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امارات متحده ي عربي ،مصر ،اسرائيل
تركيه  ،رئال پوليتيك ) واقع گرائي سياسي( جديد پرزيدنت اردوغان
پرزيدنت اردوغان همان مرد) سياسي( قبلي نيست .پرخاشگري پر طمطراق وي جاي خود را
به تﻼش براي اتحادي همه سويه در خاورميانه ،حتي به بهاي زير پا گذاشتن اهداف

ايدئولوژيك او داده است .دليل آن اين است كه پول  ،پايه و اساس سياست تهاجمي اش ،

به شدت دور از دسترسي اوست.
نوشته ي  :بودوان لوس  Baudouin LOOSروزنامه نگار در بروكسل
برگردان  :سعيد جوادزاده اميني

در تركيه واقعآ چه مي گذرد؟ رئيس جمهور پر جوش و خروش ،گفتمان خود را تغيير داده و خط مشي

هاي راهبردي اش را مورد بازبيني قرار داده است ،و پس از اين دست به سوي كساني دراز مي كند كه
تا چندي پيش به عنوان دشمنان منطقه اي اش محسوب مي شدند .اين كه شرايط دشوار شده ،يك

واقعيت است .رضايت مندي آغاز قرن بيست و يكم به گذشته تعلق دارد .رونق اقتصادي» ،معجزه ي
ترك« چيزي جز يك خاطره محسوب نمي شود .واقعيت بي ارزش شدن پول ملي ،انتخاب هاي دشواري

را كه رنج آورند ،ضروري مي سازد .رشد  ٧،٤در صدي سه ماهه ي سوم سال  ٢٠٢١مي تواند يك توهم
تلقي شود ،اما با تورمي كه در سوم دسامبر  ٢٠٢١معادل  ٢١،٣١در صد در سال برآورد شده ،رقمي كه

با وجود اين همه در كم انگاري شدن آن توافق دارند و تخمين مي زنند به مراتب بيش از آن باشد ،رژيم
اردوغان را به فصل دشواري وارد كرده است.
شمار هواداران اردوغان ،آنچنان كه نتايج انتخابات ها در طول چند سال گذشته نشان مي دهند ،با

كاهشي مستمر همراه بوده است .انتخابات رياست جمهوري و قانون گذاري )پارلمان( كه در ژوئن ٢٠٢٣
پيش بيني شده است ،خوشايند به نظر نمي رسد .نظر خواهي ها شكست وي در كسب مقام عالي قضايي
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در برابر شهردار استانبول و همچنين شهردار آنكارا را پيش بيني مي كنند .سقوط ارزش پول ملي – ٤٥
در صد نسبت به ارزش دﻻر آمريكايي از اول ژانويه و حتي  ٣٠در صد از اواخر ماه اكتبر -بي ارتباط با

اين روي گرداني نيست .اين امر عمﻶ به افزايش هر چه بيشتر قيمت ها به دليل افزايش قيمت واردات

منجر شده است .افزايشي كه به تلخي توسط بخش عظيمي از خانواده ها در تركيه احساس مي شود.

با وجود اين ،اولين راه حلي كه رئيس جمهور اردوغان پيشنهاد ،يا بهتر بگوئيم تحميل ،مي كند تعجب و
ناباوري اقتصاددانان را بر مي انگيزد .او به بانك مركزي ـ كه ظاهرآ از استقﻼل برخوردار است -براي

پائين آوردن بهره ي بانكي فشار وارد آورد .چيزي كه بانك مركزي سه بار در طول دو ماه انجام داد .در
حالي كه بر مبناي فرضيه هاي اقتصادي كﻼسيك ،مي بايد براي مهار و كنترل تورم ،نرخ بهره را افزايش

داد .اردوغان اول دسامبر در پاسخ به اين انتقادات چنين گفت  » :آنچه ما انجام مي دهيم درست است.

ما نقشه ي راهي را كه از نظر سياسي خطرناك اما درست است دنبال كرده و مي كنيم ) (٠٠٠مي دانيم
چه مي كنيم (٠٠) ،اين كار ماست « .كساني كه با وي مخالفت مي كنند خود را در خطر عناد و انتقام او

قرار مي دهند ،چون طبق آنچه خبرگزاري رويتر در تاريخ  ٢دسامبر اعﻼم داشت» ،از ماه مي  ٢٠١٩سه

مدير بانك مركزي را اخراج كرده و در ماه اكتبر سه نفر از مسئولين سياسي عمده ي بانك را بر كنار

نموده است«.

