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يادداشت مترجم
دربارهء مصطفی کمال «آتا تورک» (به معنی «پدر ملت ترک») مقاالت و کتاب های
تحقيقی فراوانی نوشته شده و هنوز نيز نوشته می شوند .بخصوص محال است دربارهء
سکوالريسم در يک جامعهء اسالمی سخنی پيش آيد و بالفاصله يادی از مصطفی کمال
نشود .اين روزها بخصوص ،با قدرت گرفتن مذهبيون در ترکيه و افتادن زمام حکومت به
دست آنان ،که خود پردهء ديگری از تقابل اسالم و سکوالريسم در حوزهء قدرت سياسی
بشمار می آيد ،بررسی تجربهء ترکيهء مدرن برای همه کسانی که نسبت به امکانات آيندهء
سکوالريسم در کشورهای اسالمی خود می انديشند و نيز درس آموزی از اين تجربهء هفتاد
ساله بسيار اهميت دارد.
با توجه به اينکه امکان انتشار کتابی دربارهء «اعمال کنندهء اصل جدائی دين از حکومت در
ترکيه» در ايران فعالً وجود ندارد ،و از آنجا که تشخيص گردانندگان سايت «سکوالريسم نو»
آن بوده است که بايد در زندگی تک تک کسانی که کوشيده اند در جوامع اسالمی از طريق
تکيه بر سکوالريسم راه را بر دموکراسی ،آزادی و تجدد بگشايند غور و تفحص کرد ،بر آن
شديم تا کتاب مناسبی را در مورد زندگی و دهش های آتاتورک به ترکيهء کنونی يافته و
ترجمه کنيم؛ بی آنکه انتخاب آتاتورک نشانهء آن باشد که ما ،در سايت «سکوالريسم نو»،
او را نمونهء اعالی يک دولتمرد سکوالر شرقی بدانيم .مهم حوادثی است که با نام او در
منطقه ای که ميهن ما هم در آن قرار دارد تجربه شده و آشنائی با پيچ و خم آنها می تواند
برای همهء عالقمندان به آيندهء کشورمان و منطقه مفيد باشد.
در اين مورد کتب مختلفی مورد بررسی قرار گرفتند و عاقبت ،پس از مشورت های متعدد،
بخصوص با روشنفکران و استادان دانشگاه های ترکيه ،بر سر ترجمهء کتاب «لرد راس
کين» توافق شد که داستان اين زندگی شگفت را از ديدگاه يک بيگانهء بسيار آشنا با
سرزمين ترکيه و در زمانی دور از اکنون ( )۴۹۹۷بيان می کند.
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در ترجمه کتاب دقت زيادی شده تا متن با وفاداری تمام به فارسی برگردانده شود .با اين
همه اتشار نخست اين ترجمه بر روی اينترنت اين امکان را به همهء ما و شمای خواننده می
دهد که با ارائهء هرگونه پيشنهاد خردپذير برای بهتر کردن متن فارسی کمک کنيم تا متن
نهائی که روزگاری ـ البد ـ به دست چاپ سپرده خواهد شد صورتی مورد پسند و پذيرش
داشته باشد.
اکتبر  ۷۰۰۲ـ شهر دنور ،در ايالت کلرادو ،از اياالت متحدهء آمريکا
اسماعيل نوری عال
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پيشدرآمد مؤلف
مصطفی کمال ،که بعدها «آتاتورک» خوانده شد ،سرباز ـ دولتمردی برجسته در نيمهء نخست
قرن بيستم بود .سياست خارجی او نه بر بنياد کشورگشائی که معطوف به جمع کردن باقی
مانده های امپراتوری در داخل مرزهای ترکيهء کنونی بود .و در سياست داخلی نيز پی گير
ايجاد نظامی سياسی بود که بتواند پس از او نيز به حيات خود ادامه دهد .او بمدد چنين
روجيهء واقع گرائی بود که توانست کشور خود را احيا کند و امپراتوری در هم پيچيده و کهنهء
عثمانی را بصورت جمهوری جديد و خوش ساخت ترکيهء مدرن در آورد.
آتاتورک يک ترک عادی نبود .پوست و موئی روشن تر از اغلب آنان داشت؛ همراه با گونه
هائی ساخته شده از استخوان های برجسته و چشمانی برنگ فوالد .الغر اندام بود با حرکاتی
نرم و راحت .حتی زمانی که در حال استراحت بود از پيکرش انرژی می تراويد .اين انرژی
چشمان سردش را درخشان می ساخت و با وجود حاالت متضاد روحی که داشت همواره
سرزنده می نمود .بين پرحرفی و خموشی نوسان داشت؛ گاه تنشی که در وجودش بود بشدت
آتشفشانی می کرد و گاه ظاهر جذاب مردی خوش رفتار و شهرنشين را داشت .به ظاهر خود
اهميت بسيار می داد .به دقت لباس می پوشيد ،ابروهايش را عمداً تاب می داد ،از دست ها و
پاهای خوش ترکيب خود مغرور بود و دوست داشت که آنها را ،به بهانهء دست و پا زدن در
استخری که در باغ خود ساخته بود ،به دوستان نزديکش نشان دهد.
اما پسند عوام را چندان خوش نمی داشت .البته بخاطر وظيفه ای که برای خود قائل بود به
آن نياز داشت اما اغلب آن را استهزاء می کرد و بندرت فريبش را می خورد .يکبار ،وقتی
دوستی از او خواست که برای جلب افکار عمومی کاری انجام دهد ،او با لحنی تحقيرآميز
پاسخ داد « :من برای افکار عمومی کار نمی کنم .من برای ملت و نيز برای ارضاء خودم عمل
می کنم» .اين دو انگيزه در او با هم کار می کردند .او تا آنجا که توان دوست داشتن داشت
کشور خود را دوست می داشت .جاه طلبی هايش ،شعله ور شده در تخيلی قوی ،و انگيزش
يافته از طبيعتی توفق جو و اراده ای تغييرناپذير ،معطوف قدرت بود .اما او اين قدرت را بدان
خاطر می خواست که آنچه را در ذهن خود و به سبک خويش برای ملتش می خواست تقديم
آنان کند.
9

ذهنی ناآرام داشت ،سيراب شونده از آبشخور اصول تمدن غرب ،که از قرن نوزدهم بر افکار
آزاديخواهان ترک اثر نهاده بود .ذهنی که دائماً از افکار ديگران تغذيه می شد ،آن افکار را در
خود می گواريد و از آن خود می کرد .اما هميشه اين روند بر نوعی بی اعتمادی نسبت به
«نظريه پردازی صرف» تکيه داشت .او ،در روش ،مردی عمل گرا بشمار می آمد که قادر بود
بخاطر پيشرفت «گام به گام بسوی هدف مورد نظر» بر بی قراری های خويش لگام زند .اما
همين گام ها هميشه بصورتی سريع و آزاديخواهانه اما اغلب با روش هائی نه چندان
آزاديخواهانه تحقق می يافتند و به رفتارهائی بی رحمانه با دوست و دشمن می انجاميدند.
آتاتورک که گاه نسبت به جان آدمی بی توجه می نمود در يک مقياس شخصی مردی ضد
بشر نبود .او آدميان را می شناخت و ويژگی هاشان را قدر می نهاد و ،چه در انفراد و چه در
جمع ،شخصيتشان را با روشن بينی بسيار زيرکانه ای ارزيابی کرده و اعمالشان را پيش بينی
می نمود .او که در رفتار با ديگران انعطاف پذير بود ،بخوبی می دانست که کی وقت تشويق
است ،کی هنگام ريشخند ،کی زمان تهديد ،و کی فرصت فرمانروائی .او استاد ظرافت کاری
های سياستمداران بود .او که به خوشباشی عادت داشت ،از حضور در جمع لذت می برد و
کشورش را در عمل از سر ميز نوشخواری هايش اداره می کرد .عاشق سخن گفتن با صدای
پرطنينی بود که می شد آن را صدای يک «سارا برنارد» مرد دانست .اصريح سخن می گفت،
اغلب پر طمطراق ،گاه با نيش ،و هميشه همراه با طنز و کنايه و نيز چرخش هائی ناگهانی در
ميان جمالت .امثالً ،يکبار در مورد «عصمت اينونو» ،که سال ها نخست وزيرش بود ،گفت:
« در شکم او پنجاه روباه دنبال هم می کنند اما هيچکدام هيچوقت موفق به گرفتن دم آن
ديگری نمی شوند».
آتاتورک به زندگی اطرافيانش غنا می بخشيد .او از تحسين شدن از جانب زنان لذت می برد
و آشکارا به آن پاسخ مثبت می داد .مرگ او و نشستن «اينونو» بر جايگاهش ،نوعی فرود
آمدن از فرازی بلند بود ،چندانکه يکی از خانم های تحسين کننده اش گفت« :ترکيه عاشق
خود را از دست داده است و حاال مجبور است با شوهر خود بسازد» .اين حسی بود که
بسيارانی از هموطنانش در آن شريک بودند.
***
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و يک نکته:
من در مورد گفتگوهائی که در اين کتاب آورده ام سخت دقيق بوده ام .نيازی نيست که
بگويم هيچ کدامشان را نساخته ام .همهء آنها يا از زندگينامه ای که آتاتورک خود نوشته و يا
از قول نويسندگان ديگر (همچون هليده اديب) و نيز کسانی که شخصاً با آنها گفتگو داشته
ام برگرفته شده اند .اگر در آنچه اين منابع گفته اند نکاتی ساختگی وجود داشته باشد من
مسئولشان نيستم؛ هر چند که اساساً شک دارم چنين امری صورت گرفته باشد .من تنها
گفتآوردهائی را برگزيده ام که اصيل و درست بنظرم آمده اند و بسيارانی را که اينگونه
ارزيابی نکرده ام کنار گذاشته ام .واقعاً نمی دانم (مگر آنکه گفتگوئی را با وجود ضبط صوت
انجام داده باشيم) چگونه می توان از اين به واقعيت نزديک تر شد .بخصوص که شرح يک
زندگی بدون ذکر چنين گفتآوردها چيزی مالل انگيز خواهد بود.
جان پاتريک بالفور ،سومين لرد کين راس
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بخش اول ـ ضعف و سقوط امپراتوری عثمانی
فصل اول ـ تولد يک مقدونيه ای
در امپراتوری عثمانی ،سرزمين «مقدونيه» ـ با کوهستان های سرکش و رودخانه های
خروشانش ـ جائی بود که در آن مردمان گوناگون اين امپراتوری به هم رسيده ،با هم در
آميخته و زندگی هايی رنگارنگ را ادامه می دادند .در واقع مقدونيه مينياتور کوچکی از آن
سامانهء نامنسجم اما کارايی بود که ترک ها به کمک آن توانسته بودند به مدت پنج قرن
مجموعه ای از نژادهای گوناگون شرق و غرب عالم را تحت فرمانروايی خود در آورند.
مقدونيه در مرکز بخش اروپايی ترکيه قرار داشت ،بخشی که عثمانی ها آن را «روملی» می
خواندند که در واقع همان «قلمروی امپراتوران روم شرقی» و«بيزانس» يونانيان بود .اهالی
مقدونيه ،چه مسلمان و چه مسيحی و چه يهودی ،چه ترک و چه يونانی و چه اسالو و چه
آلبانيايی ،مردمی نيرومند بودند که روحشان را طبيعت محل زندگيشان ،با آب و هوای بی
اعتدالش ،سخت و آبديده کرده بود .اين مردم ،چه از درون و چه از بيرون ،تحت تأثير تمدن
غرب بودند و ،با توجه به اين همه عناصر گوناگون شکل دهنده ،از نظر روحی مردمی بسيار
منفرد و تکرو محسوب می شدند.
مصطفی کمال اهل سرزمين مقدونيه بود .او در بندر «سالونيکا» متولد شد ـ بندر
پر رفت و آمدی که مقدونيه را به دريا متصل می کرد .تاريخ تولدش به سال  ۴۸۸۴بود؛
زمانهء ناآرامی که طی آن سرزمين «روملی» تجزيه می شد و اجزای تشکيل دهنده اش از
هم می گسستند .مسيحی عليه مسلمان می جنگيد و يونانی و اسالو عليه ترک و نيز عليه
يکديگر .اين مردم ،که احساسات ملی گرايانه در آن ها شعله ور شده بود ،می کوشيدند تا
خود را از چنگال امپراتوری رها کنند و «روملی» را به نفع يونانی ها ،بلغارها و صربيائی ها
تکه تکه سازند؛ و قدرت های بزرگ ،يعنی امپراتوری های توسعه طلب اتريش ،مجارستان و
روسيه ـ که رقيب هم محسوب می شدند ـ نيز در مناطق هم مرز خود با مقدونيه به اين
کوشش ها دامن می زدند و می کوشيدند تا از طريق ايجاد اقمار مختلف در لحظهء مناسب
بخش هايی از مقدونيه را تصرف کنند .امپراتوری انگليس نيز در نقش نيرويی تعادل بخش
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می کوشيد تا به جای تصرف سرزمين های جديد از قطع ارتباط خود با متصرفات شرقی تر
خويش جلوگيری کند .بدينسان ،به هنگام تولد مصطفی کمال ،امپراتوری عثمانی و کالً
مشرق زمين تسليم مغرب می شد؛ همانگونه که زمانی مغرب زمين به مشرق تسليم شده
بود .امپراتوری عثمانی دستخوش سيری نزولی بود که آن را به سوی سقوط نهايی پيش می
راند.
در عين حال ،فشار عليه اين امپراتوری از درون مرزهای آن نيز دست اندر کار بود
و ،در واقع در  ،۴۸۸۷يعنی چهار سال پيش از تولد مصطفی ،بود که فشار خارجی نيز بر آن
اقزوده شده بود .در آن سال روس ها ،که رويای متحد کردن اقوام اسالو را برای رسيدن به
دريای مديترانه در سر می پرورانند ،از مرزهای عثمانی گذشته و تا حوالی قسطنطنيه پيش
راندند و تنها در آنجا بود که نيروی دريايی انگليس موفق به متوقف کردن آنها شد .آنگاه ،ابا
حضور نيروهای مختلف درگير ،معاهده ای در «سان استفانو» به امضا رسيد که در واقع
زمينهء جداسازی بخش اروپايی ترکيه به نفع وسعت بخشيدن به بلغارستان محسوب می
شد .اما اين نيروها فکر ديگری را هم دنبال می کردند .بريتانيا و اتريش رفته رفته نسبت به
نفوذ روزافزون روس ها حساس شده و عاقبت در کنگره  ۴۸۷۸برلين ،و بيشتر تحت نفوذ
«ديزرائلی» ،نخست وزير بريتانيا ،تصميمات قبلی خود را تغيير داده و بر اين موافقت کردند
که در برابر گرفتن امتيازاتی از روس ها در غرب ،در شرق به آنها امتياز بيشتری بدهند .بدين
ترتيب بود که سرزمين روملی بار ديگر زندگی از سر گرفت و ،در عين حالی که در مجاورت
بلغارستانی آشوب زده و کوچکتر قرار گرفته بود ،در وضعيتی انفجاری هنوز جزيی از
امپراتوری عثمانی محسوب می شد.
بدينسان ،مصطفی کمال ديده بر جهانی ناآرام گشوده بود ،در سرزمينی دستخوش
آشوبی درونی و تهديدات خارجی .اعضاء خانوادهء او جزو مسلمانان عثمانی بودند ـ از طبقهء
متوسط و با ريشه هايی عميق و به شدت ترک .در مورد اين امکان که او ،همچون اغلب
اهالی مقدونيه ،دارای رگه ای از اسالوها و آلبانی ها هم بوده نمی توان به قاطعيت حکم
کرد .اما نوعی تفاوت ظاهری ،هم در رنگ پوست و هم در اجزای صورت ،که در طی رشد
جسمانی اش نسبت به ديگر ترک ها پيدا می شد می توانست نشانه ای از اين درهم
آميختگی باشد .بهر حال واقعيت آن است که برای کودکی که در محيطی اين چنين در هم

13

آميخته به دنيا می آيد پيش از آن که مسئلهء ارتباطات نژادی و موضوع اصليت شخصی مورد
نظر قرار گيرد فرهنگ خانوادگی اهميت دارد.
پدرش عليرضا نام داشت و مادرش زبيده .زبيده ،مثل اسالو های ساکن مناطق
مرزی بلغارستان ،پوستی لطيف و سفيد و چشمانی عميق و آبی داشت .خانواده اش از اطراف
درياچه ای که در غرب سالونيکا به طرف آلبانی گسترده بود آمده بودند ـ جايی که کوهستان
های سخت لخت به گستره های نيلگون آبی می رسيدند .اين منطقه کوهپايه ای بود که،
پس از فتح مقدونيه و «تسالی» به دست ترک ها ،مردمان زيادی از قلب آناتولی را به خود
جلب کرده بود .در نتيجه ،زبيده هم دوست داشت فکر کند که در رگ هايش مقداری خون
اصيل «يوروک» وجود دارد .يوروک ها مردمی ايالتی بودند که اصالتاً از اقوام ترکی که در
کوه های «تروس» زندگی می کردند منشعب شده بودند .مصطفی وجنات خود را از مادرش
گرفته و موی روشن و چشم آبی اش يادگاری از زبيده محسوب می شد .زبيده بر فرزندش
تأثيری به سزا داشت و مصطفای کوچک همواره بين دو گزينهء احترام و طغيان نسبت به او
در نوسان بود .زبيده که زنی اجتماعی محسوب می شد دارای اراده ای قوی و زيبايی خاص
دهقانی بود؛ هوشی سرشار داشت اما تحصيل نکرده بود و به سختی می توانست بخواند و
بنويسد.
عليرضا اگرچه بيست سال از زبيده بزرگتر بود اما در کنار همسرش شخصيتی سايه
وار داشت .او که پسر يک معلم مدرسهء ابتدايی بود تحصيالتی داشت و همين امر موجب
شده بود تا شغل کوچک منشی گری يکی از ادارات دولتی نصيبش شود .اما او هرگز در کار
خود ترقی نکرد بطوری که وقتی می خواست زبيده را به زنی بگيرد توانايی قيمتی که خانواده
زبيده ط لب می کردند را نداشت .اما برادرش ،حسين ،به نفع او دخالت کرد و ازدواج آن ها در
سالونيکا سر گرفت.
آنها بعداً در دهکده ای در کوهپايه های کوهستان «المپ» ـ جايی که عليرضا در
آن به کار مشغول بود ـ ساکن شدند .عليرضا ،که در اين سرزمين جنگلی با حقوقی اندک به
سختی زندگی می کرد ،می ديد که در اطرافش کسانی که به کار چوب بری و حمل و نقل
آن مشغولند به سرعت ثروتمند می شوند و لذا تصميم گرفت که ،عليرغم بی اطالعی کاملش
از امور بازرگانی ،از شغل خوش استعفاء داده و به کار چوب بپردازد .او ،برای اين کار ،به
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سالونيکا بازگشت و با شراکت شخصی به نام «جعفر افندی» شرکتی به وجود آورد و همهء
پس انداز خود را در آن سرمايه گذاری کرد .موفقيت های اوليه او در اين کار موجب شد تا
بتواند خانهء بزرگتری برای خانوادهء خود بسازد ـ خانه ای دو طبقه با اتاق های بزرگ و
پنجره هايی گشوده به خيابانی سنگ فرش و باغچه ای در پشت .پنجره های بيرون آمده و
روکش دار خانه از يکسو جلوگير نور شديد آفتاب بودند و ،از سوی ديگر ،ساتر اهل خانه از
نگاه های کنجکاو همسايگان.
اما واقعيت آن بود که عليرضا برای شروع کار بازرگانی لحظهء بدی از تاريخ را
برگزيده بود .کوهستان ها را دستجات پراکندهء يونانيان مسلحی پر کرده بودند که اغلب شان
پناهندگانی گريخته از ستم «بيک» های ترک محسوب می شدند .آنها ،در عين حال،
نگهبان و محافظ دهقانان مسيحی محل نيز محسوب می شدند و اکنون ،پس از شکست
ترک ها از روس ها و ضعيف شدن مقامات محلی ،جرآت يافته و دست به شورش هايی
گسترده زده بودند.
به زودی عليرضا قربانی حمالت دايم اين گروه ها شد .آنها با تهديد به اين که
مخازن چوبش را آتش خواهند زد از او پول مطالبه کردند اما پس از دريافت پول چوب ها را
به آتش کشيدند .آنها کارگران او را به ترک کار واداشته و از حمل الوارها به بندر جلوگيری
کردند .عليرضا که مجبور بود در جنگل با آنها مبارزه کند ،عاقبت ،بر اساس توصيهء فرمانده
ژاندارمری سالونيکا که شغلش در واقع خلع يد از اين متجاوزان بود ،ناگزير شد تجارتخانهء
خود را ببندد .اين گونه بود که ضعف و سقوط نظم و قانون ترک ها در مقدونيه نتايج وخيم
خود را به نمايش گذاشته بود.
زبيده برای شوهرش پنج فرزند به دنيا آورد که از ميان آن ها تنها يک پسر ،که مصطفی
باشد ،و يک دختر ،که مقبوله نام داشت ،به سنين بلوغ رسيدند .عليرضا نام مصطفی را خود
برای فرزندش انتخاب کرده و به رسم سنتی آن را در گوشش زمزمه کرده بود .اين نام يکی
از برادران عليرضا بود که در کودکی تصادفاً به دست او از گهواره بيرون افتاده و کشته شده
بود .يک پدايهء سياهپوست که اسالفش برده بودند از مصطفی نگاهداری می کرد و در
گهواره برايش ترانه های عاميانه «روملی» (بخش اروپائی عثمانی) را می خواند که با آهنگ
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های بيزانسی و اسالوی و ترکی در هم آميخته بودند؛ الالئی هائی که در سراسر عمر
همواره در ذهن مصطفی حضور داشتند.
زبيده زنی زاهد بود ،ايمانی قوی داشت ،و همواره به باورهای سنتی پيشينيان
مسلمان خود وفادار بود و به اين امر افتخار می کرد که افرادی از بين خانواده خود و
شوهرش موفق شده اند به زيارت حج بروند .او دوست داشت که مصطفی نيز راه آنان را
ادامه داده و يا قاری قران و يا مدرس مذهبی شود .به همين دليل هم او را نيز ،همچون
فرزندان خانواده های مسلمان ،به مکتب خانه فرستادند تا آموزش قرآنی ببيند.
اما عليرضا در مورد پسرش عقيدهء ديگری داشت .او ـ که مردی ضد آخوند و
آزادمنش بود و به افکار جديدی که از جانب غرب آمده و رفته رفته در مقدونيه رواج می
يافت توجه داشت ـ اصرار کرد که مصطفی بايد به مدرسهء خصوصی غير مذهبی «شمسی
افندی» برود؛ مدرسه ای که با داشتن برنامهء درسی مدرن ،نخستين مدرسه از نوع خود در
«سالونيکا» محسوب می شد .عاقبت ،در پی اختالفات و گفتگوهايی چند ،مصالحه ای موثر
صورت گرفت .عليرضا تسليم همسرش شد اما مصطفی برای دريافت آموزش رايج مذهبی به
مدرسهء «فاطمه مال کادين» گذاشته شد.
بعدها مصطفی با حالتی طنز آلود تعريف کرده است که« :در صبح روزی که به اين
مدرسه رفتم مادرم با تشريفات تمام لباسی سفيدرنگ بر تنم کرده و دستمال گردنی با نخ
های طاليی را به شکل عمامه به دور سرم پيچيده بود .در دستم هم يک غنچه گل طاليی
گذاشته بود .معلم مدرسه با همهء شاگردانش در جلوی خانهء ما ظاهر شد و پس از انجام
مراسم نماز ،من ،با قراردادن نوک انگشتانم به روی سينه و پيشانی و بوسيدن دست های پدر
و مادر و معلمم مراسم احترام نسبت آنها را انجام دادم .آنگاه ،در ميان هلهلهء همراهان
جديدم ،با شادمانی و تا رسيدن به مدرسه ای که به مسجد چسبيده بود ،در خيابان های شهر
رژه رفتيم .به محض ورود به مدرسه نيز مراسم نماز دسته جمعی ديگری برگزار شد و سپس
معلم دست مرا گرفته و به اتاق لختی برد تا در آن کلمات قدسی قرآن برايم خوانده شود».
بدينسان تعصب مذهبی زبيده پاسخی در خور گرفت و او توانست خود را در بين
همسايگانش سربلند حس کند .مصطفی با اين مدرسه مشکل خاصی نداشت .اما در طی
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همين زمان هم بود که نوعی بيزاری از آداب و تشريفات کهن مسلمانان ،که هنوز در ميان
ترک هايی که مادرش از آن ها سرمشق می گرفت برقرار بود ،در او آغاز به نطفه بستن
کرد.
يک روز از جای خود بلند شده و در مقابل دستور معلم ،که به او می گفت بنشيند،
مقاومت کرده و صدا به اعتراض بلند کرد که اين طرز نشستن سبب می شود دچار گرفتگی
عضالتت شود.
معلم با حيرت پرسيد «يعنی جرآت داری که از من اطاعت نکنی؟»
مصطفی پاسخ داد« :بله ،من جرات دارم که از شما اطاعت نکنم».
در اين هنگام همهء شاگردان کالس به پا خواسته و گفتند« :ما همگی از شما
اطاعت نمی کنيم!» و معلم ناگزير به مصالحه با آن ها شد.
اندک زمانی بعد ،عليرضا ـ بدون رويارو شدن با اعتراض زبيده که به هر حال به
خواست اوليهء خود رسيده بود ـ پسرش را از مکتب خانهء مذهبی بيرون آورده و نامش را در
مدرسه «شمسی افندی» نوشت و تحصيالت مصطفی در اين مدرسه به صورت رضايت
بخشی ادامه يافت.
مصطفی ،به لحاظ داشتن موهای روشن و اندام بزرگ ،در ميان ديگر پسرها
تشخصی وي ژه داشت و به زودی شيوهء عمل آدم های بزرگ را هم برای خود انتخاب کرد و
به بازی های همکالسانش در خيابان ها ـ مثل طاس بازی ،قاب بازی ،و بازی با هستهء
ميوه جات ـ بی اعتنا شد و هرگز در اين بازی ها شرکت نکرد .هنگامی که از او می خواستند
تا در بازی خم شدن و پريدن از روی پشت يکديگر شرکت کند او مغرورانه از خم شدن
خودداری می کرد و به آن ها می گفت «اگر می توانيد از روی قامت ايستاده من بپريد» .به
اين ترتيب ،او بصورتی تکرو و مغرور رشد می کرد و رفتاری برتری جويانه داشت و نسبت به
هر گونه شوخی و اهانتی عکس العمل نشان می داد.
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شهر شلوغ و تجاری سالونيکا که او اکنون با آن آشنا می شد در سراسر کودکی،
بلوغ ،و جوانی او تاثيری شکل دهنده داشت .سالونيکا ،با کوهپايه های بسيار و رودخانه های
تندرويی که به خليج آرام آن می رسيدند ،مدت ها بود که از ديوارهای رومی ،بيزانسی ،و
ترکی خود بيرون زده و صاحب بلوارهای بزرگ سبک غربی شده بود و ،معلوم بود که ،با
توجه به موقعيت جغرافيايی و پيشينهء تاريخی اش ،نمی توانست تبديل به شهری مدرن و
امروزی نشود .بر فراز ويرانه های ديوارهای تدافعی و مناره هايشان و برج های کليسا
مجموعهء درهمی از سقف خانه ها به چشم می خورد .مردم چنان زندگی می کردند که انگار
عمالً در طبقات روی هم چيده شده زندگی می کنند .در باال ،آنجا که ميدان های جنگ
قرون وسطايی بر بلندی ها گسترده بود ،بخش مسلمان نشين شهر به صورت يک هزارتوی
پر شيب و با خيابان های سنگفرش به طرف پايين کج شده بود .در پای کوه و در اطراف
بندرگاه ،يهوديان زندگی می کردند که تقريبا نيمی از جمعيت شهر را تشکيل می دادند و از
ميانشان اهالی يک محلهء کامل ،به نام محله «دون مه» ،به اسالم گرويده بودند .مرکز شهر
را محلهء يونانی ها پاشغال کرده بود و در اطراف آن محله های بلغاری ها ،ارمنی ها ،و
والش ها (کولی ها) و همچنين مردمانی از نژاد فرانک به هر سو پراکنده بودند و در آخرين
محلهء نزديک به دريا بازرگانان ثروتمند و کنسول های مقتدر بريتانيا ،فرانسه ،آلمان ،اتريش،
ايتاليا ،و پرتقال اقامت داشتند.
اينگونه بود که مصطفی ،که در بخش کوهپايه و نزديک به برج های ناقوس دار
کليساهای يونانی خانه داشت ،زندگی اجتماعی خود را در آشنايی با شيوهء زندگی خارجی ها
آغاز کرد .او اين نوع زندگی را تحسين می کرد و با هوشياری و احتياط به آن ها می انديشيد.
در سال های پيش از بيست سالگی شاهد آن بود که برای نخستين بار راه آهن به سالونيکا
رسيد و اين غول فوالدين و پر سر و صدا او و شهرش را غرق شادمانی کرد.
لئون اسکياکی ،که خود اهل اين شهر بود ،در کتاب «بدرود با سالونيکا» که شرح
حال آتاتورک است ،می نويسد« :قرن کهنه به پايان خود می رسيد؛ مغرب زمين آرام و بی
وقفه به درون شهر می خزيد و می کوشيد با دستآوردهای شگفتش مشرق زمين را بفريبد...
و ،در برابر چشمان خيره شدهء ما ،جادوی علم و معجزهء اختراعات خود را به نمايش می
گذاشت .ما ،ترسيده و بی قرار ،به درخشش شگفت او می نگريستيم و به آواز پريان دريايی
گوش می داديم و ،همچون حالت روستاييانی که به ميهمانی شهريان می آيند ،خود را
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کوچک و عقب افتاده می يافتيم .اما ،در عين حال و به صورتی مبهم  ،در برابر آن درخشش
های دلگرم کننده ،سردی هزينه ای را که بايد برای به دست آوردنشان بپرداختيم حس می
کرديم».
آنگاه زمان آن رسيد که مصطفی مجبور شد برای مدتی سالونيکا را ترک کند .اين
بار عليرضا بازماندهء سرمايه خود را در تجارت نمک از دست داده و تقاضا کرده بود که بار
ديگر ب ه استخدام دولت درآيد اما با اين تقاضا موافقت نشده بود .از آن پس او به نوشيدن
مشروب روی آورد ،مثانه هايش از کار افتادند و ،پس از يک بيماری سه ساله ،چشم از جهان
بست .زبيده که به صورت بدی دست تنها مانده بود ،مصطفی را از مدرسه بيرون آورد و او و
خواهرش را با خود به منطقه ای روستايی در نزديکی «النگازا» برد که برادرش ،حسين ،در
آنجا مزرعه ای را اداره می کرد که حدود بيست مايل از سالونيکا و دريا دور بود.
در اين منطقه ،بروی خاک سرخ رنگ دشت ها ـ که در تابستان خشک و در
زمستان باتالقی می شدند ـ گياهان مختلفی می روييدند و حيوانات گوناگونی به چرا مشغول
بودند .گاوها با خود گاو آهن ها را می کشيدند و در پی مسيرشان لک لک ها برای دانه
چينی از زمين شخم زده پرواز می کردند .در همان حال ارابه های پر سر و صدای روستاييان
محصوالت کشاورزی را به بازار می بردند .مصطفی ،در ميان بوی سبزيجات و خاک و خيسی
و گل و پهن حيوانات برای نخستين بار با زمين و طبيعت آشنا می شد.
او از زندگی در هوای باز لذت می برد و به زودی و راحتی با مشغله های غريبهء
روستايی کنار آمد .نزديکترين دوستش خواهرش مقبوله بود؛ دختری تپلی ،صريح و مصمم
که از برادر خود خشن تر به نظر می رسيد و اغلب ،در عين دوستی ،کارشان به دعوا می
کشيد .اين خواهر و برادر را روزها به مراقبت از مزارع می گماشتند تا در کلبه ای بنشينند و
کالغ ها را از خوردن لوبياهای سبز شده در مزارع مانع شوند .عصرهای زمستان آنها در کنار
آتش خانهء روستايی خود نشسته و به تفت دادن بادام مشغول می شدند.
زندگی در مزرعه کيفيتی سالم داشت و مصطفی بزودی تنومند و قوی شد .غذا
فراوان بود و دايی حسين مهربان .اما مصطفی به زودی به بيقراری رسيد .می ديد که برای
زندگی روستايی ساخته نشده است .ذهنش بيدار می شد و مشتاقانه می خواست که ياد بگيرد
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و می ديد که تحصيالتش به دست فراموشی سپرده شده است .در بين معلمين محلی انتخاب
او فقط بين يک کشيش يونانی و يک مدرس مسلمان محدود بود و مصطفی متناوباً در نزد
آنان آموزش می ديد .اما او از اصوات بيگانهء زبان يونانی خوشش نمی آمد و ،در عين حال،
می فهميد که پسر بچه های مسيحی به او بی اعتنايی می کردند و غرورش را زخم می
زدند .باالخره ،پس از مدتی تحصيل در نزد مدرس مسلمان ،اعالم کرد که« :من به مدرسه
ای که در مسجد باشد نمی روم» .زبيده برايش معلم جديدی پيدا کرد اما سه روز نگذشته بود
که مصطفی اعالم داشت که «اين معلم شخص بی اطالعی است» و حاضر نشد نزد او
تحصيل کند .سپس يکی از زنان همسايه پداوطلب شد که به او درس بدهد اما مصطفی
حاضر نشد در نزد يک زن تحصيل کند.
زبيده ،که آشکارا می ديد وقت آن رسيده است که پسرش تحصيالتی منظم داشته
باشد ،عاقبت او را به سالونيکا فرستاد تا با مادر بزرگ و خاله اش زندگی کرده و به مدرسه
عمومی «کای ماک حافظ» برود .اما مصطفی چندان در اين مدرسه نماند .يک روز ،پس از
اينکه در يک شلوغی عمومی درگير شد ،مدير مدرسه او را به عنوان رهبر شورشيان بيرون
کشيد و به شدت کتک زد؛ به طوری که تمام بدنش کبود شده بود .مصطفی از اين عمل به
شدت منزجر شد و از رفتن به مدرسه سرباز زد و مادر بزرگش هم طرف او را گرفته و از آن
مدرسه بيرونش آورد.
در همين ايام هم بود که مصطفی رفته رفته در می يافت که واقعاً خواستار چيست.
او که در دوران کودکی به ظاهر خود اهميت نمی داد ،رفته رفته متوجه لباس های ديگران
شده و عالقمند شد که همواره تميز و مرتب باشد .برای اين کار البسه سنتی ترکی ،که شامل
شلوار گشاد و کمربند بود ،را کنار گذاشت .از نظر او اين لباس انيفورمی بود که به گذشته
تعلق داشت .آنچه جلب نظرش را می کرد انيفورم سربازانی بود که سبيل های خود را باال
می دادند و نوک شمشيرهاشان به سنگفرش می خورد و با حالتی احترام برانگيز و حاکی از
اهميت از خيابان ها می گذشتند .او به وضع ،قدرت و موقعيت ممتاز آن ها و غرور اطمينان
بخش ترکی شان در شهری بيگانه حسادت می کرد.
حسادت او به خصوص معطوف يکی از پسران همسايه به نام احمد بود که به
دبيرستان نظامی می رفت و لباس مخصوص شاگردان آن مدرسه را می پوشيد .اکنون زبيده
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هم به سالونيکا برگشته بود و مصطفی از مادرش تقاضا کرد که اجازه دهد او نيز به آن
مدرسه برود .اما زبيده با اين کار موافق نبود و اعتقاد داشت که اگر قرار است مصطفی،
عليرغم آرزوی قلبی مادرش ،جا پای پيامبر اسالم نگذارد بهتر است که مثل پدر ورشکسته
اش به تجارت رو کند .در واقع زبيده نگران جنگ و مرگ و سفرهای دور و درازی بود که در
زندگی سربازان عثمانی حضوری دائمی داشت .نيز از اين می هراسيد که مبادا مصطفی نتواند
در مدرسه نظام موفق شود.
اما مصطفی کسی نبود که به اين آسانی ها از خواست خود دست کشد .او آرزوی
خود را با پدر احمد که افسری در ارتش بود در ميان گذاشت و به کمک او ،بدون اطالع
مادرش ،در ا متحانات ورودی دبيرستان نظام شرکت کرد .برای اين کار با فشردگی و دقت
تمام مشغول آماده سازی خود شد و در نتيجه در امتحان ورودی توفيق به دست آورد .او
اگرچه ،به اين ترتيب ،زبيده را با عملی انجام شده روبرو ساخته بود اما هنوز نمی توانست
بدون دريافت موافقت نامهء مادر در مدرسه نامنويسی کند .مصطفی با زيرکی تمام به ياد
مادرش آورد که در بدو تولد پدرش شمشيری را آورده و بر ديوار اتاقی که گهواره اش در آن
قرار داشت به ديوار آويخته بود .او با لحنی قهرمانانه ادامه داد که« :من سرباز زاده شده ام و
سرباز هم خواهم مرد».
زبيده مقاومت خود را رفته رفته از دست داد اما آنچه که عاقبت موجب شد تا
تصميم به موافقت بگيرد خوابی به موقع بود که ديد .در آن رويا او پسرش را ديد که بر تختی
طاليی بر فراز يک مناره نشسته است و همان گونه که خود شتابان به سوی مناره می رفت
صدايی را شنيد که به او گفت« :اگر اجازه دهی که پسرت به مدرسه نظامی برود او به
مقامات عاليه خواهد رسيد و اگر نگذاری او را پايين کشيده ای» .به اين ترتيب او در رويای
خود آيندهء نظامی درخشانی را برای پسرش ديده و در پی آن رضايت داده و اوراق الزم را
امضا کرد .مصطفی با احترام تمام مادرش را بوسيد و مادر نيز دعای خيرش را بدرقه او کرد.
مصطفی ،که به هنگام ورود به مدرسهء نظام شهر سالونيکا دوازده سال داشت ،پس از شش
سال تحصيل مطابق خواست خانواده ،اکنون خود تصميم گرفته بود که شغل آتی اش چه
باشد .اين انتخاب گزينش درستی هم بود چرا که قشر افسران عثمانی نخبگان کشور
محسوب می شدند .استادان مدرسهء نظام ـ که حقوق خود را از سلطان عثمانی دريافت می
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داشتند ـ تنها به شاگردان خود درس نظامی نمی دادند بلکه آن ها را با تاريخ ،اقتصاد ،و
فلسفه نيز آشنا می کردند .مدارس نظامی نهادهايی دموکراتيک محسوب می شدند که
شاگردانشان از طبقات مختلف اجتماعی می آمدند و می توانستند بر حسب توانايی و
شايستگی خود مدارج نظامی را طی کنند .بعالوه ،فارغ التحصيالن اين مدارس پس از ورود
به ارتش فرصت می يافتند که سفر کنند ،جهان را ببينند و با نحوهء زندگی مردمان مناطق
دوردست امپراتوری عثمانی آشنا شوند؛ امری که غير نظاميان عادی از آن محروم بودند.
مصطفی درس های مدرسه را آسان يافته و آن ها را به سرعت ياد می گرفت.
درس محبوب او رياضيات بود و مدت ها قبل از آن که همکالسانش درس حساب را به پايان
رسانند او مشغول حل مساله های جبر بود .معلمش ،که او هم مصطفی نام داشت ،در درس
رياضی او را هم قد خود می ديد .مصطفای جوان برای مصطفای پير سئواالت مشکلی طرح
می کرد و معلم هم يک روز ،برای اين که شاگردان بتوانند بين او و مصطفای جوان به
راحتی تفاوت بگذارند ،بنا بر يک رسم ترکی ،نام دومی به شاگرد خويش اعطا کرده و او را
«مصطفی کمال» خواند؛ واژه ای که در معنای عام خود حکايت از برجستگی و کامل شدگی
داشت و ،بدينسان ،مصطفی در بقيهء عمر «کمال» خوانده شد .گاهی معلم داوطلبی می
خواست تا در برابر کالس ايستاده و به سئواالت مشکل او پاسخ گويد .چند نفری برای اين
کار داوطلب می شدند اما مصطفی که حاضر نبود قبول کند که کسی پيدا می شود که از او
بيشتر بداند همواره از جا برمی خاست و کالس را وا می داشت تا بپذيرند که او بهترين است.
مصطفی کمال به سرعت به مقام گروهبانی و مبصری کالس رسيد و مقام باالی
شاگرد معلم شده را به دست آورد و اجازه يافت تا در غياب معلمان بر درس همکالسانش
نظارت کند و برای اين کار از تخته سياه کالس نيز استفاده نمايد .او که طبعاً معلم ساخته
شده بو د در خانه نيز همين نقش را بازی می کرد و اين نوع بلوغ رفتاری او را از همساالن و
همکالسانش جدا می ساخت .گويی دوران کودکی او به سرعت به سر آمده بود .او در بين
همگنان خويش دوستانی چند داشت اما همواره عالقمند به معاشرت با پسران بزرگسال تر از
خود بود .ظاهر روشن و غريبهء او ،همراه با رفتار انزوانه گرانه و وقار و غرورش ـ و حتی
نگاهی که از آن چشمان سرد آبی ساطع می شد ـ او را به صورت موجودی از نژادی ديگر در
آورده بود .او به صورتی غريزی در برابر قدرت شورشی می شد و معلمانش اداره کردن او را
مشکل می يافتند.
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در خانه روابط او با زبيده اغلب توفانی بود .او که تنها مرد خانه ای پر از زن
محسوب می شد از عوالم زنان متنفر بود و يتيم شدن خود را ،که موجب شده بود در ميان آن
ها زندگی کند ،لعنت می کرد .در همين ايام بود که زبيده مجددا ازدواج کرد .شوهر دوم او
«رجب» نام داشت؛ مردی حدوداً ثروتمند با دو پسر و دو دختر از ازدواج سابق خويش.
مصطفی نسبت به زبيده حسادت يک عاشق را از خود بروز می داد و از اين که مادرش به
خاطر پول ازدواج کرده احساس تحقير شدگی می کرد .اما وقتی که ديد پدرخوانده اش برای
زبيده شوهر خوبی است با او کنار آمد .پدر خوانده هم ،که خود افسری در ارتش بود ،برای او
تبديل به دوستی شد که هميشه راهنمايی های مفيدی می کرد .اين مرد جوان برای پسر
زبيده از غرور و احترام سخن می گفت .به او می گفت که هرگز نبايد بگذارد که کسی
کتکش بزند ،و هرگز نبايد تحقيری را تحمل کند .به خصوص بايد در مقابل تجاوز ديگران به
غرور جنسی اش سخت مقاوم باشد .او به مصطفی چاقويی داد تا که در مواقع لزوم با آن از
خود دفاع کند .اما ،در عين حال ،نصيحتش کرد که هرگز آن را بی موقع مورد استفاده قرار
ندهد .از اين زمان به بعد مصطفی بيشتر اوقات را دور از خانه می گذراند چرا که با پذيرفته
شدن در دورهء دوم دبيرستان وارد مدرسه آموزش نظامی شبانه روزی به نام «مناستير» شده
بود.
مدرسه مناستير ،قرار گرفته در دشتی وسيع در بين سلسله کوههای نزديک مرزهای
يونان و آلبانی ،و کمی دورتر از سربيا و بلغارستان ،قرار داشت و ،در نتيجه ،دارای موقعيت
سوق الجيشی مهمی بود .اين مدرسه مرکز اصلی آموزش های نظامی مقدونيه محسوب می
شد و در عين داشتن فضايی روستايی دری را به سوی فرهنگ رنگارنگ سالونيکا گشوده
داشت .ساختمان مدرسه که شکوه عمده ای داشت رو به قله ی چشمگير کوهستان ساخته
شده بود؛ قله ای که يونانی ها آن را «پليستر» به معنی کبوتر می خواندند .و اين اسم در
واقع به نرمی برف های زمستانی اين قله اشاره می کرد.
مصطفی در اين جا بود که برای نخستين بار خود را درست در وسط برخوردهای
جاری کشورش يافت .قدرت ترک ها در مقدونيه به دست چريک های يونانی و اسالو روز به
روز ضعيف تر می شد و ،در چنين فضايی ،وطن پرستی و رقابت های آتشين در بين
دانشجويان مدرسه نظامی اوج می گرفت .نظرگاه های مختلف مدرسه را تکه تکه کرده بود و
اختالفات و دعواها و توطئه های شديدی در آن جريان داشت که اغلب به خونريزی منجر
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می شد .قوی ترين دستهء داخل مدرسه از آن دانشجويان سالونيکايی بود که مصطفی کمال
رهبر آن محسوب می شد اما زيرکانه چنين انتخاب کرده بود که در پشت صحنه کار کند و
دور از دعواهای روزمره باشد .خاطره ای که تا سال ها بعد ذهن او را به خود مشغول می
داشت به شبی مربوط می شد که در ميانه ی آن بيدار شده و پسری را ديده بود که باالی
سر يکی از همدسته های او ايستاده و قصد دارد چاقويی را بر پيکر او وارد کند .پسر به موقع
از خواب بيدار شد و توانست چاقو را از دست حمله کننده خارج کند.
مصطفی برای نخستين بار از آنچه در جهان بزرگتر آن سوی ديوارهای مدرسه در
جريان بود با خبر می شد .پسرها را داستان های قهرمانی و آوازهای حماسی مربوط به فتح
مقدونيه به دست عثمانی به هيجان می آورد .اما اکنون شورش و سرکشی همه چيز را تهديد
می کرد .در سراسر «روملی» ،يونانی ها ،سرو ها و بلغاری ها ،برای آزادسازی سرزمين های
تحت تسلط عثمانی می جنگيدند .در  ۴۸۹۷يونانی ها جبههء آزادی بخشی را در «کرت»
گشودند و ترک ها نيز ،متقابالً ،در سراسر روملی تجهيز شدند .مدرسهء «مناستير» نيز کامال
آماده شد .روزگاری بود که مردم به خيابان ها ريخته و صدای طبل ها و شيپورهاشان
سربازان را به سوی خود می خواند .دانش آموزان مدرسه ،با در دست داشتن پرچم ترک ها،
در خيابان ها رژه می رفتند .چريک های ترک در کوهستان های اطراف تا پای جان می
جنگيدند .يک شب مصطفی و يکی از دوستانش برای پيوستن داوطبانه به ارتش دست به
فرار از مدرسه زدند .اما به زودی شناخته شده و به ناچار به مدرسه بازگشتند .اما همين تجربه
آتش وطن پرستی و عشق شديد نگاهبانی از وطن را در جان کمال جوان شعله ور ساخت.
روزهائی بود که داوطلبان خدمت سربازی از سراسر امپراتوری عثمانی به آن منطقه
می آمدند و مصطفی از اينکه نمی توانست به آنها بپيوندند سخت ناراضی بود .او در مدرسه با
شاعر جوانی به نام «عمر ناجی» دوست شده بود و در ايام تعطيالت به اتفاق هم برای
تماشای قطارهايی که سربازان را به جبهه جنگ می بردند به ايستگاه راه آهن سالونيکا می
رفتند .يک روز عصر ،در ميان جمعيت حاضر در سکوی ايستگاه قطار ،گروهی از شيخ ها و
درويش ها را با شوالها و کاله های نوک تيزشان ديدند که زنگ هايی را در دست داشتند و
همراه با آن بر طبل ها می کوبيدند و نی های خود را می نواختند و مجموعهء گوشخراشی از
صداها بوجود آورده و ،در عين حال ،در سکر و خلسه فرو رفته بودند .جمعيت اطراف آن ها
هم به اين بيماری مسری دچار شده و به صورت يک هيستری دسته جمعی فرياد می
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کشيدند و غش می کردند .مصطفی اين صحنه را با نفرتی سرد تماشا می کرد و به عمر
گفت که ديدن اين گونه صحنه ها او را غرق خجالت می کند .اينگونه بود که می شد ديد
که ترس و نفرت او از هر گونه خرافهء مذهبی پا به جهان نهاده است.
مصطفی اگرچه در شرايط زندگی سختگيرانهء مدرسهء نظامی قوی می شد اما جز
تمرينات عادی ژيمناستيک توجهی به ورزش های ديگر نداشت و ترجيح می داد که بيشتر به
کارهای خود بپردازد .هنوز رياضيات مهم ترين درس مورد عالقهء او بود اما ،در عين حال،
ذهنش رفته رفته به سوی جاذبه های ديگری نيز کشيده می شد« .عمر ناجی» دوست داشت
که شعرهايش را برای او بخواند و مصطفی ،همچنان که به آن ها گوش می داد ،به شباهت
فراز و فرود واژه ها با ترانه های روملی که در کودکی ياد گرفته بود توجه می کرد .عمر چند
کتاب هم به مصطفی داد که بخواند و بدينسان مصطفی متوجه وجود «چيزی به نام ادبيات»
شده و رفته رفته عالقه اش به شعر جذب شد و حتی کوشيد خودش هم شعر بگويد ،اما معلم
رياضيات او را از اين هوسبازی منع کرد.
رفيقی ديگر نيز آگاهی مصطفی به «چيزی به نام سياست» را موجب شد .اين
رفيق «علی فتحی» نام داشت که مثل خود او اهل مقدونيه بود و از روستايی نزديک می آمد
و رفتار خوشش را با ذهنی زنده و انعطاف پذير در آميخته بود .فتحی زبان فرانسه را بخوبی
می دانست؛ درسی که مصطفی در آن چندان پيشرفتی نداشت .او که اين موضوع را تقصير
معلم فرانسه اش می دانست تصميم گرفته بود که در نخستين بازگشت به خانه اين زبان را
مستقالً بياموزد و اکنون آشنايی با علی فتحی اراده او بر يادگيری اين زبان را دو چندان کرده
بود .همچنان که دانش او در زبان فرانسه پيشرفت می کرد فتحی نيز او را با آثار فالسفهء
سياسی فرانسه ـ همچون روسو ،ولتر ،اوگوست کنت ،دمولين و مونتسکيو ـ آشنا می کرد .به
زودی اين دو همشاگردی با اشتياق تمام سرگرم مباحثه دربارهء عقايدی از اين استادان شدند
که به مسايل کشور خودشان نيز مربوط می شد.
مصطفی ،که ديگر کودکی را پشت سر نهاده بود،دربازگشت به خانه مشغول
چشيدن لذت هايی شد که در سالونيکا به دست می آمد؛ جايی که زندگی در آن گوناگون و
رايگان بود .او ،همراه با دوست جوانی از خانواده پدرخوانده اش به نام «فؤاد بولکا» ،مشغول
سر زدن به کافه های نزديک دريا شد ـ کافه هايی همچون اولمپوس ،کريستال و يونيو که
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بيشترشان به دست يونانی ها اداره می شدند .آن ها کافه يونيو را بيشتر می پسنديدند چرا که
با خريد يک ليوان آبجو مقداری هم مزه به آن ها داده می شد و ،در نتيجه ،الزم نبود که
برای خريد غذا هم دست در جيب خود کنند .در ديگر کافه ها که مشروبات قوی تر را عرضه
می داشتند آن ها تنها می توانستند مقداری بلوط ارزان قيمت را که فروشندگان دوره گرد می
فروختند بخريداری کنند .همين موجب شد که عمر ناجی در يک گفتار اندوهناک شاعرانه
بگويد« :زندگی چيست جز يک بلوط خشک؟» اما به هر حال اين نوع زندگی هرچه که بود،
در مقابيسه با شيوهء زندگی ترکی ،مزه ای فرانسوی داشت؛ آن هم در کافه هايی که هنوز در
آن ها موسيقی ترکی جاری بود.
در جستجوی ديدن مظاهر ديگری از زندگی فرانسوی معلمشان آن ها را به کالس
رقصی برد که محل رفت و آمد غيرمسلمانان بود .آنها در آنجا رقص های پولکا و والس را
آموختند .اما مجبور بودند فقط با پسرهای ديگر برقصند چرا که دخترها اجازه حضور در اين
کالس را نداشتند .اما دخترها را می شد در آنسوی شهر ،در کافه «شانتان» که برادر بزرگتر
علی فتحی آن ها را با آن آشنا کرده بود به دست آورد .در اين کافه ارکستری وجود داشت
که دختران جوان همراه آهنگ های آن می خواندند و می رقصيدند .زن ايتاليايی تنومندی
هم آوازهای «ناپلی» می خواند .دختران ارمنی هم ،با زنگ هايی که به دست و پای خود
بسته بودند ،رقص عربی می کردند .دخترهائی برای نوشيدن مشروب به سر ميزها می آمدند
هيچ کدام مسلمان نبودند و اغلب مسيحی يا يهودی بو بی هيچ حجاب و کامال در دسترس
بودند .پسرها کمی که بزرگتر شدند راهشان به فاحشه خانه ها نيز کشيده شد .در اين جا
مصطفای خوش بر و رو مورد تحسين زنان بود و آنها اغلب لطف خود را بدون دريافت پول
نصيب او می کردند.
بدينسان چگونگی زندگی جنسی مصطفی نيز رفته رفته نمودار شد .او پيش از آن
که جستجو کند ،جستجو می شد ،و هرگز هم از اين امر اجتناب نمی کرد .از لحاظ احساسی
پيش از آن که دوست داشته باشد دوست داشته می شد .مدتی هم عشق آتشين دختری
جوان از خانواده ای خوب نسبت به مصطفی که به هنگام تعطيالت از مدرسه به او درس می
داد به خودپسندی او دامن زد.
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با اين همه او در نگاه همشاگردانش آدمی منزوی بود و هنگامی که آن ها می
کوشيدند تا ديوارهايی را که او به دور خود می کشيد خراب کنند و به نيات او پی ببرند ،تنها
می گفت« :من برای خودم کسی خواهم شد» .بدينسان نوعی جاه طلبی هنوز جهت نايافته
در او جوشيدن آغاز کرده بود.
او امتحانات نهائی مدرسهء نظام را به خوبی به پايان رساند و در سيزدهم ماه مارچ
 ۴۸۹۹وارد کالس توپخانه در مدرسه جنگ «هريبيه» در استانبول شد.
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فصل دوم ـ آموزش يک افسر
استانبول ،يا با نام قديمش قسطنطنيه ،در سرآغاز قرن نو شامل دو شهر کامالً
مجزا از هم بود ،در شمال «دماغهء طاليی» ،بخش «پرا» قرار داشت که شهر مسيحيان
محسوب می شد و در جنوب استانبول (يا اسالم بول) واقع بود که ساکنانش مسلمان بودند .و
عبور از استانبول به پرا ـ که از طريق پل «گاالتا» انجام می شد ـ حکم گذشتن از يک
جهان و وارد شدن به جهانی واقع در زمانه ای ديگر را داشت.
استانبول ،با رديف گنبدها و مناره ها و قصرهايش ،بر منطقهء «سراگليو» گسترده
بود و شهری قرون وسطايی محسوب می شد که معماری دوران رنسانس درقرن شانزدهم در
آن به شکوفائی رسيد ،اما اکنون ديگر کل آن ته تصويری رو به ويرانی بديل بشده بود؛
نوعی کندوی انسانی که در آن مردمان طی قرون متمادی زيسته ،تکثير شده و در هم لوليده
بودند .در بازارهای سرپوشيده و هزار توی خيابان هايش جمعيت موج می زد و بسياری از آن
ها هم در حياط های گستردهء مساجد و اماکن مقدسه اش آرامش خود را جستجو می کردند.
ديگر روزگار خوش اين شهر به پايان رسيده ،شکوه شاهانه اش رنگ باخته و جاللش به
روزگارانی رفته تعلق يافته بود .ديوارهايش ترک خورده و فرو می ريختند ،رنگ خانه ها ورقه
ورقه به زمين می ريخت ،سنگفرش های خيابان ها و حياط ها ترک خورده بودند و از کف
کوچه ها علف روييده بود .زنان ،اشباحی پيچيده در چادر سياه بودند که آرام در پياده روها
حرکت می کردند و غروب نشده در خانه هاشان گم و گور می شدند .مردانش ساکت ،در زير
سايهء متفرق درختان مو و بيد بر روی نيمکت قهوه خانه ها می نشستند و به صدای موذن
هائی که پنج بار در روز از مناره ها برمی خاست گوش می دادند .شب که می شذ استانبول
شبح ی خفته بر ساحل دماغهء طاليی بود؛ هيکلی مرده که در سراسرش ترکان به خوابی
شرقی فرو رفته بودند.
«پرا» اما در آنسوی آب ها با چراغ های روشنش همچون برجی دريايی می نمود
که بيينده را به شهری معاصر دعوت می کرد .خيابان هايش از اسکله های پر ازدحامش که
پر از کافه و ميخانه بودند شروع می شدند و مستقيما از ميان دره های باريک ميان ساختمان
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های سبک ايتاليايی باال می رفتند .در اين جا و آن جا دروازه های زيبای دو دهنه ه حياط
ساختمان سفارتخانه ای يا قصر تاجر ثروتمندی راه می دادند ـ ساختمان هايی بزرگ و زيبا با
باغ هايی که پله پله به سوی سواحل بسفر پايين می آمدند .پرا خود را آخرين کالم در تجدد
می دانست ،و هرآنچه را که حال و هوا و جاذبه های مغرب زمين بود با ابتذال سرخوش
سرزمين «لوان» در هم آميخته بود .هتل هايش هر يک قصری بودند که در آن ها خانم ها
و آقايان شيک پوش در حياط های پوشيده از درخت نخل به موزيک آرام ارکسترهای گوش
می دادند .خيابان ها پر از درشکه های زيبا و تميز بودند .مغازه هايش آخرين محصوالت
پاريس و وين را به نمايش می گذاشتند .سرگرمی فراوان بود .تئاترها ،سالن های موسيقی،
کاباره ها و کلوپ های دکور شده به سبک فرانسوی که در آن مردان طبقات باالی جامعه به
بازی پوکر مشغول بودند و در جريان آن شايعه های مختلف مربوط به بازار و قصر را برای
يکديگر تکرار می کردند.
«پرا» شهر خارجی ها بود و ثروت امپراتوری عثمانی هم در دست خارجی ها قرار
داشت .شهر قدرت خود را از قانون کاپيتوالسيون می گرفت که بر اساس آن به خارجی ها
امتيازات مختلفی اعطا شده بود .آن ها از پرداخت ماليات معاف بودند و در کار بازرگانی آزادی
کامل داشتند و مجاز بودند مطابق با آداب هر مذهبی که دارشتند زندگی کنند ،تابع قوانين
خود باشند و کاری به قدرت مرکزی ترک ها نداشته باشند .اين امتيازات را در واقع سالطين
قبلی عثمانی به نفع خود وضع کرده بودند؛ در زمانه ای که عثمانی در حال گسترش بود و به
بازرگانان خارجی نياز داشت تا بازارهای مغرب زمين را به روی آن بگشايند .اما اکنون زمانه
ای فرا رسيده بود که غرب در حال گسترش بود و عثمانی به راه سقوط افتاده بود و ،در
نتيجه ،آن قوانين تنها به نفع خارجی ها عمل کرده و به آن ها آزادی هائی را می بخشيد
که هيچ ترکی از آن برخوردار نبود .در داخل دولت عثمانی هم خارجی هائی قدرتمند حضور
داشتند و چنان زمام امور امپراتوری عثمانی را به دست گرفته بودند که ترک ها احساس می
کردند ديگر در امور خود صاحب هيچ اختياری نيستند و اين کالم خارجی است که قانون را
تعيين می کند .و بدين گونه بود که شهر متجدد پرا شهر کهن استانبول را بکلی تحت
الشعاع خود قرار داده بود.
مصطفی کمال ،جوان هجده سالهء پر هوا و هوسی بود که اگرچه همچنان خامی
روستايی وار خويش را با خود داشت اما اشتياق به تجربه و فرو شدن آگاهانه در زندگی شهر
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بزرگ ،چه بخش کهنه و چه به خصوص بخش جديد آن ،سراسر وجودش را فرا گرفته بود.
در فضای بين المللی پرا همه گونه لذتی وجود داشت و مصطفی در چشيدن آن ها برای خود
محدوديتی قائل نمی شد .اوقاتی را در پياله فروشی ها می گذراند ،در خيابان ها شبگردی می
کرد ،و اشتهای شهوتناک خود را در فاحشه خانه هايی که همه گونه زنی را از نژادهای
مختلف عرضه می داشتند سيراب می کرد .ميل جنسی زندگی او را دچار نوعی بی اخالقی
ساخته بود که به اين زودی ها قرار نبود دست از سرش بردارد .زنان برای مصطفی چيزی
بيشتر از وسيلهء سيراب ساختن اشتهای مردانه اش نبودند .در عين حال ميل وافر او به تجربه
کردن در فضای هوسناک «پايان قرن» امپراتوری عثمانی چنان بود که اگر موقعيتی دست
می داد و حالش بود به سينهء پسرهای جوان هم دست رد نمی زد.
او ،که ذهنی سريع االنتقال داشت به زودی به اين نتيجه رسيد که قسطنطنيه
بصورتی طبيعی يک فاحشه خانهء بزرگ است و به يکی از دانشجويان مدرسه نظام ،به نام
«علی فؤاد» ،گفت که شک ندارد ،جز سالطين نخست سلسلهء عثمانی ،کسی به درستی و
صحت بر اين ک شور حکمرانی نکرده است .پايتخت سالطين اول عثمانی در شهرهای
کوچک و يکدست «بروسا» و «آدرين پل» قرار داشت .اما بعدها پايتخت به قسطنطنيه
منتقل شده بود؛ شهر پر غوغائی که ،غوطه ور در همهء کهنگی ها و مفاسد ،می رفت تا
شاهد سقوط نهايی وگريز ناپذير اين سلسله باشد .اکنون قسطنطنيه تنها محل لذت بردن از
زندگی بود و نه جای پرداختن به امر کشورداری.
بنظر می رسيد که قرار است علی فؤاد جايی خالی را در زندگی مصطفی پر کند .در
ابتدای ورود مصطفی به قسطنطنيه ،روزها و شب های زندگی در اين شهر ،با همهء سرگرمی
ها که در خود داشت ،جزئی از دوران تنهايی مصطفی محسوب می شدند .او خود را در اين
شهر بزرگ غريبه ای بدون دوست ،خويشاوند و هر گونه ارتباطی می ديد .در «سالونيکا» او
برای خود اعتباری ،هر چند محقر و محدود ،داشت .اما اکنون ،در اين مادر شهر گسترده که
او را در خود گرفته بود ،او به شدت متوجه گمنامی روستايی خود می شد.
آنگاه علی فؤاد دوست او شد .او از مصطفی جوانتر اما نسبت به سن خود بالغ تر از
او بود؛ در قسطنطيه بزرگ شده و حالت و اعتماد به نفس کسی را داشت که فرزند جهان
آنروز است .مصطفی بزودی دريافت که علی از خانوادهء خوبی می آيد ـ يکی از آن خانواده
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های نظامی که بيرون از جهان فروبسته و اشرافی قصر سلطنتی نقش طبقه باالی جامعه را
بازی می کردند .در قياس با اين دوست جديد ،مصطفی گذشته خود را محقر و بی رنگ می
ديد .پدر فواد ،که «اسماعيل فضيل» نام داشت ژنرالی محتشم محسوب می شد و فؤاد از او
با مهر و غرور سخن می گفت .در مقابل ،مصطفی اقرار می کرد که هرگز معنای پدر داشتن
را بدرستی نفهميده است.
افراد خانواده فؤاد در «کوزگون جوک» زندگی می کردند؛ منطقه ای در ساحل
آسيايی بغاز «بسفر» که در سطح آن خانه ها و باغات بزرگان عثمانی در لبه آب پراکنده
بودند .يک روز ،فؤاد دوستش مصطفی را به اين منطقه برد .اسماعيل فضيل بالفاصله در
مصطفای جوان و سرزنده ويژگی هايی را يافت که با رفتار طبيعی خاص مردم سالونيکا توأم
بود .او به مصطفی گفت که خانه ی آنها را خانه خود بداند و مصطفی هم رفته رفته در پدر
فواد جانشينی برای پدری يافت که در کودکی از دست داده بود .او پايان هفته های خود را
با اين خانواده می گذراند و به زودی احساس کرد که ديگر خود را غريبه حس نمی کند.
او و فؤاد اغلب اوقات خود را با يکديگر می گذراندند و با کنجکاوی به گوشه و کنار
اين شهر بی پايان سر می کشيدند .آنها مصمم بودند همهء آنچه را که دارد کشف کنند.
آنگاه ،اين کنجکاوی را پيشنهاد اسماعيل فضيل مبنی بر اينکه آن ها نقشهء کاملی از
قسطنطنيه فراهم کنند تقويت کرد .دو دانشجوی مدرسهء نظام با قايق در «بسفر» و اطراف
«دريای مرمره» می گشتند .آنها ،در يک پايان هفتهء تابستانی ،تصميم گرفتند به «پرينکی
پو» ،که بزرگترين جزيره مجموعهء موسوم به «شاهزاده» بود و نام خود را از شاهزادگانی که
در آن زندانی و تبعيد شده بودند می گرفت بروند .از آنجا که ميهمانخانه ها گران بودند ،آنها
تصميم گرفتند در منطقهء پر درختی که در کنارهء خليج شنی واقع بود و به اين جزاير حال و
هوايی مدريترانه ای می بخشيد چادر بزنند .آن ها با خود غذا ،وسايل آشپزی و روشن کردن
آتش و به خصوص مشروب برده بودند .مصطفی می خواست مقداری آبجو تهيه کند که
مشروب معمول او محسوب می شد اما فؤاد به اعتراض گفته بود که حمل مقدار کافی آبجو
به علت سنگينی مشکل است و بهتر است به جای آن يک بطر «راکی» ببرند که عرق خام
ترکی بود و به آن عصارهء باديان رومی می زدند و مصطفی تا آنزمان آن را نچشيده بود .
عکس العمل او مثل هميشه بالفاصله و از سر کنجکاوی بود اما همين تجربه او را دچار
عادتی کرد که از آن پس آزادانه به وسوسهء آن تن در داد.
31

شبی مهتابی بود و دو جوان ،گرم شده از غذا و عرق ،دچار حالتی رومانتيک شدند.
آنها ،در ميانهء زيبايی طبيعتی که همراه با بوی جنگل و دريا و آسمانی پر ستاره احاطه شان
کرده بود ،نشسته و خسته تر از آن بودند که خوابشان ببرد .پس ،برای هم به خواندن شعر
مشغول شدند و روياهای عاشقانه خود را برای يکديگر تعريف کردند .مصطفی گفت« :فواد،
مطمئن باش اگر من همان دقتی را که روی رياضيات کرده ام صرف شعر و نقاشی می کردم
تو من را اسير چهارديوار ارتش نمی ديدی .من هر شب مهتابی از مدرسه می گريختم و به
همين جا می آمدم تا شعر بنويسم و صبحگاه وقتی که نور به حد کافی می رسيد مشغول
نقاشی می شدم».
اما اين ها همه روياهايی گذرا بودند .مصطفی ،پس از گذراندن يک سالی در ارتش
(که «حربيه» خوانده می شد) و پرداختن به روياها و سرگرمی هايی جوانانه ،در سال دوم
مدرسهء نظام به کار جدی تحصيلی پرداخت و کوشيد تا ذهن خود را تقويت کرده و افکار
مختلفی را که در آن موج می زدند سامان بخشد .امور ارتشی همچنان مورد توجهش بودند
اما او رفته رفته به گستردن دانش خويش نيز آغازيده بود؛ در بهبود زبان فرانسه کوشش می
کرد و اکنون می توانست روزنامه های فرانسه زبان را بخواند .او ،در عين حال ،مطالعهء آثار
نويسندگان فرانسه را هم که «فتحی» در مدرسهء نظامی «موناستير» به او شناسانده بود ،به
صورتی عميق تر و با درکی بيشتر ادامه می داد .البته آوردن اين گونه کتاب ها در مدرسه
نظام ممنوع بود و مصطفی مجبور بود که شب ها در خوابگاه مدرسه آن ها را به صورت
پنهانی مطالعه کند .او همچنين به نوشته های «ناميک کمال» و ساير شعرای آزاديخواه
ترک ،که پيشاهنگان انقالبی که در راه بود محسوب می شدند و بردن نامشان حتی گناهی
بزرگ محسوب می شد ،عالقمند بود.
در بيرون مدرسه با همشاگردانش تمرين بحث و خطابه می کرد .آنها اغلب ،به
ابتکار مصطفی کمال ،به مسابقهء سخنرانی می پرداختند .او موضوعی را انتخاب می کرد و
هر کس بايد در طول زمان معينی که او مراقبش بود در باره آن موضوع سخن بگويد .خود
او در اين تمرين ها رفته رفته در راستای قانع کردن مخاطبين خوش ظرفيت مقتدرانه ای را
به نمايش گذاشت .با اين همه او هنوز ،از نظر سياسی ،در آستانهء تجربه هائی گسترده تر
ايستاده بود .در آن ميان ذهن خود را در گير افکار و عواطفی می يافت که هنوز آنها را به
درستی درک نمی کرد ـ افکار و عواطفی که سرچشمهء عذاب های گسترندهء وجدان سياسی
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مردی جوان به شمار می رفتند .با گذشت زمان جاه طلبی های شخصی کمال و عشق او به
وطنش در هم بافته می شدند و او به اين تشخيص آگاهانه می رسيد که شايد خود بتواند در
جهت نجات و بازگرداندن احترام وطنش کاری انجام دهد.
او در روزگاری به دنيا می زيست که واکنش هائی مستبدانه بر سر راه پيشرفت های
آزاديخواهانه سد ايجاد کرده بود .از زمان انقالب فرانسه ،که او اکنون دربارهء آن دانشی بهم
زده بود ،امپراتوری عثمانی حرکتی ناهموار اما دايمی را از يک حکومت مذهبی قرون
وسطايی به سوی يک دولت مدرن مبتنی بر قانون اساسی طی کرده و در سراسر قرن
نوزدهم ،با توقف هايی گاهگاهی ،شکلی منسجم به خود گرفته بود .به خصوص که سلطان
جوان و تحصيل کردهء عثمانی به نام عبدالمجيد ،با صدور «فرمان تنظيمات» در سال ۴۸۸۹
و شروع دوره ی اصالحاتی به سبک مغرب زمی،ن حقوق ملت را پذيرفته و وظيفه گزاری
دولت نسبت به آن را تصديق کرده بود .البته اين امر به خصوص به خاطر فشار قدرت های
غربی صورت می گرفت که عاقبت هم ،نگران از وضعيت اقليت های مسيحی ،در ۴۸۷۹
توانستند سلطان عبدالحميد دوم را ،که مثل سلطان عبدالمجيد سلطانی مترقی محسوب نمی
شد ،وادارند تا تن به يک قانون اساسی مبتنی بر پارلمان بدهد.
سلطان عبدالحميد ،از نظر اجتماعی اما در برخی از جهات معين ،سنت مترقی تجدد
و اصالحات را ادامه داد ليکن از نظر سياسی و به خاطر ترسی که گاه تا حد جنون او را فرا
می گرفت و به صورت سوء ظنی فراگير متوجه همه می شد ،قادر نبود تا رژيم دموکراتيک
را برای مدتی طوالنی تحمل کند .در نتيجه ،با اغتنام فرصت از جنگ با روسيه ،در ۴۸۷۷
مجلس را منحل ساخت و برای يک نسل به عنوان پادشاهی خودکامه حکومت کرد .او در
اين دوران نوعی دولت پليسی بوجود آورد که با موفقيت تمام آزادی های فردی ،حق بيان و
مطبوعات را سرکوب کرده و در اين راه از ماموران خفيهء متعددی استفاده می کرد .او به
جای حکمراندن از منطقه «سراگليو» ،که محل سلطنت پيشينيانش بود ،به امنيت قصر
«يولديز» ،که ديوارهائی بيست فوتی آن را از جهان خارج جدا می کردند ،و در فاصله ای
مطمئن از شهر ،پناه برده بود .آشکار بود که دير يا زود واکنش نسبت به اين بيداد و فساد
ناشی از آن به صورت انقالبی زبانه خواهد کشيد .اما ،در سراسر دوران حکومت خودکامهء او
و تا رسيدن اين انقالب ،اصالح طلبان سياسی يا به شهرهايی همچون پاريس و ژنو ،که
گهواره های سنتی آزاديخواهی محسوب می شدند ،رفته و يا به صورت زيرزمينی زندگی می
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کردند .اين دولتمردان کميته هايی تشکيل داده و می کوشيدند تا نظر مغرب زمينيان را به
خود جلب کنند و ،در عين حال ،به انتشار مقاله های تبليغاتی گوناگونی مشغول بودند که از
طريق اداره های پست بيگانه و ديگر راه های شبيه به آن به داخل امپراتوری عثمانی
فرستاده می شد .در عين حال ،اکنون ديگر اصالحات هم برای آنان کافی نبود و آنها برای
رسيدن به مقصود خويش تنها به انقالب و خلع يد از سلطان می انديشيدند.
بدينسان ،اصالح طلبان قسطنطنيه که ناگزير به کار مخفی بودند رفته رفته اهدافی
انقالبی پيدا کردند .طنز تاريخ آن که عاقبت هم خود نزديکان عبدالحميد ،يعنی شاگردان
جوان همان مدارس نظامی که او برای محافظت و تقويت رژيم خود برپا کرده بود نخستين
اقدام را در جهت سرنگون کردن او انجام دادند .نخستين انجمن انقالبی مخفی در امپراتوری
عثمانی به دست شاگردان مدرسه پزشکی ارتش سلطنتی در  ۴۸۸۹شکل گرفت .سالی که
صدمين سالگرد انقالب فرانسه محسوب می شد .مصطفی هنوز در مدرسه موناستير تحصيل
می کرد که اصالح طلبان ،در  ،۴۸۹۹دست به کودتايی نافرجام زدند .بالفاصله رهبران کودتا
دستگير ،محاکمه و به نقاط دور افتادهء امپراتوری تبعيد شدند و ،به اين ترتيب ،عبدالحميد
موفق شد که جنبش انقالبی ترک ها را برای ده سالی به عقب اندازد.
در سال  ،۴۹۹۲هنگامی که مصطفی با درجهء ستوانی از مدرسهء نظام فارغ
التحصيل شد ،شکل گيری افکار سياسی اش شدت گرفت و ،همانگونه که در گذشته با
حرارات تمام به رياضيات و شعر پرداخته بود ،آنک سرگرم مطالعهء تاريخ شد .او که به زندگی
ناپلئون بناپارت عالقمند شده بود ،وهر آنچه را که توانست در مورد زندگی و کارهای ناپلئون
بدست آورد م طالعه کرد و ،بدينسان ،ناپلئون ،با مالحظاتی چند ،تبديل به يکی از قهرمانان
مصطفی کمال شد .او به مطالعهء آثار جان استوارت ميل نيز پرداخت و ،در عين حال ،تب
شايع افکار «توده پسند» نيز در او نفوذ کرد .او ،به همراه چند دوست همدرسه ای اش،
کميته ای مخفی را بوجود آورد و به انتشار روزنامه ای دست نويس پرداخت که بيشتر مطالب
آن را خودش می نوشت .هدف روزنامه افشای بدکاری های سياسی و اداری دولت بود.
بزودی ،باد خبر اين فعاليت ها را به قصر سلطنتی رساند؛ مدير مدرسه توبيخ شده و
دستور يافت تا عليه گردانندگان اين جريان اقدام کند .او هم روزی سرزده وارد يکی از اتاق
های درسی ساختمان دامپزشکی شد که مصطفی و دوستانش در آن مشغول تهيهء روزنامه
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شان بودند .اما ،از آنجا که مزاجی ماليم داشت و ،مثل بسياری از افسران قديمی تر ،از
سلطان هم چندان دل خوشی نداشت .تصميم گرفت که صحنه را نديده بگيرد و تظاهر به
اين کند که نفهميده است اين جوانان چه می کنند .و تنها بخاطر انجام ندادن تکاليف شان
تنبيه ماليمی را برای آن ها تعيين کرد که حتی آن هم اجرا نشد.
در عين حال مصطفی اجازه نمی داد که عاليق جديد سياسی اش در تحصيالت
نظامی اش دخالت داشته باشد .ذهن او به زودی مشغول مسايل وسيع تر استراتژيک و
تاکتيک هايی شد که قرار بود يک افسر وظيفه در آن ها مهارت داشته باشد .او تا دل شب در
خوابگاهش بيدار می ماند و در وسط ديگرانی که به خواب رفته بودند با افکاری که در سرش
می لوليد دست و پنجه نرم می کرد و تنها نزديکی های سحر به خواب می رفت .نتيجه آن
بود که هر روز صبح ،وقتی که شپيپور بيدار باش نواخته می شد افسر وظيفه ناچار می شد او
را با تکان های شديد بيدار کند .همشاگردانش نيز او را هميشه در حال نوعی رويا پردازی
دايمی می ديدند .اما چنين بود تا اين که نوبت به کالس درس می رسيد و کمال در آنجا
نشان می داد که از بقيه بيدار تر است و سئواالتی را با معلم طرح می کرد که همشاگردانش
را وامی داشت تا مغز خود را به کار اندازند .او به خصوص عالقهء شديدی نسبت به جنگ
های چريکی پيدا کرده بود و در يکی از روزها با حالتی پيامبرانه با همکالسان خود فکر
فرضی انجام شورشی عليه پايتخت از سواحل آسيايی «بسفر» را در ميان گذاشت.
مصطفی تحصيالت خود را در کالج نظامی در سال  ،۴۹۹۱هنگامی که بيست و
چهار سال بيشتر نداشت ،به پايان رساند و به دريافت درجه سروانی نائل شد .او در خانه ای
در محلهء «بايزيد» شهر استامبول سکونت داشت که آن را همراه با چند دوست ديگر از يک
خانوادهء ارمنی اجاره کرده بود .و در اين خانه بود که دوستان مزبور فعاليت های سياسی خود
را انجام می دادند .اين فعاليت ها البته بيشتر در حد گفتگو در مورد مسايل بود و شامل انتقاد
از رژيم سلطنتی و مطالعهء «کتاب های ممنوعه» ای هم می شد که اکنون آنها تعداد زيادی
از آنها را در خانه داشتند .در بين اين همخانه ها يکی از شاگردان اخراجی مدرسه نظام هم
بود که چون جايی برای زندگی نداشت اتاقی را به او داده بودند .اين شخص عليه آنها
خبرچينی کرد و با جعل يادداشتی آنها را به يک کافه نزديک خانه کشاند که در آنجا دستگير
شدند.
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مصطفی ،علی فؤاد و دو سروان ديگر به زندان افتادند و تک تک مورد بازجويی قرار
گرفتند .با مصطفی بدرفتاری کردند اما علی فؤاد که آدمی دنيا ديده و مطلع از مقررات بود
اعتراض کرد که او ،به عنوان کسی که لباس سربازی سلطان را بر تن دارد ،نبايد از کسانی
که زير دستش هستند کتک بخورد؛ ترفندی که وقتی مصطفی از آن با خبر شد به بی
تجربگی خود خنديد .مصطفی البته چندان نگران نتيجهء کار نبود اما مادرش به شدت اظهار
نگرانی می کرد .او در زندان به نوشتن شعر و خواندن کتاب هايی که به صورت قاچاق به
دستش می رسيد پرداخته و در مورد اين که پس از آزادی چه خواهد کرد می انديشيد.
در طول چند ماهی که تحقيقات قضايی ادامه داشت زندانيان در بازداشتگاه
نگاهداری می شدند .مدير کالج برای آنچه که از نظرش نوعی گمراهی جوانانه محسوب می
شد مجازات اندکی را پيشهاد کرد که عاقبت هم مورد قبول واقع شد .افسران جوان آزاد
شدند؛ با اين مجازات که به نقاط دور از پايتخت اعزام گردند .تصميم آن بود که آنها را به
لشگرهای دوم و سوم که در «آدريانوپول» و «سولينيکا» مستقر بودند بفرستند و اگر آنها
خود نمی تو انستند تصميم بگيرند که هر يک به کجا منتقل شوند بايد اين کار را از طريق
قرعه کشی انجام می دادند .اما آنها ،به راهنمايی مصطفی ،بالفاصله نظر خود را اعالم
داشتند و سرعت تصميم گيری شان موجب برانگيخته شدن سوء ظن نسبت به اين امر شد
که آنها از قبل نقشه ای دارند.
به اين ترتيب ،چندين نفر از افسران به نقاطی دور تبعيد شدند تا «نتوانند به آسانی
وسيله ای برای بازگشت پيد ا کنند» .مصطفی و علی فؤاد را به لشگر پنجم مستقر در شهر
دمشق در سوريه فرستادند .در اين مورد واکنش مصطفی چنين بود« :مانعی ندارد؛ بگذاريد به
اين بيابان برويم و در همانجا دولتی برپا کنيم».
آن ها سوار کشتی شده و دو ماهی بعد در بندر بيروت پا به خشکی نهادند.

36

فصل سوم ـ خدمت در مناطق اشغالی
بدينسان کمال کار خود را به عنوان يک افسر دائم ارتش آغاز کرد .مسئوليت اصلی
او ،به عنوان فرما نده هنگ سواره نظام ،آن بود که به تعليم ديگران پرداخته و دانشی را که در
مدارس مدرن نظامی فرا گرفته بود و اغلب افسران ديگر از آن محروم بودند به آن ها منتقل
نمايد .او اين کار را جدی گرفت و با تکيه بر سليقه و استعدادش در کار معلمی آن را به خوبی
انجام داد.
علی فواد و او تا زمانی که فواد را برای انجام ماموريتی به نزد ابن سعود فرستادند با
هم بودند .در آن زمان ابن سعود شيخ شناخته نشدهء قبيله ای بود که اسماً در عربستان
جنوبی تحت سلطهء ترک ها قرار داشت .او اجازه خواست تا مصطفی را نيز همراه خود ببرد
اما با ا ين درخواست موافقت نشد .بدينسان موقعيتی تاريخی از دست رفت .اين دو مرد جوان
که مقدر بود تا در زمينه هائی مشابه به فرصت های بزرگی دست يابند ديگر هرگز همديگر
را نديدند.
يکی از وظايف ارتش پنجم مراقبت کردن از «دوروز» ها بود که مردمی بی قانون،
با پيشينه ای مبهم ،مذهبی عجيب و روحيهء مستقل و ترسناکی بودند و در جنوب دمشق ،در
منطقهء کوهستان های سياه «هوران» ،زندگی می کردند .آن ها در برابر تسلط ترک ها
مدت های مديد مقاومت کرده بودند تا اينکه عاقبت ده سال پيشتر تسليم شده و پذيرفته
بودند که ـ در برابر مجبور نبودن به خدمت در ارتش عثمانی در نقاط دور از منطقهء سکونت
خود ـ به دولت عثمانی ماليات بپردازند .با اين همه ،مرتباً ضرورتی پيش می آمد تا برای رفع
اختالفات محلی نيرويی به هوران فرستاده شود .واقعيت هم اين بود که افسران عثمانی از
اين موقعيت ها برای چپاول مردم استفاده می کردند.
کمال با کمال حيرت با خبر شد که دستور آمده است تا هنگ آتحت فرماندهی اش
بدون او به «هوران» اعزام شود .او به افسر مافوق خود اعتراض کرده و گفت که او فرمانده
اين هنگ است و اين وظيفهء اوست که بر اجرای اين ماموريت داشته باشد .اما افسر مافوق
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مرتباً بهانه می آورد و می گفت که او هنوز در حال تعليم ديدن است و جايش در
سرفرماندهی ست .اين رفتار کمال را به شدت عصبانی کرد .آشکارا مطلبی در ميان بود که
افسران قديمی می کوشيدند آن را از افسران جوان تازه از کالج بيرون آمده مخفی کنند.
کمال ،همراه با افسری از دوستان خود که او هم به اين ماموريت برده نشده بود و مفيد نام
داشت (و بعدها هم با نام «مفيد اوزدس» در آنکارا به نمايندگی مجلس رسيد) تصميم
گرفتند از پذيرش دستور سرپيچی کرده و به واحد خود که در بيرون دهکده «سيرکاسيان»
اردو زده بود ملحق شوند .در آنجا برای آن ها چادر خاصی وجود نداشت و آن ها با سربازها
در يک جا خوابيدند .روز بعد کمال با افسری روبرو شد که جای او را بعنوان فرمانده گرفته
بود؛ و افسر مزبور توضيح داد که بر اساس تجربه های گذشته اش مامور شده است تا
«وظيفه ای خاصی» را انجام دهد و اگر کمال قول بدهد که پس از انجام کار سکوت اختيار
کند به او اجازه داده می شود که در عمليات شرکت داشته باشد .کمال که برای يافتن
واقعيتبه شدت کنجکاو شده بود اين قول را داد .و آنچه که در مقابل اين قول دريافت آن بود
که يکی از وظايف سربازان هنگ او ـ که تحت عنوان گردآوری ماليات های عقب افتاده
سراغ مردم می رفتند ـ اخاذی از ساکنان محل است .آنها اجازه داشتند که در صورت تن
ندادن مردم محل به دادن آنچه می خواستند خانه ها و دهکده ها را چپاول نمايند.
کمال از شرکت در اين گونه اعمال خودداری کرد .او ،به عنوان يک افسر جوان با
وجدان ،ترجيج می داد که از طريق مصالحه با «دوروز» ها آنها را کنترل نمايد .او موفق شد
به ساکنان يکی از دهکده ها بباوراند که سربازها نه برای دزدی که برای کمک به آنها آمده
اند و ،در نتيجه ،بالفاصله با رييس دهکده توافقی صورت گرفت و آنها آنچه را که کمال
گفت پذيرفتند اما ا عالم داشتند که او هرگز از دولت عثمانی که سربازانش را برای سرکوب و
غارت مردم می فرستد اطاعت ننخواهند کرد .در دهکده ای ديگر او توانست يک سرگرد
ارتش عثمانی را که در موقعيت خطرناکی قرار گرفته بود نجات دهد .او با روستاييان گفتگو
کرد و آنها که نسبت به نيات خوب کمال اعتقاد يافته بودند افسر مزبور را رها کردند.
کمال با اين گونه کارها نظر ديگران را به سوی خود جلب می کرد و ،در عين حالی
که اعتماد افسران مدرسه ديدهء جديد را جلب می نمود ،سوء ظن و بی اعتمادی افسران
قديمی را برمی انگيخت .افسران سنتی عثمانی باور داشتند که اگر هر آنچه را که سلطان از
آنها توقع دارد انجام دهند آزادند که از موقعيت نظامی خود هر گونه استفادهء شخصی را ببرند
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و کسی در اين مورد از آنها بازخواست نخواهد کرد .اين نکته که سربازی هم علمی است و
بايد آن را با روحيه ای حرفه ای آموخت و کوشيد تا در آموختن تاکتيک ها و فنون جديد
کوشا بود هرگز به مخيلهء آن ها خطور نمی کرد .در نتيجه ،بز نظر آنها الزم بود که فارغ
التحصيالن مدرسه نظام با سوء ظن تحت مراقبت قرار گيرند.
کمال اغلب به گزارشات اغراق شده ای که برای جلب نظر سرفرماندهان مستقر در
قسنطنيه تهي ه می شد اعتراض می کرد .مثالً ،او واقعه ای را که به عنوان يک پيروزی
گزارش شده بود واجد هيچ موفقيتی نمی دانست چرا که دشمن به سادگی و به اختيار خود
عقب نشينی کرده بود .در برابر بيان اين مطلب ،فرمانده اش سادگی او را مسخره کرده و به
او گفت« :تو هنوز غافلی و نمی دانی که سلطان از ما چه می خواهد».
مصطفی پاسخ داد« :من ممکن است غافل باشم اما سلطان بايد آنقدر فهم داشته
باشد که بداند اشخاصی نظير شما چه در سر دارند».
يکبار ،وقتی که زمان تقسيم غنائم بين افسران رسيد ،سهمی هم برای کمال و مفيد
در نظر گرف ته شد .مفيد در گرفتن سهم خود ترديد داشت اما مصطفی رو به او کرد و پرسيد:
«تو قصد داری آدم امروز باشی يا مرد فردا؟»
مفيد گفت« :البته که مرد فردا!»
و مصطفی پاسخ داد« :پس تو هم بايد مثل من از دريافت اين پول خودداری کنی».
آنچه کمال بر زبان راند نکته ای روشنگرانه است .او رفته رفته خود را آدمی می ديد
که مثل ااطرافيانش به گذشته تعلق ندارد و از آن آينده است .از نظر او «مردان امروز» تجلی
بی کفايتی و فساد فراگير يک امپراتوری در حال سقوط بودند .و آن کس که در درون کمال
از اين وضعيت متاثر شد ه و تکان خورده بود نه شخصيت اخالقی او که هويت واقع بينش
بود .از نظر او آنچه آن افسران انجام می دادند تنها از لحاظ اخالقی بد بود بلکه ديگر کارايی
هم نداشت .يعنی ،ديگر آرام کردن «دوروز» ها از طريق اعمال زور و تجاوز و رشوه گيری و
تحت نام حفظ منافع امپراتوری امکان عملی نداشت .نجات امپراتوريبايد به صورتی علمی تر
و با کمک مهارت و ديپلماسی و استفاده از خرد آدمی انجام می گرفت.
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شهر دمشق از منظری ديگر نيز بر اين مرد فردايی تاثيری عميق داشت .او برای
نخستين بار با شهری آشنا می شد که هنوز در ظلمت قرون وسطا می زيست .شهرهای
ديگری که او ديده بود ـ همچون سالونيکا ،قسطنطنيه و اخيرا بيروت ـ شهرهايی زنده و
امروزی بودند که خدمات و خوشی های تمدن مدرن را عرضه می داشتند .اما شهر مقدس
اعراب که دمشق خوانده می شد شهر مردگان بود .خيابان های باريکی که او شب ها در آن
قدم می زد متروک و ساکت بودند؛ از ديوارهای بلند فروبستهء خانه ها صدايی برنمی
خواست .يک شب با شگفتی شنيد که از کافه ای صدای موسيقی می آيد .وقتی به داخل
کافه سرکشيد ديد که کافه پر از کارگران ايتاليايی است که در راه آهن حجاز کار می کردند و
در آن مجلس شبانه با زنان و دختران خود به آهنگ ماندولين می خواندند و می رقصيدند .او
که لباس نظامی بر تن داشت نبايد وارد کافه می شد .يکباره اشتياقی ناگهانی او را به خانه
برگرداند تا به سرعت لباس عوض کند و به کافه برگشته و در لذت های محدود نشده و
شادمانهء آن ها شرکت کند.
دمشق تاريک ،بويناک از تعصب ،سرکوب و باالتر از همه پر از دورويی بود .کمال
رفته رفته می ديد که دشمن واقعی مردمش تنها خارجی هايی نيستند که ،جدا از نقشه های
تجاوزکارانه شان ،چيزهايی هم برای آموختن داشتند .دشمن در ميان خود آنها خانه داشت.
اين مذهب بود آن ها را سرکوب می کرد ،جلوی رشدشان را می گرفت ،و آنها را از جهان
پيشرفته تر و شيوه های بهتر زندگی مردم ديگر جدا می ساخت .او يک بار در اين مورد گفته
بود که« :امپراتوری عثمانی جايی است که لذات بهشت به غير مسلمانان اختصاص دارد و
مسلمانان محکوم اند که در جهنم به سر ببرند».
کمال در دمشق احساس می کرد در زندان زندگی می کند .آرزو داشت می توانست
ميله های اين زندان بزرگ را بشکند و زندگی را به اين جامعهء مرگ زده باز آورد .او بخوبی
می دانست که چارهء کار دست زدن به اقدامی سياسی است .يک روز همراه با دو افسر ديگر
در بازار شهر قدم می زد .چشماشان در بيرون يک مغازه به چند ميز و صندلی خورد .نشستند.
صاحب مغازه به آن ها خوش آمد گفت .اما نه به عربی بلکه به ترکی .کنجکاوی کمال
برانگيخته شد .به داخل مغازه رفت و بر روی ميزی کتاب های مختلف به زبان فرانسه را در
زمينهء فلسفه ،جامعه شناسی ،و پزشکی پراکنده ديد .از مغازه دار پرسيد« :تو کی هستی؟
فروشنده ای يا فيلسوف؟»
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و پاسخ گرفت که« :فروشنده ام اما اين کتاب ها را هم دوست دارم .اين ها ادبيات
آزادی هستند».
فروشنده سپس شرح داد که شاگرد مدرسهء پزشکی نظامی قسطنطنيه ،که گهوارهء
جنبش انقالبی محسوب می شد ،بوده اما به خاطر فعاليت های مخفيانه اش به زندان افتاده و
به اين جا تبعيد شده است .نامش حاجی مصطفی بود و کمال و دوستانش را برای چند شب
بعد به خانهء خود دعوت کرد.
کمال با مفيد و دو افسر ديگری که مجذوب افکار سياسی او بودند به اين ميهمانی
رفتند .خانه در يک خيابان تنگ و تاريک قرار داشت .حاج مصطفی با احتياط در را گشود و در
حالی که يک چراغ نفتی را باالی سرش گرفته بود اطمينان حاصل کرد که آنها ميهمانانش
هستند .در داخل خانه همگی مشغول گفتگويی آزادانه شدند .معلوم شد که ميزبانشان مدت
ها کوشيده است يک انجمن سياسی مخفی بوجود آورد اما آدم قابل اعتمادی برای اين کار
پيدا نکرده است.
کمال و دو تن از دوستانش قول دادند که از او حمايت کنند .سومين نفر اما گفت:
«من هم دلم با شماست اما زن و بچه دارم .شما نبايد از من انتظار همکاری فعاالنه داشته
باشيد» .به اينجا که رسيد بقيهء حضار از اين افسر خواهش کردند تا مجلس را ترک کند.
گفتگوها تا دل شب بطول کشيد و افسران جوان چنان دچار احساسات شدند که در ميانشان
سخن از «مردن در راه انقالب» پيش آمد.
اما بزودی نيمهء واقع بين کمال آنها را از آسمان ها به زمين برگرداند .او با لحن
سرزنش آميزی گفت « :هدف ما مردن نيست بلکه به انجام رساندن انقالب است و محقق
کردن افکارمان .پس بايد زنده بمانيم و بکوشيم که مردم افکار ما را بپذيرند».
بدين ترتيب ،در خزان سال  ،۴۹۹۹آنها انجمنی را به نام «وطن» تشکيل دادند.
اهميت اين انجمن در آن است که پيشاهنگ ايجاد سلول های متعدد انقالبی شد که از
گردآمدن افسران در حال خدمت در آن منطقه بوجود آمدند .بدينسان ،ديگر در قسطنطنيه و
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زير چشمان مراقب شبکهء امنيتی سلطان نبود که انقالب اکنون فرصتی برای رشد در
سربازخانه می يافت.
کمال ،تحت پوشش خدمات نظامی خود موفق شد شعبات انجمن وطن را در جافا،
اورشليم و بيروت نيز بوجود آورد .اما همهء اين واحدها هنوز بسيار دور از مرکز بودند .سوريه
کشوری عقب افتاده و عرب محسوب می شد و يک جنبش انقالبی ترک در آنجا شانسی
برای بدست آوردن حمايت مردم نداشت و ناچار بود تنها در محدودهء افسران ترک ارتش
عثمانی باقی بماند .از نظر کمال ،مرکز کار آشکارا در مقدونيه قرار داشت؛ جايی که به جهان
خارج نزديک تر بود و افکار نو زودتر به آن می رسيد و ،در عين حال ،حضور گستردهء خارجی
ها نه تنها بر آتش احساسات ملی گرايانه می افزود بلکه به آن اجازه می داد تا به خاطر وجود
آزادی حرکت بيشتری داشته و بعلت ضعف نظارت دربار راحت تر عمل کند .سه سال قبل از
اين دوران ،اتريش و روسيه ،در کوششی برای انجام اصالحاتی در منطقه ،ايجاد تشکيالت
ژاندارمری تحت نظارت افسران خارجی را بر ترک ها تحميل کرده بودند و ،در نتيجه ،امکان
عمل پليس مخفی سلطان در سالونيکا بسيار محدودتر از قسطنطنيه شده بود.
مصطفی کمال تصميم گرفت که هر طور شده خود را به سالونيکا برساند .افسر
مافوقش در جافا بهانهء او را برای استفاده از مرخصی پذيرفت و قول داد که اگر غيبتش
مشکلی را ايجاد کند بالفاصله او را با خبر سازد .کمال عازم مصر و پيرائوس شد و از آنجا با
يک کشتی يونانی به سالونيکا رفت .در سالونيکا ،او که لباس شخصی به تن کرده بود ،مورد
استقبال دوستی قرار گرفت و ورودش به شهر بدون مشکل انجام گرفت .او مستقيماً به خانهء
مادرش رفت.
زبيده از ديدن او بسيار خوشحال و در عين حال سخت نگران شد .او مرتباً از پسرش
می پرسيد که چگونه عليرغم دستور خداوندگارشان ،سلطان ،توانسته است به آنجا بيايد.
مصطفی به مادرش گفت« :من بايد می آمدم پس آمدم .و به تو هم نشان خواهم داد که اين
خداوندگار چگونه آدمی است .اما اين امر بماند برای بعد» .او در طول روز نخست در خانه
ماند و به هنگام غروب به خانهء يک ژنرال توپخانه به نام «شوکرو پاشا» ،که دارای عقايد
سياسی مترقی و مدرنی بود و مصطفی را در آمدن به سالونيکا تشويق کرده بود ،رفت.
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شوکرو از ديدن مصطفی يکه خورد و توضيح داد که به لحاظ موقعيتی که در آن
قرار دارد نمی تواند به صورتی فعال او را کمک کند اما کاری هم برای جلوگيری از فعاليت
های کمال نخواهد کرد و هر آنچه را که او انجام دهد با ديدهء موافق خواهد نگريست .سپس
از کمال خواست که موجب گيرافتادن او نشود .مصطفی در اين مورد قول داد و به خانهء
مادرش برگشت و سرخورده از رفتار پاشا نيمی از شب را نخوابيد و مردد بود که چه بايد بکند،
به کجا برود و چگونه آغاز کند؟
صبح که شد لباس نظامی اش را پوشيد و به سرفرماندهی رفت .در آنجا به کلنلی
برخورد که در هنگام تحصيل در مدرسه نظام او را می شناخت .مصطفی خود را به او معرفی
کرد و با اعتقاد به اين که او افسر ميهن پرستی است افکار خود را با او در ميان نهاد .کلنل
راهی را برای کمک به او پيشنهاد کرد و از او خواست تا بدون نام بردن از واحد خدمت خود
و صرفاً به عنوان افسری در ستاد تقاضای مرخصی استعالجی کند تا او با اين تقاضا موافقت
نمايد .اين ترفند کارآ شد و کمال توانست چهار ماه مرخصی استعالجی بگيرد .اين امر او را
قادر ساخت که در سالونيکا بماند و آزادنه به همه جا سر بکشد.
با اين همه او در کار خود بسيار محتاط بود ،چرا که هم مزه ناکامی قبلی را چشيده
بود و هم می ديد که اوضاع زمانه چندان مناسب نقشه های او نيست و حتی نمی توان به
افسرانی که نسبت به گرايش های سياسی او عالقه نشان می دهند اعتماد داشت .با اين
همه او ،در پايان چهار ماهی که در سالونيکا گذراند ،موفق شده بود که شاخهء انجمن وطن
را که قبالً با کمک ديگران در دمشق ايجاد کرده بود در مقدونيه سامان دهد .نام انجمن هم
تبديل به انجمن «وطن و حريت» شد .برخی از پنچ شش نفر عضو اين انجمن عبارت بودند
از همکالس قديمش ،عمر ناجی شاعر ،و دو تن از افسران بخش آموزشی مدرسهء نظامی.
گردهم آيی ها در منزل افسری انجام می شد که در کار موسيقی تبحری داشت ،فلوت می
نواخت و در لباس خانهء ژاپنی از آنها پذيرايی می کرد.
در همين خانه بود که در يکی از عصرها گردهم آمدند تا در راستای اهداف انقالبی
خود با هم سوگند هم پيمانی بخورند .کمال ،پس از انجام يک سخنرانی مناسب که دارای
محتوايی قهرمانی بود ،سه مادهء تشکيل انجمن را که خود بروی تکه کاغذی نوشته بود
خواند .پس از آن هفت تير خود را از کمر باز کرده ه روی ميز گذاشت و پيشنهاد کرد که ،به
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جای قسم خوردن به قرآن و يا شرف سربازی که در عثمانی رايج بود ،به آن اسلحه قسم
بخورند .اين عمل بصورتی نمادين بازگويندهء وفاداری آنها به انقالب بود و عزمشان را در
روی آوردن به قيام مسلحانه در صورت ضرورت و برای تحقق انقالب نشان می داد .آنها
يک به يک اسلحه را بوسيده و به آن سوگند خوردند .پس از آن کمال گفت« :اين اسلحه
اکنون تبديل به شيئی مقدس شده است .آن را به دقت نگاهداری کنيد چرا که روزی خواهد
رسيد که بايد آن را به من برگردانيد».
در اين زمان ديگر مقامات قسطنطنيه می دانستند که مصطفی کمال محل ماموريت
خود در جافا را ترک کرده است .در نتيجه ،دستور بازداشت او به مقامات سالونيکا صادر شد.
اما مصطفی که از طريق دوستی از اين موضوع با خبر شده بود ،محرمانه سالونيکا را ترک
کرده و به جافا برگشت .افسر فرمانده که با رفتن او موافقت کرده بود به محض رسيدن
کمال به جافا او را به محلی به نام «بير شبا» فرستاد .پيش از آمدن او ،بمنظور اعمال ادعای
عثمانی در اختالف با دولت های مصر و انگليس در مورد بندر عقبه ،قوائی از مرزداران به
آنجا اعزام شده بود .سپس ،ظاهراً ،در پی انجام يک سلسله تحقيقات ،در طی گزارشی به
قسطنطنيه اعالم شد که مصطفی چند ماهی را در بير شبا بوده است و منظور افسری که
مدعی شده او را در سالونيکا ديده مصطفی ديگری بوده است .در هزار توی ديوانساالری
عثمانی که پرونده ها به صورتی نامرتب نگاهداشته می شد و تشابه اسمی فراوان بود اين
داستان به خوبی قابل پذيرش می نمود.
پس از مدتی ،گروه اعزامی در عقبه باقی ماند اما مصطفی به دمشق برگشت .در
آنجا او که از ماجرای «تبعيد» خود دل خوشی نداشت با احتياط بيشتری دست به کار شد.
در اين بين ارتقاء درجه هم يافت و با مقام سرگردی به ستاد فرماندهی در دمشق مستقر شد.
و باالخره ،در سپتامبر  ،۴۹۹۷همانگونه که آرزو می کرد مامور خدمت در ارتش سوم مستقر
در مقدونيه گرديد و پس از رسيدن به آنجا در ستاد فرماندهی سالونيکا به خدمت گماشته شد.
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فصل چهارم ـ انقالب ترکان جوان
در مقدونيه زمان به سرعت به سوی لحظهء تعيين کننده حرکت می کرد .هيچ ترک
صاحب فکری نبود که حس نکند امپراتوری عثمانی در لبهء تجزيه ايستاده است؛ و از همه جا
می شد فرياد بلند «مقدونيه برای مردم مقدونيه» را شنيد .مامورين روسيه و اتريش همه جا
بودند .بلغارها سازمان زير زمينی مقتدری داشتند که دولتی در داخل دولت محسوب می شد؛
با ارتشی متشکل از کسانی که در واقع تروريست بودند و «کميته چی» خوانده می شدند و
ترس و وحشت را می گستراندند و مرتباً سرگرم انفجار بمب در نقاط مختلف بودند .در مناطق
مرزی امنيت بکلی رخت بر بسته بود و دستجات يونانی ،بلغاری ،سربيايی و آلبانيايی ،هم
مابين خود و هم با مقامات ترک ،درگير بودند .نيروهای بزرگ جهانی نيز رفته رفته حلقهء
محاصره را تنگ تر می کردند و آماده می شدند تا پيکر عثمانی را تکه تکه کنند .چندی
پيش هم يک «عضو تازه پيوسته به جشن الشخورها» به نام امپراتوری آلمان به اين جمع
پيوسته بود .بيسمارک ،با اغتنام فرصت از سقوط ديزرائلی در بريتانيا و به قدرت رسيدن گالد
استون ،که در رابطه با ترک ها دارای احساساتی يونانی مدار بود ،به کمک سلطان ابوالحميد
شتافته و يک هيئت نمايندگی نظامی تحت فرماندهی مارشال فون درگلدوس را به عثمانی
اعزام داشته و ،در پی اين هيئت ،خود قيصر آلمان هم با تبليغات و سر و صدای بسيار به
ديدار سلطان شتافته بود.
سلطان عبدالحميد با تغيير سياست خود می کوشيد همه را به جان هم بيندازد و
خارجی را با خارجی و ترک را با ترک مشغول کند .او در شهر سالونيکای مقدونيه توانسته بود
تعداد مامورين خود را به عددی که مردم آن را به حدود  04هزار نفر تخمين می زدند
برساند .با اين همه ،ترک ها در درون مرزهای خود احساس می کردند که تبديل به اقليتی
سرکوب شده گشته اند و در اطراف خود به جستجوی نجات بودند .و در اين مورد به نظر می
رسيد که تنها افسران جوان ترک هستند که می توانند آن ها را ياری کنند.
بدينسان جنبش انقالبی شتاب می گرفت و به سرعت گسترده می شد و توان آن را
يافته بود که در همهء نقاط امپراتوری شعبه پيدا کند و گروه های مبلغی را تربيت نمايد که
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وظيفهء آن ها پخش افکار نو در بين همهء طبقات جمعيت ترک بود .با اين حال ،در اواخر
سال  ،۴۹۹۷مصطفی کمال ديگر يکی از چهره های شاخص اين جنبش محسوب نمی شد و
در بازگشت به مقدونيه به اين واقعيت تلخ رسيده بود که تبعيد او به سوريه به صورت موثری
موجب شده است که او يکی از رهبران جنبش قلمداد نشود .انجمن کوچک «وطن و حريت»
او نيز در پی ايجاد و گسترش يک سازمان وسيع تر که بعدها با نام «کميتهء وحدت و ترقی»
شناخته شد تحت الشعاع قرار گرفته بود .اعضای اين کميته شامل کسانی همچون «طلعت»،
که در آن زمان کارمند پستخانه بود ،و «جمال» که افسر ارتش محسوب می شد بودند ـ
مردانی که آشکارا قرار بود به قدرت برسند .به جز علی فتحی ،ديگر دوستان مصطفی هم در
اين کميته شرکت داشتند و عاقبت هم به تشويق طلعت بود که انجمن وطن و حريت در اين
کميته ادغام گرديد و از آن پس نامش به دست فراموشی سپرده شد.
فضای سياسی سالونيکا ،از عهد مسيحيان اوليه ای که «پل قديس» آنها را مسيحی
کرده بود و سپس ،برای فرار از سرکوب «نرون» ،امپراتور روم ،به صورت زيرزمينی درآمده
بودند ،همچنان مستعد پروراندن انجمن های مخفی بود .کميته وحدت و ترقی ،با استفاده از
اين زمينه و نيز از طريق به کار بردن روش های «بنايان آزاد» (فرماسون ها) تصميم گرفت
که مراسم خاصی را برای پذيرش داوطلبان عضويت ايجاد کند .در طی آن مراسم چشم
داوطلب مربوطه را می بستند و او را به حضور سه غريبهء پوشيده در شوال که ماسکی بر
چهره داشتند می بردند و او بايد در برابر آنها هم به شمشير و هم به قرآن قسم ياد می کرد
که کشور خود را محترم بدارد ،اسرار انجمن را حفظ کند ،به دستورات انجمن گردن نهد و در
کشتن کسی که کميته او را محکوم به مرگ کرده ترديدی بخود راه ندهد .اين عمليات
چندان مورد عالقه کمال نبود به خصوص که او اضافه کردن قرآن و نمادهای اسالمی را به
مراسم سوگندی که خود با هفت تير شروع کرده بود نمی پسنديد .اما در آن لحظه چاره ای
نداشت که با «وحدت چی» ها تا آنجا که می تواند کنار بيايد.
آن ها نيز به صورتی غريزی از کمال خوششان نمی آمد و او را صاحب عقيدهء
مستقل ،و آدمی مرموز و جاه طلب می ديدند و به دنبال بهانه ای می گشتند تا او را کنار
بگذارند .آنها ،در اين راستا ،از اين نکته سوء استفاده کردند که يکی از وظايف اداری و نظامی
کمال بازرسی خطوط آهن سراسر مقدونيه بود و او ،در نتيجه ،می توانست با فعاليت های
مبلغين بيرون سالونيکا ارتباط برقرار کند .به همين دليل کوشيدند او را به درهء «واردار» و
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شهر «اشکوب» که در لبهء صحرای سيبری قرار داشت بفرستند .مصطفی که از اين موضوع
سخت برآشفته بود و در عين حال روز به روز به ظرفيت خود در رهبری مطمئن تر می شد
گروه کوچکی از دوستان و طرفداران خود را گرد هم آورد و تا دير وقت شب ها در کافه ها و
نيز در منزل مادرش ،زبيده که اکنون شوهر دوم خود را هم از دست داده بود و با دخترش
«مقبوله» زندگی می کرد ،جمع می شدند و به گفتگو و نقشه کشی می پرداختند .اين مادر و
دختر که چندان دل خوشی از اين فعاليت های مخفيانه نداشتند ناچار بودند برای توطئه
کنندگان حاضر در اين مالقات های شبانه قهوه درست کنند.
انقالب رفته رفته بخود شکل می گرفت اما هنوز به نقطه تعيين کننده ای نرسيده
بود .در عين حال ،وضعيت بين المللی بر حوادث سايه افکنده بود .ادوارد هفتم پادشاه
انگلستان و تزار نيکالس دوم برای انجام يک سری گفتگوهای سياسی بر عرشهء يک کشتی
در بالتيک با هم مالقات کرده بودند و «کميته» اين جريان را تغيير مهمی عليه ترک ها
ارزيابی می کرد .در جبهه داخلی نيز هنوز الزم بود افسرانی را در آسيای صغير و منطقه
تراس تعليم دهند .با اين همه ،عمل کردن سريع بيش از هميشه ضرورت پيدا کرده بود چرا
که سلطان عبدالحميد رفته رفته از خواب غفلت بيدار می شد .او ،به صورتی فعال ،هيئت
هايی را برای تحقيق به سالونيکا فرستاد .مامورين کميته به سوی رهبر اولين هيئت اعزامی
تيراندازی کرده و او را زخمی کردند اما رهبر دومين هيئت از در آشتی جويی و رشوه دهی
درآمد.
آنگاه سرگرد جوانی به نام «انور» ،که در کميته عضويت بااليی نداشت ،همراه چند
تن ديگر دعوت شدند که به قسطنطنيه بروند و به آنها وعده داده شد که پاداش و درجهء
خوبی بگيرند .انور اين دعوت را نپذيرفت و به دل تپه های شهر پناه برد و در آنجا دست به
ايجاد يک جنبش مقاومت زد .در چهارم جوالی  ۴۹۹۸افسر ديگری به نام «احمد نيازی» که
اصالً آلبانيايی بود و در جنگ های چريکی تجربه داشت همين روش را پيش گرفته و پيروان
خود را از قلعه «مناستير» بيرون برد« .علی فؤاد» هم ،که تصادفاً در پی انجام کاری برای
کميته در محل حضور داشت ،عده ای از سربازان را به کمک احمد نيازی برد و به او پيشنهاد
کرد که اهداف خود را علنی کند .نيازی هم با ارسال تلگرافی به سلطان عبدالحميد شورش
خود را علنی ساخت .آنگاه کميته هم علنی شد و در خواست بازگشت به قانون اساسی ۴۸۷۹
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را مطرح کرد .سلطان به سرعت نيروهايی را از آناتولی به منطقه اعزام داشت اما آن ها نيز به
شورشيان پيوستند.
عبدالحميد که شکست خود را تشخيص داده بود ،پس از دو روزی ترديد که گفته
می شود در طی آن مشغول مشاوره با منجم باشی بوده است ،اخطار کميته را پذيرفت .اين
امر باعث شد که احتمال عزل او از سلطنت و جايگزينی برادرش مطرح گردد و کميته چی
ها و طرفدارانشان هم به طرف قسطنطنيه حرکت کردند .سلطان پس از يک جلسه طوالنی
شبانه با مشاوران خود اعالم داشت که قانون اساسی را ه خود يک نسل پيش کنار گذاشته
بود می پذيرد .در  ۲۷جوالی  ۴۹۹۸خبر اين امر تمام امپراتوری عثمانی را غرق شادمانی
کرد.
احمد نيازی همراه با پيروان وفادار خود با شعار «آزادی ،برابری ،برادری و عدالت»
وارد «مناستير» شد .اما ،از آنجا که شم سياسی چندان قدرتمندی نداشت ،بزودی مجبور شد
به کوه های سرزمين خود در آلبانی برود .از سوی ديگر« ،انور» که مردی جوان و جدی و
پيروز می نمود ،در بالکن هتل «اوليمپوس» شهر سالونيکا ظاهر شد و در چشم جمعيت
بزرگی که در آنجا گرد آمده بودند به صورت يک قهرمان سياسی جلوه کرد .او به مردم گفت
که حکومت استبدادی به پايان رسيده است و از اين پس همهء شهروندان ،بی توجه به نژاد و
مذهب ،برادر يديگر محسوب شده و از اين پس از اينکه متفقاً شهروندان عثمانی خوانده
شوند سربلند خواهد بود.
به راستی هم ،طی چند روز تب زده ،ماليان مسلمان ،کشيش های ارتدوکس و
خاخام های يهودی يکديگر را در آغوش گرفته و بازو به بازوی هم داده در خيابان ها حرکت
می کردند .زنان ترکيه هم حجاب های خود را پاره کردند ،درهای زندان ها گشوده شد و
زندانيان سياسی آزاد گشتند تا گيج و منگ بکوشند چشمانشان به نور عادت کند و اقوامی را
که تا آنزمان نديده بودند در آغوش بگيرند .آن طور که «اوبری هربت» نوشته است:
«قسطنطيه همچون گل سرخی می درخشيد و از هيجان به خود می لرزيد» .مردم به صورتی
بی توقف به سخنرانی های مختلفی گوش می دادند که در آن ها برايشان اصول دموکراسی
توضيح داده می شد .کلمهء جادويی اما هنوز بی معنای «قانون اساسی» بر همهء لب ها
جاری بود و وعدهء جهانی آرمانی را با خود داشت .بدينسان عصر جديدی آغاز شده بود.
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مصطفی کمال در هيچ کدام از اين وقايع بزرگ شرکتی نداشت .او ،بر بالکن هتل
سالونيکا ،همچون سايه ای در پشت سر انور ايستاده بود .اگرچه روشن بود که انور تقريبا به
صورتی اتفاقی تبديل به يک قهرمان انقالبی شده است اما سرگرد جوان برای انجام اين
نقش توانايی کافی داشت .او ،در لباس نظامی اش ،الغر و خوش ظاهر می نمود؛ و با سبيل
هايی تاب داده و چرب و سالم های نظامی بدر چشم مردم نمونهء يک افسر جوان ترک
محسوب می شد .در شجاعتش هم نمی شد ترديد کرد .او در زير آتش دشمن بی هراس
پيشاپيش يارانش حرکت می کرد .از توجهات و فريادهای جمعيت لذت می برد و هر کجا که
از جلوی آيينه ای رد می شد مشتاقانه خود را برانداز می کرد .اما مشکل اصلی اش آن بود
که نمی توانست در جان مردمان آتش بيفکند .مسلمان بود و هميشه با قرآنی در جيب روی
سينه به نبرد می رفت .نه اهل دود بود و نه مشروب .در زندگی خصوصی اش لکه ای وجود
نداشت و ،در نتيجه ،مورد توجه احساسات بورژوامابانهء انقالبی قرار گرفته بود که عليه فساد
و تباهی دربار شکل گرفته بود .به هر حال ،واقعيت آن بود که انقالب مزبور ماهيتی
رومانتيک داشت و انور هم شخصيت رمانتيک مورد نياز آن را عرضه می داشت.
کمال از همه جهت متضاد انور بود و او را عروسکی می ديد که ناگهان در نقش
رهبر ظاهر شده است .او ،پس از پايان صحنه بالکن هتل ،به کازينوی کريستال رفت و در
آنجا ديد که افسران همکارش مشغول باده نوشی به سالمتی انقالب و انور هستند .کمال با
لحنی رنجيده به آن ها گفت« :اين همه تحسين انور يعنی چه؟ يعنی هيچ چيز جز انور ،انور،
وجود ندارد؟ اين درست نيست که اين همه او را تحسين کنيد».
يکی از افسران اعتراض کنان پاسخ داد« :تو چرا به انور حسوديت می شود؟ او
کسی بود که به خاطر آزادی به دل کوه زد؛ البته که ما او را تحسين می کنيم».
کمال گفت« :طبيعی است که به او حسودی کنم .من هم از يک خانوادهء متوسط
آمده ام .اما آيا شما فکر نمی کنيد که اين همه تحسين و اين همه مبالغه ،انور را دچار غرور
خواهد کرد و او را چنان از خودش پر خواهد نمود که عاقبت به ضرر کشور تمام شود؟»
براستی هم اينکه کمال دچار حسادت شده بود .اما اين حسادت با اعتقاد راسخ اش
به توانايی های برتر خويش همراه بود .او هيچگاه در تحسين شخصيت انور به عنوان يک
49

سرباز ترديد نمی کرد .اما در يک منظر عمومی تر از همان آغاز انور را فاقد ويژگی هايی می
ديد که الزمهء انجام وظايفی محسوب می شد که بر عهدهء او گذاشته می شد.
و مشکالت به زودی زياد شدند« .ترک های جوان» که اکنون با همين نام شناخته
می شدند ،اگرچه افسرانی بودند با ميهن دوستی عميق اما نه تجربه سياسی داشتند و نه
برنامه ای برای آينده .هدف انقالب تنها به زانو درآوردن عبدالحميد بود و بر قراری داروی
شفابخشی که جانشين استبداد شده و همهء دردها را مداوا می کرد ـ دارويی به نام قانون
اساسی آزاديخواهانه .اما ،اين انقالب جز اين جنبه ،در بنياد خود يک جنبش محافظه کارانه
بود؛ نه ايدئولوژی داشت ،نه برنامه ،و نه درکی از مشکالت اساسی دولت عثمانی که در ذات
خود دولتی امپرياليست بود و به نيروهای ملی گرای جديدی که در جهان مدرن بوجود آمده
بودند اعتنايی نداشت .بدينسان ،ترکان جوان در رژيم جديدی که بر پا کرده بودند در واقع
خواستار بازسازی امپراتوری عثمانی پدرانشان بودند اما همراه با چند اصالح آزاديخواهانه.
اين رژيم ،نسبت به رژيم های قبلی ،از اين لحاظ مهم متفاوت بود که خود را به
تضمين های ناشی از قانون اساسی ،که همگان از آن سهم می بردند ،متعهد کرده بود ،به
مردم وعدهء اتحاد بر اساس حقوق مساوی می داد و در مورد همهء نژادها و مذاهب به شعار
برابری متوسل شد ه و برنامهء خود را پيشرفت در زمينهء آموزش و توسعهء اعالم می داشت.
در عين حال ،به شعار انقالب فرانسه «آزادی ،برادری ،و برابری» واژه ی «عدالت» را نيز
افزوده بود .با اين همه اما قرار بود رژيم همان رژيم عثمانی باشد .در نتيجه ،مثالً ،در مقابل
خواست اقليت های مسيحی برای شناخته شدن به عنوان مليتی جداگانه ،تنها چيزی که به
آنها عرضه می شد داشتن امتياز شهروندی يک دولت ترک با مذهبی بيگانه از مذهب آنان
بود.
واکنش به اين وضعيت هم سريع بود و ،برخالف انتظار ترک های جوان که فکر
می کردند روند تجزيهء امپراتوری را متوقف کرده اند ،اين روند سرعت بيشتری به خود
گرفت؛ و از آنجا که حرکت ترک های جوان «انقالب» نام داشت ،واکنش نسبت به آن هم
در «بالکان» به صورت «ضد انقالب» نمايان شد .بلغارستان ،در فاصلهء سه ماه ،استقالل
خود را اعالم داشت و در همان هفته اتريش نيز دو ايالت ترک نشين «بوسنيا» و
«هرتزگوينا» به خاک خود منضم کرد و مردم «کرت» هم به اتحاد با يونان رای دادند .اقدام
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اتريش برخالف معاهدهء برلين صورت می گرفت و سرباز زدنی يک جانبه از حقوق بين
المللی محسوب می شد« .سر ادوارد گری» در اشاره به همين واقعيت بود که از «آغاز دوران
هرج و مرج اروپا» خبر می داد.
مصطفی کمال مسير درهمی را که در پيش روی کشورش قرار داشت به خوبی می
ديد و به صورتی آشکار از حکومت جديد انتقاد می کرد .او شب های متعددی را به نوشيدن و
گفتگو کردن با دوستان نظامی خود در کافه های شهر سالونيکا ،يعنی اوليمپوس و کريستال
که از جوانی با آن ها آشنا بود ،می گذراند .اين دو کافه که پس از انقالب از هر گونه
محدوديتی آزاد شده بودند اکنون چنان پر مشتری بودند که کارشان به پياده روی خيابان ها
کشيده بود و صندلی ها و ميزها را حتی روی ريل ترامواها می گذاشتند .يک کافهء سر باز
هم به نام «برج سفيد» در ديگر سوی درياکنار و در زير سايهء برج گرد کهنی که رو به
غروب خليج داشت و نسيم عصرگاهی را به سوی خود می خواند به وجود آمده بود .در اين
جا همهمهء گفتگوها و فرياد فروشندگان دوره گرد با صدای برخورد تکه های دومينو و تاس
های تخته نرد بر ميزهای شلوغ مرمری در هم می آميخت.
و بر فراز همهء اين همهمه ها ،صدای نافذ کمال ،با پژواکی آشکار و شديد جريان
داشت .او با قدرت تمام بحث می کرد و صدايش سخن ديگرانی را که می کوشيدند حرف او
را قطع کنند خاموش می ساخت .او به صورتی آشکار از کميته انتقاد می کرد ،و می پرسيد
که اساسا ديگر اکنون که انقالب به پايان رسيده و حاکميت قانون اساسی مستقر شده چه
نيازی به کميته است؟
معلوم بود که اين مصطفی کمال اهل دردسر است و ضروری است که او را به
بيرون از سالونيکا ،جايی حتی دور تر از «اشکوب» بفرستند .موقعيت هم برای اين کار
مناسب بود چرا که پس از اينکه نمايندگان کميته از تريپولی خارج شده بودند در آنجا
دردسرهايی پيش آمده بود .در نتيجه ،طی جلسه ای که کمال در آن حضور نداشت ،تصميم
گرفته شد که او را برای تحقيق در مورد وضعيت متصرفات عثمانی در شمال آفريقا و انجام
اقدامات الزم به ترپيولی بفرستند .او که با تصميمی اين چنين روبرو شده بود بالفاصله داليل
آن را تشخيص داده و حدس زد که دشمنانش تريپولی را به عنوان قبرستان سياسی و حتی
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واقعی او انتخاب کرده اند .با اين همه فکر کرد که اين چالش را بپذيرد و لذا ،پس از فراهم
شدن منابع مالی الزم ،با کشتی عازم سواحل شمال آفريقا شد.
کشتی او ،در سر راه خود ،در بندر سيسيلی توقفی داشت .کمال با يکی از همراهان
پياده شده و برای درشکه سواری رفت .بچه های خيابانگرد کاله های آن ها را مسخره کرده
و به طرفشان پوست ليمو پرتاب کردند .با اين همه ،و برخالف معمول ترک ها ،اين حرکات
به کمال برنخورد .بلکه ،برعکس ،در همان لحظه به جای اين که از دست بچه ها عصبانی
شود نفرت نسبت به کاله عثمانی در دلش زبانه کشيد ـ کالهی که نماد اعتبار امپراتوری
عثمانی بود و اکنون اين گونه به وسيلهء کودکان خيابانی به سخره گرفته می شد.
کميته هنوز نتوانسته بود اقتدار خود را بر اعراب و عناصر محافظه کار عثمانيدر
تريپولی اعمال کند و در نتيجه کمال با يک فضای دشمن خو روبرو شد .او ،به عنوان
نمايندهء کميته ،نخست الزم می ديد دل «پاشا» يی را که فرمانروای منطقه بود به دست
آورد  .کمال اين کار را با ترکيبی از تهديد و ديپلماسی در طی يک جلسه قهوه نوشی با
موفقيت به انجام رسانيد .سپس مطلع شد که شورشيان عرب قصد دستگيری او را دارند .او
شجاعانه به صحن خارجی مسجدی که شورشيان آن را مقر خود کرده بودند رفت .در آن جا
پس از اين که به رهبران شورشيان قول داد که دولت به شکايات آن ها رسيدگی خواهد کرد
رو به جمعيت حاضر در حياط کرد و پس از مراسم احترام به برادران مذهبی خود سخنرانی
بلند ميهن پرستانه ای انجام داد و طی آن بر اقتدار رژيم جديد تاکيد می کرد .اما در ضمن
توضيح داد که اين اقتدار در راستای محافظت از آن ها به کار خواهد رفت .به نظر می رسيد
که جمعيت تحت تاثير سخنان او قرار گرفته باشند.
اما شيخ عربی که رهبر شورشيان بود و اهداف خود را داشت کسی را به سراغ او
فرستاد و پرسيد «:تو کيستی و چه اختياری داری؟» کمال نامه های معرفی کميته را از جيب
خود بيرون آورد .شيخ خنده ای کرد و از جيب خود نامه های مشابهی را بيرون آورد که به
سه نمايندهء پيشين کميته تعلق داشتند و هر سه آن ها به محض ورود به زندان افتاده بودند.
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کمال راه ديگری در پيش گرفت و گفت« :اين نامه ها را بگيريد و اگر دوست داريد
پاره شان کنيد .من آدمی هستم که به معرفی نامه احتياج ندارم و آمده ام که بدون اين
کاغذها با شما صحبت کنم» .
شيخ پاسخ داد« :حاال که اين طور است من هم با تو صحبت خواهم کرد» .و
عاقبت با آزادی سه زندانی موافقت شد.
کمال قبل از بازگشت به سالونيکا به ديدار شهر «بن غازی» رفت و در آنجا شاهد
مبارزه ای بر سر قدرت بين مقامات ترک و يک شيخ محلی قدرتمند به نام منصور شد که
ترک ها را دستآويز خود قرار داده و به خدمت خويش گرفته بود .کمال اين گونه تشخيص
داد که در اين مورد بايد به طرز خشن تری عمل شود و هنگامی که شيخ مزبور به آن ها سر
زد کمال حالتی پرخاشگر و رفتاری آمرانه به خود گرفت و سپس از فرمانده محلی خواست تا
سربازان خود را برای بازديد به خط کند.
افسران ديگر حاضر در محل ،به خيال اينکه کمال قصد دارد از کار آن ها ايرادی
بگيرد ،نسبت به خواست او اعتراض کردند .اما کمال با کلماتی اطمينان بخش آن ها را قانع
کرده و سپس گفت که بهتر است آنها را در يک تمرين توپخانهء کوتاه مدت رهبری کند.
افسران مزبور با اين پيشنهاد موافقت کردند و کمال برنامه را چنين توضيح داد که فکر کنيم
يک گروهان توپخانه ،برای مقابله با دشمنی که از جانب چپ می آيد ،به جانب بن غازی در
حرکت باشد اما ،در حين انجام اين کار ،دستور برسد که گروهان مزبور به طرف راست دور
زده و با دشمن خطرناکتری روبرو شود.
اين عمليات بدون برانگيختن سوء ظن انجام شد اما بزودی معلوم شد که هدف
نهايی محاصرهء خانهء شيخ منضور است .در پی اين محاصره مردی با پرچم سفيد از آن خانه
بيرون آمده و اعالم تسليم کرد .کمال موافقت کرد که در صورت آمدن شيخ به ديدارش
محاصره را از اين خانه بردارد .در اين ديدار او نيات رژيم جديد و سياست های اصالحی آن را
برای شيخ توضيح داد و شيخ هم قرآنی از جيب بيرون آورده و گفت« :آيا تو هم به اين کتاب
قسم می خوری که با آقای ما ،خليفهء عثمانی ،بدرفتاری نکنی؟»
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کمال قرآن را گرفته و آن را بوسيد و گفت« :من برای اين کتاب احترام فراوان
قائلم و به آن و شرف خود و اصولی که در اين کتاب آمده قسم می خورم که به مردی که
خليفه خوانده می شود آزاری نرسانم» .بدين ترتيب ،شيخ که آبروی خود را از طريق اعتقادات
مذهبی اش محفوظ داشته بود ،شکست سياسی خود را پذيرفت و دولت و ارتش طبق
موافقت نامه ای که به امضا رسيد اقتدار خود را بازيافتند و نوعی توازن قدرت بر قرار شد.
آنگاه ،مصطفی کمال ،راضی از نتايح ماموريت خود ،به سوی سالونيکا حرکت کرد.
او اکنون می انديشيد که الاقل به خود اثبات کرده است که می تواند وظايف يک سرباز و
يک ديپلمات را به خوبی با هم ترکيب کند.
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فصل پنجم ـ ضد انقالب
مصطفی کمال در بازگشت از شمال افريقا خود را با وضعيت سياسی ناآرامی روبرو
ديد .به نظر می رسيد که واکنش گريزناپذيری نسبت به اوضاع کشور در راه است .کميتهء
وحدت و ترقی که در مقابل مخالفت سريع خارجی ها عقب نشينی اوليه ای کرده بود اکنون
خود را در داخل خاک عثمانی نيز با مخالفت روزافزونی روبرو می ديد .دشمن کميته ،يعنی
سلطان عبدالحميد ،بيشتر به آن خاطر که انقالبيون در خود جرأت خلع کردن او را نيافته
بودند ،هنوز بر تخت سلطنت خويش مستقر بود و اکنون می انديشيد که زمان به نفع او کار
می کند و تا زمانی که در مقام سلطنت باقی بماند اين اميد هم وجود دارد که نيروهای
ارتجاع که از انقالب جان بدر برده بودند گرد او جمع شوند .او همچنين می توانست روی
وفاداری توده های بيسوادی که سلطان را به چشم رهبر مذهبی خود می ديدند نيز تکيه کند.
درچشم آنها سلطان نه تنها خليفه که سايهء خدا بر روی زمين محسوب می شد.
در عين حال ،از آنجا که انقالب از سالونيکا آغاز شده بود و اين شهر پايتخت
امپراتوری محسوب نمی شد ،کميته نسبت به نفوذ خود در قسطنطنيه اعتمادی نداشت؛
مشکل ديگر هم آن بود که از همان ابتدای کار ترک های جوان به دو گروه متضاد تقسيم
شده بودند .در دست راست آنها خود «کميته وحدت و ترقی» جا داشت که متمايل به حفظ
امپراتوری به صورت يک دولت متمرکز بود و روحيه ای مستبدانه داشت .اما در دست چپ
گروه های متعددی وجود داشتند که اغلب آزادی خواه بودند و معنای پيشرفت را ايجاد يک
رژيم غير متمرکز بر بنياد اصول دموکراسی و اعطای خودمختاری به اقليت ها می دانستند.
آنگاه افراطيون ،در يک آزمايش نيرو ،دست باال را پيدا کردند و نامزدی تعيين شده از جانب
خود را به جای وزير اعظم ،کياميل پاشا ،نشاندند .اين عمل نه تنها معتدليون را عصبانی کرد
بلکه راه را برای اقدام آن دسته از نيروهای ارتجاعی که تا آن زمانخاموش بودند گشود.
تنش باال گرفت و تنها به حادثه ای نياز بود تا عناصر گوناگون ناراضی را مشتعل کند.
و اين حادثه در يکی از شب ها بر روی پل «گاالتا» به صورت کشتن سردبير کم اهميت
يک روزنامهء آزادی خواه پيش آمد .قتل را به کميته نسبت دادند و مقتول را طی تظاهرات
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برنامه ريزی شده ای به عنوان شهيد آزادی مطبوعات تشييع کردند.نتيجه ضد انقالبی بود که
به نام شريعت و اقتدار سراسری اسالم بقد راست کرده بود.
در طول شب دوازده آوريل  ۴۹۹۹واحدهای متعددی از لشگر اول در قرارگاه های
خود دست به شورش زدند ،افسران خود را زندانی کرده و يا تيرباران نمودند ،و پس از اجتماع
کردن بر روی پل گاالتا از سحرگاه مشغول گردآمدن در برابر مجلس نمايندگان در ميدان
سانتا صوفيا شدند .درطول اين جريان واحدهائی ديگر ،حتی از گروه نيروهای سالونيکايی
کميته ،به آن ها پيوستند.آنگاه نوبت به طالب مدارس مذهبی و ماليان عمامه به سری رسيد
که بر آتش احساسات مردم می افزودند و فرياد می کشيدند که ما خواهان برقراری شريعت
مقدس اسالميم.ضد انقالبيون که با فرياد خواستار اخراج رييس مجلس ،انحالل کميته،
استعفای دولت ،و انتصاب يک دولت جديد بودند به داخل ساختمان مجلس ريختند.
نمايندگان کميته هر يک به گوشه ای فرار کرده بودند و از پنهانگاه خود با بيصبری به
بحثی گوش می دادند که در ساختمان جريان داشت و عاقبت به اين تصميم انجاميد که
شورشيان بايد خواست های خود را با سلطان در ميان بگذارند.تصميم گيری سلطان
عبدالحميد برای انتصاب يک نخست وزير جديد تا به عصر طول کشيد و او برای اين کار
توفيق پاشا را انتخاب کرد که آدمی معقول محسوب می شد ،با گرايش های آشکار به
استقرار قانون اساسی.پس از آن که اين خبر را وزير جنگ جديد ،که به علت حمله قلبی
مختصری با صدايی خفه سخن می گفت ،اعالم داشت سربازان متفرق شدند و صدای
تيراندازی و فريادهای خوشحالی جمعيتی برخاست که قسطنطنيه را يک روز تمام در دست
خود گرفته بودند.
اما اين ماجرا نمی توانست تخت سلطنت عبدالحميد را نجات دهد .واکنش سالونيکا
سريع و شديد بود.کميته ،طی جلسه ای ،تصميم گرفت که بالفاصله دست به مداخله نظامی
بزند و به محمود شوکت که يکی از ژنرال های ناراضی محسوب می شد ماموريت دادکه به
اين منظور نيروهای ضربتی را فرماندهی کند.در اين جلسه مصطفی کمال ساکت و عبوس
نشسته بود ،چرا که موفقيت هايش در تريپولی واکنشی را در کميته برنيانگيخته و برايش
ارتقاء درجه ای را به همراه نياورده بود و او هنوز يک سرگرد بدون اهميت محسوب می شد.
او به تلخی فرا رسيدن پيروزی ديگری را برای انور می ديد که به سرعت خود را از محل
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کارش ،به عنوان وابسته نظامی در برلين ،به آنجا رسانده بود تا در جريان ها نقشی داشته
باشد.
با اين همه ،در طی همين جريان هم بود که کمال برای نخستين بار فرصت آن را
يافت تا ظرفيت های خويش به عنوان يک افسر فرماندهی را به نمايش بگذارد .او به عنوان
رييس ستاد و فر مانده لشگری ويژه که زير نظر مستقيم محمود شوکت قرار داشت منصوب
شد .کمال بالفاصله ،با قدرت و دقت تمام دست بکار برنامه ريزی عمليات شد و تا حدودی
بر اساس پيشنهاد او بود که اين لشگر «ارتش آزادی بخش» نام گرفت .اين نيروی نظامی
که زير نظر ميسيون آلمانی تربيت شده بود ،صاحب انظباط ،اخالق ،و سرعت حرکت ويژه
بود و فرماندهی آن اعتباری عمده محسوب می شد .اين ارتش ،در عرض يک هفته ،از
طريق خشکی قسطنطنيه را محاصره کرد و سرفرماندهی خود را در «استپانو»قرار داد ،شهر
کوچکی که درست در بيرون ديوارهای قسطنطنيه واقع بود.آنگاه حلقهء محاصره از جانب
دريا به وسيله کشتی هائی جنگی که پيوستگی خود به کميتهرا اعالم داشته بودند کامل شد.
همچنين يک هيئت نمايندگی پارلمان که برای توضيح بی فايدگی حرکت محمود شوکت
آمده بود با برخوردی سرد روبرو شد.
اکنون عده ای از اعضای با اهميت کميته ،و از جمله نمايندگانی که در پی حوادث
هفته قبل پنهان شده بودند ،به اين لشگر می پيوستند .آنها ،پيش از اتمام محاصرهء شهر ،در
اجتماعی که «مجلس ملی» نام گرفت برای تصميم گيری در مورد سلطان با افسران به
گفتگو نشستند .همه شرکت کنندگان با خلع سلطان موافق بودند و عده ای از افراطيون
حتی خواستار اعدام او شدند.مجلس تصميم گرفت که سلطان را خلع کرده و برادر و
وليع هدش را به جای او بنشاند.اين تصميم اما ،از ترس اين که ساکنان قسطنطنيه به هراس
افتند و در پی آن سربازان ارتش دست به ترک مواضع خود بزنند علناً اعالم نشد.
شوکت برای آرام کردن شهر اعالميه ای صادر کرد که در آن وعده داده می شد
که شورشيان تنبيه شده و مردم عادی تحت محافظت خواهند بود .کمال ،که يکی از
وظايفش تهيه پيشنويس تلگرام های شوکت بود ،در نوشتن اين اعالميه دستی داشت .يک
افسر نيروی دريايی به نام حسين رئوف ،بعدها شرح داده است که کمال را در اداره تلگراف
مالقات کرده و او را افسر جوانی ديده است که با صورتی رنگ پريده و قيافه ای خسته و در
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حالی که شنلی بر دوش دارد مشغول نوشتن دستوراتی است که شوکت پاشا ،نشسته در مبلی
کنار او ،ديکته می کرد .در آن جلسه جمال پاشا ،وزير امور دريايی که در پی ايجاد همآهنگی
در کارها بود ،اين دو افسر را به يکديگر معرفی می کند.ديدار آن روز اين دو افسر جوان
ديداری سرنوشت ساز از آب در می آيد؛ چرا که رئوف به زودی تبديل به نزديکترين دوستان
و پيروان کمال می شود.
نيروهای آزادی بخش شبانه و در سکوت به داخل شهر نفوذ کردند و ،پس از يک
جنگ خيابانی صبحگاهی و در محاصره گرفتن دو نيروگاه اصلی ،شهر قسطنطنيه از آنها شد.
چند تن از رهبران شورش را علنا بر فراز پل گاالتا به دار کشيدند .اما شوکت به قول خود
عمل کرد و هيچ يک از مردم عادی مورد اذيت و آزار قرار نگرفتند ،هر چند که خبرنگار
روزنامهء تايمز جسدی را در مخروبه ای ديده و يک يونانی به او توضيح داده بود که جسد به
خبرنگار روزنامه تايمز تعلق دارد(.نقل شده بوسيلهء «فيليپ گريوز» در کتاب «بريتانيايی ها و
ترک ها»).
کميته تصميم گرفته بود که خلع سلطان عبدالحميد کامالً به صورت قانونی و نيز
بر اساس اصول شريعت اسالم صورت بگيرد .آنها نمايندگان مجلس را احضار کردند و يکی
از شيخ االسالم ها با اکراه تمام مجبور شد فتوايی صادر کند تا بر اساس آن خلع عبدالحميد
از سلطنت از لحاظ شريعت بالمانع باشد .آنگاه عبدالحميد را به اتفاق آرا خلع کردند و هيئتی
را برای اعالم اين خبر به قصر «يلديز» فرستادند .سلطان افقط گفته بود« :قسمت چنين بوده
است» ،و سپ س خواسته بود بداند که آيا زندگی اش در خطر هست يا نه .اما اين پرسشی بود
که هيئت نمايندگی مزبور اقتدار آن را نداشت تا پاسخی برای آن تعبيه کند .سلطان ،در برابر
سکوت اعضاء هيئت با خشم فرياد کشيد که« :لعنت خداوند بر کسانی باد که اين فاجعه را
آفريدند» .سپس نوهء کوچک پسری اش به گريه افتاد و هيئت نمايندگی مرخص شدند.
هنگام غروب افسرانی برای بردن سلطان مخلوع به ايستگاه قطار به سراغش آمدند .در آن جا
قطار مخصوصی برای عزيمت او آماده شده بود .عبدالحميد وقتی فهميد که به سالونيکا،
يعنی خاستگاه دشمنانش ،تبعيد شده در آغوش رييس خواجه های دربارش غش کرد.
در اين بين برادر کوچکتر سلطان که پيرمرد ظريف و ترسيده ای بود و محمد رشاد
نام داشت از قصری که بدستور عبدالحميد در سی سال گذشته در آن زندانی بود آزاد شده و
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بر تخت سلطنت نشست .هنگامی که سلطان جديد سوار بر کشتی سلطنتی رهسپار محل
انجام تشريفات تاجگزاری بود ،با شنيدن صدای تيراندازی رنگ خود را باخت .برايش توضيح
دادند که اين سرآغاز صد و يک شليک توپخانه است که سالم سنتی ارتشی محسوب شده و
به افتخار او انجام می شود .اما رنگ رخسار سلطان تنها هنگامی حالت عادی به خود گرفت
که او پا به خشکی گذاشت و صدای فريادهای زنده باد سلطان را شنيد .او را سلطان و خليفه
محمد پنجم نام دادند.

