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تبیین سیاست خارجي حزب عدالت و توسعه ترکیه
 بر اساس رویکرد نوواقع گرایی1

علیرضا کوهکن*1
میالد گرجی**2

چکیده
کشور ترکیه بعد از روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه، سیاست خارجي فعال 
منطقه اي را در کنار سیاست سنتي غرب گرایي خود در پیش گرفت و نشان داد 
که خواستار ایفاي نقش فعال تري در منطقه است؛ اما همواره به دنبال منافع ملي 
خود است که به موازات منافع کشورهاي غربي و اسرائیل قرار مي گیرد و نشان 
از این امر دارد که در نظام آنارشیک بین المللي، ترکیه نیز خودیاري را که از 
اصول اساسي نظم آنارشیک است، مدنظر قرار داده است. سوال اصلی این نوشتار 
عبارت است از اینکه سیاست خارجی ترکیه در زمان حزب عدالت و توسعه با 
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کدام مدل نظری انطباق بیشتری دارد. بررسی های این مقاله نشان خواهد داد 
که با توجه به رفتارهاي سیاسي ترکیه در عرصه بین المللي و منطقه اي در زمان 
حزب عدالت و توسعه، می توان نئورئالیسم را مناسب ترین چارچوب نظری برای 
نشان  همچنین  مقاله  این  گرفت.  نظر  در  کشور  این  خارجی  سیاست  مطالعه 
خواهد داد، هرچند ترکیه در راستاي تبدیل شدن به قدرت مسلط منطقه در 
و همچنین  توسعه  و  با سیاست دوپهلوي حزب عدالت  ولي  است،  حال تالش 
ناهمگني کشور ترکیه با کشورهاي منطقه، کسب این هدف براي این کشور با 

مشکالت بسیاري همراه خواهد بود.
واژه های کلیدي: ترکیه، سیاست خارجي، نئورئالیسم، خاورمیانه، حزب عدالت 

و توسعه.
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مقدمه
با توجه به ماهیت نظام بین الملل، در ادوار مختلف نظریه هاي متفاوتي در سطح 
نظام بین الملل حاکم بوده است اما نظریه واقع گرایی و نظریات منشعب از آن در تمامي 
دوران ها به پویایي خود ادامه داده و بهتر از نظریات دیگر توانسته اند جو حاکم بر نظام 
بین الملل را تبیین نمایند. از میان نظریات منشعب ازنظریه واقع گرایي، نظریه نوواقع گرایي 
یا واقع گرایی ساختاري به علت تاکید بر دولت محوري از یک سو که برگرفته از نظریه 
واقع گرایی است و از سوي دیگر به علت امکان مشارکت و همکاري بین دولت ها براي 
کسب منفعت بیشتر که برگرفته از نظریه ساختارگرایي و سیستمي است و تاکید بر 
ساختار نظام، بهتر از دیگر نظریات توانایي بیان نظري سیاست خارجي ترکیه را دارا 
مي باشد. هرچند نظریه نوواقع گرایی والتز یک نظریه در سطح کالن آن مي باشد، می توان 
با کاربست نظریه نوواقع گرایی مرشایمر و رفع کاستي هاي نظریه والتز این نظریه را براي 
بیان سیاست خارجي کشورهایي که به دنبال تغییر وضع موجود مي باشند، به کار برد.

کشور ترکیه با توجه به سیاست هایش که در راستاي دسترسي به بیشترین منافع و 
کسب حداکثر قدرت در منطقه است، نشان داده که قابلیت قرارگرفتن در چارچوب نظریه 
نوواقع گرایی را دارد. هدف این پژوهش نشان دادن چگونگي عملکرد سیاست خارجي کشور 
ترکیه در بعد جهاني و منطقه اي در رابطه با بحران ها، همکاري ها، تعارض ها و برخورد یا 
همسویي منافع این کشور با کشورهاي دیگر به خصوص کشورهاي منطقه خاورمیانه مطابق 
با شاخص هاي نظریه نوواقع گرایی است. در خصوص اهمیت این موضوع همین نکته کافی 
است که شناخت بهتر از سیاست خارجی کشور ترکیه به عنوان یک کشور مهم منطقه ای 

برای ایجاد یک سیاست خارجی معقول در برابر این کشور ضروری است. 
دوره زماني مورد بررسي در این مقاله از سال 2002 تا 2014 و در زمان تکیه حزب 
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عدالت و توسعه و اسالم گرایان بر راس هرم قدرت در ترکیه مي باشد. سوال اصلی این 
مقاله عبارت است از اینکه چگونه می توان سیاست خارجي ترکیه را بر اساس شاخص هاي 

نوواقع گرایی تبیین کرد؟ 
پاسخ اولیه نگارنده به این سوال این است که بررسي رفتارهاي سیاست خارجي کشور 
ترکیه نشان از واقع گرا عمل کردن این کشور در عرصه سیاست خارجي خود است که می توان 
آن را بر اساس شاخص هاي نظریه نوواقع گرایی بیان کرد. البته باید این واقعیت را نیز در نظر 
داشت که نظریه اي وجود ندارد که بتواند تمامي پدیده هاي نظام هاي اجتماعي را بیان کند و 
به قول کنت والتز: »نظریه برتر نظریه اي است که بتوان موارد بیشتري را با آن توضیح داد« 
)محمدخاني، 1388: 85(. این مقاله به شیوه کتابخانه ای 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 نوواقع گرایی، 
اندیشمندان فرهیخته ای در ایران مطالبی منتشر کرده اند که می توان در این خصوص به 
آثار دکتر قوام، دکتر دهقانی فیروزآبادی، دکتر مشیرزاده و به خصوص دکتر حاجی یوسفی 
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 نوواقع گرایی یافت نشد و به همین جهت موضوع مقاله از 

جهت تبیین کامال دارای نوآوری است.
در این نوشتار پس از مقدمه، نظریه نوواقع گرایی و شاخص های مهم آن توضیح داده 
می شود. سپس مهم ترین اصول سیاست خارجی ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه بررسی 
می شود. تطبیق سیاست خارجی ترکیه و شاخص های اصلی نظریه نورئالیسم بخش بعدی و 
در حقیقت اصلی ترین بخش مقاله است. سپس نظریات جایگزین برای تبیین سیاست خارجی 

ترکیه در این دوره بررسی می شود و در انتها نیز نتیجه گیری مقاله ارائه خواهد شد.

