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در اختیــار گرفتــن فضــا بــه عنوان یــک دارایــی اســتراتژیک ،اولویــت سیاســتگذاری جغرافیایی کشورهاســت.
فضاهــای تجزیهشــدۀ خاورمیانــه کــه بــه دنبــال خــأ قــدرت کشــورهای شــکننده ماننــد عــراق و ســوریه در

خاورمیانــه صــورت گرفتــه ،محلــی از تعــارض و منازعــه را بین ســوژههای جدیــد و ســاختارهای ژئوپلیتیکی

مســلط در خاورمیانــه بــهوجــود آورده اســت .ایــن فضاهــا از ســال  2014میــادی و پــس از حــوادث عــراق
و ســوریه و بــه طــور عمــده در منطقــۀ بینالنهریــن رخ داده اســت .در فضــای آنارشــیک خاورمیانــه ،ترکیــه بــا
اســتفاده از گفتمانهــای ســرزمینی و کارگــزاری گروههــای اســامگرا ،درصــدد عملیاتــی کــردن نوســتالژی

ســرزمینی خــود اســت .از ســوی دیگــر ،ترکیــه بــه علــت ســندروم امنیتــی مرزهــای جنوبــی ،درصــدد تعمیق

بزرگتریــن مانــع بــر ســر مطامــع هژمونیــک آن اســت .بنابرایــن ،گفتمــان ژئوپلیتیکــی ترک-هــا در نواحــی
تالقــی و حفرههــای تاریــک تمدنــی ،بــر لبــه ســاختارهای ژئوپلیتیکــی لــرزان قومــی شــکل گرفتــه اســت.
ایــن تحقیــق بــا نگاهــی تحلیلــی  -توصیفــی و بــا اســتعانت از روش گفتمــان ژئوپلتیکــی ترکیــه در فضاهــای

تجزیــه شــده خاورمیانــه را تحلیــل میکنــد.

واژههای كليدي :ترکیه ،خاورمیانه ،سوژههای ژئوپلیتیک ،گفتمان ژئوپلتیکی  -فضاهای تجزیه شده.
1. hatami5@yahoo.com
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و بســط هژمونــی خــود در خاورمیانــهای میباشــد کــه ایدئولــوژی شــیعی و بســط ژئوپلیتیکــی کردهــا،

گفتمان ژئوپلتیکی ترکیه در فضاهای تجزیهشدۀ ...

چكيده

مقدمه

امروزه کشور ترکیه به علت قلمروخواهی سرزمینی و هویتی در قالب یک گفتمان ژئوپلیتیک،
در صدد تعمیق و بسط هژمونی خود در فضاهای تجزیهشدهای است که در سابق قلمرو

سرزمینی ترکیه و یکی از مهمترین منابع انرژی این واحد جغرافیایی بوده و نوستالژی این
قلمروها در حافظه تاریخی ترکها نقش بسته است .در این راستا ،ترکیه منافعش را از

طریق گفتمانهای هویتی و برندسازی ژئوپلیتیک در فضاهای تجزیهشده در تعامل و تقابل

با سایر کدها پیش میبرد .در فضای آنارشیک خاورمیانه ،ترکیه با استفاده از کارگزاری
گروههای اسالمگرای تندرو درصدد عملیاتی کردن نوستالژی مذکور خود است .امروزه
خاورمیانه به صحنه نبردهای ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک میدانهای منطقهای و کنش حداکثری
کارگزاران ژئوپلیتیک و سیستمهای دوفاکتو آنها در میدانهای محاط بر آنها تبدیل شده است.

برآمدن گروههای تروریستی ،موجد فرصتها و تهدیدهایی برای کشورهای منطقه شده که
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ساختارهای منطقه در پی رصد این فضا در راستای منافع خود هستند .به چالش کشیده شدن

توازن ساختارهای ژئوپلیتیک ،دگرگونی و موجهای جدید دموگرافیک در جغرافیای جمعیتی

خاورمیانه ،تقویت دوقطبی شیعه  -سنی و ظهور تعارضات هویتی و صفگیریهای جدید

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

ژئوپلیتیک از پیامدهای فضای جدید است .از سوی دیگر ،نوستالژی هژمونی در بینالنهرین

برای ترکیه وجود دارد؛ چراکه در بازههای زمانی مختلف این هالل حاصلخیز ،جزئی از
قلمرو ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک آن بوده که ابزار این هژمونی برای ترکیه ،کارگزاری داعش و

تقابل با سایر ساختارها و کارگزاریهای ژئوپلیتیک میباشد .امروز ،فارغ از کالن روایتها و

نگاه ساختارگرایانه ،پارادایمهای غالب در جامعهشناسی ،دیالکتیک و دوگانه ساختار /کارگزار،

خرد /کالن و زمان /فضا الگوهای غالب علم میباشند ( .)King, 2008: 1این پدیدهها را

با استفاده از قدرت نرم و سخت دانست .فضای ژئوپلیتیکی ترکیه مطابق با گفتمانهای

ژئوپلیتیکی در منطقۀ خاورمیانه ،منطقۀ شامات ،بینالنهرین و شبه جزیره عربستان است که

به علت تهدید قلمرو سرزمینی ،فضاهای تجزیه شدۀ حاصل از خأل قدرت ،منابع غنی انرژی
و همسایگی سرزمینی با مؤلفه در حال خیزکردی ،این مقاله ،منطقه بینالنهرین و گفتمان
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میتوان با تعمیم به بُعد سرزمینی و هویتی ،الگوی سیاست جدید ترکیه در منطقه ،بسط
ژئوپلیتیکی ،نوستالژی خاورمیانهای عثمانی و بذل توجه به کارگزارهای جدید ژئوپلیتیک

ژئوپلیتیکی ترکیه در این منطقه را بررسی میکند.
مبانی نظری

فضاهای تجزیهشده و الگوي هژمونيک

توجه به مقولۀ فضا به عنوان یک سرمایۀ استراتژیک در نگاه پست مدرن ،اولویت سیاستگذاری

جغرافیایی کشورهاست .بنابراین ،رصد فضاهای آنارشیک قومی /سرزمینی قسمتی مهم را در

سیاستهای ژئوپلیتیکی کشورها ایفا میکند .در تنقیح فضای تجزیهشده ،باید گفت که این
فضاهای تجزیه شده ،نتیجۀ دولت ملتهای شکنندۀ خاورمیانهای حاصل از مرزهای تصنعی

خاورمیانهای است که مرزهای هویتی ناپایداری دارند .کولوسف و اولوگلین ضمن اینکه از

شبهدولتها به عنوان منادیان ژئوپلیتیک پست مدرن به جهت گفتمانی بودن آن یاد میکنند،
( )Kolosov and O’Loughlin, 1998a: 6بر این باورند که حفرههای تاریک شبهدولتها،1
غالب ًا در محل تالقی بین امپراطوریهای سابق و تمدنها و نیز نواحی که جمعیتی مختلط با
پیچیدگیهای خاص قومی را دارند ،رخ میدهند ( .)Ibid, 1998b :56داوود اوغلو بر این
اعتقاد بود که پیشرفت سیاسی ،اجتماعی و همگرایی اقتصادی بین کشورهای خاورمیانه،

گروههای معارض و سلفی جهت تفوق خود در منطقه در راستای هژمونی و دکترین امنیتی
این کشور ،آنتروپی ژئوپلیتیک و تضعیف میدان شیعی و خرده میدان کردها در خاورمیانه
قابل تحلیل است .به طوری که رقابت ساختارهای ژئوپلیتیکی منطقهای در خاورمیانه بر سر

هژمونی منطقهای است ،هژمونی که نه با جبر ،بلکه با اجماع به دست میآید (Rogers, 1982:

