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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٦ اگست ١٧
  

  تاريخی در ترکيهۀپايان يک دور
  )بخش بيست و دوم و پايانی(

در .  کرده استتغييرلماتيک در ترکيه ھای اقتصادی، سياسی، امنيتی، فرھنگی و ديپ ھای اخير ھمه عرصه در ھفته 

ھای  ويژه ترويسم بحران در عرصه اقتصادی به. پايان يافت» کودتا«واقع اين دوره با ماجرای واقعی و يا ساختگی 

حد و  س جمھوری که بیئي راردوخانای نيست و رجب طيب  از نظر امنيتی، دولت کاره. شديدی در انتظار ترکيه است

بھانه کودتا ھمه قدرت و حاکميت را در قبضه خود گرفته و در حال  دی و ديکتاتوری است بهمرز شيفته قدرت فر

، ئی، نيروی دريائینيروی زمينی، نيروی ھوا: ھا، مدارس، ارتش ھا، دانشگاه پاکسازی کليه مخالفين و منتقدين از رسانه

، ادارات دولتی و غيردولتی، قوه مقننه، )ميت(  ، اطالعات و امنيتپوليسژاندارمری، گارد رياست جمھوری، دستگاه 

  . و مجريه و حتی درون حزب عدالت و توسعه و کاخ رياست جمھوری استئیقضا

 ئیھا ھا را پاکسازی کرده، بلکه در اسالميزه کردن جامعه نيز گام ھا و رسانه از جنبه فرھنگی نه تنھا مدارس و دانشگاه

  .برداشته است

اتيک ترکيه در تالش است روابط خود را با اسرائيل، روسيه و حکومت اسالمی ايران المللی و ديپلم در عرصه بين

اند   شدهمأيوسعبارت ديگر، سران کنونی ترکيه ديگر از تالش برای عضويت در اتحاديه اروپا بھبود بخشد و به

 بازی سياسی کردند و او را دوخانارخوبی با  ھا به البته روس. اند  تمايل پيدا کردهئیگرا شرق  بهئیگرا نوعی از غرب به

کردن جنگنده روسی، از اين کشور   مجبور شد بعد از گذشت ھفت ماه از واژگوناردوخان. انداختند» غلط کردم«به 

  .طور ل ھم ھمينئيبا اسرا. »اشباه از سوی خلبان ماست«غذرخواھی کند و بگويد 

 سياست دھند و در اين مورد تغييررابطه با بحران سوريه دھند که حاضرند در  حتی مقامات ترکيه چراغ سبز نشان می

تواند  ای نيست و می  سياست کار چندان سادهتغييرالبته اين . با حکومت بشار اسد و ايران و روسيه ھمکاری کنند

  و ارتش و اطرافيان خودپوليس، ژاندارمری، )ميت( ھای درون سازمان امنيت و اطالعات ويژه داعشی ھا، به داعشی

  .س جمھور بشوراندئيت ترکيه و شخص رل را عليه دواردوخان

س جمھور اين کشور، واقعا دچار سرگيجه سياسی شده ئي راردوخانس ھمه رجب طيب أسران دولت ترکيه و در ر

  !قدر جدی است؟ شرق، چه  اين است که رويکرد دولت ترکيه از غرب بهسؤالاز جمله . است

 از اتحاديه اروپا ترکيه را به ئیھا گفته است بخش» بيلد«ی المانروزنامه  ترکيه بهاوغلو، وزير خارجه  مولود چاوش

. کنند می» تحقير«جای حمايت از ترکيه، اين کشور را  گفته او کشورھای اتحاديه اروپا به  به.اند طور کامل منزوی کرده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

اتحاديه اروپا برای » ھمه شرايط« است که گفته است که ھيچ کشوری مانند ترکيه تالش نکرده» بيلد«وگو با  او در گفت

ايم و چرا اين ھمه دشمنی با  مگر ما چه جرمی مرتکب شده«: اين اتحاديه را برآورده کند و پرسيده است ورود به

  »ترکيه؟

وزير خارجه ترکيه در اين مصاحبه، ادعا کرده است، » شاو تاگس«گزارش تر به درباره سياست ترکيه پس از کودتا بيش

 .اند شده» ھای روانی دچار آسيب«خورده اين کشور  حاديه اروپا متوجه نيست که مردم ترکيه پس از کودتای شکستات

وگو خواست که اتحاديه اروپا سه ميليارد يوروی وعده داده شده در توافق بر سر  چنين در اين گفت اوغلو، ھم چاوش

 .پناھندگان را پرداخت کند

نه از سوی » خروج از ناتو «مسألهکند و   ترکيه بر اساس منافع امنيت ملی خود حرکت می کرد کهتأکيداو در عين حال 

  .اين کشور، که از سوی محافلی که سر دشمنی با ترکيه دارند، مطرح شده است

اصطالح دوران  ھای سياسی و اجتماعی و اقتصادی به  از پس لرزهئیھا آيد نمونه چه که در ادامه اين مطلب می آن

ساز و مھم بود تا اھداف  سرنوشت» !نعمت الھی؟« يک اردوخانچند ساعتی که برای . دتای پنج شش ساعته استپساکو

  . خواھی خود را در جامعه ترکيه پياده کند کارانه و باج  و جنايتئیھا بلندپروازانه و ماليخوليا و سياست

ھند چه فجايع انسانی  دست ھم می به  وحشيانه دستواقعا ھنگامی که ناسيوناليسم و مذھب، اين گرايشات فوق ارتجاعی و

  !آورند؟ بار می و اجتماعی ويرانگر و مخربی به

*** 

» فراقانونی«س جمھور ترکيه اکنون اختيارات ئير. العاده اعالم کرده است مدت سه ماه در کشور حالت فوق  بهاردوخان

  .تر شده استزاب مخالف محدودفعاليت اح! خود است» قدرت آھنين«دارد و در حال حاضر سرمست 

 ترکيه تاکنون مجاز بود تا چھار روز آزادی فرد پوليس. مظنونان را تمديد کرد» بازداشت غيرقانونی« مھلت اردوخان

اين . فرخواست محدود کند و او را در زندان موقت نگاه دارديا كيت يارتکاب جرم را تا صدور قرار مجرم مظنون به

  . روز تمديد شده است٣٠جمھور اين کشور تا  سئيرفرمان  مھلت اکنون به

، طی فرمانی جون ٢٢، روز جمعه اردوخانمدت سه ماه، رجب طيب  پس از اعالم وضعيت اضطراری در ترکيه به

تاکنون . داری شوند  کيفرخواست در زندان نگاه توانند تا سه ماه بدون ارائه شدگان حوادث اخير می مقرر کرد که دستگير

 .کرد  روز تجاوز نمی۴داشت قانونی مظنونان از مدت باز

العاده در اين  برقراری وضعيت فوق  نماينده به۵۵٠ رای موافق از مجموع ٣۴۶ نيز با جوالی ٢٠مجلس ترکيه روز 

خود و صدور »  فراقانونی اختيارات گسترده«تواند با استفاده از  ، اکنون میاردوخانرجب طيب . کشور رای مثبت داد

مخالفان » پاکسازی« از اين فرصت برای اردوخاننظر کارشناسان،  به.  دھدتغيير قوانين موجود را لغو کند يا فرمان،

 .برد خود سود می

 ٣۵و تشکل و   اتحاديه ١٩ انجمن و نھاد خيريه، ١٢٢٩ خصوصی،   مدرسه١٠۴٣چنين بيش از   ھماردوخانفرمان  به

 .اند  پزشکی ممنوع اعالم شده موسسه

نحوی   بهاردوخانچنين از اخراج تمامی کارمندان دستگاه دولتی خبر داده که بر اساس فرمان  ، ھم»آنادولو«ری خبرگزا

