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 Political  سياسی

  
  جيمز پتراس: يسندهنو

  آمادور نويدی:  ازبرگردان
 ٢٠١۶ اگست ١۴

  :ک واشنگتنستراتيژيشکست 
  اردوخان با پيشدستی کودتای گولنيستی را مغلوب کرد

  
  جيمز پتراس

  
 و امکان پيشروی برای سوريه، ايران، –ی شکست خورده در منطقه به معنی عقب نشينی بزرگ برای واشنگتن کودتا

 می تواند عواقب زيادی در سراسر خاورميانه، اردوخانشکست واشنگتن در به پائين کشيدن ... لبنان و روسيه است

ه آميز با روسيه  حرکت کرده است و ارتباط خود  به سوی روابط مصالحاردوخان...  داشته باشدامريکااروپای غربی و 

ک خود را در ستراتيژي يک متحد امريکااگر ترکيه ارتباط خود را با ناتو کم کند، .  اروپا کم نموده استۀرا با اتحادي

 اردوخان... کند دھد و ظرفيت خود را در جھت تسلط بر سوريه و عراق تضعيف می سمت جنوبی روسيه از دست می

 اروپا و ناتو ۀ، اتحاديامريکا به سرمايه گذاری و امور مالی غربيست که نسبت به حمايت از رژيمی که منتقد وابسته

 از غرب با فشارھای اقتصادی مواجه گردد، آيا به جای ديگری می رود، و اردوخاناگر . شدت مقاومت می کنده باشد ب
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ً، ممکنست که موقتا کودتای اردوخانشود؟  ند و تسليم میسرمايه داری عقب نشينی می ک» واقعيات«يا او، در برابر 

 را شکست داده باشد، اما تاريخ به ما می آموزد که ارتش جديد، مداخالت اقتصادی و سياسی در دستور کار امريکائی

 .واشنگتن قرار دارند

  

. »ير شوند، آماده کرده بود رئيس جمھور ترکيه، حتی قبل از کودتا، ليست کسانی را که بايد دستگاردوخانرجب طيب «

  ).١٩/٧/٢٠١۶فايننشال تايمز (گزارش کميسيون رسمی اروپا در مورد ترکيه 

  

  :  مقدمه

 گذشته، از نزديک با دولت موازی دارای ۀ که در ترکيه عمليات انجام  می دھند، در دھامريکاآژانس ھای اطالعاتی 

 نفوذيسم بود، ستراتيژیتا ھمين اواخر، رويکرد آنھا به قدرت، يک .  کار کرده اندفتح هللا گولننفوذ و قدرت روبه رشد 

تدريج بدون ه ، رسانه ھا، نظامی و فرھنگی را بئیصورت پنھانی موقعيت ھای سياسی، اقتصادی، اداری، قضاه که ب

ت حذف کتيک ھای انعطاف پذير اتخاذ کردند، و جھآنھا ت. تای نظامی در دست بگيرندتوسل به انتخابات و يا کود

  .  رقيبان، از متحدان مختلف پنھانی حمايت کردند

 نفر از مقامات نظامی کماليست نقش مھمی ٣٠٠، در دستگيری و پاکسازی اردوخان به حمايت از ٢٠١٠آنھا در سال 

د،  رفتند و توسط مقامات اطالعاتی خواردوخانًمتعاقبا گولنيستھا  به سوی تضعيف و پيگرد قانونی رژيم . بازی کردند

  . ی افشاء و پخش کردندئفساد خانوادگی او را  کشف نموده و در رسانه ھای گروھی توده 

 ١٧را پيشبينی می کند که منجر به کودتای » ئیآن ھمگرا«است مھم با واشنگتن مشترکند که گولنيستھا در چندين سي

  . شد٢٠١۶ جوالی

و قدرت دمدمی »  مستقل«يت می کنند؛ مخالف پروژه ھای و اسرائيل در خاورميانه حماامريکاگولنيستھا از سياستھای 

 با کردھا را قبول دارند؛ ھر گونه امريکامند به سياستھای بازار آزاد غربی ھستند؛ روابط ه  اند؛ عالقاردوخانمزاج 

  . سازش تطابق با روسيه را رد می کنند

 ۀفرمان ديکته بل اعتماد، وابسته، و گوش ب به مراتب بيشتر قااردوخانبه عبارت ديگر، گولنيستھا نسبت به رژيم 

  . در سراسر خاورميانه ھستندامريکا ناتو و – اروپا ۀسياستھاھای اتحادي

 قاطعانه و با موفقيت حرکت اردوخان.  از افزايش قدرت گولنيستھا و رشد ارتباطات آنھا با و اشنگتن  آگاه بوداردوخان

