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مقدمه
ترشیه در طی یک دهه گذش ه (از  2002الی  )2002از یک ثبات و اق ار نسبی در زمینه
دولتهای توکی ش در آ  ،برخرردار برد است دولت منبعث از حزب ع الت و ترسعه 0شه از
اواخر سا  2002میمدی در ترشیه به حکرمت رسی ان را بای یکی از با ثباتتری دولتهای
ترشیه طی ح اق شنج دهه گذش ه دانست
یکی از شاخصهای مهم ترشیه از دهه  0490به بع را بای دولت یا شابینههای شرتا م ت و
اشثراً دو ساله دانست شه در فضای دولتهای ائ مفی توکی ش و با شرچکتری حادثهای،
دولت نیز تغییر شرد و ائ مف ج ی با دولت ج ی توکی ش و به حکرمت میرسی طی
سا های  0491تا 2002و زما به ق ر ت رسی حزب ع الت و ترسعه در ترشیه ،ح ود چه
شابینه دولت در ترشیه توکی ش و نرزد نفر نیز بهعنرا نخستوزیر در ای دور به توکی
دولت شرداخ هان (جمهرری ترشیه)099-091 :0231 ،
جمهرری ترشیه طی ای سیا ها با دو مویک عم روبرو برد اسیت ،دو مویکلی شه شام
ق رتنمایی ارت و شردتای آ ها بر علیه برخی دولتها و از سیییری دیگر مویییکمت شییی ی
اق صیادی برد است ناامیا ترشیه طی همی م ت ح ود ش دههای ،چهار شردتای مخ لف
را در ترشییه طراحی و اجرا نمرد انی شه آخری آ ها در  23فرریه  0441و با اسییی عفای دولت
نجمالی ی اربکیا  2بیه مرفقیت رسیییی  ،شردتایی شه به شردتای سیییفی یا نر ارت بر علیه
اسم گرایا نیز معروف ش است
در بررسی مسائ ترشیه بع از فروشاشی امپراترری عثمانی و سپس توکی جمهرری ترشیه،
نبای از یک مسییئله مهم و اسییاسییی تأثیرگذار بر سیییاسییتها و راهبرد حکرم ی ای شوییرر،
چومشرشی نمرد مسئله مهم و شارگوا در بررسی سیاستهای داخلی و بهخصرص سیاستهای
خارجی ترشیه را بای فضیای هری ی و مسئله هریت مرد و شارگزارا ترشیه طی ح ود نرد سا
اخیر دانسیت اینکه ترشیه در درو خرد دارای چن ی هریت م فاوت و بلکه م ضاد میباش شه
همی تفاوت و تضاد هری ی ،بر بسیاری روی ادها و سیاستهای ای شورر تأثیرگذار برد است
ترشیه شورری شه ح ود  43درص جمعیت آ را مسلمانا توکی میدهن و از لحاظ
(1- Adalet ve Kalkınma Partis )AKP
2- Necmettin Erbakan

531

ـــــــــــــــــــــــــــــ تقابل راهبرد سیاسی و هویتی اردوغان با منافع و راهبرد ایران در منطقه

جغرافیایی نیز ح ود  41درص خاک ای شورر شه هما آناترلی 0باش  ،در قار آسیا و قلب
2

جها اسم قرارگرف ه است ،از لحاظ تاریخی نیز نزدیک به ش قر تحت نا امپراترری عثمانی
بر مناطق گس رد ای از جها در شرق و ،رب ،تسلط داش ه است ،اشنر و طی یک دهه اخیر
دچار نرعی شارادوشس هری ی بهویژ در روابط بی المللی و راهبرد سیاست خارجی خرد برد
است
آیا هریت اسممی بر سیاست خارجی ترشیه حاشم است؟ آیا هریت ،ربی اروشایی بر سیاست
خارجی ترشیه تسلط یاف ه است؟ هریت شمالیس ی دارای ش ا مؤلفهها میباش ؟ هریت اصلی و
راهبردی حزب ع الت و ترسعه و سرا آ چیست؟ بسیاری از شاسخ به ای سرأالت به هریت
اسممی و اسم گرایی حزب ع الت و ترسعه ،منجر ش است شه به نار میآی ای شاسخها از
نرعی خرشبینی مفرط و یا فریب خررد محققی از سیاست های حزب ع الت و ترسعه ناشی
ش ان
گفتار اول :کليات تحقيق
الف) ضرورت و اهميت موضوع
با شیروزی حزب ع الت و ترسعه در ان خابات سا  2002ترشیه و روی شار آم سرا ای
حزب یعنی رجب طیب اردو،ا  2و عب اله گ و  ،فضای احساسی و ،یر شارشناسی ش ای بر
سیاست خارجی ایرا در منطقه و بهخصرص در رابطه با ترشیه، ،الب ش و اشثر مسؤولی
سیاسی ،اج ماعی و ح ی مذهبی ایرا به ابراز احساسات شرداخ ه و شیروزی اردو،ا و حزب
در ترشیه را شیروزی اسم در ترشیه و بلکه فراتر از آ همسریی دولت ترشیه با ایرا قلم اد نمرد
و سی تبریکات ایرانیا به ترشیه سرازیر گردی
در ان خابات سا  2001ترشیه شه حزب ع الت و ترسعه به شیروزی مج د دست یافت ،هما
فضای خرشخیالی بر سیاس گزارا ایرانی حاشم برد در سا های بع و تا آ،از بی اری اسممی یا
بهار عربی -اسممی ،سیاس گزارا ایرانی همچنا در فضای احساسی رابطه با ترشیه قرار داش ه
و ترشیه و سرا دولت ع الت و ترسعه را همسر با اه اف و سیاستهای جمهرری اسممی ایرا

