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نقش و عملکرد اسالم گرایان حزب عدالت و توسعه ترکيه و 
نسبت آن با تحوالت اخير عربی در منطقه خاورميانه

نورالدين اکبری کريم آبادی1
مقدمه

برآورد تحوالت تركيه در طول يك دهه اخير حاكی از موفقيت كم نظير اين كشور در 
حوزه های مختلف اقتصادی، سياسی، فرهنگی و بين المللی بوده است؛ تحولی كه بيش 
از همه خود را مديون حزب حاكم عدالت و توسعه می داند. حزبی كه با پيروزی در ابتدای 
هزاره جديد ميادی توانست در يك دهه تركيه را از كشوری با تورم باال و منزلت پايين 
در سطح بين المللی به يكی از بازيگران كش��ورهای منطقه تبديل نمايد. مرور عملكرد 
اين حزب نشان از فراز و فرودهای گوناگونی دارد، رخدادهايی كه بر خاف پنج سال اول 
در طول پنج سال اخير ش��اهد زوال روزافزون موقعيت تركيه در سطح منطقه بوده ايم، 
زوالی كه منشأ آن عمدتاً متأثر از پافشاری حزب بر مواضعش در قبال تحوالت منطقه 
و سياست ها و اقدامات ديكتاتورمآبانه اردوغان در داخل تركيه است. اگر چه، رگه های 
اصلی سياست خارجی حزب عدالت و توسعه با كشورهای منطقه به خصوص همسايه ها 
موسوم به »تنش صفر« در كتاب عمق استراتژيك داوود اوغلو مفصل بندی شده است ولی 

1. كارشناس ارشد علوم سياسی دانشگاه تربيت مدرس 
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آنچه در سياست های فعلی حزب عدالت و توسعه ديده می شود، متناقض با سياست هايی 
است كه داوود اوغلو در دكترين »عمق استراتژيك« از آن ياد كرده است. 

وی در اين دكترين از روابط با همسايگان ياد كرده و گفته است كه تركيه برای اينكه 
بتواند به بازيگری مهم در منطقه و نظام بين الملل تبديل شود، ابتدا بايد با همسايگان 
خود رابطه مس��المت آميزی داش��ته و اختافات خود را با آنها ح��ل و فصل كند. ولی 
ماحظه می كنيم كه اين سياس��ت به طور كل��ی تغيير كرده و كام��ًا متناقض با آن و 
متناسب با درخواست های غرب و امريكا است و در واقع خارج از اهداف و عناصر اصلی 
سياست خارجی تركيه بوده است. چرايی فاصله گرفتن تركيه از سياست »تنش صفر« 
را می توان با تحوالت منطقه ای و جنبش های مردمی  جهان عرب مرتبط س��اخت. در 
حالی كه تركيه سياست گذشته خود در تعامات با همسايگان را به خوبی پيش می برد، 
تحوالت عربی به  عنوان دگرگونی مهم در محيط منطقه ای محاس��بات و ديدگاه های 
نوينی را وارد سياست خارجی تركيه كرد. واكنش ها و رفتار تركيه و به خصوص دولت 
آن در ارتباط با تحوالت منطقه- عربی- اس��امی  سؤاالت و گمانه زنی های زيادی را در 
ميان تحليل گران مسائل منطقه ای به وجود آورد. بعضی با استناد به هم خوانی مواضع 
دولت های اوباما و اردوغان در اين تحوالت، معتقدند دولت اردوغان در پازل و برنامه ای 
امريكايی گرفتار شده است. بعضی با استناد به مواضع ضد سوری تركيه معتقدند تركيه 
درصدد جلب نظر موافق امريكا، اروپا و عربس��تان برای نقش آفرينی در جايگاه رهبری 

تحوالت منطقه است.  
بعضی با اشاره به اظهارات ماطفت آميز اخير مقامات ارشد رژيم صهيونيستی نسبت 
به دولت تركيه، معتقدند دولت آنكارا مطلقاً به س��مت غرب كش��يده ش��ده و اردوغان 
درصدد است آنچه را غرب تاكنون از دولت او دريغ می كرده- ورود به اتحاديه اروپا- به او 
بدهد. بعضی هم گفته اند عملكرد اخير تركيه و هماهنگی رفتار آن با غرب را بايد در حد 
تاكتيك مورد توجه قرار داد نه به عنوان يك راهبرد.1 به هر حال می توان گفت برآيند و 
ماحصل اين گونه تحليل ها اين است كه تركيه از مسير همكاری و روابط مسالمت آميز 
با همسايگان خارج و به سمت اصطكاك در روابط خود با ديگر نيروهای حاضر در منطقه 
حركت می كند. اين تحوالت از منظر رهبران تركيه حاكی از ورود خاورميانه به مرحله 
نوينی اس��ت كه از مش��خصه های آن برجسته شدن نقش س��نی های منطقه و مردم و 

1. غامرضا خواجه سروی و حسين ميرزايی، »اسام سياسی در تركيه و آينده آن«، مطالعات خاورميانه، س19، 
ش68، 1391، ص108. 
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گروه های سياس��ی مانند اخوانی هاس��ت كه دربرگيرنده فرصت های مهمی   برای اين 
كشور است. 

نگاه جديد دولت تركيه به محيط منطقه ای آن است كه اين كشور با سنت امپراتوری 
گذش��ته خود در رهبری جهان عرب، الگوی سياس��ی كامًا س��كوالر و م��درن آن و 
توانمندی ها و جذابيت های اقتصادی و اجتماعی اش می تواند جايگاه منطقه ای خود را 
بسيار ارتقا دهد و به قدرتی برتر در خاورميانه تبديل شود. بر اين اساس، تركيه با كنار 
گذاشتن ماحظات و محاسبات گذشته س��عی كرده است نقش آفرينی گسترده ای در 
تحوالت منطقه داشته باشد و نفوذ و تأثيرگذاری خود را بسيار افزايش دهد. در اين راستا 
گسترش تنش ها با سوريه و حمايت از مخالفان به اميد نفوذ در آينده اين كشور صورت 
می گيرد و مداخله در عراق نيز با هدف بازتعريف سياس��ت داخلی اين كشور و معرفی 
خود به  عنوان حامی  اصلی اهل سنت است. حتی تركيه در اين خصوص برخی هزينه های 
تنش در روابط با ايران را نيز تحمل می كند تا به منافع گسترده تری در منطقه در آينده 

دست يابد. 
لذا تركيه ای كه طي سال هاي پيش با اتخاذ رويكرد ويژه به خاورميانه، توانسته بود بر 
ميزان قدرت و اهميت سياسي خود بيافزايد و با اتخاذ »سياست تنش صفر با همسايگان« 
درصدد بود تا صلح را هم در داخل و هم در سطح منطقه ای تقويت كند، با آغاز »بيداری 
اسامی« و تنش های منطقه ای اين سياست دگرگون ش��د و با توجه به تحوالت اخير، 
نشانه ها حاكی اس��ت كه آنكارا نتوانسته است خود را به عنوان ش��ريك قابل اعتماد به 
متحدان و ش��ركای منطقه ای اش اثبات كند؛ چرا كه با اتخاذ موضع دخالت جويانه در 
قبال تحوالت سوريه همراه با تشديد اختافاتش با اين كشور باعث از بين رفتن روابط 
با همه همسايگانش از سوريه گرفته تا عراق و ايران و بخشي از لبنان و روسيه شد. اين 
تغيير سياست تركيه نسبت به كشور همسايه اش، باعث شد تا اختاف نظرهای اساسی 
بين ايران و اين كشور پديدار شود و عمًا تركيه را به صورت فعال به تشنج های منطقه ای 
بكشاند. به طوري كه در چند سالي كه گذشت تركيه شاهد تظاهرات بسياري در اعتراض 
به مواضع مداخله گرايانه دولت تركيه در سوريه و همچنين پذيرش استقرار موشك هاي 
پاتريوت در مرزهاي تركيه با س��وريه بود. و در نهايت در س��ال گذش��ته اين دخالت ها 
كه ظاهراً به مذاق بدنه ارتش نيز س��ازگار نبود ش��رايط يك كودتای مهيب و خونبار را 
در تركيه فراهم ك��رد. كودتايی كه هنوز در پرده ای از ابهام قرار دارد و با سياس��ت های 

تصفيه ای حزب اعتدال و توسعه در ارتش و ادارات، معلوم نيست چه حاصلی بروياند. 
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بنابراين، برای عينی تر شدن اوضاع و شرايط، در اين مقاله، با بررسی اقدامات، عملكرد 
و در واقع مشكات و چالش های اساس��ی حزب عدالت و توسعه در تركيه، و نيز بررسی 
جهت گيری سياست خارجی تركيه در ارتباط با تحوالت اخير منطقه، نگاهی اجمالی به 

واكنش ها و چگونگی روابط تركيه با چند كشور همسايه می اندازيم. 

گفتمان هويتی و رفتاری حزب عدالت و توسعه و افول موقعيت کماليست ها
تركيه پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی همواره دست خوش فراز و نشيب های فراوان 
در صحنه سياست داخلی بوده است. تركيه جديد حاصل ضعف  مفرط امپراتوری عثمانی 
بود كه با كودتای مش��هور ترك های جوان و آموزه های مصطفی كمال پاشا معروف به 
آتاتورك در سال 1923 تشكيل شد. در 15 سال رهبری آتاتورك بر جمهوری نظامی 
 تركيه تاش فراوان شد كه با تغيير خط به التين و جايگزين كردن فرهنگ غربی به جای 
فرهنگ اسامی - سنتی، هويت مدرنی از تركيه شكل گيرد. مشخصه اين دوران استفاده 
از روش های غير دموكراتيك و اقتدارگرايی سياسی- نظامی  بود. می توان غير مذهبی 
كردن جامعه را يكی از اهداف مهم آتاتورك تلقی كرد.1 لذا از زمان تش��كيل جمهوري 
تركيه تاكنون همواره شاهد كشمكش فرسايش��ي بين انديشه وارداتي الئيك و هويت 

اسامي در اين كشور بوده ايم. 
در نتيجه اين امر، در بافت سياسی داخلی تركيه دو نيروی متفاوت به مثابه دو موتور 
محرك، اين كشور را به سمت و سوی متفاوتی می كشانند. يكی از اين دو موتور محرك 
اسام گرايی اس��ت كه به رغم س��ير تحول طوالنی اش كه فراز و نش��يب  زيادی را طی 
كرده است، در حال حاضر بر جامعه تركيه حاكم است و با ارايه تفسيری معتدل از آن، 
قدرت سياسی را در دست گرفته است. نيروی ديگر، كماليسم و الئيسيسم است كه در 
جهت عكس نيروی اول حركت می كند. اگرچه اين دو نيروی سياسی در درون جامعه 
سياسی تركيه در بعضی حوزه ها اشتراك نظر دارند، اما تعارض و اختاف، قاعده حاكم 
بر روابط بين آنها بوده است.2 حزب عدالت و توسعه در سال های آغازين حاكميت خود 
در تركيه در س��ايه رويكردهای تحول خواهانه خود توانست نيروهای كماليست تركيه 
را كه با گرايش های سكوالريس��تی ساليان سال پهنه  سياس��ی اين كشور را در اختيار 

1. محمود واعظ��ی، »علل پيروزی اس��ام گرايان در تركيه و پيامدهای آن، ميانه روهای كارآمد«، همش��هری 
ديپلماتيك، س2، ش17 ، نيمه شهريور 1386، ص4. 

2. محمود واعظی و حسن نقدی نژاد، سياس��ت خارجی حزب عدالت و توس��عه تركيه، تهران، مركز تحقيقات 
استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، 1387. 
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داشتند به حاش��يه رانده و فضا را برای حضور نيروهای 
اجتماعی و اقتصادی منتس��ب به اسام گرايان سياسی 
و محافظه كاران مذهبی در عرصه حاكميت فراهم آورد. 
برخاف ريشه های اسام گرايی حزب عدالت و توسعه، 
اين حزب در زمان آغاز به كار خود در سال 2002 همواره 
تاش می كرد تا خود را حزبی ميانه رو و وفادار به اصول 
سكوالريسم نزد افكار عمومی  جامعه  تركيه معرفی كند. 
»كانرا« از صاحب نظران حزب عدالت و توسعه، معتقد 
است كه حزب عدالت و توس��عه هميشه نسبت به اصول 
بنيادين نظام س��كوالر تركيه وفادار بوده است.1 در اين 
راس��تا اردوغان مي گويد: احزاب پيش از حزب عدالت و 
توس��عه از قبيل حزب رفاه، فضيلت و... به طور عمده به 

شكل جماعتي سياسي تشكيل شده بودند؛ به گونه اي كه رفتارهاي آنها تحت تأثير نوعي 
ايدئولوژي خاص قرار داشت و تنها از حاميان اين ايدئولوژي خاص حمايت مي شد؛ البته 
اين نوع سياست ها خطرناك اند زيرا اين امر به قطب بندي شدن جامعه منجر می شود و 
بنابراين راه حل اين مسئله، محافظت از نظام سكوالر تركيه است.2 در اين راستا استدالل 
مي شود كه حزب عدالت و توسعه از سياست هاي هويتي هيچ حمايتي به عمل نمي آورد 
زيرا از نظر سران اين حزب، چنين سياست هايي از طريق قرار دادن ما در مقابل ديگران، 
باعث قطبي كردن جامعه مي شود و به همين دليل است كه اين حزب از همان ابتداي 
كار خود با تمركز بر مش��كات موجود در تركيه، بيشتر بر سياست هاي خدمتي تأكيد 
مي كند.3 شايد عامل ديگری كه باعث مي شود تا اعضاي حزب عدالت و توسعه چندان 
گرايشي به سياست هاي هويتي اس��ام گرايانه پيدا نكنند اين است كه آنها به اسام به 
عنوان يكي از عناصر اجتماعي تركيه و بخش��ي از سنت آن مي نگرند و نه به عنوان يك 
ايدئولوژي.4 به عبارت ديگر، حزب عدالت و توسعه قصد دارد در حالي كه روابط خود را 

1. Kanra, B. (2005), “Democracy ,Islam and Dialogue: the case of Turkey Government 
and Opposition, 40(4), pp:515 – 539,”

2. Demiralp, S. and Eisenstadt, T. (2006), Prisoner Erdogan’s Dilemma and the Origins 
of Moderate Islam in Turkey, Department of Government American University, August 31; 
www1.american.edu/ia/cdem/pdfs/case_study_2.pdf.

3. Yavuz, M. H. ( 2005 ), Modernlesen Muslumanlar , Istanbul, Kitap Yayinevi.pp:351-356.
4. Akdogan, Y. ( 2003 ), Muhafazakari Demokrasi, Ankara ,Alfa Basim Yayin.pp:112-124 .

چرایی فاصله گرفتن ترکيه 
از سياست »تنش صفر« را 
می توان با تحوالت منطقه ای 
و جنبش های مردمی  جهان 
عرب مرتبط ساخت. در 
حالی که ترکيه سياست 
گذشته خود در تعامالت 
با همسایگان را به خوبی 
پيش می برد، تحوالت عربی 
به  عنوان دگرگونی مهم در 
محيط منطقه ای محاسبات 
و دیدگاه های نوینی را وارد 
سياست خارجی ترکيه کرد
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با اسام در حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي حفظ مي كند از آن به عنوان برنامه اي سياسي 
صرف نظر كند.1 بنابراين از اين ديدگاه، موضع حزب عدالت و توسعه در خصوص مذهب 
تفاوت چنداني با ديگر احزاب راست گراي تركيه ندارد، زيرا به نظر مي رسد كه اين همان 
گفتماني است كه حزب دموكرات نيز آن را اعام مي كرد؛ در اين راستا عبداهلل گل معتقد 
است كه برنامه حزب عدالت و توسعه در خصوص دين، همان آزادي مذهبي انسان ها در 

چهارچوب ارزش هاي دموكراسي جهان شمول است.2
به نظر مي رسد كه بسياري از سياستمداران، روشنفكران و بازرگانان اسام گرايي كه از 
حزب عدالت و توسعه حمايت مي كنند به اين نتيجه رسيده اند كه در حال حاضر، اجراي 
سياست هاي اسامي درون نظام سياسي تركيه امكان پذير نيست و از همه مهم تر اينكه 
چنين سياس��ت هايي می توانند باعث انسداد سياس��ي جامعه تركيه از سوي نهادهاي 
كماليستي شوند.3 بنابراين سران حزب عدالت و توس��عه به اين آگاهي دست يافته اند 
كه به منظور ايجاد جبهه اي وسيع تر در مقابل مراكز كماليستي و كسب مشروعيت در 
فضاي اجتماعي تركيه به گفتماني جديد نياز دارند ك��ه بر ارزش هاي مدرنيته، حقوق 
بشر و حاكميت قانون تأكيد مي كند.4 در نتيجه حزب عدالت و توسعه به عنوان حزبي 
محافظه كار در حالي كه از اهميت ارزش هاي ديني و مذهبي در سياست هاي حزبي خود 
غفلت نمي كند، سعي مي كند تا اين ارزش ها را درون ساختارهاي گسترده تر حوزه هاي 
عدالت اجتماعي قرار دهد. بر اساس چنين تفاس��يري است كه بسياري از نويسندگان 
معتقدند كه حزب عدالت و توس��عه نيز حزبي معتقد به اصول سكوالر است زيرا به نظر 
مي رس��د كه اين حزب در برنامه هاي سياسي خود نس��بت به اصول جمهوريت به طور 

كامل، وفادار است5 و در اين راستا جوشار6 و عظمان7 معتقدند كه:
حزب عدالت و توس��عه، حزبي راس��ت- مركز اس��ت كه انس��ان هاي 

1. Yavuz, M. H. ( 2005 ), Modernlesen Muslumanlar , Istanbul, Kitap Yayinevi.pp:584-605.
2. Cakir, R. ( 2003 ), Vatan Daily ,September 28.
3. Duran ,B. ( 2004 ), “Islamist redefinition (s) of European and Islamic Identities in 

Turkey”,in Turkey and European integration :Accession Prospects and issues ,ed. M.Uga 
and N.Canefe ,London Routladge. Pp:46-125.

4. Taniyici, S. (2003 ), “Transformation of Political Islam in Turkey: Islamist Welfare Party 
s Pro-EU Turn”, Party Politics, 9(4).pp:84-463.

