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 مقدمه
آغازوکمابیشتتاکنون2131ازجملهتحوالتعمدهمنطقهخاورمیانهکهتقریباازسال

تمراریافته،گسترششعاععملیاتیداعشوجهانیشدناقداماتاینگروهبودهکهبهی اس

المللیتبدیلشدهاست.بهطوریکهبهعنوانمثتالازبتدوامتر،نگرانیعمدهبرایمجامعبین

تضتعی ودرنهایتتشکستت».مازتشتکیلائتالفتیجهتانیبترای2132سپتامبر31اوبامادر

هتایبیشتماریبترایشترکتدررزبانآوردکهدرنهایت،کشورهاوسازمانسخنب«داعش

آناعالمهمکاریکردند.ترکیهیکیازاینکشورهابودکتهبتانتوعیرویکتردسینوستیدر

مبتارزهبتاداعتشهایاولیهازداعش،سترانجامبتهایتنائتتالفرغمحمایتقبالداعش،علی

خارجتهامتوروزارت2132جتوالی22ردیبتهبیانیتهپیوست.شایدآغازجدیچنتینرویکت

بخشتیدنتعمیتق»اردوغتان،واوبامامیانتلفنیمکالمهی پیروآنطبقکهگرددبرمیترکیه

تأییتداردوغتانمکالمته،ایتندر.گرفتقرارموافقتمورد«جنگایندرکشوردوهمکاری

دیتاربکرواینجرلی نظامیپایگاهبهراضدداعشائتالفیابیدستترکیهحکومتکهکرد

ضتمناینکتهترکیتهاقتدامات.کنتدمیضمانتخاصچهارچوبی درونترکیهجنوبدر

بترایابتکارهتاییاتخاذعبارتنداز:دیگریرانیزبرمبنایاینتعهددردستورکارقراردادکه

داعتش،مواضعبهحمالتاینافزایشوعدهوهواییحمالتآغازمرزی،هاینظارتتعمیق

نفتت،حامتلتانکرهتایبررسیجهتهابزرگراهبازرسیوایستبرنامهقاچاقچیان،دستگیری

یتاعتدمجتوازوممانعتتازورودافترادمشتکوهیتاجهادگرایتان3تهیهفهرستعتدمورود

مظنونبهتبعیتازداعشبود.ترهِشهروندانخارجیودرنهایتدستگیری

رسداقداماتترکیهدرضدیتباداعشدچارنتوعیازابهتامبهنظرمیباوجوداینموارد

درعملنیزبودهوترکیهازتمامتوانخودبرایمقابلتهبتاداعتشبهترهنگرفتتهوحتتیبنتابتر

ایوهمچنتتیندردالیلتینظیترتضتعی موقعیتتلئوپلتیت شتیعهونهضتتمقاومتتمنطقته

دهاستت.بتانطقه،ازداعشاستتفادهابتزاریکترلبانهاکرادمطراستایمقابلهباتمایالتجدایی

توانانکارکردکهدرمقاطعیترکیهبنابردالیلیباجدیتبهمخالفتبتاداعتشاینحالنمی

ایورسدتحتتتاییرفشتارهایمنطقتهپرداختهوعلیهآنانواردعملشدهاستکهبهنظرمی

ستاختارنظتام»سالهمذکورپرسشاصلیمقالهایتناستتکتهالمللیبودهاست.باتوجهبهمبین
                                                                                                                                             
1. No-Entery List 
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فرضیهمقالهنیتزایتناستت«المللچهتأییریبرسیاستترکیهدربرابرداعشداشتهاست؟بین

ای،ایتنایوفرامنطقتهناپذیرساختاریناشیازالزاماتمنطقهتحتتأییرفشارهایتحمل»که

یاالتمتحتدهواتحادیتهاروپتاوهمچنتینتترمیمچهترههایاوریازحمایتکشوربرایبهره

باتوجهبهایتن«.ایخودناگزیربهمبارزهبااینگروهتروریستیشددیپلماسیعمومیومنطقه

شودتابااتکابترچتارچوبنظتریمعطتوفبتهتتاییرستاختارنظتامپرسشوفرضیهتالشمی

کشورها،بهارزیتابیعلتلچترخشسیاستتایبرسیاستخارجیالمللوتحوالتمنطقهبین

ترکیهدرقبالداعشپرداختهشود.


 چارچوب نظری
کتالنتوانبهسهنظریهعمدهالملل،میبرایتحلیلوتبیینسیاستخارجیوروابطبین

کارگزارمحوراشتاره–یاساختارمحور،خردوکارگزارمحورورویکردهایتلفیقییاساختار

قتضتایماهیتتموضتوع،درایتنپتژوهش،اگرچتهتمرکتزبترمباحت ستاختاریوکرد.بها

اماکالن است؛ دربتانیتزکتارگزارانکتنشنحتوهبرمعطوفرویکردهایبرآنکناردرنگر

.شودمیتوجهآنضرورتوبح اقتضاینظرداشتن

تتوانلتلمتیالمامادرتوضیحبیشترودرراستایتوجهبرمباحت ستاختاریدرنظتامبتین

ای،محدودکننتدهویتاگفتساختارگرایی،دیدگاهیاستکهدرآنساختاربهطورفزاینتده

رفتارکارگزاراست؛بهواقع،ساختارمقدمبرکارگزاراستوکارگزارتنهتاحتیتعیینکننده

مهتا،ستطحتحلیتلرانظتایابد.ایتننظریتهدربسترساختاراستکهامکانکنشوتحرهمی

کننتد.بتهالملتلتبیتینمتیالمللراباارجاعبهساختارنظامبیندانندوسیاستبینالمللمیبین

ها،بخشیازرفتارهاوایستتارهاوالمللضمنتأییربرهویتدولتها،نظامبینایننظریهتصور

(.3111:32کند)رضایی،هاراتعیینمیاهدافسیاستخارجیدولت

تصتویرسمساختاریکنتوالتزاست.بتههایساختاری،نظریهنئورئالیریننظریهازمهمت

ایاستتکتهایازشرایطمحدودکنندهوی،ساختار،ترتیبیانظمنهادهایسیاسیومجموعه

(؛بنابراین،برایتبیتین3132:332کند)مشیرزاده،هاتحمیلمیهاییبررفتاردولتمحدودیت

هایسطحیاتصویرسومکتهبترستاختارنظتامالملل،بایدبهنظریهوابطبینمناسبسیاستور

:3113المللهستتند،رجتوعکترد)استدی،کنندوعلتاصلیتحوالتبینالمللتأکیدمیبین
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(.ازدیدگاهوالتز،سیستمدرمقامی کل،دارایاجزایمرتبطبههمدرنظرگرفتهشده221

سیستتتمبتتهزعتتموی،ستتاختارهایسیستتتماستتت.ایتتن کننتتدهاستتتوبهتتترینعنصتترتعریتت

گذارنتدورفتتارآنهتاراشتکلساختارهاهستندکهدردرونسیستمبرعملکردواحدهاایرمی

ایبترایاجتزاوواحتدهایسیستتمدارنتددهنتد.ستاختارهایسیستتم،نقتشتعیتینکننتدهمی

(.3111:322)احمدی،

اصتتول-3کنتتد.بنتتدیمتتیادرطتتولستتهطیتت مفهتتوموالتتتز،سرشتتتستتاختارهار

یابندوبهطتور:عبارتازاصولیاستکهعناصرساختاربراساسآنسازمانمی3بخشسامان

ایفرادستتایبرابرباهمدیگردارندیادررابطتهکندکهآیاعناصررابطهخاص،مشخصمی

:باوجوداینتنوعدربینواحدهای2دهامتفاوتومتنوعبودنواح-2وفرودستقراردارند؛

سازیقدرتبترایالملل،اینواحدهاازلحاظکارویژهشبیههمبودهوبهدنبالبیشینهنظامبین

:عبارتاستتازایتنکتهمنتابعقتدرت1هاتوزیعتوانمندی-1باشندوتضمینبقاوامنیتمی

اییکهسهمبسیارچشمگیریازمنتابعقتدرتهاند.دولتمادیتاچهحددرنظامتمرکزیافته

و3132-3113:3131شوند)حتاجییوستفی،نظامخواندهمی«هایقطب»رادراختیاردارند،

(.3131:312امینیوذبیحی،

دهند؛بتهالمللمیایبهساختارنظامبینانگاراننیزجایگاهویژهها،سازهبهساننورئالیست

هتا،دارایستاختاریاستتکتهبختشالمللمتشتکلازدولتتسیستمبینایکهمعتقدندگونه

سازند.تفاوتبارزیکهدرنگاهایندوگتروهبتههارامیبسیارمهمیازمنافعوهویتدولت

الملتلها،ساختارهایمادیراگرانیگتاهنظتامبتینساختاروجوددارد،ایناستکهنورئالیست

خواننتدانگاران،ساختارهایهنجاریوارزشیرانقطهیقلآنمتیدانند،درحالیکهسازهمی

(.درمجمتوع،ایتنستاختارها،واحتدهارابترایانجتامدادنکتار3131:312)امینیوذبیحی،

(.3111:12بخشند)قوام،دهندوبهرفتارهایآنهاجهتوشکلمیخاصیزیرفشارقرارمی

معنتایبتهمستالهایتنامتاالملتل،ینساختارنظتامبتیگاهجابهمقالهاینتکیهرغمعلیاما

توضتیحدرینکتهابتویژه.نیستالمللیبینوایمنطقهمعادالتدرکارگزارنقشبهتوجهیبی

چتونیبزرگتانیدرآرایواجتمتاعیازمنظرفلستفیادیزهایتحلیلتاکنونکارگزارنقش
                                                                                                                                             
1. Organizing Principles. 
2. Differentiation of Units.  
3. Distribution of Capabilities. 
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یتابیستاختنظریتهدرگیتدنز.بهعنتوانمثتالمطرحشدهاستگیدنزآنتونیوسارترپللان

کتهراسیاستیواجتمتاعیکنشگرمفهومفاعلیتساختار،بهتوجهعیندرکندمیتالشخود

ایتنبترایوکنتداحیاشد،میتلقیرفتهدستازساختارگراییبرمبتنینظریهایبررسیدر

یتاریویتگنشتتاینزبتانیبتازیدقواعنیزوهرمنوتی دیالکتی روشفکریمنابعازمنظور

ختوداعمتالحاصتلهتا،انستاناجتمتاعیبرساختهجهانکهکندمیاظهاراینگونهوجویدمی

.(3132:23سازیان،چیتواولصادقی)آنهاست

نظتامصتحنهدرکتارگزاروستاختارتعامتلزمینتهدرگیتدنزرویکتردینگرشتینچنتبا

آنهتاهتایستازمانوهتاانستانبتودمعتقتدکتهشتدپیگیتریونتتالکستاندرتوستطالمللبین

آندرکتهایجامعتهشتکلتغییتریتابازتولیتدبتههایشتانکتنشکههستندهدفمندکنشگرانی

بتهکتهشتدهستاختهایاجتمتاعیروابتطازجامعتههمچنانکهکند؛میکم کنندمیزندگی

گتتذارانبنیتتاناز3الساونتت نتتیک.دهتتدمتتیستتاختارهدفمنتتدکنشتتگرانایتتنمیتتانتعتتامالت

ستاختاروکتارگزارناپذیرپایانوآغازبدونمتقابلقوامبرنیزالمللبینروابطدرانگاریسازه

آنگتاهافترادبتهجوامتعسازندویاعمالشانبرمیقجوامعراازطرافراد،گویدمیوداردتاکید

میقوامدفهمنمیاعمالهمانطریقازرایکدیگروخودآنهاکه :3131محمتدی،آقا)بخشد

.شودمیزادهالمللبیننظامدرکارگزاروساختارتعاملترتیببدینو(32

بلکتهبتهعنتوانمستقلواصلیمتغیرعنوانبهنهپژوهشایندرکارگزارنقشحالاینبا

نظردرداعشبهتنسبآنکارامقاماترویکردازتردقیقتحلیلیارائهیدرراستایانجیمیرمتغ

یبمنظومهفکریاینپژوهشدرقالتبالگتویزیترقابتلتصتورترتینوبداستشدهگرفته

است.