1. نورئالیسم و شاخصه های مهم آن
نظریه واقع گرایی که به عنوان یک پارادایم قوي در دهه 1940 مطرح شد و بعد از 
جنگ جهاني دوم به نظریه غالب در روابط بین الملل تبدیل شد، با ظهور بازیگران جدید در 
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نظام بین الملل همچون سازمان ها، شرکت هاي چندملیتي و نهادهاي مختلف دیگر نمی شد 
تنها با نظریه واقع گرایی که دولت را تنها بازیگر عرصه جهاني مي دانست، پدیده ها را تبیین 
کرد، به همین دلیل انتقاداتي از سوي نظریه هاي رفتارگرایي و وابستگي متوجه واقع گرایی 
شد. اساسي ترین پاسخي که به منتقدان واقع گرایی داده شد از سوي کنت والتز در کتاب 
خود به نام »نظریه سیاست بین الملل« که در سال 1979 منتشر شد در چارچوب نظریه 
نوواقع گرایی بوده است. نظریه نوواقع گرایی با پذیرفتن قسمتي از نظریات رفتارگرایي و 
ساختارگرایي سعي در اصالح نظریه واقع گرایی داشته است. نظریه نوواقع گرایی بدنه اصلي 
نظریه واقع گرایی را حفظ کرده و در کنار آن با وام گرفتن اصطالحاتي از رفتارگرایي یعني 
روش و سیستم یک نظریه نیمه علمي را بیان کرد تا بتواند به حیات واقع گرایی ادامه دهد 
(George, 1993: 205). از سوي دیگر نوواقع گرایی تاثیراتي نیز از ساختارگرایي پذیرفته است 

. (Gerald: 1993)و آن توجه کردن به ابعاد زبان شناسي، مردم شناسي و جامعه شناسي است
 اصول اساسی نوواقع گرایی کنت والتر عبارتند از: 1.ساختار 2.دولت محوري 3.رفتارهاي 

عقالیي دولت ها 4. قدرت و 5. آنارشي، که در ادامه به هرکدام از آنها اشاره می شود.

1-1. ساختار:
الزمه فهم ساختار بي توجهي به نوع ویژگي ها و چگونگي رفتار کشورها با یکدیگر 
است. ساختارها تا حد زیادي ثابت هستند و تغییر در ساختار تنها زماني اتفاق مي افتد که 

.(Waltz, 1979: 80) تغییر در چگونگي چینش اجزاي سیستم رخ دهد
والتز براي نشان دادن ساختار سیاسي بین المللي ابتدا به بررسي ساختار سیاسي داخلي 
و مقایسه آن با ساختار سیاست بین الملل مي پردازد و در این راستا سه فاکتور را بررسي 
می کند: اول؛ اصل نظم دهنده، که در نظام بین الملل آنارشي است؛ برعکس نظام داخلي که 
دولت ها در  آن داراي اقتدار مرکزي مي باشند. دوم؛ کارکرد واحدها : در نظام داخلي کشورها، 
اجزا داراي کارکرد مخصوص به خود هستند، ولي در نظام بین الملل به دلیل مشابهت هاي 
بازیگران، آنها داراي کارکردهاي مشابه هستند. سوم؛ توزیع توانمندي هاي میان واحدها: که 
در بررسي ساختار داخلي تنها همین مورد را می توان به ساختار نظام بین الملل تعمیم داد. 
بر اساس این ویژگي، کارکرد دولت ها یکسان ولي توانایي هاي آنها متفاوت است. کارکرد آنها 
این است که به دنبال کسب بیشترین قدرت و تامین امنیت هستند، ولي توزیع قدرت و به 



تبع آن میزان توانایي در میان آنها متفاوت است )محمدخاني، 1388: 92-95(.
در واقع، ساختار تا حد زیادي یک مفهوم انتزاعي است ولي به عقیده والتز می توان آثار و 
نتایج آن را به صورت عیني مشاهده کرد و تعاریف ساختاري بر اساس سازمان یافتگي در قلمرو 
.(Waltz, 1979: 97-98) مورد بحث تعریف می شود و نه بر اساس ویژگي ها و توانمندي هاي واحدها

2-1. دولت محوري
نوواقع گرایان همچون واقع گرایان به دولت به عنوان مهم ترین بازیگر در سطح نظام 
بین الملل مي نگرند. با این تفاوت که واقع گرایان به دولت ها به عنوان تنها بازیگران در سطح 
نظام بین الملل اعتقاد دارند، ولي نوواقع گرایان با پذیرفتن بازیگران دیگر همچون سازمان هاي 
بین المللي، شرکت هاي چندملیتي، سازمان های مردم نهاد و دیگر نهادها همچنان به نقش 
محوري دولت ها تاکید دارند و آنها را اصلي ترین بازیگران عرصه بین المللي قلمداد می کنند و 
نهادها را به عنوان ابزاري در دست دولت ها قبول دارند )دهقاني فیروزآبادي، 1392: 21(. ساختار 
نظام بین الملل بر اساس دولت ها تعریف می شود و حتي اگر براي مدت طوالني دولت ها در امور 
بازیگران غیردولتي دخالت نکنند، اما این دولت ها هستند که صحنه نمایش عرصه بین المللي 
را مي چینند و صحنه را در دست دارند. زماني که گفته می شود نظام هاي سیاسي دولت محور 
است، یعني اینکه ساختار نظام سیاسي بین المللي را دولت ها شکل مي دهند و این طرز نگاه به 
علت دید ساختاري است و مقصود بي اهمیت انگاشتن سایر بازیگران نیست. با این حال خود 
دولت ها نیز از لحاظ قدرت، وسعت، ثروت و حکومت با هم تفاوت هاي بسیاري دارند. ولي این 
تفاوت ها مربوط به ویژگي هاي دروني آنهاست و دولت ها بر اساس وظایفي که بر آنها محول 

. (Waltz, 1979: 93-96)می شود و نه چگونگي اجراي این وظایف با هم اشتراک دارند

3-1. رفتارهاي عقالیي دولت ها
نوواقع گرایان دولت ها را به عنوان واحدهایي با رفتار عقالیي تصور می کنند و همواره 
در هر شرایطي با محاسبه میزان سود و زیان، به دنبال کسب بیشترین منفعت مي باشند و 
در جایي که هزینه کسب قدرت کمتر از هزینه بدست آوردن منافع باشد، به بیشینه سازي 
قدرت اقدام می کنند و اگر در برخورد با دیگر کشورها توانایي الزم را نداشته باشند، بیشتر 

