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    چكيده

ط رهبران سياسي اين كشور گذاري خارجي توسّو پيروزي حزب عدالت و توسعه، الگويي از سياست 2002تركيه در سال گرايان رسيدن اسالمبا به قدرت
گرايانه و خارجى عمليك سياست ي رويكرد پساكماليستي عدالت و توسعه در سايه حزبگيران تصميم .شكل گرفت رويكرد پساكماليستيتحت عنوان 

هاي حاكم هفمؤلّ. اندالمللى خود بهره بردهاى و بينى، منطقههاى موقعيتى براى رسيدن به اهداف ملّگيرىگيرى و جهتتصميم هاى مختلفچندجانبه از گزينه
، مسلمان به عنوان الگوي دموكراسيي اي جديد از تركيه چهرهي سو و تالش براي ارائه از يك گذاري به صفر رساندن مشكالت با همسايگانبر اين سياست

 2002پرسش اصلي مقاله با توجّه به تغيير رويكرد حزب عدات و توسعه پس از سال د. ديگر مناطق پيراموني اين كشور بوزادي و حقوق بشردر خاورميانه و آ
ب عدالت يروزي حزخارجي دولت تركيه در دوران موسوم به پساكماليستي و خصوصاً بعد از پگيري راهبردي سياستاصوالً جهت شود كه گونه مطرح مياين

هره گرفته اي بتحليلي استفاده شده و براي گردآوري اطّالعات از روش كتابخانه -در اين مقاله از روش توصيفيو توسعه در منطقه متأثّر از چه عواملي است؟ 
در شيفت پارادايمي سياست خارجي تركيه در دهد كه  عوامل تأثيرگذار انگاري نشان ميشده است. نتايج و دستاوردهاي اين پژوهش براساس نظريه ي سازه

 ديجد يو بورژواز يمدني رشد جامعه بندي است: عامل مادّي داخلي تحت عنوان منطقه به دو دسته ي؛ عوامل مادّي و غيرمادّي داخلي و خارجي قابل تقسيم
د. شوهاي مداوم در همسايگي تركيه، تقسيم بندي ميخاورميانه ب) تنشانداز در حال تغيير يايي و عوامل مادّي خارجي خود به دو عامل: الف) چشمآناتول
دوغان مانند داوود اوغلو و ار» هنجارهاي نخبگان پساكماليست«ها ترين عامل داخلي غيرمادّي تأثيرگذار در شيفت پارادايمي سياست خارجي پساكماليستمهم
  دانست.» تأثير ضوابط كپنهاگ«توان يمي را نيز ميپارادا يفتش ايندر  يرگذارتأثباشد. همچنين عامل غيرمادّي خارجي مي
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  مهمقدّ

كه  اى دانستها و انتظارات ويژهاى از اهداف، آمال، ضرورتمجموعهي خارجى را در برگيرنده توان سياستى مىه صورت كلّب
ي يپلماسد كارگزاران دستگاهي  وسيله وبه تعييني المللبين اىو جايگاهى، موقعيت جغرافيايى، روابط منطقهبراساس قدرت ملّ

ا هاستهسو، به منظور تأمين خوها ازيكشوند. در كشورهاى دموكراتيك با ساختار سياسى و اجتماعى نوپا، دولتكشورمتبوع اعمال مى
- نمايند و از سوى ديگر، براى استقرار سياستاى را ايجاد مىساالرانهجويانه و مردمخود فضاى مشاركت ي هاى جامعهو ديدگاه

يند آهاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى را در فرگروهي جويانه دارند كه همه خارجى پايدار، سعى در بناى يك ساختار همكارى
خارجى ان سياستگيرنيست و تصميم مستثنيخارجى تركيه نيز از اين امر خارجى سهيم كند. دستگاه سياستگيرى سياستتصميم

-تصميم يندآالملل، در فراكثر رساندن نفوذ و منافع خود در نظام بينمنظور كسب مشروعيت و حمايت داخلى و به حدّاين كشور به

ه با توجّ ركشو ايني خارجگيران سياستران و تصميمرو، معمااز اين. ها را در نظر بگيرندگيرى، بر اين تالشند كه منافع تمام گروه
استاى تأمين خارجى و در رگيرى سياستيند تصميمآالملل، در فراىو ساختارنوين نظام بينمنطقه كى، شرايطيژئوپليت به موقعيت

 يزواردبه شرق را ن غرب، نگاهمدل جديدى از سياست خارجى پرداختند كه همزمان با تحكيم روابط با ي ى تركيه، به ارائه منافع ملّ
گاه ن. در همين راستا، اى داشته باشندترى در مناسبات منطقه الحضور فعّ طريق نمودتا ازاينتركيه مىي خارج سياست ادبيات

هاى گيرىع در جهتاروپا و آمريكا باعث تنوّي حاديه ، اتّايمنطقهبه ايجاد روابط با كشورهاى  هويت -ي منفعت چندجانبه
ى يهانهديپلماسى اين كشورهمزمان گزيگيران دستگاهتصميم مختلفي خارجسياست اى كهگونهبه ؛خارجى تركيه شده استياستس

اى و برداشت رهبران اين كشور، براى تأمين منافع المللى، موقعيت منطقهاند و براساس شرايط بينرا در دستور كار خود قرار داده
جمشيدي و گل محمدي، (اندخارجى خود در حال حركت بودههاى سياستگيرىديگر در جهتي گزينه ى خود از يك گزينه به ملّ

   ).Çakır &Akdağ, 2016: 2-3و  2-3: 1394

شأت خارجي تركيه نشده در مباحث فوق عمدتاً از نگاه حزب عدالت و توسعه به معادالت سياستهويت بيان –سياست منفعت     
داشتن خود از سركوب، براي كسب اقتدار سياسي، گردد اين حزب براي تداوم فعّاليت خود عالوه بر مصون نگهگيرد و سبب ميمي

با رعايت مالحظات افكار عمومي، تناسبي بين عطش حفظ خلوص عقيدتي و حدّاكثرسازي آراي مردم برقرار سازد. در واقع اين 
هويت؛ به عبارتي از ابتداي تأسيس اين حزب مشكل اصلي، بر دايره ي سياست تمايلي است دوگانه براي حفظ قدرت و تأكيد بر 

بايست شود: اوالً در مشروعيت داخلي كه در آن، حزب ميچرخد. اين مشروعيت به طور عمده در دو محور خالصه ميمشروعيت مي
انياً راي انتخابات مختلف گسترش دهد. ثبتواند در جريان قدرت، پايگاه اجتماعي و طبقاتي خود را كه برآمده از نگاه هويتي است ب

خارجي، حزب عدالت و توسعه بايد بتواند در عين قرار گرفتن در كنار كشورهاي اسالمي در منطقه به عنوان رويكرد در مشروعيت
ن هايي چوگيريهويتي حزب، تا حدودي حمايت اروپا و آمريكا را نيز در راستاي رويكرد منفعتي حزب به دست آورد. جهت

 -هاي مهمّي هستند كه به طور عمده براساس رويكرد منفعتگرايي از جمله كنشسكوالريسم، مسائل اقتصادي و پساكماليست
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تواند مباني تصميمات جاري اين حزب  در منطقه نيز قرار گيرد(علي هويت از سوي رهبران حزب عدالت و توسعه اتّخاذ شده و مي
ن شود كه ايبراين اهمّيت و ضرورت مطالعه ي نقش تركيه در منطقه بيشتر از آنجا ناشي مي). بنا5-3: 1395حسيني و همكاران، 

كشور در اصل مهمترين قدرت منطقه است كه شناخت آن بيش از ساير كشورها ارزش دارد. در اين پژوهش سعي شده به اين سؤال 
گيري راهبردي سياست ، اصوالً جهت2002ه پس از سال با توجّه به تغيير رويكرد حزب عدالت و توسعاصلي پاسخ داده شود كه: 

خارجي دولت تركيه در دوران موسوم به پساكماليستي و خصوصاً بعد از پيروزي حزب عدالت و توسعه در منطقه متأثّر از چه 
ته شده اي بهره گرفتحليلي استفاده شده و براي گردآوري اطّالعات از روش كتابخانه -در اين مقاله از روش توصيفيعواملي است؟ 

