
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ جوالی ٢٢

  

 »!گردن خيانتکاران را خواھد زد«تھديد کرد که » رجب طيب اردوخان«

 مقدمه 

توان گفت نقطه  سال پس از آن می آن وجود دارد، اکنون يک که پيرامون ئیکودتای نافرجام ترکيه با ھمه اما و اگرھا

 و ئیچرا که اين ماجرای به شدت پرابھام و ناروشن، يک فرصت طال. عطفی در تاريخ معاصر سياسی ترکيه است

 و حزبش فراھم کرد تا او با سرکوب ھمه جانبه مخالفين اردوخانپذيری را برای  سابقه و در عين حال، توجيه بی

ک، روياھای بلندپروازانه سياسی خود را، حتی .ک.ويژه سرکوب وحشيانه مردم کرد و پ نی و غيرپارلمانی، بهپارلما

  .مدت ھم باشد، متحقق کند کوتاه

ھای  گرفتن مناطقی در شھر دست ھای ارتش ترکيه در اقدامی ناگھانی با به  بخشی از نيرو،٢٠١۶ ژانويه ١۵نيمه شب 

اما ! است  سقوط کرده اردوخاناند و دولت رجب طيب   را در اين کشور به دست گرفتهترکيه اعالم کردند که قدرت

ھا، کودتاگران بازداشت و شکست رسمی کودتا   و حضور گسترده طرفداران او در خياباناردوخانخيلی زود با پيام 

و ھيچ نھاد دولتی نيز تسخير از مقامات سياسی دستگير نشدند جالب است که در اين کودتا، حتی يک نفر ھم . اعالم شد

  . نشد

 ٢٠١۶ جوالیدھی اين کودتا در تاريخ پانزدھم  را به سازمان» هللا گولن فتح« آن و رھبر» جنبش گولن«مقامات ترکيه 

  . مجروح برجای گذاشت٢٢٠٠ کشته و حدود ٢۴٩متھم کردند و مدعی شدند اين کودتا، 

چنين ھمه مخالفين  هللا گولن بودند و ھم كی به جنبش فتحيا نزديمراھی ھ ای از سركوب افرادی كه مظنون به موج گسترده

ش از ھفت ھزار نفر از ين اقدام، بيتر طوری که در تازه به. ن امروز ھم ادامه دارديسياسی دولت آغاز شد كه تا ھم

گذرد،  ر ترکيه میشود در يک سالی که از کودتا د گفته می. ان و كارمندان دولت از مشاغل خود اخراج شدندمأمور

  .اند  نفر از کار خود اخراج شده١٤٨ ھزار و ١٣٨ نفر بازداشت و بيش از ٩٢٧ ھزار و ٥٥حدود 

ب کرده، بلكه ھميشه ين موضوع در حالی است كه فتح هللا گولن نه تنھا دست داشتن خود در كودتای نافرجام را تكذيا

گولن، رھبر جنبش . اسی خود بوده استي حذف مخالفان س برای قبضه قدرت واردوخانعنوان كرده كه كودتا نقشه 

 زندگی امريکاو گولن پانزده سال است که در ايالت پنسلوانيای .  بوداردوخانخدمت زمانی متحد نزديک رجب طيب 

  .کند می
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ه شکست  بود که بئی کودتای نظامی را به خود ديده و کودتای سال گذشته نخستين کودتا۵ترکيه در پنجاه سال گذشته، 

قدر سريع رخ داد که به سوژه طنز کاربران اجتماعی تبديل شد و حتی بسياری بر اين  انجاميد؛ شکست کودتاگران آن

  . استاردوخانده پشت پرده آن، خود دولت  کنند که عامل اصلی کودتا و سازمان گمانه، ھنوز پافشاری می

ھا چه بود، با نگاھی به تحوالت ترکيه  سانی بودند و اھداف آنکه کودتاگران دقيقا چه ک نظر از اين به اين ترتبب، صرف

  .در يک سال پس از کودتا در اين واقعيت شکی نيست که کودتای نافرجام نقطه عطفی در تاريخ سياسی ترکيه است

  

 

  ٢٠١٦ جوالی ١٥گرد کودتای  سال

گرد  اسمی به مناسبت نخستين سالدر مر، ١٣٩۶ر ي ت٢٣جمعه جمھور مستبد ترکيه، روز  سئي راردوخانرجب طيب 

چنين اراده  کار، شجاعت و مقاومت و ھم ھا ھزار تن از طرفداران خود پشت  خطاب به دهجوالی، ١۵کودتای نافرجام 

  .را ستود» کودتاچيان«در برابر » دموکراسی«آنان برای دفاع از 

و » برای انجام کودتا و نه آخرين آن خواھد بودنه اولين تالش  «جوالی ١۵چنين ھشدار داد که کودتای نافرجام  او، ھم

  .ھای تروريستی برای تضعيف اين کشور دست به کار خواھند شد به ملت ترکيه ھشدار داد که گروه

  ».کاران را خواھد زد گردن خيانت«، در عين حال تھديد کرد که اردوخانرجب طيب 

در ترکيه و کودتاچيان، ادعا کرد بعد  حقوق بشر در حمايت از ئی و کشورھای اروپاالمان با انتقاد از اظھارات اردوخان

ھا  در ھمان ابتدا، وقتی دادگاه.. .ھای غربی قرار گرفتند دردی دولت که کودتاچيان مردم را کشتند، مورد ھم از آن

  .سوزاندند ھا دل می ھا برای آن کردند، غربی يان را بررسی میھای کودتاچ پرونده

 و -ترين حزب اپوزيسيون پارلمانی   بزرگ-» جمھوری خلق«رھبر حزب » کمال قليچداراوغلو«چنين  ، ھماردوخان

  .ھا متھم کرد داری از تروريست حزبش را به حمايت و جانب

ما سيستم حقوق بشری را برای خودمان طراحی کرديم که بسيار «: در اروپا گفت حقوق بشر او با انتقاد از وضعيت

اشاره او به ( ».سوخت و می شده بود ويرانه) آن شھر(زمانی که در ھامبورگ بوديم، . اش در اروپاست بھتر از مشابه

  )داری عليه آن است مايه در ھامبورگ و تظاھرات عظيم نيروھای ضدسر٢٠نشست اخير جی 

  .در شمال سوريه را موفق توصيف کرد» سپر فرات«عالوه، عمليات تجاوزکارانه  س جمھور ترکيه بهئير
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گرد کودتا برای در تنگنا قرار دادن دشمنان و   از سالاردوخان: سلطان آنکارا«ای با عنوان  روزنامه تايمز در مقاله

گرد کودتا برای گردھم آوردن طرفدارانش در اطراف   از سالاردوخان: ... است، آورده »حمايت از قدرتش بھره برد

ھای  رانی خود موج بازداشت که جان دادند، ايجاد کند و در سخن» ئیشھدا«خودش بھره برد تا يک اسطوره سياسی از 

  .سال گذشته را توجيه و حاميان کودتا را تھديد کند

ھای غربی آن   که ھيچ يک از دولت-  ئیعت افرادی که برای مقابله با کودتاکسی در شجا: روزنامه تايمز تصريح کرد

 از تالش برای کودتا به اردوخان شکی ندارد اما نگرانی غرب و بسياری در ترکيه حقيقتا آن است که - نکردندتأئيدرا 

 .منظور حمله به مخالفان و رقبای سياسی خود استفاده کرد

رفتار وسواسی .  ھزار نفر در ترکيه دستگير يا از کار برکنار شدند١٥٠ گذشته، نوشته اين روزنامه، در سال به

 .ترين وفادارانش کاھش داد طور منظم مقبوليت او را در بين ھمگان به جز نزديک  در سال گذشته بهاردوخان

يک رھبر سياسی، دشواری واقعی پيش روی غرب، تعامل با مردی است که خود را به جای : روزنامه تايمز افزوده که

 .داند يک سلطان می

  

  جنبش گولن

است، واعظ و » هللا گولن فتح«ھای اوليه کودتا اعالم کرد که طراح اصلی اين کودتا   از ھمان ساعتاردوخاندولت 

  .کند  زندگی میامريکا در تبعيدی خود خواسته در ١٩٩٩ای که از سال  بازرگان ترکيه

ھای  ھا، سازمان است که دارای بنيادھا، انجمن» خدمت«ای به نام   پرنفوذ و گستردههللا گولن رھبر يک جنبش مذھبی فتح

ھان  ای از فرمانده  اعالم کرد که کودتا را شبکهاردوخانای و مدارسی در ترکيه و خارج از ترکيه است؛ دولت  رسانه

  .اند دھی کرده هللا سازمان رده ميانی ارتش ھوادار فتح

از قضات » جالل کارا« با دستور ٢٠١٣ دسامبر ٢٣هللا گولن پس از آن آغاز شد که در  فتح و اردوخانجدال آشکار 

هللا موج برخورد تمام عياری با يک باند بزرگ فساد مالی و اداری به   ترکيه و از نزديکان فتحئیمشھور دستگاه قضا

 اردوخانن شمار زيادی از مقامات ارشد دولت هللا گول  ھوادار جريان فتحپوليسراه افتاد؛ در جريان اين پرونده افسران 

هللا گولن  آلود اعالم کرد که فتح  در واکنشی خشماردوخان که ئیو حزب حاکم عدالت و توسعه را بازداشت کردند تا جا

  .است» دولتی در دولت«به دنبال ايجاد 

هللا گولن از فضای  ن سياسی فتحسازی کامل جريا دنبال پاک  بهاردوخاناز اين زمان به بعد حزب عدالت و توسعه 

هللا گولن وھوادارانش باز کرد؛ مقامات   را برای فتحئیھا پرونده) تی آی ام( سياسی ترکيه بود و سازمان اطالعات ترکيه
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ترسيد با پايان يافتن   را به راه انداخت چرا که میجوالی ١۵هللا گولن کودتای  کنند که جريان فتح ترکيه اکنون استدالل می