ھای ضد امنيت ملی آنان   در ارتباط بودند و ھستند که فعاليتئیھا و نھادھا ھا، گروه با تشکيالت تروريستی يا سازمان«

خارج  ھای اين کشور خواسته است سفر به رکيه از تمامی دانشگاهشود که دولت ت چنين گزارش می ھم. »محرز شده است

 .متخصصان دانشگاھی را تا اطالع ثانوی لغو کنند
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مجلس ترکيه طرح دولت مبنی بر برقراری وضعيت : طرح پيشنھادی حزب حاکم ترکيه، در پارلمان تصويب شد

ن حزب حاکم برخی نمايندگان اپوزيسيون نيز رای س مجلس، عالوه بر نمايندگائيگفته ر به. العاده را تصويب کرد فوق

 .اند موافق داده

، اردوخان از سوی رجب طيب ]سرطان[ تير٣٠ - جوالی ٢٠العاده که خبر آن چھارشنبه  برقراری وضعيت فوق

 .جمھور ترکيه اعالم شد مورد تصويب مجلس اين کشور قرار گرفت سئير

ھا  م مقا تواند برای مثال به او می. جمھور حکم قانون را دارند سئيدر طول برقراری وضعيت اضطراری دستورات ر

 .ھا را سانسور کنند ھای رسانه ھا را ممنوع و گزارش ئیدستور بدھد، مقررات منع آمد و شد را لغو، گردھما

کيه ھا گفته است، جامعه تر حزب دمکراتيک خلق.  ھشدار داده استاردوخاناپوزيسيون ترکيه درباره حکومت مطلقه 

گفته اين حزب، کودتای ترکيه اين موقعيت را  به. مجبور شده ميان کودتا و دولت غير دمکراتيک يکی را انتخاب کند

 .فراھم کرد که دولت ھمه مخالفان را از ميان برداشته و حقوق دمکراتيک و آزادی را بيش از پيش محدود کند

ز انحالل گارد ويژه رياست جمھوری اين کشور خبر داد که ، نخست وزير ترکيه نيز ا»بينالی يلدريم«از سوی ديگر 

 . استنفر ٥٠٠٢تعداد کل سربازان اين گارد .  نفر از اعضای آن پس از کودتا دستگير شدند٣٠٠حدود 

  :ھا چنين است ھای ترکيه آمار اخراج و تعليق گزارش رسانه به

کارمند  ٨٧٧٧انشکده دستور استعفا داده شده؛ س دئي ر١۵٧٧اند؛ به  آموزگار و خدمه آموزشی اخراج شده ١۵٢٠٠

نفر از کارکنان دفتر نخست وزيری  ٢۵٧اند؛   اخراج شدهئیخدمه وزارت دارا ١۵٠٠اند؛  وزارت کشور برکنار شده

 .اند اخراج شده

ی ھا ھا و دانشکده  تن از روسای دانشگاه٥٥٧ھزار و  يک.  دانشگاه اين کشور تعطيل شده است١٥چنين بيش از  ھم

. اند ھا بازداشت و يا اخراج شده اند، بسياری از استادان و مدرسان دانشگاه استعفا شده دولتی و خصوصی ترکيه مجبور به

  . استادان حق ترک کشور را ندارند

  . قاضی را صادر کرده است٣٠٢٤گزارش داد که دادستان حکم بازداشت » آنادلو«خبرگزاری دولتی 

دھد برخی از زندانيانی که پس از  دست يافته که نشان می» شواھدی معتبر« کرد که به الملل اعالم سازمان عفو بين

  .اند قرار گرفته» مورد آزار، شکنجه و حتی تجاوز«اند،  کودتای نافرجام اخير در ترکيه بازداشت شده

که برخی از کسانی الملل منتشر شده، ادعا شده  ، توسط عفو بين١٣٩٥ ]اسد[شنبه سوم مرداد در گزارشی که روز يک

ھای  در بازداشتگاه«اند،   تير در اين کشور زندانی شده٢۵ھای دولت ترکيه پس از کودتای نافرجام  که پيامد پاکسازی

 .»اند رسمی و غير رسمی اين کشور، مورد ضرب و شتم، شکنجه، و تجاوز قرار گرفته

 برخی از ستانبول و انقره در پوليس دريافتی، ھای گويد که بر اساس گزارش چنين می اين سازمان حقوق بشری، ھم

  .نگه داشته است» گيرانه شرايط سخت« ساعت ممتد، در ۴٨شدگان تا  بازداشت

اند، دسترسی  شدگان مورد توھين، تھديد و آزارھای زبانی قرار گرفته الملل، در شرايطی که بازداشت گزارش عفو بين به

  .ھا سلب شده است  آنھای پزشکی از غذا، نوشيدنی و مراقبت به

اند شاھد تجاوز  ھا گفته آن شدگان نوشته است که زندانيان به چنين به نقل از دو تن از وکالی بازداشت اين گزارش، ھم

دھد که در مقايسه با زندانيان ديگر، برخی از نظاميان  اين گزارش ادامه می. اند برخی از افسران ارشد ارتش بوده به

  .اند تاری بيشتر قرار گرفتهرتبه مورد بدرف عالی

ھا تھيه شده، و  وگو با چند وکيل، پزشک و نيز فردی از کارکنان يکی از بازداشتگاه الملل، بر پايه گفت گزارش عفو بين

  .اند تکلم نبوده اند که قادر به ھای يکی از اين افراد، برخی زندانيان تا حدی تحت شکنجه قرار گرفته بر اساس گفته
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گرچه در حال حاضر نگرانی ترکيه در «خبرگزاری فرانسه گفته است که  الملل به ه مدير اروپای عفو بيندر اين زمين

ھای خودسرانه را توجيه  ھا و بازداشت مورد امنيت عمومی قابل درک است، اما ھيچ شرايطی شکنجه، ديگر بدرفتاری

  .»کند نمی

ناظران  ، به»اين اعمال شنيع«واسته است با متوقف کردن ھای ترکيه خ الملل از مقام  در عفو بينمسؤولاين مقام 

  .شدگان دسترسی داشته باشند داری از بازداشت مراکز نگه المللی اجازه دھند تا به بين

 در برابر ھزاران نفر از طرفدارانش ستانبول در ئیس جمھوری ترکيه در يک گردھمائي، راگست ٩شنبه شامگاه يک

طبعا . گذارند تصميم مردم احترام می گمانم احزاب سياسی ھم به زات اعدام باشند، بهاگر مردم خواھان مجا«: گفت

کنم، که تصميم پارلمان را  من اما پيشاپيش اعالم می. بايست در مورد مجازات اعدام تصميم بگيرد پارلمان ترکيه می

 .» خواھم کردتأئيد

شان مجازات اعدام را در  در قوانين» ثر کشورھای جھاناک«جز اتحاديه اروپا   در نطق خود ادعا کرد که بهاردوخان

تر جھان   دارد، بيشجاپان دارد، امريکااما . بسيار خوب. گويند اتحاديه اروپا مجازات اعدام ندارد می«: اند نظر گرفته

 .» مجازات اعدام داشتيم١٩٨۴ما ھم تا سال . دارد

، ئین قضامسؤوال ھزار نفر از نيروھای نظامی، ٧٠يش از منظور برخورد با کودتاگران، تاکنون ب دولت ترکيه به

حالت تعليق  ھا را به را بازداشت کرده و يا فعاليت آن... ھا و استادان دانشگاه، معلمان، کارمندان دولت، شھرداری

  . درآورده است

کارکنان   نفر از ھزار و ششصد ۵٨ مرداد گفت، بيش از ١٢ - اگست ٢شنبه  وزير ترکيه سه لديريم، نخستئيعلی  بن

  .اند صورت دائم اخراج شده  نفر نيز به٣۵٠٠دولت تعليق و حدود 

گويند که  ھا می آن. کنند پيش گرفتن سياستی خودکامه متھم می  را بهاردوخان  بهالمانھای سياسی  برخی از محافل و گروه

