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 چکیده
ناشررا از انارررا  در ه  ررو    در ترکیرر  ژوئیرر  15کودتررا  از نظررر ایررا ه،ا رر    

در  2332ایا ه  و  بعد از سال   در واقع .بوده استآن  آلایدهو تیپ  گرایانوعثمانا

اجبرارآهیز و هردل    گرایرا فعال آهیز غیراجبار گرایافعال بخشا ار هدل ا  ا قا ب چ 

ا هردل آخرر بر    سر   ک   جوانک بزدل در دو عرص  داخلا و خارجا عمل کرده است

کودتا  اردوغران  ضرد  .فراهم کردنرد ا  کودتا را هزهین   بخشاانارا  در هدل ا  ا 

  بلکر  رد کردن آن را نردا توان زایل اها  خواهد شد تضعیف جاهع  هدناچند سبب هر

  اردوغران در برسراخ ا تیرپ    هرا سیاسرت . اندازدخیر هاأرو  آن را ب  تپیش صرفاً

برا تنراق      در دو حروزه داخلرا و خرارجا    یاب  عنوان ا گو گرایانوعثمانا آلایده

  کارا  همریا جاهعر  هردنا    هاظرفیتدر آینده ن  چندان دور گرف ار  و ستور روب

دوران اردوغران از ایرا پرو دوران تمرکرز برر       شده و قدرت را واگذار خواهد کرد.

 در سیاست خارجا خواهد بود. هن عالن و تساهل  از هنظر پلیسا   داخلاهاباران

 

 .آلایدهتیپ  ترکی   کودتا  گرایا نوعثمانا :واژگان کلیدی
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 مقدمه
عنروان هردل برجسر   نوسراز  اسرالها در هطا عرات        ب   در ترکی  23۹2جوال   ۹0کودتا  

از  هرا ترر  در شررایطا کر     .کردکشور  ه وج  ایاج انیان را  نگاه  توسع  سیاسا و اق صاد 

برا  ج ران    جاهع  هدنا پویا و رهبران بروکراتیک ه ع د با اق صاد پیشرو  ه ا ا گوهدل حکو

پریش ا  زهانو پدیدهات اقا نابجا   چیز  عجیب هاآنکودتا در کشور   راندنداسال  سخا ها

علیر  عردنان هنردر  و     ۹۱23کودترا    .تاریخ ترکیر  تراریخ کودتاسرت    با ایا حال  نمود.ها

ر ا ردیا اربکران د  هدرن علی  نجمل و کودتا  پستعلی  سلیمان دهیر ۹۱93و  ۹۱7۹کودتاها  

 کنندهکودتا هدایت دهدهاارتش نشان  علی  2339و ح ا کودتا  هعکو  در سال  ۹۱۱7سال 

در . سیاست در ترکی  بوده است و از وقوع ایا کودتا  نویا هرم نبایرد زیراد ه عجرب باشریم     

در نبرود ن ادهرا      همانند سایر کشورها  ج ان سرو   2333ارتش در ترکی  قبل از ده    واقع

برا وجرود    .عاهلا برا  ثبات و تعادل در جاهع  بود  هندکارا  هدنا و ت کیک ساخ ار  ساهان

عدا ت و توسع  در ایجاد ن ادها  هدنا پویا و ت کیک ساخ ار  و در دوران حزب ترکی  ایا  

 کر   کنرد هرا هواج   سؤالتضعیف ارتش یک نمون  هثا ا هوفق بود و همیا هسئل  ها را با ایا 

 ؟دادا  رخ چرا چنیا کودتایا در چنیا جاهع 

ا  دیگر آن را فرایند خودجروش  گروها دیگر پروژه و دس   مایش گروها ایا کودتا را ن

 ارهاهو  اردوغان هس ند ک  کودتا را عاهل ناهخا    طرفداران کودتا  نمایشا دانند.ها داخلا

در و ه ندسرا سیاسرا و اج مراعا     از سو  حزب حراکم  ا عادهفوق تمسک ب  وضعیتبرا  

ب  عراهلیا خرارجا و     دس   دو  ک  طرفداران اردوغان هس ند دانند.ها ناراس ا  حذ  هخا  

عنوان عاهل خارجا و گو ا و  آهریکا ب   هااز نظر آن ایجاد کودتا نظر دارند. درخائنیا داخلا 

دسر   سرو  ه  راوت    . اندبودهکنندگان کودتا هدایت  داخلاا نیعنوان خائ ب    اویاران وابس   ب

بلک  از نظر   دانندپروژه هابودن هاجرا را قبول دارند و ن  کودتا را ها ن  نمایشاآن. اندیشندها

  داخلا و خارجا بوده ک  ترکیر   هابارانکودتا فرایند  خودجوش و برخاس   از   ایا گروه

و  هرا بارران همانند کودتاها  پیشیا در ت،ابل با ایا   بوده و در ن ایتها دست ب  گریبان با آن

 ح اظت از جم ور  و عواهل ت دیدکننده آن شکل گرف   است.
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فروق   سؤالب    هر س  عاهل گرف ا برخوردار است و با در نظر افرضی  ه  اوت ایا ه،ا   از

ه  رو  کلیرد  در سیاسرت داخلرا و      عنروان  ب  گرایانوعثمانا  از نظر نگارنده .دهدهاپاسخ 

سرعا داشر ند برا ایجراد تیرپ       سردهداران ایرا حرزب  ک   بود خارجا حزب عدا ت و توسع 

 .کنندهطرح  خویش در ج ان اسال  برا  تکثیر اهونیکهژعنوان ا گو  خود را ب   از آن اآ ایده

خرارجا در قا رب    ها  داخلا و تعاهالت سازندهدر یک بره  زهانا با تالش هرچندایا ا گو 

ایرا  گرفعرال  هرا  هردل ت ج ان عرب در قا ب اها بعد از تاوال  بخش شکل گرفتهدل ا  ا 
دچار انارا  شد و در ه،اطع هخ لف گرایا اجبارآهیز و هدل جوانک بزدل فعال غیراجبارآهیز 

ظرفیت و خواست کودتا برر ضرد اردوغران     برا  کودتا ایجاد کرد.را ها  الز  همیا اهر زهین 

اهرا    ارتشریون و آهریکرا داشرت    ها در هیان گو نیستوجود  هوجود  هاثر از بارانأه  هرچند
طا بیا کودترا   برا   بنابرایا .ب  چنیا کودتایا نیازهند بود هاباراناردوغان هم برا  رهایا از 

خویش و جاهع  هدنا توان و با اطمینان از  کردفراهم  ابرا  کودتا  ناقصرا الز   ها فرصت
  .کرداجرا ه ندسا سیاسا و اج ماعا  اهاا  هخا  یا و کودتا  خود را برا ضد  ترکی 

خرواهیم پرداخرت و در    ۹گرایرا نوعثمرانا اب دا بر  ه  رو  نظرر       فرضی ایا برا  اثبات 

گرایرا  فعرال   2بخرش از چ رار هردل ا  را    آن چارچوب ایا ه  و  نظر  و انطباق یا انارا  

جا را در سیاسرت داخلرا و خرار    0و هدل جوانک برزدل  4اجبارآهیز گرایافعال  0اجبارآهیزغیر

انارافرا   ها هدلرا از درون  ژوئی  ۹0ها  الز  برا  کودتا  زهین   و در ن ایت کردهبررسا 

بر ایا اع ،اد اسرت کر     ه،ا   هجموع در  اس ن اج خواهیم کرد. گرایانوعثمانا 2آلایدهاز تیپ 

ا بخشرا برود کر  هرورد     ترری در دسر ر    کودتایا ضد جاهع  هدنا در صورت پیروز  کودتا

هنرد   کر  دارا  عمرق تراریخا و ت کیرک     آنهعنا  اهارا    اها ایا ب   گرفتهجم  قرار ها

کردن حروزه داخلرا هب نرا برر پوپو یسرم      ب  اهنی ا هرچندیست و ضدکودتا ن  ساخ ار  است

                                                                                                                                        
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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جاهعر     برا ،وه  هرا ظرفیرت  اها  در حوزه خارجا هنجر خواهد شد هن عالن سیاسا و تساهل 

   غان هم نباید نادیده گرفت.وهدنا را برا  برکنار  ارد

 نوستالوژی یا واقعیت نظری ؛گرایینوعثمانی الف.
هرا  از سو  یونرانا  اعنوان ات اه ب صورت آشکار  ب  ۹۱74در  گرایانوعثمانا  برا  او یا بار

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

  هثبت ایا ه  و  را در راسر ا  هنرافع هلرا    هاظرفیتتا  کردتئوریک و اثباتا سعا  تاریخا 

دوران احیا  2333اها ده    ( (Onar, 2009: 2در عمل ره ب  جایا نبرد هرچند کند ترکی  احیا 

برا ت سریر    هرا  اسرالها   جایا ک  تکنوکرات؛ بود گرایاعثماناونو ظ ور تئوریک و پراتیک 

 نویا در سیاست داخلا و خارجا ترکی  تبدیل کنند تارکا  سعا کردند آن را ب  هبنا جدید

( (Yavuz, 2007: 24 . نرویا را برا ارجراع بر  ت کررات       ت سریر در ایا هجال سعا داریم ایا

ت سیر هرا   و ج ات اصلا آن را نشان دهیم.کرده دوغان و داوود اوغلو بازت سیر ارچون  افراد 

نروعا  بلکر  برر     ن  تن ا ه کرا برر ح رم همر  عناصرر تراریخا آن اسرت        گرایانوعثمانااز 

 اًتاریخا نداش   و صررف  عادلچیز  ک  ه ؛عناصر هم اب نا دارد گرایا و همسنگا بیا ایاتعادل

 و ت کررات او بر    اوود اوغلود گیر  بود.حال نضج و شکلبا ظ ور حزب عدا ت و توسع  در 

ثیرات خرارجا  أاز تر ت سریر هرا    هبنرا   «عمرق اسر راتژیک  »ات عنروان  اش تویژه اثر برجس  

  قرار دارد. گرایانوعثمانا

ا ملرل  ها  روابر  بریا  در تئور  و یبرالدر چارچوب نظری  ن  ااظ نظر رویکرد  ک  از 

   یعنرا کلرا حرزب عردا ت و توسرع  و رهبرر آن      ت کررات   در سو  دیگرر قضری    .گنجدها

ت کرر   کنرد. را تبیریا هرا   گرایرا نوعثماناها  داخلا ه  و  قرار دارد ک  بیش ر جنب   اردوغان

در   تراریخا ترکیر    هاگ  مان  از فرد ب  ایجاد ترکیب هناصر و یارانش اس راتژیک اردوغان

ایرا    ب  قرول ا یریا اکردوغان    ند.رو ب  سو  یک هدل داش   و در ن ایت ه ا اسال  نویا بود

دسرت   اآ ایدهبرا  او یا بار بود ک  سیاست داخلا و خارجا در ترکی  در راس ا  رسیدن ب  

ست کر   ا همان چیز   ن یج  ایا هصا ا  .(Dagi, 2005: 12) هصا ا  ب  یکدیگر داده بودند

دهنرده و  با س  گ  مان تراریخا و ه رم پیوند  ترکی    در عرص  داخلا ناهیم.گرایا هانوعثمانا
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یک بازه زهانا خرا  در   در کدا هر  2دهنده  پیوندهاگ  مان روست. روب ۹یک گ  مان واگرا

اها گ  مان واگرا در سرتاسر تراریخ    انددر تاریخ ایا کشور بودههماهنگا و ثبات  عاهلگذش   

 .(Ohgur, 2015: 420) ترکی  هدرن چا شا برا  ثبرات و اهنیرت در ایرا کشرور بروده اسرت      

حرداقل دو   اًلک  ات اقب  ها نیستهعنا  هماهنگا کاهل آن دهنده ب   پیوندهاگ  مانصابت از 

 ها  هخ لرف بر   و ا در بره   اندبودهها در طول تاریخ ح ا در تضاد با یکدیگر نآ گ  مان از

 اند.عمل کرده هاتر عاهل همبس گا هوی ا عنوان  ب صورت جداگان  

نیروهرا    وهمینران جرز  گرایا است کر   اسال   دهندهپیوند هوتور هار  س یکا از ایا 

ترکیسرم و  پران دیگرر     هرا گ  مران  گذار در فضا  سیاسا و اج ماعا ترکی  است.ثیرأبسیار ت

صرورت عمی،را در سراخ ار     بعد از فروپاشرا اهرراطرور  عثمرانا بر     ک   هس ند سکوالریسم

   و افراطا رشد یاف ند. روثر از کما یسم هیان أعا ترکی  ه سیاسا و اج ما

هرا  یکسرانا   ا و سیاسا دارا  اش راکات و ریشر  چند ایا دو نیرو  اج ماعهر  در واقع

اهرا در طرول     انددرن شکل دادهترکی  ه ب بوده و خود را در ت،ابل با اسال  اج ماعا و سیاسا 

 قا ب نیروها  ه مایز  ظ رور سا   ترکی  هدرن تا حدود  از هم فاصل  گرف   و در  ۱3تاریخ 

یرا بر  بیران     اج ماعا  ایا دو نیرو توانها (.Heper and Landau, 2016: 64-75) اندیاف  

  کر  در طیرف چرپ    و راسرت کما یسرم دانسرت    هرا  چرپ  گ  مان سیاسا را طیف  ترقیقد

هرا  چرا تراتور  آ  شونیست یرا  هاتر پان  ستگرا و در طیف راهلا -ها  سکوالرکما یست

در قا رب احزابرا چرون جم رور  خلرق تعریرف کررد و         تروان هرا طیف چپ را  .دارندقرار 

   .نماد طیف راست افراطا دانست توانهایا چون حرکت هلا را هاجریان

هرا   یر اندیشر  اهرا سرا    دارد تأکیرد  چند بر سکوالریسم ن ران در کما یسرم  طیف چپ هر

با ایا ت اوت د؛ پذیرهم هارا اق دارگرایا و هاوریت ارتش  گرایا هانند هلا ا  کما یسمریش 

طیرف راسرت از ایرا      در ه،ابل سکوالریسم عمل کنند.ها باید در راس ا  ح م ایا اندیش ک  

گرایرا هسر  ر در   کند و هلرا هاترکیسم اس  اده را  تجلا و ظ ور کاهل اندیش  پانها باندیش 

اسرت را برا اندیشر  برترر       سازهلت -خواهان خلق ک  رویکرد  دو تها  جم ور اندیش 

                                                                                                                                        
1. Divergent Discourse 

2. Splicer Discourse 
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 داندیشر هرا  اترکر  سیطره هویتنوعا دو ت هلا با  د و ب نظر دار هد تر  بر سایریاقوهیت 

(Heper and Landau, 2016: 86-94).    ان حراکم در ترکیر  یعنرا اسرال      ایرا سر  گ  مر 

هردن حرزب عردا ت و توسرع  در     آریسم در طول تراریخ و ترا رو  کرار    ترکیسم و سکوالپان

اسرال  و کما یسرم بروده    اند ک  ا ب   ایا تعارض بیش ر در خ  گسل عارض دائما ب  سر بردهت

  هرا گ  مران ویش سرعا کررد ایرا    حزب عدا ت و توسع  در راس ا  گ  مان غا ب خر  است.

