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داعی در تالش  گلنِ اند. منظور دخالت احتمالی فتح اهلل وضعیت پساکودتا را دست کم گرفته از مرکزی و اساسی ای جنبه  . رسانهروز گذشتسه 

سازماندهی  منظور تقویت قدرتش بهی را ا و تهییج عمدهرود تحریک  گمان می کهنخست وزیر هم منظور نیست،  ی خدعهنافرجام کودتا نیست؛ 

 .کنند ابراز میگویند و  های بحث من در فیس بوک آن را می بسیاری از طرف ی هستند کههاچیزو  ارد ها خنده این ی همهباشد. در نهایت، کرده 

 چیست؟ واقعاً مهم ی در این میان، نکته

شد،  ا منتشر میه شبکهدر  هایی که ، با دیدن فیلمها در حمایت از وی خیابانبه از فراخوان رئیس برای ریختن پس  روز شانزدهم، دقیقاً در شبِ

هایی از  ستههای شهر سیواس ریختند. د خیابان به١٩٩٣روز سوم ماه جوالی  کهبینم  را میایی ه دارودستههمان  که دوبارهنظرم آمد  به

آمده شهر  به «سلطان ابدالپیر » برای جشن شاعر کههایی بود  و منظورشان علوی  !«بمیرد»زدند  فریاد می ها که اسالمیست-ناسیونالیست

ی تلویزیونی  های شبکه عام و جلوی دوربیندر مالو  نترسیدهچند ساعت قبل،  که ،بود نویسنده ها عزیز نسینِ تر آن بودند، و هدف خاص

آتش  بهاشتند مت داکنندگان فستیوال مذکور در آن اق شرکت کههتلی را  دارودستهود. این کرده بایست اعالم  خود را آته  TGRTفاشیست 

 نفر مردند. ٣٧کشید. 

ز تسخیر کرد، متشکل ا را های شهرهای ترکیه خیابان روز شانزدهم جوالی بامداد کهی ا دارودسته که، قصد دارم بگویم واقعهاین  با بازگشت به

 این آتش بکشند؛ بگویم که اند به کنا( ها در آن سgavur)گبر   کهساختمانی را  که از این ی ندارند و نخواهند داشتهیچ ترس کسانی است که

؛ در مرعش اتفاق افتاد ١٩٧٨اه دسامبر در م آنچهها، درست مانند  خانواده متما ی شبانهقمع  و قمع خواهد یافت، قلع و کسانی را برای قلع دارودسته

کاری و تعدی مرتکب شوند،  چپاول، غارت، کتک رحمانه ای بی وهشی توانند به اگر حتی ضمنی هم تشجیع شوند، می ها، این جمعیت بگویم که



 

 

ی  اخیراً آننا تئودوریدس در رساله دیده شد )که ١٩٥٥امبر بول در سپتناستا  Rumهای  در پوگروم روم که هم در سطح تمامی محالت، چنان آن

سال  مل آن طوالنی خواهد بود و حداقل بهفهرست کا ای از وقایع مواجهیم، که جیرهناست(. در اینجا با ز خوبش آن را تحلیل کردهر یابسی دکتر

بدون  که ،١٩٩٣، ١٩٧٨، ١٩٥٥، ١٩١٥یشان در «بزرگترها»دترین هستند، حتی بدتر از اغلب انجام ب گردد. آری این مردمان قادر به برمی ١٩١٥

 اند. مانده و کیفر قانونی تعقیب

 یدهاانوسژیر اینجا حتی بحث بر س دراست. ی این تداوم الل بوده  ای عجیب در باره ی ترکیه، تا همین اواخر، به گونه رهابادبیات کارشناسی در

ست، ی مردم ترکیه مانده ا بر حافظهشان  داغ ، کهی این وقایع ی دکتری، چند کار تحقیقی جدی به زبان فرانسه درباره هم نیست... اما چند رساله

