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 چکیده

های پراگماتیستی و تحقق رغم اعمال سیاستحزب عدالت و توسعه به
اصالحات وسیع در راستای توسعه اقتصادی ترکیه، کماکان در روند دموکراتیزه 

ده است. در های عمیقی مواجه بوکردن ساختارهای سیاسی این کشور با بحران
واقع، مسئله اصلی مقاله حاضر اینست که اقتدارگرایی اردوغان و حزب عدالت 

های اپوزیسیون در و توسعه، با روندی پرشتاب ادامه دارد و در این میان، طیف
ویژه نیروهای نظامی با گرایشات کمالیستی رادیکال که از این کشور، به

اند، با طرح و اجرای بوده های اردوغان و حزب ویمخالفان جدی سیاست
کودتایی هرچند نافرجام، به تقابل وی مبادرت نمودند. در این مقاله، مساعی 
ترین نویسندگان حول ارائه پاسخی متقن و علمی بدین سوال است که مهم

عوامل بسترساز کودتا از سوی نظامیان ترکیه چه بوده است؟ و چرا کودتا 
کدامین سمت متمایل المللی آنکارا بهو بینهای داخلی سیاست نافرجام ماند؟
های اجتماعی، نشان گیری از نظریه شکافنتایج مقاله با بهره خواهد شد؟
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های اقتدارگرایانه حزب عدالت و توسعه دهد که اتخاذ و اجرای سیاستمی
های اجتماعی و سیاسی را در کشور ترکیه توسعه بخشید و این امر وقوع شکاف

وی نظامیان و دیگر مخالفین اردوغان سبب گردید. در ادامه اما کودتا را از س
های اقتدارگرایانه این حزب، وجود برخی ساختارها پیروزی رغم سیاستبه

کودتاچیان و سقوط دولت اردوغان را ناتمام باقی گذارد. روش تحقیق مقاله 
 باشد.شناسی تاریخی میکنونی نیز مبتنی بر روش جامعه

 های اجتماعی، اقتدارگرایی، نظامیان.کودتا،ترکیه، نظریه شکاف ها:کلیدواژه
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 مقدمه

 عنوان تحت جمهور رئیس مخالف نظامیان از گروهی ،6152جوالی  51 در
که دوام  کودتایی نمودند، کودتا به اقدام بشر حقوق و دموکراسی از حفاظت

دلیل حضور گسترده حامیان به همان شب ساعات آتیدر چندانی نیاورده و 
ای از ها و مراکز حساس و عدم پشتیبانی بخش گستردهاردوغان در خیابان

 .شکست خوردو احزاب و نظامیان از کودتاچیان به سرانجام نرسیده 
لذا وقوع چنین کودتایی علیه حزب عدالت و توسعه این سوال را ایجاد کرده 

این و چرا سوی ارتش چه بوده است؟  که علت طرح و اجرای چنین کودتایی از
توان در آینده ترکیه جستجو نمود ترین سوال را میکودتای نافرجام ماند؟ مهم

المللی آنکارا های داخلی و بینکه با غلبه اردوغان بر کودتاچیان، سیاست
متمایل خواهد شد؟ در پاسخ به سوال فوق این فرضیه  و سوی کدامین سمتبه

چنین کودتایی، اتخاذ و اعمال  گیریگرفت که علت شکل مورد آزمون قرار
های اقتدارگرایانه روزافزون حزب عدالت و توسعه و در راس آن سیاست

اردوغان بوده است. به دیگر سخن اقتدارگرایی در حال توسعه حزب عدالت و 
ای را های اجتماعی و سیاسی گستردهها و گسترش تفاوتتوسعه دامنه شکاف

یاسی این کشور ایجاد نمود که این امر در ادامه منجر به تشدید در نظام س
های ایدئولوژیکی میان ارتش و حزب عدالت و توسعه گردید که در چالش

نهایت بازخورد آن، ایجاد بحران مشروعیت در حزب عدالت و توسعه در قالب 
یری گکنارهزعم نویسندگان، کودتا بوده است )از سوی ارتشیان(. در واقع، به
های گسترده در قوه قضائیه، عبداهلل گل از سمت ریاست جمهوری، عزل و نصب

های امنیتی، مداخله مستقیم اردوغان در تعیین پاکسازی نیروهای پلیس و مقام
وزرا، کاهش قدرت نخست وزیری و افزایش قدرت ریاست جمهوری، تالش 
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، 5با فتح اهلل گولن های وسیعچالشنفع اردوغان، برای تغییر قانون اساسی به
های اجتماعی و برخورد خشن با مخالفین مقابله با روزنامه نگاران و بستن شبکه

اردوغان در سطح داخلی و... در طول آغاز دهه دوم حکمرانی حزب از سال 
سو، عمال و برخالف گذشته از قدرت حزب و رهبرانش به این 6155ابتدای 

بسترهای الزم جهت  شده و اردوغان کاسته و موجب شد تا قدرت کامال شخصی
بر تداوم رویه فوق عالوهگیری یک حکومت اقتدارگرایانه را فراهم آورد. شکل

شکاف داخلی میان رهبری حزب عدالت و توسعه که نهایتا به درگیری گولن با 
چون علی بابا های صاحب نفوذی هماردوغان انجامید، منجر به حذف شخصیت

تاز ای که اردوغان را به یکهلو و عبداهلل گل گردید. رویهجان، احمد داوود اوغ
و تطور ساختارهای سیاسی ترکیه به  نمود مبدلها در ترکیه تعیین سیاست

داد. اقتدارگرایی اردوغان سمت و سوی یک دولت کامال اقتدارگرا را نوید می
نتقاد و نگار، خبرنگار و یا شخصیتی قدرت ارفت که هیچ روزنامهپیش جا تا آن

وی را نداشته و بالعکس، این اردوغان بود که برای اولین  نیا به چالش کشاند
گیری جمهوری ترکیه تا به امروز، زبان به انتقاد از مرتبه و از زمان شکل

ای را گذار ترکیه گشود. فضای فوق زمینه یاس و ناامیدی فزایندهآتاترک بنیان
ایان افراطی رگرهای چ  و ملیمیان قشرهای مختلف ترکیه اعم از سکوال

مداخله روز افزون ترکیه در امور سوریه و عراق و از دیگر سو،  فراهم آورد.
های عنوان دولت حامی تروریستالمللی بهمتهم شدن دولت او در عرصه بین

داعش در کنار برهم خوردن فرآیند صلح با کردها در عرصه داخلی، عمال ترکیه 
نظامیان را جوالی  51بازگشتی کشانده بود. کودتای بیاردوغان را به ورطه 

های بازماندگان از نظام سابق و وفاداران به نظام الئیسیته توان آخرین تالشمی

                                                                                                    
5. Fethullah Gülen. 
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 . دانست
با این مقدمات اجمالی، مقاله کنونی گامی است در راستای تببین این موضوع 

کشور چه بوده این  6152جوالی  51که دالیل ناکامی کودتاچیان ترکیه در 
است؟ به دیگر سخن پژوهش کنونی درصدد ارائه پاسخی علمی و متقن بدین 

رغم اقتدارگرایی روزافزون حزب عدالت و توسعه چه عواملی سوال است که به
جوالی را با شکست مواجه نمود؟ روش  51پیروزی کودتاچیان ترکیه در 
رد. در این خصوص باید شناسی تاریخی نام داتحقیق در این مقاله، روش جامعه

شناسی، ابزارها و بازخوردهای شناسی تاریخی شناختگفت اصوالً روش جامعه
عنوان مثال، در راستای گردند. بهیک پدیده مورد بررسی واقع می

وقوع پیوسته در ترکیه، ابزارهای کودتاچیان برای شناسی کودتای بهشناخت
در ترکیه، منطقه و حتی جهان وقوع کودتا و در نهایت بازخوردهای کودتا 

نمود. لذا نویسندگان جهت گزینش روش مذکور را در نوشتار حاضر الزم می
جوالی  51پویایی ذهن خوانندگان و آشنایی هرچه بیشتر و بهتر با کودتای 

ترکیه از این روش استفاده نموده اند. در خصوص پیشینه پژوهش باید افزود که 
ت و پژوهشات داخلی و خارجی در این زمینه طور کلی دو دسته تحقیقابه

 ترین آنان اشاره خواهد شد:صورت پذیرفته است که در ذیل به برخی از مهم
بررسی مدیریت منازعات قومی در »ای با عنوان علی محمدیان در مقاله ـ الف
وقوع پیوسته در جامعه های به، معتقد است که بخش مهمی از بحران5«ترکیه

وقوع کودتا شده است ناشی از تضاد قومیتی و وجود هی بهترکیه که منت
ترین عامل بسترساز های عمیق قومیتی در کشور ترکیه بوده است که مهمشکاف

 وقوع کودتا در ترکیه بوده است.

