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 در ترُکیه بار دیگححرُ نشححان داد کححه نقححش مجتمع هححایا نظححامی-صححنعتی در سیاسححت رسححمی تححا چححه حححد2016 جولیا 15وقایع 
تعیین کننده است. صفر نظرُ ازُ این که چه دلیلی موجبات اقدام به کودتایا ناموفق را فرُاهم کرُدند و دولت اردوغان مستقیم و
یی خححود غیرُمستقیم چه نقش و منافعی در مدیرُیت و کنتلر و بهرُه برُداریا سیاسححی ازُ آن بححه نفححع آرزُوهححایا دیرُپححایا نوعثمنیححای
داشت و دارد، آنچه محل مناقشه است نقشی است که سالیان درازُ و ازُ بدو پیدایش جمهححوریا ترُکیححه نظامیححان ایححن کشححور بححه
واسطه یا مداخله ازُ طرُیق کودتا و اولتیمتوم در برُهم زُدن مناسبات موجود ایفا کرُده اند. به عبارت دیگححرُ، مححادامی کححه اقتصححاد
سیاسی نظامی گرُیا در ترُکیه به نایندگی ارتش و کمپانی هححایا بححزرگ اقتصححادیا آن، و همچنیححن پیونححدهایا ارتححش بححا بخش هححایا
مختلف بورژوازُیا سکولر و اسلم گرُایا ترُک مورد تحلیل قرُار نگیرُد و نقش مجتمع نظامی-صححنعتی تنهححا بححه مححداخلت سیاسححی
مثل کودتا و اقدام به کودتا محدود شود، چیز زُیادیا ازُ وضعیت تاریخی و جاریا امور در ترُکیه دسححتگیرُمان نی شححود. تحححولت
اخیرُ در ترُکیه و تصفیه هایا گستده به بهانه یا زُدودن عناص کودتاچی منتسب به جنبش فتح الله گولن که ازُ ارتش و نیرُوهححایا
مسلح گرُفته تا ادارات دولتی، دانشگاه ها، رادیو و تلویزیون و مطبوعات و سایرُ سححازُمان هایا سیاسححی/مححدنی گسححته یا وسححیعی
یافته و دولت اردوغان سعی در بازُسازُیا و پاک سححازُیا تححام آن هححا و تبدیل شححان بححه اهرُمححی در دسححتان خححود در قححالب افزایححش
ید کودتاهححایا نظححامی در تاریححخ مححدرن ترُکیححه توان هایا قانونی ریاست جمهوریا دارد را باید در بستیا ازُ تحولت تاریخی پس آین
ااشکالر اقتصاد سیاسی طبقات حاکم، دست کم در شصت سالر اخیرُ، به دست آورد. مورد توجه قرُار داد، تا بتوان درکی جامع ازُ 

گذشته ازُ این، موضع جرُیانات و گرُایشات رادیکالر چپ گرُا در قبالر کودتاهایا چندگانه در ترُکیه همواره موضعی منفححی نبححوده
و خود این امرُ اهمیت برُرسی تاریخ نظامی گرُیا و مداخله سیاسی-اقتصادیا ارتش در ترُکیه و همکاریا بخشی ازُ چپ گرُاهححا بححا
آن را دوچندان می کند. ارتش ترُکیه چنان که ازُ بدو تأسیس آن پس ازُ جمهوریا ادعا می کرُده، خود را حافظ و حححامی جمهححوریا

تححاتورک می دانسححته اسححت. تححا جححایی کححه بححه آرمححان سکولریسححم ولر آااصححلحا طلبانه یا مصححطفی کمححسکولر ترُکیه و آرمان هایا 
آزُادیا هایا سیاسی/مدنی مرُتبط است در مواردیا که ارتش ترُکیه «برُایا نجات دموکرُاسی» دست به مداخله ازُ طرُیق کودتا زُده
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همواره بخشی ازُ احزاب و جرُیانات چپ علنی و غیرُعلنی به حمیت ازُ ارتش و اقدامات آن برُخاسته اند. در همین چهححارچوب
است که اهمیت مت حاض برُجسته می شود. 

مت پیش رو برُگرُدان فصل دوم کتاب «ارتش و چپ رادیکالر در ترُکیه: کودتاهححایا نظححامی، انقلب سوسیالیسححتی و کملیسححم» (
گگرُ موتلو اولوس است که پژوهشی است در نسبت ارتش، کودتا و جنبش هححایا چپ گححرُا و کملیسححت در بححازُه یا2011 گازُ ) به قلم 

 مطححالبی در مححورد همیححن موضححوع البتححه بححه صححورتچنححدیا سلسححله. متجم در تلشا است پس ازُ 1971 تا 1960سالر هایا بین 
 ترُکیححه هححم برُسححد آمححاده یا انتشححار نایححد، مطححالبی کححه در وبسححایترُجامع ترُ، به طوریا که دایرُه یا شمولش به وقایع حالر حاض

«پرُاکسیس» منتش خواهند شد.

 * * *

. ارتش ترکیه و تأسیس جرمهوری۱

 زُمححانی کححه امححپرُاتوریا عثمححنی در حححالر ازُ دسححت دادن1ارتش ترُکیه در طولر قرُن نوزُدهم به عنوان نیرُویی نوسازُ پدیححدار شححد.
 بححه فکححرُعثمححنیقلمرُوهایا خویش در اروپا و کرُیمه بححود و بححه منظححور نجححات امححپرُاتوریا و رقححابت بححا قححوایا غرُبححی، نخبگححان 

اا برُیتانیایی، فرُانسححویا و پرُوسححی) افتادنححد. عثمنی هححا بازُسازُماندهی ارتش و نیرُویا دریایی خود طبق معیارهایا اروپایی (عمدت
مدارس جدیدیا تأسیس کرُدند، ازُ اروپا مرُبیان نظححامی آوردنححد و دوره هححایا آموزُشححی نححوینی اقتبححاس کرُدنححد. ریاضححیات و علححم،

؛1827پزشکی و زُبان هایا اروپایی برُایا نخستین بار وارد دروس نظامی شدند. با وجود این، مححدارس جدیححد (مدرسححه یا پزشححکی
) نه تنها فناوریا ها و دانش علمی نوینی برُایا امپرُاتوریا به ارمغان آوردند بلکه1859؛ مدرسه یا خدمات مدنی 1838کالج جنگ 

اندیشه ها و آرمان هایا غرُبی ازُجمله حکومت قانون، لیبالیسم و ملی گرُایی را نیز به همرُاه داشتند بححه طححوریا کححه دانشححجویان
دانشکده یا افسیا ارتش و افسان در میان نخستین افرُادیا بودند که به آن اندیشه هایا اروپایی لیبالی گرُویدند.

1906 و 1904،حح 1903در   را پایه گححذاریا کرُدنححد. 2چند سالر بعد، دانشجویان کالج پزشکی ارتش عثمححنی انجمححن اتحححاد و ترُقححی
فارغ التحصیلن کالج افسان ارتش نشان دادند که متقاعد شده اند اگرُ ترُکیه قرُار است در جهان مدرن باقی باند نظم کهن باید

 موفق شد نخستین کودتایا قرُن را به نام خود رقم1908ازُ میان برُود. در نتیجه، ارتش ترُکیه با عزلر سلطان عبدالحمید دوم در
بزند. سلطان در بهار بعد، قدرت را ازُ چنگ ترُکان جوان درآورد اما ارتش با کودتایا دوم نجات شان داد.

