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جمهاوری   میل اردوغاان باه قسامی ریاسا     چگونه  رویدادند که این ری پیامدهای کودتای نافرجام ترکیه بر این امر تمرکز دا ها درباره بینی پیش

 اس .  ارضای میل اردوغاناز  تر بزرگبسیار  رو پیشِ اتخطر لیکنکند.  را ارضا می مقتدرانه

 

*** 

 

تارین عملیاات    دول  ترکیاه بازرگ    –تلفات مرگ همراه بود  نفریِ 300 حدوداً با افزایش که –کودتای جمعه  نشد هشکست درهماکنون پس از 

پار  وضعیتی ترکیه وضعی  سازی نیروهای نظامی و بوروکراسی غیرنظامی از هزاران مخالف.  پاک: را آغاز کرده اس  تا این لحظه ی خود  تصفیه

رجاب طیاب    جمهورْ از سوی رئیس (اند قسمی اسالم مدرنیستی و مداراطلب جهانیِ رهبرانِ ،برخی زعم که به) 1ها . گولنیس اس از طنز و کنایه 

 شد.   میی دموکراسی اسالمی ستایش  عنوان نمونه علیه رژیمی که زمانی بهکودتای اساسی  اردوغان متهم شده اند به طراحیِ

 حاال  به بدترین مسیر ممکن کشیده شاود.  این اقدام ضددمورکراتیک علیه یک رژیک ضددموکراتیک بسیار محتمل اس  که تر از همه،  اما مهم

تواند  این رژیم می اکنونهای مردمی علیه دشمنان خود بوده اس .  توده کردن بسیج ایشآزم در حال انجامرویی  با شرمرژیم ترکیه  بود که مدتی

 رویی را کنار بگذارد.  شرم

 

 یک کودتای چالق

را در نیروهای نظامی اما اردوغان حامیان گولن با این کودتا غیرممکن اس ، ها یا حقایق مرتبط  تمامی دادهدس  آوردن  بهی کنونی  در لحظه    

حتی برخی از پرسنل نظامی کاه  ، وجود این. باکودتا بوده اند آغازگرمتهم کرده به اینکه آنان با پشتگرمی به حمای  دیگر سربازان و غیرنظامیان، 



 

 

و کردناد.   محکاوم ایان اقادام را   های کودتاطلبانه دارند، همچنین سه حزب اپوزیسیون در پارلمان، ظرف چند سااع    مشهورند به اینکه گرایش

 آنای بازرگ در   کسانی که در هیأت یک نیروی حاشیه در نسب  باکه از پیوستن به کودتا امتناع کردند  یسربازان کمالیست شماررسد  نظر می به

 شاروع کردناد باه    قرار گرفتندای  افتاده تکه موقعی  چدر برخی از سربازان به محض آنکه متوجه شدند که . ، دس  باال را داردداشتندمشارک  

دیگاری  یا موفق(  )نافرجام 2خونتایِی، از جمله بمباران پارلمان، شدند که هیچ ع، در ناامیدی مطلق، مرتکب اعمال فجیبرخی دیگرتسلیم شدن. 

 ها نبوده اس .  در ترکیه هرگز درصدد انجام آن

، نگاار  محقاقِ روزناماه  گاولن و   ی کارشناس خبره: احمد سیک، اس بوده تقریبی بلوک کودتا ناشی از وحش   جنون رسد شکنندگی و نظر می به

قرار بود صدها نفار از حامیاان گاولن در     که براساس آنریزی کرده بود  برنامه ژوئیه 16کند که دول  ترکیه عملیات بزرگی را برای  استدالل می

باا دیگار   روی فرص  و توان ایجاد اتحادی بازرگ   و ازاین ی دول  باخبر شدند خیلی دیر از نقشهها  آیا گولنیس نیروهای نظامی دستگیر شوند. 