  .درت مجبور به کودتای زودرس بشوند گولنيستھا زودتر برای قبضه کردن ق کرد تا

  

  بلوک قدرت اردوخان حضور گولنيستھا را شکست داد

 از ارتش، ئیآنھا در بوروکراسی مدنی؛ در ميان بخش ھا.  قدرتمند بودندئی ترکيه نيروۀگولنيستھا در دولت و جامع

با اين حال، .  حضوری قوی داشتندسسات آموزشی، و در ميان تکنوکراتھا در آژانس ھای مالیؤی و مئرسانه ھای توده 

 قدرت غيرقابل انکار داشت، گولونيستھا در کمتر از بيست و چھار ساعت شکست ۀ چندين نقطاردوخانبه اين دليل که 

  .خوردند

 برای حفظ قدرت و ستراتيژی اين بود که، او يک رھبر سياسی بدون رقيب با اردوخاناولين و مھمترين نکات قدرت 

  .  گولنيستھا چنين چيز قابل مقايسه  ای نداشتند. ی فعال قدرتمند بودئمحبوب توده دارای پايگاه 
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 خشونت ئیروه ً که کامال برای يک روبئی دارای اطالعات و فرماندھی نظامی برتری است و در گولنيستھااردوخان

  . آميز آماده نبودند نفوذ کرد و آنھا را تضعيف نمود

  .بود» خيابان«ً آماده نبود و کامال ناتوان از تصرف قدرت و بسيج گولنيستھا» نفوذيسم «ستراتيژی

 گذشته از پائين به باال ۀ در دو دھاردوخانی بودند، ھمان چيزی که ئ توده ۀآنھا فاقد کادر ھا و حمايت سازماندھی شد

  .ساخته بود

 طرفدار - ال گولنيستھای داخلی ليبرستراتيژی به مراتب برتر از اردوخان اسالمی داخلی و خارجی –ژی ملی تيسترا

  .  بودامريکا

  

   محاسبات غلط امريکا در کودتا

 را برای اردوخان و ظرفيت  ً متکی بودند، که روابط قدرت را کامال اشتباه محاسبه کردامريکاگولنيستھا به حمايت 

  . پيشدستی در کودتا بد تعبير کرد

ی و ئآنھا حمايت قريب به اتفاق توده :  سياسی ترکيه بودۀل عدم شناخت آنھا از معادامريکائی مشاوران ۀنقص عمد

سيا در حمايت از گولنيستھا در ساختار نھادی نخبگان خود زيادی .  را دست کم گرفتنداردوخانانتخاباتی از حزب 

  . ترکيه دست کم گرفتۀحساب بازکرد و دست باال را گرفت، و انزوای سياسی گولنيستھا را در جامع

ه  اپوزيسيون محبوب عمومی نسبت به ب– ھيچ حسی از خصوصيات فرھنگ سياسی ترکيه امريکاعالوه، ارتش ه ب

آنھا قادر به تشخيص نيروھای ضدکودتا ازجمله، احزاب سياسی و . کراتيک و نظامی نداشتودست گرفتن قدرت بور

  . نبودنداردوخانجنبش ھای اجتماعی منتقد 

، عراق و يمن ا را بر مبنای برداشت غلط خود از کودتاھای نظامی در مصر، ليبي، کودتاامريکاست ھای ستراتيژي

  .گذاشتند، که رژيم ھای مدنی اسالمی و ملی را سرنگون کرد

 او آژانس اطالعاتی، ارتش - در مصر آسيب پذير نبود) ٣/٧/٢٠١٣-٣٠/۶/٢٠١٢( مانند رئيس جمھور مرسی اردوخان

  .ل کردوی را کنترئو حاميان توده 

 نيروھای ضدکوتای - بدون برنامه ريزی، ناھماھنگ و عجوالنه بودامريکا اطالعاتی نظامی گولنيستھا و ستراتيژی

.  تمام رو بنای گولنيستھا را تضعيف کردۀگونه ای زدند که روحيه  قاطع را بۀ پيش دستی کردند و ضرباردوخان

  . شدندھزاران نفر از ھواداران آنھا مانند کبوتران سفالين برخاک 

 ھا را مجبور ساخت تا منکر متحدان خود امريکائی انحالل سريع پيروانشان – در موقعيت دفاعی قرار داده شد امريکا

ادعاھای آنھا که پاکسازی . انتقادات معمولی، و غيرمنطقی بکنند» انسانيت«و » امنيت« برای اردوخانشوند و از 