5. Atacan, F. ( 2005 ), “Explaining Religious Politics at the Crossroad: AKP-SP, Turkish 
Studies, 6(2),pp:194”.

6. Cosar
7. ozman



19
3

و ...
يه 

رك
ه ت

سع
 تو

ت و
دال

ب ع
حز

ن 
رايا

م گ
سا

د ا
كر

عمل
 و 

ش
نق

95
ن 

ستا
 زم

ز و
ايي

  پ
50

4و
ه  9

مار
 ش

هم
ارد

چه
ل 

 سا
وم

ه س
دور

ميانه رو، آن را تأسيس كرده اند... سياس��ت هاي اين حزب، تحت تأثير 
صداي منبعث از مردم قرار دارد؛ مردماني كه خواست  هايي مايم دارند. 
آنها انس��ان هايي محافظه كار هس��تند كه به تعصبات كوركورانه توجه 
نمي كنند؛ در حقيقت، اعضاي اين حزب انسان هايي ديندار هستند اما 
مسلماناني راديكال نيستند؛ آنها هر چند به دولت با بدبيني می نگرند و 
قصد تغيير دادن ساختارهاي دولتي را دارند حاضر نيستند به اين نهاد 
صدمه بزنند. آنها خواستار آزادي هايي بيش��تر هستند اما قصد نابودي 
نظم موجود را ندارند. آنها به دنبال تقويت احساسات ملي گرايانه اند اما 
با هر گونه ناسيوناليسم نژادپرستانه مخالفت مي كنند... در نهايت اينكه 
آنها از دموكراس��ي تا حدي حمايت مي كنند كه وح��دت تجزيه ناپذير 

دولت را تهديد نكند.1
بنابراين به نظر مي رسد كه حزب عدالت و توسعه اگرچه داراي ريشه هايي اسام گرايانه 
اس��ت، در برنامه هاي حزبي و تش��كياتي خويش، اس��ام را منبع هويت خود معرفي 
نمي كند؛ به عبارت ديگر، اين حزب سعي دارد تا با دور شدن از هويتي خاص، هويت هاي 
چهل تكه موجود در جامعه را بازنمايی كند و چون در اين نوع ش��يوه حكومت داري به 
دموكراس��ي براي اداره جامعه نياز دارد، مذهب نيز مي تواند جايي را درون جامعه پيدا 

كند.
صورت بندی نگاه های اين حزب در عرصه اقتصادی نيز به گونه ای بود تا بتواند از طريق 
حمايت های گسترده از فرآيندهای اقتصاد بازار آزاد، مس��ير خود را با هدف مشاركت 
در پروژه های جهانی سازی و جهانی شدن و نيز پيوس��تن به اتحاديه  اروپا هموار سازد. 
حزب عدالت و توسعه در سال های نخس��ت قرن بيست و يكم و در اوايل حاكميت خود 
بيش��ترين تمركز را بر ارزش های دموكراس��ی خواهانه مورد پذيرش غرب و ايجاد يك 
پيوند مفهومی  با جهان دموكراتيك قرار داد. حزب عدالت و توس��عه، عاوه بر پذيرش 
ارزش هاي ليبرال به عنوان بنيان مفهوم دموكراسي سعي مي كند تا همه نهادهاي مازم 
دموكراسي مدرن را به كشور وارد كند؛ البته دليل اين امر نه تنها ناشي از مسائل داخلي 
كشور تركيه است، بلكه تاش براي اجراي معيارهاي كپنهاگ را نيز دربردارد؛ بنابراين 
تعريف دموكراس��ي نه تنها توس��ط ديناميك هاي دروني تركيه بلكه همچنين توسط 
فرآيندهاي بيروني نيز محدود و مقيد می ش��ود. مطابق با برنامه حزب عدالت و توسعه، 

1. Metin, S.(2002), Merkes Sag Gelecegini ariyor, Radikal ,19 october.p:7.
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عضويت در اتحاديه اروپ��ا به عنوان مهم ترين قدم 
براي رس��يدن به س��طح تمدن معاص��ر ماحظه 
مي ش��ود و بنابراين به نظر مي رس��د كه پذيرش 
هنجارها و نهادهاي اروپاي��ي، انگيزه اي مهم براي 
تداوم فرآيند تحكيم دموكراسي در تركيه است؛1 
به عبارت ديگر استدالل مي شود كه نفوذ اتحاديه 
اروپا بر سياست هاي تركيه، عاملي مهم در فرآيند 
 هارموني سياسي و دموكراتيزه شدن جامعه تركيه 
اس��ت.2 البته به نظر مي رس��د كه در برنامه حزب 
عدالت و توس��عه، پذيرش دموكراسي مورد اشاره 
اتحاديه اروپا بدون نفي ارزش هاي س��نتي و بومي 
جامعه تركيه مورد تأكيد اس��ت؛ عب��داهلل گل در 
اين راس��تا معتقد اس��ت كه »ما مي خواهيم ثابت 
كنيم يك جامعه مس��لمان در حالي كه ارزش ها، 
س��نت ها و هويت خود را حفظ مي كند، قادر است 
به انجام تغييرها و نيل به استانداردهاي معاصر نيز 
دست يابد«؛3 بنابراين حزب عدالت و توسعه، ارزش هاي مدرن دموكراسي، حقوق بشر، 
مسئوليت پذيري، شفافيت و... را به عنوان ارزش هايي جهان شمول قلمداد مي كند كه 
در كل بشريت مشترك هستند. اين حزب، ارزش هاي مشترك را محصول خرد جمعي 
انسان ها مي داند و به همين دليل معتقد است كه آنها از تمدن های مختلف سرچشمه 

گرفته اند. 
ترديدي نيس��ت كه پذيرش چنين موضع سياس��ي اي تأثير بس��ياری بر راهكارهاي 
سياس��ي حزب عدالت و توسعه بر جاي گذاشته اس��ت. در دهه 1990 ميادی احزاب 
سياسی اسام گرا از سوی دولت با محدوديت ها و حصرهای متعددی مواجه شدند. در 

1. Yilmaz, E. (2002), Introdection in politics ,Parties and Elections in Turkey, eds . by 
Sabri Sayari and Yilmaz Esmer, Colorado:Lynne Reiner Publishers.pp:1-9.

2. Rumford, C. (2001), “Human Rights and Democratization in Turkey in the Context of 
the EU Candidature”, journal of European Area Studies, 9(1) , pp: 93-105.

3.-Gul A. (2004), At the Symposium "Turkey and the EU– Looking Beyond Prejudic. " 
Maastricht ,April4-5: http://www.abdullahgul.gen.tr/EN/Main.asp-

سران حزب عدالت و توسعه به 
این آگاهي دست یافته اند که به 
منظور ایجاد جبهه اي وسيع تر 
در مقابل مراکز کماليستي و 
کسب مشروعيت در فضاي 
اجتماعي ترکيه به گفتماني 
جدید نياز دارند که بر ارزش هاي 
مدرنيته، حقوق بشر و حاکميت 
قانون تأکيد مي کند. در نتيجه 
حزبي  عنوان  به  حزب  این 
محافظه کار در حالي که از 
اهميت ارزش هاي دیني و مذهبي 
در سياست هاي خود غفلت 
نمي کند، سعي مي کند تا این 
ارزش ها را درون ساختارهاي 
گسترده تر حوزه هاي عدالت 

اجتماعي قرار دهد
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اين راستا نيروهای سكوالر كماليست رهبرانی مانند رجب طيب  اردوغان را روانه زندان 
كردند و انجمن ها و نهادهای اسام گرايان را به تعطيلی كش��اندند. از همين  رو بود كه 
برای اس��ام گرايان تركيه تأكيد بر ارزش های دموكراتيك غربی و مواضع غرب گرايانه 
در سياس��ت خارجی دارای اهميتی حياتی و خاص ش��د. در واقع از آنجا كه گروه های 
اسام گرای تركيه در شرايط حصر، انزوا و سركوب های نيروهای كماليست قرار گرفتند 
تصميم گرفتن��د تا برای در ام��ان ماندن از فش��ارهای مضاعف نيروه��ای اقتدارگرای 
سكوالر به مسائلی همچون »دموكراس��ی« و »عضويت در اتحاديه اروپا« روی آورند.1 
انتظار مي رود كه اين حزب از طريق گفتمان دموكراس��ي بتواند از شدت سركوبگري و 
اقتدارگرايي نظام سياسي كماليسم بكاهد؛ به عبارت ديگر، تجربه فشارهاي شديد مراكز 
كماليستي بر اسام گرايان باعث مي شود كه آنها از طريق ابزار دموكراسي، حقوق بشر، 
حاكميت قانون و... به دنبال محافظت از خود باشند؛2 بنابراين مي توان اين رويكرد جديد 
اسام گرايان را ناشي از فشارهاي كماليست ها دانست؛ به عبارت ديگر، حزب عدالت و 
توسعه هم در داخل و هم در خارج به دنبال اتحاد با گروه هاي ليبرال دموكراتيك است 

تا بدين وسيله بتواند مشروعيت خويش را افزايش دهد.3
با اين حال حزب عدالت و توسعه در طول حيات سياسی خود در تركيه با مقاومت های 
ش��ديدی از س��وی كماليس��ت ها و نخبگان اين جريان مواجه بود. در اين راستا دولت 
اس��ام گرای عدالت و توس��عه برای تحكيم حاكميت خود و مقابله ب��ا جريان های ضد 
دموكراتيك، مخالفت های نابهنگام با دولت تازه به قدرت رسيده و نگاه های درون گرای 
كماليس��تی، اقدام به اجرای برخی مراحل اصاحات دموكراتيك و دست آخر از ميان 
بردن ق��درت و نفوذ نيروهای كماليس��ت س��كوالر از عرصه حاكميت ك��رد. لذا اگر از 
منظر جامعه ش��ناختی و تكثر هويت های اجتماعی به اين تحوالت نگاه نماييم، تاش 
روش��نفكران و طراحان برای ش��كل دادن به هويتی مدرن در تقابل با هويت تاريخی و 
اسامی  تركيه، نتوانست به موفقيت مورد نظر آنان منجر شود؛ و بر عكس به رشد هويت 
اسامی  و در دهه اول قرن 21 به حاشيه رانده شدن احزاب، ارتش و گروه های اجتماعی 
حامی  سياست خارجی اروپامحور منجر شد، و گروه های اجتماعی كنار زده شده در طول 

 18 ،IPSC 1. حسن اشرفی، »ميانه روی سكوالر يا اسام گرايی محافظه كار«، مركز بين المللی مطالعات صلح
آذرماه 1392. 

2. Yavuz, M. H. (2005), Modernlesen Muslumanlar , Istanbul, Kitap Yayinevi.p.344.
3. Dagi, I. D. (2004), “Rethinking Human Rights ,Democracy and the West : Post- Islamist 

Intellectuals in r Turkey”, Critical Middle Eastern Studies.pp:51-135.
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دهه های گذشته را، به متن تحوالت سياس��ی و اجتماعی جامعه تركيه برگرداند. البته 
انعطاف نسبی نظام س��كوالر در پذيرش اين تحوالت نسبتاً عميق قابل توجه می باشد. 
به هر حال هنگامی  كه حزب عدالت و توس��عه توانست در س��ال 2010 بر ساختارها و 
نهادهای سنتی و قديمی  كماليستی تركيه كه در بدنه  دولتی ريشه دوانده بود، فائق آيد 
و ساختارهای حاكميت خود را تحكيم بخش��د چهره ای متفاوت از اين حزب رخ نمود. 
به عبارتی اين حزب با به حاشيه راندن كماليست ها از صحنه سياسی، راهبرد »تسامح 
ليبراليستی« و »بس��ط محوری تكثرگرا« را در جهت تقويت سپهر حاكميتی خود در 
فضای تركيه به يك نگاه »محافظه كارانه مبتنی بر نشانگان دينی« تغيير داد. در حقيقت 
راهبردی كه روزگاری بر مدار ارزش های دموكراتيك و حفظ ميانه روی سكوالر مبتنی 
بود، به يك راهبرد »انقباضی مبتنی بر يك كنش دينی نمادين« تبديل شد تا ثمرات آن 
در اقتدارگرايی داخلی، مداخله در احوال شخصی مردم و رشد تئوری های توطئه توسط 
صاحبان قدرت پديدار شود. در س��ايه همين رويكرد انقباضی و محافظه كارانه، حزب 
عدالت و توسعه در سال های اخير، پياده سازی كدهای اسامی  و به  كارگيری مضامين 
دينی در سطح جامعه را در دستور كار قرار داده است. در اين راستا می توان به اقدامات 
اخير دولت تركيه در آزادسازی حجاب در مراكز عمومی  و دولتی اين كشور، محدوديت 
فروش مشروبات الكلی و برقراری نظارت های مربوط به خوابگاه های مختلط دانشجويی 
و نيز تغيير در سيمای مكان های عمومی  اين كشور اشاره كرد. اردوغان همچنين در ادامه 
برنامه  خود مبنی بر »بسط نشانگان اسامی  در تركيه«، طرح »اصاح نظام آموزشی« را 
پيگيری می كند. اين راهبرد ها اما اعتراضات وسيعی را از سوی سكوالرها و جريان های 
غير دينی اين كشور در پی داشته است كه اين دولت در عمل و با چراغ خاموش در حال 

تبديل جامعه سكوالر تركيه به يك كشور مذهبی است. 

1. عملکرد و اقدامات حزب عدالت و توسعه 
حاكميت بيش از يك دهه حزب اسام گرای »عدالت و توسعه« تركيه به رهبری »رجب 
طيب اردوغان« هر چند كه در اين برهه زمانی توانسته است تا حدودی يكه تازی نظاميان 
در عرصه سياس��ی را تضعيف كند و رش��د اقتصادی با كاهش تورم را به ارمغان بياورد، 
اما به  طور همزمان موجب تغييرات واپس گرايانه اجتماعی، ايجاد دو قطبی بين جامعه 
سكوالر- مدرن با نظم مبتنی بر سنت های مذهبی و محو تدريجی ميراث آتاتوركی در 
درون ساخت سياس��ی-اجتماعی اين كشور نيز شده اس��ت. در تمامی  سال های اخير 
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هر چند نمودارها هميش��ه تضادهای اساس��ی 
در بين اين دو قطبی س��يال را در جامعه تركيه 
نش��ان می داد اما به دليل ش��كوفايی اقتصادی 
تركيه در اين مدت، تضاد حزب حاكم با قدرت 
آش��كار و پنهان نظاميان كه تا ح��دودی مورد 
تأييد طبقات فرودس��ت و قش��رهای مدنی بود 
و مهم تر از همه بروز وقايع موس��وم به »بيداری 
اسامی« يا به قول س��كوالرها »بهار عربی« كه 
دولت اردوغان فرصت طلبانه نقش حمايتی در 
قبال آن ايف��ا می كرد، اين تضادها در حاش��يه 
قرار گرفته بود. نگاهی اجمالی به سياست های 
اخير دولت اردوغان در بعد داخلی و منطقه ای 

به خوبی نشان می دهد كه خط مشی سياسی كه حزب عدالت و توسعه در پيش گرفته 
نقش مهمی  در شكل گيری شكاف های سياسی و راديكاليزه شدن جامعه تركيه داشته 
است. در اين ميان به برخی از عوامل اصلی در ظهور و بروز اعتراضات و افزايش نارضايتی 

مردمی  در تركيه متأثر از عملكرد و اقدامات حزب عدالت و توسعه می پردازيم.
1.2. اقدامات و سياس�ت های اقتصادی: يكی از مش��خصه های مهم حزب عدالت و 
توس��عه يا دولت اردوغان طی س��ه دوره زمامداری در تركيه موض��وع توجه به اقتصاد 
و تا حدودی در حاشيه ماندن از پرونده های مالی مس��ئوالن حزبی بود. وجه مشخصه 
حزب عدالت و توسعه در سال های گذشته س��امان  دادن به امور اقتصادی در مقايسه با 
دولت های قبلی اين كشور بوده است. اگر بازگش��تی به دولت های عمدتاً ائتافی پيش 
از اين داشته باشيم پرونده های فساد مالی درباره اكثر آنها مطرح بوده است. همين طور 
بحران های اقتصادی ناشی از تورم و افزايش بدهی ها منجر به سرنگونی برخی از دولت ها 
شده بود. اما دولت حزب عدالت و توسعه هميشه كوشيده بود خود را ورای اين مسئله 

نشان داده و اقتصاد را رونق دهد.1
اين حزب توانست عملكرد موفقی در زمينه توس��عه اقتصادی و اجتماعی تركيه را به 
نمايش گذارد و رقم كسری بودجه را در س��ال 2005 به 2 درصد كاهش داد. نرخ رشد 

1. محمد كرباسی، »اردوغان از اين بحران عبور می كند؛ گفت وگو با سيامك كاكايی«، 1392، برگرفته از سايت:
http://www.hamshahrionline.ir/details/243846

به نظر مي رسد که حزب عدالت 
و توسعه اگرچه داراي ریشه هایي 
اسالم گرایانه است، در برنامه هاي 
حزبي و تشکيالتي خویش، اسالم 
را منبع هویت خود معرفي نمي کند؛ 
به عبارت دیگر، این حزب سعي 
دارد تا با دور شدن از هویتي 
خاص، هویت هاي چهل تکه موجود 
در جامعه را بازنمایی کند و چون 
در این نوع شيوه حکومت داري به 
دموکراسي براي اداره جامعه نياز 
دارد، مذهب نيز مي تواند جایي را 

درون جامعه پيدا کند
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اقتصادی در تركيه در شش سال 2007-2001 به 
طور متوسط ساالنه 6/9 درصد بوده است و اين در 
حالی است كه نرخ رشد در ميان 25 عضو اتحاديه 
اروپا در حدود2/1 درصد بوده اس��ت. توليد سرانه 
تركيه از 3562 دالر در سال 2002 به 9629 دالر 
در سال 2007 و در سال 2010 اين رقم به 11320 
دالر افزايش يافته اس��ت. تركيه از سال 1980 تا 
سال 2003 رقمی  معادل 18 ميليارد دالر سرمايه 
مستقيم خارجی جذب كرده بود. در سال 2003 
اين رقم به تنهايی حدود 1/3 ميليارد دالر شد كه 
در س��ال 2006، 20 ميليارد دالر در خاورميانه به 
خود اختصاص داده است. و در س��ال 2008 به بيش از 30 ميليارد دالر افزايش يافت. 
همچنين دولت اردوغان در مهار تورم نيز بسيار موفق عمل كرده؛ به طوری كه نرخ تورم 
دو رقمی  ولی باالی 70 درصد را كه سال ها تركيه به آن مبتا بوده به يك رقم تبديل و 
آن را به يكی از پايين ترين نرخ های تورم در خاورميانه )به 7/5 درصد در س��ال 2008( 

رسانده است.1 
تركيه در سال 2010 رشد اقتصادی 8/9 درصدی را به ثبت رسانده است.2 اما از سال 
2011 روند رشد اقتصادی تركيه تا حدود زيادی متوقف شد. به طوری كه رشد اقتصادی 
تركيه در سال 2012 نزديك به 2/2 درصد بود كه بسيار كمتر از رشدی است كه اقتصاد 
تركيه در سال های گذشته تجربه كرده است.3 با اين حال رشد ناچيز اقتصادی همراه با 
افزايش نرخ تورم نزديك به ده درصد و افزايش كسری بودجه و همچنين رشد فزاينده 
پديده هايی همچون ترافيك و تخريب محيط زيست بوده اس��ت.4 به عبارت ديگر، هر 
چند طی سال های اخير اقتصاد تركيه با پيشرفت های قابل توجهی مواجه بوده است اما 

1. مسعود غفاری و نورالدين اكبری، »اصاح قانون اساسی در تركيه و تأثير آن بر پيوستن اين كشور به اتحاديه 
اروپا«، تحقيقات سياسی و بين المللی، س4، ش11، تابستان 1391، ص179. 

