
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها تجربه جدید در ترکیه؛ تقابل گفتمان
  محمود واعظی

 چکیده
سیاسی  ههای تاریخی، فرهنگ و حتی فلسفه و اندیش امروز حاوی بازیگران متعددی است که حوزه هترکی

رو درک تحوالت  ای و جهانی تأثیرگذارند. از این گیرند و در سطوح ملی، منطقه قرن بیستم را دربرمی
های تک متغیره و یا مبتنی بر روابط یک طرفه ممکن نیست. مقاله  این کشور با اتکاء به تحلیلجدید 

ها و  کند که در آن عرصه ها و نیز مناسباتی را مطرح می حاضر مراحل مختلف، منابع متنوع، چالش
ره گیری است. البته هنوز زود است که دربا گرا در حال شکل ،خاص یک دولت اسالم سیاست خارجی

خواص اصلی این سیاست خارجی سخن برانیم، اما مشخص است که گسترش روابط با جهان اسالم و نیز 
گری، جایگاه بلندی در آن خواهد داشت و بدین  هایی از عثمانی ها برای آشتی مجدد با جنبه کوشش

گرایی  لیتگرایی ترکی و یک م ای از اسالم توان آمیزه ترتیب منابع این سیاست خارجی جدید را می
 مأبانه ترکی دانست.  سنت

 ها کلید واژه
 گفتمان کمالیزم، گفتمان اسالم گراییترکیه، حزب عدالت و توسعه، 

                                      
 معاون پژوهشهای سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک 
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 درآمد

گررای عردالت و توسرعه برا     حزب اسالم

پیروزی در انتخابات پارلمانی ترکیه و متعاقب 

آن کسب آرای الزم برای انتخاب عبدا... گرل  

ور، توانسرت  به عنوان رئیس جمهور این کشر 

های ریاست جمهوری، برای نخستین بار مقام

وزیری و کنترل اکثریت پارلمان را بره  نخست

هرا  زمان در اختیار بگیرد. این پیروزیطور هم

با توجه به روحیه مسامحه ناپذیر نظامیان در 

ترکیه و همچنین سرنوشت ناخوشایند دولرت 

های ناهماهنگ با اصول کمالیسم در گذشته، 

از توانمنرردی برراالی ایررن حررزب در   حرراکی 

مدیریت و کنترل شررایط جراری اسرت. ایرن     

تحول مهم در عرصه سیاسری ترکیره موجرب    

شده است که ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه 

اروپا در روابط خرود برا ترکیره در برابرر یرک      

وضعیت متناقض گونه قرار گیرند. از یک سرو  

غرب در پی آن است که تجربه دموکراسی در 

ای موفرررش نشررران داده و  ترکیررره را تجربررره

گرایی نرم و معتدل در این کشور را بره   اسالم

مثابه الگویی برای جهان اسالم معرفی نمایرد  

و از سوی دیگر ایرن نگرانری وجرود دارد کره     

گرررای جدیررد در ترکیرره، بررا    دولررت اسررالم 

گیررری از فیررای موجررود، برره ترردری     بهررره

ا برخری  مناسبات داخلی و خارجی ترکیه را ب

 تغییرات غیرقابل بازگشت مواجه نماید.  

 ترکیه در دوران آتاتورک 

ترکیرره پررس از فروپاشرری امیراترروری   

هرای  عثمانی همواره دستخوش فراز و نشریب 

فراوان در صحنه سیاست داخلی شرده اسرت.   

مفرر  امیراتروری    ترکیه جدید حاصل ضعف

عثمانی بود که با ظهرور جنربش مشرهور بره     

های مصرطفی کمرال   و آموزههای جوان ترک

، ١٩٢٣پاشا، معررو  بره آتراتورک، در سرال     

سال رهبری آتاتورک بر  ١٥تشکیل شد. طی 

جمهوری ترکیه، تالش فراوان شد تا با تغییرر  

فرهنگ غربی  خط به التین و جایگزین کردن

سرنتی، هویرت    -به جرای فرهنرگ اسرالمی    

رو،  جدیدی از ترکیره شرکل گیررد. از همرین    

تاتورک حراکم کرردن راهبررد و    هد  اصلی آ

شرری الئیسررم و سکوالریسررم بررر ترکیرره،    م

محتوا کردن اسالم و منطبش نمودن آن برا   بی

 ١دولت مدرن ترکیه بود.

ایررن دوران اسررتفاده از روش همشخصرر

 -های غیر دموکراتیک و اقتدارگرایی سیاسی 

نظامی بود.  ترالش بررای غیرمرذهبی کرردن     

  مهم آتاتورک توان یکی از اهدا جامعه را می

تلقی کررد. در راسرتای غیرر مرذهبی کرردن      
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جامعه، آتاتورک اقدامات فراوانی انجام داد که 

 شود:   به بعیی از آنها اشاره می

 های مذهبی ممنوعیت استفاده از لباس

هرای اسرالمی در    ها و گرروه و فعالیت طریقت

 ؛١٩٢٥سال 

   جایگزین شدن تقویم میالدی به جرای

 ؛١٩٢8 تقویم هجری در سال

      تعطیلی رسمی روز یکشرنبه بره جرای

 روز جمعه؛

    برچیده شدن عبارات مذهبی از سرردر

 ؛١٩٢7اماکن عمومی در سال 

    در ١٩٣٢اعالم مصوبه دولت در سرال ،

راستای الزامی کردن قرائرت ااان و نمراز بره    

زبان ترکی و نگارش و انتشار قررآن بره زبران    

 .٢ترکی و...

 

یان در حکومت گرا پیشینه فعالیت اسالم

 ترکیه  

تروان گفرت کره هرد       در مجموع، می

تفکر کمالیسم جردا کرردن ترکیره جدیرد از     

های اسالمی، میراث تاریخی و موقعیرت   ریشه

اش بررود. طبیعرری بررود کرره دوران  جغرافیررایی

های افراطی اقتدار گرایی نظامیان و کمالیست

توانسرت پایردار باشرد. در     برای همیشه نمری 

گررا برا   دموکراسی راست، جنبش ١٩٥٢سال 

محوریت حزب دموکرات بره رهبرری عردنان    

سرال   8مندرس به قدرت رسرید و بره مردت    

حکومت کرد. در این دوره، اقدامات اصرالحی  

سازی به ویژه آزادسازی فعالیرت و دموکراسی

های دینی با استقبال گسرترده مرردم ترکیره    

مواجه شد. در این دوره، نظامیان که خرود را  

هررای آترراتورک مرری  و آرمررانحررافا اهرردا

هرای دولرت را مغرایر بررا    دانسرتند و سیاسرت  

دیدند، از کلیه ابزارهرا  های کمالیسم میآموزه

برای سقو  ایرن دولرت اسرتفاده کردنرد، ترا      

، برا کودترای نظرامی و    ١٩٦٠اینکه در سرال  

اعدام عدنان مندرس به عمر این دولت پایران  

گررا   مدادند. در این زمان، همه نیروهای اسرال 

در زیر چتر حزب دموکرات پناه گرفته بودند. 

گرایران آموخرت کره     این پیرروزی بره اسرالم   

دموکراسی ممکن است چارچوب برتری برای 

های آهنین کمالیسم حرکت و نفوا در دیواره

و حزب آن یعنی حزب جمهوری خرواه خلرش   

)به رهبری عصمت اینونو( و نهادهای نظرامی  

تبه در سایه قانون و طبقه بوروکراتیک عالی ر

ای باشد که هرگونه فعالیرت دینری یرا     اساسی

هرای  نژادی را ممنروع کررده اسرت. سیاسرت    

مندرس باعث شد تا تروازنی در سکوالریسرم   
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ترکیرره ایجرراد شررود و فیررای تنفسرری برررای 

گرایان فرراهم شرود. منردرس در برابرر      اسالم

ای را مطررح کررد کره در     گرایان گزینه اسالم

گرایان حتری در   شت و اسالمگذشته وجود ندا

های بعد هم نتوانستند آلترنراتیو دیگرری   دهه

وجو کنند. این گزینره عبرارت    برای آن جست

هرای  بود از این کره: در حرالی کره چرارچوب    

قانون اساسی سکوالر، از تروی  سیاسی اسالم 

هایی از مردم و  به صورت آشکار از سوی گروه

انرد در  تو کند، مری  احزاب اسالمی ممانعت می

هررا و سرراختارهای اجتمرراعی و فرهنگرری پایرره

بررا گسررترش ٣تغییررر و تحررول صررورت گیرررد.

هررای اجتمرراعی و فرهنگرری اسررالم    فعالیررت

گرایان، زمینه مناسبی بررای شرروع فعالیرت    

سیاسی آنها فراهم شرد. در چنرین شررایطی    

الدین اربکان، کره  ، نجم١٩7٠بود که در سال 

ین داشت، با المسلمرابطه تشکیالتی با اخوان

های اسالمی، حزب نظام ملی را تکیه بر آموزه

، حرزب سرالمت   ١٩7٢تشکیل داد و در سال 

ملی را جرایگزین آن کررد. ایرن حرزب طری       

هرای فعالیرت خرود در منراطش مختلرف       سال

ترکیه در میران مسرلمانان معتقرد گسرترش     

های آن پس از کودترای دوم  یافت، اما فعالیت

توقررف شررد و  ، م١٩8٠نظامیرران در سررال  

تبلیغات وسیعی علیه رهبرران و پیرروان ایرن    

 حزب، در جهت تخریب آنها صورت گرفت. 

چنرردگانگی قررومی، نررژادی و مررذهبی  

هرای   جویانره آرمران   ترکیه، رویکرد مسرالمت 

گرایان را تقویت کررد. زیررا    تحول خواه اسالم

هررای هررای دیگررر برره دلیررل پیامررد  گزینرره

تمامیرت  آمیزشان در عرصه وحدت و  مخاطره

ارضی ایرن جامعره بسریار دشروار و نراممکن      

هرای فکرری و   نمرود. بره مروازات فعالیرت     می

اجتمررراعی و سررریس اقتصرررادی نیروهرررای  

گرای ترکیه، احرزاب برا مشری اسرالمی      اسالم

رغم امکانات محردود بررای    کوشیدند، علی می

فعالیررت، سررهم خررود را در ایجرراد تحرروالت   

ننرد.  سیاسی، هر چند به شکل محدود، ایفا ک

گفتنی است که اسالم سیاسی در طول نیمره  

دوم قرررن بیسررتم در میرران احررزاب راسررت و 

سکوالر ترکیه از حیور تأثیرگذاری برخوردار 

رو برود کره احرزاب سره      بود. درست از همین

(، ١٩7٠گانه اربکان، یعنی حزب نظرام ملری)  

( و حررزب رفرراه ١٩7٢حررزب سررالمت ملرری)

تجربره   (، پا به عرصه وجود گذاشتند.١٩8٣)

هرای  احزاب یاد شده در زمینه ورود به برازی 

سیاسرری از قبیررل انتخابررات پارلمررانی یررا     

هرای  ها و نیرز مشرارکت در ائرتال    شهرداری
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حکررومتی، همررراه بررا پایبنرردی برره قواعررد    

 4دموکراتیک بسیار کم نظیر بود.

 

هششاا اولاد در فعالیششت  نقششس سیاسششت

 گرا   نیروهاا اسالم

اوزال،  اصررالحات اقتصررادی تورگرروت  

وزیر و رئیس جمهور فقیرد ترکیره، برا    نخست

استقبال گسرترده داخلری و خرارجی مواجره     

شد. اوزال توانست از تحوالت منطقه به ویرژه  

شرایط حاکم بر جنرگ ایرران و عررا  و نیرز     

هرای  فروپاشی شوروی و ارتبا  برا جمهروری  

را ببررد.   تازه اسرتقالل یافتره، حرداکثر بهرره    

این دوره موجرب شرد    اصالحات اقتصادی در

فیای سیاسی و فرهنگی جامعه ترکیه برازتر  

های اوزال تا زمان مرگش ادامه شود. سیاست

یافت و مردم ترکیه همواره از آنها بره عنروان   

آمیز در پیشرفت ترکیه یاد میگامی موفقیت

گرای رفراه   کنند. در دوران اوزال، حزب اسالم

 ٥به رهبری اربکان تشکیل شد.

