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 چکيده

در تونس آغاز شد و دومينووار به کشورهاي ديگر از جمله    2010تحوالت دولت هاي عربي که از سال  

ترکيه در دوران  .  مصر و ليبي رسيد، باعث واکنش دولت هاي مختلف شد که يکي از آنها ترکيه است

پررنگ کرده است و بيداري اسالمي    هحزب عدالت و توسعه حضور خود را در جهان عرب و خاورميان

اين تحوالت،  با حضور فعال در جريان  تا  اين دولت قرار داد  اختيار سياست گزاران  نيز فرصتي در 

اهداف خود را جدي تر از قبل در منطقه پيگيري کنند.در اين مقاله سعي بر اين است تا به واکاوي  

عدالت و توسعه بر سياست خارجي فعال اين    بزتاثير تغيير نگاه سياست گزاران ترکيه در دوران ح

کشور در قبال بيداري اسالمي در جهان عرب پرداخته شود، بدون اينکه بخواهيم درستي يا نادرستي،  

پاسخ دهد    يسئوال اصل.  موفقيت يا عدم موفقيت سياست خارجي ترکيه را مورد ارزيابي قرار دهيم

آ رهبر  هيترک  يخارج  استيس  تياولو  ايکه  عدالت    يبا  حاکم  دورهحزب  به  نسبت  توسعه    ي ها و 

اخ  نيشيپ تحوالت  تحول  ريدرخصوص  روند  ط  يمنطقه  است    يرا  فرآ  اينموده  قائل   يتکامل  نديبه 

برا  ا  يابيدست  ياست؟  پاسخ  ا  نيبه  پژوهش،  مفروضات  به  را مطرح    هيفرض  نيسئوال، ضمن توجه 

ترک   ميانموده  تالش  اولوکه  و  کابآن   يخارج  استيس  ياصل  تيها  در  عضو  نهيها  در    تياردوغان 

و اهداف آتاتورک وفادار مانده و در    هيترک  يخيتارـ    ي اسيلحاظ به سنت س  نياروپاست و از ا  هياتحاد

بعضاً متعارض    يهااست يمجموعه س  قيدر تلف  يسع  ياسالم  يداريب  خود درخصوص  يخارج  استيس

مهم را    نيا  يسمقاله حاضر، برر.  اندداشته   ير تک سونگ  يبه جا  يو نگاه چندوجه  نيشيپ  يهانهيکاب

 .درنظر دارد  هيترک  يو اعمال  ياعالم  يهااست يو س  يا منطقه  ييدر پرتو همگرا

 گرايي؛ منافع ملي ترکيهسياست خارجي؛ بيداري اسالمي؛ واقع :يديکل  واژگان
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 همایون حاتميان
 . المي تهران مرکز، تهران، ايراندانشجوي دکتري، تاريخ ايران بعد از اسالم، دانشگاه آزاد اس

 
 نام نويسنده مسئول: 

 همایون حاتميان 

هاي ترکيه در فضاي  گيريبررسی سياست خارجی و موضع

 )ابعاد و رویکردها(  پس از تحوالت بيداري اسالمی
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 مقدمه 
با طيف اسالم  جهان  است.  چندوجهي  و  پيچيده  معاصر  جهان  در  دموکراسي  و  اسالم  بين  با  رابطه  و  فکري  متنوع  هاي 

گرا که هر گونه ارتباط بين اسالم و دموکراسي را نفي  هاي افراطاندازي وسيع، از حيث ايدئولوژي يکپارچه نيست، از انديشه چشم

هاي انقالبي و راديکال  دهد. گروههستند که اسالم خود به نظام دموکراتيک فرمان مي  کنند گرفته تا کساني که قائل بر اين مي

به مثابه  اسالم با دموکراسي  نسبت اسالم  اگر مقصود  آنان  از نظر  با دموکراسي مخالفند.  نظرات  با همين  ترکيه    "ارزش"گراي 

الهي در ضرورت اجراي احکام دين و... پس اين دو سازگار نيستند. اما در    باشد اسالم اصول تغييرناپذيري دارد مثل حاکميت 

مثابه   به  با دموکراسي  اسالم  نسبت  آنان  نظر  از  که  و دموکراسي هستند  اسالم    "روش"سوي ديگر طيف، طرفداران سازگاري 

رچوب دين و توان گفت انتخاب اکثريت بايد در چاتوان از تعارض و سازگاري سخن گفت و تنها ميباشد و در اين صورت نميمي

 (. 125و  119: 1384هاي دين باشد )جانسيز، آموزه 

ترکيه   حزب    "اسالم"در  که  طوري  به  بوده  تاثيرگذار  بسيار  سکوالر  و  راست  احزاب  ميان  در  بيستم  قرن  دوم  نيمه  در 

اسالم اسالم احزاب  عرصه وجود گذاشت.  به  پا  اربکان  نميگراي  ترکيه هرگز کوشش  به خشگراي  توسل  با  به قدرت کنند  ونت 

هاي دموکراتيک و رعايت  دست يابند يا با توسل به زور در قدرت بمانند. آنان سعي در مبارزه سياسي و فرهنگي در درون رژيم

هاي  گرايان در نظام سياسي از لحاظ دسترسي به اهداف فرهنگي، سياسي، ايدئولوژيک، فرصتمقررات آن دارند. مشارکت اسالم

 (.Feroz ,1994  :180اي مسلمان ايجاد کرده است )هزيادي را براي توده

هاي بسيار پيچيده دموکراسي و  ها با رويههاي مختلفي روبرو هستند: عجين شدن آن گرايان با چالشاز سوي ديگر، اسالم 

ن، فشارها و  شود. همچنياعتمادي را موجب ميکند و نوعي بيهاي اسالمي دور ميمدرنيزاسيون آنان را از جهان اسالم و جنبش

نشيني و سازش با  گرايان را به طور مداوم به عقبنظارت مراکز قدرت سنتي همانند ارتش، قوه قضائيه و احزاب الئيک، اسالم

گرا و ايجاد بحران هويت در ترکيه است  کند که نتيجه آن ايجاد فاصله ميان رهبران و طرفداران اسالماصول غير ديني وادار مي

(. ترکيه موردي خاص در تالش يک کشور مسلمان و به لحاظ سياسي سکوالر براي آشتي سنت و مدرنيته،  44:  1380)اکبر،  

 مذهب و سکوالريسم در يک بستر دموکراتيک است.

کوتاهاسالم ولو  را  حاکم  نخبگان سکوالر  با  کردهگرايان همزيستي  تجربه  براي مدت  را  ذيل  حياتي  نتايج  تجربه  اين  و  اند 

کشورهاي مسلمان در سطح نظري و عملي در پي داشته است: برقراري توازن بين مذهب و سکوالريسم، ايجاد    ترکيه و ديگر 

سازمان بين  معقول  رابطه  تعيين  مدرنيته،  و  سنت  بين  تعاملي  و  رابطه  اسالم  سازگاري  موفق  آزمون  مدني،  و  نظامي  هاي 

گرايان جلوگيري ترين فرصت به دست آمده توسط اسالماکنون مهم المللي. دموکراسي و موازنه ايدئولوژي در روابط خارجي و بين

 (. 21-24: 1373باشد )انصاري، گرايان دموکرات مياز هجمه طرفداران نظام الئيک عليه اسالم 

گيري ترکيه در رابطه با تحوالت جهان عرب و مقاله حاضر در صدد آن است که سير تحول سياست خارجي ترکيه، موضع

با دورهاين سياستتفاوت   آنجا که سياست خارجي هر  ها در حال حاضر  از  عين حال،  بررسي قرار دهد. در  را مورد  قبل  هاي 

تر  کشور ادامه سياست داخلي آن است، ضروري است نگاهي به عرصه سياست داخلي نيز بيندازيم تا درک سياست خارجي آسان

ه دنبال پاسخ به اين سئوال اصلي هستيم که سياست خارجي در دوران حزب تر گردد. عالوه بر اين، در نوشتار حاضر بو کامل

هاي اخير اين کشور نسبت به تحوالت اخير منطقه به چه  گيري عدالت و توسعه دستخوش چه تحوالت يا تغييراتي شده و موضع

پرتو نظريات همگرايي منطقه امر ضروري است در  ابتداي  در  بوده است؟  را مورد  هاي حزاي سياستشکل  و توسعه  ب عدالت 

اي و بهبود مناسبات با همسايگان و  بررسي قرار دهيم، چرا که ترکيه اساس سياست خارجي خويش را بر مبناي همگرايي منطقه

جمعيت تونس آغاز شد،  هاي مردمي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا که از کشور کوچک و کمالگودهي به آنان قرار دا قيام

ها و تعابير هاي مختلف دنيا، نامها از سوي دولت اعث تغيير رژيم سياسي در چند کشور عربي شده است. اين جنبشتاکنون ب

دموکراسي موج  و  عربي  بهار  اسالمي،  بيداري  همچون  به  گوناگوني  مسئله  اين  است.  گرفته  خود  به  از  خواهي  حکايت  نوعي 

ها در قبال اين تحوالت  منافع و اهداف دنبال شده توسط هر کدام از دولت  ها و همچنين تفاوتها از اين جنبشاختالف برداشت 

 هاي مختلف و گاه متفاوتي را در تعامل با اين رخدادها اتخاذ کنند. گيريها، جهتداشته و باعث شده که اين دولت
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به اعتراضات مردمي که  ياين  آفريقا گسترش  و شمال  به ساير کشورهاي منطقه خاورميانه  تغييرات سرعت  از  نشان  افت، 

بين نظام  نظم سياسي  بنياديني در  و  و کاهش قدرت  عميق  نقش مردم در سياست  افزايش  آن، شاهد  براساس  دارد که  الملل 

ملتدولت سرکوب  در  استبدادي  اسالمهاي  موج  با  مقابله  و  سياست  ها  و  ديپلماسي  دستگاه  راستا،  همين  در  هستيم.  خواهي 

از بازيگر  خارجي اتخاذ تدابير مناسب که در آن، بتوانند    هاي خود را بهاي فعاليتاي و فرامنطقه ان مهم منطقه هر يک  منظور 

بيشترين منافع را از اين تحوالت عايد کشور خود کنند، آغاز نمودند. در اين ميان، کشور ترکيه با توجه به داشتن تاريخ، فرهنگ  

ه نقش فعالي در قبال اين تحوالت پرداخته و سعي کرده است تا تحوالت و مذهب مشترک يکي از کشورهايي است که به ارائ

 جاري را به سمت و سويي هدايت کند که مطابق با خواست و نظر اين دولت باشد. 

