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ความพยายามก่อรัฐประหารในตุรกีที่ล้มเหลวเมื่อวันที่
15 กรกฎาคมถือเป็นช่วงเวลาที่สำ�คัญในประวัติศาสตร์
ตุรกี ทั้งสังคมตุรกีและโลกได้ประกาศความจริงที่ว่าการ
แทรกแซงการต่อต้านประชาธิปไตยในรัฐบาลนั้นเป็นเรื่อง
ที่ถูกกีดกัน เจ้าหน้าที่ทหารผู้ต้องสงสัยในการวางแผน
และดำ�เนินการต่อต้านรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งควรจะ
ถูกสอบสวนและถูกนำ�ไปสู่กระบวนการยุติธรรม รัฐบาล
ตุรกีมีสิทธิ์ทุกอย่างในการดำ�เนินการกับบุคคลเหล่านี้ภาย
ใต้กฎหมาย
ปฏิบัติการของรัฐบาลประธานาธิบดีแอรโดอานในผลพวง
ของรัฐประหารโดยทันทีทันใดนั้น อย่างไรก็ตาม ก่อให้เกิด
การกวาดล้างครั้งใหญ่แทนการสืบสวนที่เหมาะสม นอก
เหนือไปจากเจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นส่วนหนึ่งใน
รัฐประหาร ทหารหลายพันคนผู้ไม่มีส่วนในรัฐประหาร
พลเรือนหลายหมื่นคนรวมทั้งนักสื่อสารมวลชน, ครูและ
ผู้พิพากษาถูกคุมตัวและจับกุมภายในไม่กี่วันของความ
พยายามก่อรัฐประหาร

Composite: Mahir Zeynelov /Twitter

องค์การนิรโทษกรรมสากลรายงาน1 “หลักฐานที่น่าเชื่อ
ถือ” ของการทารุณกรรมที่รุนแรงของผู้ถูกคุมขังรวม
ถึงการทุบตี การทรมานและการข่มขืน ประธานาธิบดี
แอรโดอานได้ใช้ความล้มเหลวในการก่อรัฐประหารเป็น
เหมือนโอกาสทองเพื่อเร่งการประหัตประหารขบวนการ
ฮิซเมทและการยึดทรัพย์สินส่วนตัวของผู้สนับสนุนฮิซเมท
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เพื่อทำ�ให้ผู้ต่อต้านกฎข้อบังคับต่างๆ ของเขานิ่งเงียบโดยสิ้น
เชิงและปรับโครงสร้างทหารใหม่ทั้งหมด รวมทั้งการเรียนของ
นักเรียนนายร้อยเพื่อให้ทหารอยู่ภายใต้การปกครองของเขา
ในคืนของความพยายามก่อรัฐประหารเขาได้กล่าวว่า “การ
ปฏิวัติครั้งนี้ถือเป็นของขวัญจากพระเจ้าให้กับเราเพราะนี่จะ
เป็นเหตุผลสำ�หรับการชำ�ระล้างกองทัพของเรา”2
ในคืนวันที่ 15 กรกฎาคม หลายชั่วโมงก่อนที่รายละเอียดอัน
ชัดเจนเกี่ยวกับความพยายามก่อรัฐประหารจะปรากฏขึ้น
ประธานาธิบดีแอรโดอานได้พูดทางโทรศัพท์กับซีเอ็นเอ็นตุรก์
(CNN-Turk) ประกาศว่า ฟัตฮุลลอฮฺ กูเลน นักเทศน์ผู้สันโดษ
อายุ 77 ปีอาศัยอยู่ในรัฐเพนซิลวาเนียเป็นผู้บงการรัฐประหาร
เรื่องราวอย่างเป็นทางการถูกเปิดเผยโดยรัฐบาลแอรโดอาน
เกี่ยวกับความล้มเหลวในความพยายามก่อรัฐประหารนั้น
เนื่องจากกลุ่มเจ้าหน้าที่ทหารผู้สนับสนุนกูเลนรู้มาว่าพวกเขา
จะถูกกำ�จัดในการประชุมคณะอัครมนตรีทหารเดือนสิงหาคม
ที่จะถึงและพวกเขาได้ก่อรัฐประหารเพื่อปกป้องตัวเองและได้
ควบคุมรัฐบาล แม้ว่าเรื่องราวนี้ฟังดูน่าสนใจ แต่มันไม่ได้ตั้งอยู่
บนการสอบสวนหรือคำ�พิพากษาของศาล เรื่องราวอย่างเป็น
ทางการนี้ก่อให้เกิดคำ�ถามมากมายที่ไร้คำ�ตอบและกระทั่งทุก
วันนี้รัฐบาลยังไม่สามารถหาหลักฐานที่จะเชื่อมโยงกูเลนกับ
ความพยายามก่อรัฐประหารนี้ได้

ผู้อำ�นวยการสำ�นักข่าวกรองแห่งชาติอเมริกา
เจมส์ แครปเปอร์ได้กล่าวว่า สำ�นักข่าวกรอง
อเมริกาแสดงให้เห็นว่า ไม่มีความเกี่ยวโยง
ระหว่างกูเลนกับความพยายามก่อรัฐประหาร

ผู้อำ�นวยการสำ�นักข่าวกรองแห่งชาติอเมริกา เจมส์ แครป
เปอร์ได้กล่าวว่า ฝ่ายบริการสำ�นักข่าวกรองอเมริกาไม่เห็นหลัก
ฐานความเกี่ยวข้องของกูเลนในความพยายามก่อรัฐประหาร3
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หนังสือต่างๆ ของกูเลนถูกยึดมาเป็นหลักฐาน
ในการกวาดล้างหลังรัฐประหาร

ผู้เชี่ยวชาญอิสระหลายท่านได้แย้งว่า ตามความเป็นจริง
แล้วไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างมากที่เจ้าหน้าที่ที่สนับสนุน
กูเลนจะเป็นแรงผลักดันของความพยายามเช่นนี้
เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ดูเป็นเหตุผลมากกว่าเตรียมขึ้นโดย
ผู้สังเกตการณ์อิสระมีอิทธิพลในหลักการและเหตุผล
มากกว่า ตามคำ�อธิบายของเรื่องนี้ความพยายามมีฐานที่
กว้างมากรวมไปถึงกลุ่มยึดมั่นในหลักการเคมาลลิสต์และ
กลุ่มชาตินิยมใหม่ ประธานาธิบดีแอรโดอานได้คาดหวัง
ความพยายามเช่นนี้และพันธมิตรของเขาได้เคลื่อนไหว
ที่จะตัดกำ�ลังของความพยายามลงและทำ�ให้มันกลาย
เป็นโอกาสสำ�หรับแอรโดอานที่จะออกมาในฐานะวีรบุรุษ
บทบาทของนายพลเมห์เหม็ด ดิชลีน้องชายของชาบาน
ดิชลีรองประธานพรรคอัคในคืนเกิดรัฐประหารพร้อมด้วย
ข้อบ่งชี้อื่นๆ เป็นตัวรองรับความคิดเห็นนี้
เพื่อที่พิสูจน์การกวาดล้างและการยึดอำ�นาจของพวกเขา
รัฐบาลตุรกีกำ�ลังใช้ยุทธวิธีความดึงดูดใจทางอารมณ์,
การให้ข้อมูลข่าวสารที่ผิดๆ และข้อสรุปที่ผิดในทาง
เหตุผล รัฐบาลตุรกีกำ�ลังแสดงภาพและวิดีโอที่น่ากลัว
ของพลเรือนที่ถูกกำ�หนดเป้าหมายโดยทหารเพื่อสร้าง
ความรุนแรงทางอารมณ์ พวกเขาหลีกเลี่ยงการวิจารณ์
การจับกุมเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามกลุ่มเคมาลลิสต์
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การกวาดล้างหลังรัฐประหาร

หรือกลุ่มชาตินิยมใหม่ และข้อมูลปราบปรามออกมาจาก
คำ�ให้การของเจ้าหน้าที่ที่ขัดแย้งกับเรื่องราวอย่างเป็น
ทางการ ยุทธวิธีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ผิดๆ นี้ปล่อยให้ผู้
สนับสนุนฮิซเมทในกองทัพที่ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระทำ�ผิด
แต่เพียงฝ่ายเดียว การรวมกันของการควบคุมสื่อโดย
แอรโดอานและบรรยากาศแห่งความกลัวปล่อยสังคมไว้
กับการเล่าเรื่องของรัฐบาลและการช่วยใส่ไฟขบวนการ
ฮิซเมทโดยรวม ข้อสรุปที่ผิดในทางเหตุผลขยับขยาย
มาจากการกล่าวหาที่ปราศจากการพิสูจน์ความจริงต่อ
ผู้สนับสนุนฮิซเมทในกองทัพที่ถูกกล่าวหาเพื่อการอ้าง
เหตุผลของการกวาดล้างครั้งใหญ่
การกำ�หนดเป้าหมายไปยังบุคลากรที่ไม่ใช่ทหารนับหมื่น
รวมทั้งผู้พิพากษา, นักสื่อสารมวลชนและครูโดยไม่ต้อง
ทำ�การสอบสวนอย่างถูกต้องหรือจัดตั้งกระบวนการ
โดยตรงเป็นตัวอย่างที่คลาสสิคของความผิดโดยสมาคม
ไม่เพียงแค่กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่สนับสนุนขบวน
การฮิซเมทเท่านั้นที่ตกเป็นเหยื่อของกวาดล้างหลัง
รัฐประหาร แต่กลุ่มบุคคลและองค์กรกลุ่มเสรีนิยม,
ชาตินิยม, ชาวเคิร์ด, นิยมฝ่ายซ้ายและอเลวีก็ตกเป็นเป้า
หมายของการกวาดล้างเช่นกัน ตัวหารร่วมในกลุ่มที่มาก
กว่า 110 องค์กรสื่อที่ปิดตัวลงหลังจากรัฐประหารไม่ได้

เกี่ยวพันกับขบวนการฮิซเมทแต่เป็นเสียงอิสระที่จะวิจารณ์
ระบบการบริหารของแอรโดอาน นักข่าวบางส่วนที่ถูกจับกุม
เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นพวกเสรีนิยม, ฝ่ายซ้าย, ผู้นิยมชาว
เคิร์ดหรือชาตินิยม เจ้าหน้าที่ทหารที่ถูกจับกุมบางคนเป็น
ที่รู้จักกันในฐานะกลุ่มยึดมั่นในหลักการเคมาลลิสต์ รัฐบาล
ประกาศเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2016 พักงานชั่วคราวครูชาว
เคิร์ด 11,500 คน สำ�หรับการถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเชื่อมโยง
กับองค์กรก่อการร้าย บรรยากาศแห่งความกลัวถูกทำ�ให้มีอยู่
ตลอดเพื่อจะปกปิดทุกการคัดค้านในระบอบประชาธิปไตย
เนื่องจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเนื่องจากบรรยากาศ
ความกลัวที่ถูกสร้างขึ้นล้อมรอบรัฐประหาร มันอาจไม่เป็นไป
ได้ที่จะเรียนรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรัฐประหารในชั่วขณะหนึ่ง
แต่โดยไม่คำ�นึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนวันที่ 15 กรกฏาคม
การกวาดล้างครั้งใหญ่ในผลที่ตามมาในทันทีของมันมี
การกำ�หนดเป้าหมายส่วนใหญ่ไปที่พลเรือนและปล่อยให้
ครอบครัวนับหมื่นทุกข์ทรมาน ประธานาธิบดีแอรโดอาน
กำ�ลังใช้ความพยายามก่อรัฐประหารเพื่อรวมอำ�นาจทั้งหมด
ให้อยู่ในมือและตำ�แหน่งของเขาเอง ในฐานะผู้กอบกู้ชาติ
ตุรกีคนใหม่เหมือนเป็นอาตาเติร์ก4ของศตวรรษที่ 21 ตามที่
นิวยอร์กไทม์สรายงาน
ปฏิกิริยาโต้ตอบของโลกกับความล้มเหลวในความพยายาม
ก่อรัฐประหารทำ�ให้ประธานาธิบดีแอรโดอานผิดหวัง ในขณะ
ที่แสดงความเป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียวกันกับรัฐบาลตุรกีในความ
พยายามที่จะระบุและดำ�เนินคดีผู้วางแผนรัฐประหาร, ผู้นำ�
โลกและองค์กรดูแลสิทธิมนุษยชนวิพากษ์วิจารณ์การกำ�หนด
เป้าหมายในการกวาดล้างใหญ่ของรัฐบาลไปที่พลเรือน ใน
ขณะที่การวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้มีคุณค่าที่จะช่วยคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในตุรกี มันไม่เพียง
พอที่จะหยุดรัฐบาลแอรโดอานจากการมุ่งเป้าหมายไปที่ภาค
ประชาสังคม การยุติสถานการณ์ฉุกเฉินและการจัดตั้งหลัก
บังคับแห่งกฎหมาย, เงื่อนไขในการคุมขังอย่างมีมนุษยธรรม
และการเข้าถึงการเป็นตัวแทนที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นความ
หวังเดียวสำ�หรับผู้ตกเป็นเหยื่อของการกวาดล้างครั้งใหญ่

โรงเรียนมัธยมยามานลารในจังหวัดอิซมิรเป็นหนึ่งในโรงเรียน 1,284 โรง
เรียนที่ได้รับการก่อตั้งโดยผู้เข้าร่วมฮิซเมทและโดนยึดโดยรัฐบาลหลังจาก
รัฐประหาร กลุ่มชนหัวรุนแรงได้เข้าทำ�ลายป้ายโรงเรียนหลังจากผู้บริหาร
ถูกกำ�หนดโดยรัฐบาล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ Middle East เป็นหนึ่งใน 35 โรงพยาบาลที่ถูก
ก่อตั้งโดยผู้เข้าร่วมในฮิซเมทและถูกปิดลงหลังรัฐประหาร
7

ทหารตุรกีปิดเส้นทางจราจรหนึ่งเส้นทางบนสะพานบอสฟอรัสเวลาประมาณสี่ทุ่ม
Photo: Reuters-Stringer

ความพยายามก่อรัฐประหารและ
การกวาดล้างหลังรัฐประหาร
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม กลุ่มของเจ้าหน้าที่
และทหารตุรกีภายใต้การบัญชาการของพวกเขาได้
พยายามก่อรัฐประหาร จุดหมายหลักของพวกเขา
อยู่ที่กรุงอังการาและนครอิสตันบูล การเข้าควบคุม
สะพานเชื่อมสองทวีปของอิสตันบูล, สนามบิน,
รัฐสภาตุรกีและสถานีตำ�รวจบางแห่ง ความพยายาม
ก่อรัฐประหารของพวกเขาถ้าไม่ขาดการวางแผนที่ดี
และปฏิบัติการที่แย่ก็เป็นการวางแผนของกลุ่มที่ใหญ่
มากกว่าและบางกลุ่มได้ทอดทิ้งกลุ่มที่ทำ�หน้าที่ใน
ช่วงต้น ปล่อยให้ปฏิบัติการในเวลาต่อมาไม่สมบูรณ์
และไม่มีประสิทธิผลตามที่ตั้งเป้าไว้ แม้จะมีการเรียก
ร้องของรัฐบาลว่ากลุ่มหัวรุนแรงชายขอบภายใน
กองทัพเป็นผู้เตรียมการความพยายามนี้ มากกว่าหนึ่ง
ในสามของนายพลและทหารหลายพันคนถูกจับกุม
ความเฉื่อยชาของกลุ่มทหารที่ใหญ่กว่าเป็นเวลาหลาย
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ชั่วโมงเปิดช่องโหว่ให้ตำ�รวจและพลเรือนปะทะกับกอง
ทหารที่ก่อรัฐประหาร
ตามแหล่งข้อมูลของรัฐบาล ทหาร 5 นาย, เจ้าหน้าที่
ตำ�รวจ 62 นายและพลเรือน 173 ถูกสังหาร ประชาชน
มากกว่า 1,500 คนได้รับบาดเจ็บ ตามรายงานขององค์การ
นิรโทษกรรมสากล ในตุรกีมีประชาชนอย่างน้อย 208 คน
เสียชีวิตและมากกว่า 1,400 คนได้รับบาดเจ็บในคืนของ
การรัฐประหาร ในจำ�นวนของผู้เสียชีวิต 24 คนถูกเรียก
ว่า ‘ผู้วางแผนรัฐประหาร’ โดยเจ้าหน้าที่และบางคนถูกรุม
ประชาทัณฑ์ขณะที่พวกเขาพยายามที่จะยอมมอบตัว
รัฐบาลได้กล่าวโทษว่า รัฐประหารเกิดจาก ‘แพะรับบาป
โดยปริยาย’ ฟัตฮุลลอฮฺ กูเลน นักเทศน์ปลดเกษียณผู้อาศัย
อยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมในเมืองเซลเลอร์สเบิร์ก

ตามรายงานขององค์การนิรโทษ
กรรมสากล ในตุรกีมีประชาชนอย่าง
น้อย 208 คนเสียชีวิตและมากกว่า
1,400 คนได้รับบาดเจ็บในคืนของ
การรัฐประหาร ในจำ�นวนของผู้เสีย
ชีวิต 24 คนถูกเรียกว่า ‘ผู้วางแผน
รัฐประหาร’ โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำ�นาจ
ทหารโดนรุมประชาทัณฑ์ขณะที่พวก
เขาพยายามยอมจำ�นนในเช้าวันจันทร์
ที่ 16 กรกฎาคม
Photo: Getty Images

รัฐเพนซิลเวเนียตั้งแต่ปี 1999 รัฐมนตรีในรัฐบาลบางคนกล่าว
อ้างว่า คณะบริหารของอเมริกาได้สนับสนุนความพยายามก่อ
รัฐประหารที่ไม่สำ�เร็จนี้เพื่อโค่นล้มอำ�นาจแอรโดอานผ่านทาง
ขบวนการกูเลน
ดร. เฮนรี่ บาร์คี แห่งสถาบันวิลสันผู้ซึ่งอยู่ในอิสตันบูลสำ�หรับการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการในเวลานั้น ได้รับการขนานชื่อว่าเป็นคนของ
ซีไอเอที่กำ�กับดูแลการทำ�รัฐประหาร นายพลจอห์นเอฟแคมป์เบล
อดีตผู้บัญชาการทหารสหรัฐฯประจำ�กองกำ�ลังนานาชาติที่รวมตัว
กันเพื่อช่วยเหลือด้านความมั่นคงยังถูกกล่าวหาโดยหนังสือพิมพ์ 5
ที่สนับสนุนแอรโดอานในการเป็นผู้เตรียมการรัฐประหาร
สัญญาณสาธารณะในการพยายามทำ�รัฐประหารปรากฏออกเวลา
ประมาณ 20.00 น. เมื่อหน่วยทหารเริ่มที่จะเปลี่ยนเส้นทางจราจร
จากสะพานบอสฟอรัสในอิสตันบูล เวลาประมาณ 22.00 น. หนึ่ง
เส้นทางจราจรบนสะพานบอสฟอรัสถูกปิดล้อมเป็นการเคลื่อนไหว
ที่ไม่เคยเกิดมาก่อนและไม่สามารถอธิบายได้โดยผู้ถูกกล่าวหาว่าก่อ
รัฐประหาร
การปฏิบัติการของความพยายามก่อรัฐประหารนั้นไร้ประสิทธิภาพ
ในรูปแบบที่ทำ�ให้ปฏิกิริยาของประชาชนรุนแรงขึ้น