 ؟تر را نداشتند شده و طراحی یک کودتای حسابمخالفان 

هاای گونااگون    شاکل توان  نمی تا آن حد کهبود  ناکامبسیار نخبگان مردمی یا حمای  جلب  درو  شد ییبدی اجرابسیار طرز  همه، کودتا به بااین

کودتا را ساازماندهی کارد تاا بارای      دول ْخودِ ند که بر این باور  کمالیس  ان)بسیاری از هواداران نظامی کنار گذاش  تمامی به را  توطئهی  نظریه

ویاهه   ، باه زنای  توانند باشند مگر گمانه چیزی نمی هیچ ی سازوکار کودتا چنین جزئیاتی دربارهدر حال حاضر  .(داشته باشدای  بهانهسرکوب گسترده 

 ترین نتایج این کودتای نافرجام چیستند؟ محتمل لیکنزنی روی آورده اند.  به اتهام شدت به ی درگیرها ی طرف همهخاطر که  بدین

 

 اسالمی برباد رفته اس     اصالحات اکنون رؤیای

ند، پیوناد  این اجتمااع نشاد  ی  دموکراتیک ی صالح و تسلیم هوچیگری جهانی درباره اند یک دنبال کردهداز دید کسانی که اجتماع گولن را از نز

تارین خونتاا در    خاونین  حامیوجود  واعظ، باتمام اهلل گولنِ گذار این جنبش، فتح بنیانآوری نیس .  ها و کودتای نافرجام امر شگف  میان گولنیس 

( 1997ی  تشاکیل شاد )فوریاه   دیگاری   ی نظاامی  مداخلهبا  خودْای که  و همچنین از دول  غیرنظامی بود 3(1980-1983تاریخ ترکیه )سپتامبر 

مند اما مخفیانه در نهادهای رسامی   طور نظام دالیل بیشتری برای ظنین بودن به گولن وجود دارد: باور بر این اس  که پیروان او به .استقبال کرد

رژیام  کارد،   ساازی  پااک ن کمالیس  پس از آنکه اردوغان تا آنجایی که توانس  نیروهای نظامی را از سربازاافزون بر این،  اصلی نفوذ کرده اند.

 کرد.   بازی او در جه  منافع درنتیجهبکار گرف  و  در نهادهای نظامیرا هواداران گولن ترکیه 

به این انتخاب دسا  زدناد   ها نادیده گرفتند و در عوض  گرایی گولن را برای دهه دول  مداران  ها، و سیاس  نگاران، دیپلمات دانشگاهیان، روزنامه

تارین   عناوان بازرگ   ی اسالم در ترکیه به بازار عرضه کنناد. دیگاران حتاا پاا را فراتار نهادناد و او را باه        ترین چهره عنوان غیرنظامی را به که او

 .4ی مسلمان مارتین لوتر  طلب در تاریخ اسالم معرفی کردند: نمونه اصالح

 ؛ه باود تار شاد   ساخ   [طلاب  اصالح] ، باور به این قهرمان5انشعاب کرد ترکیهرژیم از ناخوشایندی کامالً به طرز  گولنپس از آنکه  ،پیش از این

حتای   .ساختندکسانی که در طمع قدرت اند آشکار  عنوان های اصولگرا بلکه به دموکرات عنوان بهنه را خود ی واقعی  او چهره دوشادوشِ هواداران 



 

 

طاور جادی    باه او را دار شده اس  تا آن حد کاه دیگار کسای     دخیل نباشد، تصویر او اکنون بسیار لکه 2016اقدام کودتای اگر گولن مستقیماً در 

 رؤیای اصالحات اسالمی، یکبار دیگر، نقش بر آب شد. مارتین لوتر نخواهد نامید. 

 

  سوی نئوفاشیسم پیش به

نئوفاشیسام   6و آنچه اخیراً در یادداشاتی راستی  دس ِ ی افراطی بناپارتیسمِ نمونه طرز خطرناکی میان یک شته بهدر طول چندسال گذرژیم ترکیه 

یاباد.   ای اساتقرار مای   پایین اس  که تنها هرازگاهی در هیأت کانش تاوده  -به-باال-در نوسان بوده اس . بناپارتیسم قسمی دیکتاتوری از نامیدم

تار   یافتاه  ساازمان هاا   های فاشیستی به توده های بناپارتیس  از سازماندهی به دور اند و ایدئولوژی منسجمی ندارند. در مقابل، وابستگی رژیم توده

 . اندلحاظ ایدئولوژیکی در هماهنگی بیشتری با رژیم  و به شده هستند  های فاشیستی سازماندهی های رژیم تودهاس . 