دهد كه عوامل تأثيرگذار در شيفت پارادايمي سياست انگاري نشان مياست. نتايج و دستاوردهاي اين پژوهش براساس نظريه ي سازه
بندي است: عامل مادّي داخلي تحت به دو دسته ي عوامل مادّي و غيرمادّي داخلي و خارجي قابل تقسيم 2002خارجي تركيه از 

انداز در حال تغيير يايي و عوامل مادّي خارجي خود به دو عامل؛ الف) چشمآناتول يدجد يو بورژواز يمدني جامعه  رشدعنوان 
ترين عامل داخلي غيرمادّي تأثيرگذار در شيفت شود. مهمهاي مداوم در همسايگي تركيه، تقسيم بندي ميخاورميانه، ب) تنش

ن باشد. همچنيمانند داوود اوغلو و اردوغان مي» هنجارهاي نخبگان پساكماليست«ا هپارادايمي سياست خارجي دولت پساكماليست
  دانست.» تأثير ضوابط كپنهاگ«توان يمي را نيز ميپارادا يفتشاين در  يرگذارتأثعامل غيرمادّي خارجي 

گي كارگزاران تجربري و كمدر بررسي پيشينه ي پژوهش گروهي از پژوهشگران خارجي به وضعيت ژئوپليتيكي، محدوديت ساختا   
حور مهاي تحوّل و تأثير اين رويدادها در استراتژي اقتصادي، قدرت نرمپساكماليستي در چگونگي برخورد با تحوّالت جديد و زمينه

گروه . امّا ,Aras, 2013, Onis, 2014)1395اند (اسماعيلي و همكاران، ها پرداختهكماليستخارجي پساگرايانه ي سياستو عمل
ها بدون توجّه به برداشت شخصي اردوغان از فرآيندهاي خارجي پساكماليستديگري از نويسندگان معتقدند كه بررسي سياست

 ,Yavuz, 2009: Akyol)سياسي تركيه و شناخت ميزان كنترل و تسلّط وي بر نهادهاي سياسي اين كشور تبييني جامع نخواهد بود

-) مدّعي هستند: برداشت از نقش ملّي توسّط نخبگان سياست1392فر() و يعقوبي1393براهيم()پورا1395صالحي و بهمني( ،(2016

در سازماندهي پژوهش، بعد از ارائه اي تركيه است. خارجي خاورميانههاي سياستگيرياي در جهتكنندهخارجي تركيه عامل تعيين
ها و ليستخارجي كمابندي تاريخي سياستري اين تحقيق، با تقسيمانگاري به عنوان چارچوب نظمختصر از مفاهيم پارادايم و سازه

  شود.خارجي دولت تركيه تبيين و تشريح ميها در تركيه، داليل شيفت پارادايمي در سياستپساكماليست

  چارچوب نظري

 اطالق يشيدناند يذهن ير و الگوهادر تفكّ يميو پارادا ياساس ييرغالباً به تغ )،1شيفت پارادايم( يمپارادا ييجاجابه يال انگاره تحوّ
ل و ثبات فهم است به شرط در تحوّ يل انگاره مبحث. تحوّكنديل مرا متحوّ يدگاهد يكخرد و كالن  يمبنا يتكه در نها گردديم

ط توماس كوهن، بار توسّ  يناست كه نخست يريانگاره، تعب تحوّل .)113: 1389(رجايي،  بحث كند يميپارادا ييراتتغ وردكه در مآن

                                                            
1-Shift Paradigm 
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 1يمپارادا يها. واژه)215: 1390(كوهن،  )ابداع شد1962( »يعلم يهاساختار انقالب«او با نام  يرگذاردر كتاب تأث يكايي،آمر يزيكدانف
حاكم بر  ديايبن ياتدر فرض ييرتغ گريفتوص ،واژه ينبود. ا نتوماس كوه ياتدر زبان و ادب يديكل يهااز واژه يمپارادا ييو جابجا

 لتحوّ يل انگاره در معناا امروزه تحوّامّ دانستيمحدود م يقهواژه را به علوم دق يندانش زمانه است. اگرچه خود كوهن استفاده از ا
 زي) نعلوم سياسيو يوندكوراس ، طرّاحيل انگاره در انسان (تحوّ يذهن يقلمروها يگراز د ياريدر مورد بس ياديبن يهادر انگاره
 آن يرو يجامعه علم يي كاست كه اعضا يتواقع يفدر مورد توص يدگاهيد يمپارادا يك«كوهن،  يف. بنا به معرّشودياطالق م

  .)230: 1390(كوهن، »دارند يتوافق نسب

واقع«تا » ساختارگراانگاري پسا ه ساز«الملل از رويكرد اي از رويكردها در روابط بينانگاري عنواني است كه به انواع گستردهسازه    
توسط نيكالس اونف به كارگرفته شد 1980المللي، ابتدا دردههشود، اين اصطالح درمطالعات سياسي و بين مي اطالق» گرايي علمي

انگاري اين است كه همه آنها معتقدند كه واقعيت اجتماعي هاي رويكرد سازه). ويژگي مشترك تمام گونه1384(بنگريد به: مشيرزاده، 
آيند، به قوام متقابل كارگزار وساختار وبرنقشه نجارها وقواعد وجود ميساخته است، مفاهيم اجتماعي ازطريق تعامالت اجتماعي بهبر

ها وانتظارات درمورد خود كه خاص هويت عبارت است از فهم. )Sergunin, 2000: 34(گيريه ويتكشورها، اعتقاد دارنددر شكل
هاي اجتماعي اي هستند. هويتشان تعريف كرد چرا كه آنها ذاتاً اموري رابطهتوان جداي ازبستر اجتماعيها رانميهويت.نقش است 

دهند و از اينطريق منافعي خاص را توليد كرده گران نشان ميهايي خاص از خود وموقعيت خويش را در ارتباط با سايركنشبرداشت
 يواجتماع يجمع يمشاركت در معان آيندبرساخته در فر يتهو .)Holsti, 1982: 75(دهنديگذاري شكل مياستسكه به تصميمات 

كند و يص مو اهداف خود را مشخّ يگراند رات خود ازتصوّ يالمللينبي در عرصه يگراست كه باز يتهو يناست. در چارچوب ا
است كه آنها براي هم قائلند نه  ييبراساس معنا هادولت ياندهد. در واقع روابط ميم را شكل يگرانپردازد و رابطه با ديبه كنش م

 يتانگاران واقعبراي سازه .)Jack et.al, 1988: 227( شوديم يلمهم تبد يموضوع به يتكه هو ينجاستو در ا .براساس قدرت
 ياجتماع يعرصه  ينهاي ايژگياست و شاخصه و و يگرانباز متقابل در تعامل ين يافتهساخته، كه امري تكو يشنظام نه امري از پ

كنند. از منظر مي رات ذهن خود عملها و تصوّيدهها و ادر تعامل متقابل خود براساس سازه يگرانشود. بازمي تعامالت ظاهر يندر ا
منظر  ين.از ا)106: 1378(ذوقي،  اقتصادي كنشگران اند و نه صرفاً نقشي  يفاكنندهجامعه شناخت و ا يها كنشگران، كنشگرانآن

 گيريمياست، تصم يو فرهنگ يخيتاري تجربه  ي،اي از عوامل ذهنپيشينه بر يران براساس هنجارها و قواعد كه خود مبتنكنشگ
ران گمتفاوت و گاه متضادّ كنش شوند، منافع و اهدافيم يبراي كنشگران درون يريپذجامعه يقكه خود از طر ين هنجارها. اكننديم

كه قواعد  است بازي يكالملل چونان يناز نظر آنها روابط ب .)Rosenau, 2001: 95( هندديكرده و به آن جهت م يفرا تعر
 يرشود، تفسيچارچوب قواعد بازي به آن داده مكه در ييبازي براساس معنا يندر ا يخودش را دارد. هر نوع كنش خاصّ

  ).266: 1384(آليسن، شوديم

                                                            
1-Paradigm 
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ن از گيرندگاها و تصميمفرآيندهاي شناختي و اجتماعي است كه رهبران دولت انگاري، سياست خارجي بازتابي ازر سازهظاز ن   
كنند. در درون اين فرآيند است كه هويت خود، دوستان، دشمنان و تهديدها تعريف و تصميم گرفته طريق آن واقعيت را درك مي

