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بیداری اسالمی و الگوی حکومتداری ترکی
نسا زاهدي

1

استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه مفيد
تاريخ دريافت - 92/5/7 :تاريخ پذيرش92/8/15 :

چکیده
موج عدالتخواهي و آزادي در اواخر سال 2011م سرزمينهاي عربي را در نورديد و تعدادي از رژيمهاي عرر
منطقه را ساقط کرد .اين جريان هنوز هم ،ساير کشورهاي منطقۀ خاورميانه و شمال آفريقا را تهديد ميکنرد ،ارال
بايد منتظر بود و ديد که گروههاي سازمانيافته و متشكل اسالمگرا در صدد پياده کردن کدام الگوي سياسريانرد ؟
مقالۀ ااضر با تكيه بر روش توصيفي -تحليلي به دنبال پاسخ دادن به اين پرسش اصلي است که آيرا ترکيره مري-
تواند مدلي براي کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا باشد يا دستکم در اد الگوي موفقي ميتواند مورد اقتباس
قرار گيرد؟ پژوهشهاي پيشين نشان ميدهد که ترکيه ميتواند الگويي براي کشورهاي منطقه باشد؛ برا ايرن ارال،
فرضيۀ مقاله سرمشق قرار گرفتن ترکيه را به دليل تفاوتهاي تاريخي و ساختاري آن با کشورهاي عربي و بحران-
هاي پيشرو در اين جوامع ،صرفاً در اد الگو (به معناي اخص آن) ميداند و به مدل بودن آن اعتقادي ندارد.
واژگان کلیدي :بيداري اسالمي ،دکترين عمق استراتژيک ،سياست خارجي ترکيه ،نوعثمانيگري.
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مقدمه
پس از تحوالت اواخر سال 2011م موسوم به بيداري اسالمي ،از عدالت و توسرعه

1

با نخستوزيرري اردوغران و برا وزارت خارجرۀ اامرد داووداوغلرو ،نقرش مهمري در
الگودهي به کشورهاي منطقه داشته است .ترکيه با ارائرۀ چهررهاي مثبرت در منطقره بره
لحاظ سياستهاي دموکراتيک و افزايش قابل توجه استانداردهاي زندگي شرهروندانش،
توجه روشنفكران و تحليلگران سياسي و به طور خرا

تحليلگرران آمريكرا و اروپرا را

جلب کرده است ،به گونهاي که آنها نيز ترجيح ميدهند ترکيه به عنروان مردلي اسرالمي
که با ارزشهاي غر

تلفيق شده به ساير کشورهاي اسالمي منطقه معرفي گردد .با ايرن

اال ،سؤال هاي زيادي به ذهن ميرسد که ترکيه چگونه ميتواند الهامبخش کشرورهاي
منطقه باشد و سراسر جهان عر

از الگوي آن اقتباس کند؟ جايگاه کشورهاي عربي در

چنين وضعي چگونه خواهد بود؟
نگاهي به ويژگريهراي تراريخي نظرام سياسري ترکيره و مختصرات فعلري آن ،بره لحراظ
پوياييهاي دموکراتيزاسيون ،روشنگر اين واقعيت تاريخي است که دولت ترکيه سرنت سياسري
قوياي نسبت به اسالم دارد که به دوران امپراتوري عثماني برميگردد ).(Heper, 1990,15
پس از ظهور ترکيه جديد و جمهوري در دوران آتاتورك و روي کرار آمردن ارتشريان
سكوالر ،اين سنت سياسي ادامه يافت؛ يعني غلبۀ برتري سياست بر مذهب ،به گونهاي که
اكومت مجبور به رعايت خطوط قرمز و اداي ااترام به سكوالريزم و تحمرل پيامردهاي
آن بود .از اين نظر ،ميانهروي و اعتدال اسالم سياسي ترکيه در اال ااضر با اعمال نظرر و
در نظر گرفتن اساسيت سكوالرها و ارتشيان صورت ميگيرد؛ به ويژه اينكه دولرتهراي
قبل از از عدالت و توسعه همگي توسط ارتش يرا رأي دادگراه قرانون اساسري سراقط
شده بودند ).(Feroz,1999,89-93
با روي کارآمدن از

عدالت و توسرعه پرس از انتخابرات 2002م ،تراکنون ارز
)1 Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP
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ااکم نقش عملگرايانه و معتدلي را به جاي ميليتاريزه کردن اسالم در پيش گرفته است
و براي جلوگيري از راديكال شدن به ارائۀ چهررهاي دموکراتيرک از اسرالم مريکوشرد.
از

عدالت و توسرعه برا رهبرري اردوغران و برا تكيره برر نظريرۀ عمرق اسرتراتژيک

داووداوغلو که در سايۀ تئوري همگرايي منطقهاي معنرا مرييابرد ،سرعي در بره ارداقل
رساندن مشكالت با همسايگان و همگرايي با کشورهاي منطقه داشرته اسرت .دو عامرل
يكي داخلي و ديگري خارجي نقش مهمي در ظهور اسالم معتدل در ترکيره ايفرا کررده
است ).(Alkan,2005, 16
در عرصههاي داخل ،تالش اكومت بيشتر معطوف تعليم و تربيت ،رشد اقتصرادي
و گفت وگو بوده است تا راديكال کردن فضا .در عرصرۀ خرارجي يرادآوري ايرن نكتره
بسيار مهم است که تالش ترکيه برراي تحقرق خواسرتۀ مهمرش مبنري برر عضرويت در
اتحاديۀ اروپا مانع از تندرويها در سياست اين کشور ميشود به عرالوه ،انگيرزۀ خروبي
بررراي انجررام اصررالاات سرراختاري مطررابق بررا اسررتانداردهاي اتحاديررۀ اروپاسررت
(.(Aras,2009,13-17
در اوزۀ اقتصاد ،در سالهاي اخير ،دولت ترکيه با کراهش تصرديگرري دولرت و
فروش و واگذاري مؤسسات و خدمات دولتي به خصوصي ،تالش کرد ترا در سياسرت
داخلي خود از يكسونگري پرهيز شود و و خواستهها و مطالبات گروههراي مختلر

را

در نظر بگيرد .اقتصاد ترک ي ه که مدت ها از مشكالت ساختار ي رنج م ي برد با قرار
گرررفتن در مسر ي ر توسررعه و مدرن ي زاسر ي ون ،کمررک بزرگر ي برره بهبررود ي اوضررا
اقتصرراد ي نمررو د و برره دل ير ل بلرروب بررورژواز ي  ،رابطر ۀ تعر ير شررد ۀ نظام ير ان و
شهروندان و طررز تلقر ي نخبگران نسربت بره غرر

در مسر ي ر اصرالاات قردم

گذاشت .در پرترو سياسرت گرذاري هراي دولرت جديرد ،ترکيره نظرام اقتصرادي
کاپيتاليستي نوظهوري را به وجود آورد کره بره پيردايش يرک طبقر ۀ سررمايه دار
متوسط منجر شد و ب ه واسط ۀ قرار گرفتن در مسير جها ني شدن و اقتصاد مبتني
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بر توسع ۀ صادرات ،موقعيت استراتژيک ترك ها تا ارد زيرادي ارتقرا يافرت  .از
سوي ديگر ،ترکيه به دل يل نداشتن منابع گاز و نفت همواره مرورد توجره قررار
گرفته ،چرا که ناکارآمد ي در مد ي ر ي ت منرابع انررژي در جهران عرر

از جملره

موانع عمده بر سر راه ايجاد دموکراسي و سرمايه داري اين جوامع بروده اسرت .
ترکيه اگرچه از منابع انرژي تهي است ،موفقيت چشمگير ي در رشرد اقتصرادي
و گست رش شررکت هراي کوچرک يرا متوسرطي داشرته کره بره ببرهراي آنراتولي
مشهورند و تمايل زيادي به از
فعاليت اين از