نظر دارند  ن بر این نکته اتفا گرا تحلیل

های آزادسازی اقتصرادی اوزال در   که سیاست

هرای اقتصرادی    ، در تقویت بنیران ١٩8٠ هده

هررای اقتصررادی  گراهررا و ظهررور بنگرراه اسررالم

وابسته به آنها یا سرمایه سربز آنراتولی نقرش    

بسیار کلیدی داشرته اسرت. افرزون برر ایرن،      

های فرهنگری اوزال بره خصروص در     سیاست

ورد کرراهش محرردودیت مظرراهر اسررالمی  مرر

موجب رشد فعالیت اسالمی در جامعه ترکیره  

های فرهنگی خاص خود  شد. اوزال با سیاست

گرایران کررد. رشرد     خدمت زیادی بره اسرالم  

 ٢٦88التحصیالن مدارس امام خطیب از  فارغ

نفرر در سرال    ٣٩٩7٠، به ١٩7٣نفر در سال 

، افزایش پیدا کررد. همچنرین سراخت    ١٩88

، باعرث  ١٩8٠ همسجد طی ده ١٥٠٠نه ساال

بره   ١شد نسبت مساجد به جمعیت بره رقرم   

نفررر برسررد. افررزایش تعررداد    8٥7ازای هررر 

، بره  ١٩87مسجد در سال  ٥4٦٦7مساجد از 

و دادن  ١٩88مسجد در پایان سرال   ٦٢٩47

جلد قرآن  4٠٥7٩4٢مجوز چاپ برای انتشار 

هرای دولرت    توسط وزارت دیانت، جزء فعالیت

این تحروالت شررایط را بریش از      ٦بود.اوزال 

هرای سیاسری نیروهرای     پیش بررای فعالیرت  

 گرا فراهم ساخت.  اسالم

 

 موانع دولت اربکان 

در دوران حاکمیت اوزال، حزب اسرالم 

گرای رفاه به رهبری اربکان تشکیل شد و برا  

موفقیتی که در انتخابات پارلمانی کسب کرد، 
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تالفی برا  ، یک دولت ائ١٩٩٦توانست در سال 

مشارکت حزب راه راست )بره رهبرری تانسرو    

چیللر(، و نخست وزیری اربکان تشکیل دهد. 

گرا به قدرت از نگاه  دستیابی یک حزب اسالم

گران مسرائل ترکیره در آن زمران     اکثر تحلیل

رفرت.  دولرت    یک رویداد مهم بره شرمار مری   

های گسرترده داخلری بره    اربکان با کارشکنی

 ها و با مخالفتن و الئیکویژه از سوی نظامیا

های غربی مواجه شد. اکثرر کشرورهای   دولت

غربی حاکمیت یک حزب اسالمی بر ترکیه را 

با توجره بره شررایط منطقره و همجرواری برا       

تابیدنرد و لرذا   جمهوری اسالمی ایران بر نمی

مخالفت نظامیان به سقو  زود هنگام دولرت  

اربکان منجرر شرد کره برخری از آن بره نرام       

برنرد. دادگراه قرانون    ای سرفید نرام مری   کودت

اساسی ترکیه حزب رفاه را منحل کرد و نجم

الدین اربکان و رجب طیب اردوغان، به عنوان 

رئیس و معاون حزب رفاه زندانی شدند، ولری  

اربکرران پررس از مرردتی از زنرردان آزاد شررد و  

فعالیررت سیاسرری خررود را از سرررگرفت. کنررار 

جره بره   گذاشتن حزب رفراه از قردرت، برا تو   

های تنرگ نظرانره نظامیران در ترکیره     نگرش

ای  های غیر همسرو، از سرابقه   نسبت به دولت

طوالنی برخوردار بود و چندان عجیب به نظر 

آمد. به هر حال، این نکتره کره نیروهرای     نمی

مررذهبی  روزی  امررور سیاسرری را در دسررت  

ترین نگرانی نخبگان کمالیسرت از   گیرند، مهم

، بره  ١٩٢٣در سرال  زمان تاسیس جمهوریت 

های بعدی نخبگران   رفته است. نسل شمار می

غیر مذهبی طرفدار مشی کمالیسرم، همرواره   

به اسالم به عنروان یرک مرانع در راه اهردا      

نگریسرتند و آن را یرک    مورد نظرر خرود مری   

تهدید جردی نسربت بره حاکمیرت سیاسری       

 7کردند. مرکزی تلقی می

پس از انحالل حزب رفاه، حزب اسرالم 

ی فیرریلت برره رهبررری رجررایی کوترران  گرررا

تشکیل شد. نظامیان ترکیه ظهور این حرزب  

را نیز تحمل نکردند و دادگراه قرانون اساسری    

ترکیه حرزب فیریلت را غیرقرانونی و منحرل     

اعررالم کرررد. در ایررن زمرران میرران دو گررروه،  

کاران حزب به رهبری رجایی کوتران  محافظه

ه طلبان حزب به رهبری عبدا... گل کو اصالح

خود از نزدیکان اربکان بود، در ارتبا  با فهرم  

اسالم و تفسیر و برداشرت از آن در خصروص   

مسائل سیاسی و فرهنگی روز جامعه ترکیره،  

نظر به وجود آمد. این امرر منجرر بره    اختال 

تشکیل دو حزب اسالمی سعادت برا گررایش  

کارانه به رهبری رجایی کوتان و های محافظه
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طلبانره  ا گرایش اصالححزب عدالت و توسعه ب

 به رهبری اردوغان و عبدا... گل گردید.  

 

 پیرولا حزب عدالت و توسعه 

مشکالت اقتصادی ترکیه و ضعف دولت

هررا موجررب شررد کرره انتخابررات زود هنگررام   

، برگزار شود. در ایرن  ٢٠٠٢پارلمانی در سال 

زمرران حررزب عرردالت و توسررعه در انتخابررات  

هرایی  یرت هرا موفق برخی از مناطش شهرداری

کسررب کرررده بررود و در شررهرداری اسررتانبول 

عملکرد بسیار خوبی ارائه داده برود. عملکررد   

گرایانره ایرن حرزب    موفش و شعارهای اعتردال 

موجب شد ترا در انتخابرات پارلمرانی نروامبر     

، پیروزی چشمگیری نصریب آن شرود.   ٢٠٠٢

درصد آرا،  ٢/٣4این حزب موفش شد با کسب 

رلمرران را برره کرسرری پا ٥٥٠کرسرری از  ٣٥٣

دست آورد و بدون نیراز بره ائرتال  برا سرایر      

احزاب اقدام به تشکیل دولت کرد. مشی ایرن  

دولت پس از به قدرت رسیدن در ارتبرا  برا   

روی مسائل داخلی و خارجی اعتردال و میانره  

 بوده است. 

در ارتبا  با مسائل دینری و اسرالمی، دولرت    

اردوغان تالش کرده اسرت بره تردری  مشری     

سررم در دولررت ترکیرره را کرره برره منزلرره  الئی

باشررد، برره سرروی  مخالفررت بررا مررذهب مرری 

سکوالریسرررم و قبرررول مرررذهب در حررروزه  

 خصوصی افراد جامعه سو  دهد.  

هر چند دولت اردوغان تالش کرد با در پیش 

ها  گرفتن مشی اعتدال، با نظامیان، کمالیست

و مخالفین خود درگیر نشود، اما با اتمام دوره 

ی احمد نجدت سزر  و مطررح  ریاست جمهور

شرردن نررامزدی عبرردا... گررل از سرروی حررزب 

عدالت و توسعه، بررای کسرب مقرام ریاسرت     

جمهرروری، احررزاب الئیررک و نظامیرران برره    

مخالفت با ایرن امرر برخواسرتند. نماینردگان     

گیری در پارلمران  احزاب الئیک در زمان رأی

جلسه را ترک کردند و بدین ترتیب، چالشری  

اسی ترکیه پدید آمد کره  جدی در صحنه سی

به انحالل پارلمران و برگرزاری انتخابرات زود    

هنگام منجر شد. با این همه، حزب عردالت و  

نیرز   ٢٠٠7توسعه در انتخابات پارلمانی ژوئیه 

 گیری دست یابد.   توانست به پیروزی چشم

 

 علل پیرولا مجدد در انتخابات  

گرران پیرروزی حرزب عردالت و      برخی تحلیل

را برره دلیررل ضررعف  ٢٠٠٢ال توسررعه در سرر

های پیشرین در مردیریت ترکیره، یرک      دولت

حادثرره اتفرراقی قلمررداد کردنررد. امررا پیررروزی 
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گرایان حزب عدالت و توسرعه در   مجدد اسالم

انتخابات پارلمرانی اخیرر و موفقیرت آنهرا در     

تصاحب کرسی ریاست جمهوری را باید یرک  

تحول سیاسی و اجتماعی عمیرش تلقری کررد    

پیررام آن از یررک سررو، مررردود کرره مهمترررین 

دانسررتن مشرری کمالیسررم و انحصررارطلبی    

هرررا و از سررروی دیگرررر، پرررذیرش   نظرررامی

هایی است که برا باورهرای فرهنگری،     سیاست

دینرری، سررنتی و هررویتی مررردم سررازگاری    

بیشتری دارد. حزب عدالت و توسعه برا همره   

هایی که از سروی احرزاب    ها و چالش مخالفت

وانست در انتخابرات  رقیب با آنها مواجه بود، ت

درصررد از کررل  ٥/4٦، برریش از ٢٠٠7ژوئیرره 

درصرد   ١٢آرای مردم را کسرب کنرد؛ یعنری    

، از مقبولیرت  ٢٠٠٢بیشتر از انتخابرات سرال   

 ٥عمومی برخوردار شرد و بره لحراع تعرداد،     

میلیون رأی بیشتر کسب کررد و موفرش شرد    

کرسری پارلمرران را بره خررود اختصرراص    ٣4١

 ٩٩ش برا کسرب   خواه خل دهد. حزب جمهوری

و حزب اقردام ملری برا    کرسی در جایگاه دوم 

کرسرری در جایگرراه سرروم قرررار    7٢کسررب 

گرفتند. بعیری از احرزاب قدرتمنرد گذشرته     

مانند مام میهن و راه راسرت نتوانسرتند وارد   

پیررروزی حررزب عرردالت و   پارلمرران شرروند.  

توسعه از این منظر نیز حائز اهمیت است کره  

استان  8٣تان از اس 7٣این حزب توانست در 

ترکیه باالتر از دو حزب رقیب خود قرار گیرد. 

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه آرای این حزب 

درصد کل آرا بود و  ٥٠استان بیش از  ٣٩در 

توانست بیشرترین درصرد آرا را  در برخری از    

های کردنشین جنوب شر  ترکیره بره   استان

حزب عردالت و توسرعه    8خود اختصاص دهد.

یررن دوره دولررت، پارلمرران و ریاسررت کرره در ا

جمهوری را در اختیار دارد، با قدرت بیشتری 

های خود را به پریش  تواند اهدا  و برنامهمی

ببرد. پیروزی قراطع ایرن حرزب در انتخابرات     

 ٥های اخیر ریشه در عملکرد موفش و سیاست

هرای  سال گذشرته دولرت اردوغران در حروزه    

دولت در  رسد مختلف دارد. اکنون به نظر می

شرررایط جدیررد بررا قرردرت بیشررتری بتوانررد   

بخشرد. بررای    های خرود را اسرتمرار    سیاست

ها، برخی از آنهرا را کره    آگاهی از این سیاست

باشند، مرورد   از اهمیت بیشتری برخوردار می

 توجه قرار خواهیم داد. 

 

 هاا اقتصادا سیاست

، که دولرت اردوغران بره    ٢٠٠٢در سال 

ی وضعیت اقتصرادی  قدرت رسید، ترکیه دارا

 نامناسبی بود. دولت اردوغان با اتخاا سیاست

سرازی،  اصالحات اقتصادی از جمله خصوصی

تعامل بیشتر در روابط خارجی و همراهری برا   

سررال  ٥اقتصرراد جهررانی، توانسررت در مرردت 
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تحروالت مهمری در اوضراع اقتصرادی ترکیرره     

ایجاد کند و با تقویت اقتصاد ترکیره، رضرایت   

هرا و   کند. برخری از سیاسرت   عمومی را جلب

های اقتصادی دولرت اردوغران را مری   عملکرد

 : ٩توان به شرح زیر فهرست کرد

    جذب سرمایه خرارجی از طریرش

های اقتصادی، بره ویرژه   سازی بنگاهخصوصی

در عرصرره صررنایع مرررتبط بررا نفررت و گرراز،   

 بانکداری و بنادر بزرگ؛   

  کنترل مؤثر تورم و تک رقمی کردن آن

درصررد  ٣/٩برره  ٢٠٠4م در سررال )نرررت تررور

سررال  ٣٠کرراهش یافررت کرره ایررن رقررم طرری 

سابقه بروده اسرت.   گذشته در تاریخ ترکیه بی

های آغازین سده جدیرد   در حالی که در سال

میالدی نرت تورم در ترکیه سره رقمری بروده    

 است(،

   درصد؛ ١٠کاهش نرت بیکاری تا 

    افررزایش ارزش پررول ترکیرره )لیررر( در

 جی؛مقابل ارزهای خار

       افزایش درآمد سررانه ملری ترکیره بره

 دالر؛ 74٠٠حدود 

    استمرار رشد تولید ناخالص داخلی بره

 های اخیر؛ درصد در سال ٦صورت معدل 

  افزایش صادرات؛ 

       جلب اعتماد بانرک جهرانی و صرندو

المللی پول با در پیش گررفتن اصرالحات   بین

اقتصررادی و اسررتراتژی توسررعه صررادرات برره  

های کم بهره از ایرن نهادهرای   منظور اخذ وام

 بین المللی؛

    پررذیری افررزایش تعهررد و مسرر ولیت

 نهادهای دولتی و عمومی در برابر شهروندان؛

  کاهش محسوس فساد اداری و مالی در

  ١٠بدنه حکومت.

