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  * فر علی متين
  فريد پرواز: فرستنده

  ٢٠١۴ جنوری ٠۴

 تصميم و اھداف دولت ترکيه در ھمکاری دفاعی با چين
  

ن کشور  وزير و با حضور مقامات ارشد نظامی ست صنايع دفاعی ترکيه به رياست نخئیاجرا ۀاقدام اخير کميت سبت  اي ن

ی رکت چين ا ش ذاکره ب از م ه آغ ستم CPMIEC ب شترک سي د م ت تولي وا جھ اع ھ کئیدف رد  و موش ای دورب  ھ

LORAMIDS -T   جديدی از ھمکاری دفاعی با يک کشور ۀکشور را وارد مرحل  ايندالر ميليارد ۴۴٠/٣به ارزش 

   .است غيرعضو ناتو کرده

ا  برگزار شده که طی آن شرکتۀاز اين روی با توجه به مناقص ائی ،ئیھای اروپ ی در آن حضور امريک ، روسی و چين

 تا مذاکرات ای که اين کشور تصميم گرفته  ترکيه را به خود جلب کند، به گونه داشتند، پيشنھاد شرکت چينی توانست نظر

   .شترک ادامه دھد مۀ کردن اين پروژئیخود را با اين شرکت برای نھا

ر انتخاب  ھمکاری با اين شرکت چينی از ديرباز از نظر مقامات وزارت دفاع ترکيه،  بوده و تصميم اخير دولت ترکيه ب

ال بحث ز پس از شش س ی ني ستم چين الی سي ورد آن، در ع صميم در م رين سطح، ت ده است ت ری ش ال. گي ن س ا  در اي ھ

ا  ھا با اعالم قيمت پيشنھادی ھا و بار وشکی، بار صنايع دفاعی و مۀتوليدکنند  ھای شرکت اوری ب ال کامل فن ورد انتق در م

   .اند کرده مذاکره می  صنايع دفاعی ترکيهۀتوليد مشترک با کميت

 

  علت انتخاب اين سيستم توسط ترکيه

شنھاد اۀ کميتۀجلس وزير ترکيه نيز پس از نخست ودن پي ا ز منظر دفاعی گفته که انتخاب چين به علت جذاب ب ودن ئيپ ن ب

سته  نھايت سرعت عمل  ھا، توليد مشترک و در  قيمت نسبت به ساير شرکت ه دان ين محمول اده شدن اول ن کشور در آم اي

رده  اعضایۀوی ھمچنين گفت ھم. است ه موافقت ک رين راه حل  کميت ا چين بھت ه ھمکاری ب د ک ود ان اد شغل و بھب  ايج

  .وضعيت دفاعی ترکيه نيز ھست

ه ادامۀاع ترکيه علت اصلی موافقت کميتوزير دف اعی دولت ب اۀ دف ذاکره ب د مشترک،   م ل تولي ه دلي ی را ب شرکت چين

 ئیھا توانستند به ترکيه چنين تضمين از اين روی، اگر کشورھای ديگر می. است انتقال فناوری و قيمت مناسب آن دانسته

  :ھا به شرح زير است تضمين اين. داد ر میھا را نيز در دستور کار قرا  ترکيه سيستم آن کشور دھند،

رکت در ـ١ صه ش ن مناق ای  اي ائیھ اتريوتامريک دل پ ا م ارتين ب د م ون و الکھي ی ٣-PAC  زيت رکت روس  ش

Rosoboronexport   دل اس ا م ا۴٠٠ب سهئی و شرکت مشترک ايتالي دل  و فران ا م شنھاد   SAMPEurosamب را پي
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ستم اس ۀدر رتب اوروسامبر اساس اطالعات موجود مدل . اند کرده  روسی ۴٠٠ دوم، سيستم پاتريوت در رتبه سوم و سي

   .ديرکرد در اعالم نرخ پيشنھادی از شرکت در مناقصه حذف شده است نيز به دليل

اتوانی در دريافت موشک به ـ ٢ ل ن اه دلي ا در دھ ھای کوت االت متحده و اروپ رد از اي ا  ١٩٩٠ ۀب ن کشور ب يالدی، اي م

الۀدر زمين CPMIEC شرکت چينی ستم  صدور مجوز و انتق د سي اوری تولي رد،  ھای موشک فن اه ب ستيک کوت ھای بال

   .کرده است ھمکاری می

دی  استعداد چھار گردان،   اھد خو اين رو بنا بر تصميم جديد ترکيه اين کشور می از ـ٣ ا توانمن شبار ب د ٢٨٨ھجده آت  فرون

   .موشک چينی تأمين کند موشک زمين به ھوای بازدارنده را از طريق

و وزيرخارجواحمدداو ز ضمن ھمصداۀد اوغل ه ني ن کشورئی ترکي اع اي ر دف ا وزي ر پاي  ب شنھاد چين ب ه است، پي  ۀگفت

