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بررسی رفتار سیاست خارجی حزب حاکم ترکیه در 

 قبال جمهوری اسالمی ایران

 52/3/1331تاریخ دریافت:  1 عبدالمطلب عبداله
 1/6/1331تاریخ پذیرش:  *5 زاده میدانیرامین ولی

 3 مهدی پیروزفر
  

 چکیده

در رأس قدرت سیاسی  انیک کریور     2002عنوان حزب حاکم ترکیه از سال  حزب عدالت و توسعه به
حضوردارد. تحلیل سیاست خارج  حزب عدالت و توسعه برای شناخت مواضع انک حزب ضیروری  

رسد. هدف پژوهش حاضر، تبییک رفتار سیاست خیارج  حیزب عیدالت و توسیعه در قبیال       نظرم  به
چیارچوب نظیری   در  ونیت جمهوری اسالم  انران است؛ رونکردهای هونت  انک حزب، طبق نظرنیه  

رونکردهیای هیونت    »اسیت از اننکیه    اساس، پرسش پژوهش عبارت شود؛ برانک م  انگاری تحلیلسازه
؛ انیک  «مؤثر بر رفتار سیاست خارج  حزب عدالت و توسعه در قبال جمهوری اسالم  انران چیست؟

ونت  مؤثر بیر مواضیع   ای رونکردهای ه تحلیل  و با استفاده از اسناد کتابخانه -مقاله با روش توصیف  
کند؛ انک پژوهش ازلحاظ هیدف،   م  حزب عدالت و توسعه را در قبال جمهوری اسالم  انران بررس 

 شود. م  کاربردی محسوب
های هونت  حزب عدالت و توسیعه در تبیییک رفتیار سیاسیت      دهند که رونکرد  م  های مقاله نران نافته

اتخیا   »توانند تأثیرگذار باشد. پژوهش حاضیر،   ن م خارج  انک حزب در قبال جمهوری اسالم  انرا
شده  های بررس  عنوان رفتار سیاست خارج  منتخب در میان حالت را به« جونانه های همکاری سیاست

 درخصوص حزب عدالت و توسعه برگزند.
  

رونکردهای هونت ، حزب عدالت و توسعه، ترکیه، مواضیع سیاسی ، جمهیوری اسیالم       واژگان کلیدی:
   نران.ا
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  همقدم
رونـد  شـمارمي  عنوان دو كشور تأثيرگذار در منطقه غرب آسيا به      جمهوري اسالمي ايران و تركيه به     

حزب عدالت و توسعه از سـال    . كه حجم مناسبات دوطرف، گوياي اهميت روابط اين دو كشور است          
اس كند؛ تحليل رويكردهاي هويتي مؤثر بر اين حزب براسـ         مي  تازي در فضاي سياسي تركيه يكه     2002

كنـد چراكـه       را بررسـي   توانـد مواضـع آن     مـي  1ونـت انگاري با تأكيد بر نظريـه       چارچوب نظري سازه  
، در ميان   ونتشوند و نظريه    مي  انگاري محسوب ترين مبحث در نظريه سازه    هاي هويتي، محوري   انگاره
  .پردازان ديگر، بيشتر كاربردداردنظريه

كنند، حجم مبـادالت    مي  عنوان دو كشور همسايه تالش      كه جمهوري اسالمي ايران و تركيه به      ازآنجا
رسـد، حـزب    نظرمـي   ميليارد دالر برسانند و روابط دوطرف، داراي اهميتي باالسـت، بـه        30خود را به    

كننـده در سياسـت داخلـي و خـارجي تركيـه      هـاي آتـي نيـز نقـشي تعيـين           عدالت و توسعه طي سال    
اي فهم سياست خارجي تركيه در قبال جمهوري اسـالمي          ايفاخواهدكرد لذا تبيين مواضع اين حزب بر      
كنـد تـا فهمـي         را تحليل  كند كه رويكردهاي هويتي آن    مي  ايران، ضروري است؛ پژوهش حاضر تالش     

شـود؛ ايـن مـسئله، اهميـت و ضـرورت پـژوهش حاضـر را                  درست از مواضـع ايـن حـزب حاصـل         
  .سازدمي مشخص

ؤثر بر مواضع حزب عدالت و توسعه در قبـال          هدف پژوهش حاضر، تحليل رويكردهاي هويتي م      
رويكردهـاي  «اسـت از اينكـه        اساس، پرسش اصلي مقالـه عبـارت        جمهوري اسالمي ايران است؛ براين    

؛ »اسـت؟   هويتي مؤثر بر مواضع حزب عدالت و توسعه در قبـال جمهـوري اسـالمي ايـران چـه بـوده                    
رويكردهـاي هـويتي حـزب      «از اينكـه    اسـت     شده، عبارت   اي كه براي اين موضوع درنظرگرفته     فرضيه

 -؛ اين مقالـه بـا روش توصـيفي        »عدالت و توسعه با ايدئولوژي جمهوري اسالمي ايران متفاوت است         
كند و ازلحاظ هدف، كـاربردي        مي  اي، موضوع پژوهش را بررسي    تحليلي و با استفاده از اسناد كتابخانه      

  .شودمي محسوب
هـا  گيـري هـاي هـويتي خـود در تـصميم        باورها و انگاره   از   ونتبازيگران سياسي براساس نظريه     

ــأثيرمي ــاي آ     ت ــم عملكرده ــازيگران، فه ــن ب ــويتي اي ــاي ه ــل رويكرده ــذا تحلي ــد؛ ل ــا را                 پذيرن نه
احزاب سياسي تركيه ازجمله حزب عدالت و توسعه در نوعي بستر هويتي متفاوت     . سازد  پذيرميامكان

......................................................................................................................... 
1 . Wendt 



  
بررسي رفتار سياست خارجي حزب حاكم تركيه در قبال جمهوري اسالمي ايران

 

  
 

89

گرايـي دارد و رويكـردي اخـواني را         ت و توسعه، خوانشي خـاص از اسـالم        حزب عدال . اندرشدكرده
دهنـدگان بـه   دهد كه رأي مي رقابت احزاب تركيه در عرصه سياسي اين كشور نشان   . است  گرفته  درپيش

سـوي حـزب مـورد عالقـه خـود       پذيرنـد و بـه  هـاي هـويتي آنهـا تـأثيرمي      اين احزاب نيـز از انگـاره      
  .يابند مي سوق

انگاري، رويكردهاي هويتي مـؤثر      در چارچوب نظري سازه    ونتر با تأكيد بر نظريه      پژوهش حاض 
  .كند مي بر رفتار سياست خارجي حزب عدالت و توسعه را در قبال جمهوري اسالمي ايران بررسي

   پيشينه تحقيق-الف
پژوهش حاضر، براساس رويكردهاي هويتي به تحليل رفتار سياسـت خـارجي حـزب عـدالت و                 

است؛ نوآوري موجود در اين پژوهش به رويكردهـاي           ر قبال جمهوري اسالمي ايران پرداخته     توسعه د 
هويتي آن و تحليل رفتار سياست خارجي، مربوط است؛ اين مقاله با اسـتفاده از رويكردهـاي هـويتي                   

اسـت؛    انگاري به تحليل رفتار سياست خارجي پرداختـه        در چارچوب نظري سازه    ونتبراساس نظريه   
هـاي  اند و حالت  نداشته  هاي پيشين به مجموع رويكردهاي هويتي توجه       حالي است كه پژوهش    اين در 