 .)21هژمونی منطقهای در دولتهایی دیده میشود که قدرت کافی را برای تسلط بر دول تابع

که تأثیرات زیانبار رقابت را میتوان با حذف اصل رقابت مهار کرد .در این راستا ،تضعیف
بازیگرانی که دارای ارزشها ،اعتقادات یا رویکردهای سیاسی و استراتژیک مخالف هستند،
در سرلوحۀ کنشهای هژمونیک قرار دارد ( .)Kraig, 2014: 44قدرت هژمون به دنبال ایجاد

نظامی هژمونیک میباشد و درصدد است که اصول اساسی ،هنجارها و قواعد امنیتی را خود
1. pseudo state
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و شبه دولتها داشته باشند ( .)Burges, 1989: 65الگوی هژمونی بر این فرض استوار است
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مهمترین راه غلبه بر مرزهای تصنعی خاورمیانه است .بازی دوگانه ترکیه در سالهای اخیر با
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تعیین کند .بر این اساس هژمون از رژیم-های خود ایجادکننده حداکثر سود را میبرد و
برای حفظ نظم هژمونیک ،کاالهای عمومی را در اختیار بازیگران داخل نظام قرار میدهد

( .)Honghua, 2004: 75هژمون دارای ابعاد مادی ،فرهنگی و سیاسی است .یعنی بازیگری
است که از لحاظ ظرفیت اقتصادی دارای وضعیت تفوقآمیز است .از سوی دیگر ،بر توزیع

قدرت نظامی و سیاسی در مجموعۀ امنیتی مسلط است .اولین معیار در شناسایی نظام امنیتی
هژمونیک در محیط امنیتی ،ساختار مادی است .در ساختارهای مادی که متشکل از دو یا
سه قطب است ،احتمال ظهور نظام هژمونیک باالست .دومین معیار ،تولید کاالی عمومی از
سوی حداقل یکی از بازیگران است .چنانچه در مجموعهای امنیتی حداقل یکی از بازیگران

اقدام به تولید کاالی عمومی به ویژه در عرصۀ امنیتی نماید و هزینهها و مسئولیت امنیتی
دیگر بازیگر محیط امنیتی را بر عهده گیرد .بنابراین ،معیار شناسایی نظام امنیتی هژمونیک در

سطح منطقهای فراهم شده است ( .)Keohne, 1990: 17سومین معیار ،داشتن پیروان است.
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یعنی بازیگر قدرتمند مجموعۀ امنیتی باید دارای پیروانی باشد که این پیروان حاضرند او را

به بازیگری هژمونیک تبدیل کنند .چهارمین معیار ،برخورداری از مکتب فکری و سیاسی

است .بر این اساس ،بازیگر هژمونیک باید دارای مکتب سیاسی و فکری منطقهای و بینالمللی

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

باشد .یعنی برای حداقل یک منطقه ،یک دین یا نژاد ،نقشه راه و ایدئولوژی داشته باشد و

رفتارها و سیاستهای آن در عرصه سیاست خارجی بر پایۀ این ایدئولوژی تنظیم شده باشد.
برای استمرار نظام امنیتی هژمونیک نیز سه ساز و کار باید مورد توجه قرار گیرد :الف) سلطه

تحمیلی مبتنی بر استیال؛ ب) نفوذ مبتنی بر تولید کاالیی عمومی یا ترکیبی از اجبار و رضایت؛
ج) رهبری که از رضایت خودجوش در بخش اعظم بازیگران عضو مجموعۀ امنیتی از طریق

رهبری فکری و سیاسی برخوردار است .این نوع نظم هژمونیک بیشتر جنبۀ خیرخواهانه دارد.

امنیتی است و در نقش قیم در میان بازیگران مجموعه امنیتی عمل میکند (خانی:1381 ،
 .)234الگوی هژمونیک یک الگو براي ايجاد چارچوب امنیتي منطقهاي است که براساس
غلبه منافع يک بازيگر بر ساير بازيگران و کاربرد عملياتي ابزارهاي نظامي و اقتصادي براي

اعمال سياست بازدارندگي طراحي ميشود .براساس این الگو ،صف دوستان و دشمنان از

يکديگر تفکيک ميشود .در این الگو ،رويکردي اجماعي براي مقابله با کشورهاي غير دوست
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سرانجام ،باید عنوان کرد که هژمون بازیگری فعال ،انحصارگرا و بالمنازع در سطح مجموعۀ

وجود دارد و از همۀ امکانات و ابزارهاي مختلف براي محدود کردن مانند دسترسي نداشتن

به فناوريهاي پيشرفته و تجهيزات نظامي استراتژيک استفاده ميشود (واعظی.)33 :1383 ،
در تحلیل مقایسهای شاخصهای مهم برای قدرتهای هژمونیک منطقهای عبارتاند از:

()Nolte, 2007: 15

 -بخشی از یک منطقه که جغرافیایی ،سیاسی و اقتصادی است و حد و مرز مشخصی

دارد.

 -برای رسیدن به یک موقعیت پیشرو در منطقه ،مقاصدی را مفصلبندی میکنند.

 -به صورت قابل توجهی در تحدید حدود ژئوپلیتیکی و سازههای منطقه تأثیرگذار است.

 -قدرت منطقهای ،منابع ایدئولوژیک ،اقتصادی و نظامی را برای پروژه قدرت منطقهای

به نمایش میگذارند.

 -قدرت منطقهای از لحاظ اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی در منطقه نفوذ به هم پیوستگی

دارد.

 -دولتی که نفوذ زیادی در امور منطقهای دارد (پیامدها و اقدامات).

 اعمال این نفوذ به وسیله ساختارهای حکمرانی منطقهای انجام میپذیرد. -برای دول منطقهای به ویژه قدرتهای منطقهای قابل احترام است.

 -هژمون منطقهای نه تنها از منافع خود ،بلکه تا حدودی از منافع منطقهای نمایندگی

میکند.

با توجه به مؤلفههای فوق میتوان گفت که دستور کار سیاستی ترکیه در سالهای اخیر

در راستای تفوق هژمونیک در منطقه است که البته این تفوق نیاز به ابزاری دارد که عالوه بر

منطقه (کردهای عراق )PKK, PYD ،نیز داشته باشد .روابط حسنۀ سیاسی ،امنیتی و اقتصادی
ایران ،عربستان و ترکیه به دنبال تحوالت بهار عرب و بحران در منطقه بینالنهرین رو به

وخامت گذارده است .مناقشاتی که عالوه بر تفاوتهای ایدئولوژیک ،در بسترهای ژئوپلیتیک

منطقهای کشورهای مذکور نمود داشته است .این فضای تقابل ژئوپلتیک  -ایدئولوژیک سه
کشور ،رقابتی هژمونیک را بر سر مدلهای حکمرانی و منطقهای میدانهای مذکور به وجود
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تعمیق منافع ترکها ،زاویهای اساسی با سایر میدانها (ایران ،عراق و سوریه) و خرده میدانهای
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 -در دستور کارهای امنیتی منطقه تأثیرگذار است.
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آورده است که در سیاستهای منطقهای این کشورها مستتر است .از سوی دیگر ،جهت
کنش موفق در منطقه ،این میدانها نیاز به همآوایی کارگزاران ژئوپلیتیک دارند که گرچه فاقد

کنش حداکثری هستند ،ولی میتوانند ساختارهای ژئوپلیتیک حاکم بر منطقه را دچار چالش

نمایند .این کارگزارهای ژئوپلیتیک که در منطقه اقلیتها و قومیتهای مختلف را شامل

میشود ،سبب تغییر رفتار ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک ساختارهای ژئوپلیتک در منطقه میشوند
(عبدالهپور و متقی .)1395 ،برای مثال در حالی که جبهه ترکمنی در عراق و سوریه ،داعش،

