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چکیده

ترکیه به عنوان یک کشور مسلمان ،همواره تالش زیادی را بهکارگرفته است تا بتواند در عرهدههدای
داخلی و خارجی ،جایگاه خود را ارتقاء بخش  .دولتمردان این کشور با تأکی بر این نکته که سیاسدت
خارجی ادامه سیاست داخلی اسدت ،راههدای گونداگونی را مزمدوده تدا بتوانند وید یت ااتیدادی و
اجتماعی کشور خود را بهبود بخشن  .البته منها در چن دهه گذشته بهت ریج توانسدته اند بده اهد ا
خود دستیافته و شرایط ااتیادی و سرمایهگذاری های مناسبی را نسبت به دهه  0731تجربده کنند .
به ا رت رسی ن اسالمگرایان (حزب ع الت و توس ه) در سال  ،2112گفتمان سیاست خدارجی ایدن
کشور را تغییر داد .در سالهای پس از به ا رترسی ن حزب ع الت و توس ه و با به کارگیری نظریه
عمق استراتژیک احم داوود اوغلو م مار ترکیه نوین ،راهبرد استراتژیک سیاست خارجی این کشدور
تغییر کرد .حزب ع الت و توسد ه بده رهبدری اردوغدان کوشدی وارد اتحادیده اروپدا شدود و اکندون
سیاستهای منطقهای و فرامنطقهای حزب حاکم عد الت و توسد ه در راسدتای همگرایدی بدا شدرایط
عضویت در اتحادیه اروپا ارار گرفته است .پژوهش حایر بدا اسدتفاده از روش توهدیفی-تحلیلدی و
بهرهمن ی از منابع کتابخانهای و اینترنتی این مویوع را بررسی میکن .
واژگان کلیدی :سیاست خارجی ترکیه ،حزب ع الت و توس ه ،اسالمگرایان.

................................................................................................................................................................
 . * 0استادیار پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی تهران .نویسن ه مسئولma_hoseyni@yahoo.com :
 . 2م رس دانشگاه جامع علمی کاربردی کنگان و دانشگاه مزاد اسالمی بن ر دیر ،کارشناس ارش روابط بینالملل
 . 7م رس دانشگاه مزاد اسالمی کمیجان ،کارشناس ارش علوم سیاسی
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مقدمه
با به ا رت رسی ن حزب ع الت و توس ه در انتخابات سال  2112ترکیه ،تحولی مهم در سیاست
خارجی ترکیه بهوجود مم  .هم زمان با تغییر شرایط بینالمللی پس از جنگ سرد و در پاسخ به نیازهای
ج ی منطقهای و بینالمللی ،سیاست خارجی ترکیه نیز دگرگون ش  .منکارا همه تالش خود را بهکاربست
تا با ورود به عرهههای ت امل و همگرایی با نظام بینالمللی ،حوزه نفوذ سیاسی و ااتیادی را برپایه منافع
خود در دو محور عم ه گسترش ده  :نخست اینکه با الحاق به اتحادیه اروپایی ثابت کن به لحاظ
تاریخی ،راهبردی و ااتیادی به اروپا ت لق دارد و دوم اینکه با بهرهگیری از موا یت راهبردی خود در
اروپا و افقاز و مسیا و با ایجاد ساختارهایی م رن و توس هیافته و دردستگرفتن ابتکار میانجیگری در
منازعات میان کشورهای همسایه ،در چالشهای مهم منطقهای ایفای نقش کن .

اما همزمان با نقشمفرینی هرچه بیشتر این طیف نوپا در عرهه سیاسدی ،ترکیده در ابتد ای هدزاره
سوم تحوالتی مهم را در عرهه سیاست خارجی در ت امل با کشورهای مناطق پیرامونی خود ،اتحادیه
اروپا و ممریکا نیز شاه بوده است .با توجه به تحدوالت ج ید در عرهده سیاسدت خدارجی ترکیده،
نوشتار حایر درپی طرح این ای ه است که در دهده  ،0771ترکیده رویکدرد غدربگرایانده حداکم بدر
سیاست خارجی دوران جنگ سرد را ادامه داده و توجه این کشور بده م دادالت پیرامدونی در راسدتای
نگرش غربگرایانه بوده است .با بررسی سیاست خارجی ترکیه ،پس از رویکارمم ن حزب ع الت و
توس ه در  2112تا  2102م ،این پرسش مطرح میشود که «ندوع نگداه بده غدرب در عرهده سیاسدت
خارجی ترکیه پس از رویکارمم ن حزب ع الت و توس ه ( )2112 - 2102چگونه بودهاست؟» برای
بررسی این ای ه ،اهول حاکم بر سیاست خارجی ترکیه ،عوامل اثرگذار بر سیاست خارجی ایدن کشدور،
اب اد رویکرد منطقهای سیاست خارجی و سیاست خارجی این کشور درخیوص دولتهدای غربدی در
دو مقطعِ دهه  2112-2102و سالهای اولیه هزاره سدوم بررسدی شد ه اسدت .متغیرهدای منطقدهای و
بین المللی چن ی بر سیاست خارجی ترکیه تاثیر گذاشدته اند  :بحدران مدالی و سیاسدی بدینالمللدی و
تأثیرگذاری من بر تیمیمگیرن گان ممریکایی و اروپایی و نیاز منها به شدرکای منطقدهای ادوی ،بحدران
ااتیادی برخی کشورهای اروپایی و تأثیر من بر سیاست اروپاییها ،مشکالت یونان و ایتالیا کده بدر
برن های برای ترکیه بوده و واوع ایامهای مردمی

در کشورهای خاورمیانه.

نوع پژوهش حایر ،توهیفی -تحلیلی است .با توجه بده ماهیدت و ندوع مویدوع مدورد مطال ده،
گردموری اطالعات از روشهای گوناگون و بهطورکلی برمبنای روش کتابخانهای و اینترنتدی هدورت
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پذیرفته و تجزیه وتحلیل یافتهها نیز بهطور عم ه با شیوه تحلیل کیفی انجامگرفته است.

الف -اصول و اهداف سياست خارجي ترکيه
ه

اهلی سیاست خارجی ترکیه ،تأمین امنیت ،ثبات و هلح و رفداه ترکیده در منطقده و ایجداد

شرایط الزم برای توس ه همکاریها و تأمین نیروی انسانی است .اهول و اهد ا

سیاسدت خدارجی

سنتی ترکیه ،تضمین منافع ملی ریشهدار تاریخی رو به سوی مین ه ،تأمین و حفظ مندابع خدارجی الزم
برای تأمین توس ه و دفاع ملی از طریق براراری دولت و متح ین ج ید  ،حفدظ و تحکدیم موا یدت
کشور در جهان م اهر است.
با عنایت به فلسفه بنیانگذاران جمهوری ترکیده ،سیاسدت نگدرش بده غدرب بدهعندوان اهدل اول
کمالیسم ،مویعگیری سیاست خارجی را در منطقه تحت تأثیر ارار داد ،بهگوندهایکده پدس از جندگ
جهانی دوم ،منطقه خاورمیانه در درجه دوم اهمیت برای سیاسدت خدارجی ایدن کشدور ادرار گرفدت
(فولر .)007-001 :0737 ،سیاست نگاه به غرب ،همراه با کمتوجهی به مالحظات منطقدهای تدا اوایدل
دهه  0711ادامه یافت؛ در این هنگام ،دستگاه سیاسی ترکیه با متغیرهای ج ید داخلدی و بدینالمللدی
رویارو ش که حاهل من فراین ی ج ی با گرایشهای منطقهای در سیاستگذاری خارجی بود .با بده
ا رت رسی ن حزب ع الت و توس ه ،توجه به مسائل خاورمیانه بیشتر ش و حدزب در هد د برممد
نقشی ف التر در این منطقه ایفا کن ؛ البته تمرکز زیاد بر امور خاورمیانه به این م نی نیست که ترکیه از
متح ان غربی خود روی گردان ه است .ترکیه جایگاهی مهم در سازمانهای غربی بهویدژه نداتو دارد و
با وجود ا رتگرفتن اسالمگرایان در سالهای اخیر ،غربیها پذیرفتهان که پس از پایان جندگ سدرد،
تغییرهای ساختاری در محیط امنیتی این کشور بهواوع پیوسته است .بیتردی ترکیه امروز با چالشهدا
و ته ی های امنیتی روبرو است که بیشتر از مح وده جندوبی من کشدور برمدیخیدزد (دفتدر مطال دات
سیاسی و بینالمللی وزارت خارجه)233 :0731 ،؛ شای این مسئله در وادارکدردن منکدارا بده دخالدت
بیشتر در تحولهای خاورمیانه تأثیر

داشته است.