افسان پیرُوزُ اتحاد و ترُقی راه ملی گرُایی ترُک را در پیش گرُفتند و دسححت بححه تشححکیل انجمن هححایی مخفححی زُدنححد کححه نخسححتین
 عثمنی در جنگ جهانی اولر، ژنرُالر هایا عالی رتبه یا مشححغولر بححه1918رهبان ملی گرُا ازُ دلر آن ها پدیدار شدند. پس ازُ شکست 

1 William Hale, 1789’dan Günümüze Türkiye’de Orduve Siyaset, Hilyn, 1996, p. 24.
2 Society of Union and Progress
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یبسححویا در همکححاریا بححا رهححبان غیرُنظححامی محلححی، یج خدمت، کسانی مثل مصطفی کملر آتاتورک، کاظم کارابکیرُ و علی فححوات 
 را در آناتولی سازُماندهی کرُدند. این گرُوه جنگ اسححتقللر ترُکیححه را رهححبیا کححرُد و حححزب جمهوریا خححواه3جنبش دفاع ازُ حقوق

 بزرگ مقیححاس قححانونی،اصححلحاتلر، افی کمحح و نخستین جمهوریا ترُکیه را به میححدان آورد. جمهححوریا، تحححت رهححبیا مصححط4خلق
اجتمعی و فرُهنگی را در دستورکار قرُار داد. 

با وجود این، مصطفی کملر متقاعد شده بود که دخالت ارتش در سیاست هم به دلوریا هححایا ارتححش و هححم بححه نظححام سیاسححی
ضبه می زُند. بنابرُاین او ازُ تام افسانی که هم رزُم خودشا بودند خواست تا میان حرُفه یا سیاسححت و ارتححش یکححی را برُگزیننححد.
بیشت افسان سیاست را برُگزیدند و ازُ ارتش استعفا دادند. افسان ارتش نه تنها ازُ جلوس در پارلان بلکه حتی ازُ رأیا دادن در

 جدایش ارتش ازُ کشاکش هایا سیاسی روزُمرُه یک دستور قلمداد می شد.5ترُکیه یا کملیستی منع شدند.

) به دست آوردنححد. سیاسححت مدارانCHPافسان سابق با این حالر مناصب مهم بسیاریا در دولت و حزب جمهوریا خواه خلق (
6 درصد را در مجلس ملی کبیرُ در طولر حاکمیت تک حزبی تشکیل می دادند.20دارایا سابقه یا نظامی بلوک عمده ایا در حدود 

قاضی مصطفی کملر پاشا، که بعدها ملقب به آتاتورک شد، تبدیل به نخستین رئیس جمهور جمهوریا ترُکیححه و سححه بححار بححه ایححن
اا انتخاب شد. عصمت پاشا، ژنرُالر پیرُوزُ در دو نبد سنوشت سازُ در جنگ استقللر که بعدها ملقب شد بححه اینونححو، عنوان مجدد
پس ازُ مرُگ آتاتورک به مقام ریاست جمهوریا رسید و دو بار به این عنوان انتخاب شد. جایگاه فرُمانده یا کححل قححوا تححابع کنححتلر
اداریا نبود و ژنرُالر هایا مشغولر به خدمت نیز به عنوان والیان ایالتی درست همنند دوره یا عثمنی به ایفایا نقش خححود ادامححه

 و در اسححتانبولر در کححل1920می دادند. اقتدار مدنی در طولر دوره هایا طولنی مدت محاصه (در ایالت هایا کرُدنشین در دهححه 
جنگ جهانی دوم) تحت انقیاد فرُمان ارتش بود.

به وضوحا این تعداد زُیاد ازُ سیاست مداران با سابقه یا نظامی نایانگرُ منفعت ارتش بود در حالی که فرُماندهی نیرُوهایا مسلح
 را ازُ نفوذ سیاسی مستقیم محفححوظ نگححه دارد. دخححالتارتش(تحت امرُ ارتشبد فوزُیا چاکمک) می توانست به نحو تأثیرُگذاریا 

در سیاست یا در هرُ آنچه که می توانست بذر افکار سیاسی را در میان نیرُوهایا مسلح بپرُاکند ممنوع بود حتی افسححان ارتححش
اجازُه نداشتند روزُنامه ها و کتاب هایی در مورد موضوعات سیاسی بخوانند. آن ها آموزُشا دیده بودند تا پیححرُو آتححاتورک باشححند و

 هرُچنححد7موجب حفظ و دفاع ازُ اصلحات او شوند. بنابرُاین اصولر آتاتورک به چهارچوب روشنفکرُانه یا افسان ارتش شکل داد.
نقش منتسب به نیرُوهایا مسلح اطاعت کامل ازُ حاکمیت غیرُنظامی بححود، تصححور ارتححش ازُ نقححش خححود پاسححداریا ازُ آرمان هححایا

 قححانون35کملیستی و بازُیگرُ اصلی اصلحات نوسازُانه بود که حتی آرمان شححخص آتححاتورک هححم محسححوب می شححد. طبححق بنححد 
8 منتش شد، وظیفه یا ارتش به طور رسمی «حفاظت و پیرُویا ازُ» جمهوریا بود.1935خدمات داخلی ارتش که در 

3 Defense of Rights
4 Republican People’s Party
5 Dankwart A. Rustow, ‘The Military in Middle Eastern Society and Politics’, in Sydney N. Fisher (ed.), The Military in the

Middle East: Problems in Society and Government, Ohio State University Press, 1963, p. 18.
 متغیححرُ بححود.23 تححا 18 نشان داد که در طولر حکومت تک حزبی درصححد ناینححدگان بححا سححابقه یا نظححامی ازُ 1957 و 1920برُرسی ده مجلس بین 6

.11-210، ص ص. MIT، 1965فرُدریک فرُیا، نخبگان سیاسی ترُکیه، انتشارات 
این ها به عنوان «شش خدنگ» شناخته می شوند: جمهوریا خواهی، ملی گرُایی، پوپولیسم، سکولریسم، دولت گرُایی و اصلحا طلبی.7

8 Hale, 1789’dan Günümüze Türkiye’de Ordu ve Siyaset, p. 80.
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اا منضححبط، دارایا حقححوق ویححژه و سسححپرُده یا1960نیرُوهایا مسلح ترُکیه کمبیش تا پیش ازُ   منسجم بودند. آن ها بححازُویا شححدید
) و مشارکت1952دولت، تحت امرُ وزُرایا غیرُنظامی کابینه و برُخوردار ازُ اعتباریا مرُدمی بودند. با وجود این، پیوست به ناتو (

، گححذار بححه سیاسححت چنححدحزبی مححوجب1945 ازُ پححس حح9در جنگ کرُه موجب تحرُیک حس غرُور و هم سان پنداریا با غححرُب شححد.
انشقاق درون ارتش شد و افسان ارتش را وادار کرُد تا نگرُشا هایا خود در رابطه با حاکمیت غیرُنظححامی را اصححلحا کننححد. تعححداد

 درصححد کححاهش5 تححا 3سیاست مداران دارایا سابقه ایا نظامی در مجلس ملی کبیرُ ترُکیه همرُاه با تأسیس احزاب جدید به سطح 
 در عوض، متخصصانی مثل وکل و دکتها، همچنین تجار و کاسبان به عنوان کنشگرُان جدید در عرُصه یا سیاسی پدیدار10یافت.
شدند.

