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 چكيده
گرايي دويچ بـه      مقاله حاضر درصدد بررسي تحول سياست خارجي تركيه در قبال اتحاديه اروپا از هم      

هاي پراتيك    در اين راستا، نويسندگان ضمن نگاه تئوريك به اين مسائل، جنبه     .  انگاري ونت است سازه
تغيير ساحت سياست خارجي تركيـه از سـاختارهاي مـادي           .  را نيز مورد امعان نظر قرار خواهند داد     

گذاري   ترين تحولي است كه دستگاه ديپلماسي و سياست      صرف به ساختارهاي مادي و غيرمادي، مهم
كسب جايگـاهي برجـسته در حـوزه        .  نمايد  هاي اخير تجربه مي     تركيه در قبال اتحاديه اروپا در سال  

هاي اتحاديه اروپا در برابر تركيه نيز شده         قدرت نرم براي تركيه نويدبخش تجديدنظر اساسي سياست
سـو سـوق      هاي مـشترك و هـم       االذهاني از منافع و ارزش    است و دو بازيگر را به سمت برداشتي بين

حـساب    هاي اخير به    آورد سياست خارجي تركيه در قبال اتحاديه در سال      ترين دست دهد كه مهم مي
باشـد كـه سياسـت        گويي به اين سؤال اصلي مـي  بر اين اساس، مقاله پيش رو در صدد پاسخ.  آيد مي

االذهانـي    هاي بين   خارجي متحول تركيه در برابر اتحاديه اروپا چه تاثيري بر ساخت اجتماعي و ويژگي 
 دو طرف دارد؟

انگاري، ساختارهاي    سياست خارجي تركيه، اتحاديه اروپا، نظريه ارتباطات، نظريه سازه    :  واژگان كليدي
 غيرمادي، هويت
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 مقدمه
عنوان بازيگري منحصر به فرد پس از جنگ جهاني دوم ظهور پيدا كرد و پـس      اتحاديه اروپا به

المللـي    عنوان بازيگري اثرگذار و قدرتمند خود را وارد معـادالت بيـن        از فروپاشي نظام دوقطبي، به
هاي پرشمار و بلندي هم بـراي گـسترش و هـم             پس از پيمان ماستريخت، اين اتحاديه گام.  نمود

يكي از مواردي نيز كه طي اين دوران مورد توجه و بررسي مقامات       .  گرايي بيشتر برداشت براي هم
تالش تركيه بـراي ورود     .  اين اتحاديه قرار گرفت، موضوع پيوستن تركيه به اين اتحاديه بوده است     

گيري مقامات اتحاديه اروپا براي پذيرش اين كشور، دو بازيگر را به نقطـه            به اين اتحاديه و تصميم
در واقع معيارهاي كپنهاگ نقطه عطفي در روابط ايـن دو      .  رسانيد»  معيارهاي كپنهاگ«مشترك 

گذاري اتحاديه اروپـا بـراي تركيـه بـراي            اما سؤال اين است كه با توجه به شرط .  بازيگر بوده است
ورود به اين اتحاديه، آيا عمل كردن تركيه به معيارهاي كپنهاگ و تطبيق خود با آن، منتهـي بـه           

 شود؟  پذيرش اين كشور در اتحاديه اروپا مي
بـسياري معتقدنـد    .  پاسخ به اين سؤال از سوي مقامات اتحاديه اروپا با ترديدهايي همراه است    

تركيـه بـراي    .  سرمنشأ موانعي كه براي ورود تركيه به اتحاديه اروپا وجود دارد، همين ترديدهاست 
پاسخ و رفع كلي اين ترديدها دست به ابتكارات ارزشـمندي زده اسـت كـه در چـارچوب نظريـه            

هـاي اقتـصادي چـشمگير،        اي خـود، پيـشرفت      افزايش نقش منطقه  .  انگاري قابل تامل است     سازه
رسميت شـناختن حقـوق       هاي مثبت در به هاي دموكراتيك و كاهش قدرت نظاميان، گام موفقيت

آميز ميان اسالم و دموكراسي، ارايه الگوي نويني از اسالم معتدل و ليبرال و         كردها، تلفيق موفقيت
 . غيره بخشي از اقدامات تركيه در پاسخ به ترديدهاي اروپاييان بوده است

مقاله حاضر در سيري معنادار به دنبال اين است تا سياست خارجي تركيه در قبـال اتحاديـه               
تريـن    در واقـع ابتـدايي    .  انگاري ونت بررسي نمايـد   اروپا را بر اساس نظريات ارتباطات دويچ و سازه

سؤال مقاله حاضر اين است كه چرا تركيه در پيوستن خود به اتحاديه اروپا، در ارتباطـات، انتقـال           
پذيري رفتار اروپاييان در مقابل اين درخواسـت، موفـق عمـل نكـرده         بيني پيام عضويت و در پيش

دهنـده    هاي مختلفي كه براي اين سؤال وجود دارد، اين عدم موفقيـت نـشان       است؟ فارق از پاسخ
بيني سياست خـارجي دو بـازيگر در        آن است كه نظريه ارتباطات دويچ در توصيف، تبيين و پيش
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گـيري فـرم اوليـه        در واقع در طول جنگ سرد ما شـاهد شـكل        .  برابر هم موفق عمل نكرده است
الملـل    گرايي ميان كشورهاي اروپاي غربي هستيم و با توجه به شكل نظام بيـن       اتحاديه اروپا و هم

به همين علت تركيـه همچنـان       .  ناپذير بوده است    در اين دوره، نزديكي ميان اين كشورها اجتناب   
زمـان بـا      هـم .  گرايي در مقابل اتحاديه اروپا اسـتفاده نمـود          در سياست خارجي خود از تحليل هم 

گرايي اعضاي اتحاديه اروپا كاسـته و         ها در اتحاديه اروپا، از ميزان هم     گيري چالش تحوالت و شكل
هـاي    بنابراين تركيه با توجه به تحوالتي كه در سياست       .  همان ميزان بر واگرايي اعضا افزوده شد به

، اكنـون سياسـت     )تـرين آن اسـت      كه ظهور حزب عدالت و توسعه اصلي (داخلي خود تجربه كرد 
در ايـن   .  كنـد   خارجي ورود به اتحاديه اروپا را از منظري متفـاوت در نظريـه و عمـل دنبـال مـي              

چارچوب سران حزب عدالت و توسعه در حالي به روند عضويت تركيـه در اتحاديـه اروپـا شـتاب                
و     هاي غرب محور تركيه بـوده       هاي ائتالفي از مخالفين سياست اند كه قبال در زمان دولت بخشيده

اي و    هـاي منطقـه     كردنـد، امـا اكنـون سياسـت         اتحاديه اروپا را به مثابه كلوپ مسيحي تلقي مي         
گرايي با شرايط عضويت در اتحاديـه اروپـا     اي حزب حاكم عدالت و توسعه در راستاي هم فرامنطقه

قرار گرفته و با استفاده از تمامي ابزارهاي ممكن به دنبال تحقق آرزوي ديرينـه و تـاريخي تركيـه       
و اصـالحات    هاي حزبي خود زده ها و برنامه اند؛ تا آنجا كه دست به بازنگري ايدئولوژي، ديدگاه بوده

بنابراين بايـد   .  اند  سياسي و اقتصادي قابل توجهي را در راستاي عضويت در اتحاديه اروپا انجام داده 
االذهاني ميان خود و      هاي بين   گفت سران حزب عدالت و توسعه امروز درصدد هستند تا از ويژگي   

اتحاديه اروپا در سياست خارجي استفاده نمايند تا ضمن حفظ پرستيژ تركيه، زمينه را بـراي ورود   
 .به اتحاديه اروپا با تمايل دو طرفه ايجاد نمايند

نوشتار حاضر با عنايت به اين مسائل درصدد بررسي تحول سياست خارجي تركيـه در قبـال               
در ايـن راسـتا، نويـسنگان ضـمن نگـاه           .  انگاري ونت است    گرايي دويچ به سازه     اتحاديه اروپا از هم

