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کدام مدل نظری انطباق بیشتری دارد .بررسیهای این مقاله نشان خواهد داد
که با توجه به رفتارهاي سياسي ترکيه در عرصه بينالمللي و منطقهاي در زمان
حزب عدالت و توسعه ،میتوان نئورئاليسم را مناسبترین چارچوب نظری برای
مطالعه سیاست خارجی این کشور در نظر گرفت .اين مقاله همچنین نشان
خواهد داد ،هرچند ترکيه در راستاي تبديل شدن به قدرت مسلط منطقه در
حال تالش است ،ولي با سياست دوپهلوي حزب عدالت و توسعه و همچنين
ناهمگني کشور ترکيه با کشورهاي منطقه ،کسب اين هدف براي اين کشور با
مشکالت بسياري همراه خواهد بود.

واژههای کليدي :ترکيه ،سياست خارجي ،نئورئاليسم ،خاورميانه ،حزب عدالت
و توسعه.
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مقدمه

با توجه به ماهيت نظام بينالملل ،در ادوار مختلف نظريههاي متفاوتي در سطح

نظام بينالملل حاکم بوده است اما نظريه واقعگرایی و نظريات منشعب از آن در تمامي
دورانها به پويايي خود ادامه داده و بهتر از نظريات ديگر توانستهاند جو حاکم بر نظام

بينالملل را تبيين نمايند .از ميان نظريات منشعب ازنظريه واقعگرايي ،نظريه نوواقعگرايي
يا واقعگرایی ساختاري به علت تاکيد بر دولتمحوري از يک سو که برگرفته از نظريه

واقعگرایی است و از سوي ديگر به علت امکان مشارکت و همکاري بين دولتها براي

کسب منفعت بيشتر که برگرفته از نظريه ساختارگرايي و سيستمي است و تاکيد بر

ساختار نظام ،بهتر از ديگر نظريات توانايي بيان نظري سياست خارجي ترکيه را دارا

ميباشد .هرچند نظريه نوواقعگرایی والتز يک نظريه در سطح کالن آن ميباشد ،میتوان
با کاربست نظريه نوواقعگرایی مرشايمر و رفع کاستيهاي نظريه والتز اين نظريه را براي

بيان سياست خارجي کشورهايي که به دنبال تغيير وضع موجود ميباشند ،به کار برد.

کشور ترکيه با توجه به سياستهايش که در راستاي دسترسي به بيشترين منافع و

کسب حداکثر قدرت در منطقه است ،نشان داده که قابليت قرارگرفتن در چارچوب نظريه

نوواقعگرایی را دارد .هدف اين پژوهش نشان دادن چگونگي عملکرد سياست خارجي کشور

ترکيه در بعد جهاني و منطقهاي در رابطه با بحرانها ،همکاريها ،تعارضها و برخورد يا
همسويي منافع اين کشور با کشورهاي ديگر به خصوص کشورهاي منطقه خاورميانه مطابق

با شاخصهاي نظريه نوواقعگرایی است .در خصوص اهمیت این موضوع همین نکته کافی
است که شناخت بهتر از سیاست خارجی کشور ترکیه به عنوان یک کشور مهم منطقهای
برای ایجاد یک سیاست خارجی معقول در برابر این کشور ضروری است.

دوره زماني مورد بررسي در اين مقاله از سال  2002تا  2014و در زمان تکيه حزب

113
فصلنــامه
پژوهشهای
روابط بینالملل،
دوره اول،
شماره بیست و یکم
پاییز 1395

عدالت و توسعه و اسالم گرايان بر راس هرم قدرت در ترکيه ميباشد .سوال اصلی این
مقاله عبارت است از اینکه چگونه میتوان سياست خارجي ترکيه را بر اساس شاخصهاي

نوواقعگرایی تبيين کرد؟

پاسخ اوليه نگارنده به اين سوال اين است که بررسي رفتارهاي سياست خارجي کشور

ترکيه نشان از واقعگرا عملکردن اين کشور در عرصه سياست خارجي خود است که میتوان

آن را بر اساس شاخصهاي نظريه نوواقعگرایی بيان کرد .البته بايد اين واقعيت را نيز در نظر
داشت که نظريهاي وجود ندارد که بتواند تمامي پديدههاي نظامهاي اجتماعي را بيان کند و

به قول کنت والتز« :نظريه برتر نظريهاي است که بتوان موارد بيشتري را با آن توضيح داد»

(محمدخاني .)85 :1388 ،این مقاله به شیوه کتابخانهای و استفاده از منابعی همچون کتب،
مقاالت ،سایت و منابع معتبر دانشگاهی و با روش توصیفی-تبیینی به نگارش درآمده است.

در خصوص پیشینه پژوهش باید ذکر شود که درباره تبیین نظریه نوواقعگرایی،

اندیشمندان فرهیختهای در ایران مطالبی منتشر کردهاند که میتوان در این خصوص به
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آثار دکتر قوام ،دکتر دهقانیفیروزآبادی ،دکتر مشیرزاده و به خصوص دکتر حاجییوسفی
اشاره کرد .در خصوص سیاست خارجی ترکیه نیز مطالب متعددی منتشر شده است .از

هر دو دسته این منابع در متن مقاله استفاده شده است .اما در منابع فارسی و همچنین

منابع معتبر انگلیسی ،مطلبی درباره تبیین نظری سیاست خارجی ترکیه در زمان حزب
عدالت و توسعه براساس نظریه نوواقعگرایی یافت نشد و به همین جهت موضوع مقاله از
جهت تبیین کامال دارای نوآوری است.

در این نوشتار پس از مقدمه ،نظریه نوواقعگرایی و شاخصهای مهم آن توضیح داده

میشود .سپس مهمترین اصول سیاست خارجی ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه بررسی

میشود .تطبیق سیاست خارجی ترکیه و شاخصهای اصلی نظریه نورئالیسم بخش بعدی و

در حقیقت اصلیترین بخش مقاله است .سپس نظریات جایگزین برای تبیین سیاست خارجی
ترکیه در این دوره بررسی میشود و در انتها نیز نتیجهگیری مقاله ارائه خواهد شد.
 .1نورئالیسم و شاخصههای مهم آن

نظريه واقعگرایی که به عنوان يک پارادايم قوي در دهه  1940مطرح شد و بعد از

جنگ جهاني دوم به نظريه غالب در روابط بینالملل تبديل شد ،با ظهور بازيگران جديد در

نظام بینالملل همچون سازمان ها ،شرکتهاي چندمليتي و نهادهاي مختلف ديگر نمیشد
تنها با نظريه واقعگرایی که دولت را تنها بازيگر عرصه جهاني ميدانست ،پديدهها را تبيين

کرد ،به همين دليل انتقاداتي از سوي نظريههاي رفتارگرايي و وابستگي متوجه واقعگرایی
شد .اساسيترين پاسخي که به منتقدان واقعگرایی داده شد از سوي کنت والتز در کتاب

