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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١۶ جوالی ١٨
  

  کودتای نافرجام و يا توطئۀ رسوا
 ه شب به وقت محلی، عد٩:٣٠ جوالی حدود ساعت ١۵ و ديديم که چگونه به تاريخاز طريق رسانه ھای جمعی شنيديم 

 ھزار نفری ترکيه که بنا به ادعای مقامات آن کشور در پيمان تجاوزگر ناتو به ۴۵٠ از افسران و سربازان ارتش ای

از لحاظ کثرت نفرات نظامی بعد از امپرياليزم جنايتگستر امريکا قرار دارد، با اشغال چند " دومين قدرت نظامی"مثابۀ 

خل ستانبول و انقره، کودتای شان را اعالم داشته، به مردم وعده سپردند که رسانه و بستن دو پل و ايجاد راھبندان در دا

  .ًمجددا حاکميت قانون، دموکراسی و سکوالريزم را حاکم خواھند ساخت

خواب بلند نمودند،  از خالف کشور ھای شرق ترکيه و حتا اروپا که در آن وقت ھمه در خواب بودند، و وقتی سر

 چون اين قلم که وقت بين محل اقامت ما، با محل کودتا حدود یکام به تاريخ پيوسته بود، افرادکودتا، به مثابۀ حرکتی نا

 ساعت تفاوت را نشان می دھد، و تا حدی برخوردار از وسيعترين امکان رسانه ئی ھستيم، می توان گفت که گذشته ٨

ه، بر داشتھائی را که اينک خدمت تان تقديم  ماجرا را توانستم به صورت زنده تعقيب نمودۀاز يکی دو ساعت اوليه، بقي

  .می دارم، از تمام ماجرا داشته باشم

ھرچند در کشور ھائی از قماش ترکيه، که تاروپود وجود قدرت حاکمۀ آنھا به امپرياليزم وابسته بوده و به اصطالح 

يفی را به عھده دارند، بروز کودتا قدرت ھای امپرياليستی وظا"  نمايندۀ" و "ناظر"، "باشی"به مثابۀ " رھبران دولتی"

ًھا به خصوص وقتی قدرت ھای امپرياليستی احساس نارضايتی نمايند، امريست کامال معمول و حتا قابل انتظار، با آنھم 

الد جھای اخير " گردن فرازی" در ترکيه، با در نظرداشت ٢٠١۶ جوالی ١۵تالش جھت  تحقق و يا نمايش کودتا در 

له ايست که نمی توان بسادگی از آن گذشته و به آنچه از أ، مس"اردوخان" يعنی،و ترک در منطقهخلقھای کرد، عرب 

   .طريق رسانه ھا به خورد مردم داده می شود، اکتفاء نمود

بنا بر ھمين اھميت، در اين مختصر خواھم کوشيد تا به نوبۀ خود آنچه را می انديشم با شما نيز در ميان گذارم، اين که تا 

حدود اين تحليل می تواند در تطابق با واقعيت قرار داشته باشد، نمی تواند مانع از آن گردد تا برداشتم را با شما در چه 

ميان نگذارم چه اعتقاد به اين که در چنين اوضاع مغلق و به ھم گره خوردۀ تضاد ھای منطقه ئی و بين المللی، ھيچ 

را نمايندگی می نمايد، به من جرأت می دھد تا نظراتم را " حقيقت مطلق"کسی نمی تواند ادعا کند که گويا برداشت وی 

اين شما و اينھم برداشتھای خودم از اين . به اميد تصحيح و تکامل آن، بيھراس با شما خوانندگان گرامی در ميان گذارم

  :حرکت
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تا اينک، با کودتا ھای پيھمی  ترکيه در بين تمام کشور ھای عضو ناتو يگانه کشوريست که از زمان ايجاد ناتو -١

در درون ارتش آن کشور از پايه ديرينه ريکارد دار، تغييرات کودتائی به شمار رفته، کودتا گری به مثابۀ يک سنت 

  .ھای وسيع و مستحکمی برخوردار است

ت المان به  بعد ازظھر وق٢:۴٩که به ساعت " پالن کودتاچيان" معنون به "Maximilian Popp" به استناد نوشتۀ -٢

