد كنکد .یاکي از
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اهداف منطقهای اصلي تركيه در چهارچوب نوعثمانيگرایي در به حداق رساندن مشاال
در روابر با همسایگان بهمناور گسترش مناسبا
شدن بازیگر تأثيرگذار در تحوال

بهویکژه در حکوزه اقتصکادی و عهکدهدار

منطقهای بود ،بنابراین ناآراميهای سوریه در تعارض بکا

این سياست تركيه قرار داشت.
علت تردیدهای اوليه تركيه در مورد اسد را ميتوان در این دانست كه دولت اسد یاکي
از پایههای عملي كردن سياست صار كردن مشاال

با همسایگان بود و یاي از پایکههکای

همگرایککي منطقکککهای تركيککه بککود و اسکککد و اردوغکککان دوسککتان نزدیاککي محسکککوب
ميشدند(.)Champion, 2011
تركيه به تدریج در مورد سوریه نيز مث ليبي تغيير موضع داد و از واكنش اوليکهاش در
مخالات با تحریم ها عليه دولت اسد اظهار پشيماني كرد و گات وگو با گروه های مخالف
بهویژه اخوان المسلمين سوریه را در صدر برنامههایش قکرار داد .حکزب عکدالت و توسکعه
سعي ميكرد كه رهبری حركت ضد اسد در سوریه به دست اخوان المسلمين بيافتد ،چراكه
این گروه دارای دیدگاههای نزدی

با حزب عدالت و توسعه است ( .)Stuart, 2001: 3تركيه

ی بار دیگر در درگيری بين حافظ اس د و مخالاانش در شهر حما جانب مخالاکان رژیکم
سوریه را گرفته بود ،البته این حركکت در اوج تکنش هکا بکين دو كشکور صکور
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بود(وفایي .)26 :1390

گرفتکه


تركيه اوای فعاليکت گکروههکای تروریسکتي در سکوریه محتاطانکه مکيخواسکت كکه بکا
كردهای تركيه را متأثر خواهد كکرد (اميکدی و رضکایي .)251 :1390 ،تركيکه در عکين حمایکت از
مخالاان اسد بر گاتوگو بين طرفين تأكيد ميكرد و از افسران جداشکده از ارتکش سکوریه
ميخواست كه به دولت اسد برگردند ( .)Stuart 2011: 3ولي به مرور تركيه تحریمها را عليه
سوریه وضع كرد و چتر حمایتي خود را از شورای ملي كه در اسکتانبول بکا اجکازه رسکمي
دولت تركيه فعاليت ميكرد گسترش داد (.)Spanner 2011: 31
احمد داوود اوغلو وزیر خارجه و نخستوزیکر سکابق تركيکه ،بشکار اسکد را مکتهم بکه
دروغگویي به جامعه جهاني كرد و از او خواست كه فرصتها را برای گاتوگو با مخالاان
از دست ندهد و سختگيری عليه مخالاان را كنار بگذارد ،اوغلو ی
مخالاان اسد داشت و اعال كرد كه اسد باید با اصالحا
تقدسزدایي كند .در غير این صور
حركا

تركيه و تحری

دیدار ششسکاعته بکا

در قانون اساسي از حکزب بعکث

وی آخرین فرصتها را نيز از دسکت مکيدهکد .ایکن

مخالاان اسد ،این تاار را ایجاد كرد كه تركيه در سوریه بکه دنبکال

احيای عثمانيگرایي است .اخوان المسلمين سوریه در آن برهه (سال  ) 2011اعکال كکرد
كه تركيه باید در سوریه مداخله ناامي كند .این خواسته اخوان با مستقر شدن ارتش تركيکه
در مرز سوریه ،جنبه عملي به خود گرفت (.)bbcPersian.com 2011/9/26
 .3حمايت ترکيه از گروههاي تارشگري در سوريه

مقاله پژوهشي :رویاردهای سياست خارجي تركيه در قبال گروههای تارشگری در سوریه و تأثير آن بر امنيت ناامي ج.ا.ایران

اصالحا

در سوریه مانع حذف اسد شود ،زیرا بيثباتي در سکوریه كک منطقکه و بکهویکژه

تركيه بهتدریج سياست كاهش تنش در مورد سوریه را كنار گذاشت .با ادامه درگيریهکا
در سوریه ،آناارا به حمایت علني از مخالاان دولکت دمشکق پرداخکت .در نکوامبر 2011
اردوغان نخستين رهبر سياسي بود كه از اسد درخواسکت كنکارهگيکری از قکدر

را نمکود.

همچنين به شورای ملي سوریه اجازه داد تا در استامبول مستقر شوند .ارتش آزاد سکوریه و
دیگر گروههای مسلح مخالف اسد از قلمروی تركيه برای عمليا های خود استااده نمکوده
و بر اساس مدارک موجود ،كم های ناامي تركيه را دریافت كردند .در اوای سکال 2014
تركيه ميزبان بيش از  600هزار پناهنده سوری بود

(2014,20

 .)Gause,البته مقاما

ایرانکي
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از همان اوای شا گيری اردوگاههای آوارگان در مرز تركيه و سوریه را تردیدآميز دانسکته
و آن را پوششي برای حمایت از مخالاان و قاچاو اسلحه برای معترضکان در سکوریه تلقکي
كردند (.)Mahfudh, 2012:39
با ایناه سوریه دارای اهميت اساسي برای این كشور بود ولي برخورد تركيکه بکا دولکت
اسد حتي شدیدتر از سایر كشورها بود .تركيه در سالهای بعد از به قدر
عدالت و توسعه با افزایش مبادال

