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 مقدمه
 1عدالت و توسرعه  از  ،موسوم به بيداري اسالميم 2011ز تحوالت اواخر سال پس ا

نقرش مهمري در    اوغلرو،  داووداامرد   ۀو برا وزارت خارجر   اردوغران  وزيرري نخست با

 بره  منطقره  در مثبرت  اي چهرره  ۀارائر  با ترکيه. است داشته نطقهالگودهي به کشورهاي م

 شرهروندانش،  زندگي استانداردهاي هتوج قابل افزايش و دموکراتيک هايسياست لحاظ

و اروپرا را   آمريكرا  لگرران يو به طور خرا  تحل  سياسي گرانتوجه روشنفكران و تحليل

 ياسرالم  يمردل  عنروان  به ترکيه دهند يم حيترج نيز آنها که اي گونه به ،است کردهجلب 

 نير ا اب. گردد معرفي منطقه اسالمي کشورهاي ساير به شده قيتلف غر  يها ارزش با که

 يکشرورها  بخش الهام تواند يم چگونه هيترک که رسد يمبه ذهن  ياديز هاي الؤس ،اال

در  يعرب يکشورها گاهيجا ؟آن اقتباس کند يالگو از عر  جهان سراسر و باشد منطقه

 چگونه خواهد بود؟  يوضع نيچن

بره لحراظ    آن، فعلري  مختصرات  وترکيره   سياسري  نظرام تراريخي   هراي  ويژگري  به نگاهي

است که دولت ترکيه سرنت سياسري    يخيتار تيواقع نيروشنگر ا دموکراتيزاسيون، هاي ياييپو

 .(Heper, 1990,15) گردد برمينسبت به اسالم دارد که به دوران امپراتوري عثماني  ياقوي

 ارتشريان  آمردن  کرار  روي و آتاتورك دوران در جمهوري و جديد ترکيه ظهور از پس

که  ايگونه به مذهب، بر سياست برتري ۀغلب يعني ؛امه يافتاين سنت سياسي اد سكوالر،

 پيامردهاي  تحمرل  و سكوالريزم به ااتراماكومت مجبور به رعايت خطوط قرمز و اداي 

 و نظرر  اعمال با ااضر اال در ترکيه سياسي اسالم اعتدال و روي ميانه نظر، اين از. بود آن

 هراي دولرت  نكهيا ژهيو به رد؛يگيم صورت ارتشيان و سكوالرها اساسيت گرفتن نظر در

 سراقط  ياساسر  قرانون  دادگراه  رأي يرا  ارتش توسط همگي توسعه و عدالت از قبل از 

 .(Feroz,1999,89-93) بودند شده

 ارز   تراکنون م، 2002 اتپرس از انتخابر   توسرعه  و عدالتروي کارآمدن از   با

                                                 
1 Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 



 409 داری ترکیبیداری اسالمی و الگوی حکومت

 است گرفته پيش در اسالم کردن ميليتاريزه جاي به را معتدلي و گرايانهعمل نقش ااکم

. کوشرد يمر دموکراتيرک از اسرالم    اي چهرره  ۀارائ بهو براي جلوگيري از راديكال شدن 

عمرق اسرتراتژيک    ۀو برا تكيره برر نظرير     اردوغران  رهبرري  برا  توسرعه  و عدالت از 

 ارداقل  بره  در سرعي  ،ابرد ي مري  معنرا  اي منطقهتئوري همگرايي  ۀساي در که داووداوغلو

 عامرل . دو اسرت  داشرته  منطقه کشورهاي با همگرايي و همسايگان با مشكالت رساندن

 کررده  ايفرا  ترکيره  در معتدل اسالم ظهور در مهمي نقش خارجي ديگري و داخلي يكي

 . (Alkan,2005, 16)است

تالش اكومت بيشتر معطوف تعليم و تربيت، رشد اقتصرادي   ،داخل يهادر عرصه 

خرارجي يرادآوري ايرن نكتره      ۀعرصر  در. فضا دنکر راديكال تا است بوده وگو گفتو 

مهمرش مبنري برر عضرويت در      ۀخواسرت  تحقرق  برراي  ترکيه تالش کهبسيار مهم است 

خروبي   ۀانگيرز  عرالوه،  به شود مي کشور اين سياست در ها تندروياروپا مانع از  ۀاتحادي

اروپاسررت  ۀاتحاديرر اسررتانداردهاي بررا مطررابق ريبررراي انجررام اصررالاات سرراختا  

((Aras,2009,13-17. 

 و دولرت  يگرر يبا کراهش تصرد   هيدولت ترک ر،ياخ يها سال در ،اقتصاد ۀدر اوز 

 اسرت يتالش کرد ترا در س  ،يخصوص به يدولت خدمات و سساتؤم يواگذار و فروش

مختلر  را   يهرا گروه مطالبات و هاخواسته و و شود زيپره يكسونگريخود از  يداخل

 قرار با برد يم رنج يساختار مشكالت از ها مدت که هيترک اقتصاد. رديدر نظر بگ

اوضررا   يبرره بهبررود يکمررک بزرگرر ون،يزاسرريمدرن و توسررعه ريمسرر در گرررفتن

و  انيررنظام ۀشررد  يررتعر ۀرابطرر ،يبلرروب بررورژواز ليرردل بررهو  دنمررو ياقتصرراد

اصرالاات قردم    رينخبگران نسربت بره غرر  در مسر      يشهروندان و طررز تلقر  

 اقتصرادي  نظرام  ترکيره  جديرد،  دولرت  هراي  گرذاري  گذاشت. در پرترو سياسرت  

 دارسررمايه  ۀطبقر  يرک  پيردايش  بره  کره  آورد وجود به را نوظهوري کاپيتاليستي

 مبتني اقتصاد و شدن نيقرار گرفتن در مسير جها ۀواسط همنجر شد و ب متوسط
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 از. يافرت  ارتقرا  زيرادي  ارد  تا هاموقعيت استراتژيک ترك صادرات، ۀتوسع بر

يل نداشتن منابع گاز و نفت همواره مرورد توجره قررار    ترکيه به دل ديگر، سوي

منرابع انررژي در جهران عرر  از جملره       تيريدر مد يگرفته، چرا که ناکارآمد

. اسرت  بروده  جوامع اين داري سرمايهموانع عمده بر سر راه ايجاد دموکراسي و 

 اقتصرادي  رشرد  در يموفقيت چشمگير است، تهي انرژي منابع از اگرچه ترکيه

 آنراتولي  ببرهراي  بره  کره  داشرته  متوسرطي  يرا  کوچرک  هراي  شررکت  رشگست و

چررا کره    ؛دهنرد  مري  نشران  توسرعه  و عدالت از  به زيادي تمايل و مشهورند

 تلقري  خرود  اقتصرادي  امنيرت  و برات فعاليت اين از  را عامرل مهرم افر      

بازارهاي جهراني معطروف    ۀتوسع و فروش افزايش به تالششان تمام و کنند مي

خرود   ياعالمر  يهرا  اسرت يسدولت تالش کرده تا  نيز، اجتماعي مسائل ۀزاو دراست. 

