
145 

ی ھا ت  یا

 

 

نامه علمي پژوهشي فصل
  سياست جهاني،

  ،نخستدورة 
  شمارة دوم،

 1391زمستان 

  ايتأكيد منطقه: اي تركيههويت خاورميانه
  

 حسين دهشيار1*

  
  
  
  

 چكيده

هاي متمادي نگاه تك بعدي در قلمرو سياست خـارجي تركيـه بـه    براي دهه
حاكميـت غـرب محـوري از زمـان     . يك اصل چالش ناپذير تبديل شـده بـود  

فـه كليـدي شـكل    لّؤم 1923حيات يافتن نظام سياسي جمهـوري در سـال   
نگـاه از زاويـه   . شـد اي و جهاني تركيه مطرح مـي هاي منطقهدهنده سياست

 ها و تعريـف منـافع و هويـت بـر اسـاس منطـق اول      غرب به حوادث و پديده
ملـي  »  دوسـرمايه «كه تركيه  شدغرب، دوم غرب و سوم غرب منجر به اين 

يعني ويژگي جغرافيايي و ماهيت ارزشي خود را آگاهانـه بـه صـحنه منطقـه     
تواند ايفاي نقش كند و اينكه تركيه در جغرافياي خاورميانه مي اينكه. نياورد
گيـري  به ضرورت مسلمان بودن توان اثرگـذاري بـر ماهيـت و جهـت     تركيه

رابطـه   زنـي در داخلي در كشورهاي خاورميانه و افزايش قدرت چانه معادالت
  حـاكم در قلمـرو  ) مضـاعفي ( »دو جفتـي «دارد بـه ضـرورت نگـاه     با آنها را
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اي هويت خاورميانه
ــه ــد : تركيـ تأكيـ

 ايمنطقه

هانـه خـود را محـروم از رانـت     تركيه آگا. نشد منجرسياست خارجي تركيه، 
  .دكراستراتژيك برآمده از دو مولفه جغرافيا و مذهب 

ـ از نيمه جـايي تـدريجي قـدرت در صـحنه     ههاي دهه هشتاد به دليل جاب
تدريج توجه معطوف به اهميت داخلي و فروكش كردن فضاي جنگ سرد، به

و  نقــش نافــذ دو ســرمايه مــذهب و موقعيــت جغرافيــايي در ارتقــاء جايگــاه
 هـاي اجتمـاعي در  حيات يافتن جنبش. شدتأثيرگذاري تركيه در خاورميانه 

تركيـه امـروزه اهميـت    . خاورميانه عربي را بايد اوج تجلي اين نگـاه دانسـت  
در حيات دادن بـه  را بر آمده از اين دو سرمايه » رانت استراتژيك«فراوان به 
  .هاي خود در خاورميانه اعطا كرده استسياست

ي اين مقاله معطوف به ايـن نكتـه اسـت كـه چـه تحـوالت و       اصل پرسش
تـر در معـادالت داخلـي كشـورهاي     عواملي تركيه را به سوي حضـور وسـيع  

تـر در شـكل دادن بـر روابـط بـين كشـورهاي       منطقه و ايفـاي نقـش فعـال   
المللـي و داخلـي   با توجه به تنيدگي دو صحنه بـين . اندخاورميانه سوق داده
به قدرت رسيدن ( استوار است كه استعداد فضاي داخلي فرضيه مقاله بر اين

و از ) گرايان كماليستگرايان و عدم احساس خطر جدي به وسيله ملياسالم
است كه تأكيـد   دهسبب ش آمريكاسوي ديگر همسويي كلي اهداف تركيه با 

تـري در شـكل داده بـه سياسـت     كننـده اي نقش تعيـين بر هويت خاورميانه
  .بندي به هويت غربي ايفا كنددر كنار پاياي تركيه منطقه

  
سـرمايه جغرافيـاي، سـرمايه ارزشـي، رانـت اسـتراتزيك،        :كليدي هايهواژ

  .غربي اي، هويتكماليسم، هويت خاورميانه
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هاي متمادي در قلمرو سياست خارجي، رهبران تركيه محوريت براي دهه
اين ذهنيـت بـود كـه    در چارچوب . ناپذير يافتندنگاه به غرب را اصلي خدشه

المللـي قـوام    اي و رفتارهـاي بـين  گفتمان مسلط داخلي، عملكردهاي منطقه
گرايـي را در توجـه كمتـر بـه هويـت تـاريخي       كماليستها، ملـي . يافته بودند

از . دادن ضرورت تنيدگي با غرب به تعريف نشسـتند تر جلوهعثماني و پررنگ
ار جمهـوري و بـه قـدرت    زمان دگرگوني در ساختار قدرت سياسي و اسـتقر 

اي تعريـف و متجلـي شـد كـه     رسيدن كماليسم، مفهوم منافع ملي به گونـه 
رين تـ ترين ظرفيت براي اثرگذاري اسالم به عنـوان يـك ارزش و فـزون   قليل

قدرت مانور براي ايده اهميت غـرب را در شـكل دادن بـه اسـتراتژي كـالن      
  .تركيه ممكن ساخت

گـر  هويت عثماني تجلـي . حيات يافت »دوجفتي«مفهوم منافع در قالبي 
عصري بود كه در اواخر دهه دوم قرن بيستم سقوط نهايي را در برابـر يافـت   

ها بود كه محرز هر چند كه ناكارآمدي آن براي هماوردي با غرب براي مدت
هـا  بر اساس اين منطق در تعـارض بـا هويـت عثمـاني، كماليسـت     . ه بودشد

اي و جهاني تركيه مطرح  ارتقاء جايگاه منطقههويت غربي را تنها مسير براي 
ها در گسـتره  گر سياستنگاه اول غرب، دوم غرب و سوم غرب توجيه. كردند

  . شدبيروني 
مايه سياسـت خـارجي قـرار    اين درك كه تنها غرب و ديگر هيچ، بايد بن

رهبران سياسـي  . دهنده سياست خارجي تركيه قرار گرفتگيرد، اصل حيات
. كـرد  را تداعي مـي » قوي بودن«يافتند چرا كه غرب براي آنها  آن را مطلوب

رهبران سياسي شد كه ترديـدي  مانع آنچه اين درك را گريزناپذير ساخت و 
هاي احتمالي منطق دوجفتي و يا مضاعف منافع ملي نكنند همانا زيان ةباردر
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 ايمنطقه

ت هاي ضـروري بـراي حيـا   ها از مولفهپاسداري نظاميان از ارزيابي كماليست
سياسـت  . دادن سياست خارجي موفق و چگونگي ارتقاء جايگـاه تركيـه بـود   

خارجي مبتني بر استحكام هر چه بيشتر تنيدگي منافع و هويـت تركيـه بـا    
ترين پيمان نظامي غربي، به عنوان تنها كشور غرب بود كه عضويت در مطرح

  .پذير ساختمسلمان در دوران جنگ سرد را توجيه
تحوالت در معادالت داخلـي قـدرت، تغييـر در رابطـه     به تدريج در بستر 

هاي اجتماعي به دليل توسعه اقتصادي و ، جابه جايي گروهاجتماعي نيروهاي
به تبع آن بسط و انقباض پايگاه احزاب سياسي و در كنـار آن از بـين رفـتن    

هـاي منطـق تـك    تدريجي فضاي جنگ سـرد در گسـتره جهاني،محـدوديت   
نگاه صرفاً غرب و سياستگذاري و ارزيـابي حـوادث و    .بعدي را به صحنه آورد

كليدي » سرمايه«ها از لنز غربي منجر به اين شده بود كه تركيه از دو پديده
. برداري مطلـوب بپـردازد  هنتواند به بهر» رانت استراتژيك«و به عبارت ديگر 

جايگاه جغرافيايي تركيه اين كشـور را در مـوقعيتي قـرار داده اسـت كـه در      
ه قادر به اثرگذاري و ايفاي نقـش در  نخاورميا ويژهبهق مديترانه، بالكان و شر