عدالت و توسرعه نشران مري دهنرد ؛ چررا کره

را عامرل مهرم افر

برات و امنيرت اقتصرادي خرود تلقري

مي کنند و تمام تالششان به افزايش فروش و توسع ۀ بازارهاي جهراني معطروف
است .در اوزۀ مسائل اجتماعي نيز ،دولت تالش کرده تا سياسرتهراي اعالمري خرود
مبني بر رعايت اقوق بشر و اق شهروندي ،تاکيد بر رعايت اقوق اقليتهاي قومي و
ديني ،رفع تبعيضهاي جنسيتي و کاهش نقش نظاميران در اكومرت و مسرئوليتهراي
اجرايي را تا اد امكان تحقق بخشد.
در مقابل ،در جهان عر  ،تعامل پويايي بين دو ساختار داخلي و بينالمللي به دليرل
ماهيت اقتدارگراي ساختار سياسي وکاستيها و معايب ساختار اقتصادي دولت صرورت
نگرفت؛ براي مثرال ،سراختار سياسري جهران عرر

از تمرکزگرايري بره دموکراسري و

مشارکت عمومي گذار نكرد .نقش اياتي دولرت در مرديريت توسرعه و فرراهم کرردن
زمينههاي داخلي و بينالمللي براي ادغام در عرصۀ جهاني به دليل نبود زيرساختهرا و
به رسميت نشناختن اقوق ملت ناديده تلقي شد .در اوزۀ اقتصاد ،رفترهرفتره برا بردتر
شدن توزيع درآمد و افزايش شكافها و فاصرلۀ طبقراتي ،نظرارت ،تخصريص و توليرد
منابع به گونۀ مؤ ري صرورت نپرذيرفت و صررفاً منتهري بره ترورم ،بيكراري وانحرراف
قيمتها شد .آ ار مخر

کمکهاي خارجي در کنار ضع

ديرپراي بخرش خصوصري،

در نهايت فقر و رکود را در پيداشت .از اين جهت ،تفاوتهراي تراريخي و سراختاري
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و نابسامانيهاي سراختار سياسري -اقتصرادي ايرن جوامرع ،امكران

اقتباس صددرصدي مدل ترکري را از عرر هرا مريگيررد و الگروبرداري را در پرارهاي
اوزههاي موفق محتملتر و معقولتر ميمايد.

چارچوب نظری :تئوری همگرایی منطقهای
نظريۀ همگرايي برگرفته از انگيزهها و نيروهرا ،اهرداف و منرافع منرتج بره همكراري برين
دولتهاست و ناظر بر نوعي از همكراري اقتصرادي -سياسري برراي رسريدن بره هردفي
مشترك است .اصطالح همگرايي بيانگر شرايطي است که در آن سرازمانهراي اجتمراعي-
اقتصادي و دستگاههاي ارتباطي بيش از اد به هم نزديک شدهاند ،بهطروري کره خواهران
ايجاد نظام جديدي به جاي قبلي هستند .اين نظريۀ عمدتاً از نيمۀ دوم قرن بيسرتم مطررح
شد و زمينههاي مناسبي را براي آزمون يافت .به طور کلي ،همگرايي فرايندي است کره در
راستاي همكاري ميان دولتها و تفويض وفاداريها بره سرطحي براالتر از سرطح ملري و
نهايتاً انتقال تدريجي اقتدار به نهادهاي فوق ملي صورت ميگيررد (.)Yildirim,2010: 49
همگرايي به معناي وادت و ادغام نهادهاي ملي در مراکز فراملي است که پديدهاي رايرج
در قارۀ اروپا بعد از جنگ جهاني دوم بوده است .در فراينرد همگرايري ،عمرالً برا روابرط
فرامنطقهاي مواجهيم تا ميان منطقهاي صرف ،انگيزههاي همگرايي منطقهاي از نظر اشرپيگل
و کانتوري تحت سه عنوان بررسي ميشوند:
 .1همگرايي منطقهاي جهت افزايش امنيت منطقهاي؛
 .2همگرايي منطقهاي جهت افزايش توسعه مترقيانه و پيشرفت؛
 .3همگرايي منطقهاي جهت افزايش وجهه و نفوذ سياسي؛
همكاريهاي منطقهاي را بايد بر اساس رشد تعامالت اقتصادي ،سياسي و اجتمراعي
و نيز هويتي مورد توجه قرار داد .بدينترتيب ،درجۀ انسجام و يكپرارچگي و همگرايري
منطقهاي را بايد در کم و کي

عوامل مزبور جستوجو کررد .بايرد توجره داشرت اگرر

همگرايي به عنوان «وضعيت» مطرح گردد با نظريههاي کرانتوري و اشرپيگل و اتزيروتي
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قرابت مييابد؛ اما اگر منظور از همگرايي «فرايند» است ،بايد نظريههاي تئوريسرينهراي
کارکردگرا و نوکارکردگرا را بررسي کرد؛ اما نبايد فراموش کرد کره همگرايري مريبايرد
االت داوطلبانه و توافقي داشته باشد؛ به عبارتي نظريرهپردازانري کره رويكررد سياسري
نمادي به وضعيت موجود دارند و طرفدار اين برداشت هستند معتقدنرد هريچ امرري را
نميتوان به دولتها تحميل کرد ،مگر آنكه خود آنها پذيراي محدوديت ااکميت خود

باشند ). (Ibid:53
بر اين مبنا ،اساس نظريۀ همگرايي اول محور تقليرل مشركالت ميران کشرورهراي
همسايه دور ميزند و نمود بارز آن تالش تركها برراي تحقرق همگرايري بره صرورت
تالش براي ايفاي نقش رهبري منطقهاي ،به دسرت گررفتن ابتكرار عمرل و سريادت در
جهان اسالم ،ارائۀ يک نظام سياسي کارآمد و قابل الگوبرداري بره ملرتهراي منطقره برا
هدف تاکيد بيشتر بر اصل همگرايي در سياست خارجي ترکيه و در عرين ارال ترالش
براي اعمال قدرت هژموني خود در سطح منطقه است .يادآوري اين نكته الزم است کره
مراد از همگرايي در اينجا وادت و ارتقاي نهادهاي ملي در مراکز فراملي نيست؛ بلكره
مقصود همگرايي در مفاهيم و سنتهاي ااکميتي بين کشورهاي منطقه است.
ورود به اوزۀ همكاري و ائتالف ،به عنوان غايت تالش ترکيره برراي ايفراي نقرش
ميانجي قدرتمند در تحوالت خاورميانه ،براي تامين منافع درازمدت آسريايي و اروپرايي
تركهاست که همگرايي بين کشورهاي منطقه و تحقق امنيت را نيز امكانپذير ميسازد.
بهعالوه سند استراتژي ترکيه که داير بر توجه بيشتر به اصل همگرايي منطقهاي است در
سال 2010م ،در خاورميانه بر سه بخش اصلي کشورهاي عربي ،موضع سياسي در برابرر
جمهوري اسالمي ايران و ارتباط با رژيم صهيونيستي تاکيد داشته است .ائتالف و مرانور
نظامي بدون اضور غر

و اتكا به رِژيم صهيونيستي هم در راسرتاي ترأمين مشرارکت

منطقهاي هر چه بيشتر با کشورهاي خليج فارس بوده است که اتي اين سياست گراهي
به تهديد به قطع رابطه با اسرائيل و همدردي با مردم فلسرطين هرم انجاميرده کره خرود
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راهكاري براي نزديكي بيشتر به کشورهاي عربي است و البته به نظر ميرسرد پوششري
است براي پيشبرد اهداف واقعي آنها.

