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 چکیده

بر امنیت  1842واسطه کودتای نافرجام تبیین تأثیر تضعیف ارتش ترکیه به باهدفپژوهش حاضر 

آوری اطالعات از منظور جمعبهشده است.   تحلیلی انجام–نظامی ج.ا.ایران به روش توصیفی

وتحلیل  یهنامه و مطالعه اسناد و مدارک استفاده شده است. جهت تجزابزارهایی مانند پرسش

وتحلیل اطالعات کیفی بوده و با کمك  ها در بخش اسناد و مدارک، روش تجزیه اطالعات و داده

نامه و نظرات  های حاصل از پرسش شده است و برای تحلیل داده تحلیل محتوی، انجام

های آماری الزم  تحلیل SPSSافزار نظران از آمار توصیفی و استنباطی با کمك نرم صاحب

باشد که با استفاده از فرمول نفر می 05مجموع جامعه آماری حدود  رفته است.گ صورت 

عنوان نمونه انتخاب شد. طبق نتایج نفر از جامعه آماری به 11کوکران و جدول مورگان تعداد 

دلیل پاکسازی ، به1842ارتش ترکیه که بعد از کودتای نظامی نافرجام پژوهش، تضعیف 

های عمـده، حذف و اخـراج کارکنان غییر فرماندهان یگانگسترده در ارتش، حذف و ت

دیده و باتجربه، ایجـاد تغییرات بنیادی در سامانه فرماندهی و شورای عالی متخصص و آمـوزش

نظامی و ایجاد تغییرات در ساختار ارتش و اشرافیت وزارت دفاع این کشور بر ارتش حاصل شده 

 .یران تأثیر مثبت دارداست، بر امنیت نظامی جمهوری اسالمی ا
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 مقدمه

عنوان حافظ ایدئولوژی آتاترک و الئیك، قدرت مطلق در بعد از تأسیس ترکیه نوین، ارتش به

ستقیم در تداوم یا عدم تداوم حکومت دولتمردان داشت طوریکه این قدرت، تأثیر مکشور بود، به

دیدند، و هرگاه فرماندهان ارتش، اندیشه حکومتی دولتمردان را همسو با ایدئولوژی آتاترک نمی

ادامه داشت  1842تا زمان کودتای  کردند. این قدرت ارتشبا کودتا، دولت حاکم را حذف می

واسطه حمایت اراده که به( 4935تیرماه سال  15) 1842جوالی  45لیکن با شکست کودتای 

مردم از دولت حاکم به وقوع پیوست، قدرت ارتش درهم شکست و دولت حاکم نیز از این 

 فرصت استفاده کرده و به تصفیه کامل ارتش پرداخت.

های آنکارا و استانبول وقوع یابانخ ،4935تیرماه سال  15جمعه در ساعات پایانی روز  

 شیکه پ انیمردم و نظام ییارویرو یماجرا کردند،را تجربـــه  یخیتار دادیرو رینانگیزت یجانه

های این شهرها به در خیابانبار  نیا ،شدیها خوانده مدر کتاب یخیتار یهاتیمثل حکا ،نیاز ا

 ترکیهی اسینشـــان داد که هنوز واژه کودتا در فرهنگ س تفاقااین نمایش گذاشته شده بود. 

و خصلت  یر خوبلکه سال تالش کرد ب 49. اردوغان سپرده نشده اســـت خیتار ینگایبه با

ها روشـــن شد که تالش با وقوع کودتاافســـار بزند اما  اســـتیدر س انینظام ییمداخله جو

ل بر غلبه جنبش انبوده است. گرچه شـــواهد مختلف د قیتوف نیاو چندان قر یهاو چالش

بوجود ت یواقع نیدر ا یرییتغ دادیرو جهیدارد اما نتوجود  انیدتاچبـــر اراده کو یمردم

، ، نادرشهمرادی) .همواره وجود دارد اســـتیدر صحنه س انیخوف مداخله نظام و آورد نمی

های عنوان یکی از گروهشناسی، مداخله نظامیان بههای مهم در جامعهاز جمله بحث .(4935

این مداخله گاهاً بسیار گسترده و در برخی موارد باشد. میاجتماعی سازمان یافته در سیاست 

نفوذ در های ذیعنوان گروهطح، نظامیان بهس ترین یینپادر پذیرد. سطح انجام می ترین یینپادر 

نمایند که برای رسیدن به اهداف نظامی و سازمانی خود، های مختلف تالش مینظام

در باالترین سطح، نظامیان با قبضه مستقیم قدرت،  گذاران را تحت تأثیر قرار دهند و سیاست

 کنند.سیاسی بازی می های سازی یمتصمنقش اصلی را در 

ها و سو با جامعه، گروهشناسی سیاسی، بررسی رابطه ارتش از یكهمچنین از نظر جامعه 

ر عبارت دیگنیروهای اجتماعی و از سوی دیگر با دستگاه قدرت سیاسی حائز اهمیت است. به

عنوان واسطه میان ها بهشناسی سیاسی مهم است نقشی است که ارتشآنچه از نظر جامعه

کند. معموالً ارتش  سو و حکومت از سوی دیگر ایفاء میهای اجتماعی از یكطبقات و گروه

عنوان ابزار اجرای قدرت و خشونت دولتی قانوناً فاقد مسئولیت سیاسی است لیکن در عمل  به
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لف ممکن است به انحاء گوناگون بطور مستقیم یا غیرمستقیم مسئولیت اعمال به دالیل مخت

 .(4935پور، پیروز، هاشم -محمدحقیقی، علی) دست گیردقدرت سیاسی را به
 نیخل و خارج اداو تبعات گسترده در  راتیتأث دیبدون تردترکیه،  انیروزه نظام كی یودتاک 

و عوارض مداخله  یستیهنوز با زخم حوادث ترور که هیجامعه ترک یکشـــور داشـــت. برا

ضربه ، استمدارانیو س انینظام انیشکاف م بود بانیدست به گر هیحساب نشده در جنگ سور

تبعات خارجی این کودتا، . شدکشور محسوب میآن  یو توسعه اقتصاد یاسیبر ثبات س یجد

یز از این تأثیرات مستثنی نبوده جمهوری اسالمی ایران ن باشد،میبر تحوالت منطقه تأثیرگذار 

 و امنیت نظامی جمهوری اسالمی ایران نیز تحت تأثیر عواقب این کودتا قرار گرفته است.
 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

ترین واقعه داخلی ترکیه در قرن بیست و یکم ارتش ترکیه، مهم 1842کودتای نافرجام 

ش و بویژه نیروی هوایی این کشور شده و گردد که موجب تضعیف قابل توجه ارتمحسوب می

اثرات مستقیم همچنین ای وسیعی به همراه داشته است. این کودتا پیامدهای داخلی و منطقه

