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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ اکتوبر ١۵
  

 ! جديد در ترکيهۀآغاز يک دور
  )بخش پنجم(

انتشار اسناد حساس دولتی از  پايگاه اينترنتی ويکی ليکس که به   

چه  دنبال کودتای نافرجام ترکيه، آن د، بهسراسر جھان شھرت دار

خوانده » صدھا ھزار ايميل خصوصی حزب حاکم ترکيه«را که 

   .است، منتشر کرد

 ۀای را دربار تر وعده داده بود اسناد محرمانه ويکی ليکس، پيش

  .ساختار قدرت در ترکيه فاش خواھد کرد

جمھور ترکيه،  سئي، راردوخانريکاتوری از رجب طيب  اين افشاگری نيز با کاۀليکس در توضيح دربار مطلب ويکی

 .سازد ھای دموکراسی در اين کشور را ويران می دھد او پايه ھمراه است که نشان می

اندازی کرد و اين پايگاه اينترنتی تاکنون تعداد زيادی  ، تارنمای افشاگر ويکی ليکس را راه٢٠٠٦آسانژ در سال جوليان 

ا از سراسر جھان درباره اقدامات جاسوسی، جنايات جنگی، شکنجه و بسياری ديگری از سند ديپلماتيک محرمانه ر

  .موارد نقض حقوق بشر منتشر کرده است

بار اين کودتا نه از طريق سرنيزه، بلکه با  اين.  پس از کودتای بدفرجام در کشور رخ داده استئیگويند کودتا برخی می

حزب عدالت و توسعه را   ھزار ايميل متعلق به٣٠٠ليکس حدود  زمان ويکی ھم. جمھوری ترکيه روی داد سئياقتدار ر

ھا در ترکيه و   بازداشتۀموج گسترد ليکس در واکنش به سايت ويکی شود وب گفته می. در سايت خود قرار داده است

 ھزار ايميل کرده ٣٠٠انتشار حدود   پس از کودتای نافرجام اخير در پيش گرفته، اقدام بهانقرهعمليات پاکسازی که 

سايت را  زمان ترکيه نيز اين وب ھم. جمھور ترکيه تعلق دارد سئيحزب متبوع ر ھا به اين سايت گفته است اين ايميل. است

  . اينترنت ملی فيلتر کردۀدر شبک

زب ھای ح ويکی ليکس، بخشی از ايميل«: ای که در اين پايگاه اينترنتی منتشر شد، نوشت ويکی ليکس، در اطالعيه

اين . کند س جمھوری ترکيه را منتشر میئي راردوخانعنوان حامی سياسی رجب طيب  حاکم عدالت و توسعه ترکيه به

 نامه ٥٤٨ ھزار و ٢٩٤است و شامل  «I» تا «A»  صندوق پستی الکترونيکی از حرف٧٦٢ھا بخشی از مجموع  ايميل

 .الکترونيک و ھزاران فايل پيوست آن است
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اين اطالعات يک ھفته قبل از تالش برای کودتا کسب شده است، اما ويکی ليکس برنامه انتشار : زايداف اين اطالعيه می

 .تعويق انداخته است سازی پس از کودتا توسط دولت ترکيه به عمليات پاک ھا را در واکنش به آن

ب سياسی رقيب يا دولت عوامل کودتا، احزا ھر نحوی به ما اين اطالعات و ھر منبعی را که به: ويکی ليکس نوشت

 .ايم مرتبط است، بررسی کرده

اند و تبعات آن با توجه   نفر در نتيجه کودتا جان خود را از دست داده٢٩٤کم  بر اساس گزارش اکسپرس، دست

 .ممنوعيت حضور ائمه جماعات از حضور در مراسم تدفين عامالن کودتا، جدی بوده است به

است و » خدمت حقيقت« نه مخالف حکومت ترکيه است و نه موافق آن، بلکه در  نموده،تأکيدسايت ويکی ليکس،  وب

ايم و منبع مورد نظر ما ھيچ ارتباطی با   کردهتأئيد بررسی و ًما منابع و محتوای منتشره را کامال«: بيان کرده است

  .»کودتای ترکيه ندارد

است که دامنه اصلی دولت فعلی ترکيه است و  akparti.org.tr دامنه ھای منتشر از سوی اين نھاد مربوط به ھمه ايميل

ويکی ليکس، اذعان کرده که .  يعنی يک ھفته قبل از کودتاست٢٠١۶ جوالی ۶ تا ٢٠١٠بازه زمانی آن از سال 

تر در بر  ھای مرتبط با اين دامنه اغلب مربوط به ارتباطات حکومت ترکيه با ساير کشورھای جھان بوده و کم ايميل

  .العات و اسناد سری استدارنده اط

ھای تمامی اعضای حزب  نولفيھا حاوی يک فايل اکسل در بر دارنده شماره ت چنين اشاره شده که يکی از اين ايميل ھم

  .عدالت و توسعه در ترکيه است

در ترکيه  ساعاتی قبل از انتشار اين اسناد، ويکی ليکس اعالم کرده بود که نھادھای دولتی ًاين در حالی است که دقيقا

سايت اين نھاد با حمالت سايبری   مانع از انتشار اين اسناد خواھند شد و در ھمين رابطه نيز برای ساعاتی وبًاحتماال

سايت در مواردی با  اين وب ھا، ھنوز ھم اين حمالت ادامه دارد و دسترسی به گفته برخی خبرگزاری به. مواجه شده بود

  .ھمه کاربران جھانی وعده پيروزی در اين نبرد را داده است بهروست؛ اما ويکی ليکس،  مشکل روبه

پايگاه  داد دسترسی به ت کرد که نشان میئيانتشار يک تو ھا ويکی ليکس اقدام به چنين دقايقی بعد از انتشار اين ايميل ھم