خود به نام «نظريه سياست بينالملل» که در سال  1979منتشر شد در چارچوب نظريه
نوواقعگرایی بوده است .نظريه نوواقعگرایی با پذيرفتن قسمتي از نظريات رفتارگرايي و
ساختارگرايي سعي در اصالح نظريه واقعگرایی داشته است .نظريه نوواقعگرایی بدنه اصلي

نظريه واقعگرایی را حفظ کرده و در کنار آن با وام گرفتن اصطالحاتي از رفتارگرايي يعني

روش و سیستم يک نظريه نيمه علمي را بيان کرد تا بتواند به حيات واقعگرایی ادامه دهد
) .(George, 1993: 205از سوي ديگر نوواقعگرایی تاثيراتي نيز از ساختارگرايي پذيرفته است

و آن توجه کردن به ابعاد زبانشناسي ،مردمشناسي و جامعهشناسي است). (Gerald: 1993

اصول اساسی نوواقعگرایی کنت والتر عبارتند از.1 :ساختار .2دولتمحوري .3رفتارهاي

عقاليي دولتها  .4قدرت و  .5آنارشي ،که در ادامه به هرکدام از آنها اشاره میشود.
 .1-1ساختار:

الزمه فهم ساختار بيتوجهي به نوع ويژگيها و چگونگي رفتار کشورها با يکديگر

است .ساختارها تا حد زيادي ثابت هستند و تغيير در ساختار تنها زماني اتفاق ميافتد که

تغيير در چگونگي چينش اجزاي سيستم رخ دهد ).(Waltz, 1979: 80

والتز براي نشان دادن ساختار سياسي بينالمللي ابتدا به بررسي ساختار سياسي داخلي

و مقايسه آن با ساختار سياستبینالملل ميپردازد و در اين راستا سه فاکتور را بررسي

میکند :اول؛ اصل نظمدهنده ،که در نظام بينالملل آنارشي است؛ برعکس نظام داخلي که
دولتها در آن داراي اقتدار مرکزي ميباشند .دوم؛ کارکرد واحدها  :در نظام داخلي کشورها،
اجزا داراي کارکرد مخصوص به خود هستند ،ولي در نظام بينالملل به دليل مشابهتهاي

بازيگران ،آنها داراي کارکردهاي مشابه هستند .سوم؛ توزيع توانمنديهاي ميان واحدها :که

در بررسي ساختار داخلي تنها همين مورد را میتوان به ساختار نظام بينالملل تعميم داد.
بر اساس اين ويژگي ،کارکرد دولتها يکسان ولي تواناييهاي آنها متفاوت است .کارکرد آنها

اين است که به دنبال کسب بيشترين قدرت و تامين امنيت هستند ،ولي توزيع قدرت و به
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تبع آن ميزان توانايي در ميان آنها متفاوت است (محمدخاني.)92-95 :1388 ،

در واقع ،ساختار تا حد زيادي يک مفهوم انتزاعي است ولي به عقيده والتز میتوان آثار و

نتايج آن را به صورت عيني مشاهده کرد و تعاريف ساختاري بر اساس سازمانيافتگي در قلمرو

مورد بحث تعريف میشود و نه بر اساس ويژگيها و توانمنديهاي واحدها ).(Waltz, 1979: 97-98
 .1-2دولتمحوري

نوواقعگرايان همچون واقعگرايان به دولت به عنوان مهمترين بازيگر در سطح نظام

بينالملل مينگرند .با اين تفاوت که واقعگرايان به دولتها به عنوان تنها بازيگران در سطح

نظام بینالملل اعتقاد دارند ،ولي نوواقعگرايان با پذيرفتن بازيگران ديگر همچون سازمانهاي

بینالمللي ،شرکتهاي چندمليتي ،سازمانهای مردمنهاد و ديگر نهادها همچنان به نقش
محوري دولتها تاکيد دارند و آنها را اصليترين بازيگران عرصهبینالمللي قلمداد میکنند و

نهادها را به عنوان ابزاري در دست دولتها قبول دارند (دهقانيفيروزآبادي .)21 :1392 ،ساختار
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نظام بینالملل بر اساس دولتها تعريف میشود و حتي اگر براي مدت طوالني دولتها در امور

بازيگران غيردولتي دخالت نکنند ،اما اين دولتها هستند که صحنه نمايش عرصهبینالمللي

را ميچينند و صحنه را در دست دارند .زماني که گفته میشود نظامهاي سياسي دولتمحور

است ،يعني اينکه ساختار نظام سياسيبینالمللي را دولتها شکل ميدهند و اين طرز نگاه به
علت ديد ساختاري است و مقصود بياهميت انگاشتن ساير بازيگران نيست .با اين حال خود

دولتها نيز از لحاظ قدرت ،وسعت ،ثروت و حکومت با هم تفاوتهاي بسياري دارند .ولي اين
تفاوتها مربوط به ويژگيهاي دروني آنهاست و دولتها بر اساس وظايفي که بر آنها محول
میشود و نه چگونگي اجراي اين وظايف با هم اشتراک دارند). (Waltz, 1979: 93-96
 .1-3رفتارهاي عقاليي دولتها

نوواقعگرايان دولتها را به عنوان واحدهايي با رفتار عقاليي تصور میکنند و همواره

در هر شرايطي با محاسبه ميزان سود و زيان ،به دنبال کسب بيشترين منفعت ميباشند و
در جايي که هزينه کسب قدرت کمتر از هزينه بدست آوردن منافع باشد ،به بيشينهسازي
قدرت اقدام میکنند و اگر در برخورد با ديگر کشورها توانايي الزم را نداشته باشند ،بيشتر

محافظهکارانه و دفاعي رفتار میکنند (اسدي.)243 :1389 ،

 .1-4قدرت

در نظم آنارشيک همواره استفاده از زور محتمل است و اگر کشوري احساس کند

با زور میتواند به منافعش دست پيدا کند ،از اعمال آن دريغ نمیکند؛ در اين صورت

براي کشورهاي رقيب نيز چارهاي جز مقابله به مثل وجود ندارد ).(Waltz, 1979: 113
ازنظر نورئاليستهاي تدافعي دولتها نه درپي کسب بيشترين قدرت بلکه درپي افزايش
قدرت نسبي خود هستند و بر اين اعتقادند که قدرت نظامي به ميزاني که امنيت کشور

را تامين کند ،کافيست؛ پس در يک نظم آنارشيک قدرت وسيله است نه هدف .هدف در

نظم آنارشيک ،امنيت است و زماني پيگيري ديگر اهداف ممکن خواهد بود که امنيت
حفظ شده باشد) . (Waltz, 1979: 126ولي از نظر جان مرشايمر در واقع سيستم نظام
بینالملل دولتها را تشويق به افزايش قدرت میکند و به آنها اين فرصت را میدهد که

به رقابت با يکديگر بپردازند ) .(Mearsheimer, 2001: 29مرشايمر با فرض اين که دولتها