2. Wall Street Pitt,(2011),Turkey s Economy Achieves 8.9% Growth, availableat http://
wallstreetpitt.com

3. »پايان معجزه اقتصادی در تركيه«، روزنامه السفير/ تحريريه ديپلماسی ايرانی، 1392؛ 
http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1921025 

4. محمدعلی بهمنی قاجار، »چرا اردوغان از چشم ترك ها افتاد؟«، 1392، ديپلماسی ايرانی برگرفته از سايت: 
http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1916932

تورگوت اوکر در بخشي از 
مصاحبه اش گفته است: تا زماني 
که علویان براي خودشان حزب 
مستقلي تأسيس نکنند، هيچ کدام 
از احزاب ترکيه قادر نخواهند 
بود و در پي آن نيستند که به 
هویت سياسي و فرهنگي علویان 
توجه کنند؛ زیرا علوي گري یک 
باور سياسي نيست، بلکه یک 
اعتقاد ریشه اي است. احزاب 
نند این  الئيک چگونه مي توا

اعتقاد را درک کنند؟
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همين امر خود از سوی ديگر تبديل به افزايش شكاف های اجتماعی در اين كشور شده 
است؛ به اين معنی كه در فرآيند توسعه و پيش��رفت تركيه عده قليلی از سرمايه داران 
و تكنوكرات های عمدتاً نزديك يا وابس��ته به دولت با جهش مالی قابل توجهی مواجه 
شده اند در حالی كه در بين اكثريت مردم چنين جهش شتابانی ديده نمی شود و همين 
فاصله دارا و ندار در تركيه را بيش��تر از قبل كرده است.1 حكم رانی بازار بنياد نقطه ثقل 
تشديد نابرابری در تركيه و در حال حاضر منشأ تنش فزاينده ميان بازندگان و برندگان در 
بازار است. نظام نوين اقتصادی و رقابت بازار به رواج خودمحوری و خودباوری دامن زده 
و از نگاه نقادان، انگيزه منفعت منافع فردی را بر منافع عمومی  برتری داده است. خطوط 
مقدم جبهه اين تنازع را می توان در روزنامه ها، منابر، ايستگاه های راديويی، قهوه خانه ها 
و اعماق زندگی خصوصی مش��اهده كرد. متعصبان جديد، نه دينی كه ناسيوناليس��ت 
هس��تند. نوعی ضد اخاقيات نوين در واكنش به اخاقيات ب��ازار بنياد در حال تكامل 
است. اين قشر معتقد است دولت در اجرای بدون چون و چرای سياست های اقتصادی 
بانك بين المللی و صندوق پول، به نام نئوليبراليسم با هر گونه تشكل اجتماعی به ويژه 
كارگری به ش��كل های گوناگون گاهی در پنهان و گاهی آشكار مبارزه می كند؛ اجرای 
اين سياس��ت اقتصادی، فاصله طبقاتی، فقر و بيكاری توده ای و پنهان را افزايش داده، 
همراه با مهار تورم، افزايش توليد و صادرات، شركت ها و مؤسسات وابسته به عموم را به 
نام خصوصی سازی در اختيار خودی ها قرار داده است.2 از عوامل ديگر ناكامی  اقتصادی 
در تركيه می توان به تحريم های اعمالی از سوی اتحاديه اروپا و اياالت متحده عليه ايران، 
خشونت های داخلی و تغيير سياست خارجی تركيه از سياست اقتصادمحور تنش صفر 
با همسايگان به سياست خارجی نوعثمانی گرايی تهاجمی  اشاره كرد.3 در اين شرايط، 
بحران سوريه نيز با توجه به نقشی كه تركيه در آن بازی كرده است، باعث شده است تا 
از يك سو ميزان روابط اقتصادی اين كشور با تركيه به صفر برسد و از سوی ديگر، هجوم 
بيش از هفتاد هزار پناهنده  سوری به داخل تركيه س��بب شده است شرايط نامطلوبی 
برای ش��هروندان تركيه، به خصوص مردم شهرهای جنوبی اين كش��ور، به وجود آيد. 
اگرچه گفته می شود بحران سوريه به دليل جايگزين كردن اين كشور با كشورهايی نظير 

1. اردشير پشنگ، »بررسی پيامدهای داخلی و خارجی اعتراضات تركيه«، گفت وگو با پروفسور نادر انتصار، مركز 
بين المللی مطالعات صلح IPSC، 3 مردادماه 1392.

2. رحمت اهلل فاح، »ماهيت شناسی جنبش ضد اردوغان در تركيه«، پانزده خرداد، دوره سوم، س10، ش36، 
تابستان 1392، ص137. 

3. محمد بهرامی، »اردوغان و بازگشت به سياست تنش زدايی«، خبرگزاری كردپرس، كد 58061، 1392. 
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كشورهای ش��مال آفريقا، تأثير قابل توجهی بر اقتصاد تركيه نگذاشته است؛ اما اثرات 
روانی آن، خصوصاً در ارتباط با احتمال تداوم بحران، اقتصاد تركيه را متأثر ساخته است.1 
از وجه ديگر، رشد اقتصادی صورت گرفته در تركيه، از ديدگاه برخی كارشناسان، بدون 
توجه به عدالت اجتماعی و عدالت جغرافيايی بوده است. اين رشد در حالی اتفاق افتاده 
كه فقر در تركيه گسترش يافته و فاصله  طبقاتی نيز افزايش يافته است. در حالی كه در 
14 استان تركيه مردم درآمد خوبی دارند و وضعيت اقتصادی 14 استان تركيه در سطح 
مطلوب و قابل مقايسه با شهرهای پيشرفته جهان است؛ اما در عين حال 27 استان در 
شرايط بد اقتصادی به سر می برند.2 بنابراين، اين معضات نيز می تواند زمينه  نارضايتی 
مردم تركيه را فراهم كرده باشد كه در نتيجه، جامعه تركيه را در آستانه التهابی بزرگ 

قرار داده است. 
2.2. سياست های قومی  و مذهبی؛ تركيه از نظر ساختار قومی  و مذهبی متكثر و متنوع 
است. اقليت های مهمی  در اين كشور زندگی می كنند كه در فرآيند سياست گذاری های 
داخلی و خارجی نمی توان آنها را ناديده گرفت. علويان و كردها از مهم ترين اقليت های 
مذهبی و قومی  در تركيه هستند كه بی توجهی به مطالبات آنها می تواند سياست های 
دولت را به چالش بكشد. در واقع مس��ئله اقليت هاي مذهبي )علوي ها( و قومي به ويژه 
مسئله كردها نيز، پرسش هايي جدي را در برابر دموكراس��ي اين كشور، مابين ناظران 

سياسي مطرح كرده است. 
1.2.2. علويان ترکيه؛ علويان تركيه با جمعيتی حدود 20 تا 25 ميليون نفر از اقليت های 
تأثيرگذار در صحنه سياس��ی و اجتماعی اين كشورند.3 بخش��ی از جريان هويت طلب 
علوی، نسبت به رويكرد اردوغان به بحران سوريه و دولت علوی سوريه معترض هستند. 
طبق برخی از گزارش ها 93 درص��د تظاهركنندگان علوی مذه��ب بودند كه در قالب 
احزاب، گروه ها و انجمن های مختلف در صحنه بودن��د. البته تحركات علويان عاوه بر 
بحث سوريه و ساير مسائل روز، ريش��ه های عميقی دارد. آنها چندين دهه است كه در 
تكاپوی هويت طلبی سياس��ی هس��تند. از دهه 1970 ظهور احزاب اسامي در تركيه، 
روشنفكران علوي را به ياد حوادث ش��وم تاريخي دوران عثماني انداخت. از اين تاريخ، 

1. رضا ذبيحی، »پايان اردوغانيسم«، پايگاه تحليلی- تبيينی برهان، 1392، برگرفته از سايت: 
http:borhan.ir/NSite/FullStory/print/?5320 

2. محمدعلی بهمنی قاجار، همان.
3. نورالدين اكبری، »تحوالت سياس��ی- اجتماعی علويان تركيه«، مطالعات راهبردی جهان اسام، شماره 3 

پياپی 55، س14، پاييز 139، ص222. 
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نخب��گان عل��وي در تكاپوي هويت يابی سياس��ي 
بر مبن��اي مكتب علويت برآمدن��د.1 در اين زمينه 
علويان براي اولين بار حزب» بيرل كي« »وحدت 
«را تأسيس كردند. هر چند اين حزب نتوانست به 
اهداف سياس��ي علويان كمك كند، آنان را به اين 
فكر انداخ��ت كه نزديكی به احزاب چپ و راس��ت 
نمي توان��د امنيت هويتي و منافع مذهبي ش��ان را 
تأمين كند. درگيري سني ها و علويان در دهه 80 
ميادي و كشته شدن عد ه اي از علويان، تشويش 
و نگراني آنان را مضاعف س��اخت. ل��ذا علويان در 
مارس 1989 بيانيه اي صادر كردند كه در نوع خود 
بي سابقه بود. در اين بيانيه به وضوح به موارد ذيل 

اشاره شده است: 
فرقه علوي، يك فرقه از اسام موجود در تركيه است. 

در تركيه بيست ميليون نفر پيرو مذهب علوي زندگي مي كنند.
مسلمانان س��ني تركيه چيزي از علويان نمي دانند؛ بلكه آنان با توجه به شايعاتي كه 
از دوره عثماني درباره علويان به جا مانده است، با آنان رفتار مي كنند و جايز نيست كه 

ذهنيت دوران عثماني در اين عصر وجود داشته باشد.
رياست امور ديني تركيه، فقط نماينده اسام سني است.

دولت تركيه علويان و حقوق آنان را ناديده مي گي��رد و اظهار مي دارد كه ملت تركيه 
سنی مذهب است.

در ادامه اين بيانيه، ضمن اش��اره به ظلم و س��تمي كه دولت تركي��ه در حق علويان 
روا داش��ته، بر لزوم آزادي مذهب طبق ماده 24 قانون اساس��ي تركيه، داشتن مسجد 
علوي، جلوگيري از ساختن مسجد س��ني و امام جماعت سني توسط دولت در مناطق 
علوي نشين و جلوگيري از تبليغ و تدريس علوم ديني در مدارس به صورت رسمي، تأكيد 
شده اس��ت.2 مطالبات علويان به صورت آش��كار در پی دومين بيانيه علويان كه توسط 

1. رحمت اهلل فاح، »علويان تركيه در تكاپوی هويت طلبی سياسی«، مطالعات منطقه ای جهان اسام، مؤسسه 
مطالعات انديشه سازان نور، زمستان 1385، س7، ش28، ص17-31. 

2. نورالدين اكبری، »تحوالت سياس��ی- اجتماعی علويان تركيه«، مطالعات راهبردی جهان اسام، شماره 3 
پياپی 55، س14، پاييز 1392، ص200. 

نام گذاری بزرگ ترین پل هوایی 
ترکيه در منطقه استراتژیک تنگه 
بسفر به نام »سلطان سليم« خشم 
بسياری از علویان را برانگيخته 
است. نامگذاری این پل به نام 
سلطان سليم ملقب به »یاووز« 
یا بی رحم که بيش از 40 هزار 
علوی را قتل عام کرده یادآور 
سياست های تبعيض مذهبی در 
این کشور و احيای تعصبات 
مذهبی امپراتوری عثمانی در 
دولت رجب طيب اردوغان است
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گروه های مدنی علوی در 30اكتبر 1994 منتشر 
شد انعكاس يافت. در اين بيانيه آشكارا به الغاي 
ايدئولوژي دولت س��ني مذهب و ايجاد حكومت 
مدني، عدم حمايت دولت از رياست امور ديني و 
قطع بودجه دولت نسبت به اين سازمان، اجراي 
كامل مفهوم الئيك، لغو تعلي��م و تدريس فرقه 
سني در مدارس، رفع س��يطره و حاكميت يك 
خاندان و نژاد خاص بر كشور و اجراي بدون كم 
و كاس��ت تمام بندهاي قراردادهاي بين المللي 

تركيه اشاره شده است.1 
علويان اخيراً به جاي تأكيد بر وجوه مش��ترك 
خود با گروه ه��اي ديگر، بر وج��وه متمايز فرقه 
خودشان پافشاري مي كنند. براي نمونه، علوي ها 
طي چند سال اخير به تكثير متوني درباره تاريخ 
مذهبي، ديدگاه هاي جهانی و خصايص فرهنگي 

خودشان اقدام كرده اند.
آنها حمات زيادي را در شهرها و شهرك هاي مختلف ترتيب داده اند كه به طور مداوم 
صورت می گيرد و از محلي به نام خانه هاي تيمی  بيشتر به سمت مساجد سنی ها هدايت 
مي شود. در ش��رايط حاضر، فعاالن سياس��ي علوي، نوع رويكرد سياسي و مناسباتي را 
كه پيشگامان علوي نسبت به نظام سياسي داش��تند، زير سؤال مي برند و آن را خيانت 
به جامعه علوي تركيه قلمداد مي كنند.2 تورگوت اوكر، رئيس فدراس��يون علويان اروپا 
در مصاحبه مفصلي با نش��ريه آكس��يون می گويد: اينكه برخي از رهبران علوي تركيه 
از جمله عزالدين دوغان س��عي كرده با احزاب مختلف وارد معامله بش��ود و در پوشش 
احزاب چپ و راست و حتي اس��ام گرا وارد بازي سياسي شود، تأمين كننده منافع ملي 
جامعه علوي نيس��ت، بلكه جامعه علوي را وارد يك مرحله ركود مي كند. تورگوت اوكر 
در بخشي از مصاحبه اش گفته است: تا زماني كه علويان براي خودشان حزب مستقلي 
تأس��يس نكنند، هيچ كدام از احزاب تركيه قادر نخواهند بود و در پي آن نيستند كه به 

1. همان، ص201.
2. لی. نور. جی مارتين، چهره های جديد امنيت در خاورميانه، ترجمه قدير نصری، تهران، پژوهشكده مطالعات 

راهبردی، ص206. 

نظاميان در طول تاریخ سياسی 
ترکيه یعنی از سال 1923 تاکنون 
یک پای ثابت معادالت سياست 
و حکومت در این کشور بودند. 
این گروه همواره بر مبنای حفاظت 
از تفکرات الئيسم و کماليسم در 
سياست دخالت می کردند و چهار 
بار در سال های 1960، 1971 
،1980 و 1997 وارد حریم سياسی 
شده و با کودتا حکومت های 
موجود را ساقط کرده اند. بنابر 
آمار، از سال 1923 )سال تأسيس 
جمهوری جدید( تا سال 1987 
ارتش ترکيه به مدت 25 سال و 
9 ماه و 18 روز نقش حکومتی و 
حضوری تأثيرگذار در عرصه 

سياسی داشته است
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هويت سياسي و فرهنگي علويان توجه كنند؛ زيرا علوي گري يك باور سياسي نيست، 
بلكه يك اعتقاد ريشه اي است. احزاب الئيك چگونه مي توانند اين اعتقاد را درك كنند؟ 
علويان حتي پا را از اين مرحله هم فراتر گذاش��ته اند و تهيه منش��ور مشترك براي كل 
علويان جهان را خواستارند تا از اين طريق، هويت شان را از حصار دولت ها خارج و خود 
را به عنوان يك هويت مذهبي و فرهنگي قابل احترام به جهانيان عرضه كنند. تورگوت 
اوكر معتقد است كه نخبگان علوي جهان بايد جمع شوند و منشور مشتركي تهيه كنند 
تا از اين طريق، علويان قبرس، بلغارستان، يونان و به طور كلي اروپا و امريكا فعال شوند 
و در س��ايه به وجود آوردن تشكل هاي سياسي و تشكياتی ش��دن، می توان خود را در 
صحنه هاي سياسي نشان داد.1 در اين ميان اقدام اخير رجب طيب اردوغان در نام گذاری 
بزرگ ترين پل هوايی تركيه در منطقه اس��تراتژيك تنگه بسفر به نام »سلطان سليم« 
خشم بسياری از علويان را برانگيخته است. نامگذاری اين پل به نام سلطان سليم ملقب به 
»ياووز« يا بی رحم كه بيش از 40 هزار علوی را قتل عام كرده يادآور سياست های تبعيض 
مذهبی در اين كشور و احيای تعصبات مذهبی امپراتوری عثمانی در دولت رجب طيب 
اردوغان است. و اين اقدام باعث شده كه نه تنها اعتراض علويان بلكه اعتراض كردهای 
تركيه، حزب كردگرای »صلح و دموكراسی« و حزب »جمهوری خلق« را نيز به دنبال 
داشته باشد.2 لذا، دولت اردوغان به رغم شعارهای مساوات قومی  و مذهبی در تركيه در 
نامگذاری بزرگ ترين پل اين كشور از نمادی استفاده كرده كه تداعی كننده تبعيض های 
مذهبی و كشتار علويان در دوران امپراتوری عثمانی است و اين عامل موجب نزديكی 
بيش��تر علوی ها به احزاب س��كوالر و ناسيوناليس��ت تركيه به عنوان اصلی ترين گروه 
اپوزيسيون دولت شده است. گرچه از ديرباز علوی ها به داليل سياسی و مذهبی همواره 
در كنار احزاب سكوالر اين كشور قرار داشتند اما به نظر می رسد شرايط و روند حوادث 
تركيه طی ماه های اخير موجب نزديكی بيش از پيش علوی های تركيه به مخالفين دولت 
و به خصوص احزاب سكوالر شده است. بنابراين طبيعی است كه سياست های اخير رجب 
طيب اردوغان از سوی علويان در راستای گرايش ها و تعصبات مذهبی كه از آن به عنوان 

»نوعثمانی گرايی« ياد می شود تفسير شده و مخالفت آنها را به دنبال داشته باشد. 
2.2.2. مسئله کردها؛ روند صلح با کردها؛ مسئله كردها را می توان از جمله مسائل عمده 
منطقه و بزرگترين مسئله امنيت داخلی تركيه قلمداد نمود. كردها با جمعيتی حدود 

1. نورالدين اكبری، »تحوالت سياسی- اجتماعی علويان تركيه«، همان، ص216-217. 
2. محمد بهرام��ی، »اعتراضات داخلی و چالش قدرت ن��رم تركيه«،كائنات، گزارش ش��نبه 25خرداد1392، 

ش1815، ص6. 
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15 تا 20 ميليون نفر بزرگ ترين اقليت قومی  تركيه را تشكيل می دهند. قريب به يك، 
چهارم از جمعيت اين كشور در مناطق كردنشين يا كردستان تركيه در شرق و جنوب 
شرقی آناطولی قرار دارند و با سه كشور عراق، سوريه و ايران كه هر سه دارای اقليت كرد 
می باشند هم مرز هستند.1 مسئله كردهای تركيه كه از سال 1984 و با اتخاذ خط مشی 
مسلحانه از سوی رهبران حزب كارگران كردستان )پ.ك.ك( ابعاد گسترده ای يافت، 
همواره از چالش های دولت های اين كش��ور بوده كه تاكنون بيش از 40 هزار كش��ته و 
هزينه های مالی سنگينی بر دولت تركيه تحميل كرده است. سياست اصلی دولت های 
تركيه در تقابل با اين بحران استفاده از قدرت سخت و بی توجهی به مطالبات كردهای 
اين كشور بوده به گونه ای كه هر يك از پذيرش كردها به عنوان قومی  با هويت مستقل 
خودداری كرده و با اس��تفاده از واژه »ترك های كوهس��تان« بر آتش اختافات قومی 
 افزوده اند. اين رويكرد با قدرت گرفتن حزب عدالت و توس��عه در سال 2002 به ميزان 
قابل توجهی تغيير كرد.2 به طوری كه، هيچ نخس��ت وزيری در تاريخ سياسی تركيه به 
اندازه اردوغان بر حل مسئله كردها در تركيه تأكيد نداشته است. سياست اصلی اردوغان 
در موضوع كردهای اين كشور مبتنی بر اس��تفاده از قدرت هوشمند )تركيبی از قدرت 
سخت و نرم( بود. اردوغان از يك سو با ادامه مبارزه مس��لحانه با پيكارجويان پ.ك.ك 
و از سوی ديگر با اعطای برخی آزادی های سياسی و اجتماعی به كردهای اين كشور و 
تعامل با احزاب سياسی كرد، چون حزب صلح و دموكراس��ی كه از آن به عنوان شاخه 
سياسی پ.ك.ك ياد می ش��ود، به دنبال پايان دادن به طوالنی ترين بحران خاورميانه 
بود. بعد از مذاكرات سری و طوالنی اس��لو دولت تركيه با پ. ك. ك در فاصله سال های 
2011-2009 سرانجام عدالت و توسعه توانست گام هايی جدی در حل مسئله كردها در 
تركيه بردارد و براساس توافقات انجام شده ميان طرفين دولت متعهد به آزادی زندانيان 
پ.ك.ك، بهبود وضع اوجاالن در زندان، تدريس زبان كردی در مدارس، استفاده مجدد 
از اسامی  كردی برای شهرهای كردنشين و عدم اجرای برنامه سوگند وفاداری به هويت 
ترك و اجرای آزادانه مراسم عيد نوروز توسط كردها شد و در مقابل نيز پ.ك.ك متعهد 
به خروج نيروهای مسلح خود از تركيه شد. به رغم كاستی های طرفين در انجام تعهدات 
خود، در طول يك س��ال اخير هيچ گونه درگيری ميان دولت و پ.ك.ك انجام نش��ده 
است و اين امر منجر به افزايش نسبی رفاه و سرمايه گذاری در شهرهای كردنشين شده 

1. محمدجواد ابوالقاسمی و حسين اردوش، تركيه در يك نگاه، انتشارات بين المللی الهدی، 1387، ص113. 
2. رحمت اهلل فاح، »ماهيت شناسی جنبش ضد اردوغان در تركيه«، همان، ص147. 