، آنالين شده است، در رأس کودتا، جنرال چھارستارۀ ترکی "شپيگل" در نشريۀ معتبر المانی ٢٠١۶ جوالی ١٧تاريخ 

Akin Öztürk  اما اين که اين جنرال معمر و منتظر .  ھفته بعد به تقاعد سوق می يافت، قرار داشته است۶که حدود

دولت  ،"اردوخان"ُ نه نويسندۀ مقاله در مورد چيز مقنعی می نويسد و نه ھم التقاعد، چرا بايد به چنين کاری دست يازد،

  .  اعضای حزب در مورد لب تر می کنندترکيه و يا بقيۀ

رانه اش بار ھا به اثبات رسانيده، که به مانند تمام فريبکاران تاريخ در اکه در طول دوران حاکميت جنايتک"اردوخان"

، از حرکت کنونی نيز کوشيده و در آينده فريب و تحميق مردم برخوردار استجھت ت چنين مواقعی از باالترين ظرفي

نيز خواھد کوشيد به نفع تحکيم مواضع فردی و حزبی اش از خون ريخته شده سوءاستفاده نموده، قصور ديگری را بر 

فرياد ھای گوشخراش قب داد و عھمين سکوت واقعی در . نھد ا بنيان ٢٠١۶ جوالی ١۵ کشته ھای یروی استخوانھا

حاکميت ترکيه، بازار حدس و گمان را نسبت به کل ماجرا داغ نگھداشته، جويندۀ حقيقت می بايد از درون تودۀ کاه و 

  .پيدا و بيرون کشدعلف ھرز دروغ و تبليغات، سوزن حقيقت را 

ر آن کشور سايه انداخته،  جنايت ھا، عقبگرد ھا، اوضاع فالکت بار اقتصادی ترکيه که بعد از تحريم روسيه ب-٣

 ميليون پناھنده و آوراۀ جنگی ٣کوب خونبار بخشھائی از خلق ترکيه، ھجوم بيش از رموجوديت جنگ داخلی توأم با س

از سوريه و عراق، تشديد تضاد ھای درونی ميان خلقھای ترکيه که آن کشور را در آستانۀ تجزيه قرار داده است، عدم 

ی از جانب ذلتبارپيھم  ساعت می تواند به دشمن تراشی ھا و کرنش ھای ٢۴ که در ثبات در روابط بين المللی

بان دون پايه را به زعم از افسران و صاحبمنص عده ای ًمی توانند عواملی باشند که واقعا...  منتج گردد و "اردوخان"

انداخته دست به اسلحه " اردوخان" و رھبر جنايتکار آن "حزب عدالت و توسعه"خودشان در فکر نجات از مصيبت 

  .ببرند

صد آن  بعد خيلی بعيد به نظر رسيده، درمطلق منتفی باشد، مگر از چندبه صورت اين چنين حرکتی با آن که نمی تواند 

  :بسيار پائين می باشد زيرا

امپرياليزم  افسران و صاحبمنصبان اردوی ترکيه بر مبنای تعلقات عميق شان با ناتو و وابستگی غليظ دولت شان به -

 جنايتگستر امريکا به خوبی می دانند که ھر نوع تشبث کودتائی بدون موافقت رسمی حتا در سطح يک چراغ سبز

، اگر از لحاظ عملی ناممکن و محتوم به شکست نباشد، در صورت پيروزی ھم توان مقابله با ناتو را امپرياليزم امريکا

  .نداشته، به زير کشيده خواھد شد

و رھبر " حزب عدالت و توسعه" و نمايندۀ آن بر قدرت يعنی "اسالم سياسی"نی که می خواھند عليه حاکميت  کودتاچيا-

د، بايد آمادگی تقابل خونين با ند و با زور اسلحه وی را به زير بکشنحرکت نظامی به راه انداز" اردوخان"خونخوار آن 

يت منوط است، نيز داشته باشند، به عبارت ديگر برای ھواداران آن حزب را که حيات و ممات شان، به ادامۀ حاکم

، در نتيجه می بايد جھت موفقيت به روشی روی بياورند که چيزی شبيه يک جنگ داخلی کمر شان را بسته باشند

