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چكيده
اين پژوهش با طرح اين سؤال كه پويش های حزب عدالت و توسعه تركيه در عرصه خارجی در قبال منطقه 
خاورميانه بر چه مبانی استوار است؛ به اين نتيجه رسيده است كه تركيه با عبور از نگرش هاي ايدئولوژيك و 
جنگ سرد، نگرش جديدي را در سياست خارجي خود تعريف كرده است. اينكه تركيه بتواند در بستر چنين 
نگرش و پويشي به بخش قابل توجه ازآنچه را كه در پندار نخبگان آن جاي گرفته است نايل آيد، هم اينك به 
بخش مهم و الينفك دستگاه سياست خارجي آن بدل شده است. آن چنان كه قراين موجود بر دستگاه سياست 
خارجي تركيه هم نشان مي دهد، حاصل اين نگرش در سياست خارجي، پيدايش و تعقيب راهبردهاي كارا و مؤثر 
در مواجهه با معادالت خاورميانه و نحوه برخورد با قدرت هاي بزرگ بوده است. شكي نيست كه منطق حاكم بر 
اين نگرش از يك سو ناشي از درک نخبگان سياسي حاكم بر حيات سياسي حال حاضر تركيه و از سوي ديگر 
ناشي از موقعيت هاي ژئوپليتيكي اين كشور در جغرافياي آسياي صغير است و هدفي ندارد جز آنكه بخواهد به 
ارتقاي موقعيت ژئوپليتيكي اين كشور مدد رساند. درواقع قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه در تركيه باعث 
به وجود آمدن تغييراتی در اصول سياست خارجی اين كشور شد، از جمله اينكه در مسايل منطقه خاورميانه برای 
ارتقا جايگاه منطقه ای خود و امتياز گرفتن از غرب استفاده می كند. از سوی ديگر، به دليل ناكامی در پيوستن 
به اتحاديه اروپا تالش می كند با تأكيد بر منطقه ی خاورميانه و پررنگ كردن نقش منطقه ای خود از دولت های 
غربی امتياز بيشتری بگيرد. در اين مقاله سعی شده است تا با روش توصيفی ـ تحليلی و بر اساس اسناد و منابع 
كتابخانه ای به بررسی پويش های سياست خارجی تركيه در قبال منطقه ی خاورميانه با تأكيد بر دوران دولت 

اردوغان پرداخته شود و جايگاه اين منطقه را بعد از روی كار آمدن حزب عدالت و توسعه تبيين نمايد. 

واژگان كليدی: حزب عدالت و توسعه، تركيه، سياست خارجی، خاورميانه، فلسطين. 
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مقدمه
تركیه یكی از بازیگران اصلی در منطقه خاورمیانه است كه طی چند سال گذشته بر اهمیت و 

نقش آن در مسایل منطقه ای افزوده شده است. رویكرد جدید حزب عدالت و توسعه و تأكید آن بر 

منطقه ی خاورمیانه، باعث شده است این كشور با اتخاذ یك سیاست عمل گرایانه نقش تاثیرگذاری 

در معادالت منطقه ای داشته باشد. تركیه یك نمونه خاص در خاورمیانه است كه به نوعی حد واسط 

بین اسالم و مسیحیت و نیز غرب و خاورمیانه است و همواره تالش كرده از این موقعیت یا فرصت 

استفاده بهتر و بیشتری كند. 

سیاست خارجی این كشور اصول ثابتی دارد، اما طی دهه اخیر با به قدرت رسیدن اسالم گرایان، 

تغییرات مهمی در آن به وجود آمده است. برخالف كمالیست ها كه همواره به دنبال گسترش روابط 

خود با غرب و به ویژه اسراییل بودند تا از این طریق بتوانند در برابر كشورهای عربی منطقه نوعی 

را در سیاست  تا اسالم و اصول اسالمی  برآمد  ایجاد كنند، حزب عدالت و توسعه درصدد  توازن 

خارجی این كشور احیاء  كند. اگرچه رویكرد این حزب نیز صرفاً ایدئولوژیك و بر اسالم ناب مبتنی 

نبود، پیروزی آنان سبب شد نقش مسایل دینی و اسالمی در سیاست خارجی این كشور پررنگ تر 

شود. رویكرد این حزب به مسئله فلسطین و رابطه با اسراییل مهم ترین مصداق این امر است. این 

حزب پس از پیروزی، علناً اعالم كرد كه از فلسطین حمایت می كند و طی دوره دوم حكومت خود 

روابطش را با اسراییل به كمترین حد طی چند دهه گذشته رساند. حزب عدالت و توسعه به دنبال 

افزایش نقش و جایگاه خود در میان كشورهای اسالمی و خاورمیانه بود و در این راه نیز چاره ای 

نداشت جز اینكه از فلسطین حمایت بیشتری كند و در برابر اسراییل موضع محكم تر بگیرد. هرچند 

با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه و دولت اردوغان در تركیه شاهد در اولویت قرار گرفتن 

خاورمیانه به عنوان یكی از محورهای اصلی سیاست خارجی این كشور بودهایم و این سیاست نیز 

با تمركز بر دو اصل افزایش عمق استراتژیك و به صفر رساندن اختالفات با همسایگان، منجر به 

افزایش قدرت و نفوذ تركیه شده بود، اما نوع تعقیب این سیاست ها، در رابطه با برخی موضوعات 
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منطقه ای به خصوص در قبال بحران سوریه، باعث بروز مشكالت امنیتی و اقتصادی برای تركیه شده 

است، به گونه ای كه چالش هایی را برای سیاست خارجی كنونی و آینده این كشور در روابطش با 

برخی كشورها به وجود آورده است. به بیانی دیگر هرچند تركیه در چند سال گذشته با چرخش 

سیاست خارجی خود به سمت خاورمیانه توانسته بود بر میزان قدرت و اهمیت خود بیافزاید و حتی 

در رابطه با تحوالت چند سال اخیر كشورهای منطقه توانسته است در برخی موارد به خوبی از آنها 

در جهت منافع خود بهره برداری كند، اما نوع موضع گیری و عملكرد دستگاه سیاست خارجی این 

كشور به خصوص در رابطه با بحران سوریه و همچنین نوع روابط آن با دولت عراق و همكاری با 

ناتو در استقرار موشك های پاتریوت، پیامدهای سیاسی ـ امنیتی و اقتصادی را برای تركیه به همراه 

داشت به گونه ای كه این پیامدها سیاست خارجی این كشور را با چالش های مواجه خواهد كرد. . . 

آنچه در سیاست خارجی خاورمیانه ای حزب عدالت و توسعه حایز اهمیت است، این است كه پس 

از پیروزی این حزب در انتخابات پارلمانی تركیه، معادالت سیاسی این كشور به سود اسالم گرایان 

اقتصادی  از موفقیت در مهار تورم و بحران های فزاینده  اردوغان پس  دگرگون شده است. دولت 

در تركیه محبوبیت گسترده ای در میان شهروندان كشورش كسب نمود. تا پیش  از این ژنرال ها و 

سكوالرهای تركیه سعی در القای این نكته داشتند كه با وجود دولتی اسالمی در آنكارا سیاست و 

اقتصاد تركیه با بنبست مواجه خواهد شد اما امروزه نه تنها این اتفاق رخ نداده است، بلكه ناكارآمدی 

دولت های پیشین تركیه مانند دولت تانسو چیلر، مسعود ایلماز و بولنت اجویت بیش ازپیش اثبات 

شده است. عالوه بر این با مروری بر سیاست خارجی حكومت حزب عدالت و توسعه در پنج سال 

در حیطه  را  تركیه  تا سیاست خارجی  كرده اند  آنكارا سعی  مقامات  كه  دریافت  می توان  گذشته 

منطقه ای و بین المللی متوازن سازند. بدین مفهوم كه دیگر نمی توان برای تحلیل سیاست خارجی 

تركیه صرفاً بر وجهه غرب محوری و غرب گرایی توجه كرد. سیاست نگاه به شرق، توجه بیشتر بر 

حوزه خاورمیانه و فاصله گرفتن از سیاست های پانتركیستی به همراه تمایل جدی برای عضویت در 

