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مقدمه
کودت��ای نافرج��ام ژوئی��ۀ 2016/تیرم��اه 
1395، نه فقط سیاس��ت داخل��ی ترکیه را 
ش��دیداً تحت تأثیر قرار داد، بلکه بی شک 
نقطۀ عطفی در روابط خارجی این کش��ور 
هم محس��وب می ش��ود. این��ک ترکیه با 
انبوهی از مسائل دست و پنجه نرم می کند: 
مبارزه با جماعت گولن که تصور می رود 
مجری کودت��ا بوده؛ درگیری س��نگین با 
پ ک ک و گروه های سیاس��ی متمایل به 
آن که ب��ه عقیدۀ حکوم��ت ترکیه، تداوم 
سیاس��ی آن جری��ان مس��لحانه محس��وب 
می شوند؛ تاش ها برای تغییر قانون اساسی 
و استقرار سیستم ریاس��تی به جای سیستم 
پارلمانی فعل��ی؛ اختافات با اتحادیۀ اروپا 
در عرصه ه��ای مختلف؛ اج��رای عملیات 

موس��وم به »سپر فرات« در شمال سوریه و ابهامات و ابعاد مجهول 
آن و اختاف��ات با ع��راق و آمریکا؛ اج��زا و مؤلفه های مهم این 

مشکات فشرده و درهم  تنیده است.

مبارزه با جماعت گولن
با آن ک��ه در زمان وقوع کودتا، دیدگاه ه��ای مختلف و متعارض 
در ب��اب ماهیت آن وجود داش��ت، اما اینک عم��وم تحلیل گران 
در داخ��ل ترکیه قانع ش��ده اند که کودتای مزب��ور واقعی و تحت 
ادارۀ نیروه��ای نظام��ی نزدیک ب��ه جماعت فت��ح اهلل گولن )یا به 
تعبیر اعضای جماعت »جنبش خدمت«( بوده اس��ت. دولت ترکیه 
ب��ا اطاع از ابعاد بحران به این نتیجه رس��یده اس��ت که در حالت 
عادی و با س��یر کنون��ی پارلمان و محاکم دادگس��تری نمی تواند 
اعض��ای این جریان را تحت تعقیب ق��رار دهد؛ زیرا از همان ابتدا 
تخمین زده می ش��د که افراد قابل تعقیب قضایی بیش از یک صد 
هزار تن باش��د. یکی از دالیل این مدع��ا، نرم افزار مکاتبۀ اعضای 
گولن بوده اس��ت. ادعا می شود که این گروه با نرم افزاری موسوم 

ترکیه: تحوالت شتابان و 
چشم انداز آینده

تحوالت س�ریع و فش�ردۀ ترکیه، چه در داخل کش�ور و چه در عرصۀ منطق�ه ای و بین المللی، باعث 
س�ردرگمی ناظران و موجب برانگیختنِ نگرانی هایی دربارۀ آیندۀ این کش�ور ش�ده است. در عرصۀ 
داخل�ی مبارزۀ بی امان ب�ا جماعت فتح اهلل گولن، که انتقادات داخلی و خارجی بس�یاری را برانگیخته، 
تعقیب سیاستمداران عضو حزب دموکراسی خلق ها و مبارزۀ مستمر با عناصر پ ک ک، در کنار طرح 
رفراندوم تغییر قانون اساس�ی و سیس�تم سیاسی، در عرصۀ بین المللی نیز بهبود سریع روابط با روسیه و 
به موازات آن حضور جّدی در پیمان ش�انگهای، اجرای عملیاِت موس�وم به سپر فرات در داخل خاک 
سوریه و تنش های متعدد با اتحادیۀ اروپا و کشورهایی چون آلمان و آمریکا، ارزیابی ها از آیندۀ این 
کش�ور را دش�وار کرده است. با این حال در البه الی این تحوالت نش�انه هایی درباره چشم انداز آینده 

ترکیه وجود دارد.
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ترکیه: تحوالت شتابان و چشم انداز 
آینده

به بای الک1 -که یک��ی از اعضای آن گروه و عضو هیأت علمی 
مرکز تحقیق��ات ملّی ترکیه، آن را طراحی  کرده اس��ت- مکاتبه 
کرده و هماهنگ شده اند. سازمان اطاعاتی ترکیه)میت(، اندک 
زمانی قبل از کودتا موفق ش��ده تا فقل بای الک را بش��کند و کل 
پیام های مبادله ش��ده را کپی کند، پیام های��ی که حدود 18 میلیون 
سطر تخمین زده می ش��ود. این مکاتبات بین حدود 215 هزار تن 
رّد و بدل ش��ده اس��ت. در مرحلۀ اول 20 و بعده��ا 40، 56، 76 و 
نهایتاً 165 هزار تن از اعضای این جریان شناس��ایی ش��ده اند. طبعاً 
بررس��ی س��وابق و اخراج این افراد با فرآیند عادی سال ها به طول 
می انجامید. ل��ذا حکومت حالت فوق العاده2 اعام کرد. این وضع 
به حکومت اجازه می دهد »مصوبه هایی در حکم قانون«3 تصویب 
کند و بعدها آنها را به تأیید پارلمان برس��اند. بر این اس��اس افراد 
شناسایی شده از دوایر دولتی، ارتش، نیروهای پلیس، دانشگاه ها و 
آموزش و پرورش و.. اخراج شدند. اخراج هزاران تن از معلمان، 
فرماندهان پلیس، خلبانان، و.. مش��کات مهمی در پی داشت؛ در 
نیروی هوایی کمبود خلبان بروز کرد و ارتش از خلبانانی که سابقاً 
اخراج شده بودند، دعوت به همکاری مجدد کرد. ادعا می شود که 
اکثر این خلبانان اخراجی در اثر توطئۀ اعضای گولنیس��ت ارتش، 
اخراج ش��ده بودند. در نیروهای ویژه نیز حالت مش��ابهی به وجود 
آمد و در پی انتشار آگهی جذب نیروی جدید، تعداد متقاضیان به 
حد بی سابقه ای رسید. در آموزش و پرورش نیز )به ویژه با اخراج 
معلمانی که ادعا می شود طرفدار پ ک ک بوده اند( مشکلی مشابه 
رخ نمود. همچنین در دانشگاه ها، شبهاتی وجود دارد داّل بر اینکه 
آیا حکومت از وضع فوق العاده و بهانۀ مبارزه با کودتاچیان، برای 

