بررسی و تبیین ژئوپلیتیکی اسالم گرایی اعتدالی در سیاست خارجی ترکیه از سال
 5991تا  11 20میالدی با رویکرد سازه انگاری
افشین متقی
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استادیار جغرافیای سیاسی ،دانشگاه خوارزمی تهران
تاریخ دریافت مقاله9312/10/29 :

تاریخ پذیرش مقاله9312/04/ 03 :

چکیده

با فروپاشی امپراتوری عثمانی و استعمار باز ماندههای این امپراتوری توسط غرب 
یها و بیداری اسالمی که در پاسخ به این تحرکات

غربیها بود ،جهان اسالم به نوعی اسالم گرایی سیاسی در قرن بیستم روی آورد .اما در این بین ترکیه با حاکمیت رژیم الئیک

کمالیزم جلوی این موج را از ورود به ترکیه گرفت .لیکن در دهههای پایانی قرن بیستم این کشور شاهد گرایشات اسالمی در

سیاست داخلی و خارجی خود شد .نکته جالب توجه ،تفاوت این نوع اسالم گرایی با اسالم گرایی سایر کشورهای اسالمی در

جهان اسالم بویژه در حوزه سیاست خارجی ترکیه بود .این تفاوت در گرایش تر 
کها به اسالم اعتدالی بود .از این رو مقاله حاضر

سعی در پاسخگویی به این سوال اساسی دارد که :چه عوامل ژئوپلیتیکی و چگونه سبب اسالم گرایی اعتدالی در سیاست خارجی
ترکیه از سال  5991تا  11 20میالدی شده است؟ الزم به ذکر است که این مقاله از شیوه ای توصیفی -تحلیلی بهره برده است.

واژگان کلیدی :ژئوپلیتیک ،سازه انگاری ،سیاست خارجی ،ترکیه ،اسالم گرایی اعتدالی.

 -1افشین متقی(نویسنده مسئول)

84416 952190

Afshin_Mottghi@yahoo.com
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مقدمه
همزمان با رشد بیداری اسالمی در مصر ،پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی ،جمهوری ترکیه در مسیر سکوالریزم
غربی قرار گرفت و برخالف جریانات رو به رشد اسالمی در نقاط مختلف جهان اسالم ،جریان کمالیزم به رهبری
مصطفی کمال آتاتورک در ترکیه درصدد جدایی دین از دولت و جامعه برآمد .آتاتورک با تک حزبی کردن نظام
سیاسی و ایجاد فشار بر جریانهای مذهبی و روحانیون ،عم ًال
ًال مجراها و کانالهای انتشار و تسری بیداری اسالمی را
به ترکیه گرفت .ترکیه تا چند دهه جدای از اتفاقات جهان اسالم در تعامل با غرب قرار گرفت .یکی از اصول
سیاست خارجی این کشور عدم دخال در امور خاورمیانه و مناطق اسالمی دیگر بود ،و این نشانگر دوری گزیدن
ترکیه از شرق اسالمی و رخدادهای آن است .اما رفته رفته هم جریانات اسالمی به رشد قابل توجهی رسیدند و هم
سیستم تک حزبی در ترکیه جای خود را به سیستم چند حزبی داد .بدینوسیله زمینه برای انتشار پدیده ی اسالم
گرایی به ترکیه فراهم شد .در طول دهههای  08و  90احزاب و جریانات اسالمی رشد زیادی نمودند و سایر
جریانهای مذهبی نیز فعالیتهای زیادی را شروع کردند .سرانجام در سال  5991بود که حزب رفاه اسالمی در
ترکیه به پیروزی رسید و نجم الدین اربکان بعنوان نخست وزیر این کشور برگزیده شد .در ادامه در سالهای ،2 00 2
 007 2و  1102حزب عدالت و توسعه اسالمی به رهبری رجب طیب اردوغان با اکثریت قاطع آراء ،قدرت را در
دست گرفت .این رویه ،بروز و نمود عینی اسالم گرایی را در کشور ترکیه نشان م 
یدهد .در این دوره استراتژی نگاه
به غرب ترکیه که نتیجه کمالیزم بود به استراتژی تلفیقی نگاه به غرب و شرق مبدل گشت و کشور ترکیه برخالف
سایر کشورهای اسالمی به اسالم گرایی اعتدالی در سیاست خارجی خود روی آورد .دراین جاست که ضرورت
بررسی چگونگی اسالم گرایی اعتدالی در کشور ترکیه آنهم از دیدی ژئوپلیتیکی مهم به نظر میآید .بنابراین سوال
یگردد :چه عوامل ژئوپلیتیکی و چگونه سبب اسالم گرایی اعتدالی در سیاست
اصلی این پژوهش چنین مطرح م 
خارجی ترکیه از سال  5991تا  1102میالدی شده است؟ در مسیر پاسخگویی به این سوال از شیوه ای توصیفی-
تحلیلی برای بررسی موضوع استفاده گردیده است .شیوه گردآوری دادهها نیز کتابخانه ای -اسنادی بوده است.
سازه انگاری و رفتار کنشگران سیاسی
سازه انگاری رویکردی است که ریشه در علوم اجتماعی دارد و نگاهی سازه انگاریانه به جهان اجتماعی
دارد.بدین معنی که تمامی دانش و پدیدههای انسانی را اموری برساخته م 
یداند که این برساختگی نیز بگونه ای
اجتماعی و در جریان کنش متقابل بین الذهنی است (سلیمی .) 34 : 386 1 ،سازه انگاری یا برسازنده گرایی یکی از
نظریههای مهم در دهه اخیر در روابط بین الملل است که نه تنها از نظر فهم نوینی که به ما از روابط بین الملل در
بعد محتوایی آن م 
یدهد ،اهمیت دارد ،بلکه از این نظر که در عین حال تالشی است در حوزه فرانظری اهمیت
ویژهای دارد (مشیرزاده الف .) 15 1 : 1383 ،این نظریه برخالف نظریههای اثبات گرایی بحث را از شناخت شناسی
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یدهد
یدهد .مباحث هستی شناسی بوضوح کانون اصلی توجه سازه انگاران را تشکیل م 
هستی شناسی 3ارتقا م 
تهای اجتماعی را اموری ذهنی قلمداد
(مشیرزاده الف .)423 : 386 1 ،براین اساس آنها از نظر هستی شناسی ،واقعی 
. Epistemology
. Ontology

