نشستماه
چشمانداز سیاست خارجی ترکیه
پس از کودتا
با سخنرانی سیداحمد موسوی ملکی

*

اشاره:
کودت�ا در ترکی�ه هرچن�د ناموفق بود اما طبیعت ًا تأثیرات خاص خود را دارد و این تأثیرات را میتوان عالوه بر س�طح داخلی
ترکیه ،در روابط و رویکرد این کش�ور نس�بت به کش�ورهای دیگر نیز دید .نظر به اهمیت این موضوع ،پژهشکده مطالعات
راهبردی ،در «نشست ماه» این شماره به بررسی موضوع «چشمانداز سیاست خارجی ترکیه پس از کودتا» اختصاص داشت.
در این نشست که با حضور آقای سیداحمد موسوی ملکی از کارشناسان میز ترکیه وزارت امورخارجه برگزار شد ،به زمینههای
کودتا و نیز تأثیری که کودتا بر سیاس�ت خارجی ترکیه داش�ته اس�ت ،پرداخته میشود .متن حاضر ،گزارش تدوینشده این
نشست است که تقدیم خوانندگان ماهنگار دیدهبان امنیت ملی میشود.

آق�ای موس�وی ملک�ی :در خصوص ش��رایط قبل از
کودتای ترکیه باید گفت حتی دولت ،حزب عدالت و توس��عه و
شخص اردوغان هم تصور نمیکردند که کودتایی در ترکیه رخ
دهد .آقای بنعلی ییلدریم مکررا ً در نشس��تها و سخنرانیهای
خ��ود به صراحت اع�لام میکرد که با توجه ب��ه تغییراتی که در
ارتباط با ارتش رخ داده و بخش��ی از اینه��ا در چارچوب اصول
کپنهاگ ،شرایط پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را تعیین میکند
کاهش نیروهای مس��لح و اختیاراتش��ان و حتی بحث ش��ورایامنی��ت ملی و تغیی��ر آن از حالت نظامی به سیاس��ی -هرگز فکر
نمیکردند که چنین اتفاقی رخ دهد.
الزم اس��ت در ابتدا به ای��ن مهم بپردازیم ک��ه کودتا چرا و
چگونه رخ داد؟ و چه عواملی باعث وقوع این اتفاق شد؟
جریان گولن و ح��زب عدالت و توس��عه در ابتدا یک جریان
م��وازی هم در ترکیه بودند که امور را با کمک هم پیش میبردند.
فتحاهلل گولن از سال  1997که ارتش تصمیم گرفت پس از اربکان،
جریان داخل ترکیه را از جریانات فرقهای ،دینی ،طریقتی؛ تس��ویه
* کارشناس میز ترکیه وزارت امورخارجه

کند ب��ه آمریکا فرار کرد .بخش عمده فعالیتهای گولن مربوط به
امور فرهنگی-آموزشی بود که سابقهای طوالنی داشت و عالوه بر
داخل ترکیه در بیش از صد کش��ور ،مراکز آموزشی داشتند و تنها
در دو کش��ور ایران و عربستان نتوانستند مدرسه ایجاد کنند .یکی از
دالیلی که فتحاهلل گولن نس��بت به ای��ران عناد دارد ،همین مخالفتی
اس��ت که ایران از ابت��دا با او برای ایجاد این مدارس داش��ت .به هر
حال همراه با حزب عدالت و توس��عه تا مقطعی اینها پیش رفتند که
برخ��ورد منافع بین آنها پیش آمد و اردوغان احس��اس کرد ،فریب
خورده اس��ت .از این رو مخالفت خود را با گولن ،با بستن مدارس
و مؤسسات آموزشی آغاز کرد؛ مؤسساتی که منابع درآمدی جدی
برای جریان گولن محس��وب میش��د .اگرچه قبل از این اقدامات،
اختالفات��ی نیز پیش آم��ده بود و پیامهایی بی��ن دو طرف رد و بدل
میشد .جریان گولن به این ترتیب از طریق مؤسسات آموزشی ،در
این سالهای اخیر نفوذ گستردهای پیدا کرده بود؛ چراکه توانسته بود
به مراکز قدرت و تصمیمگیری دست یابد به گونهای کهمیتوانستند
تصمی��م بگیرند چه تعداد نی��رو را وارد حاکمیت کنند یا چه تعداد
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نیرو را از حاکمیت خارج کنند؛ به عنوان مثال ،در کنکور دانشگاهها
با توجه به نفوذی که داشتند سؤاالت را به داوطلبین وابسته به خودشان
میدادند و از این طریق میتوانس��تند ای��ن نفوذ را تا باالترین ردههای
سیاسی ،نظامی و امنیتی گس��ترش دهند .به نظر میرسد اردوغان هم
فکر نمیکرد اینها تا این حد در درون سیستم نظامی ،اداری ،فرهنگی
و آموزشی ترکیه نفوذ کرده باشند .شرایط به گونهای بود که اردوغان
و حزب عدالت و توسعه در داخل ترکیه درگیر بحران کردی بودند و
از سوی دیگر بخشی از ارتش و جامعه الئیک ترکیه از شرایط موجود
ناراضی بودند .در این دوره روابط ترکیه با روسیه لطمه شدیدی دیده
بود ،جریانهای اقتصادی کش��ور نیز شدیدا ً از رفتار اردوغان ناراضی
بودند .با ایران نیز مشکل داشتند چراکه جریان درگیری در سوریه روز
به روز شدت مییافت و به حلبرسیده بود .فقط با قطر و عربستان در
خصوص جریان سوریه به نحوی ارتباط داشتند و با مصر و امارات بر
س��ر اخوان اختالف شدیدی پیدا کرده بودند .لذا بستر الزم برای این
کودتا وجود داش��ت .با این اوصاف ،در پس این کودتا ،نقش معنوی
گولن و حرکت جریان گولنی ،بخشی از الئیکها که از دولت حزب
عدالت و توس��عه ناراضی هستند و همچنین بخش��ی از ارتشیها که
خودشان را سرکوبشده میدیدند؛ قابل مشاهده است.
