فصلنامه علمی مطالعات مديريت راهبردی دفاع ملی
سال سوم ،شماره  ،01تابستان  ،0931صفحات 030-991

مقاله پژوهشي :تدوین راهبردهاي جمهوري اسالمي ایران در قبال نقش آفریني
ترکيه در تحوالت شمال آفریقا و غرب آسيا
(با تمرکز بر کشورهاي تونس ،مصر ،ليبي ،سوریه و عراق)
دکتر سيد جالل دهقاني فيروز آبادي  -5محمد فتحعلي

تاريخ دريافت37/01/05 :

5

تاريخ پذيرش37/00/00 :

چکيده
تحوالت غرب آسيا و شمال افريقا ،فرصت ارزشمندي براي ترکيه جهت پيشبرد راهبردهاي اين کشـور و
حزب عدالت و توسعه براي افزايش نقش و نفوذ خود درسطح منطقه فراهم ساخت .برخي اين گرايش ترکيـه
را درچهارچوب تمايالت رهبران اسالم گراي اين کشور براي احياي امپراتوري اسـالمي عثمـاني و برخـي بـا
استناد به ايدة توسعة « عمق اسـتراتژيک » و نيـز « متـوازن سـازي » را مـوثر دانسـته انـد .طبعـا رويکردهـا و
سياستهاي ترکيه با توجه به کوشش اين کشور در بهرهبـرداري از تحـوالت ،بـراي ارتقـاء موقعيـت و منـافع
منطقهاي و جهاني خود ،بر منافع و امنيت جمهوري اسالمي ايران بهعنوان همسايه ترکيـه اثـر خواهـد گـذارد.
پژوهش حاضر ميکوشد از رهگذر بررسي پيامدهاي اين تحوالت بـر منطقـه ،جهـان و بـه ويـژه تهديـدها و
فرصتهاي فراروي کشورمان ،با رويکردي آيندهنگرانه ،سناريوهاي محتمل را شناسايي نمايد .در مطالعه ادبيـات،
با الهام از روش ترکيبي آميخته کيفي وکمي ،پژوهشها و اسناد دردسترس مربـوط بـه سياسـتهـا و اقـدامات
ترکيه درقبال تحوالت کشورهاي مورد نظر مورد بررسي قرار گرفت .همچنين بـه منظـور دسـتيابي بـه دانـش
ضمني موجود در اين زمينه با خبرگان موضوع ،مصاحبه عميق نيمه ساختار يافته انجام شد .تحولّات خاورميانه
فرصتهاي متعددي را فراروي ترکيه قرار داد که برآيند کلي آن افزايش بازيگري اين کشور درعرصه تحولّـات
منطقه است .اتخاذ رويکرد فعال در قبال تحوالت وپرهيز از راهبرد عدم دخالت براي کشورمان به عنـوان يـک
ضرورت تلقي مي گردد .با توجه به آثار و پيامدهاي تحوالت بر آينده منطقـه ،بـيتـوجهي بـه آن خسـارتهاي
جبران ناپذيري را بر منافع و امنيت جمهوري اسالمي ايران در آينده وارد ميسازد.
کليد واژهها :تحوالت غرب آسيا و شمال افريقا ،ترکيه  ،حزب عدالت و توسعه


 .5دانشيار دانشگاه عالمه طباطبايي
 .5دانشجوي دکتري مديريت راهبردي دانشگاه عالي دفاع ملي (نويسنده مسئول)




معادالت جهاني مي گذارد .شمال آفريقا شامل کشورهاي مصـر ،سـودان ،تـون  ،الجزايـر،
ليبي مراکش است که پيوندهاي جغرافيايي و سياسي -امنيتي گسترده يـي بـا يکـديگر و بـا
کشورهاي غرب آسيا دارند .منطقه ي شمال آفريقا هر چند از نظـر جغرافيـايي از منطقـه ي
غرب آسيا جدا افتاده و جزيي از قاره ي آفريقا به شمار مي آيـد ،امـا وجـود ديـن اسـالم،
مساله ي فلسطين و عربيت پيوندهاي نزديکي ميان اين دو منطقه ايجاد کرده و باعـث شـده
است از کل اين مجموعه با عنوان منطقه ي «خاورميانه و شمال آفريقا» نـام بـرده شـود .بـر
اساس اين پيوندها بود که شـروع خيـزش هـاي مردمـي در تـون

در اواخـر سـال 5757

ميالدي ( 5313ه.ش) به گسترش آن به ديگر کشورهاي عربي منجر شد.
ترکيه در غرب آسيا به عنوان يک بازيگر قدرتمند در منطقه پيراموني جمهوري اسـالمي
و به عنوان کشوري همسايه و مسلمان ،دروازه اروپايي ايران محسوب مـيشـود و درعـين
حال طي دهههاي گذشته شريک مهم تجاري ايران بوده است .ايران نيز تـأمين کننـده قابـل
اعتماد نفت وگاز و شريک معتبر تجاري -اقتصادي ترکيه بوده ،و دو کشـور در دوران قبـل
از انقالب در بلوک غرب و در پيمان نظامي سنتو قرار داشتند ،و از اصـول سياسـي آمريکـا
در مهار کمونيسم موسوم به سد نفوذ پيروي ميکردند .بطوري کـه روابـط دو کشـور طـي
سالهاي  5351تا 5317ميالدي ( 5311ه.ش )از سطح راهبردي برخوردار بود.
از نوامبر5775ميالدي ( 5315ه.ش) بعد از روي کار آمدن حـزب عـدالت و توسـعه در
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مقدمه
شمال افريقا و غرب آسيا از مهمترين مناطقي است کـه تـاثيرات تعيـين کننـده يـي بـر

ترکيه ،اين حزب با راهبرد احياء و تقويت پيونـدهاي ديـرين بـا حـوزهي جنـوب و شـر
امپراطوري عثماني در صدد تقويت نقش و نفوذ اين کشور در حـوزههـاي مختلـف جهـان
اسالم ،به ويژه غرب آسيا و شمال افريقـا برآمدنـد .برخـي ايـن گـرايش را درچهـارچوب
تمايالت رهبران اسالم گراي اين کشور براي احياي امپراتوري اسالمي عثماني و برخـي بـا
استناد به ايدة توسـعة « عمـق اسـتراتژيک» و نيـز«متـوازن سـازي» را در ايـن زمينـه مـوثر
دانستهاند .برخي نيز براين اعتقادند که ترکيه در پيگيري اين اهدا

از انگيزههاي رقابت بـا

ايران نيز برخوردار است .لذا مجموعه اين عوامل ترکيه را به يکـي از مهمتـرين کشـورهاي
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تاثير گذار در جنبشهاي مردمـي درکشـورهاي شـمال افريقـا و غـرب آسـيا کـه در سـال
 5313(5757ه.ش) شروع شد ،مبدل ساخت.
رويکردها و سياستهاي ترکيه درقبال کشورهاي مـورد پـژوهش از يـکسـو تـأثيرات
زيادي بر تحوالت هريک از کشورهاي فو برجاي گذاشت و از سوي ديگر بـا توجـه بـه
کوشش اين کشور در بهرهبرداري از تحوالت ،بـراي ارتقـاء موقعيـت و منـافع منطقـهاي و
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جهاني خود ،بر منافع و امنيت جمهوري اسالمي ايران بهعنوان همسـايه ترکيـه اثـر خواهـد
گذارد .فرصتي که مي تواند تناسب و وضعيت دوکشور رقيب را نسبت بـه يکـديگر تغييـر
داده و معادله را به زيان جمهوري اسالمي ايران تغييـر دهـد .عـالوه بـراين ،ايـن تحـوالت
موجب شکل گيري اتحادها و ائتال هاي منطقهاي و فرامنطقهاي با محوريت ايران و ترکيه
شده است.
براساس آنچه بيان شد مساله اصلي تحقيق حاضر«معلوم نبودن ابعاد و چگونگي نقش و
تاثيرگذاري ترکيه بر تحوالت شمال افريقا و غرب آسيا با تمرکز برکشورهاي تون  ،مصـر،
ليبي ،سوريه و عرا » است .اين مساله ازآن جهت اهميت دارد که اين تحوالت عـالوه بـر
ايجاد تغييرات دراين کشورها ،کل منطقه و مناطق مجاور وجهـان را مسـتقيم و غيرمسـتقيم
متاثر ساخته است و موقعيت دو رقيب ديرين نسبت به يکديگر را تحت تاثير قرار داده و از
اين رهگذر ممکن است منافع و امنيت ملي کشورمان را متاثر سـازد .ضـمن آنکـه بـه نظـر
ميرسد تأمين منافع و امنيت ملي جمهوري اسـالمي ايـران و طراحـي راهبردهـاي مناسـب
کشورمان درقبال کشورهاي مد نظر اين پژوهش (تون  ،مصـر ،ليبـي ،سـوريه و عـرا ) و
ترکيه ،مستلزم بازشناسي اين تحوالت و نقش ترکيه در آنها است.
پژوهش حاضر ميکوشد از رهگذر بررسي اهدا

و مطلوبيـتهـاي سياسـت خـارجي

ترکيه ،الگوهاي رفتاري و عوامل موثر بر نوع رويکرد و سياستهـاي آن درقبـال تحـوالت
درکشورهاي موردنظر را شناسايي نمايد .همچنـين بـا شناسـايي و ارزيـابي پيامـدهاي ايـن
تحوالت بر منطقه ،جهان و به ويژه تهديدها و فرصتهاي فراروي کشـورمان ،بـا رويکـردي
آيندهنگرانه ،سناريوهاي محتمل را شناسـايي نمايـد .ضـمنا يافتـههـاي تحقيـق مـي توانـد
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درجهت تقويت جبهه مقاومت و يافتن راه حلهاي سياسي مناسب بحران سوريه مسـاعدت



آينده آن و موقعيت بازيگران اصلي و سايرين را تعيين خواهد کرد .بـدون شـناخت واقعـي
ازصحنه از طريق مطالعه روشمند علمي و کاربست نتـاي  ،نمـيتـوان آينـدهاي مطلـوب و
تأمين کننده منافع و امنيت ملي کشورمان را براي نسل کنوني و نسلهاي آينده تضمين کرد.
پيشينه تحقيق
جدول شماره :0خالصه مطالعات در زمينه نقش آفرينی ترکيه در تحوالت شمال آفريقا و غرب آسيا (با
تمرکز بر کشورهای تونس ،مصر ،ليبی ،سوريه و عراق).
مهمترين يافته ها

نويسندگان

عنوان مطالعه

فاطمه عاليشاه

دستاوردهاي جريان بيداري

موجب گرديد .مبنا وپايه جريان بيداري اسـالمي درحـال شـکلدهـي

آرات بني

اسالمي و چشم انداز آن

آينده ي جهان اسالم است .واقعيت آن است که در بلندمدت دسـتاورد

5331

در خاورميانه

غيرقابــل انکــار بيــداري اســالمي ،آگــاهي مــردم نســبت بــه حقــو

ولي گل

سياستهای منطقهای

محمدي -

ترکيه ( ) 0110-0106و

5331

چشمانداز آن

بيداري اسالمي تغييرات درسـطوح ملـي ،منطقـهاي و بـين المللـي را

وسرنوشت خويش است.
درپي وقوع تحوالت انقالبي درخاورميانـه عوامـل متعـددي از جملـه
تغيير در واقعيتهاي ژئوپلتيک منطقه ،محدوديت در قـدرت سـاختاري
ترکيه ،حاکم شدن گفتمان نوعثمانگرايي بر نظـام تصـميمگيـري ايـن
کشور وارزيابي نادرست رهبران حزب عدالت و توسـعه از تحـوالت،
موجب تغييردر رويکرد سياست خارجي ترکيه و امنيتي تهاجمي شدن
سياست خارجي اين کشور گرديد.
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نمايد .بهاعتقاد انديشمندان ،منطقه ،درپي تاريخي قراردارد و برآيند تحوالت کنـوني چهـره

پژوهشگران
دانشگاه
بارايالن رژيم
صهيونيستي،
ترجمه
غالمرضا
رفعت نژاد-
پژوهشکده
مطالعات
راهبردي5315،

سياست خارجي ترکيه پ

از حصول نسبي اهـدا

تـدوين شـده در

سياست خارجی ترکيه در

زمان آتاترک ،امروز در پي بدست گرفتن رهبري منطقه برآمده اسـت.