هرا  تراریخ   عنروان عصراره   در کنار یکردیگر بر    ا دهنده جداانگاران  را در ترکیب ه عادپیوند

 فرهنگا ترکی  قرار دهد.

خرا  در ایرا ترکیرب بسری        هاسیاستبا را گ  مان واگرا  کردح ا سعا   فراتر از آن

در  (.Ohgur, 2015: 98)گرایا را در حوزه داخلرا تکمیرل کنرد    و پازل نوعثمانا جا  دهد

 بلکر    یسرت ن ۹۱و  ۹9گرایرا قررون   شرمایل جدیرد  از عثمرانا    رایا صرفاًگنوعثمانا  واقع

  هرا گ  مران  دو ت اوت عمده بااها  ؛کننده استواقعیت نظر  ه مایز با ت سیر  نویا و تعدیل

  را در خرود هضرم نکررده اسرت     هاگ  مانصورت کاهل ایا  ب   از یک سو سازنده خود دارد.

در راسر ا  هنرافع هلرا     را ک  هثبرت فررض کررده و    هاگ  مانهایا از ایا صورت بلک  صرفاً

  سر  گ  مران فروق    در ترکیب ناه جرانو از   از سو  دیگرو  در خود جا  داده است  دانس  

 نرد بر  ترکیرب ه جرانو    نترا ب وا  انرد حا  ا ه عادل ب  خود گرف    ن گاها  س ایا اندیش  ابعاد

در . (Sambur, 2009: 117) دندست یاب گرایانوعثماناواقعیت نظر  در قا ب  ا یاف  تعدیل

کر     ا  تبدیل شده اسرت ثمانا ب  اسال  عدا ت و توسع اسال  خالف ا و اسال  ع  ایا گ  مان

سعا دارد ت اسیر هدرن و هنعط ا از اسال  در حوزه اج ماع و سیاست هنطبق با ه اهیم هردرن  

  .(Menderes, 2006: 472-478) ائ  دهدسیاسا و اج ماعا و تاوالت جدید ار

 در ایا گ  مران همینران ها رر  اسرت.      شابا کنارگذاش ا وجوه افراطا هم سکوالریسم

 هکننرد د تعیریا توانر مرا صورت همیشگا ن ب  رانا نیست وشکل ن ایا و رسما حکم نیز دیا

نرد  توانها  یندآاحزاب دینا بر سر کار هایا در بره  اگراها   رایندها  سیاسا باشدروندها و ف

 :Kahka, 2016) ارچوب دهوکراتیک هس و ا شوندصورت هوقت و در چ رایند سیاسا ب بر ف

ا ب   شکل افراطرا  ؛ اندترکا هم همینان ح م شدهها  پاناندیش   دیگراز سو   .(101-104

جنر    ترکیر    هژهونیرک  قدرتارت،ا   ا  وهنط،  ادعا  رهبر  ذاش   شده است.نان کنار گآ
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ست ا زنا هداو  با آنان بر سر ح،وق حداقلا از هصادی،او چان  23۹۹با کردها تا سال  هن،طع

ترکیسرم را  نایا از پرا هر  عدا ت و توسرع  رگر   ندهند جریانشان هاصورت غیرهس ،یم    ب ک

ناسیونا یسرم   با دارد و تأکید گرایا ترکانوعا هلا رترکیسم بیش ر بایا پان هرچند ؛ح م کرده

حکوهت اسالها  نان هدل هورد نظر خود ازآح ا  حرکت هلا ه  اوت است.شونیس ا جریان 

  نظر دارند. نوعا اسال  ترکا و ب  کنندا  هعرفا هاترکی  ارا ا گوی

یش را برا کردهرا از سرال    گ  گوهرا  خرو   هاتر در باب ادغا  گ  مان واگرا  کرد  هم 

  . .هرا برا رهبرر     ایرد از تعراهالت آن  نب هرچند  از سر گرف ند 233۱خصو   و ب  2337

حزب عردا ت و   ورزید.غ لت  2334یعنا عبداهلل اوجاالن در زندان ب  عنوان آغاز گ  گوها از 

ر  بیش  ربا شما 2333توسع  آزاد  عمل بیش ر  ب  کردها داد تا در ان خابات هخ لف در ده  

ترا برر سرر     کررد ریز  ب  بعد برا  کردها پای  233۱از  ه صلح راها  پروژشرکت کنند و زهین 

تواف،رات او یر     ها بر  ادار  و سیاسا کردها با آن تغییرات در قانون اساسا و ح،وق فرهنگا 

تر شرد و ح را او ریا    ب  بعد جد  23۹0راها ک  از  (.Ergin, 2014: 330-335) دست یابد

ا  او ویت برر   تا قبل از ایا تاریخ .پیدا کرد 23۹0در حزب کرد  هجوز حضور در هجلو را 

ایرا  ز ا .دهنده برود   پیوندهاگ  مانبلک  ترکیب   کرد  چا شحل حزب عدا ت و توسع  ن  

 بیش ر ب  کاهش رودرویرا  233۱و  2334  2330  ۹۱۱۱ها  بودر ایا بازه در قا ب آتش  رو

 . (Yegen, 2007: 123) ها توج  داشتل  آنئبا کردها و ن  حل هس

 ؛بود 23۹3ران بعد از وساز  برا  داسلو هم گاها در همیا ج ت و بس رهذاکرات پن انا 

زهان ب  بعد است ک  اقرداهات عملرا در    ایااز  شود.حل چا ش کرد  ارائ  هتا در آن ه،طع را

در  .شرد  ره ناظر بر صلح در هجلو آغاز ن ۹7ن ره فرزانگان صلح و کمیسیون  20قا ب هیات 

پرو کشریدند و از ه  روها     را  ایجاد دو ت کررد  پرا  از تالش ب در تئور  کردها هم  ه،ابل

 ها  خویش در ایا فرایند را نشان دهنرد تا تعدیل  نویا ب  نا  کن دار یسم دهوکراتیک د  زدند

(Bezci, 2015: 119-121) .واهد شد دچار ذکر خ هم  ایا تاوالت ب  دالیلا ک  بعداً هرچند

گر سعا حزب عدا ت و توسع  ها نمایانایا تالش  در هر صورتاها   بست شدندچا ش و با

دهنده و واگرا  فرهن  و تاریخ ترکیر   پیوندد گ  مانا ترکیبا از عناصر در ایجا 2333در ده  
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خویش در راس ا  دال هرکز  آن در حوزه داخلا  گرایانوعثمانانظر  بود تا ب واند ب  ه  و  

 شکل ببخشد. هاش ر  بر فراز تر  و ایجادیعنا کاهش تنش 

 در قا ب آراء داوود اوغلو قابل تبیریا اسرت.   گرایانوعثمانادر زهین  سیاست خارجا هم 

عمرق  »داوود اوغلو در ک اب   اخلادها  گ  مانا در حوزه ها و ترکیبزهان با کاهش تنشهم

هوقعیرت    از نظرر او  ریز  کرده برود. طرح هاتر رویاها  هواز  دیگر  را برا   «اس راتژیک

هند و بر   از عمق اس راتژیک ب ره تاریخا و ژئوپل یک ترکی  ب  ایا کشور ایا ظرفیت را داده تا

؛ کنرد هرا هرکرز  یراد    اعنروان قردرت   او از ایا هوقعیت ب  خا  و ویژه تبدیل شود.  کشور

د برا تمرکرز برر    توانر هرا بلک    استل بیا شرق و غرب ئن  حا قدرتا ک  ن  وابس   ب  غرب و

 در قا ب اق صاد  پیشررو و ه عاهرل     هاهناطق پیراهونا خویش و اعمال هژهونا سازنده بر آن

ا  و هات هثبت از جایگاه هژهونا هنط، فرهن  هرکب و ا گو و اقدا ثر ؤدیرلماسا سازنده و ه

دال هرکرز  ایرا دیردگاه برر کراهش      . (Stein, 2014: 12) دشرو اس راتژیک ج انا برخوردار 

  در ایرا چرارچوب   .برود  هب نرا هرا  نآهرا برا   یگان و ب  ص ر رساندن چا شهمساهشکالت با 

زدایرا از سیاسرت خرارجا برا اتکرا برر       اهنیت گرا با غرب و شرق چندجانب سیاست خارجا 

ا  و ج انا هنط،  ها  هناقشگر  سازنده و فعال در قدرت نر  اق صاد  و فرهنگا و هیانجا

ه ،ابل و اهنیرت برا    ها  داوود اوغلو ه اهیما چون اهنیتدر نوش   .شتکار قرار دا ردر دس و

توازن فرهنگرا و اح ررا     کید بر دیرلماسا أت وابس گا ه ،ابل اق صاد   ص ر حاصل جمع غیر

 دشرو هرا اروپرا و ... دیرده   ا ااق ب  اتاادی   همکار  ه ،ابل  قدرت نر   گر  هیانجا ه ،ابل 

(Murinson, 2007: 947-950.) ا یسرم یرا هک رب    در نگراه اول هرا را بر   یبر   گانا ژچنیا وا

؛ سرت ا گیرر  ه اهیم دیگرر  هرم قابرل ره     اها در کنار ایا واژگان  سازدانگلیسا رهنمون ها

ان عنرو  کید بر دو ت ب أت کید بر هنافع هلا أت ا  رهبر  هنط،  ا چون عمق اس راتژیک ه اهیم

همکار  و دیرلماسا را ب    گر ا مللا ک  هیانجانارشیک بیاآبر فضا   تأکید بازیگر اصلا و

توج  ب  وسیل    از نظر در حوزه خارجا گرایانوعثمانا  در واقع .کندهااهور  واجب تبدیل 

هر دو وج  در ایرا رهیافرت نظرر  وجرود      چوناها  ؛رئا یس ا است   یبرال و ب   ااظ اهدا 

شررای  نظرا    در کنار ایا خالقیرت داخلرا     بسیار نزدیک باشد.د ب  نئو یبرا یسم توانها  دارد

 ءا ملل از جمل  تضعیف آهریکا و درگیر  ایا کشور در دو جب   جن  با تروریسم و خرال بیا
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گیر  ایران و نیراز بر  تروازن در    و قدرت ا  هانند صدا شا از فروپاشا دیک اتورها  هنط، نا

را برا حمایرت و    گرایرا نوعثماناگیر  شکل جو ا گو  اسال  هعارض  در کنار رشد  ه،ابل آن

 . (Murinson, 2007: 961) ها  بزرگ عجیا ساخ   بودهمراها قدرت

در صدد بازساز  و احیا  نسرخ    هاتر بود ک   گرایانوعثمانا آلایدهایا هدل   در واقع

  داخلا و خرارجا خرویش   هاسیاستنویا آن بودند و در همیا چارچوب سعا در برساز  

 رب ایرا گ  مران از زهران     در قا یر  ترک و داخلرا  تمرکز ها بر تالیل سیاست خرارجا  داش ند.

هریم چگونر    کودترا و ات اقرات بعرد از آن اسرت ترا نشران د       دادنرو ن تا زهان آگیر  شکل

ترکی  در ایا چارچوب شرکل گرف ر  و ترا چر  حرد  در       داخلا و خارجاا گوها  سیاست 

 و داخلرا  بوده و چ  حوادثا همسانا یا انارا  سیاست خرارجا  آلایدهانطباق با ایا ا گو  

   رقم زده است.  ایمادهرا بر آن ن  گرایانوعثماناک  نا   آلایدهرا از ایا ا گو   ی ترک

 

  ترکیهغالب در  سیاسی هایمدلو  گرایینوعثمانی ب.
در ج ران و   هاتر نویا برا   اهنز   تعریف ن،ش گرایا ب اعثمانون ید ک آهاراز هطا ب باال ب

ها سعا داش ند هویت ن،شا خود را هنطبق با تاوالت و هاهیرت داخلرا   نآ .در خاورهیان  بود

 ادر قا رب ن،شر   را و رویکررد عملرا آن   گرایانوعثماناخود در خارج رقم بزنند و در ن ایت 

  سکوالریسرم  از اسال  ا  ک  آهیزهنوینا بود  رویکرد  شیوه ایا .نمایندارائ   ی ترکغا ب برا  

و حل هسئل  قوها در داخل و تساهل و پویایا در حوزه خارجا را در درون خود  هلا گرایا

   طریق تکثیررش از بایست ها ترکی  بود ک   هاتر هوی ا برا   اایا ا گو  نویا ن،ش داشت.

سریا   آ دیگرر شراهل با کران     ا هنط، ها  سیس مو خرده را در خاورهیان  خودقدرت رهبر  

هرکرز    اب  قدرت  ا هنط،  اقدرت را فراتر از ایا واحد سیاساو  دادافزایش ها ق ،ازو  هیان 

هردل ه  راوت   ایا ا گو  کالن در قا ب چ رار   23۹2تا  2330از  .کردهاتبدیل در ایا هناطق 

هورد برازبینا و تالیرل قررار     گرایانوعثماناها در پرتو خودنمایا کرده ک  هر یک از ایا هدل

کر  بر  آن    گرایانوعثمانا آلایدهها با تیپ نآهیزان انطباق  شدند گرفت و سعا خواهد هخوا

 شود. سنجیده پرداخ   شد 
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 3414تا  3442از ؛ بخشمدل الهام .1

 آلایرده ترریا هردل و زهران بر  تیرپ      تریا و نزدیرک ه م  یابا آنزهانا اهکانایا هدل و بازه 

 برآهردن جریران هردرن     در حوزه داخلرا  .استدر دو حوزه داخلا و خارجا  گرایانوعثمانا

بررا  انطبراق    گرایران ها  هکرر  بود کر  اسرال   عدا ت و توسع  در تداو  تعدیل  گرااسال 

ایرا  . (094-070: ۹0۱2 )ا یگرور  آغاز کرده بودند 03ده   بیش ر با نظا  سیاسا الئیک ترکی  از

 ک  بر هبنا  باورنظا  سیاسا را ن  از رو  ا زا  سکوالریسم هس  ر در   گراها  اسال بروکرات

هشا نوینا بودند ک  سعا داشت ت سیر  ه  اوت از اسال  ارائر   دار خ پذیرف   بودند و داعی 

دور  از و شرده و فررد    نوعا اسال  شخصرا  ب  صراحت ل و اردوغان ب در سخنان گُ .دهد

صراحت بیان کررد   اردوغان ب  .(200-22۹ :۹09۱ )یاووز  شدها اشارهایجاد حکوهت اسالها 

ست ک  حزب دهروکرات هسریاا آ مران بر      ا هیزاناهمان  ها ب  اسال  ب ک  گرایش حزب آن

ایا همان اسالها برود   .(72-77: ۹0۱2 دیگران  )حسینا و بند  داردها  هسیایت پا آهوزه

ل هسرئل  قروها بر     گرایا و سکوالریسر ا و حر    هلاهاگ  مانداشت در ترکیب با  ک  سعا

 بود. 2332ها در سال آن یاباگرایا هبنا  اصلا قدرتو همیا اع دال خویش هویت ببخشد

اداهر     شرروع شرده برود    233۹ک  از  رااصالحی  قانون اساسا  04ها آن  در حوزه داخلا

اصرالح قروانیا    برابر  زنان و هردان  ها  هدنا آزاد  ءدر راس ا  ارت،ا 2332در سال  دادند.