                                                                                                                                             
1. Nicholas Onuf 



 (11)پیاپی  31 زمستان، 31شماره  ،تمشهسال های راهبردی سیاست،  پژوهش  فصلنامه 71
 


 

 

 
 ترکیه در قبال داعش  : تعامل بین ساختارها و پندارها و برساخته شدن سیاست1نمودار شماره 

 

 ایتحوالت ساختاری منطقه
درقبالیهترکیکردرویلدرتحلایمنطقهختارهایسانقشازشودمیسعیقسمتایندر

.گیتردقتراریتلمتوردتحلالمللیبینسیستمایفرامنطقهیکردروآنازپسداعشآغازشودو

وهتمکشتورمنطقتهنقتشمچنددرینکهبهواسطهاایمنطقهکردهاینقشازمنظوراینبرای

تتوانیمتیتتاحتدکتهچندهرشدهاست؛ادیایمنطقهساختاریعاملعنوانبهدارند،فعالی

داعتشقبتالدرترکیتهختارجیسیاستتتحلیلدرقالبکارگزارنیزدرنقشاکرادمنطقهرا

.دادقرارواکاویمورد
 

   کردها مسئله
معتقدنتد،(Morton & Abramowitze, 2013: 25)آبرامتوویتزومورتتونکتهگونتههمتان

تترینمستئلهودغدغتهآنکتارابتودهاستت.ترکیتهه،مهمبحرانسوری«جوانبکردی»بررسی

امیدواربودتاکردهایسوریهتحتحمالتشتدیدجهادگرایتانبتهنیرویتیمنفعتل،خنثتیو

 عوامل ساختاری

ای و بین منطقه

المللی/متغیر 

 مستقل

عوامل پنداری 

معطوف به 

کارگزار/متغیر 

 میانجی

 متغیر وابسته
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مغلوبتبدیلشوندونتوانندبهائتالفیاستراتژی ومترقیانتهدستتیازنتد.بتاچنتیننگتاهی؛

گاهوبیگتاهوتتاحتدینامحستوسازآنتانترکیهبانگاهیابزاریبهداعشنسبتبهحمایت

یت تاکتیت وتنتدرویجهادگروهینآنکاراازایتواقعحماداد.دررویخوشنشانمی

کتهآنتانیتلدلیتنابتهبلکه؛انداسدبودهیمکهآنانمخالفانرلیلدلینتنهابهابود،نهیجنگ

قدرتمنتددریکردنهادی یریگممانعتازشکلیعنیرابهاشتراهگذاشتند؛یههدفترک

تنهابهاینمهتمنائتلنشتد،بلکتهمنطقتهبتاردیگتراماترکیهنه.(Salih, 2015: 5)یهشمالسور

تنهتانتوانستترابهنظارهنشست.یعنیداعشنته«پانکردی»هاییدهاجوانهزدنتصوراتو

یناگهانیازکردهتایپراکنتدهکردهاراسرکوبکند،بلکهحمالتاینگروهمنجربهائتالف

یمسلحکردیدربرابری دشمنمشترهوتأسیسمراکزعملیاتیوفرماندهیوهاگروهو

یتابیبتهعمتقدستتیتابیایتنگتروهدرستوریهشتدکتهدرواقتع،بتهمعنتایستازمانبسیجو

ودرصتدازختاهستوریهراتحتتستلطه3،تقریبتا2132استراتژی بتود.کردهتادرستال

(Dencer & Hecan, 2016: 10)درصتد32بته2131تصترفختودداشتتند.ایتنرقتمدرستال

کهکردهامیدانجنگکوبانیرادربرابرداعشبهنفعخودتغییردادنتد،آنتاندریوقترسید.

ترکیتهتقویتتکننتد.-مقامبازیگریپیروزتوانستندحضورخودرادرامتدادمرزهایستوریه

هاوتهدیدبرایترکیهدربرداشتهاستکتهدرذیتلبتهاچندینمزیتبرایآنپیروزیکرده

شود:هااشارهمیسهنمونهازآن


 اتحاد کردها و ایده تأسیس کردستان مستقل
چنانکهگفتهشداززمانرویکارآمدنداعش،ترکیهتقریبتاازایتنگتروهتروریستتیبته

یکیازدالیلاصلیاینحمایت،استفادهابزاریازکردوصورتنسبتاًنامحسوسحمایتمی

آنانبرایمقابلهباجریاناتکردیدرمنطقهبتود.بتاایتنحتالکردستتیزیداعتشدربحتران

هایسیاستیسوریهبهمحوشدنخطوطشکافمیانکردهایسوریوپ.ه.هویاجنبش

طلبتییتهتجزجلتوگیریازجهتتآنازهاییکهحزبعدالتوتوسعه؛کردانجامید؛شکاف

گرفت.بحرانکوبانیمنجربهاتحادکردهایسوری،آنانبهرهمیداشتننگهکردهاوضعی 

عراقی،ترکیوایرانیمقیمدراقلیمخودمختارکردستتانشتدواحتزابرقیتبکتردیرابته

ستو دادوهمهارابهتأسیسخطوطارتباطیبیشترمیانحلمشترهواداشتوآناتخاذراه
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حستیازانستجاموپیوستتگیمیتاننیروهتایعتتادیکتردیبرانگیختتودرنهایتتمنجتربتته

.حمتالتداعتشازتتنش(Jayamaha, 2014: 18)گیریی جنبشکردیمشترهشدشکل

هایکردیفروکاستوسببشدتاآنانبراینخستینباردرتاریخمتدرنسیاسیمیانجنبش

دیگتر،بعتدازحملتهداعتشعبارتآورند؛بهیروبری دشمنمشترهدربراباهمبهاتحاد

هتایکتردیوجتودداشتت،بتارویکتردهامیانسازمانهاییکهبرایسالبهکوبانیدرگیری

؛برایمثال،اقلتیمخودمختتار(Halhalli, 2015: 98)هابهکنارینهادهشدتوافقمیاناینگروه

شتود،بتهدلیتلهایحزباتحتاددمکراتیت محستوبمتیقیبعرا باوجوداینکهیکیازر

سازیاینگتروهراتخریتبکنتد،بتهپیشرفتداعشوترسازاینکهاینتهدیدفرآینددولت

کردهایسوریهملحقشدوباآناندربرابری دشمنمشترهقرارگرفت؛گرچهایناقلتیم

کردهایسوریهتهدیداساستیبترایی همکاروشری برایترکیهاستوهمگراییآنبا

شود.همچنانکهمسروربارزانی،پسرمسعودبارزانی،ازرویکردترکیتهاینکشورمحسوبمی

 :Park, 2016)نسبتبهتسلطکردهابرمرزهایسوریهوعدمحمایتترکیهازاقلیمانتقادکرد

قلیم،ستاختهترکیتهاستتودرصدازکاالیمصرفیدرا11؛ایندرحالیاستکهتقریباً(32

بردارینفتتعمتلشرکتترکیدرحالحاضردرشمالعرا ،بویژهبرایبهره3211حدود

کنند؛چراکهاقلیمغنیازمنابعنفتیاستوایتننفتتازطریتقخطتوطنفتتیبتهترکیتهومی

دینترتیتب.بت(Larrabee & Nader, 2013: 14)شتودسپسازآنجابهبازارهایاروپامنتقلمتی

تخریبرابطهترکیهبااربیلبهدلیلتداومسیاستحامیانهترکیهازداعش،ازلحتاظاقتصتادی

تهدیدبزرگیبرایآنکاراشد.

خلقی اسطورهیانماد،اتحتادوانستجاممنزلهبهتوانپیروزیکردهارادرکوبانی،می

تأستیسکردستتانمستتقل«ایتده»قویتتدانستکتهمنجتربتهت«یینمادینگراتعامل»آنانرا

منزلتهبتهبتودهاستت.شتهرکوبتانیاقتتدارنماشود؛زیرابهمعنایبروزی فرهنگونمتادمی

یریآنراجشتنگبازپسبرایکردهاتوصی شدوکردهایسراسرمنطقه«دلهایمقاومت»

بانی،مستعودبتارزانیدلیلنیستکهبعدازپیروزیکو.بیGunes & Lowe, 2015: 7))گرفتند

شهادتبرخیکردهادری روزنمتادبترادریواتحتادودوستتیملتتکترد»دارد:یمبیان

 :Bengio, 2015)«کلملتکتردیت هتدفمشتترهدارنتددادکهاست.اینپیروزینشان

آسایکردهتادربرابترداعتشدرکوبتانی،بتاگونهواسطوره(.پیروزیغرورآمیزوقهرمان96
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طتتوربتتهحتتوزهخودآگتتاهنیروهتتایکتتردیوتعریتت آنتتاندرمقتتامنیرویتتیتوانتتاجهتتتخ

یتابیبتهدستت«اندیشتهسیاستی»گشتتنورشتعله،منجتربته«نیروییبرایخود»شدنبهتبدیل

هاشدکهدرنهایتایننیرورابتهحرکتتساختارسیاسیوفضاییمستقلکردیدراذهانآن

جهتنیستتکته.بیداشتواایناندیشهوایجادواحدسیاسیوجنبشجهتفعلیتبخشیدن

پرسیاقلیممستقلکردستتانمطترحشتدوترکیتهدراوایتلمباحثیمثلهمه2131درسپتامبر

عملیاتنظامیعلیهعفرینرادردستورکارقرارداد.2131سال



 ای برای کردهاکسب مشروعیت فرامنطقه
طقهازپیروزیخودبویژهدرکوبانیبهدستتآوردنتدکستبدومینمزیتیکهاکرادمن

ایبود.بدینمعنتاکتهبخشیبهسرنوشتخودوحتیتحوالتمنطقهمشروعیتبیشتردرتعین

ترسیاسینسبتبتهقبتلازحزباتحاددمکراتی ومتحدانشدری وضعیتبسیارمطلوب

هایاتحاددولتسازسببوهدربرابرداعشبحرانسوریهوآغازآنقرارگرفتند.نبرداینگر

المللیبسیاریبرایاینگروهبهارمغتانآوردوایباآنانشدواحترامبینایوفرامنطقهمنطقه

شتری »المللینسبتبهاینگروهازی گروهتروریستیبهیت همچنینباتغییرذهنیتبین

صحنهدرهایداعش،تقاضارابراینقشکردهایلبطتوسعهدرمبارزهبرابر«اتکاومتحدقابل

طوررسمیازحتزباتحتاددمکراتیت المللافزایشدادهاست؛برایمثالسازمانمللبهبین

تترآنکته،تمایتلپ.ه.هبترایاست.مهمآوردهعملبرایمشارکتدرلنوسهدعوتبه

اینگتروهراچتهدردرونوچتهجنگیدنوحتیمردنبرایکردهایسوریه،اعتبارومنزلت

؛ایتنامتر(Bipartizan Policy Center, 2015: 18)ایافتزایشدادسابقهیببرونمنطقهبهسطح

المللبامسامحتبیشتریتسلیحاتدراختیارکردهاقتراردهنتدکتهموجبشدکهمجامعبین

اینکتهتترایتنمهتمتوانستبهستهولتدراختیتارپ.ه.هقترارگیترد.ازاینتسلیحاتمی

مردمتانیذاتتاًیت نیترویضتدداعتش،بلکتهفقتطنهکشورهاومتفکرانغربینیزکردهارا

.(Reynoldz, 2015: 4)کنندمنششناساییمیدمکراتوسکوالرولیبرال


 ای هویت یافتن کردها و قوت گرفتن بازیگر بدیل منطقه
نیوروجتاوا،بتهمتتنآمتدنکردهتابتهسومینمزیتپیروزیکردهابرداعشدرکوبا
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ایجدیتدبتودکتهبتهآنتانهویتتجدیتدیگیریچهتارچوبوستاختارمنطقتهمعنایشکل