اي ههويت ملّي بنيان نهاده شده است. سياستشود تا عمل ممكن انجام شود. در كل سياست خارجي مؤثّر بر احساس مشترك از مي
گيرندگان آن را طرّاحي مي كنند و كه تصميم -شودي سياسي گفته مي اي مشخّص از عقايد درباره ي جامعههويتي كه به مجموعه
- ي سياسترگيدر شكل -خارجي را بسيج كننددهند تا احساس همبستگي براي مشروعيت بخشي به سياستمورد استفاده قرار مي

ساز خارجي ابزاري هويتعا كرد كه سياستتوان ادّمي كالندر نگاهي ).  3: 1392خارجي نقش محوري دارند(ساعي و احمدزاده، 
در  انگارانسازهكند. در آراي ي را تعريف مييند منافع ملّآاين فر و طيّمي سازد ص است كه مرزهاي ميان خود و ديگري را مشخّ

حدان و دشمنان تقسيم كرد. توان به متّها را ميو دگر بودگي، ديدگاهاي بسياري مطرح شده است. ديگري ها، هويتخصوص ايده
رفت. فرض ناشي از جهان بيروني واقعي پذيپيشي را به منزله ها پساكماليستو  هاكماليستتوان دوگانگي مي تركيهدر ارتباط با 

ود دو وجي المللي است. در اين اثنا، هنگامي كه درباره ي هميشگي سياست بينويژگ ،كه اين دوگانگيه آندر خور توجّي نكته 
در واقع، فهم . كندزمان خارج و داخل را مطرح ميي بحث مي شود، به شكل توأمان، پيدايش همطرف مخالف در درون مرزهاي ملّ

فهم و توان بنابراين ميتي قابل فهم است. نسبت به سياست خارجي، از طريق رهيافت مبتني بر تمايزگذاري هوي تركيهرويكرد 
يل قرار ، مورد تحلمنطقههاي رفتاري و گفتاري اين كشور در مواجهه با ه به كنشبا توجّ را  هاها و پساكماليستكماليستدريافت 

  .داد

  ي تركيهخارج ياستس .1

  ها. كماليست1-1

 يپس از الغاي خالفت عثمان .بود سمخارجي آن مبتني بركماليول سياست اص هايي است كه از زمان تأسيس،تركيه يكي ازدولت
ب هاي انقالها از ارزشجاي آنرا حذف و به گرييو صوف يعرب ياتادب اسالمي، آتاتورك آموزش يني،رديجمهوري غ يتبراي تثب

 يجيحذف تدر يسم،كوالرس يتآتاتورك در تثب ياهداف اصل ).Taspinar, 2008: 5( جمهوري الهام گرفتي  يندهآ فرانسه براي
بود  ياآتاتورك به اندازه يتارزش و اهمّ يهتركي در درون جامعه شد.يخالصه م يبا دولت مدرن غرب يهدولت ترك يقاسالم و تطب

 ياستس يريگشكل يبه عنوان گفتمان غالب مبنا يسم،رو گفتمان كمال ينشد. از ا يسمكمال ايدئولوژي به يلاو تبد يدئولوژيكه ا
يت اهمّ يهترك يوحدت ملّ  ي،عثمان يامپراتور يپس از فروپاش .يدآن كشور مطرح گرد يمنافع ملّ ينمأجهت ت يهترك خارجي و يداخل
همسو شد تا  يغرب ميوناليسبه ناس يشكشور با گرا يو فرهنگ يمنافع اقتصاد تأمين جهت يمبر پان تركس يمبتن ييگرايو ملّ يافته
 يهترك رو يناز ا دنبال شود. ين غرب به آسانشدن در تمدّيرفتهو پذ ييت اروپاملّ يكعنوان  به شدنبه هدف شناخته يابيدست
گرا، يملّ ديجد يتمدرن با هو يملّدولت يلمستقل از مالحظات غرب داشته باشد. با تشك غرب آسيادر ياست خارجيتوانست سينم

 يغربنتمدّ در امو ادغ ياسالمي نطقه نداشته و مستلزم گسست از گذشته ب به متعصّ ياق احساس تعلّ يگرد يهو سكوالر ترك گراغرب
ها به دنبال صلح در داخل و خارج يستكمال (Tombuş &Aygenç, 2017: 4-5).بودساالر قانونمند مردم دولت يكدر قالب 
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غرب  يبردراه يبه غرب داشته و در فضا يديشد يدهه، وابستگ ينچند يهترك يخارجياستس ييگراه به اصل غرببودند وبا توجّ
).در تفكّر كماليستي، منطقه ي خاورميانه اولويت نخست براي سياست خارجي تركيه نبود. بر 204: 1380ند(طاهايي، شديم يفتعر

جي راين اساس ويژگي مهم سياست خارجي تركيه اين بوده كه تركيه را از كشورهاي منطقه و مسائل آن دور نموده و سياست خا
در حقيقت سياست خارجي سنّتي و كماليستي صلح  .)Fuller, 2004: 52(اين كشور را هرچه بيشتر به سمت غرب نزديك كند 

ها ي كماليستخارج ياستس شد. به طوركلّيدر خارج و داخل، همكاري با غرب و توجّه نداشتن به شرق و غرب آسيا را شامل مي
  توان به اين شرح ليست نمود:را مي

تا قبل . يفرهنگ ي و، فكري، اقتصاديتيغرب از ابعاد امن يايبا دن ييو همگرا يستيبه همز يلغرب محور و تما ييگراجانبه يك -
  . خارجي اينك شور بر مبناي رويكرد نظري نئورئاليستي قابل بررسي استازپايان جنگ سرد سياست 

از  يمندجهت بهره ي،اقتصادي در حوزه  ه دخالت صرفاًالبتّ يانه.خاورم مداخله در امورو عدمهمسايگان شرقي ه نداشتن به توجّ -
 ه قرار گرفت.كشورها مورد توجّ ينگسترش مناسبات با ا يانه،خاورم يكشورها ينفت يدرآمدها

 روابطي توسعه و  منطقه يكشورهاي روابط دو جانبه با همه ي منطقه، توسعه  يكشورها يانم يهااز مداخله در مناقشه يزپره -
  ).Altunışık, 2009: 185( منطقه يبا كشورها يو تجار ياقتصاد

دهه تالش كردند بدون توجّه به موقعيت جغرافيايي و فرهنگي  8براساس بنياني كه آتاتورك گذاشت، پاسداران ميراث او بيش از 
ت نطقه ي خاروميانه اولويت نخست براي سياسخود، در درون نهادهاي غربي و اروپايي جاي بگيرند. بنابراين در تفكّر كماليستي، م

خارجي تركيه نبود زيرا پيوستن به خانواده ي بزرگ اروپايي به عنوان يك هدف راهبردي سبب شده بود كه اين كشور همه ي 
بزرگ  هايكار بگيرد. در سايه ي اين هدف، منطقه ي خاورميانه به عنوان منشأ بحرانهاي خود را براي رسيدن به آن بهتالش
خارجي سنّتي و كماليستي صلح در خارج و المللي، چندان جايگاهي در عرصه ي سياست خارجي اين كشور نداشت. سياستبين

  شد. داخل، همكاري با غرب و توجّه نداشتن به شرق و منطقه ي خاروميانه را شامل مي

  هاپساكماليست .1-2

ي رهاي دروني و بيروني فراواني است كه بخش اعظمر از متغيّثّأحزب عدالت و توسعه مت دولت برگرفته از خارجياستراتژي سياست
قرار دارد. » غربي شدن آنكارا«يند طوالني آو فر »محيط سياسي و حكومتي تركيه«ها ريشه در دو عامل گيري آنجهتي از نحوه 

، يگيري سياست خارجي از قبيل شوراي امنيت ملّند شكلثيرگذار در فرآيأساخت سياسي تركيه، قانون اساسي و وجود نهادهايي ت
پارلمان، نخست وزير، رئيس جمهور و ارتش باعث شده است كه استراتژي سياست خارجي اين كشور در دادگاه، قانون اساسي، 

