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مقدمه
از آغ��از کار حکومت عدالت و توس��عه در 
ترکیه در س��ال 2۰۰۳، تصور بر این بوده که 
احمد داوداوغلو، معمار پش��ت پردۀ سیاست 
خارجی این کشور بوده است. از سال 2۰۰۹ 
که وی مستقیماً متصدی مقام وزارت خارجۀ 
ترکیه شد، ایدۀ »تنش صفر با همسایگان« را 
مطرح ساخت، اما به زعم ناظران، گویی وی 
و اردوغ��ان در عمل، سیاس��ت خارجی این 
کش��ور را به س��مت تنش با همۀ همسایگان 
س��وق داده اند. رواب��ط با اس��رائیل که پس 
از اق��دام اردوغ��ان مبنی بر ترک جلس��ه با 
ش��یمون پرز در داووس سوئیس تیره بود، با 
حملۀ کماندوهای اس��رائیلی به کشتی ماوی 
مرم��ره در ماه م��ه 2۰۱۰ و قتل ۹ ش��هروند 
ترکی��ه به پایین ترین س��طح رس��ید و ترکیه 
سه ش��رط عذرخواهی بابت این حمله و قتل 

ش��هروندان، پرداخت غرامت به بازماندگان و ختم محاصره غزه را 
برای از سرگیری مناسبات دو کشور مطرح ساخت. همراه با حوادث 
بهار عربی و حمایت کامل اردوغان و حکومت عدالت و توس��عه از 
حکومت محمد مرسی در مصر، معضل دیگری در سیاست خارجی 
این کش��ور پدیدار ش��د، زیرا پس از کودتای عبدالفتاح سیس��ی و 
محاکمه مرس��ی، روابط دو کشور قطع شد و ترکیه حکومت جدید 
مصر را کودتا خواند و به رس��میت نش��ناخت. در بحران سوریه نیز 
ترکیه -ظاهراً با گزارش غیردقیق سازمان اطالعاتی این کشور مبنی 
بر س��قوط قطعی بش��ار اس��د در کمتر از ش��ش ماه- به مقابلۀ علنی 
با حکومت بش��ار اسد برخاس��ت و از گروه های گوناگون مخالف 
اس��د حمایت کرد و در عمل هم به کریدور انتقال س��الح و کمک 
غربی ها و بعضی کش��ورهای عربی به مخالفان سوری مبدل شد. در 
عین حال، تطویل بح��ران و ورود نیروهای جدید به جنگ داخلی، 
مش��کالت ترکیه را مضاعف ساخت. حضور و قدرت گیری حزب 
پ  ی د۱ که شعبۀ س��وری پ ک ک2 محسوب می شود، باعث ایجاد 
منطقه تحت س��لطه و ادارۀ این گروه مخالف حکومت ترکیه ش��د. 
نتیجه آنکه کریدورهای جدیدی برای انتقال س��الح و افراد مس��لح 
1. PYD 

2. PKK

تأثیرکودتای نافرجام بر سیاست 
خارجی ترکیه 

تغییرات س�ریع در روابط ترکیه با اس�رائیل و روس�یه و وعدۀ بن علی ییلدریم، نخست وزیر مبنی بر 
تالش حکومتش برای افزایش تعداد دوس�تان حکومت در منطقه و داخل کش�ور س�ؤاالت متعددی 
درب�ارۀ عل�ل و زمینه های این تح�ول برانگیخته و به نظر می رس�د انزوای ترکیه در منطقه، تش�دید 
بحران های امنیتی در داخل و خارج )به ویژه از ناحیۀ ش�مال س�وریه( و ضررهای اقتصادی ناشی از 
قطع روابط و تنش موجب این تغییر دیر هنگام ولی برق آسا شده است. در ادامه استدالل خواهد شد 
که کودتای نافرجام اواسط تیرماه 1395، به   رغم تأثیر جّدی احتمالی بر سیاست داخلی، در سیاست 

خارجی و تداوم خط مشی فعلی تأثیر مهمی نخواهد داشت.