اصرالحاتا را    ۹۱22جزایا و  غو هجازات اعدا  در انطباق با ع دناه  ح،وق هدنا و سیاسرا  

اصالحاتا را در راس ا  کراهش قردرت    ودر قوانیا هدنا و س  هجموع  از قوانیا دیگر آغاز 

بر  زبران کررد  و افرزایش      نسربت  هاها در رسان برداش ا تاریم گس رش نظا  حزبا   پلیو

 چ ارکردن عا در اجرایاس 2332از  نظاهیان در شورا  اهنیت هلا در پیش گرف ند.حضور غیر

آزاد  تجمعرات و جلروگیر  از    آزاد  بیران   سراز  در زهینر  آزاد  فکرر     بس   هماهنر  

و برا قروانیا جدیرد    قوانیا جزایا و کی ر  را اصالح  2330در سال  .کردندشکنج  را پیگر  

 زنرده خاوج ایا پروس  در کودتا   .کردندکردن ن،ش ارتش در فرایند سیاسا رن سعا در کم

  شرد ترا   یچر  بیشر ر تصر    جایا ک  ارترش الئیرک هر   ؛اکا ات اق اف ادارگا دهدر جریان پرون

 .ها شوندگرایان نزدیک ب  گو ا و حزب عدا ت و توسع  ب  تدریج جایگزیا آناسال 
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گررا  عردا ت و توسرع  نزدیرک بر  فرقر        در جریان همیا پرونده بود ک  جریران اسرال   

سراز تعردیل در   تر ساخت و سربب گو نیس ا هس اکمویش را با جریان پیوندها  خ  ن،شبندی 

 233۱در سرال    همینریا  الئیک در ن ادها  نظاها و سیاسا شرد.  -  سکوالرهاجریانسلط  

پرسرا بررا  اصرالح    هم  23۹3ها را تصویب و در ها  نظاقانون هادودیت اخ یارات دادگاه

 . (Sambur, 2016: 125-130)کردند قانون اساسا را اجرا 

 د شر در قا ب هوارد  ک  اشاره ن،ش سیاسا و فرهنگا بیش ر  برا  کردها   هدت ایادر 

برا طرفردار  از    بود  در داخل اسالها سادهوکردر پا ک   حزب عدا ت و توسع  .قائل شدند

ترا   درصد و رشد کلا اق صراد  0ن  قدرت رشد اق صاد ترکی  را با هیانگیا ساال  و یبرالناق صاد 

ساب،  رشد باتا شاهد ر داد اق صاد قدرتمند ج ان قرا ۹7ترکی  را در زهره ارت،ا داد و  درصد ۱

 Kepenek and) باشریم  در ایرا دوره  هب نرا برر نروعا برورژواز  اسرالها      طب،ر  ه وسر   

Yanturk, 2009: 24-28.)  ۹3دالر بر    0033ندان تر  از هیانگیا درآهد ش رو 23۹0تا سال 

هیلیرارد دالر   ۹3هیلیرارد دالر بر     ۹2یافت و کسر  ترراز تجرار  ترکیر  از    هزار دالر افزایش 

 . (Tspinar, 2014: 49-50) کاهش پیدا کرد

وسرعت بیشر ر      برا  تکثیر ا گرو  خرویش   هاتر اس راتژ  و تاک یک   در بعد خارجا

حروزه سیاسرت   نر  در  گراگرایا پویا و کنشچندجانب  نوعااز  هاآن  در ایا بازه زهانا داشت.

ود بررا  خر    با توج  ب  هوقعیت اس راتژیک و عمق تاریخا خویش .ندکردخارجا حمایت ها

نرا  عمرق    فیرت بر   گرایرا ه صرور بودنرد و از ایرا ظر    جانب ظرفی ا با ،وه در ج ت ایا چند

و اح را  بر  روابر     خودگرایا سن ا در سیاست در کنار غرب هاتر  بردند.اس راتژیک نا  ها

بر     با روسی  و اتاادی  اروپا اق صاد  -اب  اق صاد  و سیاساراهبرد  خویش با آهریکا و رو

سریا   آ ا  شراهل ق ،راز   ها  هنط،ر  میس سزیر .ندا  هم توج  داش ها  هنط، هم  زیرسیس م

ا  برا  ایجاد هنط، ها  چندجانب  راس ا  ائ ال ها  اصلا در با کان و خاورهیان  اهر  هیان  

ا پویا در سیاست خارجا نویا گراینوعا شرق گرترکی  در ه،ابل غرب و بیانهوازن  هعکو  

 ژئواسر راتژیک   دالیرل  خاورهیانر  بر     در ایا هیران  (Yavuz, 2007: 38).بودند شمرده  هاآن

  کا یریسم دارا  اهمیت اساسا در سیاست خارجا ترکی  بود.ژئواکونوهیک و ژئو
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 گرایانوعثماناتعریف    کالنش بود.هاسیاستاجرا  یان  برا  ترکی  ب  ریا زهین  خاوره

بیش از هر چیز بررا  کشرورها  اسرالها خاورهیانر  و       پیشرو اکالن و ا گوی ادر قا ب هد 

بر آن بودند در ایرا هنط،ر  حیراتا در قا رب هژهرونا       هاتر  شمال آفری،ا دارا  اهمیت بود.

خرود را    حل ارائ  راه اها تبدیل شده و بچا شو  سائلفصل هوفرهنگا خویش ب  هجرا  حل

ها در ایا آن. (Murinson, 2007 : 955-957) و پیشرو هطرح کنند جایگزیاعنوان ا گو   ب 

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

در  هرا ترر  گرایرا  بلکر  نشران برارز  برر اسر ،الل       نبودو آهریکا  هاتر ساز تنش بیا سبب

گیر  همکرار   از سرر   شاهد ایرا هردعا   سیاست خارجا بود ک  براع بارشان در هنط،  افزود.

ب  بعد بود و ایا همکار  تا جایا ارت،ا یافت ک  اوباهرا   2339در عراق از سال با آهریکا ها آن

 رانرد اسر راتژیک ترکیر  و آهریکرا سرخا     از روابر    23۹3در دیدار خویش از ترکی  در سرال  

(Han, 2010: 79). 

اق صراد    هدنا  ها  ترکی  در راس ا  اصالحات سیاسا حرکت  در رابط  با اتاادی  اروپا

 ورا  اروپا در بروکسل هصوب  شرروع حد  بود ک  شب  2334تا  233۹بشر  از سال و ح،وق 

در ارتباط با روسی  هم با آهردن حرزب عردا ت و     .کردخیر هذاکرات با ترکی  را ن ایا أبدون ت

ترا جرایا کر      گرفرت؛ اوج  گرایرا نوعثمرانا در راس ا  سیاست  هسکو -آنکارا رواب   توسع 

د اداهر   دوران هدود  هرم ایرا فراینر    رد .ترکی  تبدیل شدروسی  ب  بزرگ ریا شریک تجار  

 .(Hill and Taspinar, 2009: 82-84) کشیده شد نیزا  داشت و ح ا ب  حوزه هس  

ب  از طریق آن  باید ی ترکجایا ک   ؛خاورهیان  بود عمدتاً ب  گرایانوعثماناسیاست  نگاه

در جایگاه هخاطب اصلا ایا هنط،  . در واقع  دکرعود هاصجایگاه قدرت هرکز  

و توسع  حزب عدا ت . (Oguzlu, 2008: 4) قرار گرف   بودبرا  ا گوپذیر   گرایانوعثمانا

 ود را باا  ترکی  اقدا  کرد و رواب  خزدایا در سیاست خاورهیان گیر  ب  اهنیتطرز چشم ب 

نماد   سوری  و عراقنسبت ب  ها  آنکارا گیر . تغییرات در ج تب بود بخشید همسایگان

تا آس ان  جن   ۹۱۱9سال  رواب  ترکی  و سوری  ک  در. بودزدایا در سیاست خارجا اهنیت

سوری  جایگاه دروازه یافت و ها توسع  در تماها زهین  2333در سال ها  ده    پیش رفت

بشار اسد   بست در رواب سال با 07بعد از  2334در سال  پیدا کرد.شرق عربا را برا  ترکی  
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ناه  تجارت آزاد توافق .رفتدهشق  ب  نیز همان سال اردوغان و در دساهبر کرد از ترکی  بازید

بیش از پیش در گس رش  233۱حذ  ه،رارت هربوط ب  روادید در سال و  2337سال  در

در هوضوع گر  ترکی  بیا اسرائیل و سوری  و همکار  هیانجا ثیر داشت.أتدو کشور رواب  

 تر ساخت.ها را نزدیکرواب  آن شورا  اهنیت بر سر ق ل رفیق حریر   ۹00۱قطعناه  

هانور هش ر  نظاها دو کشور در سال ب  بعد و  2332ها از کردهماهنگا در هوضوع ینیا هم

 .(Raymond, 2015: 15-18) نماد  بارز از نزدیکا اس راتژیک دو کشور بود 233۱

درباره تماهیت ارضا و یکررارچگا هلرا   ها  ترکی  بعد از حمل  آهریکا ب  عراق و نگرانا

اسر راتژ    2339سرال   ازآنکارا   کردس ان ا هنط، و ایجاد دو ت  در آنجا    ن وذ   عراق

برا همر  برازیگران     اد اتخاذ کرد. توسع  رواب  سیاسا و اق صر  ایا کشور جدید  را در قبال

س ارت  اف  احترکی  عالوه بر   داد. در ایا راس ارا تشکیل ها ایا اس راتژ  س ون اصلا  عراق

  ن یجر   هایا را در ش رها  هوصل  اربیل و بصره اف  اح کررد و در گر خود در بغداد  کنسول

را برر شرمال   و تمرکز ویژه خرود   دها  عراق جاه  عمل پوشانب  حضور خود در تماها بخش

هرزار روادیرد   ک  روزان  در حدود سا اعال  کرد در ایا دوره گر  اربیلعراق قرار داد. کنسول

 . (Ozcan, 2011: 71-80) دنکها صادر

 و ن و یما اهضا کررد  بنا  اردن  روادید را با  یبا  سوری   غوآنکارا   همینیا دورهدر ایا 

هنع،رد   ترونو و  سروری   فلسرطیا  ها  تجارت آزاد با هصر  اردن   بنان  هرراکش   ناه هواف،ت

کر  در سرال     بود ک  حجم تجارت بیا ترکی  و کشورها  عربا هاسیاستدر ن یج  ایا  نمود.

هیلیارد و پانصرد هیلیرون دالر رسرید. در     00ب   23۹3سال در   هیلیارد دالر بود ۹0ف،   2334

ها  غیرهسر ،یم کشرورها  خاورهیانر   شرمال آفری،را و      گذار رهای هیزان س 2333 ده طول 

هروارد نشران از رویگردانرا ترکیر  از     ایا هم  د دالر رسید. هیلیار ۹4خلیج فار  در ترکی  ب  

سیاست خارجا سابق خود در قبال کشورها  خاورهیان  و ت دیدات اهنی را واصرل  از سرو     

بر  ایرا     خرود  ا گرو  ا ،ا  درصدد اآشکار هاتر  . (Baskan, 2011: 159-17)داشتها آن

هخا  ت آهریکرا و اسررائیل روابر  خرویش را برا      رغم ب  ی ترک  در همیا دوره .بودند کشورها

   .کندگر  هیانجاا  ایران تالش کرد در هسئل  هس  و  کردتر ایران نزدیک
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برا   2330سرال   در برود کر   در همیا راس ا  .دانس ندها هاخود را هرکز تعاهل تمدن هاتر 

در   همینیا سخا راندند. هااز طرح اتااد تمدن  هلل کار  اسرانیا و تات نظارت سازهانهم

از قا ب حضور قدرتمند در ناتو ب  نیروها  حرافم صرلح در افغانسر ان )ایسرا ( پیوسر ند و      

 2334کر  در سرال   تر در سرازهان کن ررانو اسرالها حمایرت کردنرد ترا جرایا        حضور فعال

ترر در  حضرور فعرال   ا دیا احسان اغلو در هنصب دبیرکلرا ایرا سرازهان جرا  گرفرت.     اکمل

جایگراه   دائم در شورا  اهنیت رهانند عضویت غی  ا هنط، ج انا و ها  ها و کن رانوسازهان

سرازهان   اتاادیر  کشرورها  عضرو سرازهان کارائیرب       اتاادی  عررب   ناظر در اتاادی  آفری،ا 

کننده ب  جریان توسرع  در  تریا کشورها  کمکریکایا و قرارگرف ا در زهره ه مکشورها  آه

و  ا مللا در ترکی  هانند اهنیت خاورهیان  و آبها  بیادر کنار برگزار  کن رانو  سازهان هلل

و ایجاد دیرلماسا رفت و برگشت بریا   2339  ق ،از و غزه در سال هابارانحضور فعال در 

 .(Oguzlu, 2008: 11-18) برود  رهدر ایرا دو  هاتر از هصادیق بارز سیاست   دهشق و قاهره

و در  اسرائیل رابط  باساز  در  وازنهوره ب  نوعا سیاست تعدیل و د ایادر  همینیا  هاتر 

 زدند. دست راس ا  توج  ب  سایر هناطق

در را هرا  اشرغا ا   ساز  و ایجاد گنبد آهنیا در سررزهیا ها سیاست هخا  ت با ش ر آن

 پیش گرف ند و ب  هانورها  دیرلماتیک علی  اسرائیل دسرت زدنرد کر  اوج آن در داوو  برود.    

هانورهرا  نظراها   تمراها  ترکیر    23۹۹ک  در سال کاهش یافت تا جایا  پیوندها  اس راتژیک

 هش ر  خویش با اسرائیل را  غو کرد.