در بررسی  ها، کردها؟ ها، دمکرات علوی از جمله اند، گرا در وحشت اسالم -های ملی ی تمامی کسانی که از دارودسته افظهبر ح -موجود هستند

از دولت در ترکیه ی ا زمانده مفهوم ویژهمصاحبه شده بود. این با با او ٢٠٠٨سال  برادر یکی از قربانیان را یافتم کهاسناد کشتار سیواس، شهادت 

این اصل خود را در است.  و حتی رژیم، مورد قبول قرار گرفته حکومت رغم هر تغییری در تداوم دولت، علی دست داد. در تمام دنیا اصل به

درست  یابد. او کامالً دولت امتداد می های مقبولِ نام ارزش به ی خشونت ارتکابی رکیه این اصل در حوزهکند، اما در ت اعمال میی قضایی  حوزه

  ٣گوید. می

زیرا  ،شود ها، کودتاها پی گرفته کارکردهای رژیم، احزاب، حکومت در روایات تاریخی ر این است کهمعاصر ناقص است. عادت ب ی تاریخ ترکیه

 کنند. های سیاسی را تعیین می رژیم ها هستند که ینا در ترکیه

های  آیند: ترک می بسیار متفاوت رو یها آور است و تروماها در بطن حکومت حیرت وماتیک را در نظر بگیریم، نتیجهتر وقایع ی اما اگر سلسله

رژیم  ( و نیز١٩٥٥کمالیست مندرس )-زب دموکرات و ضد(، ح١٩٣٨و  ١٩١٩های  کشتار کردها میان سال ی (، کمالیسم ) ادامه١٩١٥جوان )

-(، ائتالف کمالیست١٩٧٨(، حکومت چپ کمالیست بولنت اجویت ) ١٩٦٥ها دست زد )  سیاست اخراج ارتودوکس نظامی کمالیست که به

 ها و رغم تغییرات در حکومت های کردها، این سیاست علی بشجن (. در نسبت با سیاست سرکوبگرانه علیه١٩٩٣راستگرای تانسوا چیلر و اینونو )

 ی آنچه آتاترک و جانشینانش اجازه ، بادهد اردوغان در جنوب شرقی کشور انجام می امه یافته است. آنچهرغم کودتاها و ... اد ها، علی اکثریت



 

 

ها،  ، کولیان ارتدکس، علوی. در این میان اگرچه اهداف به ظاهر متنوع هستند ) ارامنه، تفاوتی نداردشدند دادند یا مرتکب می انجام آن را می

 دهد. هم پیوند می ها را به این سیبلچیزی در تراس هم اگر چشم بپوشیم( اما  ١٩٣٤ کردها، حتی از کشتار یهودیان در

 شاهد حضورش هستیم. ٢٠١٦والی ج ١٦از بامداد  ت فاناتیک شده، کهدهد، جمعی ان مینش را در حیات سیاسی ترکیهمر بازیگری اساسی ااین 

های بسفر واقعیتی مسلم  جوالی روی یکی از پل ١٦گاه  زدن گردن حداقل یک سرباز در صبح ند. چنین پیداست کهابسیار اخبار هشدار دهنده

ی با کمربندها بینیم که ها طرفداران اردوغان را می است. در این عکسلینچ کردن منتشر کرده هایی از  عکس  kedstan.netسایت باشد. 

اغلب از طرف قدرت  ، که  sendika.orgیت خبری اساند.  به ماجرا وارد شدهای هستند که از بخت بد  خود مشغول شالق زدن سربازان ساده

شد،  خوانده« جشن دموکراسی»جوالی که  ١٦در سطح تمام کشور در همان  شدهجام ها و حمالت ان ناتمام از خشونتشود، لیستی  سانسور می

 وی و مودا ) استانبول(؛ علیهفروش مشروبات الکلی در کادیک های منتشر کرده است: خشونت علیه پناهندگان سوری در آنکارا؛ علیه مغازه