• การดำ�เนินการที่เกิดขึ้นนั้นแตกต่างจากรัฐประหาร
ก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิง ในรัฐประหารก่อนหน้านี้เมื่อ
ปี 1960 ปี 1971 และปี 1980 ผู้นำ�ทางการเมืองถูก
จับกุมเป็นอันดับแรก, ทีวีและสถานีวิทยุถูกเข้าจับกุม
เป็นอันดับต่อมา, ผู้นำ�ทางการเมืองถูกทำ�ให้อับอาย
และรัฐประหารถูกจัดเตรียมในขณะที่คนส่วนใหญ่
กำ�ลังนอนหลับ ผู้ก่อรัฐประหารก่อนหน้านี้เอาใจใส่ที่
จะหลีกเลี่ยงการสูญเสียพลเรือน
• ในความพยายามก่อรัฐประหารวันที่ 15 กรกฎาคม
ทั้งแอรโดอานและยึลดึรึมไม่ถูกจับกุมตัว ทีวี/
วิทยุที่สนับสนุนแอรโดอานถูกทิ้งให้อยู่ตามลำ�พัง
รัฐประหารเริ่มต้นในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเป็นเวลาที่
คนส่วนใหญ่ยังไม่นอน อาคารรัฐสภาถูกทิ้งระเบิด
และพลเรือนถูกสังหาร เหล่านี้เป็นการกระทำ�ที่ไม่
ได้ช่วยทำ�รัฐประหาร แต่ซ้ำ�เติมปฏิกิริยาโต้ตอบของ
ประชาชน
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ลำ�ดับเหตุการณ์รัฐประหาร

1pm
เจ้าหน้าที่กองทัพอากาศคนหนึ่งรายงานสำ�นักข่าวกรองแห่งชาติตุรกี(MIT)ถึงความ
พยายามก่อรัฐประหาร ภายหลังเขาถูกไล่ออกจากกองทัพ

4pm

MIT รายงานผู้บัญชาการทหารสูงสุด แต่ ไม่ได้รายงานหรือคุ้มกันประธานาธิบดี
แอรโดอานหรือนายกรัฐมนตรียึลดึรึม

6pm
หัวหน้า MIT ฮาคัน ฟิดันได้เข้าพบผู้บัญชาการทหารสูงสุด ฮุลุซี อาคัร ภายหลังถูกเปิด
เผยว่าฟิดันได้ประชุมกับอาคัรจนกระทั่ง 22:00 น. ที่ศูนย์สำ�หรับพนักงานทั่วไป ขณะที่
รัฐประหารดำ�เนินต่อไปอย่างราบรื่น

8:00pm

กองทหารเริ่มปิดถนนที่เข้าไปสู่ สะพานบอสฟอรัส

8:00pm
ประธานาธิบดีแอรโดอานรับทราบเกี่ยวกับรัฐประหารจากพี่เขยที่โทรหาเขา

10:00pm
ทหารและรถถังปิดเส้นทางจราจรหนึ่งเส้นทางบนสะพานบอสฟอรัส

11:05pm

11:30pm

สำ�นักข่าวอนาโดลูของรัฐบาล (AA) ประกาศว่า ผู้บัญชาการทหารสูงสุดถูกจับเป็นตัว
ประกันแล้ว

12:01am
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นายกรัฐมนตรียึลดึรึมประกาศว่า รัฐประหารเกิดจากการดำ�เนินการของพวกทุจริตภายใน
กองทัพ

ตามรายงานของ(สำ�นักข่าวอนาโตเลียน) แอรโดอานได้ออกจากสถานที่พักผ่อนที่เขามาพักแล้ว

12:13am
แถลงการณ์ถูกอ่านในนามของผู้วางแผนรัฐประหาร
ทางช่องแทแรแท (TRT) ของรัฐบาล

12:26am

แอรโดอานปรากฏตัวทางช่องซีเอ็นเอ็นตุรก์ (CNN Turk) กล่าวประณามกูเลนสำ�หรับการก่อรัฐประหาร
หลังจากผ่านไป 4.5 ชั่วโมงนับจากที่เขาได้สนทนาทางโทรศัพท์กับพี่เขยของเขา
และได้เรียกร้องให้ประชาชนออกมาบนท้องถนน
บัญชาการ กองทัพภาคที่ 1 นายพลอุมิท ดุนดาร แสดงความจงรักภักดีต่อแอรโดอานและ แถลงการณ์ว่า
ความพยายามก่อรัฐประหารเป็นการดำ�เนินงานของกลุ่มหัวรุนแรงชายขอบภายในกองทัพ

12:52am

2:42am
อาคารรัฐสภาโดนวางระเบิด

ผู้วางแผนรัฐประหารออกคำ�สั่งจากสถานที่ทำ�การของแม่ทัพ

03:10am

03:20am

เครื่องบินของแอรโดอานลงจอดที่สนามบินอาตาเติร์กในอิสตันบูล
หลังจากนั้นเขาได้จัดการแถลงข่าวผู้สื่อข่าว

08:30am
นายพลอาคัร ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้รับการปล่อยตัว

1:35pm

หัวหน้าสำ�นักข่าวกรองแห่งชาติตุรกี(MIT)แถลงการณ์การยุติรัฐประหาร

การกวาดล้างใหญ่เริ่มต้นด้วยการไล่
ผู้พิพากษาและอัยการออกจากงาน

2745 คน

25 ชั่วโมง 55 นาที

2:55pm

?
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ตัวเลขของการกวาดล้างใหญ่
180
สื่อต่างๆ
ถูกปิด

นักสื่อสารมวลชน
ถูกจับกุม

5,266

1,254

เจ้าหน้าที่ทหาร
ถูกจับกุม

องค์กรไม่แสวงหากำ�ไร
ถูกปิด

5,070

2,084

นักวิชาการ

12

120

ถูกไล่ออก

โรงเรียนและหอพัก
ถูกปิด

ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2016

3,531

159

ผู้พิพากษาและ
อัยการ
ถูกไล่ออก

นายพล
ระดับสูง
ถูกไล่ออก

50,979

27,239

คนถูกควบคุมตัว

คนถูกจับกุม

104,914 คนถูกกวาดล้าง
ข้อมูลของวันที่ 5 ตุลาคม 2016

แหล่งที่มา: www.turkeypurge.com และการรายงานของกองทัพตุรกีประจำ�เดือนกรกฎาคม 2016
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อะห์เหม็ด ทูราน อัลคาน - คอลัมนิสต์
อาลี บูลัช - คอลัมนิสต์
Composite: Mahir Zeynelov /Twitter

ชาฮิน อัลพาย - คอลัมนิสต์

การกวาดล้าง
หลังรัฐประหาร

ปฏิบัติการของรัฐบาลตุรกีหลังความพยายามก่อรัฐประหาร
ที่ล้มเหลวส่งผลให้เกิดการลงโทษหมู่โดยปราศจาก
กระบวนการยุติธรรมบนพื้นฐานของความผิดจากความ
สัมพันธ์กับผู้กระทำ�ผิด ตามคำ�พูดของเดวิด ฟิลลิปแห่ง
สถาบันเพื่อการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนมหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย หลังจากความล้มเหลวในความพยายามก่อ
รัฐประหาร “สตาลินภายใน” ประธานาธิบดีแอรโดอานได้รับ
การปลดปล่อยออกมา “เปลี่ยนประเทศตุรกีเป็นค่ายกักกัน
กูลัก(Gulag)”6
รัฐบาลได้มีการสั่งปิดหนังสือพิมพ์ 131 ฉบับ, สำ�นักข่าว,
สำ�นักพิมพ์, โทรทัศน์และสถานีวิทยุ7 นอกจากนี้ภายในไม่
กี่วันรัฐบาลได้กวาดล้าง 104,676 คน, ควบคุมตัว 44,206
คน, จับกุม 24,118 คน, จับกุมนักสื่อสารมวลชน 49 คน,
ปิดโรงเรียน 1,284 แห่ง, หอพักและมหาวิทยาลัย 15 แห่ง,
สมาคมและมูลนิธิ1,254 แห่ง และโรงพยาบาล 35 แห่ง8
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นักสื่อสารมวลชนผู้ช่ำ�ชองจากทุกภาคส่วนของสังคมถูกจับกุมระหว่างการกวาดล้างหลังรัฐประหาร
เช่นเดียวกับ แม่บ้าน, ผู้สูงอายุ, คนพิการ, ครู, พ่อครัว, คนขับรถบรรทุก, พยาบาลและอื่น ๆ
Photo: turkeypurge.com

สถาบันในสังกัดของฮิซเมทถูกโจมตีโดยกลุ่มผู้ประท้วงที่
โกรธกริ้วซึ่งตะโกนคำ�ขวัญสนับสนุนประธานาธิบดี
แอรโดอานและข่มขู่ต่อต้านผู้สนับสนุนฟัตฮุลลอฮฺ กูเลน
และฮิซเมท9

มูนิพ แอรมิช รองประธานสมาคมทนายความร่วมสมัย เมืองอันทัลเลีย ถูกควบคุมตัวไว้ขณะที่
ตำ�รวจบุกเข้าไปในสำ�นักงานของเขา เนื่องจากการบุกเข้าไปยังสำ�นักงานกฎหมายและการควบคุม
ตัวทนายความ ทำ�ให้เหยื่อของการกวาดล้างใหญ่ไม่สามารถหาทนายความเพื่อเป็นตัวแทนของพวก
เขา10

เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายบาง
ส่วนของการกวาดล้าง
หลังรัฐประหาร

อรฮัน เคมาล เจนกิซ - นักกฏหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน

ตัวอย่างของการกวาดล้างอันไร้สาระ
• Y.A. - นักการภารโรงในศูนย์อำ�นวยการ กรมการศาสนา
เมืองบาลึกเคซีร

• Y.E.K., นักเต้นในกระทรวงวัฒนธรรมและการท่อง
เที่ยว เมืองอิซมิร

• C.A. - สัตวแพทย์ประจำ�กระทรวงอาหารและปศุสัตว์
เมืองอือดึร

• A.D., นักโบราณคดีในกระทรวงวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว เมืองอันทัลเลีย

• N.D. - คนงานเหมืองในกระทรวงพลังงาน
เมืองซอนกุลดัค

• T.T., คนขับรถบรรทุกในบริษัทถ่านหินตุรกี
เมืองชานัคคาเล

• S.D. - ผู้ดูแลคลังสินค้าในองค์การจัดการภัยพิบัติ
เมืองอันทัลเลีย

• H.G., ช่างเครื่องรถบรรทุกในบริษัทถ่านหินตุรกี
ในเมืองคุทะห์ยา

• F.H.E.- นางพยาบาลผดุงครรภ์ในกระทรวงสุขภาพ
เมืองอึซพารทา

• M.Ç., พ่อครัวในสำ�นักนายกรัฐมนตรี เมืองอังการ่า
แหล่งข่าว: หนังสือพิมพ์ของทางการตุรกี / www.resmigazete.gov.tr

15

สภาพการคุมขัง
และการทรมานอย่าง
ไร้มนุษยธรรม

การล่วงละเมิดทางกายภาพ
และทางวาจานอกศูนย์กักกัน

การละเมิดสิทธิ
ในการเดินทาง

การละเมิดสิทธิ
ในการพักอาศัย

การละเมิดครอบครัว

การละเมิดสิทธิ
ในทรัพย์สินส่วนตัว

การปฏิเสธสิทธิในการใช้
ตัวแทนทางกฎหมาย
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การละเมิด
สิทธิ
มนุษยชน

การปฏิเสธการจ้างงาน
ตามกฎหมาย

การหมิ่นประมาท
การทำ�ให้เสียเกียรติ
และการใส่ร้ายป้ายสี

การปฏิเสธสิทธิใน
กระบวนการทางกฎหมาย

ประเภทต่างๆ ของ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน

ชนิดและความรุนแรงของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในระหว่างการกวาดล้างใหญ่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเภทและ
ตัวอย่างของการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังต่อไปนี้:
1. สภาพการคุมขังและการทรมานอย่างไร้มนุษยธรรม: ปฏิเสธการให้ยา, การรักษาทางการแพทย์, อาหาร, และการ
เข้าถึงสุขอนามัยส่วนบุคคล จับกลุ่มผู้ถูกคุมขังจำ�นวนมากให้อยู่ด้วยกันในพื้นที่ขนาดเล็ก จากรายงานที่เชื่อถือได้มีการ
ทรมาน รวมทั้งการเฆี่ยนตีและข่มขืน
2. การล่วงละเมิดทางกายภาพและทางวาจานอกศูนย์กักกัน
3. การละเมิดสิทธิในการเดินทาง: การยกเลิกหนังสือเดินทาง
4. การปฏิเสธการจ้างงานตามกฎหมาย: พนักงานของรัฐถูกเลิกจ้างโดยไม่ต้องสอบสวนและพวกเขาถูกปฏิเสธตำ�แหน่ง
ในหน่วยงานราชการอื่นๆ บริษัทเอกชนที่เสนอการจ้างงานให้กับบุคคลดังกล่าวถูกเฝ้าระวังและขมขู่ ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูและผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ เช่น แพทย์และนักวิชาการถูกยกเลิก ประกาศนียบัตรจากโรงเรียนของผู้เชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพถูกทำ�ให้เป็นโมฆะ
5. การหมิ่นประมาท การทำ�ให้เสียเกียรติ และคำ�พูดให้ร้าย: การรณรงค์ใส่ร้ายกับมูลนิธิ บริษัท และบุคคลโดย
ประธานาธิบดีแอรโดอานและเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ ยังคงดำ�เนินต่อในสื่อที่สนับสนุนแอรโดอานและเวทีอื่นๆ ตำ�รวจไม่
แยแสกับการทำ�ร้ายร่างกายและการรังควานสาธารณชน
6. การปฏิเสธสิทธิในกระบวนการทางกฎหมาย: ข้อกำ�หนดของกระบวนการตามข้อกฎหมายตุรกีถูกละเมิดในระหว่าง
การดำ�เนินคดีของผู้สนับสนุนฮิซเมท
7. การปฏิเสธสิทธิที่จะมีกฎหมายป้องกัน: ทนายความที่ยอมรับที่จะปกป้องผู้สนับสนุนฮิซเมทจะถูกข่มขู่, ถูกควบคุมตัว
และถูกจับกุมเสมอ สำ�นักงานของพวกเขาจะถูกเข้าตรวจค้น.
8. การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินส่วนตัว: ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้สนับสนุนฮิซเมทถูกนำ�ออกไปผ่านกลไกหลายอย่างเช่น
การแต่งตั้งผู้จัดการทรัพย์สิน, การยึดและขายให้กับบุคคลที่สามโดยปราศจากการยินยอมของเจ้าของ.
9. การละเมิดครอบครัว: สมาชิกในครอบครัวของบุคคลที่เป็นที่ต้องการ รวมทั้งภรรยา, มารดาและบิดาจะถูกคุมขังและ
บางครั้งถูกจับกุม เด็กถูกข่มขวัญ ผู้ปกครองถูกข่มเหงด้วยการนำ�ลูกๆ ของพวกเขาไปอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำ�พร้าของ
รัฐบาลแม้จะมีญาติอยู่ก็ตาม
10. การละเมิดสิทธิในการพักอาศัย: อาคารอพาร์ทเมนท์ทที่พักของราชการกดดันขับไล่ให้ผู้สนับสนุนฮิซเมทย้ายออก
11. การละเมิดสิทธิในการได้รับข้อมูล: ถูกปฏิเสธในการให้ข้อมูลกับสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ เกี่ยวกับบุคคลที่ถูก
ควบคุมตัวหรือถูกจับกุม
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เหยื่อและปฏิกิริยา
โต้ตอบจากโลก
ผู้สนับสนุนฮิซเมทได้เป็นจุดหมายหลักของการกวาดล้างหลัง
รัฐประหาร อย่างไรก็ตาม การกวาดล้างไม่ได้จำ�กัดอยู่แค่พวกเขา
กลุ่มเคมาลลิสต์, กลุ่มอเลวี่,11 กลุ่มเสรีนิยม, ชาวเคิร์ดและกลุ่มอื่นๆที่
ไม่ได้เป็นผู้จงรักภักดีต่อแอรโดอานก็เป็นเป้าหมายด้วยเช่นกัน
อามีน โชลาชาน คอลัมนิสต์ที่มีชื่อเสียงประจำ�หนังสือพิมพ์รายวัน
โซซจุ (Sozcu) บันทึกว่า ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ทหารที่ถูกควบคุมตัว
และจับกุมนั้นมีเคมาลลิสต์ผู้ซึ่งเขารู้จักเป็นการส่วนตัว12
สโลแกน-กลุ่มตะโกนถูกพบในเพื่อนบ้านที่ส่วนใหญ่เป็นอเลวี13่ และ
หนังสือพิมพ์ที่สนับสนุนแอรโดอานอ้างว่าบีบีซีได้พยายามที่จะ
กระตุ้นกลุ่มอเลวี่ให้ต่อต้านรัฐบาลหลังจากความล้มเหลวของความ
พยายามก่อรัฐประหาร14 การกำ�จัดอเลวี่ สมาชิกของตุลาการก่อนวัน
ที่กำ�หนด15 และในผลพวงของรัฐประหารได้รับการรายงานจากสื่อ
เมื่อวันที่ 8 กันยายน รัฐบาลตุรกีให้พักงานครูชาวเคิร์ด 11,500 คน
เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับองค์กรก่อการร้าย16 สื่อ,
นักสื่อสารมวลชนและพนักงานของรัฐได้รับผลกระทบเช่นกัน รูปใน
หน้าถัดไปแสดงให้เห็นกลุ่มที่กำ�ลังตกเป็นเหยื่อ
สื่อต่างๆ - มากกว่า 120 สื่อถูกปิดตัวลง นิวยอร์กไทม์สเปรียบการ
ปราบปรามนักข่าวและสื่อต่างๆ อย่างรุนแรงกับ “การออกหมาย
เรียกจับกุมนักสื่อสารมวลชนอนุรักษ์นิยม, การปิดสถานีโทรทัศน์
และวิทยุ และการตรวจสอบหลายสิบข่าวที่เกี่ยวโยงกับเว็บไซต์ของ
ประธานาธิบดีโอบามา”
สื่อที่ถูกปิดตัวลงนั้น รวมไปถึงช่องโทรทัศน์และวิทยุ, หนังสือพิมพ์,
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นิตยสาร นีน่า โอคนีอาโนว่า, ผู้ประสานงานโปรแกรมยุโรปและเอเซีย
กลางสำ�หรับคณะกรรมการเพื่อคุ้มครองนักสื่อสารมวลชนกล่าวใน
แถลงการณ์ว่า “ความชุลมุนวุ่นวายในวงสื่อมวลชนมากมายขนาดนี้
น่าตกใจมาก”
นักสื่อสารมวลชน - นักสื่อสารมวลชนและสื่อต่างๆเป็นกลุ่มเป้า
หมายแรกของการปราบปรามอย่างรุนแรงหลังรัฐประหาร อ้างถึงนัก
สื่อสารมวลชนที่ถูกจับ คอลัมนิสต์ของฮัฟฟิงตันโพสต์(Huffington
Post)และอดีตคอลัมนิสต์ของทูเดย์ซามาน(Today’s Zaman)
มาฮีร เซยนาโลฟ ผู้ซึ่งตัวเขาเองถูกเนรเทศจากตุรกีแต่แรกแล้วโดย
แอรโดอาน เขาได้กล่าวว่า “นักสื่อสารมวลชนเหล่านี้มีความหลาก
หลาย - หนุ่ม, ผู้สูงอายุ, นักอนุรักษ์นิยม, นักนิยมฝ่ายซ้าย, นัก
ประพันธ์, นักเศรษฐศาสตร์, ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทหาร นี้เป็น
ตัวแสดงให้เห็นความหลากหลายของนักสื่อสารมวลชนที่ถูกขังอยู่
ในคุกและได้รับการพิสูจน์ว่าความหลากหลายอันไม่จำ�กัดสังคมตุรกี
กำ�ลังถูกทำ�ให้เงียบ”. 17
ในจำ�นวนนักสื่อสารมวลชนที่ถูกจับกุมมี นาซลึ อึลึจัค นักสื่อสาร
มวลชนผู้ช่ำ�ชองวัย 72 ปีและยังเป็นอดีตสมาชิกรัฐสภา เธอถูกกล่าว
หาว่า “เป็นสมาชิกกลุ่มก่อการร้าย” ตามรายงานของสำ�นักข่าว
อนาโดลูของรัฐบาล18
อีกเหตุการณ์หนึ่ง เจ้าหน้าที่ตุรกีควบคุมตัวภรรยาของนักข่าวตุรกี
บูแลนท์ โครุจุ ผู้เคยวิจารณ์รัฐบาล ตามรายงานของเว็บไซต์ข่าวนาที
ตุรกี (Turkish Minute) “ในเวลาอันสั้นสถานการณ์ของโครุจุก้าว
กระโดดเข้าสู่การอภิปรายระดับชาติในสื่อสังคมออนไลน์ ร่วมกับนัก
เคลื่อนไหวและนักข่าววิจารณ์รัฐบาลอย่างดุเด็ดเผ็ดร้อนสำ�หรับการ
เลียนแบบกลยุทธ์มาเฟียในรัฐที่ควรจะถูกปกครองโดยกฎหมาย”19