عقاليي رفتار میکنند ،به بيان اين موضوع ميپردازد که دولتها با محاسبه سود و زيان

به کسب قدرت اقدام میکنند؛ يعني کشورها باتوجه به توانمنديها وظرفيتهايشان در
پي به حداکثر رساندن قدرت هستند .اين يکي از موارد انتقادهاي اساسي مرشايمر به
والتز است .از اين منظر ،با در نظر گرفتن اين موضوع که والتز ميزان کسب قدرت توسط

کشورها را بسته به تامين امنيتشان میداند ،نوواقعگرايی تدافعي را میتوان يک نظريه

حفظ وضع موجود در نظر گرفت؛ ولي نظريه واقعگرایی تهاجمي به دليل اينکه اعتقاد به

کسب حداکثر قدرت نسبي دارد را میتوان تجديدنظرطلبتر نسبت به تدافعيها دانست
(اسدي .)242 :1389 ،از نظر جان مرشايمر دولتها براي تبديل شدن به هژموني در حال

تالش و رقابت با يکديگر هستند و اين موضوع نتيجه قبول پنج پيش فرض در مورد نظام

بینالملل است که عبارتند از.1 :آنارشي  .2توانايي نظامي تهاجمي قدرتهاي بزرگ .3

عدم اطمينان دولتها از نيات همديگر .4بقا؛ مهمترين هدف قدرتهاي بزرگ  .5عملکرد

عقاليي دولتها). (Mearsheimer, 2001: 30-31
 .1-5آنارشي

در نظام بینالملل يک قدرت که بتواند يک نظم را ايجاد کند و کشورها را وادار کند

که در يک چاچوب خاص عمل کنند ،وجود ندارد .منظور از آنارشي در نظام بینالملل
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حاکميت بينظمي نيست) . (Baylis, 2001: 257آنارشي موجود در نظام بینالملل خود

يک اصل نظمدهنده محسوب میشود .ولي اين آنارشي حاکم در نظام بینالملل میتواند

نتايجی از قبيل .1بي اعتمادي  .2خودياري  .3وابستگي متقابل امنيتي در پي داشته باشد
(دهقانيفيروزآبادي .)22 :1392 ،در يک وضعيت آنارشيک ،واحدها براي اينکه به اهداف

خود دست پيدا کنند ،بايد به پتانسيلهاي داخلي خود تکيه کنند .در يک نظم آنارشيک

سازماندهي به ميزان حداقلي آن وجود دارد). (Waltz, 1979: 111
 .2اصول سياست خارجي حزب عدالت و توسعه

تا قبل از فروپاشي شوروي ،ترکیه که انزواگرايي منطقهای و تاکيد مطلق بر غربگرايي

را پيشه ساخته بود ،بعد از فروپاشی جهان دوقطبی به سياست فعال منطقهای و همکاري
استراتژيک با کشورهاي خاورميانه پرداخت.

تا قبل از به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه در ترکيه ،همواره در اين کشور،
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اروپا ،آمريکا و در حالت کلي آن غرب از اولويت اول برخوردار بود .ولي بعد از به قدرت

رسيدن حزب عدالت و توسعه و با تعديل سياستهاي اين کشور ،چرخشي چشمگير

نسبت به سياستهاي خاورميانهاي انجام شد .با وجود اينکه اين حزب را اسالمگرايان

تشکيل میدادند ،همچنان بر سکوالربودن دولت و اصول پيشيني سياست خارجي ترکيه
که برگرفته از ايده کماليسم بود ،صحه گذاشتند ،ولي براي کسب جايگاه يک کشور

مسلمان در منطقه خاورميانه ،توجه به سياستهاي منطقهای را نيز مد نظر قرار داده و بر

آن تاکيد کردند (فضليخاني.)107 :1391 ،

سياست خارجي تعريف شده براي ترکيه بعد از سال  2002را بسياري با عنوان

نوعثمانيگري ترکيه ناميدهاند که احمد داوداوغلو در کتابي با عنوان «عمق راهبردي»،
اصول اساسي آن را چنين بيان میکند .1 :ايفاي نقش ايدئولوژيک در منطقه خاورميانه

و تبديل شدن به يک الگو براي کشورهاي منطقه  .2چندجانبهگرايي  .3به صفر رساندن

مشکالت با کشورهاي همسايه  .4ايفاي نقش به عنوان يک کشور ميانجي در منطقه .5

ايجاد تعادل درسياستهاي منطقهای ،اروپايي و آمريکايي (حسيني و دیگران.)26 :1391 ،

از ديدگاه داوداوغلو ،سياست خارجي حزب عدالت و توسعه بايد داراي ويژگيهايي

باشد که اين ويژگيها عبارتند از .1 :انطباق ساختار دولت با شرايط بینالمللي  .2شکلدهي

به هويت سياسي و فرهنگي جديد و يکپارچه براي جلوگيري از به خطر افتادن تماميت
ارضي  .3هماهنگي ميان ارزشهاي غربي و سنتي  .4پيگيري راهبرد هماهنگ با قدرت

برتر (داوداوغلو.)95-96 :1391 ،

کشور ترکيه بعد از اينکه چرخش چشمگيري در سياست خارجي خود داشت و سعي

کرد نگاه به غرب را همسو و در کنار نگاه به شرق و عليالخصوص منطقه خاورميانه داشته

باشد ،سال  2007را سال خاورميانه در سياست خارجي خود ناميد .ترکیه با سرنگوني

رژيم بعثي در عراق ،سعي در نشان دادن خود به عنوان يک الگو به کشورهاي مسلمان
منطقه و جهان داشت تا از اين طريق بتواند نقش رهبري را در منطقهایفا کند .ترکيه در

راستاي اهدافش يک سياست دوپهلو را در پيش گرفت .به عنوان مثال میتوان از روابط

نزديک ترکيه با اسرائيل از يک سو و انتقادات ظاهری اين کشور از رژيم صهيونيستي براي
عملکرد اين رژيم در قبال فلسطين و لبنان نام برد؛ هرچند اين انتقادات به اين منظور بوده
است تا بتواند وجهه بهتري را در منطقه کسب کند (واعظي .)14 :1387 ،با بروز آشوبها و

انقالبها در منطقه و در پي آن تضعيف اين کشورها ،ترکیه بيش از پيش به اين امر واقف
شده است که به عنوان يک کشور اسالمي که توانسته اسالم را با ارزشهاي غربي همچون

سکوالريسم ،دموکراسي و ...سازش دهد ،خود را به عنوان يک الگوي مطلوب به مردمان

اين کشورها بقبوالند .پايه سياست خارجي ترکيه در زمان حزب عدالت و توسعه با وجود
اسالمگرا بودن اين حزب ،همچنان بر شش اصل بنيادين جمهوري ترکيه ،نشات گرفته

از ايده کماليسم آتاتورک استوار است و اين حزب همچون گذشته در مورد اين اصول تا
حد زيادي امين بوده است و تعهد خود را نسبت به اين اصول ثابت کرده است .اين اصول

ششگانه را میتوان در چارچوب مفروضههاي اصلي نورئاليسم قرار داد.

