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  یه از دیدگاه حزبسیاست داخلی و خارجی ترک 
  عدالت و توسعه 
   

  * حمید احمدي

  ** آبادي فراهانی فاطمه حاتم

  
  چكيده

خارجی ترکیه گرایان حزب عدالت و توسعه بر سیاست داخلی و این مقاله به بررسی تأثیر حضور اسالم
کارآمدن این حزب سبب ارتقاي منزلت استراتژیک ترکیه در خاورمیانه، ارتقاي موقعیت   که رويو این

تغییرات در . پردازد هاي اتحادیه اروپا، می چنین نزدیک شدن به دروازهعنوان عضو ناتو و همترکیه به
توسعه آغاز شده و با فتح عنوان  و با به قدرت رسیدن حزب اسالمگراي عدالت و 2002ترکیه از سال 

براي   »جمهوري دوم «با این وصف شاید تعبیر . ریاست جمهوري توسط این حزب ادامه خواهد یافت
. گرایان حزب عدالت و توسعه تعبیر درستی باشداي تغییر یافته تحت رهبري اسالم توصیف ترکیه

غییرات جدي در حد چرخش عمده در داري حزب عدالت و توسعه شاهد تدولت ترکیه در سایه زمام
آمدن حزب عدالت و  کار در واقع دولت ترکیه تا پیش از روي. اي این کشور بوده است سیاست منطقه

اروپا به این کشور شود و جامعه ترکیه از  یهتوسعه چشم به شمال دوخته بود تا مگر ارفاقی از اتحاد
ویژه  هحزب عدالت و توسعه استراتژي خود را ب. گرددمند  مزایاي اقتصادي پیوستن به اتحاد اروپا بهره

سوي جنوب و حوزه پیرامونی و محیط استراتژیک و از نیمه دوم دهه نود تغییر داد و چشم خود را به
  . تمدنی خود دوخت

  

  ها كليد واژه
  .گرا، استراتژيسیاست داخلی، سیاست خارجی، عدالت و توسعه، اسالم

   

                                                             
  .دانشگاه تهران ياسياستاد دانشکده حقوق و علوم س*. 
  .واحد آزادشهر يدانشگاه آزاد اسالم يا رشته مطالعات منطقه ارشد يدانش آموخته مقطع کارشناس. **
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  مقدمه
توان ثبات رفتاري و وفاداري  قابل توجه و مهم سیاست خارجی ترکیه را می هايیکی از ویژگی

به رغم تغییرات و تجدیدنظرهایی . کارگزاران این کشور به اصول سیاست خارجی خود دانست
المللی در سیاست خارجی این کشور صورت گرفته  اي و بین که به مناسبت تحول اوضاع منطقه

خارجی ترکیه همان اصولی است که از تفکر کمالیسم در توان گفت اصول سیاست  است می
در گذشته اساس سیاست خارجی آتاتورك بر . تاسیس جمهوري نوین ترکیه نشأت گرفته است

هاي گذشته نیز  در سال. این بود که ترکیه نقش و حضور خود را در خاورمیانه کمرنگ نماید
دن دولت عدالت و توسعه، ترکیه شد، اما با به قدرت رسی این اصل کم و بیش رعایت می

  .گرفت سیاست دیگري در پیش
درباره اقدامات، برنامه و اجرائیات دوره حکومت حزب عدالت و توسعه مباحث فراوانی وجود 

این . توان بحث کرد حزب به سهولت نمی»  اندیشه سیاسی«و  » ایدئولوژي«اما درباره . دارد
    دشواري از چند جهت است؛

عدالت و توسعه متشکل از اعضاي سابق احزاب موجود یا نیمه تعطیل است و این اوالً، حزب 
گرا هستند اما برخی اگرچه داراي تبار اسالم(افراد تأکید دارند که عقایدشان را تغییر نداده اند 

و مقامات مهم حکومت حضور  گرا هم در مناصب گرا یا اعضاي سابق احزاب راست افراد چپ
  ).دارند

داري فکران مختلفی، از احزاب جانبجات متنوع قومی، مذهبی یا روشن ها و دسته گروه ثانیاً، 
  . کنند که اغلب توافق فکري میانشان نیست می

پردازد و  ها می ها و اعالمیه ثالثاً، حزب عدالت و توسعه نیز به مانند اغلب احزاب به انتشار بیانیه
د کامل وجود ندارد که از آن طریق بتوان به هیچ ایدئولوگ رسمی یا متن تخصصی مورد تائی

شود، چه باعث انسجام حزب عدالت و توسعه میبا این تفاسیر آن. فلسفه سیاسی حزب راه یافت
گیري کند یا  شخصیت محوري و کاریزماتیک رجب طیب اردوغان است و در صورتی که او کناره

اما این نکات بدین معنا . خواهد شدنتواند به کار خود ادامه دهد حزب دچار انشعاب و شکاف 
نیست که این حزب داراي بنیان فکري منسجمی نیست یا بستر فکري آن نامشخص است، بلکه 

، دهد که حزب عدالت و توسعه به نیازهاي هویتی برعکس محبوبیت حزب به خوبی نشان می
  . گوید جامعه پاسخ می  »دموکراتیک«اقتصادي و 

ان حزب عدالت و توسعه دچار تغییرات اساسی و بنیادین شد که سیاست خارجی ترکیه در دور
توجه . نام گرفت و احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه مبدع آن بود »گرایی جدید عثمانی نو«
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به خاورمیانه جدید، فرهنگ جدید حاکم بر آن و مالحظات بومی این منطقه، اساس سیاست 
  .دهد تشکیل میخارجی ترکیه در دوران اردوغان را 

در تعارض با  ،رو بوده که هب اما سیاست جدید حزب عدالت و توسعه همواره با این انتقاد رو
ست که ترکیه درصدد ارتقاي منزلت ا گرایی این کشور است اما واقعیت آن هاي غربیسیاست

ن به چنین نزدیک شدعنوان عضو ناتو و هماستراتژیک در خاورمیانه، ارتقاي موقعیت خود به
پیروزي قاطع حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی نوامبر  .هاي اتحادیه اروپاستدروازه
و تشکیل یک حکومت قدرتمند به رهبري رجب طیب اردوغان فضاي جدیدي را در  2002

ارکان سیاست داخلی و خارجی حزب . عرصه سیاست داخلی و خارجی این کشور گشوده است
سو و تالش براي ی بر پیشبرد اصالحات اقتصادي و خصوصی سازي از یکعدالت و توسعه مبتن

آمار و ارقام و برآوردهاي موجود . باشد وارد کردن ترکیه در اتحادیه اروپا از سوي دیگر می
بینی حکایت از موفقیت قابل توجه حزب عدالت و توسعه در انجام این امر دارد و لذا پیش

  .چنان حفظ خواهد شددر چند سال آینده هم شود موقعیت و قدرت این حزب می
  

  انگاري در سیاست خارجی  سازه: گفتار اول
اي از  ها به گوشه الملل نظرات گوناگونی ارائه شده است که هر یک از نظریه در حوزه روابط بین

ها نتوانسته است تمامی جوانب  ها پرداخته است به صورتی که هیچ یک از نظریه رفتار دولت
به پردازان  شاید دلیل این ناتوانی در نوع نگاه نظریه. ها را مورد بررسی قرار دهد رفتار دولت

  . الملل باشد ماهیت و سرشت روابط بین
الملل از  روابط بین دراي از رویکردها  عنوانی است که به انواع گسترده 1انگاري اصطالح سازه

شود، این اصطالح در  اطالق می» پسا ساختارگراانگاري  سازه«تا » گرایی علمی واقع«رویکرد 
. به کارگرفته شد 2توسط نیکالس اونف م1980المللی، ابتدا در دهه  مطالعات سیاسی و بین

الملل این نظریه را به دو شاخه اونفی و ونتی یا رادیکال و  برخی از متفکران در روابط بین
 3،پردازانی مانند مارتا فینمور انگاران، نظریه ها گروه اصلی سازهنظر آنبه. متعارف تقسیم کردند

هستند که مانند الکساندر ونت بسیاري از مفاهیم  5و پیتر کاتزنشتاین 4کاترین سیکینگ
عنوان یکی اند و به الملل را البته از منظري متفاوت پذیرفته محوري در جریان اصلی روابط بین

                                                             
1. Constructivism 
2. R. Nicholas Avnf 
3. Marta Vinmor 
4. Catherine Sakin 
5. Peter Katzenstein 
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این رویکرد بر . اند گرایی قرار گرفته الملل در کنار واقع هاي روابط بین از مکاتب اصلی نظریه
  .کند ها منافع تأکید میو به تبع آن هانقش هنجارها در تکوین هویت دولت

ند که توجه جدي به مباحث زبان شناختی و ا انگاران رادیکال معروف ولی جریان دوم به سازه
، 1چون جان راگیو متفکرانی هم. گذارند گفتمانی دارند و اساس نظریات خود را بر آن می

آیند، بر نقش زبان در  شمار میهاي شاخص آن به از چهره و اونف 3، کراتوکویل2ریچارد اشلی
زبانی سوژه ویژ در سیاست خارجی تأکید  -تکوین هویت و نیز ساخت گفتمانی یا اجتماعی 

  .دارد
اما در این بین نظریه ونت کاربردي تر بوده و بیشتر توانسته است در تبیین و تحلیل روابط 

ویژگی مشترك تمام . گرفته استهمین دلیل مورد توجه بیشتري قرار و به. الملل بپردازد بین
ها معتقدند که واقعیت اجتماعی برساخته انگاري این است که همه آن هاي رویکرد سازه گونه

آیند، به قوام متقابل کارگزار و  وجود میهاست، مفاهیم اجتماعی از طریق تعامالت اجتماعی ب
  )1(.قاد دارندگیري هویت کشورها، اعت ساختار و برنقش هنجارها و قواعد در شکل

قبل . باشد گران میانگاران، مسأله هویت کنش شناسی براي سازه از مباحث مهم در سطح هستی
هاي  ترین علتبایست این نکته را خاطرنشان کرد که اصوالً یکی از مهم از ورود به این بحث می

هویت الملل وابستگی این رهیافت به مسأله  انگاري در روابط بین اهمیت دیدگاه سازه
. ها و انتظارات در مورد خود که خاص نقش است هویت عبارت است از فهم. هاست دولت
اي  ها ذاتاً اموري رابطهشان تعریف کرد چرا که آن توان جداي از بستر اجتماعی ها را نمی هویت

هایی خاص از خود و موقعیت خویش را در ارتباط با سایر  هاي اجتماعی برداشت هویت. هستند
دهند و از این طریق منافعی خاص را تولید کرده که به تصمیمات  ران نشان میگکنش

خود را دوست، دشمن یا رقیب دیگري بداند » خود«این که . دهند ذاري شکل میگ سیاست
» تعریف خود«ریف هویت آن را انگاران در تع سازه. ها ایجاد خواهد کردتفاوت بسیار در عامل آن

ها اجازه  ها هویت به ملتاز نظر آن. اند در مقابل دیگري دانسته» تعریف کیستی خود«یا 
ها را هاي دیگر اقدام کنند و آن بندي موجودیت دهد جهان خود را معنادار کنند، به دسته می

ها با این تصورات در صدد تغییر و یا حفظ وضع موجود  دولت. دوست و یا دشمن تعریف کنند
  .کنند شوند و یا علیه دیگران اقدام می آیند، با کشوري متحد می می بر

انگاري، برساخته در فرایند مشارکت در معانی جمعی و  هویت به مثابه امري محوري در سازه
المللی تصورات خود از  در چارچوب این هویت است که بازیگر در عرصه بین. اجتماعی است

                                                             
1. John Ragi 
2. Richard Ashley 
3. Kratokoal 

Archive of SID

www.SID.ir



 آبادی فراهانی ، فاطمه حاتم د احمدیحمي 

 

