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 چکيده

مباني فرهنگ و ايدئولوژيك سياست خارجي دولت تركيه مورد بررسي نرار  نوشتاردر اين 

سياست خارجي  ايدئولوژيك درترين عوامل فرهنگي و  بنيادی اين است كهگيرد. سؤال  مي

دو مرجع  همانندگرايي  به كماليسم و اسالم نوشتاراند؟ در فرضيه  ير چه بودهسده اخ درتركيه 

تبييني با  -برای تقويت فرضيه از روش علي معنايي سياست خارجي تركيه نگريسته شده است.

كماليسم يا  استفاده شده است. نوشتارهای موجود در مورد موضوع  اتکا بر اطالعات و داده

، سکوالريسم، و گرايي مليمباني و اصول مختلفي است كه از ميان آنها آتاتركيسم دربرگيرنده 

حال، سياست  هماناند. در  تری تركيه بازی كرده مشخصگرايي در سياست خارجي نقش  غرب

گرايانه نرار  های خاصي تا حدی تحت تأثير مالحظات اسالم خارجي دولت تركيه در دوره

 تلفيقبر  كرده است تارهبری اردوغان تالش  داشته است. دولت حزب عدالت و توسعه به

اش به ترويج  گرايي متکي بوده و در سياست خارجي منسجمي از هر دو تفکر كماليسم و اسالم

 هر دو متمايل شود.
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 مقدمه
وری عثماني و تشکيل جمهوری تركيه به رهبری مصطفي كمال تپس از فروپاشي امپرا

وری عثماني تهای جديدی در سياست خارجي اين كشور ايجاد شد. درحالي كه امپرا مشخصه

بود، جمهوری تركيه از  ايي گر اسالمو حاميان اصلي  گسترش دهندگاننوزدهم از  ۀدر سد

خارجي خويش را بر اساس منافع بنيادين  روابطوری فاصله گرفت و تئولوژيك امپراعاليق ايد

 امنيت ملي،نوين جهان تنظيم كرد. تضمين استقالل، تماميت سرزميني،  شرايطملي با توجه به 

  بودند.مهم سياست خارجي تركيه  های شکوفايي انتصاد و رفاه ملي هدف
گرا در عرصه سياست خارجي روی  و مادی الرسکو، تركيه به يك خط مشي اساسبر اين 

 صورت آورد. با اين حال، بايد توجه داشت كه آنکارا مالحظات فرهنگي و ايدئولوژيك را به

عثماني به ارث مانده و برخي  ۀمطلق كنار نگذاشت. اين مالحظات معناگرايانه كه برخي از دور
خط مشي دولت تركيه اثر گذار  مختلف بر های شکليافته به  ديگر در دوره جمهوری نوام

های فرهنگي و  اند. بنابراين، برای درک كامل سياست خارجي تركيه شناخت محرک بوده
 ايدئولوژيك آن ضروری است.

توجه  ی معنویها جای منافع مادی به ترويج باورها و ارزش از سياست خارجي به شکلاين   

رجعيت فکری يا ايدئولوژيك در ميان برای رسيدن يا تثبيت م  دارد. در اين چارچوب، دولت

 های هدفمستقل از منافع و  ضرورتبه كند. البته چنين گرايشي  ها تالش مي گروهي از دولت

يك رسالت ملي، ديني يا انساني  در اصلها نيست. ممکن است مرجعيت فکری  مادی دولت

لي، نفوذ سياسي، امنيت المل اعتبار بين مانندديگری  های هدفآن  راهشود يا اينکه از  دانسته
مختلف مورد  های هدفتركيبي از  يا دشوهای انتصادی پيگيری  برداری از فرصت ملي يا بهره

توجه باشد. با اين حال، بايد در نظر داشت كه تفکيك ميزان نقش و جايگاه هر هدف كار 
ی از و شدت تأثيرپذير از نظر شکلها  نکته ديگر اينکه سياست خارجي دولت .است مشکلي

ها  ها و هنجارهای داخلي متغير است. اگرچه در سياست خارجي بسياری دولت ارزش

و ضعف آنها بسته شود، اما شدت  گرايي مشاهده مي گرايي و عمل های متعددی از آرمان نشانه

 المللي متغير است.  به شرايط و عوامل مختلف داخلي و بين

 جمهوری خارجي سياست در غيرمادی ملعوا ترينمهم تا شود مي تالش نوشتار، اين در

 ترينمهم كه شود مي طرح نوشتار اصلي سؤال اساس، اين بر .گيرد نرار بررسي مورد تركيه
   اند؟  اخير چه بوده ۀسد درسياست خارجي دولت تركيه  ايدئولوژيك و فرهنگي های محرک
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ع فرهنگي و گرايي دو مرج اخير، كماليسم و اسالم ۀسددر اين است كه  نوشتار ۀفرضي
استدالل خواهد شد كه اگرچه  اين نوشتاراند. در طول  ايدئولوژيك سياست خارجي تركيه بوده

گرايي يك  بيستم تصور پرنفوذی وجود داشت مبني بر اينکه رابطه كماليسم و اسالم ۀدر سد

اخير، دولت حزب عدالت و توسعه به رهبری  ۀدهدر رابطه حاصل جمع صفری است، اما 

دو تفکر ايجاد كند و در اين آميزی بين  همزيستي مسالمت تالش كرده است تا اردوغان

تالش خواهد  نوشتاركار گيرد. برای تبيين فرضيه  سياست خارجي دولت تلفيقي از هر دو را به

از شواهد و اطالعات موجود در تاريخ سياست خارجي تركيه استفاده تا در حد امکان شد 
 شود. 

 

 كماليسم
يك ايدئولوژی سياسي دربرگيرنده مباني و اصول مختلفي است  همانند ا آتاتركيسمكماليسم ي

سياست خارجي تركيه را تحت تأثير نرار دهد. خود مصطفي  شکلي كه هر كدام ممکن است به
صلح در خانه، صلح در »عنوان  باكمال در مقام بنيانگذار جمهوری تركيه شعاری معروف 

شود. با اين حال،  بنيان سياست خارجي كماليستي ياد مي عنوان  به داشت كه بعضاً از آن« جهان

كماليسم در مقام يك ايدئولوژی سياسي از زوايای ديگری بر سياست خارجي تركيه اثرگذار 

گرايي  گرايي و انقالبي ، دولتگرايي گرايي، خلق يتجمهور ، اليسيسم،گرايي مليبوده است. 
 وارد نانون اساسي تركيه شدند 1392كه در دهه  شش اصل بنيادين اين ايدئولوژی است

(Feroz, 2003, p.88) .نوسازی به كماليسم عميق اتکای ۀدهند نشان مجموع در اصول اين 
 . است غربي

 پس های سال در تركيه استقالل حفظ نگراني با زيادی حد تا كه كماليسم مهم مشخصه اولين  
 بر وی همفکر گرايان ملي ديگر و آتاترک. است يگراي ملي دارد، ارتباط استقالل های جنگ از

 های ندرت مداخله با درنهايت كه عثماني امپراتوری های ناكامي و مشکالت كه بودند نظر اين

و ناكارامد  انجاميد، ريشه در ساختار و تشکيالت سياسي سنتي، كهنهبه فروپاشي آن  خارجي