تسویه حساب با منتقدان آکادمیک خود استفاده می کند یا نه؟
رمزگش��ایی از بای الک، مش��کات مهمی را ممکن است در 
آین��ده پدیدار کند. بعضی احتمال داده ان��د که افرادی از اعضای 
بلندپایه و یا نزدیک به حزب عدالت و توسعه هم در میان کاربران 
بای الک باش��ند. در صورت صّحت ای��ن ادعاها، تبعات آن برای 
حزب مزبور س��نگین خواهد بود. زیرا اخ��راج این افراد می تواند 
به کاهش نمایندگان حزب حاکم در پارلمان منجر ش��ده و ثبات 
حکومت را تهدید کند. البته س��ران حزب معتقدند که این حزب 

1. ByLock
1. OHAL
2. KHK

از دو سال قبل به تصفیۀ اعضای گولنیست 
اقدام کرده و جای نگرانی نیست. واقعیت 
آن اس��ت که ابع��اد حضور اعض��ای این 
جماعت در نهادهای دولت��ی، به ویژه قوۀ 
قضائی��ه، ارت��ش و نیروهای پلی��س هنوز 
ب��ه ط��ور کامل مش��خص نیس��ت. بعضی 
تحلیل گران معتقدن��د که اکثریت اعضای 
این نهادها، گولنیس��ت یا گولنیست مخفی 
محسوب می شوند. اگر این ارزیابی صحیح 
ی��ا تا حدودی صحیح باش��د، ابعاد خطری 
ک��ه حکومت ترکی��ه را تهدی��د می کند، 
بس��یار عظی��م خواهد بود. ل��ذا این ادعای 
طرفداران حکوم��ت را که مدعی اند خطر 
کودت��ا کامًا رفع نش��ده، گزافه نمی توان 
دانس��ت. ای��ن تحلیل گ��ران مدعی اند که 
جماع��ت گول��ن، از ح��دود س��ی س��ال 
قبل، ب��ا نفوذ در کارگزینی ها، مؤسس��ات 
دولت��ی و دسترس��ی به س��ؤاالت امتحانی 
و گزینش��ی و گذاش��تن س��ؤاالت مزبور 
در اختی��ار اعضا و دانش آم��وزان مدارس 
ای��ن جماع��ت، راه ورود گولنیس��ت ها را 
به نهادهای مذکور هموار کرده  اس��ت. با 
این حس��اب، گولنیس��ت های شناخته شده 
را باید قس��مت خارجی کوه یخ دانس��ت. 
برای تأیید این دعوی به چند مورد اش��اره 
می ش��ود: یکی از نمونه های جالب توجه، 
حس��اب توییتری موس��وم به ف��ؤاد عونی 
است؛ شخص یا اش��خاصی با این حساب 
توییتری، اقدام به افشاگری علیه حکومت 
اردوغان می کردند. اخبار دقیق این کاربر 
از مصّوب��ات و تصمیم های محرمانه باعث 
حیرت می ش��د. پس از کودتا، معلوم ش��د 
که از حدود 20 کارمند دایرۀ اطاع رسانی 
دفت��ر نخس��ت وزیری، 19 ت��ن از گ��روه 
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گول��ن بوده  و اعت��راف کرده اند که اخبار 
حس��اب کاربری فؤاد عونی را تأمین و به 
خ��ارج از ترکیه ارس��ال می کردند. مورد 
دیگر محافظان ش��خصی اردوغان اس��ت 
که به رغم حساسیت فوق العادۀ وی نسبت 
به جماع��ت گولن از س��ال 2013 به بعد، 
معلوم ش��ده آجودان ش��خصی و تعدادی 
از محافظانش از گروه مزبور بوده اس��ت. 
از ح��دود 264 وابس��تۀ نظام��ی ترکیه در 
خارج از کش��ور، 165 تن وابسته به گروه 
مزبور ارزیابی می ش��وند که حدود 60 تن 
از آنه��ا هم تقاضای پناهندگ��ی کرده اند. 
حتی در مواردی مش��خص شده است که 
قاضی یا دادستان رسیدگی کننده به پروندۀ 
گولنیست ها، خود از اعضای این جماعت 
بوده اس��ت! به هر ح��ال در جریان مبارزۀ 
مزبور، مراکز آموزشی متعلق به جماعت، 
دانش��گاه فاتح، مراکز خیریه، شرکت های 
وابس��ته، نش��ریات و کانال های رادیویی و 
تلویزیون��ی و... همگی تعطی��ل یا مصادره 