20
5

و ...
يه 

رك
ه ت

سع
 تو

ت و
دال

ب ع
حز

ن 
رايا

م گ
سا

د ا
كر

عمل
 و 

ش
نق

95
ن 

ستا
 زم

ز و
ايي

  پ
50

4و
ه  9

مار
 ش

هم
ارد

چه
ل 

 سا
وم

ه س
دور

است.1 دولت تركيه برای احترام به حقوق فرهنگی اقليت ها و به ويژه كرد ها كه همواره 
در اين زمينه تحت فش��ار بوده اند اقداماتی را انجام داده و بس��ياری از محدوديت های 
سابق را حذف كرده است. انتشار كتاب يا روزنامه يا كاربرد زبان كردی سهل تر صورت 
می گيرد. وضعيت اضطراری در چند استان جنوب ش��رقی كه طی چندين سال ادامه 
داش��ت، لغو ش��ده و اجازه پخش برنامه های راديويی و تلويزيونی به زبان كردی )برای 
اولين بار در تاريخ جمهوری تركيه( داده شده اس��ت و حتی تعداد كاس های آموزشی 
زبان كردی و عربی نيز افزايش يافته است.2 بنابراين رويكرد دولت اردوغان در مماشات 
با احزاب كرد، پذيرش نوعی خودمختاری محلی در مناطق كردنشين و سرانجام صلح با 
پ.ك.ك و حتی وعده به شناسايی ملت كرد در قانون اساسی تركيه، تأسيس شبكه های 
تلويزيونی به زبان كردی، لغو ممنوعيت آموزش زبان كردی در مدارس كشور، استفاده 
از زبان كردی در زندان ها و دادگاه ها و همچنين برچيدن مجسمه ها و نمادهای آتاتورك 
از ميادين ش��هرهای كردنشين از جمله سياس��ت هايی بوده كه خشم ناسيوناليست ها 
و سكوالرهای اين كشور را به دنبال داشته و بر ش��كاف های سياسی ميان سكوالرها و 
ناسيوناليست های افراطی از يك سو و حزب عدالت و توسعه از سوی ديگر افزوده است. 
ناسيوناليست های تركيه از اين وضعيت به شدت ناراضی هستند و نگران تجزيه تركيه 
هستند. روندی كه دولت اردوغان در پيش گرفته است يعنی عظمت طلبی عثمانی گرا از 
سويی و مماشات و كوتاه آمدن در برابر خط قرمزهای تركيه نوين آتاتورك يعنی مسئله 
كردها، خطر تجزيه و تاشی تركيه را بيش از پيش جدی ساخته است. احزاب و گروه های 
ناسيوناليست تركيه به اين وضعيت معترض هستند و بدون شك در ساماندهی اعتراض 

و نافرمانی نسبت به دولت اردوغان هم نقشی اساسی خواهند داشت. 

3. سياست های داخلی و چالش با سکوالرها 
از سال 2002 و با به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه به عنوان حزبی با گرايش های 
اسامی، نيروهای سكوالر و ناسيوناليس��ت تمام قد در مقابل اردوغان و دولت او قد علم 
كرده و از هر گون��ه انتقاد و تخريب فروگ��ذاری نكرده اند. س��كوالرها اردوغان و حزب 
وی را به عنوان گرايش��ی محافظه كار كه هدف آن محدود كردن آزادی های سياس��ی 
و اجتماعی تركيه و فراهم آوردن ش��رايط و بس��ترهای الزم برای ايجاد دولتی اسامی 

1. ناصر ابراهيم پور، »از موفقيت های اقتصادی تا غيبت رقيب قدرتمند«، 1393، قابل دسترسی در سايت: 
http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1911026

2. مسعود غفاری و نورالدين اكبری، همان، ص177. 
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 است متهم می كنند. در واقع از آغاز يكی از اصلی ترين اتهاماتی كه بر دولت اردوغان وارد 
شده تمايات اس��ام گرايانه اين حزب و تاش جهت تضعيف پايه های سكوالريسم و 
ارزش های كماليست در ساختار سياسی تركيه بوده است. رويارويی اردوغان با نظاميان 
تركيه به عنوان اصلی ترين حاميان اصول آتاتورك و بازداشت بسياری از سران ارتش در 
اين راستا قابل ارزيابی اس��ت.1 نظاميان در طول تاريخ سياسی اين كشور يعنی از سال 
1923 تاكنون يك پای ثابت معادالت سياس��ت و حكومت در تركي��ه بودند. اين گروه 
همواره بر مبنای حفاظت از تفكرات الئيس��م و كماليسم در سياست دخالت می كردند 
و چهار بار در س��ال های 1960، 1971 ،1980 و 1997 وارد حريم سياس��ی شده و با 
كودتا حكومت های موجود را س��اقط كرده اند. بنابر آمار، از سال 1923 )سال تأسيس 
جمهوری جديد( تا سال 1987 ارتش تركيه به مدت 25 س��ال و 9 ماه و 18 روز نقش 
حكومتی و حضوری تأثيرگذار در عرصه سياس��ی داشته است.2 از سوی ديگر مخالفت 
احزاب ناسيوناليست تركيه از جمله »حزب جمهوری خلق« و »حركت ملی« به عنوان 
اصلی ترين احزاب اپوزيس��يون با سياس��ت های اردوغان عمدتاً در چهارچوب دفاع از 
ارزش های سكوالريستی و مخالفت با سياس��ت های حزب عدالت و توسعه مطرح شده 
است. اين احزاب و گروه ها عمدتاً اردوغان را به تضعيف پايه های سكوالريسم در تركيه 
و ترويج سياست ها و گرايش های اسامی  متهم می كنند. بخش الئيك جامعه تركيه بر 
اين باورند كه حزب اسام گرای عدالت و توسعه به رهبری رجب طيب اردوغان بيش از 
10 سال است كه اداره جمهوری الئيك تركيه را در دست گرفته، با ترفند های مختلف 
بار و محتوای واژه الئيك را از بين برده، با بيانيه های دولت تغييراتی در پوش��ش زنان، 
ساخت مس��جد و نمازخانه در كنار مؤسس��ات دولتی و مراكز آموزشی و شيوه زندگی 
مردم به وجود آورده است. در اين ميان رشد سريع و پايدار اقتصادی را در تركيه حزب 
عدالت و توس��عه و رهبر آن اردوغان به نام و توانايی مديريت خ��ود ثبت كرده، همواره 
سخن از مدل و الگوی تركيه در بين كشور های اس��امی  به ميان می آورد.3 اقدام اخير 
دولت تركيه در تصويب قانون محدود كردن خريد و فروش مش��روبات الكلی نيز خشم 
احزاب و گروه های سكوالر را به دنبال داشته اس��ت. اين اقدام از سوی جريان سكوالر 
به عنوان تجاوز به حريم خصوصی و مداخله دول��ت در زندگی خصوصی مردم قلمداد 

1. محمد بهرامی، »اردوغان و ابهام آينده سياسی در تركيه«، 1392، قابل دسترسی در سايت:
 http://kurdpress.ir/fa/Nsite/fullstory/News/?id=46129 

2. مسعود غفاری و نورالدين اكبری، همان، ص164. 
3. رحمت اهلل فاح، »ماهيت شناسی جنبش ضد اردوغان در تركيه«، همان، ص137. 
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شده است. سياست های اخير اردوغان موجب 
شده تا بس��ياری از مخالفين دولت از اردوغان 
به عن��وان ديكتاتوری كه درص��دد نابود كردن 
دموكراسی در تركيه اس��ت ياد كنند. بی ترديد 
تبليغ��ات و مخالفت های اح��زاب »جمهوری 
خلق« و »حركت ملی« در قبال اين سياست ها 
در گسترش اعتراضات مردمی  در روزهای اخير 
تأثيرگذار بوده است.1 بسياری بر اين اعتقادند 
كه حزب عدالت و توسعه به طور كلی و شخص 
رجب طيب اردوغان مشخصاً به رغم شعارهايی 

در حمايت از آزادی و دموكراسی دارای ماهيتی غير دموكراتيك هستند. اعمال فشار و 
محدوديت های زياد بر روزنامه نگاران، واكنش های ش��ديد اردوغان نسبت به منتقدين 
دولت، بازداشت بس��ياری از ش��هروندان تركيه به اتهام حمايت از »پ.ك.ك« همگی 
گواهی بر اين مدعا هس��تند. اين گروه همچنين بر اين اعتقادند ك��ه هر چند از تركيه 
به عنوان مدل مطلوب دمكراتيك ياد می ش��ود، اما واقعيت آن اس��ت كه تركيه، زندان 
بزرگی از نظر آزادی بيان و مطبوعات اس��ت. امروزه تركيه بيش��ترين روزنامه نگاران را 
در زندان های خود دارد. ب��ه گونه ای كه نهاده��ای بين المللی از تركيه ب��ه عنوان پدر 
سركوب رسانه ها و مطبوعات نام می برند. همچنين بس��ياری از دانشجويان اين كشور 
به خاطر آن چه آن را اعتراض های دانش��جويی می نامند، در زندان می باشند. بر اساس 
گزارش تازه اي كه »سازمان امنيت و همكاري اروپا« تهيه كرده است در حال حاضر 57 
روزنامه نگار در تركيه در زندان به سر مي برند و بر اين اساس كشور تركيه باالترين رقم 
روزنامه نگاران زنداني در جهان را دارد.2 اين مس��ئله باعث انتقاد و نگراني هاي شديدي 
در مورد تعهد دولت اين كشور به آزادي مطبوعات و مشروعيت وجه دمكراتيك تركيه 
شده است. بنابراين بسياری از مردم نسبت به تنگ تر شدن دايره آزادی های سياسی و 
حريم خصوصی خود در دولت اردوغان معترض و نگران هستند. در نهايت می توان گفت 
با وجود انجام سلسله اقدامات اجتماعی- سياسی توسط حزب حاكم عدالت و توسعه، 
نارضايتی اجتماعی گروه های مخالف را در آس��تانه انفجار قرار داد، دولت اسام گرای 

1. محمد بهرامی، »اردوغان و ابهام آينده سياسی در تركيه«، قابل دسترسی در سايت: 
http://kurdpress.ir/fa/Nsite/fullstory/News/?id=46129

2. نورالدين اكبری، »چشم انداز الگوی حكومتی تركيه«، پيام انقاب، ش75، مهرماه 1392، ص43. 

دولت اسالم گرای محافظه کار 
حزب عدالت و توسعه همزمان با 
قطع دخالت های ارتش در سياست 
طی سه پرونده مهم امنيتی قضایی 
»ارگنه کن«، »باليوز« و » قفس«، 
در اجرای برنامه های اسالمی  مانند 
رفع ممنوعيت پوشش اسالمی  در 
اماکن دولتی و عمومی  و احيای 
مدارس دینی به رغم مخالفت شدید 
قشر الئيک جامعه موفق بود و سبب 

عقب نشينی مخالفين گردید
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محافظه كار حزب عدالت و توس��عه همزمان با قطع دخالت های ارتش در سياست طی 
سه پرونده مهم امنيتی قضايی »ارگنه كن«، »باليوز« و » قفس«، در اجرای برنامه های 
اسامی  مانند رفع ممنوعيت پوشش اسامی  در اماكن دولتی و عمومی  و احيای مدارس 
دينی به رغم مخالفت شديد قشر الئيك جامعه موفق بود و سبب عقب نشينی مخالفين 
گرديد. بعد از اين ها اجرای طرح صلح كردی را به رغم مخالفت های زياد ملی گرايان تا اين 
مرحله به خوبی مديريت كرده است. در كنار اينها فرآيند اصاح قانون اساسی كه در حال 
پيگيری است، تغيير نظام سياسی كشور از پارلمانی به رياستی كه مخالفين آن را ابزاری 
برای تحكيم پايه های اقتدار و مشروعيت مشخص اردوغان تلقی می كنند و قانون اخير 
در زمينه ممنوعيت استفاده از مشروبات الكلی در اماكن عمومی  كه قشر غير دين دار و 
مألوف به طرز زندگی غير اسامی  را سرخورده كرده است، همه و همه سبب شده اند تا 
فشار اجتماعی و روانی مضاعفی از ناحيه دولت و شخص اردوغان بر بدنه جامعه تركيه 
وارد شود. اين اقدامات هر چقدر سبب رضايت و خش��نودی طرفداران حزب عدالت و 
توسعه و ساير گروه های اسامی  شده است ولی در طرف مقابل نارضايتی عميق همراه با 
نفرت را در قشر الئيك جامعه ايجاد كرده است و به گفته »كادری گورسل«، روزنامه نگار 
مخالف دولت، قشر الئيك جامعه كه اصًا به رعايت موازين شرعی عادت ندارد، به يك 
باره در چشم سايرين هنجارش��كن، عياش و بی هويت تلقی می شود.1 و اين از مواردی 
است كه شكاف های سياسی به خصوص تعارض ميان حزب اسام گرای عدالت و توسعه 
و احزاب ناسيوناليست »جمهوری خلق« و »حركت ملی« به عنوان ميراث داران حكومت 

الئيسيته را به دنبال داشته است. 

4. سياست خارجی
تركيه اردوغان گمان مي كرد كه مي تواند با ايفاي نقش »پل بين المللي« بين اس��ام 
و غرب هم حمايت مس��لمانان و هم حمايت غرب را به دس��ت آورده و به قدرت اول در 
جهان اسام و منطقه تبديل شود. از اين رو تركيه در دوره اردوغان در تحوالت مختلف 
بين المللي پا به پاي غرب پيش رفت و تغييري در نگاه سنتي ترك ها مبني بر پيوستن 
به اتحاديه اروپا نداد و در همان حال با طرح شعار »بدون مشكل با كشورهاي ديگر« رفع 
اختافات تركيه با كشورهاي همسايه را دنبال مي كرد. اما اگر نگاهی به وضع فعلی تركيه 
بياندازيم درمی يابيم كه هيچ كدام از اين دو به جايی نرس��يدند. از يك سو تركيه هنوز 

www.iras.ir :1. الياس واحدی، »ماهيت شناسی تظاهرات تركيه«، 1392/3/21، قابل دسترسی در
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به عضويت اتحاديه اروپا درنيامده و از س��وي ديگر اختافات آن با همسايگانش نه تنها 
حل نشده بلكه شدت يافته و بعضاً به س��مت بحران پيش رفته است. در ادامه، دو مورد 
از سياست های اين حزب در حوزه های نوعثمانی گری و مسائل و مناسبات اين كشور با 
كشورهای همسايه و منطقه از جمله مصر، عراق، سوريه، ايران، اسراييل و فلسطين را كه 

باعث نارضايتی مردم از عملكرد آنها شده است مورد بررسی قرار می دهيم. 
1.4. نوعثمانی گرايی؛ نوعثمانی گری الگوی سياست خارجی حزب عدالت و توسعه به 
ويژه در حوزه خاورميانه است كه بعد از انتصاب احمد داوود اغلو به سمت وزارت خارجه 
به صورت جدی در محافل سياسی و بررسی های استراتژيك مطرح گرديد. ترمينولوژی 
اين اصطاح جديد حداقل به سه دهه پيش بازمی گردد. زمانی كه تركيه بخش شمالی 
جزيره قبرس را از طريق حمله نظامی  به اشغال خود درآورد. تحليل گران يونانی در آن 
دوره از اصطاح »عثمانی گری« برای توصيف اين عمل بلندپروازانه استفاده كرده بودند. 
اين اصطاح بار ديگر در دوران رياست جمهوری تورگوت اوزال مورد استفاده قرار گرفت 
اما پس از مرگ وی به فراموشی سپرده ش��د. با روی كار آمدن حزب عدالت و توسعه و 
مشخص شدن دكترين سياست خارجی داوود اغلو يك بار ديگر اين اصطاح و اين بار به 
صورت جدی تری مطرح گرديد، در اصل هدف های احتمالی گفتمان نوعثمانی گری اين 
موارد است؛ اول از همه يك سياست تأثيرگذار در منطقه، در مرحله بعد قدرتمند كردن 
جمعيت ترك واقع در خاك های بالكان و حفظ حق حاكميت بر روی آنها. حوادث اتفاق 
افتاده در 10 سال گذشته به طور روشن در همسانی با گفتمان نوعثمانی گری می باشد.1 
اما نگرش نوعثمانيسم داوود اوغلو متفاوت از سياست هايی است كه نجم الدين اربكان 
نخست وزير اسام گرا در سال 1997 در تركيه اعمال كرد. اربكان به دنبال ايجاد اتحاد 
اسامی  متشكل از كش��ورهای اس��امی  مانند ليبی، ايران، مالزی و اندونزی به عنوان 
آلترناتيوی صريح در مقابل اتحاد با غرب بود؛ ولی رهبران حزب عدالت و توسعه و به ويژه 
داوود اوغلو به دنبال آن هستند كه با گس��ترش روابط با شرق به نوعی روابط با اتحاديه 
اروپا و امريكا را متوازن و به عبارت ديگر تكميل كنند. نگرش آنها به ش��كل ضعيفی در 
نگرش های اوزال در دهه 1980 كه: »تركيه بايستی به يك اجماع جديد ملی رسيده و 
هويت های چندگانه با هم همزيستی مسالمت آميز داشته باشد«، منعكس شده بود. به 
طور كلی می توان سه عامل ذيل را در تعريف تمايات استراتژی فرهنگی نوعثمانی حزب 

1. islamoglu, G., Birsel, M. & Börü, D. (2012) “Trust Scale Development in “Başarılı 
ŞirketKüçülmeleri” (Successful Downsizing), Öneri Journal, 18(5), June, p,5
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عدالت و توسعه مدنظر قرار داد:1 
1. خواس��ت توجه به ميراث اس��امی  و عثمانی 
تركي��ه در داخل و خ��ارج. نوعثمانيس��م به دنبال 
ارايه رهيافت��ی معتدل از سكوالريس��م در داخل و 
يك سياس��ت خارجی فعال در امور خارجی است. 
در پارادايم نوعثمانی، تركيه در حوزه های سياسی، 
اقتصادی، ديپلماتيك و نفوذ فرهنگی در نواحی كه اين كشور منافع استراتژيك و ملی 
دارد، بيشتر از قدرت نرم و هوشمند استفاده می كند. موفقيت در اين مسير نيازمند توجه 
جدی به رفع چالش دولت مركزی با كردهای تركيه است. در اين راستا نوعثمانی گرايی 
برخاف كماليست ها كه بر اين باور بودند بايستی سياست يكسان سازی قوميتی با تمركز 
به محوريت هويت ملی انجام داد، بر اين باور هستند كه بايستی اسام نقش بيشتری را 