در كنار جايگاه جغرافيايي، جايگاه ارزشـي و بـه   . تعيين نتايج معادالت باشد
تر اسالم به عنوان يك ارزش نيز اين فرصت را در اختيار تصميم عبارت ساده

كشـورهاي منطقـه در    دهد كه در معادالت داخلـي گيرندگان تركيه قرار مي
نقش بازيگر اثرگذار ظاهر شوند و در رابطه با كشورهاي خاورميانـه از مولفـه   

سياست  غرب محـور  . مذهب براي ارتقاء قدرت چانه زني خود استفاده كنند
اي بپـردازد كـه   انگاري هويت خاورميانهمنجر شد كه تركيه آگاهانه به ناديده
  .اورميانه را به شدت كاهش دادطبيعتاً قدرت مانور اين كشور در خ



149 

ی ھا ت  یا

 

 

نامه علمي پژوهشي فصل
  سياست جهاني،

  ،نخستدورة 
  شمارة دوم،

 1391زمستان 

هـاي  توگورت اوزال با حمايت همه جانبه از بـه كـارگيري تمـام ظرفيـت    
بـرداري از هويـت   المللي براي عقب راندن صدام حسـين از كويـت، بهـره   بين

به قدرت رسيدن حزب رفـاه را بايـد آغـاز    . دممكن كراي تركيه را خاورميانه
اي بـراي  ت وسـيع هويـت خاورميانـه   رسمي و برجسته تأكيد تركيه به اهمي

  . المللي قلمداد ساختبين اي وارتقاء جايگاه منطقه
الدين اربكان به مانند گذشته نگـاه دو جفتـي بـه سياسـت خـارجي      نجم

اي كـه  هويـت خاورميانـه   او. تركيه را اما از انتهايي متفاوت در پيش گرفـت 
و مسلمان و نـه يـك    اي مبتني بر ايفاي نقش به عنوان يك كشور خاورميانه

عضو ناتو بود را تنها در نفي كامل نگاه غرب محور ممكن يافت كه در نهايت 
  .نظاميان را به صحنه آورد

تغييـر و تحـول اساسـي در     ،به قـدرت رسـيدن حـزب عـدالت و توسـعه     
سياست خارجي تركيه را بدون منتفي ساختن بنيادهاي سنتي حيات بخش 

ــه صــحنه آورد ــه كــه ارزشهويــت خاورمي. آن ب هــاي اســالمي و حضــور ان
جغرافيايي در خاورميانه را سرمايه حيـاتي بـراي شـكل دادن بـه اهـداف در      

 آمريكا ويژه ها غرب و بنگرد با هويت غربي كه همكاري بسياست خارجي مي
هويت . داند مكمل شد با اهداف تركيه مي الملليرا معادل همسويي نظام بين

تنيدگي مثبت و به عبـارتي ديگـر    2002از سال  اي و هويت غربيخاورميانه
گـذاري در قلمـرو خـارجي    حاصل جمع جبري مضاعف را به صحنه سياست

توان در رابطه گيرندگان تركيه را به وضوح ميتغيير در نگاه تصميم. اندآورده
هـاي  هاي اجتماعي در جهان عرب و سياستبا واكنش آنها نسبت به جنبش

ملكرد ساختارهاي سياسي حـاكم در كشـورهاي درگيـر    تركيه در رابطه با ع
  . ها مشاهده كرداين جنبش
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كند كه چـه  شود، توجه را معطوف به اين نكته ميكه مطرح ميپرسشي 
تركيـه را بـه سـوي حضـور فعـال و      ) الملليداخلي و بين(تحوالت و عواملي 

شكل تر در قه و ايفاي نقش فعالطهدفمند در معادالت داخلي كشورهاي من
با توجه به تنيدگي دو . انددادن به روابط بين كشورهاي خاورميانه سوق داده

المللي، فرضيه مقالـه بـراين اسـتوار اسـت كـه اسـتعداد        صحنه داخلي و بين
گرايان و عدم احساس خطـر از سـوي   به قدرت رسيدن اسالم( فضاي داخلي

تركيـه بـا    و از سويي ديگر همسـويي كلـي اهـداف   ) هاگرايان كماليستملي
ــا ــبب   آمريك ــدهس ــه   ش ــت خاورميان ــر هوي ــد ب ــه تأكي ــش اســت ك   اي نق
اي تركيه در كنار پايبندي تري در شكل دادن به سياست منطقهكنندهتعيين

  .به هويت غربي ايفا كند
  

  بسط افق در سياست خارجي تركيه
ه از آنچـ  ،بيش از نه دهه پس از درگير شدن تركيه در جنگ براي اسـتقالل 

همانا بسط و افزايش افق سياست خـارجي   گي فزاينده برخوردار استبرجست
سـابقه و  تركيـه بـه شـكلي بـي     ،در مقام مقايسه با گذشـته . استاين كشور 

آنچـه  . اسـت  شـده شدتي فزاينده در خاورميانه به بازيگري تأثيرگذار تبديل 
ا اين بسط افق را اهميتي دو چندان اعطا كرده و معادالت حاكم بر منطقـه ر 

توانايي تركيه براي گام گذاردن در ايـن مسـير بـا تقبـل      ،متأثر ساخته است
زيگران مطرح دار ساختن روابط استراتژيك با باكمترين هزينه و بدون خدشه

اهميت اين واقعيت در اين نكته نهفته است كه در دورانـي ايـن   . استمتحد 
حزب حاكم بخش هويت شود كه ايدئولوژي اسالمي حياتسياست دنبال مي
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طراحان سياست خارجي نوين تركيه افرادي هستند كـه  . در اين كشور است
  .باشندهاي عميق اسالمي ميداراي گرايش

هـا فعاليـت   هاي اسالمي، نخبگان حزبي هـم در طـول دهـه   در كنار توده
 هاي اسالميارزش از بيني آنان در وهله اولاند كه جهانسياسي معترف بوده

يابي به قـدرت بـر همگـان    دست گرايان از همان زماناسالم .اندنشأت گرفته
تـر  محرز ساختند كه خواهان بسط افق سياست خارجي و ايفاي نقش فعـال 

اي و جهـاني تركيـه و از   در صحنه خاورميانه در جهت ارتقاء جايگاه منطقـه 
كـه   1996اما بر خالف سـال  . استسويي ديگر تحكيم موقعيت داخلي خود 

گـرا  اولين سفر خارجي رهبر حزب و نخست وزير اسـالم  ،درتبعد از كسب ق
نخسـت   2012در سـال   بود،در حمايت از مواضع معمر قذافي، سفر به ليبي 

گراي تركيه نقش بسيار قاطعي در كمك به سقوط معمـر قـذافي   وزير اسالم
  .ايفا نمود
خـالء سياسـي در دهـه نـود در چـارچوب       درونالدين اربكان كه در نجم
او بيش از آن كه  ،گرايان به ارمغان آورده بودقدرت را براي اسالم ،فاهحزب ر

منـد بـه    ارتقاء جايگاه تركيه در خاورميانه را مورد نظر قرار داده باشد عالقـه 
 آمريكـا فروكردن انگشت در چشمان خصم بزرگ و قديمي معمرقذافي يعني 

ي بود تـا از ايـن   او به طور غيرمستقيم خواهان ضربه زدن به هژمون غرب. بود
رجب طيب اردوغان . طريق در منطقه اعتبار و اشتهار براي تركيه كسب كند

كه به عنوان نخست وزير كشوري كه حزب اسالم گراي عـدالت و توسـعه در   
بسط افـق در   ،به بعد برده است 2002 آن سه انتخابات پي در پي را از سال

حاصـل جمـع جبـري    « معادله مبتني بـر  درونقلمرو سياست خارجي را در 
منـدي و يـا هزينـه    منافع تركيه و نه ميزان بهره. به تعريف نشست» مضاعف
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ديگر بازيگران، معيار شاخص حيات بخش تصميم او براي دخالـت فعـال در   
در تركيـه  . بحران ليبي و حمايت ازمخالفان داخلي رهبر ليبـي قـرار گرفـت   