بدينسان ضد انقالب در هم شکسته و کميته به جا مانده بود اما ،با اين همه،
کارهای آن چندان به خوبی پيش نمی رفت .از نظر بيرونی کميته نتوانسته بود در مقابل فشار
روزافزون کشورهای خارج مقاومت کند .از لحاظ داخلی نيز نتوانسته بود ساختاری سياسی که
بر بنيادهای مطمئن مبتنی باشد بوجود آورد .کمال و گروه کوچکی از افسران تحت فرمان
شوکت قانع شده بودند که دليل اين ناکامی ها را می دانند .آنها علت ناکامی ها را دخالت
ارتش در سياست می دانستند .اين نظر حسين رئوف هم بود که بار ديگر در مقر فرماندهی
شوکت با کمال مالقات و اوضاع را به تفصيل با او بررسی کرده بود .رئوف برای نهادهای
دمکراتيک بريتانيا احترام فوق العاده ای قائل بود و ،در طول انجام خدمات خود در نيروی
دريايی ،به بريتانيا سفر کرده و با اين نهادها آشنا شده بود .او به کمال گفت که رهبران
وحدت خواه کشور به جای تکيه کردن بر موافقت پارلمانی که از طريق انتخابات آزاد بوجود
می آيد بر زوری که از حمايت ارتش به دست می آيد تکيه کرده اند و اين سياست نه تنها
برای نظام مبتنی بر قانون اساسی ،که قرار بود کشور را بازسازی کند ،فاجعه آميز است بلکه
برای خود ارتش که وظيفه اش حفظ کشور به شمار می رود نيز عواقب وخيمی در بر خواهد
داشت .تحقيقات مفصل بعدی اين نظرات را تاييد کرد .دادگاه تحقيقی که برای دريافت علل
شورش تشکيل شده بود اعالم داشت که عده ای از افسران صاحب نفوذ وظايف ارتشی خود
را به نفع شرکت در امور سياسی به کناری نهاده اند.
نظرات کمال و رئوف را افسر جوان ديگری به نام «کيازيم کارابکير» تاييد می
کرد .او خود ،حتی پيش از انقالب  ،۴۹۹۸همين گونه نظرات را بيان داشته بود .هوادار ديگر
اين نظرات «عصمت» نام داشت که بعدها با نام «عصمت اينونو» مشهور شد .او افسری
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حدوداً تحصيل کرده محسوب می شد که سه سال پس از کمال از مدرسه نظامی فارغ
التحصيل شده بود .کمال شخصيت عصمت را جالب توجه يافته و بخاطر مشاهدهء نحوهء
انجام خدمتش با احترام نگاهش می کرد .در همان زمان که کمال در ارتش سوم مستقر در
سالونيکا در راه انقالب فعاليت می کرد عصمت در ارتش دوم مستقر در «آدرياناپل» به همين
کار مشغول بود .او هم با «فتحی» در سالونيکا و هم با شخصی به نام دکتر «ناظم کسميرنا،
در تماس شخصی بود .همچنين توانسته بود در محل کار خويش پشتيبانی افسر ديگری به
نام رفعت ر ا جلب کند که مرد جوان سرزنده ای بود ،عهده دار امور حمل و نقل به وسيله ی
راه آهن .بدينسان ،رفته رفته ،گروه کوچک اما فعالی از جوانان وطن پرست ارتش بوجود
آمده بود شامل کمال ،فتحی ،رئوف ،عصمت ،کيازيم کارابکير ،رفعت ،علی فواد و توفيق
روستو و نيز يک دکتر ارتشی و چند نفر ديگر که به صورت علنی منتقدين روش های اتخاذ
شده بوسيلهء نظام حاکم بودند و رفته رفته سوء ظن هر چه بيشتر انور و کميته وحدت و
ترقی قر نسبت بخود بر می انگيختند.
در ابتدا کمال کوشيده بود نظرات اين گروه را با اعضای کميته در ميان بگذارد .اما
آن ها حاضر به شنيدن سخنان او نشده بودند چرا که حتی نسبت به اهداف خود او نيز
مظنون بودند و اين سوء ظن را جاه طلبی آشکار کمال برای اين که نقش دو گانهء
سياستمدار و سرباز را در آن واحد بازی کند تقويت می کرد .اما تفکرات کمال صرفاً ناشی از
جاه طلبی نبود .او به خوبی می دانست که در اين مرحله از انقالب تنها با حمايت ارتش می
توان پيوند نيرومند الزم برای ادارهء مملکت را بوجود آورد .در آن زمان هيچگونه گروه
متشکل ديگری وجود نداشت و ،در نتيجه ،برخالف آنچه که از لحاظ نظری درست بنظر می
رسيد ،نياز به ارتش يک واقعيت مبرم عملی بود .اما در عين حال و همانگونه که وقايع اخير
نشان داده بودند ،دخالت در سياست می توانست برای ارتش مفيد نباشد .کمال به عنوان
يک سرباز ميهن پرست متوجه اين تهديد نسبت به آيندهء ارتش شده بود و در نتيجه به
شدت دربارهء موقعيت ويژهء ارتش در کشورش می انديشيد.
سه ماه پس از «آزاد سازی» قسطنطنيه ،حزب اتحاد و ترقی نخستين کنگره
ساليانهء خود را در سالونيکا برپا کرد .مصطفی کمال ،به عنوان عضو هيئت نمايندگی
تريپولی ،نخستين حضور سياسی عمومی خود را تجربه کرده و به عنوان سخنگوی همراهان
خود عمل می کرد .اين اظهار نظر ظاهراً نامطبوع از او بود که «اگر قرار بر حفظ امپراتوری و
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قانون اساسی باشد کشور محتاج داشتن يک حزب نظامی نيست بلکه بايد از يک سو دارای
ارتشی قدرتمند باشد و از سويی ديگر حزبی مقتدر» .اين نظرات توجه اعضای ديگر هيات
نمايندگی تريپولی را در کوتاه مدت به خود جلب کرد .او اظهار می داشت که سربازی که
بخواهد از دو فرمانده اطاعت کند هم سربازی بد و هم سياستمداری بد از آب در خواهد آمد
و ،قبل از هر چيز ،وظايف ارتشی خود را به دست غفلت خواهد سپرد .از نظر او ضد انقالب
درست بر همين پايه شکل گرفته بود .او درباره مردم که خود موجب اغتشاش سياسی و
حام ل نارضايتی کلی بودند سخنی نمی گفت اما بصراحت اظاهار می داشت که کشور در هر
دو زمينه در مسير باختن قرار دارد .و اضافه کرد که «چارهء کار روشن است :بايد افسران را
احضار کرد و از آن ها خواست که يا در ارتش باقی بمانند و يا پس از استعفای از ارتش به
حزب بپيوندند .او معتقد بود که آنگاه بايد قانونی به تصويب رسد که بر اساس آن عضويت
افسران در سازمان های سياسی ممنوع شود.
منطقی که کمال در اين سخنرانی به کار برد و نحوهء ارائهء قدرتمندانه افکارش،
در ميان اعضای کنگره پشتيبانانی را برايش به همراه آورد .اما آنچه که دستآورد واقعی او
محسوب می شد عبارت بود از طرح فکر فرستادن دو هيئت نمايندگی برای اعالم نظريات
ارتش دوم در آدريانوپل .پيشنهاد او اگرچه پشتيبانی شديد عصمت را به همراه داشت اما
نتوانست اکثريت آرا را به دست آورد .با اين همه ،عده ای از افسران که اين نظر را پسنديده
بودند يا از ارتش کناره گرفتند و يا از عضويت در حزب استعفا دادند .با اين همه ،در آنزمان،
ارتش و حزب چنان در هم تنيده بودند که جدا کردن مؤثر آنها ممکن نبود .اين امر به
خصوص در سطوح باالتر حزب و ارتش واقعيت بيشتری داشت .سال گذشته خود انور چنين
نمايش داده بود که عالقمند است از کارهای سياسی کنار کشيده و به عنوان وابسته نظامی
به برلين برود .اما به نظر می رسيد که بالفاصله پس از وقوع ضد انقالب اين تصميم را کنار
گذاشته باشد .نيز چنين استنباط می شد که ،برای کنترل توده هائی که اکنون انور از آن می
ترسيد ايجاد يک قدرت مشترک از نيروهای ارتشی و سياسی ضروری بود .اما اکنون تنها
فقط زمان می توانست صحت نظريات کمال را ثابت کند و او خود بعدها در اين مورد گفته
است« :اگر پيشنهادات من قبول شده بود از بسياری از فجايع اجتناب می شد».
در همان حال روسای حزب که تا اين جا کمال را صرفا بصورت شخصی دردسر
آفرين می ديدند اکنون رفته رفته نسبت به او احساس خطر می کردند و ،در نتيجه ،از کميته
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چی ها کمک خواستند .در پی اين درخواست ،يکی از اعضای حزب که مأمور کشتن کمال در
محل کار او شده بود ،با اين بهانه ظاهری که می خواهد درباره مطالبی که کمال در کنگره
بيان د اشته بود با او صحبت کند ،به ديدار او رفت .کمال به رفتارهای اين مرد مشکوک شد و
در حاليکه به طور عادی سخن می گفت هفت تيری را از کشوی ميزش بيرون آورد و آن را
روی ميز کنار دستش گذاشت و آنگاه مودبانه به پاسخ گويی به پرسش های افسر جوان
پرداخت .ترکيبی از بالغت قدرتمند کمال و وجود هفت تيری در کنار دستش ،موجب شد تا
مرد مزبور اعتراف کند که برای کشتن کمال آمده بوده اما تصميمش عوض شده است .کمال
با اشاره به اين واقعه و دو سوء قصد ديگری که آنها هم بی نتيجه ماندند عادت داشت بگويد
که« :من خود محافظ خودم هستم».
اما در دومين سوء قصد محافظ او در واقع کسی از آب در آمد که مامور قتل کمال
شده بود .اينشخص يعقوب جميل نام داشت و در گذشته نيز از اين نوع خدمات برای حزب
انجام داده بود .اما اکنون او ،که در دل برای کمال احترام قائل بود ،از انجام ماموريتی که بر
عهده اش گذاشته شده بود سرباز زده و محرمانه کمال را در جريان گذاشت .از آن پس کمال
هنگامی که در تاريکی شب در خيابان ها قدم می زد احتياط بيشتری به خرج می داد .يک
شب ،وقتی تشخيص داد که تعقيبش می کنند ،خود را به داخل سردر خانه ای کشانده و
پشت به ديوار با اسلحه ای در دست به انتظار تعقيب کننده ايستاد؛ اما آن شخص ـ که کمال
تشخيص داد عموی انور است ـ ظاهرا بی اعتنا به او از کنارش گذشت .کمال هم هيچ
حرکتی نکرد.
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فصل ششم ـ بلوغ فکری يک افسر ستاد
کمال از آن پس کوشيد تا بر اساس اصولی که به آن باور داشت عمل کرده و با
کنار کشيدن از سياست خود را مشغول وظايف نظامی اش کند .دولت مصمم بود که در
ارتش دست به اصالحات بزند و ،با حضور دشمن در دروازه های کشور و حتی در داخل آن،
کارهای زيادی در پيش بود .مهم ترين اصل آموزش دادن به ديگر افسرانی بود که هنوز
اصول فرماندهی و فنون جنگ های مدرن را ،که در مدارس نظامی تدريس می شد ،فرا
نگرفته بودند .محل خدمت کمال در سرفرماندهی آموزشی لشگر سوم قرار داشت و او انرژی
اش را کامالً مصروف وظايف تعليماتی خود کرده بود .او همواره و آشکارا از نظام کهنه شدهء
آموزشی که همچنان بر مدارس نظامی مسلط بود انتقاد می کرد و با اين عمل برخی از
افسران قديمی را از خود رنجانده بود .آنها اکنون عقب نشسته و مشغول نظاره بودند تا ببينند
اين مرد جوان پر حرف و صاحب سری باد کرده از غرور در عمل چه می کند.
کمال نظر تحقيرآميز خود نسبت به قديمی ترها را برای دوستانش بيان کرده و می
گفت که در اين ارتش هيچ کدام از افسرانی که در درجات مافوق سرگرد هستند لياقت
فرماندهی ندارند .به شوخی می گفت که اگر کارها دست او بود فقط پرونده های افسران تا
سرگردی را حفظ کرده و بقيه را از بين می برد ،به طوری که وقتی سرهنگ ها و مافوق
های آنها در ابتدای ماه برای دريافت حقوقشان می آمدند به آن ها گفته می شد« :ببخشيد
آقا ،نام شما در دفاتر ما نيست .ما شما را نمی شناسيم!»
کمال ،به خاطر استعدادی که در معلمی داشت ،به زودی احترام افسران همرديف
خود را جلب کرد .آنها از اين نکته نيز شگفت زده بودند که او شب ها را به حرف زدن و
نوشيدن می گذراند اما صبحگاه اولين کسی است که در سرفرماندهی حاضر است.
کمال ،به عنوان يک ميهن پرست ،عميقا از گروه افسران آلمانی که عبدالحميد
برای آموزش دادن به ارتش آورده بود نفرت داشت؛ اما به عنوان يک سرباز حرفه ای قدر
تعليمات آنها را نيز می دانست .او به نظامی گری همچون يک علم می نگريست و در اين
مورد برايش مهم نبود که حاملين علم دوستانش باشند يا دشمنانش .او حتی نوشته ای از
يک رييس سابق آکادمی نظامی برلين ،به نام ژنرال «ليتس من» را که دربارهء تمرينات
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جنگی جوخه ها و گروهان های نظامی بود به ترکی ترجمه کرده و بخش هايی از آن را به
عنوان ضميمه ای در دفترچهء تعليماتی توپخانه منتشر کرده و با نوشتن مقدمه ای بر آن
مسايلی را که در جريان جابجايی يک نظام کهنه شدهء آموزشی با نظامی جديد برای
سربازان پيش می آيد توضيح داده بود.
در همين دوران رزمآيش های نظامی ،که در زمان عبدالحميد متوقف شده بودند،
ديگرباره از سر گرفته شدند و ،در ماه اگوست  ،۴۹۹۹کمال به عنوان نمايندهء رييس ستاد
ارتش برای بازديد از تمرينات آموزشی ،در منطقه ای در نزديکی «کوپرولو» ،به آنجا رفت .در
واقع اکنون يک گردهمآيی نظامی برقرار بود که سال ها بود کسی نظيرش را نديده بود .در
اين رزمآيش همهء بريگاد سواره ،در حضور فرماندهان ارتش و روسای ستاد ،شرکت داشتند
و ،از نظر کمال ،اين امر آغاز واقعی زندگی آرزويی يک سرباز بود .او در يکی از روزها خبر
شد که مارشال «فوندر گلتس» آلمانی ،که رييس مورد احترام هيئت نظامی آلمان بود ،قرار
است به منظور فرماندهی يک سری عمليات تمرينی جنگی به سالونيکا بيايد .کمال تصميم
گرفت که قبل از آمدن او برنامه ای برايش تدوين کند .افسران قديمی از چنين پيشنهادی
يکه خورده و به اعتراض گفتند« :مارشال به اين جا می آيد که به ما درس دهد نه اين که از
ما چيزی ياد بگيرد».
کمال قبول داشت که بسيار مهم است که از دانش يک استاد بزرگ هنر نظامی
گری استفاده برده شود اما اعتقاد داشت که به همان اندازه مهم است که ستاد ارتش ترک به
مارشال آلمانی نشان دهد که آنها نيز در مورد اين که چگونه بايد از کشورشان دفاع کنند
نظرات خاص خود را دارند .در عين حال توضيح داد که آسان کردن کارها برای مارشال خود
نوعی ادب است بخصوص که مارشال کامال آزاد خواهد بود تا پيشنهادات ترک ها را رد کرده
و اگر بخواهد نظرات خود را اعمال کند.
مارشال بدر ابتدای ورود خود با برنامه ای که کمال ريخته بود آشنا شد و موافقت
کرد که اين برنامه اجرا شود .مارشال ناحيه ای را که برای انجام رزمآيش انتخاب شده بود
نمی شنا خت ،حال آنکه کمال ،به خاطر سفرهايی که با قطار می کرد ،به خوبی با آن آشنا
بود .مارشال در سراسر عمليات افسر جوان را نزد خود نگاهداشته و نظرات او را خواستار می
شد .آنگاه ،پس از شنيدن آخرين نظرات و انتقادات فوندرگلتس ،کمال که در اوج اعتماد به
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خود بود چنين نتيجه گرفت که او در کار سربازی هيچ کم از اين مارشال ندارد .از آن پس،
تعداد رزمآيش های انجام شده در مناطق باز روستايی رو به افزايش گرفت و در همهء آنها
کمال براحتی رهبری را بر عهده داشت .رزمآيش ها تجربهء با ارزشی برای او فراهم کردند و
برای کمال ،که اکنون درجهء نايب سرهنگ داشت ،شهرت نظامی به همراه آوردند.
او ،به عنوان يک تکنيسين نظامی ،چنان عمل می کرد که گويی خود در وسط
جنگ قرار گرفته است .نقشهء فعاليت ها را خودش می کشيد ،از قبل دستوراتی را که بايد
صادر می کرد به روی کاغذ می نوشت و در پايان کار هم آن ها را با آنچه که در عمل
انجام شده بود مقايسه می کرد .و ،به عنوان يک استراتژيست ،برنامه هايش را به «ژنرال
رابه» ،که يکی از متخصصين برجستهء آلمانی بود ،می داد و به نظرات او با دقت توجه می
کرد؛ و هنگامی که می ديد فکرشان شبيه هم است به رضايت کامل می رسيد .در مقام يک
معلم نيز ،هنگامی که نتايح هر تمرين نظامی را خالصه می کرد ،در کار تجزيه و تحليل
های خود روان ،برانگيزاننده و بی گذشت بود .نسبت به زيردستانش سختگيری می کرد و ،در
صورت بی توجهی شان به جزيياتی همچون خواندن درست نقشه ها ،مراقبت گذشت زمان با
رجوع مکرر به ساعت ،و نيز اشتباهات و جا انداختن های کوچکی که می توانستند در جنگ
واقعی به فجايع بزرگ منجر شوند ،آنان را تنبيه می کرد .در عين حال ،ارادهء پيشرفت و
ترقی را در آها زنده می کرد و آن ها نيز از اين جهت او را تحسين می کردند.
با اين همه افسران قديمی همچنان بصورت دل خوشی از او نداشتند؛ به خصوص به
خاطر گزارش های صريحی که در مورد کار ستاد و تمرينات نظامی چه شفاهی و چه کتباً
ار ائه می کرد .آنها که معتقد بودند او صرفاً نظريه پردازی که در کار فرماندهی سربازان در
يک جنگ واقعی به راحتی شکست می خورد ،تصميم گرفتند که او را از ستاد به فرماندهی
يک هنگ توپخانه منتقل کنند .درجه نظامی او برای اين موقعيت پايين بود و آن ها بی شک
اميدوار بودند که کمال با طنابی که به دستش داده بودند خود را به دار بياويزد .اما او نشان
داد که به همان خوبی که در سرفرماندهی افسران را تعليم می داد می تواند سربازان را در
ميدان مشق نيز فرماندهی کند.
همچنان که روند تجزيه در «روملی» (يعنی بخش اروپايی عثمانی) ادامه می يافت،
در آلبانی نيز شورشی رخ داد که کمال را عمالً کار نظامی کرد .محمود شوکت فرماندهی
سرکوب شورش را بر عهده داشت و او که کمال را از زمان ارتش آزادی بخش می شناخت و
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به خدماتش ارج می گذاشت ،او را به عنوان رييس ستاد خود انتخاب کرد .در همين عمليات
نظامی هم بود که کمال برای نخستين بار با «سرهنگ فوزی بيگ» آشنا شد که افسر
برجسته ديگری محسوب می شد و به زودی به گروه تحسين کنندگان کمال پيوست .کمال
به دقت اوضاع را سنجيده و برای تصرف يک گذرگاه حياتی برنامه ای تاکتيکی تدارک ديد.
شوکت اين برنامه را پسنديد و نتيجه کار چنان موثر بود که کمال ،بعدها ،در کلماتی
خودپسندانه ادعا کرد که برنامهء او پيروزی را بدون «خون آمدن از دماغ» حتی يک سرباز
ترک ميسر کرده است .بدينسان شورش سرکوب شد و شهرت کمال بيش از بيش باال
گرفت .اما ،در عين حال ،همين توفيق حسادت رقبای او را نيز ءبيشتر برانگيخت و نتيجه کار
برايش ارتقاء درجه ای به همراه نياورد .در جهان بستهء ديوانساالری ارتش عثمانی ،رقابت
های شخصی بيداد می کرد و در نتيجهء آن کمال همچنان نايب سرهنگ باقی ماند.
در ضيافت شامی که در سربازخانهء سالونيکا بر پا شد« ،کلنل فون آندرتن» آلمانی
به مناسبت پيروزی عمليات گيالس خود را به احترام ارتش عثمانی که شورش را سرکوب
کرده بود بلند کرد .پس از نوشيدن آن جام ،کمال از جا برخاست و برای جمع به گفتاری
طوالنی پرداخت که تصورات شيرين قهرمانی را از سر حضار پراند .او گفت که به عنوان يک
افسر ترک فکر می کند که پيروزی در حادثهء کوچکی همچون سرکوب شورشيان آلبانی ـ
که جای کوچکی در مرزهای ترکيه است ،نه افتخاری دارد و نه بخاطرش نوشيدنی .و به
حضار اطمينان داد که روزی فرا خواهد رسيد که ارتش ترک ـ و نه ارتش عثمانی ـ استقالل
واقعی ملت ترک را تضمين خواهند کرد.
کمال ،پس از ان جلسه ،به سرهنگ آلمانی گفت خدمات ارتش ترک تنها زمانی با
موفقيت اجرا خواهد شد که نه تنها بتواند کشور را از چنگ دشمنان محفوظ بدارد بلکه آن را
از چنگال خرافه گرايی و استبداد فکری نيز نجات دهد؛ چرا که،در مقايسه با جهان غرب،
مشکل اصلی ترک ها عقب ماندگی آن هاست و آنها نياز دارند که بتوانند خود را به سطح
تمدن معاصر برسانند.
در خزان آن سال کمال به عنوان عضو هيئت نظامی ترک برای ديدار از رزمآيش
های ارتش فرانسه در «پيکاردی» به آن کشور رفت .اين اولين سفر او به اروپای غربی بود.
پدر سالونيکا لباس های غربی را که بايد در اين سفر می پوشيد مهيا کرده و کالهی نيز برای
آن که پس از گذشتن از مرز بر سر بگذارد انتخاب کرد.
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افسری که با او سفر می کرد همچنان کاله «فز» خود را بر سر داشت و آن را نماد
غرور ترکی می دانست .اما وقتی که در بلگراد سرش را از پنجره قطار بيرون آورد يک
پسربچهء «سربيا» ئی که ميوه می فروخت فرياد زد« :اَه ،ترکها!» بهر حال ،و با همهء
وسواس هائی که کمال در مورد لباس غربی اش بخرج داده بود اين کار توفيقی برايش به
همراه نداشت .فتحی ،که اکنون وابستهء نظامی عثمانی در پاريس بود با ديدن او به شدت به
خنده افتاد و گفت« :اين ديگر چه وضعيتی است؟» کت و شلوار کمال سبز تيره بود و
کالهش حالتی جلف و سبک داشت .او ،با مشورت فتحی ،هر دوی آن ها را کناری نهاده و
برای خود لباس هايی که بيشترسبک پاريسی داشت تهيه کرد.
کمال ،هنگام به تن داشتن اونيفورم نظامی ،کالهی شبيه «فز» و موسوم به
«کالپاک» را بر سر می گذاشت که به جای چرم از پشم گوسفند ساخته شده و از لحاظ شکل
کمتر استوانه ای و از لحاظ رنگ به جای قرمز قهوه ای بود .اين کاله در آنزمان کاله رسمی
افسران ترک محسوب می شد .اين کاله ها هيئت تمايندگی ترک را از بقيه جدا و مشخص
می کرد و در چشم افسران فرانسوی به آن ها حالت نمايشی مضحکی می داد .کمال به
زودی متوجه اين موضوع شد که در کنفرانس هايی که همراه با رزمآيش ها برقرار می شود
خارجی ها او و افسران ديگر را چندان جدی نمی گيرند .اين امر موجب شد که کمال هم در
برابر شيکپوشی آنها در کارهای نظامی شان اشکاالتی پيدا کند .او ،در واقع ،حاضر نبود خود
را از هيچ اروپايی کمتر بداند .و از اين که به خاطر کالهش و يا نوع فرانسه حرف زدنش
مورد تمسخر قرار گيرد تا حد مرگ احساس ناراحتی می کرد .با اين همه ،او کالً از آشنائی با
توانايی های يک ارتش مدرن غربی ،که برای نخستين بار با آن روبرو شده بود و با سکوت و
دقت مراقبش بود ،رضايت داشت .اما گهگاه نيز حس می کرد که الزم است سکوتش را
بشکند و فکرهايی را که تصور می کرد بهتر از فکر بقيه است بيان کند.
در يکی از روزها که مقداری کنياک خورده بود ،در کنفرانسی که پيرامون برنامه
ريزی برای عمليات روز بعد تشکيل شده بود ،با گستاخی نقشه ای متضاد را مطرح کرده و به
افسران حاضر در جلسه گفت که بايد در انتخاب هدف حمله ،که مورد موافقت همگی بود،
تجديد نظر کنند .افسران با نوعی دلخوری آميخته به اعتراض نسبت به اين حرکت نخوت
آميز و سخن گفتن رهبرانه به او نگريستند .اما روز بعد ثابت شد که حرف او درست است و
يکی از افسران باالمرتبهء جمع به او گفت« :نظر شما از نظر بقيه صحيح تر بود؛ اما به راستی
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چرا اين چيز مسخره را بر سرتان می گذاريد؟ باور کنيد که تا زمانی که اين کاله بر سر شما
باشد کسی برای حرف های شما اعتباری قائل نخواهد شد».
در اين ماجرا ،کمال فرماندهء هيئت خودشان را ،که می ديد او افسری خوش فکر
است و ديگران به نقشه هايش توجه می کنند ،تحت تاثير قرار داد .با اين همه ،وقتی که به
سالونيکا برگشتند ،ديگرباره با نوعی بی اعتنايی مواجه شده و ديد که همچنان حرفی از ارتقاء
درجه او در ميان نيست .عصر يک روز ،به دوستی که برای بقدم زدن با او به دفتر کارش
آمده بود گفت« :تصميم گرفته ام از ارتش استعفا دهم» و ،سپس ،همچنان که قدم زنان به
سوی برجی سفيد رنگ می رفتند ،با خشمی فراوان گفت« :من نمی توانم با اين آدم ها سر
کنم .نمی توانم تحملشان کنم» .با اين همه ،ساعتی می نوشی و گفتگو اين فکرها را از سر
او بدر کرد.
او از لحاظ سياسی هم احساس سرخوردگی می کرد .چرا که اگرچه از شرکت در
امور مربوط به کميته کناره گيری کرده بود اما ميل اصلی او ـ که اکنون رفته رفته تبلور می
يافت ـ رو به جانب قدرت سياسی داشت .اکنون ،در می خوارگی های شبانه در کافه ها ،او
گيالس خود را به سالمتی روزی می نوشيد که قدرت به دست او بيافتد و او شغل های
دولتی را چپ و راست به رفقای نشسته در اطرافش اعطا کند .می گفت فتحی سفير سيار من
خواهد شد؛ «توفيق روستو» وزيز خارجه است ،کاظم وزير جنگ و «نوری» نخست وزير .و
اضافه می کرد که برای همه شغل هست.
از او می پرسيدند که «:خودت چه می شوی؟»
و او با اخم جواب می داد« :من آن کسی خواهم بود که می تواند شما ها را به اين
مقامات برساند» .فتحی می خنديد و او را سلطان مصطفای مست می خواند.
کمال در درون خود حس می کرد که آدم بزرگی خواهد شد اما هنوز تصور چندانی
از بزرگی نداشت .شبی نه چندان دور از حادثهء محاصرهء قسطنطنيه ،به کافه کريستيال وارد
شد و چون کافه را پر از آدم ديد به اتاق پر از دودی در طبقه باال رفت .در آنجا تعدادی از
دوستان خود را ديد که مشغول نوشيدن «راکی» و آبجو هستند و با حرارتی ميهن پرستانه
دربارهء انقالب و نياز به وجود مرد بزرگی که بتواند آن را با موفقيت برهبری کنند سخن می
گويند .کم ال به سخنان آنها گوش می داد و می دانست که هر يک از آن ها خود را همان
مردی می داند که کشور در انتظار اوست .اما پرسش اين بود که بزرگی واقعی در چيست؟
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يکی از آنها گفت« :من دوست دارم آدمی مثل جمال باشم» .جمال سرگردی بود
که اکنون در کنار انور و طلعت بر حزب تسلط داشت.
بقيه که با اين نظر موافق بودند رو به کمال کرده و نظر او را خواستار شدند .اما او
حاضر نشد حرفی بزند و با نگاهی سرد و ساکت به آنان خيره ماند و همه حس کردند که او
تنها به توانايی های شخصی خويش اعتقاد دارد .آنگاه ،در بحثی که گرفت ،دو نظريه مطرح
شد .يکی آن بود که آدمی که قرار است مملکت را نجات دهد بايد بزرگ زاده باشد و نظر
ديگر آن بود که بزرگی تنها در عمل به دست می آيد و هرکس بايد باالتر از هر چيز به فکر
آن باشد که به کشورش خدمت کند؛ و تازه ،پس از اين که چنين کرد نيز نبايد دم از بزرگی
بزند .اين نظر دوم از آن کمال بود.
چند روز بعد کمال ،بهنگام خروج از دفترش ،به جمال برخورد که با اتوبوس عازم
هتل «اوليمپوس» بود .جمال مقاله ای را که در يک روزنامهء سالونيکايی چاپ شده بود
نشانش داد .کمال مقالهء را خواند و نظر داد که نوشته ژورناليستی پيش پا افتاده ای است.
آنگاه جمال گفت که او خود نويسندهء اين مقاله است .کمال هم بالفاصله مشغول گفتاری در
مورد موضوع بزرگی شد و گفت که ساده ترين کارها کوشيدن برای جلب نظر عوام است .اما
« بزرگی تنها در تصميم گيری نسبت به آن چه هايی است که رفاه کشور بموکول به آنها
است .و اينگونه چيزها را بايد به عنوان هدف خود انتخاب کرد ...بايد بپذيری که نه تنها
بزرگ نيستی ،بلکه کوچک و ضعيفی اما در عين حال نخواهی که ديگران کمکت کنند.
بدينگونه است که در پايان همهء موانع را پشت سر خواهی گذاشت .و اگر پس از اين ماجرا
کسی تو را بزرگ بخواند تو به سادگی به رويش خواهی خنديد».
جمال به اين گونه سخنرانی ها عادت نداشت .حرف های کمال نشان از سوءظن
اصي ل او نسبت به هر گونه قهرمان پرستی داشت .او واقع گرايی بود که به جای ادا در آوردن
به عمل کردن می انديشيد؛ آن هم عملی به دقت فکر شده ،به صورتی علمی برنامه ريزی
شده ،و به شکلی منظم به اجرا درآمده .بسياری از کسانی که او در اطراف خود می ديد و
چنين می نمودند که مشغول اداره کشورند تنها مردان حرف بودند و بس؛ مردان احساسات
هضم نشده و آرمان های مبهم .ذهن شرقی آنها ـ که «مرد روز» محسوب می شدند ـ
ذهنی تجريدی و بدور از واقعيات عملی بود که بر عواطف شان اثر می گذاشت .اما ذهن
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غربی ها ـ يعنی «مردان آينده» ـ بر بنياد مفاهيمی عملی که به عمل و اقدام ترجمه می
شدند کار می کرد.
در واقع ،آنچه که بی اعتمادی او را موجب می شد پيش از آن که به اين ذهنيت
شرقی مربوط باشد بروش های اجرايی شرقی نظر داشت .از ديد او« ،کميتهء وحدت و
ترقی» ،در معنای دقيق کلمهء غربی ،يک حزب محسوب نمی شد؛ بلکه مجموعه ای از يک
سلسله کميته های نامتمرکز بود که در مناطق مختلف امپراتوری پراکنده بودند ،با هم پيوند
منسجمی نداشتند ،و هيچ گونه همآهنگی الزم و کنترل مرکزی در ميانشان وجود نداشت.
کميته فاقد رهبر بود اما يک سلسله رهبر دائما تغيير کننده در آن حضور داشتند .به عالوه
کميته را روحيهء پنهان کاری و توطئه در خود فرو گرفته بود و هنوز سازمانی زير زمينی
محسوب می شد که در آن تصميمات در پشت درهای بسته و مطابق روش های معمول
انجمن های مخفی انجام می گرفت ،و توطئه و رقابت در راستای تالفی جويی رايج بود و
قدرت ،از طريق خبرچين ها و نقشه کش ها و سوء قصدچيان سياسی ،مورد سوء استفاده قرار
می گرفت.
همهء اين ها با شخصيت کمال در تضاد بود .او از هيچ چيز بيشتر از «سوء قصد
های سياسی در گوشه و کنار خيابان ها» متنفر نبود .او ،در ذهن و در روش ،آدمی مغرب
زمينی محسوب می شد حال آنکه نه در آنجا زاده شده و نه بار آمده بود .اما ميلی غريزی در
اعماق جانش او را بدان سو می کشيد .او تشخيص داده بود که تنها غرب است که دارای
روحيهء سازنده ای است که می تواند جوامع آينده را شکل بخشد .او از جنگ و گريزها و
روش های نابخردانه سياستمداری شرقی نفرت داشت و از انديشه و بيان پر پيچ و خم و
توخالی آن نيز به همان نسبت رنج می برد .دوست داشت آنچه را که در ذهن دارد مستقيماً
بيان کند و روز را روز بخواند .اما همين صراحت لهجه نه تنها خشم دشمنانش را برمی
انگيخت بلکه حتی در مواقعی دوستانش را نيز دل آزرده می کرد.
در اين مرحله از زندگی ،تفاوت کمال با اصالح طلبان قبلی ترک آن بود که برداشت
او از «تغييرات بنيادی» نه بر اساس قانون و نظم (که تفکر موسوم به «تنظيمات» بر محور
آن شکل گرفته بود) بلکه بر اساس سياست شکل گرفته بود و او قصد داشت که ساختار
سياسی کشور را تغيير دهد و مردم را متوجه نگاهی تازه به سرچشمه های حقانيت حکومت
کند .و اين درست آنچه هايی بود که در انقالب فرانسه رخ داده بود و اکنون در کشورهای
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مختلف اروپای غربی به بلوغ خود می رسيد .البته اين کار نيازمند زمان بود و او بخوبی می
دانست که چرا .از نظر او مشکل در مذهب اسالم نهفته بود و اين نيروهای مذهبی بودند که
جلوی برقرار دموکراسی را می گرفتند .اسالم نه بر بنياد گفتگو که بر اساس حاکميت ،و نه
در راستای آزادی انديشه که در برای تسليم شدن کامل شکل گرفته بود .مشکالت ذهنی و
عملی و روشی گوناگونی که مورد نفرت کمال بودند همگی از ذهنيت اسالمی سرچشمه می
گرفتند و ،در نتيجه ،برای او اصالحات سياسی قبل از هر چيز به معنای اصالحات مذهبی
بود.
او از کودکی ،به طور ناخودآگاه و به صورت واکنش و تخالف نسبت به عقايد و
روش های باورمندانهء مادرش ،به جانب غير مذهبی شدن حرکت کرده بود و اکنون اين امر
به خودآگاهی او منتقل شده و حالتی رزمنده به خود می گرفت .فتحی هم مثل او بود اما
غيرمذهبی بودن او را رابطه اش با انجمن «فراماسونری» تکميل می کرد .بهر حال ،آنها
اينگونه مطالب را صرفاً با يکديگر در ميان می گذاشتند و ديگران چندان از آن با خبر نبودند.
در علن کمال همچنان با احتياط عمل می کرد و ظاهراً آداب اسالمی را به جای می آورد و
آنچه را که گفتنی نبود تنها با دوستان بسيار صميمی خود در ميان می گذاشت.
برای او مشکل تنها به افراطيون و توده های بيسواد بسنده نمی کرد و اکثريت
کسانی که او با آنها سر و کار داشت ،يعنی نخبگان با سواد کشور ،نيز هنوز از لحاظ مذهبی
سازشکار بودند و می کوشيدند تا انقالب را در داخل چهارچوبی اسالمی به پيش ببرند .اگرچه
ارتجاعيون می توانستند کمال و يارانش را کافر و بی خدا بخوانند اما شايد کمال تنها بی
خدای آن جمع بود و بقيه مسلمانانی «نيک رفتار» محسوب می شدند .او مشروب می خورد،
دوست داشت با سخنانش ديگران را برآشوبد ،در رابطه با زنان بی پروا بود و اصول اخالقی را
تحقير می کرد .در واقع ،به طور ناخودآگاه و از نظر اجتماعی فردی ناسازگار محسوب می شد
که عليه قرارداد های طبقهء متوسط مسلمان ـ که خود را مبری از هر خطا می دانست ـ
عمل می کرد .اين ها همه ،و نيز نظرات سياسی و جاه طلبی های نظامی کمال موجب آن
شده بود که دشمنی اينگونه افراد را برانگيزد.
با اين همه برخی از مردان جوان آنروز رفته رفته از اين که اسالم را نيروی سياسی
بدانند روگردان شده و به آن صرفاً به عنوان پديده ای مذهبی نگاه می کردند .آن چه
جانشين اسالم سياسی شده بود ناسيوناليسم نام داشت که نژاد را برتر از مذهب می دانست و
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برای نخستين بار ترک ها را قبل از هر چيز ترک محسوب می کرد .تا آن زمان ،حتی خود
ترک ها واژهء ترک را در مورد بخشی از روستاييان آناتولی به کار می بردند .وضع بطوری بود
که در شعاری که کمال سال ها بع رايج کرد نيز نوعی مطايبهء آگاهانه بکار گرفته شده بود.
شعار چنين بود« :خوشبخت آدمی که خود را ترک بخواند» .در آنزمان رفته رفته اين واژه
حقارت روستايی خود را از دست داده و اهميتی پر غرور به خود می گرفت .ترکان جوان ،در
جستجوی ريشه هايی نو ،به سوی گذشتهء نژادی شکل گرفته در استپ های آسيای مرکزی
برمی گشتند .در آنجا بود که آن ها قبل از اين که عثمانی يا مسلمان باشند ترک بودند و،
بدينسان ،ميراث مشترک اجتماعی و فرهنگی ديگری را در برابر خود می ديدند که می شد بر
بنياد آن آينده ای مشترک را بنا نهاد.
در آنزمان يکی از معلمين سرشناس کشور ،با مطرح کردن اينگونه عقايد ،به
پاسخگويی نياز نسل جوان برخواسته بود .نام او «ضياء گوکالپ» بود و در دبيرستانی در
سالونيکا به تدري س فلسفه و نيز علم جديدی که جامعه شناسی نام گرفته بود اشتغال داشت و
يکی از اعضای برجسته کميته وحدت و ترقی محسوب می شد .او ،بيشتر به عنوان يک
روشنفکر و نه يک نيروی اهل عمل ،توانسته بود در همان کنگره ( ۴۹۹۹که طی آن کمال
توانست برای نخستين بار توجهات را به خود جلب کند) تاثيری عميق بگذارد .افکار ملی
گرايانه (ناسيوناليستی) او نخست در مسير جنبشی حرکت می کرد که با نام «پان تورانيسم»
در بين اقليت های روس و به صورت واکنشی عليه «پان اسالويسم» بوجود آمده بود و قصد
داشت تا همهء ترک های جهان را ،چه در داخل مرزهای ترکيه و چه در بيرون از آن ،با
يکديگر متحد کند« .انور» هم ،که مردی با افکار نامنظم و گرايشی مبهم برای برقرار يک
نوع اخوت عمومی ـ چه مذهبی و چه اجتماعی ـ بود ،با اين عقايد همدلی داشت .اما با
گذشت زمان به نظر می رسيد که پان تورانيسم رويايی غير عملی است و ،در نتيجه ،ضياء در
عقايد خود تجديد نظر کرده و به پان ترکيسمی شکل بخشيد که تنها ترک های داخل
امپراتوری را شامل می شد.
اين محقق کوچک اندام ،با رفتاری خجالتی و چهره ای عجيب و چشمانی که
هميشه به دور دست خيره بود ،و نيز با جای زخمی به شکل صليب بر پيشانی که يادگار اقدام
به خودکشی در يک نااميدی عهد جوانی بود ،در ميان گروه افسران جوانی که در کافه های
سالونيکا سرگرم ميخواری و گفتگوهای طوالنی بودند ،موجودی ناهمآهنگ و غريبه می
نمود .اما آنها به عقايد او احترام می گذاشتند و تحت تاثير او رفته رفته در خود نوعی
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احساس «ترک بودن» را قوام می آوردند .با اين همه ،بين ضيا و کمال نوعی اختالف نظر
روشنفکرانه وجود داشت .ضيا خواستار بازگشت به سنت های ماقبل اسالم ترک ها بود اما
کمال نظر به مغرب زمين داشت .از اين جهت کمال به افکار روشنفکر ديگری از زمانه خود،
که توفيق فکرت نام داشت ،متمايل بود .توفيق می کوشيد تا خوانندگان ترک را با زندگی
اجتماعی و فرهنگی اروپا و به خصوص فرانسه آشنا کند .بعدها نيز کمال به عبداهلل جودت
متمايل شد؛ مردی که می گفت« :تمدن دومی وجود ندارد .تمدن يعنی تمدن اروپايی و
ضروری است که آن را با گل های سرخ و تيغ هايشان وارد کرد».
کمال قادر نبود از سياست دوری گزيند .حلقهء دوستانش رفته رفته حالت يک گروه
انشغابی سياسی را به خود گرفته بودند و اکنون او مالقات های منظمی را با افسران هنگ
خود برای بحث در مورد مسايل تاکتيکی برقرار می کرد .آنها نيز از ديد بزرگترها دارای
اهميتی سياسی شده بودند .خبرچين های کميته گزارش کار کمال را به قسطنطنيه فرستادند
و بر اساس دستور محمود شوکت ،که اکنون وزارت جنگ را بر عهده داشت ،کمال از
فرماندهی هنگ خود معزول شد و محل خدمتش به پايتخت منتقل گرديد و در آنجا تحت
نظارت دقيق ادارات مختلف ستاد ارتش قرار گرفت.
اما اقامت او در آنجا چندان به طول نيانجاميد چرا که در تابستان  ۴۹۴۴اوضاع بين
المللی به بزنگاه جديدی رسيد و توجها عمومی از فعاليت های امپرياليستی اتريش و روسيه
در منطقه بالکان برگرفته شده و معطوف فعاليت های آلمان و در پی آن انگلستان و فرانسه
در قاره آفريقا شد( .که متصرفات عثمانی در شمال آن قرار داشت) .حملهء آلمان ها در فصل
بهار به «آگادير» در مراکش و باالگرفتن احتمال جنگ موجب امضای قراردادی بين فرانسه
و آلمان شد که طی آن مراکش به فرانسه داده شد و بخش کوچکی از کنگو نصيب آلمان
گرديد .اين جريان ايتاليا را هم وارد صحنهء فعاليت های امپرياليستی کرد؛ چرا که اگر قرار
بود در افريقای شمالی تغييراتی صورت گيرد ايتاليا حاضر نبود در آن سهمی نداشته باشد .در
نتيجه ،ايتاليا هم تصميم خود را برای تصرف اياالت فراموش شدهء تحت تصرف ترک ها در
«تريپولی» و «سيرنايکا» (در ليبی کنونی) اعالم داشت و در پی تصرف تريپلی و بن قاضی
جنگ با ترک ها احتناب ناپذير شد.
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اينجا بود که فرصت جديدی برای انور پيش آمد تا نقش قهرمانی را که دوست می
داشت بازی کند .اما اين بار لباسی که بر تن داشت لباس قهرمان اسالم بود .می گفت نمی
شود اجازه داد که تريپولی مسلمان هم مثل اياالتی از «بالکان» و «کرت» از دست برود .در
اين جا آبروی جهان اسالم در خطر است .او ،همراه با گروهی از افسران آتشين مزاج ارتش
عثمانی ،برای برپا کردن يک نيروی مقاومت اسالمی عازم شمال افريقا شد.
مصطفی کمال اما به عاقالنه بودن اين کار شک داشت و معتقد بود که خطر
اصليکشور را از جانب بالکان تهديد می کند .همکاران او چندان آينده نگر نبودند و از اين
نکته غفلت می کردند که هجوم به تريپولی صرفاً يک قدم ديگر به جانب انحالل امپراتوری
عثمانی است ،و اين روند را تنها در نقاطی نزديکتر به کشور می توان متوقف کرد .اما او
توانايی آن را نداشت که عليه جريان احساسات عمومی حرکت کند و بکوشد تا با جلب نظر
افسران ديگر موقعيت خود را در حزب مستحکم سازد .به خصوص که همهء حرکات او در
قسطنطيه زير نظر محمود شوکت قرار داشت .با اين همه او حاضر نبود وضعی پيش آيد که
از انور عقب بماند.
به همين دليل او نيز عازم پيوستن به انور شد و در لباسی غير نظامی ،به عنوان
خبرنگار يک روزنامه و با اوراقی جعلی ،به همراه دوست خود «عمر ناجی» شاعر که اکنون
تبديل به ملک الشعرای کميته شده بود سفر خود را آغاز کرد .اما به زودی کار کمال از اين
که دو عضو ديگر حزب نيز (که يکيشان يعقوب جميل ،يعنی همان که قرار بود او را ترور
کند ،بود) بدون موافقت او همراهش شده اند به ناراحتی کشيد.
او ،پيش از حرکت ،دوست نزديک خود صالح (بزوک) را ،که بعدها آجودان او شد،
مام ور رسيدگی به امور خانه کرده و برای خرج زبيده مقداری پول به او داده بود اما در عين
حال گفته بود که مادرش نبايد از اينکه او به کجا می رود با خبر شود .او از کشتی برای
صالح نوشت« :سالم های صميمانه مرا به دوستانمان در هنگ برسان .برنامهء عملياتی که ما
مشترکاً آماده کرده ايم نتايج درخشانی داشته است .مواظب باش که بقيه خسته نشده و آن را
رها نکنند .اگر آنها به تنبلی های گذشتهء خود برگردند هرگز هيچ کاری انجام نخواهد شد».
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فصل هفتم ـ جنگ تريپولی
جنگ در سرزمين تريپولی (يا «تريپولی تانيا») جبههء شمال افريقا را به دو بخش
تقسيم می کرد .يکی بخش غربی تريپلی تانيا بود که فتحی با شتاب خود را از پاريس به
آنجا می رساند؛ و ديگری جبههء «سيرنايکا» بود ،در شرق ،که کمال عازم آن شده بود .او
برای رسيدن به آنجا بايد از مصر می گذشت .اين کشور که در آن زمان در دست بريتانيا بود
اعالم بی طرفی کرده بود و افسران و سربازان ترک اجازه نداشتند که برای رفتن به جبهه
جنگ از اين کشور عبور کنند .در نتيجه انور و بقيه مجبور شده بودند با احتياط و اجتناب از
شناخته شدن در مصر حرکت کنند .روزی يک مغازه دار که لهجه سالونيکايی داشت از انور
پرسيد« :ببينم ،شما انور بيگ هستيد؟» و انور به خونسردی گفت« :کاشکی بودم؛» و بدون
حرف ديگری خريد خود را ادامه داد.
کمال اما در خيابان های قاهره چهرهء چشم گيرتری محسوب می شد و با پوست
سفيد و درخشان و قامت نظامی برافراشته اش به آسانی می شد حدس زد که افسری ترک
است .او توانست اجازهء مالقات با ،عباس حلمی ،خديو مصر ،را به دست آورد .خديو نسبت به
کار او توجهی شخصی نشان داده و تعهد کرد که از او پشتيبانی اخالقی کند .در عين حال،
کمال از قسطنطنيه تقاضای کمک مالی بيشتر و ارسال قوای کمکی کرد ،و از ميان اعراب
محلی «سنوسی» نيز عده ای را برای فرستادن به «بن غازی» استخدام نمود .سپس ،در
هيئت يک عرب ،قاهره را ترک کرد تا هر چه زودتر خود را به صحرای مغرب برساند .در اين
راه دو دوست سالونيکايی ،که بنا به خواست او در هيئت دانشجويان مدرسهء حقوق در
اسکندريه به او پيوسته بودند ،همراهی اش می کردند.
آنها به اتفاق سه نفر ديگر ـ يک تفنگچی ترک ،يک تاجر عرب ،و يک راهنمای
مصری ـ خود را به ايستگاه قطار صحرا رساندند .يک افسر مصری برای بازديد قطار آمد و
اعالم داشت که ماموريت دارد پنچ افسر ترکی را که در قطار هستند دستگير کند .کمال که
تشخيص می داد ظاهر عربی آنها نمی تواند افسر مزبور را فريب دهد هويت خود را آشکار
کرده و با دست گذاشتن روی احساسات مذهبی افسر مصری کوشيد نظر او را عوض کند .به
او گفت که اين يک جنگ مقدس عليه کافران مسيحی است و او که افسری مسلمان است
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مسلماً در برابر ارادهء اهلل اقدام نکرده و خود را با اصول وضع شده به وسيلهء پيامبر و کتاب
مقدس روياروی نخواهد کرد.
افسر مصری ،که اين سخنرانی بليغ وسوسه اش کرده بود ،موافقت کرد که مصالحه
ای انجام بگيرد و اجازه داد که سه افسر ترک به راه خود ادامه دهند اما اصرار کرد که
همراهان آنها را تا رسيدن دستور از سرفرماندهی بازداشت کند و ،در عين حال ،يکی از آن
همراهان را به عنوان مصطفی کمال به مقامات مربوطه معرفی نمايد .اما روز بعد همه
مسافران جز تفنگچی ترک آزاد شدند.
اين گروه به سوی اردوگاهی در سوی ديگر ايستگاه قطار وجود رفتند که فعاالن
«زيرزمينی» با قابليت چشمگيری آن را به وجود آورده بودند .در آنجا شترهای بارزده ،اسب،
مواد غذائی ،و مشک آب موجود بود و تنها چيزی که يافت نمی شد جعبهء دارو بود که آن را
هم خودشان به همراه آورده بودند .پس از گذر سواره از دل صحرا ،عاقبت در پايان هفته و
شب هنگام به جايی رسيدند که فکر کردند منطقهء مرزی است و ،برای جلوگيری از صدای
شترها ،دهان آنها را با پارچهء خيس بستند .سپس لباس های عربی را درآورده و يونيفورم
های ترکی خود را به تن کرده و تفنگ های مخفی شده را بيرون آوردند .اما بزودی يک
گروه از سربازان تحت نظر افسران بريتانيايی و مصری از راه رسيدند و جلو پيشرفتشان را
گرفتند.
در اينجا نيز يک بار ديگر کمال نقش سخنگوئی گروه را بر عهده گرفت و با لحنی
تهديد آميز گفت که آنجا سرزمينی متعلق به عثمانی است و گروه مزبور اجازه نداشته اند در
آن قدم بگذارند .پاسخ افسران مصری و انگليسی آن بود که محل مرز اخيرا تغيير کرده و آنها
در خاک مصر هستند .اما کمال موضع تهاجمی خود را حفظ کرد و به آنها اخطار کردکه
بالفاص له عقب نشينی کنند و گرنه او و همراهانش به سوی آنها تيراندازی خواهند کرد.
افسران انگليسی با توجه به تعداد کم ترک ها خنده شان گرفت اما شانه باال انداختند و به
آنها اجازه دادند به راه خود ادامه دهند .گروه دو روز بعد به اردوگاه ترک ها در حومهء شهر
«توبروک» رسيد.
ايتاليايی ها به سرعت تريپولی ،بن غازی ،و ديگر بنادر ليبی را تصرف کرده بودند
و ت وانسته بودند در توبروک ،به خاطر ارتفاعات اطرافش ،مواضع تدافعی محکمی به وجود
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آورند .اردوگاه ترک ها در مغرب شهر قرار داشت که اردوگاهی کوچک بود و تعداد سربازان
ترکش اندک .آنها ناچار بودند روی حمايت قبايل عرب «سنوسی» حساب کنند که ،عليرغم
کوشش های انور ،هنوز از وفاداری شان اطمينانی حاصل نشده بود .انور در بين اين اعراب
مقداری طال تقسيم کرده بود ،خودش هم لباس شيوخ عرب را بر تن داشت و در چادر مجللی
از آنها پذيرايی می کرد .اما اين اعراب چندان نمايلی به جنگيدن نداشتند.
کمال که نمی خواست دست کمی از انور داشته باشد ،لباس مشابهی يافت که
معلوم شد به او بسيار برازنده است و او اغلب در آن لباس با خودنمايی تمام قدم می زد.
برنامهء نظامی او اما سخت ساده بود .او که ابتدا به صورت سواره استحکامات را شناسايی
کرده بود خواستار مالقاتی با شيوخ و اعراب قبايل شد .آنها مردم مشکلی بودند و بيشتر
اسلحه شان تفنگ های قديمی و چوب و چماق بود .کمال پدر اين مالقات «شيخ مبره» را،
که بقيه زير نظر او بودند« ،برادر مذهبی» خود خوانده و کوشيد تا او را به شرکت در اين
جنگ م قدس عليه مهاجمان کافر ترغيب کند .پيشنهادش اين بود که شبانه به يکی از
مواضع ضعيف تر شرق توبروک حمله کنند .اما جلب رضايت شيخ چندان آسان نبود و او
اعتراض کنان باز کمال پرسيد که مردمش چگونه می توانند با چوب و چماق به جنگ بروند؟
کمال کتابچه ای را از جيب خود بيرون آورد و چنين وانمود کرد که مطالبی را از آن می
خواند و سپس گفت« :شيخ مبره تازه فهميدم که تو کيستی .در مصر که بودم دربارهء تو
حرف می زدند .تو يکی از جاسوسان اصلی ايتاليايی ها هستی .من اينجا نيامده ام که به جای
گفتگو با اعرابی که به خاطر سرزمين شان آماده جنگيدن هستند با جاسوس های ايتاليايی
حرف بزنم .ادامه صحبت ما بی فايده است .و من از اين به بعد از ديگر قبايلی که آماده تر و
مجهزتر هستند حمايت خواهم کرد».
اين ترفند کاری شد و روز بعد شيخ اعالم داشت که ،بی نياز از کمک ديگران،
خود و قبيله اش حمله مورد نظر را انجام خواهند داد .در يک سحرگاه ،پس از آن که تعدادی
تفنگ بين اعراب تقسيم شد و آنها ياد گرفتند که چگونه با آنها کار کنند ،حمله آغاز شد و با
موفقيت به پايان رسيد .حدود هفتاد تفنگ دشمن يا نابود شده و يا تصرف شد و دويست
زندانی ايتاليايی به کمپ ترک ها آورده شدند .ايتاليايی ها از اين که به جنگ ادامه نمی دادند
خوشحال به نظر می رسيدند .آنها را در صحرا رها کردند تا به هر صورتی که می توانند راه
خويش را از طريق مرز مصر پيدا کنند.
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با اين همه تصرف توبروک غير ممکن می نمود و اساسا جز اين که ايتاليايی ها را
در داخل ديوارهای شهر نگاهدارند کار ديگری نمی شد کرد؛ چرا که بقيه استحکامات
گسترده در ساحل دريا نيز به خوبی محافظت می شدند .در عين حال ،نتيجهء همين برخورد
کوچک با ترک ها آن شد که ايتاليايی ها تقاضای اعزام نيروهای بيشتری کنند و از آنجا که
اين نيروها از طريق دريا به توبروک می رسيدند جلوگيری از آمدنشان برای ترک ها ممکن
نبود .اين برخورد ،در عين حال ،درسی نظامی به کمال داد که بعدها در نبرد «گالی پولی» به
دردش خورد .يعنی او بصورتی تجربی ،به اهميت تسلط بر دريا و غير ممکن بودن جلوگيری
از پياده شدن قوای دشمن در ساحلی که از طريق توپخانه دريايی محافظت می شد پی برد.
در آنزمان نيروی دريايی ترک ها ديگر وجود خارجی نداشت و عبدالحميد عامدانه اجازه داده
بود که کشتی هايش برای هميشه در «دماغه طاليی» لنگر انداخته و در آنجا پوسيده و از
بين بروند .در نتيجه ،رساندن اسلحه و تجهيزات به قوای ترک مستقر در تريپولی بايد از راه
های پيچيده ای صورت می گرفت و اين وظيفه بر عهده «حسين رئوف» گذاشته شده بود.
او کشتی «حميديه» را ،که تنها کشتی جنگی ترک ها در بيرون از ترعه
داردانل بود ،در اختيار داشت .اين کشتی را از آمريکا خريده بودند و ادارهء آن در دست يک
ماجراجوی آمريکايی به نام «بوک نام پاشا» بود که در گذشته در نيروی بازرگانی دريايی
امريکا ناخدای کشتی بود و وقتی امريکايی ها از مامور کردن يک افسر نيروی دريايی جهت
بردن کشتی ه داردانل خودداری کرده بودند ،او داوطلبانه وظيفهء انتقال کشتی بر روی
اقيانوس آتالن تيک را بر عهده گرفته بود .اکنون به او اجازه داده بودند تا در برابر ارائهء رسيد
تحويل اسلحه به قوای ترک در صد بااليی پول دريافت دارد .اسلحه ها را ابتدا به سوريه می
فرستادند و از آنجا به وسيله کشتی حميديه به ساحل شمال افريقا حمل می شدند .هنگامی
که در بهار  ۴۹۴۲ايتاليايی ها جزيزه «رود» و جزاير «دوده کانس» را تصرف کردند وظيفهء
«بوک نام پاشا» سخت تر شد.
در همين دروان کمال توانست که خود را به سرفرماندهی ترک ها در شهر «درنا»
منتقل کند و ،بدينسان ،تا پاييز سال  ۴۹۴۲بين اين شهر و توبروک در حال رفت و آمد بود.
حال که دوشادوش انور در ميدان جنگ حضور يافته بود ،برای نخستين بار اين فرصت
برايش پيش آمده بود که قابليت های نظامی رقيب خويش را بسنجد .درک محدوديت ها و
کماودهای نظامی انور با سرعت تمام برای کمال ممکن شد .او هميشه شجاعت انور را
تحسين کرده بود اما اکنون می ديد که نيروی تعقل و منطق در او به شدت ضعيف است.
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انور بيشتر اهل خيالپردازی بود ،فقط آن چيزهايی را که دوست داشت می ديد ،و خود را با
روياهايی مشغول می داشت که در واقعيت تاکتيکی و استراتژيک پايه و مايه ای نداشتند.
کمال ،با تکيه بر منطق سرسخت نظامی خود ،متوجه شد که اين جنگ دارای
ميدان محدودی است و ترک ها قادر نيستند ايتاليايی ها را از مواضع خود در ساحل دريا
برانند .اما ،از سوی ديگر ،اين نکته هم برايش روشن بود که آن ها قادر نيستند به داخل
خشکی نفوذ کنند ،چرا که منطقه در دست اعرابی بود که ايتاليايی ها نتوانسته بودند حمايت
شان را جلب کنند .در نتيجه بين دو ارتش حالت «آچمز» برقرار شده بود .هر افسر صاحب
عقلی در ستاد ارتش می توانست ببيند که نگاهداری چيزی بيش از يک نيروی بازدارنده در
اين منطقه حاصلی جز اتالف نيروی انسانی و منابعی که به سختی از جای ديگر تامين می
شدند ندار د .اما انور مساله را جور ديگری می ديد ،يا بهتر است گفته شود حس می کرد .او،
در رؤيائی رمانتيک ،خود را سلطان اعراب «تريپولی تانيا» ـ سرزمينی که همواره در حال
گسترش بود .او نخست خود را در اين مورد قانع کرده و سپس می کوشيد تا ،با نوشتن
گزارشات پر آب و لعاب ،قسطنطنيه را قانع کند که بيرون راندن ايتاليايی ها از مواضعشان در
«درنا» و به پايان رساندن جنگ بصورتی با شکوه و جالل کامالً ممکن است .او کوشيد تا با
چندين حمله پر هزينه درنا را تصرف کند آنگونه که بزودی مخروبه های وادی درنا از اجساد
کشته گان پر شد .در اين ميان ،بخشی از افسران ترک به منطقی بودن تاکتيک های انور
شک کرده بودند اما خود جرات ابراز اين شک را نداشتند و نگاهشان متوجه کمال بود که از
نظرشان فرماندهی با توانايی های بيشتر محسوب می شد.
اما کمال هم در موقعيت مشکلی قرار گرفته بود .او تشخيص می داد که پيدايش
شکافی در اين نيروی کوچک دارای عواقب فاجعه آميزی هم در محل و هم در قسطنطنيه
خواهد بود و به همين دليل می کوشيد تا به هر قيمت شده از بروز اختالف بين خود و انور
پرهيز کند .به اين ترتيب ،با شکيبايی تمام از بروز برخورد جلوگيری کرده و روابط خشک اما
محترمانهء خود با انور را حفظ نموده و تا حد توان می کوشيد به نقشه های ماجراجويانه خود
لگام بزند.
اکنون او به درجه سرهنگ تمامی رسيده بود .اين ارتقاء درجه در زمستان اتفاق افتاد
و به اين ترتيب تصميم او برای شرکت داوطلبانه در جنگ اينگونه پاداش گرفت .در عين
حال ،در همان وادی های اطراف درنا ،گروهی از افسران جوان وطن دوست پيدا شده بود که
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مصمم بودند در رگ های انقالب خونی تازه جاری سازند و بمرور زمان بيشتر متمايل می
شدند تا بر گرد سرهنگ مصطفی کمال حلقه زنند .در مورد اين جنگ خسته کننده و
برخوردهای متزلزل آن روزهای قوای ترک ،کمال در نامه ای به دوستش صالح ،که در
قسطنطنيه بود ،با کلماتی قهرمانانه چنين نوشت:
«من شک ندارم که تو از اين واقعيت که برخی از همرزمانت دريای مديترانه را در
نورديده ،از صحراهای وسيع گذشته و به مبارزه با دشمنی اقدام کرده اند که بر نيروی دريايی
خود تکيه دارد و موفق شده اند که اين دشمن را در برخی از نقاط ساحلی محاصره و گرفتار
کنند بسيار خوشحال هستی  ...تو خوب می دانی که من در کار سربازی بيش از هر چيز به
فنون آن عالقمندم و فکر می کنم که اگر ما در اين جا امکانات و زمان کافی برای اجرای
اين فنون می داشتيم مسلماً می توانستيم خدماتی را انجام دهيم که کشور را شادمان کند.
صالح ! خدا شاهد است که تا کنون تنها آرزوی من در زندگی آن بوده که در ارتش عنصر
مفيدی باشم و مدت هاست که قانع شده ام که برای محافظت از کشور و فراهم کردن
موجبات خوشبختی مردم قبل از هر چيز بايد بدنيا ثابت کنيم که ارتش ما همان ارتش
قديمی ترک است».
اما به زودی به افسران جبهه خبر رسيد که اوضاع در خانه شان چندان مناسب
نيست .کميتهء وحدت و ترقی با مشکالتی روبرو شده بود که جنگ طوالنی و بطئی با
ايتاليايی ها اين مشکالت را صد چندان کرده بود .کميته ،برای کنترل مخالفين ،پارلمان را
منحل کرده و با انجام يک «انتخابات فرمايشی» مجلس جديد را از طرفداران خود پر کرده
بود .به اين ترتيب مخالفين هم به زيرزمين رانده شده و حالتی نظامی به خود گرفته بودند .در
اين جا تاريخ تکراری معکوس يافته بود .زمانی گروهی از افسران جوان به دل تپه های
روملی زده و به نام دموکراسی عليه استبداد کميته شورش کرده بودند .درست همانگونه که
چهار سال پيش افسران کميته عليه سلطان قيام کرده بودند .شورشيان جديد هماهنگ با
گروهی از افسران استانبول ،که «افسران منجی» خوانده می شدند ،خواستار عزل دولت جديد
و بازگشايی پارلمانی شده بودند که بايد در يک انتخابات آزاد شکل می گرفت .در عين حال،
خواستار آن بودند که ارتش کال از سياست خارج شود .يعنی آنچه که مصطفی کمال در
گذشته مورد قبوالندن آن با ناکامی روبرو شده بود.
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سپس ،در پی شورشی در آلبانی ،آنها موفق شده بودند دولت را ساقط کرده و دولت
جديدی با تمايالت ليبرالی بر سر کار آورند و از همه ی افسران شاغل خواسته شده بود تا
قسم بخورند که «وارد هيچ يک از انجمن های سياسی آشکار يا مخفی نشده و به هيچ روی
در امور داخلی و خارجی دولت دخالت نداشته باشند» .کمال ،از درنا ،دربارهء وضعيت کميته،
نامهء تلخی به يکی از همرزمان قديمی اش در سالونيکا ،به نام «بف هيچ» (فراکين) ،نوشت
و پيش بينی های قديم خود را يادآور شد و اضافه کرد که «با گذشت زمان و پيش آمدن
حوادث ،اکنون صحت همهء آن گفته ها آشکار و اثبات شده اند.
اما در آن زمان عالوه بر ناآرامی های داخلی يک بحران خارجی گسترده و با ابعاد
فاجعه آميز نيز در راه بود .در بهار  ،۴۹۴۲مردم بالکان ،به تشويق روسيه و به علت نارضايتی
از اطريش،برای اولين و آخرين بار در تاريخ شان اختالفات بين خود را کنار گذاشته و عليه
ت رک ها ،سربيايی ها و بلغاری ها متحد شدند ـ اتحادی که دامنه اش به زودی به دريای
آدرياتيک رسيد و سپس سراسر دريای مديترانه را در بر گرفت .آنها در ماه مارچ  ۴۹۴۲بين
خود قراردادی را در به امضا رساندند که شامل ايجادی ارتشی عليه ترک ها می شد .دو ماه
بعد يونانی ها هم به اين ائتالف پيوستند و به اين ترتيب عاقبت حلقهء آهنين بر گرد
قسطنطنيه کامل شد.
اکنون زمان آن رسيده بود که به سلطهء حکومت امپراتوری عثمانی در اروپا خاتمه
داده شود .پادشاه «مونته نگرو» ،که در بورس وين منافعی داشت ،از همه جلو زده و در هشت
اکتبر  ۴۹۴۲عليه ترک ها اعالم جنگ کرد .چند روز بعد سربيا ،بلغارستان و يونان نيز به
مونته ن گرو پيوستند .در همان زمان ترک ها پيمان صلحی با ايتاليا امضا کرده و تخليهء
منطقهء تريپولی تانيا از قوای خود را آغاز کردند.
مصطفی کمال بالفاضله عازم کشورش شد .اين بار در مرز مصر دچار مشکلی نشد.
افسر انگليسی به او گفت« :من شما را می شناسم .شما مصطفی کمال هستيد و آزاديد که به
هر کجای اين سرزمين لعنتی که می خواهيد برويد» .در قاهره بود که خبر سقوط
«موناستير» در برابر سربيائی ها و زادگاهش ،سالونيکا ،به دست يونانی ها را شنيد .او پس از
سفری طوالنی که از ايتاليا ،اتريش ،مجارستان و رومانی می گذشت خود را به قسطنطنيه
رساند.
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فصل هشتم ـ جنگ در بالکان
هنگامی که کمال به قسطنطنيه رسيد اولين جنگ بالکان تقريبا تمام شده و همهء
سرزمين های عثمانی در اروپا که «روملی» خوانده می شد از دست رفته بود .ترک ها ،در
يک جنگ برق آسا که کمتر از يک ماه به طول انجاميد ،در دو جبهه شکست خورده بودند.
اين شکست پيش از آن که ناشی از کمبود شمار سربازان باشد به فقدان مديريت و سازمان و
ناتوانی افسران و سربازان در استفاده از ابزار جنگی مدرنی که آلمان ها به آنها داده بودند
مربوط می شد.
مقدونيه از دست رفته بود .مادر و خواهر مصطفی کمال خانهء خود در سالونيکا را
ترک کرده و از آن شهر گريخته بودند و سيل آوارگان مسلمان فراری و سربازان زخمی که
هزاران نفر از آنها هرگز زنده به قسطنطنيه نرسيدند آنها را با خود به پايتخت بودند.
عبدالحميد ،سلطان سابق عثمانی به سرعت همراه با سيزده زن و همراهانش سوار يک
کشتی جنگی آلمانی شده بود تا شش سالی بعد ،در قصر «بيگلربيگ» در ساحل آسيايی بغاز
بسفور ،زندگی اش پايان بگيرد .او در يکی از اتاق های عقب ساختمان منزل کرده بود تا از
ديدار قسطنطنيه در آن سوی بسفور شکنجه نشود.
ارتش يونان ،در پی گردانی از «اوزون» ها ،وارد سالونيکا شده بود و جمعيت ذوق
زده هم با فريادهای «زتو ،زتو» و گل های سرخ از آنان استقبال کرده بودند .پرچم های
سفيد و آبی يونان بر بام ها و پنجره ها ديده شده و عالمت ماه و ستارهء عثمانی برای
هميشه گم می شد .در عين حال ،با آمدن بلغاری ها و در اختيار گرفتن خانه ها و کليساهای
بخشی از شهر ،مقدمات جنگ دوم بالکان نيز فراهم شده بود.
از دست رفتن جايی که کمال قسمت عمدهء عمر خود را در آن گذرانده بود برايش
بسيار مشکل بود .يکبار در يکی از کافه های قسطنطنيه با دوستان افسرش قرار مالفات
داشت .ابتدا خاموش و ناراحت ،بی آن که سالمی بکند ،به آنها پيوست .سپس ناگهان به
فرياد در آمد و گفت« :شما چطور اين کار را کرديد؟ چطور توانستيد سالونيکای زيبا را تسليم
دشمن کنيد؟ چرا آن را اين قدر ارزان فروختيد؟»
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او در ميان هزاران مسلمان اهل سالونيکا که با فقر و گرسنگی در هوای بی رحم
زمستانی در حيات مساجد نشسته بودند در جستجوی مادر و خواهرش بود و عاقبت هم
توانست آنها را پيدا کند .ديد مادرش ،زبيده ،نشسته است و باالتنه اش را به جلو و عقب
تکان می دهد .از دست رفتن خانه و زندگی او را يکباره پير و شکسته کرده بود« .فکرت»،
برادرزاده شوهر درگذشتهء زبيده ،نيز کنارشان بود .کمال او را در کودکی اش ديده بود اما
اکنون فکرت دختری شکفته و بالغی بود که هنوز به اوج شکفتگی برسيده بود .کمال برای
آنها خانه ای تهيه ديد.
در بازگشت ب ه محل کار خود در ستاد عمومی ارتش ،سرپرستی دفاع از دماغهء
«گالی پلی» به او واگذار شد .سربازان آمده از آناتولی و افسران بازگشته از تريپولی خطوط
دفاعی «چاتالجا» در بيرون قسطنطنيه را مستحکم کرده و جلوی پيشروی بلغارها را گرفته
بودند« .آدريانپول نيز ،عليرغم گرسنگی گستردهء سربازان و بمباران دائم دشمن ،به شدت
مقاومت می کرد .اما اين کشتی «حميديه» بود که بيشترين نفش را در روحيه بخشيدن به
مردم ترک بازی کرد .اداره «حميديه» ،که در آغاز بمباران «وارنا» پهلويش سوراخ شده و به
سختی خود را به دماغهء طاليی رسانده بود بر عهده «رئوف» بود و انتظار نمی رفت که بار
ديگر بتواند به خدمت برگردد .اما اندکی بعد خبر آمد که حميديه از تنگه داردانل بيرون رفته،
کشتی های يونانی را فراری داده و اکنون در اطراف «آژيان» و باالدست آدرياتيک ،مثل
کشتی های قديمی دزدان دريايی ،مشغول بمباران شهرها و جزاير ساحلی و غرق کردن
کشتی های يونانی است و در همان حال ،با ژستی انسانی جان مسافران و کارکنان کشتی ها
را نجات داده و آنها را به سواحل بی سکنه می رساند .رئوف ،بر اساس تواضع نجبيبانه ای که
داشت ،به انتظار پاداشی شخصی نبود اما اصرار داشت که مالحانش مورد تشويق قرار بگيرند؛
و به راستی هم که آنها ،دسته جمعی ،به قهرمانان مردم تبديل شدند.
قدرت های بزرگ اروپايی که نتوانسته بودند جلوی جنگ را بگيرند ،اکنون فعاليت
های خود را معطوف برقراری صلح کرده بودند« .کامل پاشا» ،که بار ديگر وزير اعظم شده
بود ،خود را آماده می کرد تا آدرياناپول و بيشتر منطقهء «تراس» را تسليم کند .اين عمل
باعث می شد که از آن پس تنها منطقهء اروپايی ترکيه شهر قسطنطنيه و باريکه ای از زمين
های پشت آن باشد.
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اما در همين ايام «انور» نيز از افريقا بازگشته و «کميته» را مجبور کرد تا عليه
تسليم آدرياناپول دست به اقدام شديد بزند .بدينسان ،در همان زمان که اعضای دولت در
اتاق پر زرق و برق خود مشغول مطالعهء شرايط صلح بودند ،جمعيتی با در دست داشتن پرچم
های عثمانی ساختمان را محاصره کردند .انور ،که در پيشاپيش آن ها حرکت می کرد ،در
حالی که طلعت و بقيه هم بدنبالش بودند ،از پله های مرمرين باال رفت ،شتابان از سالن
بزرگ ساختمان گذشت و به در اتاق شورا رسيد .در را نظام پاشا ،وزير جنگ که بيشتر
مسئوليت شکست ترک ها را بر عهده داشت ،بر روی آنها گشود و ،در حالی که سيگاری بر
گوشه لب داشت ،با بی تفاوتی به آمدگان خوش آمد گفت .يکی از آمدگان با تير او را زد و او
همچنان که می افتاد فرياد زد« :سگ ها کار مرا ساختند».
وزير اعظم با خونسردی گفت« :البد مهر سلطنتی را می خواهيد» .سپس مهر را
تحويل آنها داد و نامهء استعفای خود را هم نوشت .سلطان نيز با اين يقين که «محمود
شوکت» سمت وزير اعظمی را خواهد پذيرفت با استعفای او موافقت کرد .شوکت از ساختمان
بيرون رفت و نامه انتصاب خود را برای جمعيت خواند .سپس ماليی را وادار کردند که دعا
بخواند ،جمعيت متفرق شدند ،وزرا آزاد گشتند و بدينسان ،انور در آستانهء قدرت مطلق ايستاد.
مصطفی کمال از اين کودتا و به خصوص نحوه انجامش به شدت متنفر بود .او،
همانگونه که بعدها ثابت کرد ،اين عمل را اگر نه يک قتل که نوعی ترور سياسی می دانست.
باو ،اگرچه ،به عنوان يک آدم واقعگرا ،ضرورت برقراری صلح با بهترين شرايط ممکن را
تشخيص می داد اما همواره به دوستانش در کميته گفته بود که بايد دولت را از طرق قانونی
وادار به استعفا کرد و تنها در صورتی که آنها از استعفا خودداری کرده و جلوی انتخابات آزاد
را بگيرند می توان به فکر کودتا بود .تازه ،اين کودتا نيز بايد تا حد ممکن بدون خونريزی
انجام می شد .او اين روش را طريقه متمدنانه و دورانديشانهء برخورد با بحران هايی از اين
نوع می دانست .اما تنها «فتحی» و حلقهء دوستان نزديک کمال نظر او را تاييد می کردند.
کودتا با موافقت عمومی مردم روبرو شده بود ،چرا که کشور در آخرين لحظه از يک
تسليم حقارت آميز نجات يافته بود .اما اکنون بلغارها که به وسيله پيوستن صرب ها تقويت
شده بودند ،خود را برای ضربهء شديد نهايی آماده می کردند .با اين همه ،رژيم جديد اميد
داشت که آدرياناپول را نجات دهد .افسران ستاد با دوره ای از آماده سازی دقيق قبل از ورود
به عمليات موافق بودند ،اما انور در رويای عمليات چشمگيری بود که طی آن ،از طريق دور
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زدن خطوط «چاتالجا» و انجام حمله ای از طريق ساحل «مرمره» ،ارتش بلغاری را محاصره
کند .او اگرچه فرماندهی اين عمليات را به عهده نداشت اما موتور اصلی آن محسوب می شد.
کمال  ،به عنوان مدير عمليات ،در بخشی از ارتش که در دماغهء گالی پولی مستقر بود و
فتحی رييس ستاد آن محسوب می شد ماموريت يافته بود .وظيفهء آن ها دفاع از تنگه
داردانل و در نتيجه شهر قسطنطنيه در مقابل حمله بلغارها بود .آنها اگرچه بشدت با دست
زدن به يک چنين عمليات خي البافانه ای در اين مرحلهء حساس مخالف بودند اما ،در عين
حال ،بدشان نيامده بود که در رأس اين حملهء خطرناک قرار داشته باشند؛ حمله ای که البته،
پس از يتوفيق ابتدايی ،به طرز فاجعه آميزی شکست خورد و ،به اين ترتيب ،آدرياناپول تسليم
ارتش بلغار شد .درواقع ،ورود يک ستون پنجم از يونانی ها و بلغاری های شکم سير که به
دفاع سربازان گرسنهء ترک اعتنائی نکرده بودند ،سقوط اين شهر را شتاب بخشيده بود.
در کنفرانس صلحی که در لندن تشکيل شد محمود شوکت ناگزير شد همان
شرايطی را بپذيرد که پيشتر آنها را به خاطر تحقيرآميز بودنشان رد کرده بود .در کوششی
برای قانع کردن افکار عمومی ،اين گونه توضيح داده شد که ،برخالف پيشينيان که بی
مقاومت تسليم می شدند ،شوکت شهر را پس از سقوط آن تسليم کرده است .با اين همه،
کمتر از دو هفته بعد ،هنگامی که سوار بر اتومبيل از وزارت جنگ به نخست وزيری می
رفت ،اتوم بيل ديگری خود را به کنار اتومبيل او رسانده و سرنشينانش به سوی او شليک
کردند .گلوله ای به گونهء او اصابت کرد و پيکر بيهوش اش را به نخست وزيری بردند و او
نيم ساعت بعد در آنجا جان داد .گفته شد که اين عمل در انتقام از قتل ناظم بوده است.
در عين حال ،همين حادثه بهانهء الزم را به انور و کميته وحدت و ترقی داد تا،
بدون رعايت روش های مبتنی بر قانون اساسی ،يک ديکتاتوری نظامی را بر کشور تحميل
کنند .آنها رهبران اصلی مخالف را اعدام کردند و يک مثلث رهبری با شرکت انور ،جمال ،و
طلعت بوجود آوردند که قدرت کامل را در دست گرفت .بدينسان ،انقالب ترک های جوان که
برای برانداختن استبداد بوجود آمده بود به ايجاد يک حزب نخبگان انجاميد که تقريبا با
همان استبداد سالطين گذشته حکمروايی می کرد.
حوادث خارجی بالفاصله اين جريان را تحت الشعاع خود قرار داد .اتحاد موقت دولت
های بالکان که به منظور ادارهء جنگ بوجود آمده بود مصنوعی تر از آن بود که بتواند دوام
آورد و بناگزير بزودی اختالف بر سر تقسيم غنايم بروز کرد .نتيجهء اين ماجرا جنگ دوم
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بالکان بود که در آن بلغارستان عليه بقيه اقدام کرد .در اين ميان ترک ها نيز به سوی غرب
پيشروی کرده و آدريناپول و بخش بزرگی از سرزمين تراس شرقی را اشغال کردند .هنگامی
که نيروهای ترک ،بر اساس برنامهء تعيين شده ،آمادهء ورود به شهر بودند ،انور به عنوان
مسئول سواره نظام و عضو مثلث رهبری بر بقيه سبقت جست و قبل از ديگران وارد شهر شد
و ،بدينسان ،بار ديگر به عنوان قهرمانی پيروز خودنمايی کرد.
ا ين رفتار خشم گروهی از افسران ستاد را ،که فتحی و مصطفی کمال نيز در بين آن
ها بوده و مشترکاً نقشهء جنگ را کشيده بودند ،برانگيخت .فرماندار آدريناپول برای رفع
اختالف آنها انور و افسران ناراضی را در خانهء يکی از بزرگ مالکان محلی گرد هم آورد .يک
خبرنگار حاضر در جلسه ،به نام «فليح ريفکی» ،صحنه را چنين شرح داده است« :يک افسر
جوان مو بور به روی صندلی در مقابل ديوان نشسته بود .او زيبا و خوش لباس بود .چشمانی
نافذ داشت و بسيار مغرور می نمود و اگرچه توجه همه را به خود جلب کرده بود اما کمتر
سخن می گفت .با اين همه کامالً آشکار بود که اهميت او از آنچه درجهء نظامی اش خبر
می داد بسی بيشتر است» .اين اولين نظر فليح ريفکی دربارهء مصطفی کمال است و او
ديگر ،تا فرارسيدن روزهای تاريک جنگ اول جهانی ،با مصطفی کمال روبرو نشد .اما در
همين مالقات اوليه حس کرد که اين افسر جوان در ميان همگنانش از نوع ديگری بود و به
کالم خودش «از زمره کميته چی ها» نيست.
جنگ دوم بالکان اينگونه به پايان رسيد و با امضای معاهده ای در بخارست يونان و
صربيا آنچه را که بلغارستان از کف داده بود بين خود تقسيم کردند و مالکيت ترک ها نيز بر
آدريناپول تثبيت شد .از اين ماجرا انور بيشترين استقاده را برد و به مقام وزارت جنگ رسيد،
پاشا شد ،با يک شاهزاده خانم عثمانی ازدواج کرد ،و همچون يشاهزاده ای در قصری بر کنار
بسفور اقامت گزيد .اما در همان حال که اين «قهرمان آزادی» تبديل به ديکتاتور نظامی
قدرتمندی می شد اين جمله در افواه می گشت که «انورپاشا انوربيگ را کشته است!»
دومين شخصيت مثلث رهبری ،جمال بود .در پشت ظاهری از رفتارهای فاخر و
جاذبه ای گسترده ،انرژی سخت و بيرحمی وجود داشت که با هوشی خونسردانه در هم
آميخته و از او مديری توانا و اغلب بی گذشت ساخته بود .چهرهء سومی اين مثلث ،يعنی
طلعت ،تنها غير نظامی جمع بود .او که از يک پيشينه روستايی سرزمين تراس می آمد
پوستی خشن و چشمانی کولی وار داشت و در يک مدرسهء يهودی تحصيل کرده و سپس
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وارد ادارهء پست شده بود .در رفتار او نوعی صراحت روستائی و خلع سالح کننده وجود داشت
که ذهن زيرک و توانای او را از نظر پنهان می داشت .دو مرد ديگر هم بودند که در دولت
نقشی عمده بازی می کردند .نخستين آنها شاهزاده سعيد حليم بود که شاهزاده ثروتمند
مصری آداب دان و آزادی منشی بود و ،بعنوان ريش سفيد جمع ،بوسيلهء مثلث رهبری به
مقام وزارت اعظم رسيده بود .معاون او جاويد نام داشت که يهودی مودب کوچکی بود از
اهالی سالونيکا با قيافه ای شبيه گنجشکان اما جذاب ،خوش سخن و از لحاظ امور مالی تيز
فکر.
در  ۴۹۴۸يک ژنرال انگليسی به نام «سر هنری ويلسون» که برای ديدار از صحنهء
جنگ های بالکان به منطقه آمده بود ،بمنظور مالقات انور و جمال به قسطنطنيه رفت اما
هيچ يک از اين دو مرد از نظر توانايی های نظامی نظر او را بخود جلب نکردند .ديگر
افسرانی که او با آن ها برخورد داشت نيز همين حس را در او برانگيختند .اما او يک استثناء
را در آن ميان ديد .در روزنامهء تايمز مورخ  ۴۴نوامبر  ۴۹۸۸آمده است که او پس از اين
ديدار گفته بود « :ميان آن ها مردی به نام مصطفی کمال است که سرگرد جوان ستاد است.
هوای او را داشته باشيد .او می تواند بسيار پيش براند» .اما در آنزمان هنوز نشانه ای از اين
پيشر فت وجود نداشت و ،در نتيجه ،می توان گفت که مردانی که کشور را اداره می کردند
تيزبينی ژنرال انگليسی را نداشتند.
کمال در سن سی و دو سالگی (و اندکی جوان تر از انور) هنوز نه در کار نظامی و نه
در حوزهء سياسی پيشرفت چندانی نکرده بود و حوادث ،بی آن که او نقشی در آنها داشته
باشد ،رخ می دادند و می گذشتند .او که جز در ميدان جنگ آدمی ناآرام محسوب می شد ،در
رژيمی که بر بنياد اقتدار شخصی ساخته شده بود سازش با کسانی را که می توانستند
پيشرفت او را تسهيل کرده و يا در برابر آن سد شوند تحقير می کرد و هنوز الزم بود تا
کنترل خود را بيشتر در دست بگيرد .او بدون آن که هنر گردهم آوری مردمان را آموخته
باشد جاه طلبی خود را آشکارا نشان می داد و اصرار داشت تا به همه ثابت بکند که هرچه
می گويد درست است و بقيه در اشتباه اند .در نتيجه ،مصطفی کمال جوان در اطراف خود
حسی از بی اعتمادی و نارضايتی می آفريد که به ضرر اهداف ميهن پرستانهء او تمام شده و
از پيشرفت های او در نظامی گری و سياست جلوگيری می کرد.
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هنگامی که فتحی ،به عنوان دبيرکل حزب ،جانشين طلعت شد ،مصطفی کمال
احساس کرد که دری به روی او باز شده است .او برای مدتی ابه خانهء فتحی نقل مکان کرد
و آن دو دربارهء اين که چه بايد بکنند به بحث های طوالنی نشستند .تضاد آنها با انور در
طی جنگ های اخير به اوج خود رسيده بود و آنها اتهامات خود نسبت به او را چه آشکارا و
چه به صورت انتشار بيانيه های ناشناس مداوماً اظهار می داشتند .آن دو به شدت حس می
کردند که زمان آن رسيده است که حزب را از شر کميته چی ها و ماموران تروريست آن در
بالکان نجات دهند .اما هنگامی که پيشنهاد کردند حقوق اين اشخاص از بودجهء حزب حذف
شود معلوم شد که به نوعی زياده روی دست زده اند .کمال به فتحی هشدار داد که اين نوع
کارها موجب خواهد شد تا کميته چی ها عليه او با دشمنانش همدست شده و به توطئه
بنشينند .به زودی صحت نظر او ثابت شد و مخالفت با دبيرکل حزب رو به تزايد گذاشت.
يک روز ،هنگامی که او و کمال در خانه نشسته بودند طلعت به آنجا آمد ،فتحی را
به اتاق ديگری برد ،و پست سفارت در صوفيه را به او پيشنهاد کرد .فتحی هم پذيرش اين
پست را عاقالنه دانست .اندکی بعد نيز جمال ،مصطفی کمال را احضار کرده و به او پيشنهاد
کرد که او نيز به عنوان وابستهء نظامی در همه کشورهای بالکان به صوفيه ،پايتخت
بلغارستان برود .کمال در ابتدا مقاومت کرد اما عاقبت ،شايد هم از فرط نوميدی و دانستن اين
که گزينش ديگری ندارد ،اين ماموريت را پذيرفت .اين تبعيد نيز ،درست مثل سال ،۴۹۹۱
آشکارا تنبيه کمال و فتحی محسوب می شد.
اما شايد همين تبعيد بود که زندگی او را نجات داد .چرا که همچون زمان نخستين
اختالفش با حزب اکنون نيز کميته چی ها تصميم به ريختن خون او گرفته بودند و اگر او به
اين ماموريت نرفته بود آنها ،به احتمال زياد ،در اين مأموريت جنايتکارانهء خويش موفق می
شدند.
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فصل نهم ـ ماموريت در صوفيه
زندگی در صوفيه برای مصطفی کمال تجربه ای جديد و سازنده بود .اين نخستين
باری بود که او در يک جامعه غربی زندگی می کرد .سفر قبلی اش به پاريس کوتاه بود و
وظايف نظامی فرصت چندان برای او باقی نگذاشته بود .اما اکنون ،برای نخستين بار ،او با
ريزه کاری های زندگی اجتماعی در يک پايتخت اروپايی آشنا می شد .البته اين درست است
که صوفيه از لحاظ اندازه و موقعيت صرفا يک شهر بالکانی محسوب می شد اما در ،9191
و الاقل در نگاه کمال ،رنگ و حالتی غربی داشت .بهر حال فضای اين شهر تشابهات
بسياری با پايتخت های کشورهای اروپای مرکزی داشت.
پادشاه بلغارستان ،فرديناند ،به خاطر جاه طلبی هايش در نزد اروپايی ها با عنوان
روباه معروف بود .او از خاندان سلطنتی «کابورگ» می آمد .تحت نظارت پيشينيان او ،و در
سال های آخر قرن گذشته ،شهر کهن صوفيه با خيابان های باريک پيچ در پيچش که سالها
در اشغال عثمانی ها بود ،به کلی کوبيده شده و بر فراز آن شهری اروپايی با خيابان های
مستقيم و وسيع ساخته شده بود .پارک ها و باغ های پردرختش از سبک رمانتيک الهام
گرفته بودند و پايتخت کوچک آلمان را به ياد می آوردند .ساختمان های زرد رنگ کچ کاری
شده آن اگرچه از لحاظ مقياس روستايی بودند اما حالت اشرافی سبک «روکوکو» را با خود
داشتند .خانم های شهر لباسشان را از وين می خريدند و در اپرای شهر به موسيقی وينی
گوش می دادند.
هنگامی که کمال به صوفيه وارد شد و به عنوان وابسته نظامی کشورش به
«فتحی» پيوست نوعی فضای پس از جنگ بر شهر غلبه داشت .گوئی که در سرگرمی های
گوناگونی همچون ميهمانی ها ،شام های تشريفاتی ،و رقص های هفتگی در کلوپ های
اختصاصی افسران که طی آن ها مردان در لباس های نظامی خوشفرم خود زنان را به سوی
خود جلب می کردند ،جنگ های بالکان بخشوده شده و بدست فراموشی سپرده شده بودند.
بلغاری ها می کوشيدند تا با ترک ها ،يعنی خصم مستقيم خود در آن جنگ ها ،کنار آمده و
دوستی کنند .فتحی با رفتارهای انعطاف پذير و جذابيت ناشی از دقتش در همهء امور به
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عنوان يک نمونه ترک اروپايی شده به زودی در جامعهء بلغاری شخصيتی محبوب به شمار
می آمد.
کمال هميشه در کنار او بود و اغلب آنها را ،به عنوان دو مرد عزب ،با هم به
مجالس دعوت می کردند .وابستهء نظامی جوان با رفتار سربازمآبانه ،قامت باريک ،و سبيل
های مرتبی که ترک های جوان آن را جانشين سبيل های بافته شدهء افسران عثمانی کرده
بودند ،خوش می پوشيد و نيکو رفتار می کرد .اما ،در مقايسه با دوست فرنگی مآبش فتحی،
می شد آشکارا ديد که هنوز راه درازی در پيش دارد .کمال دوست داشت آزادانه بنوشد و
چندان آداب و ترتيبی را رعايت نکند .در عين حال ،حالت محافظه کارانه و انزوا جويانه اش
او را در چشم بلغاری ها «يک ترک اصيل» جلوه می داد .کمال هم ،با وجود آنکه به شدت
ت حت تاثير جهان اجتماعی جديد قرار گرفته بود ،اما هنوز با آن به راحتی کنار نمی آمد و در
نتيجه بسيار محتاطانه عمل می کرد .بلغاريائی را ،که هنگام خدمت در بالکان ياد گرفته بود،
با لهجه ای خشن حرف می زد اما همچنان که در معاشرت با بلغاری ها پيش می رفت اين
لهجه هم بهتر می شد .به هنگام رقص سبکبال و با ضربآهنگ موسيقی آشنا بود .او اين
آشنايی را از ترانه های کودکی اش در روملی بدست آورده بود .در رقص راحت بود و پس از
يکی دو درس به راحتی والس و تانگو هم می رقصيد .اين مهارت موجب شد تا در رقص
های هفتگی باشگاه انحصاری افسران در بين خانم ها موفقيت هايی به دست آورد .خانم ها
عالوه بر ظاهر جذاب او ،در اين مرد اسرارآميز به وجود نوعی غريبگی و امتناع از درگير
شدن در سخنان بی هدف نيز توجه می کردند.
يک شب رفيقی به نام «شکير زومر» ،که از ترک های بلغاريايی بود ،او را به اپرا
برد .اين فرصت اجتماعی چشمگيری بود و درخشش و شکوه فضا و جمعيت تاثيری عميق بر
کمال گذاشت .در فرصت استراحت ميان برنامه او را به فرديناند پادشاه معرفی کردند .شاه
نظرش را پرسيد و او تنها توانست پاسخ دهد که «اعجاب انگيز است» .پس از آن اين دو
دوست جمعی را برای شام به گراندهتل دعوت کردند .در پايان مجلس و وقتی که ميهمان ها
مجلس را ترک کردند ،کمال ميزان عالقه و اشتياق خود به اين نوع زندگی را بر شکير افشا
کرد .از نظر او آنچه در آن شب ديده بود تجلی کامل تمدن غرب محسوب می شد ـ چيزی
که نظيرش در کشور ترک ها يافت شدنی نبود .قسطنطنيه به زحمت دارای يک تئاتر بود چه
رسد به يک اپرا .بنظر کمال کشور او نيز بايد روزی از وجود اين گونه نهادها برخوردار می
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شد (پانزده سال بعد ،هنگام طراحی آنکارای جديد ،ساختن يک اپرای بزرگ مدرن نيز در
طرح گنجانده شد) .و مردم بايد با زيبايی ها و ظرايف زندگی اجتماعی اروپايی آشنا می شدند.
شکير ،که از ماجراهای طوالنی آن شب خسته به نظر می رسيد ،به زحمت توانست مصطفی
کمال را قانع کند که به رختخواب برود.
االبته کمال با آداب جوامع غربی کامالً ناآشنا نبود .هنگامی که در قسطنطنيه
زندگی می کرد بين او و بيوهء يکی از دوستان افسرش ،به نام «عمر لطفو» ،ارتباطی برقرار
شده بود .اين زن که «کرين» نام داشت اصال ايتاليايی بود ،استعدادی در موسيقی داشت ،و
در خانه ای که در «پرا» داشت ميهمانی های شبانه ای می داد که افراد گوناگونی به آن
دعوت می شدند .کمال يکی از حضار دايم اين ميهمانی ها بود .کرين مجدانه او را برای
آنچه فرانسوی ها «دنيای زيبا» می ناميدند آماده می کرد و با کتاب ها و موزيک اروپايی
آشنا می ساخت و کمک می کرد تا او فرانسه اش را بهتر کند .کمال از صوفيه با کرين
مکاتبه داشت و با زبان فرانسهء شکسته بسته و با ديکتهء غلط و گهگاه آميخته به کلمات
ترکی که با حروف التين نوشته می شدند از احواالت خود در صوفيه برای کرين می نوشت:
«آخرين نامه ات را دريافت کردم .اين که هر روز به ياد من هستی مرا بسيار
خوشحال می کند و از اين که خبرهای آنچه را که در پی جنگ های افريقا پيش آمده برايم
می فرستی م تشکرم ...تو می دانی که من هتل بلغاريا را که در ابتدای ورودم به صوفيه برای
سکونت انتخاب کرده بودم ترک کرده ام و اکنون در هتل بسيار راحتی به نام "اسپلنديد
پاالس" که جديدا افتتاح شده به سر می برم .هتل بسيار راحتی است؛ اتاق ها حمام دارند و
خدمتکار .خالصه هر چه را که آدم خواسته باشد در اين هتل وجود دارد و جذابيت هايش
اقامت در آن را با ارزش می کند .اما نه ،نه ،کرين ـ امکان ديدن زنان زيبا در صوفيه وجود
ندارد .علت اقامت من در هتل آن است که نتوانسته ام خانهء مناسبی پيدا کنم .رابطهء ما با
"جودت بيگ" بسيار دوستانه است .هرگز فکر نمی کردم که او را آدمی اين قدر جذاب و
دوستی چنين ارزشمند بيابم .او پريشب من را به خانهء مادام "دنی گی" برد که خانمی
فرانسوی است و مدت درازی است که با جودت آشنايی دارد .در آن خانه آفراد مهمی حضور
داشتند .برخی از وزرا و چند تن از آقايان سرشناس مشغول بازی باکارا بودند .از آنجا که من
اهل بازی نيستم ،پس از انجام تعارفات الزمه و گفتگوهايی کوتاه ،آنجا را ترک کرديم .بگذار
برايت بگويم که من اين خانم پاريسی را چندان زيبا نيافتم .فکر می کنم خودش از جودت
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بيگ خواسته بود تا مرا به خانهء او ببرد .هنگام خداحافظی به من گفت" :فرمانده من! امشب
در خانه من بشما خوش نگذشت؛ اما مطمئن باشيد که در مالقات بعدی خواهم کوشيد به
شما خوش بگذرد" .اما من چندان نسبت به اين موضوع مطمئن نيستم .بعد از آن ،ما به
کافه ای به نام آمريکای نو رفتيم که موسيقی زنده داشت .در آن کافه خانم های خواننده
متعددی از آلمان ،فرانسه و ديگر جاها برنامه اجرا می کردند و در عين حال از کنار غرفه ها
رد می شدند ـ به اين اميد که آقايان آن ها را به داخل غرفه دعوت کنند .جودت بيگ دو
خانم مجارستانی را به غرفهء ما دعوت کرد .يکی از آن ها آلمانی صحبت می کرد اما دومی
که هيکل کوچکی داشت جز زبان مجارستانی نمی دانست .نمی دانم چرا ،اما در آنجا هم به
من خوش نگذشت و حوصله ام سر رفت و باالخره هم ،در حالی که خانم ها هنوز در غرفهء
ما بودند ،کافه را ترک کرديم .وقتی که در هتل به تختخواب رفتم زمانی از نيمه شب گذشته
بود ...هميشه برايم از خبرها بنويس .تو را با تمام دل در آغوش می کشم».
پاسخی که کرين به اين نامه داد موجب شد تا شاگردش چنين بنويسد« :نوشته ای
که آخرين نامه من بيش از حد انتظار تو کم غلط بود ...آنگونه که گويی به قلم شخص
ديگری نوشته شده باشد .من اين نکته کوچک را حمل بر تشويق خود می کنم».
و زمانی بعد ،با کلماتی افشاگرانه تر ،برای کرين نوشت:
«نمی دانی اينکه ،عليرغم داشتن دوستانی در مقامات باال ،هنوز هم مرا به خاطر
داری چقدر خوشحالم می کند .و نيز از اينکه در ميان روابط دايمی که با اين اشخاص بااليی
داری ـ که اگر اجازه بدهی می توانم آن ها را "سبزيجات بزرگ" بنامم ـ لحظاتی را پيدا
می کنی که ذهنت مشغول من شود ،چقدر کيف می کنم ...من هم البته برای خود جاه طلبی
هائی دارم که برخی شان خيلی هم بزرگ هستند .با اين همه اين آرزوها شامل کامجويی
های مادی ،همچون رسيدن به مقامات باال و به دست آوردن ثروت های زياد ،نمی شوند.
من تحقق اين جاه طلبی ها را در موفقيت يک فکر بزرگ می دانم ـ فکری که در عين سود
رساندن به کشورم اين رضايت را نيز به من می دهد که وظيفه ای ارزشمند را به تحقق
رسانده ام .اين اصل تمام زندگی من بوده است .من اين اصل را هنگامی که خيلی جوان
بودم برای خود مقرر کردم و تا روز مرگ آن را از دست فرو نخواهم نهاد».
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مدتی بعد کمال موفق شد خانه ای را که چندان از محل کارش دور نبود پيدا کرده
و آن را با «شکير» شريک شود .وقتی که خانه آماده شد اين دو دوست برای وزير دادگستری
بلغارستان يک ميهمانی بزرگ ترتيب دادند که در آن بهترين مشروب راکی آمده از ترکيه با
خاويار سرو شد و در پی آن نوبت به شامپانی رسيد .خبر ميهمانی موفقيت آميز آن شب و
غذاهای عالی آن به گوش ژنرال «کواتچف» ،که وزير جنگ بود ،رسيد ـ ژنرالی که در جنگ
دوم بالکان عليه کمال جنگيده بود و سپس ،همراه همسر اهل مقدونيهء خود ،در يکی از
ميهمانی هاشان از اين وابستهء نظامی جوان پذيرايی کرده بود .او تمايل خود را به اينکه به
همراه خانواده اش به خانهء کمال دعوت شود ابراز کرد و ،در نتيجه ،ميهمانی ديگری داده
شد و اين امر موجب شد که بين کمال و خانواده کواتچف دوستی نزديکی برقرار شود.
کمال اغلب به خانه آن ها می رفت و در آنجا او و ژنرال به عنوان دو دوست نظامی
درباره خاطرات جنگی خود گفتگو کرده و به بحث های طوالنی درمورد هنر جنگ می
پرداختند .کمال در ابتدا توجه چندانی به دختر ژنرال ،که زنی جذاب و تحصيل کرده به نام
«ديميترينا» بود و اندامی باريک و موهای سياه فری داشت نکرده بود .اما رفته رفته نسبت به
حضور او آگاه شده و با او بصورتی مؤدبانه و همراه با خجالت به گفتگو پرداخت و هر گاه که
در ميهمانی ها با او برخورد می کرد از او می خواست تا در رقص همراهی اش کند.
بزودی کمال را به همه جا دعوت می کردند و عاقبت معروفترين ميزبان صوفيه ،که
«سلطانه راشا پطروف» نام داشت و همسر يک ژنرال بود ،او را به ميهمانی خود دعوت کرد.
کمال ،به اين مناسبت نامه ای به قسطنطنيه نوشته و خواسته بود که يک لباس نظامی
متعلق به ارتش «جانی ساری» را از موزه برايش بفرستند و يک عمامه و شمشيری جواهر
آنشان را نيز همراهش کنند .او با پوشيدن اين لباس در يک مجلس بالماسکه نظر همه را به
خود جلب کرد و موجب شد که پس از آشکار شدن چهرهء ميهمان ها پادشاه او را احضار
کرده و پس از تبريک گفتن يک جعبه سيگار نقره ای به او هديه کند .سال ها بعد وقتی که
فرديناند پادشاه مجارستان در تبعيد به سر می برد کمال به عنوان نشانهء احترامی که به اين
دولتمرد می گذاشت ،يک جعبهء سيگار طال برای او فرستاد.
باری ،در چشم جمال همه چيز زندگی در صوفيه نيکو می نمود ،بی آنکه کل آن به
ميهمانی رفتن و خوشگذرانی صرف شود .کمال وظايف خود را بسيار جدی می گرفت .و اين
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وظايف ،هم از نظر او و هم از ديد فتحی ،طبيعتی به يک سان سياسی و نظامی داشتند.
کمال تصميم گرفت که بلغارستان را به خوبی بشناسد و به خصوص با اقليت پر نفوذ ترک
آن رابطه برقرار کند .او ،با شکير ،به محله های ترک نشين سر می زد و مشاهده سطح
باالی زندگی هم ميهنانش در اين سرزمين بيگانه به شدت او را تحت تاثير قرار داده بود.
ترک ها در بلغارستان با آزادی به کار تجارت مشغول بوده و در کار خود موفق می بودند .از
اين نظر اوضاع شبيه ترکيه بود ،چرا که در اينجا هم تنها خارجی ها می توانستند دست به
فعاليت های تجاری موفق بزنند .آن ها در مناطق مختلف و بخصوص در منطقهء «پله ون»
کار و صنايع خود را داشته و برخی از آن ها به ثروت های بزرگی دست يافته بودند .زنانشان
در مقايسه با زنان خانه پدری آزادتر بوده و بسياری از آن ها حجاب را به کلی کنار گذاشته
بودند .در محله های آنها همه جا مدارسی به چشم می خوردند که هنوز در سرزمين اصلی
ترک ها وجود خارجی نداشتند .کمال ،رفته رفته ،کمال در ذهن خود تصوير مشخصی می
ساخت از آن نحوهء زندگی که مردمان ترک خانهء پدری اش می توانستند و الزم بود که
بدان دست يابند.
در همين گشت و گذارها بود که او با زندگی جا افتادهءدهقانان نيز آشنا شد .روزی
در صوفيه در کافه ای واقع در محل رفت و آمد مردم طبقهء باال نشسته و به موزيکی که
ارکستر زنده می نواخت گوش می کرد .در اين حال يک بلغاری که لباس دهقانان را بر تن
داشت وارد شده و سر ميز کنار او نشست .چندين بار پيشخدمت را صدا کرد .پيشخدمت در
ابتدا به کلی او را ناديده می گرفت و عاقبت هم حاضر نشد از او دستور بگيرد .آنگاه صاحب
کافه از او خواست که آنجا را ترک کند .اما دهقان مزبور از رفتن خودداری کرده و گفت« :تو
جرات نداری مرا از اين جا بيرون کنی .بلغارستان را کار و زحمت من سرپا نگاهداشته است و
تفنگ من است که از آن دفاع می کند» .وقتی که پليس را خبر کردند او طرف مرد دهقان را
گرفت و کافه داران مجبور شدند برای دهقان چای و شيرينی بياورند و کامالً معلوم بود که
مرد دهقان قادر به پرداخت پول آن هست .کمال با يادآوری اين خاطره بعدها گفته است:
« من می خواهم که دهقانان ترک هم همين گونه باشند .تا زمانی که دهقانان صاحب
کشورشان نباشند هيچ پيشرفتی در اين کشور ممکن نخواهد بود» .اين امر نطفهء شعار آيندهء
پيروان راه کمال شد« :دهقان ارباب اين کشور است».
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در همان اوقات کمال تجربهء دست اولی از نوع کار يک نظام پارلمانی به دست
آورد .شکير خود نمايندهء پارلمان بود و يکی از اعضای هفده نفری گروهی محسوب می شد
که تاثيری فوق العاده بر مذاکرات پيچيده ی مجلس چند حزبی کشور داشتند .آنها در مجلس
تعادلی ايجاد کرده بودند و گاه می توانستند قوانين جديدی را به تصويب رسانند .کمال شب
های متعدد در قسمت تماشاچيان مجلس نشسته و برای استفاده به سود آيندهء خود مذاکرات
را تعقيب می کرد و به تفصيل تاکتيک های سياسی به کار رفته در يک فضای پارلمانی را
مطالعه می نمود و در اين کار همان دقتی را بکار می برد که در مورد تاکتيک های نظامی
ميدان جنگ اعمال می کرد .در عين حال هدف مستقيم و بالفاصله تری را نيز در ذهن
داشت چرا که به نظرش می رسيد که می توان از طريق اقليت ترک اين کشور ماشين
سياسی بلغارستان را تحت تاثير قرار داد و از آن به سود کشور خود استفاده کرد.
برای اين کار الزم بود که در مرحلهء نخست ترک های ساکن بلغارستان نسبت به
روحيهء ملی خود آگاهی يابند .به اين منظور او از طريق سفارتخانه خودشان به کنترل دو
روزنامهء ترک زبان پرداخت و کوشيد که خبرها و مقاالت آنها را در جهت مطلوب خود
هدايت کند .همچنين ،با فرستادن کارگزارانی می کوشيد تا روحانيون و اعضای مؤثر اقليت
ترک را با افکار خود آشنا سازد .در عين حال از محل بودجه های محرمانه بين آن ها پول
تقسيم می کرد .در جريان اين فعاليت ها متوجه آدميان مرتجعی شد که بسيار ناراحت بودند
از اينکه او و فتحی در خيابان های صوفيه به جای فينه از کاله استفاده می کنند .بنظر آنها
چنين رفتاری از جانب يک مقام ترک به شدت تکاندهنده محسوب می شد .اين امر به کمال
فرصت داد تا به بحث ها و سخنرانی های آتشينی در مورد يک موضوع بی مقدار بپردازد و
فوايد استفاده از دو نوع کاله به جای يک نوع را برای ديگران شرح دهد.
در عين حال عنصر ديگری نيز در اين اقليت وجود داشت که می شد آن را در
راستای منافع کشور خود مورد استفاده قرار داد .اين عنصر عبارت بود از گروهی از اهالی
مقدونيه که پس از جنگ دوم بالکان به اين جا آمده و اقامت کرده بودند .آنها دارای کميته
ای بودند که کمال روابط نزديکی را با آن برقرار کرده و به آن کمک های مالی مختلفی داد.
خانم کواتچف ،همسر وزير جنگ ،که خود اهل مقدونيه بود در اين راه به او ياری می رساند
و ارتباط دم افزای کمال با دختر جوان آن ها هم رفته رفته در زبان مردم به نوعی عمل
سياسی شهرت يافت.
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اما ،در واقع ،طعم رمانتيک اين رابطه بيش از اين ها بود .کمال هرگز تا اين حد با
دختر جوانی از خانواده ای متشخص و دارای تربيت اروپايی نزديک نشده بود .و همين امر
بتدريح توجه او نسبت به ديميترينا را هر چه بيشتر می کرد .اين رابطه در يک مجلس
بالماسکه که در قسمت اعظم آن به رقص دو نفری آنها گذشت به اوج خود رسيد .در ابتدا آن
ها درباره موسيقی ـ که ديميترينا سخت بشيفتهء آن بود ـ گفتگو کردند اما بزودی حرف به
سياست کشيد و کمال هم با زبانی آتشين به افشای نقشه های خود دربارهء غربی کردن
کشورش و بخصوص آزاد سازی زنان آن جامعه پرداخت .گفت که زنان بايد حجاب را کنار
گذاشته و آزاد باشند که برقصند و با مردان معاشرت کنند ،درست همانگونه که زن های
اطراف آن ها در آن مجلس بالماسکه عمل می کردند .آن ها بايد از قيود بندگی خاصی که
ازدواج اسالمی موجب آن بود آزاد شوند .ديمتيرينا حس می کرد سيل غيرقابل مقاومت
سخنان کمال او را با خود می برد.
کمال ديميترينا را همسر مطلوب اروپايی خويش می ديد اما برای ازدواج ناگزير بود
با پد ر او گفتگو کند .و همين جا بود که نگرانی از مخالفت پدر ديميترينا ذهن او را به خود
مشغول می داشت .آيا ژنرال که مسيحی بود اجازهء ازدواج دخترش با يک مسلمان را می
داد؟ او اين نگرانی را با فتحی ،که خود مجذوب يک دختر بلغاريايی ديگر ،که فرزند ژنرال
«راشا پطروف» ب ود شده بود در ميان گذاشت .نتيجهء کوشش فتحی نوميدکننده بود .ژنرال
پطروف بالفاصله گفته بود« :من ترجيح می دهم که سرم را ببرند تا اين که دخترم همسر
يک ترک بشود» .ژنرال کوباتچف نيز همين نظر را داشت و مودبانه دعوت خانواده اش را
برای شرکت در يک مجلس رقص در سفارت ترکيه رد کرد .به اين ترتيب کمال و ديميترينا
ديگر همديگر را نديدند.
البته ديميترنيا کمال را فراموش نکرد و ارتباط کمال با خانوادهء او برقرار ماند .چهار
سال بعد ،در اواخر جنگ ،قرار شد که او همراه با پدرش به قسطنطنيه برود و اميدوار هم بود
که در اين سفر کمال را ببيند .اما شکست پايانی جنگ از انجام اين سفر جلوگيری کرد .او
چندی بعد با يک وکيل بلغاری ازدواج کرد و اکنون هم ـ بهنگام نگارش اين کتاب ـ هنوز در
صوفيه زندگی می کند و همسر خود را نيز چندی پيش از دست داده است.
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همچنان که سال  9190به پايان خود می رسيد انور و مثلث رهبری دست به
انجام اصالحاتی سريع و سازنده زدند .جنگ های بالکان عاقبت ترک ها را نسبت به هويت
ملی خود آگاه کرده بود و آن ها اکنون دولتی داشتند که ـ هرچند با روش هايی خودمختارانه
ـ اين هويت را به نوعی وحدت ملی ترجمه می کرد.
اصالحات در اغلب بخش های دولت به سرعت انجام می شد اما سرعت آن در
درون نيروهای مسلح بيش از بقيهء نهادها بود .انور توجه خود را معطوف سازماندهی نوين و
ريشه ای ارتش کرده بود و جمال نيز همين امر را در نيروی دريايی تعقيب می کرد .انور با
حرارت بسيار و قابليت تمام موفق شده بود تا افسران قديمی را به وسعت تمام از ارتش خارج
کند و افسران جديد را به جای آن ها بنشاند.
او اکنون شهرت جديدی نيز به هم زده بود .ديگر او را تنها بعنوان يک جنگجوی
جوان شجاع نمی ديدند ،بلکه او سازمانده خوش فکر و اليقی نيز به شمار می آمد .او حتی
تحسين کمال را برانگيخته بود آنگونه که طی نامه ای از صوفيه موفقيت های انور را در
شغل وزارت جنگ به او تبريک گفت .همچنين در نامه ای به «توفيق روستو» از انور به
نيکی ياد کرد اما نسبت به بی لياقتی رييس ستاد عمومی انور انتقاداتی وارد ساخته و آمادگی
خود را برای احراز اين شغل به سرپرستی رقيب خود اعالم داشت .اما اين شغلی بود که به
نظر نمی رسيد به دست آوردنی باشد.
البته در برابر احيای ارتش ترک هزينه ای نيز بايد پرداخت می شد که عبارت بود از
کنترل روبه افزايش آن به وسيلهء آلمان ها .در آنزمان اصالحات نظامی تحت راهنمايی و
نظر ميسيون نظامی آلمانی به سرپرستی «ژنرال ليمن فون ساندرز» اداره می شد که
فرماندهی با هوش و قابل اتکا بود .اين ميسيون در مورد سربازان ترک دارای اختيارات
اجرايی گسترده ای بود و تعداد افسران آلمانی در سراسر ستاد ارتش نيز رو به افزايش داشت.
همين امر در مورد واحدهای مختلف نظامی صدق می کرد و به خصوص در  ۴۹۴۷رشد تعداد
اين افسران سرعت فراوانی به خود گرفت .متأسفانه رو به ازدياد نهادن آنچه که «کمک
آلمان ها» خوانده شده و تحت نظارت انور انجام می گرفت برای امپراتوری عثمانی نتايج
فاجعه آميزی به همراه داشت.
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اکنون حدوث جنگی ديگر حتمی به نظر می رسيد .در  ۲۸جون  ۴۹۴۷وليعهد
اتريش ،دوک اعظم فرانتس فرديناند ،به دست يک دانشجوی جوان در «ساريو» به قتل
رسيد .گفته می شد که اين جوان به وسيله يک سازمان تروريستی صربستانی تعليم ديده و
مسلح شده است .يک ماه بعد اتريش به صربستان اعالم جنگ کرد .قيصر هم از آنان
پشتيبانی نمود و به اين ترتيب جهان جهانی اول آغاز شد .دو روز قبل از آن و فقط با اطالع
چهار تن از اعضای کابينه ترک قرارداد اتحادی مخفيانه عليه روس ها بين ترک ها و آلمان
ها امضا شده بود .تاريخ اين امضا دوم ماه اوت بود.
طلعت به اين دليل به سوی عقد اين قرار داد متمايل شده بود که از منزوی شدن
ترک ها هراس داشت و فکر می کرد که ترکيه بايد از پشتيبانی قدرت های بزرگ برخوردار
باشد .او در کوشش های قبلی خود برای جلب تضمين های مثبت از جانب بريتانيا و فرانسه
عليه روس ها ،که دشمن تاريخی ترک ها بودند ،نااميد شده بود .اما از آنجا که می دانست،
عليرغم اصالحات انور ،ارتش ترک همچنان برای بازسازی و نيرومند شدن محتاج زمان است
نظرش اين بود که در حد ممکن بی طرفی تترک ها حفظ شود .به اين ترتيب هنوز قطعی
نبود که ترک ها نيز وارد جنگ شوند.
در صوفيه کمال به شدت مخالف ورود ترکيه به جنگ ،آن هم در کنار آلمان ،بود.
چرا که اگر آلمان در اين جنگ پيروز می شد ترکيه را جزو اقمار خود در می آورد و اگر
شکست می خورد ترکيه هم همه چيز را از دست می داد .کمال نه از آلمان ها بدش می آمد
و نه نسبت به آن ها بی اعتماد بود اما کالً در مورد امکان پيروزی آن ها شک داشت .ديدار
از پاريس او را قانع کرده بود که وضعيت نظامی منطقه امکانات پيش بينی نشده ای را با خود
دارد .اگرچه واقعيت داشت که ارتش آلمان به سرعت به سوی پاريس پيش می رفت اما
سربازی که در درون ذهن کمال زندگی می کرد در نامه ای به دوستش صالح می نوشت که
«تحت تاثير عوامل گوناگون ارتش آلمان بايد به صورت زيکزاک پيشروی کند و اين واقعيت
می تواند برای آن زيانبار باشد .ما بدون تعيين هدف های خود دست به بسيج نيرو زده ايم و
نگاهداشتن ارتشی بزرگ به حالت آماده باش برای مدتی طوالنی برای ما نتايح درستی به بار
نخواهد آورد .و دست آوردهای اين جنگ برای ما و متحدان مان چندان روشن نخواهد بود».
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از سوی ديگر او چنين می ديد که اگر جنگ گسترش پيدا کند ترکيه نمی تواند
برای هميشه بی طرف باقی بماند .و اعتقاد داشت که در اين صورت کشورش بايد عليه آلمان
وارد اين جنگ شود نه بعنوان متحد آن .او ،در شانزده جوالی  ،۴۹۴۷در يک گزارش رسمی
به انور ،وزير جنگ عثمانی ،مشاهدات خود در صوفيه را شرح داده است و اين گزارش هم
اکنون در آرشيو رياست جمهوری در آنکارا موجود است .کمال گزارش کرده است که بلغارها
بسوی اتريشی ها تمايل يافته اند با اين اميد که به کمک اتريش به رويای خود برای ايجاد
بلغارستان بزرگ تحقق بخشند .اما اين امر آنها را کفايت نخواهد کرد و بلغارها ،در پی آن،
خواستار گسترش قلمروی خود به سوی شرق شده و اين کار را به هزينهء عثمانی انجام
خواهند داد و ،در نتيجه ،بی عمل ماندن برای عثمانی کار خطرناکی است و بلغارها بدون
شک از طرق مختلفی خواهند کوشيد که بر ترک ها غلبه يابند .بهر حال ،اکنون که عثمانی
با هيچ يک از گروه های مغرب زمين اتحادی ندارد سياستش بايد آن باشد که سری به زير
داشت ه و ظاهر رفيقانهء خود نسبت به بلغارستان را حفظ نمايد .اما اگر جنگی که مطابق پيش
بينی کمال در خواهد گرفت عثمانی را نيز در بر گيرد آنگاه «بهترين کار ما آن است که بهانه
ای پيدا کرده و ما با پيشدستی به بلغارستان حمله کنيم» .چنين سياستی حتی ممکن است
منافع عثمانی در يونان را نيز افزايش دهد.
در همين حال او مرتبا با دوستان خود در قسطنطنيه ارتباط داشت و نظرياتی را
برای آن ها می نوشت که از وجود درک پيش بينندهء او در مورد واقعيت های بين المللی
خبر می دادند .او حتی پيش بينی می کرد که دير يا زود امريکا نيز در اين جنگ درگير شود و
به اين ترتيب جنگ اول جهانی آغاز گردد .آشکار بود که در آنزمان به نفع عثمانی بود که
بيطرف باقی مانده و در همان حال بسرعت بر قدرت نظامی خود افزوده و ،با ايجاد تعادلی در
بين نيروها ،مترصد لحظهء تصميم گرفتن دربارهء دخالت کردن يا نکردن باشد و بتواند
تصميم بگيرد که بايد به کدام طرف جنگ بپيوندد .در اين مورد نيازی به عجله نبود .کمال
قانع شده بود که جنگی طوالنی در پيش است.
انور اما اعتقاد داشت که اين جنگ کوتاه خواهد بود و اگر عثمانی بخواهد دستاوردی
از آن داشته باشد بايد هر چه زودتر داخل جنگ شود .دو حادثه هم کفهء ترازو را به سوی
فکر او سنگين کرد .نخستين آن امتناع نيروی دريايی انگلستان بود از تحويل دو کشتی
جنگی که کارخانهء «آرمسترانگ ويت ورث» آن را برای دولت عثمانی ساخته بود .در آن
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زمانزنان عثمانی جواهرات و ديگر اشيای قيمتی خود را در يک نمايش عمومی برای انجام
اين خريد اهدا کرده بودند و ،در نتيجه ،قيمت آن نيز پرداخت شده و کشتی ها آماده تحويل
بودند .اگرچه ماده ای در قرار داد خريد اين کشتی ها منظور شده بود که بر اساس آن در
صورت وقوع جنگ قرار داد ملغی می شد اما اين عمل حتی در چشم طرفداران نيروهای
متحد برای انگلستان سرشکستگی داشت.
حادثهء ديگر ظهور ناگهانی و غير مترقبهء دو کشتی آلمانی ،موسوم به «گوبن» و
«برسال» ،در «بسفر» بود که بر اساس موافقت انور توانسته بودند کشتی های جنگی انگليس
را از مديترانه بيرون کنند .اين دو کشتی به وسيلهء دولت عثمانی خريداری شده و نام های
آن ها به «ياوز» و «ميديلی» تغيير يافته بود اما افسران و کارکنان آلمانی آن ها با گذاشتن
کاله های ترکی به کار خود ادامه داده و مورد استقبال عموم هم قرار گرفته بودند.
بدينسان تنها وقوع يک درگيری با روس ها الزم بود تا ورود ترکيه به جنگ را
قطعی کند و ،عليرغم مخالفت اکثريت اعضای کابينه ،اجرای چنين کاری برای انور آسان
بود .به همين دليل اين دو کشتی مرتباً «برای انجام مانور» و در حقيقت بقصد تحريک روس
ها به داخل دريای سياه فرستاده می شدند .در انتهای اکتبر کشتی «گوبن» همراه با کشتی
قديمی «حميديه» و چند ناو ديگر به طرف شمال رفته و بدون هيچ گونه اخطار يا بهانه ای
بنادر «اودسا»« ،سباستوپل» و «نووو روسيسک» را بمباران کردند .دريادار آلمانی در جيب
خود دستور مخفيانه ای از انور داشت که متن آن را می توان در کتاب «هالل طالع» نوشته
«ارنست ياخ» آمده است« :نيروی دريايی ترک بايد از طريق اعمال زور بر دريای سياه تسلط
يابد .کشتی های روسيه را جستجو کرده و هر کجا آنها را يافتيد بدون اعالم جنگ بسويشان
آتش بگشاييد » .در پی جنگی که در گرفت چند کشتی روسی غرق شدند .اين کار دست
زدن به نوعی اعالم جنگ بود.
البته انور چنين وانمود کرد که از اين حمله خبر نداشته است و طلعت نيز فقط
زمانی از آن مطلع شد که حادثه اتفاق افتاده بود .او با شنيدن خبر گفت« :کاش مرده بودم و
مرگ کشورمان را نمی ديدم» .با اين همه او توانست مقام خود را حفظ کند .جمال هنگامی
که در کافه «سرکـِل دوريان» مشغول ورق بازی بود خبر را دريافت داشت .او حيرت زيادی
از خود نشان داد .رنگش پريد و به سرش دخترش قسم خورد که چيزی در اين مورد نمی
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داند .او نيز در سمت خود باقی ماند .البته جمال بعدها گفته است که ورود پيشدستانهء
کشورش به جنگ بهتر از آن بوده است که با حقارت به زير يوغ روس ها بروند.سعيد حليم،
وزير اعظم ،استعفای خود را تقديم سلطان کرد اما سلطان او را در آغوشکشيده و تقاضا کرد
که وزير اعظم او را از تنها منبع راحتی خيال خويش محروم نکرده و سرنوشتش را به دست
مردانی نااليق نسپارد .شاهزاده حليم نيز اين امر را پذيرفت .از ميان اعضاء کابينه تنها جاويد،
همراه با سه وزير کم اهميت تر ،استعفا دادند .جاويد به هنگام استعفا گفت که« :حتی اگر
برنده شويم هم کارمان سامان نخواهد داشت».
و بدينسان آخرين مرحلهء حضيض و سقوط امپراتوری عثمانی آغاز شد.
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فصل دهم ـ جنگ جهانی اول
اگرچه مصطفی کمال با جنگ مخالفت کرده بود اما اکنون که اين امر اتفاق افتاده
بود ،با حرارت تمام و روحيه ای ميهن دوستانه ،به آن می پيوست .همچنين ،اگرچه در نظر او
آلمان ها دشمن طبيعی کشورش محسوب می شدند ،اکنون که آنها متحد نظامی کشورش
محسوب می شدند او نيز آماده می شد که ،تا جايی که صبرش اجازه دهد ،با آنها مدارا کند.
در صوفيه ،وظيفهء نخست او آن بود که بر بلغارها برای ورود به جنگ فشار وارد کند .او،
بدين منظور ،و به عنوان همکار فتحی ،از همه ی امکاناتش استفاده می کرد .در عين حال،
آنها با سيلی از تبليغات روس ها روياروی بودند.
بر اساس آنچه که «مادام پتروف» بعدها به ياد می آورد ،مصطفی کمال در يکی از
ميهمانی های عصرانهء او «تحت تاثير شراب ،پر حرف و دست و دل باز شده و تمام سرزمين
هايی را که بلغارستان در جنگ دوم بالکان از دست داده بود براحتی به ژنرال پتروف بخشيد.
او گفت که بلغارستان بايد صاحب "آندريانوپل" شود؛ بايد به جبهه "چاتالجا" برگردد و در
آنجا مستقر شود و همهء زمين های پشت قسطنطنيه بايد از آن بلغارستان باشد .تخيل او از
اين همه پيشتر رفت و ،همچون پيامبران ،به يک ترکيهء آسيايی اشاره کرد که پايتخت آن
در آناتوليا قرار داشته و در جانب مغرب خود با بلغارستان در اتحادی جاودانه به سر می برد ،از
اين طريق جزيی از اروپا می شد و در دفاع مشترک از قسطنطنيهء آزاد در برابر روس ها
همکاری می کرد .حتی به نظر می رسيد که او آماده است تا خود شهر را هم به ژنرال تقديم
کند .اسپس يک وابستهء نظامی ترک که تازه از راه رسيده بود با اشاره به فتحی که نشسته
بر سر ميز مشغول گفتن تعارفات مختلفی به مادموزل پترف بود اعالم خطر کرد .فتحی در
برابر بذل وبخشش وابستهء نظامی خود به شدت به خنده افتاد و خطاب به ژنرال گفت:
"خب ،حاال شما در مقابل چه چيزی به ما می دهيد؟"»
وظيفهء ديگر کمال گرفتن اسلحه و مايحتاج نظامی از بلغارها برای ارتش ترکيه بود.
او توانست در مورد مبادله مقدار زيادی گندم و پول نقد با اسلحه از بلغارها قول بگيرد و
سپس «شکير زومره» را برای دادن ترتيب اين کار به قسطنطنيه فرستاد .شکير در آن جا به
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مالقات «طلعت» ،که اکنون وزير دارايی شده بود ،رفت .اما طلعت او را به سراغ «جاويد»
فرستاد که اگرچه از شغلش استعفا داده بود اما در پشت صحنه در مورد سياست های مالی
کشور نظرات موثری را ارائه می کرد .جاويد از توصيه برای پرداخت پول خودداری کرد و
گفت که برای اين کار پولی وجود ندارد .و اضافه کرد که« :به نظر می رسد شماها خيال می
کنيد اين جنگ سال ها به طول خواهد انجاميد».
کمال ،مشتاق شنيدن خبرهای دست اول ،در ايستگاه قطار صوفيه به استقبال شکير
رفت و وقتی شکير از امتناع جاويد خبرداد بشدت عصبانی شده و با سخنان پيشگويانه ای
گفت «مردی اين چنين اليق چوبه دار است!» .جالب است بدانيم که در  ،۴۹۲۹در پی
محاکمات متهمان به خيانت به کشور ،جاويد در آنکارا به دار آويخته شد.
همچنان که جنگ ادامه می يافت صبر کمال نيز رو به انتها نهاده بود .او اکنون
سرهنگ دوم بود و حق داشت فرماندهی يک هنگ را بر عهده داشته باشد .بر اين اساس،
طی نامه ای به انور ،تقاضای پستی در خور درجه اش کرد ،اما انور در پاسخ نوشت« :البته
هميشه برای شما در ارتش پستی وجود دارد .اما از آنجا که نگاهداشتن شما در صوفيه به
عنوان وابستهء نظامی اهميت خاصی دارد ما شما را در همانجا نگاه می داريم» .در مقابل اين
تصميم کمال پاسخ داد که اکنون وظيفهء مقدس تر رفتن به جبهه جنگ در برابر او قرار دارد
و اضافه کرد که «اگرشما مرا شايسته داشتن درجه باالتری نمی دانيد اين مطلب را به وضوح
به من بگوييد» .انور به اين نامه پاسخ نداد.
آنگاه ،ماموری آمده از قسطنطنيه ،از نقشهء جديد انور خبر داد که بر اساس آن قرار
شده بود سه گردان نظامی از طريق ايران به هندوستان اعزام شده و در آنجا مسلمانان را به
شورش عليه انگليس ها تشويق کنند .و اکنون می خواستند بدانند که آيا می پذيرد فرماندهی
اين نيرو را بر عهده بگيرد؟ اين خبر کمال را بشدت متوحش ساخت .او می ديد که اين يکی
از خيال پردازی های دور و دراز انور است و نشان می دهد که ذهن او در سرآغاز جنگ
چگونه کار می کند .کمال در برابر اين پرسش برخوردی طنزآميز داشت و پاسخ داد که من
برای چنين عملياتی «قهرمانی که شما می خواهيد نيستم» .همچنين اضافه کرد که برای
اين گونه عمليات نيازی به اعزام سه گردان نيست و تنها کافی است يک افسر را اعزام
داشت تا در سر راه خود به هندوستان سربازانش را گردآوری کند .البته خودش می دانست که
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چنين کاری ممکن نيست و عدها هم به خشکی گفته است« :اگر چنين کاری ممکن بود من
منتظر دستور نمی ماندم و خودم اقدام می کردم و سربازانم را هم پيدا می کردم در آن
صورت می توانستم هندوستان را فتح کرده و امپراتور آن شوم!» بهر حال حرف اصلی او آن
بود که قصد دارد در جبهه ای در کشور خودش بجنگد.

نخستين ماه های جنگ برای ترکيه فاجعه آميز بود .اگر رهبران آن عاقل بودند آن
چند ماه قبل از شروع جنگ را به يک استراتژی دفاعی اختصاص داده و به باال بردن قدرت
نظامی کشور پرداخته ،تعليمات نيروها را به پايان رسانده ،و از آن ها با روشن بينی استفاده
می کردند .يعنی ،همراه با آماده شدن ،صبورانه به تماشای آنچه می گذشت نشسته و زمانی
تصميم می گرفتند که بدانند تهديد نيروهای متحد از کدام سو خواهد آمد.
اما انور به هيچ کدام از اين مطالب نمی انديشيد .او دوستدار ماجراجويی های بزرگ
و رومانتيک بود و خود را در نقش اسکندر کبير اسالمی می ديد که ،به سودای برپا داشتن
امپراتوری نوين ترکيه در آسيا ،عليه بريتانيا مبارزه می کرد .البته اين رؤيا کامال با نقشه های
آلمان برای فتح جهان نيز تطابق داشت.
انور ،برای تحقق اين رويا ،فرمان انجام دو حملهء بالفاصله را صادر کرد؛ يکی به
سوی شمال و عليه روس ها و ديگری به جانب جنوب عليه مصری ها .حملهء نخست ،که به
منظور محاصرهء نيروهای روسيه در قفقاز انجام شده و عليرغم توصيه های فرمانده هيئت
مشاوران آلمانی ،ژنرال ليمن فون ساندرز ،انجام می شد به فاجعه ای کامل انجاميد و ،در
شرايط سخت زمستانی ،بخش کاملی از ارتش عثمانی کالً نابود شد؛ يعنی همان نيرويی که
می توانست برای دفاع از شرق کشور ذخيره شده باشد.
کمال تنها پس از آن که انور عازم انجام تصميم فاجعه آميز خود شد به منصب
فرماندهی رسيد .در واقع او تصميم گرفته بود که ،عليرغم دستورات رسيده ،صوفيه را ترک
کند و حتی به اين فکر افتاده بود که به عنوان يک سرباز عادی در ارتش ثبت نام نمايد .اما
درست زمانی که آمادهء حرکت شده بود تلگرامی از معاون انور در وزارت جنگ به دستش
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رسيد که او را به عنوان فرمانده ديويزيون نوزدهم ارتش عثمانی منصوب کرده و از او
خواسته بود تا بالفاصله خود را به قسطنطنيه برساند.
هنگامی که کمال خود را به سرفرماندهی ارتش معرفی کرد او را به ديدن انور بردند
که به تازگی از سرزمين های شرقی بازگشته و الغر و رنگ پريده می نمود.
کمال به او گفت«:شما کمی خسته به نظر می رسيد».
«نه چندان».
«چه اتفاقی افتاده است؟»
«ما شکست خورده ايم ،همين».
«اوضاع عمومی چطور است؟»
انور پاسخ داد« :خيلی خوب!»
کمال که نمی خواست بيش از اين او را در تنگنا بگذارد مسئلهء سمت جديدش را
مطرح کرد و گفت « :من بايد از شما تشکر کنم که مرا به فرماندهی ديويزيونی که شماره ۴۹
را بر خود دارد منصوب کرده ايد .اما اين ديويزيون کجاست؟ و در کدام بخش ارتش قرار
دارد؟»
انور پاسخ مبهمی داد« :بله بله ،شايد بتوانيد اطالعات دقيق تر را از ستاد عمومی
دريافت کنيد».
آنگاه کمال از ادارات مختلف ستاد عمومی ديدن کرده و در مورد ديويزيون خود
پرس و جو کرد .اما پاسخی وجود نداشت .عاقبت کسی به او توصيه کرد که سری به دفتر
ژنرال ليمان فون ساندرز بزند که اداراتش در وزارت جنگ قرار داشتند .کمال را به دفتر
رييس ستاد راهنمايی کردند و او گفت« :در تشکيالت ما چنين ديويژيونی وجود ندارد اما
کامالً محتمل است که لشگر سوم ،که در گالی پولی مستقر است ،مشغول برنامه ريزی برای
ايجاد واحدی باشد که شما از آن سخن می گوييد .اگر شما زحمت رفتن به آنجا را بر خود
هموار کنيد مطمئنا اطالعات الزم را به دست خواهيد آورد».
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کمال ،پيش از آن که وزرات جنگ را ترک کند از ژنرال فون ساندرز هم ديدار کرد.
آنها قبالً همديگر را نديده بودند اما احساسات ضد آلمانی کمال که بی پروا بيان می شد
موجب آن شده بود که همديگر را بشناسند .ژنرال آلمانی کمال را با احترامی دوستانه پذيرفت
و پرسيد که کی از صوفيه برگشته است و نيز پرسيد که «آيا بلغارها قصد ندارند برای ورود به
جنگ تصميم بگيرند؟ »
کمال پاسخ داد که به نظر او آن ها هنوز دست به چنين کاری نخواهند زد چرا که
من تظر حدوث يکی دو امر ديگر هستند .يکی پيروزی چشم گير آلمان ها و يا کشيده شدن
جنگ به سرزمين خودشان.
اين سخن موجب شد که در فون ساندرز واکنشی عصبی بوجود آيد و او با ناراحتی
گفت« :پس بلغارها به پيروزی ارتش آلمان باور ندارند؟»
کمال هم با آرامش پاسخ دارد «نه!»
آنگاه فون ساندرز با حالتی پر سوءظن پرسيد «و نظر خود شما چيست؟»
کمال مردد بود اکه در مقام فرمانده ديويزيونی که هنوز وجود خارجی ندارد چگونه
می تواند در اين مورد عقيده ای ابراز کند .از سويی ديگر مدت ها بود که او نظرات خود را به
روی کاغذ آورده بود و اکنون به سختی می توانست آن ها را پس گيرد .بعالوه ،عليرغم آنچه
که به طور علنی بيان داشته بود ،نمی توانست در دل خود با سياست مآل انديشانهء بلغارها
همدلی نداشته باشد .پس تصميم گرفت که نظرش را به صراحت بيان کند و به اختصار
گفت« :من فکر می کنم حق با بلغارها باشد».
ليمن فون ساندرز بی هيچ سخنی از جا برخاست و کمال اجازه مرخصی گرفت .او از
آنجا رهسپار گالی پولی شد ـ جائی که بنظر می رسيد ديويزيون تحت فرماندهی او در آنجا
روند شکل گيری خود را طی می کند.
در آن حال انور همچنا ن ،عليرغم توصيه های فون ساندرز ،دست به کار حمله پر
سر و صدای دوم خود شده بود .اين حمله بايد به صورت تصرف سريع ترعه سوئز به منظور
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بيرون راندن انگليس ها از مصر صورت می گرفت .حرکت قوای ترک ،به رهبری سرگرد
آلمانی «فون کرس» در صحرا تا رسيدن به ترعه هفت روز طول کشيد .در آنجا سربازان
شبانه حرکت کرده و انگليس ها را غافلگير کردند .چند تن از سربازان موفق شدند که خود را
به آن سوی ترعه برسانند اما کرانهء غربی ترعه به شدت مقاومت می کرد و به زودی ارتش
و توپخانه دريايی انگليس ها نيز به تقويت آن پرداختند .در نتيجه نيروی ترک مجبور به
عقب نشينی شد .اما همين حمله موجب شد که انگليس ها هشيار شده و به ساختن مواضع
دفاعی ترعه سوئز در مقابل هر گونه حمله ای از جانب ترک ها به مصر بپردازند.
ترک ها ،که در هر دو حملهء خود ناکام شده بودند ،اکنون با حمله ای از جانب
قوای متحده روبرو بودند .از آغاز سال  ،۴۹۴۱بر اساس گزارشات اطالعاتی در مورد حرکات
زمينی و دريايی قوای دشمن ،آشکار شده بود که نيروهای متحده در جزاير بيرون تنگهء
«داردانل» تجمع کرده اند و زمان زيادی به آغاز حملهء قوای انگليس و فرانسه به قسطنطنيه
از طريق راه های باريک آبی و دريای مرمره باقی نمانده است .در اين ميان ،شکست در
قفقاز و مصر موجب از دست رفتن روحيه ها شده بود و ساکنان قسطنطنيه آشکارا چنان
سخن می گفتند که گويی تصرف شهر امری انجام شده است .آلمان ها کمی وحشت زده
شده و از ترس ورود روس ها شروع به گفتگو در بارهء صلحی جداگانه کرده بودند .خانواده
های ترک بسرعت از آناتولی خارج می شدند .در بخش آسيايی قلمرو عثمانی دولت دو قطار
مخصوص را به طوری آماده ساخته بود که بتوانند در عرض يک ساعت حرکت کنند .يکی از
قطارها به سلطان و همراهانش تعلق داشت و ديگری به هيات های ديپلماتيک مقيم
قسطنطنيه اختصاص يافته بود .از عبدالحميد ،که اکنون به صورت تبعيدی در قصر «بيلربی»
زندگی می کرد دعوت شد تا به خانوادهء سلطنتی بپيوندد .اما او از اين کار امتناع کرده و با
بدجنسی به برادرش ،سلطان ،گفت« :اگر قسطنطنيه را ترک کنی هرگز ديگر قادر به
بازگشت به آن نخواهی بود».
دولت تصميم گرفته بود که به شهر «اسکی شهير» نقل مکان کند و مدارک موجود
در آرشيو قصر وزير اعظم و طالهای موجود در بانک پيشاپيش به آنجا فرستاده شده بود .در
کالنتری های قسطنطنيه ظروف حاوی بنزين ذخيره شده بود که قرار بود به کار آتش زدن
شهر بياند .آثار هنری را در زير زمين های موزه ها دفن کرده بودند و قرار بود برخی از
ساختمان های عمومی ،و از جمله کليسا  /مسجد «اياصوفيا» را با ديناميت منفجر کنند.
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هنگامی که سفير امريکا به اين امر اعتراض کرد طلعت به او پاسخ داد که در کميتهء وحدت
و ترقی حتی شش نفر پيدا نمی شود که برای چيزهای قديمی اهميتی قائل شوند .و ادامه داد
که «ما همه از چيزهای نو خوشمان می آيد».
همه چيز از تجزيه و شکست بخبر می داد .هزاران نفر از ترک ها در دل برای
پيروزی قوای متحده دعا می کردند .و رييس پليس گروه های بيکاران را از ترس وقوع
انقالب به خارج شهر منتقل می کرد .هنگامی که در فوريه  ۴۹۴۱ارتش انگلستان با آتشبار
خود مقاومت قلعه های قرارگرفته در ورودی داردانل را شکست ،شايع شد که آن ها دو تپه
کامل را با خاک يکسان کرده اند .اهالی شهر گوش به شنيدن صدای آتشبارها داشتند و ببه
عشق ديدن دوربين های زيردريايی های دشمن در جزاير مرمره پيک نيک می کردند.
اکنون تنها انور ،که پس از شکست در قفقاز دور از انظار عمومی به سر می برد،
حالتی خونسرد و متمرکز داشت .او هميشه اين حالت را به صورت چشمگيری حفظ می کرد،
هيچ گاه مغشوش و يا هيجان زده نمی نمود و هر کجا که وارد می شد با خود آرامشی خاص
را به همراه می آورد .اکنون او از يقين مطلق خود به اين که ارتش بريتانيا هرگز قادر به ورود
به داردانل نخواهد شد سخن می گفت و معتقد بود که همهء اين نگرانی ها ترس احمقانه ای
بيش نيست .از نظر او استحکامات ترعهء داردانل تسخير ناپذير بودند و حتی اگر دشمن آنها
را تسخير می کرد نيز قسطنطنيه تا آخرين نفر مقاومت نموده و هرگز تسليم دشمن نمی شد.
در واقع اکنون رويايی تازه ذهن او را به خود مشغول کرده بود و در آن او خود را کسی می
ديد که نامش به عنوان ويران کننده استورهء شکست ناپذيری نيروی دريايی بريتانيا به تاريخ
می پيوست ـ يعنی کاری که نه آلمان ها و نه هيچ ملت ديگری موفق به انجامش نشده بود.
حوادثی که پيش آمد ـ البته به داليلی معکوس ـ ثابت کرد که انور درست می
گويد .حملهء دريايی بريتانيا در هجدهم ماه مارچ موفق به شکستن استحکامات ترعهء
داردانل نشد و عقيم ماند .بريتانيايی ها به داليل بسيار پيچيده تصميم گرفتند تا وقتی نتوانند
کشتی های خود را از طريق زمينی حفاظت کنند به حمله دست نزنند .در واقع اين ژنرال
ليمن فون ساندرز بود که پيش بينی کرده بود که آنها مجبور به چنين کاری خواهند شد .در
پی توقف حملهء انگليس ها ،دستور داده شد که در سراسر قسطنطنيه پرچم ها را به اهتزاز
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درآورند اما در ميان ترک ها کمتر کسی باور داشت که پيروزی نهايی از راه رسيده است .و به
راستی هم که جنگی سخت در پيش بود.
انور تصميم گرفت که برای دفاع از داردانل واحد جداگانه ای به نام لشگر پنجم
بوجود آورد و ژنرال ليمان فون ساندرز را به فرماندهی آن منصوب کرد .ديويزيون در حال
تشکيل نوزدهم ،به فرماندهی سرهنگ دوم مصطفی کمال در اين لشگر جای داشت و
سرفرماندهی آن در «مايدوس» واقع بود .بدينسان ،کمال تنها دو ماه وقت داشت ،تا پيش از
شروع حملهء قوای متحده ،سربازان خود را ساماندهی کند.
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فصل يازدهم ـ پياده شدن قوا در گالی پلی
کمال ترعه گالی پولی را از دوران عمليات عليه بلغارها در جنگ بالکان و زمانی که
ستادش در همين «مايدوس» قرار داشت می شناخت .در آنزمان او پيرامون امر دفاع به
نظرات خاصی رسيده بود که با عقايد افسران همکارش دتضاد داشت .آن ها اعتقاد داشتند
که از طريق کشيدن سيم خاردار در سراسر ساحل می توان از پياده شدن قوای دشمن در
سواحل اين ترعه جلوگيری کرد .کمال با اين عقيده مخالف بود و اعتقاد داشت که هر
دشمنی می تواند با تکيه کردن بر آتش دفاعی دريايی در خشکی پياده شود و آنگاه وظيفهء
دفاع بر عهدهء مناطق دفاعی داخلی گذاشته می شود.
يک بار ،در حين گفتگو پيرامون اين تمهيدات با رئوف ،که افسر نيروی دريايی بود و
با نظرات او توافق داشت ،کمال خود را به جای دشمن گذاشته و گفته بود« :شما ممکن است
هر چقدر که بخواهيد برای دفاع سيم خاردار به کار بريد اما من می توانم به آسانی آن ها را
از سر راه برداشته و در خشکی قوا پياده کنم .آنگاه اگر نيروهای دفاعی که بتوانند از پيشرفت
من در خشکی جلوگيری کنند وجود نداشته باشند من به راحتی می توانم گالی پلی را تصرف
کنم» .کمال اين درس علم نظام را هنگام جنگ های «تريپلی» آموخته بود .همان زمان که
ايتاليايی ها توانستند ،زير پوشش آتش نيروی دريايی ،قوای خود را در خشکی پياده کرده و
دفاع از سواحل را برای ترک ها غيرممکن کنند .اين امر او را نسبت به قدرت تاکتيکی ويژهء
بمباران های نيروی دريايی آگاه کرده بود ،.حال آنکه بقيهء افسران ترک از مانورهای ممکن
در بين خشکی و دريا خبری نداشتند و اکنون ناچار بودند آنها را از طريق تجربهء عملی
سخت برای نخستين بار بياموزند.
همانگونه که کمال پيش بينی کرده بود ،تحت فرماندهی افسران آلمانی ،برنامهء
ترک ها اين گونه تعيين شد که از صخره های سنگی لبه ی گالی پولی دفاع کنند و دشمن
را وادار نمايند که ،پس از ورود به خشکی ،متوجه اين صخره ها شود تا آنها بتوانند به دشمن
حمله ور شوند .ژنرال «ليمن فون ساندرز» ،که لشکرهای خود را به واحدهای کوچکی تقسيم
کرده و آن ها را در سراسر خط ساحلی پخش کرده بود ،اکنون آن ها را کنار هم نهاده و
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مناطق تمرکز کمتر اما بزرگتری را بوجود آورده و حداقل نيرو را برای دفاع از ساحل به کار
برده بود .با اين همه پرسش اصلی آن بود که دشمن در کجا اقدام به پياده کردن قوا خواهد
کرد؟ کمال ،با شناختی که از آن سرزمين داشت ،يقين حاصل کرده بود که قوای دشمن در
دو نقطه در خشکی کناره خواهند گرفت ،يکی در دماغه «هلس» در لبه ی جنوبی دماغه
گالی پلی ،و ديگری در «گبه تپه» ،در ساحل غربی که از آنجا می شد به راحتی تنگراهه
های آبی سواحل شرقی را در نورديد.
ارزيابی «ليمن فون ساندرز» اما متفاوت بود .از نظر او محتمل ترين دو نقطهء
پياده شدن قوای دشمن در ساحل آسيايی قرار داشتند .به همين دليل او دو لشکر را به ناحيه
موسوم به «تروی» فرستاد .همچنين دو لشکر ديگر را هم به تنگه های شمالی شبه جزيره،
در منطقهء «بولر» اعزام داشت .از دو لشکر باقيمانده يکی به دماغه «هلس» اعزام شد و
آخری ـ يعنی همان لشکر نوزدهم که تحت ادارهء مستقيم خود او اما به فرماندهی مصطفی
کمال بقرار داشت ـ به عنوان نيروی ذخيرهء ارتش ،در نزديکی «مايدوس» باقی ماند؛ با اين
آمادگی که بتوان آن را به هر جهتی که الزم بود و حمله اصلی در آنجا واقع می شد بفرستند.
اين نقش مناسب کمال بود و او ،در اجرای آن ،دهکدهء «بغالی» را در شمال تنگابه ها و در
موقعيتی که بتوان به هر دو ساحل دسترسی داشت به عنوان سرفرماندهی خود انتخاب کرد و
در آنجا به انتظار پياده شدن قوای دشمن و دفاع از ارتفاعات نشست.
به زودی ،اندکی پس از سحرگاه  ۲۱آوريل ،قوای کشورهای متحده ،درست مطابق
پيش بينی کمال ،بصورت دو گروه در سواحل دريا پياده شدند :انگليس ها در دماغهء
«هلس» و استراليائی ها در منطقهء «زيالندرز نو» در شمال گبه تپه .در عين حال ،دو مانور
انحرافی نيز انجام گرفت .يکی به صورت حملهء فرانسوی ها به ساحل آسيايی و يکی نيز به
صورت نمايش دريايی کشتی های جنگی انگليس در «بولر» .اين فريب دوم را فون ساندرز
جدی گرفت؛ با اين تصور که قوای متحده قصد دارند گردن باريک شبه الجزيره را تصرف
کرده و از اين طريق همهء ارتش او را از او جدا سازند .در نتيجه دستور دارد که لشکری به
شمال بلر اعزام شود و خود نيز با ستادش به آنسو حرکت کرد .در عين حال ،يکی از
فرماندهان خود به نام «اسد پاشا» را برای ادارهء جنگ به جنوب فرستاد ،بی آنکه با گذشت
زمان بتواند قوای کمکی مورد احتياج او را فراهم آورد.
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کمال آن روز با صدای آتشبارهای دريايی مستقر در «بغالی» بيدار شد و خود را
درست در مرکز اصلی جنگ يافت .صدای آتشبارها از پشت کوه های «سريبر» می آمد که
صخره های طوالنی و مشکل بودند و به موازات ساحل غربی قرار داشته و برخی از بلندی
های شان تا ارتفاع هزار فوت می رسيد و سپس ،همچنان که رو به دريا می رفت ،از
ارتفاعاتش کاسته می شد و به صورت صخره های کوتاه و آبگيرهای کوچک در می آمد.
کمال بالفاصله ،به منظور ايجاد مواضع خبرگيری ،يک گروهان سواره را به جانب سراشيبی
های شرقی اين کوهستان و دامنهء شمالی آن ـ موسوم به «کجا چمن» ـ گسيل داشت.
بزودی از طرف يکی از لشکرهای نزديک به او گزارش رسيد که «قوای کوچکی از دشمن»
از جانب سراشيبی های غربی در کوهپايه های موسوم به «چونوک بر» مشغول پيشروی
است .آنها تقاضا کرده بودند که بيک گروهان کمکی برای جلوگيری از اين پيشروی اعزام
شود.
کمال بالفاصله دريافت که چه اتفاقی در شرف افتادن است .در واقع «قوای کوچک
دشمن» عبارت بود از نيروی اصلی مهاجم .او ،بر اساس درک دقيقش از ايجابات نظامی ،می
دانست که صخره های «سريبلر» ،و به خصوص دامنه های «چونوک بر» ،کليد دفاع ارتش
ترکيه را در دست دارند و تصرف آنها به معنای غلبهء دشمن بر همهء جوانب شبه جزيزه
خواهد بود .در نتيجه ،ارسال يک گروهان برای متوقف کردن اين حمله ،بسيار ناکافی بود و
حداقل به کل لشکر تحت فرمانش نياز بود .او ،به اراده و مسئوليت خود و با وسعت بخشيدن
خودسرانه به اختياراتش تا حد يک سرلشکر ،به بهترين هنگ قوای تحت فرماندهی خود ـ
که هنگ پنجاه و هفتم نام داشت ـ دستور داد تا با يک توپخانه کوهستانی به سوی دامنه
های «کجا چمن» حرکت کند .او می دانست که اين هنگ ،درست برای چنين روزی،
بصورتی برنامه ريزی شده ،تمرين کرده بود .کمال تصميمات خود را به اطالع سرفرماندهی
رسانده و همراه با افسر مسئول امور پزشکی به سرفرماندهی اين هنگ رفت تا پيشروی آن
را تسريع و رهبری کند.
تصميم کمال تصميمی شجاعانه بود .او ،بدون داشتن اطالعات بسيار دقيق از قدرت
دشمن ،بدنهء اصلی قوای ذخيره فون ساندرز را به کار گرفته بود و در اين کار تنها به حس
درونی و تشخيص خودش ،مبنی بر اينکه با حمله ای شديد روبرو هستند ،اتگاء کرده بود .اگر
قضاوت او در اين مورد غلط از آب در می آمد و اگر دشمن نقشه کشيده بود تا در جای
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ديگری قوای اصلی خود را پياده کند تنها يک هنگ از ارتش ترک برای مقاومت باقی مانده
بود .اما تشخيص کمال درست بود و او بنا بر اعتمادی که به قضاوت خود داشت به کاری که
می کرد اطمينان داشت.
اتريشی ها و نيوزيلندی ها همهء قوای خود را نه در گبه تپه ،آنگونه که خود نقشه
کشيده بودند و ترک ها نيز انتظار آن را داشتند ،بلکه در سواحل «آريبورنو» و در دماغهء
زنبورها ،در محلی که به نام خور «آنزاک» شهرت داشت پياده شده بودند که منطقهء مشکل
تری بود و يک جريان آب نامحس وس کشتی هايشان را به آن سو برده بود .ترک ها در اين
محل آم ادگی نداشتند و قوای دشمن ،عليرغم مشکالت طبيعی منطقه ،قادر به پيشروی بود و
با وجود مقاومت های آشفتهء ترک ها توانسته بود تا سراشيبی های غربی کوهستان پيشروی
کند.
مسير دامنه های شرقی کوهستان که کمال و افسران و سربازان هنگش بر آن
حرکت می کردند پر از پيچ هايی شديد پر علف ،آبراهه های خشک شده و تخته سنگ های
بزرگ بود و مسافات پيش رو چندان قابل ديدار نبودند .در اين بين ،دو راهنما که پيشاپيش
فرستاده شده بودند ،ارتباط خود را با بقيه از دست دادند و کمال مجبور شد که خودش در
پيشاپيش سربازان و به کمک يک نقشه و قطب نما راه را بيابد .او ،از آنجا که ايستاده بود،
ارتفاعات کجاچمن ،دريای مواج و کشتی های دشمن را که در سراسر آدريا پراکنده بودند،
می ديد اما صخره های متعدد پيش رو راه پيشروی را مسدود کرده بودند.
او که می ديد مردانش از اين کوهنوردی سخت خسته شده اند به افسران خود
دستور داد تا يک استراحت ده دقيقه ای اعالم کنند .آنگاه خود ،همراه با چند تن از افسرانش،
به سوی «چونوک بر» حرکت کرد .آنها قصد داشتند با اتومبيل حرکت کنند اما وقتی که با
زمين سخت ناهموار شد از اتومبيل فرود آمده و پياده به راه افتادند .آنها در نزديکی باالترين
نقطهء کوه به گروهی از سربازان برخوردند که در حال عقب نشينی به جانب پايين کوه می
رفتند .آنها يکی از واحدهای مراقبی بودند که ماموريت داشتند از پياده شدن دشمن خبر
بدهند و اکنون سه ساعتی می شد که به اجبار با دشمن درگير پيدا کرده بودند.
کمال آن ها را متوقف کرده و پرسيد« :چه خبر شده ،چرا فرار می کنيد؟»
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جواب اين بود که« :آن ها آمده اند ،آن ها آمده اند».
«کی آمده است؟»
«قربان ،دشمن ،انگليس ها ،انگليس ها».
کمال پرسيد «کجا؟»
آن ها به دامنه های پايين اشاره کردند که خطی از سربازان اتريشی با آزادی تمام
در آن پيشروی می کردند و به کمال نزديکتر بودند تا به سربازانی که او پشت سر جا نهاده
بود .خودش بعدها گفته است که «نمی دانم از روی منطق بود يا غريزه که به سربازان در
حال عقب نشينی گفتم :شما نمی توانيد از برابردشمن فرار کنيد».
آن ها معترضانه گفتند «مهمات ما تمام شده است».
کمال گفت« :سر نيزه که داريد» .و به آنها دستور داد تا سرنيزه ها را بر سر تفنگ
ها نصب کرده و روی زمين دراز بکشند .سپس يکی از افسران خود را فرستاده و دستور داد
که توپخ انه هنگ را همراه با همهء توپ های کوهستانی به نزد او بياورند .خودش گفته است:
«وقتی مردان ما بر روی زمين دراز کشيدند دشمن هم همين کار را کرد ،و اين مهلتی بود
که به نفع ما تمام شد».
در واقع اکنون اين ترديد دشمن بود که سرنوشت شبه جزيره را تعيين می کرد .در
مهلت حاصل از ترديد دشمن ،هنگ پنجاه و هفت خود را به کمال رساند و او به سربازان
فرمان حمله داد و خود در خط مقدم حمله براه افتاد و با انرژی پايان ناپذير خود سربازان را بر
سراشيبی کوه به پايين هدايت کرد .در ين حال به کمک سربازان توپخانه شتافته و توپ
های کوهستانی را در محل های مناسبی مستقر کرد و ،سپس ،ايستاده بر بلنديو بی اعتنا به
ايمنی خود مشغول هدايت عمليات شد .خودش نوشته است که« :به آن ها گفتم من به شما
دستور حمله نمی دهم ،بلکه دستور مردن می دهم .چرا که در طول زمانی که ما می ميريم
سربازان و فرماندهان ديگری فرصت پيدا می کنند که خود را به اينجا رسانده و جای ما را
بگيرند» .در پايان اين نبرد تقريباً همهء اعضای هنگ پنجاه و هفت جان خود را از دست داده
بودند .آن ها بی وقفه از ميان پرده ای از آتش تفنگ های دشمن گذشته و در صفحات تاريخ
ارتش ترکيه به جاودانگی رسيده بودند.
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در اين مدت ،از آنجا که توپخانهء دشمن هنوز آماده عمليات نشده بود و آتشبارهای
دريايی نيز از بيم آن که در جبهه ای چنين در هم ريخته به سوی نيروهای خودی آتش
بگشايند سکوت کرده بودند ،آتش توپخانهء کوهستانی ترکها سخت مهلک بود و مرتبا
پيشرفت دشمن را ـ به محض اينکه در ديدرس قرار می گرفت ـ متوقف می ساخت و بر
سرشان آتش می ريخت و موجب می شد که سربازان دشمن پراکنده شده و بدون توانايی
مقابله با ترک ها در منطقه ای کم گياه ،پناهگاهی بجويند .براستی هم اغتشاش حاکم بر اين
رويارويی و جنگ ناگهانی و تن به تن چنان بود که از همه سو گلوله می باريد و نهيچ کدام
از طرفين نمی توانستند تشخيص دهند که اين گلوله ها از دوست است يا از دشمن.
در همين حال کمال ،بار ديگر بدون داشتن اجازه ،دستور داد که يک هنگ ديگر،
شامل سربازان عرب ارتش عثمانی ،برای تقويت خط مقدم جبهه به آنها بپيوندند .آنگاه خود
به سرفرماندهی واقع در «مايدوس» بازگشت تا جريان را به اسد پاشا گزارش کرده و او را در
مورد ضرورت يک حمله همه جانبه با تمام قوای موجود آگاه کند .اسد با نظر او موافقت کرد
و آنچه را انجام داده بود تاييد نمود و بقيهء قوای لشکر نوزدهم را به دست او سپرد و
بدينسان در عمل او را به فرماندهی همهء جبههء «سريبر» گماشت.
اتريشی ها در طول بعد از ظهر رفته رفته عقب نشينی کردند اما اين عقب نشينی به
جانب دريا نبود و آنگونه که کمال بمصرانه خواسته بود به طرف نواحی ساحلی پر صخره ای
که آن روز صبح تص رف کرده و پشت سر نهاده بودند انجام می شد .شب که فرا رسيد توفان
جنگ اصلی نيز فروکش کرد اما ،به گفته ی تاريخ نويس اصلی جنگ« ،آن شب برای هر
آنکسی که در آن منطقهء کوهستانی پر صخره حضور داشت استراحتی در کار نبود .هر دو
طرف جنگ ،از پا درآمده و خسته ،پراکنده و بی سازمان ،هيچ يک قادر به حرکت و پيشرفت
نبودند .اما صدای جنگ همچنان ادامه داشت و مهاجمان و مدافعان به يکسان در زير نور
آتش تفنگ های خود به تيراندازی ادامه می دادند».
کمال آن شب نخوابيد و مرتباً از يکسوی جبهه به سوی ديگر می رفت و می
کوشيد تا می تواند اطالعات جمع آوری کند و فرمان عمليات فردا را صادر نمايد .دشمن در
تاريکی شب قوای کمکی پياده می کرد اما سربازانش اعتماد به خود را از دست داده بودند.
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آتش توپخانه ،زمين سخت پر صخره ،و از هم گسيخته شدن واحدها ،موجب شده بود که
سربازان بی فرمانده گروها گروه به جانب ساحل برگردند.
حدود نيمه شب بود که «سـِر ايان هميلتون» ،فرمانده ارشد بريتانيايی را
در کشتی موسوم به «علياحضرت ملکه اليزابت» بيدار کردند تا پيام ژنرال «برد وود» ،فرمانده
قوای مهاجم را به دستش دهند .ژنرال پذيرفته بود که شکست خورده است و تقاضا کرده بود
تا همراه با قوايش محل را بالفاصله ترک کنند .اما هميلتون بالفاصله برای او نوشت که بايد
با کوشش فراوان ايستادگی کرد ،چرا که قوای آنها در جنوب توانسته باست در اطراف دماغه
«هلس» جايی برای پياده شدن بيابد و پس از آن که ،روز بعد ،پيشروی خود را آغاز کند فشار
از روی منطقه «آری بورنو» برداشته خواهد شد .در پايان ،اين جمله را هم اضافه کرد که:
« شما قسمت سخت کار را انجام داده ايد و اکنون وقت آن است که آنقدر مقاومت کنيد تا
اوضاع امن شود» .هميلتون بعدها در خاطرات خود نوشت« :مردن همچون قهرمانان در خاک
دشمن بهتر از قصابی شدن همچون گوسفندان در ساحل دريا بود .وضعيتی همچون عاقبت
ايرانيان فراری در ماراتن» .اين ها همه نتيجهء رهبری کمال بود در آن روز تعيين کننده.
اتريشی ها خود را جمع و جور کرده و تمام شب به کندن سنگر پرداخته بودند .از
سراسر کوهپايه صدای بيل و کلنگ شنيده می شد .روز بعد قوای کمال موضعی دفاعی به
خود گرفت .تلفاتی که در جنگ نخست داده بودند بسيار سنگين می نمود .در عين حال،
کمال می دانست که اکنون خطر در جانب جنوب ،در دماغه هلس ،قرار دارد و همهء نيروهای
ذخيره بايد در آنجا به کار روند .آنگاه ،با رسيدن قوای تقويتی از جانب منطقهء «بولر»
حمالت خود را از سر گرفت .هميلتون از عرشهء جنگی به نظارهء عملياتی که اکنون با آتشبار
توپخانه های مستقر در خشکی و دريا پاسخ می گرفت مشغول بود .او در کتابش به نام
«خاطرات گالی پولی» نوشته است:
«ترک ها در کوهستان سخت پيش می آمدند .خطوط پيش رونده سربازان اين جا و
آن جا به چشم می خوردند .نقطه های سياهی را می شد ديد که در زمينهء سبز حرکت می
کردند ،نقطه هايی هم بر گسترهء وسيع کوهستان سرخ رنگ واقع در "سريبر" بدنبال هم
پيش می آمدند .بعدی ها و بعدی ها و بعدی ها ،همينطور پيش می آمدند .گاه از چشم پنهان
می شدند و زمانی بعد در موج های بهم پيوسته ظاهر شده و بخش های مرکزی و مرتفع
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مواضع ما را محاصره می کردند .تک تک مسلسل ها و تق تق تفنگ ها را غرش توپخانه ها
همراهی می کرد .آنگاه آتش ها رفته رفته خاموشی گرفتند .هجوم دفع شده بود و افراد ما
توانسته ب ودند موقعيت خود را حفظ کنند .اين جا و آن جا نقطه هايی را می شد ديد که به
جانب زمين های سبز بر می گشتند اما بسياری از نقطه ها اکنون به پايين رسيده و به دنيای
تاريکی پيوسته بودند».
سربازان باقيماندهء کمال خسته بودند و واحدهای تازه از راه رسيده به اين سرزمين
سخت کوهستانی عادت نداشتند .آتشبار دريايی روحيه ها را شکسته بود و به نظر می رسيد
که قوای کمال در آن لحظه به پايان رسيده باشد .اما ،در عين حال ،واقعيت اين بود که او
توانسته بود دشمن را در بخش کوچکی از ساحل دريا محدود کند .دفاع کردن از اين نقطه
مشکل بود و تنها از ساحل می شد به آن کمک رساند ،و بادهای متغير و آتش ترکها بر آن
فرو می ريختند .در واقع ترک ها از نظر موقعيت و روحيه همچنان دست باال را داشتند ،چرا
که بدون ديده شدن از ارتفاعات به پايين می نگريستند .کمال توانسته بود ارتفاعات را ،که از
نظرش کليد شبه جزيره محسوب می شد ،محفوظ نگاه دارد .او با هوشياری و اطمينان از
صحت تصميمات خود و درک موقعيت و پافشاری بر رهبری خويش ،در همان آغاز حملهء
دشمن به خطوطی که از ابتدا پيش بينی کرده بود ،توانسته بود ترکها را از شکستی نجات
دهد که در صورت وقوع راه را يکسره تا قسطنطنيه بر دشمن می گشود.
اکنون ترکها نيز مانند مهاجمين دست به سنگر سازی زده بودند .در هر دو سوی
نبرد ،حملهء اوليه ای که واجد عنصر غافلگيری بود قدرت خود را از دست داده بود .اما کمال،
پس از يک حملهء کوچک به دشمن در سی ام آوريل ،مصمم شده بود که پيش از آن که
دشمن بتواند قوای کمکی بيشتری را در ساحل پياده کند دست به سومين ضد حمله خود
بزند .او ،با آگاهی از ضرورت باال نگاهداشتن روحيهء سربازان و افسران فرمانده ،عده ای از
آنها را به سرفرماندهی خود ـ که اکنون «کمال لـَری» ،به معنی «محل کمال» خوانده می
شد ـ احضار کرد .آن ها به سبک ترک ها چهارزانو در چادر او به روی زمين نشسته و
سخنانی را که او ادا می کرد روی کاغذهايی که در دست داشتند يادداشت می کردند .او
گفت « :من به اين نتيجه رسيده ام که بايد حتی اگر به مرگ تمام ما منجر شود دشمن را به
داخل دريا پس برانيم .در مقام مقايسه ،مواضع ما نسبت به دشمن چندان ضعيف نيست .به
خصوص که روحيهء دشمن به کلی درهم شکسته است و بالوقفه مشغول سنگر سازی برای
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داشتن پناهنگاه است .شما خود ديديد که وقتی تعدادی از خمپاره های ما در نزديکی
سنگرهای آن ها فرود آمد چگونه پا به فرار گذاشتند .من يقين دارم که در بين سربازان ما
کسی وجود ندارد که مرگ را بر بی آبرويی ديگری همچون آنچه که در بالکان اتفاق افتاد
ترجيح ندهد .اگر فکر می کنيد کسانی باشند که چنين فکر نکنند بهتر است خودمان به دست
خود تيربارانشان کنيم».
همان روز او دستوری به اين مضمون خطاب به سربازان خود صادر کرد:
«سربازانی که در اين جا کنار من می جنگند بايد بدانند که شرفشان ايجاب می کند
که يک قدم به عقب ننشينند .بگذاريد به شما خاطرنشان کنم که اگر بخواهيد استراحت کنيد
در مقابلش برای ملت ما تا ابد استراحتی وجود نخواهد داشت .من يقين دارم که همهء
همرزمان من با اين نظر موافقند و تا زمانی که دشمن عاقبت به داخل دريا ريخته نشده
نشانی از خستگی بروز نخواهند داد».
به فرماندهان مختلف گفته شد که آن ها جز به سرنيزه سربازانشان به چيزی
اعتماد نکنند .سربازان نيز همچنان که با آهنگ شيپورها و طبل ها پيشروی می کنند نبايد تا
رسيدن به سنگر دشمن متوقف شوند .آن ها بايد به محض آغاز تاريکی به داخل اين سنگرها
بپرند.
در غروبگاهان حمله ،سرگرد آلمانی« ،کنن گيزر» به سرفرماندهی کمال آمد تا
فرمان يکی از لشکرها را در دست بگيرد .چرا که در آنزمان لشگر مزبور با لشگر تحت
فرماندهی کمال مخلوط شده بود .او گفته است که« :اين مرد آرام اما فعال و روشن بين که
می دانست چه می خواهد تحسين مرا برانگيخت .او به تنهايی همه چيز را ارزيابی می کرد و
در مورد همه چيز تصميم می گرفت و در اين کار نه خواهان پشتيبانی ديگران بود و نه
موافقت آن ها را با افکارش می خواست .او دقيق و کوتاه سخن می گفت و در عين اين که
رفتارش غيردوستانه نبود اما همواره فاصله دار و کناره جو می نمود .او چندان از نظر بدن
قوی به نظر نمی رسيد اما همين بدن به شدت قابل انعطاف بود .انرژی وافر او ظاهراً منشاء
کنترل کاملی بود که هم بر سربازان و هم بر خودش تسلط داشت» .
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اين حمله ابتدا به خوبی آغاز شد و هدفش يک گردان توپخانه ساحلی بود .اما
محاسبات کمال درست از آب در نيآمد .او که به عنوان يک استراتژيست جنگی می دانست
نمی توان جلوی حمله دشمنی را که تحت حمايت توپخانه دريايی پيش روی می کند گرفت،
در مورد قدرت تاکتيکی دشمن هنگامی که در ساحل پياده می شود دچار اشتباه شده بود.
کشتی های جنگی انگليس ،که به وسيلهء توپخانهء سنگين مستقر در ساحل پشتيبانی می
شدند ،مواضع کمال را که تنها به وسيله تفنگ های قديمی کوهستانی محافظت می شد زير
آتش گرفتند و کشتار سربازان او آغاز شد .خطوط حمله کنندهء ترکها ،زير آتشبار قوی
توپخانهء دشمن ،يکی پس از ديگری از پای در می آمدند .نتيجه اين شد که گروهان های
سربازان ترک را ترس فرا گرفته و فرارشان آغاز شد .کمال به اميد اين که بتواند در طول
شب موفقيتی به دست آورد همهء نيروهای ذخيرهء خود را به کار گرفت اما نتوانست در
مواضع دشمن نفوذ کند و ،به اين ترتيب ،شکست تاکتيکی بزرگی را متحمل شد .او خود
نوشته است« :اين نبرد که  ۲۷ساعت به طول انجاميد برای سربازان ما خستگی مفرطی به
همراه آورد و ،در نتيجه ،من فرمان توقف حمله را صادر کردم».
پس از آن خبرنگاری به نام «روشن اشرف» که برای مصاحبه با او آمده بود از
زبان او شنيد که چگونه در يکی از لحظات نبرد همه ی سربازانش که در خط مقدم قرار
داشتند با حمله سربازان دشمن که تا ده «يارد» ی آنها آمده بودند روبرو شده و از پای
درآمدند .سربازان خط دوم که شاهد اين کشتار بودند ،با اينکه می دانستند آنها نيز کشته
خواهند شد ،بی هيچ ترديدی پا پيش نهاده و جای آنها را گرفتند .آنها که سوادی داشتند با
قرآن هايی که در دست گرفته بودند جان سپردند؛ و آنها که خواندن نمی دانستند خطاب به
اهلل مشغول دعا خواندن شده و همگی آمادهء رفتن به بهشت بودند .در اين موقع ،اگرچه
کمال هنوز معتقد بود که ـ با توجه به قدرت روحی سربازان ترک ـ پيروزی ممکن است .اما
واقعيت اين جهانی نشان می داد که اين گونه فداکاری های بی کله و بی فايده که به
صورت حمالت موجی انجام می شد ،موجب مرگ و مير بسياری شده بود و ارتش ترکها
ديگر توانايی تحمل آن را نداشت .اسد که فرمانده کمال محسوب می شد تشخيص داد که
جفظ نيرو برای تقويت خط حمله در هلس ضرورت دارد .در نتيجه به کمال دستور داد که
دست از ادامه عمليات بردارد.
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اما در هجدهم ماه مه حمله بزرگ ديگری از جانب ترکها به پل ارتباطی دشمن که
برای پياده کردن قوا ساخته شده بود صورت گرفت .اين بار حمله را خود فون ساندرز طراحی
کرده بود اما در پشت آن می شد عالقهء «انور» به انجام عملياتی چشمگير را نيز موثر يافت.
کمال ،در سمت فرماده لشگر ،نقشی در برنامه ريزی اين حمله نداشت .نقشه مزبور ،که
ظرافت تاکتيکی چندانی را بشامل نمی شد ،عبارت بود از بسيح يک نيروی قاهر که از سوی
هلس و نيز از جانب سواحل آسيايی تقويت شده و به «آريبورنو» حمله می کرد و يا دشمن را
به کلی از بين بمی برد و يا آنها را مجبور ساخت که به داخل دريا عقب نشينی کنند .از آنجا
که دشمن سربازان خود را به منظور تقويت هلس از پل ارتباطی فراخوانده بود اکنون آنها در
اقليت يک به سه قرار داشتند .احمله که آغاز شد ،اگرچه ترک ها بر فراز سر دشمن قرار
گرفته بودند و گاه حتی تا چند ياردی آنها پيش می رفتند ،اما ،در عين حال ،هدف هايی
آسيب پذير محسوب می شدند و ناگزير بودند به مواضع از پيش آماده شدهء سنگرهای دشمن
حمله کنند .نتيجه کشتاری وسيع بود.
تلفات آنچنان بود که انعقاد قرارداد ترک مخاصمه ای که به طرفين فرصت داهد
تا مردگان خود را دفن کنند ضروری شد .کمال يکی از اعضای هيئت افسرانی بود که در
مذاکرات ترک مخاصمه شرکت داشت .اتريشی ها چشم اعضای هيات ترک بستند و برای
القای تصور اينکه خطوط دفاعی شان بسيار قوی است ،به آن ها تلقين می کردند که بايد از
روی سيم های خاردار بگذرند .عاقبت آنها را به غاری در نزديکی ساحل بردند که ژنرال «برد
وود» آن را بوجود آورده بود .در اين جا برای ترک مخاصمه ای به مدت نه ساعت موافقت به
عمل آمد و بمنظور حصول اطمينان از اين موافقت «آربری هربرت» به عنوان يک گروگان
داوطلب در خطوط ترکها نگاهداری شد.
در ماه جون ،کمال به درجهء سرهنگی رسيد .ژنرال ليمان فون ساندرز اگرچه در
ادارهء کمال دچار مشکل بود اما توانايی های او به عنوان يک فرمانده لشکر را تصديق می
کرد .انور اما همچنان به کمال اعتمادی نداشت و همواره می کوشيد تا بهانه ای برای يافتن
نقطه ضعفی در عمليات او پيدا کند و ،در يکی از سرکشی های سريعش به جبههء جنگ در
پايان ماه ،چنين بهانه ای را پيدا کرد و بر خورد اين دو تن به انفجاری جدی انجاميد .کمال
که يک گروهان کمکی سرباز را دريافت داشته بود اسد را ترغيب کرده بود تا اجازهء حمله ای
به يکی از مواضع حساس اتريشی ها را صادر کند .او اعتقاد داشت که تصرف اين موضع
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موجب خواهد شد که دشمن شبه جزيره را تخليه کند .انور با اين فکر مخالفت کرد .و بدون
اقامهء هيچ دليلی اظهار داشت که اين کار تلف کردن جان های بسيار را بدنبال خواهد
داشت .اما فون ساندرز موفق شد بين آنها صلح برقرار کند و حمله انجام شد .در اين حمله ،از
يک سو به خاطر رعد و برق شديدی که شروع شده بود ،و از سوی ديگر بخاطر آتش سنگين
توپخانهء استراليائی ها ،حمله کنندگان بکلی گيج شدند و عاقبت هم حمله ،در پی کشته
شدن يکی از فرماندهان هنگ ها ،به شکست انجاميد.
کمال انور را به خاطر دخالتش سرزنش می کرد و انور در عين حالی که شجاعت
سربازان کمال را تحسين می نمود تقصير را به گردن فرماندهی او می انداخت .کمال هم
استعفا داد .اما وقتی که انور به قسطنطنيه بازگشت فون ساندرز توانست او را آرام کرده و
قانعش کند که به سر فرماندهی لشگر خود برگردد.
اما کمال راضی نبود .او اگرچه نخستين مرحلهء نبرد در گالی پلی را به نفع
کشورش تمام کرده بود .اما هنوز در تعيين مسير عمومی جنگ دخالتی نداشت .در مورد
حوزهء اختيارات فرماندهی اش ،بين کمال و ستاد سرفرماندهی اختالفی دايمی برقرار بود که
شام ل کمبود نيروها و جدای نبودن دقيق حوزهء فرماندهی او از فرماندهی يک افسر آلمانی
به نام «ماژور ويلمن» هم می شد .کمال قانع شده بود که فرمانده مافوقش ،اسدپاشا ،برای
منطقه «آريبورنو» اهميت الزم را قائل نيست و تصميم گرفت تا طی نامه طوالنی و پر
تفصيل مشکالت دفاعی را برای او شرح دهد .ذهن کمال همچنان معطوف کوه های
«سريبر» و قله های آن به نام های «چونوک بر» و «کجاچمن» بود .کمال اعتقاد داشت
که اگر دشمن قوای کمکی بيشتری پياده کرده و حمالت خود را از سر گيرد ،واقعيتی که از
حرکات دشمن می شد استنتاج کرد ،آنگاه اين نقاط تبديل به اهداف اصلی حمله دشمن
خواهند شد .کمال در مورد اهميت اين نقطه به قطعيت رسيده بود .آنچه گذشته بود صحت
نظر او را ثابت می کرد و اکنون نيز او جز اين نمی انديشيد.
اما اصرار او در اسدپاشا اثر نکرد .کليد دفاع از اين ارتفاعات در دره تنگ
«سازليدر» قرار داشت که مستقيما به ارتفاعات «چونوک بر» می رسيد و برای دشمنی که از
روی تپه ها به سوی آن دره پيشروی می کرد محافظ خوبی محسوب می شد .اين دره در
ابتدا جزو حوزهء فرماندهی کمال محسوب می شد اما اکنون به نظر می رسيد که از آن به
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عنوان خط جدا کنندهء حوزهء فرم اندهی دو لشگر استفاده می کنند .در نتيجه معلوم نبود که
کنترل اين منطقهء حياتی در دست اوست يا در دست سرگرد آلمانی .از نظر کمال الزم بود
که اين مساله هر چه زودتر روشن شود.
اسدپاشا ،همراه با رييس ستاده خود ،به سرفرماندهی کمال آمد تا شخصاً از
منطقه بازديد نمايد .کمال آنها را با خود به نوک ارتفاعات برد و در آنجا کل منطقه را
بصورتی تعليمی تشريح کرد .اطرافشان را سرزمين کوهستانی در بر گرفته بود و دره سازليدر
در پايين قرار داشت و به خليج سووال و درياچهء نمک آن سوی آن منتهی می شد .همچنين
می شد کوهستان شمال شرقی را با قله «کجاچمن» اش ديد .از آنجا که آن ها ايستاده
بودند قلهء کجا چمن تسخير ناپذير به نظر می رسيد.
رييس ستاد اظهار داشت که تنها راهزنانان می توانند در داخل چنين سرزمين
مشکلی پيشروی کنند .اسدپاشا از کمال پرسيد« :به نظر شما دشمن از کجا خواهد آمد؟»
کمال دست خود را به جانب آريبورنو ،و خط کشيده شده تا سووال ،تکان داد و گفت« :از
آنجا».
اسدپاشا گفت« :اما اگر از آنطرف بيايد چگونه پيشروی خواهد کرد؟»
کمال بار ديگر به آريبورنو اشاره کرد و با دست در هوا نيم دايره ای به طرف کجا چمن کشيد
و گفت«:اين طوری».
اسدپاشا لبخندی زد و دستی به شانهء او گپکشيد و گفت« :نگران نباشيد؛ چنين کاری ممکن
نيست».
کمال که می ديد ادامهء گفتگو بی فايده است گفت« :انشااهلل اميدوارم نظر شما درست
باشد» .
کمال شرح اين گفتگو را در دفتر يادداشت های روزانه اش ثبت کرد و بعدها بر
اساس آنچه که اتفاق افتاد تکه ای از اين يادداشت را با جوهر قرمز مشخص کرده و در کنار
آن طی يادداشتی توجيهی به کسانی که با او مخالفت کرده و از طريق اقدامات نامناسبشان
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«مواضع نظامی و سرنوشت کشور را با خطرات بزرگ روبرو کرده بودند» اشاره کرد .نظر
کمال برای دومين بار درست از آب درآمد.
در همان اوقات او نامه ای به زبان فرانسه به «کورين لوتفو» ،که از آغاز جنگ با
او مکاتبه داشت ،نوشت و توضيح داد که:
«اين جا اوضاع آرام نيست .هر شب و روز آتش دشمن بی وقفه بر سر ما می
بارد؛ خمپاره ها سوت زنان می گذرند و صدای بمب ها با صدای توپخانه ها در هم می
آميزند .در واقع ما در جهنم زندگی می کنيم .خوشبختانه سربازان ما بسيار شجاع اند و بيش
از دشمن از خود مقاومت نشان می دهند .به عالوه نوع اطاعت آنها از فرماندهان اجرای
فرامين مرا که اغلب با درخواست داوطلب شدن برای کشته شدن همراه است آسان می کند.
به نظر می رسد که اين امر تنها به دو نوع نتيجهء آسمانی می رسد .شخص يا يک مجاهد
پيروز خواهد بود و يا يک شهيد مفتخر .تو هيچ می دانی که اين شق دوم چه معنی دارد.
يعنی تو مستقيم به بهشت می روی و در آنجا حوری های بهشتی که زيباترين زنان مخلوق
خدا هستند از تو استقبال کرده و جاودانه در اختيار تو خواهند بود .چه چيزی باالتر از اين
سعادت!»
و به انتهای اين نامه اضافه کرده است که دوست دارد به خواندن چند رمانی
مشغول شود که بتوانند «اين شخصيت سختی را که حوادث کنونی در من ساخته اند نرم
کندن و به من امکان دهند که به چيزهای خوب و دوست داشتنی زندگی هم بيانديشم».
او از کورين خواسته بود تا فهرستی از نام کتاب های مناسب را به يک دوست
مشترک در قسطنطنيه بدهد تا او آن ها را برايش تهيه کند؛ و اضافه کرده بود که اين کتاب
ها تا حدودی جانشين گفتگوهای هوشمندانه و جذاب کورين خواهند شد که او از طريقشان
قادر است همه ی دنيا را بفريبد.
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فصل دوازدهم ـ يک پيروزی برای ترک ها
در ن بردی که درگرفت ،برای دومين بار ثابت شد که کمال درست می گويد و
فرماندهانش غلط .در ششم ماه اگوست دشمن حملهء خود را دقيقاً به همان خطوطی آغاز
کرد که کمال به اسد گفته بود .در حقيقت ،اين بار هدف اصلی انگليس ها تغيير فشار اصلی
حمله از جبههء «هلس» به جبههء «آريبورنو» بود .آنها که محرمانه و به صورتی کامال
پنهانی  52هزار نفر قوای کمکی را در سر پل «آنزاک» پياده کرده بودند ،قصد حمله ای
مستقيم به مرتفعات «سريبر» داشتند .طرح اين بود که يک ستون از قوا مستقيما در داخل
تنگهء «سازليدر» به سوی «چونوک بر» ،در سمت غربی ،حرکت کند و ،در همان حال،
ستون ديگری مسير شمالی تر را در پيش گرفته و خود را به کوهپايه های «کجا چمن»
برساند .همچنين ،قرار بود ،همزمان با اين دو ستون پيشروی کننده ،قوای جديدی نيز در
بندر «سوبال» ،در شمال «انزک» پياده شود .تعداد اين قوا  54هزار نفر بود و «ارتش جديد»
«ژنرال کيچينر» انگليسی محسوب می شدند .آنها ،قرار بود از «آنا فارتا» راه ارتفاعات شمالی
را پيش گرفته و ،در يک حرکت محاصره کننده ،به قوای آمده از «آنزاک» پيوسته و ،به اين
ترتيب ،شبه جزيره را به دو بخش تقسيم کرده و بخش عمدهء قوای ترک ها را در تنگنا
بياندازند.
کمال در انتظار حمله ای که پيش بينی کرده بود از مرکز منطقه صورت خواهد گرفت
نشسته بود .اما تازه هنگامی که آتش توپخانهء انگليس ها آغاز شد بود که «ليمان فون
ساندرز» ـ که انتظار داشت حمله از جانب راست يا چپ او به جانب «بول ار» انجام گيرد
متوجه حملهء اغفال کنندهء دشمن به سوی ارتفاعات «سريبر شد» در حالی که او بخش
عمده ای از قوای ذخيرهء اسدپاشا را بيهوده از ميدان خارج کرده و ،بدينسان ،ميدان را برای
حمله اصلی دشمن خالی گذاشته بود .اين حمله ،که چند روز تمرين شده بود ،حتی برخالف
انتظار کمال ،در شب انجام گرفت و هدف آن تصرف قله ها قبل از طلوع آفتاب بود.
حمله به خوبی آغاز شد و درست در نخستين ساعت شب توپخانه های دشمن به
کار افتاد و نورافکن ها ارتفاعات را روشن کردند و سنگرهای ترک ها به توپ بست .در واقع،
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از آنجا که سربازان ترک ميدان را پيشاپيش خالی کرده و به منطقهء ديگری رفته بودند،
حمله بسيار به موقع انجام می شد .سپس ،در پی عمليات توپخانه ،دشمن پيشروی خود را در
زير روشنايی نور افکن هايش آغاز کرد و نخستين مواضع ترک ها را به تصرف درآورد.
بدينسان جنگ با ترک ها در تنگه «سازلی در» آغاز شد و ترک ها به علت نداشتن وسايل
دفاعی کافی ـ امری که همواره مورد انتقاد کمال بود ـ ناگزير به عقب نشينی شدند و اغلب
مواضع شان به دست دشمن افتاد و مسير حملهء اصلی به طرف ارتفاعات کامال گشوده شد.
همه چيز برای مهاجمان اميدوار کننده بنظر می رسيد.
اگرچه لشکر تحت نظر کمال در آغاز در اين جنگ شرکت نداشت اما دائماً زير آتش
دشمن قرار داشت .و در حالی که خط اصلی حملهء دوشاخهء دشمن در ارتفاعات شمال تنگهء
«سازلی در» انجام می شد هنوز معلوم نبود کدام لشکر ترک مسئول دفاع از آن است .کمال
از محل نظارت خود که بر روی تپه ای قرار داشت ،در سراسر شب و از طريق تلفن با بخش
های تحت فرماندهی اش در تماس بود .او صدای توپخانه ها را نه تنها از سوی راست و
پايين «چونوک بر» که از سوی شمال ،از درهء «عقيل در» نيز می شنيد و می دانست که
هر چه به سحر نزديک شوند وقت حمله به جبههء خود او نيز فرا خواهد رسيد .به همين
دليل ،از طريق صدور دستورات مرتب ،واحدهای تحت نظر خود را به حال آماده باش
نگاهداشته بود .در ساعت سه و نيم صبح او به سرفرماندهی چنين خبر داد که:
«احتمال می رود دشمن به هنگام صبح به جبهه ای که ما در آن قرار داريم حمله
کند .فاصلهء ما و دشمن اندک است و سربازان ما ،برای اين که بتوانيم حملهء ناگهانی دشمن
را دفع کنيم ،بايد کامال ًبيدار و آماده برای به کار گرفتن اسلحه های خود باشند .من به
افسران خود دستور داده ام که سربازانشان را بيدار نگاه داشته و در همهء اوقات آن ها را در
باالترين حالت آماده باش نگاهدارند .حساسيت اين موقعيت تاکتيکی چنين امری را ضروری
کرده است».
يک ساعت بعد ،در نخستين ظهور روشنايی سحری ،حمله آغاز شد .طرح اين بود
که برای مقابله با جناح راست لشکر کمال حمله با تصرف «چونوک بر» همزمان باشد ،به
اين ترتيب که يک نيرو مستقيماً حمله ور شود و ،در همان حال ،نيرويی ديگر از جانب
کوهپايه ها به سوی محل حرکت کند.
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اگرچه پيشروی شبانهء دشمن به خوبی آغاز شده بود اما اين حمله به زودی دچار
مشکل شد .واق عيت آن بود که خود تاريکی بتدريج قوای دشمن را از پای در آورد .بخشی از
ستون اول ،به علت اشتباه راهنماها ،مسير را گم کرده و ،پس از پيمودن پست و بلندهای
بسيار ،خود را در همان نقطهء آغاز حمالت يافته بود .ستون دوم توانسته بود خود را به لبهء
ارتفاعات برساند اما بدون پشتيبانی ستون اول قادر به پيشروی بيشتر نبود .آنچه به سر قوايی
که به جانب «عقيل در» در شمال فرستاده شده بود آمد از اين هم بدتر بود .آنها نيز در
تاريکی شب راه خود را گم کرده و ،پس از يک سلسله پياده روی طوالنی ،خسته و از پا
درآمده در سراسر دامنه های کوه پخش شده بودند ـ دامنه هايی که کامالً در زير
«کجاچمن» و ديگر هدف هاشان قرار داشتند .بدينسان ،نيروهای دشمن فرصت تصرف
ارتفاعات «سری بر» را پيش از سر زدن آفتاب از دست دادند و نتوانستند دفاع از آن را
متوقف سازند.
با اينکه ديگر نيروی پشتيبانی مستقر در ارتفاعات وجود نداشت و در عين حال
مواضع دفاعی کمال به عنوان قوی ترين خطوط قوای ترک محسوب می شد ،سرفرماندهی
نيروهای متحده تصميم بگرفت که در همان سحرگاه به مواضع کمال حمله ور شود ـ حمله
ای که به فاجعه انجاميد .سربازان شجاع اما بی تجربهء اتريشی در حمله ای بی فايده و شبه
خودکشی ،گروه گروه بدست مردان کمال ـ که بيدار و کامال آماده بودند ـ قلع و قمع شدند.
در همين حال نيروهای جديد ارتش انگليس در حال پياده شدن در سواحل خليج
«سوبال» بودند .از آنجا که نيروی دفاعی ترک ها در اين منطقه تنها عبارت بود از سه
گروهان نامجهز که سرگرد ويلمر آلمانی آنها را فرماندهی می کرد ،مهاجمين با مقاومت
چندانی روبرو نشدند .اما عجيب آن بود که به نظر می رسيد نيروهای مزبور ميل به پيشروی
ندارند .در عين حال ،اکنون ديگر «ليمان فون ساندرز» باالخره قبول کرده بود که حمله
ءاصلی از مرکز منطقه انجام خواهد شد .به همين دليل او برعت قوای کمکی را از «بولر» و
«سوبال» و «انزاک» فراخوانده و ديگر نيروها را نيز از سواحل آسيايی و هلس (که حملهء
ثانوی انگليس ها در آن به شکست انجاميده بود) به اين منطقه اعزام داشت .اما تا رسيدن
اين قوا  50ساعت بوقت الزم بود و در طی اين مدت مواضع ترک ها و ارتفاعات «سری
بر» در وضعيتی بحرانی قرار داشت.
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کمال کامالً از خطر آگاه بود و می دانست که پيشرفت بدون برخورد با مقاومت و
موفقيت آميز دشمن از شمال شرقی نتيجه ای ندارد جز اينکه به سادگی لشکر او را در
معرض خطر قرار داده و منجر به عقب نشينی عمومی نيروهای ترک از سراسر جبههء «آری
بورنو» خواهد شد .نگاه مضطرب او دايما به سوی «چونوک بر» بر می گشت که کنترلی بر
آن نداشت .او که تا آن لحظه در نبرد صدمه ای نديده بود ،در ساعات اول صبح قوای ذخيرهء
لشگر خود را برای نگاهبانی مناطق فرودست به پايين فرستاد و مدتی بعد هم سرگرد «کانن
گيزر» آلمانی با دو گردان سرباز از جانب جنوب برای حفظ قله فرا رسيد .او توانسته بود اين
کار را عليرغم حملهء صبحگاهی دشمن از جانب «آنزاک» و با آنکه سربازانش بعلت سه ماه
طوالنی ماندن در سنگرها بشدن تضعيف شده بودند ،با موفقيت انجام دهد .کاری که البتهء
هزينهء آن بصورت زخمی خطرناک در سينه او دهان گشوده بود.
در سحرگاه روز بعد حمله جديدی آغاز شد که ،بقول کمال« ،شدت آن قابل توصيف
نبود» .اما قوای حمله کننده ،که انتظار داشتند مثل روز قبل تلفات زيادی بر آنها وارد شود ،از
اين که از جانب ارتفاعات باالی سرشان با هيچ مقاومت و تيراندازی روبرو نيستند وضعيت
غافلگير شده ای پيدا کردند .آنها هنگامی که باالخره خود را به ارتفاعات رساندند تنها با يک
مسلسل و چند سرباز ترک خوابيده روبرو شدند و دريافتند که ترک ها با گردان توپخانهء
خود ،بداليلی مبهم ،آنجا را ترک کرده اند .بدينسان ارتفاعات «چنوک بر» براحتی به تصرف
آنها درآمد.
اما اين استقرار عواقب خوشی نداشت .آنها ،بالفاصله پس از طلوع خورشيد ،از دو
جانب زير آتشبار شديدی قرار گرفتند ،يکی از جانب مواضع کمال در ارتفاعات سمت راست
و ديگری از جانب ارتفاعات دست چپ که حملهء ستون های ديگر دشمن به آنها با موفقيت
روبرو نشده بود .زمين برای کندن سنگر سخت و سفت بود و ،در نتيجه ،اغلب مردانی که به
قله رسيده بودند ک شته شدند و تنها عده ای از آنان که قهرمانانه می جنگيدند به پايداری
ادامه دادند و با بفرو افتادن تاريکی توانستند الاقل تا صبح به استراحت پپردازند .آن ها بر اين
امر واقف نبودند که ترک ها نيز دست کمی از آنها ندارند.
کمال روزی سراسر اضطراب و سرخوردگی را گذرانده بود .از نخستين ساعات
شروع روز دريافته بود که دفاع ترک ها در سمت راست او در هرج و مرج فرو رفته است.
127

خبرهايی که به محل فرماندهی او می رسيد حاکی از آن بود که هيچ گونه مديريت موثری
در بين مدافعان وجود ندارد .نمونه ای از پيام هايی که از جانب افسران به دست او می رسيد
چنين بود:
«فرمانی به دست من رسيده است مبنی بر آغاز حمله به چونوک بر .اما من نمی
دانم که اين فرمان را بايد تحويل چه کسی بدهم .دنبال فرماندهان گروهان می گردم اما
اثری از آن ها نيست .همه چيز در هم ريخته است .و وضعيت بسيار خطير است .آنها حداقل
بايد فرمانده ای را منصوب کنند که اين منطقه را بشناسد .ما از هيچ کجا خبر و اطالعی
نداريم و من واقعا نمی دانم چه بايد بکنم ...واحدها در هم ريخته اند ،از افسران خبری نيست.
من در نقطه ای هستم که فرمانده گروهان در آنجا تير خورده بود .به من از اين که چه
اتفاقی افتاده است خبری نمی دهند .همه ی افسران يا کشته يا زخمی شده اند .من حتی نام
منطقه ای را که در آنم نمی دانم و از نگهبان ها هم هيچ اثری نيست .به خاطر امنيت ملت
هم که شده تقاضا می کنم افسری را که اين منطقه را بشناسد به اين جا اعزام کنند».
افسر پريشان ديگری گزارش کرده بود« :هنگام سحر عده ای سربازا را ديده ايم که
از منطقهء "شاهين سيرت" به طرف "چونوک بر" عقب نشينی می کنند و اکنون هم در
"چونوک بر" مشغول کندن سنگر هستند .اما معلوم نيست که اين سربازان خودی هستند يا
دشمن».
نظر کمال اين بود که اين سربازان به دشمن تعلق دارند و ،در نتيجه ،کسانی را
برای خبرگيری و گزارش فرستاد .يکی از آن ها کشته شد و او به جايش رئيس ستاد لشکر
خود را اعزام کرد .او در گزارش خود نظر کمال را تاييد نمود .يکی ديگر از فرماندهان ،به نام
نوری (که بعدها رييس ستاد کمال شد) از طريق تلفن با کمال تماس گرفته و گفت که
فرمانده اش به او دستور داده که به سوی «چونوک بر» پيشروی کرده و در آنجا به دشمن
حمله کند .او هم از فرمانده مزبور دربارهء وضع واحدهای مستقر در منطقه و فرماندهی آنها
پرسيده بود ،اما فرمانده ،که در حالتی عصبی به سر می برد و نيز رئيس ستاد او ،يا قادر به
دادن اطالعات الزم نبودند يا به داليلی نمی خواستند اين اطالعات را در اختيار او بگذارند .او
از کمال خواسته بود که« :لطفاً مرا از وضعيت مطلع کنيد .به نظر می رسد که هيچ کجا
فرماندهی وجود ندارد».
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کمال به او دستور داد که بالفاصله به سوی «چونوک بر» حرکت کند و اضافه کرد
که« :خود حوادث فرمانده را تعيين می کنند!»
در واقع دو تن از فرماندهاتی که ارتفاعات را در دست داشتند يکی پس از ديگری
کشته شده بودند و کار فرماندهی به سرعت به دو تن ديگر واگذار شده بود .يکی از اين دو
تن سروانی بود که بيشتر در زمينهء ادارهء خطوط راه آهن پشت جبهه تجربه داشت و به طور
اتفاقی از قسطنطنيه به منطقه آمده و کارش به جايی رسيده بود که اکنون به افسران مافوق
خود نيز دستور می داد .او ،بی آنکه نقشه ای داشته باشد ،خيال داشت که برای حل مساله
سربازان بيشتری را به «چونوک بر» اعزام کند .کمال اين تاکتيک را در نامه ای به
سرفرماندهی مورد انتقاد قرار داده و خواست که در اين مورد تصميمی سريع گرفته شود .اما
پاسخی که تلفنی به او رسيد مبنی بر آن بود که آن ها هر چه که مقدور باشد انجام خواهند
داد .کمال ،بر اساس دستوراتی که صادر می شد ،دريافته بود که ستاد کل عقل خود را از
دست داده و افسران آن مسئوليت را به گردن يک ديگر می اندازند .او عصر آن روز در دفتر
يادداشت های روزانه اش نوشت« :سنگينی مسئوليت بسا بيشتر از مرگ شده است».
بحران به زودی به اوج خود رسيد .فرماندهی گروهان «آنافارتا» ،که به دستور «فون
ساندرز» همراه با واحدهای ذخيرهء مستقر در «بول ار» براه افتاده بود ،با سرگرد فيضی بود.
کمال پيغامی برای فيضی فرستاده و از او تقاضا کرد که به خاطر کشورشان هم که شده
توجه فون ساندرز را به وضعيت حساس «چونوک بر» جلب کند .اندکی بعد رييس ستاد به
نمايندگی از فون ساندرز کمال را پای تلفن خواسته و نظر او را خواستار شد .کمال نظرش را
با حرارت تمام بيان داشت و گفت که از نظر او دشمن ،در نتيجهء پياده کردن قوا ،در موقعيت
برتری قرار دارد و اگر قرار است کل ارتفاعات به تصرف آن در نيايد بايد اقدام سريعی صورت
گيرد .او اضافه کرد که« :فرصت اندکی باقی مانده است و اگرما اين فرصت را از دست
بدهيم با فاجعه ای سراسری روبرو خواهيم بود».
او در مقابل اين پرسش که چه بايد کرد پاسخ داد« :ما به يک فرماندهی واحد
نيازمنديم» .و ادامه داد« :تنها چارهء کار قرار دادن همهء نيروهای موجود در تحت فرماندهی
من است».
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رييس ستاد به شوخی پرسيد« :اين خيلی زياد نيست؟»
و کمال پاسخ داد اتفاقا خيلی هم کم است.
فاجعه تنها ارتفاعات «سری بر» را تهديد نمی کرد و ارتفاعات «آنافارتا» در جبههء
شمالی «سوبال» نيز در معرض همين خطر قرار داشت .در آنجا سه گروهان تحت فرماندهی
سرگرد ويلمر توانسته بودند مواضع خود را در طی تقريبا  ۷۸ساعت حفظ کنند .البته کم کاری
انگليس ها نيز به کمک شان آمده بود .سربازان انگليسی ،به دستور فرماندهشان که
«استاپفورد» نام داشت ،به جای پيشروی به سوی تپه ها ،تمام روز را به شنا و آفتاب گرفتن
در ساحل دريا گذرانده بودند .اما اين وضعيت نمی توانست ادامه داشته باشد و بايد هر لحظه
منتظر حمله آن ها بباشند.
فيضی به فون ساندرز قول داده بود که قوای تحت فرمانش ـ که از جانب «بول ار»
در حرکت بودند ـ در سحرگاه آن روز ،يعنی روز هشتم آگوست ،آمادهء آغاز عمليات باشند .اما
در اين مورد هم تصميم قاطعی وجود نداشت .آن ها به هنگام ظهر هنوز آماده نبودند و
فيضی هم اندکی بعد اطالع داد که تاسحرگاه روز بعد نيز حاضر نخواهند شد .فون ساندرز با
عصبانيت بر اين امر پافشاری می کرد که الزم است در عصر آن روز حمله آغاز شود .فيضی
پاسخ داد که به عقيده فرماندهان لشکرش چنين کاری غيرممکن است؛ سربازان خسته و
گرسنه اند ،منطقه برايشان ناآشنا است و توپخانه به حد کافی تقويت نشده.
فون ساندرز از او پرسيد« :نظر خود شما بعنوان فرمانده اصلی در اين مورد چيست؟»
فيضی جوابداد« :من هم همين عقيده را دارم».
ليمان فون ساندرز بالفاصله فيضی را از فرماندهی عزل کرد .او در يادداشت های
خود نوشته است« :آن روز عصر من فرماندهی همهء قوای آنافارتا را به سرهنگ مصطفی
کمال ،که فرمانده لشکر نوزدهم بود ،سپردم ...او فرماندهی بود که از داشتن مسئوليت کيف
می کرد ...من نسبت به انرژی او اعتماد کامل داشتم».
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کمال نيز در حالتی از رضامندی و روحيه گرفته از اين واقعه در دفتر يادداشت
هايش نوشت« :تاريخ چه آينه دقيقی است! انسان ها ،بخصوص نژادهايی که از نظر اخالقی
عقب مانده هستند ،حتی در مورد اهداف مقدس نيز جز نشاندادن احساسات منفی کار ديگری
انجام نمی دهند .در واقع ،اين اعمال و رفتارهای شرکت کنندگان در وقايع تاريخی است که
ويژگی های واقعی اخالقی آن ها را فاش می کند».
اکنون کمال کنترل کامل همهء جبهه را در دست داشت .او با آرامش تمام دستورات
مختلفی را برای قسمت های گوناگون لشکر خود صادر کرده و قبل از هر چيز در مورد حمله
ای که قرار بود به هنگام صبح از جانب «چونوک بر» آغاز شود تصميم گرفت .او نامهء
وداعی به هنگ ها نوشته و سربازان و فرماندهان را تشويق کرد که خود را برای فداکاری
بزرگ آماده کنند .آنگاه ،کمی قبل از نيمه شب ،با اتومبيل به جانب شمال و تپه های متصل
به ارتفاعات آنافارتا که بيشتر از بقيه در معرض خطر بودند حرکت کرد .هنوز جنگ به آنافارتا
کشيده نشده بود و کمال در دفتر يادداشت هايش نوشت« :برای نخستين بار پس از چهار ماه
من می توانستم هوای ناب و تميز را استنشاق کنم چرا که منطقه ی آليبورنو و اطرافش
هوايی آلوده از اجساد در حال پوسيدن دارد».
او دکتر هنگ را به همراه خود داشت تا در آنافارتا که احتمال می رفت شاهد
کشتگان و مجروحين بسيار باشند خدمات بيمارستانی الزم را سامان دهد .کمال سه شب
بود که نخ وابيده و اکنون نه تنها به خاطر خستگی که به دليل حملهء شديد ماالريا باحساس
ضعف شديدی می کرد .معالجهء اين بيماری نياز به مداوای دائمی داشت که او نمی توانست
از آن برخوردار باشد .با اين همه می شد در اعماق چشمان فرورفته ،خسته و درهم ريخته
اش فکری را ديد که سخت به خود مشغولش داشته است .آنچه بيش از همه او را نگران می
کرد فقدان اطالعات الزم در مورد قدرت نيروهای خودی و دشمن بود.
در پشت اين تنش های ظاهری اما اعتماد به نفسی درونی وجود داشت .مسئول
بودن همچون شربتی تقويت کننده بر او اثر گذاشته بود و ديگر الزم نبود تا در کناره بنشيند،
صرفاً تماشاگر باشد ،و از اشتباهات و خطاهای کسانی که آنان را کمتر از خود ارزيابی می
کرد به جنون و سرخوردگی برسد .او اکنون آزادی عمل داشت و ،با اشراف دقيق و حساب
شده بر موقعيت نظامی خود ،که اگر نه به دقت اما به طور کلی می دانست که چه بايد انجام
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دهد .او بيهوده خوش بينی بنبود و می دانست که اکنون سرنوشت نبردی ادر اختيار او
گذاشته شده که ديگر فرماندهان آن را پيشاپيش ،آن هم به قيمت جان خود و سربازانشان،
باخته اند .او به خوبی می دانست خودش نيز ممکن است در اين نبرد بازنده باشد .اما ـ در
عين حال ـ با تکيه بر اراده ،ميهن پرستی ،جاه طلبی و اعتقاد به توانائی های شخص خود ـ
عزم پيروزی داشت .او بعدها ،در ژستی قهرمانانه که به درد جلب افکار عمومی می خورد،
گفت« :پذيرفتن چنين مسئوليتی کار ساده ای نبود .اما من تصميم گرفته بودم زنده نمانم و
ويرانی کشورم را به چشم ببينم .من آن مسئوليت را با تمام غرور پذيرا شده بودم».
کمال به زودی با آثار هرج و مرج روبرو شد؛ به فرمانده هنگی برخورد که در
«لحظه ای که اندام وطن زخم خورده بود» ،همراه با همکارانش و بسيار دور از جايی که
سربازانش درگير نبرد بودند ،به بطالت نشسته بود .کمال به آن ها فرمان داد که به جبهه
بپيوندند .آنگاه ،در تاريکی به سرفرماندهی ديگری رسيد .نه نوری ديده می شد و نه صدايی
به گوش می رسيد .همه خفته بودند .فرياد کمال و همراهانش برخاست .او اين صحنه را در
دفتر يادداشت هايش چنين وصف کرده است« :مردی در لباس خواب از چادرش بيرون آمد
که ببيند چه خبر شده  .از او پرسيدم که آنجا کجاست و او جواب داد که اين جا سرفرماندهی
سرگرد ويلمر است .به نظر می رسيد که بيش از آن اطالعی ندارد .از او خواستم که مرا نزد
فرماندهش ببرد .اما مرد مزبور چندان راضی به اين کار نبود و تنها با دست جايی در تاريکی
را نشانم داد .من اما او را مجبور کردم که ما را به جايی که نشان می داد ببرد .با او به کلبه
ای رفتيم که ويلمر در آن بر روی تخت خوابيده بود .من پرسيدم که سرفرماندهی گروه
آنافارتا کجاست؟ او پاسخ داد امروز اين جا بود اما بعدا به طرف شمال حرکت کردند .و با
دست سمت شمال را نشان داد و نام محلی را برد که تا به حال نشنيده بودم».
کمال که نمی خواست وقت را از دست بدهد ،در تاريکی به پراه افتاد و در ساعت
يک و نيم صبح اموفق به پيدا کردن سرفرماندهی شد .رييس ستاد و افسرانش در آنجا منتظر
او بودند .او بالفاصله پرسيد که دشمن کجاست ،آن ها چه نيرويی دارند ،و آخرين دستوراتی
که دريافت داشته اند چه بوده است .پاسخ های رييس ستاد کامالً مبهم بود .رييس ستاد
دستوری کتبی را ک ه امضا نداشت به او نشان داد .کمال پرسيد که فرمانده قبلی ،فيضی بيک،
کجاست؟ گفتند که در چادرش خوابيده است .کمال دستور داد بيدارش کنند تا او بگويد که
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آخرين دستوری که داده شده چه بوده است و گفت« :اگر اين دستور فيضی است خودش
هم بايد آن را امضا کند».
رييس ستاد چند بار بين جايی که کمال ايستاده بود و چادر فيضی در تردد بود .اما
فيضی از امضا خودداری می کرد .کمال عاقبت دست از اصرار برداشت و دستور داد که جلسه
ای از افسران ستاد تشکيل شود .در آن جلسه از آن ها پرسيد که هنگ های مختلف در کجا
قرار دارند و دستور حملهء آن ها چيست؟ آن ها آنچه را که می دانستند به او گفتند .يکی از
آن ها که مدتی را در جبهه گذرانده بود از بقيه روشن تر سخن می گفت با اين همه کل
تصوير هنوز مبهم بود .صبح نزديک می شد و وقتی برای تحقيقات بيشتر نمانده بود .کمال
طی بخشنامه ای اعالم داشت که خود فرماندهی را به دست گرفته است و از سربازان مستقر
در قله های ارتفاعات خواست که حمله عمومی را آغاز کنند .و به افسرانش نيز دستور داد که
بمرتب و بی صرف وقت او را از مواضع و اقدامات خود مطلع نمايند .او نسخه ای از
دستوراتش را به وسيله دو افسر به سرفرماندهی فرستاد .سپس به سازماندهی خدمات پزشکی
و آشپزخانه و ديگر ملزومات که می ديد دستخوش بی اعتنايی بوده اند پرداخت .آنگاه ،در
ساعت چهار و نيم صبح ،همراه با چند تن از افسران خود به يکی از محل های ديده بانی
که در پشت قله های آنافارتای بزرگ قرار داشت رفت .قرار چنين بود که او از آنجا وضعيت
را مطالعه کرده و نبردی را که به زودی آغاز می شد هدايت کند.
سرنوشت اين نبرد را مسابقهء بين ترک ها و انگليس ها برای رسيدن به ارتفاعات
آنافارتا ،و به خصوص قله موسوم به «تکه تپه» ،تعيين می کرد .هر دو طرف دو روز را تلف
کرده بودند که دليل ترک ها در اين مورد موجه تر بود .اکنون هر دو طرف عجله داشتند تا
اين زمان از دست رفته را جبران کنند .در همان اوقاتی که ليمان فون ساندرز با خشونت تمام
مشغول تغيير فرماندهان خود بود« ،سر ايان هميلتن» نيز در «سوو ال» به خود آمده و از
فرماندهان بی عالقهء خود می خواست تا در سرآغاز روز «تکه تپه» را تصرف کنند .معلوم
بود که حتی يک گردان تنها که بتواند حرکت ترک ها به سوی ارتفاعات را معطل کند می
تواند برای بقيه ارتش در پيشروی به سوی ارتفاعات کمک بزرگی باشد.
اما اين گردان به زودی دچار مشکل شد .فرمانده آن نتوانست مردان خود را به
سرعت گردآوری کند .خستگی آن ها را گيج کرده بود .و تا راهپيمايی آغاز شود تأخيرهای
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ديگری نيز پيش آمد .باالخره بخشی از قوا حرکت کرده و قرار شد که بقيه نيز به دنبال آن
ها بروند .در همان حال ترک ها در سراشپيبی های مقابل آمادهء پيکار می شدند .پيشروی در
ميان بوته زاران کوهی برای انگليس ها مشکل بود و آنها بدر گروه هائی کوچک پراکنده
شدند و وقتی صبح دميد خود را با آتش بالوقفهء ترک ها که از روبرو و اطراف بر سرشان
می ريخت روبرو ديدند .مدتی بعدچند نفر از سربازان انگليسی خود را به باالی ارتفاعات
رساندند اما در آنجا بالفاصله با آتش گروه ديگری از ترک ها که از طرف مقابل می آمد
روبرو شدند .معلوم شد که ترک ها مسابقه برای رسيدن به «تکه تپه» را با تفاوت نيم ساعت
برده اند.
اکنون مردان کمال از تپه ها سرازير شده و به قتل عام نيروهای دشمن مشغول
شده بودند .سر ايان هميلتون ،که با يک تلسکوپ از عرشه کشتی جنگی خود صحنه را تماشا
می کرد ،در اين مورد نوشته است:
«به زودی خمپاره ها به سنگرهای سربازان ما که در دست چپ صحنه قرار داشتند
رسيدند و آنگاه ،ناگهان ،هجوم سربازان ترک از شمال به جنوب آغاز شد .دقت که می کردی
می ديدی که سربازان دشمن چنان می تازند که از خمپاره های خودشان هم جلو می زنند و
خطوط ما را از جانب چپ به سوی قسمت مرکزی منطقه می رانند ...در آنجا نظر می رسيد
که نيروهای ما برای پس راندن ترک های مهاجم کوشش زيادی می کنند .. .و باالخره در
حدود ساعت شش صبح قطعی شد که مقاومت ما به ناگهان در هر دو جناح رات و چپ از
هم فرو پاشيده است .آن ها نه تنها جنگ را باخته بودند بلکه شتابان می گريختند و تا وسط
دريا عقب می نشستند».
اين تصوير در همه ی تپه ها به صورت مشابهی تکرار می شد .مردان ژنرال کيچنر
هم درهم شکسته فرياد می زدند« :ترک ها بر سر ما ريخته اند» .آتش ترک ها چنان شديد
بود که بوته های کوهی آتش گرفتند و موجب شدند که انگليس ها با وحشت به دنبال
پناهنگاهی بگردند .اواسط روز برای کمال قطعی شد که نبرد «سووال» را برده است .آنگاه به
مردانش دستور داد که به کندن سنگر بپردازند .او با يک لشگر ناقص و بی پشتيبان توانسته
بود دشمنی بسيار قوی تر را شکست دهد .بعدها او اين پيروزی را مديون عامل غافلگيری
توصيف کرده است .دشمن که در گروه های کوچک پيش می آمد منتظر برخوردهای
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کوچکی بود اما ترک ها با افزودن شديد اين برخوردها و همآهنگ شده به وسيله ی
فرماندهانشان ،و به خصوص به خاطر اين که از سربااليی به طرف سرپايينی هجوم می
آوردند ،روحيهء دشمن را درهم شکسته بودند .آنچه کمال را متعجب کرده بود ترديد هميلتون
بکه خود در صحنه حضور داشت بوددر اصرار بر انجام دستوراتش .نظر کمال آن بود که
فرماندهان زير نظر هميلتون دارای توانايی تصميم گيری های الزم در لحظات درست نبوده
و «نمی خواستند مسئوليتی که به شکست می انجامد به گردن آن ها بيافتد» .او به شوخی
می گفته «به نظر می رسيد که ژنرال استاپفورد هم مودبانه شروع نبرد را تا رسيدن خودش
به محل به عقب انداخته بود».
اکنون آنا فارتا در دست ترک ها بقرار داشت و حملهء دشمن به سووال به شکست
انجاميده بود اما هنوز کار بيرون راندن دشمن از ارتفاعات «سری بر» تمام نشده و وضعيت
«چونوک بر» هم بحرانی تر از هميشه بود .بخصوص که دشمن در طول شب حمله ديگری
را س امان داده توانسته بود ،هر چند با موفقيتی ناقص ،حضور خود در اين ارتفاعات را تقويت
کند .کمال ،که هنوز معتقد بود «چونوک بر» محور اصلی نبرد است ،بالفاصله پيشروی در
دشت سووال را متوقف ساخته و به دو گروهان مورد اعتماد خود فرمان داد که برای يک ضد
حمله از ارتفاعات باال بروند .آن ها نيمی از شب را جنگيده بودند و به استراحت نياز داشتند.
به همين دليل او به دو فرمانده گروهان هايش دستور داد که« :امشب من در چونوک بر از
همه توقع فداکاری های بسيار دارم و در عين حال از شما می خواهم تا وسيله ای پيدا کنيد
که دو گروهان توپخانه ای که به طرف منطقه پيش می روند بتوانند سوپ گرم بخورند».
آنگاه برای تبادل نظر پيرامون نقشهء حمله به ديدار ليمان فون ساندرز رفت .ليمان
معتقد بود که بايد به جناج چپ دشمن در عقيل دره ،واقع در پايين ارتفاعات کجا چمن ،حمله
کرد .کمال اما به انجام حمله ا ی از روبرو و به خود چونوک بر ـ که بيش از همه در معرض
خطر قرار داشت ـ بنظر داشت و معتقد بود که اگر ترک ها بتوانند آنجا را تصرف کنند قوای
دشمن در عقيل دره مجبور خواهد شد که بالفاصله عقب نشينی کند .ليمان اختيار را به
دست او داد و گفت «شما مسئوليت اين عمليات را پذيرفته ايد و من نمی خواهم برنامهء شما
را تغيير دهم؛ آنچه را هم که به شما گفتم تنها بيان ايده هايی بود که به نظرم رسيده بود» .
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کمال تصميم گرفته بود که خود ،در رأس خط حملهء مستقيم ،در نبرد شرکت کند.
هنگام غروب او ،بهمراه افسران ستادش ،در امتداد ارتفاعات به طرف چونوک بر حرکت کرد.
يکبار يک هواپيمای دشمن در ارتفاع پايينی از روی سرشان رد شد و افسرانش متفرق شدند.
اما او همراه با يکی از آن ها به راه ادامه داد .هواپيما اگرچه حمله نمی کرد اما تا مدتی به
دنبال آن ها آمد .پس از رسيدن به سرفرماندهی ،که در پشت قله قرار داشت ،کمال به بازديد
سنگرها پرداخت و با افسران واحدهای مختلف سرگرم گفتگو شد.
او از آن ها خواست تا مردان خود را گرد آورده و آن ها تشويق کنند تا با روحيه ای
تازه آمادهء جنگ شوند چرا که ضعف گذشتهء فرماندهی روحيه آن ها را به شدت تضعيف
کرده بود و همگی مشکالتشان را ناشی از همين مساله می دانستند .سرباز ترک که فاقد
ابتکا ر و سواد و تعليمات بود ،بدون رهبر در کار خود وا می ماند .و اکنون اين وظيفه بر عهدهء
کمال بود که روحيه آن ها را برگرداند .او دستور داد که گردان هشتم برای حمله سحرگاهی
آماده شود و قرار شد که دو گردانی که در راه رسيدن به آنجا بودند برای تقويت حمله به کار
روند .اندکی بعد فرمانده گردان به همراه يک افسر ستاد به نام «گليب» بديدار او آمد و اجازه
خواست تا نظر افسران گروه خود را به اطالع کمال برساند .او گفت دو روز است که آن ها
درگير حمله به چونوک بر بوده اند؛ عدهء زيادی از آن ها بدون هيچ توفيقی جان خود را از
دست داده اند ،و اکنون عميقاً به نوميدی رسيده اند و تصور نمی کنند که حملهء جديد هم،
حتی اگر آن دو گردان کمکی از راه برسند ،به جايی برسد ،به خصوص که هنوز اثری از يکی
از آن ها پيدا نيست و بدون آنها حمله ممکن است به فاجعه بيانجامد.
کمال اين افسر را می شناخت و برايش احترام قايل بود .او شجاعت های افسر
مزبور را در زير آتش دشمن ديده بود و اگرچه در ابتدا از نوع بيان و رفتار او ناراحت شده بود
اما خود را قانع ساخت که در آن شرايط افسر مزبور به صورتی منطقی عمل می کند .او در
دفتر يادداشت هايش نوشته است« :برخی يقين ها را نمی توان با منطق و استدالل توضيح
داد و يقين هايی که ما در لحظات نبردهای سنگين در خون خود حس می کنيم از اين دسته
اند .گليب وضعيت را به خوبی تشريح می کرد اما نظر او نمی توانست يقين مرا تغيير دهد.
من به اين نتيجه رسيده بودم که ما می توانيم با يک حملهء ناگهانی و غافلگير کننده دشمن
را شکست دهيم و برای اين کار تنها به تعداد سربازان نمی شد اکتفا کرد .ما محتاج يک
رهبری خونسردانه و شجاعانه بوديم».
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در نتيجه او به اين افسرانش گفت که تصميمش غير قابل تغيير است و چه گردان
کمکی دوم برسد و چه نه ،اين حمله بايد انجام شود .او شب را در سرفرماندهی گذراند و از
همه چيز مراقبت شخصی کرد .اکنون چهارمين شب بی خوابی و تب زدگی و ناتوانی ناشی از
ماالريا در جريان بود ،اما استراحت ناممکن می نمود .او ،عالوه بر آماده سازی حمله ،ناگزير
بود جبهه آنافارتا را نيز زير نظر داشته و هدايت کند .اخباری که از آنجا می رسيد اندک و غير
قابل اعتماد می نمود و او ناگزير بود که آشفتگی های قوای زير نظر خود را در همانجا سامان
دهد .اين در حالی بود افسرانش دايما به چادر او آمده و با پرسش های خود دربارهء واحدها و
فرماندهان گمشده شان ذهنش را متفرق می کردند.
نزديکی های سحر ،کمال در جلوی چادر خود ايستاده و همه جا را نظاره کرد تا
مطمئن شود که همه چيز آماده است .او يکی از جنگنده ترين گردان های خود را در
سنگرهای ديدبانی ،که تنها بيست يارد با خطوط دشمن فاصله داشتند ،مستقر کرده و سپس،
با سرعت هر چه تمامتر و در پناه تاريکی شب دو گردان ديگر را در خط سنگری که با سی
يارد فاصله در پشت خط اول قرار داشت جاسازی کرده بود و فکر می کرد که اگر گردان دوم
هم از راه می رسيد می شد ،در صورت لزوم ،آن ها را بمستقيم ه ميدان جنگ فرستاد .قرار
بود که حملهء اوليه در سکوت کامل انجام پذيرد .دستور اکيد داده بود که توپخانه و تفنگ ها
همه خاموش باشند و هيچ اسلحه ای به جز سرنيزه مورد استفاده قرار نگيرد و دو خط مستقر،
به سرعت و بی صدا ،در تاريکی به طرف دشمن حرکت کنند .سرنوشت اين نبرد را
غافلگيری همان دقايق اوليه تعيين می کرد و مرحله دوم نبرد منوط به حوادثی بود که در
اين حملهء نخست پيش می آمد.
کمال به ساعت خود نگاه کرد و ديد که تقريباً چهار ونيم صبح است و چند دقيقه
ديگر هوا روشن می شود و مردانش ،که به صورتی در هم فشرده ايستاده اند قابل رويت می
شوند .فکر می کرد که اگر اين امر اتفاق افتا و دشمن به سوی سربازانش آتش بگشايد
حملهء سربازانش به شکست خواهد انجاميد .پس دويدن آغاز کرد و افسرانش بدنبالش
حرکت کردند و همگی در پيشاپيش سربازان قرار گرفتند .کمال به صف سربازانش نگاه کرد
و با صدای آرامی گفت« :سربازان! شکی در اين نيست که ما دشمن پيش رو را شکست
خواهيم داد اما عجله ای در کار نيست؛ من ابتدا حرکت می کنم و وقتی که ديديد شالقم را
در هوا تکان دادم شما نيز براه بيافتيد» .آنگاه به ديگر افسران دستور داد تا همين مطلب را به
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اطالع مردانشان برسانند .آنگاه چند قدم به جلو برداشت و سپس شالقش را بلند کرد و در
هوا تکان داد .بالفاصله سربازان با سرنيزه های قرار گرفته بر سر تفنگ ها و افسران با
شمشيرهای آخته در تاريکی صبحگاه بپيشروی آغاز کردند .او بعدها در اين مورد گفته است
که «آن ها شبيه شير شده بودند» .لحظاتی بعد تنها صدايی که از سنگرهای دشمن به گوش
می رسيد فرياد «اهلل ،ال»له بود.
سربازان انگليسی حتی فرصت نيافتند که تفنگ های خود را به دست بگيرند؛ و در
داخل سنگرهای خود در مقابل تعداد زياد سربازان ترک از پا در آمدند .آن هايی هم که در
بيرون از سنگرها قرار داشتند از ميان برداشته شدند و بدينسان خط مقدم جبهه هميلتون در
هم شکست.
به قول هميلتون« ،تودهء سنگين نيروی دشمن» از ارتفاعات براه افتاده و به سوی
پايين دامنهء کوه سرازير شده ،جناح چپ دشمن را دور زده و به داخل خطوط پايين تر آن
نفوذ نکرده بود و ،به اين ترتيب ،سربازان هميلتون «يک راست به پايين تپه رانده شده
بودند» .اين مبارزه ای بود «که در آن ژنرال ها نيز در صفوف قوای خود می جنگيدند و
مردان اسلحه های امروزی خود را رها کرده و گلوی يکديگر را می فشردند ...ترک ها موج
بپشت موج از راه می رسيدند و به شکلی تحسين آميز می جنگيدند و نام خدا را بر لب
داشتند .سربازان ما نيز شجاعانه و بنا بر سنت های کهن نژاد خود مقاومت می کردند .از هيچ
سو شانه خانه کردنی در کار نبود .آنها در صفوف خود ايستاده جان باختند».
با اين همه ،انگليس ها عاقبت توانستند به کمک توپخانهء خود ترک ها را تا حد
ممکن دور نگاهدارند و با آغاز روز پرتاب خمپاره به سوی «چونوک بر» را از سر گرفتند و،
آنگونه که کمال نوشته ،آن را تبديل به «يک جهنم» کردند« .از آسمان آهن و تکه پاره های
شرپنل فرو می ريخت .خمپاره های سنگين آتش دريايی زمين را شکافته و سپس منفجر می
شدند و در اطراف ما فرو رفتگی هايی بزرگ ايجاد می کرد .سراسر "چنوک بر" در آتش و
دود غليظ فرو رفته بود .همگی با خستگی منتظر آن بودند که ببينند چه سرنوشتی برايشان
رقم زده شده است» .از اين نخستين حمله قهرمانان معدودی زنده ماندند .سراسر تپه پر از
جنازه هائی بود که هنوز انگشت های خود را بروی ماشهء تفنگ هاشان نگاهداشته بودند،
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گويی که منتظر فرمان آتش باشند .يکی از فرماندهان در پاسخ پرسش کمال مبنی بر اين که
سربازانش کجا هستند گفت« :همين جا ،همين ها که بر زمين جان داده اند».
کمال با خيره سری در خط آتش ايستاده بود ،فرمان می داد و مردانش را به نبرد
تشويق می کرد .آنگاه يک تکه شرپنل به سينه اش خورد .يکی از افسران همراهش با
ناراحتی گفت« :قربان به شما هم اصابت کرد!» کمال به سرعت دست خود را بر دهان افسر
گذاشت و بلند ،آنگونه که همه بشنوند ،گفت« :چنين چيزی نيست» .شرپنل به جيب سينه
لباسش خورده و ساعتی را که در داخل آن بود خرد کرده بود اما تنها زخمی کم عمق بر روی
سينه او بوجود آورده بود .کمال زمانی بعد اين ساعت را ،که از دوران تحصيلش در مدرسه
نظام با خود داشت ،از جيب بيرون آورده و فيلسوفانه گفت« :اين ساعتی است که با زندگی
هم ارزش شده است».
د ر پايان نبرد ،ليمان فون ساندرز از کمال خواهش کرد که اين ساعت را به عنوان
يادگاری به او بدهد و ،در مقابل ،يک وقت شمار زيبای دارای آرم خانوادگی فون ساندرز را
دريافت کند( .بعدها که مقامات ترکيه کوشيدند تا اين ساعت را از آلمان پس گرفته و آن را
در موزه قرار دهند به آنها اطالع داده شد که ساعت مزبور دزديده شده است).
آتشبار توپخانه اگرچه جان های بسياری را از ترک ها گرفت اما نتوانست ارتفاعات
«سری بر» را برای دشمن حفظ کند .اگرچه واحدهای پراکنده تا غروب آن روز مشغول جنگ
و گريز بودند اما در ساعت ده صبح بخش عمدهء نيروی دشمن به دامنه های کوه و ساحل
دريا پس رانده شده بود .اين واقعيت که نيروی برتر دشمن در جناح راست هم مجبور به
عقب نشينی شده بود نظر کمال را ثابت می کرد وقتی به فون ساندرز گفته بود که حملهء
مستقيم به جلو بهتراز حمله به جناح هاست« .سر ايان هميلتون» هنوز آنقدر دل داشت که
بنويسد« :به هر حال ما چنوک بر را حدود دو روز و دو شب در دست داشتيم .هنوز ترک ها
سنگرهايی را که ما از آن ها گرفته بوديم پس نگرفته بودند .پس آيا می شود گفت که آنها
در کارشان موفق شده اند؟ اميدوارم چنين نباشد ...ترک ها دارای فرماندهی خوبی بودند ،من
اين را می پذيرم .ژنرال ها می دانستند که اگر نتوانند ما را با سرعت از چنوک بر برانند
کارشان تمام است .و در نتيجه کارشان را با سرعت انجام دادند .بهرحال ،مهم نيست؛ دنيا که
به آخر نرسيده است».
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اکنون برای انگليس ها اميد چندانی باقی نمانده بود ،پس گرفتن «چونوک بر»
ديگر ممکن نبود اما هنوز فرصت آن وجود داشت که «سوو ال» را تصرف کرد .و اگرچه
کوشش برای تصرف «تکه تپه» نيز با شکست روبرو شده بود اما ترک ها در کيرچ تپه ،که
در شمال خط آنافارتا قرار داشت ،دارای وضعيت ضعيفی بودند .و ليمان فون ساندرز نيز از آن
هراس داشت که دشمن پيش از آن که او بتواند قوای خود را مستقر سازد جناح راست او را
دور زده و ارتشش را به محاصره درآورد.
بدينسان ،تا ده روز بعد هنوز ترک ها به پيروزی خود يقين نکرده بودند .کمال با
پافشاری مخصوص خود همچنان در رأس سربازان خسته در خط مقدم حرکت می کرد و
اکنون ،با اطمينان از اينکه هرگز شکست نخواهد خورد ،چنان در زير آتش دشمن به پيش
می راند که در چشم سربازانش تبديل به قهرمانی جادويی و استوره ای شده بود .می ديدند
که اين رهبر خستگی ناپذير همه گونه مهارتی دارد ،شجاع است و ،باالتر از همه چيز ،بخت
يار اوست.
دربارهء او گفته اند که يک بار ،هنگامی که در سنگری نشسته بود ،توپخانهء دشمن
به سوی آن آتش گشود .هدف در دسترش توپخانه بود و توپ ها يکی پس از ديگری در
جلوی سنگر به زمين می نشستند و از نظر رياضی قطعی بود که چهارمين توپ درست
همانجا که او نشسته بود ،بر روی سنگر فرو خواهد افتاد .افسران اصرار کردند که کمال از
محل دور شود اما او جواب داد« :ديگر دير شده است .من نمی توانم برای سربازانم سرمشق
بدی باشم» ،و به کشيدن سيگارش ادامه داد اما به نظر می رسيد که رفته رفته رنگ
صورتش زائل می شود .مردانی که در سنگر بودند از ترس اين که به زودی يکی از خمپاره
ها به داخل سنگر خواهد افتاد فلج شده بودند .اما هيچ اتفاقی نيفتاد و از خمپارهء چهارم
خبری نشد.
در نبرد «کرچ تپه» ،تنها راه رفتن نيروهای تقويتی به سوی ارتفاعات حرکت کردن
در ساحل دريا و زير آتش نيروی دريايی دشمن بود و در حين اين کار ستون سربازان در
نقطه ای متوقف شده بود .کمال خود را به آنها رساند؛ به او گفتند که «در اين جا مرگ در
کمين ما است ،حتی پرندگان هم نمی توانند از سينه اين کوه باال روند» .اما کمال به سرعت
گفت« :چنين نيست و شما می توانيد اين کار را انجام دهيد» ،و خود پيشاپيش همه و به
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همراه رييس ستاد و افسرانش به راه افتاد و به بقيه هم دستور حرکت داد .سربازان در يک
صف تک نفره به دنبال او می دويدند و با وجود تلفات بسيار توانستند موضعی را که می
خواستند تصرف کنند.
در واقع آمادگی آشکار کمال برای جان باختن بقيه را نيز آماده می ساخت تا به
فرمان او جان خود را به خطر اندازند .اين نيز بخشی از استورهء او شد .در جريان نبردی که
چند روز بعد برای تصرف دو تکه از ارتفاعات آنافارتا پيش آمد برای اينکه نيروهای ذخيرهء
توپخانه بتوانند خود را به ارتفاعات برسانند خريدن وقت ضزوزی شد .کمال داستان حملهء
سلحشورانهء فرانسوی ها در ساحل آسيايی را به ياد آورد ،هنگامی که آنها ،بمنظور حمايت
کردن از توپخانه در حال پيشرفت خود بی مهابا به دل مرگ قطعی رانده بودند .پس تصميم
گرفت که با روحيه ای تزلزل ناپذير همين عمل را انجام دهد و به فرمانده سواره نظام خود
دستور حمله داد .فرمانده سوار اسب شد اما در رفتن ترديد کرد .کمال او را صدا کرد و پرسيد
«فهميدی چه گفتم؟»
«بله قربان دستور داديد که بميريم».
و به راستی بسياری از آن ها جان باختند اما اين حمله آنقدر پيشرفت دشمن را به
عقب انداخت که نجات ارتفاعات برای ترک ها ممکن شد.
اين نبردهای آخرين منطقه آنافارتا در واقع اوج نبرد گالی پلی محسوب می شد.
اکنون ،سر ايان هميلتون ،يک هفته پس از دست رفتن «چونوک بر» طی تلگرافی شکست
خود را به «کيچينر» خبر داده و اعالم داشته بود که ترک نه تنها از نظر نفرات و قوای ذخيره
برتر از آن ها هستند بلکه از نظر روحی نيز بر قوای انگليسی برتری يافته اند و ،از آنجا که
ديگر نمی شود از عامل غافلگيری استفاده کرد ،او برای از سر گيری حمله به  944هزار
سرباز جديد نيازمند است .او در خاتمهء تلگرافش اضافه کرده بود« :ما در مقابل ارتشی می
جنگيم که شجاعانه می رزمد و از فرماندهی خوبی بر خوردار است».
واقعيت هم اين بود که دو بار عامل غافلگيری نتوانسته بود از شکست انگليسی ها
جلوگيری کند و در هر دو بار به دليل سرزمين سخت و ناهموار ،برنامه ريزی غلط ،و رهبری
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بالتکليف خنثی شده بود .حال آنکه ترک ها ،که در آغاز دست کم گرفته شده بودند اکنون
اط اين مخاصمه پيروز بيرون آمده و خود از عامل غافلگيری عليه آن ها استفاده کرده بودند.
از نظر انگليس ها ،غافلگيری اول به صورت ظهور يک فرمانده ترک ،که از لحاظ
مهارت جنگی هيچ از هميلتون کم نداشت ،آن هم در زمان و مکانی حساس پيش آمده بود.
و غافلگيری دوم را خود سربازان ترک موجب شده بودند .کمال ،عالوه بر نشاندادن درک
درست از اصول نقشه کشی تاکتيکی ،درک عجيب خويش از روحيهء مردان خود را به نمايش
گذاشته بود .او با روانشناسی سرباز ترک آشنا بود و می دانست که اگر اين سرباز به فرمانده
خود ايمان داشته باشد و او بتواند خون سرباز را به جوش آورد نوعی روحيه جنگنده خرافی در
او ايجاد می شود .و کمال می دانست که اين خون را چگونه به جوش آورد .به اين ترتيب
کمال و سربازان ترکش توانستند شبه جزيرهء گالی پلی را نجات دهند .تاريخ نويس رسمی
انگليسی ،تامی آتکينز ،نوشته است که «به ندرت در تاريخ پيش می آيد که حضور يک
فرمانده لشگر تا اين حد در موارد گوناگون و اينگونه عميق بر سرنوشت جنگ اثر گذاشته و
نه تنها عاقبت جنگ که سرنوشت ملتی را رقم زده باشد».
بعدها کمال اعالم داشت که نبرد برای نجات چونوک بر و آنافارتا ،به لحاظ پيروزی
در آخرين لحظه ،جرء نبردهايی تاريخی محسوب می شود .همچنين در نظر او ،هنگامی که
سال ها بعد از اين ميدان جنگ ديدار می کرد ،هنوز هيچ ترديدی در مورد اهميت اين جنگ
ها وجود نداشت .وقتی که يکی از همراهانش از او پرسيد که چرا در اين جا يک بنای يادبود
نمی سازيد گفت که «:مهم ترين بنای يادبود خود آدمی است که به خاطر او اين منطقه در
داخل مرزهای ترکيه باقی مانده است».
حال کمال می توانست استراحت کرده و به مداوای خود بپردازد .او در همان ميدان
جنگ از چادر خود به يک کلبه ساخته شده از تنه درختان نقل مکان کرد .نمايندگان هيات
های اعزامی از قسطنطنيه تحت تاثير نظم و پاکيزگی اين کلبه قرار گرفته بودند؛ کلبه ای که
به قول آن ها «نه برای جنگ که برای تماشای دريا در آرامشی کامل» به کار می آمد.
همچنين غذای مفصلی که کمال برايشان در آن کلبه تدارک ديده بود نظرشان را به خود
جلب کرد.