  . اند نكرده رفتاري سياست خارجي را در قبال جمهوري اسالمي ايران بررسي
تأثير معماي هويـت حـزب عـدالت و توسـعه بـر سياسـت               «اي با عنوان     در مقاله  فر  حامد يعقوبي 

، به بررسي رويكردهاي هويتي اين حزب در قبال قفقـاز           )1393(» جنوبيخارجي تركيه در قبال قفقاز      
است؛ اين در حالي است كه مقاله حاضر، به تأثير رويكردهاي هويتي حزب عـدالت و                  جنوبي پرداخته 

 نيـز   زاده  سيد جواد امام جمعـه    پردازد؛  توسعه بر مواضع اين حزب در قبال جمهوري اسالمي ايران مي          
گرايـي بـا تأكيـد بـر حـزب            تحول گفتمان هويت در تركيه از كماليسم به اسـالم         «وان  اي با عن  در مقاله 

اسـت و     كـرده     طورصـرف بـر تحـول گفتمـان هويـت در تركيـه اشـاره                ، بـه  )1391(» عدالت و توسعه  
اسـت؛    نكـرده   رويكردهاي هويتي حزب عدالت و توسعه و تأثير آن بر مواضع ايـن حـزب را بررسـي                 

 مجموعه رويكردهاي هويتي حزب عدالت و توسعه براي تحليل رفتار سياسـت             كلي، تاكنون به    طور  به
  .است نشده هاي پيشين توجهخارجي اين حزب در پژوهش

   چارچوب نظري-ب
نئورئاليسم پس از فروپاشي شوروي     . شودمي  انگاري كوششي عميق در حوزه فرانظري دانسته      سازه

بخـشيدن بـه جريـان        ان بود؛ لذا اين مسئله، موجب شدت      پذيرش از اين اتفاق، ناتو      از ارائه دركي قابل   
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/ گرايـان سو در ميان طيف طبيعت      انگاري شد؛ پيشروان اين نظريه از حيث مباحث فرانظري ازيك         سازه
اند و معتقدان به آن ازلحاظ مباحـث  پساساختارگرايان قرارگرفته] در ميان[ديگر،   گرايان و ازسوي  اثبات

  )315: 1394مشيرزاده، (ها قراردارند گرايان و ليبراليستقعمحتوايي نيز در ميانه وا
گرايانـه را از  كـشاند و تلقـي ذات    شناسـي مـي   شناختي بـه هـستي    انگاري، بحث را از معرفت    سازه

كند؛ اين نظريه بر آن است كه جهـان و     مي  بدل» اي براي انديشيدن  مسئله«موجوديت جهان و قواعد به      
؛ پيـشينه   )211: 1390متقي و كاظمي،    (كند    مشاهده» شدن  درحال«،  »بودن«جاي    هاي آن را به   چارچوب

، بـه آن  فيختـه و كانـت   اي در تفكرهـاي     گونهشود و به  اين نوع انديشه به عصر روشنگري، مربوط مي       
آليــسم در مقابــل ماترياليــسم و از شناســي از ايــدهاســاس ازلحــاظ هــستي اســت؛ بــراين شــده توجــه

ـ  » گرايي ذهنيت« تمركـز عمـده    ). 70 تـا    1391:68خـاتمي،   (كنـد   مـي   دفـاع » گرايـي عينيـت «ل  در مقاب
ها و قواعد است؛ درحقيقـت بـه        ها، هنجارها، معاني، رويه   شناسانه بر انگاره  انگاران در بعد هستي     سازه

 :Wind, 2004(سـازند  مـي  هاي معنايي، چگونگي تفسير كنشگران را از محيط مـشخص نظر آنها نظام

225.(  
، به رويكردهاي هويتي بازيگران براي تشريح چگـونگي تـشكيل منـافع             ونتگارها ازجمله   انسازه
تـوان از     است؛ لذا نمـي     كنند؛ آنها بر اين باورند كه منافع كنشگران، از مناسبات اجتماعي ناشي             تأكيدمي

شـوند و   مـي   يافتـه شـرايط فـردي محـسوب       ها تجسم هويت. آورد  ميان  منافع گذشته اجتماعي سخن به    
شـود كـه    مـي   كننـد؛ ايـن وضـعيت يادشـده سـبب         بازيگران از طريق آن با يكديگر مناسبات برگزارمي       

سـازند  مـي   كه منافع اين كنشگران را معـين        ايگونهكنند به   بازيگران، خود را در شرايطي خاص مشاهده      
  ).129: 1394پور، وهاب(

گر در فرايند ساختن خود، ديگري      دي  عبارت  داند؛ به ، رويكردهاي هويتي را امري اجتماعي مي      ونت
اسـاس، برداشـت    شـود؛ بـراين  مـي  كند؛ بنابراين، هويت، امري سيال محسوبمي نيز اين روند را تجربه   

شود كـه منـافعي   مي تشكيل هويتي جديد سبب. دهدبازيگران را از خود و منافع و اهداف آنها تغييرمي       
  ).Ritbergger, 2002: 124(شود  جديد براي يك دولت طرح

هاي  انگاري، بيشتر كاربرددارد چراكه اين نظريه در تبيين موضوع        در ميان متفكران سازه    ونتنظريه  
هـاي  ، بيشتر در تحليل   ونتاست كه ديدگاه      شده  است؛ اين موضوع سبب     تر بوده الملل، موفق روابط بين 

  ). 290 و 289: 1394هينه بوش، (شود  انگاري استفادهاز سازه برگرفته 
. وسيله فرايند، مرتبط هستند      بر اين باور است كه منافع و رويكردهاي هويتي در همه حال به             ونت
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تـوان آنهـا را مـسلم       ها در برخي از شرايط، داراي ثبات نسبي باشند لذا مـي           گرچه ممكن است هويت   
ر حال، اين موضوع، هميشه صادق نيست؛ درحقيقت، رويكردهاي هويتي و منافع د             درنظرگرفت؛ بااين 

  : شودالملل از سه مسير، محقق مي معتقد است كه تحول يادشده در نظام بينونت. تحول هستند
شود كه بازيگران دولتي    مي  آفرين است؛ اين نهاد سبب    اول اينكه نهاد حاكميت در اين تحول، نقش       

  . اي از خويشتنداري را بروزدهندنسبت آنارشيك نيز اندازه در موقعيتي به
  . سازدمي ها زمينه تحول را در رويكردهاي هويتي فراهم همكاريويتدوم اينكه تق

ساختن رويكردهاي هويتي خودمحـور بـه رويكردهـاي           هاي عامدانه براي متحول     سوم اينكه اقدام  
  . هويتي گروهي، سومين راه در اين ميان است

ظـام امنيتـي رقـابتي      جـاي ن    بر همكاري، به    ها توجه خود را به نظام مبتني       درباره تحول هويت   ونت
  كند؛ مي دهد؛ او اين روند را متشكل از چهار مرحله توصيفقرارمي

  .فروپاشي اجماع درباره تعهدهاي هويتي، اولين مرحله يادشده است
  . هاي قديمي و ساختارهاي مناسبات ناشي از آن، دومين مرحله استرفتن برداشت حاشيه  به

را بـراي اتخـاذ     » ديگـري «و  » خـود «يي جديـد اسـت كـه        هـا دنبال ايجـاد رويـه      سومين مرحله به  
  . كندمي بنديهاي خود دستهكند؛ درحقيقت، آن را طبق بازنماييمي رويكردهاي هويتي جديد هدايت