شـتر بـا كشـورهاي    گرايـان خواهـان نزديكـي بي   نخبگان حاكم يعنـي اسـالم  
الدين اربكـان خواهـان شـكل گـرفتن يـك باشـگاه       نجم« .مسلمانان هستند

 :Gordon, 2008(» شـد  1977اقتصادي از كشـورهاي مسـلمانان در سـال    

هـاي اقتصـادي را   گروه فعلي رهبري در عين اينكه همچنـان همكـاري  ). 86
ان نهد در صدد است كه به جهت شرايط منطقـه و در صـورت امكـ   ارجح مي
ترين دست آوردها را كسـب  ونفز ،ري با تقبل كمترين ميزان هزينهموج سوا

  .دكن
 تـا  1920 فاصـل  حد در آتاتورك كمال يمصطف يريوز نخست دوران از

 امروز به تا خواهيجمهور حزب چارچوب در استقالل جنگ دوران در 1921
و  عـدالت  حـزب  يلـوا  تحـت  ياسـ يس  فيط يسو گريد تيحاكم شاهد كه

 بـه  نگـاه  هيـ ترك يخارج استيس دهنده شكل »ياصل هسته« ميهست هتوسع
 و1980 ،1971، 1960 يسـالها  در ينظـام  يكودتـا  چهـار . است بوده غرب

 يراسـتا  در شـه يهم آنهـا  يريـ گشـكل  متعدد ليدال به توجه از جدا 1997
 مثلـث  ديـ تأك. انـد  بـوده  ياصـل  هسـته  نيا تر عيوس يسازنهينهاد و ميتحك

 همـه  و فعال دخالت ضرورت بر داوداوغلو و وغانارد بيط برج گل، عبداهللا
 مخـالف  يروهـا ين نفـع  بـه  دخالت عدم و هيسور و يبيل يهابحران در هبجان

 يهمتراز وجود عدم جهت به نيبحر و مني بحران در ياسيس قدرت ساختار
 قلمـرو  در قـدرت  يهـا اهرم انيگرااسالم كه يعصر دراز نظر تركيه  ياخالق
 دهنـ ده نشان وضوح به دارند ارياخت در را هيترك كار و كسب و هيرمج ه،نمقن
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 تيـ ماه و هيـ ترك يخارج استيس طهيح در غرببه  نگاه بودن يمحور عمق
  .است ياسيس متضاد يهافيط در هيترك نخبگان يبرا آن كياستراتژ

 بـه  دادن اتيـ ح در كنـون  تـا  1920 سـال  از غرب به نگاه بودن يمحور
ــارز شــهيهم يخــارج اســتيس ــوده محــرز و ب    در هيــترك حضــور و اســت ب

 بـه  شـد  انـ ب دوم يجهـان  جنـگ  از بعـد  كه يغرب ينظام سازمان نيترمطرح
 از نشان خود هادهه يتمام طول در ياانهيخاورم و مسلمان عضو تنها عنوان

 يهـا جنـاح  يتمـام  از حـاكم  گـان نخبه نيب ينشيب و يفكر نظر اجماع كي
 در دوم گـاه يجا داشـتن  بـا  سـرد  جنـگ  دوران طول در هيترك. دارد ياسيس

 نيتـر مهـم  پـرچم  ريـ ز يروهاين تعداد نظر نقطه از يشمال كيآتالنت سازمان
  .شديم محسوب آمريكا از ابتين به انهيخاورم در يشورو حضور يبرا مانع

 انهيخاورم در خود يبرا آمريكا متحد و مانيپ هم عنوان به هيترك رهبران
 چـارچوب  در اول وهلـه  در آنـان . پرداختند نقش فيعرت به ناتو چارچوب در

 مطرح يخارج استيس قلمرو در را انهيخاورم در حضور ،آمريكا با خود روابط
 تـر فعـال  نقـش  و تـر عيوسـ  حضور ،است افتهي تفاوت امروزه نچهآ. كردنديم

 جنـگ  دوران بـرخالف  كـه  است نيا گريد تفاوت. است  انهيخاورم در هيترك
 بـه  و ياانـه يخاورم نقش فيتعر به آمريكا منافع چارچوب در هيترك كه سرد
 از اسـتفاده  بـا  و آمريكـا  كنـار  در امـروزه  ،كـرد  يم اقدام آن يمرزها يطراح

 به است آورده فراهم خود يالمللنيب گاهيجا جهت كشور نيا كه ييهافرصت
 بـه  همچنـان  هوسعت و عدالت حزب رهبران. دهديم شكل خود يهااستيس

 بـه  غرب و اخص طور به آمريكا با اتحاد و يمانيپ هم گذشته يهادهه مانند
 انداز شمچ نيا از. اندداده قرار يخارج استيس درشود  ديد هيزاو را اعم طور

 افتـه ي تفـاوت  نچـه آ. ميهسـت  كشور گاننخبه نيب در استمرار و تداوم شاهد
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ـ  در تـر عيوسـ  تيدرا و يپختگ همانا است در  هيـ ركت رنـدگان يگميتصـم  نيب
  .استها تر از شرايط و فرصتوري بهينهرابطه با بهره

  
  ياجتماع يهاجنبش از ينشيگز تايمح

 را تيـ واقع دو انـد بوده قدرت ريسر بر گذشته دهه كي در كه هيترك رهبران
 در كـه  اندساخته استوار محور نيا بر را يسع و اند داده قرار توجه مورد كامالً

 ،سـو  كيـ  از. بپردازنـد  خـود  يهااستيس يطراح به فهلّؤم دو نيا چارچوب
 تنهـا  هيـ ترك كشـور  ،هيروسـ  كنـار  در كـه  دارد قرار ييايجغراف ثابت تيواقع

 معناسـت  بدان نيا. است گستردهآسيا  و اروپا قاره دو در كه است ينيسرزم
 اهيس يايدر و يمركز يآسيا قفقاز، انه،يخاورم ترانه،يمد شرق بالكان، در كه

  .است رگذاريتأث و حضور يدارا ييايجغراف تيموقع جهت به هيترك كشور
 يتـر يجـد  توجـه  آن به امروزه كه است دارسابقه و يخيتار يتيواقع نيا
 يازهـا ين. است افتهي اتيح درمنطقه نينو يتيواقع گريد يسو از. است شده

 ثبـات « يريـ گشـكل  بـه  منجـر  يمتمـاد  يهادهه يط در يشورو و آمريكا
 در. بـود  شـده  يكنون طيشرا با سهيمقا مقام در انهيخاورم رد »شده تيريمد

 مقام دررا  يترندهيفزا ثبات هيترك ياطقهنم طيمح« سرد جنگ دوران طول
 ,Makovsky( »آورد صـحنه  بـه  ميهسـت  آن شـاهد  امـروزه  آنچه با سهيمقا

 كـه  بـود  شـده  نيـ ا به منجر يجهان صحنه در كيدئولوژيا رقابت ).2 :2000
 از منطقه نيا يكشورها در يداخل معادالت و هااميق ها،جنبش ،حركات اكثر
ـ  از امـا . شود نگاه يالمللنيب معادالت لنز قيطر  يقطبـ  دو نظـام  رفـتن  نيب

 تيـ اهم يكلـ  طـور  بـه  منطقه و كشورها يداخل الزامات كه است شده سبب
  . ابديب يالمللنيب استيس در يفزونتر
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 منطقه يكشورها درون در چه تتعارضا و ها تنش ،سرد جنگ دوران در
 سـم يكمون نيب يكيدئولوژيا نزاع چارچوب در منطقه يكشورها نيب در چه و
 را يداخلـ  يهامخالفت ،غرب طرفدار يها ميرژ. شديم فيتعر يدارهيسرما و
 ترتمام چه هر شدت با است يشورو طرفدار يهاشيگرا يدارا نكهيا بهانه به