ازندگان . مشترک بوده است  اوليه ما از منظر قيمت و توليدۀخواست ر س ائیوی ھمچنين تکرار کرد اگ اامريک  ئی و اروپ

  .برگزيند ھا را توانست آن  ترکيه می کردند، ی ما فراھم میسيستمی، شرايط بھتری برا چنين

ل کميت ه رضايت ازۀدبيرک وق را ب اب ف ل اصلی انتخ ه دلي ت، س اعی دول رای   دف اد فرصت ب اتی، ايج ای عملي نيازھ

ات موشکی و۵٠مشارکت  ه  درصدی در توليد قطع اھش ھزين سته است در مجموع ک ی آن دان ه نظر وی در . ھای کل ب

ار  و اين سيستم میء  فوق طی شش ماه آتی امضاۀنام طرفين، موافقت فقصورت توا ده وارد صنايع   تواند در چھ سال آين

   .دفاعی ترکيه شود

سته به نظر ترکيه اعضای سابق بلوک شرق ناتو که مجھز به سيستم اتحاد جماھير د، توان د  شوروی درجنگ سرد بودن ان

ناتو  آن کشورھای عضو ھمچنين معياری نيست که بنا بر . سيستم ناتو ادامه دھند مشکلی به ادغام اين سيستم با بدون ھيچ 

د داری کنن اتو سالح خري ه وجود. تنھا بايد از کشورھای عضو ن ه ب وا موشک ترکي  روسيه در ٣٠٠ اس ئیھای ضد ھ

اور است، يونان  ن ب ر اي تدالل اشاره کرده و ب س اس ستم موشکی چين واقعی ني اتو در رد سي ين شواھدی . تھای ن ھمچن

ود وردار از موشک موج اتو برخ شور ن شت ک ا ھ ت ي ه ھف ه است ک ی در زرادخان ای روس ای ھ وده است ھ ود ب   .خ

 

  ساختار صنايع دفاع موشکی ترکيه

رد ئیسيستم دفاع ھوا در) متعلق به دوران جنگ سرد( MIM ١۴ نايک ھرکولسامريکائیترکيه از سيستم  اکنون  دورب

در دوران جنگ (ھای موشکی ترکيه   و ارتقای قابليتءتقويت ھوافضا لند نيز در راستایاھمچنين ھ. دکن خود استفاده می

  .کشور فرستاد بنا بر دستور ناتو سه آتشبار موشکی پاتريوت را به اين) ٢٠٠٣عراق درسال   باامريکا

اتو در  سۀاز سوی ديگر، بنا بر توافق اعضای ن سبون در سال جل يالدی تصم ٢٠١٠ لي ه م ا فضای ترکي ه شد ت يم گرفت

ه ا تحت مراقبت سيستم دفاع موشکی ناتو ک رای حفاظت از قلمرو اروپ ردئیب رار گي شکيل شده است، ق اتو ت ن .  ن از اي

ال  روی، ر س ه از اواخ امان٢٠١١ترکي انی س يالدی ميزب نۀ م اع موشکی اي پر دف ستم  راداری س ا سي ازمان را ب  س

AN/TPY-پذيرفته است ٢.   

ه ھمچ وترکي ين در ن ی در مرزھای خود٢٠١٢مبر سال ن ل مشکالت امنيت ه دلي اتو   ب ا سوريه از ن اطق  ب ا من ته ت خواس

با  لندالمان و ھا، امريکاپاتريوت مجھز کند که اين درخواست توسط اياالت متحده  جنوبی اين کشور را با سيستم موشکی

ا ان م ب، فھرم ه درشھرھای غاز آنت اتريوت ک شبار پ ااختصاص شش آت د  راش و آدان رار دارن شور ق ن ک وب اي در جن

   .را برای کمک به سيستم دفاعی ترکيه اعالم کرده است استقرار يافته و از اين طريق، ناتو آمادگی خود

 

  واکنش اياالت متحده نسبت به اقدام ترکيه
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ازمانۀترکيه در ديدار مقامات ارشد دو کشور در حاشي تصميم  اين ع عمومی س ل در ن  مجم تمل ورد گف ورک م و  يوي وگ

 که از تصميم دولت ترکيه در ھمکاری  اين تصميم را اعالم و تأکيد کرد  از واشنگتن مراتب ناخرسندی خود. قرار گرفت

ه با يک ه شرکت چينی که با تحريم اياالت متحده روب ستم ب ن سي ن کشور را  روست نگران و ورود اي اعی اي ساختار دف

   .کند  ارزيابی میءدستجمعی اعضا ھای دفاع ئیا تواناھای ناتو و ب مغاير با سيستم

نگرانی خود را به صور گوناگون بيان   ھمچنين ضمن پيگيری اين موضوع طی سفر به ترکيه، مراتبامريکائیمقامات 