موقعيت اساس ژئوپوليتيكي امكان مانور زيادي به ترکيه ميدهد؛ موقعيتي که ناشي
از قرار گرفتن ترکيه بين سه قارۀ اروپا ،آسيا و آفريقاست و آن را بره کشروري برا چنرد
هويت منطقرهاي تبرديل کررده کره نبايرد خرود را صررفاً بره يرک هويرت تقليرل دهرد
( .(Grigoriadis,2010,4داووداوغلررو بررا تكيرره بررر همگرايرري منطقررهاي ،معتقررد اسررت
بازشناسي ريشههاي فرهنگي و تاريخي مناطق همسايه ،نو نگاهي را که به اين منراطق
جغرافيايي وجود دارد تغيير خواهد داد و فاصلههراي فيزيكري را ارذف خواهرد کررد.
عدالت و توسعه بر پايۀ دکترين وي ،سه اصل روششناسانه و پنج اصل عمليراتي

از

را چارچو

و راهنماي سياست خارجي جديد ترکيه ميدانرد (داووداوغلرو.)45:1382،

در واقع سه ديدگاه ،تبيينگر اصول عملياتي در سياست خرارجي ترکيره اسرت .اصرول
روششناسانه که اصولي نظري تلقي ميشرود و هرادي سياسرت خرارجي ترکيره اسرت
شامل:
 .1ديدگاه عميق و ژرفبينانه به جاي برخورد بحرانمحور :در دوران گذشته تركها
اف امنيت خود را در خارج از ترکيه جست وجو ميکردند که مبتني بر وجرود بحرران
بود؛ بهطوري که دشمنسازي براي سياستمداران ترك هويتسازي مينمود و اهميرت
زيادي داشت .اين ديدگاه با روي کار آمدن از

عدالت ديدگاه فوق نيز دگرگون شرد

(. (Aras,2009,4
 .2ارائۀ تعريفي اصولي پيرامون مناطق جهران :نگررش ترکيره پيشرتر غرر محرور و
تکبعدي بود؛ اما اين رويكرد با قدرتگيري از

عدالت تغييرر کررد؛ برهطروري کره

ديدگاه خاورميانه نسبت به آفريقا و آسيا تقريباً وااد است و در تضاد با يكرديگر قررار
نميگيرد ( (Ibid,3-4

 .3گفتمان و ديپلماسي جديد :اجتنا

از سياستهاي تهديدآميز يا غيرشفاف و اتكرا
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به قدرت غيرنظامي و اقتصادي ،انجام اقدامات ميانجيگرانه و ترتيرب مرذاکرات متعردد
ميان کشورهاي مختل

(عطايي و نواختيمقدم.)9-10 :1391،

اصول عملگرايانۀ تركها نيز بر پايۀ ماهيت تئوريكي است که سياسرت خرارجي برر
پايه آنها قرار ميگيرد .هدف اصلي تركها بره لحراظ اصرول عمليراتي ،گسرترش نفروذ
منطقهاي ،تأمين منافع ملي از طريق مشارکت در مشكالت کشرورهاي منطقره و ارتقراي
قدرت منطقهاي و بينالمللي است.
 .1سياست تنش صفر با همسايگان :مهم ترين اصرل سياسرت خرارجي ترركهرا در
خصو

کشورهاي منطقه است که در پرترو همگرايري منطقرهاي تعرير

مريشرود و

ااکي از تالشهاي ترکيه در رابطه با همسايگان اسرت و برا توجره بره تحروالت اخيرر
منطقه به شدت در معرض چالش قرار گرفته است (.)Grigoriadis,2010:6-8
 .2توسعۀ آزاديهاي فردي ،اف امنيت و اجتنا

از نظاميگري

 .3اتخاذ ديپلماسي شراکتي و انعطافپذير :ضرورت اف همگرايي با همۀ کشورها
و وابستگي متقابل با در نظر گرفتن تشابهات فرهنگي؛ تالش تركها براي مصالحه ميان
شيعيان و سنيان و ميانجيگري در اوزههاي تنشزا در همين راستا قابل بررسري اسرت
که البته اين محور با وقو جريرانهراي اخيرر سروريه و بحرران سياسري پديدآمرده در
مناسبات دو کشور دستخوش دگرگوني شده است.
 .4سياست خارجي چندوجهي :سياست خارجي ترکيه تا زمران جنرگ سررد کرامالً
مبتني بر رويكردي سنتي و دولت محرور برود؛ ولري در ارال ااضرر سياسرت کنروني
چندسويه گرديده است.
 .5ديپلماسي موزون :ااکي از تمام تالش ترکيه براي اتخاذ سياست خارجي پويا در
سطح منطقه و عرصۀ نظام بينالملل است (عطايي و نواختيمقدم.)11 :1391،
از زمان آغاز به کار از

عدالت و توسرعه ،ترکيره سياسرت خرارجي فعرالي را برا

تمرکز بر تأ يرگذاري سياسي بر ديگر کشورهاي منطقه و تغيير هنجارهايشران در پريش
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گرفته است .ظرفيت دولت ترکيه در دهههراي گذشرته ارتقراي چشرمگيري داشرته ،بره
طوري که به تسهيل توانايي ترکيه در اعمال ديدگاههاي ديپلماتيكش منجر شده است.
در اال ااضر ،بهار عربي عرصۀ جديدي براي آزمرودن و محقرق شردن آرزوهراي
تركهاست .تركها افتخار ميکنند کره الگروي اكومرتداري کشورشران مرورد توجره
کشورهاي انقالبي منطقه واقع شده است .در وهلرۀ نخسرت ،وقرايع رخ داده در منطقرۀ
خاورميانه ،توازن قدرت را بر هم زده ،مشكالت فراواني را براي داووداوغلرو رقرم زده
است .سياست به صفر رساندن مشكالت با همسايگان که جزء برنامههراي داووداوغلرو
بوده تحت تأ ير رخدادهاي منطقه با دشواريهايي روبروست که از آن جمله تيره شردن
فضاي مناسبات با سوريه است .بازظهور مصر به عنروان رهبرر منطقره ،برراي ترکيره در
اكم ظاهر شدن رقيبي است که ميتواند در درازمدت جايگاه ترركهرا را تحرت ترأ ير
قرار دهد؛ چراکه امتياز و برتري تركها در سياست خارجي شان ناشي از فقدان اضرور
مقتدر رهبري عرر

در منطقره اسرت .هردف ترركهرا تراکنون پرکرردن خر رهبرري

استراتژيک در جهان عر

بوده است .در اال ااضر ،با توجه به تمرکرز رسرانههرا بره

الگو بودن ترکيه براي کشورهاي منطقه ،ضروري است کره بره سياسرتهراي اقتصرادي
ترکيه نيز نظري بيفكنيم.