 بـا  آنهـا  يكـ ينزد بـه  زين را كشورها گريد با ودخ منازعات و ساختنديم نابود
 مخالفـان  هـم  يشورو طرفدار يكشورها. كردنديم مرتبط يجهان سميكمون
 زيـ ن را گانيهمسـا  بـا  اختالفات و يدارهيسرما نظام طرفداران را خود يداخل

 يحتـ  و يامنطقـه  منازعـات  همـه « .سـاختند يمـ  يشورو اهداف به مرتبط
ـ  از .)Lake, 1997: 105( »بود شده ليمستح يقطب دو رقابت در يداخل  نيب
 نيـ ا رخ داد، يشـورو  سـقوط  دنبـال  بـه  كه سرد جنگ دوران پوشش رفتن

ـ  دارسـابقه  يدعواهـا  و يخيتـار  مخاصـمات  كه آورد وجود به را فرصت  نيب
 كشـورها  درون يداخلـ  يروهاين و ابنديب وجود ابزار فرصت منطقه يكشورها

 دو يفضا رفتن نيب از ليدل به بازتر ييفضا از ،شدنديم سركوب محابايب كه
ـ  شيافـزا . شوند برخوردار يتجل يبرا يالمللنيب يقطب  درون در هـا يثبـات يب

 رهبـران  ،منطقه يكشورها نيب دعواها و هاتنش شيافزا و منطقه يكشورها
  .نمود ييطال يفرصت توجهم را هيترك

 انـه يخاورم در ورهاكشـ  نيب يدعواها و كشورها يداخل منازعات به هيترك
 ازاتيـ امت آوردن دست به ،يامنطقه گاهيجا ارتقاء يبرا فرصت كي عنوان به
 ستهينگر هيترك داخل در ياسيس طيشرا استحكام و متحد بزرگ يقدرتها از

 كـه  است يتيجمع و ينظام ،ياقتصاد يضرور منابع فاقد هيترك محققاً. است
 است مندبهره توان زانيم آن ازاما . بپردازد ينئوعثمان نقش يفايا به بخواهد

 در هيترك ،كيدئولوژيا رقابت رفتن نيب از دنبال به. كند عمل رگذارتريتأث كه
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 و هـا دغدغـه  نـه  و خـود  منـافع  بـه  توجـه  بـا در وهله اول  انهيخاورم منطقه
 هـر رهبـران تركيـه    كـه  معناست بدان نيا. است كرده عمل آمريكا يازهاين

 بدون ،است هيترك عفمنا با تعارض در آمريكا هدافا ند كهداد صيتشخ زمان
 بـه  آمريكـا  كـردن  متوجـه  بـا  ،بپـردازد  آمريكـا  چـالش  بـه  ماًيمستق كه نيا

 آن يامنطقــه دوســتان ايــ و آمريكــا يهمراهــ از خــود، يداخلــ مالحظــات
 در مـردم  أير اساس بر كه توسعه و عدالت حزب رهبران. نداكرده يخوددار

 يبـرا  اندگرفته ارياخت در را قدرت يمتوال انتخابات سه يط در آزاد اباتخانت
 بـدون  شـه يهم ارتـش  كـه  گذشـته  برخالف كه اندساخته روشن انيئآمريكا
 مجبـور  آنان گرفتيم ميتصم استمدارانيس يبرا مردم آحاد نظرات به توجه

 يهـا فـه مؤلّ و مـردم  يهـا خواسـت  به كيدمكرات ستميس كي در كه هستند
 كـه  چـرا  نكردنـد  تيـ حما آمريكـا  از عراق جنگ در پس .كنند توجه يداخل

  .كند دهيچيپ را هيترك يكردها موضوع نيحس صدام يسرنگون كه بود هراس
. رفتيپـذ  را آن بپـردازد  اخـتالف  كـردن  بـزرگ  بـه  كه نيا بدون آمريكا
 بخـش اتيح مواقع شتريب در و اول وهله در آمريكا منافع كه گذشته برخالف

 كـردن  دارخدشه هدف نكهيا بدون حاال بود هيترك يانهايخاورم يهااستيس
 بـه  توجـه  بـا  كـه  كـرده  يسـع  هيـ ترك باشد آن از تيحما اي و آمريكا منافع
 خود منافع نيتأم به آمريكا كنار در است ممكن كه آنجا تا و منطقه اتيواقع

. شـود  پرداختـه  منـافع  بسط به نهيهز نيكمتر با كه بوده نيا هدف. بپردازد
 نفـوذ  بـه  بتوانـد  تـا  آورده يرو يسـوار  موج هب هيترك كه معناست دانب نيا
  .كند دارخدشه را غرب با يكينزد كه نيا بدون دست يابد طقهنم در شتريب

 انـد نكـرده  مخالفت ياجتماع يهاجنبش با انيئآمريكا كه ييكشورها در
 سـامان  هيـ عل بـر  تظـاهرات  از تيحما در فعال نقش يفايا به هيترك رهبران
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 گـاه يجا تـا  كرده استفاده مساعد يلماللنيب يفضا از آنها. اندپرداخته ياسيس
 پرچمـدار  را خـود نيز هيـ ترك داخـل  در كـه  نيا نيع در ،دهند ارتقاء را خود
. دهنـد يم نشان اقتدارگرا يهاحكومت هيعل بر يمردم يهاجنبش از تيحما
   ياجتمـاع  يهـا جنـبش  بـا  مواجـه  آمريكـا  دوستان كه ييكشورها در هيترك
 كه داشته نايب استيس نيا هيتوج در و داده نشان را حضور نيكمتر اندشده

 گـران مداخلـه  و انـد بـوده  هـا جنـبش  يريـ گشـكل  مسئول يخارج يروهاين
  .هستند مسبب يامنطقه
 يبـرا  كـه  است دهيرس ياسيس ثبات از زانيم آن به يداخل نظر از هيترك
 تـر يديـ كل نقـش  يفـا يا بـه  انـه يورمخا در شودكه متصور را امكان نيا خود

 هيترك ياسيس اتيح تيفيك ،عرب ريغ مسلمان كشور كي عنوان به. بپردازد
 يكشـورها  يداخلـ  طيشـرا  مورد در نظر رازاب تيمشروع كه است ياگونه به

ـ  طيشرا لاح نيع در. دارد وجود شيبرا منطقه بحران ريدرگ  بـه  يالمللـ نيب
 يكشـورها  در مـرم  اعتراضـات  كـه  است ياگونه به آمريكا ژهيو گاهيجا علت

 است بوده مندبهره يالمللنيب يسازمانها تيحما مواقع از ياريبس در منطقه
 را منطقـه  يكشـورها  يداخلـ  امـور  در مشروع دخالت يبرا يمجوز خود كه
  .است آورده فراهم هيترك يبرا

 در تـر ياتيـ عمل و تـر عيوسـ  نقـش  يفـا يا بـا  را يخـارج  اسـت يس هيترك
 شـكل  در غرب نگاه به  تريمحو كه نيا بدون است داده گسترش انهيخاورم
 تكامل انگريب نيا. دكن تزلزل دچار را يالمللنيب قلمرو در هااستيس به دادن

  .است كشور رياخ سال كصدي خيتار درنخبگان سياسي  يتيهو و ينشيب
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  هيسرما ثابهم به مذهب
 يفـا يا بـه  انهيخاورم يحرانهاب در ينشيگز طور به زهورام هيترك كه چند هر

 تـك  نگـاه  هيـ ترك كه است ريانكارناپذ يتيواقع نيا اما ،پردازديم فعال نقش
   قلمــرو در و گذاشــته يكنــار بــه را غــرب منظــر از منطقــه فيــتعر يبعــد

 بتهلا. است آورده يرو يوجه چند ياستيس به يامنطقهويژه به و يالمللنيب
 را يتـر برجسته نقش تا پرداخته هيترك قيتشو به فراوان غرب كه شود توجه

 ديـ با چگونـه  كـه  انـد داده نشان هم هيترك رهبران اما كند فايا انهيخاورم در
ـ  امانهسـ  لهيوسـ  به شده داده اتيح يهافرصت و هاتيمحدود  را يالمللـ نيب