1- Anatolia
2- Ottoman Empire
3- Recep Tayyip Erdoğan
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در منطقه میدانس ن
سییاستهای م ناقض دولت ترشیه از سا  2000به بع شه در تقاب و تعار با سیاستها
و منافع ایرا در سیط منطقه و جها قرارگرف ه است ،زنگ بی ارباشی برای مسؤولی ایرانی و
شارگزارا سییاسیت خارجی شورر برد است تا از بن خرشخیالی و برداشتهای حب و بغضی
در سییاسیتهای راهبردی شورر در بع خارجی و بی المللی ،دست برداش ه و فریب برنامهها و
تیاش ییکهیای ظیاهری ترشییه و دولیتهای ظاهراً همسیییر با ایرا را نخررد و از تکرار فرآین
اردو،انیسیم 0نیز جلرگیری نماین سییاسیت و یا برداشت نامناسب ایرا در بزرگنمایی شیروزی
حزب ع الت و ترسیییعه و شیییخص اردو،ا در ترشیه و واگذاری فضیییای بازی ایرا به ترشیه و
اردو،ا برای شس ب شرس یژ مررد نیاز خرد ،مرجب گردی است تا برخی منافع ایرا در منطقه
مررد ته ی قرارگرف ه و تن در روابط ایرا و همسییایگان نیز افزای یاب بنابرای بررسییی
هرییت شیارگزارا ترشییه و الب یه سیییاخ یار دولیتهیای ای شویییرر نیز از اهمیت فراوانی در
سیییاسییتگذاریهای آین ایرا برخرردار میباش ی  ،تا فریب هر ظاهرسییازی اسییممی و انقمبی
گرو ها ،احزاب ،جنب ها یا اشخاص م عی اسم گرایی و انقمبی برد را نخرریم
ب) چارچوب نظری :سازهانگاری و هویت
چرا حزب عی الت و ترسیییعه و بهویژ آقای اردو،ا  ،دچار تغییر هری ی و چرخ هری ی به
سری هریت ،ربگرایی ش ان ؟ برای شاسخ به ای سرأ و روش ش واقعیت هریت و ماهیت
افرادی مانن اردو،ا  ،سعی میشرد تا با اس فاد از ناریه ساز انگاری 2بهویژ رویکرد ش گرایانه
(شم نگر) الکسیییان ر ونت ،به بررسیییی هریت ،ربگرای ترشیه ،ابعاد عملکرد و تأثیرگذاری ای
هریت ،ربگرا بر سیاست خارجی ترشیه و بهخصرص روابط ایرا و ترشیه ،شرداخ ه شرد
سیاست و هریت در رابطهای تنگاتنگ با یک یگر قرار دارن سیاست در ابعاد مخ لف آ  ،چه
در زمینههای اق صیادی ،فرهنگی ،ورزشیی ،اج ماعی و  ،چه در زمینه سیاست خارجی و روابط
بی المل  ،تاثیرگذار بر هریت و تأثیرشذیر از آ برد اسیت هریت را میترا یک قالب یا شرش
برای یک گرو  ،یک شوییرر یا منطقه دانسییت شه نوییا دهن موییخصییات فرهنگی ،اج ماعی،
سییاسی و آ واح سرزمینی موخص میباشن  ،ای قالب با شرس و شاسخی همرا است شه
1- Erdoganisme
2- Constructivism
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شاسییخ را میترا هما هریت دانسییت شرس ی هایی مانن  :ما چه شسییانی هس ی یم؟ ه ف ما از
همزیس ی با یک یگر چیست؟ از همه مهمتر اینکه میخراهیم چه شسانی یا جامعهای باشیم؟
شاسخ به سرأالت فرقالذشر را میترا اولی نمایههای هریت فردی و اج ماعی دانست اینکه
ما دارای هریت ایرانی-اسممی ،ترشی-اسممی یا ترشی -اروشایی باشیم برای دس یابی به ای
هریت ،دست به چه اق اماتی خراهیم زد؟
اگر دولت را بهعنرا نهاد حاشمی ی در نار بگیریم شه برای برآورد ساخ آرزوها و نیازهای
اج ماع تحت حاشمیت آ به وجرد آم است ،ای نهاد حاشمی ی را ب و اح ساب هریت و
برساخ ههای ذهنی شارگزارا آ شه برخاس ه از واقعیتهای مرجرد در زن گی و ذه آحاد آ
اج ماع انسانی میباش را نمیترا بررسی و تحلی نمرد
در عصیر جهانی شی و جهانی سیازی ،رابطه هریت و سییاست بیو ر در حرز منطقهای و
جهانی آ در شن و شنوگری قرارگرف ه است تأثیرشذیری ای دو مؤلفه مهم (سیاست و هریت)
از یک یگر ،تحت یک فرآین مهم یعنی تعام و همکاری صررت میگیرد بر اساس همی تعاممت
است شه در سط جهانی و منطقهای ،هریت یک شورر یا شارگزارا آ از هریت منطقه و یا جها
مرتبط با آ تأثیرشذیر شییی و قالب هری ی جها شیرامرنی خرد را در سیییایه برخی مزیتها یا
شاداشها ،برای خرد بهعنرا یک راهبرد هری ی ج ی در راسیی ای ظهرر و تقریت خرد ،به ایجاد
برخی محاس و مزیتها یا هما منافع برای فرد یا جامعه دست میزن  ،جامعه نیز در قبا ای
مزیتها یا منافع است شه به تغییر ،شسب یا تقریت هریت خرد اق ا مینمای
ای شن ها شه شارگزارا سیاسی را نیز تحت تأثیر خرد دارد ،بر سیاست خارجی و بی المللی
یک شورر ،تأثیرگذار میباشن اینکه یک شورر یا شارگزارا آ  ،از شجا و از چه طریقی به ق رت
رسی ان و منافع آنا در آین در شجا خراه برد و با ش ا سیاست همخرانی دارد هریت و
منافع دو بخ ج اییناشذیر سیاست در ناریه ساز انگاری هس ن
ساز انگاری طی ح ود چهار دهه اخیر بهعنرا یکی از ناریات بررسی روابط بی المل  ،مطرح
ش و جایگاهی مناسب بهدست آورد است ناریه ساز انگاری در روابط بی المل  ،ریوه در
مسئله جامعه شناسی شناخت دارد شه در دهه  0410از سری شی ر برگر 0و ترماس الشم  2در

1- Peter Ludwig Berger
2- Thomas Luckmann
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ش اب «ساخت اج ماعی واقعیت»( 0رسالهای در جامعهشناسی شناخت) مطرح گردی

است

(مویرزاد )012 :0232 ،
اصطمح ساز انگاری در مطالعات سیاسی و بی المللی برای اولی بار در دهه  0430ترسط نیکمس
اونرف 2به شار گرف ه ش و ناریه شردازا مخ لفی مانن جا راگی ،2دیری دسلر ،9دری
شراترچری  ،1شی ر شاتزنو ای  1و در ای زمینه شار شرد ان با ای وجرد ناریه ساز انگاری بیو ر با
آثار و نارات الکسان ر ونت آلمانی ،شناخ ه میشرد بیو ر ای ساز انگارا  ،روابط بی المل را از منار
اه اف ،ته ی ها ،فرهنگها ،هریتها و سایر واقعیتهای اج ماعی در سط روابط بی المل
میشناسن (سلیمی ) 21 :0231 ،ساز انگاری بهعنرا یکی از ناریههای روابط بی المل  ،محصر
زبا شناخ ی ساخ اری ،ناریه سیاسی شست م ر  ،ناریه ان قادی ،نق ادبی و مطالعات فرهنگی و
رسانهای است در حقیقت یکی از وع های ای ناریه(ساز انگاری) بازگردانی فرهنگ و
سیاستهای داخلی به عرصه ناریه روابط بی المل است (قرا )021 :0240 ،
در تعاریف دیگر از ساز انگاری نیز ای ترجه به شن های ذهنی یا بی االذهانی در میا مرد
یک شورر ،منطقه یا جها به صررت مکرر مررد ترجه قرار میگیرد ساز انگاری ،ناریهای است
شه با نگاهی اج ماعی به مسائ سیاست بی المل  ،تمامی دان ها و ش ی های انسانی را ن یجه
برسازی (برساخ ه ش ) می دان و ای برساخ گی را به روشی اج ماعی و در فرآین شن م قاب
بی ذهنی میدان بر ای اساس ،دان و آنچه بهعنرا ش ی های انسانی و اج ماعی وجرد دارن ،
لزوماً انعکاسی از واقعیت نیس ن  ،بلکه موروط و وابس ه به ذهنیتهای انسا ها ،تجربه اج ماعی
و رسر و شیما های اج ماعی آ مجمرعه میباشن (سلیمی)29 :0231 ،
الکسیان ر ونت شه یکی از ناریه شردازا اصییلی و تأثیرگذار مک ب سییاز انگاری اسیت ،م رل
شیهر ماینز آلما در سا  0413میباش وی بهعنرا یکی از اساتی موهرر در روابط بی المل
و بهخصرص ناریه ساز انگاری به طرح مسائ مهم در زمینه روابط بی المل میشردازد
یکی از مهم ری آثار ایوا را بای ش اب«ناریه اج ماعی سیاست بی المل » 1دانست شه در
1- The Social Construction of Reality
2- Nicholas Onuf
3- John Ruggie
4- David Dessler
5- Friedrich Kratochwil
6- Peter J. Katzenstein
7- Social Theory of International Politics
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ایرا نیز ترجمه و چاپ ش