دن مشروعيت قانونی حکومت روی آورده ھای غيردموکراتيک و لگدمال کر شيوه بھانه کودتای نافرجام، به  بهاردوخان

  .است

قلمداد » حمايت غرب از توطئه و تروريسم در ترکيه«عنوان   ھر نوع انتقادی از اين قبيل را بهاردوخاندر برابر، 

 .کند می

کم تا حدی منشور حقوق بشر اروپا را به  در ترکيه، دولت اين کشور اعالم کرد که دست» کودتای نافرجام«در پی 

 ٣٠ جديد، شورای عالی راديو و تلويزيون ترکيه نزديک به  ِترين اقدام محدودکننده در تازه.  تعليق در خواھد آوردحالت

  .نفر از اعضای خود را اخراج کرد

گزارش خبرگزاری  العاده کرد، به  تير اعالم وضعيت فوق٣٠ - جوالی ٢٠که دولت ترکيه در روز چھارشنبه  پس از آن

جا که خالف  تا آن«، گفت ترکيه جوالی ٢١شنبه  ورتولموش، معاون نخست وزير ترکيه، روز پنجآناتولی، نعمان ک

  .گذارد طور موقت منشور حقوق بشر اروپا را کنار می به» اش نباشد المللی تعھدات بين

 در ئیھا مزمهپس از کودتای نافرجام در ترکيه ز. منشور حقوق بشر اروپا اجرای حکم اعدام را ممنوع اعالم کرده است

 درباره احيای اردوخانن حکومتی از جمله خود مسؤوالس جمھوری ترکيه و ئي، راردوخانبين طرفداران رجب طيب 

 .شود مجازات اعدام در قوانين ترکيه شنيده می

 سال پيش، در ١٢طور رسمی حدود  اين مجازات به.  سال است که در ترکيه اجرا نشده است٢۵مجازات اعدام بيش از 

  .، از قانون ترکيه حذف شد٢٠۴ سال والیج
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 اعالم کرد که  (RTUK) نقل از شورای عالی راديو و تلويزيون ترکيه شنبه به در ھمين حال خبرگزاری آناتولی روز پنج

  . تن از اعضای اين شورا اخراج شدند٢٩

 اصطالح FETOاند؛  مکاری داشته ھ (FETO) »هللا گولن سازمان تروريستی فتح«اند که با  افراد اخراج شده متھم شده

سازمان « اصطالح اردوخان ٢٠١٣ در پايان امريکا پس از جداشدن گولن از او و رفتنش به.  استاردوخاناختراعی 

 .را باب کرد (FETO) »هللا گولن تروريستی فتح

  ٢٥ -  جوالی ١۵م جمعه در ارتش کودتای نافرجا» هللا گولن سازمان تروريستی فتح«گويد افراد نفوذی  دولت ترکيه می

 . نفر زخمی شدند۴٠٠ نفر کشته و يک ھزار و ٢۶۴در اين کودتا بيش از . تير را تدارک ديدند

گولن اعالم . ترکيه بازگرداند دليل دست داشتن او در کودتا به اند تا گولن را به  خواستهامريکا از اردوخاندولت ترکيه و 

 .ترکيه بازگردانده شود اضر است بهکرده که در اين کودتا نقشی نداشته و ح

 و تلويزيونی را لغو و ئی شبکه راديو٢۴، شورای عالی راديو و تلويزيون ترکيه مجوز فعاليت جوالی ١٩شنبه  روز سه

اتھام   نفر از کارمندان خود را به٢٠٠ ھزار و ١۵ھا را اخراج کرد و وزارت آموزش و پرورش نيز  کارمندان آن

 !افرجام از کار تعليق کردارتباط با کودتای ن

 تير اعالم کرد که کليه نيروھای آموزشی دانشگاھی و ٣٠ - جوالی ٢٠شورای مدارس عالی ترکيه نيز چھارشنبه 

چنين از مقامات خواسته شد تا دانشگاھيانی که  ھم. خارج از ترکيه سفر کنند گران اجازه ندارند تا اطالع ثانوی به پژوھش

 .کشور فراخوانده شوند برند به سر می ز کشور بهدر حال حاضر در خارج ا

ھيچ  در شرايطی که کودتا به. ھای گسترده در مناطق کردنشين ترکيه است  دستگيری ھا، سازی  ديگر در اين پاکمسأله

عنوان ارتباطی با کردھا نداشته و در مناطق کردنشين نيز اقدامی نظامی در راستای کودتا صورت نگرفته بود در 

ھای  ھا در استان دستگيری. ی از شھرھای کردنشين شاھد دستگيری شمار زيادی از مردم و نظاميان بوديمبسيار

  :شرح ذيل است ھا به تفکيک استان کردنشين ترکيه به

 ژنرال ارتش از ٢رتبه، قاضی و دادستان از استان دياربکر ترکيه در ميان آنان   نظامی عالی١٠٠دستگيری  :دياربکر

  . دياربکر نيز حضور دارند ئیپايگاه ھوافرماندھان 

 نظامی از جمله ژنرال علی عثمان کورجان، فرمانده تيپ زرھی ژاندارمری چاکير سوغوت ٣٠٨دستگيری  :شرناخ

  . سرگرد ارتش٢شرناخ و 

  .ارتش ترکيه و يک سرھنگ دستگير شده اند. ٢٠ژنرال متين آلپ جان، فرمانده تيپ زرھی  :شانلی اورفا

ستگيری ژنرال اسماعيل گونشر، فرمانده تيپ زرھی بولو، و سرھنگ دميرای دميرچی، جانشين فرمانده د :حکاری

  ژندارمری حکاری

  .ارتش ترکيه. ٤٩دستگيری ژنرال يونس کوتامان، فرمانده تيم کماندوی  :بينگول

آگری نيز . ١پ زرھی  نظامی در اين استان که در ميان آنان ژنرال مھمت اوزان، فرمانده تي٢٠دستگيری  :آگری

  .حضور دارند

پادگاه ايغدير و سرھنگ مصطفی اولوس، جانشين . ٥دستگيری سرھنگ اکرم کوچوک بربر، فرمانده تيپ پياده  :ايغدير

  .فرمانده ژاندارمری استان ايغدير

ی چالدران دستگيری سرھنگ صالح آتامان، جانشين فرماندھی نيروھای مرزی استان وان و فرماندھان ژاندارمر :وان

  .و بولوک
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ارتش نيز حضور . ٥ نظامی که در ميان آنان ژنرال مراد سويسال، فرمانده تيپ زرھی ٣٣دستگيری  :غازی عنتاب

  .دارند

  . سرھنگ و سرگرد در اين استان از معاونين نيروھای ارتش ترکيه٤دستگيری  :تونجلی

اتحاديه  ام را بازگرداند، مذاکرات درباره پيوستن ترکيه بهچه ترکيه مجازات اعد اتحاديه اروپا اعالم کرده است که چنان

  .را لغو خواھد کرد

 را نيز ئیھای برخی از سران کشورھای اروپا ھای اخير و باالگرفتن فضای امنيتی در ترکيه واکنش چنين بازداشت ھم

ای ترکيه خواست که سخنان و ھ در آخرين نمونه سباستين کورتس، وزير امور خارجه اتريش از مقام. در پی داشته است

  .اعمال خود را تعديل کنند

ترين   او در تازه.ناميد» پايتخت نژادپرستی افراطی«مولود چاوش اوغلو، وزير امور خارجه ترکيه اتريش را 

فروش تجھيزات دفاعی خود و يا تبادل  مايل به«جا که برخی کشورھای غربی  از آن«: اظھارنظر درباره ناتو گفته است