قبال کشورهای خاورميانه

غرب و اياالت متحده در جهت مهار تمايالت قدرتطلبانه ترکهـا و
قرار دادن اين تمايالت در مسير منافع خود ،طرح خاورميانه بـزرو را
ارائه دادند که ترکيه در آن محوريت مييابد.
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مهمترين يافته ها

نويسندگان

عنوان مطالعه

سعد اهلل

بررسي تحوالت منطقه

زارعي

عربي و تآثير آن بر امنيت

بلندمدت ،ميانمدت و کوتاهمدت قابل دستهبندي است:تقويت گفتمان

وهمکاران

ملي جمهوري اسالمي

انقالب اسالمي به گفتمان حاکم برجهان اسالم ،مهار تحرکـات تفرقـه

5335

ايران و ارائه راهبرد

افکنانه مذهبي در جهان اسالم ،شـکل دهـي بلـوک اسـالمي جديـداز

فروپاشي نظام هاي خودکامه مهمتـرين پيامـد تحـوالت بـوده اسـت.
درعين حال ايـن تحـوالت بـر محـور مقاومـت ،رژيـم صهيونيسـتي،
سازمانهاي منطقهاي و قـدرت و نفـوذ امريکـا در منطقـه تاثيرگذاشـته
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طريق گسترش پيمانهاي سياسـي ،نظـامي و امنيتـي ،پيگيـري گفتمـان
تقريب مذاهب ،مهار مداخله غرب در منطقه از طريـق تقويـت محـور
مقاومت و....
با روي کارآمدن حزب عدالت وتوسعه ،ترکيـه وارد مرحلـه جديـدي

هيثم سعد
عبداهلل
5751

منابع تغيير سياست

شد و شاهد تغييراتي در زمينههاي سياسـي اقتصـادي اجتمـاعي شـد.

خارجي ترکيه نسبت به

دراين راستا روابط ترکيه با کشورهاي غرب آسيا توسعه يافت و منافع

غرب آسيا در دوره حزب

و نقــش آن ارتقــا يافــت .بهتــرين راه بــراي درک تغييــرات سياســت

عدالت و توسعه ( مطالعه

خارجي ترکيه از طريق شناخت نقشهاي چندگانـه اقتصـادي سياسـي

موردي)

داخلي و خـارجي ترکيـه بـه عـالوه منـابع اعتقـادي و نقـش آفرينـي
سياست مداران بخصوص شخص رجب طيب اردوغان و احمد داوود
اوغلو است.

نقش ترکيه درتهاجم
سيد مصطفي
مدني 5310

احتمالیآمريکا عليه
جمهوری اسالمی ايران و
راهکارهای مناسب در
قبال آن
طراحی الگوی امنيت
منطقهای برای محيط

علي عبداله

خاورميانه متناسب با

خاني5311

رويکرد جمهوري اسالمي
ايران با تأکيد بر
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اســت.راهبردهاي جمهــوري اســالمي ايــران درچــارچوب اهــدا

چالشهای امنيتی آن

فاصله امتيازي قدرت ملي ترکيه با ايران اندک است کـه در صـورت
تهاجم نظامي آمريکا به ايران و دريافت پاداشهاي اقتصادي ،سياسـي،
و ژئوپليتيکي توسط ترکيه در قبال همکـاري بـا ايـن تهـاجم ،تعـادل
قدرتي منطقه از وضع موجود -به نفع کشـور ترکيـه -بـرهم خواهـد
خورد .وقوع اين تهاجم و همکاري ترکها ممکن است به ضرر منافع
اقتصادي اين کشور تمام شود.
بــاالترين انطبــا و همــاهنگي در حــال حاضــر ميــان الگــوي امنيتــي
هژمونيک و رويکرد خاورميانه نوين وجـود دارد .رويکـرد خاورميانـه
عربي رويکردي منطقهگرا منهـاي ايـران ،ترکيـه و رژيـم صهيونيسـتي
است و با الگوي اجتماع امنيتي بيشترين انطبا و هماهنگي را دارد.
الگوي مطلوب جمهوري اسالمي ايران يک الگوي ترکيبي از الگـوي
اجتماع امنيتي کثرتگرا و الگوي موازنهقـوا يعنـي الگـوي اسـتمرار و
تغيير است.



عنوان مطالعه

مهمترين عوامل ژئوپليتيکي ترکيه مؤثر برتدوين راهبـرد دفـاعي ج .ا.
ايران عبارتند از:نقش و عاليق ژئوپليتيکي سوريه در تعامالت ايـران و
خسرو
بوالحسني
5335

بررسی عوامل ژئوپليتيک
ترکيه و تأثير آن بر تدوين
راهبرد دفاعی جمهوری
اسالمی ايران

ترکيه  -نقش و عاليق ژئوپليتيکي ارمنستان در تعامالت ايران و ترکيه
– نقش و موقعيت ارتباطي ترکيه بين ايران و اروپا  -نقـش و عاليـق
ژئوپليتيکي عرا در تعامالت ايران و ترکيـه – شـبکههـاي ارتبـاطي،
حمل و نقـل و خطـوط انتقـال کـاال و انـرژي در ترکيـه – وضـعيت
جغرافياي طبيعي (آب) ترکيه – وجود گروههاي معـارض مشـترک –
وابستگي اقتصاد ترکيه به صـنعت توريسـم و گردشـگري و تجـارت
خارجي
ترکيه کوشيده است تحوالت را با سياستهاي منطقهاي وبـينالمللـي
ورويکرد اقتصادي خود هماهنگ سازد تا قدرت سياسـي و اقتصـادي

مصطفي

سياست خارجي ترکيه

خود را درمنطقه افـزايش وتـوان چانـهزنـي در مقابـل اتحاديـه اروپـا

رنجبر محمدي

درتحوالت بيداري اسالمي

واياالت متحده وعرصه بين المللي باال ببرد .دراين راستا سيستم سياسي

5331

برمبناي نظريه واقعگرايي

ترکيــه کــه ترکيبــي از اصــول دموکراســي ،ليبراليســم ،سکوالريســم و
گرايشهاي اسـالمگرايانـه اسـت را بـهعنـوان الگـوي مناسـب بـراي
دولتهاي برآمده از انقالبها مطرح کرد.
تحوالت جهان عرب رقابت منطقهاي ايران و ترکيه را به اوج رسـاند،
تا آنجايي که حکومت اسالمگراي ترکيه اولويتهـاي سياسـت خـارجي
اين کشور -به صفر رساندن مشکالت با همسايگان -را کنار گذاشـت
و روابط اش با ايران ،عرا و سـوريه را قربـاني بلنـدپروازي رهبـران

سيدحافظ
موسوي و
همکاران
5331

تأثير تحوالت جهان عرب
بر سياست منطقهاي ايران
و ترکيه

حزب عدالت و توسعه نمود .ارزيابي ها محاسـبات نادرسـت رهبـران

مقاله پژوهشي :الگويي براي تدوين راهبردهاي جمهوري اس المي ايران در قبال نقش آفريني ترکيه در تحوالت شمال آفريقا و غرب آسيا 

نويسندگان

مهمترين يافته ها

ترکيه از رفتار احتمالي ايران و همچنـين توانمنـديهاي ايـران موجـب
گرديد ترکيه در بحـران سـوريه مداخلـه نمايـد و سياسـتهاي توسـعه
طلبانــهاش را آغــاز نمايــد .نــاتواني ترکيــه در دســتيابي بــه اهــدا
منطقهاياش در سوريه و عرا و افزايش هزينههـاي حفـظ موازنـه و
نارضايتي هاي داخلـي درايـن کشـور ترکيـه را بـه سـمت تعـديل در
سياستهايش در منطقه خاورميانه و تعامل با ايران و پذيرش نقش برتـر
منطقه اي ايران پيش خواهد برد.
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نويسندگان
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عنوان مطالعه

مهمترين يافته ها

افزايش قدرت منطقهای

افزايش قدرت منطقهاي ترکيه پيامدهاي امنيتي مهمي ازجمله تضـعيف

ترکيه وپيامدهای نظامی-

الگوي حکومتي جمهـوري اسـالمي ايـران ،کـاهش نفـوذ جمهـوري

محمدرضا

امنيتی آن بر منافع ملی

اسالمي ايـران ،تغييـر تـوازن قـوا و تغييـر ترتيبـات امنيتـي بـه ضـرر

کفاش جمشيد،

جمهوری اسالمی ايران

جمهوري اسالمي ايران در پي دارد .همچنين ميتـوان گفـت افـزايش

5331

در شرق مديترانه (در

قدرت منطقهاي ترکيه در شر مديترانـه پيامـدهاي نظـامي جـدي در

مقطع زمانی  0110تا

زمينه کاهش پشتيباني نظامي جبهه مقاومت اسالمي و تضعيف جايگاه

 0103ميالدی)

نظامي جمهوري اسالمي ايران بدنبال دارد.
با وقـوع انقالبهـاي عربـي و ايجـاد تحـول در سـاختار سياسـي ايـن
کشورها ،رهبران حزب عدالت و توسعه اين فرصت را مغتنم شمردند
تا مدل حکومتي خود را صادر نمايند .بروز تنشهاي داخلي و مداخلـه
در بحران سوريه،افول سياست خارجي ترکيه را به دنبال داشت .تـنش

بشير اسماعيلي
و همکاران

ترکيه با سوريه به درگيري با روسيه و بروز اختالفات با ايران انجاميـد
افول و زوال مدل ترکيه در

و در کنار همکاري با داعش افتضاح سياسي را بـراي اردوغـان پديـد

خاورميانه

آورد .اصالحات سياسي مدنظر اردوغان و حرکـت بـه سـمت فـردي

5331

شدن حکومت ،که با استعفاي اوغلو شروع و با اقدامات پسـاکودتايي
در حال تکوين است ،مدل حکومتي ترکيه را تحت الشـعاع قـرار داده
است.بدين ترتيب ،همه تالش هاي ترکيه براي حفظ و بازتوليد مـدل
رو به افول ترکيه درخاورميانه ،در سايه حوادث شگفت آور کودتـا در
اين کشور بي اثر شده اند.

منبع :برگرفته از تحقيق

ادبيات تحقيق
در مورد علل وقوع جنبشهاي اجتماعي اخير جهان عرب ديدگاههـاي متفـاوتي وجـود
دارد .از آغاز حرکات مردمي در خاورميانه عربي نظريهپردازي درباره چيستي و چرايي ايـن
جنبش ها در ميان دانشمندان و نظريه پردازان علوم اجتماعي رونق يافته اسـت وانگـارههـاي
متناقضي دربارة تحوالت و جنبشهاي اجتماعي در اين منطقة مطرحشده اسـت .جنـبشهـا
مي توانند محصول فشارهاي سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي و تنشها و بحرانها در
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جامعه در بلندمدت و کوتاهمدت و ميانمدت باشند .اما از جنبه ديگر اين تفاوتها به ديـدگاه



ارائه شده براي تجزيـه و تحليـل وحتـي نـامگـذاري ايـن خيـزشهـا ناشـي ازچـارچوب
وديدگاه هاي نظري است که براي تجزيه و تحليل اين حرکتها بکار رفته است .از ايـن رو
بسته به اينکه تحوالت انقالبي براساس کدام مکتب فکري بررسي شود ،تحليـلگـران را بـه
نتاي مختلف مي رساند و ماهيت و علـل بـه وجـود آورنـده تحـوالت از يکـديگر متمـايز
مي گردد .به عنوان مثال درحالي که ازديدگاه مکتب ليبراليـزم ،ايـن تحـوالت انقـالبهـايي
ليبرال دموکراتيک و تحت عنوان بيداري ملي معنا ميشود ،از ديدگاه نظريه سازهانگاري بـه
عنوان انقالبهايي مذهبي ،تحت عنوان بيداري اسالمي خوانـده مـيشـود .درحـالي کـه از
منظر نظريه انتقادي روابط بين الملل با الهام از نظريات چپ ،اين تحوالت با نام انقالبهاي
اجتماعي انساني تحت عنوان بيـداري انسـاني و يـا بيـداري اجتمـاعي و يـا طبقـاتي معنـا
ميشود(.رسولي ثانيآبادي)553-555 :5335 ،

درکنار تعابير باال اصطالح بهار عربي ازجمله عناوين مهم در توصيف وقايع منطقـه بـود
که توسط رسانه هاي غربي مطرح وشايع گرديد .اصـطالح بهـار عربـي درواقـع برگرفتـه از
اصطالح بهار پراو بود کـه طـي در آن آزادي هـاي فـردي و اجتمـاعي در چـک سـلواکي
گسترش يافت .اين دوره از  1ژانويه  5311ميالدي( 5310ه.ش ) شروعشـده و تـا  57اوت
همان سال ادامه داشت .اين دوره با حمله اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و متحـدانش
در پيمان ورشو (بهغير از روماني) به چک سلواکي به پايان رسيد .از آنجـا کـه واقعـه بهـار

مقاله پژوهشي :الگويي براي تدوين راهبردهاي جمهوري اس المي ايران در قبال نقش آفريني ترکيه در تحوالت شمال آفريقا و غرب آسيا 

نظري مورد استفاده در تجزيه و تحليل آنها بازميگردد .به بيـان ديگـر تفـاوت در نظريـات

پراو به شکست حرکت مردمي انجاميد اطال بهار عربي به خيـزشهـاي منطقـه از سـوي
برخي نشانه موسمي و گذرا بودن اين حوادث و فروکش کردن يا ناتواني ايـن خيزشـها در
انجام تغييرات اساسي بود .در اينجا مهم ترين نظريات مطروحه درباره تحوالت شمال افريقا
و غرب آسيا ارائه ميگردد.
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جدول شماره  :0تحليل تحوالت غرب آسيا از منظر نظريههای ليبراليستی ،سازهانگاری و انتقادی روابط
بينالملل منبع( :رسولي ثاني آبادي :5333 ،صفحات  533 ،537و )531
علل تحوالت

سازماندهي و گسترش

نامگذاري

فرآينــدهاي ناشــي ازجهــاني
فرهنگــي و اقتصــادي باعــث
بحـــران مشـــروعيت ،بـــروز
انتظــارات جديــد درمــردم،
تحــول مفهــوم رعيــت بــه
شــهروند و گــذار از فرهنــگ
قبيله اي به فرهنگ دموکراسي

اهداف
ايجاد بنيانهـاي

ازطريــق وســائل ارتبــاط

دموکراتيـــک و

جمعي و رسانه هاي ناشـي

ادغام درجامعه

از انقــالب اطالعــات کــه
منجر به کاهش امنيت ملـي
و رسوخ پـذيري حاکميـت

انقـــالبهـــاي
ليبــــــــــرال
دموکراتيک

دولتهاي منطقه گرديد.