شـود؛ نتيجـه چنـين رونـدي،        اعطـامي » ديگـري «چهارمين مرحله نيز پاداشي اسـت كـه ازسـوي           
شـود كـه    مي  ست؛ اين امر به بنياني بيناذهني ختم      بخشي مثبت ميان امنيت دوطرف ا     شدن هويت   نهادينه

  ). 173: 1393مشيرزاده، (رساند مي تر به هويت و منافع جديد ياريبراي تعهدهايي جدي
دهـد كـه    مـي   عنـوان دنيـاي برسـاخته شـكل         الملل را به  انگاري نظام بين  براساس اين انديشه، سازه   

آفـرين  يتي بازيگران، منافع و مناسبات آنها نقـش       ساختارهاي بيناذهني در تقويت آن و رويكردهاي هو       
هـا    كند؛ اين رويه  دهد و آنها را بازتوليدمي    مي  هاي بازيگران به ساختارها سامان    هستند؛ درحقيقت، رويه  

  . كنند و حتي قادر است به تحوالت اساسي در شرايط منجرشوددر ساختارها تحول ايجادمي

   تاريخچه حزب-پ
 با پيروزي در انتخابات تركيه به عرصـه قـدرت در            2002وم نوامبر سال    حزب عدالت و توسعه س    

 550 كرسـي را از  363 درصـد از كـل آراء توانـست         28/34اين كشور واردشد؛ اين حزب بـا كـسب          
نامـه  بررسـي شـجره  . شـد   تـشكيل 2001پارتي در چهـاردهم اوت   آك. كند كرسي پارلمان تركيه كسب 
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احـزاب  . دارد   كه اين حزب به احزاب جنـبش اسـالمي وابـستگي           دهد مي  حزب عدالت و توسعه نشان    
شـد     تـشكيل  1970اسالمي با حزب نظام ملي به عرصه سياسي تركيه واردشدند؛ اين حـزب در سـال                 

)Yavuz, 2003: 45( حزب رفاه در سال 1972سالمت ملي در سال «؛ همچنين، احزابي اسالمي مانند ،
  . شدند لتشكي» 1998 و حزب فضيلت در سال 1983

بود؛ اين در حالي      وجودآمده   به عبداهللا گل جناح تجديدنظرطلبي در داخل حزب فضيلت به رهبري         
رسد؛ اين انتخابات در چهـاردهم مـه سـال            پيروزي   نتوانست در انتخابات رياست حزب به      گلبود كه   

آورد؛   دسـت   رأي بـه   633 در اين انتخابات،     رجايي كوتان كرد؛     رأي كسب  521 گل برگزارشد و    2000
 عبـداهللا گـل    نيـز از     اردوغـان كنـد؛      حمايـت  كوتـان  از   اربكانالدين  نجمشد كه     نظر سبب   اين اختالف 

  .كرد پشتيباني
كـرد؛   هاي اسالمي تأسـيس ، حزب سالمت ملي را با تكيه بر آموزه1970 در سال  اربكانالدين  نجم

 سال در مناطق مختلـف تركيـه      10حزب سالمت ملي    . المسلمين داشت   او ارتباطي تشكيالتي با اخوان    
هاي اين حـزب پـس از كودتـاي         داراني را يافت؛ فعاليت     كرد و در ميان مسلمانان معتقد، طراف        فعاليت

داران حزب سالمت ملي      هايي گسترده نيز ضد رهبران و طرف        رسيد؛ تبليغ   پايان   به 1980ارتش در سال    
شـدن فعاليـت ايـن         پـس از متوقـف     اربكانالدين  نجمشد؛    بردن جايگاه اجتماعي آن انجام      براي ازميان 

كـرد    گرايي ديگر را با عنوان حزب رفاه تأسيس       ، حزب اسالم  1تورگوت اوزال حزب در دوره حاكميت     
)MacDonald, 2012: 113 .(  

 در ايـن  اربكـان داد؛  ، دولتـي ائتالفـي تـشكيل     1996او در انتخابات پارلماني، موفق شد و در سال          
 در ايـن دوره نيـز       اربكـان هـاي داخلـي و خـارجي ضـد دولـت            كارشـكني . دوزير شـ  دولت، نخست 

هاي غربي در خارج، سدهايي در برابـر       ها در داخل و دولت    كه نظاميان و الئيك     ايگونهداشت؛ به   تداوم
گرايــان در تركيــه را بيــشتر كــشورهاي غربــي حاكميــت اســالم. هــاي دولــت او ايجادكردنــد اقــدام
بـود   شـده  جواري تركيه با جمهوري اسالمي ايران موجب      آن زمان منطقه و هم     شرايط. كردند نمي  تحمل

شد كه نظاميان تركيه به كارشـكني         يابد؛ اين موضوع سبب      افزايش اربكانها با دولت    كه مخالفت غربي  
كرد و حزب رفـاه نيـز          با كودتاي سفيد ارتش سقوط     اربكاندولت  . آورند  گسترده ضد اين دولت روي    

 رجـب طيـب اردوغـان      و   اربكـان  الـدين نجـم شد؛    كشيده  انحالل  ه قانون اساسي تركيه به    ازسوي دادگا 
 پـس از مـدتي از       اربكـان داشـت؛      حزب را برعهده   ونت معا اردوغاندنبال اين قضيه، زنداني شدند؛        به

......................................................................................................................... 
1 . Turgut Auzal 
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  .كرد زندان آزاد شد و فعاليت سياسي خويش را دنبال
، رهبـري ايـن     رجايي كوتـان  شد؛    تأسيسشدن حزب رفاه      گراي فضيلت پس از منحل    حزب اسالم 
نكرد؛ لذا حزب فـضيلت ازسـوي         تأسيس را نيز تحمل     داشت؛ ارتش تركيه، حزب تازه      حزب را برعهده  

داشـت؛ دو     دنبـال   شد كه اين مسئله، انحالل اين حزب را به          دادگاه قانون اساسي تركيه غيرقانوني اعالم     
، رجـايي كوتـان   رو بودند؛   نظرهايي روبه   ب با اختالف  طلبان در اين حز   كاران و اصالح  گروه از محافظه  
هـاي دوطـرف،      داشـتند؛ اخـتالف     طلبـان را برعهـده    ، رهبري اصالح  عبداهللا گل كاران و   رهبري محافظه 

درخصوص فهم اسالم و تفسير آن در مسائل جامعه بود؛ اين مسئله باعث تشكيل دو حـزب اسـالمي                   
  ). 5: 1393واعظي، (با رويكردهاي متفاوت شد 

حـزب سـعادت    . حزب اسـالمي سـعادت و حـزب عـدالت و توسـعه، احـزاب انـشعابي بودنـد                  
پـارتي،    گرفـت؛ درمقابـل، آك      ، رهبري آن را برعهـده     رجايي كوتان كارانه داشت و    هاي محافظه  نگرش

ن بودند؛ اي گرفته دست ، رهبري آن را بهعبداهللا گل  و   اردوغانكرد كه   مي  طلبانه را دنبال  رويكردي اصالح 
 اردوغان. كرد بودن را تجربه  درصد محبوب24ها تا  در آن زمان در نظرسنجياردوغانحزب به رهبري 

بـود و از نظـر سياسـي،          كـرده   كه پيش از آن شهردار استانبول بود، محبوبيتي در جامعـه تركيـه كـسب              
 51 نماينـده بـه حـزب سـعادت و           48پس از انحالل حزب فضيلت،      . شدمي  شخصيتي سالم محسوب  

