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مقدمه
در دورۀ حزب عدالت و توس��عه، 44 اصل 
قانون اساسی ترکیه در سه همه پرسی 2007، 
2010 و 2017 اصالح و یا تغییر یافته است. 
مهمترین محورهای دو همه پرس��ی نخست؛ 
انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط ملت، 
بازسازی س��اختار و رویه های نظام قضایی، 
تغییر جای��گاه و نقش نظامی��ان در نهادهای 
حاکمیتی بوده است. بستۀ پیشنهادی اصالح 
و تغییر 18 اصل قانون اساس��ی در رفراندوم 
27 فروردی��ن 1396 را می  ت��وان مکّمل دو 
همه پرس��ی پیش��ین و در چارچ��وب تالش 
هدفمند اردوغان و حزب حاکم برای تغییر 

نظام پارلمانی به نظام ریاس��تی دانست. البته در خصوص دالیل عزم 
قاطع دولت ترکیه برای تغییر س��اختار نظام سیاس��ی ضروری اس��ت 
یادآوری شود که برخی چالش های سیاسی و امنیتی حزب حاکم در 
دو سال گذشته از جمله کودتای نافرجام تیر ماه 1395 و کاهش آراء 
این ح��زب در انتخابات پارلمانی ژوئن 2015 و ناتوانی در تش��کیل 
کابین��ه دولت که این حزب را مجب��ور به مذاکرات مفصل و رایزنی 
با دو حزب مخالف »جمهوری خلق« و »حرکت ملی« برای تش��کیل 
دولت ائتالفی نمود، زمینه ای ش��د ت��ا اردوغان تغییر نظام پارلمانی به 
ریاستی را به مهمترین دستور کار سیاسی حزب خود تبدیل نماید. بر 
این اس��اس تقریباً تمام روندها و مسائل سیاست داخلی و حتی برخی 
روابط خارجی ترکیه در چند ماه اخیر تحت تأثیر مجادالت احزاب 
و رس��انه ها و دیگر نیروهای اجتماعی بر محور تغییر قانون اساس��ی 

قرار داشته است. 

تحوالت ترکیه؛ نگاهی به 
سیاست داخلی و منطقه ای

ترکیه در چند س�ال اخیر دس�تخوش تحوالت و چالش های گسترده ای بوده و روزهای پر بیم و امیدی 
را س�پری می کند. هر چند در دورة حاکمیت حزب عدالت و توس�عه در ۱5 س�ال گذش�ته، توس�عة 
زیرس�اخت های حیاتی و بخش های مختلف اقتصاد ملی ترکیه رش�د بی نظیری را نشان می دهد ولی در 
عین حال به غیر از کش�ورهای بحران زده، کمتر کش�وری در گسترة اوراسیا است که سیاست داخلی 
و منطقه ای آن مانند ترکیه مواجه با تنش ها و فراز و نش�یب های عمیقی باش�د. مس�ائل داخلی و روابط 
این کشور با اروپا و دیگر دولت های منطقه تحت تأثیر چند موضوع مهم؛ پیامدهای کودتای نافرجام 
سال گذشته، همه پرسی اصالحات قانون اساسی، سیاست امنیتی آنکارا برای ایجاد منطقه امن در سوریه، 
بهبود روابط با روسیه و شکست و تعلیق پروژه صلح کردی بوده است. این نوشته به اختصار به تحلیل 
و ارزیابی پیامدها و تأثیرات برخی از این موضوعات بر مس�ائل و روندهای سیاس�ت داخلی و خارجی 

ترکیه می پردازد.

تحلیل

اشاره:

دکتر میرقاسم بنی هاشمی*

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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تحوالت ترکیه؛ نگاهی به سیاست 
داخلی و منطقه ای

مهمترین اصول پیش��نهادی رفراندوم 2017 که نظام پارلمانی در 
آنکارا را به نظام ریاس��تی تبدیل می نماید، شامل موارد و محورهای 
زیر می باشد: حذف مقام نخست وزیری و تبدیل شدن رئیس جمهور 
به رئیس دولت، افزایش دورۀ ریاس��ت جمهوری و مجلس از 4 سال 
به 5 س��ال، انتخابات همزمان ریاس��ت جمهوری و مجلس، افزایش 
اختیارات ریاس��ت جمه��وری در عرصه هایی مانن��د اعالم وضعیت 
اضطراری، انتخاب ترکیب هیئت عالی قضات و دادس��تان ها، اختیار 
انح��الل همزمان و اتوماتی��ک مجلس و مقام ریاس��ت جمهوری و 
برگ��زاری انتخابات زودرس، رفع ممانعت از تعلق و وابس��تگی های 
حزب��ی رئیس جمه��ور، همچنین تغییر اصول دیگ��ری مانند انحالل 
دادگاه ه��ای نظام��ی، تغیی��ر روش ه��ا و مکانیزم های بازخواس��ت، 
اس��تیضاح و نظارت مجلس و قوۀ قضائیه بر رئیس جمهور و اعضای 
کابینه از جمله محورهای اصالحی بوده اس��ت. این همه پرس��ی پس 
از ماه ه��ا مجادله در مجلس و مب��ارزات انتخاباتی دو اردوگاه موافق 
و مخال��ف، نهایتاً در 27 فروردین 1396 برگزار و با مش��ارکت بیش 
از 85درص��د مردم و با رقابتی تنگاتنگ با 51.4درصد آراء موافق و 
48.6درص��د آراء مخالف در وضعیتی پرتردید و ش��کننده به تأیید 

اکثریت رسید.

همه پرسی و تغییر صورت بندی منازعات سیاسی
منط��ق و محتوای تغییر 18 اصل قانون اساس��ی که نظام پارلمانی را 
به نظام ریاس��تی تغییر می دهد و اختیارات گس��ترده ای برای رئیس 
جمهور فراهم می س��ازد، در چند ماه گذش��ته جامعه ترکیه را وارد 
دس��ته بندی جدیدی در عرص��ه رقابت سیاس��ی و منازعات فکری 
نمود و الگوی سنتی رقابت های انتخاباتی را دستخوش تحول نمود. 
اختالف بر س��ر افزایش قدرت رئیس جمهور در برابر دیگر قوا، از 
یک س��و ش��کاف های درون احزاب را تحریک نمود و طرفداران 
و بعض��اً کادره��ای مدیریتی احزاب به دو طی��ف اقلیت و اکثریت 
تبدیل ش��دند و از س��وی دیگر الگوی رقابت مرس��وم بین احزاب 
را دگرگون کرد. طبق نظرس��نجی های معتب��ر چند ماه اخیر تا روز 
رفراندوم 10 تا 15درصد از طرفداران حزب حاکم عدالت و توسعه 
مخال��ف تغییر نظام پارلمانی و نگران افزایش قدرت رئیس جمهور 
در براب��ر قوای دیگر بودند. بنا به برخ��ی تحلیل ها و خبرها یکی از 
دالیل کنارگذاش��تن و یا کناره گیری برخی شخصیت های رهبری 