กลุ่มนิยม
ฝ่ายซ้าย

กลุ่มเสรีนิยม

นักสื่อสาร
มวลชนและสื่อ
ผู้สนับสนุน
ฮิซเมท

เหยื่อของการกวาดล้าง
หลังรัฐประหาร

กลุ่มอเลวี

เคมาลลิสต์

กลุ่มชาตินิยม
ชาวเคิร์ด
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บีทริซ ยูเบอโร่ (Beatriz Yubero) นักเรียนและนักข่าวชาว
สเปนได้ถูกเนรเทศออกจากประเทศตุรกีเช่นกัน เธอถูกนำ�
ตัวเข้าห้องขังเนื่องจากการทวิตเกี่ยวกับประธานาธิบดีเรเจป
ทายยิป แอรโดอาน ในระหว่างการควบคุมตัว เธอ “ถูกตัด
สิทธิ์ในการได้รับอาหารและน้ำ�, ถูกปฏิเสธการได้รับบริการ
ทางการแพทย์และสิทธิ์ในการติดต่อกับครอบครัวของเธอ
และทนายความ”20
หลังรัฐประหารมีการปราบปรามนักสื่อสารมวลชนอย่าง
รุนแรงและสื่อต่างๆ เป็นเพียงความต่อเนื่องของบันทึกการ
ติดตามที่น่ากลัวให้กับประธานาธิบดีแอรโดอานเนื่องจาก
การห้ามไม่ให้แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อ
ชนิดของมาตรการในการต่อต้านนักสื่อสารมวลชนอิสระ
ประกอบด้วย การฟ้องคดีอาญา, การยกเลิกบัตรสื่อมวลชน
สีเหลือง, การรณรงค์การใส่ร้ายสื่อมวลชน, บัญชีดำ�นัก
สื่อสารมวลชนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลและค่า
ปรับลงโทษ (punitive fines) เจ้าของสื่อต่างๆ ที่วิพากษ์
วิจารณ์
ผู้พิพากษาและอัยการ ผู้พิพากษาและอัยการจำ�นวน
3,465 คนถูกไล่ออกจากตำ�แหน่งและกว่า 2,000 คนถูก
จับกุมในทันทีหลังรัฐประหาร เดอะนิวยอร์กไทม์เปรียบ
เทียบเหตุการณ์นี้กับการพักงานผู้พิพากษาประจำ�รัฐ
แคลิฟอร์เนีย, เท็กซัส, นิวยอร์ก, และจอร์เจีย สมาชิก
ตุลาการที่ถูกจับกุมนั้นรวมถึงสองสมาชิกของศาล
รัฐธรรมนูญของประเทศเทียบเท่าศาลสูงของสหรัฐอเมริกา
นางสาวเนซิเบ โอแซร เป็นสมาชิกของสภาสูงของผู้
พิพากษาและอัยการ (HSYK) ที่ถูกปลดออกจากตำ�แหน่ง
และถูกจำ�คุก เธอเริ่มอดอาหารประท้วงหลังจากที่ถูกย้าย
เข้าไปอยู่ในที่คุมขังเดี่ยว บัญชีทวิตเตอร์สนับสนุนพรรค
อัคที่มีชื่อเสียงสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ถูกกล่าวหาว่า
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สนับสนุนกูเลนทั้งหมดไปที่คุมขังเดี่ยวเพื่อที่มันจะได้ง่ายต่อ
การเพ่งเล็งในกรณีที่มีการจลาจลในเรือนจำ� รัฐบาลเริ่มการ
จ้างงานผู้พิพากษาใหม่ในทันที ผู้ที่เป็นไปได้ว่าเป็นผู้ที่จงรัก
ภักดีต่อพรรคโดยปราศจากการฝึกอบรมที่เพียงพอ
ครูและโรงเรียน ครูโรงเรียนเอกชน 21,000 คนไม่เพียงแต่
ถูกพักงานแต่ยังถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการสอน ในคลื่น
การกวาดล้างที่ต่างกัน รัฐบาลไล่ครูชาวเคิร์ด 11,000 คน
เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์กับเพคาคา(PKK)
รัฐบาลได้ปิดสถาบันการศึกษา 2,099 แห่ง รวมไปถึงหลาย
ร้อยโรงเรียน(อนุบาลถึงมัธยม)และมหาวิทยาลัย ตาม
รายงานของสื่อ เด็กนักเรียน 138,000 คนต้องย้ายไป
ต่างโรงเรียนและบางครั้งถูกรังแกเนื่องจากถูกย้ายมาจาก
โรงเรียนที่มีการเชื่อมโยงกับขบวนการฮิซเมท
นักวิชาการ - รัฐบาลบังคับให้คณบดีทั้งหมดจากทุก
มหาวิทยาลัยตุรกี 1,500 คน ลาออกโดยไม่มีการสอบสวน
หรือข้อบ่งชี้ว่าพวกเขาจะได้กลับมาทำ�งานของพวกเขาใน
ภายหลัง ในขณะที่นักวิชาการบางคนถูกบังคับให้ลาออก
โดยยึดเอาการถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับฮิซเมทของ
พวกเขาเป็นหลัก นักวิชาการคนอื่นๆ ที่ได้ลงนามการร้อง
เรียนในการประท้วงการปราบปรามเพคาคา(PKK) อย่าง
รุนแรงของกองกำ�ลังแห่งความมั่นคง ซึ่งเกิดการสูญเสีย
พลเรือนจำ�นวนมากก็ถูกพักงานด้วยเช่นเดียวกัน
เจ้าของธุรกิจ เจ้าของธุรกิจหลายร้อยรายตกเป็นเป้าหมาย
ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การตรวจสอบที่ไม่เป็นธรรม, ค่าปรับ
ลงโทษ, การบังคับแต่งตั้ง “ผู้จัดการดูแลทรัพย์สิน” เพื่อ
ดำ�เนินกิจการบริษัทของพวกเขาและการยึดธุรกิจทั้งหมด
นักธุรกิจนามว่า อาคึน อีเพก เมื่อเขาหลบหนีออกนอก
ประเทศเขาได้สูญเสีย 18 บริษัทที่มีมูลค่าหลายพันล้าน
ดอลลาร์ ในช่วงที่เขาไม่อยู่แม่ของเขาถูกกลั่นแกล้งเมื่อ
บริษัทรักษาความปลอดภัยใหม่ที่ได้รับมอบหมายให้มา
ดูแลบ้านพักของเธอปฏิเสธไม่ให้เธอเข้าบ้าน สมาชิกของ
ครอบครัวโบยดัก ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทผลิตเฟอร์นิเจอร์
ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไคเซรีที่ถูกตัดสินจำ�คุกเนื่องจาก
การบริจาคการกุศลให้กับองค์กรเอกชนของขบวนการ
ฮิซเมท มุสตาฟา โทแรร นักธุรกิจผู้ทนทุกข์ทรมานจากโรค
เบาหวานเสียชีวิตอยู่ในสถานกักกันเมื่อเขาถูกปฏิเสธการได้
รับบริการทางการแพทย์ที่เหมาะสม

นักสื่อสารมวลชนเสรีประชาธิปไตยผู้
ช่ำ�ชอง นาซลึ อึลึจัค วัย 72 ปีถูกจัมกุม

เจ้าหน้าที่ทหารรวมทั้ง เลเวนท์ ตุรคาน
นายทหารคนสนิทของผู้บัญชาการทหาร
สูงสุดแสดงร่องรอยของการถูกทรมาน

ตำ�รวจจับกุมภรรยาของนักสื่อสารมวลชน
บูแลนท์ โครุจุ และข่มขู่ลูกๆของเขาเพื่อ
บังคับให้เขาเข้ามอบตัวกับตำ�รวจ

ตำ�รวจควบคุมตัว ยายดูดู ชาคึร วัย 86
ปี มารดาของมูฮัมหมัด ชาคึร ทนายความ
เพื่อบังคับให้เขายอมจำ�นนกับตำ�รวจ

คุณครูโกคฮัน อาชึคโคลลุ เสียชีวิตใน
สถานที่กักขังเนื่องจากถูกปฏิเสธการได้
รับบริการทางการแพทย์รักษาโรคเบา
หวานของเขา

การหมิ่นประมาทกูเลนในการชุมนุมซึ่งจัด
โดยพรรคอัคจ้างให้มีการพูดโดยใช้วาจาที่
สร้างความเกลียดชังอย่างเปิดเผย

ผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า คอลัมนิสต์นัก
สังคมนิยมและศาสตราจารย์ ชาฮิน
อัลพายถูกจับกุม

เจ้าของร้านแผงลอยในเมืองคอนย่าโชว์
ป้ายที่เขียนว่า “สมาชิกของเครือข่ายผู้
ก่อการร้ายกูเลนห้ามซื้อของที่นี่”

มุสตาฟา โทแรร นักธุรกิจผู้ทนทุกข์ทรมาน
จากโรคเบาหวานเสียชีวิตขณะอยู่ในสถาน
กักกันเนื่องจากอาการหัวใจวาย

พาสปอร์ตของดิเลก ดุนดาร ภรรยาของ
จัน ดุนดาร อดีตหัวหน้าบรรณาธิการของ
หนังสือพิมพ์รายวันสาธารณรัฐเคมาลลิสต์/
เซคิวลาร์ถูกริบคืน

อาคึน อีเพก เจ้าของธุรกิจ 18 บริษัทถูก
จับกุมโดยรัฐบาลเนื่องจากความสัมพันธ์กับ
ขบวนการฮิซเมท

พี่น้องคอลัมนิสต์ อะห์เหม็ดและเมห์เหม็ด
อัลทานไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อทนาย

นักประพันธ์นวนิยายที่มีชื่อเสียงและนักปฏิบัติ
การหัวรุนแรงผู้สนับสนุนชาวเคิร์ด อัซลึ แอรโด
อาน ถูกจับกุมและถูกปฎิเสธการได้รับบริการ
ทางการแพทย์หลังสื่อของเธอถูกปิด

นักร้องนามว่า ซึลา ถูกเลิกสัญญาและตกอยู่
ภายใต้การรณรงค์ใส่ร้ายสื่อหลังการปฏิเสธที่
จะแสดงในการชุมนุมสนับสนุนแอรโดอาน
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ปฏิกิริยาโต้ตอบของโลกต่อการกวาดล้างใหญ่

ในรายงานขององค์การนิรโทษกรรมสากล กล่าวว่า มี
“รายงานที่เชื่อถือได้ว่า ตำ�รวจตุรกีในกรุงอังการ่าและนคร
อิสตันบูล บังคับผู้ถูกคุมขังให้อยู่ในสภาพความตึงเครียด
นานถึง 48 ชั่วโมง โดยตำ�รวจเหล่านั้นปฏิเสธการให้อาหาร,
น้ำ�และการบริการทางการแพทย์และใช้วาจาพูดดูถูกเหยียด
หยามและข่มขู่พวกเขา” นอกจากนี้ “ในกรณีที่เลวร้าย
ที่สุดบางคนโดนบังคับโดยการเฆี่ยนตีอย่างรุนแรงและการ
ทรมานรวมทั้งการข่มขืน”22,23
องค์กรสิทธิมนุษยชนมากมาย, ผู้นำ�ต่างๆ ในโลก, และ
นักสื่อสารมวลชนได้วิพากษ์วิจารณ์การกวาดล้างหลัง
รัฐประหารและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในตุรกี เอมม่า
ซินแคร เวป (Emma Sinclair Webb) ผู้อำ�นวยการฮิว
แมนไรท์วอทช์(Human Rights Watch) ประจำ�ประเทศ
ตุรกี กล่าวว่า “การปราบปรามขั้นรุนแรงของรัฐบาลต่อสื่อ
ต่างๆ และนักสื่อสารมวลชน การกล่าวหาว่ามีการเกี่ยวโยง
กับขบวนการฟัตฮุลลอฮฺ กูเลนที่รัฐบาลกล่าวโทษสำ�หรับ
รัฐประหารทหารที่ล้มเหลว โดยไร้ซึ่งหลักฐานเกี่ยวกับ
บทบาทหรือการมีส่วนร่วมของพวกเขาในความพยายามอัน
รุนแรงเพื่อโค่นล้มรัฐบาล เราขอประณามอย่างรุนแรงต่อ
การเร่งโจมตีสื่อซึ่งต่อไปจะบ่อนทำ�ลายการรับประกันความ
เป็นประชาธิปไตยของตุรกี”24
ในอีกกรณีหนึ่ง นีน่า โอคนีอาโนวา (Nina Ognianova)
ผู้ประสานงานคณะกรรมการคุ้มครองนักสื่อสารมวลชน
(CPJ) โครงการยุโรปและเอเซียกลาง ได้กล่าวว่า “เจ้า
หน้าที่ตุรกีได้ล่วงละเมิดตามกฎหมายพนักงานของ
หนังสือพิมพ์โอซกุร กุนแดม (Özgür Gündem) อย่างต่อ
เนื่องเป็นเวลาหลายปี ความล้มเหลวในการก่อรัฐประหาร
เดือนกรกฎาคมไม่มีทางที่จะพิสูจน์ความถูกต้องในการปิด
หนังสือพิมพ์ที่สนับสนุนชาวเคิร์ดนี้หรือการควบคุมตัวนัก
สื่อสารมวลชนจากการทำ�งานของพวกเขา เราขอเรียกร้อง
ให้เจ้าหน้าที่ปล่อยนักสื่อสารมวลชนทั้งหมดที่ถูกนำ�ตัวไป
ขังและอนุญาตให้หนังสือพิมพ์จัดพิมพ์ออกจำ�หน่ายอย่าง
อิสระ” 25

นักสื่อสารมวลชนชาวสเปนถูกงดอาหารและน้ำ�ในระหว่างการควบคุมตัว20
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หลังจากที่นักสื่อสารมวลชนตุรกีและผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน
เชบเนม ฟินจันจึ, เอโรล โอนแดรโอลูและอะห์เหม็ด เนซิน
ถูกควบคุมตัว บ้านอิสรภาพ (Freedom House) ได้ออก
แถลงการณ์ดังต่อไปนี้:
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องค์การนิรโทษกรรมสากลรายงาน การกระทำ�ทารุณอย่างรุนแรงต่อผู้ถูก
คุมขัง รวมทั้งการเฆี่ยนตี, การทรมานและการข่มขืน1

ปฏิกิริยาโต้ตอบของโลกต่อการกวาดล้างใหญ่

เอมม่า ซินแคร เว็บบ์
นักวิจัยอาวุโสขององค์กร Human Rights
Watch ตุรกี

เซด ราอัด อัลฮูเซ็น
สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน
แห่งองค์การสหประชาชาติ