اتھامات واشنگتن که بازداشتی ھا، . ترکيه ھيچ تأثيری ندارد جنگ عليه داعش را تضعيف می کند، در اردوخان

  .، ھيچ تأثيری نداشت»بد رفتاری شده و مورد سوء استفاده قرار گرفته اند«زندانيانی ھستند که با آنھا 

 و اردوخان از شورشی حمايت کرد که مسلحانه بوده و پرسنل نظامی وفادار به امريکا واقعيت مھم سياسی آنست که 

  .اعتراضات بی پشتوانه واشنگتن را تضعيف کرد. روندان بدون سالح مخالف کودتا را کشتشھ

 اردوخاننرال ھای گولنيست خود خودداری کرد و آنھا را به دست تقدير ج حتی از دادن پناھندگی به امريکادر پايان 

  .جه حمايت شدفقط خود فتح هللا گوالن از استرداد توسط مربيان وزارت امور خار. تنھا گذاشت
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   :عواقب ناشی از کودتای امريکا و گولن

 امريکا می تواند عواقب زيادی در سراسر خاورميانه، اروپای غربی و اردوخانشکست واشنگتن در به پائين کشيدن 

  .داشته باشد

ره کنند، عملی ک ناتو را در اينجرليک ترکيه محاصستراتيژي دستور داد تا چندين ھزار نفر سرباز، پايگاه اردوخان

  .ی مھم ناتو و پايگاه عملياتی عليه سوريه، عراق و روسيه را تضعيف می کندئتھديد کننده که تأسيسات ھسته 

 را برای نقش خود در امريکا ائتالف سياسی، آشکارا ارتش ۀال بردن ادامؤ ترکيه با زير سۀ مقامات اطالعاتی و کابين

  . کودتا به خيانت متھم می کنند

  . اروپا کم نموده استۀ به سوی روابط مصالحه آميز با روسيه  حرکت کرده است و ارتباط خود را با اتحاديناردوخا

دھد  ک خود را در سمت جنوبی روسيه از دست میستراتيژي يک متحد امريکااگر ترکيه ارتباط خود را با ناتو کم کند، 

  .ندک و ظرفيت خود را در جھت تسلط بر سوريه و عراق تضعيف می

طور چشمگيری ه با نابودی قدرت پايگاه گولنيستھا در سازمانھای نظامی و مدنی، قدرت نفوذ واشنگتن در ترکيه ب

  .کاھش يافته شده است

 سريزای -سياستھای خود در منطقه به رژيم سيپراس » محکم کردن«تن ممکنست که مجبور شود که جھت واشنگ

  .ندضعيف، چابلوس و بی ثبات در يونان تکيه ک

 و امکان پيشروی برای سوريه، –کودتای شکست خورده در منطقه به معنی عقب نشينی بزرگ برای واشنگتن 

  .  ايران، لبنان و روسيه است

 و واشنگتن را محکوم   پاکسازی گولنيستھا را کاملاردوخانپس از آنکه . برای اين پيشنھاد دو پيشبينی وجود دارد

ل داخلی را  و و يا اين که او بسادگی کنتربود به تعقيب يک سياست مستقل جديد خواھد مند و قادره کند، آيا او عالق

  خواھد کرد؟  »  ديگرۀمذاکر«کند و با ناتو يک  بيشتر می

ل سياسی را بر ارتش تحکيم خواھد کرد و يا شکست گولنيستھا پی آمدی خواھد داشت که منجر به و کنتراردوخانآيا 

  ی جديد خواھد شد که رژيم سياسی را بی ثبات کند؟نفاق بين گروه ھای نظام

، امريکا وابسته به سرمايه گذاری و امور مالی غربيست که نسبت به حمايت از رژيمی که منتقد اردوخاندر نھايت، 

غرب با فشارھای اقتصادی مواجه گردد، آيا جانب  از اردوخاناگر . شدت مقاومت می کنده  اروپا و ناتو باشد بۀاتحادي

  شود؟ سرمايه داری عقب نشينی می کند و تسليم می» واقعيات«به جای ديگری می رود، و يا او، در برابر 

 را شکست داده باشد، اما تاريخ به ما می آموزد که ارتش جديد، امريکائیً، ممکنست که موقتا کودتای اردوخان

  .مداخالت اقتصادی و سياسی در دستور کار واشنگتن قرار دارند

  

  :ره نويسندهدربا

  .جامعه شناسی از دانشگاه بينگھامتون، نيوريک است) بازنشسته(جيمز پتراس يک استاد بارتل 

  :برگردانده شده از
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