جمهوری اسالمی ایران یکی از همسایگان مهم ترکیه است. بر عملکرد ناتو در منطقه داشته 

ای و های منطقهدیگر سیاست باشد که هر دو کشور، با مشکل کردها مواجه هستند، از سویمی

حال اتفاقی در  .المللی جمهوری اسالمی ایران با ناتو و با خود کشور ترکیه، همسو نیستبین

های یادشده باال رخ داده است که غربی جمهوری اسالمی ایران با ویژگیکشور همسایه شمال

 1842جوالی سال  45باشد، این اتفاق مهم در دارای تبعات و اثرات درونی و بیرونی می

ها و پرواز هواپیماها و بالگردها بر فراز شهرهای استانبول و میالدی با حضور نظامیان در خیابان

آنکارا شروع گردید و در سایه حمایت مردم از دولت و حزب حاکم، صبح روز بعد با شکست 

سایگان نیز مواجه شد. قدر مسلم وقوع کودتا در کشوری با مشخصاتی که برشمرده شد بر هم

اثرگذار خواهد بود و عدم توجه به تأثیرات این کودتا بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران در 

 تواند موجب انحراف در تبیین راهبردها و تدوینابعاد مختلف از جمله بعد نظامی، می

های کالن جهت تنظیم ارتباطات و مراودات جمهوری اسالمی ایران با این کشور شود،  سیاست

بنابراین بررسی تأثیر این اتفاق بر امنیت نظامی جمهوری اسالمی ایران جهت تبیین آخرین 

باشد و الزم های کالن، امری ضروری میسازیدر تصمیم یریگ بهرهمنظور وضعیت موجود به

بر امنیت نظامی جمهوری اسالمی  1842کودتای واسطه تضعیف ارتش ترکیه بهکه تأثیر  بود

 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. پژوهشیك  ایران در قالب
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باالترین سطح دخالت نظامیان در سیاست و تغییر رژیم، روش غیرمتعارف و غیردمکراتیك  

معنای برافکندن دولت داست و در اصطالح قیامی از طرف گروهی کودتا است. کودتا در لغت به

که رآمیز حاکم و هیئت حاکمه است و ایناز درون قدرت حاکمه علیه گروه حاکم و برکناری قه

رهبری یکی از افراد سیاستمدار درون حاکمیت صورت پذیرد و یا توسط یکی از سران ارتش، به

 همراه خواهد داشتدر هر دو شکل پشتیبانی ارتش را برای سرنگونی دولت و قدرت حاکم به

از  یو کوشش یاسیس یشگردکودتا در واقع  .(4935، روزیپ ،پورمهاش -محمدی، علیقیحق)

 قیرهبران حکومت موجود است که از طر یبرانداز یبرا یرقانونیغ یاسیس فالائت كی یسو

 یاست و از سو یمحدود و ناگهان خشونت معموالً نی. اردیگیبه آن انجام م دیتهد ای خشونت

. شودیته مبه کار بس (ردیگیمردم انجام م شتریب یب که از سوالف انقالخبر) اندکی اعده

کودتا به ندرت  كیداشته باشند.  اریرا در اخت ینظام یروهایممکن است کنترل ن کودتان العام

 -)بصیری، محمد علی گذاردمی یرتأثهای بنیادین اقتصادی و اجتماعی یك کشور سیاست بر

 .(4932علیشاهی، عبدالرضا، -مجیدی نژاد، علی
 

 کودتا در ترکیهتاریخچه 

های ، پنج بار و در سالمه، ارتش ترکیه برای حفاظت از ساختار کمالیسسال گذشت 55در 

قانون  95به مداخله دست زده است. مطابق ماده  1842و  4331، 4308، 4314، 4328

 "حفاظت و حراست از سرزمین و جمهوری ترکیه"سرویس داخلی، نخستین وظیفه ارتش، 

ن حافظ اصلی ایدئولوژی کمالیستی و تواچنین فرایندی ارتش را می در عنوان شده است.

عنوان ستون فقرات نظام سیاسی ترکیه دانست. در این فرآیند ارتش اجازه یافته سکوالریسم به

های داخلی به اندازه تهدیدهای خارجی، در زور در مقابل تهدیدتا در صورت نیاز با توسل به

 (4935خیل، مرجان، کوه -، پوریاترکاشوند -متقی، ابراهیم) حوزه سیاست، ایفای نفش نماید.

ترکیه به کشور کودتاها مشهور است. کودتاهایی که عمدتاً توسط ارتش این کشور صورت  

گویند یکی از وصایای آتاترک به ارتش این بود که هر زمان اوضاع کشور را آشفته گیرد. می می

دست گیرند و پس امور را به دیدند و ارکان آن را فاسد تشخیص دادند، فوراً کودتا کنند و زمام

از برگرداندن اوضاع به حالت عادی، یك دولت غیرنظامی را سرکار آورند و خود از حکومت کنار 

های موجود در آن، خود را ی است و تمام گروهمبکشند. ارتش ترکیه در مجموع ارتش کمالیس

شده کمالیسم  اصل شناخته 2ها و گرایی و پایبندی به ارزشدانند. ملیمی مکمالیس

خواهی و سکوالریسم( از گرایی، ناسیونالیسم، جمهوریگرایی، اصالحگرایی، دولت )مردم

به این اند که باید های بارز ارتش است. نظامیان ترک تاکنون پنج بار به این نتیجه رسیده ویژگی
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ی موفق جز کودتای آخر که اگر آن را کودتا بدانیم، در همگبه وصیت آتاترک عمل کنند و

 .(4935،روزیپ ،پورمهاش -محمدی، علیقیحقاند ) بوده
 

 0621کودتای 

گرای عدنان مندرس صورت گرفت که دولت میالدی علیه دولت راست 4328اولین کودتا در سال 

را برکنار کرد و قریب ششصد نفر از وزیران و مقامات دولتی را تحت بازداشت و محاکمه قرار داد. 

فسران میان رتبه )گروه افسران جوان( انجام شد. این کودتا شاید تنها کودتایی این کودتا توسط ا

هم این بود که برای اولین است که مورد استقبال روشنفکران و دانشجویان قرار گرفت. دلیل آن

بار حزب اتحاد و ترقی وابسته به آتاترک در حاشیه بود و همه روشنفکران و دانشجویان خواستار 

 .(4935، روزیپ ،پورمهاش -محمدی، علیقیحق) و آرامش در کشور بودند ضعیت ثباتو

به حاکمیت  1«جمال گورسل»و به رهبری ژنرال  4«ارسالن تورکشآلپ»این کودتا با طراحی  

وزیر ترکیه نخست« عدنان مندرس»ده ساله حزب دمکراتیك پایان داد. به دنبال این کودتا، 

ریاست « جمال گورسل»ژنرال از پیروزی کودتای نظامیان، بعد  .پس از چند ماه اعدام شد

وزیر ترکیه دولت جدید را عنوان نخستبه را برعهده گرفته در ادامه "ملیکمیته وحدت "

عنوان میالدی از سوی مجلس ملی ترکیه به 4324تشکیل داد. او در ماه اکتبر سال 

علیشاهی، عبدالرضا،  -علیمجیدی نژاد،  -علیبصیری، محمد) شدانتخاب  جمهور یسرئ

4932). 
 