با دولت سوریه طي ی

رسکيدن حکزب

دهکه توانسکته بکود بکهواسکطه

فصلنامه علمي مطالعا

همگرایي اقتصادی ،شرایر صلح بين دو كشور را فراهم كند (.)Barkey, 2011: 3
حامد حسن ساير سوریه در تهران موضعگيری تركيه عليه كشکورش را كکامالً غافلگيرانکه
دانست و افزود كه تركيه از فاز به صار كردن تنشها با همسایگان بکه فکاز ایجکاد مشکا بکا

بينرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پایيز 1399

كشورهای همسایه تغيير موضع داده است .او تركيه را عام اصلي تأمين اسلحه قاچکاو بکرای
مخالاان دولت اسد معرفي كرد .وی معتقد بود موضع تركيه در قبال سوریه بکه عضکویت ایکن
كشور در اتحادیه اروپا و معرفي خود بهعنوان ی

قدر

منطقکهای بکه ایکن اتحادیکه ارتبکاط

دارد .تركيه در این راستا تالش نمود جایگزین بازیگران سکنتي منطقکه مثک ایکران ،عربسکتان،
مصر و عراو شود كه هركدا مشاال

خود را دارند

(همشهری دیپلماتي

.)43 :1390 ،

به لحا مواضع اعمالي ،مهمترین اقدا دولت تركيه ،ميزبکاني سکه نشسکت گکروههکای
مخالف دولت بشار اسد بوده است .این اقدا نشانه آشااری از سياست غير دوستانه دولکت
تركيه نسبت به همسایه خود بود .دولت تركيه در آن برهکه زمکاني در عکين اتخکاذ مواضکع
انتقادی نسبت به دولت سوریه ،تماسها با این دولت را كماكان در دستور كار قرار مکيداد.
اردوغان و بشار اسد روزانه با یادیگر در تماس تلاني بوده و احمد داود اوغلو نيز با وليکد
المعلم همتای سوری خود ارتباط تلاني داشتهاند (.)Duman, 2011
دولت رجب طيب اردوغان بهتدریج رویارد تندی را نسبت به تحوال
در پيش گرفت و درواقع ميتوان گات در مقایسکه بکا تحکوال

داخلي سکوریه

انقالبکي سکایر كشکورهای

عربي ،دولت تركيه دشمني صریح خود را با دولت بشار اسکد اعکال كکرد و از گکروههکای
تارشگری حمایت به عم آورد.
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حمایت تركيه از گروههای تارشگری در سوریه با شکيوههکا و روشهکای زیکر صکور
 .1فروش نات خا از طریق شهرهای باتمان و غکازی عنتکب واقکع در منطقکه جنکوب
شرقي تركيه و شمال شرو سکوریه كکه درآمکدی بکال بکر یک

ميليکون دالر در روز بکرای

گروههای تارشگری ایجاد كرد.
 .2فروش آثار باستاني سوریه از طریق خاک تركيه كه تاكنون هات ميليکارد دالر درآمکد
ایجاد كرد.
 .3فروش اعضای بدن تروریستهای كشتهشده ،مرد و مخالاکان بکه تجکار اروپکایي از
طریق تركيه.
 .4انجا معامال

سنگين در مقاب آزادی گروگانها و اسيران در خاک تركيه.

 .5فروش زنان غير مسلمان در این كشور.
 .6مركزیت فروش كتب خطي و قدیمي بهسرقترفته از سوریه و عراو.
 .7فروش اطالعا

بهدستآمده از سوریه و عراو به سکرویسهکای اطالعکاتي در ایکن

كشور.
 .8كم

مالي و لجستياي به داعش توسر سرویس اطالعکاتي تركيکه در زمکان اشکغال

كوباني.
 .9كم

توسر مؤسسا

به ظاهر غيردولتي و خيریه وابسته به حزب عدالت و توسکعه

مقاله پژوهشي :رویاردهای سياست خارجي تركيه در قبال گروههای تارشگری در سوریه و تأثير آن بر امنيت ناامي ج.ا.ایران

گرفته است:

تركيه كه شاخص بوده و ناته حالز اهميت این است كکه انبارهکا و دفکاتر ایکن مؤسسکه در
استان هاتای تركيه بدون پنهانكاری فعاليت ميكردند.
 .10كسب درآمد ساالنه حکدود یک

ميليکارد دالر توسکر گکروه تارشکگری داعکش از

ترانزیت هرولين طبق اعال «ویاتور ایوانکف» رلکيس سکازمان كنتکرل مکواد مخکدر فکدرال
روسيه(كایا.)1394 ،
تأثير رويکردهای سياست خارجي ترکيه در قبال بحران سوريه بر امنيت نظامي ايران

سياست بيطرفي و ميانجيگری در مد زمان كوتکاهي در دسکتور كکار تركيکه در قبکال
بحران سوریه قرار داشت؛ این سياستها به دلي كوتاه بودن نتوانستند تأثيری در سکوریه و
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منطقه غرب آسيا ازجمله امنيت ناامي بگذارند؛ اما سياسکت حمایکت و پشکتيباني تركيکه از
گروههای تارشگری در سوریه بيشترین آثار را بر منطقه و امنيت ناامي ایران گذاشته اسکت
كه در زیر مورد بررسي قرار ميگيرد.
 .1تغيير موازنه قواي منطقهاي به زيان ايران:

مهمترین تأثير بحکران سکوریه و تکداو آن بکهواسکطه حمایکت و پشکتيباني تركيکه از
فصلنامه علمي مطالعا