 

 هاا داخلی:  سیاست

دولت اردوغان تالش کررد در سیاسرت   

داخلی خود از یکسویه نگرری پرهیرز کنرد و    

های مختلف را نیز البات گروهها و مطخواست

مدنظر داشته باشد. ایرن دولرت ترالش کررد     

های اعالمی خود را مبنی برر رعایرت   سیاست

حقو  بشر و حرش شرهروندی، لغرو مجرازات     

هرای  اعدام، تأکید برر رعایرت حقرو  اقلیرت    

هرای جنسریتی و   قومی و دینی، رفع تبعریض 

کاهش نقش نظامیان در حکومت و مس ولیت

را  تا حد امکران تحقرش بخشرد.    های اجرایی 

هرا باعرث شرد ترا افکرار      اجرای این سیاسرت 

عمومی، دولت اردوغان را دمروکرات و قرانون  

گرا تلقی کند. کادرهای ارشد حزب عردالت و  
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هرای  دانستند که سیاست توسعه به خوبی می

های گذشته دو گروه از  ها طی سالکمالیست

 جامعه ترکیه را به شدت ناراضی کرده اسرت؛ 

ایررن دو گررروه عبررارت بودنررد از کردهررا و     

هرای مرذهبی. انجرام اصرالحات توسرط      توده

های ناراضی به سوی  اردوغان در گرایش گروه

 حزب عدالت و توسعه تاثیر بسزایی داشت.

هرای  مخالفت کردها، که از سوی دولت

شردند، در  های کوهی نامیرده مری  قبلی ترک

های مزبور کراهش پیردا کررد.     نتیجه سیاست

اعمال این سیاست در انتخابرات اخیرر    هنتیج

ای کره حرزب عردالت و    تبلور یافت، به گونره 

توسررعه بیشررترین آرای خررود را در منرراطش  

کردنشین و مناطقی کسرب کررد کره اقلیرت    

هرای مرذهبی(،   ها و طریقتهای دینی )علوی

کننررد. دولررت اردوغرران در آنهررا زنرردگی مرری

نخستین دولتی بود که طی چند دهره اخیرر   

العرراده را در منرراطش کردنشررین حالررت فررو 

ترکیه لغو کرد،  اما در عرین حرال در مقابرل    

طلبانره کردهرا بره شردت     های جداییگرایش

 ١١ایستاد.

دولت اردوغان ضمن مخالفت برا اسرالم   

رادیکال، از تمایالت اسالمی جامعره حمایرت   

کند. برای مثال، حجاب اسرالمی برانوان و   می

خطیب از جملره   فعالیت مدارس مذهبی امام

موضوعاتی است که مورد حمایت دولرت مری  

هرا  باشد. اما نهادهای قانونی تحت نظر الئیک

های اصالحی دولت همواره مانع اجرای برنامه

اند. در مجموع، از جمله در دو مورد فو  بوده

برر اثرر اصرالحات صرورت      توان گفت کره  می

گرفته در ترکیه، شورای امنیرت ملری ترکیره    

د دهره گذشرته هردایت کننرده     که طری چنر  

اصلی سیاست خارجی ترکیره بروده اسرت، از    

یک نهاد دارای قردرت خراص بره یرک نهراد      

صرفاً مشورتی تبدیل شرده و نقرش و حیرور    

نظامیرران در آن کرراهش پیرردا کرررده اسررت.   

برخال  گذشته، دبیر کل این شورا را شخص 

کند. افزون  نخست وزیر و نه ارتش تعیین می

ت حقوقی و قانونی، نهادهرایی  بر این، اصالحا

ها و رادیو و تلویزیون ترکیه را  همچون دادگاه

نیررز تحررت تررأثیر قرررار داده اسررت. ترکیرره    

های ششم و نهم کنوانسیون اروپرایی   پروتکل

حقو  بشر را امیا کرده و براساس آن ضرمن  

لغررو حکررم اعرردام، اسررتقالل قرروه قیررائیه را  

عیت افزایش داده است. افزون بر این، در وضر 

هررای  العرراده اعررالم شررده در اسررتان    فررو 

کردنشررین، برره بهانرره مبررارزه بررا تروریسررم   

هرای امنیتری    تجدیدنظر شده، با حذ  دادگاه
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از قدرت پلیس و نظامیان کاسرته شرده و بره    

قیررائیه افررزوده شررده اسررت. در  هقرردرت قررو

ای  وضعیت کردها نیرز بهبرود قابرل مالحظره    

د حاصل شده است. وضعیت اضطراری در چن

استان جنوب شرقی کره طری چنردین سرال     

ادامرره داشررت، لغررو شررده و اجررازه پخررش    

های رادیویی و تلویزیونی به زبان کردی  برنامه

)برای اولین برار در تراریخ جمهروری ترکیره(     

١٢داده شده است.
 

 بالسالا هویت ملی و اسالمی

در زمرران جنررگ سرررد، ترکیرره هویررت  

 سیاسی خود را به عنوان جزئی از بلوک غرب

و در تقابل با اتحاد جمراهیر شروروی تعریرف    

ها تالش کرد. بعد از جنگ سرد، کمالیستمی

کردند پران ترکیسرم را جرایگزین کمالیسرم     

های طوالنی، عمالً مردم کنند. با گذشت سال

های مختلف از جمله انتخابرات  ترکیه با روش

هرا برگرفتره   اخیر نشان دادند که این سیاست

باشد و بره همرین   نمیاز فرهنگ غنی ترکیه 

دلیل رغبتی به آن نشان ندادند و همواره بره  

دنبال احیرای فرهنرگ اسرالمی بررای مررهم      

هررای هررویتی خررود بودنررد. نهررادن بررر زخررم

بنابراین، گرایش به اسالم به عنوان مهمتررین  

گزینه همواره در جامعه ترکیره مطررح بروده    

هررا  هررای هررویتی کمالیسررت سیاسررتاسررت. 

را ناراضرری کرررده بررود:  حررداقل چهررار گررروه

هررررا و گرایان،کردهررررا، علرررروی  اسررررالم

گرایان)که در صدد احیرای خالفرت    نوعثمانی

 اسالمی هستند(.  

مردم ترکیه اصوالً خواهان حفا هویت 

باشند. حیور اتباع تررک در  اسالمی خود می

برخی از کشرورهای غربری و تأکیرد آنران برر      

حفا فرهنگ خود و رعایرت شرعائر اسرالمی    

شران مری   ای از اصالت فرهنگی و دینینمونه

باشررد. تحرروالت جهررانی و برراز شرردن فیررای 

گذشررته، زمینرره  هسیاسرری ترکیرره در دو دهرر

مناسبی را بررای تیرعیف تفکرر کمالیسرم و     

مطالبات جدید در جامعه بره وجرود آورد. بره    

قدرت رسیدن اوزال با مشی کامالً اقتصادی و 

دولت ائتالفی حزب رفاه بره نخسرت وزیرری    

ای برای تحوالت آتی برود. هرر   ربکان، مقدمها

هرا  چند دولت اربکان با کودتای سفید الئیرک 

گرایی در افکار عمرومی  متوقف شد، اما اسالم

مردم نه تنها خاموش نشرد بلکره همرواره در    

و  ٢٠٠٢حال پیشررفت برود. انتخابرات سرال     

پیروزی حزب عدالت و توسعه، انعکراس نروع   

 اشد.  بمطالبات جامعه ترکیه می
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حزب عدالت و توسرعه همرواره ترالش کررده     

گررای  است با استفاده از تجربه اسال   اسالم

خود در دولرت و موانرع موجرود در نهادهرای     

هررای الئیررک ترکیرره و همچنررین حساسرریت 

برخی کشورهای غربی نسربت بره حاکمیرت    

دولت اسالمی در ترکیره، تعریرف جدیردی از    

ارائره  اسالم سیاسی متناسب با شرایط ترکیه 

دهد تا با کمترین مزاحمت در مسیر حرکرت  

خود مواجه شود. به همین جهت، این حرزب  

سعی کررده اسرت از اسرالم رادیکرال فاصرله      

هرایی را  بگیرد و در مقابل، کلیه اقشار و گروه

به سوی خود جلب کنرد کره مخرالف اسرالم     

نیستند. این حزب سعی کرده است با پذیرش 

ی متعرددی را در  هرا ها، گررایش انواع اندیشه

 خود جای دهد.  

در انتخابات اخیرر پارلمرانی ترکیره، دو    

گرا از یک سو و طرفداران الئیسم جبهه اسالم

و کمالیسم از سوی دیگرر، برا همره امکانرات     

آرایی کرده بودند. خود در مقابل یکدیگر صف

نتای  انتخابات نشان دهنده این واقعیت است 

ا انتخابرات  که مردم ترکیه حتی در مقایسه بر 

درصررد بیشررتر برره حررزب   ١٢، ٢٠٠٢سررال 

عدالت و توسعه رأی دادند. رأی قاطع به ایرن  

تفکر به معنی افول تدریجی تفکرر کمالیسرم   

باشد که ایرن خرود بیرانگر آن اسرت کره      می

تواند از پایگراه مردمری   الئیسم در ترکیه نمی

برخوردار باشد. تردیدی نیسرت کره اقردامات    

سررال گذشررته در   دولررت اردوغرران در پررن  

راستای احیای هویت اسالمی جامعره ترکیره،   

در پیروزی مجدد این حزب در انتخابات اخیر 

 نقش بسزایی داشته است.

 

 اتخاذ رویکرد اعتدالی 

قدرت ارتش و نفروا نهادهرای الئیرک،    

ریشرره در تأسرریس جمهرروری ترکیرره دارد و  

های گذشته نشان داده اسرت کره   تجربه دهه

دون توجه به آرای مرردم و  ارتش در مواقعی ب

حتی از طریش کودتا، امور را به سمت دلخواه 

تروان بره   کند. برای نمونه، میخود هدایت می

صدور بیانیه شدیدالحن ارتش و اقردام حرزب   

خررواه خلررش در تحررریم جلسررات   جمهرروری

پارلمان در بررسی نامزدی عبردا... گرل بررای    

ریاست جمهوری اشاره کرد که در نهایت بره  

الل پارلمان، دولت و انتخابات زود هنگرام  انح

توانرد فشرارهای ارترش و    منجر شد. آنچه می

نهادهای الئیک را خنثی کنرد، ترداوم مشری    

باشد. دولرت  های مردمی میاعتدال و حمایت

روی گیررری از مشرری میانررهاردوغرران بررا بهررره
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تالش کررد ترا در برابرر نهادهرای الئیرک برا       

رگیررری و احتیررا  بیشررتری رفتررار کنررد و د

مقابله با این نهادهرا، بره ویرژه ارترش، را بره      

حداقل ممکن برساند؛ حتی با اعمال برخی از 

ها سعی در جلب اعتمراد آنهرا نمرود.    سیاست

این موضوع از این حیث در جامعه ترکیه مهم 

است که همواره مردم از یک سو از درگیرری  

باشرند و از سروی   ها نگران میدولت و نظامی

هش نقررش ارتررش در حکومررت  دیگررر از کررا

 کنند.استقبال می

دولررت اردوغرران در دوره اول حکومررت 

گرایری را در سرر لوحره    خود، پرهیز از افررا  

های خود قرار داده بود. این اقدام باعث برنامه

های مخرالف  شد بسیاری از اتهاماتی که گروه

آوردنرد و امیردوار   به دولت اردوغان وارد مری 

ا کمک ارتش و نهادهای وسیله ببودند تا بدین

هرای آن شروند،   الئیک مانع از اجررای برنامره  

خنثرری گررردد. حررزب عرردالت و توسررعه در   

انتخابات پارلمرانی اخیرر بررای اثبرات مشری      

نفر از نمایندگان حزب در  ١٥٦اعتدالی خود، 

های تند داشرتند،  پارلمان قبلی را که گرایش

از فهرست نامزدهای حزب حذ  کرد و چهره

خص سیاسی، دانشگاهی و تکنوکرات های شا

باشررند، روی مرریرا کرره معرررو  برره میانرره  

   ١٣جایگزین آنها ساخت.

های قومی مشی اعتدالی دولت در قبال اقلیت

هرای سرالم برا    و مذهبی و اسرتفاده از چهرره  

ای و تفکرات سازنده و کسرب اعتبرار منطقره   

المللی به همراه حمایرت مرردم، ایرن برار     بین

ارتش با دولت شده است. راجرع  مانع از تقابل 

به مشی اعتدال و پرهیرز از تقابرل در اسرالم    

در راستای دست یابی نیروهای گرایان ترکیه، 

مهرم   هاکرر ایرن نکتر    گررا بره قردرت،    اسالم

اسالم گرایان در روش خرود   ضروری است که

وجه حاضر نبودند به خشونت متوسرل   به هیچ

مس له مهم، روش دسرت یرابی حرزب     شوند.

