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 Political  سياسی

  
  حميد بھشتی

  ٢٠١۶ اگست ٠١
  

 حقيقت و اطالعات مربوط به کودتای ترکيه

 
 

بدون برداشت ھای حقيقت؟ اين حقيقت را چگونه می توان يافت و به چه معنی؟ منظور، ماجرای کودتای اخير است، 

 افزايش ۀچنين است که اندکی پس از کودتا گزارشاتی در غرب در بار.  منظوردار ھستندً که اکثرائیسيرھافذھنی و ت

البته برای برخی از دواير در اروپا به سختی قابل تحمل است که يکی از سران کشورھای . ان دور می زدخقدرت اردو

به ھمين جھت آنھا می کوشند با جوسازی فشار افکار عمومی را بر . نمايداز خواست آنان تمکين ن» خاورميانه«

  .فزايندان بيخاردو

ھيچ روزنامه نگاری نمی تواند مدعی گردد که آگاھی ھای پيشين و . ذھنی داردۀ  ھميشه جنبًاطالعات نيز تقريبا

 ۀده و بدينگونه اطالعات متفاوتی در باراو بر آنھا متکی بو.  واقعيات کنار می گذاردۀانتظارات خود را در ترسيم چھر

يک روزنامه نگار دارای . عالوه بر اين ھر روزنامه نگار از منابع ديگری استفاده می کند. وجود می آينده کودتا ب

 و پارلمان الماندومی به فراکسيون سبزھا در مجلس . بھترين کانال ھای ارتباطی با البی تسليحاتی و دواير نطامی است

بدينگونه .  و ساير کشورھای اروپاستالمان نزديک است و روزنامه نگار سوم طرفدار ناسيوناليست ھای اروپا

خوبی ه وجود می آيند که برخی کودتاگران را ناوارد و ناشی ارزيابی می کنند که نتوانسته اند کودتا را به گزارشاتی ب

ھا در پارلمان ترکيه سمپاتی نشان می دھند و سومی برخی با کردھا و حزب سياسی نزديک به آن. برنامه ريزی کنند

  . و اروپا در محور بررسی خود می نھدالمانتأثير کودتا را بر حضور پناھجويان در 

  

  معامله با اطالعات

ھمه می . توان انتظار داشت گزارشاتی است که به خوبی حقيقت ماجرا را منعکس نمايند آنچه را که کمتر از ھمه می

 چه اتفاقی افتاده و ھر کدام نيز به اطالعاتی که تھيه ًکار عمومی خواھان دانستن اين است که در ترکيه واقعادانند که اف

اگر ھم کسی بخواھد مطالب . انحصاری داده، با اين گزارشات مانند کاال معامله می نمايندۀ يا دريافت می کنند جنب
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 روشنگر يابد، در نشريه يا سايت خود بازانتشار دھد، گاه بايد انحصاری در نشريات را که نزديک به حقيقت يا به جھتی

آنچه کمتر از ھمه . حق استفاده از آن را ابتياع و يا دستکم منبع اصلی را ذکر نمايد که البته اين آخری امری است بديھی

ته و حتی االمکان به  اطالعات مربوط به کودتا پرداخۀمورد توجه قرار دارد اينست که به نياز و حق ھمگان در زمين

  .طور وسيع در دسترس ھمگان قرار گيرد

  رھيافت به حقيقت واقعه

دنباله .  ھستاردوخانبا اطمينان می توان گفت منافعی در پشت کودتا عليه دولت . اين کودتا از آسمان پديدار نگشت

دتای نظامی می بيند و ديگری يکی کماليست ھا را عامل کو. گيری منافع مزبور به تفاسير گوناگون منجر می گردد

پرسش اينجاست که . برخی از دواير غرب را که با اشتياق تمام خواھان دولتی در ترکيه ھستند که از آنھا پيروی نمايد

ۀ  يک چنين عملياتی که در استتار برنامه ريزی شده است به ھستۀبھترين رھيافت کدام است تا انسان بتواند در بار

  و از درون وقايع محور اصلی، ماجرا را تعقيب نمايد؟اصلی آن نزديک شده 

 ناشی از آن روشن می شود، با رھا ساختن خويش یموضوع با کنار نھادن حصارھای فکری و دنبال کردن پرسش ھا

  .وجود آمده و با کوشش به تفکر مستقله از فشاری که بر افکار عمومی در رسانه ھا ب

در ترکيه از جنگ دوم جھانی بدين سو بارھا کودتای : آن بنگريم می بينيمۀ بر پيشينکه وقايع کودتا را دنبال و  ھنگامی

 بوده و امريکاترکيه به شدت زير نفوذ . وقوع پيوسته و در آنھا نيز عاليق تاريک و روشنی مؤثر بوده استه نظامی ب

گزارشات .  نيستامريکاجاسوسی  که در گذشته در اين کشور صورت گرفته اند بی ارتباط با سازمان ھای ئیکودتاھا

 در سراسر اروپا برای پيش گيری از نفود شوروی از ايتاليا و يونان گرفته تا امريکا عمليات جاسوسی ۀمستندی در بار

