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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٦ جوالی ١٧
  

 ! و حزبش، اردوخاننه به کودتا
 

 و انقرهھر گروھی از نظاميان در دو ش. تا صبح بيدار بود) ٢٠١٦ جوالی ١٥شنبه  جمعه به(  ترکيه شب گذشتهۀجامع

ھای مھم ترکيه و فرودگاه   برخی مناطق و اماکن، از جمله مراکز تعدادی از رسانهکنترولدست گرفتن   با بهستانبول

اما ساعاتی بعد با حضور وسيع . اند دست گرفته ، اعالم کردند که قدرت در اين کشور را بهستانبولالمللی آتاتورک  بين

 .کام ماندھا نا ھا تالش آن مردم در خيابان

نظاميان شورشی مراکز راديو تلويزيون دولتی ترکيه، .  آغاز شدستانبولوقت  شب جمعه به  دقيقه ٣٠ و ٢١کودتا ساعت 

 مستقر ستانبول و انقرهرا اشغال کرده و در نقاط مھم دو شھر » خبرگزاری دوغان«، »ان ترک ان سی«شبکه خبری 

 . نيز بسته شدستانبول تنگه بسفر در فرودگاه آتاتورک و دو پل مھم بر روی. شدند

 در مرخصی انقره در خارج از اردوخان زمان مناسبی برای آغاز کودتا در نظر گرفته شده بود؛ رجب طيب ًظاھرا

 .ھای دولتی و امنيتی در دسترس نبودند دليل آغاز تعطيالت آخر ھفته، اکثر مقام برد و به سر می به

نظاميان کودتاچی در . ترکيه پخش شد» آر آرتی«ھای مختلف خبری راديو تلويزيون  اعالميه نظاميان شورشی از کانال

اطالعيه خود گفتند، ارتش ترکيه برای دفاع از بقای کشور و ملت ترکيه و بازگرداندن اصول الئيک و دموکراتيک و 

 . حکومت را در دست گرفته استکنترولرفته کشور،  اعتبار و امنيت از دست

قوت خود باقی است و حاکميت قانون  شد روابط خارجی ترکيه با کشورھای ديگر به چنين گفته می يه، ھمدر اين اطالع

  .زودی قانون اساسی کشور تدوين خواھد شد ھا وعده دادند که به آن. در کشور در اولويت قرار دارد
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ھای تلويزيونی فعال ترکيه از جمله  هبوک با شبک  فيسئیان با استفاده از تماس ويديووخاما ساعتی بعد رجب طيب ارد

صدھا ھزار نفر در سراسر ترکيه . ھا دعوت کرد حضور در خيابان تماس گرفت و مردم را به TRGT کانال تلويويزنی

 .ھا شدند روانه خيابان

 جانب شود کودتا از گفته می. داشتن در کودتا متھم کرد دست اله گولن را به  در سخنان خود ھواداران فتحاردوخان

گروگان  س ستاد ارتش را بهئيکودتاگران در نخستين اقدام ر. دھی شده است ھای ميانی سازمان ای از فرماندھان رده شبکه

 .گرفته بودند

  .»اند تمرد كرده ان، خارج از رده فرماندھی اقدام بهيگروھى از نظام«: بينالی يلدريريم نخست وزير ترکيه نيز گفت

ريز و  س ستاد ارتش ترکيه، برنامهئيمشاور حقوقی ر» محرم کوسا«عالم کردند که سرھنگ منابع نظامی در ترکيه ا

 .پرده کودتا در ترکيه است عامل اصلی پشت

چون   اين گزارش افزود که برخی از افسران نظامی، ھم.به گزارش خبرگزاری آناتولی، کوسا از سمت خود برکنار شد

 . در کنار کوسا در توطئه کودتا ايستادند »دوگان اويصال«و » ارکان اغين«، »محمد اوفور اققوش«

