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نوعثماناگرایا و تیپ ایدهآل آن بوده است .در واقع ایا ه و بعد از سال  2332در
قا ب چ ار هدل ا ا بخشا فعالگرایا غیراجبارآهیز فعالگرایرا اجبرارآهیز و هردل
جوانک بزدل در دو عرص داخلا و خارجا عمل کرده است ک سر هردل آخرر برا
انارا

در هدل ا ا بخشا زهین ها کودتا را فراهم کردنرد .ضردکودتا اردوغران

هرچند سبب تضعیف جاهع هدنا خواهد شد اها توان زایلکردن آن را نردارد بلکر
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ایدهآل نوعثماناگرایا ب عنوان ا گویا در دو حروزه داخلرا و خرارجا برا تنراق
روب روست و در آینده ن چندان دور گرف ار ظرفیتها کارا همریا جاهعر هردنا
شده و قدرت را واگذار خواهد کرد .دوران اردوغران از ایرا پرو دوران تمرکرز برر
بارانها داخلا از هنظر پلیسا و تساهل هن عالن در سیاست خارجا خواهد بود.
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مقدمه
کودتا  ۹0جوال  23۹2در ترکی ب عنروان هردل برجسر نوسراز اسرالها در هطا عرات
توسع سیاسا و اق صاد

نگاه ج انیان را ه وج ایا کشور کرد .در شررایطا کر ترر هرا از

هدل حکوه ا ا گو با اق صاد پیشرو جاهع هدنا پویا و رهبران بروکراتیک ه ع د برا ج ران
اسال سخا هاراندند کودتا در کشور آنها چیز عجیب ات اقا نابجا و پدیدها زهانپریش
هانمود .با ایا حال تاریخ ترکیر تراریخ کودتاسرت .کودترا  ۹۱23علیر عردنان هنردر

و

کودتاها  ۹۱7۹و  ۹۱93علی سلیمان دهیرل و کودتا پستهدرن علی نجما ردیا اربکران در
سال  ۹۱۱7و ح ا کودتا هعکو

در سال  2339علی ارتش نشان هادهد کودتا هدایتکننده

سیاست در ترکی بوده است و از وقوع ایا کودتا نویا هرم نبایرد زیراد ه عجرب باشریم .در
واقع ارتش در ترکی قبل از ده  2333همانند سایر کشورها ج ان سرو در نبرود ن ادهرا
کارا هدنا و ت کیک ساخ ار ساهانهند عاهلا برا ثبات و تعادل در جاهع بود .برا وجرود
ایا ترکی در دوران حزب عدا ت و توسع در ایجاد ن ادها هدنا پویا و ت کیک ساخ ار و
تضعیف ارتش یک نمون هثا ا هوفق بود و همیا هسئل ها را با ایا سؤال هواج هراکنرد کر
چرا چنیا کودتایا در چنیا جاهع ا رخ داد؟
گروها ایا کودتا را نمایش گروها دیگر پروژه و دس ا دیگر آن را فرایند خودجروش
داخلا هادانند .طرفداران کودتا نمایشا هخا ان اردوغان هس ند ک کودتا را عاهل و اهرها
برا تمسک ب وضعیت فوقا عاده از سو حزب حراکم و ه ندسرا سیاسرا و اج مراعا در
راس ا حذ

هخا ان هادانند .دس دو ک طرفداران اردوغان هس ند ب عراهلیا خرارجا و

خائنیا داخلا در ایجاد کودتا نظر دارند .از نظر آنها آهریکا ب عنوان عاهل خارجا و گو ا و
یاران وابس ب او ب عنوان خائنیا داخلا هدایتکنندگان کودتا بودهاند .دسر سرو ه راوت
هااندیشند .آنها ن نمایشابودن هاجرا را قبول دارند و ن کودتا را پروژه هادانند بلک از نظر
ایا گروه کودتا فرایند خودجوش و برخاس از بارانها داخلا و خارجا بوده ک ترکیر
با آنها دست ب گریبان بوده و در ن ایت همانند کودتاها پیشیا در ت،ابل با ایا باررانهرا و
ح اظت از جم ور و عواهل ت دیدکننده آن شکل گرف است.
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ایا ه،ا از فرضی ه اوتا برخوردار است و با در نظر گرف ا هر س عاهل ب سؤال فروق
پاسخ هادهد .از نظر نگارنده نوعثماناگرایا ب عنروان ه رو کلیرد در سیاسرت داخلرا و
خارجا حزب عدا ت و توسع بود ک سردهداران ایرا حرزب سرعا داشر ند برا ایجراد تیرپ
ایدهآ ا از آن خود را ب عنوان ا گو هژهونیکا در ج ان اسال برا تکثیر خویش هطرح کنند.
ایا ا گو هرچند در یک بره زهانا با تالشها داخلا و تعاهالت سازنده خرارجا در قا رب
هدل ا ا بخش شکل گرفت اها بعد از تاوالت ج ان عرب در قا ب هردلهرا فعرالگرایرا
غیراجبارآهیز فعالگرایا اجبارآهیز و هدل جوانک بزدل در ه،اطع هخ لف دچار انارا

شد و

همیا اهر زهین ها الز را برا کودتا ایجاد کرد .ظرفیت و خواست کودتا برر ضرد اردوغران
هرچند ه أثر از بارانها هوجود وجود در هیان گو نیستها ارتشریون و آهریکرا داشرت اهرا
اردوغان هم برا رهایا از بارانها ب چنیا کودتایا نیازهند بود .بنابرایا برا طا بیا کودترا
فرصتها الز را برا کودتا ناقصا فراهم کرد و با اطمینان از توان خویش و جاهع هدنا
ترکی ضدکودتا خود را برا اهاا هخا یا و ه ندسا سیاسا و اج ماعا اجرا کرد.
برا اثبات ایا فرضی اب دا بر ه رو نظرر نوعثمراناگرایرا ۹خرواهیم پرداخرت و در
چارچوب ایا ه و نظر و انطباق یا انارا

آن از چ رار هردل ا را بخرش 2فعرالگرایرا

غیراجبارآهیز 0فعالگرایا اجبارآهیز 4و هدل جوانک برزدل 0را در سیاسرت داخلرا و خرارجا
بررسا کرده و در ن ایت زهین ها الز برا کودتا  ۹0ژوئی را از درون هدلها انارافرا
از تیپ ایدهآل 2نوعثماناگرایا اس ن اج خواهیم کرد .در هجموع ه،ا بر ایا اع ،اد اسرت کر
جاهع هدنا در صورت پیروز کودتا یا ضدکودتا در دسر ر ترریا بخشرا برود کر هرورد
هجم قرار هاگرفت اها ایا ب هعنا اهارا آن کر دارا عمرق تراریخا و ت کیرکهنرد
ساخ ار است نیست و ضدکودتا هرچند ب اهنی اکردن حروزه داخلرا هب نرا برر پوپو یسرم

1. Neo-Ottomanism
2. Inspiration Model
3. Uncompulsory Actively Model
4. Compulsory Actively Model
5. Cowardly Lad Model
6. Ideal Type
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سیاسا و تساهل هن عالن در حوزه خارجا هنجر خواهد شد اها ظرفیرتهرا برا ،وه جاهعر
هدنا را برا برکنار اردوغان هم نباید نادیده گرفت.

الف .نوعثمانیگرایی؛ نوستالوژی یا واقعیت نظری
برا او یا بار نوعثماناگرایا در  ۹۱74ب صورت آشکار ب عنوان ات اها از سو یونراناهرا
در جریان تصر

قبر

بر ترر هرا نسربت داده شرد و در اداهر تورگروت اوزال از دیرد

تاریخا تئوریک و اثباتا سعا کرد تا ظرفیتها هثبت ایا ه و را در راسر ا هنرافع هلرا
ترکی احیا کند هرچند در عمل ره ب جایا نبرد ) )Onar, 2009: 2اها ده  2333دوران احیا
و ظ ور تئوریک و پراتیک نوعثماناگرایا بود؛ جایا ک تکنوکراتهرا اسرالها برا ت سریر
جدید سعا کردند آن را ب هبنا تارکا نویا در سیاست داخلا و خارجا ترکی تبدیل کنند
( . (Yavuz, 2007: 24در ایا هجال سعا داریم ایا ت سریر نرویا را برا ارجراع بر ت کررات
افراد چون اردوغان و داوود اوغلو بازت سیر کرده و ج ات اصلا آن را نشان دهیم .ت سیر هرا
از نوعثماناگرایا ن تن ا ه کرا برر ح رم همر عناصرر تراریخا آن اسرت بلکر برر نروعا
تعادلگرایا و همسنگا بیا ایا عناصر هم اب نا دارد؛ چیز ک هعادل تاریخا نداش و صررفاً
با ظ ور حزب عدا ت و توسع در حال نضج و شکلگیر بود .داوود اوغلو و ت کررات او بر
ویژه اثر برجس اش تات عنروان «عمرق اسر راتژیک» هبنرا ت سریر هرا از ترأثیرات خرارجا
نوعثماناگرایا قرار دارد.
رویکرد ک از ااظ نظر در چارچوب نظری نو یبرال در تئور ها روابر بریاا ملرل
هاگنجد .در سو دیگرر قضری ت کررات کلرا حرزب عردا ت و توسرع و رهبرر آن یعنرا
اردوغان قرار دارد ک بیش ر جنب ها داخلا ه و نوعثماناگرایرا را تبیریا هراکنرد .ت کرر
اس راتژیک اردوغان و یارانش ایجاد ترکیب هناصر ب فرد از گ مانها تراریخا ترکیر در
ه ا اسال نویا بود و در ن ایت رو ب سو یک هدل داش ند .ب قرول ا یریا اکردوغان ایرا
برا او یا بار بود ک سیاست داخلا و خارجا در ترکی در راس ا رسیدن ب ایدهآ ا دسرت
هصا ا ب یکدیگر داده بودند ) .(Dagi, 2005: 12ن یج ایا هصا ا همان چیز است کر
نوعثماناگرایا هاناهیم .در عرص داخلا ترکی با س گ مان تراریخا و ه رم پیونددهنرده و
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یک گ مان واگرا ۹روب روست .گ مانها پیونددهنده 2هر کدا در یک بازه زهانا خرا

در

گذش عاهل هماهنگا و ثبات در تاریخ ایا کشور بودهاند اها گ مان واگرا در سرتاسر تراریخ
ترکی هدرن چا شا برا ثبرات و اهنیرت در ایرا کشرور بروده اسرت ).(Ohgur, 2015: 420
صابت از گ مانها پیونددهنده ب هعنا هماهنگا کاهل آنها نیست بلک ات اقاً حرداقل دو
گ مان از آنها در طول تاریخ ح ا در تضاد با یکدیگر بودهاند و ا در بره ها هخ لرف بر
صورت جداگان ب عنوان عاهل همبس گا هوی ا تر ها عمل کردهاند.
یکا از ایا س هوتور هار

پیونددهنده اسال گرایا است کر همینران جرزو نیروهرا

بسیار تأثیرگذار در فضا سیاسا و اج ماعا ترکی است .گ مرانهرا دیگرر پرانترکیسرم و
سکوالریسم هس ند ک بعد از فروپاشرا اهرراطرور عثمرانا بر صرورت عمی،را در سراخ ار
سیاسا و اج ماعا ترکی ه أثر از کما یسم هیان رو و افراطا رشد یاف ند.
در واقع هرچند ایا دو نیرو اج ماعا و سیاسا دارا اش راکات و ریشر هرا یکسرانا
بوده و خود را در ت،ابل با اسال اج ماعا و سیاسا ب ترکی هدرن شکل دادهاند اهرا در طرول
تاریخ  ۱3سا ترکی هدرن تا حدود از هم فاصل گرف و در قا ب نیروها ه مایز ظ رور
یاف اند ( .)Heper and Landau, 2016: 64-75هاتوان ایا دو نیرو اج ماعا یرا بر بیران
دقیقتر گ مان سیاسا را طیفهرا چرپ و راسرت کما یسرم دانسرت کر در طیرف چرپ
کما یستها سکوالر -هلاگرا و در طیف راست پانتر ها شونیست یرا آتراتور چراهرا
قرار دارند .طیف چپ را هراتروان در قا رب احزابرا چرون جم رور خلرق تعریرف کررد و
جریانهایا چون حرکت هلا را هاتوان نماد طیف راست افراطا دانست.
طیف چپ هرچند بر سکوالریسم ن ران در کما یسرم تأکیرد دارد اهرا سرایر اندیشر هرا
ریش ا کما یسم هانند هلاگرایا اق دارگرایا و هاوریت ارتش را هم هاپذیرد؛ با ایا ت اوت
ک ایا اندیش ها باید در راس ا ح م سکوالریسم عمل کنند .در ه،ابل طیرف راسرت از ایرا
اندیش ها برا تجلا و ظ ور کاهل اندیش پانترکیسم اس اده هاکند و هلراگرایرا هسر ر در
اندیش ها جم ور خواهان خلق ک رویکرد دو ت -هلتساز اسرت را برا اندیشر برترر
1. Divergent Discourse
2. Splicer Discourse

 23ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  72پاییز 59

قوهیت تر بر سایریا هد نظر دارد و ب نوعا دو ت هلا با سیطره هویت ترکرا هرااندیشرد
) .(Heper and Landau, 2016: 86-94ایرا سر گ مران حراکم در ترکیر یعنرا اسرال
پانترکیسم و سکوالریسم در طول تراریخ و ترا رو کرار آهردن حرزب عردا ت و توسرع در
تعارض دائما ب سر بردهاند ک ا ب ایا تعارض بیش ر در خ گسل اسرال و کما یسرم بروده
است .حزب عدا ت و توسع در راس ا گ مان غا ب خرویش سرعا کررد ایرا گ مرانهرا
پیونددهنده جداانگاران را در ترکیب ه عاد ا در کنار یکردیگر بر عنروان عصرارههرا تراریخ
فرهنگا ترکی قرار دهد.
فراتر از آن ح ا سعا کرد گ مان واگرا را با سیاستها خرا

