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است؟  بوده  تأثيرگذار  تركيه  خارجى  سياست  اهداف  پيش بُرد  در  دكترين  اين 
يافته هاى پژوهش نشان داده است كه دكترين عمق استراتژيك به عنوان مبناى 
سياست گذارى خارجى حزب عدالت و توسعه، با تأكيد بر توانمندى هاى بالقوه 
به  آنكارا  كردن  مطرح  درپى  هويتى  و  تاريخى  جغرافيايى،  ابعاد  در  كشور  اين 
منزله قدرتى فرامنطقه اى و جهانى است. در اين راستا، دولت مردان ترك در يك 
دهه اخير، با بهره گيرى از ديپلماسى موزون در سطح بين المللى، حضور فعال در 
بحران هاى منطقه اى و سياست جامع و بى طرفى در پى تحقق اين هدف بوده اند. 
هر چند در اين مسير با وجود موفقيت هاى نسبى موانع زيادى را نيز پيش رو 

دارند.
واژه هاى كليدى: سياست خارجى تركيه ، حزب عدالت و توسعه، دكترين عمق 

استراتژيك، احمد داوود اغلو.
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مقدمه
تشكيل حزب عدالت و توسعه در سال 2001 و متعاقب آن، به قدرت رسيدن اين حزب 
سياست گذارى و  تحول عميقى را در روند  انتخابات نوامبر 2002،  پس از پيروزى در 
جهت گيرى سياست خارجى دولت تركيه به همراه داشت. بعد از روى كار آمدن حزب 
عدالت و توسعه، در عرصه سياست خارجى رويكرد و جهان بينى متفاوت از حكومت هاى 
پيشين بر دستگاه ديپلماسى تركيه حاكم شد. در واقع، حزب عدالت و توسعه در صدد 
با  قياس  در  خارجى  سياست  عرصه  در  اسالمى،  خط مشى  داراى  حزبى  به عنوان  بود 
حكومت هاى پيشين كه خط مشى الئيك داشتند برنامه و استراتژى هاى متمايزى را ارائه 

كند. البته همه چيز محدود و مقيد به جهت گيرى اسالمى نيست.
عمق  دكترين  قالب  در  تركيه  خارجى  سياست  بر  حاكم  رويكرد  ميان،  اين  در 
استراتژيك «احمد داوود اغلو» تحول عميقى را در روند سياست گذارى و جهت گيرى 
سياست خارجى دولت تركيه به همراه داشته است. داوود اغلو با تأكيد بر موقعيت خاص 
تركيه در ابعاد جغرافيايى، تاريخى و... خواهان ايفاى نقش تركيه به عنوان كشورى مركزى 
در سياست جهانى است. از نظر اغلو، نبايد تركيه را ميان كشورهاى وابسته به غرب يا حايل 
ميان شرق و غرب دانست، بلكه تركيه كشورى مركزى است كه از حوزه نفوذ قابل توجهى 
در مناطق جغرافيايى مجاور خود و حتى فراتر از آن برخودار است. به طور كلى، دكترين 
عمق استراتژيك خواهان ايفاى نقش بيشتر تركيه در سطح بين المللى است و در چند 
سال اخير، به دليل موضع گيرى هاى خاص نسبت به مسائل منطقه اى و بين المللى بسيار 

مورد توجه قرار گرفته است.
در اين راستا، نوشتار حاضر را اين پرسش اساسى راهبرى مى كند كه مبانى و اصول 
دكترين احمد داوود اغلو به عنوان راهبرد اصلى سياست خارجى حزب عدالت و توسعه 
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بين سال هاى 2002 تا 2012 از چه مؤلفه هاى برخوردار بوده و تا چه اندازه اين دكترين 
در پيشبرد اهداف سياست خارجى تركيه تأثيرگذار بوده است؟ در اين پژوهش پژوهش 
نخست پيشينه و اصول سياست خارجى تركيه در دوران حاكميت حزب عدالت و توسعه 
مورد بحث قرار مى گيرد. در ادامه به بررسى تئوريك دكترين عمق استراتژيك احمد 
مى شود.  پرداخته  اخير  دهه  يك  در  تركيه  خارجى  سياست  بنيان  به عنوان  اغلو  داوود 
سپس محدوديت ها و ظرفيت هاى دولت مردان تركيه براى رسيدن به اهداف مورد نظر 
در دكترين عمق استراتژيك بيان شده و در نهايت به نقد منطق حاكم بر اين دكترين 

پرداخته مى شود.

1. پيشينه و اصول سياست خارجى حزب عدالت وتوسعه 
روى كار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 زمينه ساز تحوالت مهمى در عرصه 
داخلى تركيه شد. اين حزب با ارائه و اجراى برنامه هاى دقيق و اتخاذ مواضع درست 
افزايش  است.  گذاشته  جاى  بر  خود  از  تركيه  داخلى  امور  اداره  در  را  موفقى  عملكرد 
چشم گير نرخ رشد اقتصادى، افزايش توليد سرانه، باال رفتن حجم سرمايه گذارى خارجى 
در تركيه، كنترل تورم، افزايش نرخ اشتغال و كاهش نرخ بيكارى، تالش براى حل مسأله 
اقليت ها به ويژه در موضوع كردها و اقدامات مؤثر براى كنترل قدرت نظاميان1 از جمله 

مهم ترين كاميابى هاى حزب عدالت و توسعه در دوران زمام دارى آن بوده است. 
عالوه بر عرصه داخلى، حزب عدالت و توسعه تأثير عميقى بر سياست خارجى تركيه 
1.- مهم ترين نمادهاى عملكرد موفق حزب عدالت و توسعه در عرصه داخلى مى توان بر اساس شاخص هاى زير 
چنين بر شمرد: نرخ رشد اقتصادى در تركيه در 6 سال 2001- 2007 به  طور متوسط ساالنه 6/9 درصد بوده 
 است. اين درحالى است كه نرخ رشد در ميان  52 عضواتحاديه اروپا حدود 1/2 درصد بوده  است. توليد سرانه 
تركيه از 3562 دالر در سال  2002 به 9629 دالر در سال 2007 افزايش  يافت. يكى ديگر از چشم گيرترين  
موفقيت هاى اقتصادى دولت اردوغان در جذب  سرمايه هاى خارجى بوده است. از سال 1980 تا سال 2003 
تركيه رقمى معادل 18 ميليارد دالر سرمايه مستقيم خارجى جذب كرده بود. در سال 2003 اين رقم به تنهايى 
حدود 1/3 ميليارد دالر شد كه در سال 2006 به 20 ميليارد دالر و در سال 2008 به بيش از 30 ميليارد دالر 
افزايش يافت، به گونه اى كه هم  اكنون  تركيه مقام اول را در جلب سرمايه خارجى در خاورميانه به خود اختصاص 
داده است. همچنين دولت اردوغان در مهار تورم نيز بسيار موفق عمل كرده و نرخ تورم دو رقمى  و باالى 70 
درصد را كه سال ها تركيه به آن  مبتال بوده تك رقمى نموده است. تركيه در سال هاى اخير يكى  از پايين تر ين 
نرخ هاى تورم در خاورميانه (به  7/5 درصد در سال 2008) داشته است. د رمجموع دولت اسالم گراى  "حزب 
عدالت و توسعه"  در زمينه  مهار نرخ تورم به نفع اقشار فقير و متوسط، ايجاد اشتغال ازطريق جذب سرمايه گذارى 
و كاهش نرخ بيكارى به 9/9 درصد در سال 2008 و افزايش صادرات، توجه به حقوق اقليت هاى  نژادى ومذهبى 
و محرومين و حاشيه نشينى ها و جلب رأى و نظر آن ها از طريق انجام  اصالحات حقوقى، عملكرد موفقى از خود 

تا به امروز به جاى گذاشته است (مزروعى، بهمن و اسفند 1387: 157).
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در دهه اول هزاره جديد ميالدى برجاى گذاشته است. اين حزب در سال 2001 و با جدا 
شدن از حزب رفاه كه نماينده خط مشى اسالم سياسى در سياست تركيه بود، تشكيل شد 
و در نوامبر 2002 با بهره مندى از اكثريت قابل توجهى از آراى پارلمان1 اين كشور به قدرت 
رسيد. حزب عدالت و توسعه از آن زمان تاكنون در مسند قدرت بوده است و با پيروزى 
قاطع در انتخابات سال 2007 نيز به عنوان حزب پيش رو در تركيه ظاهر شد و دولت 
اكثريت را تشكيل داد2. در اين ميان، حزب عدالت و توسعه عالقه زيادى به قدرت نمايى در 
عرصه سياست خارجى داشته و انگيزه هاى جاه طلبانه اى را از خود بروز داده است. احمد 
داوود اغلو كه ابتدا به عنوان مشاور ارشد سياست خارجى دولت هاى «رجب طيب اردوغان» 
بين سال هاى 2002 تا 2009 خدمت مى كرد، بعدها در ماه مى 2009 به سمت وزير امور 
خارجه منصوب شد. وى معمار اصلى سياست خارجى تركيه در سال هاى اخير بوده و نقش 

.(Wanning and Kardas,2011: 124) مهمى را در پيشبرد و تعالى آن داشته است
داوود اغلو با تأكيد بر پتانسيل هاى بالقوه تركيه در ابعاد جغرافيايى، تاريخى و هويتى 
خط مشى را در سياست خارجى تدوين كرد كه در آن از تركيه به عنوان كشورى مركزى 
در سياست جهانى ياد شود. از نظر داوود اغلو، نبايد تركيه را در ميان كشورهاى وابسته 
به غرب يا حايل ميان شرق و غرب هم چون دوران جنگ سرد در نظر گرفت. بلكه تركيه 
كشورى مركزى است كه از حوزه نفوذ قابل توجهى در مناطق جعرافيايى مجاور خود و 
حتى فراتر از آن برخودار است. اين ديدگاه بر چند اصل اساسى استوار است كه مهم ترين 

آن ها عبارتند از:
به  تنها  نه  جديد  خط مشى  اين  همسايگان:  با  تنش  رساندن  حداقل  به   -1
معناى انتقاد از سياست هاى قبلى بلكه به مفهوم ايجاد چارچوب مثبت و سازنده اى از 

است. آينده  چشم اندازهاى 
2- سياست خارجى چندجانبه گرايانه: اين رويكرد بر مكمل بودن تعامالت بين 
مناسبات جديد تركيه و روابط با متحدان قديمى خود صحه مى گذارد. بنابراين با اين 
استدالل مى توان به اين نتيجه رسيد كه روابط رو ز افزون تركيه با ملل خاورميانه و روسيه با 
مناسبات استراتژيك و راهبردى اين كشور با اياالت متحده و اتحاديه اروپا در تناقض نيست.
1. حزب عدالت وتوسعه با رهبرى رجب طيب اردوغان در انتخابات مجلس سال 2002 با كسب 364 كرسى از 