“การจำ�คุกนักข่าวและผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนสำ�หรับ ‘การ
โฆษณาชวนเชื่อที่น่ากลัว’ แสดงให้เห็นว่ากฎหมายตุรกีที่
มีความคลุมเครือและกว้างเกินไป” แดเนียล คาลินเกอร์ท
(Daniel Calingaert) รองประธานบริหาร “การตัดสินใจ
ครั้งนี้เป็นเครื่องเตือนใจตายตัวสำ�หรับสหภาพยุโรปว่า มัน
ไม่ควรประนีประนอมกับค่านิยมในการเจรจากับตุรกีเกี่ยว
กับการเปิดเสรีวีซ่า สหภาพยุโรปควรจะยึดมั่นกับการละเมิด
กฎหมายของรัฐตุรกีเพื่อที่จะปิดบังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตุรกี
ควรปล่อยฟินจันจึ, โอนแดรโอลูและเนซินในทันที” 26
สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การ
สหประชาชาติ เซด ราอัด อัลฮูเซ็น (Zeid Ra’ad Al
Hussein) ยังเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตุรกีสนับสนุนสิทธิ
มนุษยชน อย่างเห็นได้ชัดในแถลงการณ์ที่ออกโดยเขา:
“ผมเสียใจต่อการสูญเสียชีวิตจำ�นวนมากในประเทศตุรกี
ในช่วงสุดสัปดาห์และขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจของ
ผมให้กับบรรดาครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิต คนตุรกีกล้าหาญ
ที่จะออกไปตามท้องถนนเพื่อปกป้องประเทศของพวกเขา
ต่อบรรดาผู้ที่พยายามที่จะบ่อนทำ�ลายประชาธิปไตย ผม
ขอผลักดันให้รัฐบาลตุรกีตอบกลับด้วยการส่งเสริมหลัก
นิติธรรม, โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนและการสนับสนุนสถาบันประชาธิปไตย ผู้ที่
รับผิดชอบในการใช้ความรุนแรงจะต้องถูกนำ�ตัวเข้า
สู่กระบวนการยุติธรรมด้วยความเคารพอย่างเต็มที่ใน
มาตรฐานการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรม ในผลพวงของ
ประสบการณ์ที่เจ็บปวดนี้ มีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะรับรอง
ว่า สิทธิมนุษยชนจะไม่ถูกใช้อย่างสิ้นเปลืองในชื่อของการ
รักษาความปลอดภัยและในการจู่โจมเพื่อลงโทษผู้ที่รับรู้ว่า
จะต้องรับผิดชอบ”27
แม้ว่ารัฐบาลแอรโดอาน ได้รับการสนับสนุนจากประเทศ
ตะวันตก โศกนาฏกรรมด้านมนุษยธรรมและการกวาดล้าง
หลังรัฐประหารไม่ได้เป็นสิ่งที่ได้รับการอนุมัติโดยหลายๆ
คน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
จอห์น เคอร์รี่ (John Kerry)กล่าวว่า “เรายืนอย่างซื่อตรง
บนฝั่งของผู้นำ�ที่มาจากการเลือกตั้งในประเทศตุรกี แต่เรา

เฟเดริกา โมคเฮรีนี
ตัวแทนระดับสูงของนโยบายต่างประเทศ
และความมั่นคงของสหภาพยุโรป

จอห์น เคอร์รี่
รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
ลำ�ดับที่ 68

ก็ยังผลักดันรัฐบาลตุรกีอย่างหนักแน่นให้รักษาความสงบ
และความมั่งคงทั่วประเทศ แน่นอนเราจะสนับสนุนการนำ�
ตัวผู้ก่อรัฐประหารสู่ความถูกต้องตามกฎหมาย แต่เรายังเฝ้า
ระวังต่อการปราบปรามที่เกินความเหมาะสม” นอกจากนี้
ในการอ้างอิงถึงฟัตฮุลลอฮฺ กูเลน เคอร์รี่ขอให้ตุรกีเตรียม
หลักฐาน “ที่ทนทานต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริง” แทน
การกล่าวหา.28
เฟเดริกา โมคเฮรีนี (Federica Mogherini) หัวหน้า
นโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปยังได้ยืนยันว่า
อังการา “หลีกเลี่ยงขั้นตอนที่จะสร้างความเสียหายต่อคำ�สั่ง
รัฐธรรมนูญ”29
หลังจากที่สนทนาทางโทรศัพท์กับนายแอรโดอาน
เลขาธิการใหญ่องค์การนาโต้ เจนส์ สโตลเทนเบิร์ก (Jens
Stoltenberg) กล่าวว่า “มันเป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับตุรกี เช่น
เดียวกับพันธมิตรอื่นๆ ที่จะรับประกันความเคารพอย่าง
เต็มที่สำ�หรับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและสถาบัน
ของมัน, คำ�สั่งรัฐธรรมนูญ, หลักบังคับแห่งกฎหมายและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐาน”
สเตฟเฟ ไซเบิร์ท (Steffen Seibert) เลขานุการ
สื่อมวลชนของเยอรมัน นายกรัฐมนตรีแองเจล่า เมอร์เคล
(Chancellor Angela Merkel) กล่าวว่า “การโยกย้าย
ใดๆ โดยนายแอรโดอานเพื่อนำ�โทษประหารชีวิตกลับมา
ใช้อีก บางสิ่งที่เขาลงมือดำ�เนินการสามารถทำ�ลายความ
พยายามกว่าทศวรรษในการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
(EU) ของตุรกี” นอกจากนี้ ไซเบิร์ทกล่าวว่า ในระหว่างการ
แถลงข่าวในกรุงเบอร์ลิน “ประเทศที่มีโทษประหารชีวิตไม่
สามารถเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป การนำ�การลงโทษ
ประหารชีวิตกลับมาใช้ในตุรกีจึงหมายถึงการสิ้นสุดของการ
เจรจาสมาชิก”30
แต่น่าเสียดายที่แอรโดอานดูเหมือนไม่สะทกสะท้านกับการ
วิพากษ์วิจารณ์และประณามมากมายที่กำ�ลังมาทางเขาและ
การกวาดล้างหลังรัฐประหารยังคงดำ�เนินต่อด้วยความรุน
แรงที่เพิ่มขึ้น
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เรื่องราวอย่างเป็นทางการ

คำ�ถามต่างๆ และทางเลือกที่น่าเชื่อถือมากกว่า

คำ�ตอบของกูเลนคือ เขา
ประณามรัฐประหาร
ในแง่ที่รุนแรงที่สุด
และ “ถ้าใครบางคนที่
แสดงตนว่าเป็น
ผู้สนับสนุนฮิซเมท
มีส่วนเกี่ยวข้องในความ
พยายามก่อรัฐประหาร
พวกเขาได้ทรยศ
ต่ออุดมการณ์ของผม”
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เรื่องราวอย่างเป็นทางการบอกเล่าโดยรัฐบาลแอรโดอานเกี่ยวกับความ
พยายามก่อรัฐประหารที่ล้มเหลว มีดังต่อไปนี้: กลุ่มเจ้าหน้าที่ทหารกลุ่ม
หนึ่งซึ่งสนับสนุนกูเลนรับทราบมาว่า พวกเขาจะถูกกำ�จัดออกในการ
ประชุมสภาสูงทางทหารเดือนสิงหาคมที่กำ�ลังจะถึงนี้ ดังนั้นพวกเขาจึงได้
ทำ�รัฐประหารเพื่อปกป้องตัวเองและได้อำ�นาจในการควบคุมรัฐบาล เพียง
สามชั่วโมงหลังจากสัญญาณสาธารณะของความพยายามก่อรัฐประหาร
ปรากฏขึ้น แอรโดอานได้โทรทางเฟสไทม์ไปยังซีเอ็นเอ็นตุรก์(CNN-Turk)
ประกาศว่า ความพยายามก่อรัฐประหารเป็นฝีมือของกลุ่มหัวรุนแรง
ชายขอบภายในกองทัพที่จงรักภักดีต่อกูเลน ฟัตฮุลลอฮฺ กูเลนประณาม
ความพยายามก่อรัฐประหารตั้งแต่ตอนที่รัฐประหารกำ�ลังคืบหน้าไป
เรื่อยๆ31 ในชั่วโมงแรกๆขอรัฐประหาร พันธมิตรเพื่อค่านิยมร่วม องค์กรที่
ตีพิมพ์ข้อความจากกูเลนประณามความพยายามก่อรัฐประหาร ตามด้วย
คำ�แถลงส่วนตัวโดยกูเลนและโดยองค์กรระดับแนวหน้าที่ได้รับแรงบันดาล
ใจจากกูเลนซึ่งต่างประณามรัฐประหารอย่างไม่มีข้อแม้ การประณาม
ของกูเลนถูกหนังสือพิมพ์โลกหยิบยกขึ้นมา ในความคิดเห็นบรรณาธิการ
ที่หลากหลายและการประชุมผู้สื่อข่าว, กูเลนกล่าวซ้ำ�ท่าทีของเขาที่ไม่
เปลี่ยนแปลงในการสนับสนุนประชาธิปไตยและต่อต้านการแทรกแซงของ
ทหาร ในนิวยอร์คไทม์ ความคิดเห็นที่เขาได้เขียน “ปรัชญาของผมอุทิศตัว
เพื่อบริการมนุษย์จากทุกความเชื่อ อิสลามเบ็ดเสร็จและอิสลามหลายฝ่าย
คือการต่อต้านเพื่อพร้อมก่อกบฏ”32 ในความคิดเห็นของเขาที่ถูกตีพิมพ์
ในหนังสือพิมพ์รายวันเลมอนเดอ(Le Monde) ของฝรั่งเศส เขาเรียกร้อง
คณะกรรมการระหว่างประเทศสืบสวนการพยายามยึดอำ�นาจปกครองรัฐ
ที่ล้มเหลวในตุรกีและให้สัญญาที่จะปฏิบัติตามผลการสืบสวน33
เมื่อถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ผู้สนับสนุนบางคนของกูเลนอาจมีส่วน
เกี่ยวข้องในความพยายามก่อรัฐประหาร แม้จะไม่ใช่ผู้ขับเคลื่อนความ
รุนแรง คำ�ตอบของกูเลนชัดเจน เขาประณามรัฐประหารในแง่ที่รุนแรง
ที่สุด “ถ้าใครบางคนที่แสดงตนว่าเป็นผู้สนับสนุนฮิซเมทมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในความพยายามก่อรัฐประหาร พวกเขาได้ทรยศต่ออุดมการณ์ของผม”

การนำ�เสนอเรื่องราวรัฐประหารแบบง่ายๆ ของเจ้าหน้าที่รัฐบาลตุรกี
และความพยายามที่จะพิสูจน์ความถูกต้องของ
การกวาดล้างหลังรัฐประหารมีสามปัญหา:

พวกเขาละเลยการวางแผนรัฐประหารตามความเป็นจริง
หรือสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ในวงกว้างอย่างสิ้นเชิงและ
มุ่งความสนใจไปที่ผู้สนับสนุนกูเลนที่ถูกกล่าวหาเท่านั้น

พวกเขาพลาดที่จะตอบคำ�ถามและ
ความขัดแย้งที่เกิดจากเรื่องที่เกิดขึ้น

พวกเขาพยายามที่จะแสดงเหตุผลอันสมควรในการกวาดล้างใหญ่
โดยการเน้นการกระทำ�ที่น่ากลัวของผู้ก่อรัฐประหาร เช่น การกำ�หนดเป้าหมายไปที่
พลเรือนและการทิ้งระเบิดอาคารรัฐสภา
ซึ่งเป็นการใช้หลักการ เหตุและผลแบบผิดจากหลักความเป็นจริง

เราลองมาอภิปรายประเด็นเหล่านี้ทีละประเด็น
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กลยุทธ์ที่ให้ข้อมูลที่ผิด
ซึ่งละเลยวงกว้างของรัฐประหาร
รัฐบาลตุรกีทำ�งานอย่างเป็นระบบในการหลีกเลี่ยงการพูด
ถึงนายทหารที่ถูกจับกุมที่ถูกอธิบายโดยผู้สังเกตการณ์อิสระ
ว่าเป็นพวกยึดมั่นในหลักการเคมาลลิสต์และกลุ่มชาตินิยม
ใหม่ ในเวลาเดียวกันพวกเขาจะขยายข้อมูลที่เป็นปัญหา
เกี่ยวกับผู้สนับสนุนกูเลนที่ต้องสงสัย ข้อมูลของการได้รับ
การทรมานและข่มขู่ พวกเขากำ�ลังสับสนความเกี่ยวข้อง
กันกับขบวนการและการมีส่วนร่วมอย่างตั้งใจในรัฐประหาร
รัฐบาลระงับทุกข้อมูลที่มาจากคำ�ให้การของนายทหารที่ถูก
สอบปากคำ�ที่ไม่สนับสนุนเรื่องราวอย่างเป็นทางการ
สิทธิพิเศษทนายความกับลูกความถูกเพิกถอนภายใต้
สถานการณ์ฉุกเฉินและผู้ถูกคุมขังได้รับการทรมานและข่มขู่
อย่างสม่ำ�เสมอ การรวมกันของการควบคุมสื่อของ
แอรโดอานกับการปราบปรามเรื่องราวที่ต่อต้านทำ�ให้เหลือ
เพียงเรื่องเดียวในการถกเถียงกันสำ�หรับประชาชนส่วน
ใหญ่และผู้สังเกตการณ์ต่างชาติที่อยู่ในประเทศตุรกี ใคร
ก็ตามที่ไม่สะท้อนเรื่องราวที่เป็นทางการแม้พวกเขาอาจจะ
สนับสนุนประชาธิปไตยและต่อต้านรัฐประหารก็ถือว่าเป็น
ผู้สนับสนุนรัฐประหาร แต่ละคนถูกบังคับให้ประกาศคำ�ย่อ
เฟโต้ (FETO) ซึ่งเป็นการตั้งชื่อทางการเมืองของรัฐบาล
สำ�หรับองค์กรก่อการร้ายที่พวกเขากล่าวว่าถูกสร้างขึ้นโดย
บรรดาผู้สนับสนุนฮิซเมท บรรยากาศแห่งความกลัวการทำ�
ผิดส่งผลให้ทุกความขัดแย้งในระบอบประชาธิปไตยเงียบลง
ประธานาธิบดีแอรโดอานเป็นชนวนของความขุ่นเคือง
มากมายภายในกองทัพตุรกีในช่วง 13 ปีที่เขากุมอำ�นาจ
ครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีและจากนั้นประธานาธิบดี
เหตุผลของทัศนคตินี้มีสองส่วน กองทัพตุรกีได้เป็นป้อม
ปราการของอุดมการณ์ทางการของสาธารณรัฐตุรกี, บนพื้น
ฐานแนวคิดของมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก,
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บิดาผู้ก่อตั้งของสาธารณรัฐ ในการกุมอำ�นาจสมัยที่สองและ
สามของเขา แอรโดอานได้ทำ�ลายองค์ประกอบที่สำ�คัญของ
มรดกของอตาเติร์กทีละน้อย เช่น ความโน้มเอียงทางตะวัน
ตกของตุรกีและการแบ่งแยกอำ�นาจ แต่การกระทำ�ที่ทำ�ให้
ไม่พอใจที่สุดนั้นเกี่ยวกับการผสมศาสนากับการเมือง
อตาเติร์กต่อต้านการใช้อิสลามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการ
เมือง แอรโดอานได้ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ของศาสนาเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางการเมืองอย่างเปิดเผยตลอดอาชีพของเขา
แต่ใช้มากยิ่งขึ้นในช่วงห้าปีที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ในช่วง 2008-2010 การพิจารณาคดีในศาลของ
เจ้าหน้าที่ทหารที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในรัฐประหาร
ต่างๆ หรือการวางแผนก่อรัฐประหาร แม้แต่เสนาธิการ
ทหารเคยถูกจับกุมและถูกคุมขังในข้อหาก่อการร้ายถือเป็น
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของตุรกี
อิลแคร บัชบู สายลับตำ�รวจผู้รับผิดชอบการสอบสวนอดีต
เสนาธิการทหาร ได้กล่าวกับผู้ชมรายการโทรทัศน์สำ�หรับ
การระดมเงินทุนเพื่อเว็บไซต์ต่อต้านพรรคอัคด้วยกองทุน
สาธารณะว่า แอรโดอานทราบเกี่ยวกับการสืบสวนและ

ยืนยันว่าอดีตเสนาธิการทหารจะถูกจับ
นี่เป็นเรื่องน่าอายต่ำ�ช้าสำ�หรับเสนาธิการทหารและกระตุ้น
ความไม่พอใจอย่างแรงที่แพร่หลายในคณะเจ้าหน้าที่ทหาร
ทั้งหมด ภายหลังแอรโดอานอ้างว่ามันเป็นผลงานของผู้
สนับสนุนกูเลนในคณะผู้พิพากษาผู้ไล่ล่านายพล แต่คำ�พูด
ของเขาระหว่างการพิจารณาคดีในศาลที่ว่าเขาเป็น “ผู้
ฟ้องร้องสำ�หรับการพิจารณาคดีเหล่านี้” และการสนับสนุน
ทางการเมืองอย่างเต็มรูปแบบของเขาต่อคณะผู้พิพากษานั้น
ไม่เคยถูกลืมโดยสมาชิกของกองทัพเลย
อันที่จริงข้อมูลที่เป็นที่ปรากฏเกี่ยวกับแกนนำ�ความพยายาม
ก่อรัฐประหารนั้นได้เสนอแนะไปในวงกว้างเน้นที่นายทหาร
กลุ่มเคมาลลิสต์และกลุ่มชาตินิยมใหม่ ตลอดจนนายทหารที่
อยู่ระหว่างรอการเกษียณอายุก่อนกำ�หนด จากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลายรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ไม่ได้มีการเข้าข้าง
ขบวนการฮิซเมทมุ่งการกำ�หนดทิศทางไปในหมู่เจ้าหน้าที่
ทหารที่ถูกจับกุมซึ่งเป็นนายทหารปัจจุบันกับนายทหารกลุ่ม
เคมาลลิสต์และกลุ่มชาตินิยมใหม่

ดิฉันอาศัยอยู่ในรัฐที่ไม่มีความแน่นอน ด้วยความหวังที่จะพบที่หลบภัยในฐานะนักข่าวพลัดถิ่นในสังคมที่โอบกอดหลักบังคับแห่งกฎหมาย แต่เมื่อมองกลับไปที่บ้านเกิดและความล้มเหลวของกลุ่ม
ปัญญาชนตุรกี ดิฉันรู้สึกว่ามันยากที่จะไม่รู้สึกสิ้นหวัง....
เซฟกี้ อัคคารเชชเม อดีตบรรณาธิการใหญ่ของหนังสือพิมพ์ทูเดย์ซามาน(Today’s Zaman) ซึ่งถูกยึดโดยรัฐบาลแอรโดอาน
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ผู้เชี่ยวชาญอิสระไม่เห็นด้วยกับเรื่องราวอย่างเป็นทางการ
อดีตเสนาธิการทหาร อิลแคร บัชบู
พูดเกี่ยวกับการแสดงตัวของสาม
กลุ่ม ขณะที่อะห์เหม็ด เซคิ อูโชค ผู้
พิพากษาทหารเกษียณอายุพูดเกี่ยวกับ
ห้ากลุ่ม รวมถึงกลุ่มผู้ฉวยโอกาส

อะห์เหม็ด ชึค
นักสื่อสารมวลชนชาวตุรกี & นักประพันธ์

ในการให้สัมภาษณ์กับ
Deutsche Welle Turkish, นัก
สื่อสารมวลชน อะห์เหม็ด ชึค
ได้กล่าวว่า ในชื่อบรรดาผู้ที่ถูก
ควบคุมตัว มีคนที่เป็นชาตินิยม
ใหม่และต่อต้านขบวนการฮิซ
เมทอย่างรุนแรง.35

นายพลเกษียณอายุ อิลแคร บัชบู เสนาธิการ
ทหารบกคนที่ 26 ของตุรกี

สวันเต้ คอร์แนล (Svante Cornell)
ผู้อำ�นวยการสถาบันเอเชียกลาง-คอเซซัส
และโครงการการศึกษาเส้นทางสายไหม,
มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์