ارتش آزاد و گرایشاتی از کردها ،نقش کارگزاری را برای ترکیه ایفا میکنند ،ایران با توجه

به دو گرایش ایدئولوژیک مذهبی و تمدنی ،جناحی از کردها و شیعیان را در مدار کارگزاری
خود قرار داده است .با توجه به اینکه جوامع خاورمیانهای هیچگاه در طول تاریخ ،جوامعی

هؤمون نبوده و متشکل از مذاهب و اقوام مختلف میباشند ،اصرار بر ناسیونالیسم قومی و

دینی ،ذیل هژمونی میدانهای مسلط و تحت لوای دولت  -ملتهای کالسیک امکانپذیر
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نیست .فضاهای تجزیه شدۀ خاورمیانه ابعادی مذهبی  -ژئوپلیتیک نیز دارند .دیجینگ معتقد
است که مذهب و ژئوپلیتیک با یکدیگر در هم آمیختهاند و بینش مذهبی در مسیحیت و اسالم

به مثابه سرزمین مقدس و جنگهای مقدس ،جلوهای از یک ویژگی ژئوپلیتیک میباشند

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

( .)Dijing, 2006: 192خاورمیانه به عنوان نمود این تحول و خیزش اسالمی رادیکال و
قلمروخواهی در بستر خود به طور دائم همپوشانی مذهبی و ژئوپلیتیکی را با خود به همراه
دارد .بنابراین ،ترکیه با اتصال ابعاد قومی ،مذهبی و ژئوپلیتیکی در پی عملیاتی نمودن گفتمان

ژئوپلیتیک خود در فضاهای تجزیه شده خاورمیانه میباشد.
مفاهیم پست مدرن در مرز

خود /دیگری و داخلی /خارجی و حفظ آن برای گفتمانهای امنیت ملی ،مورد شک قرار

گرفت ( .)Ashley, 1987بنابراین ،مرزهای قابل فهم به مثابه سازه-های اجتماعی هستند ،نه

موجودیتهای طبیعی ( .)Newman and Passi, 1998از سوی دیگر ،علم نوین ژئوپلیتیک
در خصوص فرآیندهای ایدئولوژیکی سازههای اجتماعی ،سیاسی ،فضایی و مرزهای فرهنگی
برای تبیین فضای داخلی کشورها ،نظم و انضباط و کنترل سیاسی داخلی میباشد (.)Ibid
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مکاتب انتقادی با زیر سؤال بردن مفروضات دولتمحور بودن و مفاهیمی مانند داخل /خارج،

بسیاری از جغرافیدانان سیاسی ،ایده اشلی را درخصوص سیاست خارجی به عنوان سیاست

پراکتیستی تولید مرزی در عرصه عملیاتی و انتخاب موضوع پژوهشی و یک پایه مفهومی را
در ژئوپلیتیک انتقادی پذیرفتهاند ( .)Daiey, 1990; Dodds, 1984ژئوپلیتسینها ،نقش مرزها

را بر فرآیند دولتسازی و قلمرو سرزمینی ،بسیار مهم میدانند و استدالل میکنند که مرزها
در ایجاد یک قلمرو و اعمال سرزمینی نقشی تعیینکننده دارند ( .)Sack, 1986پاسی از مرزها
به عنوان نهاد و سمبل یاد میکند .ایده نهادگرایی او به مفهومسازی مرزی به عنوان پدیدهای

که نه تنها بر روی لبهها ،بلکه بر روی قلمروها کشیده شده ،منجر شده است (.)Passi, 2011

او تحت تأثیر نظریههای فرهنگی و روابط بینالملل ،نشان میدهد که ما و دیگران (& we

 )otherچگونه میتواند تبدیل به اینجا و آنجا (  )here & thereشود .از نظر تحلیلی ،سازههای

نمادین فضا ،قلمرو سرزمینی و مرزها ،مبتنی بر دیالکتیک بین دو زبان (زبان همگرا و زبان
تفاوت) میباشد .در حالی که زبان همگرا با هدف همگنسازی محتوای آگاهی فضای جمعی

و تجربیات است ،تالش زبان تفاوت ،تمایز این تجارب همگنساز از دیگران است (.)Ibid
جدول  .1چارچوب تحلیلی برای اشکال همگرایی و تمایز در قلمرو فضایی  -اجتماعی
همگرایی مرزی

همگرا در قلمرو سرزمینی

تمایز بین ما و دیگران

تمایز در قلمرو سرزمینی

we
other

اصطالح مرز ،اغلب به صورت مترادف با واژگانی همچون " "boundaryو ""frontier

به کار میرود .البته تمامی این واژهها ،محدودیتها و موانع را توصیف و تقسیم یا جدایی در
فضا را نشان میدهند .امروزه واژۀ مرز به یک خط قانونی در فضا اشاره دارد که فرهنگها

که در قرن هفدهم به وجود آمد ،مشتق از کلمه “ ”bondء ( )limitاست .همچنین ،از کلمه

" ،"bonnariumیعنی یک قطعه زمین با محدودیتی قطعی مشتق شده است،"boundary" .

مفهومی خطی و یک نشانهگذاری با یک جنبه خاص میباشد ( .)Haselberg, 2010در اینجا
دو " "boundaryاز یکدیگر قابل تشخیص میباشند "boundary" .طبیعی که از ویژگیهای

طبیعی مانند رودخانهها ،کوهها یا خطوط ساحلی پیروی میکند ()Konard & Nicol, 2008
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و ملتها را از یکدیگر جدا میسازد ( .)Anderson & Odowed, 1999واژه ""boundary
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here

there
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و " "boundaryمصنوعی که توسط سوژههای سیاسی یا اجتماعی و برای تمایز میان اقوام،

مذاهب ،زبانها و تفاوتهای امنیتی یا حقوقی ،ایجاد و باعث قطع چشماندازهای طبیعی
میگردد ( .)Haughton, 2009واژه " "frontierنیز در قرن چهاردهم و برای تعریف مناطق

بیطرف بین امپراطوریها و دولتها و شکل دادن به سرزمینهای خالی ،تجزیه شده و مناطق
کم سکنه مورد استفاده قرار گرفت (( .)Haselberger, 2010: 64بنابراین ،در این واژه ما به
نواحی میپردازیم که قب ً
ال کسی در آن ساکن نبوده و از آنجا که مراد این پژوهش از فضاهای

تجزیه شده ،فضاهایی جغرافیایی است که در آن اقوام گوناگونی زیست میکنند ،بنابراین

واژه " "frontierاز دستور کار این تحقیق خارج میگردد) .اهمیت اصلی واژههای مذکور،
مشتق از اثرگذاری آنها در تعریف ،طبقهبندی ،ارتباطات و کنترل قلمرو ،به معنای انتقال و

ارجاع چیزها به فضای خاص و تنظیم حرکات مرزی و دسترسی به مناطق ویژه داخل /خارج
میباشد ( .)Sack, 1996: 67بر این اساس ،مرزها به طور سنتی ،نقش نظمدهنده جامعه را
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ایفا میکنند ( .)Popescu, 2012: 8به طور کلی ،مرزها دارای معانی مختلفی میباشند که از

زمان به زمان ،مکان به مکان ،فرهنگ به فرهنگ و زبان به زبان متفاوت است .با توجه به

موارد فوق و واژۀ تعریف مرز ،یعنی مناطق بیطرف بین امپراطوریها و دولتها در مناطق

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

خالی ،تجزیه شده یا کم سکنه و مرزهای مصنوعی که توسط سوژههای سیاسی یا اجتماعی و
برای تمایز میان اقوام ،مذاهب و زبانها ایجاد میگردد ،گفتمان ژئوپلیتیکی ترکیه بر این بستر،