در اين چارچوب   .  هاي پراتيك را نيز مورد امعان نظر قرار خواهند داد       تئوريك به اين مسائل، جنبه
اين سؤال اصلي مطرح است كه، سياست خارجي متحول تركيه در برابر اتحاديه اروپا چه تـاثيري         

االذهاني دو طرف دارد؟ پاسخ موقت به پرسش حاضـر ايـن            هاي بين بر ساخت اجتماعي و ويژگي
هـاي هنجـاري مربـوط بـه دموكراسـي،            خواهد بود كه، سياست خارجي تركيه با تحول در ارزش
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المللي، احترام به حقوق بشر و ارتقاي آن، احترام        ديپلماسي فعال، افزايش نقش در هنجارهاي بين
االذهاني مشترك ميان خـود و كـشورهاي          به حكومت قانون و غيره، ضمن ايجاد ساختارهاي بين  

 .شود عضو اتحاديه اروپا، سبب استقبال اروپاييان از عضويت تركيه در اين اتحاديه مي

 گرايي با اتحاديه اروپا برداشت ارتباطي سياست خارجي تركيه از هم

نقطـه  .  نگـرد   گرايـي در سـطوح مختلـف مـي          از منظري علمي ـ تجربي به هـم   )1 (كارل دويچ
ميـان اشـخاص، وجـود حجـم          شاخـصه همـه اجتماعـات     «اين است كه    )  1960 (عزيمت دويچ   

گرايي نيز بر اين نكتـه تاكيـد          او در آثار خود در مورد ملي»  .چشمگيري از مبادالت ميان آنهاست
داشــت كــه جوهــره مــردم، وجــود ارتباطــات اســت؛ يعــني توانــايي انتقــال پيــام، فهــم آن و                 

عالوه بر ارتباطات اجتمـاعي، تبـادالت اقتـصادي نيـز           .  پذيري رفتاري به شكلي متقابل    بيني پيش
 1 .پيوندد مردم را به هم مي

گرايي با ايـن نهـاد        زمينه ذهني مقامات تركيه از اتحاديه اروپا از همان ابتدا مبتني بر هم   پيش
سازي هر آنچه كه سـبب    بنابراين، اين كشور در سياست خارجي خود نيز درصدد پياده.  بوده است

در طـي   .  شد تا عضويت تركيه در آن حاصل شود، بـوده اسـت     گرايي با اعضاي اين اتحاديه مي هم
اين مدت، تبادالت اقتصادي باال با اتحاديه، غرب محوري در سياست خارجي، ايفاي نقش در اروپا       

گرا بـودن بـا       هاي تركيه براي نشان دادن هم       در قالب ناتو و ساير نهادها و غيره، بخشي از سياست
. اتحاديه اروپا بوده است كه همگي اين موارد در قالب نظريه ارتبـاطي دويـچ قابـل ارزيـابي اسـت           

گرايي بر اساس ارتباطات در اين دوران ميان تركيه و اتحاديه اروپـا، بيـشتر             طبق نظريه دويچ، هم
هـاي    ماهيتي اقتصادي داشت و كمتر مقامات ترك بر سر ارتباطات اجتماعي و هنجارهـا و ارزش         

پـردازان،    اي اين بوده است كه بسياري از نظريـه   برآيند چنين گزاره.  گذاري كردند مشترك سرمايه
جنس تركيه و اتحاديه اروپا را دو چـيز متفـاوت بپندارنـد؛ يكـي، كـشوري اسـالمي و ديگـري،                       

 . مسيحي كلوپي

1. Karl W.Deutsch  
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. هاي مشترك و تصورات سـنن مـشترك گرديـد        گرايي نيازمند ارزش بعدها در نگاه دويچ، هم
بنـابراين تمركـز    .  »هـدف «اسـت و هـم يـك        »  وسيله«گرايي هم يك      برداشت ارتباطي، هم  در
تنهايي براي پيوستن تركيه      ارتباطات اقتصادي نوعي نقصان را در خود داشت كه اين موضوع به    بر

در سياست خارجي تركيه در قبال اتحاديه اروپـا بايـد گفـت كـه بعـد          .  به اتحاديه اروپا كافي نبود
هاي اخـير اسـت كـه تركيـه           هنجاري و ارزشي تا حدود زيادي ناديده گرفته شده و تنها در سال       

. ها، هنجارها و سنن مشترك اسـت     سويي ارزش گرايي اقتصادي با هم زمان هم دنبال پيشبرد هم به
سازي چند راهبرد مهم است؛ پيشرفت و رشد اقتصادي باال در           براي اين مهم، تركيه درصدد پياده

كارگيري ديپلماسي فعال در كنـار      هاي بلند براي دموكراسي بيشتر در تركيه، به كنار برداشتن گام
هاي جهاني، حمايت از حاكميت قانون و هنجارهـاي مربـوط بـه حقـوق            دفاع از هنجارها و ارزش

هاي تركيه در قبال اتحاديـه اروپـا ذيـل عناويـن              اين موارد در ادامه مقاله به صورت سياست .  بشر
 .گيرد انگاري مورد بررسي قرار مي مختلفي با پايه نظريه سازه

 انگاري سياست خارجي تركيه در قبال اتحاديه اروپا بر اساس رويكرد سازه
 انگاري و سياست خارجي تركيه هاي نظريه سازه اصول و مفروضه. الف

هـاي هـستي شـناختي        عنوان يكي از رويكردهاي نظريه عام انتقادي، مفروضـه      انگاري به سازه
هاي   طلبد و اصول و گزاره      چالش مي   الملل و سياست خارجي را به  در مورد روابط بين )1 (خردگرايي

انگـاري همچـون نظريـات        معتقدنـد كـه سـازه       گلـر و واسـكوئز     2 .دهد  متفاوت ديگري را ارايه مي
هاي مشخص نظري تشكيل شده اسـت         باشد كه از فرمول    گرايي و ليبراليسم يك پارادايم مي واقع

صــورت يــك رويكــرد،     هــاي نظــري كــه بــه     هــا و ديــدگاه    از فرضــيه )  اي  هــسته(و بــه صــورت    
انگـاري در     به طور كلـي، سـازه       3 .باشد  دهد، مي  هايي را در اختيار متخصصين قرار مي دستورالعمل

زعـم    و يا بـه (انگاري متعارف  شود؛ سازه  مي»  انتقادي«و »  متعارف«معناي عام آن شامل دو گونه 
شود كه در عيـن حـال كـه بـا             انگاري محسوب مي    اي از سازه    گونه)  »خاص«برخي انديشمندان 

1. Rationalism 
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مدرن دارد؛ در     هايي را نيز با نظريات انتقادي و پست         هاي جريان اصلي متفاوت است، تفاوت  نظريه
شناسي از رويكردهاي انتقـادي فاصـله     واقع به هر ميزان كه اين برداشت از لحاظ نظري و شناخت

هـايي از     در واقع در نگاه هاف، جنبه       4 .شود  تر مي همان ميزان به برداشتي متعارف نزديك بگيرد، به
شده است، كه در اين نقطه نيـز       »  متعارف«انگاري،  توسط برداشت متعارف سازه )1 (نظريه انتقادي

در برداشـت انتقـادي بـه هـر دوي كنـشگران و             .  گـردد   وجوه تمايز اين دو رويكرد مشخص مـي      
شود؛ در صـورتي كـه در برداشـت متعـارف، بـه ارتبـاط ميـان                  كنندگان اهميت داده مي مشاهده
 5 .شود  گيرد، تاكيد مي    االذهاني شكل مي  اي از معاني بين  ها و موضوعات آنگونه كه در گستره  پديده

هـاي    با وجود اين دو ديدگاه معتقدند كه شناخت جهـان اجتمـاعي از طريـق معـاني و واقعيـت                    
شناسـند، از راه      عنـوان واقعيـت مـي       ميسر است، و در حقيقت آن چيزي كه مردم به      )2 (بيناذهني

