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 یبه نظم مشارکت جهان هیورود ترک
 
 

قرار داشت، باز هم  یو اقتصاد ینظام ،یاسیس یجد دیمتحده تحت تهد االتیکه از جانب ا یبا وجود هیترک حکومت
 مانانیگرفته به هم پ دهیناد هیترک دیجد کیژیوستراتیو ج یکیتیوپولیج گاهیجا فیرا در قسمت تعر کایآمر یخواست ها

 جادیا یدهد، بل معن یقطع روابط با غرب را نم یمعنالبته  دیجد گاهیجا فی. تعروستیپ یغرب ریغ کیژیسترات
 یقدرت ها، به معن انی. قرار گرفتن در مدینما یرا افاده م یو نظام یاقتصاد ،یاسیبزرگ س یقدرت ها انیموازنه م

موازنه هوشمندانه و  جادیا گر،یباشد. به عبارت د یرا م یو نظام یتیامن ،یاقتصاد ،یاسیموازنه در روابط س جادیا
ن سرا زیم یها و اقدامات منحصر به فرد را رو یریگ میدر تصم تیاستقالل ۀبزرگ، شاخص یقدرت ها انیکارا م
بود که حکومت  یقدم عمل نینخست ،یروس 400-اس ییدفاع هوا ستمیس یداریخر ۀگزارد. برنام یم هیترک یحکومت

نظم  ای ییکایشدن امر یاقدام خود، به جهان نیبا ا هیبرداشته است. ترک هیترک دیجد گاهیجا فیتعر یدر راستا هیترک
 یخبر لیاست که تفص دهیدم شتریروح و نفس ب یمشارکت جهان یژیگذاشته و بر سترات انیپا ۀنقط یقطب کیجهان 

 .  میینما یدنبال م شیخو یآنرا در نوشته امروز یاسیو س
و بحث  نیاز خبرساز تر یکیدر دو سال گذشته  هیترک یاز سو یروس 400-اس ییدفاع هوا ستمیس یداریخر ۀبرنام
مواصلت نمود.  هیبه ترک ستمیس نیا یبخش ها نیو نخست دیرس قیبود که امروز به مرحله تطب ۀمسئل نیتر زیبرانگ

 لینمودند و اقدام خالف م یبطور زنده نشر م ار ۴۰۰-مربوط به اس یموقع باز نمودن کارتن ها یترک یرسانه ها
 هیبه ترک یهم بزود ستمیس نیا گرید یدادند. قرار است بخش ها یم شیو جهان نما هیرا به مردم ترک هیترک یکایآمر

 یها میروشن و تحر نهیمتحده را در زم االتیموضع ا یۀاعالم یقرار بود ط کای. وزارت دفاع آمرندیمواصلت نما
 هیمشروط بر ترک یها میهم خواهان وضع تحر کای. کانگرس آمردیوضع نما یبطور عمل هیش را بر ترکیمشروط خو

که انتقال نا  رسدیافتاد. چنان بنظر م قیپنتاگون در روز جمعه به تعو یریشده است، اما خالف انتظار ها، موضعگ
 یریو فقدان محاسبه و موضعگ یبرنامگ یبمتحده بوده و آنهارا در  االتی، دور از انتظار ا۴۰۰-اس ستمیبهنگام س

 قرار داده است.   یو عمل قیدق
به اتمام  گریتا چهار ماه د هیبه ترک ۴۰۰-اس ستمیس یگفته اند که انتقال تمام بخش ها هیروس یو نظام یتیامن آگاهان

نخست آن  یانتقال بخش ها رایز ابد،ی یم انیپا انیجر نیکه در وقت کمتر از چهارماه ا رسدیرسد، اما بنظر م یم
 . افتیشده انجام  نییو قبل از وقت تع عتریاما سر بود،شده  یآگست زمان بند لیو اوا یهم در اواخر جوال

تا  خواهدیکشور انستال و همچنان م یشش هفته در سرحدات جنوب شرق یرا تا چهار ال ستمیس نیا هی حکومت ترک
 دیآن مستف یایجابجا نموده از مزا هیترک یاردو ییهوا تیجهت امن هیبزرگ در شمال شرق سور یها اتیدر عمل

در  ۴۰۰-اس ستمیس یو استفاده واقع یناتیتمر یها اتینصب، عمل یبرا ییدفاع هوا یشود. قطعات مخصوص نظام
 شده اند.   جادیهمچنان ا ادشدهیمناطق 

متحده در جواب  االتیکه ا نستیا ینمود، حاال سوال اساس یخود را با استقامت تمام عمل یبرنامه ها هیترک خالصه،
 .  دینما یم یچه اقدام عمل

خاطر  دیها عالقمند هستند. با میبر وضع تحر شتریمتحده مخصوصا دونالد ترامپ، ب االتیما بر آنست که ا دانش
تواند.  یبوده نم کیژیاهداف سترات یو بدست آور لیتکم یقدم برا نیآخر یچگاهیها ه میکه وضع تحر مینشان ساز
 میمانند و طرف تحر یباق جهینت ید، اما اگر بباش یدوجانبه م یدرآوردن منفعت ها قیبه تعل شهیها هم میوضع تحر
بزرگ  یکشور ها نروی. ازشودیبا خطر باخت روبرو م شتریها ب میپس وضع کننده نحر رد،یگ شیرا پ لیشده راه بد