صورت يك دولت منسجم ملي با هويت  ه. آتاترک بر اين نظر بود كه تركيه بايد بآن داشت

های ملي محوريت داشته و  و وفاداری ها وابستگيد. در اين دولت، بايد شوتركي اداره 

مشي دولت تابع منافع و مالحظات ملي باشد. با توجه به اينکه در فضای فکری جديد  خط
توان دايره  د كه ميها بر اين تصور بودن تركيست گرايي فراهم بود، برخي پان زمينه برای ترک
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سيستم سياسي جايگزين را فراتر از آناتولي برد و كليه جوامع ترک آسيای مركزی و نفقاز را 
وری تركي از شرق تتورانيست نيز سودای تشکيل يك امپرا در برگرفت. گروه معدودی پان

ولت ملي سازی د چين تا شرق اروپا را در سر داشتند. خود آتاترک بر اين نظر بود كه مستحکم

 ۀمحورانه و تأكيد بر هويت ملي در محدود نشيني از افکار نوم در شرايط جاری مستلزم عقب

 (.Azarian, 2011, pp.78-81) آناتولي است

كمالي نه تنها غلبه و محوريت هويت تركي در محدوده آناتولي را نفي  گرايي مليالبته   

آتاترک به  گرايي ملي افزون بر آند. كر كرد، بلکه خواسته يا ناخواسته ترويج نيز مي نمي
تركيستي در جامعه  تركيسم اثرگذار بود. افکار و عاليق پان مختلف در حيات پان های شکل

مشي دولت   توجهي داشته و در خط نابل طرفدارانگذشته  ۀسد دربين نخبگان  ويژه تركيه به

 از مختلفي های گرايش آن در كه است طيفي تركيسم پاننيز تا حدی اثرگذار بوده است. 
ترک وجود دارند. الزم به  های تفرهنگي مل تعاملطرفداران  تا گرفته تندرو ها تورانيست پان

تركيستي راديکال به مفهوم تشکيل دولت  های پان ذكر است كه دولت تركيه هرگز پيگير ايده
در ولت تركيسم مورد نظر د واحد ترک در يك محدوده جغرافيايي وسيع نبوده است. پان

شده  محتوای فرهنگي داشته و در آن بر تعامالت فرهنگي و تا حدی انتصادی تأكيد مي ،اساس

های دوره  ، كماليستويژه است. اين گرايش هماهنگي بيشتری با تفکر كماليستي داشته است. به

 اند. تركيسم داشته نسبت پررنگي به اين نسخه از پان بهپس از جنگ سرد تمايل 

تركيسم در سياست  زبان آسيا از نمودهای مهم پان های ترک گرايي با دولتتمايل به هم  

پس از دوره جنگ سرد پررنگ بوده است.  بيشترگيری  خارجي تركيه بوده است. اين جهت
كه از  -فروپاشي اتحاد شوروی و استقالل كشورهای نوظهور آسيای مركزی و نفقاز

برخي احزاب و فعاالن سياسي ترک را  -ندبرد های سياسي و انتصادی مختلفي رنج مي ضعف
ترک  های تبندی رساند كه اگر در دوره آتاترک امکان پيشبرد ايده وحدت مل به اين جمع

تری فراهم شده باشد. اگرچه در سياست  وجود نداشت، اكنون ممکن است فرصت مناسب

سياسي، انتصادی، های  اما برنامه ؛دولت تركيه ايده دولت واحد تركي مطرح نبوده است عملي

كار گرفته شد. در اين راستا،  استقالل به نوو فرهنگي مختلفي در جهت جذب كشورهای 

در نقش يك دوست خيرخواه ظاهر شده تا دولت تركيه در دوره پس از جنگ سرد تالش كرد 

های  های مختلف ترک نيز به فعاليت های منطقه حمايت كند. شركت و از منافع دولت
ايجاد  مانندند. دولت تركيه از شگردهای مختلفي شدو تجاری در منطقه مشغول  گذاری سرمايه
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ها، تالش  ای، تأسيس مدرسه و دانشگاه، تدوين متون مربوط به تاريخ ترک های ماهواره شبکه
های نوظهور  های فرهنگي برای جذب جمهوری برای جا انداختن خط التين و ساير فعاليت

تقويت حس تفاهم، همدلي و  با هدفها در مجموع  . اين سياستكرده است منطقه استفاده مي

جريان داشته  -رهبری آنکارا باالبته  -های ترک آسيای مركزی و نفقاز همکاری ميان دولت

بلکه در دوره حکومت حزب عدالت و  1332 ۀها نه فقط در ده است. سياست همگرايي ترک

 (. 9-3، ص. 1978)احمدی، زمستان  شده است توسعه نيز دنبال مي

به  تشد بهوری عثماني كه ايدئولوژی كماليسم تهای مهم و بنيادی امپرا يکي ديگر از مشخصه  
گيران  تصميم 1302 ۀديني حکومت بود. از همان ده های وابستگينفي آن گرايش پيدا كرد، 

يستم های مختلفي از نبيل استقرار سيستم سياسي جمهوری با حذف س تركيه با اصرار بر برنامه

محور، تغيير   جای سيستم شريعت خالفت، جايگزيني سيستم حقوني و نضايي غربي به
 های رسهجای عربي، برچيدن مد پايتخت كشور از استانبول به آنکارا، استفاده از خط التين به

های متعلق به نهادهای ديني، برچيدن  ديني با استقرار سيستم آموزشي مدرن، تونيف دارايي
جای تقويم اسالمي و ترويج استفاده از  وفي، استفاده از تقويم مسيحي بهصهای  نمجامع و آيي

جای پوشش اسالمي تمايل خويش به طرد فرهنگ، نهادها و  های متعارف غربي به پوشش

نانون اساسي فرايندی بود  سازی،سکوالرنمادهای ديني متعلق به دوران عثماني را ابراز كردند. 

آن تصريح  درتحقق يافت كه  1307يرفت. اولين اندام مهم در سال كه در چند فاز صورت پذ

 ها د. البته اين اندامشحذف  1302از نانون اساسي مصوب « دين دولت مثابه اسالم به»

ضمن تا ند كردشد. آتاترک و همفکرانش تالش  ضرورت به معني ستيز با دين تفسير نمي به
 برای نمونهركي درهم آميزند. در اين راستا، كشيدن دين به عرصه خصوصي آن را با فرهنگ ت

. (Azarian, 2011, p.77) بر استفاده از ترجمه تركي نرآن و ساير متون ديني مرجع تأكيد شد
 ۀاز جمله تصويب نانون اذان تركي ضمن ممنوعيت ادای عربي اذان در ده ها برخي از اندام

نشيني از  های بعد، دولت مجبور به عقب هها يا ده سال درانگيز شدند كه  منانشه شکلي به 1392

 اصرار بر آنها شد. 