  .اش ھمه بازداشت شوند اقدامات غيرقانونی

 را متھم کرده که حزب عدالت اردوخانھا رد کرده و در عوض او نيز  هللا گولن اتھام دولت ترکيه را بار با اين حال فتح

  . را به راه انداختجوالی ١۵و توسعه برای استقرار يک ديکتاتوری تک حزبی کودتای ساختگی 

  

  ھای مداوم و دستگيریوضعيت اضطراری در تركيه 

، دولت ترکيه اعالم وضعيت اضطراری کرد تا بتواند به سرعت ٢٠١٦ جوالی ٢٢تنھا چند روز پس از کودتا در روز 

  .سازی کنند دھندگان و درگير در کودتای نافرجام را پاک ھمه عناصر مرتبط با سازمان

ھا دولت ترکيه  ترين گزارش  به راه انداخت؛ بنا به تازهای را ھای پس از کودتا دولت ترکيه بگيرو ببند گسترده در ھفته

، دستگاه قضای، پوليسھای ارتش،   ھزار نفر از کارمندان دولت را در بخش١۴٠در يک سال گذشته نزديک به 

نگار، روشنفکر، فعال حقوق بشر، و بازرگان در   ھزار نفر از جمله روزنامه۵٠اکنون   است، ھم دانشگاه اخراج کرده

است و تعداد  ھا بسته شده   ھزار مدرسه، دانشگاه تعطيل شده، شمار زيادی از رسانه٢بيش از . برند سر می ان بهزند

  . است ھا را دولت تصاحب کرده زيادی از بازرگانان بازداشت و اموال آن

تواند  ن كشور میياچنان ادامه دارد و دولت  ن كودتا برقرار شد ھميه، كه پس از ايت اضطراری در تركيدر واقع وضع

. ن كشور پس از كودتا اضافه كندي ھزار بازداشت و زندانی ا١٧٠چنان به جمع حدود  به راحتی ھر فرد مظنونی را ھم

ن كشور افرادی به اتھام دست داشتن در كودتا يك سال از كودتا ھنوز ھم ھر روز در گوشه و كنار ايبا وجود گذشت 

  . شوند بازداشت می

ت يچنان با برقراری وضع ان ھمين جرياند و ا شان بركنار شدهين كودتا از كارھاي نفر در ارتباط با اھزار ١۴٠حدود 

ن كشور كنترل حدود ھزار يك سال گذشته دولت ايه اعالم كرده كه طی ير تركيوز معاون نخست. اضطراری ادامه دارد

  .تباط با جنبش گولن تصاحب كرده استھا را به اتھام ار ار گرفته و آنين كشور را در اختيشركت خصوصی ا

ھای  چند روز قبل مقام. ه آغاز شده استين سال گرد كودتای نافرجام تركيھا ھم در آستانه نخست ریيدی از دستگيموج جد

. كنان سابق شورای پژوھش و كارشناسان فناوری اطالعات را صادر كردند  نفر از كار١٠۵ن كشور حكم بازداشت يا

ن طی ھفته گذشته يچن ھم. اند بانی كردهياند كه به لحاظ فناوری از كودتای نافرجام پشت س از كودتا متھم شدهك سال پيھا  آن

  .اند ر شدهيه به اتھام دست داشتن در كودتا دستگيری تركيوز  نفر در دفتر نخست۴٣

الملل در  نيسازمان عفو ب مسؤولل اسر، يدي فعال سرشناس حقوق بشر ازجمله ا٨چنين ھفته گذشته  ه، ھمي تركپوليس

  .ه را بازداشت كرديترك

   

  روسيه سمت به ترکيه خارجی سياست چرخش

 از چرخش ترکيه به سمت روسيه وجود داشت، اما پس از شکست کودتای ئیھا ھا پيش از کودتا نشانه ھرچند که ماه

وی روسيه در آسمان سوريه توسط خاطر سرنگونی جنگنده سوخ نافرجام روند بھبود رابطه بين روسيه و ترکيه که به

  .تری به خود گرفت ارتش ترکيه تيره شده بود، شتاب بيش

که  نظر از صحت و سقم آگاھی دولت روسيه از وقوع کودتا و اين داليل وقوع کودتای نظامی ھرچه باشد و صرف

ای غربی جزء نخستين ھ تر کشور مسکو ساعاتی پيش از وقوع کودتا آنکارا را خبردار کرده، روسيه برخالف بيش

 اعالم کرد به اردوخان بود که در ھمان ساعات اوليه کودتای نظامی را محکوم و پشتيبانی خود را از دولت ئیھا کشور
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ھای غربی که از متحدان اصلی دولت  ھای مختلف برای شماتت رھبران کشور ای که مقامات ترکيه در موقعيت گونه

  .کردند الديمير پوتين از دولت ترکيه را يادآوری میترکيه ھستند، پشتيبانی زودھنگام و

ھاياو در منطقه موجب شد که پس از کودتا ھرچه  چنين شکست سياست اش و ھم  از متحدان غربیاردوخانناراحتی 

اش از اين چرخش  ای تر به روسيه نزديک شود و از سوی ديگر، مسکو نيز بنا به منافع خود و راھبرد منطقه بيش

ای به خصوص بحران  جی ترکيه استقبال کرد؛ نزديک شدن دو کشور موجب شد که درباره مسائل منطقهسياست خار

  .تر گفتگو کنند  بود بيشاردوخانسوريه که يکی از عواملش خود 

   

  غرب جھان با ترکيه تيره روابط

عمده اختالف ھم در نبود شرايط آميز و گرم نبود و  گرچه پيش از کودتا ھم روابط ترکيه و اتحاديه اروپا چندان مسالمت

قدر مھم است که چند دھه است بدون  کافی ترکيه برای پيوستن به اتحاديه اروپا بود، رويای پيوستن به اتحاديه اروپا آن

   .ھای سياست خارجی ترکيه است يکی از اولويت چنان  که پيشرفت چندانی در اين مسير به دست آمده باشد ھم آن

از ھمان روز پس از کودتا  تشديد کرد،   را امريکا و ئی و کشورھای اروپااردوخانالف بين دولت  تير اخت٢٤کودتای 

کرد که دوست داشتند کودتاگران   را سرزنش میامريکا و ئیربط کشورھای اروپا  با ربط و بیاردوخانتا ھمين حاال 

  .اند اع کردهپيروز شوند و خيلی دير و محتاطانه از دولت او در برابر کودتاچيان دف

طور نقص فصول   نقض اصول دموکراسی و ھمين  پس از کودتا رااردوخانسازی وسيع مخالفان   پاکھا، ئیاروپا

 تغيير برای اردوخاناقدام بعدی . دانند دھنده اتحاديه اروپا می الحاق ترکيه به اتحاديه اروپا و در واقع اصول بنيادين شکل

 که ئیتر کرد تا جا تر و بيش ھا را بيش پرسی اختالف ری به پارلمانی و برگزاری ھمهجمھو نظام سياسی ترکيه از رياست

تری به خود گرفت و دو طرف ھم ديگر را به رفتار استبدادی و  رسما زدوخوردھای سياسی شکل روشن و علنی

ا رای باال روند گفتگوھا  تير پارلمان اروپا ب٢٤گرد کودتای   که يک ھفته مانده به سالئیکرد تا جا ھيتلری متھم می

  .سازی وسيع مخالفان متوقف کرد برای پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا به خاطر رفتار استبدادی و سرکوب و پاک

. ان دو طرف باال گرفته استياند و تنش م ر انتقاد كردهيك سال اخيه در ياست دولت تركيشدت از س  بهئیھای اروپا مقام

 المان. ن كشور بروديرانی به ا تواند برای سخن ه نمیير تركيوز ، اعالم كرد كه معاون نخستدولت ھلند، دو ھفته پيش

ش جلوی ورود ين دولت اتريچن ھم. تبارھا را رد كرده بود رانی مقابل ترك ه برای سخنيجمھور ترك سئيھم درخواست ر

رانی  ش سخنيم اتريھای مق  در جمع تركگرد كودتای نافرجام ه را كه قصد داشت در مراسم سالير اقتصاد تركيك وزي

  .كند، گرفت

رشفاف ياست غيه با سين اتحاديه اروپا تاخت و اعالم كرد كه ايسی به اتحاد بی ، در مصاحبه با بیاردوخانب يرجب ط

 ما ديح بگويه اروپا صرياگر اتحاد: او گفت. كند ه، وقت آنكارا را تلف میين اتحاديه به ايوستن تركي پمسألهدرباره 

ن زمانی كه خبرنگار يچن او ھم. ميرو ھای بعدی می  راحت خواھد شد و سراغ طرحيالمانم خيريه را بپذيم تركيتوان نمی

ن يادآور شد، اين كشور را پس از كودتا ينگار ا  روزنامه۵٠٠ ھزار و ٢ رسانه و بركناری ١۶٠سی بسته شدن  بی بی

  .  ھستند اكنون در زندان نگار واقعی ھم  روزنامه٢تنھا :  برد و گفتسؤالر يآمار را ز

عنی استرداد گولن يه ينه دولت تركيريچنان درخواست و آرزوی د دن ترامپ ھميكا ھم با وجود به قدرت رسيھای آمر مقام

  .دانند ه را ناكافی میياند و اسناد ارائه شده از سوی دولت ترك رفتهيرا نپذ

  

  رفراندوم اصالح قانون اساسی
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 و حزب عدالت و توسعه صورت گرفت برگزاری رفراندوم اردوخانن اقداماتی كه بعد از كودتا توسط يتر يكی از مھم

ت يم موقعيسازی برای تحك نهيری زمياری با حذف پست نخست وزيده بسيعق اصالحاتی كه به. اصالح قانون اساسی بود