ـ  صـحنه  در مثبـت  نقش تنها هادهه يبرا هيترك. كرد تيريمد  را يالمللـ نيب
 بـه  كشـور  نيا تا باشد يشورو برابر در يسد كه بود افتهي نيا در خود يبرا
 يبـرا  آمريكا منافع يراستا در هيترك. نكند نفوذ انهيخاورم و يشرق ترانهيمد

  .بود كرده فيتعر منطقه در را يتدافع ياستيس خود
 نيشتريب دادن نشان يمعنا به منطقه در ميمستق دخالت زانيم نيكمتر

 نظر از. شديم يتلق كشور رهبران يبرا آمريكا اب يكينزد و ييگراغرب زانيم
 گرفتن شكل يمعنا به انهيخاورم در ترقيعم حضور و دخالت« هيترك رهبران

ـ  شيگـرا  و تيـ هو يبـرا  شـتر يب مشكالت  دشـ  يمـ  محسـوب  »هيـ ترك يغرب
)Larrabee, 2003: X .( اين درك ماهيتي كامالً محدود كننده براي سياست

ه امروزه از كمترين وجاهت چـه بـراي تركيـه و    خارجي تركيه در برداشت ك
تركيـه متوجـه   . چه براي غرب البته به داليل كامالً متفـاوت برخـودار اسـت   

  هـاي در اختيـار اسـت و    است كه مسلمان بـودن كشـور يكـي از توانمنـدي    
. اي اسـتفاده كـرد  در معادالت منطقه» سرمايه«توان از آن به عنوان يك مي

عضو ناتو بلكه به عنوان يك كشـور مسـلمان خـود را     تركيه نه به عنوان يك
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  . داند كه در رابطه با مسائل منطقه ابراز نظر كند و به اقدام بپردازدمقيد مي
در چارچوب همين توجيه بوده است كه به حمايت از جنـبش اجتمـاعي   
در تونس پرداخت، در ليبي از همان ابتدا در كنار مخالفان قذافي قرار گرفت، 

از تظاهركنندگان در ميدان تحرير حمايت كرد و در بحـران سـوريه    در مصر
به ايفاي نقش مستقيم در حمايت عملياتي از نيروهاي معـارض بـا حكومـت    

هاي تركيه به شدت با سياست آمريكامحققاً همسويي . مركزي پرداخته است
بـه هـيچ روي حمايـت     امـا . هاي اين كشور بوده اسـت كننده فعاليتتسهيل
هـاي  تركيـه از همسـويي منـافع و سياسـت    . را نبايد علت اصلي يافت آمريكا

در منطقه در حال سـود بـردن اسـت و از آن بـه عنـوان يـك        آمريكاخود با 
برداري پرداخته بدون ايـن كـه هـدفش در وهلـه اول تـأمين      فرصت به بهره

  . باشد آمريكامنافع 
نطقـه پرداختـه كـه    تركيه به استفاده از كارت مسلمان بـودن خـود در م  

در . نـد كيد مي كنـد چـون منـافع او را نيـز تـأمين مـي      ينيز آن را تأ آمريكا
گذشته تركيه از اين هراس داشت كه تأكيد بر مسلمان بودن به عنـوان يـك   
سرمايه در منطقه ممكن است ورود اين كشور به اتحاديـه اروپـا و يـا اتحـاد     

  ا شـرايط داخلـي و جهـاني بـه     را دچار تزلـزل كنـد، امـ    آمريكااستراتژيك با 
مشغولي براي نظاميان تركيه يعني اند كه ديگر نه اين دلاي رقم خوردهگونه

 آمريكـا اي بـراي  حافظان ميراث آتاتورك وجود دارد نه يـك چنـين دغدغـه   
در  آمريكـا انـداز  تالقي تحوالت داخل تركيه با تغييـر در چشـم  . مطرح است

تري ه فراهم آورده است كه به نحو بهتركيمنطقه اين فرصت را براي رهبران 
  .هاي در اختيار بهره ببردرفيتظاز 

  كراسـي در نقـش   ودمو مفـاهيمي ماننـد حقـوق بشـر      آمريكـا اگر بـراي  
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  طقـه اسـتفاده   نهاي حيات دهنـده توانمنـدي بـراي تأثيرگـذاري در م    فهمؤلّ
وان هاي يكسان با كشورهاي منطقـه بـه عنـ   شوند، چرا براي تركيه ارزشمي

د؟ بـه دنبـال پايـان جنـگ     شـو سرمايه در قلمرو سياست خارجي محسوب ن
متوجـه اهميـت حيـاتي ايـن سـرمايه تركيـه بــراي        آمريكـا سـرد، تركيـه و   

اين بر اعتبار و اهميت تركيه در استراتژي . اندتأثيرگذاري در خاورميانه شده
كـامالً در   كه آمريكابرخالف روابط عربستان و . افزوده است آمريكااي منطقه

مـاهيتي كـامالً    آمريكاشود روابط تركيه و ارچوب اهميت نفت تعريف ميهچ
فئوداليسـم وابسـته و   «كشور عربستان يـك  آمريكااز منظر . چند وجهي دارد

دولــت «در حــالي كــه تركيــه يــك  .)Simons, 1998: 1(اســت » متكــي
  .دشومحسوب مي» اي پاشنه

موقعيـت جغرافيـايي   . روپـا اسـت  جمعيت تركيه بعد از آلمان دومين در ا
ي آسـيا اي است كه در سه منطقه مهـم خاورميانـه، بالكـان و    تركيه به گونه

اقتصاد اين كشور كـه كمتـرين وابسـتگي را بـه     . قفقاز درگير است  -مركزي
تركيـه عضـو   . اسـت منابع زيرزميني دارد يكي از اقتصادهاي پويـاي منطقـه   

چهـار حيطـه نظـامي، اقتصـادي،     كشـوري كـه در    ،پيمان نظامي ناتو اسـت 
جمعيتي و جغرافيايي از ظرفيت بالقوه براي شكل دادن به نظم و يا بـر هـم   

 :Chace, 1996(شود محسوب مي» ايدولت پاشنه« زدن آن برخوردار است

33-51(.  
 -ي مركزيآسياتواند در سه منطقه تركيه در جغرافيايي قرار دارد كه مي

را تقويت كند و يا اين كه در  آمريكانظم مورد نظر قفقاز، بالكان و خاورميانه 
قـه  طامـروزه تركيـه بـه شـدت در من    . نقش يك عامل مخل نظم ظاهر شـود 

در رابطه با ايفاي نقش به عنوان يـك كريـدور    ويژهقفقاز به -ي مركزيآسيا
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در خاورميانه تركيـه در  . كندگري ميعبور منابع انرژي به اروپاي غربي جلوه
كننده يا مانع براي بر هم خوردن معادالت حاكم در مقام تسهيل اآمريككنار 

  .به ايفاي نقش پرداخته است
تـر و  در طول دو دهه گذشته به تدريج رهبران اين كشور به حضور عميق

اند كه از زمان به قدرت رسيدن آتـاتورك تـا   تر در مناطقي روي آوردهوسيع
را در تعارض بـا غـرب محـوري    سقوط نظام دو قطبي توجه به آن جغرافياها 

اين فرايند از اواخر دهه هشتاد در عصـر رهبـري تورگـوت    . نددكر قلمداد مي
اوزال آغاز شـد و در دوران حكمرانـي حـزب عـدالت و توسـعه بـا توجـه بـه         

اين تحول هويتي . هاي ايجاد شده در منطقه به اوج خود رسيده استفرصت
 –بازتاب يك فرايند عميق تاريخي  بايد و ارزشي به يكباره حادث نشده بلكه

چهار كودتاي نظامي در طي چهار دهه به وضوح بيانگر . دشوسياسي ترسيم 
 كـردن اين واقعيت است كه عمق دادن به سياست خارجي و چنـد محـوري   

  اهميـت تركيـه بـه عنـوان يـك دولـت       . اين به سهولت حـادث نشـده اسـت   
شديدي براي تركيـه در  اي امانههاي ساي سبب شده بودكه محدوديتپاشنه