 باوجود و بوده وفادار تركيه بنيانگذار سکوالر ميراث به آتاترک از پس های حکومت  

 تركي سکوالريسم اينکه جالب نکته. برداشتند مختلفي های گام نيز آن تقويت برای ها، مخالفت

مهم از. است تر نزديك فرانسه اليسيته به و شده رگريزت مذهب نيز آن آمريکايي نسخه از حتي
 از استفاده منع. است حجاب موضوع با دولت برخورد شکل گرايش اين های نشانه ترين
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 دهنده نشان ها دانشگاه و ها مدرسه دولتي، های اداره شامل عمومي های مکان برخي در روسری
 عاليم از استفاده نفي بر آن در كه است فرانسوی اليسيته به تركي سکوالريسم نزديك گرايش

 از آمريکايي سکوالريسم در كه است حالي در اين. شود مي تأكيد عمومي عرصه در مذهبي

 عبارتبه يا سکوالريسم. كند نمي دخالت آنها در حکومت و شده حمايت مذهبي های آزادی

 اين. است ايياروپ تفکر و فرهنگ به كماليسم گرايش دهنده نشان تركي اليسيسم تر دنيق

 ندرتمندی طرفداران نيز توسعه و عدالت حزب گرای اسالم حکومت دوره در حتي گرايش

 (. Yeşilova, 2010, pp.39-41) دارد
 گذاشته جابه روشني های نشانه نيز تركيه خارجي سياست عرصه در كمالي سکوالريسم  

 تحوالت كرد، كمحا دولت هويت و فرهنگ در سکوالريسم كه جديدی فضای تبعبه. است

 سده چندين عثماني امپراتوری كه درحالي. شد پديدار آنکارا خارجي سياست در شگرفي
 به بارها و ايستاده غرب مسيحي های دولت روی در رو ديني تعصبات و ها وابستگي دليل به

 به يکباره تأسيس، زمان همان از تركيه جمهوری بود، كرده اندام آنها برابر در خونين های جنگ
آميز با جهان غرب روی آورد. اين دولت از ادامه  صلح روابطپايان داد و به برنراری  تقابل اين

اسالمي  های تاسالمي يا برنراری همدلي و وحدت ميان مل كشورهایوليت حمايت از ئمس

مادی كشور تنظيم كرد. در  در اصلو روابط خارجي خويش را بر اساس منافع  كردهنظر  صرف

جرای شريعت اسالمي در مورد اتباع غيرمسلمان عثماني به امری شکل اي چون ائلمسگذشته، 

های خارجي در امور داخلي  نهرآميز ندرت های همداخل يانگيز تبديل شده و بعض منانشه

را بنا كند كه از بروز چنين  نظامي تا دنبال داشت. آتاترک مصمم بود وری را بهتامپرا
هايي  جای پيگيری ايده . دولت تركيه به(Aydin, 2003, p.319)برخوردهايي پيشگيری شود

های غربي روی آورد.  ندرتويژه  های غيرمسلمان به ، به تعامل و تفاهم با ندرتگرايي اسالم
عضويت در اتحاديه اروپا را  طرحنام منافع ملي وارد ناتو شد و بعدها فعاالنه  اين كشور به

جهان اسالم از  مسائلبا  رو شدن روبهای اسالمي و پيگيری كرد. در تنظيم روابط با كشوره

و راهنمای دولت بوده، منافع حياتي و بنيادی ملت بوده  اساسجمله اشغال فلسطين نيز آنچه 

 است.  

و  گايي مليتوان  و مياست عنصر ديگری كه در ايدئولوژی كماليسم نقش محوری داشته   

تأثير  درگرايي آتاترک  است. غربگرايي  ، غربدانستسکوالريسم را نيز محصول آن 
ناظران از گرای دوران افول عثماني نرار دارد. در آن دوران، برای بسياری  های غرب جريان



   247                                        نقش مالحظات فرهنگي و ايدئولوژيك در سياست خارجي تركيه

 

البته پاسخ آنها ؟ نوين غرب بر شرق در چيست برتریترک جالب بود تا بدانند كه ريشه 
لم و تکنولوژی مبني بر اينکه اتکا بر عكه ای وجود داشت  يکدست نبود. توافق گسترده

طلبان سده نوزدهم در عثماني بر  رو، اصالح ترين راز پيشرفت و توسعه غرب است. از اين مهم

ای البته نه چندان جامع و  استفاده از علم و تکنولوژی تأكيد فراواني داشتند. تالش گسترده

د مجهز های غربي به علوم و فنون جدي وری عثماني مشابه ندرتتتا امپرا انجام شدمنسجم 

برداری شود، اما در  امکانات مادی تمدن غرب بهره بود كه از مظاهر ود. اگرچه هدف اين ش

اتکا بر تا شد  سببآموزش دهندگان غربي به نلمرو عثماني  ۀداليلي چون ورود فزايند عمل به
 هويژ توجهي پيدا كند. اين تمايل به های فرهنگي غرب به سرعت طرفداران نابل باورها و ارزش

در ميان طبقات اجتماعي جديدی كه در سيستم آموزشي جديد تربيت شده بودند، پررنگ بود. 

تدريج رشد كرد و در دوره نهضت تركان جوان اوج گرفت. با  فرهنگي به -گرايي فکری غرب
توجه به اينکه تركان جوان اعتماد چنداني به سازش بين تمدن و مدرنيته غربي با اسالم و 

 د.شتعميق  كردن سکوالرنداشتند، روند  های سنتي ارزش
گراياني بود كه به استفاده گزينشي و محتاطانه از  بنيانگذار جمهوری تركيه از غرب   

دستاورهای تمدني غرب باور نداشت، بلکه غربي شدن را در شئون مختلف مادی و معنوی 

بر  طرفدارانشرک و دانست. آتات ناپذير مي ستود. وی فرهنگ و تمدن را از يکديگر جدايي مي

رو، اگر تركيه  اين باور بودند كه فقط يك تمدن وجود دارد و آن تمدن اروپايي است. از اين

تحول يابد كه كليه ابعاد اجتماعي، فرهنگي و سياسي  شکلي  است، بايد به دنبال نوسازی به

 (.  Bozdağlioğlu, 2008, pp.56-61) حياتش اروپايي شود
يسم تبديل تركيه به يك دولت ملي ندرتمند و متمدن مشابه اروپا بوده، كمال هدفاز آنجا كه   

ای داشته  برنراری ارتباط و تعامل نزديك با جهان غرب نيز برای دولت تركيه اهميت ويژه
ها و هنجارهای غربي  بر پذيرش ارزش افزوناست. از منظر كماليسم، غربي شدن تركيه 

ی غربي است. ورود تركيه به كمپ امنيتي غرب يعني ها مستلزم ورود به جمع خانواده دولت

سازمان ناتو از اولين نمودهای مهم اين گرايش بود. اين نقش امنيتي تركيه بعدها با عضويت 

تر شد. ورود تركيه به ترتيبات امنيتي غرب فراتر از مالحظات  كامل (سنتو) بغداد  آن در پيمان

جنگ ۀ هويتي اين دولت نرار داشت. تركيه نه در دورتأثير مالحظات ايدئولوژيك و  درامنيتي، 

های ضدغرب از جمله اتحاد شوروی تمايل داشت و نه در دوره پس از  سرد به ستيز با دولت
 های تد. تمايل تركيه به حضور در خانواده دولشگيری از ناتو متمايل  جنگ سرد به كناره
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سياسي  -های انتصادی و حتي فرهنگي های امنيتي نبود، بلکه در تشکل غربي محدود به تشکل
 نيز نمود داشت.