است وِنت در بررسی روابط بی المل به مراردی مانن اج ماع اذها

یا روابط بی االذهانی اشار دارد و روابط را با زمینه فردگرایی بررسی نمیشن بلکه روابط بی المل
را در چارچرب روابط اج ماعی و جمعی (ذه جمعی) مررد شنکاش قرار میده الکسان ر ونت
مع ق است ،جها مس ق از ذه و زبا ناظرا منفرد(فرد) وجرد دارد ،ناریههای علمی نرع ًا
به ای جها اشار دارن  ،ح ی اگر ای جها قاب مواه نباش از دی گا ونت ،ساز انگاری
ناریه ای است شه هم تحر هریت و منافع از طریق تحر ساخ ار را م نار قرار میده و هم
ساخ ار را ج ی میگیرد (مویرزاد )210-212 :0240 ،
الکسان ر ونت ،تعام را شی زمینه شک گیری همکاری یا تعار و تقاب میا دولتها
میدان و روی ادهای سیاست بی المل و ح ی مباحث هریت و منافع را نیز بر شایه تعام  ،قاب
تعریف و وقرع میدان چنانچه ونت مع ق است شه ،آنارشی 0و خردیاری 2یا احساس ته ی و
قب از تعام دولتها معنا ن اش ه و تنها بع از تعام است شه میترا از همکاری یا تعار
صحبت شرد (مویرزاد )294 :0240 ،
الکسان ر ونت در اثر معروف خرد ،ناریه اج ماعی سیاست بی المل  ،به تعریف هریت شرداخ ه
و میگری  :هریت عبارت است از آنچه شه ،چیزی را به آنچه شه هست ،تب ی میشن ونت بر
ذهنی برد هریت نیز تإشی دارد ،هریت خصرصی ی در شنوگرا نیتمن است شه مرج
تمایمت انگیزشی و رف اری است به ای معنی شه هریت در اساس یک ویژگی ذهنی است شه
ریوه در فهم شنوگر از خرد دارد ای هریت در وضعیت جمعی آ را میترا هما اسلرب
بی االذهانی دانست شه در ذه یک اج ماع ،یک شورر یا یک سیس م بی المللی نق بس ه ،بر
اساس گف ما میا آنا ایجاد ش و بر شایه دو انگار «خرد» 2و «دیگری» ، 9برسازی میگردد
(رمضا زاد و جرشار)023-024 :0234 ،
آنچه در تعریف هریت مررد ترجه ونت میباش  ،هریت اج ماعی دولتها میباش شه به شکلی
درو زا نسبت به ناا  ،یعنی بر اثر تعام با سایر دولتها در ناا بی المل شک میگیرد در
نار ونت ،آنچه هریت جمعی نامی میشرد را نیز میترا هما هریت اج ماعی دانست
(مویرزاد  )011 :0232 ،از دی گا ونت ،منافع و هریت های اج ماعی همیوه از طریق تعام
1- Anarchy
2- Self-help
3- Self
4- Other
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در فرآین هس ن  ،با وجردی شه ممک است در برخی از شرایط ب را با ترجه به ثبات نسبی
هریتها ،آنها را مسلم (ثابت) فر شرد ،اما همیوه اینچنی نیست (مویرزاد - 030 :0232 ،
 )030بنابرای ونت ،هریت را امری بی االذهانی میدان شه تابع برقراری تعام  ،همکاری یا تقاب
و دیگر مؤلفههای تأثیرگذار بر ان یوه و ذه افراد مانن اق صاد ،تاریخ ،جغرافیا و میباشن
گفتار دوم :ترکيه و سياست هویتي
الف) هویت شرقي -اسالمي ترکيه
جمهرری ترشییه را نمیترا از شویییررهای دارای یک هریت مویییخص و یکپارچه تاریخی
محسییرب نمرد بخوییی از جمهرری ترشیه شنرنی در دور باسیی انی و قب از میمد مسییی در
اخ ییار حکرمیت رو برد و بعی از تقسییییم رو به دو بخ شیییرقی و ،ربی ،ترشیه جزئی از
امپراترری رو شرقی برد است
الب ه نبای فرامرش شرد شه آناترلی و ساشنا آ در بسیاری از دور های تاریخی ،سرزمی و
ساشنا ایرانی محسرب ش ان و در امپراترری های بزرگ شارسی ،ترشیه معمر ًال بخوی از سرزمی
ایرا برد است ساسانیا  ،هخامنویا  ،اشکانیا  ،صفریا  ،تیمرریا  ،افواریا و ح ی سلجرقیا
را بای دولتهایی با ماهیت ایرانی دانست شه تمامی یا بخ هایی از سرزمی آناترلی را تحت
حکرمت و شادشاهی خرد داش ه ان و در واقع آناترلی دارای یک سابقه و ماهیت تاریخی ایرانی
شناسنامهدار میباش از سری دیگر سرزمی آناترلی یا هما ترشیه شنرنی بع از ظهرر اسم و
گس رش آ در مناطق اطراف شبه جزیر عربس ا  ،از یک هریت عمیق و بنیادی مذهبی
برخرردار گردی ای هریت ج ی و عمیق دینی و مذهبی را بای هما دی اسم و گرای
مرد ای سرزمی به اسم دانست دی اسم شه بهت ریج در آناترلی نفرذ یاف ه برد ،در دورا
خمفت مع صم باله (ابراسحاق محم ) هو می خلیفه عباسی ،چنا شیورفت نمرد برد شه
سردارا و ناامیا ترکتبار در دربار خلیفه به جایگا مهمی دست یاف ه و سردارا ایرانی و عربی
از جایگا برتر خرد دور ش ن به نحری شه سردارا ترک مانن ترزو  ،اب شیرزاد و در واقع بر
خلیفه وقت برتری یاف ه و خلیفه را بازیچه دست خرد قرار داد بردن (حس - 109 :0231 ،
)101
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ب) اسالمگرایي عثماني
از قر یازدهم میمدی یکی از قبای بزرگ چادرنوی ترک شه در مح ود ایرا ق یم و شنار
دریاچههای آرا و آمردریا زن گی میشردن یعنی سلجرقیا ( 0021-0200میمدی)شه م تها
برد به دی اسم گروی بردن با اس فاد از ضعف و ناترانی خمفت عباسی ،به تحکیم ق رت
خرد در منطقه شرداخ ه و بع از تسلط بر مرشز خمفت یعنی بغ اد ،بر ایرا  ،عراق و سرریه نیز
مسلط ش ن و بع از م تی به سری آناترلی حرشت شرد و در ای سرزمی مس قر ش و فص
نرینی از حکرمت را در آناترلی شایه ریزی شردن از همی دور برد شه هریت اسممی در ترشیه
شک میگیرد
بع از سرنگرنی امپراترری سلجرقی ترسط مغرال  ،یکی از شرچک ری ممالک بر جای مان
از ای حکرمت ،ترشا عثمانی بردن شه به مرور زما بر قلمرو خرد افزود و اولی حاشم آ
عثما بیک و سی و ش شادشا آ  ،از سا  0244تا 0422و با نا امپراترری و ح ی خمفت
عثمانی بر قلمرو وسیعی در جها حاشم بردن (جمهرری ترشیه)22 :0231 ،
حکرمت عثمانی با بی از شوص سا ق مت خرد ( 0422-0244میمدی) ،برای هر شورری
میترانست یک سابقه و هریت ،نی و قاب اتکا بومار آی  ،امری شه برای ترشیه نری آتاتررشی،
محقق نو در بُع اسم گرایی و گس رش اسم سیاسی در جها  ،عثمانیها به ش ت در شی
گس رش اسم در ،رب و در یک شم تفرق و شیروزی بر مرشز مسیحیت آ روزگار یعنی ای الیا
و مرشز شاپ بردن عثمانی ها شه برای افزای موروعیت و شرس یژ خرد به دنبا احیای خمفت
بردن  ،سرانجا در زمانی شه سلطا سلیم بر مصر شیروز گردی  ،مبادرت به احیای خمفت نمرد
و سلطا سلیم ،خرد را خلیفهی جانوی شیامبر اسم و رهبر جها اسم معرفی نمرد و با ای
شار خرد ،مسؤول یت اس قرار حاشمیت شریعت اسم را همرا با لقب خلیفه ،بر عه گرفت
(اع ضادالسلطنه)93 :0240 ،
براساس آمرز های اسممی و بهخصرص اسم سیاسی ،در حکرمت عثمانی نیز دولت و مذهب
دارای اش راشات و همخرانیهای بسیاری بردن سیاست و مذهب به ش ت به یک یگر وابس ه برد
و در امرر مربرط به یک یگر دخالت داش ن  ،اسم و مذهب اه سنت در ای دور یکی از
اهر های شسب شرس یز و موروعیت سیاسی و هری ی برای عثمانیها بردن سمطی عثمانی
چنا در اس فاد ظاهری از ارزشهای دینی و مذهبی اسم ،رق ش بردن شه نسبت به هریت
و ملیت خرد و حامیا اصلی حکرمت یعنی ترکهای آناترلی ،شم ترجه ش ن تأشی زیاد و
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ظاهری عثمانی بر هریت اسممی ،مرجب ش

