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 استراتیژیک ترکیه در اورآسی تراهیاف
 

 پیشگفتار:  
 

از جایگاه   سیاست خارجی اورآسیاگرایانه، تعریف جدید یستراتیژ یاین نوشته عناصر کلیدی و نکات اساس
مورد بررسی قرار داده   یبو غر یقشر یقدرت ها نامروزی را در میا لیتیکی و موازنه بین المللی ترکیهٔوجیوپ 
   است.

 

و مبارزات دیدگاهی  1990برمی گردد به سال های  در ترکیه (Eurasianism) هٔ ایدیولوجی اورآسیاگراییشیر
رین چهرهٔ سیاسی که از دیدگاه و مکتب (. شهره تVatan Partisi)احزاب راستگرای سیاسی همچو حزب وطن 

در ترکیهٔ امروزی،   .سیاسی اورآسیاگرایی در ترکیه نمایندگی می نماید، دوغو پرینچک رئیس حزب وطن می باشد
ستراتیژی سیاست خارجی اورآسیاگرا یکی از ُپر کشمکش ترین مباحث سیاسی را تشکیل می دهد زیرا ایدیولوجی 

غرب ستیزانه تلقی  ملی گرایی افراطی و ت داخلی به عنوان دیدگاه، راهکار و راه یافتاورآسیاگرایی از دید سیاس
برای بیشتر روشن شدن موضوع باید اشاره نماییم که اساسی ترین نکات و مفاهیم برداشتی اورآسیاگرایی  می شود.

قطهٔ پایان بر (، گذاشتن تNATO)ترکی عبارت اند از خروج ترکیه از سازمان پیمان اتالنتیک شمالی 
اتحادیهٔ اروپا و چرخش بسوی شرق  تاما بی نتیجهٔ ترکیه در راستای بدست آوری عضوی درازمدت نامزدی جریان

   روسیه و چین. تمخصوصاً نزدیکی ستراتیژیک سیاسی، نظامی و امنیتی با کمپ ضد امپریالیستی تحت مدیری
اساسات جیوپولیتیک: آیندٔه  »و دست به دست شدن کتاب   مهاورآسیاگرای پس از ترج  دیدگاه و نظریه سیاسی فلسفی

 Foundation of Geopolitics: The Geopolitical Future of)« هروسی  یکجیوپولیتی
Russia ) به ترکیه وارد، مشهور و مورد عالقهٔ سیاست   ،2003در سال  یبه زبان ترک نوشتهٔ الکساندر دوگین

 2003ترکی قرار گرفته است. مطالعات نشان می دهند که از سال  ملی گرایان اً مداران و سیاست دانان مخصوص
الی امروز شمار و دوران انتشارات و مقاله های اکادیمیک که بر شناخت و تطبیق دیدگاه و نظریه اورآسیاگرایی در 

ارجی، روابط منطقه یی و بین المللی ترکیه تمرکز دارند، بگونهٔ روزافزون و سرسام آور در حال سیاست داخلی، خ
رشد بوده و همه روزه دایرهٔ برداشتی قشر باسواد را مشغول داشته است. بر عالوهٔ این، الکساندر دوگین در سال 

دعوت شده است   به ترکیه هت سخنرانینشست ها، مباحثات و کانفرانس های علمی و سیاسی زیادی ج  به ،نهای پسی
  .که سیاست مدار ها، سیاست دان ها و حتی رهبران نظامی و امنیتی ترکیه در آن حضور داشته اند

ترکیه در مطابقت  »می نماید   قول سلجوق کاُلکوغلو از زبان یکی از اورآسیاگرا های مشهور بنام ِارول مانیسالی نقل
حالیست که ترکیه در اصل، زمین و مقصد مشترک   در حادیه اروپا عمل می کند. اینبا ایاالت متحده، اسرائیل و ات

و ستراتیژیک با روسیه، چین و ایران دارد. رشد روابط ترکیه با قدرت های بزرگ آسیایی از قبیل روسیه، چین و  
شد مشترک و داینامیک  از ر ی طبع دبراین و از سوی دیگر هدٔه مساوات در تقسیم موقف بودنایران از یکسو نشان ده

ملی گرایان ترکیه در  »نظر به گفته های دوغو پرینچک رئیس حزب وطن ترکیه،  منطقوی در اورآسیا می باشد.
با روسیه و چین نزدیکی ساختاری و ستراتیژیک خواهند نمود. بدون   راستای رهایی از دمباله روی ایاالت متحده،

خواهد بود. انقره در اتالنتیک یک   یران ارزشمند در تمدن اورآسیایا دشک که ترکیه از جمله پیش قراوالن و پرچم  
دیدگاه  مهمترین اصل و ،اینکه از دید ستراتیژیک خالصه خدمتگار است اما در اورآسیا یک پارتنر مهم و همسان«.