به نظر میرسد آنهایی که برای کودتا زمینهسازی کرده بودند،
تصور میکردند با توجه به ش��رایطی که گفته ش��د امکان موفقیت
کودتا وجود دارد.
قبل از کودتا اردوغان و حزب عدالت و توس��عه به این نتیجه
رس��یده بودند که سیاس��تهای منطقهایش��ان ،خصوصاً در مورد
س��وریه ،جواب نداده و اختالفاتی که پیش آمده ،اقتصاد کشور را
به سمت فلجشدن و انزوای کامل ترکیه در داخل پیش میبرد .لذا
بنعلی ییلدریم را برای تغییر در سیاس��تهای منطقهای جایگزین
داوداوغل��و کردند .بر همین اس��اس در دوره قبل از کودتا ش��اهد
بودیم که ترکیه سیاس��ت برگش��ت به گذش��ته را ب��ه نحوی اجرا
کرد ،اینکه با اس��رائیل وارد مذاکره شدند و مذاکرات را در مورد
س��وریه در برخی مواض��ع با اغماض از آن چیزی که در گذش��ته
اردوغان با ش��دت به دنبالش بود ،پیگی��ری میکردند یا در بحث
روس��یه بهرغم همه بیاعتناییهایی که روسه��ا به آنها میکردند
به شیوههای مختلف س��عی کردند خودشان را به روسها نزدیک
کنند؛ پیامهایی که داده شد و رفت و آمدهایی که صورت گرفت
و در نهای��ت عذرخواهی که انجام ش��د؛ همه نش��انههایی بود در
جهت آنچه اردوغان رس��ماً آن را اعالم کرد که «ما تصمیم داریم
در بخشی از سیاستهای منطقهای خودمان تغییرات اساسی دهیم».
وی در همین چارچوب حتی از س��وریه ن��ام میبرد .گرچه بازهم
به رفتن اس��د تأکید کرد؛ اما مقدمات تغییر در سیاس��ت منطقهای
حزب عدالت توس��عه و اردوغان قبل از کودتا آغاز شده بود و این
موضوع کودتا را قدری جلو انداخت.

ب��ه هر حال وقتی به موضعگیریه��ای اردوغان ،بعد از کودتا
مینگریم ،مش��اهده میکنیم که وی نس��بت به تغییر سیاس��تهای
منطقهای خود دلگرمتر شده است .سؤال مهمی که مطرح میشود
این اس��ت که با توجه به تن��ش اردوغان در مقابل آمریکا بر س��ر
اس��ترداد گولن و یا دلخوری از موضع اروپا ک��ه خواهان رعایت
حقوق بش��ر در مقابل کودتاگران اس��ت و با توجه به چش��مانداز
اقتص��ادی با روس��یه و ایران ،آی��ا ترکیه راهبرد سیاس��ت خارجی
خ��ود را تغییر میدهد و به ش��رق گرایش پی��دا میکند؟ به دالیل
متعدد همه معتقدند که سیاس��ت راهب��ردی ترکیه همان گرایش به
غرب و عضویت در ناتو اس��ت و روابط با ش��رق براساس شرایط
منطق��های اس��ت و امتیازاتی که ترکی��ه میتواند از ای��ن معامله و
نگاه به ش��رق از طرف غرب داشته باشد ،دلیل اصلی سیاستهای
اردوغان اس��ت ،لذا میتوان گفت که سیاست اردوغان قطعاً برای
پس��اکودتا تغییر خواهد کرد و در ارتباط با شرق نزدیکتر خواهد
ش��د ،چراکه تجربه به اردوغان نش��ان داده اگر قرار باشد موقعیت
داخل کش��ورش را تثبیت ببخشد و اقتصاد ترکیه را از رکود جدی
خارج کند باید در نگاه به خارج از یک موضع منعطفانه برخوردار
باش��د .اما در ارتباط با سیاست راهبردی ترکیه در اتحاد با اردوگاه
غرب ،تغییری حاصل نخواهد ش��د .در ارتباط با ایران که صحبت
از بحث الزامات مطرح است ،باید توجه داشته باشیم که به هر حال
ما دو کشور همس��ایه هس��تیم با مرزهای طوالنی و منافع مشترک
و اش��تراکات فرهنگی ،تاریخی و دینی مش��ترک ،در طول تاریخ
هرکج��ا متحد بودی��م ،منفعت بردهایم لذا سیاس��ت کلی همچنان
تقوی��ت روابط با ترکیه اس��ت .ما به دالیل متع��دد به خصوص در
بحث حمایت از دموکراس��ی در ترکیه که انج��ام دادیم و هم در
حمای��ت از حزب عدالت و توس��عه تالش کردی��م که این حزب
را در جایگاه��ش تثبی��ت کنیم ،علتش این اس��ت ک��ه ما در طول
س��الهای تحریم همکاریهای خوبی را از حزب عدالت و توسعه
و دولت ترکیه ش��اهد بودیم .در شورای امنیت آنها به عنوان یک
عض��و غیردائم به نف��ع ما و علیه قطعنام��ه ،رأی دادند و این چیزی
نیس��ت که قابل نادیدهگرفتن باشد .در دورهای که بحث تحریمها
مطرح بود کم و بیش به اشکال مختلف کمک و امکانات (مالی و
غیرمالی) از طریق ترکیه صورت میگرفت که در س��ایه همکاری
با حزب عدالت و توسعه انجام میشد.