حزب حاکم مانند احم��د داووداوغلو و یا 
حتی عبداهلل گل، مخالفت آنها با تغییر نظام 
پارلمانی و الگو و مش سیاسی اردوغان بوده 
اس��ت. همچنین اس��تراتژی سیاسی »حزب 
حرک��ت ملی« – از مخالف��ان اصلی دولت 
و اردوغ��ان در مجلس- در همراهی حزب 
حاک��م در رأی مثب��ت به تصوی��ب اصول 
پیشنهادی تغییر قانون اساسی در مجلس که 
موجب ش��د تا دولت بتواند پس از 10 سال 
حد نص��اب الزم دو س��وم آراء نمایندگان 
مجل��س را ب��رای اصالح قانون اساس��ی به 
دس��ت آورد، کادر رهب��ری ای��ن حزب و 
طرفداران آن را با ش��کاف اساس��ی مواجه 
نمود. طبق نظرسنجی های پیوسته معتبر فقط 
یک س��وم از حامیان جریان ناسیونالیس��تی 
ترکی��ه و محاف��ل مدن��ی و اجتماع��ی آنها 
مواف��ق ب��ا نظر دول��ت باغچه ل��ی دبیر کل 
حزب حرکت ملی بودن��د و نزدیک به دو 
س��وم طرفداران و نیز برخی شخصیت های 
رقیب و احتم��االً جایگزین رهبری حزب، 
با اصول پیش��نهادی در همه پرسی مخالفت 
کردن��د امّ��ا مخالفان اصلی همه  پرس��ی نیز 
ک��ه دو ح��زب »جمهوری خ��واه خل��ق« و 
بودند،  »دموکراتی��ک خلق«  حزب کردی 
نتواس��تند به طور کامل یکپارچگی س��نتی 
خ��ود را حفظ کنن��د. برخ��ی کادرها و یا 
ش��هرداران وابس��ته ب��ه جمه��وری خلق به 
صراحت اعالم نمودند که از ریاستی ش��دن 
نظام سیاسی حمایت می کنند و نظر رهبران 
حزب را نمی پذیرند و نیز در مناطق جنوب 
غربی کردنش��ین، به طور متوس��ط نزدیک 
به 40درصد از طرف��داران حزب کردی یا 
بخش��ی از محافظه کاران، میانه رو و طبقات 
مذهبی کرد بر خالف جریان های سیاسی به 
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ت

تغییرات مورد نظر حزب حاکم رأی مثبت 
دادند. 

البته هر چند اختالف بر س��ر اصالحات 
پیش��نهادی در رفراندوم، موازنه سیاس��ی و 
نیز الگ��وی رقابت را به ص��ورت مقطعی با 
صورت بن��دی نس��بتاً جدی��دی مواجه نمود 
ول��ی الگ��وی رفت��ار انتخابات��ی، ش��اکله و 
س��اختار ش��کاف های اجتماع��ی، فکری و 
حت��ی جغرافیایی را بار دیگر نمایان نمود. به 
لح��اظ جغرافیایی اکثریت رأی دهندگان در 
ش��هرهای پیش��رو مدافع نظام الئیک ترکیه 
در مناطق غربی کش��ور در سواحل مرمره و 
اژه به ص��ورت تقریباً یکپارچه به اصالحات 
پیش��نهادی رأی منف��ی دادن��د و در مقاب��ل 
اکثریت قاطع مردم مذهبی و طبقات نوظهور 
اس��الم گرای محافظه کار در مناطق مرکزی 
آناتولی و نیز س��واحل شمالی دریای سیاه با 
رأی مثبت خود سرنوشت همه پرسی را تغییر 

دادند. به لحاظ قومی نیز این همه پرس��ی شکاف کردها و ترک ها را 
از رویکرد ترجیحات سیاس��ی و ملی نمایان ساخت. اکثریت کردها 
در ش��رق و جنوب ش��رق ترکیه و در برخی مناطق مانند دیاربکر و 

تونجه لی تا 70درصد به همه پرسی رأی منفی دادند. 
ب��ه لحاظ طبقاتی نی��ز نتایج نظرس��نجی ها قب��ل از رأی گیری و 
نیز نتایج همه پرس��ی در ش��ب انتخابات، حاک��ی از این بوده که اوالً 
اکثری��ت ش��هروندان 17 ش��هر بزرگ و مه��م ترکیه در اس��تانبول، 
آنکارا، ازمیر، آنتالیا ک��ه دارای موقعیت تحصیلی و اقتصادی باالتر 
می باش��ند، نظر و رأی منفی نس��بت به تغییر نظام سیاسی داشتند و در 
مقابل اکثریت شهروندان طبقه متوسط در شهرهای متوسط و طبقات 
پایین در مناطق حاشیه ای، موافق با رئیس جمهوری قدرتمند بوده اند. 
البته صاحبان س��رمایه های بزرگ و نیز اتحادیه های بزرگ صنعتی و 
مالی هم در منطقه غرب ترکیه )توس��یاد( و اتحادیه صنایع مسلمانان 
مرکز آناتولی و شرق این کش��ور )موسیاد( به طور صریح یا ضمنی 
از تغییر نظام پارلمانی به ریاستی استقبال کردند و برخالف خاستگاه 
های جغرافیایی یا رویکردهای مذهبی و فکری نظر واحدی نسبت به 
دولت مقتدر و ثبات سیاس��ی دارند. نقشه زیر گویای نکات یادشده 