  .استدستور دولت ترکيه صورت گرفته  داده اطالعات در ترکيه مسدود شده و ادعا کرد، اين اقدام به

چنين گروه ھکری موسوم به  ھم. اين نھاد کمک کند با اين حال، ويکی ليکس از ھمه خواسته، تا در انتشار اين اسناد به

 دولت ترکيه در پشت صحنه حمله سايبری ًآنونيموس نيز در حمايت از اقدام ويکی ليکس اعالم کرد که احتماال

  .سايت ويکی ليکس بوده است وب به

چنان چند روز بعد از کودتا در جريان است و در آخرين اقدامات  ھای دولت ترکيه، ھم سازی ت که پاکاين در حالی اس

  .ھا باطل شده است  تن از روسای دانشکده١۵٠ ھزار معلم و بيش از ٢١مجوز 

وھای نظامی،  ھزار نفر از نير٩٠کودتای چند ساعت از تير ماه گذشته تا کنون، بيش از  ھای شبه اين ترتيب، پس لرزه به

ن دولت، از کار برکنار انگاران، کارمندان دولت ترکيه و مخالف  دانشگاه، معلمان، روزنامهتادان، قاضيان، اسپوليس

 ١٤دولت ترکيه از جمله بيش از . است گروھی از اين افراد بازداشت، و عليه گروھی ديگر نيز اعالم جرم شده . اند شده

  .رابطه دارند اخراج و يا دستگير کرده است) ک.ک.پ( ا حزب کارگرانھزار معلم را با توجيه اين که ب

  

  آيا اردوخان از کودتا اطالع داشت؟

ھای مختلفی  اند يا نه، بسيار ضد و نقيض است و روايت که مقامات ترکيه از کودتا اطالع داشته خبرھا در خصوص اين

يک .  ساعت پيش از کودتا از آن اطالع پيدا کرده بود٥ا  ت٤گويد  جمھوری ترکيه می سئير. باره بيان شده است در اين
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 در اين ئیمقامات ترکيه ھشدار داده بود که کودتا گويد که يک ھفته پيش از کودتا، فرانسه به  ھم میئیخبرگزاری ايتاليا

چينی  اره مقدمهھای اطالعاتی ترکيه درب دستگاه فرانسه اطالعاتی را به: اين منابع اعالم کردند. کشور رخ خواھد داد

 باعث شد تا مسألهجمھور اين کشور داده بود؛ ھمين  سئي، راردوخانگروھی از نظاميان برای کودتا عليه رجب طيب 

گفته اين منابع، اين  به. شکست بکشانند ای را اتخاذ کرده و در نتيجه کودتا را به دستانه نيروھای امنيتی اقدامات پيش

اين اطالعات ساعت وقوع کودتا را . ھا رسيده بود یئ دست ترکيه  ساعت صفر کودتا بهازکم دو روز قبل  اطالعات دست

صورت محرمانه  مشخص نکرده بود، اما چارچوب کلی آن را مشخص کرده بود، در نتيجه مقامات ترکيه اقداماتی را به

فرانسه برای مقامات ترکيه ھرچند که اطالعات :  کردندتأکيداين منابع . اتخاذ کرده و کودتا را ناکام گذاشتند

  .گيرکننده نبود ھا غافل گيرکننده بود، اما آغاز کودتا برای آن غافل

 نيز اردوخاناز جمله اين روايات درباره کودتا، سخنان وزير انرژی دولت ترکيه که در عين حال داماد رجب طيب   

س جمھور ترکيه در مورد ئي، راردوخانيب  برات آلبايراک، وزير نيرو و منابع طبيعی ترکيه و داماد رجب طاست؛

اش در شھر مارماريس بود و  ھمراه اعضای خانواده ، به٢٠١٦ جوالی ١۵جزئيات کودتا عنوان داشت که در شب 

 که مدرس بازنشسته است، دريافت اردوخاننخستين تماس را در مورد تالش برای کودتا از ضياء ايلگن، شوھر خواھر 

  .کرد

اتاق ديگری  جمھور را به سئيمن گفت که احتمال تالش برای کودتا در ترکيه وجود دارد و پس از آن ر او به: او افزود

 . را با او در جريان گذاشتممسألهدور از جمع خانواده بردم و  به

تاد س سئيس دستگاه اطالعات و رئين با رولفيجمھور ترکيه تالش کرد تا با ت سئيدر آن ھنگام، ر:  افزوداردوخانداماد 

لديريم، نخست وزير تماس بگيرد و در آن ھنگام بود که ئيمشترک و نخست وزير ارتباط برقرار کند و توانست با بنعالی 

 .مطمئن شد تالشی برای کودتا صورت گرفته است

 تماس نمسؤوال ما در اين ھنگام با فرماندار استانبول و مدير امنيت اين شھر و ساير ًطبيعتا: آلبايراک خاطرنشان کرد

برقرار کرديم و اين که فرمانده نخست ارتش اعالم کرد که اقدامات کودتاچيان خارج از چارچوب دستورات ستاد ارتش 

آميز بودن  ھای ما صورت گرفت و اين امر نشانگر موفقيت آھنگی ھای مستقيم و ھم زمان با تماس است که اين اقدام ھم

 .شکست کشاندن کودتا بود اقدامات برای به

 وضو گرفت و سپس دو رکعت اردوخاندر شب کودتا، :  در آن شب نيز گفتاردوخانو در مورد وضعيت روحی ا

تماس : وزير نيرو و منابع طبيعی ترکيه خاطرنشان کرد. نماز خواند تا پس از آن ھدايت مقابله با کودتا را آغاز کند