 0690کودتای 

و در اوج تنش سیاسی بین ترکیه و یونان بر سر جزیره قبرس  4314کودتای دوم در سال 

ی، قیحق) ای سلیمان دمیرل دست به کودتا زدگرصورت گرفت. این بار ارتش علیه دولت راست

ی از سقوط شدید ارزش پول ملی اوضاع بد اقتصادی ناش .(4935، روزیپ ،پورمهاش -محمدعلی

درصدی موجب تظاهرات خیابانی گسترده مردم علیه این وضعیت گردید؛ بار  08و نرخ تورم 

دیگر ارتش به خود اجازه مداخله داد و با وعده بازگرداندن نظم و امنیت به کشور و بهبود 

وزیر سلیمان ستوضعیت اقتصادی، اقدام به کودتا کرد. کودتا در اصل یك تذکر رسمی به نخ

تر ثبات و رونق اقتصادی را به کشور بازگرداند اما سلیمان دمیرل دمیرل بود که هرچه سریع

پس از دریافت این اخطاریه و به دنبال مشورت با اعضاء کابینه، استعفا داد و استعفای دولت 

ز اوضاع اقتصادی بعد از اخطار ارتش به کودتا تعبیر شد. به دنبال این کودتای بدون خونریزی نی

                                           
1 . Alparslan Türkeş 

2 . Cemal Görsel 
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بهتر نشد؛ به نحوی که از تاریخ وقوع کودتا تا وقوع کودتای سوم، تعداد یازده دولت بر سر کار 

 -مجیدی نژاد، علی -علی)بصیری، محمد آمدند و هیچ یك نتوانستند به اوضاع سامان بدهند

 .(4932علیشاهی، عبدالرضا، 
 
 

 0691کودتای 

عنوان روی داد که از آن به 4308سپتامبر( سال  41ر )کودتای سوم که بسیار خونین بود د

های سیاسی هایی چون ضعفبرند. این کودتا به بهانهآخرین کودتای کالسیك در ترکیه نام می

هزار نفر  198و اقتصادی دولت ترکیه و نیز نقض اصول سکوالر قانون اساسی انجام شد که 

ها تای آن 58نفر تصویب و  541که حکم هزار نفر درخواست اعدام شد  1محاکمه و برای 

این کودتا هم مانند دو کودتای قبلی  .(4935، روزیپ ،پورمهاش -محمدی، علیقیحق) اعدام شدند

به دنبال نارضایتی مردم از اوضاع بد اقتصادی و رکود و کسادی کسب و کار و درگیری خیابانی 

ر، با دخالت دوباره ارتش و وعده رفاه و ها و ترور هزاران نفهای راست و چپ در خیابانگروه

های ارتش که ظاهراً با هماهنگی و اطالع دولت امنیت به وقوع پیوست. در این کودتا ژنرال

جیمی کارتر در آمریکا، به این نتیجه رسیدند که دیگر زمان مداخله فرا رسیده است. "

ارد کارزار سیاسی شده بودند؛ در کودتاچیان که با وعده آرامش، ثبات و رفاه اقتصادی و امنیت و

ها نفر، صحنه را به پایان با دستگیری، زندانی کردن و شکنجه صدها هزار نفر از مردم و اعدام ده

کودتای سوم از طریق سلسله مراتب فرماندهی ارتش ترکیه و به رهبری  غیر نظامیان واگذار کردند.

. عالوه بر رئیس ستاد کل ارتش ترکیه، یرفتذپرئیس ستاد کل ارتش انجام  4«کنعان اِورن»ارتشبد 

فرماندهی  9«کایاتاهسین شاهین»فرماندهی نیروی زمین، ارتشبد  1«نورالدین اَرسین»ارتشبد 

فرمانده  5«سِدات جالسون»فرمانده نیروی دریایی و ارتشبد  1«نجات تومر»نیروی هوایی، دریاساالر 

سلیمان »وزیری . در این کودتا دولت به نخستکل ژاندارمری نیز در این کودتا شرکت داشتند

علیشاهی،  -مجیدی نژاد، علی -علیبصیری، محمد) و همچنین مجلس ملی منحل گردید.« دمیرل

 (4932عبدالرضا، 

                                           
1   . Kenan Evren 

2   . Nurettin Ersin 

3   . Tahsin Şahinkaya 

4   . Nejat Tümer 

5   . Sedat Celasun 
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 0669کودتای 

 4331سال فوریه  10کنند در مدرن یاد میعنوان کودتای پستکودتای چهارم که از آن به

دتا یك تفاوت اساسی با کودتاهای پیشین داشت. بر اثر فشاری میالدی صورت گرفت. این کو

وزیر وقت ترکیه وارد آمد، الدین اربکان نخستگرای نجمکه از سوی ارتش ترکیه به دولت اسالم

گرای رفاه از سوی دادگاه وی مجبور به استعفا شد و انتخاباتی زودرس برگزار شد و حزب اسالم

میالدی در ترکیه، ریاست  4331مدرن سال در کودتای پستقانون اساسی ترکیه منحل شد. 

"کاراداییاسماعیل حقی"ارتشبد  بر عهدهستاد کل ارتش 
توان دالیل در یك بحث کلی می بود. 4

نظامیان  28طور خالصه نمود که در دهه و اهداف نظامیان از کودتاهای چهارگانه در ترکیه را این

گرایی که عدنان مندرس وجود در کنار مسائل مربوط به اسالماحساس کردند که باید علیه فساد م

برد و علیه دیکتاتوری وارد عمل شوند و از این منظر یك قانون اساسی لیبرال را پایه به پیش می

-ها میگرا، همدیگر را در خیابانگرا و غربهای چپ و راست و ملیگذاشتند. در دهه هفتاد گروه

 4331مدتاً مسئله انقالب ایران موجب دخالت نظامیان شد. در سال ع 4308کشتند و در کودتای 

 گرایی تهدیدی بر امنیت ملی ترکیه است و از این جهت وارد صحنه شدنداسالم کردند کهگمان می

 (.4935، روزیپ ،پورمهاش -محمدی، علیقیحق)
 

 6102جوالی  01کودتای نافرجام 

جهت میالدی رخ داد، در نوع خود به 1842ی سال جوال 45کودتای پنجم ترکیه که در تاریخ 

عنوان ساختار موازی دولت حاکم در به جماعت گولنهای خارجی و نقش پیوند با منافع دولت

طراحی و هدایت آن و همچنین اهداف پنهان و میان و بلند مدت که صرفاً تحت تاثیر اهداف 

فرد و متمایز از دیگر ست، منحصر بهظاهری و کوتاه مدت )براندازی اردوغان( قرار گرفته ا

کودتاهای پیشین است. کودتای پنجم هرچند از نظر نقش آفرینان آن )افسران میان رتبه(، اوج 

