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 چکیده 

مقاله با استفاده از تئوری دولت عمیق، نقش و قدرت نظامیان در ترکیه  در این  
سؤال   است.  شده  تحلیل  ترکیه  سیاسی  عرصه  در  آنها  مداخالت  چگونگی  و 
نفوذ   به اصالحات قانون اساسی ترکیه و کاهش  با توجه  پژوهش این است که 

این امکان  آیا  سیاسی،  امور  در  بتوانن نظامیان  کشور  این  نظامیان  دوباره  که  د 
مفهومی پژوهش   دارد؟ چارچوب  فعالی در عرصه سیاسی شوند، وجود  بازیگر 

یافته است.  عمیق  دولت  ارتش  تئوری  که  است  آن  از  حاکی  پژوهش  های 
چنان پتانسیل حضور در عرصه سیاسی و مداخله در امور ترکیه را دارد اما به  هم

و درک جدید از    دالیلی از جمله کاهش مشروعیت، فشارهای خارجی و تعریف
اند که مسائل سیاسی باید توسط دولت  مسائل امنیتی در ترکیه نظامیان دریافته

نظامیان نه  داشتن دشمنان   حل شود  دلیل  به  آنها  اساس  این  بر  ارتش.  و ستاد 
آک با  پمشترک  نیروهای  جمله  از  صورت  کپارتی  به  گولن  جنبش  و  ک 
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دولت آک و  اردوغان  با  ائتال ضمنی  به  رسیده پارتی  اینف  به  توجه  با  و  که  اند 
اردوغان برای تأمین امنیت و مبارزه با دشمنان داخلی و خارجی نیاز به حمایت  
از   کشور  دفاعی  و  ملی  امنیت  مسائل  که  در صورتی  هم  ارتش  و  دارد  ارتش 

آک دولت  با  گیرد،  قرار  نظر  مد  آنها  میلحاظ  همکاری  روش  پارتی  کند. 
داده و گردآوری  اسنادی  دادهکتابخانه  ها  تحلیل  و  است  تحلیل  ای  روش  به  ها 

 ردیابی فرآیند انجام شده است. 
 ت عمیق، نظامیان، مداخله، ائتالف دول: یدیکل هایهواژ
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 مقدمه 

اکثر   در  که  است  سنتی  سیاست  عرصه  در  نظامیان  و  ارتش  حضور  و  نقش 
از   برخی  در  نقش  این  اما  دارد.  وجود  سوم  جهان  کشورها خصلت  کشورهای 

نظامیان   و  ارتش  که  است  کشورهایی  از  یکی  ترکیه  دارد.  متفاوتی  و  ویژه 
ایفا کرده از میراث  همواره در عرصه قدرت سیاسی نقش حائز اهمیتی را  اند و 

حضور  بلند و  برخوردارند  ترکیه  جمهوری  تاریخی  و  سیاسی  فرهنگ  در  مدت 
ن و  دارد  اجتماعی  عمیق  ریشه  عرصه سیاسی  در  پیدایش  آنها  بر  مقدم  آنها  فود 

 کند. ای پیروی میها و منافع ویژهجمهوری ترکیه است و از آرمان
،  1971،  1960های  ارتش ترکیه سابقه انجام چهار کودتای موفق در طی سال

با    1997و    1980 اما  است،  نموده  مداخله  سیاسی  امور  در  همواره  و  دارد  را 
اسالم آمدن  کار  عدالتروی  حزب  و  سال    گرایان  در  توسعه  ادامه  2002و   ،

مداخالت نظامیان در عرصه سیاسی با مشکل مواجه شد و رهبران حزب عدالت  
و توسعه با در دست گرفتن قدرت سیاسی، از نقش و مداخله نظامیان در امور  

پارتی که کاهش نقش نظامیان در امور سیاسی یکی  سیاسی کاستند. رهبران آک
وعده آناز  انتخاباتی  راهههای  از  و  اساسی  قانون  اصالح  طریق  از  بود  های  ا 

قانونی، مجاری نفوذ نظامیان را در عرصه سیاسی مسدود کردند، نقش نظامیان  
دولت   اصالحات،  این  اجرای  با  و  دادند  کاهش  ملی  امنیت  شورای  در  را 

فرماندهان آک انتخاب  در  ترکیه  سیاسی  تاریخ  در  بار  نخستین  برای  پارتی 
 ارتش نقش داشت. 

نفوذ آندگرگونی ها در  های وسیع مذکور در خصوص نقش نظامیان و کاهش 
شود از جمله؛ به رغم داشتن نقش  های زیادی میامور سیاسی باعث طرح پرسش

وجود   نیز  و  کشور  عقیدتی  نظام  تنها  عنوان  به  کمالیستی  اصول  از  محافظتی 
اهند کشید و  دشمنان داخلی و خارجی نظامیان چگونه از قدرت سیاسی کنار خو

شود که با توجه به نکته فوق آیا امکان  این مسائل به طرح این پرسش منتهی می
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شوند،  این سیاسی  عرصه  در  فعالی  بازیگر  بتوانند  دوباره  ترکیه  در  نظامیان  که 
فرضیه دارد؟  با  وجود  که  است  این  شده  ارائه  پرسش  این  به  پاسخ  در  که  ای 

این کشور در  امنیتی  مشکالت  به  پشتوانهتوجه  داشتن  ،  مالی،  و  اقتصادی  های 
بلند نظامیان  میراث  که  امکان  این  ترکیه  تاریخی  و  سیاسی  فرهنگ  در  مدت 

 بتوانند دوباره بازیگر فعالی در عرصه سیاسی شوند وجود دارد. 
هایی در خصوص نقش و مداخله نظامیان و های اخیر پژوهش اگر چه طی سال

)جاللی:   انجام شده  ترکیه  سیاست  در  نقش  این  یافتن  پایان  طالبی:  1391یا   ،
اما تاکنون  Lars hougom:2016،  1391، کرمی:  1382، صارمی:  1397  )

 تحوالت نظامیان ترکیه بر اساس نظریه دولت عمیق بررسی نشده است. 

 چارچوب نظری تئوری دولت عمیق

عمیق دو دهه   1لت  اواسط  از  که  است  مفاهیمی  جمله  ادبیات    1990از  وارد 
واژهسیاسی شد و طی سال قرار گرفته است،  توجه جدی  مورد  اخیر  هایی  های 

شود.  و دولت نگهبان نیز مترادف این اصطالح به کار برده می نظیر دولت موازی
توسعه در کشورهای  تنها  نه  عمیق  در کشوردولت  بلکه  توسعهنیافته  یافته  های 

دارد   وجود  نیز  آمریکا  و  پورحسن، ،  Tunander, 2009)اروپایی  از  نقل  به 
1395  :55 .) 

ای دارد و تعریف آن مشکل است، این واژه  اصطالح دولت عمیق مفهوم گسترده 
غیر طور  فعالیتبه  توصیف  برای  میرسمی  کار  به  سیاسی  شفاف  های  که  رود 

صری  صورت  به  که  روابطی  یا  هم نیست  است.  نشده  مشخص  مشکل  ح  چنین 
دیگر در تعریف این اصطالح این است که مطالعاتی که در این حوزه انجام شده  

سازی را که بتوان  سازی کنند به صورت منفرد بوده و امر کلیتا برای آن مفهوم
به صورت قیاسی استعمال کرد را سخت کرده است؛ در نتیجه مهم است که ابتدا  

 
1. Deep State 
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مشتر مهمفاکتورهای  که  کنیم  را مشخص  تعاریف  این  قوانین  ک  به  آنها  ترین 
اند بلکه ساخته شده و  غیررسمی اشاره دارند که در قوانین کشورها نوشته نشده

 (. O’Neil,2017 :3شوند )های قانونی اجرا می خارج از کانال
نظام  مقایسه  چارچوب  در  اونیل  مورد  پاتریک  را  عمیق  دولت  سیاسی،  های 

داده است؛ وی دولت عمیق را مجموعه سری از بازیگران سیاسی و    بررسی قرار
می کردهنهادهایی  مخفی  دولت  در  ماهرانه  را  خود  که  کرده  داند  تعریف  اند، 

مجموعه عالوه  به  از  است.  که  است  روابطی  و  بازیگران  اجبار،  نهادهای  از  ای 
خود باالیی  میزان  به  و  هستند  پلیسی  و  اطالعاتی  دفاعی،  و  نهادهای  مختارند 

توجیه   ملت  از  دفاع  و  حیاتی  تهدیدات  از  جلوگیری  بهانه  به  را  خود  اقدامات 
ویژگیمی از  یکی  اونیل  نظر  از  شامل کند.  که  است  این  عمیق  دولت  های 

می دستگاه است  مسلح  نیروهای  از  فراتر  مفهومی  که  امنیتی  این  های  شود، 
جمله: الف( از نظر سازمانی از سطح  هایی هستند از  دستگاه امنیتی دارای ویژگی

دولت  ت  باالی خودمختاری ارکان  دیگر  با  روابط  یعنی  عمودی  نظر  هم    -از  و 
افقی در رابطه با دیگر بازیگران سیاسی یا نیروهای مسلح، ت    میزان باالی جدایی

ب(  خانهوزارت  برخوردارند.  کشور  و  دفاع  منطق  های  عمیق  دولت  اعضای 
خاصی  توجیهی  و  نگهبانان    درونی  را  خودشان  و  هستند  قائل  خود  برای 

دانند. به عبارت دیگر آنها  های ملی در برابر دشمنان داخلی و خارجی میارزش
های  به دیگر نهادها از جمله دولت و حتی جامعه اعتماد الزم را برای حفظ ارزش

ارزش به  علیه کسانی که خائن  را  اقدامات خود  بنابراین  ندارند،  ململی  ی های 
 دانند. کنند و خود را هسته نمادین ملت میخوانند توجیه میمی

ویژگی دیگر  از  ویژگی  ج(  به  توجه  با  که  است  توطئه  توهم  عمیق  دولت  های 
 داند که کشور به دست دشمنان نیافتد. قبلی، دولت عمیق خود را مؤظف می

است و  دهی  پروری و رانتد( دولت عمیق برای تداوم سلطه خود نیازمند حامی
های گسترده از حامیان فراتر از دولت را ایجاد کند؛  این توانایی را دارد که حلقه

مردمی   گسترده  حمایت  و  انتخاباتی  سازوکارهای  به  عمیق  دولت  اصوالً  زیرا 
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 (.O’Neil ,8:2017-4برای مشروعیت خود اعتقاد ندارد ) 
کند و  توجیه میدولت عمیق وجود خود را با نیاز به قیمومت بر جامعه و دولت  

ارزش نگهبان  عنوان  به  را  داخلی  خود  و  خارجی  دشمنان  برابر  در  ملی  های 
برای می جامعه  و  نظامی  نیروهای  دولت،  به  عمیق  دولت  طورخالصه  به  داند. 