. با اصالحات در قانون اساسی موافقت كردند درصد ٥١ه با يپرسی مردم ترك ن ھمهيدر ا.  بود٢٠٢٩ تا سال اردوخان

ن يدھنده ا  درصدی مخالفان نشان٤١اش برساند اما بدون شك رای  ش نسبیي را به آرزواردوخانروزی اگر چه ياين پ

داری حزب عدالت و توسعه بدون تنش  ه به شدت دو قطبی و دچار شكاف شده است و ادامه زمامياست كه جامعه ترك

ھای بزرگ مانند   اکثريت طرفداران خود را در استاناردوخانپرسی مشخص کرد كه  چنين اين ھمه ھم. نخواھد بود

پرسی حدود سه تا چھار درصد  عالوه گفته شده که در اين ھمه  به.استانبول، آنکارا، ازمير و دياربکر از دست داده است

  .اند کرده تأئيدالمللی نيز اين موضوع را  دولت تقلب کرده است و ناظران بين

 ۵١ نسبت با توانست اردوخان اساسی، قانون از ماده ١٨ تغيير پرسی ھمه در ،٢٠١٦ جوالی ١۵ کودتای از پس

 برای اردوخان خواست و مسأله اين به توجه با .آورد دست به را ترکيه جامعه رنگ کم رای درصد ۴٩ به درصد

 و توسعه و عدالت حزب شکست منتظر بايد آيا اساسی، قانون ماده ١٨ تغيير از پس و ٢٠١٩ سال انتخابات در حضور

 مخالف آن از نيمی اکنون که را ترکيه جامعه توانست خواھد اردوخان که اين يا باشيم ٢٠١٩ انتخابات در اردوخان

  کند؟ ھمراه خود با ھستند او ھای سياست

 سال رفتاری ضد دموکراتيک ۶ت تقريبا  و وقوع بھار عربی تا به امروز در مد٢٠١١که پس از سال  با توجه به اين 

 .تر از دو سال، به نتيجه الزم برای ھمراھی مردم دست يابد تواند در اين کم داشته است پس چگونه می

ه حاكم شده يالعاده برگزار شد كه بعد از كودتا در ترك ت فوقين است كه برگزاری رفراندوم در وضعيگر اينكته مھم د

  .اند پرسی قلمداد كرده ن ھمهيك بودن ايردموكراتيدھنده غ ع را نشانن موضوياری ھميبود و بس

  

  کشورھای پشت پرده کودتا

ه يكا در كودتای نافرجام تركيمقامات ترکيه، مدعی ھستند که برخی کشورھا، احتماال امارات، عربستان و آمر

  . اند آفرينی کرده نقش

 مالی کودتای تأمين چاووش اوغلو، وزير خارجه ترکيه مدعی ترکيه به نقل از مولود» ينی شفق«چندی پيش روزنامه 

  . ترکيه توسط امارات متحده عربی شده بودجوالی ١٥

 از احتمال دخالت ئیھا گيری عربستان در ساعت اوليه وقوع کودتا در ترکيه نيز باعث شد حدس و گمان عدم موضع

ن عربستان و محمد بن سلمان در کودتای ترکيه سخن بعدھا امير سابق قطر از دست داشت. رياض در کودتا مطرح شود

ھای منطقه  ھای اخوانی ترکيه، وجود تضادھای بنيادين طرفين در درگيری به عقيده بسياری دليل اين امر سياست. گفت

  .و آفريقا بوده است

  

   سه برابر شده استالمانتعداد پناھجويان ترک به 

ی نافرجام در ترکيه، باعث وحشت و فرار بسياری از شھروندان آن کشور ھای پس از کودتا ھا و اخراج موج دستگيری

 .اند  تقاضای پناھندگی کردهالمانبسياری از کشور . شده است

در .  درخواست پناھندگی کرده اندالمان شھروند ترکيه در شش ماه اول سال جاری از ادارات مھاجرت ٣٢٠بيش از 

  .شوند ين دولتی نيز ديده میأمورمھا تن ديپلومات و  ميان اين افراد ده
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، با نشر گزارشی گفته است، رقم شھروندان ترکيه که (BAMF)  »بامف«اداره فدرال مھاجرت و پناھندگی موسوم به 

دھند که در شش ماه  ھای بامف نشان می يافته. ش يافته استاند در سال جاری افزاي  درخواست پناھندگی کردهالماندر 

در ميان اين افراد شماری از ديپلوماتان . اند  شدهالمان ھزار و دوصد تن متقاضی پناھندگی در ٣اول سال جاری بيش از 

 مأمور ٢٠۵ و  ديپلومات٢٠٩شود که در دوره زمانی يادشده،  گفته می. ين دولتی ترکيه نيز به ثبت رسيده استمأمورو 

  .اند  بودهالمانچنان متقاضی پناھندگی در ايالت ھای مختلف  دولت ترکيه، ھم

شمار مجموعی .  افزايش يافته استالمانپس از کودتای ناکام سال گذشته در ترکيه، رقم پناھجويان اين کشور در 

 ھزارو شش صد تن و ۴ به ٢٠١۵ به يک ھزارو ھشتصد تن، در سال ٢٠١۴متقاضيان پناھندگی اتباع ترکيه در سال 

 ۴از مجموع آمار پناھجويان ترکی در سال گذشته، .  ھزارو ھفت صدو چھل دو پرونده رسيده است۵ به ٢٠١۶در سال 

تر شھروندان ترکيه   شماری بيشالمانھای مختلف  در ايالت. دادند ھزار و چھارصد تن آنان را کردھای ترکيه تشکيل می

 .کنند زندگی می

خاطر پرسش از مافوق خود، خزان سال گذشته، کارش را در يکی از وزارتخانه ھای  گويد که او به  ساله، می٣٧مرت 

  .ترکيه از دست داد و بيکار شد

منظور از گولنيست، فتح هللا گولن منتقد سرسخت . »ھا به من گفتند که گولنيست ھستم آن«: وله گفت مرت به دويچه

حکومت ترکيه او را متھم می کند که پشت کودتای نافرجام سال گذشته . گی می کند زندامريکا است که در اردوخان

او فقط می .  عليه من خنده دار است چون او می دانست که اشتباه استئیچنين ادعا«: مرت گفت. قرار داشته است

 ».خواست من را بيرون بيندازد

 ھزار نفری که از کار خود ١۵٠مانند بيش از . ده استاز آن زمان تاکنون، مرت بيکار است و پاسپورتش نيز گرفته ش

من تحريم شده ام و اين «: او می گويد. تواند جای ديگری کار کند معلق يا اخراج شده اند، مرت نيز بيکار است و نمی

 ».توانيد تصور کنيد تر از آن چيزی است که می وضعيت وحشتناک

سراسری افراد مظنون در کشور شد، سرکوب حکومت ترکيه حاال يک سال پس از کودتای نافرجام که سبب پاکسازی 

ھا،  ھای اپوزيسيون، رسانه  حکومت حاال با سازمان. ابعاد ديگری يافته و پا فراتر از ھواداران فتح هللا گولن گذاشته است

 .کند سکوت میی وادار به مؤثرطور  کند و به عبارتی ھرگونه نارضايتی را به ھای حقوق بشری برخورد می سازمان

حزب دموکراتيک «عالوه بر اين، شماری از نمايندگان پارلمان متعلق به دومين حزب بزرگ اپوزيسيون موسوم به 

 .الدين دميرتاش و فيگن يوکسکداگ نام برد توان از صالح از جمله می. نيز دستگير يا از اخراج شده اند» خلق کردھا
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گذرد و ھنوز ھم ھزاران شھروند ترک به داليل امنيتی   ترکيه میجوالی ١۵بدين ترتيب، يک سال از کودتای نافرجام 

 تقاضای پناھندگی المان حدود سه ھزار نفر ترک در کشور ،٢٠١٧تنھا در نيمه اول سال . آورند  پناه میالمانبه 

  .اند کرده

در حالی که يک سال . ندا  درخواست پناھندگی کردهالمان نفر شھروند ترک در ۵٧۴٢سال گذشته در مجموع بيش از 

 از کل متقاضيان المانبنابه آمار اداره فدرال مھاجرت و پناھندگی .  است  نفر بوده١٧۶٧پيش از آن اين تعداد تنھا 

  .اند  نفر از کردھای ترکيه بوده۴۴٠٠ ترکيه در سال گذشته، ئیپناھجو

اما بنا . درصد از متقاضيان پذيرفته شده است تقاضای پناھندگی تنھا ھشت ،٢٠١۶نويسد در سال  می» اشپيگل آنالين«

 .شدگان در سال جاری ميالدی افزايش خواھد يافت  شمار پذيرفتهالمانبه برآورد محافل دولتی 

در .  در ماه گذشته ثابت بوده استئیتعداد متقاضيان پناھجو (Funke Mediengruppe) گروپ گزارش فونکه مدين به

 در ٢٠١۶اين تعداد برابر است با تعداد کسانی که در سال . اند است پناھندگی کرده شھروند ترک درخو۴٨٨ماه ژوئن 

 . چنين درخواستی داده بودندالمانماه ژوئن در 

  

 المانبرونو کاھل، رئيس سرويس اطالعاتی 

ترکيه در سطوح مخالف تالش کرده که ما را قانع کند که در «: گفته است» اشپيگل«به ، المانس سرويس اطالعاتی ئير

  ».برای تسويه حساب بوده است کودتا بھترين بھانه . است هللا گولن قرار دارد، اما تاکنون موفق نشده  پشت سر کودتا فتح

  

  به ترکيهالمانھشدار اتحاديه اصناف 

دھد که ترکيه با محدود کردن دمکراسی، رشد اقتصادی خود را به   ھشدار میالمانس اتحاديه اصناف ئيديتر کمپف، ر 

ھای اقتصادی در  ھای دمکراسی در ترکيه فعاليت ادامه تضعيف بنيه. کننده است اوضاع ترکيه نگران. اندازد خطر می