مجموع 550 كرسى پارلمان و كسب 34/2 در صد آراء توانست مجلس و حكومت را به دست گيرد.
2. بيش از دو سوم آراء كرسى هاى پارلمان را به دست آورد.
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3- تأكيد بر اهميت ميانجى گرى تركيه در مناقشات منطقه اى و جهانى : بدين 
معنى كه آنكارا اين توان را دارد كه در راستاى ارتقاى صلح و ثبات در مناطق مختلف 

جغرافيايى مبادرت به انجام اقداماتى نمايد.
4- امنيت زدايى1 از سياست خارجى: يا به عبارت بهتر استفاده از ابزارهايى قدرت 
رويكرد  براساس  فرهنگى:  نفوذ  و  اقتصادى  متقابل  وابستگى  دموكراسى،  هم چون  نرم 
ياد شده تركيه بازيگرى است كه مى تواند با همه دولت ها و ملت ها در تعامل و همكارى 
باشد. در اين شرايط قدرت تركيه از توانمندى  نظامى اين كشور نشأت نمى گيرد، بلكه 

.(Murison,2006: 945-54 )ناشى از ساختار دموكراتيك و قدرت اقتصادى آن است
اصولى كه در باال به آن ها اشاره شد، جز مورد سومى يعنى تمايل كشور تركيه به 
ميانجى گرى، از امور تازه اى در سياست خارجى اين كشور محسوب نمى شود. به عبارتى 
با روى كار آمدن حزب عدالت و توسعه، تركيه سعى داشته است بين اسراييل و سوريه، 
حماس و فتح، عراق و سوريه، ايران و قدرت هاى غربى ، لبنان و عراق نقش ميانجى گر را 
ايفاء نمايد. اما نسبت به ديگر اصول سياست خارجى حكومت حزب عدالت و توسعه كه 
مشابه با اقدامات دولت هاى قبلى تركيه بود، مكان يابى آنكارا در مركز ثقل تحوالت جهانى 
در دوران پس از جنگ جهانى دوم بسيار مورد توجه قرار گرفته است. در اين ميان دولت  
حزب عدالت و توسعه توانسته است اين اصول را به نحو جامع ترى به نمايش بگذارد و 
مهم تر از همه فرصت هايى را براى به منصه ظهور رساندن آن مهيا نمايد. دليل موفقيت 
مذكور اين است حزب ياد شده موفق شده بود به تنهايى و بدون ائتالف با ساير احزاب به 
قدرت برسد. در كنار اين مالحظات، براى فهم عوامل موثر بر سياست خارجى و هم چنين 
روش هاى اجراى برخى از اين سياست ها توسط دولت  حزب عدالت و توسعه، بايد به نقش 

.(Uslu, 25 March 2009) تحوالت بين المللى، منطقه اى و داخلى توجه كرد
به لحاظ بين المللى شكل گيرى حمالت يازده سپتامبر عليه آمريكا و تقويت گفتمان 
برخورد تمدن ها بر اهميت تركيه به عنوان كشورى كه در پى رد اين دوگانگى است، بيش 
از پيش افزود. تركيه به مثابه كشورى با اكثريت جمعيت مسلمان، خود را به عنوان نمونه 
موفقى از پيشرفت، دموكراسى سازى و جهانى شدن نشان داده است. «كنفرانس اتحاد 
تمدن ها در سال 2005 كه با ابتكار تركيه و اسپانيا تحت نظارت سازمان ملل متحد برگزار 
1. Desecuritization
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شد و هم چنين حضور تركيه در قالب نيروهاى ايساف در افغانستان به عنوان تنها كشور 
مسلمان عضو ناتو كه ثمرات بسيار مهمى را براى اين كشور به دنبال داشت، مى توان در 
راستاى نقش تحوالت بين المللى مورد ارزيابى قرار داد. به عبارت كلى مى توان عنوان 
تحوالت نظام بين الملل پس از حوادث يازده سپتامبر براى تركيه و باألخص  كرد كه 
حزب عدالت و توسعه به منظور افزايش نفوذ خود در جهان فرصت مغتنمى را فراهم كرد 

.(Wanning and Kardas,2011: 127-130)

از نظر منطقه اى نيز پيامدهاى جنگ عراق در سال 2003 فرصت هايى را براى تركيه 
به ارمغان آورد. اگرچه تصميم تركيه در عدم دخالت در اين جنگ منجر به پديدآمدن 
بحران هايى در روابط آنكارا - واشنگتن شد. اما اين اقدام تركيه، راه را براى گسترش نفوذ 
اين كشور در منطقه هموار كرد. اول اينكه مقاومت در برابر دولت بوش، تصوير تركيه را 
به عنوان ژاندارم آمريكا در منطقه بسيار كم رنگ كرد و راه را براى مورد قبول واقع شدن 
منطقه  در  مهم  راهبردى  و  ژئوپولتيك  تحوالت  اينكه  دوم  كرد.  مهيا  منطقه  در  آنكارا 
هم چون سرنگونى رژيم هاى مستبد عربى، كاهش قدرت آمريكا در خاورميانه و افزايش 
نفوذ ايران متعاقب جنگ سال 2003 فرصت هاى جديدى را براى تركيه به منظور حضور 

.(oguzlu, March 2009: 3-20)فعال و تأثيرگذارتر فراهم آورد
 سرانجام اينكه تحوالت داخلى تركيه نيز فرصت هاى جديدى را به همراه داشت. 
برنامه هاى اقتصادى متعاقب بحران سال هاى 2000 تا 2001 كه توسط دولت قبلى تدوين 
شده بود با جديت دولت حزب عدالت و توسعه همراه شد. در نتيجة اين اقدامات، بين 
سال هاى 2000 تا 2007 ، تركيه از باالترين ميزان متوسط نرخ رشد ساالنه در منطقه 
برخودار شد. عالوه بر اين شاخص هاى تجارت خارجى نيز بهبود چشم گيرى يافت و تركيه 
را در جمع صادركنندگان مواد توليدى قرار داد. دگرگونى هاى مثبت اقتصادى آنكارا را 
قادر ساخت كه به طور جدى در مناطق هم جوار خود و حتى فراتر از آن دست به انجام 
فعاليت هاى اقتصادى بزند. پس مى توان به اين نتيجه رسيد كه انگيزه هاى اقتصادى تركيه 
 oguzlu, March 2009:) يكى از موتورهاى محركه سياست پوياى اين كشور بوده است

.(3-20

با توجه به نقش عوامل بين المللى، منطقه اى و داخلى در تعيين سياست خارجى 
حكومت حزب عدالت و توسعه بعد از 2002 ، عملكرد دولت تركيه در عرصه روابط خارجى 
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در ابعاد چند گانه قابل بررسى است. به عبارتى، در اين سال ها حزب عدالت و توسعه در 
زمينه سياست گذارى خارجى حوزه گسترده اى را در نظر داشته است كه در چهار سطح 
عمدهِ روابط با اياالت متحده، روابط با اتحاديه اروپا، روابط با كشورهاى خاورميانه و روابط 

با روسيه قابل واكاوى است. 

1-1. روابط با اياالت متحده آمريكا
با محو شدن گفتمان جنگ سرد و معيارهاى حاكم بر آن، روابط تركيه و اياالت متحده 
در دوران پس از جنگ سرد پيچيده تر از گذشته شد. گرچه دو كشور در سال هاى پيش 
همكارى هاى گسترده اى را در مناطق مختلف و در حوزه هاى گوناگون انجام داده بودند، اما 
گاه گاهى آنكارا رويكردهاى مستقلى از خود نشان مى داد و در مواردى نيز با خط مشى هاى 
از  يكى  آن  در  تركيه  همراهى  عدم  و  عراق  جنگ  موضوع  مى كرد.  مخالفت  واشنگتن 

نشانه هاى آشكار پيچيدگى روابط آنكارا - واشنگتن بود. 
در دهه 1990 تركيه با اياالت متحده در جنگ خليج فارس همكارى كرد و با اعطاى 
مجوز استفاده آمريكا از پايگاه هوايى اينجرليك براى انجام عمليات عليه عراق نسبت به 
تداوم نظم پس از جنگ حساسيت زيادى از خود نشان داد. با اين وجود سياست اياالت 
متحده در قبال عراق بالفاصله به خاطر تهديدات امنيتى ناشى از مسأله كردها و هم چنين 
پيامدهاى ناگوار اقتصادى براى تركيه به خاطر از دست دادن يكى از شركاى مهم تجارى 
خود به منبع تنش و نااميدى در روابط دو متحد ديرين و افكار عمومى آنكارا تبديل شد. 
نگرانى هاى تركيه در يكم مارس سال 2003 با تصميم پارلمان اين كشور مبنى بر عدم 
مشاركت در جنگ عراق به اوج خود رسيد. در نهايت اشغال عراق توسط نيروهاى ائتالف 
بين المللى باعث وخيم تر شدن روابط تركيه و آمريكا شد و نقش بسيار مهمى را در پيدايش 
موج جديدى از تمايالت ضّد آمريكايى در اين كشور بازى كرد. اگرچه از سال 2008 به 
بعد آنكارا و واشنگتن همكارى هاى ويژه خود را در عراق از سرگرفتند، اما باز هم مباحث 
بحث برانگيز زيادى را در خاورميانه به وجود آورد. واشنگتن به طور كلى رويكرد منتقدانه اى 
به روابط دوستانه تركيه با ايران و نيز، بحران هاى موجود در مناسبات آنكارا با اسراييل 

 .(Yilmaz,2011: 19-25)داشت
بنابراين، اگرچه باراك اوباما رييس جمهور اياالت متحده در ديدار خود از تركيه در 

فهم سياست 
خارجى تركيه 
در پرتو دكترين 
عمق استراتژيك 
احمد داوود اغلو



فصلنــامه
پژوهش هاى

روابط بين الملل،
دوره نخست،
شماره هفدهم

پاييز 1394

177

آوريل 2010 رابطه آنكارا - آمريكا را به عنوان يك اتحاد استراتژيك و الگو توصيف كرد، اما 
مشخص نيست كه اين توصيف تا چه حد واقعى است(Yilmaz,2011: 19-25). در دوران 
حزب عدالت و توسعه نيز به نظر مى رسيد كه دو كشور در حوزه ها و زمينه هاى خاصى به 
همكارى با هم ديگر ادامه مى دهند درحالى كه درباره موضوعات مهم ديگر، خط مشى هاى 

سياست خارجى دو كشور از هم ديگر فاصله گرفتند.
 