 موفقانه در مصر عملی گرديد يعنی با دامن زدن به وسيعترين حرکتھای اجتماعی و ميليونھا انسان را به خيابانھا

 کودتای خود را عملی نمايند، کاری که در ۀخود را به مثابۀ ناجی حاکميت، دولت و ملت معرفی داشتن، برنامآوردن، 

  .ًبه اصطالح کودتای ترکيه اساسا به چشم نخورد
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 در ھر کودتائی، کودتاچيان می بايد اولتر از ھمه اين نکته را مشخص نمايند، که کودتا عليه چه کس و يا کسانی -

ً، مراکز قدرت و پشتوانه ھای احتمالی آنھا در کجاست، چگونه می توان روابط درونی آنھا را مطلقا قطع صورت گرفته

 نموده از آنھا م متحدان احتمالی و مردم گرديد، بر رسانه ھای ھمگانی حاکميت قاي،نموده مانع ارتباط آنھا با ھمديگر

يت است سود جسته، مردم را به حمايت از حرکت کودتائی جھت تحقق اھداف کودتا که در گام اول به زير کشيدن حاکم

 شبسيج نمود، نيروھای نظامی متعھد به کودتا در کجا موقعيت دارند و چگونه می بايد از عنصر غافلگيری به نفع خود

و به ضرر حاکميت سود جست، نقش قوای ھوائی، زمينی و بحری چگونه است، ساير نيروھای امنيتی از قبيل 

يا آ را اتخاذ خواھند نمود ضعی چه مویحرکتچنان مربوط به سازمان امنيت، قوای ضد شورش و پوليس در نيروھای 

  ...در طيف حاميان حرکت قرار دارند و يا مخالفان آن و در ھر دو حالت چه بايد صورت گيرد و 

وزش ھای نظامی افسران در  در به اصطالح کودتای ترکيه، با در نظرداشت سنت ديرينۀ کودتا گری در آن کشور، آم-

بان شرکت کننده در به  و تجارب جنگی افسران و صاحبمنصسطح ناتو يعنی بزرگترين قدرت نظامی توطئه گر جھان

اصطالح کودتا، حکم می نمود که نکات باال مورد توجه قرار گيرد، در حالی که در عمل مشاھده شد که گذشته از آن که 

 نفوذ در ساحۀ ملکی و نظامی در تختۀ شطرنج کودتاچيان جائی نداشت، حتا افراد و شخصيت ھای سياسی صاحب

مقامات عاليۀ دولتی اعم رئيس جمھور، صدراعظم، وزراء و صاحبمنصبان ارتش که می بايست در آن موقعيت به مثابۀ 

نه می توانستند، ودند و آزادااولين آماج حمالت تشخيص و مورد پيگرد قرار می گرفتند، مورد توجه قرار نگرفته ب

  .ًمھای شان را حتا از طريق رسانه ھائی که ظاھرا در کنترول کودتاچيان قرار داشت، برسانندپيا

ً بنا بر داليلی که مختصرا در باال تذکار يافت، به سختی می توان باور کرد که اين عمل واقعا کودتا بوده باشد، مگر - ً

می خواستند به بھانۀ دفع کودتا خون شان را به گردن  جمعی داشتند و اين که بپذيريم، کودتاچيان قصد خودکشی دسته

  .بيندازند" اردوخان"

 فرزند وی  در قاچاق نفت قاز طري) اردوخان(امروز وزير ترانسپورت دولت ترکيه که به ديکتاتور ترکيه  -۴

دخيل دانسته، به دفاع در کودتا را شريک است، با صراحت نيروھای غربی به خصوص امريکا " داعش"استخراجی 

 و نظامی یًدر داخل ترکيه، که تقريبا تمام تحرکات جنگ" انجرليک"جھت بستن پايگاه نظامی " اردوخان"از تصميم 

  .از ھمانجا ھدايت و عملی می گردد، با شدت دفاع نمود" داعش"طالح صارتش امريکا و متحدانش عليه  به ا