تحلیل
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به خاک ترکیه، باز و کمپ های آموزش��ی برای پ ک ک و احیاناً 
گروه های تروریس��ت چپ گرای افراطی ترکیه تأس��یس شد. نتیجه 
ای��ن وضع، جنگ خونین و حمالت تروریس��تی در خاک ترکیه به 
ویژه در یک س��ال اخیر بوده اس��ت. از طرف دیگر ورود روس��یه 
به بحران س��وریه در پاییز گذش��ته و ساقط کردن جنگندۀ روسی در 
آذرماه ۱۳۹۴ ابعاد جدیدی در روابط خارجی بحرانی ترکیه گشود. 
دولت روس��یه روابط اقتصادی با ترکیه را به حالت تعلیق در آورد، 
ورود محص��والت کش��اورزی ترکی��ه را متوقف ک��رد، از فعالیت 
ش��رکت های ترکیه در روس��یه ممانعت کرد، اجازه پ��رواز چارتر 
برای توریست های روس��ی به مقصد ترکیه نداد و اصالح روابط را 
من��وط به عذرخواهی ترکیه و پرداخ��ت غرامت و مجازات عامالن 
این اقدام کرد. گذش��ته از این، روس��یه با دستگاه تبلیغاتی و نفوذی 
که در مجامع بین المللی مانند س��ازمان ملل دارد، تردیدهایی را که 
در زمینه روابط ترکیه با داعش وجود داش��ت، مورد اس��تفاده قرار 
داد و تالش کرد این کش��ور را به عنوان حامی داعش و س��اختاری 
»تروریس��ت پرور« نشان دهد. این امر فش��ار افکار عمومی جهانی بر 
ترکیه را تش��دید کرد. از طرف دیگر، روسیه با استقرار سیستم های 
دفاعی موشکی در سوریه، عماًل میدان مانور ترکیه در این کشور را 
بسیار کاهش داد. ادعاهایی هم مبنی بر اینکه روسیه ضمن کمک به 
پ  ی د، س��الح هایی در اختیار پ ک ک قرار داده است، گفته شده 
اس��ت. برای مثال، هلی کوپتری که توسط موشک دوش پرتاب، به 
دس��ت نیروهای پ ک ک در جنوب ترکیه س��قوط کرد، عملیاتی 
حاص��ل از دریافت س��الح مزبور ب��وده و تخمین زده می ش��ود که 
حدود پنجاه عدد از این س��الح ها در اختیار پ ک ک باشد؛ سالح 

مزبور ساخت روسیه است.
از سوی دیگر، همکاری ترکیه با جریان های سنی عراق و بهبود 
روابط با اقلیم کردس��تان، ظاهراً با هدف مقابله با نفوذ گستردۀ ایران 
بر ش��یعیان در عراق، به تیرگی روابط دو کش��ور منجر شد و حضور 
نیروی نظامی ترکیه در پایگاه بعشیقه در شمال عراق، تنش در روابط 
دو کشور را در یک سال اخیر به اوج رسانده است. اتهامات مربوط 
به نزدیکی با داعش، ش��ائبه های مربوط به س��رکوب دستگاه قضایی 
و مطبوعات��ی آزاد، عکس العمل هایی در اروپا و آمریکا برانگیخته و 
ایده »اتوریته شدن« دستگاه سیاسی اردوغان و تالش وی برای ایجاد 
دیکتاتوری و حکومت فردی را دامن زده اس��ت. اگر به این مس��ئله 
اختالفات –عمدتاً در س��طح دیپلماتیک– با ایران و سایر همسایگان 

را ه��م بیفزاییم، می توان میزان باالی تنش و 
تقابل در سیاس��ت خارجی ترکیه را در نظر 

آورد.