  

  

  

  

  

15 

ست
سیا

 و 
وق

 حق
امه

نشن
دا

  
ره 

شما
15 ،

تان
ابس

و ت
ار 

به
 

13
90

  

 

طه با دیگران را شکل پردازد و راب کند و به کنش می دیگران و اهداف خود را مشخص می
ها و هنجارهاي  پردازد که چگونه هویت انگاران به این امر می در واقع دیدگاه سازه. دهد می

ها  در واقع روابط میان دولت. ها گسترش یابدتواند با روابط نهادینه آن اجتماعی مردم می
جاست که هویت به و در این ؛ها براي هم قائلند نه براساس قدرتبراساس معنایی است که آن

انگاران هویت دولت دو معناي متمایز دارد که یکی از  از نظر سازه. شود موضوعی مهم تبدیل می
آن هویت جمعی است که شامل خصوصیات درونی، انسانی، مادي و ایدئولوژیک آن و دیگري 

 .دهد گر در نگاه به دیگران به خود میهویت اجتماعی است که عبارت است از معنایی که کنش
هایی  گر است و ریشه در نظریهانگاران، هر هویتی تعریف اجتماعی کنش طور کل در نظر سازهبه

از این منظر به نظر ونت اعمال اجتماعی . گران جمعی درباره خود و دیگران دارنددارد که کنش
و  شود ها شناخت مشترك خلق میاند که در بستر آن دادن، تفسیر و پاسخفرایندهاي عالمت

الملل در مقابل کنش  بر همین اساس است که در روابط بین. دهد یادگیري اجتماعی رخ می
گیرد، چرا که معناي کنش واحدي از سوي دوست و دشمن برخوردهاي متفاوت صورت می

خواهند وابسته به این است که با که تعامل  چه مردم میاز این منظر آن. ها متفاوت است آن
ها و منافع خود را نسبت به دیگران  آموزند، و چگونه اولویت فرایند تعامل چه میدارند، از این 
  .بخشند مشروعیت می

عبارت انگاران سیال بودن و به یکی دیگر از مباحث مهم و مرتبط با مسأله هویت از نظر سازه
تواند تحت شرایط مادي سیال باشد و کار مهم  هویت می. هاست دیگر متحول بودن هویت

ها نظر آنچرا که به. توانند این تغییر و سیالیت را توضیح دهند انگاران این است که می زهسا
بنابراین . شود هویت امریست اجتماعی، به این معنا که در ساختن خود، دیگري هم ساخته می

گران از خود، منافع و  ها برداشت کنشبراي همین است که در نگاه آن. هویت سیال است
گیري یک هویت جدید منافعی جدید هم براي  باشد و به تبع شکلتغییرپذیر میشان اهداف

  .شود یک دولت مطرح می
. دهند اند که به منافع و رفتارهاي کنشگران شکل می هاي متفاوت و متحول بنابراین این هویت

نهاد حاکمیت، رشد : گیرد در این راستا ونت معتقد است این تحول از سه راه صورت می
هاي عامدانه براي تحول  ها منجر شود و تالش تواند به تحول در هویت ري که میهمکا
  .هاي جمعی محور به هویت هاي خود هویت
هاي پیچیده و متداخل و اغلب  هاي دولتی از طریق رویه انگاران هویت رو از منظر سازه  از این

از سوي . ل دگرگونی هستندثبات و دائماً در حا یابند و در نتیجه سیال و بی متناقض قوام می
در این تغییر، . شود ها در نهایت تغییر در نظام نیز ممکن می ها و تلقی دیگر با دگرگونی انگاره
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اي از بازیگران دیگر نیز تأثیري  تحول در وضعیت یک بازیگر بر حسب نقش آن، بر مجموعه
ش داده شده و برآمده از بنابراین در این چارچوب، هویت و منافع نه اموري از پی. قاطع دارد

  .ساختار توزیع قدرت، بلکه امري نشأت گرفته از منابع داخلی هویت بازیگران است
الملل، وارد کردن نقش هنجارها و  انگاران در روابط بین ترین دستاوردهاي سازهیکی دیگر از مهم

این هنجارها  .باشد گیري هویت می ها در شکل الملل و توجه به آن هنجارمندي در سیاست بین
ها مانند قواعدي هستند که در شیوه اول آن: گذارند به دو شیوه بر رفتار کارگزاران تاثیر می

دهند و در شیوه دوم یک نقش تنظیم کننده در  هویت کارگزاران را تعیین کرده و یا ساخت می
ظیمی بر رفتارهاي ها تأثیر تکوینی و تأثیر تن عبارت دیگر آن به. کنند رفتار کارگزاران ایفا می

  .کارگزاران دارند
انگاران واقعیت نظام نه امري از پیش ساخته، که امري تکوین یافته در تعامل  در کل براي سازه

هاي این عرصه اجتماعی در این تعامالت ظاهر  متقابل بازیگران است و شاخصه و ویژگی
ها و تصورات ذهن خود عمل  ایدهها و  بازیگران در تعامل متقابل خود براساس سازه. شود می
اند و نه صرفاً  گرانی جامعه شناخت و ایفاکننده نقشها کنشگران، کنشاز منظر آن. کنند می

از این منظر کنشگران براساس هنجارها و قواعد که خود مبتنی بر . کنشگران اقتصادي
و این . کنندگیري میاي از عوامل ذهنی، تجربه تاریخی و فرهنگی است، تصمیم پیشینه

شوند، منافع و اهداف  گران درونی میپذیري براي کنش هنجارها که خود از طریق جامعه
الملل چونان یک بازي  ها روابط بیناز نظر آن. دهند گران را تعریف کرده و به آن جهت می کنش

هر نوع کنشی در این بازي براساس معنایی که در . است که قواعد خاص خودش را دارد
  )2(.شود شود، تفسیر می وب قواعد بازي به آن داده میچارچ

  
  الملل یابی و تجلی آن در سیاست بین هویت

توان به شکل ماهوي یعنی جدا از بستر  ها را، نمی این هویت» ونت«نظر   به
اي از معانی تلقی  عنوان مجموعهها بهها تعریف کرد؛ بلکه آناجتماعی آن

هاي  انداز دیگران برداشتنظر گرفتن چشمگر با در شوند که یک کنش می
گران با کنش. دهند گران نشان میخاصی از خود را در رابطه با سایر کنش

عنوان کنند و این هویت به مشارکت در معانی جمعی هویت کسب می
وجود ها را بههاي انگیزشی و رفتاري آن المللی گرایش گران بینخصوصیت کنش

  . آورد می
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الملل، ادراك صحیح نخبگان ابزاري و  ت پرشتاب کنونی نظام متغیر بیننظر به تحوال
الملل از روندها، ایستارهاي محیط خارجی و  سازان هر بازیگر سیاست و روابط بین تصمیم
روندهاي جهانی کنونی . شود اي، از الزامات منافع ملی قلمداد می هاي تابع منطقه سیستم

این امر ایجاد . تولیدند اي متقابل همواره در حال بازه اي است که الگوهاي کنش گونه به
ها باید خود را با  سازد که کشورها و دولت پذیر میها را امکان ها و فرصت چارچوبی از محدودیت

ها و تهدیدها مبتنی  ها، آسیب ها، فرصت ارزیابی علمی، تحلیلی و تبیین چالش. آن انطباق دهند
است انکارناپذیر که هر کشوري باید الگوي رفتاري خود را  گرایانه، ضرورتیبر نگرشی واقع

سازي و عملیاتی نمودن آن در محیط پیرامونی  این اساس تصمیم بر. مبتنی با آن تدوین نماید
ها،  ها با توانمندي گذاري طور کلی هدفهزمانی بهینه خواهد بود که اهداف، منافع ملی و ب

  )3(.اي هماهنگ باشد ایستارها و هنجارهاي منطقه کارگیري قدرت واحد ملی و توانایی به
پس از . گرایش به اسالم به منزله مهمترین گزینه، همواره در جامعه ترکیه مطرح بوده است

در انتخابات . به اوج خود رسید 2002که در سال سرنگونی اربکان این گرایش بیشتر شد، تا این
ناشی از (وجود آمده در جامعه ترکیه یت بهنیز افول ایدئولوژي کمالیسم و بحران هو 2007

  .گرایان تمایل پیدا کنندباعث شد مردم بیشتر به اسالم) تضادهاي ارزشی و رفتاري بود
حضور اتباع ترك در برخی . مردم ترکیه اصوالً خواهان حفظ هویت اسالمی خود هستند

اي از اصالت  ونهکشورهاي غربی و تأکید بر حفظ فرهنگ خود و رعایت شعائر اسالمی نم
تحوالت جهانی و بازشدن فضاي سیاسی ترکیه در دو دهه گذشته . هاستفرهنگی و دینی آن

. وجود آوردزمینه مناسبی را براي شکستن تفکرات کمالیسم و مطالبات جدید در جامعه به
 .گر نوع مطالبات جامعه ترکیه استو پیروزي حزب عدالت و توسعه نمایان 2002انتخابات سال 

ها در مسیر احیاي  گرایانه ترك هاي میانجی گام. دنبال کشف هویت تاریخی خود استترکیه به
که در می  2007گري بین سوریه و اسرائیل در  گوي صلح اسرائیل و فلسطین میانجیوگفت

این ارتباطات علنی شد همه این واقعیات نشان از دو نکته مهم دارند روند آرمانی احیاي  2008
تاریخی با پدیده نو عثمانی را با خروج از پایان سیاست خارجی سنتی ترکیه تجربه هویت 

کنند و از سیاست کمالیسم آتاتورکیسم مبنی بر عدم مداخله ترکیه در مسائل خاورمیانه  می
  )4(.فاصله پیدا کرده است

  
  

  گرایان حزب عدالت و توسعهمشی اسالم ماهیت و خط: گفتار دوم
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شکاف دو سـویۀ آن  «انگاري، همواره تردیدهاي مبنی بر  سازه نظریه بینی جهانرغم ارجمندي به
انـد کـه    وجود داشته و برخی نیـز اشـکال کـرده    )5(»مل و نظریۀ سیاسیلال بین نظریۀ روابط بین

ملل یا سیاست خارجی باشد، ال انگاري بیش از آن که یک نگاه واحد و تئوریک به روابط بین سازه
شـود یـا واقعیـت     چگونـه سـاخته مـی   » واقعیت«گوید در این عرصه،  ما می منظري است که به

در پاسخ به تشکیک موجود دربارة قابلیت به کـارگیري  . ساخته شده، داراي چه مختصاتی است
هـاي قابـل    براي واکاوي سیاست خـارجی اسـتدالل   1عنوان یک چارچوب مفهومیانگاري به سازه

انگاري داراي مدلوالتی بـراي تحلیـل سیاسـت     هیافت سازهتوجهی وجود دارد مبنی بر این که ر
انـد   گران پا را از این هم فراتر گذاشته و تصریح کردهدر این زمینه، برخی پژوهش. خارجی است

 بـه ایـن دلیـل کـه بـر     . طور خاص براي سیاست خـارجی مناسـب باشـد   انگاري باید به که سازه
سـازند و ایـن   گران، جهان خـود را مـی  که کنششود  ساختگی اجتماعی از این مفروضه آغاز می

  2.مفروضه در وراي بخش اعظم نوشتارهاي مربوط به سیاست خارجی وجود دارد
نیز براي تحلیل سیاست خارجی در نظر گرفتـه شـده کـه     3لذا بر مبناي این دیدگاه اصول کلی
عنوان یک خصوصـیت  ها یا توزیع قدرت به توانمندي دولت«براساس آن اصول به جاي تأکید بر 