کننده در  تعيينکودتا برقرار کرد، يکی از مسائل  با يک شبکه تلويزيونی در شب تالش برای اردوخانتلويزيونی که 

 .ل درآوردو اوضاع را در کشور تحت کنتراردوخانشکست کشاندن کودتا بود و  به

هللا گولن شخصيت مذھبی  فتح سازی ارتش از عوامل وابسته به ھای اين کشور طرح پاک گويد مقام وزير انرژی ترکيه می

  .دتای نافرجام در دست بررسی داشتندھا قبل از کو مخالف دولت را از مدت

، در ١٣٩٥ ]اسد[ مرداد٦جمھور ترکيه نيز ھست، روز چھارشنبه  سئي راردوخان، که داماد رجب طيب کبرات آلبايرا

 از ارتش با اطالع يافتن از اين ئیھا  اين موضوع اشاره کرد که بخش نگاران خارجی به  خبری با روزنامهجلسۀيک 

 .خواستند عليه دولت اقدام کنند گيرانه می يشطرح، در يک اقدام پ

وزير انرژی ترکيه ادامه داد، شورای عالی ارتش ترکيه قرار بود با تشکيل جلسه در تابستان سال جاری، درباره اخراج 

 .گيری کند کند، تصميم  می١٣٩٥ تير ٢۵سازماندھی کودتای نافرجام  گولن که ترکيه او را متھم به افسران وابسته به
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 و ساير نھادھا ئیسازی عوامل مرتبط با گولن بود که دستگاه قضا اين مقام ترک ادامه داد اين اقدام بخشی از طرح پاک

 .گرفت را در بر می

 ھزار تن از نيروھای ارتش از اين کودتا حمايت ٧۵٠چنين افزود تنھا بخش کوچکی از  گزارش پرس تی وی، او ھم به

 .ھای باال و ميانی ارتش نفوذ کنند گولن موفق شده بودند در رده ھای وابسته به صيتکردند، با اين حال اشخاص و شخ

، چه اتفاقاتی در ترکيه ١٣٩٥ ماه مرداد ٢٥- ٢٠١٦ جوالی ١٥داند که در شامگاه  معنای واقعی نمی کس به ھنوز ھيچ

  .رخ داد و چه کسی با چه نيتی در پشت اين کودتا قرار داشت

ھای مختلف آن کماکان در محافل خبری و  زنی درباره جنبه تا باعث شده است که بحث و گمانهابھامات زياد اين کود

و » واشينگتن فری بيکن«ھای غربی مانند  ھا، برخی رسانه زنی ترين اين گمانه در تازه. سياسی جھان ادامه داشته باشد

ی ئ ھای عربی و ترکيه نشده رسانهأئيدتھای  گزارش با استناد به» تاس«و » اسپوتنيک«ھای روسی  حتی خبرگزاری

رجب طيب  وقوع کودتا در ترکيه آگاھی داشته و ساعاتی پيش از اجرای آن به اند که روسيه از قبل نسبت به عنوان کرده

 .س جمھور ترکيه، ھشدار داده استئي راردوخان

ی که برای آگاھی از تحرکات ھای شنود ھا، اداره اطالعات نظامی ارتش روسيه از طريق دستگاه طبق اين گزارش

 رد و بدل شده ميان نظاميان ئیھای راديو  ھا در مرزھای شمالی سوريه مستقر کرده است، پيغام نظامی تروريست

 کرده و در جريان کودتا قرار گرفته است و سپس پيش از اجرای کودتا، اين اطالعات را در ئیی را رمزگشائ ترکيه

  . قرار داده استاردوخاناختيار 

جزيره مرمره برای کشتن يا  شود روسيه جزئيات عمليات کودتاچيان برای اعزام چند بالگرد نظامی به حتی گفته می

س جمھور ترکيه را که در ھتلی در اين جزيره مشغول گذراندن تعطيالت ئي را نيز شنود کرده و راردوخاندستگيری 

  .ھا قرار داده است بود، در جريان نقشه آن

اند، سه دليل عمده وجود دارد که نشان   يا تکذيب نشدهتأئيدھا ھنوز از سوی منابع رسمی  که اين گزارش با وجود آن

  .تواند به واقعيت نزديک باشد زنی می دھد اين گمانه می

 بار شاھد کودتای نظاميان سکوالر ٤ ميالدی، ٦٠ترکيه از دھه . نخستين دليل، شکست کودتای اخير در ترکيه است

گاه  ھمين دليل، در کشوری که ارتش ھيچ به.  مورد نيز با موفقيت ھمراه شده است٤ھای منتخب بوده که ھر  تعليه دول

ريزی کرده است، شکست کودتای آخر ترديدھای زيادی را درباره   کودتای موفق را برنامه٤دولت وفادار نبوده و  به

  .احتمال ساختگی بودن آن مطرح کرده است

واسطه کمک اطالعاتی روسيه قبل از کودتا از وجود آن باخبر   بهاردوخانسايت تاس، بپذيريم که  بنوشته و اما اگر به

ريزی يک نقشه ضدکودتا از  توان دليل شکست کودتا را طرح گاه می شده و خود را برای مديريت آن آماده کرده است، آن

ً صورت کامال ھيت کودتا و ھويت کودتاچيان، به با آگاھی از مااردوخانبر اساس اين فرضيه، .  برشمرداردوخانسوی 

 که از قبل برای مھار کودتا طراحی کرده باعث ئیھا داده و سپس با تکيه بر سناريو آن شده اجازه اجرای آن را به لوکنتر

 .شکست آن شده است

 در نقاط مختلف يکاامردليل تعارض منافع خود با  روسيه به. دليل دوم، اھميت ژئوپليتيک ترکيه برای کرملين است