گروههای تارشگری بر امنيت ناامي ایران ،افزایش تهدیکداتي اسکت كکه در محکير امنيتکي
منطقه شا گرفته است .سوریه بهعنوان تنهکا متحکد راهبکردی ایکران ،نقکش مهمکي بکرای
برقراری موازنه قوای منطقهای بازی نموده است .درواقکع ایکن كشکور نقطکه اتاکایي بکرای
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اثرگذاری سياستهای خارجي و امنيتي ایران در منطقه بوده است .هرگونه تغيير یا تضعيف
دولت در سوریه باعث برهم خوردن توازن امنيتي به زیان ایران خواهد شکد ،چراكکه رونکد
تغيير در ساختار قدر

سوریه باعث تغيير در صفبنکدی ميکان كشکورها مکيشکود و ایکن

صفبندی و آرایش جدید بازیگران منطقه باعث حضور فراگير بازیگران فرامنطقکهای شکده
و درنتيجه تبعا

بينالمللي به همراه خواهد داشت (سيمبر و قاسميان.)151 :1393 ،

با آمدن مخالاين در قدر

در سوریه ،حاومت جدید سوریه حمایت خکود از ایکران را

قطع خواهد نمود .مقاما

آمریاایي نيز با آگاهي از این موضوع بکه دنبکال تغييکر رژیکم در

سوریه بودهاند .در صور

تحقق این وضعيت ،موازنه قوای منطقهای ایران عليکه آمریاکا و

متحدینش در منطقه به زیان ایران تغيير خواهد كرد (نياكولي.)131:1392 ،
اما بازیگران رقيب ایران در منطقه غرب آسيا نيز به دنبال دستيابي به اهداف مورد ناکر
خود بودهاند .به همين دلي جنگ نيابتي شام بازیگران منطقهای در سوریه به وجکود آمکد.
تركيه ،عربستان سعودی و دیگر دولتهای عربي خليجفارس تالش كردند تا ناوذ منطقکهای
ایران را در منطقه از طریق حمایت مالي و پشتيباني از مخالاان سوری كاهش دهند .از ایکن
رو ایران وضعيت شا گرفته در سوریه را بهعنوان بازی با حاص جمع جبری صکار تلقکي
كرد و بيمناک از این موضوع بود كه سقوط اسد زمينه را برای ظهکور رژیکم جدیکد و ناکم
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منطقهای نامطلوب برای ایران آماده خواهد كرد .درواقع ایران به این مس له پي برد كه نهتنها


ی

متحد عربي بااهميت را از دست خواهد داد ،بلاه توانکایي ایکن كشکور در حمایکت از

خواهد شد ()Goodarzi, 2013:27؛ بنابراین سياستهای خارجي تركيکه در قبکال گکروههکای
تارشگری در سوریه تغييردهنده موازنه قوای منطقهای است كه به زیان امنيت ناکامي ایکران
است.
 .2ظهور و تقويت گروههاي تارشگري ضد ايران در منطقه غرب آسيا

ظهور و قدر گيری گروههای شکبهدولتکي سکني در عکراو و سکوریه از دیگکر عوامک
تهدیدزایي است كه تأثيری مستقيم بر امنيت ناامي ایران دارد .بکيشک

زمکاني كکه دولتکي

ضعيف ميشود ،بازیگران غيردولتي تالش ميكنند تا نقش عمدهتری را در سياست داخلکي
آن كشور بر عهده بگيرند .این پدیدهای است كه اكنون در فضای غرب آسکيا و بکهویکژه در
سوریه شا گرفته است .این گروهها اغلب متحدان دولتهای منطقه بکهویکژه عربسکتان و
قطر هستند كه به دنبال گسترش ناوذ خود ميباشند؛ اما در عين حکال هریک

برنامکههکا و

اهداف ویژه خود را دارند ) .)Gause, 2014: 19در این ميان داعش و جبهه النصره تهدیکدا
فزایندهای را در سطح منطقهای برای ایران به بار آوردهاند ( .)Lister, 2014:6ایران به تضکمين
امنيت متحدان خود در عراو ،سوریه و لبنان در برابر تهدیدا

آمریاا ،رژیم صهيونيسکتي و

عربستان نيازمند است؛ درواقع دسترسي ایران به سوریه كکه بکهواسکطه حضکور گکروههکای
تارشگری در این كشور تضعيف شده ،ميتوانکد منجکر بکه قطکع مجکاری ارتبکاط ایکران بکا

مقاله پژوهشي :رویاردهای سياست خارجي تركيه در قبال گروههای تارشگری در سوریه و تأثير آن بر امنيت ناامي ج.ا.ایران

حزباهلل و ناوذ این كشور در لبنان و موضوع منازعه اعراب -رژیم صهيونيستي نيز محدود

حزباهلل بهعنوان متحد ایران در برابر رژیم صهيونيستي شود.
 .3افزايش تهديدات قوميتي در ايران

حمایت و پشتيباني تركيه از گروههای تارشگری در سوریه زمينه گسترش فعاليکتهکای
تجزیهطلبي در سوریه ،عراو و سایر مناطق را تقویت كرده است .افزایش فعاليت گروههکای
جدایيطلب در سوریه اقليتهای قومي در منطقکه ازجملکه در ایکران را تشکویق بکه مطالبکا
بيشتر برای خودمختاری كرده است .اعال استقالل منطقکه كردسکتان عکراو در پکي رفرانکدو
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سو مهرماه سال  1396در همين راستا قرار دارد .بهعالوه از منار فرقهگرایانه ،تشکدید مکداو
خشونت توسر داعش و النصره در عراو و سوریه نشانه خوبي برای ایران و متحکدان شکيعي
این كشور در منطقهای كه اعراب سني در آن اكثریت هستند ،نيست(.)Geranmayeh, 2014: 30
 .4افزايش فرقهگرايي در منطقه غرب آسيا