سیاست خارجی ترکیه چن ین دهه ،وابستگی ش ی ی به غرب داشت و در فضای راهبردی غرب
ت ریف میش  .این کشور درعمل هیچگونه ابتکار عملی در حوزه شرای و بهویژه خاورمیانه ن اشت؛ تا
جایی که هویت منطقهای ترکیه با چالشی اساسی مواجه ش  .با رویکارمم ن حزب ع الت و توس ه،
سیاست خارجی غربگرا و تکب ی ،به سیاستی چن جانبهگرا و چن ب ی تب یلش (فالح.)7 :0770 ،
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ترکیه در بحث الحاق به اتحادیه اروپا با مشکالت بسیاری مواجه بود .رهبران ج ی ترکیه در این
ان یشهان که چگونه از بر

اعمال نفوذ منطقهای برای ارتقای پرستیژ جهانی خود بهره بگیرن  .سیاست

نوعثمانگرایی نخبگان ترکیه گرچه براساس نوعی هویتجویی ج ی شکلگرفتهاست ،دو ه

دارد:

یکم بازیابی هویت منطقهای براساس تلفیق ان یشه اسالم متساهل با دستاوردهای م رنیته که
خواستگاه اجتماعی استواری در میر ،تونس ،مراکش ،سوریه و کشورهای عرب دارد؛ این بازیابی هویت
منطقهای اول اینکه ترکیه را بازیگر محوری در منطقه میکن و به عبارتی ،همه کشورهای منطقه از ایران،
حماس و کشورهای عربی ،میکوشن تا از مجرای دیپلماسی ترکیه مشکالت خود را با جهان حلوفیل
کنن  .ای ن دی گاه ،هم مزیت ااتیادی برای ترکیه دربردارد و هم مزیت فرهنگی .مزیت ااتیادی حضور
ترکیه در بازار منطقهای است ،بهگونهایکه ب

از عق اخوتی که میان ترکیه و سوریه بسته ش  ،بخش

زیادی از بازارهای سوریه در اختیار ترکیه ارار گرفت .بسیاری از کشورهای منطقه ،الگوی ترکیه را الگوی
مطلوب برای خود الم اد کردن  ،ب ضی از رهبران اپوزیسیون منطقه مانن اپوزیسیون سوریه بههراحت از
الگوی ترکیه بهعنوان الگوی جانشین در کشور خود نام میبردن .

ارتقای نقش جهانی ترکیه ،دومین پیام این سیاست خارجی است .ترکیهای کده ازیدکسدو عضدو
ناتو بود و زمانی بسیار به اسرائیل نزدیک ش ه بود ،اکنون عالوهبر ی یت با اسرائیل میکوش تا چتدر
بازیگری خود را گسترده کن و از طریق این ارتقای نقش ،ابزار چانهزنی با اروپا و ممریکدا را ب سدت
مورد .بهواسطه ثبات عملکرد ،نوع نگاه غرب به ترکیه برای حلوفیل مسائل منطقهای مثبت است.

ب -پایههای سياست خارجي نوین ترکيه
با توجه به نقش کلی ی و تأثیرگدذاری کده احمد داوود اوغلدو  ،0وزیدر امدور خارجده ترکیده در
شکل دهی و اجرای سیاست خارجی ترکیه پس از رویکارمم ن حزب ع الت و توس ه داشدته اسدت،
برای درک و شناخت سیاست خدارجی ترکیده و اهد ا

من در منطقده خاورمیانده ،باید تحلیدل را از

ان یشههای وی شروع کرد .داود اوغلو ،مهمتدرین دید گاههدای خدود را در االدو دو گفتمدان «عمدق
استراتژیک» و «بههفررسان ن اختال ها با همسایگان» عریه کرده است .دکترین «عمدق اسدتراتژیک»
................................................................................................................................................................

 . 0احم داوود اوغلو ،وزیرخارجه ف لی ترکیه و استاد دانشگاه در حوزه روابط بینالملل از م ود افراد دانشگاهی اسدت
که فرهتیافته تا نظریات خود را در حوزه عمل به مورد اجرا گذارد .وی که از او بهعنوان «هنری کسینجر» ترکیه یاد مدی
شود بر رون سیاست خارجی این کشور تأثیر شگرفی گذاشته و بیشتر نقطه نظراتش به مورد اجرا درمم هاست.
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که در کتابی به همین نام منتشر ش ه است میگوی ارزش یک کشور در روابط بینالملدل ،از موا یدت
ژئواستراتژیک و عمق تاریخی من نشأت میگیرد .بر همین اساس ،ژئوپلیتیک ،هسته اهلی این دکترین
را تشکیل میده و مؤلفه هایی دیگر مانن تأکید بدر اد رت ندرم ،تدالش بدرای میدانجیگری و حدل
بحرانهای منطقهای و بینالمللی و اتخاذ راهبرد برد  -برد درخیوص دیگر کشورها ،ایدن دکتدرین را
تکمیلمیکن ).(Dautoğlu & Deniz, 2002
در این دکترین ،داوود اوغلو است الل میکن که «ترکیه به دلیل موا یت جغرافیایی و تاریخی ویژه
خود ،دارای عمق استراتژیک است» و به همین دلیل بای در ردیف کشورهای منحیربهفرد ارار گیدرد
و بهعنوان ا رتی مرکزی  ،0نقش رهبری مناطق پیرامونی خود را بهعه ه بگیرد و اهمیدت اسدتراتژیک
جهانی برای خود کسو کن  .اینجاست که پای دکترین دوم ،ی نی «دکترین بههفررسان ن مشکالت با
همسایگان» بهمیان کشی ه میشود .طبق دکترین یادش ه ،ترکیه برای اینکده بتواند بده رهبدر منطقدهای
تب یلشود و اهمیت استراتژیک بینالمللی پی ا کن  ،بای با همسایگان خود روابط دوستانه برارارکرده،
مشکالت و اخدتال هدای فیمدابین را ازمیدان بدردارد (هدولت )0 :0771 ،و ).(Reynolds, 2012: 11
اهلیترین ه

ترکیه در این چارچوب ،رسی ن به بیشترین میزان همگرایی و همکداری همسدایگان

با این رویکرد است« :زدودن همه اختال ها و تنشهای موجود و افزایش ثبدات در منطقده از طریدق
وابستگی متقابل ااتیادی و جستجوی مکانیسمهای ابتکاری و کانالهای حل اخدتال هدا بدا تشدویق
اا امهای مثبت و ایجاد پلهای میان فرهنگی با ایجاد گفتمدان و فهدم مشدترک» ابدزار و اهد ا

ایدن

سیاست هستن (.)Davutoğlu,2010: 13
برای عملیاتیکردن این دکترینها و نظریات ،اولین شرط الزم ،داشتن یک دیپلماسدی ف دال اسدت
که برای اه ا

سیاست خارجی ترکیه ،طیفی گسترده از اولویتها را پوشش ب ه ؛ چارچوبی که این

دیپلماسی در من عمل میکن عبارت است از:
 امنیت مورد نظر ترکیه که بازی با حاهل جمع هفر نیست ی نی به بهای کاهش امنیدت کشدورهایدیگر بهدستنمیمی .
 دفاع از این گفتمان که همه مسائل و مشکالت میتوان و باید بدا دیپلماسدی و همکداری سیاسدیحلوفیل شون .
................................................................................................................................................................

 . 0ساموئل هانتیگتون در دهه  0731ترکیه را یکی از چهار کشور مست

رهبری جهان اسدالم (در کندار میدر ،عربسدتان

س ودی و ایران م رفیکردهبود .مشکل ترکیه (و ایران) این بود که همنژاد و همزبان جهان اسالم عربی نیست.

33

فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات جهان اسالم ،دوره  ،1شماره  ،3زمستان 1331

 وابستگی متقابل ااتیادی که با توجه به اهمیت هلح و ثبات در رویکرد ج ی یروری است. -توازن فرهنگی و احترام متقابل.