ارزش نمیحفظ  اعتماد  ملی  توجیه  های  را  اعمالی  عمیق  دولت  نتیجه  در  کند، 
ها را مؤظف به دفاع  وده است و آنکند که علیه دولت، جامعه و نظام کشور بمی

 شناسد. کاران به ملت و ایدئولوژی ملی میدر برابر خیانت
توطئه:   توهم  و  ظن  پارانویا  یک  وسیله  به  طورکلی  به  قیمومت  منطق 

همهدشمن ملت  پنداری  بین  در  کلی  طور  به  بلکه  اعضا  بین  در  فقط  نه  جانبه 
هایی است  ملی به عنوان یکی از بدبختیبینی، تاریخ شود. در این جهانتوجیه می

های خارجی که در گذشته حکومت ملی را سرنگون کرده،  که در دست قدرت
تا امروز هم ادامه داشته است؛ در    مسالهسرنوشت ملی را دگرگون نموده و این  

صرف حاضر  دوستانهحال  روابط  از  و  نظر  دولت  بین  است  ممکن  که  ای 
خارجی دوهمکاران  باشد،  از  شان  تا  باشد  هوشیار  همیشه  باید  عمیق  لت 

دهد حفظ کند. دشمن  های خارجی و داخلی که ملت را به دست دشمن میتوطئه
رقیب است  منطقهممکن  هژمونی  تاریخی،  توطئههای  یا  و  ای  جهانی  های 

بین پرده مسائل  از پشت  پنهانی که  باشد.  المللی را کنترل میاجتماعات  کنند، 
های پنجم جاسوسی در  توانند سوءظن به وجود ستونچنین میها هماین دیدگاه

اقلیت مانند  باشد  کشور  خارجی  داخل  دشمنان  با  که  مذهبی  و  قومی  های 
تهدید چنین  کنند.  توطئههمکاری  اعمال  عمیق  هایی  دولت  سوی  از  را  گرایانه 

اقدامات برای خنثی سازی تهدیدات لحاظ شده علیه ملت  توجیه می کند و این 
 . O’neil,7:2017-4)اند )هموج

به   را  آنها  که  عقایدی  و  اصول  مجموع  نگهبان  عنوان  به  را  خود  عمیق  دولت 
ارزش میعنوان  است  کرده  معرفی  ملی  را های  آنها  علیه  تهدید  هرگونه  و  داند 

داند و مؤظف به دفاع از آنهاست و اقدام  های ملی کشور میتهدید علیه ارزش
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برا و  کودتا  قالب  در  ارزشآنها  این  دشمنان  ظهور  ندازی  عمیق  دولت  هاست. 
غیر عمیق،  قیمومت  دولت  حذف  مستلزم  دمکراتیزاسیون  و  است  دموکراتیک 

نتیجه دولت عمیق بزرگترین رقیب و مانع   بازیگرانش است؛ در  ساختار آن و 
رغم اینکه ممکن است مشروعیت  تغییرات سیاسی و دمکراتیزاسیون است، علی

را   خود  قدرت  واقع  و  در  اما  کند  توجیه  ملت  علیه  وجودی  تهدیدات  بهانه  به 
تهدید وجودی واقعی »علیه ملت« خود دولت عمیق است؛ چرا که ممکن است  
و   تاریک  روابط  دموکراسی  به  گذار  از  پس  نتوانند  عمیق  دولت  بازیگران 
نامشروع خود را تبدیل به قدرت سیاسی مشروع کنند و در نتیجه احتمال حذف  

و به همین دلیل مانع گذار به دمکراسی و دمکراتیزاسیون   سیار زیاد هستآنها ب
 هستند. 

 روش پژوهش 

داده برای گردآوری  پژوهش  این  کتابخانهدر  و  اسنادی  از روش  استفاده  ها  ای 
داده تحلیل  برای  و  تحلیل  شده  سطح  در  فرآیند  ردیابی  تکنیک  از  ها 

 شود. موردی استفاده میدرون
تحلیل   از  دروندر  و  معین  جامعه  یک  درون  در  تاریخی  خاص  واقعه  موردی 
شود. این نوع تحلیل  لّی تحلیل می لعه سلسله حوادثی از نوع شرایط عطریق مطا

عشیوه استنباط  از  فرضیاای  محقق  آن  در  که  است  پرتو  لّی  در  را  تحقیق  ت 
موردی می  مشخصات  آزمون  کردن  خاص،  پیدا  برای  محقق  حقیقت  در  کند. 

سازی شده به یک  های میانجی که پیوند دهنده یک متغیر تبیینی فرضیهنیسممکا
درون تحلیل  از  است،  میمعلول  استفاده  مهمموردی  تحلیل  کند.  نوع  ترین 

فرآیند درون »ردیابی  از  است  عبارت  تحلیلگر  1موردی  آن  در  که  تکنیکی   ،»
تبیینی را به یک  لّی را مشخص نماید که متغیر  های عکند که مکانیسمتالش می

 
1. Process tracing 
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هایی بپردازد  کند تا به بررسی مکانیسمدهد و به محقق کمک میپیامد پیوند می
خورد. گرچه  که از طریق آنها یک متغیر مستقل به یک متغیر وابسته پیوند می 

بخش مهمی از استنباط عِلّی شامل مشخص نمودن تأثیر عِلّی یک متغیر خاص  
ول است؛  وابسته  متغیر  بر  تحلیلتبیینی  از  بسیاری  برای  بخش  ی  کیفی  گران 

های عِلّی که یک متغیر مستقل  تر عبارت است از مشخص نمودن مکانیسممهم
پیوند می وابسته  متغیر  به یک  فرآیند دررا  یک  بردارندهدهد. ردیابی  تحلیل  ی 

مورد بر اساس توالی وقایع یا چندین توالی متصل به هم است، از این رو برای  
مراحل   و  داد  قرار  علِّی  پیوستار  یک  در  را  آن  باید  خاص  واقعه  یک  تبیین 

ساخت   روشن  را  پدیده  آن  وقوع  ) 10-4:  1387)طالبان،  مختلف  و   )2012, 

Beach). 

 نظامیان در تاریخ ترکیه

سو با جامعه و نیروهای شناسی سیاسی بررسی رابطه ارتش از یکاز نظر جامعه
اجتماعی و از سوی دیگر با دستگاه قدرت سیاسی حائز اهمیت است. به عبارت  

شناسی سیاسی مهم است نقشی است که ارتش به عنوان  دیگر آنچه از نظر جامعه
گر  های اجتماعی از یک سو و حکومت از سوی دی واسطه میان طبقات و گروه

کند. معموالً ارتش به عنوان ابزار اجرا قدرت و خشونت دولتی ذاتاً فاقد  ایفا می
انحاء  به  است  ممکن  مختلف  دالیل  به  عمل  در  اما  است  سیاسی  مسئولیت 

به طور مستقیم و غیر به  گوناگون و  را  مستقیم مسئولیت اعمال قدرت سیاسی 
 (.262: 1392دست گیرد )بشیریه، 

ارتش  نقش    بخش   در  که  است  سنتی  سیاست،   صحنه  در کیهتر هرچند 
  و  سیاسی   فضای  در   ارتش  جایگاه  ولی   دارد،  وجود   سوم  جهان  کشورهای اعظم

در  مداخله  ویژگی.  دارد  متفاوت  و  ویژه   خصلتی   ترکیه،  اجتماعی ارتش  ای 
خاندان   یا  حزب  یک  سوی  از  که  است  این  سوم  جهان  کشورهای  سیاست 

 شود. ارتش به عنوان ابزار سلطه استفاده میگیرد و در واقع صورت می 
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سازی سیاسی جزء  چند که نفوذ و مشارکت نظامیان در امر تصمیم با این حال هر 
سیاسی حیات  در  جایگاه  اما  است،  بوده ترکیه الینفک    برخالف  ترکیه  ارتش 

  از ترکیه در   ارتش  نهاد  زیرا  است،   سوم  جهان  کشورهای  در   حاکم   الگوهای
ریشه    است   برخوردار ترکیه  تاریخی   و  سیاسی  فرهنگ  در  دتمبلند  میراثی و 

  همچنین   عمیق اجتماعی دارد و نفوذ آن مقدم بر پیدایش جمهوری ترکیه است و
 (114:  1382کند )موسوی و نورالدین، می  پیروی  ای ویژه  منافع  و  هاآرمان  از
این کشور  م  مرد  عامه  نزد   در   نظامیان  اهمیت   برای  عمده   دلیل   دو   راستا  همین  در

 ؛ وجود دارد
عمومی فرهنگ    این   و   است  قائل نظامیان  برای   ایویژه   اهمیت   ترکیه نخست، 

  شکست  افسانه  ها وترک  جنگاوری  شاید.  دارد  هاترک  روانشناسی  در  ریشه  امر
 و  کشور  این  یا  است،   مانده  پایدار  مردم  ذهن  در  کشور  این  سربازان   ناپذیری

را مدیون نیروی نظامی هستند این ذهنیت  یی که استقالل خود  کشورها  تمامی
ر در  نظامیان  که حضور  دارند  و  أ را  ثبات  برای  الیت  این  اهمیت  و  قدرت  س 

 (. 1395)روا،  استقالل از دیگران اهمیت دو چندانی دارد 
قرن   طول  در  ترکیه  که    19ارتش  زمانی  شد.  پدیدار  نوساز  نیرویی  عنوان  به 

ن قلمروهای خویش در اروپا و کریمه امپراطوری عثمانی در حال از دست داد
های غربی، نخبگان عثمانی  بود و به منظور نجات امپراطوری و رقابت با قدرت

به فکر سازماندهی ارتش و نیروهای مسلح خود طبق معیارهای اروپایی افتادند.  
آنها مدارس جدیدی تأسیس کردند و از اروپا مربیان نظامی استخدام کردند و  

آموزدوره و  های  اتحاد  انجمن  بعد  چند سال  و  کردند  اقتباس  نوین  نظامی  شی 
در جهان   قرار است  ترکیه  اگر  متقاعد شدند که  و  پایه گذاری کردند  را  ترقی 
مدرن باقی بماند باید نظم کهن را از میان ببرد. افسران انجمن اتحاد و ترقی راه  

انجمنملی تشکیل  به  دست  و  گرفتند  پیش  در  را  مخفی گرایی  که    های  زدند 
 گرا از دل آنها پدیدار شدند. نخستین رهبران ملی

ژنرال اول  در جنگ جهانی  عثمانی  امپراطوری  از شکست  رتبه  پس  عالی  های 
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بکیر و فوات جِبسوی در  مشغول به خدمت کسانی مثل کمال پاشا، کاظم کارا
غیر رهبران  با  آناتولی  همکاری  در  را  حقوق  از  دفاع  جنبش  محلی،  و  نظامی 

حزب  سا و  کرد  رهبری  را  ترکیه  استقالل  جنگ  گروه  این  و  کردند  زماندهی 
آورد  جمهوری خواه میدان  به  را  ترکیه  جمهوری  نخستین  و  اولوس، خلق  )اُزگُر 

2011  :3 .) 
خشونت،   و  جنگ  دهه  دو  از  بیش  طول  در  که  امپراطوری  بقایای  بازسازی 

رفت.  نخستین به شمار میهای  ترین وظیفه جمهوری در سالویران شده بود مهم
می شمار  به  نوزایی  نوعی  که  بازسازی  تماماین  اجرای  شاهد  برنامه رفت  عیار 

بود.   از کادرهای جمهوری  یعنی خاستگاه شمار زیادی  ترقی،  و  اتحاد  نوسازی 
آور  های ایدئولوژیک آن و تجربه اضطراباقتدارگرایی نوساز در این عصر پایه

گیری ساختارهای  نامند، نقش مهمی در شکلاداری میآنچه »انقالب از باالی «  
کرده ایفا  مدرن  ترکیه  ایدئولوژیک  گسل  خطوط  و  دهه سیاسی  سه  در  اند. 