فهم الگوی جدید توازن قدر

منطقهای نيازمند بررسي چهارچوبهکای فرقکهگرایانکه

فصلنامه علمي مطالعا

است .درواقع مناقشه كنوني در سوریه و عراو بر پایه پياار سني عليه شيعه اسکتوار اسکت.
خروجي رسانهها و پایگاههای اینترنتکي سکني و روزنامکههکا و تلویزیکونهکای وابسکته بکه
فرقهگرایان ،این منازعه را برجسته ميسازد .خيلي ساده ميتوان اقداما

برخي از كشکورها

بينرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پایيز 1399

در منطقه را فرقهگرایانه تحلي كرد (.)Gause, 2014,19
رویارد فرقه گرایانه بازیگران منطقه ای در سوریه به مراتب بيشتر از كشورهای دیگر
بوده است .تركيه با حمایت از گروه های تارشگری در سوریه تالش كکرد تکا موقعيکت
خود در این كشور و منطقه را بهبود بخشد .به این ترتيب این كشور حمایت های مکالي
و لجستياي خود از گروه های سلاي را تا آنجا ادامه داد كه فرقکه گرایکي و زكينکههکای
احتالفا

بين شيعه و سني تشدید شد.

بسياری از گروه های تارشگری در سوریه كه مورد حمایت تركيه بوده انکد بکا تبليک
عليه ایران و مذهب شيعه دست به خشونت های گسترده ای عليه شيعيان زدند و از آنجا
كه دولت قانوني سوریه مورد حمایکت جمهکوری اسکالمي ایکران قکرار داشکته ،جنکگ
تروریست ها با دولت سوریه به عنوان جنگ شيعه و سني نشان داده شد.
بهطور كلي ميتوان گات كه حمایت تركيه از گروههای سلاي در سوریه ،فرقهگرایکي را
تشدید كرده و منجر به افزایش اختالفا

شيعه و سني در منطقه شده است و بکا توجکه بکه

سني بودن بخشي از جمعيت ایران ،این موضکوع تهدیکدی عليکه امنيکت ناکامي جمهکوری
اسالمي ایران محسوب شود.
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 .5افزايش تهديدات مرزي

ميان افاار عمومي منطقه این برداشت ذهني شا گرفت كه این گروه بکهزودی وارد سکایر
كشککورهای منطقککه خواهککد شککد

(2015:6

 .)Esfandiary&Tabatai,جهککت حركککت گککروه

تروریستي داعش كه سرزمينهایي از سوریه تا عکراو را بکه تصکرف درآورده بکود .پکس از
اشغال موص در خرداد سال  ،1393به سمت ایران بود و بدون تردیکد اگکر بکا ایکن گکروه
تروریستي در خارج از مرزهای ایران مقابلکه نمکيشکد ،تعرضکا
تهدیدا

بکه مکرز ایکران و ایجکاد

ناامي تشدید ميشد.

 .6تضعيف محور مقاومت در منطقه

بعد از حمال

آمریاا به افغانستان و عراو و درنتيجه نزدیاي بيشتر كشورهای همسو با

سياستهای ایران در منطقه ،محور مقاومت به الگویي غالب در سياستهکای خکارجي ایکران
بدل گشت .این محور در سالهای اخير با سياستهای ایران در منطقه بهویژه پس از حمایکت
ایران از جنگهای  22و  33روزه و عکد نتيجکهگيکری رژیکم صهيونيسکتي از ایکن حمکال
پررنگتر شد و درنتيجه به محبوبيکت ایکران در ميکان افاکار عمکومي سکوریه و لبنکان افکزود.
كارشناسان از این مس له بهعنوان «تلنگر» به آمریاا یاد كردهاند (ابوالحسن شيرازی و پارسکه.)92:1393 ،
درواقع الگوی مقاومت در سالهای اخير به یاي از بنيادهای سياستهکای خکارجي ایکران در
عرصه عملياتي تبدی شده كه تضعيف آن ميتواند تهدیدی برای امنيت ناامي ایران باشد.

مقاله پژوهشي :رویاردهای سياست خارجي تركيه در قبال گروههای تارشگری در سوریه و تأثير آن بر امنيت ناامي ج.ا.ایران

به دلي پيشرفتهای قاب مالحاهای كه داعش در عراو در ژولکن  2014داشکت ،در

از سوی دیگر ميتوان شاهد نزدیاي دیدگاه تركيه و عربستان بکا رژیکم صهيونيسکتي در
تضعيف محور مقاومت بعد از بحران سوریه بود .این بازیگران معتقدند كه رهبکران سکوریه
كه در خر مقد نبرد با رژیم صهيونيسکتي قکرار دارنکد ،زمينکه تکداو مقاومکت در محکير
منطقهای را فراهم ميآورند .از این رو است كه این بازیگران بر این امر واقاند كه اگر بشکار
اسد در قدر

باقي بماند ،از انگيزه فراواني برای مقابله با توسعهطلبکي تک آویکو در محکير

امنيتي غرب آسيا برخوردار خواهد بکود .از سکوی دیگکر مقامکا
معتقدند كه بازسازی قدر

رژیکم صهيونيسکتي نيکز

سياسي اسد ،مواضع وی در ارتبکاط بکا رویکارویي تکاریخي بکا
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ت آویو را تحايم خواهد بخشيد؛ بنابراین از سازوكارهایي بهره گرفتند كکه موقعيکت بشکار
اسد در شرایر منازعه را محدودتر كرده و مانع تحقق اهکداف راهبکردی اسکد در گسکترش
جبهه مقاومت در منطقه غرب آسيا شوند (متقکي و هماکاران .)59:1393 ،درمجمکوع از آنجکا كکه
سياست تركيه در قبال گروههای تارشگری در سوریه زمينه تضعيف دولت سوریه را فکراهم
نموده و این دولت نقش مهمي در محور مقاومکت دارد ،بنکابراین تضکعيف دولکت سکوریه
بهمنزله تضعيف محور مقاومت و بروز تهدیدا

ازجمله تهدیدا

ناامي عليه ایران است.