کناره گی�ری داوداوغل�و و تحول در 
سیاست خارجی

در باب علل استعفای داوداوغلو دیدگاه های 
متنوع��ی وج��ود دارد که مج��ال بحث آنها 
در اینجا نیس��ت، اما به نظر می رس��د تصدی 
بن عل��ی  توس��ط  نخس��ت وزیری  منص��ب 
ییلدری��م تح��رک مهم��ی را در سیاس��ت 
خارجی ترکیه موجب ش��ده اس��ت. از یک 
سو، مذاکرات با اسرائیل که مدت ها متوقف 
مانده بود به سرعت خاتمه یافت و دو کشور 
برای مبادلۀ س��فرا آماده می شوند. از طرف 
دیگ��ر، با نامۀ اردوغان به پوتین، چرخش��ی 
در روابط خارجی دو کش��ور به وجود آمد. 
با آنکه رس��انه های طرفدار حکومت ترکیه 
مدعی اند نامه حاوی اظهار تأسف بوده و در 
آن تنها از خانوادۀ خلبان مقتول عذرخواهی 
ش��ده، رسانه ها و حکومت روس��یه از آن به 
عذرخواهی رسمی تعبیر و از غرامت –ظاهراً 
به می��ل خانواده خلبان مقت��ول– صرف نظر 
کرده اند و گش��ایش های مهمی در مناسبات 
دو کش��ور ب��ه وج��ود آمد؛ توریس��ت های 
روس��ی مورد استقبال قرار گرفتند و حتی از 
قول مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه 
نقل ش��د که می توان با روس ه��ا در پایگاه 
اینجرلیک جهت اقدام علیه داعش همکاری 
کرد. گرچه خبر تکذیب ش��د، اما نش��ان از 

چرخش جدی داشت.
با آنک��ه بهب��ود کامل روابط ب��ا هر دو 
کش��ور، نیاز به زمان و اعتمادس��ازی دارد، 
اما مصمم بودن، بن علی ییلدریم را به ترسیم 
روابط و تغییر سیاس��ت، از اظهارات وی در 

تأثیرکودتای نافرجام بر سیاست 
خارجی ترکیه 
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مانع محکومیت کودتای نافرجام ترکیه ش��ده، دشواری هایی در این 
راه به وجود آمده اس��ت. در عین حال، حکم اعدام مرس��ی همچنان 
مانع مهمی است. به هر حال، سؤالی که در ذهن هر تحلیل گر مسائل 

منطقه جان می گیرد، دلیل این چرخش برق آسا است.

علل چرخش در سیاست خارجی ترکیه
بس��یاری از تحلیل گ��ران مخال��ف اردوغ��ان معتقدند وی ب��ه دنبال 
بالگردانی ب��رای خالصی از مش��کالت پدید آمده اس��ت و احمد 
داوداوغلو قربانی ش��ده تا روابط آسیب دیدۀ ترکیه اصالح شود، این 
کش��ور از انزوا خارج شده و بیش از این متحمل مشکالت اقتصادی 
نش��ود. می توان دالیل متعددی برای عادی سازی روابط ترکیه با هر 
یک از کش��ورهای مذکور ذکر کرد، اما در مجموع سه دلیل اصلی 
و کلّی قابل تشخیص اس��ت: انزوای ترکیه و چهرۀ بین المللی حامی 
داعش که از آن ترس��یم ش��ده اس��ت؛ بحران کردی و قدرت گیری 
پ  ی د و پ ک ک در شمال شرق سوریه و تفاوت شخصیت ییلدریم 

و داوداوغلو.
با آنکه س��یل آوارگان س��وری –که اینک ح��دود دو میلیون و 
هفتصد هزار تن برآورد می ش��وند– و تحریم های روس��ی بر اقتصاد 
ترکیه بی اثر نبوده، اما اقتصاد در این کش��ور رش��د خوبی داش��ته و 
باالتر از متوس��ط اروپایی بوده و تعجب تحلیل گران اقتصادی را هم 
به دنبال داشته است. بنابراین، بیش از دالیل اقتصادی باید توجه کرد 
که انتقادات بین المللی از ترکیه به دلیل اغماض نسبت به فعالیت های 
گروه های افراط��ی یا احیاناً حمایت از آنه��ا و ادعای خرید نفت از 
داع��ش و نظایر آن، وجهۀ این کش��ور را تخریب کرده و این تحول 