2
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یکنند که از مجموع قواعد ،احکام ،انگارهها و  ...تشکیل شده است که این مفاهیم در طول زمان و در یک فضای
م
جغرافیایی خاص تکوین یافته اند و متاثر از فرایندهای مختلف بوده اند تا به فرم و ساخت فعلی درآمده اند
(رشیدی .)3 : 1389 ،سازه انگاری در مورد کنشگران معتقد به سرشت اجتماعی آنها میباشد به این معنا که این
تعامالت ،رویهها ،هنجارها ،ارز 
شها ،فرهنگ ،ایدئولوژی ،باورهای اصولی ،و ایدههای نهادینه هستند که به هویت
یشود
یبخشند (مشیر زاده الف .) 116:1383 ،ساختارهای اجتماعی نیز نتیجه تعامل هستند .تعامل سبب م 
آنها قوام م 
خهای مجدد دچار دگرگونی،
شها و پاس 
تهای جمعی مختلف بازیگران متفاوت در جریان کنش متقابل و واکن 
هوی 
تغییر و بازتولید شوند .کنشگر در جریان پیگیری منافع خود رفته رفته ناگزیر است در نظام هویتی خود تجدید
نظرهایی را قائل شود تا در فضای جدید بهتر بتواند عالیق و منافعش را بدست آورد .انسان در چارچوب هستی از
پیش موجود ،ظاهر میشود و در فرایند جامعه پذیری ،الگوهها و شیوههای اندیشیدن و زبان آن را درونی میکند و
یکند و صاحب افق خاصی م 
در معانی جمعی مشارکت م 
یشود .او در این افق ،به تفسیر و فهم واقعیت میپردازد و
در جریان این کنش فعاالنه ،آن را برای خود تعریف کرده ،معنا دار و در نهایت میسازد .افراد یک جامعه نیز در
چارچوب ذهنیت مشترک جمعی خود ،واقعیت اطراف (جهان هستی ،دیگر جوامع و غیره ) را تعریف و دسته بندی
یسازند و در قالب معناهای ساخته شده به هر جزء با آن به کنش متقابل میپردازند
یکنند و به معنای دیگری م 
م
(متقی و کاظمی .)212 : 386 1 ،آری در جریان تعامالت است که کنشگر به فراگیری معانی و رویه مند 
یها ،قواعد و
یکند و سپس این عامل در ادامه مسبب کن 
هنجارها و هویت یابی اقدام م 
شهای بعدی او در جریان تعامالت آتی
است .در مسیر این تعامل است که یکی دیگر از گزارههای هستی شناسی سازه انگاریان ،یعنی مسئله ساختار-
کارگزار مطرح م 
یشود .سازه انگاریان بر این تاکید دارند که چگونه هنجاری یا اندیشه ای "معنای هویت تک تک
یگیرند تعریف
کنشگران و الگوهای فعالیت مناسب اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی را که کنشگران یاد شده در پیش م 
یکنند" ( .)Boli and Others, 1989: 12برای سازه انگاران ساختار و کارگزار به شکلی متقابل به یکدیگر
م
یبخشند .ساختارها به عنوان پدیدههایی نسبتا پایدار با تعامل متقابل است که خلق م 
قوام م 
یشوند و براساس آنها
کنشگران هویتها و منافع خود را تعریف میکنند .ساختار جدا از فرایند یعنی جدا از رویههای کنشگران وجود
ندارد (مشیرزاده.)033 : 386 1 ،
تبیین ژئوپلیتیکی رفتار کنشگران در عرصه سیاست خارجی
جغرافیا بعنوان علمی که به بررسی متقابل انسان و طبیعت میپردازد ،سه سطح :انسان ،طبیعت و تعامل را در بر
ته ا ی
تها و محدودی 
یگیرد .بنابراین هم به انسان و نیروهای اجتماعی و هم محیط طبیعی ،امکانات و منابع ،فرص 
م
یپردازد (رشیدی .)2 : 1389 ،بنابراین هم ساختار مادی و محیطی و هم ساختاراجتماعی را که به همراه
ناشی از آن م 
یشوند .در علم جغرافیا تعامل ،حلقه پیوند انسان و محیط است
یدهند در جغرافیا طرح م 
تها را قوام م 
یکدیگر هوی 
ًال فرمها و ساختارهای جغرافیایی که مشروط به تعامل انسان و محیط است
چرا که بدون در نظر گرفتن تعامل عم ًال
شکل نم 
یگیرد .خود انسان و محیط طبیعی و تعامل بین آنها در فضای خاص جغرافیایی واقع شده اند که سبب
شخصی سازی تعامل بین انسان و محیط در یک فضای ویژه م 
یشود به نحوی که هویتهای اجتماعی برآمده از هر
یتوان در مورد تفاوت
فضای جغرافیایی با دیگر فضاهای جغرافیایی متفاوت است .این مثال را در بهترین شکل م 
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هویتی بین کنشگران سیاسی در عرصه سیاست خارجی در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار داد ،چراکه فضاهای
جغرافیایی ملی هر کشور ساختار اجتماعی و نظام هویتی خاص آن کشور را قوام میدهد .بنابراین دولتها در عرصه
روابط بین الملل و سیاست خارجی دامنه فضایی جغرافیای ملی خود هستند (رشیدی .)321 :0 39 1 ،بنابراین
تهای
فضاهای جغرافیایی به واسطه فراهم آوردن بسترهای تعامل متفاوت با یکدیگر زمینه را برای برساختگی هوی 
مختلف رقم م 
یزنند که سبب میشود کنشگران منافع متناسب با نظام هویتی خاص و منتج از فضای جغرافیایی خود
پیگیری کنند از اینرو فضاهای جغرافیایی بقول میشل فوکو غیرقابل فروکاست به همدیگر هستند (سوجا: 1387 ،
یدهند و منفعت جویی کنشگران عرصه سیاست
تها و ساختارهای اجتماعی متفاوت را شکل م 
 ) 76 1که هوی 
خارجی را متفاوت با یکدیگر قوام م 
یدهند که سبب رقابت ،دوستی یا دشمنی به تناسب اشتراک یا تضاد در
یهای متفاوت
فضاهای جغرافیایی و در نتیجه منافع متعاقب آن بین آنها میگردد .در انتها باید گفت سیاست خارج 
نیز که براساس جغرافیای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی متفاوت است ،مجموعه ای از رفتارها و گفتارهایی است که
ریشه مکانی و فضایی متفاوت دارند و مجموعا کردارهای ژئوپلیتیکی قلمداد میشوند .کردار به رفتارها و گفتارهای
یشود که با توجه به ریشه دار بودن آنها در فضاهای جغرافیایی و دامنه فضایی آنها تحت عنوان
کالمی اطالق م 
تهای
تها بعنوان واحدهای سرزمینی و یا حکوم 
یشوند (رشیدی .) 111 :0 39 1 ،دول 
کردارهای ژئوپلیتیکی آورده م 
سرزمینی (مجتهدزاده و حافظ نیا ،)7 : 386 1 ،در عرصه سیاست خارجی و روابط متقابل با دیگر کشورها با تکیه بر
هویتهای فضای جغرافیای ملی خود و نیز هوی 
تهای فضایی که در صحنه بازیگری در فضاهای منطقه ای و
تهای ژئوپلیتیکی است ،شکل رفتاری
جهانی کسب میکنند و نیز فرصتها و محدودیتهایی که ناشی از واقعی 
خود را تنظیم م 
یکنند که بنابراین تفسیر رفتارهای بازیگران در سطح بین المللی و سیاست خارجی ریشه ژئوپلیتیکی
دارد (رشیدی.) 113 :0 39 1 ،
فضای جغرافیایی ،تعامل و نیاز متقابل ژئوپلیتیکی
ادوراد اولمن پیشنهاد میکند که جغرافیا باید روی تاثیرات متقابل فضایی تاکید کند .یعنی فضا و تاثیرات متقابل
فضایی ،اساس کار جغرافیا باشد (شکوئی .)33 : 1382 ،بنابراین در این قسمت نگارنده به دنبال بررسی تاثیرات
متقابل فضایی واحدهای سیاسی (کشورها) و تاثیر آن بر رفتار بازیگران عرصه ژئوپلیتیکی است .آنچه در این مقاله
یگیرد همانند مکتب فضایی در جغرافیا (که ادوارد
تحت عنوان تاثیرات متقابل فضای جغرافیایی مورد بررسی قرار م 
اولمن نیز از واضحان آن است) ،کمی نم 
یباشد و صبغه ای سازه انگارانه و ترکیبی (مرکب از پدیدههای عینی-
ذهنی ،معنایی -مادی) دارد.
در باال به مبحث تعامل در سازه انگاری پرداخته شده است اما باید گفت فضای جغرافیایی مهمترین عنصر در
شکل گیری تعامل است .بازیگران هم فضا بیشترین تعامل را با یکدیگر دارند و در نتیجه بیشترین احکام ،قواعد و
ًال در یک فضای منطقه ای
یگیرد .این رویهها سبب میشود که بازیگران هم فضا مث ًال
رویه مندیها در بین آنها شکل م 
یا همسایگی ،هوی 
تهای مشخص تری را نسبت به بازیگران خارج از فضای منطقه ای یا همسایگی در قبال یکدیگر
را دارا م 
یباشند و از این رو رفتارهای مشخص و شناخته تر و بر مبنای اعتماد بیشتری را نسبت به یکدیگر دارند،
که این امر خود سبب تامین امنیت هستی شناختی (یکی از منافع چهارگانه ناشی از هویت در رویکرد سازه انگاری
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از نظر ونت است) طبق نظریه وجود انسانی آنتونی گیدنز است .به نظر گیدنز ،امنیت هستی شناختی عبارت است از
«احساس ایمنی اساسی فرد در جهان که شامل اعتماد و اطمینان پایه ای و اولیه سایر مردم نیز میشود .جلب چنین
اعتماد و اطمینانی برای اینکه شخص احساس و آرامش روانی خود را حفظ کند و از تشویش و نگرانی جلوگیری
کند ،ضروری و حیاتی است» .به عبارت دیگر ،امنیت هستی شناختی ،امنیت هستی و وجود است .نوعی اطمینان از
اینکه جهان آن گونه است که باید باشد .اعتماد سایر افراد نیز به مثابه ایجاد مصونیت احساسی و هیجانی در برابر
یهای وجودی است .در واقع امنیت هستی شناختی «حفاظت و حراست از تهدیدات آتی است که
تشویشها و نگران 
یدهد تا امید و شهامت خود در برابر هر نوع شرایط مخرب و تضعیف کننده ای که شاید در
به فرد امکان و اجازه م 
آینده با آن مواجه شود را حفظ کند» (دهقانی فیروز آبادی .) 45 - 46 : 1388 ،این مبحث بخوبی در سطح بازیگران
یکند .انگیزه امنیت هستی شناختی در رفتار سیاست خارجی
عرصه ژئوپلیتیک جهانی و منطقه ای نیز صدق م 
کشورها از رابطه ی وثیق عدم قطعیت و بی اعتمادی با هویت نشأت م 
یگیرد .عدم اطمینان و قطعیت ،اقدام و کنش
را مشکل م 
یکند .از آنجا که توانایی اقدام ،پیش شرط و پیش نیاز ضروری هویت است ،عدم اطمینان و تردید،
یسازد .زیرا ،کارگزاری نیازمند یک محیط شناختی و معرفتی باثبات
احساس خود بودن و حفظ هویت را دشوار م 
است .در شرایطی که یک کشور از خواستههای خود خبر نداشته باشد ،نمیتواند به طور منظم و مرتب بین ابزار و
اهداف خود رابطه معنادار برقرار کند و اطمینان و یقین ندارد که چگونه اهداف خود را پیگیری و تأمین کند (
دهقانی فیروز آبادی .) 48 - 49 : 1388 ،بنابر آنچه گفته شد هر بازیگر در عرصه بازیگری خود نیاز به اعتماد و
اطمینان عمیق دارد .از آنجایی که کشورهای همسایه و یا هم منطقه (یعنی دارای فضای جغرافیایی -تعامالتی
مشترک) ،بیشترین سطح تعامل را دارند و کوچکترین تغییرات رفتاری و هویتی طرف مقابل خود را در کوتاترین
یکنند ،معموًالًال این
ییابند و اقدامات الزم را جهت وفق خود با شرایط جدید برای کسب منفع خود م 
زمان در م 
کشورها از نظر شناخت نسبت به یکدیگر در سطح باالیی نسبت به بازیگران غیر هم فضا قرار دارند و از این رو با
شناخت ناشی از تعامل باالیی که خود ریشه در فضای مشترک ژئوپلیتیکی شان دارد بیشترین اعتماد سازی در بین
یشود (رشیدی.)041 :0 39 1 ،
آنها نهادینه م 
 -1موقعیت ژئوپلیتیکی ترکیه و اصل تسامح و تعادل
کشور ترکیه به دلیل مسلمان بودن مردمش و نیز همجواری با کشورهای جهان اسالم همواره درگیر مسائل این
ًال تشریح شد منافع بسیاری در گرو رابطه با این کشورها دارد .همچنین این کشور در
کشورها است و همانطور که قب ًال
مواجه با غرب برای ایجاد فشار بر جهان غرب و کسب برخی امتیازات ناگزیر از حداقل تظاهر به اسالم است .این
رویکرد را حتی میتوان در زمان سردمداری احزاب الئیک نیز در سیاست خارجی این کشور مشاهده نمود .حكومت
تر يك ه ،با وجود دولت الئ كي