 .3نوواقعگرایی و سياست خارجي حزب عدالت و توسعه ترکيه

در این بخش به بررسی سه موضوع اساسی در سیاست خارجی ترکیه براساس نظریه

نوواقعگرایی میپردازیم .این موضوعات عبارتند از :ساختار ،دولتمحوری و آنارشی .تطبیق
عملکرد دولت ترکیه در زمان حکومت حزب عدالت و توسعه در سه عنصر مهم حوزه

سیاست خارجی با توضیحات نظریه نوواقعگرایی ،نشان از قابل پذیرش بودن ارتباط نظریه

نوواقعگرایی و سیاست خارجی ترکیه در زمان مورد اشاره دارد.
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 .3-1ساختار از نگاه سیاست خارجی ترکیه

ساختار در نظام بینالملل بيان کننده چگونگي توزيع قدرت در ميان واحدهاست.

چگونگي توزيع قدرت در ميان واحدها ،باعث چينش اين واحدها در سطح نظام میشود و
این ساختار است که به رفتار کشورها شکل میدهد .در واقع والتز به یک جبر ساختاری

معتقد است ) .(Ryuhei, no dateبرخي از کشورها از قدرت و توانايي بيشتر و برخي از قدرت

کمتري برخوردارند .چگونگي توزيع قدرت در نهايت نشاندهنده قطبيت درساختار نظام

بینالملل (وضعيت تکقطبي ،دوقطبي و چندقطبي) است .در اين ميان ،واحدها همواره

در پي کسب بيشترين قدرت نسبي و تامين امنيت خود هستند .يعني کارکرد آنها يکسان
است اما همه اين واحدها به يک اندازه نمیتوانند موفق باشند ،چرا که تواناييهاي آنها با

هم متفاوت است (محمدخاني .)95 :1388 ،در هر يک از اين ساختارها ،کشورها رفتارهاي

سياسي متفاوتي را از خود بروز ميدهند .همانگونه که در مورد ترکيه نيز چنين بود.

کشور ترکيه در زمان حاکمیت نظام دوقطبي سياستی منفعالنه نسبت به خاورميانه اعمال
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میکرد ،در حالي که با فروپاشي بلوک شرق تغيير در نگرش اين کشور درباره خاورميانه را

شاهد هستيم .از شش اصل بنيادين جمهوري ترکيه ،اصل دوم آن سکوالريسم ميباشد.

سکوالريسم ترکيه به معناي ضديت با اسالم نيست ،بلکه جدایی دين از عرصه حاکميت و
دولت در ترکيه بود .اين اصل که نماد و ارزشی غربي محسوب میشود ،يک اصل تقليدي
در اصول بنيادين جمهوري ترکيه در راستاي يکسره غربيشدن اين کشور بوده است.

ترکيه سعي داشته که با پيوستن به جرگه کشورهاي قدرتمند ساختار ،نقش کليديتري

را در منطقهایفا کند و اين امر را از اخذ ظواهر تمدن غربي آغاز کرد تا به يک الگو براي
کشورهاي منطقه تبديل شود .اين امر بالطبع باعث ارتقاء پرستيژ و قدرتمند جلوه دادن

اين کشور در منطقه و جهان میشود .در کنار اصل دوم ،میتوان از اصول چهارم ،پنجم و

ششم اصول ششگانه ترکيه نيز براي نشان دادن تمايل اين کشور براي پيوستن به جرگه

کشورهاي قدرتمند یاد کرد .اصل چهارم يعني؛ مردمگرايي ،مستقيما به حاکميت مردم

و پوپوليزم اشاره دارد و به معناي استقرار نظم اجتماعي بر مبناي کار ،قانون ،امتيازات و

 ...است .اصل پنجم يعني انقالبيگري ،اشاره بر تغيير بنيادين جامعه و يکسر غربيشدن

آن و پيوستن به گروه کشورهاي مدرن را مد نظر قرار دارد و در نهايت اصل ششم،

جمهوريخواهي است که به تقبيح حکومتهاي ديکتاتور و پادشاهي پرداخته و بيانگر

حکومت قانوني به عنوان فرهنگ سياسي جديد پذيرفته شده در ترکيه است (فضليخاني،

.)53-54 :1391

ساختار نظام تکقطبي که البته از منظر والتز يک وضعيت محسوب میشود

نيز ،باعث تغيير در سياست خارجي کشور ترکيه شد تا جايي که با روي کار آمدن
اسالمگرايان ،ساختار نظام بيشتر از ايدئولوژي اسالمي بر رفتار اين کشور تاثيرگذار

بوده است .شاهد اين مطلب ،روابط ترکيه با رژيم صهيونيستي است .ترکيه اولين کشور
مسلماني است که اسرائيل را به رسميت شناخت .قبل از روي کار آمدن اسالمگرايان

در ترکيه ،اسرائیل با کماليستهاي ترک رابطه بسيار نزديکي داشت ،ولي بعد از به
قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه ،اين کشور موضع بينابيني را انتخاب کرد و در

مقابل همدردي با مردم فلسطين ،موضع شديدي بر عليه رژيم صهيونيستي نگرفت،
چرا که نگران خدشهدار شدن روابطش با آمريکا بود .هرچند ترکيه به طرفداري از مردم

فلسطين در زمان حزب عدالت و توسعه پرداخت ،ولي سفر اردوغان در سال  2005به
اسرائيل و ادامه همکاريهاي نظامي-امنيتي با اين کشور ،نشاندهنده عملگرايانهبودن

رابطه اسرائيل با ترکيه است که رفتاری مقتضي در نظام آمريکامحور ميباشد (نقدينژاد،
 .)43 :1387ادامه همکاريهاي امنيتي و نظامي ترکيه و اسرائيل در زمان حزب عدالت
و توسعه و سیاست دوپهلوی این دولت ،به وضوح نشاندهنده اين موضوع است که ترکیه

از مساله فلسطين براي گرفتن امتياز از غرب بهره ميگيرد (ثموديپيلهرود و نورعليوند،

 .)83 :1391شاهد اين موضوع ،عالوه بر سفر خود اردوغان به ترکيه ،ديدار عبداهلل گل،
وزير خارجه وقت ترکيه در سال  2005از اسرائيل است .اين ديدار دقيقا اندکي بعد از

آن بود که اردوغان اقدام شارون بر عليه فلسطينيها را تروريسم دولتي ناميد و در ظاهر

بر عليه آن جبههگيري کرد .اين موضوع نشاندهنده دوگانگي و تعارض در رفتار و عمل
سياسي کشور ترکيه است ( ثموديپيلهرود و نورعليوند .)96 :1391 ،قصد ترکيه از

همپيماني و ادامه همکاري با رژيم صهيونيستي ،رسيدن به اهدافي چند است که عبارتند
از  .1 :تالش براي تقويت نقش خود به عنوان قدرت منطقهای  .2تقويت بنيه نظامي و
استفاده از توان اطالعاتي و امنيتي اسرائيل براي مقابله با چالشهاي داخلي مثل مساله