می باشد. 
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آثار و پیامدهای تغییر نظام سیاسی
پایان دورۀ نظام پارلمانی که پس از انتخابات 2019 ریاست جمهوری 
عمل��ی خواهد ش��د، نقطۀ عطف مهمی در تاری��خ رژیم جمهوریت 
ترکیه می باش��د و طبعاً تغییر نظام سیاس��ی آثار و پیامدهای مهمی در 
سیاس��ت داخلی و حتی سیاست منطقه ای این کشور بر جای خواهد 
گذاشت. در عرصه داخلی تکوین نظام ریاستی به مفهوم تداوم دولت 
تک حزبی و رویه های 15 س��ال گذش��ته و پایان دولت های بی ثبات 
و ائتالفی در این کش��ور می باش��د و این امر زمینه را برای اس��تمرار 
روند توس��عۀ زیرس��اخت های حیاتی این کشور و رشد شاخص های 
اقتصادی از جمله جذب بیش��تر س��رمایه های خارجی فراهم خواهد 
س��اخت. تغییر نظام انتخاباتی و نظام حزبی که از الزامات تغییر نظام 
سیاس��ی می باش��د و در دورۀ گذار دو س��ال آتی از دستورکارهای 
مجلس ملی ترکی��ه خواهد بود، زمینه را برای تکوین نظام دو حزبی 
و البته احتمال ظهور نظام تک حزبی مس��لط همانند 15 سال گذشته 

به وجود خواهد آورد.
البته در عرصه سیاست داخلی، با توجه به رأی منفی نزدیک به 
نصف جامعه -که دارای نهادها و رس��انه های قدرتمندی می باشد- 
به نظام ریاس��تی و تغییرات قانون اساسی، عدم تالش حزب حاکم 
و ش��خص اردوغان برای ایجاد اجماعی ملی در خصوص مس��ائل 
مورد اخت��الف و نادیده گرفتن مطالبات و انتظارات این طیف مؤثر 
و قدرتمند جامعه، موجب تش��دید ش��کاف های گفتمانی و تعمیق 
وضعی��ت دو قطبی در جامعه ملی خواهد ش��د و طبعاً تالش دولت 
برای مواجه با بحران های سیاسی و اجتماعی احتمالی  برای گرایش 
رئی��س جمهور مقتدر به نوع��ی اقتدارگرایی ش��خصی، نظام تک 
حزبی مسلط و تضعیف احزاب رقیب در دستیابی به قدرت خواهد 
بود. به اعتقاد مخالفان، تغییر اصل 159 و اختیار ریاس��ت جمهوری 
در تعیین بخش��ی از اعضای هیئت عالی قضات و دادستان ها، باعث 
از بین رفت��ن اس��تقالل ق��وه قضائیه می ش��ود، اص��الح اصل 101، 
بی طرفی سیاسی رئیس جمهور را زیر سؤال می برد و اصالح اصول 
89 و 98، ق��درت مجلس را در قبال دول��ت کاهش خواهد داد. به 
ع��الوه، رئیس جمهور با ص��دور فرامین اجرایی ب��ه تنهایی خواهد 
توانس��ت وزارتخانه ه��ا و س��ازمان های دولتی را تأس��یس، تغییر و 
ی��ا تعطیل نماید. منتق��دان تغییر نظام پارلمانی در چند ماه گذش��ته 
تأکید داشته اند که پیامد نهایی افزایش اختیارات رئیس جمهور در 

مواجه با قوای دیگر، شخصی شدن سیاست 
و حرکت به س��مت نوعی انس��داد سیاسی 
می باش��د. البته به نظر می رس��د ارائۀ چنین 
تصوی��ری از آینده نظام ریاس��تی در ترکیه 
اغراق آمیز می باش��د.  قضاوتی یکس��ویه و 
با توج��ه به تجرب��ۀ 2015 انتخابات مجلس 
و نیز آراء بس��یار ش��کننده همه پرسی تغییر 
یا  برخی سیاس��ت های هنجارش��کن  نظام، 
غیردموکراتیک اردوغان و یا هر ش��خص 
و دولتی ب��ا واکنش حتی طرف��داران خود 
مواجه ش��ده و از طریق مکانی��زم انتخابات 
نسبتاً ش��فاف از عرصۀ قدرت کنار گذاشته 
می ش��ود. مثاًل در ص��ورت حرکت دولت 
ب��ه س��مت خودکامگی، واکنش ش��رکای 
قدرت اردوغان و ش��خصیت های مقتدری 
مانند عبداهلل گل، احمد داووداوغلو، بولنت 
آرین��ج، جمیل چیچک و ده ها ش��خصیت 
از  و سیاس��ی جداش��ده  برجس��ته حزب��ی 
ح��زب حاکم را می توان در تأس��یس یک 
حزب میانه رو در برابر حزب تحت س��لطۀ 
اردوغان دانس��ت که می توان��د نظر بخش 
مهمی از اح��زاب مخالف، منتقدین داخلی 
حزب عدالت و توس��عه و جامعه بین المللی 
را در انتخابات ریاس��ت جمهوری آتی این 
کش��ور جلب نماید. بر این مبنا و با توجه به 
ظرفیت های سیاس��ی و مدنی و نیز تجارب 
تاریخی یک صد س��ال اخیر، امکان ظهور 
دیکتاتوری فردی در ترکیه حتی در کوتاه 

مدت نیز چندان سهل و ممکن نمی باشد. 
و  خارج��ی  سیاس��ت  عرص��ه  در 
منطق��ه ای، تغییر نظام پارلمانی به ریاس��تی 
ب��ه دالیل مختلف��ی حداق��ل در میان مدت 
تغیی��ر چش��م گیری ایجاد نخواه��د کرد و 
اس��تراتژی های منطقه ای دولت بیش��تر تابع 

تحوالت ترکیه؛ نگاهی به سیاست 
داخلی و منطقه ای
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منطقه ای  رویکردهای داخلی و تح��والت 
خواهد بود. ای��ن امر به تجربه حزب حاکم 
در 15 س��ال گذش��ته با سیاس��ت منطقه ای 
کام��اًل متف��اوت سیاس��ت تن��ش صف��ر تا 
س��ال 2011 و سیاس��ت ورود ب��ه منازعات 
منطقه ای در شش سال گذشته بازمی گردد. 
در واق��ع این تجرب��ه بیانگر آن اس��ت که 
در ی��ک نظام سیاس��ی واحد، دو سیاس��ت 
منطقه ای بس��یار متفاوتی دیده می ش��ود که 
ارتب��اط چندانی با نوع نظام سیاس��ی ندارد. 
نکت��ه دوم ب��ه الزام��ات ژئوپلیتیکی دولت 
و جغرافیای ترکیه مربوط اس��ت. مس��ائلی 
مانن��د مداخ��الت و رقابت ه��ای منطقه ای 
قدرت های بزرگ در پیرامون این کش��ور، 
بحران های قوم��ی و مذهبی، ضرورت های 
تأمی��ن امنیت خط��وط و ترانزی��ت انرژی، 
ضرورت همکاری و حضور در ناتو و عدم 
امکان گسستن از س��ازمان های منطقه ای و 
اس��المی و ضرورت توجه به بازار مصرف 
تولی��دات صنعت��ی و کش��اورزی خود در 
مناطقی مانند شمال آفریقا، اوراسیا و قفقاز 
و نهایتاً س��اختار اقتصادی غیر دولتی و نظام 
قش��ربندی اجتماعی مبتنی ب��ر منابع و منافع 
الیگارش��ی های مالی، رس��انه ای و واکنش 
جامعه مدنی نس��بتاً قدرتمند در ش��هرهای 
بزرگ سیاس��ی موجب می ش��ود تا دولت 
ترکی��ه در آین��ده وارد ماجراجویی ه��ای 
پرهزینه ای مانند بحران س��وریه نشود. البته 
در خصوص مسئله روند عضویت ترکیه در 
اتحادیه با توجه به سرخوردگی جامعه و نیز 
مقامات سیاسی ممکن است در آینده شاهد 
برخی چرخش ها باشیم که در بحث روابط 
آن��کارا و اروپا به برخی زمینه ها و ابعاد این 