بر ھمين اساس، در منطقه .  خود بوده استامريکائیدنبال شرکای جديدی برای تقويت ائتالف ضد جھان، ھمواره به

ويژه در رابطه با سوريه ه ی مسکو بئ ھای منطقه ای در اجرای موفق سياست خاورميانه نيز ترکيه از اھميت ويژه

 .برخوردار است
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مبر  ساقط کردن يک جنگنده روسی در نو بابتاردوخانه ماه گذشته عذرخواھی رسمی ھمين دليل بود ک درست به

س جمھور روسيه، خالف مواضع ئيگذشته در مرز ترکيه و سوريه با استقبال گرم مسکو مواجه شد و والديمير پوتين ر

  . ترکيه را صادر کردسازی روابط با سرعت دستور عادی  بهاردوخانتند اوليه خود پس از دريافت نامه عذرخواھی 

 از پوتين صورت اردوخانفاصله يک ھفته پس از عذرخواھی رسمی  که کودتای نافرجام اخير در ترکيه به اين با توجه به

ھای اطالعاتی خود در مرز مشترک سوريه و ترکيه، از  توان چنين استدالل کرد که روسيه با تکيه بر فعاليت گرفت، می

قدرت رسيدن ارتشی که ھمواره در   و جلوگيری از بهاردوخاننوشته بلومبرگ، برای حفظ  اين کودتا مطلع شده و به

افشای آن کرده است تا با جدا کردن ترکيه از غرب، يک   قرار داشته است، اقدام بهامريکاھا در کنار  طول اين سال

 . تشکيل دھدامريکای جديد را در برابر ئ  اتحاد منطقه

. شود ھای تروريستی محدود نمی ترکيه، تنھا به دفاع از دولت سوريه در برابر گروه مسکو بهمندی ه البته دليل عالق

خاک اين  که پس از الحاق کريمه به کند و از زمانی اروپا نگاه می عنوان يک مسير جديد انتقال گاز به ترکيه به روسيه به

 برای اجرای پروژه انقرهاروپا تبديل شده، اھميت  بهتھديدی جدی برای انتقال گاز آن  کشور، اوکراين با حمايت غرب به

 .اروپا از طريق دريای سياه بيش از پيش افزايش يافته است احداث خط لوله انتقال گاز به

دادن ترکيه يک   از دستامريکابرای :  نوشتمسألهھمين  خبرگزاری اسپوتنيک نيز ھفته گذشته در مطلبی با اشاره به

شود که غرب در اوکراين بر سر راه  رود؛ چراکه باعث برداشته شدن مانعی می  شمار می بهشکست ژئوپوليتيک بزرگ 

  .اروپا قرار داد صادرات گاز روسيه به

تازگی   است که بهئیھا زنی کند، گمانه می و اما دليل آخری که احتمال کشف و افشای اين کودتا از سوی روسيه را تقويت 

 امريکاھا، اين کودتا تالشی از جانب  زنی براساس اين گمانه. اين کودتا مطرح شده است در امريکادرباره نقش احتمالی 

  .روسيه بوده است برای جلوگيری از نزديکی مجدد ترکيه به

دليل   ماه پس از ساقط کردن يک جنگنده روسی در مرز سوريه، در نھايت به٨آوری است که ترکيه حدود  ياد الزم به

چنين افزايش  و ھم) ويژه در بخش گردشگری و واردات محصوالت کشاورزی به( يد مسکوھای اقتصادی شد تحريم

حمالت تروريستی داعش در اين کشور که حاکی از شکست سياست خارجی آن در قبال سوريه بود، خالف موضع 

که نياز  اين وجه بهاوليه خود با عذرخواھی رسمی از روسيه دوباره به سمت برقراری روابط با اين کشور بازگشت و با ت

 را ئیھا زنی  گمانهمسألهست، اين امريکا  بهاردوخانی خود بيش از نياز ئ ھای منطقه ترکيه برای اجرای سياست  بهامريکا

  .درباره احتمال عامليت اين کشور در کودتای نافرجام اخير مطرح کرده است

ترکيه خودداری   به- متھم رديف اول کودتا -هللا گولن  داد فتحکه واشينگتن تا اين لحظه از استر اين  نيز با توجه بهاردوخان

شود  که گفته می ويژه آن به. کم حمايت از اين کودتا متھم کرده است ريزی يا دست برنامه  و سيا را بهامريکا ًکرده، علنا

ليات در سوريه در اختيار  اينجرليک ترکيه که برای اجرای عمئیھای کودتاچيان نيز در شب کودتا از پايگاه ھوا جنگنده

 .اند پرواز در آمده  قرار گرفته است، بهامريکائینيروھای 

ی خود در برابر روسيه اين کشور را بر آن داشته ئ  از تضعيف اتحاد منطقهامريکاھا، نگرانی  زنی بر اساس اين گمانه

 عجوالنه برای کودتا يا با حمايت  از پوتين، در تالشیاردوخانفاصله يک ھفته پس از عذرخواھی رسمی  است تا به

مثل، اطالعات کودتا را   شود و مسکو نيز برای مقابله بهانقره -سازی روابط مسکو ضمنی از کودتاچيان مانع از عادی

  . قرار داده استاردوخاندر اختيار 

تيجه گرفت نزديکی مجدد توان ن زنی صحيح باشد، در واقع می اگر اين گمانه: باره نوشت مسکو تايمز، در مطلبی در اين

 .پوتين اگرچه باعث وقوع کودتا در ترکيه شد، در عوض، جان او را نيز در اين کودتا نجات داد  بهاردوخان
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ھا نفر منجر شد، گزارش داد که شبکه  کشته شدن ده رکيه که بهکودتای نافرجام ت  نيز با اشاره بهامريکائیيک روزنامه 

