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   حميد بھشتی: ازبرگردان

  ٢٠١۶ جوالی ٢١
  

 در ترکيه ملت تاريخ می نويسد

  
 

ردد در . جمعه شب نزد دوستانم بودم و تازه داشتيم خانه را ترک می کرديم ا ت ناگھان به ما خبر می رسد که زرھپوش ھ

ُپل بسفر را بسته اند ه باما . ُ ده استدر اين لحظه کسی نمی دانست ک ری در محل. درستی چه ش ه يک کالنت ا ب ۀ سپس م

اليس که ونفرات پ. يممی رس» جيھانگير« د ئگيج شده بودند به ما گفتند کودت وع است و بدرستی نمی دانن ی در شرف وق

  .که در ساير نقاط کشور چه می گذرد

ه . در اين بين خيابان ھا خالی شده اند. اينست که ما تصميم می گيريم به خانه بازگرديم ون گزارش می شود ک در تلويزي

ه اداربه چند مکان حمله شده است و  ز ۀاز جمل ه و مرک ری ارتش ترکي وليس رھب ارا اشغال شده و مرکز پ وليس آنک  پ

ه .  سربازان کودتا قرار گرفته استۀستانبول نيز مورد حمل د ک ھنگام خبردار شدن توسط تلويزيون چنين به نظر می رس

وع. کودتا موفق شده باشد ا ممن ان ھ صميم .  شدهچنين به نظر می رسد که عبور و مرور ملت در خياب ا ت ه م ن است ک اي

يش از آن رفتيم پ يم گ رک کن ی شود شھر را ت رور عمل ور و م ه ممنوعيت عب ود و موفقيت در راه . ک ا طوالنی ب راه م

اع از دموکراسی اردوخاندر اين بين از راديو پيام رئيس جمھور . شانسی رای دف ود ب  پخش شد که از ھمگان خواسته ب

سير و از  ھنگامی.  خيابان ھا را ھزاران نفر پر می کنندو ناگھان. به خيابان ھا روند ار تعويض م دين ب که ما پس از چن

د و . بيراھه رفتن به مقصدمان رسيديم، توانستيم ساير وقايع را در تلويزيون تعقيب کنيم سته بودن ا را ب ان ھ تانک ھا خياب

ای . ت خورده استصبح زود خبر رسيد که کودتا شکس. سيل جمعيت در خيابان ھا جاری بود ه ھواپيم ديم ک سپس آگاه ش

  . ھم در فرودگاه آتاتورک در ستانبول به زمين نشسته استاردوخانرئيس جمھور 
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  يادداشت ھائی در باره کودتا و عواقب احتمالی آن 

دن کو. چنين به نظر می رسد که دخالت ملت از موفقيت کودتا جلوگيری کرده است يم مان ا به نظر من عامل اصلی عق دت

ش، .  طرح ريزی شده بودئیشخصی بود که به مخابرات اطالع داد که برای جمعه شب، کودتا ه ارت زيرا اين سبب شد ک

 . به پيش اندازد، سحر شنبه طرح ريزی شده بود۴ برای ساعت ًکودتا را که اصال

  
وديي تعاردوخاندعوت .  خواھان دخالت ملت ترکيه می شوداردوخان ده ب د. ن کنن شان دادن ردم عکس العمل ن ردم . م م

ق . نه فقط در آنکارا و ستانبول بلکه در سراسر کشور: مستقل از تعلق حزبی و قومی به خيابان ھا سرازير شدند ر طب ب

د ۵اطالعات مندرج در روزنامه ھای ترکيه  ده بودن ا آم ان ھ ه خياب ه . ميليون نفر در مقابل ارتش ب د ک شان می دھ ن ن اي

ی . رود  مدنی بسيار پخته تر از آن است که تصور میۀجامع انمخالفان حزب دتر از دولت اردوخ ی ب ه خيل د ک ده ان ِ فھمي
ل ا. که به او گفته می شود ھم می تواند باشد» سلطان« ا به ھمين جھت آن ھا در مقاومت مقاب دندAKPرتش ب .  متحد ش

