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 Political  سياسی

  
 بھروز سورن

  ٢٠١۶ جوالی ١٨
   

  ....پيامدھای شکست کودتا در ترکيه 

  
دندان مسلح می شود و بخش ه  تا ب،بدين علت پديد آمده است . ارتش و نيروی نظامی ابزار حفظ حاکميت طبقاتی است 

 آزادی و ،طور غالب کودتای نظامی نمی تواند دمکراسیه ب.  عمومی را بدان تخصيص می دھندۀبزرگی از بودج

ی ھم به دليل نظامی بودنش و ھم با توجه به تسليحاتی  کودتای نظامً اساسا،حقوق بشر را برای ھمگان به ارمغان آورد

زور توسط اسلحه برای تحميل يک نظم سياسی حکومتی بدون .  استئیعنوان ابزار به خدمت می گيرد زورگوه که ب

حال اين کودتا بر له يا عليه فرد متحجر و . ن سرنوشت خوديي شھروندان آن کشور برای دخالت در تعۀحضور بالواسط

اين کودتا تا اين لحظات و بر اساس گزارشات .  باشد، که خود از کودتا گران بنام منطقه است،انختوری مانند اردوديکتا

  . منتشر شده صدھا کشته و زخمی بر جای گذاشته است

از . ان و ديکتاتوری اش را آپ ديت کردخکودتای اخير بخشی از ارتش کشور ترکيه به ھر دليلی نافرجام ماند و اردو

ان که بنابر شرايط داخلی و بين المللی نمی توانست بدانھا جامه خ حکومتی اردوۀ آرزوھای ديرينۀين نظر که بخش عمدا

  .  پس از کودتا عملی خواھد کردئیعمل بپوشاند اکنون و در گرد و خاک شرايط استثنا

 در سراسر کشور آغازگر اين  نظاميان مخالف و فرماندھان دخيل در کودتا وۀ ارتش و دستگيری ھای گستردۀتصفي

 و ھمچنين ترويج خشونت خيابانی نيز به موازات اين اقدام در حال جاری ئیتبليغ خونخواھی وانتقام جو. اقدامات است

  . عکس گويای سرنوشتی دردناک برای سربازانی است که تحت اوامر فرماندھان ارتشی خود بوده اند. شدن است

  اقدام نظامی خود ناميدند که نه اين و نه آن را نمیۀود دمکراسی و حقوق بشر را دستماي خۀ اوليۀکودتا گران در بياني

 نزديک اين را مشخص خواھد کرد که اين ۀآيند.  ارتش ھديه آورد و طنز قضيه نيز ھمين بودۀتوان با زور و اسلح
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ويژه حقوق خلق کرد در ترکيه ه  بان و حکومتش برای احترام به آزادی بيان و انديشه وخواقعه آيا ھشداری به اردو

جھت سرکوب ھر چه بيشتر و ايجاد تنگناھای جديد و بيشتر برای مخالفان و منتقدان ! خواھد بود و يا ھديه ای آسمانی

  !!حکومتش و يا اھل قلم و انديشه

 مشروعيت ،ا خيابان و ميدان ھۀوی با حضور مجدد ھوادارانش در صحن. ان يک موھبت بودخشکست کودتا برای اردو

. دست خواھد گرفته خود را نيز تبليغ خواھد کرد و وزنه سنگين تری را از اين پس در معادالت داخلی و بين المللی ب

چنانچه تا کنون ھراس از کودتا توسط ارتش و دستگاه قضائی مانع از تحميل برخی از نيات سرکوبگرانه و دمکراسی 

  . فرماندھان ارتش و قضات دست بازتری در اقدامات آتی خود خواھد داشتۀ گستردۀستيزانه و پليد وی بود اما با تصفي

   کودتا اين است که آيا اين کودتا جدی بوده است؟ ۀال عمومی با توجه به چند و چون و روند اوليؤس

  ان بوده است؟ خ نوشته شده توسط حکومت اردوئیآيا سناريو

   خود چنين اقدامی را انجام داده اند؟ۀ ناسيوناليستی و آرمانخواھاندنبال اعتقادات و تصوراته آيا کودتاچيان ب

   آيا اين کودتا خشم بخشی از سرمايه داری عليه بخشی ديگر بوده است؟ 

 ھشتاد ميليونی است و با چند ھزار سرباز و نفربر و تانک وھلی کوپتر نمی واقعيت اين است که ترکيه کشور بزرگی

. را اشغال نظامی کرد توان با اشغال چند ميدان و فرودگاه و بستن چند پل ديگر آن نمی.  زد به مناسبات آن مھار توان

  .اين اقدام از حمايت خارجی نيز برخوردار نبوده است و ھمه با ابھام به آن نگاه کرده اند

عی ماستمالی شدن نوه و ب  کودتاچيان که اھداف خود را برای دمکراسی و حقوق بشرۀدر اين ميان و با اعالم برنام

 نگاه جھانيان را نيز به ، اقدام خود معرفی کرده بودندیان را منشاخ اردوۀسکوالريسم توسط سياست ھای اسالم گرايان

ان تمام تالش خود را برای اتصال خاين در حالی است که  اردو. زير ضربه بودن سکوالريسم در ترکيه  جلب کردند

  . کند  می،مريکاست و خود را تبعيدی ناميده استا اين کودتا به رقيب مذھبی اش که در

کند که اين  او کوشش می. اين تالش در جھت انحراف دادن به نگاه مردم جھان از سرنوشت سکوالريسم در ترکيه است

که فتح هللا گولن اين کودتا  ھنگام  را در چارچوب اختالفات درونی مذھبی اسالمی نشان دھد حال آنه تحول سياسی ناب

  .. عنوان شقی محتمل اذعان کرده استه  نوشته شده توسط اردوغان بئیرا محکوم کرده بود و حتی اين اقدام را سناريو

اما اين کودتا در يک زمينه موفق بود و . نظر می آمد که اين کودتا قبل از ظھور شکست خورده بوده بنابر اين داده ھا ب

آنچه مسلم است حکومت سرکوبگر . حران عميقتری فرو خواھد بردان را در کوتاه مدت در بخکه حکومت اردو آن

ش و پيشبرد اھداف پليد  بھره برداری برای تثبيت حاکميت سياسی بين المللی کنونی بيشترينۀان از فاز سرگيجخاردو

  .خود خواھد کرد

ت خود ھستند که در ن سرنوشييحقيقت اين است که مردم و خلق ھای ساکن کشورترکيه تنھا مرجع تصميم گيری و تع

 - بنابر اين باندھای حکومتی و مراکز ارتشی . ن کنندييرا انتخاب و تع  ھمگانی و به اختيار نوع آن، آزاد،محيطی امن

  .نظامی ھرگز قادر نخواھند بود که سعادت و نيکبختی را برای آنان به ارمغان  آورند

 

 

 