هـا نافـذ منـافع و     ضمن این کـه اساسـاً دولـت   . تأکید می شود» ها هویت دولت«بر » ساختاري
انگـاري، متغیـر مسـتقل،     در واقع، مطابق سـازه  )6(؛شوند اهداف ثابت و غیر قابل تغییر لحاظ می

سیاســت همــاهنگی بــا « المللــی اســت و متغیــر وابســته، هنجارهــاي اجتمــاعی داخلــی و بــین
چون منطق اقتصادي در تئورئالیسم و هم(کند که معانی ثابتی  این رویکرد اقتضا می 4»هنجارها
براي راهنمایی عمل بازیگران وجود نداشته باشـد بلکـه بـازیگران در مـتن تعـامالت      ) نئولیبرال

  )7(.ها و ماهیت سیاست خارجی خود را مشخص کنند اجتماعی، نوع جهت گیري
اي در معادالت  عنوان قدرتی منطقهخاص تاریخی و راهبردي همواره به ترکیه به دلیل موقعیت

پس از فروپاشی امپراتوري عثمانی این کشور . خاورمیانه، قفقاز و حتی اروپا نقش ایفا کرده است
ترکیه جدید . هاي فراوانی در صحنه سیاست داخلی بوده است همواره دستخوش فراز و نشیب

هاي جوان و  ثمانی بود که با ظهور جنبش مشهور به تركحاصل ضعف مفرط امپراتوري ع
سال  15در . تشکیل شد 1923هاي مصطفی کمال پاشا معروف به آتاتورك در سال  آموزه

رهبري آتاتورك بر جمهوري ترکیه تالش فراوان شد که با تغییر خط به التین و جایگزین 
. سنتی، هویت مدرنی از ترکیه شکل گیرد –کردن فرهنگ غربی به جاي فرهنگ اسالمی 

                                                             
1. Conceptionalization 
2. S.smith. Reflectivist 
3. General Principles 
4. Norm-Consistency policy 
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. نظامی بود –هاي غیردموکراتیک و اقتدارگرایی سیاسی  مشخصه این دوران استفاده از روش
  .مذهبی کردن جامعه را یکی از اهداف مهم آتاتورك تلقی کرد توان غیر می

 گرا با محوریت حزب دموکرات به رهبري عدنان جنبش دموکراسی راست 1952در سال 
در این دوره اقدامات اصالحی و . سال حکومت کرد 8به قدرت رسید و به مدت  1مندرس

. هاي دینی با استقبال گسترده مردم ترکیه مواجه شد ویژه آزادسازي فعالیتسازي به دموکراسی
هاي  دانستند و سیاست هاي آتاتورك می در این دوره نظامیان که خود را حافظ اهداف و آرمان

دیدند، از کلیه ابزارها براي سقوط این دولت استفاده  هاي کمالیسم می ایر با آموزهدولت را مغ
با کودتاي نظامی و اعدام عدنان مندرس به عمر این دولت پایان  1960که در سال کردند تا این

الدین اربکان که رابطه تشکیالتی با  نجم 1970در چنین شرایطی بود که در سال . دادند
این . هاي اسالمی، حزب سالمت ملی را تشکیل داد ن داشت با تکیه بر آموزهالمسلمی اخوان

سال فعالیت در مناطق مختلف ترکیه در میان مسلمانان معتقد گسترش یافت،  10حزب طی 
متوقف شد و تبلیغات وسیعی  1980هاي آن پس از کودتاي دوم نظامیان در سال  اما فعالیت 

  .ها صورت گرفتهت تخریب آنعلیه رهبران و پیروان این حزب ج
وزیر و رئیس جمهور فقید  نخست 2الدین اربکان مجدداً در دوران حاکمیت تورگوت اوزال نجم

ترکیه، حزب اسالمگراي رفاه را تشکیل داد و با موفقیتی که در انتخابات پارلمانی کسب کرد 
دولت اربکان با . دیک دولت ائتالفی با نخست وزیري اربکان تشکیل ده 1996توانست در سال 

هاي غربی  ها و با مخالفت دولت ویژه از سوي نظامیان و الئیکهاي گسترده داخلی به کارشکنی
اکثر کشورهاي غربی حاکمیت یک حزب اسالمی بر ترکیه را با توجه به شرایط . مواجه شد

 به سقوط زودتابیدند، لذا مخالفت نظامیان  نمی جواري با جمهوري اسالمی ایران بر منطقه و هم
دادگاه قانون . هنگام دولت اربکان منجر شد که برخی از آن به نام کودتاي سفید نام بردند

عنوان رئیس الدین اربکان و رجب طیب اردوغان به اساسی ترکیه حزب رفاه را منحل کرد و نجم
سیاسی  و معاون حزب رفاه زندانی شدند، ولی اربکان پس از مدتی از زندان آزاد شد و فعالیت

  . خود را از سرگرفت
. گراي فضیلت به رهبري رجایی کوتان تشکیل گردیدپس از انحالل حزب رفاه، حزب اسالم

نظامیان ترکیه ظهور این حزب را نیز تحمل ننموده و دادگاه قانون اساسی ترکیه حزب فضیلت 
حزب به رهبري  کاران در این زمان میان دو گروه محافظه. قانونی و منحل اعالم کرد را غیر

طلبان حزب به رهبري عبداله گل که خود از نزدیکان اربکان بود، در  رجایی کوتان و اصالح

                                                             
1. Adnan Mondres 
2. Turgut Auzal 
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ارتباط با فهم اسالم و تفسیر و برداشت از آن در خصوص مسائل سیاسی و فرهنگی روز جامعه 
هاي  وجود آمد که منجر به تشکیل دو حزب اسالمی سعادت با گرایشترکیه، اختالف به

طلبانه به رهبري  کارانه به رهبري رجایی کوتان و حزب عدالت و توسعه با گرایش اصالح افظهمح
حزب عدالت و توسعه به رهبري رجب طیب اردوغان، در نظر  )8(.اردوغان و عبداله گل شد

رجب طیب اردوغان شهردار محبوب استانبول بود . درصد محبوبیت داشته است 24ها تا  سنجی
  . اي دارد سالم و بدون سوء پیشینهو شخصیت سیاسی 

نامه احزاب جنبش  این حزب به شجره. تأسیس شد 2001اوت  14حزب عدالت و توسعه در 
آغاز و با حزب سالمت ملی در  1970اسالمی وابسته است که با حزب نظام ملی در سال 

جناح  در دوره حزب فضیلت. تداوم یافت 1998و حزب فضیلت در  1983، حزب رفاه در 1972
 14طلبی به رهبري عبداله گل به وجود آمد، ولی در انتخابات ریاست حزب که در   تجدید نظر

رأي  521افتاد، با کسب  برگزار شد و براي اولین بار در یک حزب اسالمی اتفاق می 2000مه 
در این میان اربکان از کوتان و . رأي از رجایی کوتان، رهبر حزب، شکست خورد 633در مقابل 

حزب فضیلت منحل  2001ژوئن  22هنگامی که در . اردوغان از عبداله گل حمایت می کردند
داران کوتان، حزب سعادت را طرف. اعالم شد، شکاف داخلی در درون جناح اسالمی بیشتر شد

 2001اوت  14کنندگان اردوغان حزب عدالت و توسعه را در  و تأیید 2001ژوئیه  25در 
نماینده  48نمایندگان حزب منحل شده فضیلت را تقسیم کردند،   زب،هر دو ح. تأسیس کردند

رهبران حزب عدالت و توسعه، . نماینده به حزب عدالت و توسعه پیوست 51به حزب سعادت و 
این رهبران واجبات دینی همچون نماز و روزه . اغلب داراي آموزش دینی محافظه کارانه هستند

 25وزیر از مجموع  14باشند، همسران  ها با حجاب میآندهند و همسران اغلب  را انجام می
وزیر کابینه عبداله گل با حجاب بودند، از جمله همسر عبداله گل، همسر اردوغان و همسر 

نفره حزب، با حجاب  74زن از مجموع زن عضو هیأت مؤسس  6بولنت ارینچ رئیس پارلمان، 
 .اند فضیلت فعالیت داشته ، رفاه وهستند و اغلب سران حزب پیشتر در احزاب سالمت ملی

اند، از جمله عبداله گل که  وزیر بوده 1996و  97هاي  برخی از آنان در دولت حزب رفاه در سال
  . وزیر دولت در امور خارجی بود

شود که سران حزب عدالت و توسعه به لحاظ تربیت و آموزش، فعالیت  بنابراین مالحظه می
ا هستند، اما از زمانی که اندیشه تأسیس حزب عدالت و توسعه سیاسی و گذشته حزبی، اسالمگر

هاي اسالمی در  شکل گرفت، مؤسسان حزب براي برون رفت از فشارهاي عظیمی که به جنبش
آمد، به دنبال گفتمان جدیدي بودند که از ریشه اسالمی آنان جدا نباشد و در  ترکیه وارد می

بار دیگر » فوریه 28مرحله «اي درست نکند که  نهعین حال با نظام حاکم برخورد نکند و بها
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بر این اساس نخستین کنگره حزب . گرایان بار دیگر تحت فشار قرار گیرند تکرار شود و اسالم
تشکیل شد و اردوغان نیز در سخنرانی افتتاحیه   »کار براي تمام ترکیه «عدالت و توسعه با شعار 

وي بر . یادي کرد و نه نامی از اسالم به زبان آورد توركعمل آورد و نه از آتااي دقیق به موازنه
هاي اساسی تأکید نمود و  نامه اروپایی حقوق بشر و آزادي بشر و موافقت اعالمیه جهانی حقوق

بال طرفی دولت در ق معنی بی سکوالریسم اصل اساسی صلح اجتماعی و به «اظهار داشت که 
حزب ما یک حزب  «:  پس از تأسیس حزب اعالم کرد نیز یک روز عبداله گل  ».عقاید دینی است

حجاب،  در میان مؤسسان، باحجاب و بی. کنیم که نماینده همه باشیم دینی نیست و تالش می
اي براي تبلیغ نیست، بلکه براي  افراد با ریش و بدون ریش وجود دارند، حزب سیاسی وسیله

این حزب  )9(».دیدي در سیاست استمان فعالیت و کار براي ارائه مفهوم جهدف. خدمت است
هاي اساسی، اداره عامه به صورت  چون توجه به حقوق و آزاديدر اساسنامه خود بر مواردي هم

غیرمتمرکز، ارائه خدمات اجتماعی بدون در نظر گرفتن طبقه اجتماعی، توسعه آموزش و 
سوادي و یپرورش و تحت پوشش قرار دادن آحاد مردم براي آموزش مردم و کم کردن ب

  )10(.سوادي از جامعه ترکیه و امنیت اجتماعی تأکید دارد کم
  

  مشی  ها و خط اندیشه
اند که  گرا و حزب عدالت و توسعه به این نتیجه رسیدهفکران اسالم روشن :ضرورت دموکراسی

توانند شرایط مساعدي  حد استانداردهاي اروپایی، آنان نمی در  در فقدان آزادي و دموکراسی،
داران کمالیسم بر جامعه ترکیه تحمیل اي که طرف زیرا الئیسیته. براي زندگی دینی فراهم کنند

دین  «گذارند، نوعی   هاي نهادهاي قضائی و نیروهاي نظامی به اجرا می کنند و با کمک می
 دینی را بی  زیرا این نوع الئیسیته عمالً. است که با موازین سکوالریسم سازگار نیست  » جدید

طرفی را که دولت سکوالر باید نسبت به عقاید گوناگون جانب بیکند و حال آن تحمیل می
و اگر از این وضع   کند ا سرکوب می الئیسیته موجود در ترکیه مظاهر حیات دینی ر. حفظ کند