 و يقوم يها تياقل اقوق تيرعا بر ديتاک ،يشهروند اق و بشراقوق  تيبر رعا يمبن

 يهرا تيدر اكومرت و مسرئول   انير نقش نظام کاهش و يتيجنس يهاضيتبع رفع ،ينيد

 .بخشد تحقق امكان اد تا را يياجرا

 لير دل به يالملل نيب و يداخل ساختار دو نيب ييايوتعامل پ ،ر در جهان ع مقابل، در

 صرورت  دولت اقتصادي ساختار معايب و هاوکاستي ياسيس ساختار اقتدارگراي تيماه

و  يبره دموکراسر   يري گراجهران عرر  از تمرکز   ياسر يسراختار س  ،مثرال  يبرا نگرفت؛

 کرردن  فرراهم  و توسرعه  تيريمرد دولرت در   ياتيگذار نكرد. نقش ا يمشارکت عموم

 و هرا  يرساختزنبود  ليبه دل يجهان ۀعرص در ادغام يبرا يالمللنيب و يداخل يهانهيزم

 بردتر  برا  رفتره رفتره  اقتصاد، ۀاوز در .شد يتلق دهيناد ملت اقوق نشناختن تيرسم به

 دير تول و صيتخصر  نظرارت،  ،طبقراتي  ۀفاصرل  و هاشكاف افزايش و درآمد عيتوز شدن

 وانحرراف  بيكراري  ترورم، بره   يمنتهر  صرورت نپرذيرفت و صررفاً    يمؤ ر ۀگون به منابع

 ،يخصوصر  بخرش  يرپرا يد ضع  کنار در يخارج يها کمک مخر  آ ار. شد ها متيق

 يسراختار  و يخيترار  يهرا  تفاوت جهت، نيا از. داشتپي در رافقر و رکود  تيدر نها
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امكران   ،عايرن جوامر   ياقتصراد  -ياسر يسسراختار   هاينابساماني و عر  جهان با هيترک

 ايرا در پراره  يالگروبردار  و ردير گيمر  هرا عرر  را از  يمدل ترکر  ياقتباس صددرصد

 .ديما يم تر معقولو  ترمحتمل موفق هاي اوزه

  یامنطقه ییهمگرا یتئور: ینظر چارچوب
 نيبر  يهمكرار  بره  منرتج  منرافع  واهرداف   روهرا، ين و هازهيانگ از برگرفته ييهمگرا يۀنظر

 يهردف  بره  دنيرسر  يبررا  ياسر يس -ياقتصراد  يهمكرار  از ينوع بر ناظر و هاستدولت

 -ياجتمراع  يهرا سرازمان  آن در که است يطيشرا انگريب ييهمگرا اصطالح. است مشترك

کره خواهران    يطرور  به ،اند شده کينزد هم به اد از شيب يارتباط يهاو دستگاه ياقتصاد

مطررح   مسرت يدوم قرن ب ۀمين از عمدتاً يۀنظر نياهستند.  يقبل يبه جا يديجد نظام جاديا

 در کره  تاس يفرايند ييهمگرا ،يکل طور به. افتي آزمون يبرا را يمناسب يها نهيزمشد و 

 و يملر  سرطح  از براالتر  يسرطح  بره  هايوفادار ضيتفو و هادولت انيم يهمكار يراستا

(. Yildirim,2010: 49) ردير گيم صورت يمل فوق ينهادها به تداراق يجيانتقال تدر تاًينها

 جير را يا دهيپد که است يفرامل مراکز در يمل ينهادها ادغام و وادت يمعنا به ييهمگرا

برا روابرط    عمرالً  ،يري همگرا فراينرد در  .است دوم بوده ياروپا بعد از جنگ جهان ۀقار در

 گلياشرپ  نظر از يامنطقه ييهمگرا يهازهيانگ صرف، يامنطقه انيتا م ميمواجه يافرامنطقه

 :شونديم يبررس عنوان سه تحت يورکانت و

   ؛يامنطقه تيامن شيافزا جهت يا منطقه ييهمگرا .1

   شرفت؛يپ و انهيمترق توسعه شيافزا جهت يا منطقه ييهمگرا .2

   ؛ياسيس نفوذ و وجهه شيافزا جهت يا منطقه ييهمگرا .3

 يمراع اجت و ياسيس ،ياقتصاد تعامالت رشد اساس بر ديبا را يامنطقه يهايهمكار

 يري همگرا و يكپرارچگ ي و سجامان ۀدرج ب،يترتنيتوجه قرار داد. بد مورد يتيهو زين و

توجره داشرت اگرر     دير جو کررد. با و عوامل مزبور جست  يدر کم و ک ديرا با يا منطقه

 يوتير اتز و گلياشرپ  و يورکرانت  هاي نظريهمطرح گردد با  «تيوضع»به عنوان  ييهمگرا
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 يهرا  نيسر يتئور هاي نظريه ديبا ،است «فرايند» ييور از همگرااما اگر منظ ؛ابدي يم قرابت

 دير بايمر  يري فراموش کرد کره همگرا  دياما نبا کرد؛ يکارکردگرا و نوکارکردگرا را بررس

 ياسر يس كررد يرو کره  يپردازانر  هير نظر يعبارت به باشد؛ داشته يتوافق و داوطلبانه االت

 را يامرر  چيهر  معتقدنرد  هستند تبرداش نيا طرفدار و دارند موجود تيوضع به ينماد

 خود تيااکم تيمحدود يرايپذ هامگر آنكه خود آن کرد، ليتحم ها دولت به توان ينم

 (Ibid:53) . شندبا

 يهرا  کشرور  انير م مشركالت  لير تقل محور اول ييهمگرا يۀنظر اساس مبنا، نيا بر

صرورت  بره   يري تحقرق همگرا  يبررا  هاترك تالش آن بارز نمود و زند يم دور هيهمسا

در  ادتيبه دسرت گررفتن ابتكرار عمرل و سر      ،يا منطقه يرهبر نقش يفايا يبرا تالش

منطقره برا    يهرا  ملرت  بره  يالگوبردار قابل و ارآمدک ياسينظام س کي ۀارائ ،جهان اسالم

و در عرين ارال ترالش     هيترک يخارج استيدر س ييبر اصل همگرا شتريب ديهدف تاک

است کره   الزم نكته نيا يادآوريمنطقه است.  براي اعمال قدرت هژموني خود در سطح

بلكره   ست؛ين يفرامل مراکز در يمل ينهادها يارتقا و وادت نجايا در ييهمگرا از مراد

 .استبين کشورهاي منطقه  يتيااکم يهاسنت و ميمفاه در ييهمگرا مقصود

نقرش   يفرا يا يبررا  هير تالش ترک تيغا عنوان هب ،و ائتالف يهمكار ۀاوز به ورود

 يياروپرا  و ييايآسر  درازمدت منافع نيتام يبرا انه،يقدرتمند در تحوالت خاورم يانجيم

. سازديم ريپذ امكان زين را تيامن تحقق و همنطق يکشورها نيب ييهمگرا که هاست ترك

است در  يا منطقه ييبه اصل همگرا شتريبتوجه  بر داير که هيترک ياستراتژ سند عالوهبه

 برابرر  در ياسيس موضع ،يعرب يکشورها يبر سه بخش اصل نهايخاورم درم، 2010سال 

 مرانور  و ائتالف. است داشته ديتاک يستيونيصه ميو ارتباط با رژ رانيا ياسالم يجمهور

 مشرارکت  نيمأتر  يراسرتا  در هم رِژيم صهيونيستيو اتكا به  غر  اضور بدون ينظام

 يگراه  استيس نيا يات هک است بوده فارس جيخل يکشورها با شتريب چه هر يامنطقه

کره خرود    دهير انجام هرم  نيبا مردم فلسرط  يو همدرد ليبه قطع رابطه با اسرائ ديبه تهد
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 يپوششر  رسرد يم نظر به البته و است يعرب يکشورها به شتريب يكينزد يبرا يراهكار

 .هاآن يواقع اهداف شبرديپ يبرا است

 يکه ناش يتيموقع ؛دهد يم هيترک به ياديز ورمان امكان يكيتيژئوپول اساس تيموقع

برا چنرد    يرا بره کشرور   آنو  قاستيو آفر اياروپا، آس ۀقار سه نيب هيترک گرفتن قرار زا

 دهرد  لير تقل تير هو کير بره   صررفاً  را خرود  دير نبا کره  کررده  ليتبرد  يا منطقره  تيهو

( (Grigoriadis,2010,4 .اسررت قرردمعت ،اي منطقررهتكيرره بررر همگرايرري  بررا داووداوغلررو 

منراطق   نيا بهرا که  ينگاه نو  ه،يهمسا مناطق يخيتار و يفرهنگ يهاشهير يبازشناس

. کررد را ارذف خواهرد    يكر يزيف يهرا فاصله و داد خواهد رييتغ دوجود دار ييايجغراف

 ياتير عمل اصل پنج و شناسانهوي، سه اصل روش نيدکتر يۀپا بر توسعه و عدالت از 

(. 45 :1382،داووداوغلرو ) دانرد يم هيترک ديجد يخارج استيس يراهنما و چارچو  را

 اصرول . اسرت  هير ترک يخرارج  استيس در ياتيعمل اصول گرنييتب دگاه،يد سه واقع در

 اسرت  هير ترک يخرارج  اسرت يس يو هراد  شرود يم يتلق ينظر ياصول که شناسانه روش

 شامل:

 ها ترك گذشته دوران در: محور بحران برخورد يجا به نانهيب ژرف و قيعم دگاهيد .1

 بحرران  وجرود  بر يمبتن که کردند يم جوو جست هيترک از خارج در را خود تيامن اف 

 تير اهم و نمود يم يساز تيهو ترك مداراناستيس يبرا يسازدشمن که يطور به بود؛

 شرد  دگرگون زين فوق دگاهيد عدالت از  آمدن کار يرو با دگاهيد نيا. داشت ياديز

( (Aras,2009,4. 