 . دستگير شدندپوليساتھام کودتا توسط  بنا بر اين گزارش، شماری از فرماندھان ارتش به

فرمانده کل ارتش ترکيه گفت، کودتا از سوی نيروھای مسلح » اميد دوندار«نرال جحدود سه ساعت پس از آغاز کودتا، 

اين «: ، افزود»يک گروه کوچک نظامی اقدام به اين كار کرده است«اين که  او با اشاره به. شود کشور حمايت نمی

اند در حال اتخاذ تدابير الزم  اين گروه کوچک نپيوسته با ھمكاری نظاميانی که به. كننده نيست ھا نگران اقدامات آن

  .»ھستيم

کودتا  نرال مؤثر در اقدام بهجزير ترکيه اعالم کرد يک وقت ترکيه، بينالی يلديريم نخست و حوالی ساعت دو بامداد به

 .اند گر، از جمله چند سرھنگ نيز بازداشت شدهي نظامی د١٣٠کشته و حدود 

کوپتر نظامی را در  ، چندين ھيلیستانبول و انقرهھا در نقاط حساس شھرھای  نظاميان شورشی عالوه بر استقرار تانک

، ساختمان رياست جمھوری و پارلمان ترکيه انقره پوليسسوی مرکز  کوپترھا به ھلیکم يکی از  دست. اختيار گرفته بود

کوپتر را ھدف   ترکيه اين ھلیئی نيروی ھوا١۶گزارش خبرگزاری آناتولی يک فروند جنگنده اف به. کرد تيراندازی می

  .قرار داد و ساقط کرد

وقت   بامداد به۴حوالی ساعت .  اعالم شدئی پرواز ھوا ممنوعيتانقرهکوپتر کودتاگران، در  پس از ھدف قرار دادن ھلی

س ستاد ارتش ترکيه ئي، ر»ھولوسی آکار«نرال ج بازداشت شدند و پوليسترکيه اکثر نظاميان کودتاچی توسط نيروھای 

  . آزاد شد،گروگان گرفته شده بود که توسط کودتاگران به

گوی سازمان اطالعات و امنيت ترکيه خبر داد که کودتا  ز سخننقل ا  بهانقره بامداد به وقت ۴خبرگزاری فرانسه ساعت 

  . شده استکنترول

 در پارلمان اردوخانترين گروه حزبی مخالف دولت  خواه خلق ترکيه، که مھم کمال قليچداراوغلو، رھبر حزب جمھوری

وريت و دموکراسی ترکيه شب گذشته و ساعتی پس از آغاز کودتا اعالم کرد او و حزبش از نظام جمھ ترکيه است، نيمه

  .کنند پشتيبانی می

 با چنين شرايطی ًخواھيم مجددا ما نمی. ده استيھای فراوانی د ترکيه از كودتا ضربات و رنج«: قليچداراوغلو گفت

 .»ن از جمھوريت و دموکراسی حمايت خواھيم کرديمواجه شويم، بنابرا

م جمھوريت و پشتيبانی از دموکراسی، اعتقاد خود را نيز ما با حمايت از نظا«خواه خلق افزود  رھبر حزب جمھوری

 .»کنيم ترين کاستی حفظ می بدون کم
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ھمه مردم بايد از اقداماتی که آينده کشور «:  کردتأکيدای  ترکيه نيز در بيانيه» حزب حرکت ملی«دولت باغچالی، رھبر 

نظاميان . قبول نيست گونه سرکشی قابل ن ھيچيابرابن. اندازد اجتناب کنند را تباه و وحدت ملی کشور را به مخاطره مى

 .»اين خواسته قلبی ماست. دست قانون سپرده و محاکمه شوند تر به د ھرچه سريعين شورش بايحامی ا

حزب حرکت ملی ترکيه . ستيدی نيچی از دموکراسی و ناديده گرفتن اراده ملت ترکيه ترديدر نادرستی سرپ«: او افزود