2-1. روابط با اتحاديه اروپا
قرن بيستم با نقطه عطف مهمى در روابط تركيه و اتحاديه اروپا خاتمه يافت. در دسامبر 
1999 شوراى اروپايى هلسينكى، تركيه را به عنوان كانديداى عضويت در اتحاديه اروپا به 
رسميت شناخت. نامزدى تركيه تأثير بسيار مهمى در انجام اصالحات گذاشت و باعث 
شد كه آنكارا در اين دوران اصالحات قانونى و حقوقى زيادى را انجام دهد. در اكتبر 
2001 سى و چهار اصالحيه قانون اساسى مانند كاهش قدرت نيروهاى پليس در بازداشت 
غيرنظاميان، گسترش حقوق بشر، از ميان برداشتن تحريم زبان كردى در رسانه هاى تركيه 
و افزايش حضور غير نظاميان در شوراى امنيت ملى اين كشور به تصويب رسيد. هم چنين 
اصالحاتى در زمينه قوانين جزايى از جمله لغو مجازات اعدام صورت گرفت. اين اصالحات 
به برگزارى اجالس سران كپنهاك در سال 2002 منتهى شد كه در آن اتحاديه اروپا 
تصميم گرفت مذاكرات الحاق با تركيه را به  خاطر برآورده شدن موازين و معيارهاى آن از 
سوى آنكارا از سر بگيرد. اين تصميم به همراه ارائه كمك هاى مالى انگيزه هاى تركيه را براى 
انجام اصالحات بيشتر كرد. چهار بسته هماهنگ سازى در اين دوره به مورد اجرا گذاشته 
شد كه از آزادى فكر، بيان و تجمعات حمايت مى كرد و اقدامات جديدى را براى جلوگيرى 
از شكنجه پيشنهاد مى كرد. در سال 2005 قانون جزايى و جنايى جديدى به تصويب 
رسيد. اصالحات بعدى نيز باعث كم رنگ شدن نقش ارتش و نظاميان در سياست شد و 
 Morreli) فرآيند مديريت چالش هاى طوالنى مدت همانند مسأله كردها را تشريح كرد

.(and Migdolovitz, 2009: 4-5

در همين راستا، در نشست شوراى اروپا در بروكسل در دسامبر 2004 تصميم گرفته 
شد تا مذاكرات بدون هيچ تأخيرى با تركيه شروع شود. با اين اوصاف از زمان آغاز مذاكرات 
الحاق، روابط تركيه و اتحاديه اروپا رو به وخامت گذاشت. در واقع يكى از داليل تيرگى 
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روابط به وجود ديدگاه هاى متفاوت در ميان اعضاى اتحاديه اروپا بر مى گشت. به عبارتى، 
شروع مذاكرات الحاق باعث عكس العمل منفى احزاب و گروه هايى شد كه مخالف حضور 
تركيه در اتحاديه اروپا بودند. دراين شرايط به قدرت رسيدن «نيكال ساركوزى» در فرانسه 
و «آنجال مركل» در آلمان در روند رو به رشد مذاكرات خلل ايجاد كرد. چون رهبران اين دو 
كشور مهم و تأثير گذار اتحاديه اروپا آشكارا با عضويت تركيه مخالفت كردند. به ويژه فرانسه 
در دوران دولت ساركوزى منتقد پروپاقرص ورود تركيه بود. عالوه بر مخالفت هاى فرانسه و 
آلمان، موضوع قبرس هم چنان به عنوان مانع بسيار مهمى در فرآيند مذاكرات الحاق سايه 
انداخته بود. پس از عضويت كامل جمهورى قبرس در اتحاديه اروپا در سال 2004 اين 
موضوع بخش مهمى از رابطه تركيه و اتحاديه اروپا را تشكيل مى داد. بنابراين، پاى بندى 
تركيه به تعهدات خود و جامه عمل پوشانيدن به آن ها با توجه به پروتكل الحاقى عامل 
بسيار مهمى در شروع مذاكرات درباره فصل هشتم براساس تصميم شوراى اتحاديه اروپا 

.(Muftuler, Bac, 2007:14-20)در سال 2005 بود
در برابر اين موضع اتحاديه اروپا، تركيه نيز عالقه كمترى از خود نشان داد. به همين 
قرار  انتقاد  مورد  اصالحات  فرآيند  پايين  شتاب  خاطر  به  توسعه  و  عدالت  حزب  خاطر 
گرفت. تالش هاى اندك در زمينه انجام اصالحات مانند تصويب قانون محدوديت اختيارات 
دادگاه هاى نظامى در سال 2009 يا همه پرسى اصالح قانون اساسى در سال 2010 از 
طريق انتخابات براى تغيير در نگاه غربى ها نسبت به تركيه كافى نبود. در مقابل برخى 
نيز در تركيه معتقد بودند كه اصالحات حزب عدالت و توسعه در دوره اول صدارت اش 
به منظور تحكيم قدرت خود در داخل از طريق كمك هاى خارجى مانند حمايت اتحاديه 
اروپا و هم چنين محدود كردن قدرت نهاد هاى داخلى نظير ارتش و شوراى امنيت ملى كه 
عامالن اصلى تضعيف قدرت آن ها بودند ؛ صورت گرفته است. در اين ميان، نكته قابل توجه 
اين بود كه در همين محدوده زمانى، حمايت مردم از عضويت تركيه دراتحاديه اروپا از 
بيش ترين ميزان خود يعنى 72 درصد در سال 2002 به 54 درصد در سال 2006 تقليل 

 (Muftuler, Bac, March 2005: 16-30).پيدا كرد
به طور كلى، عامل عضويت در اتحاديه اروپا را نيز مى توان به عنوان يكى از عناصر 
تعيين كننده سياست خارجى تركيه در دوران حاكميت حزب عدالت و توسعه قلمداد 
كرد. هر چند اين حزب تالش زيادى را براى هماهنگى با خواسته هاى اتحاديه اروپا و 
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پيوستن به آن داشته است، اما امرى كه در طوالنى مدت اهميت دارد اين است كه آيا 
تركيه مى تواند در درازمدت ابزارهاى سياست خارجى اتحاديه اروپا مانند مذاكره، تعامل 
به جاى تقابل و حل و فصل مسالمت آميز اختالفات را به طور موفقيت آميز در سياست 

خارجى خود اجرايى نمايد؟

3-1. روابط با خاورميانه
در دوران دولت هاى حزب عدالت و توسعه پيشرفت هاى مهمى در روابط تركيه با كشورهاى 
واقع در خاورميانه حاصل شده است. اگرچه تركيه در گذشته حضور فعاالنه اى در سياست 
خاورميانه پس از جنگ خليج فارس داشت اما رويكرد اين كشور در دهه اول هزاره جديد 
ميالدى به كلى دگرگون شد. حزب عدالت و توسعه به طرز چشم گيرى به امنيت زدايى در 
سياست خاورميانه اى تركيه اقدام كرد و روابط خود را با كشورهاى هم جوار بهبود بخشيد. 
مهم ترين نماد امنيت زدايى در سياست خارجى تركيه در جهت گيرى هاى آنكارا در 
قبال سوريه و عراق به وضوح مشاهده مى شود. پس از اكتبر سال 1998 كه در آن روابط 
دو كشور سوريه و تركيه تا آستانه جنگ پيش رفته بود، اما در سال هاى دهه اول 2000 
ميالدى روابط بين دو كشور در تمامى زمينه ها توسعه پيدا كرد. به ويژه، پس از جنگ 
2003 عراق همكارى هاى امنيتى بين دو كشور با تشكيل شوراى همكارى هاى نظامى 
به اوج خود رسيد. هم چنين، پس از تصويب توافق نامه تجارت آزاد در سال 2007 فصل 
جديدى در روابط اقتصادى فيما بين گشوده شد. در نتيجه اين تعامالت، حجم مراودات 
تجارى تا پايان 2008 به دو ميليارد دالر رسيد. تجارت از طريق مرزها رونق گرفت كه 
پيامد آن براى هر دو طرف افزايش رشد اقتصادى و ايجاد شغل بود. حذف مقرارت مربوط 
به رواديد در سال 2009 بيش از پيش در گسترش و پيش رفت گردش گرى و تجارت حائز 

.(Bar, Winter 2006: 42-43 and 47-48)اهميت بود
نظر  به  محتمل تر  غير  سوريه  با  مقايسه  در  عراق  تركيه -  روابط  در  تغيير  تصور 
مى رسيد. چون هنگامى كه تركيه از همكارى با اياالت متحده در جنگ عليه عراق سرباز 
زد، اين كشور از تعيين و مديريت آينده در سياست پس از جنگ به طرز موثرى دور ماند. 
در طول اين سال ها تركيه به دليل نگرانى هايش درباره تماميت ارضى و يكپارچگى ملى 
عراق و هم چنين نفوذ حزب كارگران كردستان (PKK) در آن جا هزينه هاى زيادى را از 
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قدرت رو به فزونى كردهاى عراق و ايجاد دولت منطقه اى كردستان متحمل شده بود. آنكارا 
به همين خاطر در سال 2008 استراتژى جديدى را در قبال عراق اتخاذ كرد. هدف اين 
استراتژى بهبود روابط با تمامى احزاب و بازيگران عراقى من جمله دولت منطقه اى كردستان 
عراق بود. توسعه روابط سياسى و اقتصادى ستون اصلى تعميق ارتباطات متقابل را تشكيل 
مى داد. در اين راستا تركيه عالوه بر باز كردن سفارت خود در بغداد، كنسول گرى هايى را در 
شهرهاى موصل، اربيل و بصره افتتاح كرد و در نتيجه به حضور خود در تمامى بخش هاى 
عراق جامه عمل پوشانيد. تركيه به جاى بزرگ نمايى تهديد عراق مذاكراتى را با دولت 
مركزى بغداد براى شكل دهى به يكپارچگى اقتصادى بين دو طرف ايجاد كرد و تمركز ويژه 
خود را بر شمال عراق قرار داد. گسترش روابط بر زندگى مردم و جا به جايى هاى بين دو 
همسايه تأثير قابل توجهى گذاشت، تا آن اندازه كه كنسول گرى اربيل اعالم كرد كه آن ها 