م عدالت و ي حزب حاكهااستراتژيست هچگونگي توجّ يانميك محيط تقابل و تعامل با افكار كماليستي تنظيم و اجرا گردد. در اين
-ياستها و نظاميان در سهاي متفاوت كماليستتوسعه به ساخت سياسي تركيه و اينكه به چه نحو اين تعارضات داخلي و خواسته

بر  گرفير شثيأو آمريكا ت اروپاي حاديه هايي مانند اتّنقش قدرت ين،ه است. عالوه بر اقابل توجّ ،شودخارجي تركيه به كارگرفته مي
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از طرفي به دليل تالش (Tombuş &Aygenç, 2017: 3-4).  دارد هاي حزب عدالت و توسعه در تركيهاستراتژيستي  نامهبر
اروپا  تأثير اتّحاديه يهاي اين كشور خواه ناخواه تحتي اروپا، سياست شدن به استانداردهاي مورد نظر اتّحاديهتركيه براي نزديك

سپتامبر، تركيه سعي كرده تا از طريق همراهي با  11دليل تغييرات ساختاري در خاورميانه پس از قرار گرفته و از سوي ديگر به 
اي در نظم جديد خاورميانه جايگاه مناسبي به دست آورد (شريفي ترين كنشگر فرامنطقهراهبرد كالن اياالت متّحده، به عنوان اصلي

اديه حب عدالت و توسعه در تركيه، روند مذاكرات براي الحاق اين كشور به اتّ رسيدن حزبعد از به قدرت). 127: 1392منش، و دارابي
ه به عقيدآغاز شد. روندي كه منجر به بازنگري در قانون اساسي و ساخت سياسي آنكارا گرديده است و  2005اكتبر  13اروپا از ي 

 تا هرگونه شكّاند ي تالش كردهطور جدّه همواره ب هاپساكماليست .وارد دوران پساكماليستي كرده است ، تركيه را تقريبا1ًآلتونيشيك
د. همچنين در مسائلي مانند بهبود اوضاع اقتصادي و نبرطرف سازشان  هاياليتو ترديد دستگاه نظامي را نسبت به اهداف و فعّ

يه ها و نظاميان تركبه كسب اعتماد الئيك، ي خاورميانه اروپا، ناتو، آمريكا و  منطقهي حاديه اتّ در قبالسياست خارجي رويكرد 
ها به بازنگري در ايدئولوژي كماليسم و هويت كماليستي مشهور هستند كه بيشتر پساكماليسم .)Altunışık, 2009: 11(اندپرداخته
ر دوران جديدي د هاي آن براي تغييرات جديد را بايد از اين عنوان كمك گرفت و عنوان پساكماليسم اشاره به اين دارد كهويژگي

 1980در دهه » تورگوت اوزال«هاي هاي بارزي با گذشته دارد. دوراني كه با سياستحيات سياسي تركيه آغاز شده است كه تفاوت
با ائتالف  1996الدّين اربكان از مؤسّسان حزب رفاه ادامه يافت. در سال توسط نجم 1990) و در دهه ي 1394قهرمان پور، آغاز شد(
توسّط ارتش  1997وزيري تركيه رسيد. اربكان در سال ه و حزب راه راست به رهبري تانسو چيللر، اربكان به نخستحزب رفا

و با پيروزي  2002در سال  ).Rabasa and Larrabee, 2008: 42(حزب رفاه منحل گرديد  1998مجبور به استعفا شد ودر سال 
قدامات اهاي پساكماليستي با شتاب بيشتري به راه خود ادامه داده است. حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلماني تركيه، سياست

حزب تاكنون از انكار  ينشود. هر چند ايها محسوب ميستاصالحات شده كه جزو خطوط قرمز كمال يحزب منجر به برخ ينا
دالت حزب ع اين با وجود شده است. يسمپساكمال يتكه انجام داده باعث تقو يمجموعه اقدامات ياجتناب كرده، ول يسمالكم يرسم

رار داده است. ق يرا مورد بازنگر يسمسكوالر يو حتّ يگريانقالب يي،گرادولت يوناليسم،ناس ير؛نظ يسماصول كمال يو توسعه برخ
ا قبرس، كردها و روابط ب ي لهأمس يبرا يحلّراه يقطر ينكاسته و از ا يهدر ترك يوناليسماست نكرده از شدّ يحزب همواره سع ينا

بود كه  ييهاتيسباعث خشم كمال يداًها، شديسمپساكمال يبرا يالمللينب يتاقدامات ضمن مشروع ينكند كه ا يداپ يونانو  انارمنست
  .)23: 1388ي، قاسم( بود ين شدهاصول عج ينبا ا يت آنهاهو

ه شده بود. احزاب و رتركيد جديد واقتصادي وحقوقي سياسي تغييرات موجب اتّحاديه ي اروپا از بعد خارجي نيزفشارهاي    
ا ب س آنها حزب عدالت و توسعه در طرف ديگر. اين حزبأنيروهاي كماليست در يك طرف بودند و نيروهاي پساكماليست و در ر

به  ي جرياني كه با سكوالريسم اقتدارگرا ؛في كنداصلي پساكماليسم معرّي خود را نماينده  توانست برخورداري از دولت قدرتمند
ته كرد كه نتوانسهم ميها را متّدانست و كماليستارث رسيده از آتاتورك مشكل داشت و آن را مخالف دموكراسي و حقوق بشر مي

اردوغان براي ايجاد  عمل بپوشاند.ي اروپا بود، جامه ي حاديه اتّشدن و پيوستن به است به بزرگترين آرزوي مصطفي كمال كه غربي
                                                            
1-Altunışık 
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اروپا و تغيير حقوق جزايي و قانون اساسي ي حاديه اي از اقدامات نظير آغاز گفتگوهاي الحاق به اتّ ها به مجموعهموازنه با كماليست
كردها و كشتار آنها  ي لهأاتولي مركزي، طرح مسدر آن 1سبز اقتصادو كاهش نقش نظاميان در سياست، تقويت نهادهاي مدني، تقويت 

 ؛ها بوداقتصادي در برابر كماليست -ها دست زد. پيامد اين اقدامات ايجاد ائتالفي سياسيو جذب برخي كماليست 1980 ي در دهه
زاده و ينيچگ( شدر ميتتر و گستردهي پيوسته قويهاي حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلماني و محلّائتالفي كه با پيروزي

ه تر در جهان اسالم و عرصوقفه در تالش براي رسيدن به جايگاه شايستهتركيه بي ).Çakır &Akdağ, 2016: 6و 4: 1389اندام، خوش
الملل است و سعي در گسترش نفوذ خود در روابط با كشورهاي اسالمي و غرب آسيا دارد كه اين سياست تركيه ي روابط بين

در دفتر يادبود آتاتورك اين  2013شود. در همين راستا، اردوغان در ماه آگوست گرايي(رويكرد پساكماليستي) ناميده مينوعثماني
ريه نيز هاي سواي و جهاني است. او در بحبوبه ي درگيريشدن به قدرتي منطقهنويسد: تركيه با عزمي جزم در حال تبديلگونه مي

ا را در اصول ههاي پساكماليستتوان ويژگيتواند پر بزند. بنابراين مياي نميغرب آسيا حتّي پرندهگفته بود: بدون اجازه ي ما در 
كسب رضايت نسبي از اين سياست در غرب و  -2عملياتي كردن سياست صفر كردن مشكالت با همسايگان  -1زير خالصه كرد: 

هاي توسعه ي روابط هماهنگ با قدرت -5سالم به اندازه ي غرب پذيرفتن اهمّيت جهان ا -4پذيري براي سازگاري انعطاف -3شرق 
محور است و از هر قابليت پيراموني براي ارتقاي خود طلب و منافعجهاني. اين رويكردهاي پساكماليستي بيش از هر چيز فرصت

در آن براي خود جايگاه كشور  خواهد با ادبيات و پوشش نرمجويد. نقطه ي منازعه نه غرب، بلكه خاورميانه است كه ميسود مي
رهبر و الگو تعريف نمايد. در اين راستا رهبران حزب عدالت و توسعه براي پيشبرد اهداف خود به دكترين عمق استراتژيك و به 

  ود. شصفر كردن اختالفات با همسايگان تأكيد داشتند كه به علّت مرتبط بودن با اين پژوهش به صورت مختصر به آن پرداخته مي