این گذار منجرُ به تأسیس احزاب جدید و یک سپهرُ سیاسی نوین با محدودیت هایا کمت برُایا بیان ایدئولوژیا هایا سیاسی شححد.
ان قوانین سختگیرُانه در مورد نگرُشا و باورهایا غیرُسیاسی افسان ارتش نیز با لیبالیزه شدن سیاست ها سست شححدند. بححه افس
ان ارتش نیز سپس اجازُه داده شد تا بتوانند آشکارا ازُ یک حزب سیاسی مشخص طرُفححداریا کننححد. تعححداد قابححل تححوجهی ازُ افس
ارتش پس ازُ بازُنشستگی، تبدیل شدند به اعضایا احححزاب سیاسححی گونححاگون. ایححن تحححولت عرُصححه را بححرُایا ظهححور انشححقاق هایی
اا متخالف درون نیرُوهایا مسلح فرُاهم کرُد. ارتش بیش ازُ پیححش شکل گرُفته برُ مبنایا چهارچوب هایا روشنفکرُانه متفاوت و بعض
باید با کشاکش هایا درونی و تلقی هایا متباین ازُ نقش خود و چنددسححتگی هایا ایححدئولوژیک مححواجه می شححد کححه بازُتححاب امححور

مشتک در سیاست ترُکیه به مثابه یک کل بود.

 می27. مداخله ی 2

 می27تفسیری از مداخله ی 

سیاست چندحزبی چالش هایا جدید به میان آورد؛ سیاست با توجه به جایگاه نیرُوهایا مسلح پیش بینی ناپححذیرُ شححد. زُمححانی کححه
 رانححد، اعضححایا نیرُوهححایااپوزُیسححیونی را به جایگاه CHP با اکثیت غالب پیرُوزُ انتخابات شد و 1950) در DPحزب دموکرُات (

مسلح در غالب دو اردویا اصلی انشقاق یافتند: کسانی که پذیرُایا تغییرُ بودنححد و بححه دولححت غیرُنظححامی جدیححد اعلم وفححاداریا
11 شوع شد1954کرُدند، و کسانی که نسبت به حاکمیت غیرُنظامی بدگمن شدند. توطئه علیه حزب دموکرُات ازُ همن ابتدایا 

اا در تاریخ  گترُکش در رادیححویا1960 می 27و ارتش نهایت  قدرت را ازُ دست دولت حزب دموکرُات خارج کرُد. سهنگ آلپ ارسلن 
دولتی اعلم کرُد که نیرُوهایا مسلح ترُکیه به منظور «پایان بخشیدن به یک جنگ برُادرکشی» و «نجات دموکرُسی ازُ بحرُان آن»

9 Roger Paul Nye, ‘The Military in Turkish Politics 1960–1973’, PhD dissertation, Washington University, St. Louis, MO,
Department of Political Science, 1974, p. 75.

10 Frey, The Turkish Political Elite, pp. 210–11.
11 Sydney Nettleton Fisher, ‘The Role of the Military in Society and Government in Turkey’, in Fisher (ed.), The Military in

the Middle East, p. 29.

4



دست به مداخله زُده بودند. حزب دموکرُات در میان توده هایا دهقانان بسیار محبوب بود اما در میان روشنفکرُان، دانشجویان
، نححواحیایححنو پژوهش گرُان دانشگاه ها که با فرُاغ بالر و حس آزُادیا به پیشوازُ مداخله رفتند، همن اندازُه منفور بود. با وجود 

12روستایی ترُکیه دلخورده و ساکت باقی ماندند.

اا اا برُحسب سیاست هایا دولتی یی تبیین می شود که ارتححش بححا آن هححا شححدید نارضایتی ارتش ترُکیه ازُ دولت حزب دموکرُات عموم
) ترُدید نسبت به مدرنیته و2) افزایش اقتدارگرُایی؛ (1مخالفت داشت. این سیاست ها را می توان بدین ترُتیب دسته بندیا کرُد: (

اا محافظه کارانه.3سکولریسم؛ و ( 13) سیاست هایا اجتمعی و اقتصادیا شدید

) و قوانین مغایرُ با قححانون اساسححی کححه محدودکننححده یاCHPسیاست هایا سکوبگرُانه یا دولت مندرس در رابطه با اپوزُیسیون (
آزُادیا هایا مدنی بودند منابع اصلی خشم در میان افسان و نیز روشنفکرُان محسوب می شححدند. همیححن موضححوع در رابطححه بححا
خشم ناشی ازُ به کارگیرُیا نیرُوهایا مسلح برُایا اهدافر سیاست گذارانه در طولر ماه هایا آخرُ دولت حححزب دمححوکرُات نیححز صححدق
اا بازُتاب این بود که ارتش دیگرُ اجازُه نی داد به عنوان ابححزاریا بححرُایا سیاسححت هایا سکوب گرُانه می کند. خیزشا در ترُکیه مشخص

 بهرُه ببند، آن ها آخرُین مانعCHP زُمانی که دموکرُات ها کوشیدند تا ازُ ارتش برُایا سکوب 14مندرس مورد استفاده قرُار بگیرُد.
15برُ س راه مداخله یا ارتش یعنی سنت بی طرُفی ارتش را ازُ س راه برُداشتند.

یکی ازُ متداولر ترُین اتهامات به رژیم حزب دموکرُات این بود کححه رهححبان آن بححه انقلب آتححاتورک، به طححور مشححخص ترُ بححه اصححل
سکولریسم آن خیانت کرُدند. این اتهام معنایا متفححاوت و جححامع ترُیا در ترُکیححه کملیسححتی بیححش ازُ غححرُب داشححت. سکولریسححم
دد دد سنت پرُسححتی و ضحح کملیستی خود را به جدایی امور دینی ازُ سیاسی محدود نکرُد. آن یک سکولریسم عقل گرُا، علم باور، ضحح
دین سالریا بود. هرُ نوع انحرُافر ازُ این برُداشت می توانسححت تحححت عنححوان «سوءاسححتفاده ازُ دیححن بححه نفححع قححدرت سیاسححی» و

خیانتی به اصلحات آتاتورکی قلمداد شود.

اا با عناص اجتمعی-اقتصادیا نیز تبیین یافته است. بنححا بححه یکححی ازُ نارضایتی ارتش ازُ سیاست هایا اقتصادیا رژیم مندرس عموم
تفاسیرُ، تورم فرُاوان و وخیم ترُ شدن اوضاع اقتصادیا افسان ارتش، در میان گرُوه هایی که به مستقیم ترُین و آشححکارترُین شححکل
ازُ آن لطمه می خوردند یکی ازُ دلیل اصلی بود. در طولر زُمححامت حححزب دمححوکرُات، بنگاه هححایا خصوصححی در نححتیجه یا سیاسححت
لیبالیسم اقتصادیا شکوفا و موجب گستشا تسهیلت اعتباریا شدند. عدالت اجتمعی ازُ نظرُ دموکرُات ها جزء ملحظات اصححلی
اا بدین خححاطرُ کححه قلمداد نی شد. نظام مالیاتی اصلی ترُین بار خدمات دولتی را برُ دوشا پرُسنل حقوق بگیرُ انداخته بود خصوص
هیچ مالیاتی ازُ بخش کشاورزُیا گرُفته نی شد و فرُار مالیاتی در تجارت و صنعت به سححطوحا فوق العححاده بححالیی افزایححش یححافته

12 Erik-Jan Zürcher, Turkey: A Modern History, I.B.Tauris, 1998, p. 351.
13 Ergun Özbudun, The Role of the Military in Recent Turkish Politics, Harvard University Press, 1966, p. 13.