شده  و به خزانۀ دولت انتقال یافته اند.
ادعاه��ای مه��م و اغل��ب غیررس��می 
زیادی دربارۀ هم��کاری جماعت گولن و 
مخالفان حکومت ترکی��ه وجود دارد. در 
این می��ان به ویژه از هم��کاری و همراهی 
پ ک ک و پلیس ه��ا و نیروهای اطاعاتی 
عض��و جماعت مزب��ور، تاش منس��وبین 
گروه ب��رای ارائ��ۀ چه��ره ای نامطلوب از 
ترکیه و حکومت اردوغان در جهان غرب 
و حت��ی تخریب روابط خارج��ی ترکیه و 
تروریست یا حامی تروریسم نمایاندن این 
کش��ور یاد می ش��ود. با این که تحقیقات 
کامل و رسمی دربارۀ قتل سفیر روسیه در 
آن��کارا)92 آذرماه( صورت نگرفته و پای 

گروه ه��ای مختلف به می��ان آمده، اما رس��انه های ترکیه آن را به 
جماعت گولن منسوب داشته اند.

مسئلۀ ُکرد و تعقیب سران حزب دموکراسی خلق ها
ایدۀ مح��وری و چارچوب برخورد دول��ت ترکیه با پ ک ک، 
پ��س از پایان فرآین��د صلح، تح��ول عمیقی یافته اس��ت. ترکیه 
مبارزۀ بی امان و اس��تراتژی مش��ت آهنین را در برخورد با افراد 
مس��لح گروه در پی��ش گرفت و ش��هرهای سنگربندی ش��ده را 
پاکسازی کرد. همین رویه با افزایش کنترل بر عبور و مرورهای 
م��رزی و بمباران م��داوم مراکز و اردوگاه های گروه در ش��مال 
عراق پیگیری ش��د و توان لجستیک گروه را کاهش داد. اینک 
پ ک ک ب��ه ندرت می تواند اق��دام نظامی یا انفج��ار موفقی را 
سازماندهی کند. یکی از برگ های برندۀ ترکیه را در این مبارزه، 
استفاده از هواپیماهای بی سرنش��ین مسلح تولید داخل دانسته اند. 
مدلی از این هواپیماها که اینک در ش��مال سوریه و علیه داعش 
هم مورد استفاده قرار می گیرد و به بایراقدار1 موسوم شده است، 
می توان��د با ان��واع دوربین ها، افراد مس��لح را در کوه ها و مناطق 
صعب العبور شناسایی کرده و هدف قرار دهد. این شیوۀ مبارزه، 
باعث کاهش قابل ماحظۀ تلفات نیروهای نظامی و ناموفق ماندن 
اغلب حمات پ ک ک ش��ده اس��ت. همین موفقیت باعث شده 
تا کابینۀ ترکیه، س��رمایه گذاری و سفارش های جدیدی برای آن 

در نظر بگیرد.
از طرف دیگ��ر، حکومت از وضع فوق الع��اده برای مبارزه با 
نهادها، افراد و س��ازمان هایی که تصور می رود با پ ک ک مرتبط 
باش��ند، اس��تفاده کرده اس��ت. حکومت با مصوبه ه��ای در حکم 
قانون، ش��هرداران بسیاری از ش��هرهای کردنشین را عزل کرده و 
اغلب فرمانداران را ب��ه جای آنان به صورت »قیّم« منصوب کرده 
اس��ت. بس��یاری از افرادی که حامی پ ک ک تصور می شدند از 
ادارات دولتی و باالخص آموزش و پرورش اخراج شده اند. بیش 
از ده نمایندۀ حزب دموکراس��ی خلق ه��ا در پارلمان، پس از لغو 
مصونیت، بازداشت شده اند. دلیل بازداشت، عدم حضور آنان در 
دادگس��تری برای ارائۀ توضیحات و بازجویی اعام ش��ده است. 
نش��ریات متعددی که نزدیک به پ ک ک محس��وب می ش��دند، 
چندی��ن خبرگزاری و چندی��ن کانال رادیوی��ی و تلویزیونی هم 
1. Bayraktar
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تعطیل شده است. 
مس��ئلۀ بازداشت ش��هرداران و عزل آنها انتقادات متعددی را 
برانگیخته و استدالل شده است که افراد منتخب مردم باید با رأی 
مردم کنار بروند و نه به دس��ت دولت. مقامات ترکیه و ش��خص 
ب��ن علی ییلدیریم و اردوغان در مقابل گفته اند که انتخاب ش��دن 
با رأی مردم، مجوز کمک به تروریس��م یا همکاری با تروریس��م 
نمی شود. اتهامات متوجه ش��هرداران مزبور- در صورت اثبات- 
س��نگین اس��ت؛ تهیۀ نیروی مس��لح و تربیت آنها تحت پوش��ش 
کاس های آموزشی ش��هرداری ها )ادعا می شود در کاس هایی 
که تحت عنوان صنایع دستی، ادبیات کردی و ..برگزار می شده، 
ایدئولوژی پ ک ک و ضرورت مبارزۀ مسلحانه آموخته می شد(؛ 
انتقال پول و بودجه به گروه پ ک ک؛ اس��تخدام سمپاتیزان های 
پ ک ک در ش��هرداری در مواردی تا چند برابر نیاز دستگاه؛ در 
اختیارنهادن تجهیزات و ماشین آالت شهرداری برای حفر خندق 
و س��نگربندی در شهرها توسط اعضای پ ک ک؛ عدم کمک به 
نیروهای امنیتی برای اطفای حریق از طریق عدم ارسال ماشین های 
آتش نشانی و... در این میان اتهامات نمایندگان هم اغلب تبلیغ به 
نفع پ ک ک و حمایت از تروریس��م و محکوم نکردن آن است. 
البت��ه در م��واردی ادعاهای خاصی هم وج��ود دارد؛ مثًا دربارۀ 
فیصل س��اری ییلدیز نمایندۀ شرناق ادعای حمل ساح و اعضای 
پ ک ک با اتومبیل مجلس و یا حضور در مراسم تدفین بمبگذار 
انتحاری ک��ه باعث مرگ 28 نظامی ترک در آنکارا ش��ده بود، 