اتحادیه اروپا، نمایی متوازن به سیاست خارجی تركیه بخشیده است. هرچند كه سنت واقع گرایی 
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سنگ بنای سیاست خارجی تركیه در دهه های گذشته بوده و تركیه از محدود كشورهایی در منطقه 

پیرامونی خود بوده است كه سیاست خارجی خود را كمتر عرصه تاخت وتاز رقابت های داخلی خود 

كرده اند؛ اما متوازن سازی سیاست خارجی تركیه به همراه »واقع گرایی« كه ذات و جوهره سیاست 

خارجی آنكارا در دوره جمهوری بوده؛ نمایی جدید از سیاست خارجی را به این كشور شرقی- غربی 

بخشیده است. به گونه ای كه تركیه امروزه تبدیل به مركزی برای تقویت دموكراسی در خاورمیانه و 

جهان اسالم شده است. همان گونه كه گفته شد این پژوهش عهده دار بررسی جایگاه خاورمیانه در 

سیاست خارجی تركیه بعد از روی كار آمدن حزب عدالت و توسعه می باشد؛ لذا در پاسخ به این 

پرسش تنظیم یافته است كه سیاست خارجی تركیه در قبال منطقه ی خاورمیانه در دوران دولت 

اردوغان بر چه مبنایی استوار بوده است. 

رويكرد نظری پژوهش: سازه انگاری
سازه انگاری را نیكالس اونف در دهه 1990 وارد عرصه نظری روابط بین الملل كرد. وی در سال 

1989، در كتابی با عنوان »جهان ساخته ما« بر نقش قواعد در شكل گیری جهان تأكید كرد. از 

دیدگاه وی، امكان دسترسی مستقل و بی واسطه به جهان وجود ندارد و همه كنش های انسانی در 

فضایی اجتماعی شكل می گیرند و معنا پیدا می كنند و این معناسازی است كه كم و بیش به واقعیت 

جهان شكل می دهد. سازه انگاری با رد برداشت های خردگرایانه نورئالیسم و نولیبرالیسم، نظریه ای 

منطقی- اجتماعی درباره  سیاست های جهانی ارایه كرد كه بر اهمیت ساختارهای هنجاری و مادی 

و نقش هویت در ساخت منافع، كنش ها و تكوین متقابل كارگزار ـ ساختار تأكید می كند. از نظر 

پرایس و روس- اسمیت مهم ترین مفروضه های هستی شناسانه سازهانگاران درباره زندگی اجتماعی 

و تاثیرشان بر سیاست های جهانی عبارتند از:

دارند  اعتقاد  مادی: سازه انگاران  و ساختارهای  انگاره ای  یا  اهمیت ساختارهای هنجاری  الف( 

مادی شان هستند.  از محیط  تفسیر كنش گران  نحوه  تبیین كننده   معنایی  نظام های 
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ب( هویت ها به منافع و كنش ها شكل می دهند. 

ج( كارگزاران و ساختار متقاباًل همدیگر را تقویت می كنند. 

در میان این مؤلفه ها، هویت و نقش آن در سیاست خارجی، مهم ترین مؤلفه در نظریه سازه انگاری 

است. هویت سازه انگارانه، نه صرفاً ازلی انگارانه و از پیش داده شده است و نه صرفاً ابزارانگارانه. در 

از خود  انتظار ویژه ای  بازیگری به عنوان حامل یك هویت، فهم و  امور، هر  از  تحلیل سازه انگارانه 

بنابراین، دیگری  نقش شكل می دهد؛  و  فهم  اساس همان  بر  دیگران  با  را  مناسبات خود  و  دارد 

براساس  آن  رفتار  اعظم  بخش  دارد؛ چون  مهمی  نقش  )خود(  بازیگر  یك  هویت  در شكل گیری 

چشم انداز، انتظار و برداشت و شناسایی دیگری شكل می گیرد. معنای رفتار من و ادراك دیگری از 

آن رفتار و باالخره جمع بندی من از برداشت دیگری سه پایه تشكیل  دهنده رفتار یك بازیگر )در 

سطح گروهی و ملی( به شمار می روند. بر این اساس، بین هویت و تصمیم و سیاست بازیگران ربط 

وثیقی وجود دارد؛ چون هر بازیگری هنگام رابطه با بازیگران دیگر است كه تصویر خاصی از آنها را 

در ذهن خود ترسیم می كند و براساس همین تصویر منافع خاص خود را تعیین و سیاست گذاری 

می كند. به این ترتیب هر مؤلفه و عالمتی كه روی تصور دیگران تاثیر گذارد، در نگرش سازه انگارانه، 

معنادار و اثرگذار است. عوامل متعدد فرهنگی، كارگزاران حكومتی، نخبگان غیردولتی، سازمان های 

مستقل و عناصر و میراث تمدنی، به دلیل تاثیرگذاری بر محاسبات ناظران و خلق نوعی جهان بینی 

به  را  بین المللی  عرصه  بیناذهنی، كنش گران  و شناخت  تعامل  مهم هستند.  بین المللی  هنجار  و 

سمت شكل دادن به یك ساختار سوق می دهد. ساختاری كه تبلور رفتار عمومی دولت ها می شود و 

آنها می پذیرند كه ضمن تاثیرپذیری، هویت خود را در غالب سیاست خارجی ابراز و بخش زیادی از 

امنیت خود را به واسطه شناسایی و خودابزاری به دست آورند. )رضازاده، 1387: 29(. 

تركیه موقعیت ها، امكانات و شرایطی دارد كه شاید نتوان آن  را با هیچ كشور دیگری در دنیا 

مقایسه كرد؛ اما قبل از آنكه به این ویژگی ها پرداخته شود، بایستی نشان داد  كه چرا سازه انگاری 

برای فهم سیاست خارجی تركیه مناسب تر است. نظریه سازه انگاری بر سه پایه اصلی استوار است. 
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در اینجا هركدام از این سه پایه را می شكافیم و شرایط تركیه را بر اساس آنها بررسی می كنیم. 

الف ـ هويت
در كشور تركیه حدود هفت الی هشت دهه از اسالم گرایی خبری نبود و ملیت ترك در قالب 

ملی گرایی مبتنی بر تعالیم آتاتورك )به عنوان بنیان گذار تركیه مدرن( گفتمان غالب حاكمیت در 

این كشور بوده  است. عالوه بر چالش بین ملی گرایان و اسالم گرایان، تركیه شاهد ستیز دیگری هم 

بوده  است؛ به این معنا كه الگوی توسعه این كشور یا الگوی اسالمی است یا غربی. در زمان جنگ 

سرد، تركیه هویت سیاسی خود را به عنوان جزیی از بلوك غرب و در تقابل با اتحاد جماهیر شوروی 

تعریف می كرد. بعد از جنگ سرد، كمالیست ها تالش كردند پان تركیسم را جایگزین كمالیسم كنند. 

با گذشت سال های بسیار، مردم تركیه عماًل با روش های مختلف ازجمله انتخابات نشان دادند كه 

این سیاست ها هیچ سنخیتی با ریشه های فرهنگی این كشور ندارد و به همین دلیل رغبتی به آن 

نشان ندادند و همواره به دنبال احیای فرهنگ اسالمی برای مرهم  نهادن بر زخم های هویتی خود 

بودند؛ بنابراین، گرایش به اسالم به عنوان مهم ترین گزینه، همواره در جامعه تركیه وجود داشته 

به نخست وزیری  رفاه  ائتالفی حزب  و دولت  اقتصادی  كاماًل  با مشی  اوزال  به قدرت رسیدن   است. 