کردها  .3مقابله با تهديدهاي کشورهاي همسايه از جمله يونان و سوريه .4استفاده از
سرمايهگذاري اسرائيليها در بخش نظامي و کشاورزي  .5استفاده از تجربيات نظامي و

121
فصلنــامه
پژوهشهای
روابط بینالملل،
دوره اول،
شماره بیست و یکم
پاییز 1395

جاسوسي اسرائيل  .6نشان دادن ميزان سکوالر بودن دولت به غرب براي پذيرش آسانتر

در اتحاديه اروپا  .7استفاده از البي صهيونيستي در آمريکا و  .8تقويت همکاري اقتصادي
و تجاري با غرب (ملکمحمدي .)119 :1385 ،از سوي ديگر موضوع پيوستن ترکيه در
اتحاديه اروپا آرزوي ديرينه ترکها بوده که از ديرباز در پي آن بودهاند .اين امر در نظام

دوقطبي به منظور پيوستن به بلوک غرب و در نظام تکقطبي به منظور ارتقاء جايگاه

در ساختار نظام ،توسط ترکيه دنبال شده است .موضوع پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا،
يک موضوع در حوزه مليگرايي و ترکگرايي است و کامال متفاوت با هويت اسالمگرايي

ترکيه است؛ زيرا پيوستن به اتحاديه اروپا انديشهای مليگرايانه است .مليگرايان ترکيه،
اين کشور را بخشي از تمدن غرب میدانند و نژاد ترک را نژادی اروپايي دانسته و در

صدد آن هستند که هويت خود را يک هويت اروپايي تعريف کنند (حسيني و دیگران،

 .)28 :1391ترکيه در راستاي پيوستن به اتحاديه اروپا و جلب نظر آنها ،اصالحات
اقتصادي ،فرهنگي ،حقوقي و سياسي بسياري انجام داده است که اين اصالحات بعد از
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فروپاشي شوروي آغاز و در زمان حزب عدالت و توسعه نيز ادامه دارد .هدف ترکيه از

اين اصالحات ،کسب معيارها و استانداردهاي اتحاديه اروپا ،مخصوصا معيارهاي سياسي
و حقوقي معروف به معيارهاي کپنهاک (دموکراسي ،حقوق بشر و حاکميت قانون) است.

در همين راستا در سال  26 ،2001ماده از قانون اساسي ترکيه براي ايجاد اصالحات در

آن به همهپرسي گذاشته شد که با  58درصد راي مثبت تصويب شد تا راه پيوستن به
اتحاديه اروپا هموارتر شود (غفاري و اکبري.)160 :1391 ،
 .3-2دولتمحوري در سیاست خارجی ترکیه

اصل سوم از اصول بنيادين ترکيه دولتگرايي است .دولتگرايي ترکيه به معناي

سرکردگي دولت در بحث تامين امنيت ،کسب بيشترين قدرت و نشان دادن ترکيه به عنوان
يک کل منسجم که همواره در پي منافع خود بوده و بيشترين تاکيد را بر دولت محور بودن
سياستهایش دارد .اصل اول در چارچوب رسمي ،ايدئولوژي پذیرفته شده ترکيه در قالب

شش اصل بنيادين جمهوري ترکيه در سال  1936توسط کنگره ،ناسيوناليسم ميباشد.
ناسيوناليسم ترکيه به معناي حفظ امنيت ترکيه ،حفظ يکپارچگي و تماميت ارضي کشور

است و بيشتر حالت تدافعي دارد (فضليخاني .)52-53 :1391 ،ولي براي تحقق اين امر از

اعمال سياستهاي تهاجمي نيز دريغ میکند .بعد خارجی دولتگرايي در ترکيه را میتوان

در رفتارهاي سياسي اين کشور با همسايگان و مخصوصا در مساله کردها و نیز پيمانهاي
نظامي اين کشور مشاهده کرد .موضوع کردها به دليل سکونت اين قوم در چند کشور
منطقه از جمله ترکيه ،سوريه ،ايران و عراق در حکم مساله منطقهای و گاه جهاني مطرح

میشود و از جهتي به علت اينکه در داخل ترکيه نيز کردها در تمام نقاط گسترده شدهاند،
حفظ امنيت در مقابل اين بحران بسيار دشوار ميباشد (ملکمحمدي.)120 :1385 ،

در همين راستا ترکيه همواره سعي بر اين داشته که با کشورهاي منطقه که به هر

صورت از مساله اکراد تاثير ميپذيرند ،رابطهاي محتاطانه داشته باشد؛ از جمله میتوان

به حضور سال  2004اردوغان در ايران اشاره کرد که به امضاي موافقتنامه چندجانبهای
انجاميد که برخي بندهاي آن مربوط مقابله با تروريسم

وPKK

بود؛ همچنين امضاي

توافقنامههاي امنيتي در سالهاي  2006و  2008بين نظاميان ايران و ترکيه براي مقابله
با  PKKنیز در همین راستا قابل ارزیابی است (فضليخاني .)136-137 :1391 ،ترکيه در

زمان حزب عدالت و توسعه بيشتر به دنبال غيرامنيتي کردن مساله کردستان بوده است تا
بتواند روابط خود را با کشورهاي منطقه به سطح عادي برساند .در عین حال ،غيرامنيتي
کردن مساله کردها باعث کندی عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا از يک سو و ترس بيشتر

ترکيه از جداييطلبي کردها منجر شده است (آراس و کاراکاياپوالت.)62 :1386 ،

بعد از سقوط رژيم بعث عراق ،ترکيه مهمترين هدفي که در اين کشور دنبال میکرد

موضوع اکراد بوده است .حفظ تماميت ارضي و حفظ وضع موجود در عراق ،براي ترکيه از

اهميت زيادي برخوردار است .چرا که اگر در صورت تجزيه عراق ،انگيزههاي تجزيهطلبي در
ترکيه نيز افزايش مییافت .در واقع ،با ظهور يک کشور يا دولت فدرال کرد در عراق ،امنيت

و تماميت ارضي ترکیه نیز با تهديد مواجه میشد .در همين راستا ،اقداماتي را که ترکيه در
عراق انجام داده میتوان به شرح زير نام برد.1 .تالش براي محدود کردن فدراليسم .2تالش
براي حضور در کردستان عراق به بهانه مبارزه با تروريسم (کاکائي.)187-188 :1387 ،

روابط ميان ترکيه و سوريه نيز در چند دهه گذشته به شدت تحت تاثير مساله

کردها بوده است .هرچند ترکيه با تهديد سوريه و اعمال فشار بر دمشق توانست باعث
اخراج رهبر کردها يعني اوجالن از سوريه شود و موافقتنامه آدانا 1ميان دو کشور امضا
1. . Adana
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شد ،اما با قرارگرفتن سوريه در ليست دولتهای حامی تروریسم توسط آمريکا و ترور