مطرح است.
س��ؤال مهمی که ذه��ن ناظران را به خود مش��غول ک��رده، این 
است که چرا بازداشت ش��هرداران و نمایندگان، به رغم پیش بینی ها، 
عکس العم��ل مهمی در پی نداش��ت و جز یک��ی دو تجمع کوچک 
در اس��تانبول، جامعۀ کرد به حمایت از آنان نپرداخت؟ این سکوت 
و نظ��اره، عکس العمل و حی��رت نمایندگان ک��رد و اعضای حزب 
دموکراس��ی خلق ها را هم به دنبال داشت. برای مثال حسیب کاپان، 
نمایندۀ س��ابق حزب مزب��ور در پارلمان، در توییت��ی جنجال برانگیز، 
کردها را س��رزنش کرده و »مفت خ��ور و کبک صفت و...« خوانده 
بود. به نظر می رس��د که حداقل چهار دلیل برای این سکوت جامعۀ 

کرد می توان طرح کرد:
1. خس��تگی کرده��ا از منازعات و به ویژه درگیری مس��لحانه و 

بی نتیج��ۀ پ ک ک که به نظر می رس��د غیر 
از خونریزی و برادرکش��ی ارمغانی نداش��ته 

است.
2. تقوی��ت اتوریتۀ دولت��ی: در دوران 
موس��وم ب��ه فرآین��د صل��ح، طرف��داران 
پ ک ک فضای جامعه را به دس��ت گرفته 
بودند و مخالفان خود را مرعوب و تس��لیم 
می کردند. در واقع پ ک ک همواره تاش 
کرده تا اثبات کند جامعۀ ُکرد یکدست و 
یکپارچه بوده و این گ��روه نمایندۀ واقعی 
آن جامعۀ یک صداس��ت. در دورۀ مزبور 
و در سکوت دولت، بس��یاری از مخالفان 
سرشناس پ ک ک و طرفداران حکومت 
ترکیه در جامعۀ کرد، ربوده شده و به قتل 
رس��یدند. به هر حال استقرار مجدد قدرت 
دولت��ی در ای��ن مناطق، مان��ع تحرک این 

گروه شده است.
3. بازداشت تحریک کنندگان: بسیاری 
از سردس��ته ها و اف��رادی ک��ه تجمع��ات 
ب��ه طرف��داری از ه دپ را  و اعتراض��ات 
سازماندهی می کردند، اینک تحت تعقیب 

قضایی قرار گرفته یا فرار کرده اند.
4. حم��ات ک��ور و بمب گذاری های 
گاه ب��ا اه��داف نامعلوم)نظی��ر انفجارهای 
انتح��اری آذرم��اه در اس��تادیوم و منطقۀ 
بش��یکتاش و پارک ماچکا در استانبول که 
حدود 44 کشته برجای گذاشت(، سمپاتی 
نسبت به گروه پ ک ک و حزب ه دپ را 
)که در قبال آنها س��کوت اختیار می کند( 

کاهش داده است.
مجموعۀ ای��ن تحوالت ب��ا ارزیابی ها 
و نظرس��نجی های ص��ورت گرفتۀ جدید، 
پیمایش ها،  این  براس��اس  همخوانی دارد؛ 
می��زان آراء حزب ه دپ ب��ه حدود و ثغور 
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سنّتی اش بازگشته است)حدود 7 درصد(. 
در واقع افزای��ش رأی حزب مزبور را باید 
در پرتو ش��رایط سه سال قبل ترکیه تحلیل 
کرد؛ اوالً جریان های لیبرال و سوسیالیست 
ت��اش کرده اند تا با افزای��ش رأی حزب 
مزبور آن را به حزبی »ترکیه ای« و نه صرفاً 
ُکردی مبدل کنند و به این ترتیب ه دپ را 
از ُس��لطه و کنترل پ ک ک خارج سازند. 
ثانی��اً در جریان فرآین��د صلح، پ ک ک، 
حض��ور قدرتمندی در مناطق کردنش��ین 
به هم رس��انید و طرف��داران احزاب دیگر 
را مرعوب و س��اکت س��اخته و گاه مورد 
حمله قرار داد و مطابق گزارش ها-حداقل 
در محیط های کوچ��ک- آراء را کانالیزه 
کرد. ثالث��اً ضعف اتوریت��ۀ دولتی و ترس 
از اینک��ه در ادامۀ فرآیند صلح پ ک ک، 
نیروی فائقه و مسلط ش��ود، گروه هایی را 
وادار ب��ه اطاع��ت از جریان مزب��ور کرده 
بود. اما ظرف یک س��ال و نیم گذشته و با 
بمب گذاری های مزبور و عدم موضع گیری 
ه دپ، عقب نشینی لیبرال ها، کاهش حضور 
پ ک ک و حض��ور قدرتمندانه تر دولت 
در مناطق کردنشین، آراء حزب مزبور هم 

کاهش یافته است.