شود و بدين خاطر، كليدواژگان قدرت و آگاهي در هر دو ديدگاه نقـش     كنش اجتماعي حاصل مي
 .نمايند كليدي بازي مي

: كنـد   گونـه معرفـي مـي       عنوان مؤثرترين شخصيت ايـن رويكـرد، ايـن نظريـه را ايـن            ونت به
هـا، واحـدهاي      شود كـه دولـت      الملل محسوب مي  نظام بين)  كالن(انگاري نظريه ساختاري  سازه«

هـا، داراي     الملـل متـشكل از دولـت        هاي سياسي هستند و سيستم بيـن     اوليه تحليلشان در نظريه
االذهاني آن برجسته است و بخـش مهمـي از منـافع و هويـت                 باشد كه ويژگي بين  ساختاري مي

انگـاري اجتمـاعي را،       راگـي نـيز سـازه       6 ».شود  وسيله اين ساختار اجتماعي ساخته مي     ها به  دولت
االذهـاني كنـش بـشري        داند كه متكي بر بعد بين       الملل مي   آگاهي بشري و نقشش در امور بين«

انگار از مسأله همكاري، بيشتر بنيان شناختي دارد تـا رفتـاري؛ زيـرا بـه          يك تحليل سازه 7 ».است
مثابه امري    را به »  بازي«پردازد كه ساختار هويت و منافع، يعني ساختار       االذهاني مي شناختي بين

انگاري   سازه  8 .گيرد  اي از آن قرار مي      كند و اين تعامل نمونه    زا نسبت به خود تعامل تعريف مي برون
همچنين تاكيد اصلي خود را اساسا بر رابطه ميان وابـستگي متقابـل غيرمـادي و فهـم هويـت و                  

واقعيت اجتماعي چيزي است كه با تفكـر يـا صـحبت مـا                از ديدگاه كولين،  .  دهد  اجتماع قرار مي

1. Critical Theory  
2. Intersubjective Communities  
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وسيله مفاهيمـي     درباره آن  از طريق اجماع ما درباره طبيعت يك چيز؛ با اتصال آن به همديگر به       
 9 .شود گيريم، ساخته مي كار مي كه ما براي درك و دريافت آن به

اي   اي، احساس تعلق بـه يـك اجتمـاع منطقـه         انگاري عمدتا روي آگاهي و هويت منطقه سازه
انگـاران    سـازه .  كند  شود، تمركز مي    گفته مي »  گرايي شناختاري منطقه«خاص و يا آنچه اصطالحا 

هـا و نـيز ظهـور         توان جهت تغيير منابع و هويت   االذهاني مي معتقدند كه با درك ساختارهاي بين
كنشگران اجتماعي در تعـاملي مبتـني بـر        10 .اشكال جديد، همكاري را در طول زمان رديابي كرد

جهـان اجتماعـي      11 .شـوند   قواعد و هنجارهاي بيناذهني، منجر بـه فهـم اجتمـاع و جامعـه مـي                
به بيـان نيكـالس     .  دهند  هاي انساني آنها را شكل مي    هاي تفسيري است كه كه افراد و گروه شبكه

شود، اعمـالي كـه صـورت         شود؛ يعني آنچه انجام مي      شروع مي )  1 (»كردارها«انگاري از     اونف، سازه
هاي ايـن نظريـه بازگردانيـدن        در حقيقت يكي از كاركرد 12 .شوند  گيرند و كلماتي كه گفته مي  مي

 . الملل است هاي داخلي به عرصه نظريه روابط بين فرهنگ و سياست
ها، هنجارها و فرهنگ نقش مهمي        انگاري، هويت   به هر ترتيب بايد اذعان داشت كه در نظريه سازه 

ـاي    در واقع طرفداران اين رويكرد، هنجارها و قواعد اساس بازي       .  كنند هاي جهاني ايفا مي  در سياست  ه
شوند؛ و منطقي عقاليي براي مقبوليت       ها مي  دهي ويژه دولت گردند و مانع از جهت  المللي تلقي مي بين

ـاد      ها توسط هنجارها، تعامالت و فرهنگ  ها و منافع دولت  هويت 13 .آورند  عملكرد خود فراهم مي ـا ايج ه
در واقعيـت امـر، رهيافـت       .  نمايد ها را تعيين مي است كه موضوع تعامل دولت» فرايند«شود و اين  مي
ـادي آن            ها، عقايد و تاثير آنها تاكيد ويژه  انگاري بر ديدگاه سازه اي دارد؛ يعني عواملي كه الزاما تاثيرات م

طبق اين مفروض بايد اذعان داشت كه پس از ظهور جمهوري تركيـه،        .  به فوريت قابل مشاهده نيست
گرايي با مخالفت و تضاد با حكومت بومي طرفدار غرب مبتـني بـر ايـدئولوژي كماليـسم پيونـد              اسالم

ـا توسـعه    .  معرفـي كـرد   »  تمدن معاصـر  «اين ايدئولوژي، هدف خود را ادغام تركيه در      .  خورده است ب
، نخبگان با تفكرات كماليـستي از يكـديگر جـدا و احـزاب سياسـي            1950 سيستم چندحزبي پس از 

ـات          .  مختلف پديدار شدند پـيروز شـد، از تئـوري         1950 براي مثال، حزب دموكراتيـك كـه در انتخاب

1. Deeds 
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حزب دموكراتيك سعي داشت تا سياستي را دنبال كند كه بـر سـه نكتـه تاكيـد             .  كماليسم دفاع كرد
ادغام تركيه با اروپا، مطرح كردن اقتصاد بازار آزاد و توسعه يـك سيـستم غيرديـني كـه بـه              :  نمايد مي

ـات سياسـي تركيـه               14 .هاي مذهبي احترام بگذارد     حقوق و ارزش كماليسم هنوز يـك قـدرت در حي
ـان، احـزاب سياسـي سـكوالر و                        محسوب مي شود، خاصه در زمينه تعليـم و تربيـت، ارتـش و نظامي

ـادي و       خواهانه مبتني بر ويژگـي     دهد كه تمايالت اسالم اين امر نشان مي.  بوروكراسي دولتي ـاي جه ه
منافع تركيه اكنون و سابق مبتني بـر  .  بندي داراالسالم و دارالكفر در تركيه محلي از اعراب ندارد تقسيم

ـاي دولـت     هاي مختلـف راهـبرد    هاي مصطفي كمال پاشا بوده و تنها در دوره اصول و رهيافت ـا      ه ـا ب ه
ـافع نـيز نـزد       يكديگر متفاوت بوده است و با ورود به عصر جهاني شدن، لزوم درك و بينش جديد از من

شدن و   بر اين اساس است كه حزب عدالت و توسعه در صدد الگو    . سياسيون ترك احساس شده است
بنابراين تركيه و اتحاديه اروپا در تعامل با يكديگر، هويت .  ارايه مدل معتدل و ليبرالي از اسالم بوده است

غيرهمسان و متضادي ندارند، بلكه در تعريف منافع خود امروز بيش از ديروز و فردا بيش از امروز داراي  
 .هاي مشترك است سويي هستند كه برگرفته از هنجارها، تعامالت و فرهنگ منافع هم

 هويت و اسالم سياسي تركيه. ب

با توجه به اينكه ساختارها به رفتار بازيگران اجتماعي و سياسي، اعم از افراد و كـشورها شـكل    
مانند فرهنگ، زبان، مذهب، گفتمان و غـيره كـه هـم       (اي  دهند، ساختارهاي هنجاري يا انگاره مي

. همان اندازه ساختارهاي مادي حايز اهميـت هـستند          به)  جنبه شناختي دارند و هم جنبه ارزشي  
محيط جهـاني تنهـا بـه       «داند كه     انگاري را اين مي هاي رهيافت سازه  ترين گزاره واينر يكي از مهم