اقتصـــــــادي
جهـــــــاني از
طريــق ايجــاد
اقتصاد و بـازار
آزاد

شد .
ايجاد ساختار فرصت باعث:
 -برجســـته شـــدن برخـــي

نظريه سازهانگاري روابط بين الملل
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نظريه ليبراليستي روابط بينالملل

شـــدن در ابعـــاد سياســـي/

آثار و

هنجارها و آموزه هاي اسالمي
(هنجارمقاومــت ،جهــاد بــا

بازتعريف دوست ،دشـمن

ظالمان و کفار ،شهادت طلبي

و رقيب درسـطح منطقـه و

و…)

درسطح نظام بـين الملـل و

 -تکـوين هويــت اســالمي -

ايجــاد مرزهــاي هـــويتي

انقالبي براي ملتهاي منطقه

جديد

تغييــر هــويتي
دولتهاي حاکمه
انقــالبهــاي

وگســــــترش

اسالمي

ارزشـــــــها و
هنجارهـــــاي
اسالمي

 امکان پذيري و مشـروعيتکنشهاي اعتراضي – انقالبـي
شد.

بين الملل



نظريه انتقادي روابط
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نيل به رهايي و

تحــوالت نتيجــه دگرگــوني

آفــرينش الگوهــاي تــازه

درتصورات جمعـي پيرامـون

مناســبات اجتمــاعي و بــاز

قدرت حاکم در ميان طبقـات

صورتبندي مفهـوم عـدالت

فرودســت جامعــه کــه خــود

ومناسبات قـدرت و ايجـاد

نتيجه روند مستمر دگرگـوني

نــوعي نظــم پسااســتعماري

ســــاختارهاي

در تاريخ است ،بود.

در منطقه خاورميانه

سلطه

انقـــالبهـــاي
اجتماعي

ايجــاد وضــع
مطلـــوب بـــا
ســــــرنگوني



در ارتباط با تحوالت غرب آسيا و شمال آفريقا نظريه پردازان و تحليـل گـران نظـرات
مختلفي را در ابعاد مختلف از جمله عامل تحوالت ،ريشههاي داخلي ،ريشههاي خارجي و
آثار و پيامدهاي آن مطرح کرده اند.در جدول ز ير جمـع بنـدي نظريـات نشـان داده شـده
است.
جدول شماره  :9جمع بندی نظريات در ارتباط با علل و عوامل راهبردی تحوالت
نظريــات در بــاره
تحوالت
ريشههاي داخلـي
تحوالت

)5طراحي کشورهاي غربي )5.شورش عليه استعمار )3.شکا هاي اجتماعي
 )1علل اقتصادي )1.هويتيابي اسالمي )1 .فساد حکومتها  ) 0تحوالت برگرفته از انديشههـاي
سياسي انقالب اسالمي است (نظريه بيداري اسالمي مقام معظم رهبري(مدظله العالي))
شکست الگوهاي غيراسالمي و رشد اسالمخواهي ،وجود حکومتهـاي نامشـروع ،تمرکـز
قدرت و ثروت در دست گروهي محدود ،نبود دموکراسـي ،تـاثير شـبکههـاي ارتباطـاتي و
اطالعرساني

ريشــــههــــاي

دخالت قدرتهاي بـزرو ،مسـئله فلسـطين ،ارائـه نظريـات صـلحجويانـه در قبـال رژيـم

خارجي تحوالت

صهيونيستي ،تأثير انقالب اسالمي
افزايش و تشديد فرقه گرايي درمنطقـه ،گسـترش خـوانشهـاي متفـاوت از اسـالم ،تقابـل
الگوهاي سياسي ايدئولوژيک ،مرزبندي جديد سياسي در غرب آسـيا و شـمال افريقـا ،بـي
ثباتي کشورهاي منطقه،تضعيف دولت هاي سکوالرو غيردموکراتيک وابسـته ،تنـزل جايگـاه

آثار و پيامدها

آمريکا و رژيم صهيونيستي در منطقه ،شکلگيري نظم منطقهاي جديد ،تغيير سـاختار مـادي
نظام منطقه اي ،تحول در ساختار هنجاري نظـم منطقـهاي غـرب آسـيا ،تغييـر در الگوهـاي
رفتاري در غرب آسيا ،اهميت يافتن بازيگران غيردولتي تأثيردوگانه تحوالت بر امنيت ملـي
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نظريات رايج درباره علل و عوامل راهبردی تحوالت

جمهوري اسالمي ايران

محيط شناسی تحوالت ترکيه
ترکيه کنوني با حزب عدالت و توسعه شناخته مي شود .حزب عـدالت و توسـعه در 51
اوت  5775تأسي

شد .اين حزب به شجرهنامه احزاب جنبش اسالمي وابسته است کـه بـا

حزب نظام ملي در سال  5307آغاز و با حزب سالمت ملي در  ،5305حزب رفاه در 5313
و حزب فضيلت در 5331تداوم يافت( .احمـدي و همکـاران .)53:5337،سـران حـزب عـدالت و
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زماني که انديشه تأسي

حـزب عـدالت و توسـعه شـکل گرفـت ،مؤسسـان حـزب بـراي

برونرفت از فشارهاي عظيمي که به جنبش هاي اسالمي در ترکيه وارد مـيآمـد ،بـه دنبـال
گفتمان جديدي بودند که از ريشه اسالمي آنان جدا نباشـد و درعـينحـال بـا نظـام حـاکم
برخورد نکند و بهانهاي درست نکنـد کـه «مرحلـه  51فوريـه» 5بـار ديگـر تکـرار شـود و
اسالمگرايان بار ديگر تحتفشار قرار گيرند .بر اين اساس نخستين کنگره حـزب عـدالت و
فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،57تابستان  5331

توسعه با شعار «کار براي تمام ترکيه» تشـکيل شـد و اردوغـان نيـز در سـخنراني افتتاحيـه
موازنه اي به عمل آورد و نه از آتاتورک يادي کرد و نه نامي از اسالم به زبـان آورد .وي بـر
اعالميه جهاني حقو بشر و موافقتنامه اروپايي حقو بشـر و آزاديهـاي اساسـي تأکيـد
نمود و اظهار داشت که سکوالريسم اصل اساسي صلح اجتماعي و به معني بيطرفي دولت
در قبال عقايد ديني است .عبداهلل گل نيز يک روز پ

از تأسي

حزب اعالم کـرد :حـزب

ما يک حزب ديني نيست و تالش مـي کنـيم کـه نماينـده همـه باشـيم .در ميـان مؤسسـان،
باحجاب و بي حجاب ،افراد با ريش و بدون ريش وجود دارنـد ،حـزب سياسـي وسـيلهاي
براي تبليت نيست ،بلکه براي خدمت است .هدفمان فعاليت و کار براي ارائه مفهوم جديدي
در سياست است (محمد .)511-515 :5313 ،روشنفکران اسـالمگـراي حـزب عـدالت و توسـعه
معتقد بودند در فقدان آزادي و دموکراسي ،در حد استانداردهاي اروپايي ،آنـان نمـيتواننـد
شرايط مساعدي براي زندگي ديني فراهم کنند.

(احمدي و همکاران)55:5337 ،

دولت اردوغان در دوره اول حکومت خود ،پرهيز از افراطگرايي را سرلوحه برنامههـاي
خود قرار داده بود .اين اقدام باعث شد بسياري از اتهاماتي که گروههاي مخالف بـه دولـت
اردوغان وارد ميآوردند و اميدوار بودند بدينوسيله با کمک ارتش و نهادهاي الئيـک مـانع
از اجراي برنامه هاي آن شوند را خنثي نمايد .حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمـاني
 5770براي اثبات مشي اعتدالي خود 511 ،نفر از نمايندگان حزب در پارلمـان قبلـي را کـه
گرايش هاي تند داشتند را از فهرست نامزدهاي حزب حـذ

کـرد و چهـرههـاي شـاخص


 .5کودتائي که در سال  5330منجر به سقوط کابينه و استعفاي نجم الدين اربکان شد .اربکان از ايـن کودتـا بـه عنـوان
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کودتاي پست مدرن ياد مي کند .اربکان معتقد بود کودتاي مذکور طرحي آماده شده توسط رژيم صهيونيستي بـود کـه
به دستور آمريکا عملي شد .



ساخت (اکبري.)501:5310 ،
اقتصاد ترکيه
ازآنجاکه ترکيه درصدداست تا سال 5753در رديف ده قدرت برتر اقتصـادي جهـان قـرار
گيرد ،تقويت سطح همکاري در عرصه اقتصاد بـينالملـل بـراي آن اولويـت دارد و ايـن امـر
ايجاب ميکند که تعامل بينالمللي ترکيه در مناطق مختلف جهان فعالتر شود .بين سـالهـاي
 5775تا  5770داراي ميانگين رشد  1/1درصدي بوده است.از سال  5775که حزب عـدالت و
پيشرفت قدرت را به دست گرفت ،وضع اقتصادي ترکيـه عـوض شـد .بحـران شـديد مـالي
 5775که ترکيه را تا لب پرتگاه سقوط برده بود ،خاتمه يافـت و برنامـه اصـالحات اقتصـادي
حزب ،تحولي عظيم در اقتصاد ترکيه به وجود آورد .تقريبـاً هـي کشـوري بـهخـوبي ترکيـه
بحران مالي سالهاي  5771و  5773را از سر نگذرانيد .اردوغان به تبعيت از عالئق اقتصـادي
مسلمانان طبقه متوسط که مهمترين پشتيبان انتخاباتي حزب عدالت و پيشرفت بودند ،اقتصـاد
کشور را باز و آزاد کرد و توانست پايگاه اجتماعي و حمايتي خود در ميان جامعـه را توسـعه
بخشد .در سايه همين توفيق بود که برخال

نظر تحليلگران نهتنها حـزب عـدالت و توسـعه

نتيجه انتخابات را واگذار نکرد بلکه با ارتقا نقش و منزلت منطقهاي ،خود را بهعنـوان الگـويي
جديد و بومي براي کشورهاي در حال تحول خاورميانه و شمال افريقا مطرح نمـود .بـه نظـر
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سياسي ،دانشگاهي و تکنو کرات را کـه معـرو

بـه ميانـهروي بودنـد را جـايگزين آنهـا

ميرسد کـه مهـمتـرين دليـل پيـروزي حـزب عـدالت و توسـعه را بايسـتي در کارآمـدي و
دستاوردهاي اين حزب جستجو نمود که ماندگارترين و مؤثرترين عامـل توفيـق ايـن حـزب
مسائل اقتصادي است (احمدي و همکاران.)51:5337،
تحوالت ترکيه در دوره حـزب عـدالت و توسـعه در نخسـتين دهـه سـده  55بـهويـژه
دستاوردهاي اقتصادي آن از مهمترين عوامل اثرگذار بر انقالبهاي جهان عرب بود .افکـار
عمومي منطقه شاهد رشد روزافزون اقتصادي ترکها بود موفقيـتهـاي حـزب عـدالت و
توسعه در ترکيه منجر به بهبود شاخصهاي اقتصادي کشور و افـزايش سـطح رفـاه مـردم
گرديد .مردم کشورهاي منطقه نيز ،رشد صنعت و افزايش محصوالت ترکيه در کشور خود
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را احساس مينمودند .حزب عدالت و توسعه بهجاي آنکه بـه تقابـل بـا غـرب در منطقـه
بپردازد ،روي تواناييهاي داخلي سرمايهگذاري نمود و به موفقيتهايي دستيافت.
سياست خارجی در دوره حزب عدالت و توسعه
جهتگيريهاي سياست خارجي ترکيه پ