بی میلی ارتش به مشارکت در وظایف پلیسی ازُ دیدگاهی تخصصی فهمیده می شود. جانوویتز استدللر می کند که:14
یم «ارتش یا در نتیجه یا نفوذ روشا هایا غرُبی یا به خاطرُ آرمان هایا قهرُمانانه یا خودساخته، هرُ کجا که ممکن باشححد می کوشححد تححا ازُ وظیفه یا مححداو
حفظ نظم و آرامش روزُمرُه و سکوب مخالفت سیاسی عقب بنشیند... به نظرُ می رسد ارتش برُ مبنایا این فرُض فعالیت می کند کححه رویا آوردن
یی روزُانه به زُور باعث تضعیف توانایی تشححکیلتی آن بححرُایا مححداخله موفححق بححا تاکتیک هححایا هححرُاس آور و نفححوذ مسححلط می شححود.» مححوریس جزئ

.37، ص. 1964جانوویتز، ارتش در تکامل سیاسی دولت هایا جدید: جستاریا در تحلیل تطبیقی، انتشارات دانشگاه شیکاگو، 
15 Özbudun, The Role of the Military in Recent Turkish Politics, p. 14.
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ان بححه سححبب وضححعیتی کححه داشححتند اا کم در درآمدها نی توانست مطابق تورم در حححالر رشححد باشححد. افس بود. افزایش هایا نسبت
16احساس تحقیرُ می کرُدند. آن ها همچنین خواهان اصلحا در نیرُوهایا مسلح بودند تا هم تایا منابع مادیا ارتش هایا ناتو شوند.

ر خححدمت اقلیححتعی دات اجتمححجدایا ازُ منافع مادیا، علت دیگرُ خشم برُخی ازُ افسان سیاست هایی بود که به هزینه یا عدال
ثرُوتند کوچکی قرُار داشت.

عتارُایا جمحح می احیایا طبقه یا صححاحب قححدرت قححدیم، واکنححش بوروکرُاسححی یححا ایححدئولوژیا دولت گحح27بنا به یک تفسیرُ دیگرُ، 
روشنفکرُ کملیست به بورژوازُیا در حالر ظهور بود. با وجود ایححن، مطالعححاتی کححه توسححط پژوهشححگرُان و نویسححندگانی ازُ قبیححل

1960اینکححه کودتححایا —چائلر کیدر، مححورات بلگححه و سححونگور سححاوران انجححام شححده اند حکححایت ازُ تفسححیرُیا خلفر ایححن دارنححد 
اصلحا طلبانه و یک بار دیگرُ نایانگرُ منافع بورژوازُیا صححنعتی بححود در حححالی کححه حححزب دمححوکرُات منححافع قححدرت هایا تجححاریا و

 نه تنها روشنفکرُان، دانشجویان دانشگاهی و افسان ارتش بلکه همچنین بورژوازُیا صححنعتی هححم17روستایی را نایندگی می کرُد.
اا بححه خححاطرُ بحححرُان اقتصححادیا در   و قححوانینی کححه1957-8بود که در برُابرُ رژیم حزب دموکرُات احساس خشم می کرُدند، مشخص

 کودتا ابزار سازُماندهی دولت، قانون و سایرُ منابع ملی را فرُاهم کرُد تا گذار بحححه18 وضع شدند.1958توسط حزب دموکرُات در 
 و پایه گححذاریا1960الگویا جدید انباشت سمایه برُ مبنایا تولید صنعتی امکان پذیرُ شود. هدفر ازُ قححانون اساسححی لیححبالی دهححه 

یک سازُمان برُنامه ریزیا دولححتی ایجححاد کنححتلر قححانونی و دولححتی کححافی بححرُایا فرُاهم سححازُیا پححایه یا ایححن دگرُگححونی بححود. مححداخلت
بوروکرُاسی به عنوان بازُتاب منافع طبقاتی بورژوازُیا صنعتی تعبیرُ می شدند.

 می را به مثححابه احیححایا اصححلحات آتححاتوریکی درک می کرُدنححد. ارتححش27 کودتایا 1960با این حالر، روشنفکرُان چپ گرُا در دهه 
«متقی» حکومت حزب دموکرُات را به زُیرُ کشیده بود زُیرُا آن یک رژیم ارتجاعی واپسگرُا زُیرُ سححلطه یا بححورژوازُیا کمححپرُادور و
زُمین داران فئودالر بود. ارتش آتاتورک گرُا ازُ طرُحا پایه ریزیا یک دیکتححاتوریا توسححط حححزب دمححوکرُات جلححوگیرُیا کححرُده بححود و بححه
واسطه یا تحمیل یک قانون اساسی جدید لیبالی که موانع تشکیل احزاب سوسیالیستی و اتحادیه هححایا کححارگرُیا را برُمی داشححت،

 مححی دفححاع می کرُدنححد و27اصلحات دموکرُاتیکی را در دستورکار قرُار داده بود. بنابرُاین، برُخححی گرُوه هححایا چپ گححرُا ازُ کودتححایا 
 بححرُ مبنححایا همیححن برُداشححتسوسیالیسححمطرُحا هایا گستشا چهارچوب کودتا ازُ طرُیق کودتایی دیگرُ به منظور نیل به گححذار بححه 

 19حاصل شدند.

16 Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Olu umu, Doruk, Ankara, 2002, p. 19.ş
17 See Ça lar Keyder, Türkiye’de Devlet ve Sınıfar, leti im yn., 3. Baskı, 1993, pp. 197–9; Sungur Savran, Türkiye’de Sınıfğ İ ş

Mücadeleleri,  Kardelen,  1992,  pp.  95–7;  Murat  Belge,  ‘Ahmet  Hamdi  Ba ar’ın  Kitabı  Dolayısıyla  27  Mayıs  Üzerineş
Dü ünceler’, Birikim, 11 January 1976.ş

18 Ça lar Keyder, ‘The Political Economy of Turkish Democracy’, New Lef Review, 115, 1979, pp. 24–7.ğ
 می سوءتعبیرُ شده بححود. سححاوران، مبححارزُات طبقححاتی در27به گفته ساوران، این تفاسیرُ «کملیستی چپ» اشتباه بودند زُیرُا رفتار بورژوازُیا در 19

.96ترُکیه، ص. 
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اختلفا و تلشا های بیشت برای کودتا

اا دو هفته پس ازُ کودتا شکل گرُفت. ابهامی اولیه در مورد ساختار این کمیتححه وجححود داشححتMBKکمیته وحدت ملی ( ) حدود
اا همن طور که در   مشخص شد، کمیته متشکل بود ازُ سی وهشت افس، ازُجمله پنج ژنرُالر و اکثیحححتی از1960ُ ژوئن 12اما نهایت

 رادیکالر ها برُ اصلحات اجتمعی تأکید داشتند20سگرُدها. حدود بیست عضو کمیته را می شد به عنوان رادیکالر دسته بندیا کرُد.
که جزء مهم ترُین مسائل کشور بود در حالی که گرُوه میانه رو گرُایش به تأکید برُ آموزُشا و سکولریسم داشت.