 2333در دهر  اول    اخلادر دو حوزه خارجا و د ادر قا ب ا گو  جاهع گرایانوعثمانا

ک  ب  هم  هنراطق توجر  داشرت و هری      ا  گون  ب  ؛آهیز عمل کردثر و هسا متؤه  بسیار کارا

شر ر  برر براال       ایا دوره در هاتر  .هنط،  یا هوضوعا برا  آن دارا  او ویت ها  نبود

  ایرا شر ر نرورانا و    سو عا داش ند دیگران را ب ها ساخ   بودند و با ا گویا هاهیل ونا ستر 

بررا    رفراه اق صراد    هرا  داخلرا و ایجراد   شر ر  کر  در کنرار رفرع چرا ش     ؛ زیبا بکشرانند 

چارچوب دیرلماسا فعال عمرل   ها  دیگران درکار چا شنجا و راهیاعنوان ه ب   ش روندانش

راسر ا   اها ب   ها بوداز سایر عرص تر توانئل  کرد  کمدر هس هرچند 2333ترکی  ده   کرد.ها

ا مللرا و سرمبل اسرال     گرر پویرا  بریا   ا گو  کرارا  اق صراد   کرنش    ا هدل هوفق حکوه 
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سرو    بر  را هرایش دیگرران   در عصر تروریسم دینا بود ک  چراغ و ه ساهل ا گو  دهوکراتیک

و  کننرده گرایا ترکیبنوعثمانا و هدل هژهونیک  کرد. راز ایا ش ر زیبا و هوفقخود جلب ها

یرق  راز طسراخ ا هم کرران خرویش    هد ا ک  با ا  ا  هثبت سعا در نزدیرک  بود؛کننده تعدیل

   داشت.در جغرافیا  خاورهیانا گوپذیر  از آن 

 آمیزغیراجبار گراییفعالمدل تحوالت جهان عرب و  .3
  ناچار ب  پررداخ ا بر  آن   گرایانوعثمانا آلایدهعنوان تیپ  خش ب بب  د یل اهمیت هدل ا  ا 

 دال هرکز  گ  مان هزبور بود و همینان بر    آلایدهدر واقع ایا تیپ  .بودیم هبسوط صورتب 

گرو  غا رب یرا گ  مران     اها ایا ا   دهدهاعنوان بخش اصلا ایا گ  مان ب  حیات خود اداه  

را هرا  ها تا حد  هنار  شد و همیا دوره دخو هسیرا از حیات خویش از یهاهسل  در دوره

هرا  سیاسرت   بررا  ت کیرک دوره    ثر از آنأر و ه بند  ا گو  هزبوعنوان هبنایا برا  دوره ب 

شروع تاوالت در ج ران عررب     یکا از ایا ن،اط عطف ایم.ترکی  قرار داده و داخلا خارجا

 .ببرنرد ب رره الز   در راسر ا  هنرابع خرویش     هوجرود  سعا کردند تا از شررای   هاتر بود ک  

تکثیر ا گو  خویش در ج ان پیراهون و هشروعیت  بر گرایانوعثمانااس راتژ  اصلا سیاست 

ایا سیاست در  اها  بدون هر نوع هداخل  بود  پذیر ا گوو  بخشاب  آن از طریق ا  ا بخشیدن 

در ارتبراط برا    پیراهرونا دچرار اناررا  شرد.    دوره هورد باث در ارتباط با بعضا از بازیگران 

دو رویکررد ه  راوت حمایرت از تغییرر       سیاست خارجا ترکی  در هورد تاوالت ج ان عرب

 .شودهاوضع هوجود و حمایت از ح م وضع هوجود دیده 

  در ه،ابرل  وتونو و سروری    چون هصر رویکرد حمایت از تغییر در تاوالت کشورهایا 

پیگیرر  شرد    هرا ترر   از سرو  ریا و یمرا  بار  هایا چون  یبا ح م وضع هوجود درکشور

(Alpery, 2011: 27-29). و هرا را نروعا بارران و سرردرگما      گیرر بسیار  ایا نوع ج ت

 آلایرده ا گرو     از نظرر ایرا نوشر ار کر  بر      اها  دانس ندتناق  در سیاست خارجا ترکی  ها

شراهد نروعا گرذار از هردل      بلکر  صررفاً    تناقضرا وجرود نردارد     اندیشدها گرایانوعثمانا

در  د.شرو یعنا تکثیر ا گو  حکوه ا ها،رق   گرایانوعثمانابخشا هس یم تا هد  ن ایا ا  ا 

بر هوارد  چون دعوت  تأکید باباریا و  یبا  در قبال تاوالت یما  هاتر ایا دوره سیاست 

پیشرن اد   لرف  هرا  هخ  جنراح دعوت ب  هذاکره و رایزنا بیا  عد  دخا ت خارجا  ب  آراهش 
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بخشرا  برر همران پاشرن  هردل ا  را       طرفابر با تأکید و انجا  اصالحات  ب  آنان  گرهیانجا

کید بر گس رش رواب  اق صاد  و تجار  با کشورها  هزبور و حمایت از توسع  أت چرخید.ها

هردل   اسرا   برر   ادر ارتباط با ایا کشوره ترکی  سیاست غا ب آنکارا بود.  قراردادها  گذش  

توج ا را انجا  داده بود و رواب  دوسر ان  سیاسرا را برا     ها  قابلسرهای  گذار   بخشاا  ا 

و  233۱برا در سرال   وغران بر   ی  سر ر ارد  .(Alpery, 2011: 32) برود  ها گس رش بخشیدهآن

ا در ایررا شرراهد روشررنفعررال تررر  در  یبررا  20333شرررکت ترکررا و  233فعا یررت برریش از 

در ارتباط با  یبا هطمئا بودند ک  تاوالت در ایا کشور بر  د یرل    هاتر   در واقع .راس است

هرا   و ضرعف جریران   ا قبیل  ساخ ار اساساً  هانده آننا ع،بسیاسا و هد ساخت اق صاد  

هی  عنوان در راس ا  ایجاد ا گو  حکوه ا هدنظر آنان حرکرت نکررده    ب  ها()اخوانا فکرهم

همکا است اهیردها  سیاسرا     آوردن نیروها  ه عارضبا تغییر وضع هوجود و سر بر یش رو ب

گون  هداخل  نظاها در  ها با هرآن ب  همیا د یل  .سازدنابود  را ها در ایا کشورو اق صاد  آن

شرورا  اهنیرت    ۹۱70قطعناهر   اجررا   و   یبا هخا  ت ورزیدنرد و در عملیرات نظراها نراتو    

بر ایجراد تعرادل بریا آزاد  و اهنیرت در ایرا        اغلوداود ها ب  قول کید آنأت هشارکت نکردند.

 (. Alpery, 2011: 36-40) و کاهش خشونت و تل ات بود کشور

د یرل   بر   نیرز زیررا در ایرا دو کشرور    ؛ در ارتباط با یما و باریا هم وضع هانند  یبا بود

 حجم برودن نیروهرا  هم کرر   و کم هاخا  آن ا و قبیل  اق صاد   سیاسا ساخت اج ماعا 

اهیرد   ها تر   ها  هوجوددر صورت فروپاشا دو ت بودن شیعیان ها( و نیز قدرتمند)اخوانا

ا بخش هدل ا  ا بیش ر بر  ایا رواز  .ش ندب  تکثیر ا گو  هورد نظر خویش در ایا کشورها ندا

رقیرب   بیش ر با هنافعرا تغییرات در ایا کشورها   کردند و از سو  دیگرها تأکید هادر قبال آن

برا ادعرا     اوغلرو داود   در همریا راسر ا   دیدنرد. هرا  راسر ا خویش یعنا هدل اسال  ایرانا هم

از ت،اضرا     را داشت و ح تأکید دار  ایران و عربس ان در باریا و یمابر خویش ا  طرفابا

برهر  سرخا    یادر ا  دیما هطرح کرده بوو دو ت ها بیا حوثا ۹099گر  ک  در سال انجاهی

هرا  زهران آن هرم  بود. هاتر کید بر اصالحات داخلا در ایا کشورها خواست دیگر أت راند.ها

 سر ر سرلمان   .را با ایا کشورها گس رش دهنرد  دصاد  و سیاسا خوسعا داش ند هناسبات اق 

جا بارریا و ترکیر  بر     خلی   قبل از باران ب  ترکی  و افزایش سطح تجارت خرار حمد آلبا
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سر ر   یمرا   زهان برا بارران  هم  همینیا شاهد  بر ایا هدعاست. 23۹3هیلیون دالر در  242

 :Maneimneh,  2011) است هلأقابل ت ایا کشورو اق صاد  ترکی  ب  رتب  نظاها ت عا ائهی

14-18.) 

از ترونو و هصرر   سروری    هورد همینیا  هصر و سوری  ه  اوت بود. اها اوضاع در تونو 

 هاتر بخشا تاوالت تونو و هصر نشان بارز  از تکاهل در سیاست ا  ا  .تر بوده  اوتهم 

ها در تاوالت هصر و تونو از تغییر حمایرت  آن د.شوهاها هاسوب تر ها از آهدن آنو پاییا

هرا و  و دیرلماتیرک علنرا از آن   در جب   هع رضیا قرار گرف ند و بر  حمایرت سیاسرا   ؛ کردند

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

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

علرا و رژیرم او   را وسوسر  کنرد از برا    ی ترکتا  عاهلا نبود هاتر ها با تجار  و اق صاد  آن

همیا نک ر  خرود د یرل قراطعا اسرت کر  نشران        .  (Maneimneh,  2011: 19) کند حمایت

برر هبنرا  روابر      صررفاً  در باب تاوالت ج ان عرب نر   هاتر گیر  سیاست ج ت دهدها

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

غربا خویش کر    ه اداندر قبال تونو ح ا از سیاست غا ب  هاتر  در هر کشور قرار دارد.

و از تغییر  هپا را فراتر ن اد    هر  بودندأها و برکنار  ردرصدد ح م ساخ ار اصلا حکوهت

  .کردنداساسا حمایت 

نرا   بر   وجود ساخ ار هنسجم و اسالها هدرن با ساب،  تراریخا روشرا و افکرار هشرخ     

ها ا ن ضر  را نیررو    آن بود. ا از چنیا هسئل  هاتر یت قاطع د یل اصلا حما  ا ن ض  تونو

اد هردل  هرا در راسر ا  ایجر   ست ابرزار آن توانهاتن ا  دیدند ک  ن ها فکر و نزدیک ب  خودهم

وضوح هژهونا هدل عدا ت و توسع   ک  ب یا بود بلک  نیرو  دحکوه ا نزدیک ب  خویش باش

ترونو سراخ ار   سراخ ار کشرور     فکرر هرم در کنار ایا نیرو  اج ماعا ه رم و   را پذیرف   بود.

قائرل بر  هضرم و     کر   برود  یبا و باریا   بت ب  یماستر  نتر و هدرناج ماعا بسیار پیشرو

علا را با آشکاراه،اهات رسما ترکی  . کننده جریان عدا ت و توسع  بوددر  ت کرات ترکیب

بعرد از   گیرر  کنرد.  را  ب  خواست هرد  از قدرت کنراره با اح هاکو  کردند و از او خواس ند 

برا   سسران ؤعلا و پیروز  ا ن ض  در ان خابات هجلرو ه روزه تونو و برکنار  با 29ن،الب ا
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عسرل روابر  ترکیر  و    هراه  بردنرد  بلیغاتا و اق صاد  ترکی  ب ره هرا کرسا ک  از حمایت ت ۱۹

و  ب  ترکی  س ر کرد ان،الببعد از  در اداه  دیدارها  قبلا خویش  غنوشاا  تونو شروع شد.

سرایر اعضرا  حرزب از     دانست.  ه حزب عدا ت و توسعادهنده رحزب ه بوع خویش را اداه 

 :Onis, 2014) دانسر ند عدا ت و توسع  را سرهشق تونو هرا  جمل  نجیب ا شا ا هم ترکی 

 نرد بلکر  ا گرویا بود    یک ا گو  خنثا نبودند صرفاً هاتر بار دیگر ایا  در واقع (.205-208

در  ان راو آنر کردنرد  سیاسا و دیرلماتیرک هرا  فکران خویش حمایت صورت فعال از هم  ک  ب

 .ندشناخ رسمیت ها ب  آشکاراشان  ابت،ابل با رق

 تریا ونوان یکا از باساب، ع ا مسلمیا ب  اخوان ر هم همیا هسیر طا شد.در تاوالت هص

عنرو  حرزب عردا ت و    نوعا پردر ه  ک  ح ا ب  ارتریا نیروها  ج ان اسال  در هصرذگرثیأت

ن هبرار  قررار   اد ترکی  بدون هی  درنگا در صف هخا  ر ش باعث  شدهاسوب هانیز توسع  

 درسرت  توانهرا ز  کر  در صرورت پیررو    ا بودفکر و س رگهمنیرو  ا مسلمیا  اخوان گیرد.

و ه، در در هنط،  و ج ان  هشروع اهدل اسال  ترکا و ایجاد ائ الفبخشا ت،ویت و هشروعیت

رواب  اند  تجار  و رقابت اس راتژیک ترکی  و هصر هزید برر علرت برود ترا      گذار باشد.ثیرأت

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

 و یا حکوهت ان ،ا ا و هرشد اخوانو دیدار او با هسئ هصرس ر عبداهلل گل ب    برکنار  هبار 

سر ر    در اداهر   از وضعیت جدیرد برود.   هاتر د یلا بر حمایت قاطع   هامد بدیع  ا مسلمیا

اردوغان ب  قاهره ایا حمایت را تکمیل کرد و ناه  داوود اوغلو ب  احمد ابوا غیم وزیر خارجر   

  ت علنا بخشید.هصر در حمایت از ان،الب هصر ب  آن رسمی

 نوشرت کر  اخروان     سخنگو  اخروان   روزناه  زهان چا  اس انبول ب  قول از جمال ناصر

دهوکراتیک با هردل ترکیر     ابلک  خواهان ایجاد نظاه  سیو حکوهت اسالها نیستأخواهان ت

ها  اق صاد  و تبلیغاتا ترکی  از اخوان در ان خابات بعد  هصر ن،ش بارز  در حمایت است.

هرا   در کنار هشروعیت و هابوبیت هردل ترکرا در هیران اخروانا     پیروز  ایا جریان داشت.

بر      یبرا یرا یمرا    بر   ترر نسربت  تر و ساخ ار اج مراعا هردرن  وجود جاهع  هدنا قو   هصر

 :Kassem, 2013) افرزود هاشدن آن در هصر ن ادین شان و برا  در  هدل هاتر اهیدوار  

گیر  ترکی  نسربت بر  وقرایع ج ران عررب      در تعییا ج ت اخواننباید از عاهل ا ب    (.68-74
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  هرا از قردرت بیشر ر  برخروردار بودنرد     در هر کشرور  کر  اخروانا     در واقع. غ لت ورزید

   اردوغان نسبت ب  آن کشورها در راسر ا  تغییرر وضرع هوجرود برود و برا عکو.      هاسیاست

سیاسرت خرویش     ثر از آنأپایگاه حمای ا بود ک  اردوغان ه ر   کمیت و کی یت نیروها  اخوان

 کرد.ها در باب تاوالت ج ان عرب در کشورها  هخ لف را تنظیم

گرایرا سیاسرا و   فعرال  برود.  ا عمرده  اهصر نشان بارز  از تغییرر سیاسر  وقایع تونو و 

و  بودبخشا ا  ا طرفا هدل قدها فراتر از با هرچند  در قبال ایا دو کشور هاتر دیرلماتیک 

اهرا ایرا    شرد  هاهاسوب  شانساخ ا هدل هورد نظربرا  ن ادین  ها  آنفعا یت پویا از نشان

ان هنسرجم خرویش   فکرهمتن ا از وجود  ن  هاتر ک   عمل و فعا یت در کشورهایا رو  داده

خرویش   بلک  از هشروعیت هدل  ها و ساخ ار اج ماعا پیشرو ایا کشورها هطمئا بودنددر آن

فشار سیاسا یا نظاها برا  تامیرل ا گرو از جانرب      ایا رواز  در ایا کشورها آگاها داش ند.