                                                                                                    
 .19، شماره 5930مجله پژوهشنامه، بهار .5
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ارتش در سراشیبی »ژاله عبدی و سهیل گودرزی در مقاله ای با عنوان ـ ب
تش و بوروکراسی متمرکز آن اند که ساختار ار، اذعان نموده5«دموکراسی

 اند.ترین علت وقوع کودتاهای متعدد در ترکیه بودهمهم
چه چیزی منجبر به تالش برای کودتا »ای با عنوان در مقاله6رابرت پیرسونـ  ج

های همراه فعالیتاذعان دارد اقتدارگرایی افراطی اردوغان به 9«در ترکیه شد؟
اخلی و خارجی وی بسترساز وقوع کودتا های برخی از مخالفان دسازمان یافته

 در ترکیه گردید. 
تالش برای کودتا در ترکیه، چه »ای تحت عنوان در مقاله 4کانی تورن ـ د

های خارجی های قدرتمعتقد است که دسیسه« ای در آن شب رخ داد؟حادثه
همراه توطئه همراه قدرت روزافزون اردوغان و حزب عدالت و توسعه بهبه

 روند.شمار میجوالی ترکیه به 51عوامل کودتای کردها 
توانند به فراخور موضوع مرتبط گردند، لکن نوآوری موارد فوق، هر یک می

گیری مقاله کنونی از این بعد برجسته است که درصدد تببین وقوع کودتا با بهره
های باشد، به دیگر سخن تعمیق شکافهای اجتماعی میاز تئوری شکاف

ها و نخبگان فعال در نظام گسترش روزافزون نارضایتی گروه اجتماعی و
سیاسی ترکیه با نخبگان حاکم بر این کشور )حزب عدالت و توسعه( عاملی مهم 
و تاثیرگذار در راستای وقوع کودتا در این کشور بوده است. لذا در ابتدا به 

 تبیین مفهوم شکاف اجتماعی خواهیم پرداخت.

                                                                                                    
 .665، شماره 5930مجله گزارش، مهرماه  . 5

6. Robert Pearson. 

9. What Caused the Turkish Coup Attempt, Politico Magazine, Middle East Institut, 

july 2016,16. 
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 شناسی شکاف اجتماعی چارچوب نظری، مفهومـ 5

 سیاسی شناسیجامعه موضوعات تریناساسی از یکی اجتماعی شکاف مقوله
 ساختارهای یک نظام بررسی و تحلیل در ایجایگاه ویژه که گرددتلقی می
کند های اجتماعی همین نکته کفایت میدارد در اهمیت مفهوم شکاف اجتماعی

های اجتماعی تحلیل مفهوم شکافنظران، شناخت، تبیین و که برخی از صاحب
نکته مهم در این  (.Deji, 2011:44) دانندشناسان میرا وظیفه نخست جامعه
های فعال گروه تفکیک و تقسیم عمال موجب اجتماعی میان این است که شکاف

 سیاسی حیات واقعیت نیز حکایت از این مسئله مهم داردکه گردد.در جامعه می
 نحوه و آن اجتماعی هایتأثیر شکاف تحت مختلف،انحاء  به در هر نظامی

های اجتماعی در به دیگر سخن، شکاف .گیردمی قرار هاشکاف آن بندیصورت
 :Neckerman& Florencia, 2007)باشد ای مختص آن جامعه میهر جامعه

 اجتماعی تفاوت و نوعی تداعی کننده تضادبه اجتماعی هایشکاف مفهوم (.336
های اجتماعی تاکید بر نقاط افتراق و زیرا مبنای اصلی شکاف باشد،می نیز

هایی که در باشد. تفاوتهای اجتماعی میهای موجود در میان گروهتفاوت
های سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیکی ها، نگرشچون ارزشهای مهمی همزمینه
تاثیر  صورت چشمگیری تحتبه اجتماعی همین صورت، تعاملباشد. بهمی

های اجتماعی را مفهوم شکاف (.McKay, 2002: 11)ها قرار دارند شکاف
 توان دارای انواع ذیل دانست:می
هایی هستند که غیرفعال، شکاف هایشکاف فعال:غیر و فعال هایشکاف -
گذارند رغم موجودیت، تاثیر چندانی بر روند زندگی سیاسی و اجتماعی نمیبه

های موجود در میان عنوان مثال شکاف(. به512: 5901)سمیعی اصفهانی، 
چون حزب سعادت و حزب جوان ترکیه از این چندان مهم ترکیه هماحزاب نه
اند که همواره هاییهای فعال، شکافگردند. اما شکافها تلقی میدسته شکاف

کنند. در این های مهمی مواجه میهای مختلف را با چالشحیات سیاسی گروه
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های میان ارتش ترکیه و حزب عدالت و توسعه را مثال توان چالشمی رابطه
 زد. 
شکاف  و ساختاری توان به دو نوع شکافمی را هاشکاف در تقسیمی دیگر، -

های نوعی از شکافساختاری به هایشکاف. تفکیک نمود تاریخی)تصادفی(
نیازهای پایدار های سیاسی، به فراخور برخی از گردد که نظاماجتماعی تلقی می

 همواره کار تقسیم عنوان مثال،به. گردندهایی میخویش دچار چنین شکاف
 جامعه یک ساختار به مربوط که کندمی ایجاد را اجتماعی هایشکاف از نوعی
 فرآیندهای حاصل تاریخی هایشکاف اما. آیدنمی حساببه تصادفی امر و است
 در تاریخی هایتصادف و تحوالت و شودمی محسوب کشور یک تاریخی
 یا مذهبی قومی، هایشکاف مانند دارند، نقش آنها گیریشکل فرآیند
 .(43-44: 5909زبانی )قاسمی، هایشکاف
به دو  در جامعه، بندیصورت و ترکیب نحوه لحاظهای اجتماعی بهشکاف -

 مواقع برخی در. شوندتقسیم می متقاطع هایشکاف و متراکم هاینوع شکاف
 آنها به که دارند یکدیگر بر افزاییهم اثر و کنندمی تقویت را یکدیگر هاشکاف
عنوان مثال، به .(505-501: 5906گویند )طباطبایی،می متراکم هایشکاف

پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، همواره میان این حزب و ارتش 
چون حث دیگری همنوعی شکاف ملموس گردیده است. لکن اگر در این میان، ب

تقویت یا تضعیف رابطه با سوریه پیش آید که مورد اختالف بیشتر این دو 
گیرد و می شکل متراکم شکاف کند،می تشدید را قبلی گروه واقع گرد، شکاف

 آثار هاشکاف نیز مواقع برخی .یابدمی افزایش هاتعارض و هاتضاد سطح
 متقاطع هایشکاف آنها به که دارند یکدیگر با ارتباط در کنندگیتضعیف
  (.44: 5931گویند )بشیریه؛ قاضیان،می

های اجتماعی مهم و دارای اهمیت مسئله مهمی که بیش از شناخت شکاف
وفصل های موجود و چگونگی حلباشد، نوع برخورد نخبگان حاکم با شکافمی
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 ایهشکاف با مواجهه نحوه خاورمیانه، باشد. واقعیت اینست که درآن می
 زنجیر عامل و این بود انکار و سرکوب رویکرد در بسیاری از موارد، اجتماعی
سلطه . است بوده  جوامع این در پراکنده منازعات و خشونت ناپذیرپایان
 فرهنگ فقدان و گرافرقه و گراقوم اقتدارگرای یهانظام چرای و چونبی

 خونین منازعات برای را زمینه سیاسی، نخبگان میان دموکراتیک در سیاسی
 بیان و بروز هایفرصت شدن صورت فراهم در البته منطقه، این در گروهی
چنین  .(56: 5901است )اشرف نظری؛ سلیمی،  کرده فراهم ها،نارضایتی

یابد. واقعیت رویکردی در رابطه با حزب عدالت و توسعه نیز مصداق می
رغم مدن تا به امروز بهاینست که حزب عدالت و توسعه از هنگام روی کار آ

ایجاد اصالحات بسیار اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیکی و... در زمینه کاهش 
تنها گامی موثر برنداشته است؛ بلکه با اعمال برخی از ها نهها و شکنندگیشکاف
های پراگماتیستی بسیاری از نخبگان فعال در جامعه سیاسی ترکیه سیاست
های ه حاشیه رانده است. چنین رویکردی با واکنشچون ارتش و نظامیان را بهم

متعددی از سوی مخالفین اردوغان همراه بوده است که تشدید بازخورد آن 
گردید. از سویی دیگر، 6152جوالی  51وقوع کودتای هرچند نافرجام منجر به

توان دالیل متعددی را مدلول در تبیین چرایی نافرجامی کودتای مذکور، می
های اصالحاتی اردوغان و سو نتایج سیاستنی قرار داد. از یکنوشتار کنو

کارنامه مناسب حزب عدالت و توسعه در توسعه و سازندگی ترکیه و نیز بهبود 
مسائل اقتصادی، کنترل تورم، رکود و برخی دیگر از این مسائل )در قالب 

چون عدم ساختارهای نرم( و از دیگر سو، مشکالت عدیده کودتاچیان هم
های الزم و.... )در قالب ساختارهای سخت( دان حمایتریزی صحیح، فقبرنامه

 را سبب گردید.  6152جوالی  51در نهایت نافرجامی کودتای 

های حزب عدالت و توسعه، توسعه اقتدارگرایی و تعمیق شکاف ـ6
 اجتماعی
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 در میالدی 6116 سال در توسعه و عدالت حزب رسیدن قدرت به از پس
 کشور این در دموکراتیزاسیون روند سترشدر راستای گ هاییتالش ترکیه،
 پیوستن بحث جهانی، تحوالت داخلی و فشارهای و نیازها کنار در. گرفت انجام
 حزب چنین،هم. اصالحات بود انجام در مهمی عامل نیز اروپا اتحادیه به ترکیه
 داخلی کمالیست رقبای راندن حاشیه به برای اصالحات ابزار از توسعه و عدالت
 کرد برداریبهره کمالیست( اپوزیسیون احزاب و قضایی نهادهای )ارتش، خود