فصلنامه علمي مطالعا

 .7شكلگيري الگوي منازعه به جاي همكاري در منطقه

یاي دیگر از تأثيرا

تداو بحران سوریه در سطح منطقهای كه متأثر از سياست تركيه

بينرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،40پایيز 1399

در قبال گروههای تارشگری در سوریه است ،افزایش منازعا

ميان بازیگراني است كکه در

سالهای نهچندان دور تنشزدایي را بهعنوان الگوی مسلر سياستهکای خکارجي خکود بکا
همسایگان برگزیده بودند .در این ميان روابر ایران و عربستان در سالهای اخيکر در سکطح
منطقهای و بهویژه در سوریه بهواسطه خصومت همراه با رقابت برای كسب منافع سياسي و
ژلوپليتياي با هدف دستيابي به هژموني منطقهای تنشزا شده است .درواقع به دليک تصکور
ریاض از تالش ایران برای تثبيت ناوذ منطقهای خود ،تغيير جهت در سياستهای خکارجي
این كشور و تالش برای افزایش همپيمانان عربي جدید بهعنوان عام توازن بالقوه در برابکر
تهدیدا

فزاینده ایران ،امری مشهود به نار ميرسد (.)Berti&Guzansky, 2014:25

تركيه نيز بهعنوان یاي دیگکر از قکدر هکای منطقکهای دارای منکافع حيکاتي در بحکران
سوریه است.
بهطور كلي سياست تركيه در قبال گروههای تارشگری در سوریه موجکب شکا گيکری
الگوی منازعه در منطقه غرب آسيا شده است و این الگو با ناامي و امنيتي سکاختن فضکای
روابر بين كشورهای منطقه تهدیداتي را متوجه جمهوری اسالمي ایران ميكند و بکا توجکه
به ماهيت رفتار بازیگران و منازعهآميز بودن الگوی حاكم ،امنيت ملي ایران با تهدید مواجکه
ميشود.

104




 .8افزايش حضور قدرتهاي فرامنطقهاي در منطقه غرب آسيا

تجهيزاتي و آموزشي تركيه و سایر بازیگران در منطقه اسکت ،زمينکهسکاز پيچيکدگي بحکران و
ورود هرچه بيشتر كشورهای فرامنطقهای به منطقه شده است؛ مس لهای كه در بلندمکد تکوان
به خطر انداختن امنيت ارضي و منافع ملي تما كشورهای منطقه را به دنبال خواهد داشت.
سياستهای خارجي تركيه در قبال بحران سوریه و حاایکت و پشکتيباني از گکروههکای
تارشگری موجب تعدد و تاثر بازیگران صحنه سوریه شده است .به موازا

افزایش تعکداد

بازیگران و نقشهای متااوتي كه این بکازیگران در سکوریه ایاکا نمکودهانکد ،مسک له سکوریه
پيچيدهتر شده و از رسيدن به راه ح دور شده است؛ در این ميان سياسکت تركيکه در قبکال
گروههای تارشگری كه همراستا با سياست برخي دیگر از بازیگران فرامنطقهای نبوده ،سبب
شده تا آن بازیگران برای پيگيری اهداف خود در منطقه حضور پيدا نمایند یا حضکور خکود
را تقویت كنند.
ورود تركيه به شمال سوریه و حمایت از گروههای ضکد دولکت سکوریه و اقکدا عليکه
كردها در آن منطقه ،اوضاع سوریه را پيچيدهتر نموده و زمينه حضور آمریاا در منطقه شرو
فرا

را فراهم آورده است .نيروهای آمریاایي كه در این منطقه مستقر شدهاند و با حمایت

از اكراد مانعي برای پيشبرد سياست تركيه هستند ،بهعنوان ی

عامک تهدیدكننکده منطقکه و

ازجمله امنيت ناامي جمهوری اسالمي ایران نيز محسوب ميشوند؛ بنابراین سياست تركيکه

مقاله پژوهشي :رویاردهای سياست خارجي تركيه در قبال گروههای تارشگری در سوریه و تأثير آن بر امنيت ناامي ج.ا.ایران

درمجموع ،ناامني در منطقه بهواسطه رشد تارشگری كه برآیند حمایکت و پشکتيباني مکالي،

در سوریه و حمایت از گروههکای تارشکگری در ایکن كشکور زمينکه حضکور قکدر هکای
فرامنطقهای مانند آمریاا را فراهم نموده كه این موضوع امنيکت ناکامي ایکران را بکا تهدیکد
مواجه ساخته است.
تجزيهوتحليل يافتهها
بنابر اسناد و مدارک گردآوریشده ،بکا روی كکار آمکدن اردوغکان و حکزبش ،تركيکه بکا
پيگيری سياستهای خارجي عمق راهبردی كه به نوعثمانيگرایي معکروف شکد ،سکعي در
ورود به مسال منطقه غرب آسيا داشت و قصد داشت خود را بهعنوان بازیگری مطکرح در
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كنار ایران و عربستان نشان دهد .تركيه با این سياست كکه از اصکول عمکده سياسکت صکار
كردن تنش با همسایگان است ،روابطش را با سوریه كه بر سر سه موضوع كردها ،اخکتالف
ارضي بر سر هاتای یا اساندرون و نيز حق آبه از فکرا

بکود ،كنکار گذاشکت و بکهتکدریج

روابطش با سوریه قب از  2011را تا حد روابر راهبردی پيش برد ،بهطوری كه بيشکترین
دیدارها از سوی اردوغان از دمشق صور

گرفت.