همه  که  ابدی  رهبر  کمال  مصطفی  جدید  دولت  جمهوری،  عمر  نخست 
های یک دیکتاتوری به جز نام آن را داشت، ایدئولوژی و فرهنگ خاص  ویژگی

آل جمهوری خود را  رفته بود، آفرید و شهروندان ایدهخود را که کمالیسم نام گ
و مدنی است،   این گونه تعریف کرد: »براساس قانون، کشور جمهوری، سکوالر 

قومی گروه  به  تنها  شهروندی  کامل  حقوق  عمل  در  تعلق  -اما  غالب  مذهبی 
تُرکمی مسلمانان  تنها  میگیرد،  شناخته  تُرک  سایر  زبان،  که  حالی  در  شدند 

های غیرتُرک  رو بودند. گروهشدگی روبهی دیگر با سطوح گوناگون طردهاگروه
عنوان   به  و  تبدیل  تُرک  به  که  داشتند  را  آن  استعداد  تئوری  در  کُردها  مانند 

اما غیر ادغام کامل در  مسلمان یکسان سازی شوند.  مسلمانان از آنجا که برای 
به شمار می نامناسب  ترکیه  نظام سیاسی  و  دایره  آدرون جامعه  از  مدند آشکارا 

 (. 69:  1395)اُکتم،   حقوق کامل شهروندی طرد شده بودند«
جوهر مدرنیزاسیون کمالیستی سعی داشت تا زمانی که این کشور به طور کامل 

حوزه است  نشده  این  متجدد  سرشت  و  ذات  در  کند.  کنترل  را  سیاسی  های 
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توده سازی  سیاسی  هویتایدئولوژی،  بازنمایی  و  متفها  و  های  سیاسی  اوت 
انتظار   سیاسی  طبقات  از  که  چیزی  تنها  و  هستند  منفی  بار  دارای  اجتماعی 

رود این است که به نیازهای دولت در کنترل جامعه کمک کنند و به همین  می
های سیاسی اکراه دارد و در باطن  دلیل ایدئولوژی کمالیستی  نسبت به فعالیت

هویت به  نسبت  ذاتی  اعتمادی  بی  نوعی  است  هاآن  نهفته  اجتماعی  )امام ی 

ها، نظامیان نفوذ خود را در  . بعد از تثبیت قدرت کمالیست(2:  1392زاده،  جمعه
ریشه سیاسی  و  اجتماعی  نجات  تحوالت  و  مدرنیزاسیون  هدف  با  و  کردند  دار 

کشور از مشکالت موجود، ارکان جامعه تُرک آن زمان را تحت تأثیر خود قرار  
نظام ال برقراری  کنشدادند.  و سکوالر،  تُرکئیک  ناسیونالیستی،  و  های  گرایی 

های دینی و قومی از نتایج این تحوالت به شمار  ها و فرهنگدور شدن از ارزش
امنیت حول محور این اهداف تعریف میمی بعد  رود که  به  شود و از آن زمان 

اداره کشور  های تاریخی، نفوذ سیاسی خود را در  نیروهای مسلح به دلیل ریشه
 (. 10:  1382)صارمی،   به کار گرفتند

ماده   شد.  تلقی  جمهوری  این  اساسی  قانون  تضمین  مسئول  ترکیه    35ارتش 
می اعالم  داخلی  خدمات  و  قانون  حفظ  مسلح  نیروهای  »وظیفه  که  داشت 

شیوه به  هم  آن  است؛  ترکیه  جمهوری  و  سرزمین  از  قانون  پاسداری  در  که  ای 
 . اساسی تصریح شده است «

می نشان  ترکیه  معاصر  تاریخ  نقش  مطالعه  ارتش  و  مسلح  نیروهای  که  دهد 
  1960کنند. تا قبل از سال  ای را در سیاست این کشور ایفاء کرده و میعمده

به صورت غیرفعالیت اما در همین سال افسران  های سیاسی ارتش  بود  مستقیم 
تقیماً وارد فرایند  ها و ایدئولوژی کمالیستی مسارشد نظامی برای حفظ سیاست

سیاسی شدند و حکومت منتخب مردم را کنار زده و یک رژیم نظامی را حاکم  
غیر به  را  امور سیاسی  اهداف خود  به  دستیابی  از  بعد  و  واگذار  کردند  نظامیان 

رسمی انجام دادند  های ارتش کودتای غیر ژنرال  1971چنین در سال  کردند، هم
وزیر مورد تأیید خود را  تسلیم کرده و نخستو طی آن دولت وقت را مجبور به  
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سپتامبر  ها دولت غیر انتصاب کردند. ژنرال دمیرل را در    1980نظامی سلیمان 
سال   در  عمومی  انتخابات  شدید  کنترل  با  و  کردند  های  فعالیت  1983برکنار 

تدوین   را  نوینی  سیاسی  چارچوب  و  اساسی  قانون  و  ساخته  محدود  را  سیاسی 
ارتش بار دیگر اقدام به مداخله در امور سیاسی    1997ن در سال  چنیکردند، هم

پست کودتای  به  که  کودتایی  طی  و  نخستنمود  است  مشهور  وزیر  مدرن 
)جاللی، گیری کردند  الدین اربکان را وادار به کنارهگرای حزب رفاه، نجماسالم

1391  :4-5 .) 
د  ارتش را  الئیسیته همواره  و  به اصول کمالیسم  قرار  پایبندی  برتری  ر جایگاه 

این   و  شده    مسالهداده  قدرت  صحنه  از  سیاسی  رقبای  حذف  برای  مستمسکی 
به   را  آنها  داشتند  را  سیاسی  مخالفان  حذف  قصد  هرگاه  که  طوری  به  است، 

می متهم  کمالیستی  اصول  با  میمخالفت  بر  راه  سر  از  و  که  کردند  داشتند؛ چرا 
ب که  کمالیسم  عقیدتی  مبانی  حافظ  را  رسمی  خود  عقیدتی  نظام  تنها  عنوان  ه 

 دانند. کشور است، می

 ابزارهای دخالت ارتش در امور سیاسی 

واقعیت دلیل  به  ترکیه  کشور  جنگدر  و  تاریخی  خارجی،  های  تهدیدات  ها، 
ویژگی و  آتاترک  تفکرات  و  سیاسی  شرایط  عثمانی،  حکام  های  استبداد 

ها  تعریف شده است. این کشور قرنجغرافیایی، امنیت در سایۀ حضور نظامیان  
این   بر  غلبه  برای  نظامی  قدرت  به  معتقد  داشته و جامعه  قرار  بحران  در حالت 

دارند تا به عنوان  میهای ضعیف غالباً ارتش را وامشکالت بوده است. حکومت
جهت   ملی،  مشروعیت  دارای  تشکیالت  تنها  یا  و  قدرت  دارای  تشکیالت  تنها 

حکومت   یکپارچگی  شود حفظ  کشور  ادارۀ  صحنۀ  در  و    وارد  موضوع  این 
:  1379آزر،  )اید  کشورهایی که تاریخ آنها با جنگ عجین بوده غلبۀ بیشتری دار

42 .) 
عقیده عثمانی،  نگار  تاریخ  نعیمه،  »دور  مصطفی  صورت  به  را  آن  که  دارد  ای 
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است: معتقد  وی  است.  کرده  مطرح  سپاه    ت1»  عدالت«  بدون  دولت  یا  ملک 
ثروت    ت3حفظ و نگهداری سپاه مستلزم ثروت است،    ت 2تواند برقرار باشد،  نمی

توانند به سعادت و رفاه دست یابند مگر در  مردم نمی ت4شود، از مردم کسب می
عدالت،   باز    ت5سایه  و  دولت  و  ملک  پناه  در  مگر  شد  نخواهد  برقرار  عدالت 

نمی سپاه  بدون  دولت  و  باشد«  ملک  برقرار  شاو)تواند  در  .  (203:  1370،جی 
و   تأمین  پناه سرنیزه  در  و  سایۀ شمشیر  فقط در  امنیت  دیدگاه،  این  از  حقیقت 

 د. گردادارۀ حکومت با حضور نظامیان و صاحبان زور میسر می
که  و تجزیه امپراطوری عثمانی    : بعد از جنگ اول جهانی ( قانون اساسی1ـ4 

ی آتاترک قدرت را در دست گرفتند، نفوذ نظامیان در  های جوان به رهبرترک
ریشه ترکیه  فرهنگی  و  اجتماعی  و  تحوالت  مدرنیزاسیون  هدف  با  و  شده  دار 

امنیتی جامعۀ ترک آن روز را تحت   ارکان  موجود،  از مشکالت  نجات کشور 
و دالیل حضور و دخالت خود را در اصول  (  10: 1382صارمی،  )  تأثیر قرار دادند

 ساسی گنجاندند. قانون ا
سال   در  ترکیه  اولیه  اساسی  رسمی    1921قانون  اعالم  زمان  از  و  شده  نوشته 

به تصویب رسیده    1983و    1961،  1924های  جمهوری نیز سه قانون در سال
سال   اساسی  قانون  در  تجدیدنظر  زمان  تا  مسئولیت  2010بود.  برای همه  ها 

رجی در اختیار ارتش و جزو  حفاظت از دولت ترکیه در برابر چالش داخلی و خا
 . (1389بود )گنابادی، های آنها مسئولیت

با   الئیک  جمهوری  یک  کشور  این  ترکیه  اساسی  قانون  دوم  ماده  اساس  بر 
اساس دیگر  سوی  از  و  است  دموکراتیک  مسلح ساختار  نیروهای  داخلی  نامه 

می تصریح  ویژگیترکیه  که  هنگامی  دارد  حق  کشور  این  ارتش  که  های  کند 
این   طبق  بر  کند؛  دخالت  افتد،  مخاطره  به  آن  بودن  الئیک  خصوصاً  جمهوری 

تواند دخالت نظامی باشد. شماری دیگر از مواد قانون  قانون این دخالت حتی می
بر حق و سلطه ارتش صحه می نیز  به عنوان مثال قانون  اساسی ترکیه  گذارند؛ 

بی اختیارات  و  قدرت  ارتش،  ستاد  رئیس  به  ترکیه  وزیر  اساسی  به  نسبت  شتر 
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می اعطا  دولت  کابینه  اعضای  تمامی  و  مراتب  دفاع  سلسله  در  چه  اگر  کند. 
اما  وزیر قرار می تر از نخستای پاییناداری، رئیس ستاد ارتش در مرتبه  گیرد 

حساس در  واقع  بخشدر  برخوردار  ترین  بیشتری  اختیارات  از  حکومتی  های 
 (. 2010قبل از اصالحات  Constitution of the republic turkey)است 

ملی4ـ2 امنیت  شورای  تصمیم(  اساسی  نهاد  امنیت  :  شورای  ترکیه،  در  گیری 
ارتشیباشد که تصمیمملی می ها و نیروهای مسلح هستند.  گیرندگان آن عمدتاٌ 

وزیر، رئیس ستاد مشترک ارتش، وزیران دفاع ملی  این شورا متشکل از نخست
فرماندهان نیروهای هوایی، زمینی و دریایی ارتش و ژاندارمری  و امور خارجی،  

رئیس می ریاست  به  که  میباشد  تشکیل جلسه  ملی  جمهور  امنیت  دهد. شورای 
و مهم در  مسئول تنظیم سیاست امنیتی کشور و اتخاذ تصمیمات ضروری  های 

باشد اگر چه طبق قانون اساسی فرماندهی کل قوای نیروهای مواقع حساس می
با رئیسم به وسیله کابینه سلح  اما رئیس ستاد مشترک ارتش که  جمهور است 

رئیس  توسط  و  میمنصوب  تأیید  برجستهجمهور  نقش  عمالٌ  ارکان  شود،  در  ای 
سیاسی کشور دارد. در زمان وضعیت بحران، ورود نیروهای مسلح و ارتش به  

نیز استفاده از کودتا از واقعیتعرصه تاریخ های سیاسی و  ی کشور ترکیه  های 
 (. 11:  1382)صارمی، شود محسوب می

کم به یک دولت  به اعتقاد مجله لوموند دیپلماتیک، شورای امنیت ملی ترکیه کم
از   اعم  جامعه  موضوعات  کلیه  مورد  در  شورا  این  است.  شده  تبدیل  سایه  در 

می اظهارنظر   ... و  قضا  سیاست،  میاقتصاد،  بیانیه  و  دیگر  کند  شورا  این  دهد. 
نمیم اکتفا  روند جاری کشور  از  انتقاد  یا  مشورتی  نظر  ارائه  به  سابق  کند،  ثل 

ها گذاشته و خودش به تعریف و تبیین مبانی کشورداری  بلکه پا را فراتر از این
ملی در سال  می امنیت  ساختاری شد و  1961پردازد. شورای  تغییرات  م دچار 

رد که ظاهراً نظرات نظامیان قانون اساسی آن را تبدیل به یک نهاد تثبیت شده ک
می اخذ  امنیتی  مسائل  خصوص  در  عنوان  را  به  شورا  این  عمل  در  اما  نمود، 

ابتدا نقش نظامیان  نگهبان و حافظ جمهوری عمل می  به عبارت دیگر در  کرد. 
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در این شورا یک نقش اصلی و محوری نبود بلکه قدرت دیوانساالران در آنجا  
نظامی شورا بیش از فرماندهان نظامی  اعضای غیر  تثبیت شده بود و در این دوره 

غیر ضرر  به  قدرت  چرخه  زمان  مرور  به  سال  بود.  در  و  کرد  تغییر  نظامیان 
هایی بر قانون اساسی وارد شد که به موجب آن وظایف شورا  م اصالحیه1973

تصمیم تصحیح  برای  دولت  به  توصیه  حتی  و  یافت  شامل  افزایش  را  گیری 
م این شورا از  1982قانون اساسی سال    118ه موجب اصل  گردید. سرانجام ب

دهنده آن دچار تغییرات اساسی شد به صورتی که از  نظر ماهیت و افراد تشکیل
نظامیان شد و نفوذ آنها بیشتر شد و نظر  این زمان به بعد تعداد نظامیان برابر غیر

می تحمیل  سایرین  به  غالب«  »نظر  عنوان  به  -260:  1380)حیدرزاده،  شد  آنها 
261 .) 