142

در همان جا هم بود که يک دوست آلمانی ،به نام ارنست جاک ،او را هنوز ضعيف و
م االريا زده يافت و از ظاهر پريشانش متعجب شد .ذهن کمال اما هنوز به همان تيزی و
فعالی بود که می شناخت .او در ديدار با اين دوست بالفاصله مشغول گفتگويی درباره مسايل
استراتژيک شد .او هنوز در مورد اينکه اين پيروزی تا چه حد پايدار خواهد ماند دچار توهم
نشده بود چرا که حتی از همان آغاز نبرد به اهميت نيروی دريايی توجه داشت .از همين روی
به دوست آلمانی خود گفت« :ما در خشکی گير کرده ايم؛ درست مثل روس ها .آنها محکوم
به شکست هستند چرا که من با بستن راه های دريايی داردانل و بسفر دريای سياه را از آنها
گرفته و در خشکی گيرشان انداخته ام و ،در نتيجه ،ارتباط آنها با متحدانشان هم قطع شده
است .اما ما هم درست به همين دليل با مشکل روبرو هستيم .اين درست است که ما بر لبه
های مديترانه و دريای سرخ و اقيانوس هند نشسته ايم اما در هيچ کدام آن ها حضوری
دريايی نداريم .ما به عنوان يک نيروی زمينی فاقد قدرت دريايی هرگز قادر به دفاع از
سرزمين خود در برابر نيروهای دريايی که می توانند قوای خود را بی هيچ مقاومتی تا خشکی
برسانند دفاع کنيم».
ماه ها پشت هم می گذشتند و نبرد حالتی ايستا به خود گرفته و تبديل به نبرد
سنگرها شده بود .کمال اعتقاد داشت که دشمن آماده می شود تا شبه جزيره را تخيله کند و
می گفت که االن وقت يک حمله ديگر است تا قبل از توفيق دسمن در کار تخليه سربازانش
کار يکسره شود .اما او قادر به قانع کردن مقامات مافوق خود نبود .دليل عدم صدور اجازه
برای انجام اين حمله آن بود که« :ما ديگر حتی يک سرباز اضافی که از دست بدهيم
نداريم» .آنگاه کمال تقاضا کرد که از فرماندهی شبه جزيره کنار رود و فون ساندرز هم
موافقت کرد تا او را به جای ديگری بفرستد .سالمت کمال نيز اکنون به او اجازه نمی داد که
بيش از اين در آن منطقه بماند .در عين حال کار ديگری هم برايش در شبه جزيره گالی
پولی وجود نداشت.
روزی ،توفيق روستو ،رفيق روزگار «سالونيکا» ،به عنوان يک پزشک به ديدارش
آمد .کمال ،بر اساس يک خواست درونی و ناگهانی ،به او گفت« :من هم با تو به قسطنطنيه
می آيم» .و اضافه کرد که من حقوق های عقب مانده ام را دريافت کرده ام و می توانيم آن
را با هم خرج کنيم .بدينسان کمال شبه جزيرهء گالی پلی را بدرود گفت.
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و ده روزی از ورودش به پايتخت نگذشته بود که خبر رسيد نيروهای ،متحده بدون
دادن هيچ گ ونه تلفاتی ،شبه جزيره را ترک کرده اند .بدينسان ،اين جا هم پيش بينی او
درست از آب درآمده بود.
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فصل سيزدهم ـ در جبهه های شرقی
شکست انگليس ها در ترعهء «داردانل» با خود روحيهء تازه اما گذرايی را برای
ترک ها بهمراه داشت .آنها اکنون ،تا آنجا که خاطره شان ياری می کرد ،برای نخستين بار
توانسته بودند بر يک نيروی اروپايی فائق شوند .معدودی حتی به اين توهم دچار شده بودند
که موج فشار خارجی فرو نشسته و از آن پس امپراتوری می تواند به شروع دوره ای از
رستاخيز و بازسازی اميدوار باشد .حداقل اينکه شعلهء خردی از اميد ،افق شکست خوردگی را
روشن کرده بود .سرزمين کهنسال ترکان هنوز زنده بود .ويژگی های ملی ترکان ـ همچون
سرسختی ،شجاعت و غرور ـ يک بار ديگر ،همچون روزگار با شکوه گذشته ،خود را در لبه
های سنگی شبه جزيرهء «گالی پولی» به نمايش گذاشته بودند.
ترک ها ،که مردمی قهرمان پرستند ،اکنون می ديدند که قهرمانی به نجات آنها
اقدام کرده است .البته قرار نبود مصطفی کمال در بازگشت به قسطنطنيه با استقبال پر
شکوهی روبرو شود؛ عمليات اين سرهنگ جوان ناشناس هنوز در مطبوعات مورد اعتنا قرار
نگرف ته بود ،نامش به ندرت برده می شد و کمتر پيش می آمد که عکسی از او به چاپ برسد.
انور حتی از انتشار مصاحبه ای که در دوران جنگ با کمال انجام شده بود جلوگيری کرد.
اما ،از طريق همان رسانهء شفاهی که آفرينندهء استوره هاست ،نام او و شرح
کردارش به زودی در ب ين مردم پيچيده بود .اين استوره از وجود ترک جوان جنگجويی
حکايت می کرد که ترسی به دل راه نمی دهد ،زنده ماندنش را طلسمی تضمين کرده است،
هيچ گلوله ای بر او کارگر نيست ،می تواند بی هيچ صدمه ای از دل آتش بگذرد ،و توپ
های دريايی انگليسی همچون مرغان از فراز سرش پرواز می کنند .نخبگان جامعه جوان
ترک هم ،به خصوص اکنون که از حکومت «افسران ترک جوان» سر خورده بودند ،به او
همچون نمادی دلگرم کننده نگريسته و در سکوت تحسينش می کردند و از خود می
پرسيدند آيا اين مصطفی کمال می تواند همان قهرمان ملی ترکان باشد که انتظارش را می
کشند؟
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البته اين شايعه هم بر سر زبان ها بود که انور نيز خصوصيات کمال را در مقام يک
سرباز قبول داشته و حتی از او به نام تنها جانشين ممکن خود نام برده است .اما واقعيت اين
بود که انور دليلی برای تعيين جانشين نمی ديد .او به خوبی می دانست که درجات باالی
نظامی و لقب «پاشا» ،که همراه درجه می آمد ،چه در داخل ارتش و چه در خارج از آن،
معنايی جز افزايش حي ثيت و قدرت ندارد .کمال نيز ،که در گالی پولی به مقام سرهنگ تمامی
رسيده بود ،بر همين نکته واقف بود اما انور عزم آن داشت که فعالً او را در همين مقام
نگاهدارد.
بدينسان ،اندکی پس از بازگشت به قسطنطنيه ،کمال سرخورده و بی قرار شد .او در
طول دوران مداوايش با مادر و خواهر خود در خانه ای می زيست که خود آن را برای آنها و
پس از اخراجشان از سالونيکا در محله ی «بشيک تاش» بر کرانه بسفر گرفته بود .اما فضای
زنانهء اين خانه با مزاج او نمی ساخت هر چند که اين فضا را حضور دلنشين «فکريه» ،خواهر
زاده نسبی مادرش «زبيده» ،شيرين می کرد .حس می کرد اکنون زمان آن رسيده که برای
خود زندگی کند .همچنين ،برای بدست آوردن آرامش در يک فضای بالغ تر و دنيا ديده تر،
بار ديگر به رفت و آمد با «کرين لطفو» پرداخت ـ همان زنی که در طول جنگ گالی پولی
مکاتبه با او را ادامه داده و به او تلقين کرده بود که ستاره بختش رو به صعود است.
يک روز عصر ،در يک مجلس موسيقی ،هنگامی که «کرين» مشغول نواختن پيانو
بود کمال نوک پا از اتاق خارج شد .کرين که متوجه خروج او شده بود نواختن قطعه موسيقی
را در وسط کار متوقف کرد .يکی از ميهمانان که شاعر بود ،به تصور اين که حالش بد شده
است ،با ناراحتی به سوی او رفت .اما کرين رو به او کرد و گفت«:شما می دانيد اين افسری
که آرام و نوک پا از اتاق بيرون رفت چه کسی است؟ او مصطفی کمال است؛ کسی که مرد
بزرگی خواهد شد و نه تنها در ترکيه بلکه در سراسر جهان نامش را خواهند دانست».
چند نفر ديگری که کمال با آن ها سر و کار داشت نيز همين گونه می انديشيدند.
اما او ،به خاطر بيان صريح عقايد و رفتارهای تند و برهم زننده اش ،بار ديگر تبديل به
دردسری بزرگ شده بود .او ،که درونی پر غوغا داشت ،مرتباً به سراغ دوستان و آشنايانش
می رفت و می کوشيد تا نظراتش را با چکش در سر آنها و هر آن کسی که صبر کافی برای
گوش دادن به او داشت فرو کند .پيروزی دفاعی در گالی پولی به هيچ روی موجب آن نشده
146

بود که او جريان وخيم جنگ را ،که دايماً به وسيلهء راهنمايی های غلط ميسيون نظامی
آلمان وخيم تر هم می شد ،نبيند .بزودی دست به نوشتن گزارشات مفصلی خطاب به وزير
اعظم زده و در آنها نظرات خود را به صورت مستند ارائه می داد .می نوشت که سربازان و
مايحتاج آنها در حال هدرشدن اند و مرتباً تصميمات غلطی گرفته می شود .او انتقادات خود
را برای دوستش ،رئوف ،که در وزارت دريايی کار می کرد ،نيز بيان می داشت و می گفت که
متقد است همهء تقصيرها بر عهدهء انور است که تبديل به عروسکی در دست آلمان ها شده
است.
واقعيت هم آن بود که آلمانها ،به خاطر منافع شان در مغرب زمين ،با کشاندن ترک
ها به جنگی که قادر به پيروزی در آن نبودند اين کشور را به ويرانی می کشاندند ،و همهء
اين کارها را با نظر و موافقت انور انجام می دادند .حتی قرار بود بخشی از بهترين سربازان
ترک را ،همراه با اسلحه ای که در خاک عثمانی بيشتر مورد نياز بود ،به جنگ برای آلمان ها
در اروپای شرقی بفرستند .واحدهايی که باقی می ماندند ،صرفنظر از اين که بيشتر تشکيالتی
بر روی کاغذ محسوب می شدند ،عموماً شامل سربازهائی فاقد مهارت و با سنی حدود
شانزده سال بودند و افسران ،به جای آنکه به انجام مانورهای نظامی بپردازند ،مجبور بودند
اغلب وقت خود را صرف تعليم آنها کنند .اسلحهء چندانی هم در دسترس نبود .مثالً ،واحدی
که شامل هشت هزار سرباز می شد تنها يک هزار تفنگ داشت .با اين حال افسران آلمانی
مافوق های خود را فريب داده و به آنها می باوراندند که ترکيه شامل منابع پايان ناپذير است
و وضعيت نظامی آن هيچ گاه به اين خوبی نبوده است.
کمال ،برای آنکه افکار و نظراتش را در اختيار دولتمردان بگذارد ،از وزير امور خارجه
تقاضای مالقات کرد .وزير در اين مالقات وضعيت عمومی کشور را «بسيار خوب» توصيف
کرد .کمال با نظر او مخالف بود و ،به عنوان کسی که جنگ را از نزديک ديده ،انتقاداتش را
مطرح ساخت .وزير که رفته رفته ناراحت می شد ،به کمال توصيه کرد که بهتر است از
طريق گفتگو با افسران ستاد عمومی ،خود را با وضع موجود آشنا سازد .کمال با غرور خاص
خود گفت که به عنوان کسی که عمرش را در خدمت ارتش گذاشته است ارتش عثمانی را به
خوبی می شناسد و ارزش آن را بهتر از هر کسی می داند .او اين نکته را طوری گفت که
معلوم بود منظورش شخص وزير است .نيز افزود که در حال حاضر تنها ستادی که وجود دارد
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از آن ميسيون نظامی آلمان است و آنها می کوشند تا او را ،به عنوان يک فرد شورشی ،از
ارتش اخراج کنند.
او ،پس از اين مالقات بی نتيجه ،برای فرار از فضای قسطنطنيه ،مدتی را به صوفيه رفت و
در آنجا در کنار دوستان قديمش به استراحت پرداخت .در عين حال ،شنيده بود که قرار است
پستی به او پيشنهاد شود که حکم تبعيدی ديگر از مرکز را خواهد داشت .قرار بود او را به
فرماندهی لشکر شانزدهم که در حال بازگشت از گالی پولی در آدرياناپل به استراحت مشغول
است ،و قرار شده به جای ديگری منتقل شود ،منصوب کنند .کمال به آجودان خود سفارش
کرده بود که از جانب او هر پست و مقامی را که پيشنهاد شود بپذيرد.

بدين ترتيب ،او بزودی با اتومبيل و در رأس واحد توپخانه ،که تازه از جبهه گالی
پولی باز می گشت ،وارد آدرياناپل شد و شهرت جديدً به دست آمده اش موجب گريد که
مردم مقدمش را گرامی بدارند .او که می دانست فرديناند ،پادشاه بلغارستان ،سخت نگران
آيندهء گريز ناپذيری است که در برابر کشورش قرار دارد ،و خوش هم همچنان در فکر
سرعت بخشيدن به ورود بلغارستان به جنگ بود ،از فرصت استفاده کرده و عده ای از
معاونان ترک بلغارستان را برای يک بازديد به آدرياناپل دعوت کرد.
کمال شش هفته ای را در آدرياناپل گذراند ،تا اينکه دستور آمد که لشگر دوم ،با
نظارت فرماندهی لشگر شانزدهم ،به جبههء روسيه برود تا خرابی های حاصله از نبرد
نخستين و فاجعه آميز انور را جمع و جور کند .هدف اصلی از اين اقدام تقويت لشگر سوم
عثمانی بود که ،در پی هجوم روس  ،به عقب رانده شده و اکنون قرار بود ،در تابستان
 ،9191در يک ضد حمله شرکت کند.
اگرچه مقام جديد حائز اهميت بود اما کمال هنوز به خواست خود ،يعنی مقام ژنرالی،
نرسيده بود .علت اين امر تا حدودی نفوذ و دخالت «دکتر ناظم» بود ،که از سران کميته
وحدت و ترقی محسوب می شد و هميشه نسبت به بلندپروازی های کمال با سوء ظن می
نگريست .او حتی پس از جنگ گالی پولی به کمال هشدار داده بود که دست از «ناپلئون
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بازی » بردارد .کمال نيز ،هم به «جواد» و هم به «شکير زومر» ،گفته بود که« :چنين آدمی
را بايد به دار آويخت» .ناظم به انور توصيه کرده بود که تنها پس از اينکه کمال بپذيرد و به
همهء اکراهی که داشت به قفقاز برود به او درجهء باالتری داده شود .به همين لحاظ فرمان
ژنرالی و لقب پاشائی کمال چند هفته پس از استقرارش در جبههء قفقاز بدستش رسيد ،طرفه
اينکه ،ده سال بعد ،در پی «محاکمه خائنين» در  ،۴۹۲۹ناظم و جواد هر دو محکوم و اعدام
شدند.
کمال ،اندکی پس از رسيدن به مقر سر فرماندهی اش در منطقهء «سيلوان» ،واقع
در ديار بکر ،به کرين چنين نوشت« :پس از سفری دو ماهه بر جاده ای بلند و خسته کننده
که از غرب به شرق کشيده شده ،فکر نمی کنی که آدم حق دارد آرزو کند که لحظه ای
بياسايد؟ اما ،افسوس ،ب ه نظر می رسد اين نوع استراحت تنها پس از مرگ ممکن است .با
اين همه ،بخاطر رسيدن به اينگونه راحت خيالی ،من به اين آسانی ها راهی بهشت خدای
عزيز تو نخواهم شد».
او ،برای اينکه نشان دهد که همچنان به کار مطالعه ادامه می دهد ،در اين نامه
تکه ای از تاريخ ارتش فرانسه را نقل کرده و در پايان هم اين جمله را از «شاتو بريان» آورده
بود که« :من هرگز زاده نشدن را بر فراموش شدن هميشگی ترجيح می دهم».
کمال ،در بدو ورود ،اوضاع منطقه و جبههء شرقی را بکلی درهم ريخته يافت.
سربازان موجود در محل معدودی بازماندهء يک ارتش خسته ،روحيه از دست داده ،سرپا
مرض و استثمار شده به دست افسران حريصی بودند که ،با همکاری مقاطعه کاران فاسد،
همهء اسلحه ها و مهمات را غارت کرده بودند .او ،طی تلگرافی به قسطنطنيه ،تقاضای
اسلحه ،نيروی کمکی ،و مايحتاج پزشکی کرد .البته چندان برايش جای شگفتی نبود که در
اين مورد پاسخی دريافت نکند .او می دانست که تبديل اين لشگر پراکنده به يک نيروی
نظامی آماده برای جنگ کار شخصی خود اوست .او در اين کار از کمک های معاونی پر کار
و دقيق ،به نام «کاظم کارابکير» برخوردار بود که در روزگار اقامت در سالونيکا از عقيده ی
او ،مبنی بر لزوم جدايی ارتش از سياست ،پشتيبانی کرده بود.
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روس ها ،با استفاده از شکست انور در جبههء غرب عثمانی ،چند ماهی بود که وارد
شرق عثمانی ـ يعنی سرزمين آناتولی ـ شده ،قلعهء با اهميت «ارض روم» را تصرف کرده ،و
سپس وارد «طرابوزان» ،شهر اصلی و بندری عثمانی در کنارهء دريای سياه ،شده بودند .ترک
ها هم يک ضد حمله را برای اجرا در ماه جوالی در نظر داشتند .اما ،برای دست زدن به
چنين اقذامی ،نه لشگر دوم چندان آمادگی داشت و نه هنوز رابطه ای درستی بين آن با
لشگر سوم تازه از راه رسيده برقرار شده بود .در نتيجه ،روس ها بر ترک ها پيشدستی کرده و
يک بار ديگر ،با اجرای حمله ای در سراسر جبهه ،و پس از جنگی خونين ،ترک ها را مجبور
به عقب نشينی بيشتر کرده بودند.
در طی اين جنگ ،کمال ،همراه با افسران خود ،در جناح راست لشگر دوم و در ميانه
ی ميدان نبرد می جنگيد .جنگ شديد بود و حتی لحظه ای پيش آمد که او و مردانش
مجبور شدند ،در محاصرهء جنگلی از سرنيزه ها ،با نيروی عظيمی از توپخانه روس ها به
جنگ تن به تن بپردازند .او فقط بخاطر خونسردی اش و نيز بی رحمی در به کار گرفتن سر
نيزه ،توانست خود را از مهلکه نجات دهد .آنگاه ،خودسرانه و بدون مشورت با مقامات مافوق،
دستور عقب نشينی عمومی داد؛ با اين تصور قماربازانه که روس ها آن ها را تعقيب نخواهند
کرد .اما روس ها چنين نکردند .و همين امر موجب شد تا دستور غير مجاز کمال چندان مورد
توجه قرار نگيرد.
در حين همين عقب نشينی بود که يک سرباز ترک با دلخوری گفت« :اين ديگر
چه گونه فرمانده ترسويی است؟ من هر چه روس در سر راهم بود کشتم ،چرا حاال ما را عقب
می کشند؟»
کمال پاسخ داد« :درست؛ اما نتيجهء اين جنگ را تعداد کشتگان شخصی تو از
روس ها تعيين نمی کند .اين يک لشگر بزرگ است و ممکن است عقب نشينی آن دليلی
داشته باشد که تو آن را نفهمی».
سرباز پرسيد« :حضرتعالی که باشيد؟»
کمال گفت« :من افسر فرمانده تو هستم».
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سرباز با حيرت نگاهش کرد و گفت« :در اين صورت قضيه فرق می کند».
در واقع ،علت اعتراض سرباز آن بود که تصور می کرد افسران مافوقش ،مثل
هميشه ،فرار را بر قرار ترجيح داده اند.
پس از فروگش گردن شعلهء جنگ ،ترک ها به جمع و جور کردند نيروهای خود
پرداختند .فرمانده مافوق کمال «عزت پاشا» نام داشت .عزت ،اگرچه از ژنرال های مکتب
قديم ارتش بود اما عقايد سياسی آزاديخواهانه ای داشت .او مدتی را به عنوان وزير جنگ
گذرانده بود و همواره هم با سلطان عبدالحميد و هم با کميته وحدت و ترقی درگير شده بود.
او نيز ،همچون کمال ،آشکارا نسبت به ورود ترکيه به جنگ معترض بود و ،در  ۴۹۴۷پيش
بينی کرده بود که آلمان ها در جنگ شکست خواهند خورد چرا که قيصرشان مرد ادارهء
همزمان کشور و ارتش نيست .او مردی با ظاهری دوست داشتنی ،هيکلی تنومند ،و اراده ای
آهنين بود.
لشگر دوم ضد حمله خود را در اوايل ماه آگوست آغاز کرد .در اين فاصله کمال
توانسته بود روحيهء افراد خود را ،که در پی شکست به وضع بدی افتاده بود ،چنان بازسازی
کند که در عرض پنج روز دو گردان از قوای زير نظرش توانستند نه تنها شهر «بيتليس»
بلکه شهر مهم «موش» را از چنگ روس ها بدر آورده و محاسبات فرمانده روس ها را به
شدت به هم زنند.
عزت پاشا اما ،نتوانست همراه با بقيه لشگر دوم پيروزی مشابهی را در قسمت
های ديگر جبهه بدست آورد و ،در نتيجه ،ضد حمله با ناکامی روبرو شد .با اين همه مصطفی
کمال می توانست ادعا کند که قوای زير نظر او پس از يک سلسله شکست به تنها پيروزی
ترک ها نائل شده است .در پی اين ماجرا بود که «مدال شمشير طاليی» به کمال اعطا شد.
او از ديار بکر به «کرين لطفو» نوشت« :رويارويی با آتش و مرگ در کنار کسانی که مورد
احترام تو هستند لذت فراوانی دارد».
اين نامه هم ،آنگونه که عادت او شده بود ،به يک نقل قول فرانسوی ختم می شد و
نشان می داد که او ،با فرصتی که کاسته شدن حدت جنگ برايش فراهم کرده ،مطالعات
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خود را ادامه می دهد .او در دفتر يادداشت های روزانهء اين ايامش اش نوشته است« :امروز
خواندن کتاب "آيا ديدن خدا ممکن است" را ادامه دادم».
به زودی زمستانی سخت و تلخ فرا رسيد .نيروهای تحت فرماندهی عزت ،به علت
طوالنی و پراکنده بودن خطوط ارتباطی و فقدان برنامه ريزی درست ،دچار کمبود نه تنها
تفنگ که غذا هم شدند .اصوالً بداليل آشکاری معلوم بود که يک نيروی ارتشی نمی تواند
در اين نقطه از سرزمين آناتولی بمدتی طوالنی ماندگار شود .اين نيرو ،در مراحل قبلی جنگ،
ارامنه را يا قتل عام کرده و يا دسته جمعی از منطقه اخراج کرده بودند و ،در نتيجه ،آن
سرزمين به صحرايی بی آب و علف تبديل شده بود که دهقانی برای توليد غذا و صنعت
کاری برای ارائهء خدمات در آن وجود نداشت .غذای سربازان به يک سوم جيره هر کس
تقليل يافته بود و برای حيوانات غذايی باقی نمانده بود .بسياری از سربازان فقط يونيفورم
های تابستانی خود را به تن داشتند و به جای کفش با پارچه پايشان را می بستند .در پی
آمدن هر توفان می شد بخشی از سربازان را ديد که در داخل غارها از گرسنگی و سرما جان
باخته اند.
در طول اين زمستان عزت به سرفرماندهی هر دو لشکر دوم و سوم منصوب شده
و کمال نيز بعنوان جانشين فرمانده اين لشگر در حال اضمحالل منصوب گرديد .اما آن سال
برای بهار جنگی در نظر گرفته نشد ،چرا که در ماه مارس  ۴۹۴۷واقعهء سياسی مهمی در
ابعاد جهانی رخ داد که به نام «انقالب روسيه» شهرت يافت .جبههء جنگ وضعيتی ساکن
يافت و ارتش روسيه ،که رفته رفته در جبههء قفقاز تحليل می رفت ،عاقبت از خاک آناتولی
به سوی «تفليس» عقب نشينی کرد .در حاليکه اين قوای درهمريخته را کميته های انقالبی
تشکيل شده به وسيله ی سربازان اداره کرده و افسران را خلع درجه می کردند.
اين نخستين تجربهء کمال در مقام فرماندهی از آن جهت نيز اهميت دارد که او در
طی آن با شخصی آشنا شد که روزگاران آينده نزديکترين همکار او می شد .اين شخص
«سرهنگ عصمت» ،رييس ستاد او ،بود که ـ همچون کاظم کارابکير ـ در دعوايی حزبی که
در سالونيکا پيش آمد جانب کمال را گرفته بود .عصمت مردی کوچک اندام و ساکت بود،
شنوايی اش را تا حدی از دست داده بود ،و چشمانش تاب مختصری داشتند .ذهنش دقيق اما
آهسته کار می کرد؛ آدمی پايبند اخالق و وجدان محسوب می شد .او و کمال تحصيالت و
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مدارج شغلی را به موازات يکديگر طی کرده بودند .هنگامی که کمال در شمال آفريقا با
ايتاليايی ها می جنگيد عصمت به آرام کردن شورش اعراب يمن مشغول بود و ،درست مثل
کمال ،او نيز از جنبش سياسی پان اسالميسم بشدت نفرت داشت .مقابله با اين جنبش ،در
همان زمان که سربازان عثمانی در منظقهء بالکان در تهديد قرار داشته و به کمک بيشتری
نيازمند بودند ،بخشی از ارتش عثمانی را در آن نواحی دورافتادهء عرب نشين يمن زمين
گرفتار کرده بود .اکنون او ،به عنوان عضوی از ستاد عزت ،و برای همکاری با کمال ،به
جبههء قفقاز آمده بود .او در سر راه خود دو روزی را توقف کرده بود تا ،به خواست پدرش ،با
دختر يکی از همسايگان ،که او را هرگز نديده بود و حتی پس از انجام مراسم هم چندان
فرصتی برای ديدار او پيدا نکرد ،ازدواج کند .اکنون هم به لحاظ شرايط کاری سربازی شش
ماهی طول می کشيد تا او قادر شود به طور جدی يک زندگی زناشويی بلند و شادمانه و
محترم را بيآغازد .بهر حال ،در فرصت خاموشی جبهه های جنگ ،اکنون او نيز در آناتولی سر
خود را با بازی شطرنج و «بريج» که عزت پاشا آنها را در بين افسران فرمانده رايج کرده بود
سرگرم می کرد .عالوه بر اين دو تفريح ،انبوهی از صفحات گرامافون در دسترس هم بود که
افسران انگليسی آنها را به جا نهاده بودند .همين صفحات موجب شدند تا عصمت در سراسر
زندگی اش از دوستداران موسيقی کالسيک بشمار آيد.
عصمت ذهن جستجوگری داشت و در کتاب خواندن از کمال بهتر بود .اين دو
عقايد افراطی مشترکی داشتند و در بسياری از موارد مثل يکديگر فکر می کردند .هر دو به
عاقبت مهلک جنگی فکر می کردند که در دور دست غرب جريان داشت و سربازان آلمانی را
در سنگرها از پای در می آورد .آنها می انديشيدند که برای نجات کشورشان فرارسيدن يک
صلح سريع ضرورت دارد .همچنين فرستادن سربازان ترک به اروپا را سياستی فاجعه آميز می
دانستند و وضعيت ارتش عثمانی را در بخش آسيائی کشورشان نااميد کننده ارزيابی می
کردند .عصمت ،به عنوان يک افسر اهل عمل و مدرن ،به خصوص نگران مسايل مربوط به
مايحتاجی بود که کار لشگر دوم را به سختی کشيده بود .همچنين ،به عنوان «مردی که به
آينده تعلق دارد»  ،به اهميت حياتی راه آهن واقف بود و می دانست که در اين زمينه روس ها
از ترک ها جلو افتاده اند .روس ها ،به هنگام تصرف ارض روم ،بالفاصله خط آهنی به شهر و
فراسوی آن کشيده و به اين وسيله راه رساندن مايحتاج به خطوط خود را هموار کرده بودند.
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حال آنکه ترک ها ،به لحاظ آنکه خطوط راه آهن شان در غرب کوه های «توروس» به انتها
می رسيد ،دچار قحطی مايحتاج بودند.
کمال و عصمت اگرچه در نظر و هدف مشترک بودند اما خلقياتی کامالً خالف
يکديگر داشتند .کمال ذهنی سريع و انعطاف پذير داشت ،می توانست مسايل کلی و گسترده
را درک کند ،واکنش هايش بر بنياد سنت زدگی نبود ،و در ارائهء قضاوت های شجاعانه
توانايی داشت .ذهن عصمت اما در چهارچوب تنگ و با تأنی و کندی کار می کرد و با
پشتکار تمام به جزييات امور توجه داشت .کمال صاحب روحيه ای ماجراجو بود ،شخصيتی
مستقل داشت و در عمل قاطعانه اقدام می کرد .عصمت اما محتاط بود ،به نظرات ديگران
اهميت بسيار می داد ،ابتکاری از خود نداشت و در تصميم گيری دچار ترديد می شد .کمال
درک شهودی خاصی در م ورد رفتار و شخصيت آدم ها داشت .عصمت اما در قضاوت در مورد
ديگران دچار ترديد می شد و ،در نتيجه ،با آن ها به صورتی محافظه کارانه و با نوعی بدبينی
برخورد می کرد .کمال بی قرار ،جوشی ،مشروبخواره و زنباره بود؛ اما عصمت آرام ،صبور ،بی
عالقه به الکل و مرد خانواده محسوب می شد .بدينسان ،او در جميع جهات روانشناختی
نقيض کمال بود و ،به همين دليل ،درست همان همکاری محسوب می شد که کمال الزم
داشت .در واقع ،عصمت «رييس ستاد» به دنيا آمده بود؛ پر کار و وفادار بود؛ و کمال می
توانست با خيال راحت فکرها و نقشه هايش را با او در ميان بگذارد و مطمئن باشد که او آنها
را به درستی درک کرده و با کارآمدی تمام اجرا خواهد کرد .بدينسان ،از آن پس ،عصمت
سايهء جدايی ناپذير کمال شد.
در ميان اغتشاش کامل مسلط بر لشگر مستقر در اين منطقهء دورافتاده و وحشی
امپراتوری عثمانی ،کمال اصرار داشت که همگی بايد ظاهری متمدنانه داشته باشند .پيش از
آن ،افسران عادت کرده بودند که هر موقع دلشان می خواهد غذا بخورند ،دکمه های
لباسشان را نبندند و هنگام غذا خوردن کالهشان را برندارند .کمال بر اين جريان نقطهء پايان
گذاشت .او به شدت نسبت به يونيفورم زيردستانش سختگير بود و دستور داده بود که افسران
لباس مرتب پوشيده و رفتاری درخور شأن خويش داشته باشند؛ مثل افسران اروپايی ،به
هنگام غذا کالهشان را بردارند؛ سالن غذاخوری شان ،که در گذشته محل جنگ و دعوا بود،
بايد مثل سالن های اروپايی منظم باشد .او خود بر باالی ميز می نشست و ،در حين نوشيدن
مشروب ،افسرانش را تشويق می کرد که در بحث های پر هيجانی که او خود در آنها می
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درخشيد شرکت کنند .يک بار ،تلگرافچی جديدی به خدمت در سرفرماندهی منصوب شد.
کمال از او پرسيد که از قسطنطنيه چه خبر دارد.
پاسخی که گرفت چنين بود« :خبرها بدند قربان .سنت های قديم فراموش شده و
همه جا زن ها دست به کشف حجاب زده اند».
کمال اما مجدانه تصميم داتش که همين صحنه ها بايد در بخش شرقی امپراتوری
نيز بوجود آيند .او ،بالفاصله ،دستور داد که در کلوپ افسران مجلس رقص ترتيب داده شود و
از چند خانم ارمنی که در منطقه مانده بودند دعوت کرد که برای رقصيدن با افسران به کلوپ
بيايند.
در کنار همهء اقدامات ،واقعيت اين بود که کمال ،در فرصت متوقف شدن جنگ ،و
عالوه بر کتاب خواندن و رقصيدن ،فکرهای ديگری هم در سر داشت« .يعقوب جميل» که
شش سال پيشتر ،به تحريک کميته چی ها ،خواسته بود در سالونيکا کمال را بکشو اما پس از
آن تبديل به يکی از پيروان سرسخت او شده بود ،اکنون در قسطنطنيه به اتهام برنامه ريزی
برای ساقط کردن دولت و کشتن رهبرانش توقيف شده بود .يعقوب جميل معتقد بود که
عثمانی جنگ را باخته و به انتهای منابع خود رسيده است و ،در نتيجه ،بايد دولت جديدی سر
کار آيد که در آن کمال هم وزير جنگ و هم ـ به جای انور ـ معاون فرمانده کل قوا شود تاو
بتواند ،از طريق انجام مذاکراتی مستقل ،کشور راز جنگ بيرون کشيده و به صلح دست يابد.
او به خوبی می دانست که کمال با اين افکار موافق است.
در جريان محاکمه جميل اشاره هايی هم به دست داشتن کمال در توطئه شد و
يادآوری گرديد که او از ديار بکر تلگرافی سرگشاده به ديگر فرماندهان ارتش فرستاده و از
مديريت جنگ و بی تصميمی دولت انتقاد کرده و خواستار جلسه ای شده است که در آن
پيرامون اقدامات الزم بحث شود .اين مطلب را يکی از ژنرال ها که دشمن کمال بود به
اطالع انور رسانده بود و ،از آن پس ،مکاتبات و مراسالت کمال تحت نظر قرار گرفته بود.
يعقوب جميل محکوم و اعدام شد و همکارانش به زندان افتادند .کمال ،بعداً ،در
نامه ای به «رئوف» ،داستان تلگرافش به فرماندهان ارتش را تکذيب کرده و آن را به کينه
155

جويی شخصی دشمنانش نسبت داد .در مورد توطئهء جميل هم اين نکته را پذيرفت که اگر
اين کاربه توفيق انجاميده بود و سرکردگان آن از او دعوت می کردند تا جانشين انور شود او
اين دعوت را می پذيرفت؛ اما اذعان داشت که او نيز اولين کارش اعدام کردن همين يعقوب
جميل می بود.
در عين حال قرار نبود که او و عصمت چندان در جبههء فرو پاشيده و ساکن روسيه
بمانند ،چرا که کارهای ديگری در نقطه ای ديگر از امپراتوری ـ به خصوص در جبههء جنوبی
سوريه ـ وجود داشت .عصمت قبل از کمال به سوريه منتقل شد و به فرماندهی يکی از
لشگرها رسيد .کمال هم به زودی به او پيوست و نخست به عنوان فرمانده لشگر دوم و
سپس به عنوان فرمانده لشگر پر اهميت هفتم ،که در شهر «حلب» مستقر بود منصوب شد.
هم در سوريه و هم در بين النهرين ،نيروهای انگليسی شکلی تهاجمی به خود
گرفته بودند .انور ،در ماه مارچ  ،۴۹۴۷به تشويق آلمان ها ،تصميم گرفت که قرارگاه سربازان
عثمانی را در شهر «مدينه» ی حجاز ،که اکنون به صورتی آشفته در انتهای خط آهنی
طوالنی و آسيب پذير مستقر بود تخليه کرده و سربازانش را به جبههء سوريه منتقل نمايد.
شهر مذهبی «مکه» در آنزمان به دست اعرابی شورشی افتاده بود که آنها را شخصی به نام
«امير فيصل» رهبری می کرد و انگليس ها نيز ،از طريق سرگرد «تی .ای .الرنس» و بقيهء
افسران شان به او کمک موثری می کردند.
انور ،مصطفی کمال را برای فرماندهی عمليات تخليه انتخاب کرد .با توجه به
تقدسی که شهر مدينه ،به عنوان مدفن پيغمبر اسالم ،داشت و پس از مکه دومين شهر
مقدس مسلمانان محسوب می شد ،تخليه شهر و تسليم آن به دشمن می توانست برای هر
افسری که دست به اين کار می زد بدنامی ملی ببار آورد .در عين حال ،اين عمليات از نظر
نظامی نيز بسيار خطرناک بود و احتمال آن می رفت که حملهء اعراب موجب شود تا کل
قوای عثمانی درهم شکسته و به اسارت اعراب درآيند .کمال به شدت تمام اين ماموريت را
رد کرد و ،همراه با او« ،فخری» نيز که فرمانده قرارگاه مدينه بود ،حاضر به ترک شهر نشد.
به اين ترتيب ،نقشهء انور که موجب می شد زندگی نظامی کمال به احتمال زياد در دستان
لورنس به پايان برسد به کناری نهاده شد و مدينه در تصاحب ترک ها باقی ماند .لورنس ،در
يادداشت هايش (نقل شده در کتاب «هفت ستون خرد») ،وضعيت را اين گونه توصيف کرده
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است« :ترک ها در سنگرهايشان نشسته و با مصرف آنچه که ديگر جانشينی برای آن وجود
ندارد قدرت حرکت را از خود سلب می کنند».
فخری ،حتی پس از انعقاد ترک مخاصمه ،مجدانه به دفاع از مزار پيغمبر اسالم
ادامه داد و عاقبت هم در پی دستورات متعدد آمده از قسطنطنيه ،و نيز بنا بر توصيهء افسران
ستادش ،با بی ميلی تمام ،شمشيرش را در زير پای آقای بزرگ خفته در آن مقدس ترين
مکان های اسالم قرار داده و از هوش رفت و جسم بی هوشش را از مزار پيامبر خارج کردند
و شهر تسليم شد .او ،بدينسان ،نظر محبت همهء ترک های مسلمان را به خود جلب کرد.
تنها کسانی از او دلخور باقی ماندند که می گفتند او درخت های نخلی را که بر مزار پيامبر
سايه می افکندند بريده است.
آنگاه ،از دست رفتن بغداد و تسليم آن به قوای انگليسی و هندی ،ماجرای مدينه را
به سايه برد .اين حادثه موجبات بروز نارضايتی گسترده ای را در سراسر امپراتوری فراهم کرد
و ،برای نخستين بار ،صداهای مختلف اعتراضی نسبت به انور ـ که می کوشيد به سرعت
اين شکست را جبران کند ـ از همه جا برخاست .عمليات تالفی جويانه ای که او در نظر
داشت ،همچنان ،يکی از نقشه های استراتژيک بلندپروازانه ای محسوب می شد که اکنون
قرار بود زير نظر مستقيم آلمان ها انجام گيرد .بدين منظور گروه خاصی را برای انجام
عمليات تهاجمی تشکيل داده و نام دراماتيک «ييل دريم» به معنای «آذرخش» را بر آن
نهادند که در اصل نامی محسوب می شد که ترک ها به جنگ ناپلئون در مصر داده بودند.
هدف از عمليات آذرخش آن بود که گروه مزبور به شکلی چشمگير صحرا را در نوردد و بغداد
را از چنگ انگليس ها خارج کند .البته در پشت سر بغداد ،ايران و هند قرار داشتند که «فون
لودن درافت» آلمانی به آن ها نيز چشم داشت؛ چرا که قانع شده بود تنها از طريق در اختيار
داشتن اين سرزمين های شرقی است که بريتانيا به زانو در آمده و امپراتوری آلمان نجات پيدا
می کند.
اين عمليات ،در واقع ،همهء پرده پوشی های مبنی بر اينکه آلمان ها صرفاً برای
تعليم و مشورت دادن به ارتش ترک حضور دارند کناری می نهاد .اين اکنون يک لشگر
آلمانی بود که به سرفرماندهی يک ژنرال آلمانی دست به عمل می زد .اين ژنرال «فون
فالکن هاين» نام داشت که به عنوان رييس ستاد عمومی آلمان جانشين «فون هيدن بورگ»
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شده بود .او که سال قبل ،در کار تصرف شهر «وردوم» ،ناکام و بر کنار شده بود ،اکنون قصد
داشت در اين عمليات چشمگير احترام از دست رفته خود را بازيابد .قرار اين بود که هسته
اصلی عمليات آذرخش لشگر هفتم عثمانی باشد که مصطفی کمال فرماندهی آن را بر عهده
داشت .هنگامی که آجودان او تلگراف مربوط به اين ماموريت را برايش آورد او در رختخواب
بود .نشست ،پيام را خواند و در پاسخ آجودان که منتظر نظر او بود گفت« :بله ،البته که من
اين دستور را قبول می کنم؛ اما نه به آن داليلی که تو فکر می کنی»؛ و سپس گستاخانه
ادامه داد که  «:من اين کار را فقط از آن جهت می پذيرم که جلوی اين فرمانده آلمانی را در
انجام يک هجوم خونين به بغداد بگيرم».
کمال می دانست که پس گرفتن بغداد از انگليس ها ممکن نيست ـ درست به
همان داليلی که تسليم آن به دشمن غيرقابل جلوگيری بود؛ داليلی همچون ارتباطات
بيابانی ضعيف ،وجود فواصل بلند در بين خطوط آهن ،فقدان سوخت برای قطارها (که در آن
شرا يط از پنبه دانه ،شاخه های درختان شيرين بيان و زيتون و مو ،و حتی تپالهء شترها تامين
می شد) ،و نداشتن وسايل رودخانه نوردی در کناره فرات .در عين حال ،فون فايکل هاين
چيزی از اين سرزمين ،شرايطش ،آب و هوايش ،و مردمانش نمی دانست و در اين زمينه حتی
با افسران خودشان که در ميسيون های نظامی در منطقه کار کرده بودند نيز مشورتی نکرده
بود .او آدمی سرسخت ،زورگو ،بی ظرافت بود و به زودی ،به جز شخص اول ،همه را با خود
دشمن کرده بود.
او عقيده داشت که همهء ترک ها را می شود خريد و ،به همين دليل ،کوشيد که با
رشوه دادن کمال را نيز بخرد .او ،از طريق يکی از افسرانش« ،چندين جعبهء کوچک زيبا» را
به عنوان هديه برای کمال فرستاد که در گشودنشان معلوم شد در داخل شان مقداری سکه
طال وجود دارد .کمال ،خوشنود از مضحکه ای که به راه افتاده بود ،تصميم گرفت چنين
بفهمد که طالها را برای تامين مخارج قوای زير نظر او فرستاده اند و ،در نتيجه ،به افسر
آورنده شان پيشنهاد کرد که آنها را به دفتر مسئول پرداخت حقوق ها تحويل دهد .افسر
آلمانی با مشگل و ناراحتی زيادی توضيح داد که قصد ژنرال اين گونه نبوده است .آنگاه
کمال از افسر آلمانی خواست تا سکه ها را بشمارد و در برابر دريافت آن رسيدی نوشت و
افسر مزبور هم آن را دريافت کرد .سپس کمال همهء سکه ها را به مسئول مالی ارتش سپرد
و در مقابل آن از او رسيدی دريافت کرد.
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کمال ،هم از آغاز کار ،ژنرال فون فالکن هاين را به صورتی آشکار مورد انتقاد قرار
می داد ،در حضور خود او و در برابر چشم افسران آلمانی با تحقير تمام راجع به نقشه ها و
برنامه های او سخن می گفت ،و با نگاهی سرد و سرزنش آميز او را به جای خود می نشاند.
او ،در اين کار از پشتيبانی عميق «جمال پاشا» برخوردار بود که حاکم سوريه محسوب می
شد و وضعيت يک پادشاه را داشته و تا آنزمان آن چه که می گفت حکم قانون را پيدا می
کرد .جمال ،به عنوان فرمانده قوای عثمانی در جبهه فلسطين ،به شدت با طرح حمله به
بغداد مخالف بود و همان داليلی را داشت که کمال بيان می کرد .او می خواست که همهء
نيروهای موجود را بين حلب و دمشق متمرکز سازد تا آمادگی آن را داشته باشند که هر کجا
به حمايت آن ها نياز بود بتوانند خود را سريعاً به آنجا برسانند .انور ،در کنفرانسی که در شهر
حلب و با حضور فرماندهان ارتش و از جمله کمال تشکيل شده بود ،در برابر اين انتقادات و
پيشنهادات صرفاً گفت که برنامهء نبرد از پيش تعيين شده و بهترين ژنرال آلمانی نيز آن را
تاييد کرده است .او افزود که « :وقت خود را بيهوده تلف نکنيد و نکوشيد که فکر و تصميم
مرا تغيير دهيد».
با اين همه ،انور ،بخصوص به خاطر توصيهء عاقالنهء يکی از افسران اصلی ستاد
آلمانی ها به نام «ماژور فرانس فون پاپن» ،رفته رفته فکر خود را تغيير داد .او ،پس از بازديد
از جبههء فلسطين به همراهی فون پاپن ،متوجه اين خطر شد که اگر انگليس ها دست به
حمله زنند امکان دارد خطوط ترک ها را در هم شکسته ،فلسطين و سوريه را کالً تصرف
کرده و همهء خطوط مواصالتی با بغداد را قطع کنند .در نتيجه ،تصميم گرفت که حيثيت
خود را فدای خرد خويش سازد و الاقل به صورتی موقت عمليات بغداد را به تاخير اندازد.
اما ،برای حفظ  ،تصميم گرفت تا رويای قديمی شکست دادن انگليس ها و بيرون
راندنشان از مصر را احيا کند .فکرش اين بود که از طريق صحرای سينا حمله ای غافلگيرانه
صورت گيرد و انگليس ها ناچار شوند به سوی کانال سوئز عقب بنشينند .اين نقشه ،با وجود
مخالف ت شديد جمال ،که می ديد فون فالکن هاين قدرت او را تحت الشعاع خود قرار داده
است ،به اجرا در آمد .کمال هم با اين کار به شدت مخالف بود .ژنرال فون پاپن ،که قبالً ،در
سر راه «نابلس» در جنوب ،او و ارتشش را ديده بود ،در خاطرات خود نوشته است« :کمال با
خلقی ترس آفري ن در برابر ژنرال فون فالکن هاين و اقداماتی که او الزم می ديد مقاومت
می کرد ...و ،در نتيجه ،وضعيت بسيار قابل تاسفی بوجود آمده بود».
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در آن لحظات کمال به جايی رسيده بود که حس می کرد می تواند از پست
فرماندهی استعفا دهد اما ،پيش از دست زدن به اين کار ،نامه ای بلند و از سر نگرانی برای
طلعت و انور نوشت و در آن وضعيت امپراتوری عثمانی را ،آنگونه که در ماه سپتامبر ۴۹۴۷
می ديد ،شرح داد .در تهيه اين سند عصمت نيز به او کمک کرد .عصمت ،پس از ديداری از
قسطنطنيه ،به منظور در دست گرفتن فرماندهی يک گروه ارتشی تازه ،به حلب رسيده بود و
به نظر می رسيد که هفته ای تاخير در آمدن ـ که به گذران ماه عسل در دامنه های کوه
المپ گذشته بود ـ روحيه و انرژی او را تقويت کرده باشد.
کمال در اين گزارش نخست به اين نکته اشاره کرده بود که مردم ترک از جنگ
خسته شده اند« :ديگر در بين دولت فعلی ترک و مردم پيوندی وجود ندارد .مردم ما اکنون
عبارتند از زن و کودک ،با مردان دست و پا از دست داده .و در اين ميانه خود دولت نيرويی
محسوب می شود که بی وقفه آن ها را به سوی گرسنگی و مرگ می راند .ماشين
ديوانساالری فاقد قدرت رهبری است ،زندگی عمومی دستخوش هرج و مرج است و هر قدم
تازه از جانب دولت بر ميزان نفرت عمومی نسبت به آن می افزايد .همه افسران رشوه گيرند
و هر گونه فساد و بدعملی از آن ها برمی آيد .ماشين عدالت کالً شکسته و از کار افتاده
است .نيروی پليس کار نمی کند ،و وضعيت اقتصادی با سرعتی بسيار زياد در حال فروريزی
است .نه مردم عادی و نه کارمندان دولت هيچ يک اعتمادی به آينده خود ندارند .ضرورت
تالش برای معاش حتی بهترين و شريف ترين مردمان را از هر گونه ايمان خالی می کند و
اگر جنگ بيش از اين ادامه پيدا کند کل ساختار حکومت و خاندان سلطنتی در همهء شقوق
خود ناگهانه فرو خواهد ريخت».
او آنگاه وارد جزييات شده و کوشيد بود که نقاط ضعف ارتش عثمانی را تشريح کند.
به نظر او همه ،بخش های ارتش با يک پنجم توان خود عمل می کردند .يکی از واحدهای
لشگر هفتم که از قسطنطنيه فرستاده شده بود ،در واقع آنچنان ضعيف بود که پنجاه در صد
سربازانش حتی توان روی پای خود ايستادن نداشتند .بهترين واحدهای ارتش نيز به سرعت،
و پيش از رسيدن به جبههء جنگ ،افراد خود را يا از طريق ترک خدمت و يا به لحاظ شيوع
بيماری ها از دست می دادند.
کمال ،آنگاه ،استراتژی نظامی الزم برای تغيير اين وضعيت را بدينگونه توضيح
داده بود:
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«اين استراتژی بايد کالً موضعی دفاعی داشته و هدف آن حفظ جان تک تک
سربازان باشد .ما نبايد اجازه دهيم که حتی يک سرباز در جهت برآورده شدن مقاصد دولت
های بيگانه تلف شود .هيچ افسر آلمانی نبايد در خدمت ترکيه باشد .آنچه که از ارتش ترکيه
با قی مانده نبايد قربانی جاه طلبی های شخصی فون فالکن هاين شود .به آلمان ها نبايد
اجازه داد که اين جنگ را طوالنی کنند ،تا آنجا که عاقبت کشور ما به مستعمره ای در ظاهر
کشوری مستقل تبديل شود».
هدف کمال بازگرداندن فرماندهی به جمال بود و اعتقاد داشت که الزم است همهء
نيروهای ترک از جبهه اروپا فراخوانده شده و ،برای مقابله با حملهء قريب الوقوع انگلستان ،از
سوريه دفاع کنند و ،در اين کار ،فرماندهی کل جبهه بايد به يک «فرمانده مسلمان عثمانی»
واگذار شود و اگر به خدمات فون فالکن هاين نيازی بود اين کار تحت فرماندهی مزبور انجام
گيرد .کمال اعالم داشته بود که خود آماده است در خدمت اين سلسله مراتب کار کند ،هر
چند که اين عمل منجر به تنزل درجه اش شود .او نوشته بود که اگر با اين پيشنهادات
موافقت نشود متقاضی است که از فرماندهی لشگر هفتم کنار گذاشته شود.
هم انور و هم فون فالکن هاين کوشيدند کمال را قانع کنند که نظرش را عوض
کند ،اما کمال بر حرف خود اصرار داشت و ،در نتيجه ،برای انور گزينه ديگری جز پذيرش
استعفای او باقی نمی ماند .اما اين کار نيز مشکل بود چرا که بعيد بود کمال ساکت بماند و
احتمال می رفت که از آن پس سرمنشا مشکالتی تازه شود .فون فالکن هاين پيشنهاد داد که
او را تنبيه انظباتی کنند ،به اين صورت که برای حفظ ظاهر او را به فرماندهی لشگر دوم در
ديار بکر برگردانند .اما کمال اين امر را نپذيرفت .باالخره طرفين با اين موافقت کردند که او
يک ماهی به مرخصی برود.
کمال که در اين جريان در واقع بجای جمال عمل کرده و بازی را باخته بود معقتد
بود که جمال نيز بايد استعفا دهد .جمال در پاسخ اين نظر به او گفت که خودش هم همين
فک ر را دارد اما ترجيح می دهد منتظر آمدن قريب الوقوع انور به دمشق باشد .با اين همه،
هنگامی که انور از را ه رسيد ،جمال تسليم حرف های فريبندهء او ـ که با نظر افسران محلی
زير دستش تطابق داشت ـ شد و ،در نتيجه ،تصميم گرفت که در پست خود باقی بماند.
کمال ،قبل از اينکه محل خدمت خود را ترک کند ،به ياد جعبه های سکه های
طالئی افتاد که ژنرال خواسته بود او را با آن ها بخرد .او اين جعبه ها را در برابر گرفتن رسيد
به جانشين خود تحويل داد و اصرار کرد که اين رسيد با آن چه او قبال به عنوان رسيد
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شخصی برای فون فالکن هايم فرستاده بود معاوضه شود .برای اين کار او دو تن از آجودان
های خود را همراه با اين پيام نزد ژنرال فرستاد« :پول ارسالی شما در اين جا نگاهداری می
شود اما امضای مصطفی کمال که از اين پول ها گرانبها تر است نمی تواند در مالکيت شما
بماند».
فون فالکن هاين در ابتدا نسبت به وجود چنين پولی اظهار بی اطالعی کرد و نيز
اعالم داشت که در بايگانی خود رسيدی ندارد .اما کمال پافشاری کرده و از طريق تهديد به
افشای کل ماجرا رسيد خود را پس گرفت.
هنگام عزيمت به قسطنطنيه ،کمال دريافت که حتی برای خريد بليت قطار پولی
ندارد و از آجودان خود خواست تا اسب هايش را بفروشد .در بازار تقاضايی برای اين اسب ها
نبود چرا که خريداران می ترسيدند ارتش بالفاصله آنها را ضبط کند .اما جمال که می دانست
اين اسب ها از نژاد خوبی هستند آن ها را خريداری کرد و به اين ترتيب کمال توانست با
قطار عازم قسطنطنيه شود.
کمال به خاطر اين که جمال از استعفا خودداری کرده بود بشدت خشمگين بود و
عاقبت اين رئوف بود که ،پس از آمدن جمال به قسطنطيه ،و طی مجلس شامی در هتل «پرا
پاالس» ،آنها را آشتی داد .همچنين کمال وقتی پيامی از جمال دريافت کرد ،مبنی بر اين که
او اسب ها را به دو برابر قيمتی که خريده بود فروخته است و پرسيده بود که تفاوت پول را به
کجا بايد بفرستد ،نرم تر شد .اين پولی بود که خريدار اسب های او مجبور نبود برگرداند.
کمال ،در مقابل اين ژست ،اظهار امتنان کرد و نوشت که اين پول اکنون که در قسطنطنيه
بدون شغل ،و احتماال بدون احترامات فائقه ،به سر می برد مسلماً به دردش خواهد خورد.
او ،همانگونه که مدت ها برنامه ريزی کرده بود ،از خانهء مادرش به هتل
«پراپاالس» ،يعنی جايی که می توانست آزادانه تر زندگی کند ،نقل مکان کرد .اکنون او در
فکر اين که از آن پسچه بايد انجام دهد در ناشکيبايی و غليانی آتشين به سر می برد .معتقد
بود که به هر قيمتی که شده بايد هموطنان با نفوذ خود را قانع کند که عثمانی اين جنگ را
باخته است و بايد آن را با امضای قرارداد صلحی به پايان برساند .اين فکر او را «فتحی» ،که
اکنون يکی از رهبران اپوزيسيون محسوب می شد ،و چند نفر ديگری همچون او به شدت
تاييد می کردند .يکی ديگر از اين رهبران «رئوف» بود که به دقت کمال را زير نظر داشت و
می کوشيد او را از کار سياسی ،که می توانست برايش مشکل زا باشد ،دور نگاهدارد .او دائما
مشغول دادن سخنرانی های برادرانه درباره ضرورت داشتن صبر ،خوداری ،و احتياط بود.
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در واقع ،در آن فضای عمومی پر از نارضايتی ،امکان هر نوع آشوب ناگهانی وجود
داشت .کمال و فتحی عاقبت توانستند در مقامات باالی حکومتی گوش های شنوايی بيابند
که مثل آن ها به پايان دادن به جنگ عالقمند باشند .يکی از دوستان او در وزارت جنگ از
او پرسيد که اگر ،برای برقراری صلح ،کابينهء نظامی جديدی تشکيل شود آيا او آمادهء
همکاری ب ا آن هست يا نه .همين دوست به اطالع کمال رساند که انور ،برای جلوگيری از
انجام چنين امری و بدون اطالع همکاران خود ،يک گروه نظامی مخفيانه تشکيل داده است.
کمال و فتحی اين اطالع را به صورتی محرمانه به طلعت ،که او نيز از سير جريانات راضی
نبود ،رساندند .طلعت ،در روياروئی با انور ،توانست اين اقرار را از او بگيرد که به راستی چنين
گروهی وجود دارد اما او تعهد می کند که اين نيرو عليه کابينه ای که طلعت يکی از اعضای
آن باشد اقدام نکند.
انور ،همچنان ،با سوء ظن به کمال می نگريست و رئوف صلح جو هم ،برای حل
اين مشکل ،بار ديگر اين دو مرد را طی نهاری در هتل «پراپاالس» روبروی هم نشاند.
آنگونه که انور در پايان اين مجلس به رئوف اظهار داشت ،کمال در سراسر نهار رفتار خوبی
داشت .او ،در حالی که ناخودآگاه طعنهء اعتراضی خود کمال در هفت سال پيش را تکرار می
کرد ،افزود که« :من اگر بودم اجازه نمی دادم کار سياست به ارتش بکشد».
يک روز هم انور کمال را احضار کرده و به او پيشنهاد کرد که از ارتش کناره گيری
نموده و وارد مجلس شود .اما کمال گفت که او هيچ تمايلی به نمايندگی در مجلس و خروج
از ارتش ندارد .او به خوبی می دانست که آن روزها نمايندگان مجلس صرفاً کارمندان سادهء
دستمزدبگير محسوب می شدند و تنها قدرت موجود به ارتش تعلق داشت.
در عين حال وقايعی که در سوريه رخ می داد به زودی صحت نظرات کمال را ثابت
کرد .عمليات مشهور به «آذرخش» ،که کمال شکست آن را پيش بينی کرده بود ،هرگز
عملی نشدند چرا که نيروهای انگليسی ژنرال «آلن بی» ،با حمله به جبههء سينا ،از انجام اين
عمليات جلوگيری کرده بودند و ژنرال فون فالکن هاين نيز ،بی آنکه بتواند حمله ای را ترتيب
دهد ،حتی آمادگی مقابله با عمليات انگليسی ها را نداشت .به زودی خطوط دفاعی ترک ها،
نه آنگونه که ره بری عثمانی انتظار داشت که در نوار غزه مورد حمله قرار گيرد ،بلکه در
جبههء جزيرهء «بيرشبا» در هم شکسته شد .در جريان اين امر ،يک افسر مخابرات انگليس
توانسته بود ترک ها را فريب دهد .برای اين کار کيفی پر از اسناد به دست ترک ها افتاده بود
که توضيح می داد که حمله به بيرشبا صرفاً عملياتی فرعی است برای پوشاندن حملهء اصلی
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به نوار غزه .به هر حال ،ترک ها ،که در برابر آتشبار سنگين توپ های انگليس قرار داشتند،
نتوانستند افراد ذخيرهء خود را برای ايجاد يک خط دفاعی ثانوی به جبهه برسانند و دست به
عقب نشينی زدند.
لرد جورج ،نخست وزير بريتانيا ،از ژنرال آلن بی خواسته بود که اورشليم را ،به
عنوان هديهء کريسمس آن سال دولت به ملت انگلستان ،تصرف کند .ژنرال هم همين کار را
کرد و ،در نتيجه ،آخرين ضربهء کاری را بر روحيه ترک ها وارد ساخت .و پس از دست رفتن
مکه و بغداد ،شهر اورشليم سومين شهر مقدسی بود که به دست دشمن می افتاد.
بدينسان ،سال  ۴۹۴۷برای امپراتوری عثمانی سالی فاجعه بار بود.

164

فصل چهارده ـ ديدار از آلمان
بزودی فرصت پيش آمد تا کمال بتواند شخصاً وضعيت آن زمان آلمان را به چشم ببيند .در
ماه دسامبر  ۴۹۴۷قيصر آلمان از سلطان عثمانی دعوت کرد که در سرفرماندهی امپراتوری
آلمان با هم ديداری داشته باشند .اما ،از آنجا که سلطان عثمانی آشکارا قادر به انجام اين
سفر نبود ،تصميم گرفته شد که برادر و وليعهد او ،شاهزاده وحيدالدين ،به جای او اين سفر را
انجام دهد ،و انور هم که فرصت مناسبی يافته بود تا برای مدتی از شر کمال راحت شود ،از
او دعوت کرد تا به عنوان يکی از همراهان شاهزاده به اين سفر برود .کمال دعوت او را با
ميل پذيرفت.
مصطفی کمال ـ اين جمهوری خواه شورشی که همواره از آلمان و هر آنچه که به
آن مربوط می شد به تحقير سخن می گفت ـ فکر می کرد که اگر اين سفر با مقاصد او جور
باشد چرا از رفتن امتناع کند؛ به خصوص که پيدا کردن ارتباطی با سلطان آيندهء عثمانی می
توانست ارزشمند باشد .در عين حال ،اين سفر به او امکان مناسبی می داد تا سرزمين آلمان
را به چشم ببيند .البته مسلما انور حساب کرده بود که اين سفر نتايجی برعکس آنچه که
کمال می انديشيد بهمراه داشته باشد.
قبل از شروع سفر ،کمال به ديدار شاهزاده نائل شد .اين ديدار در يک اتاق
نگاهداری لباس ها که پر از کت های تشريفات صبحانه بود انجام شد .در ابتدا مردی در
لباس صبح وارد اتاق شد و در منتهی اليه کاناپه نشست .به زودی معلوم شد که اين شخص
خود شاهزاده است :مرد باريک اندامی در سنين پنجاه سالگی با شانه های فرو افتاده ،صورتی
دراز و استخوانی و دماغی برجسته.
کمال آنچه را که پس از آن پيش آمد با ديده ای کنجکاو و چشمی شوخ نگريست و
بعدها در اين مورد گفت« :اين مرد در ابتدای مالقات چشمان خود را بست و ظاهراً در
مراقبهء درونی عميقی فرو رفت .مدتی بعد پلک هايش را باز کرد و به صورت شاهانه ای
چنين گفت" :از آشنايی با شما بسيار خوشحال و مسرورم" .و دوباره چشمانش را بست .من
خود را آماده می کردم که کلمات مؤدبانهء او را پاسخی در خور دهم اما ديدم که او سخت
غرقه در دنيای درون خويش است .نمی دانستم حرفی بزنم يا نه .و باالخره تصميم گرفتم
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صبر کنم تا او دوباره قدرت تکلمش را باز يابد .مدتی گذشت تا باالخره او بار ديگر چشمانش
را گشود و گفت" :قرار است با هم به سفری برويم .اين طور نيست؟"»
کمال پاسخ داد که چنين است و ،در داخل کالسکه ای که او را از قصر به خانه اش
می برد ،در افکاری تلخ غوطه ور شد و به سرنوشت هولناک کشوری انديشيد که قرار بود
سلطانی اين چنين بر آن حکومت کند.
آن روز کمال به يکی از اعضای کاخ سلطنتی تذکر داد که چون اين سفر و مالقات
جنبهء نظامی دارد بهتر است شاهزاده لباس نظامی به تن کند .اما در ايستگاه قطار ديد که
شاهزاده وحيدالدين لباس غير نظامی به تن دارد .علت آن بود که درجهء نظامی شاهزاده را از
ژنرالی به سرتيپی تقليل داده بودند و ،در نتيجه ،او ترجيح می داد با لباس غير نظامی سفر
کند .بعدها کمال گفت« :واقعيت آن بود که اين مرد ارزش هيچ گونه لباس نظامی را
نداشت» .در ايستگاه شاهزاده از گارد احترامات سان ديد و در هنگام انجام آن دستش را به
صورتی غير نظامی و بر اساس سالم شرقی بلند کرد .پيش از آن که قطار حرکت کند کمال
به شاهزاده گفت که بهتر است از پنجرهء کوپه برای جمعيت دستی تکان دهد .شاهزاده
پرسيد آيا اين کار واقعا الزم است؟ و پس از اينکه کمال جواب مثبت داد مشغول دست تکان
دادن شد.
وقتی که قطار از دشت های منطقهء تراس می گذشت ،وحيدالدين کمال را به
کوپهء شخصی خود دعوت کرد .اين بار چشمانش کامالً باز بود .چند کلمه ای صحبت کرد و
عذر خواست که تازه فهميده کمال کيست ً،و افزود که او کمال را غيابا به خاطر مبارزات
موفقش در گالی پولی می شناخته و اکنون شادمان و مفتخر است که او را در اين سفر همراه
خود دارد .سپس گفت« :من يکی از تحسين کنندگان شما هستم» .کمال بالفاصله چنين
برداشت کرد که شاهزاده آدم با هوشی است و رفتار عجيب او در کاخ سلطنتی بدون شک
ناشی از نفوذ ديگران بر او بوده است ،و اکنون که آزادی عمل دارد می تواند خصوصيات
واقعی خود را آشکار سازد .همين برداشت موجب شد که کمال ـ به عنوان مردی که هميشه
در راستای منافع کشورش می انديشيد و عمل می کرد ـ دستخوش خوش خيالی شود و از
آن پس هر وقت فرصت گفتگو با شاهزاده را می يافت می کوشيد تا افکار و عقايد خود را به
او تلقين کند.
گروه مسافران وارد شهر کوچکی شد که قيصر آلمان سر فرماندهی خود را در آن
مستقر ساخته بود .قيصر ،که در انتهای سالن پر ابهتی بر روی يک سکو ايستاده بود و «فون
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هيندن برگ» و «فون لودن دورف» و بقيهء اعضای ستاد نيز در اطرافش ايستاده بودند،
شاهزاده و همراهانش را به حضور پذيرفت .در ابتدا ويلهلم و وحيدالدين يکديگر را در آغوش
کشيدند و چند کلمهء مودبانه بين آنها رد و بدل شد .آنگاه شاهزاده به معرفی همراهانش
پرداخت .هنگامی که نوبت به کمال رسيد قيصر ،که يک دستش را به سبک ناپلئون در بين
دکمه های کت نظامی اش کرده بود ،دست ديگر خود را جلو آورد و در همان حال با صدای
بلند گفت« :ارتش شانزدهم! آنا فارتا!» همه کمال را نگاه کردند که لحظه ای ساکت مانده
بود .قيصر به آلمانی تکرار کرد «:شما همان مصطفی کمالی نيستيد که فرمانده ارتش
شانزدهم بود و از آنافارتا دفاع کرد؟» کمال در کلماتی به زبان فرانسه که به دقت انتخاب می
کرد پاسخ داد که چنين است.
پس از استقرار و استراحت در هتلی که سرفرماندهی امپراتوری آلمان در آن جای
گرفته بود ،شاهزاده وحيدالدين و کمال به ديدار رسمی فون هيندن برگ و فون لودن دورف
رفتند .در دفتر کار فون هيندن برگ ،در فضائی غير رسمی ،مارشال آلمانی ارزيابی اميدوار
کننده ای از وضعيت جنگ را به شاهزاده ،و البد از طريق او به مردم عثمانی ،ارائه داد و
شاهزاده نيز به خاطر اين گزارش دلگرم کننده از او تشکر کرد .کمال هم ،اگرچه عقايدش
راجع به وضعيت جنگ با نظرات مارشال آلمانی همخوانی نداشت ،ترجيج داد چنين فرض
کند که سخنان مارشال صرفاً از روی ادب بوده است.
فون لودن دورف نيز به همان ترتيب اطمينان دهنده و مثبت بود .او داليل خود
برا ی اعتماد خوش بينانه اش را شرح داده و به خصوص به حملهء درخشانی که عليه
نيروهای متحده در جبههء غرب آغاز شده بود اشاره کرد .اين جا بود که کمال ديگر نتوانست
سکوت خود را ادامه دهد .او که تا حدودی از وضعيت اين حمله آگاه بود و به خوبی می
دانست که فون لودن دورف می کوشد از اين حمله در جهت باال بردن روحيه مردم آلمان و
تحت تاثير قرار دادن متحدان اين کشور سوء استفاده کند ،مستقيما پرسيد« :قرار است که
اين حمله عاقبت به کجا ختم شود؟»
فون لودن دورف ،که از اين پرسش مستقيم جا خورده بود ،لحظه ای سکوت کرد،
کمال را نگريست و به صورتی گريزنده پاسخ داد« :تا آنجا که به ما مربوط می شود ما کار
حمله را به پيش خواهيم برد و صبر خواهيم کرد تا ببينيم چه اتفاقاتی خواهد افتاد».
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کمال پاسخ داد« :برای ارزيابی نتايج اين حمله من فکر نمی کنم الزم باشد منتظر
حوادث و نتايج نهايی شد ،چرا که اين حملهء جديد در واقع چندان حمله ای هم نيست!»
فون لودن دورف نيم نگاهی به او کرد اما پاسخی نداد.
اکنون ديگر کمال رابطهء بی مالحظه ای با وحيدالدين برقرار کرده بود و شاهزاده
ظاهراً با دقت به سخنان او گوش می داد و نظراتش را می پذيرفت .او ،که هيچ گاه نسبت به
کميتهء وحدت و ترقی عالقه ای نداشت ،به نفرت خود از طلعت و انور و اعتقادش به اينکه
آنها کشور را به خطر انداخته اند اعتراف کرد .کمال روزی در اتاق هتل او کوشيد تا به
شاهزاده بفهماند که عمل فرماندهان باالی کشورشان در قبوالندن اين نکته به مردم عثمانی
که فداکاری های آنها ،با کمک ارتش آلمان ،به صورت دستيابی به پيروزی نهايی پاداش
خواهد گرفت عمل درستی نيست .و اظهار داشت که مگر فون لودن دورف تلويحاً به آنها
نگفته است که «سرنوشت جنگ در دست قادر متعال است» .کمال با قدرت سخن می گفت
و به نظر می رسيد که شاهزاده نيز سخنان او را تأييد می کند.
در آن لحظه ناگهان صدای فريادی در سراسر هتل پيچيد که می گفت« :قيصر!
قيصر!» معلوم شد که امپراتور برای ادای احترام به وليعهد سلطان عثمانی آمده است .قيصر،
که مردی نجيب زاده به نظر می رسيد ،با کلماتی گرم از دولت وفادار و فداکار عثمانی و
ارزش آن به عنوان يک متحد آلمان سخن گفت و بر اين نکته تاکيد کرد که انور پاشا
وظايف خويش را با توجه به اهميت بسيار اتحاد دو کشور انجام می دهد .همچنين افزود که
سرفرماندهی آلمان و افسران ستاد آن نسبت به اين افسر برجسته اعتمادی بی پايان دارند.
آنگاه شاهزاده به تفصيل از طريق مترجم خود چنين پاسخ داد:
«سخنانی که هم اکنون اعليحضرت در مورد وفاداری عثمانی نسبت به آلمان بيان
داشتند و اين که آرزو کردند متحدان امپراتوری آلمان به زودی شاهد تحقق آرزوهای خود
باشند در من که وظيفهء خود را انديشيدن به آيندهء کشورم می دانم حسی از شعف و
خوشحالی برانگيخته است .اما ،با در کنار نهادن افکاری که ممکن است بررسی وضعيت
عمومی در ما تلقين کنند ،احساس می کنم که بايد يک نکته را مورد موشکافی قرار داد.
ضربه هايی که هم اکنون به قلب عثمانی وارد می شود رو به کاهش ندارند و برعکس هر
لحظه شديدتر می شوند .اگر اين وضعيت بيش از اين ادامه پيدا کند کشور من نابود خواهد
شد .متاسفانه من سعادت آن را نداشتم که در سخنان آرامش بخش اعليحضرت به نکته ای
بر خورم که اين اميد را در من بوجود آورد که اين گونه ضربات پاسخی در خور خواهند
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گرفت .و اميدوارم که اعليجضرت مهربانانه بر اين نکتهء تاريک نيز نوری افکنده و مرا کمی
دلگرم کنند».
قيصر به سرعت از جای خود برخاست و گفت به نظرش می رسد که کسانی
مشغول مشوش کردن ذهن شاهزاده هستند .و ادامه داد« :ولی اکنون که من به عنوان
امپراتور آلمان دربارهء آينده و موفقيت های پيش روی خودمان برايتان توضيح داده ام آيا
برای شما جای شکی باقی مانده است يا می تواند باقی بماند؟» شاهزاده پاسخ داد که نگرانی
های او کامالً از بين نرفته است .قيصر همچنان ايستاده باقی مانده و آشکارا نشان می داد
که قصد رفتن دارد.
کمال که به شدت عالقمند بود با فرماندهان اصلی ارتش آلمانی دربارهء جنگ،
يعنی موضوعی که همهء افکار او را به خود جلب کرده بود ،به بحث و گفتگو بپردازد ،در يکی
از ميهمانی های شام قيصر متوجه شد که او را در سمت راست فون لودن دورف نشانده اند.
متأسفانه فون لودن دورف از ورود به اين بحث خوداری کرد اما پس از صرف شام ،او که
کمی پر حرف شده بود ،به اين نکته اشاره کرد که وضعيت سوريه تحت کنترل درآمده و در
چند روز گذشته يک واحد سواره به جبهه اعزام شده است .کمال می دانست که او صرفاً
مشغول بازگويی گزارشات فرماندهان محلی آلمانی است و واحد مورد اشاره او همان واحدی
است که خودش چندين ماه پيش برای تقويت جبهه «يل دريم» تقاضا کرده بود .اين واحد
در چنان وضعيت نابهنجاری قرار داشت که الزم بود مدت ها به اسب های افسران فرصت
داده می شد تا در چمنزاران بچرند و شکمشان سير شود تا قادر به انجام وظيفه باشند .مدتی
بعد هم او خواسته بود بداند که آيا واحد مزبور آمادگی آغاز کار را پيدا کرده است يا نه و به او
گفته بودند که از اين واحد انتظاری نداشته باشد .کمال ،پس از گفتن اين جزييات به فون
هيدن برگ ،چنين ادامه داد:
«به نظر می رسد که آنچه می گويم با گزارشاتی که شما دريافت می کنيد
همخوانی ندارد .اما می توانم به شما اطمينان دهم که وضع همين گونه است که من می
گويم .و باور کنيد که اوضاع سوريه تحت کنترل در نيامده است» .او که به هنگام صرف شام
شامپانی مفصلی نوشيده بود با جسارت بيشتری اضافه کرد که« :مارشال! صرفنظر از آنچه
که گفتم شما اکنون درگير يک حملهء مهم ديگر هم هستيد که بنظرم نمی رسدخودتان هم
اعتقادی به موفقيت آن داشته باشيد .آيا ممکن است شما فقط در گوش های من و بطور
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خصوصی بگوييد که در اين حمله چه هدفی را تعقيب کرده و چقدر به موفقيت آن يقين
داريد؟ »
کمال البته انتظار پاسخی به اين پرسش نداشت و بعدها در مورد فون هيندن برگ
گفته است« :او مردی بود که چشمانش تا عمق مطالب را می ديد اما زبانش به ارزش
سکوت واقف بود» .آنشب هم ،پس از پايان سخنان کمال ،مارشال از جای برخاست و صرفاً
گفت« :عاليجناب ،می توانم سيگاری به شما تعارف کنم؟»
وليعهد عثمانی و همراهانش را به ديدار بخش های مختلف جبههء غربی هم بردند.
هدف از اين بازديد تحت تأثير قرار دادن تلقين اعتماد در اين گروه بود اما ،به علت اطالعات
شخصی کمال که برنامه های تجويز شده را ارج نمی گذاشت و از افسران حاضر در جبهه
بازجويی می کرد ،اين ديدارها توفيق چندانی به همراه نداشت .آنها پس از ديداری از
«کروپ» به «برلين» رفتند و در آنجا ميهمان قيصر در هتل آدلن بودند .کمال ،پس از
کذراندن مدت زمانی طوالنی و پر تنش در کنار مافوق سلطنتی خود ،در زندگی شبانه اين
شهر به جستجوی آرامشی برآمد و شب هايش را در نوشيدن و رقصيدن و وقت گذرانی با
زنان در کاباره ها و ميخانه ها گذراند .يک شب هم در سفارت عثمانی و هنگام گفتگو با
سفير ترکيه ،از آنجا که مقدار فراوانی مشروب صرف کرده بود ،اختيار زبانش را از دست داد و
مخالفت خود را با طلعت و انور و همه ی آلمانی های مستقر در کشورشان و وضعيت بی
خيالی که در اين زمان حساس جنگ در خيابان های برلين برقرار بود بيان داشت .در پايان
اين سخنرانی طوالنی از ساختمان سفارت بيرون رفت و مستقيم در محاصرهأ فواحش
خيابانی قرار گرفت و سفير ناچار شد که او را به سختی از آنها جدا کرده به هتلش برساند و
مطمئن شود به تختخواب خود رفته است.
روزی ،در دوران اقامت در هتل آدلن ،هنگامی که او و شاهزاده تنها بودند ،شاهزاده
از کمال پرسيد« :من چه بايد بکنم؟»
کمال پاسخ داد« :ما تاريخ کشورمان را می دانيم که شاهد چنان فراز و نشيب های
بسياری بوده است که می توانند در انسان ترس و نگرانی بيافرينند .اما من می خواهم چيزی
را به شما پيشنهاد کنم و تعهد می کنم که اگر آن را بپذيريد من زندگی خود را به زندگی
شما پيوند خواهم داد .آيا اجازه دارم نظرم را بگويم؟»
«بله بگوييد».
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«شما هنوز سلطان نشده ايد ،اما توانسته ايد ببينيد که در آلمان از امپراتور گرفته تا
وليعهد و ساير شاهزادگان همه دارای کار و وظيفه ای هستند؛ اما شما چرا خود را از امور
عمومی کنار می کشيد؟»
«من چه بايد بکنم؟»
«به محض بازگشت به قسطنطنيه خواستار فرماندهی يک لشگر شويد و من رييس
ستاد شما خواهم بود».
«فرماندهی کدام لشکر؟»
«لشکر پنجم».
اين همان لشگری بود که وظيفهء دفاع از ترعه ها را بر عهده داشت.
وحيدالدين معترضانه گفت« :آن ها چنين کاری را به من نخواهند داد».
«شما اصرار کنيد».
پاسخ محتاطانه شاهزاده اين بود که« :وقتی به قسطنطيه برگشتيم در اين مورد
فکری خواهيم کرد».
در بازگشت از صوفيه ،شکير زومره و ساير دوستان کمال به استقبالش آمدند .او به
آنها گفت که« :آلمان جنگ را باخته است» ،و در بازگشت به قسطنطنيه ،با شدت بيشتری
تالش خود را برای مجاب کردن ديگران در مورد ضرورت امضای يک قرارداد صلح مستقل
از آلمان با کشورهای متحد پی گرفت .اما بزودی بازگشت بيماری اش اين کار را متوقف
ساخت .مشکالت کبدی ،که چندين سال بود او را گرفتار خود کرده بود و احتمال می رفت
که اکنون يک بيماری ميکربی آن را تشديد کرده باشد ،درد زيادی را به همراه داشت .البته
کمال بيماری های سخت مختلفی را از سر گذرانده بود .مثالً ،در اوايل جوانی ،به بيماری
سوزاک هم مبتال شده بود و به علت درمان نشدن کامل اين بيماری بعدها با مشکالت
زيادی روبرو بود .اما برخالف شايعاتی که دشمنانش برای او ساخته بودند هرگز دچار بيماری
سفليس نشده بود .دکترهايش او را برای ديدار با يک متخصص به شهر وين فرستادند و او
کمال را به مدت يک ماه در يک بيمارستان واقع در روستايی بيرون شهر تحت مداوا قرار
داد .آنگاه او را برای دوران نقاهت به شهر «کارلز باد» فرستادند .در اين سفر شکير ،که در
صوفيه به قطار او پيوسته بود ،همراهی اش می کرد.
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اين استراحت اجباری فرصتی برای کمال پيش آورد تا بتواند کتاب خواندن را از سر
گيرد و نيز افکار خويش را در مورد آيندهء کشورش سامانی ببخشد .او دفتر يادداشت روزانه
ای داشت که در آن به فرانسه می نوشت و می کوشيد تا ضمن نوشتن عقايد سياسی خود را
منظم و روشن کند .در ضمن از الس زدن با يک دختر اتريشی که عاشق کمال شده بود (و
يا شايد کمال بعدها در اين مورد برای دوستانش پز داده بود) لذت می برد .به نظر می رسيد
که دختر مزبور نقشه دارد که به همسری او درآيد و کمال برای نااميدکردن او توضيح داد که
در کشور خود نامزدی دارد .دخترک ناراحت شد و پرسيد که اين زن کيست .کمال پاسخ داد:
«کشورم!» و وقتی که حيرت دختر را مشاهده کرد با لحنی حماسی گفت« :من يک سربازم
و عهد کرده ام که به کشورم عشق بورزم و تا پايان عمرم تنها با او زندگی کنم».
روزی ،در اوايل ماه جوالی  ،9191دوستی به ديدنش آمده و خبر داد که سلطان
عثمانی درگذشته و وحيدالدين به جای او بر تخت سلطنت نشسته است .واکنش بالفاصلهء
کم ال احساس ناراحتی از اين بود که در چنين موقعيتی در قسطنطنيه نيست .تنها کاری که از
دستش برمی آمد فرستادن تلگراف تبريکی برای سلطان جديد بود که خبر وصول آن به
زودی به دستش رسيد.
وحيدالدين با بی رغبتی سلطنت را پذيرفته بود و نزد شيخ االسالم اعتراف کرده بود
که برای اين سمت آمادگی ندارد .گفته بود«:نمی دانم چه بايد بکنم .فقط برايم دعا کنيد» .او
بهنگام پياده رفتن تا محل مراسم تاجگذاری نزد انور از درد رماتيسم خود شکايت داشت؛
هنگامی هم که به محل مراسم رسيدند دنبال عصايش گشت و معلوم شد که آن را در قصر
جا گذاشته اند .پس دلشکسته ناليد که« :چه فاجعه ای!» و ،در واقع ،اين نخستين کلماتی بود
که او به هنگام ورود به قصر سلطنتی بر زبان رانده بود ـ کلماتی که آيندهء سلطنت او را به
خوبی ترسيم می کردند.
کمال در «کار لزباد» از اين خبر خشنود شد که عزت پاشا ،که با هم در جبهه شرق
خدمت کرده بودند ،شغل بااليی در ارتش گرفته و در واقع مشاور و رييس ستاد سلطان جديد
شده است .او فکر می کرد که چون عزت عالقه ای به کميته وحدت و ترقی ندارد اين ارتقا
مقام ممکن است موجب شود که از تسلط انور بر کارها کاسته گردد .و هنگامی که آجودان
اش به او تلگراف زد که بايد بالفاصله خود را به قسطنطنيه برساند کمال در پايان همان ماه
عازم قسطنطنيه شد.
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اما سر راه ،در وين ،يکی از آن آنفلونزاهای سخت اسپانيولی که رفته رفته در اروپا
جا خوش می کرد سفر او را به تأخير انداخت .هنگامی که عاقبت به قسطنطنيه رسيد عزت
برای ديدارش به «پرا پاالس» هتل آمده و از او خواست که ارتباط خود با وحيدالدين را ـ
که اکنون سلطان محمد پنجم خوانده می شد ـ از سر گيرد .آنها در مورد اينکه چگونه می
توان فکر سلطان را نسبت به عقايد شان پيرامون شرايط وخيم جنگ جلب کرد با يکديگر
مذاکره کردند و ،با موافقت عزت ،کمال تقاضای ديدار سلطان را کرد که پذيرفته شد.
سطان جديد او را با حالتی دوستانه پذيرفت و به نظر می رسيد که رفتارش با کمال
با گذشته تفاوتی نکرده است .کمال پس از کسب اجازه نظرات قبلی خود را تکرار کرده و
پيشنهاد نمود که سلطان شخصاً فرماندهی کل ارتش را به دست گرفته و کمال را به عنوان
رييس ستاد خود برگزيند.
اما سلطان محمد پنجم به همان رفتاری بازگشت که در بار نخست از خود نشان
داده بود .ابتدا چشمانش را برای مدتی بست و سپس آنها را گشوده و از کمال پرسيد« :آيا
رهبران نظامی ديگری هم وجود دارند که عقايد شما را داشته باشند؟»
«بله ،وجود دارند».
سلطان گفت« :به اين موضوع فکر خواهيم کرد» .و بدينسان ديدار به پايان رسيد.
چند روز بعد کمال برای ديداری ديگر همراه با عزت به دربار احضار شد .اما اين بار سلطان از
دفعه قبل نيز مالحظ ه کار تر به نظر می رسيد و آنها صرفاً در مورد مسايل کلی گفتگو کردند.
کمال که نمی توانست آرام بنشيند تقاضای ديدار سومی کرد و در اين ديدار بود که سلطان بر
او پيشدستی کرده و گفت« :ببينيد پاشا ،من وظيفه دارم که قبل از هر چيز شکم مردم
قسطنطنيه را سير کنم .اين مردم گرسنه اند و تا زمانی که ما برای اين مسئله چاره ای پيدا
نکنيم همهء اقدامات ديگر مان بيهوده خواهند بود».
کمال پاسخ داد« :نظر شما درست است؛ اما اقدام برای سير کردن شکم مردم
قسطنطنه نبايد موجب شود که اعليحضرت از انجام آن اقدامات قاطع و ضروری که
پاسخگوی نيازهای کل کشور است دست بکشند .هرگونه اقدامی برای حصول به امنيت
عمومی شامل کار کردن درست کل اين ماشين است .اگر کل کار نکند نمی توان انتظار
داشت که بخشی از ماشين بدرستی عمل کند .من در مورد اينکه هر آنچه می گويم درست
است شک ندارم .شايد اعليحضرت از نوع برخورد من راضی نباشد اما من مجبورم که عرض
کنم که نخستين عمل يک سلطان بايد تثبيت قدرت خود باشد .تا زمانی که اين قدرت ـ که
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ضامن بقای مملکت ،ملت و همهء متحدان ما است ـ در دست ديگران باقی بماند شما تنها
نام سلطان را با خود خواهيد داشت».
کمال بالفاصله دريافت که بيش از حد آزادانه سخن گفته است .سلطان در پاسخ او
گفت « :من درباره آنچه که بايد انجام شود با عاليجنابان طلعت و انور پاشا صحبت کرده ام».
آنگاه چشم های خود را بست و در سکوت دست خود را به سوی کمال دراز کرد.
معلوم بود که دشمنان کمال سلطان را به خود جذب کرده اند .با اين حال کمال ،به
عنوان يک فرمانده نظامی ،به حضور در مراسم هفتگی سالم در قصر «ييلديز» ادامه داد .در
يکی از روزهای جمعه چنين اتفاق افتاد که او ،انور ،و عزت و تعدادی از ژنرال های «مکتب
قديم» که بازماندهء جنگ های بالکان بودند در يکی از اتاق های قصر بگرد آمده بودند .پس
از برگزاری نماز به او اطالع دادند که سلطان عالقمند است او را در دفتر خصوصی خود
ببيند.
کمال پرسيد« :ايشان تنها هستند؟»
«نه ،يکی دو ژنرال آلمانی هم حضور دارند».
سلطان محمد ،کمال را به ژنرال ها معرفی کرده و گفت« :ايشان فرماندهی هستند
که من بسيار قدردان شان هستم و به ايشان نهايت اطمينان را دارم».
و هنگامی که همگی نشستند سلطان ادامه داد« :من شما را به عنوان فرمانده ارتش
سوريه منصوب کرده ام .عملياتی که در آنجا صورت می گيرد از اهميت فوق العاده ای
برخوردار شده است .الزم است شما به آنجا برويد و نيز الزم است که من از شما اين نکته را
بخواهم :اجازه ندهيد که اين منطقه به دست دشمن بيفتد .من يقين دارم که شما به طرزی
درخشان خود را وقف انجام کاری خواهيد کرد که من به شما واگذار کرده ام و الزم است
بالفاصله در محل خدمت خود حاضر شويد» .آنگاه ،در حين امضای فرمان اين مأموريت ،رو
به ژنرال های آلمانی کرد و گفت« :اين مرد قادر به انجام آنچه هايی هست که به شما گفته
ام».
ظاهر کار آن بود که سلطان محبت بزرگی به کمال کرده است .اما خود کمال
مسئله را اينگونه نمی ديد و دلش می خواست به سلطان بگويد« :اعليحضرت؛ شما وظيفه
ای را به عهده من می گذاريد که ديگر ژنرال هايی که هم اکنون در محل هستند موظف به
انجام آن بوده اند .آيا شما من را به عنوان فرمانده آنها نيز منصوب می کنيد؟ اگر چنين است
من با کمال ميل دستور شما را انجام خواهم داد و بسيار هم سرفراز خواهم بود؛ اما آيا شما
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واقعا ماهيت مسئله را فهميده ايد؟ شما مرا به فرماندهی لشگری می فرستيد که همين
چندی پيش از فرماندهی اش استعفا داده ام و واقعيت آن است که پس از آن اين لشگر هم،
مثل همهء لشکرهای حاضر در جبهه ،شکست خورده است .در چنين شرايطی من چگونه بايد
وظيفه ای را که بر عهده ام می گذاريد انجام دهم؟» اما می دانست که اجازه ندارد و نمی
تواند اين مطالب را بر زبان آورد.
در بازگشت به اتاق قبلی ،انور را ديد که با لبخند به سويش می آيد .کمال به او
گفت« :آفرين؛ به شما تبريک می گويم؛ شما برنده شديد» .و آنگاه با لحنی آرام تر افزود:
« دوست عزيز ،من حداقل بايد برخی مسايل ضروری را با شما در ميان بگذارم .تا آنجا که
من می دانم و می فهمم ارتش ما ،قدرت ما ،و موقعيت ما در سوريه تنها به اسم وجود دارد.
شما با فرستادن من به آنجا انتقام خوبی گرفته ايد .اما برای اين کار عمل خالف معمولی را
انجام داده ايد؛ يعنی باعث شده ايد که من دستورم را از شخص سلطان بگيرم».
انور و ژنرال های ترک زير خنده زدند .بقيهء حضار هم بی تفاوت به نظر می
رسيدند .در گوشه ای از اتاق گروهی از افسران قديمی جنگ های بالکان مشغول گفتگو
بودند .يکی از آن ها می گفت« :با اين سربازهای ترک هيچ کاری نمی شود کرد؛ اينها گله
ای گوسفندند که فقط بلدند فرار کنند .من به کسی که فرمانده اين گلهء بيشعور شود
حسودی نمی کنم» .کمال که از فاصله ای اين گفتگو را می شنيد خشمگين دخالت کرده و
گفت« :پاشا ،من هم يک سرباز هستم و همچنين در اين ارتش فرمانده بوده ام .سرباز ترک
فرار نمی کند .حتی نمی داند که فرار چه معنا دارد .اگر شما او را پشت به دشمن ديده ايد
يقيناً بدان خاطر بوده که فرمانده اش زودتر از او پا به فرار گذاشته است .اين بی عدالتی است
که شما سرباز ترک را شرمندهء فرار خودتان بکنيد».
پاشای مورد خطاب او که کمال را نمی شناخت ،و يا وانمود می کرد که نمی
شناسد ،لحظه ای خاموش ماند و سپس رو به همراهان خود کرده و گفت« :اين آقا که
باشند؟» کمال در ميان پاسخ های زمزمه وار ديگران آرام اتاق را ترک کرد.
رئوف در ايستگاه حيدرپاشا به بدرقه او آمده بود .کمال دربارهء ديدارش با سلطان
توضيح داد و ،درست پيش از آن که قطار حرکت کند ،در گوش رئوف زمزمه کرد« :تماست
را با فتحی ادامه بده و به دقت مراقب اوضاع باش».
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رئوف ،در آن آخرين لحظات پاسخ داد که «من تصميم قطعی گرفته ام که تا زمانی
که در ارتش هستم داخل امور سياسی نشوم .من فتحی را از دوران قانون اساسی می شناسم.
اما فکر نمی کنم که داشتن ارتباط سياسی با او درست باشد».
و قطار ،رو به سوی جنوب شرقی کشور ،از ايستگاه خارج شد.
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فصل پانزدهم ـ شکست ترک ها
مصطفی کمال يک ماه قبل از شروع حملهء نهايی متحدين ،که برای حذف کامل
ترکيه از جنگ طراحی شده بود ،برای بدست گرفتن فرماندهی لشگر هفدهم وارد فلسطين
شد« .فون فالکن هاين» آنجا را ترک کرده بود و «ليمان فون ساندرز» به جای او فرماندهی
را بر عهده داشت .کمال لشکر خود را ناتوان تر و خسته تر از آنچه که انتظارش را می کشيد
يافت .انور موقعيت را به غلط تشريح کرده و اعداد نادرستی را در اختيارش گذاشته بود .سه
لشکر عثمانی خطی دفاعی را که از شرق تا غربکشيده می شد در دست داشتند و دو لشکر
ديگر ،لشکر های هشتم و هفدهم ،در بين ساحل دريا و رودخانه اردن مستقر بودند .لشگر
چهارم هم در شرق اين نقطه مستقر بود .اما اين لشکرها تنها حکم اسکلتی بازمانده از ارتشی
واقعی را داشتند و ديگر هيچ نيروی ذخيره ای برايشان باقی نمانده بود .کمال ،پيش از ترک
قسطنطنيه ،اصرار کرده بود که آنچه از اين واحدها باقی مانده است در هم ادغام شده و تحت
فرماندهی واحدی قرار گيرند .اما اين پيشنهاد به عنوان قدمی برای اين که جاه طلبی های
شخصی او تحقق پيدا کند تلقی و رد شده بود .اکنون او ،پس از يک بازديدی طوالنی و
دقيق از بخش ميانی جبهه ،نشسته در سرفرماندهی خويش در «نابلوس» ،به اين نتيجه می
رسيد که جنگ پيش رويش پيشاپيش شکست خورده است.
بسياری از سربازان شش ماهی بود که بدون مرخصی در اين خط دفاعی حضور
داشتند .فقدان حداقل جيرهء غذايی روحيهء جنگندهء سنتی سربازان ترک را در هم شکسته
بود .نيروهای کمکی اعزامی ،در طول راه آمدن ،يا افراد خود را از دست می دادند و يا
سربازانشان صفوف خود را ترک می کردند ،به طوری که ديگر چيزی از نيروهای کمکی
باقی نمانده و جبههء جنگ کامالً گشوده بود .و درست در اين وضعيت بود که انور و آلمانی
ها چنين لحظهء دردناک و پر مخاطره ای را برای ده ست زدن حمله ای در منطقهء قفقازيه
برگزيده بودند و در پی تحقق رؤيای پان اسالمی و پان آلمانی خود در امپراتوری آسيايی
روسيه بودند .اندکی بعد يک گردان سرباز به عنوان نيروی کمکی برای لشکر کمال از راه
رسيدند .آنها فرمانده و افسران خود را به همراه نداشتند چرا که آنها را بدون اخطار قبلی و
تعيين جانشين به جبههء قفقازيه منتقل کرده بودند .در عين حال ،بر اساس تبليغات عمال
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عرب قوای انگليس که به سربازان ترک تلقين می کردند که ديگر اميدی وجود ندارد ،يک
واحد ارتشی کالً محل خدمت خود را ترک کرده بودند.
در اوايل ماه سپتامبر کمال به يکی از دوستان پزشک خود چنين نوشت:
«به حال سوريه بايد گريست .نه فرمانداری وجود دارد و نه فرماندهی .تبليغات
انگليسی غوغا می کند و جاسوس های آن ها همه جا فعالند .مردم سوريه از دولت خود
متنفرند و در انتظار آمدن انگليس ها روزشماری می کنند .دشمن هم از لحاظ سرباز و هم از
نقطه نظر ترابری بسيار قوی است .کار به جايی رسيده که انگليس ها معتقدند که می توانند
به جای جنگيدن تنها با تبليغات ما را از پای درآورد .هر روز هواپيماهای آنها به جای بمب
اوراق تبليغاتی فرو می ريزند و در همهء آنها به "انور و دار و ودسته اش" اشاره شده است»...
اين بخشی از روند آماده سازی بود برای آنچه که ژنرال آلن بی انگليسی «شاهکار
استراتژيک» می خواند و طی آن ارتشی با دو برابر برتری ،و به خصوص امتياز مطلقی در
زمينهء نيروی سواره نظام و پشتيبانی هوايی ،آماده می شد تا آخرين بازمانده های ارتش
ترکيه را مورد حمله قرار دهد .نقشهء ژنرال ساده و صريح بود .او همراه با توپخانه خود
خطوط جبهه ترک ها را در هم می شکست و آنگاه سواره نظام او از پشت سربازان ترک به
سه نقطه ای که لشکرهای ترک تجهيزات خود را از طريق آن ها دريافت می داشتند حمله
می کردند .او اميدوار بود که اگر همه کارها بدون حادثه و به سرعت پيش بروند دشمن نه
تنها شکست بخورد ب لکه کال منهدم شود .حملهء نخست قرار بود از ساحل دريا و عليه لشکر
هشتم انجام شود .اما الزم بود که ترک ها را به طوری فريب داد که تصور کنند اين حمله از
زمين و عليه لشکر هفتم انجام می شود .اين دقيقا عکس تاکتيکی بود که آنها در نبرد قبلی
به کار برده بودند.
نقشه فريب دادن ترک ها به دقت برنامه ريزی شده و شامل تصرف و آماده سازی
هتلی در اورشليم به عنوان مقر سرفرماندهی بود .همچنين قرار بود چند پل جديد بر روی
رودخانه اردن زده شود و در درهء اردن نيز چادرهای اردوگاهی متعددی برافراشته شود و
پانزده هزار اسب قالبی ساخته شده از پارچه در آنجا مستقر شود و هر از چندگاه يکبار با
شخم زن هايی که وسيله ی قاطرها کشيده می شدند ابری از گرد و غبار ايجاد شود ،به اين
معنی که اسب ها برای نوشيدن آب به طرف رودخانه اردن می روند .در همان حال نيروی
واقعی تعيين شده برای حملهء شبانه ،از تپه های اطراف به طرف دشت ساحلی منتقل شده و
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بدون استفاده از چادر در جنگل های درختان زيتون و پرتقال خود را پنهان می ساختند و ،بی
آنکه حتی ساکنان محلی متوجه شوند ،تعداد خود را به دو برابر افزايش می دادند.
اين فريب کارآ شد .روز قبل از شروع حمله ترک ها هنوز هيچ اطالعی دربارهء
تمرکز قوای دشمن در مناطق ساحلی نداشتند و مشغول آماده سازی و متمرکز کردن قوای
خ ود برای مقابله با حمله ای که از جانب دره اردن بسوی جايی که تحت فرماندهی کمال
قرار داشت می شد بودند.
در اين ميان ،يک روز قبل از آغاز حمله ،يک سرباز هندی که از قوای انگليسی
فرار کرده بود تاريخ ،ساعت ،و جهت واقعی حمله را به اطالع ترک ها رساند .اما کسی جز
کمال به اين گزارش توجهی جدی نکرد .او به محض دريافت اين گزارش ،از تختخواب خود،
که به علت عود درد کبد در آن بستری بود ،برخاست و افسران ستادش را براساس اين فرض
که دشمن در سحرگاه روز نوزده سپتامبر حمله خواهد کرد برای تشکيل جلسه ای دعوت
نمود .او که نمی خواست دست به ريسک بزند جزييات کارهايی را که واحدهای مختلف
تحت فرمانش بايد انجام می دادند مشخص کرد .ليمان فون ساندرز ،که نسخه ای از
دستورات کمال جهت اطالع او فرستاده شده بود ،پيش بينی کمال در مورد تاريخ حمله را
قبول نکرد اما ،بهر حال ،جواب داد که با احتياط عمل کردن ضرری نخواهد داشت.
در شب هجدهم سپتامبر کمال به دو فرمانده مافوق خود ،يعنی دوستانش عصمت و
علی فواد ،تلفن کرده و به آن ها اطمينان داد که قدم های الزم برداشته شده است .لحظاتی
از اين گفتگو نگذشته بود که کمال صدای غرش توپخانه انگليس ها را شنيد .به مدت پانزده
دقيقه همهء توپخانهء دشمن با تمام توان خود مشغول آتشبار بودند .و سپس سربازان
انگليسی پيشروی خود را ،با سرعت صد يارد در دقيقه ،آغاز کردند.
به زودی ،پس از يک اغتشاش اوليه در جبهه زير نظر کمال ،روشن شد که حمله
اصلی نه از جانب مرکز که در دور دست سمت راست و همانگونه که سرباز هندی فراری
گفته بود آغاز شده است .ارتش هشتم در برابر حملهء انگليس ها آنچنان غافلگير و متحير
شده بود که امکان مقاومت نداشت .به زودی سربازان ترک در اغتشاشی پر از نوميدی به
سوی شمال عقب نشينی کرده و وارد دشت «مگی دو» شدند؛ دشتی که آلن بی به خوبی
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می دانست که از سرآغاز تاريخ همواره نبردهايی تعيين کننده در آن انجام گرفته است.
توپخانهء او ترک ها را تعقيب کرده و ،به منظور قطع خط اصلی عقب نشينی ،سواره نظام نيز
به سمت شرق حرکت کرد .ارتباطات ترک ها را بمبارانی موثر در هم ريخته بود و در نتيجه
ليمان فون ساندرز ،تا  50ساعت بعد ،از آنچه اتفاق افتاده بود خبری نداشت .و اين وقتی بود
که سواره نظام دشمن ،پس از يورشی شبانه ،مقر سرفرماندهی او در ناصريه را ،زمانی که او
هنوز در خواب بود ،غافلگير کرد .تقريباً نزديک بود که او و همه ی افسران ستادش به دست
انگليس ها اسير شوند.
حرکت محاصره کنندهء سريع سوار نظام آلن بی به زودی در بستن راه فرار
لشکريان ترک توفيقی موثر يافت .کاری که انجام شده بود به «گشودن دری سنگين و پهن
شبيه بود که لوالهای آن بر روی تپه ها قرار داشت و دستگيره آن در ساحل دريا».
لشگر هفتم ،به فرماندهی کمال ،در ميانهء لوالهای اين در قرار داشت و افراد جناح
راست آن يا منهدم و يا اسير شده بودند .او ،تا آنجا که می توانست ،برای جلوگيری از رخنهء
شکست جناح راست در ميان بقيهء لشکريان ،مقاومت کرد در حالی که می دانست جلوگيری
کردن از عبور ارتش دشمن به سوی شرق اردن جنبه ای حياتی دارد .چرا که در آن منطقه
لشگر چهارم ترک ها مشغول تحمل حمالت جنگچويان عرب «فيصل» و «لورنس» بود که
می کوشيدند آخرين خط عقب نشينی ترک ها را ببندند.
مقاومت کمال موجب شده بود که دشمن موقتاً عمليات خود را متوقف سازد .پس
از آن کمال دستور عقب نشينی به جانب اردن را صادر کرد و تا آنجا که می توانست کوشيد
تا ارتباط خود را با باقيمانده ارتش در جناح راست و نيز لشکريان جناح چپ حفظ کند.
به هنگام گذشتن از ميان «نابلس» که سرفرماندهی عثمانی ها قبال در آنجا قرار
داشت ،سربازان ترک با جمعيتی ساکت و بی تفاوت روبرو شدند .همه جا دهقانان عرب لباس
های ميهمانی پوشيده و منتظر ورود دشمن بودند .ترک ها قدم به قدم و بصورتی منظم
عقب می نشستند و گهگاه ،عليرغم تعداد اندک شان ،حملهء انگليسی ها را دفع می کردند و
می کوشيدند با اين کار فرصت پيدا کردن نقاط جديدی را برای استقرار بدست آورند .اگر
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نيروی ذخيره ای در کار بود آنها می توانستند مواضع خود را حفظ کنند اما چنين نيرويی
ديگر وجود نداشت.
حمالت هوايی کشتار سنگينی را براه انداخته بود که تاثير ويران کننده ای بر روحيه نيروهای
ترک داشت .اما کمال با نوعی رهبری بيرحمانه و مصمم همچنان می کوشيد که بخشی از
ارتش خود را حفظ کند و عاقبت هم ،پس از هفته ای سراسر مخاطره و سختی ،موفق شد
که آن ها را از اردن خارج و از تور دشمن خالص کند.
عصمت که با لشکريان خود از پشت سر می آمد به زودی دريافت که حمله نه از
طرف شمال بلکه از طرف جنوب انجام می گيرد .انگليسی ها با سرعت تمام پيش می راندند
تا از رسيدن قوای تحت فرماندهی عصمت به اردن و عبور از آن جلوگيری کنند .دره اردن پر
بود از بازمانده های درهم ريخته لشکر «يلدريم» .عصمت ،پس از از بين بردن وسايل نقليه
قوای خود ،اسب ها را واداشت که به رودخانه بزنند و با تالش تمام کوشيد که واحدهای زير
نظر خود را نظمی ببخشد تا بتوانند در جريان قوی آب رودخانه و زير رگبار آتش دشمن در
حالی که آب به کمرهاشان رسيده بود خود را به آن سوی رودخانه برسانند .يک سرهنگ
آلمانی که همراه او بود از اين که عکس زن و دخترش خيس شده بود اظهار ناراحتی می کرد
اما عصمت به شوخی او را اينگونه تسلی داد که در عوض اين سعادت نصيب او شده که در
رودخانهء اردن غسل تعميد کند.
عصمت در «آجلون» ،در پای ديوارهای قلعه ماورای اردن که قرونی پيش از اين
صالح الدين ايوبی توانسته بود در آنجا از عبور جنگجويان صليبی از رودخانه اردن جلوگيری
کند ،کمال را مريض و دردمند يافت .هيچ کدام نمی دانستند چه اتفاقی در حال افتادن بود و
يا در آينده پيش می آمد .اکنون لشگر چهارم بر جاده های خشک بيابانی به سوی دمشق
عقب نشينی می کرد و پرسش اين بود که آيا فون ساندرز در دفاع از شهر کاری خواهد کرد؟
در آنجا که عصمت و کمال قرار داشتند پاسخ اين پرسش را نمی شد حدس زد .روز بعد آن
ها و لشکريانشان راه کوهستانی «درا» را پيش گرفتند .در همان حال روستاييان عرب مرتب
برای غارت به آن ها حمله ور شده و به محض اين که در مقابلشان مقاومت می شد فرار می
کرده و متفرق می شدند .در اين جا دستور رسيد که به سوی دمشق عقب نشينی کنند و
کمال فرمان داد که لشکر هفتم در جنوب شهر در محلی به نام «کيس وه» مستقر شود و
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خود ،فقط با چند تن افسرانش وارد شهر شد و لشکريانش را وانهاد که مدتی استراحت کنند.
در دمشق می شد نوعی دشمنی سرد را از جانب مردم نسبت به ترک ها احساس کرد .آنها از
پنجره های خود پرچم لشکر فيصل به نام «شريفيان» را آويخته بودند و دسته های مسلح
عرب ،هيجان زده و مست ،خيابان ها را در می نورديدند و بی هدف به سوی آسمان
تيراندازی می کردند .آشکار بود که شهر از پا درآمده است.
هنگامی که کمال به «کيس وه» برگشت فرمانی از فون ساندرز دريافت داشت که
از او می خواست تا لشکريان خود را تحويل فرمانده لشکر چهارم داده و خود را به «راياک»
برساند و در آنجا به گردآوری و فرماندهی واحدهای گوناگونی که از بخش های مختلف
جبهه خود را به آنجا رسانده بودند بپردازد.
واقعيت اين بود که فون ساندرز تصميم داشت که از دمشق دفاع کند اما اغتشاش
عمومی و خستگی مفرط سربازان و فقدان ارتباطات و سرعت پيش بينی نشدهء پيشروی
دشمن او را واداشته بود که از نقشه خويش صرفنظر کند .اکنون او در «هومز» واقع در شمال
دمشق ،مستقر بود و اميد داشت که بتواند سربازان فراری از خط استحفاظی بين درهء
«بارادا» و دشت «راياک» را گرد هم آورده و بدين وسيله بتواند حتی از بيروت دفاع کند.
با بيرون رفتن او از دمشق ،اميرفيصل پيروزمندانه وارد اين شهر شده بود .حدود
يک روز قبل از آن سرگرد الرنس به دمشق آمده بود و همچنان که با رولزرويس روباز خود
در خيابان های دمشق می راند زنان شهر حجاب های خود را پاره کرده و با فرياد و خنده از
پنجره های خانه ها به بيرون خم شده و بر سر و روی او عطر می ريختند.
همزمان با ورود قوای عرب به دمشق کمال رهسپار راياک شد .در آنجا او برای
ديدار ليمان فون ساندرز به سر فرماندهی بخش آسيايی قوای آلمان رفت .يک سرگزد آلمانی
به هر دوی آن ها آبجوی خنک تعارف کرد و همچنان که مشغول نوشيدن آن شدند سرگرد
آلمانی با کمک نقشه و برای آگاه کردن فرمانده جديدی که از راه رسيده بود مشغول تشريح
موقعيت عالی قوای خود شد.
هنگامی که سخنان سرگرد به پايان رسيد کمال رو به فون ساندرز کرد و پرسيد:
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«آيا اين آقای تحت فرماندهی من است؟»
«بله»
«در اين صورت سرگرد ممکن است به من توضيح بدهيد نيروهای شما کجا هستند،
قدرتشان چقدر است و مواضع شان کجاست؟»
سرگرد ،جا خورده ،گفت« :من در حال نمی توانم پاسخ دقيقی به شما بدهم چرا که
حرکات نيروها وضعيت را کمی مبهم کرده است» .
کمال جواب داد« :سرگرد! کشور من در خطر است .آن هايی که وظيفه شان دفاع از
اين کشور است نمی توانند به حدسيات قانع شوند .من بايد هم اکنون تصميماتی بگيرم .آيا
ممکن است به من بگوئيد روی چه چيز شما می توانم حساب کنم؟»
سرگرد پس از لحظه ای فکر کردن واقعيت را گفت« :قربان؛ بايد اعتراف کنم که
من نيرويی که بشود روی آن حساب کرد ندارم».
«معنی حرف شما اين است که در برابر من فقط يک سرگزد و چند افسر ستاد
ايستاده اند و ديگر هيچ؟»
«همينطور است».
«پس به ستاد خودمان برويم».
سرفرماندهی کمال در راياک بود و محل استقرار فون ساندرز در بعلبک .تا آنجا که
کمال م ی توانست سربازان باقيمانده در آن منطقه را ببيند ،آنها را دستجات متفرقی می يافت
که واحدهای خود را گم کرده و روحيه ای سخت خراب داشتند .او به افسرانی که می
توانسترويشان حساب کند دستور داد که اين سربازان را جمع کرده و آن ها را در واحدهايی
مرتب کند .به اطالعش رساندند که برخی از افسران مافوق به سوی شمال رفته اند .ژنرالی
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که دستور داشت از دمشق دفاع کند شهر را ترک کرده و فرمانده يکی از بخش های لشکر
تسليم شده بود.
آن روز عصر کمال به اين آگاهی رسيد که ديگر فرماندهی و آمريتی در هيچ کدام
از واحدهای جبهه وجود ندارد و وقت آن رسيده است که او سررشته کار را خود به دست
بگيرد .بدينسان ،با فراتر رفتن از حدود اختيار و مسئوليت خود ،چنين دستور داد که همهء
نيروها ،چه آنها که در منطقه دمشق بودند و عصمت آن ها را فرماندهی می کرد و چه آن ها
که در منطقهء بعلبک تحت فرماندهی علی فواد بودند ،به طرف شمال حرکت کنند .اين
فرمان ،که آن را جهت اطالع برای ليمان فون ساندرز که اکنون در «هومز» مستقر بود
فرستاد ،می توانست برای کمال موقعيتی بسيار خطرناک بوجود آورد چرا که فرمان مزبور
شامل آتش زدن همه ی قايق ها و عقب نشينی گسترده سراسری سربازان بود .اما کمال به
قضاوت خود اعتماد داشت و مطمئن بود که در آينده می تواند از تصميمی که گرفته دفاع
کند.
فون ساندرز ،که می ديد حفاظت شهر راياک در برابر نيروهای انگليسی که از جاده
شمالی دمشق نزديک می شدند ممکن نيست ،دستور تخليه شهر را داده بود .کمال در ميان
فريادهای مردم ايستگاه قطار شهر را همراه با تاسيسات و قسمت آبگيری قطارها به آتش
کشيده و تخريب کرد و وقتی که آخرين افراد نيروهايش از راه رسيدند لشکريانش را به سوی
بعلبک به راه انداخت .در آنجا دستوراتی را که داده بود به اطالع علی فواد رساند و سپس با
قطار شبانه به هومز رفت .در آنجا به مالقات فون ساندرز رفته و با قدرت تمام برای او
توضيح داد که در شرايط موجود آنچه انجام داده بهترين عمل ممکن بوده است .ساندرز هم
نظر او را تاييد کرد و اظهار داشت که:
« آنچه شما می گوييد درست است اما من به هر حال يک خارجی هستم و نمی
توانم اين گونه تصميم ها را بگيرم .تنها رهبران اين کشور هستند که قادر به چنين کاری می
باشند» .او ،به عنوان يک آلمانی ،اکنون درمی يافت که اقدامش برای تسليم سرزمين
گرانبهای سوريه به دشمن و بدون مقاومت نيز شامل همين سخن می شود.
کمال با يکی از استادانه ترين روش های خود پاسخ داد:
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«به اين ترتيب دستورات اجرا خواهند شد».
سپس آنها ،به اتفاق به ديدار رييس ستاد قوای ترک رفتند که بيمار بود .او نيز نظر
کمال را تاييد کرد .تصميم همه آنها بر آن شد که همه نيروهای باقيمانده را به شهر حلب
منتقل کنند که صد و بيست مايل در شمال هومز ،در باالترين نقطه سوريه ،قرار داشت .و
در آنجا ،پس از سازمان يافتن قوا ،راجع به اقدامات بعدی تصميم گيری بشود .دستور نهايی
را فون ساندرز صادر کرد اما از آن لحظه به بعد اين مصطفی کمال بود که عمالً فرماندهی را
بر عهده داشت .طنز کار آن بود که فکر متحد کردن سه لشکر که او هم از آغاز کار پيشنهاد
کرده بود اکنون در زمانی تحقق می يافت که اين لشکرها ديگر وجود خارجی نداشتند .با
اين همه الاقل اين نکته واقعيت داشت که تالش او موجب می شد تا يک نيروی حداقلی
برای متوقف کردن انگليس ها ترک بوجود آيد .اين عمل موجب شد که جنگ پر تحرک
ژنرال آلن بی ،با نام عملياتی «آذرخش» ،موقتا متوقف شود .اما آلن بی شجاعانه تصميم
گرفت که با يک نيروی کوچک که از پشتيبانی بقيه لشکريان انگليسی برخوردار بود پيش
براند.
اکنون که بين کمال و آلن بی فاصله ی مناسبی ايجاد شده بود ،کمال فرصت آن
را يافته بود که نيروهای متفرق ترک را گرد هم آورده و آماده دفاع از سرزمين اصلی ترک ها
کند .شهر حلب را گرمای شديد هوا فلج کرده بود و عبور خودروهای نظامی گرد و خاک زرد
رنگ غليظی را ايجاد می کرد که گلوی خيابان ها را به خفگی می کشيد .کمال دو کميته
بازسازی شدهء ارتشی را زير نظر دو فرمانده ستادی ،يعنی علی فواد و عصمت ،بوجود آورد.
رفته رفته دو لشکر جديد نيز بخود شکل گرفتند که يکی از آن ها در «کاتينا« مستقر بود و
بر جاده های شمالی و غربی که به سوی بندر آلکساندرتا کشيده شده بودند نظارت می کرد.
آنگاه فون ساندرز بيشتر افراد ستاد خود را آنسوتر ،به «آدانا» ،برد و بدينسان از صحنهء
عمليات جنگ بيرون رفت.
کمال اندکی پس از ورود به حلب بار ديگر گرفتار درد کبد شد؛ دردی که در سراسر
عمليات عقب نشينی او را آزار داده بود .او برای معالجه در بيمارستان ارامنه بستری شد و در
آنجا از اتاق عمومی پرستاران به عنوان دفتر ديدارهای خود با ژنرال ها و مقامات محلی
استفاده می کرد .قدرت و انرژی وافر او ،که موجب می شد تا با بيماری خويش مبارزه کند،
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همهء پزشکان را متعجب کرده بود .در همان احوال ،يک گروه از خودروهای زرهی انگليسی
پس از درگيری مختصری با نگاهبانان ترک به شهر نزديک شده و از ترک ها خواست که
تسليم شوند .آن ها از اين کار خودداری کردند و انگليس ها نيز دو روز را به مطالعهء وضعيت
دفاعی شهر گذراندند و منتظر شدند تا نيروهای کمکی به آن ها ملحق شوند .اعراب هم
مرکز و ساختمان های اداری شهر را تصرف کردند .کمال ،که به هتل بارون منتقل شده و
هنوز در بستر بيماری بود ،صدای تيراندازی در خيابان های اطراف هتل را می شنيد .آنگاه
برای ديدار ا ز آنچه رخ می داد به بالکن اتاق رفت .در خيابان غوغايی بر پا بود .جمعيتی از
اعراب می کوشيدند از سد گروهی سرباز ترک هراسيده بگذرند و به جستجوی پاشا و
افسرانش وارد هتل شوند .کمال به سرسرای هتل رفت و با چرخاندن چوبدستی سواره
نظامش عده ای از آن ها را از سالن بيرون کرد .سپس فرمانده گروه محافظت از هتل
گزارشی را که خود از شدت ترس قادر به خواندن آن نبود به دست کمال داد .کمال با آرامی
به خواندن آن مشغول شد .در گزارش نوشته شده بود که شهر مورد حمله قرار گرفته است.
لحظاتی بعد جمعيت قامت مردی مطمئن و چشم آبی را ديدند که در يک يونيفورم
بسيار مرتب نظامی و با سيگاری در ميان لب ها بر تراس هتل ظاهر شد .کمال بدون تامل و
با صدايی آرام دستورات مختلفی را صادر کرد .سپس وارد خيابان شده و در آن به راه افتاد.
برخی از اهالی حلب که می کوشيد مردم را به دفاع از شهر خود تشويق کنند از فراز بام خانه
هاشان به سوی او نارنجک پرتاب می کردند .به زودی سربازان ترک که در نزديکی هتل
مستقر بودند وارد خيابان شده و با گشودن آتش مسلسل های خود اعراب را مجبور به متفرق
شدن کردند .به زودی می شد جنازه های بسياری را ديد که در پياده روهای خيابان افتاده
اند .سربازان ترک به سرعت توفيق يافتند که نظم و آرامش را به شهر برگردانند.
با اين همه ،زمان تخليه حلب نيز فرا رسيده بود چرا که ،جدا از پيشروی گريز ناپذير
سپاه آلن بی ،اين خطر وجود داشت که قوای انگليس در پشت سر آنها ،يعنی از طريق بندر
آلکساندرتا ،وارد خشکی شوند .کمال سوار بر اتومبيل خود به اطراف شهر راند و دستورات
الزم را صادر کرد و سپس به هتل بازگشت .عصر آنروز نگهبانان جنوب شهر عقب نشينی
کرده و کوشيدند که اين تصور را بوجود آورند که ترک ها کامال مشغول تخليه شهر هستند
اما واقعيت آن بود که نيروی اصلی آن ها تنها تا حد شمال غربی شهر عقب نشينی کرده بود.