در ایرا ترکیرب بسری

جا دهد و پازل نوعثماناگرایا را در حوزه داخلرا تکمیرل کنرد ( .)Ohgur, 2015: 98در
واقع نوعثماناگرایا صرفاً شرمایل جدیرد از عثمراناگرایرا قررون  ۹9و  ۹۱نیسرت بلکر
واقعیت نظر ه مایز با ت سیر نویا و تعدیلکننده است؛ اها دو ت اوت عمده با گ مرانهرا
سازنده خود دارد .از یک سو ب صورت کاهل ایا گ مانها را در خرود هضرم نکررده اسرت
بلک صرفاً صورتهایا از ایا گ مانها را ک هثبرت فررض کررده و در راسر ا هنرافع هلرا
دانس

در خود جا داده است و از سو دیگر در ترکیب ناه جرانو از سر گ مران فروق

ابعاد ایا اندیش ها س گان حا ا ه عادل ب خود گرف انرد ترا ب واننرد بر ترکیرب ه جرانو
تعدیلیاف ا در قا ب واقعیت نظر نوعثماناگرایا دست یابند ) .(Sambur, 2009: 117در
ایا گ مان اسال خالف ا و اسال عثمانا ب اسال عدا ت و توسع ا تبدیل شده اسرت کر
سعا دارد ت اسیر هدرن و هنعط ا از اسال در حوزه اج ماع و سیاست هنطبق با ه اهیم هردرن
سیاسا و اج ماعا و تاوالت جدید ارائ دهد ).(Menderes, 2006: 472-478
سکوالریسم هم با کنارگذاش ا وجوه افراطااش در ایا گ مران همینران ها رر اسرت.
دیا نیز شکل ن ایا و رسما حکمرانا نیست و ب صورت همیشگا نمراتوانرد تعیریاکننرده
روندها و فرایندها سیاسا باشد اها اگر در بره هایا احزاب دینا بر سر کار آیند هاتواننرد
بر فرایند سیاسا ب صورت هوقت و در چارچوب دهوکراتیک هس و ا شوند (Kahka, 2016:

 .)101-104از سو دیگر اندیش ها پانترکا هم همینان ح م شدهاند؛ ا ب شکل افراطرا
آنان کنار گذاش شده است .ادعا رهبر هنط ،ا و ارت،ا قدرت هژهونیرک ترکیر جنر
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هن،طع با کردها تا سال  23۹۹و چان زنا هداو با آنان بر سر ح،وق حداقلا از هصادی،ا است
ک ب صورت غیرهس ،یم نشان هادهند جریان عدا ت و توسرع رگر هرایا از پرانترکیسرم را
ح م کرده؛ هرچند ایا پانترکیسم بیش ر بر نوعا هلاگرایا ترکا تأکید دارد و با ناسیونا یسرم
شونیس ا جریان حرکت هلا ه اوت است .ح ا آنان هدل هورد نظر خود از حکوهت اسالها
را ا گویا ترکی ا هعرفا هاکنند و ب نوعا اسال ترکا نظر دارند.
در باب ادغا گ مان واگرا کرد هم تر ها گ گوهرا خرویش را برا کردهرا از سرال
 2337و ب خصو

 233۱از سر گرف ند هرچند نبایرد از تعراهالت آنهرا برا رهبرر

. .

یعنا عبداهلل اوجاالن در زندان ب عنوان آغاز گ گوها از  2334غ لت ورزید .حزب عردا ت و
توسع آزاد عمل بیش ر ب کردها داد تا در ان خابات هخ لف در ده  2333با شمار بیش ر
شرکت کنند و زهین ها پروژه صلح را از  233۱ب بعد برا کردها پای ریز کررد ترا برر سرر
تغییرات در قانون اساسا و ح،وق فرهنگا ادار و سیاسا کردها با آنها بر تواف،رات او یر
دست یابد ( .)Ergin, 2014: 330-335راها ک از  23۹0ب بعد جد تر شرد و ح را او ریا
حزب کرد هجوز حضور در هجلو را در  23۹0پیدا کرد .تا قبل از ایا تاریخ او ویت بررا
حزب عدا ت و توسع ن حل چا ش کرد

بلک ترکیب گ مانها پیونددهنده برود .از ایرا

رو در ایا بازه در قا ب آتشبوها  2334 2330 ۹۱۱۱و  233۱بیش ر ب کاهش رودرویرا
با کردها و ن حل هسئل آنها توج داشت ).(Yegen, 2007: 123
هذاکرات پن انا اسلو هم گاها در همیا ج ت و بس رساز برا دوران بعد از  23۹3بود؛
تا در آن ه،طع راهحل چا ش کرد ارائ شود .از ایا زهان ب بعد است ک اقرداهات عملرا در
قا ب هیات  20ن ره فرزانگان صلح و کمیسیون  ۹7ن ره ناظر بر صلح در هجلو آغاز شرد .در
ه،ابل کردها هم در تئور از تالش برا ایجاد دو ت کررد پرا پرو کشریدند و از ه روها
نویا ب نا کن دار یسم دهوکراتیک د زدند تا تعدیلها خویش در ایا فرایند را نشان دهنرد
) .(Bezci, 2015: 119-121هرچند هم ایا تاوالت ب دالیلا ک بعداً ذکر خواهد شد دچار
چا ش و بابست شدند اها در هر صورت ایا تالشها نمایانگر سعا حزب عدا ت و توسع
در ده  2333در ایجاد گ مانا ترکیبا از عناصر پیونددهنده و واگرا فرهن

و تاریخ ترکیر
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بود تا ب واند ب ه و نظر نوعثماناگرایا خویش در راس ا دال هرکز آن در حوزه داخلا
یعنا کاهش تنش و ایجاد ش ر بر فراز تر ها شکل ببخشد.
در زهین سیاست خارجا هم نوعثماناگرایا در قا ب آراء داوود اوغلو قابل تبیریا اسرت.
همزهان با کاهش تنشها و ترکیبها گ مانا در حوزه داخلا داوود اوغلو در ک اب «عمرق
اس راتژیک» رویاها هواز دیگر را برا تر ها طرحریز کرده برود .از نظرر او هوقعیرت
تاریخا و ژئوپل یک ترکی ب ایا کشور ایا ظرفیت را داده تا از عمق اس راتژیک ب رههند و بر
کشور خا

و ویژه تبدیل شود .او از ایا هوقعیت ب عنروان قردرتا هرکرز یراد هراکنرد؛

قدرتا ک ن وابس ب غرب و ن حائل بیا شرق و غرب است بلک هراتوانرد برا تمرکرز برر
هناطق پیراهونا خویش و اعمال هژهونا سازنده بر آنها در قا ب اق صاد پیشررو و ه عاهرل
دیرلماسا سازنده و هؤثر فرهن

هرکب و ا گو و اقداهات هثبت از جایگاه هژهونا هنط ،ا و

اس راتژیک ج انا برخوردار شرود ) .(Stein, 2014: 12دال هرکرز ایرا دیردگاه برر کراهش
هشکالت با همسایگان و ب ص ر رساندن چا شهرا برا آنهرا هب نرا برود .در ایرا چرارچوب
سیاست خارجا چندجانب گرا با غرب و شرق اهنیتزدایرا از سیاسرت خرارجا برا اتکرا برر
قدرت نر اق صاد و فرهنگا و هیانجاگر سازنده و فعال در هناقش ها هنط ،ا و ج انا
در دس ور کار قرار داشت .در نوش ها داوود اوغلو ه اهیما چون اهنیت ه ،ابل و اهنیرت برا
حاصل جمع غیرص ر وابس گا ه ،ابل اق صاد
ه ،ابل هیانجاگر

تأکید بر دیرلماسا توازن فرهنگرا و اح ررا

قدرت نر همکار ه ،ابل ا ااق ب اتاادی اروپرا و  ...دیرده هراشرود

( .)Murinson, 2007: 947-950چنیا واژگانا در نگراه اول هرا را بر یبرا یسرم یرا هک رب
انگلیسا رهنمون هاسازد اها در کنار ایا واژگان ه اهیم دیگرر هرم قابرل رهگیرر اسرت؛
ه اهیما چون عمق اس راتژیک رهبر هنط ،ا

تأکید بر هنافع هلا تأکید بر دو ت ب عنروان

بازیگر اصلا و تأکید بر فضا آنارشیک بیاا مللا ک هیانجاگر

همکار و دیرلماسا را ب

اهور واجب تبدیل هاکند .در واقع نوعثماناگرایا در حوزه خارجا از نظر توج ب وسیل
یبرال و ب ااظ اهدا

رئا یس ا است؛ اها چون هر دو وج در ایرا رهیافرت نظرر وجرود

دارد ها تواند ب نئو یبرا یسم بسیار نزدیک باشد .در کنار ایا خالقیرت داخلرا شررای نظرا
بیاا ملل از جمل تضعیف آهریکا و درگیر ایا کشور در دو جب جن

با تروریسم و خرالء
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ناشا از فروپاشا دیک اتورها هنط ،ا هانند صدا و قدرتگیر ایران و نیراز بر تروازن در
ه،ابل آن در کنار رشد ا گو اسال هعارض جو شکلگیر نوعثماناگرایرا را برا حمایرت و
همراها قدرتها بزرگ عجیا ساخ بود ).(Murinson, 2007: 961
در واقع ایا هدل ایدهآل نوعثماناگرایا بود ک تر ها در صدد بازساز و احیا نسرخ
نویا آن بودند و در همیا چارچوب سعا در برساز سیاستها داخلا و خرارجا خرویش
داش ند .تمرکز ها بر تالیل سیاست خرارجا و داخلرا ترکیر در قا رب ایرا گ مران از زهران
شکلگیر آن تا زهان رو دادن کودترا و ات اقرات بعرد از آن اسرت ترا نشران دهریم چگونر
ا گوها سیاست داخلا و خارجا ترکی در ایا چارچوب شرکل گرف ر و ترا چر حرد در
انطباق با ایا ا گو ایدهآل بوده و چ حوادثا همسانا یا انارا

سیاست خرارجا و داخلرا

ترکی را از ایا ا گو ایدهآل ک نا نوعثماناگرایا را بر آن ن ادهایم رقم زده است.

ب .نوعثمانیگرایی و مدلهای سیاسی غالب در ترکیه
از هطا ب باال برهاآید ک نوعثماناگرایا ب هنز تعریف ن،شا نویا برا تر ها در ج ران و
در خاورهیان بود .آنها سعا داش ند هویت ن،شا خود را هنطبق با تاوالت و هاهیرت داخلرا
خود در خارج رقم بزنند و در ن ایت نوعثماناگرایا و رویکررد عملرا آن را در قا رب ن،شرا
غا ب برا ترکی ارائ نمایند .ایا شیوه رویکرد نوینا بود ک آهیزها از اسال سکوالریسرم
هلا گرایا و حل هسئل قوها در داخل و تساهل و پویایا در حوزه خارجا را در درون خود
داشت .ایا ا گو نویا ن،شا هوی ا برا تر ها بود ک ترکی هابایست از طریق تکثیررش
قدرت رهبر خود را در خاورهیان و خردهسیس مها هنط ،ا دیگرر شراهل با کران آسریا
هیان و ق ،از افزایش هاداد و ایا واحد سیاسا را فراتر از قدرتا هنط ،ا

ب قدرتا هرکرز

در ایا هناطق تبدیل هاکرد .از  2330تا  23۹2ایا ا گو کالن در قا ب چ رار هردل ه راوت
خودنمایا کرده ک هر یک از ایا هدلها در پرتو نوعثماناگرایا هورد برازبینا و تالیرل قررار
خواهند گرفت و سعا خواهد شد هیزان انطباق آنها با تیپ ایدهآل نوعثماناگرایا کر بر آن
پرداخ شد سنجیده شود.
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 .1مدل الهامبخش؛ از  3442تا 3414
ایا هدل و بازه زهانا اهکانیابا آن ه متریا و نزدیرکترریا هردل و زهران بر تیرپ ایردهآل
نوعثماناگرایا در دو حوزه داخلا و خارجا است .در حوزه داخلرا برآهردن جریران هردرن
اسال گرا عدا ت و توسع در تداو تعدیلها هکرر بود کر اسرال گرایران بررا انطبراق
بیش ر با نظا سیاسا الئیک ترکی از ده  03آغاز کرده بودند (ا یگرور  .)094-070 :۹0۱2ایرا
بروکراتها اسال گرا سکوالریسم هس ر در نظا سیاسا را ن از رو ا زا ک بر هبنا باور
پذیرف بودند و داعی دار خ هشا نوینا بودند ک سعا داشت ت سیر ه اوت از اسال ارائر
دهد .در سخنان گُل و اردوغان ب صراحت ب نوعا اسال شخصراشرده و فررد و دور از
ایجاد حکوهت اسالها اشاره هاشد (یاووز  .)200-22۹ :۹09۱اردوغان ب صراحت بیان کررد
ک گرایش حزب آنها ب اسال ب همان هیزانا است ک حزب دهروکرات هسریاا آ مران بر
آهوزهها هسیایت پا بند دارد (حسینا و دیگران  .)72-77 :۹0۱2ایا همان اسالها برود
ک سعا داشت در ترکیب با گ مانها هلاگرایا و سکوالریسر ا و حرل هسرئل قروها بر
خویش هویت ببخشد و همیا اع دالگرایا هبنا اصلا قدرتیابا آنها در سال  2332بود.
در حوزه داخلا آنها  04اصالحی قانون اساسا را ک از  233۹شرروع شرده برود اداهر
دادند .در سال  2332در راس ا ارت،اء آزاد ها هدنا برابر زنان و هردان اصرالح قروانیا
جزایا و غو هجازات اعدا در انطباق با ع دناه ح،وق هدنا و سیاسرا  ۹۱22اصرالحاتا را
در قوانیا هدنا و س هجموع از قوانیا دیگر آغاز و اصالحاتا را در راس ا کراهش قردرت
پلیو گس رش نظا حزبا برداش ا تاریمها در رسان ها نسربت بر زبران کررد و افرزایش
حضور غیرنظاهیان در شورا اهنیت هلا در پیش گرف ند .از  2332سعا در اجرایاکردن چ ار
بس هماهنر سراز در زهینر آزاد فکرر