رفيق حريري در سال  2005روابط ترکيه و سوريه رو به افول گراييد(Larrabee, 2007:

) .109از مارس  2011که آشوبگران در سوريه باعث بروز جنگ داخلي شدند ،ترکیه

از آنها حمايت و غرب را تشويق به دخالت در امور داخلي سوريه کرد (ثموديپيلهرود

و نورعليوند .)94 :1391 ،عالوه بر مساله کردها میتوان به بنيادگرايي و تروريسم
در منطقه و تهديد آن براي ترکيه اشاره کرد .بنيادگرايان در ترکيه ،دموکراسي

کماليستها را بدترين دشمن اسالم میدانند و حتي بنيادگرايان سياستهاي حزب
اسالمگراي عدالت و توسعه را به علت گرايشهای غربي و مخلوطشدن آن با ارزشهاي

غربي ،دشمن اسالم میدانند .به همين دليل ترکيه به يکي از اهداف بنيادگرايان و
تروريستها تبديل شده است .امنيت ملي زماني آسيبپذير میشود که حاکميت
سياسي و تماميت ارضي تهديد شود و يا به انسجام و يکپارچگي کشور خدشه وارد

شود .حمالت تروريستي بنيادگرايان و کشته شدن  30هزار ترک را میتوان عينيترين
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تهديد بر عليه امنيت ترکيه دانست (نصري .)160 :1384 ،اما ترکیه در راستای

منافع خود ترجیح داد هم برای از بین بردن خطر تروریسم برای خود و هم برای

استفاده از آن در برابر کشورهای رقیب منطقه ،به همکاری با بنیادگرایی بپردازد .در

همین راستا ،بر اساس گزارش روزنامه آیدین لیگ ،بسیاری از نیروهای نظامی گروه
تروریستی داعش که بر ضد دولت مرکزی عراق و سوریه میجنگند ،در خاک ترکیه
آموزش میبینند ،پناه داده میشوند و چندین تیم پزشکی ترک در مناطق تحت
اشغال داعش در سوریه و عراق در حال خدمترسانی به این گروه تروریستی هستند

) .(syrianfreepress.wordpress.comاز جمله عواملي که باعث امنيتي شدن جايگاه

ترکيه در منطقه میشود ،عبارتند از  .1 :همکاريهاي ترکيه با آمريکا براي مقابله با
تهديدات امنيتي در منطقه که از آن جمله میتوان تهديد منافع آمريکا توسط ايران

را نام برد .2 .روابط و همکاري با اتحاديه اروپا  .3روابط با کشورهاي منطقه به منظور
تبديل به يک نيروي بازدارنده و منبع ثبات و  .4داشتن سياست فعال در سازمانهاي

بینالمللي امنيتي همچون ناتو است (مفيدياحمدي .)1080 :1389 ،عالوه بر امنيت،
وجه ديگر و بعد خارجي دولتمداري ،کسب و افزايش قدرت ترکيه در منطقه و جهان
است .تاکيد ترکيه بر کسب قدرت را به وضوح میتوان در سند چشمانداز  2023اين

کشور مشاهده کرد .بر اساس این سند ،ترکيه خواهان قرار گرفتن در بين  10کشور
قدرتمند دنياست (اميدي و رضايي )232 :1390 ،که اين مهم ،انگيزهاي را فراهم

میکند که تمام اقدامات آنکارا در راستاي کسب حداکثر قدرت قرار گيرد .از جمله
اين اقدامات ،برقراري سيستم دفاعي موشکي ناتو در اين کشور است .ترکيه براي
افزايش امنيت خود در سال  2010توافقات اوليه را براي برقراري سپر موشکي در اين

کشور انجام داد و در سال  2011عمال ميزبان سپر دفاعي موشکي ناتو با فرماندهي
بخشي از آن توسط خود ترکيه شد) . (www.voanews.comهمچنين رفتار ترکيه با به
رسميت شناختن مخالفان دولت سوريه و تشويق غرب براي برخورد نظامي با دولت
سوريه ،نشان از اين دارد که ترکيه در طول تاريخ ،سوريه را تهديدی عليه امنيت ملي و
تماميت ارضي خود قلمداد کرده و نشان داده است که اين ديد ترکيه نسبت به سوريه

با روي کار آمدن هيچ دولتي تغيير نخواهد کرد (قنبرلو.)194 :1391 ،

چرخش سياست خارجي ترکيه در قبال جنبش بيداري اسالمي ،نمود ديگری از

اصل خودياري و قدرتطلبي اين کشور است .در ابتدا اين کشور در پي تنشزدايي در

ميان کشورهاي منطقه برآمد ،اما با توجه به شرايطي که به وجود آمد ،ترکيه در پي آن
بود که به يک الگو براي کشورهايي تبديل شود که حکومتهاي آنها ساقط شده يا در
معرض سقوط قرار داشت .از طرفي نيز با وجود ناآراميهاي داخلي در آن کشورها ،ترکيه

میتوانست به عنوان قدرتمندترين کشور منطقه نمايان شود و اين امر جز با حمايتهاي

آمريکا موثر واقع نمیشد .در این راستا ،از ديد يان لستر ترکيه به پنج دليل به آمريکا نياز

مبرم دارد .1 :احتياج ترکيه به آمريکا در مقابل هژموني روسيه در منطقه  .2جلب توجه

ناتو براي مقابله ترکيه با قدرتهاي منطقهای مثل ايران  .3استفاده از توان و دانش آمريکا
براي نوسازي ارتش  .4استفاده از آمريکا براي کسب امتيازات اقتصادي منطقه مانند خط

لوله انتقال نفت باکو-جيهان .5مهار کشمکشهاي قومي کردها و نيز حمايت از مسلمانان
بالکان که فقط با حمايت آمريکا موثر است( ».نصري.)160 :1384 ،

حال با يک نگاه ريزبينانه به بحث خودياري از نگاه نوواقعگرايان که متفاوت با

خودياري در واقعگرایی بود ،میتوان آن را در سياستهاي آمريکا و اسرائيل نسبت به

ترکيه مشاهده نمود .با وجود تمام همکاريهاي اسرائيل و ترکيه در قالب پيمانهاي

نظامي و امنيتي ،اقدامات موذيانه اسرائيليها در ميان کردهاي عراق و تشويق آنها
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به جداييطلبي و سياستهاي خاورميانهاي اسرائيل که برخالف سياستهاي ترکيه

ميباشد ،نشان میدهد که خودياري در نظام کنوني و با وجود تمامي همکاريهاي

گسترده ،همچنان ثابت است و تنها نقاب چهره خود را عوض کرده است .همچنين
آمريکا از هيچ کدام از مسايل پيش آمده براي ترکيه از جمله قبرس ، PKK،کشتار
ارامنه و بسياري دیگر ،حمايت نکرد؛ در حالي که آمريکا از درجه اول اهميت در
سياست خارجي ترکيه برخودار است و ترکيه نيز براي آمريکا متحدی استراتژيک در