اند، در نوع خود ويژه و مخصوص به تحوالت رفتار سياست خارجي ترکيه در قبال هر يک از کشورهايي که دچار تحول شده

بوده   اين موضعهمان کشور  بررسي  به  مقاله،  اين  در  از  گيري است که  ترکيه در فضاي پس  مراحلي که سياست خارجي  و  ها 

موضع اين  داليل  همچنين  و  پرداخته  گذاشته  سر  پشت  اسالمي  بيداري  قالب  گيريتحوالت  در  متناقض  گاهاً  و  متفاوت  هاي 

 گرايي پرداخته خواهد شد. رويکرد واقع

اي مقاله حاضر  اصلي  بوده و چه پرسش  بيداري اسالمي چه  به تحوالت  ن است که رويکرد سياست خارجي ترکيه نسبت 

 مراحلي را پشت سر گذاشته است؟

هاي ترکيه در خصوص بيداري اسالمي، مبتني بر اصل منافع  گيريفرضيه اصلي مقاله نيز اين است که محور اصلي موضع 

برتر در امور منطقه ملي بوده و ترکيه با اتخاذ رويکرد فعال در قبال ا ارتقاي جايگاه و  ين تحوالت، در پي کسب موقعيت  اي و 

 باشد. الملل ميافزايش تأثيرگذاري خود در سطح بين

 

 چهارچوب نظري
شود، از جمله رويکردهايي است که براي مدت طوالني به  صورت مکتب سياست قدرت از آن ياد مي  گرايي که گاه بهواقع

بديل اين نظريه به دليل نزديکي  الملل مورد توجه قرار گرفته است. جاذبه تقريباً بيعنوان پارادايم حاکم در مطالعه سياست بين

پردازان  الملل است. نظريه نزديکي آن با فهم متعارف از سياست بينالملل و همچنين  آن با عملکرد سياستمداران در عرصه بين

اين نظر، چشم از  را واقعاين ديدگاه  با واقعيت بينگرايانه ميانداز خود  ش، 1392المللي همخواني دارد )مشيرزاده،  خوانند که 

ي قدرت، توسط کشورها با هدف  اقالنهگرا است که بر بکارگيري مؤثر و عگرايي، رويکردي تجربي و عمل(. رويکرد واقع73ص

ترين هدف آن، تأمين و تعقيب منافع  محور است که مهمگرا، سياستي منفعتتأمين منافع ملي تأکيد دارد. سياست خارجي واقع

 شود. ملي است که براساس قدرت ملي تعريف مي

نظريه توسط  که  است  مفاهيمي  از جمله  نيز  منافع ملي  وامفهوم  است.  قعپردازان مکتب  قرار گرفته  پردازش  مورد  گرايي 

گرا، مفهوم منافع ملي را واقعيتي عيني و مهم، جهت شناخت فکر و  پردازان واقع ترين نظريههانس جي مورگنتا، يکي از برجسته 

ا ارزيابي  مداران قلمداد نموده و معتقد است که منافع ملي، معياري هميشگي است که با آن، بايد اقدام سياسي راقدام سياست

(. افزون بر منافع  238-239ش، صص1385زاده،  هاي سياست خارجي نيز بايستي بر اين مبنا تعريف شوند )سيفنمود و آماج

گرايان ضمن تأکيد بر موضوع امنيت معتقدند که چنانچه دولتي نتواند امنيت خود را حفظ کند، قادر به انجام هيچ  ملي، واقع

رايط، نيروي نظامي کارآمد براي حمايت از ديپلماسي، سياست خارجي و در نهايت تأمين امنيت  کاري نخواهد بود. تحت اين ش

الملل، صلح را برقرار نمود،  المللي و حقوق بينهاي بينتوان از طريق سازمانضروري است. براساس اين رويکرد، از آنجا که نمي

 (. 357ش، ص1388دگي بهره جست )قوام، بايد از تمهيداتي چون موازنه قدرت و بازدارنبنابراين مي

گرايان ضمن تأکيد بر قدرت و منافع ملي بر اين اعتقادند که از بين بردن غريزه قدرت، تنها يک آرمان است و مبارزه واقع

شرط حصول به کليه  گيرد. از آنجا که بقا در يک محيط متخاصم، پيشبر سر قدرت، در محيطي فاقد اقتدار مرکزي صورت مي

ميفهد تلقي  ملي  اجتنابهاي  و  منطقي  هدفي  قدرت،  کسب  و  تعقيب  بنابراين  شمار شود،  به  خارجي  سياست  براي  ناپذير 

اي پاسخگو نيستند و بنابراين بايد خود به دنبال تأمين منافع خويش و  ها به هيچ اقتدار عاليهگرايي، دولترود. از منظر واقعمي

ها توان کافي نداشته باشند، براي  شود، زيرا اگر دولتمنافع ملي براساس قدرت تعريف ميتر،  حفظ خود باشند. به عبارت واضح

http://www.joce.ir/


 53  -66، ص  1400، بهار 19علوم جزا، شماره  فقه، حقوق و  

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

ها  کند تا دولتالمللي ايجاب ميزدگي بينتأمين منافع خود با مشکالت جدي مواجه خواهند شد. در اين راستا، ماهيت آشوب 

تواناييدست افزايش  درصدد  ديگران،  حمله  از  پيشگيري  براي  نکم  براي  هاي  را  خود  خويش،  حفظ  براي  و  باشند  خود  ظامي 

اند، روش و سازوکار مناسب براي  ها درصدد به حداکثر رسانيدن قدرت خويشبدترين شرايط آماده کنند. از آنجا که همه دولت

 مديريت آن، موازنه قدرت است. 

دولتواقع که  اعتقادند  اين  بر  نميگرايان  ضمانها  به  خويش  بقاي  براي  دولتتوانند  در  ت  زيرا  باشند،  متکي  ديگر  هاي 

دهد. در نبود حکومت جهاني، همزيستي از طريق حفظ موازنه قدرت حاصل الملل، ساختار نظام اجازه اعتماد را نميسياست بين

ازاينمي از مفاهيمي که در چارچوب واقع شود.  اقتدار  شود، مفهوم آشوب سازي ميگرايي اسطوره رو، يکي  نبود  مرکزي زدگي يا 

 (.80-83ش، صص1393است )قوام، 

ها و  هاي مناسب جهت تحليل رويکرد سياست خارجي دولتگرايي به دليل تأکيد بر مسائل عيني، يکي از نظريهنظريه واقع

با    شانها در مناسباتکه اين نظريه، براي حفظ منافع ملي دولتويژه آنباشد. بهشان ميها نسبت به تحوالت پيرامون واکنش آن

به تحوالت منطقه نسبت  ترکيه  رفتار  راستا،  است. در همين  قائل  فراواني  اهميت  و شمال  يکديگر  اي در کشورهاي خاورميانه 

اين کشور تالش مي  آن،  براساس  و  است  تحليل  قابل  رئاليسم  از ديدگاه  براي شکل آفريقا،  از قدرت خود،  تا  نظم  کند  به  دهي 

 کند. اين همان منطقِ نظري است که رئاليسم از آن پيروي مياي استفاده نمايد و  مطلوب منطقه 

 

 گرایی در ترکيه تحول اسالم
بود. در سال   عثماني  امپراطوري  ترکيه بخش مرکزي  بيستم  قرن  آغاز  در  تاريخي  لحاظ  روشنفکران    1889به  از  گروهي 

سلطان عبدالحميد دوم تشکيل دادند و در سال    مخصوصاً دانشجويان و نظاميان، انجمن مخفي را براي مبارزه با رژيم استبدادي

خواندند و  هاي جوان ميکنندگان اين جنبش خود را ترکبه شکل سازمان سياسي وحدت و ترقي به ميدان آمدند. شرکت 1894

ر  (. دToprak, 1989: 126سعي داشتند قدرت استبدادي مخالفان را از راه تأسيس پارلمان و اجراي اصالحات محدود کنند )

ترک از  بسياري  وفاداري  از  مورد  آنان ظاهراً  رهبران  حال،  اين  با  وجود داشت.  اساسي  ترديدهاي  و  اسالم، شک  به  هاي جوان 

( نشود  برانگيخته  عثماني  امپراطوري  ساکن  مسلمانان  ضديت  تا  بودند  برحذر  آن  رد  و  اسالم  با  علني   ,Landoمخالفت 

وي    1918ان، مصطفي کمال بود که بعدها به آتاتورک مشهور شد. در سال  هاي جو(. از جمله افسران جنبش ترک1998:18

اقدام به تشکيل جبهه مقاومت ملي کرد که سرفصل جديدي در تاريخ ترکيه بود و کشور را به دو اردوگاه سلطان و حکومتش در  

 استانبول و کمال و پيروانش در آناتولي با هدف حفظ تماميت و استقالل ترکيه تقسيم کرد. 