موضوع پرداخته می شود.

سیاست ایجاد منطقه امن یا پرواز ممنوع در سوریه
در طول بحران س��وریه چند مس��ئله باعث ش��د تا ترکی��ه به طور 
مس��تمر ایجاد منطقه امن را در داخل س��وریه و در جوار مرزهای 
ش��رقی خود خواستار شود. نخس��ت، پس از این که دولت آنکارا 
از سرنگونی دولت بش��ار اسد و همراهی دولت های غربی مأیوس 
شد و با سیل مهاجران و پناهندگان ناشی از بمباران شهرها از سوی 
نیروهای دولتی و مخالفان مسلح و داعش مواجه گردید، ضرورت 
ایجاد منطقه امن را برای اسکان پناهندگان سوری در داخل سوریه 
مطرح نمود. دوم این که پیشروی نیروهای کردی سوریه و حضور 
همراهی پ ک ک با آنها و نیز پیش��روی نیروهای داعش به سمت 
مرزهای ترکیه، از نظر آنکارا تهدید امنیتی مهمی ارزیابی گردیده 
است. به ویژه این که گروه های تروریستی داعش و پ ک ک در 
دو سال اخیر عملیات های تروریس��تی خونینی را در داخل شهرها 
انج��ام داده و فض��ای سیاس��ی و اجتماعی این کش��ور را با ناامنی 
عمیقی مواج��ه نموده اند. از ژانویه 2016 ت��ا ژانویه 2017، چیزی 
در ح��دود 30 حمله تروریس��تی بزرگ و کوچک در ش��هرهای 
مختلف ترکیه صورت گرفته اس��ت که منجر به کشته ش��دن 450 
نفر و زخمی شدن نزدیک به 2000 نفر شده است. چنین موضوعی 
باعث ش��د تا دولت ترکیه در واکنش به بی تحرکی س��ازمان ها و 
قدرت های غربی و نیز افزایش عملیات های تروریس��تی در داخل 
ترکیه با جلب نظر س��وریه، برای ایج��اد منطقه ای امن در مرزهای 
خود در شهریور 1395 عملیات زمینی گسترده ای به نام سپر فرات 
را به عمق 40 کیلومتر و به طول صدها کیلومتر برای کنترل داعش 
و نیز گروه های مس��لح کردی آغاز نمای��د. طبق اظهارات مقامات 
نظامی و سیاس��ی آنکارا این عملیات که تقریباً 6 ماه طول کش��ید، 
در فروردین ماه 1396 با دس��تیابی با اه��داف خود پایان یافت. در 
ای��ن عملیات بیش از 3000 نف��ر از نیروهای داعش و صدها نفر از 
نیروهای پ ک ک و گروه های نزدیک به آن کشته شدند. نزدیک 
ب��ه 70 نفر از نیروهای ارتش ترکیه نیز در ش��ش ماه گذش��ته جان 

خود را از دست دادند. 
چنین اقدام مس��تقل ترکیه نش��انگر آن بود که دولت های غربی 
به وی��ژه دولت اوباما توجه ج��دی به درخواس��ت های آنکارا برای 
ایجاد منطقه امن نداشته اند و در دیدارها و مواضع رسمی نیز مقامات 
واش��ینگتن هر بار بهان��ه خاصی برای تعلل خود مط��رح می نمودند. 
حمله ش��یمیایی به ادلب و کش��ته و مصدوم ش��دن صدها نفر در این 
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ش��هر و به دنبال آن حملۀ موش��کی ارتش آمریکا با دس��تور ترامپ 
در اواس��ط فروردین 1396 به پایگاه هوایی الشعیرات ارتش سوریه 
در نزدیکی حمص، فرص��ت دیگری برای دولت ترکیه فراهم نمود 
تا بار دیگر موضوع ض��رورت ایجاد منطقه امن بر فراز برخی مناطق 
تحت کنترل مخالفان را مطرح نموده و بر حقانیت موضع خود تأکید 
نماید. در همین چارچوب دولت ترکیه به دنبال حمله هوایی آمریکا 
نه تنها خواستار برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه و تأسیس 
دولت انتقالی ش��د، بلکه چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه بر خالف 
مواضع چند ماه اخیر که نقش بش��ار و دولت وی را در حل و فصل 
سیاس��ی بحران در دورۀ انتق��ال پذیرفته بود، در یک چرخش جدید 
گفت که »بشار اس��د« رئیس جمهوری سوریه نباید در دولت انتقالی 

حضور داشته باشد.
در برابر درخواس��ت منطقه پرواز ممنوع مقامات وزارت خارجه 
و نیز دفاع آمریکا و نیز برخی مقامات اروپایی از جمله وزیر خارجه 
آلم��ان و انگلی��س، ضرورت ایج��اد منطقه امن را م��ورد تأیید قرار 
دادند. رئیس جمه��ور آمریکا نیز طی تماس تلفن��ی با اردوغان، در 
28 فروردی��ن 96 ضمن تبریک در خصوص تأیید همه پرس��ی قانون 
اساس��ی بر هماهنگی و همکاری بیش��تر دو کشور و ایجاد استراتژی 
مش��ترک برای کنترل بحران سوریه، عراق و نیز داعش تأکید نمود. 
برخی تحلیل گران، مواضع غربی ها به ویژه حمالت موشکی آمریکا 
و مواضع تند ترامپ علیه دولت سوریه را چراغ سبز اولیه برای ایجاد 
منطقه امن در مرزهای ش��مال غربی سوریه ارزیابی می کنند. مواضع 
ترامپ و احتمال تداوم حمالت موشکی آمریکا به پایگاه های نظامی 
و هوایی س��وریه می تواند به تدریج توازن قوا در منطقه تحت کنترل 
مخالفان مس��لح را به نف��ع این گروه ها تغییر دهد. طبعاً ممکن ش��دن 
چنی��ن امری می توان��د موفقیت دیر هنگامی ب��رای آنکارا در کنترل 
س��یل مهاج��ران و پناهندگان به ترکیه که تا کن��ون چهار میلیون نفر 
می باش��ند و طبق اظهارات مقامات آنکارا، اسکان و تأمین این تعداد 
از پناهندگان در پنج س��ال گذش��ته نزدیک به 25 میلیارد دالر هزینه 