اربكان، مقدمه ای برای تحوالت آتی بود. هرچند دولت اربكان با كودتای سفید الئیك ها متوقف شد 

اما اسالم گرایی در افكار عمومی مردم نه تنها خاموش نشد، بلكه همواره در حال پیشرفت بود. نتیجه 

انتخابات سه دوره اخیر و نیز رفراندوم 2010 اصالحات قانون اساسی انعكاس نوع مطالبات جامعه 

تركیه است. هویت در نگرش سازه انگاری، نه متصلب و ابدی است و نه سیال و نسبی. الكساندر 

ونت با این تعبیر از هویت، مرز خود را با عقالنیت گرایان )كه قایل به مفروض و معین بودن هویت 

یعنی  می كند؛  جدا  هستند(  هویت  سیالیت  و  نسبیت  به  قایل  )كه  پست مدرنیست ها  و  هستند( 

هویت سازه انگاری هم حامل مایه های ثابت و هم پذیرای معناها و اشكال پویا است. در این معنا 

هویت بازیگران همواره در حال پوست انداختن و بازتعریف است و سخن گفتن از هویتی مفروض 
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و الیتغیر غیر ممكن است. بر همین اساس، تركیه قصد تبدیل شدن به یك ابرقدرت بین المللی را 

ندارد، چرا كه نه توانش را دارد و نه حتی امكاناتش را؛ اما قصد دارد در عرصه سیاست خارجی به 

یك بازیگر فرامنطقه ای و نهایتاً یك قدرت بین المللی تبدیل شود كه از برزیل تا چین، سراسر دنیا او 

را به عنوان یك بازیگر با هویت مستقل كه در حال اثرگذاری بر معادالت بین المللی است، بشناسند. 

)ماكوفسكی، 1383: 22(. 

ب ـ برداشت
این  به  است.  تصور  یا  برداشت  بحث  سازه انگاری،  هستی شناسی  نگرش های  در  اصل  دومین 

معنا كه تفسیر از یك موضوع بر اساس برداشت یا تصوری است كه از آن مسئله خاص وجود دارد. 

این اصل بیشتر در رابطه با نخبگان حكومتی، تعریف و تبیین می شود. برای مثال، برداشت احمد 

داود اوغلو به عنوان یك نخبه حكومتی كه دستگاه سیاست خارجی آن كشور زیر نظر او قرار دارد، 

بسیار حایز اهمیت است و می تواند در عرصه تصمیم گیری نقش مهمی بازی كند. درمجموع، در 

همه نظام های سیاسی ارتباط معكوسی بین دستگاه دیپلماسی وزارت خارجه و نظامیان و ارتش و 

ژنرال ها وجود دارد. در خصوص تركیه نیز مشاهده می شود كه با روی كار آمدن یك نظریه پرداز به 

نام احمد داود اوغلو كه با نظریه صفر كردن تنش با همسایگان به مقام رییس دیپلماسی و سیاست 

عرصه سیاست  در  نظامیان  نقش  او،  انكارناپذیر  نقش  و  تاثیرگذاری  و  است  آمده  تركیه  خارجی 

خارجی و داخلی تركیه بسیار كم رنگ شد. بر همین اساس برداشت شخصی چون داود اوغلو از 

مسایل، می تواند بسیار اهمیت داشته باشد و سیاست خارجی تركیه را به گونه ای دیگر شكل دهد. 

ج- ماهيت بين االذهانی واقعيت
ماهیت بین االذهانی واقعیت به این معنا است كه آنچه یك فرد از یك حقیقت می پندارد، با 

آنچه دیگری می پندارد، متفاوت است و حقیقت واقعی از در كنار هم قرار گرفتن تصور فرد و تصور 
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دیگری است كه شكل می گیرد. به  این  ترتیب كه هر گروهی برداشت متفاوتی از یك واقعه، حقیقت 

یا پدیده دارد. سازه انگاری بیان می كند كه قرار دادن این تفكر های متفاوت است كه به شكل  گرفتن 

صحیح آن واقعه، حقیقت یا پدیده منجر می شود. برای مثال تا چندی پیش وجود نژادی غیر از نژاد 

ترك در تركیه نادیده گرفته می شد، حتی كردها، ترك های كوهستان نامیده می شدند. چرا كه فقط 

از یك زاویه به آن پدیده نگریسته می شد؛ اما اكنون با در نظر گرفتن تصور كردها مذاكره با آنها، 

شكل دیگری به خود گرفته و كردها به موفقیت ها و امكانات بسیاری دست یافته اند )هرچند شاید 

این امكانات كافی نباشد(. همچون عدم اعدام عبداهلل اوجاالن، رهبر گروه جدایی طلب كردی پ. ك. 

ك، متوقف شدن حمله های ارتش به این منطقه، امكان تأسیس شبكه كردی، امكان تكلم به زبان 

كردی. در واقع، گفتگوی بین دو گروه سبب ردوبدل شدن برداشت های ذهنی طرفین می شود و دو 

طرف به جای اینكه بر طبل سخن خود بكوبند، تصویر ذهنی طرف مقابل را هم تجسم می كنند كه 

این امر سبب می شود تصویر ذهنی مشتركی یا صحیح تری از حقیقت شكل بگیرد. 

حزب عدالت و توسعه: از به قدرت رسيدن تا تدوين سياست خارجی
نشان  تركیه  تاریخی جامعه  تحوالت  در سیر  نظریه سازه انگاری  بنیادین  مفروضه های  كاربرد 

می دهد پس از چند دهه پرفرازونشیب، از بطن كشمكش میان اسالم گرایان و سكوالرها، گروهی 

به نام حزب عدالت و توسعه در جریان انتخابات پارلمانی سال 2002 قدرت را به دست می گیرد كه 

برخاسته از پیشینه ذهنی و تجربه های تاریخی و فرهنگ خاص این است. تعامل افراد، گروه ها و 

گفتمان های داخلی همچنین تعامل گروه های سكوالر و ملی گرا با اسالم گرایان )به رغم بحران های 

متعدد سیاسی و وقوع چندین كودتای نظامی(، در یك فرآیند جامعه پذیری موجب حركت جامعه 

تركیه به سوی نقطه تعادل شد. در حقیقت، می توان گفت به قدرت رسیدن این گروه میانه رو، حاصل 

شكل گیری نوعی هنجار داخلی یا ملی در جامعه تركیه مبتنی بر ارزش های مشترك در مورد تعریف 

رفتار مناسب در سطح جامعه است و حزب عدالت و توسعه توانست با در پیش گرفتن رویكردی 
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معتدل موجب ارتقای جایگاه این كشور در منطقه خاورمیانه و همسایگان خود شود. 

يك. دكترين عمق استراتژيك احمد داوود اوغلو
به آن توجه  از همه  از حزب عدالت و توسعه بیش  برآمده  آنچه دولت مردان  به نظر می رسد 

كردند، نقش و جایگاه این كشور در نظام بین المللی، به ویژه ارتباطش با كشورهای همسایه بود. به 

 این  ترتیب، آنها درصدد برآمدند در قالب برنامه ای منسجم و بلندمدت به بازتعریف جایگاه تركیه در 

نظام بین الملل و در سطح منطقه بپردازند. درباره این نكته تقریباً اتفاق نظر وجود دارد كه بنیان های 

پیشین سیاست  اوغلو، مشاور  داوود  احمد  اندیشه های  در  باید  را  بلندمدت  و  برنامه منسجم  این 

خارجی و وزیر كنونی امور خارجه تركیه جست. در حقیقت با مروری بر اندیشه های وی كه به ویژه 

برنامه ای كه دولت  یافته است، می توان به خطوط كلی  بازتاب  در كتاب »عمق استراتژیك« وی 

تركیه از سال 2002 تاكنون در عرصه عملی دنبال می كند دست یافت. داوود اوغلو در كتاب عمق 

استراتژیك نظرات خود را در چهار محور و برای عمل به دولت مردان تركیه توصیه می كند:

1. از ميان برداشتن مشكالت با همسايگان: تركیه باید مفروض قدیمی خود را مبنی بر 

اینكه توسط دشمنان محاصره شده است كنار بگذارد و با همسایگان خود رابطه برقرار كند. 

2. سياست خارجی چندبعدی: داوود اوغلو معتقد است سیاست خارجی ایستا كه فقط بر 

یك پارامتر متكی باشد باعث می شود فرصت های تركیه در نظم نوین جهانی از دست برود؛ بنابراین، 

تركیه باید سیاست خارجی خود را تنوع بخشد و در همسایگی خود نقش میانجی را میان دولت های 

متعارض بازی كند. 

3. يك زبان ديپلماتيك جديد: داوود اوغلو بر جایگاه منحصربه فرد تركیه به عنوان پلی بین 

شرق و غرب و همچنین بر مركزیت راهبردی آن تأكید می كند. 