 15 ».شود، بلكه فاكتورهاي فكري و هنجاري نـيز از اهميـت برخوردارنـد          عوامل مادي محدود نمي
بر جنبه تكويني هنجارها نيز توجـه دارنـد و بـر ايـن           انگاري، عالوه بر جنبه تنظيمي رويكرد سازه

آيند و اين تفاوت محسوسي ميان        وجود مي ها مانند تعامالت به  اعتقادند كه هنجارها در پي فرآيند
كيـستي و   «انگـاري، هويـت كنـشگران يعـني           پـس در رويكـرد سـازه        16 .اين دو رويكـرد اسـت   

دهنـد و متعاقـب       هاي نهادينه در محيط آن شكل مـي      ها و ايده  شان را هنجارها، ارزش »چيستي
 17 .توانند منافعشان را تعريف كنند گيري اين هويت است كه كنشگران مي شكل
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عنوان ديـن   1928 انگارانه بايد گفت، قانون اساسي تركيه در  هاي سازه با در نظر گرفتن اين گزاره
ـان كـشوري الئيـك و              رسمي اين كشور را حذف نمود و در تجديدنظرهاي بعدي نيز تركيـه همچن

ـاده    .  شمارد، اعالم شد    سوسيال دموكرات كه حقوق بشر را محترم مي ـانون آزادي عقايـد،       24 در م ق
آزادي اعتقادات مذهبي و عمل به آن تصريح شده، ليكن هرگونه استفاده از دين براي اهداف سياسي    

ـات دينـي         .  ممنوع اعالم گرديده است در قانون اساسي تركيه تصريح شده است كه آمـوزش و تعليم
ماهيت غيرمذهبي بودن تركيه به مفهوم آن اسـت كـه       .  بايد تحت نظارت و كنترل دولت انجام گيرد

. كند  دين، حق دخالت در امور سياسي كشور را ندارد، ليكن دولت نيازهاي مذهبي مردم را تامين مي  
دولت تركيه معتقد است دين پيونددهنده اساس جامعه است و بايد كنترل شود و سياسـت ملـي را          

ـا     توان استنباط كرد كه دولت تركيه به     با بررسي اصول قانون اساسي تركيه مي.  حمايت نمايد شدت ب
ـادي    بنابراين اصل الئيسم، مهم 18 .دخالت دين در امور سياسي مخالف است تـرين مـيراث      ترين و بني

 : گردد جاي مانده از آتاتورك براي تركيه است كه خود در چند محور مهم خالصه مي بر
 به حاشيه راندن نقش اجتماعي و سياسي دين؛. 1 
 ها و تجليات اجتماعي دين در سطح جامعه؛  محو ارزش. 2 
 گيري راهبرد نگاه به غرب و جذب در ساختارهاي غربي به جاي سياست نگاه به شرق؛  پي. 3 
تجددخواهي، هرچند در سطح نه در عمق؛ به بيان ديگر، اعمال متجددانه نه لزوما ايمان به      .  4 

 باورهاي متجددانه؛ 
 برداشتن مانع دين از راه توسعه نه با پريدن از روي آن بلكه با انهدام آن؛. 5 
 تاكيد بر هويت تركي به جاي هويت اسالمي؛. 6 
 باوري و سنت؛ گرايي در مقابل دين عرفي. 7 
دين دولتي، استفاده از دين و احساسات ديني در مواقع ضروري براي انسجام ملـي و دفـع       .  8 

هـايي همچـون      داران از طريق تاسيس پست   تهديدات در عين حال با كنترل درآوردن دين و دين
 )1 (.وزارت ديانت

1. Diyanet Bakanligi  
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اي بـا مـردم تركيـه در ازاي سـتاندن             الئيسم آتاتورك در واقع بر اين باور بود كـه در معاملـه     
دهد   به آنان تجدد و مدرنيت مي   )  ويژه تجليات اجتماعي و سياسي آن به(ها و باورهاي ديني  ارزش

هاي پوسيده و جـذب شـدن در        و ملت تركيه به پيشرفت و ترقي نخواهد رسيد، مگر با نفي سنت
گذاران تركيـه نـوين، تركيـه سـكوالر           در كنار تفكراتي الئيكي بنيان      19 .الگوي غربي در تمام ابعاد  

شـده، امـا واقعيـت ايـن          آرزوي هميشگي غرب بوده و به نوعي نشانه غلبه فرهنگ غرب تلقي مي  
 .است كه تركيه هرگز به مرحله سكوالريسم حقيقي نرسيده است

عنـوان يـك      گرايي را در بطن جامعـه تـرك بـه           آميز اسالم، مدرنيته و ملي اگر واقعيت تناقض
واقعيت موجود بپذيريم، در همان زمان ناچار به پذيرش واقعيت ديگري نيز هستيم، اينكه به نظـر     

هـا و وضـعيت موجـود تركيـه           اند در بين منـافع، گـرايش        رسد رهبران كنوني تركيه كوشيده    مي
كوشند تـا در منطقـه پركـشمكش خاورميانـه            آنها همچنين مي  .  گرايانه پيشه كنند    موضعي واقع 
كه بر موجوديت يك دولت مـستقل   حال در عين.  گري در مساله فلسطين بازي كنند نقش ميانجي

. نمايند  كنند، به اشتراكات و منافع دوسويه نيز تاكيد مي    فلسطيني مستقل با صلح پايدار تاكيد مي
حـتي اسـراييل در ايـن       .  آميز نبوده اسـت  گاه خصومت با اين حال رابطه تركيه با اسراييل نيز هيچ

عنوان يك كشور اسالمي، افزون بر نقش دوستانه         روي تركيه به ميان كوشيده است تا از رويه ميانه
هـاي    كـه اسـراييل در برابـر هرگونـه فعاليـت            چنـان .  اروپاييان و نقش حمايتي آمريكا بهره بـبرد     

در حقيقـت   .  كند كند، اما از تركيه مسلمان معتدل استقبال مي گيري مي بنيادگرانه اسالمي موضع
هاي دولت فعلي تركيه كه موجب اقبال در انتخابات اخير نـيز شـد، بـه سياسـت              يكي از موفقيت

تفسير معتدل از اسالم و چارچوب اجتماعي و حقوقي سكوالريسم، راه      .  گردد خارجي تركيه بر مي
ايـن تفـسير    .  گرايي و خشونت در تركيـه همـوار كـرد          را براي ظهور مواضع انتقادي در برابر افراط

استثناگرايي «منحصر به تركيه از اسالم، بعضي محققان را به اين سو هدايت كرد كه آن پديده را         
 20 .بنامند» اسالمي تركيه

دارد و يا به عبارت بهتر اسالمي كه در تركيه حاكم        اسالمي كه حزب عدالت و توسعه ارايه مي
است، چيزي شبيه به دموكرات مسيحيان در اروپاست كه بين مـسيحيت و مدرنيتـه و سياسـت            

چنيني در تركيه در حال ارايه است؛ دين و مدرنيته، ديـن         در واقع مدلي اين.  اند آشتي ايجاد كرده
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در زمينه اسالم سياسي نگاه جامعه و سياسيون تركيـه بـر روي           .  و سياست در كنار هم قرار دارند
روي عدالت و توسعه توانـسته اسـت تـا حـدودي تـصوير               حزب ميانه.  متون اسالمي معتدل است

اگـر از   .  اسالم را در افكار عمومي تعديل كرده و خود را پايبند به قواعد بازي سكوالرها نشان دهـد   
كنـد، از     هاي اشـغالي انتقـاد مـي        هاي اسراييل در سرزمين     سويي رجب طيب اردوغان از سياست  

سوي ديگر سعي دارد به روابط ديپلماتيك با اين رژيم پايبند بماند و از سويي با جديت بيـشتري           
 .عهده بگيرد نقش يك ميانجي را در نزاع اسراييل و فلسطين به

گيرد كه بسياري از مـسلمانان كـشورهاي     اين نوع نگاه به اسالم در تركيه در حالي صورت مي
انـد و بـه       عضو اتحاديه اروپا، حالت تندروانه و برداشت بنيادگرايانه از اسالم را در خود حفظ نموده        