در ساخت هويت مشترك ميان كردها و ترك ها ايفا نمايد. 
2. ويژگی دوم نوعثمانيس��م، مفهوم عظم��ت و خوداعتمادی در سياس��ت خارجی 
اس��ت. نوعثمانيس��م، تركيه را به عنوان يك قدرت برتر منطق��ه ای ماحظه می كند. 
نگاه اس��تراتژيك و انعكاس فرهنگی جغرافيايی كه دربرگيرن��ده امپراتوری بيزانس و 
عثمانی است. هر چند مخالفين اين نگرش كه بيشتر كماليست ها هستند معتقدند اين 
نگرش ها بيشتر جاه طلبانه بوده و غير واقعی است و ايده دادن حقوق فرهنگی به كردها 
و فضای سياسی بيشتر برای اسام يك انحراف خطرناك از سكوالريسم، مليت خواهی 
و جمهوری خواهی است. از همين منظر كماليست ها، ذهنيت نوعثمانی را مضر منافع 
ملی تركيه می بينند. همچنين كماليست ها، سياست خارجی مبتنی بر پان تركيست و 
اسامی گرايی كه نگاهی متمركز بر خاورميانه و آسيای مركزی است را در تضاد با اصول 

سياست خارجی ملی تعيين شده از سوی آتاتورك می دانند.
3. جنبه سومی  كه به تعريف سياس��ت خارجی حزب عدالت و توسعه كمك می كند، 
هم سويی با غرب به همان اندازه كه با جهان اسام مورد توجه قرار گيرد، می باشد. اين 
جهت گيری عملياتی در تفكرات كماليست ها پيگيری می گرديد، زيرا كه معتقد بودند 
اسام، تكثرگرايی فرهنگی و ليبراليسم دشمن های بالقوه انقاب كماليست ها می باشند. 
نكته مهمی  كه در باب سياس��ت خارجی نوعثمانيسم می توان بيان داشت آن است كه 

1. Taspinar, Omar, (2008), Turkey s Middle East Policies, Between Neoottomanism and 
Kemalism-, Carnegie, pp:14-17.

ترکيه اولين کشور اسالمی  بود 
که در سال 1948 موجودیت 
اسرایيل را به رسميت شناخت 
و در سال 1959 اولين پيمان 
نظامی  و امنيتی را به منظور 

اتحاد با این رژیم منعقد نمود
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اين تفكر تمايل زيادی در ايفای نقش مستقل در تحوالت منطقه ای دارد. بنابراين برای 
مردم تركيه كه حافظه تاريخی بس��يار منفی از پيامدهای فاجعه بار عظمت طلبی های 
عثمانی گرايانه دارند، اقدام��ات دولت حزب عدالت و توس��عه در دخالت در خاورميانه 
و تاش ب��رای احيای آرمان امپرات��وری عثمانی برای مردمی  كه در فق��ر و نابرابری به 
سر می برند، دردناك و رنج آور بوده است؛ زيرا شاهد هس��تند كه منافع اقتصادی شان 
قربانی عظمت طلبی های بيهوده و خطرناك می گردد. در دو دهه ابتدايی س��ده بيستم 
عظمت طلبی ترك های جوان برای احيای قدرت از دست رفته امپراتوری عثمانی منجر 
به نابودی اين امپراتوری گرديد و حتی هويت تركيه ای را در معرض محو كامل قرار داد و 
تنها با سياست آتاتورك و كنار گذاشتن انديشه های پان اساميستی و پان تركيستی بود 
كه كشور تركيه توانست در قرن بيستم عرض اندام نمايد.1 لذا سياست هايی كه بسياری 
آن را نو عثمانی گرايی دولت اردوغان می دانند با واكن��ش طيف های مختلف جامعه از 
جمله سكوالرها، ناسيوناليس��ت ها و اقليت های قومی  و مذهبی مواجه شده است. اين 

عامل نيز نقش مهمی  در افزايش شكاف های اجتماعی داشته است. 
2.4. رابطه با عراق: به دليل الزامات ژئوپلتيك، تحوالت عراق هميشه يكی از مهم ترين 
موضوعات سياست خارجی تركيه بوده اس��ت. نگرش تركيه به عراق بعد از صدام تحت 
تأثير مواردی چون سيس��تم جديد سياس��ی حاكم بر عراق، روابط دوجانبه و ادراكات 
منطقه ای شكل گرفته است. تركيه ثبات و تماميت ارضی عراق را مورد توجه قرار داده و 
در پی انتقال منابع انرژی عراق به بازارهای بين المللی و در نهايت تأمين امنيت سوخت 
بوده است. روابط تركيه و عراق بعد از سال 2003 در ابعاد سياسی، اقتصادی و تجاری 
شكل گرفت و در اواخر سال 2007 با بهبود وضعيت امنيتی عراق، آنكارا توجه بيشتری 
به ايفای نقش جدی در اين كش��ور كرد. البته در اين مس��ير هم��واره تنش هايی ميان 
اردوغان و نوری المالكی نخست وزير عراق وجود داش��ته است و هر گونه موضع گيری 
تركيه در قبال كشورهای منطقه با پاس��خی از طرف عراقی ها مواجه بوده است. تركيه 
همواره بعد از اش��غال عراق توس��ط امريكايی ها بيم اين را داش��ت كه به خاطر روابط 
حسنه ای كه ميان مسعود بارزانی، رهبر خطه شمالی كردس��تان عراق و دولت امريكا 
وجود دارد، دولت مركزی تركيه مورد دست اندازی از طرف كردها قرار گيرد و از قدرت 
س��اقط ش��ود. البته اين روند در قالب كوچكتری و هر از چند  گاهی با ش��انتاژ از طرف 
امريكايی ها تحركات قومی  و نژادی را در تركيه ايجاد می كرد كه تا حدودی امنيت داخلی 

1. محمدعلی بهمنی قاجار، همان. 
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تركيه را تحت الشعاع خود قرار می داد كه همين عاملی برای حفظ رابطه مسالمت آميز 
ميان تركيه و اياالت متحده بوده است. بعد از خروج نظاميان امريكايی از عراق در سال 
2011، امريكا از تركيه به عنوان نماينده و به  چش��م كش��وری كه در عين حفظ منافع 
امريكا در عراق می تواند نقش مهاركننده ای را در برابر ايران و س��اير كشورهای ذی نفع 
در عراق ايفا كند نگريس��ته است. تركيه با وارد ش��دن به مبادالت انرژی به دنبال نفوذ 
اقتصادی در اين كشور است به طوری كه بتواند با افزايش اين نوع مبادالت درآينده، در 
سيستم و ساختارهای سياسی آن نيز اثرگذار باشد و در اين مسير حمايت های مالی و 
تكنولوژيك امريكا تا حدود زيادی عبور از اين مسير را هموار كرده است. به نظر می رسد 
كه ترك ها در ش��رايط كنونی در جهت دايره ديپلماسی منطقه ای امريكا فعاليت كنند 
و می خواهند در منطقه تأثيرگذار باشند. اساس��ی ترين دغدغه های تركيه آن است كه 
بتواند قطب نمای رويكرد های خود را در راستای راهبردهای امريكا تعبير و تفسير كنند. 
لذا تحوالت روابط بين عراق و تركيه نيز در همين راستا قابل بررسی است؛ تركيه ساليان 
متمادی است كه نسبت به شمال عراق چشم طمع دوخته است؛ هر زمانی كه عراق دچار 
بحران داخلی شده يا دولت مركزی عراق دچار ضعف گرديده باشد و همچنين زمانی كه 
دولت عراق با غرب روابط خوبی نداشته و متحد غرب محسوب نشود، اين توسعه طلبی 
و تجاوزگری تركيه بروز می كند و شمال عراق محل تاخت و تاز ترك ها می گردد تا آن را 
تصرف كرده و ضميمه خاك تركيه نمايند. ماجرای طرح كنابن كه با همكاری تركيه و 
امريكا برای تصرف شمال عراق و مناطق نفت خيز كركوك و موصل در زمان عبدالكريم 
قاس��م طرح ريزی و پيگيری ش��ده بود، يا طرح لويس در 1977 كه به دنبال بالكانيزه 
كردن و تجزيه عراق بود و قصد داشت كه عراق به س��ه بخش كردنشين، سنی نشين و 
شيعه نشين تجزيه شود، كه با همكاری تركيه، امريكا و اسراييل صورت گرفته بود، يا طی 
جنگ عراق عليه جمهوری اسامی  ايران و جنگ دوم خليج فارس كه تركيه با حمايت 
كامل غرب به شمال عراق وارد شد و مناطق وسيعی از اين كشور را تحت اشغال و كنترل 
خود قرار داده بود؛ اينها از جمله طرح ها و برنامه هايی بود ك��ه تركيه با همكاری غرب 
خصوصاً امريكا و رژيم صهيونيستی برای رسيدن به اهداف خود در خاك عراق پی ريزی 
كرده بود و هم اكنون نيز اين طرح ها در حال پياده س��ازی اس��ت و طرح تجزيه عراق و 
دسترسی تركيه به شمال عراق و منابع نفتی آن اين بار توسط حمايت از تروريست های 
تكفيری پيگيری می شود. در اصل چند عامل باعث شده است كه تركيه رؤيای تصرف 

شمال عراق و دست اندازی به سوريه را پيگيری كند:
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1. تحوالت گس��ترده خاورميانه و تغيير حكومت های منطقه ای كه فضای مناسبی را 
برای قدرت گيری و تغيير موازنه قدرت به نفع تركيه فراهم آورده است. 

2. وجود گروه های تروريستی تكفيری در عراق و سوريه كه منجر به بی ثباتی و بحران 
در اين كشورها شده است و اين فرصت مناسبی شكل می دهد تا تركيه را به هدف غايی 

خود يعنی احيای امپراتوری اسامی  عثمانی نزديك كند.
3. تاش امريكا برای ايجاد نظم نوين منطقه ای با حضور ثابت رژيم صهيونيس��تی در 
خاورميانه كه تركيه را به عنوان بازوی عملياتی امريكا و ناتو مش��خص كرده است تا در 

اين ساختار تعريف شده ايفای نقش نمايد. 
4. تاش تركيه برای ورود به اتحاديه اروپا از طريق همراهی با غرب و ناتو در بحران های 

مذكور به منظور اينكه خود را به طرف غربی ثابت نمايد.
5. ترس از تشكيل يك دولت قدرتمند كرد در مرزهای جنوبی خود در اقليم كردستان 
عراق، كه منجر به تحريك هر چه بيش��تر اكراد تركيه می گردد و نوعی وابس��تگی بين 
كردها پديد می آورد و همين عامل باعث ايجاد يك معضل بزرگ امنيتی برای تركيه ای 

می گردد كه درصد قابل توجهی از جمعيت آن را كردها تشكيل می دهند.
6. ترس از قدرت گيری جمهوری اسامی  ايران و محور مقاومت كه سوريه و عراق نيز 
عضوی از آن هستند؛ پس در اين چهارچوب تركيه از ساليان پيش به منظور حفظ قدرت 
خود و كاهش قدرت محور مقاومت در خاورميانه عربی و هس��ته اصلی عربی منطقه با 
ديگر دولت غير عربی منطقه يعنی رژيم صهيونيس��تی پيمان ها و قراردادهای متعدد 
نظامی، امنيتی و تسليحاتی منعقد كرده است. بر اين اساس تركيه اولين كشور اسامی 
 بود كه در سال 1948 موجوديت اسراييل را به رسميت شناخت و در سال 1959 اولين 
پيمان نظامی  و امنيتی را به منظور اتحاد ب��ا اين رژيم منعقد نمود. بنابراين تركيه چند 
دغدغه در عراق دارد: نخس��ت، آنها معتقدند با توجه به وجود نيروهای بالقوه تهديدزا 
در خأل امنيت��ی منطقه پس از خ��روج امريكايی ها از عراق اين كش��ور می تواند عرصه 
كشمكش نيروهای گوناگون شود و به نوعی به جنگ داخلی و يا مرحله ای خفيف تر از 
آن )درگيری های قومی  عشيره ای( بيانجامد. لذا ترك ها بر اين نظرند كه عراق شرايطی 
شكننده دارد و خود را هم مجاب به دخالت در تحوالت عراق كرده اند. دغدغه دوم آنان 
اين است كه در راستای سياست های منطقه ای تركيه كه بر مبنای نئوعثمانيسم متمركز 
است، ترك ها به دنبال يافتن همراهانی در كشورهای مختلف هستند و در فضای فعلی 
عراق آنان بنا به داليلی اهل س��نت كه هم علقه هايی ايدئولوژي��ك دارند و هم ميل به 
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همكاری با تركيه را هم نش��ان می دهند را انتخاب كرده اند. همه اين رويكردها بيانگر 
آن است كه آنكارا در فضای داخلی عراق دغدغه ها و الگوهای ويژه خود را مدنظر دارد.1 
اما در حال حاضر اين كش��ور روابط تنش آميزی با دولت مركزی عراق و نوری المالكی 
نخس��ت وزير دارد. تنش بين نيروهای داخلی عراق و مخالفت با دولت ش��يعه مالكی و 
روابط نزديك تر تركيه با اقليم كردس��تان عراق به زعم دول��ت مالكی، موجب تضعيف 
حاكميت دولت مركزی عراق ش��ده اس��ت.2 رجب طيب اردوغان گفته است حكومت 
محلی كردستان عراق را به رسميت می شناسد نه حكومت نوری المالكی را. دولت آنكارا 
هنگام انتخابات عراق از بلوك العراقيه حمايت و بدون مجوز دولت مركزی بغداد، خاف 
قانون اساسی اين كش��ور قراردادهای نفت و گاز و تجاری و س��رمايه گذاری با حكومت 
مسعود بارزانی در ش��مال عراق امضا كرده و گروه های بعثی- سنی عرب و به خصوص 
از گروه وابسته به طارق الهاشمی حمايت می كند. تركيه از سال ها قبل تاكنون از گروه 
خودساخته سنی و الئيك »جبهه تركمن« حمايت می كند.3 در بحران سوريه تركيه در 
راستای سقوط حكومت سوريه گام برمی دارد و عراق در راستای سركوب مخالفان اسد 
و تقويت موقعيت حكومت مركزی سوريه؛ از اين جهت تركيه تمايلی به بهبود روابط با 
عراق احساس نمی كند. اصوالً تركيه با اقليم عراق كه می تواند در آينده دولتی حايل بين 
تركيه غير عرب با كردان غير عرب از يك س��و و اعراب شيعه و سنی عراق از سوی ديگر 
باشد، هم سويی بيشتری در راستای سياست خارجی خود احساس می كند؛ زيرا به باور 
آنها تضعيف موقعيت شيعيان در عراق به تضعيف موقعيت ايران و تقويت موقعيت تركيه 
در منطقه منجر خواهد شد كه با سقوط نظام بعثی س��وريه اين وضعيت بيشتر تقويت 
می شود، هر چند سقوط اسد به معنای برقراری ثبات در سوريه به نفع تركيه يا منطقه 
نخواهد بود. افزون بر آن منابع نفتی اقليم كردس��تان نيز مورد توجه تركيه است كه با 
تقويت موضع كردها و تشكيل كشوری محصور در خشكی كه با بخش جنوبی خود در 
عراق مسئله دارد و در آينده می تواند روابط تنش زايی برای ايران داشته باشد، مطلوب 

1. سيده مهديه قرشی، »خروج نظاميان امريكايی از عراق و تأثير آن بر سياست خارجی تركيه«، 1391، برگرفته 
از سايت:

 http://political.ir/post-996
2. بهرام اميراحمديان، »تحوالت تركيه در سال گذشته«،كد خبر 310471، 1392/1/27، سايت:

 http://www. Tabnak.ir/fa news/310471
3. س��يد علی قائم مقامی، »نگاهی به سياس��ت های تركيه«، پايگاه تحليلی خبری ايران بالكان )ايربا(، 1391، 

سايت: 
http://www.iranbalkan.net/view-11630.html
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خواهد ب��ود و می تواند به نوعی دولت وابس��ته به خود را 
پديد آورد. در اين راه البته ناگزير است كه بين كردهای 
كارگران كردس��تان )پ.ك.ك( و دولت مركزی تركيه 
روابط را بهبود بخشد. از همين رو تركيه در راستای آشتی 
با كردهای كردس��تان تركيه و مذاكره با اوجاالن برآمده 
است.1 به طور كلی سياست رهبران حزب عدالت و توسعه 
تركيه در عراق بر خاف ادعای سياست بی طرفی در قبال 
گروه ها و اقوام عراق بر اختافات سياسی و مذهبی و قومی 

 دامن می زند. به عبارت ديگر تركيه در عراق هماهنگ با امريكا و خاندان آل سعود و قطر 
عمل می كند.2

3.4. روابط ترکيه و سوريه: رابطه با سوريه و نحوه مديريت آن همواره يكی از مسئله ها 
و نگرانی  های اصلی سياست داخلی و خارجی تركيه بوده است. مروری بر روابط تركيه 
و سوريه نشان می دهد كه اين دو كشور از گذش��ته تا به حال در روابط دوجانبه خود با 
مشكاتی مواجه بوده اند. در اين ميان، سه اختاف اصلی همواره سايه خود را بر روابط 
اين دو كشور حفظ كرده  است. مسئله كردها، تقسيم منابع آبی مشترك و ادعای ارضی 
سوريه بر استان  هاتای تركيه، سه مسئله مهم و اختاف انگيز در روابط تركيه و سوريه 
بوده اند. نخس��تين اختاف تركيه و س��وريه در مورد ادعاهای ارضی سوريه نسبت به 
اس��تان  هاتای تركيه بود كه بر مناس��بات اين كشور با تركيه عميقاً س��ايه افكنده بود. 
سوری ها معتقدند مالكيت استان  هاتای در زمانی كه س��وريه تحت قيموميت فرانسه 
بوده، از طرف فرانس��وی ها به تركيه واگذار ش��ده اس��ت در حالی كه ترك ها اين گونه 
مباحث را توسعه طلبی ارضی سوری ها می دانند و آن را رد می كنند. دومين اختاف به 
مسئله آب و نحوه تقسيم و بهره برداری از آب های مشترك ميان تركيه و سوريه مربوط 
می ش��ود. تاريخچه مذاكرات تركيه و س��وريه در مورد حقوق خود نس��بت به آب های 
مشترك، نش��انگر ارتباط ميان مس��ائل مربوط به آب با مباحثات بر سر امنيت مرزی و 
استرداد مخالفان سياسی است كه در بيانيه های مربوط به خط  مشی دو كشور مشهود 
اس��ت. تركيه با توافق گروهی و چندين كش��وری در مورد اش��تراك آب دجله و فرات 
مخالف است و مدعی است كه نسبت به بخش��ی از اين رودخانه كه در خاك اين كشور 

1. بهرام اميراحمديان، همان. 
2. سيد علی قائم مقامی، همان. 