یافتههای تحقيق نشان ميدهد تركيه در جریکان بيکداری اسکالمي سکعي در نشکان دادن
فصلنامه علمي مطالعا

تصویری مرد ساالر با ی

ناا حاومتي و اقتصادی مناسکب بکرای جهکان اسکال از خکود

داشت ،به همين دلي با آغاز ناآراميهای سوریه ،واكکنش اوليکه تركيکه سکاو
ساو

بکود .ایکن

تركيه تا آگوست  2011ادامه داشته است.
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با توجه به اتخاذ سياست ساو
در قبال تحوال

از جانب تركيه در بحران سوریه و عد موضکعگيکری

این كشور ،ميتوان سياست تركيه در قبال بحکران سکوریه در ابتکدای ایکن

بحران را سياست بيطرفي دانست .سار مقاما

دو كشور تركيه و سکوریه و عکد دخالکت

تركيه در امور سوریه ،تأیيدكننده این موضوع است كه سياست تركيکه در قبکال گکروههکای
تارشگری در سوریه در ابتدای بحران سوریه در قالب سياست بيطرفي بوده و شام تمركز
بر نوعثمانيگرایي ،صار كردن تنشها با همسایگان توسعه و روابر اقتصادی بوده است.
یافتههای تحقيق نشان ميدهد تركيه كشوری است كه سياستهای خارجياش بهشکد
متأثر از موقعيت جغرافيایي ،تاریخي و ژلوپليتي
دخالت تركيه در تحوال

این كشور است .این موقعيتهکا موجکب

پيراموني شده است .در بحران سوریه نيز تركيه پس از اتخاذ ی

دوره سياست بيطرفي ،ورود پيدا نموده و سياست ميانجيگری را اتخاذ نموده اسکت .ایکن
سياست با دیپلماسي چندجانبکه در برگکزاری اجکالسهکای مختلکف در تركيکه بکا حضکور
گروههای مخالف دولت سوریه شا گرفته است .در این راسکتا ایاکای نقکش فعکالتکر در
بحران سوریه ،افزایش همااری با كشورهای منطقه برای نقشآفرینکي در سکوریه در قالکب
سياست ميانجيگری تركيه در بحران سوریه بروز و ظهور نموده است.
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یافتههای تحقيق نشان ميدهد سياست ميانجيگری تركيه در بحران سکوریه بکهصکور
بوده است.
با ادامه بحران سوریه ،سياست تركيه در قبال این بحران بهسوی حمایکت و پشکتيباني از
گروههای تارشگری تغيير نموده اسکت .تركيکه بکهصکور

آشکاار و پنهکان از گکروههکای

تارشگری در سوریه حمایت كرده است .تركيه چندین اجالس گروههای مختلکف مخکالف
دولت قانوني بشار اسد را تحت عنوان دوستان سوریه برگزار نموده و تالش كرده اقکداما
این گروهها عليه سوریه را هماهنگ نماید.
تركيه از ارتش آزاد و گروههای تاايری در سوریه حمایت و پشتيباني نموده است كکه
هردو بهصور

مسلحانه در سوریه دست به اعمال تارشگری زدهاند .تركيه تا مد ها پکس

از آغاز بحران سوریه ،گروههایي مانند داعش را گروههای تارشگری نميدانسکت و از لاکظ
تارشگری برای آنها استااده نميكرد.
سياست حمایت و پشتيباني تركيه از گروه های تارشگری در سوریه شام اقداما
گوناگوني شده كه برخکي از ایکن اقکداما

عبکار انکد از :روش ناکت خکا از طریکق

شهرهای باتمان و غازی عنتب واقع در منطقه جنوب شرقي تركيه ،فروش آثار باسکتاني
سوریه از طریق خاک تركيه ،فروش اعضای بدن كشته شدگان تارشکگران ،معکامال
تارشگرا ن در قبال آزادی گروگان ها و اسيران ،فروش اطالعا
عراو به گروه های تارشگری و كم

بکا

به دست آمده از سوریه و

مقاله پژوهشي :رویاردهای سياست خارجي تركيه در قبال گروههای تارشگری در سوریه و تأثير آن بر امنيت ناامي ج.ا.ایران

دیپلماسي چندجانبه ،اراله الگوی ناا حاومتي مطلوب جهان اسال و كاربرد قکدر

نکر

مالي و لجستياي به داعش.

تجزيهوتحليل پرسشنامه
در ادامه به بررسي پاسخهای دادهشده از سکوی جامعکه نمونکه و تجزیکهوتحليک نتکایج
حاص از آن پرداخته ميشود.
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تجزيهوتحليل نتايج آمار توصيفي متغير مستقل
جدول مربوط به محاسبه آزمون خي دو (کاي مربع) پاسخهاي مطرحشده در سؤاالت متغير مستقل

( foij  feij ) 2

فصلنامه علمي مطالعا

رتبه

fo ij

feij

foij  feij

) ( foij  feij

خيلي زياد

16

11

5

25

2.27/

زياد

14

11

3

9

1.27

متوسط

11

11

0

0

0

کم

8

11

-3

9

0.81

خيلي کم

6

11

-5

25

2.27

جمع

55

55

-

68

6.62

2

feij
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فراواني مورد انتاار
مجموع فراوانيها با عالمت  foijكه مساوی است با  55تقسيم بر تعداد كه پکنج مکورد
است .پس نتيجه مساوی است با Foij / n = 16+14+11+8+6 / 5= 11∑ 11
آماره آزمون كه با عالمت  x2نيز مساوی است با فراواني منهای فراواني مورد انتاکار تقسکيم
بر خود فراواني مورد انتاار كه نتيجه ميشود X2=(foij – feij)2 / feij = 6.62 6.62
df=(k1-1)(k2-1)=(5-1)(2-1)=(4)(1)=4
a=0/05
x2adf=(6.62.)(0/05)(4)=.1.32
x2adf ≥ x2=.1.32≥ 6.62
بنابراین  x2محاسبهشده  6.62و مقدار بحراني  1.32اسکت و بایکد كمتکر و یکا مسکاوی
مقدار  x2محاسبه شده باشد.
چون  x2نشان دهنده آن است كه بين سؤاال
برای محاسبه شد