در همن روزُ کودتا، پنج استاد حقوق به سپرُستی صححدیق سححامی اونححار، رئیححس دانشححگاه اسححتانبولر، بححه آنکححارا آورده شححدند و
 همکححاریا وجححودارتححش و CHPوظیفه یا تنظیم یک قانون اساسی جدید به آن ها سپرُده شد. تصور عموم برُ این بححود کححه بیححن 

 به منظور تدوین قححانون اساسححی1961 شورایا «بی طرُفر» قانون اساسی که در 21 سپتامب منحل شد.29دارد. حزب دموکرُات در 
اا متشکل بود ازُ نایندگان  اا CHPو قانون انتخاباتی جدید ایجاد شد عمدت دود وع ح رُ ازُ مجم ت نف ش ازُ دویس  نفححر272ُ (بی

 هفت استاد حقوق دانشگاه استانبولر با کمک و نظححارتازُ قانون اساسی و انتخاباتی جدید و ثابت را گرُوهی متشکل 22اعضا).
گرُوهی ازُ روشنفکرُان آماده کرُدند. یکححی ازُ مفححاد ایححن قححانون اساسححی جدیححد لغححو ممنححوعیت تشححکیل اتحادیه هححا و تشححکیلت

سوسیالیستی بود. 

اا حولر مسئله یا بازُسپاریا تدریجی قدرت به غیرُنظامیان انشقاق یافته بود و این موضوع پس در ضمن کمیته وحدت ملی شدید
 درون کمیته وحدت ملی بححه وجححود آمححده بودنححد و ایححن کمیتححه دسححت خوشا1960 می آشکار شد. چندین محفل تا پاییز 27ازُ 

یرُ قححدرت بححه یححک دولححت تنگنایی بنیادین بود- خواه برُایا اجرُایا اصلحات اجتمعی اساسی یا به منظور بازُسپاریا هرُ چه زُودتحح
اا خود را متعهد به هدفر دوم کرُد، اقداماتی که برُایا غیرُنظامی منتخب به لحاظ دموکرُاتیک. زُمانی که کمیته وحدت ملی نهایت

 اتخاذ شدند—یعنی اصلحات اجتمعی-اقتصادیا در جهت دست یابی به نوسازُیا و توزُیع عادلنه یا رفاه—تضمین اهدافر اولر 
 سنت کملیستی در برُآیند نهایی نقش داشت، اما جدایا ازُ این، تححام رهححبان و نهادهححایا23نتوانستند مدت زُیادیا دوام بیاورند.

اا عصمت اینونو، قهرُمان نظححامی کارکشححته، در نیرُوهححایا مسححلح سیاسی غیرُنظامی در زُمان کودتا بی اعتبار نشده بودند. مشخص

20 Nye, ‘The Military in Turkish Politics 1960–1973’, pp. 80, 85.
21 Zürcher, Turkey: A Modern History, p. 353.
22 Nye, ‘The Military in Turkish Politics 1960–1973’, p. 274.

 یکی ازُ مهم ترُین اصلحات انجام شده توسط کمیته وحدت ملی پایه گذاریا سازُمان برُنامه دولتی بود. با وجود ایححن، بسححیاریا ازُ سیاسححت مداران23
غیرُنظامی ازُ آنچه دست اندازُیا به اقتدار خود توسط گرُوهی ازُ تکنوکرُات ها می خواندند خشمگین بودند. تام مقامات ارشححد برُنححامه ریزیا بایححد

 استعفا می دادند و در نتیجه یا فشار غیرُنظامی بوروکرُات هایا محافظه کارترُیا جایشان را می گرُفتند. یکی دیگرُ ازُ اقححدامات کمیتححه1961پس ازُ 
وحدت ملی گنجاندن درآمد کشاورزُیا به عنوان مقوله ایا مالیات برُدار بود. البته ایححن مالیححات قححرُار بححود تنهححا بححرُایا متصححدیان کشححاورزُ بححزرگ و
متوسط اعملر شود. به نحو قابل توجهی، بخش کشاورزُیا که حدود سه چهارم درآمد ملی ترُکیه را تشکیل می داد، ازُ مالیات برُ درآمد کشححاورزُیا
به مدت چند دهه معافر شده بود. با این حالر، نرُخ هایا مالیات در نتیجه یا مقاومت ازُ جانب منححافع زُمین داران ازُ خللر نفوذشححان بححرُ احححزاب

گکرُد (زُمین داران بزرگ و اغلححب بسححیاریا ازُ روسححتاییان) بححه منظححور اسححکان55سیاسی کاهش یافتند. کمیته وحدت ملی تصمیم به حذفر   ارباب 
ق اجباریا در غرُب ترُکیه گرُفت و زُمین هایا آنان را برُایا توزُیع در آینده با امید به نابودیا نظام نیمه فئودالی رایححج در بخش هححایا زُیححادیا ازُ ش

هCHP-APترُکیه مصادره کرُد.یکی ازُ نخستین اقدامات دولححت ائتلفححی  ا) ب ان (آقاه دن ارباب ی بازُگرُدان دت مل ه وح اکمیت کمیت س ازُ ح  پ
جایگاه هایشان و بازُیابی ملک و زُمین آن ها بود که هنوزُ توزُیع نشده بودند.
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گگرُسل، فرُمانده یا سابق کل قوا، به عنوان رئیس جمهور جدید و اینونو به عنححوان رئیححس دولححت محبوبیت فرُاوانی داشت. حضور 
24 ضمنتی قویا در برُابرُ یک مداخله یا نظامی جدید به وجود آورد.1960در طولر سه سالر نخست پس ازُ 

 ازُ این حیث کححه میانه روهححایا خونتححا بححرُ رادیکالر هححایا آن غلبححه1960همن گونه که دانشمندان سیاسی اشاره کرُده اند، کودتایا 
 با وجود این، رادیکالر ها یک بلححوک ایححدئولوژیک منسححجم ایجححاد نکرُدنححد و شححامل طیفححی از25ُیافتند نیز کودتایی استثنایی بود.