از به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه

فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،57تابستان  5331

بر اساس دو گفتمان تمدني و رويکرد ژئوپليتيک شکل گرفت .درواقع مـيتـوان سياسـت
خارجي حزب حاکم عدالت و توسعه را در قالب مفهوم و الگوي نو عثمـاني گرايـي ايـن
حزب تفسير و تحليل کرد که اولين بار در دوران تورگوت اوزل پايهگذاري شد و هد
برقراري مناسبات گسترده و همهجانبه با کليه کشورهاي اطرا

آن

ترکيه بود .قطعاً نگاه اوزال

داراي تفاوتهاي اساسي با نوعثماني گرايي حـزب عـدالت و توسـعه داشـت .در ادبيـات
حزب عدالت و توسعه ،نوعثماني گرايي چارچوبي متکي بر کل گفتمانهاي داخلي ترکيـه
است که اين حزب سعي دارد آن را بهعنوان هويت غالب خود و يک الگوي مناسب بـراي
ديگران نشان دهد (کالجي .)01 :5311 ،سياست خارجي ترکيه در دوره حزب عدالت و توسـعه
بر دو اصل استوار گرديد:
 .5حضور فعال منطقهاي بـا اتخـاذ قـدرت نـرم در سياسـت خـارجي .در ايـن رابطـه
حلوفصل مشکالت با همسايگان ،حلوفصل اختالفات قومي با افراد و ايفاي نقش
ميانجي در حلوفصل مسائل منطقهاي ،ازجمله اقدامات ترکيه محسوب ميگردد .در
تحوالت اخير خاورميانه ،مسائل سـوريه موقعيـت مناسـبي را بـراي ترکيـه فـراهم
ساخت تا اين کشور ،هم به جهت پيوستگي جغرافيايي و ژئوپليتيکي با ايـن کشـور
ازجمله وجود منطقه ژئـوپليتيکي مشـترک کردنشـين و هـم بـهمثابـه يـک قـدرت
منطقهاي ،به ايفاي نقش فعال بپردازد (قدسي.)515 :5335 ،
 .5معرفي ترکيه بهعنوان الگـويي از يـک کشـور اسـالمي و دمـوکرات .ايـن اصـل در
سياست خارجي ترکيه در دو بعد الگو بودن بهعنوان يک کشور دموکرات که ترکيه
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همواره مدعي بوده يک نمونه موفق در جهان اسالم است و نيز الگو بودن بهعنـوان
يک کشور مسلمان در جهان اسالم قابل تبيين است .در خيزشهاي مردمي اخير در



بوديم  .بهعنوانمثال ،راشد الغنوشي رهبر حزب النهضه تـون

کـه در ابتـداي ايـن

خيزشها گفته بود که انقالب ما از انقالب امام خمينـي(ره) تأسـي نمـود ،در يـک
تغيير رويکرد گفت ،الگوي ما حزب عدالت و توسعه ترکيه است

(خزايي)51 :5337 ،

حزب عدالت وتوسعه بـا هـدايت داوود او غلـو وزيـر خارجـه ترکيـه دکتـرين «عمـق
استراتژيک» را مطرح کرد در واقع دکترين «عمق استراتژيک بيانکننده اين اسـت کـه ارزش
يک کشور در روابط بينالملل ،ازموقعيت ژئو استراتژيک و عمق تاريخي آن نشئت ميگيرد
.بر همين اساس ژئوپليتيک ،هسته اصلي اين دکترين را تشکيل ميدهد .طبق ايـن دکتـرين
داوود اوغلو استدالل ميکند «ترکيه به دليل موقعيـت جغرافيـايي و تـاريخي خـاص خـود
داراي عمق استراتژيک است» و به همين دليل بايد در رديف کشورهاي منحصربهفرد قـرار
گيرد و بهعنوان يک قدرت مرکزي محسوب شـود (پـور ابـراهيم .)555:5333 ،بـه اعتقـاد داوود
اوغلو ترکيه در سياست خارجي خود بايد بتواند همزمان با تمام مناطق پيرامون خود تعامل
کرده و در آنها حضورداشته باشد (اوغلـو .)155:5775،البته وي همزمان مدعي است ترکيه بـه
دنبال هژمونگرايي در منطقه نيست بلکه در تالش است بـه بهبـود رونـد صـلح در منطقـه
کمک نمايد.
ترکيه با اين تعريف تازه از خود و و سياست خارجياش ،توجه خويش را به خاورميانه
معطو

ساخت .تبديل خاورميانه به کانون توجه تالشهاي سياست خارجي ترکيه نشان از
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کشورهاي خاورميانه ،شاهد حضور بسيار پررنگ ديپلماسـي و قـدرت نـرم ترکيـه

وجود بعد قدرتمند هويتي در سياست خارجي جديد اين کشور بود .ترکيب اين مسئله بـا
تاريخ و جغرافيا در قالب دکترين عمق استراتژيک سـبب شـد کـه ترکيـه هـد

خـود در

خاورميانه را از تبديلشدن به قدرت منطقهاي تغيير داده و تبديلشدن به قدرت مرکـزي را
در دستور کار خويش قرار دهد و از تمـام موقعيـتهـايي کـه در منطقـه فـراهم اسـت در
راستاي رسيدن به اين هد

و تثبيت موقعيتش استفاده کند (نصر.)15:5771 ،

ازنظر رجب طيب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسـعه ،ترکيـه تنهـا کشـور خاورميانـه
است که ميتواند با مجموعهاي از کشورها مانند ايران ،اسرائيل ،آمريکا ،اعراب و اروپا تعامـل
داشته باشد و اين بهمنزله قدرت نرم ترکيه محسوب ميشود که کمتر کشوري چنـين ظرفيتـي
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را داراست (اميدي و همکاران .)15 :5337 ،در واقع رهبران حزب عدالت وتوسعه معتقدند ترکيه بـه
دليل موقعيت جغرافيايي و تاريخي خاص خود نبايد محدود به نقش منطقـهاي در بالکـان يـا
خاورميانه شود ،زيرا کشوري مرکزي اسـت و نـه منطقـهاي؛ و بايسـتي نقـش رهبـري را در
چندين منطقه ايفا کند .از طر

ديگر رهبران حزب عدالت و توسعه بر اسـاس ارزيـابيهـاي

خود معتقد بودند :به دليل شاخصهاي مدل ترکيه ،غـرب ،مـدل مطلـوب بـراي کشـورهاي
فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،57تابستان  5331

اسالمي را مدلي مانند ترکيه معرفي مي کند ..اين شاخصهـا باعـث جـذابيت و رونـق مـدل
حکومتي ترکيه در بين ساير کشـورهاي مـي گردد.شـاخصهـايي مانند:اعتـدال در سياسـت
خارجي و تأثيرگذاري فرهنگي (اقبال اسماعيل .)15:5333 ،لذا حزب عدالت و توسعه با رسيدن بـه
قدرت ،تالش نمود تا گستره نفوذ خـود را بـه فراتـر از مرزهـاي ترکيـه افـزايش دهـد و در
تحوالت منطقهاي بهعنوان يک بازيگر اصلي ظاهر شود (صبوحي و همکاران.)570 :5337 ،
رويکردهای ترکيه در قبال تحوالت منطقة غرب آسيا وشمال افريقا
ترکيه به واسطة رويکرد نوين به منطقة غرب آسـيا وشـمال افريقـا وهمچنـين ظرفيـت
تاثيرگذاري و تأثيرپذيري از تحوالت اين منطقه تالش دارد به عنوان يک بازيگر فعال ظاهر
شود .موضعگيريهاي ترکيه و اقدامات عملي آن درقبال انقالبهاي منطقه ،ازجمله در قبال
مصر و ليبي و نقش آفريني فعال آن درتحوالت سياسي سوريه ،عمال آنکارا را بـه بـازيگري
مهــم و تأثيرگــذار ،در تحــوالت منطقــه تبــديل کــرده اســت .بــرهمين اســاس بســياري از
تحليلگران بر اين نظرند که ترکيه انقالبهـاي مردمـي درکشـورهاي غـرب آسـيا وشـمال
افريقا به ويژه ناآراميهاي سياسي در سوريه را به منزلة فرصتي براي پيش برد راهبرد کـالن
خود براي تبديل شدن به بازيگري مهم در معـادالت ايـن منطقـه قلمـداد کـرده اسـت.البته
رويکردها اين کشور در قبال کشورهايي که دستخوش تحوالت گرديد متفاوت بود.
رويکردهای ترکيه در قبال تحوالت تونس
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دولت ترکيه در جريان شکلگيري انقالب مردمي تون
درواقع پ

موضعگيـري سـريعي نداشـت.

ازسقوط رژيم بنعلي و فرار وي به عربستان بود کـه تـرکهـا سياسـت خـود



مردمي در تون

و سقوط رژيم بن علي مواضـع صـريحي در قبـال تحـوالت ايـن کشـور

نداشت ميتوان به عوامل مختلفي اشاره کرد که مهمترين آنها سـرعت تحـوالت در تـون
بود .درواقع ،فاصلة زماني شکل گيري انقالب تا سقوط رژيـم سياسـي در تـون

آن چنـان

کوتاه بود که بسياري از کشورها ،ازجمله ترکيه ،را در وضعيتي غافـلگيرانـه وترديـد آميـز
قرار داد .سرعت تحوالت به اندازه اي بود که دواير سياست گذاري در ترکيه فرصتي کـافي
براي ارزيابي شرايط در تون

و ترسيم چشم انداز تحوالت آتي در اين کشور و نيز اتخـاذ

موضع مناسب با اين تحوالت نداشتند ازسويديگـر ،اهميـت انقـالب تـون

نـه در زمـان

وقوع ،بلکه ماهها پ

از آن معلوم شد و اين زماني بود که ساير ملتهـاي منطقـه بـا الهـام

گرفتن از انقالب تون

به خيابان ها آمده بودند و بر ضد رژيمهاي ديکتاتوري خود انقالب

کردند .ازاينرو ،موضع گيري در برابر تحوالت تون

از سوي بسياري از کشورها ،همچـون

ترکيه ،در مقايسه با انقالبهاي بعدي کمتر و کمرنگتر بود( .کوردسـمان )1:5751 ،5از ايـن رو
سياست خارجي ترکيه ،در قبال تون  ،به طور نسبي پ

از سقوط رژيم بن علي فعال شد.

