
 

 همقدم

کودتای نظامی نافرجاا  د  ترکهاب  اب مباث  با         

تبادلث داد    اً ضد  نقاه    عضهای مختلف    تبلهث

مهمتاارلت توااا   سب نبااب   ااب کودتاهااای  اساا   

  اعدا  عدناب  80-60پهشهت، از تبوال  اساسی دهب 

حاف   مند س گرفتب تا ساقط ددب احزاب  استگرا   

نافرجا  ماندب   کاب، عد  تبقق خواس  کودتاچهاب، ا

اسا ،     حضو  مرد   رای دفاا  از د تا  مباتقر    سب

پدلاد    ا د غااب، های  د  کنا  ماجراجولی نکتب ای کب

مفکو   ا  هش از هر سنا لولی مبتعد تبلهث د  قاتب 

ر   نمالاند. النکاب کودتاا چگوناب دا     می تئو ی توطئب

ای دسا   اب الات اقادا       ها  ا چب  رناماب  دد   ژاندا  

نهر های نظامی  ا بتب  ب د ت  مبتقر  گونبزدند   چ

 ندد  کوتاهترلت فاصلب کنترل ا ضا   ا د  دس  گرفت

ای از افراد د  نهااد   اقدا   ب  ازداد  تهب   لندپالب  

، ناد د  زمااب کوتااهی نمود  ا تش   دادگبتری د  م

   هاای ضاد   های مکوی  رای سنا لوساازی  داد ادتب   

گزا ش حاضر  نقه    چندپا    ا فراهم ساختب اس .

 ب تبلهاث دلادگاههای موجاود    ر سای پهامادها        

باهط همباالگی الات    نتالج سب د  داخاث ترکهاب   م  

 پردازد. می کشو 

 موجود سناریوهای

 غاتااب تبلهلگااراب تاار  از د تاا   هناااتی للااد لم   

عوامث جنبش فات  ا  گاوتت د   دناب ا تاش،      حضو 

ی ها گولند   سانب می دادگبتری    زا   دلان  سخت

، غر ی از   لترز   گا دلت گرفتب تا  دبکب سای اب اب 

 اقعی  ودب عمث کودتا از ساوی  تردلدهالی نبب   ب 

کننااد   ماای ی ضااعهف    اای ت ر ااب  ا دهااا ژاناادا  

 غاتباااً دلاادگا   هنااا هنیمااا نهااز  ی داخلاایهااا  سااانب

کنناد  هرکادا  از    مای  اتمللی  ا  ازنشار  های  هت  سانب

الت گر هها دالللی  ا  رای اثباا  سانا لوی تبلهلای    

  هاهچ  نمالند  النکب د  ههچ کشو ی   د خود ا ائب می

جنگند   2تانک    7سر از،  350 اتگرد،  2کودتالی  ا 

دااهر کودتااالی صااو      81دااهر از  2هااوالی د  

هازا    3گهرد   النکاب  ففاصالب تهبا   اهش از      نمی

نوری از قضا    ا تشهاب  رای  ازداد  سمااد  داود،   

سنا لوی ساختگی  ودب کودتا از سوی د ت  مباتقر  

کشاتب،  اهش از    160 خشاد. د  مقا اث،     ا قو  مای 
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زخماای،  ااب تبااخهر د سماادب  رخاای از نقااا   1500

های د تتی، حات    انای   لژ  دبکببول  ونکلهدی استا

مضطرب   ا تعاش صدای  ی سا قب ا د غاب د  هنگا  

  پهامادهای خطرناا     هاا  الراد سخنرانی ا ل   هزلنب

 کودتا، اتهاما  ساختگی  ودب الت اقدا  نظامی  ا د  

.  ضاعه  مهاناب ای هام  جاود دا د کاب د       نمالد می

ها سنا لوی غاتب اس  کب اطاف  قبلای     رخی تبلهث

از امکاب ال اد چناهت   )سر لس اطفعاتی ترکهب( مه 

کودتالی از طار  ا تاش  اود  اماا دارالط  ا فاراهم       

ساختب تا  ا سمادگی کامث  رای حاف  قاانونی تماامی    

د   رخاای از  مخاتواااب  ااب پهشااواز الاات کودتااا  اار د.