تاریخی   واقعیت  از  سیاسی  ساختارهای  ترکیه  کشور  سلطه    ت در  اجتماعی 
برجسته نفوذ  سنتی  بطور  مسلح  نیروهای  و  است  متأثر  ارکان  نظامیان  در  ای 

جمهوری ترکیه دارند؛ به طوری حتی در میان رؤسای جمهور این کشور از سال  
میا  1923 از  آنها  بیشتر  تاکنون  جمهوری  تشکیل  بودهو  نظامیان  این  ن  اند. 

پلیسی   مالحظه  تساختار  قابل  به طور  فرهنگی،  سیاسی  اجتماعی،  ارکان  بر  ای 
نظامی بر حیات  ت سیاسی و ... کشور تأثیرات خود را گذاشته است و جو پلیسی 

اجتماعی ترکیه سایه گسترانده است. در چنین وضعیتی سیستم پلیس    -سیاسی
امنیتی شکل گرفته است،    تاین ساختار سیاسی    و ارکان نظامی نیز در راستای

پلیسی  سیستم  موارد  اغلب  در  که  طوری  سیستم    ت  به  نفوذ  تحت  امنیتی 
گرایش از  کشورگرچه  این  در  دارد.  قرار  و  میلیتاریستی  دموکراسی  های 

میآزادی میان  به  سخن  فعالیتخواهانه  پنهانی  طور  به  اما  سیاسی آید    ت  های 
می  کنترل  به شدت   ... و  دو قسمت  اجتماعی  ترکیه شامل  امنیتی  شود. سیستم 

باشد و  می 1ترین نهاد سازمان میت آشکار و پنهان است؛ در بخش آشکار، مهم

 
1. Millî İstihbarat Teşkilatı )سازمان اطالعات و امنیت ملی ترکیه( 
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ترین وظایف را تشکیالت اداره دوم ارتش )اطالعات( در بخش پنهانی آن عمده
ختیارات کامل و تام دهد که کارهای جاسوسی و ضد جاسوسی را با ا انجام می

 (. 7:  1382)صارمی، بر عهده دارد 
بخش در  اقتصادیفعالیت  عرصه  های  در  حضور  بر  عالوه  ترکیه  نظامیان   :

اقتصادی نیز قدرت بیشتری را در اختیار دارند، حتی برخی بر    سیاسی در حوزه 
این باورند که صالحیت شورای امنیت ملی ترکیه که نظامیان در آن حرف آخر  

زنند از صالحیت مجلس بیشتر است. یکی دیگر از ابزارهای اعمال نفوذ یرا م 
شرکت ترکیه  گفته  ارتش  که  طوری  به  آنهاست،  تملک  تحت  تجاری  های 

درصد از توان بخش تولید سیمان    10درصد بخش تولید اتومبیل و    47شود  می
شرکت زمره  در  ترکیه  اینکه  در  به  توجه  با  که  است  ارتش  به  وابسته  از  های 

شرکت برخوردارند  هم  مالیاتی  را  معافیت  آنها  با  رقابت  توان  خصوصی  های 
 ندارند. 

نیروهای مسلح در تالش برای حمایت از افسران در برابر اقتصاد مستعد بحران  
نظامی، از سال  ترکیه و برای افزایش استقالل مالی نیروهای نظامی از دولت غیر

ها در  کنترل نظامیان بود. این گروه  های مالی ایجاد کردند که تحتگروه1960
دادند. برای نمونه صندوق  ای را به گروه افسران میها سهم عمده اقتصاد تعاونی

اویاک  مسلح  نیروهای  سال  1تعاونی  برای  1961در  اجتماعی  تأمین  هدف  با 
های نظامی شروع به کار کرد. این صندوق به یکی از بزرگترین  کارکنان نیرو

تنها مجموعههای  مجتمع اما اویاک  ای نیست که  مالی ترکیه تبدیل شده است، 
می کنترل  را  آن  ترکیه نظامیان  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  بنیاد  بلکه    2کنند 

نیروهای  نهادهایی است که  نیز یکی دیگر از  )نیروی دریای، هوایی و زمینی( 
می کنترل  را  آن  وظیفهکنند.  نظامی  نظامی  نهاد  دو  و  این  رهبری    کنترل 

 
1. Oyak 
2. The Turkish Armed Forces Support Foundation 
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به عنوان ها میهای تابعه ارتش را بر عهده دارند، این شرکتشرکت کوشند تا 
ت این  أمحل  این،  بر  عالوه  کنند.  نقش  ایفای  مسلح  نیروهای  درآمد  مین 
های اقتصادی نقش قابل توجهی نیز در کمک به بهبود وضع اقتصاد ملی  شرکت

داری  ود آن چنان با سرمایههای اقتصادی خد. نظامیان ترکیه در اثر فعالیت دارن
نمیآمیختهدر دیگر  که  بیاند  بگیرند.  توانند  فاصله  سیاست  از  یا  باشند  طرف 

ژنرالفعالیت سیاسی  و  مالی  استقالل  میزان  تنها  نه  آنها  اقتصادی  از  های  را  ها 
غیر تشکیالت  دولت  بین  تنگاتنگی  و  مستقیم  ارتباط  بلکه  داده  افزایش  نظامی 

 صنایع در ترکیه و خارج از کشور پدید آورده است. نظامی و صاحبان 
کودتای   از  بعد  ترکیه خصوصاً  سیاسی  گونه  1960ساختار  گرفته  به  شکل  ای 

نهادهای  نظامی،  و  قضایی  سیستم  چون  هم  انتصابی  نهادهای  آن  در  که  بود 
می کنترل  را  احزاب  و  توسط  سیاسی  آن  تدوین  که  اساسی  قانون  در  کردند. 

م کشور  پیشنظامیان  اساسی  قانون  دادگاه  نام  به  نهادی  شد  کرده  دیریت  بینی 
دولت زمان  هر  خطر  بود  با  را  انتصابی  نهادهای  منافع  و  ساختار  انتخابی  های 

مواجه کند، نیروهای نظامی وارد عمل شوند و نهادهای انتخابی را کنترل کنند و  
ممنوع و  از  انحالل  بیش  اتهام    20الفعالیتی  به  ارتجاعی،  فعالیتحزب  های 

قوم و  است  مارکسیستی  بوده  اقدامات  این  جمله  از  :  1389)عبدالهی،  گرایی 
123 .) 

 تکوین دولت عمیق در ترکیه 

دهه   اواسط  از  که  است  مفاهیمی  جمله  از  عمیق  ادبیات    1990دولت  وارد 
در سال   ترکیه  در  رانندگی  یک حادثه  وقوع  از  اصطالح پس  این  سیاسی شد. 

ب  1996 سوسلرلوک« که  »رسوایی  شد   1ه  مطرح  است    ,Jenkins)معروف 

2009:22). 

 
1. Suslurluk scanda 
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و  شکل بستر  برآیند  و  طوالنی  نسبتاً  روند  حاصل  عمیق  دولت  گیری 
ویژهزیرساخت )پورحسن،  های  است  ترکیه  6:  1395ای  در  عمیق  دولت   .)

ریشه در پیدایش دولت مدرن این کشور و تشکیل جمهوری ترکیه توسط کمال  
 رد. آتاترک دا

»در ترکیه دولتی پنهان و در سایه وجود دارد. این دولت در سایه همان نظامیان  
جمهور اسبق ترکیه  هستند.« این گفته بخشی از سخنان »سلیمان دمیرل« رئیس 

کشور  این  ارتش  ترکیه،  سیاسی  مسائل  کارشناسان  از  بسیاری  باور  به  است. 
خدمت آتاترک  اعتقادی  اصول  حافظ  عنوان  به  است  همواره  )گنابادی،    کرده 

1389 .) 
شفاف در درون سلسله مراتب دولت است که از  دولت عمیق ساختار قدرت غیر

شود. دولت نگهبان به تمام های میان افراد در سطوح باال حفظ میطریق تماس
می حوزه بسط  زندگی  میهای  باشد  الزم  هرگاه  و  دولت  یابد  حفظ  برای  تواند 

ها و اقدامات دولت نگهبان متناسب با دورانی است که  شیوهدست به اقدام بزند.  
حزبی. بخشی از  در آن ظهور کرده است، یعنی حفظ دولت در دوران نظام تک 

جنبش تأثیر  تحت  نگهبان  دولت  ملیایدئولوژی  قرن  های  مخفیانه  گرایانه 
نوزدهم شکل گرفته است که راه را برای حرکت سیاسی و ایدئولوژیک کلیدی  

قرن    ترکیه ملی20در  نوسازی  یعنی  پنهان  ،  لزوم  صورت  در  و  ترکیه  گرایانه 
چون نسل کشی ارامنه یا نابودی علویان کردن مقاطع تاریک تولد جمهوری، هم 

 (. 46-45: 1395)اُکتم، و کشتار کُردها هموار کردند  1930درسیم در دهه  
داشته  نقش  عمیق  دولت  تکوین  در  که  عواملی  از  برخی  به  ذیل  اشاره  در  اند 

 خواهیم کرد: 

 گیری ارتش و نفوذ آن در ساختار ترکیه مدرن تقدم شکل

نفوذ آن  همان و  دارد  اجتماعی  عمیق  ریشه  ترکیه  ارتش در  اشاره شد  طور که 
حکومت   در  دارد.  مدرن  ترکیه  تأسیس  و  جمهوری  این  پیدایش  بر  مقدم 
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اً از نیروهای نظامی  « حضور داشتند که عمومچری ها نظامیانی به نام »ینیعثمانی
می ارتش آن زمان محسوب  اُمرای  نظامی  و  به کارهای  تنها  نه  آنان  اما  شدند، 

و در کارهای  فکر می داشتند  نیز دخالت  عثمانی  اداره حکومت  بلکه در  کردند 
نظامی هم به عنوان ناظر حضور داشتند. در آغاز عصر عثمانی، به همت سپاهیان  

نی با تمسک به قوه قهریه از جنوب تا مرکز اروپا  چری بود که هژمونی عثماینی 
 (. 1389)گنابادی،   های وین پیش رفته بودگسترده و نهایتاً تا دروازه

پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی و به دنبال آن تأسیس حکومت ترکیه نوین  
م، ترکیه یکی از کشورهایی بوده که تاریخ آن همواره با حضور    1923در سال  

غیر و  در  مستقیم  ارتش  حضور  است.  خورده  رقم  سیاست  بر  نظامیان  مستقیم 
بوده   مطرح  کشور  ملی  منافع  و  کیان  حافظ  و  نگهبان  عنوان  به  همواره  ترکیه 

خیره قدرت  و  ارتش  سیاسی  استقالل  حالت  است.  آن،  پرده  پشت  کننده 
و  مقابل    فراساختاری  در  کشور  سیاسی  وحدت  حفظ  دارد.  کاریزماتیک 

سیاسی  همواره جزئی از منافع ملی مورد ادعای ارتش و    ت  های اجتماعیفشکا
 (. 254: 1380)حیدرزاده، توجیه کننده ماهیت مستقل ارتش بوده است 

 ارتش به مثابه نیرویی نوساز 

شکل عوامل  از  دیگر  ترکیه،  یکی  در  نظامیان  عمیق  دولت  تکوین  و  گیری 
ج از  بعد  کشورها  نوسازی  به  مربوط  نوسازی،  تحوالت  بود.  جهانی  دوم  نگ 

اجتماعی در دهه علوم  مقطع  1970تا  1950های  پارادایم حاکم  این  در  بود،  م 
پای نظریه لوسین  چون  هم  ایده 1پردازانی  ابزار  را  نظامی  برای نیروهای  آل 

کردند.  نوسازی جوامع در حال توسعه به ویژه در کشورهای خاورمیانه تعبیر می
سازمانی، مأموریت تعریف شده و احساسات ناسیونالیستی، نظامیان را  ظرفیت  

می تبدیل  سیاسی  توسعه  اصلی  ابزار  جوامع  به  نوسازی  نظریه  اساس  بر  کرد. 