پاش��نه آش��یل ترکیه بحث اقتصاد ضعیف آن است که امروز
نیازمند کمک اس��ت و ما نیز از جهتی به دنبال جذب سرمایهگذار
هس��تیم و این باعث میشود بتوانیم سرمایهگذاران ترکیه را جذب
کنیم و به عنوان یک اصل که ش��اید از ابتدای وقوع جریان سوریه
مطرح بوده ،همیش��ه رهبران دو کش��ور س��عی داش��تهاند موضوع
س��وریه را از موضوع رواب��ط دوجانبه خارج کنن��د و هر کدام را
با نگاه متفاوت بررس��ی کنندک��ه بتوانند حتی در ارتباط با س��ایر
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کش��ورها مواضعی نزدیک به هم داشته باش��ند .ما در سختترین
ش��رایط در س��طح رئیس جمهور و رئیس مجلس و سرویسهای
امنیتی دو کشور مذاکراتمان را داشتهایم و این الزامات ما را وادار
میکند که این روند را همچنان ادامه دهیم.
نقد و نظر
آیا س��ازمانهای اطالعاتی ترکیه اطالعی از وقوع کودتا نداشتند؟
یا آنها نیز با ارتش همکاری میکردند؟ چنین مطرح ش��ده اس��ت
ک��ه روسها خبر کودتا را به اردوغان اعالم کردند .آنچه در عمل
در ترکیه اتفاق افتاده چه بوده است؟ آیا واقعاً آنها به حدی ناتوان
بودهان��د که روسهایی ک��ه در طرطوس هس��تند و گرفتاریهای
خاص خودش��ان را دارند ،متوجه کودتا شدهاند ولی سازمانهای
ترک در داخل بی اطالع بودند؟
ب��ه نظرم آمریکا اینگونه که امروز گفته میش��ود ،نمیتواند
در کودتا نقش داش��ته باشد ،هر چند کودتا میتواند موجب تغییر
در سیاست خارجی ترکیه شود اما به دلیل راهبرد سیاست خارجی
ترکیه که همواره گرایش به روابط استراتژیک با غرب داشته ،بعید
اس��ت کشوری همچون آمریکا به دلیل پارهای مسائل و مشکالتی
که به وجود آمده دست به کودتا بزند.
موس�وی ملکی :در رابطه با بحث سازمانهای اطالعاتی
و اینکه گفته میش��ود س��ازمان س��یا از این قضی��ه حمایت کرده،
ش��ایعاتی مطرح اس��ت که بیش��تر درحد گمانهزنی است .واقعیت
این اس��ت که اص ً
ال اینها تصور نمیکردند که کودتایی در حال
شکلگرفتن اس��ت و حتی عمق نفوذ فتحاهلل گولن و طرفداران او
را در این جریانها تا این حد نمیدانستند ،به این دلیل شاید قدری
خیالشان آس��وده بود .دولت ترکیه پس از مذاکرات کپنهاگ که
بای��د اصالحاتی را در س��اختار ارتش و نیروه��ای نظامی و امنیتی
انجام میداد ،اطالعات ارت��ش را عم ً
ال به یک مرکز خنثی تبدیل
کرد که زیر نظر پلیس بود و ارتش را تا حد زیادی تضعیف کرده
بود و در ش��ورای عالی نظامیش��ان که به ص��ورت منظم برگزار
میشود ،در آنجا تعداد این افراد را کاهش دادند و جابهجاییهای
زیادی انجام ش��ده بود و تصور نمیکردند چنین اتفاقی رخ دهد.
کودتا در واقع افشا شد ،قرار بود ساعت  3-4صبح اتفاق بیفتد که
به دلیل افشای آن زودتر شروع میشود.
در جریان کودتا آنچه قابل توجه اس��ت اینک��ه از فرماندهان
درجه یک کس��ی را نمیبینیم ،اینها کسانی هستند که در ردۀ دوم
و س��وم ارتش و بخش��ی از بدنه آن هس��تند که همان نفوذ جریان
گولن در مجموعه است .در رابطه با بحث طرطوس یکی از مطالبی
است که گفته میشود ،شایعات متعددی وجود دارد و هر کسی به
نحوی آن را روایت میکند.