اصالحیۀ قانون اساسی و تغییر سیستم
رجب طیب اردوغان از س��ال های پایانی 
سیستم  تغییر  خواستار  نخست وزیری اش، 
پارلمانی ترکیه به سیس��تم ریاس��تی شده 
است. اس��تدالل وی آن بوده که ریاست 
 جمه��وری قدرتمن��د، به وح��دت ترکیه 
باثبات می انجام��د. واقعیت  و حکوم��ت 
آن است که متوس��ط عمر حکومت های 
ترکیه، قبل از قدرت گیری حزب عدالت 

و توس��عه در انتهای س��ال 2002، حدود یک س��ال بوده است. 
ائتاف ه��ای ش��کننده و زودگذر، ویژگی سیاس��ت دهۀ 1990 
ترکیه است. در سیس��تم پارلمانی، گاه احزاب کوچک و قومی 
امکان می یابند در پارلمان حضور مؤثری داش��ته باش��ند و احیاناً 
)مانن��د انتخابات اول در س��ال 2015( در فرآیند ش��کل گیری 
ائتاف��ات نق��ش کلیدی )یا نقش قف��ل( ایفا کنند. ام��ا مخالفان 
و در رأس آنه��ا ح��زب جمهوری خواه خلق و ه دپ بر س��ابقۀ 
سیس��تم پارلمانی در ترکیه و محاسن آن در مهار قدرت انگشت 
می گذارند و ابراز نگرانی می کنند که با استقرار سیستم ریاستی، 
اردوغ��ان به قدرت غیر قاب��ل کنترلی مبدل ش��ود. اینان که در 
س��ال های اخیر از اردوغان به عنوان دیکتات��ور یاد می کنند، از 

اس��تقرار دیکتاتوری واقعی می ترس��ند.
باری حزب حرکت ملّی که دغدغه های ملّی و ناسیونالیستی اش 
مش��هور اس��ت، پیش��گام ش��ده اس��ت تا به قول رهبرش-دولت 
باغچه لی-ب��ه وضع دوفاکت��وی فعلی، صورت حقوق��ی و قانونی 
داده و آن را دوژوره کند. به عبارت دیگر، باغچه لی معتقد اس��ت 
که در وضع کنونی، عمًا سیس��تم ریاستی برقرار شده و اردوغان 
از اختیارات کامل ریاس��ت جمهوری-که به طور س��نّتی رؤسای 
جمهوری از آنها استفاده نمی کردند- استفاده می کند. لذا بهتر آن 
است که این وضع به صورت مشروع و حقوقی درآید. به هر حال 
در جری��ان رفت و آمدها بین مقامات دو حزب عدالت و توس��عه 
و حرکت ملّی، پیش نویس اصاحیۀ قانون اساس��ی تدوین شد و با 
توافق دو حزب به پارلمان تقدیم شد. قرار است این اصاحیه پس 
از تصویب پارلمان-که علی القاعده در آن مش��کلی بروز نخواهد 
کرد-به رفراندوم گذاش��ته شود. براس��اس اصاحیۀ جدید، پُست 
نخست وزیری حذف شده، رابطۀ رئیس جمهور با حزب متبوعش 
قطع نمی ش��ود؛ تع��داد اعضای پارلمان در س��ال های آتی به 600 
نماینده افزایش یافته و اختیارات ریاس��ت جمهوری، افزایش قابل 
ماحظه ای می یابد و امکان تعقیب قضایی او، البته پس از 2019، با 
رأی باالی پارلمان میسر خواهد بود. این بستۀ اصاحی البته کمتر 
از آن ب��ود که اردوغان و حزب عدالت و توس��عه قصد ایجادش 
را داش��تند. ظاهراً شرایط حساس کنونی، آنان را واداشته تا به این 

مقدار بسنده کنند.
صحنۀ سیاست خارجی ترکیه
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 در عرصۀ سیاس��ت خارجی ترکیه هم با فش��ردگی و کثرت مسائل 
مواجهیم؛ روابط متشنج با اروپا و عراق، عملیات سپر فرات در شمال 
س��وریه، تحوالت سریع در روابط با روسیه و تعارضات با آمریکا از 

مهم ترین این مسائل محسوب می شوند.