به شورای اروپا پيوسته بود، بعدها با عضويت در سازمان  1323اين كشور كه در سال    

0عضويت در سازمان امنيت و همکاری اروپا 1همکاری و توسعه انتصادی
تر از همه  و مهم 

گرايي كماليستي را در سياست  آشکارتری غربشکل  اروپا به ۀتالش برای عضويت در اتحادي

اروپا  ۀبه جامع پيوستناش به نمايش گذاشت. اولين بار درخواست رسمي تركيه برای  خارجي

اصل  1373توسط دولت اوزال ارائه شد. اگرچه كميسيون اروپا در دسامبر  1378در آوريل 
صادی داخلي، داليلي چون مشکالت سياسي و انت تقاضا را پذيرفت، اما نهايي شدن آن را به

له ارامنه، مشکالت در روابط با يونان و نقش تركيه در منازعه نبرس به ونت ديگری ئمس

تر و  برای تعامالت نزديك 1332 ۀي با وجود تالش تركيه در دهمسائلموكول كرد. چنين 
ها در دوره پس از  نهايت عضويت كامل در اتحاديه اروپا كم و بيش جريان داشت. اروپاييدر

های تاريخي و فرهنگي بين اروپا و تركيه توجه بيشتری نشان داده و در  رد به تفاوتجنگ س
 هايي ها در اندام تری نشان دادند. با وجود موفقيت ترک ها مقاومت جدی مقابل درخواست ترک

، موضوع ادغام كامل در اتحاديه به مشکل 1331نامه اتحاديه گمركي  چون امضای موافقت

اتحاديه اروپا ضمن پذيرش  1333. در سال (Bozdağlioğlu, 2003, p.80) برخورد

در اتحاديه اروپا تحقق آن را به تعهد تركيه در انجام  پيوستنكانديداتوری تركيه برای 

مشروط كرد. از آن زمان تاكنون،  -تجويز شده بود 1373مشابه آنچه در در سال  -اصالحاتي

مختلف  وگوهای گفترخواستي اتحاديه و انجام با وجود تالش آنکارا برای انجام اصالحات د
 عضويت كامل تركيه در اتحاديه اروپا به نتيجه نرسيده است.طرح در اين زمينه هنوز 

 
 گرايي اسالم

ها شخص متديني بود و از احساس تعلق شهروندان تركيه به  مصطفي كمال بنابر برخي روايت

عمومي  ۀها و هنجارهای اسالمي به عرص اسالم آگاهي داشت. اما باور داشت كه ورود ارزش

شود. كمال مدعي بود كه عامل پيوند شهروندان تركيه هويت  مانع رشد و شکوفايي كشور مي

ديني. وی در عين حال مدعي نرائتي از اسالم بود كه خصوصي  وابستگيست، نه ا ملي آنها

                                                 
 
1. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 

 
2. The Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) 
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ترک تأسيس شد، وظيفه ديانت تركيه كه توسط آتا ۀ. ادارها عجين است ترکبوده و با فرهنگ 
دولتي را از گرايش به اسالم  های های اسالم تركي را ترويج كرده و مقام داشت مشخصه

عثماني رواج  ۀروالي كه در دور بنابرسياسي بازدارد. آتاترک با نقش اجتماعي و سياسي دين 

بعد  های نهاد خالفت را منحل كرد و در سال 1302شدت مخالف بود. وی در سال  داشت، به

دولت از نانون اساسي و سپس  دين ۀمثاب اسالم بهبا پيشبرد اصالحاتي از جمله حذف نقش 

 ,Baran) گانه كماليسم به نانون اساسي جدايي دين از دولت را نهادينه كرد ورود اصول شش

2010, pp. 23-24.) 

ان غالب های اوليه، تنها يك تمدن در جهان وجود دارد كه بر جه بر اساس تفکر كماليست  

اروپايي است. خاورميانه و جهان اسالم متشکل از كشورهايي است  -است و آن تمدن غربي

رو،  كنترل سياسي و هدايت تمدن غرب بوده و از خود استقالل ندارند. از اين در بيشتركه 
ای مستقل از مالحظات غرب داشته باشد. از سوی ديگر، با  تواند سياست خاورميانه تركيه نمي

طلبانه  های جاه عرب، تأكيد بر داعيه گرايي مليهايي چون خيزش  به ظهور وانعيت توجه

آيد و نکته مهم ديگر اينکه تركيه درحال تشکيل يك  شمار نمي سياستي عقالني بهامپريالي 

رو، احساس تعلق يا تعصب به  است. از اين سکوالردولت ملي مدرن با هويت جديد ملي و 

. در چنين شرايطي، نجات تركيه مستلزم گسست از گذشته ندارد ييجاديگر كشورهای منطقه 

 و نانونمند استمردم ساالر سکوالر اسالمي و ادغام در تمدن مدرن غربي در نالب يك دولت 

(Danforth, 2008, pp.85-86 .) 
های  های مختلفي از جمله صوفي ها، گروه های آتاترک و كماليست از همان زمان آغاز فعاليت  

نقش سياسي و اجتماعي اسالم بودند.  یاحيا ستارنديه در برابر آنها موضع گرفته و خوانقشب

كنترل داشت. ارتش كه موظف بود از هويت  درهای آنها را  حکومت نيز در مقابل، فعاليت
گونه فشارها  گرايان داشت. اين های اسالم ای بر فعاليت تركيه مرانبت كند، نظارت ويژه سکوالر

 های شکلگراها منجر شد. با اين حال، برخي از آنها از جمله نقشبنديه به  بيشتر اسالمبه انزوای 

های  كشيدند. گروه ها را به چالش مي های زيرزميني رويکرد كماليست مختلف از جمله فعاليت

 یهای متنوعي از استقرار كامل شريعت اسالمي در كشور گرفته تا احيا گرا خواسته اسالم

تركيه با  روابطبازسازی  راههای مسلمان منطقه از  هايي چون وحدت دولت خالفت و ايده

های افراطي كه معموالً حاميان كمتری داشتند، با فشارهای  داشتند. گروه، ممالك جهان عرب
   ۀروها آزادی عمل بيشتری داشتند. در دور بودند. اما ميانه رو روبهشديدی از سوی حکومت 
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كه كشور با روندهای مختلفي از گشايش فضای سياسي  1312دهه  از ويژه پس از آتاترک و به
تری  مناسبنسبت  بهمجموع فضای در بود،  رو روبههای انتصادی و سياسي  يا بروز نابساماني

گرا در منطقه از جمله  های اسالم گرايان فراهم شد. رشد جريان برای فعاليت اسالم

 (.Baran, 2010, pp.29-32) تركيه مؤثر بودگرايان  المسلمين نيز در تقويت اسالم اخوان

 دليل غربي بر تركيه به های تتأثير رويدادهايي چون فشار دول در، دولت تركيه 1302از دهه   

های منطقه از  برخي دولت هایفشار ييا حتي بعضنکردن كه با حمايت  -دخالتش در نبرس

تر با  ايان به ارتباط نزديكگر فعال شدن اسالم افزون بر -جمله مصر بر تركيه همراه بود
 مانندد. با اين حال، تركيه معموالً خود را از ورود در مسايلي شكشورهای خاورميانه متمايل 

اسراييل و همگرايي اسالمي )ايده ملك فيصل( كه با هويت اسالمي منطقه  -منازعه اعراب

غرب را دنبال  و ادغام در جهان نوسازیداشت و همچنان پروژه  مرتبط بود، دور نگه مي
های غربي،  تعادل را حفظ كرده و ضمن تعامل با ندرتتا  كرد ميكرد. با اين حال، تالش  مي

های استعماری آنان در منطقه جلوگيری كند. بر اين اساس بود كه در  از دخالت تاحد امکان
جهت های ناتو به اياالت متحده  اعراب و اسراييل از اعطای پايگاه 1389و  1308های  جنگ