برای ترمیم آن چهره بوده است.
از س��وی دیگر معضل کردی، مسئله ای حیاتی برای آنکاراست. 
تصور ش��کل گیری حکومتی مس��تقل یا فدرال در ش��مال سوریه به 
دس��ت اعضای پ ک ک/ پ  ی د کابوس��ی برای آنکارا محس��وب 
می ش��ود. دعوی وجود روابط بین کردها و اس��رائیل و تأسیس دفتر 
پ  ی د در مس��کو، تبلیغ��ات قوی طرفداران ای��ن گروه ها در اروپا و 
آمریکا، حمایت تقریباً قاط��ع آمریکایی ها و اروپایی ها از پ  ی د در 
س��وریه و وجود تالش هایی برای خارج کردن پ ک ک از لیس��ت 
گروه های تروریس��تی درکشورهای اروپایی، نگرانی آنکارا را بیشتر 
تش��دید می کند. در اینجاست که ترکیه احس��اس می کند حکومت 
اس��د در هر حال بر تجزیه س��وریه وتس��لط پ ک ک بر شمال این 

اوائل تیرماه می توان به س��هولت اس��تخراج 
کرد. وی ضمن اشاره به عادی سازی روابط 
با اسرائیل و روسیه، اظهار داشت: »گسترش 
روابط با عراق، سوریه و تمام همسایگان در 
اطراف مدیترانه و دریای س��یاه هدف مهم و 
غایی ماس��ت. مطمئنم ک��ه می توانیم روابط 
با س��وریه را هم عادی کنیم. برای مبارزه با 
تروریسم بازگش��ت ثبات به عراق و سوریه 
الزم اس��ت«. گرچه اندکی بعد ییلدریم در 
مصاحبه با بی بی س��ی، اسد را مشکل سوریه 
دانس��ت و نش��ان داد که در مواضع عدالت 
و توس��عه نسبت به ش��خص اسد تغییری رخ 
نداده، اما موافقت با حضور اسد در حکومت 
انتقالی و حتی ش��ایعاتی دال بر میانجی گری 
ای��ران بین س��وریه و ترکیه هم نش��ان دهندۀ 
تغییری محس��وس در نگاه ترکیه به س��وریه 
اس��ت. ادعا می ش��ود که دوغ��و پرینچک 
رهبر حزب وطن –از احزاب سوسیالیست و 
ناسیونالیست ضد آمریکایی و نسبتاً کوچک 
در ترکیه- چندین بار با اس��د دیدار کرده و 
نتای��ج را به مقامات نظامی و سیاس��ی ترکیه 
انتقال داده است که از جهات مختلفی امری 
عجی��ب به نظ��ر می رس��د. پرینچک مدعی 
شده اس��ماعیل حقی پکین، ژنرال بازنشستۀ 
ارتش ترکیه نیز با مقامات امنیتی و سیاس��ی 
سوریه دیدار کرده است. در خصوص مصر 
هم ادعاهایی وج��ود دارد مبنی بر اینکه در 
آین��دۀ نزدی��ک هیأتی از ح��زب عدالت و 
توس��عه رهس��پار مصر خواهند ش��د. دولت 
مص��ر و احم��د ابوزید وزی��ر خارجه هم از 
اظهارات مقامات ترکیه استقبال کرده ، ولی 
تغییر رواب��ط را به قبولی انق��الب ۳۰ ژوئن 
)کودتای سیسی( و »ارادۀ مردم مصر« منوط 
دانس��ته اند. با توجه به شایعاتی که مدعی اند 
مصر به عنوان عضو غیردائم ش��ورای امنیت 

ل
حلی

ت
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کش��ور ترجیح دارد و حتی پرینچک از قول اسد نقل کرده که وی 
هم پ  ی د را گروهی تجزیه طلب و تروریس��تی می داند. با این حال، 
چرخش ۱8۰ درجه ای سیاس��ت س��وری اردوغان باعث ش��وک و 
تعارض در هواداران و متحدان ترکیه خواهد شد، زیرا گروه هایی از 
معارضان سوری )مانند احرار الشام و گروه های ترکمن( هنوز تحت 
حمایت این کش��ورند. چرخش داعش علیه ترکیه و اجرای چندین 
عملیات انتحاری جدی در این کشور هم از دالیل این تحول سیاسی 

می تواند محسوب شود.