آنچه باعث ناراحتی ترکها از آمریکاییها ش��ده این اس��ت

که میگویند شما از کودتا مطلع بودهاید ،لذا سفر جان کری وزیر
خارجه آمریکا به ترکیه و سفری که جو بایدن قرار است به ترکیه
داش��ته باشد ،برای این است که قدری بتوانند از کدورت اردوغان
ک��م و از او دلجویی کنن��د .ترکیه محدودیتهای بس��یاری دارد
و کش��وری نیس��ت که بتواند به تنهایی هر طور که خواست عمل
کند؛ میتواند تا حدی موضعگیریهایش را داش��ته باشد اما خط
قرمزهای��ی دارد که قطعاً از آنها نمیتواند عبور کند .در خصوص
کلنجاررفت��ن اردوغان با آمریکا ب��رای بازپسگرفتن گولن ،باید
گفت اردوغان در واقع به دنبال برگرداندن گولن نیس��ت؛ بلکه به
دنبال این اس��ت که فضای ضدگولنی را در داخل کش��ور زنده و
پویا نگه دارد تا بتواند به سرکوب مخالفانش بپردازد.
نقط��ه اختالف جریان گولن و حزب عدالت و توس��عه در
ترکیه کجاس��ت؟ آی��ا صرفاً برای دس��تیابی به قدرت اس��ت یا
اختالف ،ایدئولوژیک است؟
گفته ش��د که ترکیه در مقاطع مختلف قبل از بحران سوریه با
جمهوری اس�لامی نزدیکی مؤثری داشته است و در آوردگاههای
اس��تراتژیک به ی��اری ما آمده اس��ت هر چند که هی��چگاه متحد
اس��تراتژیک ما نبوده اس��ت؛ همسویی اس��تراتژیکی ما به صورت
بالق��وه ب��ا ترکیه تا چه حدی اس��ت؟ ما چق��در ظرفیت همکاری
استراتژیک با ترکها را در منطقه داریم؟
موس�وی ملکی :گولنیها چندان به موضوعات اعتقادی
پایبند نیس��تند؛ در ترکیه میگویند من ابتدا ترک هس��تم ،سپس
مس��لمانم ،یعنی چنین دیدگاهی وج��ود دارد و این دیدگاه را در
مجموعههای مختلف و حتی در ش��خص گولن میتوان مش��اهده
کرد .درخصوص اختالف گولن و حزب عدالت توس��عه ،بخشی
از آن را میتوان در مدیریت کشور یافت یعنی دو گروه با کمک
و حمای��ت هم باال آمدهاند و در کنار هم اقتدار یافتهاند و از لحاظ
مالی رش��د کردهاند و به جایی رس��یدهاند که برای هم مشکلساز
شدهاند و در صدد بیرونکردن طرف مقابل از میدان رقابت هستند
و این باعث تضاد میشود.
گولنیها هیچگاه وارد فاز فعالیت سیاس��ی نشدهاند و حزب و
عملکرد سیاس��ی نداشتهاند و همواره کارش��ان رسانهای و فرهنگی
بود .بیش از  20-30کانال تلویزیونی دارند و حتی سریالهایی که با
مضمون دینی در ایران نمایش داده میشد ،همه تولیدات این جریان
بود ،که به کار فرهنگی مشغول بودند .اما این امر را برای مرحلۀ آخر
گذاشته بودند که اگر بتوانند حزب عدالت و توسعه را به خصوص
در جریان انتخابات ،از درون متالش��ی کنند و جایگاه آن را در نزد
افکار عمومی تنزل بدهند ،تا بتوانند شرایط خودشان را پیش ببرند.
آنچه اینه��ا انجام دادند واقعاً نوع جدیدی از کودتاس��ت که
سابقۀ چنین اقدامی را نداریم .اغلب کودتاهایی که انجام میشود،
ب��ا محوریّ��ت نیروهای نظامی ص��ورت میگیرد ،یعنی ش��اید 90
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درصد کار را نظامیها انجام میدهند و 10درصد آن را سیاس��یونی
که ب��ا نظامیها ،همراه بودهاند؛ اما در ای��ن کودتا ،ابن دوبخش به
موازات هم حرکت میکردند؛ یعن��ی به همان میزانی که نظامیها
بای��د کار انجام میدادن��د ،در وزارت خارجه و وزارت آموزش و
ش��بکهها و رسانههای اجتماعی نیرو داش��تند و قرار بود اگر کودتا
انجام ش��ود ،اینها در جاهای مناسبشان قرار بگیرند و حتی در درون
حزب عدالت و توس��عه نیز افرادی را داش��تند ک��ه بتوانند در زمان
مقرر کارشان را انجام دهند که برخی از آنها دستگیر شدند.
در بحث همکاری اس��تراتژیک ایران با ترکها باید گفت که
هنوز همکاریهایمان به س��طح اس��تراتژیک با ترکیه نرسیده است
ما تقریباً در س��الهای اخیر دو بار ،ش��ورای عالی همکاریهای دو
کش��ور را تش��کیل دادیم که مفهوم این شورا این است که در واقع
هیئت دولت مش��ترکی تش��کیل میش��ود که در رأس آن رؤسای
جمهور و تعدادی از وزرای دو کش��ور قرار دارند و همکاریها را
به صورت منس��جم و متمرکزتر به پیش میبرند که این روند ادامه
دارد و جلسۀ اخیر آن در نوروز  95در آنکارا تشکیل شد.