، همچنین در تپه نشین شاهین ی علوی ویژه محله لف آنکارا، بههای ارعاب در محالت مخت ها در دفنه ) استانبول( و در مالطیه؛ دسته علوی

  نشین استانبول. ی بزرگ علوی پاشا، محله عثمان اضیق

های نظامیان باال  ها جمعیت از تانک در آن ند کههدهای باشکوهی نشان  را با عکس اقعهو الکترونیک( ترجیح این بود کهپی یا ) چا های در رسانه

در پکن تانکی را  سواری که های دموکراتیک: دوچرخه با عطف به کلیشه نیز ها. همه ن پرچمیم در حال تکان دادرود، یا روی یادبود تقس می

آزادی در افق راه  ،یگر یادبود جنبش برآشفتگان؛ چراکه نههای د ان بر روی یادبود میدان ریپوبلیک در پاریس یا مکانکند، جمعیت جو متوقف می

 [١٩٤٥های آمریکایی و ژاپنی در سال ورای در ژاپن و میدان جنگ میان نی ]جزیره یماج-ها از پیروزی ایو در آن دیدم که هایی مردم؟ حتی عکس

کند: در آن روز، موتورهای جستجو جز تصاویر  جمعیت از دموکراسی دفاع می هایی منتهی به این نتیجه که چنین بازنماییبود...  تقلید شده

 .دهند بخش چیز دیگری به دست نمی رتمس

اع از ای به دف شان، هیچ عالقه حسب سرشتبر زنان،  . انگار کهمذکر است حکایت جمعیتیاین د. نشو جمعیت کم کم واضحتر میاهداف  

اموال و زنان کودتاچیان، این »سپور همان شب در تویت خویش ننوشته بود که:  ترابزونباشگاه باشند. مگر یکی از مدیران  نداشته« دموکراسی»



 

 

 مقابلهینان زنان غنیمت هستند، و کسانی که با اردوغان : برای ادو امر واضح است« ، از این پس غنیمت ملت هستند!گبر  های تخم حرام زاده

اش را نیز بدین نحو ترسیم  . جمعیت دشمن همیشگی«ها! مرگ بر آمریکایی»شد  می از میان جمعیت فریاد زده.  «های کافر حرام زاده»کنند  یم

الح تواند مسلمان باشد . اصط نمی : ترکیه مسلمان است، پس دشمن ترکیهقیبی حسب استداللی کارا کافر استمفهوم عام. هر ر بهگبر کند،  می

تنها کشور مسلمان »کنند ترکیه  هنوز فکر می و ناخودآگاه جمعی وارد شده است، باب میل کسانی که در خودآگاه ول دیرزمانی است کها

 است. «الییک

ناسیونالیسم تواند الییک باشد؟  می ،کرد نابود می ١٩٤٧و  ١٩١٥ های سال ی سلمان خویش را در فاصلهمکه تمامی جمعیت غیر کشوری چگونه

ین امر ابداع اردوغان نیست. است. ا در تعریف خویش از ملت ترک گنجانده اسالم را میالدی، همیشه ١٩یش، در پایان قرن ترک، از ابتدا

 هاین ن«. رکاندن، اسالمیزه کردن، مردنیزه کردنتُ»بندی شده بود:  ، بدین گونه صورت١٩١٨ونالیست، در سال ضیاء گوکالپ ناسی ی برنامه

سیس مدارس خصوصی دینی حمایت و از تأ تدریس دینی را در مدارس عمومی اجباری بودند که ١٩٨٠امبر نظامیان کودتاگر سپت بلکه ،اردوغان

ها  آنها تعریف کنند.  های اسالمی و فرهنگ استپ را چون سنتزی از ارزش «فرهنگ ملی»اساسی مفهوم  در قانون و تا جایی رفتند که ،کردند

-ناسیونال حمایت کردند، «اسالمی -سنتز ترک»از ظهور ایدئولوژی  بودند، که به همین منظور تأسیس شده نهادهای فرهنگی از طریق