در خص��وص تأثیر ش��خصیت بای��د گفت که بن عل��ی ییلدریم 
یک تکنوکرات موف��ق در دولت های اردوغان بوده و خلق و خوی 
ی��ک تکنوکرات را دارد. به عبارت دیگر، اهل همکاری، تس��اهل، 
چاره جویی جمعی و... است. در مقابل، داوداوغلو یک سیاست مدار 
ب��ود که بیش��تر با ذهنی��ت و پارادایم ها، س��ر و کار داش��ت و همین 
مصلحت جویی  و عمل گرایی ییلدیریم، او را منعطف تر از داوداوغلو 

و حتی اردوغان می سازد.
درب��ارۀ عادی س��ازی روابط ترکیه و اس��رائیل همی��ن رویکرد 
مؤثر واقع ش��د؛ هر دو طرف از بعضی مواضع خود عقب نشس��تند؛ 
اس��رائیل به محاصرۀ غ��زه پایان نداد اما اج��ازه داد که کمک های 
ترکیه تحت کنترل اس��رائیل به غزه برسد و امتیازات محدودی که 
غزه دریافت می کرد با استقبال نسبی حماس هم مواجه شد. اسرائیل 

از درخواست برکناری هاکان فیدان رئیس 
می��ت )س��ازمان اطالعات ترکی��ه( صرف 
 نظ��ر کرد. ب��ه نظر اس��رائیل، رئی��س میت 
رواب��ط نزدیکی با ای��ران دارد. در روابط با 
اس��رائیل احتمال تالش ترکیه برای ارتقای 
روابط با آمریکا هم مطرح شده که احتمال 
ضعیفی اس��ت، اما بعد انرژی��ک روابط را 
نباید نادیده گرفت. با کش��ف میادین تامار 
)2۰۰۹( و لویات��ان )2۰۱۰( در مدیتران��ه با 
ذخایر حدوداً 7۰۰ میلیارد متر مکعب گاز، 
اس��رائیل به عرضه کنندۀ گاز مبدل شده و با 
کش��ف میدان بزرگی در شمال مصر، طرح 
فروش گاز به مصر متوقف ش��ده اس��ت. از 
ای��ن رو، فروش گاز به ترکیه و یا انتقال آن 
از مص��ر و ترکیه به اروپا مد نظر قرار گرفته 
اس��ت. ترکیه هم به دنبال متنوع سازی منابع 
ان��رژی خود اس��ت. البته اس��رائیل با قبرس 
و یون��ان هم مذاکراتی داش��ته اس��ت. ایدۀ 
کمک گرفت��ن به ویژه در عرصۀ تکنولوژی 
نظامی از اس��رائیل برای مقابله به پ ک ک 
نی��ز از عل��ل بهب��ود روابط ذکر ش��ده، اما 
ب��ا توجه ب��ه تجارب س��ابق، ای��ن علت را 

نمی توان جدی دانس��ت.
در خصوص روابط با روس��یه، بی شک 
عنص��ر اقتص��ادی حائ��ز اهمیت اس��ت، اما 
خ��روج از انزوا و اتهام��ات را هم باید مهم 
دانست. ضمن آنکه در قضیۀ سوریه، دولت 
روس��یه فاکتور تعیین کننده ای شده و آینده 
س��وریه هم برای امنیت ترکیه حیاتی است. 
بنابرای��ن، بعض��ی محققان، تحول سیاس��ت 
ترکیه را تغیی��ر از جهت گیری ایدئولوژیک 
به جهت گی��ری امنیتی خوان��ده  و مدعی اند 
ک��ه روابط داع��ش و دولت ترکی��ه نه فقط 
بر دشمن مش��ترک )اس��د( بلکه بر شباهت 