برد تا نرعی بیهری ی در امپراترری عثمانی و

بهخصرص مرشز ای امپراترری یعنی آناترلی یا ترشیه شنرنی حاشم ش و بحرا هریت در ای
دور بارز گردد (اع ضادالسلطنه )19 :0240 ،اسم گرایی عثمانی را میترا نرعی جس جری
هری ی و تاریخی مل ی دانست شه گذش ه چن ا شرباری ن اش ه و میخراهن از طریق دی و
مذهب و سرءاس فاد از مذهب به تاریخسازی و هریتیابی ،دست بزنن همی هریت و تاریخ
ساخ گی ترکهای آناترلی برد شه ن رانست در مقاب تم و هریت ،ربی دوا بیاورد و سرانجا
هریت شمویر شایه ترشی در برابر هریت تم نی ،رب ،سر تعایم فرود آورد و تسلیم ،رب ش ن
ج) هویت کماليستي ،سكوالریسم و الئيسيزم اسالمي
همزما با شاه ق رت و ابهت امپراترری عثمانی در منطقه و نمایا ش نوانههای زوا
و فروشاشی ای حکرمت ،در داخ ترشیه نیز گرو هایی به فکر تغییر حکرمت و حفظ یک شورر
ق رتمن و مس ق ترک در جها بردن یکی از مهم ری و تأثیرگذارتری گروهای مخالف خمفت
عثمانی در آ،از قر نرزدهم را میترا جنب ترشا جرا دانست
جنب ترشا جرا ترشیه شه یک حرشت قر گرایانه ترشی و الئیک برد ،بر شایه آگاهی طبقه
م رسط بهخصرص در بُع فرهنگی توکی ش برد و دارای ان یوههای لیبرالی م أثر از ،رب
بردن ای جنب شه ترانس ه برد مناصب حکرم ی و اداری را در حکرمت عثمانی نیز تصاحب
نمای با فروشاشی عثمانی ،خرد به ق رت مطلق در ترشیه نری تب ی گردی (اع ضادالسلطنه،
)14 :0240
با فروشاشی خمفت در سا  0422و توکی جمهرری ترشیه در  ،0422مصطفی شما
شاشا(آتاتررک) شه نق مهمی در جنگهای ض اس عماری چن سا گذش ه ترشیه داش ه و
بهعنرا یکی از ترشا جرا انقمبی نیز نق مهمی در فرمان هی جنب و سپس فروشاشی
خمفت عثمانی ایفا نمرد برد ،بهعنرا رهبر (رئیس جمهرر) ترشیه نری ان خاب گردی
در مررد حکرمت شما آتاتررک و نق آ در هریت شنرنی ترشیه ،نارات بسیاری وجرد
دارد شه ا،لب ای ناریات بر تبیی هریت ،ربگرا ترسط آتاتررک ،داللت دارن هریت نرینی شه
ترسط شما آتاتررک ه ایت میش و تحت عنرا ان یوههای شمالیس ی 0بر مرد ترشیه حاشم
1- Kemalisti
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ش

برد

هاشا یاووز 0نریسن برجس ه ترشیهای در مررد ای هریت ترشیه نری یا هما ان یوه
شمالیس ی میگری  :دولت شمالیست در واقع دول ی رسالتگرا 2است شه ه ف خلق ملت ترک و
نی آ به سط تم اروشایی را دنبا میشن (یاووز)11 :0234 ،
رهبری و ریاسییت جمهرری شما آتاتررک با لقب خرد به معنای ش ر ترکها ،طی سییا های
 0422الی  0423بر ترشییه مرجیب گردی تا سییییاسیییتها و ان یویییههای آتاتررک تحت نا
سییاسیتهای شمالیسی ی ب رانن در فضای سیاسی و اج ماعی ترشیه مطرح ش  ،جا گرف ه و
تثبیت گردن سییاسیتهای شمالیس ی ،ان یوههایی نرینی بردن شه سعی داش ن تا جمهرری
ترشیه را از فضیای ذهنی و سییاسی گذش ه و خمفت عثمانی ج ا شرد و به دنیا و فضای نرینی
تحت تسلط افکار و ان یوههای ،ربی و اروشایی ،وارد سازن
اق امات آتاتررک در چارچرب تغییر هریت ترشیه را میترا  :مخالفت با م اخله مذهب در
سیاست (برقراری ج ایی دی از سیاست) ،حذف دادگا های اسممی ،از بی برد م ارس مذهبی،
ممنرعیت حجاب اسممی بانرا  ،حذف رسمالخط عربی و ترشی و جایگزینی البفای التی  ،تغییر
تقریم اسممی به میمدی و ترویج فرهنگ اروشایی و ،ربی در ترشیه و دانست (جمهرری ترشیه،
)022 :0231
جمهرری ترشیه تحت رهبری آتاتررک ،به دنبا دسیی یابی به جایگا برتر در منطقه و جها
از طریق نزدیکی بیویی ر با ،رب و اروشا در چارچرب تغییر هریت و فرهنگ اسییممی به هریت و
فرهنگ ،ربی برد آتاتررک منافع ترشیه را در رهایی از هریت اسممی و عثمانی جس جر شرد و
به دنبا آ برد شه با تغییر هریت ترشیه و همسییا نمرد هریت آ با اروشا ،ب ران منافع ترشیه
را در بلن م ت در سیییط منطقه حفظ و تثبیت نمای تفکر و ان یویییه آتاتررک دارای اصیییر
زیربنایی اسییت شه در زمینه سییییاسییت خارجی و روابط بی المل ای اصیییر شمالیسییی ی بر
محررهای زیر مب نی برد است:
یکم :سرابق سرء امپراترری عثمانی نسبت به منطقه را شاک شرد  ،جبرا نمرد و شکاف ایجاد
ش بی شوررهای ترشیه نری  ،ایرا و اعراب را شر نماین
دو  :ترشیه شورری است نه ترسعهطلب و نه اس عمارگر ،بلکه به دنبا اق ار داخلی در ابعاد
1- M Hakan Yavuz
2- Missionist
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اق صادی ،صنع ی ،علمی و ناامی است ترشیه به دنبا دس یابی به ق رت اق صادی و تکنرلرژیک
ق رتهای ،ربی است.
سر  :ترکها عمو بر درخراست برابری تکنرلرژیک با ،رب ،خراها شذیرش ترشیه بهعنرا یک
ملت اروشایی و قبر آنها در تم ،ربی هس ن (جمهرری ترشیه)204-200 :0231 ،
اصر فرقالذشر شه از اب ای حاشمیت ترکهای جرا و بهخصرص با رهبری و ریاست
جمهرری شما آتاتررک در ترشیه ،م و ش و به اجرا درآم ن  ،طی بی از نرد سا اخیر
همچنا از اصر اصلی مررد ترافق و اجرای مسئرال و شارگزارا سیاسی حکرمت ترشیه برد ان
ای اصر در سیاست و حکرمت ترشیه از جایگا باالیی برخرردار برد و تحت نا اصر شمالیسم
در سرلرحه شاری هر دولت یا شارگزار ترشیه قرار داش ه و ارت ای شورر بهعنرا شاس ار اصر
الئیسی ه و اصر شمالیسم ،بر شار دولتها ناارتی نانرش ه داش ه است
0
ان یوییههای شمالیسیی ی بر شیی اصیی اسیی رار هسیی ن  ،اصییرلی چر  :ناسیییرنالیسییم ،
سیکرالریسیم ،2ترد گرایی (شرشرلیسیم) ،2دولت ساالری ،9انقمب خراهی 1و جمهرری خراهی 1شه
مع ق ا به ای اصییر را هما شمالیسییتهای ترشیه میدانن شه به شیی ت به تق س اصییر
مذشرر مع ق برد و در چارچرب همی اصر به ه ایت مرد میشردازن (یاووز)211 :0234 ،
همانگرنه شه در باال ذشر ش  ،اصر شمالیس ی دارای جمعی م ضاد نیز هس ن تمش برای ایجاد
جامعه اروشایی سکرالر و در عی حا گس رش ناسیرنالیسم ترشی در شورر!
آتاتررک ضم بر عه گرف جنگ اس قم در مقاب اروشا و از طریق گسس ترشیه از
ریوههای اسممی و عثمانی خرد ،شروژ ای بزرگ را در حرز دگردیسی تم نی ترشیه به اجرا
درآورد وی تمش داشت تحت لرای ،ربیسازی و ترقی ،دیراری رفیع به مانن یک س در برابر
نفرذ عربی -اسممی به ترشیه ،ایجاد نمای (یاووز.)043 :0234 ،
یکی از شاخصههای سیاسی ،فرهنگی و هری ی ترشیه نری از زما رهبری آتاتررک تاشنر
را میترا سکرالریسم و الئیسیز دانست
1- Nasionalism
2- Secularism
3- Populism
4- Governmentism
5- Revolutionism
6- Republicanism
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سکرالریسم :ای واژ در فرهنگ لغات علر سیاسی و علر اج ماعی به فراوانی مررد اس فاد
قرارگرف ه و دارای تعاریف بیشماری است
مهرزاد بروجردی اسی اد ایرانی دانویگا سییراشیرز 0امریکا مینریس  :ریوه واژ سکرالریسم،
سییکرلر  2التینی به معنای دهر ،گی ی و زمانه اسییت بر ای اسییاس سییکرالر برد به معنی در
روزگار شنرنی زیسی و فرزن زما برد اسیت مهرزاد بروجردی مع ق اسیت شه ،سکرالریسم
در چهر ،ربی خرد ،در بر دارنی بیاوری اسیییت شیه دی و حکرمیت را ش ی هایی م فاوت و
تفکیکشذیر میدان گرنهای فلسییفه زن گی نیز میباشیی شه ه ف رفا انسییا ها در زن گی
همی دنیا ،فارغ از دی  ،فرقه ،طبقه اج ماعی ،رنگ شرسیییت و سیییایر ویژگیهای فردی اسیییت
(بروجردی)11-11 :0234 ،
الئیسیز  :اصطمحی است شه از دهه  10قر نرزدهم در فرانسه اب اع و رایج ش است بر ای
اساس الئیسی ه را دریاف ی سیاسی میدانن شه در ای دریافت سیاسی ،از یک سر دولت و حرز
عمرمی از هیچ دی یا مذهبی شیروی نمیشنن و از سری دیگر دی یا مذهب نیز ضم
برخررداری از همه آزادیها در جامعه م نی ،هیچ ق رت سیاسی اعما نمیشن  ،اصلیتری شی
شرطهای برقراری الئیسی ه در یک شورر را بای ج ایی دولت و جامعه م نی از یک یگر دانست
شرتا تری و به ری تعریف از الئیسی ه را میترا ج ایی دی از دولت و نه از سیاست ،دانست
(وثیق)4-00 :0231 ،
با ترجه به تعاریف باال بای م رجه شریم شه سکرالریسم و الئیسیز دو جریا یا دو فرآین
م فاوت هس ن در ترشیه نیز بر اساس قانر اساسی مصرب سا  ،0423اص دی رسمی اسم
از قانر اساسی حذف گردی در قانر اساسی اصمحی در فرریه  ،0421ج ایی شام مذهب از
دولت در ترشیه در قانر اساسی ثبت گردی
در آخری بازنگری قانر اساسی ترشیه در سا  0432نیز در قانر ج ی تأشی ش است
شه هیچ مذهب رسمی به عنرا مذهب رسمی از سری دولت ترشیه به رسمیت شناخ ه نمیشرد
الئیسیی ه اجرایی در ترشیه شه نرع خاصیی از الئیسیی ه اسیت و از الئیسیی ه فرانسه اق باس
شرد انی و در ترشییه «الئیکلیک» 2نامی میشیییرد را میترا الئیسیییی ه شمالیسییی ی نامی
1- Syracuse University
2- Seculum
3- Laiklik
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(اع ضادالسلطنه)21-21 :0240 ،
با ترجه به گذشت ح ود نرد سا از مطرح ش الئیسی ه در ترشیه و گس رش شردامنه آ ترسط
روشنفکرا ترشی و ح ی دول مردا ای شورر و بهخصرص آتاتررک و شمالیستهای بع از وی،
الئیس ه ترشی شه به دالیلی مانن اضافه نمرد اصر خاصی چر شن ر دولت بر مذهب و شذیرش
دی اسم و مذهب سنی حنفی ،از الئیس ه فرانسری فاصله م مایزی داش ه و هرگز نمیترا آنرا با
اص الئیسی ه ،ربی مقایسه نمرد اعم مذهب رسمی سنی حنفی و تأشی بر شن ر دی ترسط
دولت را میترا هما اصر شمالیس ی خاص الئیسیز ترشی ،دانست
بنابرای سکرالریسم را میترا فلسفه سیاسی ترشیه دانست فلسفه سیاسیای شه از سری
و به ش ت به دنبا اروشایی شرد ترشیه و ذوب