، های سیاسی و اقتصادیای )سوریه، عراق، مصر و...(، وجود ضعفهای داخلی و منطقهتنش

 دوغان و فشار براینقض اصول الئیك )وجوه مشترک کودتاهای کالسیك( و حتی تضعیف ار

گرای عدالت و توسعه )وجوه مشترک گیری او در میان مدت و نیز تضعیف حزب اسالمکناره

اما براساس مستندات و قرائن با کودتاهای قبلی است مدرن( دارای اشتراکاتی پست کودتاهای

نفوذ  آمریکا تحت پوشش متحده یاالتاخاص عربستان سعودی و  ینیآفر نقشموجود با توجه به 

 باشد.می از دیگر کودتاها متمایز جماعت گولن

                                           
1   . İsmail Hakkı Karadayı 



 4931 تابستان ،11 شماره ،چهاردهم سالی، نظام فنون و علوم فصلنامه                                                       41

 6102جوالی  01روند کودتای 

همراه تعدادی خودرو و تانك در نظامی به 495میالدی با استقرار  1842جوالی  45کودتای 

فاتح سلطان »و  4«بوغازایچی»های های ارتباطی بخش آسیایی و اروپایی استانبول یعنی پلپل

اقدام به پرواز ارتفاع پائین در آنکارا نموده و  42-اف د. در ادامه هواپیماهایشروع کردی 1«محمد

های شهرهای آنکارا و استانبول مستقر شده و نیروهای کودتاگر، ها و فرودگاهها در خیابانتانك

مراکز مهم و حساس از جمله برج مراقبت فرودگاه آتاترک، ساختمان رادیو و تلویزیون دولتی 

اردوغان  ،88:11در ساعت  د.گرفتنو ... را در اختیار  "دوغان"، ساختمان رسانه یت تی.آر.

"تایمفیس"جمهور ترکیه از طریق رئیس
ان .ان.سی با شبکه تلویزیونیصورت تصویری به 9

در  .یایندها ببه خیابانبرای حمایت از دولت و از مردم خواست برقرار نموده تماس  1ترک

"اسکایپ"طریق  ازاردوغان ب رجب طی نیز 88:58ساعت 
با شبکه صورت تصویری به 5

ها به خیابانبرای حمایت از دولت و از مردم خواست  ارتباط برقرار کرده 2ان.تی.وی تلویزیونی

های تلویزیونی ترکیه با استفاده از تلفن همراه از طریق شبکه جمهور یسرئکه بعد از این .بریزند

ها فرا خواند، مردم ترکیه به دم ترکیه را به میادین و خیابانترک و ان.تی.وی، مرسی.ان.ان

این کشور پاسخ مثبت داده و در میادین شهر اجتماع نمودند. در  جمهور یسرئدرخواست 

رسید، مردم در اقصی نقاط شهرهای ترکیه گوش میاکبر بهکه از مساجد صدای اذان و اهللحالی

در نهایت کودتای ه و در مقابل کودتاگران ایستادند. از جمله آنکارا و استانبول تجمع کرد

نظامیان کودتاگر که کنترل پل  ،82:18نظامیان در مقابل اراده مردم شکست خورد و در ساعت 

روهای امنیتی و پلیس دستگیر دست گرفته بودند، توسط نیدر استانبول را به «بوغازایچی»

جوالی  42روز شنبه  44:88ساعت صورت رسمی در شدند و خبر رسمی شکست کودتا به

 .گردیداعالم  «چانکایا»وزیر ترکیه از کاخ بینالی یلدریم نخست میالدی توسط 1842

نظامی  0254میالدی،  1842جوالی  45اعالم ستاد کل ارتش ترکیه، در کودتای  بر اساس

در کودتای  .باشددرصد آمار کل ارتش ترکیه می 5/4اند که این تعداد در واقع مشارکت داشته

 95با استفاده از « جماعت گولن»هزار نظامی وابسته به  0میالدی، بیش از  1842جوالی  45

هزار  1دستگاه خودرو زرهی و حدود  112ك، فروند تان 11فروند بالگرد،  91فروند هواپیما، 

                                           
1 - Boğaziçi 

2 - Fatih Sultan Mehmet 

3 - Facetime 

4 - CNN Türk 

5 - Skype 

6 - NTV 
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های دستگاه سالح سبك مشارکت نمودند. همچنین شناورهای فریگیت و کروت و قایق

نیروی دریایی نیز آماده پیوستن به کودتا بودند که زمینه حضور شناورها در اقدامات تهاجمی 

شدگان و زخمی آمارهای متفاوتی از تعداد کشتهدر روزهای بعد از کودتا  کودتا مهیا نگردید.

-نفر و تعداد زخمی 154ارایه شد، در نهایت در سالگرد کودتای نظامی نافرجام، تعداد شهدا 

، از 1842جوالی  45در جریان کودتای نظامی نافرجام  نفر اعالم گردید. 1432شدگان 

 نفر زخمی شد. 13نفر کشته شده و  92کودتاگران نیز 

و سایر مقامات ترکیه، این کودتا  جمهور یسرئدر همان ساعات اولیه کودتا، رجب طیب اردوغان 

 4«محرم کوسه» سرهنگدند که های ترکیه اعالم کررسانهو  نسبت دادند «جماعت گولن»را به 

مشاور حقوقی رئیس ستاد کل ارتش طراح کودتا بوده و دیگر فرماندهان نظامی، نقش مجری را 

 تعدادی از نیروهای طرفدار خود در فرودگاه آتاترک استانبول دستگیر شد. به همراهاند. او داشته

مشاور حقوقی  «رم کوسهمح»سرهنگ که در لحظات اولیه پس از شکست کودتا، رغم اینلیع 

عنوان طراح و هدایت کننده کودتا معرفی گردید، حدود یك ساعت بعد، ستاد کل ارتش به

عضو شورای عالی نظامی و  1«آکین اوزترک»ارتشبد کودتا را فرماندهی عملیات  د کهشاعالم 

مرکز  ،«آکینجی»بر عهده داشته و پایگاه چهارم شکاری  فرمانده سابق نیروی هوایی ترکیه

 کودتا بوده است.عملیات 
 

 6102جوالی  01بعد از کودتای نافرجام تضعیف ارتش ترکیه 

ابتدا  ،شــدخص شــد اقدام بــه کودتا شکست خــورده سرکوب آغــاز مش ینکهابــه محض 

کرد. به گفته  تیسرا هم هیساختار ترک یرا گرفت و سپس بــه باق یتــیامن یروهــایدامــن ن