ا ھم. استخدرستی می دانست عليه ارتش برخواھد  واقعه اينست که ملت بشگفت آور ديگرۀ يک جنب ه ۀب ا ب ا آن ھ  اينھ

ا . خيابان ھا سرازير شدند، آن ھم بدون ھيچ اسلحه زيرا ملت می خواست به روشنی نشان دھد که می خواست کودتا را ب

  .کمترين قربانی متوقف سازدمقاومت صلح آميز و با دادن 

  

 ارتش کودتا

ه . در آغاز عمليات چنين به نظر می رسيد که گويا اين کودتا از جانب اقليتی است در ارتش اين نيز به چشم می خورد ک

د(بسياری از سربازان ساده  رده بودن افوق ) از جمله جوانانی که از چند ھفته پيش خدمت نظام را آغاز ک تورات م از دس

اما به محض .  سال به عقب پرت می کرد٢۵ از واقعه ای ھستند که ترکيه را ئی می کردند، بدون آن که بدانند جزتبعيت

رات . که برای اين جوانان روشن شد که چه دارند می کنند اسلحه ھا را به زمين گذاشتند اين وليسنف ا پ ر نظامی ھ  و غي

زيرا . ول نمی داندؤآن ھا را کسی مس. واستند آنھا را دلداری دھندآن جوانان را در آغوش گرفته و بوسيدند، انگار می خ

اما در موارد ديگر که سربازان به روی مردم آتش گشودند خشونت و مجازات .  در واقع چه می شود،آن ھا نمی دانستند

ق دار. خيابانی صورت گرفت ه گذشته تعل ا . دسپس روز شنبه چنين به نظر می رسيد که کودتا تمام شده و ب انام  اردوخ

  . او بيم داشته است که کودتا ھنوز تمام نشده باشدئیگو. از مردم خواست که ھمچنان در خيابان ھا بمانند

  

  وقايع در حين کودتا

د رای من . روز يکشنبه به طور دائم اخبار عمليات مختلف ارتش از سراسر کشور گزارش ش ه ب ود ک ان ب ازه آن زم ت

اه . روشن شد از چه خطری گذشته ام د فرودگ ا تراکتورھای خود بان شاورزان ب ما از جمله خبردار شديم که در آنکارا ک

ه . د کرده بودند از آنجا بلند شوند س١۶را که قرار بوده ھواپيماھای اف  يش از آن ک ا پ ر آن ھ وليسچند نف رای پ د ب  بتوان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

رای محافظت . دستگيری سربازان کودتا دخالت کند جان خود را در اين راه گذاردند تانبول ب غير نظاميان بسياری در س

ای جان اين ھا نمونه ھائيست از مقاومت مر. از ساختمان شھرداری يا در اطراف تنگه بسفر جان خود را نھادند ا پ دم ت

د داشت. در مقابل کودتا ه خواھ م ادام د ھ شتر می شود و در ساعات بع م بي ون . رقم کشته شدگان و مجروحان دائ ا کن ت

  . تن دستگير شده اند۶٠٠٠

  

  دستگيری آکين اوزتورک

ن  رال بازنشستجاي واۀن روی ھ ده  بئی ني ناخته ش ا مقصر ش ری کودت ا دست راست رھب ا، ي ر کودت وان رھب ِعن ِ  و روز ِ

  .يکشنبه دستگير گشت

  
   با امريکاتقابل

ه دست ۀ  مقصری که ھم احزاب به خيابان رفتند شايد مربوط به اين بود کهۀکه طرفداران ھم يک دليل اين رشته ھا را ب

ه سؤال براو شخصيت به شدت . فتح هللا گولنيعنی .  معرفی شده بود،داشته است ل ١٧ انگيزی است ک ه مي يش ب  سال پ

ه گولن.  مھاجرت کرده استامريکاخود به  ته از نظر سياسی ب وده استاردوخان در گذش سيار نزديک ب ون .  ب ا اکن ام

اما با کمی تأخير از جانب او اعالم گشت . در جمعه شب شکايت رسمی عليه وی اعالم شد. تدشمن آشکار دولت او اس