اين اتھام ھرچند از طرف نيروھای امريکائی با قاطعيت رد گرديد، مگر دولت ترکيه فعال ساختن مجدد پايگاه و انتقال 

قطع گرديده بود، منوط به برکناری و حبس قومندان آن پايگاه ساخت، که امريکائی " اردوخان"امر برق به آن را که به 

  . ندھا نيز به آن خواست تمکين نمود

ًرا بايد غرب در جھت تطبيق يک کودتا در ترکيه باشد و آيا اين حرکت می تواند واقعا کار غربی ھا به اين که چ

منتفی باشد، زيرا از ديرباز، يعنی بعد  به صورت مطلق نمی تواندباز ھم خصوص امپرياليزم جنايتگستر امريکا است، 

 طنز -،صورت گرفت" سيا"با دخالت و سازماندھی  "بھار عربی"که در شمال افريقا زير نام را از اولين حرکاتی 

با مشاھدۀ آن ارتزاق می نمايند " سيا"با پول " انجو ھا"ھای وطنی ما ھم که از طريق " مائويست"جوجه آن که تاريخ 

 فرا از خود نشان داد و به تعقيب آن دخالت" اسالم سياسی"به نمايندگی از " اردوخان " -افتادند" بھار مائوئيزم"به فکر 

تر از مجوز امپرياليستی در امور ليبيا، مصر، يمن و سرانجام لجاجت خيره سرانه در قضايای سوريه را پيشه کرد، می 

توانند نکاتی به شمار آيند که بين حاکميت اردوخانی و واشنگتن روابط نچندان نزديکی را باز گو نمايد، به خصوص 

کشی ھا و رجز خوانی ھای اولی به مانند يک موش دست آموز به بده روقتی طی يکی دو ھفتۀ آخير خالف تمام ع

 و به اصطالح ضمن تالش به خاطر عادی -ش نام برده بود"آنجای" پوتين خودش از -پوتين پرداخت" آنجای"ليسيدن 
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سوريه و عادی سازی امور ساختن روابطش با روسيه، حتا پيش شرطھای روسھا را که يکی از آنھا عدم مداخله در 

 و ده ھا دليل ديگر می توانند عواملی باشند که غرب به خصوص امريکا،  بود، در دستور کار قرار داد" اسد"وابط با ر

مال اختر " به رخود را از شر وی رھا سازد، با آن حرکت بچگانه به وی ھوشداری از سنخ ھوشداکه قبل از آن 

  .داده باشد" منصور

ً عمومی نمی تواند مطلقا منتفی باشد، مگر از لحاظ عملی با تجاربی که ارتش اين حرکت به ھمان اندازه که از لحاظ

  امريکا بر ارتش ترکيه، در مقايسهامريکا در عملی ساختن کودتا ھا دارد و با در نظرداشت نفوذ گسترده و انحصاری

ی تلقی گردد، زيرا گذشته با کودکانه بودن حرکت و شکست افتضاح آميز آن، نمی تواند چيزی بيشتر از يک اتھام واھ

 از سنخ کشتن جنرال - راه ھای ديگر و کم ھزينه تری" اردوخان"از آن که برای امريکا جھت خالص شدن از شر 

وجود " اردوخان"  نيز وجود دارد، ھرگاه کدام راه ديگری نيز جھت ختم غايلۀ -ديکتاتور نظامی پاکستان ضياءالحق

  . کودتا می زدند، چنين خود را مسخره نمی ساختندنمی داشت و آنھا به ناگزير دست به

حاکميتش و اين که ھر زمانی خواسته، تا چيزی را به دست آرد، ھيچ دوران طی تمام " اردوخان" عملکر شخص -۵

از " اسالم سياسی" نبوده در ھمه حالت به مانند تمام نمايندگان  گاھی متعھد به اتخاذ راه شريفانه جھت وصول به ھدف

ب اين شبه کودتا قتا امروز ھميشه ھدف برايش وسيله را توجيه نموده است، احتمال اين که در ع" محمد" شخص زمان

  :زيرا.  احتمال بدر شده نا ممکن گرددۀو باندش قرار داشته باشد، نمی تواند از داير" اردوخان"دستان شخص 