های اشغالي  از سرزمينتا انتقال تسليحات به اسراييل خودداری كرد و از اسراييل خواست 

همراه بود، سکوالريسم و گرايان  كه با فعال شدن اسالم رويدادهانشيني كند. اين  عقب

دولت تركيه را تا حدی تعديل كرد. از نتايج اين فرايند، فعال شدن نقش آنکارا در  گرايي غرب

 (.Bozdaglioglu, 2003, pp.121-123) كنفرانس اسالمي بود سازمان

، فرصت نويني برای گرفت كار بههای نويني كه تورگوت اوزال  با سياست 1372در دهه   
گرا بود، نگاه مثبتي به  رو فراهم شد. اوزال ضمن اينکه يك غرب طيف ميانه ويژه گرايان به اسالم

وی به همان سان كه با »كند،  تعبير مي هنری باركي گرايان متعادل داشت و آنچنان كه اسالم
از بر اينکه  افزوناوزال  .(Barkey, 2000, p.99) «رهبران غربي راحت بود، با مسجد راحت بود

گرايي داشت، با كاهش كنترل دولت و آزادسازی  ای در نبال اسالم سياسي رويکرد بردبارانهنظر 

گرا  داران اسالم ای رشد طيفي از كارآفرينان و سرمايهمناسبي را برۀ فضای انتصادی كشور زمين

ايجاد كرد. اين گروه كه از كاهش كنترل دولت بر ساحت انتصادی و اجتماعي و آزادی بيشتر 

 روابط ۀكردند، از شرايط جديد داخلي و همچنين توسع های مذهبي حمايت مي برای فعاليت

ش يابي سياسي خوي ن فرصتي برای سازمانعنوا اعراب بهويژه  تركيه با كشورهای منطقه به
های سازماني با دست بازتری  گرايان سبب شد تا در فعاليت رشد انتصادی اسالم استفاده كردند.
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تبع توسعه نوسازی و صنعتي  گرايان توانستند در ميان شهرنشينان جديد كه به عمل كنند. اسالم
مدرن شهری هماهنگي چنداني شدن از روستاها به سمت شهرها گسيل شده و با فرهنگ 

نداشتند، نفوذ كرده و پايگاه اجتماعي و سياسي خويش را تقويت كنند. اين طيف از 

 گرای رفاه، عدالت و توسعه فعال شدند گرايان بعدها مانند حاميان اصلي احزاب اسالم اسالم

(Rabasa and Larrabee, 2008, pp.38-39.) 
برای تصاحب رسمي ندرت برداشته شد. حزب رفاه گرايان  خيز اول اسالم 1332 ۀدر ده  

 1331و انتخابات پارلماني  1332ها در سال  در انتخابات شهرداریتا ( موفق شد 1337-1379)
درصد آرا را از آن خود كند. با ائتالف اين حزب و حزب راه راست )به  0110و  13به ترتيب 

الدين  گرا يعني نجم فعال سياسي اسالم برای اولين بار يك 1330( در سال چيللررهبری تانسو 

گرايانه  ايدئولوژی اسالم 1302اربکان در اواخر دهه  اربکان به نخست وزيری تركيه رسيد.
بدان شکل  1382 ۀمنتشر كرد و در ده« نگاه ملي»عنوان  باای  خويش را در نالب بيانيه

گرا از جمله  ند حزب اسالمگيری چ سازماني داد. جنبش نگاه ملي بعدها به مبنايي برای شکل

كه از مؤسسان و رهبران حزب رفاه بود، در انتخابات پارلماني حزب رفاه تبديل شد. اربکان 

 نظامموفق شد از شهر نونيه وارد پارلمان شود. با توجه به اينکه از زمان تأسيس  1331

گرفت، نگراني  ميگرا نرار  مديريت يك حزب اسالم باجمهوری، اولين بار بود كه دولت تركيه 

 مسائلبا تأكيد بر تا  كردو ارتش را فرا گرفت. حزب نيز تالش سکوالر آشکاری طيف 
 .مذهبي نگراني مخالفان را تخفيف دهد های نگرانيجای پررنگ كردن  به، اجتماعي

گرايانه دولتش،  نفوذ اربکان و بروز بيشتر تمايالت اسالم ۀتبع توسع به ،با گذشت زمان   
های ضدسکوالری با  اربکان به اتهام فعاليت 1338الفان بيشتر شد تا اينکه در سال نگراني مخ

 Rabasa and) دشدخالت ارتش مجبور به استعفا شد و در سال بعد نيز حزب رفاه منحل 

Larrabee, 2008, pp. 42-44 .)گرايانه  با اينکه اربکان در عرصه سياست خارجي تمايالت اسالم

ر دوره حکومتش تالش كرد تا محتاطانه عمل كند. نبل از رسيدن وی به آشکاری داشت، اما د

نخست وزيری، حزب رفاه با رهبری اربکان از منتقدان امضای اتحاديه گمركي با اتحاديه 

شکل توافقي كه انجام شده، دولت تركيه در  اروپا بود. نگراني اصلي حزب اين بود كه به

شركت داده نشود و مورد تبعيض نرار گيرد. اگرچه های رسمي اتحاديه اروپا  گيری تصميم

كرد، اما تمايلي  حزب رفاه در عرصه انتصادی روابط گرمي را با اتحاديه اروپا و غرب دنبال مي

نسبت  به ادغام در هويت فرهنگي اروپا نداشت. البته اربکان پس از به ندرت رسيدن مواضع به
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با اتحاديه اروپا پايبند ماند، هر چند كه برای تری درپيش گرفت و بر توافق دولت نبلي  نرم
توسعه آن انگيزه كافي نداشت. وی كه پيشتر از منتقدان آمريکا و اسرائيل بود، در روابط تركيه 

 با اين دو متحد اختالل جدی ايجاد نکرد. 

با اين حال، روابط تركيه با كشورهای اسالمي منطقه از جمله ايران توسعه چشمگيری يافت.   

ضای طرح ساخت خط لوله گاز بين ايران و تركيه از محصوالت اين تغييرات بود. تأسيس ام

گرايانه وی را  های اسالم های مهمي است كه گرايش توسط اربکان از موضوع 71-دی گروه

با مشاركت هشت كشور درحال توسعه و پرجمعيت  1338در سال  دهد. اين تشکل نشان مي
ستان، اندونزى، مصر، نيجريه، مالزى، بنگالدش، و ايران تشکيل پاك متشکل از تركيه،اسالمي 

همکاری  راهالملل از  بهبود مونعيت انتصادی اعضا در عرصه بين 7-دی اصلي هدف. شد

اما در همان حال، همگرايي سياسي اعضا را نيز در نظر داشته  انتصادی چندجانبه بوده است.
الملل بود، تأسيس  شکل توزيع ندرت در عرصه بين است. با توجه به اينکه اربکان از منتقدان

)رک:  های خويش است های عملي برای پيگيری نگراني نشان داد كه وی درپي اندام 7-دی

Robins, Summer 1997 .) 