ان گترُکش، که یکی ازُ تحسین شححده ترُین افس ایدئولوژیا ها، ازُ نایندگان اولتا-چپ گرُفته تا اولتا-راست می شدند. نقش سهنگ 
در کمیته وحدت ملی بود، کمبیش در دست یابی به پیرُوزُیا نهایی میانه روها برُ رادیکالر ها اساسی بود. ویا پس ازُ کودتا نقححش
گگرُسححل را برُکنححار کححرُد کححه ال به همن طرُیقی  گترُکش احتم گگرُسل را ایفا می کرُد. ناظرُان برُ این عقیده بودند که  معاون وزُیرُ برُایا 

گترُکش به خاطرُ پان ترُکسیم و باور به عقاید مرُبوط به نازُیسم در طححولر جنححگ جهححانی دوم محححاکمه26ناص، نجیب را در مص.  
شده بود اما بدون آنکه محکوم شود آزُاد شد. ویا جزء صیح ترُین ها در گرُوه رادیکالر بود امححا بححا وجححود ایححن و بححرُخلفر سححایرُ
ژنرُالر ها نه به چپ بلکه به اولتا-راست متمیل بود. او در اکتب شوع به اجرُایا برُنامه ایا به نام «اتحاد فرُهنگ» کرُد. ایححن یححک
ابرُ-وزُارتخانه متشکل ازُ وزُارت آموزُشا ملی و امور دینی به عنوان میانجی یک برُنامه یا فرُهنگححی تححامیت خواه جححدایا ازُ فشححار اا
سیاسی و با قدرت هایا خودکامانه بود. این طححرُحا افرُاط گرُایححانه هححم ازُ جححانب سیاسححت مداران غیرُنظححامی و هححم میانه روهححا در

گگرُسل عزلر، بازُنشستگی و تبعید موقت چهارده عضو کمیتححه وحححدت ملححی را در  13کمیته وحدت ملی با مخالفت روبه رو شد. 
 رادیکالر هححا نیححز بححه خححاطر27ُنووامب اعلم کرُد. ژنرُالر مادان اوئلو نقشی اساسی در قیام علیه این چهارده عضححو ایفححا کححرُده بححود.

 استاد دانشگاه چندان مورد قبولر نبودنححد. ایححن چهححارده147تأکیدشان برُ تدید دوره یا قیمومیت نظامی و اخرُاج مجادله انگیز 
افس ارتش (معرُوفر به «چهاردهی ها») به عنوان «مشاوران سیاسی» به سفارت خانه هایا مختلف ترُکیه در کشححورهایا خححارجی

اعزام شدند.

، فرُماندهان عالی رتبه سازُمانی مخفی را به منظور اعملر نفوذ1960پس ازُ برُکناریا چهارده عضو کمیته وحدت ملی در نووامب 
برُ کمیته تشکیل دادند. 

یه در حالر رشدیا بود که دوباره در میان افسان جوان ترُ خارج ازُ محدوده یا فرُمان دیححده می شححد ال نگرُان حرُکت مشاب ارتش کام
 به منظور تأثیرُگذاریا بیشححت بازُسححازُیا1963 سازُمان اطلعات ترُکیه در 28و بنابرُاین کوشید تا اقدامات پیش گیرُانه را انجام دهد.

ان زُیرُدسححت تشححکیل شححد.  اتحححاد نیرُوهححایا29شد و یک اداره اطلعات مجزا حتی برُایا جاسوسی حولر توطئه هححا در میححان افس
 بححا مجمححوعه ایا ازُ اولتیمتوم هححا در سیاسححت مححداخله کححرُد.1961-2 در همن زُمان پایه گذاریا شد و در طولر سححالر هایا 30مسلح

) نقش سیاسی مبتنی برُ قانون اساسی برُایا خود تضمین کرُد. شورایاMGKمهم ترُ ازُ همه، ارتش با تأسیس شورایا امنیت ملی (
24 Özbudun, The Role of the Military in Recent Turkish Politics, p. 38.
25 See, for example, ibid., p. 12.
26 Fisher, ‘The Role of the Military in Society and Government in Turkey’, p. 35.
27 Do an Akyaz, Askeri Müdahalelerin Orduya Etkisi: Hiyerar i Dı ı örgütlenmeden Emir Komuta Zincirine, leti imğ ş ş İ ş

yn., 2002, p. 145.
28 Ibid., pp. 148–9.
29 Ahmad, Modern Türkiye’nin Olu umu, p. 22.ş
30 Nye, ‘The Military in Turkish Politics 1960–1973’, p. 89.
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 به منظور مشورت دادن به دولححت و رئیس جمهححور هححم در مححورد مسححائل داخلححی و هححم خححارجی1962امنیت ملی در دسامب 
تشکیل شد. فرُمانده کل قوا و فرُماندهان نیرُوها اعضایا رسمی شورایا امنیت ملی بودند. این شورا به سعت نفححوذ خححود را در

31حکومت افزایش داد و گاهی به جایا دولت به عنوان مرُکز اصلی قدرت ایفایا نقش می کرُد و همچنان می کند.

) به عنوان یک شکت هولدینگ تجححاریا بححزرگ توسححط قححانونی ویححژه پححس ازOYAKُصندوق همکاریا متقابل نیرُوهایا مسلح (
مایه دار تشکیل شد. این اتفاقی بود که «مرُد نشسته برُ پشت اسححب» [اسححتعاره ازُ دیکتححاتور نظححامی.م]1960کودتایا   را بححه س

 تبدیل به یکی ازُ بزرگ ترُین شکت هایا ترُکیه شده است.OYAK، 1970 پس ازُ دهه 32تبدیل کرُد.

ان1963 مححی 20-21 و 1962 فوریه 22دو تلشا به کودتایا دیگرُ به رهبیا سهنگ طلعت آیا دمیرُ در   هححم در کححار بححود. افس
رادیکالر که به خاطرُ آنچه خود ستونی تسلط کمیته وحدت ملی و عدم پیشفت پس ازُ احیایا حاکمیت پارلححانی می نامیدنححد،
هنگ ها و برُخححی ژنرُالر هححا می شححد امححا بححه ناامید شده بودند. هرُچند اولین تلشا برُایا کودتا شححامل تعححداد قابححل تححوجهی ازُ س
شکست انجامید. آیا دمیرُ یک تلشا ناموفق دیگرُ را هم سازُمان داد اما این بار دولت به مرُاتب بیشت مصمم بود تححا بححه چنیححن
گگرُجححان) اعملی خاته ببخشد. کودتاچیان در پیشگاه یک دادگاه نظامی محاکمه شححدند و دو تححن ازُ رهححبان آن هححا (آیا دمیححرُ و 

محکوم به مرُگ و اعدام شدند.

اا قدرتند خححود در نیرُوهححایا مسححلح را ازُ دسححت رادیکالر ها که دو بار تلشا به کودتا کرُده و شکست خورده بودند، جایگاه سابق
 به پایان رسید و این گرُوه ها برُ مبنایا خطححوط1960داده بودند. دوران اتحاد ظاهرُیا و انسجام در گرُوه هایا افسان با کودتایا 

اا در ساس دهه   «ناکام از1960ُ ظاهرُ می شدند. در نتیجه، انقلب 1960آموزُه ایا انشقاق یافتند. توطئه هایا نظامی مخفی مرُتب
دد کودتاهایا آتی را برُانگیخت.» 33آوردن ثبات به ترُکیه ماند، انسجام ارتش را خدشه دار کرُد و ض

: مداخله با یک اولتیمتوم۱97۱ مارس ۱2. ۳

شححامل «تهدیححد بححه خشححونت علیححهتومی اق اولتیمحح بود. دولت ازُ طرُیحح1971 مارس 12آخرُین مداخله در طولر دهه طولنی در 
 دانشمندان اجتمعی نتوانسته اند خاستگاه هایا این کودتا را به وضوحا تبیین کنند. علححل34مقامات غیرُنظامی» پایین کشیده شد.

درازُمدت مداخله یا نظامی عبارتند ازُ نارضایتی دانشجویان و کارگرُان در مورد بی عدالتی هایا اجتمعی و اقتصادیا و چهارچوب
گستده ایا ازُ لجام گسیختگی سیاسی. 