برای این کشور در بر داشته است. 
همچنی��ن دول��ت اردوغان در مب��ارزات انتخابات��ی و نیز فردای 
همه پرسی قانون اساسی عملیات سپر فرات را گام نخست برای ایجاد 
منطق��ه امن یا پرواز ممن��وع به ویژه برای کنترل تروریس��ت ها و نیز 
برهم زدن راهبرد نظامی- سیاس��ی کردهای س��وریه و نیز پ ک ک 
در منطق��ه اع��الم نم��وده و تأکید کرد ک��ه در آین��ده ارتش ترکیه 

عملیات ه��ای نظام��ی گس��ترده ب��ا عناوین 
جدی��دی را برای تأمین امنیت مرزهای خود 

انجام خواهند داد. 

روابـط با اروپا؛ زمینه هـا و پیامدهای 
گسترش تنش

در ماه ه��ای اخی��ر چن��د موض��وع از جمله 
عملیات های نظامی گسترده دولت ترکیه در 
منطقه جنوب شرق این کشور، واکنش اروپا 
به نحوۀ برخورد دول��ت اردوغان با متهمان 
نظام��ی و غیر نظامی کودتای نافرجام، نحوۀ 
برگزاری همه پرس��ی قانون اساسی، سیاست 
منطقه ای ترکی��ه در بهبود روابط با مس��کو 
از جمل��ه زمینه های تن��ش در روابط فیمابین 
ترکی��ه و اروپا می باش��ند. ب��ا تحوالتی که 
بع��د از انتخابات پارلمان��ی ترکیه روی داد، 
درگیری نیروهای امنیتی این کش��ور با شبه 
نظامیان پ ک ک دوباره آغاز ش��د. در این 
میان هجوم همه جانبه ارتش و پلیس ترکیه به 
مناطق کردنشین این کشور و جنگ سنگینی 
که بین نیروهای دولتی و عناصر پ ک ک به 
وقوع پیوست منجر به اعتراض اتحادیه اروپا 
پیرامون مس��ائل حقوق بش��ری شد. واکنش 
مقامات آنکارا، متهم کردن رهبران اروپایی 
به پش��تیبانی از تروریس��م و آس��یب زدن به 
مناف��ع و امنیت مل��ی ترکیه ب��ود. معترضان 
به دس��تگیری رهبران ح��زب دموکراتیک 
خلق ه��ا، حزب حام��ی کرده��ا در چندین 
کش��ور دس��ت به تظاه��رات زدن��د. دولت 
ترکیه عالوه بر حمالت نظامی گسترده برای 
پاک س��ازی منطقه از نیروهای پ ک ک که 
ش��هرها و شهرک مناطق کردنشین را با حفر 
خندق، تونل ها و س��نگرها ب��ه میدان مبارزه 
نظامی تبدیل کرده بود، 16 نفر از نمایندگان 
مجلس و نیز رهبران سیاسی حزب »جمعیت 
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دموکراتیک خلق ها« را دستگیر کردند. 
حامی��ان کرده��ای ترکی��ه و معترضان به 
سیاس��ت های آنکارا در آلمان، یونان، فرانسه 
و اس��تانبول تجمع اعتراضی برگ��زار کردند. 
مقام ه��ای اروپای��ی متعددی دس��تگیری های 
سوم نوامبر 2016 را محکوم کردند. کریستین 
کرن، ص��در اعظم و رییس حزب سوس��یال 
دموکراتی��ک اتری��ش، اردوغ��ان را »ی��ک 
اقتدارگرا« خواند و اقدامات اخیر دولت ترکیه 
در دس��تگیری نمایندگان حزب دموکراتیک 
خلق ها و نی��ز روزنامه ن��گاران جمهوریت را 
حمله ای غیرقابل قبول به دموکراسی و آزادی 
مطبوع��ات توصی��ف ک��رد. رب��کا هارمس، 
رئیس فراکس��یون س��بزها در پارلم��ان اروپا 
نی��ز از ناهماهنگی دولت ه��ای اتحادیه اروپا 
در محکومیت هماهنگ دول��ت ترکیه انتقاد 
کرد و گفت که »ما نیاز به یک واکنش قاطع 
اروپایی داریم« و از فدریکا موگرینی، رییس 
سیاست خارجه اتحادیه اروپا خواست تا فوراً 
جلس��ه ای مش��ترک بین وزیران امور خارجه 
کش��ورهای این اتحادیه برگزار کند. فدریکا 
موگرینی، رییس سیاس��ت خارج��ی اتحادیه 
اروپا ی��ک  روز پ��س از دس��تگیری رهبران 
ح��زب دموکراتی��ک خلق ها گفت��ه  بود که 
»به ش��دت نگران است« و خواهان جلسه ویژه 

سفیران اتحادیه اروپا در آنکارا شد.
 همچنی��ن ش��کل گیری کودت��ا علی��ه 
اردوغ��ان در تابس��تان 1395 نقط��ه عط��ف 
کش��ورهای  و  ترکی��ه  رواب��ط  در  مهم��ی 
دستگیری های  می ش��ود.  محسوب  اروپایی 
گس��ترده پس از شکست کودتا نشان می داد 
فهرستی بلند باال از اعضای نیروهای ارتش و 
پلیس و همچنین اس��تادان دانشگاه و قضات 
دادگس��تری تهیه شده اس��ت. انگشت اتهام 
اردوغ��ان به س��مت جنبش نور ب��ه رهبری 

فت��ح اهلل گولن نش��انه رفت و بی پرده غرب را به ه��واداری از وی و 
هوادارانش و همچنین دست داشتن در کودتا محکوم کرد. 