های  گرا درس عليه دولت اربکان و احزاب اسالم سکوالرحركت كودتايي ارتش و طيف   

دنبال انحالل حزب رفاه و  دنبال داشت. به تر به طيف جوانويژه  گرايان به ای برای اسالم آموزنده

جانشين آن يعني حزب فضيلت، دو گروه انشعابي از حزب فضيلت به تشکيل احزاب جديد 
، يار 0فرمان اربکان كه اينك رجايي كوتان كاران تحت كهنهاندام كردند: حزب سعادت توسط 

تر  گرايان جوان و توسعه متشکل از اسالم نزديك اربکان را به رهبری برگزيدند و حزب عدالت
، 1973)ياووز،  استانبول را پذيرفتند پيشينتر كه رهبری رجب طيب اردوغان، شهردار  و معتدل

 پيشتركه  -های ديگری از شامل عبداهلل گل بر اردوغان، شخصيت افزون(. 101-100ص.
فاه، و همچنين وزير مشاور و المللي و سخنگوی حزب ر س امور بينيپارلمان، نايب ري ۀنمايند

، رييس پيشين پارلمان در تأسيس حزب نقش 9سخنگوی دولت اربکان بود و بولنت آرينچ

گرايانه آشکاری از خود به  ، تمايالت اسالم1332اساسي داشتند. درحالي كه آنها در دهه 

 در پيروزی از پس ويژه نمايش گذاشته بودند، پس از تشکيل حزب عدالت و توسعه و به

 پرهيز آميز تحريك و تند های روش كارگيری به از گرفتند تصميم 0220 سال پارلماني انتخابات

                                                 
 
 1. Developing 8 

 
 2. Recai Kutan 

 
 3. Bülent Arınç 
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 شده منحل سکوالريسم با ضديت اتهام به اصل در پيشين گرای اسالم احزاب كه زيرا كنند،
 و پيشين گرای اسالم احزاب از گيری فاصله ضمن اردوغان دولت اساس، اين بر. بودند

 چون جهانشمولي های ارزش از دفاع بر را خويش تمركز گرايانه، اسالم رهایشعا محدوسازی

به  پيوستنموضوع  همچنين حزب رهبران. گذاشت عدالت و نانون حکومت ساالری، مردم

المللي پول، ناتو،  اتحاديه اروپا را پيگيری كرده و همکاری با كنشگراني چون صندوق بين

 (.Baran, 2010, pp.44-47) دادنداياالت متحده و اسراييل را ادامه 

كار تالش كرده با شگردهای متفاوتي از  حزب محافظهحزب عدالت و توسعه در مقام يك   
گرايان دفاع كند. سران اين حزب بر سکوالريسمي تأكيد دارند كه حاصل  های اسالم خواسته

 همه اب يکسان فرايندی مردم ساالر است. در چنين بستری كه حکومت ضمن حفظ فاصله

 وحدت اصلي به سکوالريسم كند، مي حمايت شهروندان عقيده و دين آزادی از ديني، باورهای
 از نسخه اين كه كنند مي ادعا چنين توسعه و عدالت حزب سران بيشتر. شود مي تبديل آفرين

 های گرايش. است كماليسم از تری مناسب تفسير اينکه يا ندارد تعارض كماليسم با سکوالريسم
 كه بوده همراه گرايانه اسالم عملي های سياست برخي با توسعه و عدالت حزب دولت مياسال

 دولتي اماكن ساير و ها دانشگاه در روسری از استفاده ممنوعيت لغو برای تالش آن آشکارترين

-008.ص ،1973 ياووز،) است نداشته را الزم موفقيت تاكنون عمل در كه چند هر است،

011 .) 

 گل، عبداهلل و اردوغان خارجه امور وزير و خارجي سياست ارشد مشاور اوغلو، داوود احمد  

پيشين اردوغان و سپس رييس جمهور تركيه دو نفر از معماران اصلي  ۀخارج امور وزير
 سياست طراحي و كردن تئوريزه در اوغلو داوود نقش ويژه،به. سياست خارجي تركيه هستند

 : دولت برای اوغلو داوود مهم رهنمودهای. است بوده پررنگ بسيار اردوغان خارجي
ممکن  كمترين حد را بههای جهاني  تركيه بايد مشکالت خود با همسايگان و ندرت .1   

  ،كاهش دهد

تركيه بايد با توجه به كليه پيامدهای ديپلماتيك، سياسي، انتصادی، اجتماعي و حقوني  .0   

 كارگيرد،  بهجزئي  بعدی و چند هايش، يك سياست خارجي چند برنامه

جای آن بر  پل بين غرب و شرق كنار گذارده شده و به عنوان بهاستعاره تركيه تا الزم است . 9  

 ،اش تأكيد شود های ديپلماتيك، ژئوپليتيك و سياسي مركزيت تركيه با توجه به پتانسيل
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 ، حقوق بشر،مردم ساالری  های خويش جهت توسعه آزادی، تركيه بايد از ظرفيت. 2  
برداری بيشتری كند،  سنتي سياست خارجي تركيه بهره های هدفحکومت نانون و همچنين 

 ،های جهانشمول به مدلي در خاورميانه تبديل شود كه در ترويج اصول و ارزششکلي  به

ي كه در مسائلاش از جمله  با شرايط شکننده محيط پيراموني رو شدن روبهتركيه بايد در . 1  

تعامل با كشورهايي چون آمريکا و اسرائيل دارد، به  شکلاتحاديه اروپا و به  پيوستنرابطه با 

 . (Köni, 2011, pp.76-77) يك سياست خارجي هماهنگ و پويا روی آورد

گرايانه  ، سياست خارجي دولت اردوغان در مقايسه با دولت اربکان بسيار عملاساسبر اين   
های اسالمي حزب عدالت و توسعه، دولت  حال، با توجه به ريشه با اينارزيابي شده است. 

گرايانه در عرصه سياست خارجي  اسالمهای  خواسته يا ناخواسته به ابراز تمايل گاهياردوغان 

با منافع سياسي و انتصادی برآورد دنيق از  مالحظاتهر چند كه تلفيق اين  است؛ دهكراندام 
های  گيری در برابر سياست بههكند. ج گرايي در خط مشي دولت را مشکل مي جايگاه اسالم

های  مهم از جلوه ۀهمکاری با كشورهای اسالمي منطقه دو نمون ۀسركوبگرانه اسرائيل و توسع
كرده تا . حزب عدالت و توسعه تالش هستندگرايي در سياست خارجي دولت اردوغان  اسالم

ال كند. اين حزب بدنو مقبول  مردم ساالرگرا را با سازوكارهای  های اسالم از جريانطرفداری 

گرايان را تأييد نکرده است. در عوض، از  آميز توسط اسالم های خشونت هرگز استفاده از روش

پس از پيروزی حماس در  نمونهكند. برای  جويانه و مدني آنها حمايت مي های مسالمت فعاليت

از اين  شدت به از جمله اردوغان و داوود اوغلو دولت های مقام 0220انتخابات پارلماني سال 

دفاع كرده و از سفر ، سازمان كه توسط آمريکا و اتحاديه اروپا سازماني تروريستي شاخته شده
تصريح كردند كه هيچ فرايند صلحي بدون حماس  آنهاخالد مشعل به تركيه استقبال كردند. 