رويکردهای ترکيه در قبال تحوالت مصر
در ناآرامي هاي مصر که به کناره گيري حسني مبارک رئي

جمهور مصر انجاميد ،دولت

ترکيه از جملة مهم ترين بازيگران بين المللي صحنة تحوالت اين کشور بود که آشـکارا بـه

مقاله پژوهشي :الگويي براي تدوين راهبردهاي جمهوري اس المي ايران در قبال نقش آفريني ترکيه در تحوالت شمال آفريقا و غرب آسيا 

درقبال تون

را فعال کردند .درمورد اين که چرا دولت ترکيه در دورة شکلگيـري انقـالب

داليل مختلف از تظاهرکنندگان مردم مصر حمايت کرد که مهمتـرين آنهـا عبـارت بـود از؛
رقابت استراتژيک دوکشور در منطقه ،پايين بودن سطح روابط تجاري ميان دو کشور ،عـدم
سرمايهگذاري عمدة ترکيه در مصـر و درنهايـت ارتبـاط و نزديکـي ديـدگاههـاي نخبگـان
سياسي حزب عدالت و توسعه باگروه اخوانالمسلمين.
ترکيه اميدوار بود با به قدرت رسيدن اخوان المسلمين بـه عنـوان گـروه فکـري متحـد
حزب عدالت وتوسعه وسازماندهي همکاري و اتحاد با دولت جديد ،بتواند منـافع سياسـي
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اقتصــادي خــود درايــن کشــور تضــمين و بــه اهــدا

هژمونيــک خــود در منطقــه دســت

يابد.درچارچوب اهدا

فو بود که ترکيه تحرکات چشمگيري در قبـال ناآراميهـاي مصـر

انجام داد .اردوغان رئي

جمهور ترکيه صراحتا در مصاحبه با شبکه تلويزيـوني الجزيـره از

حسني مبارک خواست که استعفا دهد .بعـد از کنـاره گيـري مبـارک ،عبـداهلل گـل ،رئـي
جمهور ترکيه ،اولين مقام بلندپاية خارجي بود که از اين کشـور ديـدار کـرد و پـ

از وي

فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،57تابستان  5331

اردوغان در سفري تبليغي در ماه سپتامبر  5755وارد مصر شد که طي آن پشـتيباني دولـتش
را ،از روند انتقال سياسي در مصر و برقراري نظم سياسـي تکثرگـرا و بـاز در ايـن کشـور،
آشکارا ابراز کرد و همچنين به اهميت تجربة ترکيه در پايه گذاري دستگاه سياسي سـکوالر
اشاره کرد (صبوحي و حاجيمينه .)573 :5335 ،مهمترين محورهـا و مسـائل مـورد تأکيـد رهبـران
ترکيه ،درقبال تحوالت مصر عبارت بود از :درخواست از حسني مبارک براي گـردن نهـادن
به خو استة مردم مصـر بـراي ايجـاد تغييـرات ،کوتـاهي رونـد تغييـر در مصـر در راسـتاي
آرزوهاي مردم اين کشور و لزوم توجه به خواستههاي معترضان.
رويکردهای ترکيه در قبال تحوالت ليبی
رويکرد ترکيه نسبت به روند تحوالت ليبي تا اندازة زيادي متفـاوت از رويکردهـاي آن
در قبال ديگر کشورهاي درگير اعتراضات مردمي بود .ترکها در تحوالت ليبي بـا رويکـرد
محافظهکارانه ظاهر شدند( .حسيني و همکاران  )513-511 :5335جنـگ داخلـي در ليبـي ،بحرانـي
جدي براي ترکيه بود و منافع تجـاري و سـرمايهگـذاريهـاي اقتصـادي ترکيـه در ليبـي و
نامشخص بودن نظام سياسي جايگزين قـذافي در ابتـدا مـانع ازحمايـت ترکيـه از مخالفـان
قذافي شد اما سرانجام اين کشـور بـا کشـورهاي غربـي در ليبـي تـا انـدازه زيـادي همـراه
شد(متقي)51-55 :5335،

تحوالت ليبـي سياسـت خـارجي ترکيـه درمنطقـه را بـا چـالش جـدي روبـرو کـرد و
سرمايهگذاري هنگفت ترکيه در ليبي را به خطر ميانداخت .ليبـي از اوايـل دهـه  ،5317بـه
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شريک اقتصادي استراتژيک ترکيه تبديل شده بود و تا قبل از وقوع ناآراميهـاي ليبـي577 ،
شرکت ترک در ليبي فعاليت داشتند .به همين علت به اذعان بسياري از کارشناسـان ،منـافع



ليبي،ترکيه از اتخاذ موضعي شفا

و قاطع خودداري کرد اما با شروع حمله نظـامي نـاتو و

پيشرفت اعتراضات عليه حکومت معمر قذافي ،مواضـع ايـن کشـور تغييـر کـرد و آنکـارا،
قذافي را عامل وخامت اوضاع دانست (بيات.)513 :5337 ،
تا پيش از صدور قطعنامه سازمان ملل عليه ليبي و حمالت غرب عليه طرفـداران رژيـم
قــذافي ،مقامــات ترکيــه آشــکارا بــا هرگونــه دخالــت نظــامي خــارجي در ليبــي مخالفــت
مي کردند.احمد داوود اوغلو وزير خارجه ترکيه در شرايطي که بحران ليبي شدت ميگرفت
و قذافي قتل عام مردمش را آغاز کرده بود ،اعالم کرد ترکيه هم مخالف کشـتار مـردم ليبـي
است و هم با مداخله نظامي خارجي در ليبي مخالفت ميکند .اين اظهارات بلنـد پايـهتـرين
مقام خارجي و مسئول ديپلماسي ترکيه نشـان از ايـن واقعيـت داشـت کـه مـدار سياسـت
خارجي ترکيه بر منفعت و سود بيشتر ميچرخـد وترکيـه مالحظـات مربـوط بـه سـرهنگ
قذافي را بيش از خواست و ديدگاه معترضان و مخالفان وي درنظر ميگيـرد امـري کـه بـه
سرمايهگذاريهاي  50ميليارد دالري ترکيه در ليبي و حضور شـرکتهاي تـرک در ليبـي بـاز
مي گشت .پ

از آنکه شوراي امنيت سازمان ملـل در اقـدامي ديرهنگـام قطعنامـه اي عليـه

قذاقي و کشتار مردم ليبي را صادر کرد که در آن بر ضرورت ايجاد منطقه ممنوعـه پـروازي
و حفاظت از غيرنظاميان تأکيد شده بود ،ترکيه ناگزير به حمايت از اين قطعنامه پرداخت.
با ادامه عمليات ناتو عليه قذافي ،رويکرد ترکيه در ارتباط با ليبي سياستي دوسـويه ولـي

مقاله پژوهشي :الگويي براي تدوين راهبردهاي جمهوري اس المي ايران در قبال نقش آفريني ترکيه در تحوالت شمال آفريقا و غرب آسيا 

اقتصادي مهم ترين عامل مواضع مبهم ترکيه در قبال ليبـي بـود ،چنانکـه در آغـاز تحـوالت

متمايل به طرفداران قذافي شد .اين امر سبب گرديد تـا انتقـادات اعضـاي نـاتو نسـبت بـه
جهتگيري هاي ترکيه در قبال عمليات نظامي ناتو عليه ليبـي بـاال گيرد.آنهـا معتقـد بودنـد
ترکيه به دليل منافع اقتصادي در ليبي و تالش براي بسط نفوذ سياسي خود در شمال آفريقـا
به شکل اعالم نشدهاي در روند کار ناتو در قبال ليبي کارشکني ميکند.
رويکردهای ترکيه در قبال تحوالت سوريه
با شروع تحوالت و آغاز اعتراضات در سوريه از اواسـط سـال  5755رويکـرد رهبـران
حزب عدالت و توسعه به اين کشور تغيير يافت و روابط دو کشور دچار عقب گـرد شـد و
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و به تدري در مسير تنش پيش رفت تـا جـايي کـه بـه مرحلـه رويـارويي نظـامي کشـيده
شد(دانشنيا و هاشمي .)11-13 :5333 ،دولت ترکيه بـه رهبـري رجـب طيـب اردوغـان درشـروع
اعتراضات مخالفان حکومت بشار اسد سعي داشت به نوعي نقش ميانجيگرايانه ايفا کنـد و
تالش کرد با احتياط کامل نظام سوريه را به اجـراي اصـالحات تشـويق کنـد .واقعيـت آن
است که منافع گسترده و چشم گير ترکيه در سوريه قابل چشم پوشي نبود و به همين دليل
فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،57تابستان  5331

در ابتداء ،مقامات آنکارا نظام حاکم بر سوريه را تأييد ميکردند اما با ادامه روند اعتراضـات
درسوريه سياست ميانجيگرايانه دولت ترکيه به سمت فشار ديپلماتيک بـر دولـت اسـد بـه
منظور انجام اصالحات دموکراتيک و توجه به خواسته هاي معترضان گرايش پيدا کرد و بـه
نوعي به لحن آمرانه تغيير يافت(اسـچنکر .) 5755 ،5درهمين چارچوب داود اوغلو وزير خارجه
وقت ترکيه در  3آگوست  5755به منظور اتمام حجت با حکومت سوريه به دمشق رفت و
کوشيد دولت سوريه را به توقف سرکوب معترضان و تسهيل انجام اصـالحات دموکراتيـک
متقاعد سازد .اما پاسخ منفي دولت اسد به اين درخواستها و موضع سوريه کـه معترضـان
را گروههاي مسلح و ترويست مي دانست ،باعث شد اردوغان در لحني تند و آمرانـه اعـالم
کند که صبر ترکيه در مقابل اقدامات سوريه عليه معترضان به سرآمده و هر چه زودتر بايـد
رفتار دولت سوريه تغيير کند ،در غير اين صورت دولت ترکيه ناگزيراست مواضـع ديگـري
اتخاذ کند .اظهاراتي که نشانگر پاره شدن تارهاي پيوند سياسي بين دو کشـور بـود .بعـد از
اين سفر بود که ترکيه به تحريم هاي آمريکا عليه نظام بانکي و مالي سوريه پيوست.
به دنبال اين موضع گيريها و دخالت هاي رهبـران ترکيـه در امورسـوريه ،دولـت ايـن
کشور طي بيانيهاي سفير ترکيه در سوريه را عنصر نامطلوب اعالم کـرد و در نتيجـه دولـت
ترکيه سفارت خود را در دمشق تعطيل و اردوغان نيز اعالم کرد که دولت اسد بـه دليـل از
دست دادن مشروعيت خود نزد مردم ،به زودي سقوط خواهد کرد .بـدين ترتيـب رهبـران
حزب عدالت و توسعه با قرارگرفتن در کنار کشورهاي غربي و نيز کشورهاي عربي غـرب
آسيا مانند عربستان و قطر در صف مخالفان دولت سوريه قرار گرفت.
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المسلمين و بويژه جبهه النصره اقدام نمود .اين امر ناشي از آن بود که ترکها به علت سـني
بودن اين گروهها و پيوندهاي حزب عدالت توسعه با اخوان المسلمين نسبت به آنهـا تعهـد
ارزشي احساس ميکرد ضمن آنکه آنها را جايگزيني مناسب براي نظام سـوريه تصـور مـي
نمود .ترکيه همچنين براي تحت فشار قرار دادن سوريه اقدام به تشـکيل ائـتال

معارضـان

سوريه کرد و در اين راستا نشستهاي مختلف معارضـان سـوريه را در شـهرهاي مختلـف
ترکيه ميزباني کرد .عالوه براين همزمان با کمک تسليحاتي به مخالفان مسـلح دولـت بشـار
اسد درجهت تقويت آنها تالش نمود .از يک سو آنها را به سـالحهاي ضـد هواپيمـا مجهـز
ساخت و از سوي ديگر براي حمايت بيشتر از مخالفان دولت سـوريه بـراي ايجـاد منطقـه
پرواز ممنوع به منظور دستيابي به منطقه جغرافيايي مستقل در ناحيه شمالي نزديک به شـهر
حلب سوريه از هي کوششي فروگذار نکرد و به عنوان پايگاهي امـن بـراي سـازمان دهـي
مخالفان اسد عمل نمود (آزاده.)551 :5335 ،
طي سالهاي  5755تا  5751اين سياست ادامـه داشـت و ترکيـه بـا برگـزاري نشسـت
مخالفان بشار اسد در ترکيه ،باز کردن مرزها براي مخالفـان ،حمايـت و تجهيـز گـروههـاي
تروريستي ،تکفيري و تندرو مانند داعش 5و جبهه النصره 5و فرستادن آنها بـه داخـل خـاک
سوريه کامال در مقابل دولت سوريه قرار گرفت (جعفري .)5333 ،در اين دوره ترکيـه يکـي از
اعضاي فعال مذاکرات معارضان و دولت سوريه تحـت اشـرا

سـازمان ملـل موسـوم بـه

مقاله پژوهشي :الگويي براي تدوين راهبردهاي جمهوري اس المي ايران در قبال نقش آفريني ترکيه در تحوالت شمال آفريقا و غرب آسيا 

با اين چرخش ،ترکيه به حمايت سياسي از مخالفـان دولـت سـوريه بخصـوص اخـوان

مذاکرات ژنو بود .تا اينکه ابتکار سياسي روسيه با عنوان نشست آسـتانه شـکل گرفـت .بـا
آغاز اين روند ترکيه که از پيروزي معارضان نوميد شده بـود در کنـار روسـيه و جمهـوري
اسالمي ايران به يکي از ارکان اصلي روند آستانه تبديل شد .روندي کـه بـه مـوازات رونـد
ژنو شکل گرفته و همچنان ادامه دارد.
رويکردهای ترکيه در قبال تحوالت عراق


 . 5دولت اسالمي عرا و شام :داعش يک گروه سني ،تکفيري ،تروريستي به شدت تندرو مي باشد.
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 .5يک گروه اسالم گراي جهادي در سوريه است که با شبکه القاعده هم پيمان است.