که در " حزب عدالت و توسعه" نيروھای مخالف تجارب خونين يکی دوسال اخير و بمب گذاريھای متعدد در تجمعات -

خواسته " اردوخان"چند مورد ھريک بيشتر از صد کشته و صد ھا زخمی برجای گذاشته است، نشان می دھد که وقتی 

با قساوت يک جالد حرفه ئی بر زن، . باشد به چيزی برسد از کشتن و ريختن خون خلق ترکيه، دريغ نورزيده است

کشتار ھائی که در تجمعات ضد جنگ . زاران تن را نابود نموده استھوله و بمب ريخته و به طفل و پيرمردان گل

و سرانجام حمله بر کردستان ترکيه و به خاک و خون کشيدن ھزاران " دموکراتيک خلق ھا"حزب راھپيمائی و ھمگانی 

حفظ "و حزبش اصل " اردوخان" برای انجام يافته است، می تواند گواه آن باشد که" اردوخان"تن در آنجا، به دستور 

  .از اعتبار خدشه ناپذيری برخوردار می باشد" قدرت به ھر قيمت

 شمشير از نخستين روز ھای به قدرت رسيدنش، از يک جانب می خواست با تصفيۀ ارتش ترکيه" اردوخان "-

از ابزاری در خدمت مستقيم ا ر ارتشداموکلس کودتای نظامی را از باالی حزب و نظامش بر دارد و از جانب ديگر 

نيز شده " اسالم سياسی"داف امپرياليستی، به وسيله ای تبديل نمايد که به عالوۀ خدمت به امپرياليزم، عصای دست ھا

 مختلف کوشيده است تا ، از ه ھا و نيرنگھایبه ھمين منظور از ھمان نخستين روز ھای به قدرت رسيدن به حيل. بتواند

ھای آرام و گاھی ھم جنجالی، بر بخشی از درجه داران، افسران و جنراالن ارتش اتھام فعاليت ل تصفيه اطريق اعم

  .ھای کودتائی و يا ضد دولتی وارد نموده، آنھا را از کار برکنار نمايد

ا  حدود دو ماه قبل از امروز، محکمۀ عالی ترکيه، به مثابۀ باالترين مرجع قضائی ترکيه، بخش اعظمی از متھمينی ر-

رد شده بود، بی گناه تشخيص نموده، با حکم به ابقای آنھا به وظايف قبلی شان، اکه به وسيلۀ دولت انواع اتھام بر آنھا و

تر از که خود را در ترکيه باال" ردوخانا. "را وادار به تحمل بزرگترين شکست دوران، حاکميتش نمود" اردوخان"

 اعتراض رسمی امکان نداشت، زيرا آن -  شخصی اش را اعالم داشتقانون می داند، ضمن آن که به آن حکم اعتراض

 به صورت آشکار از تھديد ھايش در آينده نيز سخن به ميان آورد، تھديد ھائی که می تواند -محکمه آخرين محکمه بود

 خواست و که ارتش ترکيه مطابقرا توطئۀ رسوای کنونی به ھمان منظور ترتيب و در خدمت آن قرار گرفته، امکان آن 

  . مساعد می سازد،سازماندھی شود" اردوخان"سليقۀ 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

خواستش را مبنی بر اين که سيستم حکومتی و قانون اساسی ترکيه را تغيير دھد، " اردوخان" از دير باز بدين طرف، -

قيب  بالفعل احزاب ریابراز داشته است، منتھا مخالفت ھای درون حزبی، مخالفت ھای احتمالی ارتش و مخالفت ھا

متعاقب آن، برای فردی مانند " بگير و ببند" بدين خواستش برسد، فضای کودتا و شرايط " اردوخان"مانع از آن بود تا 

که ثابت ساخته در سوءاستفاده از امواج احساسات مردم استاد مطلق است، اين امکان را به وجود می آورد " اردوخان"

آن، مخالفان سياسی اش را نيز با توطئه و بقيۀ  سيطره در آوردن مطلق که ھمزمان با سرکوب بخشھائی از ارتش و زير