به صراحت  هیترک یجمهورسی. رئبود "متقابل یکودتا" كی نیرک ات نگاران وزنامهراز  یکی

 یزیاست و هدفش هم آن چ "یحکومت ینهادها یتمامی پاکســاز"م کرد که قصدش الاع

 بیرق ــنیترگولن مهم هفتح ال یبه رهبر یجنبش ده،ینام "یموازحکومت "است که او 

 تا متهم شده است.کود یبرا یزیربرنامه اردوغان که به
 

 پاکسازی ارتش

، پاکسازی در ارتش را 1842جوالی  45حزب عدالت و توسعه بالفاصله پس از شکست کودتای 

ژنرال ارتش به جرم مشارکت در کودتا، بازداشت  441روز اول، حدود  9یا  1شروع نمود و در 

سرتیپ وجود  01گر و سرلش 43سپهبد،  1ارتشبد،  1های بازداشت شده، شدند. در میان ژنرال

                                           
1. Muharram Köse 

2. Akın Öztürk 
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 جماعت گولنبه اتهام ارتباط با نیز تعدادی از وابستگان نظامی ترکیه در سایر کشورها  .داشت

به است که  وابسته نظامی ترکیه در کویت 4«میکائیل گوللو»دستگیر شدند، یکی از این افراد 

صورت شت بهدگاه الدمام عربستان سعودی دستگیر شد. وی قصد داودرخواست آنکارا در فر

 ترانزیت از عربستان به اروپا برود.

  جوالی 45درصدی تعداد فرماندهان ارشد ارتش ترکیه پس از کودتای نافرجام  18کاهش 

های قبل اساس آمارهای منتشر شده در سایت رسمی نیروهای مسلج ترکیه در ماه بر 1842

درصد کاهش داشته است.  18 کودتا، های ارتش ترکیه بعد ازو بعد از کودتا، تعداد ژنرال

نفر به  912های بعد از کودتا، از ها و برکناریهای ارتش ترکیه پس از دستگیری تعداد ژنرال

میالدی، دولت ترکیه  1842جوالی  45بعد از کودتای نافرجام   نفر کاهش یافته است. 184

 1 "العادهوضعیت فوق" اعالم نمود و این "العادهوضعیت فوق"، 1842جوالی  18از تاریخ 

در حکم قانون از سوی دولت منتشر  بخشنامه 91سال،  1سال طول کشید. در طول این 

 باشد.شرح زیر می که بیالن اقدامات انجام شده، به شد

 وضعیت فوق"های در حکم قانون در طول مدت براساس آمارهای رسمی، با بخشنامه-

نفر  455888نفر دستگیر شدند و  18888از  نفر بازداشت شدند، بیش 428888، "العاده

 15145وزارت کشور  های مسلح تحت بازجویی قرار گرفتند.به اتهام عضویت در گروه

حساب شبکه اجتماعی را به اتهام تبلیغ برای گروه تروریستی و اهانت و تحقیر مقامات 

 (نفر اعمال قانون نمود. 41803دولتی مورد بررسی قرار داده و در خصوص 

 کارمند دولتی از کار  نفر 415088در ترکیه،  "العادهقوضعیت فو"هشت دوره سه ماهه ر د

نفر  414944اند،ر برخی منابع تعداد کارمند دولتی که از کار اخراج شدهد .اخراج شدند

 اعالم شده است.

 های در حکم قانون درجه بسیاری از نظامیان بازنشسته و همچنین همچنین با بخشنامه

 گرفته شد.بسیاری از کارمندان بازنشسته دولت پس رتبه

 روز که در سال 1«خواه خلقجمهوری»ساله ارائه شده از سوی حزب براساس بیالن یك

از کودتای نافرجام، برای سال بعد منتشر گردید، در طول یك 1842جوالی  45کودتای 

نفر بعد از بازجویی در  58548های ترکیه پرونده تشکیل گردید و گاهددر دانفر  423849

دلیل که بهنفر از افرادی  95اند. در این گزارش آمده است که خصوص کودتا، دستگیر شده

 اند.اند، خودکشی کردهکودتا تحت بازجویی قرار گرفته

                                           
1. Mikail Güllü 

2. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
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 رتش ترکیه بعد از کودتای نافرجامساختار افرماندهی و سامانه در تغییرات 

به قدرت، تالش در کاهش قدرت نظامیان داشته و رجب طیب اردوغان از ابتدای رسیدن 

همواره سعی نموده است که دخالت ارتش در سیاست را محدودتر و محدودتر ساخته و این 

های کردی در سازمان را به تأمین امنیت مرزها و درگیری با گروهك پ.ک.ک و سایر گروه

های قبل اقداماتی در المشغول سازد. وی در س جنوب شرق ترکیه و کشورهای سوریه و عراق

فرصت بسیار مناسبی برای  1842جوالی  45این خصوص انجام داده بود، ولی کودتای نافرجام 

سازی گسترده در ارتش و ایجاد تغییرات ساختاری در آن، به هدف او ایجاد نمود تا با پاک

 تر از سیاست دور نماید.نهایی خود رسیده و ارتش را هرچه بیش
 

 ارتش سامانه فرماندهیتغییرات در 

با تصمیم اتخاذ شده در  گانه در زیرمجموعه وزارت دفاع قرار گرفتند:فرماندهان نیروهای سه

های ستاد کل ارتش تغییر  وظایف و مسئولیت( 1842)در تاریخ اول آگوست  "العادهوضعیت فوق"

نده نیروهای مسلح ترکیه بعد در زمان صلح رئیس ستاد کل ارتش ترکیه، فرمابه آن تاریخیافت. از 

رئیس ستاد کل ارتش در زمان صلح و جنگ، فرمانده نیروهای "بر اساس قانون قبلی  نیست.

ساختار و سازمان ستاد کل ارتش شامل خود ستاد و "اما در قانون جدید  ".بودمسلح ترکیه 

و سازمان قرار شود، در زمان صلح، فرماندهان نیروها در زیرمجموعه این ساختار کارکنان آن می

 "گیرد.ندارند و ساختار و سازمان نیروها )در زمان صلح( در زیرمجموعه وزارت دفاع قرار می

این تغییرات جدید، فرماندهان نیروی زمینی، دریایی و هوایی را به وزارت دفاع ملی وصل کرد و به

ور بدهند، فراهم طور مستقیم به فرماندهان نیروها دستجمهور بهکه رئیسواسطه امکان این

قید شده است که دستور صادره از سوی  ،"العادهوضعیت فوق"بخشنامه در حکم قانونگردید. در 

در  گونه هماهنگی با ستاد ارتش توسط فرماندهان نیروها اجرا گردد.جمهور باید بدون هیچرئیس

، دشصادر  1842آگوست  42تاریخ که در  214شماره نامه در حکم قانون به ادامه با بخش

ارتش ترکیه  رئیس ستاد کل ارتش دیگر در شرایط جنگی نیز فرماندهتصویب گردید که 

 زیرمجموعه وزیر دفاع ملی قرار خواهند داشت. طور کامل درفرماندهان نیروها بهو  نخواهد بود

های ریاست ستاد کل ارتش نیز تغییر کرد. براساس قانون مربوط به وظایف و مسئولیت 1ماده 

