کودتای نافرجام ترکیه؛ پیامدهای
راهبردی و چشمانداز


ولی گل محمدی

پدیده کودتای نظامی برای پاسداری از نهادهای دمکراتیک و حفاظت
کمالیسم از سوی ارتش به یک تراژدی سریالی در سیاس

و حکوم

از بنیتا هتای
ترکیه تبتدی

تالشهایی به منظور نزدیک ساختن شاخصهتای

شده اس ؛ به گونهای که باوجود
حکومتداری به موازین کپنهاک در سپهر سیاسی و مدنی ایتن کشتور تکترار کودتتا
نوعی تناقض درونی در ساختارهای مدنی و نهادهای سیاسی -نظامی ترکیه مدر را
به معرض نمایش متیگتاارد امتری کته متاستی از یتک ستن

بتانفو و گستترده

کمالیستی در حیات جمهوری نوین ترکیه اس  .فهم چرایی زمینه ها و علت وقتو
کودتای نافرجام  ١5جوالی در ترکیه منوط به درک ماهی
ارتش از یک سو و روابط دول

عدال

و توسعه با جماع

 پژوهشگر معاونت سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژید

روابط بین دول

و نهتاد

گولن و همچنین نحوه

تعام نیروهای سیاسی -مدنی گروههای استالمگترا و کمالیست

و ارتبتاط انهتا بتا

نیروهای خارجی از سوی دیگر اس  .نوشتار حاضر در قالب سه سطح تحلیت

بته

بررسی زمینه های داخلی تتاییر متییرهتای ختارجی بتر روابتط نیروهتای داخلتی و
پیامدهای استراتژیک منطقهای و بینالمللی کودتای ترکیه میپردازد.
زمینههایکودتاینافرجام :از زما تاسیس جمهوری نوین ترکیه ایده دولت

رابطه تنگاتنگی با نهاد ارتش داشته اس
حزب عدال

و تا قب از روی کار امتد استالم گرایتا

و توسعه ( )2002نوعی عدم تواز در تعام ارتش وجامعه متدنی در

سپهر سیاسی این کشتور حتاکم بتوده است  .نظامیتا بتا پیونتد زد مشتروعی
مطالبات خود به حفاظ

و

از بنیا های الئیسم و کمالیستم در دورههتای متتلتا از

برکنار ساختن احزاب راستگرای عدنا منتدر

و ستلیما دمیترر گرفتته تتا خلت

قدرت حزب اسالمگرای نجم الدین اربکا از طریق کودتای نظامی به تیییتر رونتد
سیاس

و حکوم

در ترکیه دس

بعد از اینکه قدرت را در ترکیه بدس

یازیدهاند .اسالم گرایا حزب عدال

گرفتند از طریق کانارهای متتلا سیاسی و

حقوقی به ویژه با توس به فرایند عضوی
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حکوم

و توستعه

در اتحادیته اروپتا و ریرنظتامی ستاختن

در ترکیه برای نزدیکی به موازین کپنهاک و همچنین اصالحاتی که حتزب

در قانو اساسی این کشور برای تحدید نفو و قدرت قانونی ارتتش انجتام داد بته
ایجاد تواز در رابطه ارتش و جامعه مدنی پرداخ  .حزب حاکم برای تقلیت نفتو
ارتش و تضعیا بنیا های سکوالریسم به ایجاد اتحتاد و تقویت

متقابت جماعت

گولن در نهادهای سیاسی و مدنی به ویژه وارد ساختن عناصر اسالمگرای جماعت
گولن در دانشکده های نظامی وزارت دیان
دول

دس

دادگستری ژاندارمری و بدنته اصتلی

زد .این مسئله از یک سو موجب نضج گترفتن نفتو گولنیست هتا در

نهادهای سیاسی -نظامی ترکیه شد و از طرف دیگر قدرت گترفتن شتبکه هیزمت

1

1. Hizmet Movement

جنبش هیزم (خدم ) شبکه گسترده ای از طرفدار فتح اهلل گولن در ساختار سیاسی و
نهادهای نظامی و قضایی ترکیه اس  .جنبش هیزم فاقد ساختار رسمی و سازمانی
مشتص اس و عضو رسمی ندارد اما توانسته به یکی از بزرگترین شبکههای اسالمی
جها تبدی شود .این جنبش انجام امور عامالمنفعه را تبلیغ میکند و پیروا ا میگویند
که در چارچوب اتحادیهای نهچندا مستحکم و ملهم از عقاید گولن با هم کار میکنند.