 
1. Lucian W. Pye 
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قرار   پیشرفته  و  مدرن  جوامع  به  گذار  فرایند  در  که  هستند  جوامعی  سنتی، 
ها که  ژی آناند و نظامیان طرفدار نوسازی در این جوامع بوده و ایدئولوگرفته

شود.  ناسیونالیسم است به عنوان ایدئولوژی دگرگونی سیاسی جوامع پذیرفته می
حل معضالت جهان سوم دفاع کرده و  پای از دیکتاتوری توسعه به عنوان تنها راه

را   ارتش  و  بوده  توسعه  حال  در  کشورهای  سیاست  در  نظامیان  دخالت  مدافع 
:  1386)ازغندی،  دانست  عه انتقالی میترین و مقتدرترین نهاد در یک جاممدرن

87-84 .) 
سنگین  شکست عثمانیهای  دست  امپراطوری  از  به  منجر  که  غرب  دادن  از 
این کشورسرزمین از  وسیعی  این    های  علل  به  تعمق  در  که  گردید، سبب شد 
موضوع    ها به عامل ضعف نظامی، بیش از سایر علل توجه گردد. اینشکست

ف به  دستیابی  شد،  استراتژیکموجب  هدف  یک  به  نظامی  تکنولوژی  و    نون 
گردد یک.  تبدیل  از  تکنولوژی  و  فنون  این  به  دستیابی  برای  به  نظامیان  سو 

اعزام شدند و از سوی دیگر با ورود مستشاران نظامی خارجی    یکشورهای غرب
از   فارغ  تعامل  این  گردید.  فراهم  کشور  این  در  نوین  ارتش  تشکیل  مقدمات 

فرصت بهرهها  ایجاد  آموزشبرای  و  فنون  از  مالحظات خاص  گیری  روز،  های 
ذ برای غرب در این بخش  مالحظات، ایجاد بستر نفواین خود را داشت. از جمله 

  ثیرات غرب در رویأادعاها در ارتباط با شایعه تاز نهاد قدرت در کشور بود.  
ین امر  ا  کار آمدن آتاترک حاصل این نگاه بوده است. با این وجود تردیدی در 

از نظامیان  که  ندارد  در یپ  وجود  مهم  عوامل  و  با  یآشنا  شگامان  ترکیه  مردم  ی 
بوده مدرن  خدمت    (. 1389)آزاد،  اندجهان  برقراری  و  نوین  ارتش  تشکیل  با 

کنار   در  جامعه  بدنه  از  مهمی  بخش  بهتر  تعبیر  به  و  اجباری، سربازان  سربازی 
نظامی وظیفه  شاخصانجام  و  بهداشت  انضباط،  نظم،  با  و....  گری،  توسعه  های 

مدرن   مفاهیم  با  مردم  آشنایی  از  مهمی  بخش  تحول  این  با  عمالَ  و  شده  آشنا 
می وتحقق  ارتش  یافت.  ترکیه  در  )البته  مرزها  حفظ  کنار  در  ارتش  ظیفه 

داخلی   سرکوب  در  را  خود  نقش  دادو  بیشترین  نشان  عمومی  نظم  (  .برقراری 
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ریشه و  واحد  ملت  یک  این  ایجاد  بود.  مردم  نزد  در  دولت  مفهوم  نمودن  دار 
ب آتاترک  دوران  در  ملی أتا  پروسه  بر  افراطی  دریگراکید  اجرا  به  این  ی  آمد. 

های نیز با منافع  المللی قدرت بود، زیرا در بخشمورد حمایت محافل بین  تحول
امپرا  وارث  ترکیه  کلی  نگاه  در  داشت.  همپوشانی  که طآنان  بود  نظامی  وری 

این کشور    بزرگی خویش را بیش   عظمت و از هر چیز مدیون قدرت نظامیان 
 بود.

ج  ، هاچریینی  و  مسلمان  غازیان  دیگر  تعبیر  به  و  که  سربازان  بودند  هادگری 
های اسالمی بود. وظیفه آنان در کنار حفاظت از مرزها، گسترش قلمرو سرزمین

ی  ی هانشیب وری عثمانی جایگاه نظامیان دچار فراز و طهای مختلف امپرادوره در
ای نرسید که سبب از دور  نزول موقعیت، هیچگاه به مرحله  شد ولی این صعود و

سس ترکیه نوین نیز خود  ؤآتاترک م  ، ت گرددخارج شدن نظامیان از دور قدر
المللی موجب شد،  شرایط داخلی و بین وری بود. این گذشته و طاز سرداران امپرا 

وری به جمهوریت که طی آن  طدر تغییر و تحوالت منجر به تغییر نظام از امپرا 
بسیاری از ساختارها تغییر بنیادی نمود، نه تنها جایگاه نظامیان در دوران جدید  

س هرم  أتعضیف نگردد، بلکه حتی در قیاس با گذشته تقویت شده و آنان در ر 
نظام  قدرت قرار بگیرند. در ترکیه قدرت نظامیان با ورود این کشور به دوران  

گاه از  میالدی با نوساناتی مواجه گردید، لیکن هیچ40چند حزبی از اواخر دهه  
متعدد و    ی هاکودتاها و شبه. انجام کودتاند موقعیت اول در هرم قدرت دور نشد

به  کماکان  ترکیه  در  نظامیان  که  داد  نشان  داخلی  محافل  سوی  از  آن  پذیرش 
 (. 1389)آزاد،  عنوان حافظان جمهوریت، نقش محوری در هرم قدرت دارند

 وجود دشمن و تهدیدات آن 

تقویت و شکل از دالیل  دیگر  یکی  آنها  تهدید  تداوم  و  با دشمنان  گیری  جنگ 
دولت عمیق نظامیان در ترکیه است. در بُعد خارجی سرزمین ترکیه مورد حمله 

ها بود. وجود این تهدید خارجی، بستر و زمینه مناسبی را برای  ها و ارمنییونانی
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ها  های ناسیونالیستی فراهم کرد به خصوص آن که اختالف ترکترویج اندیشه
 . ها ریشه تاریخی هم دارد ها و ارمنیبا یونانی

ب اسالمدر  با  مبارزه  و  کُردها  با  جنگ  هم  داخلی  دشمنان  عد  عنوان  به  گرایان 
می توجیه  را  نظامیان  مداخله  کمالیستی  گفته  ایدئولوژی  که  طوری  به  کرد. 

تحلیلمی بهانهشود  مورد  در  را  نظریه  دو  ترکیه  مسائل  برای  گران  ارتش  های 
 کنند: مداخله در عرصه سیاست مطرح می 

با نزاع  از  کُرد  یکی  صیانت  و  اسالمی  بنیادگرایی  با  مبارزه  دیگری  و  ها 
توجیه  آرمان عنوان  به  نظامیان  سوی  از  همواره  عامل  دو  این  آتاترک.  های 

مناسبی برای حضور ارتش و ماندن در عرصه ساختار سیاسی قدرت بوده است  
عامل   (.121:  1389،  )عبداللهی را  کشور  این  ارتش  نیز  ترکیه  عمومی  افکار 

ضمین کننده وحدت و تمامیت ارضی، نظام جمهوری و سایر اصول کمالیستی  ت
بیمی سایه  در  ارتش  نقش  این  احزاب  داند.  میان  کشمکش  و  سیاسی  ثباتی 

 (. 1389)روا:گرا بیش از پیش تقویت شده است گرا و اسالمگرا، راستچپ

 های اقتصادی کشور  کنترل ارتش بر زیرساخت

مهم شکل ترین  از  ویژه  الزامات  مالی  منابع  بر  آن  اتکای  عمیق،  دولت  گیری 
امکان   باشد،  متکی  پارلمان  مصوب  بودجه  به  ارتش  که  هنگامی  تا  است. 

ندارد  شکل منابع  (.  8:  1395)پور حسن،  گیری دولت عمیق وجود  در خصوص 
همان ترکیه  در  ارتش  بخشمالی  در  که  در  طور  نهاد  این  شد  گفته  قبلی  های 

ها و بنیادهای گذاری داشته است و با ایجاد گروهاقتصادی نیز سرمایه  هایبخش
هم  دارد.  خود  مالی  منابع  تأمین  در  سعی  سرمایهمالی  و  شراکت  گذاری  چنین 

نیاز  های اقتصادی عالوه بر افزایش استقالل این نهاد، آنها را بیها در فعالیتآن
مع و  است  کرده  پارلمانی  مصوب  و  دولتی  بودجه  در  افیتاز  که  هم  مالی  های 

آن شرکتاختیار  سایر  رقابت  توان  شرکتهاست  با  را  ها  ارتش  نظر  زیر  های 
این شرکت از  داده است. سود حاصل  نظارت  کاهش  و  از کنترل  ها که خارج 
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دولت هستند صرف پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان و سایر مزایای در  
می ارتش  و  مسلح  نیروهای  هماختیار  به  شود.  آمده  دست  به  مالی  منافع  چنین 

اجتماعی جایگاه  تقویت  و  کارآمد  پرسنل  حفظ  و  و    -جذب  ارتش  سیاسی 
 شد. نیروهای آن می

ای را  عالوه بر این ساختارهای سیاسی و قانون اساسی ترکیه نیز اختیارات ویژه
نهادهای  سایر  بر  زیادی  کنترل  ارتش  و  است  داده  قرار  مسلح  نیروهای  برای 

پیشسیاسی   اساسی  قانون  دادگاه  و  دارد  جامعه  مدنی  که  و  است  کرده  بینی 
قضائیه را  های انتخابی منافع نهادهای انتصابی هم چون ارتش و قوههرگاه دولت

)عبدالهی،  به خطر اندازند ارتش وارد عمل شود و نهادهای انتخابی را کنترل کند  
1391  :123-122 .) 