  . پارتي پيوستند نماينده به آك
حـال،    شـوند؛ بـااين   مي  گرا محسوب سران حزب عدالت و توسعه از حيث تربيت و آموزش، اسالم          

شـد، گفتمـاني جديـد را      هـاي اسـالمي واردمـي     مؤسسان حزب براي مقابله با فشارهايي كه بر جنبش        
حـال بـا نظـام حـاكم نيـز           كردنـد كـه بـا رويكـرد اسـالمي آنهـا مخـالف نباشـد و درعـين                  مـي   دنبال

اي ديگـر   داشتند كـه بهانـه   مؤسسان عدالت و توسعه تالش). Keyman, 2007: 217(نرسد  رويارويي به
. برگزارشـد » كار براي تمام تركيه   «تكرارنشود؛ لذا اولين كنگره حزب با شعار        »  فوريه 28مرحله  «مانند  

 يـادكرد و نـه از رويكـرد         آتاتوركنه از   صورت ماهرانه،      در سخنراني افتتاحيه به    رجب طيب اردوغان  
نامه اروپايي حقـوق بـشر و       آورد؛ او به اعالميه جهاني حقوق بشر، موافقت         ميان  اسالم حزب، سخني به   

هاي اساسي تأكيدكرد و سكوالريسم را اصل بنيادين صلح اجتماعي دانـست و آن را بـه معنـاي                 آزادي
  . كرد طرفي دولت درباره عقايد ديني ارزيابي بي

بـود كـه حـزب عـدالت و توسـعه، حزبـي دينـي                  نيـز پـس از تـشكيل حـزب گفتـه           عبداهللا گـل  
 بر اين بـاور  گلكند نماينده همه مردم باشد؛ مي بود كه اين حزب سعي شود؛ او تأكيدكرده  نمي  محسوب
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  .)154 تا 141: 1392نورالدين، (حجاب در حزب عدالت و توسعه وجوددارند بود كه افراد با حجاب و بي
صـورت غيرمتمركـز، ارائـه        هاي سياسي، اداره عامـه بـه      توجه به حقوق و آزادي    «به مواردي مانند    

» خدمات اجتماعي بدون توجه به طبقه اجتماعي، توسعه آموزش و پرورش همگاني و امنيت اجتماعي          
  . است در اساسنامه حزب عدالت و توسعه تأكيدشده

تيـك و محـوري در حـزب عـدالت و توسـعه             عنـوان شخـصيت كاريزما       بـه  رجب طيب اردوغان  
ــي محــسوب ــه را    م ــداري تركي ــدت زمام ــشترين م ــه، بي ــوري تركي ــاريخ جمه ــول ت ــود؛ او در ط ش

، پيش از او بيـشترين دوره زمامـداري تركيـه را            آتاتوركمصطفي كمال   كه    ايگونه به است  داشته  برعهده
داشـت؛ او پـس از         كشور را برعهـده     روز، باالترين جايگاه سياسي اين     5492مدت     به آتاتورك. داشت

جمهـوري    دوره رياسـت  . جمهـور ايـن كـشور شـد         ، رئيس 1923 اكتبر   29تشكيل جمهوري تركيه در     
حاضر، بيش از ايـن مـدت، داراي     درحالاردوغانرسيد اما    پايان   به 1938 با مرگ وي در سال       آتاتورك

وزيـر تركيـه    عنـوان نخـست     بـه ) 1382وپنجم ارديبهشت   بيست (2003 مه   15است؛ او در      قدرت بوده 
جمهور ايـن   نيز عنوان دوازدهمين رئيس   ) 1393وسوم مرداد   بيست (2014 اوت   10 شد و در      منصوب

  . كرد كشور را كسب
جمهوري در تركيه از زمان ورود اين كـشور بـه دوره ايجـاد دموكراسـي در سـال                     جايگاه رياست 

جمهـوري ايـن كـشور         از زماني كه بـه رياسـت       ناردوغاشد؛ اما   مي   درعمل، تشريفاتي محسوب   1950
  .جمهوري را احياكردداد و نظام وابستگي حزبي رئيس جمهور را افزايش شد، اختيارهاي رئيس انتخاب

   رويكردهاي هويتي حزب عدالت و توسعه-ت
انگـاري بـر آن      شود كه در انديـشه سـازه      مي  هايي محسوب ترين مؤلفه نگرش و باورها يكي از مهم     

شود؛ لذا بررسي مواضع حزب عدالت و توسعه در قبال جمهوري اسالمي ايران، مستلزم ايـن                ميتأكيد
شـود    مـي   پارتي در اين قسمت بررسي      مشي آك ها و خط  انديشه. شود  است كه نگرش اين حزب تحليل     
  . تا رويكرد هويتي آن روشن شود

كند،    بر آن تأكيدمي   ونتيه  مقاله حاضر با تبيين رويكردهاي هويتي حزب عدالت و توسعه كه نظر           
دارد، تأثير اين رويكردها را بر رفتار سياست خارجي حزب عدالت و توسعه در قبال جمهـوري                   تالش

داري و اسالم و ارائه الگو در منطقـه         زدايي، پيوند سرمايه  اتخاذ سياست تنش  . كند  اسالمي ايران بررسي  
  .شوندمي ه محسوبترين رويكردهاي هويتي حزب عدالت و توسعازجمله مهم
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  زدايي  اتخاذ سياست تنش- 1
خصوص در دوره نخست حكومت خويش، دوري از افراط و تـنش را در رأس                  به اردوغاندولت  

بر سياست داخلي در سياسـت        ؛ دوري از تنش عالوه    )176: 1394اكبري،  (كرد    هاي خود تعريف  برنامه
گيري آنكارا در اين زمينـه حركـت        وع جهت است؛ البته ن    شده  خارجي حزب عدالت و توسعه نيز دنبال      

نوع روابطي كه تركيه با آمريكا و رژيم اسرائيل برقراركـرده، گويـاي             . است  سوي هژمون آمريكا بوده     به
اي اي و فرامنطقـه   دنبال دوري از تنش در فضاي منطقه        اين واقعيت است كه حزب عدالت و توسعه به        

  .است
 روابط دوجانبـه     بر   دارد؛ عالوه  خارجي تركيه، جايگاهي ويژه   مناسبات آنكارا و آمريكا در سياست       

بـاور آنكـارا بـه      . دوطرف، تأثيرگذاري اين مناسبات بر روابط تركيه با بازيگران ديگر نيز مشهود است            
اسـت كـه روابـط چندجانبـه تركيـه و       شـده  اي موجب   اي و فرامنطقه    نقش واشنگتن در معادالت منطقه    

ستحكم شود؛ حتي توجه واشنگتن به جايگاه تركيه نيز روابط راهبردي دوطرف   متحده آمريكا م    اياالت
  . سازد مي را بااهميت
باشـند؛   داشـته  همـراه  كنند كه ديدگاه مثبت آمريكا را به      مي  هاي مختلف تالش    ها درباره موضوع    ترك

يجاد منطقه امـن در     شدن ا   اصرار آنكارا بر پذيرفته   . هاي موجود، مؤيد اين قضيه است       اي به نمونه    اشاره
هاي   هاي واشنگتن از كردهاي سوري، تأكيد مقام      ها، مخالفت تركيه با حمايت    سوريه ازسوي آمريكايي  