ی در رسانه ھای غرب و گالديو پس از درھم ريختن شورۀ وجود دارند و گزارشات زيادی در بارگالديوترکيه تحت نام 

ِارگنکون« گالديو موسوم به  ئیترکيهۀ  نسخۀدر بار. انتشار يافته اند که جای شک باقی نمی گذارد ِ اما اطالعات دقيقی » ِ

  . در اختيار ما  نيست

 و ارگنکون در کودتای اخير ترکيه بر می انگيزد امريکاآنچه سوء ظن را نسبت به دست داشتن تشکيالت جاسوسی 

و می بايد از داخل ترکيه به  ديگر را در شب کودتا بمباران نمودند ۀ که مجلس ترکيه و امکنئیاينست که ھواپيماھا

 و ناتوست از امريکا واقع در نزديکی آدانا که در تسلط قوای اينچرليک ئیپرواز درآمده باشند، آيا به جز از پايگاه ھوا

  محل ديگری می توانند بلند شده باشند؟ 

ن عمليات ارگنکون در حاله ای از ابھام مطلبی است که دولت ترکيه را به شدت نسبت به ھرگونه اپوزيسيون باقی ماند

 اما اين. که گروه گولن تا چه ميزان تحت نفوذ ارگنکون بوده است می بايد روشن گردد اين. متشکل مشکوک می سازد

به ھر حال توجه و آموزش از کودتای سيا . أمل داردول کودتا قلمداد نمود، جای تؤان به سرعت گولن را مسخکه اردو

عليه دولت ملی دکتر مصدق در ايران و کودتای سيسی عليه دولت مرسی در مصر جای عبرت دارد؛ ھمچنين کودتای 

  .  بر افغانستان کشيدامريکا ۀ آنجا و سلطۀی در افغانستان که به جنگی بدفرجام و آوارگی مردم ستمديدوعوامل شور

که اين  در اين. يط پسا کودتا دولت ترکيه خود را الجرم از ايجاد فشار بر تمامی مخالفان سازمان يافته می بينددر شرا

بزرگ ترين تشکيالت اپوزيسون به جز پ ک ک سازمان .  شکی نيست،امر به دموکراسی در ترکيه زيانبخش است

 خود را ناچار از اردوخانھمين باشد که دولت ) يا پالن ب(ثانوی طراحان کودتا ۀ شايد نقش. مربوط به گولن است

در چنين شرايطی است که سوسه دواندن و فشار غرب توسط افکار عمومی بر ترک ھا و . کنترل شديد اپوزيسيون يابد

حمايت بی چون و چرای آنھا از ھر گونه اپوزيسيون در ترکيه موجب تنش ھر چه بيشتر در آن کشور گشته، دولت 
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شايد نقشه ثانوی . ی کوشد دموکراسی را با سنت ھای ملی و اسالمی بيآميزد، تحت فشار خواھد نھادترکيه را که م

  .ترکيه ھمين تضعيف و از بين بردن آشتی اسالم و دموکراسی است» ناشيانه«اصطالح ه  کودتای بنطراحا

  

  راه برون رفت

 عملگرای ئی جھت گيری ھا، از اسالم گراترکيه تنھا کشوری نيست که به شکاف ميان بخش الئيک افراطی و ساير

 گرفته تا مسلمانان صوفی مسلک گولن، ناسيوناليت ھای افراطی کماليست، کردان پ ک ک مايل به باقيماندن اردوخان

دامن زدن رسانه ھای غرب به اين شکاف تحت لوای حمايت از دموکراسی . در ترکيه  و کردان تجزيه طلب مبتالست

در ترکيه و ساير کشورھای . ستامريکا اروپا و ۀت مرکزی و تمکين آن از اھداف سياسی اتحاديدر خدمت تضعيف دول

اين . راه برون رفت از اين معضل تحمل متقابل اپوزيسيون و با دولت ھای مرکزی يعنی آشتی ملی است» خاورميانه«

استه و کودتا را به شکست دولت برخر از مساجد به حمايت از که در شب کودتا مردم آگاه ترکيه با صدای هللا اکب

  .کشاندند نشان داد که راه جلوگيری از خطر حاکميت نظاميان و شايد اجنبی بر اين کشورھا ھمين آشتی ملی است

 ٢٠١۶ جوالی ٢٩

  

   از خودمی فارسسيرنوي ارگنکون با زۀ در بارويديو

https://www.youtube.com/watch?v=5zLRl5e66Rc  

  

 وي گالدۀ در بار– ھست و ھم آنگونه ، خوان گلمان هنگوني ھم اسميترور

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YUZqaKRm7dQJ:www.tlaxcala.es/

pp.asp%3Freference%3D2649%26lg%3Dfa+&cd=2&hl=fr&ct=clnk&gl=fr 

  

 هي ترکیاتي عملگاهي پا– کينچرليا

http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=17955 
 
 

  يلمانا سيرنوي با زهي تركي آن در كودتاهاي ارگنكون و نقش مخفة در باروبيوتي برگرفته از ويدياصل و
https://www.youtube.com/watch?v=AiT0urwEoiM 