پس از توافق سور ميان متفقين و نمايندگان سلطان در خالل جنگ اول جهاني، کمال و طرفدارانش به مخالفت با جريان  

پيشنهاد کمال مبني بر اعالم جمهوري و   1923فوق پرداختند و دولت جديد ترکيه را در مرکز آناتولي تشکيل دادند. در اکتبر  

جمهور ترکيه برگزيده شد )شاو،  اي تصويب شد و کمال به عنوان اولين رئيسهجمهور توسط مجلس طي اصالحيانتخاب رئيس

محور را در کشور به وجود آورد. در حال تمام تالش خود را به کار بست تا رژيمي الئيک و غرب  1938(. وي تا سال  56:  1370

ادامه دهند  نشان  دارند  تالش  ترکيه  سياسي  رهبران  اکثر  آتاتحاضر،  فکر  خط  از  دهنده  يکي  را  مذهب  وي  بود.  خواهند  ورک 

شمرد و در گام نخست اقدام به اصالح ساختار سياسي و زدودن گرايشات اسالمي در رهبري ترين موانع توسعه ترکيه برميمهم

سياسي جامعه کرد و با همين هدف اقدام به الغاي خالفت و اعالم جمهوري نمود. وي با به دست گرفتن حکومت، قبل از هر  

(. از اصول سياست کماليسم جايگزيني فرهنگ غربي به  Baydar, 1995: 50ها به وجود آورد )تغييرات اساسي در ارزش   چيز

جاي فرهنگ اسالمي بود. بعد از استقرار رژيم جمهوري نهادهاي سنتي و مذهبي تحت نظارت عالي دولت قرار گرفت. سازمان  

مهوري بود وظيفه رسيدگي به مسائل مذهبي را در کشور بر عهده گرفت و مديريت امور ديني که سازمان وابسته به رياست ج

از طرف شوراي وزيران تعيين و منصوب مي اين سازمان  )انتخابي،  رياست  اقتصادي و  (. سياست114-117:  1374گرديد  هاي 

قتصاد ترکيه دچار تغيير و گرايي و مدرنيزه کردن کشور پيش رفت و تبعاتي را در پي داشت. ااجتماعي آتاتورک در جهت غرب 

هاي اقتصادي در اين دوره نشانگر رشد اقتصادي باال بود. از سويي، نرخ رشد جمعيت و شهرنشيني به  تحوالتي گرديد و شاخص

سال   تا  مهاجرت  ديگر  سويي  از  و  يافت  افزايش  اجتماع   1950سرعت  به  جامعه  از  افراد  مهاجرت  انجام شد.  وسيعي  ابعاد  در 
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ترين يابي در اجتماع جديد بود که در ميان غوغاي شهرنشيني بحران هويت به عنوان اساسيج تشخيص و هويت تر محتابزرگ

( برآورد  سر  جامعه  جامعه Davison, 1998: 162بحران  محققان  از  يکي  چنين (.  در  مذهب  نقش  مورد  در  ترک  شناسي 

آميزي تر مذهب نقش اعتراضيافتهدر مناطق کمتر توسعه  کند.اي را در جامعه ايفا ميموقعيتي معتقد است مذهب نقش دوگانه

 (. 116: 1386هاي ناخشنود از توسعه سريع و تبعات آن دارد )لوئيس، براي افراد و گروه

 

 سياست خارجی آتاتورک در دوران تأسيس جمهوري
بودند که ترکيهگذاران جمهوري ترکيه و در رأس آنبنيان اين باور  از    ها کمال آتاتورک بر  بايد تا سر حد امکان خود را 

درگيري و  و کشمکشخاورميانه  اولويت  ها  تنها  شايد  و  اصلي  اولويت  به  غرب  به  نزديکي  ترتيب،  بدين  دارد.  نگه  دور  آن  هاي 

(. شش اصلي را که آتاتورک براي نظام سياسي جديد عنوان 37:  1383آتاتورک در سياست خارجي تبديل شده بود )حافظيان،  

ناسيوناليسم، تودهاين کشور منعکس گرديد: جمهوري   1938قانون اساسي  کرد در   انقالبيخواهي،  از  گرايي،  گري، جدايي دين 

دولت و  اصول ششسياست  اصول ششگانهگرايي،  شدند.  معروف  کماليسم  به  بعداً  که  هستند  اعمال  اي  نحوه  کماليسم،  گانه 

ايج براي  بر جامعه و ميزان آن، کوشش  اقتصادي در جامعه و شکل و ساختار سياسي  قدرت حکومت  و  اجتماعي  اد دگرگوني 

ترين ابعاد سياست آتاتورک در داخل، تعقيب جدايي دين از سياست بود. (. از مهم69:  1375کند )کواکبي،  ترکيه را معين مي 

ترکيه، در  الئيک  دولتي  تأسيس  آتاتورک  تالش  تمام  يافت.  گسترش  دين  بر  دولت  تسلط  ترتيب  و    بدين  حقوقي  نظام  ايجاد 

بي سياست  اتخاذ  اروپايي،  بينقضايي  مناسبات  در  پايهطرفي  کشور،  استقالل  حفظ  براي  با  المللي  مطابق  جديد  صنايع  ريزي 

مدني   قانون  خود  اهداف  تحقق  راستاي  در  آتاتورک  بود.  ترک  ناسيوناليسم  بر  اتکا  و  اروپايي  فرهنگ  ترويج  غربي،  الگوهاي 

 (.Baydar, 1995: 59-63ي ايتاليا و قانون بازرگاني آلمان را در ترکيه رواج داد )سوئيس، قانون جزاي

 شش اصل جمهوري ترکيه شامل موارد ذيل است:

بخش ترکان جوان ناسيوناليسم را  . ناسيوناليسم: انعکاسي از شرايط جدي در تاريخ جديد ترکيه بود. از آنجا که نبرد رهايي1

انداز ايدئولوژيک ناسيوناليسم در دوران بعد از استقالل باعث اختالفات نشد  بدل کرده بود، تسلط چشمبه ايده مورد اجماع ترکيه  

از آن دفاع کردند و نميو همه گروه بر روي همبستگي اجتماعي و  هاي اجتماعي  ناسيوناليسم تأثير مثبتي  انکار کرد که  توان 

مي حتي  داشت.  ملي  مرزهاي  داخل  در  سياسي  غربتوان  اجماع  ارتقاي گفت  براي  ابزاري  فقط  خود  اهميت  همه  با  گرايي 

 (. 90: 1384ناسيوناليسم ترک بوده است )طاهايي، 

هاي فکري سکوالريزم در ميان نخبگان سياسي در اواخر . سکوالريزم: اصوالً بر جدايي دين از سياست داللت دارد. زمينه 2

 ر آغوش سکوالريزم پرورش يافت. جانبه دعثماني به وجود آمد و يک نسل به صورت همه 

گرايي: به ناسيوناليسم بسيار نزديک بود و دولت وظيفه مشارکت فعال در تأمين منافع اقتصادي حياتي و عمومي  . دولت3

 گرايي پاسخي بومي به مسئله توسعه اقتصادي بود. مردم را داشت. اصل دولت

اجتماعي از طريق حکومت مردمي بود. اين اصل به دنبال تحقق   . پوپوليسم: حاکي از اشتياق فراوان براي استحکام ملي 4

 هاي طبقاتي، سياسي و فکري بود.ايده وحدت در جامعه به دور از تفاوت

سنتي به معني دگرگوني جامعه با اتکا به   گري: يکي ديگر از اصول کماليسم و هدفش تغيير سراسري نظم جامعه. انقالبي5

 هاي انقالبي بود. روش

ج6 شاخصهمهوري .  مطرح خواهي:  را  سياسي  نظام  نوعي  و  بود  شده  پذيرفته  ترکيه  جديد  سياسي  فرهنگ  براي  که  اي 

شناخت. در ترکيه اصل کرد و حق مردم را براي مشارکت به رسميت ميکرد که در آن حکومت اقتدار مطلق را تحميل نميمي

هاي مدرن نظام سياسي از طريق  رويدادهايي براي پيشبرد ويژگي  خواهي به مجموعه مقبولي از نهادهاي مدرن و ابداعجمهوري 

 (. 98: 1384مشارکت سياسي وسيع منتهي شد )طاهايي، 

اينونو رهبر حزب جمهوري   1938در سال   ايجاد شد و  تغييراتي در وضع حکومت  آتاتورک  به رياست با مرگ  خواه خلق 

طرفي خود را حفظ کرد و سپس با فشار متفقين وارد جنگ بي  جمهوري رسيد. وي در سياست خارجي دوران جنگ دوم جهاني

تسليحاتي برنامه  از  برخاسته  که  تورمي  درگير  و  )محمديان،  شد  گرديد  بود  از  20-19:  1384اش  پس  ترکيه  سياسي  جو   .)
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ترور و   1978جمهور شد. در سال  متشنج بود. پس از گورسل ژنرال سوناي رئيس   1970و    1960هاي  آتاتورک به ويژه در دهه 

در   و  گرفت  شدت  گوناگون  احزاب  ميان  سياسي  دميرل    19خشونت  دولت  کودتايي  طي  و  شد  اعالم  نظامي  حکومت  استان 

 (.47-55:  1385سرنگون گرديد )جانسيز، 

از   فوق  جريانات  از  از    1980تا    1950پيشتر  سياسي  و سيستم  داد  رخ  جامعه  و  مذهب  ميان  ارتباط  در  تغييرات جدي 

صورت گرفت، فضاي نسبتاً دموکراتيک در کشور به   1950ه چندحزبي تغيير يافت و نخستين انتخابات آزاد در سال  حزبي بتک

ها امکان فعاليت بيشتري يافتند. ساختار سياسي حکومت گرايشات وجود آمد و از فشار بر روي نيروهاي مذهبي کاسته شد و آن