یک��ی از نتایج مالقات اردوغان با پوتین که کمتر مورد توجه
قرار گرفت ،تصمیم به تش��کیل کمیته مشترکی درباره سوریه بود .با
توجه به افتراق منافع دو کش��ور که میتوان گفت در منتهیالیه طیف
هس��تند ،یعنی یکی کام ً
ال خواهان برکناری بشار اسد و تغییر و تحول
اساسی در سوریه و دیگری خواهان حفظ وضع موجود در این کشور،
به نظر میرسد یک مخرج مشترکی از این دو در کنار هم قرار گرفت،
آیا این یک امر نمایشی بود یا اینکه امکان دارد ترکیه امتیازهایی بدهد
و از موضع خود عقبنشینی کند؟ مخصوصاً ایده تعامل سه جانبه که
اخیرا ً از طرف آقای ظریف مطرح ش��ده به این مسئله کمک میکند
و گویا ترکیه این مس��ئله را رد نکرده اس��ت و ممکن است در آینده
نزدیک س��ه کشور در خصوص س��وریه بحث کنند و آیا ترکیه در
شرایطی است که از مواضع خود چشمپوشی کند؟
موس�وی ملکی :توافقاتی در مذاکرات پوتین با اردوغان
ش��ده که ترکه��ا جلوی ورود نیروه��ای داعش��ی را بگیرند و از
طرف دیگر روسها با گروه کردی پ.ی.د که در ش��مال س��وریه
میجنگند و به پ.ک.ک نزدیک هستند ،همکاری نکنند ،اینکه تا
چه حد این موضوع صحت دارد باید زمان بگذرد تا به آن برس��ند،
هر دو طرف برایشان مهم است و هنوز مذاکرات در سطح مقدماتی
است و گفته شده که نشستهای سه جانبه در حال برگزاری است؛
یعنی نیروهای سرویسهای امنیتی دو کشور نظامی و سیاسی؛ همین
کار را احتماالً با ایران انجام دهند و در آیندۀ نزدیک احتماالً س��فر
مقامات عالیرتبه ترکیه را به تهران خواهیم داشت که این در ادامۀ
رایزنیهایی است که در حال انجام است.
بس��یاری معتقدند که موضوع روابط ترکیه و روسیه یک روابط
اس��تراتژیک و راهبردی نیس��ت؛ این دو کش��ور به دالی��ل متعدد به

این رابطه نی��از دارند برای چانهزنی با غ��رب و جناحهای مختلف و
برای ارتقای رشد اقتصادی خودش��ان ،به همان اندازه که ترکها به
صادراتشان به روسیه و به ورود گردشگران روس به ترکیه نیازمندند؛
روسها نیز به این رابطه احتیاج دارند .توافقات بزرگی در مورد ایجاد
نیروگاههای هستهای و انتقال گاز امضا شده بود که به دلیل اختالفاتی
که پیش آمد ،متوقف ش��د و اکنون باید ب��ه جریان بیفتد؛ لذا نیاز دو
کش��ور میطلبد که بتوانند از این فرصت اس��تفاده کنن��د؛ هم برای
منافع اقتصادی و ملی خودش��ان و هم در بحث چانهزنی با کشورهای
دیگر ،روسها در بحث اوکراین مشکالتی را با غرب و اروپا دارند و
ترکها در بحث مهاجرین ،مشکالتی با اروپاییها و با آمریکاییها در
خص��وص گولن دارند و موضوعات دیگری که بین آنها وجود دارد
لذا میتوانند از این چانهزنیها استفاده کنند.
پیمان سه جانبهای که آقای ظریف اشاره کردند همین است که
بیان کردم ،به هر حال مذاکراتی انجام شد .پس از مالقات ارودغان
با پوتین توافقاتی انجام شد که به ایران ارتباط پیدا میکرد .در واقع
آقای ظریف به ترکیه رفتند و مذاکراتش��ان را انجام دادند و بخش
عمدۀ کار موضوع سوریه است.
اردوغان و خصوصاً حزب عدالت و توس��عه چه تحولی را
توانس��تهاند در داخل جامعه ترکیه ایجاد کنن��د که مردم برخالف
دورههای گذشته نقش حمایتی از دولت را پیدا کردند؟
با توجه به شکافی که بین فتحاهلل گولن و اردوغان وجود دارد،
این فرض وجود داشت که تا حدی پایگاه مردمی اردوغان در بطن
جامعه آس��یب دیده اما این کودتا نش��ان داد که ساختارسازیهای
خوبی توس��ط حزب عدالت و توسعه در بطن جامعه ترکیه صورت
گرفته است.
تلقی ش��ما از پیامده��ای این کودتا در داخل ترکیه چیس��ت؟
در هر صورت صرفنظر از کشتهش��دن چندصد نفری که بخش��ی
از م��ردم و بخش��ی از کودتاچیه��ا بودند ،س��طح برخورد بس��یار
گس��تردهای با عوامل دخیل در کودتا ص��ورت گرفت؛ این امر تا
چه اندازه میتواند ش��کافهای درونی جامع��ه ترکیه را فعالکند
و در آین��ده این موضوع چه پیامدهایی برای ترکیه به دنبال خواهد
داش��ت؟ س��ؤل دیگر در خصوص علویان ترکیه است ،علویان در
جریان کودتا چه موضعی اختیار کردند؟
موس�وی ملک�ی :در مقط��ع کنونی دموکراس��ی جایگاه
خ��ود را در ترکیه پیدا ک��رده و افکار عمومی به این باور رس��یده
که دموکراس��ی بهترین راه برای ثبات و منافع و اقتدار کشور است.