روابط با اروپا
روابط پرتن��ش ترکیه با اتحادیۀ اروپا موضع جدیدی نیس��ت. اما به 
وی��ژه پس از کودتای نافرجام ژوئیه این تعارضات و انتقادات متقابل 
شدت گرفته اس��ت؛ کش��ورهای اروپایی و در رأس آنها آلمان، از 
فقدان آزادی بیان و محدودس��ازی آزادی رسانه ها به بهانۀ مبارزه با 
تروریس��م و کودتاچیان، انتقاد می کنند. در واقع رسانه های آلمان از 
چند س��ال گذشته، هجوم رس��انه ای بی وقفه ای علیه ترکیه و به ویژه 
شخص اردوغان به راه انداخته اند. حمایت آلمانی ها از روزنامه نگاران 
تحت تعقیب و حت��ی ارائه امکانات به آنها )مثًا اعطای پاس��پورت 
آلمانی به جان دوندار س��ردبیر سابق روزنامۀ جمهوریت که اینک با 
ادعای همکاری با جماعت گولن تحت تعقیب است( خشم ترکیه را 
برمی انگیزد. در مقابل، ترکیه، اروپایی ها و آلمانی ها را متهم می کند 
که مس��تقیم یا غیرمس��تقیم از تروریس��ت ها حمایت می کنند. برخی 
مقامات ترکیه اظهار داش��ته اند که حدود چهار هزار عضو پ ک ک 
در آلم��ان مش��غول فعالیت بوده و منابع مالی ب��رای این گروه فراهم 
می س��ازند. ادعایی که مقامات آلمانی آن را تکذیب می کنند. ترکیه 
همچنی��ن از موضع گیری دیرهنگام مقامات اروپایی در قبال کودتا و 
عدم مس��افرت مقامات عالی رتبۀ اتحادیه به ترکیه در ماه اول پس از 
کودتا ش��کایت دارد. زمزمه های مربوط ب��ه اعادۀ مجازات اعدام در 
حقوق ترکیه، تنش در معاهدۀ اس��ترداد مهاج��ران غیرقانونی هم از 
اختافات مهم اس��ت. در پاسخ به این تنش ها، پارلمان اروپا، قطعنامۀ 
غیرالزام آوری را تصویب کرد که براس��اس آن از اتحادیه خواس��ته 
ش��ده بود، مذاکرات عضویت با ترکیه را به حال��ت تعلیق درآورد. 
البته باید اذعان داشت که اتحادیۀ اروپا پس از برگزیت و رأی منفی 
به قانون اساس��ی جدید ایتالی��ا، دیگر جذابیت س��ابق را ندارد و در 
ترکیه میزان طرفداران آن به پایین ترین حد رس��یده است. امری که 
دس��ت اردوغان را بازتر می کند. لذا حتی بسیاری از مقامات اتحادیه 
)مانن��د موگرینی( که ترکیه را به قطع مذاک��رات تهدید می کردند، 
در روزهای قبل از رأی گیری مزب��ور به حمایت از تداوم مذاکرات 

پرداختند. به زع��م آنان قطع مذاکرات به از 
دست رفتن اهرم فشار بر ترکیه منجر خواهد 
ش��د. بحث بر س��ر تمدید معاهدۀ گمرکی 
ترکیه و اروپا، پس از پایان مهلت 20 س��اله 
در سال جاری، هم از اهرم های فشار بر ترکیه 
توصیف می ش��ود. معاهدۀ مزب��ور، اگرچه 
سرمایه گذاری اروپاییان را در ترکیه تسهیل 
کرده، اما از علل اصلی کسری تراز تجاری 
این کشور هم محسوب می شود. لذا ترکیه از 
لغو احتمالی آن چندان هم ناخشنود نخواهد 
بود. تحریم تس��لیحاتی ترکیه، به دلیل آنچه 
برخورد نامتناس��ب با مخالفان مسلّح خوانده 
ش��ده نیز، از اقدامات چند شرکت هلندی و 
آلمانی در دو ماه اخیر بوده اس��ت. مقامات 
دفاعی ترکیه اظهار داش��ته اند که با توجه به 
تغییر س��اح س��ازمانی ارتش این کشور به 
اسلحۀ جدید تولید داخل، این تحریم بیشتر 

سمبلیک، صوری و تبلیغاتی است.
حض��ور ترکی��ه در پیمان ش��انگهای و 
تصدی ریاست کلوپ انرژی این اتحادیه-

به رغم عدم عضویت در آن- که بی ش��ک 
ب��ا چ��راغ س��بز و هدایت روس��یه صورت 
گرفته اس��ت، از منظ��ر ترکی��ه آلترناتیوی 
برای اتحادیۀ اروپا محسوب نمی شود. زیرا 
ه��م این اتحادیه از ترکیه دور اس��ت و هم 
مجموعۀ ارزش های آن با جهت گیری یک 
قرن اخیر این کش��ور در تضاد است. به نظر 
می رس��د مقامات این کشور از این مانور به 
عنوان اهرمی برای خنثی س��ازی فش��ارهای 
اروپاییان و آمریکایی ها اس��تفاده می کنند. 
البت��ه مقام��ات ترکی��ه به خوب��ی واقف اند 
که هدف روس��یه از می��دان دادن به ترکیه، 
ضربه زدن ب��ه بلوک غرب، اتحادیه اروپا و 
تضعیف ناتو اس��ت. زیرا پوتین- با کاراکتر 
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انتقام جویی که دارد- به س��هولت ترکیه را 
نمی بخش��ید و به آن کش��ور جایگاهی در 

شانگهای نمی داد.