ی داخلی   خا جی   حتای د   ها   خبرگزا ی ها  سانب

هااای  اسااتگرای ترکهااب از  جااود نهر هااای     زنامااب

خا جی همچوب اسرائهث، عر باتاب ساعودی   حتای    

هاا  ار    طراحی   حمال  از کودتای ژانادا   سمرلکا د  

 ب   علهب دخص ا د غاب   نب د ت  عدات    توسعب

هاای موثاق   طرفادا ب     داد و الت سانا ل دود اما  می

   زلادی ندا د. 

   عدم نمایشی بودن کودتااستداللی بر 

ی داخلای    هاا  طهف  ساهعی از کا دناسااب    ساانب   

از ساختگی   نمالشای  اودب کودتاا از ساوی      خا جی

گولند   لا د   ضعه  حاداقلی   ا د غاب سخت میتهم 

کودتا توسط عواماث اطفعااتی  ا باتب  اب     از مدلرل  

اگار سانا لوی مادلرل    کنتارل      کنند  می  ی  ب 

کودتا از سوی د ت  عادات    توساعب صابه   اداد،     

ا د غاب  ب دد  دس   ب لک  لبک سهاسای  ااال     

نوباب   غهرعقفلی زد  اس   کودتا هرچند نمالشی فی

 ب حد کافی غهرقا ث پهش  هنی   هزلنب ساز اس  کب 

ب پهامادها    ملتی همچوب ترکه–کا گزا اب لک د ت  

  مگار النکاب   کنندفالد    مباسبب -زلنبنتالج سب  ا ه

د ت  مبتقر د   ضعه  حف  از حکوم  قرا  دادتب 

 ادد کب  ا عنال   اب فضاای داخلای   پا تماانی الات      

هرگااز د  چنااهت  عاادات     توسااعبحاازب کشااو ، 

ا د غاب قبث از کودتا هم موانا    موقعهتی نبود  اس  

ی  رای تبولب حباب  ا مخاتوااب  نهادی   قانونی خاص

خود ندادتب اس ، همانطو  کب چند ماا  پاهش  ارای    

تقا ث  ا اقاداما  احازاب مخااتف   ازمهااب  رداداتت      

نمالندگاب احزاب دلگر د  م لس الت کشو ،  رخی از 

قانوب حف  مصونه  قضالی نمالندگاب م لس  ا  اب  

ی د ت  مبتقر نب د  داخاث  ها تصولب  سانهد. چاتش

ای  خهم   غهرقا اث   نب د  سهاس  خا جی  ب انداز   

حث نبود  اس  کب د ت  اقدا   ب اتخاذ لاک کودتاای   

لکای از  از ساوی دلگار،    اداد.   کرد نظامی ساختگی 

های جا ی سهاس  داخلی   خاا جی   مهمترلت چاتش

ترکهب کب موجب تغههر مواض  الات کشاو  د  ساطو     

مختلف  فتاا  خاا جی داد  اسا ، مبائلب تقا اث         

مبا ز  نظامی  ا کردهای دمال ساو لب   .. .  د   

مرزهای جنو ی الت کشو  اس . لک ا تش قد تمند   

 هتارلت ا ازا  اساتراتژلک    لکپا چب د  چنهت درالطی 

داود. د    مای  ت  عادات    توساعب مبباوب    رای د 

ی تر  لباتی  هاا  چنهت درالطی کاب ترکهاب عملهاا    

نمالد   خطر پهشر ی کردها د   ای  ا ت ر ب می عدلد 

 سد کب ا د غاب لا اتاا    سو لب  جود دا د،   نظر نمی

فکر د تا  للاد لم  ادنبال کودتاای سااختگی  ارای       

ی  اا نهااد ا تاش   چنادقطبی کاردب نهر هاا      تبولب 

 نظامی  ادد.  

تواناد  اب فهام چرالای       ساد مای   سنچب  نظر مای 

کماک   کودتای ا تش علهب نهاد قانونی د ت  د  ترکهب

س  ی اطفعاتی از انگهاز ، اهادا       کند، د     جم 

اصاطف  داو ای صال  د     "مرامنامب کودتاچهااب  اب   

ژاندا مری اس   جاز لاک  هانهاب کلای کاب د        "خانب
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قرائا  داد،    د تتی تای س  تای   ا تدای کودتا از دبکب

منا     اطفعا  مشخص   دقهقای از النکاب ا تاش      

ژاندا مری چب نگرانی از ا ضا  داخلی   خا جی جا ی 

کارد کاب    هب از ناحهب د تا  مباتقر احبااس مای    ترک

اناد، متغهاری    دس   ب چناهت  لباک خطرنااکی زد    

 مبهم   تعههت کنند  خواهد  ود. 