ه به قدرت و مهمترر از همره روش کنراره    رفا

گیررری آنهررا از قرردرت بررود. بنررابراین، اسررالم 

سیاسری هرگرز کوشرش نکررد برا توسرل بره        

خشونت  به قدرت دست یابد و یا با توسل به 

زور در قدرت باقی بماند و یا هنگام حیور در 

 ١4حوزه قدرت، با زور دست به تحول بزند.

رویکرد معتدل حزب عردالت و توسرعه   

و در آغاز سرال   ٢٠٠7های پایانی سال  در ماه

، بررا توجرره برره رفتارهررا و اقرردامات     ٢٠٠8

طرفداران دولت الئیک، تا حردودی از مسریر   

روی خارج شد. دلیل این امر از یک سرو   میانه
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اشتغال ارتش به سررکوب نیروهرای پ.ک.ک   

در شررمال عرررا  و سررکوت کامررل آمریکررا در 

یاسرت  س هحمایت از حیور نظامیان در صحن

بود و از سوی دیگر این که نیروهرای الئیرک   

با وجود ضعف همه جانبه در سیاست ترکیره،  

گرایانره   باز هم دست از اقردامات ضرد اسرالم   

ترین اقردام آنهرا    داشتند. مشخص خود بر نمی

دادخواست دادستان کل ترکیره علیره حرزب    

عدالت و توسعه بود که بر مبنای آن، عالوه بر 

هرای ایرن    فعالیرت  درخواست ممنروع شردن  

حزب، از دادگاه قانون اساسی خواسرته شرده   

نفر از اعیای حزب حاکم ترکیره از   7١بود تا 

جمله عبردا  گرل، رئریس جمهرور و رجرب      

طیب اردوغان، نخست وزیرر ایرن کشرور بره     

سال از مشاغل دولتی محروم شروند.   ٥مدت 

دادگاه قانون اساسی هم تصمیم گرفت به این 

د. ایرن کوشرش آشرکارا    شکایت رسیدگی کن

سیاسی و نه حقوقی، از سوی عناصر الئیرک،  

البته با واکنش انتقادی اروپرا )انتقراد مجمرع    

هررا برررای  پارلمررانی شررورای اروپررا از کوشررش

انحالل حزب عدالت و توسعه( و واکنش سرد 

آمریکا )دولت بروش( مواجره شرد. کانردولیزا     

رایس، وزیر خارجه آمریکا، در واکنش به ایرن  

ام عناصر الئیک، آن را بره لحراع حقروقی    اقد

دارای نقص و ایراد و دارای اسرتدالل ضرعیف   

شررود برخری از مشرراوران   دانسرت. گفترره مری  

رایررس او را برره حمایررت مالیررم از اردوغرران   

 ١٥اند. ترغیب کرده

، ٢٠٠8رسد در ابتدای سرال   به نظر می

رهبررران حررزب عرردالت و توسررعه برره دلیررل  

برره ایررن  موقعیررت ضررعیف نیروهررای الئیررک

اند که الزم اسرت اقردامات    بندی رسیده جمع

تری در برابر آنها اتخاا شود و نمونره آن   قاطع

واکنش قدرتمندانه و شدیدی بود کره دولرت   

در برابرر عناصرر الئیررک دخیرل در ایرن کررار     

  ١٦صورت داد. 

هرای اولیره الئیرک،     واقعیت آن است که نسل

انررد. آنهررا  دیگررر برراز تولیررد اجتمرراعی نشررده 

گرایانه شبه مردرن و   ای از باورهای جزم یزهآم

هرای جروان    رفتارهای سرخت بودنرد. الئیرک   

هررای رفترراری   روحیررات گذشررته و شرریوه  

شان را ندارند. این نسل، تجارب، عقاید  اسال 

های گذشرته را از دسرت داده اسرت و     و رویه

توان و تمایل بازگشت به الئیسریزم آتراتورک   

، آنهررا وزن را نیررز نرردارد. امررا در عررین حررال 

سیاسی قابل توجهی نیز به دست  –اجتماعی 

هرای سیاسری    اند. آنها در مقابل تروده  نیاورده

ای  شررده، نیررروی اجتمرراعی قابررل محاسرربه  
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نیسررتند. برردون زمینرره اجتمرراعی مناسررب،   

هرای سروخته    نخبگان سیاسی الئیک به مهره

شروند و حمایررت از آنهرا بره نتررای      بردل مری  

شرود   ی منجر نمیهای غرب مفیدی برای دولت

ترر دولرت    و شاید همین، رمز مواضع جسورانه

اردوغرران در برابررر آمریکررا باشررد؛ مواضررع     

ای که در جریان حمله نظامی اخیرر   جسورانه

ترکیه به شمال عرا  تجلی بیشتری یافت، به 

هرای ولرو    نحوی که ترکیه اعالم کرد مالقرات 

معدود راس ویلسون، سفیر آمریکا در آنکرارا،  

ان کرد اپوزیسیون را حمایت از گرروه  با رهبر

 کند.   پ.ک.ک تفسیر می

 

  ترکیه سیاست خارجی

گیرری دکتررین تررومن در سرال      شکل

، مبنی بر کمک به یونران و ترکیره در   ١٩47

برابر گسترش نفوا اتحراد جمراهیر شروروی،    

و  ١٩٥٢ورود ترکیررره بررره نررراتو در سرررال   

مندی این کشور به عیویت در اتحادیره   عالقه

های طوالنی در زمره  ا، ترکیه را برای سالاروپ

متحدین آمریکا قررار داده برود. پیمران نراتو،     

نمرراد سررازمانی اتحرراد آمریکررا و ترکیرره در   

رفت. فروپاشی  مواجهه با شوروی به شمار می

، محیط استراتژیک ١٩٩١شوروی در دسامبر 

ای  جدیدی را در منطقه ایجاد کرد، بره گونره  

هرا   اختال  دیردگاه که در حال حاضر  برخی 

میررران آمریکرررا و ترکیررره از یرررک سرررو و   

های اتحادیه اروپرا بررای عیرویت     تراشی مانع

ترکیه از سوی دیگر، موجب تیعیف رویکررد  

 ترکیه نسبت به غرب شده است. 

 

 سیاست نگاه به شرق

، برا رسریدن اربکران بره     ١٩٩٦در سال 

وزیری، وی تالش کررد سیاسرت   مقام نخست

یگزین سیاسرت نگراه بره    نگاه به شرر  را جرا  

غرب ترکیره کنرد. در  دوران اربکران، روابرط     

ترکیه با کشرورهای اسرالمی توسرعه یافرت و     

های دولرت او تشرکیل اجرالس    حاصل تالش

 –دی »کشور اسالمی تحرت عنروان    8سران 

گیرری از  بود. دولت اردوغان با بهرره «  هشت

تجربه دولت اربکان تالش کرد، سیاست نگراه  

ن را در سیاست نگراه بره غررب    به شر  اربکا

سنتی ترکیه ادغرام کنرد و از مزایرای هرر دو     

اردوغران و عبردا...     مشری  آنها بهره گیرد. خط

گررل در عرصرره سیاسررت خررارجی، برره ویررژه  

زدایری در منطقره، گسرترش    درخصوص تنش

روابط با کشورهای اسالمی، رویکرد جدید بره  

تحوالت خاورمیانه، همکاری با اروپا و فعالیت
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المللی، دسرت آوردهرایی بره دنبرال     ای بینه

داشته است. در واقع، دولت اردوغران پرس از   

گیرری از   رسیدن تالش کرد با بهرره   به قدرت

رویکرد کالن سیاست خارجی دولت اربکان و 

با توجه به تحوالت استراتژیک منطقره، یرک   

سیاست خارجی چند وجهی اتخاا کنرد. لرذا   

ه و روابررط ترکیرره بررا کشررورهای همسرررای    

های آسریایی بره ویرژه روسریه، ایرران،       قدرت

 چین، هند و سوریه، گسترش یافت. 

 

 ترکیه و اتحادیه اروپا  

برا   حزب اسالم گرای عدالت و توسرعه، 

نگرشی مثبت به عیویت ترکیره در اتحادیره   

کرد. شش هفته بعد از انتخابرات   اروپا نگاه می

، رجب طیب اردوغان اعالم کرد ٢٠٠٢نوامبر 

اش متقاعرد کرردن رهبرران    اصرلی که هرد   

« تراریخ مشخصری  »اروپا برای معرین کرردن   

برای شروع مذاکرات الحا  ترکیه به اتحادیره  

اروپا است. اردوغان به خوبی به آرزوی دیرینه 

مردم ترکیه مبنی بر پذیرفته شدن به عنروان  

شریکی برابرر در اروپرا واقرف برود. همچنرین      

 حمایرت حرزب عردالت و توسرعه از عیرویت     

نیرز  « جنبره ابرزاری  »ترکیه در اتحادیه فرو   

خواست از داشت. به عبارت دیگر، اردوغان می

اتحادیه اروپا به عنوان یک ابزار استفاده کند. 

، اسرالم ١٩٩٠دوم دهره   هاز آنجا که در نیمر 

گیرانه سرکوالرها   های سختگرایان با سیاست

ها مواجره بودنرد و حرزب رفراه و     و کمالیست

حکم دادگراه تعطیرل شردند،    جانشینانش به 

حزب عدالت و توسعه که اعیای آن را نسلی 

گرایران حرزب رفراه    جوان و نوگراتر از اسرالم 

کردند عیویت در  دادند، تصور می تشکیل می

اتحادیه اروپا اهررم مناسربی بررای مقابلره برا      

باشد. حزب عردالت و توسرعه    ها میکمالیست

ثرگرایری  امیدوار بود تا از این طریش بتواند تک

و دموکراسی را در ترکیه حفرا کنرد و مرانع    

مداخلرره ارتررش در سیاسررت شررود. بنررابراین، 

حزب عدالت و توسعه در حمایت  هد  اصلی

ازعیویت ترکیه در اتحادیه اروپرا، در مرحلره   

اول این است که از این اتحادیه به عنوان یک 

هرا اسرتفاده   سیر محافا در مقابل کمالیسرت 

 ١کند.

رکی در میرران اعیررای  دیرردگاه مشررت 

اتحادیه اروپا نسبت به عیویت ترکیره وجرود   

اندازی که بسریاری از کشرورهای    ندارد. چشم

 7٠کنررد، ورود  عیررو اتحادیرره را نگررران مرری

میلیون ترک مسلمان به این اتحادیره اسرت.   

میلیونی، کل  ٣8به غیر از لهستان با جمعیت 
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برره  ١٩٩٠جمعیررت کشررورهایی کرره از سررال 

انرد، تقریبراً بره     یه اروپا در آمدهعیویت اتحاد

اندازه جمعیت ترکیه است. تفاوت فرهنگری و  

دینی مهمتررین مرانع در ایرن راه بره شرمار      

آید، هر چند این موضروع توسرط رهبرران     می

شود و آنهرا همرواره    کشورهای عیو بیان نمی

موضوعات دیگری را به عنوان عامل تأخیر در 

 اند.   پذیرش ترکیه عنوان کرده

حادیه اروپا تأکید دارد که دلیل اصلی ات

عدم پذیرش ترکیه این است که آنکارا هنروز  

اصالحات مورد نیراز بررای کسرب صرالحیت     

عیویت در این اتحادیه را به اجرا در نیراورده  

ها ایرن امرر را تنهرا     است. اما بسیاری از ترک

دانند، زیررا بلغارسرتان و    جویی می نوعی بهانه

ه اقتصادشران دولتری و   رغم اینکر  رومانی علی

مبتنی بر اصول غیر بازاری است، به عیرویت  

انررد. همچنررین برخرری از   اتحادیرره در آمررده 

کشورهای حوزه بالتیرک و اروپرای مرکرزی و    

هرای وضرع    شرقی با وجود عردول از شراخص  

شده توسط اتحادیه اروپا برای پذیرش اعیرا،  

انررد. شررگفتی  برره عیررویت آن پذیرفترره شررده

هرایی   رغرم ترالش   ست که علیها از این ا ترک

که در ارتبا  با اصالحات داخلی و نیز تشویش 

نشررین قبرررس در آوریررل  مررردم بخررش ترررک

پرسرری دربرراره  ، برررای پررذیرش همرره ٢٠٠4

نشرین انجررام   کنفدراسریون برا بخررش یونرانی   

اند، هنوز برای عیویت در اتحادیره بایرد    داده

در انتظار باقی بماننرد؛ در حرالی کره قبررس     

نشین( بره عیرویت اتحادیره اروپرا در      )یونانی

آمده است و این کشور با توجه بره اختالفرات   

توانررد برررای عیررویت ترکیرره    گذشررته مرری 

تراشی کند. برخی معتقدند اتحادیه اروپرا   مانع

با رفتار خود قصد ندارد یک کشور اسالمی را 

به عیویت خرود در آورد و ادامره ایرن وضرع     

ل شررود. در سررا هررا مرری موجررب تحقیررر ترررک

هرا از عیرویت در    ، حدود دوسوم ترک٢٠٠4

کردند، این میزان در  اتحادیه اروپا حمایت می

حال حاضر به کمترر از نصرف کراهش یافتره     

ها مبنی بر اینکه اتحادیه  اعتقاد ترک ١7است.