4. گذار به يك سياست موزون: برای بهبود تاثیرگذاری سیاست خارجی تركیه، روابط دوجانبه 

با كشورهای منطقه ازجمله دیدارهای مكرر از پایتخت های این كشورها و رهبران آنها و همچنین 
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.)Onis, 2007, 143( میزبانی تركیه از بازدیدكنندگان رده باالی كشورهای همسایه ضروری است

اما فارغ از اینكه سیاست خارجی تركیه چه نامیده شود، باید اشاره كرد كه داوود اوغلو قصد 

دارد تركیه را به قدرتی منطقه ای و سپس جهانی تبدیل كند، تز خود را نیز بر همین اساس ارایه 

كرده است: وظیفه تركیه تبدیل شدن به یك كشور مركزی با حفظ میراث تاریخی و ژئوپلیتیك 

به شدت  توسعه،  و  تركیه در دوره حكومت حزب عدالت  پویش های سیاست خارجی  خود است. 

تركیه  خارجی  سیاست  دستگاه  درواقع،  دارد.  ارتباط  شد،  اشاره  آنها  به  آنكه  نظری  پایه های  با 

این  اینجا می توان جلوه های عملی  در  است.  بوده  وفادار  اشاره شده  اصل  به هر چهار  كم وبیش 

چهار اصل را در سه محور عمده بررسی كرد: اول، ایجاد توازن در روابط خارجی؛ دوم، گسترش 

روابط اقتصادی خارجی و فعال شدن دیپلماسی اقتصادی؛ و سوم، استفاده چشمگیر از قدرت نرم 

 .(Esposito, 2003, 10 & Yavuz) در سیاست خارجی تركیه. می دهد 

در واقع، دكترین عمق استراتژیك احمد داوود اوغلو، معمار سیاست خارجی نوین تركیه را كه بر 

پایه توجه به شرایط تاریخی و جغرافیایی تركیه و حل وفصل بحران های منطقه ای تنظیم شد باید از 

عوامل اصلی بروز تغییراتی بنیادین در عرصه سیاست خارجی این كشور در سال های اخیر دانست. 

پس از پیروزی اردوغان و حزب او در انتخابات، تغییراتی در سیاست خارجی این كشور به وجود آمد 

و توجه تركیه، نسبت به شرق، به ویژه منطقه استراتژیك خاورمیانه افزایش یافت. دلیل این تغییر را 

در سیاست خارجی این كشور می توان در اندیشه های داوود اوغلو یافت. داوود اوغلو در كتاب خود 

صفر كردن اختالف ها را با همسایگان، عاملی ضروری برای افزایش عمق استراتژیك تركیه می داند 

.)Dagi, 2007, 15(

بر همین اساس بود كه تركیه درصدد گسترش روابط خود با همسایگانش برآمد و تالش كرد 

در بحران ها و منازعات منطقه ای ازجمله مذاكرات سازش میان فلسطینی ها و اسراییل میانجی گری 

كند. آنچه سبب تمایز سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه در زمینه سیاست خاورمیانه ای از 

دولت های پیشین تركیه می شود، تأكید بسیار زیاد آن بر ریشه های ایدئولوژیكی و عقیدتی است. 
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نكته دیگر اینكه، این سیاست خارجی جدید به طور عمده از یك گفتمان سیاست خارجی تمدنی 

جدید نشات گرفته است. سخنان داوود اوغلو، وزیر خارجه تركیه در كنفرانس دوحه در سال 2011 

به خوبی نشان دهنده نقش محوری و جایگاه ژئوپلیتیكی خاورمیانه در سیاست خارجی تركیه است. 

وی در آن كنفرانس از دوره جنگ سرد به علت تضعیف منطقه خاورمیانه به شدت انتقاد و اعالم 

تعلق  ما  به  منطقه  این  چراكه  باشد،  داشته  وجود  منطقه ای  مالكیت  خاورمیانه  در  باید  كه  كرد 

به  تركیه  مقامات  تمایل  دیگران درك می كند.  از  بهتر  بسیار  را  منطقه  این  اوضاع  تركیه  و  دارد 

سرمایه گذاری روی هویت اسالمی و شرقی را می توان با توجه به محاسبات راهبردی و عمل گرایی 

آنها، با هدف چانه زنی در روابط خود با غرب به ویژه مناسبات پیچیده خود با اتحادیه اروپا دانست. 

بر اساس  اروپا  اتحادیه  و  در خصوص خاورمیانه  توسعه  و  عدالت  رویكرد عمل گرایانه ی حزب  این 

اروپا را به عنوان  اتحادیه  نباید  اوغلو است. وی معتقد است دیگر  دكترین عمق استراتژیك داوود 

ابزاری برای تایید هویت اروپایی و غربی تركیه نگریست، بلكه اتحادیه اروپا ابزاری است كه می توان 

به وسیله آن قدرت منطقه ای و جهانی تركیه را تقویت كرد. از این رو، دولت تركیه تالش بسیاری كرد 

تا روابط خود را با همسایگان و كشورهای اسالمی افزایش دهد. در تفكر راهبردی حزب عدالت و 

توسعه، تركیه خود را به عنوان یك دولت امنیت ساز و میانجی صلح در منطقه می داند. برخالف باور 

باری بوزان و توماس دیز مبنی بر اینكه تركیه فقط یك دولت حایل امنیت اروپا و خاورمیانه است، 

مقام های تركیه، دولت خود را یك دولت میانجی میان پویایی امنیتی و پیونددهنده این دو منطقه 

می دانند و به همین دلیل است كه در دوره حكومت حزب عدالت و توسعه شاهد افزایش تالش های 

دیپلماتیك آنكارا برای موضوعات مختلف منطقه ای و سفر مقامات این كشور به كشورهای همسایه 

.)Lewis, 1975, 11( هستیم

در دوره حاكمیت حزب عدالت و توسعه، همواره بر استفاده از قدرت نرم و بهبود روابط با همه 

كشورهای همسایه با هدف به صفر رساندن مشكالت با همسایگان و تبدیل تركیه به یك قدرت 

جهانی و منطقه ای فعال تأكید فراوانی شده است. با وجود این، سیاست خارجی تركیه را در دوره 
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اسالم گرایان به دو مرحله تقسیم می شود و در مرحله دوم است كه نوعی گسست در عمل گرایی 

سیاست خارجی تركیه به وجود آمد. در ادبیات سیاسی داخل تركیه، از این وضعیت تحت عنوان 

از رویكرد غربی در  این معنا كه رویكرد سیاست خارجی تركیه  به  نامبرده می شود؛  تغییر محور 

دوره اول به رویكرد شرقی در رفتار سیاست خارجی تركیه تبدیل شده است. آنچه موجب تمایز 

مرحله دوم از مرحله اول می شود، اتكا به اندیشه های داوود اوغلو مبنی بر تضعیف تعهد به عضویت 

در اتحادیه اروپا و افزایش نقش آفرینی و اعتمادبه نفس سیاست خارجی تركیه به عنوان یك قدرت 

منطقه ای مستقل است. از این رو، با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002، گفتمان 

سیاسی سنتی تركیه تغییر كرد و در نتیجه بخش اسالمی و شرقی هویت ملی تركیه در گفتمان 

نادیده  را  تركیه هویت شرقی خود  گزاره كه هرچه  این  واقع،  در  نمایان تر شد.  سیاست خارجی 

بگیرد، می تواند به هویت غربی نزدیك شود، جای خود را به این گزاره داد كه پذیرش جایگاه تركیه 

در غرب از طریق تقویت پیوندهای این كشور با شرق امكان پذیر خواهد بود. به هر صورت تردیدی 

نیست كه روی كار آمدن دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه تحولی بزرگ در تاریخ معاصر تركیه 

به شمار می رود. این حزب در سیاست خارجی تركیه، تغییرات جدیدی ایجاد كرد. تركیه پس از 

انتخابات سال 2007، مذاكرات خود را با اتحادیه اروپا ادامه داد و اكنون در حوزه مدیترانه، آسیای 

میانه و قفقاز حضور فعالی دارد؛ اما باوجود تالش تركیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا و برآورده 

كردن بسیاری از خواسته های این اتحادیه ازجمله محدود كردن نقش نظامیان در سیاست، به دلیل 

ماهیت اسالمی آن كشورهای بزرگ اروپایی از جمله آلمان و فرانسه به شدت مخالف ورود وی به 

این كلوپ مسیحی هستند. 