186

يک پرستار انگليسی به نام خواهر اتل کوری (که بعدا خانم مک لئود اسميت شد)
که از جمله دو پرستاری بود که در سراسر جنگ در همان بيمارستانی که کمال اندکی قبل در
آن بستری بود سرگردان مانده بودند« ،آن روز پر هيجان را» در مقاله ای به نام «زندانی
حلب» (منتشر شده در جلد هفتم نشريه اتحاديه پرستاران در دسامبر  )9191چنين شرح
داده است:
«در ساعت شش صبح از سراسر شهر صدای تيراندازی می آمد .به نظر می رسيد
که بارانی از فشنگ می بارد .آنگونه که نه می شد به بالکن اتاق رفت و نه حتی سر از پنجره
ای بيرون کرد .عرب ها در همه خيابان ها مستقر شده و بی هدف تيراندازی می کردند .آن
ها بسياری از خانه ها را غارت کرده و حتی وسايل آشپزی و شستشو را با خود می بردند .ما
شاهد آن بوديم که آن ها خانه ای را در روبروی بيمارستان مورد حمله قرار داده و به زودی
وسايل رختخواب و بالش و هر گونه شئی ديگری را که می شد تصور کرد بار اسب های خود
کردند .در ساعت هشت صبح سربازان عرب حجاز ،که پيش آهنگ نيروهای خود ما محسوب
می شدند ،فرياد زنان ،آوازخوانان ،سوار بر اسب های تازندهء خود وارد شهر شده و در حالی
که بر اسب ها راست ايستاده بودند شمشيرها و تفنگ های خود را همراه با پرچم هايی که
در دست داشتند در هوا می چرخاندند .اکنون ما می دانستيم که قوای انگليس چندان از ما
دور نيست و در ساعت نه صبح منظره درخشش کالهخودهای سربازانمان که در سراسر شهر
می گشتند و خودروهای زرهی مان از پی شان روان بودند شادی بسياری برانگيخت.
شکرگزاری ما را حدی نبود .ما پرچم انگليس را در ميان فريادهای شادمانه افرادی که در
خيابان بودند برافراشتيم .و از تپه های روبروی بيمارستان می توانستيم خط بلند سياهی را
ببينيم که به ما نزديکتر و نزديکتر می شد .به زودی سوار نظام ما نيز وارد شهر شد و پس از
توقفی نيم ساعته برای موضع گيری به طرف شمال شهر رفتند .متاسفانه در آنجا ترک ها
انتظار آن ها را می کشيدند .و در جريان حمله ای که انجام دادند برخی از مردان ما کشته و
بسياری زخمی شدند» .
اين نخستين عمليات از يک سلسله عملياتی بود که در آن ارتش کمال مرتبا به
خطوط قوای انگليسی در ارتفاعات پشت شهر حمله می کرد و ،بی شکست ،انگليس ها را
مجبور ساخت تا از دمشق تقاضای ارسال قوای کمکی کند.
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اکنون ،برای اولين بار ،قوای ترک برای دفاع از سرزمين اعراب نمی جنگيد و با
مستقر بودن در مرزهای طبيعی خود از خاک خويش دفاع می کرد.
با اين همه پايان کار چندان دور نبود .و کمال به خوبی نسبت به اين مساله آگاه بود
که ديگر چيزی به نام امپراتوری عثمانی وجود ندارد .جنگ های بالکان متصرفات اروپايی
امپراتوری عثمانی را از دستش گرفته بود و اکنون جنگ جهانی آن را از متصرفات عربی خود
محروم می ساخت .کمال اگرچه شکست را دوست نمی داشت .اما از آنچه بر امپراتوری
عثمانی می گذشت تاسفی نمی خورد و ،در واقع ،هميشه همهء اين ماجرا را پيش بينی کرده
بود .در عين حال ،اکنون تحقق رويای او در مورد پيدايش يک ملت نوين ترک که با يک
عمل جراحی برخی از متصرفات بيرونی خود را از دست داده و اکنون می کوشيد تا پيکری
درهم فشرده اما سالم را ـ که ريشه در خاک خوب اجدادی داشت ـ بازسازی کند نزديک می
شد .سوريه ،اين سرزمين بيگانگان ،از دست رفته بود اما آناتولی ـ قلب سرزمين ترک ها ـ
هنوز زنده بود و بايد زنده می ماند.
اکنون آنجا ،در پس پشت سلسله کوه هايی که در برابر کمال قد برافراشته بودند،
گذشته و آيندهء کشور او يکجا به انتظار نشسته بودند.
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فصل شانزدهم ـ ترک مخاصمه
گفتيم که در پی شکست ارتش عثمانی از قوای انگليس ،سوريه ،سرزمين
بيگانگان ،از دست ترکان به در آمده بود؛ اما آناتولی ـ قلب سرزمين شان ـ هنوز زنده بود و
بايد زنده می ماند .اکنون آنجا ،در پس پشت سلسلهء کوه هايی که در برابر کمال قد
برافراشته بودند ،گذشته و آيندهء کشور او يکجا به انتظار نشسته بودند.
اما تا تحقق يافتن اين رويا راهی دراز در پيش بود .بخصوص که اکنون خطری
مزمن در کار آمده بود .در سراسر جريان عقب نشينی از «هومز» ،و در طی روزهايی که در
«حلب» گذشته بود ،کمال بارها و بارها نتايج سياسی شکستی را که می دانست به زودی از
راه خواهد رسيد در ذهن خويش مرور کرده بود .اگر ترکيه ،همانگونه که او بارها مطرح
ساخته بود ،سال پيش و مستقل از آلمان با قوای متحده صلح کرده بود اکنون ممکن بود
رفتار بهتری را از جانب متحدين نسبت به خود ببيند و با حفظ غرور به حيات خويش ادامه
دهد؛ اما اکنون خود هستی کشورش در خطر بود و او ،به جستجوی پاسخی برای اين پرسش
بيقراری می کرد که با اين تهديد چگونه می توان روبرو شد؟
هر لحظه انتظار آن می رفت که کابينه استعفا دهد .اين کار برای برقراری صلح
ضروری بود اما انجام آن برای طلعت ،که خسته و اعتبار از دست داده هم شده بود ،ناممکن
به نظر می رسيد؛ با اين همه الزم بود که دولت جديدی تشکيل شود و ،از نظر کمال،
بهترين کس برای سرپرستی اين دولت شخص عزت پاشا بود .او با ورود به جنگ مخالفت
کرده بود ،مردی معتدل اما صاحب عقايد سياسی ميهن پرستانه به شمار می آمد ،بارها عليه
کميته وحدت و ترقی اقدام کرده بود و نسبت به ملی گرايان نظر موافقی داشت.
کمال از طريق افسر اول ستاد خود اين نکات را طی تلگرافی برای سلطان توضيح
داد و نوشت« :وضعيت بسيار جدی است .قوای ما هر لحظه بيشتر روحيه خود را از دست می
دهد ...نه تنها ارتش ما مورد تهديد است بلکه اين آينده دولت ما است که به خطر افتاده .در
نتيجه برقراری صلح به هر قيمت شده امری ضروری است» .افسر ستاد موظف بود تا اين
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نظرات را به اطالع سلطان رسانده و از او بخواهد که عزت پاشا را مأمور تشکيل کابينه جديد
کند .کمال در عين حال به صراحت پيشنهاد کرده بود که فتحی ،رئوف ،و خود او (به عنوان
وزير جنگ و در نتيجه معاون فرمانده کل قوا) در کابينهء جديد شرکت داشته باشد .او در
پايان نتيجه گرفته بود که« :اين کابينه بايد بالفاصله با کشورهای متحده تماس گرفته و قرار
داد ترک مخاصمه ای را امضا نمايد که به کليهء عمليات نظامی پايان دهد».
در قسطنطنيه هم حوادث در همين راستا حرکت می کرد .طلعت ،که از ديداری از
آلمان بازگشته بود ،در ايستگاه قطار صوفيه خبر دار شد که جبههء بلغارستان در هم شکسته و
فرديناند مشغول فراهم آوردن مقدمات امضاء قرار داد ترک مخاصمه ای است که با عزل او
از سلطنت همراه خواهد بود .بدينسان ترکيه هم از غرب و هم از شرق شکست خورده بود.
اکنون حتی قسطنطنيه نيز در برابر حملهء قوای متحدين ،که در نزديکی «سالونيکا» مستقر
بود باز و بی دفاع مانده بود .بازارهای شهر پر از شايعات مربوط به ورود قريب الوقوع ژنرال
منفور فرانسوی به نام «فرانشه دسپره» بود؛ مردی که می گفتند قصد دارد قسطنطنيه را به
عنوان پايتخت فرانسه انتخاب کند و ساکنان ترک آن را به بردگی بکشد.
طلعت ،عاقبت ،استعفای خود را تقديم سلطان کرد و او پس از امتناعی اوليه آن را
پذيرفت .بالفاصله طلعت به همراه انور و جمال سوار يک کشتی جنگی آلمانی شده و از راه
دريای سياه دست به فرار زدند .طلعت به آلمان رفت اما سه سال بعد در آنجا به دست يک
ارمنی انتقامجو به قتل رسيد .انور و جمال عاقبت به روسيه پناهنده شدند ،جايی که مرگی
همانگونه در انتظارشان بود .مدتی بعد حزب وحدت و ترقی آخرين کنگره خود را تشکيل داد،
در آن به قصور خود اعتراف کرد و به انحالل خود رای داد.
پس از آن که توفيق پاشای سالخورده نتوانست ،به عنوان يک فاصله پر کن ،کابينه
ای تشکيل دهد اين مقام به عزت پاشا پيشنهاد شد و او ،در پی فشار کمال و دوستانش ،به
عنوان سربازی که دستور فرمانده کل خود را اجرا می کند ،اين سمت را پذيرفت .او اعالم
داشت که سياستش بر صلح خواهی بر بنياد اصول ويلسون استوار است.
رئوف به عزت پاشا فشار آورد تا کمال را يا وزير جنگ و يا رييس ستاد کل ارتش
کند .اما عزت پاشا ترجيح می داد که هر دوی اين پست ها را خود موقتاً در دست گيرد.
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استداللش آن بود که هنوز در جبهه ها بوجود کمال نياز هست و او می تواند پس از برقراری
صلح وزارت حنگ را بر عهده گيرد .در همان حال او عصمت پاشا را به عنوان معاون وزارت
جنگ ،رئوف را به سمت وزير امور دريايی و فتحی را به وزارت کشور منصوب کرد .بدينسان،
عليرغم غيبت کمال ،اکنون نخستين کابينه واقعی ملی گرای ترکيه تشکيل شده و وظيفهء
بالفاصله اش برقراری قرارداد ترک مخاصمه بود.
در گذشته ،تماس های غير رسمی گوناگونی از جانب انگليس ها با طلعت گرفته
شده بود .واسطهء اين کار سرگرد «اس .اف .نيو کومب» بود که يکی از افسران «لورنس» به
شمار می آمد و در فلسطين اسير شده و به وسيله ترک ها به «بروسا» برده شده و از آنجا ،به
کمک دختری از ساکنان آن شهر (که بعدها همسر او شد) موفق به فرار به قسطنطنيه شده
بود .او ،به عنوان يک افسر ستاد انگليسی ،قادر بود دربارهء شرايطی که هموطنانش ممکن
بود بپذيرند ترک ها را راهنمايی کند .او حتی داوطلب شد که در اين مورد به عنوان يک
واسطه عمل کند .در پی تشکيل کابينه ،عزت يکی از آجودان های خود را به خدمت او
گماشت و در عين حال يک افسر انگليسی عاليرتبه را نيز برای انجام نقش ميانجی معرفی
کرد .اين افسر ژنرال «سر چارلز تاونزند» بود که در حمله ناتمام به کوت ،در جريان نبرد
بغداد ،فرمانده ارتش انگليس بود و اکنون يکی از زندانيان محترم جنگی ترک ها در جزيزه
«پلين کی پو» محسوب می شد .ژنرال از طريق رئوف به عزت پيشنهاد کرده بودء که در امر
مذاکرات صلح بين ترک ها و انگليس ها ميانجی گری کند .و عزت هم که گزينه خاصی
برای رسيدن به يک قرارداد ترک مخاصمه نداشت اين خط ارتباطی را مناسب دانسته بود.
او ژنرال را احضار کرده و آزاد ساخت و پس از بيان تحسين و احساس دوستی
خاص خود نسبت به انگليسی ها ،توضيح داد که او ورود کشور خود به جنگ کنونی را ،آن
هم در برابر انگليسی ها ،يک جنايت تلقی می کند .او ادامه داد که اگر انگلستان عمليات
جنگی خود را بالفاصله متوقف سازد ترکيه آماده است که به همهء مناطق عرب نشينی که
در آن زمان در دست نيروهای متحده بودند خودمختاری بدهد ،مشروط بر اين که استقالل
سياسی خود ترکيه از جانب همهء سرزمين های متصرفه و بقيه نقاط کشور به رسميت
شناخته شود .پس از اين گفتگو رئوف بهمراه ژنرال به «پرين کی پو» رفت در حاليکه
اميدواری خود را نسبت به اين که شرايط صلح غرور نظامی ترکيه را در نظر بگيرد مصرانه
گوشزد می کرد .او به ژنرال گفت« :ما مثل بلغارها نيستيم ...حق آن است که انگلستان کارها
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را با آرامش به پيش برده و به ترکيه به عنوان يک طرف قابل اعتماد بنگرد» .آنگاه ژنرال به
جزيرهء «تنه دوس» منتقل شده و در آنجا سوار يک کشتی بارکش ترک شد .آنچه در زير
می آيد گفتگوی او با يک افسر نيروی دريايی انگلستان است:
«شما کی هستيد؟»
«ژنرال تاونزند».
«خدای من! چقدر از ديدنتان خوشحالم».
«من نيز از اين که بار ديگر در زير پرچم انگلستان ايستاده ام خوشحالم».
اين مکالمه را خود ژنرال در کتاب خاطراتش به نام «نبرد من در بين النهرين» نقل
کرده است.
در  ۲۷اکتبر  ۴۹۴۸عزت مطلع شد که دولت انگلستان آمادهء آغاز مذاکرات برای
امضاء يک قرارداد ترک مخاصمه بوده و رياست هيئت مذاکره کننده را نيز به آدميرال «کال
تروپ» واگذار کرده است .ژنرال تاونزند به طور محرمانه توصيه کرد که رئوف عضو هيئت
مذاکره کننده ترک باشد .عزت جلسه هيئت دولت را تشکيل داد و سپس برای دادن گزارش
به نزد سلطان رفت .سلطان اين توفيق را به دولت تبريک گفت اما اعالم داشت که عالقمند
است رياست هيئت مذاکره کننده با شوهر خواهرش داماد فريد باشد.
عزت از شنيدن اين پيشنهاد غير عادی ،که با لحنی شاهانه بيان می شد ،به شدت
يکه خورد .لحظاتی را سکوت کرد و بعد با صدای بلند گفت« :اما ايشان عقل درستی ندارد».
داماد فريد شخصيت قابل اعتنايی نبود و تنها اهميتش آن بود که با خواهر سلطان ـ شاهزاده
مدی ها ـ ازدواج کرده بود .اين ازدواج پس از مرگ شوهر اول شاهزاده و بنا به دستور
سلطان عبدالحميد انجام شده بود که فرمان داده بود برای او شوهری بين سی تا چهل ساله
پيدا کنند که از خانواده خوبی بوده و هرگز چهرهء زنی را نديده باشند .اين شرايط را در فريد
ي افته بودند که در سفارت ترکيه در لندن منشی اول بی اهميتی محسوب می شد .او را به
پايتخت برگرداندند و ازدواج صورت گرفت .چندی بعد او همسر خود را به نزد سلطان
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عبدالحميد واسطه کرد تا او را سفير ترکيه در لندن کند .اما جواب سلطان اين بود که:
«خواهر! لندن مدرسه نيست .سفارت خانهء ما در لندن مهمترين سفارتخانه هاست و تنها
کسانی که دارای توانايی ها و تجربه های واقعی سياسی باشند به اين پست محسوب می
شوند» .فريد که اين گونه مورد بی اعتنايی قرار گرفته بود به خانه خود بازگشت و تا سی
سال بعد کسی نديد که از آنجا خارج شود.
و اين مردی بود که اکنون برادر عبدالحميد او را برای سرپرستی مذاکرات ترک
مخاصمه برگزيده بود .بعدها آدميرال کال تروپ گفته است که داماد فريد به سلطان وعده
داده بوده که شخصاً به انگلستان رفته و با جورج پنجم ،پادشاه آن کشور ،مالقات خواهد کرد
و چون در زمان سلطنت پدر او  ،ادوارد هفتم ،در سفارت ترکيه کار می کرده ،از نفوذ خود
استفاده کرده و از پادشاه انگلستان خواهد خواست که همهء سرزمين های را که تحت فرمان
امپراتوری عثمانی بوده و از  ۴۹۴۷ببعد از دست رفته اند به آن برگرداند!
به هر حال پاسخ عزت به سلطان اين بود که ناگزير است با اعضای کابينه خود
مشورت کند .سلطان اين مطلب را پذيرفت اما اصرار کرد که عزت داماد فريد را هم به خود
به کاخ نخست وزيری ببرد و در آنجا دستورات کابينه به او ابالغ شود.
عزت ،در کاخ نخست وزيری ،داماد فريد را در اتاقی تنها گذاشته و برای گزارش کار
به اعضای کابينه خود رفت .پس شرح مطلب در ابتدا سکوت برقرار شده وهيچ کس سخن
نگفت .آنگاه رئوف سکوت را شکست و توضيح داد که فکر می کند چون سلطان می ترسد
نيروهای متحده خلع او از سلطنت را نيز جزو شرايط ترک مخاصمه بگذارند می خواهد شوهر
خواهرش را رييس هيئت ت رک کند تا شايد بواسطهء عالقه ای که انگليس ها به او دارند
بتواند جلوی آن کار را بگيرد .رئوف اعتقاد داشت که اين يک واکنش طبيعی از جانب مردی
است که تنها به حفظ تاج و تخت خود می انديشد و در اين لحظه از تاريخ کشور تصور می
کند که قدرت دولت در حفظ تاج و تختش از يک آدم نيمه ديوانه کم اثر تر است .عزت و
بقيهء اعضای کابينه نيز با نظر رئوف موافق بودند و برای داماد فريد پيغام دادند که ديگر الزم
نيست منتظر بماند .سلطان از پذيرش تصميم کابينه گريزی نداشت و قرار شد که خود رئوف
به جای داماد فريد رياست هيئت را بر عهده داشته باشد .او با همراهانش به جزيزهء
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«لمنوس» رفت که کشتی جنگی «آگاممنون» ـ به عنوان سر فرماندهی موقت آدميرال
کالتروپ در سواحلش لنگر گرفته بود.
مذاکرات در کشتی مزبور و در فضايی دوستانه انجام شد و سی و شش ساعت به
طول انجاميد که در طی آن صرفاً به مسايل نظامی و دريايی پرداخته شد .رئوف تک تک
مواد قرارداد را مورد بحث و اظهار نظر قرار داد و آدميرال کالتروپ نيز ،در مقام مالحی که با
مالحی ديگر مذاکره می کند ،رفتاری آشتی جويانه داشت .در  50ساعت نخست قرار داد
اوليه مورد توافق قرار گرفت و قرار شد که تصويب آن از قسطنطنيه خواسته شود .مهمترين
خواست انگليس ها عبارت بودند از باز نگاهداشتن ترعهء داردانل و بسفر ،باقی ماندن همهء
مناطق مهم استراتژيک در دست نيروهای متحده ،و اينکه انحالل ارتش عثمانی بغير از
ادامهء سربازان مورد نياز برای محافظت از مرزها و حفظ نظم داخلی ،تسليم همهء پايگاه
های نظامی عثمانی در سرزمين های متصرفه به نيروهای متحده ،و تحويل بالشرط اسلحه
های ارتش عثمانی .ترک ها نسبت به هر گونه دخالتی در امور داخلی خود حساسيت نشان
می دادند و به خصوص در مورد شرايطی که می توانست زمينهء اشغال قسطنطنيه را فراهم
آورد اظهار نگر انی می کردند .اما به آن ها اطمينان داده شد که چنين قصدی در کار نيست؛
مگر اين که ترک ها خود نتوانند نظم داخلی کشورشان را برقرار سازند و دخالت نيروهای
متحده برای حفظ جان اتباعشان ضروری شود.
در اواسط کنفرانس فرانسوی ها نيز خواستار شرکت در مذاکرات شدند و برای اين
کار «آدميرال آمه» را که در محل بود معرفی کردند .اين تقاضا مورد موافقت قرار نگرفت چرا
که گفته شد هيئت نمايندگی ترک فقط اجازه دارد با هيئت انگليسی مذاکره کند .واقعيت اين
بود که فرانسوی ها در همين اواخر ،بدون نظرخواهی از انگليسی ها ،با بلغارها قرار داد ترک
مخاصمه ای امضا کرده بودند .اما علت اصلی مخالفت با شراکت دادن آن ها در مذاکرات آن
بود که می ترسيدند به خاطر رجوع دائم فرانسوی ها به پاريس برای کسب تکليف در کارها
تاخير بيفتد .باالخره ،از طريق مذاکرات مقامات باالی انگليسی با «کلمان سو»،نخست وزير
فرانسه ،با شرايط پيشنهادی انگليسی ها موافقت شد و تصميم گرفته شد که يک آدميرال
انگليسی فرماندهی بسفر را بر عهده بگيرد.
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بدينسان ،در سی ام اکتبر ،قرارداد ترک مخاصمه به امضا رسيد .آدميرال کالتروب
نامه ای غيررسمی را همراه آن کرده بود که در آن بر اهميت برخی از شرايط تاکيد کرده بود.
او پس از امضای قرارداد گفت« :با امضای اين قرار داد اميدوارم توانسته باشيم به اين
خونريزی که چندين سال به درازا کشيده است خاتمه دهيم» .او دست رئوف را در دست خود
گرفته و بر «خواست عميق» خود برای برقراری رابطه ای دوستانه بين انگليس ها و ترک ها
تاکيد کرد و به او اطمينان داد که انگليس ها همواره به امضای خود پايبند خواهند بود .سپس
به افسران خود نگريست و آن ها نيز همين اطمينان را دادند .رئوف در پاسخ اظهار اميدواری
کرد که از آن پس انگليس ها يکی از دولتمردان وزين کشور خود را به ترکيه بفرستند چرا که
ترک ها خواستار آن هستند که انگلستان از آن پس در تاريخ ترکيه «موقعيت بی رقيبی»
داشته باشد.
هنگامی که خبر امضای قرارداد ترک مخاصمه و برقراری آتش بس به کمال رسيد
او همچنان با نيروهای خود در تپه های پشت حلب مشغول مقاومت بود .ليمون فون ساندرز
نوشته است « :ارتش غرور نظامی خود را در جنگ های چند روز آخر بازيافته بود» .بدينسان،
پس از چهار سال جنگ طوالنی و فاجعه آميز ،و از ميان کشتاری عمومی ،کمال به عنوان
تنها فرمانده ترک که شکستی به نامش نوشته نشده بود بيرون آمد.
اما قرار داد ترک مخاصمه برای کمال پايان کار محسوب نمی شد و او ،در واقع ،آن
را آغاز کار خود می ديد .او که در جنگ شکست نخورده بود اکنون در روحيه نيز شکست
ناپذير می نمود .اگرچه اکنون نوعی صلح برقرار شده بود اما او می دانست که صلح عادالنه با
مبارزه ای سخت و طوالنی به دست می آيد .او خود را رهبر اين مبارزه می ديد.
اما او نمی توانست پيش بينی کند که اين امر چگونه اتفاق خواهد افتاد .در آن
لحظه وجودش پر از سرخوردگی بود .به شدت از اين که عزت از انتخاب او به عنوان وزير
جنگ خودداری کرد ناراحت بود و اين که به او قول داده شده بود که «پس از برقراری
صلح» با يکديگر کار خواهند کرد نيز چندان راضی اش نمی کرد .او حس می کرد که بايد
يک دوران حساس گذار طی شود تا اين که قادر باشد خدمتی ارزشمند به کشور خود بکند .او
اگرچه قبول داشت کسان ديگری هم وجود دارند که از او برای وزارت جنگ مناسبتر باشند
اما دست از طلب اين پست بر نداشته بود و در اين راستا نماينده ای را به سوی رئوف گسيل
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داشت تا از رئوف بخواهد که در جهت خواست کمال اقدام کند .اما پاسخ رئوف آن بود که در
آنزمان انجام چنين کاری مقدور نيست .از آن پس کمال ،عزت را با تلگراف های پرخاشگر
بمباران می کرد و هنگامی که او رييس ستاد جديدی را برای ارتش انتخاب کرد کمال اعالم
داشت که از او اطاعت نخواهد کرد.
در همين زمان به کمال دستور داده شد که فرماندهی ارتش را از ليمان فون ساندرز
تحويل بگيرد و او برای انجام اين کار با عجله عازم سرفرماندهی مستقر در آدانا شد .ژنرال
آلمانی با محافظه کاری های معمول خود او را پذيرفت اما به هنگام خداحافظی می شد
پشيمانی صميمانه ای را در صدای او حس کرد.
فون ساندرز گفت« :عاليجناب ،من شما را هنگامی که در جبهه آريبورنو و آنافارتاس
فرماندهی می کرديد از نزديک شناختم .راستش را بگويم بين من و شما برخوردهای
گوناگونی پيش آمد اما حال که همه چيز گذشته است می بينم که همهء آن وقايع به ما
کمک کرده است تا يکديگر را بهتر بشناسيم .فکر می کنم بين ما رفاقتی صميمانه برقرار
شده است .امروز ،در لحظه ای که مجبورم ترکيه را ترک کنم خوشحالم که لشکريان تحت
فرماندهی خود را تحويل افسری می دهم که از نخستين لحظه ورودم به اين کشور او را
تحسين کرده ام .در اين فاجعه عمومی چگونه می توان به شدت اندوهگين نبود؟ اما تنها
يک چيز مرا التيام می دهد و آن اين که فرماندهی را به شما واگذار می کنم .از اين لحظه به
بعد صاحب کار شماييد و من ميهمان شما محسوب می شوم».
کمال که اين کلمات تکانش داده بود به سادگی گفت« :بفرماييد بنشينيد».
و هر دو سيگاری آتش زدند .به خواست کمال ،فون ساندرز دستور دو فنجان قهوه هم داد.
آن ها قهوه را در سکوت نوشيدند و نشسته روبروی هم به انديشه در مورد گذشته و آينده
مشغول شدند.
آن شب آسمان آدنا را شعله های آنچه که آلمانی ها به آتش کشيده بودند سخت
روشن ساخته بود .در جشن وداع افسران آلمانی و ترک ،يک ژنرال آلمانی در مورد همرزمی
دوستانهء دو ملت سخن گفت و سخنانش را با اين جمله به پايان رساند که« :ما شکست
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خورده ايم .و در حال حاضر کار ما به پايان رسيده است» .اما کمال در سخنان خداحافظی
خود اظهار داشت که« :اگرچه ممکن است جنگ برای متحدان ما به پايان رسيده باشد اما
جنگی که به ما مربوط می شود و در ارتباط با استقالل ما است درست از همين لحظه آغاز
می شود».
عليرغم نارضايی کمال از عزت ،همين که کمال پست فرماندهی همهء نيروهای
جنوب را پذيرفته بود اقدامی دلگرم کننده می نمود .البته ،اکنون که جنگ به پايان رسيده
بود و خارج کردن ارتش عثمانی از حالت بسيج جنگی ،که يکی از شرايط قرارداد ترک
مخاصمه بود ،امری بالفاصله محسوب می شد ،اين سمت آينده قابل توجهی را در برابر او
قرار نمی داد .در ين حال ،همين امر برای کمال امتيازی سياسی را به همراه داشت چرا که
برای نخستين بار او را در ارتباط رسمی مستقيم با دولت مستقر در قسطنطنيه قرار می داد؛ و
از آنجا که اين دولت با او نظر مساعدی داشت ،اين امکان بوجود آمده بود که سخن او در
پايتخت شنيده شده و احتماال در اتخاذ سياست ها تاثير بگذارد .اکنون دشمنان او رفته بودند
و دوستانش در مصادر قدرت بودند .و باالخره اينکه او در چشم انداز خود امکان تحقق
آرزوهای سياسی خويش را که در سراسر دههء گذشته ذهنش را بخود مشغول داشته بودند به
چشم می ديد.
در حوزهء نظامی نيز کارهايی وجود داشت که او بر انجامشان قادر بود .حداقل در آن
زمان خاص دو لشکر مستقيما تحت فرمان او بودند ،يکی لشکر دوم و ديگری لشکر هفتم .و
بر اساس قرار داد ترک مخاصمه وظيفهء مبرم هر دوی آن ها نگاهبانی از مرزهای کشور بود.
کمال ،پس از محول کردن کارهای روزمره به علی فواد ،خود بالفاصله به حصول اطمينان از
اين امر پرداخت که ارتش يک نهاد منطقه ای نبوده و نيروی دفاعی ملی کشور محسوب
شود .او واحدهای تحت فرمان خود را بار ديگر گرد آورده و گروه بندی کرد .برخی را به قرار
گاه های داخلی فرستاده و به کار ارسال اسلحه برای آنها پرداخت و بمنظور نگاهداری اسلحه
ها مکان های امن ايجاد کرد .او به افسران زيردست خود راه نمايی ها و دستور العمل های
الزمه و روشنی را داد ،در انتخاب فرماندهان زيردست خود بسيار با دقت عمل کرد ،و برخی
از افسرانی را که با نظرات مبارزه جويانهء او توافق نداشتند کنار گذاشت .در عين حال ،با
لشکر ششم ـ که در «موصل» مستقر بود و کمال برای ايجاد يک خط دفاعی ناشکسته به
پشتيبانی آن اميد داشت ـ روابطی نزديک بر قرار کرد .او معتقد بود که عليرغم هر آنچه که
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در آينده ای بالفاصله پيش آيد الزم است که حداقل هسته اصلی يک نيروی مستقل را
محفوظ بدارد تا در مراحل بعد قادر باشد نه تنها از مرز های جنوبی که از تمام کشور خود
دفاع کند.
در آن روزگار نشانه هايی از آنچه که در سر او می گذشت آشکار شده بود .پيش از
برقراری آتش بس ،هنگام سفر از پايتخت به «آين تاپ» برای ديدار خانواده خود او به طور
اتفاقی با شخصی به نام «علی جنانی» آشنا شده بود .اين شخص به او گفته بود که شهر در
دست چپاولگران است و هنگامی که ارتش از آن به سوی آدانا عقب نشينی کند ساکنان شهر
در دست دشمن اسي ر خواهند بود و او قصد دارد که خانوادهء خود را به نقطهء امنی منتقل
کند .کمال از او پرسيد« :يعنی در اين کشور مردی باقی نمانده است؟ فکر نمی کنيد که شما
خودتان بايد راهی برای دفاع خود پيدا کنيد؟»
«اما چگونه؟ با چه؟»
«دور هم جمع شويد ،يک نيروی ملی به وجود آوريد ،من اسلحه مورد نيازتان را به
شما خواهم رساند».
اکنون نيز او افسران وفادار به خود را به «آمادگی گروهی برای آغاز جنگ های
چريکی» دعوت می کرد .برنامه آن بود که گروه های نامنظمی شکل گيرند که با تجاوزات
دشمن در سراسر سرزمين اصلی عثمانی مبارزه کنند .او ،با نيم نگاهی به آينده ،مشغول
فرستادن اسلحه به مراکز احتمالی مقاومت داخلی شد که دو منطقهء «آيين تاب» و
«ماراش» از جملهء آن ها بودند .اين اسلحه ها تا زمانی که به آنها نياز می افتاد بايد در نقاط
امنی انبار می شدند.
در عين حال ،کمال وظيفه خود در آن زمان را مبارزه با شرايط مندرج در قرارداد
ترک مخاصمه می ديد .ارزيابی او از اين قرار داد آن بود که ترکيه تسليم بالشرط و حتی
بدتر از آن شده است .بر اساس اين قرار داد ترک ها متعهد شده بودند که به دشمنان خود
کمک کنند تا زمام اختيار کشورشان را به دست گيرند .او مصمم بود که کابينه را از اين
واقعيت آگاه کند که با تسليم شدن در مقابل خواست های نيروهای متحده چيزی نخواهد
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گذشت که سراسر خاک کشور به اشغال دشمن درآمده و زمانی خواهد رسيد که قوای دشمن
خود کابينهء عثمانی را تشکيل خواهد داد .او خود بعدها در اين مورد گفته است« :برای ديدن
اين آينده نياز به آن نبود که آدم جادوگر باشد».
آنگاه کمال به مبادلهء ناشکيبانهء تلگراف هايی با عزت مشغول شد که در طی آن
ها سئواالت مختلفی مطرح می شد .او به خصوص نسبت به ماده ای از قرار داد که خواستار
خروج همهء اردوگاه هاينظامی ترکيه از خاک سوريه بود اظهار نگرانی می کرد .پرسش او آن
ب ود که به راستی مرز سوريه کجاست؟ آيا بايد سلسله کوه های پشت حلب را مرز قرار داد که
تا ان زمان مرز ايالت سوريه محسوب می شدند؟ و يا بايد آن را تا «سيليسيا» ادامه داده و
بندر «الکساندرتا» را نيز در قلمرو آن قرار می دادند .اکنون دشمن مدعی آن بود که قرارگاه
لشکر هفتم در خاک سوريه قرار داشت و لهذا بايد به آنها تسليم می شد.
بر کمال آشکار بود که در اين مورد ابهامی وجود دارد که انگليس ها به عمد آن را
مورد سوء استفاده قرار داده اند .او در اين مورد به عزت نوشت« :نظر صميمانه و صريح من
آن است که اگر ما لشکريان خود را از حالت بسيج جنگی خارج کرده و تسليم همهء خواسته
های انگليسی ها شويم و به سوء تفاهمات و تفسيرهای غلط از قرارداد ترک مخاصمه خاتمه
ندهيم ديگرامکان متوقف ساختن نقشه های مخفيانه انگليس ها ممکن نخواهد بود».
عزت پاسخ داد که قرارداد ترک مخاصمه به انگليس ها حق تصرف الکساندرتا را
نمی دهد ،اما از آنجا که راه آهن جنوب و به خصوص پل های آن در طی عقب نشينی ارتش
ترکيه منهدم شده اند ،موافقت شفاهی دوستانه ای به عمل آمده است که انگليس ها از بندر
الکساندرتا و جادهء حلب برای حمل و نقل زخمی ها و مايحتاجشان استفاده کنند و به هر
حال شهر الکساندرتا در دست ترک ها باقی خواهد ماند .او از کمال خواست که همين مراتب
را به اطالع فرماندهی انگليسی برساند .کمال در يک پاسخ فوری ،با اين عنوان که «مجازات
تاخير اعدام است»  ،بر مخالفت خود پافشاری کرده و نوشت که ارتش انگليس در خود حلب و
مناطق اطراف آن به مايحتاج غذايی فراوانی دسترسی دارند و هدف واقعی آنها اشغال
الکساندرتا است که از آن طريق از عقب نشينی لشکر هفتم جلوگيری کرده و آن را مجبور به
تسليم نمايند .او همچنين اعالم داشت که با اين گونه توافقات شفاهی دوستانه موافقتی ندارد
و ،در نتيجه ،حاضر نيست نظرات عزت را به فرمانده انگليسی ابالغ کند .او از اين هم پا را
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فراتر نهاده و نوشت « :من دستور داده ام که هر گونه کوشش انگليس ها برای پياده کردن
قوا به هر دليلی در الکساندرتا با مقاومت نظامی روبرو شود» .و اضافه کرد که چون حس می
کند قادر نيست اعمال خود را با نظر رسمی سرفرماندهی تطابق دهد تقاضا می کند که هر
چه زودتر او را از سمت خود معزول کنند.
عزت به تندی پاسخ داد که فرمان اخير کمال کامالً بر خالف سياست و منافع دولت
محسوب می شود و از او خواست که فورا آن را لغو کند .او اذعان داشت که مسلماً در تفسير
و اعمال مفاد قرارداد ترک مخاصمه اشتباهاتی پيش آمده است اما «اگر ما اين خواسته های
نامطلوب را پذيرفته ايم نمی توان آن را ناشی از بی توجهی ما دانست بلکه بايد آن را به پای
شکست کامل ما نوشت .دولت هم اکنون مشغول انجام اقدامات ديپلماتيک برای حل
وضعيت کنونی است و به موفقيت اين اقدامات اميد بسته است .من صميمانه اعتقاد دارم که
در اين ايام سخت می توانم با اطمينان بر عملی ساختن اين اقدامات و مذاکرات که برای
آينده دولت باالترين اهميت را دارد تکيه کنم .و از آنجا که وضعيت کنونی حساس تر از آن
است که بتوان در مورد اين مسايل به مذاکره نشست و انجام آن ها را به تاخير انداخت الزم
است که دستورات ما به ارتش مان کلمه به کلمه اجرا شود» .او اضافه کرده بود که از آن
لحظه به بعد گروه های ارتشی کمال بايد منحل شده و افراد تحت فرمان او تنها به ارتش
هفتم تقليل يابند.
کمال که تا اين جا ژست عدم اطاعت و اعتراض داشت به نوشتن پاسخی آشتی
جويانه پرداخت و اظهار داشت که اميدوار است خداوند متعال به کوشش های سياسی عزت
روی خوش نشان دهد ،و او را از وفاداری خود به کشور و شخص عزت مطمئن ساخت .اما
حوادث بعدی صحت نگرانی های او را کامال اثبات کرد .عزت به شدت از جانب انگليس ها
تحت فشار قرار داشت .رئوف ،با نگرانی از تعهدات ترک ها ،می کوشيد تا با توجه به روابط
دوستانه با آدميرال کالتروپ ـ و با تأکيد بر عزم دولت بر انجام تعهدات خود ـ به او اعتراض
کرده و نظر مساعدش را به سخنان خود جلب کند .همين امر موجب شد که کالتروپ
اعتراضات او را به لندن منتقل کند .با اين همه فضای دوستانه ای که بين دو افسر دريايی در
عرشهء کشتی آگاممنون ايجاد شده بود به سرعت در لندن محو می شد .در واقع ،افسران
قديمی دريايی و سياستمداران کهنه کار انگليسی ،که الاقل در آنزمان با يکديگر هم صدا
شده بودند ،نگرش بيرحمانه تری نسبت قرارداد ترک مخاصمه داشتند .آنها مصمم بودند که
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هر آنچه را که دوست دارند در اين قرارداد ببينند و يا از اين قرارداد بيرون بکشند .بندر
الکساندرتا بعنوان نقطه ای استراتژيک سخت مورد نظر آن ها بود .نقطه ديگر شهر موصل
محسوب می شد که کمال در يکی از تلگراف های خود به آن اشاره کرده بود.
در هنگام عقد قرارداد ترک مخاصمه ،سربازان انگليسی که در مسير رود فرات به
طرف شمال در تعقيب ترک ها بودند ،هنوز در چهل مايلی شهر موصل قرار داشتند .آنگاه ،بنا
به دستور کابينهء جنگ ،آن ها به پيشرفت خود ادامه داده و سه روز بعد وارد شهر شدند.
ژنرال فرمانده قوای انگليسی خواستار تسليم شهر و ارتش ششم ترک ها شد .رئوف اعتراض
کرد که اشغال شهر با قرارداد ترک مخاصمه ،آنگونه که کالتروپ برای او توضيح داده در
تضاد است ،و اضافه کرد که« :دولت ترکيه مطمئن است که فرمانده کل شما به وعدهء خود
وفا خواهد کرد».
اما آدميرال انگليسی فقط در اين مورد می توانست اميدوار باشد .او در تلگرافی به
لندن نظر رئوف را به عنوان نظر خود منتقل کرد .اما کابينه جنگ سرسختانه به اين نکته
اشاره داشت که نقشهء تهيه شده به وسيله ستاد عمومی ارتش عثمانی موصل را نه در ترکيه
که در بين النهرين نشان می دهد .کارلتروپ ناچار به تسليم بود و در نتيجه دستور تخليه
موصل و تسليم آن به قوای انگليس صادر شد .عزت ،در ضمن اعالم وصول اين دستور ،تا
حد چابلوسانه ای در مطمئن ساختن آدميرال انگليسی پيشرفته و اطالع داد که تلگراف او را
در ساعت هشت شب دريافت کرده و «و تقريبا در همان ساعت» آن را همراه با دستورات
خود به موصل فرستاده است.
در مورد آلکساندرتا هم چنين وضعيتی برقرار بود .لندن نظر آدميرال کالتروپ را ،و
عزت نيز نظر کمال را ،رد کردند .دولت انگليس تسليم الکساندرتا را در فرصتی معين خواستار
شده و به ژنرال آلن بی دستور داد که در صورت عدم اجرای اين فرمان به زور متوسل شود.
بار ديگر عزت تسليم شد و ارتش هفتم مجبور به عقب نشينی گشت .او ،برای توجيه اين
عمل زورگويانهء انگليس ها ،به طور ضمنی طرز رفتار سخت و بی ادبانه فرمانده ترک نسبت
به تقاضای انگليس ها مقصر دانست و دستور داد که« :بنا به منافع عاليه کشور ضروری است
که به خاطر داشته باشيم که ما در چه وضعيت ضعيفی قرار داريم و الزم است که در گفتار و
کردار خود دقت کنيم ،وگرنه وضعيت مان از اين هم بدتر خواهد شد».
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کمال به شدت نسبت به سخن تلويحی عزت که متوجه او بود معترض شده و اصرار
ورزيد که« :من کامال می دانم که ما چقدر ناتوان و ضعيف هستيم اما اين واقعيت اعتقاد مرا
نسبت به اين که بايد در مورد حدود فداکاری هايی که دولت ناگزير به پذيرش آن هاست
تصميم گيری کنيم عوض نمی کند .اگر ما ،که به خاطر جنگيدن در کنار آلمان ها اين گونه
شکست خورده ايم ،داوطلبانه به انگليس ها کمک کنيم تا آنچه را که بدون ما نيز می توانند
داشته باشند به دست آورند ،در واقع ،به دست خود صفحهء سياه ديگری به تاريخ
سياسيو عمومی عثمانی ،و به خصوص دولت کنونی آن ،اضافه کرده ايم».
با اين همه ،لشگر هفتم نيز منحل شد و برای کمال تنها يک بخش کوچک ارتش
باقی ماند ،با اين ارادهء شخصی که ،در راستای تحقق رؤياهای خود ،از دل همين ارتش
کوچک يک نيروی ملی برای دفاع از کشور خود بيرون کشد.
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فصل هفدهم ـ انحالل مجلس به دست سلطان
قسطنطنيه ،که اکنون تحت «حمايت» نيروهای متحده قرار داشت ،شهری شکست
خورده ،توان از دست داده و سرشار از حس به پايان رسيدگی بود .عموم مردم اعتقاد داشتند
که «آنها هر چه بخواهند با ما خواهند کرد» .زمستانی سرد و تاريک در راه بود .از ذغال
سنگ خبری نبود ،ترامواهای شهری کار نمی کردند ،کشتی های بخاری روی بسفر اندک
بودند و دير به دير حرکت می کردند .خيابان های اصلی به سختی روشن بودند .خيابان های
فرعی کال در خاموشی قرار داشتند .و در نتيجه جنايتکاران دستی گشاده يافته بودند و هيچ
شهروندی بدون داشتن اسلحه ای در جيب جرأت بيرون آمدن از خانه را نداشت .دوستان به
يکديگر می گفتند که« :اگر مرا در تاريکی ديدی آشنايی نده چرا که ممکن است چيزی
اتفاق بيفتد» .از پليس خبری نبود و آن ها هم که پيدايشان بود فاسد و عموماً غير قابل
اعتماد بودند .سودجويی امری عادی بود ،پول قدرت خريد خود را از دست داده و مواد غذايی
به شدت گران شده بودند .ترک ها اغلب در خانه ها می ماندند و تنها وقتی ،سايه وار ،بيرون
می آمدند که مجبور به خريد نان آن هم به قيمتی گزاف می شدند .برخی با برداشتن فينه
های خود چنين جلوه می دادند که اصالً ترک نيستند و می کوشيدند در واحدهای مربوط به
نيروهای متحده که به داخل شهر وارد شده بودند کاری پيدا کنند.
از سوی ديگر ،يونانی ها با آزادی در خيابان ها می گشتند و به ترک ها گستاخانه
تنه می زدند .پرچم آبی و سفيد رنگ يونان را از پنجره های ساختمان های خود به اهتزاز در
می آوردند و از ترک ها انتظار داشتند که به اين پرچم احترام بگذارند .در نتيجه ،ترک ها
مجبور بودند برای گريز از اين سرافکندگی از کوچه پس کوچه ها رفت و آمد کنند .در يکی
از روزها شايعه ای به سرعت در سراسر استانبول پيچيد« :آن ها می خواهند ناقوس های
سانتا ماريا را در سر جای قبلی اش نصب کنند» .جمعيتی از مسلمانان خشمگين به سوی
سانتا ماريا که پس از فتح قسطنطنيه به مسجد اياصوفيه تغيير نام داده بود حرکت کردند اما
وقتی که ديدند که هنوز سربازان ترک در محوطهء مسجد مشغول نگهبانی هستند نفسی
آسوده کشيدند.
نيروهای متحده در اواسط ماه نوامبر وارد شهر شدند .آدميرال کالتروپ ،يک هيئت
ارتشی انگليسی و کشتی های نيروهای متحده را با تشريفات کامل از تنگهء داردانل رد کرده
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و به داخل بسفر هدايت کرد .کشتی ها در دماغهء طاليی چنان نزديک به هم لنگر گرفتند
که ديدار آب های بين آن ها ميسر نبود .روزی ديگر ژنرال فرانشه دسپره ،در رأس سربازان
خود ،وارد شهر شد تا روز سياه ديگری را برای ترک ها رقم زند .او سوار بر اسب سفيد بی
رکاب خود بود و در واقع همان کاری را تکرار می کرد که «فحت» ،فاتح مسلمان بيزانس،
بهنگام ورود به آن شهر انجام داده بود .بزودی فرانسوی ها در استانبول مستقر شدند؛
انگليس ها در آن سوی آب ،در «پرا» قرار گرفتند و ايتاليايی ها نيز در باالی بوسفر .از آنجا
که هنوز ـ الاقل به صورت نظری ـ ترک ها کنترل سياسی و اداری شهر را در دست داشتند
نمی شد کار نيروهای متحده را در اصطالح فنی «اشغال شهر» دانست .اما عمل آن ها به هر
اسمی که خوانده می شد برای ترک های عادی معنائی جز اشغال نداشت.
وضعيت سياسی پيچيده ای پيش آمده بود .فرار گردانندگان پارلمان ترکيه بحران
خاصی را آفريده بود .نمايندگان حزب وحدت و ترقی ،که فقط به نجات جان خود می
انديشيدند و به راحتی مسئوليت مشترک خود را در مورد وارد کردن ترکيه به جنگ را به
دست فراموشی سپرده بودند ،اکنون محاکمهء وزرای قبلی را خواستار ،بودند .سه تن از وزرای
عزت که در گذشت ه عضو اين حزب بودند ،بيش از بقيه مورد حمله قرار داشتند .نخستين آن
ها «جاويد» وزير امور ماليه بود که در اعتراض به موافقت کابينه با اعالم جنگ استعفا داده
بود .ديگری شيخ االسالم بود که ورود به جنگ را تصويب کرده بود .و سومی فتحی بود که
در  ۴۹۴۸سمت دبيرکلی حزب را داشت.
در عين حال ،وضعيت مزبور برای «سلطان» اين فرصت را پيش آورده بود که
بکوشد تا قدرت شخصی خويش را تثبيت کند .او احمدرضا ،رييس مجلس سنا ،را به سراغ
عزت فرستاد تا استعفای سه وزير و شايد حتی استعفای کل کابيينه را از او بگيرد و سپس
کابينهء جديدی را تشکيل دهد که آن سه تن عضو آن نباشند .عزت از پذيرش اين خواست
سر باز زد و برای کار خود ،به پشتيبانی فتحی و رئوف ،به قانون اساسی اشاره کرد که بر بنياد
آن سلطان فقط حق اظهار نظر داشت و نه اعمال نظر و ،در عين حال ،گوشزد کرد که
خودش نيز دارای اختيار و مسئوليت ويژه ای نبوده و تنها مسئوليت مشترک وزيران خوی را
نمايندگی می کند.
رئوف ،هنگامی که احضار شد تا گزارشی از شرايط مندرج در قرارداد ترک مخاصمه
و نامهء غيررسمی کالتروپ را به سلطان بدهد ،که شناخته می شد فرصت را برای دادن
اخطاری به سلطان مناسب يافت و از صراحت لهجهء خودکامالً استفاده کرد .او به سلطان
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توضيح داد که اگرچه کالتروپ تعهد کرده است که دست به اشغال کامل قسطنطنيه نزند،
مگر آن که نظم و حکومت قانون به هم بريزد و جان اتباع نيروهای متحده به خطر بيفتد ،اما
اکنون که داماد فريد ،بدون داشتن منصبی و صرفاً به عنوان خويشاوند سلطان ،دست به
عمليات تحريک آميزی عليه دولت زده و آن را متهم به قتل عام يونانی ها می کند و ،به اين
ترتيب ،تفرقه و اختالف می اندازد حدوث چنان اغتشاشی که دخالت متحدين را موجب شود
محتمل شده است .رئوف در عين حال ،به ناآرامی های بلغارستان و اتريش ،که در پی
امضای قرارداد ترک مخاصمه پيش آمده بود ،مؤکداً اشاره کرده و عاقبت وخيمی را که برای
حاکمان اين سرزمين ها پيش آمده بود به سلطان يادآوری کرد.
در اين جا بود که سلطان يک باره دستخوش هيجان شد .دستانش به لرزه دچار شد
و سيگارش از چوب سيگاری به زمين افتاد و مستخدم او ناگزير شد آن را برداشته و در زير
سيگاری بگذارد .او منکر داشتن نظر موافق با عقايد خويشاوند خود شد و سپس ،به نشانهء آن
که گفتگو به پايان رسيده است ،از جا برخاست ،نگاه معنی داری به رئوف کرد و با لحنی تند
گفت« :آقا ،اين ملت يک گله گوسفندند و به شبان احتياج دارند و من آن شبان هستم».
رئوف سخنی نگفت؛ با اکراه سالم نظامی داد و از سلطان جدا شد .کامالً روشن بود
که سلطان قصد دارد در نقش شبان ،گلهء خود را يک جا در اختيار متحدين بگذارد .روز بعد
رئوف جريان ديدار خود با سلطان را به کابينه گزارش کرد .عزت از يکسو بيمار بود و ،از
س وی ديگر ،اگرچه در ميدان رزم جنگنده ای حرفه ای محسوب می شد اما در ميدان سياست
چندان مهارتی نداشت؛ بويژه که مردی سنتی هم بود و ،لذا ،اشتهايی برای مبارزه با سلطان
قانونی خود نداشت .همچنين ،عطف به حضور کشتی های متحدين در بوسفر ،معتقد بود که
حفظ وحدت و خودداری کردن از بحران سياسی ضرورت دارد .او اعتقاد داشت که حتی اگر
سلطان در اين مورد عقب نشينی کند در آينده برخوردهای ديگری وجود خواهند داشت .او
چاره کار را در استعفای دسته جمعی کابينه در اعتراض به موضع مخالف قانون اساسی
سلطان می ديد ..بقيهء وزرا هم گزينه ای جز پذيرش تصميم او نداشتند.
سلطان استعفای کابينه را پذيرفت و هنگامی که عزت او را ترک می کرد گفت:
«حال خوشی ندارم .نمی توانم از اين پنجره بيرون را نگاه کنم .از ديدن آن ها متنفرم» .و با
سر به کشتی های نشسته بر آب های بسفر اشاره کرد .بدينسان ،آخرين دولت عثمانی که
واقعا قصد داشت به نفع مصالح کشور رژيمی آزاد و دموکراتيک را بوجود آورد پس از گذشت
اندکی بيش از يک ماه منحل شد.
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البته کوشش ديگری هم برای ترميم اوضاع به عمل آمد .مجری آن مصطفی کمال
بود که با روحيه ای مبارزه جويانه با قطار از آدانا عازم قسطنيه شده بود .ورود او به شهر با
ورود کشتی های انگليسی همراه بود .تماشای تشريفات با شکوه ورود کشتی ها او را به
شدت خشمگين ساخت و در همان حال جمله ای فيلسوفانه را اظهار داشت« :اينها همانطور
که آمده اند خواهند رفت!»
او ،به همراه رئوف ،مستقيماً به ديدار عزت رفت و کوشيد تا او را مجاب کند که از
تصميم خود منصرف شود .سلطان ،برای جانشينی عزت ،توفيق پاشا را انتخاب کرده بود که
خودش چندان رغبتی به اين کار نداشت و سلطان ،در برابر امتناع توفيق پاشا ،گفته بود که او
همواره وزير اعظم واقی بوده است و می تواند خرابی هايی را که ديگران بار آورده اند ترميم
کند .اما اين انتصاب بايد به تصويب مجلس می رسيد .کمال کوشيد تا عزت را تشويق کند
که اگر مجلس به او پيشنهاد تشکيل دولت داد اين پيشنهاد را بپذيرد و کابينه ای قوی تر با
تمايالت ملی گرايانه تر تشکيل دهد .رئوف هم ،پس از مدتی ترديد ،با او هم عقيده شد .آن
ها ،به اتفاق ،فهرستی از وزرا را تهيه کردند که در آن ،عاقبت ،نام کمال نيز موقعيتی برجسته
داشت .و آنگاه ،همهء امکانات خود را برای تماس با نمايندگان مجلس و قانع کردن آن ها به
دادن رأی عدم اعتماد به کابينهء توفيق پاشا تجهيز کردند.
اين نخستين تجربهء مستقيم کمال در سر و کله زدن با مجلس و آشنائی به شيوه
های کار آن بود .او ،در لباس غير نظامی ،فعاالنه در اتاق های مختلف و کميته های
گوناگون مجلس حضور می يافت و به زودی دريافت که بسياری از نمايندگان با توفيق پاشا
دشمن اند اما از ترس منحل شدن مجلس ترجيح می دهند که به او رأی موافق دهند و ،از
اين طريق ،برای خود وقت بخرند .کمال ،با ديدی واقع گرايانه ،به آنها توضيح می داد که
نمايندگان هر کاری هم که انجام دهند نمی توانند از انحالل مجلس جلوگيزی کنند و
نمايندگان ،با ندادن رای اعتماد به توفيق پاشا ،در واقع به نفع عزت عمل خواهند کرد .او ،به
کمک فتحی ،توانست در جلسهء مجلس حاضر شده و نظرات خود را با بالغت و قدرت تمام
برای نمايندگان توضيح داده و آن ها را ترغيب کند که ـ بی توجه به آنچه که بعداً اتفاق
خواهد افتاد ـ به توفيق پاشا رأی عدم اعتماد دهند .نمايندگان با عالقه ای مشهود به سخنان
اين ژنرال جوان پيروزمند که در لباس شخصی بسيار خوش دوختی ،با چشمانی نافذ ،صدايی
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مطمئن ،و کلماتی صريح و مؤکد سخن می گفت گوش سپرده بودند .برخی از آن ها به او
قول قطعی دادند.
هنگامی که زمان رأی گيری رسيد ،کمال توانست در قسمت تماشاچيان جايی به
دست آورد .رای گيری انجام شد ،آرا شمرده شدند و رييس مجلس نتيجه را اعالم داشت.
کابينهء توفيق پاشا با اکثريتی چشم گير رأی اعتماد گرفته بود ،هرچند که تعداد قابل مالحظه
ای از نمايندگان پيش نهاد کمال را پذيرفته بودند . .کمال کامالً جا خورده بود .او ،به عنوان
يک سرباز ناآشنا با امور مجلس ،نمی توانست از اظهار تعجب نسبت به دمدمی مزاج بودن
اين نمايندگان خودداری کند .آن ها که فاقد موضعی مشخص بوده و به اين عنصر ارتشی
هم به ديدهء شک می نگريستند ،تصميم گرفته بودند که از مقاومت در مقابل سلطان
خودداری کنند.
به نظر کمال ،رای اعتماد مجلس به توفيق پاشا نشانه ای از شکست ارادهء ملی
بود و اکنون تنها ارادهء سلطان بر کشور حکومت می کرد .او در اين موقعيت به تنها شانس
باقيمانده برای خود می انديشيد و ،به همين دليل ،از سلطان تقاضای ديداری بالفاصله کرد
تا ،آنگونه که خودش می گفت ،به صراحت برای او توضيح دهد که در شرايط آن روز انجام
چه اقداماتی ضرورت دارد .پس از چند روز تاخير ،عاقبت او را برای بار يافتن به حضور
سلطان فراخواندند.
حرکت اول را سلطان وحيدالدين انجام داد و گفت«:من اطميمطمئن شده ام که
فرما ندهان و افسران ارتش احترام زيادی برای شما قائل هستند؛ آيا شما می توانيد تضمين
کنيد که آن ها اقدامی عليه من نخواهند کرد؟»
اين پرسش صريح کمال را غافلگير کرد و او ،پس از اندکی انديشيدن ،پاسخ داد:
«آيا اعليحضرت از حرکتی در ارتش که عليه سلطنت باشد خبری دارند؟»
سلطان چشم هايش را بست و پرسش خود را تکرار کرد.
کمال پاسخ داد« :بايد عرض کنم که من تنها چند روزی است به قسطنطنيه آمده
ام و با اوضاع اينجا چندان آشنا نيستم اما می توانم فکر کنم که چه محرکی می تواند
فرماندهان و افسران ارتش را به دست زدن به اقدامی عليه اعليحضرت وادارد .در نتيجه می
توانم به اعليحضرت اطمينان دهم که جايی برای نگرانی ايشان وجود ندارد».
سلطان قيافه عبوسی به خود گرفت و گفت« :من فقط دربارهء امروز صحبت نمی
کنم بلکه منظورم فردا هم هست».
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کمال اين طور برداشت کرد که سلطان بر سياستی مصمم شده است که احتمال می
دهد نارضايتی ارتش را در پی داشته باشد و ،در نتيجه ،می خواهد عکس العمل های او را در
مورد اين سياست بشنود .در چنين صورتی روشن بود که مطرح کردن پيشنهاداتی که داشت،
بد ون لو دادن خود و هدف هايش ،ممکن نيست و ،به اين ترتيب ،وحيدالدين او را به طرز
موثری خاموش کرده بود .نتيجه اين شد که کمال تصميم گرفت سکوت اختيار کند .لحظاتی
بعد ،سلطان چشم های خود را گشوده و چنين نتيجه گيری کرد که« :شما افسر باهوشی
هستيد .و مطمئن هستم که می دانيد چگونه همکاران خود را روشن و آرام کنيد».
اين ديدار که چيزی از آن حاصل نشد حدود يک ساعت به طول کشيده بود.
هنگامی که کمال به اتاق مجاور وارد شد ديد که نگاه های پرسشگر حضار به سوی اوست.
طنز ماجرا اين بود که ديگران اعتقاد داشتند که در اين مالقات او سلطان را از پشتيبانی
ارتش نسبت به انحالل پارلمان مطمئن ساخته است و اين سرآغاز شکل گيری رژيمی ست
که در آن تسلط با او و دوستان نظامی اش خواهد بود .کمال البته اعتقاد داشت که از اين
بهتر نمی شود ،اما می دانست که تصميم سلطان چيز ديگری است .سلطان اگرچه مصمم به
منحل کردن مجلس شده بود اما هدفش از اين کار نه خشنود کردن ارتش که راضی کردن
نيروهای متحده بود .به اين ترتيب ،او تصميم گرفته بود که ،در آن شرايط پيچيده ،بخت خود
را در همکاری با نيروهای اشغالگر بيازمايد.
کمال که ديگر در انحالل مجلس فايده ای برای اهداف خود نمی ديد تصميم
گرفت به شدت با اين کار مخالفت کند .او در روزنامه ای که فتحی منتشر می کرد و «منبر»
نام داشت پايگاهی داشت و از آن پس کوشيد تا در ژست يک قهرمان پاسداری از قانون
اساسی هم ميهنان خود را از خطراتی که تهديدشان می کرد آگاه سازد .او توضيح می داد که
انحالل مجلس به معنی آن است که دولت در هر آنچه که می خواهد انجام دهد آزاد خواهد
بود و دولت فعلی نيز هدفی جز همکاری با دشمن ندارد:
«به ياد آوريم که امروزه نماد قانون اساسی مجلس کشور ماست .حوزه های
انتخابيه نمايندگان اين مجلس هنوز در وضعيت اضطراری به سر می برند و انجام انتخابات
جديد در آن ها ممکن نيست .تنها همين واقعيت کافی است که ما به انحالل مجلس به
عنوان عملی جنون آميز بنگريم .در حال حاضر ضرورت آن است که دولت فعلی که قرار
است شرايط صلح را تعيين کند از پشتيبانی نمايندگان همين مجلس برخوردار باشد».
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اما سلطان مصمم بود که خود را از شر آنچه که «اين مجلس لعنتی» می خواند
خالص کند .او ،طی مشورت با توفيق پاشا و مشاوران حقوقدان او ،در بين مواد متضاد قانون
اساسی بهانه ای برای انجام قصد خود يافت و بزودی فرمان انحالل مجلس ،که بر اساس
مادهء هفت قانون اساسی صادر شده بود ،به وسيلهء وزير کشور در صحن مجلس قرائت شد.
اين کار غوغايی به راه انداخت .فريادهای اعتراض برخاست نمايندگان ،در حالی که سخن
يکديگر را قطع می کردند ،با صدای بلند به سخن گفتن پرداختند .بسياری از آن ها با عمل
سلطان مخالف بودند اما از آنجا که اغلب آن ها در دادن رای اعتماد به توفيق پاشا شرکت
کرده بودند اکنون برای اعتراض خود پايگاه مقتدری نداشتند .در نتيجه فرمان اجرا شد و
نمايندگان مجلس متفرق گشتند.
به اين ترتيب سلطان وحيدالدين نيز ،به روش محتاطانه خويش ،به راه همان سنتی
پا نهاده بود که قبالً برادرش عبدالحميد آن را بصورت کنار گذاشتن نيروهای دموکراسی خواه
آزموده بود.
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فصل هجدهم ـ تجزيه ترکيه؟
اکنون پرسش اين بود که قرار است ،زير نظر شخص سلطان ،بازمانده های
امپراتوری عثمانی چه شکلی به خود بگيرند؟ کنفرانس صلحی که در ژانويه  ۴۹۴۹در پاريس
تشکيل شده بود مصمم بود تا سرنوشت آيندهء اين سرزمين را تعيين کند .ترک ها به هنگام
طرح تقاضای ترک مخاصمه به اطالع پرزيدنت ويلسون رسانده بودند که برای پذيرش
شرايط  ۴۷ماده ای صلح او که مجموعاً «اصول موافقت» خوانده می شد آماده اند .لرد
کرزون ،وزير خارجهء انگلستان ،نيز طی يادداشتی خطاب به کابينهء آن کشور راه حلی را ارائه
داده بود که ،به قول خودش ،بر بنياد اين اصول قرار داشت .پيشنهاد مزبور حق تعيين
سرنوشت را نه تنها برای اعراب و ارامنه ـ که نژادهای تحت قيمويت امپراتوری عثمانی بودند
ـ بلکه برای خود ترک ها هم قائل شده و چنين مقرر می داشت که ،عالوه بر عربستان و
ارمنستانی مستقل ،بايد يک دولت مستقل ترک نيز بوجود آيد که در داخل مرزهای آسيای
صغير قرار داشته و پايتخت آن يا در آنگورا و يا در بورسا باشد .به نظر لرد کرزون تنها از اين
طريق می شد خواسته های ترک ها را به گونه ای برآورده کرد که از يک قيام ملی گرايانه
جلوگيری شود.
از سوی ديگر ،کرزون قصد داشت که همهء ترک هائی را که قرن ها بود در اروپا
اقامت داشتند از آنجا خارج کند؛ چرا که آن ها «سرچشمه اغتشاش ،توطئه و فسادند و برای
همه مشگل آفرين به شمار می آيند» .در نتيجه الزم بود که ترک ها از در دست داشتن
قسطنطنيه و راه های دريايی محروم شده و اين مناطق تحت نظر سازمان ملل متفق قرار
گيرند .انتظار می رفت که با وجود يک دولت ضعيف ترک و در شرايط روانی به هم ريختهء
آنزمان اين راه حل عملی باشد.
اما اين پيشنهاد مورد موافقت دولت بريتانيا قرار نگرفت .چرا که لويد جرج ،نخست
وزير انگليس ،که در برخی از مسايل با لرد کرزن اختالف داشت ،نقشه های ديگری را در سر
می پروراند که همگی در مورد مسايل حياتی تری بوده و بر نياز حفظ همآهنگی با ديگر
متحدين (يعنی ف رانسه و ايتاليا) مبتنی بودند .او ،که اطالع چندانی در مورد خاورميانه نداشت
و نسبت به مسايل آن بی اعتنا بود ،به عثمانی همچون موجود زنده ای که گذشته و حالی
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داشته و برای آينده خود آرزوهايی دارد نمی نگريست و آن را بيشتر تکه ای از خاک بر روی
نقشه می ديد که می شد از آن به عنوان وسيله ای برای داد و ستد با ديگر نيروها استفاده
کرد.
دولت بريتانيا ،به هنگام ورود به جنگ ،با متحدان خود چهار موافقت نامهء محرمانه
امضا کرده بود که بر اساس آنها موافقت شده بود که همانگونه که متحدين و اقمارشان در
طول جنگ های بالکان تکه هايی از بخش اروپايی عثمانی را از آن جدا ساخته بودند ،اکنون
همين کار بايد در بخش آسيايی ترکيه انجام می شد .در اقدام قبلی متحدان ،قسطنطنيه،
تراس شرقی ،و ترعه ها به روس ها اعطا شده بودند و ،در مقابل ،انگلستان اجازه داشت که
در ايران صاحب نفوذ باشد .اما اين موافقت نامهء منعقده بين روس و انگليس ،در پی انقالب
شوروی و لغو همهء ادعاهای تزاری نسبت به سرزمين های ديگر ،از جانب دولت جديد ديگر
قابل اعمال نبود .قرارداد محرمانهء دوم ،که به «قرارداد سايکس ـ پی کو» موسوم بود ،بخش
اعظمی از جهان عرب را بين فرانسه و بريتانيا تقسيم کرده و بين النهرين را به بريتانيا و
سوريه و سيليسيا را به فرانسه واگذار می کرد .قرارداد های سوم و چهارم به ايتاليايی ها اجازه
می داد تا متصرفات خود در آسيای صغير ،و از جمله ايالت آداليا در غرب سيليسيا و جزاير
دوده کانس و بندر اسميرنا و بخش های زيادی از خشکی های اطراف آن را حفظ کنند .در
نتيجه ،تمام طول ساحل مديترانه و سواحل آسيای صغير در دريای آژه ،همراه با بخش اعظم
مناطق داخلی ،در دست فرانسه و ايتاليا باقی می ماند و دولت عثمانی به مجموعهء چند ايالت
داخلی آناتولی تقليل يافته و دسترسی آن به دريای سياه تنها به يک نقطه در دريای اژه
محدود می شد.
اما عنصر مهم ،و آنطور که بعداً معلوم شد حياتی ،در اين طرح تجزيه به هدف های
روزافزون يونانی ها مربوط می شد .سر ادوارد گری در سال  ۴۹۴۱برای ترغيب يونانی ها به
شرکت در جنگ «بخش عمده ای از سواحل آسيای صغير» را به يونانی ها وعده داده بود.
اين اصل را نخست وزير يونان ،ونيزلوس ،پذيرفته و آن را در راستای فکر هميشگی يونانی
ها در مورد «ايجاد مجدد يونان بزرگ» يافته بود که «عمالً شامل همهء مناطقی می شد که
در طی قرون متمادی تحت تاثير فرهنگ يونانی بودند» .سپس تمايل به بی طرفی در جنگ
بر فضای سياسی يونان تسلط پيدا کرده و ونيزلوس هم از سمت خود استعفا داده بود و تنها
در  ۴۹۴۷بود که ،در پی اخراج کنستانتين ،پادشاه يونان بدست نيروهای متحده ،ونيزلوس به
قدرت بازگشته و ورود يونان به جنگ را ممکن ساخت.
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به محض پايان جنگ هم ونيزلوس با لويد جرج تماس گرفته و خواستار تصاحب
همهو سواحل آسيای صغير در دريای اژه و نيز بخش عمده ای از سرزمين های پشت آن (که
در آنزمان وعده اش را به ايتاليايی ها داده بودند) شد .او خواست خويش را بر بنياد اين
واقعيت مطرح می کرد که در اين مناطق اکثريت جمعيت يونانی هستند .همين ادعا در مورد
منطقهء يونانی نشين «کنتوس» در کوهستان های کشيده شده به موازات ساحل دريای سياه
نيز مطرح بود .ونيزلوس ،برای انجام مقصود خود ،به اصل حق تعيين سرنوشتی که قرار بود
صلح بر اساس آن بوجود آيد متوسل شده بود .دو ماه بعد ،او که فرانسه را به روانی صحبت
می کرد ،با «ظاهری صريح و جذاب» خواست های خود را در شورای عالی کنفرانس صلح
پاريس مطرح کرد.
لويد جرج ،که فکر می کرد ونيزلوس «بزرگترين دولتمردی است که يونان از دوران
باستان تا آن زمان زاده است» ،معتقد بود که اين تقاضاها منصفانه و قابل اجرا هستند و
يو نانی ها می توانند با پر کردن جای ترک ها نقش واسط ارتباطی بريتانيا با هندوستان را
بازی کنند .در نتيجه ،عليرغم نظر لرد کرزون و وزارت امور خارجه که اعتقاد داشتند بايد
پاداش يونانی ها را در منطقه تراس داد ،و عليرغم ترديد ژنرال های انگليس نسبت به امکان
نفوذ نظامی يونان در خاک ترکيه ،و عليرغم ادعاهای ايتاليايی ها که او آن ها را ناديده می
گرفت ،و همچنين عليرغم مخالفت های ديگر ،و بر بنياد اصل حق تعيين سرنوشتی که از
جانب پرزيدنت ويلسون مطرح شده ونيزلوس به آن استناد می کرد ،تصميم گرفت حمايت
کامل خود از ادعاهای يونانی ها در آسيای صغير را اعالم کند.
اين شرايط صلحی بود که متحدين قصد داشتند بر ترک ها تحميل کنند و سلطان
مصمم شده بود که آن ها را .و کمال ـ که در بازگشت خود در سيليسيا ژنرالی بدون شغل
محسوب می شد ـ خود را با چنين چشم اندازی روبرو می ديد .او که از محدوديت های
خانهء مادری به تنگ آمده بود خانه ای پر اتاق و بزرگ را در منطقه شيشلی اجاره کرد و در
اينجا بود که از لذت ديدار دخترخاله خود ،فکريه ،که در آنزمان از شوهر مصری خود که به
زور خانواده با او ازدواج کرده بود جدا شده بود برخوردار شد .توجه کمال به اين زن تا حد
زيادی ناشی از توجهی بود که او به کمال نشان می داد .در واقع ،نوعی عشق ناشی از
قهرمان پرستی در اين زن شکل گرفته بود .از آن پس ،فکريه در خانه کمال و رها از حضور
مزاحم زبيده ،همهء مالحظات را کنار گذاشته و رابطه ای صميمانه با کمال برقرار کرد.
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در پی انحالل مجلس ،کمال و دوستانش احساس شکست خوردگی می کردند.
بدبينی بر آن ها غالب شده بود و سرخوردگی دست و پايشان را بسته بود .رئوف ،در پی رفتار
نامردانهء دوستان انگليسی خود ،همهء توهماتی را که نسبت به آنها داشت از دست داده و
تبديل به مخال ف جدی انگليس ها شده بود .فتحی هم در روزنامهء مخالف خوان خود مبارزه
ای عليه توفيق پاشا را سامان داده و چنين مطرح می کرد که در زمانی که کشور به دولتی
مقتدر نياز داشت و در برابر فاجعه ای که در مملکت رخ می داد ،کابينهء توفيق پاشا چيزی
بيش از تماشاگری خاموش نيست .کمال مقداری از پس انداز خود را به اين روزنامه
اختصاص داد و در دفتر آن به همکاری با فتحی پرداخت ـ با اين اميد که مطالبی که با نام
مستعار می نويسد بر افکار عمومی اثر بگذارد .اين سه دوست ،در اتاق بزرگ طبقهء اول
خانهء محلهء شيشلی ،دائما با يکديگر مشغول گفتگو بودند و راه عالجی برای مشکل
کشورشان می جستند .در همين گفتگوها بود که دست به ايجاد يک کميته انقالبی مخفی
نيز زدند که هدفش وادار کردن دولت به استعفا و تشکيل دولتی جديد و در صورت لزوم عزل
سلطان بود .با اين همه افکار کمال الاقل برای يکی از آن ها بسيار افراطی می نمود .او
وجود کميته را بسيار خطرناک دانسته و در نتيجه موجب شد که کميته مزبور منحل شود.
گفته می شد که انقالب راه چاره نيست چرا که هر کوششی در آن راستا بالفاصله بوسيلهء
نيروهای متحده سرکوب خواهد شد.
و در اين لحظه بود که کمال به اين فکر افتاد که شايد بشود از طريق خود نيروهای
متحده کاری کرد .آن روزها در هتل «پرا پاالس» ،و در سالن های پوشيده از سنگ مرمر
سبک شرقی آن ،افسران نيروهای اشغالگر و فرماندهان مربوط به کميسيون عالی قوای
متحده همه جا به چشم می خوردند و ،در آن ميان ،حضور قاهر کمال با يونيفورم بسيار مرتب
نظامی و آن همه مدالی که به سينه زده بود و پالکی که روی آن نوشته شده بود« :آجودان
سلطان» کامالً چشمگير بود .به خصوص در پی آنکه همگی دانستند که او قهرمان جنگ
داردانل است همه ی انظار به سويش معطوف شد .اما او در آغاز کار چنين تصميم گرفته بود
که فاصلهء خود با آن ها را حفظ کند.
او اکنون می ديد که داشتن ارتباط با نيروهای متحده ممکن است به نفع نقشه
های او تمام شود .بهر حال نمی شد اين واقعيت را انکار کرد که اين نيروها کنترل کشور را
در اختيار داشتند .فرانسوی ها در الکساندرتا پياده شده و به سوی سيليسيا پيش می رفتند.
ايتاليايی ها به زودی در آداليا قوای خود را پياده کرده و آن ها نيز به سوی سرزمين های
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داخلی حرکت می کردند .انگليس ها افسران خود را در سراسر ترکيه ـ از منطقهء تراس
گرفته تا قفقازيه ـ پخش کرده و بر جريان خلع سالح و پايان دادن به بسيج نيروهای ترک
نظار ت داشتند .سلطان در قدرت مستقر بود و به نظر نمی رسيد که در ارتش رو به زوال
ترکيه پست مهمی را به کمال بدهد .و آنچه کمال در آن ميان پيگيرش بود همان «رستاخيز
ملی» خاصی بود که لرد کرزن از آن می ترسيد .بهر حال ،در نظر کمال ،هر موقعيت
مقتدرانه ای بهتر از هيچ می نمود و آيا بهتر آن نبود که او چنين موقعيتی را از خود نيروهای
متحده دريافت کند ،به خصوص از انگليس ها که هنوز نقشه خاصی برای کشور او نداشتند؟
اکنون که آنها در خاک عثمانی حضور داشتند به دست آوردن قدرتی از طريق آنان می
توانست برای روزگاری که اين کشور را ترک می کردند در راه های ميهن پرستانه تری به
کار گرفته شود.
او که قصد کرده بود تا طرح خود را به صورتی غير مستقيم انجام دهد ،تصميم
گرفت که از يک خبرنگار مشهور بريتانيايی به نام «جی وارد پرايس» که برای روزنامهء
«ديلی ميل» کار می کرد به عنوان واسطه استفاده کند .به همين دليل او را از طريق مدير
هتل پراپاالس برای صرف قهوه دعوت کرد .پرايس پس از آن که از بخش اطالعات ستاد
ارتش در مورد اين افسر ترک تحقيقات الزم را به عمل آورد دعوت او را پذيرفت .در اين
مالقات کمال از يونيفورم نظامی خود استفاده نکرده و کت فراک و کاله فينه پوشيده و رفيق
خود رفعت را هم به همراه داشت .از نظر پرايس قهرمان داردانل مردی خوش صورت و
سرزنده آمد با حرکات حساب شده و صدايی آرام و دقيق.
در اين مالقات کمال اعتراف کرد که کشورش متحد طرف غلط جنگ بوده است .و
گفت که ترک ها هرگز نبايد با انگليس ها وارد مبارزه می شدند؛ و اگر چنين کرده اند اين
امر ناشی از فشار انور بوده است .اکنون نيز ترکيه جنگ را باخته است و ناچار است خسارت
گزاف آن را نيز پرداخته و به تقسيم شدن آناتولی تن بدهد .کمال توضيح داد که فکر می کند
بايد فرانسوی ها را بيرون از ترکيه نگاهداشت چرا که يک سرپرست بريتانيايی از عدم
محبوبيت کمتری برخوردار خواهد بود.
او گفت« :اگر قرار آن باشد که بريتانيايی ها مسئوليت آناتولی را بر عهده بگيرند به
همکاری فرمانداران با تجربهء ترک که حاضر به کار در تحت نظر آنها باشند نيازمند خواهند
بود .و در اين مورد من عالقمندم بدانم که برای ارائهء خدماتم در اين زمينه بايد با کجا
تماس بگيرم».
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وارد پرايس جريان اين مصاحبه را با يکی از افسران ستاد در ميان گذاشت .ولی اين
افسر موضوع را بی اهميت تلقی کرده و گفت «:به زودی از اين گونه ژنرال های ترک که
دنبال کار می گردند فراوان خواهند بود».
اما ايتاليايی ها نسبت به کمال نظر مساعدتری داشته و خود برای تماس با او اقدام
کردند .کنت اسفرزا ،کميسر عالی ايتاليايی ،به شدت با حمايتی که لويد جرج از يونانی ها به
عمل می آورد مخالف بود و در عين حالی که در مورد سياست تقسيم ترکيه تعهدات خود به
ديگر متحدين را محترم می شمرد آنقدر زيرک بود که بکوشد در صورت شکست احتمالی
نقشه های متحدين با جنبش ملی گرايانه ترک ها ـ که معتقد بود رهبرانش «صميمانه
نسبت به وجود نيروهائی خودی آگاهی داشتند» ـ ارتباط برقرار کند.
يکی از نمايندگان کنت در مورد امکانات ايجاد يک دولت ملی گرای ترک با کمال
و فتحی تبادل نظر کرد .دو تن ديگر که روزنامه نويسان ترک متمايل به ايتاليايی ها
محسوب می شدند فکر ايجاد يک نيروی حمايتی نظامی در تحت فرماندهی کمال را برای
مقاومت در مقابل يونانی ها در جبهه ی اسميرنا پيش کشيدند .و باالخره ،هنگامی که زمينهء
کار فراهم شد ،کمال برای ديدار از کنت اسپورزا دعوت شد .در اين مالقات کنت اين نکته را
برای کمال روشن ساخت که ايتاليايی ها از هر آنچه او انجام دهد پشتيبانی خواهند کرد و
اضافه کرد که« :شما بايد مطمئن باشيد که اگر گرفتاری خاصی برايتان پيش آمد سفارتخانه
ما در اختيار شما خواهد بود» .اگرچه کمال پاسخ کنت را با محافظه کاری تمام داد اما آنقدر
با هوش بود که بفهمد در زمانی که نقشه های او آمادهء اجرا شدن باشند حمايت ايتاليايی ها
به دردش خواهد خورد.
در همين ايام ژنرال آلن بی از فلسطين برای انجام ديداری توفانی به قسطنطنيه
آمده بود .برخی از ژنرال های ترک در برابر اينکه نيروهای خود را براساس قرارداد ترک
مخاصمه خلع سالح کنند مقاومت نشان می دادند و آلن بی وزرای جنگ و خارجهء عثمانی را
احضار کرده و بدون اين که به آن ها امکان چانه زنی دهد فهرستی از خواست های خود را
برايشان خواند که يکی از آن ها کنار گذاشتن مخالف اصلی يعنی فرمانده لشکر ششم در
جبههء موصل بود .آلن بی که در عرض پنج دقيقه به خواست های خود رسيده بود بالفاصله
به فلسطين برگشت و فرمانده مورد غضب او نيز در راه بازگشت به قسطنطنيه به وسيله
مقامات بريتانيايی بازداشت شد .چندی از ديدار آلن بی نگذشته بود که ،به اعتقاد کمال در
نتيجه اين ديدار ،وزارت جنگ تصميم خود برای کاهش مقام نظامی او را اعالم داشت .او از
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فرماندهی لشکر و داشتن امتيازات آجودانی سلطان محروم شد .همچنين اتومبيلی که در
اختيار او بود از او گرفته شده و حقوقش نيز کاهش يافت .در عين حال او را به فرماندهی
لشکر ششم که در پی احضار فرماندهش بايد منحل می شد منصوب کردند .کمال بالفاصله
اين سمت را رد کرد و به اين ترتيب بيش از پيش موقعيت خود را در ارتش از دست داد.
در فوريه  ۴۹۴۹سلطان دولت خود را تغيير داد .او چنين سبک سنگين کرده بود که
لحظهء اجرای نقشه ای که از آغاز کار در سر داشت فرا رسيده است .او توفيق را که چندين
بار از سمت خود استعفا داده بود کنار گذاشته و شوهرخواهر خود ،داماد فريد ،را به سمت
وزارت اعظم منصوب کرد .در واقع ،پس از سمتی که فريد سی سال پيش در وزارت خارجه
داشت ،اين نخستين سمت دولتی او محسوب می شد .از نظر ترک های ميهن دوست اين
مرد آدم قابل اعتنائی محسوب نمی شد و توانايی هيچ کاری نداشت .اما او از نظر بريتانيايی
ها ،به خاطر ظاهر غربی ،سبيل های فروافتاده و فرهنگ اروپايی مآبی که داشت ،و نيز
بخاطر رفتار مؤدبانه و پر شکوهش« ،يک جنتلمن کامل ترک» محسوب می شد .اما واقعيت
آن بود که داماد فريد همان عروسکی بود که بريتانيائی ها به آن احتياج داشتند.
داماد فريد که مصمم بود هر گونه مخالفتی را سرکوب کند در اولين اقدام دست به
ايجا د موج وسيعی از بازداشت ها زد .او اين کار را با پشتيبانی مقامات انگليسی که کار تبعيد
مخالفان نظامی و سياسی به جزيرهء مالت را آغاز کرده بودند انجام داد .البته ،قبل از آمدن او،
توفيق بنا به خواست خارجی ها ،بقيهء اعضاء دولت وحدت خواه را به زندان افکنده بود و
اکنون وزارت کشور کابينهء فريد داماد ،در اقدامی جديد ،دست به انجام محاکمات کوتاه مدت
نظامی زده بود .يکی از دستگيرشدگان فتحی بود که پيش از جنگ دبيرکل حزب وحدت و
توسعه محسوب می شد و در زمان جنگ وزير داخله بود .دشمنانش او را به دروغ عامل فرار
انور ،طلعت و جمال می دانستند .کمال هم که حدس می زد احتمال دستگيری فتحی زياد
است از او خواست که به خانهء خود برنگردد اما فتحی ،بنا بر روحيهء بی خيالی که داشت،
خطر را جدی نگرفت و اظهار داشت که داماد فريد او را مطمئن کرده است که خطری
تهديدش نمی کند .اما همان شب وقتی به خانه مراجعت کرد دستگير شد.
کمال که برای ديدار او به زندان وزارت جنگ رفته بود خود را نيز در آن فضای
عبوس نوعی زندانی می ديد و احتياطاً با ژاندارم هايی که هنگام باال رفتن از پله ها با او
روبرو می شدند دست داد چرا که احتمال می داد اگر خودش را هم دستگير کنند اين ژاندارم
ها به دردش خواهند خورد .او رفقای خود را در طبقهء باالی ساختمان در سلول های روبروی
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هم و در امتداد يک راهروی باريک يافت .سلول ها پر بودند از وزرا ،سياستمداران ،روزنامه
نگاران ،مردان سرشناس بخش خصوصی که با آنها به عنوان جنايتکاران جنگی رفتار می
شد .همچنان که درهای سلول ها را می گشود زندانيان مشتاق گفتگو با او به دورش جمع
می شدند .در ميان آن ها شاهزاده سعيد حليم ،که وزير اعظم سال های نخست جنگ بود،
نيز ديده می شد .کمال با فتحی به پشت بام ساختمان رفته و در آن جا قدم زنان مشغول
صحبت شدند ،در حاليکه کمال احساس می کرد که تحت مراقبت هستند و ،در نتيجه ،اين
گونه صالح ديد که هر چه زودتر آنجا را ترک کند.
در طول شب های بعد او نگران امنيت خود شده و با هر زنگ در از جا می پريد.
يکی از روزنامه ها در مقاله ای اين پرسش را مطرح کرده بود که چرا وقتی اعضای حزب
وحدت در بازداشت به سر می برند مصطفی کمال و رئوف هنوز «آزادانه در پرا قدم می زنند
و در حين گفتگو دست های خود را به اطراف حرکت می دهند؟» کمال تصميم گرفت که با
ايتاليايی ها تماس برقرار کند چرا که می انديشيد اگر انگليس ها بدانند که او تحت حمايت
کنت اسفرزا است احتماالً در بازداشت او ترديد خواهند کرد.
حس تحقيرشدگی ناشی از اين بازداشت ها آتش ملی گرايی مردم را شعله ور
ساخته بود و تعدادی از گروه های ناشناس سياسی که دارای تمايالت آزادی خواهانه بودند در
خانه ای در محلهء قديمی استانبول گرد آمدند تا شايد بتوانند نوعی «کنگره ملی» را بوجود
آورند اما کارشان پيشتر از حرف زدن پيشرفت نکرد .کمال و رئوف با نظرات و برنامه های
مثبت تر خود به صورت حاشيه ای در اين جمع حضور داشتند .اما به نظرشان می رسيد که
با اين که نيت نيک در بين اين گروه به وفور وجود دارد اما حتی در بين پشتيبانان آنها نيز
کسی پيدا نمی شود که بتواند آن نيات نيک را به فکرهائی قابل اجرا تبديل کند چه رسد به
اين که کار را به مرحلهء تهيهء برنامه های عملی برساند .واقعيت اين بود که بسياری از آنها،
سرخورده از شرايط ناهنجار حضور نيروهای اشغالگر ،بيشتر به فکر منافع و رقابت های خود با
يکديگر بودند.
برای کمال و رئوف کامالً آشکار شده بود که راه حل در جای ديگری نهفته است.
و يکی از راه های ممکن برای رسيدن به آن راه حل را علی فواد مطرح کرد که در پی خلع
سالح لشگر هفتم با استفاده از مرخصی استعالجی از سيليسيا و به قسطنطنيه برگشته بود .او
مستقيماً برای ديدار کمال به خانه او در محله شيشلی رفته و شب را در آنجا اقامت کرد و
قرار شد که طی چند هفتهء بعد نيز شب های خود را در همانجا بگذراند .کمال که در بستر
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بيماری بود و از گوش درد رنج می برد با لباس خواب از او استقبال کرد و او را با خود به اتاق
خوابش برد که ر بود از انبوه روزنامه هائی که در اطراف تختش چيده شده بودند .او مبلی را
به دوست خود تعارف کرده و خود روی تخت نشست .آن ها گفتگو کردند بعد شام خوردند،
بعد دوباره گفتگو کردند ،و بدينسان پاسی از شب گذشت.
فواد برای کمال شرح مايوس کننده ای از ناامنی و فلج سراسری اداری در آناتولی
داد .حکومت محلی دير جنب و نااليق بود و در بين احزاب سياسی محلی وحدت نظری
وجود نداشت .کمال با شنيدن اين سخنان خشمناک ناله ای کرد و گفت« :اصالً خبرهای
خوشی نيست» .برای هر دوی آنها روشن بود که نيروهای متحده مصمم به اشغال بخش
اعظم کشورند و دولت ترکيه هم توانايی و اراده مقاومت در برابر آن ها را ندارد .متحدين در
خلع سالح و پايان دادن به بسيج نيروهای ترک عجله داشتند .مردان اليق ـ چه از ارتش و
چه از ادارات دولتی ـ اخراج می شدند و بهانه اين بود که از حزب وحدت و ترقی حمايت
کرده بوده اند .به جای آن ها مردانی بله قربان گو که تسليم ارادهء متحدين بودند استخدام
می شدند .از نظر اين دو دوست تنها راه حل ايجاد يک جنبش مقاومت ملی بود .و آن ها در
اين راستا دست به برنامه ريزی زدند.
از نظر آن ها اين کار تنها از دو طريق ممکن بود .يکی از بيرون ،از طريق وادار
کردن دولت به استعفا و يکی هم از درون ،از طريق کاشتن نيروهای داوطلب پشتيبان
مقاومت در وزارت خانه های جنگ و داخله .در عين حال به نظر می رسيد که راه حل اول
ناممکن بودن خود را در گذشته ثابت کرده است و ،در نتيجه ،چاره ای جز توسل به راه دوم
نيست .البته در اين طرح الزم بود که کمال خود وزير جنگ باشد .از نظر آن ها بهترين کس
برای وزارت داخله محمدعلی بود که دوست و خويشاوند فواد محسوب می شد و در دولت
ائتالفی داماد فريد نقش موثری داشت .به اعتقاد آن ها از اين طريق می شد که ،به جای
انقالب ،از نفوذ در داخل دستگاه ها استفاده کرده و برنامه های خود را پياده نمود.
در پی اين طراحی ها ،فواد با محمدعلی در مورد کمال صحبت کرد .محمدعلی هم
گفت که کمال را به عنوان يک افسر با هوش ،پر انرژی ،جوان و ميهن پرست می شناسد؛ و
پس از اين که مطمئن شد کمال هيچ گاه طرفدار حزب وحدت و ترقی نبوده گفت که
مالقات با کمال مايهء مباهات او خواهد بود .به اين ترتيب ،ميهمانی شامی در خانهء علی
فواد در ساحل آسيايی بغاز بسفر ترتيب داده شد .در اين مالقات محمدعلی توضيح داد که به
فکر ايجاد دولتی است که اعضای گروه او که رفته رفته قدرت و نفوذی به هم زده اند
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اکثريت را داشته باشند .اما از اين هراس دارد که در آن دولت نيز دو منصب کليدی وزارت
جنگ و خارجه به مردانی داده شود که مورد اعتماد داماد فريد هستند .به اين ترتيب روشن
بود که روند آوردن خون ملی گرای تازه به داخل حکومت چندان هم آسان نبود.
آنگاه کمال به ايجاد ارتباط های محرمانه با وزرای کابينه اقدام کرد .برخی از آن ها
او را به عنوان مخالف سرسخت طلعت و انور می شناختند و نسبت به او روی خوش نشان
دادند .يکی از آن ها آونی پاشا ،وزير امور دريايی ،بود که ،در عين حال ،هيچ عالقه ای نسبت
به ساقط کردن دولت از خود نشان نداد .ديگری احمدرضا رييس مجلس سنا بود که روی
نفوذ خود بر سلطان به اميد اين که جانشين داماد فريد شود حساب می کرد .او در يک ديدار
محرمانه با کمال دربارهء فکر ايجاد نوعی گروه ملی گرا گفتگو کرد اما کمال محتاطانه هيچ
گونه وعده ای به او نداد و هيچگاه هم اقدامی از جانب احمدرضا برای انجام نقشه هايش
صورت نگرفت و داماد فريد هم همچنان محکم در مسند قدرت باقی ماند.
بدين ترتيب روشن بود که کنار نهادن دولت از طريق نفوذ به داخل آن نيز کاری از
پيش نمی برد .آنگاه به اين فکر افتادند که راه حل را در خود آناتولی بجويند .اما مساله اين
بود که چگونه می شد خود را به آنجا رساند .مرخصی استعالجی علی فواد به پايان رسيده بود
و وقت آن شده بود که به محل کار خود ،يعنی به ستاد لشگری که آخرين واحد بازمانده از
ارتش زيرنظر ک مال محسوب می شد ،برگردد .علی فواد که همچنان کمال را به چشم
فرمانده خود می نگريست ،در صحبت با او موافقت کرد که سر فرماندهی خود را به شمال،
در منطقهء «آنگورا» منتقل کند ـ جائی که از نظر کمال از موقعيت مرکزی مطلوبی برخوردار
بود و می توانست محور جنبش مقاومت باشد .البته از آن جا که ايتاليايی ها کنترل راه آهن را
در دست داشتند انجام اين کار در آن زمان مقدور نبود اما علی فواد قول داد که اگر ضرورتی
پيش آيد او نيروهای تحت فرماندهی خود را پياده به آن منطقه خواهد رساند .و از کمال
مصرانه خواست که به او بپيوندد.
آن ها شام آخر را همراه رئوف در خانهء محلهء شيشلی صرف کردند و در گفتگو
هاشان چنان از جنبش مقاومت سخن گفتند که گويی جنبش مزبور نه يک آرزوی مبهم که
يک حقيقت واقعا موجود است .رئوف ،به عنوان يک افسر نيروی دريايی ،نمی توانست به
راحتی خود را به آناتولی برساند ا ما آماده بود که برای انجام اين کار از سمت خود استعفا دهد.
کمال هم قول داد که تمام کوشش خود را به برد تا پستی با اختيارات کافی در آناتولی برای
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خود دست و پا کند؛ و اظهار داشت که حتی اگر چنين نشود او خودش را به آنجا خواهد
رساند.
رئوف از وزارت امور دريايی خواست که او را از خدمت معاف کنند .داماد فريد
بالفاصله او را به دفتر خود احضار کرد و رئوف در لباس شخصی به اين مالقات رفت .فريد از
او خواست که در تصميم خود تجديد نظر کند اما رئوف با صراحت تمام گفت که اگر دولت
به کارهای فعلی خود ادامه دهد مسلماً ارتش عليه آن شورش خواهد کرد .او ،در عين حال،
به وضعيت ناهنجار سربازانی که از خدمت مرخص شده بودند اشاره کرده و خاطرنشان ساخت
که دولت تعهد کرده بود که آنها را به خانه های خود برگرداند اما چنين نکرده است و آنها
بدون غذا و سرپناه به حال خود رها شده اند و مردم بسياری از آن ها را در خيابان های
شهرها در حال گدايی از خارجی ها ديده اند .رئوف گفت که اين مردان که در ميان آتش و
خون برای کشور خود جنگيده اند اکنون محکوم به زندگی فقيرانه ای شده اند که از مرگ
بدتر است .و همهء اين شرايط کار را به شورش خواهد کشاند.
داماد فريد که با چنين واقعياتی آشنا نبود زير لب گفت« :چطور ممکن است؟ يعنی
چه؟»
رئوف ادامه داد« :من فقط آن چيزهايی را به شما می گويم که با چشم خود ديده
ام .من همهء انقالب هايی را که در اين کشور پيش آمده چه قبل و چه پس از ماجرای قانون
اساسی ديده ام ...و به عنوان آدمی که با اين مسايل آشنا است به شما می گويم که حتماً
شورشی رخ خواهد داد .من نمی خواهم که به عنوان يک فرد نظامی در چنين شورشی
شرکت کنم ...و به همين دليل می خواهم از همه مناصب و امتيازات رسمی خود خالص
شوم تا بتوانم مسئول رفتار شخصی خود باشم».
فريد با حيرت به او نگاه کرد و تنها توانست بگويد« :بسيار خوب آقا» .بدينسان
استعفای رئوف از نيروی دريايی پذيرفته شد.
کمال شبی عصمت را به خانه محلهء شيشلی دعوت کرد و آن دو به عنوان دو
دوست قديمی با يکديگر روبرو شدند .عصمت در وزارت جنگ به عنوان معاون وزير خدمت
می کرد و مشغول آماده سازی مدارکی برای کنفرانس صلح بود و دوست داشت که به عنوان
عضو هيئت ترک برای اين کنفرانس به پاريس برود .او به کمال چشمکی زد و گفت« :چه
خبر شده ،چه خيالی در سر داری؟» کمال ،در پاسخ ،نقشه ترکيه را به روی ميز گذاشت و
عصمت که يک افسر تعليم ديدهء ستاد بود به طور غريزی دست در جيب کرد و قطب
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نمايش را بيرون آورد .کمال از او پرسيد که به نظر شما بهترين راه رسيدن به آناتولی
چيست؟ کدام ناحيه را بايد انتخاب کرد به طوری که بتوان از آنجا مقاومتی را سازمان داد؟
عصمت با شادمانی آميخته به انتظار او را نگريست و گفت« :پس تو تصميمت را
گرفته ای؟»
کمال گفت« :ما هنوز در آن مورد حرف نمی زنيم».
عصمت ،در سکوتی متفکرانه ،و همچنان که نقشه را می نگريست ،بر جای خود
نشست .اما لحظه ای بعد از جا برخاست و محتاطانه گفت« :برای رسيدن به آنجا راه های
زيادی وجود دارد و مناطق بسيار» و سپس لبخندزنان اضافه کرد« :کی می خواهی به من
بگويی که خيال داری چه کنی؟»
پاسخ کمال آن بود که «وقتی که وقتش برسد».
کمال مردی نبود که تصميماتی اينگونه را با عجله بگيرد .آنچه او می خواست بکند
قمار بزرگی بود که بسياری از چيزها را به مخاطره می انداخت و در نتيجه الزم بود که
وضعيت را از تمام زوايا بررسی کند .هنوز وقت بازگفتن نقشه هايش و يا وقت قانع کردن
دوستانش برای محکم کردن اعتقاد آنها و روشن کردن مبنای عقيدتی آنچه که بايد جنبش
مقاومت بر آن بنياد می گرفت نرسيده بود .بسياری از مردم هنوز اميدوار بودند که بتوانند از
طريق دولت سلطان يا نيروهای متحده و يا خداوند متعال و باالخره تکيه گاهی ديگر
مشکالت را حل کنند .و در نتيجه الزم بود به انتظار تحول عقايد و پيشرفت حوادث تا نقطه
ای نشست که در آن برای همه روشن می شد که جز مقاومت راه حل ديگری وجود ندارد.
سپس «کاظم کارابکير پاشا» از منطقه تراس ،يعنی جايی که محل فرماندهی
باقيماندهء ارتش ترکيه بود ،از راه رسيد .او که تنومند و کند حرکت بود يکی از افسران
قديمی ترک محسوب می شد که برخالف آنها از نظر سياسی آدم بسيار دموکراتی بود و در
جنگ های قفقازيه در سمت معاونت کمال خدمت کرده بود و اکنون به خانهء محلهء شيشلی
آمده بود تا قبل از بازگشت به شرق و تحويل گرفتن فرماندهی لشگر پانزدهم ،يعنی آن چه
که از ارتش خلع سالح شده ترک در جبههء قفقازيه باقی مانده بود ،با کمال خداحافظی کند.
کمال می دانست که در مناطق مربوط به جبههء قفقاز کاظم را می شناسند و به او
اعتماد دارند چرا که خدمات صميمانه او را در زمان جنگ ديده اند .لشکر تحت فرماندهی او
مقتدر عمل کرده بود و مردم هم پشتيبان آن بودند .تنها چيزی که کم داشتند وجود يک
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رهبری مثبت و با قدرت بود .کاظم عقيده داشت که کمال به هر قيمت شده بايد يک پست
فرماندهی در آناتولی را عهده دار شود و آنگاه ديگر افسران جوان ميهن دوست چه رسماً و
چه به طور غير رسمی به او خواهند پيوست .کمال اگر می توانست به آناتولی برسد بايد به
منطقهء شرقی می رفت و پس از بنياد نهادن يک دولت ملی می توانست کاظم را به عنوان
فرماندار ارض روم تعيين کرده و خود به طرف مغرب برگردد .کاظم گفت که اگر کمال نتواند
به آن منطقه بيايد او خود در اين مورد اقدام خواهد کرد .کمال هم که با فکرهای او همراه
بود قول داد تا خود را در ارض روم به کاظم برساند .و کاظم نيز تعهد کرد که زمينه را برای
ورود او آماده سازد.
از نظر يک آدم انقالبی ،آناتولی رفته رفته وضع اميدوارکننده ای به خود می گرفت.
آشکار بود که روحيه مقاومت جويانه در آن مناطق بسيار بيشتر از بخش های مرکزی کشور و
قسطنطنيه بود .از دسامبر  ۴۹۴۸نوعی شکل گيری فی البداهه گروه های ملی گرای محلی
که خود را با نام هايی همچون «گروه دفاع از حق متحد شدن» و «انجمن ضد وابستگی»
می خواندند آغاز شده بود .در واقع ،اين گونه جريان ها در بخش هايی از کشور که تهديد
خارجی در آنها شکل مستقيم تری داشت به صورت قوی تری نمايان بود .اين گروه ها در
منطقه تراس در اسميرنا بر بنياد ضديت با يونانی ها شکل گرفته بودند و نيز در سيسيليا،
يعنی جايی که فرانسوی ها از مزدوران ارمنی برای اشغال کشور استفاده می کردند .اما اين
جريان بيش از همه جا در مشرق فعال بود ،يعنی جايی که نيروهای متحده نقشه داشتند تا
يک دولت مصنوعی ارمنی را به وجود آورندو بعالوه ،ساکنان اين منطقه به طور سنتی نژادی
جنگنده و دارای روحيه ای استقالل طلب بودند .نقشهء کاظم ـ که کمال هم با آن موافق بود
ـ آن بود که اين گروه های گوناگون منطقهء شرق را تحت فرمان يک دولت ملی با هم
متحد سازند.
ديدار کاظم نه تنها تشويق کننده بلکه حتی فريبنده می نمود .اکنون کمال از
پشتيبانی دو لشگر آناتولی ،يکی در مرکز و يکی در شرق منطقه ،مطمئن شده بود اما هنوز
يک پرسش برايش بی پاسخ مانده بود« :او چگونه بايد خود را به آناتولی می رساند؟» و
طرفه اين که پاسخ اين پرسش را خود نيروهای متحده برايش فراهم کردند.
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فصل نوزدهم ـ طراحی برای مقاومت
از ديد نيروهای متحد ،بخش های تصرف نشدهء آناتولی به سرعت به هرج و مرج کشيده می
شدند .در بخش هايی از اين منطقه نظم و قانون به کلی از ميان رفته و وضعيتی برقرار بود
بود درست شبيه آنچه که قبالً در مقدونيه و طی جنگ های بالکان پيش آمده بود .دستجات
اوباش منطقه را در گروگان خود داشتند و مردم را به وحشت می انداختند ،راه را بر مسافران
می بستند و اموالشان را به غارت می بردند و از هيچ کشتار و عمل وحشيانه ای ابا نداشتند.
متحدين هم که ،عليرغم نگرانی ترک ها ،نه اشتياقی برای اشغال اين سرزمين ها
داشتند و نه وسيله ای برای انجام اين کار ،ترجيح می دادند که در اين زمينه بر همکاری
مقامات ترک تکيه کنند .اما ،در عين حال ،می دانستند که وقتی شرايط صلح (که ضرورتاً
عليه منافع ترک ها بود) اعالم شود آن ها از اين همکاری خودداری خواهند کرد .متحدين ،با
به ياد آوردن آنچه در بالکان پيش آمده بود ،نگران کشتار گستردهء مسيحيان آناتولی بودند.
ايتاليايی ها ،به سودای ادعاهای ارضی خود ،ترک ها را در اطراف اسميرنا به جان يونانی ها
انداخته بودند و وضعيت کلی نيز ،بيشتر به علت حضور دو ناو جنگی بريتانيايی در بندر،
چندان از کنترل خارج نشده نبود .در مورد وضعيت پشت بندر سامسون بر کنارهء دريای سياه
ـ يعنی جايی که يونانی ها قصد داشتند در آن دولت مستقل پونتوس را بوجود آورند ـ فرمانده
محلی بريتانيايی گزارشی تهيه کرده بود که در آن از احتمال حملهء ترک ها به يونانی ها
ابراز نگرانی شده بود .کميسيون عالی بريتانيا اين گزارش را برای داماد فريد فرستاده و از او
خواسته بود که دولت هر چه زودتر اقدامات الزم را برای جلوگيری از حمله ترک ها به
دهکده های يونانی نشين به عمل آورده و نظم و قانون را ديگر باره برقرار سازد .کميسر
عالی ضمن اشاره به اينکه اين اقدام به عنوان وظيفه ای انسانی واجد اهميت است ،به طور
ضمنی گفته بود که اگر دولت در انجام اين عمل موفق نشود نيروهای متحده ناچار خواهند
بود که خود دخالت کنند .داماد فريد سراسيمه وزير موقت کشور را به حضور خواست .اين
شخص همان محمدعلی بود که کمال و علی فواد در آن اواخر با او مالقات داشته و از آن
پس ارتباط خود را با وی حفظ کرده بودند و می کوشيدند تا از طريق او برای تحقق اهداف
کمال راهی پيدا کنند .بدينسان ،اکنون اين فرصت برای محمدعلی فراهم شده بود.
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داماد فريد نظر محمدعلی را در مورد اين که چه بايد بکنند پرسيد .پاسخ محمدعلی
اين بود که بر اساس گزارش بريتانيايی ها ديگر نمی توان وضعيت آن منطقه را از قسطنطنيه
اداره کرد و در عين حال مقامات محلی نيز آمادگی و توانايی برخورد با اين مشکالت را
ندارند .محمدعلی آنگاه اظهار داشت که به نظر او راه حل چيزی نيست جز فرستادن افسری
جوان و پر انرژی به بندر سامسون که دولت بتواند به او اعتماد کند .وظيفه اين افسر آن
خواهد بود که عناصر نظامی و غير نظامی را در سازمانی مقتدر که بتواند نظم و قانون را در
منطقه برقرار کند گرد آورد و به اين ترتيب خيال مقامات بريتانيايی آسوده کند .داماد فريد از
او نام يک افسر مناسب اين کار را جويا شد .و محمدعلی در پاسخ از مصطفی کمال ياد کرد.
داماد فريد مردد بود و برای داشتن سوء ظن خود نسبت به کمال داليلی هم داشت.
اما ،در عين حال ،فرستادن کمال به منطقه می توانست فرصت مناسبی برای دفع شر او
باشد .پس به محمدعلی گفت که قبل از اتخاذ هر تصميمی عالقمند است پروندهء کمال را
مطالعه کرده و خود دريابد که او چگونه مردی است .محمدعلی هم اين دو مرد را در ناهاری
در هتل «سيرکل دوريان» روبروی هم نشاند و کمال کوشيد تا بهترين تاثير را بر روی داماد
فريد بگذارد.
اندکی بعد شکير پاشا ،وزير جنگ ،کمال را احضار کرده و به او گفت که وزير اعظم
چنين تشخيص داده است که او آدم مناسبی برای رفتن به آناتولی و تهيه گزارش از وضعيت
تنش بين ترک ها و يونانی ها است .کمال بی هيچ ترديدی پاسخ داد« :من از رفتن به آنجا
بسيار خوشحال خواهم شد .اما آيا اين تنها وظيفهء من در آنجا خواهد بود؟»
«بله ،اين گونه تصميم گرفته شده است».
«بسيار خوب؛ اما اجازه بدهيد پيشنهاد کنم که انتصاب من به اين کار به شکل
درستش انجام شود؛ نمی خواهم مزاحم شما بشوم و اگر اجازه دهيد اين کار را با رئيس ستاد
عمومی به سامان خواهم رساند».
وزير پاسخ داد« :حتما همين کار را بکنيد».
رييس ستاد عمومی در آنزمان دوست قديم کمال فوزی بود که جانشين او شده و
سپس کمال جای او را در لشکر هفتم سوريه گرفته بود .فوزی آن روز مريض بود و کمال به
جای او با معاونش مالقات کرد .اين اتفاق هم يکی از خوش شانسی های او بود چرا که افسر
مزبور «ديار بکيرلی کاظم» ،يکی از دوستان خودش بود و در محلهء شيشلی در همسايگی او
زندگی می کرد و کمال اغلب افکار خود را با او در ميان می گذاشت .کاظم تا زمانی که
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کمال وارد اتاق او شد از اين انتصاب خبر نداشت و با ديدن برقی که در چشمان کمال بود با
خندهء زيرکانه ای پرسيد« :چه خبر شده؟» و کمال پاسخ داد که مقامات مافوق کاظم شغل
جديدی برای او اختراع کرده اند که به نظر می رسد برای دور کردن او از قسطنطنيه باشد اما
اين موضوع کامالً با اهداف او می خواند .سپس کمال به کاظم توضيح داد که وزير از او چه
خواسته است و آنها بالفاصله مشغول پرداختن به جزييات کار شدند.
به زودی کاظم با متن دستورالعملی به نزد کمال بازگشت که بر اساس آن کمال
موظف بود که نه تنها ترک هايی را که در اطراف سامسون به يونانی ها حمله می کردند
تنبيه کند بلکه گروه های ملی گرای مختلف منطقه را نيز منحل نمايد .کمال گفت« :عالی
است حاال قلم بردار و بنويس».
آن دو مشترکاً به تشريح شرايطی پرداختند که می توانست بيشترين وسعت عمل را
فراهم کند .شغل کمال را «بازرس ويژه» خواندند و سپس به شرح ميزان قدرت عمل اين
بازرس پرداختند .چرا که الزم بود کمال در وضعيتی قرار بگيرد که بتواند در سراسر آناتولی
دستورات الزم را صادر کند .در واقع بهتر آن بود که طی دو ماده از فرمان ،فرماندهی همهء
سربازان شرق سامسون به کمال واگذار شده و در عين حال او توانائی دادن دستور به
فرمانداران محلی را هم داشته باشد.
کاظم ابرويی باال انداخت و سپس خنده کنان گفت« :بله ،اينها وظايف توست و ما
بيشترين کوشش را در اين زمينه خواهيم کرد» .سپس او متنی تهيه کرد که روز بعد چندين
بار آن را دو نفری خوانده و تصحيح کردند.
آنگاه کاظم با ترديد گفت« :پاشاجان فکر نمی کنی که اين اختيارات خيلی زياد
باشد؟ می ترسم وزير آن ها را قبول نکند».
«اگر کاغذ را امضا نکرد تشويقش کن که آن را مهر بزند».
کاظم سند را به نزد وزير برد که حال خوشی نداشت و گفت« :بلند بخوان من گوش
می کنم».
کاظم چند خطی بيش نخوانده بود که وزير گفت« :اين شرح وظايف بازرس لشگر
نهم نيست بلکه مربوط به بازرسی می شود که همهء آناتولی را زير نظر دارد .منظور از اين
کار چيست؟»
کاظم توضيح داد که اين يک روند اداری معمولی است و بخشی از وظايف بازرس
شامل ايجاد ارتباط با مقامات غيرنظامی مناطقی می شود که زير نظر او قرار ندارند .حتی اگر
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اسم اين سمت را بازرس کل آناتولی هم بگذارند چيز جديدی نخواهد بود .وزير آشکارا
تمايلی به امضا کردن سند نداشت .و عاقبت نگاهی به کاظم کرد و در حالی که لبخند می زد
مهر خود را از جيب درآورده و به طرف او پرتاب کرد و گفت« :امضای من الزم نيست اين
مهر را ببر و خودت سند را ممهور کن».
وقتی کمال اين داستان را شنيد اصرار کرد که چند مطلب ديگر به سند اضافه کنند
و کاظم ،در حالی که ادای نق زدن از اين که اين مطالب در متنی که برای وزير خوانده شده
نبوده ،آن ها را به سند اضافه کرد .سپس دو نسخه تميز از متن تهيه شد و کاظم هر دو را با
مهر وزير مهمور کرد و در حالی که يک نسخه را به کمال می داد خنده کنان گفت« :پاشا،
مثل اين که قصد داريد برای من دردسر ايجاد کنيد».
دستورات مندرج در متن چنين مقرر می داشتند که قانون و نظم در منطقه مستقر
شوند ،مشکالت موجود علت يابی گردند ،همهء اسلحه ها و مهمات موجود در دست مردم
ضبط و انبار شوند و تهيه و پخش هر گونه اسلحه ممنوع گردد .برای انجام اين منظور
فرماندهی دو هنگ لشگر به کمال داده شده بود و او همچنين پنج ايالت را مستقيما و پنج
ايالت ديگر را به طور مستقيم زير نظر می گرفت.به مقامات محلی نيز در همين فرمان دستور
داده شده بود که فرامين او را به دقت اجرا کنند .بعداً ،بر اساس تفاهمی شفاهی مابين وزرای
جنگ و داخله ،دو ايالت ديگر نيز بر اين عده افزوده شد.
کمال که سند مزبور را در جيب جا داده بود از وزارت جنگ بيرون آمد ،در حالی که
از شدت هيجان ناشی از اين «شانس غير قابل توصيف» لب های خود را می گزيد .مردانی
که او آن ها را دشمن خود می شمرد در معصوميت کامل هر آنچه را که او می خواست انجام
داده بودند .بعدها در اين مورد گفته است« :من حس می کردم که در قفسی گشوده شده و
من پرنده ای هستم که بال های خود را باز کرده و آمادهء پرواز در دل آسمان است».
او ،به همراه رئوف ،با عجله برای رساندن خبرها به فتحی که هنوز در زندان بود به
آنجا رفتند .افسر رييس زندان ،که در گذشته از کمال محبتی ديده و خود را بدهکار او می
دانست ،با کمال احترام آن ها را پذيرفت و اظهار داشت« :پاشا؛ خبرها به ما رسيده است .می
گويند عازم آناتولی هستيد .هر لحظه که دستور بفرماييد من همهء زندانی هايی را شما
توصيه کنيد آزاد کرده و خودم هم به اتفاق آن ها به شما خواهم پيوست».
اين بار کمال فرصت يافت تا فتحی را به طور خصوصی مالقات کند و در حالی که
آزادنه تر از گذشته سخن می گفت نقشه های خود را که مدت ها بود در سرش می گشتند و
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اکنون فرصت اجرای آن ها فراهم شده بود ،با دوستش در ميان بگذارد .کمال گفت که قصد
دارد يک ارتش ملی انقالبی بوجود آورد و در آناتولی بر اساس ارادهء مردم مجلس شورايی
برپا دارد .و تا زمانی که به اهداف خود نرسيده به قسطنطنيه بازنخواهد گشت.
البته اين ماموريت را کابينه نيز بايد تصويب می کرد و ،لذا ،اين خطر وجود داشت
که برخی از وزرا به وسعت اختيارات اعطا شده به کمال اعتراض کنند .محمدعلی راهی برای
جلوگيری از اين کار پيدا کرد و وقتی که داماد فريد در سر ميز ورق بازی در هتل سيرکل
دوريان حالت خوشی داشت توانست امضای او را در زير سند بگيرد .حسابش اين بود که
وقتی ديگر وزرا امضای داماد فريد را پای فرمان مزبور ببينند جرات اعتراض کردن نخواهند
داشت .در اين ميان تنها صدای ترديد آفرين از آن شيخ االسالم بود .شايع است که او در اين
مورد گفته است « :من در چشمان اين مرد ديده ام که خالفت و مذهب را در اين کشور
برخواهد انداخت» .به هر حال ،انتصاب کمال مورد تصويب کابينه قرار گرفت و فرمان
مربوطه در آخرين روز ماه آوريل  ۴۹۴۹با مهر سلطان ممهور شد.
داماد فريد ،با چشم های فرو افتاده در پشت قاب طاليی عينکش ،کمال را به
حضور پذيرفته و تأييد کرد که او برای انجام وظايف خود اختيار کامل دارد .نيز اضافه کرد:
«شما می توانيد در خواست های خود را مستقيماً با من در ميان بگذاريد و اطمينان می دهم
که اين خواست ها بی هيچ گونه تاخيری انجام شود» .سپس کمال به اتفاق وزير به ديدن
محمدعلی رفت و محمدعلی رو به وزير جنگ کرده و اين انتصاب را به او تبريک گفت .وزير
جنگ هم از کمال خواست که مستقيماً با او در تماس باشد .به اين ترتيب زنجيره ارتباطات
کامل شد.
آنگاه کمال به انتخاب همکاران خود پرداخت و گروهی بيست نفره از افسران را
برگزيد و علی فواد فرمانده هنگ دوازدهم و مسئول منطقهء آنگورا شد .کمال همچنين از
عصمت دعوت کرد تا فرماندهی يکی از دو هنگ زير نظرش در سيواس را برعهده بگيرد.
عصمت اما چنين تشخيص می داد که دست زدن به چنين کاری هنوز زود است و نقشه های
کمال ن يز هنوز پر از اشکال است .او معتقد بود تا زمانی که کمال به آناتولی نرفته و شرايط را
به چشم خود نديده باشد نمی تواند به پيش بينی عمليات الزم بپردازد .عصمت با همه ی
وطن دوستی که داشت ،در واقع ،فاقد خلقيات و ظرفيت های الزم برای انجام چنين کار
مهمی بود .او از يکسو آدم محتاطی بود و ،از سوی ديگر ،و طبعاً آدمی نظامی محسوب می
شد که با سياست سر و کاری نداشته و شرايط را به صورت سفيد و سياه می ديد .او معتقد
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بود که مشکالت اوليه کمال عموما سياسی خواهند بود و او ناگزير خواهد بود که با شرايط
هر دم تغيير کننده ای مواجه شود .عصمت اعتقاد داشت که در آنزمان بهترين کاری که از
دستش برمی آيد ماندن در قسطنطنه و بازی کردن نقش چشم و گوش کمال است .چرا که
هم در وزارت جنگ جايگاه ممتازی دارد و هم دوستان زيادی در دربار سلطان .در عين حال
احتمال اين هم بود که او را به عنوان يکی از اعضای هيئت ترک به کنفرانس صلح بفرستند
و او خواهد توانست از آنجا اطالعات الزم را به ملی گرايان رسانده ،موضع متحدين را بررسی
کرده و در عين حال با رموز ديپلماسی کم و بيش آشنا شود .به هر حال بعدا هر وقت الزم
شد او می توانست به کمال بپيوندد.
آنگاه کمال سرگرد رفعت را به عنوان رييس ستاد خود برگزيد .رفعت يکی از
همکاران او محسوب می شد و پس از گروه پنج نفره عصمت ،رئوف ،فتحی ،علی فواد ،و
کاظم کرابکير شخص بعدی بود .کمال او را از روزهای نخست فعاليت های انقالبی در
سالونيکا می شناخت .رفعت در آن اواخر به فرماندهی ژاندارمری قسطنطنيه رسيده بود و
کمال نقشه های خود را برای براندازی رژيم با او در ميان نهاده بود .او ،که قامتی کوچک
داشت ،آدمی سرزنده و دارای ذهن و حرکات سريع بود ،از فرهنگ فرانسوی تأثير پذيرفته و
طنزی ظريف داشت .همچنين بين موقعيتش به عنوان يک افسر سواره نظام و رفتار بی
خياالنه اش هم آهنگی خاصی وجود داشت .او هميشه می توانست راه خود را در موقعيت
های بسيار مشکل پيدا کند.
نفر بعدی رئوف بود .اين مالح وفادار و وطن دوست تزلزل ناپذير ،سر سختانه به
اصول آزادی خواهی جهان غرب اعتقاد داشت و به خصوص به نهادها و سنت های انگليسی
که دشمن کنونی کشورش محسوب می شد معتقد بود .چنين تصميم گرفته شد که او به
عنوان يک شهروند غيرنظامی به آناتولی غربی برود و در مناطق روستايی اطراف اسميرنا
وضعيت محل را مطالعه کرده و به خصوص اطالعات الزم در مورد گروه های مختلف ملی
گرای آنجا به دست آورد و سپس به سرفرماندهی علی فواد در آنگورا رفته و از آنجا با کمال
تماس بگيرد.

در همان زمان که کمال سرگرم کامل کردن طرح های خود در مورد منطقهء
سامسون در شمال بود« ،لويد جرج» انگليسی و «ونيزلوس» يونانی مشغول تهيهء نقشه های
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خود برای عملياتی بودند که بايد در اسميرنا و ديگر نواحی اين منطقه غربی انجام می شد.
لردکرزون ،که اکنون به سمت معاون بالفر در وزارت خارجه بريتانيا منصوب شده بود ،با
نگرانی رو به افزايشی وضعيت عثمانی را زير نظر داشت و در اواخر ماه مارچ اين نگرانی را
طی يادداشتی به اطالع هيئت دولت رسانده و نسبت به خطرات احيای يک جنبش مقاومت
ترک که می توانست به علت تاخير در انجام کنفرانس صلح و نيز عدم موفقيت نيروهای
متحده در کسب پيروزی قاطع شکل بگيرد هشدار داده و نوشته بود که «به علت بی
تصميمی نيروهای متحده و سرخوردگی از وضع موجود ،ترک های قديمی که هنوز در
آرزوی بر قراری مجدد رژيم گذشته اند و همچنين ترک جوانی که قصد دارد ،اگر بتواند ،ما را
فريب دهد ،از فراز برج های مراقبت در حال ريزش استانبول اوضاع را زير نظر دارند».
اما تنها گروه کوچکی از طرفداران لرد کرزون در وزارت خارجه به سخنان او توجه
داشتند .و حال ،شورای عالی ،بدون توجه به اين هشدارها ،پيشنهاد می کرد که منطقهء
اسميرنا و سرزمين های پشت آن به يونان واگذار شود .کرزون يادداشت ديگری تهيه کرد که
در آن نوشته بود يونانی هايی که «نمی توانند نظم را تا پنج مايلی بيرون دروازه های
سالونيکا برقرار کنند» چگونه قادر خواهد بود که اين بخش مهم آسيای صغير را اداره نمايند؟
او ،در ادامه ،نوشته بود که وقتی تشخيص داده شود که پناهندگان اخراج خواهند شد و ديگر
چيزی به نام امپراتوری عثمانی و خليفه مسلمانان وجود نخواهد داشت اين امکان وجود دارد
که احساسات مسلمانان به آسانی به جنونی وحشيانه تبديل شده و سراسر جهان شرق را در
بر بگيرد».
اما هيچ کدام از اين نکات بر جرج لرد تاثيری نداشت .او ،وقتی ايتاليايی ها بر سر
مساله «فيومه» شورای عالی صلح را ترک کردند از موقعيت استفاده کرده و سرگرم نقشه
های خود در مورد يونان شده بود و ،عليرغم توصيه های مشاورانشن در مورد امور ترکيه،
توانست پرزيدنت ويلسون را هم به جانب يونانی ها متمايل سازد .کلمنسوی فرانسوی هم
گرفتاری های ديگری داشت و در نتيجه با اين امر مخالفتی نکرد .در نتيجه ،در اوايل ماه
می ،هر سه قدرت بزرگ چنين تصميم گرفتند که به يونانی ها اجازه دهند تا اسميرنا را
تصرف کنند .ايتاليايی ها هم  ،پس از بازگشت به شورای صلح ،با اکراه اما رسما اين توافق را
پذيرفتند .بدينسن ،از آن پس ونيزلوس می توانست اعالم کند که او بر اساس تصميم چهار
قدرت بزرگ به کار دست به اقدام زده است .او هم ،به قول وينستون چرچيل ،در کتاب
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«بحران جهانی :وقايع پس از جنگ» ،بهمان سرعتی دست به کار شد که يک مرغابی می
تواند در آب شنا کند.
در پانزدهم ماه می ،عليرغم همهء اخطارها و اعتراضات 54 ،هزار سرباز يونانی
مشغول پياده شدن در اسميرنا شده و به موازات خط آهن آن منطقه به پيشروی در خاک
عثمانی پرداختند تا ،باز به قول چرچيل« ،سبک کار خاص خود در هجوم و فتح در آسيای
صغير را به ثبت رسانند».
جالب اين بود که به علت وجود مشکالتی در هماهنگی امور ،کميسريای عالی
نيروهای متحده در قسطنطنيه خبر رسمی پياده شدن سربازان يونانی را بالفاصله دريافت
نکرده بود و گزارش اين اتفاق که به تدريج به دست آنها می رسيد چنان حيرتی را آفريد که
معموال در برابر يک کودتا بوجود می آيد .کنت اسفورزا ،که قادر به ايراد سخنی نبود ،به
سرعت از اتاق خارج شده و در را محکم پشت خود بست .ايتاليايی ها هم بدون خبرکردن
نيروهای متح ده مشغول پياده کردن سربازان خود در منطقه ای جنوبی تر ـ که بر اساس
قراردادی محرمانه به آن ها تعلق يافته بود ـ شدند.
فرمانده اسميرنا اطالعيه مربوط به پياده شدن سربازان يونانی را از مقامات نيروی
دريايی متحده دريافت داشته و نظرش اين بود که با همان تعداد معدود سرباز ترکی که هنوز
مسلح بودند بايد دست به مقاومت زد .او همين امر را طی تلگرافی به قسطنطنيه اطالع داد.
فوزی که رييس ستاد عمومی بود قبال دستور داده بود که هر گونه تجاوزی از اين دست بايد
با مقاومت روبرو شود .اما اکنون وزير مافوق او بدون مشورت با او عليه هر گونه مقاومتی
دستور صادر کرده بود و استداللش هم آن بود که پياده شدن سربازان مطابق با شرايط
مندرج در قرارداد ترک مخاصمه انجام گرفته است .فوزی در روياروئی با اين امر استعفا داد.
سربازان يونانی به اين ترتيب به حالت قدم رو و در حالی که فرياد می زدند «زنده
باد ونزيلوس!» وارد اسميرنا شده ،اسلحه های خود را روی هم جمع کرده و بر گرد آن
مشغول پای افشانی شدند .اهالی يونانی شهر نيز به خيابان آمده و به دشنام دادن به
مسلمانان پرداختند .آنگاه گلوله ای هوايی شليک شد که منجر به تيراندازی های متقابل و
خونريز ی گرديد .سربازان ترک با افراشتن پرچم سفيدی تسليم شده و همراه با افسران خود،
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در حالی که دست هايشان روی سرشان بود و جمعيت خشمگين بدنبالشان روان شده و فرياد
زنان با چوب و چماق آن ها را زده و فينه هايشان را پاره می کردند ،به ساحل دريا انتقال
يافتند .يک سرگرد ت رک که از برداشتن فينه خود و پاکوبيدن بر روی آن خوداری کرد در جا
تيرباران شد .فرماندار نيز دستگير شد و به همان صورت به طرف ساحل دريا برده شد .در
حالی که ديگر بزرگان ترک شهر نيز در برابر تهديد سرنيزه ها از خانه های خود بيرون
کشيده شده و همراه با فرماندار به ساحل برده شدند.
آنگاه کنترل سربازان يونانی از دست رفت و در نتيجه چند صد نفر از ترکان کشته
شدند .اجساد آن ها را نيز کشان کشان به ساحل دريا بردند .در اين جا بود که آدميرال
کالتروپ ناگزير به دخالت شده و به سرفرمانده نيروی دريايی يونانی دستور داد که در ساحل
نظم را برقرار کند .عده ای از افسران ملی گرای ترک با توجه به اصول موسوم به مقررات
ويلسون و به منظور اعتراض از وضعيت پيش آمده و نيز عليه هر گونه تصرف سرزمين کشور
خود ،در يک قبرستان يهودی در مرکز شهر گرد هم آمدند اما مقامات ترک هيچ گونه
حمايتی از آن ه ا به عمل نياوردند و در نتيجه آن ها پراکنده شده و به جانب داخل ترکيه
رفتند تا در نقاط مختلف آن مراکز مقاومت را بوجود آورند .در همين حال نيروهای يونانی به
پيشرفت خود ادامه داده و در حال رفتن به سوی شهرهای مانيسا و آيدين به دو رودخانه
پهناور گدديز و مندرس رسيدند که در دوران باستان نام های هرموس و ميندر يونانی را
داشتند.
خبرها خود به خود مقامات قسطنطنيه را مشوش ساخته بود اما احساس
تحقيرشدگی عميقی که در پی اين ماجرا پيش آمده بود به جنبش ملی گرايی ترکيه واقعيتی
ناگهانی بخشيد .تا اين جا اشغال سرزمين شان به وسيله نيروهای بزرگ به عنوان يک شر
اجتناب ناپذير پذيرفته شده بود اما اين که يونانی ها ـ يعنی دست نشاندگان خود آن ها در
يک قرن گذشته ـ خاکشان را اشغال کنند چيزی بود که هيچ ترک وطن دوستی نمی
توانست تحمل کند .اين درست همان جرقه ای بود که برای شعله ور ساختن روحيهء
جنگندهء ترک ها الزم بود .پنجاه هزار نفر ،که بسياری شان پرچم های سياه در دست
داشتند ،در ميدان جلوی مسجد سلطان احمد گرد هم آمدند و هنگامی که سخنرانان مشغول
صحبت کردن بودند يک قطعه پارچهء سياه رفته رفته پرچم سرخ و سفيد ترکيه و ستاره و
هالل ماهش را به صورتی نمادين پوشاند .زنی سياهپوش و بی حجاب سخنانی آتشين ايراد
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کرد و خطاب به جمعيت گفت« :برادران ،خواهران ،هموطنان ،مسلمانان ،وقتی که شب سياه
تر از هميشه باشد و ابدی به نظر رسد دميدن صبح نزديکتر می شود».
او «حليده اديب» نام داشت و يکی از معدود زنان ترک بود که در کار سياست فعال
به شمار می آمد و مقدر چنين بود که در انقالب جديد ترکيه نقشی فعال بر عهده بگيرد.
آنچه در کلمات او بيان می شد پژواک حس بيشمارانی از ترک ها بود .او بعدها نوشت« :پس
از آن که از ماجرای تصرف اسميرنا با خبر شدم دهان خود را جز برای سخن گفتن دربارهء
مبارزهء مقدسی که بايد انجام می داديم نگشودم .ترکيه بايد از جنايتکارانی که به اصطالح
ارتش متمدن ساز يونانی خوانده می شد پاک می شد ...من ناگهان ديگر يک فرد تنها نبودم،
کار می کردم ،می نوشتم ،و به عنوان واحدی از آن جنون ملی پر شکوه زندگی می کردم».
بدينسان صحت نظر لرد کرزن ثابت شد.
خبر پياده شدن يونانی ها سلطان را به گريه انداخت و او در حالی که به پسرعموی
خود ،عبدالمجيد ،تکيه داده بود هنگام ترک جلسهء شورا گفت« :نگاه کنيد من دارم مثل يک
زن گريه می کنم» .کمال خبر اين سخن را در هتل «سابالين پورت» شنيد؛ جايی که در
شب حرکتش فرصت آن را يافته بود تا با محمدعلی و گروهی از وزيران مالقات کند.
محمدعلی گفت «خدای من! چه جسارتی! شنيده ايد يونانی ها در اسميرنا پياده شده
اند؟» کمال گفت« :پس اين اتفاق هم افتاد »...اگرچه در صدايش هيجانی وجود داشت اما
معلوم بود که چندان غافلگير نشده است چرا که در چند روز اخير پيش بينی اين اتفاق مورد
بحث روزنامه ها بود .او آنگاه نگاهی به صورت نگران و حيرت زده وزيران انداخته و
خونسردانه پرسيد« :حاال شما قصد داريد چه کنيد؟»
پاسخ از سر ناچاری چنين بود« :ما اعتراض خواهيم کرد».
«بسيار خوب؛ اما آيا فکر می کنيد که اعتراض شما موجب شود که يونانی ها يا
انگليس ها عقب نشينی کنند؟»
وزرا شانه باال انداختند« :چه کار ديگری از دست ما برمی آيد؟»
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«کارهای قاطع تری که امکان انجامش هست».
«چی؟ مثال چی؟»
کمال فکرش را بيان نکرد اما گفت« :شما می توانيد بياييد و به من بپيونديد».
سپس رو به وزير اموردريايی کرد و پرسيد« :آيا کشتی من برای حرکت به طرف آناتولی
آماده است؟» پاسخ اين بود که« :چند روزی است که "بانديرما" آمادهء اجرای دستورات شما
است».
کمال اعالم کرد که فردا حرکت می کند .آجودانش دستورالعملی را خطاب به
کاپيتان کشتی تهيه کرد که وزير آن را امضا نمود .سپس کمال وزيران فرو رفته در انديشه و
متحير را بر جای نهاده و مجلس را ترک کرد.
عصر روز قبل پيش از آن که خبر پياده شدن سربازان يونانی به قسطنطنيه برسد
کمال شام را با داماد فريد و جواد صرف کرده بود .جواد اکنون به عنوان رييس ستاد عمومی
جانشين فوزی شده بود .داماد فريد نگران به نظر می رسيد .حق هم داشت چرا که بريتانيايی
ها از طريق «رايان» ،که بعدها «سر آندرو رايان» شد و در آنزمان مترجم آن ها محسوب می
شد ،نسبت به انتصاب يک بازرس کل در آناتولی ابراز ترديد کرده بودند؛ هر چند که نام
کمال هنوز برای آن ها واجد معنا و اهميتی نبود .داماد فريد کوشيده بود خاطر آن ها را
آسوده کند اما اکنون از کمال می پرسيد« :آيا شما می توانيد محدودهء فرماندهی خود را روی
نقشه به من نشان دهيد؟»
کمال با رفتاری ابهام آميز دست خود را روی يکی دو ايالت روی نقشه گذاشت و
گفت« :چندان مطمئن نيستم ،شايد محدوده کوچکی در اين حدود»؛ و نگاهی به جواد کرد
که به تصديق حرف او پرداخت و سپس با حالتی بی تفاوت از نقشه دور شد .به نظر می رسيد
که وزير اعظم آسوده خاطر شده باشد.
در مراجعت از اين شام جواد از کمال پرسيد «ببينم؛ تو خيال خاصی داری؟»
پاسخ کمال چنين بود« :بله پاشا؛ من قصد دارم کاری بکنم».
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کمال روز بعد به قصر «ييلديز» رفت و در آنجا سلطان او را به حضور پذيرفته و
گفت « :پاشای من؛ تا به حال شما خدمات بزرگی به دولت ما کرده ايد اما گذشته گذشته
است فراموشش کنيم .خدمتی که اکنون قرار است انجام دهيد از همهء آن گذشته مهم تر
است .پاشا شما می توانيد کشورمان را نجات دهيد».
کمال پيش خود فکر کرد که سلطان می خواهد بگويد که« :برای ما نيرويی باقی
نمانده و تنها راه نجات کشورمان تسليم شدن به ارادهء کسانی است که بر قسطنطنيه
حکمرانی می کنند».
به سلطان گفت« :خيالتان آسوده باشد .من نظر اعليحضرت را می فهمم ...و فرامين
شما را يک لحظه هم فراموش نخواهم کرد».
سلطان برای او آرزوی موفقيت کرد و يک ساعت طال که نشان سلطنتی بر روی
آن حک شده بود به کمال داد.
اکنون کمال حس می کرد که همه چيز مطابق برنامه پيش می رود .وقتی به وزارت
جنگ رفت فوزی مشغول تحويل دادن کارهای خود به جواد بود و اظهار داشت که می داند
جواد کارها را با همان روحيه پيش خواهد برد .آنگاه خم شده بر روی نقشه ای که بر ميز
گسترده شده بود با انگشت قسطنطينه را نشان داد و با خشم گفت« :اصالً نمی فهمم چرا ما
بايد برای اين که در اين نقطه آسوده باشيم تمام کشور را دو دوستی تحويل دهيم؟ اين
ديوانگی است».
به نظر می رسيد که جواد هم با او موافق است .کمال به فوزی گفت« :حق با
توست؛ من به اين خاطر عازم آناتولی هستم که ثابت کنم حق با تو است .دليلی برای حرف
زدن زياد وجود ندارد ،من فقط از تو يک انتظار دارم و آن اين که به من کمک کنی».
«البته که کمک خواهم کرد .خيالت از اين بابت آسوده باشد».
کمال رو به جواد کرد و گفت« :من از تو هم مخصوصاً همين توقع را دارم .چرا که
تو حاال در منصب پر مسئوليتی قرار گرفته ای .آيا ما می توانيم با هم کار کنيم؟»
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«البته».
آنگاه کمال از او پرسيد« :آيا تو می توانی به لشکر بيستم که در حال حاضر در
منطقه اولوکيشال مستقر است دستور دهی که به طرف آنگورا برود؟ اما اجازه نده که آن ها
با قطار به آنجا بروند».
جواد گفت« :من دستورات الزم را خواهم داد» ،و سپس مهر محرمانه خود را به
کمال نشان داد تا بتوانند شخصا با هم ارتباط داشته باشند.
(همينجا الزم است اين نکته گفته شود که برخی از نزديکان سلطان ادعا می کنند
که جواد در آنزمان سياستی دوگانه را در پيش گرفته بود که از يک سو شامل حمايت از داماد
فريد می شد و از سوی ديگر محرمانه مواضع ملی گرايان را تقويت می کرد .او اين مطالب را
معموال با دندانساز خود دکتر سامی گونزبرگ که اصطالحا «دندان پاشا» خوانده می شد در
ميان می گذاشت .پس از موفقيت کمال ،او در حضور عليرضا که يکی از وزرای اعظم بعدی
بود ،برای دکتر مزبور اين ادعای قابل ترديد را مطرح کرد که هنگامی که چاره ديگری در
کار نبوده است او برای حداقل نجات قلب کشور خود کمال را به آناتولی فرستاده است).
اکنون تنها انگليس ها ممکن بود در آخرين دقايق از عزيمت کمال جلوگيری کنند.
کمال و همراهان متعددش برای رفتن به آناتولی نيازمند دريافت ويزا از انگليس ها بودند.
يک هفته ای بود که تقاضای مربوط به آويزاها به دست سرگرد «جی جی بنت» ،افسر
انگليسی رابط در وزارت جنگ ،رسيده و او مشغول مطالعهء آن بود .اين سرگرد در کتاب خود
به نام «شاهد» نوشته است که هنگام مطالعهء ليست متقاضيان از اين که اين همه نظامی
برجسته ع ازم سفر هستند متعجب شده و ،در نتيجه ،در غيبت افسر مافوق خود ،پرونده را
برای دريافت دستورات الزم به سرفرماندهی برده و اظهار داشته بود که اين سفر بيشتر شبيه
يک اقدام جنگی است تا يک ماموريت صلح طلبانه .به او گفته شده بود که منتظر دستورات
کميسريای عالی بريتانيا بشود .پس از يک ساعت او را صدا کرده و اجازه صدور ويزاها را داده
و گفته بودند که مصطفی کمال پاشا از اعتماد کامل سلطان برخوردار است .به اين ترتيب
ويزاها صادر شده و در اختيار کمال قرار گرفته بود.
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کمال برای آخرين ديدار با فتحی به زندان رفت .پس از خداحافظی آنها ،به نظر
هم بندان فتحی چنين رسيد که بايد اتفاقی افتاده باشد .فتحی عصبی و در فکر بود و به
سئواالت آن ها جواب های مودبانه اما سرباال می داد .در واقع ،ترجيح می داد سخنی نگويد
و به همين دليل روی تخت خود دراز کشيده و رو به ديوار کرده و خود را به خواب زده بود.
اما مدتی بعد فکرش را با همسايه اش ،يونس نادی ،در ميان گذاشته و گفت که
کمال قرار است روز بعد حرکت کند و او ،تا سه روز بعد که خبر رسيدن او بيايد ،نمی تواند
بخوابد .به نظر می رسيد که انگليس ها واقعاً از حقيقت ماجرا با خبر نبودند .اما يکی دو نفر از
ا فسران آنها آدم های باهوشی بودند و احتمال آن می رفت که يا اجازهء انجام اين سفر را به
کمال ندهند و يا از پس از آغاز سفر او را از رسيدن به مقصد بازدارند.
فتحی گفت« :اين اتفاق ها مثل درد زايمان است؛ اما ما به هر حال نبايد توجه
ديگران را جلب کنيم .و ح تی درباره اين موضوع نبايد با همديگر حرف بزنيم».
کمال آخرين شب اقامت خود در قسطنطنيه را با مادر و خواهرش ،در خانهء مادر در
محله بشيک تاش گذراند .آنها کنار بستر مادر در اطراف سفره ای که به سبک ترک ها پهن
شده بود در حالی که به مخده ها تکيه داده بودند نشستند و کمال خبر عزيمت خود برای
انجام يک «ماموريت مهم» را به آنها داد ،اما گفت که نمی تواند مقصدش را به آنها بگويد و
چند روزی طول خواهد کشيد تا از او خبر جديدی بگيرند ،و اضافه کرده که من برای انجام
هدفم احتياج به آرامش خيال دارم و نبايد فکر اين که نزديکانم نگران من هستند يا نگرانی
های خود را دارند ذهنم را مغشوش کند .نيز به آنها گفت که مقداری پول برايشان در بانک
گذاشته است که می توانند با استفاده از مهر او ،يا مهر خودشان ،آزادنه از آن برداشت کنند.
با شنيدن اين خبر حالت ضعفی به زبيده دست داد اما بزودی کنترل خود را بازيافت
و برای سالمت و موفقيت فرزندش دعا کرد .مقبوله اظهار تعجب کرد و گفت که در گذشته
وقتی کمال به جنگ می رفت آنها می دانستند که کجا می رود اما چه شده که اين بار گفتن
مقصد هم مشکل است .کمال تنها گفت که نگران نباشيد .روز بعد زبيده به خانهء شيشلی
آمد تا با پسرش خداحافظی کند و ،در پی رفتن کمال ،مقبوله را با اين گفته مغرورانه تسلی
داد که به عنوان خواهر يک سرباز او نبايد برای برادرش گريه کند و يا حتی اندوه خود را به
غريبه ها نشان دهد .آنگاه دوران بلند انتظار چند روزهء آنها برای بلند شدن صدای زنگ
تلفنی که از رسيدن کمال به مقصدش خبر می داد آغاز شد.
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کشتی کوچک «بانديرما» ،که ساخت انگليس بود و از يک يونانی خريداری شده
بود در بندر انتظار کمال را می کشيد .رئوف کمال را همراهی می کرد اما ،از آنجا که
محمدعلی برای بدرقهء کمال می آمد و صالح نبود که آن دو را با هم ببيند ،بندر را زود ترک
کرد .قرار اين بود که رئوف و چهار دوست ديگر هفتهء بعد محرمانه قسطنطنيه را ترک کنند.
رفعت ،که همين آخری ها به جمع آن ها پيوسته بود ،فرصت گرفتن ويزا از متحدان
را نيافت اما چنين چيزی نمی توانست افسر خوش فکری مثل او را از کاری که می خواست
انجام دهد منصرف کند .او ،بدون وجود عالئمی که درجه اش را نشان دهد ،به بندرگاه آمده
و چنين وانمود کرد که قصد دارد شش اسبی را که برادرش برای او خريده سوار کشتی کند.
او با اسب ها وارد کشتی شد اما به ساحل برنگشت .او خود را بين اسب ها پنهان کرده و
منتظر شد تا کشتی از بغاز بوسفر خارج شود.
کشتی در عصر روز شانزده ماه مه حرکت کرد .کمال نگران بود که انگليس ها يا
بکوشند کشتی را غرق کنند و يا در طول سفر او را بازداشت نمايند .رئوف گفته بود که چنين
کاری بسيار نامحتمل است چرا که اگر چنين قصدی داشتند از حرکت او جلوگيری می
کردند .رفعت نيز نگرانی های کمال را بيهوده می دانست اما کمال قصد داشت که هيچ امری
را به شانس و اقبال واگذار نکند .کشتی برای سفر دريايی کهنه و نامناسب بود .قطب نمايش
درست کار نمی کرد و ناخدايش بی تجربه به نظر می رسيد .کمال به او دستور داد که مسير
خود را تغيير داده و در نزديکی ساحل حرکت کند .می خواست در جايی باشد که اگر يکی از
کشتی های متحدين به صورتی تهديدکننده به آنها نزديک شود بتوانند با سرعت از کشتی
خارج شوند.
در همين حال مقامات انگليسی با کمی تاخير متوجه اهميت سفر کمال و نتايج
احتمالی آن شدند« .ويندهم دی دس» ،وابستهء نظامی کميسريای عالی که بعدها به مقام
ژنرالی رسيد و با نام «سر ويندهم دی دس» شناخته شد ،نقل کرده است که به سرعت کسی
را شبانه به قصر وزير اعظم فرستاده بود تا او را از ماجرای داليل رفتن مصطفی کمال از
قسطنطنيه آگاه کند .اما داماد فريد به پشتی صندلی اش تکيه داده ،نوک انگشتانش را به هم
چسبانده و به آرامی گفته بود« :عاليجناب ،دير کرده ايد .مرغ از قفس پريده است».
با اين همه اقدامی برای متوقف کردن کشتی حامل کمال صورت نگرف و کشتی در
هوای توفانی نوزدهم ماه مه  ۴۹۴۹در سامسون لنگر گرفت .اين روز برای کمال روز بسيار
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مهمی بود بطوری که در سال های بعد وقتی تاريخ تولد کمال را از او می پرسيدند پاسخ او
چنين بود :نوزده ماه می .۴۹۴۹
از بندر چند قايق برای استقبال و بردن بازرس کل پيش آمدند و او را به يکی از
بارا ندازهای چوبی بندرگاه بردند که از آب کم عمق برخاسته بود .سه افسر ،با گردانی از
سربازان و دو تن از بزرگان محلی به استقبال کمال آمده بودند .آن ها او را به خانه ای بردند
که متعلق به يک يونانی بود و او آن را به عنوان سرفرماندهی خود انتخاب کرد .چند صد متر
پايين تر ،در خيابانی خاکی ،يک فرانسوی و دو افسر بازرسی انگليسی در بانک محلی مستقر
بودند.
بدينسان چهار روز پس از آن که يونانی ها پرچم خود را بر فراز سواحل «آژه آن»
برافراشته بودند کمال پرچم آزاديخواهی خود را برسواحل دريای سياه به اهتزاز درآورد .اکنون
فص ل جديدی در تاريخ مردم ترک گشوده شده بود و آغاز نبرد آناتولی نزديک می شد.
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فصل بيستم :آغاز مبارزه
مصطفی کمال هنگامی به دوران حساس زندگی خود و کشورش رسيده بود که
مردی سی و هشت ساله ،سرد و گرم روزگار چشيده و به خود مطمئن به حساب می آمد و
مبارزی محسوب می شد که لياقت های خويش را در چهارده سال خدمت سخت ،به عنوان
يک سرباز ،به اثبات رسانده بود .و حال زمان آن فرا رسيده بود تا توانائی خود را به عنوان
يک سياستمدار و يک دولتمرد نيز به آزمون بگذارد .اين همان چالشی بود که در تمام آن
همه سال های سخت س رخوردگی در انتظارش بوده و اکنون روشن و خيره سر روبروی او
ايستاده بود.
اندک زمانی بود که کمال تنومندتر می نمود ،صورتش پر و پيمان شده اما ،در عين
حال ،بر آن خطوطی تازه به چشم می خورد .موها و سبيلش کمرنگ تر بنظر می رسيدند اما
پوستش روشن ،و نگاهش پر از آگاهی بود و حرکات سريع جوانی اش هنوز در او بچشم می
خورد .او ،در ظاهر ،او ،چهرهء مشخص و قامت بلند اش در لباس نظامی ،جلوه ای خاص
داشت .و در درون او نيز بعدی ديگر از فردانيت پرورده شده بود که در ضربآهنگ رفتارش
منعکس بود و ،همراه با رشد خود ،او را از اطرافيانش متمايز می کرد .عجيب آن بود که با
وجود الغری اندام از بقيه درشت تر می نمود؛ و در عين کندی در راه رفتن از بقيه سريع تر
به نظر می رسيد .پوست روشن ،گونه های برجسته ،دستان بلند زنانه با انگشت هايی کشيده،
و حرکاتی دائما در حال تغيير ،او را از بقيهء مردمان متفاوت می کرد.
اما باالتر از همهء اين ها چشمان او بود ـ رنگ پريده ،خيره ،و بدون پلک زدن ـ که
در آن شخصيت کمال موج می زد .اين چشمان ،در زير آن پيشانی پهن و ابروانی که
همچون دو سبيل به سوی باال حلقه زده بودند ،نوری سرد و مبارزه جويانه را در خود داشتند
و خيره و مشاهده گر ،متفکر و ارزياب ،مراقب همه چيز ،گويی پايين و باال و پيش و پس را
يک جا می ديدند .او با اين چشمانی ،و نيز با سر بزرگ و عضالت محکمش ،همچون ببری
بی آرام می نمود .به زبان نظامی می توان او را چنين وصف کرد که سختی و سردی را يک
جا در خود داشت و تنش عصبی شديد درونش او را تبديل به فنری فشرده کرده بود که آماده
برجهيدن است .با اين همه ،انعطاف پذيری پوالد هم با او بود.
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در سرآغاز مبارزه ای ملی ،که همهء دوستان کمال فکر و ذکر خود را معطوف آن
کرده بودند ،ابعاد فوق العادهء شخصيت کمال درست همان چيزی بود که آنها بدان احتياج
داشتند .او در فکر هميشه يک قدم جلوتر از آنها بود و ،در عمل ،يک درجه از آن ها مصمم
تر اقدام می کرد .يعنی واجد همان کيفياتی از رهبری بود که بقيه فاقد آن بودند« .رئوف»،
مردی اصولی بود اما با قدرت تخيلی ضعيف؛ «کاظم کارابکير» وفادار اما بی انعطاف بود ،و
«رفعت» شجاع اما بی کله می نمود« .علی فواد» هم پر کار اما فاقد ذهنی تحليل گر بود.
همهء آنان سربازانی ميهن دوست و آمادهء عمل و صاحب هوش و فکر بودند اما در بين آنها
تنها کمال بود که درون و بيرون همه چيز را می ديد ،عقل را با اشراف و فی البداهگی در
هم می آميخت و سرسختی ،انرژی و باالتر از همه اراده ای آهنين داشت .اين صفات همهء
آن مواد الزمی بود که همگی ،برای رساندن اين ماجراجويی پر خطر به پايانی خوش ،بدان
نيازمند بودند.
او ،با باريک بينی خاصی که به نوعی غيب گويی نزديک می شد ،هدف نهايی را به
روشنی می ديد و قدم های الزم برای رسيدن به آن هدف را می شناخت و ،با اشرافی که بر
روانشناسی شخصی دوست و دشمن داشت ،موانع را ـ چه سياسی و چه نظامی ـ
تشخصيص می داد و برای رفع آن ها ترفندهای گوناگونی را طراحی می کرد .بعد واقع گرای
شخصيت او می دانست که مبارزه ای طوالنی در راه است که مراحل آن را بايد با صبوری
تمام برنامه ريزی کرد .او ،بی آنکه اين مراحل را از پيش توضيح دهد به روند دقيق زمان
بندی وابسته به شرايط و حال و هوای هر مرحله آگاهی داشت .در عين حال ،بعد روشنفکر
شخصيت او می دانست که اين مبارزه تنها به زور اسلحه به پيروزی نمی رسد؛ بلکه آنچه
مهم است فکر بنيادی اين مبارزه است که بايد در اذهان مردمان کاشته شده و پرورش يابد.
انجام همهء اين کارها نيازمند به تمرکزی شديد و اراده ای مافوق انسانی بود که تنها کمال
آن ها را در وجود خود داشت.
روحيه ای که آتشخانهء اين مجموعه از ويژگی های شخصيتی محسوب می شد از
جاه طلبی تب زده ای سرچشمه می گرفت که همه چيز را تحت الشعاع خود قرار می داد؛ اما
اين جاه طلبی در وجود انسان ميهن دوستی خانه کرده بود که تنها به منافع کشورش می
انديشيد .قدرت به خاطر قدرت و به خاطر شکوه و جاللش برای کمال اهميتی نداشت و او
آن را تنها برای تحقق افکار ريشه دار و سازندهء خود ،در راستای ايجاد سرزمين آيندهء ترک
ها می طلبيد .از لحاظ انسانی می توان گفت که کمال مردی بود در طبيعت خود محروم از
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عشق .او مردم را درک می کرد اما دوستشان نمی داشت .وقت کمی برای زنان داشت و به
آنها تنها همچون استراحتی در ميان مشغله ها می نگريست .از بودن با دوستان خود لذت می
برد و به کسانی که به نظر می رسيد قصد رقابت با او را ندارند ،يعنی آدم هايی مثل برادران
قديمی نظامی اش و افسران جديدی که با او همراه شده بودند ،وفادار بود.
اما در برابر همقدان و کسانی که احتمال می رفت در آينده هم قد او شوند در
رفتارش همواره نوعی احتياط مشاهده می شد .در مورد همکاران جديدش اين احتياط از آن
خاطر در رفتار او چيرگی می يافت که حس می کرد آنها واجد بعدی اضافی هستند که او
خود فاقد آن است ،بعدی که کمتر از ديگر ابعاد شخصيتی خود او قابل توضيح بود .سر
چشمهء اين بعد زمينه های گوناگون اجتماعی بود که آنها از آن برخاسته بودند .رئوف از نژاد
قفقازی بود ،علی فواد به خانواده ای نظامی تعلق داشت که چندين نسل محترمانه زيسته
بودند ،پدران رفعت زمينداران بزرگ و مستقلی بودند که در درهء دانوب می زيستند؛ همهء آن
ها در اصطالح انگليس ها جنتلمن بوده و منزلت اجتماعی خود را از راه توارث بدست آورده
بودند و اين امر به آنها نوعی يک پارچگی آسان را ارزانی می داشت که زايندهء طبيعی
رهبران محسوب می شود.
کمال با وجود همهء نازک کاری هايی که لبه های تيز شخصيتش را هموار کرده
بودند از خانوادهء متوسط الحال و بی اهميتی می آمد .او خود بر اين نکته وقوف کامل داشت.
اما او ،به جای اين که ريشه های عوامانه خود را پنهان کند ،از آن ها برای شوک دادن و
اعمال کردن شخصيت و نيروی خود استفاده کرده و در نتيجه ديگرانی را که دارای امتيازات
اجتماعی فراتر از او بودند خلع سالح می کرد.
اطرافيانش هم بيش از آن که به او عشق بورزند بديدهء احترام در او می نگريستند.
رئوف ،با شخصيت آرمان گرای خود ،کمال را مرد مناسب آنزمان و نه لزوماً آينده می ديد.
علی فواد ،مرد سخت و کم توجه به اصول سياسی ،کمال را مرد عمل و همرزمی قديمی می
دانست .رفعت که توانايی های او را تحسين می کرد نسبت به انگيزه های او مشکوک بود و
به همين جهت کمتر از بقيه با او رفتار احترام آميز داشت .با اين همه آنها در يک امر متحد
بودند و آن اين که عشقی عميق و واقعی نسبت به ميهن خود داشتند.
در کمال عشق به ميهن ناشی از غروری بود که نسبت به سرنوشت آن از کودکی
در او شکل گرفته بود و احساس شرمی که ديدن سقوط آشکار آن به دست رهبران فاسد و
بيگانان در او بوجود می آورد .اين حس ريشه در نوعی روحيه و عشق زمينی به خاک بود؛ به
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کوه ها و دره های «روملی» ،و دشت های گشوده آناتولی .اينها همه آنچه هايی بودند که او
به خاطرشان جنگيده بود و اکنون می رفت تا جنگی ديگر را بخاطرشان آغاز کند .اين حس
را قبل از هر چيز شناخت وجود مردانی که با او جنگيده بودند استحکام می بخشيد .کمال
نسبت به مردم ترک دارای توهم نبود .می دانست که آنها محافظه کار ،تقدير گرا ،خيره سر،
و از لحاظ ذهن و دست زدن به عمل بسيار کند هستند .اما در عين حال می دانست که آن
ها مردمانی سخت کوش ،صبور و پر تحمل اند .و ،در عين حال ،نژادی از جنگندگان بی رحم
در نبرد هستند که چشم به انتظار رهبری نشسته اند تا به دستور او جان خويش را قربانی
کنند.
دهقانان آناتولی مورد فراموشی و حتی نفرت رهبران عثمانی خود بودند .اما در عين
حال هم آن ها ستون فقرات امپراتوری محسوب می شدند .و اکنون کمال و دوستانش نيز
برای نجات هر آنچه از امپراتوری باقی مانده بود چشم به آن ها داشتند .چيزی غريزی در
درون کمال به او می گفت که هنوز می توان به شعله ور کردن آتشی که در درون اين
مردمان سو سو می زد اميدوار بود؛ تا آن ها به دفاع از خاکی برخيزند که مالکيت ميراثی آن
نوعی کيفيت نيمه مقدس داشت .آنها آحاد ملتی بودند که ،پس از شش قرن امپراتوری ،هنوز
به خود مغرور بوده و خويش را مستقل و آزاد می ديدند .اما در ظاهر از جنگ خسته شده و
روحيهء خويش را از دست داده بودند .آنگونه که گفته می شد خدا نيز قادر به حرکت دادن
مجددشان نيست .و پرسش اين بود که آيا اکنون مصطفی کمال می تواند اميدوار باشد که
کاری را که از عهده خداوند متعال هم برنمی آمد با موفقيت به پايان رساند؟
اکنون کمال کار خود را با يک امتياز بزرگ آغاز می کرد :اين واقعيت که نيروهای متحده
شهر «اسميرنا» را اشغال کرده بودند خود سرمايه ای بزرگ برای انجام کار او محسوب می
شد .اما نخست الزم بود که مردم آناتولی نسبت به واقعيات و نتايج اين اشغال آگاهی پيدا
کنند .او در «سامسون» دريافت که مردم حتی از خبر پياده شدن قوا در سرزمين شان چندان
اطالعی ندارند .در نتيجه ،نخستين عمل او آن بود که ،با استفاده از شبکه کارآمد تلگرافی که
سلطان عبدالحميد برای تکميل نظام امنيتی خود ايجاد کرده بود ،دستورات متعددی را به
مقامات کشوری و لشگری تحت فرماندهی خود بفرستد و تظاهرات اعتراضی گسترده ای را
سامان داده و طی آن مقر وزير اعظم و نمايندگی های کشورهای بيگانه را با تلگراف های
خواستار برقراری عدالت ملی بمباران کند .در سامسون او خود ترتيب مالقات هايی را در
مسجد اصلی شهر داد تا بتواند روحيهء مقاومت را در مردمان بدمد .در قلمرو ارتش نيز کمال
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با همهء واحدهای نظامی ترک که هنوز در آناتولی و منطقهء «تراس» وجود داشتند ارتباطی
سريع برقرار کرد .در حوزهء سياسی نيز کوشيد تا بين گروه های مدافع حقوق مردم ارتباط
برقرار کرده و به جای انحالل آن ها زمينه را برای ايجاد گروه های جديد فراهم کند.
در عين حال ،طی سلسله تلگراف هايی به وزارت جنگ ،همانگونه که در دوران
ترک مخاصمه از «آدنا» انجام داده بود ،عليه انگليس ها به صورتی مداوم شکايت می کرد و
توضيح می داد که آن ها ـ بدون آگاه ساختن مقامات ترک ـ بر تعداد نيروهای خود در
منطقه افزوده بودند و قصد داشتند که ،عليرغم پيش بينی های مندرج در قرارداد ترک
مخاصمه ،قوای بيشتری را به داخل خاک ترکيه منتقل کنند و نيز به کمک و تقويت
جنگجويان يونانی ،که خواستار تداوم اشغال نيروهای متحده و ايجاد يک دولت يونانی در
منطقه کنتوس بودند ،اقدام کرده اند.
متقابالً ،اکنون مقامات انگليسی در قسطنطنيه نسبت به آنچه در آناتولی می گذشت
هوشيار شده بودند .اما اين هوشياری دير هنگام ديگر نمی توانست از رفتن کمال به منطقه
خودداری کند .سرفرمانده قوای انگليسی ،که سر جرج ميلن ،نام داشت و بعدها به عنوان
«فيلدمارشال لرد ميلن سالونيکا» خوانده شد ،اکنون مجدانه از وزارت جنگ می خواست که
او را از منطقه برگردانند .پاسخ وزارت جنگ در ابتدا آن بود که حضور کمال در منطقه به
جای ايجاد تشويش به آرام کردن امور خواهد انجاميد .اما در عين حال کابينه جلسه ای
تشکيل داد تا به عنوان يک عمل جبرانی اختيارات او را محدود کند؛ چرا که هيئت وزرا در
برخی از نگرانی های سر جرج ميلن با او شريک بودند .آن ها به طور دم افزونی نسبت به
لحن پر نفرت و نامحترمانهء تلگراف های کمال ،که به طور ضمنی آن ها را به بی اطالعی
از وضعيت آناتولی و تصميمش برای آن که وضعيت را به طريقی که خود صالح می داند
سامان دهد ،و اينکه به جای کسب تکليف صرفاً آن ها را از اقدامات خود با خبر می ساخت
نگران بودند .هنگامی که اين تلگراف ها برای وزرا خوانده می شدند
هواداران حزب وحدت لبخند پرمعنايی زده و همگی داماد فريد را نگاه می کردند .او می
گفت « :به نظر می رسد که بازرس کل قصد تحقير ما را دارد و به نظر می رسد که به ما می
گويد "ما خود می دانيم که چه می کنيم و شما بهتر است به کار خودتان برسيد" ».بدينسان
کابينه تصميم گرفت که او را از محل خدمت خود بازبخواند و همين مطلب را به اطالع سر
جرج ميلن هم رساند.
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در همان حال ،بازرس کل (که مردم سامسون او را تنها به اين عنوان می شناختند
چرا که او هنوز هويت خود به نام قهر مان گالی پولی را بر آنان آشکار نساخته بود) در سواحل
سامسون احساس می کرد که ميدان عمل چندان گشوده ای ندارد .افسران ناظر انگليسی
بيش از آن به قلمرو او نزديک بودند که بتواند احساس آسودگی کند .هم اکنون رفعت نسبت
به اظهارات بی محابا و فعاليت های تبليغاتی او نگران شده بود و کمال که دست بازتری می
خواست پس از يک هفته اقامت در سامسون مقر فرماندهی خود را پنجاه مايل دورتر به شهر
«هوزا» در درون خاک ترکيه منتقل کرد .او اين کار را به اين بهانه انجام داد که می خواهد
از چشمه های آب معدنی گرم اين منطقه استفاده کند چرا که در دوران اقامت در سامسون
بيماری کبدی اش عود کرده است .بدينسان او و گروه کوچک افسرانش در جاده ای که از
منطقهء کوهستانی صعب العبور و پر پيچ و خمی می گذشت تا به فالت بزرگ آناتولی برسد
گام نهادند .اين منطقه چهار هزار فوت باالی سطح دريا قرار داشت و هزار مايل از کوه
آرارات و مرز ايران و روس در شرق ،و منطقه اسکی «شهير» و کوهستان های غربی فاصله
داشت .رودخانه «يشی لير ماک» (يا «رود سبز») زير پای آن ها به سوی سواحل دريا حرکت
می کرد و آن ها مسير آن را به سوی باال طی کرده و از ميان مزارع گندم و جنگل های
پراکنده می گذشتند .در سر راه خود دهکده هائی پراز خانه های خشتی می ديدند که
مسلمان نشين هايشان با مناره های مساجد مشخص می شدند و يونانی نشين هاشان با
گنبدها .در طول سفر اتومبيل کهنهء کمال چندين بار از کار افتاد و عاقبت نيز مجبور شد آن
را رها کرده و همراه با دو تن از يارانش پياده به راه ادامه دهد .آنجا ،بر فراز تپه ها ،هوای
تازه را می شد تنفس کرد و بوی زمين پر ميوه را شنفت .روحيهء آزاد محيط در افسران پا در
راه اثر می کرد و آنها رفته رفته مشغول زمزمهء آهنگ سوئدی رمانتيکی شدند که از تپه های
مه گرفته با درختان و پرندگانشان و رودخانه نقره ای رنگی می گفت که سر به پايين داشت:
«ياران بياييد برويم
بگذاريد صدايمان را زمين و آسمان و آب بشنوند
بگذاريد زمين سخت زير ضربه های پايمان به ناله بيفتد»...
اين زمزمه قرار بود سرود انقالب شده و به وسيله ی پيوستگان هر دم افزون شونده
مردم آناتولی خوانده شود و ،عاقبت ،با فراموش گشتن اصل بيگانهء اش ،به صورت سرود
جوانان جمهوری ترکيه تقدس يابد.
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«هوزا» به شدت درگير جنگ های چريکی يونانی ها بود .در سراسر دوران جنگ
دهقانان يونانی دردسر آفريده و موجب آن شده بودند که دولت گروه هايی از آنان را به طرف
شرق براند .پس از آن ،تا فرا رسيدن دوران ترک مخاصمه ،آرامش برقرار بود .اما اکنون
سازمانی سياسی ،که خواستار ايجاد دولت مستقل «پونتوس» بود ،بار ديگر دست به تحريک
آنان زده و تحت رهبری يک اسقف يونانی آن ها را به شورش می خواند .کمال شنيده بود
که چگونه گروه های شورشی چماق به دست ،با کمربند های پر از فشنگ به ايجاد ترس و
وحشت در جمعيت ترک مشغول بوده و ،با دست زدن به راهزنی ،اموال آن ها را برده،
خودشان را به قتل رسانده و دهکده هايشان را در آتش می سوزانند .آن ها شهروندان
سرشناس را گروگان گرفته و راه را بر سربازان ترک می بستند .اين وقايع برای کمال يادآور
روزگار جوانی اش در مقدونيه بود .به خصوص که اکنون به خاطر حضور انگليس ها جمعيت
ترک نمی توانست دست به مقاومت بزند .عليرغم شکايت ترک ها به وزير اعظم به خاطر
نبودن قانون و نظم ،انگليس ها ،به بهانهء اجرای مواد قرارداد ترک مخاصمه ،مشغول خلع
سالح ترک ها بودند در حالی که به يونانی ها اجازه می دادند که اسلحه های خود را نگاه
دارند.
بدينسان هوزا و دهکده های اطراف آن ،منطقهء مناسبی برای شروع يک جنبش
مقاومت محسوب می شدند .کمال در سرفرماندهی جديد خود ،و پس از آن که هويت خويش
به عنوان قهرمان گالی پولی را آشکار ساخت ،بزرگان منطقه را به حضور فراخوانده و برای آن
ها دربارهء لزوم مقاومت در مقابل بيگانگان مهاجم سخن می گفت« :آن ها قصدشان کشتن
ما نيست ،بلکه می خواهند ما را زنده به گور کنند .ما اکنون در لبهء قبرهای خود ايستاده ايم.
اما اگر به جای تسليم ،دست به مقاومتی نهايی بزنيم ممکن است جان خود را نجات دهيم».
و آنگاه مجلس را ترک می کرد تا آن ها خود به رايزنی بپردازند .او ،براساس شيوهء روشمند
نظامی خود ،پرسشنامهء بلندی را تهيه کرده و به شهردار محل داده بود تا در آن اطالعات
مفصلی در مورد مسايلی همچون آمار جمعيت های مسلمان و مسيحی منطقه و تمايالت
سياسی هر يک از آنان ،طبيعت تخاصمات بين آن ها و اقدامات الزم برای سامان بخشيدن
به امور مورد پرسش قرار گرفته بود .همچنين او خواستار پرونده هايی در مورد رهبران محلی
ترک و نوع رفتار و شخصيت آن ها شد .می خواست بداند که چه کسانی ماليات نپرداخته و
چقدر در اين مورد بدهکار بودند؟ موجودی ارتش چه بود؟ وسايل حمل و نقل موجود از چه
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وضعيتی برخوردار بودند؟ و ،بدينسان ،بر بنياد اين توجه دقيق و عملی به جزييات بود که
کمال در راستای مقاصد انقالبی خود از وضعيت کشور کسب اطالع می کرد.
در همان حال در دو جلسه ای که مخصوصا در آن ها شرکت نکرده بود رهبران
محلی خود تصميم گرفتند راه مقاومت را برگزينند و در اين راستا شاخه ای از انجمن دفاع از
حقوق را بوجود آوردند .سپس ،در پی نماز جماعت پر شرکت کننده ای در مسجد و انجام دعا
برای پيروزی ،گردهمآيی وسيعی در ميدان کوچک شهر انجام شد .کمال که هنوز مراقب بود
تا در اين فعاليت ها مستقيماً شرکت نداشته باشد از پنجره سرفرماندهی خود ماجرا را زير نظر
داشت و افسران خود را به داخل جمعيت فرستاده بود تا از واکنش مردم آگاهی يابد.
سخنرانان بر اين نکته تاکيد می کردند که کشورشان در خطر است و مسلمانان بايد به جای
مردن در زير پای دشمن مسلح شوند .بدين منظور همگی طی مراسمی مذهبی هم قسم
شدند و بدينسان کمال توانست نخستين سلول فعال مقاومت را بوجود آورد .بزودی اين سلول
به صورت نمونه ای در آمد که در چند ماه بعد به سرعت در نقاط مختلف کشور مورد تقليد و
بازسازی قرار گرفت.
در اسميرنا ،به خاطر وجود الهام بخش افسرانی چند ،مقاومت به سرعت به خود
شکل می گرفت و ترک ها ،با متصل ساختن گروه های مختلف مقاومت ،جبههء نه چندان
متشکلی را بوجود آورده بودند که اندکی بعد مجبور شدند آن را به پشت خطی که نيروهای
متحده تعيين کرده و آن را «خط ميلن» ناميده و به وزارت جنگ در قسطنطنيه ابالغ کرده
بودند عقب بکشند .اما گروه های ديگری در کوهستان ها دست به جنگ های چريکی زده
بودند .هنگامی که «رئوف» از قسطنطنيه به منطقه آمد هم ميهنان خود را کامالً در وضعيتی
شورشی يافت .در آنجا رهبران گروه های بی قانونی که اهل محل آن ها را «افه» می
خواندند و ،از مدت ها پيش از دوران شروع جنگ ،با دولت عثمانی جنگيده بودند به مالقاتش
آمدند .آن ها از اين که می توانند بار ديگر وارد مبارزه شوند و اين بار با رقبای خود يعنی
يونانی ها بجنگند شادمان بودند .يکی از آن ها به نام «دميرجی محمد افه» به رئوف
اطمينان داد که پيروانش «مثل بره های معصوم» در اطرافش گرد آمده اند و به او می
گويند «ما را مادرانمان برای چنين روزی زاييده اند».
آنگاه زمان آن رسيد که کمال عزم خروج از هوزا کند .خبر گردهم آيی های
خيابانی در هوزا به قوای انگليسی که به بيست مايلی هوزا رسيده بود قرار داشت رسيده بود.
در عين حال ،مردم هوزا با تصرف محموله ای حاوی ده ها هزار تفنگ که انگليس ها آن را
246

از قوای ترک در شرق گرفته و سوار بر چهارپايان از طريق آناتولی به بندر سامسون می
بردند ،دست به تحقير آن ها زده بودند .ترتيب کار آن بود که دسته ای از ميهن پرستان ترک
به کاروان حامل اسلحه ها شبيخون زده و اسلحه ها را در يک انبار محلی پنهان ساخته و
چهارپايان را نيز برای تقويت مالی جنبش مقاومت فروخته بودند .کمال که عکس العمل
خشنی را از جانب انگليس ها پيش بينی می کرد تصميم گرفت که به شهر دورتر و مهم تر
«آماسيا» نقل مکان کند؛ شهری که اهالی اش با فرستادن نمايندگانی وفاداری خود را نسبت
به او اعالم داشته بودند.
بدينسان ،او که اکنون لباس غير نظامی به تن کرده بود (به اين معنی که اکنون
رهبری نه عملياتی نظامی که جنبشی مدنی را بر عهده دارد) با مردم هوزا بدرود گفت و در
ميان بدرقهء گرم آن ها به سوی پلی در خارج شهر رفت که اتومبيلش در انتظار او بود.
هنگامی که کمال مشغول دادن آخرين دستورات به شهردار هوزا بود ،دو اتومبيل به
آن ها نزديک شدند که سرنشينانشان آمريکايی هايی از «کالج مرزيفون» بودند .شهردار
صدای خود را پايين آورد و به کمال نيز توصيه کرد چنين کند .اما کمال به صورتی عمدی
صدای خود را باالتر برد و گفت« :ما چيزی برای پنهان کردن نداريم .بگذاريد همه بشنوند.
ما در اين راه بسا پيشتر از آن رفته ايم که بخواهيم قدم پس بکشيم».
کمال ،عالوه بر داشتن چشمانی تيزبين ،دارای ذهنی بود که در آن واحد چندين
جهت را زير نظر می گرفت و در همان زمان که نگاهش به جانب داخل آناتولی بود جهان
بيرون را نيز در مد نظر داشت .در پی قرارداد ترک مخاصمه به نظر می رسيد که تنها نقطهء
اميد ترک ها در اصول چهارده گانه اعالم شده از جانب پرزيدنت ويلسون قرار داشت .يک
هيئت تعيين شده از جانب ويلسون که روشنفکران متعددی در آن شرکت داشتند پيشنهادی
را تهيه کرده بود که بر اساس آن دولت آمريکا برای مدتی در راستای بازسازی عثمانی به
اين کشور کمک کرده و صلح را نيز تضمين می نمود .در آن زمان ،به عنوان اقدامی در خنثی
ساختن خطر تجزيه ،فکر ديگری نيز که در کنفرانس پاريس به خود شکل گرفته بود در
قسطنطنيه نظرها را به خود جلب کرده بود .هدف تحت نظر گرفتن عثمانی و يا بخشی از آن
به وسيله آمريکا ،بريتانيا ،و چند قدرت ديگر بود.
در چهاردهم ماه مه ،و در جلسه ای از شورای عالی که فرمان اشغال اسميرنا را
صادر کرده بود ،پرزيدنت ويلسون نيز فکر تحت نظر گرفتن ارمنستان ،قسطنطنيه و ترعه ها
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را پذيرفت ،و در  51همان ماه داماد فريد تصميم خود را مبنی بر «قرار گرفتن ترکيه در
تحت کمک های محافظتی نيروهای بزرگ» اعالم داشت .در اوايل ماه جون داماد فريد
فرصت آن را يافت تا مسايل کشور خود را در کنفرانس صلح پاريس مطرح سازد ،و يک
هيئت دولتی ،که عصمت ،برخالف انتظارش ،در آن شرکت داده نشده بود با يک کشتی
فرانسوی عازم بندر مارسی و سپس پاريس شد.
کمال پس از شنيدن اين خبر نسبت به آن عکس العملی بالفاصله نشان داد ،و با
ارسال يک بخشنامه پر قدرت خطاب به فرمانداران و فرماندهان زير نظر خود حقوق ملی
کشور را به آنان گوشزد کرد .او ،با تاکيد بر لزوم استقالل کامل و مراقبت دايم از منافع
اکثريت ترک زبان ساکن در خاک عثمانی ،به خصوص به اين امر که داماد فريد اصل
خودمختاری ارمنستان و پيشنهاد نظارت بريتانيا بر نقاط ديگر را پذيرفته بود اعتراض کرد.
دو روز بعد از وزارت جنگ دستوری واصل شد که از کمال می خواست تا به
قسطنطنيه برگردد .او در برابر اين دستور و فرمان هايی که در پی آن به دستش رسيد
سرپيچی آغاز کرد .اکنون می دانست که زمان آن رسيده تا دوستان خويش را گردآورده و
دست به اقدامی جدی بزند .در همين زمان تلگرامی از علی فواد به دستش رسيد که خبر می
داد او و لشگر بيستم به آنگورا رسيده اند .او همچنين اطالع داده بود که رئوف (که به جای
نامبردن از او فقط از عبارت «شخصی که می شناسيد» نامبرده شده بود) نيز به آنگورا رسيده
و وقت آن است که ترتيب مالقاتی در نقطه ای بين دو سرفرماندهی داده شود .کمال پاسخ
داد که به علت کمبود بنزين حرکت او ممکن نيست و از آن ها خواست که به نزد او بيايند ،و
پيشنهاد کرد که اين سفر را به صورت ناشناس و با نام های مستعار انجام دهند .به اين
ترتيب دوستان کمال ،سوار بر يک گاری اسبی ،سفری شش روزه را بر جاده های ناهموار
آغاز کرده ،کمتر در راه توقف نموده ،و کوشيدند تا سوءظنی را برنيانگيزند .آنها به سوی مقر
کمال در آماسيا می رفتند.
آماسيا محلی بود که برای تبديل شدن به گاهوارهء انقالب ملی کامالً مناسب به
نظر می رسيد .اين منطقه در طول تاريخی بلند و روشن روحيهء استقالل طلبانه خود را به
نمايش گذاشته بود .اين شهر ،به جز دوران اشغال مغول ها ،مدت ها پايتخت عثمانی
محسوب می شد و پس از فتح قسطنطنيه و انتقال پايتخت عثمانی به آنجا اين منطقه به
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عنوان وليعهد نشين انتخاب شده و وليعهد به عنوان فرماندار آماسيا تعليمات الزم را در آنجا
می ديد .در نتيجه اين منطقه دارای اهميتی بسزا بود و می توانست در مقابل قسطنطنيه قد
علم کند.
هنگامی که کمال به سوی آن می رفت کوه های سر به فلک کشيده ای را در
مقابل خود يافت ،و همچنان که از باغ های سبز و گرمی که يادآور باغ های دمشق بودند می
گذشت می ديد که اين کوه ها به هم نزديک شده و دره باريک «يشی لير مک» را ساخته
اند .ديوارهای بلند کوه که در سينه آن ها آرامگاهان پادشاهان پونتوس قرار داشت و جنگل
های کهن بر فرازشان رسته بود ،درهء محافظت شده ای را به وجود آورده بودند که به شهر
آماسيا در کناره رودخانه سبز منتهی می شد .اين جا مکانی بود که از جهان خارج به دور
افتاده بود اما در جهان خود مرکز عالم محسوب می شد .شهری مسلمان نشين که از اين
لحاظ به «بروسا» شباهت داشت و پر بود از مسجد و گورستان و ساختمان های مذهبی .اما
در اين مکان سنت های دست نخوردهء اسالمی از تسلط سلطنت و تاثير فلج کننده و
ارتجاعی آن به دور مانده بودند .با اين همه ،همانطور که کمال حدس زده بود ،آماسيا نگاه
خود را به آينده داشت و به گذشته اش چندان اعتنايی نمی کرد.
پيش از رسيدن کمال ،يکی از شخصيت های مسلمان منطقه نيرويی از ترک های
داوطلب را برای جنگيدن با چريک های يونانی که تحت فرماندهی اسقف ارتدوکس خود
عمل می کردند گردهم آورده بود .او بالفاصله به طرفداری از کمال برخواست و در سخنرانی
خود در مسجد از او پشتيبانی کرد .خود کمال نيز برای شهروندان سخنرانی کرده و شروع
نهضت مقاومت ملی را در سه جبهه اعالم داشت .ترک ها در جبههء غرب ،در آن سوی
اسميرنا با يونانيان می جنگيدند ،در جبههء جنوب با فرانسوی ها و همکاران ارمنی آن ها در
آدانا روبرو بودند و در شرق عليه ارمنی های ارض روم می جنگيدند .کمال در سخنان خود
گفت« :ای اهالی آماسيا ،ديگر در انتظار چه هستيد؟ ..اگر دشمن بکوشد که قوای خود را در
سامسون پياده کند ما بايد پاشنهء کفش های دهقانی خود را باال کشيده به کوه ها پناه برده
و از آخرين تخت سنگ های ميهن خود نيز دفاع کنيم .اگر مشيت الهی بر آن باشد که
شکست بخوريم الزم است خانه های خود را همراه با همهء دارايی هامان به آتش بکشيم .ما
بايد کشورمان را به ويرانه ای تبديل کرده و دشتی خالی و سوخته را تسليم دشمن کنيم .ای
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اهالی آماسيا! بيائيد همگی برای انجام چنين کاری هم قسم شويم» .و اهالی آماسيا اعالم
داشتند که منتظر فرمان او خواهند بود.
اين مردمان مذهبی به زودی تبديل به قوی ترين پيروان کمال شدند .اين نخستين
بار بود که او حمايت عمومی و رسمی مقام مذهبی پر قدرتی را دريافت می داشت .در ميان
جمعيت غير مذهبی نيز او از حمايت يک گروه اندکی قابل ترديد برخوردار بود که عبارت
بودند از پيروان محلی حزب وحدت و ترقی .در طول دوران مقاومت ،او با مساله تشويق
وحدت طلبان به همکاری مشکل داشت و اساسا نسبت به آن ها دچار بی اعتمادی مزمنی
بود .اما در اغلب اوقات چارهء ديگری هم نداشت .چرا که در بسياری از مناطق آن ها کسانی
بودند که هسته های اول مقاومت را تشکيل داده و در ميانشان عناصر اصيل ميهن پرست
بسيار بودند.
بدينسان ،اکنون انقالب کماليست زاده شده بود و چهار دوستی که طرح آن را در
قسطنطنيه ريخته بودند اکنون در «آماسيا» گرد هم آمده بودند تا «اعالميهء استقالل»
کشورشان را به روی کاغذ آورد .نخست علی فواد و او از راه رسيدند ،روز بعد رفعت به آن ها
پيوست ،و همگی ورود خود را به وسيلهء تلگراف به اطالع کاظم کارابکر رساندند.
در اين گردهمآيی بود که کمال نيات واقعی خود را آشکار ساخت .او برای دوستانش
توضيح داد که اکنون از طريق شبکهء ارتباطی گسترده ای که بين مقامات نظامی و مدنی و
سازمان های دفاع از حقوق مردم به وجود آمده ،زمينه ای مناسب فراهم شده است و مردم
نسبت به فکر مقاومت توجه روزافزونی نشان می دهند و ،به همين ،دليل اکنون وقت آن
رسيده است که اين نهضت دارای تشکيالتی باشد ،و او تصميم گرفته است که بالفاصله
کنگره مليون را در سيواس تشکيل دهد.
شهر «سيواس» که در ارتفاعات لبهء فالت واقع بوده و حدود صد و پنجاه مايل از
شرق و از دريا فاصله داشت ،در بيان کمال« ،به داليل بسيار ،امن ترين مکان در آناتولی»
محسوب می شد .او يشنهاد کرد که بخشنامه ای صادر کرده و طی آن از نمايندگان استان
های مختلف بخواهند که بالفاصله به سيواس بيايند و اگر الزم باشد اين کار را به صورت
ناشناس انجام دهند .دوستانش با اين بخشنامه موافقت کردند .در عين حال او به آن ها
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گفت که يک کنگره اوليه متشکل از نمايندگان استان های شرقی در ارض روم که در ۲۸۹
مايلی سمت شرق قرار داشت تشکيل شود .اين کنگره را در واقع کاظم کارابکر پيش از
ورودش به آناتولی ترتيب داده بود.
روز بعد کمال متن اعالميه ای را جهت تصويب و امضای رئوف ،علی فواد ،و رفعت
به دست آن ها داد .اعالميه بيان می داشت که استقالل کشور در خطر است ،پايتخت در
تصرف نيروهای بيگانه است و دولت نيز به وسيله اين نيروها کنترل شده و در نتيجه قادر به
انجام وظايف خود نيست .در نتيجه ،ملت ناگزير است که با تکيه بر ارادهء خود منافع خويش
را نجات بخشد و ،در اين راستا ،ناگزير است در مقابل تسلط بيگانگان مقاومت کند .اين ادعا
از طريق رشد روزافزون سازمان های دفاع اثبات شده است و اکنون زمان آن رسيده که اين
سازمان ها به وسيله يک مرکزيت ملی که قادر باشد نيازهای ملت را تشخيص داده و
خواست های آن را منعکس ساخته ،و از نفوذ و کنترل بيگانه مبرا باشد هماهنگ گردند.
تشکيل کنگره ملی سيواس برای ايجاد يک چنين مرکزيتی است و تا زمان تشکيل آن محل
و تاريخ کنگره بايد مخفی بماند.
کامالً آشکار بود که اعالميهء مزبور بسيار فراتر از ايجاد «سازمانی برای دفاع از
کشور» گام برمی دارد و تلويحا به تشکيل يک دولت ملی و مستقل از قسطنطنيه به وسيلهء
کنگره سيواس نظر دارد .علی فواد اعالميه را بی هيچ ترديد پذيرفته و امضا کرد .رئوف هم
پس از چند لحظه فکر چنين کرد ،اما رفعت ـ که دير رسيدنش موجب شده بود تا بخشی از
مذاکرات اوليه را نشنيده باشد ـ در ابتدا از اين که تا اين حد پيش بروند ترديد داشت اما علی
فواد توانست ترديدهای او را رفع کند و رفعت نيز امضای سريع و پر نقش و نگار خود را در
زير اعالميه گذاشت .بدينسان حلقه ياران چهارگانه با يک «اتحاد مقدس» دست به تاريخ
سازی زدند و اعالميه ای را منتشر کردند که اکنون نخستين گام در راه کوشش ترک ها در
راستای حفظ استقالل خود محسوب می شود.
پس از امضای اعالميه ،آن را به کاظم کارابکر و «مرسين لی جمال» ،فرمانده
لشکر مستقر در قونيه ،فرستادند و آنها نيز موافقت خود را با آن اعالم داشتند .به اين ترتيب
جنبش مقاومت شرق و جنوب آناتولی را در بر گرفت .پس از امضای اعالميه و در پی انجام
نماز روز جمعه فرمان مفاومت مسلحانه صادر شد.
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آنگاه وزير جديد داخله ،علی کمال ،که جانشين محمدعلی ،يار و همراه کمال ،شده
بود ،از قسطنطنيه بخشنامه ای صادر کرده و در پی امتناع مصطفی کمال از بازگشت به
پايتخت دستور داده بود که از آن پس هيچ کس حق ندارد با او وارد مکاتبه رسمی شده و يا
فرمان های او را اجرا کند .بدينسان معلوم بود که از آن پس کمال بايد منتظر کوشش دولت
سلطان برای بازداشت و خلع خود باشد.
به زودی خبر رسيد که احتمال دارد در سيواس ،جايی که او قصد داشت به هنگام
رفتن به کنگره ارض روم در آن توقف کند ،مشکالتی پيش خواهد آمد .کمال يک روز صبح
همراه با رئوف و همکارانش عزيمت خود را آغاز کرده و در عين حال دستور داد که واحدی از
سربازان با فاصله ای اندک در پی ايشان حرکت کنند و هيچگاه ارتباط خود را با او از دست
ندهند .آنگاه از تنگه آماسيا وارد درهء بازشونده «يشيل ايرماک» شد که دهقانان در آن
مشغول خرمن برداری بودند ،و به شهر «توکات» رفت که مثل آماسيا دارای قلعه های
محافظتی بود .در آنجا او تلگرافخانه شهر را تسخير کرد تا مطمئن شود که ورودش به اطالع
سيواس نمی رسد .سپس عده ای از نخبگان محلی را گردآورده و برايشان به سخنرانی
پرداخت .او گفت« :اگر ما برای جنگيدن سالحی در اختيار نداشته باشيم با چنگ و دندان
خواهيم جنگيد» .و پيش از شروع سفر شش ساعته اش به سيواس متن تلگرافی خطاب به
فرماندار آن شهر را تهيه کرد که از ورود او به شهر خبر می داد اما قرار شد که اين تلگراف
شش ساعت پس از حرکت او به سيواس مخابره شود.
او اميدوار بود که فرماندار سيواس را غافلگير کند چرا که خبر شده بود که قرار
است ،به دستور دولت سلطان ،کمال در سيواس دستگير شود و از تشکيل کنگره جلوگيری
گردد و به اين ترتيب جنبش ملی پيش از شکوفا شدن از بين برود .دولت ،برای اين کار ،يک
سرهنگ بازنشسته ستاد به نام «علی غالب» را از ايتخت به سيواس اعزام کرده بود ـ با اين
ظاهرسازی که او به عنوان فرماندار رهسپار استان ارزينجان است .او در سيواس اعالميه
هايی را به ديوارها زده بود که در آن کمال به عنوان «آدمی خطرناک و يک شورشی خائن»
خوانده شده و از فرماندار سيواس به نام رشيدپاشا خواسته شده بود که به فرمان وزارت داخله
کمال را دستگير کند .فرماندار و همکارانش در اين مورد مردد بودند و هنوز مشغول گفتگو و
يافتن راه حلی بودند که کمال به شهر رسيد.
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راهی که کمال پيموده بود از دو مانع کوهستانی گذشته و به فالت می رسيد .بر
فراز مانع دوم ،که گذرگاه کاج ها خوانده می شد ،کمال لحظه ای برای نوشيدن آب توقف
کرد و راننده او مشغول پر کردن ليوان آب شد .اما کمال بالفاصله منصرف شده و گفت «دور
بابا( ،پدر دست نگاهدار) من ترجيح می دهم با دست هايم آب بخورم» .اکنون اين راننده با
اسم مستعار «دور بابا» در فولکورهای محلی آناتولی شخصيت مشهوری به حساب می آيد.
در آن سوی آخرين کوه ،کمال عاقبت هوای خشک فالت را استثمام کرد .اکنون
دريا و کوه های محافظ آن در پشت سر او واقع بودند و پيش رويش دشتی گسترده قرار
داشت که اين و آنجا افق آن را تنها تپه هائی کوتاه قامت می شکستند .اين ميدان جنگ او
بود .بر فراز سقف جهانی که قرن ها پيش مهاجران ترک استپ های آسيای مرکزی بر آن پا
نهاده بودند اکنون سرنوشت جديدی برايشان رقم زده می شد .او پس از رد شدن از کنار
رودخانهء پهناور ديگری که «کيزل ايرماک» ،يا رود سرخ ،خوانده می شد به حومهء شهر
سيواس رسيد.
فرماندار شتابزده به استقبال او شتافته بود تا ورودش به شهر را به تاخير بياندازد .اما
کمال مؤدبانه او را به جای رئوف در اتومبيل روبازش در کنار خود نشاند تا همه ببينند که آنها
به اتفاق وارد شهر می شوند .اکنون خبر ورود کمال در همه جا پيچيده بود و از موکب آن ها
در دروازهء شهر بوسيلهء يک گردان از سربازان مسلح و جمعيت مشتاقی که در دو سوی راه
صف بسته بودند استقبال شد .اين استقبال به شکلی موثر هر گونه کوشش برای دستگيری
کمال را خنثی کرده و موجب شد تا رشيد نيز وفاداری مشروط خود را اعالم دارد.
اين جا بود که ورق برگشت و کمال دستور دستگيری علی غالب را صادر کرد .کمال
او را به حضور پذيرفت و طی خطابه ای بلند اصول مقاومت را متذکر شده و او را خائن به
کشور اعالم داشت .آنشب علی غالب خواستار ديدار مجدد کمال شد و در اين ديدار اعالم
داشت که قصد بدی نداشته است .بعدها کمال تعريف کرده است که او «همه حيله ای را به
کار برد تا مرا قانع کند که نبايد از روی ظاهر قضاوت کنم .چرا که ظواهر هميشه فريبننده
اند» .علی غالب مدعی بود که او به اين دليل در سيواس مانده است که به ديدار کمال نائل
شده و خود را تسليم او کند .کمال با لحنی خشک گفته است« :بايد بگويم که او موفق شد تا
صبح مرا مشغول نگاهدارد».
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صبحگاه ،کمال ،سوار بر اتومبيل کهنه خود ،سفر دراز و خسته کنندهء يک هفته ای
خويش به سوی ارض روم را بر جاده ای که سراسر فالت را می پيمود آغاز کرد ـ در حاليکه
قافله اش هرچند گاه يکبار برای کسب اطالع و صدور دستورات ،اينجا و آنجا ناچار به توقف
بود.
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فصل بيست و يکم  -کنگرهء ارض روم
ارض روم که پايتخت ترکيه شرقی محسوب می شد ،شهری بود ناهموار و
خاکستری رنگ در فالت آناتولی ـ قرار گرفته در پای سدی از کوهستان هايی که آن را از
مرزهای ايران و قفقاز جدا می سازند .اين شهر صاحب ارگی قديمی بود که ترکان سلجوقی
آن را به هنگام ورود خود به آناتولی ساخته بودند و در کنار آن دارای ساختمان هايی نيز بود
که ملغ مه ای از استحکامات نظامی و اداری و شهری را بوجود آورده بودند .اين شهر را ،که
همواره دارای جنبه ای نظامی بود ،در قرون اخير به عنوان پايگاهی برای دفاع در مقابل
حمالت روس ها به کار برده بود.
در اين جا «کاظم کارابکر» ،که نفر پنجم در بين بنيانگزاران انقالب محسوب می
شد ،از بازماندهء لشکريان قفقازيهء دوران حکومت «انور» نيرويی بوجود آورده بود که از
بازمانده های ارتش عثمانی در ديگر نقاط کشور قوی تر بود .کاظم ،بذينسان ،در اين منطقهء
شرقی نوعی شيخوخيت داشت و با خيرخواهی تمام بر منطقه حکومت کرده و روحيهء
استقالل خواهانهء مردم آن را تقويت می کرد؛ روحيه ای که پس از آغاز تهديد از جانب
ارمنستان برای منظم کردن آن منطقه شعله ور شده بود .ارض روم منطقه ای بود کم
جمعيت و ويران شده به دست عوامل گوناگونی که جنگ مهم ترين آن ها بود و از روند
پيشرفت ها و عقب نشينی های روس ها و اخراج دائم ترک ها از ارمنستان و اخراج ارامنه به
دست ترک ها صدمات فراوان ديده بود .سياست ارضی نيز به ويران شدن کشاورزی آن
انجاميده و تعداد احشام منطقه را به شدت تقليل داده بود .در واقع ،جمعيت منطقه اکنون ده
در صد از جمعيت اصلی آن محسوب می شد .در بين اين مردم بيماری بيداد می کرد ،غذا
ناياب بود ،و کمتر چيزی جز تخم مرغ و نان سياه به دست می آمد .وضع چنان بود که ،به
علت نبودن ليوان و استکان ،مردم چای خود را در بطری های از کمر بريده می خوردند.
کاظم کارابکر ،بر اساس غرايز پدرانه و نوع دوستانهء خود ،حدود هزار پسر يتيم بين
چهار تا چهارده سال را به عنوان فرزندی پذيرفته ،لباس های شبه نظامی بر تن آن ها کرده
و به افسرانش دستور داده بود که به آن ها آموزش نظامی دهند .همچنين ،برای تعميم
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تعليمات ابتدايی و برخی مهارت های مفيد تجاری ،دست به تأسيس مدارسی زده بود ،و از
آنجا که سرگرمی خود او موسيقی بود و دوست داشت که اوقات فراغت خويش را به نواختن
ويلون بگذراند به آن ها تعليم موسيقی نيز می داد .همچنين از آموزش هنرهای دستی نيز
غافل نبود .اين بچه ها او را به عنوان «پاشا بابا» می خواندند و آنچنان به او اعتماد داشته و
احتر ام می گذاشتند که او برای کنترل آن ها و ترغيب شان برای تبديل شدن به افرادی آزاد
نيازی به استفاده از تنبيه نداشت.
«کلنل ای .رالين سون» ،که در يک مأموريت رسمی برای تحقيق در مورد امکانات
ايجاد يک ارمنستان مستقل و نيز اجرای قانون خلع سالح به ارض روم آمده بود ،چنان تحت
تأثير اين فعاليت های آموزشی قرار گرفت که در اين مورد نوشت« :اگر اين برنامه در سراسر
کشور اجرا شود ترکان آينده ،با وديعهء طبيعی شجاعت و تحملی که به آنها ارزانی شده،
تبديل به قدرتی مهم در مشرق زمين خواهند شد ،و حتی شايد بشود گفت که در مغرب زمين
نيز قدرتی محسوب خواهند گرديد که الزم خواهد بود با آنها رفتاری کامالً متفاوت از آنچه
هائی شود که قدرت های اروپايی در کنفرانس های پس از جنگ خود با ترک ها داشته اند».
او شعور و وجدان پاشا و نيز اين نکته را کع او در همه ی شقوق حرفهء خود استادی مسلم
بود سخت تحسين می کرد .نوشته است که کاظم «نمونهء واقعی يک افسر درجهء يک ترک
محسوب می شود که من سعادت ديدارش را داشته ام».
کلنل رالين سون ،با همکاری موثر کاظم و با هدف به پايان رساندن خلع سالح و
تقليل ميزان اسلحه تا حدی که قرارداد ترک مخاصمه اجازه می داد ،با دقت تمام به صوزت
برداری از اسلحه ها ،انبارهای نظامی ،توپخانه ،استحکامات ،پرونده های حقوق و دستمزدها
پرداخت .وظيفهء اصلی او ضبط اسلحه ها و فرستادن آنها از طريق راه آهن به ماورای قفقاز ـ
جايی که واحدهای نظامی انگليسی در آن استقرار داشتند ـ بود.
اما روند کار به کندی پيش می رفت و رالين سون علت آن را در «تعداد سوء ظن
برانگيز حوادث راه آهن» می ديد .واقعيت آن بود که اين حوادث را مردان کاظم که در
متوقف کردن قطارها و تخليه بار آنها و انتقال شان به واگن های اصلی مهارت داشتند انجام
می دادند .هنگامی که راه آهن برای چند ماهی از کار افتاد رالين سون مجبور شد تا از
کاروان های شتری استفاده کند که از طريق راه های کوهستانی به بندر ترابوزان می رفتند.
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يکی از روزها مأمورين او مجموعهء توپخانه ای را که حاوی چهل توپ مدرن و مهمات
مربوط به آنها بود يافتند و ترک ها مدعی شدند که اين اقالم سهواً از قلم افتاده اند .از اين
گونه اسلحه های پنهان شده که هرگز به دست مردان رالين سون نيفتادند و شامل مجموعهء
مهمات متعددی می شدند که روس های سفيد درست قبل از انقالب آن ها را در زمين
مدفون کرده بودند ،بسيار بود.
کلنل رالين سون به زودی دريافت که کاظم هيچ قصدی برای تسليم اسلحه های
خود به او ندارد .کاظم همهء پرسش های او را مودبانه اما به صورتی مبهم و گريزنده پاسخ
می گفت و ،بدين ترتيب ،بين دو سرباز فاصله ای ،هر چند دوستانه ،بوجود آمد .يک بار رالين
سون با لحنی تهديد آميز از کاظ پرسيد« :هيچ می دانی که انگليس ها چند نفر آدم بی کله
دارند؟» و کاظم جواب داد که« :يک ترک از هيچ چيز نمی ترسد» (اين جمله نام يک قطعهء
موسيقی نظامی شد که کاظم شعر و موسيقی آن را نوشته بود؛ قطعه ای که بعداً تبديل به
سرود «جنگ استقالل» شد) .کاظم ،در ادامهء پاسخ خود توضيح داد که« :هر ترکی يک آدم
بی کله است و چگونه ممکن است که ميليون ها آدم بی کله را تحت فرمان گرفت؟» و
رالين سون به ناگزير گفت« :چه قهوهء خوبی .می شود يک فنجان ديگر به من بدهيد؟»
کاظم که عالوه بر موسيقی در زمينه تئاتر هم استعداد داشت ،پس از شنيدن خبر
اشغال اسميرنا ،بالفاصله نمايشنامه ای بصورت يک تراژدی ميهنی نوشت و قرار شد که آن
را با شرکت افسران و معلمان برای عموم به نمايش بگذارند .در عين حال ،او تصميم گرفت
که کنفرانسی با شرکت گروه های مختلف «دفاع از حقوق» در ارض روم برگزار کند که
هدف آن مخالفت با تهديد اشغال منطقه بوسيلهء نيروهای متحده بود.
کاظم در تشکيل اين کنگره هدف مشخص تری هم داشت .او ،به عنوان يک افسر
سنتی ،بسيار به وظايف خود پايبند و در مقابل فرماندهان خود مطيع بود .هنگامی که رهبران
ملی گرای محلی از او پرسيده بودند که اگر به او دستور داده شود که ارض روم را تخليه کند
او چه واکنشی خواهد داشت ،کاظم پاسخ داده بود که وظيفهء او به عنوان يک افسر اجرای
دستورات است .اما اضافه کرده بود که «ارادهء ملت باالتر از دستور دولت است .اگر ارادهء
ملت ـ که از طريق نمايندگانش ابراز می شود ـ با دستور تخليه تضاد داشته باشد من از ارادهء
ملت اطاعت کرده و در مقابل حمله دشمن مقاومت خواهم کرد».
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او بر اساس همين منطق نيز بود که می انديشيد برگزاری «کنگرهء ارض روم» به
او بهانه ای قانونی اعطا می کند تا بتواند آنچه را که قصد انجامش را دارد تحقق بخشد .او
با تشريفات تمام از کمال استقبال کرد؛ تشريفاتی که هدفش مطمئن ساختن کمال از
وفاداری اين منطقه شرقی محسوب می شد ،چرا که کمال هنوز نسبت به موقعيت خود
مطمئن نبود .او در سراسر چند روز گذشته ،و همچنان که به سوی ارض روم می آمد ،مرتباً
تلگرام هايی از قصر سلطنتی و وزارت جنگ دريافت داشته بود که مؤکداً از او می خواستند تا
از سمت خود استعفا داده و به قسطنطنيه برگردد .علت آن بود که ،عليرغم بخشنامهء وزارت
داخله ،او را هنوز رسماً از کار خود معزول نکرده بودند .به او گفته شده بود که انگليس ها
نگران فعاليت های او هستند و توقع دارند که تا روشن شدن وضع و قطعی شدن قرارداد
صلح او را در منصب ديگری ببينند .او به همهء اين مطالب پاسخ منفی داده بود.
در ارض روم بمباران تلگراف ها به اوج خود رسيد و بصورت گفتگوی تلگرافی
مداومی مابين کمال و پيشکار سلطان درآمد ،و دستورات واصله رفته رفته جای خود را به
التماس دادند .پيشکار سلطان ملتمسانه نوشت که سلطان به قدری کمال را دوست دارد که
حسادت او برانگيخته شده است و اگر به قسطنطنيه برگردد زندگی و آيندهء او از هر لحاظ
تامين خواهد بود؛ و حتی اگر دوست ندارد برگردد می تواند مدتی را در آناتولی به صورت
مرخصی بگذراند و اين هر دو صورت مورد موافقت سلطان است .کمال با ادب ،و در عين
تاکيد بر وفاداری و ارادت خود بر اعليحضرت ،پاسخ داده بود که حاضر به ترک پست خود
نيست.
ديگر روشن بود که اخراج او به صورت امری اجتناب ناپذير درآمده است .رئوف و
کاظم هر دو اعتقاد داشتند که کمال بايد پيشدستی کرده و داوطلبانه استعفا دهد ـ نه تنها از
پست فرماندهی بلکه از ارتش .آنها اعتقاد داشتند که چنين عملی تأثير مثبتی بر افکار عمومی
خواهد داشت .رفعت هم ،که در سيواس بود ،همين نظر را تاييد کرده و افزوده بود که
استعفای کمال از ارتش احضار او به پايتخت را بی معنا خواهد کرد .کاظم به کمال اطمينان
می داد که شخصاً به او در هيئت يک فرد معمولی بيش از يک بازرس کل ارتش احترام
خواهد نهاد.
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اما کمال در اين کار مردد بود ،چرا که تشخيص می داد برای انجام نقشه هايش
داشتن يک مقام رسمی اهميت دارد .او يک بار گفته بود« :احمقانه است که فکر کنيم مردم
رهبران خود را به خاطر افکار و عقايد آن ها دوست دارند .آن ها از اينکه رهبران خود را در
لباس های با شکوه قدرت و مزين به مدال و نشان رسمی ببينند کيف می کنند» .در واقع ،از
همان روزگار کودکی که در مدرسهء نظام سالونيکا اسم نويسی کرده بود ،شغل نظامی بيش
از هر چيز ديگری برايش اهميت داشت .اين موقعيت به او احساس امنيت و هدف می داد؛
چيزی که به خاطر پسزمينه خانوادگی پيش از نظامی شدن خود فاقد آن بود .او اکنون ،با از
دست دادن اين موقعيت ،خود را عصبی ،اندوهناک و ناآرام می يافت و به نظر می رسيد که
اعتماد به خويشتن اش به ناگهان متزلزل شده است.
اما عاقبت او نيز با دوستان خود در اين مورد متفق القول شد که گريزی از استعفا
نيست .او طی تلگرامی که برای وزارت جنگ و سلطان فرستاده شد از پست و موقعيت خود
در ارتش استعفا داد .هنوز اين تلگرام به دست دريافت کنندگانش نرسيده بود که تلگرام
قسطنطنيه مبنی بر اخراج او از ارتش به ارض روم رسيد .کمال طی اعالم استعفای خود به
مردم ارض روم اعالم داشت که از اين پس او به عنوان يک فرد عادی «برای وصول به
اهداف مقدس ملی» خواهد جنگيد .رئوف نيز اعالم داشت که «تا هنگامی که امنيت سلطنت
و خالفت برای هميشه تامين شود» در کنار کمال خواهد ماند.
روز بعد ،پس از آن که تلگراف های رسمی را مطالعه کردند و کمال دستور قهوه
داد ،رييس ستادش ـ سرگرد کاظم دريک ـ از جای برخاست و با صدائی آرام خطاب به او
گفت« :پاشا ،شما از ارتش استعفا داده ايد و ،در نتيجه ،من ديگر نمی توانم برای شما خدمت
کنم .و با اجازه شما از کاظم کارابکير پاشا خواهم خواست تا يک وظيفه نظامی ديگر را به
من محول کند .بفرماييد که من اين اسناد را تحويل چه کسی بدهم؟»
رنگ از چهره کمال پريد .او چنان از سخنان سرگرد جا خورده بود که تنها توانست
بگويد« :که اين طور آقا! که اين طور .برويد اين اسناد را به هوسرو بيگ تحويل دهيد» ،و به
افسر مزبور اجازه رفتن داد.