ل��ذا ما میبینیم در ای��ن انتخابات برخالف کودت��ای دوره اربکان
ک��ه احزاب مخالف همه به پش��ت س��ر نظامیان رفتند و خودش��ان
آتش تهیۀ ورود نظامیه��ا به صحنه را ریختند ،این بار حتی حزب
کردی که نزدیکترین دوس��تانش در پ.ک.ک از جانب نظامیها
سرکوب میشوند ،آنها نیز حاضر نش��دند با کودتاگران همکاری

کنند؛ ح��زب حرک��ت ملیگ��را ،جمهوریخواه خلق هم��ۀ اینها
بهرغم اختالفنظری که با حزب عدالت و توس��عه داشتند در کنار
حزب حاکم قرار گرفتند و مردم وارد خیابانها ش��دند و فداکارانه
ایستادگی کردند .در هیچ رسانهای شنیده و دیده نشد که بخشی از
م��ردم (حتی مخالفینی که وجود دارند) در کن��ار کودتاگران قرار
بگیرن��د .لذا ما ارتقای س��طح علمی– فک��ری و دانش مردم ترکیه
از لحاظ توجه به دموکراس��ی را در این جریانات ش��اهد هستیم که
همۀ اینها در این سالهای اخیر اتفاق افتاده است .این کودتا ،ارتش
را هر چه بیش��تر تضعیف خواهد کرد .پس از شکس��ت کودتا ،در
برخورد با اف��راد و جریانهای دخیل در کودت��ا برخی صحنههای
منزجرکنندهای اتفاق افتاد که اگر برخوردها به این نحو میخواست
پی��ش رود جایگاه آقای اردوغ��ان را تضعیف میک��رد اما اکنون
برخوردها با افراد و جریانهای حامی کودتا تا حدی مدیریتشده،
و آن وضعیتی که در ابتدا بود ،در حال حاضر وجود ندارد و اخراج
افراد بیشتر در دستور کار قرار گرفته است.
در بح��ث علویان بای��د گفت که در جریانه��ای اخیر چندان
موضع خاصی نداشتند ،علویان خواسته خودشان را دارند اما به دلیل
عدم انسجامی که در آنها وجود دارد ،همواره منفعل هستند .علویان
از گذش��ته تاکنون جناحهای مختلفی دارن��د و بخش کوچکی از
اینها مذهبی هس��تند؛ ول��ی بخش دیگری از آنها الئیک هس��تند و
اعتق��ادات خاص��ی ندارن��د و در بحث منافع خودش��ان به دو دلیل
پراکندگی جمعیتش��ان در داخل ترکیه و عدم ش��ناخت منافعی
که میخواهند؛ آنچه که اکنون مطرح میکنند ،بس��یار جزئی است
و در جهت منافع خودش��ان هنوز مطلب خاصی که مدون و منسجم
باش��د را ارائ��ه ندادهاند و در ای��ن بحثهای اخیر نیز در رس��انهها
موضعگیری خاصی از اینها ندیدهایم که بخش��ی از آنها میتواند به
دالیل زیر باش��د :نخست ،فضا در ترکیه آماده نیست و دوم ،آنها به
عنوان بخش��ی از مردم ترکیه نسبت به مزیتهای دموکراسی نسبت
به کودتا واقعاً واقف هس��تند و در این مقطع همراه با دولت و سایر
مردم کشور همراهی و سکوت کردند.
در بحث عربس��تان ،ایران و ترکیه باید گفت ک��ه ما اگر در این
یارکش��ی که در منطقه وجود دارد ،نتوانیم موقعیت خودمان را تثبیت
کنیم؛ قطعاً متضرر خواهیم شد و کشورهای دیگر جایگاه ما را خواهند
گرفت؛ کشوری مانند عربستان اختالفاتش با ترکیه کمتر از ما نیست؛
در بحث اخوان بهرغم حمایت جدی که عربس��تان از کودتای مصر
کرد ولی اردوغان همچنان بر موضع مخالف خودش در مقابل السیسی
ماند؛ آنچه اینها را در کنار هم قرار داده اس��ت ،موضوع سوریه است
که اگر بتوانیم از فرصت و تقویت روابط خودمان با ترکها اس��تفاده
کنیم و این یارکشی که وجود دارد را در جهت منافع دو کشور همسو
کنی��م؛ قطعاً میتوانیم وضعیت را به نف��ع خودمان تغییر دهیم .اگرچه
موضوع در منطقه درحال حاضر بحث سوریه نیست؛ ما بحث یمن را

هم داریم که آن ش��رایط خاص خود را دارد و نفوذی که ترکها در
آنجا دارند .اردوغان قبل از س��فر به ایران در بحث یمن صراحتاً علیه
ما موضعگیری میکرد که اگر درایت جمهوری اسالمی ایران نبود،
سفر خراب میشد و ش��اید یک اتفاق منفی در روابط رخ میداد اما
مدیریت ایران باعث شد که اردوغان پس از سفر به ایران ،موضعش
به نفع مردم یمن تغییر کرد.