گیریجنبشسیاسیکردهاوهمگراییآنانباامریکاوروسیه،اینگروهرابخشید.قدرتمی

درمستیریبهی بدیلسیاسیبزرگومهمدرمنطقتهمطترحکتردوسیاستتخاورمیانتهرا

.(Balta, 2016: 22)هدایتکردکهخارجازتصورمقاماتآنکاراقرارداشت

گیترییت توانازترسمقاماتآنکتاراازشتکلباالهامازسنتنظریکارلدویچمی

ستخن«ویااجتماعسیاسیگستردهکتردیابردولت»ودرنهایتخلق«ساختارهمبستهکردی»

دقتکرد،آناستکهآنچهاهمیتداردفعلیتوواقعیتتیتافتنایتنیکهبایدانکتهگفت.

گیریدولتمستقلکردینیست)کمااینکتهفعلیتتیتافتنایتنابردولتویااستقاللوشکل

وذهنیتمقاماتترکیته«احساسترس»روست(،بلکههایمتعددیروبهاستقاللبامحدودیت

دارد؛یعنتیبرآینتدیاز«یشتناختیدارپد»یانبتهجگیریایندولتاستکتهدرواقتعازشکل

وجوهتصوریذهناست؛گرچهحتیعینیتنیابد.بنابراینایتناحستاستترسوتصتورمیتان

مقاماتآنکاراوجودداشتهوداردکهتراکمبیشترمبتادالتاجتمتاعیوتعامتلفزاینتدهمیتان

اجتماعواحزابکوچ کتردیکتهتواندبههضمچندینترمییطوالنکردهادربازهزمانی

دارنتد،دردرونیت اجتمتاعسیاستیباهمحتیتخاصموناسازگاریبالقوهوبالفعلکردی

نشیند،منجترگترددودرنتیجتهبتهخلتقیت یمترکهدرآناتحادوصلحجایجنگیعوس

گیبیشتتردیگرگسترشتعاملاجتماعیواحساسیگانعبارتکردیمنتهیشود.بهابردولت

گرایینمادین(برستازندههویتتجمعتیمشتترهویتافرآیندتعاملطبقکردهانسبتبههم)

برانگیتزناپتذیروچتالشهتاوبرستازیاقلتیمسیاستیانطبتا روندهایامنیتیجمعتیمیتانآن

تتریننقتاطامنیتتیتترینواستتراتژی توانتدمهتمهایترکیهخواهدشد.اینامرمیاستراتژی

خطتوطقرمتزترکیتهدربترگیترد.اکنتوندیگترعنتوانبتهرا2وطترابلس3یه؛یعنتیاعتزازترک

کهبرختیممکتنبازگشتبهوضعموجودقبلازجنگبرایکردهاپذیرفتنینیست؛درحالی

«ایتده»شتدتبهویژهنیروهایجنگندهاستبهکسبحقو بهتروبیشتررضادهند،دیگرانبه

.(Lowe, 2015: 237)پرورانندیمروجاوارادرسرخودمختاریواستقالل

دلیلنیستکهمقاماتترکیهباتوجتهبتهحتادبتودنمستئلهکردهتا،بتاتفستیرحرکتاتبی

                                                                                                                                             
1. Azaz  
2. Jarabullus 
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آوردنتدبرانگیزبهمبارزهبتاداعتش)عمتل(رویینوچالشآفریدتهدکردهابهحرکاتشدیداً

کوبیدنکردهاباشد.همچنانکتهایتناقتدامتوانستپوششیبرایکهبهباورمحققاناینعملمی

توانستبهمعنایممانعتآنکاراازتالشکردهتابترایپترکتردنخالهتایسیاستیناشتیازمی

واقتع،همکتاریباشتد؛بته«المللیپ.ه.هاعادهحیثیتبین»ینیداعشوجلوگیریازنشعقب

ورنتدهحافظتهتلتختتاریخیبترایوبازتولیتدکننتدهویادآ«رخدادرهنمتا»امریکاوکردهای 

گیریکردهاشتده.مکهموجبتقویتوقدرت2111ترکیهبود؛یعنیهمکاریایندودرسال

بود؛بنابراینبرقراریتعاملوارتباطمیانگذشتهوحالوبهحالآوردنگذشته،بهحتستترس

توانستایتنهمکتاریمیسیاستمدارانترکیهدامنزدهاست.مشارکتنکردنترکیهدرائتالف

هابرایجلوگیریازاینگسترشوپیشرویکردهتاوسازد؛بنابراینترهمؤیرترتروراگسترده

.(Basson, 2015: 4)کاهشهمکاریآنانباغربواردعملشدند


 مساله ایران
ایبتارهبتریایتراندراگرقوتگرفتنجایگاهلئوپلتی شتیعهوقطتبمقاومتتمنطقته

ایدرنظتربگیتریم،هایاخیرراازدیگرعواملمهمستاختاریمنطقتهقهودرطیدرسالمنط

ایوبتویژهدرخصتوصبخشدیگریازتحلیلسیاستتختارجیترکیتهدرمناستباتمنطقته

داعشقابلدرهوارزیابیخواهدبود.اماتوضیحاینکهترکیتهکتهستودایبرتتریازطریتق

تنهابهاینهدفنائلنیامد،بلکتهدربرابرداعشدرسرداشت،نهکاربستسیاستحامیانهدر

-هاوروابطحامیقرارگرفت.حمایت«ایانزوایمنطقه»ویا«بهرگیبی»و«حرمان»وضعیت

هتایبنتدیهایمخال دولتسوریهکهمنجربهتعمیققطتبپیروانهترکیهبابسیاریازگروه

ایمتعدددرمنطقهشد،بهافزایشفشاردرمتوردنقتشترکیتهقهایوظهورتقسیماتفرمنطقه

هایسیاستیمهتمبترایآنکتاراانجامیتد.ایتنکشتوردرایجادناامنیودرنتیجهتحمیلچالش

کترد،بتاورودبتهستازمعرفتیمتیخطترویبتاتایبیباوجودآنکهخودرای قدرتمنطقه

هتاوویتژهمیتانستنیایومتذهبی،بتهلفرقتهایوفعالکردنخطوطگستهایفرقهدرگیری

.(Onis, 2014: 10)یباتکنندهدرمنطقهتبدیلشدشیعیان،بهکشوریبی

دهنتدهدمکراستییجتتروبازیکتردنبتررویچنتینخطتیبتاتصتویرترکیتهدرمقتام

ایطقتهناسازگاربودونشاندادکهاینکشتورتوانتاییالزمرابترایمتدیریتمستائلحتادمن
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ترینجنبهالگویحکتومتیترکیتهکند.اقتدارگراییاردوغانمهمندارد،بلکهآنراحادترمی

کترد،تحلیتلبتردوبتهراکهبرهویتاسالمیودمکراسیویادمکراسیاسالمیتأکیتدمتی

شهرتواعتباراینکشوردرمنطقهصدمهزد.اینامربامخدوشکردنوجههعمتومیترکیته

سببشتدکتهبستیاریBrock, 2014: 2-3 & Altunisik, 2015: 70))یانکشورهایمنطقهدرم

شتتدهویمتالشتجتایاینکتتهکشتوروبتتازیگریستازندهلحتاظکننتتد،یت بتتازیگرآنرابته

ایدرهکنند.اینامرنفوذترکیهرادراینکشورهامحدودکرد.ترکیتهدرفروپاشیدهمنطقه

توانددرمقتامیت دولتتمرکتزیوکشتورالگتووصتاحبدکهنمیبحرانسوریهنشاندا

الملتلراهاینظتامبتینیاییپونظمیوآشوبرابهنظمبدلسازدویبقدرتنرمقرارگیردو

.(Bagci & Acikalin, 2015: 24)درهکند

یکتا،اینموارد،روابطترکیهراباستوریه،عترا وایترانوستایرکشتورهایعربتی،امر

تخریبکردکهایندرواقع،بهمعنایقترارگترفتندرایفزایندهطوراتحادیهاروپاوروسیهبه

موازاتتضتعی وضتعیتبودهاست.امابه«ماندنبدونهمسایه،بامشکالتفراوان»وضعیت

رانواقع،بحتترکیه،وضعیترقیبسنتیاینکشوریعنیایراندرمنطقهبهبودوترفیعیافت.به

شتدنایتراندرمقتامقتدرتبالمنتازعازپیشفضایجدیدیبترایمطترحیشبسوریهوعرا 

ایفراهمآورد.ایوقدرتفرامنطقهمنطقه

هایتحتحملهایتنگتروه،هاودولتتالشایراندرمبارزهباداعش،حمایتازگروه

لتوگیریازستقوطبغتداد،هایمالیبهشیعیان،همگراییباروسیه،کم بتهجاهدایکم 

ازتهتتاجمداعتتش،کمتت وحمایتتتایتترانبتتهرفتتعمحاصتترهآمرلتتی،3آزادستتازیتکریتتت

هتایهایمدیریتیایتراندربحترانیریجوزفالصخرودیگرموارد،گویایتواناییگبازپس

شتد.ایتنایایتنکشتورقلمتدادمتیایبودوازطرفینیز،گویایاعتالیجایگاهمنطقهمنطقه

شتدنبتههژمتونرادارد.بترهمتیناستاسهتایتبتدیلیتتظرفدرحالیاستکهبدانیمایران

یگاهتاریخیایرانونفوذاینکشوردرخاورمیانته،ایترانبهجاایبااشارهکسینجردرمصاحبه

رامستعدترینکشورمنطقهبرایایجادهژمونیوتشکیلیت امپراتتوریقتویدرخاورمیانته

(.3131ادی،دانست)مر

نیزمعتقداستایرانواحدیبایباتومقتدردرمیتانبیابتانیازواحتدهای کاپالنرابرت
                                                                                                                                             
1.Takrit 
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بتیشازمراتتببتهضعی سیاسیاست.بهاعتقادوی،خطرجریانسلفیبتهرهبتریعربستتان