قاد     نواوذ اطفعااتی سار لس      اما  اتوجب  ب

مقاماا  الات    سمادگی تهم حوااتتی  اطفعاتی مه    

کشو   رای لاک کودتاای قرلاب اتوقاو ، الات فار        

نمالد کب د ت  مبتقر از  قو  لک کودتاا   می مبتدل

خبر دادتب   ا د غاب  د  تشه  جناز  کشتب دادگاب  

ساع  قباث از کودتاا    9-7جرلاب کودتا اعف  کرد کب 

خبر دد  اس .  ب هار   ی، سماادگی    الت جرلاب  ااز 

حمالا  هماب   کودتاا،    رای مقا لب  اا  نهر های د تتی

جانبب سر لس اطفعاتی مه  از د ت  مبتقر، دکا ، 

ت ر گی عوامث کودتاا کاب عمادتاً از  دناب      ضعف    ی

حضو  مرد  د  حمالا    هبتند، ها متوسط ژاندا مری

تکاارا  حکوماا  از د تاا  مبااتقر  اارای جلااوگهر از  

  نوااوذ   قااد    بااهج کنناادگی  اااالی  هااا،  ژناارال

گرالاب د  ترکهاب د  حمالا  از ا د غااب کاب از      اسف 

ها  لختند   د   را ار پهشار ی    ساعا  ا تهب  ب خها اب

کودتاچهاب البتادند، موجب دد کب کودتای پن م د  

ترکهب  رای ال اد تغههار د  سهاسا    حکوما  الات     

 ماند. کشو  نافرجا   

 ای پیامدها و نتایج داخلی و منطقه

طرفدا  د ت  عادات      ی مختلفها  ها از طهف تر  -

سمدند تا  اب   ها توسعب   حامهاب احزاب دلگر  ب خها اب

سن  ال ااد تغههار از طرلاق اقاداما  نظاامی پالااب       

دهد کب هرگز  می دهند  پهشهنب کودتا د  ترکهب نشاب

کودتاا نداداتب اسا       نتالج  مطلو ی نبب   ب قباث  

 اقدا  نظامی صرفاً صو   مبائث داخلی د  الت کشاو  

  موااد قاانوب   دهاد  رای مقطعی کوتاا  تغههار مای      ا

 ب مراتب از مبتوای قانوب اساسی  1960اساسی دهب 

 عد از کودتا علهب مند س    ولژ  اصفحاتی کب  عد از 

 اااب خاااود دلاااد  اسااا ، سزادتااار،  1980کودتاااای 

  دا ای حقو  دهر ندی   موااد حقاو     تر دمکراتهک

    شری  هشتری  ود  اس . 

نافرجا  مانادب کودتاا   تظااهرا  مردمای د       -

هاای کشاو های ا  پاالی     های ترکهب   پالتخ  خها اب

علهب نوس کودتا   حمال  از د ت  قانونی مبتقر،  اب  

مببو ه  ا د غاب   د تا  عادات    توساعب خواهاد     

ر الت مبئلب  وجود سمد  اسا   افز د اما از نگاهی دلگ

هالی د  داخث  جود دا ند کب  رای  مخاتوا    کب گر  

گزلناب اقادا  نظاامی  ا د      AKP ا دهو  حکومتدا ی 

هنی اساسای       از الت اند  از دستو  کا  خود قرا  داد 

د  نو  حکومتدا ی   نبو  تعامث  ا نهادهای مادنی    

ب متصاو   سهاسی مختلف د  ترکهاب از ساوی ا د غاا   

 اس . 