  يگانو به صفر رساندن اختالفات با همسا يكعمق استراتژ يندكتر.1.2.1

اتي حول به بحث حي» عمق استراتژيك«ترين اثر خود با عنوان پرداز سياست خارجي نوين تركيه، در مهمود اوغلو به عنوان تئوريداو
اين باور است كه اين كشور داراي عمق استراتژيك تركيه پرداخته و بر » هاي تاريخيمؤلّفه«و » هاي جغرافياييمؤلّفه«دو محور 
اي است. از ديد وي، تركيه به دليل موقعيت منحصر به فردش، توانايي به عهده گرفتن رهبري را در چند منطقه از جمله  گسترده

 يدكأنامتعادل است و ت يهكتر يخارجياستس گويدي. او مميانه و مديترانه داردي خزر، خليج فارس، آسيايخاورميانه، بالكان، حوزه
 يثمانع وريامپراتي محدوده  يقايعنيو شمال آفر يانهكشور را از خاورم ينو نگاه به غرب، ا يكااز حد به روابط با اروپا و امر يشب

ها حضور داشته خود تعامل و در آن يرامونمناطق پ يزمان با همهبتواند هم يدبا يهترك يخارج ياستس يو يددور كرده است. از د
 يگرباز يك شدن به يلو تبد يهترك يعمق راهبرد يشافزا يرا برا ينهحاضر شود و زم يزن يقااگر فرصت باشد در آفر بيباشد، حت

 يعثمان يخارجياستو س يتبر هو يدتأك ينهم يلبه دل ايدش .)Davutoglu, 2010( فراهم سازد يندهسال آ 20در  ير جهانثّؤم
در  يعثمان ينفوذ امپراتور يخيتار ياگراح يدياجد گرايييعثمان ينوع يدهندهيجاز منتقدان، داوود اوغلو را ترو ياست كه برخ

                                                            
 يزانم ينردر كمت محيطييستز هاييبكه در آن خطرها و آس يدر حال آيديم يدپد يو عدالت اجتماع يشرفتهپ يهاانسان يزندگي  يهاست كه در سا ياقتصاد سبز، اقتصاد ‐1 

اقتصاد  يوع(سازگار با بوم) بنا نهاده شده است.اقتصاد سبز ن ياز اقتصاد بوم يو آگاه پاياتوسعه ي  يهاست كه بر پا ي اقتصاديتوسعه  يااقتصاد  يكممكن است. اقتصاد سبز 
 ).Lynn et. al, 2016( ستا يطيمحي  يهبدون تجز يدارپاي و توسعه  يكياكولوژ يكمبودها يطي،با هدف كاهش خطرات مح
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 يد، داراخو خاصّ يخيو تار ياييجغراف يتموقع يلبه دل يهترك :در كتاب مذكور معتقد است ي.وداننديم يهترك يخارج ياستس
. او نامديم يمركز يهاها را قدرتكه آن دهديقرار م يكوچك يكشورها ي در زمره يه راترك يلدل يناست، به هم يكعمق استراتژ

 ياطقهاست و نه من يمركز يكند؛ چرا كه كشور يانهخاورم يادر بالكان  ياخود را محدود به نقش منطقه يدنبا يهمعتقد است كه ترك
 يد. از ددهديم يكاستراتژ يتالملل اهمّينكشور در نظام ب ينبه ا هك يزيكند؛ چ ايفامنطقه ينرا در چند ينقش رهبر يدباين و بنابرا

ق دارد لّتع ياهس يايفارس و در يجخل يترانه،و خزر، مد يمركز يايبالكان، قفقاز، آس يانه،مناطق خاورمي به همه  يهداوود اوغلو، ترك
 دكترين به«طبق  خود كسب كند. يبرا يك جهانياستراتژ يترا به عهده گرفته و اهم ينقش رهبر توانديمناطق م يناي و در همه 

المللي پيدا كند، يت استراتژيك بينشود و اهمّ اي تبديل، تركيه براي اينكه بتواند به رهبر منطقه»صفررساندن مشكالت با همسايگان
 ,Reynoldsو 1: 1390بردارد (صولت،  هاي فيمابين را ازميانالفبايد با همسايگان خود روابط دوستانه برقراركرده، مشكالت و اخت

ترين هدف تركيه در اين چارچوب، رسيدن به بيشترين ميزان همگرايي و همكاري همسايگان با اين رويكرد اصلي ).11 :2012
اقتصادي و جستجوي  هاي موجود و افزايش ثبات در منطقه از طريق وابستگي متقابلها و تنشزدودن همه اختالف«است: 
هاي ميان فرهنگي با ايجاد گفتمان و فهم هاي مثبت و ايجاد پلها با تشويق اقدامهاي حل اختالفهاي ابتكاري و كانالمكانيسم
لين شرط ها و نظريات، اوّكردن اين دكترين).براي عملياتيDavutoglu,2010: 13(ابزار و اهداف اين سياست هستند » مشترك

رچوبي ها را پوشش بدهد؛ چااز اولويت ال است كه براي اهداف سياست خارجي تركيه، طيفي گستردهتن يك ديپلماسي فعّالزم، داش
  كند عبارت است از:كه اين ديپلماسي در آن عمل مي

  .دآينمي دستامنيت مورد نظرتركيه كه بازي با حاصل جمع صفرنيست يعني به بهاي كاهش امنيت كشورهاي ديگر به 	-

  شوند. فصلوحل سياسي وهمكاري ديپلماسي با بايد و تواندمي ومشكالت مسائل همه كه گفتمان ازاين دفاع	-

  .وابستگي متقابل اقتصادي كه با توجه به اهميت صلح وثبات در رويكرد جديد ضروري است	-

  .)Davutoglu, 2010: 14(توازن فرهنگي واحترام متقابل 	-

 يخارجطو رواب يدادن بازمستقل نشان يبرا يهتركدولت تالش يد، آيبه چشم م يگريد يزاز هر چ يشب يپلماسيد يناآنچه كه در 
اهللا گولن از رهبران تبعيدي تركيه فتحاما  را داراست. يعمستقل و مدّ  يخارجياستسي  يوهش ي يكعاكه ادّ يخود است به طور

 ها را در چهار عامل خالصه كرده است:خارجي و داخلي پساكماليست انتقادات و نقطه نظرات خود درمورد سياست

د و تمركز ها دخالت كن) حزب حاكم بايد در مسائل داخلي تركيه مانند پايان دادن به نظارت و سرپرستي ارتش در بيشتر سياست1
هاي خارجي باشد در حالي كه اجوييتواند به دنبال ماجرنگذارد و حزب حاكم نمي» پ.ك.ك«خود در مسائل داخلي را صرفاً بر 

  مشكالت فراوان داخلي با احزاب كُرد و همچنين اختالفاتي با ارتش ايجاد شده است.
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 هاي آشكار و)حزب حاكم با تالش زياد، خواهان تقويت بيشتر روابط با آمريكا و اتّحاديه ي اروپا است در حالي كه خصومت2
ركيه آميز براي آينده ي تتوان به عنوان يك بازي مخاطرهاي جديد سازمان ملل عليه ايران را ميهپنهان با اسرائيل و مخالفت با تحريم

  در نظر گرفت.

