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 اردوخان شکار برای تالشھا شکست ترکيه در شورش
 يريتغ محسوسی طرزه ب را آن پيرامون خارجی سياست ھم و کشور اين داخلی اوضاع ھم ترکيه در کودتا برای تالش

 .شودمی مشخص عامل چند اساس بر امر واقعيت امروزی روز تا .داد

 ھمچنان ترکيه نظاميان اردوخان، جمھور رئيس سالۀ چند تالشھای از صرفنظر که، دادند، نشان حوادث  :اول عامل

 .است پايدار کشور اين در نظامی کودتای سنت و کنندمی کوشش رکشو سياسی حيات در پيشرو نقش ايفای برای

 ٢٠١۶ جوالی ماه حوادث در .پيوست وقوعه ب دوستیامريکا شعارھای تحت ١٩٨٠ و ١٩۶٠ درسالھای نظامی کودتای

 گفت توان می مستقيمغير اطالعات اساس بر اما شود، نمی مشاھده وضوحه ب واشينگتن طرف به شورشيان سمتگيری

 رو مناسبات زيان به را واشينگتن با ھمکاری توانستندمی قدرت به رسيدن از بعد نرالھاج کودتا، موفقيت صورت در هک

 نظامی پايگاه ترکيه، حاکميت ھایداده طبق که نيست تصادفی ھيچ .نمايند تقويت کامل طوره ب ترکيه و روسيه گرمی به

 از پناھندگی اخذ برای وان ارکان بکر نرالج پايگاه، فرمانده و  بوده شورش تدارک مراکز از يکی "جيرليکنا" در ناتو

 مولود ترکيه، خارجۀ وزير .شد بازداشت ترکيه ليسوپ سوی از و گرديد روه روب امتناع با ولی کرد، سعی امريکا

 .داد قرار تأئيد مورد را دولتی ضد کودتای در "انجيرليک" پايگاه نظاميان شرکت نيز اغولوچاوش

 تايمزنيويورک جمله، از .دادند نشان مندیه عالق شورشيان به امريکا ۀعمد جمعی ھایرسانه که است اين توجه ابلق

 ارگان ژورنال، ستريت وال روزنامۀ ."ماندمی ابھام ۀپرد در ترکيه سرنوشت" اما ،"گرديد پيروز اردوخان" که نوشت،

 سوی از کشور کردن اسالمی سياست از ارتش سران سالۀ ندينچ نارضايتی" که کرد، تأکيد امريکا کارگزار محافل

 نظارت شدن ضعيف از ترکيه حوادث روزنامه، اين عقيدۀ به .بود ترکيه در شورش علت اردوخان، جمھور رئيس

 ادعا اين نکرد، حمايت کودتا از ارتش عمدۀ بخش که اين گرفتن نظر در با ."دھدمی گواھی نظاميان بر جمھور رئيس

 .است مشکوک ربسيا

 تقسيم ميدان از ٢٠١٣ سال در که است روندی ھمان ادامۀ کودتا برای تالش که دھدمی نشان امر ظاھر  :دوم عامل

 نفر ميليون نيم و ٢ شدند موفق مخالفان وقت آن .شد شروع اردوخان ،)سابق وزير نخست( جمھور رئيس عليه ستانبول

 و وقت آن ھم .بود ناکافی اردوخان کردن برکنار برای نيز آن اما ند،آور گرد ضددولتی اعتراضات چھارچوب در را

 .نمود متھم دولتی ضد اعتراضات سازماندھی به را امريکا مقيم روحانی گؤلن، هللافتح کشور اين حاکميت اکنون، ھم
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 ۀمثابه ب ود،خ سویه ب نظاميان از بخشی جلب برای تالش اطالعاتی، حمالت ی،ئتوده اعتراضات از ترکيبی چنين

 مراکز با شورشيان پيوندً دقيقا که رسد،می نظره ب حال، اين با .شودمی شناخته "رنگی انقالبات" روشھای آشکار نمونۀ

 دستآوردھای توسعۀ در آنھا موفقيت عدم و ئیتوده حمايت جلب در شورشی نظاميان اصلی مانع نيز غرب در قدرت

 تصرف برای شب شنبه در که نظاميانی" :کرد توصيف چنين را حادثه ،"٢۴ تی" ئیترکيه نشريۀ .بود خود اوليه

 .آوردند فراھم را او تقويت موجبات نھايت در اما، بودند، کرده اقدام اردوخان کردن ساقط برای کردند، تالش قدرت

 در نه آنھا .آمد ابانخي به نيز توسعه و عدالت حزب .نشدند پنھان خود ھایخانه در و ننموده حمايت نظاميان از مردم

 ."کردند تجمع اردوخان اطراف در بلکه، تانکھا، اطراف

 خود .دارد مشکلی بسيار رابطۀ اروپا متحدان با اما است، منطقه در امريکا کليدی متحدان از يکی ترکيه :سوم عامل

 مالی و اقتصادی سياسی، ئلمسا از یاگسترده طيف در معامله و سياسی مانور برای مناسبی فرصت انقره برای امر اين