 داشته باشند.   یدست م یمحاسبه و رو شهیرا هم یو سوم یها، قدم دوم میماندن تحر جهینت یدر صورت ب
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باشد و اگر کارا نباشند،  یقدم م نیو آخر نیدونالد ترامپ، اول یبرا هامیکه وضع تحر دهندیما نشان م یها افتهی
وضع  ،یو جهان یالملل نینوع برخورد در روابط ب نیباشد. ا ینم نهیگز شیبرا میتر از تحر یعمل دیپس قدم و تهد

 ! دینما ی، روبرو مبودن بر اوضاع ریتاث یو ب ژیها را با شکست پرست میکننده تحر
 یجیرشد، انکشاف و تکامل تدر ریجهان همواره در مس یو اقتصاد یاسیکه نظم س میبسپار یبدست فراموش دینبا

ها، ضرورت ها و فاکتور  انیاز جر یریپذ ریرا پشت سر گذاشته با تاث یکیخود قرار دارد و به شکل سلسله وار 
و جنگ سرد قرار داشت  یدر گرو نظم دو قطب 1989سال  یشود. جهان ما ال یم ینترینو ۀوارد دور د،یجد یها

و  کایآمر یبا رهبر یقطب کی، نظم جهان 2008 یال 1991از سال  ،یاتحاد جماهر شورو یو بعد از فروپاش
هان ج یاسیگزار از نظم س ۀدور را مرحل نیکه ا یگردد. اگرچه هستند دانشمندان یغرب بر روزگاران جهان حاکم م

 کایمتحده آمر االتیدور در ا نیدر ا یجهان استیاند، اما در هردو صورت اقتصاد و س دهینام یبه چند قطب یدو قطب
در  یغرب یو مال یو نظام اقتصاد کایبرخواسته از آمر یو مال یاقتصاد یباشد. اما بحران ها یم یمتمرکز و غرب

به ارمغان آوردند.  یادو اقتص یاسیس یها انیجر ییو شگوفا ینوده زن یتازه را برا ی، ِکشتزار ها2008سال 
شدن  ی.  جهانندیآ انیبه م یقطب کیاز نظم جهان  یرویبه عوض پ دیجد یفرصت ها مساعد گشت تا روزنه ها

 پیخود را به گلوبل پارتنرش یجا کجانبهیو  یقطب کیشدن  یجهان ای( American Globalisation) ییکایآمر
(Global Partnership و )یاقتصاد ،یاسیرا بر نظم س دیجد ینموده، مفهوم و معن لیتبد یهم مشارکت جهان ای 

 جهان وارد نموده است.   یو اجتماع
و سرد در  زمیفاش هیداغ بر عل یجنگ ها ۀکه برند کایآمر یهمتا یب یمرز رونیب رینه تنها بر تاث یامروز نظم

 ،یسازمان ،یکیتیوپولیج یبستار ها یوارد نموده است که حت یساختار یگرگونیباشد، د یخدا م یب زمیبرابر کمون
 یدر راستا هیآخر ترک یبر هم شکسته است. چرخش ها زیسرد را ن یمانده از دوران جنگ ها یباق یو نظام یاسیس
باشد که در  یم یمشارکت جهان انیجر یعمل یاز مثال ها یکیبزرگ جهان  یموازنه در روابط با قدرت ها جادیا

چهارچوب است که مستقل بودن و متفاوت  یظهور نموده است. نظم مشارکت جهان یقطب کیشدن  یبرابر جهان
 .  دینما یم نیبودن کشور هارا نضم

را در تاالر  هیروس یخارج استیروابط و س دیجد یژیسترات هیجمهور روس سیی، ر2014ماه دسمبر سال  در
هر کشور حق دارد تا متفاوت ». موضوع ردیگ یم یبه معرف یروس پلوماتانید یآنکشور برا یوزارت خارجه 

 یژیرا در جواب به سترات یژیتسترا نیا هیباشد. روس یم یروس دیجد یژیسترات نیا یو محور یاساس ۀنکت« باشد
امروز،  یال 2011است. از سال  ختهیشد، به هم ر یم قیتطب گرانیبر د کایآمر یکه از سو یموکراسید لیتحم

از متفاوت بودن ها به عوض  تیبر اصل حما هیو رقابت قرار دارد. روس ییایدر رور ییکایبا تفکر آمر یتفکر روس
غرب  یباعث شده است تا برنامه ها انیجر نین، در کشمکش قرار دارد. ابر نظم جها کایآمر ینقش رهبر رفتنیپذ