های نیروی انسانی، اطالعات، عملیات، آموزش، ، تبیین اصول و اولویت4318انون مصوب سال ق

های آماد و پشتیبانی نیروهای مسلح در مرحله آماده شدن برای جنگ از وظایف و مسئولیت

ها به ای از این وظایف و مسئولیتبخش عمدهاما در قانون جدید  بودستاد کل ارتش  تساری
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 1840جوالی  48تاریخ نامه ریاست جمهوری که در با بخش لی واگذار شده است.وزارت دفاع م

 روزنامه رسمی منتشر شد، ستاد کل ارتش در زیرمجموعه وزارت دفاع ملی قرار گرفت.در 

 وابستگی نیروهای"جمهوری که با تیتر جمهوری در خصوص سازمان ریاستنامه ریاستبخش 990ماده 

تصحیح گردید.  "گانهوابستگی ستاد کل ارتش و نیروهای سه"د، مجدداً با تیتر منتشر شده بو "گانهسه

وظایف و  جمهوری ترکیه، تغییراتی در شرحبخشنامه جدید صادره از سوی ریاست بر اساس

 990گانه ایجاد گردید. با تغییرات ایجاد شده در ماده های ستاد کل ارتش و نیروهای سه مسئولیت

ه به وزارت دفاع اشاره شده بود، ستاد کل ارتش نیز نگادر آن به وابستگی نیروهای سهبخشنامه قبلی که 

 در تابعیت و زیرمجموعه وزارت دفاع قرار گرفت.
 

 تغییرات در شورای عالی نظامی

)در سیستم حکومتی جدید ترکیه  وزیرقبالً اعضای غیرنظامی شورای عالی نظامی فقط نخست

بخشنامه در حکم قانون ) زیر دفاع ملی بودند اما با قانون جدیدو و این پست حذف شده است(

غیرنظامی این شورا افزایش پیدا  ء، تعداد اعضا(1842تاریخ اول آگوست  "العادهوضعیت فوق"

نظامی بود ولی با  41غیرنظامی و  1پیش از این، اعضاء شورای عالی نظامی متشکل از کرد. 

 اعضاء دهند.نظامی تشکیل می 1غیرنظامی و  44را را تغییرات ایجاد شده، اعضاء این شو

جمهور، وزیر دادگستری، وزیر امور خارجه، وزیر کشور، وزیر رئیس شورای عالی نظامی معاونین

داری، وزیر آموزش و پرورش، وزیر دفاع، رئیس ستاد کل ارتش و فرماندهان دارایی و خزانه

 باشد.میگانه )زمینی، دریایی و هوایی( نیروهای سه
 

 ر روی ارتشبدولت سازمان بازرسی کنترل 

 ظران سازمان) 4سازمان بازرسی دولتجمهوری ترکیه، براساس بخشنامه صادره از سوی ریاست

گانه )زمینی، دریایی و ی سه(، بر روی ستاد کل ارتش، نیروها1دولتهای دها و ارگاننهابر 

 ش نظامی نیز نظارت و کنترل خواهد داشت.، دانشگاه وزارت دفاع ملی و مراکز آموزهوایی(
 

                                           
1. Devlet Denetleme Kurulu (DDK) 

وزیری زرسی دولت تحت عنوان سازمان بازرسی نخستادر سیستم حکومتی قبلی ترکیه )سیستم پارلمانی(، سازمان ب.1

 نمود.فعالیت می

https://www.ahaber.com.tr/index/ddk
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 های نظامیاشرافیت وزارت دفاع ملی به دادگاه

تاریخ یکم آگوست  "العادهوضعیت فوق" بخشنامه در حکم قانونبر اساس قانون جدید )

های نظامی نیز اشرافیت خواهد داشت. کمیسیونی متشکل از (، وزارت دفاع ملی بر دادگاه1842

شوند، مسئولیت رسیدگی به جرایم قضات نظامی وی وزیر دفاع ملی انتخاب میقضاتی که از س

 را برعهده خواهند داشت.
 

 مراکز آموزش نظامی به وزارت دفاعواگذاری مدیریت 

)در تاریخ اول آگوست "العادهوضعیت فوق"بخشنامه در حکم قانون بر اساس قانون جدید که با 

دانشگاه "زات دفاع ملی، دانشگاه جدیدی تحت عنوان ( اعالم گردید، در زیرمجموعه و1842

های نیروی زمینی، دریایی و تأسیس خواهد گردید. این دانشگاه شامل دانشکده "دفاع ملی

داری و مراکز آموزش افسران ستاد و مقطع کارشناسی ارشد خواهد هوایی، مراکز آموزش درجه

های نظامی زیرمجموعه ند به دانشکدهتوانهای دینی نیز میآموزان دبیرستانبود و دانش

  وارد بشوند. "دانشگاه دفاع ملی"
 نظامی به وزارت بهداشت و درمان هایواگذاری بیمارستان

، (1842تاریخ اول آگوست  "العادهوضعیت فوق"بخشنامه در حکم قانون ) جدیدقانون بر اساس 

، مرکز درمانی و 4گلخانه های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی نظامیبیمارستان

های نظامی و مراکز درمانی فرماندهی کل ژاندارمری در اختیار توانبخشی ارتش، بیمارستان

وزارت بهداشت و درمان قرار گرفت. واحدهای آموزش عالی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی 

ل کارکنان نیز در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفت. در خصوص انتقا گلخانهنظامی 

 وزیران یئتههای نظامی و مراکز آموزشی، ، بیمارستانگلخانهدانشگاه علوم پزشکی نظامی 

نیز از سوی سازمان  گلخانهشجویان دانشگاه علوم پزشکی نظامی گیری خواهند نمود. دانتصمیم

 آموزش عالی ترکیه به سایر مراکز آموزشی انتقال داده خواهند شد.

 
 ت دفاعنش و استخدام کارکنان ارتش به وزارواگذاری مسئولیت گزی

 گرایی در ارتش بعد از کودتای نافرجام:جذب کارکنان با رویکرد اسالم

  های نظامی و و واگذاری دانشکده 1842جوالی  45بعد از کودتای نظامی نافرجام

مسئولیت جذب و تأمین نیروی انسانی ارتش به وزارت دفاع کشور ترکیه، وزارت دفاع این 

تا افراد وفادار به  ، سعی نمودرایط استخدام نیروهای مسلحکشور با ایجاد تغییرات اساسی در ش

                                           
1. Gülhane Askeri Tıp Akademisi 



 4931 تابستان ،11 شماره ،چهاردهم سالی، نظام فنون و علوم فصلنامه                                                       40

گرایی را برای تأمین نیروی انسانی نیروهای مسلح حزب عدالت و توسعه و با رویکرد اسالم

 جذب نماید.