هويت اسالمي خود بيش از هويت اروپايي پايبندند؛ مانند مسلمانان الجزايري تابع فرانـسه كـه در      
گـيري تعريفـي      شـكل .  كشيدند  »هو«يك مسابقه فوتبال هنگام خوانده شدن سرود ملي فرانسه     
تنها باعث رفـع و از بيـن بـردن           رو، نه بيناذهني ميان تركيه و اتحاديه اروپا از اسالم معتدل و ميانه

عنوان مانعي براي ورود اين كشور به اتحاديه اروپـا       شود كه مسلمان بودن تركيه را به ديدگاهي مي
ايـن  .  آيـد   اي براي عضويت اين كشور به حـساب مـي      عنوان كاتاليزور و برگ برنده داند، بلكه به مي

سـازد،    عنوان الگويي براي مسلمانان تنـدرو اروپـايي مـي           موضوع ضمن اينكه از تركيه تصويري به  
» كلـوپ مـسيحي   «سازد تا با پذيرش تركيـه، مفهـوم           براي اروپاييان نيز اين فرصت را فراهم مي 

 .  تري نزد افكار عمومي جهان اسالم تداعي نمايد بودن را رفع و چهره مثبت

 مليت ترك و مليت اروپايي. ج

هـا و     پردازد كـه چگونـه هويـت        انگاري، اين نظريه به اين امر مي    هاي مهم سازه در ميان گزاره
در اين رونـد سـعي      .  توانند با روابط نهادينه ميان آنها گسترش يابند هنجارهاي اجتماعي مردم مي

شود مختصات فرهنگ، سياست و جامعه داخلي كه با هويت و رفتار دولت در سياست جهانـي     مي
انگـاران    الملل از ديـد سـازه       از اين منظر، سياست بين    .  كند، مورد بررسي قرار گيرد  ارتباط پيدا مي

هـاي آن در نهايـت از طريـق           عنوان يك برساخته اجتماعي، قلمروي اجتماعي است كه ويژگي       به
هـايي را     توان شباهت   پس در اين ديدگاه مي    .  شود  هاي آن تعيين مي  ارتباطات و تعامل ميان واحد
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الملـل    الملـل فراتـر از نظـام بيـن          الملل و تاكيد آن بـر جامعـه بيـن           با مكتب انگليسي روابط بين    
انگاري نقدي فرانظري بر تضاد كالسيك ميان نظم و آنارشي نـيز تلقـي        زيرا سازه)  1 (نمود؛ مشاهده

در عصر جهاني شدن و گسترش ارتباطات، مليت تا حـدودي معنـا و مفهـوم اصـلي و           21 .شود  مي
ابتدايي خود را از دست داده است، اما با وجود اين اصلي مهـم در تفكيـك و حـس تعلـق ميـان                  

هايي كه اتحاديه اروپا با آن درگير است، هويـت واحـد و            يكي از چالش. آيد ها به حساب مي انسان
. پيوستن كشورهاي شرق اروپا به اين اتحاديه به اين چالش دامن زده اسـت            . باشد مليت واحد مي

سؤال اين است كه آيا يك فرد مجاري يا لهستاني به يك اندازه بـا يـك فـرد فرانـسوي احـساس           
كنند؟ و يا اينكه، تا چه ميزان كشورهاي عضو اتحاديه حاضرند از هويت       هويت و مليت يكسان مي

 تر ذيل اتحاديه اروپا دست بردارند؟ و مليت ملي خود به نفع هويت و مليت بزرگ
وارد، بـر روي يـك        ويـژه اعـضاي تـازه       واقعيت اين است كه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و به      

اند و اين خال      ها و هنجارهاي مشترك كار ننموده سازي ارزش تعريف بيناذهني مشترك با برجسته
در نگاه مقامات اروپا نيز ايـن تـرس و     .  چالشي جدي را امروز پيش روي اتحاديه اروپا گذارده است

هـاي سـابق      نگراني وجود دارد كه ورود تركيه چالشي هويتي ـ مليتي جديد بـر روي چـالش               دل
كند هويت اروپايي ملت خود را برجسته نمايد تا از طريـق      در مقابل تركيه بسيار سعي مي.  بيفزايد

آن ديدگاه بيناذهاني مشترك در سطح رسمي با مقامات و مـسئولين اتحاديـه اروپـا و در سـطح             
 .هاي عضو اين اتحاديه به وجود آورد غيررسمي با ملت

 ساختارهاي مادي . د

ـادي بـي     رسد  نظريه سازه در نگاه نخست به نظر مي توجـه اسـت، ولـي        انگاري به ساختارهاي م
الملـل    هايي كه صرفا نگاهي مادي به روابط بيـن          واقعيت اين است كه اين نظريه براي مقابله با نظريه

ـادي         ـاختارهاي م دارند شكل گرفته و درصدد است كه نشان دهد ساختارهاي غيرمادي به انـدازه س
دهند؛ البته با     انگاران هر دو بعد را مورد امعان نظر خويش قرار مي   بنابراين سازه.  داراي اهميت هستند

  .دانند الملل مي الملل را جامعه بين انگاران نيز مانند پيروان مكتب انگليسي، نظام بين سازه .1 
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اي اسـت     انگاري نظريـه   در يك كالم سازه).  ساختارهاي غيرمادي(ها و هنجارها  توجه بيشتر به ارزش
ـاس      .  كه درصدد تركيب ساختارهاي مادي قدرت و ساختارهاي غيرمادي قـدرت اسـت          بـر ايـن اس

 .جمهوري تركيه در كنار تقويت ساختارهاي غيرمادي، بايد از توجه به ساختارهاي مادي نيز باز نماند
ويـژه بعـد اقتـصادي        سياست خارجي تركيه در مقابل اتحاديه اروپا همواره بر ابعاد مـادي بـه           

از نظر اكثر مقامات تركيه، ورود اين كشور به اتحاديه مساوي با ادامـه رونـد      .  ريزي شده است طرح
تاكيد صرف بر امتيازات اقتصادي عـضويت تركيـه         .  چشمگير رشد اقتصادي اين كشور خواهد بود 

. در اتحاديه اروپا، تا حدودي تمام توان كشور را بر تاكيد بر اين جنبه عـضويت صـرف كـرده بـود            
كه روند تحوالت منطقه نيز به طوري رقم خورد كه مقامات ترك را متقاعد ساخت بـدون          درحالي

حمله ائتـالف تحـت رهـبري       .  توان به رشد اقتصادي باال ادامه داد   عضويت در اتحاديه اروپا نيز مي
هـاي تجـاري جديـدي        اي ايجاد شده، فرصـت   اياالت متحده به افغانستان و عراق و پويايي منطقه

تنها با باز كردن فعاليت سودآور جديد در بازارها؛ از جمله بازسازي عـراق، بلكـه بـا              براي تركيه، نه
و كليد مذاكرات منطقه مطرح گردد، ايجـاد    )1 (عنوان مصلح فراهم آوردن فرصتي براي تركيه كه به

امروز دولت حاكم در تركيه واقف است كه، خاورميانه و كشورهاي عربي توليدكننده نفت،        22 .نمود
. بازار مناسبي براي عرضه محصوالت تركيه و تداوم بخشيدن به رشد اقتصادي ايـن كـشور اسـت         

دنبال متعادل كردن سياست خارجي تركيه و بـازي بـا تمـام بـازيگران                  بنابراين دولت اردوغان به   
اي و ايجاد پيوندهاي قوي اقتصادي با تمام كشورهاي منطقـه را در دسـتور كـار                 جهاني و منطقه

به اين سو به طور متوسط رشد اقتـصادي سـاالنه نزديـك بـه            2001 در واقع تركيه از  23 .قرار داد
درصد را تجربه كرده است كـه مقـام شـانزدهم اقتـصاد جهانيـاش را تـضمين كـرد كـه جـز                        7 