 یۀترک نکهیا یافتد، حت هیدوباره بدست حکومت و دولت سور هیسور ۀاز دست رفت نینگردد، سرزم قیتطب رانیبر ا
سرد و ما بعد آن بود، آهسته آهسته  یسرسخت غرب در دوران جنگ ها یها یاز حام یکیکه عضو فعال ناتو و 

 ستمیس یداریبه خر ،یترک ینظم و تفکر امروز یبقا یخود را به نحو متفاوت سازد و برا یغرب-یاسیس نیزاید
ها و  لیزایدفاع از م یبرا 400-اس ییدفاع هوا ستمی( پردازد. سS-400) 400-اس ییو فضا ییدفاع هوا یها
در  یدر عراق و نظام مؤمر قذاف نیحس دامص میرژ یخته شده است. فروپاشسا یغرب ییهوا یتهاجم یها ستمیس
و  نیاست که اگر صدام حس دهیحاکم گرد ۀباشند. امروز مفکور یمتفاوت م ینظام ها یاز نابود ینمونه ها ا،یبیل

 ،یبم افگنان غرب ییبودند، پس حمالت هوا یم 300اس  ای 400-اس ییدفاع هوا یها ستمیس یدارا یمؤمر قذاف
کشور  اریدر اخت یغرب ۀشرفتیپ ینظام یتوانست. امروز تکنالوژ ینم دهیرا بر چ شانیا یبساط اردو ها چگاهیه
 نی. بنا بر همدینما یم دیرا در منطقه جدا تهد هیترک ریو تاث تیقرار دارد که امن زیدر منطقه ن هیمخالف ترک یها

اصل از  نیهم یرو هیرکباشد. ت یانتخاب نه بل ضرورت مبرم م هیترک یبرا 400-اس ستمیس یداریملحوظ خر
تا  دینما یاز غزب دمبال م رونیخود را در ب «یروز مبادا» یبرا لیحال، بد نیسازد و در ع یبا غرب م  کسوی

 داشته باشد.   زیرا ن یغرب ینظام  یها یدر برابر ناتو و تکنالوژ یدفاع ستمیآنکه عضو ناتو هست، س یدر پهلو
در تمام جهان  ،ییکایآمر ریغ یمحور ها یبعد از قد برافراز ،یکیتیوپولیج یها و بستار ها تریپارام خالصه

و پاکستان هم در  هیاند، روابط روس گریاز هر وقت د کتریبا هم نزد هیو روس نیاست. امروز چ دهیگرد گرگونید
در حالت بهتر شدن قرار  یشانگها یها یچند جانبه همچو سازمان همکار یدو جانبه و هم در کانال ها یکانال ها

به شکل روز افزون در گسترش است. پاکستان  نیهند و چ انیم یاقتصاد یها یحال روابط و وابستگ نیدارد. در ع
روابط  م،یحاصل نموده اند. اما اگر درست متوجه شده باش تیهردو عضو یشانگها یها یو هند در سازمان همکار

 نیروابط چ یبر گرم کایو آمر نیروابط چ یو سرد یگرم ن،یو چ هیروابط روس یکا بر گرمیو آمر هیروس میوخ
. دینما یوارد نم یمنف ریو هند تاث هیروس کیتیوپولیو ج کیژیبا هند بر روابط سترات کایآمر یکیو نزد هیو روس

 شانیا یو اقتصاد یکیتیوپولیو ج کیژیو هندوستان بر روابط سترات نیچ یها یکش ریهمچنان کشمکش ها و شمش
 آورد.   یرا به ارمغان نم یو جهان یمنطقو ۀقابل مالحظ راتیجهان تغ یکشور ها گریو د
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 نیمشترک و در ع تیکشور ها مسوول یباشد، تمام یار ماستو یکه بر اصل مشارکت جهان ینظم جهان امروز در
 یباشند. مخالفت ها شکل انفراد یرا دارا م یو جهان یالملل نیو ب یداخل تیامن نیتام یحال منحصر به فرد در راستا

 یجناح چیه د،یو اوامر صادر نما اتیهدا دیگر نبایکشور د یبرا یکشور چیو دو جانبه را گرفته اند. ه یو خصوص
 یکشور چیحال ه نیاما در ع د،ینما نییتع یو اقتصاد یاسیس ریخطوط، مقاصد، اهداف و مس دینبا یگرید یبه جناح

با اقدامات  هی. ترکدیرا به خطر مواجه نما گرید یو کشور یملت یو آزاد شرفتیثبات، آرامش، پ دینبا یجناح چیو ه
مشارکت  ۀوداع و آهسته آهسته وارد مرحل یقطب کیشدن  یخود با جهان یتیو امن ینظام ،یصاداقت ،یاسیس النهمستقا
همراه باشد، اما در  ادیز یو فشار ها کایامر یتریجد یها میبا تحر دیمرحله شا نیشده است. وارد شدن به ا یجهان

و اروپا به  ایآس ییقاره  انیو م یمنطقو عادالترا در م هیترک کیژیوستراتیو ج یکیتیوپولیدراز مدت ارزش ج
 .  دینما یم زیمراتب بهتر و واالتر ن
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