بنابراین چاره کار در ایجاد . شوند انتقاد شود، منتقدین مرتجع و مخالف دموکراسی خوانده می
اسی واقعی و حتی سکوالریسم واقعی و بنا به تعبیر دیگر، سکوالریسم دموکراتیک است دموکر

زعم بسیاري از به. تا فضاي مناسب و سالم براي ابراز عقاید و آراء مختلف فراهم شود
فکران لیبرال ترکیه، ترکیه خود انرژي و قدرت اجتماعی الزم را براي اجراي اصالحات  روشن

زیرا . کند انداز پیوستن به اتحادیه اروپا این نیرو و انرژي را فراهم می چشم دموکراتیک ندارد و
  . کننده اصالحات دموکراتیک و رفع نواقص نظام کمالیستی است که توجیه
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ها هستند، هر نوع  اي که نهادهاي قدرتمند آن در اختیار کمالیست در جامعه :پرهیز از تنش
ه بوده و از این رو حتی در مواردي که تنش بروز افزایش تنش به ضرر حزب عدالت و توسع

اند با اتخاذ اقداماتی از گسترش آن جلوگیري نموده یا وجود تنش  کرده حزب اردوغان کوشیده
  . را انکار کنند

شکست پروژه حزب رفاه و به دنبال آن تعطیلی حزب : انصراف از تأسیس حکومت اسالمی
امکان تأسیس حکومت اسالمی در آینده قابل  گرایان را متوجه ساخت کهفضیلت، اسالم

  )11(.بینی وجود ندارد پیش
صورت میلیونی و در به 2007که در سال   »هاي جمهوریت میتینگ «هاي موسوم به  میتینگ

دادند،  ها را نیز زنان تشکیل میچندین شهر بزرگ ترکیه برگزار شد و گردانندگان اصلی آن
امکان طرح ایده حکومت اسالمی در حال حاضر وجود ندارد و گرایان را مطمئن کرد که اسالم

اردوغان و سران حزب عدالت و توسعه به این نتیجه رسیدند که اقشاري از جامعه نسبت به 
  .ز جامعه وجود دارد هایی ا اند و این بدبینی البته هنوز هم در بخش ها بدبیننیات آن

یکی از اهداف حزب عدالت و توسعه برداشتن  :تر اسالمی ایجاد شرایط براي زندگی آزادانه
موانع مربوط به زندگی مؤمنانه اسالمی است که قوانین مربوط به منع حجاب در عرصه عمومی 

جانبه و حزب همواره تأکید دارد که قصد ندارد به صورت یک. آید ها به شمار میاز بارزترین آن
حجاب تصویب کند، بلکه رفع محدودیت  هاي مختلف جامعه، قوانینی براي به رغم نگرانی طیف

اجتماعی و سیاسی است، اما تاکنون دو اقدام آن براي رفع ممنوعیت حجاب   »اجماع«به دنبال 
پس از اصالح قانون اساسی کیفر خواستی  2007با شکست مواجه شده و در یک مورد در سال 

از طرف دیگر . شد علیه حزب تنظیم شد و دادستان جمهوري ترکیه خواستار تعطیلی حزب
که ممنوعیت حجاب مغایر حق تحصیل و اشتغال رأي دادگاه حقوق بشر اروپا مبنی بر این

زیرا از آن زمان روند . نیست، ظاهراً باعث تردیدهایی در نزد ادوغان و همکارانش شده است
  .تصویب قوانین اصالحی جهت پیوستن به اتحادیه اروپا نیز کند شده است

چه را که رسد که حزب عدالت و توسعه در شرایط فعلی ترکیه ، آن ظر میندر مجموع به
خواند، براي تقویت و تعمیق دموکراسی و از آن طریق ایجاد آزادي  کارانه می دموکراسی محافظه

  )12(.براي حیات مذهبی به کار گرفته است
  

  علل پیروزي حزب عدالت و توسعه: گفتار سوم
انگـاري را بیشـتر مناسـب جـوامعی بـا       الملـل رهیافـت سـازه    ط بـین پردازان رواب برخی از نظریه

گرایی بـا سـایر   و سابقه تاریخی درازمدت تعامل و همی باال، ساختار دموکراتیک درونی نهادگرای
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ست که منطقه خاورمیانه به خصـوص کشـور ترکیـه نوعـاً     این در حالی. کنند کشورها فرض می
احیـاي  . دموکراتیک و ساختار درونی دموکراتیـک نیسـت   برخوردار از چنین نظم نهادین، سابقه

ایـن تحـول    ؛الملل با پایـان جنـگ سـرد سـرعت یافـت      انگارانه در مورد سیاست بین تفکر سازه
المللی در تبیـین   هاي مختلف دیگر را خلع سالح نمود و جریان اصلی نظري در روابط بین نظریه

  )13(.جنگ سرد نیز با مشکل مواجه کرد
کند که تعامـل میـان بـازیگران بسـتگی بـه       الملل بیان می ئوري اجتماعی سیاست بینونت در ت

. کند عنوان فرهنگ و معانی مشترك تعریف میدانش را به. الملل دارد ساختار دانش سیستم بین
ها نیز محدود تواند باشد اما در عین حال به آن تاثیر و هستی فرهنگ جدا از عقاید اشخاص نمی

سازي دیگران دارد ونت به سه سـطح کـالن از سـاختار     بلکه بستگی به چگونگی مفهومشود  نمی
ها در سیاسـت   رفتار دولت. کند هاي هابزي، کانتی و الکی اشاره می هاي دانش یا فرهنگ به نام

در فرهنگ هابزي تالش بـراي  . اند خارجی بستگی به نوع فرهنگی است که در خود درونی کرده
دارد و اگـر جنگـی هـم     یگران وجود دارد، تاکید زیادي بر فاکتورهاي نظامیپیروزي و تخریب د

 یم تضاد هایغها علی ر در فرهنگ الکی دولت. ها زورشان را محدود نخواهند کردرخ دهد دولت
در . مهم است اما یک اولویـت نیسـت    گذارند قدرت نظامی به حاکمیت هم احترام می ،که دارند

هـا  کنند و دولت ازعات خود را بدون جنگ و خونریزي حل و فصل میها من فرهنگ کانتی دولت
ها در خـود رفتـار    ها بر حسب نوع درونی کردن این فرهنگ دولت. کنند عمل می به صورت تیمی

ها نیـز متفـاوت خواهـد    کنند و به تبع وضعیت نقش آن متفاوتی را درسیاست خارجی اتخاذ می
  .بود

  :الملل است که ري ساختاري از سیستم بینانگاري یک تئو به نظر ونت سازه
  .باشند الملل می ها واحد هاي اصلی تحلیل کردن تئوري سیاست بین دولت -1
  .اند الذهنی ها بین هاي اساسی در سیستم دولت ساختار -2
هـاي اجتمـاعی شـان و در فراینـد تعامـل سـاخته        ها توسط سـاختار ها و منافع دولت هویت -3

  .شوند می
  .گذارند و کارگزار به صورت متقابل بر هم اثر می ساختار -4

 )14(.شـود  هـا ایجـاد مـی   باشد که در فرایند تعامل بـین دولـت   ترین تاکید ونت بر هویت میمهم
گیرندگان سیاسـت   سیاست خارجی هر کشوري برآیندي از عوامل و فاکتورهایی از قبیل تصمیم

چنین اوضاع اجتمـاعی آن کشـور و    ک و همالملل، قدرت اقتصادي، موقعیت ژئوپلتی خارجی بین
که در یک تصمیم خاص اتخاذ شده کدام عامل تأثیر بیشـتري   این. در نهایت شرایط زمانی است

اهـداف  . باشـد  ، نیازمند شناخت شرایط زمانی و به تبع آن ماهیت اقدام انجام شـده مـی  هگذاشت
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در سـه بخـش بلندمـدت،     هـاي داخلـی   ها و توانایی ، برحسب ظرفیتسیاست خارجی هر کشور
اساسـاً  . گیرنـد  مـی  گیـري قـرار   مدت مورد توجه و ارزیابی نهادهاي تصـمیم   میان مدت، و کوتاه

مشی سیاسـت خـارجی خـود     ، از طریق نهادهاي قانونی به تدوین اصول و خطواحدهاي سیاسی
  )15(.ورزند مبادرت می

هاي  ترکیه دارد و تجربه دههقدرت ارتش و نفوذ نهادهاي الئیک، ریشه در تأسیس جمهوري 
گذشته نشان داده است که ارتش در مواقعی بدون توجه به آراي مردم و حتی از طریق کودتا، 

اللحن  توان به صدور بیانیه شدید براي نمونه، می. امور را به سمت دلخواه خود هدایت کرده است
بررسی نامزدي عبدال گل خواه خلق در تکریم جلسات پارلمان در  ارتش و اقدام حزب جمهوري

براي ریاست جمهوري اشاره کرد که در نهایت به انحالل پارلمان و دولت و انتخابات زودهنگام 
تواند فشارهاي ارتش و نهادهاي الئیک را خنثی کند، تداوم مشی اعتدال و  چه میآن. منجر شد

  )16(.هاي مردمی است حمایت
هاي خود قرار  گرایی را سرلوحه برنامه یز از افراطدولت اردوغان در دوره اول حکومت خود، پره

هاي مخالف به دولت اردوغان وارد  این اقدام باعث شد بسیاري از اتهاماتی که گروه. داده بود
آوردند و امیدوار بودند بدین وسیله با کمک ارتش و نهادهاي الئیک مانع از اجراي  می

براي اثبات  2007 وسعه در انتخابات پارلمانیحزب عدالت و ت. هاي آن شوند، خنثی شود برنامه
هاي تند داشتند،  نفر از نمایندگان حزب در پارلمان قبلی را که گرایش 156مشی اعتدالی خود، 

دانشگاهی و تکنوکرات را   هاي شاخص سیاسی، از فهرست نامزدهاي حزب حذف کرد و چهره
  )17(.ها ساختگزین آنروي هستند را جاي که معروف به میانه

مداران ترکیه هم یکی از علل اصلی  سالم بودن این حزب از فسادهاي رایج در بین سیاست
مداران و کادرهاي ارشد حزب هاي سیاسی ترکیه اکثر سیاست. ها بوداستقبال مردم از آن

هاي  گیري و اعمال نگرش رشوه ؛هاي اقتصادي هستند داراي انواع فسادهاي سیاسی و آلودگی
  )18(.هاستدر مناصب دولتی، امري رایج در بین آننظرانه  تنگ

هاي حاکم بر ترکیه حضور نداشتند و از  یک از دولت هاي طوالنی در هیچ گراها مدتاسالم
هاي  بندهاي نامشروع احزاب و دولتوبازي و زد ، دالل خواري، اختالس مشکالتی چون رشوه

ها را به منزله ان گرایش نشان دادند و آنگرایمردم به این دلیل به اسالم. حاکم مبرا بودند
ها مورد توجه قرار  گزینی مبرا از فساد براي به دست گرفتن قدرت سیاسی در مقابل الئیکجاي
،  که حزب عدالت و پیشرفت قدرت را بدست گرفته است 2002از سال چنین هم )19(.دادند

ترکیه را تا لب پرتگاه سقوط برده که  2001بحران شدید مالی . شدوضع اقتصادي ترکیه عوض 
وجود هخاتمه یافته و برنامه اصالحات اقتصادي حزب، تحولی عظیم در اقتصاد ترکیه ب بود،
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درصد بود، تقریبا هیچ کشوري به  6سالی  2007رشد اقتصادي ترکیه تا سال . آورده است
  .را از سر نگذرانید 2009و  2008خوبی ترکیه بحران مالی سالهاي 

داري و بودند، سرمایه »نظام اقتصادي اسالمی«غان، برخالف پدران معنویش که به دنبال اردو
نخست وزیر جدید، به تبعیت از عالئق اقتصادي مسلمانان . دیداسالم را با هم در تضاد نمی