پ -اصول و اهداف سياست خارجي حزب عدالت و توسعه
اسالمگرایان ف لی ،حزب ع الت و توس ه را از الیه م رن حزب منحلش ه رفداه تأسدیسکردند .
پس از کودتای سفی ی اربکان و انحالل حزب رفاه ،وی از سوی دادگاه اانون اساسی ناچار ش که
است فا ده  .روی ادهای پس از من به زن انیشد ن اربکدان و رجدو طیدو اردغدان منجدر شد ولدی
اردوغان ،پس از م تی مزاد ش و ف الیت سیاسی خود را ازسدر گرفدت .حدزب فضدیلت بده رهبدری
رجایی کوتان 0جانشین حزب منحله رفاه ش ولی این حزب هم بده دلیدل مخالفدت نظامیدان ،توسدط
دادگاه اانون اساسی منحل شد  .نبدود اسدتحکام دروندی و رهبدری کاریزماتیدک ،موجدو درگیدری و
اختال

درون این حزب ش  .درگیری محافظهکاران حزب به رهبری رجایی کوتان و اهالحطلبان بده
2

رهبری عب اهلل گل  ،بر سر فهم اسالم و برداشت و تفسیر من در مسائل روزمره ش ت گرفت .تاجدایی
که رجایی کوتان ،پس از انحالل حزب فضیلت ،حزب س ادت را با گرایشهای اسالمی محافظهکارانه

تأسیس کرد .اهالحطلبان و نوگرایان من نیز ،حزب ع الت و توس ه را به رهبدری اردوغدان و عبد اهلل
گل تأسیس کردن (فالح زاده.)71: 0737 ،
انتخابات زودهنگام سال  2112به پیروزی نوگرایان انجامی  .حزب عد الت و توسد ه توانسدت بدا
اتخاذ دی گاههای م ت ل و غیرای ئولوژیک  77/2دره مرا را بهدستمورد و ب ون نیاز بده ائدتال

بدا

سایر احزاب ،موفق ش که دولت تشکیل ده ( 7کوزهگر .)71: 0731 ،از هنگامی که این حزب ا رت
................................................................................................................................................................
1 . Rajai Kutan
2 . Abdullah Gul

 . 7مشکالت ااتیادی ترکیه و ی ف دولتها موجو ش که انتخابات زود هنگام پارلمانی در سال  2112برگزارشود .در
این زمان حزب ع الت و توس ه در انتخابات برخی از مناطق شهرداریها موفقیتهدایی کسدوکدردهبدود و در شدهرداری
استانبول عملکرد بسیار خوبی ارائهدادهبود؛ این عملکرد و ش ارهای اعت الگرایانه این حزب موجو شد تدا در انتخابدات
پارلمانی نوامبر  2112پیروزی چشمگیری نییو من شود .این حزب موفق ش با کسدو  77/2درهد مرا 777 ،کرسدی از
 771کرسی پارلمان را بهدستمورد و ب ون نیاز به ائتال

با سایر احزاب به تشکیل دولت اا امکرد .مشی این دولدت پدس

از بها رترسی ن درخیوص مسائل داخلی و خارجی اعت ال و میانهروی بودهاست .اسالمگرایدی در ترکیده از مسدالمت-
ممیزترین راه ی نی رأی های مردم به ف الیت پرداخت و در همین راه بهپیروزیرسی .
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را بهدستگرفت تاکنون همواره در ه د تشکیل حکومت اسالمی نبوده است .بهنوعی میتدوان گفدت
منها سکوالر هستن تا اسالمگرا؛ زیرا مذهو را به امور فردی و شخیی منحیرکرده ،حایدر نیسدتن
احکام اسالمی را در جام ه ترک پیاده کنن  .اردوغان در چن مرحله اعالمکرد گرایشحزب عد الت و
توس ه به اسالم ،درست به ان ازه گرایشحزب دموکرات مسیحی ملمان به مموزههدای مسدیح اسدت و
همان ان ازه که مسیحیت در تیمیمهای حزب دمدوکرات مسدیحی ملمدان نقدش دارد ،اسدالم نیدز در
تیمیمهای ما نقش دارد .رجو طیدو اردوغدان ،نخسدتوزیدر و رهبدر حدزب عد الت و توسد ه و
همچنین عب اهلل گل بارها تأکی کردهان که برای برادراری دولدت اسدالمی در ترکیده ،هدیچ برنامدهای
ن ارن و به اانون اساسی سکوالر کشورشان پایبن ن (مرکز تحقیقات استراتژیک.)221 :0733 ،
درمجموع ،عناهر و شاخصهایی را که حزب حاکم ع الت و توس ه در سیاست خارجی طرح و
برای عملیاتیکردن من تالشمیکن  ،میتوان در چن مورد خالههکرد:
 بههفررسان ن مشکالت با همسایگان (البته ایدن سیاسدت تدا حد ودی از سدال  2101بده ب د از
اولویت خارج ش ه است)؛
 پیگیری ج ی رون عضویت در اتحادیه اروپا (این سیاست نیز در سالهای اخیر با بنبست ج ی
مواجه ش ه است)؛
 حفظ روابط راهبردی با ممریکا؛
 ایفای نقش ف ال در خاورمیانه و تب یلش ن به الگو در این منطقده در چدارچوب تلفیدق دیدن بدا
دموکراسی؛
 تالش برای احیای نقش تاریخی در بالکان ،افقاز و مسیای مرکزی؛
 توس ه روابط با چین ،روسیه و ایران (در رویکرد نگاه به شرق)؛
 تب یلش ن به اطو ترانزیت انرژی منطقه؛
 فرهتسازی از بحرانهای منطقه (نقش میانجی) برای تقویت اعتبار و نقش منطقهای؛
 راهبرد یکپارچه در سیاست خارجی (به این م نی که هیچیک از مناطق ،جایگزین هم نمدیشدون
بلکه مکمل یک یگرن )؛
 خطمشی کنشگرایانه در سیاست خارجی (نقش ایجابی در مسائل منطقهای و جهانی)؛
 سیاست بهطور کامل ،فراگیر و ثابت ( ایجداد ت دادل در روابدط خدارجی میدان کشدورها و منداطق
مختلف)؛
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 بهرهمن ی از نهادهای م نی و سازمانهای غیردولتی تجاری در سیاست خارجی؛
 پرهیز از اتخاذ رویکرد امنیتی رویاروی غرب در منطقه.
اصول اساسي سياستهاي حزب عدالت و توسعه
تبيين اصول

رديف

تحکیم دموکراسی در داخل

0

ایفای نقش محوری در منطقه و همچنین ایجاد الگویی برای کشورهای مسلمان و عرب منطقه

2

چن جانبهگرایی و توجه به کشورهای عربی و مسلمان

7

سیاست مشکالت هفر با همسایگان

7

بازی نقش میانجی در مسائل مختلف منطقهای و جهانی

7

تالش برای ایجاد ت ادل در سیاستهای منطقهای (خاورمیانهای) و اروپا -ممریکا

1

منبع( :ايمانی)3 :1331،

راهبرد ترکیه برای سال  2127این است که در خردهسیستمهای منطقهای بهعنوان مرکز و در نظدام
بینالملل بهعنوان بازیگر شناختهشود؛ البته منها خردهسیستمها را عالوهبر خاورمیانه ،به منداطق مسدیای
مرکزی و افقاز ،بالکان و شدمال مفریقدا نیدز تفسدیرمیکنند  .بده همدین سدبو اسدت کده بسدیاری از
پژوهشگران مسائل ترکیه ،رویکرد دولت اردوغان را «نوعثمانیگرایی» م رفدی و تأکید مدیکنند کده
عم ه سیاست خارجی ترکیه در االو سیاستهای دولت عثمانی اعمال میشود ،چون راهبرد منهدا در
بیم نا کردن مرزها بههورت دوفاکتو و درعینحال ،احترام به استقالل ملی ،الزامهای ژئوپلیتیک برای
بازگشت به حیاطخلوت امپراطوری بهوجود میمورد .همانطورکه ابراهیم کالین ،رئیس پیشدین مرکدز
مطال اتی سیتا و مشاور ارش رجو طیو اردوغان ،گفته است «پسام رنیسم ترکیه بهظداهر در گذشدته
دولت عثمانی این کشور االوبن ی ش ه است» ()Kalin,2011:26؛ بههرحال ،سیاستگدذاران تدرک –
میکوشن الگویی از مناسبات منطقهای را ت وین و عملیاتیکنن که اول ،نقدش موازندهگدرا در منطقده
داشته باشن و دوم در سطح کالن هم بتوانن گفتمان و مندافع مسدلمانان را در دنیدای غدرب و مندافع
غرب و مسیحیان را در دنیای شرق و اسالمی م یریت کنن .