بيني نموده    پيش  )2 (سازمان همكاري اقتصادي و توسعه  . آيد اقتصادهاي بزرگ جهان به حساب مي
، نرخ رشـد متوسـط      2009 با وجود ركود اقتصادي   2017 تا  2011 هاي  است كه تركيه بين سال

كـه  )  بنـدي نمـوده اسـت       شـرط (نيز معتقد است      )3 (درصد را خواهد داشت، گلدمن ساچس    7/6 

1. Peacemaker  
2. Organisation for Economic Co-operation and Development  
3. Goldman Sachs  
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  24 .شد سومين اقتصاد بزرگ اروپا و نهمين اقتصاد بزرگ جهان خواهد 2050 تركيه تا سال 
بدين ترتيب تركيه با كسب امتيازات اقتصادي ناشي از تحوالت منطقـه، توجـه بيـشتري بـه             

ولي با وجود اين، همچنان مقامات تركيه عقيده دارند پيوسـتن    .  ساختارهاي غيرمادي قدرت نمود
گـذاري در ايـن       گذاران خـارجي بـراي سـرمايه        اين كشور به اتحاديه اروپا به ميزان اعتماد سرمايه

 .كاست هاي خارجي تركيه خواهد افزايد و از اين راه از نرخ بيكاري و نيز ميزان بدهي كشور مي

 الملل و نقش تركيه هاي ساختاري جامعه بين ويژگي

مند تنها در يـك فـضاي         رفتار يا كنش مفهوم.  دهند ساختار و كارگزار متقابال به هم شكل مي
بازيگران، توسعه روابط و فهم خـود را از ديگـران بـر             .  االذهاني مقدور و ممكن است    اجتماعي بين

رفتار يك بازيگر در يك ساختار معين، براي برخـي       .  سازند  اي از هنجارها و اعمال استوار مي  شبكه
 25 .نماينـد   اي ديگر از آن برداشـتي ناهنجـار مـي          گردد؛ اين در حالي است كه عده  هنجار تلقي مي

هاي مساله كارگزار ـ ساختار در دو سخن بـديهي دربـاره حيـات اجتمـاعي قـرار دارد كـه                       ريشه
هـاي آنـان كنـشگراني       ها و سازمان انسان. الف: زيربناي قسمت اعظم وارسي علمي اجتماعي است

كند كـه در      اي كمك مي هاي آنان به بازتوليد يا تغيير شكل جامعه داراي مقصود هستند كه كنش
هـاي بيـن ايـن        جامعه از روابطي اجتماعي ساخته شـده كـه بـه تعامـل           .  كنند؛ ب آن زندگي مي

 26 .دهد كنشگران داراي مقصود، ساختار مي

هايـي    انگـاري بـرخالف نظريـه       به طور كلي در زمينه ارتباط ساختار و كارگزار در نظريه سازه         
گيري ساختار عمال واحدهـا       گرايي كه واحدها مقدم بر ساختار هستند و پس از شكل       چون نوواقع

انگاران بر مكمل بودن اين دو معتقدند؛ يعـني ايـن دو متقابـال          تحت تاثير ساختار قرار دارند، سازه
 .كنند هاي اجتماعي همديگر را بازتوليد مي سازند و يا به عبارتي از طريق رويه همديگر را مي

اي جهـت   عنوان برگ برنده دارد تا از آن به تركيه امروز در مسيري مطابق با اين اصل گام برمي
هـاي    تركيه از سويي خـود را مطـابق بـا منـافع، سـود و ارزش            .  عضويت در اتحاديه اروپا سود برد

هـاي سـاختاري      الملل نموده و از اين طريـق محـدوديت      هاي بزرگ در جامعه بين مشترك قدرت
عنوان نمونه، از نظر هيالري كلينتـون، وزيـر امـور         به.  الملل عليه خود را تقليل داده است نظام بين
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خارجه اياالت متحده، تركيه يكي از هفت قدرتي است كه با اياالت متحده همكاري فعاالنه بـراي          
از سوي ديگر، تركيه با افزايش وزن سياسي ـ ديپلماتيك، اقتـصادي        27 .حل مشكالت جهاني دارد

داري و تلفيـق اسـالم و دموكراسـي،           و فرهنگي ـ ارزشي خود با ارايه الگويـي جديـد از حكومـت      
توانسته است در تعامل با ساير واحـدهاي سياسـي مهـم و اثرگـذار، در بازتوليـد سـاختار نظـام                       

 . الملل نقش مؤثري ايفا نمايد بين

 اي تركيه نقش منطقه

داننـد،    مـي )  1 (»اي اجتمـاعي    ساخته و پرداخته  «الملل را     انگاري، نظام بين    پردازان سازه  نظريه 
آنان معتقدنـد   .  ها با يكديگر نيست     انديشيدن و تعامل انسان     الملل چيزي جز نحوه   يعني نظام بين

ها درباره آن     اي اجتماعي است، جداي از برداشتي كه انسان    الملل چون ساخته و پرداخته  نظام بين
هـاي    هـا، هنجارهـا و ارزش       از اين منظر سـاختارهاي هنجـاري و ايـده         28 .دارند، موجوديتي ندارد

الملل و سياست خارجي كـشورها ايفـا          االذهاني مشترك، تاثير و نقش مهمي در سياست بين      بين
دهي به هويت و منافـع     كنند، ساختارهاي فكري و هنجاري، نقش تاسيسي و تكويني در شكل  مي

 29 .بخشند كشورها دارند، ساختارهاي فكري ـ هنجاري و كشورها متقابال يكديگر را قوام مي
بـا اكثريـت نماينـدگان      (پس از روي كار آمدن حزب عدالت و توسعه، مخالفت پارلمان تركيه   

هايي از شمال در جنگ آمريكا عليـه عـراق،          با درخواست آمريكا براي گشودن جبهه) حزب حاكم
ترين سؤالي كه مطرح گرديد اين بود كه آيا تركيه هنوز هم نياز به اتحـاد بـا آمريكـا پـس از              مهم

محيط جنگ سرد دارد؟ در واقع، آيا با توجه به منفور بودن اياالت متحـده در خاورميانـه و اروپـا،         
هنوز اتحاد با آمريكا امروز براي آنكارا با ارزش است؟ فارق از اين پرسش، آنچه روشن است اينكـه          

آل   در صورت نبود منبع احساسات ضدآمريكايي در تركيه، حزب عدالت و توسعه يك شريك ايـده  
حاكم شدن گفتمان مدرنيستي هويت ملـي در    30 .شود براي اياالت متحده در منطقه محسوب مي

دليل غربي تعريف كردن هويـت           دوران جنگ سرد، باعث شد تركيه از جهان عرب و خاورميانه به

1. Socially Constructed  
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در حـالي كـه       31 .اي خود بود    خود دوري كند، در حالي كه ناگزير از تعامل با همسايگان خاورميانه
امروز، سياست نگاه به شرق، توجه بيشتر بر حوزه خاورميانه، نمايي متوازن بـه سياسـت خارجـي          

مـشي    تراز كردن شرق و غرب، يـك خـط     به عقيده گل، تركيه به واسطه هم. تركيه بخشيده است
 32 .كند سياست خارجي معتبر را دنبال مي

معتقد است كه تركيه جدا از متحدان         عمق استراتژيكاحمد داوداوغلو در كتاب خود با عنوان 
: حوزه زميني نزديك  .  1 :  المركز سه ژئوپليتيك نشسته است      يورو ـ آتالنتيك، در مركز دايره متحد 

دريـاي سـياه ــ دريـاي آدرياتيـك ــ شـرق              :  حوزه دريايي نزديك .  2 بالكان ـ خاورميانه ـ قفقاز؛ 
اروپا، آفريقاي شمالي   :  اي نزديك   حوزه قاره .  3 مديترانه ـ درياي سرخ ـ خليج فارس ـ درياي خزر؛   