طرفرا و ا گوبرودن صرر     از حا ت برا  هاتر  خال  گذش    بربلک    وجود نداشت هاتر 

راتر از ا گرو   ف  ان خاب کردند و ح ا با بعضا از دول آشکاراخارج شدند و جب   خویش را 

فکرر خرویش درگیرر     در حمایرت از نیروهرا  هرم     ها با ج ان پیراهونرساندن تنشب  ص ر 

آهیز هب نا بر حمایرت و  گرایا غیراجبارهدل فعال  در هجموع دند.سیاسا و دیرلماتیک پیدا کر

و تا حرد  اق صراد    دیرلماتیک   و در قا با سیاسا گیر  خا  ارزشاو با ج ت هشروعیت

هرا   ایگراه بر  پ اها   ب  دنبال هشروعیت است هرچندبخش هدل ا  ا  در حا ا ک  رد کهاعمل 

هداخلر  در  طرفرا و عرد   قائل ب  برا ؛ بودهاور نارزش اشگیر ج ت؛ حمای ا توج  نداشت

و از گس رش روابر    ردکسیاسا و دیرلماتیک ورود نما ب  درگیرها  ؛بود دیگراناهور داخلا 

 د.برهاب ره  گرادیرلماسا سازنده و همو 

 

 اجبارآمیز گراییفعالتحوالت سوریه و مدل  .2
دوران جدید  در سیاست داخلا و خرارجا ترکیر  شرکل      باران در سوری  با شروع و تداو 

عنروان هردل    از ایرا دوران بر    .برود  گرایرا نوعثمرانا  آلایرده گرفت ک  نوعا گرذار از تیرپ   

زیررا    پیشریا نبرود   هرا  هدلهعنا  اهاا   ب آغاز ایا هدل  بریم.گرایا اجبارآهیز نا  هافعال

 در واقرع   .دادنرد هزبور ب  حیات خویش اداه  ها ها هدلهر یک از   زهان در ن،اطا دیگرهم
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ایرا   را ب  ا گوها  پیشیا اضاف  کننرد.  انویا و ه  اوت ا گو  هاتر باران سوری  سبب شد 

اهرا برا     یعنرا تکثیرر ا گرو  حکروه ا ترکرا در سروری         ا گو  نویا هم همان هد  پیشیا

در همان قا ب هردل   هاتر اب دا   با شروع باران در سوری  .دکندنبال هارا رویکرد  ه  اوت 

ی  را هوضوع داخلرا دانسر   و   ها هوضوع سورآن باران بنگرند.ایا بخش سعا کردند ب  ا  ا 

هشرکلا نداشر ند و حمرای ا از نیروهرا      د در سوری  و حکوهت رسرما آن  وضعیت هوجو با

اسرد   بر  ا  هرا  دوسر ان   هرا توصری   آن  گیر ج تدر کنار ایا  ا ب   .هع رض سور  نکردند

برا هسرئو یت    کررد بر  اسرد توصری      حلرب  درخویش  23۹۹غان در هالقات سال وارد .کردند

هع رضریا  سمت اصالحات داخلا حرکت کند و از کاربرد خشرونت علیر     شخصا خویش ب 

قدرت در سوری  و هشکالت ناشرا از آن   ساز خألزیرا همکا است داهن  باران سبب ؛دبررهیز

   .برا  ترکی  شود

هرا   سعا داش ند از طریرق حکوهرت رسرما و قرانونا سروری  حرکرت       هاتر   در واقع

بارران در   .(Mahfudah, 2012: 28)کننرد  اصالحا را برا  انطباق با هردل خرویش شرروع    

تروازن   آورگران   کردهرا   هرا  اق صراد    پیاهردها  هن را در حروزه   باعث ست توانها سوری 

تازگا ترکی  و سوری  در  ب بر سر هاتا  ک   هااز سر گیر  تنشو آینده باران آب و  ا هنط، 

در اب ردا از وضرعیت رسرما     هرا ترر    رو از ایا .شود  دست یاف   بودند تواف،اتاب   هورد آن

هوضرع خرود را    یر  ترک  هاتر درخواست  ردبا  دند.کردفاع  همراه با اصالحاتا از باال هوجود

  هرا سیاسرت اهید  بر  اسرد بررا  انطبراق برا       هاتر در ایا هرحل  دیگر   در واقع تغییر داد.

و همینیا هنرافع   هذهبابا توج  ب  ترکیب جمعی ا و  خویش نداش ند و توسع  داهن  باران را

ک  اردوغان از همان اب ردا از  بود  ب  همیا د یل کردند.بینا هاهخ لف در سوری  پیش بازیگران

از  نگرران برود.   کیلوه ر هرز هشر ر   933  با وجود خورده در سوریگیر  دو ت شکستشکل

 ب  23۹۹انسانا دانس   و در نواهبر صراحت ات اقات سوری  را غیر ب  هاتر  23۹۹ل ژوئا یاوا

ایرا   .(Mahfudah, 2012: 29-32) گیر  اسد از قدرت شردند واس ار کنارهخ صورت آشکار

آهیز در سیاست خارجا ترکی  نسربت بر  سروری     غیراجبار گرایافعالهرحل   توانهارا هرحل  

طرفرا خرارج شرد و بر  حمایرت سیاسرا و       ک  ایا کشور از هوضرع برا  ب  ایا د یل   دانست

   دیرلماتیک از نیروها  هخا ف پرداخت.
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بر  خرود    اه  راوت  شرکل هرا  سیاسرا   هجاورت جغرافیایا هزید بر علت شد تا حمایرت 

کر خویش ک  دارا  پیشرین  تراریخا در   فایا هرحل  ب  نیروها  اخوانا هم در هاتر  بگیرند.

سررکوب سرال   از ک  اخوان سوری  بعد آنغافل از   بودندهبارزات سیاسا سوری  بودند اهیدوار 

و  ه برود و از پایگراه اج مراعا هنسرجم    روپاشرید ف سازهانا و تشکیالتا کراهالً  ااظ از  ۹۱92

  هخا ف سرور   هاجریانب  هیزبان  هاتر   ایا غ لت سیاساپرتو در  برخوردار نبود. هدرنا

دوهیا اجرال    23۹2در آوریل  تبدیل شدند و چندیا هیئت هخا ف در ترکی  سکنا گزیدند.

 هرا تر برگزار شد و در اس انبول  ی ترکتبلیغاتا و اق صاد    دوس ان سوری  با حمایت سیاسا

در ایرا دوره زهرانا    بردیل شردند.  تهرا  هع ررض سرور     تریا حاها گرروه ب  نزدیک رسماً

کردهرا و کمی ر     اخوان سوری   بخش سوری  ارتش آزاد  هایا هانند شورا  هلا سوری  گروه

ها  نزدیک ب  ا ،اعده از هخا  یا اصلا دو ت وری  در کنار جمعا فعال از ج اد هماهنگا س

 داش ند. هاتر ا  با دوس ان  ها رواب  نزدیک و کاهالًهسایر گرو  هورد آخر س جز ب  بودند.

اعضرا  اعالهیر     ها  تبعیرد   شورا  هلا سوری  ک  سازهانا چ رگون  ه شکل از اخوانا

و رهبرران    . . کردهرا  هخرا ف    کمیسیون ان،الب سروری    کمی   هماهنگا هلا  دهشق 

در  یر  ترکبر  رهبرر  برهران غلیرون و برا همکرار  و همراهنگا         23۹۹در سال   طوایف بود

عنوان نماینده قانونا  ایا شورا در نشست دوس ان سوری  در اس انبول ب  اس انبول شکل گرفت.

 حمایرت قطرر   و برا   23۹2ارترش آزاد سروری  هرم در ژوئیر       رسمیت شناخ   شرد.  سوری  ب 

ایرا دو نیررو در کنرار هیئرت عمروها       عربس ان و ترکی  با رهبر  ریاض االسعد شکل گرفت.

کر    ؛تریا بازیگران هورد حمایرت ترکیر  بودنرد   از نزدیک و بدن  رسما اخوان ان،الب سوری 

 ایرا برازیگران   کردنرد. هرا حمایرت هرا   ک از آناق صاد  و دیرلماتیر  از  ااظ سیاسا  هاتر 

در  هرا تر  و شان در سوری  بعد از اسد بودندفکر ترکی  برا  تکثیر هدل حکوه ااهیدها  هم

 دنرد کرحمایرت هرا   هرا نآاز  صرراح اً آهیرز  غیراجبرار  گرایرا فعرال ل  در قا رب هردل   ایا هرح

(Hinnebusch, 2015: 17-20)   نیروها  دخیرل در آن  بازیگران و  هیزاناها اوضاع سوری  و

را در  راح را فراینرد سیاسرا    فکرشران بر   و نیروها  هرم  هاتر تر از آن بود ک  پیییدهبسیار 

سرابق   هرا  هردل از  پا را  هجبور بودند در تطبیق با شرای  نویا هاآن  ایا رواز  .دست بگیرند

  همینیا .کنند ترخود دور آلایدهاز تیپ را  گرایانوعثماناهدل بار دیگر خویش فراتر ن ند و 
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گرذار  ثیرأبسریار ت  آلایرده ب  بعد در ایجاد چا ش برا  ایا تیپ  23۹0تاوالت داخلا ترکی  از 

 گیرر  داعرش در سروری     شکل ایران و روسی  در جن  سوری   یون درگیر همعواهلا  بود.

تغییرات   درگیر  با کردها در داخل  هخا  انشداخلا قضایا و ها ا بیا اردوغان و  ها تنش

و شکل گیر  فدرا یسم در کردس ان سوری  از عواهل اصرلا  گس رش تنش با اسرائیل  در هصر 

برا   شروند. هاسروب هرا   گرر  نوعثمرانا  آلایرده تغییر در هدل هداخل  ترکی  و دور  از تیپ 

سیاست ب  ص ر رساندن هشکالت با   حمایت هس ،یم و علنا ترکی  از نیروها  هخا ف سوری 

ثر از سیاست نویا أه  همسایگان و سیاست دیرلماسا سازنده با ج ان خارج دچار اخ الل شد.

ه اردیا سروری  براال    عنروان   با ایران و روسی  و ح ا عراق بر   هاتر تنش   ترکی  در سوری 

آوریرل   9وری  در بر  سر   داعرش ورود  برود.  ترکیر     پیشیاهاسیاستخال   گرفت و ایا بر

  فکر ترکی  با ایا جریان در سوری  هنجر شد.تضعیف و ت،ابل نیروها  هم ب  23۹0

بلک  هم  نیروها  هع ردل و    تن ا در ت،ابل با جب   ا ،اعده در سوری  قرار گرفت داعش ن 

بررا    هاتر دید و ایا یعنا پایان رویا  اخوانا را هم در ت،ابل با خود هاسکوالر یا اسالها 

  هخا ف دیگر را بر   هاجریانزیرا داعش با تصر  بیش از نیما از خا  سوری  هم   ؛سوری 

تن را    در ه،ابل داعش .شد علی  حکوهت سوری  و سبب گسست در هبارزه هنسجم دانزوا کشان

در  ها هرم زیرا آن  در قبال سوری  افزود هاتر کردها ایس ادند ک  ایا هم بر پیییدگا سیاست 

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

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

در سوری  را ب  چا ش کشریده و   هاتر بیش از پیش سیاست   هاو حذ  کان ون 23۹2هار  

هرا در  هبرارزه آن   همینیا .کردندر  هاوآسیاست داخلا ترکی  را هم یاد ا بر اهنی ا خطرات

 هرا ترر  بیش از پیش   کوبانا بر ضد داعش و سیاست هعلق و هب م ترکی  در قبال ایا تراژد 

  شران هاندن پیوندها  اسر راتژیک ها با اسرائیل و هعلقشرش تن گس را در هظان ات ا  قرار داد.

و حذ  اخوان از سیاسرت و اج مراع هصرر     23۹0ژوئی   0در کنار برکنار  هرسا در کودتا  

ر هصرر بریش از پریش سیاسرت     سیسا و جناح سکوالر و برآهدن نیروها  هخرا ف د ا توس  

   ها در خارج را با چا ش هواج  ساخت.کاهش تنش
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 تدر کردسر ان عرراق و هخا  ر    ترکی   انرژ  هاسیاستبر سر  هاتعارضپرونده عراق و 

در کنار  بود. گرایانوعثمانا آلایدهشاهد  دیگر بر اخ الل در تیپ   دو ت هرکز  عراق با آن

ایرا   تانرک  ۹2نیرو  ارتش و  ۹03با ورود   گرایا آشکار ترکی  در عراقهداخل   هاایا چا ش

 از نشرانا دیگرر    صرل ب  خرا  عرراق و اسر ،رار آن را در بعشری،  هو      23۹0کشور در دساهبر 

فراتر از تعاهالت غیردوس ان  با ایران در ایرا دوره  . بود گرایانوعثمانا آلایدهتیپ از شدن دور

 بر   را هرا ترر  بود ک   ب  باران سوری  روسی ورود نظاها ایا   ها در سوری و جن  نیاب ا آن

ایا دوره و سررنگونا  ها  هوایا بیا سوری  و ترکی  در ردر کنار درگی شدت هرعوب ساخت.

 تر  بر    روسی  توس  ترکی  ابعاد گس ردههاجرا  س،وط هواپیما  ه ،ابل هواپیماها  یکدیگر

تیرپ  در ت،ابرل برا    23۹0نواهبر  24در  ی ترکتوس  روسی   24سوخو  سرنگونا  خود گرفت.

هرا بر  بارران    را با رو  ترکی اق صاد  و نظاها  رواب  سیاسا  بود و  گرایانوعثمانا آلایده

  در همریا دوره  .دور از ان ظرار نبرود   اجنر  بزرگر   وقروع ح ا اح مال  ک ا  گون  ب  ؛کشاند

براز  را بر  رقبرا      در ان خابرات پار مرانا   اردوغان در ان خابات ترونو هرم   فکرهمنیروها  

همر  ایرا ات اقرات در حروزه خرارجا نشرانا برر شکسرت سیاسرت           سکوالر خویش باخ ند.