شکل و فضاهای تجزیه شدهای را در شمال عراق و سوریه برای قلمروخواهی خود در نظر

گرفته است .منطقه بینالنهرین با توجه به نفوذ پانصد ساله ترکیه ،سنی بودن منطقه ،عادتواره
مردم این نواحی ،جغرافیای غنی انرژی این منطقه از منابع آبی و نفتی ،قلمروخواهی جدید
کردهای عراق و سوریه در فضاهای تجزیهشده مهمترین چالش امنیتی ترکیه خواهد بود

 ،potamiaبه معنای رودخانه تشکیل شده و به معنای بینالنهرین یا سرزمین بین رودخانههای
دجله 1و فرات 2میباشد ( .)Killot, 1994: 116; Hillel, 1994: 97-98این منطقه قسمتهایی
از خاک سوریه ،جنوب شرق ترکیه و تمامی شمال عراق را دربرمیگیرد که به علت بکر
1. Tigris
2. Euphrates
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(متقی ،عبدالهپور و دیانت .)245 :1395 ،بنابراین ،سیاستهای امنیتی ترکیه در منطقه ،بُعدی
مزوپوتامیایی دارد .مزوپوتامیا منبعث از زبان کهن یونانی و از دو کلمۀ  ،mesoبه معنای میان و

بودن ظرفیتهای بالفعل و بالقوه آن ،گهواره تمدن 1و هالل حاصلخیز 2نامیده شده است
( .)Beamount, Blacke & Wagstaff, 1998: 362مزوپوتامیا در حال حاضر از جنوب به
عربستان ،از شمال به ترکیه و از شرق به ایران محدود میشود و بنابراین عرصۀ تقابل این

هژمونهای منطقهای است .این منطقه از آنجایی که خواستگاه ادیان الهی ،مهد تمدن و دارای
یک جغرافیای خالق است ،بستر مناسبی برای نضج ایدئولوژیک مکاتب قدسی میباشد .از
سوی دیگر ،نظر به اقتصاد انرژی در منطقه یعنی حوزههای نفت و گاز و دو رودخانه دجله و

فرات که تمامی منطقه را مشروب میکنند ،محل منازعه حوزههای تمدنی و رقابت ژئوپلیتیک

میدانهای منطقهای است (متقی ،عبدالهپور و دیانت.)1395 ،
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نظر به مفاهیم گفتمان ،مفصلبندی و هژمونی و تسری این مفاهیم به حوزههای جغرافیایی،
جنسیت ،منافع ،بازتولید ،تبعیض ،نهاد ،طبقات اجتماعی فارغ از ایدههای تحلیلی مانند قدرت
اجتماعی ،گروهها و نهادها استفاده میکند .کلیت ساختاربندی شدهای که از عمل مفصلبندی

شده حاصل میشود ،گفتمان نامیده میشود .گفتمانها در واقع منظومههای معانی هستند که
در آنها نشانهها با توجه به تمایزی که با یکدیگر دارند ،هویت و معنا مییابند (Hwarth,
1. cradle of civilization
2. fertile crescent
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شکل  .1فضاهای تجزیهشده و اهداف ژئوپلیتیکی ترکیه در مزوپوتامیا

 .)2000: 101مفصلبندی نیز به گردآوری عناصر پراکنده و ترکیب آنها در هویت و گفتمان نو

میپردازد ( .)Ibid: 163دو مفهوم گفتمان و مفصلبندی با هژمونی شکل میگیرند .زیرا هویتی
که در یک گفتمان به عامالن اجتماعی داده میشود ،تنها با مفصلبندی در یک صورتبندی

هژمونیک به دست میآید .الکالو تالش پروژههای سیاسی برای تثبیت گفتمانهای محدود
و معین را اعمال هژمونیک مینامد که شامل دو مؤلفۀ وجود خصومت و نیروهای متخاصم

و بیثباتی مرزها میباشد ( .)Hwarth, 2000: 110در گفتمان ژئوپلیتیک ،عناصر سختی
مانند مرز و مکان به حاشیه و ژئوپلیتیک قومی ،فکری ،فرهنگی و انسانی برجسته میگردند.

بنابراین ،مکان جای خود را به فضا میدهد .در مطالعات جغرافیایی ،فضا موجودیتی مادی
دارد که در شکلگیری آن پراکندگی و افتراق فضایی پدیدهها ،نظام اقتصادی ،نظام سیاسی

و نظام ایدئولوژیک نقش اساسی بر عهده دارند .هر اسلوب فضایی ،هم درونمایهای فضایی

مانند عوامل طبیعی و انسانی دارد و هم واجد کیفیتهای انتزاعی مثل فاصله ،جهت و موقعیت
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نسبی است (اتوتایل )558 :1380 ،با توجه به مفاهیم فوق ،ترکیه به عنوان یک قدرت منطقهای

در سالهای اخیر با خوانشی جدید از تصویرسازی و کد /بینش ژئوپلیتیکی ،درصدد کنشگری
جدید در غرب آسیاست که عناصر آن شامل هویت ،تاریخ ،قلمروسازی /زدایی ،دولت/

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

ملتسازی ،امنیت و منافع ملی ،عثمانیگرایی جدید ،غیریتسازی و برندسازی ژئوپلیتیک
میباشد .تأکید بر تمدن اسالمی و امپراطوری عثمانی در ترسیم کد ژئوپلیتیکی داوود اوغلو در
خاورمیانه بسیار مهم است ( .)Ersen, 2014: 90نقش ژئوپلیتیک خاورمیانهای داوود اوغلو در
چارچوب یک چشمانداز جایگزین که مبتنی بر یک نقد تند سیاستهای خارجی انزواگرایانۀ

ملی ترکیه در خاورمیانه است ،ارزیابی میشود ( .)Ibid: 97داوود اوغلو بر این اعتقاد بود

که پیشرفت سیاسی ،اجتماعی و همگرایی اقتصادی بین کشورهای خاورمیانه مهمترین راه
عبارتاند از:

 -خلع ید از حکومت سوریه به وسیله حمایت از ارتش آزاد و شورشیهای جهادی.

 -کمک به اخوانالمسلمین در سوریه برای رسیدن به قدرت.

 -جلوگیری از صورتبندی پیوستگی بین .)PYD/PKK (Reeves & Wallace, 2016: 3
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غلبه بر مرزهای تصنعی خاورمیانه است ( .)Ibid: 98از سال 2016م ،دالیل ترجیحات ترکها

جدول  .2پیامدهای ژئوپلیتیکی ترکیه
کشورهایی که از منظر ژئوپلیتیکی تأثیرگذاری بیشتری

کشورهایی که از منظر ژئوپلیتیکی تأثیرگذاری کمتری بر

ایاالت متحده آمریکا

اتحادیه اروپا

کشورهای جنوب قفقاز

روسیه

منطقه دریای سیاه

دول خاورمیانهای

بر ترکیه دارند

ترکیه دارند

()Bagci and Doganlar, 2009: 114

در این راستا میتوان دیاگرام گفتمان ژئوپلتیکی ترکیه و ارتباط با ساختارها و کارگزاران

جدید خاورمیانهای را به صورت ذیل ترسیم کرد .در این دیاگرام تعامل و تقابل ترکیه با

ساختارها و کارگزارها مشخص میگردد.