تجديد پيوند هاي گسسته
اتخاذ مهم ترين تصميمات نمايشي توسط مرد قدرتمند تركيه ،در ارتباط با جهت گيري هاي سياست

خارجي ،در شرايط دشوار تﻼش براي ايجاد تعادل و پشت پا نزدن به پيوندها و گزينه هاي دراز مدت

خويش صورت مي گيرد .به اين ترتيب اردوغان از اين پس سعي مي كند با قدرت هاي منطقه مثل

مصر ،اسرائيل و امارات متحده عربي ،كه تا اين زمان به عنوان دشمنان خويش تلقي مي كرد ،تن به
مذاكره دهد.

ملموس ترين و برجسته ترين اين اقدامات ،كه درعين حال سهل ترين آنها محسوب نمي شود  ،در

ارتباط با ابوظبي است .تماس ها به دنبال قطع طوﻻني روابط كه حد اقل از سال  ٢٠١٣ادامه داشت ،در
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بهار  ٢٠٢١صورت گرفت .مسائل مورد مناقشه آنچنان كه جيمز ام دورسي  James M. Dorseyدر
سايت ديپلوماسي جديد  Modern Diplomacyدر  ٢٦نوامبر توضيح مي دهد ،از اهميت زيادي

برخوردار بودند » .امارات متحده عربي و تركيه در جنگ هاي داخلي لبنان ،ليبي و سوريه ،كه به دنبال
شورش هاي توده اي رخ داد ،و همين طور در شرق مديترانه در جبهه هاي مخالف هم قرار گرفتند.

امارات متحده عربي كوشيد تا نتايج شورش هاي مورد حمايت تركيه را كه موفق شده بود رهبر مستبد

مصر )حسني مبارك( را سرنگون كند ،به نفع خود تغيير دهد .تركيه همچنين مدعي بود كه امارات

متحده عربي از كودتاي نظامي نا موفق  ٢٠١٦به قصد بركناري آقاي اردوغان از قدرت ،حمايت كرده
است«.

افزون بر اين ،آنكارا در جريان بحران سياسي خليج )فارس( بين ژوئن  ٢٠١٧تا سال جاري ،بر عليه سه
پايتخت منطقه – رياض ،ابوظبي و منامه ،كه امير نشين كوچك )قطر( را به اتهام » خيانت« حمايت از

اخوان المسلمين -همچون تركيه – در منطقه اي كه به دنبال تﻼطم هاي به اشتباه » بهار عربي« ناميده

شده ،دچار آشفتگي و بحران شده بود ،مورد تحريم قرار مي دادند ،موضع گيري كرده بود.

ده ميليارد دﻻر و يك » عصر جديد«
آيا اين تنش ها به شكل سحر آميزي از ميان برداشته شد ؟ هرگز ! در حقيقت دو فرد مسئول بلند پايه،

رجب طيب اردوغان در آنكارا و محمد بن زايد وليعهد و مرد قدرتمند واقعي ابوظبي ،چنين برآورد

كردند كه در نظر گرفتن منافع كشورهاي آنها آشتي و مصالحه را الزامي مي سازد .چيزي كه با ديدار
رسمي رهبر اماراتي از آنكارا در  ٢٤نوامبر تحقق يافت .محمد بن زايد با دستان خالي به اين سفر

مبادرت نكرد ،چون از سرمايه گذاري ده ميليارد دﻻري ) معادل ٨،٨ميليارد يورو( در اقتصاد تركيه طي
سالهاي آينده پرده برداشت .اردوغان به نوبه ي خود با سرخوشي و شادماني » دوران جديد« روابط بين

كشورش با امير نشين ثروتمند خليج فارس را گرامي داشت.

رئيس جمهور در ازاء دريافت كمك از قدرتي كه تا به حال دشمن تلقي مي شد ،به پرداخت چه هزينه

اي تن داد ؟ وي مي گويد ،پذيرفته است در برابر پناه جويان عرب طرفدار اخوان المسلمين در تركيه و
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رسانه هاي هوادار آنها نرمش و انعطاف كمتري نشان دهد .سايت چشم خاورميانه Midle East Eye
آنرا در  ٢٥نوامبر گذشته بازتاب داد » :اوايل امسال ،دولتمردان تركيه از برخي كانال هاي تلويزيوني كه
اكثر آنها در مالكيت اخوان المسلمين دشمن امارات متحده عربي بودند ،خواستند برخي از برنامه هاي

سياسي خود را حذف كنند .گر چه اين كانال هاي تلويزيوني مجبور به ترك كشور نشدند ،با وجود اين

چنين اقدامي نوعي اعﻼم صريح اين موضع بود كه آنكارا از اخوان المسلمين فاصله گرفته و آماده است تا

روابط خود را با كشورهايي چون امارات متحده عربي و مصر استحكام بخشد«.