فضای شک گیری یک دول

متوازی در برابتر دولت

عتدال

و توستعه را فتراهم

ساخ ؛ به گونه ای که با شدت گرفتن اعتراضات پارک گزی و چالش فتاش کترد
( )20١3اردورا از سوی رسانههای جماعت

فساد مالی دول

هیزمت

و شتتص

فتح اهلل گولن شکاف محسوسی بین دو نیروی اسالم گرا در جامعه ستکوالر ترکیته
ارتش از ورود نظامی ترکیه به جنگ ستوریه بوتورت حمایت

پدید امد .حمای

لجستیکی و نظامی از جریا های معارض سوری و همچنین پایا رونتد اتتش بتس
میا ارتش و شتبه نظامیتا ک.ک.ک فضتای ورود عملیتاتی و بتازتعریا نقتش و
جایگاه ارتش بعد از یک دهه انزوا در این کشور را فراهم ساخ  .بازگشت
به سیاس

در کنار نفو عمیق جماع

بویژه دانشکده های نظامی موجب تقویت
موازی( 1جماع
کنار حمای

ارتتش

گولن در بدنه اصتلی و میتانی ارتتش ترکیته
و قتدرت گترفتن بتیش از پتیش دولت

گولن) در سپهر سیاسی و نظامی ترکیه گردیتد؛ همتین مستئله در

های نیروهای خارجی از نیروهای موازی دول

در داخ ترکیه تزلزر

رسوخ عناصر گولن تحلی رفتن توا و قابلی های دولت

در نتیجته چتالشهتای

اساسی در سیاس
افزایش فعالی

خارجی و همچنین مسئله پیشتروی کردهتا در شتمار ستوریه و

های تروریستی در این کشور و در نهای

جویانه حزب عدال

و توسعه از شبکه جماع

افتزایش اقتدامات تالفتی

گولن از دستگیری روزنامهنگتارا

و عناصر نظامی منتسب بته گتولن گرفتته تتا ممنوعیت

فعالیت هتای رستانههتا و

سازما های فرهنگی-سیاسی مربوط به این شبکه موجب تحریک و بستیج عناصتر
نظامی جماع

گولن در سطوح میانی ارتش برای تیییر رونتد سیاست

و حکومت

در ترکیه از طریق کودتا گردید.
اما اطال نیروهای سرویس اطالعاتی (میت ) از وقتو کودتتا حمایت
جانبه سرویسهای اطالعاتی و امنیتی از دول

همته

مستقر شکاف ضعا و بیتجربگی

عوام کودتا که عمدتاً از بدنه متوسط ژاندارمریها هستند حضور مردم در حمای
از دولت

مستتتقر بتترای جلتتوگیری از تکتترار حکومت

ژنتترارهتتا نفتتو و قتتدرت
1. Parallel State

کودتای نافرجام ترکیه؛ پیامدهای راهبردی و چشمانداز  ولی گل محمدی

در کارکرد سرویس اطالعاتی (می ) و امنیتی حزب عدال

و توستعه بتا توجته بته
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بسیج کنندگی باالی اسالم گرایا حزب عدال

و توسعه در حمای

از اردورا کته

از ساعات اولیه به خیابا ها ریتتند و در برابر پیشروی کودتاچیا ایستتادند تتر
گولن در ترکیه که طی سارهای قب توسط رسانههتای

مردم از تسلط شبکه جماع

دولتی بازنمایی منفی از ا به عم امده بود حمای

احزاب اپوزیستیو از دولت

قانونی نبود پایگاه و پشتوانه مردمی از کودتاچیا و عدم دخال

مستتقیم نیروهتای

خارجی موجب شد که کودتای پنجم در ترکیته بترای ایجتاد تیییتر در سیاست
حکوم

و

این کشور نافرجام بماند.