اون. تأمين نيازھای دفاعی ترکيه بيان کردند وگو در و حتی آمادگی خود را برای گفت ز، مع يم ميل ن خصوص، ج  در اي

اوزيردفاع  اه نامريک م کلنگ(مبر و در آغاز م ی مرکز پس از شرکت در مراس امان راه زن دازی س اتو در ۀان  موشکی ن

ن  به آنکارا، اين نکته را مطرح کرد که ترکيه در صورتی می در سفر) در رومانی Deveseluئیپايگاه ھوا د از اي توان

ستمدر ساختار دفاعی خود بھره گيرد که در آينده ان سيستم ن سي د تظار نداشته باشد، اي اتو ھماھنگ باش ا ساختار ن در . ب

   .مواجھه با ھر گونه تھديد در آينده بايد مستقالنه عمل کند واقع ترکيه در کاربرد اين تسليحات در صورت

ات تحليلگران بيان اين مطلب را در واکنش به اظھارات مقامات ترکيه در توجيه رو ن سته انتخاب سيستم خارج از قلم و دان

دفاعی خود  کشورھای جديد الورود ناتو از بلوک شرق ھمچنان از سيستم روسی در ساختار اند، برخی از که اعالم کرده

   .ھمکاری اعضای ناتو با يکديگر دانسته شود ۀتواند مانعی در ادام مند بوده و وجود اين تسليحات نمی بھره

 

  واکنش ناتو به اقدام ترکيه

ستم   ۀبر درباروماه اکت  وزرای دفاع ناتو در بروکسل درجاسۀ، دبيرکل ناتو در پايان »سنفوگ راسمو آندرش« ورود سي

ه ه ک اعی ترکي اختار دف اتو درس دگاه موشکی خارج از ن ن  براساس دي اير ابتکارات اي اتو، مغ ھای برخی از اعضای ن

رد٢٠١٢شيکاگو در سال  جلسۀسازمان در  ا.  عنوان شده است، اعالم ک هدولتھ د ب ن  سؤال ی عضو باي راروی اي ھای ف

   .سازمان به طور جدی پاسخ دھند

ی  ا از سوی ديگر، تحليلگران ناتو نيز بر اين باورند که سيستم چين اتو ھماھنگ  کامل ب ستيک ن اع موشکی بال ستم دف سي

اعی رو کرده و وضعيت آموزشی   را با مشکالت روبهءکامل اعضا ئیورود اين سيستم روند ھمگرا. نيست و دکترين دف

ده می ترکيه اتو را پيجي د با متحدان ن وا. کن روی ھ ان، ني ه نظر آن ه درئیب ره  ترکي داری و در  بھ ر و نگھ رداری، تعمي ب

ستم موشکی موجود  نھايت کارکرد اين سيستم به شرکت چينی   اتو و سي ا ن نيازمند است و ازسوی ديگر برای ھمکاری ب

ستم  و فرانسویئیلندی، ايتالياالمانی، ھا، يکائیامرکشور به تخصص نظاميان  در اين د از سي ا بتوان ھای  نيازمند است ت

دئیدفاع ھوا ره من ز بھ د   و موشکی ناتو ني ه مشکل خواھ رای ترکي ار را ب ستم ک ن دو سي ن روی، ترکيب اي شود؛ از اي

  .ساخت

 

  واکنش ترکيه به انتقادات موجود 

نا خواھد با ورود سيستم که می اعالم کرده در واکنش به انتقادات متحدين خود  ترکيه اعی خود آش ی در ساختار دف  ئیچين

ز نخست. پارچه کند پذير ساخته و آن را با سيستم ناتو يک امکان ھای اين سيستم را متحدان ناتو با قابليت ه ني ر ترکي  وزي

ن راه گفته  اوری خود را از اي شور شکاف فن ن ک ا اي دپ اين معامله کمک خواھد کرد ت زايش . ر کن ر اف ار عالوه ب ن ک اي

   .استقالل آن خواھد بود قابليت بازدارندگی اين کشور، نمادی از

. تحليلگران نظامی ترک و ناتو را برانگيخته است ھای اخير، تعجب ھای انجام شده در ھفته بررسی اقدام ترکيه و واکنش

ده وھای اياالت متحده در  با ديدگاه تصميمی معارض به نظر آنان،  در نتيجه  سطح ناتو، قطعاً يک عالمت منفی تلقی ش

   . و ترکيه خواھد شدامريکاموجب تشديد مشکل در روابط 
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ه و  رابطه نزديک بين نخستۀھمچنين برخی از تحليلگران ضمن مقايس ر ترکي ال وزي ا در س ارک اوبام  و ٢٠١١ھای  ب