بر عكس مشكل مي توان تصور كرد كه اردوغان نظرش را نسبت به قطر ،بزرگ ترين سرمايه گذار

تركيه – حتي بيشتر از محمد بن زايد – تغيير دهد .و يا حتي نگرش و ديدگاه خود را در ارتباط با ليبي،
جايي كه ابوظبي از جناح خليفه حفتر ،كسي كه از سوي جامعه ي بين المللي مورد شناسايي قرار نگرفته

اما مورد حمايت گروههاي » ضد انقﻼبي در منطقه است طرفداري مي كند ،مورد باز بيني قرار دهد.
براي اماراتي ها اين روند مي تواند سود بخش تلقي شود Al-Monitor .مي نويسد » ،نظر غالب اين

است كه تمايل امارات متحده عربي به برقراري روابط با تركيه تا حدودي براي جبران رقابت با اقتصاد
در حال رشد عربستان سعودي است ،و در سطحي وسيع تر به اين دليل است كه ) در واشنگتن( دولت
بايدن نشانه هايي از كاهش تعهدات خويش در منطقه و وا گذاشتن كشورهايي چون تركيه و امارات

متحده عربي به حال خود را نشان مي دهد«.

در آينده اي نزديك سفيراني در قاهره و تل آويو
همه چيز به سوي مماشات و تعامل نسبت به دو كشور ديگر منطقه ،كه رئيس جمهور تركيه روابط پر

تنشي با آنها داشته است پيش مي رود :مصر و اسرائيل .رئيس جمهور تركيه در  ٢٥نوامبر در ارتباط با

اين دو كشور اعﻼم كرد  » :همان گونه كه قدمهايي بين ما و امارات متحده عربي برداشته شد ،مشابه

آنرا در ارتباط با ديگران نيز انجام خواهيم داد« و افزود »،زماني كه تصميم خود را گرفتيم ،با اطمينان
قادر خواهيم بود سفراي خود را طبق يك برنامه ي زمان بندي و معين شده انتصاب كنيم«.
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روابط تركيه ي تحت رهبري اردوغان در تابستان  ٢٠١٣به دنبال كودتاي نيروهاي نظامي مصر به
فرماندهي عبدالفتاح السيسي ،كه به شكلي خشونت بار تجربه ي دموكراتيكي را كه دو سال پيش از آن
 -با كمبودها و نقايص اش -با سقوط رژيم حسني مبارك آغاز شده بود خاتمه داد ،به سختي تيره شد.

رئيس جمهور تركيه قادر نبود يك فرد نظامي را كه دولت مورد اطمينان او و بر آمده از اخوان المسلمين
به رهبري محمد مرسي را سرنگون كرده است مورد بخشش قرار دهد .دو كشور سفراي خود را فرا

خواندند و روابط آنها به سردي گرائيد.اردوغان از هيچ فرصتي براي انتقاد كﻼمي بدون وقفه از همتاي

مصري اش كوتاهي نمي كرد.
روابط تركيه با دولت اسرائيل در سطحي به مراتب نازل تر قرار داشت .از زماني كه اردوغان در سال

 ٢٠١٣مقام نخست وزيري را كسب كرد ،حمايتش از فلسطيني ها به طور عام و از جنبش حماس به ويژه

 ،زمينه ساز تشديد بحران هاي بين تركيه و اسرائيل بوده است ،در حالي كه تركيه اولين كشوري با
اكثريت شهروندان مسلمان بود كه در سال  ١٩٥٠كشور اسرائيل را به رسميت شناخت.

حمله ي كماندوهاي اسرائيلي به كشتي ماوي مارمارا در رآس يك ناوگان بشردوستانه ي ترك در

سواحل غزه در سال  ١٠) ٢٠١٠كشته( ،اين روابط را به مراتب بحراني تر كرد .سفراي دو كشور در آغاز
براي مدت كوتاهي به كشورهاي تابع خود فرا خوانده شدند ،اما اين زمان كوتاه پنج سال به طول انجاميد.
باز هم در غزه ،در بهار  ٢٠١٨زماني كه هزاران شهروند فلسطيني تظاهرات موسوم به » راهپيمايي

برگشت« را برگزار مي كردند ،با سركوب خشونت بار اسرائيل مواجه شدند كه » دهها كشته« به جاي

گذاشت ،به دنبال آن آنكارا سفير اسرائيل را اخراج كرد .در تمام اين سالها اردوغان انتقادات تند خود را

نسبت به اسرائيل تكرار مي كرد و گاهي رفتار و عملكرد اين كشور را با اعمال نازي ها مقايسه مي نمود.
چنين به نظر مي رسد كه اين دوران به تاريخ سپرده شده است ،چون همه چيز از جمله موضع گيري