 .ھای دفاعی با کشورھای خارج از پيمان ناتو نياز دارد ھمکاری  نيستند، اين کشور بهانقرهبا » العاتاط

، خبرگزاری آسوشيتدپرس، چاوش اوغلو اين اظھارات را ١٣٩٥ مرداد ٢٥ - ٢٠١٦ اگست ١٥گزارش روز دوشنبه  به

پيمان آتالنتيک » ترين حاميان بزرگ« از  بيان کرده و افزوده ترکيه يکیالمانوگو با روزنامه بيلد چاپ  در گفت

 .است) ناتو( شمالی

» محافل ضد ترکيه«ھا از سوی  ھا مبنی بر ترک ناتو از سوی ترکيه را رد کرده و گفته اين حدس و گمان او گمانه

 .است  چنين چيزی را بيان نکردهاردوخانمطرح شده و دولت رجب طيب 

ھای گسترده پس از  سبب بازداشت ھای اتريش به  از آن باال گرفت که مقامھای لفظی ميان اتريش و ترکيه پس درگيری

 .اتحاديه اروپا شدند کودتای نافرجام در ترکيه، خواستار توقف و يا تعليق مذاکرات الحاق اين کشور به

 انتقاد نالماويژه   و بهئی آکوست، شديدا از برخی کشورھای اروپا٧شنبه  جمھوری ترکيه نيز در تظاھرات يک سئير

روزی بر «کرده و تھديد کرده است که » ھا تغذيه تروريست«ھای کرد، برلين را متھم به  سازمان  کرده و با اشاره به

  .»ضربه بزنند) المان( ھا خود آن گردند تا به می

 مقايسه  نازی،المان را با رفتار آدولف ھيتلر، رھبر اردوخان، رھبر حزب دمکرات آزاد، رفتار رجب طيب الماندر 

  .است کرده 

اعالم کرد که اتريش » کورير«، در مصاحبه با روزنامه اتريشی اگست ٧شنبه  وزير امور خارجه اتريش روز يک

. ھای جديد مذاکره درباره پذيرش ترکيه در اتحاديه اروپا از حق وتو استفاده خواھد کرد برای مخالفت با گشودن فصل

در اين شورا درباره گشايش فصل جديد مذاکره با ترکيه . ر خارجه ھستممن عضو شورای وزرای امو«: کورتس گفت

  .»بحث خواھد شد و من رای مخالف خواھم داد

. اتحاديه اروپا شد ھا، خواستار توقف فوری مذاکرات درباره پيوستن ترکيه به س حزب چپئيچنين برند ريکسينگر، ر ھم

ھای  ھماھنگ شدن با خواست دھد، دادگستری را وادار به قرار مینگارھا را زير پيگرد  دولتی که روزنامه«: او گفت

اندازد، دولتی نيست که بشود آن را  کند و ضد مردم خودش جنگ راه می کند، اپوزيسيون را در زندان حبس می خود می

 .»در اتحاديه اروپا پذيرفت

دھد که اکثريت مردم   کرده نشان میمنتشر» بيلد«ی المان آکوست، روزنامه ٧شنبه  ای که شماره روز يک نظرسنجی

 درصد کسانی که در ۶۶نزديک به . مدارانی چون ھارمس، بروک و اشتاين ماير موافق نيستند  با نظر سياستالمان

  .اند اند مخالف ادامه مذاکرات درباره پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا بوده شرکت داشته» بيلد«نظرسنجی 
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ھای ميلياردی اتحاديه اروپا  اند، معتقدند که پرداخت ھای نظرسنجی پاسخ داده پرسش هھفت نفر از ھر ده نفری که ب

ھا بر اين نظرند که اتحاديه اروپا بھتر است برای رفع بحران پناھندگی از  یالمانبيشتر . ترکيه بايد فورا قطع شود به

 .يونان حمايت کند

. جويان فزونی يافته است پيمان منعقد شده با اين کشور درباره پناه وضعيت سياسی ترکيه، انتقادھا به چنين با توجه به ھم

از . ترکيه بازگردانده شوند توانند به اند، می يونان رسانده طور غيرقانونی خود را به جويانی که به طبق اين پيمان، پناه

طور  تواند به ديگر سوری میجوی  ترکيه بازگردانده شده، يک پناه جوی سوری که به ازای ھر پناه  آوريل به۴تاريخ 

 .اتحاديه اروپا سفر کند قانونی و مستقيم به

نامه ياد شده   خواستار لغو پيمانالمان درصد مردم ۵٢انجام شده، » بيلد«درخواست  طبق يک نظرسنجی جديد که به

 .ھستند

ز کودتای نافرجام اخير  در مورد سرکوب مخالفان پس ااردوخان ژان مارک ارو وزير خارجه فرانسه، ضمن ھشدار به

» محل سؤال«ترکيه برای ھمراھی در مبارزه با داعش » اعتبار«ھا  استفاده کند، افزوده است که پس از اين رويداد

  .است

، »مداری در ترکيه ھستيم ما خواھان اجرای درست قانون« بر اينکه تأکيد تلويزيون فرانسه، با ٣وگو با شبکه  او در گفت

 .سازی پس از کودتا ھشدار داده است  مورد روند پاکدولت ترکيه در به

  .برای سرکوب مخالفان استفاده کند» چک سفيد«عنوان يک  جمھور ترکيه نبايد از اين رويداد به سئي کرده که رتأکيداو 

رجام ھای ترکيه در ادامه اقدامات خود برای مقابله با کودتای ناف زمان با آن عنوان شده که مقام اين اظھارات ھم

ھا صدھا  اتھام شرکت در کودتا يا حمايت از آن بازداشت کردند که در ميان آن شب بيش از شش ھزار تن را به جمعه

  .شوند ھا و قضات ترکيه ديده می نيروی نظامی از جمله چندين فرمانده ارشد و نيز شمار قابل توجھی از دادستان

 .ست با کودتا مخالفت کرده استامريکالن ھم که آشکارا تحت نفوذ گوکند و   حمايت میاردوخان از امريکادر حالی که 

  .انداختن يک عمليات روانی ھستند چنان در حال راه ، ھماردوخاندولت و اما 

 ژنرال و ١٠٣، ٢٠١٦ جوالی ١٥تر، در پی کودتای نافرجام روز جمعه  خبرگزاری آناتولی، مقامات ترکيه پيش بنا به

  .ه استدرياساالر را بازدشت کرد

 کرد که کودتاگران در چارچوب قانون محاکمه خواھند تأکيد در پايان جلسه دولت ترکيه جوالی ١٨يلدروم روز دوشنبه 

  » .برای ھر قطره خون محاکمه خواھيم کرد: او گفت. شد

ان  کرده است که ممکن است پارلمتأکيدھای اخير بارھا  جمھوری ترکيه نيز در ھفته سئي، راردوخانرجب طيب 

  .قانون بررسی کند بازگرداندن مجازات اعدام را به

، زمينی ئیشدگان، گزارش داد که اين افراد، در نيروی ھوا خبرگزاری ترکيه در گزارش خود با انتشار اسامی بازداشت

  .کردند  و در مناطق مختلف کشور فعاليت میئیو دريا

 

ھای امنيتی  تصفيه ارتش و ديگر ارگان  تا بار ديگر دست به فراھم کرده استاردوخاناين کودتا بھترين فرصت را برای 

بار  اين. شمار زيادی از مقامات رده باالی ارتش را تصفيه کرد» ارگنکن«بار و در پرونده  او يک.  بزندئیو قضا

وه بر اين عال. ترين نقش را در کودتا داشته است ظاھرا اين رده، بيش. ھای ميانی ھدف اصلی تصفيه او خواھند بود رده

 امريکااست که اکنون در » خدمت«هللا گولن رھبر جريان  سوی فتح در حوزه سياسی ھم، انگشت اتھام دولت ترکيه به