کرد و تمام مقررات و قوانيني  شد خطري بزرگ محسوب مياعي کشيده ميهاي سياسي اجتماسالمي را در صورتي که به حيطه

(. در اين دوره از آنجا که سيستم، قدرت و صالحيت و  Heper, 1990: 94که در گذشته وجود داشت در اين دوره نيز ابقا شد)

رتباط مذهب و سياست در درون  توان سرکوب خود را از دست داده بود نيروهاي مذهبي فعاليت بيشتري از خود بروز دادند و ا

هاي مذهبي در اين دوره به سرعت افزايش يافت و گرايشات مختلفي ظهور کرد. بعد  جامعه دچار دگرگوني شد. فعاليت طريقت

اقتدار طوالني سيستم تک آزاد در همين  حزبي، يک سيستم چندحزبي در حال شکلاز دوران  انتخابات  بود و نخستين  گيري 

. حاکميت سکوالريسم فاقد توانايي الزم براي از بين بردن دين بود و لذا با ورود به مرحله جديد يعني در سال  دوره برگزار شد 

هاي مذهبي را گنجانده بودند. يکي از  هاي سياسي خود برخي تمهشت حزب سياسي تشکيل شد که در برنامه  1950-1945

خواه خلق و دموکرات شکل يت که بين دو حزب سکوالر جمهور ، تضادي اس1946-1960هاي وجوه مشخصه اين دوره بين سال

موضع   کرد  سعي  جامعه  مسلمان  و  مذهبي  نيروهاي  جذب  خاطر  به  اما  نبود  مذهبي  حزبي  دموکرات  حزب  که  آن  با  گرفت. 

به وسيله    که  1960تري نسبت به اسالم اتخاذ کند. حزب دموکرات در نخستين دور انتخابات به پيروزي رسيد و تا سال  منعطف

احزاب و مطبوعات سکوالر و مخالف حزب   1950کودتاي نظاميان از صحنه رانده شد همچنان بر سرير قدرت باقي ماند. در دهه  

کردند که اصول سکوالريسم را براي دستيابي به آرا زير پا گذارده  خواه، اين حزب را متهم ميدموکرات به ويژه حزب جمهوري 

 (. 42: 1383است )نورالدين، 

پديده از  دوره  اين  در  خارجي  ناظرين  از  ميبرخي  ترکيه سخن  در  اسالم  احياي  نام  به  به  اي  خود  ادعاي  براي  و  گفتند 

کردند. به رغم اين منازعات، گرايشات اسالمي بعد از  شواهدي از قبيل افزايش انتشارات مذهبي و زيارت اماکن مذهبي اشاره مي

زب عدالت به حيات خود ادامه داد. اين حزب که جايگزين حزب دموکراتيک بود هدف  با تأسيس ح  1960دخالت نظاميان در  

ها را صادر کرد اين امر منجر به  ، اجازه تأسيس و آزادي احزاب و اتحاديه1961حمالت سکوالريسم قرار گرفت. قانون اساسي  

ب به ايدئولوژي سياسي براي نخستين بار در هاي مختلف مذهبي در يک دوره ده ساله گرديد. با تبديل مذهتأسيس و رشد گروه

الدين اربکان با نام  اين دوره نيروهاي مسلمان توانستند يک حزب سياسي ـ مذهبي را که متعلق به خودشان بود به رهبري نجم

فکر تأسيس يک حزب اسالم  1970نظام ملي در دهه   پر کردن خألهاي موجود در جامعه چندحزبي  تأسيس کنند.  براي  گرا 

 (. 118-123: 1384گراي رفاه مطرح شد )جانسيز، ترکيه نخستين بار از سوي اربکان رهبر اسالم 

هم از  رئيسدورهاربکان  اوزال  رئيسهاي  دميرل  و  ترکيه  سابق  سال جمهوري  در  اربکان  بود.  کشور  اين  اسبق  جمهوري 

گرا با عنوان نظام ملي تأسيس کرد، رشد روزافزون گرايش به اين حزب موجب هراس هيئت حاکم ضد  يک حزب اسالم  1970

در   لذا  و  گرديد  اس  1972مذهبي  قانون  دادگاه  حکم  گرديد.  به  منحل  مذهب  از  سياسي  استفاده  لحاظ  به  حزب  اين  اسي 

هاي مذهبي  هاي برخي طريقتتجربگي اربکان موجب شد تا دادگاه قانون اساسي وقت، حزب را منحل کند. اربکان با حمايتبي

خواه ري چپي جمهوبا حکومت دست  1974حزب سالمت ملي را تأسيس کرد و نماينده حزب سالمت در سال    1972در سال  

رئيس معاون  به سمت  و  کرد  ائتالف  عنوان شريک دولت  به  اجويت  بلند  رهبري  به  اين حزب در  خلق  برگزيده شد.  جمهوري 

ارسالن   ترکيست حرکت ملي آلپکار عدالت به رهبري سليمان دميرل و حزب پانبا برکناري اجويت، با حزب محافظه  1975

 نقش قاطعي را ايفا کرد.  1970مود. اين حزب در صحنه سياسي ترکيه در دهه ترکس تحت عنوان دولت جبهه ملي ائتالف ن

دهه   کودتاي  وقوع  با  نظام   1980سرانجام،  گوناگون  تجارب  رسيد.  فرا  الئيسم  محتواي  با  افراطي  کماليسم  دوره  پايان 

ازانه انقالبي و راديکال کماليسم را هاي بلندپروها و آرمانبينيهاي پياپي، خوشها و آشوبسياسي طي نزديک پنج دهه و بحران 

هاي ليبرال تنها کن سازد. ارزش زير سئوال برد. مدرنيزاسيون نتوانسته بود مظاهر فرهنگ سنتي را از ميان ببرد و مذهب را ريشه 
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يل اتخاذ  در ميان درصد کمي از مردم مقبوليت داشت و در حالت کلي جامعه آن گونه که بايد غربي نشده بود. از سويي، به دل

نتوانسته بود سياست ايدئولوژي رسمي  از سوي ديگر  بود،  آماده شده  براي رشد گرايشات مارکسيستي  هاي ضد مذهبي زمينه 

ادغام کند، نظام سياسي  را در  کُرد  آرمان   اقليت  بود. در چرا که  ترک  و ملت  ترک  ايده دولت  تحقق  دنبال  به  هاي کماليستي 

اسالمي انقالب  وقوع  با  گروه   نهايت،  تحرک  و  اسالمايران  راديکال  سياسي هاي  رژيم  اگرچه  و  خورد  شکست  کماليسم  گرا 

(. در اين 126:  1383ها فقط در خدمت الئيسم افراطي درآمده بود )زارع،  موجوديت خود را بر شش اصل نهاده بود ولي همه آن 

ها وظيفه خود را انجام  ها همين واقعيت بود که آندوره با گذار هرچند تدريجي از ايدئولوژي کماليسم بهترين خدمت کماليست

 (.220-223:  1382پور، اند و بايد با تسريع روند مشارکت و گذار، مابقي مسير را با ديگران طي کنند )قهرمانداده

در    1980هرچند کودتاي سال   انحالل حزب سالمت ملي شد،  رفاه توسط رهبران قبلي سالمت ملي    1983باعث  حزب 

وزيري را گرفت. پيروزي ها تالش پست نخستنظيري رشد نمود. در اين دوره اربکان پس از سالگرديد و با موفقيت بيتأسيس  

توان به موارد رو شد. از داليل به قدرت رسيدن حزب رفاه ميگرايان با واکنش جامعه الئيک ترکيه و محافل ارتشي روبهاسالم

چپي کشمکش  کرد:  اشاره  راستيچندي  و  رسواييها  داللها،  و  اختالس  و  رشوه  در  مالي  عامل  بازيهاي  گذشته،  دولت  هاي 

هاي اجتماعي محروم، اسالم به عنوان تنها اقتصاد و باال رفتن تورم و بيکاري و... که با افزوده شدن بر مشکالت اقتصادي گروه

 سازوکار اعتراضي اقشار مستضعف عليه تحوالت اقتصادي مطرح شد. 

 

 ی و خارجی اربکانسياست داخل
گري داشتند که ابعاد فرهنگي ضد سکوالر و  اربکان و حزب سعي در برقراري گفتمان اسالمي ـ عثماني يا همان نوعثماني

انقالبي مي انداخت. ضد غربي داشت و بسيار  ترکيه به خوبي جا  اربکان مفهوم يک جنبش اسالمي را در بافت اجتماعي  نمود. 