 و محرور غرر   شرتر يپ هير ترک نگررش : جهران  ناطقم رامونيپ ياصول يفيتعر ۀارائ .2

 کره  يطرور  بره کررد؛   ريير تغ عدالت از  يريگبا قدرت كرديرو نيبود؛ اما ا يبعد تک

 قررار  گريكرد ي با تضاد در و استوااد  باًيتقر ايآس و قايآفر به نسبت انهيخاورم دگاهيد

  Ibid,3-4) ) رديگ ينم

 اتكرا  و رشفافيغ اي زيدآميتهد يها استيس  از : اجتناديجد يپلماسيد و گفتمان .3



  1392؛ پاییز و زمستان 2؛ شمارة 3 اجتماعی جهان؛ دورة –مطالعات سیاسی  414

 متعردد  مرذاکرات  بير ترت و گرانه يانجيم اقدامات انجام ،ياقتصاد و يرنظاميغ قدرت به

 (.9-10: 1391،مقدم و نواختي عطايي) مختل  يکشورها انيم

 برر  يخرارج  اسرت ياست که س يكيتئور تيماه يۀپا بر زين هاترك ۀانيعملگرا اصول

گسرترش نفروذ    ،ياتير عمل اصرول  لحراظ  بره  هاترك ياصل هدف. رديگيم ارقر آنها هيپا

 يارتقرا  و منطقره  يکشرورها  مشكالت در مشارکت قيطر از يمل منافع نيمأت ،يا منطقه

 .است يالملل نيب و يا منطقهقدرت 

 در هرا تررك  يخرارج  اسرت يس اصرل  نيتر مهم: گانيهمسا با صفر تنش استيس .1

 و شرود  مري  تعرير   اي منطقره  همگرايري  پرترو  در هک است منطقه يکشورها خصو 

 اخيرر  تحروالت  بره  توجره  برا  و اسرت  گانيهمسا با رابطه در هيترک يهاتالش از يااک

 (.Grigoriadis,2010:6-8است ) گرفته قرار چالش معرض در شدت به منطقه

 يگرينظام از اجتنا  و تيامن اف  ،يفرد يهايآزاد ۀتوسع. 2

کشورها  ۀهم با ييهمگرا اف  ضرورت: ريپذ انعطافو  يراکتش يپلماسياتخاذ د .3

 انيمصالحه م يبرا هاتالش ترك ؛يمتقابل با در نظر گرفتن تشابهات فرهنگ يو وابستگ

 اسرت  يبررسر  قابل راستا نيهم در زاتنش يهااوزه در يگريانجيو م انيو سن انيعيش

بحرران سياسري پديدآمرده در    اخيرر سروريه و    يهرا جريران  وقو  با محور اين البته که

 .است مناسبات دو کشور دستخوش دگرگوني شده

 کرامالً  سررد  جنرگ  زمران  تا هيترک يخارج استيس: يچندوجه يخارج استيس .4

 يکنرون  اسرت يس ااضرر  ارال  در يولر  ؛و دولت محرور برود   يسنت يكرديبر رو يمبتن

 .است دهيگرد هيچندسو

 در ايپو يخارج استياتخاذ س يبرا هياز تمام تالش ترک يموزون: ااک يپلماسيد .5

 (.11: 1391مقدم، ينواختو  عطايي) است المللنيب نظام ۀعرص و منطقه سطح

ترکيره سياسرت خرارجي فعرالي را برا       توسرعه،  و عدالت از  کار به آغاز زمان از

 پريش تمرکز بر تأ يرگذاري سياسي بر ديگر کشورهاي منطقه و تغيير هنجارهايشران در  
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 بره  داشرته،  چشرمگيري  ارتقراي  گذشرته  هراي ظرفيت دولت ترکيه در دهه است. گرفته

 .است شده منجر ديپلماتيكش هايديدگاه اعمال در ترکيه تواناييکه به تسهيل  طوري

 آرزوهراي  شردن  محقرق  و مرودن جديدي براي آز ۀعرص عربي بهار ااضر، اال در

 توجره  مرورد  رشران کشو دارياكومرت  الگروي  کره  کنندمي افتخار هاترك. هاستترك

 ۀمنطقر  در داده رخ وقرايع  ،نخسرت  ۀ. در وهلر است شده واقع منطقه انقالبي کشورهاي

 زده رقرم داووداوغلرو   براي را فراواني مشكالت زده، همتوازن قدرت را بر  ،خاورميانه

 داووداوغلرو  هراي برنامه جزء که همسايگان با شكالت. سياست به صفر رساندن ماست

روبروست که از آن جمله تيره شردن   ييهادشواري با منطقه رخدادهاي تأ يربوده تحت 

برراي ترکيره در    منطقره،  رهبرر  عنروان  به مصر بازظهور. استفضاي مناسبات با سوريه 

 ترأ ير  تحرت  را هرا تررك  جايگاه درازمدت در تواندميکه  ستاكم ظاهر شدن رقيبي ا

 اضرور  فقدان از ناشي شان ارجيخ سياست در هاچراکه امتياز و برتري ترك دهد؛ قرار

 رهبرري  خر   پرکرردن  تراکنون  هرا مقتدر رهبري عرر  در منطقره اسرت. هردف تررك     

 بره  هرا رسرانه  تمرکرز  هبا توجه ب ااضر، اال در. است بوده عر  جهان در استراتژيک

 ياقتصراد  يهرا سياسرت  بره  کره  است ضروري منطقه، کشورهاي براي ترکيه بودن الگو

 .ميكنفيب ينظر زين هيترک

 و دالر ميليرارد  640بره   دالر ميليرارد 162ناخرالص ترکيره از    دير تول گذشته، ۀده در

 بزرگتررين  16 ۀرتب ترکيه. است رسيده سال در دالر 9000 به دالر 3000 از سرانه درآمد

 تحقرق  و رشرد  برر  مسرتقيمي  ترأ ير  اقتصادي هايشاخص رشد. دارد را دنيا اقتصادهاي

 بره  خرود  موقعيت يارتقا با ترکيه که يااست؛ به گونه داشته يهترک الملليبين هاي آرمان

و  استخواهان به صفر رساندن مشكالت خود با همسايگانش  شده، شناخته ملتي عنوان

از ديرباز در مناطق خاورميانه، بالكان و درياي سياه نقرش افاظرت از    هيترک که ميدانيم

 امنيت را برعهده دارد.

تبديل شدن بره قردرت    قصد به منطقه، تحوالت در ترفعال نقش ايفاي براي ترکيه تالش
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کردهرا باشرد دچرار بحرران و      مسرئلۀ  ريبرتر منطقه است. البته مادامي که ترکيه همچنان درگ

 نظيرر  خود متضاد گاه هاي اولويت ميان تعادل برقراري به يهمگر اينكه ترک ؛ناامني خواهد بود

 (.(Toprak, 2010,68-71بپردازد  طلبيهيو تجزرشد ناسيوناليسم افراطي  به رو روند

اسرت: از   قررار  نيبرد  خاورميانره  در ترکيره  هراي فعاليت اصلي رويكرد و هدف دو

 برودن  چنردفرهنگي  و يامپراتروري، مسرلمان   ۀپيشين ۀواسط بهکه  گري نوعثماني سو  يک