ترین پشتیبان انتخاباتی حزب عدالت و پیشرفت هستند، اقتصاد کشور را طبقه متوسط که مهم
کرد و امروز توانسته است پایگاه اجتماعی و حمایتی خود در میان جامعه را توسعه باز و آزاد 

سال حکومت اردوغان بسیار ثروتمند و مدرن تر از بیست سال پیش،  8ترکیه پس از . بخشد
امروز رشد . عنوان کشوري فقیر تقاضاي عضویت در اتحادیه اروپا را کرد، شده استهزمانی که ب

در سایه همین توفیق است که بر  .برابر بیشتر از دیگر کشورهاي اروپاستاقتصاد ترکیه سه 
گران نه تنها حزب عدالت و توسعه نتیجه انتخابات را واگذار نکرد بلکه امروز با خالف نظر تحلیل

هاي در حال عنوان الگوئی جدید و بومی براي کشورخود را به اي،ارتقا نقش و منزلت منطقه
  )20(.نمائید شمال افریقا مطرح می تحول خاورمیانه و

توسعه را بایستی در کار آمدي و  ترین دلیل پیروزي حزب عدالت ورسد که مهم نظر می به
دستاوردهاي این حزب جستجو نمود که ماندگارترین و موثرترین عامل توفیق این حزب مسائل 

  .باشداقتصادي می
  

  ترکیه در دوره جدیدداخلی سیاست : گفتار چهارم
هاي  نگري پرهیز کند و مطالبات گروه دولت اردوغان تالش کرد در سیاست داخلی از یک سویه

بشر و حق   هاي اردوغان مبنی بر رعایت حقوق سیاست. مختلف را نیز مدنظر داشته باشد
رفع   هاي قومی و دینی، تأکید بر رعایت حقوق اقلیت ، ها شهروندي، حذف اعدام از مجازات

از جمله دبیر شوراي   ها در مناصب اجرایی، تی، کاهش تعداد و نقش نظامیهاي جنسی تبعیض
ها شکل  ملی و دبیر شوراي آموزش و پرورش، باعث شد که این برداشت در ذهن ترك  امنیت

گرا هستند و بهتر است به  گرایان حزب عدالت و توسعه افرادي دموکرات و قانون بگیرد که اسالم
گیري از مشی میانه روي تالش کرد تا در برابر  دولت اردوغان با بهره )21(.این گروه رأي دهند

نهادهاي الئیک با احتیاط بیشتري رفتار کند و درگیري و مقابله با این نهادها، به ویژه ارتش را 
ها  ها سعی در جلب اعتماد آن به حداقل ممکن برساند و حتی با اعمال برخی از سیاست

یک تصمیم خاص در سیاست خارجی عوامل داخلی و خارجی دخیل اما براي بررسی  )22(.نمود
  :پردازیم اشند که در ذیل به آن میب می
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  عوامل داخلی 
  ملی و سایر نهادها و جمهوري، شوراي وزیران، شوراي امنیت شامل رئیس :تشکیالت حکومتی

  .هاي مربوطه ها وسازمان ارگان
با توجه به نظام چند حزبی در ترکیه، پارلمان آن کشور با  :احزاب و نخبگان سیاسی

حزبی که نماینده بیشتري را درپالمان آن . یابد هاي موجود تشکیل می نمایندگانی از حزب
هاي حزبی خود قرار دهد  تواند تحت تأثیر اندیشه هاي مملکتی را می کشور داشته باشد، سیاست

  . شوند یر و وزراء از میان احزاب غالب برگزیده میوز و غالباً نخست وزیر یا معاون نخست
طور سنتی نفوذ سیاسی خود را در دوران جمهوري ترکیه ایفا  هنیروهاي مسلح ترکیه ب  :ارتش
 1923که در بین رؤساي جمهور ترکیه از آغاز استقالل این کشور در سال  اند، بطوري نموده

عنوان ریاست  آتاتورك پس از رسیدن به. اند ان بودهنظامی ها، غیر آن  تاکنون فقط تعداد اندکی از
هاي مختلف دوستی  ها را در پست جمهوري قدرت سیاسی را با نظامیان تقسیم کرده و آن

  )23(.گمارد
گران مسایل ترکیه و خاورمیانه، نظامیان را دارندگان اصلی قدرت کشور  همه ناظران و تحلیل

هاي نظام سکوالر کمال  ترکیه که خود را پاسداران ارزشهاي ارتش  ژنرال. آورند شمار می هب
 الدین اربکان را به بهانه زیر گراي حزب رفاه نجم دولت اسالم 1997دانند، در سال  آتاتورك می

با این همه حزب اعتدال و توسعه . از کار برکنار کردند ،پا گذاشتن اصول سکوالریسم حکومت
گیري از تجربه  فرآیند دمکراتیک بدست گرفت، با بهرهقدرت را از طریق یک  2003که در سال 

، توانست نه تنها مانورهاي )نظامیان این کشور و هاي ترکیه برخورد میان دولت(گذشته 
نظامیان براي برکناري دولت قانونی خود را خنثی کند، بلکه با استحکام تدریجی مواضع خود 

  .اردارتش ترکیه را تحت فشار بگذ ،در ساختارهاي قدرت
تالش قانونی براي  2008در سال  ،گسترده دولت بود ارتش ترکیه که متوجه اقتدار تدریجی و

برکناري دولت را با طرح اتهامات اساسی به آن در دادگاه قانون اساسی آغاز کرد، اما برخالف 
ه نفع براي برپایی حکومت اسالمی را رد کرد و ب ،گذشته دادگاه اتهامات وارده به دولت اسالمگرا

سابقه  گیري که در تاریخ ترکیه بی این رأي. ي دادأتوسعه و بقاي فعالیت آن ر حزب عدالت و
  .هاي غیرنظامی بود هاي ضعف تدریجی نظامیان ترکیه در کنترل دولت بود، نخستین نشانه

کنندگان اصلی دمکراسی  گرایان نشانه افول قدرت نظامیان و تهدید گرچه استحکام قدرت اسالم
گرایان و افول  توان براساس این رویداد در مورد پیروزي قطعی اسالم نمی، اما ترکیه استدر 

داران نظام سکوالر ترکیه،  واقعیت آن است که طرف. نهایی قدرت نظامیان اظهار نظر قطعی کرد
. اي در نهادهاي نظامی، سیاسی و قضایی کشور برخوردار هستند چنان از قدرت عمده هم
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ترکیه در این میان نقش مهمی دارد و گرچه حزب اعتدال و توسعه توانسته سیستم قضایی 
دارانی براي خود در نظام قضایی کشور پیدا کند، اما در این زمینه از اقتدار کافی  است طرف

گرا براي تصویب الیحه برداشتن منع حجاب در  شکست دولت اسالم. برخودار نیست
  )24(.گرایان است نه این ضعف اسالمهاي ترکیه در سال گذشته نشا دانشگاه

هاي آن  هاي فشار در هر کشوري باعث تأثیرگذاري بر سیاست وجود گروه :هاي فشار گروه
سیاسی، (هاي  هاي مختلف فشار در زمینه کشور ترکیه نیز، با توجه به گروه. کشور خواهد شد

هاي فشار  ز این گروهتواند متأثر ا هاي خارجی آن می سیاست) اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی
  .باشد

ها در  گرچه غربی شدن براي مردم ترکیه، مسأله مهمی است اما بیشتر آن :افکار عمومی
اسالم نیز در . اي براي چارچوب زندگی سنتی قائل هستند تعریف این هویت جدید، جایگاه ویژه
اي عمیق فرهنگ ه درصد مردم مسلمانند و هنوز ریشه 89بین مردم جایگاه خاص خود را دارد، 

  )25(.دارداسالمی در این کشور وجود 
  

  عوامل خارجی 
ترکیه به . بایست به نقش مؤثر کشورهاي غربی خصوصاً امریکا اشاره نمود در این خصوص می

علت عضویت در ناتو و سعی این کشور جهت عضویت کامل در جامعه اروپا ناچار شده است در 
هاي کشورهاي غربی  المللی به نظرات و درخواست و بیناي  بسیاري از موارد و مسائل منطقه

  .توجه نماید
که اربکان به نخست وزیري رسید، تالش کرد سیاست نگاه به شرق را جایگزین  1996در سال 

در دوران اربکان، روابط ترکیه با کشورهاي اسالمی توسعه . سیاست نگاه به غرب ترکیه کند
 –دي «کشور اسالمی تحت عنوان  8ل اجالس سران هاي دولت او تشکی یافت و حاصل تالش

گیري از تجربه دولت اربکان تالش کرد سیاست نگاه به شرق  دولت اردوغان با بهره. بود  »هشت
ز مزایاي هر دوي آنها بهره اربکان را در سیاست نگاه به غرب سنتی ترکیه ادغام کند و ا

  )26(.گیرد
زدایی در  خصوص تنش ویژه در خارجی، به  سیاستهاي اردوغان و عبداله گل در عرصه  تالش

توان به  المللی، دستاوردهایی داشته است که می هاي بین منطقه، همکاري با اروپا و فعالیت
  :ها اشاره کرد برخی از آن
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مشخص موفقیت اردوغان در گرفتن تاریخی  :شروع مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا
یک «عنوان  باعث شد که مردم ترکیه به او به  ،ه اتحادیه اروپاییذاکرات الحاق بم براي شروع
  )27(.نگاه کنند  »قهرمان ملی

این هدف ملی که از سوي نهادهاي قدرت  ؛یکی از اهداف ملی ترکیه، الحاق به اتحادیه اروپاست
حزب عدالت و  .در ترکیه، مورد پشتیبانی تئوریک و عملی واقع شده، هنوز تحقق نیافته است

گراست، یکی از اهداف خود را در سیاست خارجی، الحاق ترکیه به  توسعه که حزبی اسالم
در انتخابات  2002حتی هنگامی که رجب طیب اردوغان در نوامبر سال  ؛داند اتحادیه اروپا می

ترین کار وي، تعیین تاریخ دقیق آغاز  به پیروزي رسید، اعالم داشت که نخستین و مهم
  )28(.اق به اتحادیه اروپاستمذاکرات براي الح

  :  کند که عبارتند از این حزب اهداف خاصی را براي الحاق اتحادیه تعقیب می
در رأس علل اتخاد تصمیم به انتخابات زودرس سوم نوامبر  ،عمل به وعده انتخاباتی حزب

ه ، اختالف میان اعضاي حکومت ائتالفی بر سر موضوعات مربوط به اصالحات در ترکیه ب2002
کنندگان از عضویت ترکیه در  بخش اعظم انتخاب. منظور عضویت در اتحادیه اروپا، قرار داشت

به این ترتیب حزب عدالت و توسعه نیز، . کردند اتحادیه اروپا بدون قید و شرط حمایت می
هاي حزب عدالت و  پارادایم مسلط در تفکر حامالن اندیشه .الحاق به اتحادیه اروپا را مطرح کرد

سعه، این است که جذب ترکیه در ساختار اتحادیه اروپا، موجب گسترش دمکراسی و فضاي تو
عالوه ورود ترکیه به اتحادیه اروپا، نه تنها به انزواي این کشور در میان  به ؛باز سیاسی خواهد شد

کشورهاي اسالمی نخواهد انجامید، بلکه وزن کشورهاي اسالمی در اتحادیه اروپا را نیز افزایش 
  .خواهد داد

رود، این تفکر با این هدف  گري به پیش می عثمانی  برخی معتقدند که ترکیه به سمت تفکر نو
اي به ملحق شدن به اروپا را  و دیگر عالقه» شود ترکیه دارد اسالمی می«شود که  مطرح می