بتته هتتر روی محتتدود ستتاختن کودتتتای  ١5جتتوالی ترکیتته بتته بح ت هتتای
مجادلهانگیز نزا میا دول

اردورا و متالفا وی در داخ و ختار از ترکیته و

همچنین سناریوسازی های ضد و نقیض در تحلی عل کودتا فهم دقیق و جامعی از
چشم انداز روندهای سیاسی جاری در ترکیه فراهم نمیسازد .بتر ایتن استا

و در

راستای درک چشم انداز تحوالت بعد از کودتای نافرجتام ترکیته تبیتین ستناریوی
ترکیه بعد از کودتا و پیامدهای راهبردی داخلی ,منطقهای و بینالمللتی ا ضتروری
اس .
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ترکیهبعدازکودتا:دول

عدال

و توسعه بعد از  ١5جوالی دچتار تزلتزر و

ضعا نهادی شده اس  .اینکه بازسازی دول

بعد از کودتا همانند گاشتته خواهتد

بود یا مسیبر متفاوتی را طی مینماید همبستگی عمیقی با دو سطح از رفتار داخلتی
دول

اردورا و نیروهتای خواهتا تیییتر وضت موجتود و همچنتین ترجیحتات

سیاسی-امنیتی ایاالت متحده امریکا و متحدین ناتو ترکیه دارد .در حتار حاضتر بته
دلی وجود ابهام در نو جه گیتریهتای کوتتاه متدت اردورتا منتاب داخلتی و
بین المللی برای بازستازی نهتاد دولت

در ترکیته بامشتک روبترو هستتند و منتاب

بینالمللی در روند کوتاه مدت با توجه به جه
حکوم

گیری کتال کتارگزار سیاست

در ترکیه و همچنین تحوالت جاری خاورمیانه بسیار مویرتر خواهنتد بتود.

از این رو دو سناریو یا فرضیه برای ترکیه بعتد از کودتتا متوتور است ؛ اردورتا
قدرتمند و اردورا ضعیا .در چنین شرایطی که دول

اردورا شرو به پاکسازی

نهادهای سیاسی نظتامی قضتایی و امنیتتی از عناصتر جماعت
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و

ریرقاب اعتماد کرده اس

گتولن و نیروهتای

بنظر می رستد در صتورت عتدم ایجتاد موانت عملیتاتی

خاص از سوی ررب اردورا به تحکیم و بیشتینهستازی نفتو و قتدرت ختود در
صحنه سیاسی و مدنی ترکیه خواهد پرداخ  .این سناریو به شتوی شد قدرت و
روندهای سیاسی در ترکیه منجر خواهد شد .البته تحقق یا عدم تحقق شتک گیتری
فتو العتادهای کته اعتالم

یک دول

اقتدارگرا در ترکیه به ویژه با توجه به وضعی

شده اس

به الگوی عم احزاب اپوزیسیو  ,سطوح بتاالی ارتتش و برنامته هتای

اقدامی کوتاه مدت امریکا در مهمترین متحد استراتژیک خود در خاورمیانه بستتگی
دارد .با وجود این به نظر میرسد که بییباتی در کوتاه مدت وجود خواهتد داشت
و تحوالت جاری در ترکیه نیز به این بییباتی ساختاری عمق خواهد بتشید؛ تعمیق
شد بی یباتی بدین معنا که هرگونه پیوند و اتواالت سنتی با ررب حداق در کوتاه
مدت تضعیا خواهد شد اما تحوالت به سمتی می رود کته دولت