 برر  تأ يرگرذاري  صردد  در کره  کماليسم ديگر سوي از وترکيه است  هاي مشوق فعاليت

 سياسرت  برراي  کردها بحران بازظهور. است منطقه کشورهاي ديگر اسيسي ۀتوسع روند

 ايرانآنكارا با غر  و خاورميانه شامل روابط نزديک با سوريه و  ۀرابط و ترکيه خارجي

 و عدالت يعني ااکم از  اصلي هدف و انگيزه اقيقت در گري نوعثماني. شود مي نيز

 ؛اسرت  شده مواجه منطقه کشورهاي از بسياري منفي هاي واکنشکه البته با  است توسعه

 گرري  نوعثمانيکه شامل ارتش و سازمان امنيت ملي است،  ،AKPمنتقدان  کهطوري  به

عدالت و توسعه و استفاده از قردرت نررم در خاورميانره برراي تحقرق رويراي فروق را        

سركوالرها و   کهاد تا بدان  ؛دانند مي ترکيه هاي کماليست سكوالر هويتتهديدي براي 

 و کردهرا  از امايرت  بره  کنند کمک درخواست غر  از برآمدند درصدد ارتشافسران 

ارز  عردالت و    گريست که نوعثمانيا و اين در االي بپردازد ترکيه در معتدل اسالم

 .(Kaya, 2012,5-7) است داشتهتوسعه روابط خوبي را با غر  

برقراري رابطه  اين و اند سوريه و ايران با طهراب برقراري طرفدار ترکيه در نوعثمانيان

در اررالي کرره  کننررد؛مرري قلمررداد ترکيرره اي منطقرره رشررد منررديرا بخشرري از ضرررورت

 مسرتقل  ملرت  ظهور از و کنندنمي امايت کرد ناسيونالسيم از وجه هيچ به ها کماليست

 .کننديم جلوگيري شدت به مرزهايشان در کرد

مختل  منطقه، سياسرت خرارجي ترکيره از     هايزهاو در شدن درگير و ييگراعمل

 ۀمبااثر  خاورميانره  در ترکيره  تأ يرگذاري افزايش. است بوده AKPزمان روي کارآمدن 

 خاورميانه مسائل درگير را خود اد اين تا ترکيه چرا که است انداخته راه هجديدي را ب
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 خرارجي  سياست هتوسع و عدالت از  که باورند اين بر گرانتحليل از برخي کند؟مي

ترأ يراتش را در   ۀدامنر  توانسرته  آميرزي موفقيرت  طررز  بره  و کندمي دنبال را چندوجهي

 ديگرر،  سروي  از. کند جلبو در اين راستا امايت غر  را نيز  دهد شيافزاخاورميانه 

 ارتباط اهميت به و کنندامايت مي AKPروشنفكري نيز از سياست خارجي  هايالقه

 خرارجي  سياسرت  بررخالف  دقيقراً  ايرن  و دارند اشاره شرقيش انهمسايگ و ترکيه ميان

 صررف  همكاري به قائل که است پيشين هاياز دوران جنگ سرد ترکيه در دوره برآمده

 سياسرت  هايفرصت از ريرابطه با آنها بود که بسيا ۀدامن کردن محدود و غر  دنياي با

    (Balker, 2012, 2).گرفتمي را خارجي

 افرزايش  شرک  بدون ،در خاورميانه AKPترکيه با مسئوليت از   ايمنطقه ۀمداخل

 Mena ۀمنطقر  هايداشته است؛ روابط ديپلماتيک چندبعدي با اكومت ايمالاظه قابل

 بره . اسرت  شرده  برابرر فروق دو   ۀمنطق و ترکيه ميان تجارياز يک سو و اجم مبادالت 

 ريخيترا  ۀپيشرين  راسرتاي  رد را ترکيره  ايمنطقه فعال سياست پژوهشگران برخي عالوه،

 خارجي سياست در گرينوعثماني نام تحت را آن و گيرندمي نظر در عثماني امپراتوري

 منطقره  در وذبره افرزايش نفر    AKPباورند که تمايل  اين بر ديگر برخي و کنندمي تلقي

 .ستيياسالمپان نه دارد خواهياسالم عاليق در ريشه

 سياسرت  و است ربيدولتي غ نظامدن به عضو تبديل ش هاترك نهايي و اصلي هدف

 سرازي غربري  فرآينرد  ايرن  از امايرت  براي وترکيه در همين راستا  ايمنطقه بودن فعال

 ؛منرافع غرر  اسرت    ۀکنندتأمينترکيه در خاورميانه  خارجيسياست  اقيقت، در. است

باشرد و ايرن    در تأمين امنيت منطقه داشته ايعهده سهم خواهدمي و تواندمي ترکيه زيرا

 اال، عين در. دهديم انجام ايمنطقه هايپيچيدگي ال در شدن درگير طريق ازمهم را 

سياست خارجي ترکيه در خصو  تحوالت منطقه از رويكرد وااردي تبعيرت نكررده    

 ايمنطقره  هراي فعاليرت  موفقيت که معتقدند منتقدان ليبي خصو  در مثال براي است؛

. (Balker, 2012, 42) اسرت  اقتردارگرا  هراي رژيرم  با متياكو بين روابط مرهون ترکيه
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 مهرم  اريبسر  ترکيه ايخاورميانه سياست در ياقتصاد منافع نيتام يبرا هادولت با روابط

در  قرذافي قرار گرفته که امايرت از رژيرم    ايدوگانه راه در ترکيه ل،يدلبه همين  بوده،

 ه. بر است آن گريد يسو تيزاسيوندموکرا ويک سو و امايت از منافع اقتصادي و روند 

نشران داد کره ايرن دو     يعربر  بهرار  ،اسرائيل و ترکيه ۀگذشت ۀتير روابط رغم علي عالوه،

 در يكرديگر  برا  همكراري  بره  مجبور شان، وهکشور ممكن است براي ال مشكالت بالق

 .شوند ايمنطقه منازعات

 ياصرل ال ؤسر  نير است به ا يضرور ه،يترک يداراكومت يمحورها يبررس از پس

 و سياسري  سراختار  خرا   هراي تاريخي و ويژگري  ۀپاسخ داده شود که با توجه به زمين

 باشد؟ منطقه يکشورها بخشالهام توانديآيا اين کشور م ترکيه، اقتصادي

 هیترک بودن الگو یا مدل
نظرر   طبرق از مروارد و   ياريبس در اگرچه گفت ديبا الگو و مدل تفاوت خصو  در ابتدا 

 نيبر  يبرخر  ،ارال  نيبا ا شود؛يم کاربرده هب يمعن کيدو واژه در  نيا شناسانعهجاماکثر 

 لير ذ الگو که داننديالگو م از ترعام و تردهيچيپ را مدل و اندشده قائل ييهادو تفاوت نيا

 کير  ياساسر  خطروط  کره  اسرت  ياشرده سراده  طرح الگو ۀواژ. رديگيآن قرار م ۀمجموع

 و ترر سراده  يبررا  کره  کنديم مشخص را آنها نيب موجود يهانسبت و ياجتماع ۀمجموع

و آن را  پردازديم آنها در نظم جاديا و دهيپد آنعناصر  ميبه تنظ ها،دهيپد کردن ترفهمقابل

 قير طر از الگرو (. 210: 1379منردارس، ) آورديم در كرهيپکيو  يمنطقطرح  کيبه شكل 

 سرؤال  به پاسخ در. سازديم فراهم مدل و تيواقع انيماز شباهت  يترتشابه، درك روشن

 در بايرد  باشرد  منطقره  کشورهاي براي يمدل تواندترکيه عمالً مي ايااضر که آ ۀمقال ياصل

 را ترکيره  از متعرددي  يهرا مدل که چرا چيست؟ ترکيه مدل از منظور که نمود روشن ابتدا

 و تررين اصرلي  نرد معتقد گرران تحليرل  و آمريكرا  سياسرتمداران  بيشرتر . داد نشران  توانمي

 آيرا  کره  اسرت  ايرن  سرؤال  و اسرت آن  کير الئ ۀجنبر  ،سياسرت ترکيره   ۀجنبر  فراگيرترين

 را ترکيره  ۀتوسرع  و عردالت  ارز   مردل  عربي، کشورهاي ديگر يا مصر المسلمين اخوان
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 معرفري  طلرب اصرالح  اسرالم ترکيه به عنروان مردلي معتردل برا      منظر، اين از پسندند؟ مي

ه به نقش نظاميان در شكل دادن بره سراختار سياسري قردرت     دوم مدل ترکي ۀجنب. شود مي

 يبراز  پسااقتدارگرايي به گذار در اياتي و بسزا ينقش ارتش ،در مصر و تونس ؛گردد برمي