آتاتررک و شمالیست های بع از وی دنبا ش
در هریت اروشایی هس ن
سیاست خارجی شمالیس ی شه برگرف ه از اص سکرالریسم نیز برد است را میترا در سه
اص اساسی خمصه شرد:
الف) صل در خانه -صل در خارج از خانه ،همزیس ی مسالمتآمیز و دوس ی با شوررهای همجرار ؛
ب) ام ناع و خردداری از شرشت در هرگرنه شنفرانس یا شیمانی شه بر اساس مذهب مو رک
قرارگرف ه باش ؛
ج) تب ی ترشیه به شورر م ر اروشایی (اع ضادالسلطنه)30-30 :0240 ،
همانگرنه شه ساز انگارا و بهخصرص الکسان ر ونت نیز معنق ن  ،انگار های ذهنی شارگزارا
دارای نق بسیار مهمی در تعاممت ،منافع و هریت یک شورر میباشن  ،انگار های ذهنی
آتاتررک برای تب ی ترشیه نری به یک شورر اروشایی و جذب ترشیه در هریت و سیاست اروشا را
میترا یکی از مهمتری انگار های ذهنی شمالیستها دانست شه عممً در صحنه سیاست خارجی
ای شورر نیز نمرد یاف هان
هرییت ترشییه ج ی نیز به تبعیت از تعاممت و منافع ج ی  ،رو به سیییری اروشا داشییی ه و
شمالیسییتها سییعی در سییرق داد هریت ترشیه به هریت اروشایی داش ی ن  ،در عی حا رابطه
دوس انه و خربی نیز با ایرا برقرار نمرد بردن
اینگرنه برد شه اسیییم گرایی سیییکرالر بهعنرا یک فلسیییفه آشیییف ه و خرد سیییاخ ه آتاتررک و
شمالیسییتها در ترشیه به اجرا درآم و هری ی ناموییخص شه الب ه بیو ی ر بر ملی گرایی ترشی تأشی
داشیت را در ترشیه حاشم ساخت ای هریت ترشی مبهم و الب ه اصر شمالیس ی تا سا های سا در
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ترشییه بی و رقییب به اجرا درآم ن تا اینکه برخی اسیییم گرایا ترشیه به دنبا تغییر در فلسیییفه
حکرم ی و بازگوت به اسم واقعی ،مبارز خرد را بر علیه شمالیستها آ،از شردن
گفتار سوم :اسالمگرایي در ترکيه؛ تقابل اربكان و اردوغان
الف) اربكان و هویت
یکی از مهم ری و تأثیرگذارتری اسم گرایا واقعی و راس ی ترشیه طی یکص سا اخیر
و بهویژ طی چه سا گذش ه را بای نجمال ی اربکا دانست
اربکا بهعنرا یک مسلما مع ق و مجری احکا اسممی ،ترانست طی یک فرآین ت ریجی
چن دهه ای و با ترویج و آمرزش احکا اسم و تربیت شاگردا اسممگرای فراوا در ترشیه ،یک
نهضت اسم گرایی و بازگوت به قرانی اسممی را شایهریزی و سپس به شیروزی برسان
نجمال ی اربکا را میترا در ردیف بزرگانی دانست شه مع ق به حضرر اسم سیاسی در
حرز عمرمی شورر و بهخصرص تأثیرگذاری اسم بر هریت ،سیاستهای داخلی و خارجی شورر
و بهویژ تأثیر بر منافع ملی و فراملی ترشیه بردن ایوا شه طی سا ها به ترویج و معرفی اسم
سیاسی در ترشیه شرداخ ه بردن  ،در دهه  0440ترانس ن بار دیگر به جریا های اسممگرای
ترشیه جا تاز ای داد و فضای عمرمی ای شورر برای حضرر گس رد اسم گرایا و بهخصرص
به دستگیری دولت ترسط اسم گرایا را فراهم نماین
در ان یوههای سیاسی اربکا  ،میترا نوانههایی از همراهی و همخرانی با انقمب اسممی
ایرا را مواه شرد ایوا به ش ت با شیرس ترشیه به اتحادیه اروشا مخالفت نمرد  ،بر لغر
ممنرعیت حجاب زنا ترشیه شافواری شرد و ضم مخالفت با روابط ترشیه و اسرائی  ،دارای
دی گا گرای به شرق و همکاری و شیرس به شوررهای مسلما منطقه بردن به دست گرف
دولت در ترشیه ترسط اربکا و حزب اسممگرای رفا از طریق ان خابات و فرآین دمرشراسی،
مرجب وحوت و ترس بسیاری از حکا مس ب و دیک اترر جها اسم و از سری دیگر ترس
رهبرا دو ،ربی از حضرر و اق ار یک دولت اسممگرا در اروشا گردی (اسپرزی ر ،شامروا و
واتربرری)241 :0240 ،
حزب رفا و شخص اربکا طی دورا فعالیت و مبارز خرد برای اس قرار دولت اسممی در ترشیه
بر ایجاد هریت دینی و اسممی تأشی داش ن اربکا  ،حزب رفا را از احزاب وابس ه به ناا شمالیس ی
خارج میدانست و به صراحت راهبرد خرد را در تقاب با ناا سکرالر شمالیس ی اعم شرد و
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میگرین  :ما جزو احزابی شه نماین ناامن  ،نیس یم (یاووز)22 :0234 ،
ب) اردوغان و هویت
هریت سیاسی و اج ماعی رجب طیباردو،ا نخستوزیر یک دهه اخیر ترشیه را میترا
وام ار طیفی از مؤلفه های تأثیرگذار بر هریت دول مردا ترشیه دانست ،مؤلفههایی شه شام
سکرالریسم شمالیس ی ،هریت ،ربگرای مرشزمحرر ،اق صاد سرمایهداری و هس ن شه در زیر به
بررسی مخ صر برخی از آ ها شرداخ ه میشرد
 -3هویت اقتصاد سرمایهداری
اق صیاد سیرمایهداری و لیبرالیسیم اق صادی در ترشیه ،چنا مررد ترجه و دارای اهمیت است شه
مرد و شارگزارا به جای ترجه به سیییاسییت و هریت خرد ،به اق صییاد سییرمایهداری ترجه دارن ای
اق صیییادمحرری و معیاممت سیییرمیایهداری با ،رب ،در ترشیه چنا اهمیت و شارایی دارد شه ،آنچه
جهتگیری و مسییر جامعه ترشیه را مویخص میسیازد ،نه سیاست بلکه اق صاد است (یاووز:0234 ،
 )10یکی از مهم ری اظهییارنارهیای داخلی ترشیییه شیرامر نق اق صیییاد و مویییرقهییای آ در
سیییاسییتهای ترشیه را میترا در ش اب «عمق راهبردی» موییاه نمرد ،آنجا شه احم داوداو،لر
میگری  :مؤثرتری مرهم[دارو]روابط سیییاسییی تن دار ،شییک دهی حرز منافع اق صییادی مو ی رک
میباشی (داوداو،لر )241 :0240 ،بنابرای بای گفت شه اق صیاد سرمایهداری و شاداشهای مس مر و
شم ،رب ،یکی از مؤلفههای تغییر هریت و تغییر منافع ترشیه میباش
 -3نمایندگي غرب در منطقه
ترشییه از هما دورا بع از جنگ دو جهانی و تقاب دو ابرق رت شیییرق و ،رب ،به دنبا
حفظ مرقعیت و جایگا خرد از طریق شیرسییی به اردوگا ،رب برد اسیییت و در ای مسییییر،
اق امات فراوانی را انجا داد اسییت بع از انقمب اسییممی سییا  0414در ایرا و سییرنگرنی
محم رضیاشیا شهلری و نابردی یکی از دو سی ر دش ری دو سی رنی نیکسر -شسینجر ،ترشیه
همرار تمش نمرد اسییت تا بهعنرا سیی ر جانوییی ایرا  ،با عربسیی ا همرا شیی و نق
ژان ارمی آمریکا در منطقه را بر عه بگیرد ای نق چنا برای مسییؤوال ترشیه و بهخصییرص
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اردو،ا اهمیت دارد شه حاضرن خرد و دول وا را با عنرا دولت دست نوان