259

کاظم دريک با نوعی رفتار قهرمانانه با قدم های بلند اتاق را ترک کرد و کمال با
ناراحتی در صندلی خود فرو رفت .سپس به رئوف گفت« :می بينی رئوف؟ درست نمی گفتم؟
می بينی که داشتن يک شغل رسمی و درجه چقدر اهميت دارد؟ رفتار اين آدم که تا به حال
با صميميت تمام برای من کار کرده نشان می دهد که نظر من درست بوده است ...من اين
آدم را مدت هاست ک ه به خوبی می شناسم و هرگز او را اين گونه آشفته نديده بودم».
رئوف کوشيد او را مطمئن کند .و توضيح دهد که استعفای او از ارتش به معنای
محو احترام و نفوذ او نيست .او گفت« :چه بهتر که ما بتوانيم قبل از شروع مبارزه عناصر
ضعيف را از بين خود برانيم».
کمال پاسخ داد« :ممکن است حس تو درست باشد ،اما در عمل اشتباه می کنی.
بگذار اميدوار باشيم که اين اولين نمونه از سلسله ای از اين گونه واکنش ها نباشد» .و سپس
با لحن نوميدانه ای که رئوف قبال از او نديده بود اضافه کرد که «من و تو فقط يک کار می
توانيم بکنيم ؛ و آن اين که پيش از آن که دفن مان کنند خود را به يک منطقهء محفوظ
برسانيم.».
رئوف با اين حرف موافق نبود و اعتقاد داشت که اتفاقاً اين استعفا احترام کمال را
بيشتر خواهد کرد همانطور که ،مثالً ،کاظم کارابکر به صراحت اعالم می داشت که کمال
تنها کسی است که می تواند رهبری آنها را بر عهده بگيرد .او از زمانی که کمال استعفا داده
بود با احترام و عالقهء بيشتری نسبت به کمال رفتار می کرد.
اما کمال که در اعماق نوميدی فرو رفته بود گفت« :اميدوارم چنين باشد» .و سپس
خشمگينانه گفت« :لعنت خدا بر اين سند صلح آمريکايی ها ،يا هر چه که اسمش هست ،باد.
اميدوارم هر چه زودتر ديگران هم آن را قبول کنند و مملکت از دست اين هرج و مرج
خالض شود».
در اين جا آجودان او وارد اتاق شده و اعالم داشت که «کاظم کارابکر پاشا» می
خواهد کمال را ببيند .در چشم کمال حالت گمشدگی خاصی ديده می شد .او می دانست که
وزارت جنگ پست او را به کاظم پيشنهاد کرده است و از اين هراس داشت که کاظم اين
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پيشنهاد را بپذيرد .به تلخی لبخندی زد و به رئوف گفت« :می بينی که من درست می
گفتم؟» و به آجودان گفت پاشا را به داخل اتاق راهنمايی کند.
کاظم به حالت افسری که با مافوق خود روبرو می شود وارد اتاق شد ،نسبت به
کمال احترامات رسمی به جای آورد ،و در حالی که خبردار ايستاده و سالم نظامی داده بود
گفت « :من حامل احترامات افسران و سربازان خود هستم .شما همچنان فرمانده پر افتخار ما
هستيد ،همانگونه که در گذشته بوديد .کالسکهء رسمی و اسکورت سواران شما در بيرون
آماده اند .و ما همگی منتظر صدور دستورات شما هستيم».
کمال اندکی جا خورد و سپس طغيان عواطف بر او غلبه کرد .چشم های خود را
انگار که بخواهد از خوابی بيدار شود ماليد و سپس به سوی کاظم رفت و او را در آغوش
گرفت و هر دو گونه اش را بوسيد و چندين بار از او تشکر کرد .رئوف دوست خود را ،پس از
نبرد «آنافارتا» و آن لحظه که گفته بود« :خدارا شکر ،ما استانبول را نجات داديم» ،چنين
احساساتی نديده بود .به اين ترتيب موقعيت کمال تضمين شده و اعتماد به نفس به او
بازگشته بود .اکنون لشگر شرق کامالً در اختيار او بود و او با نيرويی مضاعف به ارسال تلگرام
هايی به سراسر کشور پرداخت که البته ،به خاطر رعايت تشريفات ،آنها را کاظم کارابکر امضا
می کرد.
يک روز بعد او حتی قادر شد با افسر ديگری به شوخی بپردازد .افسر مزبور که می
ديد کمال لبا س نظامی بر تن ندارد در اجرای فرمان او اندکی تأمل و تعلل کرد ،اما کمال با
قدرت تمام گفت« :اين آن لباس و يال و کوپال و درجات نبود که به تو دستور می داد .اين
مصطفی کمال بود که به تو دستور می داد .و او هنوز اين جا روبروی تو ايستاده است .پس
دستوراتم را بنويس و بالفاصله برای اجرای آن اقدام کن» .و افسر چنين کرد .بعدها کمال در
بازگويی اين داستان گفته است« :در آن لحظه با خودم فکر می کردم که اگر او زنگی را به
صدا در آورد و به دو سرباز دستور دهد که مرا دستگير کنند من چه بايد بکنم».
بالفاصله پس از اين که خبر استعفای کمال به همه جا رسيد ،او به عنوان رئيس
کميتهء اجرايی شعبهء ارض روم «اتحاديهء دفاع از حقوق» و رئوف به عنوان معاونش
برگزيده شدند .اما هنوز در مورد شرکت او در کنگرهء قريب الوقوع ارض روم مشکالتی وجود
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داشت .شرکت کنندگان در کنگره عبارت بودند از بازرگانان ،کشاورزان ،وکال ،روزنامه نويس
ها ،روحانيون ،شيوخ کرد و رؤسای قبايل «الز» که از سراسر اياالت شرقی می آمدند .اين
عده کنگره مزبور را امری محلی می دانستند که به منظور تقويت دستگاه مديريت اداری و
نظامی ،ايجاد پنهانگاه های الزم برای اسلحه ،و در صورت لو رفتن شان پس گرفتن آن ها از
افسران انگليسی ،و نيز گفتگو دربارهء چگونگی دفاع از خانه ها و امالک شان در مقابل
تهديدهای ارمنستان تشکيل می شد و اگرچه مطلع بودند که اين ژنرال آمده از غرب کشور
نيز مخالفت خود با ايجاد يک دولت مستقل ارمنستان را آشکارا اعالم داشته است اما ،بهر
حال ،او را يکی از خود نمی دانستند .آن ها تنها آوازهء او را شنيده بودند و همين بی رغبتی
آن ها را برمی انگيخت.
برخی از اين افراد اعضای حزب وحدت و ترقی سابق بودند و ،در نتيجه ،او را دشمن
خود می دانستند .عده ای ديگر در او وجود تمايالت استبدادی را رد می زدند و به خصوص
به اين نکته توجه می کردند که او اگرچه از ارتش اخراج شده اما هنوز لباس نظامی خود را بر
تن کرده و مدال آجودانی سلطان را به سينه دارد .آنها می گفتند که اين رفتار مناسبی نيست.
عده ای ديگر نيز فکر می کردند که او خود قصد سلطان شدن دارد .همچنين داستان های
مربوط به مشروبخوارگی او دهان به دهان می گشت.
با اين همه ،عاقبت احترام و تأثير کاظم کفهء ترازو را به نفع کمال برگرداند .کاظم
موفق شد که افراد مردد را قانع کند که کمال ،در راه آرمان های ملی ،با قربانی کردن هر
آنچه که داشته مستوجب اعتماد آن ها است و آن ها بايد از او حمايت کنند .او حتی اصرار
کرد که نه تنها کمال بايد اجازهء شرکت در کنگره را داشته باشد بلکه بايد به رياست کنکره
برگزيده شود.
بدين ترتيب دو تن از نمايندگان صندلی های خود را به کمال و رئوف دادند .کنگره
با دو هفته تاخير در يازدهمين سالگرد تصويب قانون اساسی  ۴۹۹۸به صورت يک پيک نيک
بزرگ به ميزبانی کاظم افتتاح شد .در اين مراسم افسران و فرزند خواندگان يتيم او نمايش
های تئاتری تکان دهنده ای اجرا کردند .همزمان با افتتاح کنگره ،داماد فريد بخشنامه ای به
سراسر کشور فرستاده و اين گونه گردهمآيی ها را ممنوع ساخته و اعالم داشت که نمی توان
به عنوان برقراری جلسات پارلمانی دست به اين گونه حرکات زد.
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کنگره در ساختمان مدرسهء ارامنه تشکيل شد و دو هفته به طول کشيد .در
نخستين جلسه ،و عليرغم مخالفت چند تن از نمايندگان ،مصطفی کمال به عنوان رييس
انتخاب شد .بدينسان ،او بار ديگر صاحب منصبی رسمی می شد که اين بار غير نظامی بود.
او اين موقعيت را با پوشيدن يک کت فراک که از فرماندار ارض روم قرض گرفته بود متجلی
ساخت .سال ها بعد وقتی از او پرسيدند اگر نمايندگان او را انتخاب نمی کردند چه می کرد،
او بدون ترديد و با غرور گفت« :کنگره ديگری را تشکيل می دادم».
کمال که در «هوزا» و «آماسيا» يک مقاومت نظامی را سامان داده بود اکنون در
ارض روم مقاومتی سياسی را به راه می انداخت .او در سخنرانی افتتاحيهء کنگره دو اصل را
مطرح کرد که تبديل به بنيادهای برنامهء انقالب شدند .نخستين اصل «حقوق ملت» نام
داشت و ديگری عبارت بود از «ارادهء مردم» .او گفت که ارادهء مردم از طريق ايجاد دولتی
بر بنياد حقوق ملت متحقق می شود .او همچنين به «خطراتی تاريک و دلشکن» اشاره کرد
که آنها را در محاصره خود گرفته اند .و به تشريح روحيهء سرسختی پرداخت که «جنبش
ملی را جان می بخشد و همچون صاعقه حتی در دوردست ترين بخش های کشور نفوذ می
کند» .او به ارادهء ملت ترک برای اينکه خود خداوند سرنوشتی باشد که تنها از آناتولی شکل
می گيرد نيز اشاره کرده و تأکيد نمود که سرچشمهء آن سرنوشت ارادهء مردم است.
بدينسان ،آنچه کمال پيشنهاد می کرد صرفاً يک جنبش نظامی نبود که ،همچون
مورد «ترک های جوان» تنها به وسيلهء رهبری چند تن از باال هدايت شود .بلکه او به
جنبشی چشم داشت که رهبری آن در دست بسياران باشد؛ از آن دست که نه ترکيه و نه
هيچ کشور شرقی ديگری نظير آن را در تاريخ خود تجربه کرده باشد؛ جنبشی که به صورت
خودجوش از قلب ملت برمی خاست .ترکان می بايد دارای رژيمی باشند که بوسيلهء همه
شان برگزيده و حمايت می شد و قدرت و حاکميت خود را از آرزوها و تصميمات اکثريت
مردم اخذ می کرد .مردمان ديگر تنها به صورت افراد پراکنده زندگی نمی کردند بلکه اکنون
هر کس برای منافع همه اقدام می کرد.
در پی کنگره ارض روم نکات مندرج در پيام مصطفی کمال بصورتی بی وقفه در
سراسر آناتولی تکرار شد ـ اين پيام مردی بود که در سرزمين های فروبستهء بخش غربی
امپراتوری عثمانی بزرگ شده و تا حدود زيادی اصول دموکراسی غربی را مطالعه کرده بود و
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حس می کرد که تنها اين آرمان ها می توانند در بلندمدت شالوده ای را فراهم سازند که
کشورش بر فراز آن ساخته شده و در جهان مدرن جائی برای خود بيابد.
کمال به يکی از دوستان مورد اعتمادش که در جريان کنگره به طور خصوصی از او
پرسيده بود« :آيا تو به دنبال جمهوری هستی؟» پاسخ داده بود« :مگر در اين مورد ترديدی
هم هست؟» اما ،در عين حال ،می دانست که هنوز وقت علنی شدن اين فکر فرا نرسيده
است .او در اين مرحله به شدت مراقب بود که جنبش اهدافی بر ضد سلطنت و خالفت
نداشته و هدف اصلی آن متحد کردن مردمان در برابر تهديد بيگانگان باشد و حقوق مردم را
تامين کند .او همچنين به شدت مراقب بود که جنبش آنها دقيقاً بر اساس قانونی عمل کند و
در هر منطقه فعاليت های آن در دولت های محلی به ثبت برسد و با قوانين عثمانی مطابق
باشد.
در اين چهارچوب بود حاصل اصلی کنگره بصورت اعالميه ای درآمد که بعدها با
عنوان سند «ميثاق ملی» شناخته شد .اين ميثاق به طور ضمنی اصول مربوط به «حق تعيين
سرنوشت» را ،که کنفرانس صلح نيز به آن اشاره کرده بود ،مورد تأکيد قرار می داد ،بر حفظ
مرزهای کنونی ترکيه اصرار می ورزيد ،در اين راستا به همهء سرزمين هايی که اکثريت
ساکنانشان ترک زبان بودند اشاره می کرد ،.در مقابل هر کوششی برای تغيير اين مرزها
مخالفت نشان می داد ،خواستار يک دولت موقت انتخابی بود ،و اقليت های غير ترک را از
مزايای مربوط به ترک ها محروم می ساخت .کنگره اين نکته را روشن کرده بود که اگر
دولت موقتی تشکيل شود بايد تابع قوانين دولت مرکزی بوده و پس از تحقق خواست های
ميثاق ملی منحل شود.
اين ميثاق به صورت اعالميه ای در سراسر کشور پخش شده و به نمايندگان
نيروهای بيگانه نيز تسليم گرديد .کمال به کنگره توضيح داد که نمايندگان «با تصويب اين
خواست ها به همهء جهانيان ثابت کرده اند که در اين جا ملتی متحد وجود دارد» .و اضافه
کرد که تاريخ اين کنگره را «نمايشی اعجاب انگيز که کمتر بديلی داشته» خواهد خواند.
در پايان کنگره ،تلگرافی از جانب وزير جنگ به سرفرماندهی ارتش واصل شد« :از
آنجا که دولت مرکزی تصميم به دستگيری بالفاصلهء مصطفی کمال پاشا و رئوف بيک به
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اتهام سرپيچی از فرمان صادر شده از جانب دولت گرفته است ،اين دو تن بايد بازداشت و
بالفاصله به قسطنطنيه اعزام شوند .و از آنجا که دستورات اداری الزم به مقامات محلی داده
شده است ارتش موظف است که اين دستور را بدون تاخير به اجرا درآورده و مراتب اجرای
آن را گزارش کند».
کمال در اين مورد در يادداشت های خود اين گونه نوشته است« :افسر فرمانده
ارتش جواب الزم را به آن ها داد» .اين افسر کاظم کاربکر بود که در تلگراف خويش
اعتراض کرده بود که :اين «دو شهروند آگاه و با ارزش» تنها برای تحقق منافع کشور اقدام
کرده اند .او سپس ،در گزارش ديگری به دولت مرکزی در مورد کار کنگره ،بر ويژگی «ملی
بودن» آن تأکيد کرده و نوشت« :شما با نسبت دادن اين جنبش به تنها دو نفر ،همهء شرکت
کنندگان در آن را مورد اهانت قرار داده ايد» ،چرا که اين جنبش از احساسات و خواست های
مردمی برخاسته که بخشنامه های دولت تاثير بسيار بدی بر آن ها گذاشته است.
کنگره توانسته بود کاظم را آنچنان تقويت کند که بتواند آشکارا به افسران کنترل
کنندهء انگليسی و پيش بينی های قرارداد ترک مخاصمه بی اعتنايی کند ،به دستورات دولت
وقعی ننهد و جريان خلع سالح را متوقف سازد .او اکنون بر اين نکته تأکيد می کرد که خود
مردم امور خويش را در دست گرفته اند و از اين پس اجازهء خروج هيچ اسلحه ای را از کشور
نمی دهند .اندکی بعد سرگرد رالين سون از لندن دستوری دريافت داشت مبنی بر اينکه افراد
خود را از منطقه خارج کرده و وضعيت را از «ساری کاميش» و «کارس» در ارمنستان تحت
نظر داشته باشد .بدينسان ،انگليس ها تخليهء قوای خود از آناتولی را آغاز کرده و خبر دادند
که تخليهء منطقهء «باتوم» نيز در راه است.
يک نسخه از «ميثاق ملی» تصويب شده در کنگرهء ارض روم برای کلنل رالين
سون فرستاده شده بود .او قبل از افتتاح کنگره ديداری طوالنی با کمال داشت و به شدت
تحت تاثير او قرار گرفته بود .و اکنون نيز که از منطقه به لندن رفته بود ،همچون آدميرال
کالتورپ ،می کوشيد تا دولت انگليس را نسبت به امکانات آيندهء جنبش ملی گرايانه ترک
آگاه سازد .اما تنها لرد کرزن بود که به سخنان او توجه کرده و می خواست که بداند کمال
واقعا به دنبال چه نوع قرارداد صلحی است که به اين ميثاق ملی غير قابل قبول ربطی
نداشته باشد .بدين لحاظ ،او کلنل رالين سون را به ترکيه باز فرستاد تا در اين موارد با کمال
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مذاکره کند ،اما رالين سون هنگامی به ارض روم رسيد که زمستان آغاز شده و کمال به
طرف غرب حرکت کرده بود و حوادث بعدی نيز انجام يک چنين مالقاتی را بين آنها ناممکن
ساخت.
همزمان با اين وقايع ،ماموريت داماد فريد در کنفرانس صلح با شکست روبرو شد .او
به نمايندگی از جانب کشورش تقاضانامهء باالبلندی را مطرح کرده بود که اگرچه با
عذرخواهی و توجيه همراه بود ،اما حاوی خواست های غيرقابل اجرائی بشمار می رفت .او
پذيرفته بود که عثمانی در طول جنگ دست به جناياتی زده است که «موجب وحشت و
نفرت وجدان بشريت می شود ».اما « عادالنه تر آن است که ملت عثمانی را نه بر اساس يک
دوران خاص که همهء بدی های آن را به نمايش گذاشته بلکه در پرتو تاريخ بلند آن قضاوت
کنند».
او توضيح داده بود که همهء اين جنايات کار کميتهء وحدت و ترقی بوده است که
رهبران آن اکنون محاکمه و محکوم شده اند .و حال جهان متمدن بايد با چشم ديگری به
عثمانی بنگرد و آن را کشوری بداند که از آن پس خود را وقف «گسترش فرهنگی
روشنفکرانه و اقتصادی» خواهد نمود .فريد داماد در پی اين نکات خواستار حفظ يکپارچگی
امپراتوری عثمانی به صورت وضع قبل از جنگ شده بود .او همچنين خاطر نشان کرده بود
که ،در طول چهل سال گذشته ،اين امپراتوری به حداقل ممکن حدود خود رسيده است .او،
در اثبات اين ادعا که بسيار فراتر از اصول ويلسون در قرارداد ترک مخاصمه می رفت ،اشاره
ای نيز به موضوع پان اسالميسم کرده و مدعی شده بود که امپراتوری عثمانی متشکل از
يک جهان به هم وابسته است که تجزيهء آن «اثرات مخربی بر صلح و آرامش مشرق زمين
خواهد داشت».
شورای صلح چندان تحت تاثير پوزش نامه وزير اعظم قرار نگرفت و ،پس از چند
روز ،پاسخ تندی به آن داد که تنهادر بند مربوط به «جنايات ارتکابی دولت ترکيه» موافقت
داشت .نيز می گفت که عثمانی نمی تواند صرفاً به اين خاطر که «رشته کارهايش در يک
مرحله حساس تاريخی به دست مردانی افتاده است که کالً فاقد اصل ترحم بشری بوده اند»
از نتايج کار خود بگريزد .و حتی اگر صفات مردم ترک همان گونه متعالی باشد که در آن
نامه آمده شورا « نمی تواند بپذيرد که اين صفات می توانند موجب آن شوند که ترک ها بر
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نژادهای غيرخودی حکومت کنند» .در مورد توجه به فرهنگ اقتصادی و روشنفکرانه نيز
گفته شده بود که «بی شک چنين تغييری تکاندهنده و موثر است و هيچ چيز نمی تواند بهتر
از اين باشد» .آنگاه هيئت نمايندگی ترک را مرخص کرده بودند .آقای بالفور نخست وزير
انگليس توضيح می داد که اين مسايل به اموری بيش از آنچه که به عثمانی ربط پيدا کند
مربوط می شود و حل بالفاصلهء آنها را غيرممکن می کند .همچنين گفته شده بود که
مذاکرات تا زمانی که اياالت متحده آمريکا موضع خود را در مورد فرمول بندی قرارداد صلح
روشن کند بايد به حال تعليق در بيايد .چند روز بعد پرزيدنت ويلسون دچار سکتهء فلج کننده
ای شد و ،در نتيجه ،تصميم گيری نهايی برای ماه های طوالنی به تعويق افتاد.
به اين ترتيب فريد داماد دست خالی به قسطنطنيه بازگشت .عبدالمجيد ،برادر زاده و
وليعهد سلطان ،با اغتنام فرصت از اين لحظه ،دست به نوشتن يادداشتی رسمی در مورد
وضعيت ملت و کشور زد ـ نامه ای که خود کمال نيز ممکن نبود بتواند بهتر از آن بنويسد.
عبدالمجيد در اين نامه اظهار داشته بود که دولت موجب تجزيه کشور شده است و سلطنت
بايد فراتر از احزاب سياسی ايستاده و تعادلی خنثی را پيشه کند .او خواستار انتخابات بالفاصله
و تشکيل دولتی با شرکت همهء احزاب و از جمله مليون شده بود .اما نه سلطان و نه وزير
اعظم اعتنايی به اين پيشنهادات راه گشايانه نکردند.
اما کمال از فرصت تحقيری که در پاريس نسبت به داماد فريد شده بود استفاده
کرده و تلگراف تسليتی برای او فرستاد که ،در عين حال ،پر از تهديد بود .او نوشت که از
نقطه نظر غرور ملی جای تاسف است که:
«مجبور شويم اعتراف کنيم که کابينه های مختلفی که در نه ماه گذشته يکی پس
از ديگری بر سر کار آمده اند روز به روز ضعف بيشتری از خود نشان داده اند .و اکنون
متاسفانه شاهد ناتوانی کامل دولت هستيم ...در پاسخ به بحرانی جدی که ملت ما را در
مبارزه خود برای بقا و استقالل در گير کرده است دولت ترجيح می دهد که موضعی بی
طرف بگيرد .اين عملی اسفناک است که مردم کشور را به سوی دست زدن به عملياتی عليه
دولت می راند .اجازه دهيد که من در کمال صداقت بر اين نکته پافشاری کنم که ملت ما
توانايی آن را دارد که ارادهء خود را به هر صورت اعمال کند و هيچ نيرويی نمی تواند آن را
به عقب براند ...اگر دولت دست از مقاومت در مقابل جنبش ملی که کامالً حقانيت دارد بردارد
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و بکوشد که بر حمايت ملت تکيه کند ضروری خواهد بود که هر چه زودتر تضمين پارلمانی
را تشکيل دهد که خواستار رفاه مردم و مجری اراده آنان باشد».
کمال ،با چنين احواالت روحی ،در پايان ماه آگوست عازم «سيواس» شد ،در حالی
که اطمينان حاصل کرده بود که نمايندگان نقاط مختلف کشور نيز به سوی اين شهر حرکت
کرده اند .بدينسان مرحلهء بعدی و بسيار حساس بنيان گزاری جنبش مقاومت ترک ها آغاز
می شد.
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بخش دوم ـ جنگ استقالل
فصل بيست و دوم ـ کنگرهء سيوا س
«انسان عثمانی هنوز زنده بود ـ اگرچه سرشار از نابخردی ،لکه دار از جنايت،
پوسيده از بی نظمی ،شکست خورده در جنگ ،خسته از نبردهای بلند فاجعه انگيز ،و
امپراتوری اش در اطرافش تکه تکه می شد ـ اما ،در همان حال ،در سينه اش دلی ضربان
داشت که زمانی جهان را به چالش کشيده بود و در بلندای قرن ها ،پيروزمندانه ،با هر از راه
رسيده ای درافتاده بود .و اکنون در دستان او تجهيزات يک ارتش مدرن قرار داشت و بر
عرشهء سفينه اش ناخدايی ايستاده بود که ،تا آنجا که دربارهء او می دانيم ،يکی از چهار يا
پنج چهره ای است که مرد توفان خوانده می شوند .قانونگزاران جهان در تاالرهای پر زرق و
برق پاريس دور هم جمع بودند؛ در قسطنطنيه ،زير سايهء توپخانهء کشتی های نيروهای
متحده ،دولتی دست نشانده و عروسکی به کار خود مشغول بود؛ اما در ميان تپه ها و دره
های عبوس موطن ترک های آناتولی ،گروهی از مردانی که دنيا را اين گونه نمی ديدند
دست خالی گرد هم آمده و در اطراف آتش اردوگاه ها و پناهگاه های تابستانی خويش به
انتظار نشسته بودند».
اين مطالب نوشتهء وينستون چرچيل است دربارهء مصطفی کمال در کتاب «بحران
جهانی و عواقب آن».
در عين حال ،دانک وارت روستو ،در مقاله ای با عنوان «ارتش و بنيانگزاری
جمهوری ترکيه» که در مجلهء «سياست خارجی در جهان ديپلماسی» منتشر شده ،نوشته
است که در آن لحظات عمليات مصطفی کمال در آستانهء «سحرگاهانی مابين ديپلماسی،
خيزش توده گير برنامه ريزی شده ،جنگ های چريکی ،و جنگ آشکار» قرار داشت.
کمال اما هنوز دربارهء وفاداری همهء همراهان اش به اطمينان نرسيده بود و نيز به
کارائی ارتش مدرن عثمانی و تجهيزاتش به ديده ترديد می نگريست .در دوران اقامت در
ارض روم ،دوست بدبينی از او پرسيده بود که « در مفايسه با ارتش های منظم قوای متحده،
فايدهء يک نيروی رزمی ملی که بسياری از اعضای آن داوطلب هستند چيست؟» و کمال
269

جواب داده بود که« :نيروهای نظامی ملی گرای ما حکم هفت تيری را دارند که يک آدم
صادق زير بالش خود می گذارد تا وقتی که همهء اميدهای او به حفظ غرورش به پايان رسد
حداقل بتواند با آن هفت تير خودکشی کند».
او در ارض روم ،جدا از وظايف سياسی خود ،ناگزير بود به حل مسايل
مربوط به کنگره و سامان دادن به نيروهای ملی گرا نيز بپردازد .نخست الزم بود که
فرماندهان گوناگون وفادار به خود را در کنار مقامات غيرنظامی بنشاند .در مرحلهء دوم ناگزير
بود آنانی را که به نظر می رسيد کمتر به آرمان جنبش وفادارند شناخته و از صفوف ياران
خود کنار بگذارد .او در اين کار از کمک برخی از دوستانش در وزارت جنگ برخوردار بود.
بخصوص جواد پاشا ،که هنوز رييس ستاد عمومی محسوب می شد ،در اين باره نقش مهمی
اجرا کرد.
همچنين ،اگرچه در همان ارض روم ،کار جذب فرماندهانی در آناتولی که به
سلطان گرايش داشتند ،به علت کوشش دشمنانش ،به کندی پيش می رفت اما او اکنون از
حمايت متحد و بی قيد و شرط دو شاخه از ارتش اطمينان حاصل کرده بود .يکی لشکری که
در شرق تحت فرماندهی کاظم کارابکر قرار داشت و ديگری لشکری که در غرب ،در آنگورا،
ع لی فؤاد فرماندهی اش را بر عهده داشت .فؤاد با سربازگيری مداوم توانسته بود هستهء
اصلی يک نيروی دفاعی نامنظم اما با کفايت را بوجود آورد .او ،در عين حال ،در سر راه
بازگشت خود از آماسيا تلگرافخانه های آناتولی مرکزی را تصرف کرده و کنترل ماشين اداری
و غيرنظامی منطقه را در دست گرفته بود.
در نقاط ديگر اما موقعيت ملی گرايان اين گونه مستحکم نبود .در پی کنفرانس
ارض روم فشاری دايم بر فرماندهان وارد می شد تا پست های خود را رها کرده و به
قسطنطنيه برگردند .برخی به اين فشار تن می دادند .مثالً ،مرسينلی جمال ،که فرمانده قونيه
و حامی اعالميهء کنفرانس بود ،اکنون تسليم اين فشار می شد .در نتيجه کمال بخشنامه ای
برای همهء فرماندهان نظامی فرستاد مبنی بر اين که اگر مجبور شوند پست های خود را رها
کنند ضروری است که در همان اطراف باقی مانده و به هر قيمت که شده در برابر فرمان
منحل کردن واحدهای خود مقاومت کنند .خالصه اينکه هيچ افسری نبايد به قسطنطنيه
برگردد.
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رفعت که فرمانده لشکر سوم کمال در سامسون بود اکنون خود را در موقعيتی پر
خطر می ديد .انگليس ها خواستار برگرداندن او به قسطنطنيه بودند و با موافقت داماد فريد
يک کشتی جنگی را برای بردن او آماده کرده بودند .در آن کشتی جانشين او ،سرهنگ
صالح الدين ،منصوب از جانب وزارت جنگ ،به همراه يک سرگرد ستاد انگليسی حضور
داشت .رفعت در برابر احضاريهء آنها مقاومت سرسختانه ای را پيشه کرده و از سوار شدن به
کشتی خودداری کرد ـ به اين بهانه که سفر دريايی مزاج او را به هم می ريزد و امکان سفر
با کشتی برايش وجود ندارد .هنگامی که سرگرد انگليسی اين بهانه را کافی ندانست رفعت به
او گفت« :واقعيت اين است که می ترسم مرا به جای قسطنطنيه به جزيره مالت ببريد!» در
واقع ،بازگشت به قسطنطينه با يک کشتی انگليسی لطمهء بزرگی به حيثيت او محسوب می
شد .او عاقبت قبول کرد تا ،پس از چند روز ،به صورتی که خود انتخاب می کند به
قسطنطنيه برگردد .به اين ترتيب او فرماندهی لشگر خود را به فرمانده جديدی سپرد که قصد
داشت بهر صورت شده بر ملی گرايان غلبه کند .رفعت آنگاه استعفای خود را به وزارت جنگ
فرستاد و آماده شد تا عازم کنگره سيواس گردد .در همان زمان ،نمايندگان قسمت های
مختلف کشور نيز راهی سيواس بودند.
هدف کنگره سيواس آن بود که شوراهای وابسته به جنبش را از سطح محلی به
سطح ملی ارتقا دهد اما ،به لحاظ تعداد شرکت کنندگان و شمار مناطقی که آنان را به کنگره
فر ستاده بودند انجام چنين هدفی چندان ممکن به نظر نمی رسيد و ،اگرچه حدود دويست نفر
برای شرکت در کنگره دعوت شده بودند ،تنها  ۸۹نفر توانستند خود را به سيواس برسانند که
در بين آنها شش هفت نفری از اعضای گروه و همراهان خود کمال بودند .عليرغم کوشش
های بسيار کسی از دشت های تراس ،يعنی جايی که در تهديد يونانی ها قرار داشت ،به
سيواس نيامده بود اما چند تنی از دره ها و کوه های پشت اسميرنا خود را به سيواس رسانده
بودند .از فالت درياچه های نمک اطراف قونيه و سرزمين های ساحلی آداليا در جنوب آن
درياچه ها ،و نيز از دشت های حاصلخيز و گرم سيليسيا در آن سوی کوه های تاروس ،و يا از
صحاری خشک و دامنه های بين النهرين و کردستان که ايتاليايی ها ،و فرانسوی ها و
انگليس ها آن ها را در تصرف خود داشتند کسی نيامده بود .حيرت انگيزتر از همه غياب
نمايندگان کوه پايه ها و سواحل دريای سياه بود؛ جايی که انگليس خود را آمادهء عقب
نشينی از آن می کردند .قسطنيطنه ،پايگاه ارتجاعی سلطان و قلعهء جنگی نيروهای متحده،
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فقط يک نماينده فرستاده بود؛ هر چند که يک دانشجوی جوان هم مدعی آن بود که به
نمايندگی از جانب مدرسهء پزشکی سلطنتی آمده است .يک نفر نيز که خود را نمايندهء
منطقهء هاکرايی ،سرزمين وحشی و کوهستانی کردها ،معرفی می کرد ،در واقع از ارض روم
به سيواس آمده بود.
بدينسان کمال مجبور بود از اندک آغاز کند .از لحاظ جمعيت به نظر می
رسيد که او کمتر از يک چهارم کشور را با خود همراه کرده است .اما از لحاظ سرزمين سهم
او بيش از اين بود .او بخش اعظم فالت آناتولی را که از ارض روم به سوی غرب در
محاصره کوه ها واقع بود با خود داشت و ،بدينسان ،آنچه را که از روز نخست خواسته بود ـ
يعنی قلب سرزمين های ترک نشين را ـ به دست آورده بود .از نظر او اين همان تخمکی بود
که درخت کشوری جديد از دل آن می روييد.
کنگره سيواس در چهارم سپتامبر  ۴۹۴۹گشايش يافت؛ در ساختمان سنتی شکل
يک دبيرستان محلی .در باغ پيشاروی مدرسه تنها يک توپ نظامی قرار داشت که سربازان
تحت نظر صالح الدين فرمانده جديد ارتش آن را اداره می کردند ،و در اطراف آن مجسمه
های زيبای ترکان سلجوقی قرن سيزدهم نظرها را بخود جلب می کردند .سيواس در واقع
قدرت گاه سلجوقيان بود و مردم منطقه در طی قرون متمادی سنن ناب ترکی و احترام به
آزادی را حفظ کرده بودند .اين شهر اکنون مرکز دامداری محسوب می شد و مردمش
دهقانان قوی هيکل آناتولی بودند.
جلسات در يک اتاق مستطيل شکل درس که تزييناتی روستانی داشت تشکيل می
شد .اهالی شهر برای کف اتاق و تزيين ديوارها تعداد زيادی فرش آورده بودند .در انتهای
اتاق ،ميز خطابه ای قرار داشت که نجاری ناهموار آن را در زير يک سجادهء نماز پنهان کرده
بودند .نمايندگان روی نيمکت های کالس نشسته و ميزهای مدرسه با سوراخ های مربوط به
جوهردان ها ،پيش رويشان قرار داشت .برای کمال ميز مخصوصی تهيه ديده و بر باالی آن
قاليچه ای آويزان کرده بودند که بر رويش نوشته بودند« :زنده باد سلطان» .اما کمال ترجيح
داد که قاليچه را از روی ديوار ب رداشته و روی مبل رنگ و رو رفتهء خود انداخته و بر روی آن
بنشيند .او ،در عين حال ،اغلب اوقات به جمع نمايندگان پيوسته و در کنار آن ها روی
نيمکمت می نشست.
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اتاق مجاور اين محوطه را به عنوان اتاق خواب او اختصاص داده بودند .در آن
اطاق يک تختخواب بزرگ فلزی ،چند چراغ ،و چند صندلی که همراهان کمال به هنگام
مالقات های خصوصی بر روی آن می نشستند قرار داشت .تخت خواب دارای يک رو تختی
ابريشمی با نقش گل ها برودری شده بود که آن را دختر جوانی به عنوان هديه ای شخصی
برای کمال آورده بود.
غذای نمايندگان عموماً برنج و لوبيا بود؛ آنها را در سراسر شهر منزل داده بودند؛ آنها
عصرها در کافه های شهر مشغول بازی دامينو می شدند و يا قدم زنان از خيابان های شهر
گذشته و خود را به پل ايستاده بر فراز رود سرخ می رساندند .در آنجا ساکنين شهر با آنها به
گفتگو پرداخته و از اخبار کنگره مطلع می شدند .مردم شهر رئوف را مردی قابل دسترس و
آماده برای گفتگو يافته بودند .کمال اما فاصلهء خود را حفظ کرده و از ساختمان خارج نمی
شد و تنها با نمايندگان و برخی از بزرگان مؤثر محلی مالقات کرده و بی وقفه به اقناع،
راهنمايی ،دلجويی ،و تشويق آن ها به اتحاد می پرداخت.
ورود او به شهر توجه عموم را جلب کرده و موجب شده بود که يکی از مالهای
مهم شهر با ديدن قيافه و هيکل زيبای او چند بار «ماشااهلل» بگويد .مردم در پشت آن چشم
های نافذ ،رهبری را می ديدند که هم ترس می آفريد و هم احترام آن ها را بر می انگيخت.
آدم های معمولی از نزديک شدن به او ترديد می کردند ،چرا که حس می کردند اين مرد می
تواند با يک نگاه کل فکر آنها را بخواند و ،با اعتقاد و احترامی که به حقيقت دارد ،همهء
ظاهرسازی ها و پرده پوشی های آنان را به کناری زند.
با توجه به اين که هنوز عمل کردن به نام خليفه مورد نياز بود ،نمايندگان به هنگام
تحليف دست خود را به روی قرآن گذاشته و اين جمالت را تکرار می کردند:
«من جز آزادی و امنيت سرزمين پدری و ملتم امر ديگری ـ از جمله منافع و
آرزوهای شخصی خود ـ را دنبال نخواهم کرد .من در راستای احيای حزب وحدت و توسعه
اقدام نخواهم نمود ،و در جهت منافع هيچ حزب سياسی عمل نخواهم کرد .من در اين مورد
به نام اهلل قسم می خورم».
در ابتدای کار کنگره ،رئوف نخستين کسی بود که با انتخاب کمال به عنوان رييس
کنگره مخالفت کرد .او که به شدت به روندهای دموکراتيک اعتقاد داشت و معتقد بود که
بايد بر خصوصيت ملی و عام جنبش تاکيد شود ،از آن بيم داشت که رياست کمال در همان
ابتدای کار نوعی ويژگی شخصی و مستبدانه به او بدهد .با اين همه کمال تنها با وجود سه
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رای مخالف به رياست کنگره انتخاب شد .آنگاه کنگره آغاز به کار کرد و کمال ،که بيش از
نمايندگان کنگره به وضعيت خطرناکی که در آن قرار داشتند واقف بود ،به سرعت به کار
پرداخت و امور را چنان هدايت کرد که کنگره بتواند در ظرف يک هفته به کار خود خاتمه
دهد.
کنگره ابتدا مصوبات کنگرهء ارض روم را ،همراه با اصالحاتی که مفاد ميثاق ملی را
تقويت می کرد ،تصويب نمود و ،در عين حال ،برای اجرای مصوبات خود دست به ايجاد يک
«کميته نمايندگان» زد .تا اين جای کار اختالفی در ميان نبود .اما هنگامی که بحث به
وضعيت آيندهء کشور رسيد اختالف ها هم بروز کرد .در ميان نمايندگان حاضر در سيواس
احتماالً معدودی بودند که بر بنياد عواطف ميهن پرستانهء خود صميمانه اعتقاد داشتند که می
توان به استقالل کامل کشور دست يافت .اما تحقق چنين امری تنها به اعتقاد و اراده ای
خاص نيازمند بود که تنها در کمال و معدودی ديگر از اطرافيانش يافت می شد .بقيهء
نمايندگان ،در واقع ،بيشتر متمايل به پذيرش «در باغ سبز» ی بودند که آمريکا با طرحش
نشان داده بود .در قسطنطنيه نيز ،ذکر پيشنهاد آمريکايی ها را ـ که عصمت ،به عنوان يکی
از حاميانش ،آن را «قرص طاليی آرامبخش» ناميده بود ـ به گستردگی بر سر زبان ها بوده
و جانشين واژهء زنندهء «ضميمه کردن» شده بود .حتی ميهن پرستان نيز رفته رفته در
پيشنهادات آمريکا فورمول ممکنی برای صلح را که بتواند غرور ملی ترکان را جريحه دار
نکند مشاهده کرده و آن را ،به عنوان انتخاب گزينه ای کمتر بد ،ارزشمند می يافتند.
در کنگرهء ارض روم کمال ،بصورتی گذرا و به عنوان يک فکر قابل بررسی ،از
نمايندگان پرسيده بود که «آيا کمک گرفتن از نيروهای بزرگ ،بدون وجود نقشه ای عليه
تماميت ارضی کشور ممکن است يا نه؟» در عين حال ،او هوشيارانه مراقب بود که نامی از
آمريکا نبرد؛ چرا که در شرق آناتولی نام آمريکا با طرح استقالل ارمنستان يکی شده و در
اذهان عمومی نفرت برمی انگيخت .در سيواس اما وضع فرق می کرد و برای نمايندگان اين
کنگره که از مناطق ديگر عثمانی می آمدند نام آمريکا چندان مفهوم نامطلوبی را در بر
نداشت .به همين لحاظ نيز مسئلهء پيشنهاد آمريکا ،بسا بيشتر از موضوع ميثاق ملی که از
همان ابتدا مورد پذيرش قرار گرفته بود ،قابل طرح می نمود.
يکی از طرفداران سرسخت طرح آمريکا ،در ارتباط با وضعيت بين المللی از ديد
قسطنطنيه ،حليده اديب بود .او که زنی بسيار هوشمند و دارای درکی وسيع از امور سياسی
بين المللی بشمار می رفت ،با «چارلز آر کرين» ،در ارتباطی تنگاتنگ بود« .کرين» رييس
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کميسيون موسوم به «کينگ و کرين» محسوب می شد؛ کميسيونی که چهار قدرت بزرگ
آن را در پاريس بوجود آورده بودند تا پيشنهادات آمريکا را ،به خصوص در رابطه با اياالت
عرب نشين عثمانی ،مورد مطالعه قرار دهد« .کرين» خود به خصوص نسبت به سه طرح
مربوط به مناطق سه گانهء عثمانی ـ يعنی ارمنستان ،قسطنينيه و آناتولی ـ نظر مساعد
داشت؛ البته گزارش نهائی او مورد موافقت وزارت خارجه آمريکا قرار نگرفته و به کناری
نهاده شد.
حليده اديب ،در نامهء بلندی به کمال ،طرح نيروهای متحده برای عثمانی را به
صورت فشرده ت وضيح داده و متذکر شده بود که از ديد قسطنطنيه پيشنهادات آمريکا راه حل
کم ضررتری است و دست عثمانی را در برابر مقاصد اقليت های خارجی تقويت نموده و
تبديل دهقانان ترک به يک ملت مدرن را تضمين می نمايد ـ کاری که خود عثمانی ها برای
اجرايش دارای تجربه و منابع مالی کافی نبودند .همچنين ،از اين طريق ،دفاع از استقالل
کشور در برابر امپرياليسم اروپايی امکان پذيرتر می شود .حليده در اين نامه به موفقيت های
اياالت متحده در فيلپين نيز اشاره کرده و نتيجه گرفته بود که «تنها آمريکا است که دارای
کارآمدی سياسی کافی برای ايجاد يک ترکيهء جديد در طی بيست سال آينده خواهد بود».
همچنين ،به پيشنهاد حليده ،يک روزنامه نگار آمريکايی به نام «لوئيز بی براون»،
ظاهراً به عنوان خبرنگار روزنامهء ديلی نيوز شيکاگو اما در واقع به عنوان فرستادهء شخصی
کرين ،به کنگرهء سيواس آمده بود .او که تنها نام مسلمان حاضر در آنجا بود از جانب کمال
باخوشرويی تمام پذيرفته شد .در گفتگوهای متعددی که بين آنها پيش آمد ،کمال همواره به
جای استفاده از اصطالح «طرح آمريکايی ها» ،از اصطالح «کمک امريکايی ها» ـ که برای
غرور ترک ها قابل هضم تر بود ـ استفاه می کرد .کمال معتقد بود که کمک آمريکايی ها
بايد به جای داشتن خصلتی سياسی از ويژگی های اجتماعی و اقتصادی برخوردار باشد.
هنگامی که از او پرسيده شد که آيا کنگره سيواس قطع نامه ای را به تصويب خواهد رساند
که طی آن از آمريکا دعوت شود تا اين کمک ها را انجام دهد ،کمال پاسخ مثبت داد اما ،در
عين حال ،مالحظه ای حياتی را به پاسخ خود افزوده و گفت« :به شرطی که شما هم مرا
مطمئن کنيد که آمريکا چنين دعوتی را خواهد پذيرفت» .براون در اين که کشورش اين
دعوت را بپذيرد مردد بود .کمال هم به او گفت که بدون وجود چنين تضمينی او تن به
مخاطرهء اعالم رس می اين که کشورش از بيگانگان تقاضای کمک می کند نمی دهد.
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دو جلسهء طوالنی و پر اغتشاش کنگره به «طرح آمريکايی ها» اختصاص يافت.
کمال موضعی محافظه کارانه داشت و عاقبت ،به کمک رئوف ،به مصالحه ای قابل پذيرش
کنگره دست يافتند .تصميم گرفته شد که از کنگره اياالت متحده خواسته شود که هياتی را
برای بررسی اوضاع کشور و تهيه گزارشی در مورد وضعيت واقعی آن اعزام دارد .بر اين
اساس تلگرافی به امضای کمال ،رئوف ،و چند تن ديگر ،برای مجلس سنای آمريکا فرستاده
شده و ،ضمن گزارشی از کار کنگرهء سيواس ،اين خواست را نيز مطرح ساخت.
در واقع ،ارسال سند مزبور به اين صورت طرفداران طرح آمريکا را راضی می ساخت
بدون اين که کمال و يارانش را نسبت به آن متعهد سازد؛ در عين حال اين کار موقعيت
جنبش ملی را در انظار جهانی باال می برد ،هرچند که ممکن بود تا حدودی اعتبار محلی
جنبش را در نظر يک هيات آمريکايی به سرپرستی ژنرال هاربرد که عازم منطقه بود کاهش
دهد .کمال می دانست که ،به دستور پرزيدنت ويلسون ،اين هيئت در واقع عازم ارمنستان
است تا مسئلهء طرح آمريکا را از ديد منافع آن کشور مورد بررسی قرار دهد .بدينسان ،در
ديپلماسی مصطفی کمال ،ارسال دعوت نامهء کنگرهء سيواس به سنای آمريکا دارای ارزش
تاکتيکی پيشگيرانه ای بود که نه تنها ضرر چندانی نداشت بلکه می توانست فوايدی را نيز
حاصل کند.
حدود يک هفته پس از پايان کنگره ،ژنرال هاربرد و اعضای کميسيون او وارد
سيواس شدند .هاربرد نقل کرده است که کمال «مرد جوان مقتدر و بسيار با هوشی است که
با توجه به موی روشن قهوه ای و گونه های برجسته اش بايد دارای خون و نسبی اروپايی
باشد» .کمال اگرچه در آنزمان از عود ديگربارهء بيماری ماالريا در رنج بود ،اما در طول
گفتگويی که دو ساعت و نيم به طول انجاميد به راحتی و بالغت تمام سخن گفته و نظرات
خود را به صورتی منظم و منطقی بيان داشت .به نظر ژنرال رسيد که او به آمريکا به چشم
برادر بزرگتری نگاه می کند که می تواند راهنمايی و کمک خود را «درآميخته با اندکی
آمريت» بدون دخالت در امور داخلی کشور عرضه کند .هاربرد هم ،با اشاره به گذشتهء ترک
ها ،پاسخ داد که البته هيچ ملت مستقلی بدون داشتن حاکميت کامل تن به مسئوليت های
اجباری نخواهد داد .او سپس به قتل عام ارامنه اشاره کرد و کمال نيز به او اطمينان داد که
نهضت ملی معتقد به اجرای عدالت در مورد همه ی نژادها و مذاهب بوده و او خود آماده
است که در برابر کشورهای مسيحی متحد بر اين مواضع تاکيد کند.
هاربرد از او پرسيد «حال قصد داريد چه کنيد؟»
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کمال که در حين سخن گفتن با تسبيحی بازی می کرد و با انگشتان کشيده خود
دانه هايش را جابجا می نمود ،در برابر اين پرسش و با حرکتی عصبی نخ تسبيح را پاره کرد
و دانه ها بر روی زمين پخش شدند .آنگاه ،در حالی که دانه ها را يک به يک برمی داشت،
به ژنرال گفت« :پاسخ پرسش شما همين است» .منظورش آن بود که قصد دارد تکه های
پراکنده کشورش را گرد هم آورد ،آن ها را از چنگال دشمنان گوناگون خارج کند ،و از جمع
آن ها دولتی مستقل و متمدن بوجود آورد .هاربرد اظهار داشت که چنين خواستی برخالف
منطق و واقعيت های نظامی است ،و اضافه کرد که «ما می دانيم که آدم ها اين جا و آن جا
دست به خودکشی می زنند ،اما آيا اکنون قرار است که شاهد خودکشی يک ملت باشيم؟»
کمال پاسخ داد« :ژنرال ،آنچه که می گوييد درست است .يعنی آنچه که ما قصد
داريم در موقعيت حاضر انجام دهيم با موازين نظامی و مسايل ديگر نمی خواند .اما ،عليرغم
هر آنچه که پيش آيد ،ما اين کار را انجام خواهيم داد؛ کشور خود را نجات داده و دولت ترک
آزاد و متمدنی بوجود خواهيم آورد تا مثل يک انسان زندگی کنيم» .سپس دست هايش را،
در حالی که کف آن ها به سوی باال بود ،بر روی ميز نهاد و گفت « اگر موفق نشويم به
جای آن که همچون پرنده ای در دست دشمن اسير شويم و تن به مرگی تدريجی دهيم »...
و در حالی که انگشتانش را به تدريج جمع می کرد ادامه داد« :ما ترجيج می دهيم فرزندان
برحق پدرانمان باشيم و در حال جنگيدن بميريم» .در پايان اين سخنان مشت هايش کامال
بسته بود.
هاربرد که تحت تاثير روحيه واراده کمال قرار گرفته بود گفت« :من همه چيز را
حساب کرده بودم جز اين يکی را .ما هم اگر به جای شما بوديم به همين صورت عمل می
کرديم».
اما کمال ،در حالی که به اطرافيان خود اشاره می کرد ،به يکی از ترک های عضو
هيئت تحت نظر هاربرد گفت « :به قسطنطنيه که رسيديد برای من دعا کنيد!»
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فصل بيست و سوم ـ سقوط دولت منصوب سلطان
کنگرهء سيواس به پايان خود نزديک می شد و کمال هم برای سرعت بخشيدن به
مذاکرات کنگره داليلی داشت .او ابتدا به اخطاری که رفعت دربارهء تالش انگليس ها برای
ورود به سيواس و مانع شدن از تشکيل کنگره داده بود و حتی خطر خاصی که از جانب
فرانسوی ها برای تصرف منطقه وجود داشت و رفعت از آن نيز خبر می داد ناديده گرفته بود.
استداللش هم آن بود که هيچ کدام از اين دو کشور خود را دچار عمليات نظامی چنين پر
خرجی نخواهند کرد .اما اکنون از طريق رديابی برخی از تلگراف ها فهميده بود که سلطان و
دولت او مجدانه در پی به هم زدن کنگره و دستگيری او و نمايندگان آن هستند .انجام اين
کار بر عهدهء «علی غالب» ،که اکنون به فرمانداری ارزين جان منصوب شده بود قرار داشت.
به او دستور داده بودند که به اين منظور محرمانه به سيواس آمده و يک گروهان سواره کرد
را نيز با خود داشته باشد .قسطنطينه که از تأثير نامطلوب کنفرانس ارض روم بر خارجی ها
نگران شده بود ،در تلگرافی متذکر شده بود که« :دولت کامالً آگاه است که از گردهم آمدن
پنج يا حتی ده نفر در يک شهر نتيجهء مهمی حاصل نمی شود .اما فهماندن اين مطلب به
اروپايی ها کار غيرممکنی است».
کمال بالفاصله دست به کار شد و به قوای خود دستور داد تا به سوی ماالتيا حرکت
کنند ـ جايی که علی غالب مشغول گردآوری قوای کرد بود .به همراه او يک سرگرد انگليسی
به نام «ای .دبليو .سی نوئل» نيز به منطقه آمده بود که پس از تصرف موصول به سليمانيه
می رفت تا در کار سازماندهی به کردهای شمال عراق و ايجاد يک سلسله ايالت های نيمه
خودمختار فعاليت کند .اکنون مقامات انگليسی او را ،در ميانه کارش ،به اين سوی مرز ـ به
ماالتيا ـ فرستاده بودند تا عطف به موافقت دولت سلطان در مورد وضعيت قبايل ترک
سرزمين های ترکيه مطالعه کند .سرگرد نوئل افسری سياسی بود که فعاليت های نامتعارف و
ارتباطاتش گاه موجب سوء ظن ترک ها و گاه باعث ناراحت شدن همکاران خودش در
دستگاه آلن بی می شد .او را در اين ماموريت دو تن از خاندان های فئودال کرد موسوم به
«بدخان» که قبالً اين منطقه در تصرف آن ها بود همراهی می کردند.
دستور کمال آن بود که علی غالب و سرگرد نوئل هر دو بازداشت شوند .علی غالب
با وجود تاکيدی که در دستورات ماموريتش بر سرعت عمل داده شده بود عزيمت خود به
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سيواس را به تأخير انداخته و مشغول چانه زدن در مورد مخارج اين ماموريت بود .در نتيجه،
انجام ماموريت آنقدر به تاخير افتاد که او ناچار شد برای دستگيرنشدن به وسيله سربازان
جنبش ملی به صورت ناشناس به کوه های اطراف ماالتيا پناه ببرد .او ،در اين گريز ،اسنادی
محکوم کننده و مقدار زيادی پول به جا نهاد که در ميان آن ها رسيدی وجود داشت که
نشان می داد قصد اصلی از مأموريت او «سرکوب مصطفی کمال و پيروانش» بوده است.
کردها پراکنده شدند و سرگرد نوئل را سربازان به سمت مرز همراهی کردند .او خام دستانه
پيش از اين واقعه تلگرافی به کميسريای عالی در قسطنطنيه زده و از رفتار قوای مليون
شکايت کرده بود .بدينسان ،همانگونه که «رايان» در صورت مجلسی که تلگرافاً فرستاد
ن وشته بود ،اکنون نفت بسياری بر آتش های شعله ور ريخته شده بود و کمال ديگر مدارک
متهم کننده ای را در دست داشت که از توطئهء داماد فريد و انگليسی ها عليه او حکايت می
کردند و او قصد داشت از آنها تا سر حد ممکن استفاده کند.
از همه جهت می شد پذيرفت که ماجرای علی غالب توفيق بزرگی برای کمال بوده
است .او ساعاتی طوالنی را در تلگرافخانه گذرانده و مشغول دستور دادن و قانع کردن
فرماندهان مختلفی بود که از درگيری با نمايندهء رسمی سلطان امتناع نموده و به خصوص از
اسلحه رساندن به سربازان خودداری می کردند .کمال ،عليرغم اينگونه مقاومت ها ،در پايان
به هدف خود رسيد .او در اين زمينه مديون گروهی از کارکنان تلگرافخانه بود که به اهداف
مليون وفادار بوده و همهء تلگراف های رسيده از دولت را نسخه برداری کرده و به دستش
می رساندند .کمال  ،که اکنون کامالً نسبت به وضعيت آگاهی داشت ،نتوانست از وسوسهء
فرستادن تلگرافی اهانت آميز به عادل ،وزير داخله ،و متهم کردن او به خيانت نسبت به ملت
خودداری کند .اين تلگراف و لحن آن حتی کاظم کارابکر را متحير ساخت که می انديشيد
چنين نامه ای شايستهء رييس کنگره و «مردی با موقعيت اجتماعی کمال» نيست.
پايان کار توطئه علی غالب با پايان کار خود کنگره همزمان شد .اگرچه کمال که
ميل نداشت نمايندگان کنگره را نگران و هراسناک کند از ماجرايی که پيش آمده بود اطالع
چندانی به آن ها نداده بود ،اما اکنون قصد داشت که از وجود کنگره و توطئه های دولت که
اسناد آن آشکار شده بود بيشترين استفادهء سياسی و عمومی را بعمل آورد .پس از آن که
قطعنامهء نهايی دربارهء «ميثاق ملی» و ديگر مطالب مورد موافقت کنگره قرار گرفت ،او
قطعنامهء کنگره را شخصاً به تلگرافخانه برد .اين محل اتاقی در باالی مغازه ای بود که برای
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چند روزی تبديل به سرفرماندهی او شد .او در آنجا و در ميان کنجکاوی های دم افزون
مردمان در بيرون ساختمان ،درگير جنگی تلگرافی شد که به قطع ارتباط کامل با دولت
قسطنطنيه انجاميد.
او نخست خواستار آن شد که وزير داخله در قسطنطنيه شخصاً در تلگرافخانه حضور
يابد .سپس قطعنامهء کنگره سي واس را برای او مخابره کرده و از او خواست تا آن را به
سلطان بدهد .وزير از اين کار خودداری کرد .آنگاه ،به قول «لوييس براون» که در سراسر اين
ماجرا حضور داشت« ،تلگرافخانه برای دقايق زيادی مشغول فرستادن و دريافت کردن
مطالبی به زبان ترکی بود .وزير داخله هم مصطفی کمال و هم رئوف را خائن و جنايتکار
خوانده و آن ها نيز به او پاسخ دادند که وزير آدم خودفروشی است که در برابر دريافت
پشيزی خود را به انگليس ها فروخته است».
کمال اکنون در بهترين وضعيت بسر می برد و هر حرکت خود را آنگونه برنامه
ريزی می کرد که گويی در صحنهء نبردی به کار فرماندهی مشغول است؛ تلگراف ها را به
سرعت تهيه می کرد ،در مورد پاسخ ها به خشکی اظهار نظر می کرد ،باال و پايين می رفت،
سيگار می کشيد و با رئوف و ديگران به مشورت می پرداخت .و جمعيت هم در بيرون از
ساختمان منتظر اعالم نتيجه کار ايستاده بود.
آن ها به اين نتيجه رسيدند که تاکتيک درست آن است که در اين مرحله از حمله
مستقيم به سلطان خودداری کنند« :عاقالنه تر آن بود که تالش های خود را بر يک نقطه
واحد متمرکز کنيم و از متفرق شدن نيروهای خود بپرهيزيم .در نتيجه ما کابينه فريدپاشا را
به عنوان هدف خود انتخاب کرده و چنين جلوه داديم که از دخالت های شخص سلطان در
توطئه بی خبريم .نظريه ای که عرضه می کرديم آن بود که کابينهء فريد پاشا سلطان را
فريب داده است و او در مورد آنچه که واقعاً اتفاق می افتاد در بی خبری کامل است».
بر اين مبنی تلگرافی خطاب به سلطان فرستاده شد که «پس از تقديم مراتب احترام
و وفاداری خود» که رسم آن روزگار بود اعالم می داشت که دولت «توطئه کرده است که
خون مسلمانان را در يک جنگ برادر کش هدر دهد و به اين لحاظ قصد داشته است تا کار
کنگره را با حمله غافلگيرانه ای متوقف کند» و پول بيت المال را صرف «به بشورش
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کشاندن ترکان و تجزيهء سرزمين مان کند» .تلگراف چنين ادامه می يافت« :ملت خواستار
آن است که اين گروه خيانتکار بالفاصله تحت تعقيب قرار گيرند و به شدت تنبيه شوند و
دولت جديدی با شرکت مردانی شريف تشکيل گردد».
کمال به زودی مشغول ارتباط با ديگر نقاط آناتوليا شد .براون در خبری برای
روزنامه ديلی نيوز شيکاگو نوشته است« :من هرگز ارتباطاتی اينگونه کارآمد را تا آن شب
نديده بودم .در عرض نيم ساعت ارض روم ،ارض اينجان ،موصول ،ديار بکر ،سامسون،
ترابوزان ،آنگورا ،ماالتيا ،خرپوت ،قونيه ،و بروسا همه در اين ارتباط شرکت داشتند .مصطفی
کمال در يک سوی اين شبکهء ارتباطی نشسته بود و در سوهای ديگر آن فرماندهان نظامی
و مقامات کشوری شهرها و دهکده ها حضور داشتند .کل وضعيت تشريح شد و به جز يک
استثنا بقيهء آناتولی از مصطفی کمال خواست تا آزادانه دست به کار عمليات شود .پاسخ قونيه
آن بود که به علت حضور سربازان ايتاليايی در شهر ناچار است بی طرفی اعالم کند» .در
طول آن روز و شب تلگراف خانه های سراسر کشور در تصرف سربازان و فرماندهان ارتش
ملی بود.
کمال خود بعدها گفته است « :به نظر می رسيد که وزير اعظم ناپديد شده است.
چرا که به هيچ تلگرافی پاسخ نمی داد» .عاقبت چنين پاسخ رسيد که پيام کمال را از طريق
تلفن به اطالع وزير اعظم رسانده اند .اما او گفته است که اين گونه مواصالت بايد از طرق
رسمی به دست او برسد .اين امر موجب شد که اولتيماتومی به نام کنگره صادر شود:
«ملت ديگر جز به شخص سلطان به هيچ يک از شمايان اعتمادی ندارد و ،در
نتيجه ،از اين پس گزارشات و درخواست های خود را مستقيماً برای شخص سلطان خواهد
فرستاد .کابينهء شما  ...اکنون سد راه گفتگوی ملت با پادشاه خويش است و اگر شما در اين
مانع تراشی حتی يک ساعت ديگر اصرار بورزيد ملت خود را مختار خواهد دانست که دست
به هر اقدامی که الزم تشخيص دهد بزند و کليهء ارتباطات بين کابينه غير قانونی شما و
همهء کشور را متوقف سازد .اين آخرين اخطار ما است »...تلگراف خانه قسطنطنيه از پذيرش
اين پيام خودداری کرد اما به آن اخطار شد که اگر اين تلگراف در عرض يک ساعت به
مقصد نرسد همهء خطوط تلگرافی بين آناتولی و پايتخت قطع خواهند شد.
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در طول اين جنگ تلگرافی گزارش های مختلفی در سراسر سيواس پخش می شد.
مردم فرياد می کشيدند که «داماد فريد اعدام بايد گردد»« ،ما يونانی ها را به دريا خواهيم
ريخت»« ،اگر انگليس ها از آنها حمايت کنند آن ها را نيز درهم خواهيم کوبيد» .و وقتی که
شايع شد به زودی عليه انگليس ها و يونانی ها اعالم جنگ خواهد شد جمعيت جشن گرفتند.
تظاهرکنندگان از خيابان ها و کوچه های شهر می گذشتند و ،با در دست داشتن مشغل هايی
ساخت ه شده از کهنه پارچه های آلوده به نفت ،برای تجمع در مقابل تلگرافخانه حرکت می
کردند .کمال در ميان فريادهای ديوانه وار شوق آميز بر بالکن ساختمان ظاهر شد و آن گاه
مخبر کنگره قطعنامه آن را در سکوت مطلق جمعيت خواند .پس از آن چند لحظه ای سکوت
ادامه يافت و آنگاه فريادهای موافقت با قطعنامه از ميان جمعيت برخاست.
در سراسر آن شب کمال و مشاورانش در تلگرافخانه ،و افسران وفادار به او در
سراسر کشور ،بيدار نشستند .ساعت پنج صبح دوازدهم سپتامبر ،از آنجا که کابينهء قسطنطنيه
از دادن امکان تماس مستقيم با قصر سلطنتی خودداری می کرد ،بخشنامه ای به سراسر
کشور ارسال شد مبنی بر اينکه از آن لحظه به بعد کليهء روابط رسمی و اداری و همهء
ارتباطات تلگرافی و پستی با دولت قطع می شود و اين کار «تا زمانی که کشورمان صاحب
دولتی قانونی شود ادامه خواهد يافت» .به علی فواد دستور داده شد که سربازان خود را در
سراسر خط آهن اسکندريه مستقر ساخته و از تقويت نيروهای انگليسی و دولتی ممانعت
نموده و از رخنه کردن مأموران دولت سلطان به بخش های داخلی کشور جلوگيری کند.
قدم بعدی وادار کردن کابينهء سلطان به استعفا بود .در اين راستا کنگره سيواس
اعال م کرد که تا زمانی که يک دولت ملی با تکيه بر اعتماد مردم تشکيل شود کميته ای از
نمايندگان آن به عنوان دولت موقت دست به کار شده و به نام سلطان و بر اساس قانون به
ادارهء امور مملکت خواهد پرداخت .اين دولت موقت برقراری نظم و قانون در سراسر کشور را
تضمين می کرد و قدرت اجرايی کمال و همراهان ملی گرای او را بر بخش اعظم آناتولی بر
بنياد آنچه که خود آن را قانونی و بر اساس قانون اساسی می دانست قانونيت می بخشيد .در
واقع ،اين کميته نخستين «دولت انقالبی» بود اما ،از آنجا که واقعاً کميته معينی وجود
نداشت ،اين خود کمال بود که حکومت می کرد و دستورات خود را با مهر کميته صادر می
نمود تا نشان دهد که از طرف کميته اقدام می کند .به دستور کميته هزاران تلگراف از
سراسر آناتولی به قسطنطنيه ارسال شده و استعفای دولت را خواستار شدند.
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در همين حال کمال مشغول متمايز ساختن دشمنان و دوستان خود از يکديگر بود.
آن نواحی را که هنوز از پيوستن به او خودداری می کردند با تشويق و ترغيب سرگرم می
ساخت و افسرانی را که به وفاداری شان شک داشت يا مقهور خود می ساخت و يا از جمع
خويش بيرون می گذاشت .از نظر او ،اکنون زمان آن رسيده بود که در سراسر کشور انتخاب
بين سلطان و دولت ملی گرا به امری گريزناپذير مبدل شود .او ،در عين حال ،مراقب بود که
در حين انجام کار حساسيت های مذهبی برانگيخته نشود و به همين دليل از حمله به سلطان
که عنوان خليفه مسلمين را نيز داشت پرهيز می شد.
او يک «گفتگو» ی هشت ساعته را به صورت تلگرافی و با زبان پر تعارف اسالمی
با شخصی به نام عبدالکريم پاشا داشت که افسری بر آمده از مکتب قديمی ارتش محسوب
می شد و در روزهای اقامت کمال در سالونيکا با او دوستی صميمانه ای برقرار کرده بود .اين
گفتگو به خواست فريد داماد انجام می شد و تالش به عمل می آمد تا کمال موافقت کند که
نمايندگان او و سلطان مالقاتی داشته باشند .در سراسر تبادل تلگراف هايی که در هر تکه
شان اشاره ای هم به متن قرآن می شد ،کمال افسر مزبور را با عنوان عاليجناب خطاب می
کرد و عبدالکريم را نيز کمال را «قطب االقطاب» می خواند که «معنای ضمنی اش آن بود
که کمال نمايندهء معنوی خدا بر روی زمين است».
توضيح کمال به عبدالکريم پاشا آن بود که «با کمال تأسف ناچارم برادر گرامی و
خوش قلب خود را آگاه سازم که پيشنهاد داماد فريد پذيرفتنی نيست و پرسشی که من از شما
داشته و تقاضا کرده ام که به آن پاسخ آری و يا نه دهيد همچنان بی جواب مانده است.
بدون شک ،همانگونه که پاشای گرامی می فرماييد ،دست خداوند بر فراز همهء دست ها قرار
دارد (يداهلل فوق ايديهم) ،اما اين واقعيت هم وجود دارد که آن هايی که قصد دارند مشکل
فعلی را حل کنند الزم است دارای هدف مشخصی باشند» .عاقبت عبدالکريم پاشای
سالخورده خسته شده و تلگرافی فرستاد مبنی بر اين که پاسخ مرا به صراحت بدهيد .اما
کمال همچنان اصرار داشت که آخرين کالم را خودش بگويد .و اين آخرين کالم پيشنهادی
بود مبنی بر اين که اکنون زمان آن فرا رسيده تا سلطان «با يک تصميم قاطع مساله را حل
نمايند».
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ديگر آشکار شده بود که ،عليرغم اطمينان کميسر عالی انگليس مبنی بر اين که
داماد فريد دارای «استعداد شگفت آوری برای کش دادن کارهاست» ،اوضاع نمی تواند برای
مدتی دراز همين گونه باقی بماند .قسطنطنيه در ابتدا ،اهميت و گسترهء جنبش مليون را به
درس تی ارزيابی نکرده بود و اعتقادش بر آن بود که رهبران اين جنبش مشتی آدم بی
انظباطند ،رهبريشان با مردی است که از ارتش اخراج شده  ،قوای منظمی نداشته و توانائی
ادارهء همين قوای نامنظم خود را نيز ندارند .اما حادثهء تصرف شبکهء ارتباطی و تلگرافخانه
ها عاقبت هم نيروهای متحده و هم کابينهء داماد فريد را از خواب بيدار کرده و آن ها را
متوجه خطری ساخت که در برابرشان قرار داشت .واکنش آنها چنين بود که اقدامات جنبش
مليون را نوعی اعالم جنگ به دولت مرکزی تلقی کنند .اما کمال زمينه را کامالً آماده کرده
بود ،و اکنون آشکار می شد که کميتهء منتخب نمايندگان کنگرهء سيواس قدرتی به حساب
می آيد که از حمايت کامل فرماندهان ارتش و مقامات غير نظامی برخوردار است و چاره ای
جز جدی گرفتن آن در ميان نيست.
داماد فريد که از کوشش آشتی جويانهء خود طرفی نبسته بود ،به فکر قدرت نمايی
افتاد و برای رويارويی با شورشيان از نيروهای متحده تقاضای کمک کرد .پيشنهاد او آن بود
که نيروی وسيعی از ارتش ترکيه را برای مقابله با مليون به «اسکی شهير» بفرستند .اما
متحدين از پذيرش اين پيشنهاد خودداری کرده و به او اطالع دادند که برای انجام چنين
برنامه ای هيچ نيرويی را در اختيار او نمی گذارد .تهديدی که از جانب مليون وجود داشت
اکنون متحدين را هم گيج کرده بود .آنها می دانستند که تنها عقب نشينی يونانی ها و
ايتاليايی ها از منطقه اسميرنا می تواند باعث خشنودی مليون شود اما انجام چنين کاری غير
ممکن بود .از سوی ديگر ،مقاومت نشان دادن در مقابل آنها به معنای پايان دادن به قرار
دارد ترک مخاصمه و از سر گيری جنگ محسوب می شد ـ جريانی که اکنون شکل يک
جنگ داخلی را به خود گرفته و نتيجهء آن غير قابل پيش بينی بود.
بر اين اساس ،انگليس ها تصميم گرفتند که نيروهای باقی ماندهء خود را از نقاط
خطرناک آناتولی بيرون بکشند .نخست از منطقه سامسون عقب نشينی کردند و خروج آنها
باعث برپاشدن جشنی در سيواس شد که با برافروختن مشعل ها و فريادهای «مرگ بر
اشغالگران» همراه بود .دو روز بعد ،علی فواد عمليات خود را بر عليه تالقی گاه پر اهميت
«اسکی شهير» که خط آهنش به شدت تحت محافظت بود آغاز کرد .اما پيش از آن که اين
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عمليات به جايی برسد انگليسی ها دست به عقب نشينی زدند و به اين ترتيب نيم دايرهء
غربی فالت آناتولی به طور کامل به دست کمال و نيروهای جنبش ملی افتاد.
در پی اين ماجرا ،و به فرمان سلطان ،داماد فريد استعفا داد .با تقاضای او برای اين
که به عنوان وزير خارجه در کابينه بماند و از آن طريق به استفاده از اقامتگاه رسمی وابسته
به اين شغل ادامه دهد نيز به شدت رد شد .به جای او علی رضا پاشا ،که در سابق افسر ستاد
بود و در کابينهء توفيق پاشا هم عضويت داشت ،دعوت شد تا يک «کابينهء آشتی» تشکيل
دهد .به او دستور داده شد که هر چه زودتر انتخابات پارلمان جديد را انجام داده و به اين
ترتيب نشان دهد که خواستار اجرای تقاضاهای مليون است .علی رضا پاشا توانست تا
حدودی اعتماد عمومی را جلب کند .سانسور بالفاصله تخفيف پيدا کرد و مطبوعات آزادی
يافتند که نه تنها داماد فريد را مورد حمالت خود قرار دهند بلکه برای نخستين بار اعالميه
های مصطفی کمال و اخبار کامل جنبش مليون را منتشر سازند.
کمال در مصاحبه ای با دوست خود ،روشن اشرف ،اظهار داشت که «اکنون مرحله
اول کار ما به پايان رسيده است» .او برای بيان اين نظر داليل روشنی داشت .او در عرض
کمتر از چهار ماه پس از ورود خود به سامسون ،توانسته بود دولتی که او را از ارتش اخراج
کرده بود و وزير اعظمی که کالً در اختيار نيروهای متحده بود ،را از کار برکنار کند .به خاطر
رهبری دقيق و سرسختانهء اش ،و وجود يک سازمان کارآمد و گسترده ،و داشتن يک برنامهء
ساده و به دقت تنظيم شده ،کمال اکنون به نيروهای متحده نشان داده بود که ديگر نمی
توانند کار خود را با دولت های دست نشانده شان پيش ببرند و از آن پس ديگر سر و کارشان
با يک نيروی مثبت ملی است که به حقوق خود آگاهی دارد ،در گرفتن مطالبات خود
سرسخت است ،و می کوشد تا از خاکستر امپراتوری عثمانی سرزنده بيرون آيد.
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فصل بيست و چهارم ـ حرکت به آنگورا (آنکارای بعدی)
عليرضا پاشا ،صدراعظم جديد ،در مورد اهداف کمال دچار سوءظن بود و به عزت،
که به عنوان يکی از وزرای او به کابينه پيوسته بود ،اظهار داشت« :کمال قصد دارد جمهوری
اعالم کند ـ يک جمهوری !» اما ،با اين همه ،چاره ای جز کنار آمدن با مليون در ميان نبود.
در پی رد و بدل شدن تلگراف هايی که پس از رسيدن عليرضا پاشا به قدرت نوشته شدند ،او
در برابر خ واست های قاطع کمال که با لحنی مودبانه مطرح می شد زبانی نرم اتخاذ کرد.
کمال نيز متقابالً خط آشتی را پيش گرفته و به پيروانش گفت« :مژده می دهم که اکنون
بين کابينهء جديد و سازمان های مليون وحدت کاملی بوجود آمده است» .با اين همه ،او به
شدت با انحالل کميتهء نمايندگان کنگره سيواس ،تا انجام انتخابات وعده داده شده ،مخالفت
کرد.
يکی از نخستين کارهای عليرضا پاشا فرستادن اشخاصی به آناتولی بود تا از
وضعيت نقاط مختلف آن به او گزارش دهند .همچنين او صالح پاشا ،وزير امور دريايی ،را به
«آماسيا» فرستاد تا با «کميتهء نمايندگان» وارد مذاکره شود و کمال شخصاً در ميان شادمانی
و هلهلهء شهروندانی که همين چند ماه پيش با ناباوری به جنبش پيوسته بودند از او استقبال
کرد .اکنون مردم به چشم خود می ديدند که جنبش ملی از جانب دولت قسطنطنيه به
رسميت شناخته شده است ،و صالح و اعضای هيئت همراه او نيز در واقع تصميمات کنگرهء
سيواس پذيرفته اند .بهر حال ،مذاکرات آن ها در همهء زمينه ها به موافقت انجاميد و قرار
شد که دولت جديد تنها کسانی را برای شرکت در کنگرهء صلح پاريس بفرستد که مورد
اعتماد مليون باشند.
آنگاه اين پرسش پيش آمد که پارلمان جديدی که قرار بود انتخاب شود بايد در کجا
مستقر گردد ،قسطنطنيه يا آناتولی؟ کمال که به شدت نسبت به قسطنطنيه و روش های
کاری آن بی اعتماد بوده و فکر می کرد که الزم است مرکز ثقل سياسی کشور به آناتولی
منتقل شود ،اکنون حس می کرد که لحظهء انجام اين کار فرا رسيده است .لذا با آمدگان از
قسطنطنيه چنين استدالل کرد که «پايتخت در اشغال نيروهای خارجی است و برای
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نمايندگان مجلس که قصد دارند کار قانونگزاری را بدون دخالت ديگران انجام دهند جای
مناسبی محسوب نمی شود» .او در ضمن به سوابق اين امر در کشورهای ديگر ،و از جمله
انتقال پارلمان فرانسه به «بوردو» در  ۴۸۷۹و انتقال مجلس آلمان به «وايمار» اشاره نموده و
چنين مطرح کرد که پارلمان جديد نيز بايد ـ تا امضای قرار داد صلح ـ در آناتولی تشکيل
شود .او توانست در اين مورد نظر صالح پاشا را با خود همراه کند .صالح پاشا اظهار داشت که
اگرچه نمی تواند کابينه را به پذيرش اين فکر وادارد اما همهء تالش خود را برای قانع کردن
آنها به کار خواهد برد .اما چنين کاری ممکن نشد و حتی کمال نيز نتوانست نظر سازمان
های مليون در قسطنطنيه را با خود موافق سازد و آن ها اصرار داشتند که پارلمان می تواند
بدون هيچ خطر ی در قسطنطنيه کار خويش را آغاز کند .هر چند که از نظر آنها هنوز برای
اين که نمايندگان جنبش مليون بتوانند در جلسات پارلمان شرکت کنند شرايط مناسب نبود.
کمال ،در پی اين ماجرا ،دست به ايجاد يک گردهمآيی از فرماندهان ارتش در
سيواس زد تا در اين مورد اظهار نظر کنند و در اين گردهمآيی توضيح داد که چرا فکر می
کند که الزم است آناتولی موقعيت خود را به عنوان مرکزيت همهء اتفاقات حفظ کند ،وگرنه
جنبش ملی شتاب خود را از دست داده و مردم بار ديگر از شور و هيجان خواهند افتاد و او ،به
همين دليل ،معتقد است که پارلمان بايد يا در «آنگورا» و يا در «اسکی شهير» مستقر شود و
کميتهء نمايندگان کنگرهء سيواس نيز عمالً حکم کابينهء آن را پيدا کند.
کاظم ،با طرز فکر اصولگرايانهء مبتنی بر قانون اساسی ،در اين مورد محتاط عمل
می کرد .رئوف که در ابتدا مردد بود عاقبت با علی فواد که معتقد بود احتمال بسياری وجود
دارد که در هر حال سلطان و نيروهای متحده پارلمان جديد را سرکوب کنند و اگر چنين شود
آنگاه برای مستقر کردن پارلمان در آناتولی توجيه کافی وجود خواهد داشت ،هم نظر شد .به
خصوص که رئوف معتقد بود نشان دادن واکنش نابهنجار نيروهای متحده موجب افزايش
موقعيت اخالقی مليون در انظار جهانی خواهد شد.
کمال می ديد که چاره ای جز پذيرفتن نظر اطرافيانش ندارد و هنوز زمان ايجاد يک
پارلمان مستقر در آناتولی فرا نرسيده است .بر اين اساس او نيز موافقت کرد که پارلمان در
همان قسطنطنيه تشکيل شود اما ،در عين حال ،خواستار آن شد که نمايندگان پارلمان
پيشاپيش با کميتهء نمايندگان مالقات کرده و از يکسو در مورد فراهم کردن امکان مراقبت
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آنها در شهر تصميم گيری کنند و ،از سوی ديگر ،همگی به يک سياست واحد مجهز شوند.
آنگاه کمال به اين فکر افتاد که چگونه می تواند دوستان خود و به خصوص همکاران سابق
خويش را که می توانستند افکار او را عملی سازند به پارلمان بفرستد.
در حالی که کمال و فرماندهان مزبور سرگرم مذاکرات خود بودند ،يک عنصر
ناهمخوان به صورت ورود فوزی پاشا ـ به عنوان هيئت تحقيقاتی آمده از جانب عليرضا پاشا
ـ وارد معرکه شد .فوزی يکی از دوستان ميليون بود که بر سر مساله اسميرنا از وزارت جنگ
استعفا داده و از اعزام کمال به آناتولی پشتيبانی نموده بود ،اما اکنون اهداف او و همکارانش
مشکوک به نظر می آمد .او می کوشيد تا مليون را به جانب يک موضع ماليم براند و به آنها
اندرز می داد که مبادا عليه دولت قسطنطنيه موضعی اتخاذ کنند.
فکر او آن بود که با کمک گرفتن از کاظم کارابکر ـ که اکنون در سيواس بود و
فوزی پاشا می توانست نقشهء خود را با او در ميان بگذارد ـ کمال و علی فواد را بازداشت
کند .مدتی بود که بين کاظم و کمال اختالفاتی پيش آمده بود و کمال کمتر کاظم را از
کارهای خود مطلع می کرد و اغلب بدون نظر او و با رد شدن از کنار او دستورات و انتصابات
خود را اعالم می داشت .در عين حال کاظم معتقد بود که جنبش ملی در دست های کمال
شکلی شخصی به خود گرفته است و در اين مورد با برخی از اطرافيان کمال ،که نسبت به
جاه طلبی های او مظنون شده و رفتارهای خودسرانه اش را نمی پسنديدند ،همرای شده بود.
کاظم اما در جواب فوزی بر وفاداری خود نسبت به کمال تأکيد کرده و اظهار داشت که در
حال حاضر حمايت کردن از کمال را ضروری می داند چرا که او تنها رهبری است که می
تواند اهداف مليون را متحقق سازد ،و به خصوص تنها بديل تسليم شدن به دولتی در کنترل
کامل نيروهای متحده به شمار می آيد .فوزی هم پس از مدتی با اين نظر موافق شد و کمال
که پس از نخستين گفتگوها با او تصميم گرفته بود فوزی را بازداشت کند هنگام بازگشت او
به قسطنطنيه با او خداحافظی مؤدبانه اما خشکی به جای آورد.
کمال و کميتهء نمايندگان چهار ماه ديگر را در سيواس ماندند .اما همچنان که زمان
انتخابات نزديک می شد زمان حرکت کردن به جانب غرب نيز فرا می رسيد .کاظم کارابکر
اما با اين امر موافق نبوده و ابراز نگرانی می کرد که با چنين کاری بخش شرقی آناتولی از
جريانات دور مانده و دستخوش بی نظمی خواهد شد .در اين ميان ،کمال «آنگورا» را برای
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محل استقرار خود انتخاب کرده بود که نقطه ای مرکزی محسوب می شد و با خط آهن به
قسطنطنيه متصل بود و از آنجا می شد با مرزهای غربی و جنوبی ـ يعنی نقاطی که نيروهای
نامنظم يا به شکل مستقل و يا در تحت نظر مليون در حال جنگ های چريکی با نيروهای
اشغالگر يونانی ،فرانسوی ،و ايتاليايی بودند نيز در تماس بود .به هر حال از نمايندگان جنبش
ملی خواسته شد که قبل از رفتن به قسطنطنيه و شرکت در پارلمان جديد برای همفکری و
رسيدن به نقطه نظری واحد در آنگورا گرد هم آيند.
کمال و همراهانش در هجده دسامبر  ۴۹۴۹سيواس را از طريق «قيصری» به
سوی آنگورا ترک کردند .او که در همه جا با استقبال مردم روبرو می شد به سوی
«کرشهير» حرکت کرد و مردم آنجا با اشتياق خاصی او را پذيرفتند .در آنجا او با رهبران شهر
به مذاکره نشست ،برای اتحاديهء جوانان آن سخنرانی کرد ،و در يک راهپيمايی شبانه کارش
به استفاده از شعر هم رسيد و به استفاده از شعری از ناميک کمال پرداخت:
«کمال ،که از ميانه ملت برخاسته بود ،گفت:
«دشمن چاقوی خود را در قلب اين سرزمين فرو کرده است
«و مادر نگون بخت ميهن را کسی نيست که نجات دهد.
«اکنون نيز ،کمال که از دل اين ملت برخاسته بود ،می گويد:
«دشمن چاقوی خود را در قلب اين سرزمين فرو کرده است
«اما اکنون کسی پيدار شده که به نجات مادر نگون بخت ميهن
برخيزد».
او روز بعد عازم آنگورا شد؛ شهری که آن را برای نخستين بار می ديد .او اين شهر
را بدان خاطر به عنوان مرکز جنبش خود انتخاب کرده بود که مردم آن و دهات اطرافش به
صورتی استثنايی وفاداری خود را به جنبش ملی نشان داده بودند .اين منطقه در دوران
انقالب ترک های جوان هم همين روحيهء وطن پرستانه را متظاهر ساخته بود ـ روحيه ای
که نمی شد آن را ،مثالً ،در مردم قونيه با خلقيات سنتی اسالمی شان ،و يا در اسکی شهير
(که انتخاب نخست او بود) و به قسطنطنيه و تأثير عمومی اروپا نزديکتر بود ،يافت .از نظر
جمعيت نيز آنگورا از مراکز مهم منطقهء آناتولی محسوب می شد.
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درستی انتخاب کمال را استقبال پر شور مردم آنگورا اثبات کرد .در سراسر خيابان ها
جارچی هايی فرياد می زدند «مصطفی کمال و ارتش سبزش به شهر می آيند» .کسانی که
رژيم سلطنتی آنها را ب ه نافرمانی محکوم و تبديل به شورشی کزده بود اکنون از پنهان گاه
های کوهستانی خود برای استقبال از کمال و همراهانش بيرون می آمدند .جمعيت کثيری از
مردم از شهر خارج شده بودند تا او را در جاده ای که به کرشهير متصل می شد خوش آمد
گويند .در سراسر راه درويشان حتی به انتظار ايستاده بودند تا ادعيهء خود را برای او به آواز
بخوانند.
کمال ،سوار بر اتومبيل بنز کهنه ای که بعدها هميشه تعريف می کرد که الستيک
های مستعملش را با تکه پارچه پر کرده بودند ،از انتهای راه ظاهر شد و سپس همراه با
دوستانش پياده به سوی شهر رفت .ارتش نامنظم متشکل از هزاران سواره نظام و توپخانه
چی که لباس های رنگين محلی به تن داشتند و اسلحه های کهنه شان در آفتاب برق می
زد به استقبال آنها شتافتند و همچنان که پرچم های خود را در اهتزاز در می آوردند به رقص
و پايکوپی مشغول شدند و صدای کوفتن طبل ها و زنگ ها و دايره ها ،همراه با نوای فلوت
ها ،در خيابان های پر شيب و باريک شهر پيچيد .در پی اين گروه اصناف گوناگون شهر نيز
رژه رفتند.
حافظهء ساکنان آنگورا هرگز چنين گردهمآيی پر شکوهی را به ياد نداشت .خارجی
های معدودی که در شهر بودند ماجرا را با شگفتی می نگريستند .انگليس هاکه چند روز
پيش کالنتری شهر را تصرف کرده بودند شاهد آن بودند که تظاهر کنندگان برای نشاندادن
عواطف ملی خود راه خود را از محل استقرار آنها دور می کنند .فرانسوی ها ،همراه سربازان
تونسی خود بر فراز ديوارهای ساختمانی که در تصرف شان بود و به زودی تبديل به پارلمان
می شد نشسته بودند و جريان را نظاره می کردند .کمال احتياطاً توقف کوتاهی در مسجد
حاجی بايرام کرده و مقبرهء مقدسی را که در آن بود زيارت کرد و آنگاه از بالکن ساختمان
دولتی شهر به ايراد سخنرانی و تشکر از مردمی که در ميدان شهر گرد آمده بودند پرداخت.
آنروز عصر او طی تلگرامی عمومی ورود کميتهء نمايندگان به آنگورا را اعالم داشت و توضيح
داد که کميته « نه تنها در آنگورا بلکه در سراسر سفر خود به آنگورا با استقبال صميمانه،
ميهن پرستانه ،و مشتاقانهء ملت بزرگ ما روبرو بوده است».
چندی از ورود کمال به آنگورا نگذشته بود که عصمت نيز عاقبت به او پيوست .او
در قسطنطنيه با فوزی در وزارت جنگ همکاری داشت .پيوستن ديرهنگام او به جمع و به
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خصوص بيان اين که ديدار او يک امر تحقيقاتی است موجب شد که ديگران با احتياط از او
استقبال کنند .کمال نيز در ابتدا حرارات معمول خود را نسبت به او نشان نداد .علی فواد و
ديگرانی هم که همه چيز خود را فدای نهضت مقاومت کرده بودند با سردی خاصی با او
روبرو شدند .بدينسان از همان لحظه مابين بينانگزاران انقالب و آنان که بعدها به آن پيوستند
در بين پيروان کمال اختالف خاصی پيش آمد که هر چه زمان بر آن گذشت عميق تر گرديد
و هرگز نيز کامال حل نشد.
اکنون نمايندگان نيز تک تک يا در گروه های کوچک از راه می رسيدند و کمال
روزهای خود را با شکيبايی تمام به گفتگو با آنها گذرانده و می کوشيد تا افکار آنها را روشن
ساخته و آنان را نسبت به ضرورت اتحاد عميق بين خود قانع کند .اما متحد ساختن افکار
ترک ها در پارلمان کار آسانی نبود .اين افراد منافع بسيار متفاوتی را نمايندگی می کردند و
هر کدام شان تا حدی به فکر خود بود .هنوز راه درازی تا يکی کردن مقاصد مجزای ملی
وجود داشت .بسياری از آن ها اعتمادی به کمال نداشتند و قانع کردن برخی از آن ها
ناممکن بود .عده ای عقيده داشتند که او کار خود را به پايان رسانده است و اکنون زمان بی
قانونی به سر آمده و قت آن است که به قسطنطنيه رفته و در «تشريف شريف نمايندگان
ملت» به کار پردازند .بسياری به فرمان های کمال توجه نمی کردند و حتی در بين کسانی
که مطيع او بودند نيز عده ای يافت می شد ند که بعدها کمال با زخم زبان از بی اعتقادی آنها
به جنبش سخن گفته و به ترس آنها در حمايت از جنبش اشاره کرده و روحيهء ضعيف
مبارزاتی آنها را همراه با ناتوانی شان در ديدن اين که اکنون زمانی تاريخی برای اقدامی ملی
که حيات و ممات ملت به آن بستگی دارد خاطر نشان کرده است.
به زودی ،و همانگونه که کمال با هراس پيش بينی می کرد ،ارادهء آن ها تحت
الشعاع نفوذ گوناگون قسطنطنيه قرار گرفت و آن اتحاد حزبی که کمال بر ضرورت آن
پافشاری می کرد تحقق نيافت .هنگامی که پارلمان جديد در قسطنطنيه تشکيل شد
نمايندگان آن به رياست او بر مجلس رای ندادند ـ منصبی که او در راستای اعتقادش به
عمل بر حسب قانون اساسی بدان چشم داشته و معتقد بود که اين رياست در صورتی که
پارلمان منحل شود (و احتمال اين امر بسيار بود) موقعيت او را در آينده مستحکم خواهد
ساخته و به او اجازه خواهد داد که در آن صورت دست به تشکيل يک پارلمان جديد بزند.
نمايندگان اما مخالف اين امر بودند و عليه آن رای داده ،ترجيج دادند که او به صورت
«نيروی پشت سر مجلس» باقی بماند.
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در همين حال عصمت نيز موقتاً به قسطنطنيه بازگشت تا در مورد اقدامات نهضت
مقاومت با فوزی و ساير دوستان شاغل در وزارت جنگ به مذاکره بپردازد .بدينسان ،ديگر
کاری برای کمال باقی نمانده بود جز اين که موقعيت خود را در آنگورا مستحکم ساخته و به
انتظار حوادثی بنشيند که معتقد بود به ناگزير در قسطنطنيه اتفاق خواهند افتاد.
و صبر او در اين مورد نياز به زمان زيادی نداشت.
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فصل بيست و پنجم ـ حملهء نيروهای متحده به پارلمان
در  ۴۹ژانويه  ۴۹۲۹پارلمان عثمانی در قسطنطنيه تشکيل شد .اکثريت اعضای آن
را کماليست ها تشکيل می دادند .اما عمر آن به سه ماه نکشيد چرا که نيروهای متحده
تصميم گرفتند دست باالی خود را نشان دهند .آن ها خواستار استعفای جمال پاشا وزير
جنگ و نيز رييس ستاد عمومی او ،جواد پاشا ،شدند .چرا که معتقد بودند آن ها به نيروهای
ملی گرا کمک کرده اند .عليرضا به جای آن که همراه با کابينهء خود استعفا دهد با نظر
نيروهای متحده موافقت داشت و ،در نتيجه ،اجازه داد تا نيروهای مزبور به انتخاب وزير
جنگی که احتماال می توانست زير نظر داماد فريد کار کند بپردازند .اين عمل خصمانهء آشکار
موجب شد که ،بنا بر قول مرسينلی جمال ،که از حاميان اعالميهء «آماسيا» بود ،مجلس در
تصويب نسخهء نهايی «ميثاق ملی» تهيه شده به وسيلهء کمال تعجيل کرده و بر آن مهر
پذيرش رسمی بزند.
بدينسان اکنون کليد گشايش وضعيت قفل شدهء قسطنينيه در لندن و پاريس قرار
داشت .در اين ميان ،بيماری پرزيدنت ويلسون ،که قصد داشت با دخالت آمريکا مشکالت را
حل کند ،مذاکرات مربوط به صلح عثمانی را برای شش ماه ديگر به تاخير انداخت؛ و اين
درست مهلتی بود که کمال به آن نياز داشت تا بتواند به صورت موثری نهضت مقاومت را ـ
همانگونه که هميشه لرد کزن پيش بينی می کرد ـ سامان دهد .در واقع ،پرزيدنت ويلسون
در عرض چند ماه کالً از صحنهء سياست آمريکا رخت بربست و ،به قول لويد جرج ،به
صورت « پيامبری شکسته و پريشان حواس درآمد که ديگر قادر نبود در راه اهداف خود دست
به اقدامی زند» .از آن پس ديگر خبری از تعهدات آمريکا در امور خاورميانه شنيده نشد.
لرد کرزن با توجه به آنچه پيش آمده بود اينگونه نتيجه گرفت که زمان تهيهء يک
عهدنامهء ص لح مربوط به عثمانی فرا رسيده است .او به نقشهء خود در مورد ايجاد يک ترکيهء
مستقل در آسيا وفادار بود اما همچنان اعتقاد داشت که بايد ترک ها را کالً از اروپا و بخش
اروپائی قسطنطنيه بيرون راند .عليرغم اختالفاتی که بين او و لويد جرج وجود داشت ،اين دو
نفر در اين مورد با يکديگر هم نظر بودند .اما نظر آن ها با مخالفت شديد آقای ادوين
مونتاگوی انگليسی مواجه شد که وزير کشور مستعمرهء هندوستان محسوب می شد و معقتد
بود که اخراج خليفه از قسطنطنيه به شدت مسلمانان جهان را ناراحت کرده و در نتيجه
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موقعيت بريتانيا در هندوستان را به مخاطره می اندازد .نظر او که به داليل مختلفی از جانب
وزارت جنگ تاييد می شد عاقبت در کابينهء بريتانيا به کرسی نشست .و اکثريت اعضای
کابينه موافقت کردند که ترک ها در قسصنطنيه باقی بمانند اما برای عبور و مرور آزادانه در
ترعه های اطراف آن شهر اقداماتی بين المللی صورت گيرد .اين تصميم ،پس از اعالم
موافقت فرانسه ،به دولت عثمانی ابالغ شد .کمال اما در آنگورا از اين «وعدهء در زرورق
پيچيده» چندان راضی نبود ،به خصوص که در آن خواسته شده بود که از آن پس همهء
عمليات عليه نيروهای متحده ـ که کشور يونان هم جزو آن ها بود ـ متوقف شود .به نظر
کمال ،نيروهای متحده قصد داشتند به عنوان اين که دولت قادر نيست نيروهای ملی را
کنترل نمايد قسطنيطنيه را تصرف کنند.
اين امر در عين حال با سياست مسالمت جويانه تری از جانب فرانسوی ها نسبت به
جنبش مليون همراه شد .هنگامی که کمال در سيواس بود آقای ژرژ بيکو ،کميسير عالی
فرانسه در سوريه ،به ديدارش آمده بود و اگر چه سفر او با موافقت رسمی مقامات قسطنطنيه
همراه نبود اما او در سيواس خود را «نمايندهء دولت فرانسه» اعالم داشته و کمال نيز او را در
همين مقام پذيرفت بود؛ و آن دو به مذاکرات مفصلی در مورد عالئق مشترکشان نسبت به
دوستی فرانسه و عثمانی پرداختنه بودند .پيکو ،قبل از هر چيز ،نگران اوضاع مغشوش «سيلی
سيا» بود و از کمال خواست تا برای حفظ صلح آنجا به او کمک کند .اما کمال که اعتقاد
داشت مالقات پيکو تلويحاً و برای نخستين بار به رسميت شناختن جنبش مليون را به وسيله
يکی از نيروهای متحده معنی می دهد ،خود را در موقعيتی قوی احساس کرد و برای تحت
تأثير قرار دادن پيکو ،در برابر چشمان حيرت زدهء رئوف ،با کلماتی اغراق آميز از «ارتش
های ملی ترک» نامبرد .اين در حالی بود که اطرافيانش می دانستند که اين ارتش ها چيزی
جز دستجاتی از رزمندگان نامنظم نيستند.
کمال به پيکو گفت که نيروهای او قصد دارند برای دفاع از استقالل سيلی سيا با
هر نيروی مهاجمی بجنگند و فرانسوی ها بايد نشان دهند که برنامه ای عليه ترک های اين
منطقه ندارند .پيکو که اين روحيه مثبت را با روحيهء دولت مستقر در قسطنطنيه مقايسه می
کرد تحت تاثير آن قرار گرفت و چندی نگذشته که نشريات پاريس دست به انتشار مطالبی
زدند که لحنی موافق مليون داشت.
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کمال که ،با توجه به اين عالئم ،احساس می کرد که لحظهء فشار آوردن بر روی
فرانسوی ها در سيلی سيا فرا رسيده است« ،با توجه به احساسات دوستانه ای که ما قرن
هاست نسبت به فرانسويان داريم» ،به نام کميتهء نمايندگان نسبت به تصرف اورفا ،آينتاب ،و
ماراش اعتراض کرده و اين عمل را با مندرجات قرارداد ترک مخاصمه مغاير دانسته و از
مردم اين مناطق خواست که عليه آن به پا خيزند.
نخستين هدف حملهء او شهر ماراش بود که فرانسويان چندان نيرويی در آن جا
نداشتند و در نتيجه مجبور به تخليه آن شدند .دستجات چريکی تحت فرمان کمال برای
تقويت ژاندارم های ترک از کوهستان ها فرود آمدند و به سوی محله های ارمنی نشين آتش
گشودند .آن ها به خاطر وجود اسلحه هايی که کمال با پيش بينی درست آنها را در زمان
اجرای قرارداد ترک مخاصمه ذخيره کرده بود ،به خوبی مسلح بودند .جمعيت ترک شهر
هنگامی که ارامنه خانه های در حال سوختن خود را ترک کرده و برای پناه گرفتن به سوی
مدارس و کليساها می دويدند ،آن ها را از پنجره ها و پشت بام خانه های خود هدف گلوله
قرار می دادند و ،در نتيجه ،صدها نفر از ارامنه از جمله زنان و کودکان زنده در آتش سوختند.
در همان حال مسلمانان متعصب در دهکده های اطراف دست به کشتار مسيحيان زدند.
تنها پس از تقريباً گذشت سه هفتهء سراسر خونريزی بود که فرانسوی ها توانستند
ستونی از نيروهای خود را برای آرام کردن اوضاع در ماراش وارد منطقه کنند .اما هنگامی که
اين نبروها به نزديکی شهر رسيدند و ساکنان مسيحی آن نسبت به نجات خود دلگرم شدند،
از يک مر کز نامشخص فرمان عقب نشينی آنها صادر شد .آنها نيز به طرف جنوب عقب
نشستند و در حالی که هزاران پناهنده ارمنی آن ها تعقيب می کردند از راه کوهستان به
طرف مرز سوريه رفتند .بسياری از کسان در هوای سخت زمستانی و راه برف گرفته ،به علت
سقوط از کوه کشته شدند .دويست سرباز فرانسوی به علت سرمازدگی دست ها و برخی شان
پاهای خود را از دست دادند .و در طی کل اين عمليات بين هفت تا هشت هزار ارمنی جان
باختند .اين ماجرا يکی از کشتارهای وسيعی بود که در مناطق مجاور نيز صورت می گرفت و
در نتيجه پايتخت های اروپايی را نگران ساخته بود.
عقب نشينی از ماراش نخستين قدم در راهی محسوب می شد که در انتها به
تخليهء کامل قوای فرانسوی از سيلی سيا منجر شد .شهر اورفا نيز محاصره گرديد ،و پس از
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آن که مايحتاج آن به پايان رسيد ،تسليم شد .نقاط ديگر تحت تصرف فرانسوی ها نيز به
دست جنگنده های نامنظمی افتادند که هم از فرانسوی ها مسلح تر بودند و هم می توانستند
به زور از روستاييان سربازگيری کنند .مقاومت منطقهء «آين تاب» طوالنی تر بود اما کنترل
مناطق کوهستانی به دست ترک ها افتاده بود که به زودی دست به حمالت خونريزانه ای به
فالت سيلی سيا زده و مراکز مهمی همچون آدانا ،تارسوس ،و مرسين را مورد تهديد قرار
دادند.
بدينسان ،در پايان ماه مه  ۴۹۲۹فرانسوی ها ناچار شدند برای امضای يک قرارداد
ترک مخاصمه هيئتی را به آنگورا اعزام دارند .اين قرارداد اگرچه چندی بعد شکسته شد اما
کمال را قادر ساخت که نيروهای خود در منطقه جنوب را گردهم آورد .در عين حال او
توانسته بود با پيروزی بر يکی از نيروهای بزرگ متحده اعتبار رژيم خود را باال برده و آن را
بشناساند.
از نظر انگليس ها موفقيت کمال اجرای قاطع سياستی را که خود آغاز کرده بودند
هرچه بيشتر ضروری ساخته بود .اين سياست چيزی نبود جز سرکوب جنبش مليون .آنها به
خصوص از قاچاق اسلحه به آناتولی به شدت نگران شده بودند .اين کار به وسيله تشکيالت
زيرزمينی کارايی انجام می گرفت که اغلب اعضای آن را افسران ناراضی ترک تشکيل می
دادند .کار آن ها چندان مشکل نبود چرا که نگهبانان اکثر انبارهای اسلحهء انگليس ها ترک
بودند .و در عين حال باربران و قايقرانانان و رانندگانی که بتوانند با عالقه اسلحه های دزديده
شده را زير چشم نگهبانان انگليسی و چريک های يونانی به آناتولی برساندند به وفور يافت
می شدند .آن ها اسلحه ها را در گاری های دهقانان و زير بسته های علوفه يا کيسه های
ذغال پنهان کرده و تنها در شب حرکت می کردند و قبل از آن که سپيده سحر بزند بار خود
را در زمين مدفون می ساختند .سپس ،هنگام غروب آن ها را بيرون آورده و سفر طوالنی و
بلند خود شبانه خود را آغاز می کردند .در وزارت جنگ هم از بدو شروع ترک مخاصمه بی
اعتنايی به مواد مربوط به خلع سالح آغاز شده بود و ژنرال هايی همچون فوزی ،که بار ديگر
به وزارت جنگ رسيده بود ،اين عمليات را ناديده می گرفتند.
اکنون فرانسوی ها نيز آغاز به ناديده گرفتن سرقت اسلحه کرده بودند .مثالً،
نيروهای ملی توانستند از يک انبار تحت حفاظت فرانسوی ها در گالی پولی مقدار زيادی
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اسلحه به سرقت ببرند و ف رانسوی ها عدم مقاومت در اين مورد را به کمبود تعداد نگهبانان
در مقابل تعداد زياد سارقين نسبت دادند.
ايتاليايی ها هم که با يونانی ها ضديت داشتند از همان آغاز به نيروهای ملی روی
خوش نشان می دادند و اکنون که آماده می شدند تا نيروهای خود را از منطقه خارج کنند
اسلحه های خود را به مليون می فروختند و به قاچاقچيان اسلحه کمک می کردند تا از
پاسگاه های مراقبت نيروهای متحده به راحتی رد شوند.
انگليس ها نيز در آغاز کار نسبت به ضبط و انبار کردن اسلحه ها بی اعتنا بودند
وحتی شنيده شد که يکی از افسران ستاد انگليسی اظهار داشته بود که حق نيست بدون آن
که يونانی ها خلع سالح شوند ترک ها را خلع سالح کنيم .و به اين ترتيب مجهز شدن
نيروهای ملی به سالح های مختلف ادامه پيدا کرد.
در حمالت مستمر به انبارهای اسلحهء نيروهای متحده در سواحل دماغه طاليی
يک عنصر مضحک نيز وجود داشت .در آنجا هر شب درهای انبارها را مهر و موم می کردند
و هر روز صبح ديده می شد که اين مهرها شکسته شده اند .اما همهء نگهبانان از اينکه چه
اتفاقی افتاده اظهار بی اطالعی می کردند .باالخره يک شب يکی از افسران انگليسی تصميم
گرفت نخوابد و ساختمان انبار را زير نظر بگيرد .او ديد که ابتدا گله ای بز برای چرا وارد
حياط وسط انبارها شدند و سپس همين حيوانات ريشو ،در بين علف خوری ،رفته رفته به
درها نزديک شده و مهر و موم ها را شکستند .اين ماجرا را هارولد آرمسترانگ در خاطرات
خود ذکر کرده است.
با رسيدن خبر شکست فرانسويان در سيلی سيا و قتل عام ارامنه که در پی آن پيش
آمده بود ،عاقبت تهديد نيروهای ملی در بين نمايندگان حاضر در کنفرانس صلح پاريس
جدی گرفته شد .لويد جرج بی اطالعی خود در مورد کمال را چنين توضيح می داد که:
«ماموران اطالعاتی ارتش ما هرگز تا اين حد بی اطالع نبوده اند».
اما هنوز هم در مورد اين که آيا کمال خودسرانه عمل می کند و يا تحت فرمان
دولت سلطان عثمانی قرار دارد ترديدهايی وجود داشت .خود لرد کرزن در کنفرانس اعتراف
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کرد که نسبت به «ارتباط بين کمال و سلطان تا آن حدی که اکنون آشکار شده» آگاه نبوده
است؛ و نيز فاش ساخت که بر اساس آخرين اطالعاتی که به دستش رسيده اخيراً مصطفی
کمال به عنوان «فرماندار ارض روم انتخاب شده است» ـ يعنی همان شهری که طبق طرح
های موجود بايد جزيی از دولت مستقل ارمنستان بشود .به هر حال ،صرفنظر از آن که کمال
دارای چه سمت رسمی هست ،آشکار بود که نهايی کردن يک قرارداد بدون توجه به امکانات
اجرايی او ناممکن می نمود.
هنگامی که آدميرال دو روبک ،کميسر عالی ،در اين امر مورد مشورت قرار گرفت،
اظهار داشت که اگر در مقابل قرارداد نهايی مقاومت جدی وجود داشته باشد نيروهای متحده
الزم است موقعيت خود را در قسطنطنيه تقويت کنند .به اين ترتيب در شورای عالی صلح
پاريس برنامه ای برای نشان دادن ضرب شستی وسيع و درسی انظباطی به ترک ها تهيه
شد .همان گونه که کمال پيش بينی کرده بود اين عمليات به صورت تصرف کامل و قاطع
قسطنطنيه انجام می گرفت که تا آنزمان نيروهای متحده اسماً در آن «حضور» داشتند .اين
اقدام شامل در کنترل گرفتن وزارت جنگ می شد بی آن که قسمت های اداری را در بر
گيرد .و همچنين استقرار يک سانسور نظامی در آن پيش بينی شده بود .شورای عالی نيز با
تصميمی که نشان از بی اطالعی اعضای آن می داد خواستار «عزل مصطفی کمال از
فرمانداری ارض روم شد» و تصميم گرفته شد که تصرف قسطنطنيه تا اجرای کامل مفاد
قرارداد صلح ادامه يابد.
کمال خبر تصرف قريب الوقوع پايتخت را از فرانسوی ها شنيد و آن را به اطالع
رئوف رسان ده و خواستار آن شد که رهبران وابسته به جنبش ملی آمادهء ترک شهر شوند .در
ع ين حال ،صالح آن بود که مجلس شورا فعالً از موضوع بی اطالع بماند و به سرپيچی از
تصميمات نيروهای متحده و انجام وظايف خود ادامه دهد .در عين حال ،اين امر اهميت
داشت که حاميان جنبش ملی به وفور به آناتولی رفته و شرايط را برای ايجاد دولت آلترناتيو
فراهم کنند .او حتی برای آسان تر کردن فرار طرفداران جنبش مقداری پول از طريق بانک
عثمانی حواله کرد.
کشتی های جنگی انگلستان در تاريکی های قبل از سحر روز شانزده مارچ ۴۹۲۹
به پل «گاالتا» نزديک شدند و زره پوش های انگليسی در خيابان های استانبول و پرا به
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حرکت در آمدند .سربازان انگليسی کالنتری ها ،پاسگاه های نظامی ،و ساختمان های اصلی
دولتی را اشغال کردند .خبر اين وقايع به وسيله يک تلگرافچی طرفدار مليون طی پيام های
متعددی به آنگورا می رسيد « :نيروهای انگليسی امروز صبح دست به حملهء غافلگيرانه ای به
ساختمان های دولت در "شهزادباشی" زده اند و در آنجا بين آن ها و سربازان ما درگيری
پيش آمده است .در حال حاضر تصرف قسطنينيه ادامه دارد ....هم اکنون خبر رسيده که
مدرسه نظام را تصرف کرده اند .سربازان انگليسی در بيرون تلگراف خانه پرا مشغول نگهبانی
هستند .اما هنوز معلوم نيست که آن ساختمان را تصرف خواهند کرد يا نه».
کمال در تلگرافخانه آنگورا نشسته بود و تلگراف ها را دريافت می کرد و به منشی
های خود دستور می داد که آنها را خالصه کرده و برای فرماندهان بفرستند .سپس پيامی از
وزارت جنگ دريافت شد« :در حال حاضر انگليس ها شهر را تصرف کرده اند و اکنون وارد
وارتخانه می شوند ...اشغال وزارتخانه صورت گرفته است و اکنون به دروازهء نظامی رسيده
اند ...ما مجبوريم ارتباط را قطع کنيم چرا که انگليس ها به ما رسيده اند».
به زودی تلگرافی از تلگرافخانه مرکزی واصل شد که می گفت« :عاليجناب،
مالحان انگليسی تلگر افخانهء وزارت جنگ را تصرف کرده و سيم هايش را قطع کرده اند .و
سربازان آن ها در "توفانه" مشغول پياده شدن از کشتی ها هستند ...اوضاع در حال بدتر
شدن است .امروز صبح زود در حالی که سربازان ما خوابيده بودند مالحان انگليسی پستخانه
را تصرف کردند و سربازان ما که از سر و صدا بيدار شده بودند هنوز خواب آلود بودند که
جنگ در گرفت و در نتيجهء آن شش تن از مردان ما کشته و پانزده نفر زخمی شدند...
تلگرافخانهء شهر "پرا" هم جواب نمی دهد و احتماالً آنجا را هم اشغال کرده اند .خدا کند
دستشان به اين جا نرسد ...رئيس و کارکنان تلگرافخانه پرا هم اکنون به اين جا آمده اند .آن
ها را از دفاترشان بيرون کرده اند ...عاليجناب من هم اکنون خبر شدم که دفتر ما نيز تا يک
ساعت ديگر نيز اشغال خواهد شد».
کمال پرسيد« :آيا از مجلس نمايندگان خبری داريد؟ و آيا تلگرافخانه آن جا کار می
کند؟»
پاسخ مثبت بود اما در همان لحظه ارتباط قطع شد و معلوم گرديد که نيروهای
متحدين آن تلگرافخانه را هم تصرف کرده اند.
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بعدها کمال در مورد نقش تلگرافچی ها با تحسين سخن گفته است .به خصوص
يکی از آن ها به نام حميد افندی از اهالی «مناستير» در اين زمينه زحمت فراوان کشيده بود
و کمال او را برای سرپرستی تلگرافخانه مرکزی آنگورا به اين شهر دعوت کرده بود.
در ابتدای کار قوای فرانسوی و ايتاليايی در عمليات شرکت نداشتند اما پس از آن
که شهر کامالً به دست انگليسی ها افتاد آن ها نيز وارد کارزار شدند تا سهمی داشته باشند.
تعداد تلفات تقريباً کم بود .اما حادثهء قتل عده ای از موزيسين های ارتش که با سربازان در
حال خدمت اشتباه گرفته شده بودند اوقات ترک ها را تلخ کرده بود .در صبح روز تصرف می
شد همهء کارکنان ترک وزارت جنگ را ديد که همراه با وزير جنگ ـ فوزی ـ در ميدان
جلوی وزارتخانه ايستاده اند و افسران انگليسی مشغول جستجوی داخل ساختمان هستند .آن
ها تمام شهر را خانه به خانه گشته و در قبرستان ها قبرها را می گشودند تا شايد جای پنهان
ساختن اسلحه ها را کشف کنند.
آنها در پی تصرف دفاتر روزنامه ها به سردبيران دستور دادند که چه بايد بنويسند و
در عين حال سانسور شديدی برقرار کردند .دستور اين بود که روزنامه ها بايد اطالعيه
اشغالگران را که طی آن تقصير بر عهده ترک گذاشته می شد کلمه به کلمه چاپ کنند.
معاون يکی از سردبيران روزنامه ها به اين نکته جالب توجه کرده بود که ترجمهء اعالميهء
انگليس ها کلمهء جنگ را با ديکته غلط نوشته است و اين امر به خوبی نشان می دهد که
مترجم نه يک نفر ترک بلکه يک ارمنی زبان بوده است .اين اعالميه ،که به امضای قوای
اشغالگر ،رسيده بود بر جنايات کميتهء وحدت و ترقی تاکيد کرده و به جنايات پازتيزان های
«سازمان ملی» نيز اشاره می کرد .به هر حال متحدين که تا کنون الاقل به زبان خواستار
صلح بودند خود دورهء جديدی از جنگ را آغاز کرده بودند و برنامه اين بود که شهر موقتاً در
اشغال آن ها بماند .ترک ها قرار نبود از دسترسی به قسطنطنيه محروم شوند اما اگر شورش
های عمومی و قتل عام صورت می گرفت ممکن بود که در اين تصميم تجديد نظر شود.
يکی از روزنامه ها در برابر فشار سانسور تصميم گرفت که اساساً مطلبی راجع به اشغال شهر
منتشر نکند و ستون روزانهء يادداشت سردبير خود را به حوض ها و فواره های قديمی شهر
قسطنطنيه اختصاص داده و بدينسان تلويحاً به عدم موافقت قلبی مردم شهر با آنچه که
اتفاق افتاده اشاره کند.
در جريان اشغال شهر ،حدود هشتاد و پنج تن از نمايندگان مجلس بازداشت شدند
و تنها آنهايی که به خانه های خود نرفته بودند توانستند بگريزند .اگرچه يکی از آن ها رئوف
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بود اما در مورد او وضعيت فرق می کرد؛ چرا که او کمصمم به اجرای تصميمی بود که در
سيواس گرفته بود و عامداً در ساختمان مجلس باقی مانده بود تا در آنجا بازداشت شود و
بدينوسيله نشان دهد که تقصير با خارجی ها است .چند تن ديگر نيز با او هم نظر بودند .يکی
از آنها دکتر عدنان ،همسر حليده اديب ،بود که غروب هنگام وقتی به خانه بازگشت موضوع
را به اطالع حليده رساند.
او به زنش گفت« :مگر خودت اصرار نداشته ای که بگويی مردم کشورها دوست ما
و دولت هاشان دشمن ما هستند .پس بگذار اين مردمان و به خصوص مردم انگليس ببينند
که دولت شان ـ که قديمی ترين دولت پارلمانی جهان است ـ با يک نهاد نمايندگی ديگر چه
رفتاری می کند».
حليده اديب ،با واقع گرايی زنانه خاکی خود« ،به ناگهان تصوير سناتورهای رومی را
مجسم کرد که در طول عمليات تسخير روم به وسيلهء بيگانگان محکم بر جايگاه های خود
نشسته بودند» .نظر او اين بود که بايد تا هر چقدر که می توان از شهر دور شده و به طرف
آناتولی رفت .او ،که با «طبع شواليه وار و قهرمان پرست» رئوف آشنا بود ،البته متوجه نظر او
شده بود اما خود تشخيص می داد که «در اروپا ـ همزمان و با هم ـ به صورتی دردناک و
غير قابل تغيير دو استاندارد برای انسانيت وجود دارد» ،لذا او همچون بسيارانی ديگر همراه با
شوهر خود مخفی شده و مشغول تهيهء مقدمات سفر به آناتولی شدند و برای اين کار از
سازمان زيرزمينی مليون کمک خواستند.
در ساختمان پارلمان ،دوستان رئوف کوشيدند تا او را به فرار ترغيب کنند و با تهيهء
دو يونيفورم سربازان عادی ترک از او و "کارا واصف" ،که حمايت کنندهء برجسته ديگر
کمال بود ،خواستند تا برای فرار تغيير قيافه دهد .اما اين دو نفر از اين کار امتناع کردند .رئوف
نمايشی شجاعانه به راه انداخته و گفت« :بگذاريد اين شياطين بيايند؛ ما منتظرشان هستيم».
او همچنين به نمايندگان گفت که پارلمان نبايد به هيچ قيمتی خود را منحل سازد بلکه بايد
منتظر شود تا متحدين دست به چنين کاری بزنند.
سلطان هيئتی از نمايندگان را به رياست رئوف احضار کرد .آنها از ميان خيابان هايی
که در دو طرف آن سربازان انگليسی با سرنيزه های قرار گرفته روی تفنگ ها ايستاده بودند
گذشته و به قصر يلديز رفتند .سلطان به قدرت نيروهای بيگانه اشاره کرده و از آن ها
خواست که در سخنان خود در پارلمان بسيار دقت به کار برند .او گفت« :اين ها قادرند هر
کاری بکنند و کارشان را در آن حدی که تا کنون انجام داده اند متوقف نخواهند کرد» .برخی
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از نمايندگان با اعتراض های ميهن دوستانه صدا بلند کردند .يکی از آن ها از پنجره به
کشتی های متحدين بر روی بغاز بسفر اشاره کرده و گفت« :اعليحضرتا ،اين آب ها حداکثر
جايی است که اين کافران می توانند پيش بيايند .آناتولی از فوالد ساخته شده است و در اين
مبارزه پيروز خواهد شد» .اما سلطان بر توصيهء خود اصرار کرده و گفت که« :اين ها اگر
بخواهند فردا صبح در آنگورا خواهند بود».
آنگاه رئوف آغاز به سخن کرد و گفت« :همان گونه که در ميثاق ملی آمده است
مساله ما آن است که سلطنت  ،خالفت و کشور را چگونه نجات دهيم .آيا می شود بر اساس
خواست ملت از اعليحضرت تقاضا کنيم که بدون موافقت پارلمان هيچگونه معاهده بين
المللی را توشيح نکنند؟» سلطان با برخواستن از جای خود تکدر خاطر خود را به حضار نشان
داد .ديگران نيز به ناچار به پا خواستند و سلطان به سردی با آن ها خداحافظی کرد.
هيئت به پارلمان بازگشته و به بحث پرداخت .در همان هنگام يک رديف سرباز
انگليسی وارد تاالر شده و از گارد مجلس خواستند که رئوف و کارا واصف را تسليم آنها کنند.
در تاالر غوغايی به راه افتاد و رئوف از گاردها خواست تا در مقابل تجاوز به پارلمان مقاومت
کنند .اما رييس مجلس به فرمانده گارد دستور داد که از اسلحه استفاده نکند .بدينسان ،اين
دو تن از رهبران مليون دستگير شده و به يکی از کشتی های جنگی انگليسی منتقل شده و
به حدود صد و پنجاه تن ديگر از نمايندگان و زندانيان گوناگون که قرار بود با کشتی به
جزيزه مالت فرستاده شوند پيوستند .کمال بالفاصله به عنوان تالفی اين کار دستور داد که
همهء افسران انگليسی باقيمانده در آناتولی را بازداشت کنند .از جملهء آنان کلنل رالينسون
بود که در ارض روم دستگير شد.
دو روز بعد ،پارلمان بار ديگر تشکيل جلسه داد .اکثريت نمايندگان معتقد بودند که،
به علت تجاوز نيروهای بيگانه و دستگيری برخی از نمايندگان ،آن ها ديگر نمی توانند آزادانه
به انجام وظايف خود بپردازند و در نتيجه تصميم گرفته شد که پارلمان برای مدت نامعينی به
حالت تعليق درآيد .صالح پاشا ،که اکنون به جای عليرضا به صدارت اعظم رسيده بود از
پذيرش يادداشت متحدين مبنی بر اين که بايد کمال و ديگر رهبران جنبش ملی طرد شوند
خودداری کرده و از سمت خود استعفا داد و پست صدارت اعظم بار ديگر به توفيق پيشنهاد
شد .اما او از پذيرش آن خودداری کرد و بعدها ،به همراه بسياری از هموطنانش ،از اين کار
سخت متأسف شد؛ چرا که امتناع او از اين کار موجب گشت تا سلطان بار ديگر داماد فريد را
به اين سمت منصوب کند .وينستون چرچيل گفته است که« :داماد فريد بی رمق ترين
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کابينهء ممکن را تشکيل داد» .نخستين عمل دولت جديد انحالل مجلس بود که آخرين
مجلس تاريخ امپراتوری عثمانی محسوب می شود .آنگاه دولت داماد فريد دست به عملياتی
زد که به زودی شکل جنگی داخلی عليه نيروهای مليون را به خود گرفت.
در ارزيابی کميسريای عالی انگليس ،اشغال قسطنطنيه موفقيت آميز بود .آدميرال دو
روبک با لحنی پر غرور به لرد کرزن اطالع داد که قوای او ،بدون تحمل صدمه ای ،سخترين
ضربات را بر جنبش مليون وارد ساخته است .سر هنری ويلسون ،که رياست ستاد عمومی را
بر عهده داشت ،اما اين گونه فکر نمی کرد و در دفتر يادداشت های خود نوشت که «اين
آقايان به کلی با واقعيت قطع رابطه کرده اند .آن ها فکر می کنند که حکم شان در بخش
های ترک نشين آسيا خوانده می شود .واقعيت اين است که ما پس از امضای قرارداد ترک
مخاصمه هرگز نتوانسته ايم پا به مناطق داخلی آناتولی بگذاريم» .اين نظر درست بود؛ چرا
که آنها جز دو سه نقطهء استراتژيک را تصرف نکرده و بالفاصله نيز مجبور به ترک آن ها
شده بودند .در واقع به خاطر دو عمليات تهاجمی پشت سر هم ،که يکی از عبارت بود از ورود
يونانی ها به آسيای صغير و سپس ،ده ماه بعد ،تصرف قسطنطنيه ،متحدين موجب شدند که
از آن پس حکم تنها کسی که در مناطق ترک نشين آسيا و عاقبت در مناطق اروپايی آنها
نافذ بود و خوانده می شد به مصطفی کمال تعلق داشته باشد.
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فصل بيست و ششم ـ نقل مکان به آناتولی
انگليس ها ،با اشغال قسطنطنيه ،برای دومين بار امتياز سياسی بزرگی را نصيب
کمال کرده بودند و او هم در بهره برداری از آن کوچکترين تعللی از خود نشان نداد .از نظر
کمال ،که بالفاصله از طريق انتشار اعالميه ای نظرش را بصورتی عمومی اعالم داشت،
اشغال قسطنطنيه «موجوديت و استقالل هفتصدسالهء امپراتوری عثمانی را بر باد داده» بود.
او ،مطابق معمول ،در سراسر مبارزات بعدی اش برای بقای ملت ترک ،دقت داشت تا همواره
از دين اسالم کمک بگيرد .او خطاب به مردم کشورش گفت« :خدا در اين جنگ مقدس که
برای استقالل کشورمان بدان وارد شده ايم مطمئنا با ما است».
کمال ،بعنوان افسری اليق و سياستمداری زيرک ،هيچ چيز را از نظر دور نمی
داشت و به اين خاطر پيامی به همان گونه را برای بقيهء جهان اسالم نيز فرستاد و ،در عين
حال ،به جای خطاب قرار داد دولتمردان کشورهای متحده« ،وجدان دانشمندان ،روشنفکران
و انسان های متمدن اروپا و آمريکا» را مورد خطاب قرار داده و نظر آن ها را به عملياتی از
جانب دولت هاشان جلب کرد که «با عزت و نام نيک کشورهاشان» در تضاد بود .او اعالم
داشت که از طريق «اقدامی جنايت آميز که در تاريخ سابقه نداشته است» قرارداد ترک
مخاصمه ای که بر بنياد اصول پرزيدنت ويلسون فطعيت يافته بود ،اکنون «موجبات
آفرينش» فريبی را فراهم کرده است که ملتی را از وسايل دفاع از خود محروم می سازد».
او همچنين بخشنامه ای خطاب به اقليت های مسيحی صادر کرده و يادآور شد که
اکنون که روابط عثمانی با جهان بيرون موقتا قطع شده است اقليت ها نبايد از حمايت
خارجی استفاده کنند بلکه بايد «به خاطر وجود شواهد کافی بر عناصر متمدنی که در ويژگی
های قوم ما وجود دارد» به ملت ترک پشت گرم باشند .همه ی اين اقدامات به فاصله يک
ساعت پس از اشغال قسطنطنيه انجام شد.
آنگاه کمال به همان سرعت سرگرم رسيدگی به وظيفهء اساسی ديگر خود شد که
عبارت بود از دعوت برای تشکيل پارلمانی تحت نظارت خود او در آنگورا .او دو روز تمام را
در تلگرافخانه گذراند و در مورد اين موضوع با افسران فرمانده خود تبادل نظر کرد .در پی آن
طی اعالميه ای از تشکيل «مجلسی با اختيارات فوق العاده» خبر داد که در واقع حکم
مجلس موسسان را داشت و از اختيار تغيير سيستم حکومتی برخوردار بود .همهء نمايندگان
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مجلس منحل شدهء قسطنطنيه ،اگر می توانستند ،حق داشتند در اين مجلس شرکت کنند و
در عين حال در تاريخ معينی اعضای جديد اين مجلس در طی رای گيری عمومی انتخاب
می شدند.
حال وظيفهء هر ميهن پرست جدی و هر سرباز توانای حاضر در قسطنطنيه آن بود
که از خطوط محاصرهء نيروهای متحده گذشته و از آن شهر خود را به آناتولی برسانند.
مقامات انگليسی در سراسر شهر اعالن هايی به امضای فرمانده کل قوا و به زبان های
انگليسی و ترکی نصب کرده بودند که در آن مجازات هر کس که دارای عاليق ملی گرايی
بود مرگ اعالم شده بود .کلمهء مرگ را با حروف بسيار درشت نوشته بودند .اما از آنجا که،
در غروب نخستين روز اشغال ،برای دستگيری اشخاص به جای استفاده از مامورانی مخفی
که می توانستند مخالفين را شناسايی کنند از سربازانی که لباس شخصی به تن داشتند
استفاده کرده بودند ،عده زيادی توانستند ـ گاه با تغيير ظاهر خود ـ از بغاز بسفر گذشته و از
طريق راه های مخفی عازم مناطق داخلی آناتولی شوند.
حليده اديب ،خود و شوهرش ـ دکتر عدنان ـ را به صورت ماليی که با همسر
سالخ ورده اش سفر می کرد درآورد .آن ها شبانه در حالی که نورافکن های کشتی های
جنگی بغاز بس فر را به شدت روشن کرده بودند و لوله توپ هاشان می درخشيد و سربازانشان
بر عرشهء کشتی ها در رفت و آمد بودند ،از بغاز گذشته و خود را به خانقاهی در «اسکوتاری»
رساندند که می دانستند دراويش اش به آن ها پناه خواهند داد .در آنجا به چهار نماينده ديگر
مجلس برخوردند ک ه آنها نيز در حال فراربودند .حليده قضاوت خود نسبت به آنها را اينگونه
بين کرده است که اولی آدمی عاقلی بود چرا که می گفت« :آنچه احتياج داريم يک نقشه
خوب راه ها و يک راهنما است»؛ اما ديگری را آدمی احمق دانسته است چرا که می گفت:
«من توی کوله پشتی ام پنج بمب و سه هفت تير دارم و جای ترسی نيست».
جريان سفر حليده و دکتر عدنان به آنگورا نمونه ای از سفر آدميان بيشمار ديگر
محسوب می شود و شرحی که او از اين سفر داده شرايط موجود در آناتولی را بخوبی منعکس
می سازد .راه های بين اسکوتاری به طرف شرق و به جانب شبه جزيرهء «ازميت» به شدت
به وسيلهء توپخانه و سواره نظام انگليس ها مراقب می شد .راه های کوهستانی را حملهء
دايم گروه های يونانی که بوسيله متحدين مسلح شده بودند مخاطره آميز کرده بود .چند
گروه اندک ترک می کوشيدند از پس يونانی ها برآمده و به مليون فراری کمک کنند تا به
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راه خود ادامه دهند .در عين حال ،در سراسر راه ،شبکهء ارتباطی کارآمدی بوسيله تلگرافچی
های وفادار به جنبش بوجود آمده بود که خبرهای مربوط به آمد و شد گروه های مليون را،
همراه با اخبار مربوط به حرکات نيروهای متحده و اثرات احتمالی آن ها بر جريان سفر
مليون ،به يکديگر مخابره می کردند.
در ابتدای سفر ،حليده بر يک کجاوه نشسته بود در حالی که مردان گروه که آسانتر مورد
شناسايی قرار می گرفتند از راه های پنهانی حرکت می کردند .او ،در يادداشت هايش،
ماجرای عصری را که به دهکده ای وارد شدند که گروهی از سربازان انگليسی در آن مستقر
بودند چنين شرح داده است« :ناگهان يک جفت چشم سخت آبی و بسيار خسته داخل کجاوه
را نگريست ...اما سرباز صاحب اين چشم ها بسادگی روی خود را برگرداند و به راه افتاد؛
مطمئن از اين که چيزی که جای نگرانی باشد به چشمش نخورده است» .حليده ،پس از
تاريک شدن هوا ،به مقصدی که قرار داشت رسيد .بالفاصله خبر ورودش را تلفنی به مرکز
اطالع دادند« :اين جا سمندر ...آيا شما گوبز هستيد؟ بله ،سالم است و بی هيچ حادثه ای
موفق به فرار شده .بله ،بقيه هم پياده در داخل مزارع حرکت می کنند» .در اواخر شب بقيه
نيز به سالمت رسيدند اما استراحتی ممکن نبود چرا که انگليس ها از آمدنشان با خبر شده و
مشغول روشن کردن مزارع با نورافکن بودند تا چريک های يونانی بتوانند فراری ها را ببينند.
در نتيجه ،فراريان ناگزيز بودند بالفاصله حرکت کرده و در تاريکی و با يک گاری بسته شده
به گاو از جاده های فرعی عبور کنند.
حليده اديب در طول راه فرصت آن را داشت تا انواع مردان جنگده ای را که «مواد
خام جنبش مقاومت» محسوب می شدند را مورد مطالعه قرار دهد .برخی از آن ها ژاندارم
های مقدونيه ای بودند که «حالت وحشی ،مشتاق و پر شوری که در استبداد به غرايز
شورشی تبديل می شد و هنگامی که خود در قدرت قرار می گرفتند به غرايز بی رحم غلبه
جو تبديل می گرديد در نژادشان وجود داشت .آنها قهرمان پرستانه مشتاق تغيير و ديدار چيز
مبهمی بودند که اکنون ترکيهء نو نام می گرفت» .آن ها در کوهستان ها همراه با انور
جنگيده بودند و حتی شايع بود که انور خود اکنون در تنگهء خيبر با انگليس ها می جنگد .از
نظر آن ها انور مردی شجاع بود اما سلطان خائن محسوب می شد چرا که يقين داشتند اين
سلطان است که آن ها را به دشمن فروخته .فرمانده آن ها با گفتن اين که «شرم بر اين
پادشاه خاندان عثمانی باد» صحبت را از انور به سوی مصطفی کمال تغيير جهت داده و از او
به عنوان سرباز کبيری نام می برد که تا خود آتن يونانی ها را دنبال خواهد کرد.
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برعکس اين مردان ،مرد بلند قدی از اهالی آناتولی هم در جمع بود با رفتاری آرام و منشی
خاکی .صورتی مهربان و ريشی سياده و گرد داشت .حليده اديب در مورد او نوشته است «من
در صورت او طنزی آرام و عميق می ديدم .و در وجودش طبيعتی به شدت عملگرا را در کار
می يافتم .با نگاه به او می شد فهميد که او به اين آسانی ها باور نمی کند که مصطفی کمال
پاشا می تواند تا آتن پيش بتازد و يا انور پاشا در تنگه مشغول جنگ با انگليس ها باشد .اما،
در عين حال ،خيانت پادشاه عميقاً او را زخمی کرده بود .با اين همه از دشنام دادن به سلطان
خودداری می کرد .همچنين هيچ کدام اين مسايل موجب نمی شد که او در راستای همان
هدفی که معتقد بود به جايی نخواهد رسيد سر سوزنی فروگذاری کند.
به نظر می رسيد که در سر راهشان سواره نظام انگليسی همهء گذرگاه ها را بسته است و
برای آنان چاره ای جز زدن به دل کوه ها و ماندن در پناه نيروهای نامنظم محلی وجود
نداشت .حليده درباره اين نيروهای نامنظم نوشته است که «آن ها پسربچه هايی بودند که در
مورد نيک و بد امور عقايد خاص خود را داشتند .در آن ها احترام به انسانيت و بيرحمی در
هم آميخته بود و ،در عين حال ،به نظر می رسيد که همهء آنها دارای عقايد راسخ مشترکی
هستند .به شدت از دولت نفرت داشتند و همه دولت ها را عهدشکن و آماده برای هر گونه
فريبکاری به نام قانون می دانستند .از وجود دولت مليون کامالً آگاه بودند و اعتقاد داشتند
که در آن لحظه اين دولت مفيد است اما همين دولت ،اگر که الزم آيد ،در کشتن همه آن ها
شک نمی کند .با اين همه آن ها هميشه خود را فرزندان وفادار سرزمين ترکان خواهند
دانست».
آنگاه گروهی از افسران وظيفه که راهی آنگورا بودند از راه رسيدند .حليده نوشته است:
«مقايسهء اين افسران ـ با رفتارها و ظواهر کامل مربوط به جهانی که از دست رفته بود ـ با
آن بچه های ببرمانند بسيار اعجاب آور بود» .در ميان دو گروه جنگنده های منظم و نامنظم
نوعی ناهماهنگی وجود داشت که در جريان وقايع آينده کار را به يک برخورد گسترده کشاند.
مسئله اين بود که کدام يک بايد فرماندهی کار را در دست داشته باشند .رييس رمانتيک
نيروهای نامنظم با همهء شجاعتش فاقد قدرت برنامه ريزی و سازماندهی الزم برای انجام
درگيری های پر مخاطره بود .و آشکار بود که وجود يک افسر ستاد ارتش منظم مورد نياز
است .و اين وظيفه بر عهده سرهنگ کاظم گذاشته شده بود که از بقيه سابقهء بيشتری
داشت .او اگرچه در ذهن خود سخت نگران نامنظم ها بود اما با اين همه ،با تدبير بسيار،
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دست رييس نامنظم ها را فشرده و اعالم داشته بود که اختيار غيرمنظم ها با خودشان است.
يکی از همراهان حليده که محمدچاووش نام داشت از اين واقعه آسوده خاطر شد .حليده
نوشته است« :او هرگز نمی توانست بپذيرد که نامنظم ها به سربازان ارتش ترک فرماندهی
کنند .مسئلهء غرور ارتشی برای او بسيار مهم بود».
باالخره ،پس از برخورد با بن بست های متعدد و پيش گرفتن راه های فرعی
گوناگون ،و با مرارت های بسيار ،گروه مسافران به قلهء کوهی رسيد که از آنجا هنوز می شد
در پشت سر دريای مرمره و آب های خليج ازميت را ديد .حليمه نوشته است« :همهء اسب ها
ايستادند و همهء چشم ها به جانب آن گسترهء سبز و آبی خيره شد .هيچ کس به کنار دستی
خود نگاه نمی کرد و چشمان هر کس آن تکه از زندگی را می نگريست که اکنون شايد برای
هميشه پشت سر می گذاشتند .هر يک از ما به نظر می آمد که کامالً از بقيه جدا است .من
به خود نهيبی زدم و اسبم را به سوی سراشيبی آن سوی کوه راندم و دريا از چشمم نهان
شد» .اکنون تنها گستره های خشک و باز آناتولی در پيش روی آنان قرار داشت.
بدينسان ،آن ها آرام و سخت از جهانی به جهانی ديگر رفتند .از مدار قسطنطنيه
خارج شدند تا پا در مدار آنگورا بگذارند .آنگاه تلگرافی از خود مصطفی کمال بدستشان رسيد
که حامل خبرهای خوبی بود .علی فواد توانسته بود قوای انگليسی را از اسکی شهير بيرون
براند و راه آهن آزاد شده بود و آن ها بايد ،برای ادامهء سفر ،خود را به نزديکترين ايستگاه
قطار برسانند .در آنجا «يونس نادی» ،روزنامه نگاری که از راه ديگری خود را از قسطنطنيه
به آنجا رسانده بود ،به آنان پيوست .قطار از اسکير شهير به سوی آنگورا حرکت کرد .نزديکی
های غروب يونس نادی هيجان زده به سراغ حليده آمد و گفت «:حليده خانم؛ ايستگاه پر از
جمعيت است .و الزم است کسی برای مردم حرف بزند .آيا شما حاضريد اين کار را بکنيد؟»
حليده گفت« :نگران نباش ،من اين کار را خواهم کرد».
جمعيتی که در نور غروب سطح ايستگاه را پر کرده بود ساکت بنظر می رسيد .آنگاه،
يک آدم الغر خاکستری رنگ از ميان آن ها بيرون آمد و «به سرعت خود را به قطار رساند و
دستکش هايش را درآورد .صورتش در نور غروب نامشخص و بی رنگ بود .ناگهان در کوپهء
ما باز شد و مصطفی کمال را ديدم که دستش را دراز کرده بود تا به من در پياده شدن از
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قطار کمک کند ...دستش باريک و بی عيب بود؛ با انگشتانی کشيده و پوستی بدون هيچ
چروک و لکه .حرکات سريع و ناگهانی اش مرا به ياد محمد چاووش و آن نوع انقالبيون
جديدی که حضورشان را رفته رفته تجربه می کردم انداخت .به نظرم آمد که کنترل بيرحمی
های آن ببرهای نامنظم سرزمين ترکان در همين دست ها قرار دارد .اين دست با دستان
پهن ترکان جنگجو از آن بابت تفاوت داشت که می شد در آن تنشی عصبی را ديد که آماده
است بر جهد و گلوی متجاوز را بفشارد».
کمال با صدای آرامی گفت« :خوش آمديد خانم افندی».
اين جا آنگورا بود .حليده بخود گفت« :همين جا کعبهء جنبش مليون است».
آنگورا در آنزمان تنها يک جفت تپه بود که همچون دو پستان بر سينهء فالت
آناتولی برخاسته بودند .بر فراز يکی از آن ها ديوارهای خرابه های قلعه ای قرار داشت که
جنگ های متعددی را به خود ديده بود .و از دامنه تا قلعه خانه هائی خشتی ديده می شدند
که اغلبشان مخروبه بودند و پله پله ،باالتر و باالتر ،ساخته شده بودند .از ميانشان کوچه های
پيچان باريکی می گذشت .کف کوچه ها سنگفرش بود اما در آنزمان فصل باران ها رسيده
بود و آب جاری باران با خود همه جا را گل آلود کرده بود و ،در نتيجه ،باال رفتن از آن ها
برای اسب ها و گاری ها مشکل بود .در آنزمان گاری هايی که بوسيله گاو کشيده می شدند
و به دهقانان تعلق داشتند تنها وسيلهء حمل و نقل در آنگورا محسوب می شدند.
عالء الدين حيدر ،يک خبرنگار ترک که پس از سفری خسته کننده در دل کوه های
اينه بولو (بندری در کنار دريای سياه که در دست مليون بود) خود را به آنجا رسانده بود در
نخستين بنگاه آنگورا را شبيه يک «سوراخ وحشتناک» يافته بود که ميخانه دارانش با
لبخندی استهزا آميز به او خوش آمد می گفتند .تراکم جمعيت در شهر آنچنان بود که اتاق ها
را متری اجاره می دادند .و او با به دست آوردن جايی برای خواب در پاگرد يک پلکان آدم
خوش شانسی محسوب می شد .رختخوابش هم چيزی جز چند قوطی مقوايی نبود.
آنگورا در واقع ده نسبتاً بزرگی شده بود که يک آتش سوزی فاجعه بار در طول
جنگ بخشی از آن را سوزانده و جمعيت آن را به حدود بيست هزار نفر تقليل داده بود و هنوز
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می شد خانه های سوخته سياه شده را در بخش پايينی دامنهء تپه ها ديد .قلعهء باالی تپه بر
همهء اطراف فالت بی درخت و لختی ناظر بود که زمستان آن را از برف می پوشاند و
تابستان به آتشش می کشيد و جز باران و چند چاه پراکنده منبع آبی نداشت.
از دور دست يک سلسله تپه های کوتاه ،خشک ،و بی رنگ منطقه را در ميان گرفته
بودند .شهری که می رفت تا شکل بگيرد ،رفته رفته ،به داخل فالت سرريز شده بود اما تا
پوشاندن فالت راه درازی در پيش داشت .به خصوص که در سر راهش نيزار فراخی قرار
داشت که در زمستان تبديل به مرداب می شد .در کنار آن ايستگاه قطار و چند ساختمان
اداری قرار داشت که آن ها را «ترکان جوان» به جبران غفلت عثمانی ها ساخته بودند .و در
جلوشان يک باغچهء کوچک متعلق به شهرداری قرار داشت.
اين «مکهء جنبش مليون» فاقد هر گونه تشخص و خدمات شهری بود .اما در
آسمان بی انتها و هوای پاک چشم انداز خشک و نرمش ،در هر سحرگاه و شامگاه ،نورهای
بنفش و زردی همه جا را در خود می پوشاندند و فضای نادری را بوجود می آورد که با همهء
نقاط ديگر تفاوت داشت .مردمانش هم از بقيهء مردمان متفاوت بودند؛ با سکوت عميق و
درون گرا که به غروری فروتنانه در آميخته بود .آن ها زبان ترکی را با لهجهء خاصی
صحبت می کردند که فهميدنش برای آمدگان از قسطنطنيه چندان آسان نبود.
اين «جدا افتادگی» در ميانهء جهانی ناآشنا در گروه های کوچک اما صميمی ميهن
پرستانی که خود را در اختيار کمال گذاشته بودند حسی از سرفرازی و رفاقت می آفريد که
معموالً خاص مردمان صحرانشين است .در برابر آن ها صحرايی قرار داشت که بايد به آن
ز ندگی می بخشيدند ،نظم را بر آن تحميل می کردند ،و عناصر خفته و پراکنده آن را گرد
آورده و با متحدساختن آن ها نيروی مثبت موثری را بوجود می آوردند که بتواند قلب
سرزمين ترکان در آسيا را احيا کند .در آن لحظه اين کار چالشی بزرگ در برابر همهء
احتماالت ناموافق محسوب می شد.
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فصل بيست و هفتم ـ تشکيل مجلس آنگورا
جنگ استقالل عليه بيگانگان اشغالگر که از جانب نهضت مقاومت آغاز شده بود
اکنون تبديل به يک جنگ داخلی می شد که گاه جنبهء جهاد مقدس را پيدا می کرد :جنگ
ترک با ترک .سلطان آشکارا دشمنی خود با مليون را اعالم داشته و شيخ االسالم نيز ،طی
فتوائی در مورد «شورش عليه سلطان» ،مليون را افرادی شورشی خوانده بود .متن فتوا چنين
بود « :استفتاء :آيا کشتن اين شورشيان مجاز است؟ جواب :کشتن آن ها وظيفهء شرعی
است» .اين فتوا در سراسر کشور توزيع شده و حتی هواپيماهای نيروهای متحده آن را از
آسمان فرو می ريختند .داماد فريد ،که اکنون وزير اعظم شده بود ،طی اعالميه ای مليون را
«نمايندگان جعلی ملت خواند» و آن ها را گروهی از مردان فاسدی ناميد که آماده اند تا
کشور را فدای جاه طلبی های شخصی خود کنند.
همچنين طلبه ها و وعاظ مذهبی را به داخل آناتولی فرستادند تا ،به نام سلطان ـ
خليفه ،عليه مليون به تبليغ بپردازند .از سربازان نيروهای ملی خواسته می شد که عليه
افسران خود شورش کرده و به دهکده های خود بازگردند .خليفه لشگر ويژه ای را برای
جنگيدن با مليون تشکيل داد که اوباش قسطنطنيه را با مبالغ هنگفتی به استخدام خود در
می آورد .به افسران دستور داده شده بود که آن ها را منظم کرده و به پايگاه فرماندهی
ازميت بفرستند .و به زودی اين لشگر و گروه های نامنظم وابسته به آن توانستند کنترل
بخش شمال غربی آناتولی را به دست گيرند.
کمال ،در عين رويارويی با اين تهديد و توجه به ضرورت منظم ساختن ارتشی از آن
خود ،به اين اعتقاد رسيده بود که اولويت کار او سامان دادن به يک پارلمان است .چرا که
نهضت مقاومت او تنها از اين طريق می توانست پشتيبانی ضروری مردمان را بخود جلب
کند .او در گفتگويی با «يونس نادی» اظهار می داشت که «در زمانه ای که ما زندگی می
کنيم همه چيز بايد قانونی باشد؛ همهء فعاليت های ما بايد بر بنياد تصميماتی باشد که
نمايندگان مردم آن را تصويب کرده اند و ،در واقع ،ترجمان خواست های عمومی مردم
باشد» .او ،به همين دليل ،اعتقاد داشت که عمليات نظامی نيز بايد با اجازهء مجلسی صورت
گيرد که اعضايش نمايندهء قانونی مردم باشند.
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اما برای ايجاد چنين مجلسی کمال مجبور بود که به شعارهای اسالمی قسطنطيه
پاسخ دهد و به همين دليل همچنان ظاهر امر را حفظ کرده و عمليات خود را به نام خالفتی
انجام می داد که نيت واقعی اش انحالل آن بود .هر کجا که مشکلی پيش می آمد او نيز
دست به تجهيز علمای اسالم می زد و آنها نيز با فتواهای خود شعارهای قسطنطينه را خنثی
می کردند .همچنين اعالم شد که فتوايی که زير فشار خارجيان صادر شود فاقد ارزش است.
نيز خطاب به مسلمانان اعالم شد که «بکوشند تا خليفهء خود را از اين اسارت نجات دهند».
بدينسان ،هنوز الزم بود تا خليفه را خائن اعالم نکنند ـ همان صفتی که بعداً به او اتالق شد.
تا رسيدن فرصت مطلوب خليفه همچنان زندانی دشمن محسوب می شد.
کمال می دانست که بسياری از حاميان او در ترديد به سر می برند و ،در عين حال،
اگرچه شورشی خوانده شده اند اما از دست زدن به عمليات شورشی خودداری می کنند و بر
اساس اعتقادات مذهبی خود نشان می دادند که خواستار حفظ سنت ها هستند .کمال هم ،به
منظور اطمينان دادن و تشجيع نمايندگانی که ممکن بود عالقمند به شرکت در مجلس جديد
نباشند ،اظهارات و بخشنامه های خود را به زبانی غليظ تر و مذهبی تر از سلطان خليفه
منتشر می کرد .زمان افتتاح مجلس را به روز جمعه انداختند و قرار آن شد که مجلس با
مراسم نماز رسمی در مسجد حاجی بايرام افتتاح شود .برنامه اعالم می داشت که «همهء
نمايندگان محترم در مراسم نماز شرکت کرده و با توسل به نور قرآن و کلمات دلکش اذان
کار خود را آغاز خواهند کرد» .به منظور تاکيد بر قداست اين روز قرار شد که از دو روز قبل از
آن تمام قرآن و کتاب صحيح بخاری ،که حاوی احاديث مربوط به پيامبر اسالم بود ،به مدت
دو روز قرائت شود و ،در عين حال ،مراسم دعا برای آزادی سلطان خليفه از چنگ بيگانگان
به عمل آيد .قرار شده بود که وعاظ دربارهء قداست جنبش ملی برای مردم سخنرانی کنند و
در همه جا پس از نماز جماعت برای نجات خليفه دعا شده و به منظور تهنيت آغاز کار
مجلس اشعار مولودی که در وصف تولد پيامبر اسالم سروده می شوند خوانده شود.
نخستين پارلمان مليون طی مراسمی اين چنين مذهبی در روز جمعه بيست و سوم
آوريل  ،۴۹۲۹يعنی تقريباً پنج هفته پس از اشغال قسطنطينه به وسيلهء قوای انگليس ،کار
خود را آغاز کرد؛ در حالی که سربازان کمال بر فراز تپه های اطراف مستقر و آمادهء مقابله با
نيروهای نامنظم سلطان بودند .مردم آنگورا و حومهء آن از سحرگاهان با در دست داشتن
پارچه های رنگين مختلف به خيابان ها آمدند و هنگام ظهر که وقت مراسم افتتاح رسيد
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ازدحام جمعيت در مسجد حاجی بايرام چنان بود که نمايندگان به سختی می توانستند خود را
به داخی مسجد برساند .آنگاه جمعيت ،به دنبال کمال و نمايندگان ،رهسپار ساختمان مجلس
شدند که ظاهری شرقی داشت و قبالً محل کميته وحدت و ترقی بود .پيشاپيش جمعيت سه
پيشنماز حرکت می کردند که در دستشان پرچم سبز رنگ پيامبر اسالم به چشم می خورد.
پرچم های سرخ رنگ دولت ترک نيز از فراز ساختمان ها در اهتزاز بود .آنگاه پرچم سبز را به
داخل ساختمان برده و در زير مجلدی از قرآن قرار دادند .در حياط جلوی ساختمان نيز يک
جفت گوسفند را قربانی کردند .کمال روبانی را که جلوی در ورودی سالن مجلس بسته شده
بود بريد و آنگاه  ۴۱۹نماينده به صف ايستادند تا با انجام مراسم سوگند تعهد کنند که
استقالل سلطنت ،خالفت ،کشور ،و ملت را پاسداری کنند .هنگامی که همهء نمايندگان در
جايگاه های خود قرار گرفتند تعدادشان به  ۸۹۹نفر رسيده بود .داگ اوبرت فون ميکوش ،در
کتاب خود به نام «مصطفی کمال» ،صحنهء آمدن اين نمايندگان را با اسب و االغ ،به
صحنهء جلسات اوليهء کشاورزان آمريکای شمالی پس از اعالم استقالل آمريکا تشبيه کرده
است.
سالن مجلس يک اتاق دراز مستطيل شکل بود که در دو سوی آن دو بالکن قرار
داشت .سالن پر از نيمکت های رنگ و روغن زده شدهء مدرسه بود و يک تريبون موقت هم
برای رييس مجلس فراهم کرده بودند .جالب اين بود که تعداد کاله های فض و عمامه ،که
هر دو نمادهائی ارتجاعی محسوب می شدند ،بيش از تعداد کاله های موسوم به کال پاک
بود که نشانهء ترقی محسوب می شد .يک اتاق کوچک مجاور را هم به عنوان نمازخانه
تعيين کرده بودند که در آن سجاده های نماز رو به قبله قرار داشت .در فقدان نيروی برق،
اعضای مجلس مباحثات خود را در زير نور يک چراغ نفتی که از يکی از کافه های شهر به
وام گرفته شده بود آغاز کردند .در روزهای بعد اعالنی بر ديوارهای ساختمان چسبانده شده
بود که بازی تخته نرد و ديگر بخت آزمايی ها و همچنين مصرف مشروبات الکلی را اکيدا
ممنوع می کرد .اعضای کمتر سختگير مجلس تنها در اتاق تاريک پشت يک مغازهء
سيگارفروشی نزديک ساختمان می توانستند لبی تر کنند.
«مجلس کبير ملی» ،با اين نام دهان پر کن ،محصول بحث های شبانه روزی
کمال و همکاران نزديک او بود .او اکنون محل فرماندهی خود را به چهارمايلی بيرون شهر،
به يک مدرسهء کشاورزی سنگی بازمانده از نيروهای وحدت منتقل کرده بود .ساختمان بر
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فراز تپه ای و در ميان مزرعه ای نمونه قرار داشت که در آن فالت بی درخت واحه ای
دلکش محسوب می شد و در آن درختان اقاقيا به شکوفه نشسته بودند و مزارع اطرافش
رنگ سبز شادابی داشتند .در اين محل ،عالوه بر ديگران ،دکتر عدنان و همسرش ،حليه
اديب ،نيز زندگی می کردند که همراه با يونس نادی مشغول ايجاد تشکيالتی به نام
«سازمان خبرگزاری آناتولی» شده بودند .عصمت نيز اندکی بعد ،بدون اين که توجهی را
جلب کند ،همراه با عده ای از نمايندگان مجلس و در يونيفورم نظامی به آنگورا آمده بود و
کمال تنها کسی بود که توانست او را ،که در گوشه ای ميان جمعيت به آرامی مشغول
کشيدن سيگار بود شناسايی کند و اين بار با گرمی و ادب خوش آمدش گويد.
کار زيادی در پيش بود .يونس نادی صحنه هايی را تشريح کرده است .صبح
هنگام کمال منشی خود به نام حياتی را صدا می کند« :پسر جان بيا! در آن پرونده چه داری؟
برای ما بخوان».
گزارشی از «اين تاب» رسيده است؛ جايی که هنوز فرانسوی ها در آن فعال اند.
«تازه چه خبر؟»
«فرانسوی هايی را که در مدرسه آمريکايی ها بودند پس رانده اند .اما دشمن هم
دست به ضد حمله زده و بر شهر آتش گشوده و خساراتی به بار آورده است».
کمال دستور می دهد« :اين را بنويس .تنها راه حل اين مساله ايجاد ارتباط مستقيم
بين اينتاب و اورفا است»...
پروندهء ديگری گشوده می شود« :سربازان ملی در سروچ فرانسوی ها را به عقب
رانده اند اما از اين شاکی اند که ديگر اسلحه و مهمات ندارند .در عين حال عقيده دارند که
مقداری اسلحه در نزديکی ماردين وجود دارد و آن ها خواستار اين اسلحه ها هستند».
«به ماردين بگوييد اسلحه ها را به آن ها بدهند».
«محاصرهء اورفا ادامه دارد».
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«پايگاه آنجا بايد تق ويت شود .به آنها بگوييد اين کار را انجام دهند و نتيجه را به
من گزارش کنند».
«نيروهای مليون مستقر در آدانا در نزديکی ساحل به روی يک ناوشکن فرانسوی
آتش گشودند».
«اين بهترين راه جنگيدن است .دشمن را لحظه ای نبايد آرام گذاشت .آن ها کار
درستی کردند که به اين کشتی تيراندازی کردند».
«دميرجی محمد افه ،به شما سالم رسانده است.».
«هنوز هم او مرا برادر خود ،مصطفی کمال پاشا ،صدا می کند؟»
«بله».
«بسيار خوب است».
زندگی در سرفرماندهی سخت بود .حليده اديب نوشته است« :ما مثل اعضای يک
فرقهء جديدالتاسيس مذهبی ،با همهء زهد خالصانه و ابتدائی اش زندگی می کرديم .مصطفی
کمال پاشا هم مثل ما زندگی می کرد و هنگامی که در ميان ما بود ،همچون يک کشيش
کاتوليک ،سختگير و خالص و صميمی رفتار می کرد اما البته بعضی از عصرها هم بود که
غيبش می زد»...
صرف ناهار در سرفرماندهی کاری شتابزده بود؛ اما برای شام همه دور يک ميز
بزرگ به شکل نعل اسب ولو می شدند .اين فضايی بود که کمال دوست داشت .او البته به
خاطر تربيت نظامی اش هميشه به نوعی تشريفات عالقمند بود و دوست داشت که همه
جيرهء مختصر خود را با آداب متمدنانهء غربی صرف کنند .او با سخنانش بر مجلس تسلط
داشت ،گاه شيرين سخنی می گفت ،گاه محضرش خسته کننده می شد ،و بعضی اوقات به
شرح تفصيلی تجربه های گذشته می پرداخت .هميشه در داستان هايی که تعريف می کرد
نکته ای را منظور می داشت و در توصيف دوستان و دشمنانش صريح و پر از طنز بود.
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عصمت با رفتارهای نرم و چشمان درشت انديشناکش درست نقطهء مقابل کمال بود و به
خاطر سنگين بودن گوشش اغلب به طرف کمال خم می شد .خود به آرامی سخن می گفت
و نظرهای محتاطانهء خود را در ميان حرف های کمال مطرح می کرد.
هنگام بحث دربارهء افکار و عقايد ،کمال هر گونه محافظه کاری را کنار گذاشته و
چنان سخن می گفت که اغلب شنوندگان محافظه کارترش يکه خورده و متعجب می شدند.
اما لحظه ای بعد ممکن بود کامالً لحن خود را عوض کند و بنا به نيتی که دارد به صورت
ديگری سخن بگويد .در چشم حليده اديب ،کمال «هيچ تعهدی به چيزی نداشت و هر لحظه
عقيدهء جديدی را مطرح می کرد .و هميشه هم عقايدش را ـ هر چقدر هم که با هم متضاد
بودند ـ با همان شدت و انرژی مطرح می ساخت .و تنها مالحظه اش آن بود که آن چه می
گويد تا چه حد در خدمت نيات او و اهدافی است که دارد».
کمال آدم ايده آليستی نبود ،اصول اخالقی اش متعدد نبودند و عزمش تنها معطوف
رسيدن به هدفش بود و ،اگرچه اين نکات می تواند برای اشخاص نقطه ضعفی محسوب
شود ،در مورد او چنين نبود چرا که او هدفی جز کشور خود نداشت و ،در نتيجه ،آنچه می کرد
ناشی از شخصي ت واقع گرايی بود که همواره راه حل هائی عملی می جست .با اين حال می
شد که او را در امر رسيدن به اهدافش آدم فرصت طلبی هم دانست .اما از آنجا که می
خواست آنچه را که به دست می آورد صحيح باشد در اين راستا به شدت تالش می کرد.
اعتقاد اش بود که کشورش در زير نظر او نه تنها بايد از شر دشمنانش آسوده شود بلکه بايد
بتواند خود را بر شالوده ای پر دوام بازسازی کند.
پس از صرف شام نوبت به کار جدی شبانه می رسيد .حضار به تاالر مرکزی و
بزرگ ساختمان می رفتند و در آنجا گاه تا ساعت پنج صبح به گفتگو و کار بر روی مسايل
متعددی که مطرح بود مشغول می شدند .مهمترين امر در بين همهء اين مسايل تعيين
چگونگی دولتی بود که بايد بوجود می آمد.
خود کمال و تعدادی از دوستانش اين امر را نقطهء عطفی در تاريخ کشورشان می
دانستند ،چرا که آن را به معنی «پذيرش اين نکته که سلطنت و خالفت عثمانی به پايان
رسيده و دولتی جديد بر پايه هايی نوين در دست ساختمان است» تعبير می کردند .اما در اين
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جا نيز ،همچون ارض روم و سيواس ،هنوز نمی شد اين هدف را به صراحت اعالم داشت.
يک بار وقتی که يونس نادی در طی سخنانش اظهار داشت که وظيفهء آنها ايجاد يک دولت
جديد ترک در آناتولی است واکنش عمومی چندان مطلوب نبود و کمال به سرعت او را
ساکت کرد و اظهار داشت که« :بحث اصلی ما اجرای خواست پارلمان جديدمان است».
رفته رفته بحث در اين موارد طوالنی شده و دخالت افراد دانشگاهی نيز کار را به سرگردانی
های بيشتری در پيش بينی های مه آلود می کشيد .نمايندگان آمده از مجلس منحل شدهء
عثمانی در قسطنطنيه به اين نتيجه رسيده بودند که دولت جديد ماهيتی موقت دارد و در
نتيجه بايد از روی مدل قديمی ساخته شود .يعنی آنها هيچگونه گسستگی خاصی بين کار
خود و اصولی که در رژيم سلطنت عثمانی نهادينه شده بود نمی ديدند .جالل الدين عارف،
که رييس پارلمان منحل شده بود ،خود را رييس پارلمان جديد هم می دانست .او خسته از
بحث های شبانه به خواب می رفت و چون برميخاست تنها کالمش «ادامه ،ادامه ،ادامه»
بود .او که استاد تاريخ قانون اساسی بشمار می رفت و دارای ذهنی انعطاف ناپذير و قانونی به
شمار می آمد ،مبلغ اين ايده بود که دولت جديد دولتی بر مبنای ليبراليسم غربی و سلطنت
مشروطه است که دارای قوای مقننه و مجريه است اما به طور موقت از حضور سلطان
محروم شده است و جانشين موقت او بايد رييس مستقل مجلس شورای ملی باشد .کمال و
نزديکانش اما روی طرحی کامالً متفاوت کار می کردند .او ،در عين حال که به شدت معتقد
بود بايد ظواهر قانونی را حفظ کرد ،به تنها که نمی انديشيد بر قرار کردن تداوم سياسی بود.
نظر او آن بود که آناتولی بايد کالً با قسطنطنيه ،نهادها و سنت های آن قطع ارتباط کند و
روحيه ای جديد که در نظام جديدی از دولت متجلی می شود بدان جان بخشد .او با مهارت
تمام و براساس هدف های غائی جمهوری خواهانه خود توانست استدالل های عارف را عليه
خود او به کار گيرد .او به عارف گفت «براساس آنچه می گوييد مثل اين که نظراتان به يک
جمهوری است ،اما جمهوری ساختار سياسی خاصی است که مردم را می ترساند .و اساساً چرا
بايد شکلی کهن را که همه با آن آشنا هستند به کار بگيريم؟ من فکر می کنم بهتر است ما
شکلی را بيافرينيم که مناسب نيازهای زمان خودمان باشد» .و آنچه او پيشنهاد کرد عبارت
بود از آفرينش چيزی که برداشت آزادانه ای از نظريه های ژان ژاک روسو بود؛ همان نظراتی
که در روزگار دانشجويی با آنها آشنا شده بود .او اعتقاد داشت که در رژيم جديد ،قدرت ـ چه
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در شاخهء مقننه و چه در شاخهء مجريه ـ بايد غير قابل تجزيه بوده و به صورت بالشرطی
متعلق به مردم باشد.
بدينسان ،فکر کمال ترکيبی از ايده های خودساخته و نظريه های آماده بود .حليده
اديب نوشته است« :آنچه کمال می انديشيد شبيه چراغ برج دريايی بود که دو صورت پشت
به هم داشت .گاه نور آن به چشم می آمد و شما می توانستيد آنچه را که می خواهد نشانتان
دهد به روشنی ببينيد و گاه روی از شما می پوشيد و در تاريکی گم می شد» .حکومتی که
کمال به عنوان يک شکل بی سابقه و اصيل پيش می نهاد بر بنيادی چنين تاريک و روشن
قرار داشت و حليده و ديگران آن را يک «اقتباس صرف» می دانستند که سرهم بندی شده
و نااستوار است و در آن جنبهء سياسی از جنبهء اجتماعی و اقتصادی مستقل بوده و به نظام
شوروی نزديک می شود .دولت مورد نظر کمال بايد دارای مجلسی شورايی می بود که هر
دو قوهء مقن نه و اجراييه را در دست داشت و تا حد انتخاب تک تک اعضای کابينه تصميم
گيری می کرد .وزرا را بايد کميسری ها مردمی خطاب می کردند که در کابينه دارای
مسئوليت مشترک نبودند و مسئوليت شان به اجرای تصميمات مجلس شورا محدود می شد.
در عين حال رييس مجلس دارای هيچگونه مسئوليت شخصی و مستقلی نبود.
همچنان که ،شب در پی شب ،کمال عقايد خود را مطرح ساخته و شنوندگانش را به
خستگی می کشاند برخی از حضار دل به دريا زده و عطف به شرايط عملی اظهار می داشتند
که در کشوری که هيچ گونه آشنايی با اصول دموکراسی ندارد کابينه را نه مجلس شورا که
رييس جمهور بايد انتخاب کند .اما کمال در پس اصرار بر نظم جديد دارای فکرهای ديگری
بود .نخست اين که می ديد نيازی حياتی به يک فکر جديد که بتواند سوخت انقالب را تامين
کند وجود دارد .اين فکر بايد عناصری پراکنده و نامتجانس را متحد ساخته و به احساسات
ميهن پرستانه سمت و سويی مثبت دهد و در واقع به انقالب حال و هوای جنگی را بدهد که
ذهن های شرقی مجذوب آن می شوند .در نتيجه ،چه بهتر از مطرح کردن شعار «حاکميت با
مردم است؟» استبداد سلطان و نخبه گرايی ترک های جوان بايد جای خود را به مجلس
شورای جديدی بدهد که بر اساس دموکراسی مردمی بوجود آمده و در آن مردم قدرت واقعی
را در دست داشته و حتی در انتصاب اعضای کابينه نظر داشته باشند.
کمال ،در عين حال ،به يک مسئلهء تاکتيکی نيز می انديشيد و آن اين بود که به
هر قيمت شده کنترل مجلس را خود به دست داشته باشد .اما به خوبی از اين نکته نيز آگاه
بود که رام کردن اعضای اين مجلس کار ساده ای نخواهد بود .آنها هم از نظر حرفه ای و
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هم از نظر اجتماعی مردمی گوناگون بودند .بسياری از آنها به شدت به کمال و جاه طلبی
های ديکتاتور مآبانه اش شک داشتند .در واقع ،برای خنثی کردن اين بی اعتمادی بود که او
با روش انتخاب اعضاء کابينه به وسيلهء رييس جمهور مخالفت می کرد .به عبارت ديگر ،تنها
راه کنترل کردن مجلس آن بود که اعضا يقين کنند که کنترل در دست خودشان است.
بدينسان ،کمال نه تنها به قانع کردن دوستان خود ادامه داد بلکه توجه خود را بر
روی نمايندگان مجلس متمرکز ساخته و آنها را مرتباً ،در خوابگاه های مدرسهء تربيت معلم ـ
که مثل خوابگاه های سربازخانه ها در اختيار نمايندگان بودند ـ مالقات می کرد .غذای اين
نمايندگان برنج و لوبيای مجانی بود .در زير بالش شان هفت تيری قرار داشت و روزی پنج
بار آن ها را برای انجام نماز جماعت به سالن باال فرا می خواندند .بعدها که وضع مالی
بهتری پيش آمد به نمايندگان حقوق ماهيانه ای معادل صد پاوند ترکی ،که مساوی بيست
پاوند انگليسی بود ،حقوق می پرداختند اما محل اقامت و غذايشان پايشان حساب می شد.
کمال لبهء تختخواب آنها می نشست ،به سئواالتشان پاسخ می گفت و با شکيبايی بسيار
فکرهای خود را توضيح می داد .نمايندگان ،که اغلبشان اهالی ساده آناتولی بودند و درک
مختصری از نظريهء دولت داشتند ،اغلب به راحتی جذب مزايای پيشنهادی کمال می شدند.
عاقبت جمال الدين عارف و دوستانش نيز دست از اصرار برداشتند و پيشنهادهای کمال را
پذيرفتند .عارف در عين حال البته با اکراه موافقت کرد که رياست مجلس را به کمال داده و
خود به مقام معاونت او تنزل مقام پيدا کند.
سخنان افتتاحيه کمال شکل اليحه ای را داشت اما با توجه به ترديدهای بسياری از
نمايندگان مجلس اليحه ای بود که «هدف اصلی در آن پنهان شده بود» .کمال دولتی را
پيشنهاد می کرد که نبايد دولت موقت خوانده می شد و رييس آن حکم رييس کشور را پيدا
می کرد .در نظام جديد هيچ قدرتی فرادست مجلس ملی نبايد می بود .اين مجلس قوای
مقننه و مجريه را در دست خود داشته و شورايی را انتخاب می کرد تا زير نظر رييس مجلس
به کار پردازند .در اين جا جمله ای در داخل پرانتز اضافه شده بود مبنی بر اين که «به محض
آن که سلطان خليفه از فشارها و اجبارهايی که به آنها مبتال است خالص شود جای خود را
در چهارچوب اصول مقننه ای که خود مجلس شورا آنها را وضع خواهد کرد به دست خواهد
آورد» .بدينسان کمال موفق شده بود تنها اشاره به وجود سلطنت و خالفت را در يک
زيرنويس مبهم بياورد.
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مجلس اين پيشن هادها را با عالقه استماع کرده و پس از بحث کوتاهی آنها را به
تصويب رساند و کمال به نام مجلس اعالی ملی اعالميه صادر کرده و اين مصوبات را تاييد
نمود .در عين حال ،مجلس کمال را به عنوان رييس خود انتخاب نموده و در پی آن کابينه
ای را انتخاب کرد که هفت تن از وزرايش در واقع قبالً به وسيلهء کمال و از ميان ياران
نزديکش تعيين شده بودند و انتخاب بقيهء وزرا بر عهدهء نمايندگان گذاشته شده بود .آنها ،به
توصيهء کمال ،عصمت را با حفظ سمت رياست ستاد به عنوان يکی از اعضای کابينه
برگزيدند .وزرا نيز بالفاصله کار خود را در اتاق های لخت ساختمان دولتی ،که حتی به انداز
کافی دارای ميز و صندلی نبود ،آغاز کردند.
در واقع ،آنچه مجلس اعالی ملی بدون آگاهی کامل پذيرفته بود شکل جمهوری
آيندهء کشور بود .از ميان اعضای مجلس کميته ای انتخاب شده و مامور نوشتن قانونی
اساسی شدند که به مجلس و دولت منبعث از آن قانونيت می بخشيد .تا اين لحظه ،نه ماه
طوالنی گذشته بود و اکنون در پی مشکالت فراوان به تضادهای سيستمی که از يک سو
قدرت را از آن مردم و نمايندگان آنها دانسته و از سويی ديگر آن را متعلق به سلطنت می
دانست خاتمه داد .و اين سلطنتی بود که مجلس اعالم می داشت قصد از بين بردنش را
نداشته و صرفاً خواستار رها شدن آن از قيد و بند است .کمال ،از طريق فرعی کردن بحث
دربارهء آينده سلطنت و خالفت ،در به تصويب رساندن نظام جديد توفيق کامل يافته بود .بر
اساس مصوبات جديد ،قدرت بالشرط به مردم تعلق داشت و اکنون کمال بايد منتظر روزی
می شد که همگان در عمل به تضاد بين اين وضع و ادامهء سلطنت پی می بردند.
در عين حال ،کمال طی پيامی شخصی ،آغاز کار مجلس شورا را به اطالع سلطان
رسانده و طی کلماتی فصيح خوابی را که بنيان گذار امپراتوری عثمانی ،يعنی سلطان عثمان،
ديده و از طريق سنت های شفاهی سينه به سينه منتقل شده بود يادآوری کرد .سلطان
عثمان درختی مقدس را بخواب ديده بود که سايه بر سه اقليم انداخته و صد مليون مسلمان
را در پناه خود گرفته؛ اما شاخه هايش شکسته و تنها تنه لخت آن باقی مانده است .او ،در پی
اين داستان ،نوشته بود «آن درخت مقدس در دل های ما ريشه دارد» و وفاداری به خالفت و
سلطنت اولين و آخرين کالم اين مجلس است .اين پيام که به چاپ رسيده و به وسعت تمام
توزيع شده بود در نقاط عقب افتاده تر آناتولی تاثير تبليغاتی به سزايی داشت.
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در يکی از عصرها سر و کلهء يک افسر بازنشسته ،که به کار قاچاق اسلحه و آوردن
خبرهای قسطنطنيه اشتغال داشت ،در مدرسه کشاورزی پيدا شد .او خبر آورده بود که هفت
تن از رهبران جنبش ملی از جانب دادگاهی که به نام سلطان عمل می کند محکوم به اعدام
شده اند .کمال ،عصمت ،علی فواد ،دکتر عدنان ،و حليده اديب (نخستين زنی در تاريخ ترکيه
که ،در کالم افسر مزبور ،افتخار بوسيدن دستش نصيب او شده بود) از جملهء اين هفت تن
بودند .اين احکام به وسيلهء فتوائی از جانب شيخ االسالم تأييد شده بود که وظيفهء همهء
مسلمانان را چنين مقرر می داشت که به محض ديدار اين عده به قتل شان برسانند؛ و البته
اگر هم در اين راه خود کشته می شدند جايگاهشان در بهشت تضمين شده بود.
خبر وقتی رسيد که کمال و دکتر عدنان در هنگام غروب نزديک پنجرهء سالن
مرکزی نشسته بودند و عصمت هم به ميز تکيه داده بود .حليده اديب که کنجکاو بود واکنش
آنها را بداند از شوهرش پرسيد که دربارهء افتخاری که نصيبش شده چه فکر می کند؟
دکتر عدنان رو به جانب کمال کرد و گفت« :من شخصاً خيلی ناراحتم و از اين که
محکوم به اعدام شده ام نفرت دارم؛ اما شما چه فکر می کنيد؟»
کمال به صراحت گفت « :من هم کم نگران نيستم».
نظر خود حليده آن بود که اين مجازات ها فاقد هر گونه ارزش سياسی است و
اضافه کرد که« :هيچ چيز نمی تواند بهتر از اين ما را بين مردم محبوب کند».
عصمت ،که از بقيه محتاط تر و عمل گراتر بود ،اعتقاد داشت که اگرچه ممکن است
اين نظر در سرزمين های اشغال شدهء قسطنيطه و اسميرنا صادق باشد اما در بين توده های
وسيعی که هنوز تصميم نگرفته اند از سلطان حمايت کنند يا از مليون اثر ديگری خواهد
داشت و ،اگر جنگی داخلی در گيرد ،ممکن است مردم به جانب مخالفين متمايل شوند .در
نتيجه ،از نظر او ،الزم بود که اجازهء ورود روزنامه های قسطنطنيه به آناتولی داده نشود و از
پخش شدن اين خبر نيز جلوگيری گردد.
چند روز بعد مجلس نيز ،طی عمل تالفی جويانه ای ،داماد فريد و ديگرانی که در
صدور اين احکام دخالت داشتند به اعدام محکوم کرد و مقامات مذهبی محلی نيز طی يک
سلسله فتوا که در سراسر آناتولی پخش شد اين احکام را تصديق کردند .بدينسان دولت
آنگورا کشيده سلطان را با کشيده پاسخ داد .آنگاه مجلس اعالی ملی ،الاقل در عالم نظر ،به
کار دولت خود پرداخته و به ادارهء کشوری تقسيم شده و اعالم جنگی عليه دشمنانی هم
داخلی و هم خارجی ،که تعدادشان رور به روز بيشتر می شد ،پرداخت.
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فصل بيست و هشتم ـ جنگ داخلی
اکنون کمال آزادی آن را يافته بود که همهء انرژی خود را بر روی برنامه ريزی برای مبارزات
حساسی که در پيش روی مليون قرار داشت متمرکز کند .او ،قبل از هر چيز ،نيازمند سامان
دادن به همکاران خود بود .عصمت ،علی فواد ،کاظم کارابکر ،و رفعت ،چهار فرمانده وفادار و
با تجربهء او محسوب می شدند .چهره ديگر مهم ،اما هنوز قابل ترديد ،فيضی پاشا بود که
تمايالت نامشخص او موجب سوء استفادهء مخالفان مليون در مناطق شورشی شده بود.
اما او هم ،به صورتی نامنتظر و در پی سفری سخت از طريق راه های پنهانی ،خود را به دفتر
علی فواد رسانده و به فواد گفت« :کوه به کوه نمی رسد اما آدم به آدم می رسد!» و سپس
نشسته و گفت« :ما هم به هم رسيده ايم؛ هرچند کمی دير».
فواد خبر رسيدن فوزی پاشا را طی تلگرافی به کمال اطالع داد و با تعجب چنين پاسخی را از
او دريافت داشت« :فوزی پاشا را به همانجايی که از آن آمده پس بفرستيد».اما پس از رد و
بدل چند تلگراف عاقبت کمال نوشت« :فوزی پاشا را بالفاصله با قطار به آنگورا بفرستيد و،
بدون آن که خودش ملتفت شود ،مواظبش باشيد».
در واقع کمال به خوبی از ارزش مردی همچون فوزی با خبر بود .او يکی از افسران محافظه
کار ترک محسوب می شد که در جنگ های طوالنی بالکان و سپس در جنگ اول جهانی
شهرت نظامی در خور توجهی به دست آورده بود و سپس مشاغل مختلفش در وزارت جنگ
برايش حيثيت سياسی فراوانی به همراه داشت .ويژگی های شخصی اش ،که شامل پايمردی
آرام و پر تالشش در انجام امور می شد ،و نيز عادات خاصش در زندگی که با تسلط ارزش
های طبقهء متوسط در رفتارهايش همراه بود ،در انظار عمومی برايش احترام فراوانی کسب
کرده بود .باالتر از همهء اين ها ،او مردی عميقاً مذهبی و مسلمانی معتقد بود که هرگز دست
به الکل نمی زد و در اوج عمليات جنگی برای سربازانش قرآن قرائت می کرد و ،در نتيجه،
در آن لحظه برای جنبش مليون سرمايهء پر بهايی محسوب می شد.
برای ورود او به آنگورا استقبال وسيعی تدارک ديده شده بود و ،در پی آن ،او با حضور در
جلسهء مجلس اعالی ملی سخنرانی پر هيجانی ايراد کرد .او را به عنوان وزير دفاع و رييس
کابينه انتخاب کردند و در واقع عمالً پست نخست وزيری به او داده شد .وزنهء حضور او به
کمال اين امکان را می داد که بين فرماندهانی که با يکديگر رقابت داشتند توازنی برقرار کند.
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کمال عصمت را به عنوان رييس ستاد عمومی خود برگزيده بود .عصمت که برای اين شغل
زاده شده بود و با نحوه فکر کردن کمال به خوبی آشنايی داشت ،بهترين انتخاب و بهترين
گزينه برای اين شغل که شامل سازماندهی و برنامه ريزی برای ايجاد ارتشی از آغاز تا کامل
شدن بود محسوب می شد .علی فواد و رفعت رابطهء خوبی با عصمت نداشتند و از نظر
خلقيات کامال با او متفاوت بودند و در نتيجه با انتخاب او برای رياست ستاد عمومی مخالفت
کرده و دليل می آوردند که او ديرتر از بقيه به جمع پيوسته است حال آنکه آن دو از آغاز کار
در آناتولی با کمال بوده اند .با اين همه کمال گزينش خود را تغيير نداد و علی فواد و رفعت
همچنان به فرماندهی قوا اشتغال يافتند چرا که در آن لحظات دشوار آنها ،به عنوان مردانی
اه ل عمل و مبتکر ،شايسته چنان مشاغلی بودند .با اين همه علی فواد عداوت خود با عصمت
را ادامه داد و يک بار در يک ميهمانی به افتخار او در آنگورا ،هنگامی که سخنان تحسين
آميز يکی از ميهمانان دربارهء او را شنيد ،از شدت عصبانيت چنان در يک پيانو را بست که
نزديک بود بشکند.
رفعت در آن اواخر و در جريان رسيدگی به اوضاع نامناسب قونيه تقريبا دست به کودتايی
عليه مقانات محلی زده بود .در آن زمان او مشغول سازمان دادن به قوای نامنظم در جبهه
اسميرنا بود و با فرماندهان نيروهای چريکی زندگی می کرد و با نام مستعار «آيدين افه»
شهرتی اف سانه ای به هم زده بود چنانکه شايع شده بود او ،در هيئت يک آدم بدلی ،برای
مالقات با گروه های انقالبی قسطنطنيه اغلب مخفيانه به آن شهر می رود .هنگامی که او در
ماه آوريل وارد آنگورا شد حليده اديب برای نخستين بار او را ديد و در مورد او نوشت« :به
نظرم می رسد که او را کالً از اعصاب و عضالت فوالدی ساخته اند و در سراسر اندامش ذره
ای گوشت يافت نمی شود .در لباس نظامی بسيار شيک اش ،چهرهء باريکش قوی و الغر
می نمود ...از چشمان و صورت و حرکاتش انرژی فوق العاده ای ساطع بود .سر ،موها و دست
هايش در حين سخن گفتن به صورت چشمگيری تکان می خورد .در برش و دوخت لباسش
عيبی يافت نمی شد .دکمه های لباس و مهميز چکمه هايش برق می زدند .چکمه هايش از
براق ترين چرم ها ساخته شده بود و وجود وسواسی شديد در سراپايش محسوس بود».
شهر مذهبی و مقدس قونيه که در فالت لخت و نمکزاری صد و پنجاه مايلی جنوب آنگورا و
در لبهء کوه های «تاروس» قرار داشت آن روزها دچار اغتشاش بود .فرمانده آنجا ،که دستور
انجام انتخابات را دريافت کرده بود ،با حمايت رهبران محلی منطقه رفته رفته از بيعت خود با
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مليون سر باز می زد و اين پرسش را مطرح کرده بود که بدون اجازه قسطنطنيه چگونه می
توان انتخاباتی انجام داد؟
در آناتولی ،قونيه شهری کليدی و واجد اهميت فراوان بود و از دست رفتن آن ضربه ای
مهلک به کار مليون وارد می کرد و ،لذا ،الزم بود هر چه زودتر اقدامی صورت گيرد .رفعت
برای دادن گزارش از اوضاع قونيه به آنجا اعزام شده بود .او ،پس از رسيدن ابه يک ايستگاه
قطار نزديک شهر ،تقاضای مودبانه ای برای فرمانده و بزرگان آنجا فرستاده و از آن ها
خواست که برای انجام يک گفتگو به نزد او بيايند .در عين حال ،تعدادی تلگراف به
واحدهايی خيالی که قرار بود در منطقه باشند فرستاده و به آن ها دستور داد که به سوی شهر
حرکت کنند .اين بلوف با موفقيت روبرو شد .و صبح روز بعد يک هيئت نمايندگی در ايستگاه
حاضر شد .رفعت هم کوپه هايی را که آنها در آن نشسته بودند به قطار خود متصل کرده و
همه را يک جا به طرف آنگورا راهی کرد.
در آنجا ،پس از انجام يک سخنرانی ميهن پرستانه بوسيله کمال ،به گروگان ها فرصت داده
شد تا ،پس از تعمق و مشاوره با يکديگر ،در مورد پيوستن به مليون و يا جدايی از آن ها
تصميم بگيرند .عاقبت فرمانده منطقه تصميم گرفت که با قسطنطنيه قطع رابطه کرده و
قونيه را هم به اردوگاه مليون بيافزايد .اين امر باعث شد که ايتاليايی ها که سربازان خود را از
منطقه آداليا به قونيه برده بودند بالفاصله تصميم به تخليه محل بگيرند.
به اين ترتيب ،قونيه که دو بار سابقه شورش داشت موقتا آرامش گرفت .اما آنگورا از همه سو
در محاصرهء دشمنان بود .در ماه های بهار و اوايل تابستان کمال نه تنها بايد با تهديد
نيروهای بيگانه روبرو می شد بلکه درگير شورش های داخلی ،که پشت سر هم و مشابه
يکديگر در بيش از سی و چهار منطقه ادامه داشتند ،نيز بود .کمال در اين مورد گفته است
آتش شعله ور شورش از همه جا زبانه کشيده و کشور را به خاکستر تبديل می کرد».
اين آتش در شرق و شمال و غرب شهر شعله ور بود و کمال را مجبور می کرد که ،همزمان
با ادامهء مبارزه با يونانی ها ،نيروهای اندک خود را دائماً از يک نقطه به نقطه ای ديگر منتقل
کند .در اين ميان ،انگليس ها هم همراه با رساندن اسلحه به شورشيان آنها را عليه مليون
تحريک می کردند.
در منطقهء شمال اسميرنا هم يکی از رهبران ارتش وابسته به خليفه ،به نام «انزاور» که
مسلمانی متعصب محسوب می شد فعاليت داشت .او ،در حالی که پرچم پيامبر اسالم را با
خود حمل کرده و قرآنی از گردن خود آويخته بود ،دشمنان خويش را که آن ها نيز مسلمان
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بودند ،بر درختان انجير اعدام می کرد و همواره مورد حمايت دولت قسطنطنيه بود .کمال،
برای روياروئی با او ،آدمی مثل خود او را انتخاب کرد که بسا جوان تر و بی کله تر از او هم
بود .نام اين جوان «اتـِم» بود و او در جريان اين روياروئی چنان ترسی آفريد که خود مليون
هم با نگرانی مجبور بودند مراقب باشند که قدرتی زيادتر از آنچه دارد به دست نياورد .به هر
حال ،تنها از اين طريق بود که منطقهء جنوب غربی موقتاً از شورشيان پاک شد.
سپس مليون بايد با شورش خطرناکتری در شمال غربی منطقه ،در اطراف «بولو» ،روبرو می
شدند .اين شورش از استحکامات دور افتادهء کوهستانی آغاز شده و به دشت های اطراف
آنگورا کشيده شده بود و انگاه ،با پيوستن افراد مختلف محلی ،عاقبت به دهکده ای در هفده
مايلی آنگورا رسيد .کمال دو نماينده را برای مذاکره با اهل ده فرستاد اما هر دوی آن ها
دستگير و اعدام شدند.
برای کنترل اين گونه اوضاع محلی ،مليون دست به تشکيل محکمه های فوری زدند که به
محکمه های موسوم به «ترور» در دوران انقالب فرانسه بی شباهت نبود .اين محاکم ،که نام
محاکم استقالل را بر خود داشتند ،به سرعت و در محل به کار دادرسی مشغول می شدند و
در مقابل مقامات محلی پاسخگو نبوده و تنها به مجلس اعال گزارش می کردند .به اين
طريق ،فرادستی پارلمان هم عمالً مورد تأکيد قرار می کرفت .بعدها از اين محاکم در راستای
مقاصد سياسی نيز استفاده و سوء استفاده شد اما در آن مرحله آن ها را بايد وسيله ای نظامی
محسوب داشت که نوعی دادگستری خشن را از طريق محکوم کردن و اعدام بالفاصله
رهبران شورشی برای هشدار دادن به بقيه اعمال می کرد.
شورش ،به قول کمال« ،مثل آتش افتاده در خرمن» به سرعت پهناور می شد و مناطق
جداافتاده از هم را در خود می گرفت .مقابله با آن کار نيروهای ارتشی منظمی نبود که از
سال ها جنگ خسته شده و تمايلی به جنگيدن با هموطنان خود نداشتند .در نتيجه کمال
مجبور بود بر دستجات نامنظم و تعليم نديده ای تکيه کند که ادارهء رهبرانشان کار بسيار
مشکلی بود« .اتم» توانست مرکز مهم «بولو» را تصرف کند .در آن زمان آنگورا تعهد کرده
بود که عده ای از رهبران شورشی را در مقابل آزادی دو نماينده ای که قبال به آن منطقه
اعزام شده و اسير گشته بودند ببخشد .اتم اما اصرار داشت که آنها را اعدام کند.
عاقبت تصميم گيری راجع به مجازات اعدام بر عهدهء کمال گذارده شد و وقتی که معلوم شد
او قصد دارد حکم اعدام را امضا کند تنش خاصی در بين همکاران او در مدرسه کشاورزی
بوجود آمد .او که حتی اگر از قبل تصميم خود را می گرفت پيش از اعالم آن ،نظر ديگران را
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نيز جويا می شد در اين جا نيز با اين که می دانست همه با اين اعدام ها مخالفند نظرشان را
پرسيد .در بين حضار به خصوص حليده اديب با شور بسيار عليه عملی که خيانت عميق به
تعهد ات مليون محسوب شده و اصول عاليه جنبش را آلوده می کرد سخن گفت ،اما به زودی
دريافت که بيهوده سخن می گويد .خودش نوشته است« :به زودی دريافتم که مصطفی
کمال سخت و سنگدل است .گاه در چشمانش شعله ای می درخشيد اما به زودی سرد و
خاموش می شد .خطوط صورتش عميق تر می شدند ،ابروهايش به هم گره می خوردند و در
مجموع حالت آدم بسيار خطرناکی را به خود گرفته بود .او آشکارا توضيح داد که در وضعيتی
که ما دچار آن هستيم جايی برای رحم و دلسوزی و اخالقيات احساسی وجود ندارد .آن حرف
های مربوط به شکستن عهد هم چيزی جز نشانهء ضعف نيست .و کسی که در اين
مالحظات غوطه ور شود هرگز توفيقی به دست نخواهد آورد».
لحن بيرحم کمال شنوندگانش را تکان داد اما تنها عصمت بود که پس از دقت در سخنان
کمال برای پاسخ گفتن به او از جا برخاست ،با قدم هايی سبک و محتاط به سوی ميزی
رفت که کمال پشتش نشسته بود و خم شده به روی ميز بحثی طوالنی را با او آغاز کرد.
عصمت با زبانی ساده چنين می گفت که اگر دولت آن ها بخواهد حداقل ادعای درست
کاری را هم داشته باشد بايد بر سر حرف خود باقی بماند و به هر قيمت که شده اعتماد
متقابل بين دولت و مردم را حفظ کند .گفتگوی آنها رفته رفته باال گرفت ،تا اينکه سحرگاه
سفيد و صدف رنگ آنگورا پنجره پشت سر و چهرهء کمال را روشن کرد .عاقبت کمال از جا
برخاست با خشم زنگ روی ميزش را به صدا درآورد و منشی خود را احضار کرد .حليده
نوشته است« :کمال خم شد چند خطی به روی کاغذ نوشت و آن را امضا کرد .ديدم که
چشمان سرهنگ عصمت به سرعت خطوط روی کاغذ را خواند و آنگاه هنگامی که سر خود
را بلند کرد تبسم خوشحال پسر بچه ای کوچک صورتش را پر کرده بود .مصطفی کمال پاشا
از اتم خواسته بود تا صفر و يارانی از او را که مشمول عفو شده بودند نکشد» .اما اين تصميم
دير گرفته شده بود و نامهء کمال هنگامی به اتم رسيد که او ـ بی آنکه منتظر امضای کمال
شده باشد ـ به اين خيال که کمال کامالً می داند که او چه خواهد کرد ،رهبران شورشی عفو
شده را به قتل رسانده بود.
اکنون اوقاتی پر تنش و مملو از اضطراب دايم در دفاتر ساختمان مدرسهء کشاورزی جريان
داشت .بخت مل يون به کمترين ميزان خود رسيده بود .کمال ،که دائماً مشغول نوشيدن
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فنجان های بيشمار قهوه بود ،اغلب خاموش از پنجره به منظرهء لخت آنگورا خيره می شد و،
به قول حليده « ،اغلب آزرده و گاه حتی کامالً نااميد به نظر می رسيد .با اين همه با ظرافت
تمام و حداکثر انرژی می کوشيد روابط خود را با ديگران حفظ کرده و واحدهای متفرقی را
که در راه جنبش فعاليت داشتند رهبری کند».
منشی او با دسته ای از تلگراف ها می آمد« :آنگورا! من فرماندار شهر فالن هستم ،ارتش
ضد ملی خليفه به ما نزديک می شود .من صدای فرياد اهالی شهر را می شنوم و فکر می
کنم که مردم به ارتشيان خواهند پيوست .آيا ممکن است قبل از اين که سيم ها را قطع کنند
دستورات الزم را به من بدهيد؟» و منشی با يک سالم نظامی اضافه می کرد که «:بعد از
رسيدن اين تلگراف سيم ها قطع شده اند».
يا اين که« :آنگورا! من تلگرافچی شهر بهمان هستم .سيم ها را قطع کرده اند اما من
توانسته ام در دو ساعتی شهر دستگاه تلگراف را وصل بکنم و می توانم در شب تلگراف
بفرستم .من گفتگوی فرماندار شهر را با ضد انقالبيون شنيده ام .او با آن ها توافق کرده است
و به نظر من يک خائن است».
هر شب ،آنها بيشتر و بيشتر ارتباط خود را با مراکز مقاومت از دست می دادند و ،خسته و
درمانده ،در خود فرو می رفتند ،و تا زمانی که نور سحرگاهان شعلهء زرد رنگ چراغ های
نفتی را محو می کرد ،به کار مشغول بودند .آن گاه زمان کوتاهی می خوابيدند در حالی که از
ترس حملهء دشمن لباس کامل به تن داشتند .در بين نمايندگان مجلس هم روحيه ها بسيار
پايين بود و گروه هايی از نمايندگان کمال را به خاطر ناتوانی آشکارش در کنترل شورش
مالمت می کردند .خود کمال يک روز صبح در ساختمان مجلس ،در حالی که عصبی به نظر
می رسيد ،دوستی به نام قليچ علی را که فرمانده سواره نظام بود صدا کرده و او را به طرف
پنجره برد و چيزی را که به نظر می رسيد جمعيتی در حال پايين آمدن از تپه ها به سوی
شهر است به او نشان داده و از علی خواست تا با گروهی از مردانش ،با احتياط و بدون آن که
نمايندگان آگاه شوند ،به مقابله با جمعيت بروند .اما در نگاه بعدی دريافت که آن جمعيت
چيزی جز گله ای از حيوانات نيست.
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عاقبت ،پس از شبی که تقريباً همهء سيم ها قطع شده و صدای آتشبار دشمن را می شد از
نزديکی های شهر شنيد ،زمان آن رسيد که تصميم بگيرند ،براساس يک طرح اضطراری
قبلی آنگورا را ترک کرده و به سيواس بروند .به همين منظور تعداد زيادی اسب را برای
تخليهء محل آماده کردند .هر لحظه که می گذشت به نظر می رسيد که به زمان انجام اين
طرح نزديکتر می شوند .دکتر عدنان مقداری قرص سمی برای استفاده در مواقع اضطراری
با خود داشت .خود کمال نيز رفته رفته می گفت که لحظهء ترک آنگورا فرا رسيده است.
هنگامی که رف عت از جنوب غربی به آنگورا رسيد خود را با فضايی نااميد و شکست خورده
روبرو ديد .او ،براساس خوشبينی عميقش ،از شنيدن فکر عقب نشينی به سيواس به خنده
افتاد و گفت که قصد کرده است در آنجا بماند .آنگاه ،با طنز ،اضافه کرد که اگر کمال اصرار
کند که او را با خود ببرد بايد از هفت تيرش استفاده کند .او به کمال گفت «يعنی شما عهدی
را که در آغاز مبارزه با هم بسته و گفته بوديم يا پيروز می شويم و يا می ميريم فراموش
کرده ايد؟» و ادامه داد که «تازه راه سيواس نيز در تهديد نيروهای دشمن است و ،در عين
حال ،من شخصاً زين و برگ اسب ها را پنهان کرده ام و بهتر آن است که بنشينيم و به
فکرهای سازنده تری بپردازيم چرا که هنوز امکاناتی در دسترس مان هست» .مثالً ،می شد
بر روی نيروهای نامنظم وفادار به او حساب کرده و آنها را از کوه های اسميرنا فراخواند.
چندان نگذشته بود که مردان خيره سر دشمن بر گرد آنگورا حلقه زدند و برق اسلحه و رفتار
غيرعادی شان شهرنشينان را به وحشت انداخت .زنان دهکده ای که در يک سوی قرارگاه
اين مردان قرار داشت شکوه می کردند که آن ها مرتباً به کنار رودخانه آمده و در حالی که
زنان مشغول پهن و خشک کردن رخت های شسته اند به آن ها خيره می شوند .يکی از
عصرها منشی کمال وارد سالن مرکزی شد و به او اطالع داد که سيم های تلگراف قطع شده
اند .در همان لحظه از بيرون صدای تيراندازی می آمد ـ گاه به صورت تک گلوله و گاه به
شکل شليک مداوم .حليده اديب نوشته است همه دستخوش هيجان شدند .مصطفی کمال
پاشا اين طرف و آن طرف رفته ،دستوراتی صادر می کرد؛ دست هايش را تکان می داد،
چشمانش می درخشيد ،و ديگران نيز بر پا ايستاده و يا به اطراف حرکت می کردند .احتماالً
همه يقين داشتيم که آخرين دقايق زندگی خود را تجربه می کنيم».
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حليده اشاره کرده است که در لحظاتی چنين خطير دو تن از مردان واکنش هايی کامال
متفاوت داشتند .رفعت با طبيعت شجاع و اعصاب پوالدين و اخالقيات عميقش آرام نشسته
بود و با حالتی کامالً بی تفاوت سيگار می کشيد «و حالتی آرام و تا حدی خواب آلوده
داشت» ،اما کمال با خلقيات تند و واکنش های جانورانهء خود به شدت عصبی بود و آن را
نشان می داد .او که در نبرد شجاعتی خارق العاده داشت و ،همانگونه که در گالی پولی نشان
داده بود ،می توانست بی اعتنا به سالمت شخصی خود و به تنهايی پيشاپيش مردان خويش
در زير آتش وحشتناک دشمن پيشروی کند ،در عين حال ،مردی عملی بود فاقد شجاعت
اخالقی خوددارانه ای که انسان هنگام روبرو شدن با دسته ای از مردم بايد داشته باشد .در
واقع ،موقعيتی که در آن قرار داشتند کامال برای کمال تازگی داشت و او ،به قول حليده،
« همچون ببر قدرتمندی عمل می کرد که به تله افتاده و دچار خشم آميخته به ترس باشد».
آنگاه زنگ تلفن به صدا در آمد و ،همانگونه که رفعت حدس زده بود ،معلوم شد که سر و
صداها از مردان کوهستانی وحشی او ست.
روز بعد رفعت با اين مردان شهر را ترک کرد و و بدون اين که با کمال مشورت کرده باشد
شانس و يا مهارت خود در نبردهای نامنظم را به مدد گرفته و شبانه برای خواباندن شورش
ه ا اقدام کرد .کمال هم به وسيلهء تلگرافی به شدت رفعت را سرزنش کرد .اما رفعت بزودی
بازگشته و اعالم داشت که «کار را تمام کرديم» .به راستی هم که فشار شورشيان رو به
کاهش گذاشته و بحرانی که پيش آمده بود مرتفع شد ،و آنگورا بار ديگر توانست نفسی به
راحتی بکشد ،و الاقل برای مدتی بحث رفتن به سيواس کنار گذاشته شود.
در همين حال ،در ماه مه  ،۴۹۲۹همزمان با درگيری مليون درگ با نيروهای سلطان،
کشورهای متحده در مورد شرايط صلحی که قصد داشتند بر امپراتوری عثمانی تحميل کنند
به توافق رسيده و آن را به صورت معاهده موسوم به «سوره» به روی کاغذ آوردند .چرچيل
در اين مورد نوشته است که «اين عمل همچون ريختن بنزين بر روی شعله های آتش
نفرتی بود که دنيای غرب با رفتار خود در ترکيه به پا کرده» و مقدر آن بود که کالً به نفع
مليون تمام شود .از آن لحظه به بعد کمال نه تنها حمايت دستجات کوچکی از ميهن
پرستان ،که حمايت اکثريت ترک های کشورش را ،به دست آورد.
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فصل بيست و نهم ـ حمله يونانی ها
معاهدهء «سورس» محصول اوليهء کنفرانس های متعدد کشورهای متحده بود که
همراه با سلسلهء مداومی از جشن ها و پايکوبی ها و در پی امضای قرار داد «ورسای» هستی
يافته بود .متن نهايی شرايط صلح با ترک ها به وسيلهء شورای عالی کشورهای متحده در
«سان رمو» به تصويب رسيد ،در وياليی که نام خود را از بهشت هندوها گرفته بود ـ بهشتی
که در آن ارواح در بين دو تناسخ از قرون متعددی از سرخوشی عبور می کنند.
«لويدجرچ» در اين مورد نوشته است« :ما سه کشور ،همگی ،در اين بهشت نشسته بوديم .اما
چه کسی می توانست نقش مار را بازی کند؟» اين جمله را مجلهء "ال متن" به نقل از
روزنامهء تايمز مورخ بيست آوريل هزار و نهصد و بيست آورده است.
فرانسويان و ايتاليايی ها ،که به يونانی ها عالقه ای نداشتند و نمی خواستند ترک
ها از ناحيهء آنها صدمه زيادی ببينند ،با جرج لويد همدل نبودند .لرد کرزن هم همچون آنها
می اندي شيد و تا آخر کار هم با باز کردن پای يونانی ها به آسيای صغير مخالف بود .او پيش
از تشکيل جلسهء «سان رمو» ،نامه ای از آدميرال «دو رو بک» را در بين اعضای کابينه
پخش کرده بود با اين محتوا که ،به اعتقاد مشاورين ادميرال ،تصرف اسميرنا و اشغال دائمی
آن بوسيلهء يونانی ها ،آنچنان که پيشنهاد شده بود« ،برای سال ها مشکل زا بوده و
سرچشمهء پايان ناپذير تنش هايی خواهد شد که طی نسل های آينده آسيای صغير را به
خاک و خون خواهد کشاند» .آدميرال پرسيده بود که آيا مردم انگلستان می فهمند که
« پيشنهاد تجزيهء امپراتوری عثمانی و دادن استان هايی از آن به يونانی ها چگونه ترک ها را
کالً به آغوش بلشويک ها خواهند انداخت؟»
اما به اين نظريات اعتنايی نشد .در پايان کنفرانس ،لرد لويد به «وانسی تارت» ،که
يکی از کارمندان جوان وزارت خارجه بود ،اظهار داشت که «ما هر چه را که می خواستيم به
دست آورديم» .و کارمند جوان جمله ای را به نخست وزير انگلستان گفت که به نظر می
رسد لرد جرج معنای دقيق آن را نفهميد .او گفت «آنچه شما می خواستيد و به دست آورديد
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نظير معاهده صلحی است که "کينز" آن را "صلح کارتاژی" ناميده است» .در واقع ،اين نوع
صلح ،همانگونه که مصطفی کمال از مدت ها قبل پيش بينی کرده بود ،به پايان کار
امپراتوری عثمانی و تجزيهء آن به کشورهائی کوچکی می انجاميد که هر يک در قلمرو نفوذ
و منافع نيروه ای بيگانه بودند .و آنچه از امپراتوری عثمانی باقی می ماند سرزمينی بدور از
دريا بود که همهء راه های دست يابی اش به دريا در اختيار نيروهای خارجی قرار داشت و،
بدينسان ،حاکميت ملی آن هم ديگر معنای واقعی نداشت.
قرار اين بود که عثمانی همهء مايملک عرب نشين خود را از دست بدهد .و اين
ضايعه ای بود که ترک ها همواره نسبت به آن مقاومت کرده بودند .همچنين قرار بود که
همهء منطقهء «تراس» را به يونانی های مورد نفرت ترک ها بسپارند .بدينسان ،برای
قسطنطنيه تنها باريکه ای از خاک اروپا باقی می ماند .همچنين ،بداليلی کامالً عملی ،قرار
بود که اسميرنا و سرزمين های اطرافش نيز از عثمانی گرفته شود .همچنين يونانی ها هشت
جزيزهء ترک نشين را در دريای «آژه آن» تحويل می گرفتند و ،در عين حال ،جزاير «دو ده
کانس» به مالکيت ايتاليا در می آمد .در بخش شرقی امپراتوری نيز ارمنستانی مستقل بوجود
می آمد و کردهای کوه نشين نيز به خودمختاری می رسيدند .در عين حال ،طی يک موافقت
نامهء سه طرفهء ديگر ،قرار شد که بقيهء آناتولی هم بين دو منطقهء تحت نفوذ فرانسه و
ايتاليا تقسيم شود .در واقع ،آن دو کشور در اين مورد قبالً معاهداتی را مخفيانه امضا کرده
بودند.
ت رعه ها نيز قرار بود تحت نظارت بين المللی قرار بگيرند و امور اقتصادی کشور نيز کامالً
تحت نظر نيروهای متحده باشد .قانون کاپيتوالسيون مورد نفرت ترک ها نيز حفظ شده و
حتی توسعه می يافت .ارتش ترک نيز بسيار کوچک شده و زير نظر قوای متحده قرار می
گرفت و يک ژاندارمری کوچک ترک نيز با فرماندهی افسران بيگانه بوجود می آمد .اگرچه
به هيئت نمايندگی عثمانی در پاريس يک ماهی فرصت داده شده بود تا پاسخ خود را نسبت
به اين پيشنهادات اعالم دارد ،بر همگان روشن بود که نيروهای متحده نظرات خود را در
قالب اين معاهدهء صلح يه ترک ها ديکته می کنند.
«ونی زلوس» ،نخست وزير يونان ،مفاد اين قرار داد را بی خبر و به ارادهء شخصی
خود در آتن اعالم داشت و اين افشای ناپخته چنان تکان شديدی را آفريد که افکار عمومی
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آماده نشدهء ترک ها را بيش از پيش متوجه کمال کرد .مطبوعات قسطنطنيه همگی اين
معاهده را تقبيح کرده و اعالم داشتند که معنای آن پايان دادن به هستی کشور است.
بدينسان ،توده های مردم رفته رفته با واقعيت های کشورشان آشنا می شدند و نيز بر اين
نکته آگاهی می يافتند که آنچه کمال در طی يک سال گذشته ،با عنوان «جنبش ملی»
مطرح کرده چه معنائی داشته ست .در مقايسه با يارگيری بطئی اوليه ،به زودی سيل
داوطلبان شرکت در مبارزهء مليون به جانب آناتولی به راه افتاد.
کمال از اين وضعيت استفاده کرده و توانست شورش های محلی را کنترل کند و
برای بيرون راندن سربازان خليفه از «ازميت» و حرکت به سوی نزديکترين ايستگاه بيرون
قسطنطنيه که در دست قوای انگليس بود قوايی را اعزام دارد .لحظهء حساسی فرا رسيده بود.
اگرچه قوای انگليسی دست به عقب نشينی زد و در جريان اين کار انبارهای ذخاير غذايی
خود را منفجر ساخت اما آتش توپخانه دريايی انگليسی در مرمره ترک ها را وادار به عقب
نشينی نمود .با اين همه کمال يک بار ديگر نترسيدن خود از قوای متحده را به نمايش
گذاشته بود .در اين مورد وينستون چرچيل نوشته است« :بدينسان ما بار ديگر و اين بار با
قوايی اندک روبروی دشمن قرار داشتيم».
به سرعت طرحی برای تخليهء احتمالی قسطنطنيه آماده شد .فرمانده قوای انگليس
تقاضای قوای کمکی کرد چرا که نيروی کافی برای دفاع از قسطنطنيه و دماغه ازميت در
برابر حمالت جدی مليون در اختيار نداشت .اين جا بود که نگاه ها به «ونی زلوس» برگشت
و لويد جرج او را به کابينه خود احضار کرد .او نيز ،به قول چرچيل« ،با روی گشاده به آنجا
رفت .و قرار شد دو واحد از پنج واحد يونانی موجود در اسميرنا به طرف شمال حرکت کرده و
به ترک هايی که بر دماغهء ازميت مسلط شده بودند حمله ور شده و آنها را از آنجا براند» .در
عين حال ،يک واحد يونانی ديگر نيز از منطقهء تراس شرقی بايد فرستاده می شد.
رهبران کشورهای متحده بار ديگر ،و اين بار در ويالی ايتاليايی متعلق به «سر
فيليپ ساسون» در «لينپن» گرد هم آمدند .در آنجا ونی زلوس با آرامش ،خوشبينی ،و به
صورتی منطقی ،آنچه را بايد انجام می داد تکرار کرد؛ اما «مارشال فوش» فرانسوی با اين
اقدامات نظامی به شدت مخالف بود و «ژنرال ويگاند» هم نظر او را تاييد می کرد .آن ها
اعتقاد داشتند که حتی اگر قوای مليون در ابتدای امر شکست بخورند متحدان همچنان جز از
بين بردن نيروهای نامنظم دشمن و حفظ خطوط ارتباطی خود با نقاط ساحلی از طريق
سرکوب آناتولی غربی چاره ای نخواهند داشت و ،در اين صورت ،قوای يونانی ـ که تازه
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نيمی از آن بايد از اسميرنا دفاع می کرد ـ کافی نبود .ديگر ژنرال های انگليسی نيز با نظر
ژنرال فرانسوی موافق بودند.
با اين همه جرج لويد اظهار داشت که يونانی ها نيروی طالع شوندهء شرق مديترانه
اند و «ونی زلوس» نيز ،که يقين داشت نظرات اين کارشناسان را پيشداوری های ضد يونانی
شان شکل داده است ،بر انجام عمليات اصرار ورزيد .هارولد نيکلسون در اين مورد نوشته
است« :دولتمردان کشورهای متحده ،تحت تاثير خوش بينی های ونی زلوس ،تسليم نظرات
او شدند» .آنگاه هيئت های کشورهای متحده از يک سوی کانال مانش به سوی ديگر آن
رفتند و در يک کنفرانس رسمی تر ،در «ويال بل» ،و همراه با ميهمانی ها و کازينو رفتن
هاشان ،گرد هم آمده و با پيش روی يونانی ها از جانب منطقهء اسميرنا موافقت کردند .اين
پيش روی در  55ماه ژوئن به صورت گذشتن از چهار نقطه بر روی خط «ميلن» ـ که در
کنفرانس پاريس به عنوان خط جداکننده يونانی ها از ترک ها اعالم کرده بود ـ انجام شد و
بدينسان عدول روشنی از مقررات ترک مخاصمه صورتگرفت که کمال آن را به تهاجم آلمان
به بلژيک مقايسه کرد.
يونانی ها ،با اتکا بر تعداد بيشتر سربازان و اسلحه های مدرن تر خود ،توانستند به
سرعت تمام قوای کم اسلحه و متفرق علی فواد را (که کمال آن را به يک عده اسکلت که
نه اسلحه دارند و نه به رسيدن قوای کمکی اميدوارند تشبيه کرده بود) شکست دهند و با
هيچگونه مقاومتی روبرو نشوند .اما کمال ،به عنوان يک استراتژيست نظامی ،زيرک تر از آن
بود که چنين موقعيتی را به آسانی برای آن ها فراهم کند .وينستون چرچيل در مورد اين
حمله نوشته است که« :ستون های سربازان يونانی از جاده های روستايی گذشته و بيشتر و
بيشتر به داخل سرزمين ترکان نفوذ می کردند و نيروهای ترک ،تحت يک فرماندهی مقتدر
و زيرک خود ،در برابر آن ها آب شده و به داخل آناتولی فرو می رفتند» و قوای يونانی را در
برابر مرزهای طبيعی فالت آناتولی وا می نهادند ـ مرزهايی که به صورت دو رشته کوه،
همچون ديواری بر گرد آناتولی کشيده شده و در پشت آن ها دو رودخانه و دره وسيع قرار
داشت که رسيدن به آن ها مستلزم راه پيمايی بسيار مشکلی بود و يونانی ها را حدود ۲۱۹
مايل از دريا دور می کرد.
ترک ها به صورتی منظم ابتدا به سوی بروسا عقب نشينی کردند که شهر مذهبی
آنان در دامنهء کوه اولمپوس بود .در خد شهر هم هر آن کس که می توانست تفنگ به دست
بگيرد برای دفاع از شهر آماده شده بود .اما اين دفاع سرانجامی نداشت و شکست بروسا
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موجب شد تا قوای مهاجم به نيروی يونانی ديگری که به منظور بازستاندن ازميت از جانب
سواحل دريای مرمره حرکت کرده بودند متصل شود .نتيجه اين شد که قوای اصلی ترک به
طرف شرق عقب نش ينی کرد و در پی آنها نيز سيل پناهندگان مسلمان به جانب اسکی شهير
به راه افتاد .کمال در آن جا بود بالفاصله مشغول گردآوری و منظم ساختن سربازان و
پناهندگان شد تا برای حمله به شهر افيون در قره حصار آماده شوند .در همان زمان نيروی
ديگری از يونانی ها بر منطقهء تراس شرقی غلبه يافته و آدريناپول را تصرف کرد.
چرچيل نوشته است« :اين پيروزی چشمگير و غيره منتظرهء نيروهای يونانی با
استقبال و تشويق دولتمردان کشورهای متحده همراه شد و ژنرال هاشان به ماليدن چشم
هاشان برای بيدار شدن پرداختند .آقای لويد جرج به شدت هيجان زده شده بود .به نظر می
رسيد که يک بار ديگر او درست گفته و نظاميان اشتباه کرده بودند».
لويد جرج در جمع دولتمردان کشورهای متحده ،که اين بار در حمام آب گرم گرد
آمده بودند ،با غرور تمام اظهار داشت« :آن ها شکست خورده و با تمام قوا به طرف مکه فرار
می کنند» .لر کرزن اما به خشکی او را تصحيح کرد و گفت« :منظورتان آنگورا است» .و
نخست وزير پاسخ داد« :لردکرزن حتماً آنقدر التفات دارند که اشتباه کوچک مرا ناديده
بگيرند»...
در چنين اوضاع و احوالی بود که داماد فريد ،از جانب آن ه که چرچيل آنرا «کابينهء عروسک
ها» خوانده است ،معاهدهء سورس را امضا کرد ـ سندی که ،به قول چرچيل« ،پيش از آماده
شدن کهنه شده بود .از آن پس جنگ کشورهای متحده بايد به وسيله دست نشانده هاشان
انجام می گرفت اما جنگ هايی که اين گونه صورت می گيرند برای دست نشاندگان بسيار
خطرناکند».
اکنون نيروهای مليون کامالً به مخاطره افتاده بودند .با سقوط بروسا ،شاخص
مذهبی و تاريخی ترکان بود به دست يونانی ها افتاده بود .اين امر موجب برافروخته شدن
مجلس اعالی ملی شد .پرسش اين بود که چگونه ممکن است چنين شهری به اين آسانی
به دست دشمن بيفتد؟
در طی دو ماه گذشته ،کمال اکثر وقت و انرژی خود را صرف حفظ و تقويت حس
اخوت در بين مردم آناتولی کرده بود .خودش در اين مورد گفته است« :من مجبور بودم قبل
از سامان دادن به آناتولی دل مردمانش را به دست آورم» .و در اين زمينه نخستين کار
بازگرداندن روحيه به نمايندگان برگزيده اين مردم بود .مجلس ،مثل هر بنياد عمومی تازه به
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دوران رسيده ای ،سرگرم خودنمايی و شلوغ کاری بود.و کمال تنها می توانست بر حمايت
اقليتی از اعضای آن ،و نيز همراهان بالفاصله اش که چند روشنفکر اغلب افسر ارتشی و
مديران مدنی بودند حساب کند .ا
اکثريت همچنان با ديدهء ترديد به او می نگريست و هر عمل او را به شدت زير نظر داشت
تا مبادا او دست به کاری در جهت مقتدر کردن موقعيت خود بزند .اغلب اعضاء اين اکثريت از
اشراف آناتولی بودند که برای نخستين بار مزهء قدرتی فراتر از محل اقامت خود را می
چشيدند و مصمم بودند تا اين قدرت را به حداکثر مورد استفاده قرار دهند .در عين حال در
جمع آن ها گروهی از ماليان ارتجاعی که رأيشان با تغيير جهت وزش باد عوض می شد نيز
وجود داشتند.
کمال هر روز به مجلس می رفت .او با ظاهر جوان نما و خوشريخت ،و حالتی
فاصله دار ،در کت صبحگاهی و کاله کالپاک خود به سرعت وارد مجلس می شد ،بر جای
خود می نشست ،يادداشت هايی برمی داشت و آنگاه با مداد به روی صندلی خود زده و نشان
می داد که قصد صحبت کردن دارد .آنگاه نگاه سردش نمايندگان را بر جای خود می نشاند و
او با چنان صراحت و روشنی سخن می گفت که موجب يکه خوردن نمايندگان می شد .آنها
برای اين که بيش از حد به او احترام نگذارند به تسلط خود بر آداب اسالمی متوسل شده و
سخنش را قطع کرده و سئوال پيچش می کردند .کمال نيز با تسلط کامل بر خويشتن و با
چند کالم مختصر زمزمه آن ها را خاموش می کرد و با صدای روشنی که تشويق و اقتدار در
آن به هم می آميخت به بحث خود ادامه می داد و افکار و خواسته های خويش را مطرح می
ساخت .رفته رفته جادوی او کارگر می افتاد ،سر و صداها فروکش می کرد ،و هنگام رای
گيری دست ها به عنوان پاسخ مثبت باال می رفت.
اما گاه نيز ،به علت فقدان آشنايی با آداب بحث و روندهای دموکراتيک ،نمايندگان
رفتاری نابهنجار داشتند .اشخاص ،درگير جاه طلبی ها و خواسته های درونی خويش ،به
سوی تريبون حمله ور می شدند ،همکارانشان را کنار می زدند و سرگرم ادای سخنانی بليغ
اما بی ربط می شدند .اين سخنرانی ها به شدت ادامه می يافت و صدای زنگی که در دست
رييس جلسه بود نمی توانست آنها را قطع کند .گاه بين نمايندگان دعوا در می گرفت و افراد
مسئول تر دخالت کرده و می کوشيدند تا از فحاشی و کتک و گاه بيرون کشيدن اسلحه
جلوگيری کنند .کمال ،در مواقع خطير ،نمايندگان را به کمک ياران شخصی خود که در
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اطراف سالن ايستاده و بصورتی تهديد آميز به نمايندگان نگريسته و دست به اسلحه داشتند،
ساکت می کرد.
سال ها بعد ،وقتی که مجلس اعالی ملی نهادی جاافتاده تر شد ،يک سناتور آمريکايی که
برای ديدار به آنگورا رفته بود به کمال اظهار داشت که دوست می داشته طرز کار مجلس را
از نزديک ببيند و کمال رو به راهنمای سناتور کرده و از او پرسيده بود که «عجب ،پس شما
باغ وحش ما را به ايشان نشان نداده ايد؟»
باری ،اکنون کمال در چنين حال و هوائی از جبهه بازمی گشت تا با يک بحران
پارلمانی روبرو شود .نمايندگان به نشانهء عزاداری فاجعه ی بروسا ،بر تريبون مجلس سياه
پوشانده بوده و قسم ياد کرده بودند که سياهپوشاندن تريبون را تا پيروزی نهايی ادامه دهند.
و در همتن حال که آنها آزادانه به عزاداری مشغول بودند ديگر صدای اذان و دعوت برای
نماز ديگر از مناره مسجد سبز شنيده نمی شد .می گفتند که شهر مقدس ما به زير پای
بدترين دشمنانمان افتاده است و ديگر جای عبادت نژست .در اين ميان سلطان و شيخ
االسالمش نيز از نفرين نمايندگان در امان نبودند .آن ها می پرسيدند آيا سلطان و شيخ
االسالم خيال می کنند که می توانند با سرنيزهء يونانی پاسدار مذهب ما باشند؟
يکی از نمايندگان که برای سخنرانی از جای برخاسته بود به گريه افتاده و به ناچار
نشست .نماينده ای ديگر اعتراض کنان گفت که اکنون وقت گريستن نيست« :آقايان من از
شما خواهش می کنم .دستمال های خود را در جيب تان بگذاريد و گريه نکنيد .گريه کردن
کار زنان است .شما اگر مرديد به جای گريستن در برابر اين مصيبت همچون شير بغريد و با
عمل خود برتری اسالم را ثابت کنيد» .اما ديگر اين سخنان آتشين برای حفظ خالفت کافی
بنظر نمی رسيد .سخنرانی ديگر اظهار داشت که «:ما بايد متحد شده و شبانه روز کار کنيم.
پس بياييد پوشيدن لباس های شيک را کنار بگذاريم و از نوشيدن و خوشی و عشق ورزيدن
دست بکشيم» .و بدينسان ،در راستايی عملی تر ،جلسهء سری مجلس برای بحث درباره
اقدامات دفاعی تشکيل شد.
در اين جلسه نمايندگان از يک سو خواستار محاکمهء نظامی افسرانی شدند که
مسئول سقوط شهر به شمار می رفتند و ،از سوی ديگر ،خواستار آن بودند که به هر قيمت
شده بروسا از دست دشمن خارج شود .رييس ستاد عمومی قول داد که در اين مورد گزارشی
تهيه کند و ،به اين ترتيب ،موفق شد که کارها را برای چند هفته ای به عقب بيندازد .اما
نمايندگان راضی نبودند.
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در طی اين جريان کمال صبر کرد تا سخنان سرزنش آميز آنان فروکش کند؛ آنگاه برخاست
و کفن سياه تريبون را جمع کردو با صبوری ،بالغت ،و کالمی روشن کوشيد تا نمايندگانی را
که با مسايل نظامی هيچ گونه آشنايی نداشتند آگاه سازد .او گفت که می فهمد که نمايندگان
خواستار آنند که همهء قوای موجود برای بازستاندن شهر بروسا به کار گرفته شود و می پذيرد
که چنين عملياتی ممکن است ،اما نتيجه ی آن قابل ترديد است ،چرا که نگاهداری شهر
برای مدتی طوالنی بسيار مشکل خواهد بود .دشمن با مسلط بودن بر دريا می تواند قوای
بيشتری را در «مودانيا» پياده کند و حتی به خطوط عقب نشينی ترک ها حمله ور شود .او
حتی قادر است که از جانب جنوب خود را به خط آهن حياتی بين اسکی شهير و افيون برساند
و ترک ها در برار آنها نيرويی برای دفاع نخواهند داشت .در نتيجه ،آنچه عمالً اولويت داشت
بازستاندن بروسا نبود بلکه دفاع کردن از خود آناتولی بود .و ،در راستای اين هدف حياتی،
الزم بود که با واقعيت گرايی به مساله نگاه کرده ،با احتياط عمل نموده ،احساسات و
عواطف خو د را در کنترل گرفته و منتظر فرصت ها نشست و خونسردانه خود را برای مقابله
با حملهء بعدی دشمن ،از هر جانبی که بيايد ،آماده ساخت.
آنگاه کمال به مساله اغت شاشات داخلی کشور اشاره کرد .برای مقابله با اين امر الزم بود که
چهار واحد پر اهميت سرباز را از بروسا فرا بخوانند و اين امر بدون شک پيش روی يونانی ها
را تسهيل می کرد .با اين همه اولويت با به دست آمدن وحدت ملی بود و ،در نتيجه ،سرکوب
اغتشاشات بر مقابله با حملهء يونانی ها اولويت داشت .او کوشيد تا نظر نمايندگان را به
پراکندگی نيروهای وابسته به جنبش ملی جلب کرده و توضيح دهد که چرا اين امر تقصير
کابينهء دو ماههء آن ها نبوده و مسئوليت آن بر عهدهء دولت سلطان در قسطنطنيه است.
گفت« :منطقی نيست که بيهوده هياهو به پا کرده و بگوييم که اگر نيروهای ما در
کنار اين رودخانه يا آن رودخانه يا اين دهکده و آن دهکده موضع گرفته بودند از فاجعه
جلوگيری می شد .و يا اگر افسران فرمانده واحدها می توانستند جلوی پيشروی دشمن را
بگيرند ...هميشه می توان جبهه ای را شکافت ،اما ضرورت با پر کردن بالفاصلهء فواصلی
است که در خطوط ايجاد می شود .و اين تنها زمانی ممکن است که نيروهای ذخيرهء آماده
در پشت قوايی که در خط مقدم جبهه می جنگند وجود داشته باشند .اما آيا در نقاطی که
نيروهای ملی ما با ارتش يونان مقابله می کنند چنين وضعيتی وجود داشته و آيا ما نيروهای
ذخيره ای در پشت سرشان داشته ايم؟»
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پاسخ به اين پرسش ها منفی بود .و کمال می کوشيد تا اين نکات را در سر مقاومت
کنندهء نمايندگان فرو کند که « هرگز نبايد از واقعيات ،هر چقدر که تلخ باشند ،چشم پوشی
کرد» .او سخنان خود را با نکته ی خوش بينانه ای به پايان رساند و اظهار اميدواری کرد که
وضعيت به زودی بهبود يافته و امکان دادن اميد و اعتماد به مردم فراهم شود .اما پيش از آن
الزم است که کابينهء مليون ،برای پيوستن مردم به ارتش ،دعوت عامی به عمل آورد .و اين
گونه بود که مجلس شورای مليون موقتاً از هيجان افتاد.
اما برای کمال آرامشی وجود نداشت .تالش برای حفظ صبوری خويش در برابر يک
مشت آدمی که او آنها را بسيار سطح پايين می ديد اعصابش را فرسوده کرده بود .و اضطراب
ناشی از فکر درگير شدن در جنگی در همهء جبهه ها و بدون داشتن منابع کافی بر تنش
جان او می افزود .در طول تابستان گرم  ۴۹۲۹افسران روزافزون اما هنوز اندک شاغل در
ستادی که در داخل محدوده ی محقر مدرسه کشاورزی کار می کرد کمال را آدمی زودرنج و
آمادهء انفجار می ديدند .حليده که او را با چشمان يک آدم رمانتيک سرخورده می نگريست.
نوشته است:
«او گاه مسخره کن ،گاه مظنون ،گاه تسليم ناپذير ،و گاه به صورتی شيطانی موذی
به نظر می رسيد .کارهای خود را به زور پيش می برد .اغلب گرفتار قهرمان نمايی های ارزان
قيمت خيابانی می شد .او که دارای توانايی تاريخی فراوان اما شناخته ناشده ای بود يک
لحظه در قامت آدم عوام پسندی نظير جرج واشنگتن ظاهر می شد و لحظه ای ديگر در
حالتی ناپلئون وار .گاه ضعيف و به شدت ترسو می نمود و گاه قدرت و شجاعتی بسيار را به
نمايش می گذاشت .در بحث ها می توانست با همهء ظرايف سخنوری های کالسيک چنان
بحث کند که رفته رفته کامالً سخنانش نامفهوم شود و گاه قادر بود تا يک مساله مبهم را با
روشنايی خيره کننده ای توضيح دهد ...نيز می شد ديد که در همهء اين اوقات در اطراف او
مردانی وجود دارند که از لحاظ هوش بسيار نسبت به او برترند و حتی از لحاظ فرهنگ و
تحصيالت مافوق او محسوب می شوند اما او ـ اگر چه نمی توانست از لحاظ تربيت و اصالت
از آن ها پيشی گيرد اما ـ می دانست که هيچ کدام آن ها دارای نيروی زندگی ويژه ای که
او در خود داشت نيستند .آنها ،صرفنظر از مهارت ها و توانائی های ويژهء خود ،آدم هايی
عادی محسوب می شدند ،حال آنکه اگر شور زندگی معيار قضاوت ما باشد ،آنگاه کمال آدمی
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غير عادی محسوب می شد و همين ويژگی موجب می گرديد که بر ديگران تسلط و غلبه
داشته باشد».
اگرچه کمال ،در اين دورهء حساس ،محتاج تشويق ،راهنمايی ،و همکاری بود اما
گاه نيز نقابی که بر چهره داشت فرو می ريخت و ميل عميق او به تسلط بر ديگران آشکار
می شد .يک روز عصر او همهء اطرافيان خود را درگير بحث مبهم و بيهوده ای ساخته بود و
در آن ميانه نظر حليده را جويا شد .حليده پاسخ داد که منظور او را درک نمی کند .به ناگهان
لحن صدای کمال عوض شد و به صورت بيرحمانه ای روشن و صريح گرديد و گفت منظور
من اين است« :من از همه می خواهم که آنگونه که من دوست دارم و فرمان می دهم عمل
کنند».
حليده پاسخ داد« :مگر تا به حال در هر آنچه که اساسی است و به نفع جنبش است
همگی چنين نکرده اند؟»
کمال بی آن که به پاسخ او توجه کند ادامه داد« :من به هيچ گونه تأمل و انتقاد و
مشاوره ای نياز ندارم .من می دانم چه می کنم و همگی بايد دستورات مرا اجرا کنيد».
حليده گفت« :پاشای من ،منظورتان من هم هستم؟»
«بله ،شما هم!»
«اما من تا زمانی از شما اطاعت می کنم که باور داشته باشم شما در خدمت جنبش
ما هستيد».
پاسخ کمال اين بود« :شما از من اطاعت کرده و هر چه را می خواهم انجام می
دهيد».
حليده با سرعت و محکم پرسيد« :پاشا اين يک تهديد است؟»
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و ناگهان حالت کمال تغيير کرد .ماسک هميشگی ،ديگرباره ،او و عميق ترين
احساس هايش را فرو پوشاند و مشتاقانه لحنی پوزش خواه بخود گرفت و گفت:
«عذر می خواهم .قصدم تهديد شما نبود».
بعداً ،در همان تابستان ،زمانی که همه چيز در جبههء يونان آرام بود ،کمال با يک
شورش داخلی بزرگ ديگر روبرو شد .در بخش شرقی فالت و نزديک آنگورا يک خانواده
زمين دار بزرگ به نام چاپان اوغلو تصميم گرفت که ،در حمايت از سلطان ،يک دولت
مستقل بوجود آورد و هدف خود را تصرف شهر ثروتمند قيصری اعالم کند .براستی که اگر
نمی شد جلوی اين جريان را گرفت بخش های عمده ای از آناتولی مرکزی از دست رفته و
ارتباط مليون آنگورا با نيروهايشان در شرق قطع می شد .کمال به منظور حل اين مشکل
مغرورترين جنگجويان خود ،يعنی «چرکس آتم» را از جبهه يونانی اسکی شهير فراخواند.
اين مرد با حالتی خشمگين وارد سرفرماندهی شده و اعالم داشت که شورش مزبور
ربطی به او ندارد و کمال و ژنرال هايش بايد خود با آن طرف شوند .او در عين حال نفرت
خود از همهء آنها را پنهان نمی داشت.
اما کمال که به نيروهای او احتياج داشت الزم ديد که دل او را به دست آورد .در نتيجه از او
دعوت کرد که برای ديدار از مجلس اعالی ملی بروند .هنگامی که او وارد مجلس شد
نمايندگان برخاسته و نسبت به او احترامات خاص به جا آوردند .اين تشريفات دل «آتم» را
به دست آورد و او عاقبت با کمی اکراه پذيرفت به آنگورا کمک کند تا از آن مخصمه بيرون
آيد و در پی آن قطار مخصوصی برای آوردن «لشگريان» او به اسکی شهير فرستاده شد.
بدينسان آنگورا که در آن نيروهای رنگارنگ جنبش ملی از سراسر مناطق با
تجهيزات غيرعادی و يونيفورم های ژنده و ديدنی خود گرد آمده بودند رفته رفته شکل يک
اردوگاه نظامی را به خود گرفت و به زودی نيروی کافی برای حمله به «يوزگات» فراهم آمد.
هنگامی که اين نيرو حرکت کرد آنگورا تقريبا بدون دفاع باقی ماند .آن ها پيش از سحرگاه
به يوزگات رسيدند .در سراسر روز آن را محاصره کردند و پس از تاريکی «همچون ابری
سياه» وارد شهر شدند.
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جنگ کوچه به کوچه و خانه به خانه بصورتی شديد و بيرحمانه ادامه يافت .چاپان
اوغلوها با شدت از خود دفاع می کردند و از پشت بام ها بر سر مهاجمين آتش می ريختند.
مهاجمين نيز خانه های شهر را بمباران کرده و به آتش می کشيدند به طوری که شعله های
آتش قسمت اعظم شهر را فرا گرفت .بدينسان ،در ميان غرش تفنگ ها و گسترش شعله
های آتش و فرياد های قربانيان« ،شبی جهنمی» طی شد ،کشتار تا سحرگاه ادامه يافت و
تنها در آنزمان بود که مليون کنترل شهر را به دست آوردند .دستگير شدگان بالفاصله
محاکمه و اعدام شدند و آن ها که گريخته بودند کوشيدند بازگشته و بجنگند اما شکست
خوردند.
بدينسان خونين ترين ،آخرين ،و به يک معنا حساس ترين شورش عليه جنبش ملی
به پايان رسيد .کمال در اين ميان بخت مساعدی داشت ،چرا که اگر نيروهای خليفه می
توانستند عمليات خود را همآهنگ کنند مليون به احتمال قوی شکست می خوردند ،اما از
آنجا که شورش های سه گانه عليه جنبش ملی منفرداً و يکی پس از ديگری رخ داد نيروهای
ملی برای گردآوردن قوا و انتقال نيروهای اندک خود در فواصل بين شورش ها فرصت کافی
به دست آوردند .بدينسان کمال توانست شورش ها را با کمترين امکان بخواباند.
اين پيروزی به موقع به دست آمده بود چرا که اکنون حملهء خزانی يونانی ها قطعی
به نظر می رسيد و همه چيز وابسته به آن بود که آيا ترک ها می توانند خط آهنی را که بين
اسکی شهير در شمال و افيون در جنوب کشيده شده بود در دست خود نگاهدارند و ،در عين
حال ،از نقاط حياتی استراتژيکی همچون آنگورا و قونيه محافظت کنند؟ اگر اين خط آهن از
دست می رفت آناتولی مرکزی و قسمت اعظم جنوبی آن در برابر دشمن گشوده می شد.
يونانی ها با داشتن يک ارتش منظم دست باال را داشتند ،حال آن که ترک ها بايد بر قوای
نامنظم خود تکيه می کردند.
سياست کمال همچنان عقب نشينی استراتژيک بود ـ همان سياستی که اشکانيان در مقابل
حملهء رومی ها به کار برده و توانسته بودند جبههء دشمن را گسترده کرده و خطوط
مواصالتی آن را طوالنی تر نمايند.
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کمال ،با پيش بينی اين حمله ،به يکی از خبرنگار روزنامه های خارجی به نام عالء الدين
حيدر گفت که « :اگر ونی زلوس همين فردا بخواهد که ،به فرمان رييس ديکتاتور خود لويد
جرج ،يک ارتش نيم ميليونی را قربانی کند احتماال بدون اشکال موفق به تصرف آنگورا و
حتی قونيه خواهد شد .اما اگر ما پيش دستی کرده و به سيواس عقب نشسته باشيم قدرت
سرباز گيری مان دو برابر خشده و ارتش ما قادر خواهد بود با راحتی بيشتری در درورن جبهه
آن ها نفوذ کند ـ جبهه ای که در آن زمان  ۹۹۹مايل طول آن خواهد بود .به اين ترتيب،
آقای ونی زلوس با پای خود در آناتولی به طرف تله آمده است و ارتش يونانی چاره ای جز
تسليم خاکی که به آن ها تعلق ندارد نخواهد داشت .آن هم پس از آن که هزاران جسد را بر
جای نهاده باشند».
بزودی حملهء يونانی ها به سوی راه آهن آغاز شد و مليون در سراسر جبهه شکست
اوليه ای را متحمل شدند .لرد جرج در مجلس عوام انگلستان با غرور اعالم داشت که «ترک
ها به صورت جبران ناپذيری درهم شکسته اند» اما فرانسوی ها و ايتاليايی ها از اين ماجرا
احساس خطر می کردند و فکر اينکه آناتولی به دست يونانی ها بيفتد برايشان هيچ خوش
آيند نبود .آنها بر اين نکته پافشاری می کردند که يونانی ها با آزادسازی ساحل مرمره و
منطقهء ترعه ها از دست ترک ها ديگر به مقاصد خود رسيده اند و اکنون لحظهء توقف
عملياتشان فرا رسيده است .اين بار فرانسوی ها و ايتاليايی ها توانستند نظر شورای عالی
نيدوهای متحد را با خود موافق کنند و شورا عليه نظرات لويد جرج و ونی زلوس رای داده،
طی تلگرافی ،به يونانی ها دستور توقف پيشروی داد .مطابق اين دستور يونانی ها بايد متوقف
شده و در هر کجا که بودند مشغول سنگرسازی می شدند.
يونانی ها هنوز به نيمهء راه رسيدن به خط آهن و لبهء اصلی فالت نرسيده بودند و ،در عين
گرفتار شدن در راه های سخت کوهستانی ،جبههء بسيار گسترده ای بوجود آورده بودند که
امکان رساندن تجهيزات و نيرو به آن سخت اندک بود .اين جبههء جديد در منطقه ای
گسترده و خطرناک متفرق بود و حفظ ارتباطات در منطقهء کم ارتفاعی که شورای عالی
خواستار ترک آن شده بود مشکل می نمود .حال آن که اگر آن ها از ارتفاعات می گذشتند
پيشروی شان آسان تر می شد.
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فرانسوی ها و ايتاليايی ها از تصميم شورا خوشحال بودند و کمال هم در اين ميانه جان تازه
ای يافته بود تا به مدد آن بتواند ارتش منظمی را بوجود آورده و يونانی ها را تا ساحل دريا
پس براند.
همان گونه که آن کارمند وزارت خارجه به لرد کرزن گفته بود ،و تالش کرزن هم
برای آکاه کردن کابينه انگليس بی خاصل مانده بود ،اکنون کمال فرصت آن را داشت که با
يک طرح جدی ديپلماتيک رو به روسيه آورد.
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فصل سی ام ـ معاهدهء ترک و روس
يک ضرب المثل ترکی می گويد« :تا از پل نگذشته ای بايد خرس خطرناک را
عموی خود بخوانی!» اين ضرب المثل در مورد روابط ترک ها و روس ها کامالً صادق بوده
است .از روزگار پطر کبير و طرح های توسعه طلبانهء او ،در هر نسلی بين ترک ها و روس ها
جنگی وجود داشته است .اما در لحظه ای از تاريخ که کماليست ها و بلشويک ها هر دو مورد
تهاجم غرب قرار داشتند هر دو ،به ناچار و با گام های محتاطانه ،رو به يکديگر آورده بودند.
کمال ،از نخستين لحظهء ورود به آناتولی ،به ايجاد تفاهمی با اتحاد جماهير شوروی انديشيده
بود ـ حتی اگر اين تفاهم فقط برای تهديد نيروهای متحده باشد.
واکنش بال فاصلهء روس ها نسبت به انقالب ترک ها مساعد بود و آنها علناً آن را به
عنوان انقالبی به موازات انقالب خود و پيشرفتی در جهان اسالم تلقی کرده بودند .روزنامهء
«ايزوستيا» آن را «نخستين انقالب شورايی در آسيا» ناميده بود .سرزمين ترک ها از نظر
استراتژيک برای بلشويک ها ـ که در آن زمان از جانب باز مانده های ارتش خودی و نيز
مداخالت کشورهای متحده احساس خطر می کردند ـ دارای اهميت ويژه ای بودند .يک
ترکيه انقالبی می توانست جناح بی حفاظ آن ها در ماورای قفقاز را بپوشاند ـ منطقه ای که
هم ترک ها و هم روس ها در آن دارای منافعی بودند اما کشورهای متحده نيروهای خود را
مابين آن ها مستقر ساخته بودند .کمال ،پس از پايان گرفتن کار کنگره در سيواس ،ترتيب
مسافرت يک نمايندهء غير رسمی را به اتحاد شوروی داده بود تا در آنجا در مورد امکان
دريافت پول و اسلحه از شوروی ها تحقيق کند .اين نماينده حليل پاشا بود که قبال عضو
حزب اتحاديه و عموی انور محسوب می شد؛ و براثر کوشش های او بود که مايحتاج
محدودی در روزهای نخستين  ۴۹۲۹به آناتولی رسيد.
اما عمل مهاجمانهء انگليس ها در بهار  ۴۹۲۹بود که نخستين کوشش های آشکار
کمال برای نزديکی به شوروی را تسهيل کرد .تصرف قسطنطنيه ،انتشار مفاد معاهده
سورس ،و جنگی که پی آمد آن بود ،دريافت مايحتاج از روس ها را ضرورتی حياتی بخشيده
بود .اعزام کاظم کارابکر ،همراه با يک هيئت نظامی ،به باکو در آذربايحان شوروی نتايج
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مثبتی در بر نداشت اما ايجاد مجلس اعالی ملی به کمال توانايی بخشيد تا بتواند قدم مثبت
تری را برداشته و يک هيئت رسمی سياسی را به مسکو بفرستد .سرپرستی اين هيئت با وزير
خارجهء کابينه مليون ،يعنی بکر سامی ،بود .او فرزند يک ژنرال روس بود که مورد غضب
رژيم تزاری قرار گرفته و سال ها پيش به سرزمين ترکان مهاجرت کرده بود .کمال اين اقدام
را با فرستادن يادداشتی برای لنين تکميل کرد و از او خواست تا بين دولت مليون و اتحاد
جماهير شوروی روابط ديپلماتيک رسمی برقرار شود و ،در عين حال ،انقالبيون ترک در
مبارزهء خود عليه امپرياليسم مورد حمايت و کمک شوروی قرار گيرند.
متعاقب اين جريان نامه ای از «چيچرين» واصل شد که طی آن شوروی ميثاق ملی
مليون ترک را به رسميت شناخته و اين تصميم مجلس اعالی ملی را که می گفت «ما بايد
فعاليت خود و عمليات نظامی خودمان و شما عليه دولت های امپرياليستی را با هم همآهنگ
سازيم» مورد پذيرش قرار داده و ،در عين حال ،با برقراری روابط رسمی ديپلماتيک و تبادل
کنسول موافقت کرده بود .در عين حال ،چيچرين در ارتباط با منافع متقابل شان در مسايل
ارضی ،معتقد به انجام رفرا ندومی در مناطق مختلف ترک و روس نشين بود و نيز پيشنهاد
می کرد که شوروی در اختالف بين ترک ها و ارمنی ها و نيز اختالفات ارضی بين ترک ها و
ايرانی ها ميانجيگری کند .کمال که با اين پيشنهادات موافقت داشت متقابالً خواستار انجام
معامله ای شد که بر اساس آن دولت مليون ادعاهای ارضی روسيه نسبت به آذربايجان را در
مقابل بازگذاشتن دست ترک ها در حمله به ارمنستان می پذيرفت .در پايان نيز خواستار
« پول و اسلحه به منظور بازسازی نيروهای خود برای مبارزهء مشترکی که داشتند» شده بود.
اين مراودات ايجاب می کرد که عمليات عليه ارمنستان ـ که کاظم کرابکر بی
صبرانه منتظر آن بود و کمال انجام آن را در پايان ماه ژوئن تصويب کرده بود ـ به تعويق
بيفتد .بدينسان ،کاظم مجبور بود دوره ای از بی تحرکی را تحمل کند .اين امر او را سخت
آزار می داد و به جبران آن بيشتر وقت خود را با آنچه که «لشکر کودکان» خويش می ناميد
و اکنون تبديل به رژيمان هفدهم شده بود می گذراند .او برای حفظ روحيهء سربازانش ،که
نمی توانستند دست به عمليات بزنند ،متوسل به انجام مسابقات گل آرايی شد و آنها را
تشويق به آراستن ميزهای خود با گل های همآهنگ می کرد و می گفت« :ساختن دسته گل
اثر بسيار خوبی بر روان آدميان دارد؛ به خصوص آدم های عصبی و تندخو».
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کاظم در انزوای خود رفته رفته ناشکيبا شد و تلگراف های بيشماری را ،در انتقاد به
نحوهء انجام کارها به وسيله کمال ،برای ديگران می فرستاد .در واقع آنچه او درک نمی کرد
اين بود که زمان اکنون به نفع آنان می گذشت و ،در همان مدتی که او با سربازانش ـ بيکار
و بدون برنامه ـ در ارض روم نشسته بود ،شورای عالی کشورهای متحده در پاريس مشغول
اين مذاکره بود که آيا ارض روم را به ارمنستان ،به عنوان «يک دولت آزاد و مستقل» ،هديه
نمايد يا نه .اما به زودی آشکار شد که اين شورا برای صدور اجازه در راستای هر گونه عمل
نظامی آمادگی ندارد و هيچ کدام از کشورها نيز آمادهء پذيرش چنين فکری نيستند .در عين
حال ،هنگامی که پرزيدنت ويلسون ـ که برای داوری در امر تعيين مرزها دعوت شده بود ـ
فکرهای خود را اعالم داشت معلوم شد که آنچه مطرح شده کوچکترين ارتباطی با واقعيات
ندارد .چرا که کماليست ها و بلشويک ها که در محل حاضر بودند تصميم قطعی گرفته بودند
که نگذارند هرگز دولت مستقل ارمنستانی بر روی نقشه آسيا ظهور کند.
هيئت ديپلماتيک دولت مليون ،پس از يک مسافرت هفتاد روزهء بسيار مشکل ،و از
طريق دريای سياه به سيستم راه آهن شوروی که جنگ و انقالب آن را منقطع ساخته بود ،در
ماه جوالی به مسکو رسيد .آنها در پی اين تجربهء تلخ بالفاصله مسالهء گشودن راهی از
ميان جمهوری های ارمنستان و گرجستان را مطرح ساختند ـ زاهی که اجازه می داد کمک
های ن ظامی با سهولت بيشتری به آناتولی برسد .هيئت همچنين اعالم داشت که تنها برای
دريافت کمک نيامده است بلکه خواستار برقراری نوعی ائتالف است .روس ها در اين مورد
مردد بودند .چيچرين اگرچه می پذيرفت که شوروی متعهد است که از سرزمين ترک ها دفاع
کند اما ،در عين حال،به خطرات ناشی از تهديدات ناشی از نيروهای متحده در لهستان اشاره
می کرد؛ خطراتی که می توانستند هر گونه کوششی را برای رسيدن به چنان اتحادی به
تاخير بيندازند .به زودی آشکار شد که روس ها در واقع در پی آنند که در مقابل ارسال کمک
به ترک ها بخش ترک نشين ارمنستان را جدا ساخته و در زمانی پسين تر کل ارمنستان را
خود تصاحب کنند.
هيئت ،پس از چند هفته تأخير ،باالخره موفق شد با لنين ديدار کند و او در اين
ديدار با روحيهء دوستانه تری به مساله گشودن راهی برای انتقال اسلحه و مايحتاج به ترک
ها برخورد کرد .اما در مورد نقشه های روسيه نسبت به ارمنستان و گرجستان چندان مخفی
کاری نکرد .از نظر ترک ها اين همان نقشه های قديمی تزارها بود که ديگرباره رو می شد و
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حال قرار بود که به جای نفوذ از طريق جنگ به صورت نفوذی صلح آميز شکل گيرد .بکر
سامی در گزارش خود به آنگورا اعتقاد راسخ خود را بر اين که روس ها هر لحظه ممکن
است دولت ارمنستان را سرنگون کنند مطرح کرد و توضيح داد که در آن صورت دولت ملی
چاره ای جز دست زدن به عمليات نظامی نخواهد داشت.
با وصول اين گزارش ،کمال تحليل خود از وضعيت را برای مجلس شورا تشريح
کرد و توضيح داد که در ارزيابی او روس ها نياز دارند که از يکسو جهان اسالم را از مقاصد
دوستانهء خود مطمئن کرده و ،در عين حال ،هم جلوی نفوذ ترک ها در اين حوزه را بگيرند و
هم بکوشند تا جهان غرب آن ها را نيروی اصلی حامی انقالب ترکان بداند .از نظر کمال،
هدف نهايی آن ها استقرار کمونيسم در ترکيه و تبديل آن به يکی از اقمار مسکو بود.
در عين حال ،روس ها که مورد تهديد غرب بوده و از احساسات ضد بلشويکی
مسلمانان می هراسيدند در آن لحظه نمی توانستند ترک ها را از خود برانند و ،در نتيجه،
احتماالً در آخرين تحليل ،مجبور بودند با ايجاد يک اتحاديه موافقت کنند .کمال در ارزيابی
خود نوشت که ترک ها بايد کار خود را با ايجاد يک امکان ترابری در دريای سياه شروع
کنند .در اين راستا آن ها اگرچه از لحاظ تسهيالت دست خالی بودند اما مقادير کافی طال
برای انجام اين کار در اختيار داشتند .او اضافه کرده بود که باالتر از همهء اين مسايل «بايد
مستقل از مسکو بر عليه ارمنستان اقدامات الزم صورت گيرد».
در همين حال روس ها در ماه سپتامبر «کنگرهء ملل شرق» را در باکو بر پا کرده و قصد
داشتند که از طريق آن نظر همسايگان مسلمان را به خود جلب کنند .کمال نيز هيئت پر
جمعيتی را به اين کنگره اعزام داشت .روس ها هم مثل انور در فکر ايجاد يک جنبش پان
اسالمی که تا مرزهای هند گسترده می شد بودند و ،در واقع ،انور شخصاً در اين امر به آن ها
کمک کرده بود چرا که او و جمال از طريق آلمان خود را به مسکو رسانده بودند و انور با
پوشيدن يک فينه بلند سياه که اندام کوچک او را بلندتر نشان می داد در خيابان ها و دفاتر
دولتی مسکو نظرها را به خود جلب کرده بود .او در باکو هم به عنوان يکی از رهبران
مسلمان در کنگره شرکت داشت .اين رهبران همگی با سوءظن به روسيه می نگريسند و
آمده بودند تا دريابند که چه چيزی از اين کنگره نصيب شان خواهد شد.
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در همين زمان هم بود که انور دست به مکاتبه با کمال زده و به او اطمينان داد که هدفش
«ايجاد و سازماندهی جهان اسالم و آزاد سازی کشور» است .او که کمال را با ضمير اول
شخص مفرد خطاب می کرد به سختی می کوشيد تا او را قانع سازد که خودش نزد رهبران
شوروی دارای موقعيت خاصی است و می تواند برای کمال نه تنها اسلحه که پشتيبانی
نظامی نيز فراهم کند .در يکی از نامه هايش نوشته بود« :از دوستانی که به اين جا آمده اند
شنيده ام که تو با مشکالتی روبرو هستی .من اين وضعيت را پيش بينی می کردم» و ادامه
داده بود که چندان اميدوار نيست که کمک روس ها به ميزان متنابهی صورت گيرد .آنگاه با
لحن پدرانه ای توصيه کرده بود که «من فکر می کنم تو بايد برای از بين بردن نفاق در
کشور اقدامات الزم را هر چه زودتر انجام دهی».
کمال به اين مطالب گوناگون پاسخ هايی مودبانه می داد و می انديشيد که احتماال حفظ
رابطه با انور می تواند مفيد باشد .او که هنوز به نام خليفه عمل می کرد کامالً آماده بود تا از
جنبش های اسالمی برای شکست دادن انگليس ها و متعادل ساختن قدرت در کشور خويش
برای قد برافراشتن در برابر اتحاد جماهير شوروی استفاده کند و ،در نتيجه ،نظر اصلی انور را
در مورد لزوم متحد ساختن جنبش های ملی مشرق زمين تاييد می کرد .اما ،در عين حال ،به
شدت با ماجراجويی تحت نام پان اسالميست مخالف بود ،چرا که می انديشيد اين عمل بی
اعتمادی روس ها را موجب خواهد شد.
جمال نيز برای کمال نامه ای فرستاد .کمال به آن نامه نيز حتی با لحن غير رسمی تری
پاسخ گفت .او به هر دوی آن ها اطمينان داد که انعقاد قراردادی با مسکو بيش از اين به
تاخير نخواهد افتاد .در واقع نيز به زودی يک معاهده دوستانه در مسکو به وسيله نماينده
ترک ها که يوسف کمال نام داشت امضا شد و اين شخص معاهده مزبور را با خود به
کشورش برد .به هنگام ترک مسکو ،قطار حامل او مقدار يک ميليون روبل طال را نيز حمل
می کرد که عموما برای پرداخت حقوق کارمندان غيرنظامی در آنگورا در نظر گرفته شده بود
و ،در عين حال ،قرار بود که به تدريج اسلحه ،مهمات ،و مايحتاجی که ترک ها خواستار آن
بودند از طريق قايق و دريای سياه ارسال شود.
اما چند روز بعد چيچرين مسئله مرزها را با بکرسامی مطرح ساخته و خواستار آن شد که دو
استان وان و بيتليس از عثمانی جدا و ضميمهء ارمنستان شود .او اعالم داشت که ادامهء
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کمک به ترکيه در صورت پذيرش اين موضوع تحقق خواهد يافت .هنگامی که کمال از اين
موضوع مطلع شد چنين تشخيص داد که لحظهء عمل فرارسيده است .او پيشنهاد چيچرين را
به شدت رد کرده و دستور داد که ارتش شرق به سوی ارمنستان حرکت کند.
بدين سان و باالخره ،انتظار طوالنی و بی قراری های کاظم کرابکر به پايان رسيده بود.
هدف ح مله پس گرفتن مناطق ترک نشين ارمنستان ،از جمله کارس اردهان و باتوم بود ،که
در جنگ سال ۴۸۸۷به وسيلهء روس ها تصرف شده بودند و انور در سال  ۴۹۴۸توانسته بود
آن ها را پس بگيرد اما معاهدهء ترک مخاصمه با نيروهای متحده بار ديگر اين سرزمين ها را
جدا کرده بود.
در  ۲۸سپتامبر قوای زير نظر کاظم شهر ساری کاميش را تصرف کرد .آنگاه کاظم پس از
اندکی توقف به سوی کارس پيش رفت و اين شهر را نيز بدون روبرو شدن با مقاومت بدست
آورد .هنگامی که قوای ترک وارد شهر می شدند فرمانده روس ـ ارمنی شهر در رختخواب
بود و آجودان او جرات نکرد که پيش از ورود کامل قوای دشمن به شهر و گرفتن هزاران
اسير و تصرف سرفرماندهی ،او را بيدار کند .پس از آن ارتش ارمنستان که تاب جنگيدن با
قوای کاظم را نداشت با پريشانی به سوی آرپاچای عقب نشست و ساکنين وحشت زدهء شهر
نيز از ترس افتادن به دست ترک ها و تحمل تجاوز و قتل عام آن ها به دنبالشان به راه
افتادند.
خبر سقوط «کارز» آنگورا را غرق شادمانی کرد .اکنون کمال سرفرماندهی خود را به
ساختمانی در ايستگاه قطار منتقل کرده و سالن وسيع مدرسه کشاورزی را با ديوارهايی
تقسيم و به کارکنان رو به ازدياد خود داده بود .هنگامی که حليده اديب وارد اين سالن تقسيم
شده شد رييس ستاد کمال خبر پيروزی ها را به او داده و سپس از کنار در ورودی به افسرانی
که در دفاتر کوچک مکعبی خود نشسته بودند گفت« :بخش شرقی امشب شام شيرين خواهد
داشت اما بخش غربی با سبزی پخته پذيرائی خواهند شد» .حليده نوشته است که «همچنان
که افسر مزبور سخن می گفت سيزده در گشوده شد و بيست افسر ستاد در راهروی باريک
جمع شده و با عواطفی فروخفته همزمان مشغول سخن گفتن شدند .اين نخستين حادثه ای
بود که اطمينان ما را به خود باز می گرداند .و به معنايی پاداش آن همه ماه های بلند و بی
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اميد بود» .عصم ت نيز با شادمانی به آن ها پيوست ،با مهربانی به شانه حليده زد و آنگاه متفقاً
مشغول نوشتن تبريکی برای کاظم کارابکر شدند.
ارمنی ها که بيهوده به چهچرين متوسل شده و تنها دلگرمی های توخالی از پرزيدنت
ويلسون مبنی بر اين که «اختالفات با حکميت حل خواهد شد» دريافت داشته بودند خواستار
قراردادی برای ترک مخاصمه شدند .بر اين اساس در ماه دسامبر ترک ها و روس ها در شهر
الکساندرو پل معاهدهء موسوم به «گومرو» را (که اسم ترکی است) امضا کردند و به اين
ترتيب نخستين موافقت نامه بين المللی بين دولت مليون و کشوری ديگر به امضا رسيد و بر
اساس آن خاک عثمانی به مرزهای شرقی سنتی خود در کنارهء رودهای ارس و آرپاچای
بازگشت.
در همين ايام روس ها ارتش منطقهء رانگل در غرب را شکست دادند و در نتيجه سيلی از
پناهندگان به سوی قسطنطنيه به راه افتاده بود ـ پناهندگانی که با خود جواهرات بسيار
داشتند و در بازارهای شهر آن ها را با نان معاوضه می کردند و کاباره های شهر را رونق می
بخشيدند« .سر هوراس رامبولد» ،کميسر عالی جديد انگليس ،نوشته است که «اين پايتخت
هرزه ،هرزه تر هم شده است» .اکنون دست روس ها برای تصرف بقيهء ارمنستان هم باز
شده بود .سوارنظام آن ها وارد شهر اريوان شد و اسب هايشان بدون مصرف يک گلوله و
برخاستن صدايی از جمعيت به نرمی از روی برفی که شهر را پوشانده بود گذشتند .روس ها
از بالکن پارلمان شهر سخنرانی های آتشينی به راه انداخته و مرتب از لنين و مارکس نقل
قول می آوردند و به همراه آن فريادهايی شنيده می شد که چنين شعار می داد« :زنده باد
ارمنستان شوروی ،زنده باد آذربايجان شوروی ،زنده باد روسيه شوروی ،گرجستان هم به
زودی حکومت شورايی خواهد داشت ،بعد نوبت ترکيه خواهد رسيد ،ارتش سرخ ما سراسر
اروپا را در خواهد نورديد ...زنده باد انترناسيونال سوم» .جمعيت اما در خيابان ساکت بود.
«آليور بالدوين» در کتاب «شش زندان و دو انقالب» نوشته است که از يک ارمنی شنيده که
زمزمه می کرد «چه مزخرفاتی» و در همان حال کشورش تبديل به جمهوری سوسياليستی
فدراتيو شورايی ارمنستان تغيير نام می داد.
در طی ماه های بعد ترک ها و روس ها بقيهء منطقهء ماورای قفقاز را بين خود تقسيم کردند.
ارتش روس ها وارد گرجستان شد و آن را به جمهوری شورايی تبديل کرد .ترک ها آرداهان
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و ارتوين را تصرف کردند .بر سر تصرف باتوم مسابقه ای در گرفت که برندهء آن ارتش سرخ
بود .و رفته رفته زمان آن رسيد که دست آوردهای نظامی را بصورتی سياسی رسمی کنند.
کمال هيئت جديدی را به رياست يوسف کمال برای عقد معاهده ای نو به مسکو فرستاد .اين
بار نمايندگان می توانستند مستقيماً از طريق گرجستان سفر کرده و در طول راه مقدار زيادی
هم از يک تاجر گرجی شراب خريداری کنند .آن ها در مسکو به گرمی پذيرفته شدند و ،به
جای مذاکره با چيچرين ديپلمات ،با استالين واقع گرا روبرو شدند که حالتی دوستانه تر
داشت .استالين در برابر تشکر يوسف کمال دو انگشت خود را باال برده و به اختصار گفت
«ديپلو» (به معنی «ديپلمات») .اشاره اش به چيچرين و ديوانساالری وزارت حارجه شان بود.
در شانزده مارچ  9159معاهده مسکو بين دولت کماليست و اتحاد جماهير شوروی به امضا
رسيد .اين معاهده همان خطوط معاهده قبلی را همراه با اضافاتی تثبيت می کرد .هر دو
طرف معاهده با توجه به «نقاط مشترک بين جنبش مردم شرق برای رهايی ملی و مبارزه
کارگران شوروی برای نظم جديد اجتماعی» به «حقوق اين مردم برای آزادی و استقالل»
صحه می گذاشتند و آزادی انتخاب دولت را برای آنان تصديق می کردند .طرفين معاهده
متعهد می شدند که از آن پس از انجام هر گونه عمليات تخاصمی در سرزمين های يکديگر
خودداری کنند.
بدينسان دو واقع گرای برجسته ،يعنی کمال و استالين ،اختالفات مرزی خود را از طريق
مذاکره حل کردند؛ هر چند که بسياری از مسايل نيز بين آن ها حل ناشده باقی ماند .آنها بر
روی نقشهء جغرافيا خطی را رسم کردند که تا امروز نيز مرز بالاختالف اين دو دشمن قديمی
محسوب می شود.
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فصل سی و يکم ـ پايان کار قوای نامنظم
در همان زمان که هيئت ترک در مسکو مشغول مذاکره بود ،کمال و يارانش می کوشيدند تا
جريان افکار عمومی را در سمت و سوی مطلوبی هدايت کنند .کمال که خود از نخستين
روزهای جوانی عالقمند به نوع زندگی غربی بود ،با بلشويک ها ميانه ای نداشت و مخالفتش
با کمونيسم هم شکلی قاطع داشت .در او حتی در همان زمان هم که هيئت اعزامی اش در
مسکو سرگرم مذاکره بودند گفته بود« :ما مسئله ای به نام بلشويسم نداريم .ما به عنوان يک
ملت دارای اصول و عاداتی هستيم که از آن خود ما است و به آن وفاداريم ...شوروی ها از
يک سو دارای امکانات و منابع اند و از سوی ديگر دشمن دشمن ما محسوب می شوند .اما
ما ،در راه دوستی با آنها ،اهداف خود را فراموش نکرده و تبديل به بردگان شوروی نخواهيم
شد».
با اين همه ،در آن زمان مصالح سياسی حکم می کرد که دوستی ترک ها با شوروی
ها تعميق پيدا کند و در اين راستا وظيفهء کمال آن بود که در عين راضی نگاهداشتن خرس
قطبی خود را از در آغوش کشيدن های حريصانهء آن دور نگاهدارد .اين امر او را نه تنها در
مسکو بلکه در سرزمين خود نيز با مسايل پيچيده و ظريفی مواجه ساخته بود .در خانه او بايد
با احتياط و تالش بسيار نظرهای متضاد موجود در جنبش ملی را به سود اهداف خود به کار
می برد و در همان حال ،از يک سو ،عناصر طرفدار شوروی را جلب می کرد و ،از سوی
ديگر ،متوجه می بود تا بقيه به اين خاطر از او دور نشوند.
در واقع ،از زمان انقالب ترک های جوان ،در مورد اين که عثمانی چه جهتی را بايد
در آينده پيش بگيرد دو نحلهء فکری به وجود آمده بود که اکنون کامالً شکلی مشخص به
خود می گرفتند .در سمت راست طيف سياسی ،طرفداران مدل غربی قرار داشتند ،و در سمت
چپ آن پيروان مدل شرقی .مدل غربی ناظر بر وجود دولتی بود که به شکل دول غربی
سامان می گرفت و نهادهای اجتماعی و اقتصادی غربی در آن بوجود می آمدند .اما ،در
شرايطی که عثمانی با اروپا به عنوان دشمن منفور خود در جنگ بود ،تبليغ مدل نهادهای
غربی در آنگورا جرأت بسيار می خواست و ،در نتيجه ،طرفداران مدل غربی هم به نشان
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دادن عالقه به مدل شرقی ناگزير شده بودند اما،در طی اين جريان ،از علنی کردن مخالفت
خود با سيستم داخلی شوروی ـ که هم سنت و هم حس درونی شان با آن تضاد داشت ـ
ترديد نمی کردند.
البته «مدل شرقی» را نمی شد به اين آسانی تعريف کرد چرا که بيشتر تصوری
مبهم بود که در پی جستجويی در هم و پيچيده برای يافتن نظمی جديد به خود شکل می
گرفت و بنيادش بر اين احساس بود که تمدن مغرب زمين به پايان عمر خود رسيده است.
اين مدل آفريدهء آن دسته از ايده آليست های حزب وحدت و ترقی بود که برای يافتن حل
مشکالت انسان بيشتر بر افکار خود تکيه می کردند تا بر واقعيات ملموس .و اکنون حدوث
انقالب روسيه به مواضع آن ها قدرت بسياری بخشيده بود.
قهرمان اين جبهه وزير دارايی کمال بود که «حکی بهيچ» نام داشت و در زمينهء
فلسفهء مارکسيستی مطالعه کرده بود و طرح دولت جديدی که مجلس با تغييراتی آن را به
تصويب رسانده بود کار او محسوب می شد .ديگر طرفداران مدل شرقی در بين نمايندگان
مجلس اعالی ملی حضور داشتند و اکنون مسايل کمونيستی را ،حتی اگر به درستی درک
نمی کردند ،به راحتی در زير سقف مجلس مورد بحث قرار می دادند .چنانکه حليده اديب
گفته است« :برخی از طرفداران مدل شرقی را می شد در بين اقشار مذهبی يافت .آنها معتقد
بودند مدل شرقی عبارت است از احيای عصر دموکراتيک نخست اسالم در زمان محمد».
نکتهء عجيب تر آن بود که در بين سران قوای نامنظم نيز کشش پر قدرتی نسبت
به کمونيسم وجود داشت و آن ها نيز از افکار کمونيستی برای مستحکم کردن تسلط خود بر
پيروان بی سوادشان سوء استفاده کرده و به اين خاطر به صورتی دائم التزايد از نهادی به نام
«ارتش سبز» ياد می کردند .اين اسم را شورشيان کمونيست اياالت مسلمان نشين روسيه در
دوران پيش از انقالب آن کشور اختراع کرده بودند .ارتش سبز يک سازمان سری بود که در
زمان شورش های داخلی عثمانی با نظر موافق کمال به وجود آمده بود و «حکی بهيچ»
فرمانده کل آن محسوب می شد.
کمال تشکيل ارتش سبز را برای حل مشکلی موقت پذيرفته بود اما اکنون اين
ارتش رفته رفته عمليات نامناسبی را پيشه کرده و مشغول گسترش دسته های نامنظم خود
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بود و ،در نتيجه ،با ارتش عادی که جنبش ملی بايد در بلندمدت بر آن تکيه می کرد در تضاد
قرار می گرفت .کمونيست ها هم به صورتی آگاهانه آن را همچون وسيله ای مورد سوء
استفاده قرار می دادند .به خصوص «چرکس اِتم» که غرور دايم التزايد ناشی از موفقيت
هايش رفته رفته شکل نوعی عدم اطاعت آشکار از کمال را به خود می گرفت .در واقع،
ارتش سبز رفته رفته خود را مترادف ارتش سرخ روسيه می ديد و بخصوص از طريق انتشار
يک روزنامهء زيرزمينی به نام «دنيای جديد» نفوذ خود را گسترش می داد .اين روزنامه
نخست در مسکو و سپس در باکو منتشر شده و اکنون در «اسکی شهير» به چاپ می رسيد.
در همين حال ،اين ارتش تبديل به جای مناسبی برای رشد ماموران روسی شده بود که با
استفاده از نارضايتی دهقانان ترک و مغزشويی سربازان قوای نامنظم به تبليغ ايده های خود
مشغول بودند.
به هنگام حمله يونانی ها بيش از هميشه آشکار شد که امکان دارد از ارتش سبز برای خنجر
از پشت زدن به کمال استفاده شود؛ و کار به جايی کشيد که او ديگر حتی نمی توانست با
حاميان قابل اعتماد خود که در صفوف آن بودند ارتباط برقرار کند .اکنون مقامات نظامی اين
ارتش بدون موافقت او تعيين می شدند و فعاليت های آن نيز ديگر در کنترل او نبود .هنگامی
که او مطلع شد که رهبران ارتش سبز بدون مشورت با او يکی از آجودان های شخصی اش
را به عضويت خود گرفته اند به اين نتيجه رسيد که وقت آن رسيده است که حساب اين
ارتش را روشن کند.
او رهبران و افسران فرمانده اين ارتش را برای شرکت در يک کنفرانس به آنگورا
دعوت کرد ،جلسه تا اواسط نيمه شب به طول کشيد و در طی آن او توانست به هدف های
خود برسد .اين کنفرانس را می توان نمونهء اعالی توانايی کمال در تحميل ارادهء خود بر
ديگران ـ به صورتی که آن ديگران فکر کنند که خودشان به راه حلی رسيده اند ـ به شمار
آرود .در انتهای کار اين کنفرانس فهرستی از مصوبات آن تهيه شد که همه بر آن صحه
نهادند .آنگاه ،وقتی که کنفرانس به پايان رسيده بود کمال رو به همکار خود« ،توفيق
روشتو» ،کرده و گفت« :توی آن گلدان را نگاه کن» .توفيق در گلدان مورد اشارهء کمال تکه
کاغذی يافت .کمال گفت« :بخوانش».
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توفيق کاغذ را گشود و خواند و دريافت که بر روی آن دقيقاً همان نکاتی که در
کنفرانس مطرح و تصويب شده نوشته شده است .معلوم شد که صبح آن روز تمام آن نکات
را کمال با همکاری رييس ستاد خود نوشته بوده است.
نتيجهء اصلی نفرانس تصميم به انحالل ارتش سبز و محاکمه و مجازات عده ای از
رهبران آن ،که چند نمايندهء مجلس هم جزو آن ها بودند ،در دادگاه های مستقل بود .اين
شکست را روس ها ـ که کامالً در صفوف اين ارتش نفوذ کرده بودند ـ ناشی از «فقدان
رهبری پرولتاريا» ارزيابی کردند.
کمال که در اين جريان نگران رشد عمومی فعاليت های زيرزمينی کمونيست ها
بود ،اکنون  ،پس از انحالل ارتش سبز ،خود علناً دست به ايجاد يک حزب کمونيست زد و
اميدوار بود که با اين حرکت بتواند عناصر کمونيست را نيز تحت کنترل و هدايت خود در
آورد .دفتر نشريهء «دنيای جديد» هم از اسکی شهير به آنگورا منتقل شد به صورت موثری
زير نظارت دولت در آمد .در عين حال نسبت به تصفيهء ماموران خطرناک شوروی نيز اقدام
شد.
کمال «حکی بهيچ» را برای رياست جزب کمونيست انتخاب کرد و او نيز ،متقابالً،
از آن پس بزرگان اصلی جنبش ملی را «رفقای عزيز» می خواند و توضيح می داد که حزب
جديد بر بنياد اصول طرح شده در انترناسيوناليسم سوم به وجود آمده و مستقيماً با آن پيوند
دارد .وزارت داخله نيز اين حزب را به رسميت شناخته و قرار بر اين بود که برنامهء عملياتی
جزب مزبور به کنگرهء عمومی حزب کمونيست تقديم شود .همچنين قرار بود که ارتش
زيرزمينی سبز ،همراه با همهء ديگر سازمان های کمونيستی ،در حزب ادغام شوند تا حزب
بتواند با قدرت بيشتری به تبليغ مرام کمونيستی بپردارد« .حکی بهيچ» ،در نامه ای خطاب به
علی فواد و ديگر فرماندهان ارتش ،نوشت« :رفقای فرمانده؛ ما مفتخريم که شما را در
بخش های مختلف ارتش داشته و می توانيم بر افکار ارزشمند و روحيهء نظامی شما تکيه
کنيم ».علی فواد از خواندن اين نامه يکه خورد و معتقد شد که اين جريان به اهداف جنبش
ملی لطمه خواهد زد .اما در پی رسيدن اين نامه تلگرافی هم از کمال واصل شد که در مورد
داليل اين جريان فواد را مطمئن می ساخت.
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فؤاد دانست که کمال قصد دارد برای رد شدن از بحران فعلی به طور مصلحتی به
اين حزب اجازه فعاليت دهد .در آينده ،اگر جنبش ملی در کار خود موفق می شد آنگاه منحل
کردن اين حزب کار مشکلی نبود .اما اگر عکس اين مساله پيش می آمد و آناتولی به چنگ
يونانی ها می افتاد و پايتخت آن به سيواس و مناطق شرقی منحل می شد ،جنبش ملی خود
به خود در مدار نفوذ روس ها قرار می گرفت و در چنين وضعيتی احتمال بسيار می رفت که
شوروی ها از حزب کمونيست تشکيل شده در آنگورا برای تشکيل دولت استفاده کنند .در
اين حال حزب مزبور به عنوان يک نهاد برپا شده ملی گرايان قادر می بود که تا حد زيادی
استقالل کشور را در مقابل شوروی ها حفظ کند .کمال ،در عين حال ،حس می کرد که با
تکيه بر وجود اين حزب امکان کافی برای از ميان برداشتن دست نشاندگان شوروی در خاک
کشور خود خواهد داشت.
مهم ترين اين دست نشاندگان يک سوسياليست ترک به نام مصطفی صبحی بود .به دستور
کمال او و شانزده تن از يارانش بازداشت شده در بندر ترابوزان بر کشتی نشانده شده و گم و
گور شدند .کوشش چچرين ،زير خارجهء شوروی ،برای اين که بداند آن ها به کجا رفته اند با
اين پاسخ مودبانه روبرو شد که« :کشتی آنها احتماالً طی حادثه ای در دريای سياه غرق شده
است».
در خزان سال  ۴۹۲۹روس ها سفارت خانه پر کارمندی را در آنگورا گشودند و کمال
نيز تصميم گرفت که ،به عنوان عمل متقابل ،سفارتی دايمی در مسکو مستقر سازد .او
همچنين ،از اين موضوع ،برای حل اختالفی که در بين دوستان خودش پيش آمده بود نيز
استف اده کرد .مسبب اصلی اختالف علی فواد ،فرمانده جبههء غرب ،بود .خود اختالف نيز در
گوهر چيزی نبود جز اختالف بين فرماندهان قوای نامنظم و منظم که ماجرای ارتش سبز آن
را کامالً آشکار ساخته ب ود .به خصوص که پيشروی يونانی ها اين نکته را اثبات کرده بود که
بدون وجود يک ارتش منظم که بتواند با دشمن مقابله کند هيچ گونه امکان مقاومتی وجود
ندارد .در عين حال ،از آنجا که چنين ارتش سازمان يافته ای هنوز شکل نگرفته بود ،انحالل
واحدهای نامنظم ممکن نمی نمود و در نتيجه قدرت آن ها رو به افزايش داگذاشته بود.
کمال فکر می کرد که علی فواد دارای نوعی پيشداوری به نفع نامنظم ها است .او
که پيش از آغاز تهاجم اصلی يونانی ها دست به يک حملهء ناموفق زده بود يک نمرهء منفی
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در حساب خود داشت .در واقع ،دست زدن به اين کار از جانب علی فواد ناشی از فشاری بود
که ،عليرغم نظر ستاد عمومی« ،اتم» بر او وارد می کرد .نتيجهء شکست هم آن شده بود که
علی فواد دست به ارسال تقاضاهای متعددی برای ارسال قوا و تجهيزات کمکی از آنگورا
زده بود .کمال اگرچه اين تقاضاها را مورد انتقاد قرار داد اما در يکی از جلسات کابينه از
منشی جلسه خواست تا اين نکته را در صورت جلسه ثبت کند که اگرچه اين خواست ها
کامالً غير منطقی هستند اما برآورده خواهند شد .اين حادثه کامالً نشان از اختالف دائم
التزائدی مابين علی فواد و دولت آنگورا داشت و او مدعی بود که آنگورا برايش مشکالت
متعددی ايجاد کرده است.
اين اختالف نه تنها ناشی از برخورد شخصيت ها ،که به علت برخی از اصول کار
نيز بود .مخالفت علی فواد با عصمت که ديرتر از بقيه به کمال پيوسته بود و اما بيش از بقيه
مورد توجه او بود نيز رو به تزائد داشت .عصمت نيز از علی فواد چندان خوشش نمی آمد.
اين دو مرد هم از لحاظ جهان بينی و هم به دليل نوع خلقياتشان کامالً با هم متفاوت بودند
و اکنون در تالششان برای رسيدن به قدرت رقيب هم محسوب می شدند.
کمال دست به توطئه ای تبليغاتی عليه علی فؤاد زد .او از يک سو عصمت را در کنترل کامل
خود می ديد و در وجودش را برای ايجاد ارتش منظم ضروری می يافت و ،از سويی ديگر،
می ديد که علی فواد ،بخاطر ارتباط نزديکش با جنگ آور جاه طلبی که نيروی نظامی غير
منظم خويش را کامالً در اختيار او نهاده بود ،می رفت تا به زودی در سلسله مراتب مليون
شخصيتی مستقل و قدرتمند شود.
در نتيجه زمان کنار گذاشتن علی فواد فرا رسيده بود و کمال از وضعيتی که در
رابطه با روس ها پيش آمد بهانه ای برای انجام اين کار يافت .علی فواد به آنگورا احضار شد.
او ،هنگامی که در ايستگاه قطار آنگورا پياده شد و ديد که مراسم استقبال از او تشريفاتی تر از
هميشه است حس کرد که قرار است اتفاقی بيفتد .و هنگامی که از جمع وزيران و گارد
افتخار جدا می شد کمال را ديد که به او خوش آمد گفته و از او می خواهد تا برای انجام
مذاکره ای خصوصی به کوپهء قطار برگردند .در آنجا کمال به ضرورت ايجاد سفارت خانه ای
در مسکو و اين که هيئت ديپلماتيک بايد دارای رهبری بلند پايه باشد اشاره کرد .او که علی
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فواد را با ضمير دوم شخص مفرد خطاب می کرد از او خواست تا به عنوان يک رفيق قديمی
پست سفارت در اتحاد جماهير شوروی را بپذيرد.
علی فواد فهميد که موقعيت نظامی او در خطر است و کوشيد تا برای خود وقت
بخرد .اما آشکار بود که کمال پاسخی بالفاصله را طلب می کند .علی فواد قول داد که در
ديدار بعدی با پاسخ مثبت خود خواهد آمد .صورت کمال شکفته شد و با دست دادنی گرم و
فشرده از هم جدا شدند.
علی فواد همچنان که در کوپه مانده بود در ذهن خود به جستجوی داليل کنار
گذاشتنش مشغول شد .در جبهه شايعات ناراحت کننده ای را در مورد تغيير فضای آنگورا
شنيده بود .گفته می شد که کمال رفته رفته به رهبری خود مختار تبديل می شود و در
اطراف خود آدميانی مطيع ـ و از جمله عصمت ـ را گرد آورده است .به عبارت ديگر ،آن
روزهائی که پنج رفيق وفادار با همکاری يکديگر و بر اساس اعتماد متقابل انقالب را به راه
انداخته بودند به پايان رسيده بود .اکنون رئوف در تبعيد به سر می برد و کاظم ،رفعت و علی
فواد در ميدان عمليات به سر می بردند .کمال با مجلسی که به ارادهء او می گشت در آنگورا
حکومت می کرد و فوزی و عصمت کارگزارانش محسوب می شدند .علی فواد ديگر از
نزديکان کمال محسوب نمی شد .اما در افتادن با کمال نيز نتيجه ای جز ايجاد شکاف در
جنبش نداشت و ،در نتيجه ،برای او گزينه ای جز پذيرش سفارت مسکو باقی نمی ماند .او
اندک زمانی بعد در رأس يک هيئت بزرگ رهسپار روسيه شد.