 درواقع در سال 2002 كه حزب عدالت و توسعه در انتخابات پیروز شد برقراری ثبات اقتصادی 

و عضویت در اتحادیه اروپا را به عنوان اصول سیاست داخلی و خارجی خود قرار داد. اعالم سیاست 

عضویت در اتحادیه اروپا و تالش برای احیای حقوق بشر نه تنها سبب حمایت گروه های بسیار زیادی 

از این حزب شد بلكه ارتش این كشور را نیز تحت نظارت اردوغان قرار داد. این حزب با اتخاذ روش 
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دموكراتیك اسالمی تا حد بسیار زیادی از روش اربكان دور شد. البته باید به این نكته توجه داشت 

كه اگرچه این حزب از تاكتیك های لیبرالی در سیاست داخلی و خارجی استفاده نمود ولی به اعتقاد 

اكثر سكوالرها این حزب همچنان استراتژی خدمت به شریعت اسالمی از طریق سیاست را حفظ 

نمود. برای مثال می توان به تالش اردوغان برای تحریم نمودن روابط جنسی نامشروع و گسترش 

مدارس مذهبی در این كشور توجه نمود. به هرحال از سال 1923 تا سال 2002 جامعه تركیه یك 

جامعه غیرقطبی و درعین حال با دوره های متناوب چندحزبی و تك حزبی بود. تا سال 1946 نظام 

سیاسی تركیه تك حزبی بود و بعدازاین سال با تشكیل احزاب راست و میانه فضای سیاسی این 

 .)Hughes, 2004, 35( كشور وارد مرحله چندحزبی شد

دو. پويش های حزب عدالت و توسعه در عرصه سياست خارجی
 نحوه تكامل و تحول تدریجی حزب عدالت و توسعه بر سیاست خارجی این حزب تاثیر بسیار 

زیادی گذاشته است. این حزب علی رغم حزب رفاه1 و حزب نجات ملی2 كه عدم ارتباط با غرب به عنوان 

مهم ترین ركن سیاست خارجی آنها بود، همچنان تالش نمود روابط خود با غرب خصوصاً با اتحادیه 

اروپا را حفظ نماید. عالوه بر این با حمله ایاالت متحده به عراق در سال 2007 این كشور تالش نمود 

تا نقش فعالی را در خاورمیانه، قفقاز، آسیای مركزی و بالكان ایفا نماید. البته حفظ ارتباط با غرب و 

ایفای نقش در مناطق دیگر همچون خاورمیانه و آسیای مركزی قبل از روی كار آمدن حزب عدالت 

و توسعه نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود. به گونه ای كه اوزال توجه بسیار زیادی به آسیای 

مركزی داشت؛ اما تعمیق روابط با غرب و گسترش حضور در مناطق مهم دنیا همچون خاورمیانه 

با روی كار آمدن حزب عدالت و توسعه و تحت تاثیر دكترین عمق استراتژیك  و آسیای مركزی 

1. welfare Party
2. Salvation Party National



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و چهارم، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1396 

82
انه

رمی
او
خ

 داوود اوغلو كه بعداً مشاور اردوغان در امور خارجه گردید از اهمیت بسیار زیادی برخوردار گردید. 

مهم ترین و محوری ترین نكته این دكترین این بود كه ارزش های ملی یك ملت در روابط بین الملل 

تحت تاثیر موقعیت ژئواستراتژیك آن ملت قرار دارد. بر همین اساس تركیه به علت دارا بودن موقعیت 

ژئوپلیتیك بسیار حساس می تواند نقش بسیار مهمی در منطقه خاورمیانه و در ارتباط با غرب بازی 

نماید. به عالوه این دكترین بر اهمیت پیوندهای تاریخی و فرهنگی دیرینه تركیه با بالكان، آسیای 

مركزی و خاورمیانه تأكید می نماید. بر همین اساس تركیه می تواند با ایجاد ائتالف های چندجانبه 

منطقه ای به یك موازنه معكوس با غرب دست یابد و از آزادی عمل بسیاری در زمینه مسایل منطقه ای 

و بین المللی برخوردار گردد )Murison, 2006, 945(. بر همین اساس می توان محورهای سیاست 

خارجی حزب عدالت و توسعه را به صورت موردی در منطقه خاورمیانه به شرح ذیل عنوان نمود:

1-2. روابط تركيه و اسراييل
به رسمیت شناخت  را  اسراییل  بود كه  در میان كشورهای اسالمی، تركیه نخستین كشوری 

بروز  موجب  همواره  فلسطین  موضوع  كه  بود  در حالی  این  بود.  برقرار  همواره  آنها  میان  روابط  و 

تنش میان اسالم گرایان و نظامیان در این كشور می شد تا اینكه در سال 1996 و با امضای سه 

موافقت نامه ی نظامی بین تركیه و اسراییل این اختالف ها به اوج خود رسید و رییس ستاد مشترك 

ارتش تركیه، نجم الدین اربكان مجبور شد این موافقت نامه ها را تایید كند. روابط اسراییل و تركیه، 

اغلب  به عقیده  به طوری كه  امنیتی در دهه 1990، بسیار گسترده شد،  ابعاد نظامی و  به ویژه در 

 .(Inbar, 2005, 1) صاحب نظران سیاسی گسترش این روابط به یك »اتحاد راهبردی« منجر شد

اما به رغم این گسترش روابط كه در صدر آن نیز مسایل امنیتی قرار داشت احزاب اسالم گرا مخالف 

این روابط بودند و همواره نیز آن را اعالم می كردند. 

اسراییل  و  تركیه  روابط  بر  غیرمنتظره ای  تاثیرات  نیز  سال 2002،  در  االقصی  انتفاضه  شروع 

گذاشت. احساس شدید هم دردی مردم تركیه با رنج و محنت فلسطینی ها، مقامات ترك را بر آن 
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داشت كه در روابط شان با اسراییل تجدیدنظر كنند. به تبع آن مقامات ترك اقدامات خشن اسراییل 

را تقبیح و از تشكیل دولت مستقل فلسطینی حمایت كردند؛ به طوری كه بولنت اجویت، نخست وزیر 

این  و  موضع گیری  غربی،  كرانه  به  تانك ها  فرستادن  برای  اسراییل  دولت  تصمیم  برابر  در  تركیه، 

دولت را متهم كرد كه جلوی چشم جهانیان مرتكب نسل كشی شده است. در واقع، به قدرت رسیدن 

اسالم گرایان حزب عدالت و توسعه در سال 2002، باعث شد كه در برخورد با مسئله فلسطین ـ 

از یك سو، شاهد اعمال خشن و بدون تناسب اسراییل علیه مقاومت  اسراییل دچار مشكل شوند. 

مشروع فلسطینی ها بودند و از سوی دیگر، به خوبی می دانستند كه موضع گیری شدید علیه اسراییل، 

می كند.  ایجاد  اختالل  ایاالت متحده  با  تركیه  روابط  در  و  می آورد  بار  به  تركیه  برای  هزینه هایی 

اسالم گرایان در موضع گیری های خود علیه اسراییل حرف می زدند، ولی اقدامی تند برای قطع رابطه 

با اسراییل انجام نمی دادند. به عبارت  دیگر، به رغم آنكه مقامات حزب عدالت و توسعه گرایش های 

اسالمی داشتند، به دلیل ترس از آسیب دیدن روابط خوب خود با ایاالت متحده مواضع چندان مناسبی 

در قبال خشونت های اسراییل علیه مردم فلسطین اتخاذ نكردند و نتوانستند از سیاست پیشین خود 

)رابطه مستحكم بین آنكارا و تل آویو( فاصله زیادی بگیرند. البته روابط دو كشور دچار سردی و تزلزل 

شد، اما همچنان در زمینه های اقتصادی، سرمایه گذاری، فرهنگی، نظامی و امنیتی ادامه یافت. 