اما با .  ھيچ سند محکمه پسندی نيز غير از ادعای خودش ارائه نکرده استاردوخاندر صورتی که . کند زندگی می
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 و اتحاديه اروپا و فرانسه يعنی امريکاطوری که اعتراض  کند به توجيه ھمين ماجرا مخالفين خود را نيز سرکوب می

  . نيز درآمده استاردوخانمتحدان 

خود را رد کرده و اعالم کرد که  ی اتھامات وارده به در ايالت پنسيلوانيا ساکن است، تمام١٩٩٩گولن که از سال 

  . نداشته استاردوخانگونه دخالتی در کودتا عليه  ھيچ

احتمال دست داشتن » نيويورک تايمز« نادر با روزنامه ئی، در گفتگو٢٠١٦ جوالی ١٦ ساله روز شنبه ٧۵گولن 

برای افزايش قدرت خود دست ) اسیسي( برخی از رھبران«:  در اين کودتا را مطرح کرده و گفتاردوخان

عنوان يک انسان مومن  من به.  بزنندئیچنين سناريوھا چنين افرادی ممکن است دست به. زنند سوءقصدھای جعلی می به

 .»توانم تھمت بزنم نمی

ميانم چه دانم حا من نمی«: اند گفت نيويورک تايمز در مورد اين که آيا حاميان وی در کودتا نقش داشته او در پاسخ به

تواند از  اين می. شان حرف بزنم توانم در مورد مشارکت بالقوه  ندارم نمیئی که با اين افراد آشنائیجا از آن. کسانی ھستند

ام و اين جريانات را   سال است که از ترکيه دور بوده٣٠من . ھا ترتيب داده شده باشد سوی اپوزيسيون يا ناسيوناليست

 .»ام دنبال نکرده

 .محکوم کرده بود» شدت به«ای اقدام ارتش را  پس از آغاز کودتا در ترکيه، گولن با انتشار بيانيهساعاتی 

وزير ترکيه نيز تھديد کرده، ھر  لدريم، نخستئيبينالی .  شده استامريکا خواستار استرداد گولن از اردوخانرجب طيب 

 . خود را در وضعيت جنگی با ترکيه تصور کندعنوان دشمن شناخته شده و بايد کشوری که از گولن حمايت کند به

 برای ھمکاری با ترکيه در يافتن امريکا بر آمادگی تأکيددرخواست ترکيه برای استرداد گولن با  جان کری در پاسخ به

کودتاچيان، گفته است که اياالت متحده تنھا در صورتی که شواھد موثقی عليه گولن وجود داشته باشد، درخواست ترکيه 

 . مد نظر قرار خواھد دادرا

هللا  تواند استرداد فتح گويد که می  میامريکادولت . اکنون دادگاھی در ترکيه حکم استرداد گولن را صادر کرده است

  .گولن به ترکيه را بررسی کند ولی ترکيه اول بايد مدارک موثقی درباره اين اتھام ارائه دھد

ًگاه رسما  دولت ترکيه ھيچ«: ان گفته است ان  سیامريکائیبه با شبکه  در مصاحامريکاجان کری، وزير امور خارجه 

يعنی ترکيه بايد مدارک الزم را . درخواست بايد کتبی و مستند و با مدرک باشد. هللا گولن نشده است خواھان استرداد فتح

 .» کنندتأئيد درخواست استرداد را امريکاھای  ارائه کند تا دادگاه

 ھنوز ھم از جزئيات امريکا«خبر بودند و   از نقشه کودتا در ترکيه بیامريکاھای اطالعات  زماناو گفته است که سا

 .»اطالع است کودتا بی

 اينجرليک در جنوب ترکيه از ئی در پايگاه ھواامريکاای اعالم کرده که فعاليت نيروھای نظامی  پنتاگون در اطالعيه

  .سر گرفته شده است

 . اعالم کردند که ترکيه اين پايگاه را بسته استامريکائیھای  نافرجام در ترکيه، مقامدنبال کودتای  تر به پيش

ھای نيروھای ائتالف ضد داعش در ترکيه از سر گرفته   در اطالعيه خود اعالم کرد که تمام فعاليتامريکاوزارت دفاع 

 .شود  میتأمينه شده ھرچند ھنوز برق اين پايگاه قطع است و از طريق ژنراتورھای داخل پايگا

 از مبارزه زمينی عليه داعش در امريکااين پايگاه که مورد استفاده مشترک نيروھای ناتو و ترکيه است، در حمايت 

 .عراق و سوريه نقش کليدی دارد

ھای ترکيه در تماس است تا ھرچه   با مقامامريکا بعد از قطع فعاليت اين پايگاه گفت که امريکاگوی وزارت دفاع  سخن

 . از اينجرليک از سر گرفته شودئیزودتر عمليات ھوا
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و ھواگردھای تجسسی و » ١٣۵سی  کی «ئی، تانکرھای ھوا»١٠ای « در پايگاه اينجرليک ھواپيماھای تھاجمی امريکا

 .پھپادھای مسلح دارد

رسانی   سوختسوم عمليات رسانی مستقر در اينجرليک حدود يک گويد که ھواپيماھای سوخت  میامريکا ئینيروی ھوا

 .اند داده در ھوا در آسمان عراق و سوريه را انجام می

 . پايگاه اينجرليک، ژنرال بيکر ارجان وان، فرمانده اين پايگاه دستگير شده استئیزمان با بازگشا ھم

ستند، گويد که بعضی از سربازان ترکيه که در پايگاه اينجرليک مستقر ھ اوغلو، وزير خارجه ترکيه، می مولود چاووش

 .اند اند و در اين رابطه برخی بازداشت شده شب ھمراه بوده با کودتای نافرجام جمعه

پيمانان و ناتو ھمکاری  تر و بھتر با ھم قوی«شود و بعد از آن ترکيه » سازی پاک«گفته او، االن بايد ارتش ترکيه  به

 .»خواھد کرد

توان در دو  ھا می اما ھمه اين نظريه. ی داده شده استاگستمتفھای  در رابطه با ماجرای کودتای اخير در ترکيه، تحليل

 :بخش فرموله کرد

 و ئیای بدون عمليات عليه نيروھای جريان گولن در ساختار قضا يک نظريه اين است که در دو سال گذشته، ھيچ ھفته

رون دولت دستگير و جرم ھمکاری با جريانی زيرزمينی در د اطالعاتی ترکيه وجود نداشته است و صدھا نفر به

 ھر وقايع اعتراضی عليه دولت را اردوخانطور که در باال اشاره کرديم  ھمان. اند محاکمه و زندانی و يا تبعيد شده

اما در ھفته قبل از کودتا، تعدادی از افسران ارتش تحت . طور دھد و اين کودتا را نيز ھمين جريان گولن نسبت می به

  اين اقدام متھورانه دست زد؟ ريان نظامی گولن، بهبازداشت قرار گرفتند چرا ج

 طراحی شده است تا با اردوخاندومين فرضيه بر آن است که اين کودتا تنھا يک تئاتر تراژيک و سنگين از سوی   -

ای که  زده و امکان کودتاھای جدی زی مجدد ارتش سا تضعيف و پاک استفاده از شرايط بحرانی ايجاد شده دست به

  .گير او شود را از بين ببرد ست در آينده گريبانتوان می

گر اقشار مختلف مردم معرفی  بخش و بسيج مند و وحدت عنوان يک رھبر قدرت  بهاردوخانچنين  در اين شرايط، ھم

و اين تنھا يک بازی کثيف . ظاھر شده است» !قھرمان ملی؟«عنوان يک   بهمسأله در اين اردوخانکنند و معتقدند که  می

  .يرانسانی بوده استو غ

 بايد اردوخانای که   و حزبش را افزايش خواھد داد اما ميزان ھزينهاردوخاندر واقع اگرچه اين موفقيت در ظاھر توان 