. کند خود انتخابی و مدنی حکومت مطیع را نظامیان و ارتش و توانست
 روند بر مثبتی تبعات اش،حکمرانی هایسال در این حزب، داخلی اصالحات

 قدرت بازتولید به حزب این که تدریجاما به گذاشته، ترکیه در دموکراتیزاسیون
 کهطوریبه داد است، بروز خود از ایاقتدارگرایانه گرایشات پرداخت،
های شاخص وضعیت دهدمی نشان المللیبین هایسازمان هایگزارش

 و نیست دفاع قابل چندان حزب این حکمرانی دور در بشر حقوق و دموکراسی
 بشر حقوق باندیده شود.سازمانمی دیده پسرفت روند هاشاخص در برخی حتی
در  توسعه و حزب عدالت که کرد اشاره 6154در سال  جهانی گزارش در

های زیادی برداشته است. همین گام ها در ترکیه راستای تقلیل حقوق و آزادی
گزارش افزوده که حکومت حزب عدالت و توسعه از طریق قانون، به محدود 

ته و به برخی از مقامات اجازه ها پرداخها و تشکلکردن آزادی بیان و انجمن
که محاکمه آنها به ها، بازداشت کنند در حالیداده است که منتقدین را برای ماه

 در شنکان، جرم و اتهام تروریسم و با تکیه بر شواهد واهی بوده است. نت
افشای  ترکیه، در پیدایش درحال تهدیدهای عنوان تحت جدیدی گزارشی
 از و کردها با صلح پروسه شکست گزی، ارکپ حوادث فساد، هایپرونده
 در مطبوعات و بیان آزادی و مدنی جامعه برای را ک.ک.جنگ با پ سرگیری
 هارسانه آزادی بر هامحدودیت روند به و ارزیابی کرد کننده نگران کشور این
 به مربوط هایپرونده انتشار از گزارش بعد این از بخشی در. است کرد اشاره
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دسامبر  گولن در اهلل فتح جنبش به نزدیک محافل سوی از اقتصادی فساد
 صورت دولت ترکیه مقامات سوی از آن به نسبت تندی هایواکنش 6159
 نظری؛ اشرف)شد  داد قرار تروریستی هایسازمان هایلیست در گرفت و
توان مدعی شد که حزب عدالت و توسعه لذا می(. 51-59: 5901 سلیمی،
ها را نیز موجه ندانسته و در راستای تقویت قدرت خویش و مخالفتترین کم

به حاشیه راندن مخالفان تمامی مساعی خویش را برگماشت. در ادامه بدین 
هایی منجر به افزایش تنش و موضوع خواهیم پرداخت که اعمال چنین سیاست

ال های سیاسی و اجتماعی میان حزب عدالت و توسعه و دیگر نخبگان فعشکاف
 در نظام سیاسی ترکیه منجر گردید.

ترین سطح ترین و مستقیم. کودتای نظامی: اصوال یکی از غیردموکراتیک6ـ5
مداخله نظامیان در سیاست، کودتاست. کودتا اصطالحی فرانسوی و ترکیبی از 

معنای دولت است. کودتا تغییر به "detate"معنی ضربه و به "Coup"دو واژه 
توان له زور است. بدون در خدمت گرفتن سازمان ارتش نمیوسیدر حکومت به

صورت پنهانی و سریع و بر این کودتاها معموال بهبه کودتا دست زد .... عالوه
چنین ؛ همOzan, 2014: 7) گیرداصوال در پایتخت کشورها صورت می

 .(661: 5905مسعودنیا؛ خانی، 
ترکیه همواره در سیاست . ارتش و سیاست در ترکیه: ارتش در جمهوری 6ـ6

، نظامیان ترکیه 5061حضوری فعال و بعضا مخرب داشته است. از اوایل دهه 
نقش موثری را در تشکیل دولت مدرن ترکیه ایفا کردند. نیروهای مسلح ترکیه 

بعد نقش آشکاری را در امور سیاسی کشور خود میالدی به5021از کودتای 
 ف تغیر دولت در سیاست ترکیه مداخله کردنداند و در چهار بار با هدایفا کرده

(Haugom, 2012:4-5) اند از: که عبارت 
 5021می  64: اولین کودتای نظامی موفق این کشور در تاریخ 5021کودتای 

ها اعتراضات خیابانی مردم و دانشجویان علیه حزب حاکم پس از ماه
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آل  »طراحی وقوع پیوست. این کودتا با به5«عدنان مندرس»دموکراتیک 
به حاکمیت ده ساله  9«جمال گورسل»و به رهبری ژنرال  6«ارسالن تورکش

دنبال این حزب دموکراتیک پایان داد و نخست وزیر کشور )عدنان مندرس( به
ارتش مدعی شد  .کودتا پس از چند ماه اعدام شد؛ اما اوضاع اقتصادی بهتر نشد

بعد  5021وده است.کودتای کفایتی حاکمان سیاسی وقت بکه دلیل کودتا بی
سال با حاکمیت نظامیان خاتمه یافت و در این مدت نظامیان قانون اساسی  1از 

های مصطفی آتاتورک تنظیم کردند و جدیدی بر اساس اصول لیبرال و آرمان
 (.Gun, 2015: 110سران حکومت قبلی را نیز به دار اعدام آویخت )

 56ه سال بعد، یعنی در تاریخ : دومین کودتای نظامی یازد5045یکودتا
سبب سقوط دنبال اوضاع بد اقتصادی که بهبار نیز بهروی داد. این 5045مارس 

درصدی، تظاهرات خیابانی گسترده مردم  31شدید ارزش پول ملی و نرخ تورم 
علیه این وضعیت و حزب حاکم جمهوری خلق در جریان بود، بار دیگر ارتش 

و با وعده بازگردانیدن نظم و امنیت و بهبود اقتصادی خود اجازه مداخله داد به
به کشور اقدام به کودتا کرد. این کودتا در اصل یک تذکاریه رسمی به نخست 

تر موظف است ثبات و رونق بود که هر چه سریع 4«سلیمان دمیرل»وزیر 
اقتصادی را به کشور بازگرداند. اما دمیرل پس از دریافت این اخطاریه و 

دنبال اش، استعفا داد و استعفای دولت بهل مشورت با اعضای کابینهدنبابه
دنبال این کودتای بدون خونریزی نیز اوضاع اخطار ارتش به کودتا تعبیر شد. به

که از تاریخ وقوع کودتا تا وقوع کودتای سوم، نحویاقتصادی بهتر نشد، به

                                                                                                    
5. Adnan Menderes. 

6. Alparslan Turkes. 

9. Cemal Gursel. 

4. Sami Suleyman Gundogdu Demirel. 
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به اوضاع سامان دهند  یک نتوانستندتعداد یازده دولت بر سر کار آمدند و هیچ
(Dilipak, 2014: 3.) 

 56:کودتای سوم در تاریخ سیاسی ترکیه نیز که در تاریخ 5031کودتای
دنبال نارضایتی مردم از چون دو مورد قبلی بهروی داد هم 5031سپتامبر 

های وکار و درگیری خیابانی گروهاوضاع بد اقتصادی و رکود و کسادی کسب
ها و ترور هزاران نفر، با دخالت دوباره در خیابان دست راستی و دست چپی

های ارتش که وقوع پیوست. در این کودتا ژنرالارتش و وعده رفاه و امنیت به
در آمریکا در حال وقوع بود   5«جیمی کارتر»ظاهرا با هماهنگی و اطالع دولت 

که با به این نتیجه رسیدند که زمان مداخله دیگر فرا رسیده است. کودتاچیان 
وعده آرامش، ثبات و رفاه اقتصادی و امنیت وارد کارزار سیاسی شده بودند، در 
ها پایان با دستگیری، زندانی کردن و شکنجه صدها هزار نفر از مردم و اعدام ده

در این  (.Naylor, 2015: 11)غیر نظامیان واگذار کردند نفر، صحنه را به
اساسی تدوین شد که امتیازات پس از تشکیل مجلس مؤسسان قانون  دوران
. گرفت از جمله آنها شورای امنیت دولتی بودای را برای ارتش در نظر میویژه

تر بود بسیار اقتدارگرایانه 5025این قانون اساسی نسبت به قانون اساسی 
ماده قانونی را در قانون اساسی گنجاند که  5031که ارتش در سال خاطر اینبه
رسمیت شناخته شده بود و از ارتش برای انجام کودتا به موجب آن صالحیتبه

 .رفتشمار میجمله وظایف نیروهای مسلح به
: چهارمین و آخرین کودتای موفق نظامی در ترکیه که به 5044یکودتا

دنبال به 5004فوریه  63کودتای پست مدرن نیز معروف است، در 
نجم الدین »زیر گرای رفاه تحت رهبری نخست وگیری حزب اسالمقدرت

                                                                                                    
5. Jimmy Carter. 
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گرایانه وی روی داد. در این کودتا نظامیان های اسالمو علیه سیاست 5«اربکان
گیری بیش از های الئیک موجود در قانون اساسی، از قدرتبا یادآوری سنت

گرا جلوگیری کردند و با کنار گذاشتن اربکان سعی پیش یک حزب اسالم
کیه را به الئیسیسم بازگردانند. کردند تا دیگر بار مسیر جمهوریت نوین تر

چون دفعات قبل، مداخله نظامیان سودی نبخشید و چهار سال بعد، بار نیز هماین
گرای دیگری تحت گذاری حزب اسالمنتیجه غیر مستقیم این اقدام آنها بنیان