กาเร็ท เอช เจนกินส์(Gareth H. Jenkins)
ผู้ไม่มีถิ่นพำ�นักประจำ�ในประเทศ นักวิจัย,
โปรแกรมการศึกษาเส้นทางสายไหม,
สถาบันเพื่อนโยบายความมั่นคงและการ
พัฒนา, มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์
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กาเร็ท เอช เจนกินส์(Gareth H. Jenkins)
ผู้ไม่มีถิ่นพำ�นักประจำ�ในประเทศ นักวิชาการ
อาวุโสที่สถาบันเอเชียกลาง-คอเซซัสและ
การศึกษาเส้นทางสายไหม, ได้แนะนำ�ว่า “มี
ปัญหาเกี่ยวกับการเล่าเรื่องง่ายๆ ของพรรค
อัคว่า ความพยายามยึดอำ�นาจปกครองรัฐ
นั้นเป็นกลุ่มกูเลนนิสต์เท่านั้น ในความเป็น
จริงแล้วอย่างน้อยที่สุดนายทหารบางคน
ซึ่งสารภาพว่ามีบทบาทในปฏิบัติการเป็นที่
รู้จักกันในนามพวกยึดมั่นในหลักการเคมาล
ลิสต์ .” 36

สวันเต้ คอร์แนล (Svante Cornell)
- ผู้อำ�นวยการสถาบันเอเชียกลาง-คอเซซัสและ
โครงการการศึกษาเส้นทางสายไหม, มหาวิทยา
ลัยจอห์น ฮอปกินส์, ได้แนะนำ�ว่า “มันมีการ
สันนิษฐานมานานแล้วว่า กลุ่มกูเลนนิสต์มีอยู่ใน
กลุ่มทหารยศระดับกลางของกองทัพ แต่ไม่มีใคร
เชื่อว่านายทหารกูเลนนิสต์ได้เพิ่มขึ้นถึงยศระดับ
นายพลสามหรือสี่ดาว ถึงแม้จะเป็นไปได้ที่นาย
ทหารกูเลนนิสต์มีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการ แต่
มันก็มีความชัดเจนเท่าๆ กันว่า พวกเขาไม่สามารถ
ที่จะทำ�ปฏิบัติการนี้ด้วยตัวเองได้ นายพลระดับ
อาวุโสกว่าที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีความผูกพันกับ
กูเลนนิสต์ต้องมีความเกี่ยวโยงกับปฏิบัติการนี้อย่าง
ชัดเจน” และ “รัฐประหารอาจถูกดำ�เนินการโดย
พันธมิตรชั่วร้ายของฝ่ายอนุรักษ์นิยมเคมาลลิสต์
กับนายทหารกูเลนนิสต์ หากเป็นกรณีนี้มันจะหมาย
ถึงว่าในขณะที่แอรโดอานเป็นพันธมิตรกับทหารยศ
สูงๆ ต่อต้านกูเลนนิสต์ ทหารกลุ่มน้อยอีกกลุ่มหนึ่ง
เป็นพันธมิตรกับกูเลนนิสต์ต่อต้านแอรโดอาน.” 37

ผู้เชี่ยวชาญอิสระไม่เห็นด้วยกับเรื่องราวอย่างเป็นทางการ

ไมเคิล รูบิน
นักวิชาการประจำ�
สถาบันการลงทุนอเมริกัน

ไมเคิล รูบิน แห่งสถาบันการลงทุนอเมริกัน
กล่าวว่า กูเลนไม่เคยมีฐานอำ�นาจในกองทัพ
เพราะว่า “ทหารฝ่ายเสนาธิการตุรกีได้ตรวจ
สอบผู้สมัครนายทหารเป็นเวลานานเพื่อ
ป้องกันผู้สนับสนุนกูเลนเลื่อนสถานะเข้ามาใน
กองทหาร.” 38 รูบินได้อภิปรายความเป็นไป
ได้ของนายทหารเคมาลลิสต์ที่จะอยู่ในกลุ่มผู้
วางแผนรัฐประหาร นอกเหนือจากกลุ่มที่
แอรโดวานได้หมายหัวไว้

ศาตราจารย์คณะรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอิสตันบูล
เชฮิร, ได้พูดเกี่ยวกับ “สามกลุ่ม” ในหมู่
ผู้วางแผนรัฐประหาร39 , อ้างถึงความคิด
เห็นโดยคาดรี กุรเซล แห่งอัลมอนิเตอร์
(Al Monitor) และค้นคว้าโดยสถาบัน
สำ�หรับศึกษาสงคราม.40

อุมิท จิซเร
อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยอิสตันบูลเชฮิร

ดร.เอริค-จัน ซุรเชอร์ (Dr. Eric Jan
Zurcher) ศาตราจารย์ประจำ�ศูนย์ศึกษา
ตุรกีแห่งมหาวิทยาลัยไลเดน ประเทศ
เนเธอร์แลน
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ดร.เอริค-จัน ซุรเชอร์, ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตุรกี
ชาวดัตช์ผู้คืนเหรียญเกียรติยศระดับสูงที่ทาง
รัฐบาลตุรกีมอบให้กับเขาเนื่องจากการปกครอง
แบบเผด็จการของแอรโดอาน ซึ่งขัดกับเรื่องราว
ที่เป็นทางการของรัฐบาลตุรกี.43 เขาได้แนะนำ�ว่า
กลุ่มอื่นๆ ที่พัวพันกับความพยายามรัฐประหาร
เป็นไปได้ที่กำ�ลังยอมเชื่อเรื่องที่แอรโดอานแต่งขึ้น
มาเพื่อปกป้องตัวของพวกเขาเอง

ปัญญาชนคนอื่นๆ เช่น
อิสมาอีล เบชิคจีและ
เจมิล กุนโดอาน ได้กล่าว
ซ้ำ�ทรรศนะที่ว่า ผู้บังคับ
บัญชาจากกลุ่มชาตินิยม
ใหม่และเคมาลลิสต์มีส่วน
เกี่ยวข้อง. 41
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07
บทบรรณาธิการโดยการ์ด
เดียนแห่งสหราชอาณาจักร
ได้กล่าวว่า “ผู้สังเกตการณ์
ภายนอกไม่กี่คนที่เชื่อว่า
ส่วนใหญ่ของผู้วางแผน
รัฐประหารไม่ใช่กลุ่ม
ฆราวาสยุคเก่าในประเพณี
ของกองทัพตุรกี.”42
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เหตุผลที่แอรโดอาน
เจาะจงเลือกกูเลน
มีเหตุผลที่แท้จริงเบื้องหลังการเจาะจงเลือกผู้สนับสนุนกูเลน
ว่าเป็นผู้วางแผนก่อรัฐประหาร โดยมุ่งเน้นหนึ่งกลุ่มในการใส่
ร้าย รัฐบาลจะสามารถที่จะให้กลุ่มอื่นๆ อยู่ในภาวะป้องกัน
ตนเอง - และนิ่งเงียบต่อแต่นี้ไป แต่ยังมีเหตุผลอื่นๆ ที่อยู่
เบื้องหลังการทำ�ให้กูเลนทุกข์ใจของแอรโดอาน เช่น ความล้ม
เหลวของเขาที่จะเปลี่ยนกูเลนให้เป็นกระบอกเสียงสนับสนุน
แอรโดอานและความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าของเขาว่า การ
สืบสวนการทุจริตสาธารณะ 2013 นั้นเป็นผลงานของผู้สนับ
สนุนฮิซเมท

นอกจากนี้ยังมีเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมทาง
ประวัติศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการมุ่งความสนใจของ
แอรโดอานไปที่กูเลน ในอดีต ภูมิภาคที่มีมุสลิมเป็นส่วนใหญ่
นั้น ผู้ปกครองทางการเมืองมักจะแสวงหาและเรียกร้องการ
สนับสนุนจากมุสลิมที่มีอิทธิพลเนื่องจากปราศจากการแบ่ง
แยกทางศาสนาและการเมือง เพื่อที่จะสร้างความชอบธรรม
ในสายตาของประชากรมุสลิม ผู้ปกครองทางการเมืองมัก
ต้องการบุคคลชาวมุสลิมที่มีอิทธิพลที่จะจงรักภักดีต่อพวก
เขา, สรรเสริญพวกเขา และให้อภัยต่อการกระทำ�ของพวกเขา
อย่างเปิดเผย บรรดาผู้ที่ปฏิเสธจะตกอยู่ภายใต้การข่มขู่, การ
จำ�คุกและบางครั้งการทรมาน ส่วนลึกของความโกรธแค้นของ
แอรโดอานต่อกูเลนอยู่ที่ปัญหาเดียวกันของการควบคุม แม้
จะมีความเป็นจริงที่ว่า สาธารณรัฐตุรกีเป็นรัฐบาลฆราวาส
(secular) แต่ฐานของผู้ลงคะแนนเสียงของแอรโดอาน
ประกอบด้วยคนตุรกีที่เคร่งศาสนาเป็นส่วนใหญ่ แอรโดอาน
ใช้อัตลักษณ์ทางศาสนาเพื่อแบ่งฝ่ายสังคมตุรกีและเสริมความ
มั่นคงในฐานเสียงของเขา เขาไม่สามารถทนต่อการวิจารณ์จาก
มุสลิมที่มีอิทธิพลได้
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มีหลายองค์ประกอบของการคัดค้านแอรโดอานในตุรกี แต่
สิ่งที่ทำ�ให้กูเลนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อกวนใจเขาคือ ความ
จริงที่ว่ากูเลนเป็นกระจกที่สร้างปัญหาให้กับแอรโดอาน
แอรโดอานสามารถเพิกเฉยอย่างง่ายดายต่อผู้วิจารณ์หลาย
คนของเขา เขาสามารถมองข้ามผู้วิจารณ์เคมาลลิสต์โดยอ้าง
ว่าพวกเขามีปัญหากับศาสนา เขาสามารถอ้างว่า พวกอเลวีมี
ความบาดหมางกับพวกซุนนีและพวกเสรีนิยมเป็นหุ่นเชิดของ
ชาวตะวันตก แต่กูเลนเป็นมุสลิมที่เคร่งครัดในหลักการทาง
ศาสนาและเขาไม่ค่อยวิจารณ์แอรโดอานอย่างเปิดเผย กูเลน
เริ่มที่จะวิพากษ์วิจารณ์เขาหลังจากการทุจริตสาธารณะกลาย
เป็นที่แพร่หลายเท่านั้น จากที่ความเสียหายของประชาชน
กลายเป็นที่แพร่หลายและปฏิบัติการเผด็จการของแอรโดอาน
กัดกร่อนการปฏิรูปประชาธิปไตยก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิง โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง กูเลนปฏิเสธอย่างเปิดเผยที่จะสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนของแอรโดอานสำ�หรับประธานาธิบดีผู้บริหารที่ไม่มี
ความกังวลกับการขาดการตรวจสอบและความสมดุล เนื่อง
จากแอรโดอานไม่สามารถเรียกร้องว่า กูเลนมีปัญหาเกี่ยวกับ
อุดมการณ์อิสลามหรืออ้างว่าเขาเป็นผู้ชอบจับผิดมาโดยตลอด
มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเพิกเฉยทำ�เป็นไม่สนใจกูเลน

คำ�ถามและข้อขัดแย้ง
หลงเหลือเพียงคำ�ถามที่ไร้ซึ่งคำ�ตอบโดยเรื่องราวอย่างเป็นทางการ
เป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับว่า ทหารบางคนในกองทัพตุรกีตั้งใจที่
จะทำ�รัฐประหารและได้ปฏิบัติการตามความตั้งใจนั้น
ความพยายามนี้ทำ�ให้เกิดการสูญเสียชีวิตผู้บริสุทธิ์ในหมู่
ทหาร, ตำ�รวจและพลเรือน และสมควรที่จะได้รับการลงโทษ
มันเป็นสิทธิของรัฐบาลตุรกีในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่
ถูกกล่าวหาและระบุผู้ที่จงใจเข้าร่วมในความพยายามก่อ
รัฐประหาร อย่างไรก็ตามผู้สังเกตการณ์หลายรายสังเกต
เรื่องราวทางการเกี่ยวกับรัฐประหารที่นำ�เสนอโดยรัฐบาล
ตุรกีซึ่งดูเหมือนว่าธรรมดาเกินไป เรื่องราวทางการสร้าง
คำ�ถามมากกว่าคำ�ตอบ คำ�ถามและความขัดแย้งสามารถ
แบ่งประมาณห้ารูปแบบ:

ตำ�รวจปกป้องบรรดาทหารจากม็อบหลังจากกองกำ�ลังเกี่ยว
โยงในรัฐประหารยอมจำ�นนบนสะพานบอสฟอรัสในอิสตันบูล
ประเทศตุรกี เมื่อ 16 กรกฎาคม 2016
รอยเตอร์/ มูราด เซเซร

1- การเรียกร้องที่ไม่สอดคล้องกันและขัดแย้งกันเอง
เกี่ยวกับผู้ซึ่งได้ข้อมูลเกี่ยวกับรัฐประหารและเวลาที่
เกิดรัฐประหาร
ประธานาธิบดีแอรโดอานให้การรายงานที่ขัดแย้ง
กันว่าเมื่อใดและวิธีการที่เขาได้ข้อมูลเกี่ยวกับความ
พยายามก่อรัฐประหาร เริ่มแรกเขากล่าวกับรอยเตอร์
ว่าเขาได้ข้อมูลความพยายามจากพี่เขยของเขาเวลา
ประมาณ 16-16.30 น.44 และกล่าวว่า เขาได้พยายาม
โทรหาหัวหน้าสำ�นักข่าวกรองแห่งชาติตุรกีและผู้
บัญชาการทหารสูงสุดแต่ไม่สามารถติดต่อได้ ภายหลัง
เขาได้เปลี่ยนการคำ�นวณเวลาของเขาเป็น 20:00 น.
ในการให้สัมภาษณ์กับซีเอ็นเอ็น(CNN) แล้วเปลี่ยน
เป็น 21:30น. ในการให้สัมภาษณ์กับเอทีวี(ATV)
ระหว่างการแถลงการณ์ของเขากับสื่อมวลชนที่สนาม
บินนานาชาติอาตาเติร์ก เขาได้บอกว่าเวลาประมาณ
16.30 น. อย่างไรก็ตาม เขาได้กล่าวว่า “เป็นที่ทราบ
กันว่า มีความเคลื่อนไหวภายในกองทัพในช่วงบ่าย”
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•

2- ขาดการติดต่อสื่อสารและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยกับผู้นำ�รัฐบาล

3- คำ�ให้การของพยานและผู้ให้ข้อมูลอิสระซึ่งขัดแย้งกับเรื่อง
ราวของรัฐบาล

•

คำ�แถลงของผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งเสนาธิการ
ทหาร เมื่อ 19 กรกฎาคม รายงานในสื่อที่สนับสนุนแอร
โดอาน กล่าวว่า สำ�นักข่าวกรองแห่งชาติตุรกี (MIT) ได้
รับคำ�เตือนจากบุคคลภายในเกี่ยวกับความพยายามก่อ
รัฐประหารในช่วงบ่ายวันที่ 15 กรกฏาคมและได้แจ้งให้
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งเสนาธิการทหารทราบเวลา
ประมาณ 16:00 น. อย่างไรก็ตามนอกจากการส่งบันทึก
ข้อความทั่วไปเพื่อหยุดเที่ยวบินของเครื่องบินทหารและ
การเคลื่อนไหวของยานยนต์หุ้มเกราะขนาดใหญ่นั้นไม่มี
ข้อควรระวังอื่น ๆ ที่ถูกนำ�มาใช้เพื่อหยุดความพยายาม
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดไม่พร้อมที่จะเตรียมกองทัพหรือ
ทีมปฏิบัติการพิเศษเพื่อตอบโต้ผู้ให้การสนับสนุนการก่อ
รัฐประหาร การรักษาความปลอดภัยรอบๆ สำ�นักงาน
ของผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่ไม่ได้ถูกเพิ่มขึ้น ซึ่งยินยอม
ให้ผู้วางแผนก่อรัฐประหารนำ�เขาไปเป็นตัวประกันในเวลา
23:30 น. เจ็ดชั่วโมงหลังจากการได้รับแจ้งความพยายาม
ก่อรัฐประหารเป็นครั้งแรก

• ผู้บัญชาการทหารอากาศเกษียณอายุ, อาคึน โอซทุรก์
เริ่มแรกถูกประกาศว่ามีความผิดเนื่องจากมีความเชื่อมโยง
กับฮิซเมทและการเป็นผู้บงการวางแผนรัฐประหาร ได้ปฏิเสธ
ข้อกล่าวหาเหล่านั้น ภายหลังผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่ง
เสนาธิการทหารได้ประกาศว่า โอซทุรก์เป็นวีรบุรุษสำ�หรับ
ความพยายามยุติรัฐประหาร

•

ทั้งหัวหน้าสำ�นักข่าวกรองแห่งชาติและผู้บัญชาการทหาร
สูงสุดแห่งเสนาธิการทหารต่างมิได้แจ้งให้ประธานาธิบดี
แอรโดอานหรือนายกรัฐมนตรีบินาลี ยึลดึรึม ทราบ

•

แอรโดอานรายงานว่าได้โทรหาแต่ไม่สามารถติดต่อ
หัวหน้าสำ�นักข่าวกรองแห่งชาติได้จนกระทั่งเวลา 22.00
น. ดังนั้น หัวหน้าสำ�นักข่าวกรองแห่งชาติไม่ได้โทรหา
ประธานาธิบดีหรือพยายามที่จะรักษาความปลอดภัยของ
เขากับสถานการณ์จับเป็นตัวประกันที่อาจเป็นไปได้ แม้
ได้รับการเตือนเกี่ยวกับความพยายามก่อรัฐประหาร
ในช่วงบ่ายและแม้จะได้แจ้งให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
แห่งเสนาธิการทหารทราบเวลาประมาณ 16:00 น. เมื่อ
แอรโดอานถูกถามโดยพิธีกรรายการโทรทัศน์ฟราซ์24
(France24) เกี่ยวกับว่าหัวหน้าสำ�นักข่าวกรองแห่ง
ชาติว่า เขาได้ยื่นหนังสือลาออกหรือยัง คำ�ตอบของ
ประธานาธิบดี คือ มีความผิดผลาดในหน่วยสืบราชการ
ลับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในยุโรปเช่น การโจมตี
ปารีส