پيدا کرده و اين به نفع دولت گذاری بعد از کودتا در ترکيه کاھش  سرمايه. اين کشور را نيز با مشکل روبر کرده است

 .ترکيه نيست

 خود در اتحاديه اروپا رشد ئیکند که ترکيه بدون شرکای اروپا چنين خاطرنشان می ، ھمالمانس اتحاديه اصناف ئير

  .ای داشته باشد ھا از ترکيه انتظار دارند که رفتار و رويکرد اعتمادساز و قابل محاسبه شرکت. اقتصادی نخواھد داشت
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 ھای حقوق بشری ھم رسيده است سرکوب حکومت به سازمان

 امکان برداشتن وضعيت اضطراری اردوخانرسد که وضعيت سرکوب به پايان برسد، چرا که رجب طيب  نظر نمی به

  .را که سال گذشته پس از کودتا وضع شد، رد کرده است

عالوه براين، . استانبول بازداشته شده اند» دنيتم«و » بوگزاجی«ھا اکادميسين از دانشگاه ھای  طی چند روز اخير، ده

 کارمند سابق تلويزيون ٣۴ تن ديگر نيز به شمول ۵١حکم جلب .  متخصص کمپيوتر نيز دستگير شده اند١٠٠بيش از 

 .اند  تن ديگر نيز از کار خود برکنار شده٧۵٠٠در ھمين حال، . ملی روز جمعه صادر شد

 فعال حقوق بشر به اتھام ارتباط با تروريسم ١٠. قوق بشر را نيز در بر گرفتھفته گذشته، سرکوب کارکنان بخش ح

 .الملل نيز شامل است در جمع دستگير شدگان، عدل اثير، مدير سازمان عفو بين. دستگير شدند

در ماه جون، تانر . شود در ترکيه است که طی يک ماه دستگير می» الملل سازمان عفو بين«اثير دومين عضو دفتر 

گويد که ھرچند در گذشته  ترکيه می» الملل عفو بين«اندرو گاردنر، پژوھشگر در . کليج، به اتھام مشابھی بازداشت شد

زمان دو تن از مديران اين سازمان، غيرمعمول  نيز برخی از اعضای اين سازمان دستگير شده بودند، اما دستگيری ھم

 .است

 حامی حقوق بشر در زندان باشند، ھيچ ١٠اگر «: او توضيح داد. »ش استاين بوته آزماي«: وله گفت گاردنر به دويچه

ھيچ . نباشد» انجمن حقوق بشر«يا » ديده بان حقوق بشر«تضمينی وجود ندارد که دفعه بعد نوبت من يا يکی از اعضای 

 ».امنيتی برای افراد وجود ندارد

سرکوبی که پس از کودتای نافرجام : گفته است، (TIHV) »بنياد حقوق بشر ترکيه«س ئيشبنم کرور فينکانجی، ر

 .تدريج تشديد گرديد شروع شد، به

گويد  در حالی که وضعيت حقوق بشر در ترکيه، ھمواره باعث نگرانی جامعه جھانی بوده است، خانم فينکانجی می

جا  به طراحی کودتا آن است که افراد مظنون ئیھا کند، بدتر شدن وضعيت در زندان چه او را بيش از ھمه نگران می آن

 .در بند ھستند

جوی بدن،  و ھای انفرادی، جست  را دريافت کرده که افزايش زندانئیھا گويد طی سال گذشته، گزارش خانم فينکانجی می

 .دھند زمان خشونت فيزيکی را نشان می و ھم

عنوان مثال، به  او به.  شده استتر ھای بازداشت افراد مظنون نيز خشن ، روش»بنياد حقوق بشر ترکيه«س ئيگفته ر به

 .اند کند که فقط چند روز پس از زايمان در بيمارستان دستگير شده زنانی اشاره می

گيرد، مشخص  گويد که دشواترين وجھه اوضاع سياسی ترکيه اين است که نفر بعدی که ھدف قرار می فينکانجی می

 ».مه چيز بر حسب اتفاق رخ می دھدھ. اتفاقی است؛ کامال تصادفی«: دھد او توضيح می. نيست

شوم چون يکی از  کنم که من ھم بيکار می بينی می پيش«: گويد خانم فينکانجی، عضو علمی دانشگاه استانبول است، می

داند که چه وقت  ھيچ کس نمی. اند ھا ھنوز برکناری را در دانشگاه استانبول شروع نکرده متقاضيان صلح ھستم؛ اما آن

 ».کنند از کارمان برکنار میھا ما را  آن

ترين وضعيت  افتد اما آينده نامطمئن آزاردھنده اين که بتوانی بفھمی بعد از اين چه اتفاقی می«: افزايد وی در ادامه می

 ».است

  

  »ھا رد امور ما دخالت نکنند خارجی«: ترکيه
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 ھم حضور دارد، روز چھارشنبه المانتباع ھا يکی از ا در پی بازداشت چند فعال حقوق بشر در ترکيه که در ميان آن

 ئیگو  در برلين، علی کمال آيدين، سفير ترکيه را برای پاسخالمان، وزارت خارجه ١٣٩٦ تير ٢٨ -  ٢٠١٧ جوالی ١٩

  .ھا احضار کرد درباره اين بازداشت

 . غيرقابل قبول استالمانوزارت خارجه ترکيه گفته است اين اقدام دولت 

 .پرده با ترکيه است  کرده بود که اکنون وقت سخنان صريح و بیتأکيد لماناگوی دولت  يک سخن

در » بيوک آدا« فعال حقوق بشری در جريان برگزاری يک سمينار در جزيره ١٠ تير، ١۴ -  جوالی ۵روز چھارشنبه 

ی و يک فعال سوئدی مانالچنين يک فعال  الملل و ھم ِخانم ايدل اسر، مدير بخش ترکيه عفو بين. استانبول، بازداشت شدند

 .شدگان بودند در ميان بازداشت

اتھام . ھا در زندان رأی داد  تير، دادگاھی در ترکيه به ماندن شش نفر از آن٢٧ -  جوالی ١٨شنبه  در پی آن، روز سه

 .عنوان شده است» تروريستی«ھای  ھا وابستگی به سازمان آن

ن ماجرا تعطيالت خود را ترک کرده و به برلين آمده است، امروز دليل اي  که بهالمانزيگمار گابريل، وزير خارجه 

 .شنبه درباره پيامدھای اقدام ترکيه سخن خواھد گفت پنج

 بر برخورد قاطع با ترکيه گفته است بايد طوری رفتار تأکيد ضمن الماندر ھمين حال، ھايکو ماس، وزير دادگستری 

 .او گفت با قطع رابطه با ترکيه ھيچ چيز بھبود نخواھد يافت. سترسی يافتی در ترکيه دالمانکرد که بتوان به زندانيان 

ی در اين المان شھروند ١٠١٠ سال گذشته در ترکيه تاکنون حدود جوالیگويند از کودتای نافرجام  ی میالمانھای  رسانه

 .ندشو نگاران و فعاالن حقوق بشر ديده می ھا روزنامه اند که در ميان آن کشور بازداشت شده

پرسی قانون اساسی  ھای گسترده، و در ادامه آن ھمه  از زمان کودتای نافرجام ترکيه و دستگيریالمانروابط ترکيه و 

در . تر شد روز پرتنش  به داليل امنيتی، روزبهالمانھای تبليغاتی مقامات ترکيه در  رانی اين کشور و لغو برخی سخن

ی مستقر المان اينجيرليک ترکيه که در آن نيروھای ئی از پايگاه ھواالمانارلمان ادامه، دولت ترکيه از بازديد نمايندگان پ

 . مجبور شد نيروھای خود را به پايگاھی در اردن منتقل کندالمانبودند جلوگيری کرد و 

 

   کودتاھای ترکيه

 ۶٠ دھه از که است بوده رو روبه مختلف ھای دوره در کودتا مسأله با ھمواره کشور اين ترکيه، سياسی تاريخ به توجه با

 قانون دادگاه کودتای شبه ،١٩٩٧ فوريه ٢٨ ،١٩٨٠ سپتامبر ١٢ ،١٩٧١ مارس ١٢ ،١٩۶٠  می ماه ٢٧ کودتای با
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 و داليل اجتماعی و سياسی ديدگاه از .است داشته ادامه امروز به تا ٢٠١۶ جوالی ١۵ کودتای نھايتا و ٢٠٠٧ اساسی

 و چپ نيروھای و کارگری جنبش عليه ويژه به کشور، اين در دموکراتيک ضد ھاکودتا از دست اين وقوع ھای ريشه

 .است بوده کمونيست

 در اين کشور روی داد با دخالت مستقيم و روشن ارتش در دفاع از خط ١٩٨٠ که تا سال ئینکته مھم در کودتاھا

 جوالی ١۵گرفت، اما کودتای  نظمی صورت می قانون اساسی و به بھانه جلوگيری از بیکماليسم و با شعار احيای 

سو ارتش در اين کودتا  بديل در تاريخ ترکيه خود را نشان داد، چرا که از يک ای بی صورت پديده  ترکيه، به٢٠١۶

ز سوی ديگر، خود ارتش در  ساعت شکست خورد و ا٢۴تر از  ای دقيق در کم دليل عدم ھماھنگی و نداشتن برنامه به

کرده  پارچه عمل می صورت يک در حالی که کليه بدنه ارتش در کودتاھای گذشته به. دست عمل نکرد  کودتا يکمسأله

 .ريزی را بر عھده داشت يت کل برنامهمسؤولای که يک ستاد نيروی مسلح در راس کودتا  است به گونه

 دولت ھای تالش و اردوخان طيب رجب شخص و توسعه و عدالت حزب آمدن کار روی و گرفتن قدرت به توجه با

 شاھد ٢٠١۶ جوالی در باز ترکيه ،٢٠٠٧ و ١٩٩٧ ھای سال کودتای از بعد نظاميان و ارتش دخالت سطح کاھش برای