مادنی   بنیادهاای باا   تاری  دشاوار ی بسایار   ، رابطاه جهاانی  های کالسیک فاشیستی، ایتالیا و آلمان بین دو جنا   مقایسه با رژیمرژیم ترکیه در 

هاا و   تاوده  تادریج  باه  وجود رژیم جدید . بااین(گرایی را کنار گذاش  های آغازین خود علناً اسالم سالگرای( خود داش  )دول  اردوغان در  )اسالم

 . بسیج کرد مجدداًرا دوباره یکپارچه ساخ  و  به حال خود رها کرده بود ای که قبالً های مدنی حلقه

 بناپارتیسام هاا. ایان    بسایج تاوده   از زداییتأکیاد  در جه  در چندماه گذشته، رژیم ترکیه بار دیگر در جه  بناپارتیسم تغییر مسیر داده بود، یعنی 

ویاهه پاس از    اقتدارگرایی مدرن )دیکتاتوری نظامی( را در خود ادغام کرده باود: اردوغاان، باه   ی  یافته سومین شکل تحکیمهمچنین عناصری از 

را سرسختانه آغاز  از نیروی نظامی علیه مخالفان استفاده، 2015در انتخابات ژوئن (، حزب حامی کردها، HDP) دموکراتیک خلق پیروزی حزب

(، بازیگران فاشیسا  درون  را شناسایی کردندبار دیگر دشمن مردم  ی کهو سربازانها ) خیابان با توجه به شمار طرفداران رژیم دراما اکنون، . کرد

 حاال  تاباه برند. آناان  بپیش  به تری خواهانه خشند و کشور را در مسیر تمامی بای را تداوم و تقوی  ب از این فرص  برخوردارند تا بسیج توده رژیم

 نداده اند.  از دس را  هایی فرص  چنین

مساجد سراسار  ، با آنان مقابله کنندشورشیان نظامی تا زمان کوتاه آمدن و  هجوم آورندها  پس از آنکه اردوغان مردم را دعوت کرد که به خیابان

هاا   مردم از تانک ها شهرستانطور در  و همینشهر، و محالت قدیمی نثی سازند. در مراکز کشور نیز مصرانه از شهروندان خواستند که کودتا را خ

ی تصااویر   انادازه  باه  هاا را ببا  کردناد    یی که ایان صاحنه  ها و ویدئوها عکساحتمال آن اس  که های ترکیه چن  زدند.  باال رفتند و به پرچم

 شوند.  بدل های تصویری  به شمایلها را متوقف کرده بودند  من تانک آن ای که در میدان تیان دانشجویان چینی

که حامی کردهاس  )حزبی کاه هایچ    HDPحزب ]دفاتر[  بهدر شهرهای مختلف آنان  .بسیار زیاد اند، به عمل زدهدس  ی ها زیاد اما این توده

ها و شهرهای  کنندگان الکل را مورد آزار و اذی  قرار داده اند. درگیرهای متعددی در محله آنان مصرفند. ه اربطی به اقدام کودتا ندارد( حمله کرد

عنوان دفاع دموکراتیاک ماردم از رژیام     ی تاریک آن چیزی اس  که از سوی برخی به درگرفته اس . این سویه مذهبی(نشین )یک اقلی   علوی

    ستایش شده اس . 



 

 

در عناوان یاک نیاروی ضدشاورش(      )بهجدید در ترکیه  «گریِ نظامیضد»ای  این بسیج توده ،2013در  پارک گزیاعتراضات ضددولتی  بعد ازاز 

هماان انادازه کاه     درسا  باه   اسا ،  هدف قارار داده اپوزیسیون را  های ی نمونه همهکنندگان الکل، و  ها، مصرف شدن بوده و اقلی  حال تقوی 

نساب  داده شاد   داعاش  ای کاه باه    گذاری صد فعال حامی کرد در آنکارا در بمب ، نزدیک به یک2015. در اکتبر چنین کرده اندنظامی  نیروهای

که تالش  شد هایی آمبوالنسمانع از حرک  کرد، و  آور پخش می گاز اشک علیه بازماندگان حادبهپلیس عینه دیدند که  بهعام شدند. شاهدان  قتل