(. اربکان از همان ابتدا  Yavuz, 1997: 11-12ن وي لبريز از بازگشت به دوران عظمت عثماني بود )افکار حاميان و اطرافيا

ايدئولوژي ديدگاه و  مليها  و  هاي  مسلمان  ملل  به  نزديکي  و  غربي  کشورهاي  به  وابستگي  با  مخالفت  براساس  را  خود  گرايانه 

را به طور کامل تغيير داد و مفهوم يک جنبش اسالمي را   هاي مذهبي استوار کرد. وي مفهوم و معناي يک حزب سياسيارزش 

همان   بازتاب  فعلي  مقطع  در  خود  همسايگان  به  نزديکي  براي  ترکيه  تالش  انداخت.  جا  خوبي  به  ترکيه  اجتماعي  بافت  در 

زدني است.  هاي آغازين اربکان است. نقش اربکان در ظهور و تثبيت اسالم سياسي در بطن جمهوري الئيک ترکيه مثال ديدگاه

بعدي  گرايي اين کشور نام گرفت. در عرصه سياست خارجي، اربکان بيشتر سياست خارجي تکاربکان مروج اصلي مانيفست ملي

 (Toprak, 1989: 135کرد. )اتحاد با کشورهاي اسالمي را تعقيب مي

ه بود. تکرار فراوان واژه صهيونيسم از وي بارها هدف خود را آزادسازي ترکيه از سلطه آمريکا و صهيونيسم جهاني اعالم کرد

الملل شد به ويژه اين که اربکان  ها موجب خشم صهيونيسم بينسوي اربکان و يادآوري خطر سياست از نيل تا فرات صهيونيست 

دست   المللوزيري به اقدامات جدي در راستاي تز اسالم سياسي و مشارکت جهان اسالم در اداره نظام بيندر دوره کوتاه نخست

المللي پول، حمايت از مردم مظلوم فلسطين، بهبود مناسبات ايران و ترکيه )که بعد از زد. تعليق مناسبات ترکيه با صندوق بين

الئيک نگراني  تأثير  تحت  اسالمي  صهيونيستانقالب  تحرکات  و  انقالب  اين  تبعات  از  قتلها  پروژه  ويژه  به  زنجيرهها  اي هاي 

تير ترکيه  در  ديروشنفکران  گروه  تأسيس  ابتکار  همچنان  و  بود(  شده  بين  8ه  صهيونيسم  و  غرب  ناتو،  شدت که  به  را  الملل 

هراسان ساخت، به طوري که برژينسکي درباره اربکان و حزب رفاه گفته بود تازماني که حزب رفاه در ترکيه قدرت را در دست 

ا منحل کرد. اربکان سياست خارجي خود را بر محوريت ضرورت  توانيم اهدافمان را پيش ببريم پس بايد حزب رفاه ردارد ما نمي

بين نظام  قدرتتغيير  و  آن الملل  بين  در  که  بود  داده  قرار  مسلط  واقع،  هاي  در  نداشت.  وجود  اسالمي هم  يک کشور  حتي  ها 

ياسي در اين کشور بديلي در تقويت اسالم ساربکان منادي بازگشت به خويشتن بعد از تأسيس جمهوري ترکيه بود و نقش بي

وارد سياست خارجي ترکيه کند. رويکرد نگاه به شرق، حمايت از مردم مظلوم فلسطين و    1996ايفا کرد و توانست اسالم را در  

ممنوعيت بردن  بين  از  صهيونيستي،  رژيم  از  اتحاديهانزجار  به  اعتماد  عدم  و  اسالمي  ضد  گسترش هاي  و  غرب  و  اروپا  هاي 

کشورهاي   با  بود  مناسبات  گرفته  پيش  در  اربکان  که  بودند  رويکردهايي  ترکيه  شيعيان  و  علويان  وضعيت  به  توجه  و  همسايه 

با کارشکني99-105:  1383)حافظيان،   اربکان  از سوي نظاميان و الئيک(. دولت  به ويژه  با مخالفتهاي گسترده داخلي    ها و 
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اسالمي بر ترکيه را با توجه به شرايط منطقه و همجواري با   هاي غربي مواجه شد. اکثر کشورهاي غربي حاکميت يک حزبدولت

تابيدند و لذا مخالفت نظاميان به سقوط اربکان منجر شد که برخي از آن به نام کودتاي سفيد ياد  جمهوري اسالمي ايران برنمي 

 کنند. مي

نجم و  را منحل کرد  رفاه  ترکيه حزب  اساسي  قانون  ادادگاه  و رجب طيب  اربکان  و معاون  الدين  رئيس  عنوان  به  ردوغان 

  28حزب رفاه زنداني شدند. ولي اربکان پس از مدتي از زندان آزاد شد و فعاليت سياسي خود را از سر گرفت. کودتاي پنهان  

را در پي داشت. جالب اين که ديوان قانون اساسي    1998فوريه عليه اربکان و انحالل حزب رفاه، تأسيس حزب فضيلت در سال  

از   اين حزب، دو حزب جديد تحت عنوان عدالت و توسعه و  پس  ادامه فعاليت حزب فضيلت مخالفت کرد و به جاي  با  مدتي 

 سعادت به وجود آمد. 

کارشکني با  که  سفيد  کودتاي  ملغمهوقوع  داد  رخ  سکوالرها  عليه  هاي  را  نظاميان  که  بود  قضايي  و  نظامي  عامل  از  اي 

هاي درون حزبي  هاي سنتي و نوگرا در درون حزب منجر به جداييگيري جناحدتي، شکلگرايي بسيج کرده بود. پس از ماسالم

ها حزب سعادت و نوگرايان حزب عدالت و توسعه را تأسيس کردند. در اين دوره، عالوه بر دگرگوني و تغيير شکل  شد. سنتي

راديکال کماکان ادبيات سنتي خود را حفظ کردند، هاي  گرا نيز شاهد سرکوب بوديم. گروهاسالم سياسي در رابطه با احزاب اسالم

(. به لحاظ تاريخي،  Feroz, 1993: 170هاي جدي پيشرفت کردند ) ولي نوگرايان به رهبري اردوغان با اصالحات و دگرگوني

گاهي هم    اي در سياست اروپا داشت؛ گاهي به عنوان فاتح و کنندهامپراتوري عثماني در دوره حکومت خود نقش و اهميت تعيين

پيمان نزديک فرانسه. در همان زمان هم سالطين عثماني در پي غربي کردن امپراتوري تحت سلطنت خود بودند و  به صورت هم

جنبش فرانسه  و  انگليس  نفوذ  طرفدار  ترک  حتي  نيروهاي  باشند.  مشروطه  دولت  يک  طرفدار  که  داشت  آن  بر  را  جوان  هاي 

ترکيه   2005پيروزي دور از انتظاري را کسب نمودند و در سال    2004و توسعه در انتخابات    اتحاديه اروپا با پيروزي حزب عدالت

 نظر مثبت اتحاديه اروپا را جهت آغاز مذاکره درباره عضويت ترکيه جلب کرد.

 حزب عدالت و توسعه )بررسي سياست داخلي و خارجي( 

سابقه بوده و  حدود نيم قرن در تاريخ اين کشور بي  سرآغاز تحوالت چشمگير در ساختار سياسي ترکيه بود که  2000سال  

انديش به سوي مداران کهنه تغيير گرايشات مردم از پدرساالران سياسي و احزاب سنتي به سوي احزاب نوگرا، رويگرداني سياست

احزاب اسالمي و سياست باشگاهنمايندگان  از سهاي سياسي اسالممداران نوگراي عضو  قرائتي مدرن  با  را در پي   2001ال  گرا 

تحليل برخي  بيداشت.  در  سنتي  احزاب  اصلي  مشکل  به  فوق  رخداد  تحليل  در  ضرورت گران  به  و  اعتنايي  نوگرايي  هاي 

 کنند. هاي بنيادين در کشور اشاره مينوآوري 

حضور   پس از به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه و آغاز يک رشته اصالحات در نظام حکومتي، از جمله محدود کردن

گذار  هاي پايبندي به جامعه سنتي را که نشاني از تعهد به اصول کمال پاشا بنياننظاميان در حکومت، جامعه سياسي ترکيه سال

تر با  جمهوري الئيک بود کنار نهاد و جامعه نوظهور ترکيه در مسير عبور از کماليسم افراطي به سوي جامعه سياسي هماهنگ

گرفت.   قرار  مذهبي  تحليل اجتماع  از  بسياري  اعتقاد  براي  به  را  توسعه  و  عدالت  حزب  که  است  گروه  اين  واکنش  ترک،  گران 

کاري مبتني بر سکون بر  سازد. حزب عدالت و توسعه به جاي محافظه وادار مي  "ايمتغيير کرده"تعريف خود به تأکيد بر جمله  

ني عدالت و توسعه نتيجه عملکرد پويايي جامعه است که به  کاري مدرن و همراه با نوگرايي بنا شده است. جايگاه کنومحافظه

گراي گذشته با سازد. اين حزب، برعکس همه احزاب اسالمنشاند و با خود يکپارچه ميمرور عناصر مخالف را بر مسند اقتدار مي

ب، به دسترسي بر صلح و هاي مدون حزاي متفاوت و هويتي منحصر به فرد ظاهر شده است و در بيانات رهبران و برنامهچهره 

اش در ارتباط است و  هاي سنتيکاري حزب با ريشههاي باز است. محافظهمحور و طرفدار سياسترفاه تأکيد دارد. حزب کثرت

داند. تحت عنوان حفظ ارزشهاي بومي ترکيه، هاي تاريخي مردم ترکيه را براي آينده، يک خاستگاه محکم ميتجارب و اندوخته 

به کردن  ارزش  پشت  نبايد  جهاني  بازارهاي  در  ادغام  براي  و  نيست  پذيرفته  معاصر  کرد  دنياي  تخريب  را  بومي  هاي 

(Bozdogan, 1997: 17 .) 