آزاد بیران آزاد تجمعرات و جلروگیر از

شکنج را پیگر کردند .در سال  2330قوانیا جزایا و کی ر را اصالح و برا قروانیا جدیرد
سعا در کمرن کردن ن،ش ارتش در فرایند سیاسا کردند .اوج ایا پروس در کودتا خزنرده
در جریان پرونده ارگااکا ات اق اف اد؛ جایا ک ارترش الئیرک هرچر بیشر ر تصر ی شرد ترا
اسال گرایان نزدیک ب گو ا و حزب عدا ت و توسع ب تدریج جایگزیا آنها شوند.
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در جریان همیا پرونده بود ک جریران اسرال گررا عردا ت و توسرع نزدیرک بر فرقر
ن،شبندی پیوندها خویش را با جریان گو نیس ا هس اکمتر ساخت و سرببسراز تعردیل در
سلط جریانها سکوالر -الئیک در ن ادها نظاها و سیاسا شرد .همینریا در سرال 233۱
قانون هادودیت اخ یارات دادگاهها نظاها را تصویب و در  23۹3هم پرسرا بررا اصرالح
قانون اساسا را اجرا کردند ).(Sambur, 2016: 125-130
در ایا هدت ن،ش سیاسا و فرهنگا بیش ر برا کردها در قا ب هوارد ک اشاره شرد
قائل شدند .حزب عدا ت و توسع ک در پا دهوکرسا اسالها در داخل بود برا طرفردار از
اق صاد نو یبرال قدرت رشد اق صاد ترکی را با هیانگیا ساالن  0درصد و رشد کلا اق صراد ترا
 ۱درصد ارت،ا داد و ترکی را در زهره  ۹7اق صاد قدرتمند ج ان قرار داد تا شاهد رشد باساب،
طب،ر ه وسر هب نرا برر نروعا برورژواز اسرالها در ایرا دوره باشریم ( Kepenek and

 .)Yanturk, 2009: 24-28تا سال  23۹0هیانگیا درآهد ش روندان تر از  0033دالر بر ۹3
هزار دالر افزایش یافت و کسر ترراز تجرار ترکیر از  ۹2هیلیرارد دالر بر  ۹3هیلیرارد دالر
کاهش پیدا کرد ).(Tspinar, 2014: 49-50
در بعد خارجا اس راتژ و تاک یک تر ها برا تکثیر ا گرو خرویش وسرعت بیشر ر
داشت .در ایا بازه زهانا آنها از نوعا چندجانب گرایا پویا و کنشگرانر در حروزه سیاسرت
خارجا حمایت هاکردند .با توج ب هوقعیت اس راتژیک و عمق تاریخا خویش بررا خرود
ظرفی ا با ،وه در ج ت ایا چندجانب گرایرا ه صرور بودنرد و از ایرا ظرفیرت بر نرا عمرق
اس راتژیک نا هابردند .تر ها در کنار غربگرایا سن ا در سیاست خود و اح را بر روابر
راهبرد خویش با آهریکا و رواب اق صاد و سیاسا -اق صاد با روسی و اتاادی اروپا بر
هم زیرسیس مها هنط ،ا هم توج داش ند .زیرسیس مها هنط،ر ا شراهل ق ،راز آسریا
هیان با کان و خاورهیان اهر ها اصلا در راس ا ائ ال ها چندجانب هنط ،ا برا ایجاد
هوازن هعکو

ترکی در ه،ابل غرب و بیانگر نوعا شرقگرایا پویا در سیاست خارجا نویا

آنها شمرده بودند ) .(Yavuz, 2007: 38در ایا هیران خاورهیانر بر دالیرل ژئواسر راتژیک
ژئواکونوهیک و ژئوکا یریسم دارا اهمیت اساسا در سیاست خارجا ترکی بود.
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خاورهیان برا ترکی ب ریا زهین اجرا سیاستها کالنش بود .تعریف نوعثماناگرایا
در قا ب هد ا کالن و ا گویا پیشرو بیش از هر چیز بررا کشرورها اسرالها خاورهیانر و
شمال آفری،ا دارا اهمیت بود .تر ها بر آن بودند در ایرا هنط،ر حیراتا در قا رب هژهرونا
فرهنگا خویش ب هجرا حلوفصل هسائل و چا شها تبدیل شده و با ارائ راه حل خرود را
ب عنوان ا گو جایگزیا و پیشرو هطرح کنند ) .(Murinson, 2007 : 955-957آنها در ایا
دوره از جن

عراق تبر جس ند و حاضر بر همکرار برا آهریکرا نشردند؛ اهرا ایرا هسرئل

سببساز تنش بیا تر ها و آهریکا نبود بلکر نشران برارز برر اسر ،اللگرایرا ترر هرا در
سیاست خارجا بود ک براع بارشان در هنط ،افزود .شاهد ایرا هردعا از سررگیر همکرار
آنها با آهریکا در عراق از سال  2339ب بعد بود و ایا همکار تا جایا ارت،ا یافت ک اوباهرا
در دیدار خویش از ترکی در سرال  23۹3از روابر اسر راتژیک ترکیر و آهریکرا سرخا رانرد
).(Han, 2010: 79
در رابط با اتاادی اروپا حرکتها ترکی در راس ا اصالحات سیاسا هدنا اق صراد
و ح،وق بشر از سال  233۹تا  2334ب حد بود ک شورا اروپا در بروکسل هصوب شرروع
بدون تأخیر هذاکرات با ترکی را ن ایا کرد .در ارتباط با روسی هم با آهردن حرزب عردا ت و
توسع رواب آنکارا -هسکو در راس ا سیاست نوعثمراناگرایرا اوج گرفرت؛ ترا جرایا کر
روسی ب بزرگ ریا شریک تجار ترکی تبدیل شد .در دوران هدود

هرم ایرا فراینرد اداهر

داشت و ح ا ب حوزه هس ا نیز کشیده شد ).(Hill and Taspinar, 2009: 82-84
نگاه سیاست نوعثماناگرایا عمدتاً ب خاورهیان بود؛ جایا ک ترکی باید از طریق آن ب
جایگاه قدرت هرکز

صعود هاکرد .در واقع ایا هنط ،در جایگاه هخاطب اصلا

نوعثماناگرایا برا ا گوپذیر قرار گرف بود ) .(Oguzlu, 2008: 4حزب عدا ت و توسع
ب طرز چشمگیر ب اهنیتزدایا در سیاست خاورهیان ا ترکی اقدا کرد و رواب خود را با
همسایگان ب بود بخشید .تغییرات در ج تگیر ها

آنکارا نسبت ب سوری و عراق نماد

اهنیتزدایا در سیاست خارجا بود .رواب ترکی و سوری ک در سال  ۹۱۱9تا آس ان جن
پیش رفت در سال ها ده  2333در تماها زهین ها توسع یافت و سوری جایگاه دروازه
شرق عربا را برا ترکی پیدا کرد .در سال  2334بعد از  07سال بابست در رواب

بشار اسد

انحراف از نوعثمانیگرایی و کودتا در ترکیه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 32

از ترکی بازید کرد و در دساهبر همان سال اردوغان نیز ب دهشق رفت .توافقناه تجارت آزاد
در سال  2337و حذ

ه،رارت هربوط ب روادید در سال  233۱بیش از پیش در گس رش

رواب دو کشور تأثیر داشت .هیانجاگر ترکی بیا اسرائیل و سوری و همکار در هوضوع
قطعناه  ۹00۱شورا

اهنیت بر سر ق ل رفیق حریر

رواب

آنها را نزدیکتر ساخت.

همینیا هماهنگا در هوضوع کردها از  2332ب بعد و هانور هش ر نظاها دو کشور در سال
 233۱نماد بارز از نزدیکا اس راتژیک دو کشور بود (.)Raymond, 2015: 15-18
بعد از حمل آهریکا ب عراق و نگراناها ترکی درباره تماهیت ارضا و یکررارچگا هلرا
عراق ن وذ

در آنجا و ایجاد دو ت هنط ،ا کردس ان آنکارا از سرال  2339اسر راتژ

جدید را در قبال ایا کشور اتخاذ کرد .توسع رواب سیاسا و اق صراد برا همر برازیگران
عراق س ون اصلا ایا اس راتژ را تشکیل هاداد .در ایا راس ا ترکی عالوه بر اف اح س ارت
خود در بغداد کنسولگر هایا را در ش رها هوصل اربیل و بصره اف اح کررد و در ن یجر
ب حضور خود در تماها بخشها عراق جاه عمل پوشاند و تمرکز ویژه خرود را برر شرمال
عراق قرار داد .کنسولگر اربیل در ایا دوره اعال کرد ک روزان در حدود ساهرزار روادیرد
صادر هاکند ).(Ozcan, 2011: 71-80
در ایا دوره همینیا آنکارا غو روادید را با یبا سوری اردن بنان و یما اهضا کررد و
هواف،تناه ها تجارت آزاد با هصر اردن بنان هرراکش سروری فلسرطیا و ترونو هنع،رد
نمود .در ن یج ایا سیاستها بود ک حجم تجارت بیا ترکی و کشورها عربا کر در سرال
 2334ف ۹0 ،هیلیارد دالر بود در سال  23۹3ب  00هیلیارد و پانصرد هیلیرون دالر رسرید .در
طول ده  2333هیزان سرهای گذار ها غیرهسر ،یم کشرورها خاورهیانر شرمال آفری،را و
خلیج فار

در ترکی ب  ۹4هیلیارد دالر رسید .هم ایا هروارد نشران از رویگردانرا ترکیر از

سیاست خارجا سابق خود در قبال کشورها خاورهیان و ت دیدات اهنی را واصرل از سرو
آنها داشت ) .(Baskan, 2011: 159-17تر ها آشکارا درصدد ا ،ا ا گرو خرود بر ایرا
کشورها بودند .در همیا دوره ترکی ب رغم هخا ت آهریکرا و اسررائیل روابر خرویش را برا
ایران نزدیکتر کرد و تالش کرد در هسئل هس ا ایران هیانجاگر کند.
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تر ها خود را هرکز تعاهل تمدنها هادانس ند .در همیا راس ا برود کر در سرال  2330برا
همکار اسرانیا و تات نظارت سازهان هلل از طرح اتااد تمدنها سخا راندند .همینیا در
قا ب حضور قدرتمند در ناتو ب نیروها حرافم صرلح در افغانسر ان (ایسرا ) پیوسر ند و از
حضور فعال تر در سرازهان کن ررانو اسرالها حمایرت کردنرد ترا جرایا کر در سرال 2334
اکملا دیا احسان اغلو در هنصب دبیرکلرا ایرا سرازهان جرا گرفرت .حضرور فعرالترر در
سازهانها و کن رانوها ج انا و هنط ،ا

هانند عضویت غیردائم در شورا اهنیت جایگراه

ناظر در اتاادی آفری،ا اتاادی عررب اتاادیر کشرورها عضرو سرازهان کارائیرب سرازهان
کشورها آهریکایا و قرارگرف ا در زهره ه متریا کشورها کمککننده ب جریان توسرع در
سازهان هلل در کنار برگزار کن رانوها بیاا مللا در ترکی هانند اهنیت خاورهیان و آب و
حضور فعال در بارانها ق ،از و غزه در سال  2339و ایجاد دیرلماسا رفت و برگشت بریا
دهشق و قاهره از هصادیق بارز سیاست تر ها در ایرا دوره برود ).(Oguzlu, 2008: 11-18
تر ها همینیا در ایا دوره ب نوعا سیاست تعدیل و ه وازنساز در رابط با اسرائیل و در
راس ا توج ب سایر هناطق دست زدند.
آنها سیاست هخا ت با ش ر ساز و ایجاد گنبد آهنیا در سررزهیاهرا اشرغا ا را در
پیش گرف ند و ب هانورها دیرلماتیک علی اسرائیل دسرت زدنرد کر اوج آن در داوو

برود.

پیوندها اس راتژیک تا جایا کاهش یافت ک در سال  23۹۹ترکیر تمراها هانورهرا نظراها
هش ر خویش با اسرائیل را غو کرد.
نوعثماناگرایا در قا ب ا گو جاهعا در دو حوزه خارجا و داخلا در دهر اول 2333
بسیار کارا هؤثر و هسا متآهیز عمل کرد؛ ب گون ا ک ب هم هنراطق توجر داشرت و هری
هنط ،یا هوضوعا برا آن دارا او ویت ها

نبود .تر ها در ایا دوره شر ر برر براال

تر ها ساخ بودند و با ا گویا هاهیل ونا سعا داش ند دیگران را ب سو ایرا شر ر نرورانا و
زیبا بکشرانند؛ شر ر کر در کنرار رفرع چرا شهرا داخلرا و ایجراد رفراه اق صراد بررا
ش روندانش ب عنوان هیانجا و راهکار چا شها دیگران در چارچوب دیرلماسا فعال عمرل
هاکرد .ترکی ده  2333هرچند در هسئل کرد کمتوانتر از سایر عرص ها بود اها ب راسر ا
هدل هوفق حکوه ا ا گو کرارا اق صراد

کرنشگرر پویرا بریاا مللرا و سرمبل اسرال
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دهوکراتیک ا گو و ه ساهل در عصر تروریسم دینا بود ک چراغهرایش دیگرران را بر سرو
خود جلب هاکرد .راز ایا ش ر زیبا و هوفق و هدل هژهونیک نوعثماناگرایا ترکیبکننرده و
تعدیلکننده بود؛ هد ا ک با ا ا هثبت سعا در نزدیرکسراخ ا هم کرران خرویش از طریرق
ا گوپذیر از آن در جغرافیا خاورهیان داشت.