  .بود نظاميان جامعه از بخشی جانب از ديگری کودتای وقوع

  

 وخان و حربش روزه از آنکارا به استانبول عليه ارد٢٥پيمائی  راه

خاطر سركوب مخالفان به بھانه كودتا  ه بهيك سال گذشته بارھا از دولت تركيجھانی طی  المللی و جامعه نينھادھای ب

ر ينمونه بارز آن تظاھرات اخ. دا كرده استيتری پ شيه شدت بيھا با دولت ترك ر مخالفتيك سال اخيطی . اند انتقاد كرده

ت خلق آن را يچداراوغلو، رھبر حزب جمھوري روز بود كه كمال قل٢۵ارا تا استانبول طی  از آنكئیمايپ مخالفان با راه

چداراوغلو و ين كشور قليھای ا گر مقامي و داردوخان. ن كشور رھبری كرديھای دولت ا دھای مقاميبا وجود تھد

  .اند كردهف يھا توص ستيان كودتاگران و تروريعنوان حام مای را بهيپ ن راهيكنندگان در ا شركت

 سال ٢۵ن حزب به اتھام دست داشتن در كودتا به ين تظاھرات را پس از آن شروع كرد كه معاون ايچداراوغلو، ايقل

ن ي از بئیه از جمله استقالل دستگاه قضايند اصول جمھوری و دمكراسی در تركيگو معترضان می. حبس محكوم شد

ه محكوم شده اما در آن يه ھرچند كودتای نافرجام تركيانين بيدر ا. شتای دا  ماده١٠ه يانيك بي ئین گردھمايا. رفته است

ه آمده يانين بيدر ا. ھا ا دولتیي جوالی كاخ ١۵ا مردم در مقابل يابان ي جوالی خ١۵:  جوالی اشاره شده است١۵به دو 

و دمكراسی در كشور روزی قانون اساسی يه و مقاومت مردم در مقابل كودتاگران موجب پيستادگی مجلس تركي ا :است

د و در آن با برقراری ي جوالی را فرصتی برای خود د١۵ولی حزب حاكم . مئيگو ابان میي جوالی خ١۵ن يبه ا. شد

  .مئيگو  جوالی كاخ می١۵ن يبه ا. ه غصب شديف مجلس تركيالعاده وظا ت فوقيوضع

الف حزب حاکم، بر اين باور است يعنی بزرگ ترين جريان مخ (CHP) کمال قلچداراوغلو رھبر حزب جمھوری خلق

  ! و ياران اوستاردوخان شده بوده و ھمه چيز زير سر کنترولکه کودتای مورد اشاره، ساختگی و 

عنوان يادگار  عنوان رھبر يک حزب بزرگ پارلمانی، در شرايطی چنين موضعی گرفته که حزب او به قلچداراوغلو، به

  .ترين حزب ترکيه است مصطفی کمال و قديمی

با مساعدت و )  (AKP  جمھور و رھبر حزب عدالت و توسعه سئي در مقام راردوخاناز ديگر سو، رجب طيب 

، (BBP) و مصطفی دستيجی، رھبر حزب وحدت بزرگ (MHP) ھمراھی دولت باغچلی، رھبر حزب حرکت ملی

  . توانسته است يک بلوک و جبھه سياسی به وجود بياورد
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آيد، اين جبھه، حرف و آرمان  ک و دفاع از امنيت ملی ترکيه به ميان می.ک.رکوب پوقتی پای مقابله با کودتا، س

پارتی، موفق شدند از پديده فتح هللا گولن و کودتا،   و ياران او در اتاق فکر آکاردوخانبه عبارتی ديگر، . واحدی دارد

  .ھم بچسباند هطلب را، ب ھای امنيت خواه و آسايش عامل و مالتی بسازند که ھمه اجزا و تکه

  

  ارتش تحقير شده ترکيه

 متھم، اغلب نظاميان ٢٧٥ھا خبر از صدور احکام محکوميت  ، رسانهجوالی ١٥در ھمان روزھای نخست کودتای 

  ريزی برای کودتا دادند ترک به اتھام طرح

 جنرال،  »چوکولی کو« بازنشسته جنرال. فرمانده اسبق ارتش به حبس ابد محکوم شده است» ايلکر باشيو «جنرال

، به حبس ابد محکوم »زيغسيحسن ا «جنرالو » نصرت تاشدلر «جنرال، »ھورشيت تولون «جنرال» دورسان چيچک«

 سال و ١٤س سابق شھربانی به ئير» عادل سردار ساچان «جنرال سال زندان و ٩به » حفظی جوبوغلو «جنرالشدند، 

ای نيز حضور دارند مانند پروفسور  ھای برجسته ظاميان چھرهدر ميان محکومين غيرن. شش ماه زندان محکوميت يافتند

وکيل سابق نيز به حبس ابد محکوميت » کمال كرينچسيز«.  سال زندان محکوم شده است٨٦، که به »يالچين کوچوک«

 .  فرمانده کل ارتش ترکيه بود٢٠١٠ تا ٢٠٠٨ھای   باشبوغ بين سالجنرال. يافته است

 دو سال اردوخان. ، مرتبا نظاميان را بازنشسته کرده است٢٠٠٢مامداری خود در سال  از آغاز زاردوخانرجب طيب 

ك ي و جنرالسه .  و ژاندارمری ترکيه را وادار به استعفا کردئی، دريائیپيش تمام فرماندھان كل نيروھای زمينی، ھوا

  .نشين شدند دريابر فرمانده کل ارتش نيز شخصا استعفا دادند و خانه

 جای آنان پنج سپھبد از معاونين ايشان را منصوب و درجه ارتشبدی به آنان اعطا کرد اما اکنون حکم  بهاردوخان

 اردوخان.  نفر که اغلب نظامی ھستند تخقيرھای نامطلوبی در نيروھای مسلح ترکيه به جا گذاشته است٢٧٥محکوميت 

.  دوران کماليسم در جامعه ترکيه چشم بسته استھا و چه در مند ارتش چه در دوران عثمانی به نقش ھمه جانبه و قدرت

پيش از آن در جنگ جھانی اول متحمل . ھا از ترکيه غربی شد ارتش ترکيه در دھه دوم قرن بيستم سبب راندن يونانی

مصطفی کمال که يک .  شد و صدھا ھزار کشته دادئیبھا ھای مالی، آالت و ادوات نظامی گران خسارات جانی، ھزينه

در جنگ دوم جھانی تدارکات تدافعی ارتش ترکيه سبب . مقام ارتش را باال برد و به وی احترام خاصی بخشيدنظامی و 

  .ھا که تا يونان و شمال دريای اژه پيش آمده بودند از فکر تصرف ترکيه منصرف شوند یالمانشد که 

 جنگ جھانی ارتش ترکيه با تجھيز يک ھای بعد از در خالل سال. ھا نيز صالح را در دوستی با ترکيه ديدند انگليسی

دات استالين ايستاد، در جنگ کره دو گردان سربازان ترکيه که به شبه يميليون نفر و با حمايت غرب در برابر تھد

ھا به  ای از آن جزيره کره اعزام شده بودند در برابر نيروھای کره شمالی جنگيدند و کشتگان فراوان دارند و وقتی عده

  .مدندآ اسارت در

ارتش ترکيه، طبق قانون اساسی عصر آتاتورک مجاز است در ھر زمان که آشوب و اغتشاش و چنددستگی حزبی در 

. ديدھد وارد صحنه شود و پس از برقراری نظم و آماده شدن محيط برای انتخابات بعدی صحنه را ترک نما ترکيه روی 

  .  ترکيه، نبايد اتھام فساد مالی وارد شودجنرالبه ھيچ 

  .  ی به رياست جمھوری رسيدند مانند گورسل و جودت سونای و کنعان اورنجنرالچند 

دليل عدم  خواھد کار سلطان محمود سوم عثمانی را در آغاز قرن نوزدھم تکرار کند که به  میاردوخاناما اکنون 

  !پخانه به رگبار ببنددھای تو روزی آنان را به ميدانی فرا خواند و با گلوله» نی چریي«رضايت از سپاھيان 
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 فيلد مارشال در گولتز جنرال مانند المان ميالدی که پای مستشاران نظامی برجسته ١٨٨٠ھای دھه  ارتش ترکيه از سال

 چون طلعت ئیھا جنرال گرديد و تأسيسھای جوان  و فلکنھاين، به ارتش عثمانی باز شد و حزب ژون ترک يا ترک

. ھای پروسی را حفظ کرده است د پاشا، علی احسان پاشا در آن ارتش تربيت شدند سنتپاشا، انورپاشا، جمال پاشا، رشي

ھا و  ئی و چندين نبرد با ايتاليا ھا ونانیيھای ارتش ترکيه مخصوصا نبرد اينونو با  ترکيه جديد مولود جنگ

  .ھاست فرانسوی

رفته حتی نگران است فردا در جنگ با  فاشيستی خود قرار گ-  حزب خود و ھواداران مذھبی تأثير که تحت اردوخان

  !ک، بازنده شود و مجبور گردد باز ھم از ھمين ارتش کمک بگيرد ک نيروھای مخالف خود و پ

رتبه ارتش و واردساختن اتھامات به آنان، به دنبال دموکراسی و   با تحقير و سلب حيثيت از فرماندھان عالیاردوخان

گری در تمام ارکان سيستم و حاکميت ترکيه،  چرا که نظامی. بوده و نيستآزادی و برابری و حذف خشونت نظامی ن

  .جامعه ترکيه رسوخ دارد

  

 توانست آن را شکست اردوخان رخ داد که ئی بود يا واقعا کودتااردوخانجدا از اين که کودتای ترکيه ساخته و پرداخته 

 . جامعه ترکيه را در مقابل ھمگان قرار دادھای کنونی واقعی  ھا و طرفيت دھد، اين کودتا حقايق و واقعيت