31 Zürcher, Turkey: A Modern History, p. 358.
32 Taha Parla, ‘Türkiye’de Merkantilist Militarizm 1960–1998’, Bir Zümre, Bir Parti: Türkiye’de Ordu, ed. Ahmet nsel, Aliİ

Bayramo lu, leti im, 2004, p. 202.ğ İ ş
33 Nye, ‘The Military in Turkish Politics 1960–1973’, pp. 117–18.
34 Nye, ‘The Military in Turkish Politics 1960–1973’, p. 148.
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قت ازُ بانک هححا و عوامل بلواسطه ترُ تسهیل کننده یا کودتا فعالیت هایا چرُیک هایا شهرُیا بود که دسححت بححه خرُاب کاریا هححا، س
35آدم ربایی ها می زُدند.

 گذاشت، پارلان به نظرُ می رسید ناتوان ازُ رسیدگی به کشححاکش داخلححی ناشححی ازُ قطبی شححدن1970زُمانی که ترُکیه گام به دهه 
) و نخست وزُیرُ وقت، سلیمن دمیرُلر، به سبب رسوایی مرُبوط بححه بححرُادرشا،APفزاینده در میان مرُدم بود. رهب حزب عدالت (
 لیرُ در برُابرُ یک دلر آمرُیکا) که نححتیجه یا مسححئله یا تححوازُن پرُداخت هححا15 به 9تورم رو به افزایش و کاهش ارزُشا پولر رایج (ازُ 

، مایل نبودند بححه عنححوان نیرُویححی1960بود، خود با بی اعتباریا و عدم قدرت سیاسی مواجه بود. افسان، همنند دوران پیش ازُ 
پلیسی برُایا سکوب ناآرامی هایا اجتمعی مورد استفاده قرُار گیرُند، ناآرامی هایی که آن را نتیجه یا سیاست هایا اقتصادیا حححزب

36عدالت و رهبیا ناشایست آن می دانستند.

با وجود این، شواهد حکایت ازُ این دارند که دلیل اصلی مداخله یا نظامی جلححوگیرُیا ازُ تسححخیرُ قححدرت بححه دسححت یححک محفححل
اا مرُبوط بححه ایححن تححوطئه می شححد12 تاریخ کودتا، 37چپ گرُایا رادیکالر بود که شامل افسان ارتشی عالی رتبه می شد.  مارس، دقیق

ه و مارس اتفاق بیفتححد. فرُمانححدهان ارتححش در همححن تاریححخ جلسححه داشححتند و رادیکالر هححا بححه واسححطه مححذاکر9ُکه قرُار بود در 
اا در تومیااولتیم  مارس اعلم شد، شکست خوردند. گواه ایححن فرُضححیه نححه تنهححا در تاریححخ وقححوع12 که نوید اصلحا می داد و علن

دلم است که تعداد عظیمی ازُ افسان اندکی پس ازُ   مارس و برُایا چنححدین مححاه پححس ازُ واقعححه12کودتا بلکه در این واقعیت مس
بازُنشسته، منتقل یا دستگیرُ یا خلع درجه شدند.

 برُایا بحث درباره یا مسححائل ملححت ازُ طرُیححق شححورایا نظححامی و1960فرُماندهان ارشد ارتش ترُکیه در واقع در طولر انتهایا دهه 
اا تشکیل جلسه می دادند. با وجود این، زُمانی کححه کشححاکش هایا داخلححی اوج گرُفححت، ژنرُالر هححایا ارشححد و کمیته وحدت ملی مرُتب

 برُایا بحث در باب اوضاع رو1971 مارس 10دریاسالران شوع کرُدند به رایزنی مرُتب با هیئت فرُماندهی عالی. این هیئت در 
اا به این تصمیم رسید که نوعی مداخله یا نظامی در واقع ضورت داشته بود. توافق نامه یا به وخامت تشکیل جلسه داد و ظاهرُ

گگرُلححرُ (نیححرُویا زُمینححی)، محسححن بححاتور (نیححرُویا12  مارس توسط فرُمانده ستاد ارتش، ممدوحا تائاچ، و سه فرُمانده ارشد، فححاروغ 
یاییجی اوئلو (نیرُویا دریایی) امضا شد. توافق نامه پارلان و دولت را بححه خححاطرُ انححداخت «کشححور مححا در آشححوب، هوایی) و جللر 
برُادرکشی و ناآرامی اجتمعی و اقتصادیا» محکوم کرُدند. ژنرُالر ها خواستار «دولتی قدرتند و قابل اعتمد در چهارچوب قوانین
دموکرُاتیک» به منظور اجرُایا اصلحات بودند. در غیرُ این صححورت، بححه نححام وظیفه یا «حفححاظت و پیححرُویا» ازُ جمهححوریا ترُکیححه،

38نیرُوهایا مسلح مصمم بودند تا «مدیرُیت دولت را برُعهده بگیرُند».

 دولت استعفا داد، یک دولت ائتلفی غیرُحزبححی جدیححد تحویححل دکححت نیهححات اریححم، اسححتاد حقححوق1971 مارس 19زُمانی که در 
یپ میانه یا CHPبین اللل در دانشگاه آنکارا و عضو   عهححد کححرُد تححا اقححدامیاریححم. بود CHP شد، هرُچند ویا مخالف گرُایش چ

35 Ahmad, Modern Türkiye’nin Olu umu, pp. 188–9. See the following chapters for details.ş
36 Hale, 1789’dan Günümüze Türkiye’de Ordu ve Siyaset, p. 161.
37 See for example, Hale, 1789’dan Günümüze Türkiye’de Ordu ve Siyaset, p. 162; Nye, ‘The Military in Turkish Politics

1960–1973’, p. 156. See the following chapters for details.
38 For the full text of the 12 March memorandum, see Zafer Üskül, Siyaset ve Asker, mge, 1997, p. 219.İ
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سیع در مورد اصلحات اجتمعی و اقتصادیا و انهدام ناآرامی و بی نظمی اجتمعی انجام دهححد. کححابینه یا بیسححت وپنج نفححرُه او
اا متشکل بود ازُ تکنوکرُات ها، اساتید، سفرُا، مهندسان و متخصصان مالی و پزشححکی، بححه علوه یا دو شخصححیت بححا سححابقه یا عمدت
اا بححرُایا تغییححرُ ترُکیححب اا و مجححدد نظامی که مناصب مهمی را عهده دار بودند. کابینه هایا متفاوت به همرُاه ژنرُالر هایی کححه بعضحح

 برُ ترُکیه حکم راندنححد امححا نححاتوان ازُ بححه ثححرُ رسححاندن تغییححرُات اساسححی در1973دولت مداخله می کرُدند تا انتخابات بعدیا در 
39نظام هایا اجتمعی و اقتصادیا بودند.