ت -ترکيه و آمریکا
در دهه  ،0771شرایط داخلی و بینالمللی روابط ترکیه و ایاالت متح ه ممریکا و نظام سرمایهداری
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جهانی ،دستخوش تغییرهایی شگر

ش  .فروپاشی شوروی و ازمیدانرفدتن راابدتهدای اسدتراتژیک

جهانی میان بلوک شرق و غرب ،ساختار نظام بینالملل حاکم بدر دوران جندگ سدرد را متحدول کدرد.
برای بیش از چهار دهه منچه به رابطه استراتژیک میدان ترکیده و ممریکدا جهدت مدیداد ،راابدتهدای
استراتژیک میان دو ابرا رت و ساختار دواطبی نظام بینالملل بود .در طدول سدالهدای جندگ سدرد،
ایاالت متح ه و ترکیه دارای برداشتهایی یکسان درخیوص ته ی های ارائدهشد ه از سدوی اتحداد
جماهیر شوروی و پیمان ورشو بودن  .برای ایداالت متحد ه« ،ترکیده» حکدم پایگداهی را در مرزهدای
شوروی و متح ی کلی ی در جناح شرای ناتو داشت؛ برای ترکیه نیز ایداالت متحد ه ،نقدش متحد و
حامی در برابر ته ی های شوروی را ایفا میکرد .ازهمینرو بود که فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و
ازمیانرفتن نظام دواطبی و تغییرهای ایجادش ه در چشمان ازهای سیاسی اوراسیا تغییرهایی بنیادین را
در فضای حاکم بر روابط ترکیه و ایاالت متح ه بهوجود مورد (.)Aydin and Erham ,2004, 4-6
بسیاری از مشکالتی که پس از حادثه  00سپتامبر در روابط ایاالت متح ه ممریکا با ترکیه بهوجدود
مم  ،در جنگ اول خلیج فارس در سال  0770ریشه دارد .این جنگ بههدورت دو فداکتو موجودیدت
اکراد را در مرزهای جنوبی ترکیه تحت حمایت غرب بهرسمیت شناخت و سبو شد ایدن تیدور در
میان سیاستم اران ترک بهوجود می که روزی ،دولت مستقل کردها در جنوب این کشدور بدا حمایدت
غرب ایجاد خواه ش ) .(Brandon, 2006: 4- 6تا اینکه حملده ایداالت متحد ه ممریکدا بده عدراق و
اشغال این کشور در سال  2117م ،و تشکیل االیم کردستان در سالهای ب د ی مشدکالت موجدود در
روابط ترکیه و ممریکا را افزایش

داد.

در سال  ،2112اردوغان (نخستوزیر وات ترکیده) پدیش از نشسدت سدران اروپدا در کپنهدا

از

ممریکا دی ار کرد .با وجود استقبال گرم از دولت اردوغان ،او موی ی مبهم و دوپهلدو را درخیدوص
حمایت از ممریکا در جنگ با عراق در پیش گرفت .پس از این سفر ،مذاکرات مفیلی میان مقامهدای
ترکیه و ممریکا از اوایل ژانویه  ،2117پیرامون این مسئله که «ترکیه به ممریکا در جنگ با عراق کمدک
خواه کرد یا خیر؟» مغازش  .این مذاکرات ،موفقیتی دربرن اشت .اردوغان بهخوبی از این مسئله مگداه
بود که حمایت از حمله ممریکا به عراق به هالح مین ه سیاسی او نیست ،لذا تیمیمگیری درباره ایدن
مسئله را به پارلمان واگذار کرد )(Robins, 2007: 294 -295؛ بههرحال مسئله حمایت ترکیه از جندگ
ممریکا بری عراق با رأی اول مارس  2117پارلمان ترکیه

پایان یافت.

ب ین ترتیو ،منکارا با درخواست ممریکا برای استفاده از پایگاههای ترکیه بدرای حملده بده عدراق
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مخالفت کرد و نهتنها حایر نش پایگاههای خود را برای حمله به عراق در اختیار ممریکا ادرار دهد ،
بلکه دولت بهکلی با جنگ مخالف بود .درحقیقت ،منکارا نهایت س ی خدود را بده کدار گرفدت تدا از
واوع جنگ جلوگیری کن  .اما با شروع جنگ ،این کشور کوشی از تب ات منفی سیاسدی ،ااتیدادی و
امنیتی جنگ جلوگیری کن و درعینحال ،زمینهای مناسو را برای توجیه افکار عمومی منطقه بهمنظور
همکاری متی با ممریکا در عراق بهوجود مورد؛ بهطوریکه عب اهلل گل در سخنانی گفت« :ما در حملده
به عراق مشارکت نکردیم و از این پس به سبو منافع ترکیه ،همگام با ممریکا حرکدت خدواهیم کدرد»
(فراهانی .)0732 ،ه

ترکیه از مویعگیری درخیوص جنگ عراق این بود که منافع ملدی خدود را

در چن مویوع ازجمله حفظ یکپارچگی سرزمینی عراق ،حقوق ترکمنها ،دریافت کمک ااتیادی و
مشارکت در بازسازی عراق تضمین کن

.

رویکرد متفاوت ممریکا و ترکیه نسبت به کردهای عراق ،یکی دیگر از زمینههای اختال

میدان دو

کشور است .ترکیه از ترس از اینکه پ.ک.ک مأمنی برای انجام حمدالت و منبدع حمایدت مردمدی در
میان کردهای عراق بهدستمورد ،چن ینبار به شمال عراق حملهکرد .ایدن حمدالت در اب داد گسدترده
موجو وخیمترش ن روابط ترکیه با ممریکا ش  .اعتراض ش ی ترکیه در ژوئیه سال  2117به ممریکدا،
ی نی زمانی که ممریکا ،نیروهای عملیاتی ترکیه را دستگیر و بازجوییمدیکدرد ،نمونده خدوبی در ایدن
زمینه است (.(Pipes, 2011:11
با وجود سوءتفاهمها ،با دی ار اردوغان از واشنگتن در نوامبر  ،2113روابط دو کشدور روبدهبهبدود
گذاشت .بوش با کمکهای اطالعاتی و تجسسی به منکارا که ارتش ترکیه به منها بسدیار نیداز داشدت،
موافقت کرد ولی در همان هنگام ،این تحلیل مطرح ش کده رئدیسجمهدور ممریکدا در ابدال اعطدای
کمکهای اطالعاتی به ترکیه از منکارا خواسته است که در عملیدات بدرونمدرزی ید اردوگداههدای
پ.ک.ک .فقط به اا امهای مح ود بسن ه و از لشکرکشی به عمق خاک کردستان عراق خودداری کن
(ااسمی .)017 :0733 ،بر پایه این توافق است که ترکیه در مقایسه با تهاجم اولیه در  0770به عراق از
ورود گسترده نظامی به شمال عراق پرهیز میکن و در یک سال اخیر با تکیه بر اطالعدات دریدافتی از
ارتش ممریکا به بمباران و حمالت توپخانهای موایع پ.ک.ک .بسن

ه کرده است.

تیویو اط نامه ادعای اتل عام ارامنه توسط عثمانیها در کنگره ممریکا ،در پاییز  2113که کشتار
ارامنه سال  0707را نسلکشی نامی  ،مسئلهای دیگر است که روابط ایاالت متح ه و ترکیده را بحراندی
کرد .البته درحالی کنگره ممریکا این طرح را تیویوکرد ،که جورج بوش رئیسجمهور وادت ممریکدا
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اعالمکرد اگرچه مر

ه ها هزار ارمنی در واایع سال  0707یکی از بزر تدرین تدراژدیهدای ادرن

بیستم بوده ،نسلکشی دانستن من بهعه ه مورخان است نه اانونگذاران (مداه پیشدانیان .)07 :0733 ،از
دیگر چالشهای موجود در روابط ایاالت متح ه و ترکیه میتوان به موارد زیر

اشاره کرد:

 تروریسم:ترکیه بیش از سی سال است که با تروریسم و خشونت سیاسی داخلی در شکلهدای مارکسیسدم،
سوسیالیسم ،ملیگرا ،راستگرا و بیان کردیسم مبارزه میکن  .سیاستهای ممریکا در خاورمیانه باعدث
برانگیختن خشونت و رادیکالیسم در منطقه ش ه و القاع ه را به مستانه مرزهای ترکیه کشان ه است.