قدر و نحيف ضعيف شده است که ديگر ھمانند  اگر اين کودتا صحت داشته باشد اوال، اين کودتا نشان داد که ارتش آن

چرا که تاکنون سابقه نداشته ارتش اين کشور کودتا کند و آن کودتا .  را به سرانجام برساندئیتواند کودتا سابق نمی

اما کودتای فعلی نشان داد که يا آن ارتش، ديگر قدرت سابق را ندارد و يا واقعا .  بخورد و به قدرت نرسدشکست

ھا، چنين سناريوی سياھی   آنکنترول مخفی، اين فرصت را فراھم کردند تا در تحت پوليس و دولت و ارتش و اردوخان

  !  کردن اھداف پليد خود داشته باشندپذيری برای پياده ھا، فرصت مناسب و توجيه راه بيفتد تا آن

 بوده مؤثرھای اخير با ارتش کرد در تضعيف آن   در سالاردوخاندر ھر صورت، برخوردھای محکم و آھنينی که 

  .است

  . تواند تاريخ سياسی و نظامی کامال جديدی در ارتش ترکيه باز کند  که به اين راحتی شکست بخورد میئیکودتا

يم بر خالف تمامی کودتاھا، ھنوز ھم مشخص نيست چه کسی کودتا کرد، رھبران کودتا کيستند و طور که ديد اما ھمان

  ! چگونه سرکوب شدند

ھای تلويزيونی و اجتماعی منتشر شد نشان دادند که تا چه اندازه ارتش  ای که بعد از کودتا در شبکه در ھر حال، صحنه

 امنيتی لباس شخصی او، غلط و درست سربازھا را به باد کتک نيروھای طرفدار اردغان و. ترکيه، تحقير شده است

داد ارتش تا چه اندازه  ھا بريدند؛ اتفاقی که نشان می چون داعشی ھا را ھم گرفتند و افسرھا را شکنجه کردند، سر برخی

  .تحقير شده است
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 امنيتی وابسته به رياست جمھوری سازی ارتش را نيروھای چنين نشان داد که قرار است کار تصفيه و پاک اين اتفاق، ھم

 ھزار ٦گفته وزارت دادگستری ترکيه، در حدود  ھای گسترده در فرادی بعد از کودتا که به چرا که دستگيری. انجام دھند

چنين جای مخالفان سياسی دولت در سراسر  کسانی که جای اين فرماندھان نظامی و امنيتی و ھم... نفر بازداشت شدند و

ھمگی افراد وفادار به حزب عدالت و .  و زندانی و يا از کار بر کنار شدند را عوامل دولتی پر کردندکشور دستگير

 اردوخان ئیھای اھدا وجه تجربه و تخصص پست و مقام افرادی که به ھيچ.  ھستنداردوخانتوسعه و شخص رجب طيب 

  .را ندارند

ت و جايگاه و ساختاری جديد برای آن تعريف کرده است؛ س آن اسئي، که ھاکان فيدان، ر)ميت(  سازمان امنيت ترکيه

 تسلط بر امور کشور را دارد و ئی است و به اندازه کافی توانااردوخانارگان مخوفی که کامال وفادار به رجب طيب 

دھی سناريوی کودتای  شود طراح اصلی و سازمان به خصوص گفته می. شود روز نيز بر قدرت آن افزوده می به روز

  . ر، و سپس سرکوب وحشيانه مخالفين دولت، طرح او بوده استاخي

 و دولتش در اردوخانتوان اين چنين نتيجه گرفت نفرتی عميق ارتش ترکيه، از تحقير و سرکوبی که  اما در نھايت، می

ه ھم نخواھد  بروز نداشته، آيا در آيندئی توانااردوخانھا کرده است، تاکنون در سايه مشت آھنين  رقابت جناحی با آن

  ؟!داشت

  

  تخليه پايگاه نظامی اينجيرليک از سوی سربازان المانی

ای بود، ابتدا با بردن  طور مرحله ، اين تخليه که به٢٠١٧-٠٧-١٢، المانبر اساس خبر منتشر شده در مجله در اشپيگل 

  .ھواپيماھای جنگی آغاز خواھد شد

گيری در ائتالف عليه سازمان تروريستی داعش به پايگاه  ھای تورنادو است، برای جای  که دارای جنگندهالمان

 .ی وجود داشتالمان سرباز ٢٦٠شود که در پايگاه اينجيرليک،  گفته می. اينجيرليک آمده بود

ی و پاسخ منفی ترکيه به اين المانظاھرا دليل تخليه نيز، تقاضای بازديد از پايگاه اينجيرليک از سوی نمايندگان مجلس 

  . استموضوع بوده

گفته مقامات ترکيه، عليه دولت ترکيه تبليغات منفی  شان وکالی مجلسی که به حکومت ترکيه، اين ھيئت را که در ميان

ات الزمه انجام تغييراند، بوده است را قبول نکرده و اعالم داشته بود، در صورتی که در ليست اين ھيئت  نموده می

  .گيرد، با مالقات ھيئت موافقت خواھد نمود

 که به رھبری آنگال مرکل صدراعظم اين کشور تشکيل جلسه داد، تصميم گرفت که المانسرانجام شورای کابينه دولت 

  . اينجيرليک در استان آدانای ترکيه خارج و به اردن منتقل کندئینظاميان خود را از پايگاه ھوا
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 نظامی، ٢٦٠پيشنھاد انتقال حدود : ر داشت پس از نشست اين شورا اظھاالماناورزوال فون درالين، وزير دفاع 

 از سوی اردن پذيرفته شده است و پس از اين نيروھای المانگيری   تورنادو و يک ھواپيمای سوختئیھواپيماھای شناسا

 . ازرق اردن ادامه خواھند دادئیھای خود را در پايگاه ھوا  فعاليتالمان

توان  مربوط به آن دو يا سه ھفته به طول خواھد انجاميد، طی اين مدت نمیبه اين دليل که انتقال و حمل و نقل : او افزود

 .از ھواپيماھای مذکور استفاده کرد

 و نيروھای ائتالف در ميان امريکااو با بيان اين که پس از اين انتقال، چگونگی پر کردن خالء به وجود آمده را با 

 .دولت و مجلس ارائه خواھم کردھايم را به کابينه  نتيجه تالش: خواھيم گذاشت، گفت

دنبال آن که ترکيه اجازه بازديد نمايندگان اين کشور برای بازديد از نيروھای   پيش از اين و بهالمانگفتنی است که 

کشورش در پايگاه اينجيرليک را صادر نکرد، موضوع خارج کردن نيروھای نظامی خود را از اين پايگاه مطرح کرده 

 .بود

  

   ترکيه- جوان سوسياليست مدافع کوبانی در شھر سوروچ ٣٣ر گرد کشتا سال

جوانانی که .  ترکيه است- جوان سوسياليست حامی کوبانی در سوروچ ٣٣گرد کشتار جمعی   دومين سالجوالیبيستم 

وقتی کوبانی در محاصره ارتش ترکيه و داعش قرار داشت به نوار مرزی رفته بودند تا به پيکار و مقاومت حماسی 

   .کوبانی کمک کنند

 با ئیگرد اين واقعه طی گفتگو ھای جوانان سوسياليست، در سال جرن چوبان رياست مشترک فدراسيون جمعيت

  .ھای کرد و ترک را ھدف قرار داده بود خبرگزاری فرات گفت حزب حاکم ترکيه با انجام اين کشتار اتحاد خلق

حزب حاکم عدالت و توسعه و کاخ رياست جمھوری : ت افزودھای جوانان سوسياليس رياست مشترک فدراسيون جمعيت

ھا در انتخابات پارلمانی دچار شکست سنگينی شده بودند  گير حزب دمکراتيک خلق  که به دنبال پيروزی چشماردوخان

  .حساب آن را با جوانان سوسياليست حامی کوبانی تسويه کردند

 با کسب قريب ھشتاد کرسی پارلمان، حزب عدالت و توسعه را ٢٠١٥ھا، در انتخابات ھفتم ژوئن  حزب دمکراتيک خلق

  . شداردوخانجويانه  حزبی بازداشته بود و اين موضوع باعث اقدامات انتقام از تشکيل دولت تک

گويد کشتار  که اين جوانان تعطيالت تابستانی خود را صرف کمک به کوبانی کرده بودند می جرن چوپان با اعالم اين

محصول کينه مشترک حزب عدالت و توسعه، حزب حرکت ملی و داعش عليه آزاديخواھان و چپگرايان ھا  جمعی آن

  .بود

که در واقعه پرسوس خون جوانان کرد و  ھای جوانان سوسياليست با اشاره به اين رياست مشترک فدراسيون جمعيت

ھای کردستان و ترکيه برای عدالت  دانه خلقکند که مرز کوبانی نقطه تالقی مبارزه متح  میتأکيدترک در ھم آميخته شد 

  .بود

گويد ھدف حکومت ترکيه از ترتيب دادن اين کشتار مرعوب ساختن جوانان ترک از رابطه با انقالب روژاوا  وی می

  .اند تری رو به روژاوا گذاشته بود اما در عمل جوانان ترک بيش

فدراسيون « تن جان باختند که اکثرا دانشجويان عضو ٣٣، »پرسوس«در انفجار شھر سوروچ يا با نام قديمی آن شھر 

يکصد و . بودند که از شھرھای مختلف ترکيه و با تبليغات وسيع به اين شھر آمده بودند» ھای جوانان سوسياليست انجمن

نيز در ميان » پ. د. ه( »ھا حزب دموکراتيک خلق«چند تن از اعضای . چھار نفر نيز در اين فاجعه زخمی شدند

  .باختگان بودند انج
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ھای جوانان  فدراسيون انجمن« جوان زن و مرد عضو ٣٠٠در ساعت انفجار، محل متينگ » مرکز فرھنگی امارا«