و غيرمذهبي بداليل بسيار ،هميشه سعي داشته و دارد كه نقش طراز اولي را در حوزه

جغرافياي سياسي جهان اسالم ايفا كند (کرم 
یفرد .) 284 : 1381 ،موقعیت ژئوپلیتیک ترکیه مانع از جدایی کامل
کمالیستها در دوران اوج خود ،از اسالم بود .درک جایگاه و موقعیت خاص ژئوپلیتیکی سیاستمداران ترکیه سبب
ید ر
شد تا آنها همواره در حوزه سیاست خارجی با تسامح دم از اسالم گرایی بزنند و در مواجه با کشورهای اسالم 
سکوالریزم و غرب گرایی افراط نکنند .این امر از همان ابتدا سبب تعدیل در رابطه اسالم و غربی گرایی در ترکیه
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شد که تا حدودی مانع از ظهور اسالم گرایی رادیکال و هدایت آن بسوی اعتدال گشت .بازیگران عرصه ی سیاست
خارجی ترکیه با شناختی که از موقعیت و جایگاه ژئوپلیتیکی کشور خود بدست آورده بودند و با توجه به
تها و فرصتهایی که فرا روی آنها قرار داشته است ،سعی بر دستیابی حداکثری به منافع خود داشته اند.
محدودی 
این شخصیت خاص دیپلماسی ترکی سبب ارائه درکی واقع گرایانه از محیط بیرونی براساس امنیت و منافع ملی
ترکیه گشته است ،که به نوبه خود سبب نوعی محافظه کاری و تسامح در برخورد با بازیگران بزرگی مانند روسیه،
اتحادیه اروپا ،ایاالت متحده یا بازیگران استراتژیکی مانند ایران و اسرائیل گشته است که سبب برساختگی نوعی
تعادل در سیاست خارجی ترکیه گشته است .این مسئله در دوران بیداری اسالمی نیز با نوع پذیرش اسالم سیاسی
معاصر در هم آمیخته شد و نوعی اسالم اعتدالی را در سیاست خارجی ترکیه قوام بخشید .بطور کل نوعی انگاره
ژئوپلیتیکی با خصیصه ی تسامح و محافظه کاری به نوعی از اسالم اعتدالی تکوین بخشید.
 -2هم فضایی ژئوپلیتیکی ترکیه با جهان اسالم و غرب
کشور ترکیه نظر به موقعیت خاص ژئوپلیتیکی اش که در باال توضیح داده شد ،در حد واسط کشورهای غربی و
جهان اسالم واقع گشته است .این کشور نه مانند کشورهای اسالمی همچون ایران ،عراق ،عربستان و غیره در قلب
جهان اسالم واقع شده و نه مانند کشورهای اروپای غربی و ایاالت متحده در عمق استراتژیک جهان غرب استقرار
یافته است .کشور ترکیه به دلیل تفاوت در موقعیت ژئوپلیتیکی اش با کشورهای حوزه جهان اسالم و غرب ،طبع ًاًا
خصیصههای متفاوت اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و غیره در داخل و شخصیت متفاوتی نیز در عرصه سیاست
خارجی از خود دارا است .بنابراین ترکیه بر اساس این وضعیت بخصوص ژئوپلیتیکی و استقرار در حدفاصل جهان
غرب و اسالم با مسائل دو قلمرو بصورت همزمان درگیر است و ناگزیر از مشارکت در دو جبهه است .هم فضایی
ترکیه با جهان غرب و اسالم سبب شده تا بطور همزمان متأثر از دو جبهه باشد و شخصیتی که برآیند این آمیزش
ژئوپلیتیکی اسالم و غرب است را از خود به نمایش بگذارد.