در دهۀ گذشته ،توليرد ناخرالص ترکيره از 162ميليرارد دالر بره  640ميليرارد دالر و
درآمد سرانه از  3000دالر به  9000دالر در سال رسيده است .ترکيه رتبۀ  16بزرگتررين
اقتصادهاي دنيا را دارد .رشد شاخصهاي اقتصادي ترأ ير مسرتقيمي برر رشرد و تحقرق
آرمانهاي بينالمللي ترکيه داشته است؛ به گونهاي که ترکيه با ارتقاي موقعيت خرود بره
عنوان ملتي شناختهشده ،خواهان به صفر رساندن مشكالت خود با همسايگانش است و
ميدانيم که ترکيه از ديرباز در مناطق خاورميانه ،بالكان و درياي سياه نقرش افاظرت از
امنيت را برعهده دارد.
تالش ترکيه براي ايفاي نقش فعالتر در تحوالت منطقه ،به قصد تبديل شدن بره قردرت
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برتر منطقه است .البته مادامي که ترکيه همچنان درگير مسرئلۀ کردهرا باشرد دچرار بحرران و
ناامني خواهد بود؛ مگر اينكه ترکيه به برقراري تعادل ميان اولويتهاي گاه متضاد خود نظيرر
روند رو به رشد ناسيوناليسم افراطي و تجزيهطلبي بپردازد ).)Toprak, 2010,68-71
دو هدف و رويكرد اصلي فعاليتهراي ترکيره در خاورميانره بردين قررار اسرت :از
يکسو نوعثمانيگري که به واسطۀ پيشينۀ امپراتروري ،مسرلماني و چنردفرهنگي برودن
مشوق فعاليتهاي ترکيه است و از سوي ديگر کماليسم کره در صردد تأ يرگرذاري برر
روند توسعۀ سياسي ديگر کشورهاي منطقه است .بازظهور بحران کردها برراي سياسرت
خارجي ترکيه و رابطۀ آنكارا با غر

و خاورميانه شامل روابط نزديک با سوريه و ايران

نيز ميشود .نوعثماني گري در اقيقت انگيزه و هدف اصلي از

ااکم يعني عدالت و

توسعه است که البته با واکنشهاي منفي بسياري از کشورهاي منطقه مواجه شده اسرت؛
به طوري که منتقدان  ،AKPکه شامل ارتش و سازمان امنيت ملي است ،نوعثمانيگرري
عدالت و توسعه و استفاده از قردرت نررم در خاورميانره برراي تحقرق رويراي فروق را
تهديدي براي هويت سكوالر کماليستهاي ترکيه ميدانند؛ تا بدان اد که سركوالرها و
افسران ارتش درصدد برآمدند از غر

درخواست کمک کنند بره امايرت از کردهرا و

اسالم معتدل در ترکيه بپردازد و اين در االي است که نوعثمانيگري ارز
توسعه روابط خوبي را با غر

عردالت و

داشته است ).(Kaya, 2012,5-7

نوعثمانيان در ترکيه طرفدار برقراري رابطه با ايران و سوريه اند و اين برقراري رابطه
را بخشرري از ضرررورتمنرردي رشررد منطقررهاي ترکيرره قلمررداد مرريکننررد؛ در اررالي کرره
کماليستها به هيچ وجه از ناسيونالسيم کرد امايت نميکنند و از ظهور ملرت مسرتقل
کرد در مرزهايشان به شدت جلوگيري ميکنند.
عملگرايي و درگير شدن در اوزههاي مختل

منطقه ،سياسرت خرارجي ترکيره از

زمان روي کارآمدن  AKPبوده است .افزايش تأ يرگذاري ترکيره در خاورميانره مبااثرۀ
جديدي را به راه انداخته است که چرا ترکيه تا اين اد خود را درگير مسائل خاورميانه
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عدالت و توسعه سياست خرارجي

چندوجهي را دنبال ميکند و بره طررز موفقيرتآميرزي توانسرته دامنرۀ ترأ يراتش را در
خاورميانه افزايش دهد و در اين راستا امايت غر

را نيز جلب کند .از سروي ديگرر،

القههاي روشنفكري نيز از سياست خارجي  AKPامايت ميکنند و به اهميت ارتباط
ميان ترکيه و همسايگان شرقيش اشاره دارند و ايرن دقيقراً بررخالف سياسرت خرارجي
برآمده از دوران جنگ سرد ترکيه در دورههاي پيشين است که قائل به همكاري صررف
با دنياي غر

و محدود کردن دامنۀ رابطه با آنها بود که بسياري از فرصتهاي سياسرت

خارجي را ميگرفت ).(Balker, 2012, 2

مداخلۀ منطقهاي ترکيه با مسئوليت از

 AKPدر خاورميانه ،بدون شرک افرزايش

قابل مالاظهاي داشته است؛ روابط ديپلماتيک چندبعدي با اكومتهاي منطقرۀ Mena

از يک سو و اجم مبادالت تجاري ميان ترکيه و منطقۀ فروق دو برابرر شرده اسرت .بره
عالوه ،برخي پژوهشگران سياست فعال منطقهاي ترکيره را در راسرتاي پيشرينۀ تراريخي
امپراتوري عثماني در نظر ميگيرند و آن را تحت نام نوعثمانيگري در سياست خارجي
تلقي ميکنند و برخي ديگر بر اين باورند که تمايل  AKPبره افرزايش نفروذ در منطقره
ريشه در عاليق اسالمخواهي دارد نه پاناسالميستي.
هدف اصلي و نهايي تركها تبديل شدن به عضو نظام دولتي غربي است و سياسرت
فعال بودن منطقهاي ترکيه در همين راستا و براي امايرت از ايرن فرآينرد غربريسرازي
است .در اقيقت ،سياست خارجي ترکيه در خاورميانه تأمينکنندۀ منرافع غرر

اسرت؛

زيرا ترکيه ميتواند و ميخواهد سهم عهدهاي در تأمين امنيت منطقه داشته باشرد و ايرن
مهم را از طريق درگير شدن در ال پيچيدگيهاي منطقهاي انجام ميدهد .در عين اال،
سياست خارجي ترکيه در خصو
است؛ براي مثال در خصو

تحوالت منطقه از رويكرد وااردي تبعيرت نكررده

ليبي منتقدان معتقدند که موفقيت فعاليرتهراي منطقرهاي

ترکيه مرهون روابط بين اكومتي با رژيرمهراي اقتردارگرا اسرت ).(Balker, 2012, 42
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روابط با دولتها براي تامين منافع اقتصادي در سياست خاورميانهاي ترکيه بسريار مهرم
بوده ،به همين دليل ،ترکيه در راه دوگانهاي قرار گرفته که امايرت از رژيرم قرذافي در
يک سو و امايت از منافع اقتصادي و روند و دموکراتيزاسيون سوي ديگر آن است .بره
عالوه ،عليرغم روابط تيرۀ گذشتۀ اسرائيل و ترکيه ،بهرار عربري نشران داد کره ايرن دو
کشور ممكن است براي ال مشكالت بالقوهشان ،مجبور بره همكراري برا يكرديگر در
منازعات منطقهاي شوند.
پس از بررسي محورهاي اكومتداري ترکيه ،ضروري است به ايرن سرؤال اصرلي
پاسخ داده شود که با توجه به زمينۀ تاريخي و ويژگريهراي خرا