محافظه کارانه و دفاعي رفتار می کنند )اسدي، 1389: 243(.
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4-1. قدرت
در نظم آنارشیک همواره استفاده از زور محتمل است و اگر کشوري احساس کند 
با زور می تواند به منافعش دست پیدا کند، از اعمال آن دریغ نمی کند؛ در این صورت 
 .(Waltz, 1979: 113) براي کشورهاي رقیب نیز چاره اي جز مقابله به مثل وجود ندارد
ازنظر نورئالیست هاي تدافعي دولت ها نه درپي کسب بیشترین قدرت بلکه درپي افزایش 
قدرت نسبي خود هستند و بر این اعتقادند که قدرت نظامي  به میزاني که امنیت کشور 
را تامین کند، کافیست؛ پس در یک نظم آنارشیک قدرت وسیله است نه هدف. هدف در 
نظم آنارشیک، امنیت است و زماني پیگیري دیگر اهداف ممکن خواهد بود که امنیت 
حفظ شده باشد(Waltz, 1979: 126) . ولي از نظر جان مرشایمر در واقع سیستم نظام 
بین الملل دولت ها را تشویق به افزایش قدرت می کند و به آنها این فرصت را می دهد که 
به رقابت با یکدیگر بپردازند (Mearsheimer, 2001: 29). مرشایمر با فرض این که دولت ها 
عقالیي رفتار می کنند، به بیان این موضوع مي پردازد که دولت ها با محاسبه سود و زیان 
به کسب قدرت اقدام می کنند؛ یعني کشورها باتوجه به توانمندي ها وظرفیت هایشان در 
پي به حداکثر رساندن قدرت هستند. این یکي از موارد انتقادهاي اساسي مرشایمر به 
والتز است. از این منظر، با در نظر گرفتن این موضوع که والتز میزان کسب قدرت توسط 
کشورها را بسته به تامین امنیت شان می داند، نوواقع گرایی تدافعي را می توان یک نظریه 
حفظ وضع موجود در نظر گرفت؛ ولي نظریه واقع گرایی تهاجمي به دلیل اینکه اعتقاد به 
کسب حداکثر قدرت نسبي دارد را می توان تجدیدنظرطلب تر نسبت به تدافعي ها دانست 
)اسدي، 1389: 242(. از نظر جان مرشایمر دولت ها براي تبدیل شدن به هژموني در حال 
تالش و رقابت با یکدیگر هستند و این موضوع نتیجه قبول پنج پیش فرض در مورد نظام 
بین الملل است که عبارتند از: 1.آنارشي 2. توانایي نظامي تهاجمي قدرت هاي بزرگ 3. 
عدم اطمینان دولت ها از نیات همدیگر4. بقا؛ مهم ترین هدف قدرت هاي بزرگ 5. عملکرد 

. (Mearsheimer, 2001: 30-31)عقالیي دولت ها

5-1. آنارشي
در نظام بین الملل یک قدرت که بتواند یک نظم را ایجاد کند و کشورها را وادار کند 
که در یک چاچوب خاص عمل کنند، وجود ندارد. منظور از آنارشي در نظام بین الملل 
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حاکمیت بي نظمي نیست(Baylis, 2001: 257) . آنارشي موجود در نظام بین الملل خود 
یک اصل نظم دهنده محسوب می شود. ولي این آنارشي حاکم در نظام بین الملل می تواند 
نتایجی از قبیل 1.بي اعتمادي 2. خودیاري 3. وابستگي متقابل امنیتي در پي داشته باشد 
)دهقاني فیروزآبادي، 1392: 22(. در یک وضعیت آنارشیک، واحدها براي اینکه به اهداف 
خود دست پیدا کنند، باید به پتانسیل هاي داخلي خود تکیه کنند. در یک نظم آنارشیک 

. (Waltz, 1979: 111)سازماندهي به میزان حداقلي آن وجود دارد

2. اصول سیاست خارجي حزب عدالت و توسعه 
تا قبل از فروپاشي شوروي، ترکیه که انزواگرایي منطقه ای و تاکید مطلق بر غرب گرایي 
را پیشه ساخته بود، بعد از فروپاشی جهان دوقطبی به سیاست فعال منطقه ای و همکاري 

استراتژیک با کشورهاي خاورمیانه پرداخت. 
تا قبل از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه، همواره در این کشور، 
اروپا، آمریکا و در حالت کلي آن غرب از اولویت اول برخوردار بود. ولي بعد از به قدرت 
رسیدن حزب عدالت و توسعه و با تعدیل سیاست هاي این کشور، چرخشي چشم گیر 
نسبت به سیاست هاي خاورمیانه اي انجام شد. با وجود اینکه این حزب را اسالم گرایان 
تشکیل می دادند، همچنان بر سکوالربودن دولت و اصول پیشیني سیاست خارجي ترکیه 
که برگرفته از ایده کمالیسم بود، صحه گذاشتند، ولي براي کسب جایگاه یک کشور 
مسلمان در منطقه خاورمیانه، توجه به سیاست هاي منطقه ای را نیز مد نظر قرار داده و بر 

آن تاکید کردند )فضلي خاني، 1391: 107(.
سیاست خارجي تعریف شده براي ترکیه بعد از سال 2002 را بسیاري با عنوان 
نوعثماني گري ترکیه نامیده اند که احمد داوداوغلو در کتابي با عنوان »عمق راهبردي«، 
اصول اساسي آن را چنین بیان می کند: 1. ایفاي نقش ایدئولوژیک در منطقه خاورمیانه 
و تبدیل شدن به یک الگو براي کشورهاي منطقه 2. چندجانبه گرایي 3. به صفر رساندن 
مشکالت با کشورهاي همسایه 4. ایفاي نقش به عنوان یک کشور میانجي در منطقه 5. 
ایجاد تعادل درسیاست هاي منطقه ای، اروپایي و آمریکایي )حسیني و دیگران، 1391: 26(.

از دیدگاه داوداوغلو، سیاست خارجي حزب عدالت و توسعه باید داراي ویژگي هایي 
باشد که این ویژگي ها عبارتند از: 1. انطباق ساختار دولت با شرایط بین المللي 2. شکل دهي 
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به هویت سیاسي و فرهنگي جدید و یکپارچه براي جلوگیري از به خطر افتادن تمامیت 
ارضي 3. هماهنگي میان ارزش هاي غربي و سنتي 4. پیگیري راهبرد هماهنگ با قدرت 

برتر )داوداوغلو، 1391: 95-96(.
کشور ترکیه بعد از اینکه چرخش چشم گیري در سیاست خارجي خود داشت و سعي 
کرد نگاه به غرب را همسو و در کنار نگاه به شرق و علي الخصوص منطقه خاورمیانه داشته 
باشد، سال 2007 را سال خاورمیانه در سیاست خارجي خود نامید. ترکیه با سرنگوني 
رژیم بعثي در عراق، سعي در نشان دادن خود به عنوان یک الگو به کشورهاي مسلمان 
منطقه و جهان داشت تا از این طریق بتواند نقش رهبري را در منطقه  ایفا کند. ترکیه در 
راستاي اهدافش یک سیاست دوپهلو را در پیش گرفت. به عنوان مثال می توان از روابط 
نزدیک ترکیه با اسرائیل از یک سو و انتقادات ظاهری این کشور از رژیم صهیونیستي براي 
عملکرد این رژیم در قبال فلسطین و لبنان نام برد؛ هرچند این انتقادات به این منظور بوده 
است تا بتواند وجهه بهتري را در منطقه کسب کند )واعظي، 1387: 14(. با بروز آشوب ها و 
انقالب ها در منطقه و در پي آن تضعیف این کشورها، ترکیه بیش از پیش به این امر واقف 
شده است که به عنوان یک کشور اسالمي که توانسته اسالم را با ارزش هاي غربي همچون 
سکوالریسم، دموکراسي و... سازش دهد، خود را به عنوان یک الگوي مطلوب به مردمان 
این کشورها بقبوالند. پایه سیاست خارجي ترکیه در زمان حزب عدالت و توسعه با وجود 
اسالم گرا بودن این حزب، همچنان بر شش اصل بنیادین جمهوري ترکیه، نشات گرفته 
از ایده کمالیسم آتاتورک استوار است و این حزب همچون گذشته در مورد این اصول تا 
حد زیادي امین بوده است و تعهد خود را نسبت به این اصول ثابت کرده است. این اصول 

شش گانه را می توان در چارچوب مفروضه هاي اصلي نورئالیسم قرار داد.