در بحران سوریه ترکيه در 
راستای سقوط حکومت 
سوریه گام برمی دارد و عراق 
در راستای سرکوب مخالفان 
موقعيت  تقویت  و  اسد 
حکومت مرکزی سوریه؛ 
از این جهت ترکيه تمایلی 
به بهبود روابط با عراق 

احساس نمی کند
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جاری است، حاكميت دارد؛ اما در عين  حال مايل 
است در طرح های مش��ترك با همسايگان »پايين 
رود« همكاری كند. از اين گذش��ته تركيه بی آنكه 
موفقيتی به دست آورد، تاش كرده است معامله بر 
سر آب را به معامله بر سر رود عاصی )واقع در استان 
 هاتای( مرتبط س��ازد كه در اين صورت، سوريه به 
طور ضمنی حاكميت تركيه بر استان  هاتای را به 
رسميت خواهد ش��ناخت. اما به  عكس، سوريه بر 
ايجاد يك نظام س��هميه بندی آب و تشكيل يك 

سازمان مسئول امور رود فرات اصرار می ورزد.1
س��ومين و مهم ترين اختاف تركيه و سوريه به 
مس��ئله كردها مربوط می ش��ود، رابطه بين حزب 
كارگران كردستان تركيه )پ.ك.ك( و سوريه در 
سال 1980، به دنبال كودتای نظامی  12سپتامبر در تركيه و سخت گيری عليه گروه های 
چپ و ناسيوناليست كرد، گرم تر شد. سخت گيری های حاكمان جديد تركيه، اوجاالن و 
تعداد ديگری از رهبران پ.ك.ك را مجبور كرد به سوريه پناه ببرند، مسئله الحاق  هاتای 
به تركيه، جريان آب فرات و بعضی همكاری های ميان تركيه و اسراييل، سوريه را مجبور 
به حمايت از برخی جنبش های سياس��ی مخالف دولت آنكارا كرده است؛ به طوری كه 
از دو گروه از مخالفان آنكارا يعنی گروه های افراطی و در رأس آن )پ.ك.ك(، آس��اال يا 
ارتش سری برای آزادی ارمنستان، حمايت می كرد. اين گروه ها در پايگاه های واقع در 
دره بقاع بين مرز س��وريه و لبنان- كه تا قبل از صدور قطعنامه 1559 شورای امنيت، 
تحت واپايش)كنترل( سوريه بود- آموزش می ديدند و به عمليات هايی عليه دولت آنكارا 
دست می زدند. آساال مدت ها به ترور ديپلمات های تركيه در سراسر جهان می پرداخت. 
سوريه به  طور متناوب از گروه های تروريستی به عنوان اهرم فشار عليه تركيه استفاده 
كرده است.2 البته در كنار مس��ائل فوق در دوره جنگ س��رد، چون دو كشور به متحد 
راهبردی دو ابرقدرت جهانی در منطقه تبديل شده بودند، در نوع خود بر تضادهای دو 

1. Patrica carley, Turkeys Role in The Middle East : AconFerence RePort, (Washington 
: united states institute of Peace . 1995p.16 
2. محمود واعظی، )تدوين( سياس��ت خارجی ح��زب عدالت و توس��عه، پژوهش 19، پژوهش��كده تحقيقات 

استراتژيك، 1387، ص72. 

هدف اصلی سياست خارجی 
ترکيه در منطقه تبدیل شدن به 
قدرت مرکزی و به نوعی ایفای 
نقش رهبری در تحوالت آن است؛ 
که در این راه ایران را مهم ترین 
رقيب خود ارزیابی می کند. از 
این رو با توجه به نوع رابطه ایران 
و سوریه و نقش این کشور در 
سياست های منطقه ای ایران، ترکيه 
حذف سوریه از ليست متحدان 
ایران و روی کار آمدن یک دولت 
با جهت گيری غربی در این کشور 
را یکی از راه  های تضعيف ایران 

ارزیابی می کند
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كشور افزوده شده بود. 
با اين حال، روابط تركيه و س��وريه در دوران حاكميت حزب عدالت و توس��عه بهبود 
يافت و از وضعيت تنش زای س��ال های دهه نود به سطح ش��راكت راهبردی ارتقا پيدا 
كرد. حجم مبادالت بازرگانی دو كشور جهش چش��مگيری داشت و در سال 2010 به 
مبلغ 2/5 ميليارد دالر رس��يد و موازنه تجاری به س��ود تركيه بود. سرمايه گذاری های 
ترك ها در سوريه رشد قابل توجهی داشت. مناسبات دو كشور در دو سال اخير آنچنان 
توسعه يافته كه برای اولين بار در تاريخ معاصر، ارتش سوريه در مانورهای نظامی  تركيه 
شركت می كند.1 هر شش ماه يك بار نشست كمس��يون عالی راهبردی ميان دو كشور 
در سطح نخست وزيری برگزار می ش��د؛ اما به دنبال خيزش های مردمی  در خاورميانه 
و شمال آفريقا و آغاز بی ثباتی در س��وريه، نوع موضع گيری تركيه در قبال اين بحران، 
سوريه را به مهم ترين موضوع سياست خارجی تركيه تبديل كرد. در واقع از آغاز بحران 
سوريه در بهار سال 2011، تركيه خواس��تار اهتمام جدی رژيم بشار اسد به اصاحات 
و ايجاد گشايش در فضای سياسی سوريه ش��د. با گذشت زمان سران سياسی تركيه به 
اين جمع بندی رس��يدند كه امكان انجام اصاحات از طريق بش��ار اسد ميسر نيست و 
بنابراين فشارهای جامعه بين الملل عليه رژيم اس��د بايد افزايش يابد. تركيه در نهايت 
به جمع دولت هايی پيوس��ت كه ضمن حمايت از مجازات ه��ای بين المللی عليه دولت 
اسد، مخالفان اين دولت را به عنوان نمايندگان ملت سوريه به رسميت شناخته اند؛ در 
حالی كه چنين سياستی از س��وی قدرت های غربی مورد حمايت قرار گرفته، بدبينی 
و مخالفت گروه ديگری از دولت ها ش��امل روس��يه و ايران را به دنبال داشته است.2 اما 
آنچه در اين رابطه مهم می باشد اين اس��ت كه نوع مواضع تركيه در قبال بحران سوريه 
تنها به روابط سياسی دو طرف محدود نش��ده است و بر خاف تصور رهبران تركيه اين 
بحران در همس��ايه جنوبی تركيه همچنان ادامه دارد و اميدی به آرامش در اين كشور 
نيز در كوتاه مدت وجود ندارد. بر همين اساس بود كه تركيه مواضع خود را تغيير داده و 
به رهبران اپوزيسيون اجازه داد تا در خاك اين كشور جلسه برگزار كنند. از اين مسئله 
می توان نتيجه گرفت كه بعد ديگر دكترين به صفر رس��اندن تنش ها، به صفر رساندن 

تعهدات در صورت لزوم و در راستای منافع تعريف شده است. 

1. Christopher Phillips, Into the Quagmire: Turkey’s Frustrated Syria Policy, http://www.
chathamhouse.org December 2012/publications/papers/view/188137 
2. عبداهلل قنبرلو، »ماحظات امنيت ملی و غرب گرايی در سياست خارجی تركيه«، مطالعات راهبردی، س15، 

ش4، زمستان 1391، ص194. 
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داليل مختلفی را می توان برای اين موضع گيری تركيه برشمرد. يكی از آنها تغيير در 
جهت گيری سياست خارجی تركيه و قرار گرفتن خاورميانه در كانون توجه اين سياست 
جديد است. هدف اصلی سياست خارجی تركيه در منطقه تبديل شدن به قدرت مركزی 
و به نوعی ايفای نقش رهبری در تحوالت آن است؛ كه در اين راه ايران را مهم ترين رقيب 
خود ارزيابی می كند. از اين رو با توجه به نوع رابطه ايران و سوريه و نقش اين كشور در 
سياست های منطقه ای ايران، تركيه حذف سوريه از ليس��ت متحدان ايران و روی كار 
آمدن يك دولت با جهت گيری غربی در اين كشور را يكی از راه  های تضعيف ايران ارزيابی 
می كند. از طرف ديگر موفقيت تركيه در غالب س��اختن ديدگاهش در رابطه با سوريه 
می تواند اين پيام را برای جهانيان داشته باشد كه تركيه در منطقه نفوذ و قدرت بيشتری 

نسبت به ايران دارد و اين يعنی رسيدن تركيه به هدف رهبری در منطقه. 
حزب عدالت و توسعه تركيه سياست هماهنگ با امريكا، انگليس و فرانسه و متحدين 
منطقه ای امريكا در خليج ف��ارس به خصوص رژيم ديكتاتوری آل س��عود و امير قطر و 
پادش��اه اردن را در قبال س��وريه دنبال می كند. نيرو های عملي��ات مخصوص امريكا و 
انگليس در تركيه مستقر شده مخالفين مسلح س��وری و اتباع ساير كشور ها را آموزش 
داده و آنها را تجهيز نموده به داخل سوريه اعزام می كنند. تركيه خواهان اشغال سوريه 
توسط ناتو و امريكا نظير ليبی و اطاعت روس��يه و چين از امريكا و بلوك غرب در قبال 
بحران سوريه در شورای امنيت سازمان ملل متحد است. لذا از ساختار حق وتو در اين 
شورا به شدت انتقاد می كند. حكومت حزب عدالت و توسعه تركيه برای مقابله با حزب 
اتحاد دمكراتيك كردستان سوريه وابسته به پ.ك.ك با كمك بارزانی گروه مسلح كرد 
را تأسيس كرده اس��ت. تركيه عاوه بر آن گروه های مسلح تركمن و گروه های سلفی و 
وابسته به القاعده نظير النصره را در مناطق مرزی و ساير مناطق سوريه مستقر و تحت 
حمايت خود قرار داده و برای مقابله با حزب اتحاد دمكراتيك كردس��تان سوريه از آنها 
بهره برداری می كند. اكنون تركيه به پيش��تاز »نيروی منطق��ه ای عربی و غربی« برای 
سرنگونی  حكومت سوريه  به رهبری بشار اسد تبديل شده اس��ت. چنان كه اين كشور 
»شورای ملی سوريه و ارتش آزاد سوريه و شورای انقاب سوريه« را سازماندهی كرده 
و تحت حمايت خود قرار داده و به ميزبان اين ائتاف مخالف حكومت دمش��ق تبديل 
شده است1 و دول اروپايی درصدد هس��تند كه تركيه را وارد درگيری نظامی  با سوريه 

1. نورالدين اكبری كريم آبادی، »سياست پرگاری تركيه در روابط خارجی«، مطالعات راهبردی جهان اسام، 
س14، شماره4 پياپی 56، مؤسسه مطالعات انديشه سازان نور، تابستان1393، ص74-75. 
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كنند. بنابراين می توان گفت كه سياست »تنش صفر 
با همسايگان« در قبال روابط با سوريه شكست خورده 

است. 
4.4. روابط ترکيه و جمهوری اس�المی ايران: روی 
كار آم��دن حزب عدالت و توس��عه را می ت��وان نقطه 
عطفی هم در بهبود و هم در پيچيده ش��دن مناسبات 
ايران و تركيه دانس��ت. روابط دو كش��ور در ده س��ال 
حاكميت دول��ت اردوغان به دو مقط��ع كامًا متمايز 
تقسيم می ش��ود. در مقطع اول كه 2002 تا 2010 را 
در برمی گيرد، مناسبات دو كشور بر مبنای همكاری و 
اعتماد متقابل در تمام زمينه های اقتصادی، سياسی و 
امنيتی گسترش می يابد و ديدگاه های دو كشور بيش 
از پيش به همديگر نزديك می ش��ود. گسترش حجم 
روابط تجاری، موضع جديد تركيه در قبال اس��راييل، 
حمايت تركيه از برنامه هس��ته ای اي��ران در محافل 
جهانی، همكارهای مرتبط به نفت و گاز، توافقنامه های 

امنيتی در خصوص ناسيوناليس��م كردی، عدم تبعيت تركي��ه از تحريم های يك جانبه 
امريكا و اروپا و پرهيز طرفين از مداخله در مسائل داخلی همديگر مهم ترين مؤلفه ها و 
زمينه هايی هستند كه موجب تقويت و بهبود روابط می شود. از عرصه های مهم روابط 
اقتصادی دو كشور تأس��يس خطوط لوله نفت و گاز در سال 2001 ايران- تركيه و آغاز 
حضور و سرمايه گذاری های شركت های ترك در ايران می باشد. در عرصه روابط تجاری، 
دهه اخير اوج گسترش روابط دو كشور می باشد كه بر مبنای گزارش های ساالنه مركز 
آمار اقتصادی تركيه حجم روابط تجاری تهران- آنكارا تقريباً از 2 ميليارد دالر در سال 
2000 به 16 ميليارد دالر در سال 2011 و 23 ميليارد دالر در سال 2012 افزايش يافت. 
تا پيش از بحران سوريه، تحول در روابط تركيه- اسراييل از ديگر علل بهبود روابط ايران- 
تركيه در چند سال گذشته بوده است. روابط راهبردی نظامی  و امنيتی آنكارا- تل آويو 
كه همواره مورد نگرانی و انتقاد جمهوری اسامی  بوده، با روی كار آمدن حزب عدالت 
و توس��عه به ويژه پس از تهاجم نظامی  هوايی به جنوب لبنان و غزه و حمله اسراييل به 
كشتی آزادی دست خوش دگرگونی شد. كاهش س��طح روابط سياسی دو كشور و لغو 

استقرار سپر دفاع موشکی در 
خاک ترکيه، مداخله آنکارا 
در امور عراق و حمایت از 
اقليت های مذهبی قومی  در 
برابر دولت مرکزی عراق، 
تالش برای ترویج اسالم 
سياسی خاص و دولت های 
سکوالر، تغيير نسبی مواضع 
در مسئله هسته ای و مشارکت 
در تحریم های یک جانبه و 
حمایت ضمنی از برخی 
قوم گرایانه  فعاليت های 
آذربایجانی های ایران در 
خاک ترکيه مسائلی هستند 
که پس از بحران سوریه 
روابط دو کشور را تحت 

تأثير قرار داده اند
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بخش مهمی  از قراردادها و رزمايش های نظامی توسط تركيه، زمينه بسيار مهمی  برای 
افزايش اعتماد و گسترش روابط ايران- تركيه گرديد.1 حمايت دولت اردوغان از فعاليت 
هس��ته ای ايران و تأكيد بر صلح آميز بودن آن و نيز انتقاد مكرر از رفتار دوگانه غرب در 
قبال برنامه های هسته ای در خاورميانه به ويژه در ارتباط با اسراييل، از ديگر موضوعات 
مهم در تقويت روابط دوجانبه بوده است. مخالفت با قطعنامه تحريم شورای امنيت عليه 
ايران در نوامبر 2009، در صورتی كه روسيه و چين به اين قطعنامه رأی مثبت دادند، 
ارايه طرح مش��ترك با برزيل برای ميانجی گری جهت تأمين سوخت هسته ای رآكتور 
تهران در مه 2010 و ميزبانی چند دور مذاكرات ايران با گ��روه 1+5 و نيز عدم تبعيت 
از تحريم های يك جانبه امريكا و اروپا برای فش��ار بر ايران، تاش های سياست خارجی 
مستقل آنكارا برای حل ديپلماتيك موضوع بوده است. برخی تحليل گران، اهداف اصلی 
دولت اردوغان برای حل مسالمت آميز چالش هس��ته ای ايران را احتمال تكرار تجربه 
عراق و جنگ 2003 می دانند. سياستمداران آنكارا پيامدها و هزينه های منطقه ای يك 
بحران جديد را فراتر از جنگ عراق می دانند كه می تواند تهديدات و پيامدهای غير قابل 
پيش بينی برای امنيت و ثبات منطقه و اقتصاد رو به رشد اين كشور در پی داشته باشد.2 

1. در خصوص نوع رويكرد جمهوری اس��امی ايران در قبال تركيه و روابط دو كش��ور، می ت��وان به دو ديدگاه 
متفاوت اشاره كرد. ديدگاه نخست معتقد است كه تركيه در آينده مهم ترين رقيب ايران در منطقه خواهد بود و نه 
كشورهايی مانند عربستان سعودی. تركيه با اتخاذ سياست نوعثمانی گرايی و تحت تأثير منازعات شيعی- سنی 
و عثمانی- صفوی نمی تواند رويكرد كامًا مطلوبی در خصوص ايران، در سطح منطقه اتخاذ نمايد، بلكه سياست 
خارجی تركيه در اليه های زيرين خود خواس��تار محدود ك��ردن نفوذ ايران در حوزه ه��ای مختلف مانند عراق، 
لبنان، سوريه و رقابت با ايران اس��ت و امريكا و غرب نيز از اين نقش تركيه حمايت می كنند. در قالب اين ديدگاه 
چنين استدالل می شود كه هر چند روابط كنونی ايران و تركيه مناسب است، با اين حال، با افزايش قدرت تركيه، 
رفتارهای آن كشور به تناسب قدرت آن تغيير خواهد كرد و اين كشور خواستار نفوذ و توسعه  طلبی گسترده تری 
خواهد شد. بر اين اساس، جمهوری اسامی ايران بايد مراقب قدرت گيری تركيه در حوزه های مختلف و شناخت 

ابعاد مختلف قدرت اين كشور از يك سو و در پی افزايش قدرت ملی خود از سوی ديگر باشد.
ديدگاه دوم برخاف ديدگاه نخست معتقد اس��ت كه تلقی هر نوع قدرت گرفتن تركيه به عنوان تهديدی برای 
جمهوری اسامی ايران، نگاهی تك بعدی است كه باعث ش��كل گيری و ارايه بازی برد- باخت از سوی دو كشور 
خواهد شد. در حالی كه می توان با نگاهی متفاوت، دو كشور بازی برد- برد ارايه دهند كه در جهت منافع ملی دو 
كشور است. از اين ديدگاه ايران و تركيه در سال های اخير به جز يك مقطع كوتاه در آسيای مركزی و قفقاز، بازی 
برد- باخت با يكديگر نداشته اند و بسياری از منافع آنها هم پوشانی داشته است. اينكه در آينده بازی ايران و تركيه 
بازی برد- باخت باشد يا بازی برد- برد، تا حد زيادی به رويكردها و رفتارهای دو طرف بستگی دارد. در صورتی كه 
ايران از اكنون قدرت يابی تركيه در حوزه های مختلف را تهديد تلقی كند و در جهت مقابله با آن سياست گذاری 
كند، روابط دو كش��ور در عرصه عمل نيز به طرف بازی برد- باخت و به زيان هر دو كش��ور پيش خواهد رفت. در 
حالی كه می توان با نوعی هم فكری و كار مشترك در مسائل مختلف، باعث برد هر دو كشور در مسائل و حوزه های 

روابط شد. 
2 .Barkey, Henri J.(2011). Turkish Foreign Policy and the Middle East. p12. Available at 

: http://www.ceri-sciences-po.org/ressource/n10_06062011.pdf 
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مقطع جديد و متفاوت روابط ايران- تركيه در دوره حاكميت حزب عدالت و توس��عه 
به 2010 تا 2012 برمی گردد؛ زمانی كه بحران سياسی، خاورميانه عربی را در برگرفت. 
البته پس از آغاز جنبش های انقابی در ش��مال آفريقا، دو كش��ور ديدگاه مشتركی به 
تحوالت سياسی در تونس، مصر و ليبی و تا حدودی در يمن داشتند و به نوعی از سقوط 
دولت های مادام العمر طرفدار غرب رضايت داشتند. اما آغاز بحران سياسی در سوريه و 
بحرين، روند رو به بهبود مناسبات ده ساله دو كشور را دچار گسست جدی نمود. رهبران 
حزب حاكم، برخاف دوره اول تاش كردند سياس��ت منطقه ای خ��ود را نه بر مبنای 
تقويت ثبات دولت ها، امنيت منطقه ای و عدم مداخله در امور داخلی دولت ها و به طور 
كل بر مبنای اصول اعانی ديپلماسی صلح و به صفر رساندن تنش با همسايگان، بلكه از 
طريق تغيير دولت در سوريه و بسط نفوذ خود در عراق و ناديده گرفتن منافع ژئوپليتيك 
ديگر قدرت های منطقه ای و تهديدات ناش��ی از تعميق بحران در منطقه پيش برند. در 
واقع، مهم ترين عامل افول روابط دو كشور به اختاف ديدگاه دو كشور به ماهيت بحران 
در سوريه برمی گردد. ايران ريش��ه بحران سياسی را در س��وريه نه داخلی بلكه توطئه 
دولت های غربی برای نابودی جبهه مقاومت ضد صهيونيستی و بازيگران بحران را نيز 
تروريست های مزدور داخلی و خارجی می داند. اما دولت تركيه ماهيت بحران سياسی 
در سوريه را همچون تحوالت مصر و ليبی و يمن به مثابه يك جنبش انقابی می داند و 
قيام مخالفان سياسی و مسلح دولت بشار را مبارزه برای دستيابی به حكومت مردمی  و 
دمكراتيك تلقی می كند. بر اين مبنا، مواضع و رويكرد دو كشور در نقطه مقابل هم قرار 
دارد و تفسير ژئوپليتيك و امنيتی برخی رهبران حزب حاكم تركيه از سياست خارجی 
جمهوری اسامی  نشانگر عمق اختاف بين مواضع دو كشور در بحران سوريه می باشد. 
س��ينان دوغان نماينده پارلمان تركيه و رئيس مركز تحقيقات استراتژيك بين المللی 