کنتدبتهدلیتلخطرایرانبرایامریکاست؛بنابراینویبهدولتمتردانکتاسستفیدتوصتیهمتی

اییمنافعتهرانوواشنگتندرخاورمیانه،امنیتاینمنطقهبهدستایرانستپردهشتودوهمگر

.(Pillalamarri, 2014)امریکاباخروجازمنطقهتوانختودرابترایمهتارچتینبتهکتارگیترد

هایایرانبهمعنایتغییرتتوازنقتدرتبتهستودایترانیتوانمنداشتباهاتمحاسباتیآنکاراو

،توجته«جنتگبترضتدتترور»ست.ایرانباتغییروضعیتجنگدرسوریهبتهوضتعیتبودها

تواندبدینمعناباشدکهایرانحداقلدرزمینهمبارزهبتاایتنبسیاریرابرانگیختواینامرمی

ایبترایرستیدنبتهیعتهطلنائلآمدکهختود«سازیقاعده»گروهتروریستیبهنقشوتوانایی

یاست.ارهبریمنطقه

ایتتدریجیتحلیتلرفتتوگونتهای،بتهجتویمنطقتهترکیهدرقالبی قدرتسیطره

ایراازطریتقسیاستتجویی،بازستازیتتوازنقتدرتمنطقتهفرآیندانحطاطسیطرهیجهدرنت

ایایرانرامغایرتوازنقوایسنتییافتوهابزیپیگرفت.ترکیهبرجستهشدنقدرتمنطقه

ازپیشجایگاهومنزلتایرانوعمتقراهبتردیآنبتهیشببرایجلوگیریازارتقایروازاین

دیگر،هدفآنکتاراازاتختاذسیاستتعبارت(؛به3132ائتالفضدداعشپیوست)رمضانی،

هتاوهتابزیآنبتودکتهبتاجلتبحمایتتباائتالفویابرگزیتدننتوعیسیاستت«همراهی»

ایمتؤیروستودمندبتازگرددوبتاایجتادموازنتهدرنقشمنطقههایاعضایاتحادبههمکاری

ایباایرانقرارنگیتردوبتوانتدبعتدازایبرایهژمونیمنطقهبرابرایران،درپسرقابتمنطقه

ایپتیشبترود.بتدینترتیتبترکیتهخوابتجاهلوتغافلدرسوریه،دربیابانرقابتتمنطقته

دانتدکتهنبایتدازمتی«رقیبستنتی»انگارد،بلکهی خودنمیایرانرای تهدیدبرایبقای

.(Delay, 2016: 5)آنکاراپیشیبگیردوگویسبقتبرباید

هتاوایحیتاتیاستتکتهقتدرتدری محیطاستراتژی ،مقولته«نفوذسیاسی»مقوله

ازسیاستیوهایملیهموارهبتداننظتردارنتد.ایتنمقولتهالبتتهنیازمنتدیت فضتایبتدولت

انتدومدارانآنکتاراازایتنامترواهمتهداشتتهگیریخألقدرتجدیدنیزاست.سیاستشکل

دارندکهدرصورتبرقرارینظمجدیددرخاورمیانهپستاداعش،ایتراندستتبتاالراداشتته

هتایباشدوهمچنینایتدئولولیمعتتدلومالیتمشتیعیآنبترایبستیاریازجوامتعوملتت

تهازخشونتوترور،مطلوبپسندافتد؛بنابراینآنتانبتهایتنتفکتررستیدندکتهدرگشملول
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صورتهمکاریباائتالف،دردورانپساداعشوایجادی فضایبازسیاسیوختألقتدرت

توانندباپرکردناینخألحوزهنفوذسیاسیکسبکنندوازطرفیازدایترهطرف،میازی 

روتغییتررویکتردترکیتهدرمحیطاستراتژی خاورمیانهبکاهنتد.ازایتنجانبهایراننفوذی 

ی پاسخبهتغییرموازنهقدرتوایناضطرابوترسبودکهاینکشورنقشواهمیتخود

 ,Tziarras)رادرمقامی متحدغربوی دولتحیاتیدرخاورمیانهازدستخواهتدداد

ایبنشتاندوروابطتشدوبارهترکیهرادرمقامقدرتمنطقهتوانست؛اینسیاستمی(5 :2015

منظورهماوردیبابلوهایرانتقویتکنتدونیتازشرابترایتوستعهرابااتحادیهوامریکابه

.(Kuru, 2015: 95)هایسیاسیواقتصادیتحلیلرفتهبرآوردهسازدیتظرف

هرویکردمخربوویرانگترداعتشدرگونهتحلیلکردکتواناینازمنظرگفتمانی،می

بنتدیایچتونستوریهوعترا ،منجتربتهمفصتلهایمنطقهنظامنظامکالنخاورمیانهوخرده
هتا)ازجملته،مستحکمونزدیکیدگربارهعناصرمتعددوپراکندهوبرقتراریروابتطمیتانآن

گیریهویتیجدیتدومتحتداهلل(ودرنتیجهمنجربهشکلایران،روسیه،سوریه،عرا وحزب
بتا«ناپتذیرمقاومتتمقتاومورستوس»وبرسازیوبازنماییی ساختارمنسجمبهنامگفتمتان

محوریتایرانشدومقاماتترکیهباقراردادنخوددربرابراینگفتمان،خودرادروضتعیت

یافتنتدوتترس«برجستتهشتدن»ایشدنوایرانرادروضعیتیاخطرحاشیه«ایشدنحاشیه»
ناشیازتسلطوهژمونی شدناینگفتمانیانظاممعناییجدید،ترکیهرابهمبتارزهدربرابتر

ترکیتهجهتتنفتی«ساختارشتکنانه»داعشسو داد.اینسیاستدرواقع،بتهمعنتایرویکترد
یایباتاینمعنا)برترومسلطشدنایران(وممانعتتازهژمتونشتدنآناستت.ایتندرحتال

برختوردار«قابلیتتدسترستی»استکهاینگفتمانازشرطالزمبرایموفقیتوتثبیت؛یعنتی
حلتیکارستازوستتیزیگفتمتانمقاومتتجدیتد،راهاست؛بهایتنمعنتاکتهرویکتردداعتش

کاربردیبرایرهاییازاینمشکلوبحرانبودوبرضرورتهمکاریباایرانوروسیهبرای

واستفان1،اخضربراهیمی2،بانکیمون3کیدشد.براینمونه،کوفیعنانحلمشکلداعشتأ
برضرورتهمکاریباایرانبرایحلمسئلهستوریهدرشتورایامنیتتستازمان2دیمیستورا

اند.مللتصدیقوتأکیدکرده
                                                                                                                                             
1. Kofi Annan 
2. Banki Moon  
3. Lakhdar Berahimi 
4. Staffan Demistura 
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 روسیه
المللدرهایساختارنظامبیناگرروسیهرابهعنوانیکیازبازیگراناصلییاحتیقطب

نظربگیریم،بخشیازاستراتژیترکیهدرقبالداعتشناشتیازکنشتگریآنهتاجهتتیافتت.

،بایدمیانروابتطاقتصتادیو«سواافکنی»ویا«3گراییتفکی »استراتژیبربناخصوصااینکه

سیاسیترکیهوروسیهقائلبهتفکی شد؛یعنیگرچهروابطاقتصادیگرمیمیاندوکشتور

وسرداست.درواقعهمکاریاقتصادیاینباهمهادرتضادودداردولیروابطسیاسیآنوج

رغتماعتالمیت یعل.درواقع(Unver, 2015: 9)کاهدینمهارادولزوماًنزاعقدرتمیانآن

یاستتاراهبتردی.گاهبرد.م،روابطایندوکشوربیشتر2131همکاریاستراتژی درسال

هابیشترنمایتانگرکشورفاقددستورکارسیاسیمشترههستندومنافعوعالیقآنچنانکهدو

.تحتتچنتینشترایطیرقابتت(Aliriza, & Others, 2013: V1)واگرایتیاستتتتاهمگرایتی

تالشکنندتادستتبتاالرادرشدتبهتاریخیبینروسیهوترکیهسببشدهکههردوکشور

باشند؛بنابراین،ترکیهحضورروستیهرادرستوریهتهدیتدامنیتتوخودداشتههمجوارمناطق

 & Ustun, 2016: 6)بینتدیمینتهدیدخارجیتربزرگمنافعملیوخودروسیهرابهایندلیل

Akturk, 2016: 6.) 

ویتژهدرزمینتهروسیهباانتقاداتمکررازترکیهمبنیبرهمکاریاینکشورباداعش،بته

فضتایمتشتنج»فتهمراهبودکهاینامردرواقع،بتهمعنتایتولیتدوبازتولیتدیت انرلیون

شتد؛یمتویژهازلحاظروانتیبرضدترکیهبودومنجربهافزایشفشاربراینکشوربه«سیاسی

رابتهمداخلتهمستتقیمدراشختانوادهنهدواردوغتانویمبرایمثال،پوتینحتیگامیفراتر

الملتلوی تکانهبزرگدرحوزهبینسازسببکند.اینامرباداعشمتهممیمعامالتنفتی

ینیزبراینعقیدهبودندکهاستراتژیروستیهاعده.Ozel, 2016: 8)همچنیندرونترکیهشد)

یباتکننتده،ستایرکشتورهاراازایتنآنبودکهباترسیمکردنترکیهدرمقامی کشوربی

.(Lucas, 2015: 11)کشورجداسازد

راعاملتوسعهجغرافیایانسانیخودودرمقابل،کردهتایپ.ه.ههاترکمنترکیه،

انگتارد؛ایتندرحتالیاستتکتهروستیهازیمتواقداماتتروریستیهاسازمانراعاملتوسعه

هاراموردهتدفطرف،بهحمایتکردهاوتسلیحآنانرویآوردوازطرفینیزترکمنی 
                                                                                                                                             
1. Compartmentalization 
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ترکیتهقلمتدادشتد.حمایتتروستیهازنیروهتای«تنبیته»قراردادکهدرواقع،ایناقدامجهت

انتدازیکردیسببافزایشتوانتهاجمیونظتامیایتنگتروهوهتدایتآنتانبتهستمتراه

هتتایشتتدودرنتیجتته،واکتتنشتتتربتترضتتدحتتزبعتتدالتوتوستتعهمتتیحمتتالتگستتترده

هتایروستیهبترایمنتزویبههمراهداشت.ایناقدام،تتالشگرایانهمقاماتترکیهراسرکوب

.(Kozak, 2015)کردنبیشتراردوغانازلحاظدیپلماتیت وترستیمآندرمقتاممتجتاوزبتود

توانستآنانرابتهیت نیترویقتویبازدارنتدهتبتدیلمندیکردهاازحمایتمسکومیبهره

ایتکنتدوتقاضتاهایآنتانرابتهکرستیسازدوبهسمتشکلدادنبهکردستانمستقلهتد

هتاهتایروستیه،آننشاند.باوجودتشکی وتردیدنیروهایکردیسورینسبتبتهحمایتت

 ,Micaleff)هایمسکورااهرمفشاریبرایتعقیباهدافشانقراردهنداندتاحمایتمایلبوده

سازدربرابرترکیتهبستازدازنهتوانستازکردهای ابزارفشارومو.روسیههمچنینمی(2016

وامتیازاتفراوانیازاینکشوربگیرد.