امنیتی  نظامی، های و اقتصادی و همکاری در عرصه یسسیا  طرشد رواب ،هترکی امروزی سیاست در یاورآسیاگرای
   می باشد. با روسیه و چین و تکنالوژی دفاعی

پس از یک دهه مبارزهٔ نفسگیر در برابر فشار  ،تحکومت و دول دیدگاه اورآسیاگرایی در سیاست امنیتی و خارجی
در پهلوی رشد در  2014 و  2013های   ل، در سا هگوشه ران حکومت لبرال و غربگرای ترکی وهای کوچک ساز  
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اولین چرخش و  وارد گردید. نیز به سطح اعلی سیاسی رسید و به مرحلهٔ رشد واقعی و ملموس جهان اکادیمیک،
در سیاست خارجی و امنیتی ترکیه هنگامی نمایان گردید که رجب طیب اردوغان   2013نشانهٔ اورآسیاگرایی در سال  

دن تقاضای ادغام با اتحادیه اروپا مورد به تعلیق درآور رصدر اعظم ترکیه با والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه د
از  و کاندید نمودن ترکیه جهت دستیابی به جایگاه عضو دایمی در سازمان همکاری های شانگهای بحث و گفتگو نمود.

سیاست مداران و سیاست دانان اورآسیاگرا در ترکیه بزرگترین  برای ،2014سال   اینرو اگر درست متوجه شویم، پس
وسعه در آن سال نظر به یک سلسله چالش ها در شرایط و اوضاع تحزب عدالت و  یرانقطه عطف بوده است ز

سیاسی برخواسته از ایدیولوژی  کیستراتیژ سازش فکری و راه اندازی سازش مجبور به سیاست داخلی ترکیه
دید ریالیستیک رآسیاگرایی و اسالم گرایی و رشد آن در سیاست داخلی، خارجی و امنیتی کشور گردید. اما اگر با وا

پس دیده می شود که روش یا رویکرد اورآسیاگرایی ترکیه هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد  به مسئله پرداخته شود،
پایدار نشده است. از دید ما، اورآسیاگرایی در ترکیه در  وو از دید ساختارگرایی دارای ساختار و ستراتیژی روشن 

اولیت عملی سیاسی زیرا ترکیه عضو فعال و بزرگ سازمان پیمان اتالنتیک  حد گزینه برای سیاست است نه اینکه
ها و سیستم های غربی  شمالی می باشد و اردو و اقتصاد اش از دید ساختاری عمیقاً وابسته و حتی مدغم با سازمالن

   گردیده است.
نمودن دیدگاه اورآسیاگرایی در مطرح  تغیر جهت سیاسی و همه مسائل یادشده، باید گفته شود که تشبا در نظردا

ٔوولیت  سماز سوی رهبری سیاسی ترکیه به مقصد ایجاد حوزهٔ  سطوح مختلف سیاسی، نظامی، امنیتی و دفاعی
در ارتباط به مسئلهٔ ایجاد حوزه مسٔولیت از سوی  .سیاسی، امنیتی و اقتصادی در شرق و آسیای میانه نیز می باشد

« اش در مورد جایگاه بین المللی ترکیه خیلی کعمق ستراتیژی»د داوودوغلو در کتاب  ترکیه باید یادآور شویم که احم
ترکیه باعث تضعیف بیش از حد  غربگرای به عقیدهٔ داوودوغلو، موقف جیوپولیتیکی مفصل و روشن پرداخته است.