 .بينی کند  قبل از وقوع اين حادثه، نتوانست کودتای ترکيه را پيشئیھا سرنخ جاسوسی قدرتمند ترکيه با وجود رسيدن به

فرجام ترکيه، سازمان نقل از مقامات ارشد اطالعاتی نوشت، چندين ماه قبل از کودتای نا ژورنال به استريت  روزنامه وال

 کرده بود، اما ئیھا پيام محرمانه را رمزگشا شده و ميليون) چت روم( »وگوی آنالين ھای گفت اتاق«جاسوسی اين کشور به 

 . درستی از تالش برای کودتا پيدا نکردند ھيچ نشانه

با تالش برای کودتا مرتبط باشد مورد  را که ممکن بود ئیھا ھای اطالعاتی ترکيه نشانه بنا بر اين گزارش مأموران سازمان

را که » هللا گولن فتح «ئیھای ويدئو گران خطبه تحليل. ای نرسيده بود ھيچ نتيجه ھا به بررسی قرار داده بود، اما اين بررسی

يد رنگ زنی کرده بودند که شا گونه گمانه  معتقد است توطئه کودتا را رھبری کرده، مورد بررسی قرار داده و حتی اينانقره

 . خاصی برای ھوادارانش باشد ھای محرمانه معنای فرمان لباس وی به

 پی ئیھا  مفھوم سرنخ رو ھستند، تالش داشتند به روبه... ھای جاسوسی ترکيه، که با تھديدات تروريستی موران سازمانأم

برای سازمان اطالعات ترکيه گونه معنی خاصی  ، ھيچجوالی ١٥ببرند که تا زمان وقوع کودتای نافرجام در ترکيه در 

 .نداشت

ھای سازمان  کودتای نافرجام ترکيه، نمايانگر محدوديت وال استريت ژورنال نوشت ناتوانی در تشخيص و پی بردن به

 .است (MIT) جاسوسی ترکيه

کردند،  استفاده میاز آن   افزارھای رمزگذاری شده که عامالن کودتا  زير و رو کردن انبوھی از ارتباطات الکترونيکی با نرم

 .ھا اين سازمان را دچار سردرگمی کرده بود چالشی دشوار برای سرويس اطالعات ترکيه بدل شده و ماه به

کنند، ھيچ   نيز که با سرويس جاسوسی ترکيه ھمکاری میامريکاھای اطالعاتی  گويند، سازمان مقامات اطالعاتی ترکيه می

 قرار داده بود که ئیھرچند واشنگتن ترکيه را در رديف کشورھا.  ترکيه نيافتندمدرکی دال بر احتمال وقوع يک کودتا در

گرا يا  نظاميان افراط ثباتی از ناحيه شبه  اين بود که تھديد بیامريکاھا وجود دارد، اما تصور  ثباتی سياسی در آن امکان بی

  .کرد است و نه فرماندھان ارتش

جمھور ترکيه از  سئير» اردوخانرجب طيب «اند که  بی ترکيه ابراز نگرانی کردهپيمانان غر طبق اين گزارش، برخی از ھم

 .سازی مخالفان خود و فراتر از مجازات عامالن کودتا استفاده کند کودتای نافرجام برای گسترش پاک

برد  سر می به» نسيلوانياپ« که در اردوخاناز مخالفان برجسته » هللا گولن فتح«گويند که ھواداران  مقامات اطالعاتی ترکيه می

افزار  که يک نرم «ByLock» افزار ، از نرم٢٠١٤دست داشتن در کودتای نافرجام ترکيه است، در سال  و مظنون به

  .اند  گذاری رمزی است، استفاده کرده پيام

ن کانال اي» ميتع«وال استريت ژورنال در خصوص اقدامات قبل از کودتای آژانس جاسوسی ترکيه نوشت که سازمان 

 ھزار نام ٤٠ھا پيام را آغاز کرد و در نھايت   ميليونئیگشا ارتباطاتی را در تابستان گذشته کشف کرد و فرآيند پرمشقت رمز

 .داشتن ارتباط با اين گروه بودند  افسر ارشد نظامی را مشخص کرد که مظنون به٦٠٠از جمله 

 دسترسی پيدا «ByLock»ھای  پيام سازمان جاسوسی ترکيه بهکه  محض آن گويند، به مقامات ارشد اطالعاتی ترکيه می

رسانی متفاوت  کردند، عوامل سازمان گولن دريافتند که اين کانال در معرض خطر قرار گرفته و بنابراين به يک برنامه پيام

 .رو آوردند که غيرقابل نفوذ باقی بمانند

ستاد   افسر نظامی مظنون ترکيه را به٦٠٠سوسی کودتا، نام طبق اين گزارش، چھار روز قبل از وقوع کودتا، سازمان جا

 . ساالنه شورای عالی نظامی در ماه آگوست، اين نظاميان برکنار شوندجلسۀقرار بود که در . کل ارتش فرستادند
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 ١٥ از ظھر اواخر بعد. عامالن کودتا ھشدار داد که زمان اندکی دارند  معتقدند که اين اقدام بهامريکائیمقامات ترکيه و 

 ئیچنين پايگاه ھوا  و ھمانقرهتحرکات غيرعادی ارتش در آکادمی ھوابرد  گران سازمان جاسوسی ترکيه، به ، تحليلجوالی

 . مايلی شمال غربی پايتخت ترکيه پی بردند٣٠در » آکينچی«

حدود . اد کل ارتش فرستادندافسران ارشد سازمان اطالعاتی ترکيه گزارشی را آماده کردند و آن را از طريق فکس برای ست