سراختار سياسري و

اقتصادي ترکيه ،آيا اين کشور ميتواند الهامبخش کشورهاي منطقه باشد؟

مدل یا الگو بودن ترکیه
ابتدا در خصو

تفاوت مدل و الگو بايد گفت اگرچه در بسياري از مروارد و طبرق نظرر

اکثر جامعهشناسان اين دو واژه در يک معني به کاربرده ميشود؛ با اين ارال ،برخري برين
اين دو تفاوتهايي قائل شدهاند و مدل را پيچيدهتر و عامتر از الگو ميدانند که الگو ذيرل
مجموعۀ آن قرار ميگيرد .واژۀ الگو طرح سرادهشردهاي اسرت کره خطروط اساسري يرک
مجموعۀ اجتماعي و نسبتهاي موجود بين آنها را مشخص ميکند کره برراي سرادهترر و
قابلفهمتر کردن پديدهها ،به تنظيم عناصر آن پديده و ايجاد نظم در آنها ميپردازد و آن را
به شكل يک طرح منطقي و يکپيكره در ميآورد (منردارس .)210 :1379،الگرو از طريرق
تشابه ،درك روشنتري از شباهت ميان واقعيت و مدل فراهم ميسازد .در پاسخ به سرؤال
اصلي مقالۀ ااضر که آيا ترکيه عمالً ميتواند مدلي براي کشورهاي منطقره باشرد بايرد در
ابتدا روشن نمود که منظور از مدل ترکيه چيست؟ چرا که مدلهراي متعرددي از ترکيره را
ميتوان نشران داد .بيشرتر سياسرتمداران آمريكرا و تحليرلگرران معتقدنرد اصرليتررين و
فراگيرترين جنبرۀ سياسرت ترکيره ،جنبرۀ الئيرک آن اسرت و سرؤال ايرن اسرت کره آيرا
اخوانالمسلمين مصر يا ديگر کشورهاي عربي ،مردل ارز عردالت و توسرعۀ ترکيره را
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ميپسندند؟ از اين منظر ،ترکيه به عنروان مردلي معتردل برا اسرالم اصرالحطلرب معرفري
ميشود .جنبۀ دوم مدل ترکيه به نقش نظاميان در شكل دادن بره سراختار سياسري قردرت
برميگردد؛ در مصر و تونس ،ارتش نقشي بسزا و اياتي در گذار به پسااقتدارگرايي برازي
ميکند؛ در عين اال ،دور از ذهن نخواهد بود که در اين االت ارتش ،تبرديل بره فراکتور
بنيادي و تعيينکنندۀ فضاي سياسي داخلي شود .عالوه بر اين ،ارتش ترکيره نقرش ايراتي
در شكلدهي به نظام جمهوري و اعمال سياستهاي کماليستي ايفرا کررده اسرت .دربرارۀ
ترکيه نوعي پارادوکس و دوگانگي به چشم ميخورد؛ يعني چگونه ترکيره مريتوانرد هرم
مدلي براي طرفداران جنبش اسالمگرا باشد و هم براي ارتشيان ؟
 .1مدل کنترل ارتش :تا پيش از سال 2002م ،ارتش کنترل دولت سكوالر را بر عهده
داشت و کشور تحت کنترل نظام سكوالر و ارتش بود .تا قبل از اينكه بازيگران اسالمي
به گونۀ دموکراتيک بر سر کرار بياينرد روال برر همرين برود .ايرن مردل ارتشري ترکيره
مسئوليت دوران گذار را بر عهده داشت و از ارزشهاي غربي و سكوالر جامعرۀ ترکري
محافظت ميکرد .ارتش مجدانه به دفا از قانون اساسي سكوالر و محردوديت مداخلرۀ
قوانين اسالمي مشغول بود .ارتش ترکيه در روند مدرنيزاسيون کشور نقرش مهمري ايفرا
کرد .در عين اال بسياري هم مدعياند که در فرايند دموکراتيزاسيون مرانعافكنري کررده
است .بسياري معتقدند که تغييرات دموکراتيک در ترکيه نه توسط ارتش بلكه در جهرت
عكس آن رخ داد .به عالوه ،کماليسم به عنوان پايه و اساس ارتش که ترکيه را سركوالر
و غر محور کرده است نميتواند ترکيه را به مدل مناسبي براي منطقه تبديل کند؛ چررا
که نشاندهندۀ استبداد و تماميتخواهي و نبود دموکراسي است.
 .2مدل قدرت اسالمي :ترکيه نشاندهندۀ مدلي اسرالمي اسرت کره اعضراي ارز
ااکم آن از طريق راهكارهاي دموکراتيک قدرت را به دست گرفتهاند .اين مردل اراکي
از آن است که يک کشور اسالمي ميتواند بازيگر فعال و مؤ ري در سطح منطقره شرود؛
کشوري که در عين استقالل توانسته پيوندهاي محكمي با غرر

برقررار کنرد؛ در عرين
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اال مبتال به مشكل الينحل تركها در قضيۀ کردهرا ،تعرداد براالي زنردانيان سياسري و
روزنامهنگاران و نبود آزادي مطبوعاتي است.
 .3مدل سوم ،برآمده از خواستههاي مردم معترضي است که بيداري اسرالمي را برپرا
کردند و جامعۀ باز ترکيه ،اقتصاد قوي ،ااکميت قانون و اسالم معتدل ليبرال را تحسرين
ميکنند .طرفداران اين نگاه ،الگوبرداري بره معنراي خرا

آن را در پرارهاي اروزههرا

محتملتر ميدانند تا قائل بودن به مدل ترکيه به گونۀ عام.
پنج ویژگی اصلی الگوی ترکی

سكوالرسيم ،دموکراسي و اسالم سياسي :نظام اسالم سياسي ترکيه علريرغرم کمبودهرا،
قادر به انفكاك و دستهبندي اسالم سياسي و مبراني سكوالريسرم در دموکراسري اسرت.
برازيگران اسرالم سياسري در ترکيره تجربرۀ الزم را از کرارکردن در اكومرت محلرري و
اجتنا

از راديكال شدن پيدا کردهاند.

 .1رابطۀ جامعه و ارتش :ارترش ترکيره نقرش اصرلي را بره عنروان محراف اسراس
جمهوريت ايفا ميکند و به جامعۀ ترکيه اطمينان داده که به اسرالم سياسري روي آورده،
آن را تجربه کنند.
 .2روابط دولت و بازار :مدل ترکيه با آزادسازي اقتصادي و ادغرام تجراري تعرير
ميشود که به رشد يک طبقۀ تجاري مستقل از اكومت منجر شده است.
 .3رابطه با غر  :از زمان بناي جمهوري ترکيه ،رهبران ترکيه به برقراري ارتبراط برا
غر

اعتقاد زيادي داشتند ،نظير عضويت در سازمانهاي چندجانبۀ نراتو ،دادگراه اروپرا

براي اقوق بشر و . ...
 .4سنتهاي تاريخي دولت :ترکيه از زمران امپراتروري عثمراني ،سرابقۀ سرنتهراي
بوروکراتيک طوالني دارد که به محبوبيت نهادهاي کشوري منجر شده است و تساهل و
مدارا و تحمل آراي مخال

در کشور را افزايش داده است ).(Zaracol, 2012,6
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حوزههای الگو بودن ترکیه
 -سیاستگذاريهاي داخلي :از

عدالت و توسعه ناچار بروده اسرت کره مخرالفين

خود را کنترل کند مخصوصاً ساختار نظامي قدرتمندي را که قردرت ريشرهداري دارد و
در سنت کماليستي هدف خود را دنبال ميکنرد برر پرا سراخته اسرت .در سرال 2007م،
هنگامي که از

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

کشوري با موقعيت خا

منطقهاي ظاهر شد و بره ناچرار اختالفراتش را برا معترضران

داخلي به اداقل رساند .ترکيه با رياست از

 ،AKPپس از تثبيرت موقعيرت داخلري

خود تالش کرد تا جايگاه ترکيه را از وضعيت يک کشور منفعل در عرصۀ بينالمللي به
کشوري با ميانجيگري فعال در مذاکرات اسرائيل و سوريه تبديل کند؛ بهطروري کره در
خصو