مسئله پناهندگی نظامیان دخیل در کودتا یا حامیان جریان گولن 
به کش��ورهای اروپایی وعدم اس��ترداد آنها یکی دیگر از زمینه های 
تن��ش بین اروپا و ترکیه در چند ماه اخیر بوده اس��ت. در اس��فند 95 
دادگاه عالی یون��ان در آخرین رأی، مخالفت خود را با بازگرداندن 
هشت نظامی ترکیه که از این کشور تقاضای پناهندگی کرده بودند، 
اع��الم کرد. دادگاه عال��ی یونان به این ترتیب با نظر دادس��تانی این 
کش��ور در نگهداش��تن این نظامیان موافقت کرده اس��ت. این هشت 
نظامی در جلسات دادگاه اعالم کرده بودند که در صورت استرداد، 
رفت��اری عادالنه در زندان ه��ای ترکیه در انتظارش��ان نخواهد بود و 
دادس��تانی یونان نیز اعالم کرده بود که احتمال شکنجه این افراد در 
صورت بازگش��ت به ترکیه وجود دارد. وزی��ر خارجه ترکیه یونان 
را به نقض قرارداد میان آنکارا و آتن مبنی بر »اس��ترداد ش��هروندان 
خاطی« این کش��ورها متهم کرد و گفت که ب��ا اجرای رأی دادگاه 

عالی یونان، این قرارداد اعتبار خود را از دست می دهد.
 در اواس��ط اس��فند ماه در آس��تانه  س��فر آنگال مرکل به ترکیه 
اعالم ش��د که ش��ماری از نظامیان ترِک مس��تقر در پایگاه های ناتو، 
درخواس��ت  پناهندگی خود را ب��ه ادارات آلمانی تس��لیم کرده اند. 
ترکی��ه این افراد را »کودتاچیان متعلق ب��ه جنبش گولن« می داند. بنا 
ب��ه گزارش روزنامه  آلمانی اش��پیگل و ش��بکه   اول تلویزیون آلمان، 
نزدیک به 40 افس��ر ارشد ترک که در پایگاه های ناتو مستقر هستند، 
از آلمان درخواس��ت پناهندگی کرده ان��د. در این گزارش به نقل از 
»اداره  مرکزی مهاجرت و پناهجویی« و وزارت کش��ور آلمان آمده 
اس��ت که پرونده  متقاضی��ان نظامی ترک مانند س��ایر تقاضاها طبق 
قانون مورد بررس��ی ق��رار خواهد گرفت. وزیر ام��ور داخلی ایالت 
بایرن، تأکید دارد که افسران متقاضی به  هیچ  رو به ترکیه بازگردانده 
نخواهند ش��د. او در این رابطه اعالم کرد: »بی شک ما نمی توانیم این 
کار را انجام دهیم چون س��ربازان بالفاصله دستگیر و به زندان منتقل 
می ش��وند«. نوربرت روتگن، رئیس کمیته  حقوقی مجلس آلمان نیز 
می گوید: »رس��یدگی به درخواس��ت متقاضی��ان پناهندگی یک امر 
حقوقی اس��ت و مس��ائل سیاس��ی نباید در این میان نقشی بازی کنند 
و بازی هم نخواهند کرد«. چنین مواضعی از نظر مقامات سیاس��ی و 
امنیتی ترکیه به منزلۀ حمایت مقامات اروپایی از نظامیان کودتاگر و 

رضایت آنها به واقعۀ کودتا می باشد. 
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با وجود این سیاس��ت ها، مرکل در آس��تانه س��فر به آنکارا در 
اواخر اس��فند 95 تأکید نمود که »به س��ود آلمان نیس��ت که رشته  
گفت وگ��و با مقامات ترکیه قطع ش��ود«. صدراعظ��م آلمان ضمن 
تأیید تالش های اشتاین  مایر، وزیر امور خارجه  آلمان، در سفر خود 
ب��ه ترکیه برای دیدار با اردوغان، گفت: »به نفع آلمان اس��ت که به 
طریقی منطقی با ترکیه همکاری کند«. مرکل همچنین در دیدار از 
آنکارا نس��بت به انتقاد رئیس جمهور ترکیه مبنی بر این که آلمان به 
 قدر کافی با تروریس��م در اروپا مقابله نمی کند، واکنش نشان داد و 
گفت دولتش مانند سایر کشورهای اروپایی با گروه های تروریستی 

مبارزه می کند.
منازع��ه سیاس��ی و دیپلماتی��ک در روابط ترکی��ه و دولت های 
اروپ��ای غربی به ویژه هلند و آلمان پ��س از ممانعت اتریش از فرود 
هواپیم��ای وزی��ر خارجه ترکیه و نی��ز ممانعت هلند ب��ه ورود وزیر 
خانواده ترکیه در اوایل فروردین به اوج خود رسیده است؛ مسئله ای 
که ارتباط مس��تقیم با همه پرسی قانون اساسی در کشورهای مذکور 
دارد. البته ش��روع رون��د تنش در روابط طرفین ب��ه چند ماه پیش بر 
می گ��ردد؛ تصویب قطعنامه فریز فراین��د عضویت ترکیه در اتحادیه 
اروپا از سوی پارلمان این اتحادیه در 24 نوامبر 2016 روابط دوجانبه 
ترکی��ه ب��ا دول اروپایی را وارد مرحله جدیدی س��اخت و تحوالت 
اخیر تداوم سیاس��ت های متفق الق��ول اتحادیه اروپ��ا علیه روندهای 
سیاس��ی حاکم در حکومت و سیاس��ت ترکیه اس��ت. این قطعنامه با 
وجود این که غیرالزام آور بود اما با واکنش ش��دید آنکارا مواجه شد 
و روابط سیاس��ی طرفین را بیش از پیش متش��نج کرد به گونه ای که 
با رخدادهای اخیر در پایتخت های کش��ورهای اروپایی و اعتراضات 
شهروندان ترک در اروپا و شهرهای مختلف ترکیه، عدم قطعیت در 
رابط��ه با آینده مذاکرات عضویت ترکی��ه در اتحادیه و حل و فصل 

مسئله پناهجویان افزایش یافته است.
البته آنکارا و بروکس��ل هر دو به خوبی از اهمیت توافق بر س��ر 
مس��ئله پناهجویان نیز آگاهی دارند. مرکل ب��دون تردید از هرگونه 
اختالل��ی در توافق خود با آنکارا در موض��وع پناهجویان حداقل تا 
انتخابات پیش رو در آلمان جلوگیری خواهد کرد. از این رو، س��ایه 
مس��ئله پناهجویان موجبات احتیاط در رفتار دولتمردان کش��ورهای 
اروپایی در ماه های آتی را فراهم خواهد س��اخت. از س��وی دیگر، 
ش��هروندان و رهبران ترکیه به خوبی می دانند که آنها به یک روابط 