 .3تحوالت جهان عرب و مدل فعالگرایی غیراجبارآمیز
ب د یل اهمیت هدل ا ا بخش ب عنوان تیپ ایدهآل نوعثماناگرایا ناچار ب پررداخ ا بر آن
ب صورت هبسوط بودیم .در واقع ایا تیپ ایدهآل دال هرکز گ مان هزبور بود و همینان بر
عنوان بخش اصلا ایا گ مان ب حیات خود اداه هادهد اها ایا ا گرو غا رب یرا گ مران
هسل در دورههایا از حیات خویش از هسیر خود تا حد هنار

شد و همیا دورهها را هرا

ب عنوان هبنایا برا دورهبند ا گو هزبور و ه أثر از آن بررا ت کیرک دورههرا سیاسرت
خارجا و داخلا ترکی قرار دادهایم .یکا از ایا ن،اط عطف شروع تاوالت در ج ران عررب
بود ک تر ها سعا کردند تا از شررای هوجرود در راسر ا هنرابع خرویش ب رره الز ببرنرد.
اس راتژ اصلا سیاست نوعثماناگرایا بر تکثیر ا گو خویش در ج ان پیراهون و هشروعیت
بخشیدن ب آن از طریق ا ا بخشا و ا گوپذیر

بدون هر نوع هداخل بود اها ایا سیاست در

دوره هورد باث در ارتباط با بعضا از بازیگران پیراهرونا دچرار اناررا

شرد .در ارتبراط برا

سیاست خارجا ترکی در هورد تاوالت ج ان عرب دو رویکررد ه راوت حمایرت از تغییرر
وضع هوجود و حمایت از ح م وضع هوجود دیده هاشود.
رویکرد حمایت از تغییر در تاوالت کشورهایا چون هصر تونو و سروری و در ه،ابرل
ح م وضع هوجود درکشورهایا چون یبا بارریا و یمرا از سرو ترر هرا پیگیرر شرد
) .(Alpery, 2011: 27-29بسیار ایا نوع ج تگیرر هرا را نروعا بارران و سرردرگما و
تناق

در سیاست خارجا ترکی هادانس ند اها از نظرر ایرا نوشر ار کر بر ا گرو ایردهآل

نوعثماناگرایا هااندیشد تناقضرا وجرود نردارد بلکر صررفاً شراهد نروعا گرذار از هردل
ا ا بخشا هس یم تا هد

ن ایا نوعثماناگرایا یعنا تکثیر ا گو حکوه ا ها،رق شرود .در

ایا دوره سیاست تر ها در قبال تاوالت یما باریا و یبا با تأکید بر هوارد چون دعوت
ب آراهش عد دخا ت خارجا دعوت ب هذاکره و رایزنا بیا جنراحهرا هخ لرف پیشرن اد
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هیانجاگر ب آنان انجا اصالحات و تأکید بر باطرفا برر همران پاشرن هردل ا را بخشرا
هاچرخید .تأکید بر گس رش رواب اق صاد و تجار با کشورها هزبور و حمایت از توسع
قراردادها گذش

سیاست غا ب آنکارا بود .ترکی در ارتباط با ایا کشورها برر اسرا

هردل

ا ا بخشا سرهای گذار ها قابل توج ا را انجا داده بود و رواب دوسر ان سیاسرا را برا
آنها گس رش بخشیده برود ) .(Alpery, 2011: 32سر ر اردوغران بر یبرا در سرال  233۱و
فعا یررت برریش از  233شرررکت ترکررا و  20333فعررال تررر در یبررا شرراهد روشررنا در ایررا
راس است .در واقع تر ها در ارتباط با یبا هطمئا بودند ک تاوالت در ایا کشور بر د یرل
ساخت اق صاد

سیاسا و هدنا ع،بهانده آن ساخ ار اساساً قبیل ا و ضرعف جریرانهرا

همفکر (اخواناها) ب هی عنوان در راس ا ایجاد ا گو حکوه ا هدنظر آنان حرکرت نکررده
و بیش ر با تغییر وضع هوجود و سر برآوردن نیروها ه عارض همکا است اهیردها سیاسرا
و اق صاد آنها در ایا کشور را نابود سازد .ب همیا د یل آنها با هر گون هداخل نظاها در
یبا هخا ت ورزیدنرد و در عملیرات نظراها نراتو و اجررا قطعناهر  ۹۱70شرورا اهنیرت
هشارکت نکردند .تأکید آنها ب قول داود اغلو بر ایجراد تعرادل بریا آزاد و اهنیرت در ایرا
کشور و کاهش خشونت و تل ات بود (.)Alpery, 2011: 36-40
در ارتباط با یما و باریا هم وضع هانند یبا بود؛ زیررا در ایرا دو کشرور نیرز بر د یرل
ساخت اج ماعا سیاسا اق صاد و قبیل ا خا

آنها و کمحجم برودن نیروهرا هم کرر

(اخواناها) و نیز قدرتمندبودن شیعیان در صورت فروپاشا دو تها هوجود تر ها اهیرد
ب تکثیر ا گو هورد نظر خویش در ایا کشورها نداش ند .از ایا رو بیش ر بر هدل ا ا بخشا
در قبال آنها تأکید هاکردند و از سو دیگر تغییرات در ایا کشورها را بیش ر با هنافع رقیرب
خویش یعنا هدل اسال ایرانا همراسر ا هرادیدنرد .در همریا راسر ا داود اوغلرو برا ادعرا
باطرفا بر خویش ادار ایران و عربس ان در باریا و یما تأکید داشت و ح را از ت،اضرا
هیانجاگر ک در سال  ۹099بیا حوثاها و دو ت یما هطرح کرده بود در ایا برهر سرخا
هاراند .تأکید بر اصالحات داخلا در ایا کشورها خواست دیگر تر ها بود .هرمزهران آنهرا
سعا داش ند هناسبات اق صاد و سیاسا خود را با ایا کشورها گس رش دهنرد .سر ر سرلمان
باحمد آلخلی قبل از باران ب ترکی و افزایش سطح تجارت خرارجا بارریا و ترکیر بر
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 242هیلیون دالر در  23۹3شاهد بر ایا هدعاست .همینیا همزهان برا بارران یمرا سر ر
هیئت عا ارتب نظاها و اق صاد ترکی ب ایا کشور قابل تأهل است (Maneimneh, 2011:

.)14-18
اها اوضاع در تونو هصر و سوری ه اوت بود .همینیا هورد سروری از ترونو و هصرر
هم ه اوتتر بود .تاوالت تونو و هصر نشان بارز از تکاهل در سیاست ا ا بخشا تر ها
و پاییاآهدن آنها از تر ها هاسوب هاشود .آنها در تاوالت هصر و تونو از تغییر حمایرت
کردند؛ در جب

هع رضیا قرار گرف ند و بر حمایرت سیاسرا و دیرلماتیرک علنرا از آنهرا و

هاکو کردن حاکمان سابق پرداخ ند .ایا سیاست چیرز فراترر از ا گرو ا را بخشرا برود؛
هرچند در هد

ن ایا دارا اش را بودند .در ارتباط با تونو ح ا رواب خروب و گسر رده

تجار و اق صاد آنها با تر ها عاهلا نبود تا ترکی را وسوسر کنرد از براعلرا و رژیرم او
حمایت کند ) .(Maneimneh, 2011: 19همیا نک ر خرود د یرل قراطعا اسرت کر نشران
هادهد ج تگیر سیاست تر ها در باب تاوالت ج ان عرب نر صررفاً برر هبنرا روابر
اق صاد

بلک بر هبنا اهکانات الز (ساخ ارها و نیروها هم کر) برا تکثیر هدل حکوه ا

در هر کشور قرار دارد .تر ها در قبال تونو ح ا از سیاست غا ب ه ادان غربا خویش کر
درصدد ح م ساخ ار اصلا حکوهتها و برکنار رأ

هر بودند پا را فراتر ن اده و از تغییر

اساسا حمایت کردند.
وجود ساخ ار هنسجم و اسالها هدرن با ساب ،تراریخا روشرا و افکرار هشرخ

بر نرا

ا ن ض تونو د یل اصلا حمایت قاطع تر ها از چنیا هسئل ا بود .آنها ا ن ضر را نیررو
همفکر و نزدیک ب خود هادیدند ک ن تن ا هاتوانست ابرزار آنهرا در راسر ا ایجراد هردل
حکوه ا نزدیک ب خویش باشد بلک نیرویا بود ک ب وضوح هژهونا هدل عدا ت و توسع
را پذیرف بود .در کنار ایا نیرو اج ماعا ه رم و هرمفکرر سراخ ار کشرور ترونو سراخ ار
اج ماعا بسیار پیشروتر و هدرنتر نسبت ب یما یبا و باریا برود کر قائرل بر هضرم و
در

ت کرات ترکیبکننده جریان عدا ت و توسع بود .ه،اهات رسما ترکی آشکارا باعلا را

هاکو کردند و از او خواس ند با اح را ب خواست هرد از قدرت کنرارهگیرر کنرد .بعرد از
ان،الب  29روزه تونو و برکنار باعلا و پیروز ا ن ض در ان خابات هجلرو هؤسسران برا

 33ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  72پاییز 59

 ۱۹کرسا ک از حمایت تبلیغاتا و اق صاد ترکی ب ره هرابردنرد هراهعسرل روابر ترکیر و
تونو شروع شد .ا غنوشا در اداه دیدارها قبلا خویش بعد از ان،الب ب ترکی س ر کرد و
حزب ه بوع خویش را اداه دهنده راه حزب عدا ت و توسع دانست .سرایر اعضرا حرزب از
جمل نجیب ا شا ا هم ترکی عدا ت و توسع را سرهشق تونو هرادانسر ند ( Onis, 2014:

 .)205-208در واقع ایابار دیگر تر ها صرفاً یک ا گو خنثا نبودند بلکر ا گرویا بودنرد
ک ب صورت فعال از همفکران خویش حمایت سیاسا و دیرلماتیرک هراکردنرد و آنران را در
ت،ابل با رقبا شان آشکارا ب رسمیت هاشناخ ند.
در تاوالت هصر هم همیا هسیر طا شد .اخوان ا مسلمیا ب عنوان یکا از باساب ،تریا و
تأثیرگذارتریا نیروها ج ان اسال در هصر ک ح ا ب نوعا پردر هعنرو حرزب عردا ت و
توسع نیز هاسوب هاشد باعث شد ترکی بدون هی درنگا در صف هخا ران هبرار قررار
گیرد .اخوان ا مسلمیا نیرو همفکر و س رگا بود کر در صرورت پیرروز هراتوانسرت در
ت،ویت و هشروعیتبخشا هدل اسال ترکا و ایجاد ائ الفا هشروع و ه ،در در هنط ،و ج ان
تأثیرگذار باشد .رواب اند

تجار و رقابت اس راتژیک ترکی و هصر هزید برر علرت برود ترا

اردوغان در همان شروع اع راضرات برا سررزنش هبرار خواسر ار اسر ع ا او شرود .بعرد از
برکنار هبار

س ر عبداهلل گل ب هصر و دیدار او با هسئو یا حکوهت ان ،ا ا و هرشد اخوان

ا مسلمیا هامد بدیع د یلا بر حمایت قاطع تر ها از وضعیت جدیرد برود .در اداهر سر ر
اردوغان ب قاهره ایا حمایت را تکمیل کرد و ناه داوود اوغلو ب احمد ابوا غیم وزیر خارجر
هصر در حمایت از ان،الب هصر ب آن رسمیت علنا بخشید.
روزناه زهان چا

اس انبول ب قول از جمال ناصر سخنگو اخروان نوشرت کر اخروان

خواهان تأسیو حکوهت اسالها نیست بلک خواهان ایجاد نظاها دهوکراتیک با هردل ترکیر
است .حمایتها اق صاد و تبلیغاتا ترکی از اخوان در ان خابات بعد هصر ن،ش بارز در
پیروز ایا جریان داشت .در کنار هشروعیت و هابوبیت هردل ترکرا در هیران اخرواناهرا
هصر وجود جاهع هدنا قو تر و ساخ ار اج مراعا هردرنترر نسربت بر یبرا یرا یمرا بر
اهیدوار تر ها برا در

هدلشان و ن ادین شدن آن در هصر هاافرزود ( Kassem, 2013:

 .)68-74ا ب نباید از عاهل اخوان در تعییا ج تگیر ترکی نسربت بر وقرایع ج ران عررب
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غ لت ورزید .در واقع در هر کشرور کر اخرواناهرا از قردرت بیشر ر برخروردار بودنرد
سیاستها اردوغان نسبت ب آن کشورها در راسر ا تغییرر وضرع هوجرود برود و برا عکو.
کمیت و کی یت نیروها اخوان پایگاه حمای ا بود ک اردوغان ه رأثر از آن سیاسرت خرویش
در باب تاوالت ج ان عرب در کشورها هخ لف را تنظیم هاکرد.
وقایع تونو و هصر نشان بارز از تغییرر سیاسرا عمردها برود .فعرالگرایرا سیاسرا و
دیرلماتیک تر ها در قبال ایا دو کشور هرچند قدها فراتر از باطرفا هدل ا ا بخشا بود و
نشان از فعا یت پویا آنها برا ن ادین ساخ ا هدل هورد نظرشان هاسوب هاشرد اهرا ایرا
عمل و فعا یت در کشورهایا رو داده ک تر ها ن تن ا از وجود همفکران هنسرجم خرویش
در آنها و ساخ ار اج ماعا پیشرو ایا کشورها هطمئا بودند بلک از هشروعیت هدل خرویش
در ایا کشورها آگاها داش ند .از ایا رو فشار سیاسا یا نظاها برا تامیرل ا گرو از جانرب
تر ها وجود نداشت بلک بر خال
خارج شدند و جب

گذش

تر ها از حا ت براطرفرا و ا گوبرودن صرر

خویش را آشکارا ان خاب کردند و ح ا با بعضا از دول فراتر از ا گرو

ب ص ر رساندن تنشها با ج ان پیراهون در حمایرت از نیروهرا هرمفکرر خرویش درگیرر
سیاسا و دیرلماتیک پیدا کردند .در هجموع هدل فعالگرایا غیراجبارآهیز هب نا بر حمایرت و
هشروعیت و با ج تگیر خا

ارزشا و در قا با سیاسا دیرلماتیک و تا حرد اق صراد

عمل هاکرد در حا ا ک هدل ا ا بخش هرچند ب دنبال هشروعیت است اها بر پایگراههرا
حمای ا توج نداشت؛ ج تگیر اش ارزشهاور نبود؛ قائل ب براطرفرا و عرد هداخلر در
اهور داخلا دیگران بود؛ ب درگیرها سیاسا و دیرلماتیک ورود نماکرد و از گس رش روابر
و دیرلماسا سازنده و همگرا ب ره هابرد.