ایدئولوژیک آن دو هم مبتنی است.
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بعضی محققان، تحول سیاست ترکیه را تغییر 
از جهت گیری ایدئولوژیک به جهت گیری امنیتی 
خوان�ده  و مدعی ان�د که روابط داع�ش و دولت 
ترکیه نه فقط بر دش�من مش�ترک )اسد( بلکه 
بر ش�باهت ایدئولوژیک آن دو هم مبتنی است.
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ت

کودتای نافرجام و تأثیر آن بر تحول 
سیاست خارجی ترکیه

ش��ب 25 تیرم��اه )۱5 جوالی( ع��ده ای از 
افراد ارتش ترکیه با حمله به مراکز حس��اس 
اس��تانبول و آنکارا، بازداشت مقامات عالی 
نظام��ی، مرکز رادیو و تلویزیون دولتی را به 
اش��غال خود درآورده و وقوع کودتا و پایان 
حکومت اردوغان را اعالم کردند. اردوغان 
و ییلدریم بالفاصله عکس العمل نش��ان داده 
و حرک��ت را عصیان خواندن��د و مردم را به 
خیابان ه��ا دع��وت کردند. با حض��ور مردم 
کودتاچیان ضمن درگی��ری، بمباران مراکز 
حس��اس و مجلس ملی با هواپیماهای نظامی 
که در ارتفاع پایین پرواز می کرد، به ارعاب 
پرداختند. کنترل نسبتاً سریع کودتا باعث شد 
در باب ماهی��ت آن اختالف  نظر پدید آید. 
مخالفان ضمن اشاره به تأثیر شکست کودتا 
بر محبوبی��ت اردوغ��ان و افزایش قدرت و 
نفوذ او، اقدام به کودتا را س��اختگی دانسته 
و آن را س��ناریویی برای س��یطره بر قدرت 
ب��رآورد کردند. با این حال به نظر می رس��د 
که کودتای مزبور واقعی بوده و تنها به چند 
دلیل س��اده با شکس��ت مواجه شد. نخست 
اینک��ه اف��راد دخی��ل در کودت��ا فرماندهان 
رده ه��ای میانی بودند و معدودی س��رهنگ 
و درج��ات باالتر در بین آنها دیده می ش��د. 
اینان نتوانس��ته بودند فرماندهان خود را قانع 
کنن��د و ل��ذا تنش ه��ا و درگیری هایی بروز 
کرده بود و این امر موجب افشای نقشه شد، 
به ط��وری که اومیت دون��دار از فرماندهان 
عالی رتبه ارتش ب��ه اردوغان اطالع می دهد 
ک��ه هتل محل اقامت��ش در مارماریس مورد 
هجوم ق��رار خواهد گرف��ت. اندکی بعد از 
خروج اردوغان، هتل مورد حمله کماندوها 
و بمباران هواپیماها قرار می گیرد. دوم اینکه 

در اس��ناد به دس��ت آمده از کودتاچیان، زمان شروع عملیات ساعت 
۳ ش��ب بوده و کودتاچیان مجبور به ش��روع زودهنگام آن ش��ده اند 
و چ��ون در این س��اعات هنوز م��ردم عادی در خ��واب نبوده اند، به 
دع��وت اردوغان و احزاب مخالف دولت پاس��خ داده و به خیابان ها 
ریختند. به نظر می رس��د کودتاچیان تصور دیگری داش��تند و گمان 
می بردند مردم خس��ته از اردوغ��ان، از آنان اس��تقبال خواهند کرد. 
س��وم اینکه تلویزیون ها و رس��انه های جمعی هم ب��ه مخالفان کودتا 
پیوس��تند و تالش ارتش برای بمباران ایس��تگاه ماهوارۀ ترک ست به 
دلیل ساقط کردن هلی کوپتر توس��ط نیروهای وفادار به دولت ناکام 
ماند. بنابراین، ش��کاف در ارتش، حمایت مردم، احزاب و رس��انه ها 
از دول��ت منتخب و مقاومت مردم در مقابل کودتاچیان که س��تایش 
جهان��ی را برانگیخت )به ش��کل کش��یک برای دموکراس��ی(، علل 