ای از جمله   عديدهئیھا  با بحراناردوخانھای اخير  از سوی ديگر در ماه.  بپردازد بسيار باال استمسألهدر قبال اين 

  .خواھد شدبحران اقتصادی مواجه 

گذاران را در اثر شرايط نامعلوم سياسی  ھای سرمايه اقتصاد ترکيه وارد شده است و نگرانی اکنون لطمه شديدی به

  .دھد افزايش می

 درصدی ۵ در روز جمعه باعث افت انقره و ستانبولھای خيابانی در  فاينانشال تايمز در گزارشی نوشته است درگيری

 . تاکنون بود٢٠٠٨رين کاھش از ت ارزش ليرترکيه شد که بيش

ھمراه خواھد داشت و شرايط نامعلوم  تضعيف پول ملی خطر افزايش تورم و فشار بر ذخاير بانکی اين کشور را به

روز رسانی  بر اساس آخرين به. مخاطره خواھد انداخت گذاری خارجی و صنعت گردشگری را به سياسی سرمايه

 . سنت است٨٨ لير و ٢اکنون بيش از   ھمامريکا دالر آمارھای بانک مرکزی ترکيه، ارزش ھر

اين يک شوک بسيار بزرگ است و «گويد  می» گلوبال سورس پارتنرز«ای  مراد اوجر، اقتصاددان موسسه مشاوره

 .»اين دارد که تضعيف پول ملی تا چه حد ادامه خواھد داشت بستگی به
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ماه . کيه است نيز در پی اين حمالت ضربه خورده استصنعت گردشگری که يکی از منابع حياتی درآمد ارزی تر

کشمکش ديپلماتيک ترکيه با .  نفر انجاميد۴٠کشته شدن   بهستانبولفرودگاه آتاتورک در  گذشته حمالت انتحاری به

اين صنعت لطمه وارد  روسيه بر سر سقوط يک ھواپيمای جنگی روسی در مرز سوريه در سال گذشته بيش از پيش به

  .تکرده اس

 درصد کاھش داشته است و اين کاھش ٢٣، ٢٠١٦دھد که گردشگری در ترکيه در ماه مه  آمارھای دولتی نشان می

منتشر کرده و با اشاره » توريسم بدشانس«روزنامه حريت نيز گزارشی با عنوان . شود ساالنه ھر ماه نيز تشديد می

اخبر در ترکيه نوشته است که کودتای نافرجام باعث خاطر ترورھای  وضعيت نامناسب جذب درآمدھای توريستی به به

ترکيه با تاخير   پروازھای خود را بهامريکا، بريتانيا، سوئيس و المانشد که چندين کشور از جمله ايران، روسيه، 

 .انداختند

رتاس گزارش ھای اسپوتنيک و ايتا منابع روسی مانند خبرگزاری چنين طی گزارش ديگری با استناد به اين روزنامه، ھم

 .ھا شھروند روس فردای کودتای نافرجام خاک ترکيه را ترک کردند کرده است که صد

تر  تر و بيش گذار، ترکيه بيش از ديد يک سرمايه«ای در دانشگاه ھاروارد، عقيده دارد  دان ترکيه دنی رودريک، اقتصاد

 .»رسد نظر می شبيه يک بسته سياسی به

اما ھرگونه . آشتی با روسيه و اسرائيل کرده است  را وادار بهاردوخان شکاف اقتصادی ھای اخير گويد در ھفته او می

 .خطر خواھد افتاد ھای سياسی به منفعت احتمالی برای بخش گردشگری در اثر ناپايداری

 اين چالش ترکيه، و چيزی که دولت«در ھمين حال، بولنت گولتکين استاد امور مالی دانشگاه پنسيلوانيا، گفته است 

گذاری بلندمدت در بخش آموزش يا بدون داشتن  بدون سرمايه. وری است بھبود بھره کشور فراموش کرده است، نياز به

 .»يک اقتصاد صادرات محور، يک کشور محکوم به رشد اقتصادی ضعيف است

جا تروريسم است،  اين. مقدار سال گذشته برگردد گذاری به ھا زمان الزم است تا سرمايه يک مدير بانکی گفته است سال

 .کودتا است، و امنيت نيست

 ۵/۴شود رشد اقتصادی اين کشور از  بينی می اما پيش. ترکيه يکی از بھترين بازارھای نوظھور در جھان بوده است

گذاری  سرمايه اقتصاد ترکيه تا حد زيادی به.  درصد در سال جاری کاھش پيدا کند٤ يا ٣ به ٢٠١۵درصد در سال 

 .ھای سنگين ھستند ھا در اين کشور دارای بدھی ست که بسياری از شرکت اين در حالی. دت خارجی وابسته استم کوتاه

بندی رتبه اعتباری ترکيه در حوزه  گر بازارھای نوظھور، گفته است انتظار ندارد موسسات رتبه تحليل» تيموتی اش«

موسسه . بينی نيستند ھا قابل پيش بندی اين روز هگذاری را کاھش دھند اگرچه وی معتقد است موسسات رتب سرمايه

 .ارزش قرار داده است تر از درجه کم رتبه ترکيه را يک پله باال» اند فيچ موديز«

 ٣نويسد که روزانه   ھزار کشتی از تنگه بوسفور می۴٨عبور ساالنه  در ھمين زمينه خبرگزاری رويترز، با اشاره به

نظاميان دخيل در کودتا . شود سمت اروپا منتقل می ی حاشيه خزر از اين گذرگاه بهميليون بشکه نفت روسيه و کشورھا

 .اين تنگه را برای چندين ساعت بسته بودند

ترکيه و ترانزيت آن  خبرگزاری مھر حکومت اسالمی نيز گزارش داده است که صادرات محصوالت پتروشيمی به

 .اروپا بعد از کودتا متوقف شد به

 ھزار بشکه نفت ٧٠٠ که يکی از بنادر مھم ترکيه، بندر جيھان است که به غير از دريافت روزانه نويسد رويترز می

 .کند ھا صادر می کشورھای حاشيه خزر، نيم ميليون بشکه نيز نفت کردستان عراق را دريافت و سپش از طريق نفتکش
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گزارش رويترز،  کند و بنا به ديترانه وصل میدريای مرمره و نھايتا دريای م  مايلی بوسفور دريای سياه را به١٧تنگه 

 .گيرد يک چھارم صادرات غالت جھان از دريای سياه انجام می

 ٩٠گفته است که کودتای نافرجام نظاميان بيش از » حريت«روزنامه  بولنت تفنکچی، وزير گمرک و تجارت ترکيه، به

  .ه استکشور زيان وارد کرد ، بهدالرميليارد يورو، حدود صد ميليارد 

ھای مالی کودتا از  ، از قول وزير بازرگانی ترکيه نوشت که احتمال دارد زياناگستشنبه دوم  روزنامه حريت، روز سه

 .اين ھم فراتر برود

گفته او کودتاچيان از ترکيه  صنعت توريسم ضربه سختی وارد آمده زيرا به ويژه به کند که به وزير بازرگانی اعتراف می

 .ارائه دادند» جھان سومیتصوير يک کشور «

رفت که ضربه کودتا تا اين حد   ھشدار داده بودند، اما گمان نمیجوالی ١۵ھای مالی کودتای  زيان کارشناسان نسبت به

 در حالی که قبل از اين نيز .شود که ترکيه تا يک سوم فعاليت توريستی خود را از دست داده است گفته می. سنگين باشد

 .ھای روسيه، صنعت توريسم در اين کشور، سخت آسيب ديده بود ھا و تحريم گذاری دليل بمب به

 در .بين نيستند اندازه زمامداران آن کشور خوش بھبود وضعيت اقتصادی ترکيه به ، نسبت بهالمانمقامات اقتصادی در 