 است. دهپیروزی رسی توان گفت با اردوغان به می اسالمیسمی که

تا کودکان خود را با اسالم  شود می عد، هر چیزی انجامب به ١٩٧٠ی  های درسی تاریخ، از دهه م: در کتابا چیزی را به دقت مطالعه کرده

القا  از نیم قرن پیش اسالم. این ایده« بازوبند»و « نیزه» همچون  ،بفهمند، یا بهتر بگوییم «ملتی مسلمان»ورشان را چون یابی کنند و کش هویت

یک  یک امر بدیهی نیست، بلکه ممعنی اعال در خالل یک تظاهرات، تنها به« یه مسلمان است!ترک«  که ادعای اینشده است. بدین گونه 

 است. خواست

 ؟. آیا معنای ضمنی امحای «% ترکیه مسلمان هستند٩٩»شود،  می بدون وقفه گفته که که، چنان اما چه حاجت به خواست و مطالبه، در حالی

ی مکانیسمی  واقع امر این تصدیق به مثابه هد(. اما درد گاه مسیحیان نشان می به که قتل گاه ن ای ) چنا آنچه باقی مانده است؟ شاید، برای عده



 

 

تواند مسلمان باشد.  دشمن فرضی ملت ترک نمی این بدین مفهوم است که« ملت ترک مسلمان است»کند. اگر رواست که  عمل می تر پیچیده

عیت قهقرای فراموش کرد، در وضدهد، و نباید  آن را ترجیح می دهد، جمعیتی که آن را ترجیح می کند. کسی که خوبی عمل می ل بهاستدال

به او نشان داده   گبرر اگتعقل دسترسی ندارد، و  آشوبگر دیگر به .کنند توصیف می وستاو لوبون و فروید و اوگن انریکهگکه  ، چنانقرار دارد ذهنی

تواند باشد.  نمی گبرشمن چیزی جز چیزی دیگر؛ و د تواند دشمن باشد، نه می صرفاً گبرشود، خود را در تهاجمش مشروع خواهد دانست، زیرا 

توانند  اردوغان تجسد آن است( نمی رورتاًض )ملتی که« ملت»است: نظامیان کودتاچی، دشمنان کلید فهم توییت ترابزون سپور این  گونه بدین

جمع بست، یا فراتر از این استفاده از  ها را هم دهد آمریکایی می این تسمیه اجازه ، زیرا «حرام زاده«. »گان گبر م زادهحرا» جزچیزی باشند 

و یکی  فحش است. در واقع در ترکیه (Ermeni dolu) «تخم ارامنه» ی مخمر برای تقویت نفرت علیه کودتاگران... یا کسانی دیگر.  ارامنه

ده بود. چنین توصیفی فراخوانی به کار بر ١٩٩٧نر، آن را برای توصیف رهبر پ ک ک، عبداهلل اوجاالن، در مارس ، مرال اکساز وزرای داخله

 بخشد. روایی می گبر ی دهد، به تسمیه :  مورد فحش را بیرون از ملت و بیرون از اسالم قرار مینام جامعه است به تعقیب به

(، کردها را چنین داوری کرد: ١٩٨٨احمد ارواسی ) وفات سال  ،«سالمیا-سنتز ترک»پردازان  بر حسب همین منطق، یکی از نظریه

اند، بلکه به اسالم خیانت  تنها به ترکیت خیانت نکرده ،را ساقط کنند و ملت ترک را تقسیم نمایند خواهند  دولت ترکیه طلبانی که می جدایی»

     . «اند کرده

دهد که  یک درصدی، کسانی را آماج قرار می ی درخواست امحای بازمانده« صرف» ، فارغ از«ن استمسلما ترکیه»به همین روال، تأیید این که 

کافی ناسیونالیست نیستند؛ کسانی که  ی و تمامی کسانی که به اندازه وند(...ش از طرف سنیها کافر قلمداد می که ها ) : کردها، علویاند طرد شده