هاي ترك را ) حزب حاكم بايد رابطه با آسياي مركزي را در اولويت خود قرار دهد و ساختمان اتّحاد استراتژيك با جمهوري3
  خاورميانه و شمال آفريقا متمركز شده است.پيگيري كند ولي حزب عدالت و توسعه بيشتر بر 

) در نهايت گولن، حزب عدالت و توسعه را براي ناديده گرفتن نفوذ در حال گسترش ايران در مناطق خاورميانه، شمال آفريقا و 4
  ).Çakmak, 2012(آسياي مركزي مورد انتقاد قرار داده است 

ه در سال ك داشتاست براين مبنا قرار  گيران تركيه بودهتصميمك مورد نظر آنچه كه در چارچوب رويكرد دكترين عمق استراتژي   
 اروپا، بهي حاديه كردن تمام الزامات و معيارهاى ضرورى اتّهمزمان با صدمين سالگرد تأسيس جمهورى، تركيه با برآورده 2023

اى هكند. در زمينهود در صلح كامل زندگى مىيكى از اعضاى كامل آن تبديل خواهد شد. در اين سال تركيه با تمام همسايگان خ
لى ااى و امور جهانى بازيگرفعّاقتصادى و امنيت مشترك با همسايگان خوددر تفاهم كامل است. در ايجادترتيبات امنيتى منطقه

ؤياى محسوب شده و در ميان ده اقتصاد برتر دنيا قرار خواهد گرفت. به عبارت ديگر، براساس منطق عمق استراتژيك، ر
و  20جي . اگر چه آنكارا در حال حاضر يكى از اعضاى گروهاست ق كامل تمام اهداف اقتصادى و استراتژيكبودهغلوتحقّوداوودا

كه شرايطى ايجاد شودتا اين كه تركيه بتواند خود را در اين  بودغلواميدوار ي داووداوشود،ولاقتصادبزرگ دنيا محسوبمىهفدهمين 
ي اداركه گرايانهيسياست نوعثمانامّا  .)Sönmez, 2018و 7: 1394نيا و همكاران، (دانشل قرار دهدور اوّزمينه در جايگاه ده كش

ست، ا نفوذ در آسياي مركزي، شمال آفريقا، بالكان و خاورميانهي كاهش تنش با همسايگان، سياست توسعه  ؛چند اصل از جمله
زني تركيه از طريق اين قدرت چانه) 2016سال  تاغلو (نخست وزير تركيه ور سياستمداراني چون اردوغان و داود ابرخالف تصوّ

در مي  ههاي بشر دوستانه به غزّيل در خصوص كشتي حامل كمكئسياست افزايش چنداني نيافت. اختالفات شديد تركيه با اسرا
-ريكا، كودتا ي موقّت در تركيه و سركوبو آم روسيه اب اختالفات مكرّر،سياست تركيه در قبال كردها، داعش و بحران سوريه، 2010

- ولوژيك به سياستئگرايي طعمي ايدبه محذورات آن در ارتباط با غرب انجاميد. نوعثماني هاي هدفمند از جانب دولت اردوغان

درمجموع  .نفوذ تركيه داشته استي ر سياستمداران ترك مانعي عمده در افزايش قدرت و حوزه خارجي تركيه داده كه بر خالف تصوّ
توان گفت كه سه عامل دين، امنيت و اقتصاد موجبات همكاري بين اين كشور گري تركيه در خاورميانه ميپيرامون سياست نوعثماني

ا بعد از بهار عربي و بحران سوريه، ساخت، امّو ديگر كشورهاي خاورميانه را تا پيش از شروع بهار عربي در خاورميانه فراهم مي
ين اند. چرا كه برداشت سكوالر تركيه از دريقا اين عوامل به مسائل اساسي بين تركيه و كشورهاي عرب تبديل شدهعراق و شمال آف

ترين عامل هاي ديني كشورهاي مصر، تونس، عراق و سوريه همخواني نداشته و همچنين فقدان امنيت به عنوان مهمبا برداشت
ياست هاي اساسي در سربستان در عراق، سوريه و ليبي موجب پيداشدن چالشهاي مستقيم تركيه و عثباتي به دليل دخالتبي

  .گري در اين منطقه شده استنوعثماني
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  يهتركي دولت خارج ياستدر س يميپارادا يفتعلل ش. 2

دهد كه تحليل تغييرات دو دهه ي اخير در سياست تاكنون نشان مي2002تر سياست خارجي تركيه از سال تر و عميقبررسي دقيق
شود بخشي از واقعيت ناديده خارجي اين كشور تنهابراساس متغيّرهاي داخلي و يا خارجي از جامعيت برخوردار نبوده و باعث مي

نخبگان  ها ناشي از برداشت متفاوتها در سياست خارجي پساكماليسترويكرد و تغيير پارادايم رسد تغييرگرفته شود. به نظر مي
اي است كه هم تحت تأثير شرايط و عوامل داخلي اين كشور المللي و منطقهاين تفكّر و سران حزب عدالت و توسعه از واقعيات بين

پاي دّ توان ردر نظريات داوود اوغلو ميپرداز اين تفكر است. ترين نظريهباشد. داوود اوغلو مهمو هم شرايط و فاكتورهاي خارجي مي
ترين آنها صو كاركردگرايي از مشخّ 1انگاريالملل را به خوبي تشخيص داد كه نظريات مربوط به مكتب سازهنظريات روابط بين

ي و حتّ ي و غيرسياسيهاي فنّا همكاري در زمينهكنند و معتقدند بكيد ميأهاي بخشي بين واحدها تكاركردگرايان بر همكاري.هستند
ين توان بهاي سياسي، همكاري در آنها با موانع كمتري روبرو است) ميهاي كم نسبت به حوزهاسيتاقتصادي (كه به دليل حسّ

هاي به حوزهي و اقتصادي هاي فنّچرا كه به مرور زمان همكاري ؛واحدهاي سياسي همگرايي و همكاري سياسي نيز برقرار كرد
ابل قتأكيديكهدرسياستخارجيتركيهبروابستگيمت		.)Dagi, 2005: 11(شودكند و صلح و ثبات برقرار ميسياسي نيز گسترش پيدا مي

ين امّا دراين ب. توان در همين راستا ارزيابي كردگيرد را ميي با وجود موانع سياسي صورت مياقتصادي و تالش براي حفظ آن حتّ
نگري، قابليت بيشتري براي تحليل تغييرات پارادايمي سياست انگاري به دليل وسعت ديد و چندبعدي بودن و عمقنظريه ي سازه

  خارجي در دوران موسوم به پساكماليستي در تركيه دارد.

غرافياي ريخ و جر از مذهب، تاثّأكنند و معتقدند فرهنگ كه خود متكيد ميأانگاري به نقش فرهنگ در روابط خارجي تنظريات سازه   
يت فرهنگ در اين ديدگاه و به تبع آن ه به اهمّبا توجّ  .)Onis, 2004( كندي در سياست خارجي بازي ميمشترك است، نقش مهمّ

گردند. بر همين اساس است كه داوود اوغلو يت بااليي برخوردار مياي و همسايگان از اهمّتاريخ و جغرافيا، هويت منطقه ،مذهب
و تركيه به  گيردهايي از آسياي ميانه و قفقاز را در بر ميدهد كه خاورميانه و بخشني براي تركيه پيشنهاد مينفوذ تمدّي يك منطقه 

 .)1390(صولت،  روندها را در اين مناطق بازي كندي دار امپراطوري عثماني بايد بتواند نقش رهبري و هدايت كننده عنوان ميراث
همزمان عوامل مادّي و غيرمادّي در تحليل تأكيد كرده و همچنين عالوه بر سطح كالن، به نقش عوامل  انگاري بر نقشنظريه ي سازه
  ).Jackson & Nexon, 2012: 8(پردازد خرد نيز مي

توان در ميبه بعد را  2002انگاري، عوامل مادّي تأثيرگذار در شيفت پارادايمي سياست خارجي تركيه از باتوجّه به نظريه ي سازه    
 يدجد يو بورژواز يمدني رشد جامعه عامل مادّي داخلي كه تحت عنوان -1دو دسته عوامل مادّي داخلي و خارجي تحليل نمود.