شکست کودتا به شمار می آیند.
حکومت از ابتدا، طرفداران فتح اهلل گولن را عامل کودتا دانس��ته 
اس��ت. پرداختن به ابعاد و فعالیت های این جماعت شبه مذهبی مجال 
وس��یعی می طلبد. صرفاً اش��اره می شود که به نوش��ته ده ها تحلیل گر 
مس��ائل ترکیه این گروه در ارتش، نیروهای انتظامی و ژاندارمری و 
به ویژه رده های مختلف قوه قضاییه و ش��رکت های بزرگ اقتصادی 
نف��وذ دارد و از آنجا برای س��رنگونی اردوغان تالش می کند. همین 
تلقی باعث شد فهرس��ت افراد منتصب به این گروه ها به لیست افراد 
تحت بازداش��ت مبدل ش��ود. البته فهرس��ت چهارصد نفری مقامات 
حکومتی کودتای نافرجام و بس��یاری م��دارک دیگر هم به این امر 
کمک کرده است. دیدگاه ش��ایع در ترکیه آن است که این کودتا 
بدون چراغ سبز آمریکا امکان اجرا نداشت، زیرا غیر از آنکه فتح اهلل 
گولن در آمریکا اقامت دارد، رس��انه های آمریکایی اخبار کودتا را 
به نحوی مخابره می کردند که گویی به نتیجه قطعی رس��یده و حتی 
ش��ایعه پناهندگی اردوغان به آلمان را منتش��ر و طرفداران حکومت 
در خیابان ه��ا را طرفداران کودتاچی��ان معرفی کردند. در یک اقدام 
عجیب، سایت استرانفور به صورت آنالین مسیر هواپیمای اردوغان 
از مارماریس به استانبول را نشان می داد، امری که به کار کودتاچیان 
می آمد و در نقش��ۀ آنان اردوغان باید به قتل می رسید. دولت آمریکا 
هم به صورت دیرهنگام و به شکلی مبهم نسبت به کودتا عکس العمل 

نشان داد.
ب��ه هر حال، در جریان کودتا بیش از دویس��ت تن از مخالفان و 
2۴ کودتاچی جان باختند؛ حدود ۱5۰۰ تن مجروح ش��دند؛ بیش از 
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هفت هزار تن دس��تگیر ش��ده؛ بیش از دو هزار قاضی عزل گردیده؛ 
هزاران پلیس و مقام دولتی در وزارت کش��ور معزول ش��دند؛ ضمن 

آنکه پس لرزه ها و تعقیب قضایی و پلیسی همچنان ادامه دارد.
به نظر می رس��د شکس��ت کودتا به دالیل مختلف به سود ایران 
بوده اس��ت: نخس��ت حکوم��ت تأسیس��ی کودتاچی��ان در صورت 
پی��روزی، قطعاً نزدیکی بیش��تری ب��ا آمریکا داش��ت. در این رابطه 
اس��تدالل می شود که غرب و آمریکا قصد داشته و دارند تا اردوغان 
را به دلیل عدم تبعیت از نظرات خود مجازات کنند. دوم، آش��فتگی 
و بی ثبات��ی در ترکیه ب��ر کل منطقه و از  جمله ای��ران تأثیرات منفی 
دارد، ب��ه عن��وان نمونه کنترل این کش��ور بر مرزه��ا و عبور و مرور 
تروریس��ت ها کمتر خواهد شد. س��وم، جریان فتح اهلل گولن، اساساً 
روحی��ه و گرای��ش ضدایرانی دارد. ب��رای مثال در کیفرخواس��تی 
که دادس��تانی ترکی��ه علیه گروه گولن، تهیه ک��رده وی از ایران، به 
عنوان دمل چرکین و دش��من اس��الم یاد کرده است؛ در سریال های 
تلویزیونی این گروه هم ایران، دشمن اسالم و ترکیه ترسیم می شود. 
در چند س��ال اخیر، این گروه توسط قضات و دادستان های نزدیک 
به خود، چندین پروندۀ س��اختگی علیه ایران را به جریان انداخته بود 
که ب��ا برکناری آن قضات، پرونده ها عقیم ماند. هماهنگی گروه در 
عامل ایران نامیدن هاکان فیدان با اس��رائیل هم جالب توجه اس��ت. 
حال آنکه روابط ایران و ترکیه به  رغم مواضع متضاد دو کش��ور در 
قضایای س��وریه، به صورت چندبُعدی تداوم یافته و این حکایت از 
پختگی دستگاه دیپلماسی دو کشور در قیاس با بسیاری از کشورهای 
منطق��ه دارد. مواضع به موقع و مناس��ب دکتر ظریف و تماس مکرر 
وی با چاوش اوغلو در ش��ب کودتا، بی ش��ک روابط را باثبات تر و 
محکم تر خواهد کرد. مواضع جدید ترکیه در قبال عراق و س��وریه 
هم، ایران و متحدان منطقه ای آن را خرسند نموده و با توجه به رفتار 
بعضی کش��ورهای عربی در قبال کودتا، نزدیکی بیش��تری با ایران و 