بحران سوریه و عملیات سپر فرات
از ش��هریورماه ترکی��ه با کمک به بخش��ی 
از اپوزیس��یون س��وری، که مجموعاً ارتش 
آزاد سوریه خوانده می شود، از شمال وارد 
خاک سوریه شده و اینک در پشت درهای 
ش��هر مهم الباب است. هدف اصلی و اولیۀ 
ترکی��ه از ای��ن مداخله، ممانع��ت از اتصال 
کانتون های تحت اختیار پ ی د در ش��مال 
س��وریه و ش��کل گیری کریدوری کردی 
در مرزهای جنوبی این کش��ور بوده است. 
ترکی��ه پ ی د را ش��عبۀ س��وری پ ک ک 
می داند، امری ک��ه کمتر ناظری در صّحت 
آن تردی��د می کن��د. با این حس��اب ترکیه 
به هدف اولیه اش رس��یده اس��ت اما هدف 
مهم ت��ر که عب��ارت باش��د از جلوگیری از 
تأس��یس فدراس��یون یا خودمختاری مشابه 
شمال عراق تحت کنترل گروه های نزدیک 
ب��ه پ ک ک، همچن��ان دور از دس��ترس 
می نماید. یکی از مهم ترین موانع بر سر راه 
تحقق ه��دف مزبور، مواضع آمریکاس��ت. 
آمریکایی ها در مناطق تحت کنترل پ ی د، 
پایگاه ه��ا و فرودگاه هایی تأس��یس کرده و 
تجهی��زات نظام��ی فراوان��ی در اختیار آنها 
گذاش��ته اند. این امر خشم مقامات ترکیه را 
برانگیخته اس��ت زیرا به عقیدۀ آنان، همین 
س��اح ها سر از ترکیه درآورده و در دست 
اعض��ای پ ک ک ق��رار گرفته اس��ت. از 
طرف دیگر، آمریکایی ها به مقامات ترکیه 
اطمینان داده بودند که اعضای پ ی د، پس 
از آزادسازی منبج-ش��هری عرب نشین در 

غرب فرات- از این ش��هر عقب نش��ینی خواهند کرد. حال آن که به 
این وعده ماه ها بعد هم عمل نشده است. مقامات ترکیه نگران آنند 
که آمریکایی ها طرح هایی برای ایجاد کردستان بزرگ و یا حداقل 

فدراس��یون در منطقه داش��ته باش��ند.
آمریکایی  در پاسخ به عملیات سپر فرات، عملیات »خشم فرات« 
را توس��ط نیروهای پ ی د و برخی گروه ه��ای کوچک عرب به راه 
انداخته  اس��ت. این عملیات به رغم پیش��روی های اولیه، متوقف شده 
اس��ت. تحلیل گران در ترکیه، هدف از توقف عملیات مزبور و عدم 
حرکت به سوی رقّه را متوقف ساختن نیروهای تحت حمایت ترکیه 
در الب��اب می دانند و آمریکایی را به کارش��کنی در اقدامات ارتش 

آزاد سوریه متهم می کنند.
از منظر آمریکایی ها به نظر می رس��د که آنان، کردها را نیرویی 
قابل اعتماد، س��کوالر، متمایل به غ��رب یافته اند که اینک در عرصۀ 
میدانی مبارزه با داعش در س��وریه، آلترناتیو قابل توجهی ندارند اما 
واقعیت امر آن است که اوضاع شمال سوریه، بسیار مبهم و غیر قابل 
پیش بینی اس��ت؛ مثًا معلوم نیست که پس از پایان کار حلب، دولت 
سوریه چگونه با کردها تعامل خواهد کرد. دولت از یک طرف خود 
را مدیون آنها می داند که از فرصت مبارزه با دولت بشار اسد استفاده 
نکرده اند و از طرف دیگر، بعید اس��ت که با درخواس��ت فدراسیون 
و کانت��ون موافقت کند. در واقع فدراس��یون مورد نظر پ ی د، عمًا 
کنفدراسیون است و با ایدۀ کنفدرالیسم دمکراتیک عبداهلل اوجاالن 
مطابقت دارد. در عین حال دولت به ش��دت ضعیف شده، نمی تواند 
به س��هولت این مناط��ق را از گروه های مزبور بازپ��س بگیرد. مورد 
مواجهۀ دو طرف در حسکه، طی ماه های گذشته جالب توجه است. 
مواجهه  ای که به عقب نش��ینی ارتش س��وریه منجر ش��د. طبعاً تداوم 
حمای��ت آمریکا، مواضع ایران و روس��یه هم بر تعامات مزبور مؤثر 
خواهد بود. حتی احتمال مواجهۀ آمریکا و روسیه در این نواحی هم 

منتفی نیست.
حضور نیروهای ترکیه در ش��مال س��وریه نیز یکی از کانون های 
بح��ران خواهد بود؛ وضعیت هایی نظیر بمباران مواضع نظامیان ترکیه 
و ارتش آزاد که در ماه اخیر رخ داد و به مرگ و مجروحیت چندین 
نظامی ترک منجر ش��د، می تواند به درگیری دو کش��ور ختم شود. 
ظاهراً در اینجا روس��یه نقش متوازن کننده را ایفا می کند. با این حال 
به نظر می رس��د که این��ک ترکیه بیش از هر زم��ان دیگری به قبول 