ھيچ كدام از اعضای حزب ما از اين اقدام شوم .  رفتاری خارج از چارچوب دموکراسی استدگاه ويمخالف ھر د

 .»حمايت نخواھند کرد

س جمھور است، ئي راردوخانھا نيز که حزبی اصلی اپوزيسيون دولت حزب عدالت و توسعه و  حزب دموکراتيک خلق

  .اعالم کرده که با کودتا مخالف است

  . را لرزاندانقرهه است که چھار انفجار، ساختمان پارلمان ترکيه در شبکه خبری رويترز گزارش داد

ھای ساختمان پارلمان پناه  پناھگاه بنا بر اين گزارش، يک عضو در پارلمان ترکيه گفت که شماری از نمايندگان، به

 .بردند

اتورک در جمع کثيری از  آمد و در فرودگاه آتستانبول  بهاردوخان، رجب طيب انقره بامداد به وقت ۵حوالی ساعت 

يک اقدام «گزارش خبرگزاری آناتولی، او شورش گروھی از نظاميان را  به. مردم حاضر در فرودگاه سخنرانی کرد

  .خواند و گفت تاوان اين خيانت بسيار سنگين خواھد بود» خائنانه

  .ی شرکت کردئ  رسانهجلسۀ در يک ستانبولفرودگاه   پس از رسيدن بهاردوخانرجب طيب 

که عامالن کودتا، قصد داشتند محل حضور او را در مرمره بمباران کنند، خطاب   اين رئيس جمھوری ترکيه، با بيان

 .»شما سربازان محمد ھستيد « :نيروھای ارتش گفت به

ساعاتی پس از آن در .  مطرح شدستانبولالمللی آتاتورک   در کنفرانسی خبری در فرودگاه بيناردوخاناين سخنان 

 از ارتش تصرف شده بود اما مردم اين فرودگاه را باز ئیودگاه آتاتورک سخن گفت، که اين فرودگاه توسط نيروھافر

 .پس گرفتند

 .»ھا است  را دوست ندارند، مشکل آناردوخاندولت ترکيه دولتی قانونی است، اگر بعضی رجب طيب «: او ادامه داد

استفاده از اين  ھا با سوء ھا را برای دفاع از مردم در مقابل دشمن تھيه کرديم اما اين١۶ ما اف«: ، مدعی شداردوخان

طور که  ن گروه اقليت که وحدت ملت ما را ھدف قرار داد، ھمانيا«او گفت، » .امکانات، زندگی مردم را مختل کردند

 .»گفته بودم وابسته به تشکيالت دولت موازی است

. است» خدمت«گرای  ، رھبر جنبش اسالم»هللا گولن فتح«، ھواداران » دولت موازیتشکيالت« از اردوخانمنظور 

 .برد سر می گولن در تعبيدی خودخواسته در آمريکا به

سمت ملتی كه مقابل شما  توانيم بپذيريم که به شما سربازان ما ھستيد و نمی«: نظاميان کشورش گفت  خطاب بهاردوخان

. شما داده شده است ھا برای محافظت از مردم به اين اسلحه. ديتان اسلحه بكش ن و برادرانمادران، پدرا ايستاده است، به

 .»د كرديسمت ھمين ملت بگيريد، تاوان سخت و ھزينه سنگينی را بابت آن پرداخت خواھ اگر آن را به

 نفر در ٢۶۵. کام ماند، کودتا در اين کشور ناانقرهبا تسليم آخرين گروه نظاميان شورشی در ستاد ارتش ترکيه در 

وزير ترکيه از بازداشت  نخست. ھا از نيروھای ھوادار دولت بودند  نفر از آن١۶١کودتای شب گذشته کشته شدند که 

 . رتبه ارتش خبر داده است  نظامی از جمله افسران عالی٢٨٠٠جمعی بيش از 

 عليه کودتای ئیه افتاد، در واتقع ضدکوتارا  بهاردوخان که برای برچيدن بساط اقتدار رجب طيب ئینظرم کودتا به