تر در منطقه خاورميانـه بـه وجـود آيـد و از سـويي ديگـر       ايفاي نقش وسيع
برداري از تركيه به عنوان يك بهره بارهرهبران اين كشور هر گونه احتمال در

. اي را به معناي غرب ستيزي تلقي كننـد بازيگر مسلمان در معادالت منطقه
لل و بر هم خوردن موازنه قدرت بين نيروهاي المبين امانهنياز به تغيير در س

گرايي سنتي در كنار م كه به طور همزمان غربشديداخلي بود تا شاهد اين 
  .دشواي متجلي تر ارزشي در سياست خاورميانههاي وسيعدغدغه
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  كماليسم و غرب محوري
سياست فعال تركيه در منطقه را بسـياري تـالش ايـن كشـور بـراي احيـاي       

تقريباً ويـن   1529كشوري كه در سال . سازندي عثماني قلمداد ميامپراطور
د براي مدت نزديـك بـه   كررا تصرف كرد و براي مدت يك قرن آن را تهديد 

، 1551دمشـق در سـال   . دكـر پنج قرن در خاورميانه نقشي برجسته را ايفـا  
به زيـر   1551و تريپولي در سال  1534، بغداد در سال 1517قاهره در سال 

اي كه در آغـاز جنـگ   هاي خاورميانهرل دولت عثماني در آمدند سرزمينكنت
گرفتــه  بايــد مــورد توجــه قــراراول جهــاني در اختيــار ايــن كشــور بودنــد 

تـر كـه متشـكل از لبنـان،     يمن، استان حجاز، عراق و سـوريه بـزرگ  «.شوند
جزيـي از امپراطـوري    1914سوريه، اردن و منطقه فلسـطين بـود در سـال    

  ). Fawcett, 2005: 24(» ودندعثماني ب
تـا سـقوط    1300از زمان تاجگذاري نخستين سـلطان عثمـاني در سـال    

 24ترين دوره صلح براي امپراطوري تنهـا  طوالني 1922آخرين آنها در سال 
رهبران امروزي تركيه با توجه به حجم و تنوع منابع در اختيـار   اما. سال بود
هـر  .  يك چنين بازسـازي نيسـتند   نظامي در تصور-هاي اقتصاديو ظرفيت

اي هاي ايجاد شده برخاسته از عاليـق منطقـه  چند كه به ضرورت محدوديت
تر روابط اين كشور با عربستان كه خواهان ايفاي نقشي كالن ويژههو ب آمريكا

چنين فرصـتي   آمريكا ،در منطقه است، حتي در صورت تمايل رهبران تركيه
پـس پرواضـح اسـت كـه حركـت در جهـت       . گـذارد در اختيار آنـان نمـي   را

بايد ادغان كـرد   به پژوهشاما . گرايي دغدغه رهبران تركيه نباشدنئوعثماني
. كه تركيه متفاوتي را در مقام مقايسه با گذشته نه چندان دور در برابر داريم

دولـت درخاورميانـه    امانهترين ويژگي سـ شايد بتوان اعالم كرد كه برجسته«
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 ,Hinnebush( يي وهمخواني نسبي دولـت و هويـت اسـت   همانا عدم همنوا

2005: 153 .(  
تا پايان دوران جنگ سرد ديدگاه غالب  1923تاريخ تركيه از سال  ةباردر

هاي ديگـر يعنـي نگـاه تـاريخي و     برخالف نگاه. بوده است» نگاه كماليستي«
 فلسـفه . استگرا ديالكتيكي، تفسير كماليستي از تاريخ تركيه به شدت غرب

هدف را تبديل تركيـه  » امپراطوري چند فرهنگي عثماني« آتاتوركي برخالف
ايجاد يك ملت دولت مبتني بـر  «و » همشكل«، »غرب محور«به يك جامعه 

  ).Fuller, 2008 : 14(حاكميت يك قوم واحد قرار داده است 
هدف آتاتورك ايجـاد يـك غبـار فرهنگـي در راسـتاي ناديـده انگاشـتن        

بـه همـين   . به شدت هويت مذهبي داشت قرار گرفته بودگذشته تاريخي كه 
الت كـه در راسـتاي تحـو    1839سال » ماتظيتن«روي اصالحات موسوم به 

هاي غربي و تمركز هر چه بيشتر دولـت بـود   اداري و اجرايي و پذيرش روش
 1923به عنوان شروع فرايند اصالحات در كشـور قلمـداد نشـد بلكـه سـال      

 پرسـش بـه زيـر   . مبناي تاريخ تركيه قرار گرفـت يعني آغاز دولت جمهوري 
ها و آداب اسالمي در دستور كار قـرار گرفـت تـا غـرب محـوري      بردن سنت

  . مواجه با چالش نشود
كـرد در  غربي شدن را در متن سكوالريسم تعريـف مـي   دولتي كه فرايند

هاي مورد استناد اكثريت مـردم حركـت را    نتيجه در جهتي متفاوت با ارزش
آتاتورك در واقع يك انقـالب فـردي را شـروع كـرد كـه در سـايه        .ردآغاز ك

هاي بعـدي مجبـور   حضور هميشگي ارتش در قلمرو سياست تمامي حكومت
هـا چـه در دولـت و چـه در     كماليسـت . به اطاعت از اصول و مباني آن بودند

ها همسويي بين منافع تركيه و غـرب را در پهنـه   ساختار ارتش در طول دهه
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هـاي دولـت   فعاليـت «. سـاختند ناپـذير قلمـداد مـي   رجي اجتنابسياست خا
نـابود   آغـاز بـه   براي اولين بار به طور بسـيار مسـتقيم   1350عثماني بعد از 

كه بـه   .)Finkel, 2007: 16(» كرد] غربي[هاي اروپايي ساختن منافع دولت
 بـه بعـد   1700توجه كرد كه از بايد اما . دنبال شد 1700طور بسيار مؤثر تا 

اي بـه سـوي غـرب    به وضوح توازن نظامي به طور قاطعانـه «به دليل اين كه 
امپراطوري عثمـاني در مـوقعيتي   ) Goffman, 2002: 18(» متمايل شده بود

توان نظامي كـه  . به شدت انفعالي در برابر غرب تا آغاز جنگ اول قرار گرفت
ي چالش كمترين اقبال برا) Hale, 2002: 1( به شدت متكي به جمعيت بود

كه متكي به تكنولوزي نظامي بـود بـراي   را توان نظامي و اقتدار جهاني غرب 
  .تا زمان سقوط ايجاد كرد 1700امپراطوري عثماني از 

براي كشـوري بـا    1923ها به دنبال استقرار جمهوري در سال كماليست
هــاي فرانســه و كيلــومتر مربــع كــه از مجمــوع ســرزمين 780000وســعت 

تر است ايفاي نقش به عنـوان يـك بـازيگر مهـم را از     وچكانگلستان كمي ك
بـرخالف  . گرايـي ترسـيم سـاختند   بطن بقاياي امپراطوري عثمـاني در غـرب  

دوران ضعف عثماني كه كشور سعي كرد با استفاده از توازن قـوا بـين روس،   
ريش بقاي خـود  تانگلستان و فرانسه در يك سو و جناح ديگر يعني آلمان و ا

تــر اقتــدار تركيــه را در كماليســتها بقــاء و در شــكلي وســيع را حفــظ كنــد،
  .همسويي با غرب و به حاشيه راندن هويت اسالمي جستجو كردند

  
  هم كرداري هويتي

تعريف تركيه مقتدر در چارچوب غربي شدن و همسويي با غـرب در صـحنه   
بـا وجـود جـايگزيني حـزب      اسـت سياست خـارجي كـه عصـاره كماليسـم     
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و به قدرت رسـيدن احـزاب محافظـه كـار بـه       1950سال خواه در جمهوري
بـه وسـيله ارتـش تـا     همچنـان  دليل ايفاي نقش كليدي در سياست تركيـه  