ل
حلی

ت
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امکان تداوم حکومت اسد، نزدیک شده است. امری که برای ایران 
و روس��یه هم مطلوب اس��ت. غیر قابل تصور نیس��ت اگر دو کشور 
در آیندۀ نزدیک برای ممانعت از تش��کیل فدراس��یون در شمال این 
کش��ور، با یکدیگر همکاری کنند. در هر حال، عملیات س��پر فرات 
برای آنکارا نفع ملموس دیگری نیز داشته و آن هم این امر است که 
دیگر در رس��انه ها و بیانیه های رسمی، کش��ور یا تحلیل گری، ترکیه 
را ب��ه حمایت از داع��ش متهم نمی کند. این وض��ع از بار اتهامات و 

فشارهای بین المللی علیه این کشور کاسته است.
تن��ش بین ترکیه و عراق بر س��ر حضور نیروهای این کش��ور در 
بعش��یقه در نزدیکی موصل هم بدون نتیجۀ مش��خصی ت��داوم یافته 
اس��ت. به نظر می رس��د که ترکیه نگران تغییر بافت قومی و جمعیتی 
منطقه و از آن مهم تر، استقرار مخالفان کرد در این نواحی و به ویژه 
منطقۀ سنجار است. ادعا می شود که تعداد قابل ماحظه ای از اعضای 
پ ک ک، در این نواحی ایزدی نش��ین مس��تقر شده و حتی نیروهای 
محلّی نزدیک به خودشان را هم ایجاد کرده اند. این نکته مورد انتقاد 
حکومت اقلیم کردس��تان هم بوده است. بن علی ییلدیرم در آذرماه 
اعام کرد ک��ه نیروهای ترکیه با پایان آزادس��ازی موصل از منطقه 
خارج خواهند ش��د. اما نیروهای عراقی داوطلب- حش��د الشعبی- و 
نخس��ت وزیر حیدر العب��ادی مواضع تندی اتخاذ کرده و خواس��تار 
خروج س��ریع نیروهای ترکیه و احترام به حق حاکمیت این کش��ور 
شده و تهدید کرده اند که ممکن است به اقدامی نظامی متوسل شوند 
تا ترکیه را وادارند از خاک عراق خارج ش��ود. به نظر می رس��د که 
در حال حاضر حکومت اقلیم کردس��تان، بیشترین استفاده را از این 

تنش ها و اوضاع موصل می برد.

نتیجه گیری
تحوالت ترکیه س��ریع تر و فشرده تر از گذش��ته در جریان است. در 
داخل مس��ئله مبارزۀ بی ام��ان حکومت با جریان فت��ح اهلل گولن، هم 
س��اختار سیاسی، نظامی و امنیتی کشور را تحت تأثیر قرار داده و هم 
حکوم��ت از کودتا - به تعبیر اردوغ��ان- به عنوان موهبت و فرصتی 
س��ود جس��ته تا مبارزه با جماعت مذکور و پ ک ک را تسریع کند. 
تردید نیس��ت که ه��ر دو اقدام ف��وق در فقدان ش��خصیت مقتدر و 
محبوب اردوغان، ممکن و میس��ر نبود. در واق��ع اردوغان به عنوان 
رهب��ری قدرتمند-که ب��ه صراحت در مقابل اتحادی��ۀ اروپا و غرب 

ترکیه: تحوالت شتابان و چشم انداز 
آینده

ایستادگی کرده و از آنها انتقاد می کند و در 
صورت لزوم از ناسیونالیس��م ترک و اسام 
سیاس��ی هم بهره  می گیرد- ه��م طرفداران 
پرش��وری دارد و هم مخالفان سرس��خت و 
رادیکال. محبوبی��ت اردوغان پس از کودتا 
هم به نحو قابل توجهی افزایش یافته اس��ت. 
در فض��ای بین المللی نیز نوع��ی حرکت به 
س��مت پوپولیسم و رهبری قدرتمند مشاهده 
می ش��ود. از ای��ن رو اردوغ��ان در آین��دۀ 
قاب��ل پیش بینی و در صورت��ی که حادثه ای 
غیرمنتظره رخ ندهد، همچنان مرد قدرتمند 

ترکیه باقی خواهد ماند. 
در بح��ران ک��ردی، احتم��االً تحوالت 
جدیدی رخ خواه��د داد اما انتظار نمی رود 
روند صلحی مش��ابه پروس��ۀ قبلی در آیندۀ 
نزدیک احیاء ش��ود. اصاحیۀ قانون اساسی 
نیز به احتمال زیاد در رفراندوم تأیید خواهد 
ش��د و این امر نیز قدرت اردوغان را بیش��تر 
خواهد ک��رد. در س��احت بین المللی به نظر 
نمی رس��د که تنش ها با اتحادیۀ اروپا، بیش 
از وضع فعلی افزایش یابد زیرا هر دو طرف 
اذع��ان دارند که به یکدیگ��ر احتیاج دارند. 
بی ش��ک تحول در بحران س��وریه و سمت 
و س��وی ای��ن تحول ه��م در رواب��ط ترکیه 
با همس��ایگان جنوبی اش مؤث��ر خواهد بود 
و ه��م در اوض��اع داخلی و بح��ران کردی. 
در مجم��وع ترکیه امروز بی��ش از هر زمان 
دیگری در گذش��ته، پذیرای حکومت بشار 

اسد به نظر می رسد.