تركيه در تحليل سياست ها و رفتارهای منطقه ای ايران در سوريه معتقد است: 
ايران هميشه می خواهد جبهه جنگ با دش��منان خود را در فراسوی 
مرزهای خود نگه دارد. س��وريه يكی از اين جبهه هاست كه با رسيدن 
بهار عربی به آنجا دولت ايران سخت نگران شده است. با فروپاشی دولت 
اسد، ايران يكی از جبهه های خارجی را خواهد باخت و اين به منزله عقب 
كشيده ش��دن ميدان جنگ دولت ايران با كشورهای غربی به مرزهای 
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خاكی خود است كه دولت ايران را سخت نگران كرده است.1 
ايران نيز به دفعات مكرر سياس��ت تركيه در قبال س��وريه را خصمانه و مغاير با اصول 
سياس��ت منطقه ای و منافع بلندمدت اين كش��ور و در راس��تای اهداف و اس��تراتژی 
قدرت های غربی تعريف كرده اس��ت و تركيه را مهره اجرای اين اهداف دانس��ته است. 
گفت وگوهای زيادی نيز كه در طول بحران س��وريه و ماه های اخي��ر بين ايران و تركيه 
صورت گرفته، فاصله ها را كم نكرده و دو طرف موفق نشده اند مواضعشان را به يكديگر 
نزديك كنند.2 بلكه تداوم اختافات در بحران سوريه باعث شد تا مسائل جديدی روابط 
دو كش��ور را با تنش مواجه نمايد. استقرار سپر دفاع موش��كی در خاك تركيه، مداخله 
آنكارا در امور عراق و حمايت از اقليت های مذهب��ی قومی  در برابر دولت مركزی عراق، 
تاش برای ترويج اس��ام سياس��ی خاص و دولت های س��كوالر، تغيير نسبی مواضع 
در مس��ئله هس��ته ای و مش��اركت در تحريم های يك جانبه و حمايت ضمنی از برخی 
فعاليت های قوم گرايانه آذربايجانی های ايران در خاك تركيه مسائلی هستند كه پس از 
بحران سوريه روابط دو كش��ور را تحت تأثير قرار داده اند. در موضوع استقرار سپر دفاع 
موش��كی ناتو در خاك تركيه و در مرزهای ايران، آنكارا در چند س��ال گذشته به خاطر 
ماحظات و نگرانی های امنيتی تهران، استقبال چندانی از طرح امريكا و ناتو برای ايجاد 
سيستم سپر دفاع موشكی نمی كرد. گرچه به خاطر نيازهای امنيتی متمايل به استقرار 
اين سيستم بود، ولی برای جلوگيری از رنجش ايران و پرهيز از آسيب رساندن به اعتماد 
متقابل از پذيرش يا درخواس��ت برای استقرار اين سيس��تم دفاع اجتناب می كرد. اما 
بحران سوريه فرصتی برای آنكارا به وجود آورد تا فارغ از نگرانی های امنيتی و بی توجه 
به هش��دارها و تهديدات مكرر مقامات نظامی  ايران، طرح اس��تقرار اين سيستم را در 
مرزهای س��وريه و نزديك مرزهای غربی ايران بپذيرد.3 درخواست رسمی  آنكارا از ناتو 
1. سينان دوغان، »احتمال رويارويی ايران و تركيه در سال 2012«، مصاحبه با راديو فردا، 1390/10/22؛ قابل 

دسترسی در:
https:/ /www.radiofarda.com/content/ f4_iran_turkey_confrontat ion_2012_

syria/24449600
2. ميرمحمود موس��وی، »بحران س��وريه و تفس��يرهای متفاوت ايران و تركيه«، ايران ديپلماسی، چهارشنبه 

23فروردين 1391، قابل دسترسی در:
http://www.irdiplomacy.ir/Modules/News/Phtml/News.PrintVersion.Html.php?Lang=f

a&TypeId=58&NewsId=1899843
3. اميرعلی حاجی زاده، »فرمانده هوا فضای س��پاه: به ما حمله كنند به تركيه حمله می كنيم«، س��ايت ايران، 

ديپلماسی 21 آذر 1390؛ قابل دسترسی در:
http: / /www.ird ip lomacy. i r /Modules/News/Phtml/News.Pr intVersion.Html.

php?Lang=fa&Ty peId=32&NewsId=18275
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برای استقرار سپر دفاعی در برابر تهديدات سوريه در نيمه اول آبان 1391 و پذيرش اين 
درخواست از طرف وزرای خارجه كشورهای عضو ناتو در نشست 14آذر و آغاز عمليات 
نصب اين سيستم در دی ماه، بيش از پيش روابط دو كشور را با تنش و بی اعتمادی مواجه 
نموده است.1 دولت مردان تركيه در ارتباط با سپر دفاع موشكی نه تنها معتقدند كاری 
عليه ايران نكرده اند بلكه می گويند با تاش ما بود كه »تهديد بودن ايران« از موافقتنامه 
به امضا رسيده در ليسبون برداشته شد. س��فير تركيه در تهران در گفت وگويی تأكيد 

می كند: 
تركيه عضو ناتو اس��ت و بايد اين موضوع را پذيرفت��ه و در نظر گرفت. 
كشورهای عضو ناتو از سال 2000 تاكنون بر روی يك سيستم دفاعی كار 
می كنند. در اجاس ليس��بون تصميم نهايی درباره اين سيستم گرفته 
شد. اين يك سامانه كامًا دفاعی بوده و بر همين اساس تصميم گرفته 

شد سيستم راداری هشداردهنده در خاك تركيه استقرار يابد. 
او اضافه می كند: 

در اين راستا تركيه به هيچ عنوان مطرح ش��دن كشوری به  خصوص 
ايران را به عنوان تهديد قبول نكرده و ادعاهای انجام شده در اين زمينه 
به هيچ وجه قابل قبول نيس��ت. تركيه و ايران از گذشته تاكنون روابط 
خوبی با يكديگر داشته اند و دليلی ندارد كه ايران از استقرار اين سامانه 

در خاك تركيه احساس نگرانی كند.2
همچنين تغيير تدريجی مواضع تركيه در مسئله هسته ای و اظهارات بی سابقه اردوغان 
در خصوص صداقت ايران در مسئله هسته ای پس از بازگشت از ايران در فروردين 1391 
و همراهی تدريج��ی تركيه در اعم��ال تحريم های يك جانبه غ��رب را می توان از ديگر 
پيامدهای تأثير بحران سوريه بر روابط دو كشور دانست. بر اين اساس، وزير انرژی تركيه 
در اوايل سال 1391 اعام كرد: تركيه در چند مرحله واردات نفت خود را از ايران تا آخر 
2012 تا 20 درصد كاهش می دهد. اين رفتار آنكارا را می توان هم سويی با غرب و اعمال 
فشار غير مستقيم بر ايران و در واكنش به سياست ايران در سوريه دانست. ميزبانی برخی 

1. صالح سليمی، »گسست در روابط ايران و تركيه و عواقب احتمالی آن«، سايت ايران ديپلماسی، 20فروردين 
1391؛

http://www.irdiplomacy.ir/Modules/News/Phtml/News.PrintVersion.Html.php?Lang=f
a&TypeId=58&NewsId=1899689

2. »رويارويی ديپلماتيك ايران و تركيه«، مردم ساالری، ششم مهرماه 1390، نسخه شماره 2741، ص3. 
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گروه های قوم گ��رای آذربايجانی و آغ��از فعاليت 
تشكلی با نام ش��ورای ملی ترك های آذربايجان 
ايران در آنكارا1 و پوشش رسانه ای اين فعاليت ها 
توسط برخی محافل نزديك به حزب حاكم مانند 
نش��ريه تودی زمان نمونه ديگ��ری از تغيير رويه 
دولت اردوغان در سياست عدم مداخله در مسائل 
داخلی كشورهای همسايه می باشد. موضوعی كه 
در سال های گذشته حساس��يت زيادی در روابط 
دو كشور داشته اس��ت و دولت تركيه به خاطر دو 
چالش داخلی خود يعنی ناسيوناليس��م كردی و 
نيز جنبش اسام گرايی سعی داشته برای پيشگيری از تحريك ايران از ورود به مسائل 
آذربايجان ايران اجتناب كند. اردوغان در سفر به مصر و ديدار با انقابيونی كه درصدد 
شكل دادن به نظام مورد نظر خود هستند، به آنها توصيه ای كرد كه اين توصيه نيز رنجش 
خاطر ايرانی هايی را كه طبق اعتقادات برآمده از انقاب اسامی ش��ان معتقد به نظامی  
اسامی  هستند، افزايش داد. اردوغان به مصری ها گفت: »مراقب باشيد قانون اساسی 
جديد خود را طبق اصول الئيك بنويس��يد.« و توضيح داد كه »از نظ��ام الئيكی نبايد 
هراس داش��ت زيرا فاصله نظام حاكم الئيك با همه اديان و مكاتب مساوی است.« اين 
اعام نظر البته با فعاليت های اردوغان در گذشته و اهداف حزب متبوع او در تضاد بود و 
به طور طبيعی عاوه بر واكنش اخوان المس��لمين كه آن را دخالت در امور داخلی مصر 
خواندند، تعداد قابل توجهی از انديشمندان مسلمان تركيه را نيز به اعتراض واداشت. اين 
امر در ايران نيز بازتاب هايی داشت.2 رهبران حزب عدالت و توسعه تركيه نگران تقويت 
»هال شيعه« هستند. البته بايد يادآوری كرد كه ادعای خطر »هال شيعه« به رهبری 
ايران ابتدا از سوی مقامات اسراييل مطرح گرديده و سپس پادشاه اردن آن را در محافل 
بين المللی بيان داشت. هدف از طرح اين ادعا تشديد اختافات مذهبی در جهان اسام 
بود. حسين چليك معاون نخست وزير تركيه چندی قبل همان ادعا را تكرار كرده گفت: 

1. الياس واحدی، »تشكيل شورای بين المللی آذربايجانی های ايران در تركيه«، 1391، سايت مؤسسه مطالعاتی 
ابرار معاصر تهران:

http://www.tisri.org/Upload/Modules/Contents/asset0/013-tahli l%20hafteh-
Azarbaijan.p

2. داوود وفايی، »چالش های سياست خارجی تركيه«، 1390/9/2، به آدرس اينترنتی:
 http://boustan.blogfa.com/post.1845.aspx 

رهبران حزب عدالت و توسعه 
ترکيه نگران تقویت »هالل شيعه« 
هستند. البته باید یادآوری کرد 
که ادعای خطر »هالل شيعه« به 
رهبری ایران ابتدا از سوی مقامات 
اسرایيل مطرح گردیده و سپس 
پادشاه اردن آن را در محافل 
بين المللی بيان داشت. هدف از 
طرح این ادعا تشدید اختالفات 

مذهبی در جهان اسالم بود
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امريكا با تقويت بلوك شيعه در منطقه دچار اشتباه شديدی شد.1 
5.4. روابط ترکيه با اسراييل و فلس�طين: روابط تركيه و اسراييل نبايد جدا از روابط 
راهبردی اين دو با غرب ارزيابی گردد. تركيه اولين كشور اسامی  است كه رژيم اسراييل 
را در مارس 1949 به رسميت شناخت و با اين رژيم در سال 1950 روابط ديپلماتيك 
برقرار كرد. دو طرف با استفاده از اين روابط توافقنامه های متعددی را در دهه 80 و 90 
قرن بيستم منعقد كردند كه منجر به توسعه روابط نظامی، امنيتی، اقتصادی و سياسی 
بين دو طرف شد.2 اسراييل و تركيه روابط خود را در دهه 90 ميادی گسترش دادند و 
تركيه به يكی از نزديك ترين كشورها در حوزه پيرامونی اسراييل تبديل شد.3 در همين 
راس��تا پس از تنش كش��تي مرمره، با افزايش روابط اقتصادي ترك ها نشان دادند كه 
تمايلي به قطع يا كاهش گسترده روابط با اسراييل ندارند و روابط در حوزه سياسي بايد 
تا سطحي باقي بماند. تركيه عضو فعال ناتو و متمايل به حضور در ساختارهاي سياسي و 
نظامي غربي است. در اين حال اسراييل نيز شريك و همكار نهادهاي نظامي و سياسي 
غربي است. بنابراين عضويت و يا همكاري گسترده و تمايل مشترك تركيه و اسراييل در 
نهادهاي غربي به ويژه ناتو نمي تواند توأم با دشمنی دو طرف باشد. يعني تركيه نمي تواند 
هم دشمن اسراييل باشد و هم جايگاه مناسبي در نهادهاي سياسي و نظامي غربي داشته 
باشد. تركيه به روابط آشكار و پنهان اقتصادی، تجاری، نظامی  و اطاعاتی خود با رژيم 
صهيونيستی اس��راييل ادامه می دهد؛ زيرا در غير اين صورت مورد غضب امريكا، ناتو و 
اتحاديه اروپا قرار خواهد گرف��ت. تركيه نيز مانند دول مس��يحی و غربی از موجوديت 
اسراييل در مرزهای 1948 حمايت و بر تأس��يس دولت فلسطين در محدوده مرزهای 
اشغالی 1967 تأكيد می كند. ولی تاكنون از جنگ آزاديبخش ملت فلسطين كه الزمه 
آن ارسال تجهيزات نظامی  است خودداری و به حمايت لفظی و ديپلماتيك خود ادامه 
داده است. همان طور كه پيش از اين نيز اشاره شد دولت تركيه نخستين كشور در جهان 
اس��ام بود كه اقدام به برقراری رابطه با رژيم صهيونيستی كرد اما چون شهروندان اين 

1. سيد علی قائم مقامی، »نگاهی به سياس��ت های تركيه«، 1391، پايگاه تحليلی خبری ايران بالكان)ايربا( در 
سايت:

http://www.iranbalkan.net/view-11630.html
2. ايمن ابوناهيه، »روابط تركيه و اس��راييل«، خبرگزاری قدس، ترجمه مهدی ش��كيبايی، 1391/12/22، به 

آدرس اينترنتی: 
http://www.qodsna.com/NewsPage.aspx?newsid=33704

3. فرزاد رمضانی بونش، »متغيرهای دخيل در عادی سازی روابط تركيه با اسراييل، مركز بين المللی مطالعات 
  www.azariha. org:صلح، 1391، به آدرس اينترنتی
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كشور به دليل ماهيت اسامی  خود مايل به برقراری اين گونه روابط نبودند، دولت های 
وقت ترك همواره موضعی محتاطانه می گرفتند و در مواقعی كه روند س��ازش اعراب و 
اسراييل تشديد می شد، روابط ميان آنها نيز گرم تر می شد. ايجاد توازن در برابر قدرت 
ايران، عراق و سوريه از مهم ترين داليل نزديكی تركيه به اسراييل بوده است.1 تركيه و 
رژيم صهيونيستی در خاورميانه دارای هم پوشانی منافع در حوزه های حياتی امنيتی و 
نظامی  هستند و هر دو نيز نس��بت به محور مقاومت خصوصاً سوريه و عراق و جمهوری 
اسامی  ايران نگاه كامًا امنيتی و تقابلی دارند. چراكه ابتدا سوريه و عراق مأمن مخالفان 
و معارضان تركيه و اسراييل می باش��ند و گروه های كرد و مقاومت فلسطينی و لبنانی 
ضد اس��راييلی در آنجا حضور فعال دارند. در مورد جمهوری اسامی  نيز تركيه ايران را 
به عنوان رقيب اصلی منطقه ای خود می بيند كه قدرت و توازن منطقه ای را به نفع خود 
رقم زده است و در طرف ديگر جمهوری اسامی  ايران دشمن اصلی و ايدئولوژيك رژيم 
صهيونيستی می باشد كه هدفی جز نابودی اين رژيم ندارد. لذا ائتاف تركيه و اسراييل 
در منطقه در مقابل ائتاف ايران، عراق، سوريه، لبنان و فلسطين قرار می گيرد كه يك 
موازنه كاسيك را ايجاد كرده است؛ در اصل اين تهديد مشترك است كه منافع مشترك 
را خلق می كند و منجر به تشكيل ائتاف و ضد ائتاف می گردد. در اين ميان سوريه به 
دليل هم مرزی با تركيه و رژيم صهيونيستی بيش��تر در معرض تهديد قرار گرفته است 
و از طرف ديگر به دليل همين موقعيت ژئوپليتيك يك مهره اساسی در محور مقاومت 
محسوب می ش��ود؛ پس حمايت محور مقاومت را می طلبد. در نتيجه يك صف آرايی را 
در منطقه شاهد هس��تيم. عبداهلل گل، وزير وقت خارجه تركيه در اوايل سال 2005 با 
اسراييل ديدار كرد. اين نخستين ديدار يك مسئول عالی رتبه ترك از اسراييل از زمان 
به قدرت رسيدن حزب عدالت و توس��عه به ش��مار می آمد. اين ديدار دقيقاً پس از آن 
زمانی انجام ش��د كه رجب طيب اردوغان نخس��ت وزير تركيه از پذيرش آريل شارون، 
نخست وزير اس��راييل امتناع كرده و اقدامات شارون را عليه فلس��طينی ها »تروريسم 
دولتی« ناميده بود. در تاريخ اول ماه مه 2005، خود رجب طيب اردوغان، نخست وزير 
تركيه نيز برای نخستين بار پس از تصدی نخست وزيری، از اسراييل ديدار و اعام كرد 
كه اين ديدار با هدف بهبود روابط تركيه و اسراييل و مشاركت در تاش های صلح انجام 
شده است. اسراييل به گرمی  از اردوغان استقبال و سيلوان شالوم، وزير خارجه آن كشور 
نيز اظهار كرد كه اين ديدار نش��ان دهنده عمق روابط گرم و پايدار دو كشور است و در 

1. مروری بر روابط خارجی رژيم صهيونيستی، تهران، نداء زيتون، 1389، ص337-339. 
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همين زمينه، روزنامه اسراييلی  هاآرتص نيز نوشت: 
»ديدار اردوغان پس از ترور ش��يخ احمد ياس��ين و 
عبدالعزيز رنتيسی، كه روابط دو كشور به مدت يك 
سال تقريباً قطع بود، نوعی پيروزی برای ديپلماسی 
اسراييل به ش��مار می رود.« پس از آن روابط تركيه 
و اسراييل و همكاری های دو كشور ادامه يافت و بر 
همين اس��اس تركيه تاش كرد ديدگاه كشورهای 
اسامی  را به اسراييل نزديك كند.1 با اين حال تركيه 
طی يك دهه اخير به  ويژه پس از كش��تار وحشيانه 
اهالی غ��زه در س��ال 2008، ديپلماس��ی فعالی در 
قبال فلس��طين اتخاذ كرد و با تهيه يك برنامه عمل 
ديپلماتي��ك، فتح و حماس را در داي��ره توجه خود 
قرار داد و نيز برای تقويت موضع فلسطين در افكار 

عمومی  جهان به مقابله جويی آش��كار با رژيم صهيونيستی روی آورد. اوج اين تقابل در 
اجاس اقتصادی ژانويه 2009 داووس س��وئيس بود كه رجب طي��ب اردوغان با قاتل  
خواندن ش��يمون پرز، همتای اس��راييلی خود به علت قتل عام مردم غزه طی 22 روز، 
جلسه سخنرانی وی را ترك گفت. اين اقدام نخست وزير تركيه بازتاب وسيعی در جهان، 
به  ويژه در بين اعراب داش��ت به گونه ای كه از وی به مثابه قهرمان مبارزه با اشغال گری 
ياد كردند. به  دنبال آن، عب��داهلل گل، رئيس جمهور تركيه طی ديداری از عربس��تان و 
مذاكره با ملك عبداهلل، از مش��اركت حماس در تحركات سياسی فلسطين دفاع كرد و 
در نقد تجاوز به غزه بيان كرد كه اگر به غزه تعرض ش��د به  دليل اهمال رهبران غربی و 
عدم توجه به نصايح قديمی  و مستمر دولت تركيه در اين زمينه بود.2 اردوغان همچنين 
به طور آش��كار اقدامات اس��راييل در كرانه غربی و غزه را »تروريس��م دولتی« ناميد و 
همزمان درصدد برقراری روابط نزديك تری با رهبر فلسطينی ها برآمد. اما با سفر خود 
به اسراييل در ماه می  2005 و ادامه همكاری های نظامی، تسليحاتی و اطاعاتی اين دو 
كشور، نشان داد كه اس��ام گرايان تركيه در حال نزديك شدن به ديدگاه كماليست ها 

1. علی جنتی، تركيه و مسئلة فلسطين )از نگاه ديگران(، تهران، پژوهشكده تحقيقات راهبردی، 1390، پژوهش 
29، ص26-28.