ترور رفيق اريري و جنگ از اهلل و اسرائيل ،نقش ميانجيگري را به خروبي

ايفا کرد و تمامي اين اقدامات را به مدد رشرد چشرمگير اقتصرادي خرود انجرام داد .در
اال ااضر ،ترکيه در عرصۀ صادرات نيز بسيار موفق ظراهر شرده و طبقرۀ جديرد و در
اال ظهوري را پرورش داده که خاستگاههاي سرنتي مهمري در ازميرر و اسرتانبول دارد.
اين طبقۀ جديد اقتصادي بسيار محافظهکار است و کوچرکتررين وابسرتگي بره دولرت
ندارد و متكي بر بازار آزاد ،و مشغول تجارت و فعاليت است .اين طبقه بسيار اهل خطر
کردن و در جستوجوي بازارهايي فرسنگهرا دور از ترکيره اسرت .از ايرن رو ،ترالش
براي يافتن بازارهاي جديد يكي از مهمترين اولويتهاي سياست خارجي تركهاسرت.
نگاه تازۀ تركها به خاورميانه ،با جمعيت زياد و بازارهاي فراوان در همرين چرارچو
قابل بررسي است؛ برقراري روابط تنگاتنگ تجراري برا پرارهاي از کشرورهاي منطقره و
عضويت در تعدادي از معاهدات اقتصادي در سطح منطقه بيرانگر همرين مسرئله اسرت
).)Brownlee, 2007,24
در سطح خرد و عرصۀ داخلي ترکيه توانسته الگوي موفقي از خرود ارائره دهرد کره
شامل محورهاي زير است:
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 .1دموکراسي پايدار :در دهههاي طوالني ،زنردگي سياسري ترکيره را بري براتيهراي
دامنهدار و مداوم در بر ميگرفت که با مداخالت مستقيم ارتش در سياست همراه بود و
عجيب نبود که ارتش ترکيه از طريق کودتاهراي نظرامي تقريبراً در هرر  10سرال چهررۀ
اكومت را تغيير مريداد :کودتراي اول در 1960م ،کودتراي دوم در 1987م و کودتراي
سوم در 1980م ،کودتراي غيرمسرتقيمي هرم در 1997م عليره اربكران .سررانجام AKP

توانست تمام صحنه را به نفع خود تغيير دهد و قواعد جديدي را برراي برازي سياسري
تدوين کند .اين قوانين توانست به تثبيت و تحكيم دموکراسي و کاهش نقش ارترش در
عرصۀ سياست منجر شود و مانع از تكرويهاي ارتش گردد .البتره ممكرن اسرت گفتره
شود که نظامي سياسي ترکيه هرگز به اندازۀ دموکراسيهاي اروپا دوام نخواهد داشت برا
اين اال ،رضايتمندي ترکيه از بات دموکراتيكش بدون شک راه را براي موفقيرتهراي
اصلي در ساير اوزهها نظير اقتصاد و سياست خارجي گشوده است.
 .2ال بحران هويت و از خودبيگانگي :طي دههها ترکيه از بحرانهاي متعدد هرويتي
رنج برده که ريشه در واقعيات تاريخي فرهنگي -جغرافيايي تحميرلشرده برر آن دارد و
خود را به دو صورت گرايشهاي متناقض اسالمخواهانه از يک سو و ضداسرالمگرايري
از سوي ديگر نشان داده است .از

عدالت و توسرعه توانسرته در ايرن سرالهرا ايرن

مشكل را ال کند و اين مهم را از طريق اتخاذ مجموعرهاي از سياسرتهراي ميانرهرو و
واقعگرايانه انجام داده ،به طوري که نظام سياسي خود را تماماً دگرگرون کررده ،هويرت
اسالمي -ترکي و ارزشهاي آن در مسير ارزشهايي نظير آزادي ،قرانون و ابهرامزدايري
قرار گرفته و با اين فاکتورها ترکيب شده است.
 .3استقالل و خودمختاري :تا مدتها ترکيه روابط استراتژيک بسيار نزديک خرود را
با غر

و اسرائيل اف کرد؛ روابطي که بيشتر با وابستگي همراه بود تا خودمختراري و

استقالل ترکيه .از اين رو ،ترکيه چه به لحاظ منطقهاي و چه به لحاظ بينالمللري نراتوان
از ايفاي نقش مؤ ر بود .با روي کار آمدن  AKPسياست خارجي ترکيه ترا ارد زيرادي
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و اتري برا

ميشود.

 .4توسعه و مدرنيزاسيون :اقتصاد ترکيه مدتها از مشكالت ساختاري رنج مريبررد؛
ولي قرار گرفتن در مسير توسعه و مدرنيزاسيون کمک بزرگري بره اقتصراد ترکيره کررد.
سياستهاي اقتصادي از

عدالت و توسعه ،سبب افزايش چشرمگير توليرد ناخرالص

ملي در سال 2008م نسبت به دورههاي پيشين شده ،به گونهاي که اقتصراد ترکيره را در
ردۀ شانزدهم دنيا و ششم اروپا قرار داده است).(Balker,2012,4-6
 سیاستگذاري منطقهاي :برقراري ارتباطات اقتصادي با عراق و رابطره برا کردهراکه پيشتر به واسطۀ تنشزا بودن برقراري رابطه با کردستان در ااشريه قررار داشرت بره
سياست منطقه اي اين کشور تبديل شده است .در عين اال ،ظهور يک طبقرۀ اقتصرادي
نيرومند جديد ميتواند تا اد زيادي از قدرت ريشهدار و سازمانيافترۀ نخبگران ارتشري
بكاهد .واقعيت اين است که از

عردالت و توسرعه از رهگرذر سياسرتهراي موفرق

اقتصادي خود توانسته اساسريتهراي فرهنگري منطقرۀ خاورميانره را درك کنرد و بره
همكاري با نهادهاي بينالمللي بپردازد .به اعتقاد تركها چند عامل دليل الگرو بودنشران
براي کشورهاي منطقه است :موفقيتهاي چشمگير اقتصرادي و دموکراتيرک برودن کره
البته اين ارزيابي بايد با در نظر گررفتن مجموعرهاي از مشركالت داخلري ارلنشرده و
برقراري ارتباط با غر

سنجيده شود.

 سیاستگذاري بینالمللي :به دنبال قدرتگيرري  AKPدر سرال 2002م ،ارزعدالت و توسعه تالش کررد ترا روابطرش را برا غرر  ،کره بسريار نگرران ريشرههراي
اسالمگرايانۀ آنها بود ،استحكام بخشد .از اين رو ،اصرالااتي را کره اتحاديرۀ اروپرا بره
عنوان پيششرط پذيرش عضويت قرار داده بود پيراده کررد؛ بره همرين جهرت فعاليرت
تركها در سازمانهاي بينالمللي پررنگتر از سابق و روابط آنها با همسايگانشران نيرز
بهبود يافت و تركها ابتكارات منطقهاي زيادي در اين دوره در پيش گرفتند.
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اگرچه ترکيه قادر به برقراري تعرادل ميران اسرالم و غرر

از يرک سرو و اسرالم و

دموکراسي از سوي ديگر شده ،به گونهاي که تا اد زيادي توانسته مشكالت مربوط بره
اقليتها از يک سرو و مسرائل مربروط بره آزادي مرذهبي را ارل کنرد و غرر
عالقهمند است ترکيه به مدلي براي جهان عر
مدل ترکيره مخصرو

بسريار

تبديل شود؛ ولي واقعيت اين اسرت کره

همران کشرور و برآمرده از تجربرۀ خرا

تراريخي آنجاسرت.

تفاوتهاي اساسي بسيار زيادي ميان تجربۀ ترکيه و واقعيات کنوني جهان عر
دارد .هنگامي که نيروهاي سياسي اسالمي مصرر و اارزا

فعرال برا ارز

توسعه مالقات کردند؛ هر چند به تحسين دستاوردهاي اين ارز
ترکيه به عنوان مدل يا ايدئولوژي اقتباسي براي ايجاد از

وجرود
عردالت و

پرداختنرد ،هرگرز از

اسرالمي در کشورشران نرام

نبردند ).(Walker,2012,4
درسي که از موفقيتها و شكستهاي ترکيه ميتوان گرفت اين است که تحقق ايرن
مهم ،زمان زيادي ميطلبد؛ نهادها به يكباره خلق نمريشروند و سياسرتهراي اقتصرادي
يكشبه به نتيجه نميرسد .در االي که تركها در جهت برونرفت از بحران مجبرور بره
بهبود سيستم بانكداري خود شدند و نظارتهراي شرديد وضرع کردنرد .سرالهرا سروء
مديريت اقتصادي و نقش پررنگ ارتش در فعاليتهاي اقتصادي و تجاري ،رشد نرابرابر
اقتصادي و تجاري در کشورهاي عربي منطقه ،مشركالت زيرادي را در پري داشرت؛ بره
طوري که گشودن بازارهاي معيو

اين کشورها به روي جهراني شردن عواقرب منفري

زيادي داشت.