عراق و احتماالً س��وریه را موجب خواهد ش��د.
در صحنۀ سیاس��ت داخلی، بی تردید اردوغان موقعیت قوی تری 
خواه��د یافت و فرصت خواهد داش��ت جریان گولن را تصفیه کند. 
به همین دلیل هم بود ک��ه اردوغان کودتا را موهبتی بزرگ خوانده 
اس��ت. در عرصه بین المللی و منطقه ای نیز با توجه به شکست کودتا، 
به نظر می رس��د ترکی��ه روابط نه چندان خالی از تن��ش با آمریکا را 
در پیش خواهد داش��ت و تعارضات در قضایای مربوط به اس��ترداد 
گولن و بحران س��وریه تداوم پیدا می کند؛ کم��ا اینکه ترکیه پایگاه 

اینجرلیک را بعد از کودتا بست. این عوامل 
فرایند عادی س��ازی  نش��ان می دهد احتماالً 
روابط با کش��ورهای منطقه ای و نزدیکی به 
ایران و روس��یه ادامه خواهد یافت و جریانی 
که با انتخ��اب بن علی ییلدریم آغاز ش��ده، 

همچنان تداوم خواهد داشت.

نتیجه گیری
در این نوش��تار اس��تدالل ش��د ک��ه انزوای 
بین المللی و منطقه ای و اتهامات مختلف دال 
ب��ر حمایت یا همراهی با گروه های رادیکال 
و تروریستی و مهم تر از همه داعش، بحران 
ک��ردی در داخ��ل ترکی��ه و قدرت گی��ری 
پ ک ک و ش��عبۀ آن در ش��مال س��وریه و 
احتمال تأسیس دولت مس��تقل یا فدرال در 
آن مناطق، مش��کالت اقتص��ادی و تجاری 
و کاراکت��ر متفاوت دو ش��خصیت ییلدریم 
و داوداوغلو، موجب چرخش در سیاس��ت 
خارجی ترکیه ش��ده و با توجه به ش��واهد و 
قراین بهبود روابط و عادی س��ازی مناسبات 
با سایر کش��ورهای منطقه، احتماالً به شکل 
آهس��ته و پیوس��ته، تداوم خواه��د یافت. از 
آنج��ا که کودت��ای 25 تیرماه ن��اکام ماند و 
تغیی��ری در حکومت رخ نداد، احتماالً تأثیر 
مهمی بر سیر سیاست خارجی ترکیه و تداوم 
تنش زدایی نخواهد داشت؛ امری که احتمال 
م��ی رود ترکیه را به ایران و روس��یه بیش از 
پی��ش نزدی��ک خواه��د ک��رد و در مقابل، 
احتماالً مناس��بات ترکیه با آمری��کا و اروپا 

خالی از تنش و تعارض نخواهد بود.