های عبداهلل گرای مصمم به نامتوسط دو اسالم« حزب عدالت و توسعه»عنوان 
بود که توانست در  6115اوت  65ردوغان در تاریخ رجب طیب ا گل و

های با کسب اکثریت کرسی 6116انتخابات سراسری سال بعد یعنی سال 
 ,Kolmuss& Agyeman) گراها نمایدمجلس حکومت را از آن اسالم

گیری حزب عدالت و توسعه در ابتدای هزاره سوم قدرت. (247-248 :2002
ترکیه قلمداد نمود. ترکیه امروزی برخالف  توان نقطه عطفی در تاریخرا می
های کارآمد رهبران حزب مسیر پیشرفت و مدد سیاستهای پیشین و بهدهه

و رونق اقتصادی 616اعتال را در پیش گرفته است، مسیری که عضویت در جی 
باالی این کشور در کنار نقش آفرینی فزاینده در تحوالت منطقه تنها مصادیقی 

 ,Devrimciالمللی است )بسان کشوری نوظهور در جامعه بیناز قدرت ترکیه 

2014: 2-3 .) 
 6152جوالی  51ارتش و کودتای  .9-6

نقش ارتش را  5069گذار ترکیه نوین، در سال مصطفی کمال آتاتورک، بنیان

                                                                                                    
5. Necmettin Erbakan. 

یا گروه بیست اقتصاد بـزر  گروهـی متشـکل از وزرای اقتصـاد )دارائـی( و       (G-20) انگلیسی هب 61گروه  .6
متشکل از قدرتمندترین کشورهای جهان است  61های مرکزی بیست اقتصاد مطرح دنیاست. گروه والن بانکئمس

 .جهان را در اختیار دارند اقتصاد درصد 31که در مجموع 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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در قانون اساسی این کشور محافظ و پاسدار قانون اساسی و جمهوریت قرار داد 
 و ارتش ارتش حق دخالت در امور سیاسی را واگذار کردطور بنیادین به و به

توانست مرزهای سیاسی، حکومت و قدرت را می 61در روزهای پایانی قرن 
(. نظامیان ارشد ترکیه همواره با اشاره Lewis ,2016: 2) در ترکیه ترسیم کند

باید  «جمهوری» اند که برای حفاظت ازبه قوانین داخلی کشورشان عنوان داشته
عنوان توجیهی حقوقی برای در امور سیاسی دخالت کنند، اما این اظهارات به

را در  5«اصول جمهوریت»ها گمان آنشود که بههایی مطرح میسرنگونی دولت
 ,Rawlinson) کنندقانون اساسی، خصوصا درباره سکوالریسم، تضعیف می

دست ترکیه بهمیالدی که قدرت را در  6119از سال   اردوغانولی ( 6 :2016
صورت در تا بدین گرفت، قدرت ارتش را از طریق ایجاد اصالحات کاهش داد

گام نخست اقتدارگرایی خویش را بیش از پیش در نظام سیاسی ترکیه تقویت 
ترین نخبگان فعال  مخالف را به انزوای کند، ثانیا با این اقدام، یکی از مهم

 وقوع کودتاهای دیگر را در ترکیه برای منع را  سیاسی رانده، ثالثا شرایط 
های اجتماعی موجود میان ارتش و حزب عدالت و فراهم آورد. بنابراین شکاف

نوعی متراکم گردید. ارتش نیز در راستای توسعه بیش از بیش تعمیق یافته به
سو و نیز ایجاد نوعی بحران جبران قدرت از دست رفته خویش از یک

ترین عه، طرح و اجرای کودتا را مناسبمشروعیت در حزب عدالت و توس
همین سبب، مجموعه عواملی که منجر به ها تلقی نمود. بهرویکرد در این زمینه

ترتیب طراحی و اجرای کودتا از سوی نخبگان نظامی ترکیه گردید را در ذیل به
توان ذیل عوامل اصلی و زعم نویسندگان میذکر خواهیم کرد. عواملی که به

های یل کننده قرار داد. منظور از عوامل اصلی مجموعه سیاستعوامل تسه

                                                                                                    
5. Republican Principles. 



 يلنامه دولت پژوهفص   611

 

 

پراگماتیستی اتخاذ شده از سوی حزب عدالت و توسعه در راستای اقتدارگرایی 
باشد و مقصود از عوامل تسهیل کننده خود و انزوای ارتش و دیگر مخالفین می

ه باشد کهای اتخاذ شده از سوی حزب عدالت و توسعه میمجموعه سیاست
های مختلف منع زعم ارتش، کشور ترکیه را از توسعه و پیشرفت در عرصهبه
 کند.می

های اجتماعی میان نخبگان سیاسی حاکم بر ترکیه . تعمیق شکاف5-9-6
 )حزب عدالت و توسعه( و ارتش )نیروهای نظامی(، بر اساس عوامل اصلی

میالدی 5025الف( محدود کردن نقش ارتش در  شورای امنیت ملی: از سال 
رهبران نظامی ترکیه  با ایجاد شورای امنیت ملی به مداخله خود در دولت و 

گذاری کشور ساختاری  قانونی بخشیدند. این شورا یک نهاد مشورتی سیاست
جمهور ترکیه متشکل از مقامات نظامی و غیر نظامی است که به ریاست ریس

در این شورا، نظامیان از دهد. با وجود عضویت غیر نظامیان تشکیل جلسه می
های گذاری عمومی در زمینهعنوان ابزاری تاثیرگذار بر سیاستاین نهاد به

آمدن حزب عدالت  (. با روی کار40: 5905 کنند )جاللی،گوناگون استفاده می
کاهش قدرت وتوسعه، شورای امنیت ملی، نخستین نهادی بود که در راستای 

اردوغان  ح و تعدیل اساسی واقع گردید.از سوی حزب مذکور مورد جرارتش 
و از این  را به یک غیرنظامی سپردترکیب این شورا را تغییر و ریاست آن

های ارزشی آن شده است طریق باعث محرومیت ارتش از یکی از توانایی
 (.00-03: 5905)خواجه سروی؛ میرزایی، 

اردوغان دومین قدم کن و نارضایتی ارتش: ب( منحل شدن سازمان ارگنه
عضویت  بود که سازمانی مخفی و با5«کنارگنه» متالشی کردن سازمان مخوف

                                                                                                    
5. Ergenekon. 
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 صدها از بیش  6113گراهای افراطی ترکیه بود در سال نیروهای نظامی و ملی
 امنیت شورای سابق رئیس و حزبی مقامات ارتش، ژنرال چندین شامل که نفر
شدند  محاکمه و دستگیر سازمان این در عضویت و همکاری جرم به بودند
(Montgomery, 2008: 3 .)و عدالت حزب براندازی درصدد سازمان این 

کن که بسیاری از نظامیان متهم به کودتا علیه دولت ه. در پرونده ارگنبود توسعه
های مهم را اردوغان دست بازتری پیدا کرد تا تعدادی از ژنرال ؛در آن شدند

همین بهانه کاهش نهایت نقش ارتش را نیز بهبرکنار و دادگاهی کرده و در 
وجود آورد که ههایی را در میان احزابی بها نارضایتیرویدهد. اما این زیاده
 های جدی ارتش در عرصه سیاسی ترکیه هستندفرینیآخواهان نقش

(Kocamaner, 2016: 3.) 
ون نقا  های ارتش:و سلب مصونیت 6155ج( اصالحات قانون اساسی در سال 
این کشور و طرفداران کمالیسم است  5031اساسی ترکیه میراث کودتای سال 

چنان سایه سنگین نظامیان ترکیه در اداره این همین خاطر براساس آن همو به
های مختلف نظامیان که دولت اردوغان نقشهخورد. پس از اینچشم میکشور به

و توسعه کشف کرد و  اعتبار کردن حزب عدالتسابق این کشور را برای بی
های دولتی این کشور کن متالشی شد همه مقامهای مخوفی مانند ارگنهگروه

متوجه شدند که تغییر قانون اساسی این کشور برای طی مسیر برقراری 
اصالحات قانون اساسی ترکیه که با  آیدحساب میکراسی یک نیاز حیاتی بهودم

ام جدیدی از سوی حزب عدالت و رای مثبت مردم در همه پرسی تایید شد، گ
کراسی در این کشور و کوتاه کردن دست نظامیان از وتوسعه برای استقرار دم

وجود  5031بندی در قانون اساسی  (.5930بوده است )کرباسی، امور سیاسی 
توانند محاکمه دخالت داشتند نمی 5031که کسانی که در کودتای  داشت

یا  بود و در جریان این اصالحات حذف شد کراتیکودم ای غیرشوند. این ماده
مربوط است. این ای که به ممنوعیت محاکمه نظامیان در محاکم غیرنظامی ماده
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کند و ماده جدیدی است که فضا را برای کاهش قدرت نظامیان مساعد می
(. 5930)قهرمان پور،  شودسمت دمکراسی میتر ترکیه بهباعث حرکت سریع
ه تا پیش از این دولت نقشی در انتخاب قضات نداشت. در نظام سیاسی ترکی

های براساس اصالحات قانون اساسی، پاسخگویی نظامیان این کشور در دادگاه
غیرنظامی بیشتر شد و پارلمان ترکیه قدرت بیشتری در انتصاب قضات خواهد 

چنین مصونیت قضایی کودتاگران داشت. براساس اصالحات قانون اساسی هم
عقیده بسیاری مشروعیت کودتا را ت نمادین حذف شده است که بهصورهم به