 ایران:با توجه به نیاز ترکیه به انرژی ،ایران بهعنوان دومین همسایه ا رتمن ترکیه ،منبع بسیار مهم نفدت
و گاز ،پس از روسیه ،برای این کشور محسوب میشود .واشنگتن به گونهای افراطدی ،ترکیده را بدرای
پایاندادن به روابط گسترده و عمیق خود با ایران تحت فشار ادرار داده اسدت .دوسدتی میدان ترکیده و
ایران به ح ی است که ارنهاست که بهطور اساسی ،هیچ جنگ ج ی میدان دو ملدت ر ند اده ،لدذا
منکارا سیاست افراطی ممریکا را بهمنظور تحریم ایران برای میالح خویش نامطلوب میداند ؛ بدا ایدن
تفاسیر ،اهلیترین منافع ترکیه در حفظ روابط استراتژیک با ممریکا را میتوان در موارد زیدر خالهده
کرد:

 -0نیاز به حمایتهای ااتیادی و مالی ممریکا ،بهویژه در نهادهای مالی مانن بانک جهانی و هن وق
بینالمللی پول که در حل بحرانهای مالی ترکیه نقشداشتن ؛
 -2حفظ جایگاه مناسو در ناتو و نظام امنیت دستهجم ی اروپایی؛
 -7اعمال فشار به اتحادیه اروپا برای پذیرش عضویت ترکیه؛
 -7استفاده از توان و دانش نظامی ممریکا برای نوسازی سیستم دفاعی ارتش با هد

حفدظ برتدری

نظامی ترکیه به همسایگان خود؛
 -7حضور ترکیه در شکلدهی به مین ه شمال عراق و مسئله کردها؛
 -1ورود به نظام سرمایهداری و ااتیاد جهانی؛
 -3استفاده از اعتبار ممریکا برای کسو امتیازهای ااتیادی منطقه مانن خط لوله انتقدال نفدت بداکو-
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جیحان؛
 -3نیاز ترکیه به ممریکا در برابر هژمونی روسیه در منطقه؛
 -7مهار کشمکش های اومی کردها؛
 -01بهرهمن ی از حمایت ممریکا در نفوذ سیاسی ،ااتیادی ،فرهنگی و اومی به منطقه مسیای مرکدزی
و افقاز (افضلی و متقی.)077 :0771 ،
هماکنون ،ترکیده در کندار اسدرائیل همچندان مهدمتدرین هدمپیمدان ممریکدا در خاورمیانده اسدت.
داوطلو ش ن برای پذیرش استقرار سپر موشکی ،همراهی با ناتو در حملده بده لیبدی ،فشدار و ته ید
سوریه ،نمونههای بارز وفاداری به این همپیمدانی اسدت .درک مفهدوم راهبدردی عضدویت در نداتو و
هماهنگی و همکاری منکارا در عرهه هدای مختلدف بدا واشدگتن از جایگداه ویدژه ممریکدا در ت یدین
سیاستهای راهبردی ترکیه حکایت دارد .کمکهای هدن وق بدینالمللدی پدول و باندک جهدانی کده
مؤسسات تحت نفوذ ممریکا هستن از عوامل مهم رش ااتیادی ترکیه در یک دهه گذشدته بدودهاند .
برخی م تق ن تغییرها در عرهه داخلی و سیاست خارجی ترکیه با هماهنگی کامل با ممریکا در حدال
پیگیری و تحقق است ).(Zanotti, 2012: 28
بهطورکلی بای گفت همسویی ترکیه و ممریکا ،برگرفته از جایگاه ترکیه و انتظارات ممریکدا اسدت.
این امر در االو کلیتر بای مین ه تحولهای خاورمیانه را اینگونه ت ریف کن که ترکیه ای دارد در
جایگاهی ارار گیرد که محل رجوع طر های درگیر ،گروههدای مخدالف و کشدورهای دچدار بحدران
باش  .بهعبارتدیگر دولدت -ملدتهدا و بدازیگران ملدی و بدینالمللدی چندین نقشدی را بدرای خدود
ت ریفکرده ،در این راستا نیز حرکت میکنن .

ث -روابط ترکيه و روسيه
با رویکارمم ن حزب ع الت و توس ه در سال  ،2112ترکیه و روسیه توانسدتن در مالاداتهدای
مت د که میان مسئوالن بلن پایه دو کشور انجام ش در برخی زمینهها به تفاهم برسن  .بهویژه درزمینده
انرژی ،بیش از  31دره گاز ترکیه از روسیه وارد میشود و میان دو کشدور ،در بسدتر دریدای سدیاه،
یک لوله انتقال گاز هادراتی اختیاهی به نام «بلدواتریم»  0کشدی ه شد ه اسدت .دو کشدور ادراردادی
ج اگانه برای گسترش تجارت انرژی امضا کردهان که میتوان ترکیه را به کشوری کلی ی بدهمنظدور
................................................................................................................................................................
1 . Blvatrym
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گسترش ترانزیت گاز روسیه به اروپا تب یلکن  .حجم تجارت میان دو کشدور بده سدطحی بدیسدابقه
رسی ه است ( )Hill and Tospinar, 2006: 2و (کرمی.)17 :0771 ،
با وجود همکاریهای رو به گسترش روسیه و ترکیده پدس از سدال  ،2112هدر دو کشدور درپدی
تقویت جایگاه منطقهای خود هستن  ،چرا که هر دو کشور برای نفوذ در مسیای مرکزی و افقاز راابت
میکنن  .گذشته از این ،اتحاد راهبردی با روسیه این الدزام را بدرای ترکیده درپدی خواهد داشدت کده
مناسبات خود را با اتحادیه اروپا کمرنگ کن  .درحالیکه ترکیه بخش عم ه تجارت خارجی خود را با
دو طر

عم ه غربی ،ی نی اتحادیه اروپا و ممریکا انجام میده کده همچندان مهدمتدرین متحد ان و

شریکان امنیتی من کشور هستن (ااسمی.)011:0733 ،
مناسبات ترکیه بدا روسدیه در دوره حدزب عد الت و توسد ه ،در حدوزههدای اندرژی ،تجدارت و
جهانگردی ،توس های چشمگیر یافته و مقامهای دو کشور از من بهعنوان مناسباتی با ماهیت راهبدردی
سخن میگوین  .با توجه به تغییر و تحولها در موازنههای ا رت در منطقه و جهان بدهویدژه در دهده
اخیر ،ترکیه و روسیه در راابتی پنهانی همزمان با توسد ه مناسدبات و همکداریهدا کوشدی ن در حد
ممکن از بروز تنش در مناسبات پرهیز کرده ،به منافع یک یگر احترام بگذارن  .ترکیه و روسیه در ایدن
دوران ،مناسبات خود را بر حفظ منافع مشترک در دریای سیاه و مسیای مرکزی بهمنظور مقابله با نفدوذ
کشورهای غربی به این مناطق متمرکز کردن ).(House, 2009: p 4
این سیاست در دوره دوم ریاستجمهوری والدیمیر پوتین همچنان ادامه خواه یافت و روسیه با
حفظ روابط توأم با اختال

با غرب ،مناسبات خود با ترکیه را بهعندوان یکدی از محورهدای سیاسدت

راهبردی خود برای ایجاد توازن با غرب و براساس اعتماد و احتدرام متقابدل بدهکدار خواهد گرفدت.
چالشهایی ج ی مانن استقرار سامانه رادار دفاع موشکی نداتو در خداک ترکیده و بحدران سدوریه از
مویوعهایی هستن که پوتین با من روبهرو خواه بود .مسکو بارها اعالم کرده است که ایدن ااد ام را
بهعنوان ته ی ی برای امنیت ملی روسیه الم ادمیکن (ترکیه منالین.)0770 ،
شای مهمترین تضاد سیاسی میان روسیه و ترکیده در سدال  ،2102بحدران سدوریه باشد  ،چراکده
رویکرد سیاست خارجی دو کشور در ابال دولدت سدوریه ،متنداا

و در مقداط ی مت دارض اسدت.

درحالیکه موایع ترکیه بیشتر در راستای سیاست کشورهای غربدی و بدر مد ار حمایدت از مخالفدان
دولت سوریه استوار است ،روسیه نگاهی متفاوت به این بحدران دارد .تحدولهدای منطقده افقداز نیدز
دربرگیرن ه اختال نظرهایی میان منکارا و مسکو است .اختال های ترکیده و روسدیه بدر سدر بحدران
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اره باغ ،مسئله گرجستان ،ارمنستان و تحوالت مسیای مرکزی و مناسبات روسیه با بخش یوندانینشدین
ابرس نیز میتوان موجو بروز تنش در مناسبات منکارا با مسکو شود .بههرحال ،استقرار سامانه سدپر
دفاع موشکی ناتو در ترکیه و بحران سوریه را بتوان از مهمترین چالشهدای پدیش روی مناسدبات دو
کشور ارزیابیکرد.
در کل بای اشاره کرد که در شرایط ف لی مسکو و منکارا ،بهدنبال بازت ریف روابطشان هسدتن  .بدا
توجه به پیشینه نامطلوب روابط ترکیه و روسیه بای عنایت داشت که روابدط دو کشدور در سدالهدای
اخیر در دو بخش سیاسی و ااتیادی ،رش ی متفاوت داشته است؛ بد ین م ندی کده درزمینده مسدائل
ااتیادی و بهویژه انرژی ،رش ی بسیار چشمگیر را شاه بودهایم درهدورتیکده درزمینده سیاسدی بدا
وجود اشتراکهای بسیار ،ترس و راابت بر روابط حاکم است.