تا پارامیتر های  ترکیه جداً نیاز دارد ویه شده است. از اینرکجایگاه و موقف سیاسی، اقتصادی و امنیتی تر
تیژی ادید نظر نموده تعریف جدید نماید. بناً برای داشتن سترج ت یندهآسیاست خارجی خود را برای صد سال   ستراتیژی

قدرت ها یا  نمیا  ترکیه در کیگاه جیوپولیتیکی و جیوستراتیژیاج  دتسویه مجد سیاست خارجی دراز مدت و برای
و انکشاف یافتهٔ فرهنگی،  « با استفاده از روابط قویHiterland»  عقبیحوزهٔ  مراکز بزرگ قدرت، ایجاد یا ساختن

.  د محسوب می شو ترکیه با قدرت های اورآسیایی از فاکتور های اساسی و برجستهٔ اورآسیاگرایی اقتصادی و سیاسی
شدن   ودهداشتن ستراتیژی جدید در عرصه سیاست خارجی، جایگاه و موقف ترکیه را در راستای گش به باور او،

نونی جهانی تقویت می بخشد. ترکیه برای کامیابی در راستای گشوده شدن  کمحیط و حوزه بین المللی و نظم   یسو هب
ذیل به افزایش  کو جیوستراتیژی مهم جیوپولیتیکی و حلقهٔ  همنطق تا در سه ددار محیط و حوزه بین المللی نیاز یسو به

  تاثیر و حضور خود بپردازد:
  
  ززمینی اطراف ترکیه: منطقه بالکان، منطقه خاور میانه و منطقهٔ قفقا حوزه هایکشور ها و  .1
حوزه های آبی اطراف ترکیه: بحیره سیاه، دریای آدریان، حوزه شرقی دریای مدیترانه، بحر سرخ، خلیج   .2

  رخز  فارس و بحیره
حوزه ها و مناطق براعظمی اطراف ترکیه: اروپا، افریقای شمالی، آسیای جنوبی، آسیای میانه و آسیای  .3

  یشرق
 

جی ترکیه به معنی حوزهٔ مسٔوولیت و حوزهٔ  راتیژی سیاست خا باید روشن سازیم که حوزهٔ عقبی یا هینترلند در ستر
تاثیر می باشد و همچنان باید خاطرنشان گردد که نقش برجستهٔ ترکیه در حوزه های مسٔوولیت فوق الذکر منتج به 

ندر ارزشمند الکسا  هدر این باره، می خواهم دیدگا  برجستگی تاثیر ترکیه بر اوضاع و مسائل بین المللی می گردد.
ترکیه را نیز یادآور شوم. مورینسن دوکتورین  مورینسن در مورد دوکتورین عمق ستراتیژیک در سیاست خارجی

   عمق ستراتیژیک ترکیه را از از دید و زاویهٔ تجارب تاریخی و سنتی ترکیه قرار ذیل بیان می دارد:
تجارب تاریخی امپراتوری  منابع اصلی و مرکزی سیاست خارجی سنتی جمهوری ترکیه عبارت اند از »

انقالب کمالیستی ملی گرا و ایجاد جمهوریت )انزواگرایی(؛ تجارب گرایش به غرب   ؛()عرف موازنه قدرت  عثمانی
گمان هراس انگیز در مورد مقاصد قدرت های  اروپایی شدن و تجدد گرایی و مدرن شدن؛ برخواسته از پالیسی های

(. همچنان دو منبع دیگر ایدیولوژیک در ارتباط به دوکتورین  svreéSthe  eSyndrom 1ربزرگ )ِسنِدروم سیف 
تورانیزم  -تُرکیزم و پأن - بارت اند از پأنع سیاست خارجی ترکیه از دوران ماقبل جنگ جهانی اول نیز وجود دارد که  

(d panTurkism an-pan -mTuranis).2   
خالصه همین که ترکیه در پی دیدگاه و چرخش جدید سیاسی و سیاست خارجی و امنیتی است که موقف قدرت بزرگ 

نماید. از دید عملی اگر دیده شود، پس   بودن اش در منطقه را و ستراتیژی آغوش باز به سوی جهان اش را تضمین
هدات دوران جنگ سرد و ایجاد موازنهٔ عمعنی گذاشتن نکته پایان به ت  تعریف جدید ستراتیژی سیاست خارجی ترکیه به

در میان تمامی قدرت های بزرگ اقتصادی، سیاسی و نظامی در سطح منطقه و جهان می باشد. از دید  تقدر نوین
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( می  global partnership)ما، چرخش ای ستراتیژیک جدید ترکیه در اصل چرخش به سوی مشارکت جهانی 
و مشارکت جهانی عبارت از نظم جهانیست که همه کشور ها اهداف خود را بدون وابستگی و تاثیرپذیری از باشد. 