سیاس��ی بهت��ر ب��ا مهمتری��ن و عمده تری��ن 
ش��رکاری تجاری خود نی��از دارند. بیش از 
36درص��د از ص��ادرات و واردات ترکیه با 
اتحادیه اروپا است و بیش از نیمی از سرمایه 
گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد ترکیه از 
سوی ش��رکت ها و بازرگانان اروپایی انجام 

گرفته است.
در سیاس��ت داخل��ی بح��ث از فراین��د 
اروپایی ش��دن ترکی��ه که زمانی ب��ه عنوان 
عامل توس��عه، تحکیم پایه های دموکراسی 
و متعاقب��اً تحکی��م پایه های حزب��ی عدالت 
و توس��عه نزد جامعه مدن��ی چندپاره ترکیه 
مطرح بود، تغییر یافته است. در شرایط فعلی 
عوام��ل وحدت داخلی بر اس��اس مخالفت 
با هرگون��ه دخالت اتحادیه اروپ��ا در امور 
داخلی که منعکس کننده منش ملی در حال 
تغییر ترکهاست، مبتنی شده است. براساس 
نظرسنجی منتشرشده از سوی روزنامه دیلی 
از  صاب��اح در دس��امبر 2016. 60درص��د 
ش��هروندان ترک مخال��ف عضویت ترکیه 
در اتحادی��ه اروپا بوده اند و حتی بخش��ی از 
جامعه یکی از عوامل بی ثباتی سیاس��ی اخیر 
در ترکی��ه را دخال��ت اطالعات��ی و امنیتی 
دول اروپای��ی می دانند. چنین برداش��تی از 
س��وی جامعه مدنی ترکیه به عنوان ظرفیت 
بالقوه ای از س��وی رهبران عدالت و توسعه 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت که می توانند در 
برهه های حس��اس از آن برای بسیج عمومی 
بهره برداری کنن��د. موضع گیری های مکرر 
اردوغ��ان ه��م در کمپین ه��ای رفران��دوم 
قانون اساس��ی و ه��م پس از پای��ان آن در 
خص��وص امکان رجوع ب��ه رأی ملت برای 
ت��داوم یا عدم تداوم رون��د عضویت ترکیه 
در اتحادیه اروپ��ا حاکی از چرخش جدی 

تحوالت ترکیه؛ نگاهی به سیاست 
داخلی و منطقه ای



117

ح��زب حاک��م در خصوص ای��ن موضوع 
مهم سیاس��ت خارجی آن��کارا در چند دهۀ 
گذشته می باش��د. چرخشی که متأثر از نوع 
رویک��رد و واکن��ش رهب��ران و دولت های 
اروپایی در موضوعاتی مانند تنهاگذاش��تن 
ترکیه در بحران سوریه، بی تفاوتی نسبت به 
کودتا، عدم همکاری با ترکیه در اس��ترداد 
نظامیان پناهنده و نیز برخورد این کش��ورها 
با فعالیت های رسانه ای و اجتماعی گسترده 

پ ک ک در اروپا است.
تبعات و پیامدهای تنش در روابط ترکیه 
و کش��ورهای اروپایی در س��طوح مختلف 
قابل بررس��ی اس��ت. در س��طح بین المللی، 
این مسئله از یک س��و موجب دوری ترکیه 
از ابتکارات سیاس��ی و دیپلماتیک بروکسل 
می ش��ود و از ط��رف دیگ��ر جهت گی��ری 
سیاس��ت خارجی ترکیه گرایش به توس��عه 
روابط سیاسی با روسیه و همکاری اقتصادی 
با اعضای س��ازمان ش��انگهای را متمرکزتر 
خواه��د نمود. یک��ی از نتای��ج کوتاه مدت 
ای��ن تغییر جه��ت گیری، بح��ران در حل و 
فصل مسئله پناهجویان خواهد بود. موضوع 
دیگ��ر به کم و کیف روابط راهبردی ترکیه 
با متحدی��ن ناتوی خود در مس��ئله مبارزه با 
تروریس��م در کانون های بح��ران خاورمیانه 
می پ��ردازد که ب��دون تردید ش��اهد تداوم 
سیاس��ت های تک جانب��ه و ابت��کاری ترکیه 
در شناس��ایی و مبارزه با گروه های تکفیری 
و کردی خواهی��م بود؛ مس��ئله ای که یکی 
از اخت��الف نظره��ای می��ان ترکی��ه و دول 
اروپای��ی بوده اس��ت. در س��طح منطقه ای، 
ترکیه با بزرگ نمای��ی تهدیدهای حاصل از 
سیاست های بروکس��ل در داخل به ورود به 
تحوالت خاورمیانه و معادالت جهان اسالم 

مشروعیت خواهد داد. سیاست های دولت های اروپایی عالوه بر ضد 
ترکیه بودن. اسالم هراس��ی را نیز در گفتمان سیاست خارجی ترکیه 
وارد خواهد ساخت. با چنین روندی بعید نیست که ترکیه به پیشگام 
جبهه مب��ارزه با غرب در نزد افکار عمومی جهان اهل س��نت تبدیل 
شود. موضوعی که در چند سخنرانی  اردوغان و دیگر مقامات ترکیه 
پس از پایان همه پرس��ی می توان مش��اهده نمود. در سطح داخلی نیز 
در مجم��وع افزایش تنش با اروپا تا ح��دودی باعث تقویت مواضع 
طرف��داران تغییر نظام سیاس��ی در همه پرس��ی 27 فروردین گردید. 
اردوغان به صورت مس��تمر از مس��ئله تن��ش با اتحادی��ه اروپا برای 
جذب آرای ناسیونالیس��ت های ترکیه بهره برداری کرده اس��ت و به 
خوبی می داند که چگونه از تهییج افکار عمومی به ویژه طبقه س��نتی 
و مذهب��ی منطقۀ آناتولی مرک��زی برای اهداف سیاس��ت داخلی و 