ج -رابطه ترکيه و اتحادیه اروپا
در طول دهه  ،0771در کنار روابط ترکیه با ایاالت متح ه ممریکا ،روابط ترکیه با اتحادیه اروپدایی
و تالشهای این کشور بهمنظدور پیوسدتن بده ایدن سدازمان منطقدهای نیدز ،جنبده دیگدر رویکردهدای
غربگرایانه ترکیه را تشکیل میده  .هرچن در این دوران ابهامهای بسیاری درخیوص عضدویت و
ملزومات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی توسط این نهاد مطرح ش و فرایند عضدویت ترکیده را در
هالهای از ابهام ارارداد ،تامنجاییکه به ترکیده مربدوط مدیشدود ،ایدن کشدور بده اسدتثنای دوره کوتداه
رویکارمم ن اسالمگرایان حزب رفاه به رهبری نجمال ین اربکان ( ،)0773تالشهدای خدود را بدرای
پیوستن به این سازمان منطقهای ادامه داده است (چگینیزاده و خوشان ام.)210 :0737 ،
دولت ترکیه از م تها پیش ،برنامه پیوستن به اتحادیه اروپدا را بدهعندوان سیاسدت رسدمی خدود
دنبالمیکن و این امر ،بیشتر در مموزههای ناسیونالیستی و نیز پانترکیسم ریشهدارد که ترکیه را بخشی
از تم ن غرب میدان و درپی پیوستن به من است (احم ی.)7 :0733 ،
حزب ع الت و توس ه ،در سیاست خارجی خود ،مناسبات نزدیک با اروپدا بدهویدژه عضدویت در
اتحادیه اروپا را بهعنوان رکن اهلی ت قیو میکن  .نشست سران اتحادیده اروپدا در دسدامبر  2117در
بروکسل ،با مغاز مذاکرات الحاق ترکیه موافقت کرد و پیرو من مدذاکرات منکدارا بدا اتحادیده اروپدا در
دسامبر  2117بهطور رسمی شروع ش (اشلقی و نقد ی ندژاد .)0 :0737 ،اگرچده تداکنون ،روابدط بدا
اتحادیه اروپا براساس خواست ترکیه پیشرفت نکرده و سردی مناسبات دو طر
31
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عامل اهلی ،کن ی ترکیه در رون اهالحات داخلدی اسدت .درحدالیکده دولدت اردوغدان در ابتد ای
پیروزی حدزبش در سدال  ،2112اولویدت زیدادی بده اهدالحات داده بدود ،بداوجوداین ،روند کند
اهالحات ،به ت بیر غربیها ،رون مذاکرات الحاق را کن ساخت .ازطدر دیگدر ،واکدنشهدا و رفتدار
برخی محافل اروپایی نسبتبه مسائل داخلدی ترکیده ،شدیفتگی اولیده نسدبتبده اتحادیده اروپدا را در
بخش هایی از حزب ع الت و توس ه با چالش روبهروکرد .تیمیم دادگداه حقدوق بشدر اروپدایی  0در
ژوئن  2117مبنیبر ع م حمایت از حق دولت در مویوع حجاب ،شوکی بدزر

بدر بیشدتر اعضدای

حزب ع الت و توس ه وارد کرد (نوع پرست)70 -31 :0731 ،؛ عامل دوم ،کاهش چشدمگیر گدرایش
عمومی اروپا به گسترش اتحادیه اروپا ،بهویژه پذیرش ترکیه ،پدس از همدهپرسدی فرانسده و هلند در
ماههای مه و ژوئن  2117است (واعظی.)0 :0731 ،
ازسویدیگر ،با وجود برخی عالئم حاکی از استقبال از عضویت من کشور در اتحادیه اروپدا ،نگداه
منفی اروپا به عضویت ترکیه ،موجو ناخشنودی مردم ترکیه از اتحادیه اروپدا شد ه و روند حمایدت
مردم از عضویت در این اتحادیه در چن سال اخیر ،کاهشی چشمگیر داشته است ،تاجاییکه حمایدت
 37دره ی مردم ترکیه از عضویت در اتحادیه اروپا به  77دره در سال  2111و 71دره در سدال
 2113کاهش یافت (ااسمی .)3 :0733 ،باوجود این مشکالت ،دولت اردوغان به عضویت در اتحادیده
اروپا مت ه مان ه است .وی در مستانه انتخابات  22ژوئیه  ،2113اول داد که تالش برای عضدویت در
اتحادیه اروپا را دوچن ان سازد ( .)Robins, 2007: 293مویوعهایی مهم و حلنش ه (از نظر اتحادیده
اروپا) در راه پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا وجود دارند  .مهدمتدرین مویدوعهدای مدورد نظدر اروپدا
عبارتان از (ماازاده:)07 :0737 ،
 -داشتن یک ااتیاد بازار ،پویا ،مست

و اابل راابت با ااتیادهای اعضای اتحادیه؛

 داشتن نظام سیاسی باثبات که تضمینکنن ه دموکراسدی ،حکومدت ادانون ،رعایدت حقدوق بشدر وحقوق االیتها باش ؛
 توانایی دولتهای خواهان عضویت برای برموردهکردن ت ه های ناشی از عضویت بهویدژه اهد ااتحادیه مالی و پولی بهعنوان رکن سوم اتحادیه؛
این پیششرط ها تا ح ود زیدادی ،مسدیر کشدورهای خواهدان عضدویت در اتحادیده را مشدخص
ساختهان  .مغاز مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا ،به رون اهالحات دموکراسی در ایدن کشدور
................................................................................................................................................................
)1 . European Court of Human Rights( ECHR
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کمک کرده است .تمایل مردم ترکیه برای پیوستن کشورشان به اتحادیده اروپدا و روند پیوسدتن ایدن
کشور به اتحادیه اروپا موجو ش ه ترکیه ،مجموعه اوانین خود را اهالح و حقوق بنیادی را تقویت -
کن تا با استان اردهای اروپا همخدوانی داشدته باشد  .ترکیده کشدور پهنداوری نیسدت ولدی از لحداظ
راهبردی ،بسیار اهمیت دارد .از لحاظ ژئوپلتیکی در منطقهای حساس و نامرام واادع شد ه و کشدوری
است سکوالر با جم یت مسلمان .برای سکوالرها عضویت کشورشان در اتحادیه اروپا به منها اطمینان
میده که دین و سیاست در ترکیه از یک یگر ج ا خواهن مان و همچنین این یمانت را میده که
با کمش ن ا رت ارتش ،درها به روی بنیادگرایان و کردهای ج اییطلو بداز نخواهد شد  .از لحداظ
راهبردی و ژئوپولیتیکی ،عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بسیار مثبت ارزیابی میشود.)Chislett, 2012:3( .

اگهمن باغیش 0وزیر امور اتحادیه اروپای ترکیه پس از انتشار گزارش اتحادیه اروپا در مرکز سدتا

2

(بنیاد تحقیقات سیاسی و ااتیادی و اجتماعی) گفت :در مقایسه با نظام ااتیادی اتحادیه اروپا ،ترکیه
رش ااتیادی خوبی دارد .ترکیه از نظر ااتیادی ،به بازاری بسیار مطلوب بدرای کشدورهای اروپدایی
تب یل ش ه است .اتحاد اروپا ،بزر ترین الگوی تغییدر و تحدول اجتمداعی ترکیده بدهشدمار مدیمید .
اهالحات اروپایی در ترکیه ،این کشور را به کشوری پیشرفته تب یل خواه کرد .ترکیه رون عضویت
در اتحادیه اروپا را ادامه خواه داد .توس ه و تقویت دموکراسی به دلیل اجدرای اهدالحات اروپدایی،
ترکیه را به منبع الهام دموکراسیخواهی ملتهای اروپایی در بهار عربی تب یل کرده است .هم ترکیه و
هم اتحادیه اروپدا در حدال تغییرند و اروپدای ج ید بد ون حضدور ترکیده وجدود نخواهد داشدت
(اائممقامی.)2 :0770،
هر چن برخی مشاه ات و گمانهزنیها حاکی از منن که هر دو طر

بای خود را برای پایاندادن

به رون مذاکرات مماده سازن  .چنانکه اردوغان در سال  2100م گفت« :اگدر اتحادیده اروپدا ترکیده را
نمیخواه این را بگوی و ما را بیش از این خسته نکنند » .بسدیاری از کارشناسدان اروپدایی بدر ایدن
باورن که مذاکرات ترکیه و اتحادیه اروپا ،بهاحتمال ،ده سال یا بیشتر بدهطدول بینجامد  .در هدر دوره،
دولتهایی که ریاست دورهای اتحادیه اروپا را برعه همیگیرن  ،باعث بهت ویقافتادن روند مدذاکرات
می شون ؛ مگر اینکه هر دو طر