 (.35: 5906)اینانلو؛ فکری،  برددر این کشور از بین می

و محروم کردن ارتش از   6159قانون اساسی در سال  91د( اصالح ماده 
 91مطابق ماده های ارزشی خود )حفظ و حراست از سنت کمالیستی(: توانایی

مسئولیت حفاظت از خاک »قانون سرویس داخلی، نخستین وظیفه ارتش 
کشور و جمهوری ترکیه براساس تعریف جمهوری در قانون اساسی از وظایف 

سال گذشته، ارتش برای  11عنوان شده است. در  «نیروهای مسلح کشور
، 5031، 5045، 5021های بار و در سالحفاظت از سیستم کمالیستی پنج

توان در چنین فرآیندی ارتش را می به مداخله دست زده است. 6152و  5004
عنوان ستون فقرات نظام حافظ اصلی ایدئولوژی کمالیستی و سکوالریسم به

در این فرآیند، ارتش اجازه یافته تا در صورت نیاز به  سیاسی ترکیه دانست.
جی، در حوزه سیاست زور در مقابل تهدیدات داخلی به اندازه تهدیدات خار

 پیشنهاد به ترکیه پارلمان 6159 جوالی (. در5901)متقی،  ایفای نقش کند
نیروهای مسلح بارها برای کودتا در که  را قانون این توسعه و عدالت حزب

ترتیب مداخله ارتش ترکیه ، اصالح کرد تا به اینندبود کردهکشور به آن استناد 
موجب (. به5901)اشرف نظری؛ سلیمی،  در سیاست این کشور محدودتر شود

صورت زیر تغییر یافته است: مسئولیت عمل آمده، این ماده بهاصالحات به
حفاظت از خاک ترکیه علیه خطر و تهدید خارجی، تقویت قدرت بازدارندگی 
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نیروهای مسلح، انجام ماموریت در خارج براساس آنچه پارلمان کشور مشخص 
شمار المللی از وظایف نیروهای مسلح در ترکیه بهینکند و حمایت از صلح بمی
آید. اصالح این ماده از قانون اساسی در واقع براساس پیشنهاد نمایندگان می

طور سنتی، ارتش ترکیه به فراکسیون حزب عدالت و توسعه انجام شده است.
ها در عرصه سیاسی این کشور سال، بازوی مسلح کمالیست 41برای بیش از 

است. اکنون با اصالح قانون اساسی از جمله با توانمند کردن محاکم بوده 
غیرنظامی برای محاکمه فرماندهان ارتش و تبعیت محاکم نظامی از قوانین 
جزای عمومی، حزب عدالت و توسعه موفق شده است گام مهمی برای 

 )کرباسی، پاسخگویی بیشتر ارتش در برابر مردم و دیگر نهادهای ترکیه، بردارد
5930.) 

های کمالیستی و نارضایتی ارتش: ه( عدول حزب اعتدال و توسعه از ارزش
ارتش و وارثان سیاسی و فکری کمال آتاتورک معتقد به حاکمیت دولتی قوی 

های لیبرالیسم غربی، نظام سیاسی الئیک با و در عین حال متاثر از ارزش
سبک زندگی  های اجتماعی ومحدودسازی رفتارهای مذهبی حتی در حوزه

هستند. آنها خود را مدرن، آزاداندیش، سکوالر و فردگرا معرفی کرده و در 
های سیاسی و گرایان را فارغ از تنوعات فکری آنها در حوزهمقابل اسالم

نمایند )فالحت گرا توصیف میاجتماعی سنتی، اقتدارگرا، مذهب محور و جمع
ه  نیز مبتنی بر اصول (. سیاست خارجی ترکی09: 5906پیشه؛ ولد بیگی،

میالدی نیز مندرج شده 5094ششگانه کمالیستی است که در قانون اساسی سال 
( جمهوری خواهی، 9( سکوالریسم، 6( ناسیونالیسم، 5اند از: است که عبارت

طلبی. تحت تاثیر این اصول رهبران ( اصالح2گرایی، ( دولت1گرایی، ( مردم4
بنا نهادند. ویژگی نخست  ترکیه را از کشورهای ای با دو ویژگی  ترکیه، جامعه

کرد و ویژگی دوم، سیاست خارجی ترکیه را  هرچه منطقه و مسایل آنها دور می
: 5906داد )ساعی؛ محمدزاده، پیمانان آنها سوق میسوی غرب و همبیشتر به
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که حزب اعتدال و توسعه  به قدرت رسیده است، سیاست (. ولی از زمانی42
های تشکیل ن  کشور توسط احمد داود اوغلو تئوریزه شده و مولفهخارجی آ

 توان چنین نام برد:دهنده عمق استراتژی حزب عدالت و توسعه را می
( ترکیه باید نقش پررنگ، فعال و متناسب با تاریخ پرشکوه گذشته و عمق 5

 جغرافیایی خود ایفا کند؛
گذاری کند چرا که ود سرمایه( برای اجرای بهتر آن باید بر روی قدرت نرم خ6
 نظر او کشورش با همه مناطق اطراف دارای روابط تاریخی و فرهنگی است؛به
توانند الگویی برای کشورهای مناطق های سیاسی داخلی این کشور می( نهاد9

 اطراف باشند؛
 ( اقتصاد بازویی قدرتمند برای پشتبانی از این روابط است؛4
 ای نقش مهمی را ایفا کند؛المللی و منطقههای بین( باید در مدیریت بحران1
( با همکاری  اقتصادی، سیاسی و امنیتی با کشورهای منطقه، نیاز به مداخله 2

 خارجی را از بین ببرد؛
های گزاف برای پیوستن به اتحادیه اروپا باید جای التماس و صرف هزینه( به4

: 5905یا، نجفی؛ فروغی، گذاری کند )مسعودنروی کشورهای منطقه سرمایه
جای (. در پرتو چنین استراتژی، ترکیه به561: 5905؛ نیاکویی و بهمنش، 45

طرفانه خود در امور خاورمیانه به یک بازیگر مهم در این منطقه تبدید جایگاه بی
مداخله روزافزون در امور سوریه و و به  المللی شدهای بینشده و وارد بحران

المللی در عرصه بینترکیه  متهم شدن دولت ن امر باعثپرداخت که ای عراق
های داعش در کنار برهم خوردن فرآیند صلح با عنوان دولت حامی تروریستبه

هایی هر چند با متقاعد شده است. اعمال چنین سیاست کردها در عرصه داخلی
های ارتش صورت گرفته؛ ولی باعث نارضایتی افراد کردن بعضی از ژنرال

ه به اصول کمالیستی  شده تا آنها درصدد طرح و اجرای کودتا در راستای وابست
 گانه سیاست خارجی کمالیستی باشند.تحقق  دوباره اصول شش
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عنوان یکی از و( سرکوب جنبش گولن: جنبش گولن در ترکیه امروز به
در ترکیه و منطقه « اسالم سیاسی»و« اسالم مدنی»های فکری در دو حوزه جریان
میانه  شناخته شده است. این جنبش در صدد بهبود اوضاع سیاسی، فرهنگی خاور

ای توأم با مدارا میان دین و و اقتصادی جامعه ترکیه با استفاده از تفسیر رابطه
های سیاسی و مدیریتی با سیاست، اقتصاد ملی و الگوی اسالم لیبرال در عرصه

 541(. این جنبش در 23 : 5905تاکید بر کار فرهنگی است )نوروزی فیروز، 
کشور جهان، مدرسه، دانشگاه، خانه فرهنگ و کانون فعالیت دینی و مذهبی را 
دایر کرده و از اربیل کردستان تا ترکمنستان، اوکراین، سراسر آسیای میانه، 
شرق دور، بالکان، استرالیا، اقیانوسیه، آمریکا و شمال آفریقا شاگردان و 

های گوناگون سیاست، وذ گولن و پیروان او در حوزههای فعالی دارد و نفکانون
های جامعه های قضا، دستگاه پلیس و امنیت و سایر حوزهبازار، ادارات، دستگاه

ترکیه تاثیرگذار بود که حزب عدالت و توسعه در تصمیمات راهبردی خود، 
ن که رهبراخاطر ایندادند و بهابتدا کسب رضایت گولن را مورد عنایت قرار می

های اند، از فعالیتو اعضای حزب عدالت و توسعه از شاگردان اصلی گولن بوده
عمل آموزشی این جریان در داخل و خارج ترکیه حمایت دولتی بسیاری به

هاست عناصر خود را وارد نیروهای مسلح کرده و این گروه سالو  آوردند
 اندنفوذ کردهنفر عضو این گروه در داخل نهادهای نظامی  6111قریب به 

بعد اختالف میان به 6159( ولی از سال 00: 5906)فالحت پیشه؛ ولدبیگی، 
فتح اهلل گولن و اردوغان افتاده و فتح اهلل گولن به تبعید اختیاری در 

ی آمریکا رفته و اردوغان دست به سرکوب این جنبش در داخل ایلوانیپنس
عملیات علیه نیروهای این ه دست ب در دو سال گذشتهچنین ترکیه زده است؛ هم

و صدها نفر به جرم همکاری با  زدهجریان در ساختار قضایی و اطالعاتی ترکیه 
و یک هفته قبل از کودتا  جریانی زیرزمینی در درون دولت دستگیر شده بودند

. در واقع تحت بازداشت قرار گرفتندوابسته به گولن  تعدادی از افسران ارتش
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با کودتا یا بدون نظامی گولن را متوجه کرده است که چنین اقداماتی، شاخه 
را بر آن داشت و این جریان  کن خواهد شدسرکوب و ریشه ،کودتا در هر حال

های پیروزی یا شکست کودتای خود دست تا با پیش چشم گرفتن تمام ریسک
جریان گولن  کار شود. بنابراین طی یک اقدام متهورانه دست به کودتا زدند.به
در حال  «کمیته صلح در جهان»ارتش در شکل یک هسته مخفیانه با نام در 

 کودتا توسط این هسته طراحی، مدیریت و اجرا شده استومدیریت اوضاع بود 
(Lewis, 2016: 3 .) 