تقشه شماره :1موقعیت ژئوپلیتیکی ترکیه در حد واسط جهان اسالم و غرب
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 -1-2جهان اسالم و بیداری اسالمی درحوزه بازیگری ترکیه
یکی از مسائلی که ترکیه در اثر همجواری با جهان اسالم از آن متأثر گشته است ،مسئله خود اسالم و بیداری
اسالمی در حوزه بازیگری ترکیه در جهان اسالم است .اسالم گرایی یا بیداری اسالمی و یا اسالم سیاسی در دوران
معاصر کشور ترکیه را نیز مانند هر کشور دیگر اسالمی تحت تأثیر قرار داد ،اما کیفیت این تأثیر پذیری متفاوت از
دیگر کشورهای اسالمی بود .از اواخر قرن نوزدهم و از اوایل قرن بیستم بود که در اثر استعمار غرب و حاکم شدن
افراد غیر مذهبی بر کشورها و ممالک اسالمی گروهی از روشنفکران و علمای اسالمی متوجه خواب عمیقی شدند
که جوامع اسالمی در آن فرو رفته بودند .این افراد یعنی اندیشمندان و علما و روشنفکران اسالمی که متوجه انحراف
در جوامع اسالمی و نقشههای غرب برای ایجاد سردگمی و سرسپردگی جوامع اسالمی شده بودند بر طبل بیداری
زدند و بوسیله آثار علمی ،دینی و ادبی ونیز تشکیل سازمانها و جنبشهای اسالمی صدای خود را به گوش برادران
مسلمان خود رساندند .از نظر جنبش یا خیزش یا بیداری اسالمی ،امروزه جهان بواسطه تصدی گری کسانی که تابع
دستورات الهی نیستند به جاهلیت و نظمی مبتنی بر جاهلیت دچار گشته است .امروز جوامع از اين نظر جاهلي
هستند كه زير چتر جاهليت قرار دارند ،چتري كه قوانين غيرالهي را برجامعه حاكم كرده است .چتري كه باعث
گمراهي تمام كساني شده است كه زير سايهي آن قرارگرفتهاند ،حتي مبلغاني كه براي اسالم تبليغ م 
يكنند! قضاوت

كردن دربارهي چنين مردماني _همانگونه كه پيامبراكرم (ص) توضيح دادهاند_ بستگي دارد به موضعي كه در قبال
يآيد و هركه آن را بپذيرد ،حكم خاص
جاهليت اتخاذ كردهاند! هركس بدان رضايت دهد ،جزو آنان به حساب م 
خود را دارد (قطب.) 172 - 173 : 1374 ،
براساس این عقاید بود که نهضت و نوزایی در میان مسلمانان شکل گرفت و از سه نقطه قوی؛ مصر ،ایران و
عربستان شروع و به سایر نقاط در جهان اسالم تسری و انتشار یافت.
 )1دانشگاه االزهر و اثرگذاری آن (مرکز پخش جغرافیایی اندیشهها :مصر)؛
)2نهضت اخوان المسلمین (مرکز انتشار و پخش جغرافیایی :مصر) و شاخهها و اخالف آن در جهان اسالم؛
شهای برآمده از آن؛
)3انقالب اسالمی ایران (مرکز انتشار و پخش جغرافیایی :ایران) و جنب 
یها ،القاعده (مرکز انتشار و پخش جغرافیایی :عربستان سعودی) و اعقاب آن بعنوان گروههای تندرو و
)4سلف 
بعض ًاًا انحرافی.
در این بین کشور ترکیه نیز با توجه به وجود مردم مسلمان با هویتی اسالمی ،وجود طریقتهای ریشه دار و با
یها ،مولویه ،بکتاشیه ،قادریه ،سلیمانیه و در ادامه جنب 
طرفداران فراوان مانند طریقتهای نورج 
شهای قوی مانند
نهضت فتح اهلل گولن و نیز بواسطه ظهور رسانهها و کانالهای انتقال بیداری اسالمی به عنوان پدیده ای در حال
پخش ،این کشور نیز تحت تأثیر اسالم گرایی قرار گرفت و در سال  5991این گرایش به اسالم با پیروزی حزب
یهای سه گانه حزب عدالت و توسعه اسالمی
رفاه در انتخابات و نخست وزیری نجم الدین اربکان و در ادامه پیروز 
ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان در سالهای  007 2 ،2 00 2و  1102میالدی در انتخابات پارلمان ترکیه ،نمود
سیاسی و رسمی یافت .زمینههای جغرافیای فرهنگی خاص ترکیه که متفاوت از کشورهای غربی بود سبب فراهم

14 2

فصلنامه علمي  -پژوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی – سال پنجم ،شماره سوم ،تابستان 2931

شدن پیش زمینههایی برای پذیرش بیداری اسالمی در کشور ترکیه شد و این ناشی از هم فضایی ترکیه با جهان
اسالم و نیز ریشه مندی جغرافیایی -فرهنگی ترکیه در قلمرو جهان اسالم است .بر اثر این تعامل فضایی ترکیه با
جهان اسالم بود که بوسیله کانالهای انتقال پدیده در حال پخش بیداری اسالمی ،ترکیه متأثر از این مسئله شد.
 -2-2جهان غرب و اثر گذاری ناشی از هم فضایی
ترکیه همانطور که در مجاورت و هم فضایی با جهان اسالم قرار دارد و متأثر از جریانها و پدیدههای در حال
پخش در جهان اسالم است ،از انتشارات فضایی در جهان غرب نیز متأثر است .بحث سکوالریزم و انسان گرایی و
جایگزینی قوانین این دنیایی و انسانی به جای قوانین الهی و توسعه جوامع غربی سبب ایجاد پارادایمی عظیم در
برابر دین گرایی سیاسی در دوران سنتی گشت .نقطه نضج این پدیده در جهان غرب بود و ترکیه نیز در اثر تعامل
ناشی از هم فضایی با این پدیده مواجه گشت.
پس از بهقدرت رسيدن آتاتورك مذهب يكي از مهمترين موانع توسعه اقتصادي و اجتماعي تر يك ه شناخته شد و
آتاتورك سعي كرد با استفاده از زمينههاي موجود ،اما بهتدريج اهداف خود را جامه عمل بپوشاند .وي در نخستين
گام دست به تصفيهي ساختار سياسي از وجود هر نوع گرايش اسالمي زد .با اهدافي كه آتاتورك در نظر داشت
يآمد.
وجود حكومتي كه خليفه در رأس آن بوده و بعنوان رهبر مسلمانان جهان تلقي می شد ،مانع بزرگي بحساب م 
وي به اين نتيجه رسيده بود كه با توجه به افكار عمومي مسلمانان ديگر كشورها بايستي قدمهاي خود را آهسته
ف نها يي او در اصالح ساختار سياسي الغاي خالفت و اعالم جمهوري بود ( Bayder, 1995:
بردارد هرچند هد 
 .)50يكي از مهمترين اهداف اصالحات كماليزم ،جايگزين كردن فرهنگ غربي بهجاي اسالمگرا يي  ،گرايش به
لهاي اجتماعي گذشته را درهم بشكند.
اروپائيان بود .آتاتورك درصدد آن بود كه قدرت نهادهاي اسالمي و سمب 
( .)Toprak, 1988: 121در قانون اساسي مصوب  ، 1928اسالم بهعنوان دين رسمي حذف گرديد و دولت 1937
رسم ًاًا سكوالريزم را بعنوان مبناي اساسي حكومت اعالم كرد .در سال  926 1قوانيني غیر مذهبي جانشين قوانيني
تهای سکوالریزه کردن ترکیه ،شخصیتی متفاوت از
اسالمي گرديد .)Yalman, 2009: 43( .در اثر این سیاس 
گذشته برای این کشور ترسیم شد .ترکیه یک کشور اسالمی است اما سیستم سیاسی آن مبتنی بر ایدئولوژی اسالمی
نیست .سیستم ترکیه بر جدایی دین از سیاست استوار بوده و براساس سکوالریزم پایه گذاری شده است .ترکیه یکی
از کشورهای اسالمی است که دارای گرایشهای غربی است و اتخاذ مواضع غربی در ترکیه رسم نبوده است .ترکیه
شهای درونی و سنتی جامعه و همچنین فرهنگ و میراث
در مورد فرایند غربی شدن و عدم تناقض آنها با ارز 
تاریخی خویش تا حدودی به یک اجماع و اقناع نسبی رسیده است و توانسته است بطور نسبی مدرنیزه شدن و
ارزشهای سنتی جامعه را با هم جمع کند (.)Lesser, 2007: 65
معنای سکوالریزم در ترکیه اصوًالًال نید یب  ی ینچ هکلب ،تسین  ن سیئال ار ییانعم  ی مز    م 
یرساند که بر غیر سیاسی
کردن کامل دین تأکید دارد و سکوالریزم در ترکیه کوششی بود برای ارتقای یک عقالنیت بشری و اسالمی تنویر
یافته .دین یک نهاد اجتماعی زنده است که باید به نیازهای زندگی جمعی در سطح وسیعی پاسخ گوید و برای این
کار باید گام به گام با تغییرات سیاسی و اجتماعی و توسعه همراهی نماید ( .)Lewis, 2007: 231این امر در طول
زمان تا حدود زیادی سبب نهادینه شدن سکوالریزم در ترکیه شد .تر 
کها در جریان ظهور اسالم گرایی ،اسالم را
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یدانستند اما با سکوالریزم و فرهنگ غربی نیز بیگانه نبودند .متولدین دوران کمالیزم در ترکیه
فرهنگ بومی خود م 
یدانند .این نوع تصور یک ملت سبب برساختگی نوعی
سکوالریزم و غربی گرایی را جزیی از فرهنگ ترکیه م 
اعتدال ناشی از آشتی اسالم و دموکراسی غربی شده که نتیجه آن ارائه مدل اسالم گرایی اعتدالی در جامعه ترکیه و
بازتاب آن در تعامل آنها با بیرون و در عرصه ی سیاست خارجی است .موقعیت خاص ژئوپلیتیکی ترکیه و در نتیجه
قرار گرفتن این کشور در هم فضایی مشترک با جهان اسالم و غرب و تعامل و اثر پذیری متقابل به دو حوزه ،سبب
برساختگی هویت خاص و ترکیبی و متفاوت از دو جبهه (اسالم گرایی محض در جهان اسالم و غرب گرایی محض
در غرب) ،و در نتیجه تکوین نوعی رویکرد اسالمی-غربی اعتدالی در طی زمان و مخصوصأ از دهه  90تا کنون
گشته است.
 -3نیاز متقابل ژئوپلیتیکی ترکیه به جهان اسالم و غرب
نیاز متقابل ژئوپلیتیکی نیز از سلسله عوامل ژئوپلیتیکی اسالم گرایی در سیاست خارجی کشور ترکیه است .تعادل
در نیازهای زئوپلیتیکی در جبهه ی اسالمی و غربی برای ترکیه بیانگر وضعیت خاص زئوپلیتیکی ترکیه است که
سبب تعادل در رویههای گزینش مدل و الگوی اسالم اعتالی شده است.
 -1-3نیاز ژئوپلیتیکی به جهان اسالم
برای توضیح نیازهای ژئوپلیتیکی ترکیه به جهان اسالم الزم است به چند مسأله مهم در این زمینه اشاره شود .یکی
از این مباحث ،مبحث انرژی و نیاز شدید ترکیه به مناطق انرژیک جهان اسالم است .کشور ترکیه ،کشوری در حال
توسعه است که با روی کار آمدن اسالم گرایان حزب عدالت و توسعه و رونق اقتصادی و ارتقای زیربنای اقتصادی
تهای پیدا شده جدید اقتصادی نیاز به مصرف انرژی بیشتری از قبیل نفت و گاز است .این
برای جوابگویی به ظرفی 
عامل در جمع با تالش ترکیه برای استقالل انرژی به روسیه بهتر قابل تعریف است .تا سال  2004حدود  90درصد
یکرد ( )Lenore, and Keridis, 2004: 216و ترکیه به شدت در راستای امنیت
انرژی ترکیه را روسیه تأمین م 
تأمین انرژی در فکر بازارهای جدید انرژی است که خاورمیانه و آسیای مرکزی (یزدانی و دیگران ،)051 : 386 1 ،و
حوزه خزر بهترین و مقرون به صرفه ترین بازارهای تأمین انرژی برای ترکیه هستند.
کشور ترکیه در منطقه خاورمیانه منافع زیادی در رابطه با انرژی دارد .این منطقه بزرگترین منطقه انرژیک جهان
است و بیشترین ذخایر نفتی و درصد باالیی از ذخایر گاز در این منطقه متمرکز شده است.
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جدول شماره :1میزان ذخایر ،تولید و مصرف نفت در کشورهای حوزه ی خلیج فارس و خاورمیانه در مقطع زمانی  6991و 9002
سال