عبداهلل گل، وزیر وقت خارجه تركیه در اوایل سال 2005 از اسراییل دیدار كرد. این نخستین دیدار 

یك مسئول عالی رتبه ترك از اسراییل از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه به شمار می آمد. 

این دیدار دقیقاً پس  از آن زمانی انجام شد كه رجب طیب اردوغان نخست وزیر تركیه از پذیرش 

»تروریسم  فلسطینی ها  علیه  را  شارون  اقدامات  و  كرده  امتناع  اسراییل  نخست وزیر  شارون،  آریل 

دولتی« نامیده بود. در تاریخ اول ماه مه 2005، خود رجب طیب اردوغان، نخست وزیر تركیه نیز برای 

نخستین بار پس از تصدی نخست وزیری، از اسراییل دیدار و اعالم كرد كه این دیدار را با هدف بهبود 

روابط تركیه و اسراییل و مشاركت در تالش های صلح انجام شده است. اسراییل به گرمی از اردوغان 

استقبال و سیلوان شالوم، وزیر خارجه آن كشور نیز اظهار كرد كه این دیدار نشان دهنده عمق روابط 
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گرم و پایدار دو كشور است و در همین زمینه، روزنامه اسراییلی ها آرتص نیز نوشت: »دیدار اردوغان 

پس از ترور شیخ احمد یاسین و عبدالعزیز رنتیسی كه روابط دو كشور به مدت یك سال تقریباً 

قطع بود، نوعی پیروزی برای دیپلماسی اسراییل به شمار می رود«. پس ازآن روابط تركیه و اسراییل و 

همكاری های دو كشور ادامه یافت و بر همین اساس تركیه تالش كرد دیدگاه كشورهای اسالمی را 

به اسراییل نزدیك كند)جنتی، 1390: 32(. نتیجه آنكه دولت اسالم گرای تركیه به رغم لفاظی های 

خود علیه رژیم صهیونیستی هیچ گاه اقدامی عملی برای مقابله با خشونت های آن انجام نداد و هرچند 

روابط میان آنها در برخی موارد دچار تنش شد، دولت تركیه با هدف حفظ منافع خود و استمرار 

روابط دوستانه با آمریكا هیچ گاه روابط خود را با اسراییل قطع نكرد. 

همان طور كه پیش  از این نیز اشاره شد دولت تركیه نخستین كشور در جهان اسالم بود كه 

ماهیت  به دلیل  كشور  این  شهروندان  اما چون  كرد  رژیم صهیونیستی  با  رابطه  برقراری  به  اقدام 

اسالمی خود مایل به برقراری این گونه روابط نبودند، دولت های وقت ترك همواره موضعی محتاطانه 

می گرفتند و در مواقعی كه روند سازش اعراب و اسراییل تشدید می شد، روابط میان آنها نیز گرم تر 

می شد. ایجاد توازن در برابر قدرت ایران، عراق و سوریه از مهم ترین دالیل نزدیكی تركیه به اسراییل 

بوده است. درمجموع، از روابط تركیه و اسراییل همواره به عنوان یك رابطه استراتژیك یاد می شود. 

یكی از پایه اصلی این رابطه نیز همكاری های امنیتی و نظامی میان آن دو است و در این زمینه 

معامالت گسترده بسیاری با یكدیگر دارند. به عبارت دیگر، رابطه این دو كشور یك رابطه عمیق است 

كه با وجود تغییرات سیاسی در تركیه همچنان ادامه دارد هرچند، پس از به قدرت رسیدن حزب 

اسالم گرای عدالت و توسعه نگرانی هایی در این زمینه به وجود آمد. 

درمجموع، می توان گفت اگرچه حزب عدالت و توسعه به عنوان یك حزب اسالم گرا قدرت را در 

تركیه در كنترل خود دارد، همواره برای حفظ روابط خود با دولت های غربی، به ویژه ایاالت متحده 

و ایجاد نوعی موازنه در برابر قدرت های دیگر منطقه ای، به ویژه ایران، روابط آنكارا و تل آویو را در 

سال های اخیر در حوزه های مختلف به ویژه مسایل امنیتی و نظامی بسیار توسعه داده است. 
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2-2. موضع حزب عدالت و توسعه در برابر مسئله فلسطين
حزب عدالت و توسعه پس از به قدرت رسیدن، به مرور زمان، جهت گیری رسمی تركیه را درباره 

مسئله فلسطین تغییر داد و باوجود حفظ برخی اصول ثابت و دیرینه آنكارا با اسراییل، موفق شد 

متفاوتی  مناسبت های  و  سال 2006  در  كند.  تقویت  اسالمی  و  عربی  كشورهای  با  را  خود  روابط 

كمك های مالی برای ملت فلسطین در تركیه جمع آوری شد. در برخی از این فعالیت ها گاه 91 سازمان 

غیردولتی مشاركت داشتند. تحوالت تركیه در دوران حاكمیت حزب عدالت و توسعه در برابر اعراب و 

فلسطینی ها در مقایسه با سیاست های گذشته، پیشرفت بی سابقه ای را نشان می دهد و می توان گفت 

انتقادهای اردوغان از اقدامات اسراییل، بسیار بیشتر از انتقادهای اعراب دیگر است. در واقع، اردوغان 

در این زمینه از برخی رهبران عرب »عربیت« بیشتری از خود نشان داده است. درمجموع، از زمان 

دستیابی حزب عدالت و توسعه به قدرت در تركیه نوعی توازن در روابط تركیه با اسراییل و فلسطینی ها 

برقرار شد، حتی می توان گفت كفه ی این ترازو بیشتر به نفع فلسطین سنگین شد و دیدارهای رسمی 

مقامات تركیه از فلسطین پس از به قدرت رسیدن این حزب افزایش یافت. حزب عدالت خود را بین 

دو موضع نیرومند اما متضاد احساس می كند؛ پایگاه انتخاباتی حزب ایجاب می كند به شدت از مسایل 

اعراب و مسلمانان و به ویژه مسئله فلسطین حمایت كند و با اسراییل دشمنی ورزد، درحالی كه حزب 

احساس می كند عوامل و دالیل دیگری وجود دارد كه ادامه رابطه با اسراییل را بر وی تحمیل می كند 

مانند نیروهای نظامی تركیه، تمایل حزب به رابطه ممتاز با اروپا و ورود به اتحادیه اروپا و خشمگین 

نكردن آمریكا. از سوی دیگر، ساختار الئیك كشور، نظام قضایی و نفوذ رسانه ای گروه ها، مانع اتخاذ 

به  نسبت  فعال تری  سیاست  اردوغان  مسایل،  این  وجود  با  می شود.  آشكارتر  اسالمی  سیاست های 

مسئله فلسطین ـ اسراییل در پیش گرفت و به طور آشكار اقدامات اسراییل را در كرانه غربی و غزه 

را »تروریسم دولتی« نامید و همزمان درصدد برقراری روابط نزدیك تری با رهبر فلسطینی ها برآمد؛ 

اما با سفر خود به اسراییل در ماه می 2005 و ادامه همكاری های نظامی، تسلیحاتی و اطالعاتی این 

دو كشور، نشان داد كه اسالم گرایان تركیه در حال نزدیك شدن به دیدگاه كمالیست ها هستند. در 
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واقع اسالم گرایان تركیه در برخورد با اسراییل موضع گیری ایدئولوژیك خود را كنار گذاشتند و موضع 

عمل گرایانه تری اتخاذ كردند )Stephen, 2007, 110(. این اقدامات نشان می دهد كه هرچند حزب 

عدالت و توسعه در ظاهر خود را حامی آرمان فلسطین نشان می دهد، برای تأمین منافع ملی خود، 

مناسبات و پیوندهای خود را با اسراییل حفظ كرده است. 