ودن . اکنون ترکيه تقاضای استرداد او را داده است. که ارتباطی با اينکار ندارد رای مقصر ب ز ب ی ني گفته می شود داليل

اتو. او در دست دارند ِدر اين ميان دولت ترکيه برق پايگاه اينچرليک ن رده و ِ ا را قطع ک وليس در ادان ارا محاصره پ  آنج

دئیزيرا به احتمال قوی دو ھواپيما. نموده ده ان رواز درآم ا .  که کودتاگران استفاده کرده اند از اينچرليک به پ امی اينھ تم

  . نيز برای مدتی قطع شدامريکاپرواز از ترکيه به مقصد .  را مشکوک ساخته استامريکا
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  نظری به آينده

ود و از ھمۀ  در محلاردوخاندر روز يکشنبه  ران احۀ اوزکودار در ستانبول سخنرانی نم رد رھب شکر ک ردم ت زاب و م

ع در . خاطر نجات کشور و به احتمال قوی جان خود وی کنار نھادنده که اختالفات خود را ب ل واق ه ھت زيرا جمعه شب ب

ه شد وده است حمل يش از آن . کنار دريای مرمره که رئيس جمھور آنجا در حال گذراندن تعطيالت ب ه پ د دقيق او فقط چن

 ُتونچای اپچيننام ه  بالمانناگھان برای من پيام تويت يکی از روزنامه نگاران ترکيه در . تحمله به محل امنی انتقال ياف

  ».آن ھا تو را در تخت خواب ھم که باشی پيدا کرده و به ھنگام سحر به دار خواھند زد«: آنجا وی گفته بود. معنادار شد

تبدادی اين ھا را خودش به راه انداۀ  ھماردوخانبرخی بر اين نظراند که  رای دولت خود امکان تحول اس ا ب خته است ت

د. را ميسر سازد ن امکان را نفی می کنن ه نظر من اي ولن ب ه گ ده علي ه ش ل ارائ اس و دالي ن مقي ه اي ر . اما ھجومی ب اگ

امالموافقت با درخواست تسليم گولن امريکا ن امکان را ک ستً می کرد، می شد اي ردود دان ا اگر .  م اام ولن را امريک  گ

ا توسط دولت  اتسليم کند، بايد به ھمدستی غير مستقيم خود در اينکار اقرار نمايد و نيز به حمايت از کودت ه . امريک من ب

  .ھيچ وجه تصور نمی کنم که اينکار انجام شود

ه برخی از آناردوخانآنچه اکنون ما اميدواريم اين است که  د ک ا از  اتحاد مردم ترکيه را به خاطر آورد و فراموش نکن ھ

د ه چشمان وی را . دعوت او که به خيابان روند تبعيت نموده و جان خود را فدا کردن ن واقع ه اي ود ک دوار ب د امي حال باي

ه ب داران خودش ک رای خاطر طرف ه فقط ب امی ملت و ن افع تم ه بگشايد و او به سخنان خود پايبند باشد که برای حفظ من

  . عمل نمايد،ندخاطر منافع اقتصاديشان از او حمايت نمود

  ٢٠١۶ جوالی ١٨در تالکسکاال، 

18447=reference?asp.article/org.int-tlaxcala.www://http 

  

  :سندهي نویوگرافيب

 از دانشگاه ال ی المللني بی ھای ھمکارۀ رشتليص فارغ التح٢٠١۴ در ايتاليا / ناي در استان الت١٩٩٠ ۀزاد ّی نانسهيِدن

 را شي خوالتي از تحصی که مدتیو.  نوشتهي زنان در ترکیاسي حقوق سۀ خود را در باریُ در رم، تز دانشگاھزايسپان

 ی در ستانبول کارآموزئیايتالي از مدارس ایکي گردد و در حال حاضر در ی گذرانده است ھمواره بدانجا باز مهيدر ترک

  داردی ھمکارکي پروموزائتياو با سا.  کندیم

 
  كي پروموزائتي به سانكيل

https://promosaik.blogspot.de/2016/07/turchia-il-popolo-ha-scritto-la-storia.html  
 