هاای ضادکودتای    جور شد: در خالل جشان  و جف  حادبه درگذشتگانای علیه  به مجروحان نزدیک شوند. آن تراژدی اکنون با عمل توده داشتند

، سا  هاا کجا  تاوده  ایان . هیچ پرسشی در این باب که همادلی  7بنای یادبود قربانیان آنکارا را تخریب کردند «حامی دموکراسی»های  تودهاخیر، 

  .شود مطرح نمی

ی عواقب کودتای نافرجام ترکیه بر این امر تمرکز کرده اند که این رویداد چگونه میل اردوغان به قسمی  های بدبینانه درباره بینی بسیاری از پیش

 اس .  ارضای میل اردوغانتر از  بسیار بزرگترکیه  رویِ  کند. لیکن خطرات پیشِ را ارضا میمقتدرانه جمهوری  ریاس 

 

 

 

 ها:  یادداش 

ای:  ساقو  مادل ترکیاه   » ی اس  با عنوانترین ابر او کتاب کند. تازه ای اس  که در دانشگاه برکلی تدریس می شناس ترکیه *  جهان توغال، نویسنده و جامعه

ه از عنوان کتاب پیداس  طور ک ی امسال از سوی انتشارت ورسو منتشر شده اس . همان که ژانویه« سرنگون کرد های عربی لیبرالیسم اسالمی را چگونه قیام

ترکیاه اسا ؛ گفتااری کاه هناوز هام قناد را در دل         AKPبراساس مدل حزب   جامع و دقیقی از ناکارآمدی و زوال گفتار اسالم لیبرالیستی بررسیاین ابر 

تنهاا   ، ناه نشاان داد  های موجود میان فضای سیاسی ترکیه و ایران تفاوت هایی که باید به حساسی رغم  به، های توغال کند. نوشته طلبان وطنی آب می اصالح

توانند در مقام پیشنهادات هشدارآمیزی باشند بارای کساانی کاه هناوز از      بلکه می ،ارائه دهند الگویی مناسب طلبی ایرانی نقد گفتار اصالح منظور توانند به می

   اند.      دل نکنده وطنیطلبان  اصالحرتوریک 

ی حازب عادال  و    عناوان پدرخواناده   زمانی از او به ای که اهلل گولن واعظ و مبلغ دینی ترکیه ها، عنوانی اس  برای حامیان و مریدان محمد فتح گولنیس   .1

  . برد سر می آمریکا به اکنون در تبعیدی خودخواسته در شد و توسعه نام برده می

 را قدرت کودتا، دنبال به که شود می اطالق نظامیان از شورایی به موارد ای پاره در خونتا. اس  حکومتی شورای عنایم به و اسپانیایی ای واژه( junta) خونتا.  2

 .نیس  یکی آن با هرچند رود، می کار به «نظامی دیکتاتوری» جای به گاهی واژه این. اند  کرده قبضه

نفار در   50اعادام  ، هزار نفر 600حدود  های ارتش، بازداش  و زندانی شدن و برخی از ژنرال ، به سرکردگی تیمسار کنعان اِورن1980سپتامبر  12 کودتای.  3

ع اعاالم شاد و   فعالیا  تماامی احازاب سیاسای ممناو     را در پی داش . در طول حاکمی  نظامی برآمده از ایان کودتاا    ، و همچنین انحالل پارلمانمالء عام

  .گرفتندشدت تح  فشار قرار  گرایان ترکیه به چپ

4  .luther-martin-20/muslim-02-2014https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/ 

https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2014-02-20/muslim-martin-luther


 

 

5  .fallo-gulen-erdogan-the-dream-a-of-end-the-http://www.jadaliyya.com/pages/index/15693/towards 

6  .authoritarian-erdogan-totalitarianism-hard-tugal/turkey-://www.opendemocracy.net/cihanhttps 

7  .saldiri-anitina-demokrasi-ve-emek-baris-ekim-10-amibayr-demokrasi-http://sendika10.org/2016/07/iste/ 
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bonapartism-and-fascism-neo-between-aftermath-coup-tugal/turkey-https://www.opendemocracy.net/cihan 
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