گشته و به بازسازی يک کودکستان، ميدان » کوبانی«جا عازم  آنان به اين شھر رفته بودند تا از آن. بود» سوسياليست

ن فعالين جوان و سوسياليست به ھنگام انفجار در مرکز مذکور در حال اي. بازی شھر و نھال کاری مبادرت ورزند

برگزاری يک کنفرانس خبری در جھت توضيح اھداف سفر خود به شھر کوبانی و توضيح ضرورت کمک سريع به 

  .بازسازی اين شھر بودند

  

 انفجار از پيش لحظاتی »امارا« فرھنگی مرکز از عکس آخرين

 را اردوخان، »ک. ک. پ«ھای ترکيه و رھبری  رھبر مشترک حزب دموکراتيک خلق» صالح الدين دميرتاش«

گذاری را در ھم شکستن ھمبستگی جھانی با مردم  ھا، ھدف بمب حزب دموکراتيک خلق. عام خواندند  اين قتلمسؤول

و از ھواداران حزب در سرتاسر ترکيه و کردستان خواست در برابر اين جنايت دست به اعتراضات کوبانی اعالم کرد 

  .خيابانی بزنند

 شدت با اخير ھای ماه در کوبانی ساکنان از زيادی شمار و دارد کوبانی با اندکی بسيار فاصله پرسوس، يا سوروچ شھر

  .آوردند پناه شھر اين به ،)داعش( »اسالمی دولت« تروريستی گروه حمالت گرفتن

 امور در سی بی بی گر تحليل »گل ژيار« گفته به .دارند اقامت شھر اين در سوری آواره ھزار ٣۵ حدود که شود می گفته

 محاصره جريان در حياتی نقشی خلق، مدافع ھای يگان برای ئیدارو مواد و آذوقه ارسال با پرسوس کرد فعاالن منطقه،

 .کردند بازی داعش عليه کوبانی

 ده در کوبانی .داد رخ کوبانی در نيز ديگری تروريستی انفجار کردنشين، شھر اين در حمله وقوع با زمان ھم تقريبا

 .دارد قرار سوريه خاک در و سوروچ کيلومتری

 طراحی ھايشان پيروزی و خلق مدافع نيروھای ھای پيشروی با و روژاوا انقالب سالگرد سومين با زمان ھم جنايت اين

 .است شده

 برای که سوسياليست جوانان ھای انجمن فدراسيون عضو ٣٠٠ کم دست که بود نوشته ترکيه، ترکيه حريت روزنامه

  .داشتند اقامت سوروچ فرھنگی مرکز در بودند، آمده کوبانی بازسازی به کمک

  

 .گرفتند خودشان از باختن جان از قبل دقايقی که خواھری سه و سوسياليست و انقالبی جوانان اين از عکس نآخري
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 احتمال مورد در تحقيقات محلی نھادھای که است گفته ،»ھا خلق دمکراتيک« حزب نماينده يک رويترز، گزارش به

 فرھنگی مرکز مقابل در نوجوانان از شماری که است فتهگ مجلس نماينده اين .اند کرده آغاز را انفجار اين بودن انتحاری

 .شوند سوريه شمال در کوبانی شھر راھی جمعی دسته طور به تا بودند  کرده تجمع

 مرکز باغ به ئیھا کيسه حمل حال در مرد دو که است نوشته محل در حاضر شاھدان قول از نيز »تايمز نيويورک«

 حاضر محل در انفجار از بعد درست که کرد کنشگر يک عبدی مصطفی .اند شده ديده انفجار از قبل درست فرھنگی

 ».بود شده پخش جا  ھمه زمين روی بدن، اعضای و بدن« که است گفته رسانه ھمين به شده

» تقسيم«، يک روز پس از انفجار انتحاری در شھر سوروچ، ھزاران تن از مردم ترکيه در ميدان جوالی ٢١در 

تظاھرکنندگان با . جمھوری اين کشور، تظاھرات کردند سئي راردوخانت ترکيه و رجب طيب استانبول عليه دول

کار   عليه داعش و حزب حاکم اسالمی عدالت و توسعه را حامی و ھمکار گروه تروريست و تبهئیسردادن شعارھا

ھای  آور و ماشين  اشک ترکيه با حمله به تظاھرکنندگان و استفاده از گازپوليسنيروھای . معرفی کردند» داعش«

در آنکارا خويشاوندان و دوستان قربانيان . پاش کوشيدند معترضان را متفرق کنند که با مقاومت آنان روبرو گرديد آب

ھمراه مردم معترض در مقابل پارلمان ترکيه تجمع کرده و حمالت گارد مسلح ضدشورش برای  باختگان سوروچ به جان

  .شتندبر ھم زدن تجمع را ناکام گذا

عام شدند، از فعالين شرکت کننده در اعتراضات  ھای جوانان سوسياليست، که اعضايش در سوروچ قتل فدراسيون انجمن

 اجازه ندادند اردوخان به دولت ،٢٠١٣آنان به ھمراه ساير مبارزين در . و ميدان تقسيم استانبول بودند» گيزی«پارک 

ھا  داری در آن  سرمايه-انی کارگر را تخريب کرده و نمادھای اسالمی پارک و ميدان تقسيم مشھور به ميدان روز جھ

تحت » بريگاد سرخ«ھا به امر مقاومت قھرمانانه در کوبانی در دفاع مسلحانه از اين شھر و در ايجاد  آن. درست کند

در راستای تحقق » ھای جوانان سوسياليست فدراسيون انجمن«اعضای . رساندند ياری می» المللی بريگاد بين«عنوان 

  .کردند به انتقال مبارزين سوسياليست اروپائی به کوبانی کمک کنند ھمين ھدف تالش می

 تروريستی اقدام اين بر عامدانه يا و بودند خواب ترکيه امنيتی ھای ارگان و جمھور سئير و دولت آيا که است اين سؤال

  بستند؟ چشم ديگر ترورھای و

  

  

  حاکميت پانزده ساله اردوخان و حزبش

 ارتش به کنترولابزار الزمه برای  و با آغاز مذاکرات پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا اردوخانپس از روی کار آمدن 

او داده شد، چرا که يکی از استانداردھای اتحاديه اروپا برای پيوستن کشورھا به آن، کاھش جايگاه و عدم دخالت ارتش 
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 نقش ارتش در شورای امنيت ملی را کاھش اردوخان اجتماعی کشورھاست، از ھمين رو در اولين گام -در امور سياسی

 و حزب عدالت و اردوخان نفوذ ارتش ترکيه به قدری گسترده و عميق است که با چنين اقداماتی از سوی داد، اما توان و

تر   و حزب عدالت و توسعه برای کاھش بيشاردوخانرو  طور کامل مھار نمايد، از ھمين توسعه نتوانست ارتش را به

 بر نحوه ارتقای نظاميان در ارتش ترکيه تأثيرقدرت ارتش سياست گام به گامی را پيش گرفت که گام بعدی تالش برای 

توان به بازنشست کردن و در برخی موارد کنار زدن افسران کماليست  بود که از جمله اين اقدامات در اين حوزه می

 .چنين کاھش درجه برخی ديگر از اعضای آن اشاره داشت ارتش و ھم

مثابه يک حرکت کشنده برای ارتش بود،  شيد که اين اقدام بهدر گام بعدی دولت بحث مذاکره و صلح با کردھا را پيش ک

ک و عبدهللا اوجاالن .ک.گيری و افزايش نفوذ ارتش در حوزه مسائل سياسی مبارزه با پ زيرا يکی از ابزارھای بھره

گر، به بھانه داد و ھم از سوی دي سو شفافيت الزمه را به خرج نمی بود و از بابتی ارتش در مبارزه با کردھا، ھم از يک

رو راه ھرگونه انتقادی را چه از جانب دولت و چه از   تری را از دولت داشت و از اين مقابله نظامی تقاضای بودجه بيش

 شرايط را برای اردوخاندر نتيجه مطرح شدن صلح با کردھا از سوی . جانب ھر نھاد ديگری به ارتش بسته بودند

  . وردوجود آ کاھش بيش از پيش نفوذ ارتش به

س کل ستاد نيروھای مسلح ترکيه بود که باز ھم اين ئيگام بعدی در تقابل با گسترش ارتش، دخالت دولت در انتخاب ر

ھای اسالمی   بود، چرا که روسای پيشين ستاد نيروھای مسلح جزو کسانی بودند که با انديشهمؤثر ھم بسيار اردوخانگام 

س ئي واقع شد، چرا که رمؤثر ھم بسيار ٢٠١۶ در ناکامی کودتای سال وخانارد برای مسألهنظر مثبتی نداشتند و اين 

 در کاھش نقش و سطح اردوخان مؤثراما با وجود تمام اين اقدامات . کل ستاد نيروھای مسلح با کودتا ھمراھی نکرد

دار و  امی ريشهھای سياسی، اقتصادی، نظ  سال گذشته چنان در عرصه٨٠نفوذ ارتش ترکيه، اين نھاد نظامی در طول 

صورت کامل ممکن نبود، حتی   بهاردوخانپر نفوذ عمل کرد که کاھش قدرت نفوذش حتی با چنين اقداماتی از جانب 

سابقه دولت با دستگيری و حتی تسويه بسياری از افسران رده باالی ارتش پس از  اکنون ھم ارتش پس از اقدامات بی

  .طور کامل رفع نشده است ھم به تھديد آن ھنوز جوالی ١۵کودتای نافرجام 

 با بھانه قرار دادن کودتا درصدد محدود کردن و حتی از ميان بردن مخالفان و منتقدان خود برآمد که اردوخاندر واقع 

 AKP  واردوخانھای غلط نام نھاد،  توان آن را تحليل چه می  ترکيه به دليل آن٢٠١١يقينا با وقوع بھارعربی از سال 