دهند كـه تفـاوت ديـدگاه تركيـه بـا        مي دست نشان هايي ازاين   و موضوع  اهللا گولن   فتحآنكارا بر استرداد    
ن باشـند البتـه همـه مـسائل موجـود ميـان             دنبال نظر ايجابي واشنگت     ها به   شود كه ترك    مي  آمريكا سبب 

هـا    متحده آمريكا قرارندارد لذا تركيه بـه مخالفـت خـود در ايـن حـوزه                 دوطرف، مورد پذيرش اياالت   
  .كند مي اصرار

. داشت   نيز تداوم  باراك اوباما متحده آمريكا در دوره       اي اياالت   هاي منطقه جايگاه تركيه در سياست   
هاي تركيـه در قالـب       ترين نقش الفان نظام مشروع سوريه، يكي از مهم      حضور فعال آنكارا در جبهه مخ     

رو شد؛     با تجليل آنها روبه    بشار اسد است؛ همراهي تركيه با مخالفان        اي آمريكا بوده  هاي منطقه سياست
 ,Schenker(زدگـي رياكارانـه دانـست     دمشق نيز تغيير موضع آنكارا در قبال بحران سـوريه را شـتاب  

2011: 48 .(  
تغيير جهت سريع موضع تركيه در قبال بحران سوريه، نشان از قرارداشتن آنكارا در قالب راهكـار                 

گـرفتن    رسد منافع آنكارا و واشنگتن پـس از قـدرت             نظرمي  به. آمريكا در قبال دمشق است    ) استراتژي(
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ايـاالت  تركيـه و    ) اسـتراتژيك (روابـط راهبـردي     . است  داشته  حزب عدالت و توسعه با يكديگر تالقي      
شـود كـه ايـن        مي  اي واشنگتن موجب    هاي منطقه هاي آنكارا براي اجراي سياست      متحده آمريكا و اقدام     

  .افكند موضوع بر مناسبات تهران و آنكارا سايه
توجـه در ايـن منطقـه پـس از        هاي قابـل  اتحاد تركيه و رژيم اسرائيل در غرب آسيا نيز از پيشرفت          

، شـكلي   1996سـال   ) اسـتراتژيك (م اسرائيل با معاهده راهبـردي        رژي -روابط تركيه . جنگ سرد است  
پـذيرفت    از آن صـورت     هاي امنيتي و اقتصادي ميان دوطرف پـس         انعقاد توافقنامه . خودگرفت  جديد به 

)Salivan, 2008: 11.(  
 مختلـف  هـاي  حـوزه  رژيـم اسـرائيل در   و تركيـه  هـاي  به همكاري جمهوري اسالمي ايران نسبت

 بـودن  دنبال محرمانـه  به ايران اسالمي جمهوري. است نگريسته ترديد با ديده ، هموارهامنيتي خصوص به

 اقـدام  درصـورت  دوطـرف  همكاري رژيم اسرائيل، معتقد است كه و تركيه قرارداد همكاري از بخشي

 در ينظام مانورهاي انجام رژيم اسرائيل براي به دادن تركيهاجازه. است قرارداد اين مفاد از يكي نظامي،

  ).Kibaroglu, 2005: 248(راستاست دراين ايران نظامي به حمله درصورت تركيه شرق كوهستاني مناطق
تـرين آزمـون مناسـبات      عنـوان بـزرگ     ، به 2002پيروزي حزب عدالت و توسعه در انتخابات اكتبر         

هاي آنكارا با  تبود كه قراب شده پارتي، باعث رسيدن آك قدرت به. شودمي تركيه و رژيم اسرائيل محسوب
 درخصوص مناسبات با اسرائيل،     رجب طيب اردوغان  گيري  همسايگان مسلمان، بيشتر شود؛ اما موضع     

گيـري خـود     در موضـع   اردوغـان . كـرد   نوع ديدگاه حزب عدالت و توسعه را در اين زمينـه مـشخص            
  ).Gruen, 2004: 445(يابد مي پارتي تداوم كرد كه مناسبات تركيه با رژيم اسرائيل، پس از پيروزي آك اعالم

گرا با توجه به نوع ديـدگاهي كـه رژيـم اسـرائيل بـه ديـن اسـالم دارد،                    پيروزي يك حزب اسالم   
بر تداوم مناسبات تركيـه بـا          مبني اردوغانگيري  بود اما موضع    هايي را براي اين رژيم ايجادكرده     نگراني

گرا در تركيه، كمتر شود؛ سـفر  حزب اسالمآويو از پيروزي يك  شد كه نگراني تل     رژيم اسرائيل موجب  
، وزير  شائول موفاز شود؛ سفر   مي  هاي رژيم اسرائيل به تركيه، مؤيد اين موضوع محسوب          برخي از مقام  

 ازجملـه بـاالترين بازديـدهاي       1997 كـه پـس از سـال         2003جنگ اسرائيل به تركيه در ماه مه سـال          
 نيـز در مـاه      1ين ديدارهاست؛ رئيس ستاد ارتش تركيـه      اي از ا  رفت، نمونه شمارمي  هاي دوطرف به    مقام

  .داشت ژوئن همان سال، به اسرائيل سفري
 بـراي تـداوم     2005 در ماه مـه سـال        آريل شارون  به اسرائيل و ديدار با       رجب طيب اردوغان  سفر  

......................................................................................................................... 
1 . Hilmi Ozkok 
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 در اين ديدار از مشاركت احتمـالي آنكـارا در رونـد صـلح               اردوغانگرفت؛    مناسبات دوطرف صورت  
آورد؛ مبارزه با تروريسم و فرايند صـلح خاورميانـه ازجملـه مباحـث                ميان   و اسرائيل حرف به    فلسطين

، 2005 ژانويـه  5 تـا  3 بـه اسـرائيل در   عبداهللا گـل سفر ). Murinson, 2006: 959(ديگر دوطرف بود 
سازمان رغم فشار اعراب در       آويو، به ديدار ديپلماتيك بعدي ميان دوطرف بود؛ حتي روابط آنكارا و تل          

-بر واقع  از اعضاي سازمان كنفرانس اسالمي مبنيعبداهللا گل درخواست  . داشت  كنفرانس اسالمي تداوم  

هـاي سـازمان     فلسطين، موضعي بـود كـه آنكـارا در قبـال واكـنش             -دادن منازعه اسرائيل    رايانه نشان گ
  .كنفرانس اسالمي اتخاذكرد

اسـت،    دوره حزب عدالت و توسعه تأكيدداشـته      آويو در   گرچه آنكارا بر تداوم مناسبات خود با تل       
ها موجب سردي روابط ديپلماتيك تركيـه       شد؛ اين تنش    هايي نيز ميان دوطرف مشاهده    حال، تنش   بااين

 با جنايت ضدبشريت خواندن حمالت رژيـم        رجب طيب اردوغان  .  شد 1990به دهه     و اسرائيل نسبت  
 ,Bengio(گذاشت  نمايش مناسبات دو طرف را به، سردي 2004اسرائيل به مناطق فلسطيني در مه سال 

2009: 3-5.(  

  داري و اسالم پيوند سرمايه- 2
شـد كـه      حزب رفاه و حزب فـضيلت وجودداشـت، موجـب         ) پروژه(اي كه از ناكامي طرح      تجربه