• นายพลฮาคัน อุนแวรผู้ซึ่งถูกกล่าวหาในการเสนอให้ผู้
บัญชาการทหารสูงสุดคุยทางโทรศัพท์กับกูเลน ได้ปฏิเสธข้อ
กล่าวหานี้
• นายพลเมห์เหม็ด ดิชลีผู้ซึ่งเป็นพี่ชายคนโตของรอง
ประธานพรรคอัค ชาบาน ดิชลีถูกกล่าวหาในการเป็นหนึ่งใน
ผู้นำ�รัฐประหาร45 เขาได้ปฏิเสธข้อกล่าวหา แต่บทบาทของเขา
ก็ยังไม่ได้ถูกทำ�ให้ชัดเจน ในเรื่องนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
แห่งเสนาธิการทหารและคำ�ให้การจากพยานของเขาขัดแย้ง
กันและกัน ผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งเสนาธิการทหารอ้างว่า
ดิชลีอยู่กับทีมรัฐประหาร ขณะที่ดิชลีกล่าวว่า เขาถูกบีบบังคับ
ให้พูดกับผู้บัญชาการทหารสูงสุด นายพลของหน่วยทหาร
จากทั่วประเทศได้รายงานว่า พวกเขาได้รับบัญชาการทาง
โทรสารจากศูนย์บัญชาการลงนามโดยนายพลดิชลี ให้เข้าร่วม
รัฐประหาร โดยดิชลีไม่โต้ตอบเกี่ยวกับการกล่าวหานี้
• แวดวงของแอรโดอานได้มีการกล่าวหากองทัพอากาศใน
การเป็นผู้เข้าร่วมแนวหน้าในการก่อรัฐประหาร ผู้บัญชาการ
ของฐานทัพอากาศทั้งหมดในตุรกีถูกจับกุมหลังจากรัฐประหาร
ผู้บัญชาการเหล่านี้มีเครื่องบินรบในบัญชาการของพวกเขากว่า
ร้อยลำ� แต่ไม่มีสักลำ�ที่บินไปขัดขวางหรือทำ�ร้ายเครื่องบินที่
แอรโดอานโดยสาร แม้รัฐบาลจะกล่าวอ้างในทางตรงกันข้าม
แต่กองทัพอากาศกรีกได้พิสูจน์ว่า การอ้างของแอรโดอานที่
ว่า เครื่องบิน F-16s ที่สนับสนุนรัฐประหารได้ก่อกวนเครื่องบิน
ของเขาและผู้ที่ภักดีต่อเขาได้เข้ามาป้องกันนั้นเป็นเรื่องไม่จริง46
หลังจากความพยายามก่อรัฐประหาร มีเรื่องราวมากมายที่ถูก
เพิ่มเข้ามาในผลงานเมื่อเร็วๆ นี้ของนิวยอร์กไทม์ส(New York
Times) ที่เรียกว่า “ตำ�นานการก่อตั้งอิสลามนิยมของตุรกี”47
โดยมีแอรโดอานเป็นวีรบุรุษผู้กอบกู้ เรื่องราวเหล่านี้ได้รวมไป
ถึงการโจมตีที่เป็นข้อพิพาทบนเครื่องบินของแอรโดอาน48

•

4- ปฏิบัติการของรัฐบาลที่ขัดแย้งกับเรื่องราวของพวกเขา

5- ปฏิบัติการของหน่วยทหารที่ไม่เข้าท่า

•

ผู้บังคับบัญชากองทัพภาคที่ 2 นายพลอาเด็ม ฮุดุที ผู้ถูก
จับกุมหลังจากรัฐประหาร ได้ร้องเรียนว่า เขาได้ต่อสู้ต่อ
ต้านบรรดาผู้สนับสนุนกูเลนในอดีต เขาเป็นที่รู้จักดีในการ
เป็นผู้นำ�การรณรงค์ทางทหารกับเพคาคา(PKK) ในตะวัน
ออกเฉียงใต้ของตุรกี ซึ่งส่งผลให้พลเรือนบาดเจ็บล้มตาย
จำ�นวนมาก ผู้บังคับบัญชามากมายหลายคนถูกจับกุม
หลังจากรัฐประหารหรือถูกสังหารระหว่างรัฐประหารรวม
ทั้งนายพลฮุดุที ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าพวกเขาได้ขัดขวาง
ความมุ่งหมายของแอรโดอานในการปฏิบัติการทางทหาร
ภาคพื้นดินเข้าไปในซีเรีย

• การปฏิบัติการของความพยายามก่อรัฐประหารนั้นดูไร้
สมรรถภาพอย่างน่าประหลาด ในวิธีที่ทำ�ให้ปฏิกิริยาของ
ประชาชนรุนแรงขึ้น การกระทำ�เช่นการปิดกั้นเส้นทางจราจร
หนึ่งเส้นทางบนสะพานบอสฟอรัสในอิสตันบูลในช่วงชั่วโมงเร่ง
ด่วน, ระเบิดอาคารรัฐสภาและการไตร่ตรองอย่างรอบคอบใน
การกำ�หนดเป้าหมายที่พลเรือนนั้นเป็นปฏิบัติการที่ไม่เคยมีมา
ก่อนซึ่งไม่เคยเกิขึ้นในความพยายามก่อรัฐประหารก่อนหน้านี้

•

ตามแหล่งข้อมูลของผู้สนับสนุนพรรคอัค ทหารอากาศ
นายหนึ่งระบุโดยชื่อย่อ H.A. ได้แจ้งกับสำ�นักข่าวกรอง
แห่งชาติเกี่ยวกับรัฐประหารในเวลาบ่ายโมง แทนที่จะถูก
ประกาศความเป็นวีรบุรุษและได้รับมอบเหรียญเกียรติยศ
แห่งชาติสำ�หรับการช่วยหยุดรัฐประหาร เขากลับถูกปลด
ออกจากกองทัพเพราะชื่อของเขาถูกกล่าวหาว่าปรากฎอยู่
บนบัญชีรายชื่อผู้วางแผนก่อรัฐประหาร49 เขาถูกปลดออก
เนื่องจากความเกี่ยวโยงกับขบวนการฮิซเมทที่ถูกกล่าว
หากระนั้นหรือ? ในกรณีนั้น ขบวนการฮิซเมทไม่สมควร
จะได้รับชื่อเสียงเกียรติยศเช่นเดียวกับที่มันถูกใส่ร้ายป้ายสี
กระนั้นหรือ?

•

ผลที่ตามมาในทันทีของความพยายามก่อรัฐประหาร ก่อน
การสอบสวนใดๆ คือ บัญชีรายชื่อของบุคลากรทหารกว่า
พันนาย รายชื่อของผู้ที่ไม่ใช่บุคลากรทหารหลายหมื่นคน
รวมถึงผู้พิพากษาและอัยการจำ�นวน 2700 คนที่ถูกจัดทำ�
ขึ้นมา โดยชื่อต่างๆ ในบัญชีนั้นพร้อมที่จะถูกปลด และ/
หรือถูกฟ้องร้อง ผู้เชี่ยวชาญอิสระทั้งหมดเห็นพ้องต้องกัน
ว่า บัญชีรายชื่อเหล่านี้ไม่สามารถถูกจัดทำ�ขึ้นโดยยึดผู้เข้า
ร่วมในรัฐประหารเป็นหลัก แต่มันถูกเตรียมไว้ล่วงหน้า
และกำ�ลังจะถูกนำ�มาใช้ในโอกาสแรกที่ใช้ได้

Photo: Murad Sezer/Reuters

• หน่วยทหารจู่โจมโรงแรมที่แอรโดอานที่กำ�ลังพักผ่อนห้า
ชั่วโมงหลังจากที่รถถังปรากฏตัวครั้งแรกบนสะพานบอสฟอรัส
การดำ�เนินการที่สาธารณชนสามารถเห็นได้ชัดก่อนการจับกุม
ตัวผู้นำ�ทางการเมือง ซึ่งตรงกันข้ามกับรัฐประหารทั้งหมดใน
อดีตนั้นไม่เหมาะสม
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การใช้หลักการ เหตุและผลผิดหลักความจริงในการ
พยายามแสดงความบริสุทธิ์ของการกวาดล้างใหญ่
รัฐบาลตุรกีได้ใช้ยุทธวิธีการทำ�สงครามทางจิตวิทยาที่จะ
ทำ�ให้ผู้ชมของพวกเขาโดยทางอารมณ์ไม่มีที่พึ่งที่จะต่อต้าน
การโฆษณาชวนเชื่อของพวกเขา เหตุผลที่ออกมาจากสิ่งตี
พิมพ์และคำ�พูดที่สนับสนุนพรรคอัค(AKP) หรือจริงๆ แล้ว
การขาดซึ่งเหตุผล ดำ�เนินไปดังนี้:
1. เราทนทุกข์ทรมานกับรัฐประหารอันน่าสะพรึงกลัว,
พลเรือนถูกสังหาร รัฐสภาถูกวางระเบิด
2. คำ�ให้การแสดงให้เห็นว่า ทหารที่มีความเชื่อมโยงกับกูเลน
เป็นผู้รับผิดชอบ การพิจารณานี้ถูกทำ�ขึ้นโดยปราศจากการ
สอบสวนหรือกระบวนการทางกฎหมาย
3. ดังนั้นทุกคนที่เข้าข้างกูเลนและขบวนการฮิซเมทนั้นมี
ความผิดจนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
การใช้หลักการ เหตุและผลผิดหลักความจริงดังกล่าวเป็น
เรื่องน่าขบขันภายใต้สถานการณ์ปกติ แต่รัฐบาลตุรกีตาม
ความเป็นจริงดำ�เนินการด้วยมาตรการที่เข้มงวดเพื่อกลั่น
แกล้งผู้สนับสนุนฮิซเมทและคนอื่นๆ ที่วิจารณ์ลัทธิอำ�นาจ
นิยมของแอรโดอาน นี่คือข้อคิดเห็นแย้ง
1. ใช่ ตุรกีทนทุกข์ทรมานกับรัฐประหารที่น่ากลัว พลเรือน
ถูกสังหาร รัฐสภาโดนวางระเบิด มันเป็นสิทธิ์ของรัฐบาล
ที่จะสอบสวนและพยายามนำ�ทหารที่ถูกกล่าวหาไปสู่การ
พิจารณาคดีด้วยความชอบธรรม
2. แต่ทหารที่ถูกกล่าวหายังไม่ได้รับการสอบสวนอย่างเหมาะ
สม ทหารหลายนายถูกข่มขู่, เฆี่ยนตี, และทรมาน ทำ�ให้
เป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับข้อมูลสุขภาพที่ดีจากพวกเขา การให้
ปากคำ�ของพวกเขาถูกดำ�เนินการภายใต้สถานการณ์เหล่านี้
ไม่สามารถเชื่อถือได้และไม่ได้พิสูจน์อะไรในแง่กฎหมาย ศาล
อิสระเท่านั้นที่สามารถตัดสินใจว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ และหลังจากการพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรมปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐบาลเท่านั้น
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3. โดยไม่คำ�นึงถึงตัวตนและแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่
ทหารที่รับผิดชอบในการทำ�รัฐประหาร มันเป็นการต่อ
ต้านหลักกฎหมายต่างประเทศ เช่น ข้อสันนิษฐานของ
ความบริสุทธิ์และความรับผิดชอบส่วนบุคคลสำ�หรับ
การก่ออาชญากรรม, การกำ�หนดพลเรือนผู้ซึ่งไม่ได้ร่วม
มือกับเจ้าหน้าที่เหล่านั้นและพลเรือนผู้ซึ่งไม่ให้อภัยต่อ
การทำ�รัฐประหารเป็นเป้าหมายนั้น ยังเป็นความผิดทาง
ศีลธรรมอีกด้วย
ภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศและกระบวนการ
ทางกฎหมาย การสอบสวนที่เหมาะสมซึ่งเจ้าหน้าที่
ทหารไม่ถูกข่มขู่หรือทรมาน และพวกเขาไม่เกรงกลัว
ปฏิบัติการตอบโต้ต่อต้านพวกเขาหรือครอบครัวของ
พวกเขาควรจะถูกจัดเตรียมขึ้น การสอบสวนเช่นนั้น
ควรถูกดำ�เนินต่อจากการพิจารณาคดีด้วยความเป็น
ธรรม แม้เจ้าหน้าที่บางคนถูกตัดสินว่ามีความผิดในท้าย
ที่สุดของการพิจารณาคดีในศาล ความมีใจเข้าข้าง
กูเลนของพวกเขาไม่ได้ทำ�ให้กูเลนพัวพันในการเชื่อม
โยงกับความพยายามก่อรัฐประหารโดยไม่มีหลักฐาน
ใดๆ พลเรือนจากขบวนการฮิซเมทผู้ซึ่งไม่รู้จักเจ้า
หน้าที่เหล่านี้ ผู้ซึ่งไม่ได้สมรู้ร่วมคิดกับพวกเขา และผู้
ซึ่งไม่ให้อภัยแนวคิดการรัฐประหารทหารไม่สามารถ
ถูกตั้งเป้าหมายภายใต้ระบอบการปกครองประธิปไตย
ที่สนับสนุนหลักบังคับแห่งกฎหมายอย่างแน่นอน ภาพ
ด้านล่างแสดงการเปรียบเทียบการใช้หลักการ เหตุและ
ผลผิดหลักความจริงของรัฐบาลและสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้น
จริงเกี่ยวกับผู้ก่อรัฐประหารที่ถูกกล่าวหา

การใช้หลักการ เหตุและผลผิดหลักความจริง
ที่ออกมาจากสิ่งตีพิมพ์ที่สนับสนุนพรรคอัค(AKP):

สิ่งที่ควรเกิดขึ้นในประเทศที่
สนับสนุนหลักบังคับแห่งกฎหมาย:

ตุรกีทนทุกข์ทรมานกับ
รัฐประหารอันน่าสะพรึง
กลัว, พลเรือนถูกสังหาร
รัฐสภาถูกวางระเบิด

ตุรกีทนทุกข์ทรมานกับ
รัฐประหารอันน่าสะพรึงกลัว,
พลเรือนถูกสังหาร รัฐสภาถูก
วางระเบิด

คำ�ให้การโดยเจ้าหน้าที่ (ผู้
ซึ่งแสดงเครื่องหมายของ
การทรมาน) แสดงให้เห็นว่า
กูเลนและผู้สนับสนุนเขาเป็นผู้
กระทำ�ความผิด (โดยปราศจาก
กระบวนการทางกฎหมาย,
ปราศจากคำ�ตัดสินของศาล)

เจ้าหน้าที่ทหารที่ถูกกล่าวหาในการ
เป็นส่วนหนึ่งของรัฐประหารได้รับการ
สอบสวนอย่างเหมาะสม การให้ปากคำ�
ของพวกเขาถูกดำ�เนินโดยปราศจากการ
ใช้การทรมานหรือการข่มขู่ในปฏิบัติการ
โต้ตอบกับครอบครัวของพวกเขา พวกเขา
ได้รับการพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรม
ในศาลอิสระที่ปราศจากการแทรกแซงของ
รัฐบาล

ทุกคนที่เข้าข้างกูเลนและขบวน
การฮิซเมทนั้นมีความผิดจนกว่า
จะได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นผู้
บริสุทธิ์ กล่าวคือ “ความผิดโดย
ความสัมพันธ์”

เฉพาะผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด
โดยศาลอิสระเท่านั้นที่ถูกตัดสิน
ลงโทษ พลเรือนผู้ซึ่งไม่ได้สมรู้
ร่วมคิดกับเจ้าหน้าที่เหล่านั้น
และผู้ซึ่งไม่ให้อภัยแนวคิดการ
รัฐประหารไม่ถูกลงโทษ
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เรื่องราวที่น่าเชื่อถือมากกว่า
คำ�ถามที่ไม่มีคำ�ตอบจำ�นวนมาก ปฏิบัติการที่แปลกประหลาด
ของผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้วางแผนก่อรัฐประหารและความขัด
แย้งในคำ�แถลงของรัฐบาลส่งผลให้ผู้สังเกตการณ์บางคน เช่น
ฮาโรลด์ โหรด50 อดีตนักวิเคราะห์เพนตากอนตะวันออกกลางอ้าง
ว่า ตามความเป็นจริงแล้วแอรโดอานก่อรัฐประหารตบตาขึ้นมา
เช่นเดียวกับที่มันเป็นความผิดสำ�หรับแอรโดอานที่จะกล่าวโทษ
กูเลนว่าเป็นผู้บงการรัฐประหารโดยปราศจากหลักฐาน มันเป็น
ความผิดที่จะกล่าวหาแอรโดอานสำ�หรับเหตุผลเดียวกัน อย่างไร
ก็ตาม มีเรื่องราวทางเลือกที่น่าเชื่อถือมากกว่าซึ่งถูกพูดเป็นนัย
โดยนักข่าวตุรกีผู้ช่ำ�ชอง เจนกิซ จันดาร ที่สมควรจะได้รับการ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลผ่านการสอบสวน
เขียนในอัลมอนิเตอร์(Al Monitor) นักข่าวตุรกี เจนกิซ จันดาร
นึกถึงการบอกกับนักข่าวนิวยอร์กไทม์ส ซาบริน่า ทาเวอร์ไนส์
สองสัปดาห์ก่อนวันที่ 15 กรกฎาคมเกี่ยวกับ “การต่อรองแบบ
เฟาสต์ที่ประธานาธิบดีเรเจป ทายยิป แอรโดอาน ทำ�กับทหาร ซึ่ง
ในความคิดของฉัน ด้วยเหตุนั้นเปิดทางสำ�หรับรัฐประหารหรือ
ความพยายามก่อรัฐประหารให้เกิดขึ้นในตุรกีภายในสองปีที่จะถึง
นี51้ ” จันดารสังเกตว่า แม้ความจริงที่ว่า เจ้าหน้าที่กว่าพันคนถูก
จับกุมในทันทีหลังการก่อรัฐประหาร รวมถึงนายพลจำ�นวนมาก
ผู้ซึ่งบัญชาการหน่วยรบของกองทัพนาโต้ “มันค่อนข้างจะแปลก
ประหลาดที่ไม่มีระบบราชการการรักษาความปลอดภัยจากหน่วย
สืบราชการลับทางทหารไปยังสำ�นักข่าวกรองแห่งชาติ, ผู้อำ�นวย
การทั่วไปแห่งการรักษาความปลอดภัยและการบัญชาการกอง
กำ�ลังพิเศษมีเงื่อนงำ�ว่าการทำ�รัฐประหารขนาดใหญ่มากกำ�ลังถูก
วางแผนอย่างลับๆ” ปฏิบัติการอย่างรวดเร็วของรัฐบาลในการ
ไล่ต้อนเจ้าหน้าที่ทหารหลายพันคนชักนำ�จันดารไปสู่ข้อสรุปที่
ว่า “แอรโดอานและรัฐบาลได้เตรียมพร้อมสำ�หรับความพยายาม
ก่อรัฐประหารและมีอำ�นาจในการเข้าใจมากพอเกี่ยวกับว่าใครใน
ระบบรัฐจะมีส่วนเกี่ยวข้อง”
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เซลาฮัททิน เดมิรทัช ประธานร่วมของพรรคประชาชน
ประชาธิปไตย สนับสนุนชาวเคิร์ด (People’s Democratic
Party HDP) กล่าวขณะปราศรัยกับสมาชิกพรรคว่า ตามความ
จริงแล้วประธานาธิบดีแอรโดอานทราบเกี่ยวกับผู้วางแผน
ก่อรัฐประหารมาก่อนหน้านี้แต่แทนที่จะป้องกันด้วยการหยุด
มัน เขากลับรอจนกระทั่งผู้วางแผนปฏิบัติการเปลี่ยนความ
พยายามเป็นโอกาสที่จะรวบรวมอำ�นาจของเขา การดำ�เนิน
การนี้มีมูลค่าความเสียหายเป็นชีวิตคน 225 คน นอกจากนี้เขา
ยังอ้างว่าหลายๆ คนได้พูดคุยเกี่ยวกับ “ความเป็นจริง” ของ
เรื่องนี้ในทางเดินของรัฐสภา แต่ไม่มีใครกล้าพอที่ประกาศบน
แท่นพูด52
จัน อาทัคลึ คอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์โซซจุ (Sozcu daily)
ของฆราวาสกลุ่มเคมาลลิสต์ ได้กล่าวกับช่องฮัคทีวี(HalkTV)
ว่า “ผู้คนวงในของแอรโดอานทราบดีเกี่ยวกับแผนความ
พยายามก่อรัฐประหารและความพยายามปราบกบฏที่จะเกิด
ขึ้นภายหลัง เป็นไปได้อย่างมากที่ พวกเขาจัดแสดงโชว์อันยิ่ง
ใหญ่สำ�หรับแอรโดอาน”
แม้จะมีหลักฐานว่า ความพยายามก่อรัฐประหารมีฐานอัน
กว้าง โดยรวมไปถึงกลุ่มเคมาลลิสต์และกลุ่มชาตินิยมใหม่ แต่
ประธานาธิบดีแอรโดอานก็ตัดสินใจที่จะกล่าวโทษผู้สนับสนุน
กูเลน และรัฐบาลได้เริ่มการรณรงค์การกักขัง, จับกุมและ
ก่อกวนรูปแบบต่างๆ ขนาดใหญ่เพื่อต่อต้านพวกเขาอย่างฉับ
พลัน
ผู้สังเกตการณ์ตุรกีไม่พลาดที่นึกถึงความจริงที่ว่านี่ไม่ใช่ครั้ง
แรกที่ประธานาธิบดีแอรโดอานกำ�ลังยึดอำ�นาจให้มากขึ้นโดย
การกล่าวโทษศัตรูภายในประเทศในการคบคิดต่อต้านรัฐบาล
ของเขา