هماننتد قبت از

کودتای  ١5جوالی فرموربندی خواهد شد .
مسئله دیگر در ترکیه بعد از کودتا به تیییر یا عدم تیییتر در جهت گیتریهتای
کال ترکیه و به ویژه موضو نزدیکی به روستیه و پیامتدهای استتراتژیک ا بترای
استرداد فتح اهلل گولن تر

روانی وی از احتمار براندازی دول

عتدال

و توستعه

توسط نیروهای رربی و همچنین روند نزدیکی به روسیه به ویژه برنامه دیدار پوتین
و اردورا در  9اگوس

و به طور کلی جه گیری کارگزارانه به سم

شتر

امتا

نهادهای سیاسی -مدنی ساختارهای اقتوادی قابلی های نظامی شبکههای امنیتتی
و رویکرد کال جمهوری ترکیه در ستده اخیتر بته شتدت بته متوازین و نترمهتای
سیاس

و حکوم

در ررب وابسته اس

و هرگونه تیییری در ا بتدو تردیتد در

کوتاه مدت ناممکن و هرگونه برنامه ریزی برخالف روند ستنتی بتا واکتنش هزینته
ساز متحدین ناتو ترکیه و به ویژه امریکا مواجه خواهد شد .وابستتگی و پیوستتگی
ساختاری ترکیه به جها ررب در کنار عدم تمایت امریکتا و اتحادیته اروپتا بته از
دس

داد موقعی

ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی ترکیه تحقق مسالم امیز سناریوی

دوری از ررب و نزدیکی به محور شر را بعید می نمایاند؛ مسئلهای که با توجه بته

کودتای نافرجام ترکیه؛ پیامدهای راهبردی و چشمانداز  ولی گل محمدی

ناتو و ررب مربوط می شود .باوجود انتقادات اساسی اردورا از طرف امریکایی در

جایگاه ترکیه میتواند به برهم ختورد نظتم رالتب بتینالمللتی و زیرسیستتمهتای
منطقهای در ررب اسیا و شر مدیترانه منجر شود.
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پیامدهایداخلی :ابهام در اینده استالم سیاستی در ترکیته تشتدید بتی یبتاتی
داخلی و تهدیدات تروریستی در نتیجه تضعیا ارتش عدم تمرکز و تضعیا تتوا
نظامیا در مبارزه با شبه نظامیا ک.ک.ک و همچنین رکود شاخصهای اقتوادی و
تجاری و سناریوی تاسیس یک نظتام سیاستی اقتتدارگرا از پیامتدهای مهتم داخلتی
کودتای نافرجام ترکیه میباشند .انچه در ترکیته رخ داده است

تتاییرات جتدی بتر

اسالم سیاسی نه تنها در ترکیه بلکه در ک منطقه خواهد داشت  .بته لحتاا داخلتی
حزب عدال

و توسعه در نو تفکرات خود از اسالم سیاسی بتا توجته بته چتالش

ویژ جماع

ابهام التود بستر

گولن و قرائ

انها از اسالم سیاسی در یک وضعی

میبرد .اساساً جامعه مدنی در ترکیه دیندار هستند اما ایتن بته معنتای وجتود پتیش
شرطهای الزم برای تاسیس یک نظام اسالمگرا نیس  .اکثری

قاب توجه انها هرگز

خواها استقرار یک سیستم ایدئولوژیک و برچیده شد نظام سیاسی الئیک نیستند.
بنابراین در حار حاضر اردورا از حضور و حمای

متالفتا کودتتا از نظتامهتای

فکری متتلا و متنو برای بازنمایی گفتمتا استالم سیاستی ختود متو ستواری
میکند؛ در حالی که بتش زیادی که به خیابا ها ریتتند و در برابر کودتتا مقاومت
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کردند در کنار تر

از تکرار حکوم

ماهبی در ترکیه توسط جماع

ژنرارها از احتمار تاستیس یتک حکومت

گولن واهمه داشتند .از این رو با چنتین مطالبتهای

از سوی توده سکوالر جامعه ترکیه اینکه اردورا و اسالمگرایا چه برنامهای بترای
بسط یا قبض گفتما اسالم سیاسی خود دارند در اینده حمای