 .2تحوالت سوریه و مدل فعالگرایی اجبارآمیز
با شروع و تداو باران در سوری دوران جدید در سیاست داخلا و خرارجا ترکیر شرکل
گرفت ک نوعا گرذار از تیرپ ایردهآل نوعثمراناگرایرا برود .از ایرا دوران بر عنروان هردل
فعالگرایا اجبارآهیز نا هابریم .آغاز ایا هدل ب هعنا اهاا هدلهرا پیشریا نبرود زیررا
همزهان در ن،اطا دیگر هر یک از هدلها هزبور ب حیات خویش اداه هادادنرد .در واقرع
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باران سوری سبب شد تر ها ا گو نویا و ه اوتا را ب ا گوها پیشیا اضاف کننرد .ایرا
ا گو نویا هم همان هد

پیشیا یعنرا تکثیرر ا گرو حکروه ا ترکرا در سروری اهرا برا

رویکرد ه اوت را دنبال هاکند .با شروع باران در سوری اب دا تر ها در همان قا ب هردل
ا ا بخش سعا کردند ب ایا باران بنگرند .آنها هوضوع سوری را هوضوع داخلرا دانسر و
با وضعیت هوجود در سوری و حکوهت رسرما آن هشرکلا نداشر ند و حمرای ا از نیروهرا
هع رض سور نکردند .ا ب در کنار ایا ج تگیر

آنهرا توصری هرا دوسر ان ا بر اسرد

کردند .اردوغان در هالقات سال  23۹۹خویش در حلرب بر اسرد توصری کررد برا هسرئو یت
شخصا خویش ب سمت اصالحات داخلا حرکت کند و از کاربرد خشرونت علیر هع رضریا
بررهیزد؛ زیرا همکا است داهن باران سببساز خأل قدرت در سوری و هشکالت ناشرا از آن
برا ترکی شود.
در واقع تر ها سعا داش ند از طریرق حکوهرت رسرما و قرانونا سروری حرکرتهرا
اصالحا را برا انطباق با هردل خرویش شرروع کننرد ) .(Mahfudah, 2012: 28بارران در
سوری هاتوانست باعث پیاهردها هن را در حروزههرا اق صراد

کردهرا آورگران تروازن

هنط ،ا و آینده باران آب و از سر گیر تنشها بر سر هاتا ک ب تازگا ترکی و سوری در
هورد آن ب تواف،اتا دست یاف بودند شود .از ایا رو ترر هرا در اب ردا از وضرعیت رسرما
هوجود همراه با اصالحاتا از باال دفاع کردند .با رد درخواست تر ها ترکیر هوضرع خرود را
تغییر داد .در واقع در ایا هرحل دیگر تر ها اهید بر اسرد بررا انطبراق برا سیاسرتهرا
خویش نداش ند و توسع داهن باران را با توج ب ترکیب جمعی ا و هذهبا و همینیا هنرافع
بازیگران هخ لف در سوری پیشبینا هاکردند .ب همیا د یل بود ک اردوغان از همان اب ردا از
شکلگیر دو ت شکستخورده در سوری با وجود  933کیلوه ر هرز هشر ر نگرران برود .از
اوایل ژوئا  23۹۹تر ها ب صراحت ات اقات سوری را غیرانسانا دانس و در نواهبر  23۹۹ب
صورت آشکار خواس ار کنارهگیر اسد از قدرت شردند ) .(Mahfudah, 2012: 29-32ایرا
هرحل را هاتوان هرحل فعالگرایا غیراجبارآهیز در سیاست خارجا ترکی نسربت بر سروری
دانست ب ایا د یل ک ایا کشور از هوضرع براطرفرا خرارج شرد و بر حمایرت سیاسرا و
دیرلماتیک از نیروها هخا ف پرداخت.
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هجاورت جغرافیایا هزید بر علت شد تا حمایرتهرا سیاسرا شرکل ه راوتا بر خرود
بگیرند .تر ها در ایا هرحل ب نیروها اخوانا همفکر خویش ک دارا پیشرین تراریخا در
هبارزات سیاسا سوری بودند اهیدوار بودند غافل از آنک اخوان سوری بعد از سررکوب سرال
 ۹۱92از ااظ سازهانا و تشکیالتا کراهالً فروپاشریده برود و از پایگراه اج مراعا هنسرجم و
هدرنا برخوردار نبود .در پرتو ایا غ لت سیاسا تر ها ب هیزبان جریانها هخا ف سرور
تبدیل شدند و چندیا هیئت هخا ف در ترکی سکنا گزیدند .در آوریل  23۹2دوهیا اجرال
دوس ان سوری با حمایت سیاسا تبلیغاتا و اق صاد ترکی در اس انبول برگزار شد و تر هرا
رسماً ب نزدیکتریا حاها گرروههرا هع ررض سرور تبردیل شردند .در ایرا دوره زهرانا
گروههایا هانند شورا هلا سوری ارتش آزاد بخش سوری اخوان سوری کردهرا و کمی ر
هماهنگا سوری در کنار جمعا فعال از ج اد ها نزدیک ب ا ،اعده از هخا یا اصلا دو ت
بودند .ب جز س هورد آخر سایر گروهها رواب نزدیک و کاهالً دوس ان ا با تر ها داش ند.
شورا هلا سوری ک سازهانا چ رگون ه شکل از اخواناها تبعیرد
دهشق کمی هماهنگا هلا کمیسیون ان،الب سروری کردهرا هخرا ف

اعضرا اعالهیر
 . .و رهبرران

طوایف بود در سال  23۹۹بر رهبرر برهران غلیرون و برا همکرار و همراهنگا ترکیر در
اس انبول شکل گرفت .ایا شورا در نشست دوس ان سوری در اس انبول ب عنوان نماینده قانونا
سوری ب رسمیت شناخ شرد .ارترش آزاد سروری هرم در ژوئیر  23۹2و برا حمایرت قطرر
عربس ان و ترکی با رهبر ریاض االسعد شکل گرفت .ایرا دو نیررو در کنرار هیئرت عمروها
ان،الب سوری و بدن رسما اخوان از نزدیکتریا بازیگران هورد حمایرت ترکیر بودنرد؛ کر
تر ها از ااظ سیاسا اق صاد و دیرلماتیرک از آنهرا حمایرت هراکردنرد .ایرا برازیگران
اهیدها همفکر ترکی برا تکثیر هدل حکوه اشان در سوری بعد از اسد بودند و تر هرا در
ایا هرحل در قا رب هردل فعرالگرایرا غیراجبرارآهیرز صرراح اً از آنهرا حمایرت هراکردنرد
( )Hinnebusch, 2015: 17-20اها اوضاع سوری و هیزان بازیگران و نیروها دخیرل در آن
بسیار پیییدهتر از آن بود ک تر ها و نیروها هرمفکرشران بر راح را فراینرد سیاسرا را در
دست بگیرند .از ایا رو آنها هجبور بودند در تطبیق با شرای نویا پا را از هردلهرا سرابق
خویش فراتر ن ند و بار دیگر هدل نوعثماناگرایا را از تیپ ایدهآل خود دورتر کنند .همینیا
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تاوالت داخلا ترکی از  23۹0ب بعد در ایجاد چا ش برا ایا تیپ ایردهآل بسریار تأثیرگرذار
بود .عواهلا همیون درگیر ایران و روسی در جن

سوری شکلگیرر داعرش در سروری

تنشها داخلا قضایا و ها ا بیا اردوغان و هخا انش درگیر با کردها در داخل تغییرات
در هصر گس رش تنش با اسرائیل و شکل گیر فدرا یسم در کردس ان سوری از عواهل اصرلا
تغییر در هدل هداخل ترکی و دور از تیپ ایردهآل نوعثمراناگرر هاسروب هراشروند .برا
حمایت هس ،یم و علنا ترکی از نیروها هخا ف سوری سیاست ب ص ر رساندن هشکالت با
همسایگان و سیاست دیرلماسا سازنده با ج ان خارج دچار اخ الل شد .ه أثر از سیاست نویا
ترکی در سوری تنش تر ها با ایران و روسی و ح ا عراق بر عنروان ه اردیا سروری براال
گرفت و ایا بر خال

سیاستها پیشیا ترکیر برود .ورود داعرش بر سروری در  9آوریرل

 23۹0ب تضعیف و ت،ابل نیروها همفکر ترکی با ایا جریان در سوری هنجر شد.
داعش ن تن ا در ت،ابل با جب

ا ،اعده در سوری قرار گرفت بلک هم نیروها هع ردل و

سکوالر یا اسالها اخوانا را هم در ت،ابل با خود هادید و ایا یعنا پایان رویا تر ها بررا
سوری ؛ زیرا داعش با تصر

بیش از نیما از خا سوری هم جریانها هخا ف دیگر را بر

انزوا کشاند و سبب گسست در هبارزه هنسجم علی حکوهت سوری شد .در ه،ابل داعش تن را
کردها ایس ادند ک ایا هم بر پیییدگا سیاست تر ها در قبال سوری افزود زیرا آنها هرم در
جب

هخا ف ترکی قرار داش ند .کردها برا اعرال نظرا خودهردیری ا در نرواهبر  23۹0در سر

کان ون جزیره کوبانا و ع ریا و در اداه با ایجاد نظا فدرال فدراسیون شمال سروری در ۹7
هار

 23۹2و حذ

کان ونها بیش از پیش سیاست تر ها در سوری را ب چا ش کشریده و

خطرات اهنی ا برا سیاست داخلا ترکی را هم یادآور هاکردند .همینیا هبرارزه آنهرا در
کوبانا بر ضد داعش و سیاست هعلق و هب م ترکی در قبال ایا تراژد

بیش از پیش ترر هرا

را در هظان ات ا قرار داد .گس رش تنشها با اسرائیل و هعلقهاندن پیوندها اسر راتژیکشران
در کنار برکنار هرسا در کودتا  0ژوئی  23۹0و حذ

اخوان از سیاسرت و اج مراع هصرر

توس ا سیسا و جناح سکوالر و برآهدن نیروها هخرا ف در هصرر بریش از پریش سیاسرت
کاهش تنشها در خارج را با چا ش هواج ساخت.
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پرونده عراق و تعارضها بر سر سیاستها انرژ ترکی در کردسر ان عرراق و هخا رت
دو ت هرکز عراق با آن شاهد دیگر بر اخ الل در تیپ ایدهآل نوعثماناگرایا بود .در کنار
ایا چا شها هداخل گرایا آشکار ترکی در عراق با ورود  ۹03نیرو ارتش و  ۹2تانرک ایرا
کشور در دساهبر  23۹0ب خرا عرراق و اسر ،رار آن را در بعشری ،هوصرل نشرانا دیگرر از
دورشدن از تیپ ایدهآل نوعثماناگرایا بود .فراتر از تعاهالت غیردوس ان با ایران در ایرا دوره
و جن

نیاب ا آنها در سوری ایا ورود نظاها روسی ب باران سوری بود ک ترر هرا را بر

شدت هرعوب ساخت .در کنار درگیرها هوایا بیا سوری و ترکی در ایا دوره و سررنگونا
ه ،ابل هواپیماها یکدیگر هاجرا س،وط هواپیما روسی توس ترکی ابعاد گس ردهتر بر
خود گرفت .سرنگونا سوخو  24روسی توس ترکی در  24نواهبر  23۹0در ت،ابرل برا تیرپ
ایدهآل نوعثماناگرایا بود و رواب سیاسا اق صاد و نظاها ترکی را با رو هرا بر بارران
کشاند؛ ب گون ا ک ح ا اح مال وقروع جنر

بزرگرا دور از ان ظرار نبرود .در همریا دوره

نیروها همفکر اردوغان در ان خابات ترونو هرم در ان خابرات پار مرانا براز را بر رقبرا
سکوالر خویش باخ ند .همر ایرا ات اقرات در حروزه خرارجا نشرانا برر شکسرت سیاسرت
نوعثماناگرایا سازنده در رواب خارجا بود.
در داخل نیز اوضاع ب ر از ایا نبود .در همیا دوره هرچند ترا حرد زیراد پرروژه صرلح
کرد پیشرفت کرد و ح ا در سال  23۹0آتشبو بیا دو طر

پذیرف شد و پیرا نروروز

اوجاالن نوید روزها ب ر برا تعاهل کردها و تر ها را هاداد اها ایا وضرعیت هوقرت و
گذرا بود .اهید ناشا از ان خابات ریاست جم ور و ن ایج آن ک در آن صالحا دیا دهیرتراش
رهبر حزب هوکراتیک خلق با گذر از حد نصاب  ۹3درصد نوید روزها تابناکا برا کردهرا
را هاداد با ان خابات پار مانا ژوئا  23۹0ت،ویت شد و کردها بررا او ریا برار توانسر ند در
تاریخ سیاسا ترکی هدرن ب عنوان حزب سیاسا برا کسرب  ۹0درصرد آرا شررای الز بررا
ورود ب پار مان را کسب کنند ) .(Bezci, 2015: 123-124ایا ن یج در کنار آتشبو پیشیا
و پیا نوروز اوجاالن هاتوانست نوید روزها خوبا برا ترکیب گ مان واگرا کرد در
گ مان نوعثماناگرایا را بدهد اها هسئل ایا بود ک خود گ مان نوعثماناگرایرا بر دالیرل
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دیگر دچار چا ش شده بود .حزب عدا ت و توسع در ایا ان خابات برا او ریا برار بعرد از
سال  2332قادر نبود ب تن ایا ب تشکیل دو ت دست بزند و نیازهند ائ ال

بود.