دیاگرام روابط دیالکتیک ساختار  -کارگزار ژئوپلیتیکی در خاورمیانه

ایران
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سوریه
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ترکیه

عربستان

دوستان

P.K.K

دشمنان
بی ثبات

حوثیها

حزباهلل

عراق

جدول  .3عوامل تأثیرگذار بر کدهای ژئوپلیتیکی ترکیه
 شکست در ساختارهای ژئوپلیتیک نئوعثمانیگرایی (ابعاد ژئوپلیتیکی) کنش هویتی در میان اقلیت ترک در سوریه و عراق تولید فضا بسط ژئوپلیتیکی و قلمروخواهی تقابل با کارگزاران ژئوپلیتیک -اشاعه مدل حکمرانی ترکی در خاورمیانه

 بازتعریف میراث هویتی آتاتورک استقالل سرزمینی(بلندمدت) سازه سرزمین ملی ترکها در ترکیه هژمونی حزبی ،حزب عدالت و توسعه در ترکیه دربرابر CHP, MHP, DHP

] [ Downloaded from priw.ir on 2023-01-07

منطقهای

ملی
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کردهای
عراق

برندسازی ژئوپلیتیک
ادبیات فراوانی در حوزه برندسازی توسط اندیشمندان به رشته تحریر درآمده اتست (�exam
;ple, Aaker, 1996; Kapferer, 1997; Aaker, 1997; de Chernatony, 1999; Urde, 1999

 ،)Davis 2002; Keller, 2009; Konecnik Ruzzier and de Chernatony, 2013که البته

بار مدیریتی داشته و بالطبع چشمانداز ،مأموریت ،اهداف ،ارزشها ،اجرا و تحلیل موقعیتی
در آنها برجسته است .ظهور مدل برندسازی ژئوپلیتیک وابسته به ذینفعان آن میباشد ،چرا که

آنها شروعکننده و مدیریت فرآیند برند را بر عهده دارند .مدل برندسازی ژئوپلیتیک که جزء

الینفک مدیریت استراتژیک و پیششرطی برای دستیابی به اهداف استراتژیک است ،نوعی
ویژه از برند و با هدف بازخوانش ژئوپلیتیکی و توأم با تعارض و خشونت است .این نحله

میتواند تحلیل جامعی را از شبهدولتها یا ساختارهای دو فاکتو ترسیم کند .شایان ذکر است

که مدل برندسازی ژئوپلیتیک بر بافت ژئوپلیتیکی دولت ملتهای ضعیف ،علیه ساختار و له
فصلنامه علمی -پژوهشی
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کارگزارهای جدید و بر روی گسلهای تمدنی و سرزمینی رخ میدهد (عبدالهپور و قادری،
.)151 :1394

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

جدول  .4مدل برندسازی ژئوپلیتیک ترکیه
کارکرد
 -چشمانداز (مام میهن

ترکهای جهان)

اجرا
 -ساختار حکمرانی (جمهوریت نو)

 -قدرت نظامی

 ارزشها (تاریخ ،هویت ،زبان  -منابع (انرژی ،آب و گاز)و نژاد)

 -نمادها (پرچم ،سرود و)...

 بسیج حامیان و متحدها (پان ترکیسمو جهان سنی)

 -مرعوب نمودن رقبا

مطبوعات ،دیاسپورای ترک در اروپا)

 تصویرسازی از دشمن(تعارض با میدانها)

 ادعای قلمروی (مناطق منفکشده از عثمانی)...

سوژههای ژئوپلیتیکی خاورمیانه

تعامل و تقابل با سوژههای ژئوپلیتیک ،یکی از ارکان سیاست و گفتمان ژئوپلیتیکی ترکیه
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 -اشخاص برند (اردوغان)

 -ابزارهای ارتباطاتی (ماهواره،

هویت برند

در خاورمیانه است .به دنبال تحوالت جهان عرب و آنارشی ژئوپلیتیک حاصل از ظهور گروه

داعش ،قومیتهایی مانند حوثیها در یمن ،کردهای سوریه و کانتونهای موجود در آن ،حزب

کارگران کردستان ترکیه ،کردستان عراق با پیشینه یک حکومت دوفاکتو و حزباهلل به عنوان

سوژههای ژئوپلیتیک ،کدها و بینش ژئوپلیتیکی متفاوت از ساختارهای ژئوپلیتیکی کالسیک

و مستقر را تعریف کردهاند که ساختارهای مذکور را تحت تأثیر قرار داده است .این مدل

ژئوپلیتیکی به دنبال چیرگی بر شیءوارگی سوژههای ژئوپلیتیک میباشد (.)Cederman, 2002

همچنین ،این مدل در تحلیل خود ضمن اصالت به ساختار ،سوژههای ژئوپلیتیک را مصدر
تغییرات گسترده جهت قبض و بسط ساختارهای ژئوپلیتیکی میداند .برخالف نظر بعضی
از محققان که اعتقاد دارند «زمانی که ساختار ژئوپلیتیکی دچار تزلزل و فروپاشی میشود،

فرایند جدیدی برای استقرار ساختار بعدی شروع میشود» ،از منظری گفتمانی باید گفت
که به دنبال فروپاشی ساختار ،نه ساختار جدید بلکه عامل انسانی یا کارگزار در میدان بازی

کنشگری مینماید ،حالتی که از آن به موقعیت سوژگی و سوژگی سیاسی یاد میشود.
موقعیت سوژگی به احاطه گفتمان هژمون (ساختار ژئوپلیتیک) بر سوژهها و اضمحالل آزادی
عمل ایشان در درون نظام معنایی گفتمان اشاره دارد .از اینرو ،از آنجا که گفتمان حاکم،

گفتمان معین میشود (عبداله-پور و دیانت .)70 :1395 ،مفهوم سوژگی سیاسی (کارگزاری
ژئوپلیتیک) ،روی دیگر سکه است که در آن افزایش بیقراریهای اجتماعی موقعیت یک

گفتمان را در معرض تزلزل و زوال قرار میدهد .سوژه بهعنوان عامل سیاسی یا کارگزار دست

به عمل سیاسی میزند و هژمونی گفتمان حاکم را به چالش طلبیده ،نظم مورد نظر خویش را
بر جامعه و گفتمان حاکم میسازد .در این موقعیت سوژه از آزادی اراده و استقالل برخوردار

و خالقیت ،نوآوری و اسطورهسازی سوژهها از ورای هژمونی و هیمنه گفتمان ظهور مییابد،
لحظهای که میتواند تاریخ دیگری را برای جامعه رقم زند .با حاکمیت اسطوره و عینیت یافتن
گفتمان لحظه کسوف و به محاق رفتن سوژه در موقعیت سوژگی آغاز میشود .در این نگاه،

الکال و موف برای عامل انسانی در تحول و ایجاد دگرگونی خارج از چارچوب گفتمانها
نقشی تعیینکننده قائلاند و وی را اسیر ساختارهای اجتماعی نمیدانند (الکال.)61 :1990 ،
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است .در این شرایط آنومیک ،سوژهها (کارگزار) برای گفتمان (ساختار) تصمیمسازی میکنند
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هویتها و روابط اجتماعی و همهچیز را تعیین میکند ،در نتیجه هویت سوژه نیز در درون

فصلنامه علمی -پژوهشی

بنابراین ،کارگزارهای ژئوپلیتیک با به چالش کشیده شدن ساختارهای ژئوپلیتیک ،دست به

کنشگری زده و در لحظه کسوف ساختارها نه ساختارهای جدید بلکه کارگزارهای جدید
ژئوپلیتیک به وجود میآیند (عبدالهپور و دیانت .)70 :1395 ،کنشگران غیردولتی خاورمیانه

به عنوان یک سوژههای ژئوپلیتیک ،به دنبال تحوالت خاورمیانه شمالی بر لبههای متزلزل
ساختارهای ژئوپلیتیک ،ایجاد و به عنوان یک کنشگران فعال ،ساختار و موقعیت سوژگی

ژئوپلیتیک ساختارهای گفتمانی حاکم را دچار چالشی اساسی کردهاند .به عبارت دیگر،

زمانی که گفتمانهای مسلط ژئوپلیتیک دچار ضعف میشود ،زمینۀ ظهور سوژه ژئوپلیتیک و

مفصلبندیهای جدید فراهم میگردد .در واگرایی گفتمانهای ژئوپلیتیک که توأم با آشوب

ژئوپلیتیکی است ،سوژه ژئوپلیتیک با احساس بحران سرزمینی ،تالش میکند تا از طریق
مفصلبندی جدید و تعیین هویت با گفتمانی متفاوت ،هویت ،سرزمین و فضا  -مکان خود را
بازسازی نماید (عبدالهپور و قادری .)146 :1394 ،این کنشگران غیردولتی با توجه به نکات

فصلنامه علمی -پژوهشی
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گفتهشده با مفصلبندی جدیدی از هویت ،سرزمین و تاریخ و اسطورهها ،بُعد منطقهای را در
دستور کار سیاستی خود قرار دادهاند .بنابراین ،در سیاست امنیتی ترکیه در خاورمیانه ،دادهای

اساسی در راستای سیاستگذاری منطقهای ترکیه هستند.