هایروسیهدرسوریهخودعاملیبرایمقابلتهمقامتاتآنکتارادرچنینشرایطیسیاست

باداعششد.زیراترکیهرابهایننتیجهرساندکهتتداومحضتورروستیهدرستوریهواستتقرار

برضدنیروهایداعشومخالفتاناستد،بتهمعنتایتتداومبحترانهاینظامیوحمالتپایگاه

ایکهشواهدنیزازگستترشگونهپناهندگانوگریختنبسیاریدیگربهسمتترکیهاست؛به

ایاستتداللکرد.خصوصااینکهعدهاینبحرانبرایرحمالتنظامیهواییروسیهحکایتمی

دربرابرغربومتحدانشاستتفاده«اسلحه»سانی کنندکهروسیهازبحرانپناهندگانبهمی

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

درسوریهبرجریانانرلیدرمنطقهمسلطشدهومتانعایفتاینقتشکلیتدیترکیتهدرانتقتال

رکیهحضورروسیهرامتانعیبترایجنگیتدندرهایدیگراینکه،تانرلیشود.ازجملهنگرانی

وافتزایشS-400دیدواستقرارسامانهموشکیپاتریوتوسامانهموشتکیبرابرپ.ه.همی

زنتیراتهدیتدینزدیت حضورنظامیروسیهدرنزدیکیمرزهایخودوایجادمنطقهگشت

ریهرامغایراهتدافختودکردومبارزهروسیهبانیروهایتحتحمایتآنکارادرسوتلقیمی

.(Kozhanov, 2015: 9)شمردیم

توانتدمیکهداندیمامادرمقابل،روسیهخاورمیانهرااعتالبخشمنافعملیومنزلتخود

شدنبهی قدرتجهانیبزرگازطریقایفاینقشمتؤیروبهرؤیایاینکشوربرایتبدیل



 17 الملل و تحلیل سیاست ترکیه در برابر داعشساختار نظام بین
 

یگریحیاتیبتدلگترددکتهخطتوطکلتیسیاستتسازندهدرآنجامهعملبپوشاندوبهباز

المللراترسیمکند.روسیه،خاورمیانهوبحرانسوریهراسکویپرشومبدأحرکتبرایبین

دانتدافزایشقدرتدراقتصادجهتانیوبرقتراریموازنتهقتدرتمناستبدربرابترغتربمتی

(Haddad, 2015: 18)حیطاستتراتژی ومنتافعگرمچالششدتبهیروسیه،گذارهدف.این

روغربومتحدانترکیهبهافزایشفشارجهتتعمیتقبخشتیدنغربوترکیهاست؛ازهمین

منظتتورتضتتمین،محافظتتتوجلتتوگیریازنفتتوذروستتیهوتتتالشآنبتترایبتتهائتتتالفبتته

یجنوبیناتورویآوردند؛بنابراین،حضورروستیهدرستوریهحرکتتهاجناحسازییباتیب

.تسریعبخشیدOnar, 2016: 12))هابزیآنکارارابهسمتغربورویآوردنبهسیاست



 ای تاثیرگذار بر رویکرد ترکیه در قبال داعش تحوالت ساختاری فرامنطقه
رخاورمیانهبههمراهنحتوهکتنشایحاکمبدرمحورقبلتحلیلتحوالتساختاریِمنطقه

ایدرخصتوصبرخیازبازیگرانموردنظرقرارگرفتودرادامهبهنقشبازیگرانفرامنطقه

شود.تحلیلرویکردترکیهدرقبالداعشاشارهمی


 امریکا
المللاستونحوهتعاملبتاایتنش امریکایکیازبازیگراناصلیساختارنظامبینبی

المللاهمیتزیادیدارد.باچنیننگتاهیبرایهمهکشورهاوبازیگرانصحنهنظامبینکشور

هایاصلیترکیهدرحمایتازداعش،مخدوششدنروابطامریکتاوآنکتارایکیازنگرانی

قرارگرفتنآنکاراازاینامربودهاست.امریکاوترکیتهاززمتانجنتگستردفشارتحتویا

اندوتمایلوافریبترایبتهنمتایشبرمبنایمنافعاستراتژی مشترهداشتهاییقوهمکاری

ستالگذشتتهتتاکنون،ترکیتهبتهیکتیاز22انتد.ازهایمشترهبهنشاندادهگذاشتنارزش

رستدکتهبرایترتتداومیمتترینشرکایامریکادرخاورمیانهبدلشدهاست.امابهنظری نزد

ایکهشتکافگونههادگرگونهشدهباشد؛بهیتواقعترکیه،اینهایخودسرانهبرخیسیاست

و(Bipartizan Policy Center, 2015: 18)میانواشنگتنوآنکارابیشازهرزماندیگریشتد

هایروابطمیانایندوبراینخستینباربهدلیلبحرانسوریهوعرا وعدمتعادلدرسیاست

بَرندهمنتافعامریکتاعمتلکتردهاستت،ترکیهکهدرنقشتحلیلهایداخلییباتییبداخلیو
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یباتوآشفتهشدهاست.درواقع،اینمسائلبهمنبعمهتمناستازگاریمیتانایتندوبیشدتبه

.(Uzgel, 2015: 55)بازیگرتبدیلگشت

هایداخلیترکیهمبنیبرمغایربادمکراسیولیبرالیزاستیونوسیاستتختارجیسیاست

هتایگرایانهوعدمپیوستنبتهائتتالف،ستببشتدتتاازچشتممقامتاتامریکتا،ازارزشفرقه

آوردنبتهدستتدمکراتی دورشودومنافعواشنگتنرادرمنطقهبهخطراندازد؛برایمثال

تعدادکرسیاندهدرشورایامنیتسازمانمللنتیجهخشمیبودکهامریکاواتحادیهاروپتا

یتتازحماعتدمویژهدرحمایتتازداعتشوهایداخلیوخارجیترکیهبهسیاستنسبتبه

 :Hinnebusch, 2015)تاازاینطریقبهتنبیهآنکارااندبرآمدهدرصدداندومردمکوبانیداشته

گویتد:کتهاودرابتتدااردوغتانرانتوعیازرهبترایمتیبپردازندویااوبامتادرمصتاحبه(19

دیدکهپلیبرایاتصالغربوشر است،امااواکنتوناردوغتانرایت رومییانهممسلمان

.(Zanotti, 2014: 2)بیندیمناکاماقتدارگرا

دهتدکتهدرصتورتاستتمرارسیاستتدرگزارشتینشتانمتی3پالستیپارتیزانبیمرکز

هایزیررااتخاذکند:ینهگزتواندبرخیآنکارا،امریکامی

 اهدراقلیمخودمختارکردستانتأسیسکنتد.استتقراریت گزینتهجتایگزینی پایگ

 کاست؛یمازپیشیشببرایاینجرلی دراقلیم،اعتمادامریکارانسبتبهترکیه

 ها؛هایحمایتیبهکم کردهاوافزایشهمکاریباآنیپایگاهدهسازمان 

 هتایآنتاندرلیلکم هایتروریستیبهدخارجکردنپ.ه.هازفهرستسازمان

 مبارزهباداعشوکسباعتمادغرب؛

 ایهتایمنطقتهایدیگروجدیدبرایایفتاینقتشدرسیاستتجستجویبازیگرمنطقه

توانستندبابهبودبخشیدنبهوضتعیتیبتاتوتوستعهمثل،اردنوآذربایجان.اینکشورهامی

(Bpartizan Policy Center, 2015: 9)کاگاهیمطمئنبرایامرییهتکخود،بهشریکیمعتمدو

 جهتتأمینمنافعاینکشوربدلشوند.

حمایتنظتامیامریکتاازآنتانیجهدرنتهایترکیه،شیعیانعرا بودکهازدیگرنگرانی

پنداشتتندکتهاگترشتدند.مقامتاتآنکتارامتیهاقدرتمنتدترمتییسندربرابرداعشبهنسبت

امتقویتیخودنسبتبهارتشعرا کهتحتتسلطشیعیانقراردارنتد،ادامتهامریکابهایناقد
                                                                                                                                             
1. Bpartizan Policy Center 
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شتوندوازطرفتییت تغییتردرموازنتهتترمتیایتروحاشیههابیگانهطرف،سنیدهدازی 

شودکهدرنهایت،قدرتایرانرادرعرا ارتقتاخواهتدداد؛قدرتبهسمتشیعیانایجادمی

گیتریچنتینآوربرایترکیهکهاینکشوربهدنبالپرهیزازشتکلجشاتفاقیناخوشایندورن

هاییهممطرحبودکهمقاماتواشنگتن،نظترمستاعد.همچنینزمزمه(Tol, 2014)وضعیبود

،نتامزد3پتلراناند.بهعنوانمثالدرمقطعیوفضایذهنیمطلوبینسبتبهکردهاپیداکرده

زایتدهاستتقاللکردهتاوحمایتتازایتنایتدهوفعلیتتخواهریاستتجمهتوری،ایجمهور

.(Bengio, 2015: 101)راندبخشیدنآنسخن

بلندمتدتیسیاستیهاتفاوتدرچنینشرایطیترکیهاحساسکردبهامریکانیازداردو

رپذیرنیستکتهنفتوذامریکتادکشاند.درواقع،اینامکانیمبستبنمیانایندو،ترکیهرابه

سیاستخارجیآنکارانادیدهگرفتهشدهوسیاستخارجیاینکشتورمنفصتلازآندانستته

«تنها»المللیمتفاوتایندوستانقدیمی،ترکیهرادرنظامبینهانگرششود؛بنابراینمنافعو

ترباامریکااست.بدوناتحادبای ی نزدگذارد.ترکیهمحتاجبرقراریرابطهنزدی ویم

.بتهواقتع(Sevi, 2014: 5)شوددرتبزرگ،ظرفیتترکیهدرمنطقهبهمرزهایشمحدودمیق

ترکیهبهحفظروابطاستراتژی باامریکاجهتتأمینمنافعاساسیزیرنیازمنداست:

 هایمالیواقتصادیامریکابویژهدرنهادهایمالیمانندبان جهانی؛نیازبهحمایت 

 یاروپا؛جمعدستهرناتویانظامامنیتحفظجایگاهمناسبد 

 اعمالفشاربهاتحادیهاروپابرایپذیرشعضویتترکیه؛ 

 استفادهازتواننظامیامریکابراینوسازیسیستمدفاعیارتشباهتدفحفتظبرتتری

 نظامیترکیهبرهمسایگانخود؛

 داریواقتصادجهانی؛یهسرمانظامبهورود 

 یکابرایکسبامتیازهایاقتصادیدرمنطقه؛استفادهازاعتبارامر 

 نیازبهامریکادربرابرهژمونیروسیهدرمنطقه؛ 

 هایامریکادرنفوذسیاسیواقتصتادیوفرهنگتیقدرتمندانتهبترمندیازحمایتبهره

 (.11-3132:12منطقهاسیایمرکزیوقفقاز)حسینیودیگران،

خواهتدبتهکشتورشیت یمتکندکتهاگتراردوغتاناستداللمی(Balci, 2014)بالسی
                                                                                                                                             
1. Raun Paul 
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فرصتبرایحلمشکالتامنیتیدرخاورمیانهبدهتد،یت رابطتهجدیتدبتاغتربضتروری