دنبال تشكيل حكومت اسالمي نباشند؛ آنها بـر ايـن    گرايان در قالب حزب عدالت و توسعه نيز به  اسالم
كنـد در     مـي   پارتي تـالش    رسد آك  نظرمي  به. حاضر وجودندارد   ستند كه امكان چنين امري درحال     باور ه 

  ).90: 1390قاسمي، (كند  هاي دموكراتيك، اهداف اسالمي خود را دنبالچارچوب ارزش
 در برخـي از شـهرهاي تركيـه         2007در سـال    » هاي جمهوريـت  ميتينگ«هايي كه با عنوان     ميتينگ

حكومـت  ) ايـده (كردن طرح     حزب عدالت و توسعه را به اين نتيجه رساند كه دنبال          شد، سران     تشكيل
بـه    هـايي از جامعـه نـسبت      پذير نيست؛ آنها بر اين اعتقادند كه بخـش        اسالمي در شرايط كنوني، امكان    

  .دارد پارتي بدبين هستند و اين موضوع هنوز در ميان اقشاري از جامعه تداوم اهداف آك
را » نظـام اقتـصادي اسـالمي     «بـر     پـدران معنـوي خـود مبنـي       ) ايـده (، طـرح    رجب طيب اردوغان  

موفقيت كارنامه اقتصادي حزب عدالت     . داري و اسالم معتقد نبود    او به تضادي ميان سرمايه    . نكرد  دنبال
عنوان الگويي براي كـشورهاي در حـال تحـول غـرب آسـيا و                 شد كه تركيه خود را به       و توسعه سبب  

  .كند شمال آفريقا مطرح
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   ارائه الگو در منطقه- 3
دنبال تحـوالت كـشورهاي عربـي، بـه           روابط حزب عدالت و توسعه با جمهوري اسالمي ايران به         

 را ، تغييرهايي عمـده 2011جهان عرب در سال ). Ayman, 2012: 15(است  اي جديد واردشده عرصه
سيا تا چه اندازه ناپايدار هـستند       اي در غرب آ   هاي منطقه داد كه ائتالف    به خود ديد؛ اين تحوالت نشان     

)Ertugral, 2012: 1-10 .(گـرا در ايـن   گرا و غيراسـالم هاي اسالمتحوالت جهان عرب، وقوع حركت
و وقوع انقـالب در كـشورهاي تـونس، مـصر و ليبـي،              ) بود  كه از آن به بهار عربي تعبيرشده      (كشورها  

  . تحوالتي جديد را در سطح منطقه پديدارساخت
هـاي    عنوان الگوي اسالم سياسي مدرن برپايـه آمـوزه          دنبال ارائه مدل نظام سياسي خود به        تركيه به 

اهل سنت در كشورهاي انقالبي بود البته سابقه تاريخ امپراتـوري بـزرگ عثمـاني را در ايـن رويكـرد                     
طره طورتقريبي شش قرن بر كل مناطق يادشده سي         ذهني تركان از نظر نبايددورداشت؛ اين امپراتوري به       

شد، رقابت حـزب حـاكم عـدالت و توسـعه بـا       سياسي و فكري داشت؛ تحوالت اين كشورها موجب     
ميـان بـه بحـران سـوريه، مربـوط بـود              تـرين مـسئله درايـن     گيرد؛ مهـم    جمهوري اسالمي ايران شدت   

)Ertugral, 2012: 1-10 (       تأكيد رهبران حزب حاكم عـدالت و توسـعه بـر سـرنگوني دولـت سـوريه
  .يابد نظر جمهوري اسالمي با سران تركيه افزايش ختالفشد كه ا سبب

شد كه مناسبات آنكارا و دمشق تيره شود  تحوالت كشورهاي عربي و وقوع بحران در سوريه باعث
)Tanir, 2011: 5-10(شدن روابط دوطرف، تفاوت ديدگاه حزب عدالت و توسـعه و جمهـوري    ؛ تيره

ر حالي به تغييـر نظـام سـوريه تأكيـددارد كـه ايـران بـا ايـن                   تركيه د . داشت  اسالمي ايران را نيز درپي    
قزاقستان كه با   » آستانه«مذاكرات متعدد درباره بحران سوريه ازجمله مذاكرات        . موضوع، مخالف است  

بشار طورعمده بر حفظ دولت       است، به   آفريني جمهوري اسالمي ايران، روسيه و تركيه برگزارشده       نقش
  . تأكيددارداسد

ويـژه    پارتي، دوري اين حـزب حـاكم تركيـه از همـسايگان ايـن كـشور، بـه                 ت آك چرخش سياس 
بـر    موضع جمهوري اسالمي ايران درخصوص سوريه، مبتني      . است  شده  جمهوري اسالمي ايران را سبب    

اي و اسالمي اسـت كـه درنهايـت بـه           هاي منطقه انديشي قدرت اصالحات بدون دخالت ديگران و هم     
جمهوري اسالمي ايران، خواستار مشاركت ايـران و تركيـه در     . شودمي  هيمنت»  سوري -راهكار سوري «

  ).Ertugrul, 2012: 5(حل مسئله سوريه بدون مشاركت رژيم اسرائيل است 
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   نقش رويكردهاي هويتي حزب عدالت و توسعه در مواضع اين حزب-ث
ن، براسـاس   جدول زير، سياست خارجي حزب عدالت و توسعه را در قبال جمهوري اسالمي ايرا             

داري و اسالم     زدايي، پيوند سرمايه  اتخاذ سياست تنش  «به  . كند  مي  رويكردهاي هويتي اين حزب بررسي    
اسـت   عنوان رويكردهاي هويتي حزب عدالت و توسعه تأكيدشده به» و تالش براي ارائه الگو در منطقه     

جمهـوري اسـالمي   و براساس آن، نتايج چنين رويكردهايي در سياست خارجي ايـن حـزب در قبـال        
  .شودمي ايران تشريح

  هاي هويتي در سياست خارجينتايج انگاره: 1جدول 
 نتايج آن در سياست خارجي AKPهاي هويتي انگاره

 برقراري روابط با آمريكا و رژيم صهيونيستي زدايياتخاذ سياست تنش

 تفاوت با مدل جمهوري اسالمي داري و اسالمپيوند سرمايه

 اي با ايرانرقابت منطقه ر منطقهارائه الگو د

  )  نگارنده:منبع(
الملل تأكيـددارد، رويكردهـاي     انگاري بر هويت بازيگران سياسي در نظام بين       ازآنجاكه نظريه سازه  

داري و زدايـي، پيونـد سـرمايه   اتخاذ سياست تنش. شد باره بررسي هويتي حزب عدالت و توسعه دراين 
ه ازجمله رويكردهاي هويتي اين حزب هستند كه در اين پژوهش بـه آنهـا               اسالم و ارائه الگو در منطق     

دهنـد كـه     مـي   شد؛ تأثيرهاي چنين رويكردهايي بر سياست خارجي حزب عدالت و توسعه نشان             توجه
زدايـي، برقـراري روابـط بـا آمريكـا و رژيـم اسـرائيل را                تالش اين حزب براي اتخاذ سياسـت تـنش        

دنبـال تـشكيل      است كه حزب عدالت و توسعه به        شده  حاكم بر تركيه موجب   شرايط  . است  داشته  دنبال  به
ازپـيش بـر ايـن مـسئله           نيز، سبب تأكيـد بـيش      اربكان الديننجمحكومت ديني نباشد و فرجام دولت       