ترکیه  بر حاکم سیاسی نخبگان میان اجتماعی یهاشکاف تعمیق .6ـ9ـ6
عوامل تسهیل  اساس بر ،(نظامی نیروهای)ارتش  و( توسعه و عدالت حزب)

 کننده

صورت مستقیم اهداف، غیر از مجموعه عواملی که بهزعم نویسندگان، بهبه 
های سیاسی ترکیه ها و قدرت و نفوذ ارتش و نظامیان را در عرصهسیاست

را با حزب عدالت و توسعه های اجتماعی آنانمحدود و منع نمود و شکاف
عوامل در این راستا دخیلندکه  تعمیق بخشید، مجموعه دیگری از علل و

های اجتماعی را با سهولت بیشتری تعمیق بخشیده و در نهایت در شکاف
طراحی و اجرای کودتا از سوی نظامیان موثر واقع افتادند. این مجموعه عوامل 
های تسهیل کننده در کنار عوامل اصلی که بدان پرداختیم در نهایت شکاف

میان ارتش و نخبگان حاکم )حزب عدالت و  اجتماعی را به بیشترین میزان
 وقوع کودتا گردید.توسعه( رساند و منجر به

شدن ضعف دولت در برقراری امنیت و ترویج تروریسم: یکی از  نمایانـ  الف
های مهم ارتش و نیروهای نظامی ترکیه در راستای طراحی و اجرای دستاویز
غان اصوالً در برقراری جوالی، این موضوع بود که دولت اردو 51کودتای 

سو شدت دچار ضعف شده است. از یکامنیت داخلی در این کشور به
های گروهک تروریستی داعش در مرزهای ترکیه و بعضا در داخل این فعالیت
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کشور جوی آکنده از رعب و وحشت را در میان ساکنان و مردمان ترکیه ایجاد 
چون انفجار تروریستی در های متعدد در این کشور همنموده اشت. انفجار

فرودگاه آنکارا، چندین مرکز تفریحی، بازارهای ترکیه و در نهایت ترور سفیر 
ای را برای ساکنین این روسیه در این کشور همگی شرایط ناامنی گسترده

کشور رقم زده است. از دیگر سو، کشور ترکیه در خالل سه ماهه اول سال 
درصد ضرر و  5261قط در صنعت توریسم های گسترده فسبب ناامنیبه 6152

 ,Feldberg)باشد میلیارد دالر می 061زیان دیده است که این میزان به مبلغ 

های باشند که میزان فعالیتآمارها نیز حاکی از این موضوع می(. 7 :2016
میالدی به  6152تروریستی در داخل خاک ترکیه در خالل یک دهه در سال 

های تروریستی در این سیده است. افزایش دامنه فعالیتبیشترین میزان خود ر
 (.Bodkin& Other, 2016: 5)نفر شده است  994سال منجر به قتل 

 
 میالدی 6152تا  6112های ( توسعه تروریسم در ترکیه در خالل سال5نمودار)

سوریه: از دیگر نکاتی که ارتش ترکیه  بحران در فراوان سازیهزینه ـ ب
های اشتباه دهد، سیاستعدالت و ترکیه را مورد نقد جدی قرار میهمواره حزب 

باشد. نخبگان نظامی ترکیه همواره این دولت در خصوص بحران سوریه می
های معتقدند که حضور ترکیه در بحران سوریه، این کشور را نیز گرفتار بحران
دارد که امنیتی بعضا خطرناکی خواهد کرد. واقعیت نیز حکایت از این موضوع 
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شدت متضرر حضور مستقیم یا غیرمستقیم در این امروزه به دولت اردوغان
 ویژهبه کردی هایگروه قدرت چون افزایشبحران شده است. مواردی هم

PKK و نسنجیده اقدامات نتایج از یکی سوریه شمال کردنشین مناطق در 
 سوریه شمال کردهای گرفتن قدرت. است بوده توسعه و عدالت حزب زایتوهم
 این لذا است، منطقه در آمریکایی نیروهای مستقیم دخالت از ناشی عمدتاً
 مناطق هایدرگیری به مستقیم صورتبه ترکیه دولت که شد باعث موضوع
 نیروهای پیشروی از ممانعت دنبالدر ادامه ترکیه به .شود وارد سوریه شمالی
 اهداف از نیز آزاد دولت تشکیل چنینهم. است فرات رود غربی کرانه به کردی
به است ممکن گرچه .شودمی محسوب ایمنطقه چنین تشکیل برای ترکیه دیگر
 توجه با است، اما آنکارا نفعبه سوریه شمال در امن منطقه تشکیل که برسد نظر
 و قطعبه است، نشده سنجیده ترکیه سوی از طرح این مختلف ابعاد کهاین به
گذشته از مسائل 5شد. خواهد تمام کشور این ضرربه آینده در موضوع این یقین

شدت از لحاظ اقتصادی برای امنیتی و سیاسی حضور ترکیه در این بحران به
ویژه ارتشیان این کشور پرهزینه بوده است. مخالفین حزب عدالت و توسعه، به
لیارد می 54این کشور با ارائه آماری در این رابطه معتقدند که مبلغی در حدود 

 پناهندگان صرف که هاییدالر ضرر عاید ترکیه در این بحران شده است. هزینه
 توریسم صنعت بهها بحران این از پس که هاییزیان و ترکیه داخل سوری
 .دهدمی تشکیل را اقتصادی خسارت این اصلی دالیل است، شده وارد ترکیه
 کرده هزینه سوری پناهندگان دالر برای میلیارد 161 تا کنون ترکیه دولت
 برای که مستقیمی هایهزینه برعالوه عراق، و سوریه داخل هایبحران. است
 صادرات و توریسم از ترکیه هایدرآمد شدید افت باعث داشته، ترکیه دولت

                                                                                                    
اسـت،   (، ترکیه در باتالق بحران سـوریه گرفتـار شـده   5901در این رابطه رجوع شود به: حاجیان، محمدرضا ) .5

 .5901مهر 53اسالم تایمز، 
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 (.Orhan, 2015: 2) است شده نیز
های رغم وعدهک: به.ک.پ هایتقابل با گروهک در دولت شدید ضعف ـ ج

ویژه گروهک پ.ک.ک وفصل بحران کردستان و بهاردوغان در خصوص حل
های نظامی میان دو طرف کماکان ها و درگیریکماکان بسیاری از چالش

های اردوغان و حزب قوت خود باقی است. نخبگان ارتشی همواره سیاستبه
از اند. عدالت و توسعه را در قبال برخورد با پ.ک.ک مورد انتقاد قرار داده

این  6152وفصل نشد؛ بلکه در مارس تنها بحران میان طرفین حلدیگر سو، نه
گروهک به فرماندهی مراد کارائیالن رسما اعالم جنگ به دولت مرکزی ترکیه 

هایی نظامی اکنون نیز با شدت بیشتری را اعالم نمود. این چالش و درگیری
 (.Fisk, 2016: 7-8)ادامه دارد 

پوتین: یکی دیگر  قبال در وی عذرخواهی قبال روسیه و در اردوغان رویکردـ د
های پراگماتیستی اردوغان و های شدید نخبگان ارتش از سیاستاز دستاویز

باشد. حزب عدالت و توسعه، عذرخواهی حیثیت شکنانه وی از دولت روسیه می
کیه های کمالیستی و اقتدار ترواقع، ارتشیان ترکیه اعتقاد راسخی  به آرمانبه

در منطقه و جهان دارند. از سویی دیگر، اردوغان نیز درصدد تحقق رویای 
های وی در قبال روسیه و دولت پوتین و باشد، لکن سیاستگری  مینوعثمانی

نوعی تحقیر دولت ترکیه پس از واقعه سرنگونی جنگنده روسی در خاک این به
ویژه نخبگان نظامی کشور اعتراضات بسیاری از نیروهای اپوزیسیون ترک، به

 (.Litovkin, 2016: 3)همراه داشت این کشور را به

 جوالی در سرزمین آتاتورک 51چرایی نافرجامی کودتای   ـ9

پس از اجرایی شدن کودتا از سوی ارتش ترکیه با توجه به مجموعه دالیلی که 
ه در رابطذکر گردید، در همان ساعات ابتدایی، کودتا با شکست مواجه گردید. 

 دالیل زیر اشاره نمود:توان بهبا چرایی ناکامی کودتا می
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. عدم موفقیت ارتش ترکیه در ایجاد بحران مشروعیت علیه حزب عدالت و 9ـ5
های گسترده با دهد که با وجود مخالفتبرآورد تحوالت ترکیه نشان میتوسعه:  

های بخشچنان حمایت های اتخاذ شده از سوی وی، او هماردوغان و سیاست
نشین را پشت سر خویش دارد. ویژه اقشار مذهبی و حاشیهعمده ای از جامعه به

شمار او به میدان آمده و در راستای رو و با آغاز کودتا، هواداران بیاز همین
با اعالم وقوع کودتا از سوی کودتاگران،  مقابله با کودتاگران اقدام نمودند.