تنهاییوبتدونهمکتاریاستتوارونماید.بحرانسوریهوعرا نشاندادهاستکهترکیهبهیم

زایبرآمتدهازنتاامنیتوانتدامنیتتختودراضتمانتکنتد.محتیطقویبامتحدانغربتینمتی

گتردگذارانترهرابهتفکربازگشتوعقتبسیاستحامیانهترکیهدربرابرداعش،سیاست

یسیاستخارجیباهدفاحیایجایگاهترکیتهازطریتقواقعگراواداشت.بازگشتبهسنت

بتاقرارگرفتندرخطوطسنتی؛یعنیقرارگرفتندرکنارامریکتاوبهبتودبخشتیدنروابطتش

هایکلیدیمنطقه.قدرت

بتاایتتنحتالرونتتدهایحمتایتیویتتاروامتداریترکیتتهدربرابترداعتتشستببشتتدکتته

اتحادیهاروپادستخوشتحتولگترددوبازتولیتد-امریکا-جویانهترکیهساختارهایهمکاری

رجیپذیریسیاستخاکهیکیازلوازمضروریامکاناینساختارهامتوق شوند.ازآنجایی

است،مقاماتترکیتهتتداومسیاستتحامیانتهدربرابتر«المللیسازگاریبین»ونیلبهاهداف؛

المللومنافعامریکاوانتظاراتاتحادیهیافتنتد؛داعشرادرناسازگاریهرچهبیشتربانظامبین

دلیتلد؛بتینمتویمتآوریتانزپذیرووافیبهمقصودنبود،بلکهروتداومآندیگرامکانازاین

والبتهاتحادیه(رادربهترینحالتت)نیستکهبرخیتحلیلگرانماهیتروابطامریکاوآنکارا

.(Delay, 2016: 5)کندتوصی می«مدیریتتنش»


 اتحادیه اروپا
باشتدکتهترکیتهطبتقالمللاتحادیتهاروپتامتیازدیگربازیگراناصلیساختارنظامبین

ژی تالشزیادیرابرایپیوستنبهایناتحادیهانجامدادهاستت.بتاایتنسیاستعمقاسترات

سانی سدومانعبتزرگجهتتپیوستتنهایداخلیوخارجیآنکارابهحالبرخیسیاست

یقتوفشتاربهایناتحادیهعملکردهوباع شدهکتهاتحادیتهاروپتابتهدونگرانتییتااهترم

(Talbot, 2015: 92)ازورودترکیهبهایناتحادیهبرسد.اولینمورد،مربتوطبتهجهتممانعت

شد.درواقع،حمایتازداعشبتهمعنتایشکستتحتزبعتدالتوتحوالتدرونیترکیهمی

توسعهدرادعتایمبنتیبتردمکراستیواحتترامبتهحقتو بنیتادینشتهروندیوبرختورداری

هاینسیاستمنجربهافزایشفشتارها؛چراک(Bakiner, 2014: 54)شهروندانازاینحقو بود

وانتقاداتواعتراضاتداخلتیودرنتیجتهرویآوردندولتتبتهسیاستتسترکوبونقت 
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محتدودآزادیبیانشهروندانویانق حاکمیتقتانونوفرستایشنهادهتایدمکراتیت و

کتهترکیتهآزادیمطبوعاتشد.اینامرانتقاداتاتحادیهرادرپیداشتوبیتانکتردکردن

یجتادشتدهداخلتیواهتایانتظاراتاتحادیهرابرآوردهنکردهاست.بدترآنکته،محتدودیت

سرکوبمعترضانومحدودیتآزادیمطبوعاتبهنامقانونمبارزهباتروریسم،سببشدکه

درفرآینددمکراتیزاسیونترکیتهستخنبته«ییگراواپس»وی «سیرقهقرایی»ایناتحادیهاز

؛بنابرایندورشدنترکیهازفرآینددمکراتیزاسیونورویآوردن(Onar, 2016: 7)لآوردعم

گرایانهبهتخریبروابطاینکشوربتااتحادیتهانجامیتد؛ایتندرحتالیهایسرکوببهسیاست

همستایگانواستکهرابطهترکیهبااتحادیتهموجتبترفیتعمنزلتتوجهتهایتنکشتورمیتان

مترکیهوبرقراریسیاستخارجیمثبتوسازندهشتدهبتودواردوغتاننیتزتقویتقدرتنر

ستود.یمنامیدومی«انتخابیاستراتژی »اتحادیهرا

ایطورفزاینتدهنگرانیدوم،مربوطبهتحوالتمنطقهواینواقعیتبودکهاینکشوربه

هتاین،ترکیتهبتهدلیتلحمایتتیباتیمنطقهدرحالغر شدنبود.عالوهبرایتدرمرداببی

پوشتیازانتقتالهایشورشیدرسوریهوچشتملجستیکیومالیبرایگسترهوسیعیازگروه

هتاینظمتیعامتلآشتوبوبتی»ی،ختودبخشتیازختارجنامشروعوغیرقانونیجنگجوهای

ترستیمتلقیشد؛ایندرحالیاستکهبدانیماتحادیهاروپانقشجدیدیبرایآنکارا«حاضر

هتاایفتایزهستتهتاوکردهبودمبنیبراینکهی نقشبسیارفعالدررابطهبامدیریتدرگیتری

جایابزارهاینظامی،بهتغییرگفتمانتهدیتددرکندوبتواندبااستفادهازابزارهایاقتصادیبه

.(Angell & Abellan, 2015: 12)محیطخارجیبپردازد

راسببشدتامقاماتاروپاییخواستارایتنامترشتوندکتهترکیتهاهمالومسامحهآنکا

بایدمسیرورودجنگجوهایخارجیراازمرزهایشبهسمتستوریهببنتدد.ترکیتهعتالوهبتر

هتاراتحتتبایستتآنیمتکهقصدبازگشتبهاروپارادارند،دستگیرکردناینجنگجویان

یاطالعاتدرموردآنانبپتردازد.درکتل،آورجمعتعقیبوشناساییقراردهدوبهکسبو

کتتردهتتایافراطتتیاتختتاذمتتینستتبتبتتهگتتروه«عتتدمتستتاهل»آنکتتارابایتتدیتت سیاستتت

(International Crisis Group, 2014: 40)گویتد:.یکیازمقاماتآلمانیدرپارلماناروپتامتی

؛بنتابراین(Middle East, 2016)«غرببایدبهرابطهرمزآلتوداردوغتانبتاداعتشپایتاندهتد»

یاستتدفتاعیوامنیتتیس بتااتحادیهاروپاتقاضاکردکهسیاستخارجیترکیهبایدهماهنگ
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خارجیهمکاریکنتدهایاتحادیهگرددوترکیهبایدبرایایجادسدنفوذیدربرابرجنگجو

(Kap, 2015: 58)هاروپا،تالشترکیه.بههررویدرچنینشرایطیتحتتاییررویکرداتحادی

نمود.برایمقابلهباداعشقابلدرهمی


 جهانی عمومی افکار و المللیینب ینهادها
الملل،نهادهاییچتونستازمانملتلوشتورایامنیتتازدیگربازیگرانساختارنظامبین

هستتتند.بتترایتتناستتاسائتتتالفضتتدداعتتشوکمیتتتهجهتتانیمبتتارزهبتتاتروریستتموکمیتتته

المللتیدرجهتتمبتارزهبتاهتایبتینروریسمشورایامنیت،مهمتتریننهادهتاوستازمانضدت

نته2311تروریسمداعشوپیکارجویانخارجیهستند.شورایامنیتسازمانمللدرقطعنامه

کنتدبلکتهتوصتی متی«غیرقتانونی»و«نامشتروع»تنها،پیکارجویانخارجیداعشرانیرویی

خوانتد؛بنتابراین،ایتنهایتروریستیرانامشروعوغیرقانونیمتیازماناعضایخارجیسهمه

دانتد.هامتیکشورهایعضوراموظ بهاتخاذابزارهایخاصبرایمبارزهباآنسازمانهمه

هابایداتختاذکننتد،ممانعتتازمستافرتبینتادولتیتریناینابزارهایضروریکهدولتمهم

هایقانونیبرایآنان،مقابلهباهرگونهعاملتحریت کننتدهدیتپیکارجویانواعمالمحدو

آنچتهنیتاز»تروریسموهمچنینجلوگیریازتأمینمالیجنگجوهابود.ایتنمتوارد،درقالتب

المللجهتمبارزهبتاتروریستمدرهایالزامیبرایجامعهبین،دستورالعمل«استانجامپذیرد

.طبیعتتاترکیتهبتهعنتوانیکتیازاعضتایجامعته(Yalcinkaya, 2016: 32-41)نظرگرفتهشتد

المللملزمبهرعایتایندستورالعملاست.بین

ازطرفدیگریکیازمسائلمتساطعازسیاستحامیانهترکیهدربرابرداعش،فشتارهاو

.تغییرنگرشافکارعمومیجهانیوایجادفضایذهنتینامستاعددرمتوردترکیتهبتودهاستت

طورمتناوببهانتقادازترکیهبهدلیلحمایتتازایتنگتروهوهاومطبوعاتجهانبهحکومت

هایخارجیازمرزهایشوعتدمتمایتلبتهعاجزبودندرمسدودکردنجریانورودجنگجو

گرانومطبوعاتجهتانحلاینمسئلهوانفعالدولتدربحرانکوبانیپرداختهبودند.تحلیل

،طلبانتهجتاهگرایانه،حزبعدالتوتوسعهدرمقاممجریی سیاستخارجیفرقهبهترسیم

یستمدرخاورمیانتهرویاسالمپتانهایسیاسیومجریسیاستنوعثمانیسمویتایباتییبعامل

هایسرییرهخوهاسماجتاستکهشدهواردآوردند.ایناتهامنیزدرسطحجهانیبهترکیه
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هتایپوشتیبتهستازمانفاسد،سببشدتاانکارابانوعیسیاستتچشتماینکشوربرایحذ

هتاییتکثتریابنتدوایتناهمتال،چنتینگتروهیجهدرنترادیکالوافراطیچونداعشبنگردو

تالشکنندتانیروهایکردیرامنکوبکنند.

دادکتهیجیازاسالمسنیراترواچهرههمچنین،اقداماتداعشبهلحاظایدئولولی ؛

درتعارضوتفاوتکاملباسیماییکهترکیهدرصددنشاندادنازاسالمستنیبتهدنیتابتود،

ترویجی نگاهوتصویرمنفیازایناسلوبسیاسیشد.بتاتوجتهبتهسازسببقرارگرفتو

ایجتتادایتتننگتترشوانتقتتاداتواخبتتارمطبوعتتاتدرمتتوردانتقتتالجنگجوهتتایختتارجیو

تتوانازمرزهایترکیهوعبورنیروهایداعشازسراسترمرزهتایایتنکشتور،متیتسلیحات

یجتادشتدهبتود.ادرافکارعمومیجهتانی«ذهنیتضدترکی»گونهاستداللکردکهی ینا

یروامدارانتهترکیتهدربرابترایتنستازمانگستترشهتانگرشاینذهنیتبهدلیلکهآنبدتر

.Kap, 2015: 53))یافتمی


 گیری یجهنت
و«اییوتوپیتایمنطقته»بحرانسوریه،فرصتتاریخیبترایآنکتارابتودتتابتهترجمتان

خودنایلآید.اینهدفخوشایند،سببشدکهاینکشوربتهحمایتتو«امپراتوریعثمانی»

جویانهبااینهایتروریستینظیرداعشرویآوردوسیاستیهمکاریاستفادهابزاریازگروه

روهرارقمبزند،امابهمرورزماناینسیاستبهپادگفتمانخودبدلشدکهاشعاربهتغییریگ

دارد.عناصتر«تحتوالتستاختاری»بزرگداشت.دالیتلعمتدهومهتمایتنتغییتر،ریشتهدر

المللتیملتزمایدرترکیبباهم،معرفی نظاموساختاربینایوفرامنطقهساختاریمنطقه

گونهترکیهدربرابترداعتششتکلایترکیهبودوتحتتأییرایننظام،هویتدشمنکنندهبر

گرفت.