سالعلی از  عمیق  دولت  حضور  به  رغم  گذار  و  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد  های 
چند دهه  نظام  در  رسمی  طور  به  مفهوم  این   ، سیاسی  عرصه  در  م  1990حزبی 

پشتوانه واسطه  به  و  شد  ترکیه  سیاسی  ادبیات  در  وارد  که  قانونی  و  مالی  های 
جامعه ترکیه داشت پایدار ماند و دلیل حضور خود را به عنوان نگهبان مجموع 

آن که  باصولی  ارزشها  عنوان  کردهه  معرفی  ملی  میهای  گونه  اند،  هر  و  داند 
داند  های ملی کشور و اصول کمالیستی میتهدید علیه آنها را، تهدید علیه ارزش

به دفاع از آن برابر دشمنان داخلی و خارجی میو خود را مؤظف  داند و  ها در 
کنند بر همین  یهرگونه اقدام علیه این دشمنان، حتی مداخله نظامی را توجیه م

بر جامعه و دولت تحمیل   به قیمومت  نیاز  با  را  اساس دولت عمیق وجود خود 
 کند. می

برای آن   با توجه به نوع رابطه دولت عمیق با حکومت دو قطب مثبت و منفی 
دهد در  رسمی را تشکیل میشود. قطب مثبت دولت عمیق حالت نیمهتعریف می 

غیر دولت  آن  منفی  قطب  که  یک  رسمحالی  ساختار  در  عمیق  دولت  است.  ی 
زیر در  نیمهمجموعهکشور  )رسمی،  دولت  حالت  از سه  غیرای  و  رسمی(  رسمی 

 (.,Soyler 2015:43)قرار دارد 
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تواند  یابد میهای زندگی بسط می دولت عمیق هرگاه الزم بداند به تمامی عرصه
امات آنها های کمالیستی دست به مداخله بزند و اقدبرای حفظ اصول و ارزش

متناسب با دورانی است که در آن دولت ظهور کرده است؛ یعنی حفظ دولت در  
نظام تک  دارند که  حزبی. حکومتدوران  به قدری قدرت  تنها  منتخب هم  های 

قضاییه و بوروکراسی آنها را به موضع  نگهبانان را به چالش بکشند و ارتش، قوه
می موفق  نگهبانان  هم  گاهی  و  بکشانند  با  دفاعی  را  دولتی  نهادهای  و  شوند 

اختیار می  تمایز میان دولت نگهبان و حکومت  کادرهای خاص خود در  گیرند. 
منتخب روشن نیست و انبوهی از روابط میان این دو حوزه وجود دارد. در دوره  

عقب نگهبان  دولت  است  ممکن  نسبی  قوهثبات  و  ارتش  و  کند  قضاییه  نشینی 
اساسی   قانون  الزام  طول  طبق  در  ویژه  به  بحران  دوره  در  اما  کنند  عمل 

-48: 1395)اُکتم،  شود  می  های این دو حوزه آشکارهای نظامی دوگانگیمداخله
48 .) 

گرایان حزب  از اوایل تشکیل جمهوری ترکیه تا قبل از به قدرت رسیدن اسالم
دوره یعنی  توسعه  و  و  عدالت  داشت  آن  در  ریشه  ترکیه  مدرن  دولت  که  ای 

نقش  ساخت این کشور  نظامیان  اینکه  به  توجه  با  بود که  بنیان گذاشته شده  ارها 
این ساختارمهمی را در شکل داشتند،  این ساختارها  به  نفع  دهی  به  ها و روابط 

نظامیان و به ضرر نهادهای مدنی شکل گرفت و ارتش توانست خود را به عنوان  
ینکه به دالیل مختلف  یک بازیگر سیاسی مهم در این کشور مطرح کند و ضمن ا

بخش سایر  از  را  مهمخود  که  کرده  جدا  نقش های جامعه  ایفای  آن  علت  ترین 
کشور   رسمی  عقیدتی  نظام  تنها  عنوان  به  کمالیسم  عقیدتی  مبانی  از  حفاظت 

به عنوان یک    1946باشد، حالت فرادستی هم پیدا کرد. ارتش ترکیه تا سال  می
خواه خلق قرار گرفته بود  حزب جمهوریرکن نظامی در کنار رکن سیاسی یعنی  

نظام سیاسی چند و  داد  بعد رخ  به  این سال  از  تحولی که  حزبی جایگزین  ولی 
تک زمینهنظام  شد،  شد.  حزبی  نهاد  این  بیشتر  هرچه  شدن  سیاسی  برای  ای 

نظامی سال کودتای  از  دوره پس  در  ارتش  قابل  1980استقالل  تغییر  بیانگر  م 
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باشد. هر اندازه محوریت ارتش در سیاست  سیاست می  توجهی در نفوذ ارتش در
می بحران  دچار  کشور  سیاسی  نظام  اندازه  همان  به  باشد،  این  بیشتر  و  شود 

ای  ن  تناقض در سیاست ترکیه از بدو تأسیس نظام جمهوری وجود داشته است. 
تر گردید، در قانون  عمیق  1982و    1961بحران سیاسی توسط قوانین اساسی  

جنگ  1982اساسی   مهارکننده  و  کشور  دموکراسی  ناجی  عنوان  به  ارتش  م 
سال   در  خود  کودتای  با  ارتش  که  ادعا  این  کرد.  پیدا  تقدس  حالت  داخلی 

به زمینه1980 با توجه  های موجود در فرهنگ  دموکراسی ترکیه را نجات داد، 
سیاست پذیرش  مورد  کشور  غیرسیاسی  فرهنگ  مداران  گردید.  واقع  نظامی 

این   میسیاسی  تبلیغ  طور  این  و  کشور  دولت  حافظ  عنوان  به  ارتش  که  کرد 
است برخوردار  تاریخی  مأموریت  یک  از  جمهوری  :  1380)حیدرزاده،    ارکان 

335-334 .) 

 اصالحات اردوغان در راستای کاهش نفوذ نظامیان در سیاست

گرا یعنی حزب عدالت و توسعه به عنوان یکی از  روی کار آمدن نیروهای اسالم
کمالیست اصلی  قانون  مخالفین  اصالحات  توأم شد.  نظامیان  نقش  کاهش  با  ها 

تصمیمات  در  ارتش  نفوذ  کردن  محدود  ارتش،  فرماندهان  انتخاب  اساسی، 
سیاسی و... از اقدامات اساسی اردوغان در جهت کاهش نفوذ نظامیان بود که در  

 ذیل به طور مختصر به آنها پرداخته خواهد شد: 
 رهبران میالدی 1961 از  ش ارتش در شورای امنیت ملی:محدود کردن نق

دولت خود مداخله به ملی امنیت شورای ایجاد با ترکیه نظامی  و در 
 مشورتی نهاد یک شورا این دادند. قانونی بوی  و رنگ کشور گذاریسیاست

 تشکیل جمهورریاست رئیس  به که است نظامیغیر و نظامی مقامات متشکل از

 نهاد این از نظامیان شورا،  این در نظامیانغیر عضویت وجود با دهد.می جلسه

 گوناگون هایزمینه در عمومی گزاریسیاست بر ابزاری تأثیرگذار عنوان به

 که سنگری اولین توسعه،  و عدالت حزب کارآمدن روی کنند. بامی استفاده
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 است. بوده این نهاد گردید،  تصرف ارتش قدرت  کاهش اردوغان برای توسط

 ریاست و تغییر را شورا ترکیب این 1به واسطه اختیارات قانون اساسی اردوغان

و از یک نهاد دارای قدرت خاص به نهاد مشورتی  سپرد غیرنظامی یک به را آن
 هایتوانایی از یکی از محرومیت ارتش باعث  طریق این از تبدیل کرد و

 (. 10: 1396)بصیری، است  شده آن ارزشی

 2محاکمات ارگنکون 

اقدام بعدی حزب عدالت و توسعه و اردوغان در مقابله با ارتش، متالشی کردن   
های بازنشسته، در حال خدمت  سازمان مخفی ارگنکون بود که متشکل از ژنرال

ملی بود که در سال  و  افراطی  از  صد    2008گرایان   چندین شامل نفر؛بیش 

جرم  به بودند  امنیت شورای سابق رئیس و حزبی مقامات ارتش،  ژنرال
 سازمان  این  شدند. محاکمه  و دستگیر سازمان این در  عضویت و  همکاری

 براندازی حکومت حزب عدالت و توسعه بود. در پرونده ارگنکون که درصدد

 دست اردوغان شدند آن  در دولت علیه کودتا  به  متهم نظامیان از بسیاری

 در و کند دادگاهی و را برکنار مهم هایژنرال از تعدادی تا  کرد پیدا بازتری

این  اما (11: 1396)بصیری،  دهد کاهش بهانه همین به نیز را ارتش نقش نهایت
 آورد  را به وجود خواه خلق و حرکت ملیاحزاب جمهوری مخالفت ها، رویزیاده

ها   ترکیه  سیاسی عرصه  در ارتش جدی  آفرینینقش خواهان  که آن  بودند، 
توسط   که  است  شده  واقع  پذیر  آسیب  منطقه  یک  در  ترکیه  که  بودند  معتقد 
دشمنان داخلی و خارجی محاصره شده و به همین دلیل ارتش برای تأمین امنیت  

ای داشته باشد که توسط ژئوپلیتیک منحصر به فرد  ترکیه باید نقش بسیار ویژه
 مساله شکالت امنیتی همانند  م.  Ozkan, 2011))این کشور تعریف شده است  

 
وزیر مؤظف به اتخاذ تدابیر نظارتی و اصالحی در رابطه بتا مطابقتت قانون اساسی ترکیه نخست  112طبق ماده    .1

 باشد.اقدامات وزیران با قانون اساسی و قوانین عادی می
2. Ergenekon 
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با پکرد جنگ  و  قبرس،  کها  یونان،  با  اختالفات  خارجی  عرصه  در  یا  و  ک 
اشغال نظامی و جنگ عراق نیاز این کشور به داشتن ارتشی قدرتمند را توجیه  

 کند. می
با چالشحزب عدالت و توسعه در طی آن سال های زیادی از سوی ارتش،  ها 

رو بود. نگاه به ساختار  بهطور خاص دادگاه قانون اساسی روسیستم قضایی و به  
پارتی نشان از آن داشت  های حکمرانی آکامنیتی ترکیه در طول سال   -سیاسی

می خطر  احساس  ارتش  ناحیه  از  طور جدی  به  اردوغان  کودتای که  از  و  کرد 
ی  سیاس  -ترسید و اقدام به تسویه حساب عناصر مختلف امنیتی دوباره ارتش می

ها به  کمالیست  2010تا    2007های  کرد. در سالدر سطح ارتش و نظامیان می
ای کردند که  های گستردهخاطر از دست دادن قدرت و کاهش نقش خود تالش

تمام  وجود  با  عمیق  دولت  و  ارتش  کنند،  احیا  را  خود  رفته  دست  از  نقش 
زدن  در صدد ضربههای قانونی  ای که در گذشته داشتند و به واسطه پشتوانهسلطه

پارتی دریافتند که باید اقدامات  پارتی بودند و به همین دلیل رهبران آکبه آک
انجام دهند و از این قاطعانه برابر این موانع  به اصالح قانون اساسی  تری در  رو 

کنند  محدود  را  نظامیان  اختیارات  دامنه  قانونی  شکل  به  تا  ورزیدند    مبادرت 
Smith,2016) .) 