.(Ozcan,2011:71-80) روزانه در حدود سى هزار رواديد صادر مى كنند
به طور كلى، دهه 2000 ميالدى شاهد بسط روابط تركيه با خاورميانه بود. در اين 
سال ها آنكارا مسافرت هاى بدون رواديد را با ليبى، سوريه، اردن ، لبنان و يمن امضا كرد. در 
همين سال ها موافقت نامه هاى تجارت آزاد با مصر، اردن، لبنان، مراكش، سوريه، فلسطين، 
تونس به امضاء رسيد. دولت حزب عدالت و توسعه هم چنان برهدف خود در ايجاد منطقه 
مبادالت كاالها و اشخاص تاكيد مى كرد. در نتيجه اين سياست ها بود كه حجم تجارت بين 
تركيه و كشورهاى عربى كه در سال 2004 فقط سيزده ميليارد دالر بود؛ در سال 2010 
به رقم باورنكردنى سى و سه ميليارد و پانصد ميليون دالر رسيد. هم چنين، در طول شش 
سال گذشته ميزان سرمايه گذارى هاى غيرمستقيم كشورهاى خاورميانه ، شمال آفريقا و 
خليج فارس در تركيه به چهارده ميليارد دالر رسيد. عالوه براين سازوكارهاى الزم براى 
 Baskan,2011:)مذاكرات سياسى گسترده بين تركيه و كشورهاى منطقه شكل گرفت
171-159). همه موارد ياد شده نشان از رويكرد رويگردانى تركيه از سياست خارجى سابق 

خود در قبال كشورهاى خاورميانه و تهديدات امنيتى واصله از سوى آن ها بود. 
 يكى ديگر از مسائل بنيادى در سياست خارجى تركيه نسبت به تحوالت خاورميانه 
انقالب هاى مردمى اخير در جهان عرب است كه عالوه بر به وجود آوردن فرصت هايى 
براى تركيه، چالش هايى را نيز براى اين كشور رقم زده است... به طور كلى، دگرگونى هاى 
سياسى ايجاد شده در منطقه به سمت شكل گيرى دولت هاى مردمى و پاسخ گو در درازمدت 
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مى توانست به ارتقاى همكارى هاى آنكارا با كشورهاى هم جوار خود بيانجامد. با اين وجود 
در كوتاه مدت دولت حزب عدالت و توسعه با چالش هايى نيز دست به گريبان بوده است. از 
جمله اين چالش ها مى توان به مخاطره افتادن سرمايه گذارى تركيه در منطقه اى اشاره كرد 
.(Stuart, October 2009: 1-11) كه دچار تحوالت سياسى، اقتصادى و ژئوپولتيك شده است

ديگر عنصر تعيين كننده در سياست خارجى حزب عدالت و توسعه نسبت به خاورميانه، 
ارتباط با اسرائيل است. واقعيت آن است كه به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه از همان 
ابتدا نتوانست روابط تركيه- اسراييل را تحت تأثير قرار دهد. اين حزب در ابتدا خط مشى 
عمل گرايانه اى را در قبال اسراييل اتخاذ كرد و سال ها به روابط خود با تالويو هم چون سابق 
ادامه داد. مناسبات تركيه با اسراييل و سوريه اين امكان را به آنكارا داد كه در منازعات بين 
اين دو كشور به عنوان ميانجى  عمل كند. هم چنين دولت حزب عدالت و توسعه در سال 
2005 نشستى را بين مقامات رسمى اسراييل و پاكستان در استانبول تشكيل داد. اما در 
نهايت روابط تركيه با اسراييل در نتيجه عمليات نظامى تالويو به تيرگى گراييد. اردوغان 
نخست وزير تركيه در كنفرانس همكارى اقتصادى داووس در سال 2009 از اسراييل به خاطر 
شروع جنگ در غزه انتقاد شديدى به عمل آورد. از آن زمان تاكنون مقامات تركيه لحن 
انتقادات خود را عليه اسراييل در محافل داخلى و نيز، در مجامع بين المللى افزايش داده اند.
 در 31 مارس 2010 يكى از كشتى هاى ترك كه بخشى از ناوگان آزادى غزه بود 
توسط نيروهاى نظامى اسراييل مورد هجوم قرار گرفت كه طى آن نه نفر از شهروندان 
ترك و يك تبعه آمريكايى - تركى جان خود را از دست دادند. اين ناو شامل شش كشتى 
بود كه مليت هاى سى و هفت كشور را با خود براى نشان دادن مخالفت هايشان با محاصره 
اقتصادى مردم غزه كه به سوى اين تنگه راهى بودند؛ حمل مى كرد. حمله به كشتى حامل 
كمك هاى انسان دوستانه خسارات جبران ناپذيرى را بر روابط تركيه و اسراييل وارد كرد. 
وخيم  شدن روابط با تالويو چالش بزرگى را براى مواضع پيشين تركيه در داشتن روابط با 
تمام طرف هاى درگير در خاورميانه و آمادگى براى مذاكره با همه آن ها به بار آورد. اين 
موضع گرچه با استقبال بى نظير افكار عمومى جهان عرب مواجه شد، اما مورد حمايت 

.(Ozcan, 2004: 1-7)رژيم هاى عربى قرار نگرفت
يكى از ابعاد ديگر سياست خارجى خاورميانه اى تركيه روابط اين كشور با ايران بود. 
وخيم تر شدن روابط تركيه با اسراييل و در مقابل بهبود روابط آنكارا با تهران، منجر به 



182

شكل گيرى ادعاهايى از جانب كشورهاى اروپايى و اياالت متحده شد كه تركيه با نزديكى 
به شرق شكافى را در روابط خود با غرب به وجود آورده است. به طور كلى، در دهه اول قرن 
بيست و يكم ميالدى روابط تركيه با ايران بيش از گذشته پيچيده  تر شد. تركيه مناسبات 
خود را با ايران هم در زمينه سياسى و هم در حوزه اقتصادى تحكيم كرد؛ به طورى كه 
ايران به دومين صادر كننده گاز طبيعى تركيه تبديل شد. آنكارا هم چنين براى حّل و 
فصل ديپلماتيك برنامه هسته اى ايران عالقه مندى هايى را از خود نشان داد. هر چند 
دليل اين عمل گرايى تركيه در مورد برنامه هسته اى ايران به خطرات ناشى از دستيابى 
تهران به فناورى پيشرفته هسته اى و نيز، محدودكردن نفوذ ايران در منطقه بر مى گشت 

.(Guzansky and linenstrauss,April 2011: 97-105)

4-1. روابط با روسيه
در دهه 1990 روابط تركيه و روسيه با گسترش مناسبات اقتصادى و در عين حال وجود 
اتهامات  به  مى توان  بحران ها  اين  جمله  از  است.  بررسى  قابل  اقتصادى  بحران  چندين 
متقابل دو كشور در حمايت از جنبش هاى جدايى طلب معارض هم ديگر اشاره كرد. روسيه 
هم چنين نگران فعاليت هاى سياسى و اقتصادى تركيه در حوزه درياى خزر بود. در نتيجه 
اين بى اعتمادى دوطرفه، مسكو و آنكارا براى كم رنگ كردن نفوذ طرف مقابل به رقابت 
با هم ديگر پرداختند. با وجود رقابت هاى سياسى، روابط ميان دو كشور با امضاى توافق 
نامه خط لوله بلو استريم كه گاز طبيعى روسيه را از طريق خط لوله اى در درياى سياه 
به تركيه انتقال مى داد، وارد مرحله جديدى شد. سرانجام در طى ديدار «بلنت اجويت» 
از روسيه در سال 1999 دو كشور اصل عدم دخالت در امور هم ديگر را پذيرفتند. اين 
 Witz,Summer) تفاهم نامه دوستى، راه را براى همكارى هاى گسترده تر دو كشور مهيا كرد

.2010:61-4)

بعد از به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه ديدار «پوتين» رييس جمهور روسيه 
از تركيه در دسامبر 2004 نقطه عطف مهم ديگرى در روابط دو كشور بود. از آن زمان 
تاكنون مشخصه روابط تركيه و روسيه با گسترش ديدارهاى دوجانبه در سطح مقامات 
بلندپايه و روابط كارى نزديك در سطح رهبرى دو كشور بوده متمايز شده است. حجم 
تجارت دوكشور در سال 2008 به سى و هشت ميليارد دالر رسيد. هم چنين روسيه در 
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طى يك دهه اخير به بزرگ ترين شريك تجارى تركيه و اولين تأمين كننده گاز طبيعى 
آنكارا تبديل شده است. به گونه اى كه سرمايه گذارى هاى مستقيم آنكارا در روسيه بالغ بر 
شش ميليارد دالر تخمين زده شده است. هم چنين، در حوزه توريسم و گردش گرى نيز، 
درآمدهاى تركيه از جانب روسيه به ارقام قابل توجهى رسيده است و ساالنه قريب به سه 

.(Ozbay, 2011: 73-80) ميليون نفر از شهروندان روس به تركيه سفر مى كنند
 متعاقب بهبود روابط دو كشور، در ماه مى سال 2010 طى ديدار مدودف از آنكارا 
چندين توافق نامه ديگر نيز امضا شد. در ميان آن ها سه توافق نامه منعقد شده از اهميت 
بااليى برخوردار بود. توافق نامه اول به لغو رواديد در مورد سفرهاى كوتاه مدت اشاره داشت. 
براساس موافقت نامه دوم قرار شد كه روسيه يك نيروگاه هسته اى را براى تركيه بسازد. 
مورد سوم نيز مربوط به گسترش و توسعه خط لوله اى است كه نفت را از سواحل درياى 
سياه در تركيه به بندر جيحان در مديترانه، معروف به خط لوله سامسون - جيحان انتقال 
مى داد (Ozbay, 2011: 73-80). به طور كلى، با وجود محدوديت هاى زياد در روابط تركيه 
و روسيه در دوران حكومت حزب عدالت و توسعه، مراودات طرفين به طرز چشم گيرى 

افزايش پيدا كرده است.