3. نوواقع گرایی و سیاست خارجي حزب عدالت و توسعه ترکیه
در این بخش به بررسی سه موضوع اساسی در سیاست خارجی ترکیه براساس نظریه 
نوواقع گرایی می پردازیم. این موضوعات عبارتند از: ساختار، دولت محوری و آنارشی. تطبیق 
عملکرد دولت ترکیه در زمان حکومت حزب عدالت و توسعه در سه عنصر مهم حوزه 
سیاست خارجی با توضیحات نظریه نوواقع گرایی، نشان از قابل پذیرش بودن ارتباط نظریه 

نوواقع گرایی و سیاست خارجی ترکیه در زمان مورد اشاره دارد.
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1-3. ساختار از نگاه سیاست خارجی ترکیه
ساختار در نظام بین الملل بیان کننده چگونگي توزیع قدرت در میان واحدهاست. 
چگونگي توزیع قدرت در میان واحدها، باعث چینش این واحدها در سطح نظام می شود و 
این ساختار است که به رفتار کشورها شکل می دهد. در واقع والتز به یک جبر ساختاری 
معتقد است (Ryuhei, no date). برخي از کشورها از قدرت و توانایي بیشتر و برخي از قدرت 
کمتري برخوردارند. چگونگي توزیع قدرت در نهایت نشان دهنده قطبیت درساختار نظام 
بین الملل )وضعیت تک قطبي، دوقطبي و چندقطبي( است. در این میان، واحدها همواره 
در پي کسب بیشترین قدرت نسبي و تامین امنیت خود هستند. یعني کارکرد آنها یکسان 
است اما همه این واحدها به یک اندازه نمی توانند موفق باشند، چرا که توانایي هاي آنها با 
هم متفاوت است )محمدخاني، 1388: 95(. در هر یک از این ساختارها، کشورها رفتارهاي 
سیاسي متفاوتي را از خود بروز مي دهند. همان گونه که در مورد ترکیه نیز چنین بود. 
کشور ترکیه در زمان حاکمیت نظام دوقطبي سیاستی منفعالنه نسبت به خاورمیانه اعمال 
می کرد، در حالي که با فروپاشي بلوک شرق تغییر در نگرش این کشور درباره خاورمیانه را 
شاهد هستیم. از شش اصل بنیادین جمهوري ترکیه، اصل دوم آن سکوالریسم مي باشد. 
سکوالریسم ترکیه به معناي ضدیت با اسالم نیست، بلکه جدایی دین از عرصه حاکمیت و 
دولت در ترکیه بود. این اصل که نماد و ارزشی غربي محسوب می شود، یک اصل تقلیدي 
در اصول بنیادین جمهوري ترکیه در راستاي یک سره غربي شدن این کشور بوده است. 
ترکیه سعي داشته که با پیوستن به جرگه کشورهاي قدرتمند ساختار، نقش کلیدي تري 
را در منطقه  ایفا کند و این امر را از اخذ ظواهر تمدن غربي آغاز کرد تا به یک الگو براي 
کشورهاي منطقه تبدیل شود. این امر بالطبع باعث ارتقاء پرستیژ و قدرتمند جلوه دادن 
این کشور در منطقه و جهان می شود. در کنار اصل دوم، می توان از اصول چهارم، پنجم و 
ششم اصول شش گانه ترکیه نیز براي نشان دادن تمایل این کشور براي پیوستن به جرگه 
کشورهاي قدرتمند یاد کرد. اصل چهارم یعني؛ مردم گرایي، مستقیما به حاکمیت مردم 
و پوپولیزم اشاره دارد و به معناي استقرار نظم اجتماعي بر مبناي کار، قانون، امتیازات و 
... است. اصل پنجم یعني انقالبي گري، اشاره بر تغییر بنیادین جامعه و یکسر غربي شدن 
آن و پیوستن به گروه کشورهاي مدرن را مد نظر قرار دارد و در نهایت اصل ششم، 
جمهوري خواهي است که به تقبیح حکومت هاي دیکتاتور و پادشاهي پرداخته و بیانگر 
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حکومت قانوني به عنوان فرهنگ سیاسي جدید پذیرفته شده در ترکیه است )فضلي خاني، 
.)53-54 :1391