ش در هايـن چنـين دركـي از تركيـه و جايگـا     . هاي دهه نود دنبال شدنيمه
از . صحنه داخلي منجر به مبارزه همه جانبه با اسالم در تمامي وجوه آن شد

ـ بينسويي ديگر در قلمرو  خاورميانـه تالشـي    ويـژه هالمللي، جهان اسالم و ب
اي در سياسـت خـارجي   تا اسالم بـه نگـاه حاشـيه    شدهدفمند و وسيع آغاز 

اين به معناي ناديده انگاشـتن دو سـرمايه كليـدي تركيـه     . تركيه گرفتار آيد
اي تري براي اين كشور در معـادالت منطقـه  توانست جايگاه مهماست كه مي
تا پايان قرن دو گسل كالسيك در تركيه منجـر بـه    1923از . ردبه وجود آو

د كه هر يـك حضـور خـود را در حـذف ديگـري      ششكل چهار گروه هويتي 
  .كردتعريف مي

در قرن حاضر هم حضور اين چهار گروه هويتي همچنان بـارز اسـت امـا    
. هاي هـويتي اسـت  گان متعلق به اين گروهآنچه تغيير كرده است درك نخبه

المللـي و بـه تبـع آن تغييـرات     ن با توجه به تحوالت عمده در نظـام بـين  آنا
انـد كـه بـا تأكيـد     فراوان در معادالت قدرت در منطقه به اين نتيجه رسـيده 

المللي و توان در صحنه بينتر كردن مشتركات ميها و پررنگكمتر بر تفاوت
تر به منافع وسيع تر براي تركيه و به تبع آناي جايگاهي رفيعنطقهه ويژه مب

كراتيـك  وهـاي دم دست يافت، در عين اين كه در صحنه داخلي در چارچوب
  .هاي مطلوب را تداوم دادتوان پايبندي به ارزشمي

دو گسل كالسـيك در تركيـه همانـا ليبراليسـم در برابـر ناسيوناليسـم و       
ارچوب ايـن دو گسـل   هـ در چ. گرايـي بـوده اسـت   سكوالريسم در برابر اسالم

ناسيوناليسم سـكوالر،  : ايمگيري چهار گروه هويتي در تركيه بودهد شكلشاه
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ــالمي     ــم اسـ ــكوالر و ليبراليسـ ــم سـ ــذهبي، ليبراليسـ ــم مـ  ناسيوناليسـ
)Kosebalaban, 2011: XIV .(انــداز بايــد دانســت كــه ايــن چهــار چشــم

ايدئولوژيك در طول بيش از هفت دهـه بـه دليـل عـدم اعطـاي مشـروعيت       
دادن به بنيادهاي سياست خـارجي بـه وسـيله نگرشـي     اخالقي براي حيات 

متفاوت از خود، مانع از اين شدند كه تركيه قادر به اين باشد كه از دو منبـع  
هاي اسالمي خـود در جهـت ارتقـاء    قدرت يعني موقعيت جغرافيايي و ارزش

جايگاه تركيه در منطقه و ايفاي نقشي تأثيرگذار در شكل دادن به معـادالت  
  .كشورهاي منطقه استفاده كندقدرت بين 

ها تمـامي رهبـران سياسـي را    ها با تكيه بر ارتش در طول دههكماليست
مكلف ساختند در چارچوب نگاه تك بعدي اول غرب، دوم غرب و سوم غرب 

هـر زمـان رهبـران    . هـا در سياسـت خـارجي بپردازنـد    به شكل دهي اولويت
ه آوردند مواجه با كودتاي انداز متفاوتي را به صحنسياسي سعي كردند چشم

امـا از اواخـر دهـه    . بـود  1997نظامي و حذف شدند كه آخرين آنها در سال 
گـان تركيـه و در بـين    هشتاد به تدريج اين تمايل و استعداد در ميان نخبـه 

هـاي در  هاي هويتي ايجاد شد كه توجه را معطـوف بـه سـرمايه   تمامي گروه
اي كشور براي تأمين رافياي خاورميانههاي اسالمي و جغارزش اختيار به ويژه

گرايـان كـه   به قدرت رسيدن مثلـث جديـدي از اسـالم   . منابع تركيه بنمايند
قدرت را در وزارت خارجه، نخسـت وزيـري و رياسـت جمهـوري بـه دنبـال       

فرصت را بـراي در هـم آميخـتن عناصـر      ،قبضه كردند 2002انتخابات سال 
كـه   بايـد توجـه داشـت   البته . آوردكليدي هر چهار هويت متعارض به وجود 

در منطقـه خاورميانـه در مقـام مقايسـه بـا دوران دو       آمريكاموقعيت متمايز 
را  نيز به شـدت كـاهش    آمريكاهاي نظاميان نزديك به قطبي نيز حساسيت
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-داد كه اين حيات يافتن فضاي متفاوت در سياست خارجي تركيه را امكـان 

  .دپذير كر
  اميـان سـكوالر را كـه خـود را مـدافع كماليسـم       اسالم گرايان حـاكم، نظ 

دند كه استفاده از عمق استراتژيك برخاسته از واقع شدن كردانند متقاعد مي
اي به در خاورميانه و مسلمان بودن، نه تنها وزن تركيه را در معادالت منطقه

تري بين بخشد بلكه منجر به اين مي شود كه نزديكي وسيعشدت ازدياد مي
برخالف حزب رفاه كه خواهـان جـايگزيني هويـت    . ركيه ايجاد شودغرب و ت

 ،اي به عنوان جوهره سياست خـارجي بـود  غربي كماليسم باهويت خاورميانه
رهبران حـزب حـاكم عـدالت و توسـعه  اسـتحكام بخشـيدن بـه حاكميـت         

اي ارزشهاي حزب در صحنه داخلي و افزايش وزن و اقتدار جهـاني و منطقـه  
ايـن  . انداي تركيه يافتههويت اروپايي و هويت خاورميانه» ريهم كردا«را در 

گرايان؛ نظاميان و صاحبان كسب و كـار را كـه   تغيير استراتژي در بين اسالم
كردنـد بـه   گرايان را افراطي در راستاي منافع خود تعريف مـي هميشه اسالم

  .يكباره به حاشيه راند و آنان را در موضعي انفعالي قرار داد
ين حال حزب عدالت و توسعه با ايجـاد پيونـد بـين هويـت اروپـايي      در ع

 آمريكـا اي اين فرصت را بـراي غـرب بـه رهبـري     و هويت خاورميانه) غربي(
ايجاد كرده است كه از طريق يكي از اعضاي پيمـان نظـامي نـاتو در حيـات     
داخلي كشورهاي خاورميانه و در روابط بين اين كشورها به طور غيرمستقيم 

سياست در تركيـه امـروزه بـرخالف    . ت و به شدت نقش تأثيرگذار بيابددخال
گذشته داراي دو ويژگي بسيار متمايز كننده است و اين دو ويژگي منجر بـه  

تر تركيه در شكل دادن به معادالت قدرت در منطقه در راستاي حضور وسيع
كـه  حزبـي  « .هاي قابل مديريت شـده اسـت  ارتقاء منافع اين كشور با هزينه
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دوم . هاي خود را در اسالم سياسي داردهدايت كشور را بر عهده گرفته ريشه
كنـد   اينكه حكومتي كه تركيه را در راستاي حل معضالت داخلي هدايت مي

  ).Kinzer, 2008: XIV(» هاي جهاني نيز هستداراي بلند پروازي
حركت دو سوي طيف سياسي به سوي هم كـرداري از طريـق گـره زدن    

در  داي كه از اواخر دهـه هشـتاد آغـاز شـ    و خاورميانه) غربي( وپاييهويت ار
گـان را بـه دسـت    عصر رجب طيب اردوغان به طور وسيع اجماع نظـر نخبـه  

ها كه اعتبار تركيـه را از زوايـه   هاي متمادي كماليستبراي دهه. آورده است
شـدند كـه هويـت    اي متوسـل مـي  نگريستند به هـر وسـيله  مي آمريكامنافع 