یا تقاب بتا دولت

مستقر از سوی جامعه مدنی ترکیه تاییرگاار خواهد بتود .بته دلیت اعتالم وضتیع
فو العاده در این کشور صنع

توریسم و تسهیالت واردات و صادرات بتا مشتک

اساسی روبرو شده اس ؛ لیر  5درصد در برابر دالر امریکتا کتاهش داشتته و ارزش
هر دالر به  3,2لیر افزایش داشته اس ؛ بح

امنی

ورودی و خروجی انتقار انرژی

نیز با چالشهایی همراه بوده اس  .یکی از نگرانیهای امنیتی داخلی اینتده تقابت و
مبارزه با گریالهای ک.ک.ک و تقلی توا نیروهای امنیتی در مواجه با چتالشهتای
تروریستی داخ این کشور به ویتژه در شتهرهای جنتوبی و جنتوب شترقی است .
بحرا در ترکیه و تنش در نیروهای داخلتی بتدو تردیتد بته بازستازی واحتدهای
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سیاسی بازسازی مرزهای منطقهای و حتی کم و کیا معادالت منطقهای کته ترکیته

درگیر ا بوده اس

تاییر خواهد گااش .

پیامدهایمنطقهای :ترکیه در محیط همسایگی و رترب استیا بتا چتالشهتای

جدی پیشروی کردها در شمار سوریه تحوالت میدانی سوریه و به ویتژه تحتوالت
جاری حلب عرا و فشار دول

مرکزی و امریکا بترای خترو نیروهتای نظتامی

ارتش ترکیه از منطقه البعشقیه مواجه اس  .با توجه به ضعا نهادی و کمی ارتش
بدو تردید این تحوالت موجب کاهش ظرفی های ترکیه در چگتونگی مواجته بتا
چالشهای تروریستی داعش و تضعیا قابلی های ا در ائتالف بتینالمللتی علیته
داعش خواهد شد .کودتا در ترکیه همچنتین روی بحترا هتای جتاری منطقتهای از
جمله سوریه بحرا فراگیر کردی پیشروی یا پسروی جریا های تکفیری در عرا
و سوریه و تحوالت داخلی عرا و بحرا پناهجویا تاییر خواهد داش  .به عبارتی
دیگر خالء قدرت به وجود امده در کتانو هتای بحترا حضتور ترکیته معتادالت
کانو های بحرا منطقهای را تیییر خواهد داد .مسئله دیگر به اینده الگتوی ائتتالف
سازی ترکیه به ویژه با عربستا سعودی و رژیم صهیونیستی بر میگردد؛ ترکهتا بتا
ائتالف سازی خرد و کال خود دس

خواهند زد .بنظر میرسد که الگتوی ائتتالف

سازی ترکها به اینده رابطه ترکیه با روسیه و امریکا بستگی خواهد داشت ؛ اینکته
دوری با نزدیکی استراتژیک به ررب اینده روابط با سعودیها سوریه عرا

ایرا

و روسیه را تعیین خواهد کرد.
پیامدهایبینالمللی :چشم انتداز حضتور ترکیته در نتاتو بتازتعریا روابتط
استراتژیک ترکیه با امریکا و متحدین ناتو نگرانی اتحادیه اروپا نسب

به چگتونگی

ح و فو مستئله پناهجویتا و نزدیکتی بته شتر و گتاار در نظتم زیرسیستتم
خاورمیانه و شر مدیترانه از مهمترین پیامتدهای بتینالمللتی ترکیته بعتد از کودتتا
محسوب میشود .روابط ترکیه و امریکا با توجه به مسئله استرداد فتتح اهلل گتولن و
انتقتتادات داخلتتی شتتدید از نیروهتتای امریکتتایی در حمای ت