 به فشار برای مضاعفی ابزار شده بازداشت شورشيان پروندۀ پيرامون تحقيقات و نافرجام کودتای .آوردمی فراھم

 رئيس اوباما، بارک دولت" نوشت، بدرستی تايمز فاينشنال که ھمانطور .دھدمی اردوخان دسته ب بروکسل و واشينگتن

 ترکيه به جدی طوره ب واشينگتن اما است، شده نااميد اردوخان طيب رجب سياستھای از پيش، مدتھا از امريکا جمھور

 ."است وابسته

 -اجتماعی زندگی در محدود و موقتی يراتيتغ فقط ١٩٨٠ و ١٩٧١ ،١٩۶٠ سالھای در نظامی کودتاھای  :چھارم عامل

 به آنھا جايگزين غيرنظامی حاکميت مھ و نظاميان ھم سال، سه -دو گذشت از پس .آوردند وجوده ب ترکيه سياسی

 طول در" :نويسدمی تايم امريکائی روزنامۀ .بازگشتند ترکيه سنتی استبدادی مديريت سبک به و خود اسالف سياستھای

 و متناوب موفقيتھای با( خود بيشتر پايبندی اثبات برای ھمواره حاکميت ھم و شھروندان ھم نظاميان، ھم اخير، سالھای

 نشده فصل و حل نيز اکنون لهأمس اين که است بديھی .اندکرده تالش اساسی قانون به )خشونت از مختلفی درجاته ب

 ."است

 )نيست مھم آن بودن خيالی يا واقعی( امريکا در که روابطی از ترکيه در نافرجام کودتای سازماندھان :پنجم عامل

 خاصی فضای شورش، سازماندھی در "خارجی عامل" رتأثي بررسی برای اردوخان تصميم ھمچنين، و کردند استفاده

 را ترکيه وزير نخست ،ايلديريم علی بين اظھارات چه اگر .سازدمی الزامی راانقره  خارجی سياست گيریجھت از

 پناه دولتی ضد کودتای در کننده شرکت تروريستی سازمان يکۀ سرکرد به که کشوری آن" که اين بر داير امريکا عليه

 واضح اما کرد، حساب تبليغات از شکلی توانمی ،"نيست ترکيه دوست ،)بود وی تشکيالت و گؤلن او منظور( دھدمی

 .شد خواھد يراتیيتغ دچار کودتا برای تالشھا سرکوب از پس امريکا و ترکيه مناسبات که است

  

 :مترجم نوشتپی

 با که ترکيه جوالی ١۵ کودتای بارۀ در قضاوت ایبر رسدمی نظره ب زيرا، .نيست آن تأئيد مفھومه ب فوق متن ۀترجم

 آن شکست از بعد چه و کودتا حين در چه عاممأل در خودسرانه مجازاتھای و العادهفوق توحش سابقه،کم ھای خشونت

 :را آتی مسائل حداقل .داشت دور نظر از نبايد ھم را ديگر شواھد و عوامل يکسری بود، ھمراه

 ٢٠ ساعت در پيوندد،می وقوع به شب ھاینيمه در ًمعموال که نظامی کودتاھای اغلب خالف ترکيه اخير کودتای -اول

 داشت؛ ادامه ساعت ۵ فقط و شد شروع محلی وقته ب

 شدند؛ خارج آنجا از اردوخان حامل ھواپيمای فرود از قبل ستانبول، فرودگاه در مستقر شورشی نظاميان -دوم
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 زير را ایجنبنده ھر حرکت کوچکترين توانندمی که ناتو و امريکا امنيتی و اتیاطالع سازمانھای که است بعيد -سوم

 در خود سياستھای مجری و متحد کشور ترينعمده و مھمترين عنوانه ب ترکيه در نظامی کودتای وقوع از بگيرند، نظر

 باشند؛ بوده خبربی ً کامال منطقه

 و کشور ليسوپ ساختار از نفر ھزار ٩ ارتش، پرسنل ميان از فرن ھزار ۶ بازداشت جمله، از گسترده، ھایدستگيری

 قاضی نفر ٢٧٠٠ و دانشگاه رئيس و استاد نفر ١۵٠٠ آموزگار، و معلم نفر ھزار ٢۴ کار از اخراج و تصفيه ھمچنين،

 را خود انمخالف تا بود فرصتی چنين مترصد ترکيه )المسلمين اخوان( "توسعه و عدالت" اسالمی حزب که دھدمی نشان

 .نمايد قمع و قلع

 خلق جمھوری حزب سابق رئيس ترکيه، سياسی ۀجامع شاخص ھایچھره از يکی ،بايکال دنيز اينھا، بر عالوه

 داد؛ نسبت "توسعه و عدالت" حاکم حزب به را آن نافرجام، کودتای پيرامون خود اظھارنظر اولين در )کماليستھا(

 ... و

 

 المللبين مسائل مفسر تاريخ، علوم دکترای نامزد روسيه، علوم فرھنگستان اسالوشناسی دانشکدۀ ارشد علمی کارمند* 

 "امروز روسيه" جھانی رسانیاطالع آژانس

http://www.fondsk.ru/news/2016/07/19/mjatezh-v-turcii-proval-ohoty-na-erdogana-

41508.html 
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