در واقع ترکيه ،دو دسته از اهدا

را در عـرا  ،دنبـال مـينمايـد .5 :اهـدا

کوتاهمدت (سرکوب حزب کارگران کرد ترکيه)؛  .5اهـدا

فـوري و

اسـتراتژيک و بلندمـدت يعنـي

تغيير در جغرافياي سياسي و موقعيت ژئوپلتيکي کردستان؛ دستيابي به منـابع ژئواکونوميـک
در مناطق موصل و کرکوک (صادقي )13 :5310 ،ريشـه اصـلي اختالفـات ترکيـه بـا عـرا  ،بـه
رويکرد «نو عثمانيگري» ترکيه در منطقه و اختالفات و رويکرد سياسي متفاوت مقامات دو
فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،57تابستان  5331

کشور نسبت به مسائل منطقه برميگردد (زرگري .)5333 ،دو کشـور در مسـائلي ماننـد رابطـه
آنکارا با اقليم کردستان در مسئله فروش نفت ،مسئله فـرار «طـار الهاشـمي» بـه ترکيـه و
مهمتر از همه برخورد با بحران سوريه داراي اختالفات جدي هستند.
طي سال هاي اخير ترکيه مشکالت زيادي با عرا را تجربـه کـرده اسـت .بـا گسـترش
فعاليت داعش بهعنوان يکي از گروه هاي تروريستي مخالف سوريه و ورود نيروهاي آن بـه
خاک عرا  ،دولتمردان ترکيه درصدد برآمدند از فرصت بهدست آمده براي تضـعيف بيشـتر
دولت مرکزي عرا بهره برداري کنند .البته عالوه بـر تـالش بـراي تضـعيف دولـت نـوري
مالکي به عنوان انگيزه دولتمردان ترک در حمايت از داعش ،بايد به منافع آنها در خريد نفت
از اين گروه تروريستي بعد از تسلط آنها بر منابع نفتي عرا نيز توجه داشت.
با آغاز حمالت و عمليات داعش در خاک عرا و بهخصـوص پـ

از تصـر غيرمنتظـره

موصل از سوي اين گروه تروريستي ،توجه زيادي به فعاليتهاي اين گروه و علـل پيشـروي آن
جلب شد؛ علت اين امر نيز اهميت مسئله ،يعني تصر بخشـي از خـاک عـرا از سـوي ايـن
گروه تروريستي و پيامده اي داخلي و منطقهـاي آن بـود .در ايـن ميـان انتشـار برخـي اسـناد و
گزارشها حکايت از اين مسئله داشت که برخي از دولتهاي منطقه ازجمله ترکيه که در حمايـت
از اين گروه تروريستي در سوريه نقش داشتهاند ،در حمله و همچنين موفقيت آن در عـرا نيـز
تأثيرگذار بودهاند .بدين نحو که ترکيه با ارائه کمکهاي مالي ،نظامي ،لجسـتيکي و اطالعـاتي بـه
داعش زمينه را براي پيشروي آن در شر و شمال عرا فراهم
روش شناسي
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کرد(.همان)



قبال نقش آفريني ترکيه در تحوالت شمال آفريقا و غـرب آسـيا (بـا تمرکـز بـر کشـورهاي
تون  ،مصر ،ليبي ،سوريه و عرا ) در پي پاسخ به سواالت ذيل بودهايم:
 علل و عوامل راهبردي تحوالت در کشورهاي غرب آسيا و شمال افريقا کدام است؟ -اهدا

و مطلوبيتها ترکيه در قبال تحوالت کدام است؟

 نقش ترکيه درتحوالت کشورهاي غرب آسيا و شمال افريقا کدام است؟ آثار و پيامدهاي تحوالت غرب آسيا و شمال افريقا بر منطقه و جهان چيست؟ آثار و نتاي تحوالت غرب آسيا و شمال افريقـا بـر منـافع و امنيـت ملـي جمهـورياسالمي ايران چيست؟
 -اهدا

و مطلوبيتهاي جمهوري اسالمي ايران در قبال تحوالت کدام است؟

 سناريوهاي محتمل آينده تحوالت غرب آسيا و شمال افريقا کدام است؟در اين پژوهش عالوه بر ضرورت شناسايي ادبيات نظري پيرامون مفاهيم کليـدي ماننـد
علل و عوامل راهبردي تحوالت ،نقش ترکيه درتحوالت کـه داراي ادبيـات گسـترده اي در
صحنه منطقه اي و جهان است ،آثار و پيامدهاي تحوالت بر منافع و امنيت ملـي جمهـوري
اسالمي ايران مورد بررسي قرار گرفته است تا الگوي بدست آمده براي تدوين راهبردهاای
جمهوري اسالمي ايران در قبال نقش آفريني ترکيه در تحـوالت شامال آفريقاا و غارب
آسيا (با تمرکز بر کشورهاي تون  ،مصر ،ليبي ،سوريه و عرا ) راهگشـاي سياسـتگذاران

مقاله پژوهشي :الگويي براي تدوين راهبردهاي جمهوري اس المي ايران در قبال نقش آفريني ترکيه در تحوالت شمال آفريقا و غرب آسيا 

در اين مقاله با هد

تبيين الگويي براي تدوين راهبردهاي جمهوري اسـالمي ايـران در

باشد.
در ابتدا در مطالعه اکتشافي با الهام از روش آميخته کمي و کيفي و با روش کتابخانـه اي
همراه با استفاده از ابزار فيش برداري،آرشيو ،کتاب ،مقاالت و اينترنت جهـت تهيـه ادبيـات
موضوع ،مفاهيم کليدي در ادبيات نظري داخلي و بين المللي ترکيه پيرامون کليد واژه هايي
مانند عوامل راهبردي تحـوالت ،مطلوبيتهـاي ترکيـه در قبـال تحـوالت ،آثـار و پيامـدهاي
تحوالت بر منطقه و منافع و امنيت ملي کشورمان و سـناريوهاي محتمـل آينـده تحـوالت،
مطالعه و با خبرگان ذي ربط مصاحبه و نظرات جمـع آوري شـد .در نتيجـه  0مقولـه و 35
شاخصه و يا گويه استخراج گرديد .براساس روند تحوالت و همچنـين بـر مبنـاي شـرايط
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کنوني منطقه با بهره گيري از منظر چند بعدي به تحوالت و با محوريت دستيابي به الگويي
براي تدوين راهبردهاي جمهوري اسالمي ايران در قبال نقـش آفرينـي ترکيـه در تحـوالت
شمال آفريقا و غرب آسيا (با تمرکز بر کشورهاي تون  ،مصر ،ليبي ،سوريه و عـرا ) پـ
از شناسايي مولفههاي کليدي ميزان اثر گذري هر مولفه بر مبناي ادبيات نظري دسـته بنـدي
شد .يافتههاي حاصله از ادبيـات نظـري در قالـب پرسشـنامه از متخصصـان و صـاحبنظران
فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،57تابستان  5331

دانشگاهي و اجرايي کشور در سطح ملي نظرسنجي شد و گويههـاي تـدوين شـده مـذکور
مورد آزمون قرار گرفت .براي دقت بيشتر با روش مصاحبه ساختارمند برگرفته از پرسشنامه
و همراه با مراجعه حضوري به صاحبنظران ،نقايص احتمالي پرسشها رفع شد.
نوع تحقيق
اين تحقيق از بعد هد

کاربردي -توسعه اي است.

جامعه آماري
جامعه آماري مورد پژوهش شامل  11نفـر از صـاحبنظران و انديشـمندان دانشـگاهي و
مديران ارشـد کشـور از سـفرا ،کارشناسـان کشـورمان در ترکيـه ،کارشناسـان ذي ربـط در
ارگانهاي دخيل در ترکيه ،انديشمنداني که در حوزه مطالعاتي داراي تاليفاتي در خصـوص
تحوالت منطقه وترکيه هستند ،بود .اکثر صاحبنظراني که در اين پـژوهش اقـدام بـه تکميـل
پرسشنامه کرده اند ،داراي مدرک دکتري و حداقل تجربه کاري بـاالي  51سـال در سـطوح
باالي مديريتي کشور بوده اند.
روش نمونهگيري و حجم آن
برپايه آنچه بيان شد به منظور تجزيه و تحليل داده ها از هـر دو روش تجزيـه و تحليـل
کيفي (تحليل محتوي) و تجزيه و تحليل کمـي بـراي اسـتخراج نتـاي اسـتفاده گرديـد .در
جدول شماره  1مراحل تجزيه و تحليل نشان داده شده است .
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مراحل
تحقيق

شيوه تجزيه و تحليل
کيفي( تحليل محتوي)

مرحله اول

کيفي( تحليل محتوي)
کيفي ( تحليل محتوي)

مرحله دوم

کمي( آمار استنباطي)

دادهها
آراء و انديشههاي امام خميني
(رحمتاهلل عليه)
آراء و انديشههاي مقام معظم
رهبري (مدظلهالعالي)
ديدگاه خبرگان ( شامل ده تن
از خبرگان و صاحب نظران)
ديدگاه خبرگان

مرجع /شيوه گردآوري
صحيفه نور
پايگاه اطالعرساني مقام معظم
رهبري و نرم افزار بيانات
مصاحبه ساختارمند عميق
پرسشنامه

دو دسته داده هاي متني فو تجميع و جهت تحليل محتوي با نـرم افـزار تحليـل کيفـي
مک

کيو دي اي  5مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت .در اين مرحله ابتدا مفاهيم شناسايي و

سپ

در قالب هفت دسته مقوله دسته بنـدي شـد .درمرحلـه بعـد طـي مصـاحبه عميـق و

ساختار مند به  35مولفه دست يافتيم ،يافته هاي فو در قالب پرسشنامه تنظيم گرديد .پـ
از تاييد روايي و پايايي پرسشنامهها توسط اسـاتيد و صـاحب نظـران 11 ،پرسشـنامه ميـان
خبرگان توزيع گرديد که از اين تعداد 13پرسشـنامه جمـعآوري گرديـد و پاسـخهـا مـورد
تجزيه وتحليل کمي قرار گرفت .دراين مرحلـه متناسـب بـا هريـک از پرسـشهـا ،فرضـيه
مناسب تنظيم و به آزمون گذاشته شد .همچنين با اسـتفاده از تحليـل مولفـههـاي شناسـايي
شده براي هر يک از پاسخها ،براساس اولويت رتبهبنـدي گرديدنـد .بـا توجـه بـه رويکـرد

مقاله پژوهشي :الگويي براي تدوين راهبردهاي جمهوري اس المي ايران در قبال نقش آفريني ترکيه در تحوالت شمال آفريقا و غرب آسيا 

جدول شماره  :3دستهبندی منابع و دادههای پژوهش و شيوه تجزيه و تحليل

حاکم برتحقيق مبني براحصاء مهمترين مفاهيم ،مقوله ها و مؤلفهها ،نقطه نظرات خبرگان بـا
روش نمونه گيري هدفمند مورد توجه قرار گرفت .از طرفي با توجه به حجـم قابـل توجـه
تعداد مقوله ها و مؤلفه ها به منظور بهره گيري بهينه در سنجش موارد احصاء شـده ،مـوارد
در قالب يک پرسشنامه ساختار يافته بين خبرگان توزيع شد .همچنين بـه منظـور جامعيـت
بخشي به حجم نمونه جامعه خبرگي ،از نمونه گيري گلوله برفي نيز در فراينـد انجـام کـار
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استفاده شده است .لذا با بهره گيري از رويکردهاي درنظرگرفته شـده و بـا درنظـر گـرفتن
اشباع نظري اطالعات ،حجم نمونه تحقيق به عدد  13نفر رسيد.
ابزار سنجش و روش جمعآوري دادهها
به منظور دستيابي به اهدا

تحقيق ،با استفاده از مطالعات کتابخانهاي ،اسنادي و مباحث

نظري ،پرسشنامهي اوليه که شامل ابعاد و مولفـههـاي درخصـوص سياسـتهـاي ترکيـه و
فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،57تابستان  5331

تحوالت پن کشور مورد مطالعه (تون  ،مصر ،ليبي ،سوريه ،عرا ) مورد بررسي ،تنظيم و
در طي نشستها و مصاحبههاي مستمر با صـاحب نظـران ،متخصصـان و اسـاتيد مربوطـه
اصالح ،تکميل و مورد بازنگري اساسي قرار گرفت و در نهايـت بـه طراحـي گـزارههـايي
پرداخته شد که بتواند با روايي و پايايي مناسب هريک از اجزاء الگو را بـه لحـاظ مفهـومي
بسنجد .لذا پرسشنامه تحقيق با معرفي اجمالي طـرح پـژوهش و ارائـه چـارچوب و سـطح
مطالعه ،بيان تعاريف متغيرهاي مربوطه ،به ارائه مدل تحليلي و نيز الگـوي مفهـومي تحقيـق
پرداخت.
به منظور بررسي ميزان روايي و پايايي پرسشنامه ،به ترتيـب از روش تحليـل محتـوا بـا
رويکرد جامعيت کلي ابزار و ضريب آلفاي کرونباخ بر حسب نتـاي يـک نمونـه اوليـه 57
تايي از خبرگان استفاده گرديد .همچنين با توجه به ماهيت علمي و تجربي جامعه خبرگان،
از روش نمونهگيري هدفمند (تعمدي) بهرهگيري شده و با دريافت تعـداد  13پاسـخنامه از
نمونه آماري ،اطالعات آن با استفاده از نرم افزار مک