2. محمد طاهری، »فلسطين در انگاره منافع ملی تركيه«، مطالعات فلسطين، تابستان 1391، ش17، ص45-
 .42

ترکيه و رژیم صهيونيستی در 
خاورميانه دارای هم پوشانی 
منافع در حوزه های حياتی 
امنيتی و نظامی  هستند و هر 
دو نيز نسبت به محور مقاومت 
خصوصًا سوریه و عراق و 
جمهوری اسالمی  ایران نگاه 
کاماًل امنيتی و تقابلی دارند. 
چراکه ابتدا سوریه و عراق مأمن 
مخالفان و معارضان ترکيه و 
اسرایيل می باشند و گروه های 
کرد و مقاومت فلسطينی و 
لبنانی ضد اسرایيلی در آنجا 

حضور فعال دارند
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هستند. لذا اسام گرايان تركيه در برخورد با اسراييل موضع گيری ايدئولوژيك خود را 
كنار گذاش��تند و موضع عمل گرايانه تری اتخاذ كردند.1 نتيجه آنكه دولت اسام گرای 
تركيه به  رغم لفاظی های خود عليه رژيم صهيونيستی هيچ گاه اقدامی  عملی برای مقابله 
با خش��ونت های آن انجام نداد و هر چند روابط ميان آنها در برخ��ی موارد دچار تنش 
شد، دولت تركيه با هدف حفظ منافع خود و اس��تمرار روابط دوستانه با امريكا هيچ گاه 
روابط خود را با اس��راييل قطع نكرد. در واقع، تركيه به دليل نياز خود به اسراييل )و در 
س��طح كان تر نيازمندی به غرب(، ناگزير اس��ت روابط خود را با اسراييل حفظ و برای 
عادی سازی روابط با اين رژيم تاش كند. اين نوع رفتار كنش گران تركيه، نشان دهنده 
درك آنها از س��اختار ژئوپوليتيك سياس��ت خارجی و تاش برای تنش زدايی از روابط 
دو كشور است.2 اين اقدامات نشان می دهد كه هر چند حزب عدالت و توسعه در ظاهر 
خود را حامی  آرمان فلسطين نش��ان می دهد، برای تأمين منافع ملی خود، مناسبات و 
پيوندهای خود را با اسراييل حفظ كرده است. به عبارت ديگر، رابطه اين دو كشور يك 
رابطه عميق اس��ت كه با وجود تغييرات سياسی در تركيه همچنان ادامه دارد؛ هر چند 
پس از به قدرت رسيدن حزب اسام گرای عدالت و توسعه نگرانی هايی در اين زمينه به 

وجود آمد. 

جمع بندی و نتيجه گيری 
الزمه درك سياس��ت خارجی و تحوالت اساس��ی تركيه و فراتر رفتن از تحليل های 
روزمره و تبيين چرايی اين تحوالت، مس��تلزم توجه به تحوالت دو، س��ه دهه اخير در 
درون تركيه و رشد جامعه مدنی در آن و همچنين تحوالت منطقه ای و بين المللی است. 
حركت به س��وی اقتصاد آزاد و تقويت جامعه مدنی و همزمان رش��د گرايش به سوی 
هويت اسامی، طيف های اجتماعی س��كوالر و ارتش تركيه، كه هويت مدرن تركيه را 
بر مبنای اروپامحوری تعريف كرده بودند، به حاش��يه راند و با به قدرت رس��يدن حزب 
عدالت و توس��عه تحوالت در سياس��ت داخلی و خارجی تركيه را اجتناب ناپذير نمود. 
دولت رجب طيب اردوغان در سال های گذشته به رغم مشكات موجود موفقيت های 
خوبی در زمينه مقابله با كماليس��ت ها و كاهش قدرت و به حاشيه راندن آنها به دست 

1. حسن نقدی نژاد، تعامل و تقابل اسام گرايان و كماليست ها در سياس��ت خارجی تركيه )2002-2007(« 
پژوهشنامه سياست خارجی ، ش19، 1387، ص43. 

2. رسول افضلی و افشين متقی، »بررسی و تبيين ژئوپليتيك اسام گرايی اعتدالی از سياست خارجی تركيه از 
سال 1995تا 2001«، روابط خارجی، س3، ش4، زمستان 1390، ص79. 
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آورده است. شايد بتوان گفت تاش حزب عدالت و توسعه در جهت تعديل تسلط تفكر 
و ساختارهای اقتدارگرای مبتنی بر كماليسم مهم ترين دستاورد سياسی اين حزب طی 
يك دهه گذشته بوده است؛ به نحوی كه جو سياسی كش��ور را در جهت دمكراتيك تر 
شدن ساختارهای سياس��ی تغيير داده اس��ت. در اين زمينه، حزب حاكم با استفاده از 
فشارهای اتحاديه اروپا و حمايت های امريكا دست به اعمال سياست هايی زده است كه 
نتيجه آن كاهش قابل توجه قدرت اقتدارگرايان به نفع دموكراسی خواهان بوده است.1 
بعد از قدرت يابی حزب عدالت و توسعه مهم ترين تغيير سياسی در تركيه، كاهش قدرت 
الئيك ها، كاهش قدرت نظاميان تركيه، كاهش قدرت تأثيرگذاران س��رمايه دار عمده 
تركيه در صحنه سياسی اين كش��ور و به موازات آن افزايش نقش و قدرت جماعتی ها، 
گروه های اسامی  و سرمايه داران متوسط تركيه بود. به موازات اين مسئله امكان رشد 
برای سرمايه داران كوچك و متوس��ط در آناتولی نيز فراهم شد و انحصار كان سرمايه 
قبلی در تركيه كه عمدتاً وابسته به سرمايه گذاران جهانی بود، شكسته شد. حزب عدالت 
و توسعه با توجه به سياست هويتی خويش و از س��وی ديگر سخت گيری های اتحاديه 
اروپا برای عضويت تركيه در آن اتحاديه، سياس��ت نگرش به شرق يا سياست خارجی 
چندجانبه يا آنچه سياست خارجی داود اوغلو تحت عنوان »عمق استراتژيك« می نامند 
را مدنظر قرار داد. عملكرد موفق سياسی و اقتصادی خوب حزب عدالت و توسعه، وجهه 
داخلی و بين المللی آن را افزايش داده و به ويژه مخالفت با سياس��ت امريكا عليه جنگ 
در عراق در سال 2003، مسئله ترك نشست »داووس« از س��وی اردوغان، حمايت از 
فلسطينيان در مقابل رژيم اسراييل و كاهش سطح روابط با اسراييل و همزمان افزايش 
مناسبات با كشورهای همسايه و جهان اسام به عنوان شاخص های تحول در سياست 

خارجی تركيه به منصه ظهور رسيد.
لذا با توجه به اي��ن تحوالت و با پي��روزی اردوغ��ان و حزب عدالت و توس��عه، مردم 
اسام گرای تركيه با اميدهای زيادی به افق تحوالت در آينده سياسی- اجتماعی تركيه 
نگاه می كردند. اين پيروزی در تحليل های اوليه بس��ياری از كارشناسان و متخصصان 
مسائل تركيه را بر اين باور سوق داد كه تركيه با ظهور اردوغان و حزب عدالت و توسعه 
به الگويی از حكومت داری در خاورميانه تبديل خواهد شد كه می تواند مدلی مطلوب از 
حكومت بومی  در خاورميانه باش��د. اما روند تحوالت در تركيه در زمينه های اجتماعی، 

1. هرمز جعفری، »گام های بلند تركيه در راه اصاحات داخلی«، مركز بين المللی مطالعات صلح، 1391:
 IPSC http://peace-ipsc.org
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سياس��ی و در محيط پيرامونی تركيه به گون��ه ای رقم خورد و پيش رف��ت كه در اين 
زمينه پرسشی نيز درباره مس��ير فعاليت های حزب عدالت و توسعه و آينده اين حزب 
و ديدگاه های آن مطرح می ش��ود و اين كه عملكرد حزب عدالت و توسعه در سال های 
گذش��ته نارضايتی هايی را در بين مردم ب��ه وجود آورده اس��ت. از اختافات اردوغان، 
نخس��ت وزير و عبداهلل گل رئيس جمهور،1 گرفته ت��ا ناتوانی دولت اردوغ��ان در مهار 
مشكات اقتصادی، تاش های دولت اردوغان برای تغيير قانون اساسی و دامن زدن به 
مسائل قوميتی و س��ركوب علوی ها، حمايت افراطی از اخوانی ها و سلفی ها در سوريه، 
زمينه های نارضايتی نخبگان اين كشور از دولت اردوغان را به وجود آورده است. در كنار 
اين مس��ئله چالش عمده تری برای حزب عدالت و توسعه پديدار ش��د. حوادث مالی و 
ارتشاء مالی در  هال بانك يك بانك معتبر تركيه كه تعدادی از اعضای ارشد حزب عدالت 
و توس��عه و حتی فرزندان تنی چند از وزرا در ميان افراد دستگير شده بودند، ضربه ای 
بر حزب عدالت و توس��عه وارد كرد. از اين رو اردوغان به س��رعت برای ترميم كابينه و 
جبهه گيری در قبال حوادث مالی كه در ده ساله گذش��ته بی سابقه بود تاش كرد و از 
آنجا كه حزب عدالت و توسعه در مقايسه با احزاب و دولت های پيش تر در مباحث فساد 
مالی دستشان آلوده نبوده است، و در مسائل و فساد مالی وارد نشده اند، به همين خاطر 
بحث  هال بانك ذهن ها را به اين سمت و سوق داده و سؤاالتی را مطرح كرد كه آيا عدالت 
و توسعه در مسير فعاليت های مخفی اقتصادی قرار گرفته است؟ در چنين شرايطی بود 
كه اردوغان اين حوادث را يك سناريو تعريف كرد كه از سوی »دولت در سايه« طراحی 
شده است. منظور اردوغان از »دولت در سايه« طرفداران نهضت و جريان فتح اهلل گولن 
بودند كه در بخش های مختلف امنيتی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی نقش فعالی دارند. 
فتح اهلل گولن و عدالت و توس��عه تا حدودی هم فكری هايی در ده سال گذشته داشتند 
و اكنون نقطه ش��كاف ديدگاه آنها پديدار ش��ده و اين باعث ايجاد اصطكاك در سطوح 
اجتماعی و سياسی برای عدالت و توسعه و مسئله گولن شد. همين مسئله سبب شد تا 
اردوغان درصدد محدود كردن دامنه فعاليت های اي��ن جماعت برآيد و به همين دليل 
در هفته های پايانی س��ال 1392 پارلمان تركيه اليحه ای را به تصويب رساند كه در آن 

1. سخنان عبداهلل گل رئيس جمهور تركيه با اين مضمون كه »دموكراسی فقط انتخابات نيست، بلكه دادن حق 
اعتراض به مخالفان نيز جزئی از دموكراسی است.« عاوه بر جلب توجه اكثريت مردم تركيه و به خصوص مخالفان، 

نشانگر وجود زاويه معنی دار بين اين دو رهبر )حزبی( نيز هست. 
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فعاليت مدارس غير انتفاعی وابس��ته به نهضت يا جماعت گولن را محدود می كرد.1 از 
طرفی، نام گذاری سومين پل استانبول به نام سلطان ياوز )بيرحم( سليم، حكايت از آن 
دارد كه دولت اردوغان كماكان و حتی بيشتر از گذشته، نمايندگی اهل تسنن اين كشور 
را بر عهده داشته و با علويان اين كشور همچنان چالشی جدی دارد. علويان اين نام گذاری 
را، تجسم امروز سليم در اردوغان و ادامه دهنده جنگ نيمه تمام ياوز عليه علويان دانسته 
و ادعا می نمايند كه اين نام گذاری برای آنان و كشورهای منطقه پيام داشته و ناشی از 
حاكميت ذهنيتی اس��ت كه كماكان به جنگ مذهبی اعتقاد دارد. شايان ذكر است كه 
سلطان سليم عامل كشتار بيش از پنجاه هزار نفر از علويان تركيه بوده و وی را به عنوان 
عامل جنگ مذهبی می دانند.2 بنابراين، اين عام��ل نيز به نوبه خود در بدنه اجتماعی و 
سياسی تركيه برای حزب عدالت و توس��عه چالش ايجاد كرد. در سياست خارجی نيز 
برخی از احزاب چپ، ملی گرا و... اعتقاد دارند كه دولت حزب عدالت و توس��عه با ادامه 
سياست اشتباه خود در سوريه عمًا تركيه را به باتاقی هدايت می نمايد كه می تواند به 
تجزيه تركيه منجر گردد. منتقدان دولت معتقدند كه اردوغان و تيم مجری سياست های 
حزب عدالت و توسعه، در خدمت امريكا و اسراييل هستند. احزاب مخالف حزب عدالت 
و توسعه می گويند دولت به اين س��ؤال كه چه هدف مشتركی اسراييل، تركيه، امريكا، 
س��لفی ها و... را در يك صف و در مقابل جبهه مقاومت قرار داده است، هنوز پاسخ نداده 
است. نكته ديگر آنكه در حالی كه دولت اردوغان با اوجاالن برای حل معضل كردی در 
حال مذاكره هس��تند، با وجود اين، دولت وی در زمينه مسائل كردی هنوز انتظارات را 
برآورده نكرده است. اگرچه بخشی از مشكات موجود ناشی از شرايط داخلی اين كشور 
و همچنين برخی حركات نابخردانه حزب پ.ك.ك بوده اس��ت، اما دولت مركزی اين 
كشور نيز در برخورد با مسئله كردها از يك روش مدون و با ثبات برخوردار نبوده است 
و اين امر خود يكی از عوام��ل مهم در مردد كردن مخالفان كرد ب��رای اعتماد به دولت 
مركزی و همكاری در جهت حل منازعه موجود بوده است؛ مسئله ای كه در شرايط فعلی 
نيز نگرانی و ترديد برخی از فعاالن سياسی در خصوص موفقيت مذاكرات موجود را به 
همراه داشته است. در واقع وقوع بيداری اس��امی  در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا 

1. سيامك كاكايی، »چشم انداز سياست های حزب عدالت و توسعه در تركيه، آزمونی بزرگ پيش روی اردوغان 
قرار دارد«، 12فروردين 1393، ديپلماسی ايرانی برگرفته از سايت:

http://www. irdiplomacy.ir/fa/page1930816
2. صادق ملكی، »وجود اعتراض های مدنی- سياس��ی در تركيه؛ اردوغان جان س��الم به در خواهد برد«، شنبه 

18خرداد 1392، ديپلماسی ايرانی، قابل دسترسی در سايت:
http://www.irdiplomacy.ir/fa/page 1916976
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زمينه دگرگونی سياسی گسترده ای در س��طح منطقه فراهم نمود. ناظرين منطقه در 
ابتدا به تمجيد از سياست های اردوغان در قبال تحوالت منطقه پرداخته و از او به عنوان 
بزرگترين برنده اين رخداد نام بردند. گذر زمان اما ورق را عليه اردوغان برگرداند. سقوط 
محمد مرسی نامزد مورد حمايت اخوان المسلمين در مصر، تضعيف موقعيت اخوانی ها 
در ليبی و تونس و پايدار ماندن بشار اسد در برابر بحران پيش آمده در سوريه به شدت بر 
اعتبار و موقعيت حزب عدالت و توسعه آسيب رساند. قمار اردوغان بر سقوط بشار اسد و 
پافشاری وی بر اين امر در حالی تداوم داشت كه حتی شماری از متحدين او در منطقه 
و جامعه بين المللی با رشد داعش در عراق و سوريه تلويحاً از اين خواسته دست كشيده 
و پذيرای ماندگاری اسد شدند. استواری بشار اسد صرفاً موجب تضعيف اعتبار جايگاه 
تركيه نگرديد بلكه مخاطرات اقتصادی فراوانی را به تركيه تحميل نمود. تا پيش از وقوع 
بحران در سوريه، اين كش��ور روابط اقتصادی گس��ترده ای را با تركيه داشت، اما ايجاد 
بحران موجب قطع تمامی  مناسبات طرفين گرديد. در عراق دولت اردوغان به حمايت از 
اقليت سنی و كردها در برابر دولت مركزی پرداخته و منجر به تنش بغداد- آنكارا شده 
است. در قبال ارمنستان، يونان و قبرس نيز همچنان معضات الينحل باقی مانده است. 
روابط تركيه با مصر و ايران نيز بر خاف گذشته نه چندان دور تضعيف شده و تركيه را 
به كشوری تنها در منطقه خاورميانه تبديل نموده است. برآورد رويكرد سياست خارجی 
اردوغان حاكی از آن است كه دولت وی هم اكنون بيش از هميشه از آرزوی وی مبنی بر 
احيای پروژه نوعثمانی گرايی دور شده است و شانس تحقق اندكی برای آن پيش بينی 
می گردد. عدم موضع گيری صريح در قبال داعش و طرح مباحثی چون حمايت اردوغان 
از جريان های تكفيری به شدت به وجهه او در س��طح جامعه تركيه و نزد افكار عمومی 
 بين المللی آسيب رس��اند. ممانعت اردوغان جهت حمايت از كوبانی در مقابل داعش و 
حمايت از اين گروه در سوريه اكنون اردوغان را در مظان اتهام حتی ميان حاميانش قرار 
داده اس��ت؛ به طوری كه جو بايدن معاون رئيس جمهور سابق امريكا صراحتاً از تركيه، 

امارات و عربستان سعودی به عنوان حاميان مالی و تسليحاتی داعش نام برده است. 