رود  اروپا در پذیرش عیویت آنهرا طفرره مری   

گرایی در مردم شرده   باعث تشدید حس  ملی

ان به غرب کراهش  است و در نتیجه تمایل آن

یافته است. این شرایط موجب شده است کره  

های  نخبگان ترک به دنبال طراحی استراتژی

 نوینی در سیاست خارجی خود باشند.  

 

 روابط ترکیه و آمریکا  

هرای   اتحاد بین آمریکا و ترکیه در سال

اخیر برا توجره بره تغییررات ژئوپولیتیرک در      

و بره  های دولرت آمریکرا    خواهی منطقه، زیاده



 

 

٦٠ 

قرردرت رسرریدن حررزب عرردالت و توسررعه، بررا 

مشکالت قابرل تروجهی مواجره شرده اسرت.      

شکی نیسرت کره در شررایط جدیرد منطقره      

بینی متفاوتی دارند و  واشنگتن و آنکارا جهان

هررای نرراهمگونی  منررافع خررود را از طریررش راه

کننرد. هرریچ رویردادی بیشررتر از    تعریرف مرری 

یر جنگ عرا  بر روابرط ترکیره و آمریکرا ترأث    

 مخرب نداشته است. 

، اردوغان قبل از نشست ٢٠٠٢در سال 

سران اروپا در کینهراگ از آمریکرا دیردار بره     

رغررم اسررتقبال گرررم دولررت عمررل آورد. علرری

آمریکا از اردوغان، او موضعی مبهم و دو پهلو 

در مورد حمایت ترکیه از آمریکا در جنگ برا  

عرررا  اتخرراا کرررد. پررس از سررفر اردوغرران،   

فصررلی میرران مقامررات ترررک و   مررذاکرات م

شرروع شرد.    ٢٠٠٣آمریکایی از اوایل ژانویره  

مذاکرات تماماً حول این مس له جریان داشت 

که آیا ترکیه بره آمریکرا در جنرگ برا عررا       

کمک خواهد کرد یا خیر؟ ایرن مرذاکرات دو   

ماه بره طرول انجامیرد، امرا مروفقیتی در برر       

نداشت. اردوغان به خوبی از این مس له آگراه  

بود که حمایت از حمله آمریکا بره عررا ، بره    

هیچ وجه به مصلحت آینده سیاسری حرزبش   

باشد. لرذا تصرمیم گیرری در مرورد ایرن       نمی

مس له را به پارلمان محول کرد. به هر حرال،  

مس له حمایت ترکیه از جنرگ آمریکرا علیره    

پارلمان ترکیه  ٢٠٠٣عرا  با رأی اول مارس 

 خاتمه یافت.  

کیه با درخواست آمریکا بدین ترتیب، تر

های ترکیه برای حملره  برای استفاده از پایگاه

به عرا  مخالفت کرد. نه تنهرا ترکیره حاضرر    

های خود را برای حملره بره عررا     نشد پایگاه

در اختیار آمریکا قرار دهد، بلکه دولت ترکیره  

کالً با شروع جنگ مخرالف برود. اردوغران در    

ا در ترکیره،  دیدار با وزیر امور خارجره آمریکر  

مخالفت ترکیه با جنگ آمریکا علیره عررا  را   

آترش خانره همسرایه، بره     : » چنین بیان کرد

کنرد، پرس بایرد     خانة دیگر نیرز سررایت مری   

به ایرن ترتیرب، دولرت    «. جلوی آن را گرفت

آنکارا نهایت سرعی خرود را کررد ترا از وقروع      

جنگ جلوگیری کند،  امرا برا شرروع جنرگ،     

ترکیه سعی کررد از تبعرات منفری سیاسری،     

اقتصادی و امنیتی ناشی از جنرگ جلروگیری   

حال زمینره مناسربی را بررای    کند و در عین 

توجیه افکار عمومی منطقره جهرت همکراری    

آتی با آمریکا در عرا  به وجود آورد. چنانچره  

مرا در  » عبدا  گرل  طری اظهراراتی گفرت:     

تهاجم به عرا  مشارکت نکردیم و از این پس 
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به خاطر منافع ترکیه همگام با آمریکا حرکت 

هرررررد  ترکیررررره از « خرررررواهیم کررررررد.

های خود در رابطه با جنگ عرا   گیری موضع

ایررن بررود کرره منررافع ملرری خررود را در چنررد 

موضوع از جمله حفا تمامیت ارضری عررا ،   

ها، دریافرت کمرک اقتصرادی و     حقو  ترکمن

 ١8مشارکت در بازسازی عرا  تیمین کند.

رویکرد متفاوت آمریکا و ترکیره نسربت   

به کردهای عرا  یکی دیگر از زمینه اخرتال   

باشرد. ترکیره از تررس از     ور مری میان دو کش

یک مأمن امن برای انجرام  « پ.ک.ک»اینکه 

حمالت خود و یک منبع حمایت مردمری در  

میان کردهای عرا  بره دسرت آورد، چنردین    

بار به شرمال عررا  حملره کررده اسرت کره       

آخرین آن طی چند ماه گذشته و در ابعرادی  

تررر صررورت گرفررت. چنررین   بسرریار گسررترده

تر شردن روابرط    د باعث وخیمتوان اقداماتی می

ترکیه با آمریکا گردد. اعتراض شردید ترکیره   

به آمریکا، یعنری زمرانی    ٢٠٠٣در ژوئیه سال 

که نیروهای عملیراتی ترکیره توسرط آمریکرا     

دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفتند، نمونره  

ایرن واقعره در    ١٩خوبی در این زمینره اسرت.  

هررا و فیررای سیاسرری ترکیرره بازترراب   رسررانه

راوانی یافت و به عنوان اقدامی تحقیرآمیرز و  ف

ای از خصومت آمریکرا بره خراطر عردم      نشانه

اجازه به نیروهای آمریکرایی بررای حملره بره     

عرا  از جبهره شرمالی تلقری شرد. وضرعیت      

توانرد منبعری    کرکوک نیز به طور برالقوه مری  

برای ایجاد مشکالت میان آنکرارا و واشرنگتن   

 باشد.  

ان گفت دو چالش تو در حال حاضر، می

مهم بر روابط ترکیره و آمریکرا حراکم اسرت:     

در « پ.ک.ک»یکی مس له حمایت آمریکرا از  

شمال عرا  که باعث شده است جامعه ترکیه 

های آمریکا برخیرزد. در   به مخالفت با سیاست

همین راستا، پخش شرایعاتی مبنری براینکره    

آمریکرررا اسرررلحه در اختیرررار شورشررریان    

، باعرث شرد نگررش    دهد قرار می« پ.ک.ک»

مردم ترکیه به آمریکا به شردت منفری شرود.    

دهرد   های اخیر در ترکیه نشان مینظرسنجی

هررای آمریکررا کرره اکثریررت مررردم از سیاسررت

ناراضی هستند. در حرالی کره قبرل از اعرالم     

درصد  ٥٢جنگ آمریکا علیه تروریسم، حدود 

از مردم ترکیره بره آمریکرا خوشربین بودنرد.      

در ترکیره نشران   « یرو پ»نظرسنجی موسسره  

، فقررط حرردود ٢٠٠٦دهررد کرره در سررال  مرری

درصد مرردم ترکیره بره دیرده مثبرت بره       ١٢

مسر له دوم مطررح    ٢٠کردنرد.  آمریکا نگاه می

شدن الیحه کشتار ارامنه در کنگره آمریکا به 
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کشی است که با به قدرت رسیدن  عنوان نسل

تر هم شده  ها در کنگره، بسیار جدیدموکرات

ش زیادی بره خررج داد ترا از    است. ترکیه تال

های یهودی، مانع از مطرح شردن  طریش البی

این الیحه در کنگره آمریکا شود، اما پیرروزی  

ها در انتخابات کنگره این احتمال را دموکرات

بخشررد کرره بررا فررروکش کررردن    قرروت مرری

ها در عرا ، این الیحه در کنگرره بره   ثباتی بی

طررور جرردی پیگیررری شررود. ایررن دو چررالش 

های زیادی را برای ترکیه ایجاد کررده  انینگر

است و  آینرده روابرط ترکیره و آمریکرا را در     

 ٢١سایه ابهام قرار داده است.

اندازها و اختالفات موجود  واگرایی چشم

در روابط ترکیه و آمریکا بر روی افکار عمومی 

مردم ترکیه تأثیر منفی زیادی گذاشته است، 

ر ترکیره بره   ای که محبوبیت آمریکا د به گونه

خصوص بعد از اشغال عرا  به کمترین میزان 

خود رسریده اسرت و روحیره ضرد غربری در      

 ترکیه افزایش یافته است. 

 

 رویکرد ترکیه به تحوالت عراق  

در دو دهرره گذشررته، ترکیرره همررواره   

نسبت به تحوالت عررا ، بره ویرژه در بخرش     

کردنشین، بسیار حساس و نگران بوده اسرت.  

سبت به تحوالت عررا ، بررای   رویکرد ترکیه ن

همراهی یا عدم همکاری، از ایرن زاویره قابرل    

باشرد. همکراری ترکیره     تحلیل و بررسی مری 

برای حل و فصرل سیاسری بحرران عررا  برا      

باشرد.   هد  دوام عررا  جدیرد ضرروری مری    

مرزهای مشرترک ترکیره و عررا  در منطقره     

کردنشین دو کشور بسریار برا اهمیرت اسرت.     

ردستان مستقل در عرا  ترس از ظهور یک ک

طلبانره   تواند موجب بروز احساسات جدایی می

ساکنان کردنشین جنوب شر  ترکیه گرردد.  

بنابراین، ترکیه با هرر تحرولی کره بره نروعی      

منجر به تجزیه عرا  شود، به شردت مخرالف   

است. به همین جهت، ترکیره تنهرا کشروری    

بود که نسبت به امیای قانون اساسی موقرت  

ها به مروادی   ض کرد. اعتراض ترکعرا  اعترا

ای بره   العراده  از قانون است که اختیارات فرو  

دهرد. ترکیره بارهرا اعرالم      کردهای عرا  مری 

کرده است که با هر طرحی کره بره کردهرای    

عرا  اجازه خودمختاری یا استقالل در شمال 

این کشور را بدهد، به شردت مخرالف اسرت.    

تقالل نگرانی عمیش ترکیه در قبال اعرالم اسر  

کردها در شمال عرا  دارای سه دلیل عمرده  

 باشد:   می
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     استقالل کردهرای عررا  ممکرن

است باعرث ایجراد رویره و الگرویی نرامطلوب      

هرای کشرورهای گونراگون    برای دیگر قومیت

هرای  منطقه و به ویژه اقلیت کردها در کشرور 

تواند  دیگر و از جمله ترکیه شود و این امر می

رج و مرررج در ایررن برره بررروز برری ثبرراتی و هرر

 کشورها منجر شود. 

  نگرانرری ترکیرره از پایمررال شرردن

هررای عرررا  کرره بررا حقررو  و منررافع ترررکمن

تشکیل دولت مسرتقل کرردی ممکرن اسرت     

 تشدید شود. 

   از دیدگاه حقو  و منافع تراریخی

ترکیرره، حفررا تمامیررت ارضرری عرررا  بسرریار 

 ٢٢اهمیت دارد.

تروان گفرت کره در     مری   به دالیل فرو  

ایرن    های سیاسری ترکیره   ب و گروهمیان احزا

اجمراع وجررود دارد کرره جلرروگیری از تجزیرره  

عرا ، به ویژه تأسیس یک کشور مستقل کرد 

باشرد.   در شمال عرا ، مهمترین اولویرت مری  

اند که دارای منافع  ها همواره اعالم کرده ترک

باشند و شرمال عررا     تاریخی در کرکوک می

جرب  هرا، بره مو   رغم مخالفت تررک  فعلی علی

، از امیراتروری  ١٩٢٣معاهده لروزان در سرال   

رسرد ترا    عثمانی جدا شده است. به نظرر مری  

زمانی کره عررا  یکیارچره باشرد، ترکیره بره       

همین ادعا بسنده خواهد کرد، اما اگرر عررا    

تجزیه شود، ترکیه برر منرافع تراریخی خرود     

موضرروع دیگررر بحررث  ٢٣تأکیررد خواهررد کرررد.

د کره از  باشر  هرا مری   حمایت ترکیه از ترکمن

بهانرره یگررانگی فرهنگرری فراتررر رفترره اسررت.  