کيو دي اي  5مورد تجزيه و تحليـل

قرار گرفت.در اين پژوهش سطح معناداري در نظر گرفتـه شـده بـراي تحليـل کليـه نتـاي
استنباطي (يعني مقدار آلفا) برابر %1ميباشد .به عبارت ديگر با اطمينـان  %31در خصـوص
رد و يا قبول فرضيههاي پژوهش تصميمگيري شده است.
يافتههاي تحقيق
براساس آنچه بيان شد مسأله تحقيق حاضر عبارت بود از «معلوم نبودن ابعـاد و چگـونگي
نقش و تاثيرگذاري ترکيه برتحوالت شمال آفريقا و غرب آسيا با تمرکز برکشـورهاي تـون ،
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نقشآفريني ترکيه درتحوالت برمحيط نزديک جمهوري اسالمي ايـران (عـرا ) و محـيط دور
آن (سوريه ،مصر،تون

و ليبي) تاثير دارد ،بلکه معادله رقابتآميز ميان دو قدرت منطقه يعنـي

جمهوري اسالمي ايران و ترکيه ايران را دگرگون ميسازد و از اين رهگذر مـيتوانـد منـافع و
امنيت ملي کشورمان را تحت تاثير قرار دهد .براين اساس اميد اسـت يافتـههـاي ايـن تحقيـق
عالوه برکمک به شناخت سياستهاي ترکيه در قبـال تحـوالت ،اطالعـات و داده هـاي الزم را
براي سياستگذاري کشورمان درقبال ترکيه و تحوالت فراهم سازد.
پاسخ به سوالهاي تحقيق
از آنجا که پاسخ به سوال اصلي تحقيق مستلزم پاسخگويي به سوالهـاي فرعـي تحقيـق
است يا به عبارت بهتر پاسخ به سوال اصلي برآيند و حاصل پاسخهـاي سـوالهـاي فرعـي
پژوهش مي باشد ،ابتدا سوالهاي فرعي و پاسخهاي آنها ارائه ميگردد.
پاسخ به سوال فرعی يکم
سوال :علل و عوامل راهبردي تحوالت در کشورهاي غرب آسـيا و شـمال افريقـا کـدام
است؟
پاسخ :براساس يافتههـاي پـژوهش ،مجموعـهاي ازعوامـل داخلـي وخـارجي در بـروز
نارضايتي هاي اجتماعي و شکل گيري اعتراضات دخيل بوده است امـا طبـق نتـاي  ،عوامـل
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مصر ،ليبي ،سـوريه و عـرا  .ايـن مسـاله ازآن جهـت اهميـت دارد کـه نـه تنهـا سياسـتها و

داخلي علت اصلي بروز ناآراميها بوده و بيشترين نقش را در شکل گيري اعتراضات داشته
اند و عوامل خارجي کمترين تاثير را داشتهاست.
طبق يافتههاي تحقيق ،عوامل خارجي مستقيما درشکلگيري تحوالت نقش نداشتهانـد بلکـه
پ

از بروز اعتراضات وخيزشهاي مردمي شرايط ورود وتاثيرگذاري آنها فـراهم گرديـد .ورود

اين عوامل باعث پيچيدهتر شدن بحران درکشـورهاي موضـوع تحقيـق ،طـوالني شـدن مرحلـه
انتقال قدرت و حتي انحرا
مهمترين اهدا

برخي انقالبها از مسير و اهدا

اصلي شده است.

بازيگران خارجي ازدخالت و نقش آفريني سلبي( مهـار اعتراضـات) يـا

ايجابي( تشديد دامنه و ابعاد اعتراضات و حمايت از آن) به ترتيب اولويت عبارتند از:
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 .5تغيير نقشه ژئوپلتيک منطقه وايجاد خاورميانه جديد،
 .5تأمين منافع ژئوپلتيک قدرتهاي منطقهاي.
 .3تضعيف محور مقاومت و تأمين امنيت و منافع رژيم صهيونيستي.
 .1اهدا

و منافع ژئواکونومي از جمله تحقق مسيرهاي جديد انتقال منابع انرژي منطقه.

 .1تضعيف موقعيت و نفوذ منطقهاي ايران.
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 .1اطماع سرزميني نسبت به کشورهاي منطقه.
پاسخ به سوال فرعی دوم
سوال :اهدا

ومطلوبيتها ترکيه در قبال تحوالت کدام است؟

پاسخ :براساس يافتههاي تحقيق حاضر که به طـور قابـل تـوجهي بـا نتـاي مطالعـات و
تحقيق علمي پيشين در زمينه مطلوبيت هاي سياست خارجي ترکيه ،سازگار است ،ترکيه تـا
قبل از به قـدرت رسـيدن حـزب عـدالت و توسـعه درسـال  5775درچـارچوب رويکـرد
کماليسم ،اهتمام ويژهاي براي مناسبات با اروپا ،آمريکا و بهطورکلي کشورهاي غربـي قائـل
بود اما بعد از به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه ،رهبـران ايـن حـزب ايـده « عمـق
استراتژيک» سرلوحه سياست خارجي اين کشور قرار گرفت .لذا با تعديل در سياسـتهـاي
پيشين ،چرخش قابل توجهي نسبت بهحوزه پيراموني که شامل کشورهاي اسالمي و قلمـرو
سابق امپراطوري عثماني در غرب آسيا و شمال افريقا انجام دادند .با اين حـال و بـا وجـود
ادعاي آنها مبني بر پايبندي به مباني اسالمگرايانه ،ترکيه در سياست خارجي ترکيه همچنـان
برسکوالريسم به عنوان سنگ بناي کماليسم پايبند ماند.
براساس آنچه بيان شد و طبق نتاي تحليـلهـاي اسـتنباطي کـه بـه منظـور رتبـهبنـدي
مطلوبيــتهــاي ترکيــه از ديــدگاه خبرگــان و صــاحبنظران صــورت گرفــت ،اهــدا
مطلوبيتهاي ترکيه به ترتيب اهميت عبارتند از:
.5ارتقاء نقش منطقهاي و بين المللي
.5جاه طلبيهاي شخصي رهبران حزب عدالت و توسعه
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 .3پيشبرد راهبرد عثمانيگرايي نوين

و



 .1کسب منافع اقتصادي اعم درحوزه انرژي و غيره
 .1کسب رهبري اهل سنت
 .0منافع ژئوپلتيک واطماع سرزميني نسبت به کشورهاي منطقه
 .1تضعيف موقعيت ايران در چارچوب رقابت با آن
 .3دفع تهديدات امنيت ملي ناشي از تهديدات سرزميني
.57دنباله روي از امريکا و غرب و پيشبرد اهدا

آنها

 .55تضعيف محور مقاومت در چارچوب مناسبات با رژيم صهيونيستي
پاسخ به سوال فرعی سوم
سوال « :نقش ترکيه درتحوالت کشورهاي غرب آسيا و شمال افريقا کدام است؟»
براساس يافتههاي تحقيق ،ترکيه پـ

از شـکلگيـري تحـوالت بـه جرگـه کشـورهاي

تاثيرگذار بر تحوالت پيوسته و در مسير پيشبرد تحوالت بـه اشـکال مختلـف ايفـاي نقـش
کرده است .اين کشور در مصر و تون

درکنار انقالبيون قرار گرفت تا جايي که بـه قيمـت

به چالش کشيدن مناسبات رسمي ميان ترکيه و مصرتمام شد و از اخـوان المسـلمين مصـر
حمايت کرد .درخصوص سوريه و عرا آشکارا درکنار گروههـاي معـارض نظـام سياسـي
قرار گرفت به نحوي که در عرا  ،حکومت مرکزي در بغداد را به چالش کشيد ودر سوريه
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 .1حمايت از اخوان المسلمين

مناسبات رسمي با سوريه را قطع و به حمايت همـه جانبـه سياسـي و نظـامي از معارضـين
پرداخت و همچنان از بازيگران اصلي در صحنه سوريه به حساب ميرود.
ريشه اصلي رويکردهاي متفاوت و متناقض آنکارا ميتوان در ابعاد مختلف منافع ملي و
حزب حاکم در اين کشور جستجو کرد .در مورد مصر پيونـدهاي عميـق حـزب عـدالت و
توسعه با اخوان المسلمين مصر ،در ليبي منافع اقتصادي گسترده و سرمايه گـذاريهاي انبـوه
در دوره قذافي ،در بحرين و يمن همسويي با کشورهاي غربي و اعضاي شوراي همکـاري
خلي فـارس در «سياسـت حفـظ وضـع موجـود» و سـرانجام در مـورد عـرا و سـوريه،
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فرصت طلبي و دخالت مسـتقيم جهـت پيشـبرد منـافع ژئـوپليتکي ،مهمتـرين داليـل تنـوع
سياستها و اهدا

منطقه اي ترکيه بوده است.

پاسخ به سوال فرعی چهارم
سوال« :آثار و پيامدهاي تحوالت غرب آسيا و شمال افريقا بر منطقه و جهان چيست؟
فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،57تابستان  5331

بر پايه نتاي تحليل استنباطي پاسخ خبرگان که براي شناسايي رتبه بنـدي آثـار و نتـاي
تحوالت صورت گرفت ،آثار و پيامدهاي تحوالت غرب آسـيا و شـمال افريقـا بـه ترتيـب
اولويت عبارتند از:
 .5تشديد رقابت درون منطقه اي ميان کشورهاي منطقه ازجمله عربسـتان ،قطـر ،ترکيـه،
ايران ،عرا و مصر.
 .5تشديد شکا

شيعي ـ سني در منطقه و جهان

 .3گسترش ناامني و تروريسم در منطقه
 . 1بهبود امنيت رژيم صهيونيستي درنتيجه گرفتاري و ناآرامي هاي کشورهاي اسالمي
 .1تضعيف موقعيت حکام و نظامهاي سياسي منطقه
 . .1کاهش اهميت قضيه فلسطين در نتيجه مشغوليت کشورهاي منطقه
 .0تهديد محور مقاومت در نتيجه مشغوليت سوريه و حزباهلل
 .1شکلگيري تقابل هويتي ايدئولوژيکي درسطح منطقه
 .3دگرگوني ترتيبات امنيتي منطقه غرب آسيا و شمال افريقا
 .57بازگشت دوباره قدرتهاي بزرو (روسيه ،امريکا ،فرانسه ،انگلي ) به منطقه
 .55تغيير و دگرگوني در ژئوپلتيک منطقه
 .55افزايش بيداري ملتهاي مسلمان منطقه
 .53فراهم شدن زمينه تجزيه کشورهاي اسالمي در منطقه.
 .51تزلزل هيمنه و سلطه امريکا و کشورهاي غربي بر منطقه
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 .51زمينهسازي تغييرات در نظام بينالمللي
 .51افزايش تهديدات امنيتي اسرائيل



سوال :آثارو نتاي تحوالت غرب آسيا و شمال افريقا بر منافع و امنيـت ملـي جمهـوري
اسالمي ايران چيست؟
پاسخ :براساس يافتههاي تحقيق تحوالت کشورهاي عربي که در کنار مرزهـاي ايـران و
در حوزه نفوذ و تاثير ايران پديد آمدند بهطور قطعي بر جمهوري اسالمي ايران اثر گذاشـته
است وپيامدهاي قابل توجهي را بر منافع و امنيت ملي کشورمان وهمچنين موقعيـت آن در
سطح منطقه و سطح جهـان برجـاي گذاشـته اسـت .درنتيجـه تحـوالت برخـي مزيـتهـا
جمهوري اسالمي ايران تقويـت گرديـده و درمـواردي فرصـتهاي ارزشـمندي را فـرارروي
کشورمان قرار داد ه است .در حالي که همزمان برخي ظرفيتها و امنيت ملي کشـورمان را بـا
چالش روبرو ساخته است .با اين حال اين آثار و پيامدها از اهميت و تاثيرگـذاري يکسـاني
برخوردار نيستند.
برپايه نتاي تحليل استنباطي پاسخ خبرگان که براي رتبهبندي آثار و پيامدهاي تحـوالت
برمنافع و امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران صورت گرفـت ،پيامـدهاي ايـن تحـوالت بـر
کشورمان به ترتيب اولويت عبارتند از:
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پاسخ به سوال فرعی پنجم