تر ساخت و قرائت قديمي از مدرنيته گرايان به تعامل سنت و مدرنيته بود که حزب را جلوتر برد و مقبولتوجه جدي اسالم 

هاي  کند و روشاي عمل مير برابر روش تغيير انقالبي و دگرگوني طبيعي، تدريجي و مرحلهرا مورد انتقاد قرار داد. اين حزب د
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هاي سنتي را  پذيرد و برخي ارزش کاري راديکاليسم و مهندسي اجتماعي را نميتحميلي از باال به پايين را قبول ندارد، محافظه

گران،  (. برخي تحليلRand Center, 2011: 46ليسم برقرار شود )کند تا تعادل بين ايدئاليسم و رئاحفظ و راه تغيير را باز مي

ها در  دانند، اما پيروزي آن هاي پيشين در مديريت ترکيه ميبه دليل ضعف دولت 2002پيروزي حزب عدالت و توسعه را در سال 

کماليسم و انحصارطلبي  انتخابات پارلمان و رياست جمهوري حاکي از يک تحول عميق سياسي اجتماعي، مردود دانستن مشي  

هاي منطبق با باورهاي فرهنگي، ديني، سنتي و هويتي مردم بود. زماني که دولت اردوغان در سال  ها و پذيرش سياستنظامي

به قدرت رسيد ترکيه داراي وضعيت اقتصادي نامناسبي بود. دولت اردوغان با اتخاذ سياست اصالحات اقتصادي از جمله    2002

امل بيشتر در روابط خارجي و همراهي با اقتصاد جهاني توانست در مدت پنج سال تحوالت اقتصادي ژرفي را  سازي و تعخصوصي 

 شود: به وجود آورد که موارد زير را شامل مي

هاي اقتصادي به ويژه در عرصه صنايع مرتبط با نفت، گاز و بنادر  سازي بنگاههاي خارجي از طريق خصوصي جذب سرمايه

ناسب تورم و تک رقمي کردن آن، کاهش نرخ بيکاري تا ده درصد، افزايش ارزش پول ترکيه و افزايش درآمد  بزرگ، کنترل م

المللي پول، کاهش  سرانه ملي ترکيه، استمرار رشد توليد ناخالص داخلي و رشد صادرات، جلب اعتماد بانک جهاني و صندوق بين

 محسوس فساد اداري و مالي و... . 

نگري در سياست داخلي و توجه به مطالبات اقوام ديگر بوده است. دولت  سويه در جهت پرهيز از تک تالش دولت اردوغان  

هاي خود را مبني بر رعايت حقوق بشر و حق شهروندي، لغو مجازات اعدام و رفع نابرابري جنسيتي و  اردوغان تالش کرد سياست

 کنند. گرا تلقي ميلت اردوغان را دموکرات و قانونريزي کند. بدين لحاظ، افکار عمومي، دوکاهش نقش نظاميان پي

 

 سياست خارجی حزب عدالت و توسعه 
حزب عدالت و توسعه به ارزش موقعيت جغرافيايي ترکيه توجه ويژه دارد و جايگاه ژئوپليتيک ترکيه را داراي امکانات بالقوه  

اي به بي براي سياست خارجي چندمنظوره و چندگزينهالمللي جو مناسداند. بافت جديد روابط بينهاي گوناگون ميجهت پروژه

پذير و چندمحوري ساخته است. حزب تأکيد  آورد. لذا ترکيه در اين محيط جديد روابط خود را با مراکز قدرت انعطافوجود مي

منافع متقابل را در  ها دوري کند و  داوريدارد سياست خارجي ترکيه بايد شايسته تاريخ و جايگاه جغرافيايي خود باشد، از پيش

هاي متفاوت را از سر بگيرد و با اروپا و آمريکا و ناتو و همسايگان، اکو و کنفرانس  گرا باشد، روابط ترکيه با گزينهنظر گرفته و واقع

ش  وزير بود تالزماني که اربکان نخست  1996اسالمي و کشورهاي حوزه قفقاز ارتباط نزديکي برقرار کند. به لحاظ تاريخي، در  

کرد تا سياست نگاه به شرق را جايگزين سياست نگاه به غرب کند. در دوران اربکان روابط با کشورهاي اسالمي توسعه يافت و  

گيري از  هاي دولت او تشکيل اجالس سران هشت کشور اسالمي تحت عنوان دي هشت بود. دولت اردوغان با بهرهحاصل تالش

ها  اه به شرق اربکان را با سياست نگاه به غرب ترکيه ادغام کند و از مزاياي هر دو آنتجربه دولت اربکان تالش کرد سياست نگ

المللي  هاي بينزدايي در منطقه و همکاري با اروپا و فعاليتهاي اردوغان و گل در عرصه سياست خارجي و تنشبهره گيرد. تالش

 هاست: دستاوردهايي به دنبال داشته که از جمله آن 

 ات الحاقي ترکيه به اروپاـ شروع مذاکر

 هاي ترکيه براي حمله به عراق ـ مخالفت با خواست آمريکا براي استفاده از پايگاه

 ـ گسترش روابط با ايران و روسيه

 زدايي با سوريه و يونان ـ تنش

 گري در برخي مشکالت منطقه ـ ميانجي

 ها ن رو در قبرس شمالي و حذف تحريم عليه آهاي ميانهـ حمايت از گروه

هاي رژيم  پيماني به روابط عادي و گسترش روابط با فلسطين و انتقاد از سياستـ کاهش روابط با رژيم صهيونيستي از هم

 صهيونيستي

 (. 48-56: 1387اهلل در جنگ سي و سه روزه )واعظي، ـ حمايت ضمني از حزب
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از موارد فوق نميدر کنار حمايت ترکيه  از نظر دور داشت که  هاي  به معني قطع  سياست فعاالنه ترکتوان  ها در منطقه 

با طرف و غرب ميروابط  و خاورميانه  اسالم  ميان جهان  ارتباطي  پل  را  ترکيه خود  نيست،  و سياستهاي ديگر  در  داند  هايش 

حل براي بعدي وي و در راستاي حفظ موازنه قوا در منطقه و يافتن راههاي تکراستاي اجتناب از سنت کمال آتاتورک و سياست

افراطاي است. سياستمعضالت منطقه از جريانات  از اهرم رژيم  مداران ترک با زيرکي درصددند تا ضمن دوري  گرا به استفاده 

صهيونيستي براي حل و فصل کشمکش اعراب و رژيم صهيونيستي بپردازند و از رهگذر اين سياست اقدام به تقويت روابط خود با  

 (. 95: 1383ظيان، هاي منطقه کنند )حافقدرت

 

 پيوستن به اتحادیه اروپا: اولویت نخست سياست خارجی ترکيه 
دهه   دامنهحمايت  1980در  با  هاي  ترکيه  تجاري  مبادالت  کاهش  ترکيه،  و  اروپا  تجاري  روابط  گسترش  از  آمريکا  دار 

المللي براي  و... بخشي از عوامل بينکشورهاي منطقه، شکنندگي روابط ترکيه با کشورهاي خاورميانه در پي تحوالت بازار انرژي  

درخواست پيوستن به اتحاديه اروپا بود. در راستاي تحقق اين اهداف، اوزال اعالم کرد اين درخواست بخشي از درخواست غربي 

هاي اقتصادي حمايتي و  سياست  1980شدن ترکيه است و ترکيه به طور مسلم به جامعه اروپا خواهد پيوست. ترکيه در دهه  

 (.Yildirim, 2010: 2تني بر جايگزيني واردات را کنار گذاشت و به سمت آزادسازي اقتصادي و ليبراليسم حرکت کرد ) مب

 با اين حال، کميسيون اروپا عوامل زير را مانع عضويت کامل ترکيه اعالم داشت: 

 الف( کافي نبودن سطح پيشرفت اقتصادي در مقايسه با رشد جمعيت ـ افزايش جمعيت و نرخ باالي بيکاري،

سرمايه ضرورت  و  ترکيه  غرب  و  شرق  ناموزون  توسعه  و  مناسب  درآمد  توزيع  نظام  نبود  ـ  تورم  افزايش  براي  ب(  گذاري 

 يافته، توسعه مناطق کمتر توسعه 

 هاي تجاري،براي ايجاد فرصتج( ضرورت بهبود شبکه حمل و نقل 

 هاي اجرايي مناسب،د( ايجاد ظرفيت

اتخاذ قوانين کنترلي مشخص قابل اجرا در سرمايه ريزي، تأمين مالي  هاي مختلف برنامههاي ساختاري در حوزهگذاريه( 

 (. Reeves, 2011: 7-13ها )هاي همکاريباني و پيگيريديده

پيشرف براي  ترکيه  راهکارهاي  منطقه تاکنون  توسعه  و  زيرساخت ت  از  حمايت  نظير  متعددي  اشکال  به  و  اي  مادي  هاي 

گذاري  ها و ساختارهاي نهادي و سرمايههاي اقتصادي در اين مناطق، تقويت مدلاجتماعي در مناطق حومه و حکايت از فعاليت

 Turkeyمنابع انساني بوده است ) هاي کوچک و متوسط و تقويتگذاريدر مناطق نزديک مرزهاي مشترک و حمايت از سرمايه 

Reiew, 2008: 9 .) 

برنامه  که  اين  هزينه نتيجه  مستقيماً  ترکيه  در  توسعه  انگيزههاي  و  سرمايهها  قرار  گذاريهاي  توجه  مورد  را  جديدي  هاي 

سياستمي در  اصلي  سازوکارهاي  و  ابزارها  عنوان  به  و  منطقهدهند  ميگذاري  محسوب  براي  اصلي  ضرورت  ارتقاي شوند.  اي 

زيرساخت سرمايه تدارک  اقتصادي،  رشد  و  فعاليتگذاري  براي  )ها  است  توسط حکومت  اقتصادي  (. Bilgin, 2011: 15هاي 

هاي ضروري است، رشد جمعيت و منازعات قومي به  ها در مسير توسعه نيازمند سازوکارها و زيرساختاگرچه موفقيت حکومت 

توسعه  کمتر  مناطق  اقتصادي  رشد  استانيزيان  و  بود  خواهد  توسعهافته  ندارند  را  چنين مشکالتي  که  بيشتر يافتگيهايي  شان 

 است.