  .نيرنگ از مقابلش بردارد

  : و اما اين که چه چيز ھائی باعث گرديده تا من بدين فکر بيفتم

 جريان کودتا و برخورد ناشيانۀ به اصطالح کودتاچيان چه در نخستين مراحل و آغاز اقدام و چه ھم سست گرفتن، -

واقعی ، چنان مسخره و ساختگی به نظر می رسد، که اگر انسان بخواھد به  در دوام کارشينی و تسليم شدن آنھاعقب ن

از مغازه ھای ترکی خريد نمايد و يا " واقعيت نوع فلم ھای ترکی"بودن کودتا معتقد گردد، يا می بايست انسان مقداری 

  .ھم با چيزی به نام عقل بيگانه باشد

و ساير " اردوخان" می بينيم که کودتاچيان گذشته از آن که در آغاز به فکر از ميدان بدر کردن  به خصوص وقتی-

مقامات حکومتش نبوده اند، در جريان کودتا با وجود مشاھدۀ مقاومت از طرف آنھا و دراز کردن دست استعانت به 

و صدراعظمش را پخش " اردوخان"ان طرف مردم عليه کودتا، باز ھم از طريق تلويزيون تحت کنترول خودشان، سخن

برگشته از ) کودتاچيان(اجازه می دھند تا صحيح و سالمت به ميدان ھوائی تحت کترول خودشان" اردوخان"نموده، به 

آنجا فرماندھی مبارزه عليه کودتا را به دوش بگيرد، اگر انسان ازتئوری خودکشی دسته جمعی سخنی به ميان نياورد، 

  .بگويدچه بايد نمی دانم در مورد 

 به عوض مراکز نظامی و فرماندھی، دوپل اتصالی را در اختيار گرفتن، بيشتر از آن که شباھت به مبارزه عليه -

کودتای نظامی داشته باشد، انسان را به ياد تالشھای مذبوحانۀ حکومتھا در فلم ھای ھاليودی جھت جلو گيری از 

  .گسترش امراض فراگير می اندازد

و حزبش می شد و " اردوخان" نفر از مخالفان ٢٧٠٠ک لست بلند باال که در ھمان اولين ساعت ھا شامل  اعالم ي-

  تقويت نکند" اردوخان"دستگيری ھمۀ آنھا، نمی تواند شک انسان را در توطئه از جانب 

ًبه مثابۀ بخش اخير اين مختصر بايد گفت، با آن که ظاھرا و عجالتا   و گويا يروز بيرون شدهاز اين نبرد پ" اردوخان"ً

می تواند با تکيه بر دستاورد ھای شکست طرف مقابل، به تحکيم موقعيت خود و حزبش نايل آيد، اما خالف پيشبينی 

به اصطالح نظاميان به اين توطئۀ رسوا، زدن با دست " اردوخان"ھای نظريه پردازانی که چنين ظواھری را می بينند، 

 گويا می بدان اميد که که نبايد يکی بر روی ديگری اسلحه بکشد، زير سؤال برده  ارتش را"قدسيت روابط درونی"

خون صد ھا بيگناه را تواند با تکيه بر دستاورد ھای شکست طرف مقابل، به تحکيم موقعيت خود و حزبش نايل آيد، 

ارتش، مانع از آن می شد تا يکی چيزی را که تا قبل از اين به مثابۀ روانشناسی درونی بايد بداند " اردوخان". ريختاند

روانشناسی درونيی که به ھم پيوستگی، . ، اسلحه بردارد، از بين برد استملبس به عين لباسکه ديگری آن بر روی 

  .احترام متقابل و دفاع مشترک شيرازۀ آن را می ساخت

ی در ترکيه، خالف گذشته ھا،  باشد تا بتواند پيشبينی کند که کودتاھای بعد" نوستراداموس"حتمی نيست تا انسان 

چه در آن زمان زنده باشد و يا جسدش بر روی پايه ھای برق " اردوخان. "درياھائی از خون را جاری خواھد ساخت

  :گاز بخورد، حکم تاريخ در موردش فرق نخواھد کرد، چه تاريخ ھميشه در موردش خواھد نوشت

 "ور را از ھم دريدجنايتکاری که به خاطر حفظ قدرت، شيرازۀ وحدت کش"