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

کنشگران جدید ژئوپلیتیکی و منافع ترکیه

کنشگران ژئوپلیتیکی جدید در خاورمیانه از لحاظ هستیشناسی ،عرفی /قدسی یا سکوالر-
مذهبی و از لحاظ معرفتشناسی ،ماهیتی ایدئولوژیک /ژئوپلیتیک دارند .با رصد این
کنشگران ،ترکیه گروهای مذکور و در حال حاضر جریانهای مذهبی را در مدار کارگزاری
خود قرار داده است .برای گروه تروریستی داعش ،ایدئولوژی سلفی ،ارتباطی عمیق با

گروههای سلفی ،کلیت قلمرو سنی خاورمیانه را به عنوان منطقه هدف خود قرار داده است.
از سوی دیگر ،تحوالت منطقه خاورمیانه بدون درک مالحظات ناشی از تغییرات ژئوپلیتیکی
آن میسر نخواهد بود و این تغییرات ریشه در ظهور داعش دارد .گروه تروریستی داعش

تفاوت اندکی از حیث ایدئولوژیکی با سایر گروههای رادیکال دارد ،اما از حیث جغرافیایی ،با
سایرین تفاوت عمدهای دارد .به این نحو در حالیکه گروههایی مانند القاعده ،آرزومند سلطۀ
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جغرافیای سرزمینی و ژئوپلیتیک دارد ،چرا که داعش با نگاهی ساختارشکن از مدل کالسیک

سرزمینی مؤثر هستند؛ داعش توانسته خودش را به عنوان یک بازیگر ژئوپلیتیک تعریف کند
که تقریب ًا نواحی مشخصی از دو کشور عراق و سوریه را در کنترل خود دارد و این مسئله در

کنار برخورداری از قدرت جذب نیروهای متفرق چریکی و بهرهمندی از تشکیالت و ساختار
تروریستی در منطقه است (عبدالهپور و دیانت ،)93 :1395 ،اگرچه بقای این گروه و توسعۀ

متصرفات ارضی آن به دالیلی چون حمالت هوایی ائتالف ،مشکالت پیش رو در کردستان
عراق و توان ضدحمله و مقابله مؤثر ارتش عراق کام ً
ال نامشخص است .بهرغم موجودیت
جدید داعش ،طبیعت سرزمینی آن سبب شده است تا نتوان آن را نادیده گرفت و در نتیجه،

دولتها مجبور به بازیابی سیاستها و روابطشان با یکدیگر شدهاند .در این وضعیت ،عراق و
سوریه تنها طرفهایی نیستند که مجبور به برخورد و مقابله با داعش هستند؛ سایر قدرتهای
منطقهای مانند ترکیه ،ایران و عربستان نیز نیازمند ارزیابی مواضعشان در این زمینه هستند.

چرا که داعش به عنوان یک سازمان تروریستی میتواند موجب اغتشاش و آشوب منطقهای
شود و بقای خود را در این فضا بهتر تأمین کند .در نتیجه ،بقای ژئوپلیتیکی داعش دربردارندۀ

چالشهای ژئوپلیتیکی برای سایران خواهد بود .داعش در کشورهای عراق و سوریه خود را
نماینده جمعیت تسنن معرفی کرده است ،در حالی که در واقعیت ،این گروه خود را بهویژه

دارد .همچنین ،این گروه ضمن اعمال فشار علیه کردستان و نواحی شیعهنشین درصدد ایجاد

پیوندهای ژئوپلیتیک با نیروهایش در سوریه است تا از این طریق پویش داخلی عراق را متأثر
نماید .پیچیدگیهای ژئوپلیتیکی حضور داعش در منطقه ضمن ایجاد تهدیداتی نسبت به دو
دولت بغداد و دمشق و نیز نسبت به سایر رقبای تروریستی با تضعیف آنها توانسته است به
شفافیت مواضع میان مخالفان و دولتها کمک کند .اندیشکده استارتفور در گزارشی که با قلم
در این راستا داعش توانسته است خود را به صورت یک واحد جغرافیایی در منطقۀ شمال

عراق و سوریه در کنار مرزهای ترکیه ،تثبیت نماید .ظهور این پدیده چالشهای ژئوپلیتیکی

را در منطقۀ مزوپوتامیا به وجود آورده که اهم آن به شرح ذیل میباشند:
 -توازن ساختارهای ژئوپلیتیک منطقهای را دچار چالش کرده است.

 -جغرافیای جمعیتی مزوپوتامیا را به هم ریخته است.
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جورج فریدمن نگاشته شده بر این اعتقاد است که داعش ژئوپلتیک منطقه را تغییر داده است.
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بر سنیهای عراق تحمیل کرده و مخالفتها در برابر آن به خصوص در میان سنیها وجود

فصلنامه علمی -پژوهشی

 -باعث تشکیل دیاسپوراهایی گشته که در آینده نزدیک بر ساختارهای فکری و مرزبندی

عقیدتی منطقه تأثیرگذار است.

 -دو قطبی شیعه  -سنی را در خاورمیانه تقویت کرده است.

 -عالوه بر کارگزاری ژئوپلیتیکی خود ،موجد کارگزاری کردهای سوریه شده است.

 -ظهور داعش باعث صفگیریهای ژئوپلیتیکی جدیدی در ساختارهای ژئوپلیتکی

مستقر در منطقه شده است.

 -پدیده داعش باعث ظهور تعارضات هویتی در منطقه شده است.

 -ظهور داعش ،مقدورات و محذوراتی را برای بازیگران ژئوپلیتیکی منطقه فراهم آورده

است (عبدالهپور و دیانت.)93 :1395 ،

بنابراین ،داعش به عنوان یک ابزار تغییر ژئوپلیتیکی نه تنها در راستای اهداف میدانهای

منطقهای ،بلکه یک عامل مهم بی نظمی در خاورمیانه برای میدانهای فرامنطقهای نیز محسوب
فصلنامه علمی -پژوهشی
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میشود.

ژئوپلیتیک سلفی
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پس از فروپاشی ساختار دوقطبی و حملۀ آمریکا به عراق در سال  2003م ،شوکهای

ژئوپلیتیکی شدیدی در خاورمیانه ،به خصوص منطقه مزوپوتامیا در ذیل سوژههای هویتی،

فرهنگی ،تمدنی و سرزمینی به وقوع پیوست .این موضوعات جدید در ژئوپلیتیک پست
مدرن که آثار فضایی دارد ،در مباحث گفتمان در ذیل عنوان قلمروسازی گفتمانی ،قابل تحلیل

است .به نوعی که میتوان گفت اندیشه سلفیسم متقدم بر ژئوپلیتیک سلفیسم است .نکته مهم

در قلمروسازی گفتمانی این موضوع است که چگونه اندیشهها و مفروضات ژئوپلیتیک با

سرزمینی ،قلمروسازی ژئوپلیتیکی ،هویتی و سرزمینی خود را به منصۀ ظهور میرسانند.