ترکیه شود که مخالف پیوستن  رسد این اندیشه از سوي کشورهایی مطرح می نظر می به. ندارد
هاي  بورکراتیک و مجتمع –چنین از سوي برخی محافل نظامی  هم. به اتحادیه اروپا هستند

. شود که خواستار سرنگونی حزب عدالت و توسعه هستند صنعتی در ترکیه مطرح می –نظامی 
واقعیت این است که اسالمی بودن حزب عدالت و توسعه، مانع الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا 

  )29(.زیستی آن دو شود تواند موجب هم نظر حزب دایاکوگ اسالم و مسیحیت می از. نیست
اسالم دین آزادي و . مایع هراس نیست  اردوغان به اروپا و جهانیان ثابت کرد که اسالم اساساً

ها را به کرامت  گذارد و اسالم آمده تا انسان عدالت است و به همه موازین حقوق بشر احترام می
  )30(.رفتار تا حد زیادي ذهنیت موجود اروپاییان را دگرگون کرد این. برساند
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کشورهاي کلیدي اروپا که هنوز تلخی ناشی از اقتدار و شکوه امپراتوري اسالمی عثمانی و 
هاي فراوان از پیوستن این کشور به  تسلط آن بر تقریباً کل اروپا را در ذائقه دارند، با طرح بهانه

 11هاي اخیر با وقوع حوادثی چون  این گره تاریخی در سال. کنند میاتحادیه اروپا جلوگیري 
جو و تروریسم نشان  منظور افراطی، ستیزه هاي غربی به سپتامبر و تشدید تبلیغات مصموم رسانه

. ستیزي در غرب و اروپا ابعاد جدیدي یافته است  اسالم  جو دادن مسلمانان و در نتیجه، تقویت 
هاي  داري و تقویت جریان حوادث مانند تشدید رکود در نظام سرمایه در این فضا وقوع برخی

باید پذیرفت . راست افراطی فضا را براي عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی تیره تر کرده است
هنوز هم افکار عمومی اروپا و نخبگان سیاسی اروپا دید مثبتی براي پیوستن ترکیه به اتحادیه 

  )31(.اروپا ندارند
ه اقدامات خارجی دولت اردوغان که موجب شد روابط این دولت با کشورهاي منطقه، مجموع

المللی دولت ترکیه با اقبال  کشورهاي غربی و جهان اسالم گسترش یابد، و شرایط جدید بین
  )32(:عمومی در داخل کشور نیز مواجه شد

 :مله به عراقهاي ترکیه براي ح مخالفت با درخواست امریکا براي استفاده از پایگاه
چون در این   گیري افزایش یابد، طور چشم هباعث گردید اعتبار این گروه نزد افکار عمومی ب

، م مخالفت با حمله امریکا به عراقزمان افکار عمومی ترکیه شدیداً مخالف جنگ بود؛ علیرغ
  )33(درصدد برآمد که روابطش با تنها ابرقدرت جهان تیره نشود؛

پیمانی به روابط عادي، و گسترش روابط با  اسرائیل از همکاهش سطح روابط با 
ها،  گرانه آن و سرکوب ینیقدرت و نگرش ضد د کهیدر ار ها ستیتاکنون حضور کمال : فلسطین

 آمدنکار  ياما با رو ؛بوده است لیبه اسرائ هیترک شیگرا يها نهیزم نیتر از مهم یکیعنوان  به
 يها گروه نیرفته رفته ا سو کیکشور از  نیدر ا یاسیحزب عدالت و توسعه و اصالحات س

 هیترک کیاتحاد استراتژ يبرا هیترک لیدال نیتر مهم گر،ید ياند و از سو رفته هیگرا به حاش اقتدار
 يکشور، با اجرا نیا يو مشکالت اقتصاد هیچون مسئله کردها، اختالفات با سور هم لیبا اسرائ
کشور  نیا یاحتمال تیسو و عضو کیحزب از  نیموفق ا ياقتصاد – یاسیس يها برنامه

ها، با وجود  آن يدر صورت بقا ایرفته رفته حل خواهند شد و  گر،ید ياروپا از سو هیدراتحاد
وجود نخواهد  لیگذشته به اسرائ کیاستراتژ یآن وابستگ گریبه نام اروپا، د يقدرتمند بانیپشت

  .داشت

که صحت  ییها جمله نشانه از :هاي اشغالی سرزمینانتقاد از اقدامات خشن اسرائیل در 
در شهر  یاجالس اقتصاد جهان انیاردوغان در جر بیکند، مواضع رجب ط یم دییادعا را تأ نیا

 ریجهان از جمله نخست وز ياز سران کشورها يادیز ياجالس که تعداد نیدر ا ؛داووس بود
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در  لیاسرائ يها استیدر آن حاضر بودند، اردوغان س یستیونیصه میجمهور رژ سیو رئ هیترک
حامل  یبه کشت یلیاسرائ يروهایزمان، به خصوص بعد از حمله ن نیاز ا. غزه را محکوم کرد

 نیها ب که منجر به کشته شدن چند شهروند ترك شد، تنش  هیبشر دوستانه ترک يها کمک
 یکیکشور در نزد نیو تالش ا لیدر خصوص اسرائ هیترک دیجد استیس. افتی شیدوکشور افزا

 استیدر س يجد راتییتغ جادیروشن از ا يا نمونه رانیاز جمله ا یاسالم يکشورهابه  شتریب
سو و  کیاز  لیتعادل در روابط خود با اسرائ جادیکشور در جهت ا نیا شیو گرا هیترک یخارج

قدرت را به ضرر امر گرچه توازن  نیا. است گرید يمنطقه از سو یاسالم يکشورها گرید
 یاسالم يها کشور نیمند در ب قدرت یبیظهور رق یزند، اما به معن یبه هم م يا منطقه یدشمن

  )34(.هست زین
جا که تقاضایی مبنی بر به  تا آن: روزه علیه اسرائیل 33اله در جنگ  حمایت ضمنی از حزب

  )35(.ارائه کرده استدر این کشور را   »لمللی فرماندهی نیروهاي دریایی بین «دست گیري 
هاي  این حزب چون نگرش ایدئولوژیک و آرمانی در مسائل سیاسی ندارد به راحتی توانسته پله

طرف با اسرائیل روابط سیاسی دارد و از سوي   از یک. ترقی را یکی پس از دیگري طی کند
اجالسی که  همگان به یاد دارند که در. شود ها به مثابه قهرمان تلقی می دیگر نزد فلسطینی

شیمون پرز را در انظار جهانی   اردوغان و شیمون پرز در آن حضور داشتند، چگونه اردوغان،
خفیف و اجالس را ترك کرد و همانند یک قهرمان به ترکیه بازگشت و مردم در همان نیمه 

  )36(.شب چه استقبال باشکوهی از او کردند
سیاست خارجی چند وجهی را دنبال توان گفت دولت اردوغان تالش کرده است نوعی  می

. در پی گسترش روابط با جهان اسالم و شرق هم بود  ضمن حفظ روابط با غرب، )37(کند،
مجموعه این اقدامات باعث شد که عامه مردم ترکیه به این نتیجه برسند که دولت اردوغان 

ضمن . گروه رأي داد توان دوباره به این رو می سیاست خارجی بسیار موفقی داشته است و از این
  )38(.که اروپا و امریکا هم مخالفتی با پیروزي مجدد این گروه نداشتند این

  
  سیاست خارجی ترکیه در دوره جدید  :گفتار پنجم

، اهمیـت معرفـت   ترکیـه در دوره جدیـد  بـا سیاسـت خـارجی     انگـاري  در مطالعۀ رهیافت سازه
و » عقالنیـت «، »دیانـت «چـون   هـم  نماید که بـا جمـع عناصـر فـاخري     شناختی نظامی رخ می

انگاري غیر از هویـت تکـوینی و تعـاملی، یـک هویـت مـا قبـل         ، برخالف نظریه سازه»سیاست«
از قضا همین بخش اخیر در سیاست خـارجی  . اجتماعی و تعاملی براي خود و دیگران قائل است

  . باشد ، حاکم بر هویت تعاملی آن میترکیه
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خارجی به تجزیه و تحلیل فراینـدهاي چندالیـه و پیچیـده،    متون کالسیک، تحلیل سیاست  در
چنین انتخاب ابزار رسیدن به این  ها و هم شان با سایر حکومت ها در روابط شامل اهداف حکومت

اندازي از سیاست خارجی  انگاري، چشم ترکیب این تعریف با دیدگاه سازه. شود اهداف تعریف می
التکوین میان متغیرهاي درونی و بیرونی در یک  تعامل دائم نماید که ناظر به را ترسیم میترکیه 

جـا کـه در ایـن فراینـد، مطـابق نظریـۀ        از آن. اسـت  1االذهـانی  قلمرو هویتی و ساختارهاي بین
هسـتند،   »افعمنـ «نیـز معـرف   » ها هویت«و  2»ها هویت«تعریف کنندة » هنجارها«انگاري  سازه

ترکیه در قی نیز هنجارهاي موثر بر سیاست خارجی اقتضا دارد که نقطۀ عزیمت در تحلیل تطبی
  )39(.قرار گیرند دوران جدید

  . سیاست خارجی ترکیه در دوره جدید بر سه اصل استوار است
در سیاست خارجی خود سعی در  »قدرت نرم«آنکارا با اتخاذ  اي؛ نخست، حضور فعال منطقه

در همین چارچوب ترکیه سعی . هاي پیرامونی و حضور فعال در منطقه دارد فصل بحران حل و
اختالفات فرهنگی خود  »صفر کردن مشکالت با همسایگان«کرده تا با عملیاتی کردن سیاست 

  . هاي قومی در منطقه از جمله با کردها و نیز با ارمنستان حل وفصل کند را با بعضی از گروه
این اصل در سیاست خارجی ترکیه در دو بعد الگو بودن به عنوان یک  گرایی؛ دوم، اسالم

کشور دموکرات که ترکیه همواره مدعی بوده یک نمونه موفق در جهان اسالم است و الگو بودن 
   .عنوان یک کشور مسلمان در جهان اسالم قابل تبین است به

رکیه در تالش است تا بر این اساس ت؛ اي فصل مسائل منطقه گري در حل و سوم، میانجی
اي است که  این همان مسئله. طرف نشان دهد عنوان یک کشور بی چارچوب نقش خود را به

عنوان میانجی  عبارتی ترکیه در تالش است تا به به. هاي بزرگ مثل آمریکاست مورد تایید قدرت
وان دیگر یا اختالفات درونی این کشورها ت براي حل اختالفات کشورهاي مسلمان با یک

یک مثال عمده، در این زمینه تالش ترکیه براي نزدیکی ایران و . استراتژیک خود را باال ببرد
در  .است 2010در مه  »بیانیه تهران«اي ایران از طریق امضاي  آمریکا و حل بحران هسته

زدن دکترین جدید ترکیه محسوب  طالیی براي محک  اي ایران یک فرصت حقیقت، برنامه هسته
  . شود می

پیروزي حزب عدالت و توسعه باعث تضعیف موقعیت احزاب چپ و راست و حتی احزاب 
گراي سنتی در عرصه سیاست داخلی ترکیه شده و حتی موقعیت نظامیان را تا حدود  اسالم

اجراي اصالحات حقوقی، اقتصادي و سیاسی براي پیوستن به . زیادي نیز تضعیف کرده است

                                                             
1. Intersubjective 
2. Identities 
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تواند هرچه بیشتر موقعیت حزب عدالت و توسعه  می 1هاي کپنهاگاتحادیه اروپا و تحقق معیار
که  را در داخل تقویت و موقعیت احزاب سکوالر و کمالیست را تضعیف کند، مشروط بر این

  )40(.اتفاق ویژه و خاصی در ترکیه رخ ندهد
ترکیه مداران ترك وجود داشت که اتحادیه اروپا،  این برداشت در میان سیاست 1990در دهه 