از سو دیگر درست در همیا زهان بود ک اردوغان ب هجلرو و دو را یرکدسرت یرا
همفکر برا انجا تغییرات هورد نظر خویش در قانون اساسا بررا تغییرر سیسر م حکروه ا
ترکی نیاز داشت .سیاستها اردوغان در  0سال گذش چ در عرص داخلا و چ در عرص
خارجا بازیگران هخ لف را از او دور ساخ بود .از ایا رو و ب شو سیاسا نیراز داشرت
تا بار دیگر آراء خود را از  4۹درصد تا هیزان هطلوب ارت،ا دهرد .در ایرا هیران او ائر ال

برا

سایریا را نرذیرفت و در عوض قائل ب برگزار ان خابات هجدد در اول نرواهبر برود .در ایرا
بازه زهانا او هاتوانست با سیاستها ایذایا شرای الز برا پیروز ه یرا سرازد .در ایرا
هیان دو سیاست خا

هاتوانست در دو عرص داخلا و خارجا او را با اقبال روبر رو کنرد.

در عرص داخلا عد حمایت کردها از او حوادث ش ر سورچ و عملکرد بد
حادث ب ان الز را ب او داد تا با شروع هجدد حمالت ارتش ب

 . .در ایا

 . .در  24ژوئیر 23۹0

آتشبو و پروژه صلح را عمالً ب فراهوشا بسررد و با تاریک هجدد ناسیونا یستها ترکرا
و جذب آنها ب سو خویش و اعرال حا رت فروقا عراده در هنراطق کردنشریا و بارران در
وضعیت اق صاد آنها با دورکردنشان از صندوق رأ

ان خابات اول نواهبر را ب ن ع خویش

خاتم دهد.
همینیا ب د یل اینک در عرص خارجا ب حمایت از داعش در سوری ه م شده بود در
ایا دوره ب نمایشها ضد داعشرا رو آورد ترا ضرما کسرب هشرروعیت بریاا مللرا در
اقداهاتش بر ضد کردها هخا ان سیاستهایش در سوری را هجدداً ب سو خود جلرب کنرد.
از ایا رو ایا سیاست هم ب واگرایا بیش ر گ مان کرد هنجر شد و نوعثماناگرایا را بیش
از پریش از تیرپ ایردهآل خرود دور سراخت .کردهرا تن را هخا ران داخلرا اردوغران نبودنررد.
اق دارگرایا اردوغانا هخا یا بسیار داشت ک ایا هخا تهرا در سرال  23۹0در دو حادثر
رونمایا شد .حادث اول درگیر هرا پرار گرز در  2۱هرا 23۹0برود کر گسر ردهترریا
درگیر ها در ترکی بعد از ب قدرت رسیدن حزب عردا ت و توسرع و برر ضرد اق ردارگرایا
اردوغان بود .درگیر ها دیگر در جریان پرونده فساد ها ا وزرا بازرگانان و افراد نزدیک بر
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اردوغان در  ۹7تا  20دساهبر  23۹0رو داد ک ب نا پرونردههرا  ۹7و  20دسراهبر هشر ور
شدند .ریش ایا پرونده ب اخ الفات اردوغان و جریان هنسوب او با جریان گو ا یرا بر قرول
اردوغان دو ت هواز برهاگشت.
هخا ت گو ا با دیرلماسا هخرب اردوغران نسربت بر اسررائیل و بیشر ر از آن هخا رت
گو ناها با هذاکرات هس ،یم اردوغان با اوجاالن و

. .

سرآغاز اخ ال

بیا ایا ه اردیا

بود تا جایا ک جریان گو ا ک بر سیس م قضایا هسل شده برود در سرال  23۹2و از طریرق
دادس ان وابس ب خود یعنا صدرا دیا ساریکایا پنج ن ر از ه،اهات ارشد اهنی را و از جملر
هاکان فیدان را ب خاطر ایا هذاکرات احضار کرد ک هوجب خشم اردوغان شد .از سو دیگر
هصوب دو ت در راس ا باطلکردن هجوز هردار
افشاگر روزناه طر

خصوصرا وابسر بر گرو ا و همینریا

ه،ابل در باب سند هربوط ب سال  2334ک در آن اردوغان و دو ش

ب ضدیت با گو ا ه م شده بودند شکا

بیا آنها را بیش ر کرد .در واقع اصالحات هربروط

ب قانون اساسا در سال  23۹2سببساز سلط بیش ر گو ناها بر سیس م قضایا و پلیو شرد و
پیاهد آن ب چا ش کشاندن اردوغان در پروندهها فساد ها ا بود؛ هرچند اردوغان هم با انجا
تص ی هایا در نیرو پلیو از قدرت جریان گو ا کاست و ح ا از دس گیر نیروها فاسرد
ها ا نزدیک ب خود جلوگیر کرد ) .(Ozbudun, 2014: 155-160در هجموع ایا اخر ال
در ایا بازه زهانا نمود دیگر از تضعیف تیپ ایردهآل نوعثمراناگرایرا برود کر بر تردریج
خاصیت ترکیبکنندگا خویش را از دسرت هراداد و نیروهرا هرچر بیشر ر از آن فاصرل
هاگرف ند.
سیاستها اردوغران در هوضروع سروری و هواضرع اق دارگرایانر اش در حروزه داخلرا
نوعثماناگرایا را در داخل با باران روب رو ساخت .اردوغان فراتر از حمایتهرا سیاسرا و
دیرلماتیک از نیروها هخا ف در سوری ب اقداهات دیگر دست زد ک بیرانگرر تمایرل و
ب تثبیت نظا سیاسا هطلوب خویش در ایا کشور ب هر قیم ا برود .بر هخا ران اسرد حرق
عبور و هرور سرزهینا اعطا کرد؛ در دادن سالح ب آنها فعرال برود؛ از زخمراهرا آنهرا در
بیمارس انها هرز خویش هراقبت هاکرد؛ در ان ،ال شب نظاهیان خارجا بر سروری از هررز
ترکی فعاالن عمل کر؛ در ائ ال ها خارجا بر ضد رژیم سوری و ه اردینش حضرور فعرال
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داشت؛ از ایجاد هناطق اها و پرواز همنوع برا همفکرانش در سوری حمایت کررد و برر ضرد
نیروها بوها هخا ف خویش ح ا رویکردها غیرانسانا را هم دنبال نمود .زهانا هم کر از
ایا اقداهات ب ره ا نبرد بر درگیرر هسر ،یم نظراها برا نیروهرا هروایا سروری و روسری
پرداخت .دو ت ترکی چون از قدرت همفکران خود در سوری نااهید شد ایا بار ب داعش بر
عنوان نیرو جایگزیا رو آورد و ن تن ا حمایتهرا فروق را از آنهرا اداهر داد بلکر بر
خریدار ن ت از داعش برا ت،ویت بنی ها ا آنها هرم دسرت زد؛ ح را هع رضریا بر ایرا
جریان ک دارا اسناد هس د ا در قبال دادن اسلا ب داعش و خرید ن ت از داعرش از سرو
ترکی بودند را نیز زندانا و شکنج کرد.
جان دوندار و ار گول دو روزناه نگار بودند ک ب ایا ات ا بازداشرت شردند .حضرور
 033نظاها تر و  ۹2خودرو زرها و  2تانک در سوری در اردیب شت  ۱0ب ب ان ح اظت
از ه،بره شاه سلیمان در کاراکوزا

از دیگر هوارد هداخل فعال و غیرقانونا تر ها در سروری

بود ) .(Hinnebusch, 2015: 17حمایت از داعش اهرها برا ب چا ش کشیدن اسرد برود و
قطعاً تر ها ب هدل حکوه ا آنها برا آینده سیاسا سوری دل نبس بودند و صرفاً ب عنوان
نیرو هثب ا برا شکست اسد ب آنها هانگریس ند تا در آینده بار دیگر نیروها همفکر اهرا
کمحجمشان در بس ر هناسب ت،ویرت شروند .ا ب ر حمرالت داعرش بر فرودگراه اسر انبول و
سیاست داعش نسبت ب تخریب ه،بره شراه سرلیمان نشران داد ت،ویرت داعرش هاننرد پرتراب
بوهرنگا است ک در اداه هدفا جز خود پرتابکننده را نماشناسد.
ایا دوره در واقرع دوران شکسرت در هرر دو عرصر داخلرا و خرارجا بررا سیاسرت
نوعثماناگرایا و تیپ ایدهآل آن بود .در ایا دوره تر ها از سیاست ا را بخشرا و حمایرت
سیاسررا و دیرلماتیررک ب ر هرردل دخا ررت نظرراها و حمایررت نظرراها گررا ن ادنررد و گ مرران
نوعثماناگرایا را ب باران کشاندند .ایا باران چنان در گ مانها داخلا ترکی نمرود پیردا
کرد ک ن تن ا آن ترکیب ایدهآل قبلا را دچار گسست نمرود و سرکوالرها جم رور خلرق و
پانتر ها حرکت هلا و کردها دهوکراتیک خلرق و

 . .از آن فاصرل گرف نرد بلکر

ح ا سبب باران در خود حزب عدا ت و توسع شد تا جایا ک فراتر از اخ الفات با گرو ا
تئوریسیا ایا جریان یعنا داود اوغلو بعد از  23هراه از پسرت نخسرتوزیرر اسر ع ا داد و
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اردوغان را ب د یل اخ الفات عمیق با او در هوضوعات ه م سیاسرت داخلرا و خرارجا رهرا
کرد .در واقع ایا دوران دوران ضعف شدید اردوغان و جریران حراها اوسرت کر بر شرو
سیاسا دیگر برا ب،ا و ت،ویت نیاز داشت.

 .3مدل جوانک ترسو
شروع ایا ا گو در سیاست خارجا و داخلا ترکی پیاهد سیاستهایا است ک ترکی در هردل
پیشیا پیگیر کرده بود و سعا داشت با تبر جس ا از آنهرا خرود را از پیاهردها هن را آن
کند .در عرص داخلرا تضراد عمیرق ایجادشرده بریا حرزب حراکم و سرایر احرزاب

خال

اپوزیسیون ک بر سر اق دارگرایا و آرهانگرایا اردوغان در عرص سیاست داخلرا و خرارجا
ایجاد شده بود و در عد ائ ال

بیا آنها بعد از ان خابرات ژوئرا  23۹0ظراهر شرد در کنرار

ان جارها پادرپا در ترکی از سو داعش و سایر هعارضریا هرب مهانردن پرروژه صرلح برا
کردها باران در اق صاد ترکی و نبرد با ه ادیا ساب،ا چون جریان گو ا و ظ ور اخ ال

در

درون حزب عدا ت و توسع با اس ع ا داوود اوغلو و در عرص خارجا شکست در سروری
و باران در رواب ترکی با روسی ایران و عراق از یک سو و اخ ال

بر سرر آینرده سروری و

هوضوع کردها سوری با ه ادیا خویش در ناتو از پیاهردها هن را سیاسرت ترکیر در هردل
پیشیا بود ک ایا کشور را ب تعلیق طرحها گذش و حرکت در هسیر جدید واداشت.
بعد از ان خابات ژوئا  23۹0و قبل از انجا کودتا اردوغان سیاستهایا را در دس ور کرار
خود قرار داد ک او را هانند همان جوانک ترسویا نشان هاداد ک در تئور باز ها در ت،ابرل
با رقیب خویش ک با سرعت از روب رو ب او نزدیک هاشرود کرم آورده و از هسریر خرویش
هنار

هاشود .در ایا زهان او ب وضعی ا نیاز داشت ترا برا ح رم جایگراه خرویش ب وانرد

سیاستهایش را تغییر دهد و در اداه با ه ندسا هطلوب سیاسا -اج ماعا هوانع آرهانهرا
پیشیا خود را از سر راه بردارد .در او یا هرحل برا دستیابا هجدد ب پیروز در ان خابات
نواهبر از حادث ش ر سورچ ب ره برد و در حرک ا سیاسا بر خال
ترور داعش و

طرحها پیشیا هبارزه برا

 . .را در دس ور کار قرار داد و ب هر دو گروه اعالن جن

از پایگاه اینجر یک برا جن

داد .ب اسر اده

بر علیر داعرش نیرز رضرایت داد کر نروعا تبرر جسر ا از

سیاستها پیشریا برود .در کنرار ایرا اقرداهات و در قا رب هردل جوانرک ترسرو اردوغران
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آرهانگرایا خویش در حوزه سیاست خارجا را هم در چ ار هاور تغییر داد .در هرحلر اول
ب عاد ساز رواب با اسرائیل ح ا بدون برآوردهشدن شروطش پرداخت کر از سرال 23۹3
قطع شده بود.
در هاور دو در ناه ا ب صورت رسما از روسی بابرت سراق نمرودن هواپیمرا ایرا
کشور عذرخواها کرد و حاضر ب پرداخت خسارت شد .در سوهیا هاور تر هرا برا اعرالن
جن