متغير مستق و تابع بستگي وجکود دارد،

آن (ضریب توافقي) از فرمول زیر استااده ميشود:
مجذور  x2تقسيم بر حاص فراواني (جامعه نمونه) .x2 +
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C= 0.107×100 = %10.7


كه نشاندهنده آن است كه شد

ضریب بسکتگي (ضکریب تکوافقي) بکين رویاردهکای

سوریه و تأثير آن بر امنيت ناامي ایران ميزان  %10.7بوده است؛ یعني متغير مسکتق و تکابع
از یادیگر مستق نبوده و بر یادیگر تأثيرگذار هستند.
جمعبندی و پيشنهادت
تجزیکهوتحليک اطالعکا

گکردآوریشکده بکا اسکتااده از ابزارهکای اسکناد و مککدارک و

پرسشنامه نشان ميدهد رویارد تركيه در قبال بحران سوریه در ابتدای این بحران ،بيطرفي
بوده است .در این راستا سار مقاما

دو كشور تركيه و سکوریه و عکد دخالکت تركيکه در

امور سوریه نشاندهنده رویارد بيطرفي تركيه است .تجزیهوتحلي دادهها نشکان مکيدهکد
رویارد بيطرفي تركيه در قبال بحران در سوریه شام تمركکز بکر نوعثمکانيگرایکي ،صکار
كردن تنشها با همسایگان و توسعه روابر اقتصادی بوده است.
از سوی دیگر تجزیهوتحلي اطالعا جمعآوریشده نشان ميدهد مقاما تركيه بکه دنبکال
ایاای نقش تركيه متناسب با تاریخ و فرهنگ و جغرافيای این كشور در عرصه منطقکهای هسکتند
و این هدف را با افزایش سرمایهگکذاری تركيکه در حکوزه قکدر نکر و افکزایش هماکاری بکا
كشورهای منطقه در قالب سياست ميانجيگری تركيه در بحران سوریه دنبال نمودهاند.
عالوه بر این ،دادههای گردآوریشده نشاندهنده سياست حمایت و پشکتيباني تركيکه از

مقاله پژوهشي :رویاردهای سياست خارجي تركيه در قبال گروههای تارشگری در سوریه و تأثير آن بر امنيت ناامي ج.ا.ایران

سياست خارجي تركيه از بيطرفي تا ميانجيگکری و حمایکت از گکروههکای تارشکگری در

گروههای تارشگری در سوریه است كه ایکن سياسکت بکا خریکد ناکت خکا از گکروههکای
تارشککگری ،فککروش آثککار باسککتاني سککوریه از طری کق خککاک تركي که ،فککروش اعضککای بککدن
كشتهشدگان تارشگران ،معامال

با تارشگران در قبال آزادی گروگانها و اسکيران و كمک

مالي و لجستياي به گروههای تارشگری دنبال شده است.
در پایان پس از بررسي یافتهها و تجزیهوتحلي آنها مشکخص مکيگکردد كکه رویاکرد
سياست خارجي تركيه در قبال گروههای تارشگری در سوریه بر امنيکت ناکامي جمهکوری
اسالمي ایران تأثيرگذار بوده كه این تأثيرا

عبار

 .1تغيير موازنه قوای منطقهای به زیان ایران؛

است از:
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 .2ظهور و تقویت گروههای تارشگری ضد ایران در منطقه غرب آسيا؛
 .3افزایش تهدیدا

قوميتي در ایران؛

 .4افزایش فرقهگرایي در منطقه غرب آسيا؛
 .5افزایش تهدیدا

مرزی؛

 .6تضعيف محور مقاومت در منطقه؛
 .7شا گيری الگوی منازعه به جای همااری در منطقه؛
فصلنامه علمي مطالعا

 .8افزایش حضور قدر های فرامنطقهای در منطقه غرب آسيا؛
پيشنهادات
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 .1با توجه به نتایج این مقاله كه نشان ميدهد رویارد سياسکت خکارجي تركيکه طيکف
وسيعي از تأثير را بر امنيت ناامي ایران دارد ،ضکرور

دارد جمهکوری اسکالمي ایکران بکا

استااده از نقش سایر قدر هکای حاضکر در سکوریه ماننکد روسکيه و ایجکاد سکازوكارهای
چندجانبه ،مانع اجرای سياست تركيه در قبال گروههای تارشگری در سوریه شود.
 .2نتایج این مقاله نشان ميدهد تأثير رویاردهای سياست خارجي تركيه در حمایکت از
گروههای تارشگری در سوریه بر امنيت ناامي ایکران تکأثير زیکادی دارد ،بنکابراین یاکي از
راهاارهای ایران در مقاب این تهدیدا

ميتواند ایجاد موازنه تهدید با استااده از بکازیگران

همسو با ایران و یا دشمنان دولت تركيه در سوریه باشد .ضروری است جمهکوری اسکالمي
ایران با استااده از قدر

كردها ،حزباهلل و گکروههکای مبکارز ماننکد فکاطميون ،زینبيکون و

حيدریون حاضر در سوریه در برابر تهدیدا

تركيه موازنه تهدید ایجاد نماید.