ان در و روابط ن٢٠١٢حتی  رم آن دان گ يالدی اوج٢٠١٣سال  چن اھم آن م ه   عدم تف ا را در سفر اردوغان ب اھ  و امريک

ه طی آن، نخست مالقات سته با اوباما در کاخ سفيد مربوط دانسته ک ه نتوان يس جمھور  وزيرترکي ااست رئ ه امريک  را ب

ده است  .استفاده از زور در بحران سوريه ترغيب نمايد ان نمان سائل سياسی پنھ موضوع ديگری که از ديد تحليلگران م

ل واکنش  اردوغان از غرب به دليل واکنش سردآنان نسبت به سرنگونی دولت مرسی از يک سو نتقاد علنیا و در مقاب

   .آنان نسبت به تظاھرات در پارک گزی در ترکيه دانست تند

دام نظامیامريکااز سوی ديگر، توافق بين  ل سالحعلي  و روسيه جھت خودداری از اق ھای  ه سوريه در صورت تحوي

ن وضعيت در ديگر عميق ھای دو کشور را نسبت به يک ديدگاه  نيز، خود به ناظران سازمان مللئیيايمک رده و اي ر ک  ت

ه در  تصميم وده است؛ وضعيتی ک ذار ب ی تأثيرگ ستم چين ي گيری ترکيه در انتخاب سي ع ۀحاش روه بيست در سنت تجم  گ

  . به اين تصميم تنظيم نشدامريکا دليل واکنش منفی اوباما به پترزبورگ مشھود و مالقات دوجانبه بين اردوغان و

کردن کشورھای ناتو در نيويورک اعالم  اين برخورد سرد موجب شد تا عبدهللا گل رئيس جمھور ترکيه در راستای آرام

فنی و  لانتخاب اين مدل صرفاً به دالي.  با چين نشده استئیمذاکره بوده و توافق نھا نمايد که انتخاب اين سيستم در سطح

ا اين گونه اعالم کرده  د اوغلو، وزير خارجه نيزوبه موازات آن داو. اقتصادی صورت گرفته است ن انتخاب نھ ه اي  ئیک

   .نشده است

ال ادی را دنب ن اھداف می ترکيه از اين اقدام خود و خبرسازی پيرامون آن اھداف زي د؛ يکی از اي شويق و   می کن د ت توان

ه اریترغيب اعضای ناتو به ھمک اتو است، ب سليحات موجود در ن ه بيشتر با ترکيه و انتقال فناوری ساخت ت ه   گون ای ک

ز داشته  باشد، بلکه می  صرف از اين نوع تسليحاتۀخواھد استفاده کنند اين کشور نمی وژی ساخت آن را ني خواھد تکنول

   .باشد

د؛   دریئتوان فشار به اعضای اتحاديه اروپا يکی ديگر از اھداف ترکيه، می ه باش ن کشور در آن اتحادي ذيرش اي جھت پ

ادی است، موجب ده  موضوعی که ساليان زي ذکور ش ه م شورھای عضو اتحادي ا ک ه ب ط ترکي اراحتی و سردی رواب و  ن

   .مخالفان زيادی دارد ھمچنان

کشور انتخاب شده ژيک اين يشريک سترات که اگر ترکيه به عنوان  مبنی بر اينامريکاھدف ديگر اين کشور، ھشدار به 

ه رد آن  و عضو ناتو است، در برخی مسائل از جمل سته و راھب ن بحران نگري ه اي ه ب د از منظر ترکي بحران سوريه باي

ن بحران   قرار نگرفت و با ابتکارامريکاشود؛ موضوعی که مورد پذيرش کشورھای غربی و   ءاجرا  يه اي ايران و روس

  .صلح آميز حل و فصل شد فروکش کرد و 

رفتن ھای نظامی ترکيه با چين وارد فاز شود ھمکاری در پايان پيش بينی می شتر در راستای گ د شد و بي اتی نخواھ   عملي

ازات از طرف ائی ھای غربی و امتي اتوامريک شورھای عضو ن ل وضعيت موجود، ک ون در تحلي د اکن   باشد؛ ھر چن

يده ن نتيجه نرس ه اي ان ب صميم خود من ھمچن ه از ت ه ترکي د ک اان دد  صرف شده است ي ن روی، سفرھای متع ر؟ از اي خي

اع  امقامات وزارت دف ه،امريک ه ترکي اتو ب شانگر حساسيت آن  و ن اعی  ن اختار دف ستم در س ن سي ه انتخاب اي سبت ب ا ن ھ

ال که در صورت عملی شدن اين قرارداد با توجه به طرح موضوع قيمت ترکيه است ا و انتق اوری، می ھ ورد  فن د م توان

   .يگر کشورھای عضو ناتو قرار گيردتوجه د
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