  ی جوال 45بعد از کودتای نظامی نافرجام  "العادهوضعیت فوق"وزارت دفاع که در ادامه

. بوددار شده میالدی، وظیفه تأمین نیروی انسانی برای نیروهای مسلح ترکیه را عهده 1842

برای مدارس و  دانشجوآموز و ذیرش دانشمیالدی( برای پ 1842)در اوایل ماه دسامبر سال 

 .های نظامی، اقدامات خود را آغاز نموددانشکده
 

 ز موفقیت کودتاگرانو ترکیه بعد ااحتمال وقوع جنگ بین ج.ا.ایران 

 1842، بعد از موفقیت کودتای نظامی دبیر کل بنیاد اربکان «دوغان بکین»بر اساس نظر 

ود داشت. نامبرده در این خصوص وج ج.ا.ایراناین کشور و وقوع جنگ بین  احتمال ترکیه،

د، چراکه شد، احتمال وقوع جنگ ترکیه با ج.ا.ایران بسیار باال بواگر کودتا موفق می" :گویدمی

ای که قبل از تر ترکیه با غرب برعلیه ج.ا.ایران انجام شد. در جلسهکودتا برای همراه کردن بیش

برگزار شد، برخی از کارشناسان آمریکایی در  4«بویوک آدا»کودتا با حضور چند نفر در محل 

دهد که یکی از االصل نیز بودند، حضور داشتند و این نشان میحوزه ج.ا.ایران که بعضاً ایرانی

ترین دلیل نزدیکی ترکیه و عربستان به اهداف اصلی این کودتا، ج.ا.ایران بوده است. مهم

پذیرد. روابط امروز باشد که تحت فشار رژیم صهیونیستی انجام میج.ا.ایران می یکدیگر

وریت باشد. مأمسابقه میعربستان با رژیم صهیونیستی دیگر پنهانی نبوده و در طول تاریخ بی

ها همواره ها اعمال فشار بر ج.ا.ایران است.بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران، غربیاصلی آن

 بردار نیستند.اند، دستاند و چون موفق نشدههای ج.ا.ایران بودهدنبال ایجاد تغییر در سیاستبه

بزرگ هستند و دنبال تشکیل کردستان رژیم صهیونیستی در شرایط کنونی نه تنها به آمریکا و

اند، بلکه برای تجزیه منطقه بلوچستان ج.ا.ایران نیز بارزانی را نیز در این خصوص قانع کرده

خواه در بلوچستان در های آزادیبرنامه دارند و اعالم حمایت سناتورهای آمریکایی از جنبش

 باشد.این راستا می

ر نزدیك سازد، پروژه ایجاد کردستان دیگیکی از مواردی که باید ترکیه و ج.ا.ایران را به یك 

ها با بارزانی روابط گرم و تواند علیه هر دو کشور تهدید تلقی گردد. ترکمیبزرگ است که 

ها برای تعطیل های غرب، از درخواست ترکصمیمی دارند اما بارزانی بازهم با پیروی از سیاست

نمایند. موضوع رفراندوم تناع میدر منطقه اقلیم کردستان عراق ام جماعت گولنکردن مدارس 

باشد، بنابراین ترکیه و های ترکیه و ج.ا.ایران میبرای استقالل نیز برخالف منافع ملی و سیاست

                                           
1. Büyük Ada 
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در حقیقت انتخاب  ج.ا.ایران باید در قبال تهدیدات مشترک در منطقه، زیر یك خیمه قرار بگیرند.

افع مشترک رژیم صهیونیستی، آمریکا و من» بنامترکیه برای کودتا، هدفمند است زیرا سندی 

میالدی توسط کارشناس سابق مرکز  4339برای اقدام علیه ج.ا.ایران در فوریه سال « ترکیه

مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد، سازمان سیا و رژیم صهیونیستی ارائه شد که هدف این 

دیگر بوده است. کشور در مقابل هماین دو  قرار دادنسند، قطع کامل روابط ترکیه و ج.ا.ایران و 

عمل آورد اما با های زیادی بهها تالشدر رابطه با این موضوع، رژیم صهیونیستی در آن سال

-ریزیوزیر وقت به تهران، همه برنامهالدین اربکان نخستروی کار آمدن حزب رفاه و سفر نجم

ها بوده است. آغوش باز مان سالا... گولن نیز در ههم زد. مطرح شدن فتحها را بههای آن

ا... گولن به یك نیروی پوشی غرب به تبدیل شدن فتحا... گولن و چشمها به فتحآمریکایی

 "آموزش و پرورش را نباید یك امر عادی قلمداد کرد. ینهدرزمجهانی 

 

 هاتجزیه و تحلیل یافته
 کمیهای دادهتجزیه و تحلیل 

 ،"بر امنیت نظامی ج.ا.ایران 1842واسطه کودتای کیه بهتضعیف ارتش تر"جهت بررسی تأثیر 

سامانه در تغییرات "و  "پاکسازی در ارتش ترکیه"به دو شاخص  "تضعیف ارتش" یرمتغ

نامه از نخبگان و شده و با ده سؤال در قالب پرسشقسیم ت "فرماندهی و ساختار ارتش

مورد  باخ کرونریق محاسبۀ آلفای نامه از طاعتبار پرسش سش قرار گرفت.رصاحبنظران مورد پ

کمك گرفته  spssافزار  برای به دست آوردن ضریب آلفای کرون باخ، از نرم .سنجش قرار گرفت

افزار، مشاهده شد که ضریب آلفا برابر  نامه در نرمپرسشمرتبط با های  شد. پس از واردکردن داده

از پایایی خوبی برخوردار پژوهش ای شده بر محاسبه شد. بنابراین سؤاالت در نظر گرفته 024/8

 باشند. می

Reliability Statistics ( 0جدول )  

Cronbach's Alpha N of Items 

.861 10 
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 ها تعریف فرض (الف

H0 : ًظامی جمهوری اسالمی ایران تأثیر ن بر امنیت 1842کودتای واسطه تضعیف ارتش ترکیه بهاحتماال

 مثبت ندارد.

H1 :بر امنیت نظامی جمهوری اسالمی ایران تأثیر  1842واسطه کودتای یف ارتش ترکیه بهاحتماالً تضع

 مثبت دارد.