6991
ذخایرمیلیارد بشکه

روز

روز

میلیارد بشکه

درصد از کل

روز

هزار بشکه در

درصد از کل

روز

تولید هزار بشکه در

تولید

هزار بشکه در

مصرف هزار بشکه در

ذخایر

مصرف
درصد از کل

کشور

2009

ایران

92 /6

3759

921 2

731/6

01/3

4216

5/4

1741

2/2

عراق

112 /0

580

-

15 1

8/6

2 48 2

3/2

-

-

کویت

96 /5

2129

621

101 /5

7/6

2481

3/2

419

0/5

قطر

3/7

568

38

26 /8

2

345 1

1/3

209

0/2

عمان

5/3

798

-

5/6

0/4

0 81

1

-

-

عربستان

261 /4

9 29 9

6331

264 /3

19 /8

9713

12

41 26

3/1

امارات

97 /8

2438

743

97 /8

8/3

2599

3/2

455

0/6

کل خلیج فارس و خاورمیانه

669 /3

19669

3138

754 /2

56 /6

57 342

30 /3

7146

8/7

کل جهان

1049

139 69

59 9 18

13331/1

001

48 9 79

001

84077

001

منبع BP Statistical Review of World Energy, 2009( :و اخباری و دیگران.) 96 :0 39 1 ،
جدول شماره  :2میزان ذخایر اثبات شده گاز منطق خلیج فارس و خاورمیانه
سال

6991
مکعب)

ذخایر(تریلیون متر

مکعب)

مکعب)

مکعب

تریلیون متر

درصد از کل

مکعب

میلیارد متر

درصد از کل

29 /6

مکعب

تولید (میلیارد متر

تولید

میلیارد متر

مصرف (میلیارد متر

ذخایر

مصرف
درصد از کل

کشور

2009

ایران

23

39

38 /9

51/8

131/2

4/4

131/7

4/5

عراق

3/ 36

-

-

3/ 17

1/7

-

-

-

-

کویت

1/ 49

9/3

9/3

1/ 78

1

12 /5

0/4

13 /4

0/5

قطر

8/ 50

13 /7

13 /7

25 / 37

13 /5

89 /3

3

21 /1

0/7

عمان

0/ 62

4/4

-

0/ 98

0/5

24 /8

0/8

-

-

عربستان

5/ 69

44/4

44/4

7/ 92

4/2

77 /5

2/6

77 /5

2/6

امارات

5/ 78

33/8

72/2

6/ 43

3/4

48 /8

1/6

59 /1

2

کل خلیج فارس و خاورمیانه

48 / 59

152

331/4

76 / 18

40 /6

407 /2

13 /6

543/6

11 /7

کل جهان

741/ 89

7222/9

247 2/8

187 / 49

001/0

987 2

001/0

2940 /4

001/0

منبع BP Statistical Review of World Energy, 2009( :و اخباری و دیگران.) 97 :0 39 1 ،

منطقه آسیای مرکزی و حوزه خزر نیز یکی از مناطق بزرگ انرژیک جهان است که حجم عظیمی از گاز طبیعی و
نفت را دار است.
جدول شماره  :3مجموع ذخائر اثبات شده نفت کشورهای حوزه خزر و ذخائر اثبات شده نفت دریای خزر
کشور
آذربایجان

مجموع ذخائر اثبات شده
کشور
959
18 / 667

ایران
قزاقستان

4/011

روسیه

8/921

ذخائر اثبات شده منطقه خزر

پیش بینی برای منطقه خزر

عمیق

کم عمق

959

959

959

14

14

14
5/ 479

1/232

4/011÷1/232

41

41

ترکمنستان

82

75

332

82 ÷ 75

ازبکستان

81

41

81

81 ÷ 41

مجموع

32 /820

2/ 362

6/087

41

5/ 87 2÷2/ 362

(منبع)EIA, Caspian Sea region, Survey of Key Oil and Gas Statistics and Forecasts, July 2006 :
و )Oil and Gas Journal, World Proven Reserves of Oil, January 2007
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منابع گازی منطقه خزر از جمله منابع انرژیکی هستند که کشور ترکیه برنامه ریزی بسیاری برای بهره مندی از این
ذخایر انجام داده است.
جدول شماره  :4پتانسیل گاز تولیدکنندگان منطقه خزر(میلیارد متر مکعب)
آذربایجان