ستاد ارتش کل رفت تا اطالعات دست اول درباره مظنونين اين  ، يکی از مقامات ارشد اطالعاتی ترکيه به٣٠:١٧ساعت 

 .اشتراک بگذارد سازمان درباره اقدامات و تحرکات ارتش به

اين حال به او گفته شد که  به. اند  مسلح شدهموشک يک فرمانده ارشد از آکادمی بازديد کرد و دريافت که بالگردھای نظامی به

 . برگزار شودمانورقرار است يک 

س ستاد ئير» ھولوسی آکار«س سازمان جاسوسی ترکيه از ستاد ارتش ديدار کرد و ئير» ھاکان فيدان«، ١٨:٠٠ساعت 

 . آکينچی بازديد کندئی از پايگاه ھواًمشترک نيروھای مسلح ترکيه موافقت کرد که خودش شخصا

 که در تعطيالت در سواحل مديترانه ترکيه بود، اردوخان ستاد سازمان اطالعاتی ترکيه بازگشت و منتظر بود تا به فيدان به

 .رسانی کند اطالع

او بعدھا گفت که يکی از نظاميانی که در کودتا شرکت . آکار ھرگز گزارشی ارائه نکرد، چراکه گروگان گرفته شده بود

 .ود که با گولن صحبت کند، اما او اين درخواست را رد کرده استداشت از او خواسته ب

ستاد سازمان جاسوسی ترکيه   در جريان است و يک ساعت بعد، نيروھای کودتا به دیي، مشخص شد که تراژ٢١:٠٠ساعت 

 .رسيدند

تی را درباره سؤاال صورت آشکارا، سازمان جاسوسی ترکيه را مورد سرزنش قرار داد و  بهاردوخانبعد از مھار کودتا، 

 .س اين سازمان مطرح کردئيآينده ر

آوری اطالعات از  دشواری جمع  داشتند که بھترين اقدامات ممکن را با توجه بهتأکيدبا اين حال، مقامات اطالعاتی ترکيه 

 .ی از عوامل کودتا، انجام دادند ئيک شبکه حرفه

 نفر از ٨٧کم  کودتای نافرجام آن کشور، دست ی مربوط بهھا سازی  تازه از ترکيه، در پی پاکیھا بنا بر گزارش

 .اند موران سازمان اطالعات و امنيت ملی آن کشور از کار برکنار شدهأم

ترين تشکيالت اطالعاتی ترکيه منتشر  ترين و قوی موران يکی از مھمأم» اخراج«بار است که گزارشی از  اين نخستين

 تن از پرسنل اين سازمان از کار معلق شده ١۴١، در مجموع »آناتولی«کيه گزارش خبرگزاری دولتی تر به. شود می

رو   روبهئیھای جنا شدگان نيز با اتھام  نفر از اخراج۵٢در عين حال . »اند اخراج شده« نفر ٨٧بودند که از اين ميان 

 .اند شده

، )ميت(  سازمان اطالعات ملی ترکيهسئي، ر»ھاکان فيدان«اھرم فشاری عليه  رسد اين وضعيت ممکن است به نظر می به

  . ميالدی رياست اين سازمان امنيتی در ترکيه را در اختيار دارد٢٠١٠او از سال . تبديل شود

او در عين حال دو . اند  کمک کرده]سرطان[کودتای تير ماه به» ميت«تر گفته بود کسانی در  ، پيشاردوخانرجب طيب 

جمھوری قرار  ل رياستو که نيروھای مسلح و سازمان اطالعات ملی، تحت کنترھفته پس از کودتا نيز خواستار آن شد

  .گيرند

اين خاطر که قصد داشت از حزب عدالت و توسعه  بار برای مدتی کوتاه و به فيدان در زمستان سال گذشته ميالدی، يک

ً نظر کرد و مجددا انتخابات صرفگيری کرد، اما اندکی بعد از  کناره» ميت«نامزد انتخابات پارلمانی شود، از رياست 

  .رياست سازمان اطالعات ملی انتخاب شد به
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  مندترين تشکيالت اطالعاتی و امنيتی ترکيه ترين و قدرت يکی از مخوف» ميت«اين تصور عمومی وجود دارد که 

  .است

ره کودتای ترکيه مطرح شده ھا و گزارشات و روايات متعددی دربا طور که در باال نيز اشاره کرديم تاکنون تحليل  ھمان

ن و ادست آورد تا در سطح وسيعی مخالف  و حزبش، بھترين فرصت را بهاردوخاناما . شود  مختلفی مییو تفسيرھا

منتقدين خود را از کاخ رياست جمھوری گرفته تا درون حزب حاکم عدالت و توسعه، از ارتش تا سازمان اطالعات و 

طوری که  سازی کند به ھا تا ديگر ادارات دولتی، ھمه و ھمه را پاک از شھرداریھا تا مدارس،  امنيت، از دانشگاه

  .تاکنون بيش از صد ھزار نفر را اخراج و تعليق از کار و يا زندانی کرده است

.  روز ديگر تمديد شده است٩٠مدت   بهجوالیالعاده در ترکيه، پس از کودتای نافرجام در ماه  چنين وضعيت فوق ھم

 تشکيل شد اردوخانرياست رجب طيب  ، به١٣٩٥ ]ميزان[ مھر١٠-٢٠١٦بر و اکت١ روز دوشنبه انقرهرکيه در کابينه ت

 .العاده را در اين کشور تصويب کرد و طرح مبنی بر تمديد وضعيت فوق

رياست رجب طيب  باره گفت که کابينه ترکيه روز دوشنبه به نورمان کورتولموس، معاون نخست وزير ترکيه در اين