بدهطدور متقابدل بدرای پایداندادن بده روند مدذاکرات توافدقکنند

).(Morelli, 2011: 16
................................................................................................................................................................
1 . Ige men Baghysh
2 . SETA
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در طرحهایی که به تغییر در اانون اساسی ترکیه منجر میشون تالشمدیشدود کده اعتدراضهدای
اتحادیه اروپا به برخی از اوانین که بهعنوان مان ی بر سر راه عضویت ترکیه در اتحادیه اروپدا ارزیدابی
ش هان  ،رفع شود .ترکیه ارار است به تغییر دی گاههای خود در مویوعهایی ازابیدل منااشده ابدرس،
بحرانهای موجود با یونان ،بررسی هزینههای ارتش از سوی دیوان محاسدبات ،تسداوی حقدوق زن و
مرد ،انحالل دادگاه های امنیت دولتی ،حذ

نماین ه ستاد ارتش از شورای سازمان مموزش عالی ،بهبدود

وی یت مزادی رسانهها و پذیرش برتری حقوای اراردادهای بینالمللی نسبتبه حقوق داخل بپردازد.
ازسویدیگر ،اتحادیه اروپا بهخوبی میدان که ترکیه برای ممریکا اهمیتی بسزا دارد؛ چراکده ترکیده
از ب

ژئوپلتیکی در منطقه حساس و متشنج خاورمیانه از اهمیتی باال بهرهمن است و بدهطدور سدنتی،

جذابترین ویژگی ترکیه برای اروپا ،سکوالریسم حاکم بر این کشور است که غرب ،من را ندوعی بده
رسمیتشناختن الگوی برتر سیاسی د فرهنگی جام ده اروپدایی تلقدی مدیکند  .بد ون تردید ترکیده،
کشورى درون اروپا محسوب نمیشدود ازایدنرو ،عضدویت من در اتحادیده اروپدا نمدیتواند بد ون
درنظرگرفتن موا یتش در برابر دیگر کشورها ارزیابیشود؛ به این دلیدل ،فهرسدت پدیششدرطها بدراى
عضویت ترکیه طوالنیتر از دیگر کشورهاى اروپاست .هر دو طر  ،هنوز میکوشن بهجاى پدذیرفتن
یک یگر ،هم یگر را م یریتکنن  .در نگاه غرب ،ترکیه از سه جنبه حایز اهمیت است.
 بهعنوان م لی براى دولتهاى افقاز ،مسیای مرکزى و بالکان؛ ظهور یا افول جنبشهاى اسالمی در خاورمیانه؛ مزمون تأثیربخش خیوهی ف ال در ثبات و اهالحات سیاسی(.)Khalilzad, 2000: 45غرب و نظام سرمایهدارى در این سه مورد داراى منافع حیاتی است و حضور در منداطق پیرامدون
ترکیه تا ح زیادى وابسته به این سه عامل میدان  .درهورتیکه ترکیه نتوان در این سه هد

موفدق

شود ،منافع غرب با خطرها و ته ی های ج ى مواجه خواه شد  .در کندار اینهدا همکدارى ترکیده و
اروپا در زمینههای زیر براى غرب اهمیت حیاتی دارد:
 تأمین امنیت انتقال انرژی از مناطق افقاز ،خلیج فارس و مسیای مرکزی به بازارهای جهانی؛ مبارزه با تسلیحات کشتار جم ی ،بهخیوص در خاورمیانه؛ جلوگیری از گسترش ناامنیهای ناشی از تحوالت روسیه؛ ازجمله ،مهاجرت ،منازعات اومى و نیدزناامنی در دریاى سیاه (.)Khalilzad, 2000: 48
واا یتهاى موجود گویاى منان که دستکم تا دو دهه ب
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در نظام بینالملل ازدست نخواهن داد و این امتیازى براى ترکیه است تا از این طریق ،اتحادیه اروپا را
تحت فشار ارارده .

چ -روابط ترکيه و یونان
روابط با یونان از افقهای پرابهام در چشماند از تیدویر اروپدایی ترکیده اسدت .دولدت اردوغدان،
سیاست تنشزدایی با یونان را که از سال  0777مغاز ش  ،ادامه داده و هماکنون مناسبات جاری یوندان
و ترکیه بهتر از همیشه است .مبادالت تجاری و گردشگری میان دو کشدور افدزایشیافتده و همکداری
درزمینه انرژی با افتتاح خط لوله گاز  711میلیون دالری که میادین غنی گاز افقاز را بده اروپدا وهدل
میکن  ،تقویت ش ه است (ااسمی .)017 :0733 ،همکاریهای رو به گسترش ترکیه و یونان درزمینده
انرژی ،موجو پویایی مناسبات در سطوح مختلف و عاملی برای کاستن از حساسیت پیشدین بدر سدر
ابرس ش ه است .خطر درگیری نظامی ترکیه با یونان به طرزی چشمگیر فدروکش کدرده و مویدع دو
کشور درباره ابرس ،دیگر همچون گذشته روابط را پرتنش نمیسازد ).(Çakmak, 2012: 21
در میان کشورهای همسایه ترکیه ،فقط یونان است که دولت ترکیه تاکنون برای بهبود روابط با این
کشور به لحاظ تحمیل شرایط موجدود و اخدتال هدای دیرینده دو کشدور بده من ااد ام نکدرده بدود.
رسانههای یونان نوشتهان  ،ترکیه در این دوران بحراندی ،خواهدان توسد ه همکداریهدای بازرگدانی و
ااتیادی با یونان است و از متن میخواه تدا تسدهیالتی در زمینده هد ور روادید ورود کارمفریندان
ترکیهای به بازار یونان ویع کن  .دو کشور ،همکاریهای اجتماعی ،تجاری ،ااتیادی و فرهنگی خود
را طوری تنظیم خواهن کرد که تا ح امکان از مشکالت حقوای و سیاسدی موجدود میدان دو طدر
متأثر نشون  .بهبود روابط ترکیه با یونان در شرایطی که این کشور یکدی از سدختتدرین بحدرانهدای
ااتیادی را سپری میکن  ،میتوان خاطرهای خوب در اذهان ملی من کشور نسبتبه ترکیده بده جدای
گذارد که البته در حل مشکالت موجود میان دو کشور تأثیرگذار خواه بود (ایرنا.)0771 ،
ج ا از مسئله ابرس ،روابط ترکیه با یونان بیشتر بر دو مویوع ،متمرکز ش ه است :نخست دریداى
اژه و دوم اتحادیه گمرکی ترکیه با اتحادیه اروپا .دروااع ،یونان نمیخواه جام ه اروپا روابطش را بدا
ترکیه بهبود بخش  ،ولی با نفوذ روزافزون ترکیه در بالکان ،افقاز و مسیاى مرکزى ،هراسدش از ترکیده
بیشتر ش ه است .ب یهى است ترکیه در میان اردوگاه غرب ازجمله جام ه اروپدا بدرای یوندان بهتدر از
دیگران بود ،اما یونان همواره به استفاده از ا رت وتوى خود ی ترکیه ته ی کرده است.
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ح -روابط ترکيه و قبرس
بحران ابرس ،از پیچی هترین م ضالت پیش روی سیاست خارجی ترکیده اسدت .درحدالی کده در
عرهه خارجی ،ممریکا و اتحادیده اروپدا خواهدان حدل بحدران ابدرس و وحد ت دو بخدش شدمالی
(ترکنشین) و جنوبی (یونانینشین) هستن  ،در هحنه داخلی ترکیده ،سدکوالرها و نظامیدان ،مویدوع
ابرس را به مویوعی ناسیونالیستی و امنیتی تب یل کردن و ازدستدادن نفوذ ترکیه در ابرس شدمالی

را شکستی فاحش برای ترکیه در برابر دشمن دیرین خود ،ی نی یونان مدیدانند  .بدا شکسدت رئدو
دنکتاش  0در انتخابات سال  ،2117مویع کمالیستها و نظامیان در داخل ابرس تض یف ش  ،یدمن
اینکه پیروزی محم علی طل ت هم نشان داد کده خدود مدردم ابدرس خواهدان حدل مشدکل جزیدره
بهمنظور رفع مشکالت ااتیادی و خروج از انزوای سیاسی هستن (اهرمانپور.)37 :0737 ،
اختال های سنتی ترکیه و ابرس در اواخر سال  2100م و بهدنبال اا ام دولدت ترکیده در ارسدال
کشتی اکتشافی و پژوهشی به جزیره ابدرس و بخدش هدایی از ابدرس جندوبی کده بدا کشدتی جنگدی
اسکورت میش  ،ش ت یافت .بهدنبال باالگرفتن اختال  ،رجو طیو اردوغان ،نخسدتوزیدر ترکیده
هش ار داد که کشورش در برابر عملیات اکتشافی ابدرس جندوبی مقابلده مدیکند و اسدتخراج مندابع
هی روکربنی و م نی در این مناطق را افزایش میده  .در  2ژوئیه  2102میالدی ،تدانر ایلد یز ،وزیدر
انرژی ترکیه و درویش اراوغلو ،رهبر ابرس شمالی ،عملیات حفاری در روسدتای سینگراسدی نزدیدک
فاماگوستا را طی مراسمی کلی زدند  .وزیدر اندرژی ترکیده در ایدن مراسدم تیدریح کدرد کده ترکیده
ف الیت های اکتشا

نفت را با ه

گسترش همکاریهای مشترک با ابرس شمالی مغاز کرده اسدت.