2. دكترين عمق استراتژيك احمد داوود اغلو
بحث درباره سياست خارجى تركيه از سال 2002 تاكنون بدون رجوع به مبانى فكرى 
احمد داوود اغلو1 غيرممكن است. داوود اغلو در كتاب عمق استراتژيك كه به سال 2001 
منتشر شد؛ روياى استراتژيك خود را درباره تركيه مورد مداقه قرار مى دهد. وى معتقد 
است كه تركيه به خاطر تاريخ و موقعيت جغرافيايى اش از يك عمق استراتژيك برخوردار 

1. داوود اغلو يكى از معدود دانشگاهيانى بود كه به حزب عدالت و توسعه ملحق شد. او در شهر قونيه واقع در 
آناتولياى جنوبى متولد شد. قبل از ورود به عرصه سياست، نخست به عنوان مشاور ارشد نخست وزير تركيه و 
بعدها در نقش وزير امور خارجه اين كشور، سوابق قابل قبول دانشگاهى در رشته روابط بين الملل داشته است. 
داوود اغلو با پرورش رؤياى استراتژيك  خود در محافل دانشگاهى تركيه اين فرصت را يافت تا نظريه خود را در 
عرصه عمل پياده كند. گرچه بسيارى از تحليل گران از روياى استراتژيك وى تعبير به نوعثمانى گرايى مى كنند، 
اما بايد گفت كه اين تصور تا حدودى گمراه كننده است. عثمانى گرايى يكى از جنبش هاى سياسى ليبرال قرن 
نوزدهمى بود كه هدف از آن تشكيل يك هويت ملى و مدنى بود. اين هويت تمام گروه هاى مذهبى، زبانى و 
قومى را در بر مى گرفت. عثمانى گرايى جديد همچنين به معناى بازگشت به سياست خارجى تورگوت اوزال 
در اواخر دهه 1980 ميالدى تعبير مى شد. اين سياست خارجى گرچه مستلزم عالقه شديد به توسعه روابط 
 Grigoridis,) با خاورميانه و كشورهاى آن است، اما با درون مايه هاى فكرى روياى داوود اغلو شباهتى ندارد

.(Decebmer 2010:4
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به  معروف  كه  مى دهد  قرار  كشورهايى  از  اندكى  گروه  شمار  در  را  خود  كشور  و  است 
كشورهاى مركزى هستند. اوغلو عنوان مى كند كه تركيه نبايد از نقش منطقه اى خود 
در بالكان و يا در خاورميانه راضى باشد؛ چون اين كشور يك قدرت مركزى است نه يك 
قدرت منطقه اى. به همين خاطر بايد به طور همزمان در چندين منطقه نقش راهبرى 
 :2009,Aras) داشته باشد، نقشى كه به آن يك اهميت جهانى و استراتژيك مى دهد

.(131-128
در ديدگاه داوود اغلو تركيه يك كشور خاورميانه اى، بالكانى، قفقازى، آسياى مركزى، 
مديترانه اى و متعلق به خليج فارس و درياى سياه است كه مى تواند به طور همزمان نفوذ 
خود را در اين مناطق به كار برد و داعيه دار نقش جهانى و استراتژيك در دنيا شود. به 
همين دليل وى مفهوم رايج از تركيه را به عنوان پل ارتباطى ميان شرق و غرب رد مى كند. 
چون بر اين باور است كه بر اساس اين ديدگاه تركيه ابزارى براى پيشبرد منافع استراتژيك 
ساير كشورها خواهد بود. وى خاطر نشان مى كند كه اين عمق استراتژيك و جغرافيايى 
پيش تر با ميراث عثمانى آن تقويت و بارور شده است و براى نيل به اين هدف، تركيه بايد 
از پتانسيل هاى قدرت نرم خود بهره ببرد. اين پتانسيل ها از ارتباطات تاريخى و فرهنگى 
آنكارا با همه مناطقى نشأت مى گيرد كه به آن ها تعلق دارد و نيز نهادهاى دموكراتيك و 
بازارهاى اقتصادى شكوفا كه تركيه در طى چند سال اخير پس از به قدرت رسيدن اسالم 
گرايان حزب عدالت و توسعه بدان دست يافته است. بر اساس اين منطق تركيه بايد تصور 
ميليتاريستى از خود كه بر اساس نيروى نظامى مستحكم استوار بود و نيز پيشينه اى كه از 
حاكميت نظاميان بر روابط ميان دولت و جامعه وجود داشت را از ميان بردارد و در مقابل بايد 
در پى ارتقاى همكارى هاى اقتصادى منطقه اى، مشاركت گسترده در حل و فصل صلح آميز 
اختالفات منطقه اى باشد تا بهانه اى براى ورود قدرت هاى فرا منطقه اى و مداخالت آن ها 
براى نا امن كردن منطقه فراهم نشود (Davutoglu,2008: 12-13). داوود اغلو مى گويد: 
تركيه از هويت هاى منطقه اى چندگانه برخوردار بوده و بنابراين از قابليت الزم براى دنبال 
 .(Davutoglu,2008: 12-13) كردن سياست خارجى منسجم و چند جانبه گرايانه داراست
به عبارتى در دكترين عمق استراتژيك، تركيب منحصر به فرد تاريخ و جغرافيا با يك حسى 
از مسئوليت توأم مى گردد و ايفاى نقش فعال در حل و فصل مخاصمات منطقه اى و حفظ 
صلح و امنيت بين المللى در تمامى زمينه ها وظيفه اى است كه از اعماق تاريخ گسترده و 
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فراگير تركيه سرچشمه مى گيرد.
داوود اغلو براى خروج از آن چه كه آن را سال هاى دهه 90 مى نامد، دو سناريو 
(طرح) را براى تركيه در جهت نيل به موفقيت در انگيزه هاى جهانى اش، پيش بينى مى كند. 
سناريو اول به ماهيت و بافت سياست در داخل اشاره دارد؛ در حالى كه سناريو دوم به 
سياست داخلى  مضمون كه در حوزه  بدين  همسايگان مى پردازد.  با  آن  بررسى روابط 
تركيه بايد مشكل خود را با كردها حل كند و شكاف ايجاد شده مابين عناصر اسالم گرا و 
سكوالرسيت را در جامعه از ميان بر دارد. داوود اغلو از حل و فصل تنش هاى فيمابين بر 
مبناى معيارهاى دموكراتيك حمايت مى كند. وى معتقد است اگر به يك راه حل پايدار و 
منصفانه در مورد كردها برسيم كه در آن حقوق اقليت هاى كرد تضمين شود و يك اجماع 
همگانى دربارة رابطة سكوالريسم و بخش هاى مختلف جامعه تركيه حاصل گردد، آن 
وقت قابليت هاى استراتژيك تركيه شكوفا خواهد شد. نبرد مسلحانه با كردها، بيش از سى 
سال است كه ادامه دارد و جان سى هزار نفر را گرفته؛ جامعه تركيه را چند قطبى كرده 
و بار بسيار سنگينى بر بودجه آن تحميل كرده و از پيشرفت اقتصادى بخش هاى واقع در 
شرق و جنوب شرقى تركيه كاسته است. تقابل ميان گروه هاى سكوالريست و اسالم گرا از 
انتخابات رياست جمهورى سال 2007 به ميزان قابل مالحظه اى رسيده و انسجام اجتماعى 
.(Yesiyurt and Akdeveliglu,2009: 40-44) و كارآمدى دولت را با خطر مواجه كرده است
در حوزه بين المللى نيز داوود اغلو استدالل مى كند كه تركيه بايد تمام اختالفات 
دوجانبه خود را كه در روابط اين كشور با همسايگان اش خلل ايجاد كرده است، برطرف 
نمايد. وى با بهره گيرى از سياست «منازعه صفر1» يا به حداقل رساندن تنش با كشورها 
باالخص كشورهاى همسايه و مجاور اعالم مى دارد كه در دهه هاى گذشته تركيه فرصت ها 
و اقدامات مهمى را در درگيرى خود با همسايگان مجاور به هدر داده است. تركيه براى 
اين كه بتواند به يك رهبر منطقه اى تبديل شود و يك نقش استراتژيك و جهانى را بازى 
كند، بايد بر ترس هاى خود نسبت به كشورهاى منطقه فايق آيد و روابط دوستانه اى را 
با آن ها برقرار نمايند. هدف اصلى سياست خارجى تركيه بايد حل تمامى مخاصماتى 
باشد كه سبب سكون ديپلماتيك آن در گذشته شده است و در اين صورت مى تواند به 
دنبال پى گيرى سياست هاى جهانى خود باشد. توسعه روابط با قدرت هاى نوظهور جهانى 
1. Zero-Problem



186

مانند برزيل، هند، روسيه و چين در اين راستا بسيار مهم و حائز اهميت است. اگر تركيه 
بخواهد از ميراث فرهنگى و تاريخى خود بهره برد، بايد نقش رهبرى  خود را در گفتگوهاى 
بين مذهبى و بين تمدنى بيابد و آن را به يكى از مهم ترين اولويت هاى خود در سياست 

.(Grigoriadis,2010: 6-8)خارجى اش تبديل نمايد

3. منطق عمق استراتژيك از تئورى تا عمل
بر اساس منطق عمق استراتژيك، شرق و غرب، سكوالريسم و اسالم گرايى، مدرنيته و 
سنت همه در تركيه به هم مى رسند. تركيه گرچه اتحادهاى سياسى و نظامى مستحكمى 
با اياالت متحده و اسرائيل دارد، اما روابط دوستانه خود را با ايران و سوريه حفظ مى كند. 
هدف از سياست خارجى منازعه صفر حفظ روابط به بهترين وجه با همسايگان و بازيگران 
منطقه اى و بين المللى است. اين سياست با خط مشى سياست خارجى كماليست ها در 
انطباق بوده و در واكنش به بى ثباتى منطقه اى و واقعيت هاى سيستم جهانى پس از جنگ 
سرد است. سياست خارجى تركيه بين دوستان و همسايگان خود تفاوت قايل مى شود. 
حوزه  در  آن ها  روابط  چون  هستند  تركيه  دوستان  حكم  در  اسرائيل  و  متحده  اياالت 
ايدئولوژيك و نيز، از لحاظ استراتژيك با هم همخوانى دارند. آن ها دربارة ارزش هاى كلى 
مانند ليبراليسم، مدرنيته و سكوالريسم در محيط بين الملل باهم مشكلى ندارند. تركيه 
معتقد به حمايت از اين ارزش ها در خاورميانه و نهادينه كردن آن ها از طريق اقدامات 
ديپلماتيك و ابزارهاى اقتصادى است. ايران اسالمى و سوريه متحد تهران، از نظر تركيه 
جزء همسايگان آنكارا محسوب مى شوند نه دوستان آن. به اين معنى كه شايد آن ها ممكن 
حاكم  ارزش هاى  درباره  اما  باشند،  هم نظر  و  هم راى  استراتژيك  منافع  برخى  در  است 
 Meral and) در تركيه مانند سكوالريسم با هم ديگر به نتيجه مشابهى نخواهند رسيد

.(Paris,2010:80-84

مبتنى بر اصول منطق عمق استراتژيك در عرصه عمل، روابط بين اياالت متحده و 
تركيه از زمان حمله آمريكا به عراق در مارس 2003 دچار كش و قوس هاى فراوانى شده 
است. هنگامى كه واشنگتن وارد مداخله در عراق شد، آنكارا به سران كاخ سفيد اجازه 
نداد تا از مرزهاى شرقى اين كشور و پايگاه هوايى اينجرليك براى ايجاد يك جبهه جديد 
استفاده كنند و بنابراين با متحد خود براى جنگ عليه صدام همراه نگشت. هرچند در 
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سال هاى ابتدايى بعد از 2003 روابط آمريكا و تركيه به شدت به سردى گرائيد. اما نياز 
آمريكا به تركيه براى كنترل امور داخلى عراق و حفظ منافع خود در منطقه خاورميانه و 
هم چنين ناكام ماندن در حفظ منافع خود در منطقه كردنشين شمال عراق، روابط آنكارا 
- واشنگتن را از آن زمان تاكنون بهبود بخشيده است. اما واقعيت آن است كه تعامل دو 

كشور هيچ گاه به خوبى روابط آن ها در دوران قبل از سال 2003 نشده است.
ديگر موضوع مهمى كه مى تواند مورد توجه قرار گيرد در ارتباط با روابط اسرائيل با 
تركيه پس از به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه (2002) مى باشد. به طور كلى، تحول 
رويكرد سياست خارجى تركيه در قالب دكترين احمد داوود اغلو چالش هاى عميقى را در 
روابط دو كشور ايجاد كرده است. از جمله اين چالش ها مى توان به موارد ذيل اشاره كرد:

1- ضعف نظاميان در تركيه (كه در نتيجه فرآيند عضويت تركيه در اتحاديه اروپا و 
اجراى اصول و معيارهاى مورد نظر اين اتحاديه به وجود آمده بود).