ب داعش و همکار بیش ر با جب

نیروها نزدیک ب ایا کشور در جن

نراتو در جنر

علیر ایرا گرروه و در شررایطا کر

داخلا سوری بسیار از هواضع خود را از دسرت داده

بودند از بیانات سیاسا هنعطفتر در قبرال سروری و اسرد ب رره بردنرد و در هوضرع نسرب اً
باطرفا در قبال اسد قرار گرف ند .در هاور چ ار آنها سیاستها ه عارض پیشیا در قبال
کردها سوری را تا حد کنار ن ادند و ح ا با ایجاد فدراسیون شمال سوری از سو کردهرا
با شدت گذش هخا ت نکردند و تا حد زیاد ب هواضع آهریکا در قبال کردها نزدیک شدند؛
هرچنررد دارا خطرروط قرهررز بودنررد .همینرریا سررعا کردنررد در تعرراهالت دیرلماتیررک
هماهنگاها بیش ر با ایران در هوضوع سوری داش باشند و تا حد زیاد از جب

عربس ان

در سوری فاصل گرف ند.
هجموع هوارد فوق نشان از بازنگر اساسا در سیاستها پیشیا ترکی در حوزه خارجا
و در راسر ا تررنشزدایررا داشررت .ایررا تررنشزدایررا هرچنررد از بازگشررت بر سیاسررتهررا
نوعثماناگرایا تیپ ایدهآل حکایت داشت اها ن از ترکی ا گو و قدرتمند بلک بیش ر از ترکی
پشیمان و ضعیف حکایت هاکرد ک دوباره باید ساخ مان نوعثماناگرایا را از نو بنا هراکررد؛
تا دوباره در همان جایگاه کشور قابل اع ماد باطرر

هیرانجا و باثبرات تیرپ ایردهآل قررار

بگیرد اها نوعثماناگرایا آنگون گ ر شرد ترکیبرا از سیاسرتهرا در دو عرصر داخلرا و
خارجا است و تا زهانا ک بعد داخلا آن سازهان نیابد ب تیپ ایدهآل خویش نخواهد رسرید
و ات اقاً ترکی درست در ن،ط ا قرار گرف بود ک بارانها داخلرا ثبرات آن را بر چرا ش
کشیده بودند و احیا نوعثماناگرایا را با چا ش هواج ساخ بودند .نیروها هخا ف داخلا
از احزاب اپوزیسیون گرف تا دو ت هواز

جریانها هعارض کرد چپها ناراضا طب،ر

انحراف از نوعثمانیگرایی و کودتا در ترکیه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 95

ه وس دچار باران جاهع هدنا و نیروها جدااف اده حزب عدا ت و توسع دیگر ب راح را
کنار اردوغان قرار نماگرف ند و ب سیاستها او رو خوش نشان نمادادند.
از سو دیگر ثبات سیاسا وضعیت اهنی ا و رشد اق صاد هم ب شدت هخ ل شده برود
و هر یک از نیروها داخلا گوش ا از باران فوق را هدایت هاکرد .خرود اردوغران هرم برا
ایجاد ت،ابل با داعش و

 . .ب اهنی اکردن اوضاع و قردرتیرابا بریش از پریش ارترش و

سیس م قضایا کمک هاکرد .ساخ ارهایا ک خود نوعا هانع با ،وه بوروکراتیرک بودنرد و بر
د یل هاهیت نیروهایشان با اردوغان و سیاستها او آشکارا زاوی داش ند.

ج .کودتا در ترکیه
در شرایطا ک در صان داخلا اهید ب تجدید نوعثمراناگرایرا نبرود ناگ ران کودترا ۹0
ژوئی همگان را شگ تزده کرد .در هدت کوتاها اخبار از س،وط اس انبول و آنکرارا و هراکرز
حسا

نظاها اطالعاتا و رسان ا حکایت داشت و ارتش در بیان ا رسما پایان حکوهرت

اردوغان را برا کمک ب دهوکراسا و ح،وق بشر اعال کرد اها از اردوغران خبرر نبرود ترا
اینک از طریق شبک ها اج ماعا ظاهر شد و از هرد خواسرت بررا نجرات دهوکراسرا بر
خیابانها بریزند .کودتایا ک از ساعت  2۹شب شروع شده بود صبح نشده بود ک طلیع هرا
شکس ش آشکار گردید و اردوغان پیروزهندان در اس انبول در نشست خبرر شررکت نمرود و
شکست کودتا را اعال کرد .اب ا ها زیاد در هورد هاهیت ایا کودتا وجود دارد .گروها آن
را حرک ا نمایشا از سو اردوغان هاداننرد کر بررا ه ندسرا سیاسرا -اج مراعا بعرد از
ان خابات طرحریز شده است .گروها دیگر آن را پروژها خارجا در همکار برا هخرا یا
داخلا هادانند کر هردفش برکنرار دو را اسرت کر اق ردارگرایااش در حروزه داخلرا و
آرهانگرایااش در حوزه خارجا هنافع هر دو طیف را ب خطر انداخ است.
گروه سوها هم وجود دارند ک کودترا را فراینرد داخلرا ه رأثر از رونردها سیاسرا و
بارانها اج ماعا اخیر در ترکی هادانند ک ب صورت خودجوش و در ت،ابل با آنها شکل
گرف است .از نظر گروه سو کودتاها پیشیا در ترکی هانند کودتاها ۹۱93 ۹۱7۹ ۹۱23
و  ۹۱۱7در شرایطا شکل گرف نرد کر عمرق باررانهرا سیاسرا و اج مراعا ترکیر نصرف
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بارانها اهروز هم نبود و از ایا رو کودتا با توج ب ذهنیت تراریخا هوجرود در ترکیر در
چنیا شرایطا چیز بعید و دور از ان ظار نبود .نوش ار حاضر ب ترکیبا از هر س تالیل فروق
اع ،اد دارد زیرا با توج ب حجم بارانهایا ک در  ۹0ژوئی ترکی را در بر گرف بودند هم
طر ها هذکور ب یک کودتا و شو سیاسا احسا

نیاز هاکردند و برداشرتشران آن برود

ک هاتوانند از هنافع ه أثر از کودتا ب ب ریا شیوه ب رههند شوند .در واقع از نظر ایرا نوشر ار
انارا ها هم د از هدل ایدهآل نوعثماناگرایا بعد از تاوالت ج ان عرب ترا زهران کودترا
بس رها الز و ضرور برا کودتا را شکل دادند و ف ،کودترا هراتوانسرت برازیگران را از
بابست برهاند؛ هرچند جاهع هدنا ترکی تن ا شکستخورده ایا کودتا در هر شررایطا و برا
برتر هر بازیگر بود.
در قا ب هدل فعالگرایا اجبارآهیز بس رها کودتا آهاده شد و ه أثر از هدل جوانک ترسو
و تعارضات هوجود در آن ایا شرای ن ادین گردید .با تالیل گروه اول ک کودترا را نمرایش
هادانند نماتوان هخا ت زیاد کرد؛ هرچند نباید تکه غیره هم ب باران بنگرریم .اردوغران
آرهانگرا در هدل جوانک ترسو ب اردوغان واقعگرا تبدیل شده بود .او عمق بارانهایا را کر
ه أثر از سیاستها پیشیا خویش ایجاد کرده بود در کرده و سعا داشرت بر گونر ا بر
تیپ ایدهآل نوعثماناگرایا بازگردد .او هرچنرد در عرصر خرارجا سرعااش را کررد اهرا در
عرص داخلا با نیروها بوروکراتیک حزبا و هدنا زیاد هواج برود کر دیگرر حاضرر بر
تبعیت از او نبودند و او ب شرایطا نیاز داشت تا ایا هوانع را از بیا ببرد .تغییر ساخ ار تغییرر
ن رات و تغییر قوانیا ب ریا شرای را برا اردوغان ایجاد هراکررد و ایرا تن را در وضرعیت
فوقا عادها برا او قابلیت تا،ق داشت؛ وضرعی ا کر صررفاً از طریرق کودترا قابرل توجیر
هابود چیز ک نمون ها تاریخا آن با تجرب ا پیروزهندان ب او چراغ سبز نشان هادادند
اها اردوغان برا رسیدن ب ایا وضعیت ن تن ا ب کودتا بلک ب ضد کودترا هرم نیراز داشرت؛
چیز ک همان اهر ها برآهده از کودتا را ب او هاداد.
ایا همان سناریویا بود ک ب وقوع پیوست و اردوغان با ضردکودتا نر تن را کودترا را بر
هااق برد بلک توجی الز برا ه ندسا سیاسا -اج مراعا را هرم بر دسرت آورد .بعرد از
کودتا اردوغان قطعاً ب تغییر ساخ ارها قروانیا و ن ررات خواهرد پرداخرت .سراخ ار ارترش
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پلیو دس گاه قضایا سیس م آهوزشا سیس م اق صاد و ساخ ار رسان ا ترکی جزو او ریا
ساخ ارهایا هس ند ک هورد هجو او قرار گرف اند زیرا بیش ریا هانع را در گذشر بررا او
ایجاد کردهاند .او ارتش را در هر س بخش هروایا زهینرا و دریرایا تصر ی کررده اسرت .از
هجموع کل  023ژنرال هوجود در ارتش ترکی تا زهان نوش ا ایا نوش ار  ۹4۱ژنرال در هظران
ات ا قرار گرف ر انرد .همینریا  ۹3۱۱سررهن

 402درجر دار و  290ن رر از گرارد ریاسرت

جم ور دس گیر شدهاند .همینیا او گارد ریاسرت جم رور  2033ن رره را هنارل کررده و
فرهاندها ژاندارهر و گارد ساحلا را زیر نظرر وزارت کشرور قررار داده اسرت .اردوغران در
پرونده ارگااکا الئیکها را از ارتش تص ی کرد و اکنون شروع ب تص ی گو نیستهایا کرده
است ک در ارتش هخا ف هواضع او بودند.
همینیا در هرحل بعد سیس م قضایا را از قضاتا کر وابسر بر گرو ا و جریرانهرا
هخا ف دیگر بودند و در گذش هشکالتا برا او در پرونردها اهنی را و هرا ا ایجراد کررده
بودند تص ی کرد .برکنار  2۹قاضا نظاها و  700قاضا عاد در همیا راس ا برود .سیسر م
آهوزشا ک گو ا در ترکی و بیش از  73کشور دیگر ایجاد کرده را اردوغان الن زنبور هاداند.
از نظر او گو ا از طریق کادرهایا ک از نظا آهوزشا او بیرون هاآیند قصد تصر

قردرت

و ن رروذ در ن ادهررا قرردرت را دارد ) .(Taspinar, 2014: 57تعطیل را  ۹340هدرس ر ۹0
دانشگاه  294هؤسس خصوصا و  44۱خوابگاه دانشرجویا و نیرز اجبرار بر اسر ع ا ۹077
رئیو دانشگاه و ابطال هجروز کرار  2۹هرزار آهوزگرار و برکنرار  ۹0233کارهنرد آهروزش و
پرورش ترکی در راس ا ه،ابل با ایا الن زنبور بوده است .هجو بر جاهعر هردنا و حزبرا
ترکی هم همینان اداه دارد و تا ایا اظ  ۹2شبک تلویزیرونا  0سرایت خبرر

 20شربک

رادیویا  47روزناه  ۹0نشری  2۱هؤسس ۹۱اتاادی  ۹22۱هؤسسسر خیریر و  00هرکرز
درهانا تعطیل شده اند .همینیا  03فرهاندار  02برازر

 9777کارهنرد دو را  ۹2هشراور

ح،وقا  207ن ر کارهند نخستوزیر و  033ن ر دیگر در وزارت انرژ برکنار شدهاند .ایرا
آهارها تا زهان نوش ا ایا نوش ار است و ب اح مال زیاد ب حجم آنها افزوده خواهد شد.
در واقع اردوغان ه ندسا عظیم را برا برکنار هخا ان آغاز کرده و وضعیت فوقا عراده
 0هاه توجی الز برا تعد او ب سایر ساخ ارها را هم فراهم خواهد آورد .در هرحل بعرد
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احزاب هخا ف و قانون اساسا هاتوانند هورد نظرر باشرند .فضرا اهنی را در کنرار پوپو یسرم
برآهده از کودتا و هظلو نمایا اردوغان اح ماالً فرصت الز را ب او برا تغییر سیس م سیاسا
در آینده نزدیک هم خواهد داد .در واقع کودتا ن ت دید بلک فرص ا برا اردوغان بود ترا برا
هخا ان ب سیاستها خویش جاه عمل بروشاند؛ اها نروع عملکررد اردوغران در ایرا

حذ

هدت کوتاه نشان داد ک بازگشرت بر نوعثمراناگرایرا تیرپ ایردهآل در ایرا قا رب اهنی را و
ترسنا