รูปแบบการยึดอำ�นาจ
ของแอรโดอาน
พรรคการปกครองของประเทศตุรกี ภายใต้การนำ�ของเรเจป
ทายยิป แอรโดอาน เข้ามาสู่อำ�นาจโดยการสัญญาว่าจะส่ง
เสริมให้ตุรกีเป็นประชาธิปไตย, เคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความ
พยายามของประเทศที่จะเข้าร่วมกลุ่มสหภาพยุโรป, เพิ่ม
เสรีภาพและยกเลิกการรวบรวมข้อมูลของประชาชนที่เป็น
ประโยชน์ต่อรัฐบาลโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่ดำ�เนินมา
หลายสิบปีและยกเลิกยุคแห่งรัฐประหารทหาร โดยการเรียกตัว
เองว่า “อิสลามนิยมเก่า” (post-Islamist) พรรคอัค(AKP)
ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเสรีนิยมตุรกีและจากประเทศทาง
ตะวันตก อย่างไรก็ตาม หลังจากชัยชนะของเขาในการเลือก
ตั้งเดือนมิถุนายน 2011 เรเจป ทายยิป แอรโดอาน กลับไปสู่
เส้นทางเดิมของเขา จากเส้นทางการกลายเป็นประชาธิปไตย
ที่พรรคของเขาได้ให้สัญญาไว้เมื่อเริ่มแรกของการเข้าสู่อำ�นาจ
และเริ่มตามเส้นทางเผด็จการและการปราบปราม สมัยที่สาม
ของเขาถูกแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในการเพิ่มวาทศิลป์ทาง
อิสลามและต่อต้านตะวันตก53
นักสังเกตการณ์ชาวตะวันตกกล่าวถึงรูปแบบการปกครอง
นี้ว่าเป็นประชาธิปไตยไม่เสรีหรือเผด็จการแบบแข่งขัน ที่
ประชาธิปไตยถูกลดอำ�นาจลงไปสู่การเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรม
และไม่สุจริต แอรโดอานค่อยๆ ขยายอำ�นาจและควบคุมตุรกี
โดยการใช้กลยุทธ์เดียวกันตั้งแต่ปี 2013 ยุทธวิธีการกล่าวโทษ
ฝ่ายตรงข้ามของเขาและการทำ�ให้เป็นเหยื่อของเขาเองหลัง
จากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเพื่อเพิ่มอำ�นาจของเขาเป็น
ที่ประจักษ์ในผลที่ตามมาของการประท้วงสวนสาธารณะเกซี
(Gezi Park), เรื่องการทุจริตที่อื้อฉาวและความพยายามก่อ
รัฐประหาร
แอนดริว ฟินเคล(Andrew Finkel) ผู้ประพันธ์ “Turkey:
What Everybody Needs to Know” (Oxford University
Press, 2012) บันทึกว่า “โดยแท้จริงแล้ว หลายคนอาจเถียง
ว่า ตุรกีได้อยู่ในความเจ็บปวดอย่างรุนแรงของรัฐประหารที่
เคลื่อนไปช้าๆ ไม่ได้เกิดขึ้นโดยทหารแต่โดยตัวแอรโดอานเอง
ตลอดสามปีที่ผ่านมา เขาเคลื่อนไหวอยู่ตลอดและอย่างเป็น
ระบบเพื่อครอบครองจุดเชื่อมต่อของอำ�นาจ”
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การประท้วงเหตุการณ์ สวนสาธารณะเกซีปี 2013
และการควบคุมสื่อของแอรโดอาน

ภาพโดย: ออสมัน ออรัล/รอยเตอร์

ภาพโดย: สำ�นักข่าวเอบรู

ตลอดเวลาที่เขาอยู่ในอำ�นาจ เรเจป ทายยิป
แอรโดอานได้รับอิทธิพลเหนือสื่อมวลชนทีละน้อยๆ ในปี
2004 หนังสือพิมพ์รายวันสตาร์(the Star) มีเจม อุซาน
คู่แข่งทางการเมืองของแอรโดอานเป็นเจ้าของ ถูกยึดโดย
ตัวแทนอำ�นาจควบคุมของรัฐบาล TMSF และในที่สุดถูก
ครอบครองโดยนักธุรกิจผู้สนับสนุนแอรโดอาน
นายแอทแธม ซานจัค หนังสือพิมพ์รายวันซาบะห์และช่อง
เอทีวี( ATV) ถูกยึดโดยอำ�นาจควบคุมของรัฐบาล TMSF
และขายให้กับผู้สนับสนุนแอรโดอาน ทุรคุวาซ โฮลดิ้ง
บริหารงานโดยประธานบริหาร นายแบรัท
อัลบายรัค ลูกเขยของแอรโดอานในปี 2007 ในปี 2009
การลงโทษด้วยการเก็บภาษีที่มากเกินไป (เกือบ 2.5 พัน
ล้านดอลลาร์) ถูกเรียกเก็บกับกลุ่มโดอานมีเดียซึ่งนำ�ไปสู่
การเกิดภาระทางการเงินและผลที่สุดทางกลุ่มโดอานมีเดีย
จึงขายหนังสือพิมพ์รายวัน(Milliyet) ให้กับนักธุรกิจที่สนับ
สนุนแอรโดอาน ขณะที่ในปี 2011 แอรโดอานผูกสัญญา
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของเขากับความปรารถนาในตำ�แหน่ง
ประธานาธิบดีบริหารของเขา และในปี 2012 พรรคอัค
( AKP) ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการตามรัฐธรรมนูญที่การ
สืบสวนโดยรัฐสภาและการลงมติไว้วางใจถูกยกเลิก โดย
ประธานาธิบดีบริหารจะมีอำ�นาจที่จะยกเลิกรัฐสภา ในปี
2013 สินทรัพย์สื่อของ บริษัท ชุคุโรวาโฮลดิ้ง ถูกยึดโดย
เงินฝากออมทรัพย์และกองทุนประกันภัย(TMSF) และขาย
ให้กับนักธุรกิจที่สนับสนุนแอรโดอาน นายแอทแธม ซานจัค
ผู้ซึ่งแสดง “ความรัก” ของเขาต่อแอรโดอานอย่างเปิดเผย
สินทรัพย์ของกลุ่มตุรก์มีเดียซึ่งรวมหนังสือพิมพ์อัคชัม
(Aksam)และกูเนช(Günes), โทรทัศน์ดิจิตอลจ่ายค่ารับชม
ควบคุมโดยดิจิตุรก์และผู้ออกอากาศรายการข่าว
สกายตุรก์ 360(SkyTurk 360) ผู้ผลิตสื่อที่สำ�คัญอีกราย
ของกลุ่มชุคุโรวา รายการโชว์ทีวี(Show TV) ถูกขายให้กับ
ให้กับกลุ่มจิแนร(Ciner Group) ในเดือนมิถุนายนหลังจาก
ที่ถูกยึดโดย TMSF
การควบคุมสื่อเป็นขั้นตอนสำ�คัญบนเส้นทางของแอรโดอาน
ที่จะเป็นประธานาธิบดีบริหารเผด็จการโดยไม่มีการตรวจ
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สอบและความสมดุล การครอบครองสื่อตุรกีของเขามีเป้า
หมายเพื่อให้การคัดค้านและและการวิจารณ์ที่เพิ่มขึ้นเงียบลง
แอรโดอานได้จำ�กัดเสรีภาพในการพูดและเสรีภาพสื่อในตุรกี
โดยการครอบครองกิจการสื่อมวลชนกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ใน
เวลาเดียวกัน รัฐบาลควบคุมและบล็อกอินเทอร์เน็ตและสื่อ
สังคม โดยการทำ�เช่นนี้ เขาไม่เพียงแต่ทำ�ลายประชาธิปไตย
แต่เขายังจำ�กัดความสามารถในการตัดสินใจอย่างเสรีและการ
รับทราบข้อมูลของผู้มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง54
ในปี 2013 มีการประท้วงในเรื่องแผนการที่จะสร้างห้างสรรพ
สินค้าบนที่ตั้งสวนสาธารณะเกซี(Gezi Park )ผุดขึ้นมาใน
ทักซิม การประท้วงดำ�เนินไปอย่างสงบ แต่เมื่อรัฐบาล
แอรโดอานมีปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างไร้ความปราณี ความไม่
สงบขยายตัวเป็นการประท้วงต่อต้านแอรโดอานโดยส่วน
ตัว การชุมนุมแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของความไม่พอใจ
ในแอรโดอานของคนชั้นกลางในเมือง ปฏิกิริยาตอบกลับ
ของรัฐบาลทำ�ให้สถานการณ์ยิ่งแย่ลง ในขณะเดียวกันยัง
ทำ�ลายชื่อเสียงของแอรโดอานในต่างประเทศอีกด้วย การ
โต้ตอบนี้นำ� แอรโดอานไปสู่การขยายอำ�นาจของเขาเหนือ
สื่ออิสระและเสรีภาพในการแสดงออกโดยอ้างว่าเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นถูกบงการโดยอำ�นาจจากต่างชาติ, สื่อต่างประเทศ,
เอกอัครราชทูตสหรัฐฯในตุรกีและการล็อบบี้อัตราดอกเบี้ย
หนังสือพิมพ์และสถานีโทรทัศน์ที่สนับสนุนรัฐบาล เช่น เอ็น
ทีวี(NTV) กำ�ลังช่วยเหลือรัฐบาลในการแพร่กระจายทฤษฎี
สมคบคิด เยนีชาฟัค(Yeni Safak) หนังสือพิมพ์สนับสนุน
รัฐบาลได้อ้างเหตุผลว่า คลังสมองของอเมริกัน, คณะ
กรรมการปัญหาสาธารณชนอเมริกันอิสราเอล และกลุ่มล็อบบี้
ชาวยิวเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการประท้วงนี55้
ภายหลังการประท้วง พรรคอัค(AKP) ได้กดดันผู้ผลิตสื่อและ
นักสื่อสารมวลชนข่าว, และคลื่นนักสื่อสารมวลชนถูกไล่ออก
จากงานหรือถูกบังคับให้ลาออก เป็นการยากที่จะประมาณ
การตัวเลข แต่ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2013 นักสื่อสาร
มวลชนอย่างน้อย 59 คนต้องตกงานในระหว่างการประท้วง
สำ�หรับการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและตัวเลขได้เพิ่มขึ้นตลอด
ฤดูใบไม้ร่วง กลุ่มสื่อมวลชน เช่น กลุ่มสื่อโดอาน(Dogan)
ถูกข่มขู่เกินไปที่จะเปิดปากพูดความจริง ยกตัวอย่าง ใน
ระหว่างการประท้วงใหญ่ในวันที่ 1 มิถุนายน ซีเอ็นเอ็นตุรก์
(CNNTurk), ผู้ผลิตสื่อโดอาน(Dogan) ได้ออกอากาศสารคดี
เกี่ยวกับนกเพนกวิน56 ในขณะที่ผู้ผลิตสื่อที่สนับสนุนกูเลน
รายงานความโหดร้ายของรัฐบาลในการต่อต้านผู้ประท้วง
และการจำ�กัดเสรีภาพในการแสดงออกในเชิงวิพากษ์วิจารณ์

เป็นการนำ�แอรโดอานไปสู่การกำ�หนดพวกเขาเป็นเป้าหมาย
ในฐานะผู้วางแผนต่อต้านรัฐบาล57
ในผลพวงของการประท้วงเกซี ไม่เพียงแต่แอรโดอานจะมุ่ง
เป้าหมายมาที่สื่อเท่านั้น แต่ยังมุ่งเป้าหมายไปที่ธุรกิจและภาค
ประชาสังคม ขณะที่ตำ�รวจกำ�ลังโจมตีผู้ประท้วงอย่างสันติ
ด้วยแก๊สน้ำ�ตา, โรงแรมดิวาน(Divan) ใกล้สวนสาธารณะเกซี
ซึ่งมีโคชโฮลดิ้ง(Koc Holding) เป็นเจ้าของนั้นได้อนุญาตให้
ฝูงชนหนีไปหลบภัยและได้รับการดูแลทางการแพทย์ในห้อง
โถงของโรงแรม ความโกรธแค้นนี้ของแอรโดอานนำ�เขาไปสู่
การโจมตีกลุ่มธุรกิจและกล่าวหาเจ้าของโรงแรมว่าให้ที่ซ่อน
แก่ผู้ก่อการร้ายและอาชญากร ไม่กี่วันต่อมา กระทรวงการ
คลังบุกเข้าไปในสินทรัพย์หลักของโคชโฮลดิ้งในอุตสาหกรรม
พลังงาน และเดือนกันยายนได้ขยายผลไปสู่การประหัต
ประหารศัตรูทางการเมือง แอรโดอานพยายามเท่าที่จะทำ�ได้
เพื่อระบุว่า โคชโฮลดิ้งได้สนับสนุนการแทรกแซงทางทหาร
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 199758
โดยการใช้ถ้อยคำ�โน้มน้าวที่คล้ายกัน เขาได้กล่าวโทษกลุ่ม
ต่างๆ ที่เจาะจงภายในประเทศตุรกีสำ�หรับความไม่สงบ ความ
พยายามที่จะแสดงตัวเองว่าเป็นผู้พิทักษ์ที่ดีที่สุดของนัก
อนุรักษ์นิยมซุนนีจากผู้ที่ออกมาเพื่อทำ�ลายตุรกี นอกจาก
“การล็อบบี้อัตราดอกเบี้ย” และชาวยิวแล้วแอรโดอานยัง
บอกเป็นนัยว่า อเลวีอาจจะทำ�งานให้กับซีเรียและอิหร่าน
และฆราวาสฝ่ายซ้ายที่โจมตีผู้หญิงในผ้าคลุม เป็นผู้อยู่เบื้อง
หลังการประท้วงนี59้ ในทั้งสองกรณี เขาได้ดำ�เนินการให้มีการ
ชุมนุมแสดงความคิดเห็นสาธารณะในด้านของเขาโดยการ
ใช้สื่อและทฤษฎีสมทบคิด ด้วยเหตุนั้น อนุญาตให้เขาข่มขู่
ประชาสังคมโดยสนับสนุนการแบ่งขั้วตุรกี60
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การสืบสวนการทุจริตและ
การควบคุมตุลาการของแอรโดอาน
การสืบสวนการประท้วงเกซีและการทุจริตปี 2013 เป็นการ
พิสูจน์การต่อต้านอำ�นาจเผด็จการที่เพิ่มขึ้นและการทุจริตของ
แอรโดอาน ในทั้งสองกรณี แอรโดอานตอบโต้ด้วยทฤษฎีสมคบ
คิดอย่างหวาดระแวงกล่าวโทษบรรดาผู้ที่ต่อต้านเขาเพื่อเพื่อการ
ครอบครองอิทธิพลที่มากขึ้นและทำ�ให้ผู้คัดค้านเขาเงียบลงใน
ที่สุด61
แอรโดอานได้เข้าควบคุมระบบศาลยุติธรรมตั้งแต่เดือนธันวาคม
2013 เพื่อที่จะ “ทำ�ให้การตรวจสอบการทุจริตหยุดชะงัก”
และ “ยับยั้งการวิจารณ์ในสื่อและบนอินเทอร์เน็ต”62 หลัง
จากเดือนธันวาคม 2013 เรื่องการทุจริตที่อื้อฉาวเกี่ยวโยง
กับคณะรัฐมนตรี, ญาติของพวกเขาและข้าราชการ พรรคอัค
(AKP) อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นแผนที่วางขึ้นเพื่อต่อ
ต้านรัฐบาลและเริ่มทำ�การเปลี่ยนแปลงโดยทันทีเพื่อให้ได้มา
ซึ่งอำ�นาจ โดยการกล่าวโทษขบวนการกูเลนใน “การวางแผน
อย่างลับๆ” แอรโดอานตราหน้าขบวนการกูเลนว่
าเป็น “รัฐคู่
ขนาน” และให้สัญญาว่าจะ “ทำ�ลายพวกเขา”63 รัฐบาลเริ่ม
การกวาดล้างและเริ่มต้นการดำ�เนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ที่
สนับสนุนกูเลนในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2014 เพื่อให้
ครอบคลุมข้อกล่าวหาทุจริต64
รัฐบาลพรรคอัค(AKP) ได้เปลี่ยนแปลงอำ�นาจของศาล
รัฐธรรมนูญและสภาสูงแห่งผู้พิพากษาและอัยการของรัฐ
(HSYK) เพื่อการเบี่ยงเบนสู่เผด็จการอย่างค่อยเป็นค่อยไป
กฎหมายใหม่ที่เปลี่ยนอำ�นาจที่จะแต่งตั้งสมาชิกเป็นหนึ่งคน
จากสภา แทนองค์ประชุมทั้งหมดของสภา ด้วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมผู้ซึ่งได้ย้ายสมาชิกสองท่านที่ต่อต้านรัฐบาล
ไปยังสภาอื่น ๆ และสมาชิกสองท่านที่สนับสนุนรัฐบาลในทีม
ของพวกเขา ภายหลังจากการมอบหมายงานใหม่ยกใหญ่และ
การลดตำ�แหน่งเริ่มที่จะเกิดขึ้น ดังที่ผู้พิพากษาและอัยการของ
รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบสวนทุจริตถูกแทนที่ด้วยเพื่อนร่วม
วิชาชีพที่สนับสนุนรัฐบาล ในเดือนกุมภาพันธ์กฎหมายใหม่ที่
ปรับโครงสร้าง HSYK ให้ “ผูกมันชิดกับผู้บริหารมากขึ้น” และ
ในเดือนกรกฎาคมหมวดหมู่ใหม่ของศาลอาญาแห่งสันติภาพถูก
สร้างขึ้นสำ�หรับการสืบสวนอาชญากรรม65
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หลังจากได้รับการยืนปรบมือต้อนรับ
จากสมาชิกตุลาการในพิธีเปิดปีแห่ง
ตุลาการใหม่ ประธานาธิบดี
แอรโดอานได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวขณะ
เดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอด
G-20 ในประเทศจีนจากสนามบิน
นานาชาติอาตาเติร์กอิสตันบูล เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 2 กันยายนว่า ประธานาธิบดี
เป็นประมุขของสภานิติบัญญัติ,
ผู้บริหารระดับสูงและตุลาการในตุรกี