پس از اين که علی فواد به آسانی از سر راه برداشته شد وقت آن رسيد که به
حساب «اتم» ،اين رهبر جنگجوی قوای نامنظم،نيز رسيدگی شود .او در کوه های اطراف
کوتاهيا برای خود نوعی قلمرو مستقل بزرگ مالکانه ايجاد کرده بود .خود بر مردم ماليات می
بست ،نظام عدالت دلبخواه خود را ايجاد کرده بود ،به ميل خود سرباز گيری می کرد و به
سربازانش حقوقی سه برابر آنچه که سربازان ارتش منظم دريافت می کردند می پرداخت .در
نتيجه جاذبه ای برای کشيدن سربازان ارتش منظم به سوی تشکيالت خود ايجاد کرده بود.
يک روز ،هنگامی که عصمت در باغ ساختمان مجلس ايستاده بود ،يک گروه از قوای نامنظم
359

اتم از جلوی او گذشتند .او همچنان که آن ها را می نگريست با اندوه گفت« :اين اسب ها،
اسلحه ها ،و سربازها همه از آن من اند و تنها رهبری شان به دست من نيست».
و باالخره کمال و عصمت به اين نتيجه رسيدند که اين نيرو همراه با همهء
واحدهای بازماندهء نامنظم بايد در ارتش منظم ادغام شوند .فرمانی که در اين مورد صادر شد
بالفاصله نوعی برخورد قوا را بين کمال و اتم موجب شد .در اين برخورد اتم دو برادر خود را
ـ که يکی شان عضو مجلس نيز بود ـ با خود داشت.
عصمت اعالم داشت که از آن پس نيروهای تحت فرمان اتم به صورت يک واحد
ارتشی در آمده و انظباط و مقررات ارتش منظم در مورد آن ها نيز اعمال خواهد شد .برادر اتم
که توفيق نام داشت در مخالفت با اين تصميم گفت «ممکن نيست که بتوان افسران و
فرماندهان حقوق بگير را باالی سر اين ولگردان گذاشت و مجبورشان کرد که با چنين
چيزی موافقت کنند .آنها با ديدن اين افسران چنان پا به فرار خواهند گذاشت که گويی
عزرائيل را ديده اند ».و اضافه کرد که هم اکنون در آنگورا گفته می شود که« :مصطفی
کمال قصد دارد به ما شلوارهای تنگ نظامی بپوشاند اما ما تن به اين کار نخواهيم داد و
همان يونيفورم اتم را به تن خواهيم کرد» .توفيق در عين حال اين خبر را شايع کرد که قصد
دارد به زودی از سمت اسکی شهير به لشگر تحت فرماندهی عصمت حمله ور شود.
در آنگورا آشکار شده بود که اتم ،با برادر ديگرش به نام رشيد و دوستانی که در
مجلس دارد ،طرح شورشی عليه دولت را در سر می پروراند .کمال از اتم باکی نداشت .آن دو
صرفنظر از ساختمان بدنی شان در وجنات و نگاه فوالدی خود بسيار شبيه هم بودند ،صبورانه
يکديگر را ارزيابی می کردند و قدرت حيله گری های حيوانی شان بر عواطف انسانی شان
می چربيد.
يک روز ،هنگامی که کمال در بستر بيماری افتاده بود ،اتم ناگهانی و بدون رعايت تشريفات
وارد اتاق او شد .کمال به آرامی دست خود را زير بالش برد و طوری عمل کرد که اتم بفهمد
دست به اسلحه برده است .اتم هم دست خود را روی اسلحه اش گذاشته بود .محافظان او
که غرق اسلحه بودند محوطهء بيرون اتاق و تمام پلکان را پوشانده بودند .يکی از آجودان
های کمال برای خبر کردن اسماعيل حکی ،که فرمانده واحد نظامی بيرون ساختمان بود،
رفت تا از او بخواهد که ساختمان را محاصره کرده و در صورت لزوم مردان اتم را نشانه
گيری کند .اتم خواستار عزل عصمت شد و کمال به آرامی جواب منفی داد .در همين زمان
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اتم از پنجره صدای آماده شدن تفنگ ها را شنيد و با لهجهء محلی به يکی از محافظان خود
گفت «وضعيت خيلی خطرناک شده؛ بهتر است از خيرش بگذريم» .و آنگاه با تظاهر به اين
که برای احوالپرسی آمده بوده است از کمال اجازه مرخصی خواست.
پس از آن کمال شنيد که آجودان ها در مورد اين حادثه گفتگو می کنند و به
خصوص به اين نکته می خندند که آنها بين خودشان فقط يک دست اسلحه داشته اند و بهتر
آن است که کمال برای خود محافظی استخدام کند .کمال هم بالفاصله اسماعيل حکی را
احضار کرده و به او دستور دارد تا محافظی برايش پيدا کند .از بين مردمان موسوم به
«الزس» که در اطراف «قره سون» زندگی کرده و جزو جنگجويان کوهستان های مشرف
بر دريای سياه بودند چند نفر استخدام شدند .آن ها با رفتاری وحشتناک و يونيفورم های
س راپا سياه و عمامه های خود به زودی تبديل به يکی از ديدنی های شهر آنگورا شدند .آنها
در همه جا به همراه کمال حرکت می کردند و محافظت از ساختمان پارلمان نيز بر عهده آن
ها بود و به نام «گارد رييس» شناخته می شدند.
کمال ،که متوجه قدرت اتم بود ،به آخرين کوشش برای در دست گرفتن کنترل
مردان او اقدام کرده و از اتم خواست تا همراه او به اسکی شهير بروند و در آنجا به اختالف
اتم و عصمت رسيدگی کنند .اما وقتی که قطار به ايستگاه رسيد اتم ناپديد شد.
در بازگشت به آنگورا ،رشيد برادر اتم به جلسه ای دعوت شد که در آن کمال يک
بار ديگر نياز به داشتن ارتشی منظم را برای دفاع از کشور مطرح ساخت .رشيد ،با اظهار اين
نکته که «ارتشيان با اولين صدا مثل خرگوش پا به فرار خواهند گذاشت» ،گفت که «اين
کشور ترک ها که می گوييد يعنی چه؟ من به هر نقطه که بروم راضی خواهم بود .من حتی
می توانم با ونيزلوس يونانی دمخور شوم» .کمال مؤدبانه احمقانه بودن نظرات رشيد را متذکر
شد و آن گاه يک هيئت پارلمانی را به کوتاهيا فرستاد تا با اتم اتمام حجت کنند .اما اتم
اعضای اين هيئت را بازداشت کرده و تصميم گرفت که از آنها به عنوان گروگان استفاده
کند .گروگان ها اما توانستند از بند کوتاهيا گريخته و به آنگورا برگردند.
آنگاه اتم تلگرافی برای مجلس فرستاده و در آن مشروعيت مجلس را مورد ترديد
قرار داد؛ و با اعالم اين که کشور از جنگ خسته شده است ،اصرار کرد که بايد مذاکرات صلح
با دشمن آغاز شود .او اين تلگراف را با عنوان «فرمانده عالی کل نيروهای ملی» امضا کرده
بود .در عين حال ،برای جلب حمايت قسطنطنيه ،او يک نسخه از اين تلگراف را برای وزير
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اعظم فرستاده و در نامه ای که همراه آن کرده بود پيام داد که قصد دارد به نيروهای مليون
حمله کرده و در اين مورد با يونانی ها هم به توافق رسيده است.
نمايندگان مجلس ملی نخست در يک جلسهء سری شرکت کردند و سپس کمال در
يک مناظرهء علنی توطئه های اتم و برادرانش و همکاری آن ها با روس ها و يونانی ها را
افشا کرد .او در عين حال در سخنانش رعايت ادب را کرده و از هر سه برادر با لقب بيک ياد
کرد .نمايندگان فرياد برداشتند که« :لعنت بر آنها»؛ و يکی از نمايندگان با خشم گفت
«عاليجناب! اين ها را بيگ خطاب نکنيد .همه شان خائن اند» .در اين جا کمال پيشنهاد کرد
که رشيد از مجلس اخراج شود .نمايندگان با فريادهای بلند دست خود را به عالمت موافقت
بلند کردند.
آنگاه نيروهای کمال به کوتاهيا رفته و آنجا را بدون مقاومت تصرف کردند و در پی
آن به تعقيب اتم پرداختند که به طرف جنوب غربی رفته بود .مردان اتم در برابر ارتش منظم
مقاومتی نشان نداده و فقط می کوشيدند جان خود را از مهلکه بدر برند .به زودی به قول
کمال « اتم بيگ و برادرانش ،همراه با نيروهای وفادار به خود ،بهترين جايی را که می
توانستند داشته باشند به دست آوردند.؛ يعنی همگی به صفوف دشمن پيوستند».
جالب آن بود که يونانی ها هم مورد مصرفی برای نيروهای اتم نداشتند و طنز ماجرا اين شد
که عاقبت ترجيج دادند آنها را در صفوف ارتش منظم خود جای دهند!
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فصل سی و دوم ـ نخستين جنگ اينونو
فضای سياسی در مغرب زمين و قسطنطنيه دستخوش تغيير شده بود .نخست« ،ونی زلوس»
و سپس «فريد داماد» از صحنه حذف شدند .تغييرات در يونان اتفاقی پيش آمد .در اوايل
اکتبر  ۴۹۲۹الکساندر ،پادشاه جوان يونان ،هنگامی که سرگرم تماشای حرکات يک جفت
ميمون در باغ قصرش بود به وسيله ی يکی از آنها گاز گرفته شده و جان باخت .وينستون
چرچيل در اين مورد نوشته است« :شايد اغراق نباشد که بگويم چيزی حدود يک چهارم
مليون آدم از اين گاز ميمون مردند».
ونی زلوس ،پس از دو سال غيبت از يونان و اقامت در پاريس و لندن ،در مورد
موقعيت خود به عنوان يک قهرمان ملی و نظر مثبت سياسی مردم کشورش نسبت بخود
دچار اشتباه شده و انجام انتخابات عمومی را اعالم داشت و در طی آن به سلطنت طلبان نيز
اجازه داد که خواستار بازگشت کنستانتين ،پادشاه معزول يونان که به خاطر سازش با آلمان ها
در  ۴۹۴۷تبعيد شده بود ،بشوند .آنها نيز بالفاصله دست به کار شده و ونی زلوس و حزبش را
با اکثريتی قاطع شکست دادند .هنگامی که اين خبر تکان دهنده به لرد جرج در لندن رسيد
خودش را جمع و جور کرد و با صورتی گرفته گفت« :حاال فقط من مانده ام» .او طی نامه
ای به ونی زلوس نوشت«:اين اتفاقات آدم را از دموکراسی نااميد می کند» .و ونی زلوس ،با
واقع گرايی ،بيشتر پاسخ داد که شکست او بيش از همه چيز ناشی از خستگی يونانی ها از
جنگ و نارضايتی شان به خاطر سرکردن طوالنی در شرايط بسيج نظامی بوده است.
فرانسوی ها هم که از جنگ خسته بودند ،از تغييری که پيش آمده بود استفاده کرده
و در شورای عالی صلح پاريس آن را بهانه ای برای پس گرفتن تعهداتی که به يونانی ها
داده بودند قرار دادند .ايتاليايی ها هم از روش فرانسوی ها تقليد کردند .اکنون فرصتی پيش
آمده بود تا انگليسی ها هم ،با حفظ غرور ،از سياستی که زيانبار بود دست بکشند .اما لرد
جرج به روياهای خود مبنی بر اين که بازگشت پادشاه تغييری در روابط يونان و انگليس
ايجاد نخواهد کرد ،وفادار ماند ـ روابطی که ،به قول او« ،در آن بخش از جهان برای ما
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حياتی است» .با اين همه ،او نيز بزودی دريافت که اجرای کامل معاهده «سورس» و
سياست های ناشی از آن ديگر ممکن نيست.
در قسطنطنيه هم سلطان ديگر عالقه ای به نگهداشتن داماد فريد به عنوان وزير
اعظم نداشت ،چرا که او هم ،به علت مخالفت عمومی با معاهدهء سورس ،و نيز شکست
سياست هايش در مورد جنگ داخلی ،ديگر اعتباری نداشت .مردم ديگر او را به چيزی نمی
گرفتند و رفته رفته تبديل به آدم مضحکی که در شرايطی تراژيک بسر ببرد شده بود .شايع
بود که در جلسات کابينه خوابش می برد و در پيدا کردن آدمی که حاضر باشد به عنوان وزير
در کابينه اش شرکت کند دچار مشکل است .نقل شده است که او ،برای تامين وزير در
کابينه ،عده ای از پاشاهای پير را از بازنشتگی خارج و به صف کرده و وزارت خانه هايش را
بر حسب قيافه شان بين آنها تقسيم کرده بود .يکی از پاشاها که قد بلند و کشيده ای داشت
و زير جنگ شده بود ،ديگری که خميده و الغر به نظر می رسيد به وزارت دادگستری
منصوب شده بود ،يکی از آن ها که ريش سفيدی داشت و آدمی مذهبی به نظر می رسيد به
رياست اوقاف رسيده بود .و پاشای ديگری هم که چاق و عامی به نظر می رسيد به وزارت
بازرگانی رسيده بود .حزب فريد داماد نيز بر عليه او شوريده و سلطان هم تشخيص داده بود
که او ديگر به دردش نمی خورد .بدينسان ،داماد فريد استعفا داده و برای استراحتی طوالنی
به محل اقامتش برگشت .جای او را بار ديگر به «توفيق پاشا» دادند و او بالفاصله دو نفر را
که با مليون روابط دوستانه داشتند به وزارت منصوب کرد .عزت پاشا وزير داخله شد و صالح
پاشا وزارت امور دريايی را بر عهده گرفت.
اين «جاروکشی» ،با تغييراتی در ترکيب فرماندهان انگليسی همزمان شد .ژنرال
ميلن جای خود را به ژنرال سر چارلز هارينگتون داد و ،به جای آدميرال دوروبک ،يک
ديپلمات حرفه ای به نام سر هوراس رامبلد تعيين شد .ترک ها در قسطنطنيه حس می کردند
که اين تغييرات ممکن است به تغيير سياست انگليس ها نيز منجر شود .مسلماً متحدين
دريافته بودند که عهدنامه سورس ديگر قابل اجرا نيست .فرانسوی ها چنين تشخيص داده
بودند که وقت آن رسيده است تا با کشور جديد ترک که در حال طلوع بود بايد کنار بيايند.
آيا انگليس ها هم چنين می کردند؟
عزت پاشا ،به اميد اين که چنين شود ،تصميم گرفت تا مجددا با آنگورا رابطه برقرار
کند .اميدش آن بود که اگرچه دو دولت ترک همچنان در ظاهر و رسما با هم اختالف دارند
اما شايد بتوانند به طور غير رسمی با هم به توافق رسيده و در راستای برقراری صلح مشترکا
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عمل کنند .او ،با تصويب کابينهء قسطنطنيه ،هيئتی را به آنگورا فرستاد و خواهان آن شد که
کمال اجازه دهد او و صالح پاشا ،که هر دو در گذشته وزير اعظم بوده اند ،شخصا به آنگورا
رفت ه و با کمال گفتگو کنند؛ چرا که از نظر آن ها آشکار بود که انگليس ها ممکن است
آمادهء پذيرش نوعی حل مساله باشند.
واکنش کمال نسبت به اين پيشنهاد محتاطانه بود زيرا نسبت به درستی اينکه
مليون چنين پيشنهادی برای صلح را بپذيرند ترديد داشت .اما آنگورای خسته از جنگ نيز
سخت موافق صلح بود و ،در نتيجه ،اين خطر وجود داشت که اگر اقدامات قسطنطنيه آشکار
شود روحيهء مقاومت و رشد در ميان جنگاوران فروکش کند .به نظرش می رسيد که دولت
جديد قسطنطنيه با موضع دوستانهء خود به صورت تهديدی در آمده و وضعيتی را پيش آورده
است که ا ز آن پس ديگر نتوانند از آن به عنوان دشمن نام ببرند .کمال با اصل پيشنهاد
مخالفتی نداشت اما اصرار کرد که اين مالقات به صورتی مخفيانه و نه در آنگورا بلکه در
منطقهء دود افتادهء «بيله جيک»  ،که ايستگاه قطاری مابين اسکی شهير و قسطنطنيه بود،
صورت گيرد.
مالقات در سالن انتظار ايستگاه قطار انجام شد .عزت ،با سادگی سياسی و بی
اطالعی خود از مواضع واقعی آناتولی ،انتظار آن را داشت که يک گفتگوی غير رسمی مردانه
بين دو افسری که در گذشته با هم دوست بوده اند انجام پذيرد .اما آنچه اتفاق افتاد جز اين
بود .کمال در همان آغاز کار ،با اعالم اين که به عنوان رييس مجلس اعالی ملی سخن می
گويد ،به جلسه حالتی کامالً ،رسمی بخشيد و سپس از طرف مقابل خود پرسيد که «من
افتخار گفتگو با چه کسی را دارم؟» صالح پاشا توضيح داد که او وزير امور دريايی است و
عزت نيز وزير داخلهء دولت قسطنينيه است .کمال مؤدبانه ،اما بسيار جدی ،پاسخ داد که از
نظر او چنين دولتی وجود ندارد و ،در نتيجه ،آنها را تنها به عنوان دو فرد و نه دو وزير می
پذيرد.
آن ها بر اين منوال چند ساعتی گفتگو کردند .عزت کوشيد تا به کمال بقبوالند که
يک مقاومت سراسری ملی گرا نمی تواند به نتايج مثبتی بيانجامد و وقت آن رسيده است که
صلحی خردپذير برقرار شود .از ديد کمال آنچه عزت در سر داشت چيزی نبود جز تسليم
شدن آنگورا به قسطنينيه و سپس رو کردنی مشترک به سوی کشورهای متحده .و چنين
امری غيرقابل پذيرش بود .کمال می دانست که هر گونه مصالحه ای به شکست او خواهد
انجاميد .اما رد کردن بالفاصلهء پيشنهادات عزت را نيز مؤدبانه نمی يافت .کمال مذاکرات با
365

وزرای دولت قسطنطنيه را به پايان برده و اعضای هيئت را تا داخل قطارشان بدرقه کرد .اما
قطار بجای حرکت به سوی قسطنطنيه ،در ميان حيرت و نگرانی مسافرانش ،بالفاصله به
طرف آنگورا براه افتاد .و کمال ،که شعاع نوری در چشمش می درخشيد ،به اعضاء هيئت
توضيح داد که نمی تواند اجازه دهد ميهمانانش به قسطنطيه برگردند بلکه الزم است در
همين قطار گفتگوی خود را ادمه داده و سپس در آنگورا به نهائی کردن بحث بنشينند و
اضافه کرد که« :شما مدتی ميهمان ما اهالی آناتولی خواهيد بود».
کمال که دوپاشا را غافلگير کرده بود خبر ورود آنها به آناتولی را منتشر کرد اما اين نکته را
که آنها برای انجام مذاکرات صلح آمده بودند مخفی نگاهداشت .او به منظور اين که از اين
مالقات ،به جای لطمه وارد شدن به روحيهء مقاومت ،در جهت تقويت آن استفاده کند
بخشنامه ای صادر کرد با عباراتی با زيرکی تمام انتخاب شده ،مبنی بر اين که آنها شخصا
برای مالقات با دولت و مجلس مليون به آنجا آمده و قصدشان خدمت به کشور است.
عزت از اين عمليات راضی نبود .او که به داشتن روحيه ای شفاف مشهور بود اکنون
در موقعيتی قرار داده شده بود که احساس می کرد آبرويش را به خطر افتاده است .از نظر او
نهضت ملی صرفاً جنبشی عليه خارجيان بود و در راستای نجات سلطنت و خالفت از سلطه
غربيان عمل می کرد ،و تنها اکنون بود که تشخيص می داد جنبش مزبور دقيقاً عليه دولت
سلطان و خليفه است؛ و او نمی توانست به اين امر تن در دهد.
او ،با همهء مخالفتی که با سلطان عبدالحميد و وحی الدين داشت ،در اصول
همچنان يک مشروعه خواه محسوب می شد و صادقانه اعتقاد داشت که بهترين راه حل
برای کشورش همچنان ادامهء نظام سلطانی اما در همکاری با مليون است .کمال اما
برعکس او معتقد بود که تنها شانس کشور وابسته به وجود دولت منبعث از مجلس ملی است
و تا زمانی که اين دولت به رسميت شناخته نشود نبايد به هيچ گونه مذاکرات صلحی تن در
داد .از نظر او وظيفهء عزت ،به عنوان يک شخص ميهن دوست ،آن بود که قسطنطنيه را
فراموش کرده و در آنگورا بماند.
در آنگورا دو پاشا ،که «ميهمانان محترم و بی رغبت» کمال محسوب می شدند،
صاحب بهترين خانه ای شدند که با بهترين اسباب و اثاث موجود در شهر برايشان آماده شده
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بود .آنها روز پس از ورودشان به آنگورا با حليده اديب ديدار داشتند .او در اين مورد چنين
نوشته است:
«هنوز چهرهء صالح پاشا ،مردی که دو بار صدر اعظم شده و چندين بار وزير کابينه
های مختلف امپراتوری بود ،با آن قد بلند شش فوتی و لباس آراسته ،در حالی که برای ورود
به خانه کوچک من مجبور بود سر خم کند و به سختی از پله های خانه که مسلما از ديد او
چيزی جز کلبه ای گلی نبود باال بيايد بيادم هست .در پی او عزت پاشا و بقيهء همراهان به
صورتی محترمانه و در سکوت کامل حرکت می کردند؛ سکوتی که عاقبت به وسيله دو پاشا
شکسته شد که با ناراحتی گفتند "خانم افندی بيچاره ،وای خانم افندی بيچاره!" در واقع،
لحن دلسوزانهئ آنها چنان مرا آزار داد که طغيانی را در من برانگيخته شد؛ ظغيانی که می
توانست مرا تا سر حد بی تربيتی بکشاند ...اما واقعيت اين بود که آنها ـ با آن سر و وضع
آراسته ـ در آن کلبهء کوچک گذشته مرا به ياد آورده بودند و در سخنانشان چنان عاطفه ای
واقعی موج می زد که من فقط خنده ای کردم و گفتم" :لطفا دلتان برای من نسوزد .من خود
اين وضعيت را انتخاب کردم"».
پس از گذشت شش هفته ،دو پاشا اجازه يافتند که به قسطنطنيه برگردند؛ با اين
تعهد که در بازگشت از مشاغل دولتی خود استعفا دهند .آنها چنين کردند هر چند که مدتی
بعد مشاغل جديدی را پذيرفتند .عزت ،که همچنان به ايجاد همکاری ميان دو دولت ترک
اميد داشت ،با حميت تمام و در جهت توفيق جنبش ملی در دومين مرحلهء جنگ با يونانی
ها ،برای نيروهای کمال اسلحه الزم را فراهم می کرد.
نتيجهء طبيعی شکست ونی زلوس می بايد معکوس شدن سياست های او می بود؛
اما حمايت کنندگان پادشاه يونان در مورد عثمانی ها از خود ونی زلوس هم متعصب تر بودند
و ،در نتيجه ،اگرچه دست به تصفيهء ارتش از افسران وفادار مانده به ونی زلوس زدند اما،
پس از اين تصفيه ،بر بنياد آنچه که لويد جورج ـ سال ها بعد ،وقتی که سر عقل آمده بود ـ
آن را «شيوع ديوانگی سلطنت طلبی» خوانده است ،فکر حمله به آنگورا را بار ديگر مطرح
کردند .در عين حال ،اکنون که دست حمايت کشورهای متحده در پشت شان نبود آنها در
واقع خود را از شر محدوديت هايی که آن کشورها بر ونيزلوس تحميل می کردند نيز
خالصی يافته می ديدند و بر اين اساس به تعديل موقعيت های نظامی خود پرداختند.
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وضعيت موجود در آن زمان عبارت بود از سه جبهه که به صورتی ناکارآمد از يکديگر جدا
افتاده و از ارتباط درستی با اسميرنا نيز برخوردار نبودند .بخش های عمده ای از اين جبهه ها
به شدت آسيب پذير بودند و به خصوص در زمستان سربازان يونانی را دچار سختی های غير
الزمی می کردند .نتيجه اين که استراتژی سلطنت طلب ها بر اساس پيش روی به سوی
خط آهن و اشغال نقاط کليدی آن در اسکی شهير و افيون قره حصار گذاشته شد ،تا بدين
وسيله جبهه های سه گانه را به هم متصل کرده و در همان حال خطوط ارتباطی ترک ها را
قطع نموده و آنها را به ترتيب به سوی آنگورا و قونيه پس برانند .در عين حال ،قرار آن شد
که حملهء اصلی به فرارسيدن بهار موکول شود تا از هوای مناسب استفاده گردد .اکنون ،در
ششم ژانويه  ،۴۹۲۴يونانی ها دست به عمليات اوليه ای زدند که در واقع جنبه شناسايی
داشت.
کمال شخصا خبر اين علميات را به نمايندگان مجلس داد و نمايندگان نيز برای
پيروزی ارتش دعا کردند .همه معتقد بودند که وضعيت بسيار خطير است .هر روز نمايندگان
با چهره های گرفته و نگران جلوی اتاق کمال در ساختمان مجلس ـ که حکم دفتر اطالعات
را پيدا کرده بود ـ جمع می شدند .و او به کمک نقشه ای که به ديوار زده بود گزارش های
روزانهء واصله از جبهه را برای آنها تشريح می کرد .در اين کار او ظاهری مطمئن و گاه شوخ
داشت و در حالی که با يک تسبيح بازی می کرد به پرسش های آن ها پاسخ می گفت ،اما
در همه حال از دادن پاسخ های دقيق و افشای تاکتيک ها خودداری کرده آنها را به صبوری
می خواند و می کوشيد تا خشم شان را از رسيدن خبر عقب نشينی نيروهای مقدم جبهه فرو
نشاند.
حملهء يونانی ها متوجه چهار نقطه بين شمال و جنوب جبهه بود و در بخش
شمالی ،يعنی جايی که کمال بيشترين نيروهای خود را متمرکز کرده بود ،وزن بيشتری می
يافت .حملهء اصلی از جانب بروسا آغاز شد و هدف آن رسيدن به باال و بر فراز پرتگاه های
واقع در مسير اسکی شهير بود و تا سر حد نقطهء ديد فالت ادامه می يافت .عصمت در درهء
اينونو با يونانی ها درگير شد؛ نقطه ای که به ويژه برای محافظت شهر از نظر نظامی تقويت
شده بود.
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قوای تحت فرمان عصمت چنان مقاوتی از خود نشان داد که يونانی غافلگير و
پراکنده شدند .آنها ،با توجه به برخوردهای قبلی ،انتظار پيروزی سريعی بر گروه های مردان
بی نظم و بی اسلحه را داشتند اما ،به جای آن ،برای نخستين بار خود را با ارتشی منظم و
مصمم روبرو می ديدند که اگرچه از لحاظ تعداد نفرات و اسلحه ،کمتر از آنان بود ،اما از
رهبری و روحيهء جنگندهء باالتری نسبت به نيروهای يونانی که اکنون به وسيله افسران
هوادار سلطنت اما بی تجربه و ناآشنا بکار هدايت می شدند ،برخوردار بود .ترک ها که تا زانو
در گل و برف فرو رفته بودند ،به سختی از سرزمين خود دفاع می کردند و ،پس از يک روز
بلند جنگ ،نوبت به ضد حملهء موفقيت آميز آن ها رسيد .روز بعد يونانی ها ،از ترس اين که
مبادا پا در تله ای گذاشته باشند ،شکست را پذيرفته و با سرعت تمام دست به عقب نشينی به
سوی بروسا زدند تا در آنجا ،بر اساس درسی که از اين برخورد گرفته بودند ،خود را برای
حملهء اصلی در بهار آينده آماده سازند.
مليون تصميم گرفتند که از اين نخستين جنگ اينونو به نفع باال بردن روحيهء مردم
خود و نيز جلب توجه روس ها استفاده کرده و آن را به عنوان نخستين پيروزی بزرگ عليه
بيگانگان به نمايش بگذارند .به اين لحاظ آنگورا غرق در جشن و شادمانی شد ،در مجلس
ملی نمايندگان مراتب امتنان خود از ارتش را اعالم داشتند ،و کمال نيز از طريق ستودن رفتار
نمايندگان در آن «لحظات خطير تاريخی» دل آنها را به دست آورده و گفت که وقار و
خونسردی آنها موجب شده است تا سربازان احساس اطمينان بيشتری بکنند.
در پايان اين جنگ ،حليده اديب برای سرکشی سربازان زخمی بستری در بيمارستان
اسکی شهير به آن شهر اعزام شد و در طول راهی که به وسيله ی قطار طی می شد تغييری
را که در روحيه ها پيش آمده بود آشکارا مشاهده کرد .او در اين مورد نوشته است:
«روزگار خوش نامنظم های بی خيال ،که برای نشاندادن مهارت خود در تيراندازی
کنار پنجره های قطار می ايستادند و به بيرون شليک می کردند ،گذشته بود .ديگر آوازهای
وحشی و حرکات زنده و سرخوش آنان در ايستگاه های قطار پژواکی نداشت .به نظر می
رسيد همه چيز در چنگ يک انظباط آهنين است ،و سربازان منظمی که جانشين آن ها شده
بودند ـ حتی اگر از موفقيت های اخير خويش غرق در غرور بودند ـ به شدت می کوشيدند تا
اين احساس را در پشت رفتار آرام خود مخفی کنند ...همه کس مثل ماشين حرکت می کرد،
369

با ايستادن ها و راه افتادن هائی غير طبيعی؛ و اين جا و آن جا فقط تک صدايی شنيده می
شد که دستورات الزم را صادر می کرد؛ و جز آن هيچ نبود».
روحيهء ارتش جديدی که يونانی ها رفته رفته در می يافتند که بايد با آن روبرو
شوند اين گونه بود.
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فصل سی و سوم ـ کنفرانس لندن
همزمان با رشد تشکيالت مليون ،فضای آنگورا نيز رو به تغيير داشت و قسمت
اعظم صميميت اوليه ای که در آن به چشم می خورد رو به ناپديد شدن گذاشته بود .اکنون
آن جمع کوچک «برادران» به يک ستاد عمومی بزرگ تبديل شده بود و بخش های
گوناگونی را در خود جای داده بود .به عالوه ،کمال نيز بيش از هميشه تنها می نمود .ديگر
افسرانش عصرها دور ميز دفتر فرماندهی جمع نمی شدند تا او با بقيه کار کند ،حرف بزند ،و
مشکالت را با آن ها در ميان بگذارد .او ابتدا دفتر کارش را به ساختمانی در نزديکی
تلگرافخانه منتقل کرده بود چرا که مشغله اصلی او را می شد جنگ تلگراف ها ناميد .کمال با
ديد مدرنی که داشت به اهميت حياتی ارتباطات واقف بود .سپس محل اقامت خود را تغيير
داده و به يک ويالی بزرگ سنگی در دامنه های کوه چانکا ،در پنج مايلی شهر ،نقل مکان
کرده بود .اين ويال قبال برای يک بازرگان اهل سوريه ساخته شده بود ،با سقفی برجسته و
مناره ای پنج ضلعی؛ و فضای داخلی آن نيز به شدت تزيين شده بود .اتاق ها بزرگ و روشن
بودند ،با پنجره های متعددی که از کوهپايه بر دشت و تپه های دوگانهء آنسوی ديگر شهر
مشرف بودند .اين مجموعه سخت به دل کمال می چسبيد .او همچنين در اين خانه نوعی
زندگی زناشويی را نيز آغاز کرده بود.
داستان اين بود که مشکالت فصل خزان گذشته به سالمت کمال لطمه زده و دکتر عدنان
چنين تشخيص داده بود که او به مراقبت يک زن نيازمند است .در همان زمان ،گويی برای
پاسخ دادن به يک چنين نيازی« ،فکريه» خبر داد که به زودی از قسطنطنيه به آنگورا می
آيد .او که ،عليرغم مخالفت شديد مادر و خواهر کمال ،تصميم گرفته بود به آناتولی بيايد ،به
تنهايی ،سوار بر يکی از کشتی های کوچک بخاری که در امتداد ساحل دريای سياه حرکت
می کردند براه افتاده بود ـ همراه با مسافران مرد ناشناسی که به محض رسيدن به بندر
«اينه بلو» کاله های موسوم به «کاله کمالی» خود را بر سر نهاده و هويت خود را به عنوان
افسران و پيوستگان به جنبش مليون آشکار کردند .يک قايق کوچک او را از کشتی به ساحل
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آورد و در آنجا بوسيلهء رييس محلی پست و تلگراف ،که عادت به ديدن زن جوان و جذابی
در ميان مسافران اين کشتی نداشت ،مورد استقبال قرار گرفت.
بهانهء اين سفر انجام خدمات پرستاری برای زخمی ها بود اما او پنهانی به کمال گفته بود که
قصدش از اين سفر ازدواج با اوست .او را با کالسکه ای از راه های سخت کوهستانی که
اکنون تنها مسير ارتباطی با نيروهای مليون بود ،و مثل بقيهء کسانی که در واگن ها مسافرت
می کردند ،به آناتولی فرستادند .او در اين واگن می توانست يا چهار زانو بنشيند و يا دراز
بکشد ،و در هر حال راه ناهموار سفر راحتی را ممکن نمی کرد .او پس از رسيدن به آنگورا در
همان خانهء «چانکايا» اقامت گزيد و با کمال همخانه شد.
کمال مردی محسوب می شد که با کار و کشور خويش ازدواج کرده بود و
معاشرانش هم مردانی بودند که زن برايشان عامل انحراف ذهن محسوب می شد و تنها بدرد
سيراب کردن اشتها می خورد .در نتيجه ،با وجود همهء ظرافت هائی که کمال در رابطه با
زنان کسب کرده بود ،اما هنوز در حضور زنان سربازی زمخت محسوب می شد .يک بار،
وقتی از او پرسيده بودند که کدام ويژگی را در زنان دوست می دارد ،جواب داده بود« :در
دسترس بودنشان را» .فکريه هم ،در واقع ،با اين تعريف می خواند و حتی چيزی بيشتر از آن
به کمال می داد .کمال ،که در اشتهای جنسی خود مردی ناآرام و نامرتب بود ،عادت کرده
بود که در طی سال های زندگی رنگين اش خود را در حد مقدورات زندگی سربازی از وجود
زنان سيراب کند .اما اکنون آمدن فکريه به او فرصتی دائمی را اعطا می کرد که در آن
عاطفه و صميميت هم فرصت بازی می يافت .کمال از فکريه خوشش می آمد و عشقی که
او نشانش می داد به هيجانش می آورد ،از رفتارهای زنانه او لذت می برد .به طور کلی فکريه
زنی بود که در آن مرحله از زندگی کمال کامالً مناسب حال او به شمار می آمد.
ف کريه زنی بود با پوست تيره و اندامی الغر و اخالقی آرام و پذيرنده که هوش طبيعی اش و
مقدار تحصيالتی که داشت برای اين که بتواند نسبت به افکار کمال واکنش نشان دهد کافی
بود .زنی مالحظه کار بود و هرگز در کارهای کمال دخالت نمی کرد .اما آن چه را که مربوط
به خودش بو د در کنترل خويش داشت .او دوستان کمال را هم آرامش می داد ،به زبان آن ها
سخن می گفت ،و آن ها نيز بخاطر فضای خانگی زيبائی که او برای کمال فراهم آورده بود
قدردانش بودند .آن ها اجازه داشتند که در حضورش مشروب بخورند اما او می دانست که
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کی بايد آن ها را برای مشروب خوردن جدی با کمال تنها بگذارد .بی آن که ازدواجی بين
شان صورت گرفته باشد ،فکريه همان فضای آشنا و راحتی را برای کمال تامين می کرد که
معموال ازدواج به همراه می آورد .کمال هم به فکر ازدواج کردن با او نبود و در تصورش اين
می گذشت که اگر روزی ازدواج کند با زنی خواهد بود که بتواند جايگاه خود را در کنار او
همچون يک همسر غربی تصاحب کند؛ حال آنکه جايگاه فکريه که هنوز زنی شرقی
محسوب می شد هميشه پشت سر او بود.
فکريه ،جوان و بی حجاب ،که سوار بر کالسکهء باز کمال از خيابان های شهر می گذشت و
يا در فراز تپه های مشرف بر شهر رانندگی می کرد و رفته رفته تبديل به چهره ی آشنايی
برای مردم آنگورا شد .او در واقع چندان هم زن خانه نبود؛ از فعاليت در فضای باز لذت می
برد و عالوه بر اسب سواری اهل شکار هم بود .حليده اديب نخستين بار او را سوار بر اسب
ديد و اين ديدار را اين گونه توصيف کرد« :زنی بود با صورتی بسيار زيبا ،هر چند که به
شدت خسته و سرمازده می نمود .نوک دماغش تقريبا آبی شده بود و لبانش رنگ نداشت.
خطوط ظريف صورت بيضی شکلی که با مويی سياه قاب شده بود بسيار جذاب می نمود.
چشمانش خاکستری رنگ و تيره بودند و مژگانی بلند و خميده داشت .. .او ،با لبخند
نامحسوسی بر صورت رنگ پريده اش ،به من نگاه کرد .و وقتی که از مقابلم گذشت غمی را
که در چهره اش می ديدم مرا به شدت تکان داد».
دکتر عدنان برای حليده توضيح داد که اين نوع نگاه ناشی از آغاز مسلول بودنی است که
اکنون با غم درک اين که کمال با او ازدواج نخواهد کرد درآميخته است .در واقع فکريه در
لحظه زندگی می کرد و اين هم لحظه ای ديگر از عمر او بود که در آن فرصت يافته بود تا
برای کمال محيطی مناسب فراهم آورد تا او در آن استراحت کرده و به اعصاب آشفته اش
آرامش ببخشد.
البته راه ديگر آرام شدن کمال نوشيدن الکل بود .او در تمام زندگی خود آزادانه مشروب
خورده بود .در اوايل جوانی ،که بسيار کمتر از آنچه که می نمود اعتماد به نفس داشت ،اين
کمبود را از طريق نوشيدن مشروب آنگونه جبران می کرد که بتواند خود را بر ديگران تحميل
کند .اما همچنان که فعاليت های ذهنی اش گسترش يافت مشروبخواری اش تبديل به
نوعی استراحت شد .شب ها ذهن پر مشغله آرامش نمی گذاشت ،روزها او را همچون يک
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موتور در حرکت دائم نگاه می داشتند ،و تنها عصرها ،پس از غروب آفتاب ،بود که او اغلب،
برای آرام کردن اعصاب خويش ،به مشروب پناه می برد .البته مشروب تنها از لحاظ ذهنی به
او کمک نمی کرد بلکه ـ از نظر خودش ـ برايش فايدهء فيزيکی هم داشت ،چرا که او
هميشه دچار يبوست مزمن بود و اعتقاد داشت که مشروب در حل اين مشکل کمکش می
کند .به هر حال می شود گفت که کمال نه از سر ناچاری بلکه به صورتی آگاهانه مشروب
می خورد چرا که هم به آن احتياج داشت و هم از آن لذت می برد .او از اين که مشروب
خوارگی خود را پنهان کند نيز تن می زد و ترجيح می داد که بدون پرده پوشی اين امر را
نشان دهد.
وقتی خارجی ها دربارهء مشروب خوارگی اش می نوشتند او اين امر را تصديق می کرد و می
گفت« :اگر اين مطالب نوشته نشود مردم من واقعی را درک نخواهند کرد» .يک بار ،هنگامی
که فرماندار اسميرنا دستور داد که در رستورانی که کمال بر سر ميزی نشسته بود پرده ای
بکشند تا عابران او را در حال نوشيدن نبينند ،کمال اعتراض کرد و گفت« :با اين کار موجب
خواهی شد که مردم فکر کنند ما مشغول تماشای رقص زنان هستيم .الاقل بگذار ببينند که
ما صرفاً باده نوشی می کنيم».
يک بار هم يک روزنامه نگار فرانسوی نوشت که آن سرزمين را يک مشروبخواره به همراه
يک آدم کر (عصمت) و سيصد آدم کر و الل (نمايندگان مجلس) اداره می کنند .و کمال در
مورد اين مطلب گفت« :اين آدم اشتباه می کند .اين سرزمين را فقط همان ميخواره می
گرداند».
اما کمال بهنگام کار مشروب نمی خورد؛ به خصوص وقتی که موقعيت حساس و جدی می
شد .در ارض روم ،در طول برگزاری کنگره ،تنها به نوشيدن قهوه سياه اکتفا کرده بود ،و
هنگام اقامت در مدرسهء کشاورزی ،زمانی که در معرض تهديد ارتش سلطانی بودند ،احتماالً
تحت تاثير همکارانی همچون دکتر عدنان و حليده اديب ،تقريبا دست به مشروب نزده بودند.
اما اکنون او در دوره ای بسر می برد که فعاليتش محدود و فکرش در حال تعليق قرار داشت
و ،در نتيجه ،می شد مشروب خواری را از سر گرفت.
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اين البته عادتی بود که چندان او را در نزد همکاران مسلمان ترش عزيز نمی کرد .يکی از
نخستين مصوبات مجلس ،قانونی بود که واردات و فروش عمومی مشروبات الکلی را ممنوع
کرده بود .مصرف الکل از يک سو با قوانين اسالم نمی خواند و ،از سوی ديگر ،شايع بود که
نيروهای مسلح را فلج کرده ،منشاء بيماری های عمومی است و می تواند کشور را به لبه
آشوب بکشاند .در نتيجه مصرف آن پس از تصويب اين قانون جريمه های سخت ،شالق و
زندان را بهمراه داشت .با اين همه ،وقتی هيئتی را به دفتر کمال فرستادند تا از او تقاضا کنند
که دست از مشروب خواری بردارد او خنده کنان از اتاق بيرون رفته بود .در واقع ميز مشروب
خواری برای کمال جهان طبيعی او محسوب می شد .از ميزهای کافه های سالونيکا با آن
گفتگوهای طوالنی که هرگز به عمل ترجمه نمی شدند گرفته تا ميزهای شام سرفرماندهی
های گوناگونش که در آن ساعت ها به بحث درباره جنگ می گذشت ،اين جهان به صورت
طبيعی شکل گرفته بود .و اکنون ،در خانهء چانکايا ،او به اين جهان باز می گشت و هر شب،
در حضور همکاران و پيروانی که عملی شدن کلمات او را ممکن ميساختند ،ياعت طوالنی را
به خالی کردن بطری های راکی می گذراند.
اين جلسات صورتی شلوغ و شادمانه ای داشتند و اغلب به بازی پوکری می انجاميدند که
می توانست تا سحرگاه ادامه يابد .اما ،به مرور ايام ،اين جلسات نقش سازنده تری يافتند و
ميزی که گرد آن جمع می شدند رفته رفته ،همچون جلسات پارلمان و کابينه ،به صورت
يک نهاد ملی در آمد که در اطرافش سياست های مملکتی ،مطرح می شدند و شکل می
گرفتند .در واقع اين ميز وسيلهء غير مستقيم حاکميت کمال شد و حکم مدرسه ای را يافت
که در آن او يک طبقهء جديد حاکمه را مطابق فکر و سليقه خود شکل می داد ،تا دولتی را
به وجود آورند که اگرچه برای مردم کار می کرد اما به وسيله مردم اداره نمی شد .در اين
جلسات اسرار حکومتی چندان مخفی نگاه داشته نمی شدند و بحث ها ـ که اغلب صورتی
يک طرفه داشتند ـ بر محور اصول کلی سياسی ،اجتماعی و اقتصادی ويژه ای دور می زدند
که دولت آينده بايد بر اساس آن بوجود می آمد.
در آنگورا تعداد کسانی که دوست نداشتند بر سر اين ميز حاضر شوند معدود بود .هر چند که
برخی هم بودند که از منشی کمال تقاضا می کردند نام آن ها را از فهرست مدعوين خط
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بزند چرا که طاقت آن همه ساعات طوالنی مشروبخوری را نداشتند .اما کسانی همجون
عصمت ،با عادت هوشيار ماندن هميشگی خود ،همواره در آنجا حضور داشتند .البته ديگرانی
هم بودند که آرزوداشتند به مجلس کمال دعوت شوند و اگر اين آرزو تحقق می يافت
شادمانی شان را حدی نبود.حاضران هميشگی عبارت بودند از کمال ،افسران و همکاران
سابقاً برادر و اکنون معاون او ،و جمعی از روزنامه نگاران و روشنفکران جوانی که اگرچه در
حضور کمال چندان سخنی نمی گفتند اما همواره او را قهرمان خود می دانستند .بعدها ،فليح
ريفکی ،در حالتی گيج ومنگ نوشت« :همهء چيزهايی که در طول روزهای خسته کننده و
طوالنی در ما فرو می مردند در آن مجالس شبانه يک به يک زندگی از سر می گرفتند .در
آن جا بود که ما در می يافتيم چگونه اراده يک آدم معتقد به هدفش می تواند خالق معجزه
های بسيار شود».
اما معجزات اصلی هنوز از راه نرسيده بودند چرا که حمله بعدی يونانی ها ممکن بود هر آن
اتفاق بيفتد .پيش از آغاز اين حمله ،و به عنوان کوششی برای رسيدن به صلح ،اعضاء شورای
عالی نيروهای متحده گرد هم آمده و از نمايندگان دولت های عثمانی و يونان نيز دعوت
کردند تا در ماه فوريه  ۴۹۲۴در کنفرانس لندن ،به رياست لويد جورج و در راستای پيدا کردن
راه حلی جديد برای آنچه که «مسئلهء شرق» خوانده می شد ،حضور يابند .معنای ديگر اين
فرمول آن بود که قصد بازبينی «معاهدهء سورس» را دارند .شورا ،در عين حال ،اصرار داشت
که نمايندگانی نيز از جانب دولت آنگورا در هيئت نمايندگی عثمانی حضور داشته باشند .اين
دعوت را توفيق پاشای صدراعظم ،از طريق خط تلگرافی مابين قسطنطنيه و آنگورا که پس
از گذشت نه ماه دقيقاً به همين منظور برقرار شده بود ،به اطالع کمال رساند.
کمال به سرعت از اين شناسايی ضمنی دولت خود استفاده کرده و به منظور تقويت
موقعيت استراتژيک نهايی خود ،با زيرکی خاصی پاسخ داد که اين او نيست که می تواند در
اين مورد تصميم گيری کند بلکه تصميم بر عهدهء مجلس اعالی ملی است که «تنها قدرت
مستقل و قانونی کشور محسوب شده و از نظر قانون اساسی دارای موقعيتی ممتاز است و،
لذا ،ضرورت دارد که دولت آنگورا ،قبل از دست زدن به هر کاری نه صرفاً از جانب نيروهای
متحده که به وسيلهء شخص سلطان نيز به رسميت شناخته شوند .توفيق پاشا پاسخ داد که
اين يک امر مربوط به قانون اساسی و در نتيجه داخلی محسوب می شود و بايد نسبت به آن
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پس از حصول به سازش با متحدين تصميم گيری شود و اصرار در اين مورد در مرحله
کنونی موجب خواهد شد که ترک ها اساساً در اين کنفرانس حضور نداشته باشند.
کمال ،که اکنون نظر خود در مورد سلطان را مطرح کرده بود ،از مجلس اعالی ملی
خواست تا قطعنامه ای را جهت ارسال به توفيق پاشا صادر کنند .مجلس اعالی ملی در اين
قطعنامه ،پس از آوردن مقدمه ای مفصل که در آن مطالب احساساتی گوناگونی عليه دولت
سلطان مطرح شده و آن را «چيزی جز مقامی منتفی شده که ديگر در کشور نفوذی ندارد»
خوانده بود ،اعالم داشت که در هيئت نمايندگی تشکيل شده در قسطنطنيه شرکت نمی کند
و ،به جای آن ،يک هيئت مستقل و جداگانه را به عنوان نمايندگان مردم ترک اعزام می
دارد.
بکر سامی ،که پس از بازگشت از روسيه بار ديگر به وزارت خارجهء دولت مليون منصوب
شده بود ،برای سرپرستی هيئت انتخاب شد و اين هيئت نه از طريق قسطنطنيه بلکه از راه
آداليا و رم عازم لندن شد .در رم کنت اسفورزا ،وزير خارجه و رييس هيئت نمايندگی ايتاليا در
کنفرانس لندن ،از هيئت استقبال کرد.
دو هيئت ترک ،هر دو در هتل ساوی لندن ،اما در دو طبقهء مختلف ،اقامت گزيدند
و نوعی جدايی رسمی بين شان برقرار شد .روزنامهء تايمز گزارش داد که به نظر می رسد
بکر سامی عالقه ای به مالقات با توفيق پاشا ندارد ،و خبرنگار همان روزنامه او را ،در مقام
نماينده يک «دولت شورشی» ،آدمی مايوس کننده خواند و نوشت «ممکن است لباس های
او را ،که همواره با کت صبحگاهی و شلوار خوش اتوی راه راه و بدون داشتن کاله فز در
جمع ظاهر می شود در خياطی های باند استريت لندن دوخته باشند ».جالب اين بود که
توفيق پاشا ،که ناخوش به نظر می رسيد و به هنگام نشستن پارچه ای را روی زانوهای خود
می انداخت ،از همان ابتدا اختالفات را کنار نهاده و هيئت آنگورا را نمايندهء قانونی ملت ترک
اعالم داشت .به اين ترتيب ،در کار نمايندگی ترک ها بکر سامی تنها مانده بود و ناچار بود در
سراسر طول کنفرانس به عنوان سخنگوی ترک ها عمل کند .او مداوماً ،به خاطر اين که
نمی توانست دقيقا روشن کند که چه می خواهد موجبات ناراحتی لويد جويرج را فراهم می
کرد.
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«اوبری هربرت» در روزنامهء تايمز نوشت« :به نظر می رسد که اين کنفرانس الزم
نيست همهء رشته های معاهده سورس را پنبه کند و می تواند ،با اندکی بزک و ترئين از آن
به صورت چيزی قابل تحمل استفاده نمايد» .اما ،در عمل ،چنين دگرديسی ظريفی اتفاق
نيفتاد .ترک ها کار خود را با اين خواست آغاز کردند که متصرفاتشان در اروپا به مرزهای
 ۴۹۴۸برگردد .دولتمردان نيروهای متحده اين خواست را با لبخندی هجو آميز پاسخ گفتند و
از گوشه ای از سالن صدايی شنيده شد که به فرانسه می گفت« :خيلی مضحک است» .در
عين حال ،ترک ها خواستار تخليه اسميرنا ،داشتن کنترل کامل بر ترعه ها ،و خروج کامل
نيروهای بيگانه از قسطنطنيه شدند؛ تقاضاهايی که روزنامهء تايمز در موردشان نوشت« :آنچه
ترک ها می خواهند آنقدر زياد است که حتی اعطای اندکی از آنها معنايی جز پاره پاره کردن
معاهدهء سورس ندارد» .يونانی ها حاضر نشده بودند که با نمايندگان آنگورا در کنفرانس
حضور يابند و ،در نتيجه ،سخنان آن ها جداگانه شنيده شد .آنها آنچه را که قبالً به وسيلهء
«ونی زلوس» در ديگر کنفرانس ها مطرح شده بود تکرار کرده و ،با ارائهء آمارهائی خوب
انتخاب شده در مورد ترکيب جمعيتی مناطق مورد اختالف ،بر اصرار خود افزودند.
نيروهای متحده پس از شنيدن اظهارات طرفين پيشنهاد کردند که يک کميسيون
بين المللی برای تحقيق محلی ترکيب جمعيتی منطقهء تراس شرقی و استان اسميرنا تعيين
شود .آنها خواستار آن بودند که پيش از دست زدن به اين کار يونانی ها و ترک ها متعهد
شوند که نتايح حکميت اين کميسيون را بپذيرند .ترک ها که مطمئن بودند آمار گردآوری
شده به وسيله اين کميسيون به نفع آنان خواهد بود به صورتی مشروط اين پيشنهاد را
پذي رفتند ،اما يونانی ها درست به همان دليل با آن مخالفت کردند .آنگاه دو هيئت نمايندگی
«درنمايشی دوستانه» برای صرف چای کنار هم نشستند.
نيروهای متحده ،پس از تعمق در مساله ،اعمال سلسله تغييرات جديدی را در
معاهده سورس پيشنهاد کردند که بر اساس آن در ترعه ها ،قسطنطنيه و کردستان امتيازاتی
به ترک ها داده شده و سازمان ملل متفق نيز مامور می شد تا مسئلهء ارمنستان را ،که هنوز
حکم يک تحقيق دانشگاهی را داشت مورد بررسی قرار دهد .در مورد منطقهء تراس ديگر
اشاره ای به آمار و سرشماری نشده بود؛ و در مورد اسميرنا نيز تنها به ضرورت رسيدن به
يک توافق مرضی الطرفين اشاره شده بود .البته همهء اين حرف ها به معنی ايجاد يک
منطقهء خودمختار يونانی در تراس بود و ترک ها ،بر اساس تجربه های فراوان قبلی ،می
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دانستند که پيشنهادات مزبور مآالً به جدايی اين استان از سرزمين شان خواهد انجاميد .در
اين مورد بکر سامی بر اين نکته تاکيد کرد که اين عمل به جای برقراری صلح سرچشمهء
«اختالفات دائمی آينده» خواهد شد و سپس ،با تصويب مشروط ديگر پيشنهادات ،به منظور
انجام مشاوره با دولت مطبوع خويش عازم آنگورا شد و يونانی ها نيز به آتن برگشتند.
يونانی ها از کنفرانس لندن اين گونه برداشت کرده بودند که ،جدا از اينکه فرانسوی
ها و ايتاليايی ها چه می خواهند ،لويد جورج همچنان پشتيبان آن ها است .اما ،در عين حال،
از آنجا که از ظهور برخی تغييرات در ادعاهای قبلی او چندان راضی نبودند به گزينهء حملهء
نظامی ـ که می تو انست در معامالت آينده موقعيت آنها را بهبود بخشد ـ متمايل شدند .آنها
مطمئن بودند که ،جدا از موضع رسمی دولت انگلستان ،شخص لويد جورج با اين اقدام آن ها
مخالفت نخواهد کرد .فکر آن ها چنين بود« :اين بزرگمرد با ما است و ،به سبک خودش و
در زمانی که خود تشخيص می دهد و با جادوی تصميم گيری اش ،کمک حياتی مورد نياز ما
را در وقت ضرورت به ما خواهد رساند».
اين برداشت چندان هم غلط نبود .لرد کرزن در نامه ای به همسرش نوشته است:
«نخست وزير همچنان يک طرفدار مکتب ونی زلوس و يک دوستدار يونان باقی مانده و از
همهء مزايای موقعيتش ،به عنوان رييس کنفرانس ،در اين راستا استفاده می کند» .چرچيل
هم ،که وزير جنگ کابينه بود ،طی يادداشتی بر ضرورت صلح با ترک ها تاکيد کرده و
نوشت « :گزينهء براه انداختن جنگی ديگر مرا عميقاً نگران می کند .به عقيدهء من ،اگرچه
ممکن است يونانی ها مليون ترک را در حمالت اوليه متفرق کنند و تا حدودی در خاک ترک
ها پيش بروند ،اما هر چقدر بر متصرفات خود بيافزايند و هر قدر بر طول مدت توقف شان در
اين متصرفات افزوده شود ،ناچار هزينه های بيشتری را متحمل خواهند شد» .او ،پس از
برشمردن اثرات نامطلوب چنين عملی ،افزوده بود« :در چنين شرايطی ،به نظر من باز
گذاشتن دست يونانی ها و بازگشايی جنگ مسئوليت ترسناکی است».
اما لويد جورج به اين اخطارها توجهی نداشت .يونانی ها در بيست و سوم ماه مارس
حمله ای را از بروسا و بوشاک آغاز کردند و لويد جورج در جلسهء کابينه دولت انگلستان
توضيح داد که يونانی ها در برابر تمرکز شديد قوای ترک ها قرار دارند و جلوگيری از حمله
ای به منظور دفاع از خود غير ممکن است .سر هنری ويلسون ،بر اساس استاد وزارت جنگ
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انگلستان ،نوشته است« :در راه آهن اين منطقه هيچ گونه تمرکز قوايی از جانب ترک ها
مشاهده نمی شود و ،در نتيجه ،حملهء يونانی ها کامالً بی دليل و بدون تحريکات قبلی از
جانب ترک ها است .لويد جورج هم کامالً از اين مساله آگاه بوده و هر آنچه می گويد نوعی
بهانه تراشی ناهنجار است .ترک ها در حال حاضر مشغول مطالعهء شرايطی هستند که دو
هفتهء پيش در همين لندن به آن ها پيشنهاد شده است و آنوقت يونانی ها ـ با اطالع کامل
لويد جورج ـ به آن ها حمله کرده است».
حداقل فايده مذاکرات لندن آن بود که ترک ها فرصت پيدا کردند تا بازسازی
نيروهای خود را به اتمام رسانده ،به اسلحه بيشتری دست يافته ،و خطوط دفاعی اسکی شهير
را تقويت کنند .حملهء يونانی ها دو شاخه بود .يکی عليه اسکی شهير در شمال و ديگری
عليه افيون قره حصار در جنوب .يونانی ها افيون را بی هيچ مشکلی متصرف شدند و آنگاه،
بر روی جاده قونيهء به طرف شرق حرکت کرده و کمال را مجبور کردند تا برای جلوگيری از
پيشرفت شان قوای خود را از شمال فرا بخواند .او بعدها حرکت يونانی ها به سوی قونيه را
يک اشتباه تاکتيکی خوانده و معتقد بود که آنها بايد به طرف شمال رفته و با تقويت نيروهای
مستقر در آن منطقه موفقيت حمله به اسکی شهير را قطعی می کردند.
اما يونانی ها ،درست مثل بار پيش ،رفته رفته با مقاومت شديد ترک هائی روبرو
شدند که در بيرون اسکی شهير به خوبی موضع گيری کرده و به توپخانه سنگين مجهز
بودند .در واقع چندين روز طول کشيد تا يونانی ها بتوانند خطوط ترکها را در «اينونو»
شکافته و خود را بار ديگر به بلندی های مشرف به دشت منتهی به شهر برسانند .در اين جا
بود که ترک ها قوای کمکی خود را به کار گرفته و دست به يک ضد حمله زدند و يونانی ها
نيز که يک چنين پشتيبانی نداشتند مجبور به عقب نشينی شدند.
«ارنست همينگوی» ،که در آن زمان بعنوان خبرنگاری امريکايی همراه قوای
يونانی حرکت می کرد ،در کتاب «برف های کليمانجارو» نوشته است« :به جايی رسيديم که
يونانی ها ،به رهبری افسران تازه از راه رسيدهء سلطنت طلب ،دست به حمله زده بودند .اينها
افسرانی بودند که هيچ چيز سرشان نمی شد و توپخانه شان که به طرف سربازان خودی
شليک می کرد باعث شده بود کتا ناظران انگليسی مثل بچه ها به فغان در آيند» .او که
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برای نخستين بار کشته ها را با لباس های خاص ارتش يونان می ديد ،از مردگانی سخن
گفته که« :دامن های سفيد باله و کفش های نوک برگشته به تن داشتند».
ترک ها به سرعت پيش می آمدند و همينگوی و ناظر انگليسی مجبور بودند آنچنان بدوند
که ريه هاشان به درد آمده و دهانشان مزهء تلخ سکه های مسی بگيرد .آن ها پشت تخته
سنگ هايی پنهان شدند ،در حالی که« :ترک ها با سرعت هر چه تمامتر پيش می آمدند».
اين وضعيت ايجاب می کرد نيروهای جنوبی يونانی از افيون فراخوانده شوند .حرکتی که
کمال به درستی آن را مورد انتقاد قرار داده بود.
تلفات يونانی ها بسيار سنگين بود اما نيروهايشان به کلی از هم نپاشيد .پروفسور
توين بی ،در کتاب «مشکل غرب در يونان و ترکيه» ،که با يکی از واحدهای يونانی به طرف
روس ها عقب نشينی می کرد ،نوشته است« :مجموعهء درهمی از سربازان ،قاطرها ،کاروان
هايی که به گاوه ها بسته شده بودند ،و کاميون ها ،بر جاده ای ناهموار به سختی عقب
نشينی می کردند» .توين بی از اين متعجب بود که چرا دشمن از جانب کوهستان هايی که
در جبههء جنوبی آن ها قرار دارند حمله نمی کنند .واقعيت اين بود که ترک ها همهء
نيروه ای خود را برای قطع راه آهن و خطوط عقب نشينی نيروهای جنوبی يونانی به کار
گرفته بودند و برايشان قوای ديگری باقی نمانده بود .اما ،بهر حال ،در هدف خود موفق
نشدند.
تقصير اين شکست را کمال به تاکتيک ها و قضاوت های غلط رفعت نسبت داد و،
در پی مشورتی با ف وزی ،او را به آنگورا احضار کرده و به وزارت دفاع منصوب ساخت و هر دو
لشکر جبهه های غرب را تحت فرماندهی عصمت قرار داد .رفعت به فرماندهی کمال چندان
اعتقادی نداشت و در جبهه جنگ دست به عملياتی می زد که گاه تا سر حد مسئوليت
ناپذيری پيش می رفت ،اما در آنگورا زير نظارت دقيق کمال نمی توانست کار غير منتظره
ای انجام دهد .و عصمت نيز می توانست نيات کمال را در جبههء جنگ عملی سازد.
باری ،دومين جنگ «اپنونو» اينگونه به انجام رسيد .اينونو همان محلی است که
بعدها عصمت نام آن را به نام خويش افزود .کمال ،به نام مجلس اعالی ملی ،تلگرافی به
اين مضمون برای او فرستاد «حرص و آز دشمن در تخته سنگ های عزم و همت ما در هم
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شکسته است» .او همراه با تبريک «اين جنگ مقدس و پيروزی بزرگ» اعالم می داشت که
در سراسر تاريخ جهان تنها معدودی از فرماندهان نظامی با چنين ماموريت مشکلی روبرو
بوده اند.
کمال می دانست که جنگ هنوز به پايان نرسيده است اما به نقطه ی برگشتی
رسيده که می تواند کفهء ترازو را به نفع مليون سنگين کند .قوای مليون ،که همچنان از نظر
نفرات و تجهيزات نسبت به يونانی ها کمبود داشتند ،توانسته بودند از نظر کار رهبری و
استراتژی ج نگی تفوق خود بر يونانی ها را به اثبات برسانند ـ امری که پذيرش آن برای
يونانی ها مشکل بود .پروفسور توين بی به خاطر می آورد که« :يونانی ها غافلگير شده و،
عليرغم اطالعاتی که در مورد تبديل قوای نامنظم ترک به قوای نظامی منظم در دست
داشتند ،به خاطر اين که ترک ها را مردمی فرودست می دانستند می گفتند" :اين هدف
گيری های دقيق توپخانهء ترک ها بايد کار روس ها يا آلمان ها باشد .ايتاليايی ها هم آثاری
از خود در سنگرها به جای گذاشته بودند و ادارهء سواره نظام هم با افسران فرانسوی بوده
است" .اما از نظر من همهء اين حرف ها چيزی جز خياالت و هذيان نبود».
روحيهء نظامی کهن ترکان به آن ها بازگشته بود .آنها توانسته بودند يک ارتش
نوين را به وجود آورند که به وسيلهء افسرانی تحصيل کرده در رشتهء جنگ های مدرن
هدايت می شد .از اين جا به بعد کمال می توانست پيشاروی خود را ـ هر چند هنوز دور و
نامشخص ـ ببيند و به پيروزی محتمل آينده بينديشد.
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فصل سی و چهارم ـ سقوط اسکی شهير
در پی شکست کنفرانس لندن ،کشورهای متحده بی طرفی خود در جنگ ترک ها و
يونانی ها را اعالم داشتند .اما نه اين تصميم و نه شکست يونانی ها در «اينونو» تاثيری بر
کنتستانتين پادشاه يونان نداشت و او همچنان ترجيح می داد فکر کند که اگرچه دولت
انگليس بی طرفی اعالم کرده اما شخص لويد جورج از او حمايت خواهد کرد ،و روزی هم
فراخواهد رسيد که او نيز ،همچون امپراتور هم نام خويش ،در قسطنطنيه (يا «کنستانتينوپل»
يا «بيزانتيون» سابق) فرمانروايی کند.
او در ماه ژوئن  ۴۹۲۴خود به عنوان فرمانده کل نيروهای يونانی برای هدايت جنگ
عازم اسميرنا شد و ،به اين ترتيب ،نخستين پادشاه مسيحی شد که پس از دوران جنگ های
صليبی پا به خاک آناتولی می نهاد .به عنوان يک حرکت نمادين ،او در يک حومهء ساحلی در
کنار خليج ـ يعنی همانجا که تصور می رفت ريچارد شيردل پا به خشکی نهاده باشد ـ اقامت
گزيد و در مصاحبه ای با روزنامه تايمز دربارهء حمله در پيش رو سخن گفته و نسبت به اين
که نيروهای يونانی عاقبت بر کماليست ها پيروز خواهند شد اظهار اطمينان کرد.
چرچيل در اين مورد نوشته است« :بدترين وضعيت ممکن رخ داده بود .حق اين بود
که حداقل يک دولت يکپارچه در انگلستان از يونانی ها حمايت اخالقی ،سياسی ،و اقتصادی
کند و يا الاقل راهی پيدا شود که يونانی ها بتوانند با گرفتن دوش آب سرد مکرر اعصاب
خود را آرام کنند!»
در اين مرحله بود که لرد کرزن کوشش ديگری برای رسيدن به نوعی سازش را آغاز کرد و،
با اخذ اجازه از فرانسوی ها ،بار ديگر پيشنهاد قبلی خود مبنی بر خودمختار کردن اسميرنا را
مطرح نمود ،کاری که بايد با عقب نشينی نيروهای يونانی همزمان می شد .اگر يونانی ها با
اين امر موافقت می کردند آنگاه نيروهای متحده می توانستند برای متوقف ساختن جنگ با
ترک ها وارد مذاکره شوند .اما يونانی ها ،بر اين اساس که اکنون تنها عمليات نظامی
وضعيت را تعيين خواهد کرد ،از پذيرش اين پيشنهاد سر باز زدند.
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به اين ترتيب ،به قول چرچيل« ،ارتش يونان به زودی پيشروی خود را در سرزمينی
سخت و دشمن خو آغاز کرده و وارد جنگی شد که يونانی ها از عهد باستان به بعد درگير آن
نشده بودند» .يونانی ها از لحاظ اسلحه ،هواپيما و مهمات اندکی دست باال را داشتند و
هدفشان بار ديگر تصرف خط آهن بود .اما اين بار حملهء اصلی به جای شمال در جنوب
اتفاق می افتاد و «افيون قره حصار» و «کوتاه يار» را به جای «اسکی شهير» هدف خود
داشت .نقشه اين بود که تصرف اسکی شهير ـ که کليد گشودن آناتولی غربی محسوب می
شد ـ نه به صورت حملهء مستقيم بلکه به شکل حمله ای از جانب جنوب انجام گيرد.
اين نقشه با موفقيت روبرو شد و يونانی ها ستونی از سربازان خود را از «بروسا» به
سوی شرق روان کردند تا نيروهای شمالی ترک را درگير سازند و ،همزمان با آن ،ستون
ديگری به سوی جنوب شرقی حرکت کرد و با گذشتن از کوهستان ها به «کوتاه يار» حمله
ور شد .سپس يونانی ها از «اوشاک» ،که دارای خط آهن مستقيمی به اسميرنا بود ،ستون
سوم و قوی تری را برای حمله به «افيون قره حصار» فرستادند و ،پس از آنکه شهر به
تصرف شان درآمد ،رهسپار شمال شده ،از طريق راه آهن به پشتيبانی ستون دوم رفته ،و
«کوتاه يار» را تصرف کردند .به اين ترتيب اسکی شهير در محاصره قرار گرفت و ارتباطات
آن با آنگورا به مخاطره افتاد.
عصمت که سرفرماندهی خود را در دهکده ای در حومه اسکی شهير برپا کرده بود و
اکنون مسئول تخليه شهر بود ،سخت مضطرب و غمگين و بی اراده می نمود .حليده اديب،
که همراه با گروهی از زخمی ها عقب نشينی می کرد ،او را ديد که روی نيمکتی در اتاقی با
سقف کوتاه و بدون اثاث نشسته است و مثل ديگر جنگ ها يونيفورم خاکی رنگ سربازان را
به تن دارد .حليده نوشته است« :در پشت رفتار مؤدبانهء او می شد صورت فروريخته و چشم
های تب زده اش را ديد که چين هايی عميق در اطراف آنها و دهانش پيدا شده بود» .اکنون،
برای نخستين بار در طول زندگی سربازی اش ،لحظه ای فرارسيده بود که می توانست به
فاجعه منتهی شود .او را ،در واقع ،برای ترتيب دادن عقب نشينی گسترده ای خوانده بودند که
نتايج آن برای کشور غيرقابل پيش بينی بود و خواه ناخواه به عنوان يک شکست بزرگ ملی
مورد انتقاد قرار می گرفت.
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حليده که می کوشيد تا با گفتن اين که کوشش های قهرمانانه ارتش او فراتر از هر
شکستی محسوب می شود دلداری اش دهد ،نوشته است« :عصمت اما نظر موافقی نداشت و
به تلخی به من گفت که تنها چيزی که به حساب می آيد پيروزی است و دنيا به فداکاری
های بزرگ و کوچکی که به پيروزی ختم نشوند اعتنايی نمی کند».
اما اندکی بعد دو نفری در شب گرم تابستانی و در فضای باز برای صرف شامی که عبارت
بود از سيب زمينی کبابی نشستند و آنجا بود که عصمت با لحنی که نشانی از آسودگی در آن
بود به حليده گفت« :خود پاشا قرار است به اين جا بيايد» .و معلوم بود که از اين که کمال
بايد تصميم نهايی را بگيرد احساس آسودگی می کند.
پس از اين مالقات حليده داستان سفر خود را چنين شرح داده است:
«در ايستگاه قطار اسکی شهير چراغ ها همچون چشمانی موذی سو سو می زدند .زن ها
روی واگن های روباز کنار مايملک خود نشسته و از کودکانشان مراقبت می کردند .دسته ای
ديگر از زنان در ايستگاه قطار با وسايل خانه و کودکانی که در آغوش داشتند سرگردان
بودند ...آن ها با ترس به آسمان نگاه می کردند ،چرا که نور داخل ايستگاه روشن بود و آن
ها می ترسيدند هواپيما های دشمن آنجا را نشانه کنند .مصطفی کمال پاشا روی سکوی
ايستگاه ايستاده و با افسران عاليرتبه گفتگو می کرد .رنگ صورتش خاکستری تر از رنگ
کالهش بود و همچون نقابی می نمود که صورتش را از ديگران پنهان می داشت .آن ها ،در
حالی که زنان با وسايل آشپزخانه و کودکان خود در اطراف شان پراکنده بودند ،کمی بی
خيال به نظر می رسيدند و با تلخی زيادی به جمعيت می نگريستند .اما در رفتارشان صبوری
تمام نشدنی خاص اهالی آناتولی ديده می شد».
کمال در پشت نقاب خاکستری رنگ خود مصمم می نمود و هيچ يک از آنچه که
اتفاق می افتاد برايش نامنتظر نبود .مگر خودش نبود که سه ماه پيش استراتژی جنگی
يونانی ها را ـ مبتنی بر حملهء مستقيم از غرب اسکی شهير ـ مورد انتقاد قرار نداده و نگفته
بود که آن ها بايد از جنوب حمله می کردند؟ اکنون ،انگار که پاسخ انتخاب خود را گرفته
ب اشد ،می ديد که يونانی ها درست چنين کرده اند .آن ها از جانب غرب خود را به اسکی
شهير رسانده و سقوط آن را اجتناب ناپذير کرده بودند .کمال ،برخالف عصمت و همانگونه
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که گذشتهأ نظامی اش نشان داده بود ،در اتخاذ تصميم های سخت و گاه بی رحمانه ترديدی
بخود راه نمی داد .او ،به محض رسيدن به محل فرماندهی عصمت ،نقشه ها و تلگراف ها را
مطالعه کرده ،وضعيت را جمع بندی نموده و با مسئوليت شخص خود به عنوان رييس دولت
بی هيچ ترديدی فرمان عقب نشينی عمومی را صادر کرد .قرار بود که بخشی از ارتش ،برای
پنهان داشتن عقب نشينی و خريدن وقت و تخليهء شهر از اسلحه ،دشمن را سرگرم کند اما
مواضع دفاعی شهر که با کار سخت و به صورتی بسيار محکم ساخته شده بود بايد کالً
ويران می شدند .کمال پس از اتخاذ اين تصميم مشکل و شجاعانه با قطار عازم آنگورا شد.
او از سرفرماندهی خود در آنگورا جريان عقب نشينی را زير نظر داشت .حليده اديب
او را «درهم ريخته و عبوس» می ديد .عصمت و بخش باقيماندهء ارتش مليون هنوز در
اسکی شهير درگير جنگ بودند .کمال از حليده اديب دعوت کرد تا برای شنيدن گزارش های
جنگ نزد او بماند .آنگاه ،همچنان که مشغول نوشيدن قهوه بودند ،حليده کمال را می پائيد
که دائما برای دريافت خبرهای جديد کارمندان خود را زير فشار می گذارد« :وقتی که
مستخدم او به داخل می آمد تا محل استقرار واحدهای نظامی مختلف را گزارش کند او بی
قرار می شد و زبانش بيش از هميشه به زبان کوچه ها می رسيد .مردانی که در آن رزم
نامساعد درگير بودند اگر کلماتی را که او بر زبان می راند می شنيدند مسلماً جا می خوردند.
بار ديگر صبح فرا رسيد و چراغ رنگ خويش را از دست داد .کمال با لحنی که به غرش شبيه
بود گفت "عصمت جنگ اسکی شهير را باخته است؛ پس بهتر است يک قهوه ديگر
بخوريم" .و سپس به روی ميز کارش خم شد و همچنان که به سيگارش پک می زد
صورتش خاکستری رنگ تر و آشفته تر شد .در اين لحظه دکتر عدنان با لبخندی بر لب وارد
اتاق شد .معلوم شد با فوزی گفتگو می کرده است و فوزی به او گفته که "آنچه اتفاق می
افتد بهترين حادثهء کيهانی است و من يقين دارم که اين ماجرا به شکست قطعی يونانی ها
ختم خواهد شد" .پاشا خنديد و فوزی پاشا را به نامی خواند که معموال از سر محبت به کسی
نمی گويند؛ اما کامالً معلوم بود که از خوش بينی فوزی بسيار خوشحال شده است .او هميشه
در لحظات حساس آدمی خرافاتی بود».
حليده و ياران نزديک کمال پشت ماسکی را که او بر چهره داشت می ديدند؛ اما او
برای حفظ روحيهء ديگران ماسک را به چهره زده و رفتار ديگری از خود نشان می داد .او به
دوست روزنامه نگارش ،فليح رفگی ،با لحنی که گوئی با کل جهان سخن می گويد ،اعالم
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می کرد« :هر چه پيش بيايد ما در اين کشور خواهيم بود .ما از تک تک تپه های سرزمين
مقدس پدری مان دفاع خواهيم کرد و جان خود را در جبهه ها در زير پرچم خودمان از دست
خواهيم داد» .اين دو مرد در شب مهتابی ماه اگوست کنار هم نشسته و از بلندی به فالت
لختی که تا انتهای مغرب گسترده بود خيره شده بودند .اکنون دشمن خود را به لبهء بيرونی
اين فالت رسانده بود و از نظر بسياری از کسانی که در سر فرماندهی به کار مشغول بودند
آينده سخت ناخوشآيند می نمود .اما کمال آنچنان به خونسردی سخن می گفت که گويی
مشغول نظارهء يک مانور معمولی هستند.
در برابر آن ها نقشه ای به روی ميز گشوده بود و کمال ،با انگشتان ظريف و بلندی
که ـ به قول فليح ريفگی ـ «تنها برای خلق ظريف ترين آثار هنری ساخته شده بود»،
خطوط استقرار ارتش ها را نشان داد و ،در حين کشيدن خطی با نوک انگشتش به روی
نقشه ،گفت« :ما اين جاييم .نيروهای ما در يک نيم دايره از شمال و جنوب اسکی شهير
عقب نشينی می کنند .شب روشن است و برای پياده روی مناسب .اما ،پس از روزی پر از
خستگی و گرما ،اين هوای خوش خواب آور هم هست .من خودم سربازانی را ديده ام که
پياده يا نشسته بر پشت است در خواب حرکت می کنند .دوستی دارم که افسر سواره است و
به من می گويد که به راحتی نشسته بر پشت اسب می خوابد؛ حال آن که در رختخواب به
سختی به خواب می رود».
مهتاب از پنجره های بی پرده به داخل اتاق می ريخت و ،در آميخته با نور ظريف
يک تک چراغ ،صورت کمال را بيرنگ تر از مرگ کرده بود .اما به چشم فليح رفيگی حالت
سرخوش و مطايبه آميز کمال حکايت از سرزندگی و نيرومندی او می کرد.
کمال به سخن گفتن ادامه داد « :می گويند مشروب محک آدم است .اما من می
گويم که محک واقعی ميدان جنگ است .همين لحظه وقتی چشمم را می بندم می توانم
ببينم که همهء يارانم چه می کنند .مثالً من می دانم که فالن فرمانده االن به کدام دهکده
رسيده است» .و با انگشت دهکده ای را روی نقشه نشان داد و گفت« :می دانم که اين
فرمانده بهترين خانهء اين ده را انتخاب کرده و به زودی به خوابی عميق خواهد رفت .می
خواهی اين مطلب را به تو ثابت کنم؟»
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زنگی را که روی ميز داشت به صدا در آورد ،افسر کشيک وارد شد و کمال دستور
داد« :پسرم؛ بالفاصله با فرمانده فالن ديويزيون تماس بگير» .و فليح رفيگی شنيد که صدای
ماشين تلگراف از اتاق پايين پله ها برخاست .کمال ادامه داد« :تا فردا ما بايد بين خود و
دشمن حداقل صد مايل فاصله ايجاد کرده باشيم .بهترين محل برای توقف اين جا است؛ در
شمال رودخانهء ساکاريا .تنها وقتی که به آنجا برسيم جنگی بزرگ درخواهد گرفت؛ چرا که
ارتش يونان ما را تعقيب کرده است .آن ها در بدنبال ما وارد فالت شده و به سوی اين جا
حرکت می کنند .و معنی اين کار آن است که »...
ورود افسر کشيک سخن او را قطع کرد .افسر سالم نظامی داده و گفت « :قربان؛
فرمانده به دهکدهء فالن رسيده و اکنون خواب است .می فرماييد بيدارش کنيم؟»
کمال خنده ای فرو خورده کرد و به فليح رفيگی گفت« :نگفتم؟ حاال بگذار سراغ
يکی ديگر برويم» .و دستور داد «فرمانده فالن ديويزيون را برای من پيدا کنيد» .سپس رو
به فليح کرد و همراه با چشمکی گفت« :اين يکی را نمی توانند پيدا کنند؛ چرا که اين مرد با
سرعت هر چه تمامتر مشغول رساندن نيروهای خود به محلی است که برايش تعيين کرده
ايم» .و در همين حال تلگرافچی وارد اتاق شد تا خبر دهد که نتوانسته است فرمانده مزبور را
پيدا کند.
کمال لحن خود را تغيير داد و گفت« :آن چه مهم است آن است که بدانيم دشمن
می خواهد چه کند و چه نقشه ای در سر دارد .آيا هم اکنون مشغول تعقيب کردن ما است و
پا به پای ما که عقب نشينی می کنيم پيش روی می کند؟» لحن گفتار کمال اکنون سخت
مطمئن شده بود .معلوم بود در اعماق ذهنش ،چنان که فوزی گفته بود ،داليلی برای خوش
بينی يافته است .او می دانست که دشمن از لحاظ اسلحه بر آن ها برتری دارد و ارتش او
هنوز يک نيروی کامل محسوب نمی شود و فقدان وسايل ترابری تحرک آن را مشکل
ساخته است .اسلحه هنوز به صورتی بطئی از روسيه می رسيد و هنوز وقت به خطر انداختن
ذخيره هائی که در پشت آنگورا در «سيلی سيا» و اطراف «آماسيا» نگاهداری می شدند و از
لحاظ عددی بر روی کاغذ به او دست باالتری از يونانی ها می دادند فرا نرسيده بود .داوری
کم ال آن بود که ،در مواجهه با يک حملهء وسيع و با در نظر گرفتن همهء اين عناصر ،هنوز
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وقت ايستادن و مواجهه با دشمن فرا نرسيده است .طرح عملياتی او همانی بود که پس از
ديدار از سرفرماندهی عصمت اعالم داشته بود:
«پس از آن که ارتش در شمال و جنوب اسکی شهير متمرکز شد الزم است که بين
اين ارتش و نيروهای دشمن فاصلهء بزرگی ايجاد کنيم ،به طوری که قادر باشيم عمليات
بازسازی و تجديد قوای خود را انجام دهيم .برای اين منظور ما بايد بتوانيم حتی تا شمال
ساکاريا عقب نشينی کنيم .اگر هنگام انجام اين کار دشمن بدون توقف ما را دنبال کند در
واقع هر چه بيشتر از پايگاه عملياتی خود دور شده و مجبور خواهد بود که مواضع جديدی
بگيرد و ،در هر حال ،در خواهد يافت که در سر راهش مشکالت متعددی وجود دارد که بايد
به رفع آن ها بپردازد .با توجه به اين مطلب ارتش ما قادر خواهد بود که با دشمن در شرايط
مناسب تری روبرو شود .جنبهء منفی اين تاکتيک عبارت خواهد بود از لطمه ی اخالقی به
مردم چرا که می بينند ما بخش های عظيم و مهمی از اسکی شهير را به دست دشمن می
دهيم .اما در زمانی کوتاه و پس از آن که نتايج مثبت عمليات ما آشکار شود اين نکات منفی
نيز خود به خود از بين خواهند رفت».
چرچيل وضعيت را اين گونه جمع بندی کرده است« :يونانی ها يک پيروزی
استراتژيک و تاکتيکی به دست آورده بودند و برای پيشروی بيشتر راه آهن را در اختيار خود
داشتند .اما ،در همان حال ،موفق به منهدم کردن ارتش ترک و حتی بخشی از آن نيز نشده
بودند» .و اين ارتش اما به زودی از برابر چشمان يونانی ها محو شد .چرا که از ميان بيابان
های پهناور و خسته کنندهء فالت به سوی آنگورا در قلب آناتولی حرکت می کرد و به زودی،
بی آن که تلفاتی بيش از تلفات يونانی ها داده باشد ،به يکی از پيچ و خم های رودخانه ی
ساکاريا در پنچاه مايلی آنگورا رسيد؛ همانجا که کمال قصد داشت ارتش را متوقف کند.
همهء اين عمليات بايد به طرز قانع کننده ای برای مردمان توضيح داده می شد.
اکنون ،همانگونه که کمال پيش بينی کرده بود ،لطمهء اخالقی حاصل از عقب نشينی نتايج
خود را نشان می داد .مجلس اعالی ملی در برابر اين فاجعه به شدت جا خورده بود و
نمايندگان نخست خواستار ريختن خون عصمت شده و سپس درستی منصوب کردن خود
کمال به عنوان فرمانده کل قوا را مورد ترديد قرار داده بودند .برخی ها از اين طريق قصد
داشتند که خود کمال را بی اعتبار کنند و مسئوليت آنچه که از ديد آن ها شکست جبران
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ناپذير ارتش و فروپاشی جنبش ملی محسوب می شد بر شانه های او بگذارند .برخی ديگر،
که وفادارتر و کمتر نااميد بودند ،اعتقاد داشتند که او وضعيت را به صورت مثبتی تغيير خواهد
داد .برخی نيز با انتصاب او به فرماندهی کل قوا به اين دليل مخالفت می کردند که معتقد
بودند تخريب شخصيت او موجب وارد شدن لطمه ای غير قابل جبران بر کل جنبش خواهد
بود و بهتر آن است که او را به عنوان ذخيره برای لحظه ای که هنوز نرسيده نگاه دارند.
اما در جريان اين بحران ،و به صورتی بی سابقه ،کمال برای نخستين بار از حمايت
اکثريت نمايندگان مجلس برخوردار شده بود؛ نمايندگانی که مرکب بودند از دوستانش ،با
داليل درستی که داشتند ،و دشمنانش ـ که داليل شان يکسره غلط بود .بدينسان ،راه برای
دستيابی او به مقام فرماندهی کل قوا باز شد .اما او آدمی بود که اين گونه وضعيات را تنها بر
بنياد شرايط خود می پذيرفت .در همان زمان که توفان خشم درون و بيرون مجلس را فرا
گرفته بود ،کمال در سکوتی ابهام انگيز فرو رفته و هيچ گونه تمايلی به رسيدن به مقام
فرماندهی کل قوا از خود نشان نمی داد و ،در نتيجه ،ترس عمومی از اين که فاجعه ای
گريزناپذير در راه است را تبديل به خواستی مثبت می کرد .سپس ،هنگامی که يقين کرد
احساسات به نقطه ای رسيده است که او منتظر آن بوده است ،خواستار تشکيل جلسهء
محرمانهء مجلس شد ،پشت ميز خطابهء آن ايستاد و به نمايندگان گفت که او در صورتی
پست فرماندهی کل قوا را می پذيرد که همهء اختيارات مجلس نيز به او داده شود؛ چرا که
تنها از اين طريق است که او می تواند ارتش را با سرعتی مطلوب برای مقابلهء بعدی با
دشمن آماده سازد .در عين حال ،از آنجا که او به اصل حاکميت ملی اعتقاد دارد ،خواستار آن
است که اين اختيارات صرفاً برای يک مدت سه ماهه به او اعطا شود.
اين جا بود که مخالفان او دست خود را رو کردند .برخی با اعطای اختياراتی چنين
وسيعی به او مخالفت نمودند .ديگرانی با ايجاد مقام فرماندهی کل قوا مخالفت کرده و معتقد
بودند که اين سمت از آن خود مجلس است .کمال توضيح داد که جنبش ملی از درون
شرايطی غير عادی می گذرد و اين شرايط کنش ها و تصميم گيری هايی غير عادی را نيز
ايجاب می کند .او بايد قادر باشد که با انرژی تمام و سرعت عمل کند و از تأخيرهايی که
مراجعه به کابينه و يا مجلس پيش می آورند آزاد باشد .بايد بتواند با آزادی دستور صادر کند و
انجام چن ين کارهايی بدون داشتن اختيارات کامل ممکن نيست .عاقبت او توانست بر مخالفت
نمايندگان فائق آيد و در پی آن اليحه ای را به مجلس داد که وظايف فرماندهی کل قوا را
390