اصتتل»ایخاورمیانتته،بتتهمثابتتهموجودیتتتوهویتتتمختتربداعتتشدرستتاختارمنطقتته

دهیمجتددعناصتریازجملتهنیروهتایکتردی،محتوربودکهمنجربهسازمان«بخشیسامان

موقعیتت»ساختارشدکتهبراستاسآن،ایتنعناصتردرمستیرِمقاومتوحضورروسیهدراین

و«جتوستیطره»قرارگرفتند.درپندارمقاماتآنکارا،سرشتاینواحدهابهسرشتی«فرادستی

تبدیلشدکهاینامرمنجربهتوزیعنابرابرمنابعقدرتبهضررترکیتهوبتهنفتع«طلبقدرت»
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ساختارخاورمیانهبدلستازد.ایتن«قطب»انستآنرابهتواینواحدها،بویژهایرانشدکهمی

گرفتت؛بنتابراینبودکهبابطبعترکیهقترارنمتی«ایمنطقهجویانهساختارسیطره»امر،معرف

ترکیهباتندردادنبهنتوعیسیاستتهتابزیامیتدواربتودکتهدرپنتاهضتدیتبتاداعتشبته

ایِضتدهژمونِترکیتهازهژمتونشتدنِعناصترِمنطقتهایدربرابراینعناصرنایلآیدوموازنه

جلوگیریکند.

گرایانتهوهتایفرقتهای،عناصراینساختاربهدلیلسیاستدرسطحساختارهایفرامنطقه

بتهختودگرفتتکتهبعتد«طردکننتده»و«فشتارآور»هایاردوغان،متاهیتیشتدیداًسریخیره

کهبهواقع،بهمعنایازبینرفتتناعتمتادواعتبتارونمودآنبرجستهمی«هنجاری»و«ارزشی»

وجههمعقولترکیهدرنزدعناصراینستاختار)افکتارعمتومی،اتحادیتهاروپتا،امریکتا(بتود؛

المللسببشدکهترکیهبهمبارزهباداعشرهنمتونشتودتتاآورنظامبینبنابراین،حالتالزام

رو،برستازیهتایختودبزدایتد؛ازایتنردوازنگرانتیترقرارنگیدرمعرضفشارهایگسترده

سیاستت«شترطیشتدن»تتوانسیاستهابزیوپیوستنترکیهبهنهادجنگیضتدداعشرامتی

خارجیآنکارادانست؛بدینمعناکههمانندسیاستحامیانهکهدرتتوازیبتاسیاستتامریکتا

آوربودهاست.المللیالزامازساختاربینقرارداشتومتأیرازآنبود،سیاستهابزینیزمتأیر

هایامریکاقترارداردوقتدرتواستوتحتتأییرسیاست«درجهدو»ترکیهصرفاًکنشگری

هایمستقلنداشت.باتوجتهبتهایتنمباحت ،بتهنظترفضایمانورچندانیبرایاتخاذسیاست

وملتیامنیتتومنتافعبترنتاظرهایآنکارادرقبالداعتش،سیاستدرتجدیدنظررسدکهمی

ازبرآمدهوانقالبیتجدیدنظرطلبی»ی نهاسترفتهومنزلتتحلیلموقعیتبازیابیقدرت،

تروریستمبامبارزهنیتترکیهتوانگفتکهبهعبارتدیگر،می.«ستیزیتروریسمواقعیاراده

بتهاجبتاربتهستمتجود،موپیشآمدهنظمساختاریچهارچوبدربلکهاینکشورندارد.را

رونتدهایازوختودپرداختتهموقعیتتوقتدرتبتازتوزیعسیاستهابزیستو یافتتتتابته

ذهنیتتیدارایترکیتهمقامتاتکتهکتردبیانبدینترتیبشایدنتوان.کندجلوگیریآورزیان

متورداشتارهمقطتعدرراذهنیتتایتنموجتودروندهایستاختاریبلکههستند،ستیزتروریسم

کردکهخودرادرمقابلداعشتعری کنند.ایجادآناندر(ائتالفبهپیوستنزمان)





 37 الملل و تحلیل سیاست ترکیه در برابر داعشساختار نظام بین
 

 منابع 
 فارسی -الف

کتتارگزاردرسیاستتت-چهتتارچوبتحلیلتتیستتاختار»(،3131آقامحمتتدی،ابتتراهیم،) -

 .2،سالششم،پاییز،شمارهسیاسیعلومپژوهشنامه،«خارجیایران

فصتلنامه،«لیسمورویکردهایرقیببهسیاستخارجیرئا»(،3113اسدی،علیاکبر،) -
 .21،شمارهراهبرد

المللوتحرهسیاستخارجیساختارنظامبین»(،3131امینی،آرمینورضاذبیحی،) -

 .31،شماره2،سالسیاسیمطالعاتفصلنامه،«اردوغاندرخاورمیانه

الملتل؛ازوالرشتتاینتتاستاختارگراییدرنظریتهروابتطبتین»(،3111احمدی،حمید،) -

،شتمارهپیتاپی1،شتماره11،دورهسیاسیدانشگاهتهرانعلوموحقو دانشکدهمجله،«والتز

3111. 

نظریتتهوالتتزوسیاستتتختارجیایتتران:مطالعتته»(،3113حتاجییوستتفی،امیرمحمتد،) -

،،ستالشتانزدهمختارجیسیاستتفصتلنامه،«ایدورانجنگستردوپستاجنگستردمقایسه

 .2زمستان،شماره

نگاهبهغربدرسیاستتختارجیترکیتهدر»(،3132حسینی،سیدهمطهرهودیگران،) -

 .1،شماره3،سالاسالمجهانمطالعات،«2121-2132دورانحزبعدالتوتوسعه

تبیینکارآمدومطلوبازسیاستتختارجیدربستترنظتام»(،3111رضایی،علیرضا،) -

 .32،شمارهراهبردفصلنامه،«المللبین

المستلمیندررویکرداختوان»(،3132صادقیاول،هادیوچیتسازیان،محمدرضا،) -

،ستالاول،بهتاروالملتلبتینسیاستتایرانتینامتهپتژوهش،«قبالفراینددموکراستیدرمصتر

 .2تابستان،شماره

،32پ،چتاالملتلاصولسیاستختارجیوسیاستتبتین(،3111قوام،سیدعبدالعلی،) -

 تهران:سمت.

،تهتران:31،چتاپالملتلتحولدرنظریههتایروابتطبتین(،3132مشیرزاده،حمیرا،) -

 سمت.

 



 (11)پیاپی  31 زمستان، 31شماره  ،تمشهسال های راهبردی سیاست،  پژوهش  فصلنامه 31
 

 منابع الکترونیکی

ائتالفعلیهداعش؛جایگاهایرانوشورایامنیتدرراهبرد»(،3132رمضانی،امیر،) -

 (.2/32/3131بهتاریخ)http://www.tabnak.ir/fa/news/436379،بازیابیشدهاز:«اوباما

،بازیتابیشتدهاز«ایج.ا.ابحترانعترا وقتدرتمنطقته»(،3131مرادی،عبتداهلل،) -

 (.2/32/3131بهتاریخ)/http://mtrd.ir/pageسایت

 

 انگلیسی -ب
- Altunisik, Meliha, (2015), “The AKP’s Middle East Policy: Amidst 

Domestic and Regional Chalenges”, in, the Uncertain Path of the New Turkey, 
by Valeria Talbot, Istituto per Gli Studi Di Politica Internazionale, Milan.  

 
- Aliriza, Bulent and Others,  (2013), “The Turkey, Russia, Iran Nexus 

driving forces and strategies”, Center for Strategic and International Studies, 
at: https:// csis-prod. s3. amazonaws. com/s3fs-public/ legacy_files/ 
files/publication/130318_Flanagan_TurkeyRussiaIran_web.pdf. 

 

- Angel, Miguel & Medina Abellan , (2015), “Turkey and the Middle East 
kaleidoscope”, Documento de Opinion, at: http://www.ieee.es/publicaciones-
new/documentos-de-opinion/2015/DIEEEO127-2015.html. 

 

- Bagci, Hüseyin   and suay Nilhan Açi kal n, (2015), “From Chaos to 
Cosmos: Strategic Depth and Turkish Foreign Policy in Syria”, Springer 
International Publishing Switzerland, at: https:// www.researchgate. 
net/publication/330842067_From_chaos_to_cosmos_Strategic_depth_and_turk
ish_foreign_policy_in_Syria. 

 

- Bakiner, Onur, (2014), “Visionary Failur; on Turkey’s Foreign Policy”, 
Center for Policy and Research on Turkey, London, Research Turkey, Vol. III, 
Issue. 12. 

 

- Balci, Bayram, (2014), “A New Turkish Foreign Policy?”, Carnegie's 
Middle East Program, at: https://carnegieendowment.org/2014/08/27/new-
turkish-foreign-policy-pub-56473. 

 

- Balta, Evren, (2016), “The Pendulum of Democracy: The AKP 
Government and Turkey’s Kurdish Conflict”, in, The AKP and Turkish Foreign 
Policy in the Middle East, Middle East Centre, at: 
https://eprints.lse.ac.uk/66139/1/Kaya_AKPForeignPolicy_2016.pdf. 

http://www.tabnak.ir/fa/news/436379
http://mtrd.ir/page/
http://www.ieee.es/publicaciones-new/documentos-de-opinion/2015/DIEEEO127-2015.html
http://www.ieee.es/publicaciones-new/documentos-de-opinion/2015/DIEEEO127-2015.html
https://carnegieendowment.org/2014/08/27/new-turkish-foreign-policy-pub-56473
https://carnegieendowment.org/2014/08/27/new-turkish-foreign-policy-pub-56473
https://eprints.lse.ac.uk/66139/1/Kaya_AKPForeignPolicy_2016.pdf


 37 الملل و تحلیل سیاست ترکیه در برابر داعشساختار نظام بین
 

- Basson, Haythem & Others, (2015), “The Paradigm Shift in Turkey’s 
Syria Strategy”, Centre for Geopolitics & Security in Realism Studies, at: 
http://cgsrs.org/files/files/publications_17.pdf. 

 

- Bengio, Ofra, (2015), “The Kurds and the Islamic State: Redrawing the 
Map in Mesopotamia”, in, From the Desert to World Cities the New Terrorism, 
by Hofmeister Wilhelm, Konrad-Adenauer-Stiftung, Singapore. 

 

- Bpartizan Policy Center, (2015), “Turkey: An Increasingly 
Undependable Ally”, at: https://bipartisanpolicy.org/wp-
content/uploads/2019/03/BPC-Turkey-Alliance.pdf. 

 

- Brock, Alexander, (2014), “Turkey: An Emerging Power in a Changing 
Middle East”, International Institute and Global Governance Program, at: 
https://www.cfr.org/content/publications/attachments/Turkey_An_Emerging_P
ower_in_a_Changing_Middle_East_Meeting_Note_8-7-14.pdf. 

 

- Dinçer, Osman Bahad r & Mehmet Hecan, (2016), “The Changing Geo-
strategy of Turkey’s Foreign Policy Along its Southern Border”, Institute for 
Strategic Dialogue, at: https://www.isdglobal.org/wp-
content/uploads/2016/07/ISDJ4677_Turkey_R2_WEB.pdf. 

 

- Delay, Galip, (2016), “Emerging Threats and New Trends in Turkish 
Foreign Policy”, at: https://cdn.americanprogress.org/wp-
content/uploads/2016/06/28133129/TurkishEssay_Dalay.pdf. 