 

 موضع ترکيه در قبال تحوالت اخير منطقه 
اتخاذ سياست بحرين  و  يمن، سوريه  تونس،  و  ليبي  نظير تحوالت  اخير کشورهاي منطقه  متناقضدر مورد تحوالت    هاي 

الت و توسعه از تالش بسيار بااليي در هدايت نظامي سياسي کشور و اجراي اهداف  ترکيه داليل خاصي دارد. حکومت حزب عد

رغبت   توسعه  و  عدالت  اسالمي، حزب  بيداري  وقوع  با  برخوردار است.  تغيير  به شدت در حال  سياست خارجي در يک منطقه 

حوزهفزاينده داد،  نشان  خاورميانه  و  اسالم  جهان  با  به همگرايي  نسبت  يکاي  از  که  نقش    اي  ايفاي  به  عالقمند  را  ترکيه  سو 

نشان  از سوي ديگر  و  بطن تحوالت سياسي کرده  به جنبشمرکزي در  توجه  تجديدنظرطلبي در سياست خارجي،  و  دهنده  ها 
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  هاي است. انتقاد علني از رژيم  هاي منطقههاي مردمي در کنار برقراري ارتباط با دولتنهادهاي مدني و اعالم حمايت از نارضايتي

اي است، به طوري که در اين  تر در معادالت سياسي، امنيتي و منطقهگر منطقه حاکي از تالش ترکيه براي بازيگري فعالسرکوب 

اتخاذ سياست به  و  نورزيده  اجتناب  نيز  سياست خارجي  ريسک کردن در  از  و  زمينه حتي  امنيتي  روابط  و قطع  راديکال  هاي 

اس پرداخته  صهيونيستي  رژيم  با  موضع نظامي  اين  اگرچه  بهگيريت.  اسالمهيچها  روحيه  از  حاکي  حقوجه  يا  طلبي  گرايي 

ها به تأمين منافع  شان با غرب و رژيم صهيونيستي صرفاً به لحاظ تعهدات آن دولتمردان اين کشور نيست و و اگرايي مناسبات

ران و واگرايي با رژيم صهيونيستي و غرب خواهند شان اقتضا کند به همگرايي با ايملي خودشان است و تا زماني که منافع ملي

(. پر بها دانستن تأثيرات افکار عمومي در سياست خارجي ترکيه از آثار تحوالت اخير  Bulent Aras, 2007: 36sپرداخت )

ب به جا  ها با مطالبات عمومي جهان اسالم و عرها و همراهي آن هاي اعمالي ترکخاورميانه است که تأثير عميقي بر سياست

بازي ترک اگرچه  فراموش شود  نبايد  عين حال،  است. در  به  گذاشته  و  اروپاست  دروازه  اما هدف،  است  زمين خاورميانه  در  ها 

-Kramer, 2000: 14مداران ترکيه امتيازگيري از غرب با کارت خاورميانه و جهان اسالم است )عبارت ديگر هدف سياست

18.) 

اي هاي مختلف منطقهگري در اختالفات، ادغام و اتحاد جناحيزاسيون در خاورميانه، ميانجيها از روند دموکراتحمايت ترک

هاي فيمابين است. تالش ترکيه براي افزايش نقش  و مداخالت بشردوستانه، همگي در راستاي جلب نظر اروپا و افزايش همکاري

المصالحه قرار دادن خاورميانه به ويژه در  اي از طريق وجه خود در معادالت سياسي جهان و تبديل شدن به قدرت بالمنازع منطقه 

هاي اخير ترکيه  سوريه، صورت گرفته تا با حذف رقبا به موضع برتري در خاورميانه و جهان اسالم دست يابد. از يک سو، تالش

ا زدن به بشار اسد و حکومت  براي از سرگيري مذاکرات با اتحاديه اروپا و تقبيح غرب و رژيم صهيونيستي و از سوي ديگر پشت پ 

هاست که در درازمدت موجب سلب اعتماد کشورهاي منطقه نسبت به  هاي اعمالي و اعالني ترکسوريه حاکي از تناقض سياست

ها نسبت به تحوالت اخير منطقه پرداختن به موارد زير نيز حائز  هاي ترکيه خواهد شد. در مورد مواضع متناقض ترکسياست

 اهميت است: 

ترک"ليبي"مورد    در اقتصادي  منافع  هم،  و  همکاري، ها  شوراي  و  غرب  موجود  وضع  حفظ  سياست  با  سويي 

وسيع شرکتگذاريسرمايه شوراي  هاي  تشکيل  اقتصادي،  کميسيون مشترک  تشکيل  ليبي،  در  ترکيه  و خصوصي  دولتي  هاي 

دربردارنده   که  ليبي  در  ترکيه  بود  67تجاري  ترکيه  براي  صادرات  رشد  فعاليت  درصد  و  ارائه    200ه  و  ليبي  در  ترکي  شرکت 

اي داليل اقتصادي و مالحظات سياسي ترکيه به صراحت از تحوالت  ها. بنابراين، به واسطه وجود پارهخدمات ساختماني به آن

 ليبي حمايت نکرد. 

در جهت حفظ وضع    سو با غرب بود ونيز ترکيه موضع متفاوتي در پيش گرفت که کامالً هم  "تحوالت بحرين"در خصوص  

موجود و هماهنگ با مواضع شوراي همکاري و با هدف حفظ ثبات خليج فارس، کاهش قدرت مانور ايران، اجتناب از مناقشات  

المللي و تنش شيعي و سني. در همين راستا، موضع ترکيه نسبت به شوراي همکاري خليج فارس برگرفته از ترکيب عوامل  بين

 (. 3-10: 1390يک بوده است )گزارش راهبردي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اقتصادي، سياسي و ژئوپليت

 آثار و پيامدهاي مواضع اخير ترکيه در خصوص تحوالت منطقه 

هاي ليبي  هاي دولتي و خصوصي ترکيه )براي مثال، تحت تأثير ناآراميهاي وسيع شرکتگذاريبه مخاطره افتادن سرمايه

 ارزش پول و بورس ترکيه سقوط کرد(.

 هاي اعتراضي خاورميانه به ترکيه و کردهاي شرق آن به ويژه با توجه به تحوالت سوريه. ـ احتمال سرايت جنبش 

 ـ بروز ترديد در افکار عمومي و نخبگان در خصوص ماهيت واقعي اهداف سياست خارجي ترکيه. 

 با دخالت ناتو در ليبي مشابه عراق.  ـ انتقاد ناتو از ترکيه به لحاظ مواضع متناقض و دوگانه و مخالفت اوليه ترکيه

 ها به مقامات مصري مبني بر طرد رژيم صهيونيستي.اي از جانب ترکهاي ترکيه و ارسال نامهرويـ خشم آمريکا از تک

رتبه ترکي به يمن و امضاي پيمان نظامي با عربستان و سوءاستفاده از وضعيت انقالبي کشورها )گزارش ـ اعزام هيأت عالي

 (. 12: 1390ردي مجمع تشخيص مصلحت نظام، راهب

 توان به مواردي اشاره کرد:هاي پيش آمده براي ترکيه در جريان تحوالت اخير خاورميانه ميهمچنين، از جمله فرصت 
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 ـ مطرح شدن الگوي دموکراسي ترکيه در سطح منطقه،

ن که در فکر حل بحران باشند به فکر نشان دادن اي ايران که پيشتر از آها، پرونده هستهگري در حل و فصل بحران ميانجي

 (. 12: 1389زني هستند )کاکايي، هاي جديد خود به جامعه جهاني، افزايش توان بازيگري و قدرت چانهظرفيت

روي  البته دور از انتظار نخواهد بود که اتخاذ اين سياست خارجي چندپهلو و غير شفاف و با استانداردهاي چندگانه و دنباله

 هاي منطقه را متزلزل خواهد کرد. ز ناتو و غرب، سرانجام جايگاه اين کشور در ميان ملتا

 

 گيري نتيجه 
جمع  عنوان  به  ترکآنچه  خارجي  سياست  از  ميبندي  آن ها  تفکرات  کانوني  نقطه  که  است  اين  گفت  حوزه  توان  در  ها 

و ايران  ترکيه همانند  اروپاست.  با  ارتباط  و  هويت  تا    سياست خارجي بحث  نيست  به يک منطقه خاص  متعلق  و مصر  روسيه 

تواند خود را به يک  هويت خود را از آن کسب کند، بلکه ناگزير از تعامل با اروپا، قفقاز، بالکان و خاورميانه است و لذا صرفاً نمي

امر اين  و  بود  انفعالي  و  تدافعي  آتاتورک سياست خارجي کامالً  نمايد. در دوران  واحد محدود  تجزيه    منطقه  از  ترس  ريشه در 

 ها بود. ها و اساس سياست خارجي آنترکيه و قدرت غرب در تهديد تماميت ارضي آن داشت، از اين رو غربي شدن هدف ترک

ابتداي قرن    1990در دهه   از قطب  21و  اولويت پذيرش عضويت  بنديسکوالرها متأثر  هاي سياسي داخل ترکيه قائل به 

گرايان بر اين باور بودند که ترکيه با توجه به اکراه اروپا نسبت به پذيرش  ودند و در کنار اين گروه مليترکيه در اتحاديه اروپا ب

گرايي اروپا را در معرض فشار قرار دهد. البته، هدف نهايي هر  ترکيه، بايد به سمت اوراسيا متمايل گردد و با سياست چندمنطقه

اروپا عضويت  پذيرش  خارجي  سياست  در  گروه  روش   دو  طريق  از  واحد  اين هدف  اما حصول  است،  بوده  اروپايي شدن  هاي  و 

متفاوتي صورت گرفته است )شجاعي (. با روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه در کنار استمرار  89:  1383زند،  متعدد و بعضاً 

در عرصه سياست خا سياست نگاه جديد  پيدايي يک  از  داده که حاکي  رخ  نيز  تغييراتي  قبلي  و  هاي  عدالت  است. حزب  رجي 

مي ايستا  تا حدودي  را  خارجي  سياست  در  رويکرد گذشته  و  توسعه  اين کشور  راهبردي  عمق  افزايش  دنبال  به  بيشتر  و  داند 

 (.Rabas, 2008: 188شونده کنوني است )بازيگري مؤثر جهاني در جهان دگرگون 

ترک حاضر،  دوران  کشيده  در  تدافعي  و  انفعالي  سياست  از  دست  آوردهها  روي  تهاجمي  سياست  به  نظر  و  به  اند. 