را بسياري از تحليلگران سياسي نشانه ي نارضايتي جامعه  2002شود.پيروزي حزب عدالت و توسعه در سال يايي شناخته ميآناتول
بورژوازي جديد آناتوليايي برآمده از اصالحات  ).Meral and Paris, 2010: 75(دانند ليستي و سكوالرها ميي تركيه از نخبگان كما

اوزال به پشتيبان اصلي اقتصاد بازار و ادغام تركيه در اقتصاد جهاني مبدّل شد. ظهور بورژوازي تازه در تركيه باعث شد حزب عدالت 
                                                            
1-Constructivism 
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. تأثير اين گروه در سياست خارجي تركيه نمايان است به )Rithink, 2013: 10(يل شودو توسعه به يك موتور سياسي نيرومند تبد
كه اقتصاد، محور اصلي سياست خارجي اين كشور شده است. در تركيه بخش خصوصي از يك سو بر بازرگاني خصوصي طوري

وپا و گسترش روابط با روسيه، يونان، ايران، همراه با حكومت تأكيد دارند و از طرف ديگر خواستار الحاق تركيه به اتّحاديه ي ار
ارمنستان و چين هستند. اين گروه عالوه بر نقش مؤثّرشان در كاهش قدرت نظاميان در كشور تأثيرات مهمّي در موافقت برخي از 

  شوند.مي عوامل مادّي خارجي كه خود به دو عامل تقسيم-2اند.كشورهاي اروپايي با الحاق تركيه به اين اتّحاديه داشته

اي را براي : حمله ي آمريكا و متّحدانش به عراق و افغانستان عواقب ژئوپليتيك ناخواستهانداز در حال تغيير خاورميانهچشمالف) 
كشورهاي خاورميانه به همراه داشت. از طرفي باعث افزايش قدرت و نفوذ ايران در خليج فارس، عراق و لبنان شد و از طرف ديگر 

اي، هاي جديد منطقهعراق و ايجاد اقليم خودمختاركُردي در شمال اين كشور را به دنبال داشت. همچنين پوياييتغييرات در 
دراين شرايط تركيه نياز داشت . )Meral and Paris, 2010: 80(هاي تجاري جديدي براي كشورهايي مانند تركيه فراهم نمود فرصت

ندگان آن كنكنندگان انرژي و مصرفها ميان تأمينآسيا تجديدنظر كند. از طرفي تنشهاي خود در قبال منطقه ي غرب تا در سياست
هايي براي ايجاد روابط و ثبات انرژي براي خود به وجود بياورد. از طرف ديگر فرصتي را براي تركيه فراهم نمود تا از طريق آن، راه

ر كُردهاي تركيه به بزرگترين نگراني اين كشور تبديل شد. دولت نگراني مسأله ي كُردها و تأثير استقالل كردستان شمال عراق د
تركيه از طرفي سعي دارد با بمباران مواضع پ.ك.ك در شمال عراق، ضمن تضعيف اين گروه، حكومت اقليم را از حمايت از آن 

ك و همراه سازد تا از آن به عنوان باز دارد و از طرفي با برقراري روابط گسترده ي تجاري با اقليم، حكومت اقليم را به خود نزدي
  ابزاري براي فشار به دولت مركزي عراق و نيز ايران استفاده كند.

هاي مذهبي شيعه و سنّي در خاورميانه، تنش ايران هايي مانند تنش در فلسطين، تنش: تنشهاي مداوم در همسايگي تركيهتنشب) 
باغ و بويژه جنگ داخلي سوريه همه ي، تنش ارمنستان و آذربايجان بر سر قرهگانه ي ايرانو اعراب بر سر خليج فارس و جزاير سه

وجهي دوران كماليستي را كنار گذاشته و سياست خارجي چندوجهي را در باعث شد تا اين كشور در دوره ي جديد، رويكرد يك
وذ المللي و نفها به وجهه ي بيني در اين تنش). تركيه از طرفي سعي كرد با ميانجيگر122: 1393نژاد، پيش بگيرد (باقري و نوروزي

اي خود بيفزايد و همچنين مشروعيت خود در داخل را نيز تقويت نمايد. اگر چه مشاهدات واقعي در مسائل روز خاورميانه منطقه
رجي درگير در اين ها و يكي از عوامل خادهد كه تركيه در اين مورد موفّق عمل نكرده و عمالً خود، بخشي از اين تنشنشان مي

مسائل بوده است. اين امر خصوصاً در مورد بحران سوريه بيش از پيش خود را نشان داده و تركيه به عنوان نيروي نظامي خارجي 
اي كه مخالفت دولت سوريه و بسياري ديگر از بازيگران داخلي و خارجي در برخي از مناطق سوريه حضور نظامي دارد. مسأله

  به دنبال داشته است.بحران مذكور را 

دهي و نيز تغيير اي نيز به اندازه ي ساختارهاي مادّي در شكلساختارهاي هنجاري و انگاره انگاري،: از منظر سازهعوامل غيرمادّي   
عوامل توان در دو دسته ي كلّي؛ عوامل غيرمادّي داخلي و پارادايم سياست خارجي كشورها مؤثّر هستند. اين عوامل را نيز مي

ترين عامل داخلي تأثيرگذار در شيفت پارادايمي سياست خارجي انگاري، مهمغيرمادّي خارجي جاي داد.باتوجّه به نظريه ي سازه



                               97                                                                                اي تركيه؛ داليل و پيامدهاي منطقهخارج ياستدر س يميپارادا يفتش
 

توان گفت هنجارهاي نخبگان پساكماليست و در رأس آنها دانست. مي» هنجارهاي نخبگان پساكماليست«توان ها را ميپساكماليست
گيري آنها بيشتر از هر چيز ديگر در تغيير پارادايم سياست خارجي تركيه تأثيرگذار بوده است. تا صميمحزب عدالت و توسعه و ت
). 1393و همكاران،  يآباددولتخارجي اين كشور به شدّت متأثّر از افكار و هنجارهاي داوود اوغلو بود (ساليان اخير روند سياست

وود اوغلو آشكار شد و عدم تحمّل افكار داوود اوغلو توسّط اردوغان به استعفاي اوغلو امّا به تدريج آثار اختالف بين اردوغان و دا
منجر شد كه بعد از تببين تأثيرات رويكرد داوود اوغلو بر سياست تركيه، در بخش  2016وزيري تركيه در ماه مي سال از نخست

ست خارجي انداز سياتركيه اشاره مي شود.بايد گفت چشمگيري به اين اختالفات و تأثيرات آن بر سياست داخلي و خارجي نتيجه
بلور اي در كتاب عمق استراتژيك داود اوغلو تدولت تركيه در دوران پساكماليستي و برداشت آن از تركيه به مثابه يك قدرت منطقه

 -1ويكرد تدوين شده است: دهد، دو ريافته است. در اين اثر كه روند كلّي سياست خارجي نوين تركيه پساكماليست را جهت مي
گرايانه هستيم و رويكرد رويكرد ژئوكالچري. در رويكرد نخست شاهد تمايل براي اجراي يك سياست عمل -2رويكرد ژئوپليتيكي، 

او معتقد است تركيه  ).Kardash, 2007: 124(دهد ها را براي ايفاي نقش رهبري در مسير تاريخي جهان اسالم نشان ميدوم، ترك
از طرفي مشكالتش با همسايگان رابه صفر برساند و از طرفي بايد عمق استراتژيك خودش را در رابطه با استفاده از قدرت نرم  بايد

و مشروعيت تاريخي امپراطوري عثماني در خاورميانه گسترش دهد. داوود اوغلو موقعيت جغرافيايي تركيه را مستلزم يك نگاه رو 
داند. ايجاد رابطه با كشورهاي نفت و گازخيز منطقه در كنار تالش براي الحاق به اتّحاديه ي اروپا، به جلو و فعّال و چندوجهي مي

هاي حامي حزب و نياز به حمايت آمريكا و تالش براي نفوذ حفظ و تقويت روابط با آمريكا و حفظ توازن بين آمريكاستيزي توده
  .)Davutoğlu, 2002(ين سياست چندوجهي است در كشورهاي ترك زبان قفقاز و آسياي ميانه از وجوه ا

المللي انگاران تأثير هنجارهاي بيندانست. يكي از تأكيدات سازه» تأثير ضوابط كپنهاگ«توان عامل غيرمادّي خارجي را نيز مي     
لي، عوامل غيرمادّي داخ ها، در كنار توجّه بهاست. براي درك تغييرات پارادايمي در سياست خارجي تركيه در دوره ي پساكماليست

توجّه به عوامل هنجاري خارجي نيز بسيار مهم است. پروسه ي الحاق تركيه به اتّحاديه ي اروپا، سياست خارجي تركيه را به شدّت 
وابط ض تحت تأثير قرار داده است. اتّحاديه ي اروپا همواره آغاز مذاكرات پذيرش كامل تركيه در اين اتّحاديه را منوط به محقّق كردن

سياسي  هايكپنهاگ دانسته است. طبق ضوابط كپنهاگ الزم است يك كشور خود را با ساختار اتّحاديه ي اروپا و تعهّدات و ديدگاه
اش هماهنگ كند تا بتواند به عضويت اين اتّحاديه درآيد. حكومت دموكراتيك، حاكميت قانون، احترام به حقوق بشر و و اقتصادي