که  فراد جامعه نمونه )اکثریت مطلق( معتقدند% ا02نتایج حاصله بیانگر این واقعیت است که 

ترکیه با تضعیف ارتش این کشور بر امنیت نظامی جمهوری اسالمی  1842تأثیر مثبت کودتای 

 باشد.ایران به میزان زیاد و خیلی زیاد می
 ها توصیف داده (ب

iiبر اساس محاسبات آماری انجام شده میانگین xf  با توجه به اینکه  باشد،می 401برابرn 

 شود.می 99/1برابر  xاست، بر اساس فرمول ذیل، 11برابر

 

 نامههای مطرح شده در پرسش( توزیع درصد فراوانی مربوط به پاسخ6جدول )

 جمع خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد طیف

 11 - 4 5 45 14 فراوانی

 488 - 1 41 92 58 درصد
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 نامههای مطرح شده در پرسش( توزیع فراوانی مربوط به پاسخ0نمودار )

 شرح جدول و نمودار

 % امتیاز کم دادند.1% امتیاز متوسط و 41% امتیاز زیاد، 92 نامه امتیاز خیلی زیاد،جامعه آماری به سؤاالت پرسش %58

33/4
42

1821 
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 واریانس

بر اساس محاسبات آماری انجام شده 
2)( ii xf  ه باشد، با توجه به اینکمی 90/15برابرn 

 شود.می 13/8برابر  و  21/8برابر 2 بر اساس فرمول ذیل، است، 11برابر 

 

 
 نحراف معیارا

                                                                   
 آزمون (ج

مربع )آزمـون   -ز آزمون کایاهای نمونه آماری در این پژوهش جهت بررسی تصادفی نبودن پاسخ

 شده است. خی دو( استفاده
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 گیری تصمیم

نجا که آماره آزمون با آدست آمده در باال، از هبا توجّه به مقدار بحرانی و مقدار آماره آزمون ب

1، در ناحیه 85/8و سطح معنی دار  1درجه آزادی 
H گیرد و از مقدار بحرانی جدول قرار می

 تضعیف ارتش ترکیه بهاین بنابرگردد، می دیفرضیه صفر رد و فرضیه ادعا تائ لذاتر است،  بزرگ

 ین کشور بر امنیت نظامی جمهوری اسالمی ایران تأثیر مثبت دارد.ا 1842کودتای واسطه 

 چون
2 آن وجود دارد، برای محاسبه شدت  رابطهدهنده آن است که بین دو متغیر نشان

 :شودضریب توافقی( از فرمول زیر استفاده می)

657/0
4295/31

95/31
2

2








n

C



 

واسطه کودتای تضعیف ارتش ترکیه بهبین  بستگی )ضریب توافقی(همیعنی شدت ضریب 

% بوده است. 251میزان به با امنیت نظامی جمهوری اسالمی ایران  1842نظامی نافرجام 

 باشند.میمستقیم  دارای رابطه خطی ریبنابراین این دو متغ
 

 فیکیهای داده وتحلیل تجزیه

کودتای نظامی نافرجام ، دست آمده از بررسی اسناد و مدارکها و اطالعات بهبر اساس داده

واسطه اجرای پاکسازی گسترده ترکیه موجب تضعیف ارتش گردیده است. این تضعیف به 1842

و اعمال تغییرات بنیادی در سامانه فرماندهی و ساختار ارتش حاصل شده، با ایجاد تغییرات در 

 که ستاد کل ارتش در زیرمجموعه وزارت دفاع قرار گرفته، نیروهایه فرماندهی، ضمن اینسامان

طور مستقیم در زیرمجموعه وزارت دفاع قرار دارند، ترکیب شورای عالی نظامی از گانه نیز بههس

های نظامی تحت اشرافیت وزارت دفاع ملی قرار گرفته و دادگاه نظامی به غیرنظامی تغییر یافته،

های نظامی نیز به وزارت دفاع واگذار شده استخدام کارکنان ارتش و همچنین مدیریت دانشگاه

مراکز بهداشت و درمان ارتش نیز به وزارت بهداشت واگذار گردیده و از سوی دیگر است، 

مجموعه این اقدامات موجب تضعیف ارتش شده و کنشگری فعال سیاسی و اجتماعی این نهاد 

بر  1842واسطه کودتای نظامی نافرجام و تضعیف ارتش بهل توجهی کاهش داده را به میزان قاب

تر باشد، امنیت قول اسپایکمن هرچه یك همسایه ضعیفبهامنیت نظامی ما تأثیر مثبت دارد، 

شود. از دیدگاه رئالیسم تضعیف ارتش ترکیه از شدت تهدیدات احتمالی ملی ما بیشتر تأمین می

تواند به دخالت کاهد. قدرتمند شدن ارتش ترکیه مینظامی ج.ا.ایران می این کشور علیه امنیت

 این کشور و تهدید منافع ملی ج.ا.ایران بیانجامد.



23                                                           ج.ا.ا ینظام یتبر امن 1842 یسطه کودتاوابه یهارتش ترک یفتضع یرتأث

   

گرا ها در خصوص هدف تحقیق، همآوری اطالعات و دادهدست آمده از بزارهای جمعهای بهداده

أثیر مثبت تضعیف ارتش ترکیه پوشانی دارند و تجزیه و تحلیل این اطالعات مبین تهم وبوده 

 باشد.بر امنیت نظامی ج.ا.ایران می 1842واسطه کودتای به
 

 هاو پیشنهاد گیری نتیجه

آخرین وضعیت روز بهمنظور تبیین بهتحقیق حاضر، نتایج با مبنا قرار دادن شایسته است  (4

مورد را  ترکیهش ارتش ترکیه، معاونت اطالعات آجا بر اساس مأموریت ذاتی خود، وضعیت ارت

این ترتیب با توجه به اهمیت موضوع، بخشی از نتایج تحقیق حاضر رصد و پایش قرار داده و به

 روز رسانی گردد.صورت مداوم بهبه در آینده

های حاکم بر تنظیم در تدوین راهبردها و سیاستمعاونت طرح و برنامه ستاد کل ن.م،  (1

نتایج تحقیق حاضر  ،ای جمهوری اسالمی ایرانمنطقههای و همچنین سیاستروابط دو کشور 

های را ملحوظ نظر قرار داده و روابط جمهوری اسالمی ایران با ترکیه و همچنین سیاست

 ای جمهوری اسالمی ایران بر اساس نتایج تحقیق حاضر تدوین گردد.منطقه

وقوع  نگریرهای پیشپارامتالگوها و  ،معاونت اطالعات آجابر اساس نتایج تحقیق حاضر،  (9

گیری های مورد نیاز در خصوص موضعو طرح تبیینرا کودتاهای مشابه در کشورهای همسایه 

 های مشابه تدوین گردد.در قبال وضعیت

 

 منابع
 ارتش ترکیه  1842علت کاوی کودتای ناکام علیشاهی، عبدالرضا،  -مجیدی نژاد، علی -علیبصیری، محمد

 93، ص 4932، بهار 91الملل، سال دهم، شماره فصلنامه مطالعات روابط بین ،علیه حزب عدالت و توسعه

 .21تا 

 مطالعات علوم سیاسی، حقوق و ترکیه در نظامیان قدرت هایبنیان، روزیپ ،پورمهاش -محمدی، علیقیحق ،

 .451تا  414ص ، 4/1، دوره دوم، شماره 4935فقه، زمستان 

  ،4935تیر  12، 2144سال بیست و دوم، شماره  روزنامه ایران، ،ویژه تحوالت ترکیهشهمرادی، نادر. 

 ای ترکیه پس از کودتای معمای امنیت و راهبرد منطقهخیل، مرجان، کوه -ترکاشوند، پوریا -متقی، ابراهیم
 .4935، شماره دهم، اسفند 12، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، نامه دفاع پیاپی 1842جوالی 
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