 .3جمهوری اسالمي ایران برای جلوگيری از تأثير نامطلوب سياستهای خارجي تركيکه
در حمایت از گروههای تارشگری در سوریه بر امنيت ناامي خود ميبایست نقکشآفرینکي
خود در سوریه را از طریق تعام با تركيه ارتقا بخشد.
 .4نهادهای بينالمللي ظرفيت زیادی در جلوگيری از تركيه در اعمال سياسکت حمایکت
از گروههای تارشگری دارند؛ بنابراین الز است جمهوری اسکالمي ایکران از ایکن ظرفيکت
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حداكثر بهرهبرداری را به عم آورد.


 .5نتایج این مقاله در اختيار وزار امور خارجکه و نهادهکای نقکشآفکرین در سکوریه قکرار
فهرست منابع و مآخذ
الف .فارسي


احمدیان ،حسکن ( ،)1390خيزش هاي عربي و دگرگوني در سياست خاورميانههاي ترکيهه ،قابک
دسترس درhttp://strategic review.org 1390/7/17 :



اسمعيلي ،مرتضي ( ،)1390سياستهاي خارجي جديد ترکيه ،ریشههای داخلي قاب دسترس در:
.http://kochapress.com/archive/index.php? Option



اطهری ،اسداهلل ( ،)1389اصول جديد سياستهاي خارجي ترکيه ،قاب دسترس در:



http://arsh.mahblog.com/content 1389/9/18
اميدی ،علي و فاطمه رضکایي )1390( ،عثمکاني گرایکي جدیکد در سياسکتهکای خکارجي تركيکه و
شاخصها پيامدهای آن در خاورميانه ،فصلنامه روابط خارجي ،سال سو  ،شماره سو  ،پایيز ،صکص
.37-59



انصاری ،جکواد ،)1374( ،ترکيه در جستوجوي نقشي تازه در منطقهه ،دفتکر مطالعکا

سياسکي و

بينالمللي ،تهران.


بخشایش اردستاني ،احمد ( ،)1375سياست هاي خارجي جمهوري اسالمي ايران ،تهران ،نشر آوای
نور.






چگينيزاده ،غالمعلي و خوشاندا  ،بهرا ( ،)1388تعام و تقاب پيرامکونگرایکي و غکربگرایکي در
سياستهای خارجي تركيه ،راهبرد ،شماره  ،55تابستان ،صص .12-24
حافايان ،محمدحسين ( ،) 1390مواضکع تركيکه در قبکال تحکوال

منطقکه ،سکازگاری و تنکاق

هکا،

مقاله پژوهشي :رویاردهای سياست خارجي تركيه در قبال گروههای تارشگری در سوریه و تأثير آن بر امنيت ناامي ج.ا.ایران

گيرد.

همشهري ديپلماتيک ،شماره  ،50آبان ،صص .45-67
حميدینيا ،حسين ( ،)1381کتاب سبز اياالتمتحده آمريكا ،انتشارا

وزار

امور خارجه.

خلج منارد ،شيرازی ،ابوالحسن ( ،)1390انقالب های منطقه و نقش تركيه ،تالش بکرای الگکو شکدن،
همشهري ديپلماتيک ،شماره  ،50آبان ،صص .101-121





دهقاني فيروزآبادی ،سيد جالل ( ،)1389چهارچوبي مفهومي براي ارزيابي سياستههاي خهارجي
جمهوري اسالمي ايران ،تهران ،انتشارا

دانشگاه آزاد اسالمي.

روشندل ،جلي ( ،)1374امنيت ملي و نظام بينالملل ،تهران ،انتشارا

سمت.

سيمبر ،رضا و قاسميان ،روحاهلل ( ،)1393مؤلاههای اساسي محير امنيتي ایکران و سکوریه ،فصهلنامه
پژوهشهاي راهبردي سياست ،سال سو  ،شماره  ،9تابستان ،صص .33-52
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شيرازی ،حبيباهلل و پارسه ،رضا (بهار  ،)1393التالف سهگانه ایران ،سوریه و حزباهلل و تأثير آن بکر
منافع آمریاا در خاورميانه ،فصلنامه سياست جهاني ،دوره سو  ،شماره اول ،صص .17-32
صاوی ،سيد حمزه ( ،)1387کالبدشكافي سياستهاي خارجي جمهوري اسهالمي ايهران ،تهکران،
انتشارا





دانشگاه اما صادو (ع).

قوا  ،عبدالعلي ( ،)1383اصول سياست خارجي و سياست بينالملل ،تهران ،انتشارا

سمت.

كاظمي علياصغر ( ،)1372روابط بينالملل در تئوري و عمل ،تهران ،نشر قومس.
محمدی منکوچهر ( ،)1384سياستهاي خارجي جمهوري اسالمي ايران اصول و مسهالل ،تهکران،

فصلنامه علمي مطالعا

نشر دادگستر.
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متقي ،ابراهيم و سعيدی ،ابراهيم ( ،)1394بررسي سياستهای خارجي ایران در قبال بحکران سکوریه،
فصلنامه پژوهشهاي سياسي و بينالمللي ،سال ششم ،شماره  ،4صص .34-48
مقتدر هوشنگ ،)1370( ،سياستهاي خارجي جمهوري اسالمي ايران ،تهران ،نشر ماهرس.
مؤلاان ،)1396( ،فرهنگ واژه هاي مصوب فرهنگستان ،تهران ،انتشکارا

فرهنگسکتان زبکان و ادب

فارسي.


نياكولي ،سيد امير؛ اسمعيلي ،علي و ستوده ،علياصغر ( ،) 1392تبيين راهبکرد امنيتکي ایکران در قبکال
بحران سوریه ( ،)2013-2011فصلنامه پژوهشهاي سياسي جهان اسالم ،سکال سکو  ،شکماره اول،
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