می شود  محسوب  وضعیت  یک  والتز  منظر  از  البته  که  تک قطبي  نظام  ساختار 
نیز، باعث تغییر در سیاست خارجي کشور ترکیه شد تا جایي که  با روي کار آمدن 
تاثیرگذار  کشور  این  رفتار  بر  اسالمي  ایدئولوژي  از  بیشتر  نظام  ساختار  اسالم گرایان، 
بوده است. شاهد این مطلب، روابط ترکیه با رژیم صهیونیستي است. ترکیه اولین کشور 
مسلماني است که اسرائیل را به رسمیت شناخت. قبل از روي کار آمدن اسالم گرایان 
به  از  بعد  نزدیکي داشت، ولي  رابطه بسیار  با کمالیست هاي ترک  اسرائیل  ترکیه،  در 
قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، این کشور موضع بینابیني را انتخاب کرد و در 
مقابل همدردي با مردم فلسطین، موضع شدیدي بر علیه رژیم صهیونیستي نگرفت، 
چرا که نگران خدشه دار شدن روابطش با آمریکا بود. هرچند ترکیه به طرفداري از مردم 
فلسطین در زمان حزب عدالت و توسعه پرداخت، ولي سفر اردوغان در سال 2005 به 
اسرائیل و ادامه همکاري هاي نظامي-امنیتي با این کشور، نشان دهنده عمل گرایانه بودن 
رابطه اسرائیل با ترکیه است که رفتاری مقتضي در نظام آمریکامحور مي باشد )نقدي نژاد، 
1387: 43(. ادامه همکاري هاي امنیتي و نظامي ترکیه و اسرائیل در زمان حزب عدالت 
و توسعه و سیاست دوپهلوی این دولت، به وضوح نشان دهنده این موضوع است که ترکیه 
از مساله فلسطین براي گرفتن امتیاز از غرب بهره مي گیرد )ثمودي پیله رود و نورعلي وند، 
1391: 83(. شاهد این موضوع، عالوه بر سفر خود اردوغان به ترکیه، دیدار عبداهلل گل، 
وزیر خارجه وقت ترکیه در سال 2005 از اسرائیل است. این دیدار دقیقا اندکي بعد از 
آن بود که اردوغان اقدام شارون بر علیه فلسطیني ها را تروریسم دولتي نامید و در ظاهر 
بر علیه آن جبهه گیري کرد. این موضوع نشان دهنده دوگانگي و تعارض در رفتار و عمل 
سیاسي کشور ترکیه است ) ثمودي پیله رود و نورعلي وند، 1391: 96(. قصد ترکیه از 
هم پیماني و ادامه همکاري با رژیم صهیونیستي، رسیدن به اهدافي چند است که عبارتند 
از : 1. تالش براي تقویت نقش خود به عنوان قدرت منطقه ای 2. تقویت بنیه نظامي و 
استفاده از توان اطالعاتي و امنیتي اسرائیل براي مقابله با چالش هاي داخلي مثل مساله 
کردها 3. مقابله با تهدیدهاي کشورهاي همسایه از جمله یونان و سوریه 4.استفاده از 
سرمایه گذاري اسرائیلي ها در بخش نظامي و کشاورزي 5. استفاده از تجربیات نظامي و 
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جاسوسي اسرائیل 6. نشان دادن میزان سکوالر بودن دولت به غرب براي پذیرش آسان تر 
در اتحادیه اروپا 7. استفاده از البي صهیونیستي در آمریکا و 8. تقویت همکاري اقتصادي 
و تجاري با غرب )ملک محمدي، 1385: 119(. از سوي دیگر موضوع پیوستن ترکیه در 
اتحادیه اروپا آرزوي دیرینه ترک ها بوده که از دیرباز در پي آن بوده اند. این امر در نظام 
دوقطبي به منظور پیوستن به بلوک غرب و در نظام تک قطبي به منظور ارتقاء جایگاه 
در ساختار نظام، توسط ترکیه دنبال شده است. موضوع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، 
یک موضوع در حوزه ملي گرایي و ترک گرایي است و کامال متفاوت با هویت اسالم گرایي 
ترکیه است؛ زیرا پیوستن به اتحادیه اروپا اندیشه ای ملي گرایانه است. ملي گرایان ترکیه، 
این کشور را بخشي از تمدن غرب می دانند و نژاد ترک را نژادی اروپایي دانسته و در 
صدد آن هستند که هویت خود را یک هویت اروپایي تعریف کنند )حسیني و دیگران، 
اصالحات  آنها،  نظر  و جلب  اروپا  اتحادیه  به  پیوستن  راستاي  در  ترکیه   .)28 :1391
اقتصادي، فرهنگي، حقوقي و سیاسي بسیاري انجام داده است که این اصالحات بعد از 
فروپاشي شوروي آغاز و در زمان حزب عدالت و توسعه نیز ادامه دارد. هدف ترکیه از 
این اصالحات، کسب معیارها و استانداردهاي اتحادیه اروپا، مخصوصا معیارهاي سیاسي 
و حقوقي معروف به معیارهاي کپنهاک )دموکراسي، حقوق بشر و حاکمیت قانون( است. 
در همین راستا در سال 2001، 26 ماده از قانون اساسي ترکیه براي ایجاد اصالحات در 
آن به همه پرسي گذاشته شد که با 58 درصد راي مثبت تصویب شد تا راه پیوستن به 

اتحادیه اروپا هموارتر شود )غفاري و اکبري، 1391: 160(.

2-3. دولت محوري در سیاست خارجی ترکیه
اصل سوم از اصول بنیادین ترکیه دولت گرایي است. دولت گرایي ترکیه به معناي 
سرکردگي دولت در بحث تامین امنیت، کسب بیشترین قدرت و نشان دادن ترکیه به عنوان 
یک کل منسجم که همواره در پي منافع خود بوده و بیشترین تاکید را بر دولت محور بودن 
سیاست هایش دارد. اصل اول در چارچوب رسمي، ایدئولوژي پذیرفته شده ترکیه در قالب 
شش اصل بنیادین جمهوري ترکیه در سال 1936 توسط کنگره، ناسیونالیسم مي باشد. 
ناسیونالیسم ترکیه به معناي حفظ امنیت ترکیه، حفظ یکپارچگي و تمامیت ارضي کشور 
است و بیشتر حالت تدافعي دارد )فضلي خاني، 1391: 53-52(. ولي براي تحقق این امر از 
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اعمال سیاست هاي تهاجمي نیز دریغ می کند. بعد خارجی دولت گرایي در ترکیه را می توان 
در رفتارهاي سیاسي این کشور با همسایگان و مخصوصا در مساله کردها و نیز پیمان هاي 
نظامي این کشور مشاهده کرد. موضوع کردها به دلیل سکونت این قوم در چند کشور 
منطقه از جمله ترکیه، سوریه، ایران و عراق در حکم مساله منطقه ای و گاه جهاني مطرح 
می شود و از جهتي به علت اینکه در داخل ترکیه نیز کردها در تمام نقاط گسترده شده اند، 

حفظ امنیت در مقابل این بحران بسیار دشوار مي باشد )ملک محمدي، 1385: 120(.
در همین راستا ترکیه همواره سعي بر این داشته که با کشورهاي منطقه که به هر 
صورت از مساله اکراد تاثیر مي پذیرند، رابطه اي محتاطانه داشته باشد؛ از جمله می توان 
به حضور سال 2004 اردوغان در ایران اشاره کرد که به امضاي موافقت نامه چندجانبه ای 
انجامید که برخي بندهاي آن مربوط مقابله با تروریسم وPKK  بود؛ همچنین امضاي 
توافقنامه هاي امنیتي در سال هاي 2006 و 2008 بین نظامیان ایران و ترکیه براي مقابله 
با PKK نیز در همین راستا قابل ارزیابی است )فضلي خاني، 1391: 137-136(. ترکیه در 
زمان حزب عدالت و توسعه بیشتر به دنبال غیرامنیتي کردن مساله کردستان بوده است تا 
بتواند روابط خود را با کشورهاي منطقه به سطح عادي برساند. در عین حال،  غیرامنیتي 
کردن مساله کردها باعث کندی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا از یک سو و ترس بیشتر 

ترکیه از جدایي طلبي کردها منجر شده است )آراس و کاراکایاپوالت، 1386: 62(. 
بعد از سقوط رژیم بعث عراق، ترکیه مهم ترین هدفي که در این کشور دنبال می کرد 
موضوع اکراد بوده است. حفظ تمامیت ارضي و حفظ وضع موجود در عراق، براي ترکیه از 
اهمیت زیادي برخوردار است. چرا که اگر در صورت تجزیه عراق، انگیزه هاي تجزیه طلبي در 
ترکیه نیز افزایش می یافت. در واقع، با ظهور یک کشور یا دولت فدرال کرد در عراق، امنیت 
و تمامیت ارضي ترکیه نیز با تهدید مواجه می شد. در همین راستا، اقداماتي را که ترکیه در 
عراق انجام داده می توان به شرح زیر نام برد. 1.تالش براي محدود کردن فدرالیسم 2.تالش 

براي حضور در کردستان عراق به بهانه مبارزه با تروریسم )کاکائي، 1387: 187-188(. 
روابط میان ترکیه و سوریه نیز در چند دهه گذشته به شدت تحت تاثیر مساله 
کردها بوده است. هرچند ترکیه با تهدید سوریه و اعمال فشار بر دمشق توانست باعث 
اخراج رهبر کردها یعني اوجالن از سوریه شود و موافقت نامه آدانا1 میان دو کشور امضا 