سياسي رئيس جمهور تركيه نسبت به ابوظبي و قاهره در ماههاي اخير به طور كامل تغيير كرده است.
سياستي را كه وي مي خواهد نسبت به دولت اسرائيل اعمال كند ،از همان قاعده پيروي مي كند .در

ميانه ي ماه نوامبر ،براي اولين بار از سال  ٢٠١٣تا به حال  ،با همتاي اسرائيلي اش اسحق هرزوك و پس
از آن با نفتالي بِنت نخست وزير اين كشور گفتگو كرد .رهبر تركيه براي نشان دادن حسن نيت خود اين

گفتگو ها را تنها چند ساعت پس از آزادي و مراجعت يك زوج اسرائيلي كه به اتهام جاسوسي در تركيه

orient XXI.
نشريه اينترنتي درباره سياست ،فرهنگ ،اجتماع ،اقتصاد ،ديپلوماسي دسامبر ٢٠٢١

زنداني شده بودند ،انجام داد .بنابر اين موضوع بازگشت سفراي دو كشور كم و بيش از چند هفته تجاوز
نخواهد كرد.

معني رئال پوليتيك در زبان تركي چيست؟
همه چيز نشان از آن دارد كه چرخش و حتي تناقضات سياسي موجود ،در نتيجه ي خرابي و نابساماني
شديد وضعيت اقتصادي به رئيس جمهور تركيه تحميل شده است .با اطمينان نمي توان نتيجه گرفت كه

همه ي گزينه هاي اساسي اتخاذ شده از سوي وي در سياست خارجي ،در طول نزديك به بيست سال

اشتباه بوده است .اما مصلحت سنجي و عمل گرايي جديد ،وي را متقاعد مي كند كه منافع او در تجديد

روابط با دولت هايي است كه تا به حال آنها را به صورت گاهي بسيار تند مورد سوء ظن و اتهام قرار مي
داد .و به همين روال ﻻزم است پرخاش گري هاي ضد غربي و خطابه هاي آتشين خود در ارتباط با دفاع
از مسلمانان يا منافع ملي تركيه را به فراموشي بسپارد.

در حال حاضر تحول و گرايش وي به اعتدال بيشتر و تعامل و مماشات ،مورد استقبال بسياري واقع شده
است : .در ناتو ،مسئولين مي توانند نفس راحتي بكشند .در ارتباط با اروپايي ها نيز به طور قطع همين

طور .جايي كه ماريو دراقي رئيس دولت ايتاليا در هشتم آوريل  ٢٠٢١وي را با لقب » ديكتاتور« مورد

خطاب قرار مي داد .و باﻻخره در خاورميانه ،كه روي گرداني و عدم تعهد آمريكا دولت هاي مرتبط را به

باز نگري ائتﻼف هاي خويش وادار مي سازد.

تنها عربستان سعودي تحت رهبري محمد بن سلمان مرموز است كه تا به حال ﻻاقل به صورت آشكار

مهره هايش را به سمت آنكارا به حركت در نياورده است .ظاهرآ واكنش تركيه در مورد موضوع

خاشقچي ،روزنامه نگار سعودي كه در دوم اكتبر  ٢٠١٨در كنسولگري عربستان در استانبول به قتل

رسيد ،هنوز از خاطره ي محمد بن سلمان پاك نشده است .اردوغان در آن زمان از » جنايت« » سياسي«
برنامه ريزي شده اي كه فرمان آن از سوي » باﻻترين مقام عربستان سعودي« صادر شده بود ،صحبت

orient XXI.
نشريه اينترنتي درباره سياست ،فرهنگ ،اجتماع ،اقتصاد ،ديپلوماسي دسامبر ٢٠٢١

به ميان آورده بود ،و به دنبال آن حكم بازداشت بين المللي بسياري از شهروندان عربستان سعودي ،از
جمله دو نفر از نزديكان محمد بن سلمان را صادر كرد.
تركيه ي تحت رهبري رجب طيب اردوغان خود از تشكيﻼتي چون سازمان حقوق بشر و عفو بين الملل،
كه او را به دليل تخلفات بيشماري در ارتباط با نقض حقوق بشر مورد اتهام قرار مي دهند در امان

نيست .اين ريسك وجود دارد كه دولت هايي كه در حال تجديد روابط با حكومت تركيه هستند ،بهانه
اي براي پشت پا زدن به او پيدا كنند .رئال پوليتيك يك اصطﻼح آلماني است كه تركها با آن آشنايي

دارند ،اما به طور يقين به ويژه در زبان عربي يا عبري از شدت و حدت كمتري برخوردار است.