العاده در اين   پيشنھاد شورای امنيت ترکيه وضعيت فوقتأئيدس جمھوری ترکيه، تشکيل جلسه داد و با ئي، راردوخان

 .کشور را تمديد کرد

در مجلس اين کشور تصويب جوالی  ٢١ در تاريخ جوالیکودتای يادشده در اواسط  العاده پس از اين شبه وضعيت فوق

 .پايان برسد بر بهو اکت١٨ار باشد و در تاريخ  روز برقر٩٠مدت  شد و قرار بود به

جمھوری حکم قانون را  سئي ميالدی، دستورات ر٢٠١٧ سال آينده جنوری ١۵العاده تا تاريخ  با تمديد وضعيت فوق

شد را  و مات اين کشور مقررات منع آمد مقا تواند با دستور به طور مثال می ، بهاردوخاندر اين شرايط رجب طيب . دارند

 .ھا سانسور شوند ھای رسانه و فرمان دھد تا گزارش ھا را ممنوع کند ئیآ  يا لغو کند؛ گردھمئيدتأ

اما تصويب . العاده و قوانين مشابه، مجلس ترکيه نيز بايد آن را تصويب کند شدن تمديد وضعيت فوق البته برای قانونی

 اردوخانرا نمايندگان حزب عدالت و توسعه ترکيه آورد، زي وجود نمی اين پيشنھاد ھيچ مشکلی در پارلمان ترکيه به

 . را در مجلس دارندءاکثريت آرا

باره اعالم کرده بود که از طرح تمديد  که حزب فاشيستی اين کشور است در اين (MHP) حزب حرکت ملی ترکيه

 .العاده در کشور پشتيبانی خواھد کرد وضعيت فوق

العاده در اين  ، با تمديد وضعيت فوق (HDP) ھا دمکراتيک خلقو حزب (CHP) خواه خلق ترکيه دو حزب جمھوری

 .کشور مخالف ھستند

العاده در کشورش  خواه خلق، گفته بود که با تمديد وضعيت فوق دار اوغلو، رھبر حزب الئيک جمھوری کمال قليچ

استفاده از قانون در پی تثبيت   انتقاد کرد که با سوءاردوخانزمان از  او ھم. ی منفی خواھد دادأآن ر مخالف است و به

 .وضعيت خود است

ھا  حزب دمکراتيک خلق.  ھشدار داده بوداردوخاناپوزيسيون ترکيه پس از کودتا در اين کشور درباره حکومت مطلقه 

گفته حزب   به.اعالم کرده بود که جامعه ترکيه مجبور شده ميان کودتا و حکومت غيردمکراتيک يکی را برگزيند

ھا، کودتای ترکيه اين موقعيت را فراھم کرد که دولت ھمه مخالفان خود را از ميان برداشته و حقوق  خلقدمکراتيک 

 .دمکراتيک و آزادی را بيش از پيش محدود کند
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نھادھای مختلف اين » پاکسازی«العاده و در ادامه روند  تمديد وضعيت فوق  پس از اعالم تصميم بهاردوخاندولت 

هللا گولن  داشتن ارتباط با فتح دولت ترکيه اين افراد را متھم به.  ديگر را از خدمت تعليق کردپوليس ١٢٨٠٠کشور، 

  .کند می

نزديک به .  ديگر اين کشور از خدمت تعليق شدندپوليس ٨٠٠ ھزار و ١٢ھای دولت ترکيه،  سازی در راستای پاک

 در ترکيه وجود پوليس ھزار ٢۵٠  در مجموع نزديک به.  ھستندئی تن از اين افراد جزو رؤسای اين نھاد اجرا٢۵٠٠

 .دارد

، منتشر کرده ١٣٩٥ ]ميزان[ مھر١٣-٢٠١٦بر و اکت٤شنبه   ترکيه روز سهپوليسسايت رسمی  ای که وب در اطالعيه

دولت . اند هللا گولن، از رھبران اپوزيسيون مذھبی در تبعيد، متھم شده ارتباط با فتح موران از خدمت تعليق شده بهأاست، م

خود گولن اين . ه گذشته بوده استيکه پشت پرده کودتای نافرجام در ماه ژوئ اين کند به هللا گولن را متھم می  فتحاردوخان

 .اتھام را رد کرده است

 و پوليسھا،   ھزار کارمند دولت در نھادھای ارتش، وزارتخانه١٠٠از زمان کودتای نافرجام در ترکيه بيش از 

 .اند هللا گولن زندانی شده اتھام ارتباط با فتح  ھزار نفر به٣٢نزديک به . اند  کار برکنار شدهدادگستری از

الدين گولن در ازمير واقع در غرب ترکيه  قطب. بر، اعالم شد که برادر گولن دستگير شده استو اکت٢شنبه  روز يک

نوشته خبرگزاری رسمی ترکيه   به.استعضويت در سازمانی تروريستی شده  او متھم به. بازداشت و زندانی شد

 پوليس.  بوده استپوليساست و تحت تعقيب » گرا و تروريستی سرکرده فرقه خشونت«الدين گولن  ، قطب»آناتولی«

ھای ترکيه نوشتند که قطب الدين  رسانه. برادر فتح هللا گولن بود لغو کرد را ھم که متعلق به» چاغاليان«مجوز چاپخانه 

 . نيروھای امنيتی ضد تروريسم ترکيه قرار داردئیبازجوتحت فعال ً

تبعيد « در امريکا ميالدی تاکنون در ايالت پنسيلوانيای ١٩٩٩هللا گولن رھبر جنبش خدمت گولن از سال  فتح

)  تير٢۵( ژوئيه ١۵دولت ترکيه بارھا گولن را عامل اصلی وقوع کودتای نافرجام در . کند زندگی می» خودخواسته