حقیقت این است کره طبرش بررآورد ترکیره،     

 4٠کنترل ثرروت نفتری کرکروک کره دارای     

درصد کل درآمدها و بخش بزرگری از تولیرد   

توانرد در   گاز طبیعی عرا  است، احتماالً مری 

اختیار کردها قرار گیرد و زمینه تشکیل یرک  

یرد. در آینرده،   کشور کردنشین را تقویرت نما 

هرا برر سرر     درگیری میران کردهرا و تررکمن   

 تواند باعث دخالت ترکیه گردد.  کرکوک می

 

 روابط روسیه و ترکیه

تاریخ روابط روسیه و ترکیره همرراه برا    

های متعدد بین روسریه و  رقابت شدید جنگ

امیراتوری عثمانی در قرن هجردهم و رقابرت   

اسرت. بره همرین      در دوران جنگ سرد بروده 

هت، برای ترکیره اتحراد برا ایراالت متحرده      ج

آمریکا و عیویت در ناتو امری ضروری بود ترا  
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بتواند برا شروروی تروازن ایجراد کنرد. البتره       

آمریکا و کشورهای اروپایی نیز از ترکیه برای 

 هکردنررد. در دهرر مهررار شرروروی حمایررت مرری

، روسیه و ترکیه بره دلیرل موضروعات    ١٩٩٠

چچرن، خرود    حساسی مانند بوسنی، کوزوو و

را در دو اردوگرراه شرردیداً متیرراد بررا یکرردیگر 

دیدند. موقعیرت ترکیره در نراتو و مطررح      می

شدن بحث گسترش ناتو به شر  و نیز رقابت 

ترکیه و روسیه در قفقاز و آسیای مرکزی، برر  

تنش بیشتر روابط دو کشور می افزود. امرا در  

های اخیر فیای روابرط میران دو کشرور     سال

های اخیرر روابرط    است. طی سالتغییر کرده 

گیرری   بین ترکیره و روسریه بره طرور چشرم     

گسترش یافتره اسرت. در حقیقرت، در سرال     

، روابررط بررین دو کشررور بررا توجرره برره  ٢٠٠٥

پیشینه تاریخی، بهتر از هر زمران دیگرری در   

های گذشرته بروده اسرت. از سرال     طول سال

سو، میان پوتین، رئریس جمهرور    بدین ٢٠٠٣

ن، نخسررت وزیررر ترکیرره،  روسرریه و اردوغررا 

های متعددی انجام شده است و ضمن مالقات

انرد   نظرهای قبلی، آنها توانسته کاهش اختال 

هرای جدیرد بره     در خصوص برخری از زمینره  

درصرد   7٠تفاهم و همکاری برسند. بریش از  

گیررد و   واردات گاز ترکیه از روسیه انجام مری 

بین دو کشور، در بستر دریای سیاه، یک لوله 

تقررال گرراز صررادراتی اختصاصرری برره نررام    ان

وجررود دارد. دو کشررور اخیررراً  « بلواسررتریم»

ای جهرت گسرترش تجرارت     قرارداد جداگانره 

اند. ایرن قررارداد در صرورت     انرژی امیا کرده

تواند ترکیه را به کشوری کلیدی  گسترش می

جهت گسترش ترانزیت گاز روسریه بره اروپرا    

ه تبدیل کند. حجم تجارت برین دو کشرور بر   

ای رسیده است. حجم تجرارت   سابقه سطح بی

میلیررارد دالر در سررال  ١٠بررین دو کشررور از 

، ٢٠٠٦میلیرارد دالر در سرال    ١٥، به ٢٠٠4

رسیده است و پیش بینی می شود کره بررای   

بره   ٢4میلیارد دالر برسرد.  ٢٥، به ٢٠٠7سال 

های اخیر  توان گفت که در سال طور کلی، می

اعتمادسرازی   های مثبتی در جهت روسیه گام

برداشته است کره بتوانرد ترا حردی اهنیرت      

 منفی تاریخی را بازسازی کند.  

 

رویکرد ترکیه نسبت به قبرس و سیاست 

 لدایی با یونان تنس

زدایی با یونان و پرهیز از تنردروی   تنش

در قبرررال مسررر له قبررررس نیرررز یکررری از   

های حزب عدالت و توسعه در حروزه  موفقیت

آیرد. حمایرت از    سیاست خارجی به شمار می
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رو در قبرس شمالی و از میران  های میانهگروه

هرای اعمرال شرده از سروی      برداشتن تحرریم 

المللری و کشرورهای غربری    های برین سازمان

علیه قبرس شمالی، در دسرتور کرار سیاسرت    

خارجی دولت اردوغان قرار داشته است. پرس  

از قدرت گررفتن حرزب عردالت و توسرعه در     

کشرور نسربت بره مسر له     ترکیه، رویکرد این 

قبرس، به خصوص تحت فشار اروپرا، ترا حرد    

قابل توجهی تغییرر کررد و برا ترالش دولرت      

گرانره سرازمان ملرل و     اردوغان نقش میرانجی 

طرح کوفی عنان مورد پذیرش افکار عمرومی  

و نخبگان کمالیست قررار گرفرت. مهمتررین    

تحول در سیاسرت خرارجی ترکیره، در قبرال     

سوی ترکیه بود کره   قبرس، امیای سندی از

براساس آن، ترکیه اتحادیه گمرکری خرود برا    

اتحادیه اروپا را به تمام اعیای آن )و از جمله 

 داد. قبرس جنوبی( تسری می

در محافل دییلماتیرک، ایرن اقردام بره      

معنای شناسایی قبرس جنوبی از سوی ترکیه 

تلقرری شررد کرره یررک حادثرره بسرریار مهررم در 

 شود. یسیاست خارجی ترکیه محسوب م

 

سیاسششت ترکیششه نسششبت بششه تحششوالت 

 خاورمیانه

گررذاران  بررا عنایررت برره فلسررفه بنیرران  

جمهوری ترکیه، سیاست نگرش به غررب بره   

عنرروان اصررل اول کمالیسررم، موضررعگیری    

سیاست خرارجی ترکیره را در قبرال منطقره     

ای که پرس   تحت تأثیر قرار داده بود؛ به گونه

 از جنرگ جهررانی دوم، منطقرره خاورمیانرره در 

درجررة دوم اهمیررت برررای سیاسررت خررارجی 

ترکیه قرار گرفتره برود. سیاسرت نگررش بره      

ترروجهی برره مالحظررات  غرررب، همررراه بررا کررم

، ادامه یافت. در ١٩٦٠ای تا اوایل دهة  منطقه

این زمان دستگاه سیاسی ترکیه با متغیرهای 

المللری مواجره شرد کره      جدید داخلی و برین 

ای هر  حاصل آن به فرآیندی جدید با گررایش 

گرذاری خرارجی ترکیره     ای در سیاست منطقه

به قدرت رسیدن حزب عردالت و توسرعه    بود.

باعث شد که ترکیه توجه خود را بره مسرائل   

خاورمیانه بیشرتر کنرد و درصردد برآیرد کره      

ترری در مسرائل ایرن منطقره ایفرا       نقش فعال

در مورد عملکرد موفش سیاست خرارجی   کند.

میانره،  حزب عدالت و توسعه در مسرائل خاور 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: می

کاهس سطح روابط با اسشراییل ال هش    -

پیمششانی بششه روابششط عششادا و در مقابششل 

 گسترش روابط با فلسطین 

در حالی که روابط ترکیه و اسررائیل در  

ای افرزایش   به سرطح بری سرابقه    ١٩٩٠ هده

یافته بود،  پس از بره قردرت رسریدن حرزب     

ه، روابررط ایررن دو عرردالت و توسررعه در ترکیرر
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کشور تا حدودی دچار افت شرد و در مقابرل   

روابط ترکیه برا فلسرطینیان )و حتری دولرت     

های غربی واقع  حماس که مورد تحریم دولت

شده بود( گسرترش یافرت. ترکیره بره دولرت      

حماس کمک کرد و علی رغم مخالفت شدید 

اسرررائیل، وزیررر خارجرره ترکیرره بررا هیررأتی از 

به مذاکره پرداخرت.  اعیای حماس در ترکیه 

روابط اسرائیل با کردهای عرا  و حمایت این 

کشور از فدرالیسم و استقالل کردها، مقامرات  

ترکیرره را برره خشررم آورد. مقامررات اسرررائیلی 

معتقدند که استقرار یک نظام فدرال در عرا  

به نفع اسرائیل است  و یک کشور مستقل یرا  

. خود مختار کرد، دشمن اسرائیل نخواهد بود

ای اسرررائیل در قبررال   هررای منطقرره نگرانرری

کشورهای منطقه باعث شرده اسرت کره ایرن     

وجرروی متحرردی جدیررد در  کشررور در جسررت

منطقه باشد و بهترین گزینه در این خصوص 

ایجاد یک دولت مستقل کرد در شمال عررا   

 ٢٥باشد. می

 

انتقاد ال اقدامات خششن اسشراییل در    -

 هاا اشغالی  سرلمین

، ٢٠٠٢االقصی در سرال  شروع انتفاضه 

ای بررر روابررط ترکیرره و اثرررات غیررر منتظررره

دردی اسرائیل گذاشرت. احسراس شردید هرم    

مردم ترکیره برا رنر  و محنرت فلسرطینیان،      

مقامات ترک را بر آن داشرت کره در مواضرع    

خود با اسرائیل تجدیدنظر کنند. بره تبرع آن   

مقامات ترک اقدامات خشن اسرائیل را تقبیح 

شکیل دولت مسرتقل فلسرطینی   کردند و از ت

بولنررت »ای کرره  حمایررت کردنررد، برره گونرره 

وزیر ترکیه، در برابر تصرمیم  ، نخست«اجویت

ها به کرانه دولت اسرائیل برای فرستادن تانک

گیری کرد و آن را ارتکاب نسرل غربی، موضع

اردوغران   ٢٦کشی جلوی چشم جهانیان نامید.

ربی به طور آشکار اقدامات اسرائیل در کرانه غ

نامیرد و همزمران   « تروریسم دولتی»و غزه را 

ترری برا رهبرر     درصدد برقراری روابط نزدیک

 ٢7فلسطینیان برآمد.

 

 ٣٣ا... در جنگ حمایت ضمنی ال حزب -

 روله علیه اسراییل 

 در ،وزیررر ترکیرره نخسررت ،اردوغرران

اظهارات صریحی بعد از شروع بحرران لبنران   

و لبنرران  تحرروالت اخیررر در »: اعررالم کرررد 

نظررر در فلسررطین کشررورش را برره تجدیررد 

طرررح صررلح خاورمیانرره بررزرگ  مشررارکت در

یل غیر منصفانه ئاسرااقدامات واخواهد داشت. 

هرای   از قردرت تعدادی و دور از وجدان است. 
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کننرد و   حمایرت مری  اقردامات  بزرگ از ایرن  

دیگرررر بررره تماشرررای رویررردادها  تعررردادی 

اری اردوغان با تاکید بر لزوم برقر «اند. نشسته

بس و اینکه رونرد فعلری زمینره جنرگ     آتش

هررا را فررراهم خواهررد کرررد، افررزود:     تمرردن

یل هر چقدر که ارزش داشرته  ئفرزندان اسرا»

 نیرز به همان اندازه فرزندان فلسرطین   ،باشند

 «.برای ما ارزش دارند

 

 لدایی با سوریه تنس -

در گذشته، تنش میان ترکیه و سروریه  

یش رفتره برود.   تا مرحله رویارویی نظرامی پر  

، ترکیه، دمشش را تهدید ١٩٩8حتی در سال 

کرررد کرره اگررر دسررت از حمایررت از حررزب   

پ.ک.ک بر ندارد، به خاک این کشرور حملره   

خواهد کرد. رهبران حزب عدالت و توسعه برا  

شان  ای خود، روابط توجه به رویکرد خاورمیانه

را با سروریه بهبرود بخشریدند. ترکیره بردون      

، و ٢٠٠٢ه بوش در سرال  توجه به نطش ساالن

و بردون  « محور شررارت »قراردادن سوریه در 

توجرره برره فشررار غرررب پررس از ترررور رفیررش  

حریری، مبنی بر قطع روابط با سوریه، روابرط  

با سوریه را حفرا کررد و حتری اردوغران بره      

دمشش سفر کرد. پس از سرفر بشرار اسرد در    

به ترکیه )که نخستین سفر یک  ٢٠٠٥ژانویه 

 ١٩4٦سوریه به ترکیه از سال رئیس جمهور 

به حساب می آمد(، تعامل ترکیره برا سروریه    

 ٢8استحکام بیشتری به خود گرفت.