 بود. اخارج رواب در  سازنده گرایانوعثمانا

ترا حرد زیراد  پرروژه صرلح       هرچند  در همیا دوره اوضاع ب  ر از ایا نبود. نیزداخل در 

بو بیا دو طر  پذیرف   شد و پیرا  نروروز    آتش 23۹0و ح ا در سال  کردشرفت کرد  پی

اها ایا وضرعیت هوقرت و     دداها را هاتر اوجاالن نوید روزها  ب  ر  برا  تعاهل کردها و 

ا دیا دهیرتراش  جم ور  و ن ایج آن ک  در آن صالحاهید ناشا از ان خابات ریاست  را بود.گذ

 درصد نوید روزها  تابناکا برا  کردهرا  ۹3رهبر حزب هوکراتیک خلق با گذر از حد نصاب 

برار توانسر ند در    ت،ویت شد و کردها بررا  او ریا   23۹0با ان خابات پار مانا ژوئا   دادرا ها

درصرد آرا شررای  الز  بررا      ۹0عنوان حزب سیاسا برا کسرب    تاریخ سیاسا ترکی  هدرن ب 

بو پیشیا تشآایا ن یج  در کنار . (Bezci, 2015: 123-124) ورود ب  پار مان را کسب کنند

ست نوید روزها  خوبا برا  ترکیب گ  مان واگرا  کرد  در توانهاو پیا  نوروز  اوجاالن 

بر  دالیرل    گرایرا نوعثماناخود گ  مان هسئل  ایا بود ک  اها   را بدهد گرایانوعثماناگ  مان 
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از  برار بعرد   حزب عدا ت و توسع  در ایا ان خابات برا  او ریا . دیگر  دچار چا ش شده بود

   تن ایا ب  تشکیل دو ت دست بزند و نیازهند ائ ال  بود. قادر نبود ب  2332سال 

دسرت یرا   یرک  ادرست در همیا زهان بود ک  اردوغان ب  هجلرو و دو  ر    از سو  دیگر

در قانون اساسا بررا  تغییرر سیسر م حکروه ا      فکر برا  انجا  تغییرات هورد نظر خویشهم

سال گذش   چ  در عرص  داخلا و چ  در عرص   0  اردوغان در هاسیاست نیاز داشت. ترکی 

ب  شو  سیاسا نیراز داشرت    و   ایا رواز  .  بود خارجا بازیگران هخ لف را از او دور ساخ

برا   او ائر ال    در ایرا هیران   ت،ا دهرد. درصد تا هیزان هطلوب ار 4۹خود را از  ءتا بار دیگر آرا

در ایرا   ب  برگزار  ان خابات هجدد در اول نرواهبر برود.   قائل  نرذیرفت و در عوضرا سایریا 

در ایرا     ایذایا شرای  الز  برا  پیروز  ه یرا سرازد.  هاسیاستست با توانهااو   بازه زهانا

کنرد.  رو  ست در دو عرص  داخلا و خارجا او را با اقبال روبر توانهادو سیاست خا    هیان

در ایا   . . ش ر سورچ و عملکرد بد  حوادث  عد  حمایت کردها از او  در عرص  داخلا

 23۹0 ژوئیر   24در   . . ب ان  الز  را ب  او داد تا با شروع هجدد حمالت ارتش ب    حادث 

ترکرا  ها  و با تاریک هجدد ناسیونا یست بسرردب  فراهوشا  عمالًرا بو و پروژه صلح آتش

ا عراده در هنراطق کردنشریا و بارران در     سو  خویش و اعرال  حا رت فروق   ها ب و جذب آن

خویش  ن ع ان خابات اول نواهبر را ب    أشان از صندوق ربا دورکردن  هاوضعیت اق صاد  آن

  خاتم  دهد.

در   ک  در عرص  خارجا ب  حمایت از داعش در سوری  ه  م شده بودد یل این ب   همینیا

ا مللرا در  ضرما کسرب هشرروعیت بریا    رو  آورد ترا  ها  ضد داعشرا  ایا دوره ب  نمایش

 .کنرد سو  خود جلرب   ب  یش در سوری  را هجدداًهاسیاستان هخا    هااقداهاتش بر ضد کرد

را بیش  گرایانوعثماناایا سیاست هم ب  واگرایا بیش ر گ  مان کرد  هنجر شد و   ایا رواز 

 داخلرا اردوغران نبودنررد.   خا  ران کردهرا تن را ه   خرود دور سراخت.   آلایرده یرپ  تاز پریش از  

در دو حادثر    23۹0هرا در سرال   بسیار  داشت ک  ایا هخا  ت اق دارگرایا اردوغانا هخا  یا

ترریا  برود کر  گسر رده    23۹0هرا  2۱در هرا  پرار  گرز     درگیر   حادث  اول رونمایا شد.

اق ردارگرایا  قدرت رسیدن حزب عردا ت و توسرع  و برر ضرد      ها در ترکی  بعد از ب درگیر 

بازرگانان و افراد نزدیک بر     در جریان پرونده فساد ها ا وزرا ها  دیگردرگیر  اردوغان بود.
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دسراهبر هشر ور    20و  ۹7هرا   رو  داد ک  ب  نا  پرونرده  23۹0ر دساهب 20تا  ۹7اردوغان در 

قرول   ا بر  ریش  ایا پرونده ب  اخ الفات اردوغان و جریان هنسوب او با جریان گو ا یر  شدند.

 گشت.از  برهااردوغان دو ت هو

هخا  رت    ز آناسررائیل و بیشر ر ا   نسربت بر    خرب اردوغران اسا هت گو ا با دیرلمهخا  

غاز اخ ال  بیا ایا ه اردیا  آسر  . . ها با هذاکرات هس ،یم اردوغان با اوجاالن و گو نا

و از طریرق   23۹2در سرال    بود تا جایا ک  جریان گو ا ک  بر سیس م قضایا هسل  شده برود 

ن ر از ه،اهات ارشد اهنی را و از جملر     پنج دادس ان وابس   ب  خود یعنا صدرا دیا ساریکایا 

  از سو  دیگر ک  هوجب خشم اردوغان شد. کردار ضخاطر ایا هذاکرات احفیدان را ب هاکان 

  همینریا هجوز هردار  خصوصرا وابسر   بر  گرو ا و       کردنهصوب  دو ت در راس ا  باطل

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

اصالحات هربروط  در واقع   .کردها را بیش ر شکا  بیا آن  ب  ضدیت با گو ا ه  م شده بودند

ها بر سیس م قضایا و پلیو شرد و  ساز سلط  بیش ر گو ناسبب 23۹2ل ب  قانون اساسا در سا

با انجا   هم اردوغان هرچند؛ ها  فساد ها ا بودچا ش کشاندن اردوغان در پرونده  یاهد آن بپ

و ح ا از دس گیر  نیروها  فاسرد   از قدرت جریان گو ا کاست  هایا در نیرو  پلیوتص ی 

ایا اخر ال     در هجموع .(Ozbudun, 2014: 155-160) ا ا نزدیک ب  خود جلوگیر  کرده

برود کر  بر  تردریج      گرایرا نوعثمرانا  آلایرده در ایا بازه زهانا نمود  دیگر از تضعیف تیپ 

از آن فاصرل     هرچر  بیشر ر  داد و نیروهرا   کنندگا خویش را از دسرت هرا  خاصیت ترکیب

 گرف ند.ها

  اش در حروزه داخلرا  و هواضرع اق دارگرایانر     اردوغران در هوضروع سروری     هاسیاست

هرا  سیاسرا و   اردوغان فراتر از حمایت رو ساخت. باران روب باداخل  دررا  گرایانوعثمانا

تمایرل و   گرر  بیران ب  اقداهات دیگر  دست زد ک    در سوری  دیرلماتیک از نیروها  هخا ف

حرق   ان اسرد بر  هخا  ر   .ب  هر قیم ا برود  ایا کشورنظا  سیاسا هطلوب خویش در تثبیت  ب 

هرا در  هرا  آن از زخمرا  ؛ها فعرال برود  در دادن سالح ب  آن؛ عبور و هرور سرزهینا اعطا کرد

نظاهیان خارجا بر  سروری  از هررز    در ان ،ال شب  ؛کردرز  خویش هراقبت هاها  هبیمارس ان

حضرور فعرال    ه اردینش ضد رژیم سوری  و  ها  خارجا بردر ائ ال ؛ فعاالن  عمل کر ترکی 



 59پاییز  72فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 93

و برر ضرد    کررد حمایت  در سوری  فکرانشز ایجاد هناطق اها و پرواز همنوع برا  هما؛ داشت

زهانا هم کر  از   انسانا را هم دنبال نمود.رویکردها  غیرح ا نیروها  بوها هخا ف خویش 

ا  نبرد بر  درگیرر  هسر ،یم نظراها برا نیروهرا  هروایا سروری  و روسری           ایا اقداهات ب ره

 بار ب  داعش بر   ایا  در سوری  نااهید شد خودفکران چون از قدرت هم ی ترکدو ت  پرداخت.

بلکر  بر      هرا اداهر  داد  هرا  فروق را از آن  تن ا حمایترو  آورد و ن  جایگزیاعنوان نیرو  

ح را هع رضریا بر  ایرا      ؛هرم دسرت زد   هاآن اخریدار  ن ت از داعش برا  ت،ویت بنی  ها 

    داعش و خرید ن ت از داعرش از سرو  در قبال دادن اسلا  ب جریان ک  دارا  اسناد هس د ا

 .کردزندانا و شکنج   را نیز ترکی  بودند

 حضرور  جان دوندار و ار  گول دو روزناه  نگار  بودند ک  ب  ایا ات ا  بازداشرت شردند.  

ب  ب ان  ح اظت  ۱0 شت در اردیبدر سوری  تانک  2خودرو  زرها و  ۹2نظاها تر  و  033

در سروری    هاتر قانونا از دیگر هوارد هداخل  فعال و غیراز ه،بره شاه سلیمان در کاراکوزا  

اهرها برا  ب  چا ش کشیدن اسرد برود و    حمایت از داعش. (Hinnebusch, 2015: 17) بود

عنوان  ب  و صرفاً ینده سیاسا سوری  دل نبس   بودندآها برا  ب  هدل حکوه ا آن هاتر  قطعاً

اهرا    فکرآینده بار دیگر نیروها  هم نگریس ند تا درها هابرا  شکست اسد ب  آن ا  هثب نیرو

حمرالت داعرش بر  فرودگراه اسر انبول و        ا ب ر   در بس ر هناسب ت،ویرت شروند.   شانحجمکم

سیاست داعش نسبت ب  تخریب ه،بره شراه سرلیمان نشران داد ت،ویرت داعرش هاننرد پرتراب        

 شناسد.نمارا کننده اه  هدفا جز خود پرتابدابوهرنگا است ک  در 

دوران شکسرت در هرر دو عرصر  داخلرا و خرارجا بررا  سیاسرت          ایا دوره در واقرع 

و حمایرت   بخشرا از سیاست ا  را   هاتر   در ایا دوره آن بود. آلایدهیپ و ت گرایانوعثمانا

سیاسررا و دیرلماتیررک برر  هرردل دخا ررت نظرراها و حمایررت نظرراها گررا  ن ادنررد و گ  مرران   

پیردا    داخلا ترکی  نمرود  هاگ  مانایا باران چنان در  گرایا را ب  باران کشاندند.انوعثمان

مرود و سرکوالرها جم رور  خلرق و     قبلا را دچار گسست ن آلایدهتن ا آن ترکیب  ک  ن کرد 

بلکر     از آن فاصرل  گرف نرد    . . و کردها  دهوکراتیک خلرق و     حرکت هلاهاتر پان

  فراتر از اخ الفات با گرو ا ح ا سبب باران در خود حزب عدا ت و توسع  شد تا جایا ک  

وزیرر  اسر ع ا داد و   هراه از پسرت نخسرت    23 بعد از   یعنا داود اوغلو تئوریسیا ایا جریان
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اخ الفات عمیق با او در هوضوعات ه م سیاسرت داخلرا و خرارجا رهرا      د یل اردوغان را ب 

دوران ضعف شدید اردوغان و جریران حراها اوسرت کر  بر  شرو          در واقع ایا دوران کرد.

 .شتدیگر  برا  ب،ا و ت،ویت نیاز داسیاسا 

 جوانک ترسومدل  .3

ست ک  ترکی  در هردل  ا ایهاسیاستپیاهد   ا گو در سیاست خارجا و داخلا ترکی شروع ایا 

هرا خرود را از پیاهردها  هن را آن     جس ا از آنپیشیا پیگیر  کرده بود و سعا داشت با تبر 

تضراد عمیرق ایجادشرده بریا حرزب حراکم و سرایر احرزاب           در عرص  داخلرا  خال  کند.

اردوغان در عرص  سیاست داخلرا و خرارجا    گرایاآرهان و اپوزیسیون ک  بر سر اق دارگرایا

 در کنرار   ظراهر شرد   23۹0 خابرات ژوئرا   ها بعد از انایجاد شده بود و در عد  ائ ال  بیا آن

برا   هانردن پرروژه صرلح   هرب م  پا در ترکی  از سو  داعش و سایر هعارضریا  دران جارها  پا

ساب،ا چون جریان گو ا و ظ ور اخ ال  در   ادیابا ه نبردصاد ترکی  و باران در اق   کردها

 شکست در سروری    در عرص  خارجات و توسع  با اس ع ا  داوود اوغلو و درون حزب عدا 

ایران و عراق از یک سو و اخ ال  بر سرر آینرده سروری  و     و باران در رواب  ترکی  با روسی  

ا هن را سیاسرت ترکیر  در هردل     هوضوع کردها  سوری  با ه ادیا خویش در ناتو از پیاهرده 

 و حرکت در هسیر  جدید واداشت. گذش  ها  پیشیا بود ک  ایا کشور را ب  تعلیق طرح

کرار   یا را در دس ورهاسیاستاردوغان   و قبل از انجا  کودتا 23۹0بعد از ان خابات ژوئا 

ها در ت،ابرل  باز داد ک  در تئور  ن هاهمان جوانک ترسویا نشا هانندخود قرار داد ک  او را 

آورده و از هسریر خرویش    مکر  د شرو هارو ب  او نزدیک  با رقیب خویش ک  با سرعت از روب

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

هرا   هوانع آرهان  اج ماعا -اه ندسا هطلوب سیاسیش را تغییر دهد و در اداه  با هاسیاست

یابا هجدد ب  پیروز  در ان خابات در او یا هرحل  برا  دست پیشیا خود را از سر راه بردارد.