1. . Adana
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شد، اما با قرارگرفتن سوریه در لیست دولت های حامی تروریسم توسط آمریکا و ترور 
  (Larrabee, 2007:رفیق حریري در سال 2005 روابط ترکیه و سوریه رو به افول گرایید
(109. از مارس 2011 که آشوب گران در سوریه باعث بروز جنگ داخلي شدند، ترکیه 

از آنها حمایت و غرب را تشویق به دخالت در امور داخلي سوریه کرد )ثمودي پیله رود 
و نورعلي وند، 1391: 94(. عالوه بر مساله کردها می توان به بنیادگرایي و تروریسم 
دموکراسي  ترکیه،  در  بنیادگرایان  کرد.  اشاره  ترکیه  براي  آن  تهدید  و  منطقه  در 
کمالیست ها را بدترین دشمن اسالم می دانند و حتي بنیادگرایان سیاست هاي حزب 
اسالم گراي عدالت و توسعه را به علت گرایش های غربي و مخلوط شدن آن با ارزش هاي 
غربي، دشمن اسالم می دانند. به همین دلیل ترکیه به یکي از اهداف بنیادگرایان و 
حاکمیت  که  می شود  آسیب پذیر  زماني  ملي  امنیت  است.  شده  تبدیل  تروریست ها 
سیاسي و تمامیت ارضي تهدید شود و یا به انسجام و یکپارچگي کشور خدشه وارد 
شود. حمالت تروریستي بنیادگرایان و کشته شدن 30 هزار ترک را می توان عیني ترین 
راستای  در  ترکیه  اما   .)160  :1384 )نصري،  دانست  ترکیه  امنیت  علیه  بر  تهدید 
برای  و هم  برای خود  تروریسم  بردن خطر  بین  از  برای  داد هم  ترجیح  منافع خود 
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 می جنگند، در خاک ترکیه 
تحت  مناطق  در  ترک  پزشکی  تیم  چندین  و  می شوند  داده  پناه  می بینند،  آموزش 
اشغال داعش در سوریه و عراق در حال خدمت رسانی به این گروه تروریستی هستند 
جایگاه  شدن  امنیتي  باعث  که  عواملي  جمله  از   .(syrianfreepress.wordpress.com)

ترکیه در منطقه می شود، عبارتند از : 1. همکاري هاي ترکیه با آمریکا براي مقابله با 
تهدیدات امنیتي در منطقه که از آن جمله می توان تهدید منافع آمریکا توسط ایران 
را نام برد. 2. روابط و همکاري با اتحادیه اروپا 3. روابط با کشورهاي منطقه به منظور 
تبدیل به یک نیروي بازدارنده و منبع ثبات و 4. داشتن سیاست فعال در سازمان هاي 
بین المللي امنیتي همچون ناتو است )مفیدي احمدي، 1389: 1080(. عالوه بر امنیت، 
وجه دیگر و بعد خارجي دولت مداري، کسب و افزایش قدرت ترکیه در منطقه و جهان 
است. تاکید ترکیه بر کسب قدرت را به وضوح می توان در سند چشم انداز 2023 این 
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کشور مشاهده کرد. بر اساس این سند، ترکیه خواهان قرار گرفتن در بین 10 کشور 
فراهم  را  انگیزه اي  مهم،  این  که  و رضایي، 1390: 232(  )امیدي  دنیاست  قدرتمند 
می کند که تمام اقدامات آنکارا در راستاي کسب حداکثر قدرت قرار گیرد. از جمله 
براي  ترکیه  است.  کشور  این  در  ناتو  موشکي  دفاعي  برقراري سیستم  اقدامات،  این 
افزایش امنیت خود در سال 2010 توافقات اولیه را براي برقراري سپر موشکي در این 
کشور انجام داد و در سال 2011 عمال میزبان سپر دفاعي موشکي ناتو با فرماندهي 
بخشي از آن توسط خود ترکیه شد(www.voanews.com) . همچنین رفتار ترکیه با به 
رسمیت شناختن مخالفان دولت سوریه و تشویق غرب براي برخورد نظامي با دولت 
سوریه، نشان از این دارد که ترکیه در طول تاریخ، سوریه را تهدیدی علیه امنیت ملي و 
تمامیت ارضي خود قلمداد کرده و نشان داده است که این دید ترکیه نسبت به سوریه 

با روي کار آمدن هیچ دولتي تغییر نخواهد کرد )قنبرلو، 1391: 194(.
چرخش سیاست خارجي ترکیه در قبال جنبش بیداري اسالمي، نمود دیگری از 
اصل خودیاري و قدرت طلبي این کشور است. در ابتدا این کشور در پي تنش زدایي در 
میان کشورهاي منطقه برآمد، اما با توجه به شرایطي که به وجود آمد، ترکیه در پي آن 
بود که به یک الگو براي کشورهایي تبدیل شود که حکومت هاي آنها ساقط شده یا در 
معرض سقوط قرار داشت. از طرفي نیز با وجود ناآرامي هاي داخلي در آن کشورها، ترکیه 
می توانست به عنوان قدرتمندترین کشور منطقه نمایان شود و این امر جز با حمایت هاي 
آمریکا موثر واقع نمی شد. در این راستا، از دید یان لستر ترکیه به پنج دلیل به آمریکا نیاز 
مبرم دارد: 1. احتیاج ترکیه به آمریکا در مقابل هژموني روسیه در منطقه 2. جلب توجه 
ناتو براي مقابله ترکیه با قدرت هاي منطقه ای مثل ایران 3. استفاده از توان و دانش آمریکا 
براي نوسازي ارتش 4. استفاده از آمریکا براي کسب امتیازات اقتصادي منطقه مانند خط 
لوله انتقال نفت باکو-جیهان 5.مهار کشمکش هاي قومي کردها و نیز حمایت از مسلمانان 

بالکان که فقط با حمایت آمریکا موثر است.« )نصري، 1384: 160(.
حال با یک نگاه ریزبینانه به بحث خودیاري از نگاه نوواقع گرایان که متفاوت با 
خودیاري در واقع گرایی بود، می توان آن را در سیاست هاي آمریکا و اسرائیل نسبت به 
ترکیه مشاهده نمود. با وجود تمام همکاري هاي اسرائیل و ترکیه در قالب پیمان هاي 
آنها  اقدامات موذیانه اسرائیلي ها در میان کردهاي عراق و تشویق  امنیتي،  نظامي و 
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به جدایي طلبي و سیاست هاي خاورمیانه اي اسرائیل که برخالف سیاست هاي ترکیه 
مي باشد، نشان می دهد که خودیاري در نظام کنوني و با وجود تمامي همکاري هاي 
گسترده، همچنان ثابت است و تنها نقاب چهره خود را عوض کرده است. همچنین 
آمریکا از هیچ کدام از مسایل پیش آمده براي ترکیه از جمله قبرس،PKK ، کشتار 
در  اهمیت  اول  درجه  از  آمریکا  که  حالي  در  نکرد؛  حمایت  دیگر،  بسیاري  و  ارامنه 
سیاست خارجي ترکیه برخودار است و ترکیه نیز براي آمریکا متحدی استراتژیک در 
خاورمیانه محسوب می شود که در بسیاري موارد برخالف سیاست هاي یکدیگر عمل 
کرده اند )رضازاده، 1387: 141( و نشان داده اند که »دوست و دشمن واقعي وجود 
ندارد؛ دوست همیشگي کشور، تنها منافع کشور است«. نظام خودیار نظامي است که 
در آن اگر واحدي به توانایي هاي خود متکي نباشد، در معرض خطر قرار خواهد گرفت 
و شکست خواهد خورد. پس در نظام خودیار واحدها بخشي از تالش خود را صرف 