2- ظهور اسالم گرايان معتدل حزب عدالت و توسعه در انتخابات نوامبر سال 2002.
3- آشتى حزب عدالت و توسعه با سوريه و ايران و نكوهش سياست اسرائيل در 
سرزمين هاى اشغالى. البته تغييرات حادث در محيط منطقه اى نيز بر روابط دو كشور 

.(Kosebalaban,2011:95-102) است  بوده  تأثيرگذار 
در چارچوب دكترين عمق استراتژيك، روابط تركيه با ايران تحت تأثير دو عامل 
از  اقتصادى  منافع  زمينه  در  كشور  دو  است.  گرفته  شكل  اقتصادى  و  سياسى  منافع 
عاليق و اشتراكات زيادى برخوردارند، اما در زمينه هاى سياسى داراى منافع متعارض و 
متفاوتى نسبت به رخدادهاى منطقه خاورميانه و بين المللى هستند. ايران به عنوان يكى 
از همسايگان تركيه، از مهم ترين كشورهاى تامين كننده نيازهاى آنكارا در حوزه انرژى 
است(Liel,April 2011: 3-5).در همين راستا، ايدئولوژى نيز نقش مهمى در روابط ايران 
و تركيه ايفا مى كند. تركيه دوران حزب عدالت و توسعه على رغم پاى بندى اش به قواعد و 
قوانين مذهبى به دولت دين ساالرانة انقالبى به عنوان مانعى براى ايدئولوژى حكومتى خود 

.(Ozcan,2004: 8-10)مى كند نگاه 
با اين وجود، در دوران حزب عدالت و توسعه روابط دو كشور سير صعودى قابل توجهى 
پيدا كرده است. در جوالى سال 2004، اردوغان نخست وزير تركيه در سفر به تهران، 
عالقة خود را به داشتن رابطه تنگاتنگ با ايران اعالم كرد و اظهار اميدوارى كرد كه حجم 
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مناسبات دو كشور به ويژه در حوزه ارتباطات دوجانبه اقتصادى چند برابر شده و به 30 
ميليارد دالر برسد. اين دو كشور هم چنين نگرانى هاى مشتركى در خصوص مسائل كردها 

.(Bo, 2011: 2-5)دارند
طى  در  سوريه  دولت  با  تنگاتنگى  روابط  وتوسعه  عدالت  حزب  ايران،  بر  عالوه 
سال هاى اخير داشته است. تا اواخر دهه 90 ميالدى تركيه و سوريه روابط ديپلماتيك 
و دوستانه با هم ديگر نداشتند. علت اصلى تنش ميان دو كشور در اين دوران را مى توان 
به حمايت خاندان اسد از حزب كارگران كردستان (پ ك ك) دانست. از تنش هاى آنكارا 
در  كشور  دو  اختالفات  به  مى توان  ميالدى  بيستم  قرن  اواخر  سال هاى  در  دمشق   -
تقسيم آب رودخانه هاى مرزى دو كشور و ادعاهاى ارضى آن ها بر استان  (اسكندرون) 
اشاره كرد. اما روابط بين آن ها به تدريج از سال 1998 بهبود يافت؛ هنگامى كه سوريه 
به اولتيماتوم ترك ها در اخراج عبداهللا اوجاالن، رهبر پ ك ك و عدم حمايت از جدايى 
طلبان كرد واكنش مثبت نشان داد. اين رخداد با توافق نامه هاى مختلف ميان دو كشور 
همراه شد. بر مبناى سياست توازن قواى تركيه در منطقه، رئيس جمهور تركيه احمد 
نجدت سزر از بشار اسد براى سفر به تركيه دعوت كرد. جالب اين است كه اين دعوت 
زمانى صورت گرفت كه يك ماه قبل از آن، دولت بوش و كنگرة آمريكا، تحريم هايى 
را عليه سوريه تصويب كرده بودند. ديدار اسد در ژانويه 2004، اولين ديدار يك رهبر 
سورى پس از چهل و هفت سال از تركيه بود. رئيس جمهور تركيه نيز يك سال بعد 
گفت  پاسخ  خود  همتاى  ديدار  به  و  داد  انجام  دمشق  به  را  سفرى  آوريل 2005  در 
(Altunisik,2008:151-53). به طور كلى، تا همين اواخر روابط تركيه و سوريه به طور 
مداوم رو بهبود بوده و روابط بين دو كشور به ويژه در زمينه مسائل امنيتى پيشرفت قابل 

مالحظه اى داشته است. 

1-3. منافع جهانى تركيه در چارچوب دكترين عمق استراتژيك
گسترش روابط خارجى در سطح بين الملل يكى از مهم ترين حوزه هاى مورد نظر دكترين 
داوود اغلو را تشكيل مى دهد. در اين راستا، طى يك دهه اخير كشورهاى آفريقايى واقع در 
زير صحرا و آمريكاى التين توجه مقامات سياسى تركيه را به خود جلب كرده اند. به همين 
منظور چندين نشست سران تركيه/ آفريقا در آنكارا با حضور رهبران بسيارى از كشورهاى 
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آفريقايى برگزار شد. داوود اغلو در يكى از سخنرانى هاى خود در سال 2009 اعالم كرد كه 
هفت سفارتخانة جديد در اين كشور افتتاح شده اند. اين در حالى است كه تركيه در سال 
2010، بيست و شش سفارتخانه در اقصى نقاط دنيا افتتاح كرده بود كه بيش ترين آن ها 
متعلق به كشورهاى آفريقايى واقع در زير صحرا و آمريكاى التين بودند. وى هم چنين 
رغبت خود را به افزايش بودجه و تعداد كاركنان وزارت امور خارجه اعالم كرد تا اين كه 
اين وزارت خانه بتواند دورنماى جديدى را اوغلو كه براى آينده تركيه متصور است، محقق 

 .(Ozcan,2011: 117-24) نمايد
آن چه كه در چارچوب رويكرد جهانى دكترين عمق استراتژيك مورد نظر وزارت 
خارجه تركيه است براين مبنا قرار دارد كه در سال 2023 همزمان با صدمين سالگرد 
تأسيس جمهورى، تركيه با برآورده كردن تمام الزامات و معيارهاى ضرورى اتحاديه اروپا، 
به يكى از اعضاى كامل آن تبديل خواهد شد. در اين سال تركيه با تمام همسايگان خود 
در صلح كامل زندگى مى كند. در زمينه هاى اقتصادى و امنيت مشترك با همسايگان 
خود در تفاهم كامل است. در ايجاد ترتيبات امنيتى منطقه اى و امور جهانى بازيگر فعالى 
محسوب شده و در ميان ده اقتصاد برتر دنيا قرار خواهد گرفت. به عبارت ديگر، براساس 
منطق عمق استراتژيك، رؤياى داوود اغلو تحقق كامل تمام اهداف اقتصادى و استراتژيك 
تركيه است. اگر چه آنكارا در حال حاضر يكى از اعضاى گروه1G20 بوده و هفدهمين 
اقتصاد بزرگ دنيا محسوب مى شود، ولى داوود اغلو اميدوار است كه شرايطى ايجاد شود تا 
  Grigoriadis, اين كه تركيه بتواند خود را در اين زمينه در جايگاه ده كشور اول قرار دهد

.Decebmer 2010:8-9)

4. ابزارهاى سياست خارجى تركيه در چارچوب منطق عمق استراتژيك
دكترين داوود اغلو مكانيسم ها و ابزارهايى را براى تحقق اهداف سياست خارجى تركيه 

ارائه مى دهد كه عبارتند از:

1. بيست اقتصاد بزرگ گروهى متشكل از وزراى اقتصاد (دارائى) و مسوالن بانك هاى مركزى بيست اقتصاد 
اقتصاد  درصد  مجموع 85  در  كه  است  جهان  كشورهاى  قدرت مندترين  از  متشكل  گروه 20  دنياست.  مطرح 

جهان را در اختيار دارند.
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1-4. رويكرد سياست خارجى همگرايانه
سرد  جنگ  دوران  در  تركيه  مختلف  حكومت هاى  كه  است  معتقد  اوغلو  داوود  احمد 
اولويت هايى را در گرايشات سياست خارجى خود برگزيده بودند و همزمان مالحظاتى نيز، 
در ذهن سياست گذاران خارجى شكل گرفته بود، به گونه اى كه آن ها سياست خارجى 
را در تناسب با اين اولويت هاى ثابت دنبال مى كردند. با اين حال از نظر داوود اغلو اين 
اولويت ها ديگر در شرايط جديد جهانى محلى از اعراب ندارد. در مقابل وى بر اين باور 
است كه آنكارا بايد سياستى را پى گيرى نمايد كه به سمت همگرايى با بازيگران مختلف 
منطقه اى و بين المللى پيش رود. تركيه از هويت هاى منطقه اى چندگانه برخوردار است و 
در نتيجه قابليت دنباله روى از سياست هاى خارجى منسجم و همگرايانه را دارد تا به همه 
موضوعات، اعم از فرآيند صلح خاورميانه تا ثبات در قفقاز و آسياى مركزى از يك دريچه 
نگاه كند و بر موضوعاتى اولويت قايل شود كه ساير دغدغه هاى سياست خارجى آن را مورد 