 اصالح قانون اساسی  پرسیهمه

سال   تا  ترکیه  اساسی  کودتای    2010قانون  طرفداران  1980میراث  و  م 
چنان سایه سنگین نظامیان در اداره کشور حس  کمالیسم بود و بر اساس آن هم

های مختلف نظامیان را برای کودتا که دولت اردوغان نقشهشد. پس از اینمی
ارگنکون را منحل قانون   خنثی کرد و سازمان مخفی  کرد، دریافت که اصالح 

و   دارد  خوبی  مردمی  پشتوانه  توسعه  و  عدالت  حزب  که  وضعیتی  در  اساسی 
کم   جهت  در  قاطع  اقدام  و  حیاتی  نیاز  یک  بود  موقعیت ضعف  در  هم  ارتش 

 کردن نقش نظامیان در امور سیاسی است.  
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سال  همه در  اساسی  قانون  اصالحی  مواد  مردم    2010پرسی  توسط  و  برگزار 
اساس آن موادی که در خصوص موقعیت برتر نظامیان و نیروهای ائید شد و برت

مهم جمله  از  شد.  اصالح  بود  میمسلح  اصالحی  مواد  زیر  ترین  موارد  به  توان 
 اشاره کرد: 

سال   در  که  اساسی  اینکه    1982قانون  دلیل  به  شد  تصویب  کودتا  از  بعد  و 
ای را برای نظامیان و کودتاچیان ویژهتوسط نظامیان تدوین شده بود اختیارات  
اساسی   قانون  طبق  بود؛  گرفته  نظر  کودتا  1982در  در  که  کسانی   ،1980  

و دادگاهی شوند و مصونیت قضایی داشتند.  دخالت داشتند نمی توانند محاکمه 
ای که به  حذف شد، ماده  2010این ماده در جریان اصالحات قانون اساسی سال  

شود و این ماده فضا  نظامی مربوط مییان در محاکم غیرممنوعیت محاکمه نظام
را برای کاهش قدرت نظامیان مساعد کرد. ماده دیگر در نظام سیاسی ترکیه تا  
پیش از این دولت نقشی در انتخاب قضات نداشت که این ماده هم اصالح شد و  
انتخاب قضات از دست نیروهای مسلح خارج شد. بر اساس اصالحات صورت  

نظامی بیشتر شد و پارلمان  های غیرگویی نظامیان کشور در دادگاهپاسخ  گرفته
مصونیت   چنین  هم  داشت.  خواهد  قضات  انتخاب  در  بیشتری  قدرت  ترکیه 

)به نقل از قانون قضایی کودتاچیان حذف شد و مشروعیت کودتا را از بین برد  
 (.  2010اساسی ترکیه قبل و بعد از اصالحات  

ماده   اساسی:  قانو  35اصالح  ماده  ن  داخلی    35مطابق  سرویس  اساسی  قانون 
اساس   بر  ترکیه  جمهوری  خاک  از  حفاظت  و  »مسئولیت  ارتش  وظیفه  ترکیه 
جمهوری در قانون اساسی از وظایف نیروهای مسلح کشور عنوان شد« و ارتش  
اجازه   ارتش  اصل  این  طبق  بر  شد،  معرفی  کمالیستی  اصول  نگهبان  عنوان  به 

نیاز و یا به هنگام به خطر افتادن این اصول مداخله کند. اما   داشت تا در صورت 
که   را  قانون  این  توسعه  و  عدالت  حزب  پیشنهاد  اساس  بر  ترکیه  پارلمان 

اند، اصالح کرد تا  نیروهای مسلح بارها به آن استناد کرده و دست به کودتا زده
اصالحیه  های نفوذ ارتش در سیاست محدود شود و به موجب  یکی دیگر از راه
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این ماده به این صورت تغییر یافت که »مسئولیت حفاظت از خاک ترکیه علیه  
مسلح،  نیروهای  بازدارندگی  قدرت  تقویت  داخلی،  و  خارجی  تهدید  و  خطر 

می مشخص  کشور  پارلمان  آنچه  اساس  بر  خارج  در  مأموریت  و  انجام  کند 
بین صلح  از  ترکیه  حمایت  در  مسلح  نیروهای  وظایف  از  شمار  المللی  به 

ماده  می طبق  از    117رود.«  مسلح  نیروهای  کل  فرماندهی  اساسی  قانون 
جمهور به جا  موجودیت معنوی مجلس غیرقابل انفکاک است و از جانب رئیس

نیروهای آورده می آمادگی  و  ملی  امنیت  برقراری  قبال  شود. هیات وزیران در 
ستاد مشترک،  مسلح در دفاع از وطن در مقابل مجلس مسئول هستند، رئیس  

فرمانده نیروهای مسلح بوده و در زمان جنگ وظایف فرماندهی کل را از جانب  
جمهور بر عهده دارد. رئیس ستاد مشترک بنابر پیشنهاد هیأت وزیران، از  رئیس 

شود، وظایف و اختیارات وی توسط قانون معین  جمهور تعیین می جانب رئیس
باشد  وزیر مسئول میمقابل نخستشود و در قبال وظایف و اختیاراتش در  می

ترکیه،  ) اساسی  بر  (.  71:  2011قانون  کنترل  بر  عالوه  ماده  این  اصالح  با 
شان با تقویت و توانمند  فرماندهان ارتش و مسئول بودن آنها در قبال اقدامات

نظامی برای محاکمه فرماندهان ارتش و تبعیت محاکم نظامی  کردن محاکم غیر
عموم جزای  قوانین  آکاز  پاسخی،  برای  را  مهمی  گام  در  پارتی  ارتش  گویی 

 (. 12:  1396)بصیری،   نظامیان برداشتبرابر غیر

 جمعی فرماندهان ارتش استعفا دسته
قدرت  صحنه  آخرین  در  در  توسعه  و  عدالت  حزب  با  ارتش  تقابل  و  نمایی 

فرماندهان ، ایشیک کوشانر رئیس ستاد نیروهای مسلح به همراه  2011جوالی  
ای از افراد  نیروی زمینی، هوایی و دریایی ارتش در اعتراض به دستگیری عده

علیه حکومت آکعالی توطئه  به جرم  ارتش  مهمرتبه  دادند.  استعفا  ترین  پارتی 
دلیل استعفا و مناقشه بین نظامیان و دولت، دستگیری افسران ارشد ارتش بود  

تو در  بود  شده  مشخص  بازجویی  از  پس  حکومت  طئهکه  براندازی  برای  چینی 
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اند. این استعفا گام مهمی در تاریخ سیاسی ترکیه بود؛ چرا  اردوغان دست داشته
که برای اولین بار نظامیان به جای آنکه بخواهند از راه کودتا قدرت سیاسی را  

ها سعی داشتند با  دیدند که استعفا دهند. ژنرالبه دست گیرند خود را ناچار می
ام خود مانع بازداشت و محاکمه افسران متهم در پرونده ارگنکون و نیز  این اقد

پارتی طراحی شده بود، شوند. اما بر خالف محاسبات  پتک آهنین که علیه آک
آمیز علیه خود را  پ با مدیریت درست بحران توانست فضای تهدیدارتش، آک

تبدیل کرده  به فرصت مناسبی برای سازماندهی مجدد ساختار فرماندهی ارتش  
گُل   عبداهلل  استعفا،  از  بعد  بالفاصله  بزند.  رقم  کشور  در  را  عظیمی  تحول  و 

ریاست  رئیس  کفیل  به  را  اوزل  نجدت  ژنرال  و  پذیرفت  را  آن  ترکیه  جمهور 
فرمانده هم  ادامه  در  و  کرد  منصوب  ارتش  سهفرماندهی  نیروهای  را  هان  گانه 

ن بار در تاریخ ترکیه دولت  برای نخستی .(Aljazeera ,2011) منصوب کردند 
به شکل واقعی در انتخاب فرماندهان ارتش نقش داشت؛ چرا که طبق اصالحیه  

دولت ترکیه حق انتخاب فرماندهان ارتش را    2010پرسی  قانون اساسی در همه
فرماندهان را از   انتخاب  تاریخ سیاسی ترکیه ارتش همواره  اما در طول  داشت 

تصمیم  خود  میدرون  می  کرد گیری  تحمیل  دولت  بر  را  خود  نظر  کرد  و 
(2011,Today’s zaman .) 

تحلیل کوک  خارجی استیون  روابط  شورای  این  آمریکا  گر  خصوص  در   ،
جمعی گفت: »این اقدام نظامیان نشانگر آن است که راه دیگری  استعفای دسته

  ها باقی نمانده است. از سوی دیگر، آرایی که در این چند سال مردم به برای آن
اند نشانگر این است که مردم دیگر تمایلی به حضور  حزب عدالت و توسعه داده

ندارند.« هم از ستوننظامیان در قدرت  آیدی آسباک،  ی نویسان روزنامهچنین 
ملیّت ترکیه، در ستون یادداشت خود نوشت: »به طور نمادین این پایان حضور  

اند و این حرکت  فلج شدهها از نظر سیاسی  نظامیان ترکیه در قدرت است. آن
 .« نمادین به این معنا بود که سرانجام نظامیان در این کشور شکست خوردند

بول، در یادداشتی عنوان کرد: »این جزیی  نچنگیز آکتار، از اساتید دانشگاه استا
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برای همیشه    ،از فرآیند گسترش دموکراسی درکشور است بار و  نظامیان یک 
 «.های خود باز گردند و از دولت منتخب اطاعت کنندبایستی به سربازخانه
ترکیه در  که  افتاد    تحولی  عمیق  اتفاق  و میبود،  تحولی  اردوغان  گفت  توان 

ی سنگین نظامیان را از باالی سر  ها توانستند سایهحزب حاکم وی پس از سال
ز تسلط مطلق ایدئولوژی کمالیستی آرام آرام رها شده  ارتش ا   کنار بزنند.   خود

 د. گردو به جای وفاداری به کمالیسم، وفاداری به کشور حاکم می

 بازسازی دوباره دولت عمیق  

های مکانیسم عِلّی و ردیابی فرایند دولت عمیق ترکیه در نتیجه  بر اساس مؤلفه
از شکست تاریخی که پس  علّیت  عثمانیک  امپراطوری  آغاز شد ظهور  های  ی 

های جدید در هنگام تأسیس جمهوری ترکیه جایگاه  کرد و در زمان تأسیس نهاد
سال طی  در  و  کرد  باز  ترکیه  سیاسی  ساختار  در  را  مرگ  خود  از  بعد  های 

حزبی در ترکیه  گیری نظام چندحزبی کمالیستی و شکلآتاترک، پایان نظام تک 
  1980و خصوصاً بعد از کودتای    70،  60های  جایگاه خود را باز کرد. در دهه

»جیمز   نظر  طبق  کرد.  مستحکم  کشور  این  سیاسی  ساختار  در  را  خود  جایگاه 
مؤلفه  » شکلماهونی  در  مسیر  به  وابسته  تحلیلی  در  های  عمیق  دولت  گیری 

های  ترکیه به شرح زیر است: مرحله اول شرایط تاریخی و سیاسی که بر گزینه
بازیگرا فعالیت  برای  میموجود  تأثیر  وان  تحرک  به  را  آنها  و  دارد.  میگذارد 

دهد که یک فرصت تاریخی برای فعالیت  مرحله دوم نقطه بحرانی زمانی رخ می
آید. در مرحله سوم به واسطه موقعیت و فرصت پیش آمده،  بازیگران پیش می

مینهاد خلق  جدید  زمان های  طول  در  ساختاری  پایداری  علت  به  که  شوند 
م سوی  ی بازتولید  از  نهادها  این  به  نسبت  واکنش  در  چهارم  مرحله  در  شوند. 

می مداخله  بازیگران  ساختاری  دیگر  پایداری  چالش  با  کنونی  نهادهای  و  شود 
شوند و در مرحله آخر ماندن ساختار قبلی بستگی به چگونگی حل و  مواجه می

 ( دارد  متفاوت،  اهداف  با  مختلف  بازیگران  بین  مداخالت   ,Soylerفصل 
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195-2015: 193.) 
دهد که دولت عمیق به دنبال بازسازی نشان می  2013های  تحوالت بعد از سال

از مهم  مسالهخود است.   به عنوان یکی  امنیتی ترکیه که  کردستان  ترین مسائل 
دوباره در عرصه سیاسی این کشور برجسته شده و منازعات بین دو طرف شدت  

بست رسیدن مذاکرات با  سو بعد از به بنهای اخیر  از یک  گرفته است. در سال
های جنوب شرق کشور  ک که منجر به بدتر شدن محیط امنیتی در استانکپ

باعث شد درگیری با پشد و  از سوی  کهای مسلحانه  آغاز شود و  ک مجدداً 
پارتی و متحدان سابق آنها در جنبش گولن که دشمن دیگر نزاع میان دولت آک

آک و  ارتش  و  پارمشترک  دولت  بین  ائتالف  یک  ایجاد  به  نیز  است  شده  تی 
ها مایل به محدود کردن نفوذ ارتش کمک کرده است. هم اردوغان و هم ژنرال

اندیشه و  گولن  همحامیان  و  سیاسی  نظام  و  جامعه  در  او  سرکوب  های  چنین 
 ها هستند. ک و کُردکنیروهای پ

های نزدیکی هر چه  زمینهاین عوامل در کنار تحوالت نظامی ترکیه در سوریه  
پارتی را فراهم کرده است تا به مبارزه با دشمنان  بیشتر بین ارتش و دولت آک

هم  بپردازند.  سرمایهمشترک  آکگذاریچنین  دولت  صنعت  های  در  پارتی 
ژنرال توسط  کشور  و دفاعی  مسلح  نیروهای  ارتقا  منتظر  مشتاقانه  که  هایی 