قزاقستان

ترکمنستان

ازبکستان

مجموع

میزان استخراج

624

265

2023

1694

4408

ذخائر

0 37 1

3000

4000

0 62 1

0999

منابع

0910

2500

6000

0 50 1

00911

پتانسیل کلی

3696

5765

32021

4 81 4

98 2 26

میزان استهالک (مصرف تاکنون) ()%

12

5

17

35

17

(منبع)BGR,Reserven,P.27, :

خطوط لوله انتقال انرژی نیز از مسائل مهم در توجه ترکیه به کشورهای اسالمی است .کشورهای خاورمیانه،
آسیای مرکزی و حوزه خزر برای انتقال انرژی به اتحادیه اروپا و کشورهای غربی دیگر به مسیر ترکیه عالقه مندند.
ترکیه بواسطه قرار گیری در مسیر شرق به غرب دارای مزیتی بزرگ در بحث انتقال انرژی است .این امر سبب
همگرایی ترکیه با کشورهای اسالمی جهت دستیابی به توافقاتی برای انجام پروژههای بزرگ انتقال انرژی شده است.
عالوه بر مبحث انرژی ،مباحث دیگری در نیازمندی ترکیه به کشورهای جهان اسالم مطرح است .از جمله این
یتوان به مباحث تجاری -اقتصادی ،امنیتی و سیاسی اشاره کرد .انعکاس تال 
نیازها م 
شهای ترکیه برای فعال شدن
شهای این کشور در تقویت روابط با ایران و سوریه دید .در دهههای 0 98 1
هرچه بیشتر در خاورمیانه را باید در تال 
تهای ایران و سوریه از پ ک ک و تالش
و  0991روابط آنکارا با دمشق و تهران تحت تأثیر عواملی چون حمای 
برای ایجاد بی ثباتی در ترکیه به تیرگی گرائید .اما منافع مشترک این سه کشور در مهار ناسیونالیزم کردی و
جلوگیری از شکلگیری یک دولت مستقل کرد در طول مرزهایشان در سالهای اخیر سبب بهبود روابط شده است
(الرابی.) 74 : 386 1 ،
امروزه شرایط کنونی منطقه خاورمیانه با گذشته متفاوت است؛ سوریه برخالف گذشته از دشمنی دیرینه خود با
ترکیه دست برداشته است و تحت فشارهای آمریکا ،عبداهلل اوجاالن ،رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه را از خاک
خود بیرون راند و همین اقدام سبب شد تا نیروهای ترکیه وی را دستگیر و زندانی کنند .صدام حسین که با ترکیه
یهای آن و خودمختاری کردهای این
سر دشمنی داشت از میان رفته است؛ هر چند اوضاع جدید عراق و نا آرام 
کشور ترکیه را تهدید میکند .آنکارا از آن بیم دارد که کردهای عراق احساسات جدایی خواهانه کردهای ترکیه را
تحریک کنند .ایران نیز طی دهه ی گذشته سیاستی پراگماتیک نسبت به همسایگان در پیش گرفته است .بدین ترتیب
خیال ترکیه از بابت این سه همسایه آسوده تر شده است .همین تحوالت سبب شده است تا میزان وابستگی ترکیه به
آمریکا کاهش یابد و ترکیه مناسبات خود را با سوریه ،ایران و عراق بیش از پیش بهبود بخشد .در مقابل ،مناسبات
ترکیه با اسرائیل در مقایسه با دهه ی  0991رو به کاهش گذاشته است .در واقع ضرورتهای استراتژیک که در
یساخت ،امروزه دیگر به شدت قبلی وجود ندارد
گذشته ترکیه را به داشتن روابط نزدیک با اسرائیل ناگزیر م 
(رضازاده .)421-521 : 1388 ،کشور ترکیه با ایران در مسائل امنیتی مانند مسئله کردها و گروههای تروریستی پ ک
ک و پژاک و نیز مسائل عراق و تهدیدات شمال عراق که متوجه دو کشور است و نیز در بحث جهان اسالم و مسئله
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فلسطین و هم چنین تبادالت تجاری -اقتصادی همگرایی باالیی دارند (رضازاده،

 721-731 : 1388و

 www.Kurdish-info.netو فردی پور و قرشی 4-6 : 386 1 ،و سبحاني پور .) 89 : ۱۳۸۳ ،روابط ترکیه با سوریه
نیز در سالهای گذشته به میزان چشمگیری افزایش یافته است .هرچند در دهههای  0 98 1و  0991دو کشور روابطی
پرتنش را تجربه کردند ،اما تهدید ترکیه به حمله به سوریه در صورت ادامه یافتن حمایتهای دمشق از پ ک ک،
در اکتبر  8991بحران را در روابط دو کشور به اوج رساند .سوریه در برابر برتری نظامی ترکیه از مواضع خود عقب
نشست و دست به اخراج عبداهلل اوجاالن ،رهبر پ ک ک ،و بستن اردوگاههای تمرینی این گروه زد .این تغییر
موضع دمشق ،راه را برای بهبود تدریجی روابط هموار کرد .سفر ژانویه  2005بشار اسد ،رئیس جمهور سوریه ،به
ترکیه اولین سفر در نوع خود از زمان استقالل سوریه در  946 1به شمار م 
یرفت ،دیگر جایی برای شک و تردید در
آشتی در روابط دو کشور باقی نگذاشت ( الرابی.) 75 : 386 1 ،
از زمانی که حزب عدالت و توسعه رهبری را به دست گرفته ،تغییراتی در نوع نگاه ترکیه نسبت به اسرائیل

بوجود آمده و آنکارا سیاستی فعالتر را به نفع فلسطین 
یها درپیش گرفته است .اردوغان با «تروریزم دولتی» 4خواندن

تهای اسرائیل در این مناطق پرداخته و
تهای اسرائیل در کرانه باختری و نوار غزه ،آشکارا به انتقاد از سیاس 
سیاس 
در عین حال ،دست به ایجاد پیوندهایی نزدیک تر با رهبران فلسطینی زده است .چند هفته پس از برگزاری انتخابات
در سرزمینهای اشغالی فلسطین در ژانویه  ، 2006آنکارا را میزبان یک هیأت عالی رتبه حماس به رهبری خالد
مشعل بود .اردوغان امید داشت با دست زدن به چنین اقدامی ،توانایی ترکیه را برای ایفای نقش فعالتر در منطقه
افزایش دهد .رجب طیب اردوغان در جریان انتخابات پارلمان ترکیه در  12ژوئن  1102که به پیروزی قاطع حزب
عدالت و توسعه برای سومین بار گشت چنین گفت :این پیروزی را به مسلمانان و مردم سرزمی 
نهای اشغالی هدیه
یدهم .پیروزی حزب عدالت و توسعه در ترکیه ،در واقع پیروزی قدس اشغالی ،کرانه باختری ،نابلس و غزه است
م
(روزنامه اطالعات.)61 :0 39 1 ،
عالوه بر خاورمیانه ،ترکیه اهداف اقتصادی را در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز دنبال کرد که عبارت بودند از
دسترسی به بازارهای وسیع مصرف ،استفاده از نیروی کار ارزان و مواد خام ،اجرای نقش واسطه برای سرمایه

گذاری غرب – طبیعت ًاًا روابط ترکیه با همه کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز یکسان نیست (حافظ نیا و دیگران،
 .) 101 : 386 1به عنوان مثال تاجیکستان که مردمش ترک زبان نیستند و از جهت اقتصادی نیز امکاناتی محدود دارد
از نظر ترکیه اهمیت کمتری دارد تا ازبکستان که پر جمعیت ترین کشور منطقه است ،از ثبات سیاسی بیشتری
برخوردار است و امکانات اقتصادی گسترده دارد .ترکیه از نظر حضور در منطقه آسیای مرکزی و سرمایه گذاری در
این منطقه جایگاه اول را دارد .حدود  500شرکت در این کشورها ثبت شده اند و  703طرح به ارزش  6میلیارد
دالری را در دست اجرا دارند .بیش از هفت هزار شهروند ترک در ترکمنستان مشغول فعالیت هستند و بدین ترتیب،
یدهند (زبیب.) 76 : 1373 ،
کها بیشترین اتباع خارجی این کشور را تشکیل م 
تر 