خر. چنین نقشی ایفا کرد، تا زمانی متأاست. آتاترک  ملت است، ترکیه را اردوغان خودها هستند، زی بخشی از آن ،هوادار سرسخت اردوغان نیستند

معنی از همان قماش و پیرو ن یاو در آتاترک است،  ی اردوغان همچون دشمن کمالیسم سنجیده شده است، در واقع او ادامه دهندهو حتی اگر 

 کند. را اجرا می ی تفکر دوگانه همان شیوه اوست و



 

 

ها  ها هیچگاه درخیابان پرچم های ترکیه را به خود بگیرد، که برای حمایت از اردوغان رنگ باید متعجب شد اگر این روزها هجمهسبب نبدین 

جوالی  ١٦جمعیت  شود. مقدس می ای ی قدیمی است از طریق آن خواستهتارفات کنندگان آن را بپوشند... این رتظاهر چنین زیاد نبوده باشد، که

قدرت(؛ این جمعیت خود را  ان بهاز زمان رسیدن اردوغ انده )نه تنهادو داند، مشروعیتی برخاسته از یک ایدئولوژی عمیقاً ریشه مشروع میخود را 

. این در ترکیه ملت سازیکند، همان فرایند  با کشتار عمل می کند که یک قرن است در کار است، سیاستی که بخشی از مکانیسمی حس می

ن امر آگاه است( که عامالن کشتارهای قبلی به ندرت یا بیند ) خوب به می شود هنگامی که یی دیگر، تشویق و مصمم نیز میجمعیت، از سو

 استثنای مورد سیواس.اند، به  تعت تعقیب قرارگرفته

مسلمان بودن ممکن تنها یک شکل از  ان باور دارند کهداند، زیرا این ش و ادعای شریعت مشروع میا جمعیت خود را در کنش اسالمگرایانه این

از قبل  % مسلمان است، منطقی است که توسط شریعت اداره شود. این استداللی است که٩٩ ،شود می چنان که گفته ،کشور است. و مادامی که

ان توسط مدافعین اردوغباشیم،  دهآور یزمثال دیگری ن که به میان کشیده شد و بعداً، برای این ١٩٩٥تخاباتی حزب رفا در دسامبر هنگام کمپین ان

 .١٩٩٨اش در سال  هنگام محاکمه

 چگونه ند، زیراها مهمتر . اینکودتا بود یا نهگلن پشت  اهلل آیا فتح که است از دانستن این رت نظر من، مهم تر، و به ها نگران کننده تمامی این

نظامی آموزشی با است،  تاثیرش جدی بود ای گونه کارست و به سال قبل در ٥٠از  توان کرد با روند آموزشی که می قب برگشت، چهع بهتوان  می

مچون بخشی طبیعی از طرف اکثریت مردم ه لقای ناسیونالیسمی دینی و نژادی کهاز طریق ا -است که به ذهن بخش اعظم جمعیت شکل داده

 شود؟ می از سرشت امور دیده

 ؟شود : از دولت تا ایل نوشتهبرعکس شود و بدین شکل باز ترکیه (، در١٩٨٣عنوان اثری از اوست ) آیا ممکن است که فرمول اوگین انریکه، که
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دهد که  ، کامالً واقعی. آنچه در ترکیه رخ داد به ما نشان میاند اهمیتی ندارد، نتایج واضحباالبردنش برایم  دولت یا ان، انداختنردوغهوادار ا م و نهدتافدار کورط من نه»     

حتی  زدند، سربازانی کهدموکراسی سلطان اردوغان، شهروندان سربازان جوان را تا حد مرگ  ی دفاع از شبه ز هستند. به بهانهرم قادر به خشونت بی حد ای از مردم تا چه عده

ند، رقادرند خدمت سربازی را در ازای پول بخ ن نکته نیز دقت کنیم که در ترکیه تنها ثروتمندان، یعنی کسانی کهیا قرار گرفته بودند. به در آن که تنددرکی از وضعیتی نداش