 . خواست که وی را تحويل دھدامريکاکرد و از معرفی 

مقامات . الدين گولن دستگير شده است از ميان خواھران و برادران او فقط قطب. گولن پنج برادار و دو خواھر دارد

 .خواھند کرد» سازی تصفيه و پاک«که طرفداران گولن را ھم از ساختارھای اداری ترکيه  اند بارھا گفته

بر اتفاق ولديريم، نخست وزير ترکيه اول اکتئيتح هللا گولن درست يک روز بعد از سخنرانی بينالی دستگيری برادر ف

پراکنی درباره احتمال وقوع يک کودتای ديگر در  شايعه هللا گولن را متھم به نخست وزير ترکيه طرفداران فتح. افتاد

الدين  زنی را تقويت کرده است که دستگيری قطب هرانی اين گمان دستگيری برادر گولن بعد از سخن. ترکيه کرده بود

 .گولن بوده است برای فشار آوردن به

دنبال فرار و  هللا گولن در حال حاضر به طرفداران فتح«: بر، ادعا کرده بودوشنبه اول اکت  نيز روز يکاردوخان

سزای   آخرت از سوی پروردگار بهھا در اين جھان توسط ما و در آن. کنيم شان میبياما ما تعق. پناھندگى ھستند

  .»رسند شان می اعمال

راديو دويچه وله گفته  ھا آشناست به ژيک ترکيه که با وضعيت گولنيستيگر مرکز تحقيقات سترات عارف کسگين، پژوھش

که اگر چنين  تواند باشد، چون هللا گولن نمی فتح گيری و يا فشار به هللا گولن به منظور باج دستگيری برادر فتح«: است

 جزئيات ًھا فعال رسانه. تر در ارتباط با ردگيری با شبکه گولن باشد احتمال دارد که بيش. شد  دستگير میًچيزی بود قبال

 داليل و انگيزه واقعی دستگيری ًاند و فعال تری نداه مقامات امنيتی ھم توضيح بيش. باره منتشر نکردند تری در اين بيش

  .»ده است که بی پاسخ مانده استبرادر گولن پرسشی ش



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

ھزاران کارمند دولت از جمله قاضی، دادستان، . ھا در ترکيه آغاز شد  موج دستگيریجوالی ١۵بعد از کودتای نافرجام 

 ھزار نفر به اتھام عضويت و يا ۴٠تاکنون حدود . ، معلمان و مديران مدارس را از کار اخراج کردندپوليسمورين أم

 .اند  بازداشت شدهھواداری از گولن

، از ھمه جوالی ١٥ھا، از ماجرای کودتای  الدين دميرتاش رھبر مشترک حزب دموکراتيک خلق نظرم روايت صالح به

 از کودتا باخبر بوده ً کامالاردوخانھا، گفته که  س مشترک حزب دموکراتيک خلقئير. تر است بينانه ھا واقع روايت

 .وطئه تاريخ ترکيه خواندترين ت وی اين کودتا را بزرگ. است

ھا، در اظھاراتی مھم  س مشترک حزب دموکراتيک خلقئيالدين دميرتاش، ر گزارش خبرگزاری دجله، صالح به

 دروغ ً در شب کودتا خبر وقوع کودتا را از برادر ھمسرش دريافت کرده بود کامالاردوخانشود  که گفته می اين  :گفت

ترين توطئه تاريخ جمھورى  ھم اطالع داشت که کودتا خواھد شد، اين بزرگ قبل از سازمان امنيت اردوخاناست، 

 .ترکيه است، يک کودتا را در درون کودتا سازمان دادند

فشاری که در اين دوره از حکومت حزب عدالت و توسعه عليه کردھا وارد شده است چيزی : خاطرنشان کرد وی

اين را تحقيقات ثابت کرده . اين مردم وارد شده است ريت ترکيه بهمعادل ده برابر فشاری است که در طول تاريخ جمھو

... شوند، فشار يعنی اين کنند توقيف می زبان کردی برنامه پخش می کودکان و موسيقی که به ھای تلويزيونی کانال. است

کنند که  ا را متھم میشرمانه م بی. کند  سال است خود را حزبی اسالمی معرفی می١٤دھد که  اين کار را حزبی انجام می

زبان کردى براى کودکان برنامه پخش  روند و تنھا کانالى که به زمان ھم می دانيم ھم مان را خوب نمى چرا زبان مادری

 .کند را توقيف می کنند می

» نبرد من«خواند، کتاب   میاردوخانتنھا کتابى که : ھا، در ادامه تصريح کرد س مشترک حزب دموکراتيک خلقئير

  .کند  میءمو اجرا به خواند مو چه را ھم که می تلر است، آنھي

اين حزب . اين سخنان بنده اغراق نيست. وجود آورده است ن در درون خود بهئيحزب عدالت و توسعه يک آ :وی افزود

 يک نوع فساد مالی. عنوان مثال، در دين حزب عدالت و توسعه دزدی گناه نيست به. وجود آورده است قوانين خود را به

   .افتخار و پيروزی است

: ھای مناطق کردنشين گفت  سرپرستی برای شھرداریھيأت تعيينوی در ادامه اظھارات خود با انتقاد شديد از 

يک بازرس با انصاف وارد . اند ھای حزب عدالت و توسعه مرتکب شده ترين دزدی در اين مملکت را شھرداری بزرگ

ھايشان حد و حسابی  ثروت. اند  و استانبول را مصادره کردهانقرهنصف . شود بت میھا شود حرف بنده ثا اين شھرداری

  .ندارد

  ٢٠١۶بر و چھاردھم اکت -١٣٩۵ ]ميزان[جمعه بيست و سوم مھر

 .ادامه دارد

 

 

 
 