. State terrorism
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تمامی مباحثی که در باال مطرح شد کشور ترکیه را ناگزیر از گرایش به سمت جهان اسالم و تقویت نگاه به شرق
تهای پر مزیت کشورهای جهان اسالم را با هیچ کارت دیگری معامله
نموده است و این کشور حاضر نیست کار 
کند.
 -2-3نیاز ژئوپلیتیکی به غرب
اتحادیه اروپا
از زمان تأسیس جمهوری ترکیه ،نزدیکی به مجموعه غرب و بویژه اروپا ،اولویت اصلی سیاست خارجی این
کشور بوده است ..برای آتاتورک و ترکهای جوان ،اروپا مظهر تمدن و پیشرفت و اروپایی شدن هدف نهایی تعریف
شده بود .وضعیت جغرافیایی ترکیه بهگونهای است که میتواند بحرانهای خاورمیانه و قفقاز را سریع ًاًا به اروپا منتقل
نماید؛ ترکيه به دليل موقعيت ژئواستراتژيک خود به تالشهاي اتحاديه اروپا يي در سياست خارجي در خاورميانه،
تهاي اين کشور براي
يدهد .همچنين توان نظامي ترکيه و قابلي 
مديترانه و آسياي مرکزي و قفقاز ابعاد جديدي م 
ايجاد پايگاه نظامي ،به نفع سياست دفاعي و امنيتي اروپاست ( قديري .)33 : 1383 ،شركت نكردن تر يك ه در جنگ
عراق اين اميدواري را در ميان فرانسه و آلمان ايجاد كرده كه در صورت تكرار موارد مشابه مي توانند از تر يك ه براي
تضعيف نسبي قدرت چانه زني آمر كي ا استفاده كنند .در آينده مشاركت تر يك ه در مديريت بحران ،مقابله با جرايم
سازمان يافته ،مبارزه با مواد مخدر ،حفاظت از مرزها ،بهداشت عمومي ،حفاظت از محيط زيست و تروريسم بين
المللي اهميت حياتي خواهد داشت .اين همكار 
يها به نوبه خود سيستمهاي اطالعاتي و نظامي تر يك ه را متحول
خواهد كرد (قهرمانپور .) 12 : 1383 ،همچنین ترکیه در برقراری صلح و ثبات منطقه ای ،مسئله امنیت ،تعادل و تبادل
تهای اقتصادی برای دو طرف ترکی و اروپایی میتواند مزایای زیادی را برای
بین اسالم و غرب ،ایجاد فرص 
اتحادیه اروپا به همراه داشته باشد و همچنین در این زمینهها نیازهای خود را نیز مرتفع سازد و در مسیر توسعه همه
جانبه سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و غیره خود گام بردارد (حسيني 7 : 1384 ،و نظربيگي 5: 1384 ،و دورونسورو،
 01 : 386 1و افتخاري 831-731 : 385 1 ،و .)Kalin, 2005: 5-6
ایاالت متحده آمریکا
عالوه بر اتحادیه اروپا ،یکی دیگر از بازیگرانی که نقش مهمی در تصمیم گیر 
یهای سیاست خارجی ترکیه دارد و
یگیرد ایاالت متحده آمریکا است.
تهای سیاست خارجی ترکیه نسبت به آن مورد بررسی قرار م 
بسیاری از اولوی 
اصلی ترین منافع ترکیه در حفظ روابط استراتژیک با آمریکا را میتوان در موارد زیر خالصه کرد:
 )1نیاز به حمایتهای اقتصادی و مالی آمریکا ،به خصوص در نهادهای مالی مانند بانک جهانی و صندوق بین
المللی پول که در حل بحرانهای مالی ترکیه نقش کلیدی ایفا کرده اند؛  )2حفظ جایگاه مناسب در ناتو و نظام
امنیت دسته جمعی اروپایی؛  )3اعمال فشار به اتحادیه اروپا برای پذیرش عضویت ترکیه؛  )4استفاده از توان و دانش
نظامی آمریکا برای نوسازی سیستم دفاعی ارتش با هدف حفظ برتری نظامی ترکیه نسبت به همسایگان خود (این
کار قرار است طی  18سال آینده با بودجه ای معادل صد میلیارد دالر انجام شود) ( Lenore, and Keridis,
)2004: 345؛  )5نیاز به حمایت آمریکا در حل بحران قبرس؛  )6حضور ترکیه در شکل دهی به آینده شمال عراق

فصلنامه علمي  -پژوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی – سال پنجم ،شماره سوم ،تابستان 2931

220

و مسأله کردها؛  )7ورود به نظام سرمایه داری و اقتصاد جهانی (قهرمان پور) 48 : 385 1 ،؛  )8استفاده از اعتبار آمریکا
برای کسب امتیازات اقتصادی منطقه مانند خط لوله انتقال نفت باکو -جیحان؛  )9احتیاج ترکیه به آمریکا در مقابل
شهای
هژمونی روسیه در منطقه (به خصوص اوراسیا) ()Lenore, and Keridis, 2004: 345؛  )01مهار کشمک 
قومی کردها و نیز حمایت از مسلمانان بالکان که فقط با حمایت آمریکا میسر است (نصری)061 : 1384 ،؛ ) 11
بهرمندی از حمایت آمریکا در نفوذ سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و قومی به منطقه آسیای مرکزی و قفقاز (فالح،
.) 119 : 386 1
اسرائیل
کشور ترکیه از همان ابتدای ظهور کشور اسرائیل و حتی قبل از آن و در دوران زمینه سازی برای تشکیل دولت
یهودی-صهیونیستی در فلسطین روابط نزدیکی با این کشور داشته است .ترکیه تنها هم پیمان منطقه ای اسرائیل در
گذشته و حال است .البته این رابطه در برهههای زمانی مختلف شدت و ضعف داشته است .از جمله اهداف نزدیکی
یتوان از موارد زیر نام برد:
ترکیه به اسرائیل م 
-1

دولتمردان ترک عدم پذیرش این کشور را در جامعه اروپا تحقیری برای مردم خود میدانند .لذا ،در سال-