هبارزه برا    ها  پیشیاخال  طرح سیاسا بر انواهبر از حادث  ش ر سورچ ب ره برد و در حرک 

 اده  ب  اسر  .اعالن جن  داد کار قرار داد و ب  هر دو گروه را در دس ور  . . ترور داعش و 

رضرایت داد کر  نروعا تبرر  جسر ا از       نیرز از پایگاه اینجر یک برا  جن  بر علیر  داعرش   

اردوغران    در کنرار ایرا اقرداهات و در قا رب هردل جوانرک ترسرو        پیشریا برود.   ها سیاست
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  در هرحلر  اول  گرایا خویش در حوزه سیاست خارجا را هم در چ ار هاور تغییر داد.آرهان

 23۹3کر  از سرال     پرداخت شدن شروطشح ا بدون برآورده با اسرائیل ساز  رواب ب  عاد 

 .قطع شده بود

صورت رسما از روسی  بابرت سراق  نمرودن هواپیمرا  ایرا       ب  ا در ناه   در هاور دو 

برا اعرالن    هرا تر  در سوهیا هاور  و حاضر ب  پرداخت خسارت شد. کردکشور عذرخواها 

علیر  ایرا گرروه و در شررایطا کر       ر  بیش ر با جب   نراتو در جنر    جن  ب  داعش و همکا

اده نیروها  نزدیک ب  ایا کشور در جن  داخلا سوری  بسیار  از هواضع خود را از دسرت د 

نسرب اً  در هوضرع  در قبرال سروری  و اسرد ب رره بردنرد و       تر از بیانات سیاسا هنعطف بودند 

  ه عارض پیشیا در قبال هاسیاستها آن  اور چ ار در ه طرفا در قبال اسد قرار گرف ند.با

کردها  سوری  را تا حد  کنار ن ادند و ح ا با ایجاد فدراسیون شمال سوری  از سو  کردهرا  

 ؛آهریکا در قبال کردها نزدیک شدندهخا  ت نکردند و تا حد زیاد  ب  هواضع  گذش  شدت با 

نررد در تعرراهالت دیرلماتیررک  همینرریا سررعا کرد  چنررد دارا  خطرروط قرهررز  بودنررد.  هر

ها  بیش ر  با ایران در هوضوع سوری  داش   باشند و تا حد زیاد  از جب   عربس ان هماهنگا

 در سوری  فاصل  گرف ند.

   پیشیا ترکی  در حوزه خارجاهاسیاستهجموع هوارد فوق نشان از بازنگر  اساسا در 

  هرراسیاسررتاز بازگشررت برر   هرچنرردزدایررا تررنشایررا  .شررتدا زدایرراو در راسرر ا  تررنش

اها ن  از ترکی  ا گو و قدرتمند بلک  بیش ر از ترکی    شتحکایت دا آلایدهتیپ  گرایانوعثمانا

 کررد؛ هرا را از نو بنا  گرایانوعثماناک  دوباره باید ساخ مان  کردهاپشیمان و ضعیف حکایت 

قررار   آلایرده هیرانجا و باثبرات تیرپ     طرر   با اع ماد همان جایگاه کشور قابل تا دوباره در 

در دو عرصر  داخلرا و    هرا سیاسرت ترکیبرا از    گ  ر  شرد   گون آن  گرایانوعثمانااها   بگیرد

سرید  خویش نخواهد ر آلایدهب  تیپ   خارجا است و تا زهانا ک  بعد داخلا آن سازهان نیابد

  داخلرا ثبرات آن را بر  چرا ش     هابارانک   بود ا  قرار گرف  ترکی  درست در ن،ط  و ات اقاً

نیروها  هخا ف داخلا  را با چا ش هواج  ساخ   بودند. گرایانوعثمانا احیا بودند و  کشیده

طب،ر    ها  ناراضا چپ   هعارض کرد هاجریان و ت هواز  از احزاب اپوزیسیون گرف   تا د
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راح را   ب  دیگر جدااف اده حزب عدا ت و توسع جاهع  هدنا و نیروها    ه وس  دچار باران

 دادند.  او رو  خوش نشان نماهاسیاستب  گرف ند و کنار اردوغان قرار نما

د شدت هخ ل شده برو  وضعیت اهنی ا و رشد اق صاد  هم ب  ثبات سیاسا   از سو  دیگر

خرود اردوغران هرم برا      کرد.ا  از باران فوق را هدایت هاو هر یک از نیروها  داخلا گوش 

ز پریش ارترش و   یرابا بریش ا  اوضاع و قردرت  کردنب  اهنی ا  . . ایجاد ت،ابل با داعش و 

بر    و روکراتیرک بودنرد  وساخ ارهایا ک  خود نوعا هانع با ،وه ب د.کرسیس م قضایا کمک ها

 .داش ندزاوی  آشکارا   او هاسیاستبا اردوغان و   انشنیروهای هاهیتد یل 

 

 کودتا در ترکیه ج.
 ۹0کودترا    ناگ ران   نبرود  گرایرا نوعثمرانا ک  در صان  داخلا اهید  ب  تجدید  در شرایطا

ز و هراکر  ااز س،وط اس انبول و آنکرار اخبار  ا کوتاه در هدت زده کرد.همگان را شگ ت ژوئی 

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

خبرر  نبرود ترا     اها از اردوغران   برا  کمک ب  دهوکراسا و ح،وق بشر اعال  کردرا اردوغان 

ها  اج ماعا ظاهر شد و از هرد  خواسرت بررا  نجرات دهوکراسرا بر       از طریق شبک  اینک 

هرا   طلیع  نشده بود ک صبح   روع شده بودشب ش 2۹کودتایا ک  از ساعت  ها بریزند.خیابان

و نمرود  شکس ش آشکار گردید و اردوغان پیروزهندان  در اس انبول در نشست خبرر  شررکت   

 گروها آن زیاد  در هورد هاهیت ایا کودتا وجود دارد.ها  اب ا  شکست کودتا را اعال  کرد.

اج مراعا بعرد از    -اسرا داننرد کر  بررا  ه ندسرا سی    حرک ا نمایشا از سو  اردوغان هارا 

  برا هخرا  یا   ا  خارجا در همکارگروها دیگر آن را پروژه شده است. ریز ات طرحان خاب

اش در حروزه داخلرا و   سرت کر  اق ردارگرایا   ا برکنرار  دو  را   دانند کر  هردفش  داخلا ها

 ش در حوزه خارجا هنافع هر دو طیف را ب  خطر انداخ   است.اگرایاآرهان

ثر از رونردها  سیاسرا و   أفراینرد  داخلرا ه ر   گروه سوها هم وجود دارند ک  کودترا را  

ها شکل صورت خودجوش و در ت،ابل با آن ک  ب   دانندها  اج ماعا اخیر در ترکی  هاباران

 ۹۱93  ۹۱7۹  ۹۱23 کودتاها  پیشیا در ترکی  هانند کودتاها   از نظر گروه سو  گرف   است.

یر  نصرف   سیاسرا و اج مراعا ترک    هرا بارران شکل گرف نرد کر  عمرق     ادر شرایط ۹۱۱7و 
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جرود در ترکیر  در   کودتا با توج  ب  ذهنیت تراریخا هو   ایا روو از  نبود  اهروز هم هاباران

نوش ار حاضر ب  ترکیبا از هر س  تالیل فروق   نبود.  بعید و دور از ان ظار چنیا شرایطا چیز

هم    رکی  را در بر گرف   بودندت ژوئی  ۹0یا ک  در هابارانزیرا با توج  ب  حجم   اع ،اد دارد

شران آن برود   کردند و برداشرت کودتا و شو  سیاسا احسا  نیاز هاها  هذکور ب  یک طر 

از نظر ایرا نوشر ار     در واقع هند شوند.ثر از کودتا ب  ب  ریا شیوه ب رهأند از هنافع ه توانهاک  

  تاوالت ج ان عرب ترا زهران کودترا   بعد از  گرایانوعثمانا آلایدهها  هم د از هدل انارا 

سرت برازیگران را از   توانهرا و ضرور  برا  کودتا را شکل دادند و ف،  کودترا  بس رها  الز  

و برا   اخورده ایا کودتا در هر شررایط جاهع  هدنا ترکی  تن ا شکست هرچند ؛هاندربست ببا

   برتر  هر بازیگر  بود.

ثر از هدل جوانک ترسو أبس رها  کودتا آهاده شد و ه   اجبارآهیز گرایافعالدر قا ب هدل 

روه اول ک  کودترا را نمرایش   با تالیل گ ایا شرای  ن ادین  گردید.  و تعارضات هوجود در آن

 اردوغران  ه غیره هم ب  باران بنگرریم. تکنباید  هرچند کرد؛زیاد   هخا  ت توانمان  دانندها

یا را کر   هاباراناو عمق  گرا تبدیل شده بود.اردوغان واقعگرا در هدل جوانک ترسو ب  آرهان

بر    ا گونر   در  کرده و سعا داشرت بر     بود   پیشیا خویش ایجاد کردههاسیاستثر از أه 

اهرا در   کررد  اش را در عرصر  خرارجا سرعا    هرچنرد او  .گرددباز گرایانوعثمانا آلایدهتیپ 

دیگرر حاضرر بر     برود کر     هواج  زیاد  و هدنا حزبا روکراتیک وب نیروها عرص  داخلا با 

تغییرر   تغییر ساخ ار  تبعیت از او نبودند و او ب  شرایطا نیاز داشت تا ایا هوانع را از بیا ببرد.

و ایرا تن را در وضرعیت     کررد شرای  را برا  اردوغان ایجاد هرا  ن رات و تغییر قوانیا ب  ریا

طریرق کودترا قابرل توجیر      از  وضرعی ا کر  صررفاً    ؛یت تا،ق داشتلبرا  او قاب ا ا عادهفوق

  دادندوزهندان  ب  او چراغ سبز نشان هاا  پیرتاریخا آن با تجرب ها  چیز  ک  نمون   بودها

 ؛نیراز داشرت  هرم  ب  کودتا بلک  ب  ضد کودترا  تن ا  وغان برا  رسیدن ب  ایا وضعیت ن اها ارد

 داد.برآهده از کودتا را ب  او ها ها چیز  ک  همان اهر 

کودتا نر  تن را کودترا را بر      و اردوغان با ضرد  وقوع پیوست  بک  ایا همان سناریویا بود 

بعرد از   دسرت آورد.  اج مراعا را هرم بر     -بلک  توجی  الز  برا  ه ندسا سیاسا  هااق برد

 سراخ ار ارترش   . پرداخرت قروانیا و ن ررات خواهرد     ب  تغییر ساخ ارها  اردوغان قطعاً  کودتا
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او ریا   وا  ترکی  جزسیس م اق صاد  و ساخ ار رسان  شا سیس م آهوز دس گاه قضایا  پلیو 

زیرا بیش ریا هانع را در گذشر   بررا  او     اندس ند ک  هورد هجو  او قرار گرف  ساخ ارهایا ه

از  اسرت.  کررده  تصر ی  زهینرا و دریرایا    هروایا   بخشاو ارتش را در هر س   اند.دهکرایجاد 

ان ظر ژنرال در ه ۹4۱ رتا زهان نوش ا ایا نوش ا  ترکی ارتش ژنرال هوجود در  023 هجموع کل

از گرارد ریاسرت   ن رر   290دار و درجر   402 سررهن    ۹3۱۱همینریا   انرد. ات ا  قرار گرف ر  

ن رره را هنارل کررده و     2033همینیا او گارد ریاسرت جم رور     اند.جم ور  دس گیر شده

در اردوغران   فرهاندها ژاندارهر  و گارد ساحلا را زیر نظرر وزارت کشرور قررار داده اسرت.    

کرده هایا ب  تص ی  گو نیست شروعو اکنون  کردها را از ارتش تص ی  الئیک  اکاپرونده ارگا

  ک  در ارتش هخا ف هواضع او بودند. است

  هرا جریران در هرحل  بعد سیس م قضایا را از قضاتا کر  وابسر   بر  گرو ا و       همینیا

هخا ف دیگر بودند و در گذش   هشکالتا برا  او در پرونردها  اهنی را و هرا ا ایجراد کررده      

سیسر م   قاضا عاد  در همیا راس ا برود.  700قاضا نظاها و  2۹برکنار   .کردتص ی   بودند 

 داند.ده را اردوغان الن  زنبور هاکشور دیگر ایجاد کر 73 از بیشآهوزشا ک  گو ا در ترکی  و 

قصد تصر  قردرت    یندآا ک  از نظا  آهوزشا او بیرون هاگو ا از طریق کادرهای  از نظر او

  ۹0 هدرسرر   ۹340 اتعطیلرر. (Taspinar, 2014: 57) و ن رروذ در ن ادهررا  قرردرت را دارد

 ۹077خوابگاه دانشرجویا و نیرز اجبرار بر  اسر ع ا        44۱سس  خصوصا و ؤه 294 دانشگاه 

کارهنرد آهروزش و    ۹0233و برکنرار    هرزار آهوزگرار   2۹رئیو دانشگاه و ابطال هجروز کرار   

هجو  بر  جاهعر  هردنا و حزبرا      بوده است.ه،ابل  با ایا الن  زنبور   پرورش ترکی  در راس ا

شربک    20 سرایت خبرر     0 تلویزیرونا  شبک   ۹2ترکی  هم همینان اداه  دارد و تا ایا  اظ  

هرکرز   00سسسر  خیریر  و   ؤه ۹22۱ اتاادی  ۹۱   سسؤه 2۱ نشری   ۹0 روزناه   47  یارادیو

هشراور   ۹2 کارهنرد دو  را    9777 برازر    02 فرهاندار  03  همینیا درهانا تعطیل شده اند.

ایرا   اند.برکنار شدهن ر دیگر در وزارت انرژ   033وزیر  و ن ر کارهند نخست 207 ح،وقا 

  ها افزوده خواهد شد.است و ب  اح مال زیاد ب  حجم آن زهان نوش ا ایا نوش ار آهارها تا

ا عراده  ن آغاز کرده و وضعیت فوقاا  اردوغان ه ندسا عظیم را برا  برکنار  هخ  در واقع

  در هرحل  بعرد  .آوردخواهد فراهم توجی  الز  برا  تعد  او ب  سایر ساخ ارها را هم   هاه 0
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فضرا  اهنی را در کنرار پوپو یسرم      ند هورد نظرر باشرند.  توانهااساسا  انوناحزاب هخا ف و ق

فرصت الز  را ب  او برا  تغییر سیس م سیاسا اح ماالً   نمایا اردوغانبرآهده از کودتا و هظلو 

کودتا ن  ت دید بلک  فرص ا برا  اردوغان بود ترا برا     در واقع در آینده نزدیک هم خواهد داد.

اها نروع عملکررد اردوغران در ایرا      ؛  خویش جاه  عمل بروشاندهاسیاستن ب  احذ  هخا  

در ایرا قا رب اهنی را و     آلایرده تیرپ   گرایرا نوعثمرانا هدت کوتاه نشان داد ک  بازگشرت بر    

بسرت  ها  هخا ف دیگر در باجریاند و انا ک  همینان کردها در حال هبارزهدر حا   ترسنا 

بسیار دور از   شدت دچار باران شدهو اق صاد ترکی  ب  اندآور قرار گرف  اهنی ا و فضا  رعب

و تساهل و ادغرا  در حروزه داخلرا     د بس ر  برا  تعاهل توانماذها است و چنیا شرایطا ن

 ایجاد کند. آلایدهدها ب  آن تیپ شکل

 شودهاکمک خارجا ب  کودتاگران ک  از سو  اردوغان هطرح  هوردذهنیت گروه دو  در 

کسانا ک  در بدن  ارتش و ؛ کندهاها را ب  کودتا ه  م او گو نا د دارا  توجی  باشد.توانها نیز

ها دست براال را در  گو نا  اکادر پرونده ارگا اند.دهکرشدت رخن   قضایا و پلیو ب  ساخ ار

بر نظا  قضایا و پلیو   صورت بارز ب  23۹2و در اصالحات قانون اساسا  کردندارتش پیدا 

هرا از سیسر م   نآهردن  آکی یت فرد  ایرا افرراد و بر  . (Ozbudun, 2014: 164) شدند هسل 

 صروالً داش   باشرد و ا  تأیید یا انکارآهوزشا گو ا چیز  نیست ک  نیاز ب  هدار  زیاد  برا  

ها  فرد  و با همکرار  خرود اردوغران در ایرا سراخ ارها ن روذ       ثر از شایس گاأایا افراد ه 

کارها  هخ لف داخلا و خرارجا     اردوغان در دس ورهاسیاستهخا  ت ایا گروه با  کردند.