از کودتاچیتتا ستتیر

تنشامیزی را طی میکند .نقش ترکیه و روابتط استتراتژیک ا بتا امریکتا یکتی از
بنیادیترین ستاختارهایی بتوده است

کودتای نافرجام ترکیه؛ پیامدهای راهبردی و چشمانداز  ولی گل محمدی

توجه به بحرا های داخلی و منطقهای که با ا مواجته هستتند بته تیییتر الگوهتای

کته در دریتای ستیاه خاورمیانته و معتادالت

منطقهای عم میکرده اس  .اگر دچار اختتالر شتود نقتش امریکتا در خاورمیانته
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و هرچند سناریوی تیییر به ستم

تعاریا جدیدی به خود خواهد گرف

شتر از

سوی ترکیه بعیتد بته نظتر متی رستد امتا در صتورت تحتور بتا توجته بته جایگتاه
ژئواستراتژیکی ترکیه در ساختار موجود نظام بینالمل شاهد گاار در نظم منطقتهای
و ساختار نظام بینالمل خواهیم بود .یکی از مسائ جدی اینده نتاتو و حضتور یتا
که اگر عضوی

عدم حضور ترکیه در این اتحادیه نظامی اس

ترکیته در ایتن نهتاد

دچار مشک شود ناتو باید به بازسازی ختود در اروپتای شترقی و شتر مدیترانته
ترکیه ابهام در اینده بحرا پناهجویا

بپردازد .با وقو کودتا و ضعا نهادی دول

و استفاده از قابلی های ژئوپلتیکی ترکیه در ح و فو ا به یکی از دردرتههتای
امنیتی و اجتماعی اتحادیه اروپا تبدی شده اس
حال

تعلیق درامده اس  .سیاس

اینکه به کدام سم

در حار حرک

و حکوم
اس

و برنامتههتای پیشتنهادی انهتا بته
در ترکیه از یک نقطته جتدا شتده و

هنوز معلوم نیس

اما با عنای

به نقتش

تتتاریتی و راهبتتردی ترکیتته و جایگتتاه ا در ستتاختار جهتتا رتترب تیییتتر در
جه گیریهای کال از سوی نتبگا اسالمگرای ترکیه براحتی امکا پایر نتواهتد
بود و باید اماده هرگونه سناریویی حتی ترکیه بدو ادورا نیز بود.
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره دوم  تابستان 1395
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با عنای

به این پیامدهای استراتژیک حاص از کودتای نافرجام ترکیته مستئله

اصلی بحرا ترکیه برامد استراتژیک ایرا خواهد بود؛ اینکه این مستئله بته لحتاا
راهبردی چه معنایی در کوتاه مدت و بلندمتدت متیتوانتد بترای رقابت

و حضتور

استراتژیک ایرا در منطقه داشته باشد بسیار مهم اس  .گشتایش استتراتژیک بترای
ایرا پیرو این کودتا با چهار مسئله اساستی ارتبتاط مستتقیم دارد  .١تزلتزر رقیتب
استراتژیک و کم شد بار موازنهسازی در برابتر ا ؛  .2اختتالر هرچنتد متوقتی در
ا ئتالف ستازی بتا عربستتا ستعودی و استرائی

در صتورت ناکارامتدی گشتایش

استراتژیک برای ایرا محسوب میشود؛  .3رابطه ترکیته بتا کتانو هتای بحترا در
منطقه از جمله سوریه عرا و لبنا میتواند فرص های را پدید بیتاورد؛  .4مستئله
اخر بح

روانی کودتا و بحرا جاری ترکیه اس ؛ ائتالف سازی سعودی -ترکی و

صهیونستی برای محدود سازی ایرا و شکس

ا به لحاا روانتی تتاییر منفتی بتر

جبهه مقاب و تاییر مثبتی بر جبهه حامی مقاوم

خواهتد داشت  .مضتاف بتر ایتن

ابزارهای نظامی این استراتژی ترکیه نیز با اختالر روبرو شده اس .