خاورميانه محسوب میشود که در بسياري موارد برخالف سياستهاي يکديگر عمل

کردهاند (رضازاده )141 :1387 ،و نشان دادهاند که «دوست و دشمن واقعي وجود
ندارد؛ دوست هميشگي کشور ،تنها منافع کشور است» .نظام خوديار نظامي است که
در آن اگر واحدي به تواناييهاي خود متکي نباشد ،در معرض خطر قرار خواهد گرفت
و شکست خواهد خورد .پس در نظام خوديار واحدها بخشي از تالش خود را صرف
محافظت از خود در برابر ديگران میکنند). (Waltz, 1979: 118
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 .3-3آنارشي از نگاه سیاست خارجی ترکیه

در نظريه نوواقعگرایی منظور از آنارشي نبود قدرتی رسمي در سطح ساختار نظام

بینالملل است که بتواند نظمی را ايجاد کند و در واقع هيچ قدرتي باالتر از قدرت ملي

متصور نيست .شايد تصور بسياري افراد اين باشد که با فروپاشي بلوک شرق و به وجود
آمدن نظام تکقطبي ،يک نظم هژمونيک در دنیا حاکم شده است؛ اما بايد توجه کرد

که به هيچ وجه ابرقدرتي آمريکا باعث نشده است که نظم همهگير آمريکايي برقرار
شود .شايد بتوان همسويي کشورها با آمريکا را در راستاي منافعشان تعريف کرد ،ولي

بسياري از کشورها نيز وجود دارند که منافع خود را در جهت مخالف با آمريکا جستجو
میکنند و يا حتي کشورهاي همپيمان آمريکا در شرايطي که منافع آنها در خطر
باشد ،در جلوي آمريکا ايستاده و بر منافع آنها تاکيد میکنند .در همين راستا ،ترکيه

نيز با وجود همپيمانيهاي چندجانبه با قدرت اول دنيا ،در بسياري موارد برخالف نظر
او رفتار کرده که نشان از آنارشيک بودن نظام بینالملل دارد .از آن جمله میتوان به
موضعگيري ترکيه در جنگ آمريکا و عراق اشاره کرد .درباره جنگ آمريکا و عراق،
سياستمداران ترک هيچگاه تمايل به حمايت از آمريکا در جنگ با عراق نداشتند.

امری که برعکس ديدگاه آمريکا بود .به عبارتی ،آمريکا عادت داشت در مورد چنين

اقداماتي در منطقه ،ابتدا بر روي همکاري ترکيه حساب باز کند .چگونگي موضعگيري
ترکيه در قبال جنگ آمريکا با عراق که به يک بحثی در داخل ترکيه تبديل شد ،با
مخالفت پارلمان به عنوان اراده مردم و قوه تصميمگيري مبني بر مخالفت در مورد

عبور نيروهاي آمريکا از خاک ترکيه و ايجاد پايگاه در اين کشور در سال 2003

فروکش کرد و برخالف تصور آمريکا ترکيه موضعي مخالف با خواست آمريکا اتخاذ

کرد (نقدي نژاد .)34 :1387 ،از اقدامات دیگر ترکیه که برخالف خواست آمريکا بود،
حل مشکالت خود با سوريه در ابتدای دولت عدالت و توسعه بود .هرچند آمريکا طي
چندين مرحله نارضايتي خود را از اين موضوع اعالم کرد ،اما آنکارا بدون توجه به
مخالفت ابرقدرت در پي عاديسازی روابط با سوريه برآمد .به عالوه ،برخالف نظرات

بسياري که ترکيه تنها آمريکايي رفتار میکند ،بايد گفت که ترکيه در کنار رابطه با

آمريکا ،با چين و روسيه به عنوان رقباي آمريکا نیز روابط نزديکي دارد ،به طوري که
براساس گزارشEIA

در سال  56 ،2012درصد از واردات گاز طبیعی ترکیه از روسیه

بوده است ).(www.eia.gov

ترکیه همچنین با ايران نيز که در خاورميانه خطر طراز اول براي منافع آمريکا

است ،داراي روابط چندبعدي اقتصادي ،فرهنگي و امنيتي است .با روي کار آمدن

حزب عدالت و توسعه در سال  2002روابط ايران و ترکيه شکل بهتري به خود گرفت.

نياز ترکیه به مواد نفتي و گازي ايران ،توافق با ايران بر سر اين موضوع

کهPKK

به

عنوان گروهی تروريستي محکوم شود و نیز اشتراکات ديني دوکشور باعث گسترش
وسيعتر روابط طرفین شد ) .(Larrabee, 2007: 107در موضوع هستهای ایران نیز،

ترکيه در مواضع مختلف ضمن مخالفت با وجود هرگونه سالح هستهاي در منطقه
خاورميانه بر حق مسلم ايران در استفاده صلحآميز و دستيابي به فناوري هستهاي
تاکيد داشته است (رضازاده.)94 :1387 ،

 .4نظريات رقيب نوواقعگرایی در ترکيه

بسياري افراد بر اين اعتقادند که سياست خارجي ترکيه در زمان حزب عدالت و

توسعه را بايد در قالب نظريه سازهانگاري بررسي کرد ،زيرا که کتاب احمد داوداوغلو تاکيد
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زيادي بر هويت تاريخي ترکيه و موقعيت استراتژيک اين کشور دارد .بسياري افراد سياست

جديد ترکيه را نوعثمانيگرايي مينامند که اين موضوع خالي از واقعيت هم نيست .نظريه

سازهانگاري عنوان میکند که بازيگران براساس معاني ذهني  ،زبان و باورهاي خود که

برآمده از تلقي هويتي آنهاست ،دست به کنش متقابل ميزنند که طبق آن واقعيت را
ميسازند و خود نیز ساخته ميشوند .نتيجه طبيعي اين مساله در بررسي رفتار سياست

خارجي يک کشور اين است که يک دولت بر اساس نوع تعريف از هويت خود ،جهان
اطراف خود را تعريف میکند و بر اساس آن دست به کنش ميزند و در اين واقعيت نظام

بینالملل را ميسازد و متقابال نيز ساخته میشود (اميدي و رضايي .)235 :1390 ،به بياني
ديگر ،يک جماعت انساني در ظرفي از مکان و طي دورهاي مشخص با دارابودن هويتي

مشترک ،سنگبناي ارزشهاي رواني ،اجتماعي و فرهنگي جامعه را به وجود ميآورند و

همين ارزشها میتواند مهمترين فاکتور براي ظرفيتهاي آن اجتماع براي قدرتطلبي

باشد (اوغلو .)39 :1391 ،اما بايد به اين مورد توجه داشت که اين کشور با روي کار آمدن
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اسالمگرايان همچنان بر اين موضع تاکيد دارد که هويت ترک را يک هويت اروپايي تعريف