رادیکالیزه شدن دگرگونیهای خاورمیانه در سالهای پس از جنگ سرد ،ماهیتی ایدئولوژیک
و ژئوپلیتیک دارد و این نشانهها را میتوان در رقابت ساختارهای ژئوپلیتیکی منطقه که ریشه
در تضادهای مبهم دارد ،مشاهده کرد .از سوی دیگر ،تحت تأثیر ژئوپلیتیک پست مدرن

میتوان گفت که مبدأ این تضادها ،در ذیل نشانگان فرهنگی و هویتی قرار دارد .پیدایش
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مفصلبندی گفتمانهای خاص که دارای پیامدهای فضایی هستند ،با عملیاتی شدن در سپهر

گروههای تکفیری در خاورمیانه و اثرگذاری آن بر ژئوپلیتیک منطقه از نشانههای فرهنگی و

هویتی نشأت میگیرد .بحران جدید در خاورمیانه و نقش گروههای سلفی تندورو را میتوان
بازتاب تضادهای هویتی در فرایند رقابت ژئوپلیتیکی سوژهها و ساختارهای ژئوپلیتیکی
منطقه دانست .در این فرایند بازیگران منطقهای و فرامنطقهای هدفهای ژئوپلیتیکی خود

را با سازوکارهای هویتی پیگیری میکنند (عمادی .)73 :1394 ،البته در دوگانگی شیعی و
سنی و تقویت شکاف بین این دو مؤلفه ،حکومتهای عرب منطقه ،با اغراق حداکثری ،بسط
ژئوپلیتیک شیعه را مطرح مینمایند .با این تفاسیر ،گروه دولت اسالمی عراق و شام یا داعش

با مفصلبندی مجموعهای از گزارههای هویتی عنصر عرب سنی ،خود را به عنوان نمایندۀ پان
عربیسم سنی در منطقه خاورمیانه مطرح کردهاند که بعض ًا از سوی ساختارها و عشایر عرب
سنی نیز  -هرچند به صورت دوفاکتو  -تقویت شده است .داعش که محصول القاعده است

در اوت  2014میالدی و به دنبال قلمروسازی ژئوپلیتیک در نواحی مرکزی و شرقی سوریه
و هم مرز با عراق و کنترل تمام سرزمین شمال دره فرات و عرب سنی ،اعالم موجودیت
کرد .در حالی که ،دیگری برای القاعده ،غرب است .داعش هدف اصلی خود را حذف

عنصر شیعی در منطقه و سپس رویارویی با غرب و اسرائیل میداند .ابو مصعب زرقاوی
حامی حکومت شیعی در عراق ،دشمنان اصلی اعراب سنی و شیعیان مهمترین دشمن آنها

هستند (همان) .بنابراین ،داعش نیاز به بسط ژئوپلیتیکی و به خصوص دسترسی به قلمرو

بینالنهرین و جغرافیای انرژی و قومی منطقه دارد.

با این تفاسیر گرچه در ژوئیه 2017م ،داعش تمامی قلمرو خود را در عراق و سوریه از

دست داده است ،اما با تقویت دوقطبی شیعه /سنی و کرد/عرب ،بستری را برای فضاهای

ترکیه و کردها

به صورت تاریخی و در تمامی قرن بیستم ،کردها دشمنان راهبردی ترکیه میباشند که

موجودیت هستیشناختی و سرزمینی ترکیه را مورد هجمه قرار دادهاند .بنابراین ،هرگونه
سیاست امنیتی ترکیه در حمایت از گروههای بنیادگرا ،سلفیستی در این راستا قابل تحلیل
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از بنیانگذاران القاعده در عراق ،بر این اعتقاد بود که آمریکاییان ،شیعیان ،کردها و گروههای
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است .این قضیه وقتی صادق است که میبینیم در دهه  80و  90میالدی ،ترکیه با حمایت از

فرقه نقشبندیه به مبارزه با حزب کارگران کردستان ترکیه پرداخت.

مقامات ترکیه بارها اعالم داشتهاند ک ه  PKKمعادل  YPGبوده است (�Erdoğan, Hurri

 .)yet, 19 October 2014در این راستا ترکیه سه انتظار از  PYDدارد:
 -همکاری نکردن با رژیم اسد؛

 تشکیل ندادن یک دولت دوفاکتو در شکل مذهبی یا قومی؛ -تعهد کردهای سوریه برای امنیت مرزهای ترکیه.

بنابراین ،به علت تحقق نیافتن مطالبات فوق ،حمایت جامعه بینالمللی از  ،PYDترکیه نه

از طریق نیروی نظامی ،بلکه از طریق یک سیاست خصومتآمیز و آنتاگونیستی به مقابله با

کردهای سوریه رفت ( .)Tas, 2015با توجه به این مسئله ترکیه کردهای سوریه را تهدیدی
بیشتر از داعش برای امنیت ملی خود میداند ( .)Gunter, 2015: 106از سوی دیگر ،متأثر از
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تحوالت بهار عرب ،شورش داخلی در سوریه و نضج گروههای تروریستی ،دکترین داوود
اوغلو در بُعد ژئوپلیتیک ،حوزههای کم تأثیر در سیاست خارجی خود را که شامل اتحادیه

اروپا ،روسیه و دول خاورمیانهای میشدند را در اولویت کاری خود جهت کنشگری قرار

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

داد .کاگان و همکاران در گزارش خود با عنوان استراتژیهای کالن آمریکا و مقابله با داعش

و القاعده که در سال  2016به رشته تحریر در آمده ،روشها و اهداف خرد و کالن ترکیه در
منطقه خاورمیانه را ترسیم میکنند.
اهداف کالن ترکیه

 -بازآفرینی نقش ترکیه به عنوان یک قدرت مستقل منطقهای در برابر آمریکا و ناتو؛

عثمانی؛

 ترویج صورتبندی حکومتهای اسالم سنی در خاورمیانه؛ -دستیابی به جایگاه رهبری جهان اسالم؛

 -احیای عظمت امپراطوری سابق ترکها؛

 -پیشبرد ترکیه به عنوان یک مدل موفق در رهبری دموکراتیک جوامع اسالمی.

] [ Downloaded from priw.ir on 2023-01-07

 -بازتأسیس یک قلمرو شبه امپریال تأثیرگذار بر حوزههای سرزمینی و قلمروی امپراطوری

اهداف خرد ترکیه

 -دستیابی به سلطه اقتصادی در خاورمیانه؛

 -ترویج و شکلگیری صورتبندی دول اسالم سنی در لیبی و سوریه؛

 -جلوگیری از ایجاد دولت مستقل در کردستان عراق و هرگونه خود مختاری و

مفصلبندی هویت کردی در کردستان سوریه.
روشهای ترکیه

 -حمایت از اخوانالمسلمین و جنبشهای همسو با آن؛

 -ارائۀ کمکهای نظامی به گروههای شورشی اسالمگرا؛

 تقویت روابط اقتصادی با خاورمیانه ،آسیای مرکزی و بالکان؛ -ورود به مناقشه اعراب و اسرائیل؛

 -امتیاز گرفتن از آمریکا و اروپا در جنگ با سوریه؛

 -نبرد با حزب کارگران کردستان به عنوان یک ابر دشمن؛

 -تقویت حزب دموکرات کردستان عراق در نبرد با حزب کارگران کردستان (& Kagan

فراملیگرایی ،قلمروزدایی و دیاسپورا

جغرافیا در مفهوم امروزین خود علم مکان و فضاست و بالطبع در این مفهوم حرکتها از

اصالتی بیشتر برخوردارند .دیاسپورا یا آوارگی قومی فارغ از نگاهی هویتی و جامعهشناختی
یک بار معنایی جغرافیایی دارد ،چرا که با درنوردیدن فضا ،مکان و زمان ،جغرافیا را محور