، دستگيری انقرهھا در سوروچ و دياربکر و  گذاری  با ابطال انتخابات اول و بمب٢٠١٥ بود که از آغاز سال اردوخان
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حزب  س جمھور در سراسر کشور، حمله نظامی بهئينگاران مخالف و منتقد دولت و ر مخالفان و روزنامه

نظر  ، به... کرد، ھمکاری و ارتباط با گروه تروريستی داعش، توطئه عليه روژاوا وو مردم) ک.ک.پ( کارگران

چرا که اکنون بيش از ھر زمان ديگری جامعه ترکيه .  و حزبش نخواھد انجاميداردوخانتحکيم جايگاه  رسد به می

دارند و خواھان  و حزبش عدالت و توسعه نفرت اردوخانيعنی بخشی از مردم از . بندی شده است سياسی و صف

بخشی نيز طرفدار حزب حاکم عدالت و توسعه . نفع مردم ھستند  در جامعه ترکيه بهيه ئیات اساسی و پاتغيير

طور کلی  يعنی به. ، نظامی و امنيتی نيز چنين شکافی وجود داردئیھای سياسی، قضا در ھمه ارگان. اند اردوخان

ھای اخير ترکيه با بحران شديد  عالوه مھم تر از ھمه، در ماه به. اند ده و  حزب حاکم اعتبار خود را از دست دااردوخان

  . تر خواھند کرد رو خواھد شد و اين وقايع ھم نارضايتی عمومی در جامعه را بيش به  رونیاقتصادی و بيکاری و گرا

دليل اصلی شکست اين . د و طرفدارانش قھرمان ضدکودتا نيستناردوخانھا،  حاکميت ھا وابسته به خالف ادعاھای رسانه

 را برای ترميم ئیھا  تالشاردوخانھای اخير  خصوص در ھفته به. المللی از آن بود کودتا، عدم حمايت داخلی و بين

 اسرائيل، روسيه و اتحاديه اروپا و حتی در روزھای اخير با حکومت سوريه آغار کرده بود در باروابط ديپلماتيک خود 

  . ی بودئ المللی و منطقه شان در عرصه بين  و دولتاردوخانھا و اھداف  استدھنده شکست سي واقع نشان

ويژه نيروھای کمونيست و سکوالر و چپ مخالف  تر از ھمه، ھمه نيروھای سياسی در پارلمان و اپوزيسيون آن به مھم

ھای سه کودتا را تجربه  مھا، کشتارھا و اعدا  سانسور و اختناق و سرکوبًچرا که مردم ترکيه عمال. اين کودتا بودند

ھا در نخستين ساعات اقدام خود، نتوانستند  عالوه کودتاچی به. بنابراين، اکثريت مردم ترکيه با کودتا مخالفند. اند کرده

 .را تسخير کنند...  چون پارلمان، کاخ رياست جمھوری، دولت وئیمداران و نھادھا ھای اصلی، سياست رسانه

  

ويژه  اجتماعی تبديل شد، به -حرکتی سياسی شان با کودتاچيان به ئیابان ريختن مردم و روياروخي در نتيجه، وقتی به

 .ھا و ايستادگی در برابر کودتا نداد خيابان ھا با کودتا، فراخوانی برای ريختن مردم به مخالفت حزب دموکراتيک خلق

 در مناطق ئیھا و آرا  دموکراتيک خلقبخش عمده ناکامی اين حزب در انتخابات سال گذشته ناشی از ظھور حزب

س ئيسوی اين حزب نوظھور رفت کابوس بزرگی برای دولت و ر کردنشين بود که از صندوق حزب عدالت و توسعه به

  .جمھور ترکيه تبديل شده است

جايگاه تر از پيش بيرون آمد و مخالفانش در  شان از اين شب پرحادثه، ضعيف  و دولتاردوخانبدين ترتيب، رجب طيب 