شـود؛  مـي   اي عدالت و توسعه نيز در تقابل بـا نقـش ايـران در منطقـه تعريـف                 شود؛ رويكرد منطقه   مي
  .اي با جمهوري اسالمي ايران استدنبال رقابت منطقه ي بهپارتكه آك ايگونه به

   رفتار سياست خارجي حزب عدالت و توسعه در قبال جمهوري اسالمي ايران-ج
رويكردهاي هويتي حزب عدالت و توسعه، مواضعي دوستانه را براي اين حزب در قبال جمهوري       

طـور مـستقيم    حـزب عـدالت و توسـعه بـه    كند؛ لذا اين رويكردها بر مواضع نمي اسالمي ايران تعريف 
دنبال تحليل مواضع اين حزب در قبال جمهوري اسالني           حال، ازآنجاكه مقاله حاضر، به      تأثيردارد؛ بااين 
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پارتي، رويكردهاي خود را در چندين چـارچوب          ايران است، توجه به اين نكته، ضروري است كه آك         
الت و توسعه در قبال جمهوري اسالمي ايـران در  رفتار سياست خارجي حزب عد  . كند  پيگيري  تواندمي

چندين حالت متصور براي رفتار سياست خارجي تركيـه ازجملـه برقـراري             . شودمي  اين قسمت تبيين  
جويانـه در   هاي همكاري طرفي و سياست  هاي خصمانه، اتخاذ سياست بي    اتحاد با ايران، اتخاذ سياست    

  .شودمي سيقبال جمهوري اسالمي ايران در اين قسمت برر

   برقراري اتحاد با ايران - 1
دنبال ارائه رويكردي متمايز در قبال جمهوري اسـالمي ايـران            هاي حزب عدالت و توسعه به     انگاره

-است؛ لذا مواضع حزب عدالت و توسعه در قبال جمهوري اسالمي ايران به اتحاد با ايـران منجرنمـي   
ويش درپي ارائه الگوي مطلوب خود در سطح       حزب عدالت و توسعه براساس رويكرد هويتي خ       . شود

انجامد؛ همچنين اين حزب، يـك        منطقه است؛ لذا اين موضوع به رقابت با جمهوري اسالمي ايران مي           
-ديگـر، جهـت     گرايي است و ازطرف   دنبال خوانشي از اسالم     طرف به   ايدئولوژي التقاطي دارد كه ازيك    

داري و اسـالم،    ي هويتي اين حزب ازجمله پيوند سـرمايه       هاهاي ليبرالي دارد؛ نتايج ديگر انگاره     گيري
تالش براي برقراري روابط با آمريكا و رژيم صهيونيستي، تفاوت با مـدل جمهـوري اسـالمي و عـدم                    

دهند كـه برقـراي اتحـاد حـزب عـدالت و توسـعه               مي  هاي اسالف خود نشان   پايبندي كامل به ديدگاه   
  .رسد نظرمي المي ايران، بعيد بهعنوان حزب حاكم تركيه با جمهوري اس به
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  عدم برقراري اتحاد: 1شكل 

  )نگارنده: منبع(
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دهـد، رويكردهـاي هـويتي حـزب عـدالت و توسـعه، نتـايجي در                 مي  طوركه شكل باال نشان     همان
اساس نتايج نيز، برقراري اتحـاد ميـان حـزب عـدالت و               است؛ براين   سياست خارجي اين حزب داشته    

رسد؛ سياست عدم برقراري اتحاد با جمهوري اسالمي         نظرمي  ه و جمهوري اسالمي ايران، بعيد به      توسع
-گيري رويكرد هويتي جديدي براي حزب عدالت و توسـعه مـي           طورمجدد، موجب شكل    ايران نيز به  

شود؛ چرخه يادشده، مواضـع حـزب عـدالت و توسـعه را در قبـال          شود و اين چرخه دوباره تكرارمي     
  .كندمي  اسالمي ايران تشريحجمهوري

  هاي خصمانه اتخاذ سياست- 2
زدايـي در   دنبـال تـنش     دهند كه اين حـزب بـه       مي  رويكردهاي هويتي حزب عدالت و توسعه نشان      

اسـاس ايـن    الملل است؛ لذا اتخاذ سياست خصمانه ضد جمهـوري اسـالمي ايـران، بـر             سطح نظام بين  
هـاي متفـاوت خـود بـا جمهـوري          رغم ديدگاه   و توسعه به  حزب عدالت   . رسد نظرمي  رويكرد، بعيد به  
زدايي، موجب برقراري روابط حـزب  گرچه اتخاذ سياست تنش. زايي نيستدنبال تنش اسالمي ايران به 

حال،   شود؛ بااين اي آن مانند رژيم اسرائيل مي     عدالت و توسعه با اياالت متحده آمريكا و متحدان منطقه         
شـود؛  مـي    ايجاد تنش در مناسبات ميان آنكـارا و تهـران نيـز محـسوب              معناي ديگر اين سياست، عدم    

  .كنداساس، حزب عدالت و توسعه، سياستي خصمانه را ضد جمهوري اسالمي ايران اتخاذنمي براين
  

  

  

  

  

  

  هاي خصمانهعدم اتخاذ سياست: 2شكل 

  )نگارنده: منبع(
 توسـعه را ضـد جمهـوري    هاي خصمانه ازسـوي حـزب عـدالت و        شكل باال، عدم اتخاذ سياست    

شود، از عدم تبعيـت     مي  هايي كه براي ارتقاي روابط دوطرف مشاهده      تالش. دهد مي  اسالمي ايران نشان  
  .دارد آنكارا از اين موضوع حكايت
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  طرفي اتخاذ سياست بي- 3
كنـد و   مـي   الملـل دنبـال   زدايـي را در نظـام بـين       طرف، سياست تنش    حزب عدالت و توسعه ازيك    

گرچـه حـزب عـدالت و توسـعه، الگـويي           . دنبال ارائه الگويي متفاوت در منطقه است        ر به ديگ  ازطرف
گيرد و نوع خوانش آن از اسالم با ديدگاه جمهوري اسالمي ايران، متفـاوت       مي  متفاوت را در منطقه پي    

اساس، حزب عـدالت و توسـعه درعـين تأكيـد بـر               زايي، موافق نيست؛ براين   است، اين حزب با تنش    
  .دهاي هويتي خود، به همكاري با جمهوري اسالمي ايران در منطقه، نيازمند استرويكر

  
  

  

  

  

  

  

  طرفيعدم اتخاذ سياست بي: 3شكل 

  )نگارنده: منبع(
دنبـال عـدم اتخـاذ        طـرف بـه     دهد، حزب عـدالت و توسـعه ازيـك         مي  طوركه شكل باال نشان     همان
ديگر، برقراري اتحـاد بـا جمهـوري          رفهاي خصمانه ضد جمهوري اسالمي ايران است و ازط        سياست

زدايي را در سـطح     كند؛ همچنين حزب عدالت و توسعه، سياست تنش       نمي  اسالمي ايران را نيز پيگيري    
اگر حـزب عـدالت و توسـعه،        . دنبال ارائه الگو در منطقه نيز هست        حال به   كند؛ بااين مي  الملل دنبال بين

طرفي ازسوي اين حزب وجودداشـت؛      ن اتخاذ سياست بي   كرد، امكا زدايي اتكامي تنها به سياست تنش   
طـرف  تواند در قبال جمهوري اسـالمي ايـران بـي         اما حال كه ادعاي ارائه الگو نيز در منطقه دارد، نمي          