اي است و هاي چندگانه منطقهها داوود اوغلو ترکيه به داليل تاريخي و جغرافيايي داراي هويتمداران ترک و در رأس آن سياست

عثماني   دوران  در  حتي  وجود،  اين  با  است،  خورده  پيوند  بالکان  و  قفقاز  و  اعراب  و  ايران  سياست  کانو  "خاورميانه"با  توجه  ن 

گري و گرايش مجدد به خاورميانه ها به دنبال ترويج نوعثمانيها بود و امروز هم به تبعيت از سياست خارجي آن دوره، ترکترک

گرايي  (. سياست کنوني ترکيه براساس چندفرهنگي1:  1389پور،  هستند تا به احياي نفوذ خود در اين منطقه بپردازند )قهرمان

است، خورده  سياست  رقم  که  معنا  همزيستي هويتبدين  و  عثماني  دوره  به  بازگشت  ترک  فرهنگمداران  و  با  ها  مختلف  هاي 

 يکديگر را طالبند. اين رويکرد تا حد زيادي ناشي از جايگاه ژئوپليتيک ترکيه و ضرورت ائتالف با مناطق پيرامون است. 

ترکيسم( و ديني )احياي خالفت عثماني در  هاي قومي )پانسياست چندوجهي و چنداليه فوق، خود را به صورت سياست

شکل نوين( و انقالبي )موضوع غزه و حمايت از بيداري اسالمي( و غربي )برگ ناتو و گرايش اروپايي و رابطه با رژيم صهيونيستي( 

الملل نشان داده  اي و نمايندگي جهان اسالم در عرصه بينبراي ايجاد هژموني منطقه  و شرقي )تعريف منافع در آسيا و آفريقا( 

است. در نگرش جغرافيايي امنيت ملي ترکيه، برخالف رويکرد سنتي کماليستي، صرفاً مرزهاي محدود ملي مدنظر نيست و هر  

بينانه سياست خارجي جديد ترکيه  اهي خوشثباتي در عمق راهبردي ترکيه تأثير مخرب خواهد داشت. در نگ نوع بحران و بي

هاي گذشته است. سياست خارجي ترکيه ديگر اسير و  محصول تحوالت داخلي اين کشور در راستاي دموکراتيزاسيون طي سال

ها بيشتر به دنبال کسب هژموني در منطقه پيرامون خود هستند، اگرچه اين به  زنداني امنيت ملي و نگرش امنيتي نيست و ترک

عناي ناديده گرفتن وزن غرب نيست و در عرصه سياست خارجي نگاه چندوجهي و توجه همزمان به شرق و کشورهاي پيرامون م

از مهمYildirim, 2010: 45مدنظر است ) هاي دولت کنوني، تعميق رابطه با غرب است و مسائل ديگر نظير  ترين چالش(. 

ساز حقوق بشر و اقليت کرد و شيوه تعامالتش با همسايگان اموري مشکل ، مناسباتش با دين، رويکردش نسبت به  سرشت دولت 

 بردار است.و هزينه
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کند. جدايي دين از  ترکيه تا مدرنيته سياسي راه درازي دارد. دولت به چيرگي بر جامعه گرايش دارد و دين را کنترل مي

است اما دين نه از خودمختاري نسبت به دولت   طرفي است؛ بدين معني که اگرچه دولت از دين مستقلسياست مبتني بر بي

  "دولت در دين"مجاز نيست اما مداخله    "دين در سياست"برخوردار است و نه از آزادي حقيقي، بدين ترتيب، در ترکيه دخالت  

ت و قرار گرفته اس  "سياست در مسير دين و حاکميت احکام ديني  "و نه"پذير است به طوري که دين در خدمت سياست  امکان

(. ترکيه هرچند تالش  25-30:  1389اين استفاده ابزاري از دين کامالً مشهود است )آرشيو مقاالت مرکز تحقيقات استراتژيک،  

کند الگويي براي کشورهاي اسالمي باشد، اما هنوز زمان زيادي الزم دارد تا ثبات سياسي، اقتصادي و امنيتي داشته باشد تا  مي

 کشورهاي ديگر مطرح شود. بتواند به شکل مدلي براي 

هاي سياسي در آينده در ترکيه ادامه خواهد داشت و انحصارگرايي عامل راديکاليزه شدن سياست اسالمي خواهد بود.  بحران 

هاي دولت بدانند امکان ايجاد خشونت در آينده وجود دارد. در خصوص سياست تا زماني که نظاميان، اسالم را بيرون از چارچوب 

ها بر نظريه همگرايي و همکاري با کشورهاي منطقه استوار شده است؛ به ويژه ه بايد اذعان داشت که پايه سياستخارجي ترکي

 تر گرديده است.ها و تقليل مشکالت با همسايگان پررنگهاي همگرايانه براي مديريت بحران در دولت فعلي ترکيه اتخاذ سياست

اي کامالً آگاهانه از به گونه  هاي اخير منطقه هايش در حل بحران قيت سياست دولت ترکيه براي نشان دادن توانمندي و موف

گري براي حل معضالت منطقه اين رويکرد بهره برده است چرا که يکي از شروط پذيرش عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا ميانجي

هاي خويش در حل و فصل منازعات منطقه در  ي آميز است. از سوي ديگر، ترکيه براي نشان دادن توانمندبه گونه کامالً مسالمت

اي ايفا  هاي منطقههاي مبتني بر همگرايي نقش مؤثري در مهار و مديريت بحران گرايي و سياستصدد است تا از طريق منطقه

(. مقاله حاضر در صدد بررسي سير تحول سياست خارجي ترکيه در دوران آتاتورک، اربکان، حزب Kramer, 2000: 18کند )

هاي آن در مورد تحوالت جهان عرب بوده تا دريابد چه تغييراتي در سياست خارجي ترکيه رخ داده و گيري حاکم کنوني و موضع

 ها استمرار رويکردهاي سابق است يا اين که دچار تحول و دگرگوني اساسي شده است؟آيا اين سياست

ا مناظرات  منظر  از  ترکيه  خارجي  سياست  تحليل  به  که  کشور محققاني  اين  غربي  و  شرقي  هويت  ميان  يدئولوژيک 

ها و رويکردهاي اين دهد. ديدگاههاي سياسي شکل ميگيري کنند که به تصميماي اشاره ميگرايانهپردازند به گرايشات عملمي

ران ترکيه به ندرت ها حاکي از اين است که رهبهاي آنمند نيست. با اين حال، يافتهمحققان نسبت به اروپا و خاورميانه قاعده

کند )گزارش راهبردي مجمع تشخيص ها را تعيين مياند که سياست داخلي آن شان قرار گرفته هاي اعالميتحت تأثير ايدئولوژي 

 (. 25-30: 1389مصلحت نظام، 

ابطه با شرق و هاي ممتازي دارد که از جمله سهولت راي، ويژگيبه طور کلي، ترکيه با توجه به موقعيت جغرافيايي بين قاره

آمدن   کار  روي  از  ترکيه پس  ابعاد جديد سياست خارجي  است.  و دموکراسي  اسالم  بين  ويژه  ارتباطي  برقراري  و  دنياي غرب 

با هدف گسترش نفوذ در خاورميانه، حضور مؤثر در کنفرانس اسالمي، عضويت ناظر در    2002حزب عدالت و توسعه در سال  

با همين عنوان، گسترش روابط با همسايگان، تا قبل از بروز    2002ه خاورميانه و ناميدن سال  اتحاديه عرب، توجه ويژه به منطق

بحران سوريه و بهبود مناسبات با غرب است که همه اينها حاکي از اتخاذ رويکردي تکاملي و پوشش دادن نقاط قوت سياست  

(. توجه ويژه به شرق در کنار نگاه به غرب و  40-42:  1387ها با يکديگر است )واعظي،  هاي پيشين و تلفيق آنخارجي دولت

ضرورت عضويت در اتحاديه اروپا، توجه بيشتر به اقتصاد به جاي ايدئولوژي، بهبود مناسبات با همسايگان و سفر مقامات کشور به 

گروه و  کردها  با  روابط  توسعه  منطقه،  براي کشورهاي  بودن  الگو  به  تمايل  و  متوازن  هاي خودمخکشورهاي همسايه  عراق،  تار 

هاي اخير خاورميانه )سفر گل به نمودن روابط با رژيم صهيونيستي به موازات رابطه با اعراب، حمايت از مصر و تونس در انقالب 

قاهره و ديدار طنطاوي رئيس شوراي نظامي مصر و دبيرکل اخوان از ترکيه، سفر الغنوشي به آنکارا و ديدار داود اوغلو از تونس(،  

حاکي از تالش ترکيه براي ايفاي نقش رهبري منطقه و الگو بودن براي ديگر کشورهاي اسالمي است؛ آن هم در شرايطي  همگي  

گيرد و مبارزه  که ترکيه با پروژه تجزيه مواجه است که توسط پي.ک.ک و با حمايت آمريکا و برخي کشورهاي اروپايي صورت مي

ها با اتخاذ سياست خارجي  (. ترکBulent Aras, 2007: 1المللي دارد ) ي و بيناترکيه با اين موضوع ابعادي داخلي، منطقه

در سياست   تکامل  و  پختگي  به  نياز  قبال سوريه،  ناصواب خود در  رويکرد  با  و  اسالمي  بيداري  پرتو  در  متعارض  و  چندوجهي 

 خارجي خود را به نمايش گذاردند. 
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