ماهیت ساختار سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی در کشورهای عربی
وقو انقال هاي عربي ريشه در دو علت داشته است :علتهاي ساختاري و علتهراي
دوري .علتهاي ساختاري پيچيده و درهم تنيدهاند و علرتهراي دوري کوتراهمردت و
بهچشمآمدنيترر .علرتهراي دوري در جهران عرر  ،در گرذر زمران تحقرق يافترهانرد
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(اميدي .)18 :1391،در زير ويژگيهاي سراختاري اكومرت در کشرورهاي عربري را
بررسي ميکنيم:
 .1ساختار سياسري :سررکو

سياسري ،پادشراهي مرورو ي ،فقردان آزادي اارزا ،

شخصي برودن قردرت ،عردم گرردش نخبگران و فسراد سياسري ،ديكتراتوري و
وابستگي به غر

و نفوذ قدرتهاي بيگانه در سياسرتگرذاريهراي اكرومتي،

نبود اق رأي و انتخابات آزاد از شاخصههاي ساختار سياسي جوامع عربي بروده
است .در خصو
خا

ماهيت ساختار سياسري کشرورهاي عربري بايرد گفرت نرو

اكومتداري مسلط در جهان عر  ،در قالب رژيرمهراي نئوپاتريمونيرال

است .اين رژيمها مستقل از جامعه و نيروهاي اجتماعياند و آن را تحت نظارت
دارند و با استفاده از شبكههاي اامي پيرو ،منافع و مزاياي اقتصادي را بين مردم
و گروههاي خاصي تقسيم ميکنند.
 .2ساختار اقتصادي :بيكاري ،شكاف عظيم اقتصادي ،افزايش هزينههاي زندگي ،فقر
و تبعيض در کنار فاکتور رشد جمعيت و ناتواني اكومتهرا در ايجراد شرغل و
خدمات اجتماعي از ويژگيهاي ساختار اقتصادي اين جوامع بوده است .ماهيرت
ساختار اقتصادي اين کشورها نيز متكي به درآمدهاي رانتري اسرت کره براالترين
ميزان درآمد رانتي در جهان است .اتي اقتصاد رژيمهاي عر

فاقرد نفرت نيرز،

همچنان از مقادير معتنابهي درآمدهاي بينالمللي بهرهمند است که ميتوان آنها را
رانت يا معادل رانتي دانست.
 .3ساختار اجتماعي :فرسودگي اكومت و عدم گردش نخبگان ،دموکراسي ظراهري و
سرکو سياسي ،نبود فرصتهاي آموزشي و رشد سريع جمعيت ،اكومرت را برا
چالشهاي مهمي نظير فقر و بيكاري رو به رو کررده اسرت .نهادينره شردن فسراد،
رشد هولناك ميزان جرائم ،بياعتنايي عميق به کرامرت انسراني ،افرول ارزشهراي
جامعه و تغيير نظام ارزشي جامعه از ضع

ساختار اجتمراعي نشرات مريگرفرت
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(نک .نياکوئي .)45 :1391 ،از سوي ديگر ،به لحاظ ساختار اجتماعي نيز در تمرامي
کشورهاي عربي ،الگوي پدرساالري ااکم است .در واقع اقتردارگرايران اراکم در
اين کشورها ،شيوههاي جديد اف قدرت را آموخترهانرد و برا انتخرا

نهادهرا و

شيوههاي دموکراتيک به اكومت خود قوام و بات بخشيدهاند .براي اين رژيمهرا،
آزادسازي سياسي -اقتصادي ،تاکتيكي بوده براي بقاي رژيم و بر ايجاد دموکراسري
که خطرناکتر مينمايد اولويت يافتره اسرت) .(Arafat, 2009,87بره قرول جيسرون
براونلي ،بسياري از رژيمها آزادسازي را برا سررکو ترکيرب کردنرد و بره ترداوم
اقتدارگرايي در عصر دموکراسي جهاني معنا بخشيدند .به جاي اينكه اين رژيرمهرا
را به عنوان اشكال ناقص يا تقليليافتۀ دموکراسي توصي

کنيم آنها را بايد اشركال

تقليليافتۀ اقتدارگرايي بدانيم ) .(Brownlee, 2007, 47-51در اين رژيمها ،ساختار
سياسي مشخصات واادي دارد که از آن جمله است :نقض معيارهاي دموکراتيرک
ماننرد انتخابرات غيرشررفاف مراجرع اجرايرري و مقننره ،نبررود ارق راي همگرراني و
آزاديهرراي سياس ري -مرردني ،بررازي نابرابراكومررت و اپوزس ريون ،فقررر و فسرراد
زايدالوص  ،وابستگي و نبود استقالل.

موانع کشورهای منطقه در مدلبرداری از ترکیه
در مجمو ميتوان گفت در مقايسۀ تطبيقي ميان مردل ترکيره و کشرورهاي منطقره ،برا
توجه به بات سياسي -اقتصادي نسبي در ترکيه ،تالش براي همزيستي و مراودات مؤ ر
با غر

و اروپا و کوشش براي کاهش نقش نظاميان در ساختار قدرت ،موانع پيشروي

کشورهاي منطقه در مدلبرداري از ترکيه به شرح زير است:
 .1ساختار سياسي کشورهاي عربي چندان پايدار نيست و دولتها با راه درازي کره
براي بازسازي بنيانهاي جامعره در پريش دارنرد ،از افررادي مجرر

و باتجربره

تشكيل نشده و سياستهايشان بر اساس اصل آزمون و خطرا اسرت .بره عرالوه
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جريانهاي سياسي دوران ااکمان قديم ،همچنان در قدرت مشراهده مريشروند.
آنها بخشهاي اقتصادي را در اختيار دارند که نتيجۀ آن نيز نراتواني دولرتهراي
جديد در تحقق اهدافشان است .ساختار سياسي متزلرزل و در معررض سرقوط
کشورهاي عربي و نقش روزافزون نظاميان در اين ساختار ،که همچنان به دنبرال
اف قدرت هستند ،از نقاط افتراق بنيادين اين کشورها با مدل ترکيه اسرت کره
مبتني بر کاهش نقش نظاميان در ساختار قدرت است.
 .2چالشهاي قانوني از ديگر چالشهاي موجود در اين کشورهاست .قوۀ مقننره کره
وضع قوانين را بر عهده دارد کارکرد چنداني ندارد .قوانين جاري در کشرورهاي
مذکور همچنان مربوط به نظامهاي سابق است و خ تدوين قوانين جديد مبتني
بر خواست مردم و شريعت اسالمي ااساس ميشود در اوزۀ سياست خرارجي
نيز ادامۀ گرايش به صهيونيستها و آمريكا ،در سران دولتها ديده ميشرود کره
خشم مردم را برانگيخته است.
 .3فعاليت جريانهاي سلفي تندرو و فرصتي کره برراي آنهرا ايجراد شرده ،از ديگرر
موانعي تلقي ميشود که ارتباطي با اعتدالگرايي ااکم بر جريانات سياسي فعرال
در ساختار سياسي ترکيه ندارد .روند تحوالت نشران مريدهرد کره جريرانهراي
سلفي از شرايط موجود استفاده ميکنند و به دنبال کسب قدرت هستند و محرور
آنها را نيز اعتراضهاي مسلحانه تشكيل مريدهرد .ايرن وضرعيت کره اراکي از
امايت غر