های اخیر تالش کردهاند از طریق همسویی و همراهی با سیاستهای آمریکا و اسرائیل در منطقه ،از نفوذ این دو
کشور در اروپا به نفع خود استفاده کنند -2 .ترکیه در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برنامههای کوتاه مدت و
بلند مدت گستردهای را به منظور گسترش نفوذ در آسیای مرکزی و قفقاز در پیش گرفته است .اما ،برای اجرای این
برنامهها با کمبود شدید منابع مالی مواجه است .بنابراین ،انعقاد پیمان نظامی -اطالعاتی ،که در واقع امتیاز برای تل
آویو محسوب میشود ،میتواند حمایت اسرائیل و متعاقب آن کمکهای مالی آمریکا را برای آن کشور در پی داشته
باشد -3 .ترکیه تالش م 
یکند در استراتژی خاورمیانهای ایاالت متحده «نقش دولت محوری» را ایفا کند ،اما چون از
لحاظ نژادی و ساختار حکومتی با کشورهای عرب منطقه سنخیتی ندارد ،اسرائیل را طبیعیترین همپیمان خود می-
یابد تا به کمک آن و ناتو نقش «چکش تعادل» را در منطقه ایفا کند -4 .گرایش حکومت ترکیه به رابطه با اسرائیل،
کنترل اسالمگرایی در درون و حاشیه ترکیه را نیز بصورت ضمنی و گاه سریح در بردارد -5 .ترکیه در داخل کشور
در مقابله با اکراد استقالل طلب با مشکالت سیاسی -امنیتی شدیدی دست به گریبان است و نیاز به همراهی اسرائیل
دارد .همانگونه که در مفاد پیمان با اسرائیل  22فوریه  6991تصریح شده است ،با آموزش نیروهای نظامی -امنیتی
ترکیه توسط واحدهای اسرائیلی و تجهیز و سازماندهی آنها از طریق دستیابی به بازار تسلیحات و تکنولوژی
اسرائیل ،آنکارا میتواند مهمترین هدف امنیت داخلی خود را از این پیمان تحقق یافته بداند (یکتا.) 45 - 47 : 375 1 ،
 -6گرایش به اسرائیل برای مقابله با خطر ایران هسته ای ( الرابی 75 : 386 1 ،و  -7 .) 74فروش آب آشامیدنی به
اسرائیل؛  -8صدور کاالهای ساخت ترکیه به اسرائیل (.)Lenore, and Keridis, 2004: 184
نتیجهگیری
یگردد برخی عوامل ژئوپلیتیکی از طریق رابطه
از آنچه در مورد بحث اسالم گرایی اعتدالی گفته شد مشخص م 
معنا داری که با یکدیگر دارند و از طریق برخی رخدادها مانند پدیده پخش و تعامالت ناشی از هم فضایی ،سبب
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برساخته شدن نوعی اسالم اعتدالی در کشور ترکیه شده است .در ابتدا موقعیت ژئوپلیتیکی کشور ترکیه مورد بررسی
کها برای کسب حداکثری منافع سبب
است که نظر به استقرار ترکیه در حدفاصل جهان اسالو غرب و تالش تر 
تسامح و محافظه کاری آنها گشته است .این امر در دراز مدت به انگاره ای ژئوپلیتیکی در اذهان بازیگران سیاست
خارجی ترکیه مبدل گشته است و بخش از دلیل اسالم گرایی اعتالی تر 
کها را در جهت کسب منافع بیشتر با توجه
یکند.
به موقعیت ژئوپلیتیکی شان توجیه م 
در ادامه به مسئله هم فضایی ترکیه با جهان اسالم و تأثیر پذیری این کشور از بیداری اسالمی در فضای
یرسیم .ترکیه با توجه به همجواری با مناطق
ژئوپلیتیکی جهان اسالم و براساس پیش زمینههای داخلی کشور ترکیه م 
اسالمی خاورمیانه و آسیای مرکزی و قفقاز و در اثر رشد بیداری اسالمی و نیز از طریق پیش زمینههایی مانند
مسلمان بودن مردم ترکیه و وجود طریقتها و جریانهای اسالمی ،اسالم گرایی معاصر به کشور ترکیه نیز منتشر و
بسط داده شده است .اما در مقابل ،ترکیه بواسطه هم فضایی و همجواری نیز که با جهان غرب دارد و بومی شدن
سکوالریزم در طی چندین دهه در این کشور و در آمیختن آن با فرهنگ مردم عم ًال
ًال نوعی تعادل در تعامل اسالم و
سکوالریزم در ترکیه ایجاد شده است و بازیگران عرصه سیاست خارجی ترکیه نیز در تعاملی دو جانبه با جهان
اسالم و غرب به الگویی متعادل و اسالمی-غربی رسیده اند .نیاز متقابل ژئوپلیتیکی ترکیه به کشورهای اسالمی و
غربی نیز از دیگر عوامل ژئوپلیتیکی در اسالم گرایی اعتدالی در سیاست خارجی ترکیه است .ترکیه کشوری است
در حدفاصل جهان اسالم و غرب و دو جبهه برای ترکیه مزیتهایی دارند .کشور ترکیه به لحاظ تأمین انرژی و
مسائل امنیتی مانند کردها و شمال عراق و مسئله جهان اسالم به کشورهای جهان اسالم نیازمند است و در زمینههای
امنیتی ،نظامی ،اقتصادی و سیاسی به اتحادیه اروپا ،ایاالت متحده و اسرائیل نیاز جدی دارد .این توازن در نیازها بین
جهان اسالم و غرب و ناگزیری ترکیه در تعامل با دو جبهه و سعی در کسب منافع از ارتباط به دو طرف،ترکیه را به
یدهد و در نتیجه در بحث اسالم گرایی
سوی نوعی محافظه کاری و تعادل در رفتار سیاست خارجی خود سوق م 
مانع از افراطی گری شده و مطابق منافع ملی سیاست خارجی ترکیه را به سمت اعتدال در اسالم گرایی برای مثبت
یدهد .پس نتیجه م 
بودن نتایج تعامالت با جهان اسالم و غرب سوق م 
یگیریم که موقعیت ژئوپلیتیکی ترکیه و
زمینههای داخلی این کشور و هم فضایی با جهان اسالم و غرب و اثر پذیری متقابل از دو جبهه و نیز نیاز متقابل به
یزند که نتیجه آن
دو طرف همواره رویه ای محافظه کارانه ،متسامح و اعتدالی در رفتار سیاست خارجی ترکیه رقم م 
تکوین یک اسالم اعتدالی در سیاست خارجی این کشور است.
منابع
اخباري  ،محمد ،) 1383 ( ،جغرافياي كشورهاي همجوار ،تر يك ه ،انتشارات سازمان جغرافياي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي
مسلح.
شهای آمریکا برای تثبیت
اخباری ،محمد ،عطااهلل عبدی و حسین مختاری هشی ،)0 39 1( ،موقعیت ژئوپلیتیک ایران و تال 
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دیورینگ ،ترجمه نیما ملک محمدی و شهریار وقفی پور ،انتشارات تلخون.
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قهرمانپور ،رحمن ،) 1383 ( ،ترکيه و اتحاديه اروپا؛ معضلي دو جانبه ،کتاب اروپا  ،3ويژه روابط ايران و اتحاديه اروپا (جلد
دوم ) ،انتشارات موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران.
کرمی فرد ،رضا ،) 1381 ( ،تحلیل ژئوپلیتیکی روابط ایران و ترکیه ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.
الرابی ،اف.استفن ،) 386 1( ،نگاه دوباره ترکیه به خاورمیانه ،ترجمه محمد سلطانی نژاد ،فصلنامه مطالعات راهبردی جهان
اسالم ،سال هشتم ،شماره  ، 29بهار.
متقی ،ابراهیم و حجت کاظمی« ،) 386 1( ،سازه انگاری ،هویت ،زبان و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران» ،فصلنامه
سیاست ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دوره  ، 37شماره  ،4صص . 209 -732
مجتهدزاده ،پیروز ،محمد رضا حافظ نیا ،) 1388 ( ،برابر سازی معنایی واژگان جغرافیایی سیاسی ،فصلنامه ژئوپلیتیک ،سال،
شماره .
مشیرزاده ،حمیرا ،) 386 1( ،تحول در نظریههای روابط بین الملل ،انتشارات سمت.
مشیرزاده ،حمیرا( ،ب  ،) 1383گفتگوی تمدنها از منظر سازه انگاری،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،شماره . 63
نصری ،قدیر ،) 1384 ( ،آینده سیاست خارجی ترکیه( ،معرفی کتاب) ،فصلنامه مطالعات خاورمیانه ،شماره .3
نظر بيگي ،جعفر(  ،) 1384پيامدهاي جهاني و منطقه اي عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا ،همشهري ديپلماتيک ،شماره هفتاد.
ودایع ،علی ،)0 39 1( ،اردوغان در انتضار تثبیت اقتدار مردمی ،روزنامه مردم ساالری ،یکشنبه  22خرداد 12 ،ژوئن ،1102
شماره ی . 2656
ونت ،الکساندر ، 1384 ،نظریه اجتماعی سیاست بین الملل ،ترجمه حمیرا مشیرزاده ،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت
امور خارجه.
یزدانی ،عنایت اهلل ،مجتبی تویسرکانی و سوسن مرادی ،) 386 1( ،تبیین ژئوپلیتیکی رقابت قدرت ،فصلنامه ژئوپلیتیک ،سال
سوم ،شماره سوم.
یکتا ،حسین ،) 375 1( ،پیمان نظامی ،استراتژیک ترکیه و اسرائیل :یک گزارش تحلیلی ،مجله سیاست دفاعی ،سال چهارم،
شماره .2
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