اسايي دانستند اسرائيل بدون شن درحالي كه مي های دولت تركيه مقاماعتبار نخواهد داشت. 
رسمي موجوديتش توسط حماس حاضر به مصالحه نخواهد بود، از تشويق حماس به پذيرش 

حزب عدالت و  سرانست كه ا موجوديت و مشروعيت اسرائيل خودداری كردند. اين درحالي

در برابر  اين كشورسياست  ويژه به كارگرفتند؛ بهنسبت تندی عليه اسرائيل  بهمواضع  توسعه

 (.Migdalovitz, Winter 2010, pp.38-39) اند كردهزنش ها را سر فلسطيني

تشديد شد. ( 0212 هم) غزه آزادی ناوگان به حمله از پس آويو تل -آنکارا روابط تيرگي  

فلسطينيان را به چالش  برابرآويو در  با شدت بيشتری خط مشي سركوبگرانه تل دولت اردوغان
، در نمونهنطقه ابراز تمايل كرد. برای كشيده و به توسعه همکاری با كشورهای مسلمان م
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اتحاديه  ۀوزرای امور خارج نشستيك سخنراني در  درنخست وزير تركيه  0211سپتامبر 

با تأكيد بر اينکه اسراييل بايد  رو شد روبهعرب در ناهره كه با استقبال گرمي از سوی حاضران 

نکردن رت عذرخواهي های خويش را بپردازد، تهديد كرد كه در صو بهای كليه جنايت

صورت  بهكه ها توصيه كرد  آويو نطع خواهد شد. وی به فلسطيني تل -اسراييل، روابط آنکارا

  ت.له يك ضرورت اسئاين مس را كهزي ،اعالم كنند موجوديت كشورشان را جدی و ناطعانه

فرهنگ،  داشتنتركيه و اعراب با  ،نکته مهم ديگر در سخنان اردوغان اين بود كه استدالل كرد

دهند و اكنون بايد يا تحکيم وحدتشان  اعتقاد، و تمدن مشترک يك خانواده بزرگ را تشکيل مي
نيز بار ديگر  0210اردوغان پس از بمباران نوار غزه در نوامبر  بر ندرت همديگر بيافزايند.

كرد. ياد  عنوان يك دولت تروريست اسرائيل را آماج حمالت خويش نرار داد و از اين رژيم به

وی فراتر از اسراييل بوده و متحدان نزديك و همچنين انفعال سازمان ملل متحد را  هایانتقاد
های گسترده دولت آمريکا از اسراييل و  نيز دربرگرفته است. اردوغان ضمن انتقاد از حمايت

های  عدالتي در برابر بيتا های سازمان ملل، از كشورهای اسالمي خواست  عدالتي همچنين بي
 (.Duran, 2013, pp.94-97) جهان متحد شوند

همکاری و به توسعه مواضع ضداسراييلي و تمايل حزب عدالت و توسعه و دولت اردوغان   

تركيه  1332اند. در دهۀ  همگرايي با كشورهای اسالمي منطقه در وانع مکمل يکديگر بوده

راهبردی با اسراييل بدون توجه جدی به مالحظات ضداسراييلي كشورهای منطقه به همکاری 

های تركيه مدتي تالش  گرايش داشت. پس از روی كار آمدن حزب عدالت و توسعه، مقام

كردند تا در رابطه با اسراييل و ساير كشورهای مسلمان منطقه تا حد امکان توازن برنرار كنند. 
ويژه  ه بهدر اين راستا، دولت اردوغان تالش كرد كه در كنار توسعه روابط با كشورهای منطق

اما با گذشت زمان سياست وهای اعراب و اسراييل بخشد.  ای به طرح گفت اعراب جان تازه
يافت. عواملي شامل مالحظات  سوق 1332مخالف شرايط دهه  سوی ای تركيه به منطقه

فلسطينيان  برابرهای سركوبگرانه اسراييل در  گرايانه حزب عدالت و توسعه و سياست اسالم

های  گيری از اسراييل به نزديکي هر چه بيشتر با ساير دولت تركيه ضمن فاصلهكه شدند  سبب

 ۀده درخاورميانه و شمال آفريقا تمايل يابد. در مجموع، همکاری تركيه با كشورهای منطقه 

های  عنوان يك شاخص، فقط بين سال ای داشته است. به اخير در ابعاد مختلف رشد فزاينده

 7اش يعني ايران، عراق و سوريه از  تركيه با سه كشور همسايهحجم تجارت  0223و  0229
های  تدريج، اين تعامالت در حوزه . به(Baran, 2010, pp.117-119) درصد رسيد 90درصد به 



 2131بهار و تابستان ،  2، شماره 7دوره لعات اوراسیای مرکزی، مطا .……………………………………   …  …………211

كه اردوغان از ايده ضروت همکاری و همگرايي  شکلي تر شد، به سياسي و فرهنگي نيز پررنگ
 ميان كشورهای مسلمان منطقه دفاع كرد. 

نکته جالب توجه در خط مشي حزب عدالت و توسعه اين است كه از تعامل دوستانه و   

گرای مخالف آمريکا نگراني ندارد. دولت اردوغان  های اسالم ها يا دولت همکاری با گروه

ده است. در كرهای مبارز ضداسراييلي از جمله حماس حمايت نابل توجهي  تاكنون از گروه

 0211های مردمي در سال  و نيام ها ولت تا پيش از خيزش اعتراضارتباط با سوريه، اين د

ديپلماتيك  راهاز تا ای را با دولت بشار اسد شروع كرده بود و تالش داشت  همکاری فزاينده
های جوالن را حل كند. رهبران حزب عدالت و توسعه از جمله اردوغان معموالً  له بلندیئمس

آميز ارزيابي  ه و آن را در چارچوب حق ايران در استفاده صلحای ايران دفاع كرد از برنامه هسته

بين ايران و  ميانجيگری راهاز است تا اند. دولت اردوغان در عين حال تالش كرده  كرده
و فشارهای  هاانتقادبا وجود ای ايران را حل كند. اين دولت  له هستهئهای بزرگ مس ندرت

جمهوری اسالمي ايران برنرار كرده است. در با ای را  دوستانه روابطهای خارجي  ندرت
سودان، اردوغان اتهام كشتار جمعي در دارفور توسط دولت عمرالبشير را با اين استدالل كه 

توانند مرتکب چنين جنايتي شوند، زير سؤال برد. دولت  مسلمانان بر اساس اعتقاداتشان نمي

مللي عمرالبشير را به كشتار جمعي ال پس از اينکه ديوان كيفری بين 0227اردوغان در سال 

محکوم كرده بود، در برابر وی نرمش نشان داد و مانع حضورش در تركيه نشد. تنها اندام نابل 

المللي، عمرالبشير را از حضور در  با فشارهای بين رو شدن روبهتوجهش اين بود كه پس از 

 , Migdalovitz, 2010) ف كردمنصر ،دشودر تکيه برگزار  0223نشستي كه نرار بود در نوامبر 

pp.40-41 .) 
نيست، بلکه حركتي گرايش به تعامل نزديك با كشورهای اسالمي محدود به نشر خاصي   

 برخي. دارد تأكيد منطقه مسلمان ممالك با فعاالنه و سازنده همکاری بر ويژه فراگير بوده و به

 در تركيه آميز دخالت عضاًب و فعال، پررنگ، حضور ترک، سکوالر نخبگان جمله از ناظران

 چنين. اند كرده تعبير اسالميسم پان بعضاً يا گرايي نوعثماني به را آفريقا شمال و خاورميانه

 به واكنش در اوغلو داوود احمد. است شده وانع انتقاد مورد دولت های مقام سوی از تعابيری

 از ايدئولوژيك های داشتبر خاورميانه، مسائل در تركيه فعال نقش تأييد ضمن برچسبي چنين