از نظـر وي بـرخالف جنـگ سـرد كـه تركيـه              33 .آسياي جنوبي ـ آسياي مركزي به سمت شرق
بخشي از جهان غرب براي مقابله با اتحاد جماهير شوروي بود، در حال حاضر تركيه در مركز انواع      

داووداوغلو ضمن اشاره بـه موقعيـت جغرافيـاي فرهنگـي             34 .هاي مختلف منطقه قرار دارد    صورت
هـاي تـاريخي در ايـن         عنوان تنهـا كـشوري كـه داراي تجربـه           كند كه تركيه به    منطقه تاكيد مي

وي اين اقدام را هم براي آينده منطقه و هم        .  باشد، بايد ابتكار عمل را در دست بگيرد خصوص مي
وي همچنين معتقد است تركيه نياز به      .  داند به جهت حفظ تماميت ارضي تركيه حايز اهميت مي

با »  عمق استراتژيك «با همه همسايگان خود دارد و تركيه بايد با توسعه    »  صفر كردن مشكالت«
 .استفاده از قدرت نرم و ميراث تاريخي امپراتوري عثماني در خاورميانه به اين مهم دست يابد

هاي اخير از سوي دولـت حـاكم در تركيـه بـه سـرانجام               اين مساله تا حدود زيادي طي سال
تاكيد ويژه مقامات ترك به قدرت نرم نشان از بينش باالي آنها از نيازهـاي غـرب در     . رسيده است

تروريسم، بنيادگرايي اسالمي، مهـاجرت و منازعـات و مناقـشات قومـي و               .  حوزه قدرت نرم است  
طـور    اي موضوعاتي هستند كه در حوزه قدرت نرم غرب به طور اعم و اتحاديـه اروپـا را بـه           منطقه

كيـد زيـادي در     تأدر ايـن راستاسـت كـه حاكمـان تركيـه،            .  رو ساخته است    اخص با چالش روبه 
گرايي راديكال دارند، به نظر آنها عضويت در اتحاديه اروپـا در       جلوگيري از زنده شدن و رشد اسالم

تعامـل سـازنده و مثبـت دولـت اردوغـان بـا               35 .تواند اثر زيادي داشته باشـد     تامين اين هدف مي
نخست، كشورهاي خاورميانـه را بـا       :  نمايد  كشورهاي خاورميانه از چند جهت به اين امر كمك مي 
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نمايد؛ دوم، كشورهاي پيرو اسالم راديكـال را        الگوي اسالم منعطف حزب عدالت و توسعه آشنا مي
كنـد؛ سـوم، زمينـه را بـراي پـرورش اسـالم               الملل دعوت مي    به تعامل با ساير بازيگران نظام بين   

تعامـل  «نمايـد؛ و چهـارم، معمـاي          گر را در كشورهاي خاورميانـه ايجـاد مـي      خواه و تعامل تعامل
 .كند در خاورميانه را به صورت ملموس و روشن تا حد زيادي حل مي» دموكراسي با اسالم

هـا و نهادهـاي سـكوالر غربـي و اثبـات              از سوي ديگر، توسعه و تحكيم دموكراسـي و ارزش          
سازگاري اسالم، دموكراسي و سكوالريسم، از ديگر اهداف تركيه در تعامل بـا كـشورهاي منطقـه           

بـه نظـر    .  باشـد   هاي اتحاديـه اروپـا مـي      خود براي نزديكي غرب و جهان اسالم در رفع دلمشغولي
هاي عميق ضد اروپايي در خاورميانه و در پي خـاموش          رسد غرب در پي برطرف كردن نگرش مي

با توجه بـه    .  هاي آموزشي تروريستي و برچيدن بساط افكار ضدغربي در منطقه است       كردن كانون
تواند به استفاده ابـزاري       راهبرد حزب عدالت و توسعه در اتحاد با كشورهاي خاورميانه، اين امر مي     

حزب عدالت و توسعه نيز آگاه است كه مجـاورت تركيـه بـا          .  براي پيشبرد منافع غرب كمك كند
ميلي اروپاييان در ايجاد نظر مساعد براي عـضويت           ، در تقويت بي)جهان(اي  ثباتي منطقه مركز بي

در حالي كه در نگاه مخالفان عضويت تركيه در اتحاديه اروپـا،           36 .تركيه در اتحاديه اروپا مؤثر است
آيـد و     حـساب مـي     عنوان عاملي سلبي بـراي عـضويت بـه          ثبات خاورميانه، به   شرايط بحراني و بي

اي بحرانـي و      مرز و همسايه بـا منطقـه      معتقدند، با پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا، اين اتحاديه هم
 .گردد ثبات، غيردموكراتيك، تندرو و ناقض حقوق بشر مي كشورهايي با نظام سياسي بي

 گيري نتيجه

هـاي متمـادي مبتـني بـر تئـوري           سياست خارجي تركيه در مقابل اتحاديه روپا در طي سال
گرايـي اقتـصادي      ويـژه هـم     به همين علت تاكيد بر ساختارهاي مـادي و بـه      .  گرايي بوده است هم
با اعالم نظر مقامـات اروپـايي در خـصوص عـضويت            .  هايشان بوده است ترين اولويت سياست مهم

تركيه در اين اتحاديه و ارايه اصالحات بر اساس معيارهاي كپنهـاگ، شـاهد تغيـير جهـت تفكـر              
تاكيد بر ارايه الگويي از اسـالم معتـدل و تلفيـق            .  سياستمداران ترك در قبال اين اتحاديه هستيم

هـاي    اسالم و دموكراسي، مقابله سخت و نرم با تروريسم و بنيادگرايي اسالمي، حمايت از جنبـش    



 

 

98 

 1391، سال نوزدهم، شماره دوم، تابستان فصلنامه مطالعات خاورميانه

هـاي    گري در مسائل مهم منطقه خاورميانـه، اسـتفاده از ظرفيـت             دموكراتيك خاورميانه، ميانجي 
اقتصادي مناطق پيراموني و غيره بخشي از اقدامات تركيه براي افـزايش وزن مـادي و غيرمـادي                 

بنـابراين،  .  باشـد   خود براي متقاعد نمودن سران اروپايي براي پذيرش اين كـشور در اتحاديـه مـي       
تغيير ساحت سياست خارجي تركيه از ساختارهاي مادي صرف به ساختارهاي مادي و غيرمادي،       

گذاري تركيـه در قبـال اتحاديـه اروپـا در             ترين تحولي است كه دستگاه ديپلماسي و سياست مهم
كـسب جايگـاهي برجـسته در حـوزه قـدرت نـرم بـراي تركيـه                  .  نمايد  هاي اخير تجربه مي     سال

هاي اتحاديه اروپا در برابر تركيه نيز شده است و دو بازيگر را       نويدبخش تجديدنظر اساسي سياست
تريـن    دهد كه مهـم     سو سوق مي    هاي مشترك و هم  به سمت برداشتي بيناذهاني از منافع و ارزش

 . آيد هاي اخير به حساب مي آورد سياست خارجي تركيه در قبال اتحاديه در سال دست
المللي، امنيت اروپا، تروريسم، بنيادگرايي اسـالمي،      اي و بين فهم مشترك از تهديدهاي منطقه

ثباتي سياسي و قوميتي خاورميانه و غيره، توانسته است تا حدودي          اسالم سياسي، حقوق بشر، بي
ها به يكديگر نزديك نمايد كـه در صـورت تـداوم آن          ذهنيت دو طرف را براي مقابله با اين چالش

ها ساختارهاي غيرمادي در روابط دو بـازيگر از سـاختارهاي مـادي پيـشي خواهنـد                    پس از سال 
 .تر خواهد بود عنوان عضوي از جامعه اروپايي اتحاديه آسان گرفت و پذيرش تركيه به



99 

 

 