تبدیل  2اي که ترکیه به یک بازیگر کلیدي چند منطقه را به عضویت نخواهد پذیرفت مگر این
رفت، روابطش با اسرائیل را به شدت  3رو ترکیه به سمت آسیاي مرکزي و قفقاز  از این. شود

تقویت کرد، سعی نمود در مسائل خاورمیانه ایفاي نقش کند، به مسائل جهان اسالم توجه 
روابط با امریکا را حفظ   نشان داد و ضمن پیگیري مجدانه عضویت در اتحادیه اروپایی، بیشتري

، ترکیه سیاست تبدیل شدن به یک قدرت 2002گرایان در سال  پس از پیروزي اسالم. کرد
محوري در منطقه را دنبال کرد و با اندکی فاصله گرفتن از امریکا، درصدد برآمد نقش 

ردوغان از افراط و تفریط در عرصه سیاست خارجی خودداري کرد و تمام ا. تري ایفا کند پررنگ
هم  اي به المللی و منطقه کدام از بازیگران بین کار گرفت تا روابطش با هیچ تالش خود را به

  . نخورد
حرکت به سوي تبدیل شدن به   گیري سیاست خارجی آینده ترکیه، رسد جهت نظر می به

یعنی افزایش وزن ترکیه در . باشد ی براي انتقال انرژي به اروپا میاي و پل بازیگري چند منطقه
ها  سیاست اصلی آن  پذیري استراتژیک ترکیه، اي و کاهش آسیب المللی و منطقه مناسبات بین

  )41(.خواهد بود
  

  دورنماي سیاست خارجی
گام تحوالت اخیر در ترکیه باعث شد که دموکراسی در این کشور، یک  :هاي داخلی پیامد

گرایان، عدم دخالت جدي ارتش،  پیروزي مجدد اسالم. بلند به سوي تثبیت بیشتر بردارد
دهنده  رضایت بازندگان به نتیجه انتخابات و در نهایت انتخاب دموکراتیک رئیس جمهور، نشان

رسد ترکیه در آینده  نظر می به. باثبات استو سوي یک حکومت دموکراتیک  گذار ترکیه به
در . ادامه خواهد داد» تثبیت دموکراسی«و » لیبرالیسم اسالمی«سوي نوعی  ا بهحرکت خود ر

                                                             
الزمی را که معروف به  شود باید معیارهاي اقتصادي و سیاسی اروپا که کشوري بتواند عضو اتحادیه براي این .1
. وضع شدند 1993 که در نشست کپنهاگ در ژوئن  اجرا درآورد، معیارهایی  هستند به مرحله "معیارهاي کپنهاگ"

   .اعالم دارند معاهده، هر یک از دول عضو و پارلمان اروپایی باید موافقت خود ران یا بر اساس
2. Multi – Regional  

  .انهیدانند نه خاورم یا میرا جزء اوراس»  رانیا«خود  يها يم بندیها در تقس ترك .3
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اقتدار حزب عدالت و  ،)CHP(دوره قبل، اقشار الئیک و در رأس آن حزب جمهوري خلق 
کردند و مشروعیت  درصد آراء، تسلط اقلیت بر اکثریت توصیف می 34را با کسب  )AKP(توسعه

داري آنان از دموکراسی باعث خلع  طرف ۀاین داعی. بردند میدموکراتیک حکومت را زیر سؤال 
 47به تبع آن، کسب اکثریت . ها در مخالفت با ریاست جمهوري عبداله گل شد سالح آن

تسلط اقلیت بر «گرایان، اهرم تبلیغاتی  توسط اسالم 2007سال درصدي آرا در انتخابات 
استان ترکیه، حزب  81استان از  73در  در این انتخابات،. را ناکارآمد کرده است» اکثریت

 . بیشتري نسبت به رقباي خود کسب کرد ءعدالت و توسعه آرا
ترین پیامد تحوالت اخیر ترکیه به لحاظ داخلی، رشد و تثبیت دموکراسی در  بدون شک مهم
حزب عدالت و توسعه با در پیش گرفتن اصالح قانون اساسی قصد دارد فرایند . این کشور است

رسد در صورت تصویب  نظر می به. سوي دموکراسی را سرعت بیشتري ببخشد ترکیه به حرکت
اصالحات قانون اساسی در رفراندوم آتی و خصوصاً انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط مردم، 

آزمون دموکراسی در ترکیه با . دموکراسی در ترکیه به مرحله غیر قابل بازگشت خواهد رسید
ها  هاي سنگینی همراه بوده و از همه این چالش رو و با عقب نشینی ههاي بزرگی روب دشواري

دموکراسی در ترکیه از ، ها ها و عقب نشینی با وجود این دشواري. جان سالم به در برده است
در . تر بوده و شاید هنوز بتواند الگویی براي دیگران باشد دموکراسی در کشورهاي با تجربه موفق

هاي سخت و  شود که با توجه به تنش هایی دیده می ها و گسست جرويزندگی سیاسی ترکیه، ک
نکته برجسته و گیرا این است که پس از . در سایه محدود بودن تجربه دموکراسی، طبیعی است

هر بار بیرون رفتن قطارکشور از خط دموکراسی، قطار دوباره به خط باز گشته است و مردم 
دهد که  تحوالت اخیر نشان می .اند موکراسی ادامه دادهترکیه سفر خود را به سوي آزادي و د

گذار به نوعی لیبرال «و » یخبندان کمالیسم«ترکیه در حال پشت سر گذاشتن دوران 
هاي  ها بسیار مایل هستند که خود را الگوي تلفیق ارزش ترك. است» دموکراسی اسالمی

دهند که قابلیت آن را داشته  معرفی کنند و خود را چنان الگویی جلوه» غربی«و » اسالمی«
مورد حمایت چنین  هماین الگو . باشد که سایر کشورهاي مسلمان از این الگو، تقلید کنند

 – چون غرب آن را نوعی به رسمیت شناختن الگوي سیاسی ،باشد می نیزهاي غربی  قدرت
  .کند اجتماعی خود تلقی می

منطقه ارائه کرده بود، از ترکیه به عنوان یک  آمریکا در طرح خاورمیانه بزرگ که قبالً براي این
خوبی واقف هستند که برگزاري   هاي غربی به قدرت. کند الگو براي کشورهاي مسلمان یاد می

چون . شود گرا منجر می هاي اسالم انتخابات آزاد در هر کشور اسالمی به پیروزي قطعی طیف
امروزه مسلمانان . گی و خشم استجهان اسالم در حال حاضر آکنده از نارضایتی، سرخورد
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ناکامی ناسیونالیسم . کنند زیادي نارضایتی خود را در قالب ایدئولوژي و الفاظ اسالمی بیان می
ها، باعث شد که مسلمانان به  هاي داده شده به ملت عرب و سوسیالیسم در تحقق وعده

هاي  یانه غرب و حکومتهاي مداخله جو ایدئولوژي اسالم براي ابراز نارضایتی خود از سیاست
پس بهترین گزینه براي غرب این است که از به قدرت رسیدن نوع . وابسته به آن پناه ببرند

باشد،  گرایی حمایت کند که یکی از مصادیق بارز آن که مدنظر غرب هم می معتدل اسالم
 .رایان حزب عدالت و توسعه در ترکیه استگ اسالم

که تسخیر پست ریاست جمهوري و پیروزي  توان گفت یماز بعد خارجی : پیامدهاي خارجی
گرایان حزب عدالت و توسعه، به معناي تحولی اساسی  مجدد در انتخابات پارلمانی توسط اسالم

رایان درصدد آن هستند که روابط خود را با غرب گ اسالم. در سیاست خارجی ترکیه نخواهد بود
با جهان اسالم و مجموعه شرق را نیز گسترش به خوبی حفظ نمایند و در عین حال روابط خود 

زدن به وجهه  ترکیه در آینده، در سیاست خارجی خود اقدامی که باعث ضربه. دهند
و » میانه روي«دستور کار آتی سیاست خارجی ترکیه، . اش شود، انجام نخواهد داد المللی بین

ابطش را با ایاالت متحده تردیدي نیست که ترکیه در آینده رو. خواهد بود» حفظ وضع موجود«
ها، آینده فدرالیسم در عراق و  مسئله کرد. افزایش دهد نیز حفظ خواهد کرد و چه بسا آن را

کند تا  ترین مسائلی هستند که ترکیه را وادار می عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی، مهم
اي معتدل اسالمی در ه آمریکا هم بسیار مایل است از گرایش. اش را با آمریکا حفظ کند روابط

هاي افراطی اسالمی حمایت کند و این همان چیزي است که در سیاست اخیر  مقابل گرایش
 .مطرح است» گرا مقابله با اسالم تقابل«، در راستاي»گرا حمایت از اسالم عمل«آمریکا 

جدي اي که وجود دارد، عزم  ترین نکته مورد آینده روابط ترکیه و اتحادیه اروپایی، مهم در
کادرهاي . گرایان عدالت و توسعه براي ادامه فرایند عضویت ترکیه در این اتحادیه است اسالم

عنوان یک  ها، به اتحادیه اروپایی به ارشد این حزب براي تضعیف بیشتر نظامیان و کمالیست
کنند و اعتمادسازي با اروپا را در پیش خواهند گرفت؛ اما از  اهرم فشار مناسب نگاه می

حمایت . هاي پیشنهادي این اتحادیه در مورد مسئله کردها به شدت نگران هستند ستسیا
اتحادیه اروپایی از اصالحات درونی، در دوره قبلی حکومت حزب عدالت و توسعه، در تضعیف 

قطع رابطه ترکیه و اسرائیل به هیچ وجه در . نقش نظامیان در سیاست، تأثیر زیادي داشته است
بینی سیاسی  ها در این راستا صرفاً یک خوش بینی ر نیست و بعضی پیشآینده نزدیک متصو

. اما گسترش رابطه ترکیه با فلسطینیان و دولت لبنان کماکان ادامه خواهد داشت. خواهد بود
، و جهان اسالم را گسترش خواهد داد، اما این به )آسیا و روسیه(ترکیه روابط خود با شرق 

گرایش به «برخالف اربکان که قصد داشت سیاست . خواهد بودمعناي فاصله گرفتن از غرب ن

Archive of SID

www.SID.ir



 آبادی فراهانی ، فاطمه حاتم د احمدیحمي 

 

  

  

  

  

  

35 

ست
سیا

 و 
وق

 حق
امه

نشن
دا

  
ره 

شما
15 ،

تان
ابس

و ت
ار 

به
 

13
90

  

 

گرایان عدالت و توسعه مایلند  را جایگزین نگرش سنتی ترکیه، به سوي غرب کند، اسالم» شرق
  )42(.زمان پیگیري کنند ه هر دو را همک

در ارزیابی سیاست خارجی ترکیه باید گفت این کشور یک بازیگر تازه وارد شده در منطقه است 
  ه به ریزتوج. آشنایی ندارد –یعنی معادالت امنیتی  –هاي دیگر منطقه  و هنوز با واقعیت

هاي اخیر محصول  ، شامات، شمال افریقا و حوضه دریاي سرخ در سالفارس مناطقی نظیر خلیج
جاي بازي در منطقه خاورمیانه باید  نگري در میان کشورهاي منطقه بوده که به این واقع

آفرینی در زیر مناطق آن را در اولویت کاري خود قرار دهند و در این راستا بود که ایران بر  نقش
. فارس و شامات، عربستان بر شبه جزیره عربی و مصر بر حوزه دریاي سرخ تمرکز کردند خلیج

هاي مدیدي است در صحنه  مصر و سوریه سال  عربستان،  ازیگرانی مثل ایران،که ب در حالی
متوجه  2002کارآمدن حزب عدالت و توسعه در سال  ترکیه با روي  منطقه حضور دارند،