دور از ذهن نخواهد بود که در اين االت ارتش، تبرديل بره فراکتور     ،در عين اال کند؛مي

 ايراتي  نقرش  ترکيره  ارتش اين،ه بر فضاي سياسي داخلي شود. عالو ۀکنندبنيادي و تعيين

 ۀدربرار . اسرت کررده   ايفرا  کماليستي هايسياست اعمال و جمهوري نظام به دهيشكل در

 هرم  توانرد مري  ترکيره  چگونه يعني خورد؛پارادوکس و دوگانگي به چشم مي ينوعترکيه 

 ؟ ارتشيان يبرا هم وباشد  گرااسالم جنبش طرفداران براي مدلي

 عهده بر را سكوالر دولت کنترل ارتشم، 2002 سال از شيپ تا: شارت کنترل مدل. 1

 ياسالم گرانيباز نكهي. تا قبل از ابود ارتش و سكوالر نظام کنترل تحت کشور و داشت

 هير ترک يمردل ارتشر   نير برود. ا  نيروال برر همر   نرد يايبر سر کرار ب  کيدموکرات ۀگون به

 يترکر  ۀجامعر  سكوالر و يغرب يهادوران گذار را بر عهده داشت و از ارزش تيمسئول

 ۀمداخلر  تيمحردود  و سكوالر ياساس قانون از دفا  به مجدانه ارتش. کرديمحافظت م

 فرا يا يکشور نقرش مهمر   ونيزاسيدر روند مدرن هيمشغول بود. ارتش ترک ياسالم نيقوان

 کررده  يافكنر مرانع  ونيزاسيدموکرات فراينددر  که انديمدع هم ياريبس اال نيع در .کرد

ارتش بلكه در جهرت  توسط نه  هيدر ترک کيدموکرات راتييمعتقدند که تغ ياري. بساست

 سركوالر  را هيترک که ارتش اساس و هيپا عنوان هب سميکمال عالوه، هعكس آن رخ داد. ب

 چررا  کند؛ ليتبد منطقه يبرا يمناسب مدل به را هيترک تواندياست نم کرده محورغر  و

 .است يدموکراس نبود و يخواهتيداد و تماماستب ۀدهندنشان که

ارز    ياسرت کره اعضرا    ياسرالم  يمدل ۀدهندنشان هي: ترکيقدرت اسالم مدل. 2

 ياراک  مردل  نيا. اندگرفته دست به را قدرت کيدموکرات يكارهاراه قيااکم آن از طر

 شرود؛  منطقره  سطح در يمؤ ر و فعال گريباز توانديم يکشور اسالم کياز آن است که 

 نيدر عر  ؛با غرر  برقررار کنرد    يمحكم يوندهاياستقالل توانسته پ نيکه در ع يکشور
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و  ياسر يس انيزنردان  يکردهرا، تعرداد براال    يۀقض در هاترك نحلياال مبتال به مشكل ال

 .است يمطبوعات يآزاد نبود و نگارانروزنامه

 برپرا را  ياسرالم  يداريب که است يمعترض مردم يهاخواسته از برآمده، سوم مدل. 3

 نيرا تحسر  براليقانون و اسالم معتدل ل تيااکم ،ياقتصاد قو ه،يباز ترک ۀو جامع کردند

 هرا اروزه  ايپراره  در را آنخرا    معنراي  بره  الگوبرداري نگاه، اين طرفداران. دکننيم

 .  عام ۀگون به ترکيه مدل به بودنتا قائل  دانندمي ترمحتمل

 ترکی یالگو یاصل ویژگی پنج

 کمبودهرا،  رغرم اسالم سياسي ترکيه علري  نظامدموکراسي و اسالم سياسي:  سيم،سكوالر

. اسرت  دموکراسري  در سرم يسكوالر مبراني  و سياسي اسالم بنديدسته و انفكاك به قادر

الزم را از کرارکردن در اكومرت محلرري و    ۀتجربر  ترکيره  در سياسري  اسرالم  برازيگران 

 .اندکرده پيدا شدن راديكال از اجتنا 

 اسراس  محراف   عنروان  بره جامعه و ارتش: ارترش ترکيره نقرش اصرلي را      ۀبطرا. 1

سياسري روي آورده،   اسرالم  به که دادهترکيه اطمينان  ۀجامع به و کندمي ايفا جمهوريت

 .کنندآن را تجربه 

اقتصادي و ادغرام تجراري تعرير      آزادسازي با ترکيه مدل: بازار و دولت روابط. 2

 شده است. منجرتجاري مستقل از اكومت  ۀبه رشد يک طبق که شود مي

رهبران ترکيه به برقراري ارتبراط برا    ترکيه، جمهوري بناي زمان از: غر  با رابطه. 3

نراتو، دادگراه اروپرا     ۀچندجانب هاينظير عضويت در سازمان ،غر  اعتقاد زيادي داشتند

 . ... وبراي اقوق بشر 

هراي   سرنت  ۀسرابق  عثمراني،  تروري امپرا زمران  از ترکيه: دولت يخيتار هايسنت. 4

 و تساهل و است شده منجربوروکراتيک طوالني دارد که به محبوبيت نهادهاي کشوري 

 .(Zaracol, 2012,6) است داده افزايش را کشور در مخال  آراي تحمل و مدارا
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 هیترک بودن الگو یهاحوزه

 مخرالفين  هکر  اسرت  بروده  ناچار توسعه و عدالت از : داخلي يهايگذاراستیس -

 و دارد دارينظامي قدرتمندي را که قردرت ريشره   ساختار مخصوصاً کند کنترل را خود

م، 2007. در سرال  اسرت  برر پرا سراخته    کنرد مي دنبال را خود هدف کماليستي سنت در

 عنروان  بره  ترکيره  ،بخشريد  تحكريم  را خود موقعيت توسعه و عدالت از  که هنگامي

ن امعترضر اختالفراتش را برا    ناچرار  بره  و شد ظاهر ايمنطقه خا  موقعيت با کشوري

پس از تثبيرت موقعيرت داخلري     ،AKPداخلي به اداقل رساند. ترکيه با رياست از  

به  الملليبين ۀخود تالش کرد تا جايگاه ترکيه را از وضعيت يک کشور منفعل در عرص

 در کره  يطرور به کند؛ تبديل سوريه و اسرائيل مذاکرات در فعال گريميانجيکشوري با 

را به خروبي   گريميانجي نقش اسرائيل، و اهللاز  جنگ و اريري رفيق ترور خصو 

اقتصرادي خرود انجرام داد. در     چشرمگير تمامي اين اقدامات را به مدد رشرد   وايفا کرد 

جديرد و در   ۀنيز بسيار موفق ظراهر شرده و طبقر    تصادرا ۀعرص در ترکيه ،اال ااضر

ازميرر و اسرتانبول دارد.    در مهمري  سرنتي  هايخاستگاه که اال ظهوري را پرورش داده

 دولرت  بره  وابسرتگي  تررين  کوچرک  و است کارجديد اقتصادي بسيار محافظه ۀاين طبق

 خطرمشغول تجارت و فعاليت است. اين طبقه بسيار اهل  و آزاد، بازار بر متكي و ندارد

ترالش   رو، ايرن  از. اسرت  ترکيره  از دور هرا فرسنگ يبازارهاي جويو جست در و کردن

. هاسرت ترك خارجي سياست هايين اولويتتر مهمبراي يافتن بازارهاي جديد يكي از 

با جمعيت زياد و بازارهاي فراوان در همرين چرارچو     خاورميانه، به ها ترك ۀتاز نگاه

 و منطقره  کشرورهاي  از ايپراره  برا  تجراري  تنگاتنگ روابط اريبرقر ؛قابل بررسي است

مسرئله اسرت    نيهمر  انگرير باقتصادي در سطح منطقه  معاهدات از اديتعد در عضويت

Brownlee, 2007,24).) 