خارجی خود استفاده کند.
بر همین مبناس��ت که برخی تحلیل گران معتقدند که تنش چند 
ماه گذش��ته بیش از هر چیزی ریش��ه در سیاس��ت داخلی ش��خص 
اردوغ��ان و حزب عدالت و توس��عه به ویژه برای به نتیجه رس��اندن 
موض��وع تغییر قانون اساس��ی و رفراندوم 27 فرودی��ن 96 دارد. در 
مقابل تفس��یر دولت ترکیه از رفتارهای اروپایی ها این است که آنها 
در صددند با جلوگیری از کمپین ها و س��خنرانی های مقامات ترکیه 
در پایتخت های اروپایی نظر مثبت اکثریت ش��هروندان ترک مقیم 
اروپا را نس��بت به تغییر نظام سیاس��ی تغییر دهند اما ش��واهد گویای 
آن اس��ت که این سیاس��ت نتیجه عک��س دارد، به مانن��د آنچه در 
انتخاب��ات پارلمانی یک نوامبر 2016 اتفاق افتاد و بیش از 57درصد 
از ش��هروندان ترک مقیم اروپا با وجود انتق��ادات مقامات اروپایی 
از سیاس��ت های اقتدارگرایانه اردوغان، به حزب عدالت و توس��عه 
رأی دادند. همچنین نتایج آراء ش��هروندان ترک مقیم اروپا حاکی 
از آن است که نزدیک به 55درصد از آنها در همه پرسی تغییر قانون 
اساس��ی رأی مثبت داده اند که از میانگی��ن آراء مثبت داخل ترکیه 

تقریباً سه درصد بیشتر بوده است.
طرح مجدد مس��ئله برگرداندن مجازات اع��دام به نظام جزایی 
ترکیه پس از کودتای نافرجام یکی دیگر از موضوعات تنش آفرین 
هم در سیاس��ت داخلی و بین احزاب موافق و مخالف بوده و زمینه 
برای انتقاد و هشدارهای مکرر دولت مردان اتحادیه اروپا به آنکارا 
بوده است. اردوغان در بحث از سرگیری مجازات اعدام در ترکیه، 
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همراه��ی دست راس��تی ها را دارد. دول��ت باغچه ل��ی، رهبر حزب 
حرک��ت ملی گفته اس��ت اگر حزب عدالت و توس��عه آماده تغییر 
قانون باش��د، ما هم آماده ایم. رهبر ح��زب حرکت ملی گفته که با 
اعدام متهمان اقدامات تروریس��تی یا کس��انی که به دولت با کودتا 
اعالن جنگ داده اند، مخالفتی ندارد. در مقابل حزب جمهوری خواه 
خلق مخالف از سرگیری مجازات اعدام است. حزب دموکراتیک 
خلق ها نی��ز که به کردها نزدیک اس��ت، ب��ا بازگرداندن مجازات 
اعدام موافق نیس��ت. صالح الدین دمیرت��اش، رهبر این حزب  قبل 
از بازدش��ت در پاییز سال گذشته در مورد صدور حکم اعدام برای 
عوام��ل کودتا معتقد ب��ود که مجازات نمی تواند عطف به ماس��بق 
ش��ود. در مبارزات همه پرسی قانون اساسی نیز این موضوع یکی از 
محورهای مورد توجه احزاب برای جلب آراء طرفداران خود بوده 
است. نخس��ت وزیر ترکیه به عنوان دبیر کل فعلی حزب عدالت و 
توس��عه در کمپین رفراندوم اصالحات قانون اساس��ی و قبل از آن 
مک��رر تأکید کرده که »ترکیه مجازات اعدام را با نظر به مذاکرات 
عضویت در اتحادیه اروپا در س��ال 2004 لغ��و کرد، در عین حال 
ما نمی توانیم مطالبات ش��هروندان خود را نیز برای از سرگیری این 
مجازات نادیده بگیریم«. در ش��ب روز همه پرسی قانون اساسی نیز 
تجمع کنندگان در جلو محل اقامت اردوغان در استانبول شعارهایی 
در بازگرداندن مجازات داش��تند که با تأیید اردوغان مواجه ش��د و 
آن را مورد بررسی دانسته و بخشی از دستور کار آتی دولت ترکیه 

اعالم کرد. 

نتیجه گیری
سیاس��ت داخلی و خارجی ترکیه در چند ماه اخیر مواجه با تنش ها و 
فراز و نشیب های گسترده ای بوده است که نشانگر پیوند عمیق مسائل 
و چالش های داخلی با مس��ائل و روابط منطقه ای و بین المللی است. 
در این چارچ��وب مهمترین موضوع مؤثر بر تح��والت و روندهای 
سیاسی در چند ماه اخیر، بس��ته پیشنهادی حزب حاکم برای تغییر و 
اصالح قانون اساس��ی ترکیه بود. این اصالحات که در 27 فروردین 
با اکثریتی ش��کننده به تأیید 51.4درصد مردم رسید و مقدمات تغییر 
نظ��ام پارلمان��ی را به نظام ریاس��تی فراهم کرد، زمین��ه مجادالت و 
تنش های گس��ترده ای را بین حزب حاک��م و دولت ترکیه با احزاب 
و جریان ه��ای مخالف در داخ��ل و دولت ها و محاف��ل اروپایی در 

تحوالت ترکیه؛ نگاهی به سیاست 
داخلی و منطقه ای

خ��ارج را به وجود آورد و به نظر می رس��د 
ماه ها و س��ال های آتی نیز در دورۀ گذار به 
سیستم ریاس��تی همچنان مبنایی برای تداوم 
این تنش ه��ا خواهد بود. این تغییر س��اختار 
سیاسی طبعاً تأثیرات و پیامدهایی در عرصه 
داخلی و منطقه ای خواهد داش��ت که سعی 
ش��د به برخی از ابعاد این پیامدها در نوشتار 

حاضر اشاره شود.
در سیاس��ت خارج��ی رواب��ط ترکیه با 
همس��ایگان و نیز اتحادیه اروپ��ا تحت تأثیر 
نح��وۀ برخ��ورد مقامات سیاس��ی و قضایی 
ترکیه ب��ا عوامل کودتا و نی��ز درگیری های 
نظام��ی ارتش ترکیه در مناطق کردنش��ین و 
نیز مس��ئله توافق با اروپ��ا در موضوع کنترل 
مهاجران و نیز اعدام قرار داشت. همچنین در 
سیاست منطقه ای ترکیه پس از حمله موشکی 
ارتش آمریکا به پایگاه هوایی ارتش سوریه 
مج��دداً ایج��اد منطقه پرواز ممن��وع بر فراز 
س��وریه را در دس��تور کار سیاست خارجی 
ق��رار داد و در عی��ن حال برای دس��تیابی به 
راه حلی سیاس��ی در س��وریه در مذاکرات 
چندجانبه آستانه با مشارکت ایران و روسیه 
نقش فعالی داشت. نکته عطف موضع گیری 
ترکیه در موضوع سوریه که به نوعی پس از 
روی کار آمدن ترامپ، چرخشی محسوب 
می شود، نپذیرفتن نقش دولت بشار در دورۀ 

انتقالی بوده است.