 1391، سال نوزدهم، شماره دوم، تابستان فصلنامه مطالعات خاورميانه

 :ها پاورقي
 .41 ، ص 1386 انتشارات سمت، : چاپ سوم، تهرانالملل،  هاي روابط بين تحول در نظريهحميرا مشيرزاده، . 1 
سـازمان مطالعـه و تـدوين كتـب علـوم           :  تهـران سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران،     سيدجالل دهقاني فيروزآبادي، .  2 

 .43 ، ص 1388 ، )سمت(ها  انساني دانشگاه
3. Daniel S.   Geller and John A. Vasquez, “The Construction and Cumulation of 
Knowledge in International Relations: Introduction,” in Daniel S. Geller and John A. 
Vasquez, (eds.), The Construction and Cumulation of Knowledge in International 
Relations, Malden, Massachusetts and Oxford: Blackwell for the International Studies 
Association, 2004, p. 1. 
4. Ted  Hopf, “The Promise of Constructivism in International Relations Theory,” 
International Security, Vol. 23, No. 1, 1998, pp. 177-179. 
5. Ibid. 
6.  Alexander Wendt, “Collective Identity Formation and the International State,” 
American Political Science Review, Vol. 88, No. 2, 1994, pp. 383-384. 
7. John Gerard  Ruggie, Constructing the World Polity: Essays on International 
Institutionalization, London: Routledeg, 1998, p. 12. 

: ، در »هـاي اجتمـاعي سياسـت قـدرت         ساخت:  فهمند  ها خودشان مي    اقتدارگرايي چيزي است كه دولت«الكساندر ونت، .    8 
مركـز چـاپ و انتـشارات وزارت امـور          :  ترجمه بهرام مستقيمي، تهـران      الملل،    جامعه و همكاري در روابط بين  اندرو لينكليتر، 

 . 63 ، ص 1385 خارجه، 
9. Finn Collin, Social Reality, London: Routledge, 1997, pp. 2-3. 

سازمان مطالعـه و تـدوين مكتـب       :  چاپ دوازدهم، تهرانالملل،   اصول سياست خارجي و سياست بينسيدعبدالعلي قوام، .  10 
 .254 ، ص 1385 ، )سمت(ها  علوم انساني دانشگاه

11. Nicholas G. Onuf, “The Constitution of International Society,” European Journal of 
International Law, Vol. 5, No. 1, 1994, pp. 3-4. 

، 4 هفـدهم، شـماره         ال ، س فصلنامه سياست خارجي    »ي، ارج خ    ت اس  ي ا س ت  ل ل م ال ن ي ط ب از رواب:   اري گ ان ازه س«،  ان ادي ناصر ه.  12 
 .918 ، ص 1382 

13. Jeffrey T. Checkel, “The Constructivist Turn in International Relations Theory,” 
World Politics, Vol. 50, No. 2, 1998, pp. 329-333. 
14. Omer Caha, “Islam and Democracy from an Electoral Perspective: the Case of 
Turkeys AKP,” Election in Universal Framwork, Vol. 2, No. 1, 2003, p. 7. 
15. Antje Wiener, “Constructivism: the Limits of Bridging Gaps,” 2003, Available at: 
http://www.ciaonet.org /olj/jird/jird_sep03_wia01.pdf 
16.  See: F. Kratochwil, Rules, Norms and Decisions: on the Conditions of Practical and 
Legal Reasoning in International Relations and Domestic Affairs, Cambridge: 
Cambridge University Press, 1989. 

نسرين مـصفا بـا     :  مجري طرح »  انگاري، تحليل سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران از منظر سازه«حميرا مشيرزاده، .  17 
مركـز چـاپ و انتـشارات وزارت        :  ، تهـران  نگاهي بـه سياسـت خـارجي جمهـوري اسـالمي ايـران            همكاري حسين نوروزي،  

 .16 ، ص 1385 امورخارجه، 



 

 

10
0

 

 1391، سال نوزدهم، شماره دوم، تابستان فصلنامه مطالعات خاورميانه

18. www.Bakusun.Az.8101/cyi-bin/avten/baksun/showegi? Code=7977 
انتشارات مؤسسه فرهنگي مطالعات و     :  تهران،  4 كتاب آسيا   »  گرايي و الييسم در تركيه امروز، تقابل اسالم«مازيار آقازاده، .  19 

 .175 -176 ص  ، ص1384 تحقيقات ابرار معاصر تهران، 
: ، ترجمه حسن نقدي نژاد و امير محمد سوري، در       »القاعده، جنگ عليه تروريسم و تركيه«بولنت ارس و سوله توكتاش، . 20 

مركز تحقيقات اسـتراتژيك مجمـع      :  ، تهران سياست خارجي حزب عدالت و توسعه تركيه    محمود واعظي و حسن نقدي نژاد، 
 .207 ، ص 1387 تشخيص مصلحت نظام، 

 .918 -919 ص  ناصر هاديان، پيشين، ص. 21 
22. Ziya Meral and Jonathan Paris, “Decoding Turkish Foreign Policy Hyperactivity,” 
The Washington Quarterly, Vol. 33, No. 4, 2010, pp. 79-80. 
23. Alexander Murinson, “The Strategic Depth Doctrine of Turkish Foreign Policy,” 
Middle Eastern Studies, Vol. 42, No. 6, 2006, p. 953. 
24. Jean-Paul Marthoz, “Ankara’s New Foreign Policy: Turkey Turnus the Tide,” The 
Broker, Issue 24, February/March 2011, p. 11. 
25. Ted Hopf, Op.cit., pp. 178-179. 

ترجمـه  چـالش علـم و سـنت،        اندرو لينكليـتر،   :  در»  الملل،  مساله كارگزار ـ ساختار در نظريه روابط بين«الكساندر ونت، .  26 
 .266 ، ص 1388 مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، : عليرضا طيب، تهران

27. Morton Abramowitz and Henri J. Barkey, “Turkey's Transformers,” Foreign Affairs, 
November/December 2009, p. 1, Avilble at: http://www.foreignaffairs.com/print/65624 

نـشر نـي،    :  ترجمه عليرضا طيب، تهران   مفاهيم و تفسيرهاي متعارض، :  الملل  نظريه و زبرنظريه در روابط بينفرد چرنوف، .  28 
 .144 ، ص 1388 

الملـل    هـاي روابـط بيـن       ، جـزوه درس تئـوري     »الملل  هاي مختلف در روابط بين      نظريه«سيدجالل دهقاني فيروزآبادي،   . 29 
 .44 ، ص 1388 دانشگاه عالمه طباطبائي، : ، تهران)كارشناسي ارشد(

30.  Joshua W. Walker, “Reexamining the U.S.-Turkish Alliance,” The Washington 
Quarterly, Vol. 31, No. 1, Winter 2007-08, pp. 93-94. 

مركـز پژوهـشهاي علمـي و       »  هاي داوود اوغلو معمار سياست خارجي حزب عدالت و توسعه،       انديشه«رحمن قهرمانپور، .  31 
 :، قابل دسترسي در)1389 آبان  5 : تاريخ مراجعه(، 1388 مطالعاتي استراتژيك خاورميانه، 

  http://strategicreview.org/?p=2354 
32. Şaban Taniyici, “Transformation of Political Islam in Turkey,” Party Politics 
Quarterly, Vol. 9, No. 4, 2003, pp. 463-464. 
33. Ahmet Davutoğlu, Stratejik derinlik: Turkiye’nin uluslararası konumu [Strategic 
Depth: Turkey’s International Position], Istanbul: Kure Yayinlari, 2001, s. 118. 
34. Meral and Paris, op.cit, p. 80. 

سـال نـوزدهم، شـماره پنجـم و         ـ اقتـصادي،     اطالعات سياسي » دودستگي آرا،: تركيه و اتحاديه اروپا«زهرا نوع پرست، . 35 
 . 84 ، ص  1383 ششم، 

36. Berna Uzun, “Turkish-Israeli Relations in the Shadow of AKP Populism,” Moshe 
Dayan Center, 2009, p. 2, Available at: http://www.dayan.org/Turkish-Israeli_%
20relations.pdf 

 