اراوغلو با بیان اینکه مغاز ف الیتهای مشترک حفاری ترکیه و ابرس شمالی ،لحظدهای تداریخی اسدت
که برای ابرسیهای ترک اهمیتی استراتژیک دارد ،افزود« :ما به هیچکس اجازه نمیدهیم حقوق ابرس
شمالی در شرق م یترانه را از منها سلو کنن » (.(Europe Report, 2012: 5
به این ترتیو میتوان گفت مسدئله ابدرس تدا حد ود زیدادی ،گروگدان روابدط ترکیده و اتحادیده
اروپاست .اگر ترکیه بخواه پیششرطهای اتحادیه اروپا را بپذیرد ،یکی از این پیششرطهدا مواجهده
یکسان با اعضای اتحادیه اروپا و ازجمله ابرس جنوبی است .اکنون دیگر ترکیه نمیتوان روابط خدود
را با ابرس فقط به روابط دوجانبه مح ود کن  ،بلکه بای بدا ابدرس جندوبی در االدو اتحادیده اروپدا
................................................................................................................................................................
1 . Rauf Denktash
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برخورد کن و بهعنوان نمونه اجازه ده سفارت ابرس در خاک ترکیه مغاز بهکار کن  .همدینطدور در
روابط بازرگانی ،حقوای ترکیه نمیتوان با ابرس مستثنی از اروپا برخورد کن  .منچه مسلم است اینکه
ابرس ،عضو اتحادیه اروپا است و رای من بدرای حضدور ترکیده در جمدع کشدورهای اروپدایی ،سدن
محسوب میشود .باوجوداین ،رویکرد ترکیه در ابال بحدران ابدرس سدبو شد ه اسدت تدا منکدارا از
اتحادیه اروپا دورتر شود .بیتردی در دوران ریاست ابرس بر اتحادیه اروپا بده تدا پایدان سدال 2102
میالدی ،ی نی زمان پایان ریاست ابرس بر اتحادیه اروپا این رون تشد ی شد تدا زمدانی کده بحدران
ابرس حلنشود ،ترکیه نمیتوان در اتحادیه اروپدا وارد شدود .رأی منفدی ابدرس و یوندان هدماکندون
مسجل است و همین مسئله باعث دورترش ن ترکیه از اتحادیه اروپا ش ه است (.)Davutoğlu, 2012: 14

برای ارزیابی مفی روی ادهای باال بای به چن نکته اساسی توجه کرد .همواره مسیر توافقهای هر
کشوری با اتحادیه اروپا بسیار پرفراز و نشیو و پیچی ه است .نموندههدای زیدادی در ایدن خیدوص
وجود دارن که برنامه هستهای ایران نیز جزو منهاست.
رون امتیازگیری از طر

مقابل ،جزء الینفک سیاست اتحادیده اروپدایی بدهخیدوص کشدورهای

تأثیرگذار در من ،فرانسه ،انگلستان و ملمان است و ما همواره شاه این رون در بسیاری موارد هستیم.
باایمان ن مسئله ابرس بهعنوان موردی حلنش ه در مین ه برای اتحادیه اروپا میتوان بهعندوان اهدرم
فشاری ی ترکیه عمل کن  ،زیرا بحث ابرس برای ترکیه ،اعم از دولت و ملت مسدئلهای حیثیتدی بده
شمارمیرود و انتظار عقونشینی در من مورد به نظر دور میرس  .به همین دلیدل بدا محدور ادراردادن
ابرس ،م رک و دلیلی محکم ،همواره در دستان اروپاییها خواه بود که در طول مذاکرات ،ترکیده را
به دادن امتیاز مجبور کنن .
منچه ب یهی بهنظر میرس این نکته است که اگر در سالهای مین ه ،ترکیه در ابدال یدک پیشدنهاد
جذاب درخیوص حل مسئله ابرس شمالی ،به تأیی و بهرسمیتشناختن ابرس جندوبی ااد ام کدرد،
نبای شگفتزده ش  ،زیرا با توجه به اهمیت مویوع اتحادیه اروپا ،ترکیه به هر طریقی به پیشرفت در
مسیر مذاکرات تمایلخواه داشت .البته نبای فراموشکرد کده خدطارمزهدایی نیدز وجدود دارند کده
ابرس ،یکی از منها است.

نتيجهگيری
سیاست خارجی ترکیه پس از بها رترسی ن حزب ع الت و توس ه ،رویکردی نوین را درپدیش
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گرفت .پس از رویکارمم ن حزب ع الت و توس ه در سال  ،2112دستگاه سیاست خارجی ترکیه بدا
تأکی بر غربمحوری و غربم اری« ،نگاه به شرق و فاهلهگرفتن از سیاستهدای پدانترکیسدتی بده
همراه گرایش ج ی برای عضویت در اتحادیه اروپا» را الگوی کار ارار داد .این حزب میمم است تا
نگاه امنیتی حاکم بر روابط ترکیه و روسیه در گذشته را به نگرشی مسالمت جویانه بر روابط دو کشور
تب یل کن  .این کشور بهدنبال یک سیاست خارجی چن وجهی است اما سیاست ج ی حدزب عد الت
و توس ه همواره با این انتقاد روبرو بوده که در ت ارض با سیاستهای غربگرایدی ادرار دارد .روند
عضویت در اتحادیه اروپا ازیکسو این واا یت را نشان میده که ترکیه بهخوبی مدیداند از فدردای
روز ارارگرفتن زیر پرچم مبی اتحادیه اروپا ،مناف ی مشترک با اروپاییها پی ا میکند  ،پدس در حلقده
امنیتی منان نیز ارار میگیرد .دومین مزیت چشمناپوشی نی ،من است کده گدردش نیدروی کدار مزاد بدا
کشورهای هن تی و پیشرفته در الو این اتحادیه ایجاد میشود و این بر

برند ه ااتیدادی کدوچکی

برای ترکها نخواه بود .گذشته از من به شکلی گسترده و پیوسته ،استان اردهای زن گی و دموکراسی
در ترکیه به استان اردهای موجود در اروپا نزدیک میشون  .ازسویدیگر ،این رون عضویت بههورت
فراین و خط مونتاژی بوده و مختص عملکرد حزب ع الت و توس ه نیست بلکه این حزب بدهعندوان
عاملی محرک و شتابدهن ه عمل کرده است .همانطوریکه گفته ش دی گاه حزب ع الت و توسد ه
نسبتبه اتحادیه اروپا براساس نگاه استراتژیک مبتنیبر هلح جهدانی و منطقدهای اسدت؛ درحدالیکده
احزاب کمالیسم براساس رویکرد احترام به دولت -ملت ،دولت الئیدک و عضدویت کامدل همدراه بدا
سربلن ی عمل میکنن .
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Abstract
Turkey, as a Muslim nation, has worked a lot to promote its rank in domestic
and foreign fields. Turkish statesmen believe that their foreign policy is a
continuation of Turkish domestic policy. Therefore, they have tested various ways
to develop economic and social state of Turkey. During the past few decades, they
managed to make social and economic developments so that in comparison with
70s Turkey has become a major hub of economic development and foreign
investment in the region. When the Islamists (Justice and Development Party)
assumed power in Turkey in 2002, drastic changes occurred in foreign policy
dialog of this country. During the years before administration of Justice and
Development Party, Turkish statesmen pursued Ahmet Davutoglu’s “theory of
strategic depth”. He was the architect of modern Turkey. Today, Justice and
Development Party, under Erdugan, seriously tries to join the European Union. To
that end, Turkey has tuned its regional and trans-regional policies in tandem with
full conformity with the preconditions for membership in the European Union.
This analytical-descriptive paper has used library and Internet sources for its
research.
Keywords: Foreign policy, Justice and Development Party, Islamists, Turkey,
West
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