. (Waltz, 1979: 118)محافظت از خود در برابر دیگران می کنند

3-3. آنارشي از نگاه سیاست خارجی ترکیه
در نظریه نوواقع گرایی منظور از آنارشي نبود قدرتی رسمي در سطح ساختار نظام 
بین الملل است که بتواند نظمی را ایجاد کند و در واقع هیچ قدرتي باالتر از قدرت ملي 
متصور نیست. شاید تصور بسیاري افراد این باشد که با فروپاشي بلوک شرق و به وجود 
آمدن نظام تک قطبي، یک نظم هژمونیک در دنیا حاکم شده است؛ اما باید توجه کرد 
که به هیچ وجه ابرقدرتي آمریکا باعث نشده است که نظم همه گیر آمریکایي برقرار 
شود. شاید بتوان همسویي کشورها با آمریکا را در راستاي منافع شان تعریف کرد، ولي 
بسیاري از کشورها نیز وجود دارند که منافع خود را در جهت مخالف با آمریکا جستجو 
در خطر  آنها  منافع  که  در شرایطي  آمریکا  یا حتي کشورهاي هم پیمان  و  می کنند 
باشد، در جلوي آمریکا ایستاده و بر منافع آنها تاکید می کنند. در همین راستا، ترکیه 
نیز با وجود هم پیماني هاي چندجانبه با قدرت اول دنیا، در بسیاري موارد برخالف نظر 
او رفتار کرده که نشان از آنارشیک بودن نظام بین الملل دارد. از آن جمله می توان به 
موضع گیري ترکیه در جنگ  آمریکا و عراق اشاره کرد. درباره جنگ آمریکا و عراق، 
با عراق نداشتند.  از آمریکا در جنگ  سیاست مداران ترک هیچ گاه تمایل به حمایت 
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امری که برعکس دیدگاه آمریکا بود. به عبارتی، آمریکا عادت داشت در مورد چنین 
اقداماتي در منطقه، ابتدا بر روي همکاري ترکیه حساب باز کند. چگونگي موضع گیري 
ترکیه در قبال جنگ آمریکا با عراق که به یک بحثی در داخل ترکیه تبدیل شد، با 
مخالفت پارلمان به عنوان اراده مردم و قوه تصمیم گیري مبني بر مخالفت در مورد 
 2003 سال  در  کشور  این  در  پایگاه  ایجاد  و  ترکیه  خاک  از  آمریکا  نیروهاي  عبور 
اتخاذ  با خواست آمریکا  فروکش کرد و برخالف تصور آمریکا ترکیه موضعي مخالف 
کرد )نقدي نژاد، 1387: 34(. از اقدامات دیگر ترکیه که برخالف خواست آمریکا بود، 
حل مشکالت خود با سوریه در ابتدای دولت عدالت و توسعه بود. هرچند آمریکا طي 
به  آنکارا بدون توجه  اما  اعالم کرد،  این موضوع  از  را  نارضایتي خود  چندین مرحله 
مخالفت ابرقدرت در پي عادي سازی روابط با سوریه برآمد. به عالوه، برخالف نظرات 
بسیاري که ترکیه تنها آمریکایي رفتار می کند، باید گفت که ترکیه در کنار رابطه با 
آمریکا، با چین و روسیه  به عنوان رقباي آمریکا نیز روابط نزدیکي دارد، به طوري که 
براساس گزارشEIA  در سال  2012، 56 درصد از واردات گاز طبیعی ترکیه از روسیه 

.(www.eia.gov) بوده است
ترکیه همچنین با ایران نیز که در خاورمیانه خطر طراز اول براي منافع آمریکا 
آمدن  کار  روي  با  است.  امنیتي  و  فرهنگي  اقتصادي،  روابط چندبعدي  داراي  است، 
حزب عدالت و توسعه در سال 2002 روابط ایران و ترکیه شکل بهتري به خود گرفت. 
نیاز ترکیه به مواد نفتي و گازي ایران، توافق با ایران بر سر این موضوع کهPKK  به 
عنوان گروهی تروریستي محکوم شود و نیز اشتراکات دیني دوکشور باعث گسترش  
نیز،  ایران  هسته ای  موضوع  در   .(Larrabee, 2007: 107) شد  طرفین  روابط  وسیع تر 
با وجود هرگونه سالح هسته اي در منطقه  ترکیه در مواضع مختلف ضمن مخالفت 
فناوري هسته اي  به  و دستیابي  استفاده صلح آمیز  در  ایران  بر حق مسلم  خاورمیانه 

تاکید داشته است )رضازاده، 1387: 94(.