بر ساخ ار ارتش ترکی  در قا رب   آننزدیکا آهریکا ب  گو ا و سلط   هم بسیار بارز بوده است.

هدرسر  گرو ا در ایرا     ۹33 از حضور گو ا در آهریکا و فعا یرت بریش   ناتو هم هبرها است.

ترکی  و آهریکا هم در تاوالت ج ان عررب   .دهدهارا نشان  نزدیکا او ب  آهریکاعمق   کشور

یر  بر  روسری  و      نبودند و نزدیکا اخیر ترکأرخصو  هصر و سوری  و کردها چندان هم ب 

ا هم گو ا و هم آهریکر   ایا رواز  باشد.ثیر أتبا هاهیان آن در ایجاد شکا تواند نماایران هم 

 .بودنددارا  دالیل کافا برا  برکنار  اردوغان 

دو حروزه داخلرا و   در   هوجود در ترکی  هاباراناس دالل گروه سو  هم حجم  هورددر 

بر  بعرد اردوغران درصردد      2334از   در حوزه داخلا .اندبودهخارجا دالیل کافا برا  کودتا 
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  دیگرر  از سو  ها  چند  در ارتش و پلیو دست زده است.تضعیف ارتش بوده و ب  تص ی 

ب  ت،ویرت    طلبا در هوضوع کردها و در حوزه سیاست خارجابا جن  ا در سیاست ه عارض

زیرا هر نوع هاجراجویا داخلرا   ؛ستپلیو و سیس م قضایا کمک کرده ا بیش از پیش ارتش 

نارضرای ا در درون ارترش و قردرت در     خارجا نظاها ب  نیرو  قو  نظاها هم نیراز دارد.  و

در  ب  کودتا دست بزند. تا ارتش هس ،الً کردهرا ایجاد  اشرایط  حال افزایش آن در دوران اخیر

 نیز شرای  بارانا اق صاد هنی ا وشرای  بد دهوکراسا در ترکی  و وضعیت ا  کنار ایا وضعیت

گونر  کر  در گذشر       همان  عنوان حافم جم ور  ها ب دالیلا بودند ک  ارتش در ت،ابل با آن

 .شدبار هم دست ب  کار  ایا عمل کرده است 

صرورت خودجروش    شدت در هیان ارتش ب  ها  کودتا ب زهین توان گ ت در هجموع  ها

د یل اخ الفات با  ب   هم در کنار حمایت خارجا هااگو ن هانندوجود داش   و هخا  یا داخلا 

  اطرالع از ایرا کودترا    برا   شر   ک  در تنگنرا قررار دا   نیزاردوغان . اندبودهاردوغان با آن هوافق 

در راسر ا    آنهرا داده ترا در ن ایرت ب وانرد از     الز  برا  کودتا  ناق  را بر  آن  ها فرصت

در در هورد پیاهدها  کودتا بایرد گ رت    گیرد.نظر خویش ب ره  اج ماعا هد -ه ندسا سیاسا

رو سراخ   و از هاهیرت    ارران روبر  ب را برا  گرایرا نوعثمرانا   هر دو عرص  داخلا و خرارجا 

کودتا  اردوغان با ایجاد نوعا پوپو یسم سیاسا ضد  در بعد داخلا ه است.دت ا کر اشواقعا

  ثر از پوپو یسرم سیاسرا  أه ر  .خواهرد شرد  سراز تضرعیف جاهعر  هردنا و ح را ارترش       سبب

شده و تات سیطره یک گ  مان قرار خواهنرد   تضعیف گرایانوعثماناکننده ایجاد  هاگ  مان

گرایا و تعاهل و تسراهل هوجرود در آن را نرابود    کننده نوعثماناو همیا اهر روح ادغا  گرفت

هاهیت ایا ه  و  هم هوضروعیت    گرایانوعثمانا  هاگ  مانبا تضعیف سایر  خواهد ساخت.

 است.خود را از دست داده 

رو    ترتر و ه عاهلهنعطف  ترترکی  ب  سیاست خارجا ه ساهل  ثر از کودتاأح ا اگر ه 

 گرایانوعثماناحکوه ا ک  هد  اصلا  یا ا گویا عنوان هدلجایگاه خود را ب  باز هم  بیاورد

زیرا ایا نوع سیاست خارجا هنعطف نر   ؛ دهدهااز دست  است برا  تکثیر از طریق هژهونا 

  هرا بارران بلک  ب  د یرل تمرکرز ترکیر  برر      بودن()قابلیت هدل گرایانوعثماناناشا از روح 

هخا  رت احرزاب اپوزیسریون برا      در دس ور کار قرار خواهد گرفت. و ضعف ایا کشور داخلا
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دانند ک  بعد از هرر  بر هبنا  تجرب  تاریخا کودتا ها هاد ک  آنوشناشا ها ایاکودتا هم از از 

ها هرم  کودتا برا  آنچیز  ک  ا ب   در ضد شد؛خواهد  تضعیف و سرکوبجاهع  هدنا کودتا 

اهعر  هردنا را سررکوب و    ج هرچندها کودتا دهدنشان هاترکی   اها تجرب  تاریخا ات اق اف اد.

اند و ایا جاهع  بعد از هردتا دوبراره رویرش    نداش  را  اها توانایا اهاا  آن  اندتضعیف کرده

د توانر ماوضعیت هوجود ن است. کردهد یل ن ادهند  و عمق تاریخا خویش شروع را ب  خود

خیر در پیشرفت و تعاهل ایا أساز نوعا تسبب بلک  صرفاً  نیروها  جاهع  هدنا را از بیا ببرد

   خواهد بود. آلایدهتیپ  گرایانوعثماناجاهع  برا  رسیدن ب  

هم از جانب احزاب اپوزیسیون     داخلاهاباراندو ت ترکی  بیش ر با   در چنیا شرایطا

نا هرد    سیاسا هاظرفیت ایا هسائل نیز ک  ؛روبرو خواهد شد  و هم از جانب کردها  هبارز

گیرر  از ایرا   ا ک  با رسیدن ب  ثبات هجدد ب رهتا زهان کنند هاو اق صاد  آن را دچار چا ش 

شاید در چنیا شرایطا اردوغان هوفق ب  تغییر سیس م سیاسا یا پیرروز    آغاز شود. هاظرفیت

اداه  نخواهد یافرت   هابارانها  او در شرای  تداو  پیروز  اها هطمئناً  در ان خابات آتا شود

 همکرا اسرت بر  تضرعیف     هرچنرد سیس م ریاس ا او  و او هجبور ب  تر  قدرت خواهد شد.

اها با توجر  بر  تمرایز سراخ ار  پیشررف   در        احزاب سیاسا ترکی  و ن اد پار مان هنجر شود

هردت باعرث اهارا     د در طروالنا توانر مرا هنرد  از جاهعر  هردنا پویرا ن    هجاهع  ترکی  و ب ر

و  هرا ظرفیرت  ان  دهوکراتیک در ایا کشور گرردد و در آینرده نر  چنردان دور همر     هاظرفیت

بر همریا   با اتکااردوغان   واقعدر  د ساخت.نتغییر او را فراهم خواه زهین  ن ادها  دهوکراتیک

ه ظ رور ایرا   و اجراز  کندهبر  یک ساخ ار  توانست ضد کودتا را رو ت ک هاظرفیت  هازهین 

ایرا   .نخواهنرد داد  آن  هوجود اجازه پیروز  را بر   هاظرفیتدانست ک  زیرا ها  کودتا را داد

 گردد.رخود او هم ب سمتب  اچون بوهرنگست ک  روز  همکا است ا همان چیز 

 

 گیرینتیجه
واقعی را   بلکر    نوس ا ژ  نبود در عرص  سیاست داخلا و خارجا ترکی  صرفاً گرایانوعثمایا

شرکل   بر هبنرا  آن  ت خارجا و داخلا ترکی سقرار بود سیا ان،ش  راه شکل ب  نظر  بود ک 

کر    دشرو  در هعنا  کاهل خود ظاهر توانستها زهانا ایا ه  و  نظر  گرف   و هدایت شود.
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ها ن تاریخا ترکی  پذیرف   و سازگار  و هم افزایا آنچ ار گ  ما تکثر  اب دا در عرص  داخلا

فراترر از ایجراد ثبرات     گرر  نوعثمرانا دال هرکرز    گرفرت. در زیر ایا چ ر گ  مانا انجا  ها

و  پویرا   در سیاست خرارجا ه سراهل   بایدبود ک   اا گو  حکوه نوعا دها ب  شکل  داخلا

ویرژه در خاورهیانر  و    بر    طرفا کاهل در ج ان اسال و در با  ن توسل ب  اجبار یا فشاربدو

هرا  ترکی  ش ر  بر فراز ترر   و ب  ایا ترتیب  شدهاکز  و ق ،از تکثیر آسیا  هر شمال آفری،ا 

 ثبرات داخلرا    ثر از پیشررفت اق صراد    أیل و رضایت و ه شد ک  دیگران از رو  هتصور ها

را  23۹3ترا   2332ها  اگر سال تمایل ب  همسانا با آن را داش ند. شتساهل و وج  دهوکراتیک

بر  اوج   23۹3تا  2337ا  هبخش بدانیم ک  در سالایا گ  مان در قا ب هدل ا  ا  آلایدهتیپ 

 .دانست آلایدهاز ایا تیپ  تدریجا دوران انارا را باید  23۹3دوران بعد از   خود رسید

گرایا غیراجبارآهیز هدل فعال  هرحل  اول آل دچار انارا  شد.در س  هرحل  ایا تیپ ایده

آهیرز و  گرایرا اجبرار  هردل فعرال    هرحلر  دو   و سیاست ترکی  در تاوالت هصر و تونو بود.

هرا   و تغییر ج ت از سیاسرت  ترسوهدل جوانک   سیاست ترکی  در سوری  بود و هرحل  سو 

سرنگیا   ها ایا س  هدل انارافا پیاهدها و هزین  بود. هاورها  واکنشهاور ب  سیاستکنش

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

  و اج مراعا ایجادشرده  اق صراد      هوجود و نارضای ا سیاسرا  هابارانبرا  رهایا از  کرد.

ها  غیردهکراتیک تا توجی ات الز  برا  حرکت  ست راه چاره باشدتوانها  تن ا باران دیگر

ثر از أه ر  کر   ژوئیر  برود   ۹0کودترا   ایرا بارران همران     ه یا گرردد.  در راس ا  حذ  هوانع

بارران ترا جرایا     .وقوع پیوسرت  ب  گرایانوعثماناآل انارا  از تیپ ایده   ناشا ازهاباران

بود ک  هم هخا  یا داخلا و هم خارجا حزب عدا ت و توسع  با کودتا هشرکلا   یاف   تعمیق

و رفرع هوانرع خرویش نیراز      هرا بارانب  ایا شو  سیاسا برا  توجی   نیزنداش ند و اردوغان 

هرا     با ،وه کودترا اهکران ظ رور داد ترا ب وانرد از فرصرت      هاظرفیتاو ب    ایا رواز  داشت.

   .کندبردار  ضد کودتا در راس ا  هنافع خویش ب ره قا بهوجود در 

برود کر  در     و هرم فراینرد   هم پرروژه   گ ت ایا کودتا هم نمایش توانها  در ایا راس ا

را بررا  برازیگران هخ لرف ایجراد     هرا  خاصرا   هنافع و فرصرت   صورت شکست یا پیروز 

و تضرعیف جاهعر  هردنا     رشد پوپو یسم سیاسرا در ترکیر     بارزتریا پیاهد ایا کودتا کرد.ها
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  رقیرب و تغییرر   هرا گ  مانتضعیف  یابا هجدد حزب عدا ت و توسع  در اداه  قدرت است.

برودن  گرایا و پایان رویا  ا گوعثماناآل نوساخ ارها و قوانیا ها مل است. تضعیف تیپ ایده

ب  سیاسرت تسراهل    هاتر   هوجود در شرای در واقع  .خواهد بودکودتا ترکی  از ن ایج قطعا 

در ابعاد نر   شانآنان و قدرت ا هنط، ن،ش  کنند و قطعاًدر سیاست خارجا اک  ا ها هن عالن 

هرر چنرد    نیرز  هایا هاننرد سررر فررات   اهد یافت و ح ا عملیاتدر هنط،  کاهش خو و سخت

عرد  بیشر ر ب   چونا  در سوری  انجا  شوند  ها  هنط، همکا است در هماهنگا با سایر قدرت

گرایرا  و در قا رب همران هردل فعرال     واکنشا داش   و از سو  ترکی  فاقد ظرفیرت ا گوبرودن  

؛ با عکو  ح ا همکا اسرت  کمکا ب  احیا  ایا قدرت نخواهند کرد  دهندرو  ها اجبارآهیز

 .ا  با آن هنجر شودراهنط، ا  و فثر از باتالق کرد  و ت،ابل هنط، أه  تر شدن آنب  ضعیف

هر ا  در  هرچنرد یا کر   هرا بارران  ؛  داخلرا هسر ند  هابارانهجبور ب  تمرکز بر  هاتر 

  دهوکراتیک هاظرفیتاها   ند کن رل شوندتوانهانظاها  ها شیوهپوپو یسم سیاسا هوجود ب  

آوردن هجدد ایرا  پویا در ایا کشور و تاریخ سر بر جاهع  هدنا در ترکی  و حجم طب،  ه وس 

ب  اح مال فرراوان روز  داهران حرزب عردا ت و توسرع  را گرف ر  و         جاهع  بعد از هر کودتا

شر ا هلرا   آح ا اگر اردوغان در قا ب طررح   اردوغان را از سریر قدرت ب  زیر خواهد کشید.

اع ماد سیاسرا و     نیست ک  ب واندرهبر آندیگر   خود برگردد 2332  هاسیاستبخواهد ب  

هرچنرد  باید گ ت   ایا رواز  کند.ایجاد را   سیاسا ترکی  هاگ  ماناج ماعا الز  برا  ادغا  

رسریده   دب  پایران خرو   در ایا هرحل  اردوغانا گرایانوعثماناگرایا اها ن  کل پروژه نوعثمانا

 .است
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