و تواند قانون  نمی یر کسهمدار،  باشد، در کشوری قانون کههر شکلی  ندارند. وضعیت به یریگ رفتن به نشانه جز بهانتخابی فرزندان فقرا  سربازی معاف هستند. از رفتن به

 باید در مقابل مقام قضاییِ رخواست حسابد تصفیه، کردند. بر عکس، کاری می رحمانه کتک سربازان را بی های دیوانه که این دسته کند، چنان عدالت خاص خود را پیاده

ن حال، یابا دهند.  این امر نمی ها را خطاب کند، انگار اهمیتی بهان دوست دارند آناردوغ انن، چ«دموکراسی»ی  خواندهانجام شود. اما این مدافعان خود این امر متخصصِ

 «خواست است.بدون باز گان وحدی رایکند. برای اشاره به این امر که چنین خشونتی تا چه  ها عمل می میل آن و باب ها آن ی ای از نظام تحت سیطره بخش عمده

نعل در  هب علن ب دشمنان. تعقیب تمامی آنانی کهو تشدید دستگیری و تعقی دامهاواقعی. فرصتی خوب برای  ، کامالًاند هم نیست، نتایج واضحم دولت، اصالً سقوط یا باالبردن»

ها، بسیارند کسانی که از قبل تحت این سلسله  ها، الئیک ان، چپها، کردها، زنان، دگرباش اوت. علویتف گیرند، تعقیب و شکار آک پارتی قرار نمی قالب شهروند متوسط ترکِ

در  «دمکراسی»برای دفاع از  ،دهند ان را تشکیل میاردوغ دهندگان به تندروان مذهبی، که قسمتی عمده از رای است.در محالت شروع شده ارعاب  ند.ا مراتب قرارگرفته

گاران، ن زندانی کردن روزنامه اردوغان هنوز سرگرمگیرند، در حالی که  ها مورد خشونت قرار می خاطر نوشیدن در تراسنان به ز نند، در حالی کهک می «تظاهرات»ها  باناخی

ی طوالنی توان فهرست می که حالیکه، در  ، در حالیکه دهد، در حالی می ها ادامه جنگ کثیفش در کردستان و کشتن مدنی حقوقدانان و وکال است، در حالی که به دانشگاهیان،

هر روز بیش از  در عجبم که دست داد، گیردند به قرار میهای فردی  حقوق و آزادی ، نقضگرانه تبعیضسکسیستی، های راسیستی، رارفت ی موری که همگی در مقولهااز 

و دلیل برایش  هزار و یک توجیه دهندگانش رغم اعمال وحشتناکش، رای لیع ، کهگیرد قدرت اردودو از همین جا نشات می وکنند.  کسانی از نظام دفاع میبینم که  پیش می

د توجیهی یکن ت میمرگ را دوباره احیا کند، جرأ مجازات توجیه. خوب او در نظر دارد کهرقابل امر غی من درآوردی و غیرمنطقی، برای توجیه ری گاهاًتراشند، تفاسی می

 «به زودی، به زودی.ی بعدی، شریعت است.  بیاورید؟ مرحله

*** 

 horde.html-la-a-etat-l-sokak.fr/2016/07/de-http://www.susam منبع : 

ماند  موجود هستند. می اشاره در پایگاه اصلی متن به زبان ترکی و فرانسههای مورد  است. اسناد و عکس جوالی، یعنی سه روز بعد از کودتا نوشته شده ١٨ین متن در تاریخ ا

و اسمی  ودهبندر زبان کردی تحقیرآمیز  ، کهاست از زبان کردی وارد شده« gavurگاور، »مداران در شکل  پیداست و حسب تلفظ آن توسط دولت که این کلمه چنان«. گبر»

 شود.  می بینیم این واژه اکنون علیه کردها به کار برده می که  الب اینرفداران آیین زرتشتی. جاست برای نامیدن ط
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