و برخي کشورهاي عربي از اين جريانهاست ،اکنون بره مولفرهاي

براي مقابله با جريانهاي اسالمگرا و خواستههاي اسالمي مردم مبدل شده که در
نهايت از شكلگيري زمينه براي امنيتسازي در فضاي جامعه ،بسترسازي برراي
تحقق سياستي معتدل فرارب از تنردرويهرا و برقرراري ارتبراط برا قردرتهراي
فرامنطقهاي براي ايجاد اقتصادي پويا ،جلوگيري خواهد

کرد.
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نتیجهگیری
بهار عربي جنبش اجتماعي همگون و مجموعهاي وااد از رخدادهاي ملي يكسان نيسرت؛
اگرچه ميتروان گفرت تمرام ايرن کشرورها بره دنبرال کراهش و نرابودي فسراد ،افرزايش
فرصتهاي اقتصادي برابر و توجه به قانون و دموکراسي هستند ،با اين اال ،در برخري از
ديگر کشورها مردم صرفاً به دنبال اصالح يا تغيير دولت بودهاند ،نه الزاماً تغيير ااکميرت،
اين مسأله براي کشورهايي که تاريخ ،فرهنگ و انگيزهها و عاليق مختل

و متنوعي دارند

کار را دشوارتر ميکند .پارهاي از کشورهاي عربري ،ترکيره را بره سربب هويرت مسرلمان،
اكومت دموکرات ،اقتصاد موفق و روابطش با غر مريسرتايند در عرين ارال ،تعردادي
ديگر بر اين باورند که ترکيه نميتواند مدلي مناسب براي کشورشران باشرد؛ چررا کره بره
اندازۀ کافي مسلمان نيست ،به اندازۀ کافي دمروکرات نيسرت و بره قردر ضررورت هرم از
آمريكا و اسرائيل دور نشده است ،پس بهتر است کره صررفاً در برخري از اروزهرا مرورد
الگوبرداري قرار گيرد .تحليلگران در خصو
عر

اين کره آيرا رژيرمهراي جديرد در جهران

از الگوي ترکيه دنبالهروي خواهند کرد يا خير ،بحثهايي را مطرح کردهانرد .ترکيره

به عنوان دموکراتترين و سكوالرترين کشور مسلمان منطقه ،هيچ ترديردي در ضررورت
پياده کردن و اعمال تغييرات دموکراتيک در خاورميانه ندارد .تصورات ترکيه دربارۀ آينردۀ
خاورميانه بسيار مثبت است .در گذشته تصويري که از ترکيه در ذهن دنيراي عرر نقرش
بسته بود ،تصوير کشوري با غلبۀ نظاميان سكوالر ،سياست غربي شدن و زير پرا گذاشرتن
ميراث عثماني تحت عنوان ايدئولوژي کماليسم بود )(Yavus,1997,48؛ امرا از زمراني کره
از

عدالت و توسعه به قدرت رسيده ترکيه وارد مسير متفاوتي شده است؛ مسريري کره

قبالً توسط اوزال در سال 1980م و اتي بره لحراظ تراريخي بسرترهاي آن پيشرتر همروار
گرديده بود؛ به طوري که ترکيه به آرامي هويتي اسالمي يافت که اساس و بنيران سياسرت
خارجي اين کشور را تحت تأ ير قرار داد.
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با وقو تحوالت پي در پي و اضمحالل سيستمهراي فاسرد سياسري در کشرورهاي
عربي ،به نظر ميرسد راه تازهاي به سوي مدرنيزاسيون براي سيستمهراي عرر

منطقره

گشوده شده که فراينردي اسرت برگشرتناپرذير و پريشرونرده .علريرغرم بسرياري از
دشواريهايي که کشورهاي عر

منطقه برا آن روبرهروهسرتند ،يكري از مشركالتي کره

نسبت به ساير مصائب سختتر مينمايد ،تنو و گوناگوني شرايط سياسي ،اجتمراعي و
اقتصادي اين کشورها با يكديگر است .مقالۀ ااضر درصدد پاسخ به ايرن سرؤال برآمرد
که آيا ترکيه ميتواند مدلي براي کشورهاي منطقره باشرد يرا صررفاً در ارد يرک الگرو
خواهد بود؟ فرضيۀ مقاله مدل ترکيه را به دليرل تفراوتهراي تراريخي و سراختاري برا
کشورهاي عربي و بحرانهاي پيشرو در اين جوامع ،صررفاً در ارد الگرو (بره معنراي
اخص آن) ميداند و به مدل بودن آن اعتقادي ندارد.
بر اساس تحقيقي که در قالب يک نظرسنجي ،بنياد مطالعات اجتماعي و اقتصرادي ترکيره
انجام داده و با مشارکت ايران ،مصر ،اردن ،سوريه ،عربستان ،عراق ،لبنان و فلسطين صرورت
گرفته است 67 ،درصد ترکيه را صرفاً الگويي براي کشور خود ميدانند 10 .درصرد برر ايرن
اعتقادند الگوبودن ترکيه به جهرت هويرت اسرالمي آن اسرت؛  12درصرد اقتصراد آن و 11
درصد عامل دموکراسي را در اين امر دخيل ميدانند ) .(Ozpec, 2011,16-18با وجرود ايرن،
تناقض زماني خود را نشان ميدهد که دليل اصرلي نپرذيرفتن ترکيره بره عنروان يرک مردل،
ماهيت و ساختار سياسي سكوالر ترکيه است کره جنبرۀ منفري آن تلقري مريشرود ،عردهاي
مناسبات تركها را با غر و اسرائيل نميپذيرند و برخي هم معتقدند منطقه به مردل ترکري
نياز ندارد ( .)Kaya , 2012, 28-29
قدر مسلم اين است که ترکيه به واسطۀ مولفرههراي مثبتري کره از نظرر اقتصرادي و
شاخصهاي سياسي در سالهاي اخير ،در زمامداري از

عدالت و توسرعه ،برهدسرت

آورده ،ميتواند در اوزۀ سياستگذاريهاي منطقهاي يا بينالمللي الگوي مروفقي برراي
کشورهاي منطقه باشد؛ اما مدل بودن ترکيه به دليل تفاوتهاي عميق تراريخي ،ماهيرت
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ساختار سياسري ،اقتصرادي و ويژگريهراي خرا

فرهنگري -اجتمراعي جهران عرر

امكانپذير نمينمايد .اين کشورها همچنان با بحررانهراي شرديد سياسري ،اقتصرادي و
امنيتي درگيرند که استمرار آنها ميتواند اتي به جنگ داخلي و تجزيه آنها منجر شود و
اين مؤلفههاي داخلي و خارجي موجب شده تا اين کشورها عمالً نتوانند در مسير صلح
و بات قرار گيرند که اين امر ،خود ،به تشديد بحرانها منجر مريشرود و برا توجره بره
ساختار سياسي خا

اين کشورها ،امكان مدلبرداري از ترکيه را دشوار و دور از ذهرن

مينماياند .ترکيه با دارا بودن بسترهاي مطلرو

اقتصرادي ،سررمايهگرذاريهراي موفرق

خارجي و در پيش گرفتن رهيافت نئوليبراليسم از دهۀ 1980م ذيل برنامههاي اقتصرادي
اوزال و تصميم به گشايش نسبي فضاي سياسي ،گرامهراي مرؤ ري برراي پيشرگامي در
سطح منطقه و ارتقراي جايگراه جهراني خرود برداشرته کره افتراقرات سراختاري آن برا
کشورهاي عربي منطقه ،هرگونه مدلبرداري محض از اين کشور را با مخاطرات جردي
مواجه ميسازد؛ ضمن اينكه جاهطلبيهاي ژئوپليتيک اخير ترركهرا و تعقيرب سياسرت
مبتني بر نوعثمانيگري با واکنش منفي بسياري از کشورهاي منطقه مواجه شده است.
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