 ئیھای ماليخوليا  از بلندپروازیاردوخان زمينه را برای اين که ًتواند احتماال اين واقعه می. تر از گذشته قرار گرفتند  قوی

س جمھور در ئي دھد تا رتغييررياستی  و طرح خود از جمله دست بکشد، طرحی که نظام سياسی ترکيه را از پارلمانی به

  .قدرت کشور قرار گيرد و قدرئیمقام قدرت اصلی اجرا

تر نيز بحران در مناطق کردنشين و فرورفتن کشور در ناامنی و افت اقتصادی و تيرگی روابط خارجی چنان رجب  پيش

 .محاق فرو رفت  نظام سياسی بهتغيير را آماج انتقادات قرار داد که آرزويش در اردوخانطيب 
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 با آشتی با روسيه و ً قرار داده، سياست خارجی اوست اما او اخيرا را آماج مخالفت و انتقاداردوخانيکی از عواملی که 

المللی ترکيه بينجامد  بھبود جايگاه بين اش آغاز کرده است تا بلکه بتواند به  برای اصالح سياست خارجیئیھا اسرائيل گام

در سوريه نيز به گوش ھای ترکيه   در سياستتغيير برای ئیھا حتی زمزمه. و ھم اثر مثبت بر اقتصاد کشور بگذرد

  .رسد می

 کرد که اين کودتای نافرجام عليه دولت حزب عدالت و توسعه و رياست جمھوری رجب تأکيدتوان  بندی می در جمع 

در » ھای عميق حاکی از وجود اختالف«چرا که رويدادھای نظامی صورت گرفته .  ھشدار بزرگی استاردوخانطيب 

المللی  برانداز داخلی و بين ھای خانمان ھا و طرح قع اين کودتا، نتيجه سياست در وا.حاکميت و جامعه ترکيه است

 خود سردسته کودتاگران و سرکوبگران عليه آزادی بيان و انديشه، تحميل فقر و فالکت و اردوخان.  بوده استاردوخان

هللا اوجان رھبر مردم، داشتن عبد ک و در زندان نگه.ک.اش عليه مردم کرد و پ بيکاری بر جامعه، جنگ وحشيانه

  . است... ھزاران زندانی سياسی و

 در پشت پرده اين کودتا وجود داشته است ئیھا اگرچه تنھا گذر زمان و بررسی وقايع آينده نشان خواھد داد که چه دست

ای  براردوخانکم سه وزير و فرزندان  ھا و دست  بانکئیشو اما با در نظر داشتن تجربه حوادث پارک گزی، پول

حکومت اسالمی ايران، محاصره کوبانی در طول جنگ داعش عليه مردم آزاده اين منطقه، تھديد دايمی روژاوا، کشتار 

ھا در دياربکر،  ھا در ميتينگ انتخاباتی حزب دموکراتيک خلق گذاری مردم در اعتراضات بستن مرزھای کوبانی، بمب

گذاری در ميتينگ صلح و دموکراسی حزب دموکراتيک  بگذاری در تجمع جوانان سوسياليست در سوروچ، بم بمب

شان آينده   و دولتاردوخاناين نتيجه رسيد که  توان به می...  وانقرهھای چپ در  ھای کارگری، سازمان ھا، اتحاديه خلق

و نگاران  ، روزنامهئیچون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجو ھای اجتماعی ھم خوبی ندارند و اعتراض جنبش

تالش » ملت - دولت«در رد » خودمديريتی دموکراتيک« که برای يک جامعه ئیروشنفکران مترقی، مبارزه ھمه نيروھا

  !تر ادامه خواھد يافت تر و عميق چنان با ابعاد وسيع شان ھم کنند مبارزه می

  ٢٠١۶ جوالی پانزدھم -  ١٣٩۵ ]سرطان[شنبه بيست و پنجم تير

 

 

 
 