ل روبه رو شد، بنابراین تغییرات در روابط  صنایع دفاعی کشور هستند با استقبا
سازی سیاسی  شروع شد بیشتر در مورد نظامی  2002نظامی که از سال    -مدنی

بود تا غیرنظامی کردن روابط مدنی. اصالحات اردوغان تأثیرات سیاسی و نفوذ  
دولت و  داد  کاهش  زیادی  میزان  به  را  مسلح  انتخابی  نیروهای  های 

چنان نفوذ  ینه استقالل ارتش ایجاد کردند اما ارتش هم هایی را در زممحدودیت
های سیاسی در حوزه دفاعی و امنیتی حفظ  گیریقابل مالحظه خود را در تصمیم

کند؛ به  کرده است و هنگام اداره پرسنل، تخصیص بودجه و... مستقالنه عمل می
ته  عبارت دیگر ارتش به طور کامل تحت کنترل و نظارت غیرنظامی قرار نگرف

نظامی،   مداخله  صورت  در  محبوبیت  کاهش  نظیر  عواملی  توجه  با  اما  است. 
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های دموکراسی را رعایت کند و به  کند اولویتفشارهای خارجی و ... سعی می
هم امنیتی  مسائل  مورد  در  اما  بگذارد،  احترام  مردم  را  نظر  خود  دیدگاه  چنان 

 (.Hougom,2016کند )مشخص می

 تحلیل تبیینی

آفرینی دولت  بخش به روش تکنیک ردیابی فرایند الگوی تکوین و نقشدر این 
 عمیق نظامیان در ترکیه توضیح داده خواهد شد: 

 ظهور ارتش ترکیه به عنوان نیرویی نوساز در اواخر دوره امپراطوری عثمانی.  .1
فروپاشی امپراطوری عثمانی، تشکیل جنبش دفاع از حقوق و برعهده گرفتن    .2

 ترکیه توسط ارتش.  جنگ استقالل
باالی اداری توسط کادرهای جمهوری    .3 انقالب از  تأسیس جمهوری ترکیه و 

 وابسته به ارتش. 
به صورت مستقیم و انجام کودتا برای    1960ورود به عرصه سیاسی در سال    .4

 حفاظت از اصول کمالیستی. 
کودتاهای    .5 واسطه  1980و  1971انجام  به  سیاسی  عرصه  بر  کنترل شدید  و 

ای که با تدوین قانون اساسی توسط نظامیان، به آنها داده شد  اختیارات گسترده
 گیری دولت عمیق. و شکل

در دست گرفتن شرکت  ورود  .6 و  اقتصادی  بخش  به  و  نظامیان  تولیدی  های 
 تجاری کشور و قدرتمند شدن دولت عمیق. 

دهه  .7 )پ  80طی  کردستان  کارگران  حزب  تأسیس  با  سو  یک  و کاز  ک( 
، جنگ ارتش علیه  90ترورهایی که عوامل دولت عمیق انجام دادند و در دهه  

اصال با  دیگر  سوی  از  و  گرفت  باال  عرصه  کردها  در  اوزال  تورگت  که  حاتی 
اسالم فعالیت  برای  داد شرایط  انجام  اقتصادی  و  مهیا سیاسی  در کشور  گرایان 

الدین اربکان پست  گرایان به رهبری نجماسالم  1996شد و باعث شد در سال  
اما ارتش یک سال بعد او را وادار به استعفا  نخست وزیری را به دست آورند، 
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و   تهدید  این  که  پستکرد  کودتای  به  اربکان  شد  استعفا  مشهور  ارتش  مدرن 
 ودوباره قدرت به دست ارتش افتاد. 

سال    .8 در  استانبول  در  سوسلرلوک  حادثه  وقوع  عوامل    1996با  توسط  که 
ادبیات سیاسی ترکیه   انجام شده شده بود، این اصطالح رسماً وارد  دولت عمیق 

 شد. 
سالبحران  .9 اقتصادی  و  سیاسی  دهه  های  آخر  نظامیان    90های  توان  عدم  و 

بحران این  حل  سال  برای  زودهنگام  انتخابات  در  شد  باعث  دوباره    2002ها 
اسالم و نیروهای  توسعه  و  عدالت  حزب  گرفتن  قدرت  برسند.  قدرت  به  گرا 

چند   طی  اردوغان  و  شد  سیاسی  امور  در  نظامیان  نقش  کاهش  سبب  اردوغان 
تار شورای امنیت ملی، خنثی کردن کودتاهای  سال با اصالح قانون اساسی، ساخ

بالیوز و ...توانست نفوذ ارتش و نظامیان را در امور سیاسی مسدود   ارگنکون، 
 کند. 
سیاست  .10 اصالحتوقف  اقتدارگرایانه های  رویکرد  شروع  و  اردوغان  طلبانه 

شکاف احیای  و  دوباره  منازعات  بروز  سبب  خود،  قدرت  تثبیت  از  های بعد 
دیگر  اجتماعی   طرف  از  و  شد  شروع  دوباره  کردها  با  جنگ  آن  طی  که  شد 

اختالفات اردوغان با متحد سابق سیاسی خود در جنبش گولن سبب تنش بین  
 دو طرف شد که این دو گروه دشمن ارتش و نظامیان هم بودند. 

در حوزه خارجی تحوالت بعد از بهار عربی خصوصاً در سوریه، ترکیه را به    .11
 های درگیر در منازعات این کشور تبدیل کرد. یکی از طرف 

عوامل فوق باعث شد که اردوغان برای مقابله و جنگ با دشمنان در داخل    .12
 و خارج کشور به ارتش نیاز پیدا کند. 

از    .13 را  خود  قانونی  اختیارات  اردوغان  اصالحات  واسطه  به  که  هم  ارتش 
ابله با این دشمنان مشترک پارتی به مقدست داده بود تمایل داشت درکنار آک

ک و هم چنین جنگ در سوریه به کمک اردوغان  کبپردازد و در جنگ با پ
 پارتی به ائتالف رسیدند. آمد و برای جنگیدن به دشمنان مشترک با آک
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نقش  .14 و  دوباره  ائتالف  سرکوب این  برای  اردوغان  کنار  در  ارتش  آفرینی 
حضور دوباره دولت عمیق نظامیان در  تواند شرایط را برای  دشمنان مشترک می

 عرصه سیاسی ترکیه مهیا کند. 

 
 آفرینی دولت عمیق در ترکیه الگوی تکوین و نقش . 1نمودار

 گیرینتیجه

های در مجموع با توجه به اشکاالت قانون اساسی، عرف سیاسی کشور، پشتوانه
محدود کردن ارتش و نظامیان  اقتصادی قوی و وجود مسائل امنیتی در ترکیه  

نوشته  قانون  یک  حالت  از  اساسی  قانون  نیست؛ چرا که الزم است  کار آسانی 
تفوق  که  اساسی  قانون  و  شود  خارج  آنها  برای  و  نظامیان  دست  به  شده 

نهاد بر  را  مدنی  تدوین  غیرنظامیان و جامعه  برتری دهد،  و  نظامی تضمین  های 
وا به  ارتش  این صورت  غیر  در  پشتوانهشود،  هر سطه  قانونی  و  اقتصادی  های 

نمودار زیر چرخه   امور سیاسی خواهد زد.  در  مداخله  به  بداند دست  زمان الزم 
 دهد: تحول در سیاست داخلی و چگونگی مداخالت ارتش را نشان می
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 چرخه تحول در سیاست داخلی .1شکل 

 ترکیه با تکیه بر اقدامات ارتش

حضور نظامیان و ارتش در عرصه قدرت سیاسی ترکیه  طبق نمودار فوق نفوذ و  
قدرت   واسطه  به  طرف  یک  از  نظامیان  حضور  است.  انکار  غیرقابل  و  آشکار 

نظامی فرهنگ  سلطه  واسطه  به  دیگر  سوی  از  و  ارتش  نهاد  و  اقتصادی  گری 
جنگ با دشمنان ملت تُرک بود که از سوی فرهنگ سیاسی جامعه ترکیه مورد  

گرفته   قرار  و  پذیرش  ثبات  برای  سیاسی  قدرت  رأس  در  آنها  حضور  و  است 
می تلقی  مهم  کشور  زمان  استقالل  از  سیاسی  قدرت  در  ارتش  حضور  شود. 

سال   در  ترکیه  جمهوری  صورت  1923تأسیس  به  آتاترک  زمان  در  و 
سال   در  جهانی  دوم  جنگ  از  بعد  چند  هر  بود،  سال    1945غیرمستقیم  تا 

می 1960 دخالت  سیاسی  امور  کودتای    کرد،در  با  مستقیم    1960اما  طور  به 

حاکمیت ارتش و انحصار 

قدرت سیاسی

فشار عوامل خارجی و داخلی 
برای کاهش نقش نظامیان و 

مشارکت غیر نظامیان

مشارکت غیر نظامیان در امور 
سیاسی و برگزاری انتخابات

پیروزی غیرنظامیان در 
انتخابات و در دست گرفتن 

قدرت سیاسی

دخالت نظامیان، کودتا و 
های منتخببرکناری دولت
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وارد فرایند قدرت سیاسی شد و حکومت منتخب وقت را کنار گذاشت و یک  
سال   در  را  کار  این  و  کرد  حاکم  برکشور  را  نظامی  و  1980،  1971رژیم 

 هم تکرار کرد.  1997
ایجاد  داخلی و خارجی در راستای  با فشار عوامل  از کودتا  بار پس  هر  ارتش 

شد و برای این که  کاهش نقش نظامیان در امور سیاسی مواجه می  دموکراسی و
کرد،  مشروعیت خود را در جامعه از دست ندهد اقدام به برگزاری انتخابات می

می دخالت  هم  انتخابات  در  که  به  هرچند  وابسته  نیروهای  داشت  سعی  و  کرد 
ها نظامیشد و غیرنظامیان پیروز شوند. اما حکومت از دست نظامیان خارج می

رسیدند. بعد از در دست گرفتن قدرت و تشکیل دولت، ارتش در  به قدرت می
می مداخله  قوانین  محدودیتتصویب  تعیین  به  اقدام  و  و چارچوبکرد  های ها 

می کردن،  حکومت  برای  شده  این  تعیین  منتخب  دولت  که  در صورتی  و  کرد 
... را  کمونیستی، اسالمهای  ها اعم از فعالیتها و محدودیتچارچوب گرایی و 

کرد با تهدید، دخالت و در نهایت با کودتای ارتش از عرصه قدرت  رعایت نمی
می گذاشته  دست  کنار  در  را  سیاسی  قدرت  و  حاکمیت  دوباره  ارتش  و  شدند 

نمیمی خود  اهداف  و  نتایج  به  که  زمانی  تا  و  مسند  گرفت  بر  نظامیان  رسیدند 
 قدرت سیاسی بودند. 

های  های سیاسی در ترکیه و شکاف تر شدن بحران ابل درک نیست که با عمیق غیرق 
با در نظر گرفتن این نکته که دولت آک  پارتی قادر به  اجتماعی که وجود دارد و 

ها نیست، دولت عمیق به پشتیبانی ارتش  ها و بحران گویی و حل این شکاف پاسخ 
ر مجموع ارتش و نظامیان قائل  دوباره تصمیم به دخالت در عرصه سیاسی بگیرد. د 

در   حرکت  و  هستند  نظامی  نهادهای  سوی  از  شده  هدایت  دموکراسی  یک  به 
به مثابه تهدید علیه آرمان  ها و اصول کمالیستی و توجیهی  چارچوبی غیر از آن را 
و مداخله   دانند های منتخب، می برای مداخله در امور سیاسی و کنار زدن حکومت 

که دوباره بتوانند به یک بازیگر فعال در عرصه  و پتانسیل این خواهند کرد و ظرفیت  
 اند. قدرت سیاسی تبدیل شوند را حفظ کرده 
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