ريخي تركيه را كه جوهره ارزشي آن اسـالمي بـود بـه طـور كامـل ناديـده       تا
  .بگيرند و در صورت نياز به سركوبي آن بپردازند

  اي اين استراتژي تعريف منـافع تركيـه را  در بسـتري اساسـاً غيرمنطقـه     
ها كه اركان قدرت در ارتش را نيز در دسـت داشـتند   كماليست. نگريستمي

و . يافتندو منافع تركيه نمي آمريكاتفاوتي بين منافع هاي متمادي براي دهه
  به همين روي ضرورتي براي نگـاه غيـر تـك بعـدي بـه منـافع تركيـه پيـدا         

اين نگرش منجر به قدرت مانور بسـيار محـدود تركيـه در حـوزه     . كردندنمي
و بسياري تركيه را چيزي بيش از يـك مـانع در    بود هشداي جهاني و منطقه

از ايـن منظـر   . يافتنـد شوروي در خاورميانه و شرق مديترانه نمـي برابر نفوذ 
 آمريكااز سياست خارجي » كشيدگي«يا » ضميمه«سياست تركيه تنها يك 

  . آمدبه حساب مي
ارچوب ايجـاد  هدر چ آمريكابراي تركيه، حضور در ناتو و نزديكي وسيع با 

ن را چـه در  شد، هر چند كه بسـياري آ  امنيت و حفظ بقاي كشور توجيه مي
بـا ايجـاد   . سـاختند  داخل و چه در خارج وابستگي يـك جانبـه قلمـداد مـي    

قدرت كوچك ممكن است كه از فقـدان  «  ها و وابستگي بيش از حداتحاديه
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دولتـي فاقـد امنيـت بـه دولتـي       بلكـه از  امنيت به كسب امنيت نايل نشـود 
  ).Rothstein, 1968: 61(» دشواقماري تبديل 

هـاي متمـادي بـه دليـل     بـا تركيـه در طـول دهـه     يكاآمركيفيت روابط 
و منـافع تركيـه    آمريكـا ع فحاكميت تفكرات كماليست كه تمايزي بين منـا 

عمالً قدرت مانور تركيه را در منطقه از بين برده و سبب شـده بـود    ،ديد نمي
. كه در يك نگاه خيلي بدبينانه از روابط اقماري بين دو كشور صـحبت شـود  

هاي تركيه از جايگاه ارزشـي خـود در منطقـه بـه     ارزيابي تحول تدريجي در
گراها شاهد تدريج از دوران تورگوت اوزال منجر به اين شد كه در عصر اسالم

ــت    ــداران ناسيوناليســم كماليســتي و هوي ــايي طرف ــت اروپ همجوشــي هوي
  .ماشيگرا باي اسالمخاورميانه

ايـن فرصـت را    2010شرايط بحراني در خاورميانه عربي در اواخـر سـال   
اي تركيـه  هـاي منطقـه  ايجاد كرد كه شاهد تجلي اين همجوشي در سياست

از همان آغاز بحران تونس دولت تركيه به حمايـت از حركـات مـدني    . ماشيب
هـاي  پرداخت و اين حضور پررنگ درحوادث منطقـه بـا حمايـت از جنـبش    

شـدت  اوج همسـويي نظاميـان بـه    . تـر شـد  اجتماعي در ليبي و مصر پررنگ
هــاي گــرا بــا رهبــران حــزب عــدالت و توســعه را در حمايــتســكوالر غــرب

هاي مالي عربستان دولتمردان تركيه از نيروهاي تجهيز شده به وسيله كمك
امـروزه تركيـه بـر    . هاي نظامي غرب در بحران سوريه شاهد هسـتيم  و كمك

كـه  يابـد  اي خود نمـي خالف گذشته تعارضي بين هويت اروپايي و خاورميانه
اي ايم و آن هـم تركيـه  ها در منطقه شاهد بودهتجلي آن را در طي اين سال

  .تر بوده استتأثيرگذارتر و فعال
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  گيرينتيجه
هـاي  در رابطه بـا جنـبش   2010نقش فعال و اثرگذاري كه تركيه از دسامبر 

در خالء شكل نگرفته بلكـه بازتـاب    ،استايفا نمودهاجتماعي در جهان عرب 
عملكـرد تركيـه در   . است كه بيش از دو دهـه را در نورديـده اسـت   فرايندي 

تـر و  وزن سـنگين  ،استتر از منافع و هويت منطقه كه مبتني بر درك وسيع
سياست خارجي خـود  اهداف  پيشبرداين كشور در راه  هتري را ب اعتبار وسيع
ـ اي كه براي دهه تأكيد بر هويت خاورميانه. است اعطا كرده ه هاي متمادي، ب

ها و حمايت نظاميان چه به طور مستقيم يا غيرمسـتقيم در  وسيله كماليست
تعارض با نگاه غرب اول، غرب دوم و غرب سوم در قلمـرو سياسـت خـارجي    

گيري دست يافتـه  امروزه به اعتبار فراوان در ساختار تصميم ،شدانگاشته مي
ه نيروهـاي  سازي كويـت از سـلط  از زمان حمايت تورگوت اوزال از آزاد. است

الـدين اربكـان از رهبـر ليبـي تـا      عراقي با توسل به قوه قهريه ، حمايت نجم
هاي نظامي بـر عليـه   حمايت واضح و عملياتي رجب طيب اردوغان از فعاليت

تـر  ساختار قدرت سياسي حاكم در سوريه، شاهد برجسته شدن تأكيد فـزون 
  .ايمبوده بر دوسرمايه طبيعي تركيه

جغرافياي خاورميانه قرار گرفته و اين كـه مـذهب ايـن    اين كه تركيه در 
كشور اسالم است در طول بيش از دو دهه اخير به عنوان سـرمايه نگريسـته   

از اين رانت استراتژيك به طـور ملمـوس اسـتفاده     شده استاند و سعي شده
يابد كه از زمـان بـه   البته توجه به اين نكته كليدي ضرورت اساسي مي. شود

اهميت نگاه متكي بر هويت خاورميانـه   ،حزب عدالت و توسعه قدرت رسيدن
ها در منطقه نه در هماوردي بـا اهميـت برجسـته    در شكل دادن به سياست

نگاه غرب محور در قلمرو سياست خارجي بلكه به عنوان مكمل آن به صحنه 
  آمده و اين آن نكته ظريفي اسـت كـه چرايـي كودتـاي نظاميـان  بـر عليـه        
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نامه علمي پژوهشي فصل
  سياست جهاني،

  ،نخستدورة 
  شمارة دوم،

 1391زمستان 

ربكان و همراهي ساختار نظامي با رجب طيـب اردوغـان را قابـل    الدين انجم
هاي در اختيار تركيه متوجه شده است كه با توجه به سرمايه. سازددرك مي

توانـد  مـي  ،و در كنار نزديكي با غـرب ) حضور جغرافيايي، همشكلي مذهبي(
ــ ــه معــادالت داخلــي كشــورهاي منطقــه و  شــكل دادن ذتر در نقشــي ناف ب
  .ايفا نمايدبر روابط كشورهاي خاورميانه تأثيرگذاري 

 ،ضـروري اسـت كـه نقـش نافـذتر و تأثيرگـذارتر      توجه به اين نكته البته 
و تركيه ممكن اسـت   يستضرورتاً به معناي دستيابي به اهداف مطرح شده ن

تر با گذشته در خاورميانه به سرنوشتي به مانند به جهت ايفاي نقش متفاوت
اما آنچه غيرقابل . گرايي در داخل مواجه شودشد افراطپاكستان در رابطه با ر

تر تركيه در جغرافياي خاورميانه و بـه تبـع آن   انكار است همانا حضور وسيع
تأثيرگذاري بر رابطه نيروها و معادالت قدرت در درون كشـورهاي منطقـه و   

  .استدادن به كيفيت روابط بين كشورهاي منطقه  شكلايفاي نقش در 
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