 

 روابط ایران و ترکیه در شرایط جدید 

طور که بیان شرد یکری از دالیرل     همان

موفقیررت مجرردد حررزب عرردالت و توسررعه،   

عملکرد موفش این حرزب در عرصره سیاسرت    

این مسر له،   خارجی بوده است. یکی از موارد

گسترش روابط ترکیه با ایرران اسرت. دولرت    

اردوغان همواره یک سیاسرت خرارجی چنرد    

وجهی را دنبال کرده است، بردین معنری کره    

ضررمن داشررتن روابررط خرروب و گسررترده بررا  

منرد اسرت روابرط     آمریکا، اروپا و نراتو، عالقره  

خود را با دیگر کشورهای با نفوا نیز گسترش 

کیره طری چنرد سرال     دهد. روابط ایرران و تر 

گذشته از ثبات نسبی مناسبی برخوردار بوده 

است، ضمن آنکه برخی سوء تفاهمرات میران   

دو کشور مرتفع شده اسرت و طررفین توجره    

انرد. در  ای به اعتمادسازی مبذول داشرته ویژه

های سیاسری، اقتصرادی و   حال حاضر، زمینه
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فرهنگی بررای گسرترش همکراری فیمرابین     

ود آمررده اسررت.  برریش از گذشررته برره وجرر  

محورهایی در راهبرد سیاست خارجی دولرت  

ماننررد همکرراری بررا   –اردوغرران وجررود دارد 

کشورهای اسالمی، اهمیت به مقوله انررژی و  

تواند زمینره که می –توجه بیشتر به اورآسیا 

روابط دو کشور شرود. تحروالت   ساز گسترش 

هرای  منطقه به ویژه آینرده عررا  و همکراری   

ین امنیرت مرزهرا نیرز یکری     امنیتی برای تأم

 شود.  های همکاری تلقی میدیگر از عرصه

بسیاری از توافقاتی که قبالً میان ایرران  

و ترکیه صورت گرفته بود، در زمان اردوغران  

مناسبات دو کشور ایران به اجرا گذاشته شد. 

دولرت متعلرش    کار آمدن  و ترکیه پس از روی

برریش از پرریش  ،برره حررزب عرردالت و توسررعه

هرای دولتری    تبادل هیرأت پیدا کرد. رش گست

در سطوح مختلف و تفاهمات به عمرل آمرده   

شد و موجب گسترش بیشتر روابط دو کشور 

  خصوصری بخش روابط نهادهای غیردولتی و 

طرور    بره  بر عمش این روابرط افرزود.  دو طر  

هرای دو   همکاری ،به بعد ٢٠٠١از سال  ،کلی

هررای سیاسرری، امنیترری،    کشررور در عرصرره 

گررری و اقتصرررادی گسرررترش یافرررت و  فرهن

برگرزاری    های دراز مردتی از قبیرل   همکاری

های امنیتی مشرترک بررای    کمیسیونمنظم 

، تامین امنیرت مرزهرا و مبرارزه برا تروریسرم     

احداث و افتتاح خط لوله انتقال گراز طبیعری   

گسترش مناسبات فرهنگری   و ایران به ترکیه

 گذاری شد. پایه و هنری

اری اربکرران، بررر خررال  دوره زمامررد  

هرای   گسترش روابط ایران و ترکیره در سرال  

واقرع   هرا اخیر مورد اعتراض جدی کمالیسرت 

ای  ای به گونه المللی و منطقه نشد. شرایط بین

ترر   در حال تحول بوده است که پیوند نزدیک

کننرده منرافع دو    میان ایران و ترکیره ترأمین  

آمده است. نیاز مبرم ترکیره   کشور به نظر می

بع نفت و گاز ایران باعث شد که توافرش  به منا

با ایران اجرایی شود. در جریان دیردار   ١٩٩٦

، موافقررت ٢٠٠4اردوغرران از ایررران در ژوئیرره 

ای بین ایران و ترکیه امیا شد کره طری    نامه

را یک سرازمان  «  پ.ک.ک»آن هر دو کشور 

تروریسرررتی قلمرررداد کردنرررد و پرررس از آن 

 هرای مسررتمری بره خرررج دادنرد تررا    کوشرش 

مرزهایشان را در مقابل اقدامات خرابکارانه آن 

 ٢٩حزب محافظت کنند.

ایررران و ترکیرره، هررر دو برره دالیررل     

متفرراوتی، مخررالف نفرروا اسرررائیل در عرررا   

هسرررتند. اسررررائیل بررره رغرررم گسرررترش   
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هرای   های خود با ترکیه، برا سیاسرت   همکاری

آنکررارا در مررورد کردهررا همررراه نشررده اسررت. 

ت اسررائیل از  ترکیه بره شردت نگرران حمایر    

خودمختاری کردها و حیرور چنرد ده سراله    

این کشور در شمال عررا  اسرت، حتری ایرن     

مس له باعث شد سرفر شرارون بره ترکیره در     

 ٣٠، از سرروی آنکررارا لغررو شررود. ٢٠٠٣پرراییز 

حساسرریت ایررران و ترکیرره دربرراره هرگونرره   

حرکت استقالل طلبانره در کردسرتان عررا ،    

ید ناشری از  استراتژیک و عمیش است زیرا تهد

به خطر افتادن تمامیت ارضی آنها و افرزایش  

توقعررات سیاسرری کردهررای سرراکن در ایررن   

کشورها جدی است. به همین دلیل ترکیره و  

ایران به رغم اخرتال  دیردگاهی کره دربراره     

-ای یا در شیوه حکومرت برخی مسائل منطقه

داری دارند، اما در زمینره مسرائل کردسرتان    

 ٣١اجماع نظر دارند.

هرای اخیرر، دولرت ترکیره در     سالدر  

راهبرد سیاست خارجی خود توجه جدی بره  

نظرران  اورآسیا نشان داده است. برخی صاحب

ترک معتقدند سرنوشرت ترکیره برا تحروالت     

رو، ترکیره  باشرد. از ایرن  اورآسریا مررتبط مری   

درصرردد حفررا و گسررترش روابررط خررود بررا  

کشورهای اورآسیایی، به ویژه ایران و روسریه،  

 د.باشمی

حال که در ترکیه دولت اردوغان تالش 

کنرد سیاسرت خرارجی مسرتقلی داشرته      می

باشررد، فرصررت مناسرربی خواهررد بررود کرره    

پیونردهای دو کشرور ایرران و ترکیره تقویررت     

شود. همکاری در زمینه انرژی و انتقال آن به 

اروپا و رایزنی در خصوص تحوالت خاورمیانه، 

تای توانرد در راسر  افغانستان و عرا  نیرز مری  

ای دو کشرور باشرد. حیرور دو    منافع منطقره 

های جمعی مانند سرازمان  کشور در همکاری

کنفررررانس اسرررالمی، سرررازمان همکررراری   

نیرز   **کشور در حرال توسرعه   8و  *اقتصادی

فرصت دیگری خواهرد برود کره در رابطره برا      

المللی برین آنهرا   ای و بینمسائل مهم منطقه

همکرراری و همرراهنگی الزم صررورت پررذیرد.  

جانبره  تردیدی نیست که گسترش روابط همه

میان ایران و ترکیه از اهمیت زیادی برخوردار 

تواند به هر دو کشور کمک کند باشد و میمی

های روابرط دو جانبره   گیری از مزیتتا با بهره

درخصرروص تحرروالت منطقرره و تهدیرردات    

                                      
*
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های بیشتری با یکردیگر بره   امنیتی، همکاری

 عمل آورند.  

ترروان گفررت دولررت  یدر مجمرروع، مرر 

اردوغان ترالش کررده اسرت نروعی سیاسرت      

خارجی چند وجهی را دنبال کند؛ بدین معنرا  

که در عین حفا همکاری با اروپرا و آمریکرا،   

هرای برزرگ و   روابط خوبی نیز با دیگر قدرت

کشررورهای منطقرره داشررته باشررد. گرررایش   

سیاسررت خررارجی ترکیرره بیشررتر برره سرروی  

روشرن ایرن    باشرد. نمونره  استقالل عمل مری 

توان در رد الیحه عبور سربازان سیاست را می

آمریکایی از خاک ترکیه و امتناع ایرن کشرور   

هررای نظررامی در اختیررار از قرررار دادن پایگرراه

آمریکا برای حملره بره عررا  مالحظره کررد.      

هد  ترکیه از گسترش روابط برا کشرورهای   

هایی مانند روسیه و چین این منطقه و قدرت

عامررل بررا اتحادیرره اروپررا در   اسررت کرره در ت

ای برر اعتبرار خرود بیفزایرد.     معادالت منطقه

مجموعرره اقرردامات خررارجی دولررت اردوغرران 

موجب شد روابرط ایرن دولرت برا کشرورهای      

منطقرره، کشررورهای غربرری و جهرران اسررالم  

المللری  گسرترش یابرد و شررایط جدیرد برین     

دولت ترکیه با اقبال عمومی در داخل کشرور  

  ٣٢نیز مواجه شود.

با وجود این، گرایش به سوی اسرتقالل  

گررا در   عمل و افرزایش اعتبرار دولرت اسرالم    

ای بره شرمار    الملل، اهدا  ساده معادالت بین

روند. از یاد نباید برد کره ارزش سیاسرت    نمی

خررارجی در نمررایش رفتارهررای سررلبی مثررل 

امتناع از مرذاکره، محکروم کرردن دیگرران و     

کات اثبراتی  ابراز مخالفت نیست، بلکه در تحر

هرا و ایجراد    هرا، نهادسرازی   یعنی در طراحری 

ای نهفته است. در  های مشترک منطقه پویش

گرای ترکیه با چالشی  این عرصه، دولت اسالم

اساسری مواجره شرده اسرت. در پرترو تحرول       

صررورت  ٢٠٠7ای کرره در پایرران سررال  عمررده

گرفت، تقریباً آشکار شده اسرت کره در حرال    

سرت خرارجی   تررین هرد  سیا   حاضر فروری 

ترکیه خواباندن شرورش حرزب پ.ک.ک. در   

های جنوب شرقی این کشور اسرت.   کوهستان

بر همرین اسراس برود کره دولرت ترکیره بره        

لشکرکشی گسترده به شمال عررا  مبرادرت   

 ورزید.  

این اقدام ضمن آنکه دسرتاورد نظرامی   

حردود   –ای به همراه نیراورد   چندان برجسته

تا یکصرد   ٢٠کشته از شورشیان و قتل  ٣٠٠

بره تغییرر فیرای سیاسری در      –سرباز تررک  

محیط پیرامرونی ترکیره انجامیرد. هرر چنرد      
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دولت بوش در ابتدا این لشکرکشری را مرورد   

هررای  تأییررد قرررار داد و حترری از حمایررت   

اطالعاتی فراوان آمریکا بهره بررد، امرا سریس    

بوش تأکید کرد کره عملیرات نظرامی ترکیره     

عمرل نیرز    در ٣٣باید مشخص و کوتراه باشرد،  

چنررین شررد. از سرروی دیگررر، حکومررت خررود 

مختار کرد و دولت عرا  نیرز خواسرتار عردم    

تجاوز به تمامیت ارضی عرا  شدند. آمریکا به 

ترکیه این گونره القرا کررد کره مایرل نیسرت       

هررای امنیترری ترکیرره را برره صررورت   دغدغرره

مستقل درک کند، بلکه همه چیز برای دولت 

در عررا  و از   آمریکا در چارچوب ثبات دولت

گسیل نیروهرای   ٣4شود. طریش آن معنادار می

نظامی به شمال عرا ، به افرزایش اشرتغاالتی   

هررای دییلماسرری ترکیرره در  اهنرری و دغدغرره

ای انجامیرد و   های دو جانبره و منطقره   عرصه

پس از آن روابرط ترکیره برا آمریکرا، عررا  و      

اسرائیل، بره سروی عردم قطعیرت و شرکوه و      

مله به شمال عرا  و تداوم گالیه میل کرد. ح

جسررته و گریخترره آن، دییلماسرری ترکیرره را  

منفعل ساخت؛ اینک ترکیره بره جرای آنکره     

ابتکار عمرل را در دسرت باشرد، ناچرار اسرت      

تحرکات این سه بازیگر را با نگرانری نظراره و   

 تفسیر کند.  

گرای ترکیره تحرت    احتماالً دولت اسالم

شری  تأثیر امواج افکرار عمرومی بررای لشگرک   

گسررترده زمینرری انرردکی عجلرره کرررد؛ اقرردام 

گرا و خشونتی که به خرج  نظامی دولت اسالم

داد، تصور کمابیش مثبت توده کرد از دولرت  

دار کررد. در نرزد    گرای ترکیه را خدشره  اسالم

گرای ترکیه اقردامی از   این مردم، دولت اسالم

جنس اقدامات همیشگی دولت الئیک ترکیره  

دولت سابش الئیک ترکیره  انجام داد. در واقع، 

به خاطر تصورات غیرمنعطف خرود از ملرت و   

دولت ترکیه و به عبارت دیگرر، بنرابر منطرش    

توانست اکراد مسرلمان را بره    خاص خود نمی

عنوان بخشی از جامعره ترکیره بره رسرمیت     

آمیز با اکرراد   بشناسد. برخورد خشن و تحقیر

ناشرری از اات دولررت الئیررک بررود و از اصررول 

خاسرررت، امرررا  مالیسرررتی برمررریمتصرررلب ک

گرایان ترکیه اسیر چنین منطش خشکی  اسالم

نیستند. آنها از نظر اعتقادی و از نظر جامعره  

ترر و بره    شناختی، ظرفیرت برخوردهرای نررم   

همان انردازه مرؤثرتری را برا اکرراد دارنرد. از      

ترر از   سوی دیگر، اکراد نیز دریرافتی مناسرب  

در اهرن  هرا   گرایان در قیاس برا الئیرک   اسالم

گرا نبایرد ایرن مزیرت     خود دارند. دولت اسالم

 بزرگ خود را از دست بدهد.  