 اسححتان ازُ شصححت وهفت40هنگامی که فعالیت هایا چرُیکی و اختللر هایا دانشجویی فرُوکش نکرُد، حکححومت نظححامی در یححازُده
 اعلم شد. سه استان شححهرُهایا کرُدنشححین بودنححد و سححایرُین شححامل بزرگ ترُیححن شححهرُها بححا1971 آوریل 26استان ترُکیه به تاریخ 

 وضححعیت اضححطرُاریا در واقححع در41بیشتین تعداد دانشجویان دانشگاهی، کارگرُان شهرُیا و گرُوه هایا چرُیک شححهرُیا می شححدند.
اا دو سالر و نیم به طولر انجامید. با وجود این، هرُچند آرامش به راحتی ترُمیم نشد اما اوضاع پس ازُ مداخله برُخی مناطق تقرُیب
آرام ترُ شد و با فزونی میل ارتش و گزارشا هایا متعددیا ازُ شکنجه یا نظام مند چپ گرُایان مظنححون مطححابقت یححافت کححه بححرُخلفر

 برُداشته شححد. هححزاران نفححرُ، به ویححژه چپ گرُایححان1971-3انتظار چپ گرُایان بود. با این حالر، حکومت نظامی به تدریج در طولر 
 این ها شامل نویسححندگان، روزُنامه نگححاران، اعضححایا اتحادیه هححایا کححارگرُیا،42مظنون، بازُداشت، شکنجه، محاکمه و زُندانی شدند.

) با حکم دادگاه منحل و رهب آن، بهیجه بوران، دستگیرُ وTIPرهبان حزب و افسان برُجسته هم می شد. حزب کارگرُان ترُکیه (
محکوم به پانزده سالر زُندان شد.

 محکححوم شححد. قححانون1960 به خاطرُ ایجاد بی عححدالتی در سیاسححت و جنبش هححایا افرُاطححی در دهححه 1961قانون اساسی لیبالی 
و بححه گفته یا نخسححت وزُیرُ اریححم چیححزیا «تجملححی-اساسی، که ازُ نظرُ ایدئولوژیا هایا چپ گرُا بسیار لجام گسیخته قلمداد می شد 

دد سححکولر در نححواحی روسححتایی نشححو و نححو-برُایا ترُکیه» بود  اصلحا شد. در حالی که ادبیات و فرُقه هایا محافظه کار و حتی ض
می کرُدند، گفتمن چپ گرُا ممنوع شد و اساتید و روزُنامه نگاران متمیل به چپ مورد آزُار و اذیت قرُار گرُفتححه و احکححام قضححایی
سنگینی دریافت کرُدند. آرامش اجتمعی تنها در ظاهرُ ترُمیم شده بود و در واقع و به طور فیزیکی به وسححیله یا نححابودیا کححادر

اا با70رهبیا چرُیک هایا اصلی چپ. با وجود این، کشاکش سیاسی و خشونت مدنی پس ازُ اواسط دهه   اوج گرُفت تا تنها نهایت
 به رهبیا فرُمانده کل قوا، ژنرُالر کنان اورن، پایان یابد.1980 سپتامب 12کودتایا نظامی 

با توجه به تاریخ جمهوریا ترُکیه در طولر چهل وپنج سالر گذشته، می توان به خوبی تصور کرُد که رهبیا در سیاست و مشارکت
 نیرُوهححایا مسححلح بححه مثححابه قححدرتی43و/یا مداخله در دولت جزء فعالیت هایا مهم و برُنامه هححایا اضححافی ارتححش ترُکیححه هسححتند.

خودآیین س برُ آورده اند و هم قوایا سیاسی غیرُنظامی و هم بوروکرُاسی دولتی در نححتیجه یا کودتاهححایا تکرُارشححونده قححدرت را
39 Hale, 1789’dan Günümüze Türkiye’de Ordu ve Siyaset, p.153.

این استان ها عبارت بودند ازُ آدانا، آنکارا، اسکی شهیرُ، استانبولر، ایزمیرُ، کجائلی، ساکاریا، زُونگولداک، دیاربکرُ، هاتایا و سیرُت.40
See for example, Hale, 1789’dan Günümüze Türkiye’de Ordu ve Siyaset, p. 162; Nye, ‘The Military in Turkish Politics 1960–

1973’, p. 156. See the following chapters for details.
41 Nye, ‘The Military in Turkish Politics 1960–1973’, p. 156.
For the full text of the 12 March memorandum, see Zafer Üskül, Siyaset ve Asker, mge, 1997, p. 219.İ
42 Ahmad, Modern Türkiye’nin Olu umu, pp. 192–3.ş
43 Fisher, ‘The Role of the Military in Society and Government in Turkey’, p. 22.
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 ارتش ازُ طرُیق صندوق همکاریا متقابل نیرُوهایا مسلح، سازُمانی که با شکت هایا دولتی و خصوصی هححم از44ُتسخیرُ کرُده اند.
اا تحت لوایا دولت هایا غیرُنظامی، مهم ترُ ازُ همه، بحححه نظرُ ثرُوت و هم اندازُه رقابت می کند، و با مجموعه ایا ازُ تشکیلت اساس

یOYAKوسیله کمیته وحدت ملی، تبدیل به شیکی مهم هم در اقتصاد و هم در سیاست شد. هم  دت مل ه وح  و هم کمیت
به عنوان سازُمان هایا نظامی بیشت تایز بین حیطه هایا نظامی و غیرُنظامی فعححالیت را مبهححم می کننححد. رژیححم جمهححوریا ترُکیححه

اا به منزله «جمهوریا پرُتورینی » به دلیل سهم قدرت در اختیار نیرُوهایا مسلح و مرُاجع غیرُنظامی تعرُیف شده است.45عموم

اا تبدیل به طبقه یا حاکمی متشححکل ازُ یححک کاسححت نیرُوهایا مسلح نه تنها به قدرت اقتصادیا و سیاسی حائز اهمیت بلکه تقرُیب
بسته شده اند. ارتش آشکارا موفق شده تا رضایت عمومی در مورد نقش خود به عنوان میانجی قدرت در حفاظت ازُ جمهححوریا

 را بححه دسححت آورد. نیرُوهححایا—به یک معنا حفححاظت ازُ ملححت تححرُک—و منافع مشتک و نه دفاع ازُ گرُوه ها و طبقات مشخص 
 بحححه ودااعتممسلح نه تنها به مثابه قابل اعتمدترُین ارگان جامعه و سیاست در نظرُسنجی ها و پیمیش ها ظاهرُ می شوند بلکه 

اسطوره سازُیا ازُ آن ها به عنوان قهرُمان، هم در زُمان وجود مشکلت اقتصادیا یا شورشا هایا اجتمعی یا بلیایا طبیعی ازُ قبیحححل
 جنبش هایا چپ گرُا که قرُار است با جایگححاه نیرُوهححایا مسححلح رقححابت46زُمین لرُزُه ها به راحتی ازُ نظرُ کیفی قابل مشاهده است.

کنند، با این حالر، ازُ نظرُ ایدئولوژیکی همچنان مرُدد و نسبت به موضوع انشححقاق یافته اند، اگرُچححه خیلححی چیزهححا پححس ازُ دهححه
 تغییرُ کرُده است.1960
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44 Ahmet nsel, ‘Bir Toplumsal Sınıf Olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’, in Bir Zümre, Bir Parti: Türkiye’de Ordu, p. 42.İ
45 Praetorian republic.گارد ویژه یا امپرُاتوران روم باستان و خانواده هایا آنان. م : .

46 For  an  account  of  such  examples,  see  Tanel  Demirel,  ‘Türk  Silahlı  Kuvvvetleri’nin  Toplumsal  Me ruiyeti  Üzerine’,ş
Türkiye’de Ordu, pp. 345–81.  
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