از خرود ارائره دهرد کره      يموفق يتوانسته الگو هيترک يداخل ۀعرص وسطح خرد  در

 :  است ريز يشامل محورها
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 يهرا ي برات يبر  را هير ترک ياسر يس يزنردگ  ،يطوالن يهادهه در: داريپا يدموکراس. 1

همراه بود و  استيسارتش در  ميکه با مداخالت مستق گرفتيم بر در مداوم و داردامنه

 ۀچهرر  السر  10در هرر   براً يتقر ينظرام  يکودتاهرا  قياز طر هينبود که ارتش ترک بيعج

 يکودترا  وم 1987دوم در  يم، کودترا 1960اول در  ي: کودترا داديمر  ريياكومت را تغ

 AKP. سررانجام  اربكران  هير علم 1997هرم در   يميرمسرتق يغ يکودترا  م،1980 در سوم

 ياسر يس يبراز  يرا بررا  يديدهد و قواعد جد رييتوانست تمام صحنه را به نفع خود تغ

 در ارترش  نقش کاهش و يوکراسدم ميو تحك تيتوانست به تثب نيقوان نيکند. ا نيتدو

. البتره ممكرن اسرت گفتره     گردد ارتش يهايتكرو از مانع و شود منجر استيس ۀعرص

 برا  داشت نخواهد دوام اروپا يهايدموکراس ۀهرگز به انداز هيترک ياسيس يمنظاشود که 

 يهرا تير موفق يرابدون شک راه را ب كشياز  بات دموکرات هيترک يتمنديرضا اال، نيا

 .است گشوده يخارج استيس و اقتصاد رينظ هااوزه ريسا در ياصل

 يتيهرو  متعدد يبحرانها از هيترک هادهه يط: يگانگيو از خودب تيبحران هو ال. 2

 و داردشرده برر آن    لير تحم ييايجغراف -يفرهنگ يخيتار اتيواقع در شهير که برده رنج

 يري گرااسرالم سو و ضد کي از خواهانهاسالم متناقض يهاشيگرا صورت دو به را خود

 نير ا هرا سرال  نير ا در. از  عدالت و توسرعه توانسرته   است داده نشان گريد يسو از

و  روانره يم يهرا اسرت ياز س يامجموعره  اتخاذ قيطر از را مهم نياد و مشكل را ال کن

 تير هو ،کررده  دگرگرون  تماماً را خود ياسيس نظام که يطور به داده، انجام انهيگراواقع

 يري زداابهرام  و قرانون  ،يآزاد رينظ ييهاارزش ريمس در آن يهاارزش و يترک -ياسالم

 .است هشد بيترک فاکتورها نيا با و گرفته قرار

 را خرود  کينزد اريبس کياستراتژ روابط هيترک هامدت تا: يخودمختار و استقالل. 3

 و يخودمخترار  تا بودهمراه  يوابستگ با شتريب که يروابط کرد؛ اف  لياسرائ و غر  با

نراتوان   يالمللر نيب لحاظ به چه و يامنطقه لحاظ به چه هيترک رو، نيا از. هيترک استقالل

 يادير ز دترا ار   هيترک يخارج استيس AKPکار آمدن  يبود. با رو مؤ رنقش  يفاياز ا
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برا   يغرر  و اتر   برا  هيترک ۀرابط. افتاد انيجر به فعاالنه هاعرصه تمام در و شد مستقل

 .شوديم  يتعر راستا نيهم در گانيهمساارتباط با  يدر کنار برقرار لياسرائ

 بررد؛ يمر  رنج يساختار مشكالت از هامدت هيترک اقتصاد: ونيزاسيمدرن و توسعه. 4

. کررد  هير بره اقتصراد ترک   يکمک بزرگر  ونيزاسيتوسعه و مدرن ريقرار گرفتن در مس يول

 ناخرالص  دير تول ريچشرمگ  شيافزا سبب ،توسعه و عدالت از  ياقتصاد يهااستيس

 در را هير ترک اقتصراد که  ياگونه به شده، نيشيپ يهادوره به نسبتم 2008در سال  يمل

 .(Balker,2012,4-6)است داده قرار اروپا ششم و ايدن دهمشانز ردۀ

 کردهرا  برا  رابطره  و عراق با اقتصادي ارتباطات برقراري: يامنطقه يگذاراستیس -

بره   داشرت  قررار  ااشريه  در کردستان با رابطه برقراري بودن زاتنش ۀواسط به پيشتر که

 اقتصرادي  ۀطبقر  يک هورظ اال، عين در اي اين کشور تبديل شده است. سياست منطقه

نخبگران ارتشري    ۀيافتر سازمان و دارريشه قدرت از زيادي اد تا تواندمي جديد نيرومند

 موفرق  هراي سياسرت  رهگرذر  از توسرعه  و التبكاهد. واقعيت اين است که از  عرد 

 بره  و کنرد خاورميانره را درك   ۀمنطقر  فرهنگري  هراي اساسريت  توانسته خود اقتصادي

الگرو بودنشران    دليلعامل  چند هاترك اعتقاد به. بپردازد المللينبي نهادهاي با همكاري

 کره  برودن  دموکراتيرک  و اقتصرادي  چشمگير هايموفقيت: استبراي کشورهاي منطقه 

 و نشرده  ارل  داخلري  مشركالت  از ايمجموعره  گررفتن  نظر در با ديبا يابيارز نيا البته

 .شود دهيسنج غر  با ارتباط برقراري

 ارز  م، 2002در سرال   AKP گيرري قدرت دنبال به: يالمللنیب يگذاراستیس -

 هراي کره بسريار نگرران ريشره     غرر ،  برا  را روابطرش  ترا  کررد  تالش توسعه و عدالت

 بره  اروپرا  ۀاتحادير  کره  را اصرالااتي  رو، اين از. بخشد استحكام ،آنها بود ۀگرايان اسالم

مرين جهرت فعاليرت    بره ه  کررد؛  پيراده  بود داده قرارپذيرش عضويت  شرطپيش عنوان

 نيرز  شران همسايگان با آنها روابط و سابق از ترپررنگ الملليبين هايسازمان در ها ترك

 .گرفتند پيش در دوره اين درزيادي  ايمنطقه ابتكارات هاترك و يافت بهبود
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 و اسرالم  و سرو  کير  از غرر   و اسرالم  انير م تعرادل  يبرقرار به قادر هيترک اگرچه

 بره  مربوط مشكالت توانسته ياديز اد تا که يابه گونه شده، گريد يسو از يدموکراس

 اريبسر  غرر   و کنرد  ارل  را يمرذهب  يآزاد بره  مربروط  مسرائل  و سرو  کي از هاتياقل

اسرت کره    نيا تيواقع يول ؛شود ليتبدجهان عر   يبرا يبه مدل هيترک است مند عالقه

آنجاسرت.   يخيخرا  ترار   ۀتجربر  از برآمرده  و کشرور  همران مخصرو    هير مدل ترک

جهان عر  وجرود   يکنون اتيو واقع هيترک ۀتجرب انيم ياديز اريبس ياساس يها تفاوت

مصرر و اارزا  فعرال برا ارز  عردالت و        ياسالم ياسيس يروهايکه ن يدارد. هنگام

هرگرز از   ،ارز  پرداختنرد   نيا يدستاوردها نيبه تحس چند هر ؛توسعه مالقات کردند

در کشورشران نرام    ياز  اسرالم  جاديا يبرا ياقتباس يدئولوژيا ايمدل  عنوان هب هيترک

 .(Walker,2012,4)نبردند 

 ايرن  تحقق کهگرفت اين است  توانمي ترکيه هايشكست و هاکه از موفقيت يدرس

 اقتصرادي  هراي سياسرت  و شروند خلق نمري  يكباره بهنهادها  طلبد؛مي زيادي زمان مهم،

از بحران مجبرور بره    رفتبرون جهت در هاترك که ياال در. رسدنمي نتيجه به يكشبه

سروء   هرا . سرال کردنرد  وضرع  ديشرد  يهرا نظارتشدند و  خودبهبود سيستم بانكداري 

اقتصادي و تجاري، رشد نرابرابر   يهاتيفعالمديريت اقتصادي و نقش پررنگ ارتش در 

 بره  ؛مشركالت زيرادي را در پري داشرت     ،منطقه يعرب ياقتصادي و تجاري در کشورها

که گشودن بازارهاي معيو  اين کشورها به روي جهراني شردن عواقرب منفري     طوري 

   .داشتزيادي 

 یعرب یکشورها در یاجتماع و یاقتصاد ،یاسیس ساختار تیماه
 يهرا علت و يساختار يهاعلت: است داشته علت دو در شهير يعرب يهاانقال  وقو 