اقلیت قومی با ریشههای مهاجرتی که در کشورهای میزبان برای حفظ تمایالت قوی با وطن

اصلی خود کنش میکنند ،میداند ( .)Sheffer, 1986: 3سارفان ،دیاسپورا را بخشی از مردم

که در خارج از وطن اصلی خود زندگی میکنند ،میداند ( .)Sarfan,1991به طور کلی،
ناسیونالیسم در دیاسپورا صورت میگیرد و جوامع دیاسپورا تأثیر زیادی بر روی گفتمان

و سیاستهای سرزمینی میگذارند (عبدالهپور .)54 :1393 ،دیاسپورا فرصتهای زیادی را
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تحلیل قرار میدهد (عبدالهپور و زیباکالم .)164 :1393 ،شفر ،دیاسپورا را به مثابه یک گروه
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)others, 2016: 31
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برای جامعۀ دیاسپوریک قرار میدهد .به طوری که کردهای دیاسپورا با استفاده از فناوری در

گفتمان ملی شرکت مینمایند .کنش فرامرزی ترکیه در فضاهای تجزیه شدۀ عراق و سوریه

و سمپاتی نسبت به ترکمنهای استانهای شمالی عراق ،به خصوص کرکوک ،موصل و توز

خورماتو و ترکمنهای شمال سوریه با پدیده دیاسپورا ارتباط مستقیم دارد .فراملیگرایی
را میتوان فرایندی دانست که بسیاری از مهاجران امروز بر ساخت زمینههای اجتماعی که

مرزهای جغرافیایی ،سیاسی و فرهنگی دارند ،تأکید مینماید .ترانس ناسیونالیسم فرایندی
چند مسیری که توسط مهاجران ایجاد و با حفظ روابط اجتماعی با جوامع خود که ریشه در

مبدأ دارند ،پیوند دارد

( .)Bach, 1994: 4قلمروزدایی به عنوان یک تجربۀ زندگی به نظر

میرسد که بر اساس ارتباط با زندگی در تبعید میباشد .تجربه قلمرو زدایی نمودن پناهندگان
به وسیله ادوارد سعید تشریح شده است .او استدالل میکند که زندگی در تبعید نمیتواند
جدا از سرزمین مادری باشد ( .)Said, 1990: 366فهم جغرافیای سیاسی مستلزم درک کنش
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متقابل جغرافیا (فضا) و سیاست (قدرت) یا تعامل بنمایههای جغرافیایی مانند فضا ،مکان و
قلمرو با امور مربوط به سیاست ،قدرت یا سیاستگذاری است (.)Storey, 2009: 243-253

واژه قلمرو ناظر به فضای محدودشدهای است که افراد و گروهها از آن به عنوان محدوده

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

اختصاصی استفاده و دفاع میکنند .در جغرافیای سیاسی سه مفهوم سرزمین ،مرز و حاکمیت

برای شکلدهی به قلمرو رابطۀ نزدیکی دارند .بر این اساس ،قلمرو ،فضای متأثر از قدرت
سلطه و مالکیت است (. )Jons, et. al., 2004: 115

تاختن به دیگر سرزمینها از مهمترین ساز و کارهای دولت برای گسترش قلمرو است

(کاویانیراد .)49 :1392 ،به نوعی که میتوان تأثیر متقابل قلمرو قدرت را در خروجی آنکه
گسترش قلمرو است ،نامید .به عالوه دیاسپورا نوعی قلمروسازی را نیز شامل میشود.
انسان سه جزء اصلی قلمروسازی است .این تعریف گستره وسیعی از فضاها را دربرمیگیرد که

شامل مرزهای پیچیده و در هم تنیدۀ درون کشورهایی که برای اهداف گوناگون از هم متمایز
میشوند ،فضای حکومتی یا حکومتهای ملت پایه و سرانجام فضای جهانی است (حاتمی،

 .)1395استفاده از رویکرد جغرافیایی در دیاسپورا توسط نیال اوریی در سر مقالهای برای یک
موضوع خاص در جغرافیای دیاسپورا مورد بحث قرار گرفت ( . )Ni Olirei, 2003: 79برای
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سرزمین یا مکان جغرافیای مرز برای تشخیص محدوده مکانی ،فضایی ،حاکمیت و مالکیت

(کارتر) ،ژئوپلیتیک دیاسپورا از تاریخ خاص ،نقشهها ،مداخالت و مدارهای دیاسپورا ،برای
نیاز به کشفهای بیشتر سخن میراند (.)Carter, 2005
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بحث و نتیجهگیری

نبرد پانعربیسم ،پانترکیسم و پانکردیسم و نماینده این جریانها یعنی گروههای سنی عرب،
ترکیه و کردهای عراق و سوریه ،شورشی دائمالتزاید را در منطقه خاورمیانه شمالی به وجود

آورده که عملیاتی نمودن ملزومات ملیگرایی و قلمروخواهی این نحلهها ،نیاز به گفتمانهای

ژئوپلیتیکی و کد /بینش ژئوپلیتیکی دارد .منافع ترکیه در یک آشوب ژئوپلیتیکی در خاورمیانه

میسر است که گروههای سلفی به عنوان ابزار آشوب به صورت فزایندهای دخالت سرزمینی
ترکیه در کشورهای همسایه را توجیه کردهاند .برای اولین بار پس از سایکس پیکو و لوزان،

گروههای شورشی بهترین ابزار توجیه ورود به عراق و سوریه و امیال ژئوپلیتیکی ترکیه
و توهم الحاق موصل و حلب به ترکیه میباشند .ترکیه به عنوان یک قدرت منطقهای در
سالهای اخیر با خوانشی جدید از تصویرسازی و کد /بینش ژئوپلیتیکی ،درصدد کنشگری

جدید در غرب آسیاست که عناصر آن شامل هویت ،تاریخ ،قلمروسازی /زدایی ،دولت/
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ملتسازی ،امنیت و منافع ملی ،عثمانیگرایی جدید ،غیریتسازی و برندسازی ژئوپلیتیک
میباشد .امروزه کشور ترکیه به علت قلمروخواهی سرزمینی و هویتی در قالب یک گفتمان
ژئوپلیتیک ،در صدد تعمیق و بسط هژمونی خود در فضاهاهای تجزیهشدهای است که سابق ًا

سال هفتم  ،شماره دوم ،تابستان1396

قلمرو سرزمینی ترکیه و یکی از مهمترین منابع انرژی این واحد جغرافیایی بوده و نوستالژی
این قلمروها در حافظه تاریخی ترکها نقش بسته است .فضای ژئوپلیتیکی ترکیه مطابق با
گفتمان-های ژئوپلیتیکی ترکیه در منطقه خاورمیانه ،منطقه شامات ،منطقه مزوپوتامیا و شبه

جزیره عربستان است که به علت تهدید قلمرو سرزمینی ،فضاهای تجزیه شده حاصل از خأل
قدرت ،منابع غنی انرژی و همسایگی سرزمینی با مؤلفه در حال خیز کردی ،این مقاله منطقه

مزوپوتامیا و گفتمان ژئوپلیتیکی ترکیه در این منطقه را بررسی کرد .بنابراین ،در نگاه ترکها
کارگزاری آنها قرار دهد.
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تفوق بر منطقه مزوپوتامیا و نگاه هژمونیک بر این منطقه ،کلیت خاورمیانه را میتواند در مدار
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