چه مشکالت و موانعی وجود داشته که ترکها نتوانستند مانع
چنین اتفاقاتی بش��وند؟ چرا به وقوع پیوست؟ ضعفشان در چیست؟
بحث سیاست سرکوبی که بعد از کودتا آغاز شد ،واقعاً این فرایند تا
کجا ادامه مییابد؟ آیا امکان حذف نفوذ شبکه گولنی وجود دارد؟
اگر وجود دارد با این سیاستها و روشهای سرکوبگرانه میتوان
به این نتیجه رس��ید؟ سؤال بعدی به سیاست منطقهای ترکیه و به طور
مشخص س��وریه برمیگردد ،با توجه به رفتارهای عملگرایانهای که
دولت ترکیه طی ماههای اخیر از خود نش��ان داد ،به نظر میرسد این
پتانس��یل وجود دارد که در موضوع سوریه نیز همین عقبنشینیها و
تغییرات به وقوع بپیوندد ،نقشه بعدی که دولت ترکیه در قضیه سوریه
میتواند داشته باشد چیست؟
موس�وی ملک�ی :اینکه آیا ضعف��ی در داخل جامعه وجود
داش��ت که کودت��ا رخ داد ،به هر حال ضعفهایی وج��ود دارد ،اما
ضعفها در حدی نبود که اجازه دهد کودتا به نتیجه برسد .اینها فکر
میکردند که به دالیل داخلی و خارجی ،ممکن اس��ت اگر اقدام به
کودتا کنند با آنها همراهی شود ،اما این گونه نشد .البته اقبال مردم به
حزب عدالت و توس��عه ،از روی محبوبیت و عالقۀ خاص به شخص
اردوغان نیس��ت؛ بلکه سیاس��ت اقتصادی اردوغان ،توانسته با اجرای
آن ،کش��ور را واقعاً تغییر دهد و این تغییر را در اغلب جاهای کشور
میتوان دید .کشوری که تا سالهای قبل جادههایش چندان مناسب
نبود اما امروز همان جادهها به شکل اتوبان دوبانده وجود دارد و مسیر
به س��مت ایران که برایشان دارای اولویت نبود به شکل جادۀ دوبانده
اتوبان تبدیل شده است .اقتصاد شکوفا شده و همین نکتهای است که
اردوغان از آن بهره میبرد .در انتخابات س��ال گذشته حزب عدالت
و توس��عه نتوانست اکثریت را به دس��ت آورد و اردوغان با این شعار
ک��ه اگر میخواهید به دورۀ دولته��ای ائتالفی و موقت و چندماهه
برگردید همی��ن روش را پیش بگیرید اما اگر میخواهید کش��ور با
ثبات داشته باشید ،به ما رأی دهید و ضمن اینکه درگیری با کردها را
ایجاد کرد ،توانس��ت رأی ملیگراها را به دست بیاورد و نهایتاً حزب
اول کشور شد که امروز حدود  52درصد آرا را در سومین انتخابات
سراسر کشور توانست کسب کند.
اینک��ه ترکیه تا چه حد در صحنۀ س��وریه نف��وذ دارد ،در این
خصوص ترکیه نه تنها خودش هزینههای زیادی متقبل ش��ده بلکه
بخشی از آن را با کمک مالی سعودیها و قطریها انجام داده است
و اکنون بخش عمدهای از تسلیحات و کمکهایی که وارد سوریه
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میشود ،از خاک ترکیه صورت میگیرد .بهرغم این ،اردوغان در
مصاحبهای گفته اس��ت از این پ��س ،ترکیه به صورت نزدیکتر با
کشورهای منطقه برای حل مسائل منطقهای و در رأس آنها ،سوریه
گام برمیدارد .اینکه ترکیه موافقت کند که با حضور اس��د دولت
انتقالی تشکیل شود یا خیر ،از موضوعاتی است که اکنون نمیتوان
در مورد آن نظر قطعی داد.
آی��ا میتوان تصور کرد که دس��تگاه اطالعات��ی ترکیه بی
اطالع بوده باش��د و روسها از طرط��وس به آنها خبر بدهند؟ آیا با
همین منطق میتوان گفت که آمریکاییها خبر نداشتهاند؟
آقای موس�وی ملکی :ترکها معتقدند که آمریکائیها
بیخبر نبودهاند ولی اطالع ندادهاند.
آیا ش��بکه گولن عامل اصلی کودتا بود؟ و اینکه آیا امکان
حذف شبکۀ گولن از جامعۀ ترکیه وجود دارد؟
موس�وی ملکی :ش��بکه گولن نه به عن��وان عامل اصلی،
بلکه به عنوان یکی از عوامل اصلی در کودتا نقش داشته و افرادی
که اکنون دس��تگیر میش��وند و بخش��ی از آنهایی ک��ه در ارتش
دستگیر شدهاند ،از مدارسی فارغالتحصیل شدهاند و به نحوی وارد
سیس��تم اداری – نظامی – حکومتی ش��دهاند که پشت آن جریان
گولن قرار داشته است.