س تایم به گفتگو با هوادارانش پرداخته رجب طیب اردوغان از طریق شکبه فی
ها تا پایان شکست پروژه کودتا شد. و خواستار حضور آنها در سطح خیابان

چون فرودگاه آتاترک و های حساس همبه مقر درنگبیوفاداران به اردوغان 
ها اخراج نمودند تی هجوم برده و کودتاچیان را از این مکان.آر.شبکه تی

(Soguel, 2016: 5) . 
گیری ائتالف قدرتمند ارتش و دیگر مخالفین حزب عدالت و عدم شکل .9ـ6

حتی دشمنان اردوغان نیز از کودتاچیان حمایت  در نقطه مقابل اما،توسعه: 
ننمودند. حضور احتمالی شهروندان مخالف اردوغان در غالب حمایت از کودتا 

چه که در فرایند آن چونتوانست پشتیبانی مردمی کودتاچیان تلقی شده و هممی
کودتای عبدالفتاح السیسی در مصر صورت پذیرفت، زمینه برای مغلوب نمودن 

از زمان وقوع کودتا، بالفاصله همه  آمد.اردوغان و سایر رهبران حزب فراهم می
احزاب مخالف ترکیه اعم از حزب جمهوری خلق )حزبی که آتاترک رهبری آن

ها )وابسته به موکراتیک خلقدو حزب را بر عهده داشت(، حزب حرکت ملی 
کردها( اقدام به محکوم نمودن کودتا نمودند. با آنکه اردوغان در حین بازگشت 
به فرودگاه استانبول، کودتاچیان را وفاداران به فتح اهلل گولن خطاب کرده بود، 
حتی او نیز اقدام به محکوم کردن کودتا نمود. گولن، شدیدا تالش برای کودتا 

 چنین طرحی را رد حکوم کرده است. او در بیانیه کوتاهی اتهام ارتباط بارا م
عنوان فردی که در چند دهه گذشته، چند کودتای نظامی از کرده و گفته است به
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 .داندآمیز میسر گذرانده، چنین اتهامی را توهین
نگاهی به امنیتی:  ـ های مکرر اردوغان در سطوح سیاسیجایی. جابه9ـ9

های حکمرانی اردوغان گواه آن امنیتی ترکیه در طول سالـ  سیاسی ساختار
وی پیشتر و مرتبا از احساس وقوع چنین کودتاهایی بیم داشته و لذا  است، که

سیاسی در سطح جامعه نموده -طور مکرر اقدام به تسویه عناصر مختلف امنیتیبه
 (. Smith, 2016: 7) است
حضور . مشروعیت و مقبولیت مردمی اردوغان و حزب عدالت و توسعه: 9ـ4

های های مختلف موجب شده تا بخشگسترده نیروهای وفادار به او در ارگان
وسیعی از نظامیان و پلیس بالفاصله پس از وقوع کودتا به وفاداری خود به 

توان ع می. در واقاردوغان اذعان نموده و به مقابله با کودتاگران برخیزند
گونه اذعان نمود که مشروعیت و مقبولیت مردمی حزب عدالت و توسعه این

ترین دالیلی بود که موفقیت کودتا از سوی نخبگان ارتش را ناکام یکی از مهم
گذارد. پس از وقوع کودتا نیز حضور گسترده مردم در خیابان و مقابله با 

عنوان فرایندی از کودتا به اغلب کودتاگران گواه این ادعاست. از دیگر سو،
حال کودتاگران از زمان اعالم کودتا، از هرگونه شود. با اینآمیز یاد میخشونت

اند. حضور گیری از مشت آهنین امتناع ورزیدهاقدامی جهت خونریزی و بهره
مردم در اقصی نقاط مراکز کلیدی ترکیه و رویارویی آنها با کودتاگران منجر به 

خروج بدون درگیری کودتاگران از سطح مراکز فوق شده تسلیم و یا 
اند که دست زدن به این امر، احتماال شماری از رهبران کودتا باور داشته است.

هایی از مردم را پشت سر خویش خواهند داشت. امری که هرگز حمایت بخش
 (. Chontier, 2016: 4محقق نشد )

چون روهای نظامی این کشور هم. عدم توازن میان ارتش ترکیه و دیگر نی9ـ2
 پلیس:

نقش برجسته نیروهای وفادار ویژه پلیس که پس از شروع مبارزه اردوغان با  
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بعد تشکیل شده بود در ایستادگی در به 6154ها از سال گولنیست
ده نفر از  برابرکودتاچیان و کشتن و دستگیری آنها بسیار واضح بود و چند

نقش برجسته چنین، . همین نیروهای ویژه بودندشدگان این حادثه از همکشته
گانه مسلح حامی دولت که در کودتا مشارکت نکرده بودند، در نیروهای سه

 5.مهار آن که منجر به جان باختن تعدادی از آنها شد

نقش های مجازی در شکست کودتا: واقعیت اینست که تاثیر رسانهـ 9ـ4
ان را به مردم و حضور مردم در های تصویری خصوصی که پیام اردوغرسانه

کرد و سبب ترغیب بیشتر مردم به حضور در دفاع از دولت را منعکس می
بخشی از . ترین عوامل موثر در ناکامی کودتا بودها شد از مهممیادین و خیابان

شود دادستان نظامی و مشاور رییس ستاد بدنه نیروهای مسلح که گفته می
سرهنگ و چند  11اند، با جذب حدود ن بودهمشترک نیروهای مسلح طراح آ

ژنرال و چندصد سرباز و همکاری فرماندهان نیروی هوایی و زمینی تالش 
طور عمده در شهرهای آنکارا و کردند این کودتا را به نتیجه برسانند و صرفا به

استانبول با انجام عملیات ایذایی و بمباران پارلمان و تصرف شبکه تلویزیونی 
تی و دستگیری رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح و تصرف دو .آر.یدولتی ت

 پل حساس و فرودگاه آتاتورک استانبول و برخی اقدامات دیگر، تحرکاتی از
خود نشان دادند اما ظرف چند ساعت بازی را واگذار کردند و این کودتا با 

ر و نف 611هزار نفر از کودتاگران و کشته شدن قریب  دستگیری بیش از دو
 (.Beaumont, 2016: 6) نفر با شکست مواجه شد 5111شدن قریب  زخمی

عدم حمایت خارجی از کودتاچیان و حمایت آمریکا و برخی دول  .9ـ3
 بارهاین در دیگر اهمیت حائز نکته :اروپایی از دولت ترکیه و محکومیت کودتا

                                                                                                    
5. Sky News Newsdesk (15 July 2016). "Update – Turkish media reports soldiers 

have entered Turkey's ruling party's Istanbul offices and have asked people to leave. 

https://twitter.com/SkyNewsBreak/status/754060027300904962
https://twitter.com/SkyNewsBreak/status/754060027300904962
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 شخص با المللیبین رهبران و کشورها از بسیاری دشمنی وجود با کهآن
 آنان از و ننموده همدردی کودتاچیان با کشوری یا و دولت هیچ اردوغان،
 شودمی برآورد کودتا ناکامی دالیل دیگر از امر همین. است نکرده حمایت

(Rawlinson , 2016: 16 .) 

 سو خواهد رفت؟کدامآینده ترکیه به ـ4

خواهیم ورزید. در نهایت به ترسیم و نوعی آینده پژوهشی در ترکیه مبادرت 
تواند شامل زعم نویسندگان ترکیه و دوران پساکودتا در این کشور میبه

ها و سناریوهای ترین تحلیلجا به برخی از مهمهای مختلفی باشد. در اینسناریو
 محتمل در آینده ترکیه و دوران پساکودتای این کشور مبادرت خواهیم ورزید:

ی در ترکیه: واقعیت اینست که رجب اردوغان و گسترش اقتدارگرای ـ الف
درصدی برخوردار است و  16ست که از میزان آرای ا اردوغان رهبریطیب 

اگر از منظر امنیت ملی و مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بنگریم، در 
ها داشته ترکیه رشد خوبی در همه زمینه زعامت حزب عدالت و توسعه،دوران 
 های رجب طیبشخصیتی و روانشناختی به ویژگی که از ابعادهنگامیاما  ،است

ای برای تحلیل او داشته باشیم. اردوغان رسیم، باید یک فضای ویژهاردوغان می
ترین رهبری است که در ترکیه توانسته بیشترین پس از آتاتورک، موفق

های ها و جریانات و نهادهای ترکیه را با خود همراه کرده و در حوزهطیف
ادی، سیاسی، فرهنگی و سیاست خارجی رشد خوبی را برای مردم مختلف اقتص
پراگماتیست و  فردی از این لحاظ او رهبر موفقی است، . وجود بیاوردترکیه به

توان اما نمی، عملگرا که توانسته کارهای قابل توجهی برای ترکیه انجام دهد
خواه مامیتانکار کرد که اردوغان از لحاظ منش رفتاری و حزبی، یک انسان ت

پذیر نیست پذیرد و انتقادندرت مشورت میکه بهفردی خودرأی و کسی ،است
توان انتظار داشت که کودتای اما میپذیرد. و عمدتا نظر کارشناسان را نمی
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ترین هدف برد اصلیدست اردوغان را برای پیش، 6152جوالی  51نافرجام 
از سویی دیگر،  .کنداست، باز میخود که همان تغییر نظام پارلمانی به ریاستی 