این عطف را  2009خاورمیانه شد و با انتخاب داود اوغلو به سمت وزیر خارجه در ماه می سال 
دهد او در روابط دو جانبه به  ارنامه دیپلماسی داود اوغلو نشان میاما نگاهی به ک. عملیاتی کرد
هاي گذشته ترکیه  در سال. اي عمل کرده است جانبه و منطقه تر از روابط چند مراتب موفق

جانبه  ترین مسائل خود را با کشورهاي همسایه حل کرده و به نوعی ثبات در روابط دو عمده
هاي آن به سرانجام  یک از پروژه گري هیچ جانبه و میانجی ددست یافته، لکن در سطح روابط چن

میان تهران و   ایروان، –، میان باکو آویو تل –گري میان دمشق  میانجی. موفقی نرسیده است
ها بوده؛ ولی موفق به گرفتن  اي هستند که داود اوغلو درگیر آن سه پروژه عمده 5+1گروه 

  .ها نشده است نتیجه الزم از آن
هاي خارجی و مخصوصاً امریکا را در  ن بر این، رهبران حزب عدالت و توسعه اهمیت قدرتافزو 

منتظره غرب با  جانبه تهران و مخالفت غیر  با امضاي بیانیه سه. کم گرفته بودند منطقه دست
بلکه   گانه امریکا در منطقه نه صرفاً یک شعار ایدئولوژیک، آن، ترکیه دریافت استانداردهاي دو

گري در موضوع مبادله  اوباما که ظاهراً از ترکیه و برزیل درخواست میانجی. واقعیت استیک 
جا بود که رهبران ترکیه  قول خود زد و این سوخت را کرده بود، بعد از امضاي بیانیه تهران زیر

ها، به  هاي خارجی و مخصوصاً امریکا تمایلی ندارند که حتی دوستان نزدیک آن دریافتند قدرت
 )43(.ها، در منطقه خاورمیانه تبدیل شوند یک استراتژیک آنشر

اند و این  صورت جدي روي اوراسیا تمرکز کرده هاي ترك، در حال حاضر به استراتژیست
صدد  رو در از این. کنند که سرنوشت ترکیه در اوراسیا رقم خواهد خورد استدالل را مطرح می

  ها در مورد سیاست ها و گمان حدس. هستندحفظ و گسترش روابط خود با روسیه و ایران 
خارجی ترکیه در اوراسیا، به این نکته تأکید دارد که بدون شک ترکیه در آینده توجه بیشتري 
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در حال حاضر حجم تجارت چمدانی میان ترکیه و این منطقه به . به اوراسیا خواهد داشت
با تقاضاي امریکا براي ورود  در این راستا بود که ترکیه. شدت در حال افزایش یافتن است

اي میان  اي معتقدند که، پیمان نانوشته عده. نیروهاي ناظر ناتو به دریاي سیاه مخالفت کرد
ها در بحث انتقال انرژي  ترك. روسیه و ترکیه وجود دارد تا مانع ورود امریکا به دریاي سیاه شود

یران هستند و در افغانستان وارد و مسائل اقتصادي در حال گسترش روابط با جمهوري اسالمی ا
  . را بر عهده گرفتند 1معرکه شدند و سه دوره فرماندهی نیروهاي بین المللی

المللی  دهد که ترکیه در آینده در جهت افزایش وزن خود در معادالت بین این مسائل نشان می
ها  ه تركبلک  پیش خواهد رفت و روابط خود را به یک یا چند بازیگر محدود نخواهد کرد،

هیج  در عین حال به. شان را حفظ کنند اي روابط المللی و منطقه خواهند با تمام بازیگران بین می
هدف اصلی سیاست خارجی ترکیه وارد شدن به اتحادیه . ها هم وابسته نباشد کدام از آن

. شود رسد این راه طوالنی و دراز خواهد بود و به زودي محقق نمی نظر می اروپایی است که به
چون ترکیه   ترین دلیل این امر است، هاي ایدئولوژیک و فرهنگی مهم گروهی معتقدند که تفاوت

ترین دلیل این امر  گروهی دیگر نیز معتقدند مهم. کشوري مسلمان و اروپا کلوپی مسیحی است
یعنی به لحاظ معیارهاي . باشد آن است که ترکیه فاقد معیارهاي عضویت در این اتحادیه می

با این حال تمام . از اروپا عقب تر است... دموکراسی و حقوق بشر و   هاي اقتصادي، توسعه، مالك
اي است که  موقعیت ژئوپلتیک ترکیه به گونه  تمرکز سیاست خارجی ترکیه بر اروپا نخواهد بود،

 )44(.زنی شود کند با تمام بازیگران وارد فرآیند تعامل و چانه این کشور را مجبور می

که تعیین کننده نمایندگان مردم باشد، رقم  بیش از این 2011مه  12ترکیه در  نتخابات اخیرا
بینی  ها پیش نظرسنجی. زدن تناسب قوا براي تصویب قانون اساسی جدید در ترکیه است

کرد که حزب حاکم اسالمگراي عدالت و توسعه با شعار ترکیه بزرگ به رهبري رجب طیب  می
سوم پیروزي را از آن خود کند، اما برخی معتقد بودند که از محبوبیت این اردوغان براي بار 

هاي الزم را براي  نصاب کرسی تواند در انتخابات مجلس، حد قدر کاسته شده که نمی حزب آن
  )45(.تشکیل دولت تک حزبی و تصویب یکجانبه تغییر قانون اساسی کشور از آن خود کند

                                                             
. الملل شده است نیب استیات سیقبل وارد ادب است که از چند سال يدیجد يها از جمله واژه (Isaf) سافیا .1
 International Security یسیانگل يها افغانستان ظهور کرده، مخفف واژه ن واژه که از درون بحرانیا

Assistance Force  ترجمه شده است "افغانستان تیکمک به امن یالملل نیب يروین"به  یاست که در زبان فارس. 

و طبق فصل هفتم منشور  ت سازمان ملل متحدیامن يشورا 1444  و 1413 ،1386شماره  يها ساف، طبق قطعنامهیا
 افغانستان یکمک به دولت انتقال يت برایبه منظور کمک به حفظ امن 2001دسامبر  6نامه ملل متحد و مفاد موافقت

   .ل شدیدر آن کشور تشک سازمان ملل متحد يت هایبرنامه ها و فعال يو اجرا
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خابات از توان مردمی خوبی برخوردار بود که او را قادر حزب عدالت و توسعه در این انت 
کرد حزب  این توازن مردمی حاصل عمل. دست آورد ساخت تا در انتخابات اکثریت آراء را به می

  )46(.عدالت و توسعه بوده است
است در منطقه بیشتر دنبال اهداف اقتصادي و تجاري است و از دنبال کردن  ترکیه نشان داده

همین امر باعث شده است . کند برانگیز سیاسی و امنیتی پرهیز می  حساسیت هاي سیاست
این کشور در سال اخیر شانزدهمین اقتصاد . کشورها را بتواند به خوبی جلب کند اعتماد دیگر

 داشتن اقتصاد نسبتا پیشرفته در مقایسه با دیگر. باشد می G20 بوده است و عضو گروه جهان

. دها تبدیل شو ث شده است این کشور به شریک تجاري مهمی براي آنکشورها در منطقه باع
اقتصاد  نامه تجاري با سوریه و عراق در یک هفته نشان دهنده اهمیت موافقت 40و  48انعقاد 

  )47(.سیاسی سیاست خارجی روسیه است
  

  گیري نتیجه
در ارزیابی سیاست خارجی ترکیه باید گفت این کشور یک بازیگر تازه وارد شده در منطقه است 

  توجه به ریز. آشنایی ندارد –یعنی معادالت امنیتی  –هاي دیگر منطقه  و هنوز با واقعیت
هاي اخیر محصول  فارس، شامات، شمال افریقا و حوضه دریاي سرخ در سال مناطقی نظیر خلیج

 جاي بازي در منطقه خاورمیانه باید نقش نگري در میان کشورهاي منطقه بوده که به این واقع
آفرینی در زیر مناطق آن را در اولویت کاري خود قرار دهند و در این راستا بود که ایران بر  

. فارس و شامات، عربستان بر شبه جزیره عربی و مصر بر حوزه دریاي سرخ تمرکز کردند  خلیج
هاي مدیدي است در صحنه  مصر و سوریه سال  عربستان،  بازیگرانی مثل ایران، که در حالی

متوجه  2002کارآمدن حزب عدالت و توسعه در سال  ترکیه با روي  منطقه حضور دارند،
این عطف را  2009خاورمیانه شد و با انتخاب داود اوغلو به سمت وزیر خارجه در ماه می سال 

 . عملیاتی کرد

دي و سیاسی و درآمد سرانه، کاهش تورم و گسترش روابط با همسایگان براساس توسعه اقتصا
تئوري به صفر رساندن مشکالت که از سوي احمد داود اوغلو ارائه شده و تقویت رابطه با ایران، 

گري در منطقه و  فارس از یکسو و میانجی  لبنان و مصر و کشورهاي حوزه خلیج سوریه، عراق، 
، از مواردي هستند که باعث  الملل از سوي دیگر نی و همراهی جامعه بینحضور در عرصه جها

هاي این کشور براي  اند که این اقدامات در راستاي سیاست پیشرفت این کشور در منطقه شده
  . است 2023رسیدن به یک قدرت هژمونی در سال 
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عدالت و توسعه  زمان با روي کارآمدن حزب اي هم سیاست حضور فعال ترکیه در مسائل منطقه
و تغییرات جدي در سیاست داخلی و خارجی این کشور براي رسیدن به اهداف  2002در سال 

دلیل نیازهاي ایدئولوژیک و ژئواستراتژیک  دولت جدید ترکیه به. ملی در پیش گرفته شده است
ی رویکرد جدید سیاست خارج ها در ترك. اي و جهانی ترکیه دارد سعی در افزایش نقش منطقه

. اند که براي رسیدن به اهداف خود باید استراتژي خود را تغییر دهند به این نتیجه رسیدهخود 
این به معناي آن نیست که اهداف عالی خود مانند پیوستن به اتحادیه اروپایی را کنار بگذارند 

و یکی از دانند  ها نیز این مساله را می گرا زیرا این مساله براي آنها یک اصل مهم است، اسالم
  .ها ایجاد تعادل میان این دو اصل است هاي آن چالش

رانی در میان  داوود اوغلو وزیر امورخارجه و طراح سیاست خارجی جدید ترکیه در یک سخن
گرد  ، یعنی صدمین سال2023هاي این کشور اظهار داشت که ترکیه باید تا سال  دیپلمات

توسعه یافته در جهان باشد و براي تحقق این هدف جمهوري ترکیه، یکی از ده کشور پیشرو و 
در  .برقراري روابط خوب و سازنده با ایاالت متحده، اتحادیه اروپا و جهان اسالم ضروري است

اي به ترکیه بخشیده و نگاه این کشور را به  گرا هویت تازه حقیقت با این دیدگاه، دولت اسالم
  .خاورمیانه گسترش داده است

هاي جهانی دارد و طبق گفته وزیر  نظر به عبور از دروازه 2023شم انداز سال این کشور با چ
کشور اقتصاد  10امور تجاري و بازرگانی ترکیه در سال پایانی چشم انداز، این کشور یکی از 

سیاست خارجی ترکیه و تعادل در حفظ روابط با دنیاي غرب و شرق . برتر دنیا خواهد بود
  . حافظ این هدف خواهد بود

گرایی در چالش است و تنها زمان مشخص   چنان بین اصل سکوالریسم و اسالم اما ترکیه هم
  .خواهد کرد که ترکیه به کدام سو بیشتر گرایش خواهد داشت
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