 .دی با آن کشور آسيب بزندروابط اقتصا  برخی از بنيادھای اقتصادی نگران ھستند که ادامه مجادله با ترکيه، بهالمان

نيز سخن » ھای اقتصادی تحريم«در روزھای گذشته، برخی از محافل سياسی در انتقاد از اقدامات حکومت ترکيه، از 

 .اند گفته

اين وضعيت .  استالمانھای اقتصادی  ترين طرف  ميليارد يورو معامالت تجارتی يکی از مھم٣٧ترکيه با ساالنه حدود 

 .افرجام آشکارا تضعيف شده استپس از کودتای ن

بينی خبر  ترکيه متوقف شده است، اما مقامات اقتصادی با خوش ھای اقتصادی نيز به در کنار توريسم، سفرھا و ماموريت

 .مبادالت تجارتی آسيبی وارد نکرده است دھند که ناآرامی سياسی ترکيه به می

اعتماد  به«: کند  يادآوری میتأسف، با المانمرزی  رونس انجمن سراسری تجارت و خدمات بئياما آنتون برنر، ر

 .»ترين چيز است گذاران ضربه سنگينی وارد آمده و در تجارت اعتماد مھم سرمايه

گذاران رغبت سابق را نشان   و ترکيه مثل سابق جريان دارد اما سرمايهالمانشود که تعھدات مالی ميان  او يادآور می

  .دھند نمی

ای کشتار ارمنيان توسط امپراتوری عثمانی   طی قطعنامهالمان و ترکيه از زمانی که پارلمان المانن روابط سياسی ميا

 .ده استئيسردی گرا کشی دانست، به را نسل

دھد که شخص رجب طيب اردغان حتی  ی بر اين واقعيت نمیتغييربود يا نه؟ » نمايشی«اين کودتا در ھر صورت آيا 

چرا که دست کم بر عليه بخشی از شھروندان . آيد حساب می کار جنگی به المللی جناتی ينبر اساس قوانين بورژوازی ب

عبارت ديگر،  به. کند عام کرده و ھنوز ھم می ای راه انداخته و کودک و بزرگ را قتل جنگ وحشيانه) مردم کرد(  ترکيه

 و اردوخانو سردسته آن نيز . گر بوده است راه افتاد در واقع کودتای بخشی از کوتاچيان عليه بخش ديئیاگر ھم کودتا

 نيز در پشت پرده اين کودتا باشد، حتی اردوخانکند ممکن است خود  اين تحليل که برخی ادعا میبنابراين . حزبش است

  .  را در بطن آن نھفته استسؤالھا  نظر بيايد اما ده تحليل مضحکی به

محاسبه و بدون حساب و کتاب و يا حماقت بزرگی بود که چند  و بیقدری مضحک  اين کودتا بهاگر غير از اين ھم باشد 

ھا  ھا ھم ژنرال کودتا زده و سال در حالی که ارتش ترکيه يک ارتش سياسی است و بارھا دست به. ساعتی دوام نياورد

  .اند حکومت کرده
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کودتاچيان درست مانند . گذرد يه میبيش از دو دھه و نيم از آخرين کودتا به رھبری ژنرال کنعان اورن در ترک اکنون به

، زير پاگذاشتن اصول کماليستی و سکوالريستی از سوی دولت ترکيه را ١٩٩٧ و ١٩٨٠، ١٩٧١، ١٩۶٠کودتاھای 

  .اند دليل کودتا ناميده

وادار گرا را  وزير اسالم الدين اربکان، نخست ھايشان، نجم خيابان آوردن تانک  ھم توانستند بدون به١٩٩٧ھا در سال  آن

  .گيری از قدرت کنند کناره به

گرای حزب عدالت و  دخالت نظاميان حساس باشد و دولت اسالم اين چھار کودتا باعث شده تا افکار عمومی در ترکيه به

ھای گذشته از ابزار سياسی الزم برای شکستن روحيه  ياد داشت، در سال توسعه ھم که خاطره استعفای اربکان را به

 .استفاده کرده استسياسی نظاميان 

ات گسترده فرماندھان ارشد در دوران زمامداری حزب عدالت تغييررنگ شدن رد پای نظاميان در سياست ترکيه و  کم

 .پارچگی ساختار ارتش اين کشور کاسته است و توسعه از يک

 ٣٠٠زندانی شدن  عمليات پتک، شروع شد که منجر به يک پرونده جنجالی ديگر موسوم به ، رسيدگی به٢٠١٠در سال 

  .نفر از مقامات ارتشی گرديد

تر شواھد   عليه دولت حزب حاکم عدالت و توسعه بود ولی معلوم شد که بيش٢٠٠٣جرم آنان توطئه برای کودتا در سال 

 .و مدارک جعلی بوده است

ھا نظامی بوده  ن نفر آ6س جمھور اين کشور ئي ر12نقش نظاميان در عرصه سياسی ترکيه چنان پر رنگ بوده که از  

  .شد غيرنظاميان تحويل داده می ھا به  با وجود رياست جمھوری نظاميان ھمواره دولت و البته

 افسر از جمله فرماندھان ٤٠ نيز موضوع يک کودتای نافرجام اعالم شد که در پی آن، ٢٠١٠ سال بروریدر ف

  .  ترکيه بازداشت و برکنار شدندئی و دريائینيروھای ھوا

قانون خدمات   موسوم به  قانون اساسی ترکيه٣٥او ماده .  قدرت ارتش را محدودتر کرداردوخان، ٢٠١٣ی در جوال

پی بوده است  در شود برگه قانونی مداخله ارتش ترکيه در سياست و کودتاھای پی داخلی نيروھای مسلح را که گفته می

  . دادتغيير

ک و حفظ و حراست نظام جمھوری ترکيه بر اساس قانون وظيفه نيروی مسلح دفاع از سرزمين تر «٣٥طبق ماده 

  .اساسی است

وظيفه نيروھای «:  دادتغييراين شيوه  پيشنھاد حزب عدالت و توسعه اين قانون را به ، پارلمان ترکيه به٢٠١٣در جوالی 

امی با اھداف مسلح ترک مقابله با تھديدھا و خطرھای خارجی عليه وطن ترک و دفاع از آن، تقويت و حفظ قدرت نظ

المللی بر اساس مصوبات مجلس ترکيه  بازدارندگی و انجام وظيفه در خارج از کشور و کمک برای حفظ صلح بين

  .است

.  بوداردوخاندست مردم ھوادار  ھا سرباز به پس از مقابله مردم با کودتاچيان در ترکيه، اين کشور شاھد قتل فجيع ده

کنند که آيا عامالن قتل سربازان تحت امر کودتاچيان، محاکمه و   مطرح می راسؤالھای ترکيه اين  اکنون رسانه

  .شوند مجازات می

ھا را   مسلح ويژه تشکيل داده که در صورت لزوم آندر چنين شرايطی، گفته شده است دولت ترکيه گروھی نيروی

شيوه داعش، سر دو سرباز  ھا، حتی به آن. اين نيروھای در جريان کودتا بسيار فعال بودند. جنگ داخلی سوريه بفرستد به

برخی از کسانی که در . کودتاچی را يکی در روی پل بسفر و ديگری را در مقابل ستاد نيروھای مسلح ارتش سر بريدند

احتماال اين نوع اقدامات محرمانه و . اند کامال شکل و قيافه داعشی دارند  را گرفتهاردوخانتصاوير اطراف 
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ھای داخلی شديد سوق خواھد  سمت درگيری  مخفی، ترکيه را بهپوليسس جمھور و ارتش و ئي رماجراجويانه دولت و

  .داد

 و اردوخاناستفاده از خشونت شديد از سوی برخی ھواداران ...  گزارش روزنامه جمھوريت، بعد از کودتای نظامی به