 

- Gunes, Cengiz and Robert Lowe, (2015), “The Impact of the Syrian War 
on Kurdish Politics across the Middle East”, Middle East and North Africa 
Programme, at: 
https://syria.chathamhouse.org/assets/documents/20150723SyriaKurdsGunesL
owe.pdf. 

 

- Haddad, Bassam, (2015), “The Russian Moment via Syria”, in, 
Disrupting the Chessboard; Perespectives on the Russian Intervention in Syria, 
by, Payam Mohseni, Belfer Center for Science and International Affairs, 
Harvard Kennedy School. 

 

- Halhalli, Bekir, (2015), “Turkey’s Rojava Dilemma”, Center for Policy 
and Research on Turkey, London, Research Turkey, Vol. IV, Issue 3. 

 

- Hinnebusch, Raymond, (2015), “Back to Enmity Turkey-Syria Relations 

http://cgsrs.org/files/files/publications_17.pdf
https://bipartisanpolicy.org/wp-content/uploads/2019/03/BPC-Turkey-Alliance.pdf
https://bipartisanpolicy.org/wp-content/uploads/2019/03/BPC-Turkey-Alliance.pdf
https://www.cfr.org/content/publications/attachments/Turkey_An_Emerging_Power_in_a_Changing_Middle_East_Meeting_Note_8-7-14.pdf
https://www.cfr.org/content/publications/attachments/Turkey_An_Emerging_Power_in_a_Changing_Middle_East_Meeting_Note_8-7-14.pdf
https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2016/07/ISDJ4677_Turkey_R2_WEB.pdf
https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2016/07/ISDJ4677_Turkey_R2_WEB.pdf
https://cdn.americanprogress.org/wp-content/uploads/2016/06/28133129/TurkishEssay_Dalay.pdf
https://cdn.americanprogress.org/wp-content/uploads/2016/06/28133129/TurkishEssay_Dalay.pdf
https://syria.chathamhouse.org/assets/documents/20150723SyriaKurdsGunesLowe.pdf
https://syria.chathamhouse.org/assets/documents/20150723SyriaKurdsGunesLowe.pdf


 (11)پیاپی  31 زمستان، 31شماره  ،تمشهسال های راهبردی سیاست،  پژوهش  فصلنامه 31
 

since the Syrian Uprising”. Journal of German Orient Institute, Vol. 56, No. 1. 
 

- International Crisis Group, (2014), “The Rising Costs of Turkey’s Syrian 
Quagmire”, at: https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/the-rising-costs-of-
turkey-s-syrian-quagmire.pdf. 

 

- Jayamaha, ‘Jay’ Buddhika (2014) “A Daunting Triangle: Turkey, the 
Kurds, and the ISIL Threat”, Combating Terrorism Center at West Point, Vol 
7, Issue 11. 

 

- Kozak, Chris, (2015), “Turkey Expands Campain against ISIS and the 
PKK”, Institute for the Study of War, at: 
http://www.understandingwar.org/backgrounder/turkey-expands-campaign-
against-isis-and-pkk. 

 

- Kap, Derya, (2015), “EU and Turkey’s Attitudes Towards the Fight 
Against the ISIS and Foreign Fighters”, Center for Policy and Research on 
Turkey, London, Research Turkey, Vol. IV, Issue 4. 

 

- Kuru, T.Ahmet,  (2015), “Turkey’s Failed Policy toward the Arab 
Spring: Three Levels of Analysis”, Mediterranean Quarterly. Vol 26, Issue, 3. 

 

- Kozhanov, Nikolay, (2015), “Understanding the Revitalization of 
Russian-Iranian Relations”, Carnegie Endowment for International Peace, at: 
https:// carnegieendowment. org/ files/ CP_ Kozhanov_web_Eng.pdf. 

 

- Larrabee F. Stephen & Alireza Nader, (2013), “Turkish-Iranian 
Relations in a Changing Middle East”, RAND Cooperation, at: https:// www. 
rand. org/ content/ dam/ rand/ pubs/ research_ reports/ RR200/ RR258/ 
RAND_RR258.pdf. 

 

- Lowe, Robert, (2015), “The Emergence of Western Kurdistan and the 
Future of Syria”, in, Conflict, Democratization, and the Kurds in the Middle 
East, by David Romano and Mehmet Gurses, Palgrave Macmillan. 

 

- Lucas, Scott, (2015), “The effects of Russian intervention in the Syria 
crisis”, Birmingham, University of Birmingham, at: https:// assets. publishing. 
service. gov. uk/ media/ 57a08991ed915d622c0002a7/DFID-Russia-Syria.pdf. 

 

- Micalef, V. Joseph, (2016), “The Enemy of my Enemy; Russia and The 
Kurds Reshape The syrian Civil War”, at: https://www.huffpost.com/entry/the-

https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/the-rising-costs-of-turkey-s-syrian-quagmire.pdf
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/the-rising-costs-of-turkey-s-syrian-quagmire.pdf
http://www.understandingwar.org/backgrounder/turkey-expands-campaign-against-isis-and-pkk
http://www.understandingwar.org/backgrounder/turkey-expands-campaign-against-isis-and-pkk
https://www.huffpost.com/entry/the-enemy-of-my-enemy-rus_b_9282978


 33 الملل و تحلیل سیاست ترکیه در برابر داعشساختار نظام بین
 

enemy-of-my-enemy-rus_b_9282978. 
 

- Morton, I Ambs & Abramowitz and Eric S. Edelman, Co-Chairs, (2013), 
”U.S.Turkish Cooperation toward a Post-Assad Syria”, Bipartisan Policy 
Center, at: https://bipartisanpolicy.org/wp-content/uploads/2019/03/BPC-US-
Turkey-Syria.pdf. 

 

- Middle East (2016) “Deal with the Devil; Turkey’s Erdogan Threatens 
EU over Recent Criticism”, at: 
https://sputniknews.com/middleeast/201604201038294316-erdogan-eu-
refugees-syria-assad. 

 

- Onis, Ziya, (2014), “Turkey and the Arab Revolutions: Boundaries of 
Regional Power Influence in a Turbulent Middle East”, at: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2298536. 

 

- Özel, Soli & Behlül Özkan, (2015), “Illusions versus reality: Turkey’s 
approach to the Middle East and North Africa”, Policy Brief, N. 200. 

 

- Onar, Nora Fisher, (2016), “The Populism/Realism Gap: Managing 
Uncertainty in Turkey’s Politics and Foreign Policy”, The Center on the United 
States and Europe at Brookings — Turkey project, at: 
https://www.brookings.edu/wp-
content/uploads/2016/07/norafisherturkeyprojectpolicypaper-2.pdf. 

 

- Ozel, Isik, (2016), “Surrounded by trouble, hit by conflict: Turkey and 
its manifold challenges”, at: http:// www. realinstitutoelcano. org/ wps/ 
portal/rielcano_en/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es
/zonas_es/mediterraneo+y+mundo+arabe/ari4-2016-ozel-surrounded-by-
trouble-hit-by-conflict-turkey-manifold-challenges. 

 

- Pillalamarri, Akhilesh, (2014), “Iran’s Important Role in the Future of 
the Middle East”, at: https://thediplomat.com/2014/06/irans-important-role-in-
the-future-of-the-middle-east. 

 

- Park, Bill, (2016), “KRG–Turkey Relations from the KRG’s 
Perspective” in, The AKP and Turkish Foreign Policy in the Middle East, by 
Zeynep N. Kaya, Middle East Centre. 

 

- Salih, Cale, (2015), “Turkey, the Kurds and the Fight against Islsmic 
State”, European Council on Foreign Relations, at: https:// www. ecfr. eu/ 

https://www.huffpost.com/entry/the-enemy-of-my-enemy-rus_b_9282978
https://bipartisanpolicy.org/wp-content/uploads/2019/03/BPC-US-Turkey-Syria.pdf
https://bipartisanpolicy.org/wp-content/uploads/2019/03/BPC-US-Turkey-Syria.pdf
https://sputniknews.com/middleeast/201604201038294316-erdogan-eu-refugees-syria-assad.
https://sputniknews.com/middleeast/201604201038294316-erdogan-eu-refugees-syria-assad.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2298536
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/norafisherturkeyprojectpolicypaper-2.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/norafisherturkeyprojectpolicypaper-2.pdf
https://thediplomat.com/2014/06/irans-important-role-in-the-future-of-the-middle-east.
https://thediplomat.com/2014/06/irans-important-role-in-the-future-of-the-middle-east.


18

8 
 (11)پیاپی  31 زمستان، 31شماره  ،تمشهسال های راهبردی سیاست،  پژوهش  فصلنامه

 

publications/ summary/ turkey_ the_ kurds_ and_the 
_fight_against_islamic_state4043. 

 

- Sevi, Semra, (2014), “Turkey’s Twists and Turns on Syria”, Middle East 
Review of International Affairs, Vol. 18, No. 1. 

 

- Tziarras, Zenonas, (2015), “Shifting the Balance against ISIS, or Why 
Turkey Changed its Mind”, The Euroup Levent Abservatory: at: https:// www. 
researchgate. net/ publication/ 281745649_ 
Shifting_the_Balance_Against_ISIS_or_Why_Turkey_Changed_its_Mind. 

 

- Tol, Gönül,  (2014), “Turrkey: A Relluctant Partner in the Fight against 
the Islamic State”, The Middle East Institute, at: 
https://www.mei.edu/publications/turkey-reluctant-partner-fight-against-
islamic-state. 

 

- Talbot, Valeria, (2015), “The Uncertain Path of the ‘New Turkey’”, 
Istituto per gli Studi di Politica Internazionale – Milan, at: http:// home. ku. 
edu. tr/~ musomer/ research_ files/ Somer, %20ISPI%20Turchia%202015.pdf. 

 

- Unver, Akin, (2015), “Turkey-Russia Tensions: It is Different This 
Time”, at: http://wikistrat.wpengine.netdna-cdn.com/wp-
content/uploads/2015/10/Wikistrat-Turkey-Russia-Tensions.pdf.  

 

- ----------------, (2016), “Turkey’s Policy toward ISIS”, at: 
https://www.wikistrat.com/turkeys-policy-towards-isis. 

 

- Uzgel, Ilhan, (2015), “New Middle East; Turkey From Being A 
Playmaker to Seclusion in the New Middle East”, Center for Policy and 
Research on Turkey, London, Research Turkey, Vol. IV, Issue 1. 

 

- Ustun, Cigdem (2016), “Russia-Turkey: From Honeymoon to Rivalry a 
Return to the Ghosts of the Past?”, Cicero Foundation Great Debate Paper, 
No. 16. 

 

- Yalcinkaya, Haldun, (2016), “Turkey’s Struggle Against the Foreign 
Terrorism Fighters of DAESH”, Center for Strategic Research,Vol XXI, 
Number 1. 

 

- Zanotti, Jim, (2014), “Turkey: Background and U.S. Relations”, 

https://www.mei.edu/publications/turkey-reluctant-partner-fight-against-islamic-state
https://www.mei.edu/publications/turkey-reluctant-partner-fight-against-islamic-state
http://wikistrat.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/10/Wikistrat-Turkey-Russia-Tensions.pdf
http://wikistrat.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/10/Wikistrat-Turkey-Russia-Tensions.pdf
https://www.wikistrat.com/turkeys-policy-towards-isis.


 الملل و تحلیل سیاست ترکیه در برابر داعشساختار نظام بین
18

1 
 

Congressional Research Service, at: https:// fas. org/ sgp/ crs/ mideast/ R41368. 
pdf. 

 