.(Davutoglu, 2008: 79-84) بى اعتنايى قرار ندهد
البته داوود اغلو با اظهار نظر بعضى از تحليل گران كه معتقدند تركيه در سياست 
خارجى خود تغيير محورى داده است، مخالف است. براى مثال، اگر كسى كنش گرى 
تركيه را در تحوالت سال 2004 مورد بررسى قرار دهد ممكن است به اين نتيجه برسد كه 
آنكارا به موضوع قبرس عالقه مند شده است، يا با بررسى فعاليت هاى گسترده ديپلماتيك 
تركيه در جريان بحران غزه متوجه شود كه تركيه به دنياى غرب بى عالقه شده است. به 
واقع تركيه يك سياست خارجى منسجمى را دنبال مى كند كه در پى تجميع تمام حوزه ها 
و قرار دادن آن ها در چارچوب يك سياست خارجى هم گرايانه و فعال است. داوود اغلو 
به منظور مخالفت با اين نكته كه كشور متبوع وى در حال تغيير دادن محور خود از غرب 
به خاورميانه است مى گويد تركيه در سال 2010 يكى از اعضاى غيردائمى شوراى امنيت 
سازمان ملل و عضو فعال سازمان جى 20 است. آنكارا هم چنين حداكثر تعهد خود را در 
فرآيند عضويت در اتحاديه اروپا حفظ كرده است و اين تعهدات به منظور تعامل با غرب 
همچنان ادامه دارد، اما در عين حال ارتباطات عميق و گسترده خود با شرق را مستحكم تر 
خواهد كرد. اين رويكردها شاخصة سياست خارجى منسجم و عمل گرايانه تركيه را در 

.(Aras,2009: 132-133) چارچوب منطق عمق استراتژيك به خوبى نشان مى دهد

فهم سياست 
خارجى تركيه 
در پرتو دكترين 
عمق استراتژيك 
احمد داوود اغلو



فصلنــامه
پژوهش هاى

روابط بين الملل،
دوره نخست،
شماره هفدهم

پاييز 1394

191

2-4. ديپلماسى موزون
دومين مكانيسم و سازوكارى كه داوود اغلو براى تحقق اهداف سياست خارجى تركيه 
ارائه مى دهد، سياست خارجى فعاالنه اى است كه با ديپلماسى موزون تقويت شود. داوود 
اغلو قبًال از سطح پايين تعامالت ديپلماتيك و سياسى تركيه با سازمان كنفرانس اسالمى 
انتقاد كرده بود و از عدم عضويت آنكارا در اين سازمان بين المللى و اسالمى به عنوان 
يكى از فرصت هاى از دست رفته تركيه ياد مى كرد. تركيه در سال 2000 همكارى هاى 
خود را با اين سازمان توسعه داد و سرانجام توانست در سال 2004 منصب دبير كلى 
اين سازمان را به خود اختصاص دهد. در حال حاضر «اكمل الدين احسان اغلو»1 دبير 
كل سازمان كنفرانس اسالمى است. در همين راستا، بر طبق سياست منازعه صفرتركيه 
بر  آن  در  كه  بين المللى شده  سازمان هاى  از  طيفى  سران  نشست هاى  ميزبانى  تاكنون 
موضوعاتى چون آينده آب در خاورميانه و ساير موضوعات مربوط به آن تاكيد مى شود. 
تركيه هم چنين ميزبانى مذاكرات مستقيم و يا غيرمستقيم بسيارى از گروه هاى درگير 
در خاورميانه و يا ساير مناطق مجاور از جمله آسياى ميانه را بر عهده گرفته است. از 
نمونه هاى جديد مى توان به حضور تركيه در مذاكرات غيرمستقيم سوريه- اسرائيل و يا 
مذاكرات مستقيم افغانستان- پاكستان اشاره كرد. تركيه هم چنين عضو غيردائم شوراى 
امنيت بوده و جايگاه ناظر را در سازمان هايى چون اتحاديه آفريقا، اتحاديه عرب، اتحاديه 
كشورهاى عضو سازمان كارائيب و سازمان كشورهاى آمريكايى را به خود اختصاص داده 
است. عالوه بر اين نمونه ها، كمك هاى تركيه به جريان توسعه در سطح بين الملل به بيش 
از 700 ميليون دالر در سال 2008 افزايش پيدا كرده است و به عنوان يكى از مهم ترين 

.(walker,2011: 6-11)كشورهاى كمك كننده در سازمان ملل شناخته شده است

3-4. حضور فعال در بحران ها
مكانيسم سوم، تمركز بر حضور فعال در زمان وقوع بحران هاى منطقه اى و فرامنطقه اى 
است. داوود اغلو معتقد است كه تركيه بايد در بحران هاى اتحاديه اروپا، خاورميانه و يا 
قفقاز هميشه در كنار مردم باشد. اين مكانيسم عمل را مى توان در چندين موارد مشاهده 
كرد كه مهم ترين آن ها به بحران روسيه - قفقاز و بحران غزه بر مى گردد كه در آن موضع 
تركيه بر حمايت از خواست مردمى استوار بود. در اين راستا رجب طيب اردوغان نخست 



192

وزير تركيه قبل از هر رهبر ديگرى در منطقه خاورميانه از روسيه، آذربايجان و گرجستان 
ديدار كرد. تركيه پيشنهاد اجراى يك برنامه ثبات و امنيت را در مناطق پيرامون خود داد 
و سعى كرد تا از تسرى بحران روسيه - ناتو به درياى سياه خوددارى نمايد. بعدها اردوغان 
پس از حمله اسرائيل به نوار غزه در دسامبر 2008 از چهار كشور مهم عربى ديدار كرد و 
تيم ديپلماتيك تركيه به رهبرى وزير خارجه اين كشور، ديپلماسى رفت و برگشت را بين 

.(cornell,2012: 17-8) دمشق و قاهره در طول بحران رهبرى كرد

4-4.) سياست جامع و بى طرفى
چهارمين ابزار سياست خارجى تركيه در چارچوب منطق عمق استراتژيك سياست جامع 
و بى طرفى است. اوغلو معتقد است كه سياست خارجى تركيه بايد با همة بازيگران ذينفع 
در ارتباط باشد و اتحاد جامعى را براى حل مشكالت و اختالفات شكل داده و ابتكارات 
ديپلماتيك خود را گسترش دهد. يعنى تركيه بايد ديپلماسى خود را دقيق و مبتكرانه 
تدوين نمايد. سياست گذاران تركيه بايد فاصلة مناسب خود با همه بازيگران راحفظ نمايند 
 Alessandri,)نمايند خوددارى  منطقه اى  گروه بندى   يا  ائتالف  هرگونه  در  شركت  از  و 
February 2010: 8-12). به نظر مى رسد هدف اوغلو از توصيه و تأكيد بر اتخاذ سياست 

خارجى جامع و بى طرفانه اى از سوى تركيه، اين باشد كه چنين رويكردى نگرانى هاى 
بازيگران منطقه اى را رفع كرده و آن ها را از ماهيت صلح آميز سياست هاى آنكارا مطمئن 

خواهد ساخت.

5-4. حضور كامل تمام سازمان هاى داخلى در سياست خارجى
 حضور كامل تمام سازمان هاى داخلى در عرصه سياست خارجى مكانيسم پنجم سياست 
سازمان هاى  كه  معنا  بدين  است.  استراتژيك  عمق  منطق  چارچوب  در  تركيه  خارجى 
غيردولتى، نهادهاى اجتماعى و ساير ارگان مدنى به عنوان بخشى از تفكر جديد حاكم 
بر سياست خارجى عمل كرده و حمايت خود را از جهت گيرى جديد و پوياى سياست 
خارجى اعالم مى كنند (Kirsic,2011: 40-2). سازمان هاى اقتصادى، جامعه مدنى، متفكران، 
اتاق هاى فكر و ساير بازيگران امروزه نهاد هاى فرآيند سياست گذارى در تركيه را تشكيل 
مى دهند. نقش جديد اين نهادها، بخشى از مفهوم حضور كامل تمام سازمان ها است كه 
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در مقايسه با گذشته كه در آن سياست منطقه اى و روابط بين الملل به شكلى طرح ريزى 
مى شد كه در آن هيچ جايى براى اين بازيگران در فرآيند سياست گذارى خارجى انديشيده 

نمى شد، تفاوت هاى زيادى دارد. 

5. چالش ها و محدوديت هاى منطق عمق استراتژيك
خارجى  سياست گذارى  زمينه  در  توسعه  و  عدالت  حزب  هرچند  كه  است  آن  واقعيت 
موفقيت هاى شايان توجهى داشته است، اما در مسير عملى كردن اهداف مختلف سياست 
سود  واقع  در  است.  مواجه  محدوديت هايى  و  چالش ها  با  آن ها،  به  تعهد  و  خارجى اش 
دنباله روى از سياست خارجى مبتنى بر دكترين عمق استراتژيك براى تركيه محدود و 
هزينه هاى آن بسيار زياد است. فوايد اين سياست خارجى تنها محدود به منافع اقتصادى 
است. كشورهاى منطقه، تجارت خارجى گسترده اى با تركيه دارند و تأمين كنندگان اصلى 
منابع انرژى آنكارا محسوب مى شوند. (svet, 2006: 76). با اين وجود، عوايد اين سياست 
خارجى به تدريج تحت تأثير چالش هاى سياسى، استراتژيك و نظامى قرار گرفته و تداوم 
آن هزينه هاى زيادى را بر دولت تركيه تحميل مى كند. قدرت تركيه گرچه به لحاظ 
منطقه اى تعيين كننده و تأثيرگذار است اما در مقياس جهانى با محدوديت هاى زيادى 
روبرو است. عالقه اين كشور به ديپلماسى از ديدگاه هاى رئاليستى قابل فهم است. اما 

ديپلماسى نيز به نوبة خود با محدوديت هايى روبروست. 
با اين وجود، منطق عمق استراتژيك تركيه به طور كلى و سياست منازعه صفر به طور 
ويژه، كاركرد مؤثرى براى آنكارا داشته و منافع سياسى، اقتصادى و نظامى زيادى براى 
اين كشور به بار آورده است. البته اين سياست زمانى بيش ترين منافع را خواهد داشت كه 
بين دوستان و همسايگان تركيه تنش هاى بيشترى شكل بگيرد. تدوام اين سياست زمانى 
با مشكل مواجه مى شود و نفوذ تركيه را در منطقه مختل مى سازد كه يكى از طرفين 
خواه دوستان تركيه مانند اياالت متحده و خواه همسايگان آنكارا هم چون ايران، از آنكارا 
بخواهند تا تعهداتش را به آن ها ثابت نمايد. اگر تركيه بخواهد تا لحظه آخر با يكى از 
طرفين همراه شود، ممكن است در آخر خود را تنها بيابد؛ به عبارتى بايد در روابط خود با 