 و مردت کوتراه  يدور يهرا علرت  و انددهيتن درهم و دهيچيپ يساختار يهاعلت. يدور

 انرد افتره يدر گرذر زمران تحقرق     عرر ،  جهران در  يدور يهرا علرت . ترر يآمدن چشم به
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 را يعربر  يکشرورها  در اكومرت  يسراختار  يهايژگيو ريز در(. 18: 1391،يديام)

 :ميکنيم يبررس

 اارزا ،  يآزاد فقردان  ،يمرورو   يپادشراه  ،ياسر يس سررکو  : ياسر يس ساختار  .1

 و يكتراتور يد ،ياسر يس فسراد  و نخبگران  گرردش  عردم  قردرت،  برودن  يشخص

 ،ياكرومت  يهرا يگرذار اسرت يسدر  گانهيب يهاقدرت نفوذ و غر  به يوابستگ

 بروده  يعرب جوامع ياسيس ساختار يهاشاخصه از آزاد انتخابات و يأر اقنبود 

گفرت نرو     دير با يعربر  يکشرورها  ياسر يس ساختار تيماه خصو  در. است

 الير مونينئوپاتر يهرا مير در قالب رژ عر ، هانج در مسلط يداراكومت خا 

 نظارتو آن را تحت  اند ياجتماع يروهايمستقل از جامعه و ن هاميرژ نيا. است

 مردم نيب را ياقتصاد يايمزا و منافع رو،يپ ياام يهادارند و با استفاده از شبكه

 .کننديم ميتقس يخاص يهاگروه و

 فقر ،يزندگ يهانهيهز شيافزا ،ياقتصاد ميعظ شكاف ،يكاريب: ياقتصاد ساختار  .2

 و شرغل  جراد يا در هرا اكومت يناتوان و تيجمع رشد فاکتور کنار در ضيتبع و

 تير ماه. است بوده جوامع نيا ياقتصاد ساختار يهايژگيو از ياجتماع خدمات

 نيبراالتر  کره  اسرت  يرانتر  يدرآمدها به يمتك زين کشورها نيا ياقتصاد ساختار

 ز،ير ن نفرت  فاقرد  عر  يهاميرژ اقتصاد يات. است جهان در يتران درآمد زانيم

آنها را  توان يکه م است مندبهره يالمللنيب يدرآمدها يتنابهعم ريهمچنان از مقاد

 دانست.  يمعادل رانت ايرانت 

 و يظراهر  يدموکراس نخبگان، گردش عدم و اكومت يفرسودگ: ياجتماع ساختار  .3

 برا  را اكومرت  ت،يجمع عيسر رشد و يوزشآم يهافرصت نبود ،ياسيس سرکو 

 فسراد،  شردن  نره ينهاد. اسرت  کررده  رورو به  يكاريفقر و ب رينظ يمهم يهاچالش

 يهرا ارزش افرول  ،يانسران  کرامرت  به قيعم يياعتنايب جرائم، زانيم هولناك رشد

 گرفرت يمر  نشرات  ياجتمراع  ساختار ضع  از جامعه يارزش نظام رييتغ و جامعه
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 يدر تمرام  زين يبه لحاظ ساختار اجتماع گر،يد يسو از(. 45: 1391 ،ياکوئين. نک)

 در اراکم  انير گرا اقتردار  واقع در. است ااکم يپدرساالر يالگو ،يعرب يکشورها

و برا انتخرا  نهادهرا و     انرد آموختره  را قدرت اف  ديجد يهاوهيش کشورها، نيا

 هرا، ميرژ نيا يبرا. اند دهيبخشبه اكومت خود قوام و  بات  کيدموکرات يهاوهيش

 يدموکراسر  جاديا رو ب ميرژ يبقا يبوده برا يكيتاکت ،ياقتصاد -ياسيس يآزادساز

 سرون يج قرول  بره . (Arafat, 2009,87)اسرت  افتره ي تياولو دينمايم خطرناکتر که

 ترداوم  بره  و کردنرد  بير ترک سررکو   برا  را يآزادساز هامياز رژ ياريبس ،يبراونل

 هرا مير رژ نيا نكهيا يجا به .دنديبخش معنا يجهان ياسدموکر عصر در يياقتدارگرا

 اشركال  ديبا را آنها ميکن  يتوص يدموکراس ۀافتيليتقل اي ناقص اشكال عنوان به را

ساختار  ها،ميرژ نيا در. (Brownlee, 2007, 47-51) ميبدان يياقتدارگرا ۀافتيليتقل

 کير دموکرات يرهاايمع نقض: است جمله آن از که دارد يوااد اتمشخص ياسيس

 و يهمگرران يرا ارق نبررود  مقننره،  و يررياجرا مراجرع  رشررفافيغ انتخابرات  ماننرد 

فقررر و فسرراد  ون،ينابرابراكومررت و اپوزسرر يبرراز ،يمرردن -ياسرريس يهررا يآزاد

 و نبود استقالل.   يوابستگ دالوص ،يزا
 

 ترکیه از برداریمدل در منطقه کشورهای موانع
 برا  منطقره،  کشرورهاي  و ترکيره  مردل  ميان تطبيقي ۀمقايس در گفت توانمي مجمو  در

 مؤ ر مراودات و زيستيهم براي تالش ترکيه، در نسبي اقتصادي -يسياس  بات به توجه

 رويپيش موانع قدرت، ساختار در نظاميان نقش کاهش براي کوشش و اروپا و غر  با

 :است زير شرح به ترکيه از برداريمدل در منطقه کشورهاي

 کره  درازي راه با هادولت و نيست پايدار چندان عربي کشورهاي اسيسي ساختار  .1

 باتجربره  و مجرر   افررادي  از دارنرد،  پريش  در جامعره  هايبنيان بازسازي براي

 عرالوه  بره . اسرت  خطرا  و آزمون اصل اساس بر هايشانسياست و نشده تشكيل
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. دشرون مري  مشراهده  قدرت در همچنان قديم، ااکمان دوران سياسي هايجريان

 هراي دولرت  نراتواني  نيز آن ۀنتيج که دارند اختيار در را اقتصادي هايبخش آنها

 سرقوط  معررض  در و متزلرزل  سياسي ساختار. است شاناهداف تحقق در جديد

 دنبرال  به همچنان که ساختار، اين در نظاميان روزافزون نقش و عربي کشورهاي

 کره  اسرت  ترکيه مدل با هاکشور اين بنيادين افتراق نقاط از هستند، قدرت اف 

 .  است قدرت ساختار در نظاميان نقش کاهش بر مبتني

 کره  مقننره  ۀقو. کشورهاست اين در موجود هايچالش ديگر از قانوني هايچالش  .2

 کشرورهاي  در جاري قوانين. ندارد چنداني کارکرد دارد عهده بر را قوانين وضع

 مبتني جديد قوانين تدوين خ  و است سابق هاينظام به مربوط همچنان مذکور

 خرارجي  سياست ۀاوز در شودمي ااساس اسالمي شريعت و مردم خواست بر

 کره  شرود مي ديده هادولت سران در آمريكا، و هاصهيونيست به گرايش ۀادام نيز

 .  است برانگيخته را مردم خشم

 ديگرر  از شرده،  ايجراد  آنهرا  برراي  کره  فرصتي و تندرو سلفي يهاجريان فعاليت  .3

 فعرال  سياسي جريانات بر ااکم گرايياعتدال با ارتباطي که شودمي تلقي موانعي

 هراي جريران  کره  دهرد مري  نشران  تحوالت روند. ندارد ترکيه سياسي ساختار در

 محرور  و هستند قدرت کسب دنبال به و کنندمي استفاده موجود شرايط از سلفي

 از اراکي  کره  وضرعيت  ايرن . دهرد مري  تشكيل مسلحانه هاي اعتراض نيز را آنها

 ايمولفره  بره  اکنون هاست،جريان اين از عربي کشورهاي برخي و غر  امايت

 در که شده مبدل مردم اسالمي هايخواسته و گرااسالم هايجريان با مقابله براي

 برراي  بسترسازي جامعه، فضاي در سازيامنيت براي زمينه گيريشكل از نهايت

 هراي قردرت  برا  ارتبراط  برقرراري  و هرا نردروي ت از فرارب  معتدل سياستي تحقق

 .کرد خواهد جلوگيري پويا، اقتصادي ايجاد براي ايفرامنطقه
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  یریگجهینت
 سرت؛ ين كساني يمل يهاوااد از رخداد يامجموعههمگون و  ياجتماع جنبش يعرب بهار