،رب در منطقه

معرفی نماین !
 -2فتحاله گولن ،پدر اسالم غربي
یکی از شوی رانههای هری ی حزب ع الت و ترسعه و اردو،ا را بای جنب گرل  0به رهبری
و زعامت شییخ ف اهلل گرل  2دانسیت جریانی شه در راس ای اه اف آمریکا و ،رب و الب ه تحت
ه ایت و شو ی یبانی آمریکا و سییازما سیییا به فعالیت در ترشیه و جها اسییم موییغر برد و
بسییاری از اعضیای ای جنب نیز دارای نق جاسیرس برای امریکا هسی ن (اع ضادالسلطنه،
 )021-090 :0240ای جنب به شیی ت بر علیه ایرا و شیییعیا منطقه مرضییعگیری نمرد
است و از نار هری ی نیز در مسیر ان یوهها و فلسفه ،ربگرایی حرشت مینمای
 -4سازمان پيمان آتالنتيک شمالي یا ناتو
ترشیه از سا  0412شه به سازما ناتر 2شیرس ه است ،همرار بهعنرا یک عضر فعا و گرش
به فرما سازما در حا خ مت به اه اف امریکا و اروشا برد است ترشیه سعی نمرد است تا
با اس فاد از سازما ناتر ،از ای سازما بهعنرا مهم ری ابزار راهبردی ترشیه در روابط با دنیای
،رب اس فاد نمای ای شورر مجبرر برد است تا برای قرار گرف در جمع یک اتحاد ،ربی ،با
تطبیق شرایط و راهبردهای خرد با شرایط ،ربی ناتر به دنبا به دست آورد منافع خرد در
اروشا باش (داوداو،لر 221 :0240 ،و )224
 -5پشت درهای اتحادیه اروپا
یکی از آرما های اساسی جمهرری ترشیه از زما توکی در سا  0422تاشنر را بای
شیرس به اروشا و شذیرش ای شورر در جمع شوررهای اروشایی دانست ترشیه در مسیر تغییرات
هری ی و شسب شرایط الز برای شذیرش در جامعه اروشا 9و اشنر اتحادیه اروشا ،1اق امات و
1- Gulen Movement
2- Fethullah Gulen
)3- North Atlantic Treaty Organization (NATO
4- European Community
5- European Union
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برنامه های تحمیلی از سری اتحادیه را مررد ترجه و اجرا قرار داد است اما تاشنر  ،خبری از
شذیرش ترشیه در اتحادیه نیست و الب ه گریا اع باری برای شذیرش ترشیه در سا  2002نیز در
بردجه ساالنه اتحادیه دی نو است!
ب) اسالمگرایي اردوغان و حزب عدالت و توسعه
از زما فروشاشی و سپس الغای حکرمت عثمانی در  0422تا سا  ،2002هیچ دول ی ن رانس ه
برد در مبارز با ارت و شمالیستهای ترشیه به شیروزی مس مر و طرالنی م ت دست یاب  ،اما
حزب ع الت و ترسعه به رهبری رجب طیب اردو،ا از سا  2002تاشنر در ترشیه در رأس
حکرمت برد و ضم تقاب با ارت و الئیکهای سن ی ای شورر ،به اجرای سیاستهای خاص
خرد شه ناشی از نرع خاصی از فلسفه سیاسی و دینی است ،شرداخ هان
اردو،ا شه مهم ری اف خارات اج ماعی و سیاسیاش را م یر حزب رفا و نجمال ی اربکا
میباش  ،در دور حاشمیت دولت حزب رفا در ترشیه ،شست بسیار مهم و تأثیرگذار شهردار
اس انبر را در اخ یار داشت وی بع از فرآین شردتای  23فرریه از مقا خرد برشنار و به چهار
0
سا حبس نیز محکر گردی اما اردو،ا با همکاری و همفکری دوست نزدیک خرد عب اهلل گ
شه وی نیز از شاگردا برجس ه اربکا برد ،در سا  2000به تأسیس حزب ع الت و ترسعه
منوعب ش از حزب اسممگرای فضیلت ،اق ا نمرد و خیلی زود ترانس ن با ارایه ناریات
ج ی ی در باب تعام با حکرمت و شمالیستها ،برای شسب ق رت ،طرف ارا بسیاری را
سازمان هی نمرد و در ان خابات سا  2002به راح ی به شیروزی دست یاف ه و دولت خرد را
توکی دهن در آ،از شار حزب ع الت و ترسعه و سپس به ق رت رسی ای حزب در ترشیه،
مسلمانا منطقه و جها و بهویژ ایرانیا از ای شیروزی اردو،ا و حزب به ش ت خرشحا
ش و ای مرفقیت حزب ع الت و ترسعه را در راس ای اه اف جهانی گس رش اسم و بازگوت
اق ار به جها اسم و مسلما تلقی میشردن
شیگیریهای اردو،ا و حزب ع الت و ترسعه در مررد لغر ممنرعیت حجاب در م ارس و
دانوگا ها ،تمش برای تصریب قانر مجازات زنا ،دفاع از آرما آزادی فلسطی و برقراری روابط
دوس انه با شوررهای اسممی منطقه را می ترا از اق امات اولیه حزب ع الت و ترسعه بهعنرا
1- Abdullah Gul