 .(Onis,2011: 58-61) آن ها تعادل ايجاد نمايد
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1-5. نقد منطق عمق استراتژيك
اهميت  و  تركيه  خارجى  سياست  تغيير  در  اغلو  داوود  استراتژيك  عمق  منطق  اجراى 
روزافزون جايگاه ديپلماتيك و سياسى آنكارا به ويژه در خاورميانه نقش مهمى داشته است. 
البته اين دكترين از تناقضات خاصى رنج مى برد كه كاربرد موفقيت آميز آن را با ترديد 
مواجه مى كند. براساس دكترين يادشده بود كه تركيه از ايستادن در كنار غرب براى 
متوقف كردن برنامه هاى غنى سازى اورانيوم ايران اجتناب كرد و يا سياست مستقلى را 
دنبال كرد كه هدف از آن قرار گرفتن تركيه در مركز ثقل حل و فصل مشاجرات و منازعات 
بود. براساس اين طرح بود كه اردوغان خواستار خلع سالح هسته اى در خاورميانه شد. 
بسيارى از تحليل گران معتقدند اردوغان به طور غيرقابل باورى اظهار كرد كه غيرمنصفانه 
است از ايران بخواهيم برنامه هاى هسته اى خود را تعليق نمايد، اما از اسرائيل به خاطر 
نقض معاهدات اشاعة هسته اى و توسعه سالح هاى كشتار جمعى انتقاد نشود. اما مسأله 
اين است اگر ايران به تعهداتش در قبال برنامه هسته اى خود عمل نكند و برنامه هاى 
بزرگ ترين  از  يكى  به  منطقه اى  امنيت  لحاظ  به  تركيه  دهد؛  گسترش  را  هسته اى اش 
بازندگان تبديل شده و وارد مسابقه تسليحاتى و هسته اى با ساير كشورهاى خاورميانه 

.(Cornell,2012: 19-21) مى شود 
عالوه بر اين، تناقض بسيار مهمى در كاهش عالقة تركيه براى عضويت در اتحاديه 
اروپا به عنوان يكى از اولويت هاى استراتژيك اين كشور وجود دارد. داوود اغلو بر اين باور 
است كه عضويت تركيه در اين نهاد مهم بين المللى خواست مطلوب آنكارا است، اما در 
رويكرد استراتژيك و منحصر به فرد آن نمى گنجد. بلكه در مقابل، عضويت در اتحاديه اروپا 
در بافت يكى از انتخاب هاى چندگانه تركيه جاى مى گيرد. با اين حال، نقطه ضعف اين 
رويكرد، اهميت فرآيند اصالحات سياسى تركيه و عضويت آن در اتحاديه اروپا به منظور 
مديريت منازعات داخلى خود و حل و فصل آن هاست. داوود اغلو حل و فصل مسأله 
كردها و تقابل اسالم گرايان و سكوالرها را به عنوان يكى از مهم ترين پيش شرط هاى اجراى 
انگيزه هاى جاه طلبانه و استراتژيك تركيه مى داند. فرآيند عضويت در اتحاديه اروپا مهم 
ترين محرك فرآيند دموكراسى سازى در تركيه بوده كه از سال هاى 2004 - 1999 
شكل جديدى به خود گرفته است. سرعت تداوم اين فرآيند كه از سال 2005 به اين سو 
بيشتر شده، تا حد زيادى به مذاكرات پذيرش (الحاق) تركيه به اتحاديه اروپا مرتبط بوده 
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است. فرآيند الحاق به اتحاديه اروپا تا آن اندازه براى آنكارا مهم است كه مى تواند به حل 
و فصل دو مشكل داخلى تركيه(چالش هاى كردها، تقابل اسالم گرايان و سكوالريست ها) 

كمك كند. 
در اين ميان، ارتقاى روابط استراتژيك تركيه با اتحاديه اروپا بيش از هر گزينه اى 
براى آنكارا حايز اهميت است. چون كه مشكالت فراروى گشايش روابط با كردها و نيز 
عدم انجام اصالحات مهم در روابط دولت - مذهب در تركيه و حل و فصل اين مناقشات، 
بدون فشارهاى اعمال شده از جانب الحاق تركيه به اتحاديه اروپا ميسر نخواهد شد. با اين 
حال، فرآيند عضويت تركيه در اين اتحاديه به يكى از اجزاى اساسى تحقق رؤياهاى تركيه 
تبديل شده است. در اين راستا دو فرض محتمل به نظر مى رسد. بخست اينكه انگيزه هاى 
منطقه اى و رو به گسترش تركيه اساساً مانعى بر سر راه هم گرايى آن با اروپا ايجاد نكرده و 
حتى مى توان گفت كه تركية قوى تر در منطقه مى تواند نامزد جذاب ترى براى اتحاديه اروپا 
و كشور با ارزش ترى براى آن باشد. در مقابل اين سناريو را نيز بايد در نظر گرفت پيشبرد 
همزمان رويكرد همكارى در كنار تعارض خواه ناخواه پيچيدگى هاى را بر فرآيند سياست 
خارجى اين كشور تحميل مى كند كه برون رفت موفقيت آميز از آن حتمى و به آسانى 
قابل پيش بينى نيست. برآيند اين مهم حاكم شدن گفتمانى پارادوكسيكال و متناقض بر 
سياست خارجى اين كشور است كه برگرفته از اليه هاى مختلف هويتى مبتنى بر اسالم، 
غرب و تاريخ دعواى بازى و تعقيب منافع با بازيگرانى كه در هر سه عرصه مذكور با آن ها 
اشتراك بيناذهنى دارد ، را به طور همزمان در سر مى پروراند. اين مهم ممكن است در 
نقاطى غير قابل جمع و ناهمگون باشد و نتيجه آن عدم امكان انسجام و همكارى بلند 
مدت تركيه با بازيگران مختلف در سطوح منطقه اى و فرامنطقه اى و سلب اعتماد آنان به 
رويكردهاى تركيه را در پى داشته باشد. اين مهم به ويژه در خصوص پيامدهاى دكترين 
داوود اوغلو بر فرآيند الحاق تركيه به اتحاديه اروپا مى تواند موضوع پژوهش و مطالعات 

ديگرى باشد.

نتيجه گيرى
آن چه در نوشتار حاضر مورد كنكاش قرار گرفت ارائه مرورى تحليلى بر سياست خارجى 
تركيه در دوران حاكميت حزب عدالت و توسعه با تأكيد بر دكترين عمق استراتژيك 
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احمد داوود اغلو بود. در چارچوب اين دكترين تاكنون دولت مردان تركيه در چارچوب 
حزب عدالت و توسعه از خط مشى جديدى در سياست خارجى خود پيروى كرده اند. اين 
خط مشى نشأت گرفته از شناخت عمق استراتژيك اين كشور و بر پايه تعريف جديدى از 
هويت، منافع و سياست خارجى تركيه است. بر اين اساس تركيه كشورى است كه با توجه 
به موقعيت جغرافيايى خود و قرار گرفتن در بين المللى ترين نقطه دنيا مى تواند در تحوالت 
مناطق پيرامونى خود ايفاى نقش كرده و به حداكثر سازى منافع خود بپردازد. در اين ميان 
منطقه خاورميانه مهم ترين حوزه اى است كه در طى سال هاى اخير دولت تركيه با كاربرد 
منطق عمق استراتژيك، روابط دوجانبه خود را با كشورهاى متعارض منطقه به بهترين 
وجه حفظ كرده و موفق به ايفاى نقش فعال در تحوالت اين منطقه شده است. در راستاى 
همين منطق، آنكارا به تالش هاى خود در حل اختالفات ميان همسايگان اش پرداخته و 
نگاه برخى از كشورهاى منطقه و افكار عمومى مردم كشورهاى اسالمى را به سمت خود 
جلب كرده است. با توجه به رويكرد غالب بر سياست خارجى تركيه در اين دوران، كشور 

مزبور حضور فعاالنه اى در حوزه جغرافيايى بالفصل خود داشته است. 
پى گيرى همزمان اهداف و منافعى وراى مناطق پيرامونى و در سطح جهانى شق 
ديگرى از رويكرد سياست خارجى تركيه در چارچوب دكترين عمق استراتژيك است. 
تركيه در طى چند سال گذشته از ابزارهاى قدرت نرم مانند گفتگو ، ميانجى گرى ، وابستگى 
متقابل اقتصادى به جاى قدرت نظامى در پيش برد اهداف سياست خارجى خود بهره 
گرفته است. به طور كلى، سران حزب عدالت و توسعه درصدد افزايش اهميت و نفوذ تركيه 
در سطح جهانى همگام با ايفاى نقش در سطح منطقه اى بوده اند، تا اينكه بتوانند به عنوان 
يكى از قدرت هاى در حال ظهور در عرصه جهانى مطرح شوند. تالش براى الحاق به 
اتحاديه اروپا در كنار حضورگسترده تركيه در سازمان هاى بين المللى، هم چون سازمان ملل 

يا كنفرانس اسالمى را مى توان در اين چارچوب مورد بررسى و ارزيابى قرار داد.
اما واقعيت آن است كه تركيه در عرصه عمل، با تناقضات جدى در اجرايى كردن 
رويكردهاى مورد نظر خود مواجه شده است. دليل اين تناقض نيز در چارچوب دكترين 
ياد شده اين است كه اسالم گرايان حزب عدالت و توسعه افزايش نقش و جايگاه آنكارا 
را نه تنها در مناطق هم جوار بلكه، در سياست جهانى نيز تعقيب مى كنند. پيچيدگى ها 
و تعارضات موجود در دكترين عمق استراتژيك برگرفته از اليه هاى هويتى متعارضى 
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است كه همزمان سه اليه غرب گرايى و گرايش به رنسانى اروپايى در تركيه، توجه به اليه 
اسالمى و نيز هويت تركى يا تاريخى گرى اين كشور رادر بر مى گيرد. برآيند اين تلون و 
پيچيدگى در تعريف هويت و منافع، رفتارهاى متناقض و گاهاً گيج كننده است كه ممكن 
است در دراز مدت نه دوستان تركيه يعنى غرب و اسرائيل، نه همنوعان اين كشور يعنى 
مناطق ترك نشين و نه همسايگان يعنى كشورهايى مثل ايران از آن خرسند نباشند. 
موفقيت و ناكامى سياست خارجى تركيه بستگى به ايجاد سازگارى ميان اليه هاى اين 
بسته هويتى جديد و لذا تبلور نسبتاً پايدار آن در سياست خارجى در مواجه با اهداف 

همكارى جويانه و تعارض آميز دارد. *
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