 احزاب برنامگیبی و ضعفیابی حزب عدالت و توسعه یکی از عوامل قدرت
 خود برای مدونی برنامه هیچ احزاب این توان دانست کهمی دولت مخالف
حزب عنوان مثال، به .شودمی مشاهده هاآن بین در فرسودگی نوعی و ندارند

ترین حزب جمهوری که قدیمی «قلیچ دار اوغلوکمال »به رهبری  جمهوری خلق
تأسیس شده است، با  «کمال آتاتورک»وسیله به 5069ترکیه است و در سال 

مشی یک سوسیال دموکرات است، اما در حال که از لحاظ مرام و خطاین
ای ندارد و یک گفتمان ضعیف است. از حاضر برای اداره ترکیه هیچ برنامه

ها و پدران و چون قدیمیدیگر نسل جدید ترکیه هملحاظ ایدئولوژیک هم 
بینی بنده این است پدربزرگان خود کمالیسم نیستند و در بهترین حالت، پیش

 .درصدی خود را حفظ کند69بتواند آرای فعلی  که
بحث پ.ک.ک  رو در دوران پساکودتا: کردستان ترکیه و سناریوی پیش ـ ب

ه است و برخی اعتقاد دارند که با تحقیر ترین چالش داخلی ترکیو کردها مهم
های ارتش از پ.ک.ک خواهیم بود، ارتش پس کودتای نافرجام، شاهد شکست

چرا که اوال این کودتا از زعم نویسندگان دور از دسترس خواهد بود، اما این به
ارتش دخیل و تمام  سوی یک بخش کوچکی از ارتش سازماندهی و اجرا شد

فرماندهانی که در جنوب ترکیه در حال مبارزه با پ.ک.ک نبود. از سوی دیگر 
پس از کودتا نیز، اردوغان که عزم خود د. هستند کامال انتخاب شده دولت هستن

را برای محدود کردن مخالفان جزم کرده است و با این شرایط پ.ک.ک و 
های آتی انتظار صلح و دیگر نباید در ماه حزب عدالت و توسعهشرایط 
چرا که هم پ.ک.ک بسیار ضعیف شده و هم ترکیه  ،را داشته باشیم گووگفت

هوایی و پلیسی که  ،ابزارهای اطالعاتی قوی زمینی ،دیگر ترکیه سابق نیست
، شرایط دشواری برای فعالیت پ.ک.ک فراهم خواهد آورد. این در ترکیه دارد
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فرصت  چنیناعتماد بین دولت و پ.ک.ک کامال از بین رفته و هم حالیست که
نام حزب دموکراتیک خلق نیز از بین رفته است و در این رابطه ارزشمندی به

یعنی هم پ.ک.ک و هم دولت مقصر   "HDP" هر دو طرف در از بین بردن
 نویسندگان زعماگر چیزی بتواند مسئله کردی را در ترکیه حل کند به. هستند

ناپذیر بازی ییپرونده سوریه است و اگر مسئله کردی سوریه به بخش جدا
بزرگان در سطح کالن تبدیل شود، در آن صورت آمریکا، روسیه، ایران و تمام 

توانند با ترکیه بر سر این مسئله بحث کنند که تکلیف خود را نیروهای دیگر می
 در مواجهه با کردها روشن کند. 

ترکیه و چالش استرداد گولن از سوی ایاالت متحده: واقعیت امر اینست  ـ ج
دینی و  ،المللی اقتصادی، آموزشیگولن دارای یک کارتل عظیم بینه فتح اهلل ک

یک تشکیالت بزر  است که در حوزه ضد امنیتی تا اتاق خواب اردوغان نیز 
یک نهاد . ای از اردوغان داشته باشدتواند شنود گستردهکند و مینفوذ می

آموزشی دارد و کشور جهان مدارس و موسسات فرهنگی و  541عجیبی که در 
در  دولت دونالد ترام هزاران کادر برای خود ایجاد کرده است. باید گفت که 

شود چنین فردی را به ترکیه باز گرداند؟ فردی با این چه شرایطی حاضر می
ای را سطح از سرمایه مالی و انسانی پروسه قضایی بسیار طوالنی و پیچیده

هایی با ترکیه رایزنی «میت»سازمان  طلبد تا به ترکیه تحویل داده شود.می
مقامات آمریکا کرده و تالش دارد تا یک راه میانه یعنی تبعید گولن به کشور 

آمیز و را پیش بکشد. اما تحویل گولن به ترکیه بسیار بعید و مخاطره« اوگاندا»
پیچیده است و در صورت چنین اتفاقی بدون شک دولت آمریکا امتیازات قابل 

 .ولت آنکارا طلب خواهد کردتوجهی از د
بازگرداندن حکم  معاندین: یقیناًحکم اعدام و قانونی کردن  دولت ترکیه ـ د

دنبال عضویت در اتحادیه اروپاست شدت بهاعدام در این شرایط که ترکیه به
آورد، اما پیوستن به صراحت به زبان نمیشاید اردوغان به ،بسیار بعید است
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کیه بسیار حیاتی است و ترکیه هیچ وقت پیوستن به این اتحادیه اروپا برای تر
نظرم این کند و بهاتحادیه را با اعدام چند ژنرال و یک لذت زودگذر عوض نمی

سخن آقای اردوغان درباره اعدام کودتاگران صرفا یک تهدید است و مصرف 
 .داخلی دارد

 گیرینتیجه

 6152دتای نافرجام در این مقاله مساعی نویسندگان تحلیل و واکاوی کو
های های اجتماعی بوده است. اصوالً مفهوم شکافترکیه بر اساس نظریه شکاف

اجتماعی در گام نخست تداعی کننده وجود اختالفات و تمایزات گسترده در 
باشد. وقوع کودتای مذکور میان دو یا چندین گروه سیاسی و اجتماعی می

های مختلف سیاسی در ترکیه گروههای متعددی میان زعم نویسندگان شکافبه
گرایان و احزاب الئیسیته ها، علویان، اسالمچون نیروهای نظامی، اکراد، سنیهم

های ایجاد شده میان ارتش ایجاد نمود. لکن محوریت مقاله کنونی تبیین شکاف
ها در بخش مهمی از سیاست ترکیه دخیل بودند و عنوان نخبگانی که سالبه

عنوان زمامدار و نخبگان حاکم بر نظام سیاسی ترکیه سعه بهحزب عدالت و تو
عنوان پرچمداران مبانی کمالیستی بوده است. نخبگان نظامی و ارتش ترکیه به

قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه بسیاری از امتیازات و در ترکیه با به
 شنق کردن چون محدوددیدند. مواردی همهای خود را از دست رفته میداشته
 قانون کن، اصالحات ارگنه سازمان شدن ملی، منحل امنیت شورای  در ارتش
 قانون 91 ماده اصالح ارتش، هایمصونیت سلب و 6155 سال در اساسی
 حفظ) خود ارزشی یهاتوانایی  از ارتش کردن محروم و 6159 سال در اساسی
 یهاارزش از توسعه و اعتدال حزب کمالیستی، عدول سنت از حراست و

گولن. از سویی دیگر، برخی دیگر از  جنبش و در نهایت سرکوب کمالیستی
های اجتماعی میان حزب حاکم و نخبگان ارتش مواردی که به تعمیق شکاف
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زعم نویسندگان ذیل دامن زد و به طرح و اجرای کودتا منجر گردید که به
لت دو ضعف شدن گیرند عبارتند از: نمایانعوامل تسهیل کننده قرار می

فراوان دولت  سازیتروریسم، هزینه ترویج و امنیت برقراری در اردوغان
 یهاگروهک با تقابل در دولت شدید سوریه، ضعف بحران در اردوغان
های ک و در نهایت عدم توانایی دولت اردوغان در تحقق آرمان.ک.پ

ای و های منطقهها با قدرتسو و تشدید برخی بحرانکمالیستی از یک
 قبال در وی عذرخواهی و روسیه قبال در اردوغان چون رویکردای همفرامنطقه

پوتین. مجموعه عوامل فوق، همگی نخبگان ارتش و نظامی ترکیه را به طرح و 
اجرای کودتا واداشت. هرچند کودتا در همان اوان کار به شکست منتهی گردید. 

ماهنگی کودتاچیان، مقبولیت و مشروعیت مردمی حزب عدالت و توسعه، عدم ه
های درونی و خارجی از ارتشیان و برخی دیگر از دالیل گواهی فقدان حمایت

اند. هرچند وقوع کودتای نافرجام در ترکیه، بر شکست زودهنگام کودتا بوده
های سیاسی و اجتماعی در ترکیه بوده است ها و چالشنشان دهنده اوج شکاف

برخی از اصالحات سیاسی مبادرت ورزد و  رود که اردوغان بهو این انتظار می
بندی به جلب رضایت نیروهای مخالف اقدام نماید، لکن، نویسندگان در جمع

های اقتدارگرایانه رسد سیاستنظر میمقاله معتقدند که شکست در کودتا به
حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان را توسعه خواهد بخشید و این در 

ویژه پ.ک.ک(، انزوای مخالفین سرکوبی اکراد )بهخصوص بحران کردستان و 
دولت، قانونی کردن اعدام مخالفین و سرکوب و انزوای جنبش گولن مصداق 

 بارزتری خواهد یافت.
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