اينگونه به او اعطا می کرد« :به منظور بهبود وضع مادی و معنوی نيروهای ارتشی تا حد
ممکن ،و نيز به منظور ايجاد رهبری و مديريت اين نيروها ،و تحکيم توانائی های آن ،به
فرمانده کل قوا اختيار داده می شود تا به نام مجلس اعالی ملی با اقتدار تمام کار خود را
آغاز کند» .و پس از تصويب اين اليجه کمال گفت« :اميدوارم بتوانم در زمانی کوتاه ثابت
کنم که شايستهء اعتمادی که به من کرده ايد هستم» .
بدينسان ،در طول سه ماه بعد ،کمال يک ديکتاتور نظامی بود .او با استفاده از
اختياراتی که داشت بالفاصله دست به اقداماتی در سراسر کشور زده ،به سرباز گيری و تهيه
وسايل برای نيروهای ارتشی پرداخت .و دستور داد که ،در مقابل وعدهء جبران ،چهل در صد
از همه ذخائر لباس ،چرم ،غذا ،روغن ،و اقالمی نظير آن به ارتش داده شود .به عامه مردم
دستور داده شد که همهء اسلحه هايی را که به درد ارتش می خورد تسليم کنند .ده در صد از
گاری های گاو و اسب کش آن ها ضبط شد و بيست در صد از ديگر حيواناتی که به کار
حمل و نقل می خوردند به ارتش واگذار شدند .آماری از کليهء کارگاه ها و آهنگری ها تهيه
شد .او به منظور اين که وخامت خطری را که وطن شان را تهديد می کرد به همگان نشان
دهد ،خواستار آن شد که هر خانواری حتی شده يک بسته وسايل خواب يا يک جفت جوراب
يا يک جفت کفش را تحويل ارتش دهد.
کمال که پيش بينی می کرد جنگی سراسری در راه است بعدها گفته است که:
«اينجا فقط دو ارتش نبودند که عليه هم می جنگيدند بلکه دو ملت هستی خود را در خطر
ديده و همهء امکانات خود را برای پيروزی در ميان نهاده بودند؛ از منابع مادی گرفته تا منابع
مع نوی .به همين دليل من مجبور بودم ملت ترک را با همهء احساسات ،ادراکات و توانايی
شان درگير اين جنگ کنم .همانگونه که دشمن چنين نيز کرده بود .هر فرد دهاتی ،شهری،
در کارخانه يا در مزرعه بايد خود را در جبهه جنگ حس می کرد» .و پيامبرانه افزوده است:
«در جنگ های آيند ه عنصر تعيين کننده پيروزی بر بنياد همين واقعيت عمل خواهد کرد».
چرچيل ،که خود چندين سال بعد به چنين نتيجه ای رسيد ،توضيح می دهد که
کمال «آنگاه از همسران و دختران سربازان خواست تا خودشان به جای شترها و اسب هايی
که به کار جنگ گماشته شده بودند کار کنند».
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بسيج زنان يکی از اقدامات کليدی طرح کمال برای برانگيختن احساسات ملی بود که موجب
می شد تا نظامی و غير نظامی همگی به يکسان دست به کوشش زنند .تسليحات و مايحتاج
از مراکز پراکنده ای همچون ارض روم ،ديار بکر ،سيواس و ترابوزان بر گاری های گاوکش
دهقانان سوار شد ه و بر روی آن ها علوفهء الزم برای گاو ها قرار داده می شد .زنان با کت و
شلواری که با طناب براندامشان پيچيده می شد هدايت گاری ها را در کوهستان ها و بيابان
ها بر عهده داشتند و با سرعتی در حدود سه مايل در ساعت صدها مايل را طی کرده و ـ در
حالی که چرخ های چوبی گاری ها درست همچون دوران امپراتوری سومری ها بر جاده
های ناهموار ناله می کردند ـ خود را به جبهه می رساندند .بسياری از اين زنان کودکان خود
را بر پشت خود حمل می کردند و در همان حال قوطی های فشنگ و مواد منفجره را جا به
جا کرده و آن ها را روی شانه های خود می گذاشتند و گاه شالی را که برای حفظ بچه ها به
همراه داشتند برای آن که گرد و خاک و باران فيوزهای حساس اسلحه ها را خراب نکند به
دور آن ها می پيچيدند .هنگامی که يک گاری می شکست آن ها بار آن را خود بر دوش
گرفته و مسافاتی طوالنی را طی می کردند .در غياب حيوانات و وسايل کشاورزی ،وظيفهء
شخم زدن ،کاشتن ،و گردآوری محصول ،بر عهدهء کسانی گذاشته بود که در محل باقی می
ماندند و وظيفه داشتند تا غذای رزمندگان را فراهم کنند.
رفعت اکنون يک وزير جنگ پر از انرژی و ابتکار شده بود .او با ايجاد يک سيستم
دست به دست دادن ،سرعت کار گاری ها را افزوده بود و از اجرای رسم دهقانان که گاری
هاشان را در هر دهکده عوض می کردند جلوگيری می کرد و آنها تنها اجازه داشتند که در
ايستگاه هايی تعيين شده به تعويض گاوها بپردازند و ،در نتيجه ،گاری ها بدون هيچگونه
توقفی رهسپار ميدان جنگ بودند .او برای تأمين شلوار و يا لباس سربازان دستور داده بود تا
قالی ها و قاليچه ها را تکه تکه کنند ،و قوطی های خالی بنزين را به کيف حمل دارو تبديل
کرده بود .در غياب آرد ،به دهقانان دستور داده بود تا گندم و ديگر محصوالت خام را پخته و
با وسايل مختلف آن ها را بکوبند .و اين کار تا زمانی که آسيابی به کار افتد ادامه داشت .و در
فالتی که درختی نداشت ،خانه های چوبی را ويران کرده و الوارهای چوب را برای سوخت
قطارها به کار می بردند.
تيغه های شخم زنی به شمشير تبديل شده بود و کارگاه های راه آهن آنگورا به
ساختن خنجر و سرنيزه مشغول بودند .کارگاه های تعميراتی به صورتی فی البداهه در همه
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جا بوجود آمده بودند تا هيچ اسلحه ای تعمير ناشده باقی نماند .رفعت می کوشيد تا از
دورترين نقاط کشور سربازگيری کند .در خواست پيوستن به ارتش از فراز مناره ها بانگ زده
می شد .کسانی که داوطلب می شدند گاه مجبور بودند صدها مايل را طی کنند؛ آن هم اغلب
در بيابان هايی که راهزنان بر آن حکومت داشتند .و وقتی هم که به مقصد می رسيدند
ممکن بود اسلحه ای برايشان وجود نداشته باشد .به آن ها دستور داده شده بود که در طول
راه هر جا به جسد يا پيکر زخمی سربازی خودی يا از آن دشمن بر می خورند اسلحه او را
بگيرند .در عين حال ،کسانی که محل خدمت خود را ترک می کردند دستگير شده و به
شدت تنبيه می شدند .سربازگيری حتی به مناطقی همچون سيليسا ،اياالت شرقی و سواحل
دريای سيا و ديگر مناطق دور آناتولی کشيده شده بود.
ترک ها ،بمنظور تکميل آمادگی خود برای جنگی که در پيش بود ،فقط سه هفته
وقت داشتند ـ هفته هايی که در آنگورا با اضطراب تمام همراه بود .روحيهء غير نظامی ها به
شدت نزول کرده بود .بسياری از بيک ها و تجار ثروتمند ،همراه با خانواده و مايملک خود،
شهر را به سوی منطقهء امن قيصری ترک کرده بودند .و بسياری ديگر ـ حتی آن ها که
دارای موقعيت های اداری مسئوالنه بودند ـ خود را برای چنين کاری آماده می کردند .اين
کار همچون يک بيماری واگير به زودی به دهقانان نيز سرايت کرد .شهر پر از ولگردان و
فراريان جبهه شده بود .گفته می شد يونانی ها در همان نزديکی ها هستند و ديگر امنيتی
وجود ندارد .زنان لباس پوشيده و چادر به سر کرده در انتظار آغاز سفر بودند و همه کس از
خود می پرسيد آيا زمان ترک خانه و کاشانه فرا رسيده است.
کمال خود همراه با فوزی ،که اکنون رييس ستاد او محسوب می شد ،در دوازده ماه
اوت آنگورا را به قصد جبهه ترک کرد و سرفرماندهی خود را در نقطه ای به نام «پوالتلی»
در پنجاه مايلی جنوب آنگورا و در کنار راه آهن برپا کرد .سپس بر فراز تپه ای به نام قره داغ
رفته و مشغول مطالعهء خطوط احتمالی پيشروی دشمن شد.
در پايان کار ،هنگامی که از تپه فرود می آمد ،سيگاری روشن کرد و اسب او که از ديدن
آتش کبريت ترسيده بود او را محکم بر زمين زد .يکی از دنده هايش شکسته و در ريه او فرو
رفت به طور که برای لحظاتی نفس کشيدن و سخن گفتن برايش ناممکن بود .دکتری که
به سروقتش آمده بود هشدار داد که« :اگر به کار ادامه دهيد خواهيد مرد».
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کمال پاسخ داد« :جنگ که تمام شود حال من هم کامال خوب خواهد شد».
او برای معالجه به آنگورا بازگشت اما بيست و چهار ساعت بعد ديگرباره در جبهه
حاضر بود .زخم اذيتش می کرد ،به سختی قگام برمی داشت ،و اغلب برای استراحت مجبور
به تکيه دادن به ميزها بود .شايعه ای که در اين مورد به راه افتاد بسيار اغراق آميز بود و از
نحوستی خبر می داد که موجب شده بود قبل از شروع جنگ فرمانده کل قوا توانايی خود را
از دست بدهد .اما حتی اين شايعه هم برای تبليغات مثبت مناسب به نظر می رسيد؛ و بزودی
در بين سربازان اين خبر پيچيد که کمال گفته است« :اين يک عالمت خدايی است و به من
می گويد که در همين نقطه که استخوان من شکسته است مقاومت دشمن هم در هم خواهد
شکست».
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فصل سی و پنجم ـ نبرد ساکاريا
يونانی ها پيشروی خود را در  ۴۸اوت  ۴۹۲۴از سر گرفتند .فرياد جنگی لشگريان
کنستانتين «پيش به سوی آنگورا!» بود .از افسران رابط بريتانيايی دعوت شده بود که خود را
برای صرف شام در«شهر کمال» آماده کنند .آتنی ها عمليات خود را به فتوحات اسکندر
کبير تشبيه می کردند و قرار چنين بود که همچون اسکندر آن چه را که به «گره گورديون»
موسوم بود بدست آورده و بدينسان امپراتوری آسيا را ديگرباره بنيان بگذارند .گورديون اگرچه
در خط مستقيم پيشرفت آن ها قرار داشت ،اما آنچنان که پروفسور تواين بی مشاهده کرده
است آن ها فراموش کرده بودند که اسکندر ،برخالف نظر پيشگويان ،به جای متحد کردن از
طري ق گره زدن ،گره را پاره کرده بود و در نتيجه برای هميشه امکان ضميمه کردن آناتولی
غربی به امپراتوری خود را از دست داده بود و اکنون کنستانتين هم قصد می رفت تا همان
گره را پاره کند.
در واقع قصد کنستانتين آن نبود که خود آنگورا را برای هميشه تصرف کند .هدف
اصلی عمليات او کامالً سياسی بود و به اين منظور انجام می شد که دولت مليون را از شهر
آنگورا به سوی قيصری و سيواس براند و ،در نتيجه ،اقتدار آن را متزلزل سازد و موجبات
سقوط آن را به کمک شورش هايی که در قونيه و ديگر مناطق ناراضی پيش می آمد فراهم
کند .اين مبارزه ،در واقع ،حاصل جمع دو مشاوره متخالف بود .چرا که دو ستاد عمومی در
ارتش يونان وجود داشت ،يکی از آن پادشاه و ديگری از آن ژنرال پاپوالس .در ستاد اين
ژنرال افسرانی بودند که با توجه به نوع نگاه نظامی خويش ترجيج می دادند قوای يونان در
اسکی شهير متمرکز شده و ترک ها را برای دست زدن به يک ضد حمله خطرناک فريب
دهد.
اما ارادهء پادشاه بر فکر اين افسران چربيده بود و اکنون سربازان يونانی از ميان
استپ های خشک بی پايان حرکت کرده و ده روز تمام ،بی آن که با دشمنی برخورد کنند،
گاه توقف کرده و گاه به پيش می راندند و هر روز بيشتر و بيشتر از دره های سرسبز و
سواحلی که می شناختند دور می شدند .خشکی و حرارات خورشيد بی رحم تر از توفان های
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برفی بود که در جنگ قبلی تجربه کرده بودند .آن ها با خود ذخيرهء آب نياورده و در نتيجه
به شدت تشنه بودند .کاميون های نوی آن ها بر روی جاده های ناهموار آناتولی از کار می
افتادند و آن ها ناچار بودند برای حمل مايحتاج و تجهيزات خود از گاری هايی که به وسيله
گاو يا شتر کشيده می شدند استفاده کنند .اغلب غذای چندانی نداشتند و هنگامی که در
جنگی که در گرفت اسير می شدند از ترک ها فقط تقاضای نان می کردند .گرد و خاک
صحرا گلويشان را می گرفت و ماالريای مزمنی که در فالت پخش بود صفوف شان را که
همچنان به سوی رودخانه ساکاريا که باريکهء سبزی بود در اين منظره خشک و لخت پيش
می رفتند الغر می کرد.
ساکاريا يکی از سه رودخانهء بزرگی بود که راه خود را از ميان فالت آناتولی به
سوی دريای سياه بريده و پيش از رسيدن به آنگورا پيچ و خمی حلقه وار داشت و همانگونه
که از جانب مغرب می آمد در فاصلهء پنجاه مايلی حلقه ای ناگهانی به سوی شمال می زد و
سپس به همان صورت ناگهانی به بستر خود به سوی غرب باز می گشت .در آنسوی اين
محل و د ر ميان بيابان های پر از تپه و ماهوری که تخته سنگ ها از دلشان بيرون زده بود،
کمال و ارتش او در انتظار يونانی ها بودند .در دو سوی جبههء آن ها دو باريکه از آب ساکاريا
قرار داشت و دايره ای را در اطراف آن ها ايجاد کرده بود .شاخهء اصلی رودخانه از مرکز آن
می گذشت .ساکاريا که در آن فصل سال باريک و کم عمق بود از ميان چند دره ی کوچک
می گذشت و تنها در دو نقطه شمالی و جنوبی منطقه دو پل بر روی آن قرار داشت .مجموعاً
ترک ها ،با تقرب به راه آهن و منطقه ای پر آب در پشت سر ،از موقعيت دفاعی خوبی
برخوردار بودند .
همانطور که گفته شد ،سرفرماندهی کمال ابتدا در کنار راه آهن در پوالتلی قرار
داشت اما بعد او آن را به فراز تپهء آالگوز که بر همهء منطقه مشرف بود منتقل کرده و در
يک خانهء نيمه ساز گلی که عنکبوت ها از سقفش آويزان بودند مستقر ساخته بود .در تمام
اوقات روز محافظان سياهپوش آمده از دريای سياهش که تعدادشان آنقدر بود که می
توانستند به عنوان يک واحد مستقل بجنگند اطرافش را گرفته بودند .او خود لباس يک سرباز
عادی را به تن کرده بود و هيچ نشانه ای از موقعيت نظامی بر آن وجود نداشت .يکی از علت
های اين کار آن بود که پس از اخراج از ارتش عثمانی ديگر درجهء نظامی نداشت و مجلس
اعالی ملی هم درجهء خاصی را به او اعطا نکرده بود .او که زخم دنده شکسته اش را بسته
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بود ،با همان حال نشسته بر روی نيمکتی که از يکی از قطارها آورده بودند ،عمليات را اداره
می کرد .چه بسا اين شانسی بود که قادر نباشد سوار بر اسب از يک جا به جای ديگر در
سراسر جبهه حرکت کند و ،ناگزی ،ميخکوب شده بر فراز تپه ،جريان عمومی نبرد را از دور
مشاهده و مديريت می کرد.
در کنار او حليده اديب حضور داشت که اکنون او هم لباس سربازی به تن داشت و در کنارش
سرگرد عارف ايستاده بود ـ رفيق شادخواری های کمال که از همان روزهای آغاز سربازی
همراهش شده بود .در سرآغاز انقالب پس از آنکه به علت اعتياد به مشروب از پست ارتشی
خود اخراج شده بود به کمال پيوسته بود و کمال هم او را به عضويت کابينه خود درآورده بود.
حليده اديب نوشته است که «عارف بسيار شبيه کمال بود و همان پيکر ظريف را داشت .لبان
باريک و دهان بسته اش همان حالت طعنه زن را داشتند که شاخصهء صورت کمال بود.
چشمانش همان گونه آبی اما کمی بيرون زده تر از کمال بودند و پوستش به سفيدی کمال
نبود» .عارف در آنزمان نزديکترين معتمد کمال محسوب می شد.
حليده احساس می کرد که اکنون ،در ساکاريا ،تغيير تازه ای در کمال رخ داده است
که هرگز پيش و پس از آن در او وجود نداشته« :کمتر طعنه زن و نيش زن شده بود ،چندان
به پيروزی خود اعتماد نداشت ،و می ديد که بايد در صورت پيش آمدن فاجعهء شکست با
بقيه در آنجا بميرد .او حس محکومی را داشت که قرار است با رفقايش مرگ را بپذيرد».
کمال ،همانگونه که ،درد زده ،بر نقشهء روی ميز خم شده بود وضعيت نظامی منطقه را برای
حليده شرح می داد .حليده نوشته است« :ساکاريا مثل يک حلقهء جادويی روی کاغذ نشسته
بود» .در تخيل زنانه اش« :ارتش يونان همچون اژدهايی بلند و سياه بود که در خود چنبر
زده و آنگورا را با اشتياق بلعيدن می نگريست .ارتش ترک ها هم جانور بلند ديگری بود که
در خطوطی موازی در شرق ساکاريا سر دم نشسته بود تا پيشدستی کرده و نگذارد که
اژدهای سياه آنگورا را ببلعد» .از کمال پرسيد که «اگر اژدهای يونانی ـ که بسی بزرگتر و
تنومندتر از اژدهای ما است ـ بتواند زودتر از ما خود را به آنگورا برساند و ما را پشت سر
بگذارد چه اتفاقی خواهد افتاد؟» و کمال« ،با آن حالت خطرناک ببر مانندش» پاسخ داد:
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« من خواهم گفت سفرتان به خير ،و از پشت سر به آن ها حمله کرده و در اين صحرا همه
شان را از بين خواهم برد».
در واقع اين نقشهء نخست يونانی ها برای حمله بود و آنها قصد داشتند به جبههء
چپ دشمن حمله ور شده و در جنوب منطقه راه آنگورا را بگشايند .آنها ،برای انجام اين کار،
از يک راه انحرافی فرساينده در داخل صحرا حرکت کرده بودند و نداشتن نقشهء درست،
همراه با راه پيمايی طوالنی و کمبود آب ،به شدت خسته شان کرده بود .آنها در  51ماه اوت
به يکی از واحدهای ارتش ترک در جناج چپ جبهه و جنوب رودخانه حمله ور شده و ،پس از
برخوردی در فراز تپه ی «منگال داغ» ،ترک ها را مجبور به عقب نشينی کردند .اين شکست
اوليه موجب شد که کمال بصورتی خشن فرمانده واحد مزبور را که بدون کسب تکليف عقب
نشسته بود برکنار ساخته و اعالم بدارد که از اين پس هر گونه اقدامی از اين دست با تنبيه
شديدی همراه خواهد بود؛ چرا که وظيفهء ارتش جلوگيری از آن بود که حتی يک سرباز
يونانی پای خود را در مرکز سرزمين ترکان بگذارد .اما بعداً ،وقتی کمال دريافت که فرمانده
مزبور مطابق دستور مافوق خود عمل کرده است ،او را به پست خود برگرداند .اما دستور
شديدالحن او کار خود را کرده و همگان را برای جنگی که در پيش بود هوشيار کرده بود.
در اين جا بود که ژنرال پاپوالس به صورتی ناگهانی تاکتيک های خود را تغيير داد.
علت اين تغيير اشتباهی بود که بوسيلهء هواپيماهای شکاری يونانی صورت گرفته بود .آن ها
به ژنرال خبر دادند که تمرکز اصلی ترک ها در جناج چپ جبهه است و در عين حال آن ها
بقيهء قوای خود را نيز در آن سمت متمرکز می کنند .به همين دليل ،از آن پس حمله به
جناج چپ خطرناک بود و خطوط مواصالتی ارتش را که مورد تهديد سواره نظام ترک قرار
داشت به مخاطره می انداخت .در نتيجه ژنرال يونانی تصميم گرفت نيروی اصلی خود را
رهسپار شمال کرده و حدوداً مرکز جبههء ترک ها را مورد حمله قرار دهد ـ جايی که در واقع
بيشترين تمرکز نيروهای ترک در آن بود .ژنرال برای انجام نقشهء خود دستور داد که بر روی
رودخانه پل های متعددی زده شود.
جنگی که در گرفت  ۲۷شبانه روز طول کشيد .کمال بعدها مدعی شد که اين جنگ
اگر يک روز ديگر ادامه می يافت بلندترين جنگ تاريخ می شد .جنگ ترسناک و بسيار خشن
بود .مواضع ترک ها در يک سلسله از ارتفاعات متمرکز بودند و يونانی ها بايد به آن ها حمله
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ور شده و ،عليرغم دفاع توپخانه که ترک ها در آن دست باال را داشتند ،يک يک شان را
اشغال کنند .ترک ها برخی از تپه ها را باخته و برخی ديگر را حفظ کردند .و بقيه تپه ها در
برخوردهايی که واحد پشت واحد را از بين می برد دست به دست شد .ترک ها بايد مواظب
تلفات خود می بودند چرا که يونانی ها بر آنها برتری عددی داشتند.
در اين جا بود که شرايط درس تاکتيکی جديدی را به کمال آموخت :اين جا ديگر شبه جزيره
گالی پولی نبوده و از هزاران سرباز ذخيرهء مجهزی که می توانستند با قدرت وارد جنگ شوند
خبری نبود .او حتی يکی دو بار از احتمال شکست و لزوم عقب نشينی به سيواس سخن گفته
بود .اما عارف با طعنه به او يادآور شده بود« :تو هميشه می توانی به اندازهء کافی در اين
مملکت آدميانی را پيدا کنی که با دليل و بی دليل به کام مرگ فرستاده شوند .هيچ کس به
اين که چند نفر در اين ميانه از بين می روند اهميتی نمی دهد ».چنان که خواهيم ديد عارف
در جريان محاکمات اسميرنا در  ۴۹۲۹اعدام شد.
کمال حساب دقيق همهء نيروهايی را که در اختيارش بودند همراه با قدرت هر
واحد ،موقعيت آن در جبهه و توانايی های فرماندهانشان را در سر خود داشت .در پايان هر
روز از جنگ او نحوهء برخوردهای نظامی را وارسی کرده و بر هر اشتباهی هر چند اندک
انگشت می گذاشت .عارف هم که به وسيلهء آلمان ها تربيت شده بود با دانشی که از منطقه
و افسران و سربازان داشت به مدد او می آمد .حليده نوشته است:
«او روی شانه پاشا خم می شد و با چهره ای به سان يک برادر دوقلو ،با صدای آرام
زمزمه می کرد "فالن دهکده در ده کيلومتری شمال اين جا قرار دارد .در طرف چپ دو تپه
هست ".يا " عالی است .فرمانده اين گردان خيلی عالی است" يا " اين يکی مثل چوب
احمق است .اما چه سربازی و چه مردان کار ديده ای ،آنها از آتش توپخانه اصالً نمی ترسند
و وقتی مهماتشان تمام شود چه فرمانده و چه سرباز با سرنيزه هايشان می جنگند»".
بعضی وقت ها تماشای حرکات کمال حليده را به ياد داستان نويسی می انداخت که
مشغول کار روی طرح داستان خويش باشد؛ درست همانگونه که خودش در نوشتن چنين می
کرد .مضمون داستان جنگی بود که پيش روی داشتند ،سنجاق های سر گرد روی نقشه
شخصيت های داستان محسوب می شدند .برای جنگ ويژگی های هر يک از آنان بايد
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همراه با طرح کلی پيشرفت داستان مورد توجه قرار می گرفت .کمال نيروهای دشمن را هم
با همان دقتی که دربارهء نيروهای خود نشان می داد مطالعه می کرد .در يکی از لحظات
حساس جنگ افسران اطالعاتی به او خبر دادند که يکی از مواضع از دست رفتنی است ،چرا
که تمرکز قوای يونانی بسيار بيش از مدافعان ترک است .کمال بالفاصله دستور داد که:
«همهء گزارشات مربوط به حرکات و سکنات واحدهای يونانی در طول هفتهء گذشته را برايم
بياوريد».
او مدتی به مطالعهء اين گزارش ها پرداخت و سپس گفت« :اطالعات چی های ما
اشتباه می کنند؛ اين ما هستيم که دشمن را در هم کوبيده ايم».
جبهه ای که ادارهء آن با کمال بود شصت مايل طول داشت .تاکتيک های او طی
يک دستور عمومی که در لحظات حساس جنگ صادر شد اين گونه به افسرانش تفهيم شد:
«ديگر "خط دفاع" وجود ندارد بلکه ما دارای يک "سطح دفاعی" هستيم .گروه های در
حال عقب نشينی هر کجا که می توانند بايد توقف کنند .اما کل خط نبايد برای ايجاد يک
جبههء جديد با هم دست به عقب نشينی بزنند .به يادتان باشد که همهء سرزمين ما سطح
دفاعی ما است و واحدهای ما در همهء زمان ها و همهء مکان ها مشغول مقاومت خواهند
بود» .بر اساس اين تاکتيک يک سانتيمتر از خاک کشور نبايد تسليم می شد پيش از آن که
« درخون شهروندان خود غرق شود»« .هر واحد که از موضع خود پس رانده شود ،چه
کوچک و چه بزرگ ،بايد در اولين نقطه ای که می توانند مستقر شوند و خود را در برابر
دشمن بازسازی کرده و به جنگ ادامه دهند .واحدهايی که می بينند واحدهای همسايه شان
مجبور به عقب نشينی شده اند نبايد بخت خود را به آنها گره بزنند و الزم است که تا پايان از
مواضع خود محافظت کنند».
يونانی ها مداوماً جبههء تحت فرماندهی کمال را می شکافتند اما شکاف ها در
کمترين زم ان ممکن و با نيروهای کمکی که در اختيار او بود پر می شدند .بدينسان ،اگرچه
يونانی ها پيشروی می کردند اما پيش روی شان بسيار آهسته بود و آنها در طی ده روز جنگ
شديد تنها توانستند ده مايل پيشروی کنند .ژنرال پاپوالس نمی توانست به هنگام حمله از
همان اصولی استفاده کند که کمال در دفاع از آن ها استفاده می کرد .واحدهايی که جبهه را
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می شکافتند بايد ايستاده و صبر می کردند تا واحدهای همسايه شان به آن ها برسند و،
بدينسان ،به دشمن فرصت می دادند تا خود را بازسازی کنند.
با اين همه اوضاع ترک ها وخيم بود و اگرچه حمله اصلی به مرکز جبهه صورت
گرفته بود اما رفته رفته ،بار ديگر ،جناج چپ نيز مورد حمله قرار داشت ،چرا که شکست
سربازان ترک در آن جناج و پيشروی به سوی آنگورا هدف اصلی يونانی ها بود .در اين مسير
بود که پيشرفت آرام يونانی ها صورت گرفته و ترک ها ناگزير بودند تا مواضع متعددی را
ترک کنند .خط دفاعی آنها به صورتی چرخيده بود که اکنون به جای محور شمالی ـ جنوبی
بيشتر در محور شرقی ـ غربی قرار داشت و در انتهای شرقی آن يونانی ها از ترک هايی که
در جناج غربی بودند به آنگورا نزديکتر شده بودند.
کليد مرکزی دفاع و ،خود بخود ،نجات آنگورا خط الرأس گسترده و مضرس
«چالداق» بود که هزارپايی از کف فالت گسترده در بين دو موضع اصلی ترک ها ارتفاع
داشت و بر راه آهن آنگورا و کل ميدان جنگ مشرف بود .اين کوه سنگی که به پوست
خزندگان شباهت داشت ،جايی برای پنهان شدن در خود نداشت و دفاع از آن مشکل بود.
کمال گفته بود« :تا زمانی که يونانی ها چالداق را تصرف نکرده اند نگرانی جدی وجود ندارد،
اما اگر آن ها به تصرف آن موفق شوند بايد خيلی مواظب بود چرا که آن ها به آسانی
"هيمانا" را هم تصرف کرده و در پی آن ما را در تله خواهند انداخت» .کمال اعتقاد داشت
که اگرچه ممکن است مردم آنگورا به اين دلخوش کنند که بين شهرشان و چالداق تپه های
متعددی وجود دارد اما « ما بايد کاری کنيم که دشمن در قلهء هر تپه آنقدر کشته به جای
بگذارد که وقتی به آنگورا می رسد پنجاه نفر بيشتر نداشته باشد .و آنوقت با چوب خالی هم
می شود آن ها را از بين برد» .در هر حال وضعيت جبهه بسيار خطرناک شده بود.
يک روز عصر خبر رسيد که چالداق به دست دشمن افتاده و سربازان يونانی به طرف هيمانا
پيشرفت می کنند .حليده اديب وضعيت سرفرماندهی را چنين وصف کرده است:
«سکوتی تلخ بر همه جا مستولی بود و به نظر می رسيد که تلخ ترين سرنوشت ها
بر همهء حاضران در سرفرماندهی سايه افکنده است .مصطفی کمال پاشا بيش از همه لطمه
خورده بود .می غريد ،فحش می داد ،باال و پايين می رفت ،با صدای بلند سخن می گفت و
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با لحنی رؤيازده وضعيت را تشريح می کرد و ،گير افتاده در بی تصميمی ـ از اين که آيا
فرمان عقب نشينی بدهد يا نه ـ به شکنجه خويش ادامه می داد .من روبروی او نشسته بودم
و حس می کردم که پرده بدعاقبتی همچون پرده آتش گرفته يک تئاتر آهسته آهسته اما
قطعی و تغيير ناپذير فرود می آيد».
جنگ چالداق چهار روز تمام به طول انجاميد .نخست يونانی ها با استفاده از شکافی
که در خط دفاع ترک ها ايجاد شده بود واحد سواره نظامی را که از چالداق دفاع می کرد به
عقب راندند .اما در ضد حمله ای شبانه از جانب توپخانهء ترک ها مجبور به عقب نشينی
شدند .آن ها به فشار خود ادامه دادند .و در عين حال با حمله به هيمانا بر اين فشار افزودند.
ترک ها در دفاع از هيمانا هشتاد و دو افسر و نهصد سرباز خود را از دست دادند و کار به
جايی کشيد که رهبری واحدها به گروهبان ها واگذار شد و تعداد توپ های يک واحد
توپخانه به هفده عدد تقليل پيدا کرد .روز بعد يونانی ها کوهستان را تصرف کردند و سربازان
دو طرف آنچنان در هم افتادند که دو سرباز هنگامی که از چشمهء آبی می نوشيندند وقتی
سر بلند کردند و تشخيص دادند که به دو طرف مخاصمه تعلق دارند به سرعت در دو سوی
مختلف پا به فرار گذاشتند .يونانی ها پس از تصرف چالداق به سوی دهکده واقع در پشت آن
حرکت کردند.
اما در ساعت  ۲صبح زنگ تلفن سرفرماندهی کمال به صدا در آمد .آنسوی خط
فوزی پاشا بود .او که در سراسر جنگ در ميدان بود و کمتر به سرفرماندهی می آمد هنوز به
پيروزی خودشان اعتقاد داشت و در سراسر جنگ «در چشمانش برقی بود که از ايمان عظيم
او خبر می د اد .اين ايمان از اعتقادات مذهبی او برمی خاست .در ميدان جنگ او از يک سنگر
به سنگر ديگر رفته و برای تقويت روحی مردانش آياتی از قرآن قرائت می کرد .يک بار،
وقتی کمال کسی را به دنبال او فرستاده بود ،فرستاده هرچه گشت نتوانست فوزی پاشا را
پيدا کند .باالخره يکی از افسران او را پشت يک تخته سنگ بزرگ يافت که با آرامش تمام
مشغول نماز بود.
و اکنون ،در اين لحظهء حساس ،صدای کمال شنيده شد که می گفت« :من
مصطفی کمال هستم .حضرت پاشا شما هستيد؟ چی؟ گفتيد که اوضاع به نفع ما است؟
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درست می فهمم؟ آخر هيمانا تقريباً تصرف شده و شما می گوييد که يونانی ها به انتهای
نيروی خود رسيده اند؟ چی؟ يونانی ها به زودی عقب نشينی خواهند کرد؟»
حليده نوشته است« :وقتی که مصطفی کمال به جمع ما برگشت بغضی در گلو
داشت .فرو رفته در حالتی گيج اما پر از شادی .در اين فکر بود که آيا واحدی که برای کمک
می فرستد پيش از آن که يونانی ها کاری کنند می تواند شکاف جبهه را پر کند يا نه؟
محاسبه کرد ،يادداشت برداشت ،پرچم های کوچک سرخ و آبی را روی نقشه جابجا کرد .دور
چشمانش حلقه های آبی رنگ بزرگی افتاده بود ،شبيه آدميان دوزخ دانته شده بود که کلمات
قادر به شرح شکنجه شان نيستند».
حليده گفت« :پاشا فکر نمی کنيد که بايد کمی استراحت کنيد؟»
کمال با صدايی گرفته گفت« :نه ،نمی توانم ،بهتر است قهوهء ديگری بخوريم .آن
علی لعنتی خوابيده است؟»
اين لحظه ای بود که ورق برمی گشت .دو ارتش تا حد فروماندگی با هم جنگيده
بودند و هر دو آماده عقب نشينی بودند .اما چنين پيش آمد که ترک ها مقاومت بيشتری از
خود نشان دادند .يونانی ها خسته تر از آن بودند که به حمله خود به هيمانا ادامه دهند و ترک
ها توانستند با رساندن نيروهای کمکی شکاف خط دفاعی خود را پر کنند .به نظر می رسيد
که يونانی ها به انتهای توان خود رسيده اند .اکنون کمبود غذا و آب اثر خود را نشان می داد.
توپخانهء آنها در روزهای نخست جنگ چنان مهمات را به هدر داده بود که اکنون چند توپی
بيشتر برايشان نمانده بود .تلفاتشان آنقدر زياد بود که بنا به گفتهء آن هايی که اسير ترک ها
می شدند واحدهاشان از صد و پنجاه نفر به سی نفر تقليل پيدا کرده بودند.
اکنون ترک ها در موقعيتی قرار داشتند که می توانستند به دشمن ضربه بزنند .اما
برای اين کار جنگ سختی در پيش بود .کمال موفق شده بود جلوی پيشروی يونانی ها در
جبهه چپ را گرفته و بدينسان آنگورا را نجات دهد اما کار اصلی آن بود که بتواند آنها را از
آناتولی مرکزی بيرون کند .او ،برای ضد حمله ای که در نظر داشت ،جای سربازان جناح
راست و مرکز جبهه را عوض کرد .چرا که قرار بود اکنون با واحدهايی از ارتش يونان روبرو
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شوند که تعداد سربازان و مهماتشان بيش از ترک ها بود .جنگ سه روز بی وقفه ادامه يافت.
اما ترک ها که در کار دفاع ماهرتر از کار حمله بودند در سه جبهه با دادن تلفات سنگين از
دو طرف مجبور به عقب نشينی شدند .آنها نيز اکنون آخرين مهمات ذخيره خود را به کار می
بردند .فرمانده گروه به کمال خبر داد که تنها يک ضد حمله ديگر ممکن است .کمال در
مورد محل ضد حمله تصميم گيری کرده و به نيروهای کمکی آماده باش داد و تصميم
گرفت که فرماندهی يکی از واحدهای توپخانه را شخصاً بر عهده بگيرد .وقتی که درگيری
به پايان رسيد کمال به فرمانده مزبور سالم نظامی داده و با حالت گزارش دادن گفت:
«فرمانده ،هدف را تصرف کرديم ،اما ديگر مهماتی نداريم!»
سربازان در سراسر جبهه فرياد شادی سر داده بودند .کمال الدين سامی ،يکی از
فرماندهان نظامی ،از بازرس کل توپخانه خواستار دريافت توپ شد و هنگامی که به خاطر
امتناع او خشمگينانه بازرس را تهديد به مرگ کرد تنها با لبخند او روبرو شد .او تصميم
گرفت که در همان نيمه شب از کمال کمک بگيرد اما در تماس موفق نشد .در سر فرماندهی
افسران با صدای پايين دربارهء تلفات سنگينی که داده بودند سخن می گفتند اما کمال که
فرماندهانش را می شناخت تنها گفت« :اوضاع آنقدرها هم بد نيست».
عليرغم پافشای فوزی ،هنوز عقب نشينی يونانی ها قطعی نبود و در زمانی کوتاه
آنها در شرق ساکاريا مشغول کندن سنگر شده بودند .و آنگاه درگيری آغاز شد.
حليده اديب بر فراز تپهء مشرف بر درهء ساکاريا ،جايی که ابری از گرد و خاک و دود از
زمينش برمی خاست ،به تماشای صحنهء جنگ مشغول بود .علی ،گماشتهء کمال ،به نزد او
آمد و گفت « :شما مهميز چپ خود را عوضی بسته ايد .پاشا مرا فرستاده که درستش کنم».
و وقتی که خم شد حليده چهرهء کمال را ديد که از روزن يکی از سنگرها او را می نگرد و
می خندد .بعد حليده را به رفتن به سنگر دعوت کرد و گفت «ما همچنان مشغول جنگيم» .و
در صدايش شادی پسر بچه ای بود که سرگرم بازی دوست داشتنی خويش باشد.
کمال گفت« :ما مشغول حمله به "دعا تپه" هستيم که بلندترين تپهء سمت چپ ما است».
حليده نوشته است« :تپه هايی که دره را در محاصره داشتند در صدای خفهء انفجار توپ ها و
تيک تاک عصبی مسلسل ها زنده شده بودند .مردهايی را می ديدم که پيش می آمدند .در
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خط مقدم جبهه سربازان را می ديدم که فرو می غلطند و دشمن با سرنيزه به جانشان می
افتد .از دور همچون مورچه هايی بودند که در اطراف خانه های گلی زردرنگشان می
چرخيدند».
آنگاه کمال به او گفت« :آن هرم سياه را می بينی که نوک تيزی دارد؟ آنجا قره داغ
است .از روزنهء سنگر نگاه کن و ببين که يونانی ها عقب نشينی می کنند» .حليده می
نويسد« :نگاه کردم و ابر بزرگی از غبار را ديدم که از زمين برمی خاست و به سوی آسمان
روشن می رفت .و بعد چشمم به تودهء سياه رنگی افتاد که همچون سيلی بی وقفه حرکت
می کرد» .کمال گفت« :يونانی ها شجاعانه می جنگند و توپخانه شان حداکثر توان خود را
با فداکاری تمام به کار می برد تا سربازانی را که عقب نشينی می کنند زير پوشش بگيرد».
قره داغ ،قله ای که بر فراز آن دندهء کمال شکسته و مرکز سهمگين ترين جنگ ها بود،
اکنون پس گرفته شده بود ،و در اين راه نيمی از يک لشگر جان خود را از دست داده بودند.
در نهم سپتامبر کمال سرفرماندهی خود را به جايی جلوتر منتقل کرد .حليده در لباس
سربازی هنوز همراه او بود .آن ها در نقطه ای نزديک "پالتلی" دفاتر موقت سرفرماندهی را
برپا کردند.
در اين جا بود که حليده با کاپيتان فضيل آشنا شد ـ مردی با تحصيالت فرانسوی که قهرمان
نيروی هوايی ترک محسوب می شد ،و با داشتن يک هواپيمای اکتشافی بيش از يک گردان
هواپيمای يونانی برای ترک ها نتيجه بخش بود .وقتی حليده از افسر رابط او پرسيد که فکر
می کند چه چيزی فضيل را خوشحال می کند پاسخ شنيد که« :لطفا برايش نشريهء لو تام
(زمانه ،چاپ پاريس) را بفرستيد .اين تنها چيزی است که او می خواهد» .و چندی نگذشت
که او هم به خواست خود رسيد.
اکنون پرسش اين بودکه آيا عقب نشينی يونانی ها جنبهء عمومی دارد؟ آيا يونانی ها می
توانند آخرين حمله ای را که از جانب رودخانه ساکاريا به خطوط پشت سرشان می شود
تحمل کنند؟ آنسوی رودخانه سواره نظام ترک همچنان به آشفتن خطوط رساندن مهمات به
دشمن مشغول بود .کمی عقب تر ،چريک های ترک ديگرباره زندگی از سر گرفته و از
کوهستان ها سرازير شده بودند تا برای درهم ريختن حمل و نقل يونانی ها ايستگاه ها و
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ريل های قطار را تخريب کنند .سربازان يونانی ،که بسياری شان زادهء عثمانی بودند و اگر به
چنگ ترک ها می افتادند به جرم خيانت در دادگاه نظامی محاکمه می شدند رفته رفته جرأت
خود را از دست می دادند .يکی از افسران جوان گفته بود« :ما به هر تپه ای که حمله می
کرديم می گفتند آنگورا پشت آن است؛ اما شانزده روز گذشت و خبری از آنگورا نشد .آن ها
به ما می گويند اگر به دست ترک ها بيفتيم کشته خواهيم شد و ما را با تهديد مسلسل به
پيش می رانند» .اکنون تور ترک ها به روی يونانی ها بسته می شد .همانگونه که چند روز
پيش از آن بسته شدن تور يونانی ها بود که ترک ها را تهديد می کرد.
آنگاه فرمان عقب نشينی قطعی از جانب آتن صادر شد .در  ۴۲سپتامبر ،ديگر خبری از
سربازان يونا نی در شرق ساکاريا نبود .يونانی ها به نقطهء آغاز کار خود در لبهء فالت باز می
گشتند و در سر راه خود خرمن ها را به آتش می کشيدند تا از تعقيب ترک ها در امان بمانند.
ترک ها خسته تر از اين تعقيب بودند اما سواره نظام شان شهر «سيوری حصار» را به چنگ
آورد .بدينسان کنستانتين ،پادشاه يونان ،صرفاً به خاطر مقاصد سياسی اش ،وظيفه ای را بر
عهدهء ارتش خود گذاشته بود که انجامش از توانايی آن خارج بود .جغرافيا شکست دهنده ی
واقعی او بود« .گره اسکندر» ،با پلی که بر فراز رودخانه ساکاريا داشت ،رها شده بود .پروفسور
"توين بی" پرسيده است« :آيا ممکن است روزی يک بار ديگر ارتش يونان بتواند تا اين حد
به داخل آناتولی نفوذ کند؟»

کمال در ستايش سربازانش نجات «ميهن مقدس خود» را به عنايات الهی نسبت داد .اما
بعدها آن را ناشی از داشتن يک هدف جديد که «استقالل ملی کشور» باشد اعالم کرد .در
پايان جنگ او لباس شخصی پوشيد ،يک جفت دستکش چرم سفيد به دست کرد ،و با يکی
از اتومبيل های عادی به صورتی ناشناس به آنگورا برگشت .اما در آنجا ،هنگامی که قدم به
داخل مجلس گذاشت ،صدای فرياد و کف زدن نمايندگان برخاست .مردم آنگورا ،که سه
هفتهء تمام را در ميان صدای توپخانه زندگی کرده بودند ،محو شدن تدريجی اين صدا را نيز
شاهد بودند .کمال ،به کمک يک نقشه ،جريان جنگ را به دقت برای نمايندگان توضيح داد
و بر درس هايی که بايد از آن گرفته می شد تاکيد کرد .و به يکی از دوستانش به شوخی
گفت « :فکر می کنم بهترين کاری که از من برمی آيد سربازی باشد».
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در همان زمان مراسم شکرگذاری در کليساهای آتن برقرار بود .جنگ به يک معنی هنوز
برنده ای نداشت چرا که قرار بود يک روز ديگر نيز ادامه يابد .اما چرچيل نوشته است:
« يونانی ها خود را در وضعيت سياسی و استراتژيکی خاصی قرار داده بودند که هر چيز جز
پيروزی قاطع شکست شان محسوب می شد .و ترک ها در وضعيتی بودند که هر چيز جز
شکست کامل پيروزی شان بود؛ و هيچ جنبه از اين واقعيت بر آن رهبر نظامی که ترک ها را
هدايت کرده بود پنهان نبود» .اکنون ،به پيشنهاد فوزی و عصمت ،مجلس او را به عنوان
مارشال ارتش ترکيه محسوب کرده و لقب اسالمی پر افتخار «غازی» ،به معنی فاتح ،را که
به طور سنتی به معنی از بين برندگان مسيحيان بود به او اعطا کرد.
سال ها بعد ،هنرمندی تابلوی بزرگی را به کمال هديه کرد که از نبرد ساکاريا کشيده بود و
در پيش زمينهء آن کمال ديده می شد که نشسته بر يک اسب با شکوه در ميدان جنگ
جوالن می داد .نقاش که منتظر تشويق کمال بود از اين فرمان او يکه خورد که گفت « :اين
تابلو را هيچوقت نبايد نشان بدهيد» ،و در پی سکوت عميقی که پيش آمد اضافه کرد:
« همهء آن هايی که در اين جنگ شرکت داشتند به خوبی می دانند که از اسب های ما
چيزی جز پوست و استخوان به جا نمانده بود و خودمان هم وضعی بهتر از آن ها نداشتيم .ما
همه به اسکلت تبديل شده بوديم .دوست هنرمند من! شما با کشيدن اين لشکريان با شکوه
و اسبان سرکش به ساکاريا اهانت کرده ايد!»
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فصل سی و ششم ـ معاهده فرانسه و عثمانی
به پس راندن ي ونانيان در ساکاريا با تقويت سريع موقعيت بين المللی کمال همراه شد.
مذاکرات محرمانه با فرانسوی ها ـ که در تمام طول تابستان گرم آنگورا برقرار بود ـ اکنون
به امضای موافقت نامه ای مابين فرانسوی ها و مليون ترک انجاميده بود که از موجبات
تحقير شديد انگليس ها محسوب می شد.
اين قرار داد حاصل سياستی بود که فرانسه از مدتی پيش در راستای مخالفت با
تهاجم يونانی ها و حمايت از مصطفی کمال در پيش گرفته و در اين کار سه نکته اصلی
اقتصادی ،سياسی و نظامی را منظور داشته بودند .مسئله اين بود که فرانسوی ها در سرزمين
ترک ها از دارايی های مالی و فرهنگی وسيعی برخوردار بودند و نفوذ يونانی ها در آسيای
صغير می توانست در اين منافع اختالل ايجاد کند .بعالوه ،فرانسوی ها نسبت به قدرت
سياسی بريتانيا در خاورميانه حسادت می ورزيدند و حمايت لويد جرج از يونانی ها را طرحی
برای دائمی کردن نفوذ آنها می ديدند .و سوم اينکه فرانسوی ها اوضاع آناتولی را به صورتی
واقع بين تر از انگليس ها می ديدند و ارزيابی می کردند .آنها دريافته بودند که نيروهای
متحده ديگر قادر به تحميل قرار داد صلحی بر ترک ها که حاوی مواد مخالف منافع آن ها
باشد نيستند و ترک ها کامالً آماده اند که در برابر آن مقاومت کنند .يونانی ها هم بدون
کمک نيروهای متحده ـ که ديگر امکان دريافت آن را نداشتند ـ نمی توانستند چنان قرارداد
صلحی را اعمال نمايند .کارشناسان نظامی فرانسوی به دولت مطبوع خود اعالم داشته بودند
که حمله ديگری از جانب يونانی ها به آناتولی عمالً ممکن نيست .و اکنون نبرد ساکاريا اين
نظر را به روشنی به اثبات رسانده بود.
در کنفرانس لندن فرانسوی ها موفق شده بودند که قرارداد جداگانه ای را با «بکر
سامی» به امضا برسانند که بر اساس آن مخاصمات منطقهء «سيلی سيا» ـ که پس از
شکست قرارد اد ترک مخاصمهء محلی جسته و گريخته ادامه يافته بود ـ به پايان می رسيد.
فرانسوی ها موافقت کرده بودند که منطقهء شمال مرز موافقت شدهء سوريه را تخليه کنند و
در مقابل آن ،بر بنياد اصل پنجاه پنجاه ،عده ای امتيازات اقتصادی در زمينهء معادن ،راه آهن
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و ديگر طرح های عمرانی دريافت دارند .ايتاليايی ها هم به قرادادی اين چنين دست يافته
بودند که بر اساس آن ايتاليا ،در مقابل دريافت امتيازات اقتصادی مشابهی در جنوب و غرب
آناتولی ،از ادعاهای ارضی ترک ها حمايت می کرد.
اما هنگامی که بکر سامی به آنگورا بازگشت کمال ،حتی بی آن که با مجلس
اعالی ملی مشورت کند ،اين دو قرارداد را مردود اعالم کرد .استداللش آن بود که
قرادادهای مزبور آناتولی را به مناطق نفوذ نيروهای متحده تقسيم می کند .او در صورتی با
برقراری صلح در سيسيليا وافق بود که امکان سربازگيری از آنجا برای رفع نيازهای جبههء
غربی امکان پذير باشد .در واقع ،او می خواست با تکيه بر اختالف روزافزونی که در بين
فرانسه و انگليس پيش آمده بود ،اين امتيازها را بر اساس خواسته ها و شرايط خود دريافت
کند .او می دانست که ديگر بر اين کار تواناست .مدت زيادی هم به انتظار نگذشت .در ماه
جون  ۴۹۲۴فرانسه يک هيئت نيمه رسمی را تحت رياست مسيو فرانگلين بويون به آنگورا
فرستاد .بويون معاون وزيری جاه طلب با رفتاری جوانانه و ظاهری غير عادی بود و انتخاب
شدنش را به مهارت های روزنامه نگارانه و تاجرانه خود مديون بود.
بويون ،در نخستين ديدار با کمال ،کوشيد به او نزديک شود .او ،برای اين کار يک
صندوق مشروب براندی فرانسوی را به کمال هديه کرد که موجب شد گفتگوهای اوليه آنها
در فضايی از شادخواری بگذرد .آنها آزادانه و به تفصيل با يکديگر گفتگو می کردند و ،در
عين حال ،موارد عدم موافقت خود با يکديگر را به صراحت بيان می داشتند .يک شب،
هنگامی که به نظر می رسيد گفتگوها به بن بست کامل رسيده است ،مشاور وزارت خارجهء
کمال رو به او کرد و زمزمه کنان گفت« :اين بحث به جايی نمی رسد؛ بهتر است امشب
بحث را همين جا متوقف کنيد» .کمال اما محکم جواب داد« :نه ،امشب آنها بايد تقاضای
ختم جلسه را بکنند و چنين خواهند کرد» .آنگاه ،پس از يک دور ديگر باده نوشی ،هيئت
فرانسوی تقاضای ختم جلسه را کرد .بدين ترتيب کمال موفق شده بود با حرف زدن و
مشروب خوردن آنها را از پا در آورد.
دو طرف مذاکرات خود را از دو قطب متضاد آغاز کرده بودند .کمال بر پذيرش
ميثاق ملی اصرار داشت و فرانکلين بويون بر پذيرش معاهده سورس تاکيد می کرد .اما دره
ای که بين دو طرف گشوده بود به تدريج تنگ تر شد و عاقبت فرانکلين بويون توانست
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همراه با يک گزارش خوش بينانه برای دولت فرانسه به کشور خود برگردد .در واقع تثبيت
روشن قدرت کمال در پی نبرد ساکاريا هرگونه شکی را در پاريس در مورد توانايی او در پيروز
شدن از بين برده بود .به همين دليل هم بود که به زودی بار ديگر سر و کله فرانکلين بويون
در آنگورا ظاهر شد و او در بيست اکتبر موافقت نامه ای را با کمال امضا کرد که دست کمی
از يک قرارداد صلح مستقل بين فرانسه و دولت مليون ترک نداشت.
اين قرارداد همهء آنچه را که ترک ها می خواستند به آنها می داد ،با تخليهء
سيسيليا موافقت می کرد ،مرز بين سيسيليا و سوريه را مطابق خواست های ترک ها به
رسميت می شناخت ،و در آلکساندرتا رژيمی را مستقر می ساخت که وظيفه اش پاسداری از
منافع جمعيت ترک منطقه بود .در مقابل اين امتيازات ،فرانسوی ها امتياز انحصاری تکه
هايی از راه آهن بغداد را به دست می آوردند .اما جز اين هيچ گونه امتياز ديگری در اين
قرارداد وجود نداشت.
از نظر فرانسويان اين قراداد حرکتی واقعگرايانه بود که تعهدات نظامی مورد بی
رغبتی آنها را تقليل داده و موقعيت شان را در سوريه تقويت می کرد؛ چرا که منافع فرانسه
در خاورميانه در سوريه متمرکز بود .در پی امضای قرارداد فرانسوی ها مقدار زيادی اسلحه را
تسليم مليون کردند که شامل توپ های دوربرد ،مهمات ،و ساير مواد جنگی بود و موافقت
کردند که اسلحه بيشتری را نيز به آنها برسانند .اين عمل موجب شد که عدم توازن نظامی
بين ترک ها و يونانی ها از بين برود.
موافقت نامهء آنگورا ،که در پی پيروزی کمال در ساکاريا به دست آمده و بر آن
پيروزی مهر تاييد می نهاد ،موقعيت او را در چشمان همهء دنيا باال برد .اکنون ،برای نخستين
بار و در نتيجهء سياست مصممانه و صبورانهء او ،مليون ترک از جانب يکی از نيروهای مغرب
زمين به رسميت شناخته شده بودند و ،در عين حال ،اين پيروزی را کالً بر بنياد حفظ منافع
ملی خود بدست آورده بودند.
در لندن هم خبر امضای اين موافقت نامه در لرد کرزون حسی از «اعجاب و
دلخوری» را موجب شد .چرا که می ديد همهء راه های واسطه گری به پايان رسيده اند .لرد
رامبولد از قسطنطنيه به او نوشت که عمل «بيشرمانه» ی فرانسوی ها همهء موقعيت های
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نيروهای متحده را به مخاطره انداخته است .او تأکيد کرده بود که « :حاال مليون بيش از
هميشه دست باال را دارند» .لرد کرزون در لندن پس از يک سلسله گفتگو با موسيو
گوناريس ،نخست وزير يونان ،به اميد برعکس کردن مسير حرکت جريانات ،تقاضا کرد تا
جلسه ای از وزرای خارجهء نيروهای متحده تشکيل شود و متن قرارداد صلح جديدی تهيه
گردد تا ،پس از بررسی آن به وسيلهء شورای عالی در قسطنطنيه ،تقديم دو طرف مخاصمه
شود .اما در اوايل ماه ژانويه  ۴۹۲۲و در پی جلسهء شورای عالی نيروهای متحده در شهر
کان ،کابينهء «بريان» ،نخست وزير فرانسه ،سقوط کرد و «پوآن کاره» جانشين او شده و
بالفاصله با تشکيل چنين کنفرانسی مخالفت کرد .بدينسان او از همان ابتدا موضع مستقل
خود را نشان داد .دولت جديدی هم که در ايتاليا به قدرت رسيده بود از او حمايت کرد.
زمستان آناتولی در چنين اوضاع و احوالی به پايان رسيد و فصل سرگرفتن مخاصمات آغاز
شد ،بی آن که نيروهای متحده توانسته باشند در مورد کاری انجام دهند.
در واقع ،در طول سال  ،۴۹۲۴تنها فرانسوی ها نبودند که صلح خواهانه رو به
مصطفی کمال آورده بودند .وزارت جنگ بريتانيا ـ و نه وزارت خارجهء آن ـ نيز انديشه ای
همچون فرانسوی ها داشت .از زمانی که نيروهای متحده وارد قسطنطنيه شده بودند مقامات
بريتانيايی شهر به دو دسته تقسيم شده بودند؛ دسته ای از يونانی ها و دسته ای ديگر از ترک
ها حمايت می کردند.
ديپلمات های انگليسی عموماً طرفدار يونان بودند چرا که در مکتب دوستی با يونان
ـ که مکتبی ساختهء دست «گالدستون» بود و ترک ها را تحقير می کرد ـ بار آمده بودند.
آنها با داخل خاک آسيای صغير آشنايی نداشتند و جز با ترک های معدودی که در قسطنطنه
می شناختند با ديگر اهالی اين کشور در ارتباط نبودند .اما افسران انگليسی طرفدار ترک ها
بودند و به سرباز ترک ،به خاطر جنگندگی اش ،احترام می گذاشتند و ،صرفنظر از برخی از
جنبه های ظاهری ،او را يک جنتلمن می دانستند .در واقع نظاميان انگليسی در طول انجام
وظيفهء خود در ارتباط شخصی بيشتری باترک ها بودند و از واقعيت های استراتژيکی که
زيربنای موقعيت مصطفی کمال و نيروهايش را می ساخت آگاهی داشتند .هر چه بر توانايی
نهضت مقاومت ترک ها افزوده می شد اين اختالف نظر بين دو دستهء نيز انگليسی بيشتر
شده و ،در نتيجه ،دو سياست انگليسی در قسطنطنيه جريان يافته بود؛ يکی از آن
سرفرماندهی نظامی انگليس و ديگری از آن سفارت اين کشور.
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فرماندهی نظامی انگليس ها با ژنرال سر چارلز هارينگتون بود که ،در واقع،
فرماندهی کل نيروهای متحده در عثمانی اشغال شده را بر عهده داشت .پس از شکست
کنفرانس لندن ،هاريگنون فرا خوانده شد تا در جلسهء کابينهء دولت انگليس شرکت کند .در
اين جلسه چرچيل خواستار آن شد که فکری برای مصطفی کمال بشود .هيئت وزيران مثل
هميشه کامالً دچار تشدد آراء بود و به هيچ نتيجه ای نرسيد .اما همين امر موجب شد که بين
نظاميان مستقر در قسطنطنيه فکر ايجاد نوعی ارتباط با آنگورا شکل بگيرد.
برای اين کار بهانه ای الزم بود و اين بهانه به صورت نياز خاصی برای انجام از
مذاکره در جهت آزاد کردن زندانيان بريتانيايی که در دست مليون اسير بودند و معاوضه آن
ها با زندانيان ترکی که در جزيزهء مالت نگاهداری مطرح شد .البته انجام اين مذاکره قبال در
کنفرانس لندن مورد موافقت قرار گرفته بود و لذا ژنرال هارينگتون در بازگشت به قسطنطينه
تصميم گرفت هيئتی را به بهانهء سرعت بخشيدن به امر معاوضهء زندانيان به آنگورا بفرستد.
هيئت مزبور موظف بود که ،در عين حال ،به ارزيابی مواضع سياسی مليون بپردازد .افسری
که برای اين ماموريت انتخاب شد سرگرد داگالس هنری نام داشت و شخصاً هم در ترکيه
دارای منافع بازرگانی بود .سرگردی به نام استورتون نيز به همراه او اعزام شد.
آنها در اوايل ماه جون در بندر «اينه ابولو» ،در کنارهء دريای سياه ،مورد استقبال
رفعت قرار گرفتند .کمال ترتيبی داده بود که آنها را با يک اتومبيل به آنگورا ببرند اما وضعيت
راه ها در پی چند توفان شديد چنين سفری را ناممکن کرده بود .در نتيجه او به رفعت اجازه
داد که شخصاً از جانب او با انگليس ها وارد مذاکره شده و آمادگی کمال برای آزاد کردن
همهء زندانيان را اعالم کند.
سرگرد هنری از فحوای کالم رفعت دريافت که کمال عالقمند است برای انجام
مذاکراتی وسيع تر با خود ژنرال هارينگتون در تماس باشد .رفعت فقط مدعی آن بود که
نظرات عمومی کمال را بيان می کند که عبارت بودند از دشمنی اصلی با فرانسوی ها و نه
با انگليسی ها ،بی اعتمادی نسبت به بلشويک ها ،و آمادگی برای انجام يک همه پرسی در
مناطق اسميرا و تراس .سرگرد هنری ،و پس از او خود ژنرال هارينگتون ،اين اشارات را حمل
بر آن کردند که کمال خواستار صلح است و تصميم گرفته شد که پيشنهادی برای ديدار
کمال ،يا در ويالی ژنرال يا در ساحل بوسفر و يا در بندر اينه ابولو داده شود .دولت انگليس
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که هنوز اميدوار بود يونانی ها با حکميت موافقت کنند با هر گونه مذاکره قطعی با آنگورا
مخالفت کرد اما با برقراری يک تماس ابتدايی غير رسمی برای دريافت نظرات کمال موافقت
نمود و به ژنرال هرينگون اجازه داد که با کسب موافقت قبلی فرانسوی ها و ايتاليايی ها طرح
خود را انجام دهد.
به زودی سرگرد هنری به آناتولی فرستاده شد ،در حالی که اين بار نماينده ای از
سفارت انگليس را نيز با خود داشت که حامل نامه ای از جانب ژنرال هارينگون به مصطفی
کمال بود .ژنرال نوشته بود که سرگرد هنری به او اطالع داده است که مصطفی کمال
عالقمند است برخی از نظرات را در يک گفتگوی «سرباز با سرباز» با او درميان بگذارد و اگر
چنين است او از جانب دولت انگليس اجازه دارد تا مصطفی کمال را در عرشهء کشتی جنگی
آجاکس يا در اينه ابولو و يا در ازميت مالقات کرده و وضعيت موجود را به صورتی صريح
مورد گفتگو قرار دهد .همچن ين به او اجازه داده شده است که همهء نظرات مصطفی کمال را
شنيده و آنها را به دولت مطبوع خود گزارش کند ،بی آنکه مجاز باشد تا از جانب دولت
انگليس سخن گفته و يا وارد مذاکره شود .او پيشنهاد می کرد که اين مصاحبه بر عرشهء يک
کشتی جنگی انگليسی انجام شود و به کمال اطمينان می داد که او را با تشريفات کامل
استقبال کرده و هر گونه آزادی او را تضمين نمايد.
نامه هرينگتون به صورتی تلويحی اعالم می داشت که اين کمال بوده است که
خواستار گفتگو شده است .کمال در يک پاسخ مودبانه اما جدی اين نکته را روشن کرد که
ابتدا ژنرال هرينگتون بوده که از طريق سرگرد هنری متقاضی اين ديدار شده است ،و او
آماده است تا بشرط پذيرش تقاضاهای کامل دولت ملی ترک ،که ژنرال کامالً با آنها آشنايی
دارد ،به مذاکره بپردازد .يعنی ،اگر اين نکات از قبل مورد موافقت قرار گيرد ،او آماده است تا
در بندر اينه بول و اما در خشکی با ژنرال مالقات کرده و از او با تشريفات کامل استقبال نمايد.
اما اگر ژنرال فقط قصد شنيدن نظرات کمال را دارد او می تواند يکی از همکاران خود را
برای مذاکره به بندر مزبور اعزام کند.
هرينگتون به اين يادداشت سخت پاسخی نداد چرا که گفتگو بر چنين زمينه ای
ناممکن بود .کامالً معلوم بود که سرگرد هنری از اختياراتی که به او داده شده فراتر رفته و به
رفعت اين فکر را تلقين کرده است که انگليس ها عالقمند به گفتگوی صلح هستند .حال
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آنکه در وضعيت مغشوش سياست گذاری در بريتانيا انجام مذاکراتی روياروی ،آنگونه که
ژنرال خواسته بود ،ممکن به نظر نمی رسيد .در واقع ،در پی اين جريان بود که کمال با مسيو
فرانکلين بويون ،دقيقاً بر اساس همان پيشنهادی که به ژنرال هرينگتون کرده بود ،به مذاکره
پرداخت و حاصل آن موافقتنامه آنگورا شد.
افسران وزارت جنگ انگليس و فرماندهی مستقر در قسطنطنيه اما از بن بستی که پيش آمده
بود راضی نبودند و حس می کردند که فرانسوی ها در اين ميانه سهم آن ها را ربوده اند و،
در نتيجه ،مصمم بودند که به تالش خود ادامه دهند .به همين دليل ،چند ماه بعد ،ژنرال
هارينگتون بار ديگر سرگرد هنری را به اينه ابولو فرستاد بی آنکه اين بار از وزارت خارجه
اجازه ای گرفته باشد .حتی سر هوراس رامبلد نيز تا يک روز پس از عزيمت سرگرد هنری از
اين موضوع با خبر نبود .بهانه اين تماس نيز مثل دفعه قبل مذاکره برای تبادل زندانيان بود.
سرگرد هنری هفته ای فرصت داشت تا با رفعت به مذاکره بنشيند و بتواند با او،
مثل دو سرباز ،دربارهء مسايل مختلف تبادل نظر کند .در جريان اين گفتگوها بحث خطری
که از جانب شوروی امپراتوری بريتانيا را تهديد می کرد نيز مطرح شد .رفعت نيز در اين مورد
با سرگرد هنری هم عقيده بود و ،با اشاره به گسترش پيش از جنگ تهديد پان اسالوها که
موجب شده بود بريتانيا خود را موظف به حفظ سرزمين ترکان ببيند ،به خطر کنونی شوروی
و طرح های آن برای تصرف اين سرزمين اشاره کرده و اهار عقيده کرد که بريتانيا بايد يک
بار ديگر همان سياست گذشته را در پيش گيرد و در اين راستا الزم است تا کاری کند که
يونانيان از آسيای صغير و منطقهء تراس خارج شده و دفاع از ترعهء بسفر را بر عهدهء ترک
ها گذاشته و آنها را در اين زمينه نايب خود بدانند .رفعت با تشريح اين که اکنون ترکيه ای به
عنوان يک ملت جديد در حال شکل گرفتن است که بريتانيايی ها بايد با آن مذاکره کنند
سر گرد هنری را به شدت تحت تاثير قرار داد .او به سرگرد هنری توصيه کرد که ،به جای
مراجعه به سفارت ،بهتر است اين کار را از طريق هارينگتون انجام دهد .سرگرد هنری هم به
انگلستان بازگشته و با گزارشی از جريان اين مذاکرات به وزارت جنگ مراجعه کرد.
در اين مذاکرات رفعت در واقع مجری طرح های کمال بود که می کوشيد تا حد
ممکن شکاف بين دو وزارتخانه انگليسی را عميق تر کند .اما حاصل کار آنگونه که می
خواستند نشد چرا که وزارت خارجهء انگليس در مورد اعتماد به کمال اطمينانی را که وزارت
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جنگ داشت درست تشخيص نمی داد و به خصوص از مذاکره با «مشتی ديپلمات آماتور»
خشنود نبود .در نتيجه ،موکداً از نظاميان خواسته شد که از دخالت در سياست خودداری کنند.
رامبلد هم از شنيدن اين که وزارت مطبوعه اش «گوش هنری را کشيده» خشنود بود.
در اين ميان ،هدف اعالم شدهء مأموريت سرگرد هنری ،که آزاد ساختن زندانيان
بريتانيائی بود ،اکنون تامين شده و برنامهء تبادل نهايی زندانيان معين گشته بود .مهم ترين
زندانی در دست ترک ها سرهنگ رالينسون بود که در آن زمان هجده از زندانی شدنش در
ارض روم می گذشت .او در اين مدت رفته رفته مريض و الغر شده و به تدريج به سرحد
گرسنگی رسيده بود .سرهنگ و همکارانش را تحت الحفظ به ساحل دريا بردند و تبادل
زندانيان در روی جاده اينه بولو ،يعنی بندری که کشتی انگليسی در آن لنگر انداخته و
زندانيان ترک ـ و از جمله رئوف ـ را از جزيزه مالت با خود آورده بود انجام شد .سرهنگ
رالينسون بعدها نوشته است که سربازان انگليسی با مشاهدهء وضع رقت بار آنها «پيش آمده
و با مهربانی و مراقبت ما را در باال رفتن از پلکان و ورود به کشتی کمک کردند».
هنگامی که زندانيان آزاد شده به قسطنطنيه رسيدند سرهنگ رالينسون از اينکه
در پارلمان و مطبوعات پيرامون رفتار ترک ها با آنها مطالب تندی نوشته شده بود متغير شد.
او ،عليرغم تجربهء تلخی که داشت ،از معتقدان سرسخت دوستی بين ترک ها و انگليس ها
بود و از اين که ماجرای آنها در راستای تبليغات ضد ترک مورد استفاده قرار گرفته خشمگين
بود .او در يادداشت هايش نوشته است« :به نظر من وضعی که برای ما پيش آمد ناشی از بی
خبری و بی توجهی افسران فرودست بود .من ،در شرايط آن زمان ،اعتقاد داشتم که بايد کل
مساله با ديد بازتری نگريست».
بدينسان ،رالينسون به لندن و رئوف به آنگورا بازگشتند .فتحی هم در آن زمان در
آنگورا بود و ،در نتيجه ،به استثنای علی فواد که هنوز در مسکو به سر می برد ،کمال خود را
در ميان دوستان قديمش می ديد ،در حالی که همگی بايد خود را آمادهء تجربهء تغييرات
بسياری می کردند.
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فصل سی و هفتم ـ حمايت از جانب شرق
در طی هجده ماهی که رئوف و فتحی در تبعيد گذرانده بودند چهرهء کشورشان بکلی
دگرگون شده بود .مصطفی کمال در آنگورا مجلس شورايی برپا ساخته بود ،قانون اساسی
جديدی را طرح کرده بود ،عمالً دولت جديد ترک را بوجود آورده و دولت مستقر در
قسطنطنيه را به عجز کشانده بود و ،در عين حال ،وحدت نيروهای متحده و ارادهء آنها را
تضعيف کرده بود .تنها کاری که پايان نيافته شکست دادن يونانی ها بود.
اگرچه می توان گفت که همهء اين اتفاقات مستقيماً ناشی از عملکرد خود
نيروهای متحده بود که اسميرنا و قسطنطيه را تصرف کرده ،معاهدهء «سورس» را بوجود
آورده و موجبات جنگ داخلی و تهاجم يونانی ها را فراهم کرده بودند اما ،هيچ کدام از
اقدامات بدون وجود اعتقاد عميق و نيروی ارادهء مصطفی کمال امکان پذير نمی بود و ،در
واقع ،نيروهای متحده تنها موجد جرقه ای در انبارهء غرور ملی ترک ها بودند که هيچ انسان
ترک زنده ای جز کمال نمی توانست آن را چنان شعله ور سازد که همهء طرح های نيروهای
متحده را در هم ريزد.
البته مصطفی کمال نيز نمی توانست اين کارها را بدون کمک اهای مؤثر دوستانش
انجام دهد .در تمام طول مبارزه ،کوشش های مشترک و همآهنگ کمال ،رئوف ،علی فواد،
رفعت ،کاظم کارابکر ـ يعنی پنج تنی که از آماسيا برخاسته بودند ـ بود که عاقبت به صدور
اعالميهء استقالل منجر شده بود .کمال رهبر اين گروه بود اما ،در يک نگاه ديگر ،اين آنها
بودند که او را به رهبری خويش برگزيده بودند .عمليات هم بر بنياد حمايت و مشورت انجام
می گرفت و کمال هم ،در اين مرحله ،به فکرها ،همکاری ها ،تشويق ها ،و بيان آزادانهء
عقايد آن ها احتياج داشت .او بر حمايت کاظم از ارتش تکيه داشت ،مشاورهء خردمندانهء
رئوف را می خواست ،و به علی فواد و رفعت به خاطر توانايی و نفوذشان در ميدان جنگ
نيازمند بود .در واقع ،به خاطر اين چهارتن بود که او توانسته بود قدم به قدم از آماسيا به
ارض روم ،سپس به سيواس و عاقبت به آنگورا برسد .و بر اساس شالوده ای که آنها در
ريختن اش به او کمک کرده بودند او اکنون فرمانده ارتشی قوی و رئيس دولتی متحد
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محسوب می شد که در صحنهء جهانی مورد شناسايی قرار می گرفت .آن ها او را به مقام
«غازی» رسانده بودند.
اما کمال برای استفاده ز همکاری ديگران ،به جز تا حدی که بدان نياز داشت،
ساخته نشده بود .او سلطه گری مادرزاد بود و بنيان گذاران اوليهء انقالب هم ،با آگاهی از اين
موضوع ،در همان حال که وفادارانه رهبری اش را می پذيرفتند ،به شدت مراقب او بودند.
آنها ،همراه با پذيرش رهبری او ،ترديد خود را نسبت به جاه طلبی های شخصی او ،که با
وطن پرستی اش يکی شده بود ،حفظ کرده بودند و اين وضعيت در هر قدم که کشور به
سوی احيای خود برمی داشت تشديد می شد .مگر او نبود که بی مالحظه به حليده اديب
گفته بود« :من می خواهم همه طوری که من می گويم عمل کنند؟» پس آيا اکنون وقت آن
رسيده بود که گروه اوليهء «برادران» صاحب يک برادر بزرگتر شود؟
در آنزمان علی فواد ،که رقيب نظامی احتمالی کمال محسوب می شد ،از طريق
فرستاده شدن به مسکو از سر راه برداشته شده بود .کاظم کارابکر ،که شکايات و سوءظن ها
و انتقادات خود را آشکار بيان می کرد ،به راحتی به جبههء شرق فرستاده شده بود تا به
جنگی مشغوا شود که مآالً در آن پيروز شد .وضعيت رفعت ،که صريح الهجه و کامالً به نقاط
ضعف کمال آگاه بود ،منشا برخوردهای دائم شده بود .به هر حال ،روشن بود که وضعيت کالً
تغيير کرده است .اکنون اعضای حلقهء داخلی کمال عبارت از عصمت و فوزی بودند که هم
دير به انقالب پيوسته و هم ـ با همهء ليافت هايی که داشتند ـ مردانی مطيع و حرف شنو
محسوب می شدند که «آماده بودند تا آنگونه که کمال می خواهد عمل کنند».
پيرامون اين حلقهء درونی را آدميانی متملق و دست دوم پر کرده بودند ـ مردانی در
ميان افسران جوان تر و مطيع ،و نيز روشنفکران و روزنامه نگاران ستايشگر.
در چنين فضايی بود که رئوف ـ و پس از او فتحی در پايان  ۴۹۲۴ـ پا به آنگورا
نهادند .رئوف در آنجا با استقبال گرم مجلس شورای عالی روبرو شد و پست وزارت امور
عمومی به او پيشنهاد گرديد .اما هنگامی که اين امر در مجلس مطرح شد رأی کافی برای
انتصاب او بدست نيامد ،چرا که ـ عليرغم شهرتی که داشت ـ اغلب نمايندگان او را شخصاً
نمی شناختند .مخالفانش هم خود را کنار کشيدند و او که با بی عالقگی اين پست را پذيرفته
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بود به بهانهء بيماری چند هفته ای بعد خود را کنار کشيد .او در طی اين مدت وضعيت
مجلس را مطالعه کرده و دريافته بود که می تواند در نقش اپوزيسيون تاثير مفيدتری داشته
باشد.
در بين همهء دوستان اوليهء کمال ـ رئوف ،که در آن زمان مخالفتی نشان نمی داد
ـ بيش از بقيه از لحاظ ظاهر و شخصيت متضاد کمال محسوب می شد .او مردی بود که تن
به دستورات نمی داد و اين امر را با صراحت که خاص دريانوردان است به کمال گوشزد می
کرد .او برای مشاوره ،تشريک مساعی و بحث ساخته شده بود و ،در ذهنيت و خلقيات خود،
آدمی دموکرات محسوب می شد؛ حال آن که کمال در ذهنيت دموکرات بود اما در خلقيات
آدمی مستبد به شمار می رفت.
رئوف عميقا به اصول آزادی خواهانهء حکومت مورد قبول مردم اعتقاد داشت و ـ با
داشتن صفات دموکراتيکی همچون تساهل و اعتدال ـ نوعی تعادل و تعامل سياسی را در
رفتار خود منعکس می ساخت .حتی تجربهء تلخش در دوران تبعيد در جزيرهء «مالت» چيزی
از احترام عميق او نسبت به نظام پارلمانی انگليس و پادشاهی مشروطهء آن را از بين نبرده
بود؛ درست همانگونه که تجربهء سرهنگ رالينسون در دوران زندانی بودنش در دست ترک
ها در اعتقاد راسخ او به دوستی ترک ها و انگليس ها خللی وارد نساخته بود.
کمال اما به اين باورها اعتقادی نظری نداشت و به آنها بيشتر از ديدگاه ضرورت
عملی شان برای تبديل کشورش از يک امپراتوری شرقی به يک دولت غربی نگاه می کرد و
در ظاهر اعتقاد خود نسبت به آنها را نشان می داد .او در امر احترام گذاری به قانون اساسی و
رعايت روندهای دموکراتيک کوشا بود؛ به گفتگوهای باز عادت داشت ،و در اين گفتگوها
اينگونه نشان می داد که با دوستان خود مشورت می کند ،عقايد آنان را می پرسد و مدعی
آن است که با موافقت آنان دست به عمل می زند .اما واقعيت اين بود که او همواره با بحث
کردن های پايان ناپذير و نامحدود خود آنها را خسته کرده و مقاومت شان را در هم می
شکست .در واقع هميشه اين ارادهء او و نه تصميم عمومی بود که بايد غلبه می يافت چرا که
اعتقاد داشت اين امر به نفع همگان است.
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کمال در باطن خود آميزه ای از شرق و غرب بود .در امر احترام به نيروی خرد و
مخالفت با دخالت عواطف انسانی غربی به شمار می رفت .اما در زمينهء پيشی گرفتن از اصل
توافق همگانی و اعمال ارادهء خود مردی شرقی بود .او ،برخالف رئوف ،واجد ضعف های
مستبدانه ای همچون بی رحمی ،توطئه چينی ،حسادت نسبت به رقبا ،و از باال سخن گفتن با
همکاران خويش بود و همين ضعف ها باعث می شدند تا دوستانش در مورد او همواره بين
سوء ظن و موافقت ظاهری در نوسان باشند .اين ها همه از آن رو بود که در ريشهء تفکر
کمال اعتقادی عميق به برتری فکری و توانايی های خودش نسبت به ديگران وجود داشت؛
اعتقادی که چندان هم بی پايه نبود .باری؛ بر اين اساس بود که از خود می پرسيد چه کس
غير از او می تواند اهداف ملی را تعيين کرده و آن ها را متحقق سازد.
اما رئوف ،که با چشمان غربی خود به مجلس اعال می نگريست ،می ديد که اگر
اين مجلس ب خواهد به عنوان يک نهاد سالم سياسی ـ اجتماعی عمل کند بايد در آن يک
اپوزيسيون متشکل وجود داشته باشد .چنين عامل تعادل بخشی ،به خصوص در اين زمان که
کمال همهء نيروها را در دست خود متمرکز کرده و همزمان فرمانده کل قوا و رييس مجلس
اعال محسوب می شد ،ضرورت تام داشت .اختيارات کاملی که برای سه ماه به کمال اعطا
شده بود ـ عليرغم نارضايتی برخی از نمايندگان ـ به صورت سه ماه يکبار اما دائمی تمديد
شده بود چرا که کمال استدالل می کرد که وضعيت نظامی همچنان وجود يک کنترل
متمرکز را ايجاب می کند .او همچنين ،با ايجاد يک گروه موسوم به «دفاع از حقوق» ،فرا
دستی خود نسبت به مجلس شورا را تشديد کرده بود .اين گروه نطفهء يک حزب سياسی
محسوب می شد و رياست آن با خود او بود .او با داشتن سمت فرمانده کل قوا کنترل
شخصی خود بر روی هيئت دولت را نيز تشديد کرده بود.
هنگامی که رئوف از عضويت در کابينه کنار رفت رفعت نيز از وزارت دفاع استعفا داد
بهانهء او برای اين کار مخالفت اش با جدايی وظايف وزير دفاع از وظايف رييس ستاد
عمومی بود که فوزی آن را اداره می کرد .اما واقعيت اين بود که کناره گيری رفعت اعتراضی
عليه قدرت دائم التزائد شخص «غازی» محسوب می شد.
بدينسان ،اگرچه رفعت موقتا از صحنه کنار رفت اما رئوف همراه با «قره واصف»،
که با او در مالت تبعيدی بود ،نطفهء يک گروه متشکل دوم را در مجلس شورا بوجود آورد که
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هدفش متحد ساختن مخالفان کمال و گذاشتن وزنه ای در مقابل گروه کمال برای متعادل
ساختن قوا بود .او تصميم گرفته بود که اين کار را از پشت صحنه هدايت کند ،روابط دوستانه
خود با کمال را حفظ نمايد و ـ به عنوان يک عامل بينابينی ـ بکوشد تا نقش يک نيروی آرام
کننده و متعادل ساز را بازی نمايد.
کمال همهء اين مانورها را با خوشرويی می پذيرفت .او ،از لحاظ نظری ،با وجود
يک اپوزيسيون موافق بود چرا که آن را يک راه و رسم غربی می دانست .بخصوص که
رهبران اين اپوزيسيون دوستان خود او بودند و در نتيجه او می توانست در آن ها نفوذ کند.
اما در عمل او به اين اپوزيسيون مشکوک بود .خلقيات او ايجاب می کرد که همان گونه که
در صحنهء جنگ نظامی فرماندهی می کند ،در صحنهء جنگ سياسی نيز فرمانده باشد چرا
که از نظر او هدف هر دوی اين چنگ ها يکی بود :نجات و احيای مملکت.
در ذهن نظامی او راه های رسيدن به اين هدف در هر دو ميدان يکی بود .اما
جنگ با اپوزيسيون برای او هنوز آغاز نشده بود .اين جنگی بود بالقوه که الزم بود فعالً به
همان صورت بالقوه باقی بماند .رئوف ،با کوشش برای به ايجاد يک اپوزيسيون مسئول و
معتدل ،آرزومند آن بود که تعادلی در افراط کاری های غازی ايجاد کند و غازی نيز در وضع
موجود قصد نااميدکردن او را نداشت.
زمان در برگيرندهء دوران انتظاری ديگر هم بود که با رضايت بيرونی و تنش درونی
همراه شده بود .چندين ماه بايد می گذشت تا جنگ با يونانی ها از سر گرفته شود .و همين
امر فرصتی فراهم ساخته بود تا نيروهای نظامی مليون تقويت و مجهز شوند .اما ،اکنون که
غرش توپ ها موقتاً خاموش شده بود ،آنگورا ـ با همهء نظم يافتگی و آمادگی برای خدمت
در راستای هدف ـ رفته رفته صاحب حسی از آرامش و آسايش و تا حدودی شادی می شد؛
حالتی که برای مردم طبيعی بود .غازی هم ،در ميان گروه سياهپوش محافظان آمده از
دريای سياه خود ،از خانه ی شخصی اش بر فراز تپه چانکايا بر گسترش شهر نظارت می
کرد .خود آن خانه نيز وسيع تر شده بود و او در آن با راحت بيشتری زندگی می کرد .در ميان
تاکستان های اطراف خانه تعدادی خانه و ويال ساخته شده بود که در آن ها افسران ستاد با
همسران خود (که به سبک مليون بدون حجاب ظاهر می شدند) ساکن بودند تا همواره در
اختيار کمال باشند .کمال در پياده روی های خود به اين افسران سر می زد و با رفتار غير
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رسمی اش آنها را تحت تأثير قرار می داد .از اواسط هر صبحگاه نيز آمد و شد ديدارکنندگان
از کمال آغاز می شد که سوار بر اسب و کالسکه از شهر خود را به باالی تپه می رساندند .و
او همواره پذيرای آنان بود.
کمال اتاق های خانه را به صورتی راحت ،هر چند کمی بی سليقه ،آراسته بود .در
ميان اثاثهء آشکارا آلمانی خانه مقداری مبل چرمی قرار داشت .کف اتاق ها با قاليچه های
ترکی پوشيده شده بود و مجموعه ای از اسلحه ها ـ که شامل تعدادی شمشير جواهر نشان
بود ـ به ديوارها آويخته بود .دو اتاق اصلی خانه ،با افزوده شدن يک زائده پنج ضلعی و
پنجره های بلند دو جداره ،وسعت گرفته بود .يکی از اين دو اتاق دفتر کمال محسوب می
شد .يک ميز تحرير بزرگ مدرن را طوری قرار داده بودند که وقتی کمال پشت آن می
نشست پنجره ها در پشت سرش قرار داشتند و او می توانست چشمانش را در چشم های
بازديدکنندگانش که نور آمده از پنجره خيره شان می کرد بدوزد .آنها ،حتی اگر آنها سر خود
را به اطراف می گرداندند نيز همچنان در تششع اين نور قرار داشتند .اتاق ناهارخوری که
بازديد کنندگان هر روز برای صرف ناهار به آنجا هدايت می شدند شبيه يک حياط داخلی بود
که با سليقهء عثمانی و با گلدان های گل و چشمه های مرمرين و يک ميز ناهار خوری
بزرگ با روکش آبی رنگ تزيين شده بود.
کمال قدم زدن در باغ را دوست داشت و از تماشای رشد گياهان و درختانی که خود
کاشته بود لذت می برد .و هنگامی که در جاده های باريک ميان تاکستان ها قدم می زد
دست ها را در جيب کرده و هوای آزاد اطراف خود را استنشاق تنوده و به منظرهء گستردهء
افتاده بر فالت بی انتها خيره می شد .در کمرکش تپه ،جاده ای طوالنی که از حرکت کاروان
ها گرد و خاک از آن برمی خاست به سوی افق کشيده شده بود و در آن می شد زنان
دهقانی را ديد که هنوز به سوی جبهه ها اسلحه می بردند و يا از آنجا باز می گشتند .در
انتهای باغ کلبهء صورتی رنگی قرار داشت که کمال از آن به عنوان ميهمانخانه استفاده می
کرد و «مادام برت ژرژ گاليس» چند ماهی در آن اقامت داشت .کمال در حضور اين زن
فرانسوی روزنامه نگار احساس راحتی می کرد و می توانست در مورد مسايل بين المللی و
آرزوهايش برای کشور خويش با او گفتگوهايی انجام دهد که انجامشان با زنان ترک
مقدورش نبود .در عين حال ،مادام برت می توانست در کار شناساندن حکومت مليون و تبليغ
اهداف آن در ميان متحدان جديد فرانسوی اش مفيد باشد.
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يک روز عصر ،پس از بحثی داغ در مورد دشمنان انگليسی ـ که مادام برت بر
اساس پيشداوری های آتشين سياسی اش کامالً با آن موافق بود ـ کمال دستور موسيقی داد
و از افسران خانه های همساي ه دعوت کرد تا با زنان خود به آنها بپيوندند .زن ها در لباس
های شب و در حالی که روسری هايی از جنس لباس خود بر سر داشتند ،بی آنکه صورت
خود را پوشانده باشند ،به مجلس آمدند .هر يک از آنان عودی به همراه داشت و به زودی
همگی سرگرم نواختن آن شدند و رفته رفته با صدای آرامی به خواندن آوازهای سنتی ترک،
که بر اساس داستان های سراسر عشق و مرگ و افتخارات نظامی ساخته شده بودند،
پرداختند .کمال از کودکی به اين نوع موسيقی عشق می ورزيد و همانگونه که آن ها مشغول
خواندن بودند او معنای ترانه ها را برای ميهمانش ترجمه کرده و توضيح می داد و گاه با
حالتی در خود فرو رفته آهنگ را زمزمه می کرد.
مادام برت بعدها نوشته است « :کمال ،که بحث آتشين قبل از اين مجلس را برای
لحظه ای فراموش کرده بود ،اکنون آرام به نظر می رسيد و خاطرات گذشته به ذهنش
بازگشته بود .او از کودکی خود برايمان گفت ،از مادرش که سخت دوستش می داشت ،از
جوانی اش ،از نخستين مشکالتش ،از اولين موفقيت هايش؛ و اين همه را آنسان بيان می
کرد که گويی هم اکنون در آن لحظات زندگی می کند .او به مرد جوان روزهای گذشته
تبديل شده بود؛ افسر جوانی که از توانايی های فراوان خويش در شگفت بود».
زبيده نيز اکنون به ساکنان چانکايای پيوسته بود .او که ديگر مريض و پير و از
رماتيسم خميده بود ،هرگز اندوه از دست دادن شهر و ديارش در سالونيکا را فراموش نکرده
بود .آناتولی برايش معنايی نداشت .اما اشتياق ديدار فرزند چنان در او شعله ور بود و مصطفی
کمال هم که می ديد چيزی به پايان عمر مادرش نمانده است عاقبت او را به نزد خود آورده
بود .هنگامی که می خواست مادرش را به دوستان خود معرفی کند خم شد تا دست مادرش
را ببوسد ـ کاری که هميشه انجام داده بود .اما زبيده مانع اين کار شد و توضيح داد که
«درست است که تو پسر منی اما اکنون رييس يک دولت هستی و من هستم که بايد دست
تو را ببوسم» و چنين کرد .او در چانکايا خانهء مخصوص خود را داشت که بر اساس سليقه
اش به سبک ترکی تزيين شده بود .او چهار زانو روی زمين جلوی يک منقل ذغالی می
نشست و پسرش مطابق سنت ترکی نهايت احترام را نسبت به مادر به جای می آورد .هر روز
به ديدار مادر می رفت اما پيش از آن کسی را برای کسب اجازه می فرستاد؛ به اين خاطر که
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سرزده وارد نشود و مادرش فرصت داشته باشد تا خود را آماده کند .مادر نيز ،حتی اگر مريض
بود ،با دقت آماده می شد .اما ،پس از مدتی ،زندگی شلوغ چانکايا موجب ناراحتی زبيده شد و
او اظهار عالقه کرد که به چشمه ساری در نزديکی مدرسهء کشاورزی ،به نام «چشمهء
درخت بيد» ،نقل مکان کند .کمال هم در آنجا کلبه ای يک اتاقه را برای او تهيه ديد که
ديوارهايی گلی داشت و به سبک خانه های قديم روستايی از الوار ساخته شده بود.
او اگرچه به مصطفی کمال شباهت داشت اما ،آنگونه که حليده اديب به خاطر می
آورد« :از حالت خوف انگيز صورت مصطفی و تندی و تيزی ببرمانند بدن او در زبيده اثری
نبود .او اندامی شکوهمند داشت و اگرچه هفتاد سال از عمرش می گذشت صورت گرد
بزرگش کمتر چروک برداشته بود .رنگ پوستش هنوز شيری مايل به صورتی بود .چشمان
آبی اش از چشمان کمال تيره تر بودند و در آن ها گرما و محبت موج می زد و دهانش
خوش شکل بود .با اينهمه ،از نظر اخالق و روحيه ،دست کمی از پسرش نداشت».
زبيده از فکريه خوشش نمی آمد .بيشتر نسبت به او نوعی حسادت زنانه داشت و تا
حدودی هم او را در خور پسرش نمی دانست .وقتی که فکريه وارد اتاق می شد «همهء
حرکات زبيده نشان از ناراحتی اش داشت و اشاراتش به جوانان روز حاوی نيش هايی بودند
که مخصوص فکريه خانم به کار می رفتند .زن جوان اما با احترام و خونسرد روبروی او می
نشست در حالی که کامالً از نفرت زبيده نسبت به خود آگاه بود».
زبيده وقتی که با مصطفی کمال صحبت می کرد حالتی داشت که انگار با پسربچه
ای حرف می زند و اغلب او را مصطفی کوچولو صدا می کرد .يک بار ،در يک جشن ختنه
سوران ،سفير آذربايجان خواستار مالقات با زبيده شد .کمال مأموری را به دنبال مادر فرستاد
که در قسمت زنان آورده نشسته بود .وقتی زبيده وارد شد کمال او را در کنار خود نشاند .پس
از مدتی گفتگو ،زبيده با اخمی در پيشانی رو به کمال کرد و گفت« :خوب به حرف های اين
آقا گوش کن .می گويند که تو بايد سلطان بشوی و اين خيلی برازندهء توست .اما من فکر
می کنم که اين اصالً کار خوبی نيست».
کمال با لحنی اطمينان دهنده گفت« :نگران نباشيد مادر ،من سلطان نخواهم شد
اما مسلماً رييس اين مملکت خواهم بود .منظور آقای سفير هم همين است».
زندگی اجتماعی آنگورا در آن زمان بيشتر حالتی شرقی داشت که بصورتی
گريزناپذير ناشی از بر قراری رابطه با اتحاد جماهير شوروی و جمهوری های اقماری اش بود.
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معاهدهء مسکو ،و سپس معاهدهء افغانستان ،و عاقبت معاهدهء «کارس» ،همگی نوع رابطهء
مسکو با ارمنستان ،آذربايجان و گرجستان را مورد تاييد قرار داده بودند .اين امر بوسيلهء يک
موافقت نامهء اقتصادی و نظامی با اوکراين تعقيب شده و در پی آن يک هيئت اوکراينی هم
به آنگورا آمده بود .متقابالً ،يک هيئت ترک به تفليس در گرحستان اعزام شده و در همان
خال هيئت های ديپلماتيکی از بخارا در ترکستان به آنگورا آمده بودند.
اين کشورهای کوچک ترک و اسالو در جنبش ملی ترک ها منبع الهامی برای
استقالل طلبی خود يافته بودند .و هر چه ترک ها در اين مسير موفقيت به دست می آوردند
آن ها در آن قد کشيدن سدی در مقابل تسلط روس ها را مشاهده می کردند .در نتيجه ،آن
ه ا هيئت های ديپلماتيک چنان بزرگی را به آنگورا می فرستادند که اين شهر کوچک قادر به
پذيرايی مناسب از آن ها نبود .حضور اين هيئت ها فضای خوشی را در اين شهر نسبتاً زهد
زده بوجود آورده بود .آمدگان با گشاده دستی تمام به نوش خواری پرداخته و در مجالس خود
با ودکا و خ اويار فراوان از ميهمانان پذيرايی می کردند و ،در نتيجه ،تشنگی کمال را که از پی
خروج از قسطنطنيه دچار آن شده بود سيرابی می بخشيدند .آن ها همچنين معاشران جنس
لطيف را آزادانه و بالشرط در اختيار کمال می گذاشتند و رفته رفته شايعه های مربوط به
خوشگذرانی ها او در جمع اسالو ها در آنگورا پيچيده بود.
ميهمان نوازترين اين هيئت ها آذربايجانی ها بودند .در يکی از ميهمانی های شام
آنها ،که اوکراينی ها و روس های شوروی دور يک ميز نشسته بودند ،سفير شوروی ـ که
آرالوف نام داشت ـ از جا برخاست و ،در حالی که به خاطر «مادام ژرژ گليس» به فرانسه
سخن می گفت ،به شدت به فرانسه حمله کرده و سياست های آن نسبت به انقالب روسيه را
سرکوبگرانه خواند .مصطفی کمال که به ترکی سخن می گفت ،در جواب سفير شوروی
گفت« :بنظر من ،هيچ وقت و هيچ کجا ،سرکوبگر و سرکوب شده ای وجود ندارند .تنها آن
ها که اجازه می دهند سرکوب شوند وجود دارند .و ترک ها از اين دسته نيستند .ترک ها
قادرند مواظب خود باشند و ديگران هم بايد از آن ها ياد بگيرند» .يک شب هم ،در سفارت
شوروی ،کمال که حالت موذيانه ای داشت ،مشغول نيش زدن به سفير شد .او نگاهی به
قاليچه های گرانقيمت و ميز آراسته ای کرد که بر فراز آن تصاوير کارل مارکس و لنين
آويزان بود و ،پس از چند ليوان ودکا ،رو به ميزبان خود کرده و گفت« :من در جمع خودمان
کسانی را که اين ضيافت را برايمان تدارک ديده اند نمی بينم .ممکن است از آن ها هم
بخواهيد به جمع ما بپيوندند؟»
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آرالف که دلخور شده بود مدتی ترديد کرد و سپس دستور داد که آشپز و مستخدمين
به نزد آن ها بيايند .آن ها هم به ميهمانان پيوستند و آنگاه کمال اعالم کرد که «حاال اين
شد يک ميز شام بی طبقه!» سپس ،در پی ودکا نوشی بيشتر ،مشغول ايراد خطابه ای دربارهء
اصول مساواتی شد که زيربنای انقالب روسيه بود .او گفت« :آدميان وقتی سر کار نيستند با
هم مساوی هستند ...انقالب شما هم اينگونه تفاوت های طبقاتی را قبول ندارد .درست مثل
اسالم که در آن فقير و غنی مساوی هستند» .و سپس رو به دربانی که کنار دستش نشسته و
باده می نوشيد کرد و گفت« :تاواريش! تو نمی توانی به تنهايی باده نوشی کنی .بيا همگی
جام خود را پر کنيم و با هم بنوشيم .ما در ترکی ضرب المثلی داريم که می گويد "وقتی عده
ای بنوشند و عده ای تماشا کنند روز قيامت از راه می رسد"» .آنگاه همگی به سالمتی
يديگر نوشيدند و در پی آن مشغول رقص شدند .وقتی که مجلس را ترک می کردند کمال به
يکی از دوستان خود پرسيد« :نظر تو چيست؟ اين ها مرتب از مساوات صحبت می کنند اما
تا پای خوردن و نوشيدن به ميان می آيد اختالفات طبقاتی هم پيدا می شود».
يکی از هيئت های نمايندگی مهم در ميان اقمار شوروی هيئت اوکرانی بود که
رياستش را «ژنرال فرونز» بر عهده داشت .او ،در عين دادن وعده ارسال اسلحه و مهمات،
قدمی بيشتر برداشته و به عمليات نظامی عليه يونانی ها هم اشاره کرده و می گفت که
ممکن است افسران ارتش سرخ هم در آن شرکت کنند .کمال از اين نوع رابطه خشنود نبود.
يکبار ،وقتی آر الف از جبهه بازديد کرده و سخنرانی پر طمطراقی در بارهء شکوه روسيهء
بلشويکی و کمک های برادرانهء آن به ترک ها کرد و اين امر موجب ناراحتی کمال شد .به
همين صورت وقتی که در هر مرحله از مبارزه سيل تبريکات ارتش سرخ جاری می شد او
خشنود نمی گشت.
از سوی ديگر ،در قسطنطنيهء به دور افتاده از واقعيات آناتولی و روسيه ،دو جائی که
پرده هايی آهنين به دور خود کشيده بودند ،عموماً فرض بر آن بود که مشکالت مالی و
نظامی کمال موجب خواهد شد که او از ارتش سرخ کمک بخواهد و آمدن ژنرال فرونز به
آنگورا هم در راستای تالش شوروی ها برای به دست گرفتن کنترل آنگورا تعبير می شد.
«سر هوراس رامبولد» به اين نتيجه رسيده و آن را به لرد کرزن منتقل کرده بود که بلشويک
ها قصد دارند «انور» را به عنوان دست نشاندهء خود در آنکارا مستقر سازند.
در دورانی که جنگ موجب سختی های بسياری برای مليون شده بود ،انور واقعاً
دست به ايجاد گروه های انقالبی مسلمان ترک زبان زده و برنامه اش اين بود که ،پس از
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ايجاد يک لشگر قفقازی ،در رأس آن وارد آناتولی شود و از طريق انجام يک کودتا رژيم
کمال را براندازد .او حتی مزورانه می کوشيد تا در طرابوزان يک هنگ نظامی بوجود آورد که
ظاهراً از کمال حمايت می کرد اما مهره ای در شطرنح انور بود .برخی از نمايندگان ناراضی
مجلس اعالی ملی نيز ،که بيشترشان عضو سابق حزب وحدت و ترقی بودند ،کم و بيش از
انور حمايت می کردند.
اما موفقيت کمال در نبرد ساکاريا به همهء اين اوهام و توطئه ها پايان داد .انور هم
از روابط خود با روس ها سر خورده بود چرا که آن ها نه به او اعتماد می کردند و نه جدی
اش می گرفتند .در نتيجه او ،در پی تحقق آمال پان ترکيست خود ،رو به شرق نهاد و ،با
جلب تعدادی همراه ،به ترکستان رفت .او در آنجا ،با گردآوری نيروهای نامنظم ترک نژاد،
جنگی عليه بلشويک ها را آغاز کرد ،مدتی با لقب «امير بخارا» در آنجا حکومت نمود اما به
زودی روس ها قوای قدرتمندی را به ترکستان فرستادند و يک روز صبح ،در تابستان ،۴۹۲۲
انور در ميدان جنگ مورد اصابت گلوله های يک مسلسل قرار گرفته و جان باخت.
در همان حال «جمال پاشا» نيز که از چشم روس ها افتاده بود نامه ای را از طريق
يک افسر به آنگورا فرستاده و از کمال اجازه خواست که به کشورش برگردد .کمال از دادن
اين اجازه امتناع کرد و به زودی جمال هم در تفليس ترور شد .به اين ترتيب ،سرزمين
قفقازيه به گورستان رهبران ترکان جوان مبدل گشت.
در محافل ديپلماتيک آنگورا مسلمانان هندی فضايی مشکلتر از اسالو ها بوجود
آورده بودند .در ميهمانی های روز جمعه سفير افغانستان ،دريايی از عمامه و عبا موج می زد.
او ،همچون ديگر آمدگان از مشرق ،در مقابل نظم و رفتار مردم آنگورا ـ که اگرچه لباس
خوشدوخت نپوشيده اما رفتاری مودب داشتند ـ حيرت زده شده بود .او که طرفدار فکر پان
اسالميسم بود به مادام ژرژ گوليس گفت« :اسالم بدن بزرگی است که ترکيه سر آن،
آذربايجان گردن آن ،ايران سينهء آن ،افغانستان قلب آن و هند شکم آن است .مصر،
فلسطين و ترکستان هم دست و پای آن هستند .اگر ضربه ای به سر اين بدن وارد آيد بقيهء
اعضا به چه حالی خواهند افتاد؟ انگلستان ضربهء سختی به سر اسالم وارد کرده و اعتراض ما
از اين بابت است» .مشرق زمين ،که در آن جنبش های ملی گرا رفته رفته نضج می گرفتند،
جنبش ناسيوناليستی ترک ها را همچون سرنمون و راهبری می نگريست .ترک ها نخستين
ملت شرقی بودند که در مقابل امپرياليسم غرب قد علم کرده و با آن جنگيده بودند .نام
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مصطفی کمال در سراسر آسيا طنين افکنده بود ،همانگونه که روزگاری نام جوزف گاريبالدی
در اروپا پخش شده و تخليل همهء مردمی را به آتش کشيده بود که در طول جنگ اول
جهانی جرقه های آگاهی ملی را تجربه کرده و آرزومند آزادی شده بودند .اخبار مبارزات
مصطفی کمال در سراسر سوريه و مصر و همچنين ايران و هند و حتی چين بر سر زبان ها
می گشت ،و انقالب او همان انقالب ملی گرای مشرق زمينی محسوب می شد که بايد در
سراسر شرق به پيروزی می رسيد .نويسنده ای به نام «زاين» در کتاب «مبارزه برای
استقالل اعراب» نوشته است که در اوايل سال  ۴۹۲۹دو هيئت نمايندگی از سوريه با
کماليست های استانبول به توافق رسيدند تا اتحاديه ای عليه قدرت های مغرب زمين بوجود
آورند .اين تو افق همان نوع اتحاد عملی بين ترک ها و سوريه را هدف قرار داده بود که قبالً،
در اروپا ،با پيوند اتريش و بلغارستان موجد امپراتوری بزرگی شده بود .اما اين فکر را فيصل
پادشاه سوريه نپذيرفت.
کمال البته چندان به رهبری آسيا نمی انديشيد و چشمانش همواره به غرب دوخته
شده بود .اما در آن زمان که هنوز نيمی از اروپا عليه او موضع گيری کرده بود او به حمايت
مادی و معنوی شرق نياز داشت .مادام ژرژ گوليس ،که در چانکايا شاهد کارهای او بود،
نوشته است « :در مصطفی کمال تناوبی دائمی در بين دو قطب آسيا و اروپا جريان داشت.
گاه به اين و گاه به آن شبيه می شد ،بی آن که مقهور يکی از آنان شود .گاه به راست و گاه
به چپ متمايل می شد اما هميشه تعادل را حفظ می کرد و ،در عين حال ،می کوشيد تا
همهء عناصر خردمدار و آگاه جهان اسالم را به سوی خود جذب کند .اغلب در سخنرانی های
عمومی خويش اين فکر را مطرح می کرد که آناتولی پناهگاه اصلی در برابر تازش عليه
مشرق زمين است .و مبارزه ای که در آن جريان دارد به ترک ها منحصر نمی شود ،بلکه اين
مبارزه از آن کل مشرق زمين است و ترک ها يقين دارند که تا پيروزی نهائی همهء ملل
شرق از آنان حمايت می کنند».
از نظر مادی بيشترين حمايت از جانب هندی هايی می آمد که ترک های ملی گرا
را تنها ملت مسلمان مستقل می ديدند .کميته ای به نام «خالفت» در شهر بمبئی به حمايت
مبارزات ترک های ملی گرا مبادرت کرده و با يکی از نمايندگان کمال در قسطنطنيه ارتباط
بر قرار نموده بود و او مرتباً نامه های تشويق آميزی از آنها دريافت می داشت ،به اين
مضمون که« :شما ،مصطفی کمال پاشا ،کارهايی اعجاب انگيز کرده ايد و نمی توانيد تصور
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کنيد که مردم هندوستان چگونه نام شما را تکريم می کنند .افتخار ملت ترک ديگرباره به
اثبات رسيده است و ما همگی بی صبرانه منتظر دانستن شرايطی هستيم که آنگورا برای
صلح در برابر يونانی ها ارائه می دهد ...مسلمانان هندوستان ،به خصوص فقرا و طبقات
متوسط ،بيشترين تالش را برای رساندن کمک مالی به آنگورا انجام می دهند ...دعا می
کنيم که خداوند به ارتش قاضی مصطفی کمال پيروزی عنايت کرده و ترک ها را از دست
دشمنانشان که دشمنان اسالم هستند نجات دهد».
بخشی از کمک های مالی رسيده از هندوستان ،که عاقبت به حدود صد و بيست و
پنج هزار پاوند انگليسی رسيد ،صرف پرداخت حقوق ارتش شد .اما بخش بيشتر آن ذخيره
شده و بعدها صرف ايجاد ساختمان جديد پارلمان در آنگورا و بنيان گذاری نخستين بانک
ملی شد.
در عين حال ،اکنون کمک مالی روس ها هم ـ نه به آن اندازه که در ابتدا قول داده
بودند ـ می رسيد و تا حدی کمبودهای اسلحه ای را که روس ها قول داده و نفرستاده بودند
جبران می کرد .بيشتر پول روس در خريد از ايتاليا مصرف می شد که ،همچون فرانسه ،رفته
رفته تبديل به فروشندگان محصوالت مورد نياز ترک ها و رساندن آن ها به بنادر جنوبی
عثمانی در مديترانه می شد .ايتاليا نيز اکنون متحد ترکان ملی گرا محسوب می شد .اين
کشور سربازان خود را از آناتولی خارج کرده و اندکی بعد قراردادی را با آنگورا به امضا رساند
که بسيار شبيه قرارداد منعقده با فرانسويان بود و ،بدون توقع امتيازات اقتصادی ،ايتاليا را
متعهد می کرد تا از خواست های ملی گرايان در کنفرانس صلح حمايت کند.
بدينسان ،مصطفی کمال در موقعيت قدرتمندی قرار گرفته بود .هم متحدان متعدد
داشت و هم اسلحه و هم دولتی به رسميت شناخته شده و هم ارتشی که روز به روز وسيع تر
می شد .اما او برای از سر گيری عمليات عجله ای نداشت .می دانست که زمان به نفع اوست
چرا که سربازانش از وطن خود دفاع می کردند و دارای روحيه ای قوی بودند ،حال آن که
يونان يان در سرزمينی بيگانه بسر برده و سربازانشان به جنگی آلوده شده بودند که نسبت به
آن عالقه ای نداشتند و روحيه شان به تدريج از دست می رفت .کمال قصد داشت زمانی به
دشمن ضربه بزند که نيروهايش کامالً آماده باشند و پيروزی شان امری ترديد ناپذير باشد .او
حاضر نبود که حتی يک لحظه زودتر به اين کار اقدام کند.
428

در عين حال ،و پيش از آن که او دست به اين حمله بزند ،نيروهای متحده آخرين
کوشش خود را برای برقراری صلح از سر گرفتند .در آنزمان منابع مالی يونان رو به نقصان
گذاشته بود ،نخست وزير اين کشور ـ مسيو گوناريس ـ تالش بی نتيجه ای کرده بود تا از
لندن کمک مالی و اسلحه بگيرد و به لرد کرزن اخطار کرده بود که فرماندهی ارتش يونان
ممکن است مجبور شود که نيروهای خود را از آناتولی خارج کند .کرزن ،در پی اين تهديد،
بالفاصله تقاضا کرد تا کنفرانس نيروهای متحده در پاريس تشکيل شود .هدف او برقراری
يک قرارداد ترک مخاصمه بود که در پی آن يونانی ها با شرايط مورد توافق طرفين خاک
آناتولی را تخليه کنند .مصطفی کمال که اين امر را پيش بينی می کرد وزير خارجه خود،
يوسف کمال ،را از طريق قسطنيطنيه به لندن فرستاد .بدينسان يوسف کمال نخستين وزير
کابينه ء ملی گرايان بود که به پايتخت می رفت .او در آنجا خود را با چشمان کنجکاو همگان
روبرو ديد .فرانسوی ها با دوستی آشکاری او را پذيرا شدند و انگليس ها با او رفتار محافظه
کارانه اما مؤدبی داشتند.
اکنون دولت قسطنطنيه چيزی جز شبحی از يک کابينه نبود که سلطانی عروسکی
بر رأس آن قرار داشت .با اين همه ،اين دولت نيز ،در همچشمی با کمال ،نمايندهء خود را به
اروپا اعزام می داشت .اگرچه «رامبولد» مدت ها بود که می دانست بدون کمال تواققی به
دست نخواهد آمد اما هنوز از متحد ساختن دو دولت ترک هم سلب اميد نکرده بود ـ اتحادی
که در آن تأکيد بيشتر بر قسطنطنيه بود تا بر آنگورا .او عالقمند بود تا با برقراری يک
معاهدهء معقول سلطان عثمانی را تقويت کند .نمايندهء سلطان عزت پاشا بود و يوسف کمال
دستور داشت که با او همکفری کند .اما آنها جدا از هم به سوی لندن حرکت کردند و در
لندن هم ،به اصرار يوسف کمال ،جداگانه با لردکرزن مالقات نمودند .هر دوی آنها در
مذاکرات خود بر اصول مندرج در ميثاق ملی پافشاری کردند و هر دو از شنيدن اصرار لرد
کرزن بر اين که يونانی ها بايد در منطقهء تراس شرقی و آدريناپل بمانند ناراحت شدند .لرد
کرزن به آنها گفت که در کنفرانس پاريس خواهد کوشيد تا يونانی ها را به تخليهء آناتولی
وادارد ،مشروط بر اين که ترک ها قرارداد ترک مخاصمه را پيشاپيش بپذيرند.
کنفرانس پاريس چهار روز به طول انجاميد .رياست آن با لرد کرزن بود و او در
سراسر آن چهار روز با نخست وزير فرانسه ـ پوآنکاره ـ دست و پنجه نرم می کرد .او طی
نامه ای به چمبرلين نوشت « :من با طرحی باز خواهم گشت که احتمال زياد می دهم ترک
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ها آن را رد کنند .اما اين طرح در افکار عمومی مردم جهان راه حلی عادالنه و منصفانه تلقی
خواهد شد» .طرح مزبور ،همراه با دو يادداشت ،برای ترک ها و يونانيان فرستاده شد.
يادداشت اول پيشنهاد می کرد که بالفاصله قراردادی برای ترک مخاصمه به امضا رسد ،دو
ارتش در خطوط فعلی خود متوقف شوند ،و يک منطقهء بی طرف به عرض شش مايل در
بين آن ها بوجود آيد .يادداشت دوم مبانی مباحثه برای رسيدن به شرايط صلح را پيشنهاد می
کرد و شرط اول آن خروج يونانی ها از آناتولی بود .يونانی ها با قرارداد ترک مخاصمه
موافقت کرده و نسبت به شرايط معاهده صلح نظری ابراز نکردند .ترک ها نيز با ترک
مخاصمه موافق بودند اما معتقد بودند که چه بحث های مربوط به معاهده صلح به جايی
برسيده يا نرسد ،يونانی ها بايد بالفاصله از آناتولی خارج شوند .نيروهای متحده اما اين شرط
را نپذيرفتند.
يوسف کمال ،هنگام بازگشت به آنگورا ،به پوآنکاره توضيح داد که اگر مصطفی
کمال قراردادی را امضا کند و حتی يک سرباز يونانی در خاک ترک ها باقی مانده باشد،
مردم او را جلوی در ساختمان مجلس به دار خواهند آويخت .به نظر يوسف کمال چنين آمد
که پوانکاره سخن او را باور کرده باشد .هنگامی که يوسف به آنگورا رسيد کمال ،در پی
شنيدن گزارش سفر ،به او گفت « :به اين ترتيب به آنچه که می خواستی رسيدی» .همچون
زمان بازگشت يوسف از روسيه ،اين گزارش مذاکرات کنفرانس پاريس به کمال می گفت که
وقت حمله و ضربه زدن فرا رسيده است .اين موضع را او بر مبنای اين اعتقاد راسخ گرفته
بود که پذيرش هر چيزی کمتر از ميثاق ملی اثری مهلک خواهد داشت .او به انگليس ها ،و
به خصوص به لويد جرج ،اعتمادی نداشت و ،در نتيجه ،معتقد بود که تضمينی برای تخليهء
قوای يونانی از آناتولی وجود ندارد .در مورد شرايط صلح نيز اعتقاد داشت که آن شرايط ،به
صورتی تعديل شده ،همچنان به معاهدهء سورس متصل اند ـ معاهده ای که طرد کامل آن
يکی از مهمترين اصول جنبش ملی گرا بود.
به اين ترتيب ،چهار ماهی که می توانست مصروف تخليهء قوای يونانی شود صرف
آن شد که دو ارتش ـ در انتظار ـ به نظاره کردن يک ديگر ادامه دهند .در همان حال برف
ها در کوهستان ها آب شدند ،گياهان در فالت روييدند ،و خورشيد زمين های گل آلود را
رفته رفته چنان سخت کرد که پيشرفت موفقيت آميز نيروهای ملی گرا کامالً عملی باشد.
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فصل سی و هشتم ـ آمادگی برای جنگ
در طول چندين ماهی که گذشته بود ،کمال با وظيفهء مشکل مستحکم کردن
موقعيت خود در گير بود ،بخصوص که سرسختی او در نپذيرفتن پيشنهاد صلح کالً با
نارضايتی مردم روبرو شده بود.
در آنگورا ،برای پذيرش صلح به هر قيمت معقول ،حتی اگر ميثاق ملی را نيز ناديده
می گرفت ،نوعی آمادگی وجود داشت و ،در واقع ،نوعی تمايل برای باور کردن سخنان
نيروهای متحده بوجود آمده بود .همچنين عموم مردم اعتقاد داشتند که می توان بدون
خونريزی به نوعی سازش دست يافته و با نگاهداری ارتش در خطوطی که در آن مستقر شده
است ،از طريق مذاکره به اهداف ملی رسيد.
بيشترين نگرانی کمال به تاثير اين طرز فکر در خود ارتش مربوط می شد .به
همين دليل ،به ديدار جبههء جنگ رفته و کوشيد روحيهء سربازان را تقويت کند و همانجا
دريافت که ت رس او بی جا نبوده است .هنگامی که او به يکی از فرماندهان ارتش خبر داد که
پيشنهاد ترک مخاصمه را نپذيرفته است ،پاسخ گرفت که« :آخر شما چطور چنين کاری
کرديد؟ رد چنين پيشنهادی اشتباه است» .در طول همين ديدار از جبهه بود که او متوجه
غلبهء اين نظر شد که چون نيروهای متحده آشکارا معاهدهء سورس را کنار نهاده اند ديگر
دليلی برای تحمل فداکاری های جديد و ناالزم وجود ندارد.
نمايندگان مجلس هم ،به علت بی اطالعی خود از مسايل نظامی ،دارای نظرات
گوناگونی بودند .از اين سو کله شق هايی وجود داشتند که معتقد بودند بايد بالفاصله دست
به حمله ای ،حتی ناقص ،زد .و از سوی ديگر ،نمايندگانی بودند که اعتقاد داشتند ارتش
قابليت حملهء جديدی را ندارد و کمال صرفاً برای ادامهء داشتن منصب فرمانده کل قوا و
تقويت مواضع شخصی خود جنگ طلبی می کند .مشکل اصلی کمال اين بود که به داليل
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امنيتی نمی توانست قدرت واقعی ارتش را آشکار ساخته و توضيح دهد که چگونه اسلحه
فراوانی از منابع مخفی دريافت شده است.
او ،در يک جلسهء محرمانهء مجلس ،با شکيبايی تمام کوشيد تا ،از يکسو ،به آنها
توضيح دهد که هرگونه حمله ،قبل از آمادگی کامل ،از حمله نکردن بدتر است و ،از سوی
ديگر ،نمايندگان را به خاطر تسليم طلبی شان شماتت کرد .او توضيح داد که در اين جا دو
جبهه وجود دارد يکی داخلی و يکی خارجی .يکی بيگانه و يکی خودی .جبههء خارجی جايی
است که ارتش مستقيماً با دشمن روبرو می شود .اما در جبههء داخلی همهء ملت در گير
هستند .در اين دو جبهه ايجاد هرگونه فتوری خطرناک است و مجلس نبايد ،با سخنرانی
های بدبينانهء نمايندگان ،دشمن را تشويق و ارتش را نااميد سازد.
قبالً ،اختيارات مصطفی کمال به عنوان فرمانده کل قوا با غر و لند های فراوان
برای سه ماه ديگر تجديد شده بود .اما در ماه مه ،سومين تجديد آن ،مورد تصويب مجلس
قرار نگرفت و نمايندگان برای اين کار از غيبت او به علت بيماری استفاده کردند .به اين
ترتيب ارتش فاقد رهبر شد و کابينه پيشنهاد استعفا داد.
مصطفی کمال بناچار از بستر بيماری برخاسته و برای پاسخگويی به منتقدين خود
به مجلس رفت .او در آنجا ،همراه با توضيح شرايط ،اعالم داشت که به هيچ روی قصد ترک
ارتش را ـ که برای دو روز بدون فرمانده کل قوا مانده بود ـ ندارد .بحث باال گرفت و کار
حتی به جايی کشيد که هم کمال و هم يکی از بی پرواترين دشمنانش ،به نام ضياء خورشيد،
دست به اسلحه بردند .اما هنگامی که نوبت به رای گيری رسيد موقعيت او به عنوان فرمانده
کل قوا تصويب شد.
با اين همه بسياری از دوستان کمال احساس راحتی نمی کردند و از آن می
ترسيدند که دور شدن از يک دولت پارلمانی و ايجاد حکومتی فردی به وسيله يک مرد مقتدر
همان چيزی است که در آنزمان در جمهوری های امريکايی جنوبی پيش آمده بود .آنها ،با
توجه به اين زمينه ،می کوشيدند تا نوعی توازن قوا بوجود آورند .در آن زمان کمال نه تنها
رييس مجلس ،و در نتيجه رييس دولت و نخست وزير محسوب می شد ،بلکه بر کابينه ای
رياست می کرد که اغلب وزرايش عمالً منتصبين خود او بودند .و اگرچه ،در تئوری ،مجلس
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وزرا را انتخاب می کرد اما ،در عمل ،آنها به وزارت کسانی رای داده بودند که کمال در مقام
رييس مجلس آن ها را نامزد کرده بود و ،در نتيجه،توانسته بود ارادهء خود را به صورتی موثر
بر مجلس و کابينه تحميل نمايد .مخالفين اين وضع اکنون خواستار تجزيهء مسئوليت های او
شده بودند و در اين راستا توانستند قانونی را به تصويب برسانند که بر اساس آن نه تنها وزرا
که خود نخست وزير هم از طريق رأی مخفی انتخاب می شدند .اين عمل به معنای آن بود
که از آن پس ممکن بود که نه تنها کمال نخست وزير نماند بلکه حتی مجبور شود وزرايی را
در کابينهء خود بپذيرد که احتماالًبا نظرات او مخالف بودند .اين جريان را عمدتاً رئوف به راه
انداخته بود و ،در پی پيوستن اش به جناح مخالف ،به نظر می رسيد که نامزد اصلی نخست
وزيری باشد.
رئوف ،در ابتدا ،عليرغم تشويق های مؤکد کمال ،از پذيرش شغل نخست وزيری
امتناع کرد و در پاسخ اين که چرا اين سمت را نمی پذيرد به صراحت گفت« :اگر بپذيرم تو
دست از دخالت در امور من برنخواهی داشت .و چون من اين وضع را تحمل نمی کنم ناگزير
به استعفا خواهم بود .من واقعاً اعتقاد دارم که تو تنها کسی هستی که به عنوان رييس ارتش
می توانی مملکت را نجات دهی و من دوست ندارم در موقعيتی قرار بگيرم که با تو مخالفت
کنم».
کمال با صميميت پاسخ داد« :من به تو قول شرف می دهم .تو نخست وزيری را
بپذير و کابينه جديدی تشکيل بده و من در هيچ يک تصميمات تو دخالت نخواهم کرد» .و
کمال وفادارانه در اين قول خود پايدار ماند و اين اصل را پذيرفت که تنها ،در صورت دعوت
شدن ،در جلسات کابينه شرکت کند .واقعيت اين بود که هرگاه مسئلهء مهمی پيش می آمد
هميشه اين دعوت از او صورت می گرفت اما ،در عين حال ،کابينه می کوشيد هويت جدا و
دسته جمعی خود را حفظ کند.
کمال ،اگرچه همچنان رييس «گروه دفاع از حقوق» محسوب می شد که اکثريت
مجلس را در دست داشت ،اما در مجلس نيز تن به مصالحه برای تجزيهء قدرت های خود
داد ،علی فؤاد را از مسکو فرا خوانده و به او اظهار داشت که چون ديگر حضور سفيری در
اندازه های او در مسکو ضرورت ندارد ،او بايد در آنگورا بماند و رييس مجلس شود .کمال
تصميم گرفته بود در همهء شرايط دارای موضعی خنثی باشد.
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از آنجا که اختالفات اين دو تن هرگز شخصی نبود ،فؤاد در «چانکايا» در کنار او
ماند و اين دو دوست قديمی هر شب در حين نوشخواری های شبانه شان دربارهء مشکالتی
که به هنگام غيبت فؤاد پيش آمده بود ،و به خصوص اختالفاتی که در مجلس در جريان بود،
به بحث می پرداختند .اعتقاد فؤاد آن بودکه اين اختالفات عاقبت به برخوردی مابين
جمهوری خواهان و سلطنت طلبان مشروطه خواه خواهد انجاميد .کمال با اين نظر موافق بود
اما اعتقاد داشت که بايد اين برخورد را تا پس از اين که جنگ با پيروزی تمام شود به تأخير
انداخت .او معتقد بود که ضرورت دارد که ،تا پايان برخورد نظامی ،از طريق اعمال قدرت و
تحميل نظم بر اين مبارزهء سياسی ،سرپوش گذاشته شود .او ،در پاسخ فؤاد که مرتباً به کمال
يادآور می شد که قرار است او خود را در وضعيتی خنثی نگاهداشته و به صورت داوری در
صحنهء سياسی عمل کند ،اظهار می داشت که نسبت به نيروهای مذهبی ارتجاعی و
تهديدشان نگران است و در مورد کارآيی اين خنثی بودن ترديد دارد و ،در عين حال ،روی
نفوذ فؤاد برای ايجاد وحدت در بين طرفين اختالف حساب می کند.
به زودی زمان تجديدنظر در مورد اختيارات کمال به عنوان فرمانده کل قوا نزديک
شد و به نظر می رسيد که اين آخرين باری است که اين اختيارات ممکن است تجديد شود
چرا که آشکار بود جنگ نهايی با يونانی ها نزديک و پيروزی ترک ها تضمين شده است .اما،
به نظر رئوف و علی فؤاد چنين می رسيد که در موقعيت حساس فعلی تجديد فرماندهی کل
قوای کمال بايد به اتفاق آرا و بدون مخالفت انجام پذيرد تا وحدت ترکان به نمايش گذاشته
شده و اميد خاصی در دل يونانيان بوجود نيايد .در همان حال ،آنها اگرچه با تمام دل خود تا
وصول به پيروزی از کمال حمايت می کردند اما نسبت به آنچه پس از پيروزی ممکن بود
پيش بيايد نگران بودند .چرا که در آنزمان کمال بايد از اختيارات خود دست برمی داشت و
وضعيتی پيش می آمد که پس از برقراری صلح او نتواند از اين اختيارات سوء استفاده کند .از
نظر آنان ،ترکيهء جديد بايد به معنای واقعی کلمه يک ترکيهء دموکراتيک باشد و ،در نتيجه،
بايد جاه طبی های دوست پيروزمندشان و افکار ديکتاتوری اش مهار شود.
آن دو تن ،برای مشورت با رفعت به نزد او رفتند که اکنون در انزوايی واقعی در
خانه ای واقع در حومهء آنگورا زندگی می کرد و از زمان بروز اختالفش با کمال که موجب
شد از وزارت دفاع استعفا دهد ديگر در هيچ جايی ظاهر نمی شد .رفعت نيز با نظر آنها موافق
بود و رئوف پيشنها کرد که هر سه تن نظر خود را به صراحت تمام با کمال در ميان بگذارند.
434

رفعت پذيرفت که کمال را برای شام به خانهء خود دعوت کند؛ دعوتی که نوعی آشتی هم
محسوب می شد .قرار شد اين ميهمانی شام در عصر ماقبل روزی که مجلس به شور می
نشيند صورت گيرد.
آن شب خانهء رفعت فضايی دوستانه داشت .صاحبخانه آدمی با ذوق بود و می
دانست که چگونه می توان شبی را به خوشی گذراند .در آن عصر گرم ماه جوالی ،چهار
بنيان گذار انقالب برای صرف شامی ساده در سالنی که فواره ای در ميان آن بازی می کرد
نشستند .مشروب به وفور فراهم بود و فضا به زودی از هر گونه تنشی خالی شد .چهار رفيق
آزادانه به گفتگو پرداختند و همچون روزگاران گذشته به پيش بينی روزهائی که در پيش بود
پرداختند.
کمال نسبت به گروه مخالف نظری انتقادی داشت و گفت « :من بلدم چگونه با آنها
در بيافتم ،اما اکنون نه وقت و نه محل چنين در افتادنی است .بعد از جنگ هم اين گونه
برخوردها ديگر ضرورتی نخواهد داشت».
بقيه بر اين نکته تأکيد کردند که اگرچه ممکن است که اکثريت پارلمان با او
مخالفت کنند اما همگی به شخص او اعتماد و به پيروزمندی او باور دارند .سپس مطرح
کردند که در اين ميان پرسشی نگران کننده هم وجود دارد و آن اين که وقتی به اهداف خود
رسيديم کمال چه خط مشی را در پيش خواهد گرفت؛ چرا که هم اکنون دربارهء مقاصد آينده
او شايعه هايی بر سر زبان است و حتی حاميان او معتقدند که او يک ديکتاتور از آب درخواهد
آمد و ،در واقع ،ترديدهای ناشی از اين وضع است که اختالفات درون مجلس را موجب شده
و آن ها آرزو دارند که اين مسايل حل شده و اعتماد و روحيه وحدت به آنگورا برگردد.
اکنون کمال بين خود و دوستانش نوعی فاصله انداخته و پاسخ انتقادات آنها را با
احتياط و محافظه کاری می داد .او ،با اشاره به وضعيت جديدی که طی آن نخست وزير و
وزرا به وسيله مجلس انتخاب می شدند ،بار ديگر تأکيد کرد که به موقعيت رئوف به عنوان
نخست وزير احترام می گذارد .او اما در مورد قدرت های آيندهء خود چندان سخنی نگفت.
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آنها شب را تا سحرگاه به گفتگو و مشروبخواری گذراندند .تنها رئوف ،که در
نوشيدن ممسک بود ،با احتياط عمل می کرد .متأسفانه رفعت ،تحت تاثير مشروب ،در
سخنانش زياده روی کرده و مثل هميشه که در مستی در مقابل کمال به صورتی نامحترمانه
رفتار کرده و به او زخم زبان می زد ،شروع به زخمه زدن بر غرور کمال کرد ،اشتباهات
گذشتهء او را پيش کشيد و به زندگی شخصی او در زمان حاضر ايراد گرفت .او گفت که
آنگورا پر از داستان های الواطی های کمال در سفارت آذربايجان است ،داستان ارتباط او با
زن يکی از ديپلمات ها همه جا پيچيده ،و همه ماجرای فريب يک پرستار بی گناه در جبهه را
شنيده و نيز از استخدام يک پسربچه به عنوان آرايشگر ـ که کمال او را در ازميت ديده و با
خود به آنگورا اورده بود ـ باخبرند .در تمام مدتی که رفعت سخن می گفت ،کمال در خود فرو
رفته ،مشروب می نوشيد و نارضايتی در چشمانش موج می زد.
رئوف و علی فواد کوشيدند فضا را آرام کرده و بکوشند با خنده و شوخی رفعت را
خاموش کنند .اما آنها خودشان هم در مورد آيندهء کشور قصد سکوت نداشتند و اظهار داشتند
که پس از پايان جنگ و اتمام وظيفهء کمال ،او بايد از ارتش کناره گيری کرده و در موقعيت
يک رييس کشور ظاهر شود و نقش يک داور را بازی کند و به ديگران اجازه دهد که کشور
را بر اساس اصول دموکراتيک اداره کنند .آنها شوخی کنان گفتند که قول می دهندحقوق
هنگفتی از مجلس برای او دريافت کرده و يک مدال خاص را تدارک ديده و آن را به پاداش
نجات کشور تقديم او کنند.
آنگاه کمال ،با آرامش ،به آنها گفت « :خيالتان جمع باشد .من دربارهء نصايح شما
فکر خواهم کرد و به زودی هم ،برای آرام کردن همهء اين غوغاها ،در مورد خودم و آيندهء
کشور بيانيه ای خواهم داد».
دوستانش اظهار رضايت کردند .کمال گيالس مشروبش را برداشت ،آن را به
سالمتی آنها خورد و گفت« :دوستان؛ صبح فرا رسيده است؛ فکر می کنم رضايت همهء شما
را بدست آورده ام .حال بهتر است به خانه هايمان برويم تا استراحتی کرده و خود را برای
کارهای روز آماده کنيم».
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رفعت آنها را تا دم در مشايعت کرد .کمال و علی فؤاد هم رئوف را به خانه اش
رساندند و خود به چانکايا رفتند .فؤاد چند ساعتی خوابيد .اما کمال به بستر نرفت ،حمام کرد،
ريش خود را تراشيد و لباس پوشيد و سپس مشغول تهيهء متن سخنرانی خود شد .فؤاد
هنگام نهار به او سر زد و کمال را ديد که در يونيفورم کامل يک فيلدمارشال در ژست
هميشگی خود ايستاده و يک دستش را به پشت سرش گذاشته است .موهايش را به دقت
شانه کرده بود ،چشمانش روشن و آرام بودند و اثری از خستگی يک شب بی خوابی در او
وجود نداشت .آن دو پس از صرف يک فنجان قهوه به مجلس شورا رفتند و کمال پشت
تريبون قرار گرفت.
کمال که معموالً در لباس شخصی ظاهر می شد اکنون در لباس نظامی خود
هيبت خاصی پيدا کرده بود .او سخنانش را با مسئلهء فرماندهی کل قوا آغاز کرد و گفت که
هيچ پا رلمانی در جهان چنين اختيار تامی را به يک فرد تنها نمی دهد مگر به دو شرط.
نخست اينکه موقعيت کشور صورتی استثنايی داشته باشد .و ديگر اينکه شخص مورد نظر از
اعتماد کامل همگان برخوردار باشد .مجلس اعالی ملی اعتماد خود را به شخص او ابراز
داشته و او از اين نظر سپاسگزار آن است .اما اکنون هنگامی رسيده است که ديگر نيازی به
اين اختيارات فوق العاده وجود ندارد .اکنون روحيه و توانايی های مادی ارتش به چنان درجه
ای از کفايت رسيده است که جنبش ملی می تواند با راحتی خيال و بدون توسل به نيروی
نظامی به پيشرفت خود ادامه دهد .آنگاه اضافه کرد:
« از اين پس من نيز همچون بقيهء شما فردی از افراد اين ملت خواهم بود .و اين
البته که برای من بزرگترين سعادت هاست .امروز من دارای دو نوع خوشحالی هستم؛ يکی
اينکه فردی عادی شده ام و دو ديگر اينکه می توانم به شغلی برگردم که سه سال پيش،
قبل از شروع مبارزهء مقدس مان ،داشتم (فرياد شادی حاضرين) .به راستی هم هيچ سعادتی
باالتر از آن نيست که هر يک از ما فردی آزادی در آغوش ملت خود باشيم .برای آنانی که
اين واقعيت را تشخيص دهند و نيز برای آنهايی که به سعادت مقدس و اخالقی وجدان
خويش واقف اند شغل و مقام هر آن چقدر که بزرگ باشد دارای هيچ ارزشی نيست».
نمايندگان مجلس ،مجذوب بالغت سخنان او ،همهء مخالفت های خود را
فراموش کردند .آيا نه اين که غازی پيشنهاد می کرد که امتيازات خود را فرو گذارد؟ آيا
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روشن نکرده بود که با حاصل شدن پيروزی او نيز شهروند ساده ای خواهد بود که تسليم
اراده ملت است؟ چه عظمتی! چه شخصيتت ممتازی!
و اين گونه بود که نمايندگان اختيارات او به عنوان فرمانده کل قوا را مجددا
تصويب کردند بی آن که اين بار محدوديتی زمان برای آن قائل شوند .از آن پس او می
توانست ـ مشروط به حق مجلس برای سلب اختياراتش و تا زمانی که اهداف ملی کامالً
تحقق نيافته بود ـ در اين منصب باقی بماند .کمال ،راضی از بيداری شبانه و کار ممتد بعد از
ظهر خود ،از پشت تريبون پايين آمد.
اکنون ديگر نمی شد تهاجم ارتش ترک را بيش از اين به تاخير انداخت .به
خصوص که اين امر را آخرين قمار بی نتيجهء يونانيان از هميشه ضروری تر کرده بود.
نيروهای گوناريس و کنستانتين که از تصرف آنگورا مايوس شده بودند اکنون توجه خود را
معطوف قسطنطنيه کرده و ،در اين راستا ،دو لشگر خود را از آسيای صغير خارج نموده و آنها
را از راه دريای مرمره برای تقويت قوای خود در منطقه تراس فرستادند و ،در پی آن ،با
داشتن نيرويی قوی در نزديکی قسطنينطه ،از متحدين اجازه خواستند تا وارد اين شهر شوند.
يونانی ها با اين تهديد قصد داشتند متحدين را ـ که ديگرباره خيال برقراری صلح
به ذهن شان رسيده بود و می خواستند در شهر ونيز ماجرا را به نحوی که آبروی آن ها حفظ
شود خاتمه دهند ـ تحت فشار بگذارند .قسطنطنيه اکنون بين قوای يونانی از يک سو و قوای
مليون از سويی ديگر گير افتاده بود و ورود به شهر نياز به عمليات چندان مشکلی نداشت.
اين کار موجب می شد که حيثيت رژيم کنتستانتين ،پادشاه يونان ،باال رود ،اعتماد به خويش
ارتش به دست آيد و ،در عين حال ،موقعيت پادشاه برای هر نوع معاملهء بعدی تقويت شود.
چرچيل بعدها اين حرکت را اين گونه تجزيه و تحليل کرده است« :تصرف موقت
قسطنطنيه به وسيلهء قوای يونانی ،با تأييد کشورهای متحده ،می توانست فرار ارتش يونان از
آسيای صغير را پنهان داشته و برای آنها موقعيت ممتاز و بی دردسری در مذاکرات صلح
فراهم کند .. .حداقل اين بود که يونانی ها می توانستند استدالل کنند که اگر متحدين قصد
ندارند آنها را در عمليات نظامی کمک کنند الاقل مانع کار آن ها نبايد بشوند .و اگرچنين
شود حداقل بايد به صورتی دوستانه و فعال آنها را تا کشتی هايشان بدرقه نمايند».
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به اين ترتيب ،يک بار ديگر ،همچون جنگ های ده سال پيش بالکان ،چشم همهء
ساکنان قسطنطنيه معطوف خط دفاعی «چاتالجا» شد که در تهديد يونانی ها قرار گرفته بود.
هرينگتون اما دفاع از اين خطوط در برابر يونانی ها را بر عهدهء يک ژنرال
فرانسوی گذاشته و نظاميان انگليسی و فرانسوی به دستور او بالفاصله دست به کار
سنگربندی شدند .او ،به مسئوليت شخص خود ،اعالم داشت که سربازان هر دو کشور
مشترکاً در برابر هر گونه عمل تهاجمی مقاومت خواهند کرد .رامبولد هم مرخصی خود را
ناتمام گذاشته و به قسطنطنيه برگشته بود و همهء نمايندگان نيروهای متحده در جلسه ای
در سفارت انگليس موضع هارينگتون را تاييد کرد .در پی آن کشتی های جنگی انگليس در
دريای مرمره به مانور پرداختند .لويد جورج هم باالخرع بر تصميم متحدين صحه گذاشت.
يونانی ها هم ،که با اندکی ترديد به پياده کردن نيروهای خود در خشکی ادامه می
دادند ،در برابر اين تهديد متحدين ،پذيرفتند که بدون اجازهء آنها دست به پيشروی نزنند .و،
در نتيجه ،کشتی های جنگی انگليس به وضعيت دوران صلح بازگشتند.
بدينسان ،يونانی ها آخرين شانس خود را از دست دادند ،در حالی که با انتقال
بخشی از نيروهای خود از آناتولی موقعيت دفاعی خويش در آنجا را نيز تضعيف کرده بودند.
با اين همه جورج لويد ،متأثر عشق پايان ناپذير خود به فرهنگ يونانی ،آخرين
شعله اميد را در دل يونانی ها روشن کرد .روزنامهء تايمز نوشت« :در آخرين ساعات يک
جلسهء طوالنی در مجلس عوام ،لويد جورج سخنانی ايراد کرد که که از جانب کليهء
نمايندگان به اين تعبير شد که او يونانی ها را ترغيب می کند تا از طريق به کار بردن زور به
نتيجه برسند .نخست وزير از ارتش يونان به عنوان ارتشی شجاع و بی پروا نام برد که
توانسته بود مسافات بسيار طوالنی را در سرزمينی ناهموار طی کند و در ميدان جنگ نيز
برتری نظامی خود را به اثبات رساند .و تنها سختی محيط و فواصل طوالنی ارتباطی ـ که
موجب شده بود تا هيچ نيروی نظامی اروپايی تصور چنين مخاطره ای را به خود راه ندهد ـ
يونانيان را خسته کرده است» .او سپس بر اين نکته تاکيد کرد که «کماليست ها هيچ گونه
صلحی را نمی پذيرند؛ چرا که معتقدند ما شرايط مطلوبی را در جريان ترک مخاصمه برايشان
فراهم نخواهيم کرد و ،در عين حال ،به يونانی ها نيز اجازه نخواهيم داد با تمام قوای خود
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بجنگند .ما نمی توانيم اجازه دهيم که اين وضعيت به صورتی نامحدود ادامه پيدا کند و در
جريان آن کماليست ها بتوانند اين کشور کوچک را خسته کرده و مردانی را که ده تا دوازده
سال است ،در لباس نظامی ،از جنگی به جنگ ديگری می پردازند و دارای منابع نامحدودی
نيز نيستند از پای درآورند».
اين سخنان در سراسر يونان طنينی شادمانه داشت .روزنامه ها تيترهای بزرگ خود
را به آن اختصاص دادند .بخش هايی از آن در روزنامهء داخلی ارتش يونان منتشر شده و
سربازان را اميدوار کرد که انگليس قصد کرده است تا در اين آخرين ساعت آنان را در
راستای شکستن دشمن کمک کند .در واقع ،از ديد يونانی ها ،تهديد برای تصرف قسطنطنيه
موثر افتاده و بحث برقراری صلح کنار نهاده شده بود.
اما همهء اين اتفاقات به نفع نقشه های کمال تمام شد .او ،به محض اين که از
حرکات سربازان يونان مطلع شد ،تصميم گرفت که تاريخ حمله را جلو بکشد ،چرا که انتقال
بخشی از سربازان يونانی به منطقهء تراس موجب شده بود که اکنون بين نيروهای ترک و
يونانی مستقر در آناتولی تعادلی برقرار شود و ،در نتيجه ،بهترين زمان برای ضربه زدن فرا
رسيده بود .او ،در همان حال ،وزير داخله ـ فتحی ـ را به رم  ،پاريس و لندن فرستاد تا ظاهراً
دربارهء صلح مشروط به خروج يونانی ها از سرزمين ترکان مذاکره کند اما ،در واقع ،منتظر آن
باشد که ـ در صورت پيروزی ترک ها ـ به عنوان هيئت صلح عمل نمايد.
آنگاه خود عازم جبههء غربی در «اک شهير» شد.
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فصل سی و نهم ـ پيروزی نهايی
در همان زمان که مقامات کميسيون عالی نيروهای متحده در قسطنطنيه دربارهء
تهديد يونانی ها برای تصرف آن شهر بحث می کردند ،کمال و افسران ستادش در «اک
شهير» سرگرم تماشای يک مسابقه فوتبال بودند .او اين مسابقه را بهانه کرده بود تا
کنفرانس مخفی سران ارتش ترک نظرها را جلب نکند .آن ها در اين کنفرانس بايد تاريخ و
تنظيمات نهايی حمله به اسميرنا را تعيين می کردند .برنامهء اين جنگ را کمال ،فوزی و
عصمت از نه ماه پيش با مخفی کاری تمام تدارک ديده بودند و اکنون در اين کنفرانس
فوزی طرح مزبور را با استفاده از يک نقشه توضيح می داد .در پايان توضيحات او ،کمال نظر
ژنرال هايش را خواستار شد .تعداد زيادی از آن ها نه به خود برنامه که به زمان اجرای آن
انتقاد داشتند .عصمت با سرسختی هميشگی خود توضيح می داد که شروع عمليات در آن
لحظه منجر به يک پيروزی قاطع نخواهد شد .او معتقد به سياستی دفاعی بود که بتواند
يونانی ها را فرسوده کند .و اگر هم که قرار بر حمله بود او وقت بيشتری را برای تکميل
عمليات آماده سازی ضروری می ديد.
اين روانشناسی تدافعی عميقاً در ميان افسران مزبور جا افتاده بود و ،در نتيجه،
ديگران هم ترديدهای عصمت ر ا تاييد می کردند .در واقع آنها که اکنون صاحب ارتشی
واقعی شده بودند دوست نداشتند که مخاطره از دست دادن آن را تجربه کنند و ،در نتيجه،
می گفتند که ارتش هنوز آمادگی حمله را ندارد .فرمانده لشگر دوم ،که يکی از معلمان کمال
در دانشکدهء افسری بود ،با اعتراض اظهار داشت که با مخاطره انداختن ارتشی که تنها
دارايی کشور است بود و نبود کشور به خطر می افتد .کمال از فوزی پرسيد که آيا حرف و
سخن ديگری نيست؟ و چون جواب منفی شنيد رو به فرمانده مزبور کرد و گفت« :بسيار
خوب معلم عزيز من ،توجه کنيد که ما در دانشگاه افسری ننشسته و مشغول انجام جنگ
های خيالی نيستيم و الزم است همهء کوشش های خود را معطوف به دست آوردن نتيجه
ای قاطع برای کشور کنيم».
441

در واقع ،اگرچه کمال خود مشورت با ژنرال ها را خواسته بود اما ،در عين حال،
تصميمش را نيز از قبل گرفته بود و ،بر بنياد آنچه خود از اراده ،شجاعت ،داوری سياسی ،و
آشنايی با روانشناسی دشمن داشت ،و سرآمد بقيهء فرماندهان بود ،به پيروزی حمله ای که در
نظر داشت يقين کرده بود .کمال دستور داد که لشکرهای مختلف مليون خود را برای آغاز
حمله در اواسط ماه اگوست آماده کنند .عصمت برای جلب توجه از جا برخاست و آنگونه که
از جانب بقيه سخن گفته باشد به کمال گفت« :شما از ما نظر خواستيد ما هم آزادانه نظر
داديم اما اگر فرمان می دهيد ما همه مطيع شماييم».
کمال به آنگورا بازگشت و بدون ذکری از مخالفت هايی که شنيده بود نتيجهء
تصميم گيری را به اعضای کابينهء خود اطالع داده و بر باور همهء افسران نسبت به پيروزی
نهايی تاکيد کرد .فوزی ،با توجه به مسايل پيش بينی نشده ای که در حين جنگ پيش می
آيد ،شانس پيروزی را هشتاد در صد می دانست .اما دو وزيری که از جانب اپوزيسيون در
کابينه شراکت می کردند خوش بين تر بودند .باالخره کابيينه با حمله موافقت کرد و تنها
اعضاء اپوزيسيون باقی مانده بودند که علناً اعالم می داشتند که سربازان روحيهء الزم برای
جنگ را ندارند .کمال به علی فواد توضيح داد که «خود اين موضع علنی اپوزيسيون هم به
نفع ماست ،چرا که موجب می شود دشمن هم نسبت به حمله ای که در راه است سوءظن
نبرد» .با اين همه کوشيد برای مطمئن ساختن افراد موثر اپوزيسيون همهء اقدامات الزم را
انجام دهد.
کمال ،به عنوان يک افسر مدرن آشنا به مسايل امنيتی ،کامالً به اهميت مخفی
نگاهداشتن تاريخ حمله واقف بود .چرا که اساساً موفقيت برنامهء استراتژيک او را غافلگيری
دشمن تضمين شمی کرد .تنها معدودی از افراد از رفتن او به جبهه اطالع داشتند و به آن ها
نيز دستور داده شده بود که در غياب او آنگونه عمل کنند و سخن بگويند که کسی ملتفت
غيبتش نشود .علی فواد بايد تظاهر به اين می کرد که شب قبل را برای شام ميهمان کمال
بوده است و در عين حال به کسانی که تصور می شد عوامل بيگانگان هستند اين شايعه
تلقين می شد که ارتش هنوز برای حمله آماده نيست .در چانکايا به مأموران دستور داده بودند
که از ورود همه کس جلوگيری کنند چرا که «غازی به شدت مشغول است» .و هنگامی که
او در سرفرماندهی خود در جبهه مستقر شده بود در روزنامه ها اعالم شد که روز بعد او در
چانکايا ميهمانی دارد.
442

کمال قبل از عزيمت به جبهه برای کسب اجازه به نزد مادرش رفت ،دست های او
را بوسيد و گفت که برای شرکت در يک ميهمانی چای عازم است .زبيده نگاهی به لباس
ارتشی و چکمه های او کرد و گفت  «:آدم با اين لباس به ميهمانی چای نمی رود» .او
مادرش را آرام کرده و از نزد او بيرون رفت .پس از رفتنش زبيده به فرمانده منطقه تلفن کرده
و از او پرسيد که کمال کجاست و فرمانده هم گفت ايشان به ميهمانی چای رفته اند.
زبيده گفت «:نه ،من می دانم او به ميدان جنگ رفته است» .خبرنگاری به نام
«پری هان ناسی الدنيز» در اکتبر  ۴۹۱۹طی مقاله ای نوشته است که زبيده پس از اين
گفتگوی تلفنی يادداشتی برای فرزندش نوشته و در آن ذکر کرده بود:
«پسرم ،من منتظر تو شدم و تو برنگشتی .به من گفتی که به ميهمانی چای می
روی اما من می دانم که تو به جبهه رفته ای .خواستم بدانی که دعای خير من بدرقه راه
توست و تو هم تا در جنگ پيروز نشده ای برنگرد».
آن شب کمال با چند تن از دوستانش در حومهء آنگورا گرد هم آمدند و به
مشروبخواری آزادانه ای که بايد آخرين نوشخواری پيش از رفتن به جبهه باشد پرداختند.
هنگامی که وقت خداحافظی رسيد او يارانش را در آغوش کشيد و گفت« :من عازم جبهه
هستم تا حمله را شروع کنم» .
يکی از آن ها يکه خورده گفت« :پاشای من؛ اگر موفق نشويد چه خواهد شد؟»
کمال گفت« :منظورت چيست؟ من چهارده روز پس از آغاز عمليات يونانی ها را
شکست داده و همه شان را به دريا خواهم ريخت».
او شبانه ،به جای استفاده از قطار ،با اتومبيل از ميان کوير نمک گذشته و به قونيه
رفت .در آنجا تلگرافخانه را در اختيار خود گرفت تا مبادا ورودش به اطالع ديگران برسد .و
همانجا خبر شد که فتحی از لندن تلگراف زده تا اطالع دهد که لرد کرزن از پذيرفتن او
خودداری کرده است .اين نشانهء ديگری بود مبنی بر اينکه لحظهء حمله فرا رسيده است.
کمال از قونيه به اک شهير رفت و در آنجا آخرين فرمان ها را به فرماندهان دو ارتش مستقر
در محل داد.
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جبههء يونانی ها خطی به درازای سيصد مايل را از دريای مرمره تا درهء «مندرس»
در بر گرفته بود .نقاط مستحکم شدهء آن در «اسکی شهير» در شمال و «افيون» در جنوب
قرار داشتند .نيروهای دو طرف حدوداً مساوی بودند .تنها يونانی ها اسلحه بيشتر داشتند و
ترک ها اسب ب يشتر .يونانی ها منتظر آن بودند که حملهء ترک ها به سوی اسکی شهير باشد
چرا که تمرکز قوای آنها در انجا بود و جاسوسانی که کارمندان کارخانجات انگليسی هم جزو
آنها بودند خبر از فعاليت زياد اين نيروها در آنجا می دادند .کمال هم به اين تصور دامن می
زد ،اما نقشهء او حمله کردن به افيون در جنوب بود؛ چرا که خط آهن اسميرنا از آنجا می
گذشت .افيون موقعيت دفاعی مستحکمی داشت آنگونه که مهندسين انگليسی آن را نفوذ
ناپذير می دانستند .اما در استراتژی مورد نظر کمال افيون مناسبترين محل حمله بشمار می
آمد.
برنامهء او بر غافلگير کردن دشمن استوار بود؛ نخست از نظر استراتژی و سپس از
نظر تاکتيک .او ،با به کار گيری روش های دشمن انگليسی خود «آلن بی» در جنگ
فلسطين ،قوای الزم برای عمليات را در طول يک ماه و با پنهان کاری تمام از شمال به
جنوب منتقل کرد .سربازان در شب حرکت می کردند و روزها در دهات استراحت کرده و
طوری زير سايهء درختان می نشستند که هواپيماهای اکتشافی آنها را نبينند .هر کجا که نياز
به راه سازی بود آن ها راه ها را در مناطق غير عادی می ساختند تا دشمن را گمراه کنند .در
عين حال اگرچه رفته رفته نيروهای ترک اسکی شهير را تخليه می کردند اما شب ها در
اردوگاه آتش های بسياری روشن می شد تا نشان داده شود که واحدهای متعددی در آنجا
هستند .در طول روز هم طوری روی جاده های نزديک به اسکی شهير گرد و خاک به پا می
کردند که دشمن تصور کند نيروهای تازه نفسی برای تقويت قوای موجود از راه می رسند .به
اين ترتيب زمينه برای غافلگير کردن دشمن در جنوب کامالً آماده می شد.
هدف کمال حمله به جناح راست ارتش يونان بود که جبهه ای به طول پنجاه مايل
را زير پوشش داشته و از شهر افيون ،قره حصار ،و منطقه «دوم لوپينار» محافظت کرده و رو
به دو جانب شرقی و جنوبی داشت .اين جبهه در جنوب به وسيلهء سلسلهء نامنظمی از کوه
ها محافظت می شد که به صورتی مضرس تا ارتفاع  ۲۹۹فوتی از سطح فالت باال رفته
بودند .کمال در نظر داشت که برای اجرای عمليات غافلگير کنندهء خود به کمک ارتش اول
ترک ،که شامل قوای اصلی نظام سوار و توپخانه بود ،اين منطقهء حفاظت شده را مورد حمله
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قرار داده و بخش ديگری از ارتش را برای حمله از جانب شرق مامور کند .در پی آغاز حمله،
سواره نظام ترک به سوی غرب حرکت کرده و خطوط عقب نشينی ارتش يونان را با حرکتی
سريع قطع می کردند ـ باز هم درست همان کاری که آلن بی با ارتش ترک در فلسطين
کرده بود.
همچنين ،برای گيج تر کردن دشمن ،کمال دستور داد تا يک حمله قالبی به جانب
شمال و به سوی شهر بروسا و حمله ای هم بوسيلهء سواره نظام به جانب جنوب به طرف
شهر آيدين در دره مندرس انجام شود .او در اين عمليات انتظار موفقيتی سريع را داشت.
وقتی که يکی از فرماندهان سواره نظام پيشنهاد کرد که به علت کمبود علوفه برای اسبان
اين حمله به تاخير افتد کمال به او پاسخ داد« :تو دو روز ديگر نه تنها برای اسب ها که برای
سربازانت هم غذای کافی خواهی داشت» .محاسبه او آن بود که در آن زمان گندمزارهای
تحت تصرف يونانی ها آماده درو هستند .همچنين می دانست که در آن وقت از سال بستر
رودخانه ها خشک شده و حرکات سريع ارتش بروی آنها بسهولت انجام می گيرد.
در عصر روز  ۲۱ماه آگوست کمال دستور داد تا کليهء ارتباطات آناتولی با جهان
خارج قطع شود .در آن زمان او سرفرماندهی خود را از فالت به داخل منطقهء کوهستانی
نزديک دهکده «شهود» منتقل کرده و از آنجا نيز به اردوگاهی در پشت ارتفاعات «کجا تپه»
رفته بود .سربازان او شبانه در سراشيبی های کوه جا گرفته بودند بطوريکه در بعضی از
مناطق فاصله شان با دشمن کمتر از صد يارد بود .اما در همه حال خود را از ديد پروازهای
اکتشافی به دور نگاه می داشتند .هنگامی که ساعت حمله فرا رسيد کمال دستور حمله را
خطاب به سربازانی که به وسيلهء عصمت گردآوری شده بودند صادر کرد .در اين دستور آمده
بود «سربازان! هدف شما رسيدن به مديترانه است!» بدينسان نخستين عمليات تهاجمی
بزرگ ملتی که در ده دوازده سال گذشته همواره به کار دفاع مشغول بودند آغاز شد.
در نخستين ساعات سحرگاه بيست و ششم آگوست ،خود غازی ،سواره و آهسته از
ارتفاغات در تاريکی نشستهء کجا تپه باال رفت تا از آن جا مستقيماً صحنه نبرد را مشاهده
کند .راه او به سوی ارتفاعات را فانوس هايی روشن می کردند که سربازان برای گذار اسب
ها و حيوانات بارکش مهيا کرده بودند .کمال خاموش بود و کامالً می شد ديد که در فکری
عميق فرو رفته است .مرتباً افق شرقی را می نگريست که از آن انوار قرمز رنگ ،طلوع
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خورشيد را بر فراز آناتولی خبر می دادند .آنگاه يکباره توپخانه با غرشی بلند کار خود را آغاز
کرد و صدايش يونانی ها را از خواب پراند .بسياری از آن ها تازه ساعتی پيش تر از مجلس
رقصی در شهر افيون بازگشته بودند.
کمال دستور داده بود که همهء ژنرال ها هدايت سربازان خود در جبهه را شخصاً بر
عهده بگيرند و خود اکنون ،به همراه فوزی و عصمت ،از باالی «کجا تپه» خطوط حملهء
عمومی را که در ي ک مايلی آغاز شده بود زير نظر داشت .در روبرو مجموعه ای از تپه های
نامنظم قرار داشت که اغلب شان پر از فراز و نشيب و سنگی بودند و استحکامات يونانيان بر
فراز آن ها ساخته شده بود .هر واحد ارتش ترک مأمور بود تا يکی از آنها را مورد حمله قرار
داده و تا رسيدن به قل ه شان آرام ننشيند .جنگ خونين اما کوتاه بود .حدود ساعت نه و نيم
صبح تنها دو هدف هنوز به تصرف ترک ها در نيامده بودند .يونانی های به کلی بی خبر از
حضور نيروهايی که شبانه از سراشيبی های روبرو فرود آمده بودند غافلگير می نمودند.
پروازهای اکتشافی تنها از وجود سه واحد ترک خبر داده بود که به آسانی قابل در هم
شکستن بودند .حال آن که اکنون آنها خود را با قوايی روبرو می ديدند که به مقياس سه بر
يک بر آنها تفوق داشت.
در عين حال ،مدتی طول کشيد تا يونانی ها بفهمند که حملهء اصلی ترک ها
همينی است که اتفاق می افتد .آنها انتظار داشتند که حملهء اصلی از سمت مشرق صورت
بگيرد و ،در نتيجه ،برای جلوگيری از آن حمله ،بيشتر قوای خود را در داخل فالت متمرکز
کرده بودند .و هنگامی که اشتباهشان بر آنها آشکار شد تقريباً جنگ را باخته بودند .در اين
مدت سواره نظام ترک يونانی ها را دور زده و از پشت آنها خود را به راه آهن اسميرنا رسانده
بودند .در نقطه ای که از آن پس به نام يلدرين کمال (آذرخش کمال) خوانده شد و جايگاه
آخرين حمله رعدآسای ارتش ترک بود .ترک ها تنها در دو نقطه ،يکی در جناح چپ و
ديگری در جناح راست ،با مقاومت موثری روبرو شدند و در ابتدای کار نتوانستند به اهداف
خود برسند .در سمت چپ ،در «چيگيل تپه» فرمانده ترک جوان واحدی که نتوانسته بود به
هدف برسد خودکشی کرد و کمال که حرارت جنگ بی رحمش کرده بود او را به خاطر اين
مرگ بيهوده دشنام داد .اين واحد در واقع آن چه را که کمال انتظار داشت انجام داده بود و
در نتيجه چند ساعت بعد هم توانست هدف را تصرفکند .آن روز غروب کمال با افسوس
سری تکان داد و گفت« :اين بچه چه حيف شد».
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در سمت راست نيز هدف قوی و مقاوم بود و يونانی هايی که در سراشيبی آن می
جنگيدند چندين حملهء ترک ها را دفع کردند .آن گاه کمال همراه با يکی از فرماندهان خود
به نام «کمال الدين سامی» در صحنه ظاهر شد .ارتشيان کمال الدين را «رهبر رعد و برق»
می خواندند .کمال به او گفت که من زير و رو شدن زمين و آسمان را به پيروزی يونانی ها
ترجيح می دهم .سپس رو به سربازان خط مقدم جبهه کرد و پرسيد «کدام يک از شما
داوطلب کشته شدن هستيد؟» همهء سربازان قدم به پيش گذاشتند .آنگاه او ،که کامالً با
روانشناسی سرباز ترک آشنايی داشت ،زبان به دشنام آنها گشود و گفت« :شما ترسوها اليق
زنان تان نيستيد و آن ها حق دارند از شما طالق بگيرند».
سربازان حيران و خشمگين علت را جويا شدند :مگر نه اينکه آن ها داوطلب کشته
شدن بودند؟ آنگاه کمال ،که بدينسان ،خون را در رگ های آنها به جوش آورده بود دستور
داد که از سيم های خاردار پريده و از سراشيبی کوه باال روند .توپخانهء يونانی ها به سوی
اين سربازان آتش گشود به زودی تپه هايی از اجساد ترک های کشته شده در جلوی سيم
های خاردار بوجود آمد و زمين از خون شان به سرخی نشست .اما موج انسانی همچنان می
آمد .سربازان از پلکانی که اجساد کشتگان ايجاد کرده بودند باال می رفتند .کمال الدين ،که
طاقت ديدن اين صحنهء کشتار و خونريزی را نداشت ،روی از صحنه برگرداند و آن گاه
صدای اذان امامی را شنيد که از فراز تپه بر خواسته بود و خبر از فتح قله می داد.
بدينسان ،از اولين خط دفاع يونانی ها چيزی باقی نماند و مستحکمات پراکندهء آنها
در دل کوهسار به شکل خانه های متروکه مورچگان در آمد .آن ها ديگر فرصتی برای ايجاد
خطوط دوم و سوم دفاعی در پشت تپه ساران نداشتند و ترک ها به سرعت آن مناطق را
تصرف کردند .در طی دو روز بعد ،قوای اصلی ترک خود را به جاده ای که از درهء پيشاروی
«دوملوپينان» به سوی اسميرنا می رفت رساندند و ،در همان حال ،واحدهای سواره نظام و
توپخانهء متحرک که قادر بودند روزی سی و پنج مايل پيشروی کنند به سرعت به طرف
غرب می رفتند تا خطوط عقب نشينی دشمن را تصرف کنند .آنگاه نيروهای ذخيره
نگاهداشته شده از جانب شرق پيشروی کرده و خود شهر افيون را تصرف کردند .يونانی ها
پيش از آن که سربازان ترک به افيون برسند بدون شليک گلوله ای شهر را تخليه کرده
بودند.
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در آنجا کمال سرفرماندهی خود را در ساختمان شهرداری ،که زير قلهء سنگی قره
حصار قرار داشت ،مستقر ساخت و دستور داد که ارتباطات تلگرافی ديگرباره برقرار شود .در
اين جا حليده اديب که کمال به صورتی خرافی حضورش را در کنار خود الزم تشخيص می
داد برای اولين بار کمال را ديد که با فوزی در زير نور دو فانوس بر روی نقشه ای گسترده
بر ميز خم شده اند .حليده نوشته است« :وقتی که او به استقبال من آمد حس کردم که صدها
خورشيد از سر و صورت او درخشان اند .از زنگی که در صدای او وجود داشت و نوعی که
دست آدم را می فشرد می شد به هيجان شديد او پی برد .اين مردی بود با قدرت اراده ای
که همچون يک ماشين بی نياز از سوخت در حرکتی دائمی به هر سو می رفت» .وقتی که
حليده به او تبريک گفت کمال خندهء فروخورده ای کرد و با صدايی همچون غرش آرام
يک ببر شاهی گفت« :بله ،عاقبت انجامش داديم!»
فوزی ،در آن لحظهء نادر آرامش ،از سر رضايت با دست چپ شانهء راست خود را
نوازش می کرد .عصمت اما تغييری نکرده بود .نوعی آرامش مودبانه بر جمع حکمفرما
بود.حليده با به خاطر آوردن روزگاران سخت و ديدار شادمانهء کمال به او گفت« :پاشا ،وقتی
به اسميرنا رسيديم شما بايد استراحت کنيد چرا که بسيار سخت تالش کرده ايد».
کمال گفت« :استراحت؟ استراحت؟ کدام استراحت؟ يونانی ها که رفتند تازه جنگ
بين خودمان شروع خواهد شد و ما همديگر را خواهيم خورد».
حليده گفت« :چرا اين حرف را می زنيد؟ ما کار بزرگ بازسازی کشور را در پيش
داريم».
«تکليف آن هايی که با من مخالفت کرده اند چه می شود؟»
«خب ،اين هم جزو طبيعت يک مجلس شورا است».
لحن کمال يکباره تغعوض شدو نوعی شوخی ناشی از رفتار زنانهء حليده در آن رخنه
کرد .با اين همه ،هنگامی که از دو تن از دشمنانش نام می برد ،می شد موجی از انتقام
جويی را در چشمانش ديد .او گفت« :من می دهم آن دو نفر را مردم تکه تکه کنند .نه ،خانم
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افندی! وقتی برای استراحت نيست ،ما به کشتن يکديگر خواهيم پرداخت ...وقتی که جنگ
تمام شود اوضاع خيلی خسته کننده خواهد شد و ما احتياج به هيجان ديگری داريم».
در صبح روز سی ام آگوست کمال سرفرماندهی خود را به نقطه ای جلوتر در
منطقهء «دوم لوپينار» منتقل کرد .در آنجا بخش اصلی نيروهای يونانی که در تالش برای
عقب نشينی بودند در يک محوطهء بيضی شکل وسيع که به وسيلهء تپه ساران سنگی
محاصره شده بود گير افتاده بودند و ارتش دوم ترک نيز می کوشيد تا خود را به ارتش اول
برساند .در سمت مغرب ،کوه بلند و پهناور «مراد داغ» قرار داشت که هيچ نيرويی قادر به باال
رفتن از آن نبود .ارتش اول رفته رفته از شرق و جنوب پيش آمده و حلقهء محاصرهء يونانی
ها را تنگ تر می کرد .يونانی ها کامالً در محاصره افتاده بودند و تنها راه باريکه ای به جانب
غرب از طريق دره بلند و باريک «قزل جيدره» به روی آنها باز مانده بود.
آن روز ،يعنی چهار روز پس از آغاز حمله ،نيمی از ارتش يونانی يا کشته شده و يا به
اسارت گرفته شده بودند و همهء مهماتشان از دست رفته بود .يک ستون بلند سرباز ،که
ژنرال «تيری کوپيس» فرماندهشان بود ،خود را در درهء مزبور بين دو واحد ترک يافت در
حالی که واحد سومی هم به سرعت در پيش رويشان راه خروج را بسته بود .حليده اديب
صحنهء قتل عام آنها را چنين تشريح کرده است « :چيزی بود بين خواب و کابوس .خورشيد
بر بدنه فلزی توپخانه ها می درخشيد ،کوهی از تفنگ ها و مهمات به چشم می خورد.
انبوهی از هر چه که تصور می شد در سراسر دره پراکنده بود ،و در ميانشان همه جا می شد
اجساد آدميان و حيوانات را ديد که فرو افتاده بودند».
نيمهء ديگر ارتش يونانی در حال فرار به سوی ساحل دريا و بدور از تعقيب
کنندگانش بود .سربازانی ،که ديگر نيروئی جنگی محسوب نمی شدند .دهکده ها را به آتش
می کشيدند و مردان و زنان و کودکانی را که از برابرشان می گريختند می کشتند .سربازان
يونانی دستور داشتند دست به جنگی نابودسازانه بزنند.
عصمت اين پيروزی را ـ که بر سر مالکيت آن بين کمال و نورالدين پاشا ،فرمانده
جاه طلب ارتش اول ،اختالف نظر وجود داشت ـ «جنگ ژنرال ها» نام داد .بهر حال ،اگرچه
از آن پس ،نورالدين زير اسم خود در کارت ويزيتش می نوشت« :فاتح اسميرنا» اين پيروزی
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حاصل برنامه ريزی دقيق و فکر غافلگيری درست محاسبه شدهء تاکتيکی و استراتژيکی
همهء ترک ها بود .ارتش يونانی در برابر نيرويی برتر که به صورتی غافلگيرانه تنها به يک
نقطه از خط دفاعی اش حمله ور شده بود در هم شکسته و دشمن توانسته بود از بی دفاع
ماندن جناح های آن حداکثر استفاده را ببرد.
چادر کمال را در يک دهکدهء سوخته بر فراز اصطبلی برپا کردند .زنان روستايی
گردآمده در او خيره می نگريستند و از او می خواستند تا انتقام رنج هايی را که از دست
يونانيان کشيده ب ودند بگيرد .اما اکنون خوشحالی کمال جای خود را به نوعی افسردگی داده
بود .او از پشت بام اصطبل فرود آمد ،روی يک صندلی که در کنار جاده گذاشته بودند
نشست ،و به تماشای صف بلند زندانيان يونانی مشغول شد که خاک گرفته و ژنده و خون
آلود از برابرش می گذشتند .هر چند که کما با کشتارهای وسيع ميدان های جنگ بيگانه
نبود اما اکنون صحنه های ويرانی تکانش داده بود .او رو به يکی از آجودان هايش نموده و
به نفرت خود از جنگ اعتراف کرد؛ آن را شکست انسانيت خواند و از اين بابت يونانيان را
سرزنش کرد .آنگاه چشمش به يک پرچم يونانی افتاد که روی زمين بود .به آجودانش دستور
داد که آن را بردارد و به روی يکی از توپ های يونانی بکشد.
سپس در بين زندانيان يونانی چشمش به افسری افتاد که او را از دوران اقامت در
سالونيکا می شناخت .زندانی که می ديد بر شانه های کمال درجه ای وجود ندارد از او پرسيد
که «درجه شما چيست؟ سرگرديد ،سرهنگ ايد ،ژنرال ايد؟» و کمال جواب داد که «من
فرمانده کل قوا هستم» .يونانی به زبان ترکی گفت« :چه کسی شنيده که فرمانده کل قوا در
خط مقدم جبهه حضور داشته باشد؟» و کمال با حالتی شوخ گفت« :ما به زودی سالونيکا را
هم پس خواهيم گرفت و يک مقدونيهء خودمختار بوجود خواهد آمد .آنوقت من تو را يکی از
فرماندهان آنجا خواهم کرد».
در واقع ،بخشی از پيروزی ترک ها مديون کم کاری های ژنرال های يونانی بود.
فرمانده کل يونانی ها ،ژنرال «هاجيا نستيس» ،که به داليل سياسی به اين سمت منصوب
شده بود جنگ را از داخل يک کشتی که در ساحل اسميرنا لنگر انداخته بود هدايت می کرد.
او اغلب در رختخواب خوابيده بود و زمانی هم که به ساحل می آمد وقت خود را در قهوه
خانه ها می گذراند و با صدور دستورهای غير مسئوالنه و متضاد فرماندهان خود را بين ترس
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و گيجی در نوسان می گذ اشت .نشانه هايی از جنون در او نمودار شده بود .گاه يقين می کرد
که مرده است .گاه فکر می کرد که بدنش از شيشه ساخته شده و اگر از جای خود بلند شود
پاهايش خواهند شکست .ژنرال تيرکوپيس ،که فرمانده ميدان جنگ بود ،دستور داشت که در
صورت حملهء ترک ها به افيون به طرف جنوب و دهکدهء «چوبان الر» حرکت کرده و
دشمن را در آنجا متوقف سازد .اما تيرکوپيس ،هنگامی که حمله شروع شدريا ،از آنجا که
دستور خاص ديگری نداشت ،از انجام اين کار خودداری کرد .و به جای آن آنقدر در افيون
باقی ماند تا عاقبت مجبور به عقب نشينی شود .يک بار هم تصميم گرفت ضد حمله ای را
سامان دهد اما سربازانش حاضر به اطاعت از فرمانش نشدند ،و در نتيجه ،در برخوردی که در
دره رخ داد اسير يک واحد سواره نظام ترک شد .مدتی پس از اسارت بود که خبر شد «هاجيا
نستيس» معزول شده و خود او را به عنوان فرمانده کل منصوب کرده اند.
يکی دو روز بعد ژنرال تيريکوپيس را ،همراه با ژنرال ديگر يونانی به نام ديونيس ،به
سرفرماندهی کمال ،که اکنون به شهر اوشاک منتقل شده بود ،آوردند .در آنجا کمال ،که بين
فوزی و عصمت ايستاده بود ،آن ها را به حضور پذيرفت .حليده اديب اين صحنه را چنين
شرح داده است:
« می شد در مصطفی کمالی که در هيبت سربازی اش ايستاده بود ،هنرپيشه ای
بزرگ را که نقش خود را بخوبی می داند مشاهده کرد .او ،که قواعد بازی را با وقار هر چه
ت مامتر و دقت بسيار اجرا می کرد ،نه به ظاهر و نه به بدکاری های ژنرال های يونانی اشاره
ای کرد .ت ريکوپيس ،ژنرال يونانی ،در واقع حريف بازی او بود و اکنون ،در برابر اين حريف
مات شده ،کمال هنر و ادب نظامی را به دقت هر چه تمامتر به نمايش گذاشته بود .او به
گرمی با تيريکوپيس دست داد و طوالنی تر از حد معمول دست او را فشرد و گفت" :بفرماييد
بنشيند ژنرال ،بايد خيلی خسته باشيد" .بعد قوطی سيگارش را گشود و دستور قهوه داد».
تيريکوپيس با شگفتی به او نگاه کرد و گفت « :ژنرال من فکر نمی کردم شما اين
قدر جوان باشيد».
آن ها دور يک ميز نشستند و کمال با نگاهی فوالدين چشم به حريف سابق خود
دوخت .او مشتاق بود تا دربارهء جنگی که کرده بودند حرف بزند و گفتگو در ابتدا به کمک
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يک مترجم به زبان يونانی آغاز شد اما در ادامه طرفين زبان فرانسه را به کار گرفتند .کمال از
تريکوپيس خواست که همچون يک سرباز به سربازی ديگر برايش توضيح دهد که چرا او
جنگ را آنگونه که رخ داده بود پيش بينی نکرده بود .تريکوپيس اقرار کرد که کامالً غافلگير
شده و از اين که کمال شخصاً ،در خط مقدم جبهه ،جنگ را هدايت کرده بود تحت تاثير قرار
گرفته بود .هنگامی که مشکالتش را برای کمال توضيح می داد سخنانش به گوش حليده
«مثل تازه کاری بود که با يک حرفه ای سخن می گويد» .تريکوپيس از غياب فرمانده کل،
بی اطالعی از وضعيت ميدان جنگ ،سرپيچی فرماندهان از فرامين او و قطع شدن خطوط
ارتباطی که سواره نظام ترک موجب آن شده بود و همچنين از اختالفات سياسی مابين
ونيزلوس و کنتستاتين که انسجام و انظباط ارتشی را از بين برده بود سخن گفت.
آنگاه حرف به تاکتيک ها کشيد ،کمال از تريکوپيس می پرسيد که چرا اين کار يا
آن کار را نکرده است .تريکوپيس دربارهء پيشنهادش برای رفتن به «چوپان الر» به منظور
دفاع از افيون ياد کرد و کمال توضيح داد که اگر او چنين کرده بود خودش چه عملی در
مقابلش انجام می داد ،چرا که او در محاسبات خود همه گونه حرکات احتمالی دشمن را
منظور داشته بود .آنگاه بين دو ژنرال يونانی اختالف نظر پيش آمد .ترک ها از فقدان نظر
واحد بين آن ها حيرت کرده و متوجه تضاد انظباطی بين خود و يونانی ها شدند .در پايان،
کمال از تريکوپيس پرسيد که چه کاری از دستش برای او برمی آيد؟ و ژنرال از او خواست
که خبر اسارتش را به همسرش که در جزيرهء «پرينکی پو» در نزديکی قسطنطنيه زندگی
می کرد برسانند.
کمال قول مثبت داد .دستان تريکوپيس را فشرد و با صميميت اما همراه با
درخششی در چشمان سرد آبی اش گفت« :ژنرال جنگ بازی شانسی است .بهترين ها گاه
بدترين ها از آب در می آيند .شما به عنوان يک سرباز و يک مرد شرافتمند آنچه را که می
توانستيد انجام داده ايد .اما شانس با شما ياری نکرده و مسئوليت اين شکست با شانس است.
خود را ناراحت نکنيد».
اما در اين جا تريکوپيس حرکتی تئاتری از خود نشان داد و گفت« :نه ،ژنرال ،من
آخرين کاری را که بايد انجام دهم انجام ندادم» .و مروشن بود که نظورش نداشتن جرات
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خودکشی است .کمال در مقابل اين طغيان عاطفی چشمان خود را باريک کرد و با نگاهی
سخره آميز او را نگريست و گفت« :اين يکی ديگر مساله شخصی شما است!»
دو ماه بعد ،يک محکمه انقالبی يونانی «حاحيا نستيس» را از کار برکنار کرده و او
را همراه با گوناريس و چهار وزير کابينه اش اعدام کرد .سال ها بعد تريکوپيس اقرار کرد که
جنگ آناتولی که يونانی ها منافع خاصی در آن نداشتند و تنها به عنوان مهره ای در دست
نيروهای اروپايی عمل کرده بودند اشتباه فاجعه آميز کشورش بوده است.
آنگورا و قسطنطنيه تا پس از حصول پيروزی ترک ها در جنگ ،از آنچه اتفاق افتاده
بود بی خبر بودند .کمال ،که هنوز مالحظات امنيتی را رعايت می کرد ،تنها به صدور
گزارشات کوتاه روزانه ای اکتفا کرده بود که پيشروی های ارتش را متذکر شده اما از افشای
حدود و ثغور آن خودداری می کرد .او بعدها گفت که «هدف ما مخفی داشتن وضعيت از
چشم جهانيان تا حد ممکن بود».
به همين دليل بود که وقتی ،ده روز پس از شروع جنگ ،رئوف يادداشتی از نيروهای
متحده دريافت داشت که خواستار برقراری مجدد مذاکرات ترک مخاصمه بودند ،بی خبر از
همه جا طی تلگرافی از کمال کسب تکليف کرد .و کمال به او پاسخ داد که ديگر مساله
تخليه آناتولی مطرح نيست و او تنها خواستار انجام مذاکرات ترک مخاصمه در ارتباط با
منطقه تراس است.
آنگورا ،که به ميدان جنگ نزديک تر از قسطنطنيه بود ،از گزارشات واصله بيشتر
می توانست طبيعت پيشرفت جنگ را حدس بزند .هنگامی که آشکار شد عمليات تهاجمی
آغاز شده است ،مردم با نگران بين وزارت جنگ و مجلس شورا به رفت و آمد پرداخته و
خواستار اخبار جديد بودند و به تفسير و تعبير گزارش های دست و پا شکسته ای که در
جلسات مخفی مجلس برای نمايندگان خوانده می شد می پرداختند .در دومين روز ،که جنگ
تقريبا به پيروزی انجاميده بود گزارشی به آنگورا نرسيد و خبر تصرف افيون نيز با تاخير
واصل شد .و وقتی که عاقبت اين خبر واصل شد جمعيت انبوهی به خيابان ها کشيدريختند
تا بر له غازی و ارتش خلق ترک به تظاهرات پرداخته و با خوشحالی به تيراندازی هوايی
پمشغول شوند .از آن لحظه به بعد حالت خوش و مطمئنی در اهالی آنگورا بوجود آمد.
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هنگامی که خبر فتح پيروزمندان اسميرنا به آنگورا رسيد نمايندگان پرچم سياهی را که بر
روی تريبون مجلس شورا انداخته بودند جمع کردند« .بروسا» نيز در همان روز آزاد شده بود.
با اين همه ،هنوز کمال دشمنانی داشت و يکی از همآن ها بود که گفت« :اين که اينقدر
شلوغی ندارد؛ کشورهای متحده به هر حال اسميرنا را به ما پس می دادند!»
قسطنطنيه اما نسبت به نتيجه کار مردد بود و مقاماتش همچنان از يک قرارداد
ترک مخاصمه و انجام کنفرانسی در ونيز سخن می گفتند .چشم ها هنوز نگران سربازان
يونانی بود که ،ايستاده در خطوط خود در «چاتالجا» ،شهر را تهديد می کردند .نوعی روحيهء
مردد و شکسته بر شهر غالب بود .بسياری از مردم عمليات آناتولی را ماجراجويی احمقانه ای
می دانستند .خبرهای جنگ تنها از طريق گزارشات يونانی ها به قسطنطنطه می رسيد و طبعاً
عبارت بود از تخفيف پيروزی های ارتش ترک و پيش بينی شکست نهايی آن .يونانی ها ،در
کلوپ های شهر ،جام شامپانی خود را برای شکست مصطفی کمال باال می بردند .حتی يک
بار شايعه ای در شهر پيچيد که او اسير يونانی ها شده است .در خيابان ها و قايق هايی که
کارکنان و کارگران را هر عصر به خانه های خود می بردند می شد صورت گرفتهء ترک ها را
ديد.
آنگاه ،روزنامه ها نخستين خبرهای پيروزی ارتش ترک را با احتياط منتشر کردند؛
چرا که احتمال می دادند مردم آن را باور نکنند .اما به زودی روزی رسيد که معلوم شد
واقعيت از خوش بين ترين گزارشات نيز فراتر رفته است .اکنون معلوم شده بود که اين نه
مصطفی کمال که ژنرال يونانی بود که به اسارت درآمده بود و لشکرهای يونانی شکست
خورده و در حال عقب نشينی کامل بودند.
شب قبل از روشن شدن واقعيت« ،فليح رفيقی» ،يکی از روزنامه نويسان
قسطنطنيه ،بر قايقی نشسته و همراه با رفقايش به «پرين کی پو» می رفت و خبر پيروزی
هائی را که قرار نبود تا صبح منتشر شود برای دوستانش بازگو می کرد .يونانی ها که به
قيافهء مضطرب او عادت کرده بودند ،با تعجب به قصورت شاد و چشمان پر از برق او می
نگريستند .يکی از دوستانش گفت« :بايد مواظب بود .بگذار تظاهر کنيم که ما شکست خورده
ايم و غازی در اوشک زندانی است» .اما هيچ چيز نمی توانست لبخند را از آن ها بگيرد .روز
بعد ،وقتی که روزنامه ها با حروف درشت خبر پيروزی را منتشر کردند ،چنان جمعيتی در
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مقابل دفاتر روزنامه ها جمع شد که کارکنان نمی توانستند درها را باز کنند و در نتيجه
روزنامه ها را از پنجره به ميان مردم می انداختند.
در اسميرنا ،تا آخرين لحظه اعتقاد بر اين بود که مشکل از طريق کنفرانس حل
خواهد شد و کشتی های جنگی نيروهای متحده که بر آب های خليج نشسته بودند از ورود
ترک ها به شهر جلوگيری خواهند کرد ،و حتی اگر آمدن ترک ها قطعی شود باز مشکلی
وجود نخواهد داشت چرا که ،در آن صورت ،همهء آناتولی به روی تجار اسميرنا گشوده خواهد
شد .فصل صادرات نزديک می شد .انبارها پر از کشمش و انجير بود .کيسه ها را دوخته و
جعبه های پر را بسته بودند .و کشتی های بازرگانی ايتاليايی ،آلمانی ،و هلندی منتظر بودند تا
بار پاييزی خود را بسته و براه بيافتند.
به هم زدن اين خوش بينی کاذب کار آسانی نبود .اما رفته رفته ترديد در اسميرنا
رخنه کرد .لحن اخبار راديويی فرستنده های کشتی های جنگی متحدين رفته رفته مبهم تر
شد .يک کشتی بيمارستانی يونانی در بندر لنگر انداخت .شهر رفته رفته پذيرای زخمی ها و
پناهنده هايی می شد که از جبهه آمده و پر از قصه های تلخ و خونين بودند .بازرگانان
نشسته در قهوه خانه ها شايعه ها را برای يکديگر بازگو می کردند و نگران آن بودند که آيا
خواهند توانست تعهدات بازرگانی خود را به جای آورند و يا اين که اگر ترک ها وارد شهر
شوند همهء دارايی هاشان را توقيف خواهند کرد .آنگاه بورس شهر يکباره از کار افتاد .ديگر
واگن های پر از کشمش و انجير از سرزمين های داخلی از راه نرسيدند .کشتی های بازرگانی
کشورهای اروپايی بدون بارگيری به سرعت از بندر دور شدند .البته تفريحات و سرگرمی ها
هنوز ادامه داشت .هنوز شام مهتابی بر روی تراس هتل نعيم برقرار بود .در باشگاه ورزشی
يک گروه اپرای ايتاليايی برنامهء خود را اجرا می کردند .در کافه های شهر تا برقراری
حکومت نظامی گيتاريست ها می زدند و می خواندند .و پيشخدمت ها مشغول خدمت کردن
بر سر ميزها بودند .اما در زير همه ی اين جريانات حسی از نگرانی موج می زد.
عقب نشينی يک هفته ادامه يافت .نيروهای ترک به سرعت به شهر نزديک می
شدند و می کوشيدند قبل از آن که يونانی ها سراسر آناتولی غربی را به آتش کشند بر آنها
تسلط يابند .سواره نظام خود را به پشت سر دشمن رسانده بود .توپخانه ،که بايد حدود
دويست مايل را بر روی جاده های پيچ در پيچ بين فالت و دريا طی می کرد ،به خاطر
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سرعت گاو ها و قاطرهايی که توپ ها را می کشيدند کند تر راه می آمد و در طول سه روز
بخش عمده ای از آن تنها صد مايل پيش رانده بود و ،در نتيجه ،نمی توانست خود را به
دشمن برساند .دشمن هم آزادانه شهرهای سر راه خود را به آتش کشيده و ويران می ساخت.
يک سوم شهر اوشک به کلی ويران شده بود .االشهير اکنون حفره ای تاريک و سوخته
نشسته بر دامنهء تپه ها .دهکده پشت دهکده به کوهی از خاکستر بدل می شد .از هجده
هزار ساختمان موجود در شهر مقدس و تاريخی مانيسا تنها پانصد ساختمان باقی مانده بود.
همه جا سربازان يونانی ـ به خصوص آن ها که از آناتولی می آمدند ـ نوميدانه دست به انتقام
زده و به خاطر چندين نسل از عثمانی هايی که آزارشان داده بودند همه جا را ويران می
کردند .آنها حتی خانواده های مسيحی را از منازل خود بيرون می کشيدند تا سقفی نسوخته
برای ترک انی که پيش می آمدند باقی نماند .آنها راه آهن بين اسميرنا و آيدين را به کلی
ويران کردند .به ترک ها تجاوز می کردند و با قصابی بزرگ خود آنها را می کشتند .رامبولد،
بر اساس گزارش های کنسول انگليس در اسميرنا ،برای لردکرزن نوشت که« :آن ها جسد
يک تکه ای باقی نگذاش ته اند و رکورد تهوع آوری از توحش و بربريت از خود به جای نهاده
اند» .او اضافه کرده بود که اکنون تفاوت گذاری بين يونانی ها و ترک ها امکان ندارد ،و
همچنان که ترک ها از جانب دره به سوی شهر می آيند ،ديگر تشخيص مليت بدن های
ذغال شده ممکن نيست.
کمال به موازات پيشروی لشکرش سرفرماندهی خود را به سرعت از اوشک به
«صالح لی» و سپس به «نيف» ،بر فراز تپه های مشرف بر اسميرنا ،منتقل کرد .در صالح لی
او دستورات الزم برای مقابله با مقاومت نهايی يونانی ها را صادر کرد .اما ،در اين ميان ،يک
کشتی فرانسوی در بندر اسميرنا ت لگرافی از جانب نيروهای متحده را برای کمال آورد .آنها به
کنسولگری های خود دستور داده بودند تا با ارتش ترک برای تسليم شهر وارد مذاکره شوند و
از کمال خواسته بودند تا زمان و مکان يک ديدار را تعيين کند .همچنين آنها اظهار اميدواری
کرده بودند که کمال از جان مسيحيان ساکن شهر محافظت کند.
کمال مشت خود را به روی ميز کوبيد و گفت« :اين ها شهر چه کسی را می
خواهند تحويل چه کسی بدهند؟» اما در عين حال می دانست که جنگ به اتمام رسيده و
پيروزی به دست آمده است و از اين لحظه به بعد متحدين تنها بايد با شخص او معامله کنند.
بنابراين پاسخ داد که او آماده است تا در نهم سپتامبر کنسول های کشورهای متحده را در
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شهر نيف مالقات کند .کسی برای او تکه هايی از يک روزنامه انگليسی را خواند و کمال
گفت« :بيچاره لويد جرج .فردا چه باليی بر سر او خواهد آمد؟ کار او تمام است» .در همان
موقع زنان يونانی که از دهکده هايشان بيرون رانده شده بودند با صدای بلند اين جمله ی بد
يمن را تکرار می کردند که « :روز بد جرج فرا رسيده است».
کمال بی خبر و ناشناس وارد نيف شد .دهقانان بالفاصله اتومبيلش را محاصره
کردند .او عينک رانندگی اش را برداشت و سيگاری آتش زد .در همين حال مردی آهسته به
سوی او آمد ،در چشمان او نگريست و سپس دست در جيبش کرد و عکس مچاله شده ای را
بيرون آورد ،کمی به آن خيره شد و باز مصطفی کمال را نگاه کرد و يکباره فرياد زد:
«خودش است ،خودش است!» و به سوی جمعيت دويد و گفت« :اين خود غازی است.
مصطفی کمال است!»
کمال وارد دفتری شد که برايش آماده کرده بودند و به عکس ونيزلوس که
همچنان بر ديوار آويخته بود اعتنايی نکرد .از کنسول های بيگانه خبری نبود چرا که پيغام او
که از طريق آنگورا به قسطنطيه مخابره شده بود به موقع به دست آنها نرسيده بود .در آن
زمان طاليه داران ارتش ترک وارد اسميرنا می شدند .ارتش اکنون فرمان روز نخستين
مصطفی کمال را اجرا کرده و خود را به دريای مديترانه رسانده بود.
روز بعد کمال ،همراه با لشکر خود ،وارد اسميرنا شد اما آنجا نماند و همان روز عصر،
با حالتی آرام و خوش ،به نيف ـ که به زودی نامش «کمال پاشا» می شد ـ بازگشت.
آن شب کمال به همراهانش گفت« :اين چه وضعی است؟ ما امروز اسميرنا را گرفته
ايم .چرا اينقدر ساکت ايد؟ اقال بياييد آواز بخوانيم!»
برايش مشروب آوردند اما او از نوشيدن آن خودداری کرد و گفت« :نوش خواری و
انجام وظيفه با هم سازگار نيستند» .او از زمانی که حمله آغاز شد لب به مشروب نزده بود و
قصد نداشت تا وقتی که به همهء اهدافش برسد چنين کند .او و افسرانش ،که به کمک قهوه
خستگی را از تن به در می کردند ،به دور ميز وسط سالن و زير عکس ونيزلوس با آوازهای
خود پيروزی شان را جشن گرفتند.
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کمال در عرض پانزده روز به پيروزی رسيده بود .و هنگامی که عاقبت به آنگورا
بازگشت با اين جمالت از دوستانش عذرخواهی کرد« :مرا ببخشيد؛ آدميزاد گاه در محاسبه
اشتباه می کند .من هم در تخمين خود يک روز اشتباه کرده بودم!»
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فصل چهلم ـ اسميرنا در آتش
نخستين سرباز ترکی که به مديترانه رسيد يک ستوان جوان سواره نظام بود که در
بندر اسميرنا مورد استقبال يک آدميرال فرانسوی قرار گرفته و آدميرال مزبور ،طی سخنان
مفصلی ،از او خواست تا از جان مسيحيان شهر حفاظت کند .ستوان پاسخ داد که شما بهتر
است برای حفظ جان خود اين اسکله را تخليه کنيد .و همچنان که اين سخنان را می گفت
از پنجرهء يکی از خانه های مسيحی نشين بمبی به طرف او پرتاب شد و سپس به سويش
تيراندازی شده و او را زخمی کرد.
يک روز قبل ،آخرين سربازان يونانی ،جز چند تنی سرگردان مانده ،شهر را ترک
کرده به همراه کارمندان و پليس يونانی که تعدادشان به چهل هزار نفر می رسيد برای دور
شدن از اسميرنا از کشتی های جنگی يونانی استفاده کرده و در پشت سر خود پنجاه هزار
زندانی را در دست ترکان رها کرده بودند .در همين اثنا ،به منظور پر کردن خالء اداره شهر و
مراقبت مسلحانه برای جلوگيری از غارت و مرتفع ساختن ترس اهالی ،کشتی های جنگی
کشورهای متحده تا رسيدن سربازان ترک سربازانی را در بندر شهر پياده شدند.
از آنجا که فرانسوی ها و ايتاليايی ها تمايلی به همکاری در اين مورد نداشتند بيشتر
اين نيروها انگليسی بودند و فرماندهی شان با سرگرد «برترام تسيگر» بود که بعدها لقب
«سر» گرفت و به درجه آدميرالی رسيد .برای حفظ کنسولگری ها و شبکهء گازرسانی و
همچنين ايستگاه قطار شهر محافظينی گماشته شده بودند .سرگرد بعدها نوشته است« :حدود
سه هزار يونانی که عده ای از آن ها هنوز با خود اسلحه داشتند با شادمانی مشغول غارت
همه چيز بودند ،صدای فرياد و تصوير عبور شتابان مردم در ذهن می پيچيد .صدای
تيراندازی از همه جا بلند بود .و سپس فريادهايی شنيده شد مبنی بر اينکه ترک ها دارند می
آيند» .سرگرد يک واحد سواره نظام ترک را ديد که سربازانش به سوی او آمده و شمشيرهای
آخته خود را در هوا تکان می دهند.
سرگرد که احتمال می داد خونريزی ناالزمی اتفاق افتد تصميم گرفت جلوی آنها را
بگيرد .پس ميان يونانی ها و ترک ها ايستاده و دست های خود را به عالمت تسليم باال برد.
و از آنجا که يونيفورم سفيدش شبيه لباس افسران دريايی يونانی بود اين کار را با ترديد بسيار
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انجام داد .يک ناظر انگليسی گفته است که او ،در آن حال ،درست حالت پليس ترافيک لندن
را داشت .فرمانده ترک با مشاهده او مردانش را متوقف کرده و از اسب به زير آمد .سرگرد
تسيگر به سوی او رفت و با فرانسه شکسته بسته ای گفت« :نيروهای متحده ،برای حفظ
نظم ،سربازان خود را به شهر آورده اند و اگر ترک ها از تيراندازی خودداری کنند احتمال
خطری وجود ندارد» .افسر ترک ،که درجهء سرهنگی داشت گفت که قصد ندارد تيراندازی
کند اما خواستار ورود به شهر است .و اضافه کرد که تصميم دارد از يکی از خيابان های
فرعی وارد شهر شود .اما سرگرد انگليسی به او توصيه کرد که از جانب ساحل به اين کار
دست بزند .سرهنگ ترک با اين پيشنهاد موافقت کرده و ،در عين حال ،يک گروه سواره
نظام را مأمور حفاظت از شبکه گازرسانی و ايستگاه قطار کرد.
اگرچه انظباط سربازان ترک سرگرد تسيگر را به تعجب واداشته بود اما می ديد که
آنها از يونانی ها پول مطالبه می کنند و حتی شاهد آن بود که يک يونانی را ـ احتماالً به
خاطر اين که از پرداخت پول خودداری کرده بود ـ با گلوله کشتند .در همان حال ،گروه های
بزرگی از پناهندگان که در پياده روها جمع شده بودند ورود سواره نظام ترک را به شهر تماشا
می کردند .يک ژنرال ترک ،سوار بر اسب سفيد متعلق به ژنرال تريکوپيس يونانی ،در جلوی
آن ها حرکت می کرد .و سپس قطار شترهايی که آهسته از جانب دريا می آمدند در چشم
رس پديدار شدند.
روز بعد ،مصطفی کمال ،که هنوز بر روی يونيفورمش درجه ای نداشت ،در رأس
تعداد زيادی اتومبيل که با شاخه های زيتون آرايش شده بودند ،وارد اسميرنا شد .آن روز دهم
ماه سپتامبر بود ـ درست سه سال بعد از اعالم ميثاق ملی در کنگره سيواس .در وروديهء شهر
يک واحد سواره نظام که وظيفه اسکورت کردن آنان را داشت به استقبالشان آمد .اکنون نه
روز بود که سربازان ترک ،نشسته بر زين ها ،با سربازان يونانی جنگيده بودند اما هنوز به آب
و خوراک مناسبی نرسيده بودند .وقتی ،در آغاز کار ،کمال به سواره نظامش قول داده بود که
بزودی غذا فراوان خواهد بود حساب آن را نکرده بود که دشمن همهء زمين های کشاورزی
را خواهد سوزاند.
حليده اديب لحظهء پيروزی را اين گونه مشاهده کرده است« :مردان ،نشسته بر
اسب ها ،مثل روح شده بودند؛ ذره ای گوشت بر استخوان هايشان ديده نمی شد؛ لباس
460