با روی كار آمدن حزب عدالت و توسعه سیاست تركیه نسبت به خاورمیانه از پویایی ویژه ای 

برخوردار گردید. به گونه ای كه این كشور تالش می نماید به بازیگری فعال در این منطقه تبدیل 

گردد. بر همین اساس تركیه تالش نمود تا روابط نزدیكی با ایران و سوریه )قبل از بحران( برقرار 

نماید و در روند صلح خاورمیانه به حقوق فلسطینیان توجه بیشتری نماید. البته توجه تركیه به 

خود  خاورمیانه ای  سیاست  اسالمی نمودن  یا  غرب  از  كشور  این  روی گردانی  به معنای  خاورمیانه 

مهم ترین  شاید  سرد  جنگ  پایان یافتن  با  خاورمیانه  در  جدید  امنیتی  محیط  ایجاد  نمی باشد. 

دلیل توجه این كشور به خاورمیانه باشد. به طوركلی اگرچه تركیه به لحاظ سنتی، پس از دوران 

جمهوری سعی كرده است تا نگاه سیاست خارجی خود را بیشتر غرب محور كند. این نگاه هرچند 

كه هنوز هم در تركیه وجود دارد، اما تحوالت سال های اخیر در منطقه و جهان، نخبگان حزب 

عدالت و توسعه را به توجه بیش ازپیش به منطقه پیرامونی و محیط اطراف جغرافیای سیاسی و 

طبیعی خود جلب كرد. این كشور در راستای اولویت های سیاست خارجی خاورمیانه ای خود، اغلب 

كشورهای خاورمیانه را به تعیین سرنوشت خود و مدیریت كشورهای منطقه به دست خود، تشویق 

كرده است و بر این اساس سیاست تركیه نسبت به خاورمیانه پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت 

و توسعه شاهد یك پویایی جدید بوده است )Larrabee, 2007, 13(. تركیه به دلیل گرایش هاي 

كه  منطقه اي  نقش  ایفاي  براي  و  ندارد  خاورمیانه  منطقه  در  چنداني  موقعیت  اروپایي  شدید 

است. همكاري  داده  نشان  تمایل  به دولت هاي منزوي منطقه  در دو دهه گذشته آشكارتر شده 

نظامي با اسراییل ضمن فراهم آوردن اهرم هاي چانه زني جدید در منطقه موجب بدبیني كشورهاي 

دیگر به تركیه شده است )یونگ و پیكولی، 1383: 12(. در این راستا سعی شد تا در سیاست 
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فلسطینی ـ اسراییلی توازنی ایجاد شود، به نحوی كه تركیه به عنوان كشوری مسلمان هرچند كه با 

اسراییل نیز رابطه دارد، اما از حقوق تشكیل كشور مستقل فلسطینی از سوی فلسطینی ها حمایت 

و  نیز پیش رفت  اسراییل  و  تركیه  روابط  مرز سردی  تا  اوقات  برخی  در  نگاه حتی  این  می كند. 

شخص اردوغان چندین بار در موضع گیری های رسمی خود حتی از واژه »جنایت« برای توصیف 

اقدامات نظامیان اسراییلی استفاده كرده است. نمونه دیگری از تنش دیپلماتیك میان دو دولت، 

موضع دولت تركیه در قبال ترور شیخ احمد یاسین رهبر معنوی حماس در مارس 2004 و اندكی 

پس ازآن ترور رنتیسی بود كه رجب طیب اردوغان نخست وزیر تركیه آن را تروریسم دولتی نامید 

و سفیر آنكارا در اسراییل برای مشورت فراخوانده شد)ماكوفسكی، 1383: 21(. 

3-2. پويش های سياست خارجی تركيه در قبال ايران
روابط با ايران: هرچند در طول سال های گذشته شاهد نزدیكی سیاسی و ارتقا بسیار زیاد روابط 

سیاسی و اقتصادی ایران و تركیه بوده ایم و تركیه نیز توانسته است از این نوع رابطه منافعی را كسب 

نماید؛ اما به دلیل مجموعه ای از دالیل و شرایط می توان اظهار داشت كه روابط با ایران و احتمال 

كاهش یافتن آن با توجه به اهمیت منطقه ای ایران و فرصت های اقتصادی آن یكی از چالش های اصلی 

در سیاست خارجی تركیه خواهد بود. در این راستا عواملی مانند اختالف شدید مواضع دو كشور در 

قبال بحران سوریه، استقرار موشك های پاتریوت ناتو در تركیه و همچنین اتهامات تركیه علیه ایران 

در رابطه با موضوع كردها موضوعاتی هستند كه باعث سردی بیشتر روابط تركیه و ایران خواهند شد؛ 

با توجه به اهمیت نقش منطقه ای ایران، كاهش همكاری ایران و تركیه مشكالتی در آینده سیاست 

خارجی منطقه ای تركیه ایجاد خواهد كرد. همچنان كه گفته شد این موضوع با توجه به حجم صادرات 

تركیه به ایران از نظر اقتصادی نیز می تواند تركیه را در آینده پیشرو با مشكالتی مواجه سازد. 

 در این رابطه در كنار كاسته شدن از روابط سیاسی و نفوذ منطقه ای تركیه، این چالش ها با توجه 

به موقعیت منطقه امكان افزایش فعالیت كردها را در تركیه به همراه دارد كه می توان از آن به عنوان 
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مهم ترین پیامد امنیتی چالش در روابط خارجی تركیه با همسایگان از آن یاد كرد. همچنین در كنار 

بروز این تهدیدات سیاسی و امنیتی متعاقب این چالش های پیشرو در سیاست خارجی تركیه، این 

كشور با چالش هایی نیز در حوزه اقتصادی روبرو خواهد شد. درحالی كه اقتصاد یكی از محورهای 

اصلی سیاست خارجی تركیه به شمار می رود و این كشور نیز با استفاده از این اهرم نفوذ خود را در 

منطقه افزایش داده است، به گونه ای كه خاورمیانه از سال 2002 تا 2011 به یكی از شركای اصلی 

اقتصادی این كشور تبدیل شد، بی ثباتی های اخیر در سوریه و اختالفات سیاسی تركیه با این كشور 

در كنار چالش های سیاست خارجی آن با عراق و ایران، انتظار می رود حجم روابط اقتصادی تركیه 

با ایران و عراق نیز در صورت تداوم این اختالفات كاهش یافته كه این موضوع نیز خود از مهم ترین 

چالش های پیشروی تركیه با توجه به اهمیت صادرات در اقتصاد آن خواهد بود. 

نتيجه گيری
در مجموع در تحلیل حزب عدالت و توسعه نكته درخور اشاره آن است كه تركیه امروز تحوالت 

خود را صرفاً و به طور اجتناب ناپذیر مرهون پویایي و رویكردهاي دمكراتیزه كردن است، در این فرایند 

گرایش به سوی الگوپذیري از نهاد و نظام حكومتي غرب و به ویژه آمریكا بوده و اصوالً بخش هایي از 

تغییر قانون اساسي نیز در همین راستا قابل تبیین است. به هرحال ماهیت اسالمی حزب عدالت و 

این حزب حمایت سیاسی گسترده ای را در بین گروه های مختلف  توسعه سبب گردیده است كه 

جامعه تركیه به دست آورد. این حمایت سیاسی فراتر از حمایت مذهبی، قومی و یا طبقه ای می باشد. 