کاری که گولنیها انجام میدادند عمدتاً از سیس��تم آموزشی
و کالسه��ای ف��وق برنامه ب��ود ،آنه��ا از این طریق میتوانس��تند
نخبهه��ا را انتخاب کنند و ب��رای آنها امکانات فراه��م کنند و در
نهایت آنها را به همکاری وادارند .بخش��ی دیگر مربوط به جریان
الئیک و کمالیستها است که از رفتار دولت ناراضی هستند .رشد
اس�لامگرایی در ترکیه در دوره اردوغ��ان ،به صورت بطئی انجام
شده است و این مسئله آنها را ناراضی کرده است.
با توج��ه به اینکه اکنون اردوغان به نوعی اس�لامگرایی را
ترویج میده��د؛ آیا این جری��ان در ترکیه قابل ریش��هکن کردن
است؟ چگونه از هم قابل تفکیک هستند؟
موس�وی ملکی :هیچ کدام از اینها جریان اس�لامگرایی
را تروی��ج نمیدهن��د ،اص ً
ال چنین چی��زی مطرح نیس��ت ،آنها به
ای��ن عنوان ک��ه به ف��رض ،من حزب اس�لامی عدالت و توس��عه
هس��تم نمینگرند؛ اسالم اعتقادات ش��خصی افراد است و سیاست
موضوعی دیگر است .به طور مثال وقتی مُرسی در انتخابات پیروز
شد ،اردوغان به آنجا رفت و در سخنرانی خود به آنها توصیه کرد
که نظام الئیک را انتخاب کنند؛ نظام الئیک یعنی اینکه ش��ما دین
را از سیاس��ت کنار بگذارید ،دین بحث اعتقادات است و سیاست،
موضوعی جداس��ت .لذا هیچ کدام از آنها بحث اس�لامگرایی را
ترویج نمیدهند.
آی��ا س��کوالرها در برابر حزب عدالت و توس��عه و جریان
جنبش گولن قرار نمیگیرند؟

موس�وی ملکی :خیر ،بحث در آنجا امروز بحث سیاس��ی
اس��ت .جریان اسالمی در احزاب به هیچ وجه به فعالیت سیاسیشان
ارتباطی ندارد ،البته در دورۀ حزب عدالت و توس��عه ش��اهدیم که
مس��اجد متعددی ساخته شده است که در چارچوب اعتقادات مردم
این کار انجام میشود .هرچند به نحوی تبلیغ غیرمستقیم در نزد افکار
عمومی برای حزب محسوب میشود ،اما این کار را به عنوان کار و
شعار اسالمی انجام نمیدهد ،فتحاهلل گولن نیز همینگونه است ،افراد
آنها هیچ کدام موضوع اعتقادات دینی را مطرح نمیکنند.
در مورد گرایشات اخوانی اردوغان و حزب عدالت و توسعه،
قانون اساس��ی ترکیه میگوید به هیچ وجه هیچ حزبی نمیتواند به
اس��تناد تبلیغات قومی ،دینی ،فرقهای و مذهبی کار سیاس��ی انجام
دهد و با همین حربه حزب رفاه ،حزب س�لامت ملی و چند حزب
چپگرا در دادگاه منحل شده است.
جریان اخوان یک جریان نظامی نیس��ت؛ اینها عمدتاً به دنبال
این هس��تند که بتوانند از طریق نفوذ در مردم ،افکار مردم و جلب
آرا ،کرسیهای مجلس را بگیرند و پس از آن بتوانند وارد پارلمان
شوند و از طریق اکثریت آنها بتوانند به حکومت برسند؛ کاری که
آنها انجام دادند.
پس از برجام روابط ایران و ترکیه تا چه حد متحول ش��ده
است؟ و اکنون در چه وضعیتی است؟
موس�وی ملکی :پس از برجام ،ترکها تالش خودشان را
مضاعف کردند ،شاید در مقطعی ما به دلیل مسائل مربوط به تحریم
به ترکها نیاز داش��تیم .ما به آنها میگفتیم موضوع س��وریه جدا از
موضوع روابط دوجانبه اس��ت و هر کدام در چارچوب خود بحث
ش��ود و روابط دوجانبۀ خودمان را پیش ببریم .ما آن زمان قدری به
ترکها برای برخی مس��ائل مالی و مبادلۀ کاال یا حتی فروش انرژی
نیاز داش��تیم ،اما امروز این مسئله تا حدودی میتوان گفت معکوس
شده است؛ هرچند ما نیز نیاز داریم و هنوز محدودیتهایمان با جهان
بینالملل برطرف نش��ده ،اما اکنون ترکها میبینند که کشورهای
اروپایی با طم ِع بس��یاری وارد ایران ش��دهاند ،در چنین فضایی کار
ب��ا ترکها در زمینههای اقتصادی نیز پی��ش میرود و ما چند پروژۀ
بزرگ را با آنها انجام میدهیم ،کمیسیون مشترکمان در حال انجام
بررس��ی است .مسئله ،آمریکائیها هستند که در سرچشمه نشستهاند
و آب را ِگلآل��ود میکنند ،ترکها در آنجا که محدودیت دارند،
رعایت میکنند ولی سعی میکنند بیشتر از سایرین با ما همراه شوند،
چون منافعش را میبرند.
آنها هماکنون با روسها و جاهای دیگر دچار مش��کل هستند
و به ش��دت به دنبال صادرات کاال و فرصت برای س��رمایهگذاری
هستند و ما نیز از این فرصتها استفاده میکنیم.