گاارای   ی  ااا الاات  ا د غاااب   حامهاااب اسااف  -

فضای  وجود سمد  فرص  دار   پاکباازی قاانونی      

دادگباتری  های  خانب    زا  موجب ا تش، ژاندا مری، 

  دلان   ا  دس  س  د  اس  کب حتی افارادی  ا کاب   

سر لس امنهتای  اند اما زلرنظر  گونب اقدامی نکرد  ههچ

اند  ا نهز دامث خواهد دد  الت مبئلب دالد  مه   ود 

پالانی  ر قد   فائقب   نووذ نهاد ا تش د  سهاسا     

حکوم  ترکهب  ب عناواب پاسادا  مهارام کماتهبام       

الئهبم   فراهم ددب فضاالی  ارای اسافمهز  کاردب     

ساختا  نظا  سهاسی  ادد  لکی از  قال  قا اث توجاب   

رد   اب طرفادا ی از   م کودتا، انتشا   هانهب   فراخوانی

 ژلاام مبااتقر از طرلااق مباااجد جااام   ااود  امااری  
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ی الئهباهتب  ها سا قب کب  ا عنال   ب حاکمه   نهاب  ی

 چنهت اقداماتی غهرقانونی  ود. 

ا تش   تغههر نگاا    دعد  اعتماد  ب ساختا  نها -

عمومی  ب کا کرد الت نهاد د  ترکهب حداقث د  کوتاا   

د  چگونگی  AKPاما  مد  موجب خواهد دد کب مق

  کم   کهف حضو  نظامی خود د  منطقب    اولژ  د   

سو لب   عرا  ت دلد نظر نمالند  سلند  مباا ز  علهاب   

داعش   چگونگی تقا ث  ا کردهاای دامال ساو لب      

 .. .  نهز مبهم  اقی ماند  اس . 

گهااری  کودتااای ان ااا  گرفتااب   نااو  جهاا    -

حزب جمهو لخوا    منوعفنب احزاب اپوزلبهوب  ولژ  

حزب ملی گرای حرک  ملی  ا  دلگار نشااب داد کاب    

د   را ار   توجاب  توانند ستترناتهوی قا اث  سنها هرگز نمی

AKP     ادند  طرفدا اب سنها  ب داد  مقاماا  حازب 

اناد  الات مبائلب  اد ب      خود  ا مو د انتقاد قارا  داد  

 ارای   AKP  قرلاب اتوقاو  د تا      تردلد د   فراناد 

وب اساسی   تغههر نظا  سهاسی تاثهر مثبتای  تغههر قان

نظاامی  خواهد داد . موفقه  کودتا   حضو  د  اا    

د  کرسی حکوم   ب ههچ  جب سنا لوی مطلاو ی   ها

  حزب دمکراتهاک  های کردی  ولژ  مطاتبا  رای گر  

 نبود  اس .  ها خلق

کودتای نافرجا  علهب د ت  قاانونی مباتقر د     -

معناای موفقها  ا اد  مردمای    ترکهب  ب تعبهاری  اب   

نبب   ب اقداما  نظامی  رای ال اد تغههار د  عرصاب   

اگر کودتا موجب سقو  د ت   حکومتدا ی  ود  اس  

 ا توجب  ب ا ضاا  پراتتهااب منطقاب       دد، می مبتقر

ی هاا  گبترش جهانی پدلد  تر  لبام،  داد جرلااب   

تکوهری   فضای نا باماب داخلی ترکهب  ولژ  مرزهای 

 ی الت کشو ، عد   جاود لاک حازب جاالگزلت     جنو

قوی   همچناهت نااتوانی ا تاش د  تبالط کاافی  ار       

 ای بساو ل " اب احتماال زلااد موجاب      ،ا ضا  جاا ی 

   اا توجاب  اب     گردلاد  مای  تبوال  د  ترکهاب  "ددب

گبتردگی مناف    تعدد  ازلگراب  ااتقو     همچناهت   

ی تر  لباتی د  الات   ها ی جرلابها خطر تقول   لشب

امنهتاای  -ی سهاساایهااا کشااو ،  ااد ب تردلااد هزلنااب

ای نب تنها  رای منطقب  لکاب د  لاک    غهرقا ث مباسبب

س  د.  جود لک د ت  مقتاد    می اتمللی  با  سط   هت

اال د  مباهط همباالگی   ی امنهتی  ها   دا ای قا له 

های امنه  ملی  رای ج.ا. الراب  ولژ  د   لکی از مزل 

کودتاای  دود.  می مببوب منطقب پرسدوب غرب سسها

نافرجا  از تبدلث ددب ا د غاب  ب لاک مرسای دلگار    

اماا دارالط داخلای  وجاود      ،د  منطقب جلوگهری کرد

سمد   عد از کودتا د  ترکهب  ب احتمال زلااد  ی  ا  اب   

 د  قام  ترکهب مبدل خواهد ساخ . پوتهنی