چرا که در ھمان ايام با اتفاقاتی . توانستند ترکيه را به حاکميت دوران عثمانی برگرداند ايطی ديدند که میخود را در شر

المسلمين و سرکار آمدن دولت مرسی در مصر، قدرت گرفتن حزب النھضه و شخص  چون حمايت ترکيه از اخوان

و شرکت در بمباران اين کشور به بھانه عضويت ای در ليبی   ترکيه-راشد الغنوشی در تونس و شعارھای اسالم اخوانی 

 ...در ناتو و

ھای بالقوه و بالفعل اين  ای و ھم چنين عدم شناخت پتانسيل توان گفت که عدم بررسی دقيق شرايط داخلی و منطقه می 

ات دولت ھا بودند، از سوی ديگر ھم در داخل ترکيه با به شکست رسيدن مذاکر  غلط سياستتغييرکشور از عوامل اين 

ويژه خود عبدهللا اوجاالن و اختالفات شديد با برخی از کشورھای عربی منطقه خليج   با کردھای ترکيه و بهاردوخانو 

ترين نماينده اخوان المسلمين در خاورميانه و از  ترين و مھم فارس به محوريت رياض پس از محاصره قطر که بزرگ

 . از تنش صفر به يک برخورد قھری شدتغييرست و دولت و نھايتا پيمانان آنکارا است موجب شخصی شدن سيا ھم

 در برخورد با جامعه ترکيه پس از وقوع کودتا، اردوخانھای غير دموکراتيک  واسطه سياست سو به اکنون در يک

 خاناردوجامعه جھانی نقض حقوق مدنی را در ترکيه شاھد است، اما از سوی ديگر با ھمين اقدامات قھرآميز دولت و 

چرا که پس از کودتا بسياری از مراکز و دواير ارتش به . تا حدودی ارتش زير چتر نظارتی دولت قرار گرفته است
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چنين  گذاری و ھم ھای ارتش به وزارت بھداشت، نحوه انتخاب و درجه ساير بدنه دولت سپرده شد، يعنی بيمارستان

ھای ارتش که در درون شھرھای ترکيه بودند به خارج از  نبندی به وزارت دفاع داده شد و بسياری از پادگا بودجه

ھا را  سرعت تانک شھرھا انتقال يافتند که اتفاقا ھمين مورد آخر از عوامل مھم کودتا بود، چرا که ارتش در کودتاھا به

 ...کرد و ھای شھر می وارد خيابان

  

  بندی جمع

 ھزار مظنون ١٧٠برند و از  در بازداشت به سر می ھزار نفر ۵٠، جوالی ١۵پس از گذشت يک سال از کودتای 

ھمين  اکنون حاکميت اين کشور، بيش از ھر زمان ديگری متزلزل و به.  شده استئیدست داشتن در کودتا، بازجو به

 در ظاھر اردوخاناند و   شده ھای مخالف سرکوب اند، جريان ھا را خاموش کرده گر است، فعال روزنامه دليل سرکوب

  ...کنند و گذار جمھوری ترکيه مقايسه می بنيان» مصطفی کمال آتاتورک«قدرتمند شده او را با قدر  آن

 قانون اساسی در ماه آوريل، ترکيه را از يک دموکراسی تغيير در رفراندوم اردوخانپيروزی شکننده و لب پرتگاه 

ه را ئيجمھور در قوه قضا سئيدوم قدرت راين رفران.  پارلمانی به يک نظام رياست جمھوری مستبد تبديل کردئیبورژوا

ترتيب، احتماال تا سال  اين تواند در دو دوره رياست جمھوری ديگر ھم کانديد شود که به چنين می گسترش داد و ھم

  .تواند در قدرت باقی بماند  می٢٠٢٩

 سنتی سکوالريسم، ای شديدا نامتحد را روشن کرد که در امتداد خطوط ِھای عميق جامعه اين رفراندوم اختالف

 را حامی فقيران و اردوخانميان افرادی که . کند  فاشيستی حرکت می- چنين مذھبی   و اختالفات طبقاتی و ھمئیگرا ملی

گر دموکراسی موجود است،  پندارند و افرادی که معتقدند او ويران ای و جھانی می قدرتی بزرگ در عرصه منطقه

گری، فعال از اپوزيسيونی پيشی گرفته که ھنوز ھم  بازی و سرکوب زيرکی و حقه با اردوخان. شکاف عميقی وجود دارد

  .کنند ادامه رياست جمھوری او در انتخابات دو سال آينده را تھديد می

گولن واعظ تبعيدشده و متحد . که رھبر کودتا معرفی شد که جزئيات شواھد عليه او ھرگز منتشر نشد» هللا گولن فتح«

  .ھا دولت ترکيه، مسترد نشد کند و با وجود درخواست  زندگی میامريکاگولن در . حزبش است و اردوخانسابق 

ھا ھزار کارمند  دولت ده. در ھمين حال، متحدان غربی ترکيه از موارد متعدد نقض حقوق بشر ابراز نگرانی کردند

ھنوز کار خود را آغاز نکرده ھا با وجود گذشت يک سال،  دولتی را اخراج کرد و کميسيون رسيدگی به دادخواست

از جمله صدھا قاضی، معلم، ( . تشکيل شددئیبرای ھزاران نفر از مردم بدون وجود شواھد کافی پرونده قضا. است

  ...) استاد دانشگاه و

الملل در  در اين ميان دو مقام ارشد سازمان عفو بين. حدود ده روز پيش گروھی از مدافعان حقوق بشر دستگير شدند

  .ه حضور داشتندترکي

اگر کسی به اوضاع وخيم ترکيه شک داشت، اکنون «: الملل، در گاردين نوشت دبير کل سازمان عفو بين» ساليل شتی«

پذيری وجود  يتمسؤول جامعه مدنی، انتقادپذيری و اردوخان  در ترکيه. ديگر نبايد جای ترديدی برايش وجود داشته باشد

  ».نخواھد داشت

» گلونيست«به اتھام » احمت سيک«و » نديم سنر«مان خبرنگاران را نيز گرفت و افرادی مانند ھا دا موج دستگيری

  .دانستند  میاردوخانھا را متحدان  ھا درگذشته آن  که گولنيست در حالی. بازداشت شدند
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به جرم واھی ھمکاری با ، )HDP(  »حزب دموکراتيک خلق«مقامات ارشد حزب اپوزيسيون از جمله رھبر 

جنگ . گيرند کادرھای حزب در سراسر ترکيه مدام مورد اذيت و آزار قرار می. ھای تروريستی زندانی شدند زمانسا

  .چنان ادامه دارد ک ھم.ک.طلب کرد ترکيه و پ وحشيانه حکومت عليه مردم حق

از .  متوقف شده استالمللی، روابط با اتحاديه اروپا تيره شده و مذاکرات برای ورود ترکيه به اتحاديه در عرصه بين

 بارھا و اردوخان. خاطر کرد حمايت بلوک غرب از آنکارا پس از کودتا، مقامات دولتی ترکيه را آزرده سوی ديگر، عدم

  .معنای پايان مذاکرات خواھد بود بارھا آمادگی خود برای بازگرداندن مجازات اعدام را اعالم کرده است که به

متحده در راستای منافع خودش، از نيروھای روژوا در  رد، زيرا در حال حاضر اياالت ھم نداامريکاخوشی از  ترکيه دل

دولت ترکيه، در راستای سرکوب نيورھای روژاوا و افول . کند سوريه و در مبارزه با داعش در شھر رقه حمايت می

از نيروھيا اسالمی و نظامی ترکيه . در سوريه دخالت نظامی کرد) يک ماه پس از کودتا( داعش در ماه اوت سال گذشته

  .کند و به شدت عليه روژاوا است مخالف حکومت بشار اسد دفاع می

ری كه در پارلمان اروپا در يگ ه اروپا شد و در رایي، باعث دور شدن آنکارا از الحاق به اتحاداردوخانھای  اين سياست

  . رای به تعليق مذاکرات با آنکارا صادر شد نفر،٣٧ در مقابل ۴٧١اين باره انجام شد با رای اکثريت قاطع يعنی 

نظر  به. نشينی و کوتاه آمدن در مقابل مخالفان را ندارد  حاکی از اين است که او قصد عقباردوخانھای  رفتار و سياست

اين موضوع در . ھا از عرصه سياسی با ھر ترفندی است رسد تاکتيک او تحقير و تقابل با مخالفان و کنار زدن آن می

  .ھای متعدد و متقاطع است به شدت خطرناک است ای مانند ترکيه که دارای شکاف معهجا

کنند، اميد زيادی  تر می ھر روز قدرت و جای پای خود را مستحکم» عدالت و توسعه« و حزب اردوخانطور که  ھمان

  .به بھبود شرايط اجتماعی و دموکراتيک در اين کشور نيست

 فاشيستی -، به سمت يک ديکتاتوری اسالمی اردوخان جامعه ترکيه تحت رھبری دھد که پس ھمه شواھد نشان می

از سوی ديگر، يک نوع جنگ داخلی در ترکيه رخ داده است و احتمال تشديد آن دور از انتظار . کند آشکار حرکت می

ھای مساعدی  شود فرصت تر می داری در ترکيه و در سراسر جھان که گيج کننده رو، اکنون بحران سرمايه از اين. نيست

دھد تا از  داری قرار می ھای اجتماعی و ھمه نيروھای ضدسرمايه ھای طبقه کارگر و ديگر جنبش را در اختيار سياست

حاشيه جامعه، وارد بطن و مرکز تحوالت اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی جامعه شوند و بديل طبقاتی خود را 

 و دموکراسی ئی بديلی که ھمانا خودمديريتی دموکراتيک با روابط و مناسبات شورا.در مقابل جامعه ترکيه قرار دھند

  !واسطه است مستقيم و بی

  ٢٠١٧ جوالی بيست و يکم - ١٣٩۶ ]سرطان[ام تير جمعه سی

 

 