4. نظریات رقیب نوواقع گرایی در ترکیه
بسیاري افراد بر این اعتقادند که سیاست خارجي ترکیه در زمان حزب عدالت و 
توسعه را باید در قالب نظریه سازه انگاري بررسي کرد، زیرا که کتاب احمد داوداوغلو تاکید 
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زیادي بر هویت تاریخي ترکیه و موقعیت استراتژیک این کشور دارد. بسیاري افراد سیاست 
جدید ترکیه را نوعثماني گرایي مي نامند که این موضوع خالي از واقعیت هم نیست. نظریه 
سازه انگاري عنوان می کند که بازیگران براساس معاني ذهني ، زبان و باورهاي خود که 
برآمده از تلقي هویتي آنهاست، دست به کنش متقابل مي زنند که طبق آن واقعیت را 
مي سازند و خود نیز ساخته مي شوند. نتیجه طبیعي این مساله در بررسي رفتار سیاست 
خارجي یک کشور این است که یک دولت بر اساس نوع تعریف از هویت خود، جهان 
اطراف خود را تعریف می کند و بر اساس آن دست به کنش مي زند و در این واقعیت نظام 
بین الملل را مي سازد و متقابال نیز ساخته می شود )امیدي و رضایي، 1390: 235(. به بیاني 
دیگر، یک جماعت انساني در ظرفي از مکان و طي دوره اي مشخص با دارابودن هویتي 
مشترک، سنگ بناي ارزش هاي رواني، اجتماعي و فرهنگي جامعه را به وجود مي آورند و 
همین ارزش ها می تواند مهم ترین فاکتور براي ظرفیت هاي آن اجتماع براي قدرت طلبي 
باشد )اوغلو، 1391: 39(. اما باید به این مورد توجه داشت که این کشور با روي کار آمدن 
اسالم گرایان همچنان بر این موضع تاکید دارد که هویت ترک را یک هویت اروپایي تعریف 
کند و هیچ گاه یک هویت خاورمیانه اي تعریف نمی کند و بر همین اساس نمی تواند نه با 
تکیه بر اشتراکات زباني و نه هویتي داعیه عثماني گرایي در منطقه خاورمیانه را مطرح کند. 
از طرفي همچنان با روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه بر سکوالر بودن دولت صحه 
گذاشته می شود؛ در صورتي که هویت منطقه خاورمیانه با هویت اسالم در هم آمیخته شده 
و در عمل ترکیه ثابت کرده است بیش از آنکه در سیاست خارجي متاثر از هویت اسالمي 
خود باشد، واقع گرا عمل کرده است و در پي افزایش قدرت خود بوده است. با در نظر 
گرفتن حضور فعال نظامیان این کشور در شوراي امنیت ملي ترکیه که نقش گسترده اي 
در تعیین و تعریف سیاست هاي کالن داخلي و خارجي دارند و با توجه به این امر مهم که 
نظامیان خود را در این کشور حافظ ارزش هاي کمالیسم و سکوالریسم می دانند، نشان 
از این امر است که این کشور هیچ گاه نمی تواند از دیدگاه سکوالر بودن خود در نظام 
حکومتیش دست بردارد و با توجه به تفاوت هاي هویتي که به آن پرداختیم، این کشور 
نمی تواند با تاکید بر هویت خود در منطقه خاورمیانه رفتار کند، زیرا تعارضات بسیاري را 
در رفتار و گفتارش می توان پیدا کرد )غفاري و اکبري، 1391: 164(.  از آن جمله؛ نگاه 
ترکیه به مسائل اعراب و اسرائیل است که بحث آن گذشت. همچنین با حمایت اردوغان 
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از آشوب گران سوري که در مارس 2011 سوریه را به صحنه جنگ داخلي تبدیل کردند، 
او نشان داد آنچنان در اصول سیاست خارجي ترکیه به دنبال به صفر رساندن مشکالت با 
همسایگانش نیست و از هر موقعیتی براي باالبردن قدرت خود و حذف رقیبان از صحنه 
استفاده می کند؛ حتي اگر این موضوع مخالف با ایدئولوژي این کشور باشد )ثمودي پیله رود 
و نورعلي وند، 1391: 94(. روابط ترکیه و سوریه یک سلسله بسیار متغیر را به خود دیده 
است که گاهي با تنش و گاهي نیز به دوستي گذشته است، اما می توان به جرات گفت که 
ناآرامي در سوریه نمی تواند جزء منافع ملي ترکیه باشد. در عین حال، اردوغان معتقد است 
که فعالیت هاي رژیم اسد و سرکوب مخالفین، دلیل جنگ هاي داخلي و فرقه اي در سوریه 
است که آن را محکوم می کند و معتقد است ثبات در سوریه جز با تشکیل یک حکومت 
 .(Taspinar, 2013: 137-138) دموکراتیک و مبتني بر اخالق شهروندي میسر نخواهد شد
ترکیه در درگیري هاي سوریه منافع متعددي دارد که از آن جمله مساله ثبات مرزي در 
سرحدات میان ترکیه و سوریه است که ترکیه به دنبال جلوگیري از کشیده شدن درگیري 
به داخل این کشور و تحت فشار قرار گرفتن ترکیه درباره مساله اکراد است. از سوي دیگر، 
ترکیه سعي دارد نقش سوریه را در تجارت با خاورمیانه دوباره احیا کند و از این بحران 
  (Abramowitz and Edelman. 2013:براي تبدیل شدن به قدرت منطقه ای استفاده کند
(24. اما در بسیاري موارد در بحران سوریه، ترکیه با توجه به خصومت با رژیم اسد، همواره 

به درگیري در سوریه دامن زده و خواستار سرنگوني این رژیم بوده است. ترکیه سعي دارد 
با ایجاد پلي مابین کشورهاي خاورمیانه  و اسرائیل هم منافع خود را در میان کشورهاي 
خاورمیانه حفظ کند و به عنوان یک میانجي براي صلح در منطقه  ایفاي نقش کند و هم 
به غرب و به خصوص آمریکا قدرت خود را براي ایجاد صلح و حفظ امنیت اسرائیل به 
اثبات برساند )طاهایي، 1387: 107(. این موارد تماما نشانگر این موضوع است که برخالف 
سیاست هاي تعریف شده توسط داوداوغلو، ترکیه همچنان رئالیستي به جهان خارج نگاه 

می کند و با توجه به سنجیدن سود و زیان دست به عمل مي زند.

نتیجه
تاریخ نشان داده است که کشورهایي که بعد از طي دوره اي انزواگرایي، تغییر در 
سیاست خارجي خود انجام می دهند، در پي آن هستند که در مدت زماني کوتاه بتوانند 
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انزواگرایي خود را جبران کنند. کشور ترکیه نیز بعد از فروپاشي بلوک شرق و تجدید نظر 
در سیاست خارجي خود، یک سیاست فعال و واقع گرا را در پیش گرفت و در پي آن بود 
تا بر اساس شاخصه های نورئالیسم همچون خودیاری، دولت محوری، عقالیی عمل کردن و 
اعتقاد به نظم آنارشیک در نظام بین الملل خود را به رتبه اول قدرت منطقه برساند. اما این 
هدف ترکیه مستلزم داشتن شرایط بسیاري است که ترکیه در بسیاري از آنها در سطح 
باالیي قرار ندارد. کشوري که بخواهد در یک منطقه به قدرت مسلم تبدیل شود، عالوه بر 
قدرت نظامي باید از جنبه هاي دیگر از جمله فرهنگي، اقتصادي، ایدئولوژي، جغرافیایي، 
جمعیتي و علمي نیز در سطح باالیي قرار داشته باشد و اما ترکیه به دلیل تعارض هاي 
ایدئولوژیک و فرهنگي که با منطقه دارد و با وجود نوعي از اسالم گریزي در دولت خود 

حداقل در کوتاه مدت نمی تواند به عنوان قدرتمند مسلط در منطقه تبدیل شود.
مقاله حاضر به بررسی سیاست خارجی ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه پرداخت 
و با بررسی اصول این سیاست ها نشان داد، بهترین نظریه برای توضیح سیاست خارجی 
ترکیه در دوره نخست وزیری اردوغان و همچنین دوره اول داوداغلو، نظریه نوواقع گرایی 
است. بررسی سیاست ترکیه برای تبدیل شدن به قدرت منطقه ای نیز در همین چارچوب 
بررسی شد و مشکالت موجود در این راه بررسی شد. در عین حال نباید از این موضوع 
چشم پوشي کرد که ترکیه بعد از روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه، توانست یک 
سیاست دوپهلو را در پیش بگیرد و تا اندازه اي میان سیاست غربي و منطقه ای خود توازن 
ایجاد کند و به میزاني از خواسته هایش دست پیدا کند؛ اما به نظر مي رسد نمی تواند با 
این سیاست پیش رو به نهایت خواسته هایش برسد، زیرا در آینده به یک تعارض در قبال 

کشورهاي اروپایي، خاورمیانه اي، آمریکا و اسرائیل خواهد رسید. *
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