تواند با استفاده از ایرن   دولت ترکیه می

وگو با کردها شود، هر چنرد   فرصت وارد گفت



 

 

7٢ 

وگوهرا ممکرن اسرت     پیشرفت در ایرن گفرت  

توانرد   وگوها می تدریجی باشد، اما تداوم گفت

باعرررث گسرررترش درک متقابرررل و کررراهش 

های تفراهم   های خصمانه گردد و زمینه نگیزها

را تدریجاً افزایش دهد. در این صرورت اسرت   

توان گفرت وسریله تردریجاً بره هرد        که می

گرا باید کمرابیش   شود. دولت اسالم تبدیل می

مسیری را طری کنرد کره پریش از آن ایرران      

حرل مشرکل    پیموده است؛ بدین معنی که راه

  شورشررریان کررررد نررره در تحقیرررر آنررران   

)راه حل کمالیسرتی(، بلکره در تکرریم آنران     

نهفته است. اگر در پرتو گسرترش مؤسسرات   

اجتماعی، زنردگی   -مدنی و توسعه اقتصادی 

اکراد ترکیره نهرادینگی پیردا کنرد، تمرایالت      

کارانه در نزد آنان تقویرت و تمرایالت    محافظه

گردد و در نهایرت ممکرن    انقالبی تیعیف می

هرای   ید آید: جلروه آمیز پد است نتیجه تناقض

خودمختارانه در زنردگی کردهرا ترداوم یابرد،     

آنکه معنایی سیاسی از آن به اهن متبرادر   بی

 شود. 

 

 ها در ترکیه  : تقابل گفتمانفرجام 

هررای  دولرت جدیررد در ترکیرره از جنبرره 

مختلفی در تاریخ ترکیه یک تجربره منحصرر   

آید. حزب عدالت و توسعه  به فرد به شمار می

هرای    زمران پسرت   یرار گررفتن هرم   با در اخت

وزیری که حاصل  و نخست *ریاست جمهوری

کسب اکثریت اعیای این حزب در انتخابرات  

پارلمانی سال گذشته میالدی است، نخستین 

حزبی در تاریخ جدید ترکیه اسرت کره در دو   

انتخابات پیاپی، در دور دوم با آرایری بریش از   

 های پارلمان را بره  دور نخست اکثریت کرسی

نفسره   دهد. این مس له فری  خود اختصاص می

حاکی از آن است که عملکرد ایرن حرزب در   

دور نخست به میزانی قابل رضایت بوده است 

هرای   که نه تنها از محبوبیت این حزب و مقام

آن کاسته نشده بلکه این محبوبیرت افرزایش   

 نیز پیدا کرده است. 

از سرروی دیگررر، پررس از تجربرره ناتمررام 

رسرد کره تجربره     کیه، به نظر میاربکان در تر

های اخیر  حزب عدالت و توسعه به رغم تالش

های قیرایی ترکیره بررای انحرالل ایرن       مقام

                                      
هرای   ور اختیارات و مسر ولیت چند رئیس جمههر   *

اجرایی چندانی ندارد، اما در مروقعیتی قررار دارد کره    

گررذاری و نظررارتی تحررت نظررر او   نهادهررای سیاسررت

توانند در توفیش یرا شکسرت دولرت مرؤثر باشرند.       می

تعیین اعیای دادگاه قانون اساسری، فرمانردهان کرل    

ارتش، دادستان کل، شورای قیرات، اعیرای شرورای    

هرای دولتری از جملره     و رؤسای دانشگاه عالی آموزش

باشرد. ضرمن اینکره     های رئیس جمهور مری  مس ولیت

نیز به عهده رئیس اختیار رد یا تأیید مصوبات پارلمان 

 باشد. جمهور می
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ای اسررت کرره عمررالً گفتمرران  حررزب، تجربرره

کمالیسرررتی در ایرررن کشرررور را از طریرررش   

جویانره بره    های دموکراتیک و مسرالمت  روش

ای را در این کشرور   محا  برده و گفتمان تازه

 ظهور رسانده است.  به منصه

خواهد تعریف حزب عدالت و توسعه می

جدیدی از همزیستی عملی اسالم و مدرنیتره  

در جامعه ترکیه ارائره دهرد. اکرر ایرن نکتره      

ضروری است که برداشت این حزب از نقرش  

اسالم در دولت و جامعه با آنچه در جمهوری 

باشرد.  اسالمی ایران حاکم است، متفاوت مری 

مرن  »گویرد:  هرارات خرود مری   اردوغان در اظ

توانرد الئیرک باشرد،    الئیک نیستم، فرد نمری 

بلکه این دولت و سیستم حکومتی اسرت کره   

او مقایسه اسالم و الئیسرم  «. باید الئیک باشد

گوید اسالم دین است، داند و میرا مردود می

باشرد و  داری میاما الئیسم یک شیوه مملکت

رد. لرذا در  نباید این دو را با یکدیگر مخلو  ک

هرای فرردی و اجتمراعی آزادی دیرن و     حوزه

شعائر دینی باید وجود داشته باشد. براسراس  

های گذشرته  این تفکر است که دولت در سال

بر رفع ممنوعیت حجراب اسرالمی در امراکن    

دولتی و فعالیت مدارس مذهبی امام خطیرب  

تأکیرد کررده اسررت و در نتیجره برا مخالفررت     

شده است. به نظر میرو  نهادهای الئیک روبه

رسد در شرایط جدید، با همسو شدن دولرت،  

پارلمان و ریاست جمهوری، زمینه بررای ایرن   

 گونه اصالحات فراهم شود. 

آنچرره از عملکرررد دولررت و اظهررارات    

آیرد ایرن   رهبران حزب عدالت و توسعه برمی

است که یکی از اهدا  آنها در شرایط جدید، 

بدون تقابل برا  گذار از الئیسم به سکوالریسم 

باشد کره ایرن بره    ارتش و از مسیر قانونی می

بره  « مخالفت با مذهب»معنای گذار ترکیه از 

و قبرول  « قبول مذهب در حروزه خصوصری  »

برخی نمادهای مرذهبی بررای آن اسرت. بره     

عبارت دیگر، دین در امور اجرایی و سیاسرت 

گذاری دولت به طور مستقیم دخالرت نردارد،   

هرا  ای دینری افرراد و گرروه   اما دولت به باوره

گررذارد و آنهررا آزاد خواهنررد بررود احترررام مرری

مطابش اعتقادات دینی خود در اجتماع رفترار  

توان گفرت کره تجربره     کنند. در مجموع، می

گرا در ترکیه نشان داد کره تفکرر    دولت اسالم

اسالمی برای سیاست داخلی و خارجی ترکیه 

ری گیر  برنامه دارد و از سوی دیگر  برا قردرت  

نیروهررای دموکراتیررک و اسررالمی، الگرروی    

 کمالیسم در حال تیعیف است. 
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اگررر بخررواهیم از نگرراهی آکادمیررک برره 

منابع مشروعیت دولت حزب عدالت و توسعه 

در چشم مردم ترکیه بنگریم، باید به دو منبع 

اصلی مشروعیت این گروه توجه کنیم: منرابع  

مشروعیت عینی و منرابع مشرروعیت اهنری.    

شروعیت عینی همان عملکررد موفرش   منابع م

های مختلف اسرت کره در   این حزب در حوزه

مباحث قبل به آن پرداختره شرد. امرا منبرع     

دیگر مشروعیت این گروه، منرابع مشرروعیت   

اهنرری اسررت کرره  از سرره عنصررر اصررلی در  

گیررد. ایرن سره     گفتمان این حزب نشأت می

 عنصر عبارتند از: 

 اراده به الییک نبودن؛   .١

 مسلمان معمولی بودن؛  اراده به .٢

  ٣٥سازی امور.اراده به اسالمی .٣

اراده به الییک نبودن موضروعی سرلبی   

در سیاست ترکیه است، اما با این حرال مهرم   

است، زیرا بیرانگر گررایش جامعره ترکیره بره      

سرال گذشرته خرود مری     8٠گسست از تاریخ

ترروان گفررت باشررد. برره عبررارت دیگررر، مرری  

سرال،   8٠ ایدئولوژی حاکم بر ترکیره پرس از  

استیالی خود را از دسرت داده اسرت؛ اینرک    

های دین و اجتماع از جداسازی ماهرانه حوزه

حرزب   یکدیگر وجود خارجی نردارد. پیرروزی  

عدالت و توسعه برای فرد ترک نماد گسسرت  

زیسررت سیاسرری، اجتمرراعی و  هاز یررک نحررو

فکری است. این یکری از منرابع مهرم اعتبرار     

به حساب مری  سیاسی حزب اعتدال و توسعه

 آید.  

اراده به یک مسلمان معمرولی برودن و   

تحت این عنوان حش زیست داشتن، در ایران 

رود کره   امری بدیهی و معمولی به شرمار مری  

ای انگیزد، اما در ترکیره هیچ توجهی را برنمی

که یرک کارمنرد دولرت فقرط در دستشرویی      

دینری خرود    هتوانست به ادای فرییر اداره می

اینکه یرک مسرلمان معمرولی     بیردازد، امکان

بدون زحمت بتوانرد همچرون یرک مسرلمان     

معمولی زندگی کنرد، امرری انقالبری و الهرام     

 آفرین است. 

مورد سوم از موارد قبلی مهمترر اسرت.   

اراده به اسالمی کردن جامعه و سیاسرت مری  

تواند فاقد هر گونره محتروای ایردئولوژیکی و    

نچره  نظری باشد، اما با این حال مهم اسرت. آ 

 هرسررد اراد در ایررن میرران مهررم برره نظررر مرری

عمرومی بره متبلرور شردن دیانرت در عرصره       

عمومی )در هنگام مراه رمیران، عیرد والدت    

، عید قربان و غیره( و نره دینری   «ص»پیامبر 

باشرد، بردین معنرا    شدن ایدئولوژیک امور می
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که کلیه ابعاد زیست اجتماعی ماهیرت دینری   

دینری   محض به خود بگیرنرد. کوشرش بررای   

تواند به دینی شردن جامعره   شدن جامعه می

توانرد بره چشرم بیایرد. درک     نینجامد، اما می

بره لحراع نظرری انردکی     « جامعه اسرالمی »

ای توان جامعره دشوار است، اما  به آسانی می

را در نظررر آورد کرره در آن تنظرریم شررعائر    

مررذهبی، رسرروم و اعیرراد دینرری رونررش و رواج 

 داشته باشد.  

هرای  ، در واقرع، کوشرش  اسالمی کردن

عملی و موردی بررای اسرالمی کرردن اسرت.     

« تفکرر اسرالمی  »کافی است که اراده اجرای 

وجود داشته باشرد ترا در عمرل بتوانرد ابعراد      

گرایانه بیابد. اراده معطو  بره اسرالمی   نسبی

تواند معطو  به نتیجه نباشد، اما با کردن می

این حال وجرود داشرته باشرد. در ایرن معنرا،      

زب عدالت و توسعه مردم ترکیره را مجراب   ح

ساخته است که حزبی بررای اسرالمی کرردن    

امور است و انحصاراً از ایرن حیرث اسرت کره     

نیروی اجتماعی فراوانری بررای خرود کسرب     

 ٣٦کرده است.

چون و چرای گفتمان  با وجود قدرت بی

گرایرری در ترکیرره، ایررن موضرروع نیررز   اسررالم

ن غیرقابررل انکررار اسررت کرره هنرروز گفتمررا   

کمالیستی در این کشور از منابع قدرت قابرل  

باشد. در حال حاضر این  توجهی برخوردار می

منابع عمدتاً در ارتش و قوه قیرائیه متمرکرز   

های اخیر قیات دادگاه قانون  باشند. تالش می

اساسی ترکیه بررای انحرالل حرزب عردالت و     

توسعه، به بهانره خرروج آنهرا از مردار قرانون      

هایی است که  آخرین کوششاساسی، در واقع 

برای احیای مجدد گفتمان کمالیستی صورت 

گیرد. تالشری کره بره اعتقراد بسریاری از       می

کارشناسان در نهایت قادر به احیای گفتمران  

 کمالیستی نخواهد بود.  
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