ศาลแห่งสันติภาพเหล่านี้ซึ่งมีอำ�นาจศาลเหนือการดำ�เนินการ
เกี่ยวกับการตรวจสอบความผิดทางอาญาเปลี่ยนมาอยู่ภาย
ใต้การควบคุมของรัฐบาล66 โดยการเลือกตั้ง HSYK ในเดือน
ตุลาคม 2014 “รัฐบาลมีอำ�นาจเหนือ HSYK ใหม่อย่างชัดเจน
และด้วยวิธีนี้เอง รัฐบาลได้รับอำ�นาจในการควบคุมตุลาการ
ทั้งหมด”67 จากช่วงเวลาที่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้น ผล
พวงที่เป็นไปได้เริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจน แอรกุน โอซบุดุน
ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์และกฎหมายรัฐธรรมนูญจากมหา
วิทยาลัยเชฮีร ยืนยันว่า “การจัดตั้งการควบคุมตุลาการทั้งหมด
ของรัฐบาลพรรคอัค(AKP) นั้นจะนำ�ไปสู่การใช้การประยุกต์
เลือกกฎหมายในวงกว้างอย่างแน่นอน”68 นิลส์ มูอิซนิเอกส์
(Nils Muižnieks) คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสภา
ยุโรป กล่าวว่า การควบคุมระบบกฎหมายที่เพิ่มมากขึ้นของ
รัฐบาลจะ “เพิ่มอิทธิพลของผู้บริหาร, เพิ่มความกังวลเกี่ยว

กับการแทรกแซงทางการเมืองในตุลาการเกินควรอย่างมีนัย
สำ�คัญ”69
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รัฐประหาร 15 กรกฎาคมและการควบคุมกองทัพ
ของแอรโดอาน
ทำ�นองเดียวกับที่แอรโดอานกล่าวโทษความพยายามก่อ
รัฐประหาร 15 กรกฎาคมว่าเกิดจากสาวกกูเลนภายใน
กองทัพ แล้วใช้มันเป็นโอกาสในการออกแบบและสร้าง
กองทัพใหม่ โดยการอ้างที่จะเคลื่อนย้ายสาวกกูเลน
แอรโดอานเริ่มการกว้างล้างใหญ่ในตุรกี ทั้งหมดทั้งมวล
นี้เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะขยายอำ�นาจและได้รับการ
สนับสนุนที่มากขึ้นโดยกำ�จัดผู้ต่อต้านและผู้คุกคามเขาใน
เวลาเดียวกัน
ความพยายามก่อรัฐประหาร 15 กรกฎาคมมอบโอกาส
ทองที่จะประสบความสำ�เร็จอย่างแน่นอนแก่แอรโดอาน
ในคืนที่เกิดรัฐประหารเขากล่าวว่า “การจลาจลนี้เป็น
ของขวัญจากพระเจ้าแก่พวกเราเพราะนี่จะเป็นเหตุผล
ในการชำ�ระล้างกองทัพของเรา”70 เขาเริ่มไล่เจ้าหน้าที่
ทหารหลายพันนายออกในทันทีก่อนที่รายละเอียดของการ
พยายามก่อรัฐประหารสามารถได้รับการเปิดเผยและก่อน
กระบวนการพิจารณาคดีอย่างเหมาะสมจะถูกดำ�เนินการ
บัญชีรายชื่อของเขามีพร้อมอยู่แล้ว
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สำ�คัญของกองทัพ
สถาบันการศึกษาทางทหารที่แตกต่างกันอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของรัฐบาล สารวัตรทหารในบังคับบัญชาได้ถูก
แยกออกจากกองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศ
และอยู่ใต้บังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย ผู้บังคับบัญชากองทัพอยู่ภายใต้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ทหารจะไม่ถูกเกณฑ์ไปเป็นสารวัตร
ทหารและบุคลากรในขณะนี้จะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
มืออาชีพเท่านั้น ซึ่งเป็นไปได้ที่อาจเป็นการให้อิทธิพล
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของแอรโดอานใน
กระบวนการจ้างงาน แต่ที่สำ�คัญกว่านั้น ผู้บังคับบัญชา
หลายร้อยนายที่อยู่ในตำ�แหน่งหลักๆ ได้ถูกกวาดล้างออก
ไปแล้วถูกแทนที่ด้วยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกสรรโดย
แอรโดอาน71

เขากำ�ลังรอโอกาส ขั้นตอนต่อไปของเขาทำ�
ให้ไม่เหลือข้อสงสัยในความตั้งใจของเขา: การยกเลิก
โรงเรียนทหารชั้นสูงและการก่อตั้งมหาวิทยาลัยทหารใน
สถานที่นั้นแทน ในอดีต เจ้าหน้าที่ทหารส่วนใหญ่เข้ามา
เรียนในโรงเรียนมัธยมทหารซึ่งหลักสูตรจะเน้นย้ำ�พร่ำ�สอน
อุดมการณ์ของอาตาเติร์กให้กับนักเรียนของตน

ในบรรดาชื่อที่ถูกกวาดล้างมีผู้บังคับบัญชาการที่ตาม
รายงานข่าวได้คัดค้านการผลักดันของแอรโดอานในการ
เข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารในซีเรีย แม้ว่าปฏิบัติการดัง
ดังกล่าวมีศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์ในการต่อสู้กับไอซิส
(ISIS), ซึ่งมันจะไม่ชัดเจนว่าจะเป็นความตั้งใจของ
แอรโดอานหรือไม่ และในฐานะพาหนะที่จะเปลี่ยน
แอรโดอานให้เป็นวีรบุรุษของกองทัพ บางทีมันอาจนำ�ตุรกี
ไปสู่การผจญภัยทางทหารในระยะยาวพร้อมกับผลที่เป็น
ความหายนะสำ�หรับตุรกีและภูมิภาค

โดยการยกเลิกโรงเรียนเหล่านี้แอรโดอานกำ�ลังก้าวไปสู่
การขจัดอุดมการณ์เคมาลลิสต์และช่วยให้ผู้จงรักภักดี
ของเขาเลื่อนยศสูงขึ้นในกองทัพ ปฏิบัติการที่สองของ
เขาคือการพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้มีตำ�แหน่งสูงๆ
(“เสนาธิการ”) สามารถเลื่อนยศให้สูงขึ้น กลไกนี้ยังถูกใช้
โดยกองทัพเพื่อกลั่นกรองเจ้าหน้าที่ที่ไม่ถือว่าสมควรจะ
ได้เลื่อนตำ�แหน่ง เนื่องจากข้อบกพร่องในความมุ่งมั่นของ
พวกเขาเพื่ออุดมการณ์เคมาลลิสต์ แอรโดอานกำ�ลังหวัง
อย่างมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่เห็น
พ้องกับโลกทัศน์ของเขาจำ�นวนมากขึ้นเข้าไปเป็นบุคคล

ในอดีต ทหารโดยส่วนใหญ่เป็นฆราวาส, เป็นร่าง
ประชาธิปไตยของอาตาเติร์กเก่า ดังนั้น แอรโดอานมองว่า
มันเป็นภัยคุกคามต่อระบอบเผด็จการอิสลามของเขา เขา
ได้มุ่งไปสู่การชำ�ระล้างกองทัพตั้งแต่ปี 2007 ไล่เจ้าหน้าที่
400 คนออก ในระหว่างปี 2007 และ 2010 และบังคับ
ให้หัวหน้าเสนาธิการทหารและผู้บังคับบัญชาของกองทัพ
เรือ, กองทัพบกและกองทัพอากาศตุรกีลาออก72 ความ
พยายามก่อรัฐประหารเปิดโอกาสให้แอรโดอานทำ�ภารกิจ
ของเขาเสร็จสมบูรณ์ โดยการทำ�ให้กองทัพอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของเขา แอรโดอานแสดงเหตุผลของการกวาดล้าง

ในนามของการขจัดผู้สนับสนุน “กูเลน” มากกว่าการมีส่วน
ร่วมในความพยายามก่อรัฐประหารโดยตรง กองกำ�ลังความ
มั่นคงคุมตัวสมาชิกบริการ 10,000 คน รวมทั้งนายพล 143
นายและนายพลเรือน และ 1/3 ของเจ้าหน้าที่ทหารในสัปดาห์
แรกเพียงอย่างเดียว73

แอรโดอานเลื่อนขั้นผู้ตามที่ภักดีต่อเขาสู่ตำ�แหน่งอาวุโสภายใน
กองทัพและในรัฐบาล เขากำ�ลังรวมอำ�นาจของเขาสู่ส่วนกลาง
ผ่านการกวาดล้างและกำ�จัดการต่อต้านใดๆ ไม่ว่าจะมาจาก
กูเลนนิสต์, เคมาลลิสต์, กลุ่มนิยมฝ่ายซ้ายหรือกลุ่มชาตินิยม
ใหม่

ตารางสรุปรูปแบบการยึดอำ�นาจ
ของแอรโดอาน
เหตุการณ์

สวนสาธารณะเกซี
(มิถุนายน 2013)

ตรวจสอบ
การทุจริต
(ธันวาคม 2013)

ความพยายาม
ก่อรัฐประหาร
(กรกฎาคม 2016)

กล่าวโทษว่าเกิดจาก

กลยุทธ์

การยึดอำ�นาจ

ล็อบบี้อัตราดอกเบี้ย,
อำ�นาจจากต่างชาติ,
เอกอัครราชทูตอเมริกา,
ฆราวาสหัวรุนแรง,
อเลวี

แบ่งขั้วประชาชนเป็นอนุรักษ์
นิยมกับฆราวาส,
ธุรกิจของฆราวาสที่สนับสนุนการ
ประท้วงเกซีถูกนำ�มารวมกลุ่มเข้า
ด้วยกันและสื่อมวลชนถูกข่มขู่

ทำ�ให้ผู้นำ�ธุรกิจขนาดใหญ่ที่เป็น
ฆราวาสและสื่อมวลชน
อยู่ในความสงบ

การตรวจสอบทุจริตได้ประกาศ
“รัฐประหารตุลาการ” อัยการและผู้
พิพากษาถูกสับเปลี่ยน, ไล่ออก ระบบ
ศาลใหม่ถูกจัดตั้งขึ้น หมายจับออก
ได้ง่ายขึ้น

ตุลาการถูกนำ�มาอยู่ภายใต้การ
ควบคุมทางการเมือง
หมายจับเปลี่ยนเป็น
เครื่องมือในการข่มเหง

เจ้าหน้าที่ทหารกว่าพันนาย
รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้มีส่วนในรัฐประหาร
ถูกจำ�คุก ผู้พิพากษาและอัยการ
มากกว่าสองพันคนถูกจับกุม

กองทัพถูกทำ�ให้อยู่ภายใต้การ
ควบคุมของแอรโดอาน
สื่อที่วิพากษ์วิจารณ์ถูกปิด
การคัดค้านทางการเมือง
ถูกทำ�ให้นิ่งเงียบ

ผู้สนับสนุน
ฟัตฮุลลอฮฺ กูเลน,
ผู้สมรู้ร่วมคิดต่างชาติ

ฟัตฮุลลอฮฺ
กูเลนและผู้สนับสนุนเขา,
พร้อมด้วยอเมริกา
และซีไอเอ “CIA”
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ข้อสรุป
ความพยายามก่อรัฐประหารเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2016 ได้
หยุดเส้นทางของมัน ขอบคุณการรวมกันของสื่อทางสังคม,
การสนับสนุนประชาธิปไตยของประชาชน, และความโง่เขลา
ของผู้วางแผนรัฐประหาร ชีวิตผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียไปและ
ประชาธิปไตยถูกคุกคาม รัฐบาลตุรกีมีสิทธิที่จะติดตามเจ้า
หน้าที่ทหารที่กำ�ลังต้องสงสัยว่ามีบทบาทในรัฐประหาร พวก
เขาควรจะได้รับการสอบสวน, ได้รับการพิจารณาคดีด้วยความ
เป็นธรรมและถ้าพบว่ามีความผิดจะต้องได้รับการลงโทษจาก
ผลของมัน
อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่กำ�ลังเกิดขึ้นในตุรกี การกวาดล้าง
ใหญ่เริ่มขึ้นทันทีหลังรัฐประหารและพลเรือนหลายหมื่นคน
ตกเป็นเป้าหมายของการกวาดล้างและพวกเขาต้องทนทุกข์
ทรมานอย่างต่อเนื่องภายใต้เงื่อนไขที่ไร้มนุษยธรรม เพื่อแสดง
ความบริสุทธิ์ของการกวาดล้างเหล่านี้ รัฐบาลตุรกีได้พยายาม
เผยแพร่ข้อมูลผิดๆ โดยการกล่าวโทษความพยายามก่อ
รัฐประหารว่าเกิดจากผู้สนับสนุนกูเลนและปิดบังข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้เข้าร่วมรัฐประหารที่มีความโน้มเอียงไปทางเคมาลลิสต์หรือ
ชาตินิยมใหม่ รัฐบาลทำ�ให้ขบวนการฮิซเมทเป็นแพะรับบาป
อย่างประสบความสำ�เร็จ ภายใต้การใส่ร้ายที่ครอบคลุมขบวน
การฮิซเมท รัฐบาลได้กำ�จัดทุกการคัดค้านต่อการปกครอง
แบบเผด็จการของรัฐบาล ในวันนี้ของตุรกี มันไม่เพียงพอที่
จะยืนหยัดต่อสู้กับการรัฐประหารเพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น
ใครก็ตามที่ปฏิเสธที่จะตำ�หนิขบวนการฮิซเมทสำ�หรับการก่อ
รัฐประหารจะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สนับสนุนรัฐประหาร และตก
เป็นเป้าหมาย ในกรณีของนักร้องนามว่า ซึลา เป็นกรณีหนึ่งที่
น่าสะเทือนใจ เมื่อซึลาปฏิเสธที่จะแสดงในการชุมนุมที่จัดโดย
พรรคอัค แม้จะได้ประณามรัฐประหาร เธอถูกทำ�ลายชื่อเสียง
ใส่ร้ายป้ายสีและถูกเลิกสัญญาจ้าง74 หลายหมื่นครอบครัว
ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐประหารใดๆเลยกำ�ลังทนทุกข์
ทรมานด้วยการข่มเหงอย่างมีระบบภายใต้ระบอบการปกครอง
ของแอรโดอาน รวมถึงสภาพการกักขังที่ไร้มนุษยธรรม, การ
ทรมาน, การละเมิดทางวาจาและทางกายภาพ, การข่มขู่และ
การทำ�ให้รู้สึกอัปยศ, การปฏิเสธสิทธิในการอยู่อาศัย, การ
ปฏิเสธอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย, การปฏิเสธการเดินทาง
และ การแสดงออก
ประธานาธิบดีแอรโดอานใช้แพะรับบาปที่เขาสร้างขึ้นอย่าง
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ประสบความสำ�เร็จเพื่อรวบรวมอำ�นาจและทำ�ให้การวิจารณ์
เขาเงียบลง แม้กระทั่งพรรคฝ่ายค้านยังกลัวที่จะประกาศแสดง
ความกังวลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ปฏิกิริยาจากทั่วโลกต่อความพยายามก่อรัฐประหารที่ล้มเหลว
ทิ้งความผิดหวังให้ประธานาธิบดีแอรโดอานและคนวงในของ
เขา ในขณะที่แสดงความเป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียวกันกับรัฐบาล
ตุรกีในความพยายามที่จะระบุและดำ�เนินคดีกับผู้วางแผน
ก่อรัฐประหาร ผู้นำ�ต่างๆ ของโลกและองค์กรสิทธิมนุษยชน
ต่างๆ ได้วิพากษ์วิจารณ์การกำ�หนดพลเรือนเป็นเป้าหมายของ
รัฐบาลในการกวาดล้างใหญ่ ในขณะที่การวิพากษ์วิจารณ์เหล่า
นี้มีความสำ�คัญมากและช่วยในการปกป้องสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานในตุรกี แต่มันไม่เพียงพอที่จะหยุดรัฐบาล
แอรโดอานจากการกำ�หนดประชาสังคมเป็นเป้าหมาย
สถานการณ์ฉุกเฉินจำ�เป็นต้องยุติ และหลักบังคับแห่งกฎหมาย
จะต้องมีการจัดทำ�ขึ้นใหม่; เหล่านี้จะช่วยให้เหยื่อผู้บริสุทธิ์จาก
การกวาดล้างใหญ่ ถ้าผู้สังเกตการณ์นานาชาติอยู่ประจำ�การใน
ประเทศ มันอาจช่วยสร้างความผ่อนคลายระยะยาวจากการถูก
ทรมานและสภาพการคุมขังที่ไร้มนุษยธรรม
การปรากฏของต่างประเทศนี้เป็นสิ่งจำ�เป็นเพราะไม่มีความ
ต้านทานภายในประเทศทนฝ่าระหว่างประธานาธิบดี
แอรโดอานและความมักใหญ่ใฝ่สูงของเขากับระบอบเผด็จการ
ที่มาจากการเลือกตั้ง หากผู้นำ�ต่างๆ ในโลกและองค์กรระหว่าง
ประเทศต่างๆ ยังคงเงียบ ประธานาธิบดีแอรโดอานจะกำ�จัด
การเคลื่อนไหวอันสงบสุขของประชาสังคมลงอย่างสิ้นเชิง และ
ในกระบวนการจะสร้างการควบคุมแบบเผด็จการที่ไม่สามารถ
ต่อต้านผ่านวิถีทางประชาธิปไตย
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