از ديگر شرايط اتّحاديه است. مسئله ي قبرس، مسئله ي كُردها، رابطه با ارمنستان و يونان از جمله مسائل سياسي اقتصاد بازار آزاد 
اند. از طرفي پذيرش آسان كشورهاي و اجتماعي است كه همواره موانع بزرگي بر سر راه پذيرش تركيه در اتّحاديه ي مذكور بوده

هاي مشابه در مورد تركيه براي اين كشورها باعث ترديد و نگراني تركيه نسبت گيرين سختاروپاي شرقي در اتّحاديه ي اروپا و بدو
به پروسه ي الحاق شده و تغييرات در رويكرد اين كشور نسبت به اتّحاديه ي اروپا و سياست خارجي آن ايجاد كرده و باعث شده 

خاورميانه و شرق آسيا تمايل پيدا كند(بنگريد به: محمدخاني و  تا تركيه به سمت ايجاد روابط و نفوذ در ساير مناطق دنيا خصوصاً
  ). 20-16: 1396حسنلو، 
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ري گگرايان تركيه با برساختن هويت اسالمي و تاريخي خود ذيل دكترين نوعثمانيانگاري، اسالماز منظر سازهدر مجموع بايد گفت 
خارجي تركيه در قرن بيستم را با گردش به شرق متوازن سازند. سياستي جانبه تاكنون، رويكرد يك 2002اند از سال تالش كرده

-سازه يبراساس نظريه . ود اوغلو پيگيري شده استوعمق استراتژيك داي شود با نظريه عنوان شناخته مياين اين رويكرد كه با 

رود. كماليسم به شمار ميي گذاران آن است كه رقيب جدّتركيه و سياستي خواست اجتماعي جامعه  گرينوعثماني ،انگاري
شود. اين المللي دنبال مياي و بينترين اصول اين دكترين هستند كه در سطح داخلي، منطقهمهم ،انديشيمحوري و مصلحتمنفعت

است.  ههايي براي اين كشور ايجاد كردا از نظر سياسي و امنيتي چالشسياست گرچه توانسته از نظر اقتصادي، تركيه را ارتقا دهد، امّ
از طرف ديگر با استعفاي .ها شده استگراها و كماليستتركيه و شكاف بين اسالمي گري موجب دوقطبي شدن جامعه نوعثماني

وزيري و كنار رفتن او از هرم قدرت سياسي حزب عدالت و توسعه و به تبع آن كشور تركيه، سياست داخلي و اوغلو از نخست
سياري شده است كه نتيجه ي آن به صورت سختگيري بيشتر عليه كردها در داخل و سركوب خارجي اين كشور دستخوش تغييرات ب

هاي مدني، و دخالت نظامي و ها و آزاديشديد پ.ك.ك، برخورد شديد با مخالفان و منتقدان داخلي ترك و محدود كردن رسانه
  . هاي متعدد نظامي در اين كشور نمود يافته استس پايگاهفيزيكي در بحران سوريه و اعزام نيروها و تجهيزات نظامي و اقدام به تأسي

 

  گيرينتيجه

بنيادين روابط و مناسبات اين كشور  تحوّلموجب گراياناسالماي تركيه پس از روي كار آمدن نسل جديد سياست نوين خاورميانه
نش ت ي اين كشور مانند به صفررساندنهاي اقتصادي و سياسي باهمسايگان گرديد. اهداف راهبردي سياست خارجحوزهي در همه 

 -1:اي چند نتيجه براي اين كشور به دنبال داشتنطقهم هايتنش براي ميانجيگري جهت حلّ تالشو  با همسايگان، ديپلماسي صلح
تنش  و به صفر رساندن استراتژيك عمق ياستخاذ ساتّ يقدر منطقه از طر يگرانبازي با همه  يو باز يچندوجه هاييخاذ استراتژاّت

 گانيبه صفر رساندن مشكالت باهمسا ياستس ير ارتباط با اجراي دگرينظام يبه جا يانجيگريكاربرد قدرت نرم و م -2 .يگانبا همسا
و گسترش روابط و شروع  ييرگراتكثّ -3. صلح و ثبات در منطقه يبا هدف برقرار يانهخاورم يشدن به كشورها يكو نزد
از ده قدرت برتر  يكيشدن به  يلجهت تبد )لروابط مكمّ( دورتر يو كشورها يگانبا همسا ياسيو س يصاداقت هاييهمكار
 حلّ يراه حل برا يافتن -4ي.اقتصادي در عرصه  خصوصاً يك،پراگمات يهاياستخاذ ساتّ يقاز طر 2023جهان تا سال  ياقتصاد

 يدنگراها و رسو اسالم هايستكمال ياجتماعيري پذو جامعه يسمو پان اسالم يگرينو عثماني و طرح گزاره  يهدر ترك يتبحران هو
  .تقابل يتعادل به جاي به نقطه 

گيري اصوالً جهت 2002با توجّه به تغيير رويكرد حزب عدات و توسعه پس از سال كه  حاضر اين بودي مهمترين پرسش نوشته      
موسوم به پساكماليستي و خصوصاً بعد از پيروزي حزب عدالت و توسعه در منطقه خارجي دولت تركيه در دوران راهبردي سياست

دهد كه  عوامل تأثيرگذار در شيفت پارادايمي انگاري نشان ميبراساس نظريه ي سازههاي بررسي يافته متأثّر از چه عواملي است؟
بندي است: عامل مادّي داخلي ي و خارجي قابل تقسيمسياست خارجي تركيه در منطقه به دو دسته ي عوامل مادّي و غيرمادّي داخل
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انداز در حال يايي و عوامل مادّي خارجي خود به دو عامل: الف) چشمآناتول يدجد يو بورژواز يمدني رشد جامعه تحت عنوان 
يفت دّي تأثيرگذار در شترين عامل داخلي غيرماشود. مهمهاي مداوم در همسايگي تركيه، تقسيم بندي ميتغيير خاورميانه، ب) تنش

د. باشمانند داوود اوغلو، اردوغان و عبدهللا گل مي» هنجارهاي نخبگان پساكماليست«ها پارادايمي سياست خارجي پساكماليست
پارادايمي  دانست.اين شيفت» تأثير ضوابط كپنهاگ«توان يمي را نيز ميپارادا يفتشاين در  يرگذارتأثهمچنين عامل غيرمادّي خارجي 

اتّخاذ سياست خارجي نوين از سوي دولتمردان اين كشور با هدف دستيابي به جايگاه قدرت مركزي كه بخش اعظم آن ناشي از  و
درك موقعيت خاصّ ژئوپليتيكي اين كشور است، موجب شده است كه اين كشور به توسعه و بهبود موقعيت اقتصادي و نظامي و 

ن است ا واقعيت آمّار حال حاضر به عنوان هفدهمين اقتصاد بزرگ جهان تبديل شده است. اجتماعي خود بپردازد تا جايي كه تركيه د
ى در اجرايى كردن رويكردهاى مورد نظر خود مواجه شده است. دليل اين تناقض نيز عمل، با تناقضات جدّ ي كه تركيه در عرصه

ه افزايش نقش و جايگاه آنكارا را نه تنها در مناطق گرايان حزب عدالت و توسعدر چارچوب دكترين ياد شده اين است كه اسالم
اى هها و تعارضات موجود در دكترين عمق استراتژيك برگرفته از اليهكنند. پيچيدگىهمجوار بلكه، در سياست جهانى نيز تعقيب مى

يا  اسالمى و نيز هويت تركى يه به اليه گرايى وگرايش به اروپا در تركيه، توجّغربي ست كه همزمان سه اليه ي اهويتى متعارض
ت نه دوستان مدّ در درازكه است  ايكنندهبعضاً گيج ، رفتارهاى متناقض واين استراتژيگيرد. برآيند گرى اين كشور رادر بر مىيتاريخ

ا خوشند رنشين و نه همسايگان يعنى كشورهايى مثل ايران تركيه يعنى غرب و اسرائيل، نه همنوعان اين كشور يعنى مناطق ترك
  مختلف هويتي دارد. قيت و ناكامى سياست خارجى تركيه بستگى به ايجاد سازگارى ميان اليه هاى موفّنخواهد ساخت. 
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