دهند كه حزب عدالت و توسـعه        مي  هاي معادله يادشده نشان   اساس و طبق شكل باال مؤلفه       باشد؛ براين 
  .طرفي استدنبال عدم اتخاذ سياست بي به

  جويانههاي همكاري اتخاذ سياست- 4
هـاي خـصمانه ضـد جمهـوري اسـالمي ايـران را         طـرف سياسـت     حزب عدالت و توسـعه ازيـك      
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طوركـه    همان. دنبال برقراري اتحاد با جمهوري اسالمي ايران نيز نيست          ديگر به   كند و ازطرف  نمي  دنبال
رفتـار سياسـت خـارجي      . كنـد   طرفي اتخـاذ   بي تواند سياست داد، اين حزب نمي     نتيجه شكل باال نشان   

  .جويانه در قبال جمهوري اسالمي ايران استهاي همكاريمنتخب حزب عدالت و توسعه، اتخاذ سياست
  

  

  

  

  

  

  

  جويانههاي همكارياتخاذ سياست: 4شكل 

  )نگارنده: منبع(
عنـوان نتيجـه      ا به شده، يك حالت ر     هاي بررسي دهد، مجموع حالت   مي  طوركه شكل باال نشان     همان

-هـاي همكـاري   حزب عدالت و توسعه براساس رويكردهاي هويتي خـويش، سياسـت          . دهد مي  نشان

  .كندمي جويانه را در قبال جمهوري اسالمي ايران دنبال

  گيرينتيجه
دنبال ارائه رفتـار سياسـت     پژوهش حاضر با بررسي رويكردهاي هويتي حزب عدالت و توسعه، به          

دادند كـه اتخـاذ    شده نشان رويكردهاي بررسي.  قبال جمهوري اسالمي ايران بود  خارجي اين حزب در   
داري و اسالم و ارائه الگو در منطقه ازجمله رويكردهاي هويتي ايـن             زدايي، پيوند سرمايه  سياست تنش 

ها نتايجي بر مواضع حزب عـدالت و توسـعه در قبـال جمهـوري               حزب هستند؛ هريك از اين ديدگاه     
هاي خود در قبال كـشورهاي      دنبال كاهش تنش    زدايي به ن دارد؛ اين حزب با سياست تنش      اسالمي ايرا 

خصوص اياالت متحده آمريكا و متحدان آن است؛ گرچـه ايـن موضـوع در قبـال جمهـوري                     غربي به 
  . زدايي، بيشتر استكند، فراگيري سياست تنشمي اسالمي ايران نيز صدق

نكـرد؛    الف خود، بـه تـشكيل حكومـت اسـالمي اقـدام           حزب عدالت و توسعه براساس تجربه اس      
داري و اسالم، معتقد نبود؛ لـذا مـدلي كـه ازسـوي حـزب               درحقيقت، اين حزب به تضاد ميان سرمايه      

داري از  تفـسير سـرمايه   . شود، با مدل جمهوري اسالمي ايران، متفاوت اسـت        مي  عدالت و توسعه دنبال   
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هـا دارد،   ي و غايي و اولويتي كه براي هريك از ايـن مؤلفـه            عنوان اهداف ميان    به» رفاه، رشد و عدالت   «
شـود؛   است كه ازسـوي ديـدگاه اسـالمي بـه آن انتقـادمي     » سعادت انسان و جامعه  «برداشتي خاص از    

  .دارد داري تفاوتهاي يادشده با نظام سرمايهتفسير اسالم از مؤلفه
شود، ارائه الگـو    مي   مشاهده رويكرد هويتي ديگري كه در سياست خارجي حزب عدالت و توسعه          

اسـت كـه مـدل نظـام سياسـي خـود را         كرده  تركيه پس از تحوالت جهان عرب تالش      . در منطقه است  
كند؛ حزب حاكم تركيه بـا ايـن          هاي اهل سنت ترويج   عنوان الگوي اسالم سياسي مدرن برپايه آموزه        به

  .اي با جمهوري اسالمي ايران استدنبال رقابت منطقه اقدام، به
ها بر مواضع حـزب عـدالت و        دهد كه اين ديدگاه    مي  شده نشان   مجموع رويكردهاي هويتي بررسي   

زدايـي، زمينـه روابـط حـزب       اتخاذ سياست تنش  . توسعه در قبال جمهوري اسالمي ايران، مؤثر هستند       
ت است كه اين موضوع با توجـه بـه خـصوم            كرده  عدالت و توسعه با آمريكا و رژيم اسرائيل را فراهم           

پيونـد  . شـود   نمـي   اين بازيگران با جمهوري اسالمي ايران درراستاي منافع جمهوري اسـالمي تعريـف            
دارد؛  داري و اسالم، رويكردي ديگر است كه از نظر ماهوي با مدل جمهـوري اسـالمي تفـاوت      سرمايه

ـ  مـي   دنبـال اربكـان  الديننجمهايي مانند اتحاد جوامع اسالمي كه ازسوي لذا انديشه  راي حـزب  شـد، ب
اي را بـا جمهـوري اسـالمي        توجه نيست؛ ارائه الگو در منطقه نيز رقابت منطقـه           عدالت و توسعه، قابل   

  .است طوركامل، مشخص بوده هايي مانند بحران سوريه بهداشته كه در بحران همراه ايران به
ه ايـن   دهد كـ   مي  رفتار سياست خارجي حزب عدالت و توسعه، براساس رويكردهاي يادشده نشان          

جويانه در قبال جمهوري اسالمي ايران است؛ اين حالـت از           هاي همكاري دنبال اتخاذ سياست    حزب به 
جويانـه و     هـاي همكـاري   طرفـي، اتخـاذ سياسـت     هاي سياست برقراري اتحاد، سياست بي     ميان حالت 

  .هاي خصمانه، برگزيده شدسياست
ان و تركيه با توجه به رويكردهاي هويتي پيشنهادهايي راهبردي درباره روابط جمهوري اسالمي اير 

ايـن  . بـرداري اسـت   بهـره   هاي ايـن حـوزه قابـل        كرد كه در تصميم     ارائه  توانحزب عدالت و توسعه مي    
پارتي بر رفتار سياست خارجي اين حـزب،          هاي هويتي آك  يافت كه انگاره    پژوهش به اين نتيجه دست    

  . هاي سياست خارجي، حايز اهميت است  تصميمتأثيرگذار است؛ لذا ابتدا توجه به اين نكته در
زدايـي در عرصـه سياسـت خـارجي توجـه           ازآنجاكه حزب عدالت و توسـعه، بـه سياسـت تـنش           

هاي اجرايي براي عدم تأثيرگذاري روابط آنكارا بـا آمريكـا و رژيـم              است، رسيدن به ضمانت     داده  نشان
هاي تهـران   رسد؛ تفاوت انگاره   نظرمي  ري به اسرائيل بر مناسبات تركيه با جمهوري اسالمي ايران، ضرو        
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شـود؛    داري و اسالم نيز نبايد بـه زمينـه اخـتالف در ايـن حـوزه مبـدل                 به پيوند سرمايه    و آنكارا نسبت  
همچنين گرچه تالش تركيه براي ارائه الگو در منطقـه در تـضاد بـا منـافع جمهـوري اسـالمي ايـران                       

يابند و منافع     هاي منافع مشترك گسترش   ع حداكثري بايد حوزه   حال براي رسيدن به مناف      قراردارد، بااين 
  .نشوند متضاد نيز با مديريت دوطرف به نزاع تبديل
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