   قدرتی یا کشور دیگر، در سطح داخلی، منطقه یی و جهانی دنبال می کنند.
قش ن ینرواز آنجایی که مسئله موقف قدرت مطرح است، باید بگوییم که ترکیه قدرت متوسط اورآسیایی می باشد و از ا

آسیا مخصوصاً در خاور میانه، شرق مدیترانه، بالکان، بحیرهٔ سیاه و آسیای روثبات در ا مهم و بسزای را در عرصهٔ 
میانه بازی می تواند. همچنان موقعیت ارزشمند جوپولیتیکی ترکیه شاخصهٔ است که با استفاده از آن، ترکیه همزمان 

نیز تبدیل  یبو غر یقشر یجیوستراتیژیک برای قدرت ها  برجسته می تواند به بازیگر، محور و شریک خوب و
گردد. نباید فراموش گردد که ترکیه برای دستیابی به موقف جیوستراتیژیک یادشده در پهلوی روابط سیاسی، نظامی 

را و قدرت های بزرگ اورآسیایی، نیاز جدی در عرصهٔ موازنه روابط اقتصادی نیز دارد زی ا ه رو امنیتی با کشو
   اقتصاد و بازار ترکیه تا حدی زیادی وابسته به غرب می باشد.

اتحادیه اروپا قرار  اً یاد آوری گردید، روابط اقتصادی و تجاری ترکیه در وابستگی با غرب مخصوص هقسمی ک
ه روابط اگر به ارقام تجاری ترکیه از دید مازاد و کسر تجارت خارجی نظر اندازی نماییم، پس در می یابیم ک دارد.

تجاری ترکیه با اتحادیه اروپا از یکسو بزرگ و مهم و از سوی دیگر متوازن می باشد. اما اگر روابط اقتصادی و 
تجاری کشور را در عین معادله مقایسوی با روسیه، چین، ایران و هند ببینیم، پس متوجه می شویم که ترکیه از دید 

روبروست. بر اساس آمار های تجاری  قابل مالحظهٔ  یا کسر تجارپارتنرهای اورآسیایی ب تجارت خارجی در برابر
و هند  19، ایران پارتنر شماره 16، چین پارتنر شماره 12فدراتیف روسیه پارتنر شماره  ،بین المللی یصادرات

می همین کشور ها از جمله ده بهترین پارتنر های وارداتی ترکیه  نترکیه است. اما در عین زما  37پارتنر شماره 
   اگرام های زیرین درج گردیده اند:یباشند که ذبالً در د

 1 Figure 

 
 2 Figure 
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 4تر  4 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ټینگه کړئ له موږ سره اړیکه   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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   نتیجه گیری: 
 

نیاز دارد تا بخشی یا بخش های از سیاست  خود در عرصهٔ تازه سازی و تعریف جدید موقف جیوپولیتیکی هترکی
خارجی، امنیتی، تکنالوژی نظامی و دفاعی و روابط اقتصادی خود را عمالً با قدرت های بزرگ و متوسط اورآسیایی 
شریک و هماهنگ سازد تا هم پیمانان واقعی و باورمند غیر غربی نیز داشته باشد. این کار باعث استواری گام هایش 

یم گیری مستقالنه و گشوده شدن به سوی محیط و حوزه بین المللی می شود و جایگاه و موقف در عرصهٔ تصم
و عیسویت  جیوپولیتیکی ترکیه را از غربی بودن به نقطه وصل بودن میان اورآسیا و اروپا، شرق و غرب و اسالم

با حفظ مقاصد و اهداف ملی  و قدرت ها  پارتنر و شریک همه طرف ها  می تواند در نتیجه ترکیه تبدیل می نماید.
خارجی ترکیه باعث بلند  ت. در پهلوی این همه، ساختار و بیرون نمای جدید سیاسی و ستراتیژی سیاسدخود باش

   اورآسیایی و غربی نیز می گردد. رفتن ارزش جیوپولیتیکی اش نزد قدرت های بزرگ و متوسط
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