کند و هيچ گاه يک هويت خاورميانهاي تعريف نمیکند و بر همين اساس نمیتواند نه با
تکيه بر اشتراکات زباني و نه هويتي داعيه عثمانيگرايي در منطقه خاورميانه را مطرح کند.
از طرفي همچنان با روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه بر سکوالر بودن دولت صحه

گذاشته میشود؛ در صورتي که هويت منطقه خاورميانه با هويت اسالم در هم آميخته شده

و در عمل ترکيه ثابت کرده است بيش از آنکه در سياست خارجي متاثر از هويت اسالمي
خود باشد ،واقعگرا عمل کرده است و در پي افزايش قدرت خود بوده است .با در نظر

گرفتن حضور فعال نظاميان اين کشور در شوراي امنيت ملي ترکيه که نقش گستردهاي
در تعيين و تعريف سياستهاي کالن داخلي و خارجي دارند و با توجه به اين امر مهم که

نظاميان خود را در اين کشور حافظ ارزشهاي کماليسم و سکوالريسم میدانند ،نشان
از اين امر است که اين کشور هيچگاه نمیتواند از ديدگاه سکوالر بودن خود در نظام

حکومتيش دست بردارد و با توجه به تفاوتهاي هويتي که به آن پرداختيم ،اين کشور

نمیتواند با تاکيد بر هويت خود در منطقه خاورميانه رفتار کند ،زيرا تعارضات بسياري را
در رفتار و گفتارش میتوان پيدا کرد (غفاري و اکبري .)164 :1391 ،از آن جمله؛ نگاه

ترکيه به مسائل اعراب و اسرائیل است که بحث آن گذشت .همچنين با حمايت اردوغان

از آشوبگران سوري که در مارس  2011سوريه را به صحنه جنگ داخلي تبديل کردند،

او نشان داد آنچنان در اصول سياست خارجي ترکيه به دنبال به صفر رساندن مشکالت با

همسايگانش نيست و از هر موقعيتی براي باالبردن قدرت خود و حذف رقيبان از صحنه
استفاده میکند؛ حتي اگر اين موضوع مخالف با ايدئولوژي اين کشور باشد (ثموديپيلهرود
و نورعليوند .)94 :1391 ،روابط ترکيه و سوريه يک سلسله بسيار متغير را به خود ديده

است که گاهي با تنش و گاهي نيز به دوستي گذشته است ،اما میتوان به جرات گفت که

ناآرامي در سوريه نمیتواند جزء منافع ملي ترکيه باشد .در عین حال ،اردوغان معتقد است

که فعاليتهاي رژيم اسد و سرکوب مخالفين ،دليل جنگهاي داخلي و فرقهاي در سوريه

است که آن را محکوم میکند و معتقد است ثبات در سوريه جز با تشکيل يک حکومت

دموکراتيک و مبتني بر اخالق شهروندي ميسر نخواهد شد ).(Taspinar, 2013: 137-138
ترکيه در درگيريهاي سوريه منافع متعددي دارد که از آن جمله مساله ثبات مرزي در

سرحدات ميان ترکيه و سوريه است که ترکيه به دنبال جلوگيري از کشيده شدن درگيري
به داخل اين کشور و تحت فشار قرار گرفتن ترکيه درباره مساله اکراد است .از سوي ديگر،
ترکيه سعي دارد نقش سوريه را در تجارت با خاورميانه دوباره احيا کند و از اين بحران
براي تبديل شدن به قدرت منطقهای استفاده کند(Abramowitz and Edelman. 2013:

) .24اما در بسياري موارد در بحران سوريه ،ترکيه با توجه به خصومت با رژيم اسد ،همواره

به درگيري در سوريه دامن زده و خواستار سرنگوني اين رژيم بوده است .ترکيه سعي دارد

با ايجاد پلي مابين کشورهاي خاورميانه و اسرائيل هم منافع خود را در ميان کشورهاي

خاورميانه حفظ کند و به عنوان يک ميانجي براي صلح در منطقهایفاي نقش کند و هم
به غرب و به خصوص آمريکا قدرت خود را براي ايجاد صلح و حفظ امنيت اسرائيل به

اثبات برساند (طاهايي .)107 :1387 ،اين موارد تماما نشانگر اين موضوع است که برخالف

سياستهاي تعريف شده توسط داوداوغلو ،ترکيه همچنان رئاليستي به جهان خارج نگاه

میکند و با توجه به سنجيدن سود و زيان دست به عمل ميزند.
نتيجه

تاريخ نشان داده است که کشورهايي که بعد از طي دورهاي انزواگرايي ،تغيير در

سياست خارجي خود انجام میدهند ،در پي آن هستند که در مدت زماني کوتاه بتوانند
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انزواگرايي خود را جبران کنند .کشور ترکيه نيز بعد از فروپاشي بلوک شرق و تجديد نظر
در سياست خارجي خود ،يک سياست فعال و واقعگرا را در پيش گرفت و در پي آن بود
تا بر اساس شاخصههای نورئالیسم همچون خودیاری ،دولتمحوری ،عقالیی عملکردن و

اعتقاد به نظم آنارشیک در نظام بینالملل خود را به رتبه اول قدرت منطقه برساند .اما اين

هدف ترکيه مستلزم داشتن شرايط بسياري است که ترکيه در بسياري از آنها در سطح
بااليي قرار ندارد .کشوري که بخواهد در يک منطقه به قدرت مسلم تبديل شود ،عالوه بر

قدرت نظامي بايد از جنبههاي ديگر از جمله فرهنگي ،اقتصادي ،ايدئولوژي ،جغرافيايي،

جمعيتي و علمي نيز در سطح بااليي قرار داشته باشد و اما ترکيه به دليل تعارضهاي
ايدئولوژيک و فرهنگي که با منطقه دارد و با وجود نوعي از اسالمگريزي در دولت خود

حداقل در کوتاهمدت نمیتواند به عنوان قدرتمند مسلط در منطقه تبديل شود.

مقاله حاضر به بررسی سیاست خارجی ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه پرداخت

و با بررسی اصول این سیاستها نشان داد ،بهترین نظریه برای توضیح سیاست خارجی
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ترکیه در دوره نخستوزیری اردوغان و همچنین دوره اول داوداغلو ،نظریه نوواقعگرایی
است .بررسی سیاست ترکیه برای تبدیل شدن به قدرت منطقهای نیز در همین چارچوب

بررسی شد و مشکالت موجود در این راه بررسی شد .در عین حال نبايد از اين موضوع

چشمپوشي کرد که ترکيه بعد از روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه ،توانست يک

سياست دوپهلو را در پيش بگيرد و تا اندازهاي ميان سياست غربي و منطقهای خود توازن

ايجاد کند و به ميزاني از خواستههايش دست پيدا کند؛ اما به نظر ميرسد نمیتواند با
اين سياست پيش رو به نهايت خواستههايش برسد ،زيرا در آينده به يک تعارض در قبال

کشورهاي اروپايي ،خاورميانهاي ،آمريکا و اسرائيل خواهد رسيد* .
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