اقلیت ها و  توانسته است در یك زمان حمایت گروه های فقیر، محافظه كار،  این حزب  به گونه ای كه 

مقاطعه كاران و بازرگانان معروف به ببرهای آناتولی را به دست آورد كه از لحاظ اجتماعی محافظه كار 

ولی از نظر اقتصادی متمایل به اقتصاد جهانی می باشند. عالوه بر این سیاست اقتصاد بازار آزاد و 

تالش برای عضویت در اتحادیه اروپا به وسیله این حزب توانسته است بازرگانان سكوالر را نیز به خود 

جذب نماید. سیاست اصالحات دموكراتیك و حمایت از اقلیت ها نیز اكراد، ارامنه و علوی ها را با این 
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حزب همراه نموده است. اگر روند تحوالت تركیه با همین ترتیب پیش برود حمایت وسیع و گسترده 

گروه های مختلف اجتماعی از حزب عدالت و توسعه سبب می گردد كه دموكراسی باثبات اسالمی در 

این كشور شكل بگیرد كه ایاالت متحده به كمك این كشور خواهد توانست ثبات سیاسی الزم را در 

عراق، خلیج فارس و دیگر نقاط بحرانی خاورمیانه ایجاد نماید. به طوركلی ایاالت متحده آمریكا تالش 

می نماید كه از تركیه به عنوان پل ارتباطی بین غرب و خاورمیانه استفاده نماید. به قدرت رسیدن حزب 

عدالت و توسعه در تركیه و گسترش اسالم سیاسی در این كشور پیامدهای سیاسی مهمی نیز برای 

ایاالت متحده آمریكا در منطقه به دنبال داشته است. اولین پیامد آن به ماهیت اسالم سیاسی در تركیه 

مربوط می گردد. اسالم سیاسی در تركیه ماهیتی مدرن و متعادل دارد و مقامات تركیه همیشه تالش 

نموده اند كه اسالم را به ارزش های غربی نزدیك نمایند. همین مسئله به ایاالت متحده آمریكا كمك 

خواهد نمود كه با استفاده از مدل اسالم سیاسی تركیه از گسترش نفوذ حكومت های دیكتاتور در 

كشورهای خاورمیانه جلوگیری به عمل آورد. مسئله دیگر اینكه رشد اسالم سیاسی در تركیه كاماًل 

تحت تاثیر عوامل داخلی همانند رشد اقتصادی و تغییرات اقتصادی - اجتماعی بوده است. این مسئله 

ازآنجا دارای اهمیت است كه امكان سازگاری اسالم و دموكراسی را در این كشور به وجود آورده است. 

به گونه ای كه حزب عدالت و توسعه با ریشه اسالمی در سیستم سكوالر دموكراتیك عمل می نماید. 

عالوه بر این مسئله سبب می گردد كه نیروهای میانه رو اسالمی با به دست آوردن اكثریت در سیستم 

سیاسی این كشور فعالیت نمایند. فعالیت نیروهای میانه رو اسالمی در سیستم سیاسی تركیه می تواند 

فرصت بسیار مهمی را برای ایاالت متحده آمریكا در خاورمیانه به وجود آورد. 

حزب عدالت و توسعه در دوران مدیریت خود بر تركیه، توانسته است چند تغییر اساسی در 

شاكله قدرت سیاسی و اجتماعی ایجاد كند به همین جهت امروز می تواند با تكیه بر مؤلفه هایی با 

انتخاباتی خود  خیالی آسوده بر افكار عمومی مستولی شود و با صدای بلندتری نسبت به رقبای 

آینده تركیه را ترسیم نماید. این مؤلفه ها چیزی جز پویش های سیاسی و اقتصادی حزب عدالت و 

توسعه نیست و آن اینكه:
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افزایش توان اقتصادی در سایه اتخاذ سیاست های واقع گرایانه ازجمله نكات بارز این دوره تركیه 

است كه با سیر صعودی تولید ملی و افزایش سرمایه گذاری و حضور در صنایع مختلف و فعال سازی 

تجارت خارجی در ده سال اخیر حاصل گردیده است. درعین حال ایجاد مزیت های نسبی در عرصه 

تجارت، بانكداری و خدمات عمومی و ایجاد دانش و تكنولوژی روز برای ایجاد درآمدهای بیشتر از 

نكات مهم بوده است. 

و  اقدامات حزب عدالت  دیگر  از جمله  نظامیان در تصمیم سازی سیاسی  نقش  كم رنگ كردن 

نه چندان دور  تعبیر می شود چرا كه در گذشته  روال عمومی جامعه  راستای چرخش  در  توسعه 

همیشه سایه نظامیان و امرای ارتش در جای جاِی تصمیمات در تركیه بروز و ظهور داشته و این 

اقدام تا آنجا پیش رفت كه در حال حاضر شورای امنیت عالی ملی این كشور را نیز در برگرفته و 

برخالف گذشته این شورا نیز عده ای از غیرنظامیان را در چرخه تصمیم گیری خود جای داده است. 

بخش های  در  حقوق  افزایش  درصد،   7 حدود  به  تورم  نرخ  كاهش  با  زندگی  شرایط  تسهیل 

مختلف جامعه به همراه كاهش بدهی های خارجی و در مقابل افزایش سرمایه گذاری در داخل و 

سیر صعودی  آورده ترك های مقیم خارج و ایجاد شركت های متعدد متنوع فعال  ترك برای اشتغال 

در فضای كسب وكار حتی در بیرون مرزها و فرصت سازی بهینه در تمامی نقاط قابل دسترسی این 

كشور سبب شد تا متغیرهای نزولی این كشور در دهه های گذشته به سیر صعودی تغییر جهت دهد 

و از تركیه قدرت هفدهم اقتصادی جهان را بسازد. 

حوزه سیاست خارجی فعال همراه با واقع گرایی از دیگر محصوالت دوره حاكمیت حزب عدالت 

و توسعه است كه تاكنون توانسته است بركات زیادی برای تركیه به بار آورد چراكه آنكارا در روز 

اسالمی  كشورهای  و  خاورمیانه  جدید  سرپل های  به  بود  توانسته  توسعه  و  عدالت  حاكمیت  اول 

متصل شود و به  نوعی چرخشی 180 درجه ای از نظام بین الملل به نظام منطقه ای داشته باشد، اما 

اسالم گرایان در دوره دوم حاكمیت خود توانستند با سیاست واقع گرایی فرصت ساز ضمن حضور 

و حتی مداخله مثبت در تحوالت خود را میدان دار بسیاری از حوادث و تحوالت معرفی نمایند و 
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همزمان با افزایش نقش بازیگری خود در سطح منطقه و بین الملل از این طریق به ایجاد فرصت های 

جدید نیز نایل شوند كه مجموعه قراردادهای اقتصادی با كشورهای اسالمی، عرب و حتی شرق 

دور و روابط به جای مانده از گذشته با غرب توانسته است بنگاه های اقتصادی این كشور را به شدت 

شكوفا كرده و كوك آن را برای حضور قدرتمندانه در میدان ساز نماید. 

و  فردی  آزادی های  اقتصادی،  مسایل  محوریت  با   2023 سال  برای  توسعه  و  عدالت  حزب 

اجتماعی و ارتقای جایگاه این كشور با ایجاد شبكه ارتباطات بین المللی برنامه های كالنی را برای 

از مردم را به خود جلب كرده است.  آینده دارد كه توجه بسیاری 

قوی  پشتوانه  از یك  برخورداری  و  فردی  قابلیت های  به جهت  اردوغان  كاریزماتیك  شخصیت 

سیاسی و تشكیالتی بنام حزب و عدالت و توسعه در رقابت های نفس گیر انتخاباتی سبب شده مردم 

و الیه های اجتماعی و حتی احزاب و گروه های سیاسی رقیب به جدیت حزب عدالت و توسعه در 

سیاست و حضور در قدرت واقف شوند. به همین جهت بسیاری معتقدند این روحیه می تواند در 

جلب توجهات عمومی بسیار مؤثر افتد چراكه اردوغان در همه پرسی تغییر قانون اساسی گذشته 

اعالم كرد در صورت شكست، رهبری حزب را واگذاری كند و در مبارزات انتخاباتی اخیر نیز این 

رجزخوانی را تكرار نمود. 

سیر صعودی جایگاه حزب عدالت و توسعه به همراه خستگی ناپذیری مردان سیاست در آن بر 

ادامه حاكمیت در كنار دیدگاه های سیاسی و اقتصادی جدید ازجمله تغییر قانون اساسی، افزایش 

حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، تدوین نقشه راه برای آمادگی جهت برگزاری جشن صدمین 

سال تأسیس جمهوری تركیه و تغییر سیستم سیاسی از نظام پارلمانی به ریاست جمهوری ازجمله 

راهكارهایی است كه می تواند آرای باالیی از مردم را به حساب آك پارتی واریز نماید. 

درعین حال احزاب رقیب به دالیل مختلف ازجمله رقابت های درونی، جایگاه متوسط اجتماعی، 

بروز فساد در سران آن و در برخی موارد نمایندگی بخش كوچكی از جامعه و حتی اقلیت ها دارای 

وزن و جایگاه مهمی در رقابت سیاسی با حزب عدالت و توسعه نیستند. 
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