  .حضور داشتندھا  در خيابان» فرماندھان«دستور  دولت در مواجه با سربازانی بود که به

طرز  کننده حکم سربازان را به جای قانون قرار داده، در مقام قاضی و اجرا ، خود را بهاردوخانبرخی از ھواداران 

. اند ھا کشته شده دادند که برخی از اين سربازان در اثر ضرب و شتم ای مورد ضرب و شتم قرار می وحشيانه

ھای يادگاری نيز  عکس اردوخانبرخی ھواداران . بريدند» بغاز ايچی«سر يک سرباز را در پل   ای از مردم عده حتی

 :شود اين است که ی که مطرح میسؤالاکنون . اند ھای گرم انداخته با سالح

ھا ريختد اين  خيابان ھای گرم به تيراندازی کردند و با سالح ھا اقدام به  که در خياباناردوخانآن دسته از طرفداران  -

  اند؟ کجا آوردهھا را از  سالح

آيا دادستان ترکيه عليه . گو باشد  پاسخئیکودتا بزند بايد در برابر دولت و دستگاه قضا يک فرد، حتی اگر دست به -

  اند اقدام خواھد کرد؟ قتل رسانده ای به طرز داعشی و وحشيانه دسته از افرادی که سربازان را به آن

اجرا در  تر، به  برای کسب قدرت بيشاردوخانای بوده که شخص  رنامهھا، کودتای اخير ب بنا بر برخی تئوری اکنون

 اردوخانقصد تقويت  توان گفت گسترش عمليات فراتر از آن رفت که بتوان گفت عمدا و به آورده، ولی منطقا می

  .صورت گرفته است

طرفدار گولن را در تاريخ گويد دولت در نظر داشت مقامات ارتشی   است که میپوليسيک منبع  نظريه ديگر متعلق به

دستی کردند و  گفته اين منبع، ھنگامی که طراحان کودتا از اين موضوع باخبر شدند، پيش به.  بازداشت کندجوالی ١۶

ھمين دليل بوده  نظمی و آشفتگی کودتای نافرجام نيز به بی. راه انداختند کودتا را زودتر از تاريخی که در نظر داشتند به

 .است

ھای ارگنکون و پتک و نيز در جريان از ھم پاشيدن اولين دوره مذاکرات صلح با مردم  که در مورد پروندهطور  ھمان

 مانند ئیھا روش  در درون حاکميت، بهئیھا ھای امنيتی و ارتش و يا دست مشاھده کرديم، ارگان) مذاکرات اسلو(کرد

 .شود جعل شواھد و مدارک و تالش برای بدنام کردن مخالفان متوسل می

 و ئیھا درباره چرا اين ترتيب، در حالی که ظاھرا کودتای ترکيه چند ساعتی دوام نياورد و شکست خورد اما بحث به

اند و  چرا که ھنوز بخش قابل توجھی از مردم ترکيه از اين واقعه دچار شوک شده. شکست اين کودتا در جريان است

  .کنند آينده خوبی را برای جامعه خود تصور نمی

ويژه مردم کرد و احزاب اپوزيسيون و نھادھای  يک دليل عمده چنين تفکری، عدم اعتماد بخش آگاه جامعه به

س جمھوری ئي راردوخانعملکردھای حزب حاکم عدالت و توسعه اسالمی و شخص رجب طيب  دموکراتيک مردمی به

  .اين کشور است

 ھستند؟ ھنوز ئیھا  چه کسانی و ارگانانقرهربکر، سوروچ و ھای ديا گذاری  را دارند که عامل بمبسؤالمردم ھنوز اين 

 مطرح است که چرا انتخابات نخست سال گذشته پارلمانی ابطال و انتخابات جديدی برگزار شد؟ چرا سؤالاين 

 نخست اردوخانھا برداشته شد؟ چرا  ويژه نمايندگان حزب دموکراتيک خلق مصونيت پارلمانی نمايندگان پارلمان به

ک را صادر .ک.مردم کرد و پ ره صلح با عبدهللا اوجاالن در زندان ايمرالی را قطع کرد و سپس فرمان جنگ بهمذاک

  کرد؟
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 پس از گذشت ھفت ماه از سقوط ھواپيمای جنگی روسيه در مرز ترکيه و سوريه، از اين کشور اردوخانچرا 

قراری روابط مجدد را نيز لغو محاصره غزه  با اسرائيل وارد مناقشه شد و شرط براردوخانعذرخواھی کرد؟ چرا 

  ل محاصره غزه را بشکند با اين کشور وارد مذاکره و ترميم روابط شده است؟ئيگذاشت اما اکنون و بدون اين که اسرا

دولت ترکيه که در صف مقدم سرنگونی حکومت سوريه بود اکنون پس از گذشت پنج سال از جنگ داخلی و حمايت از 

  ستی درگير در اين کشور، قصد مذاکره با اين حکومت را دارد؟ھای تروري گروه

  ھای فراوانی در جريان است؟  چرا ھنوز ھم درباره ھمکاری دولت ترکيه و داعش بحث و حديث

  است؟) کردستان سوريه( ھای روژاوا دنبال نابودی کانتون ، ھمواره بهاردوخانچرا 

نگاران منتقد خود  کردن روزنامه ان و انديشه و محاکمه و زندانی، دشمنی و خصومت خاصی با آزادی بياردوخانچرا 

  دارد؟

  استاد سابق خود حزبش است،هللا گولن رھبر يک فرقه مذھبی که فتح  ھر واقعه مھم ترکيه را ھمواره بهاردوخانچرا 

  دھد؟ نسبت می

  !ھا چراھای ديگر و ده

 و اردوخانيک قطب طرفدار . شدت دوقطبی شده است ه بهتر از ھمه اکنون بيش از ھر زمان ديگری جامعه ترکي مھم

ھا از قدرت و   نفرت دارند و در راستای بر کناری آناردوخانھا، بلکه از دولت و  دولت و قطب ديگر نه تنھا منتقد آن

سرکوب بخشی از ارتش که مخالف کودتا بود و کودتاگران را   مجبور خواھد شد بهاردوخانعالوه  به. کوشند حاکميت می

  .تری بدھد کرد امتيازات بيش

  .ای سخت بر پيکره جامعه ترکيه زده است  کرد که اين کودتا ضربهتأکيدجرات  توان به در واقع می

ھای آتش  ھنوز شعله. در ھر صورت ھنوز فضای سياسی و اجتماعی ترکيه بسيار متالطم و آبستن حوادث مختلف است

شان با تمام قدرت ادامه  جنگ خود عليه مخالفان  بهاردوخاننوز دولت و و ھ. درگيری در کردستان در جريان است

الدين  ھا در پارلمان و در راس ھمه صالح  در جھت دستگيری نمايندگان حزب دموکراتيک خلقاردوخانھنوز . دھند می

خالف است؛ ھنوز نگاران م ھای ترکيه مملو از زندانيان سياسی و روزنامه کنند؛ ھنوز ھم زندان دميرتاش تالش می

س جمھور عليه ئيبنابراين، اين جنگ دولت و ر... ھای وسيع خود ھستند و کارگران نگران دستمزدھا و بيکارسازی

 بروند و سؤالطور جدی زير   بهاردوخانس ھمه أويژه مردم کرد، سبب شده است که کل حاکميت ترکيه و در ر مردم به

ھای اخير در  ست که در پنج سال گذشته در روژاوا تجربه شده و در ماه حلی هحل ترکيه ھمان را اکنون راه. رسوا گردند

ملت و « با رد ئیھم خودمديريتی دموکراتيک و اداره شورا  از کردستان ترکيه نيز تجربه شده است و آنئیھا بخش

  .جامعه است» دولت

  

  ٢٠١۶ اگستشانزدھم  - ١٣٩۵ ]اسد[شنبه بيست و ششم مرداد سه

 

 

 
 