 .5جمهوري اسالمي ايران را به عنوان بازيگر مهم منطقهاي مطرح ساخت.
 . 5در نتيجه نقش آفريني ايران در عرا نقش و نفوذ ايران در منطقه ارتقاء يافت.
 .3نقشآفريني حزباهلل متحد ايران در برابرگروههاي تکفيري باعث ارتقـاء نقـش آن و
ايران در منطقه و جهان شد.
 . 1در نتيجه نقش آفريني ايران در سوريه ،جايگاه آن در سـطح منطقـه و جهـان ارتقـاء
يافت.
 .1حضور ايران در سوريه زمينه دستيابي به درياي مديترانه را فراهم ساخت.
 .1تحوالت امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران از خارج از مرزها تحت تاثير قرار داد.
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 .0تحوالت دو قطبي حاميان مقاومت در برابر محور سازش را شدت بخشيد.
 . 1تحوالت و نقش آفريني ايران در تحوالت غرب آسيا و شمال افريقا بـر قـدرت نـرم
ايران در سطح منطقه و جهان اسالم اثر گذاشت.
 .3در نتيجه تحوالت انسجام کشـورهاي عربـي عليـه جمهـوري اسـالمي ايـران شـکل
گرفت.
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 .57تحوالت از طريق گروههاي تکفيري مستقيما بر امنيت ملي جمهوري اسالمي ايـران
اثر گذاشت.
 .55منافع اقتصادي جمهوري اسالمي ايران تحت تاثير تحوالت قرار گرفت.
 .55تحوالت زمينه مواجهه مستقيم جمهوري اسالمي ايران ورژيم صهيونيستي را فـراهم
ساخت.
 . 53در نتيجه تحوالت جايگاه جمهوري اسـالمي ايـران در ميـان ملتهـاي عـرب مـورد
تهديد قرار گرفت.
 .51تحوالت موجب واگرايي جمهوري اسالمي ايران و ترکيـه در قبـال مسـائل منطقـه
شد.
 .51تحوالت از داخل مرزهاي جمهوري اسالمي ايران بر امنيت ملي آن تاثير گذاشت.
 .51در نتيجه تضعيف سوريه ي متحد ايران موقعيت جمهوري اسـالمي ايـران تضـعيف
گرديد.
 . 50ورود ايران به بحران سوريه و عرا باعث فرسايش اقتصادي وسياسي ايران شد.
پاسخ به سوال فرعی ششم
سوال :اهدا

و مطلوبيتهاي جمهوري اسالمي ايران در قبال تحوالت کدام است؟

پاسخ :براساس يافته هاي تحقيق که از مطالعه و تحليل محتوي کيفي آراء و انديشههـاي
امام خميني (رحمت اله عليه) و مقام معظم رهبري (مدظله العالي) استخراج گرديـدو بـراي
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تعيين اولويت و رتبه بندي آنها به آزمون صاجبنظران گذاشته شدو بـا تحليـلهـاي آمـاري



ايران به ترتيب اولويت به شرح زير ميباشد:
 .5افزايش جايگاه و نقش منطقهاي و جهاني ايران.
 .5مقابله با رژيم صهيونيستي و تقويت محور مقاومت.
 .3مقابله با نظام سلطه و تضعيف هژمون امريکا در منطقه.
 . 1حفظ و تقويت متحدان راهبردي و جلوگيري از تاثير تحوالت بر متحدان.
 .1تقويت قدرت نرم ايران را در سطح منطقه و جهان اسالم.
 .1تقويت و تحکيم ارزشهاي اسالمي.
 .0تغيير ترتيبات امنيتي منطقه متناسب با منافع وامنيت ملي کشور.
 .1تقويت اتحاد و انسجام کشورهاي اسالمي.
 . 3تقويت امنيت ملي جمهوري اسـالمي ايـران از طريـق تضـعيف و تغييـر نظـام هـاي
مخالف.
 .57صدور الگوي انقالب اسالمي.
 .55ايجاد نظام هاي مردم ساالر در کشورهاي منطقه.
 .55تأمين منافع اقتصادي جمهوري اسالمي ايران.
 .53قطع وابستگي کشورهاي اسالمي به خارج و اتکاء به منابع داخلي.
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استنباطي ،مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت ،اهـدا

و مطلوبيـتهـاي جمهـوري اسـالمي

پاسخ به سوال فرعی هفتم
سوال :سناريوهاي محتمل در تحوالت شمال آفريقا و غرب آسيا (با تمرکز برکشورهاي
تون  ،مصر ،ليبي ،سوريه و عرا ) کدام است.
پاسخ :درفرآيند تحقيق با استفاده از مطالعات اکتشافي و مصاحبههاي عميـق ،درمرحلـه
اول سه سناريوي اصلي (خطي -امتداد وضع موجـود ،بدبينانـه و خوشـبينانه) بـا تکيـه بـر
پيشران هاي مختلف شناسايي گرديد و به آزمون خبرگان گذاشته شد .براسـاس پاسـخهـاي
دريافتي ،سناريوي خوشبيانه يعني فـروکش کـردن نـاآراميهـا و سـناريوي بدبينانـه يعنـي

353




بدترشدن اوضاع و تشديد بحران درکشورهاي دسـتخوش تحـوالت از سـوي خبرگـان رد
گرديد .اما سناريوخطي تداوم وضع موجود با بيشترين آراء تائيد گرديد.
درکنار سناريوهاي اصلي فو  ،آينده هاي محتمل براي نتاي و پيامدهاي تحوالت که در
فرآيند تحقيق شناسايي گرديد نيز به آزمون خبرگان گذاشته شد .براساس يافتههـاي تحقيـق
سناريوهاي زير تائيد گرديد:
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 .5تقابل هويتي در منطقه ،بحرانهاي دراز مدت را در پي خواهد داشت.
 .5درنتيجه بيداري ملتها ،دورجديدي از ناآرامي در منطقه آغاز خواهد شد.
 .3دولتهاي دستخوش تحوالت ،بيش از پيش تضعيف خواهند شد.
 .1ايران هراسي در منطقه افزايش خواهد يافت.
 .1زمينه تجزيه کشورهاي منطقه تشديد خواهد شد.
 .1حضور قدرتهاي فرامنطقهاي درمنطقه افزايش خواهد يافت.
پاسخ به سوال اصلی
سوال :الگويي براي تدوين راهبردهاي جمهوري اسالمي ايـران در قبـال نقـش آفرينـي
ترکيه در تحوالت شمال آفريقا و غرب آسيا (با تمرکز بر کشـورهاي تـون  ،مصـر ،ليبـي،
سوريه و عرا ) کدامند؟
براساس مدل مفهومي تحقيق ويافتههاي آن بهويژه تقاطع سه دسته دادههاي زير:
 مباني و نظريات علمي در روابط بينالملل و مديريت راهبردي، -اهدا

و مطلوبيتهاي جمهوري اسالمي ايران،

 پاسخهاي سواالت فرعي تحقيق،ميتوان به پرسش اصلي تحقيق پاسخ داد .با اين حال ارائه «ارائه الگـويي بـراي تـدوين
راهبردهاي جمهوري اسالمي ايران درقبال تحوالت» مستلزم بازشناسـي دو دسـته دادههـاي
زير است:
351



 -عدم قطعيتها در رفتار ترکيه و محيط منطقه.



درکشورهاي دستخوش تحوالت.
بدون لحاظ نمودن اين داده ها ارائه راهبرد براي کشورمان در قبال نقش آفرينـي ترکيـه
در تحوالت شمال آفريقا و غرب آسيا ميسرنخواهد بود .از اين رو ابتدا موارد يادشده تبيـين
ميگردد وسپ

نسبت به ارائه الگويي براي تدوين راهبردهاي جمهوري اسـالمي ايـران در

قبال نقش آفريني ترکيه در تحوالت شمال آفريقا و غـرب آسـيا (بـا تمرکـز بـر کشـورهاي
تون  ،مصر ،ليبي ،سوريه و عرا ) اقدام خواهد شد.
عدم قطعيتها در رفتار ترکيه و محيط منطقه
براساس يافتههاي تحقيق ،عدم قطعيت هاي قابل احصاء در رفتارترکيه و همچنين محيط
منطقهاي که بايد در طراحي راهبردها لحاظ گردند عبارتند از:
 .5چرخش ناگهاني در رويکردهاي حزب عدالت و توسعه و ترکيه:
 .5چالشهاي داخلي حزب عدالت و توسعه:
 .3ابهام در وضعيت بازيگران خارجي موثردرتحوالت
 .1عرصه هاي اشتراک و تعارض منافع جمهـوري اسـالمي ايـران و ترکيـه در تحـوالت
منطقه
طراحي راهبردها در گروه شناخت و مقايسه اهدا

ومطلوبيتهاي جمهـوري اسـالمي
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 -منافع ومطلوبيت هاي مشترک ،معارض ونـامربوط جمهـوري اسـالمي ايـران وترکيـه

ايران و ترکيه در قبال تحوالت کشورهاي منطقه و نسبت آنها با يکديگر است .جـدول زيـر
نسبت اهدا

ومطلوبيت هاي جمهوري اسالمي ايران و ترکيه در قبال تحـوالت کشـورهاي

منطقه و همچنين آثار و پيامدهاي تحوالت بر منافع و امنيت ملـي دوکشـور را بـه تفصـيل
نشان مي دهد .با توجه به مندرجات جدول اهدا

دوکشور درمواردي همسو ومشترک ودر

مواردي متضاد است .آثار وپيامدهاي تحوالت نيز بر دوکشور متفاوت ميباشد ،در مـواردي
مشابه و درمواردي متفاوت است .عالوه براين جمهوري اسالمي ايران و ترکيه درخصـوص
هريک از کشورهاي موضوع تحقيق نيز ديدگاه ها و منافع متفاوتي دارند .براساس يافتههـاي
تحقيق ،رويکردها و اهدا

دوکشور درسوريه و عرا که در محيط نزديک دو کشور قـرار
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دارند ،کامال در تضاد با يکديگر قراردارد .حال آنکـه درخصـوص کشـورهاي مصـر ،ليبـي
وتون

که درمحيط دورجمهوري اسالمي ايران قرار دارند ،اهدا

و رويکردهاي دو کشور

در ارتباط مستقيم با يکديگر قرار نداشته و مستقل از يکديگر است.
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جدول شماره  :5عرصههای اشتراک و تعارض اهداف و مطلوبيتهای جمهوری اسالمی ايران و ترکيه
نسبت اهداف ومطلوبيتهاي دوکشور و آثار و پيامدها

اشتراک

تعارض

منافع

تحوالت بر آنها

منافع

منافع

نامربوط

افزايش بيداري ملتهاي مسلمان منطقه



گسترش دموکراسي و مردمساالري در سطح منطقه



تضعيف موقعيت حکام و نظامهاي سياسي منطقه



تشديد رقابت درون منطقهاي ميان کشورهاي منطقه



تقويت قدرت نرم (ايران /ترکيه) در سطح منطقه و جهان اسالم.



تغيير موقعيت و بازيگري(ايران  /ترکيه ) درسطح منطقه و جهان



تشديد شکا

شيعي – سني در منطقه و جهان



رقابت در رهبري جهان اسالم



تغيير و دگرگوني درژئوپلتيک منطقه به نفع (ايران /ترکيه)



تخريب و تضعيف سوريه



بازگشت قدرتهاي بزرو (روسيه ،امريکا ،فرانسه ،انگلي )به منطقه




دسترسي ايران به درياي مديترانه
گسترش ناامني و تروريسم در جهان ( تهديد)




اتحاد کشورهاي عربي در برابر ايران
فراهم شدن زمينه تجزيه کشورهاي اسالمي در منطقه (.تهديد)




تزلزل هيمنه و سلطه امريکا و کشورهاي غربي بر منطقه
منافع اقتصادي( ايران /ترکيه) در کشورهاي منطقه



تشديد دو قطبي حاميان مقاومت در برابر محور سازش



شکلگيري تقابل هويتي ايدئولوژيکي درسطح منطقه( تهديد)
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کاهش اهميت قضيه فلسطين



رويکردها و منافع (ايران  /ترکيه) در سوريه



رويکردها و منافع (ايران  /ترکيه) در عرا





رويکردها و منافع (ايران  /ترکيه) در تون



رويکردها و منافع (ايران  /ترکيه) در ليبي



مقاله پژوهشي :الگويي براي تدوين راهبردهاي جمهوري اس المي ايران در قبال نقش آفريني ترکيه در تحوالت شمال آفريقا و غرب آسيا 

رويکردها و منافع (ايران  /ترکيه) در مصر
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الگوي مفهومي جهت تدوين راهبردهاي ج.ا.ايران در قبـال تحـوالت و نقـش
آفريني ترکيه
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