در حا ا ک همینان کردها در حال هبارزهاند و جریانها هخا ف دیگر در بابسرت

اهنی ا و فضا رعبآور قرار گرف اند و اق صاد ترکی ب شدت دچار باران شده بسیار دور از
ذها است و چنیا شرایطا نماتواند بس ر برا تعاهل تساهل و ادغرا در حروزه داخلرا و
شکلدها ب آن تیپ ایدهآل ایجاد کند.
ذهنیت گروه دو در هورد کمک خارجا ب کودتاگران ک از سو اردوغان هطرح هاشود
نیز هاتواند دارا توجی باشد .او گو ناها را ب کودتا ه م هاکند؛ کسانا ک در بدن ارتش و
ساخ ار قضایا و پلیو ب شدت رخن کردهاند .در پرونده ارگااکا گو ناها دست براال را در
ارتش پیدا کردند و در اصالحات قانون اساسا  23۹2ب صورت بارز بر نظا قضایا و پلیو
هسل شدند ) .(Ozbudun, 2014: 164کی یت فرد ایرا افرراد و برآهردن آنهرا از سیسر م
آهوزشا گو ا چیز نیست ک نیاز ب هدار زیاد برا تأیید یا انکار داش باشرد و اصروالً
ایا افراد ه أثر از شایس گاها فرد و با همکرار خرود اردوغران در ایرا سراخ ارها ن روذ
کردند .هخا ت ایا گروه با سیاستها اردوغان در دس ور کارها هخ لف داخلا و خرارجا
هم بسیار بارز بوده است .نزدیکا آهریکا ب گو ا و سلط آن بر ساخ ار ارتش ترکی در قا رب
ناتو هم هبرها است .حضور گو ا در آهریکا و فعا یرت بریش از  ۹33هدرسر گرو ا در ایرا
کشور عمق نزدیکا او ب آهریکا را نشان هادهد .ترکی و آهریکا هم در تاوالت ج ان عررب
ب خصو

هصر و سوری و کردها چندان همرأ نبودند و نزدیکا اخیر ترکیر بر روسری و

ایران هم نماتواند در ایجاد شکا

هیان آنها باتأثیر باشد .از ایا رو هم گو ا و هم آهریکرا

دارا دالیل کافا برا برکنار اردوغان بودند.
در هورد اس دالل گروه سو هم حجم بارانها هوجود در ترکی در دو حروزه داخلرا و
خارجا دالیل کافا برا کودتا بودهاند .در حوزه داخلا از  2334بر بعرد اردوغران درصردد
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تضعیف ارتش بوده و ب تص ی ها چند در ارتش و پلیو دست زده است .از سو دیگرر
در سیاست ه عارضا با جن طلبا در هوضوع کردها و در حوزه سیاست خارجا ب ت،ویرت
بیش از پیش ارتش پلیو و سیس م قضایا کمک کرده است؛ زیرا هر نوع هاجراجویا داخلرا
و خارجا نظاها ب نیرو قو نظاها هم نیراز دارد .نارضرای ا در درون ارترش و قردرت در
حال افزایش آن در دوران اخیر شرایطا را ایجاد کرده تا ارتش هس ،الً ب کودتا دست بزند .در
کنار ایا وضعیت شرای بد دهوکراسا در ترکی و وضعیت اهنی ا و نیز شرای بارانا اق صاد
دالیلا بودند ک ارتش در ت،ابل با آنها ب عنوان حافم جم ور

همان گونر کر در گذشر

عمل کرده است ایا بار هم دست ب کار شد.
در هجموع هاتوان گ ت زهین ها کودتا ب شدت در هیان ارتش ب صرورت خودجروش
وجود داش و هخا یا داخلا هانند گو ناها هم در کنار حمایت خارجا ب د یل اخ الفات با
اردوغان با آن هوافق بودهاند .اردوغان نیز ک در تنگنرا قررار داشر
فرصتها الز برا کودتا ناق

برا اطرالع از ایرا کودترا

را بر آنهرا داده ترا در ن ایرت ب وانرد از آن در راسر ا

ه ندسا سیاسا -اج ماعا هد نظر خویش ب ره گیرد .در هورد پیاهدها کودتا بایرد گ رت در
هر دو عرص داخلا و خرارجا نوعثمراناگرایرا را برا بارران روبر رو سراخ و از هاهیرت
واقعااش ت ا کرده است .در بعد داخلا ضدکودتا اردوغان با ایجاد نوعا پوپو یسم سیاسا
سببسراز تضرعیف جاهعر هردنا و ح را ارترش خواهرد شرد .ه رأثر از پوپو یسرم سیاسرا
گ مانها ایجادکننده نوعثماناگرایا تضعیف شده و تات سیطره یک گ مان قرار خواهنرد
گرفت و همیا اهر روح ادغا کننده نوعثماناگرایا و تعاهل و تسراهل هوجرود در آن را نرابود
خواهد ساخت .با تضعیف سایر گ مانها نوعثماناگرایا هاهیت ایا ه و هم هوضروعیت
خود را از دست داده است.
ح ا اگر ه أثر از کودتا ترکی ب سیاست خارجا ه ساهلتر هنعطفتر و ه عاهلتر رو
بیاورد باز هم جایگاه خود را ب عنوان هدل یا ا گویا حکوه ا ک هد

اصلا نوعثماناگرایا

برا تکثیر از طریق هژهونا است از دست هادهد؛ زیرا ایا نوع سیاست خارجا هنعطف نر
ناشا از روح نوعثماناگرایا (قابلیت هدلبودن) بلک ب د یرل تمرکرز ترکیر برر باررانهرا
داخلا و ضعف ایا کشور در دس ور کار قرار خواهد گرفت .هخا رت احرزاب اپوزیسریون برا
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کودتا هم از از ایا ناشا هاشود ک آنها بر هبنا تجرب تاریخا کودتا هادانند ک بعد از هرر
کودتا جاهع هدنا تضعیف و سرکوب خواهد شد؛ چیز ک ا ب در ضدکودتا برا آنها هرم
ات اق اف اد .اها تجرب تاریخا ترکی نشان هادهد کودتاها هرچند جاهعر هردنا را سررکوب و
تضعیف کردهاند اها توانایا اهاا آن را نداش اند و ایا جاهع بعد از هردتا دوبراره رویرش
خود را ب د یل ن ادهند و عمق تاریخا خویش شروع کرده است .وضعیت هوجود نماتوانرد
نیروها جاهع هدنا را از بیا ببرد بلک صرفاً سببساز نوعا تأخیر در پیشرفت و تعاهل ایا
جاهع برا رسیدن ب نوعثماناگرایا تیپ ایدهآل خواهد بود.
در چنیا شرایطا دو ت ترکی بیش ر با بارانها داخلا هم از جانب احزاب اپوزیسیون
و هم از جانب کردها هبارز روبرو خواهد شد؛ ک ایا هسائل نیز ظرفیتها سیاسا هردنا
و اق صاد آن را دچار چا ش هاکنند تا زهانا ک با رسیدن ب ثبات هجدد ب رهگیرر از ایرا
ظرفیتها آغاز شود .شاید در چنیا شرایطا اردوغان هوفق ب تغییر سیس م سیاسا یا پیرروز
در ان خابات آتا شود اها هطمئناً پیروز ها او در شرای تداو بارانها اداه نخواهد یافرت
و او هجبور ب تر قدرت خواهد شد .سیس م ریاس ا او هرچنرد همکرا اسرت بر تضرعیف
احزاب سیاسا ترکی و ن اد پار مان هنجر شود اها با توجر بر تمرایز سراخ ار پیشررف در
جاهع ترکی و ب رههنرد از جاهعر هردنا پویرا نمراتوانرد در طروالناهردت باعرث اهارا
ظرفیتها دهوکراتیک در ایا کشور گرردد و در آینرده نر چنردان دور همران ظرفیرتهرا و
ن ادها دهوکراتیک زهین تغییر او را فراهم خواهند ساخت .در واقع اردوغان با اتکا بر همریا
زهین ها ظرفیتها و ت کیک ساخ ار توانست ضد کودتا را رهبر کند و اجرازه ظ رور ایرا
کودتا را داد زیرا هادانست ک ظرفیتها هوجود اجازه پیروز را بر آن نخواهنرد داد .ایرا
همان چیز است ک روز همکا است چون بوهرنگا ب سمت خود او هم برگردد.

نتیجهگیری
نوعثمایاگرایا در عرص سیاست داخلا و خارجا ترکی صرفاً نوس ا ژ نبود بلکر واقعی را
نظر بود ک ب شکل ن،ش راها قرار بود سیاست خارجا و داخلا ترکی بر هبنرا آن شرکل
گرف و هدایت شود .زهانا ایا ه و نظر هاتوانست در هعنا کاهل خود ظاهر شرود کر

انحراف از نوعثمانیگرایی و کودتا در ترکیه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 39

اب دا در عرص داخلا تکثر چ ار گ مان تاریخا ترکی پذیرف و سازگار و هم افزایا آنها
در زیر ایا چ ر گ مانا انجا هاگرفرت .دال هرکرز نوعثمراناگرر فراترر از ایجراد ثبرات
داخلا شکلدها ب نوعا ا گو حکوه ا بود ک باید در سیاست خرارجا ه سراهل پویرا و
بدون توسل ب اجبار یا فشار و در باطرفا کاهل در ج ان اسال بر ویرژه در خاورهیانر و
شمال آفری،ا آسیا هرکز و ق ،از تکثیر هاشد و ب ایا ترتیب ترکی ش ر بر فراز ترر هرا
تصور هاشد ک دیگران از رو هیل و رضایت و ه أثر از پیشررفت اق صراد

ثبرات داخلرا

تساهل و وج دهوکراتیکش تمایل ب همسانا با آن را داش ند .اگر سالها  2332ترا  23۹3را
تیپ ایدهآل ایا گ مان در قا ب هدل ا ا بخش بدانیم ک در سالها  2337تا  23۹3بر اوج
خود رسید دوران بعد از  23۹3را باید دوران انارا
در س هرحل ایا تیپ ایدهآل دچار انارا

تدریجا از ایا تیپ ایدهآل دانست.

شد .هرحل اول هدل فعالگرایا غیراجبارآهیز

و سیاست ترکی در تاوالت هصر و تونو بود .هرحلر دو هردل فعرالگرایرا اجبرارآهیرز و
سیاست ترکی در سوری بود و هرحل سو هدل جوانک ترسو و تغییر ج ت از سیاسرتهرا
کنشهاور ب سیاستها واکنشهاور بود .ایا س هدل انارافا پیاهدها و هزین ها سرنگیا
سیاسا اق صاد

اهنی ا پرس یژ و اج ماعا در دو حوزه داخلا و خارجا بر ترکی تامیرل

کرد .برا رهایا از بارانها هوجود و نارضای ا سیاسرا اق صراد و اج مراعا ایجادشرده
تن ا باران دیگر هاتوانست راه چاره باشد تا توجی ات الز برا حرکتها غیردهکراتیک
در راس ا حذ

هوانع ه یا گرردد .ایرا بارران همران کودترا  ۹0ژوئیر برود کر ه رأثر از

بارانها ناشا از انارا

از تیپ ایدهآل نوعثماناگرایا ب وقوع پیوسرت .بارران ترا جرایا

تعمیق یاف بود ک هم هخا یا داخلا و هم خارجا حزب عدا ت و توسع با کودتا هشرکلا
نداش ند و اردوغان نیز ب ایا شو سیاسا برا توجی بارانهرا و رفرع هوانرع خرویش نیراز
داشت .از ایا رو او ب ظرفیتها با ،وه کودترا اهکران ظ رور داد ترا ب وانرد از فرصرتهرا
هوجود در قا ب ضد کودتا در راس ا هنافع خویش ب رهبردار کند.
در ایا راس ا هاتوان گ ت ایا کودتا هم نمایش هم پرروژه و هرم فراینرد برود کر در
صورت شکست یا پیروز

هنافع و فرصرتهرا خاصرا را بررا برازیگران هخ لرف ایجراد

هاکرد .بارزتریا پیاهد ایا کودتا رشد پوپو یسم سیاسرا در ترکیر و تضرعیف جاهعر هردنا
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است .در اداه قدرتیابا هجدد حزب عدا ت و توسع تضعیف گ مانهرا رقیرب و تغییرر
ساخ ارها و قوانیا ها مل است .تضعیف تیپ ایدهآل نوعثماناگرایا و پایان رویا ا گوبرودن
ترکی از ن ایج قطعا کودتا خواهد بود .در واقع در شرای هوجود تر ها ب سیاسرت تسراهل
هن عالن در سیاست خارجا اک ا هاکنند و قطعاً ن،ش هنط ،ا آنان و قدرتشان در ابعاد نر
و سخت در هنط ،کاهش خواهد یافت و ح ا عملیاتهایا هاننرد سررر فررات نیرز هرر چنرد
همکا است در هماهنگا با سایر قدرتها هنط ،ا در سوری انجا شوند چون بیشر ر بعرد
واکنشا داش و از سو ترکی فاقد ظرفیرت ا گوبرودن و در قا رب همران هردل فعرالگرایرا
اجبارآهیز رو هادهند کمکا ب احیا ایا قدرت نخواهند کرد؛ با عکو ح ا همکا اسرت
ب ضعیفتر شدن آن ه أثر از باتالق کرد و ت،ابل هنط ،ا و فراهنط ،ا با آن هنجر شود.
تر ها هجبور ب تمرکز بر بارانها داخلرا هسر ند؛ باررانهرایا کر هرچنرد در هر ا
پوپو یسم سیاسا هوجود ب شیوهها نظاها هاتوانند کن رل شوند اها ظرفیتها دهوکراتیک
جاهع هدنا در ترکی و حجم طب ،ه وس پویا در ایا کشور و تاریخ سر برآوردن هجدد ایرا
جاهع بعد از هر کودتا ب اح مال فرراوان روز داهران حرزب عردا ت و توسرع را گرف ر و
اردوغان را از سریر قدرت ب زیر خواهد کشید .ح ا اگر اردوغان در قا ب طررح آشر ا هلرا
بخواهد ب سیاست ها  2332خود برگردد دیگر آن رهبر نیست ک ب واند اع ماد سیاسرا و
اج ماعا الز برا ادغا گ مانها سیاسا ترکی را ایجاد کند .از ایا رو باید گ ت هرچنرد
ن کل پروژه نوعثماناگرایا اها نوعثماناگرایا اردوغانا در ایا هرحل ب پایران خرود رسریده
است.
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