513

ـــــــــــــــــــــــــــــ تقابل راهبرد سیاسی و هویتی اردوغان با منافع و راهبرد ایران در منطقه

یک حزب ظاهراً اسممگرا در ترشیه دانست به مرور زما و با تثبیت دولت و ق رت حزب ع الت
و ترسعه در ترشیه در شی ان خاباتهای بع ی ،ماهیت واقعی حزب ع الت و ترسعه و رهبر آ  ،در
حا نمایا ش برد ماهیت اصلی حزب ع الت و ترسعه شه ح ی خرد سرا حزب به آ اذعا
دارن را میترا یک حزب ب و هریت و ای ئرلرژی (بهخصرص از نرع اسممی) دانست (یاووز،
)092 :0234
هریت اصلی حزب ع الت و ترسعه را نمیترا یک هریت اسممی شام دانست ،زیرا ای حزب
در اه اف و سیاستهای درازم ت خرد در نار دارد تا ترشیه را جذب اتحادیه اروشا نمرد و ح ی
هریت اروشایی را بر مرد ترشیه تحمی نمرد و به قر معروف ترشیه را در اروشا و هریت مسیحی
و سکرالر آ ذوب و محر نمای اسم گرایی اردو،ا و حزب را میترا در راس ای هما
اسم گرایی با قرائت خاص ترشی دانست شه ریوه در دو فلسفه اسم گرایی عثمانی و سکرالریسم
شمالیس ی دارد ای دو وجهی برد فلسفه اسم گرایی اردو،ا و حزب را میترا در اس فاد
از دی و مذهب برای شسب و تثبیت ق رت در ترشیه و سپس در منطقه آسیای جنرب ،ربی
دانست
اردو،ا بهعنرا یک مسیییلما سییینی مذهب ،طی چن سیییا اخیر به شییی ت بر آمرز و
آرما های اه سینت در مح ودیت دیگر مذاهب اسیممی و بهخصیرص توییع ،شافواری داش ه
اسیت اردو،ا هرگز به اسیم سیاسی مع ق نبرد است بلکه ه ف وی آنست شه در چارچرب
تااهر به اسییم  ،هریت سییکرالر و ،ربگرای ترسییعهطلب خرد را در ترشیه و جها اسییم جاری
و میانهرو ،اه اف ،رب در زمینه مح ودسازی اسم سیاسی
ساخ ه و تحت عنرا اسم مع
و انقمبی را محقق سیییازد میترا گفت شه هریت سییییاسیییی اردو،ا و حزب را بای هری ی
مخ وش و ناموییخص دانسییت ای هریت دارای شوییت شرد ای اسییت شه بع ها و با ظهرر ن ایج
اق امات شنرنی آ به مرور زما بر ما موخص خراه ش
خرشرقصیها و ایفای نق ،ربگرایی ترسط حزب ع الت و ترسعه و سرا آ مانن اردو،ا
و گ در روی ادهایی مانن جنگ سرریه ،اق امات تروریس ی عراق ،سپر مرشکی ماالتیا و سپس
سپر مرشکی شاتریرت در مرز سرریه ،تمش برای به رسمیت شناخ اسرائی ترسط حماس و
ا دامه اتحاد اس راتژیک ترشیه و اسرائی است شه شائبه ،یر مسلما برد یا تااهر به اسم ای
دو رهبر حزب ع الت و ترسعه را شررنگ تر شرد و ضم تأشی بر یهردی برد اصالت آنا  ،ای
دو نفر و همسرا آ ها را عام مخفی یهردیا در ترشیه و جها اسم معرفی و برای معرفی
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آنا از اسامی «گ مرسی» و «مجاه مرسی» اس فاد  ،هر دو را خ م گزار صهیرنیستها معرفی
میشنن (اع ضادالسلطنه)014 : 0240 ،
اما منافع شنرنی مرتبط بر ای هریت را میترا بهبرد شرایط اق صادی ترشیه ،تغییر هریت
اسم سیاسی و جذب شرد مسلما و ذوب آنا در فرهنگ و هریت اروشایی، ،ربی و در نهایت
تضمی ادامه حضرر ترشیه بهعنرا یک شورر مس ق و مهم در منطقه و اروشا دانست شه تغییرات
در شوررش را بهعنرا الزامی برای اروشایی ش ملت-دولت ترشیه محسرب میشرد (یاووز،
 )090 :0234اسم گرایی حزب ع الت و ترسعه را میترا یک نمای از اسم گرایی ظاهری بر
اساس قر گرایی ترشی دانست شه هریت اسم راس ی در آ نهادینه نو و جایی ن ارد (یاوز،
)019 :0234
شای به ر باش از صفت اسم گرایی برای حزب ع الت و ترسعه و بهخصرص سرا و بهویژ
رجب طیب اردو،ا اس فاد نکرد و حزب ع الت و ترسعه را یک حزب ،ربگرای سکرالر ب انیم
گفتار سوم :بهار عربي– اسالمي و رونمایي از هویت واقعي حزب عدالت و توسعه
با آ،از بی اری اسممی یا بهار عربی– اسممی در سا  2000در شما آفریقا و سپس در
منطقه خلیج فارس و شرق م ی رانه و بهخصرص در شوررهایی مانن لیبی ،سرریه ،یم  ،ترنس
و مصر برد شه به ت ریج هریت اصلی و شوتشرد اردو،ا و حزب ع الت و ترسعه و منافع ای
دول مردا ترشیه در صحنه سیاست بی المللی ،برای برخی دول مردا ایرانی و دیگر همسایگا
ترشیه ،آشکار گردی
همراهی و بلکه شو یبانی ترشیه و شخص اردو،ا از اق ام ات ناامی و جنگ افروزانه اروشا و
آمریکا در لیبی و سرریه ،به همرا فعالیت ش ی ای شورر برای ارایه الگری ساخ گی و بیهریت
اسم سکرالر ترشی به انقمبیر منطقه برد شه هریت و منافع دول مردا ترشیه را در جهت تغییر
هریت و ماهیت اسممی منطقه در چارچرب اه اف و منافع آ مریکا و اسرئی نمایا ساخ ه و از
انگار ها و تمش های اردو،ا برای ایجاد یک امپراترری ج ی ترشی با تلفیقی از هریت عثمانی
و هریت اروشایی (شمالیس ی) شه میترا آ را امپراترری «یرروعثمانی» 0نا نهاد ،شرد برداشت
اوج ای سیاست و هریت مرتبط با آ را بای در تصاویر ذهنی و انگار های بلن شروازانه سرا
1- Euro Ottomani
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حزب ع الت ترسعه ،به ویژ در ش اب عمق راهبردی احم داوداو،لر و سخنرانی وی در آوری
سا  2002مواه شرد ،آنجا شه داوداو،لر به صراحت از بازشسگیری سرزمی های امپراترری
عثمانی خبر داد و میگری  :هر سرزمینیکه در سا های  0400تا  0422از دست داد ایم و از
آ ها عقب نوینی شرد ایم را در سا های  2000تا ،2022به دست میآوریم و با برادرانما در
آ سرزمی ها دی ار میشنیم ای یک مأمرریت تاریخی ضروری است (خبرگزاری شردشرس01 ،
دی)0240
ای سخنا داودا،لر را میترا شاه ی ب ر تمش اردو،ا برای ادامه حکرمت بر ترشیه دانست
شه میتران از سا  2009و به م ت دو دور شنج ساله تا سا  ،2029بهعنرا رئیس جمهرر بر
ترشیه حاشم ش و در واقع در صررت وقرع ای روی اد ،ای یک دهه را بای دهه آشرب و تغییرات
گس رد در آسیای جنرب ،ربی برای ایجاد یک ترشیه بزرگ یا هما «یرروعثمانی» دانست
نتيجهگيری
بر اسیییاس هما مؤلفههای ناریه سیییاز انگاری ش گرایانه الکسیییان ر ونت ،میترا عرام
تأثیرگزاری مانن  :اق صاد سرمایهداری ،رب ،هریت و سیاست شمالیس ی ،انگار های بزرگشروازی
امپراترری عثمانی ،تمش برای ژان ارمی آمریکا در منطقه ،وابس گی اع قادی و سیاسی به ،رب و
را بهعنرا عرام مرثر بر هریت و سیاستهای اردو،ا و حزب ع الت و ترسعه در ترشیه و بهویژ
سییاسیت خارجی ای شویرر ،ذشر شرد و هریت آشیف ه و ناموخص اردو،ا و دوس ان را نیز
برآم از هما موییرقها و شاداشهایی دانسییت شه آمریکا و ،رب برای تغییر هریت مسییلمانا
منطقه و بهویژ ترشیه به آ ها داد ان شای آنچه سمیر امی  0در مررد ان یوه لیبرالیس ی آمریکا
و سیپس اروشا میگری و ای فلسفه سیاسی و اق صادی را«ویروس لیبرا »2خران و بر بنیادی
برد انگار های اق صییادی و مالی در ای فلسییفه اشییار دارد ،را ب را در مررد ترشیه و داس ی ا
مورقهای اق صادی و ،رب به ای شورر نیز صادق دانست (امی  )00 :0231 ،تغییر انگار های
یک دول مرد مسیلما را نمیترا امری فرری و آنی با دور یک یا دو سیاله دانست ،بلکه تغییر
انگار های ذهنی اردو،ا و دوسی ان در حزب ع الت و ترسیعه و همسریی بی االذهانی آنا با
سییاسیتها و سییاس م ارا آمریکا و ،رب را بای فرآین ی ت ریجی و طرالنی م ت دانست شه
1- Samir Amin
2- Liberl Virus
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ح اق از هما اب ای سا  ،2002شروع ش