 شيفسراد، افرزا   ينرابود  و کراهش  دنبرال  بره  کشرورها  نير ا تمرام  گفرت  تروان يم اگرچه

 از يبرخر در  ،اال نيبا ا هستند، يدموکراس و قانون به توجه و برابر ياقتصاد ياه فرصت

 ت،ير ااکم ريينه الزاماً تغ اند،بوده دولت رييتغ اي اصالح دنبال بهکشورها مردم صرفاً  گريد

 دارند يمتنوع و مختل  قيعال و هازهيانگ و فرهنگ خ،يتار که ييکشورها يبرا مسأله نيا

 مسرلمان،  تير هو سربب  بره  را هير ترک ،يعربر  يکشورها از ياپاره. کنديم دشوارتر را کار

 يتعرداد  ارال،  نيعر  در نديسرتا ياقتصاد موفق و روابطش با غر  مر  دموکرات، اكومت

چررا کره بره     باشرد؛  کشورشران  يبرا مناسب يمدل تواندينم هيترک که باورند نيابر  گريد

و بره قردر ضررورت هرم از      سرت يکرات ندمرو  يکاف ۀبه انداز ست،يمسلمان ن يکاف ۀانداز

 مرورد  هرا اروز  از يبرخر  دربهتر است کره صررفاً    سپ ،دور نشده است ليو اسرائ آمريكا

جهران   در جديرد  هراي رژيرم  آيرا  کره  اين خصو  در گرانتحليل. رديگ قرار يالگوبردار

 ترکيره . انرد کرده مطرح را هايي بحث خير، يا کردخواهند  رويعر  از الگوي ترکيه دنباله

هيچ ترديردي در ضررورت    منطقه، مسلمان کشور سكوالرترين و تريندموکرات عنوان به

 ۀآينرد  ۀدربار ترکيهندارد. تصورات  انهيپياده کردن و اعمال تغييرات دموکراتيک در خاورم

در ذهن دنيراي عرر  نقرش     هخاورميانه بسيار مثبت است. در گذشته تصويري که از ترکي

شدن و زير پرا گذاشرتن    غربي استيس سكوالر، نظاميان ۀغلب با وريکش ريبسته بود، تصو

امرا از زمراني کره     ؛(Yavus,1997,48) بود کماليسم ايدئولوژي عنوانميراث عثماني تحت 

مسريري کره    ؛است ترکيه وارد مسير متفاوتي شده دهيرس قدرت به توسعهاز  عدالت و 

 همروار  شرتر يپ آن يبسرترها  يخيارتر  لحراظ  بره  يات وم 1980قبالً توسط اوزال در سال 

 سياسرت  بنيران  و اساس که افتبه طوري که ترکيه به آرامي هويتي اسالمي ي بود؛ گرديده

 .دادرا تحت تأ ير قرار  اين کشور خارجي



 429 داری ترکیبیداری اسالمی و الگوی حکومت

 يکشرورها  در ياسر يسفاسرد   يهرا ستميس اضمحاللو  يدر پ يوقو  تحوالت پ با

 منطقره  عرر   يهرا ستميس يبرا ونياسزيمدرن يسو به يا تازه راه رسديبه نظر م ،يعرب

 از ياريبسر  رغرم يعلر . رونرده شيپر  و ريناپرذ اسرت برگشرت   يفراينرد گشوده شده که 

 کره  ياز مشركالت  يكر ي ،هسرتند رو بره  روعر  منطقه برا آن   يکه کشورها ييهايدشوار

 و ياجتمراع  ،ياسيس طيشرا يگوناگون و تنو  ،دينمايم ترسخت مصائب ريسا به نسبت

برآمرد   سرؤال ااضر درصدد پاسخ به ايرن   ۀمقال. است گريكدي با کشورها نيا ياقتصاد

 الگرو  يرک  ارد  در صررفاً  يرا  باشرد  منطقره  کشورهاي براي مدلي تواندکه آيا ترکيه مي

 برا  سراختاري تراريخي و   هراي تفراوت  دليرل  به را هيترک مدل الهمق ۀفرضي بود؟ خواهد

 يمعنرا  بره ) الگرو  ارد  در صررفاً  ع،جوام اين در روپيش هايبحران و عربي کشورهاي

 .ندارد يو به مدل بودن آن اعتقاد داند يماخص آن( 

 هير ترک يو اقتصراد  يمطالعات اجتماع اديبن ،يسنجنظر کيکه در قالب  يقياساس تحق بر

صرورت   نيعراق، لبنان و فلسط ،عربستان ه،يسور ،مصر، اردن ران،يا مشارکت با و دادهانجام 

 نير ا برر  درصرد  10. دانند يم خود کشور يبرا ييالگو صرفاً را هيترک درصد 67 ،گرفته است

 11درصرد اقتصراد آن و    12 ؛اسرت  آن ياسرالم  تير به جهرت هو  هيالگوبودن ترک اعتقادند

 ن،ير ا وجرود با  (Ozpec, 2011,16-18). داننديم ليامر دخ نيرا در ا يدموکراس عامل درصد

 مردل،  کير  عنروان  بره  هير ترک رفتنينپرذ  يصرل ا ليدل که دهد يمخود را نشان  يتناقض زمان

 ياعرده  شرود، يمر  يآن تلقر  يمنفر  ۀجنبر  کره  است هيترک سكوالر ياسيس ساختار و تيماه

 يترکر  مردل  به منطقه معتقدند هم يبرخ و رنديپذ ينم لياسرائ و غر  با را هاترك مناسبات

 (.  Kaya , 2012, 28-29) ندارد ازين

 و ياقتصراد  نظرر کره از   يمثبتر  يهرا مولفره  ۀواسطبه  هياست که ترک نيا مسلم قدر

 دسرت هبر  توسرعه،  و عدالت از  يزمامداردر  ر،ياخ يها سال در ياسيس يهاشاخص

 يبررا  يمروفق  يالگو الملليبين يا ايمنطقه هايگذاريسياست ۀدر اوز توانديم آورده،

 تير ماه ،يخيرترا  قيعم يهاتفاوت ليدل به هيترک بودن مدل ماا باشد؛ منطقه يکشورها
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جهران عرر     ياجتمراع  -يفرهنگر  خرا   يهرا يژگر ياقتصرادي و و  سياسري،  ساختار

 و اقتصرادي  سياسري،  شرديد  هراي بحرران  با همچنان کشورها اين. دينماينم ريپذ امكان

 و شود منجر آنها تجزيه و داخلي جنگ به اتي تواندمي آنها استمرار که درگيرند امنيتي

 صلح مسير در نتوانند عمالً کشورها اين تا شده موجب جيخار و داخلي هايلفهؤم اين

 بره  توجره  برا  و شرود مري  منجر هابحران تشديد به خود، ،امر اين که گيرند قرار  بات و

 ذهرن  از دور و دشوار را ترکيه از برداريمدل امكان کشورها، اين خا  سياسي ساختار

 موفرق  هراي گرذاري سررمايه  ،ادياقتصر  مطلرو   بسترهاي بودن دارا با ترکيه. نماياندمي

 اقتصرادي  هايبرنامه ذيل م1980 ۀده از نئوليبراليسم رهيافت گرفتن پيش در و خارجي

 در پيشرگامي  برراي  يمرؤ ر  هراي گرام  سياسي، فضاي نسبي گشايش به تصميم و اوزال

 برا  آن سراختاري  افتراقرات  کره  برداشرته  خرود  جهراني  جايگراه  ارتقراي  و منطقه سطح

 جردي  مخاطرات با را کشور اين از محض برداريمدل هرگونه منطقه، عربي کشورهاي

 سياسرت  تعقيرب  و هرا  تررك  اخير ژئوپليتيک هايطلبيجاه اينكه ضمن سازد؛مي مواجه

 .است شده مواجه منطقه کشورهاي از بسياري منفي واکنش با گرينوعثماني بر مبتني
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