 جغرافيايي و تاريخي های ضرورت از ناشي را منطقه در تركيه فعال نقش وی. كند مي رد را آن

 فرهنگي، پيوندهای بر تکيه با تا است آن دنبال  به تركيه اوغلو، داوود استدالل به بنا. داند مي
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 كه بخشد بهبود را منطقه اهرف و ثبات خويش نرم ندرت كلي شکل به و ديپلماتيك های پتانسيل

 (.Davutoğlu, 2009, pp.3-4) ندارد تركيه گرايانه غرب خارجي سياست با تعارضي اين

گرايانه حزب عدالت و توسعه در عرصه سياست خارجي نيز به  اگرچه تمايالت اسالم

 با تمركز بر آن فقط، اما درک صحيح سياست خارجي تركيه است مختلف نمود يافته های  شکل

تركيه با كشورهای اسالمي بهبود چشمگيری يافته  روابطهای اخير،  پذير نيست. در سال امکان

های مبارز معارض با اسراييل  گروه طرفدارعنوان  فلسطين به -و اين كشور در منازعات اسراييل

المسلمين نرار داشته  حمايت جنبش اخوان درظاهر شده است. حزب عدالت و توسعه از آغاز 

رو آن داشته است. اما بايد  طيف ميانه ويژه بهای با جنبش  رابطه دوستانه بيشترت اردوغان و دول
ها پيوند تنگاتنگي با منافع سياسي و انتصادی تركيه داشته  گيری توجه داشت كه اين جهت

است  ای نمونههای مربوط به تعامالت انتصادی تركيه با كشورهای منطقه  است. بهبود شاخص
تحميل ايدئولوژی  پيدهد. نکته ديگر اينکه تركيه در چنين پيوندی را نشان مي كه وانعيت

های اعالني دولت حزب عدالت و توسعه،  سياسي خاصي در منطقه نبوده است. در سياست
و انتخاب مردمي مورد توجه و حمايت بوده است.  مردم ساالریدر نالب  معموالًگرايي  اسالم

اخل نيز مخالف تحميل هنجارهای اسالمي بوده است. اين حزب عدالت و توسعه حتي در د

 با شرايطگرايي حزب عدالت و توسعه بسيار معتدل و هماهنگ  حاكي از آنند كه اسالم مسائل
 مردم ساالریگرايي كه در آن ايدئولوژی نه تنها بر  جهان مدرن بوده است. اين نسخه از اسالم

ست، محصول شرايط تاريخي و اجتماعي ا ير آنهاو منافع ملي اولويت ندارد، بلکه تحت تأث
 (.Kuru and Stepan, 2012)رک:  دولت حزب عدالت و توسعه استويژه  خاص تركيه و به

 

 نتيجه
كه بر تغيير  نوسازیاستدالل شد كه دولت تركيه ضمن گرايش به ضرورت  نوشتاردر اين 

غربي تأكيد داشته، در عرصه هويت فرهنگي و اجتماعي تركيه به يك كشور مدرن و ندرتمند 

سياست خارجي تحت تأثير برخي متغيرهای معنايي نرار داشته است. دو متغير معنايي مهم 

های مهم حاكم بر  هايي از فرهنگ و ايدئولوژی گرايي كه در وانع جلوه يعني كماليسم و اسالم

مصطفي كمال  اند. گيری سياست خارجي اين كشور نقش مهمي داشته ند، در جهتهست  تركيه

« صلح در خانه، صلح در جهان»عنوان  بادر مقام بنيانگذار جمهوری تركيه شعاری معروف 
 حال، اين با. كنند عنوان بنيان سياست خارجي كماليستي ياد مي از آن به يبعضداشت كه 
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 اثر تركيه خارجي سياست بر ديگری های زاويه از سياسي ايدئولوژی يك مقام در كماليسم
 آنها ميان از كه است مختلفي اصول و مباني دربرگيرنده آتاتركيسم يا كماليسم. است گذاشته

 بازی تركيه خارجي سياست در آشکارتری نقش گرايي غرب و سکوالريسم گرايي، ملي

 ملي منافع اصل تركيه خارجي سياست در تا شد سبب اينکه ضمن تركي گرايي ملي. اند كرده

 شکل در بيشتر البته تركيستي پان تمايالت نفوذ برای را اسبيمن بستر باشد، داشته محوريت

 . كرد فراهم تركيه خارجي روابط در انتصادی و فرهنگي

 سياست در ديني تعصبات و ها وابستگي تا شدند گرايي نيز سبب سکوالريسم و غرب  
 گرايي غرب. شود الگوگيری غربي مدرن های دولت از عوض در و شده كمرنگ تركيه خارجي

 و تمدن در ادغام به بلکه نبوده، غربي مدرن های نظام از برداری الگو به محدود تركيه دولت

 اتحاديه به پيوستن برای تركيه تالش در آن نمود ترينمهم كه داشته تمايل نيز غربي هويت
 خاصي های دوره و مقاطع در تركيه دولت خارجي سياست كه،  درحالي .شود مي مشاهده اروپا

 مدت برای 1332 دهه در. است داشته نرار گرايانه اسالم مالحظات تأثير تحت حدی تا
 از آشکاری های نشانه داشت، نرار اربکان رهبری به رفاه حزب كنترل در دولت كه محدودی

 چنين. است آن مهم نمودهای از 7-دی گروه تشکيل كه شد آشکار گرا اسالم خارجي سياست

 و شده برانگيخته سرعت به مخالف های كماليست و ارتش حساسيت تا شدند سبب هايي نشانه

ای برای  های آموزنده د. اين تجربه درسشوسقوط دولت اربکان و انحالل حزب رفاه منجر  به

روتر داشت. اين گروه كه بعدها در نالب حزب عدالت و توسعه متشکل  گرايان ميانه اسالم

های كماليستي از تکرار  گرايانه و آموزه مهای اسال نگرانيبا تلفيق تا دند، تالش كردند ش
دولت اردوغان اين بوده كه با تأكيد بر  راهبرد. بر اين اساس، كنند جلوگيری سناريوی مشابه

های آتاترک نيز  نگراني، حکومت نانون و حقوق شهروندان كه از مردم ساالری مانندشعارهايي 
 گرايان دفاع كند.  اسالمشهروندان از جمله  تمانيهای  از خواسته است، بوده

 مانندهای روشني از كماليسم  از سوی ديگر، در سياست خارجي دولت اردوغان نشانه  

شود. از نمودهای مهم  تركيسم فرهنگي و انتصادی مشاهده مي و پان گرايي مليگرايي،  غرب

توان به دفاع از  گرايي در عرصه سياست خارجي دولت حزب عدالت و توسعه مي اسالم

اسراييلي از جمله حماس و تالش برای همکاری نزديك و سازنده با  های مبارز ضد هگرو

از  تا حد امکانكشورهای اسالمي منطقه اشاره كرد. اين دولت در عرصه سياست خارجي 
محتاطانه  راهبردهای ايدئولوژيك معارض با منافع ملي تركيه خودداری كرده است.  حركت
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داخلي و خارجي كه  ۀاوردهای نابل توجه آن در هر دو عرصسو و دست دولت اردوغان از يك
با پشتيباني گسترده داخلي و خارجي از آن همراه بوده از سوی ديگر در دوام و استحکام 

 حکومت حزب عدالت و توسعه مؤثر بوده است. 
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