است

تعارضات مرجرد در هریت نابساما اردو،ا و دوس ان شه میترا آنا را نیز بی االذهانی
دانست ،به مرور زما به تعارضات و تن های واقعی در جامعه ترشیه تب ی ش و عمو بر
تن های ش ی میا دولت و مردمی شه مخالف حزب ع الت و ترسعه هس ن  ،بر آین ترشیه
نیز تأثیر منفی خراه داشت و ای شورر را دچار آشربها و تعارضات قرمی ،نژادی ،مذهبی و
سیاسی ش ی مینمای ای ش ی را سامرئ هان ینگ ر چنی ترضی میده شه« :ترشیه شه
در ای زما از مکه رو برمیگردان و از سری بروشس طرد میشرد ،نمیدان شه بای به ش ا
سمت حرشت شن » (چگنیزاد و خرشان ا )041 :0234 ،
اشنر به خربی موخص ش است شه هریت ،ربگرای سرگردا اردو،ا شه به حمایتها و
شو یبانی مورقها و شاداشهای اق صادی ،ناامی و سیاسی ،رب و آمریکا ،شک گرف ه و نهادینه
ش است را نمیترا در ترشیه با  43درص جمعیت مسلما نیز به صررت شام نهادینه نمرد
و آشرب ها و اع راضات مردمی اخیر ترشیه نوانه خربی از سرگردانی هری ی و سیاسی اردو،ا و
حزب ع الت و ترسعه در ترشیه و منطقه میباش
مسؤوال سیاست خارجی ایرا و شارشناسا ای حرز بای به برآورد مج دی از وضعیت
سیاستها و هریت دول مردا حزب ع الت و ترسعه و بهویژ رجب طیباردو،ا شرداخ ه و ضم
تعیی دقیق اه اف ،منافع و سیاستهای بلن م ت اردو،ا  ،هریت ،ربگرای ایوا را نیز م
نار قرار دهن همی هریت دوگانه و دو وجهی شمالیس ی و عثمانی میباش شه رؤیای ایجاد
امپراترری بزرگ یرروعثمانی را در ذه اردو،ا و دوس ان تا افق راهبردشا شه سا 2022
میمدی میباش  ،ایجاد نمرد و الب ه دشم و رقیب اصلی ای رؤیا را نیز جمهرری اسممی ایرا
میدانن شه بای با همکاری آ مریکا ،اروشا و برخی اعراب منطقه ،مح ود و ناترا گردد
بنابرای الز است دول مردا ایرانی از رؤیاوارگی در سیاست خارجی دست برداش ه و با
واقعیات هری ی ترشیه و دول مردا آ رقابت نماین و نه اینکه با ظاهر و نمای اسممگرایانه ای
شورر فریب بخررن  ،زیرا بر اساس سن چوم ان از  20ساله شورر ،قراراست ایرا در سا 0421
میمدی ( 0909شمسی) بهعنرا ق رت برتر و او در آسیای جنرب ،ربی ،ق رتنمایی شن
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بروجردی ،مهرزاد ( ،)0234تراشيدم ،پرستيدم ،شكستم؛گفتارهایي در سياست و هویت ایراني
تهرا  :نگا معاصر
چگنیزاد ، ،ممعلی؛ خرشان ا  ،بهزاد( « )0234تعام و تقاب شیرامر گرایی و ،ربگرایی در سیاست
ترشیه»  ،فصلنامه راهبرد ،سا نرزدهم ،شمار 11
حس  ،ابراهیم حس  )0231( ،تاریخ سياسي اسالم از آغاز تا انقراض ،ترجمه ابرالقاسم شاین
ب رقه جاوی ا
خبرگزاری شردشرس01 ،دی ،0240به آدرس:

تهرا :

http://kurdpress.com/Fa/NSite/FullStory/?Id=37631.

داوداو،لر ،احم  )0240( ،عمق راهبردی-موقعيت ترکيه در صحنه بينالمللي ،ترجمه محم حسی
نرحینژاد ممقانی تهرا  :امیرشبیر
دف ر مطالعات سیاسی و بی المللی وزارت امرر خارجه )0231( ،جمهوری ترکيه تهرا  :وزارت امرر
خارجه
رمضا زاد  ،عب اهلل؛ جرشار ،محم صادق ( « )0234هریت از منار ساز انگاری م عارف و رادیکا »،
فصلنامه سياست ،مجله دانوک

حقرق و علر سیاسی دانوگا تهرا  ،دور  ،90شمار 2

سلیمی ،حسی (« )0231نگرشی ساز انگارانه به هریت ملی -در ایرا » ،فصلنامه مطالعات ملي ،شمار
20
قرا  ،سی عب العلی ( )0240روابط بينالملل؛ نظریهها و رویكردها تهرا  :سمت
مویرزاد  ،حمیرا (« )0232گف گری تم

ها از منار ساز انگاری» ،فصلنامه سياست ،مجله دانوک

حقرق و علر سیاسی دانوگا تهرا  ،شمار 12
مویرزاد  ،حمیرا ( )0240تحول در نظریههای روابط بينالملل تهرا  :سمت
وثیق ،شی ا ( )0231الئيسيته چيست؛ نقدی بر نظریهپردازیهای ایراني درباره الئيسيته و
سكوالریسم تهرا  :اخ را
یاووز ،هاشا ( )0234سكوالریسم و دموکراسي اسالمي در ترکيه ،ترجمه احم عزیزی تهرا  :نی
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