هاشان پاره و ژنده بود؛ تبی ويرانگر صورت ها و دست و پا های مردان و اسب هاشان را می
سوزاند .در آن چهره های الغر و نحيف چشمان سربازان درخششی عجيب داشت .با صدور
فرمان حرکت دو خط بلند سواره نظام به سرعت برق شمشيرهاشان را بيرون کشيدند و
همچنان که از دو سوی ما حرکت می کردند خورشيد بر فوالد شمشيرهاشان می درخشيد.
برخورد فلزات و صدای سم اسبان همچنان که به بازار نزديک می شديم کر کننده شد ...در
طول پياده روهای مرمرين مسيرمان در دو طرف ديواری از مردان ،شمشيرها و اسب های
يورتمه رونده کشيده شده بود .در پشت سر آنها می شد هزاران دهان را ديد که تبديل به يک
دهان شده بودند و فريادی از شادمانی را در فضا می پراکندند ».بدينسان مصطفی کمال به
دريای مديترانه رسيد.
او به ساختمان دولتی اسکله ،که قبالً سرفرماندهی يونانی ها بود ،رفت .بر روی پله
های ساختمان يک پرچم بزرگ يونان را همچون قالی گسترده بودند تا با آن هنگام مقابله
کنند که کنستانتين ،پادشاه يونان ،به آنجا آمده و پرچم ترک ها را لگدکوب خود کرده بودند.
اما کمال از پا گذاشتن به روی پرچم يونان خودداری کرد و فرمان داد تا آن را جمع کنند و با
اعتراض گفت« :اين نماد استقالل يک کشور است» .سپس از بالکن ساختمان به تماشای
جمعيت فريادکننده ای ايستاد که در پشت آنها می شد کشتی های جنگی نيروهای متحده
لنگر انداخته در ساحل دريا را ديد .سه سال پيشتر ،در قسطنطنيه ،او به همين کشتی های
جنگی نگاه کرده و با خود انديشيده بود که متحدين برای کشورش چه نقشه ای دارند .اما
اکنون ورق برگشته بود و گويی اکنون سرنشينان آن کشتی ها بودند که از دور به او نگريسته
و می انديشيدند که او قصد دارد چه کند.
مردم اسميرنا اتومبيلی را به او تقديم کرده و قصد داشتند که به افتخارش گاوی را
قربانی کنند .او ،با چهره ای درهم فرو رفته از اين توحش ،دستور داد که مراسم را متوقف
سازند؛ اما دير شده بود و مراسم قربانی انجام گرفته بود .او از بالکن به داخل ساختمان
برگشت و به تاالر آينه کاری بزرگی رفت که در آن عده ای خاک گرفته و خسته در
انتظارش بودند .او به اتاق کوچکتری رفت و در آنجا با نورالدين ،فرمانده سربازانی که شهر را
تصرف کرده بودند ،مشغول گفتگو شد .هنوز مسئلهء حفظ نظم شهر مطرح بود ،چرا که جنگ
در خيابان ها ادامه داشت و کار فراوانی بايد انجام می شد.
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اندکی بعد کمال قدم به سرسرای هتلی نهاد که اتباع خارجی در آن رفت و آمد
داشتند .تجار مشغول نوشخواری و تبادل خبرها بوده و با اضطراب دربارهء اينکه چه رخ
خواهد داد گفتگو می کردند .آن ها اين افسر ترک به درون آمده را ـ با همهء ظاهر
تاثيرگذارش ـ نشناختند .حتی پيشخدمت نيز اظهار تأسف کرد که برای او ميز خالی ندارد.
بعد يکی از مشتريان او را شناخت .مصطفی کمال کنارش نشست و از او خواست آرامش
ديگران را به هم نزند .يونانی ها خيره در او می نگريستند و او که وفادارانه تا آن لحظه لب
به مشروب نزده بود گيالس خود را برداشت و نخستين مشروب پيروزی خود را به سالمتی
دوستانش نوشيد .سپس رو به يونانی ها کرد و پرسيد« :آيا پادشاه شما هم در اين جا برای
نوشيدن راکی می آمد؟» و وقتی که پاسخ منفی شنيد پرسيد« :پس آمده بود اسميرنا چه
کند؟» آن روز عصر ،او سرفرماندهی خود را به ناحيه «کارشی يانکا» ،که در آن دو خانه را
برای او آماده کرده بودند و دو زن پير ترک برای پذيرايی مادرانه از او در انتظارش بودند،
منتقل کرد.
اسميرنا پر از تنش بود .چند هزار پناهنده با سربازان يونانی رفته بودند اما بيشماری
ديگر همچنان وارد شهر می شدند ،به ايستگاه قطار می رفتند و از کوپه ها تا سقف قطار ها
را پر می کردند و مردگان خود را هم با خود می بردند .آنها که به قطار نمی رسيدند ،گرسنه
و آواره و اغلب مريض با آنچه در بقچه هايی پيچيده بودند در خيابان ها سرگردان می
گشتند .آتش زدن محصوالت کشاورزی خطر قحطی را پيش آورده بود .مردم شهر که ديگر
سربازان يونانی از جانشان محافظت نمی کردند ،با به ياد آوردن رفتارهای عثمانی ها در
گذشته ،منتظر آغاز قتل عام مسيحيان بودند .رفتار بد يونانی ها با ترک های شهر ،در طول
سه سالی که اسميرنا را در تصرف خود داشتند ،و همچنين آتش زدن محصوالت کشاورزی
احتمال انتقام گيری را باال برده بود .کنسولگری های بيگانه نگران جان اتباع خود بودند .در
نتيجه ،يکی از نخستين کارهای کمال صدور فرمانی بود که بر اساس آن سربازان ترکی که
غيرنظاميان را آزار می دادند محکوم به مرگ می شدند.
لندن به نمايندگان خود در اسميرنا دستور داده بود که ـ برخالف ديپلمات های
فرانسوی ـ شخصاً به ديدار کمال نروند .يکی از نخستين فکرهای کمال آن بود که از
انگليس ها بخواهد تا در مدت معينی کشتی های جنگی خود را از ساحل اسميرنا بيرون
ببرند .سپس چنين اتفاق افتاد که در خيابان با «سر هری لمب» ،کنسول انگليس ،رويارو شد
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و نوعی مذاکرهء غير رسمی بين آن ها صورت گرفت .کمال از کنسول پرسيد که پس از
تغيير حکومت در ترکيه کارکرد او چه خواهد بود؟ و کنسول پاسخ داد که او نمايندهء کمسيونر
عالی انگليس در قسطنطنيه است .کمال به او گفت که دولت او چنين مقامی را به رسميت
نمی شناسد .و اضافه کرد« :از نظر فنی ،کشور من هنوز با انگلستان در حال جنگ است .و
اين امر توجيه می کند که من همهء اتباع انگليس در اسميرنا را توقيف کنم .اما من چنين
قصدی ندارم» .و سپس پرسيد «مگر شما همان کسانی نيستيد که ارتش يونان را در اناتولی
پياده کرديد؟ ما هم کسانی هستيم که آن ارتش را شکست داده و از سرزمين خود بيرون
رانده ايم .و در چنين وضعيتی اين با شماست که تصميم بگيريد چه بايد بکنيد».
رفتار کمال در کشتی سرفرماندهی انگليسی غوغايی به پا کرد .سربازان ترک از
پياده شدن ادميرال بروک ،فرمانده عالی انگليسی ،به ساحل ممانعت کردند و ،در همان حال،
متوجه اين نکته شدند که توپ های کشتی او شهر را هدف قرار گرفته است .اما اندکی بعد او
با نورالدين تماس گرفت و نورالدين از اتفاقی که افتاده بود عذرخواهی کرد و ،در واکنش به
تضمين های ادميرال مبنی بر اين که بر اساس قرارداد ترک مخاصمه انگلستان دارای
موضعی خنثی در اين جنگ است ،او نيز اعالم داشت که وضعيت جنگی به پايان رسيده
است.
ادميرال يادداشتی خطاب کمال نوشته و برای روشن شدن تضاد بين اظهارات او و
نورالدين در خواست توضيح کرد .و به «بری دمويل» فرمانده کشتی دستور داد تا آماده رفتن
به ساحل ،مالقات با غازی و دريافت پاسخ شود .در اين جا موضوع لباس مناسب برای اين
ديدار مطرح شد .مثالً ،اين پرسش پيش آمد که فرمانده مزبور بايد شمشير خود را به کمر
ببندد يا نه .فرمانده مطلب را چنين خالصه کرد« :با شمشير به ديدار اين آدم بروم؟ نه .فکر
کنم بهتر است عصايی بدست گيرم».
کمال ،که سخنان خود را در گرماگرم کار بيان کرده بود ،اکنون اظهارات نورالدين را
تاييد کرده و توضيح داد که «من به صورت غير رسمی با کنسول صحبت کرده بودم و از
طرف مجلس اعالی ملی ماموريتی نداشتم .وضعيت جنگی به پايان رسيده است اما در عين
حال بين دو کشور رابطهء ديپلماتيک وجود ندارد و قبل از برقراری اين رابطه انجام تشريفاتی
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ضروری است» .سپس گفت که« :من به طور غير رسمی موافقت می کنم که چنين کاری
انجام شود» و به همين دليل تلگرافی به وزير امور خارجه در آنگورا ارسال داشت.
به اين ترتيب بحرانی که پيش آمده بود پايان پذيرفت .اما کمال با خشمی فرو
خورده و لحنی شوخ به حليده اديب گفت« :خانم افندی ،شما به من بگوييد ،آيا يونانی ها می
توانستند بدون کمک و خواست دولت انگليس پا به اسميرنا بگذارند؟ آيا اصالً در خاور نزديک
کاری بدون نظر انگليس ها انجام می گيرد؟ البته که ما در اصل نه با يونانی ها که با آن ها
در جنگ بوده ايم و حرف من در اصل درست بود» .در همين حال مقامات انگليسی هيچ
گونه فرصت سوزی را عاقالنه نديدند و آدميرال لمب به دستور لندن مقدمات خروج همهء
اتباع انگليسی را که می خواستند اسميرنا را ترک کنند فراهم آورد .در واقع از چند روز قبل
عده ای خود تصميم به خروج گرفته بودند.
کمال نسبت به نمايندگان فرانسه و به خصوص ايتاليا رفتار بهتری داشت و مسئلهء
برسميت شناختن دولت خود به وسيله آن ها را مطرح نکرد .او در ديداری با آدميرال
دومسنيل ،که به زبان فرانسه انجام شد و عصمت هم حضور داشت ،متعهد شد که جان
جم عيت مسيحی شهر را محفوظ بدارد و نيز خبر داد که ژاندارمری آماده می شود تا در ظرف
 ۲۷تا حداکثر  ۷۸ساعت نظم را برقرار کند .در عين حال ،از طريق تماس با قسطنطنيه،
اقداماتی برای غذارسانی به پناهندگان صورت می گرفت.
آنگاه ادميرال به اين نکته اشاره کرد که ترک ها به دستور نورالدين همهء مسيحيان
سالم شهر را توقيف کرده و قصد دارند آن ها را به آناتولی بفرستند و اين امر موجب وحشت
اقليت های يونانی و ارمنی شده است ،و در سطح بين المللی نيز تاثير بدی خواهد داشت.
کمال با روحيه ای آشتی جويانه توضيح داد که نورالدين در لحظات پيروزی از نظر نظامی
اين حرف را زده است و قصدش ممانعت از نفوذ يونانی هايی بوده که قصد داشتند برای
ادامهء جنگ به منطقهء تراس بروند .اما قصد ترک ها آنقدرها هم جدی نيست و او تعهد می
کند که با اين اقليت ها کاری نداشته باشند .با اين همه اعزام مردمان ادامه يافت.
اما اگر قتل عام فاجعه نيافريد حدوث يک آتش سوزی مهيب باز گرفتن اسميرنا را
به فاجعه تبديل کرد .رفتارهای آزاردهندهء سربازان ترک عليه يونانيان محلی اگرچه بسيار بی
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رحمانه بود اما جنبهء عمومی و منظم نداشت .قتل عام هايی که در نقاط ديگر صورت گرفته
و موجب بيمناکی مسيحيان شده بود تکرار نشد .يک شاهد آمريکايی ،عليرغم گزارشات
خوفناکی که در مطبوعات آمريکا منتشر می شد ،تعداد مرگ های ناشی از داليل مختلف را
حدود دو هزار نفر تخمين زد.
با اين همه تنش بين ترک ها و ارمنی ها شديد بود .و چندين شب متوالی خونريزی
با چاقو و سرنيزه در مناطق ارمنی نشين که در آنها سربازان ترک اشخاص مظنون به خيانت،
يا حاملين اسلحه ،را توقيف می کردند ادامه يافت .يکی از اين صحنه ها را يک سرنشين
انگليسی کشتی جورج پنجم اين گونه توصيف کرده است« :همانطور که از پنجره بيرون را
نگاه می کردم .يک نفر ارمنی را ديدم که بمبی را به سوی ترک ها انداخت .آنها او را تعقيب
کردند و او خود را به دريا پرتاب کرد .ترک ها سوار قايق شده و به دنبال او رفته و او را به
ساحل برگرداندند .و در آنجا او را به طرز زننده ای کشتند».
کشتار خشونت آميز متقابلی که تقريباً اتفاقی درگرفت به آتش سوزی
فاجعه آميز بزرگی منجر شد .هرگز برای اين اتفاق دليل قانع کننده ای مطرح نشد .کمال به
آدميرال دوميسنيل توضيح داد که اين عمل کار عامدانهء يک سازمان شورشی ارمنی بوده
است .در واقع ،قبل از ورود ترک ها به شهر ،در کليساها سخنرانی شده و سوزاندن شهر را به
عنوان يک وظيفهء مقدس توصيه کرده بودند .سوخت گردآوری شده برای اين آتش سوزی
را در خانه های زنان ارمنی يافتند و برخی از آتش افرزوان نيز دستگير شدند .اما ديگران
معتقد بودند که اين ترک ها هستند که با قصد قبلی ـ و با اشارهء نورالدين پاشا که به بی
رحمی و بنيادگرايی شهرت داشتـ دست به چنين کاری زده بودند.
احتماالً آتش سوزی زمانی آغاز شد که ترک ها ،برای خلع سالح ارامنه آمده و عده
ای از آنها را در ساختمانی که به آن پناه برده بودند محاصره کردند و سپس تصميم گرفتند
آن خانه را به آتش بکشند .باين منظور مقداری بنزين به روی خانه ريختند و خود به حالت
آماده باش منتظر شدند که هر که برای فرار از خانه بيرون می آمد به تير ببندند .در همين
حال ،ارامنهء ساکن در نقاط ديگر شهر ،برای منحرف کردن توجه ترک ها ،چند نقطه را به
آتش کشيدند .اين منطقهء ارمنی نشين در حومهء شهر قرار داشت اما وزش بادهای سنگين
که پيش بينی اش را نکرده بودند به سرعت شعله های آتش را به جانب شهر برد و در اوايل
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غروب محله های ديگر شهر نيز دچار آتش سوزی شدند و حدود هزار خانه ،که بی دقت با
چوب و گچ ساخته شده بودند ،به خاکستر تبديل گشتند .آتش را غارتگرانی که بدون شک
سربازان ترک هم در ميان آن ها بودند و قصد تالفی داشتند به سراسر شهر منتقل کردند.
واحد آتش نشانی از پرداختن به يک آتش سوزی اين گونه وسيع عاجز بود و ترک ها ،در سر
فرماندهی عصمت ،مدعی بودند که ارمنی ها از قبل لوله های آتش نشانی را پاره کرده بودند.
عصمت خود تصميم گرفت اعالم کند که سوزاندن شهر ناشی از تصميم قبلی و برنامه ريزی
شده يونانی ها بوده است.
با رسيدن شب کل شهر در آتش می سوخت و شعله های آتش به ساحل دريا
رسيده و ساکنان و پناهندگان را به سوی دريا رانده بود .به طوری که به زودی هزاران نفر در
ب اتالق ها و آبگيرهای نزديک دريا بی پناه و بيچاره گرد هم آمده بودند .در کار تخليهء
بيمارستان ها افراد مريض و سالخورده را روی برانکاردهای ژنده به آنجا می آوردند .در
اواسط نيمه شب تمام خانه هايی که رو به دريا بودند همزمان دچار حريق شدند .کاپيتان
تسيگر صدای برخاسته را به وحشتناک ترين فريادی که آدمی می تواند تصور کند تشبيه
کرده است .جمعيت از کنارهء خانه ها به سوی دريا دويدند و بسياری از آنها يا خود به داخل
آب پريدند و يا ديگران آن ها را هل دادند .اگرچنين نکرده بودند فاجعه آنقدر عظيم که شد
نمی شد .چرا که خانه ها به سرعت سوختند و نياز به آنگونه فرار نبود .اما مردم وحشت زده
بودند و به جای حرکت به موازات خط ساحل مستقيماً به سوی دريا فرار می کردند .در عين
حال ،شايعهء دروغی هم به راه افتاده بود مبنی بر اينکه ترک ها در دو طرف ساحل با
مسلسل به انتظار فراريان ايستاده اند .در نتيجه مردم به طرف دريا گريختند و دريا پر از
آدميانی شد که حتی به تخته پاره هايی که در آتش می سوختند آويخته بودند.
غرش شعله ها گوش را کر می کرد اما صدای فرياد جمعيت از آن رساتر بود به
زودی خط آتش در ساحل دريا طولی حدود دو مايل را در بر گرفت .وارد پرايس خبرنگاری
که از عرشه کشتی انگليسی صحنه را نگاه می کرد نوشته است« :سطح دريا همچون مس
گداخته شده بود ...بيست آتشفشان جدا از هم زبان های چرخنده و تيز خود را تا ارتفاع صد
فوتی به سوی آسمان تکان می دادند .برج کليساهای يونانی ،گنبدهای مساجد ،سقف های
مسطح خانه ها همه همچون سايه هايی در زمينه ی پرده ای از آتش می نمودند» .
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فرماندهان کشتی های جنگی بيشتر نگران نجات جان اتباع خود بودند و در نتيجه
برای حفظ بی طرفی در جنگ از پذيرفتن پناهندگانی که خود را به کشتی ها می رساندند
خودداری می کردند .اما زن ها بچه های خود را به داخل قايق ها می انداختند و مردها
همچنان به سوی کشتی ها شنا می کردند .خانواده های زيادی نشسته بر قايق های کوچک
ازدحام کرده بودند و اغلب اين قايق ها سرنگون شده و همه ی سرنشينانشان غرق می
شدند.
به زودی نوعی فلج بر جمعيت مانده در ساحل غلبه کرد .يک شاهد عينی گفته
است « :آن ها گرسنه ،خيره و خسته ،حتی ظرفيت ترسيدن را از دست داده بودند .چسبيده به
هم بر زمين نشسته بودند و وقتی به آن ها دستور حرکت داده می شد همچون حيوانات
خانگی اطاعت می کردند و از چشمانشان تنها نوميدی و خستگی خوانده می شد».
آن ها از دور صدای ارکستر کشتی های جنگی را می شنيدند که در ساعت مقرر هر
شبه همراه با سوختن اسميرنا به نواختن پرداخته بودند و موزيک سبک برخاسته از کشتی ها
با فرياد شعله ها و ناله قربانيان در هم آميخته بود.
در ساعات اوليهء صبح دريادار انگليسی تصميم خود را عوض کرد و قايق های
کشتی ها را به ساحل فرستاد تا همهء غير نظامی های خارجی را به کشتی ها بياورند .اين
امر بالفاصله شکل صحنه را تغيير داد .در اسکله صدای سوت ملوانان کشورهای متحده،
فرياد دستور دهنده آن ها ،و صدای کوبش چکمه ها به گوش می رسيد .پناهندگان به سوی
مجموعهء قايق های کوچکی که در ساحل لنگر گرفته بودند براه افتادند و هر چه به آن
نزديکتر می شدند نظم و ترتيب شان بيشتر به هم می خورد .آنها فرياد افسران را که مرتبا
می گفتند «فقط زن ها و بچه ها» ناشنيده می گرفتند و ،در نتيجه ،سربازان ناچار می شدند
با مردان درگير شوند .حدود دو هزار نفر از پناهندگان تنها در کشتی جنگی «آيرون دوک» جا
گرفتند.
صبح که رسيد جهت باد عوض شد و آتش به تدريج خاموشی گرفت .اما تير و تخته
های خانه ها برای چندين روز می سوختند و گهگاه از نقاط مختلف شهر صدای انفجار مواد
منفجره ای که يونانی ها جاسازی کرده بودند به گوش می رسيد .شهر اروپايی اسميرنا از
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صفحه روزگار پاک شده بود و ده ها هزار نفر از ساکنانش اکنون بی خانمان و جزو پناهندگان
سرگردان بودند .به راستی تقصير اين ماجرا با که بود؟ يک ناظر آمريکايی در پاسخ اين
پرسش که آتش سوزی را چه کسی شروع کرد پاسخ داد زلزلهء سانفرانسيسکو را چه کسی
شروع کرده بود؟
کمال که فاجعه های جنگ و خونريزی های اجتناب ناپذير آن را تجربه کرده و
آبديده شده بود چندان از واقعه ی آتش سوزی پريشان نبود ،به خصوص که صرفنظر از
خسارات وارده به دارايی ها و امالک تعداد تلفات به نسبت اندک می نمود .او حادثه را به
عنوان يک «واقعه نامناسب» برای دريادار دومسنيل توصيف کرد ،و هنگامی که پاسخ شنيد
که اين سخن ابعاد فاجعه را کاهش می دهد ،بر اين نکته تاکيد کرد که در مقايسه با مسايل
ديگر اين واقعه از اهميتی ثانوی برخوردار است.
در واقع می توان گفت که اين ماجرا برای ملی گرايان واجد نوعی عدالت نمادين
هم بود .چرا که اسميرنا شهری متعلق به بيگانگان محسوب می شد و در نتيجه نماد همهء
آن چيزهايی بود که آنها عليه شان می جنگيدند .اسميرنايی که از خاکستر اين آتش سوزی
سر بر می کشيد اگرچه در گذشته شهری غربی بود اما از آن پس کالً به ترک ها تعلق
داشت .در واقع بسياری از تخريب هايی که به دست ترک ها صورت گرفت ،چه در طول
جنگ اول جهانی و چه پس از آن ،ناشی از واکنش ناگهانی آن ها نبود بلکه بيشتر از حس
حقارتی برميخاست که می کوشيد تا همهء نشانه های آشکار اشغال اروپايی ها را از ميان
بردارد .در نتيجه ،جدا از اين که آيا ترک ها در سوختن اسميرنا دست باال را داشتند يا نه .اين
آتش سوزی در دل آن ها حکم نقطه اوج پيروزی ملی گرايان محسوب می شد.
در تمام طول آتش سوزی کمال در سرفرماندهی خود مانده و صورت آفتاب سوخته
اش را انعکاس شعله های آتش روشن کرده بود .يک گروه روزنامه نويس ترک از قسطنطنيه
رسيده بودند بی آن که بدانند آيا اسميرنا سقوط کرده است يا نه .تا اين که چشمشان به
پ رچم ترک افتاد که تا حدی مغرورانه بر فراز ساختمان مرکزی شهر در اهتزاز بود« .فليح
رفيقی» ،روزنامه نويس آمده از قصطنطنيه ،وقتی با غازی روبرو شد که دو افسر نيروی
دريايی انگليس به حالت خبردار در اطراف او ايستاده بودند و در رفتارشان احترامی ديده می
شد که فليح ر فيقی هرگز آن را در قسطنطنيه تجربه نکرده بود .کمال با خشنودی به او
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خوش آمد گفت و افزود« :هيچ نمی دانی که ما چه ها ديده ايم .ما همگی تبديل به تاريخ
شده ايم» .سپس از اخبار قسطنطنيه جويا شد و آنگاه پرسيد« :آيا واقعا باور می کنی که ما
به پيروزی رسيده ايم؟»
همچنان که شعله های آتش نزديکتر شدند افسران ستاد و دوستان کمال با
اضطراب از او تفاضا کردند که از آنجا دور شود .او با طمانينه و بی عجله سوار بر اتومبيل
روباز خود شد و در حالی که يک کاميون برای کنار راندن جمعيت پيشاپيش او حرکت می
کرد به راه افتاد .او آهسته و بی اعتنا از ميان هزاران يونانی و ارمنی دردمندی گذشت که با
ديدن فاتح شهرشان فقط فريادهايی از اعجاب و ترس برمی آوردند .کمال محل کار خود را
به حومهء شيک «بور نووا» منتقل کرد ،جائی که ترک ها آن را «گز تپه» می خواندند.
يک روز ،در اوان ورودش به اسميرنا ،زن جوانی به سرفرماندهی او آمده و تقاضای
مالقات با او را کرده بود .او با حالتی ناشکيبا دستور داده بود که زن را از آنجا برانند .اما هنوز
در ميانهء صدور دستور بود که زن در دفتر را گشوده و وارد شده بود .کمال نگاهی به او
انداخته و به ديگران اشاره کرد که عکس العملی نشان ندهند و از زن خواست که بنشيند .او
با زن روستايی روبرو نبود ،کامالً معلوم بود که زن از خانواده ای متشخص می آيد .حجاب
نداشت اما يک روسری ترکی بر سر بسته بود .لباس هايش بی زرق و برق اما شيک بودند.
قدی کوتاه داشت ،صورتی گرد و اندامی اندک چاق .پوستش زيتونی رنگ بود و چشمانی
سياه و درشت و پر از هوش داشت .دهان فروبسته اش شخصيت نافذ او را در خود منعکس
م ی کرد .در او سرزندگی جوانانه با اعتماد به نفسی بالغانه در هم آميخته بود.
کمال از نوع رفتار ،سخن گفتن سريع و نگاه مستقيم او به کنجگاوی و حيرت دچار
شده بود .نام او «لطيفه» بود .پدرش به نام «اوشکی زاده معامر» از اهالی مرفه اسميرنا بود
که به کار تجارت و کشتيرانی مشغول بوده و با خارج کشور روابط متعددی داشت .خود لطيفه
در اروپا درس حقوق خوانده بود و فرانسه را همچون يک زن فرانسوی صحبت می کرد .پدر
و مادرش تعطيالت تابستانی خود را در منطقهء «بيياريتس» می گذراندند اما او هنگامی که
خبر شده بود سقوط اسميرنا قطع ی است اصرار کرده بود که به آن شهر برگردد و مصمم بود
که برای کمال کار کند .او کمال را يک قهرمان می دانست و از لحظه ای که کمال با ارتش
آزادی بخشش وارد شهر شده بود تالش کرده بود تا او را ببيند .سپس دست در گريبان خود
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کرد و گردنبند خود را بيرون آورد .عکسی از کمال از آن آويزان بود .لطيفه از کمال پرسيد:
«اين برای شما اشکالی ندارد؟»
کمال با خنده ای فرو خورده گفت« :برای من چه اشکالی می تواند داشته باشد؟»
هنگامی که بعدها او اين ديدار را برای حليده اديب تعريف می کرد حليده در صورت کمال
خشنودی بچه مدرسه ای را ديد و دريافت که کمال لطيفه را عاشق خود می بيند .حال آن
که او يکی از هزاران زن ترکی بود که عکس های کوچک او را به گردن خود آويخته بودند.
حليده فکر کرد اتفاقی از اين بهتر نمی تواند بيفتد و نوشت« :لطيفه بر کمال اثری آدم کننده
داشته و او را از تبديل شدن به يک انسان خشن باز می دارد».
لطيفه از کمال خواست تا او و افسرانش به خانه او و پدر و مادرش که در ميان باغ
های خوب آراستهء منطقهء بور نووا در بيرون شهر و به دور از آشفتگی و سر و صدا و آتش
سوزی قرار داشت و ثروتمندان ديگر شهر هم خانه های خود را در آن منطقه ساخته بودند
نقل مکان کند .خانه ای بزرگ و راحت بود و مستخدمين متعددی در آن مشغول به کار
بودند .او به پرستاری از کمال برخاسته و به هر صورتی که کمال ميل داشت او را کمک می
کرد .او در واقع يک حضور جديد زنانه آن هم در يک فضای آرام بخش سبک غربی بود و
کمال از پذي رش دعوت او را سخت راضی می نمود .صحنه برای حضور قهرمانی فاتح کامال
مناسب بود و قهرمان از همانجا گزارش های پر طمطراق خود را در مورد آزادسازی فاتحانهء
اسميرنا و بورسا به دست ارتش هايی که از «وجدان ملی ملت ترک» برخاسته بودند به
«ملت بزرگ و شريف ترک» گزارش می کرد.
در يک عصر گرم تابستانی ،غازی برای روزنامه نويس هايی که از قسطنطنيه آمده
بودند ،و نيز عده ای ديگر ،مجلس ضيافتی در ويالی بور نووا برپا کرد .لطيفه« ،زن کوچک
اندامی با لباس مشکی» و با روسری سياه ميهمانان را با وقاری مطبوع در باالی پله هايی
که نرده هايش را با گل های ياسمن و رز آراسته بودند می پذيرفت .کمال در کنار او ايستاده
بود و در پيراهن سفيد قفقازی اش که کمربندی بر آن بسته شده بود الغر و بسيار شيک می
نمود .موهايش را به دقت به عقب شانه کرده بود .ابروهايش رو به باال داشتند و چشمانش
که نوعی طنز و خ وشحالی در آن موج می زد با ستايش لطيفه را می نگريستند .او لطيفه را با
حليده آشنا کرد و گفت « :ما فتح اسميرنا را جشن گرفته ايم .شما هم بايد با ما بنوشيد».
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حليده از دست زدن به گيالس عرق راکی خودداری کرد و خواستار جامی شامپانی
شد .سپس جام را برداشت و آن را به سالمتی و خوشبختی کمال نوشيد .کمال اما گيالس
راکی را برداشت و به حضار توضيح داد که اين نخستين بار است که جرأت کرده در حضور
حليده راکی بنوشد .وقتی که لطيفه نيز شامپانی را انتخاب کرد کمال کمی جابجا شد و به او
گفت که قبال او هم راکی می نوشيده است .منظورش اين بود که او آنقدرها هم که نشان
می دهد در عرق خوری نوپا نيست.
در تمام آن عصر کمال حرف می زد .از گذشته و اکنون می گفت ،می کوشيد در
مقابل لطيف ه زبان تند و تيز خود را به کار نبرد ،به طرز غلوآميزی از دوستانش در جنبش ملی
حرف می زد ،و با استعداد سخنگويی خود ،که همزمان بليغ و شاد و عميق بود ،روزنامه
نگاران را تحت تاثير قرار می داد .سپس برای حضار به خواندن ترانه های عاميانهء روملی
پرداخت .در صدای نرم و طنين افکنش نوعی اشتياق و حسرت موج می زد و با کلماتش
تصويرهای غنی کوه های گم شدهء مقدونيه را نقاشی می کرد .آنگاه برخاست و آنها را به
رقص «زيبک» دعوت کرد ـ رقصی سنگين و مردانه متعلق به ساحل نشينان دريای اژه که
در حين انجام آن لباس قفقازی اش سخت برازنده اش می نمود.
عصمت با چشمان گرد شده جمع را می نگريست .هم او و هم رئوف در اولين
ديدار از لطيفه خوششان آمده بود .عصمت که خود ازدواج کرده بود داشتن زندگی خانوادگی
را برای بقيه و به خصوص برای کمال الزم می دانست و معتقد بود که در اين لحظه از
زندگی اش يک همسر خوب بهترين چيزی است که کمال الزم دارد تا ناهمواری هايش را
هموار کند ،تندروی هايش را آرام سازد و به ملت تصويری از ثبات يک خانوادهء محترم را
ارائه دهد .اکنون زمان آن رسيده بود که کمال سر و سامانی بگيرد .و چه کسی می توانست
از لطيفه ،اين زن آشکارا با هوش ،با نژاد ترکی و تربيت غربی ،بهتر باشد.
او حليده را به کناری کشيد و گفت « :شما راجع به لطيفه خانم چه فکر می کنيد؟»
حليده پاسخ داد« :زن بسيار جذابی است» .و در آن لحظه به ياد «فکريه» افتاد و
رنجی که از شنيدن ماجرای جديد کمال انتظارش را می کشيد.
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لطيفه عمالً تبديل به منشی کمال شده و به زودی از زمينه محوی که خود زيرکانه
انتخاب کرده بود بيرون آمد تا کمال را به صورت های گوناگونی کمک کند .او در مراقبت از
سالمت او و ايجاد آسايش خانگی برای کمال روشی قاطع داشت .اما دهش واقعی او به
کمال بسا بيش از اين ها بود و ،با تسلطی که بر زبان های انگليسی و فرانسه داشت ،در
مکاتبات ديپلماتيک کمال تبديل به مترجمی کارآمد شد .او با سخنان سريع ،بحث های
روشن ،توصيه های گوناگون و افکاری که از درون فرهنگ اروپايی برمی خاستند ذهن کمال
را به کار می انداخت .لطيفه زنی بود که کمال می توانست با او همان گونه سخن گويد که با
تعدادی از مردان پيرامون خود .اين رابطه ای بود که طعم آن را قبال هم چشيده بود؛ نه با
فکريه بلکه با زنانی اروپايی همچون کرين لطفو ،و برت ژرژ گوليس .اما لطيفه مشخصات
ويژه ای داشت که خون کمال را آنگونه به گردش وامی داشت که آن ديگران هرگز قادر به
انجامش نبودند .او ذهنيتی مردانه و زنده را در اندامی زنانه و هوس انگيز يکی کرده بود و
می توانست کمال را از لحاظ جسمی به شدت به هيجان آورد .کمال که به زنان هميشه در
دسترس که به آسانی تسليمش می شدند عادت کرده بود می کوشيد تا خود را به لطيفه
نزديک کند .لطيفه اما با قدرت تمام در مقابلش مقاومت می کرد و به او می فهماند که
ممکن است همسر او شود اما هرگز معشوقه او نخواهد شد.
لطيفه زنی آزاده و مدرن بود و اصولی را پاس می داشت که با اصول کمال در
تضاد بود .کمال يک نظامی بود ،هزار کار و گرفتاری داشت ،و تا زمانی که نقشه هايش را به
انجام نرسانده بود نمی خواست ازدواج کند .بدينسان يک مرد شرقی جفت خود را در يک زن
غربی يافته بود و ،در عين حال ،برای اولين بار ،زنی را که دوست می داشت نمی توانست به
دست آورد .بين آن ها بن بستی قرار داشت و حتی هنگامی که ،در پايان آن ماه ،کمال
اسميرنا را به سوی آنگورا ترک می کرد اين بن بست همچنان ناگشوده مانده بود.
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فصل چهل و يک ـ بحران در چاناک
قسمت اول
نيروهای غربی با اندکی نگرانی منتظر عمل بعدی کمال پيروزمند بودند .رابرت
وانسی تارتTاز اعضای وزارت خارجه انگليس Tنوشته است« :مثل اين بود که بوکسوری
پس از آن که نقش زمين شده باشد يک باره برخاسته ،حريف را غافلگير کرده و داور را هم از
الی طناب های دور رينگ به بيرون پرتاب کرده باشد» .وينستون چرچيل با تفصيل بيشتری
به اين موضوع پرداخته و نوشته است:
«فاجعه ای که بی حساب عمل کردن يونانی ها و بی خيالی نيروهای متحده و
اختالف و توطئه های طوالنی مدت بين آن ها موجب شده بود اکنون پا به اروپا می گذاشت.
امضا کنندگان معاهده سورس به توهم دچار شده بودند که يونان وجد آن بود .اما اين توهم
اکنون فرو ريخته می ريخت و تنها چند هنگ در هم ريخته از ارتش های انگليس ،فرانسه
و ايتاليا فاصلهء بين جنگ و اروپا فاصله انداخته بودند ...بازگشت ترک ها به اروپا ،آن هم
پيروزمندانه و رام نشده ،و در حالی که تا مفرق به خون مسحيان بيچاره آغشته بودند برای
نيروهای متحده بدترين تحقير محسوب می شود .تا چندی پيش پيروزی آن ها در سرزمين
های عثمانی يک پيروزی بی بديل محسوب می شد و در کمتر لحظه ای از تاريخ نيروهای
پيروزمند اين گونه با تکبر با ملتی شکست خورده عمل کرده بودند .اما اکنون حاصل جنگی
موفق و پر حشمت که مرگ چندين هزار انسان در شبه جزيزه گالی پولی ،صحراهای
فلسطين و بين النهرين و باتالق های جبهه ی سالونيکا فراهم ساخته بود برباد می رفت و
آن همه لشکرکشی ،امکانات ،و تجهيزات در پايان کار حاصلی جز شرمندگی نداشت».
حال چه بايد می شد؟ کمال به هيچ روی قصد محدود کردن عمليات خود به
اسميرنا را نداشت و هدف اصلی اش رسيدن به قسطنطنيه و آدريناپل در منطقه تراس شرقی
بود .او به چيزی کمتر از مرزهای تعيين شده بوسيله ی ميثاق ملی قانع نبود و در يک سلسله
مصاحبه در اسميرنا اين نکته را به روشنی توضيح داده بود که حاضر است مقاصد خود را از
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طريق گفتگوی بالفاصله متحقق کند .او به يک روزنامه نگار آمريکايی گفته بود که تا هشت
روز ديگر وارد قسطنطيه خواهد شد و بالفاصله از آنجا به قصد تصرف تراس شرقی حرکت
خواهد کرد .در عين حال ،نشان داده بود که به موصل هم نظر دارد اما منکر داشتن نقشه
ای برای بين النهرين شده بود .او همچنين اعالم می داشت که دعوای او نه با انگلستان که
با يونان است .و توضيح می داد که در کنار برنامه های جنگی برنامه هايی هم برای صلح در
نظر گرفته است که شامل تضمين امنيت ترعه ها می شود .اما تأکيد کرده بود که اگر
متحدين پيشنهادات او را نپذيرند او آماده است تا يونانيان را تا قلب اروپا تعقيب کند.
در همان احوال ،او مشغول فرستادن نيروهای خود از ساحل دريا به سوی «چاناک»
که در سواحل آسيايی داردانل قرار داشته و مرز «منطقهء بی طرف اعالم شده» نيز از همانجا
می گذشت ،بود .منطقهء بی طرف حلقه ای بود بر گرد قسطنطنيه که از چاتالجا در مغرب تا
دماغه ازميت در مشرق و از دريای سياه در شمال تا داردانل در جنوب کشيده شده و دولت
سلطان متعهد شده بود تا بی طرفی آن را رعايت کند و متحدين هم دفاع از آن را بر عهده
گرفته بودند .دو ماه پيش تر ،هنگامی که يونانی ها اين منطقه بی طرف را در چاتالجا مورد
تهديد قرار داده بودند فرانسوی ها و ايتاليايی ها در دفاع از آن به انگليس ها پيوسته بودند.
ا ما اکنون که کماليست ها همين منطقه را در چاتانکا مورد تهديد قرار داده بودند چه می
کردند؟
گزينه های متحدين عبارت بودند از مقاومت در برابر کمال يا پذيرفتن او پيش از آن
که نيروهای ترک وارد اسميرنا شوند .کابينه لويد جورج با اصرار بر اين که آب های ترعه ها
جزو حوزهء منافع اصلی انگلستان محسوب شده و بايد تحت کنترل اين کشور باقی بمانند
چنين تصميم گرفته بود که در برابر هر گونه کوشش ترک ها برای عبور از ترعه ها و ورود
به سواحل اروپايی مقاومت نظامی کند .لندن در مورد واکنش احتمالی پاريس و رم ،يعنی
شهرهايی که در آن افکار عمومی از شکست يونانی ها شادمان شده و به هر گونه دخالت
نظامی که منجر به جنگ شود با ديده ی ترديد می نگريستند ،دچار هيچ گونه توهمی نبود.
اما کابينه انگليس از فرانسه و ايتاليا انتظار داشت که در امر ممانعت از ورود ترک ها به
سواحل اروپايی با آن همکاری کند .در عين حال اعتقاد بر اين بود که دفاع از اين سواحل
حتی بدون کمک فرانسوی ها و ايتاليايی ها هم ضرورت دارد .در واقع ،در مقابل حساسيت
کنتر ل ترعه ها ،حفظ سواحل آسيايی چندان حياتی به نظر نمی رسيد و تنها در صورتی بايد
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از آن دفاع می شد که کشورهای ديگر نيز همکاری کنند .و از آنجا که به نظر نمی رسيد
فرانسويان و ايتاليايی ها آمادهء دادن چنين کمکی باشند به ژنرال هارينگتون دستور داده شد
تا چاناک را از نيروهای خود خالی کند.
ژنرال اما مردی با روحيه ای مصمم بود و در يک جلسهء کميسيون عالی متحدين
در قسطنطنيه موفق شد تا از همکاران فرانسوی و ايتاليايی خود قول همکاری بگيرد .آن ها
تعهد کردند که در امر دفاع از چاناک و دماغهء ازميت با انگليس ها همکاری کنند .آنگاه،
پس از کسب موافقت دولت های مزبور ،ژنرال هارينگتون از عقب نشينی از چاناک خودداری
کرد و به جای آن به نمايندهء کمال در آن شهر اعالم داشت که سه کشور متحد برای دفاع
از منطقهء بی طرف آماده اند .نيروهای فرانسه و ايتاليا از راه رسيدند و قوای انگليس با
ارکستر نظامی از آن ها استقبال کرد و پرچم های سه کشور ـ الاقل در آن لحظه ـ بر فراز
چاناک به اهتزاز درآمد.
در کميسيون عالی تصميم به همکاری بين متحدين به قوت ادامه داشت و در
جلسهء مورخ پانزده سپتامبر چنين گفته شد که احتمال دارد کمال به زودی و از طريق عبور
دادن نيروهای خود از ترعه ها تصميم خود را به اجرا بگذارد .آن ها برای متوقف کردن اين
عمل تشکيل بالفاصلهء کنفرانس صلح را توصيه کردند .لندن با اين نظر موافق بود و در
همان روز کابينهء انگليس ،همچنان بتصور اينکه فرانسه و ايتاليا با اين کشور همکاری
خواهند کرد ،تصميم گرفت تا برای تقويت ژنرال هارينگتون نيرويی کمکی ارسال دارد و در
عين حال از کشورهای بالکان در صورت لزوم تقاضای کمک کند تا همگی بتوانند از
پيشرفت قوای کمال جلوگيری نمايند .اميد اين بود که نشان داده شود امپراتوری بريتانيا
مصمم است از يکسو فرانسه را در کنار خود نگاهداشته و از سوی ديگر کمال را از دست زدن
به اقدامی پيش از آن که کميسيون صلح در ونيز و پاريس تشکيل شود برحذر دارد.
اين تصميم قبل از هر چيز به کوشش چرچيل که همچنان نگران تحقير شدن
کشورش بود به تصويب رسيد .اگرچه او سه سال بود که ،در مقابل طرفداری لويد جورج از
يونانی ها ،به ترک ها توجه نشان می داد اما اکنون که اين سياست شکست خورده بود
تصميم داشت تا در مقاومت در برابر ترک ها در کنار لويد جورج بايستد .به نظر او حملهء
ترک ها به ترعه ها ،قسطنطنيه و منطقهء تراس شرقی خطری برای اروپا و جمعيت مسيحی
475

سرزمين خود ترک ها محسوب می شد و به هر قيمت ممکن بايد از آن جلوگيری می شد.
او می گفت« :شکست تهوع آور است .و اين که می گويند پيروزمندان جنگ های بزرگ هم
گاه ناچارند آن را فرو بلعند قابل پذيرش نيست .جلوی کمال را بايد گرفت» .خانم استيونسن،
منشی لويد جورج که از بيرون سالن محل برگذاری جلسات کابينه صدای گفتگوی چرچيل و
نخست وزير را می شنيد ،نقل کرده است که چرچيل می گفت« :روزنامه ها ممکن است سر
و صدا به پا کنند .متحدين ما ممکن است جا بزنند .اما ما بايد پيش از آن که ترک ها قدم به
خاک اروپا بگذارند آن ها را وادار به انجام مذاکرات صلح کنيم» .خانم استيونسن از اين
سخنان بوی جنگ می شنيد و وسوسه شده بود که طی يادداشتی ترس خود را به اعضای
کابينه اعالم دارد .اما اگرچه او بر اين وسوسه فائق آمد اما به زودی ديگران هم در اين ترس
با او شريک شدند.
در آنزمان هارينگتون در قسطنطنيه آماده می شد تا برای دريافت نيروهای کمکی
بيشتر فرانسويان را تحت فشار بگذارد .اما در همين اوضاع و احوال بود که ناگهان کميسر
عالی فرانسوی ،به نام ژنرال پله ،به ناگهان با يک کشتی از قسطنطنيه عازم اسميرنا شد بی
آن که همکاران خود در نيروهای متحده را از اين امر با خبر کند .او قصد داشت با ترغيب
کمال به محترم شمردن حريم منطقهء بی طرف در برابر دريافت حمايت فرانسويان در
کنفرانس صلح ،از درگيرشدن کشور خود در يک جنگ جديد اجتناب کند .اما اکنون غازی
دستی پر تر از گذشته داشت و در اين جا نقش دولتمرد عاقل را کنار گذاشته و در مقام يک
ژنرال پيروزمند ظاهر شده و با اعتراض خاطرنشان کرد که دولت او چيزی به نام منطقهء بی
طرف را به رسميت نمی شناسد .او به ژنرال فرانسوی گفت« :در يک عمليات نظامی ،هدف،
تعقيب سريع دشمن و درهم شکستن اوست .و بر اين اساس نگاهداشتن ارتش ترک
غيرممکن است و آن ها تا آزادسازی کامل منطقه تراس شرقی از پای نخواهند نشست» .و
ادامه داد که در واقع ،ارتش ترک هم اکنون به سوی قسطنطنيه حرکت کرده و خود را آمادهء
ورود به آن شهر می کند و خود او نيز اگرچه آماده است تا در کنفرانس صلح شرکت کند اما
عمليات نظامی را قابل توقف نمی داند و الزم می بيند که پيش از فرارسيدن زمستان اين
عمليات با موفقيت به پايان رسد.
در همين زمان چرچيل ،پس از کسب موافقت لويد جورج و بدون دخالت دادن
وزارت خارجه انگليس ،اعالميه ای صادر کرد .لرد کرزن که برای تعطيالت آخر هفته از شهر
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بيرون رفته ب ود اين اعالميه را برای اولين بار در روزنامه های صبح يکشنبه خواند و آن را
تظاهری بيهوده و توخالی ارزيابی کرد .اين اعالميه با لحنی تحريک آميز خطاب به مردم
انگلستان نوشته شده و از تصميم کابينه به مقاومت در برابر هر گونه تهاجم ترک ها اشاره
می کرد که با همکاری کشورهای منطقه انجام می گرفت .بدينسان ،در همان زمان که
کمال تهديدهای خود را برای ژنرال پله مطرح می ساخت اين اعالميه در سراسر جهان
منعکس شد .کشورهای منطقه که در اين اعالميه به آن ها اشاره شده بود ،با اينکه قبالً
نوعی قول حمايت نظامی مشروط را به انگليس داده بودند ،پيش از اين که وزرای خارجه
شان نامه های رسمی و توضيح دهندهء لردکرزن را دريافت دارند آن را نوعی نمود افکار
استعماری خواندند.
به هر حال اين اعالميه افکار عمومی انگلستان را متوجه سنگينی بحرانی که پيش
آمده بود کرد و به ترس آنان از آغاز جنگی ديگر با ترک ها دامن زد .روزنامهء ديلی ميل با
تيتر درشت نوشت که «اين جنگ جديد را متوقف کنيد» .در فرانسه اعالميهء مزبور خشم
پوآنکاره را برانگيخت و به تغيير سياست فرانسه که از چندی پيش شروع شده بود سرعت و
قاطعيت بخشيد و دولت مزبور به نيروهای خود دستور داد تا از چاناک و ترعه ازميت خارج
شوند .ايتاليايی ها هم که قبالً به کمال قول بی طرفی داده بودند به همين گونه رفتار کردند
و ،بدينسان ،به زودی تنها يک پرچم بر فراز چاناک در اهتزاز ماند.
اکنون برای انگليس ها حفظ چاناک از حفظ قسطنطنيه هم اهميت بيشتری يافته
بود .در واقع وزارت جنگ در آنزمان به ژنرال هارينگتون اجازه داده بود که در صورت لزوم
می تواند قوای خود را از قسطنطنيه خارج کند اما نبايد به هيچ قيمتی چاناک از دست بدهد.
کرزن سراسيمه برای ديدار با پوآنکاره عازم پاريس شد .پس از يک جلسه پر تشنج
و طوالنی عاقبت طرفين موافقت کردند که مشترکاً از کمال ،يا يک نماينده از جانب مجلس
شورای عالی ترک ،دعوت شود تا به منظور گفتگو با سران نظامی نيروهای متحده و تعيين
خطوطی که ترک ها فراتر از آن پيشروی نکنند در جلسه ای در شهر «مودانيا» در کنارهء
دريای مرمره شرکت کنند .اين جلسه می بايست مقدمه ای بر کنفرانس صلحی می بود که
در ونيز و يا جايی ديگر تشکيل شده و در آن شرايط صلح بين نيروهای متحده ،ترک ها ،و
يونانی ه ا مشخص می شد .کمال از پاسخ دادن بالفاصله به اين دعوت خودداری کرد.
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آنگاه حادثه ای ديگر پيش آمد و ،در همان زمان که کرزن به لندن بازگشته و به
اظهار نگرانی های همکاران خود پاسخ می گفت ،در يونان انقالبی رخ داد .کنستانتين پادشاه
يونان از مقام خود خلع شد و با عجله به تبعيد رفت .حکومتی نظامی بر سر کار آمد که
ونيزلوس را به عنوان سفير خود با عجله به لندن فرستاد .اين حادثه عناصر طرفدار يونان در
کابينهء انگليس را خوشحال و تقويت کرد .به نظر می آمد که بار ديگر لويدجورج و ونيزلوس
می توانند به اتفاق هم يونان را ديگرباره به صحنه آورده و حداقلی از توافقات ممکن را به
سود آن کشور تححق بخشند.
لويدجورج هنوز به شکست کامل خود باور نداشت و در همزمان با کمال که به
سوی اسميرنا پيش می رفت ،بدون مشورت با وزارت خارجه ،قوياً به يونانی ها سفارش کرده
بود که اشتباه آلمانی ها در  ۴۹۴۸را تکرار نکرده و تن به هيچ قرارداد ترک مخاصمه ای
ندهند و ،برای به دست آوردن شرايط بهتری در جريان عقد چنين قراردادی ،پيشروی ترک
ها را متوقف کنند .اکنون حضور ونيزلوس در لندن به اين خياالت دامن زده بود.
کمال که اين خطر را حس می کرد ،و يا حداقل می کوشيد تا با استفاده از وضعيتی
که پيش آمده بود شرايطی به نفع خود فراهم کند ،همزمان با تشويق فرانسه و ايتاليا در
راستای عدم مداخله در جنگ ،تصميم گرفت که فشار خود بر انگليسی ها را تشديد کند .او،
در  ۲۸سپتامبر ،بی اعتنا به اخطارهای هرينگتون مبنی بر اين که انگلستان مصمم است از
منطقهء بی طرف دفاع کند ،دستور داد تا يک واحد سواره نظام ترک از مرز اين منطقه
گذشته و خود را به «ازين» در جنوب شرقی چاناک برساند.
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فصل چهل و يک ـ بحران در چاناک
بخش دوم
سربازان ترک که از طريق سرزمين سخت و پر از تپه و ماهور «منطقهء بی طرف»
می گذشتند ،ابتدا با هنگ سوم انگليس ها ،به فرماندهی سرگرد «جی سی پتريک» ،روبرو
شدند .به اين سرگرد انگليسی دستور داده شده بود که اگر به سوی واحدش تيراندازی نشود
او نيز از تيراندازی خودداری کند .انگليس ها به زودی از رفتار ترک ها دريافتند که آن ها نيز
دستور مشابهی دارند .آنگاه نوعی شبه درگيری غريب اتفاق افتاد .سرگرد «پتريک» نوشته
است که طرفين از تاکتيک های معکوس استفاده می کردند ،به اين معنی که هر دو طرف
می کوشيدند ،به جای پنهان شدن ،با قرار گرفتن در ارتفاعات قابل ديدار و در تيررس حريف،
خودشان را به رخ حريف بکشند .واحد انگليس ها ـ که ترک ها فکر می کردند متشکل از
سواره نظام اند ـ رفته رفته به مواضع مختلفی در اطراف ميدان جنگ ترويا عقب نشينی
کردند ،در حالی که پيرامون چاناک را با يک خط دفاعی ساخته شده از سيم خاردار در
محاصرهء خود داشتند.
به زودی ترک ها خود را به سيم های خاردار رساندند ،به طوری که بين آن ها و
انگليس ها بيش از بيست يارد فاصله نماند .اما آن ها ،در حال پيشروی ،تفنگ های خود را
به عالمت نداشتن نيت خصمانه رو به عقب گرفته بودند .در هر دو طرف درگيری حالتی
شوخ و سرخوش برقرار بود .انگليس ها از اين خوشحال بودند که می ديدند ،مطابق اعتقاد
هميشگی شان ،افسران ترک مردمی متمدن اند .به زودی نيروهای دو طرف مشغول مبادلهء
وسايل آشپزی و چادرهای نظامی شدند.
يک روز ،يک افسر توپخانهء ترک جلوی يک واحد انگليسی را گرفته و از آن ها
تقاضا کرد تا مقداری سيم خاردار به او قرض دهند چرا که يکی از ژنرال ها برای بازديد خط
دفاعی می آمد و اين خط دفاعی هنوز دارای سيم خاردار نبود .او قول داد به محض اين که
ژنرال بازديد خود را تمام کند سيم خاردار را برگرداند .انگليس ها با اين امر موافقت کردند اما
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افسر مزبور به سختی می توانست سيم های خاردار را نصب کند و ،در نتيجه ،سربازان
انگليسی به کمک او رفتند.
در تمام اين مدت ،ژنرال هارينگتون و کمال مشغول مبادلهء تلگراف های مودبانه
اما بسيار سخت و جدی بودند .يکبار ،از طريق آدميرال انگليسی مقيم اسميرنا ،به کمال
اخطار شد که دير يا زود هارينگتون مجبور خواهد بود سربازان او را پس براند .کمال هم بار
ديگر اعالم داشت که منطقهء بی طرف را به رسميت نمی شناسد و سربازان او به انگليس ها
کاری نداشته و در تعقيب ارتش يونان هستند .چندی بعد نيز ،از طريق يک فرانسوی اهل
اسميرنا ،به انگليس ها پيغام داد که اگر چه قصد عقب نشينی سربازانش را ندارد اما به آن ها
دستور اکيد داده است که به سربازان انگليسی حمله نکنند .به اين ترتيب ،نوعی جنگ سايه
ها و زدن توپ های متقابل برقرار بود و هارينگتون متقاعد شده بود که می توان بدون از
دست دادن جان حتی يک نفر به کنفرانس صلح رسيد .البته اين امکان را نيز نمی شد ناديده
گرفت که يک تير اتفاقی و يا دستوری که دريافت کننده آن را درست درک نکرده باشد
بتواند در هر لحظه ،انفجاری ناخواسته را موجب شود .اما مردان حاضر در ميدان جنگ
اضطرابی نداشتند و به نظر می رسيد که مرکز خطر نه در آنجا که در لندن قرار دارد .يک بار
يک افسر فرانسوی وضعيت را اين گونه برای سرگرد پتريک توصيف کرد« :اين لويد جرج
است که کمی غير قابل پيش بينی است».
کامالً آشکار بود که قدرت نمايی کمال به شدت افزايش يافته است و همين امر به
لندن نيز گزارش می شد .پنج روز پس از آغاز پيشروی ترک ها در منطقهء بی طرف،
هرينگتون تخمين می زد که چهل هزار سرباز ترک شهر چاناک را تهديد می کنند و در
همان حال پنج هزار سرباز نيز شهر ازميت را به خطر انداخته اند .و ،تازه ،اين اعداد ربطی به
چهل هزار سرباز ذخيره در قسطنطنيه و بيست هزار سرباز مستقر در منطقهء تراس شرقی
نداشتند.
لندن از دريافت اين گزارشات به شدت مضطرب شده بود و اعتقاد بر اين بود که
بايد به اين وضع خاتمه داد .در  51سپتامبر کابينهء انگليس تصميم گرفت که ،چون کمال
به دعوت نيروهای متحده برای شرکت در يک کنفرانس صلح پاسخ نداده است ،هرينگتون
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بايد اولتيماتومی را به فرمانده ارتش ترک تسليم کند مبنی بر اينکه عدم عقب نشينی
کماليست ها به معنی آغاز جنگ تلقی خواهد شد.
انتخاب زمان صدور اين اولتيماتوم نيز جالب بود .در آنزمان نيروهای ذخيرهء انگليس
از «آل در شات» ،جبل الطارق ،جزيره مالت ،و مصر به چاناک رسيده بودند و ،همراه با
نيروهای حاضر در محل ،در سنگرهای خوب ساخته شده و مواضع مجهز به سيم خاردار
مستقر می گشتند .انگليس ها بخصوص با آمدن توپخانه قدرتمند شان از «گالی پولی»
احساس برتری می کردند .در عين حال ،با توجه به اين واقعيت که ترک ها بهنگامی که
نيروهای انگليسی در موقعيت ضعف قرار داشتند به آنها حمله نکرده بودند ،به نظر می رسيد
که کمال در وضعيت جديد نيز طبعاً دست به کاری نخواهد زد .زيرا می داند که هر گونه
اقدام تهاجمی ،نبرد گالی پولی ديگری را ـ آن هم بصورت معکوس ـ موجب مخواهد شد.
معک وس از آن جهت که اين بار کشتی های جنگی انگليس از قسطنطنيه دفاع می کردند و
ترک ها درگير حمله به آن بودند.
اما ،از سوی ديگر ،کمال نيز نمی توانست در مقابل اين اولتيماتوم و تهديد دست به
عقب نشينی زده و آبروی خود را به خطر اندازد .البته اولتيماتوم در کابينه انگليس مخالفينی
هم داشت؛ از جمله لرد کرزن ،که همواره معتقد بود در مورد خطر ترک ها اغراق می شود و
برای رسيدن به راه حل استفاده از ديپلماسی همواره بر استفاده از زور مرجح است ،با آن
مخالف بود .او ،به همين دليل ،خواستار آن شد که تسليم اولتيماتوم بيست و چهار ساعت به
تأخير افتد و خودش هم در طی اين مهلت کوشيد تا با کماليست ها ارتباط برقرار کند .او،
وقتی که شنيد فتحی که يک ماه پيش از پذيرفتنش امتناع کرده بود ،پاريس را ترک کرده و
عازم رم است ،بالفاصله کسی را به دنبال معاون فتحی ـ که دکتر نهاد رشاد نام داشت ـ
فرستاد و او نيز به سرعت از «ويشی» خود را به لندن رساند .کرزن از او خواست تا خطر
وضعيت فعلی را به کمال بفهماند و گفت که وضعيت در چاناک حالتی انفجاری به خود گرفته
و ممکن است به ماجرای بدی ختم شود .حتی اگرچه وقتی ،در فقدان دستور صريح از جانب
کمال ،يک سرباز ترک به روی انگليسی ها آتش می گشود نمی شد آن را عملی تعمدی
دانست.
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کابينهء انگليس به دو گروه تقسيم شده بود .عده ای مثل لرد کرزن خواستار
شکيبايی بودند و عده ای هم اعتقاد داشتند که حد شکيبايی به سر آمده و ديگر بايد فکر
برقراری يک کنفرانس صلح را کنار گذاشت .حتی ،وقتی پاسخی از هارينگتون دريافت نشد،
برخی از وزيران چنين اظهار نظر کردند که اولتيماتوم را بايد بدون تاخير بيشتر مستقيما برای
آنگورا فرستاد.
واقعيت ان بود که اين گروه از وزرای انگليس ،هنوز و همچنان ،کمال را رييس
دسته ای راهزن می دانستند که در اولين تهديد جدی در هم خواهد شکست .آن ها نسبت به
اين واقعيت که اکنون کمال در قامت يک بنيانگزار مسئول و حسابگر يک ملت ،و يک
نظامی نابغه که بر تارک ارتشی قدرتمند و آمادهءدرگيرشدن درجنگی بزرگ نشسته است کور
بودند« .لرد دربی» ،در انتقاد به طرز تلقی منفی نسبت به کمال ،و عموماً در گله از دولت ،به
«سر آوستين چمبرلين» نوشته بود« :اين که مصطفی کمال را يک شورشی بخوانيم مانعی
ندارد اما بياييد جای انگليس و ترکيه را عوض کنيم .اگر کمال از ميان ما برخاسته بود مسلماً
ما او را فردی شورشی نمی ديديم بلکه او در چشم ما ميهن پرستی بود که در راه کشورش
می جنگيد و مصمم بود نگذارد ديگران آن را تکه پاره کنند و قسمت هايی از آن را به يونانی
های بيکاره ای بدهند که نه قدرت جنگيدن دارند و نه توان اداره يک امپراتوری بزرگ را».
در همان احوال ،فرانسوی ها يک نمايندهء «غيررسمی» را ـ در قالب فرانکلين
بويون سابق الذکر ـ به اسميرنا فرستادند تا کمال را به پايداری دعوت کند .کمال البته نيازی
به اين گونه نصايح نداشت و وضعيت را با دقت بررسی کرده و برای اطرافيانش توضيح داده
بود .البته در جمع اطرافيان کمال نيز ماجراجويانی بودند که اعتقاد داشتند بايد ،بی توجه به
ن يروهای متحده ،از پيروزی در اسميرنا استفاده کرده و نه تنها وارد تراس شرقی شد بلکه تا
تراس غربی و حتی تا دل مقدونيه پيش رفت و ،به اين ترتيب ،بخش اعظمی از روملی را
پس گرفت .کمال به تندی به يکی از اين گونه افراد گفته بود« :به هيچ وجه! باز می خواهيد
فرياد "ترک ها آمدند" از اين منطقه بلند شود؟ و همهء دولت های بالکان ،برای کمک ،به
دست و پای نيروهای متحده بيافتند؟» و ،در جواب شخص ديگری که رؤيای پس گرفتن
سالونيکا را در سر می پروراند ،گفته بود« :مثل اين که خيال داريد کاری کنيد که لويد جورج
در قدرت بماند!» او که از ژنرال ها و وزرای خود خواسته بود تا برای شرکت در يک مجلس
رايزنی از آنگورا به اسميرنا بيايند ،دريافته بود که اکثريت آن ها خواهان ادامهء پيش روی در
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منطقهء بی طرف هستند .اما او نظر آن ها را رد کرده و بر اين نکته تاکيد نمود که ترکيه به
خاطر شهرت بين المللی آينده اش هرگز نبايد يک قدم فراتر از خواست های مندرج در ميثاق
ملی خود بردارد.
ديگر می شد گفت که منطقهء تراس شرقی و شهر آدريانپل بدون شليک گلوله ای
از آن کمال شده است .اختالف بين نيروهای متحده ،که او از همان آغاز دست به بهره جويی
از آن زد ،در پايان کار ،مسئله را به نفع او حل کرده بود .اکنون حمله به انگليس هائی که
آشکارا آمادگی خود را برای تالفی اعالم کرده بودند و ـ همانگونه که چرچيل اعالم داشته
بود ـ قدرت کافی نيز داشتند ،فايده برای او وجود نداشت .کمال ،براساس اظهار تمايل آشتی
جويانهء هارينگتون در سال پيش ،و از محتوای تلگراف های مبادله شده بين آنگورا و
هارينگتون ،و نيز از طريق کنترل و شنود خطوط مواصالتی ،دريافته بود که هارينگتون ضد
ترک نيست و در راستای استقرار صلح عمل می کند .اين يکی از آن لحظات تاريخی بود که
ژنرال ها تبديل به صلح جويان و سياستمداران تبديل به جنگجويان شده بودند .در آن روزها
«کلر شريدن» ،يکی از خبرنگاران جنگی و از دختر عموهای چرچيل ،موفق شد در اسميرنا
با کمال مصاحبه ای انجام دهد .کمال در مورد هموطنان مصاحبه کننده به او گفت« :من با
شکيبايی تمام عمل می کنم و به آن ها تا حد ممکن فرصت می دهم که با غرور دست از
مواضع خصمانه ای که اتخاذ کرده اند بردارند».
تا آن زمان سياست کمال تا حد ممکن تنگ تر کردن حلقهء فشار بر چاناک و قوی
تر کردن نيروهايش بر گرد قسطنطنيه بود تا بتواند در کنفرانسی که به هر حال تشکيل می
شد دست باالتری داشته باشد .اما اکنون اولتيماتومی که کابينهء بريتانيا صادر کرده بود
تجديدنظر در اين سياست و مخاصمه را ضروری ساخته بود.
خوشبختانه ماجرای اولتيماتوم تا مرحلهء تسليم آن به کمال پيش نرفت .هارينگتون
که ،در کالم چرچيل « ،می دانست چگونه يک ديپلماسی خونسردانه و زيرکانه را با اقتدار
نظامی به پيش برد» ،آنقدر جرات و شکيبايی داشت که عليرغم دستوری که به او رسيده بود
تسليم اولتيماتوم را به تأخير انداخته و تا آخرين لحظهء ممکن در راستای برقرار صلح گام
بردارد .در اين زمينه ،هم آدميرال بروک و نيز ،باالتر از او ،خود «رامبولد» از هرينگتون
حمايت کرده و اعتقاد داشتند که «ضرورت تام دارد کتا از هر گونه عملی که به جنگ
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بيانجامد پرهيز شود» .در واقع ،برنامه اين بود که ،بدون جنگ ،غرور ملی هر دو طرف خدشه
ناپذيرفته باقی بماند.
اکنون کمال ،البته به نام مجلس شورای اعلی ،مشغول تهيهء نامه پذيرش دعوت
نيروهای متحده برای شرکت در يک کنفرانس صلح بود .او ،در عين موافقت با تشکيل
کنفرانس ،اصرار داشت که تراس شرقی بالفاصله به ترک ها بازگردانده شود .قرار شد که
مالفات های اوليه در شهر «مودانيا» در سوم اکتبر آن سال صورت پذيرد .کمال عصمت را
به عنوان نمايندهء خود تعيين کرده و خودش از اسميرنا عازم آنگورا شد تا همچون فاتحی
مورد استقبال قرار گيرد .عده ای از هواداران سرسخت او قصد داشتند تا از ايستگاه قطار او
را برای شکرگذاری به مسجد حاجی بايرام ببرند .اما او ،به جای اين کار ،به ساختمان مجلس
رفت و از يکی از بالکن های آن تشکر خود را نه از مقدسين که از سربازان ترک به جای
آورد.
در صحن مجلس نمايندگان شکرگزار هر دو گروه از او استقبال کردند و او در يک
سخنرانی مهيج آرزو کرد که «خورشيد شيرين صلح بی هيچ تاخيری در افق کشور ما سرزند؛
افقی که با خون فرزندان اين کشور آبياری شده است» .آنگاه ،به ديدن يک رژه بزرگ نظامی
رفته و پذيرفت که مردم او را همشهری خود بخوانند .پس از آن ،به کار روزمرهء مشغول شد
و با تماس دائم تلگرافی و تلفنی با عصمت ،و شرکت در کليهء جلسات کابينهء رئوف و
وزيرانش ،امر کنفرانس صلح را تعقيب کرد.
«مودانيا» بندر در هم ريخته و پر از پشه ای بود که با خيابان های سنگفرش و خانه
های چوبی خود مرکز خدماتی «بروسا» و قسمت های درونی خاک مشرف بر ساحل جنوبی
دريای مرمره محسوب می شد .کنفرانس در يک روز شديداً بارانی و در آميخته با بادی که از
سوی دريا می وزيد ،در کنسولگری سابق روسيه تشکيل شد .اين کنسولگری در خانهء
کوچک و نامرتب قرار داشت که ديوارهای مخروبه اش را به سرعت با آويختن قاليچه هايی
پوشانده بودند و ،از آنجا که فضای کوچکی داشت ،تنها روسای چهار هيئت نمايندگی بريتانيا،
فرانسه ،ايتاليا و ترک به دور ميز کنفرانس نشسته و در ميان شان هم مترجمين شان قرار
داشتند« .فرانکلين بويون» هم بود که انگليس ها او را همچون کيمياگر نيروهای متحده می
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دانستند ،بعنوان «ناظر» حضور داشت .هارينگتون اما با او روی موافق نداشت و هميشه از
پذيرش کمک ها و نصايح او خودداری می کرد.
هيچ چيز توفيق اين کنفرانس را تضمين نکرده بود و ،پس از دو روز مذاکره ،هنوز
در مورد  ۲۸موضوع توافقی وجود نداشت .عصمت ،با تشويق آشکار فرانسوی ها ،سرسختانه
مذاکره کرده و بر خارج کردن تراس شرقی از دست يونانی ها ،تحويل آن به ترک ها ،خروج
همه نيروهای متحده و برقراری حق ايجاد يک ژاندارمری و استخدام تعداد نامحدودی نيرو
برای آن اصرار می ورزيد.
عاقبت پيش نويس توافق نامه ای تهيه شد که شامل مطالب اصلی بود و هرينگتون
به عصمت اطالع داد که اين آخرين نظرات دولت متبوع اوست .قرار انگليس ها بر اين بود
که او آن روز عصر با رزمناو «آيرون دوک» به قسطنيطيه برگردد و روز بعد برای نهايی
کردن سند مزبور به «مودانيا» بيايد.
در قسطنيطيه ،هرينگتون به اطالع رامبولد رساند که به نظر می رسد وضعيت
دشواری پيش آمده باشد و در مورد دفاع از شهر مطالبی را پيشنهاد کرد .لرد کرزن ،که می
ديد تنها بازسازی اتحاد بين نيروهای متحده می تواند وضعيت را تغيير دهد ،به سرعت خود
را به پاريس رسانده و پوانکاره را تشويق کرد تا بپذيرد که برای مدتی محدود يک واحد
نظامی نيروهای متحده منطقه تراس شرقی را اشغال کند و ،در عين حال ،ترک ها ،اگر قول
دهند که پا به درون منطقه بی طرف نخواهند گذاشت ،بتوانند ژاندامری مورد نظر خود را
بوجود آورند .پس از موافقت پوانکاره با اين پيشنهاد ،تصميم دو کشور به قسطنطنيه تلگراف
شده و به وسيلهء يک رزم ناو انگليسی به «موندانيا» فرستاده شد.
آنگاه دو روز پر اضطراب ديگر گذشت .يک روزش را عصمت با تلفن و تلگراف در
مورد امتيازاتی که داده می شد با آنگورا در تماس بود و روز ديگر را به کسب تکليف در مورد
سند مورد توافق نيروهای متحده گذراند .درست در لحظاتی پيش از شروع مجدد کنفرانس،
دو تلگرافی پشت سر هم از لندن به دست هارينگتون رسيد .لندن هرينگتون را مجاز ساخته
بود که در صورت رد توافق نامه به وسيله ترک ها ،اولتيماتومی به ترک ها داده و در صورت
لزوم عمليات نظامی را آغاز کند .هرينگتون هر دوی اين تلگراف ها را در جيب خود گذاشت
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و به فرمانده لشگر خود در چاناک دستور داد که اگر در ساعتی معين فرمان ديگری به
دستش نرسد تيراندازی بسوی ترک ها را آغاز کند.
با اين همه ،فضای کنفرانس به شکل محسوسی تغيير کرده و تنها شش موضوع
هنوز مورد مناقشه بود .رفتار عصمت نيز کامالً دوستانه به نظر می رسيد .به زودی بر سر
چهار موضوع اول هم توافق شد .موضوع پنجم اين بود که هارينگتون دستور داشت تا اصرار
کند که قوای ترک از برخی نقاط منطقهء بی طرف خارج شوند .او خود بعدها در يادداشت
هايش نوشته است« :عصمت پاشا گفت که در اين مورد نمی تواند موافقت کند .و به اين
ترتيب کنفرانس به بن بست رسيد ...اکنون هم آن صحنه ،در آن اتاق نکبتی ،در حالی که
تنها نور يک چراغ نفتی آن را روشن کرده ،کامالً زنده و روشن پيش چشم من است .می
توانم رييس ستاد عصمت را ببينم که لحظه ای چشم از من بر نمی دارد .من در اتاق قدم
می زنم و به عصمت می گويم که بايد منطقهء بی طرف دست من باقی بماند و راهی خالف
آن وجود ندارد .عصمت هم در آن سوی اتاق راه می رود و می گويد که نمی تواند با اين
سخن توافق کند .اما ،يکباره و کامالً ناگهانی ،می ايستد و به فرانسه می گويد "قبول می
کنم!" من هرگز تا اين حد در زندگی ام غافلگير نشده بودم».
توافق در مورد موضوع ششم آسان بود و هرينگتون به زودی دريافت که توافق
کامل حاصل شده است .اما او به هيچ ترکی اعتماد نداشت و حاضر نبود با احتماالت حرکت
کند و ،در نتيجه ،عليرغم پافشاری فرانسوی ها و ترک ها ،اصرار کرد که سند بايد همان
شب امضا شود .کنفرانس پانزده ساعت ديگر ادامه يافت و در طی آن ،به کمک چند تايپست
بی تجربه ،موافقت نامه به پنج زبان مختلف تهيه شد .در طی اين مدت ارکستر نظامی ترک،
برای بيدار نگاهداشتن حضار ،آهنگ های مختلفی می نواخت .عاقبت سندها تکميل و امضا
شدند.
متن موافقت نامه در نور آبی رنگ و سرد صبحگاهی تحويل خبرنگاران شد و ژنرال
هارينگتون سخنان کوتاه و خستهئ خود را با اين کلمات به پايان رساند« :ما چون بيگانگان
با يکديگر مالقات کرديم اما همچون دوست از هم جدا می شويم» .عصمت ،که شنوايی
کاملی نداشت ،اين قسمت از سخنان هرينگتون را نشنيد اما در پاسخ هرينگتون گفت که اين
روز يکی از شادترين خاطرات او باقی خواهد ماند .سپس رو به «فرانکلين بويون» ،که از آغاز
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کار همواره با کمال در تماس بود ،کرده و گفت« :دوست من! امروز روز پيروزی شما هم
هست» .بدينسان ،عاقبت صلحی مطمئن فرا رسيده بود.
اکنون نيروهای کماليست می توانستند آزادانه تراس شرقی را تصرف کنند .جمعيت
يونانی منطقه رو به صحراهای اطراف نهاده بودند .خانواده ها ،سوار بر کاميون ،نشسته بر
گاری های گاوکش ،و يا پای پياده ،با وسايل زندگی خود در حرکت بودند .شب که فرا رسيد
آتش های پراکندهء اردوگاه های آنان زمين را به آسمانی پر ستاره تبديل کرده بود« .وارد
پرايس» ،با ديدن اين منظره ،به ياد مهاجرت های ناشی از جنگ سی ساله افتاده بود .اين
اوج و نيز شکست کوشش های لويدجوج برای آفرينش يک امپراتوری جديد يونانی محسوب
می شد که در عرض چند روز بر زندگی سياسی او نقطهء پايان می گذاشت.
چند ماهی بود که اعضای حزب محافظه کار نسبت به سياست های لويدجوج اظهار
نارضايتی کرده و دولت ائتالفی اش را متزلزل ساخته بودند .آنها اعتقاد داشتند که لويدجوج و
چرچيل کشورشان را در «چاناک» به لبه جنگ کشانده اند .يکی از آن ها می گفت« :ديگر
نگهداری اين آدم به نفع ما نيست .و ماندنش برايمان گران تمام خواهد شد» .آنها بهم زدن
دولت ائتالفی و بازگشت به حکومت يک پارچهء حزب محافظه کار ،به رهبری «بنار ال» را
در نظر داشتند .اين شخص در نامه ای تاريخی به روزنامه تايمز نوشته بود که ،بدون حمايت
متحدان خود ،بريتانيا ديگر قادر نيست منافع مستقيم خويش را در منطقه حفظ نمايد ،و اضافه
کرده بود« :ما ديگر نمی توانيم به تنهايی به عنوان پاسبان دنيا عمل کنيم».
در اين ميان موافقان محافظه کار لويد جورج ،در ميهمانی شامی در خانه چرچيل ،به
اين تصميم رسيدند که پارلمان را منحل کرده و انتخابات تازه ای برقرار کنند .اين عمل
نوعی اد امهء حمايت از لويد جورج محسوب می شد و او پيروزی ظاهری خود را در شهر
زادگاهش ،منچستر ،طی سخنانی مورد اشاره قرار داده و آخرين حمله شديد خويش را عليه
«ترکان وحشی» و «صحنه های وحشتناک غير قابل تحملی» که در طی سال های گذشته
در آسيای صغير ايجاد کرده بودند ايراد کرد .اما ،پنج روز بعد« ،بنار ال» در مجلس مالقاتی
که در کلوپ کارلتون انجام شد ،موفق شد تا با کمک لرد کرزن ،اکثريت نمايندگان محافظه
کار مجلس را مجاب کند که از ائتالف خارج شده و به عنوان يک حزب مستقل در انتخابات
شرکت نمايند .در پی اين ماجرا لويد جورج استعفا داد و بنار ال به نخست وزيری رسيد.
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اما پيروزی اصلی از آن کمال بود .و اکنون همان نيرويی که لويد جورج سه سال تمام آن را
«شورشيان ترک» خوانده بود توانسته بود دولت بريتانيا و نخست وزير سرشناس آن را ساقط
کند .در اين ماجرا ،بواقع ،يک شخصيت رمانتيک در مقابل يک شخصيت واقع گرا شکست
خورده بود.
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فصل چهل و دو ـ پايان سلطنت عثمانی
اکنون پرسش اين بود« :در اين ميانه تکليف قسطنطنيه چه خواهد بود؟» وضعيت
اين شهر ،در انتظار نتايج کنفرانس صلح ،نامعلوم بود؛ نيروهای متحده همچنان پايتخت را در
تصرف خود داشتند ،و دولت توفيق پاشا هنوز حاکميت اسمی داشت .باالتر از همهء اين ها،
شخص «سلطان ـ خليفه» همچنان بر تخت خود نشسته بود .او ،به عنوان خليفه ،دارای
قدرتی معنوی بود .اما آنچه که از امپراتوری زمينی اش باقی مانده بود به همين شهر محدود
می شد و بقيهء کشور در اختيار دولت منصوب مجلس شورای عالی بود ،همان دولتی که
کابينهء منصوب خليفه رهبران آن را شورشی ،کافر ،و مرتد محکوم به مرگ اعالم کرده بود
و ،در نتيجه ،هنوز در قسطنطنيه نفوذ رسمی نداشت.
کمال ،هم در اسميرنا ،و هم در بازگشت خود به آنگورا ،با وزرا و دوستان خويش به
بحث مفصل دربارهء سلطنت و دولت منصوب از جانب آن پرداخت .او مدت ها بود که
تصميم خود را دربارهء انحالل سلطنت گرفته و مترصد زمان مناسبی برای اين کار بود.
اعضای مجلس نيز نيت او را دريافته و در نتيجه روز به روز حالت تحريک شده تری به خود
می گرفتند .به منظور تعيين قدم بعدی ،چهار بنيانگزار انقالب ـ يعنی کمال ،رئوف ،علی فواد،
و رفعت ـ بار ديگر مجلس شبانهء همراه با نوش خواری خود را برگزار کردند و کمال ،در طی
آن ،با احتياط تمام ،از سه دوست خويش خواست تا به نوبت نظرات خود را مطرح نمايند.
رئوف گفت که از نظر وجدانی ،احساسی و سنتی خود را وابسته به سلطنت و خالفت
می داند؛ اما ،در عين حال ،اين نکته را نيز روشن کرد که برای شخص سلطان وحيدالدين که
به کشور خيانت کرده اعتباری قائل نيست و فکر می کند که بايد برای او جانشينی پيدا کرد.
نظر رفعت اين بود که اکنون سلطنت خودبخود تبديل به يک پادشاهی مشروطه
شده است و ديگر پادشاه وظيفه ای جز تاييد وزرای منصوب شده به وسيلهء نخست وزير
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مسئول در مقابل پارلمان را ندارد .رئوف هم ـ که هميشه برای نهادهای دولت بريتانيا احترام
خاصی قائل بود ـ از اين نظر با رفعت موافق بود .به اين ترتيب ،پيشنهاد می شد که دولت
آنگورا بايد به قسطنطنيه ،يعنی جايی که سلطان اسماً حاکم آن بود منتقل شده و نقش
عنصری اساسی را در تأمين ثبات ملی بازی کند .البته در آنجا نيز قدرت واقعی بايد در دستان
کمال که قرار بود منصب نخست وزيری را داشته باشد ،باقی می ماند ـ درست شبيه وضع
موسولينی در ايتاليای پادشاهی.
هنگامی که نوبت به علی فؤاد رسيد او اظهار داشت که چون اخيراً از مسکو
بازگشته هنوز فرصتی برای شناخت افکار عمومی و رسيدن به يک نظر در اين مورد قطعی
نداشته است.
به اين ترتيب کمال می ديد که هنوز وقت به کرسی نشاندن نظر او فرا نرسيده
است و ،در نتيجه ،به دوستان خود گفت که بهتر است در موقعيت حاضر تصمطم گيری
دربارهء مسئلهء سلطنت را به کناری بگذاريم .او همين سخن را در مجلس شورا نيز تکرار
کرد و ،به اين ترتيب ،به نگرانی نمايندگان خاتمه داد .او ،در عين حال ،افزود که صرفنظر از
اين مسئله ،دولت ملی بايد در قسطنطنيه مستقر شود .در اين راستا او تصميم گرفت که برای
منطقهء تراس شرقی يک حاکم نظامی تعيين کند که سرفرماندهی اش در پايتخت مستقر
باشد ،و برای اين شغل رفعت را انتخاب کرد.
همچنين ،الزم بود که برای هيئت نمايندگی شرکت کننده در کنفرانس صلحی که
قرار بود در لوزان سوئيس تشکيل شود رئيسی انتخاب شود .تمايل کمال به عصمت بود اما
پس از مطالعهء نظر نمايندگان ،رئوف را بر عصمت ترجيح داد .نظر نمايندگان اين بود که
عصمت صرفاً يک فرد نظامی است و چيزی از سياست نمی داند و در مقابل ديپلمات های
زيرک خارجی توفيقی نخواهد داشت .در نتيجه بهتر است او را به عنوان مشاور نظامی رئوف
و معاون او در اين هيئت منصوب کرد .کمال در پاسخ خود به هوش ،قدرت پيش بينی و
ديگر مزايای شخصيتی عصمت اشاره کرد و گفت که اين ويژگی ها به علت حضور بلندمدت
عصمت در ميدان جنگ و غيبت از آنگورا مورد شناسايی نمايندگان قرار نگرفته است .او
اضافه کرد « :همين ميزی را که من پشتش نشسته ام در نظر بگيريد .اگر از شما بخواهم که
آن را قطعه قطعه کنيد شما دو يا سه راه و يا حداکثر چهار راه بيشتر نداريد .اما عصمت پاشا
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آنقدر با هوش است که می تواند همين کار را به هشت يا نه و حتی ده روش مختلف انجامد
دهد» .در عين حال ،او با انتصاب کاظم کارابکر ـ به اين بهانه که رابطه اين شخص با روس
ها که انتظار می رفت در کنفرانس صلح شرکت داشته باشند خوب نيست ـ مخالفت کرد .در
پايان ،مسئلهء پروتکل مذاکرات مطرح شد .نکته در اين بود که رئوف نخست وزير دولت ملی
بشمار می رفت ،حال آن که کشورهای ديگر وزرای خارجه خود را به عنوان سرپرست هيئت
هاشان می فرستادند و ،در نتيجه ،مليون نيز بايد در همان سطح عمل می کردند.
کمال از اين استدالل بدش نيامد چرا که در ته ذهن خود اعتقاد داشت که رئوف با
روحيهء مستقل ،تجربهء طوالنی از زندگی در اروپا ،و روش های آشتی جويانهء خود ،به
راحتی قابل کنترل نخواهد بود؛ حال آنکه بخوبی می دانست عصمت را چگونه بايد اداره کرد.
لذا ،با اغتنام فرصت از بحثی که نمايندگان مطرح کرده بودند ،توانست کاری کند که عصمت
به عنوان رييس هيئت انتخاب شود و چون قرار بود اين سمت را وزير خارجهء دولت ملی
داشته باشد ،يوسف کمال هم پذيرفت که از پست وزارت خارجه کنار رفته و آن را به عصمت
تحويل دهد.
بدينسان ،عصمت با يک امر انجام شده روبرو بود .او چندان عالقه ای به پذيرش
اين شغل نداشت چرا که خودش هم ـ مثل نمايندگان مجلس ـ خود را نه يک ديپلمات که
يک فرد نظامی می ديد .او اشتهای چندانی برای مذاکره نداشت و حتی در طول مدت
برگزاری «کنفرانس مودانيا» از اين بابت رنج برده بود .اما اکنون به نظرش می رسيد که
گزينهء ديگری ندارد .به خصوص که وقتی ترديد خود را آشکار کرده بود کمال ،بار ديگر ،در
نقش فرماندهی که به رييس ستاد خود دستور می دهد ،اين نکته را بر او روشن کرد که
پيشنهادش در واقع جنبهء فرمان دارد.
اندکی بعد کمال عازم شهر بروسا شد که شهر مقدس عثمانی ها و محل آرامگاه
های سالطين عثمانی محسوب می شد و بر دامنهء کوه المپ قرار داشت و تسليم قبلی آن
به يونانی ها نمايندگان مجلس شورای عالی را به عزاداری کشانده بود .اين شهر در ميان
شهرها و دهکده های سوختهء اطراف خود دستخوش تخريب نشده و اکنون نيز ساکنانش
اميدوار بودند که کمال ،در عين شرکت در جشن های پيروزی ،از فرصت حضور در اين شهر
استفاده کرده و در آرامگاه سالطين عثمانی مراسم شکرگزاری به عمل آورد .اما کمال بيشتر
491

نگران گردآوری نيروهای خود بود که اکنون تعدادشان به  904هزار نفر می رسيد و منطقهء
بی طرف را در دايرهء محاصرهء خود داشتند .او گروهی را در جنوب چاناک مستقر کرده بود و
گروهی ديگر را در نقطهء مقابل آن ،در دماغهء ازميت .در عين حال ،نيروهای کمکی در
بروسا مستقر بودند و آماده می شدند تا در صورت شکست کنفرانس صلح به هر کدام از گروه
های ديگر که الزم می شد کمک کنند.
عصمت و فوزی پيش از رسيدن کمال به بروسا رفته بودند و کاظم کارابکر ،که
اکنون سمت وزير جنگ را داشت ،همراه با رفعت ،کمال را در اين سفر همراهی می کردند.
به اين ترتيب کمال فرماندهان خود را در اطراف خويش داشت.
ساکنان شهر آزاد شدهء بروسا ،پاشاهای پيروزمند خود را با اشتياق و تحسين تمام
استقبال کردند .نوعی هيجان کنترل شده در همه جا موج می زد .اتومبيل های حامل ژنرال
ها و ارابه های حامل افسران ستاد در خيابان های بروسا ـ که به سرعت با طاق نصرت های
متعدد تزيين شده بودند ـ حرکت می کردند .ارکسترهای نظامی به نواختن مشغول بودند و
کمال ،با کاله کالپکی بر سر ،در مرکز صحنه قرار داشت.
او در يک ميهمانی شام که به افتخار پيروزی برقرار شده بود انتصاب عصمت به
رياست هيئت نمايندگی شرکت کننده در کنفرانس لوزان را اعالم کرد .عصمت ساکت بود و
مطابق عادت هميشگی لبخندی بر چهره نداشت؛ اما در چشمانش نگاهی نگران و عبوس
ديده می شد .کمال در يک سخنرانی بليغ و سرشار از احساسات دربارهء او گفت« :عصمت،
در ميان همهء ما ،بهترين و کامل ترين فرد است .او معتمدترين مشاور ،وفادارترين حامی،
بهترين فرمانده ،و شجاع ترين ميهن پرستی است که نه تنها مورد احترام ترک ها که مورد
تکريم همهء مسلمانان است .او مدافع اصلی شرف ،عزت ،و سرفرازی همهء ما محسوب می
شود» .او سپس با اشاره به اروپا گفت « :رفتار اروپا با عصمت نمايانگر احساسات آن ها
نسبت به ما خواهد بود»؛ و اضافه کرد اگرچه ملت ما خواستار صلح است اما در صورت لزوم
تا آخرين قطرهء خون خود نيز آمادهء جنگيدن می باشد.
کمال البته سهم کاظم کارابکير را از اين گونه تحسين ها فراموش نکرده بود و ،به
صورتی مبسوط ،راجع به هوش ،سرسختی ،قدرت سازمان دهی و ارزش نظامی او سخن
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گفته و توضيح داد که ،اگرچه بعضی ها هنوز شک دارند اما ،کاظم آفرينندهء ارتش ملی است
ـ ارتشی که توانسته است مرزهای شرقی را امن و با ثبات کند و به دولت ملی اجازه دهد که
اقتدار خود را به نمايش بگذارد .او همچنين به گذشته ها اشاره کرد ،به مبارزات اوليه ،به
يارانی که از آغاز کار به او پيوسته بودند بی آن که توقعی و يا حتی اميدی داشته باشند ،و می
دانستند که فداکاری های آن ها ممکن است به هيچ نتيجه ای نرسد .او به سه سال طوالنی
که صرف آزادسازی آناتولی و پيدايش ملت ترک شده بود نيز اشاره کرده و از اين ملت به
عنوان کسی که بر حقوق و قدرت خود واقف است نام برده و خاطرنشان ساخت که اکنون
زمان دست و پنجه نرم کردن با مشکل ترين وظايف فرا رسيده است .و اين وظيفه چيزی
نيست جز بهره برداری حداکثر از پيروزی های بدست آمده.
اين که او چگونه می خواهد از اين پيروزی بهره برداری حداکثری کند ،در يکی از
عصرها و در مجلس بزرگداشت پيروزی که در يک سينما بر پا شده بود روشن شد .در اين
مجلس فرزندان يتيم بازماندگان جنگ با لباس های يونيفورم به عنوان نسل آينده کشور
همراه با معلمان خود به عنوان نماد نسل کنونی شرکت داشتند .صحنه را با يک پرچم بزرگ
ترکيه آراسته بودند و پاشاها بر روی صحنه کنار هم قرار داشتند .همه لباس نظامی به تن
کرده بودند ،به جز کمال که لباس غيرنظامی بسيار شيک خود را که در آنگورا می پوشيد به
تن داشت و کاله کالپاک آستراخان اش را بر سر گذاشته بود.
تعداد زنان حاضر در جلسه بيش از مردان بود و کمال خطاب به آنان گفت« :شما
مبارزهء تعليم و تربيت فرزندان اين کشور را به پيروزی برسانيد که در اين صورت خدمتی که
به کشور خود می کنيد بسا بيشتر از آن چيزی است که ما انجام داده ايم .من اين کار را
ازشما تقاضا می کنم» .و سپس رو به مردان کرده و گفت« :اگر از اين پس زنان در زندگی
اجتماعی کشور ما شرکت نداشته باشند ما هرگز به توسعهء کامل نخواهيم رسيد .ما همچنان
عقب مان ده باقی خواهيم ماند و هرگز نخواهيم توانست در برابر تمدن غرب به عنوان يک
حريف مساوی بايستيم» .و ،باالخره ،سخنانش را اين گونه به پايان برد« :باالتر از همه ،شما
اگر از ورود به زندگی مدرن خودداری کنيد و يا شرايطی را که اين زندگی از ما توقع دارد
برآورده نسازيد حاصل آنچه انجام داده ايم هيچ خواهد بود .و شما ،همچنان گرفتار عادات
اعصار کهنه به صورت حيوانات جنگلی ،به زندگی ادامه خواهيد داد .نمی گويم خود را تغيير
بدهيد اما می گويم ياد بگيريد که چگونه آنچه را که برای انسان نو شدن الزم است از غرب
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فرا بگيريد .علم و خرد و افکار نو را به زنگی های خود راه بدهيد چرا که اگر چنين نکنيد در
جهان نو جايگاهی نخواهيد داشت».
فرياد و کف زدن جمعيت سکوت را شکست .زنان اشک می ريختند .حسی از آينده
در فضا موج می زد؛ همان آينده ای که کمال ـ ايستاده بر فراز تپه های اسميرنا ـ دربارهء آن
به فليح رفيکی روزنامه نگار چنين گفته بود« :آن ها فکر می کنند اين پايان کار است و من
به هدف خود رسيده ام .حال آن که تنها از اين لحظه به بعد است که می توانيم کاری انجام
دهيم .کار واقعی ما تازه شروع شده است».
***
کمال فکريه را از آنگورا با خود به بروسا آورده بود .و پيش از آنکه موکب آنها وارد
شهر شود ،حليده اديب به يشوازشان رفت .کمال همانطور که از اتومبيل پياده می شد به
حليده توضيح داد که قصد دارد فکريه را به يک مسلول خانه در مونيخ بفرستد چرا که وضع
و حال او به تدريج بدتر شده و پزشکان آنگورا تشخيص داده بودند که او بايد زير نظر
متخصص قرار گيرد .به اين ترتيب ،برای خارج شدن فکريه از صحنه ،دليل پزشکی معتبری
وجود داشت .اما بر حليده روشن بود که کمال داليل ديگری نيز در ذهن دارد.
در واقع ،اکنون زمان مناسب برای پايان دادن به اين رابطه فرا رسيده بود .فکريه
ديگر کمال را خسته می کرد .کمال تحمل بيماری ديگران را نداشت و فکريه هم به صورت
آزار دهنده ای به کمال آوي خته بود .او معشوقه ای شرقی محسوب می شد که برای مدت
کوتاهی نيازهای کمال را برآورده و ذهنش را از مشغله های بسيار اندکی دور کرده بود .اما
هيچ زنی ن می توانست برای مدتی بلند عواطف او را بخود معطوف کند و فکريه هم ديگر
نماد دوره ای از زندگی او محسوب می شد که به پايان خود رسيده بود .برای آنگونه زندگی
که کمال در پيش رو داشت فکريه ديگر نمی توانست نقشی بازی کند .حليده اگرچه با اين
تصميم موافق بود اما نوشته است« :پيش آمدن اين واقعه ،آن هم بالفاصله پس از فتح
اسميرنا ،اين حالت را پيش آورده بود که کمال فکريه را با سرعت از صحنه خارج می کند».
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حليده خواستار خداحافظی با فکريه شد و کمال در طرف فکريه را باز کرد .حليده در
مورد اين مالقات نوشته است:
«فکريه دستش را دراز کرد ،به سرعت دست مرا گرفت ،و در همان حال ،من متوجه
شباهت دست او با دست شخصی ديگر شدم .اگرچه دست فکريه سخت الغر شده بود اما
شکل آن به شدت شبيه دست دختر چاقی بود که در اسميرنا به سراغ کمال آمده بود .دستی
بود مردانه با انگشت های کلفت و ناخن های چهارگوش کوچک ...خود فکريه سخت ضعيف
می نمود .برجستگی چانهء کوچکش کامالً محسوس بود و دماغ بسيار ظريف و کوچکش هوا
را با شکنجه بدرون می کشيد .اما آنچه بيش از همه آزاردهنده می نمود چشمانش بودند که
در ميان نقابی از درد بر آدمی می نگريستند .مژگان باال و پايينش بيش از هميشه خميده
بودند و اشک از چشم ها به روی گونه ها فرو می ريخت ...صدای گرفته و درهم شکسته
اش ،عليرغم اشکی که می ريخت ،شمرده بود ،اما در لحنش اضطرابی پنهانی محسوس
بود».
فکريه به حليده گفت« :من دوست ندارم بروم .اما پاشا اصرار می کند» .قرار بود
اول به قسطنطنيه برود« :چند روزی هم در پاريس خواهم ماند .و مقداری لباس های قشنگ
خواهم خريد» .سپس کنجکاوانه چهرهء حليده را نگريست ،چنان که گوِيی بخواهد به حليده
اين باور را بقبوالند که « پس از معالجه در لباس هايی زيبا به عشق گمشدهء خود باز خواهد
گشت».
حليده او را بوسيد و با مهربانی گفت« :عزيز من ،تو حالت خوب خواهد شد و
بازخواهی گشت».
فکريه با حرارت به او چسبيد و در حالی که می گفت «انشااهلل» او را بوسيد.
کمال فکريه را تحت مراقبت رفعت قرار داده بود ،و به اين ترتيب ،چنين يش آمده
بود که فکريه ،با همهء بيماری و نوميدی اش ،شاهد ورود پيروزمندانهء رفعت به قسطنطنيه
باشد.
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وظايف رفعت ،به عنوان فرمانده نظامی منطقهء تراس شرقی ،مخصوصا مبهم مانده
بود و حوزهء حکومتی اش ظاهراً تنها شامل تراس شرقی می شد .او ،عصر روز قبل از
حرکت ،بديدار کمال رفت ـ با اين اميد که در مورد رفتن به قسطنطنيه از او دستورالعمل
های روشن تری دريافت کند .اما در تمام طول مجلس باده نوشی با کمال ،که در حضور چند
خبرنگار انجام می شد ،چيز روشنی دستگيرش نشد و کمال تنها به او گفت« :رفيق قديمی
من! ما از ابتدا با هم بوده ايم و شبيه هم نيز فکر می کنيم».
استقبال قسطنطنيه از رفعت پر هياهو و چشمگير بود .همچنان که کشتی بخاری
حامل او به دماغهء طاليی نزديک می شد هزاران قايق کوچک از هر دو اسکله های بندر و
در حالی که پرچم های متعددی را به اهتزاز درآورده بودند به استقبالش شتافتند .پرچم های
سرخ و سفيد نماد ترکيه بودند و پرچم های سبز نشانگر اسالم .همهء کشتی های بخاری
لنگر گرفته در بندرگاه سوت های خود را به صدا درآورده بودند .پل «گاالتا» را سراسر تزيين
کرده بودند .و بر فراز هر بام و گنبد و مناره ای می شد پرچم های ترکيه را ديد .مردم از
پن جره های خانه هاشان قاليچه های ترکی آويزان کرده بودند  .خيابان ها پر از طاق نصرت
هائی بود که تصاوير کمال و ژنرال هايش و بر فرازشان بچشم می خوردند .در کنار اين
تصاوير شعارهای مربوط به استقبال از قهرمانان جنگ استقالل و شکوه و قدرت مردم ترک
به چشم می خورد .مردم ،بصورتی خودجوش ،در گروه های ده ها هزار نفری منتظر ،خيابان
ها را پر کرده بودند .در ميدان مشرف بر پل «گاالتا» ،صدها زن ترک که بسياری شان
حجاب نداشتند در کنار هم ايستاده بودند .بر پشت بام خانه ها مردم تماشاگر همه جا ديده
می شدند؛ حتی همهء گنبدها ،مناره های مسجدها ،و حتی ديرک بادبان های کشتی های
بندر مملو از آدم بود.
همچنان که کشتی رفعت در ساحل کناره می گرفت صدای بوق کشتی های سراسر
ترعهء بسفر و دماغهء طاليی به آسمان برخاست و اندکی بعد ،در ميان فريادهای زنان و
مردان و کودکان ايستاده در ساحل گم شد.
آج ودان عبدالمجيد ،وليعهد عثمانی ،برای خوش آمد گويی به رفعت وارد کشتی شد
و مراتب رضايت وليعهد را از پيروزی درخشان نظاميان ،و اطمينان او از اين که ورود رفعت با
خود عدالت و امنيت و رفاه را به منطقهء تراس خواهد آورد ،ابالغ کرد .در پاسخ او رفعت،
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پس از تشکر ،به اين نکته اشاره کرد که عبدالمجيد وليعهد خليفه است و يکی از اهداف
دولت مليون هم حفظ خالفت می باشد.
هنگامی که پا به ساحل می گذاشت هيئتی به سرپرستی آجودان شخص سلطان و
به نام سلطان او را خوش آمد گفت .رفعت ،در يک سخنرانی هيجان انگيز ،از احساسات
مذهبی خود نسبت به «مقام عالی خالفت» سخن گفت ولی هيچ اشاره ای به سلطنت و
شخص اعليحضرت نکرد .مخاطبان او با تعجب به هم نگريستند و رنگ از چهرهء آجودان
سلطان پريد.
رفتار رفعت با ديگر اعضای هيئت استقبال کننده نيز همين گونه بود .او ،پس از
استماع پيام خوش آمد توفيق پاشا ،وزير اعظم عثمانی ،اظهار داشت که «من اين خوش آمد
را فقط به عنوان يک شخص می پذيرم وگرنه دولت آناتولی موجوديت دولت قسطنطنيه را به
رسميت نمی شناسد» .بعداً هم  ،در پاسخ به پيام ارسال شده از جانب وزير کشور ،مراتب
امتنان خود را ابراز داشته و افزود که چنين وزيری را برسميت نمی شناسد.
هنگامی که رفعت از منطقهء محافظت شده گذشت ،جمعيت يکباره صفوف پليس را
در هم ريخت و او را ،نشانده بر شانه های خود ،به سوی اتومبيلش برد .کاروان اتومبيل ها
که به راه افتاد مردم پرچم های رنگارنگ و عکس های بزرگ «غازی» را ،که در گل و گياه
قاب شده بود ،تکان می دادند .رفعت بر روی صندلی اتومبيل ايستاده بود و در حالی که برای
جمعيت دست تکان می داد می شد آشکارا ديد که اين استقبال خارق العاده به شدت تحت
تاثيرش قرار داده است.
او مستقيماً به جانب آرامگاه سلطان محمد اول عثمانی ،که به خاطر فتح
قسطنطنيه و خارج کردن آن از دست امپراتوری روم شرقی« ،فاتح» خوانده می شد رفت .در
آنجا ،پس از ادای احترامات الزم ،طی سخنان کوتاهی خطاب به گروهی از دانشجويان ،گفت
که فداکاری های پدران شما اين پيروزی را موجب شده است .سپس ،در خطاب به جمعيت
بيشتری که بيرون آرامگاه ايستاده بودند ،مراتب احترام خود به سلطان محمد فاتح را اعالم
داشت و گفت که اين فرمانده بزرگ ترک قسطنطنيه را به آنها داده است و در پی او هيچ
ترکی اجازه نداده و نخواهد داد که اين خاک از او جدا شود.
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اکنون ،فشار عاطفی سه ساله ای که سازمان های مختلف ملی گرای زيرزمينی
تحمل کرده بودند به صورت شادمانی و اظهار وفاداری به اهداف جنبش مليون فوران کرده
بود .جشن ها و شادخواری ها چندين روز ادامه داشت .تا آن که وقت نماز جمعه در اياصوفيه
رسيد .رفعت بر فراز منبر رفت و برای جمعيتی عظيم که در آنجا گرد آمده بودند سخن گفت.
بسياری از شنوندگان اشک می ريختند .او با بالغت ،انرژی و خوش پوشی خود به راحتی
تجسم يک قهرمان مردمی شده بود .مردم به دورش حلقه زده و لباسش را می بوسيدند .و
گاه تکه ای از آن را به يادگار می کندند .رفعت با خوشحالی و شوخ طبعانه گفت« :فکر می
کنم مردم آنقدر مرا دوست دارند که تکه تکه ام خواهند کرد و خواهندم کشت!»
آنگاه يک واحد ژاندارمری ملی گرايان ،در سر راه خود به منطقهء تراس ،از راه
رسيده و در برابر استقبال شديد مردم از خيابان ها گذشت .هيچ کجا اثری از خارجی ها ديده
نمی شد .آنها ،به اين اميد که به زودی تب اين جريان فروکش خواهد کرد و همه چيز به
اوضاع قبلی باز خواهد گشت ،موقتاً خود را پنهان کرده بودند.
در اين ميان سلطان به کلی فراموش شده بود؛ جز آن که می شد دسته هايی از
دانشجويان را در خيابان ها ديد که فرياد می زدند «مرگ بر ساکن خائن قصر» .و شايع بود
که سلطان نسبت به تکرار اصطالح «حاکميت ملت» از جانب رفعت اظهار نگرانی کرده
است.
در چنان وضعيتی پيچيده ای کشورهای متحده قدم اشتباه آميزی برداشتند که
برای کمال فرصتی را که مدت ها بود انتظارش را می کشيد فراهم کرد .متحدين ،اين بار
هم مثل گذشته ،دو دعوت نامه برای شرکت در کنفرانس صلح لوزان به دولت قسطنطنيه و
دولت آنگورا ارسال کردند.
اين عمل نمايندگان مجلس آنگورا را به شدت خشمگين کرد و شانزده سخنران
پشت سر هم اين عمل را ناشی از تحريکات سلطان برای نمايش افتراق داخلی کشور به
بيگانگان تلقی کرده و آن را محکوم نمودند .در طی اين سخنان ،جنايات دولت سلطان به
تفصيل بيان شد و ارسال هيئتی از جانب دولت او به لوزان به عنوان خيانتی بزرگ مطرح
گرديد .عصمت ،که برای نخستين بار به عنوان وزير امور خارجه سخن می گفت ،اعالم
داشت که ارسال اين دو دعوت عدول کشورهای متحده از معاهدۀ «مودانيا» است.
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اکنون کمال می دانست که آن لحظهء روانی خاص برای الغای سلطنت فرا رسيده
است .اما ،همچنان بر م بنای روش های عمل گرای خود ،تصميم گرفت که در اين مورد نيز
دست به يک سازش بالفاصله بزند و اين فکر را مطرح سازد که سلطنت و خالفت بايد از
يکديگر جدا شوند و آنگاه سلطنت ،که نماد قدرت دنيوی است ،بايد برچيده شده اما خالفت،
که قدرت معنوی را نمايندگی می کند ،محفوظ بماند و تبديل به منصبی شود که صرفا امور
مذهبی را بر عهده دارد و حق دخالت در امور سياسی را نخواهد داشت .بر اساس پيشنهاد او
اليحه ای برای انحالل امپراتوری عثمانی و تولد دولت جديد ترکيه تنظيم شد؛ دولتی که
حق حاکميت خود را ،بموجب نص صريح قانون اساسی ،از ملت دريافت می کرد.
اميد اين بود که مصالحۀ مطرح شده ـ برای حذف سلطنت و حفظ خالفت ـ عناصر
مذهبی داخل پارلمان را هم راضی کند .اما اين عناصر ،که دشمنان شخصی کمال هم آن ها
را تقويت می کردند ،به اين آسانی تسليم نمی شدند .در نتيجه ،کمال تصميم گرفت مخالفين
را با روش های خودشان بر سر جای بنشاند .او ،به کمک وزير دادگستری خود ،و پس از
انجام مطالعۀ مفصلی در مورد تاريخ و شريعت اسالم ،با اين فکر تازه به ميدان آمد که در
گذشته نيز خالفت و سلطنت از هم جدا بوده اند و بهتر آن است که از آن پس نيز جدا بمانند.
سخنرانی او در اين زمينه مجلس را به اغتشاش کشيد و در غوغايی که به پا شد گهگاه می
شد فرياد «لعنت خدا بر وحيدالدين» را هم شنيد .سپس در داخل کميته ای که به همين
م نظور تشکيل شده بود بحث های گوناگونی پيش آمد .بر اين کميته يک روحانی مطلع
رياست داشت و کمال با خونسردی تمام در گوشه ای نشسته و به بحث ها گوش می داد.
مخالفان می کوشيدند تا ثابت کنند که سلطنت و خالفت از هم جدايی ناپذيرند .کمال بعدها
در اين مورد گفته است «همۀ استدالل آن ها بر مبنای جعليات و سخنان بی سر و پا بود».
آنگاه ،در جائی از گفتگوها ،کمال احساس کرد که بايد اين بحث را به سوی واقع
گرايی بکشاند .او به اين می انديشيد که راه حل نهايی بايد چيزی باشد که قدرت خليفه را به
خود مجلس پيوند زند؛ و وقتی ديد حاميان خودش نيز به ترديد دچار شده اند از رييس جلسه
اجازۀ صحبت خواست .او ايستاده و با صدای بلند چنين گفت:
« آقايان! تا بحال حاکميت و سلطنت را کسی به کسی نداده است .و سلطنت
هميشه از طريق زور و اعمال قدرت به دست آمده .فرزندان عثمان نيز با زور به قدرت و
حاکميت ب ر ملت ترک رسيدند و به مدت شش قرن اين منصب غصب کردند .اکنون اما ملت
ترکيه به پا خاسته و می خواهد که به اين غصب عدوانی خاتمه دهند .اين به معنای آن است
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که از اين پس حاکميت در دستان ملت قرار دارد .اين يک امر انجام شده است ...و مسئلۀ ما
اکنون فقط آن است که اين واقعيت را چگونه بيان کنيم ...اگر حاضران در اين مجلس و هر
کس ديگری به اين مساله به صورت يک امر طبيعی نگاه کنند من فکر می کنم که توافق
به دست می آيد .و حتی اگر چنين نکنند خود واقعيت به زودی بيان خود را خواهد يافت .اما
در آن صورت احتمال دارد که خون هايی هم ريخته شود».
اين تهديد تلويحی که با پيامدی از بحث های فقهی همراه شد موجب گرديد که
يکی از روحانيون آنگورا به سخن آمده و بگويد« :ببخشيد آقا؛ ما از نقطۀ نظر ديگری به اين
مسئله نگاه می کرديم .اما اکنون توضيح شما ما را روشن کرده است».
بدينسان ،با آميزه ای از تشويق و تهديد که مشخصۀ تاکتيک های
سياسی کمال بود ،او موفق شد تا کميته را با خود همراه کند .اليحه ای که برای شور و رأی
گيری به مجلس تقديم شد شامل فقط دو ماده بود .ماده اول اعالم می داشت که علت
وجودی حاکميت مستقر در قسطنطنيه که در اقتدار يک فرد خالصه می شد در تاريخ شانزده
مارچ  ۴۹۲۹ـ يعنی روزی که نيروهای متحده آن شهر را تصرف کرده بودند ـ به پايان
رسيده است .ماده دوم اعالم می داشت که اگرچه خالفت به امپراتوری عثمانی تعلق دارد اما
اقتدار آن ناشی از دولت ترک است و از اين پس مجلس شورا خالفت را به دست کسی
خواهد سپرد «که از خاندان عثمان بوده و دارای شخصيتی مناسب و ارزشمند برای اين
منصب باشد».
هنگام رای گيری در مجلس ،کمال از جا برخاسته و گفت« :من يقين
دارم که مجلس به اتفاق آرا اصولی را تصويب خواهد کرد که برای هميشه استقالل کشور و
ملت را حفظ خواهند نمود» .رييس مجلس اليحه را به رأی گذاشته و تصويب شدن آن را
اعالم داشت .از ميان نمايندگان تنها يک صدای مخالف شنيده شد که می گفت« :من
مخالفم»؛ اما فريادهای «ساکت باش» گويندۀ آن را در خود غرق کرد .سپس مجلس با
مراسم نماز به پايان رسيد ،اما نمازی که به جای عربی به زبان ترکی خوانده شد.
کمال در پايان گفت« :آقايان! به اين ترتيب آخرين نشانه های سقوط و اضمحالل
سلطنت عثمانی کامل شد».
***
به محض اين که خبرهای مربوط به تصميم مجلس يه قسطنطنيه رسيد ،رفعت
کميسرهای عالی کشورهای متحده را مطلب مطلع ساخت که او اکنون ،به نام مجلس
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شورای عالی ،قدرت را از دولت سلطان می گيرد .در چهارم نوامبر  9155توفيق پاشای
صدراعظم در قصر سلطنتی حاضر شده و مهر رسمی آخرين دولت امپراتوری عثمانی را
تقديم سلطان کرد .کشورهای متحده بی طرفی خود را نسبت به امور داخلی ترکيه اعالم
داشتند .مقامات قسطنطنيه بديدار رفعت رفته و تابعيت خود از دستورات آنگورا را اعالم داشته
و رژيم جديدی را که موقتاً «پادشاهی ملی» نام گرفته بود پذيرا شدند .بار ديگر قسطنطنيه
غرق جشن و شادمانی شد .و از همه جا فرياد «زنده باد پادشاهی ملی»« ،زنده باد پارلمان»
به گوش می رسيد.
در اين ميان سلطان همچنان در قصر خود بسر می برد ،هر چند که بسياری از
اطرافيانش او را ترک کرده بودند .کمال هم ،که نگران بود استفاده از زور برای خلع سلطان
ممکن است به نارضايتی عمومی بيانجامد ،ترجيح می داد منتظر وقايع بماند .سلطان،
«رامبولد» انگليسی را به دربار احضار کرده و مذاکراتی طوالنی و دردناک بين آنها جريان
يافت .سلطان با اصراری بی فايده از او تضمين می خواست .رامبولد به سلطان اطالع داد که
از اين پس دولت انگليس تنها با دولت آنگورا تعامل خواهد داشت اما خود شخص او به
سلطان قول می دهد که هرگاه او احساس کند جانش در خطر است و يا الزم ببيند که ـ چه
از طريق استعفا و چه غير آن ـ قصر سلطنتی را ترک کند ،او از جان سلطان محافظت خواهد
کرد .رامبولد اندکی بعد برای شرکت در کنفرانس صلح لوزان قسطنطنيه را ترک کرد و
هرينگتون را مسئول جان سلطان قرار داده و از سلطان خواست که اگر وضعيت خطرناک شد
مراتب را از طريق نديم مورد اعتماد خود که تا پايان هم با سلطان ماند به اطالعش برساند.
سلطان ،که هنوز از وضعيت خود نااميد نشده بود ،پيشخدمت مخصوص خود را به
دفتر رفعت فرستاده و به او پيام داد که خواستار مالقات با «غازی» است و حاضر است
هيئتی را که از آنگورا بيايد بپذيرد و در اين مورد چه تلگرافی و چه به صورت نامه نگاری با
کمال در تم اس باشد .کمال و رئوف در مقابل خواستار آن شدند که سلطان تقاضای خود را
با نامه مکتوب کند .ولی چنين نامه ای هرگز از راه نرسيد .ظن رفعت آن بود که سلطان به
زودی قسطنطنيه را ترک خواهد کرد .به همين دليل به آجودان دريايی سلطان دستور داد تا
مواظب حرکات سلطان باشد و به او قول داد که در مقابل از خدمات او استفاده خواهد شد.
ظهر جمعه دهم نوامبر ،سلطان بصورت هميشگی عازم نماز جمعه شد .بدين منظور
از قصر سلطنتی خارج شده و در حالی که يونيفورم عادی يک افسر ترک را به تن داشت و بر
لباسش مدالی و بر سرش کالپاکی ديده نمی شد در کالسکه سلطنتی نشست .وجناتش درهم
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شکسته بود و صورتش آنچنان بی رنگ می نمود که گويی اين روح سلطان است که در
کالسکه نشسته .در پشت سر او غالم سياهپوست و تعدادی از آجودان هايش حرکت می
کردند اما ديگر از بزرگان امپراتوری ،ژنرال ها ،و وزرايی که ديگر کابينه ای نداشتند خبری
نبود .حرکت کالسکه شباهت زيادی به نوعی تشييع جنازه داشت .هنگامی که موکب سلطان
به مسجد رسيد موذن بانک نماز برداشت بی آن که ديگر ذکری از پادشاه بزرگ و فاتح و
خاندان پر شوکت سلطنتی در آن باشد .او تنها ورود فرمانده دين و خليفه را اعالم می داشت.
باقی ماندۀ سلطان ـ بی جان و ربات وار ـ از پله های کالسکه پايين آمد و برای انجام آخرين
نماز جمعه داخل مسجد شد.
چند روز بعد نديم معتمد سلطان با ژنرال هارينگتون تماس گرفت و اطالع داد که
سلطان به شدت جان خود را در خطر می بيند و تقاضا دارد که هر چه زودتر او را از مهلکه
خارج کنند .هرينگتون که نمی خواست بدون يک تقاضای واقعی دست به عمل بزند خواستار
آن شد که سلطان تقاضايش را کتباً برای او ارسال کند .او خود نوشته است که« :اکنون من
با اين مسئله مواجه بودم که آخرين سلطان عثمانی را چگونه زنده از قصرش خارج کنم» .به
راستی هم ،به اين دليل که جاسوسان مليون به شدت قصر سلطنتی را زير نظر داشتند ،انجام
چنين کاری آسان نبود .در نتيجه هرينگتون با مشورت چند تن از افسران معتمدش طرحی را
ريخت.
بر اساس اين طرح سلطان به خدمۀ خود اعالم داشت که قصد دارد شب را در خانۀ
کوچکی بگذراند که «مراسم» خوانده می شدو در انتهای باغ سلطنتی و چسبيده به دروازۀ
موسوم به مالتا قرار داشت .و اين دروازه هم مستقيماً بر سربازخانۀ انگليس ها مشرف بود.
اين تصميم سلطان سوءظنی را برنيانگيخت .در ساختمان «مراسم» پسر و
همراهان سلطان هم به او پيوستند .اين همراهان عبارت بودند از پيشخدمت مخصوص،
سرپيشخدمت ،پزشک ،دو منشی معتمد ،يک آرايشگر و دو غالم سياه که تعدادشان مجموعاً
نه نفر می شد .در سراسر طول شب ،در حالی که همگی اسلحه های لخت خود را روی
ميزها بصورت آماده گذاشته بودند ،سلطان مشغول نظارت بر پر کردن صندوق ها از
جواهرات ،سنگ های قيمتی ،و ميز کوچک ساخته شده از طاليی بود را که به سلطان سليم
تعلق داشت.
در ساعت شش صبح ،اين گروه کوچک ساختمان «مراسم» را ترک کرد .غالمان
دروازۀ مالتا را گشودند .دو آمبوالنس انگليسی ،با داشتن عالمت صليب سرخ ،در بيرون
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دروازه پارک شده ب ودند و گارد سربازخانآ انگليس ها نيز مشغول رژۀ صبحگاهی بود .پله های
آمبوالنس ها را پايين آوردند و گروه مزبور داخل آمبوالنس ها شدند .باران به شدت می باريد
و چتر سلطان الی در آمبوالنس گير کرد .اما هر طور بود آمبوالنس ها بدون آن که نظری را
جلب کنند حرکت کردند.
هرينگتون که صبح زود برخاسته و در خانۀ خود مشغول صرف صبحانه بود ،به باران
شديدی که می باريد نگاه کرده و در اين انديشه بود که سربازان حتماً فکر می کنند که
فرمانده شان ديوانه شده که در اين صبح زود و باران شديد دستور رژه داده است .او قرار بود
سلطان را در اسکلۀ موسوم به «توفان» مالقات کند .و همچنان که با اتومبيل به آن سو می
رفت ديد که افسرانش ،همانگونه که قرار بود ،در آن باران شديد به صورتی عادی مشغول
رژه رفتن هستند .در اسکله« ،نويل هندرسن» ،که پس از رفتن رامبولد امور کارداری سفارت
را انجام می داد ،به استقبالش آمد .لحظه ای بعد آمبوالنس دوم از راه رسيد در حالی که
آمبوالنس اول ،که ده دقيقه ای هم زودتر حرکت کرده بود ،هنوز نيامده بود .هرينگتون و
هندرسن با نگرانی به ساعت های خود نگاه کردند .آيا اتفاقی افتاده است؟
معلوم شد که اتفاق مختصری پيش آمده و چرخ آمبوالنس حامل سلطان پنجر شده
بود و آنها مجبور شده بودند چرخ را با سرعت عوض کنند .به هر حال آمبوالنس از راه رسيد
و ژنرال و هندرسن به سلطان خوش آمد گفته و او و همراهانش را سوار يک قايق نيروی
دريايی انگليس کردند تا آن ها را در آن سوی آبراه به کشتی جنگی مااليا برساند .ژنرال
هرينگتون بدش نمی آمد که سلطان قوطی سيگار خود را به عنوان يادگار اين لحظۀ تاريخی
به او بدهد اما ،به جای آن ،سلطان اختيار مواظبت از پنج همسر خود را به او واگذار کرده و از
او خواست که اين خانم ها را به پيش او بفرستد .سپس از پلکان باال رفته و وارد کشتی
جنگی شد .در عرشۀ کشتی ،هندرسن به سلطان اعالم داشت که او اکنون در خاک بريتانيا
است و می تواند تعيين کند که به کجا می خواهد برود .سلطان جای خاصی را در نظر نداشت
و وقتی که جزيرۀ مالت به او پيشنهاد شد بالفاصله پذيرفت .سپس نامه ای را خطاب به زنان
و دختران اش به دکتر خود ديکته کرد و به يکی از غالمان دستور داد تا آن را برساند .دکتر
در نوشتن اين نامه دچاز اشتباهی شد و اين امر موجب گرديد که سلطان برای لحظاتی به
شدت عصبانی شده ،او را از اين که در چنين موقعيتی حواس خود را جمع نکرده سرزنش
نمايد.
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آنگاه مراسم خداحافظی رسمی به عمل آمد و کشتی جنگی مااليا به راه افتاده از
کنار «سراگليو» ،که قصر قديمی سالطين عثمانی در آن قرار داشت ،گذشت و وارد دريای
مرمره شد.
هندرسون ،در بازگشت به سفارتخانه ،در انتهای نامه ای که از قبل برای رامبولد
تهيه کرده بود اين جمالت را اضافه کرد« :اعلحيضرت در ساعت هشت و چهل و پنج دقيقه
صبح سوار کشتی مااليا شدند و همۀ برنامه ها به خوبی پيش رفت .من از اين که او از اين
جا رفته سخت خوشحالم».
بدينسان کل عمليات به دقت و ظاهراً بدون اطالع ترک ها انجام پذيرفته بود.
رفعت که حس کر ده بود سلطان به زودی قسطنطنيه را ترک خواهد کرد ،در آن صبح زود در
رختخواب خود در کاخ وزير اعظم منتظر گزارش آجودان نيروی دريايی گماشته شده برای
مرا قبت از سلطان بود و نمی توانست بخوابد .اندکی بعد آجودان مزبور در اتاق خواب رفعت را
باز کرده و با صورت نشسته و نتراشيده ،در لباس خوابی خيس و گلی ،وارد شد و به رفعت
خبر دارد که بی آن که هيچ گونه نشانه قبلی وجود داشته باشد ،سلطان رفته است .او خود از
پنجره ای در ساختمان مراسم وحيدالدين را ديده بود که سوار آمبوالنسی شده بود که
سربازان انگليسی از آن مراقبت می کردند.
آجودان مزبور ،مضطرب و شرمنده از بی خبر ماندن خود ،قبل از اين که بتواند
وسيلۀ نقليه ای پيدا کند ،حدود يک مايل را در لباس خواب دويده بود و دو مايل و نيم بعدی
تا قصر صدراعظم را با يک گاری طی کرده و از باران و گل گذشته بود .می شد ديد که
سخت نگران آن است که چه باليی به سرش خواهد آمد ،چرا که می دانست در انجام وظيفۀ
خود اهمال کرده است .در حالی که او ديوانه وار از رفعت طلب بخشش می کرد ،رفعت
دستی به پشت او زد و گفت« :برو و کمی بخواب .من هم همين کار را خواهم کرد» .اما قبل
از بازگشت به رختخواب طی تلگرافی کمال را از رفتن سلطان با خبر کرد.
حدود يک ساعت بعد ،وقتی از خواب بيدار شد ،نامه ای را به دستش دادند .از او
پرسيده شده بود که مسئول دادن اجازه به سلطان چه کسی بوده است .رفعت دوست داشت
که پاسخ دهد« :من مسئول بودم» اما نوشت« :هيچ کس»؛ و به نظر رسيد که کسی از اين
اتفاق که پيش آمد ناراحت نيست .دليل آن آشکار بود :مليون از زحمت دستگيری و تبعيد
سلطان رها شده بودند و او ،به اختيار خود و به کمک دشمنان کافر ،کشور را ترک کرده بود؛
بی آن که تبديل به شهيدی برای جهان اسالم شده باشد.
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به رفعت دستور داده شد که با شاهزاده عبدالمجيد ،پسر عمو و وليعهد سلطان،
تماس گرفته و از او بخواهد تا ،بر اساس شرايطی که مجلس ملی تعيين می کند ،منصب
خالفت را بپذيرد .عبدالمجيد مردی تنومند و چهل و چهارساله بود که سلطان عبدالحميد او
را ـ به خاطر داشتن عقايد آزادی خواهانه و روشنفکرانه ت از دخالت در امور سياسی ممنوع
کرده بود .در نتيجه او هم اوقات خود را به تفريح و هنر پرداخته و به طراحی و آرايش باغچه
های قصر سلطنتی مشغول شده بود ،در موسيقی هم اطالعات فراوانی کسب کرده بود و در
نقاشی نيز به چنان مهارتی دست يافته بود که بعدها ،پس از مرگ سلطان عبدالحميد ،يکی
از کارهايش را در يکی از سالن های پاريس به نمايش گذاشتند .او زمانی بعد پرتره ای هم از
رفعت کشيده و آن را به او هديه کرد .به هر حال عبدالمجيد مسلمانی مومن و در عين حال
آدمی مدرن بود و دل با مليون داشت .و ،هنگام پذيرش منصب خالفت نيز سندی را امضا
کرد که او را در مقابل تصميمات مجلس شورای عالی مسئول می ساخت.
روز بعد ،نمايندگان جلسه غير علنی داشتند .در اين جلسه رئوف فهرستی از خيانت
های وحيدالدين به جهان اسالم را برشمرده و سپس از نمايندگان خواست تا جانشين جديدی
برای پيامبر اسالم انتخاب کنند .يکی از علمای اسالمی هم از او حمايت کرد .نخست ،از آنجا
که سلطان از سمت خود استعفا نداده بود ،مجلس او را از اين سمت عزل کرد و ،سپس،
نامزدی عبدالمجيد برای احراز مقام خالفت اعالم شد.
در ميان مقامات مذهبی تالطمی افتاده بود و آن ها دست به بيان تفصيالت خسته
کننده ای در مورد ويژگی ها و اختيارات منصب خليفه زده بودند .کمال اجازه داد تا مدتی آن
ها هر چه می خواهند بگويند و ،سپس ،دست به کار شده و به آن ها توضيح داد که مطلب
آنقدرها هم مشکل نيست؛ آن چه پيش آمده ربطی به جهان اسالم ندارد و ،برخالف آنچه
برخی از نمايندگان می گويند ،مسئله به ملت ترک مربوط می شود که اکنون مالکيت کامل
کشور را در دست خود گرفته است ،بی آنکه خليفه در اين مورد شراکتی داشته باشد؛ لذا ،آن
چه الزم بود انجام گيرد نخست عزل خليفۀ فراری و سپس انتخاب يک رييس امور مذهبی
به جای اوست .بدين ترتيب انتصاب عبدالمجيد با اکثريت آرا به تصويب رسيد.
قرار بر اين شد که خليفه کار خود را بر اساس سندی که دولت تهيه می کند و به
تصويب می رساند و سپس به جهان اسالم ابالغ می کند عمل نمايد و از آن پس منصب
خالفت کالً منصبی غير سياسی باشد .خليفه نيز می بايد رضايت خود را از انتخابی که
مجلس انجام داده اعالم داشته و رفتار وحيدالدين را محکوم نمايد.
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انتصاب رسمی خليفه در يک روز جمعه و طی مراسمی که با دقت تمام از جانب
مليون برنامه ريزی شده بود انجام گرفت .خليفه به جای عبا و عمامه ای که از سلطان فاتح
به جا مانده بود يک کت فراک و يک کاله فز پوشيده بود و در قصر قديمی «سراگليو»
بوسيله هيئتی از نمايندگان مجلس عالی مورد استقبال قرار گرفت .آن ها در آنجا سندی را به
دست او دادند که در آن شرح وظايف و مسئوليت های او نوشته شده بود و ،پس از سخنرانی
های مربوطه ،او حضانت يادگارهای مقدس پيامبر را بر عهده گرفت .اما شمشير پيامبر ،که
نماد قدرت دنيوی بود ،به او داده نشد.
آنگاه خليفه جديد و رفعت ،و در پی آن ها صف بلندی از کالسکه ها ،به سوی
مسجد سلطان محمد فاتح حرکت کرد تا نخستين نماز جمعۀ خليفه جديد انجام شود.
تشريفات و بلندی صف کالسکه ها يادآور دوران سلطنت بود و به همين دليل نيز مورد
اعتراض برخی از نمايندگان تندرو قرار گرفت .گروه موسيقی نيز سرود جديد استقالل را می
نواخت .سپس انجام نماز جمعه به زبان ترکی آغاز شد ،و باالخره خليفه مراتب تشکر خود را
تلگرافی به به مجلس شورای عالی تلگراف کرد .هنگام وصول اين تلگراف به مجلس آنگورا
حضار ،به اصرار برخی از نمايندگان محافظه کار ،از جا برخاسته و تلگراف را دريافت کردند.
سلطان سابق به زودی از جزيرهء مالت راهی سن رمو شد و در آنجا در يک ويالی
نه چندان بزرگ سکونت گزيد .سفارت انگليس ،پس از آخرين ديدار رامبولد با سلطان ،ترتيب
انتقال نقدينه ها و جواهرات سلطان را داد و ،در نتيجه ،او برای ادامهء زندگی پول کافی در
اختيار داشت .يک ماه پس از خروج عبدالحميد از قسطنطيه ،يکی از خواجه های حرامسرای
او به اين شهر بازگشت تا ترتيب انتقال زنان و خانوادهء سلطان را بدهد .اين امر موجب شد
تا سفارت انگليس در قسطنطنيه نامه ای از يک طنزپرداز نيويورکی دريافت کند .نامه چنين
می گفت« :سيرک نيويورک آماده است تا از زنان سلطان سابق در برنامه های خود استفاده
کند .لطفاً برای انجام اين کار ما را با مقامات مسئول در ارتباط بگذاريد» .هنگامی که اين
نامه را به ژرژ پنجم ،پادشاه انگلستان ،نشان دادند ،او بسيار خنديد.
و اين آخرين پرده از سقوط امپراتوری عثمانی بود.
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فصل چهل و سه ـ مذاکرات صلح در لوزان
عصمت با ناراحتی تمام عازم لوزان شد .حس می کرد که نه تنها زندگی و کار خود
او بلکه آيندۀ کشورش به ماموريت جديد و بسيار مشکلی که بر عهدۀ او گذارده شده بستگی
دارد .او با بی رغبتی تمام و احساس نامناسب بودن برای انجام کاری که مصطفی کمال ،مراد
هميشگی اش ،بر او تحميل کرده بود ،پا در قلمرويی ناآشنا و به احتمال زياد بسيار خصمانه
می گذاشت .او که بخوبی می دانست با دشمن نظامی چگونه بايد رفتار کرد ،در مورد
ديپلماسی اروپايی ،که دارای فرماندهان ماهر و اسلحه خانه ای ناشناخته و خطرناک بود،
کوچکترين اطالعی نداشت .تا پيش از آن زمانی بلند را در اروپا نگذرانده بود و تنها چند هفته
به خاطر معالجه به اتريش و آلمان رفته بود .او کامال آگاه بود که دشمن توپخانه خود را به
سوی او هدف گيری کرده است ،و اگرچه لويد جورج ديگر در ميدان نيست اما لردکرززن
هنوز حکومت می کند ـ دولتمردی با عزم راسخ بر اين که به هر قيمت شده پرستيژ کشور
خود را در خاور نزديک و به ضرر ترک ها حفظ کند.
در اين جا تضادی روانشناختی در کار بود .نيروهای متحده ترک ها را مردمی در
حال اضمحالل می ديدند ،حال آنکه ترک ها خودشان را پيروزمند ارزيابی می کردند .ترکيه
نخستين عضو اتحاديۀ نيروهای مرکزی محسوب می شد که توانسته بود در موقعيت مذاکره
برای صلح قرار گرفته بود .اما ،در عين حال ،در اين مذاکرات در موقعيت باالدست قرار
نداشت چرا که نيروهای متحده قصد داشتند ،همانگونه که در معاهدۀ ورسای خواست های
خود را بر بقيۀ اعضای نيروهای مرک زی تحميل کرده بودند ،اينک با ترکيه نيز چنين کنند .در
نتيجه عصمت ،که با آرزوی کسب احترامی در خور يک طرف مذاکرۀ هموزن برای کشور
خود به لوزان آمده بود ،اکنون می ديد که با او به عنوان آدمی دست دوم رفتار می کنند.
لرد کرزن بر کنفرانس تسلط داشت .عصمت به مادام ژرژ گوليس ،که به عنوان
خبرنگار با او آمده بود ،گفت« :هميشه صدايی که شنيده می شود از جانب انگليسی هاست و
مشتی که بر ميز کوبيده می شود نيز به انگليس ها تعلق دارد» .او انگليس ها را به عنوان
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دشمن پذيرفته بود اما آنچه به تلخی تصوراتش را درهم ريخت رفتار فرانسوی ها بود .او که
هنوز خاطرۀ «فرانکلين بويون» را در ذهن داشت ،می انديشيد که در اين کنفرانس می تواند
بر حمايت فرانسوی ها حساب کند ،اما لرد کرزن ،در سر راه خود به لوزان ،از پاريس گذشته و
توانسته بود «پوانکاره» ،نخست وزير فرانسه ،را قانع کند که دو کشور در کنفرانس صلح
جبهۀ متحدی داشته باشند و ،در نتيجه ،عصمت ،در همان شروع کنفرانس ،خود را با جبهۀ
متحدی از انگليس ،فرانسه و ايتاليا روبرو ديد .اکنون اگر کرزن او را به چشم يکی از
«رعايای خود در هندوستان» نگاه می کرد ،نمايندۀ فرانسه ـ که «بومپار» نام داشت ـ به
سبک يکی از وزرای اعظم سالطين اوليۀ عثمانی با او سخن می گفت .عصمت که به شدت
حساس شده و همواره مراقب بود تا به کشورش و حاکميت ملی آن بی احترامی نشود ،ناچار
بود در رفتار خود قاطعيت بيشتری نشان داده و از تاکتيک هائی استفاده کند که در راه
پيشرفت حريف مانع آفرينی می کنند.
او که قادر نبود از لحاظ سخنرانی و بحث با طرف های مقابل خود برابری کند ،به
زود ی به روش های جنگی خود متوسل شد .نخست خود را در سنگر خويش پنهان کرد و
سپس شروع به اعتراض کردن دائم به هر موضوعی شد که در کنفرانس مطرح می شد .گاه،
با استفاده از سنگينی گوش اش ،خود را به کری می زد و مرتب هم وقت می خواست تا با
همکارانش مشورت کند .هر گاه که نوبت سخن گفتن او می شد اظهاراتی بسيار طوالنی و از
قبل تهيه شده را قرائت می کرد و هر کجا هم که بايد نظری را اعالم می داشت می گفت
که بايد نخست با آنگورا مشورت کند .دادن پاسخ ها را تا می توانست به عقب می انداخت .و
گاه به امری رضايت می داد اما روز بعد حرف خود را پس می گرفت.
در ابتدای کار ،کرزن و بقيه از دست او خسته شدند .اما همچنان که زمان می
گذشت جا خالی دادن های او ،مقاومتش ،صراحت لهجه اش و صميمت آشکارش رفته رفته
احترا م بقيه را نسبت به او برانگيخت .به نظر می رسيد تاکتيک جنگ مدام در اين جا نيز
حريف را خسته کرده و حتی می تواند به پيروزی عصمت بيانجامد.
برخی از اعضای هيئت های نمايندگی به تدريج به اين نکته وقوف يافتند که در اين
جا با يک «ترک نوع جديد» سر و کار دارند .سر ويليام تيرل ،که يکی از معاونين رامبولد
محسوب می شد ،در اين مورد به مادام ژرژ گوليس گفت« :ما به دو جور ترک عادت کرده
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بوديم؛ يکی ترک های قديمی که اکنون مرده اند؛ يکی هم ترک های جوان که اکنون ديگر
وجود خارجی ندارد .اما امروز شاهد تولد يک ترک نوع سوم شده ايم .شخصيت و رفتار اين
نوع سوم به شدت کنفرانس را تحت تاثير قرار داده و از او شخصيت مهمی ساخته است .و
اکنون ما بايد با اين ترک جديد صلح کنيم».
خود رامبولد نيز ،اگرچه از قديمی ها محسوب می شد و هنوز در ته دل دوست
داشت «به اين آدم ها يک پس گردنی تميز بزند» ،اما در طی مدتها کار در عثمانی با
روانشناسی شخصيت های آنگورا آشنايی کافی داشت و می ديد که اين روانشناسی چگونه در
رفتار هيئت نمايندگی ترک خود را متجلی کرده است .او در نامه ای خطاب به لندن نوشت:
«من راهی بر اين نمی بينم که اعضاء هيئت ترک ذره ای از مندرجات ميثاق ملی خود عقب
بنشينند ،بی آنکه با تنبيه و حتی محاکمۀ نظامی از جانب آنگورا روبرو نشوند».
اما ،در همان حال ،کامالً آشکار بود که ترک ها خواستار رسيدن به توافق با
بريتانيا هستند .رامبولد ،در نامه ای به هندرسون که در قسطنطنيه مانده بود ،نوشت« :من
احساس می کنم که اگر ترک ها يقين کنند بريتانيا ،که پس از امضای قرارداد صلح ،برايشان
در مقام يک دوست واقعی ظاهر خواهد شد ،اين همه در مورد مراتب دوستی خود با روسيه
تاکيد نمی کردند» .اين يک ارزيابی بسيار زيرکانه بود ،چرا که دشمنی دائم انگليس ها با
ترک ها موجب اصلی پيدايش محور آنگورا ـ مسکو محسوب می شد .اما اکنون مصطفی
کمال خواستار دوستی با بريتانيا بود ،هرچند که تا رسيدن به اين مرحله سنگالخ بلندی در
پيش رو بود و هنوز بايد برای مسئلۀ ترعه ها ،استان موصل ،و مسئلۀ «کاپيتوالسيون» راه
حلی يافت می شد.
مسئلۀ ترعه ها در اوايل ماه دسامبر و پس از پيوستن «چی چرين» ،وزير خارجۀ
روسيه ،به کنفرانس مورد بحث قرار گرفت .عصمت او را قهرمان دوستی با ترکيه خواند .و
چی چرين با آن صدای نازک و بلندش با حالتی حمايت گرانه از اصول مندرج در معاهدۀ
ترک و شوروی و ميثاق ملی ترک ها سخن گفت .موضع مطرح شده حالت دفاعی داشت و
هر دو کشور خواستار آن بودند که کليه کشتی های جنگی ،به جز کشتی های متعلق به
ترکيه ،از ترعه ها خارج شده و حق ترکيه برای دفاع از آنجا به رسميت شناخته شود .اما نظر
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نيروهای متحده آن بود که ترعه ها بايد راه های بين المللی محسوب شده و کشتی های
جنگی همۀ کشورها حق عبور و حضور در آن را داشته باشند.
لرد کرزن ،همچنان که به استدالالت هيئت روس گوش می داد ،پيش خود فکر
کرد که « :مثل اين که آقای چی چرين نقش خود را فراموش کرده و کاله کالپاک عصمت
پاشا را بر سر گذاشته است» .پس رو به عصمت کرد و از او پرسيد که آيا نظر ترک ها عيناً با
نظر روس ها يکی است؟ عصمت پاسخ داد که برای شنيدن پيشنهادات ديگر هم آماده است.
اين پاسخ موجب شد که چی چرين با حيرت به او نگاه کند .و عاقبت هم عصمت ،با مطرح
کردن چند تغيير ،با نظر نيروهای متحده موافقت کرد .چی چرين ناچار شد که با صدای بلند
اعالم کند که اين توافق «قبل از هر چيز عليه روسيه است» و از امضای قرارداد خودداری
کرد .بدين ترتيب به معلوم بود که شکاف بين روس ها و ترک ها کامل شده است.
اين قرارداد ايجاد يک کميسيون بين المللی را برای محافظت از ترعه ها پيش بينی
کرده و عبور آزادانۀ کشتی های همۀ ملل را تضمين می کرد .ترک ها خواستار آن بودند که
ني روهای شرکت کننده در کنفرانس لوزان حمايت از آنها در مقابل هر نوع تجاوزی تضمين
کنند اما ،به جای آن ،مجبور شدند تضمين سازمان ملل متفق را ـ که نهادی کامالً عليه
روسيۀ شوروی بود ـ بپذيرند .اين امر موجب می شد که ترکيه دارای امنيت مورد نظر خود
نشود و ،در نتيجه ،سيزده سال بعد ،پيش از شروع جنگ دوم جهانی ،در کنفرانس مونترو
خواستار تجديد نظر در مفاد آن گردد .اما در آن لحظه پذيرش اين قرار داد اقدام واقعگرايانۀ
ديگری از جانب مص طفی کمال محسوب می شد؛ چرا که او می کوشيد تا ترکيه را ـ بر بنياد
اعتماد متقابل ـ به جامعۀ ملل مغرب زمين پيوند زند.
اين روحيه به خصوص وقتی نتايج خود را نمودار ساخت که نوبت به بحث دربارۀ
وضع اقليت های ترکيه نشين مسيحی ـ که غالبا يونانی يا ارمنی بودند ـ رسيد .نيروهای
متحده خواستار پيش بينی های کافی برای محافظت از اين اقليت ها بودند و می خواستند
که نظارت بر اين امر نيز بر عهدۀ يک کميسيون بين المللی نهاده شود .عصمت اما اصرار
داشت که اين اقليت ها نيز بايد در مقابل محاکم ترکيه پاسخ گو باشند؛ محاکمی که اکنون
در کشور او با قوانين آزادی خواهانه تری عمل می کردند .لرد کرزن ،با نوعی مسخرگی ،اين
پيشنهاد را رد کرد اما راه ديگری را برای ترکيه گشوده نگاه داشته و پيشنهاد کرد که ترکيه
510

نيز به سازمان ملل متفق بپيوندد و همچون دولت های اروپايی قوانين آن سازمان را در مورد
اقليت ها بپذيرند .در برابر حيرت لرد کرزن ،عصمت اين پيشنهاد را پذيرفت و خيال او را
آسوده کرد .اما واقعيت اين بود که در هر دوی اين موارد آن چه قطعی می شد تقويت
موقعيت بين المللی ترکيه بوده و ،از طريق رويارو کردن نيروهای متحده و اتحاد جماهير
شوروی ،تعادل مطلوب و مورد نياز ترکيه بوجود می آمد.
آنگاه نوبت به رسيدگی به مسئله ای شد که علت اصلی پيدايش همۀ مسايل ديگر
بود؛ يعنی روابط مابين ترکيه و يونان« .ونبزلوس» اگرچه در راهپيمايی رمانتيک لويد جورج
شرکتی فعال کرده بود اما در باطن خود آدمی واقع گرا محسوب می شد؛ درست همانگونه که
کمال بود .او می دانست که سياست هايش به شکست انجاميده حال آنکه طرح های کمال
همگی با موفقيت روبرو بوده اند .اما هر دو نفر می دانستند که ترکيه و يونان ،به عنوان دو
همسايه ،بهر حال ناگزير به همزيستی هستند و ،در نتيجه ،بايد در به فراموشی سپردن
دلخوری های متقابل خود تعجيل کنند .اينگونه بود که کنفرانس لوزان شاهد آن شد که اين
دو دشمن اصلی اختالفات مابين خود را با همآهنگی کامل حل کردند.
مرزهای منطقهء تراس شرقی و آدريانپل تقريباً بر اساس ميثاق ملی ترک ها تعيين
شدند .در مورد مشکل اصلی ديگر که عبارت بود از وجود عدۀ کثيری يونانی در ترکيه و
اقليتی از ترک ها در يونان ،چنين قرار شد که هر يک از اين دو گروه به کشورهای تابعه خود
برگردند .اين توافق موجب شد که در طی يکی دو سال ـ به جز اقليت ترک در منطقۀ تراس
غربی و اقليت يونانی در منطقۀ تراس شرقی ـ ديگر هيچ فرد يونانی در ترکيه باقی نماند و
هيچ ترکی هم در يونان ساکن نبود .اين جدايی قوميتی در واقع پايان فکر درهم آميزی
نژادها بود که هم امپراتوری روم شرقی و هم امپراتوری عثمانی مدعی آن بودند.
کامالً آشکار بود که ،عليرغم سر و صدای زيادی که در مجلس شورای ملی به پا
شد ترک ها عموماً از نحوۀ پيشرفت کنفرانس لوزان راضی اند .اما ،در عين حال ،مشکالت
عظيم ديگری در پيش رويشان قرار داشت .يکی از اين مسائل به وضعيت استان موصول
مربوط می شد که ترک ها و بريتانيائی ها بر سر آن دارای اختالفات بنيادی بودند .انگليس
ها موصل را چند روزی پس از برقراری آتش بس ،به عنوان «نقطه ای دارای اهميتی
استراتژيک » اشغال کرده و در نتيجه مقررات آتش بس  ۴۹۴۸را مخدوش ساخته بودند .اين
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عمل آنان با اعتراضات شديد کمال ـ که در آنزمان فرمانده ارتش عثمانی در سوريه محسوب
می شد ـ مواجه شده بود و او اين اعتراضات را خطاب به عزت پاشا که در آنزمان وزير اعظم
بود اعالم کرده بود.
اهميت استراتژ يک اين ناحيه برای بريتانيا ناشی از آن بود که اين نقطه سدی
دفاعی برای محافظت منطقۀ گسترده تحت نفوذ آن ،از بين النهرين تا هندوستان ،محسوب
می شد .در عين حال ،به خاطر وجود مناطق نفتی در اين سرزمين ،موصل واجد اهميت
اقتصادی نيز بود .به خصوص که انگليسی ها توانسته بودند فرانسه را به واگذاری اين منطقه
به خودشان قانع کنند .ترک ها اما مدعی بودند که اين منطقه خط دفاعی کشور خودشان
محسوب شده و جزء تفکيک ناپذير آناتولی است و بندرهای واقع در آن خروجی های طبيعی
دريايی اين استان محسوب می شوند .اما از نظر قوميتی ضميمه کردن اين منطقه به مرزهای
ادعايی ميثاق ملی قابل بحث بود چرا که بخش عمده ای از جمعيت آن را ترک ها تشکيل
نداده و اعراب و کردهائی که قسمت اصلی اين جمعيت را تشکيل می دادند روياهای
استقالل منطقه را داشتند.
حساسيت مجلس اعالی ملی نيز در مورد مسئلۀ موصل شديد بود حال آن که به
نظر می رسيد حساسيت پارلمان انگليس از چنين شدتی برخوردار نباشد« .بنار ال» ،نخست
وزير جديد انگليس ،که تعهد به سياستی صلح طلبانه را برنامۀ کار خود قرار داده بود ،عجله
داشت که هر چه زودتر نيروهای انگليسی را از عراق خارج کند .او دو موضوع را با لرد کرزن
در ميان نهاده بود« :نخست اين که ما نبايد به خاطر موصل دست به جنگ بزنيم .و دوم اين
که اگر فرانسوی ها ،آنگونه که بويش می آيد ،قصد همکاری با ما را نداشته باشند ،به سود ما
نيست که آن چه را از معاهدۀ سورس به جا مانده از طريق جنگ بر ترک ها تحميل کنيم».
مطبوعات انگليس نيز نظراتی مشابه نخست وزير داشتند .روزنامه ديلی اکسپرس ،متعلق به
لرد بيور بورک ،می نوشت« :موصل ارزش فداکردن حتی استخوان های يک سرباز انگليسی
را ندارد» .از نظر اين روزنامه ،بين النهرين سرزمينی هرز و دشتستانی باتالقی و وسيع بود که
به هيچ دردی نمی خورد .در واقع ،در انتخابات  ۴۸۲۲بيرون کشيدن سربازان انگليسی از بين
النهرين يکی از مهم ترين مسايل مورد بحث بود.
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با اين همه ،لرد کرزن مصمم بود که منافع انگلستان در موصل را تا آنجا که ممکن
است ،و البته با اجتناب از جنگ ،حفظ کند .يکی از برتری های او بر عصمت در کنفرانس
لوزان دانش بيشتر او نسبت به موصل بود .در اين کنفرانس عصمت در دفاع از ادعاهای ترک
ها سخنان بلند و يکنواخت و اغلب نادرستی از لحاظ تاريخ و آماری بيان کرد و همين امر به
لردکرزن فرصت داد تا به شدت نادرستی های سخنانش را مورد حمله قرار دهد .لرد کرزن
توضيح داد که جمعيت ترک اين استان صرفاً يک دوازدهم کل جمعيت است و ،در عين حال،
اکثريت ساکنان اين منطقه در يک نظرخواهی عمومی تمايل خود را به قرارگرفتن در کشور
در حال تاسيس عراق اعالم داشته بودند .خود شهر موصل هم کالً شهری عربی محسوب
می شد که به دست اعراب ساخته شده و محل سکونت آن ها بود .هنگامی که سخن لرد
کرزن به مناطق کردنشين رسيد لحن سخنش نسبت به عصمت استهزا آميز شده و گفت:
«اين ديگر از اختراعات خاص هيئت نمايندگی ترکيه است که ،برای اولين بار در تاريخ،
مدعی شده که کردها هم ترک هستند .هيچ کس قبالً از اين موضوع اطالع نداشت» .او در
پايان سخنانش پيشنهاد کرد که کل مسئلۀ مرزی به سازمان ملل متفق ارجاع شود.
عصمت لحظه ای درنگ کرد .آنگاه ،نگران از واکنش مجلس اعالی ملی ،با صدايی
که لرد کرزن آن را گوشخراش خوانده تکرار کرد« :حاکميت ملی؛ حاکميت ملی؛ حاکميت
ملی» .او نخست پيشنهاد رای گيری در منطقه را مطرح کرد و سپس خواستار آن شد که در
مورد «موصل و مرزها» در بيرون از کنفرانس صلح مذاکرات بين بريتانيا و ترکيه ادامه پيدا
کند .او اما ،در پايان ،اين نکته را پذيرفت که اگر همۀ کوشش ها بی نتيجه بماند الزم است
که مسئلۀ را ـ همچون موضوع اقليت ها ـ بايد به سازمان ملل متفق احاله داد.
پس از اين که لردکرزن مطمئن شد که ديگری خطری از بابت مسئلۀ موصل کنفرانس صلح
را تهديد نمی کند ،خواستار آن شد که کنفرانس هر چه زودتر به پايان برسد .او از هيئت های
نمايندگی فرانسه و ايتاليا خواست که مشترکاً متن معاهده ای را تهيه کرده و به ترک ها
عرضه بدارند و خواستار آن شوند که متن مزبور در عرض شش روز به امضا برسد .و اگر در
اين مورد موافقتی به عمل نيايد الزم است که کنفرانس در عرض چهار روز پس از آن منحل
شود .او خود اعالم کرد که در چهارم فوريۀ  ۴۹۲۸لوزان را ترک کرده و عازم لندن خواهد
شد.
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در عين حال ،لرد کرزن که نتايج مطلوب خود را در مورد مسايل سرزمينی به دست
آورده و می ديد که مسايل قابل حل اند ،تصميم گرفت امور مشکل تر ديگری همچون
مسئلۀ امور مالی و اقتصادی ،و نيز وضعيت خارجی ها در ترکيه را به عهدۀ فرانسوی ها و
ايتاليايی ها بگذارد ،چرا که آنها بيش از انگليس ها در اين زمينه منافع گوناگون داشتند .در
واقع ،مشغلۀ ذهنی او در مورد بدست آوردن راه حلی سياسی موجب شده بود که او به موانع
ديگری که ممکن بود پيش آيند توجه خاصی نکند؛ حال آن که اين نوع مسايل ـ آنگونه که
فرانسوی ها به زودی دريافتند ـ واجد اهميت بسياری بود.
از نظر ترک های ميهن پرست ،اينکه خارجی ها را تا در خانه بدرقه کنند اما آن ها
از خانه شان بيرون نروند هيچ خوش آيند نبود .وجود «کاپيتوالسيون» (رسيدگی به جرايم
خارجی ها در محاکم خارجی ها) که موجب می شد خارجی ها صاحب حقوقی شوند که
نوعی دولت در دولت را بوجود می آورد ،برای ترک ها سخت ناهنجار بود و حتی از تجاوز
خارجی ها به مرزهای دور دست ترکيه نيز آزار دهنده تر می نمود .در عين حال ،بانک ها،
خطوط راه آهن ،معادن ،جنگل ها ،و همۀ خدمات شهری را شرکت های خارجی کنترل می
کردند و اين شرکت ها از پرداخت ماليات و حقوق گمرگی معاف بودند و تنها قوانين حاکم در
دادگاه های خودشان در مورد آنها قابل اعمال بود .در واقع ،هدف اصلی ترک ها از ورود به
جنگی آنگونه سرسختانه پايان دادن به کل اين وضعيت بود.
در حين مذاکرات صلح ،نيروهای متحده ،و به خصوص فرانسوی ها ،بر حفظ
حداکثر اين مزايا اصرار می ورزيدند .حال آن که ترک ها خواستار استقالل خود از طريق
براندازی همۀ اين امتيازات بودند .در زمينۀ دادگستری ،پيشنهاد نيروهای متفق آن بود که
مشاوران حقوقی خارجی و يا ناظران بين المللی جانشين قضات خارجی شوند .ترک ها با
همۀ اين پيشنهادات مخالف بودند .در زمينۀ امور مالی ،اقتصادی و بازرگانی مسايل بسيار
پيچيده ای همچون تضمين های تجاری ،بازپرداخت بدهی های دولت عثمانی ،دارايی های
ترکيه در خارج از اين کشور ،و دارايی های متفقين در داخل ترکيه ،مسئله شبکه های
مخابراتی ،ماليات خارجی ها ،قوانين مربوط به شرکت ها ،انواع بيمه ها ،قراردادها و امتيازات
مطرح بود .فرانسوی ها پذيرفتند که امتيازات سابق شان از طريق عقد قراردادهايی به صورت
مساوی بين ترک ها و خارجی ها تقسيم شود .اما در طول بحث ها مسايل ظريف و پيچيده
ای پيش آمد که طی آن جزيياتی که در ابتدا با اهميت به شمار نمی رفتند ،به خصوص در
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زمينۀ اصول کار ،اهميت خود را آشکار ساختند .عصمت بر اين نکته پافشاری می کرد که،
برای حل اين گونه مسايل بسيار پيچيده ،نياز به وقت و شکيبايی زيادی است.
ام ا لرد کرزن عجله داشت .به عالوه به نظر می رسيد که فکر می کند با نشان دادن
اين عجله می تواند به نتايج بهتری دسترسی پيدا کند .او همچنين ،برخالف همکارانش،
هنوز ترک ها را به چشم عثمانی های سابق می ديد و اعتقاد داشت که عصمت هم تا لحظۀ
آخر اصرار می کند اما ،درست شبيه تاجران فرش ترک ،در لحظۀ آخر تسليم خواهد شد .او در
تعامالت خود با مشرق زمينی ها به رژيم های کهنه و غالباً فاسدی عادت کرده بود که منافع
خود را برتر از هر نوع اصول اخالقی دانسته و به خاطر منافع شخصی دست به هر گونه
سازشی می زدند.
آن چه او اکنون نمی توانست درک کند اين بود که امری تازه اتفاق افتاده است.
يک جنبش ملی گرای ميهن پرستانه ،که در هيچ يک از کشورهای مشرق زمين سابقه
نداشت ،پديد آمده بود که در آن اصول اخالقی اهميت اصلی را يافته بودند .کرزن ارزشی
برای غرور ملی ترک های جديد قايل نبود و قدرت مجلس و افراطيون آن را هم دست کم
گرفته بود .حتی در روانشناسی عصمت نيز دچار خطا بود .چرا که ،بر خالف تصور او ،رفتار و
گفتار عصمت از اين واقعيت سرچشمه می گرفت که او نه راه و رسم معامله کردن می
دانست و نه از حدود اختيارات خويش آگاه بود.
او دائماً به دوستانش می گفت« :در آنگورا به ما چه خواهند گفت؟» و يکبار هم
در مورد «کاپيتوالسين» به مادام ژرژ گوليس گفت« :ما در اين مورد هرگز تسليم نخواهيم
شد .چرا که در آن صورت قدرت مان در کشور پشيزی ارزش نخواهد داشت» .به اين ترتيب
خطر رسيدن به بن بست کنفرانس صلح را تهديد می کرد.
همانگونه که برنامه ريزی شده بود ،متن قرارداد در روز  ۸۴ژانويه تسليم عصمت
شد و او برای تهيۀ پاسخ ترکيه هشت روز مهلت خواست .اما «لرد کرزن» ،عليرغم پادرميانی
های فرانسوی ها و ايتاليايی ها ،با اين خواست مخالفت کرد و همکارانش به ترک ها اطالع
دادند که او ،همان طور که قبالً اعالم کرده بود ،در چهارم فوريه لوزان را ترک خواهد کرد.
در سوم فوريه ،نيروهای متحده پيشنهاد چند امتياز جديد را تسليم عصمت کردند .و
او نيز در بعد از ظهر همان روز پاسخ خود را تسليم آنها نمود .اين پاسخ هشتاد در صد از
مندرجات متن پيشنهادی قرارداد را می پذيرفت و از نظر عصمت اين پاسخ حاوی «موافقت
اساسی در موارد اصلی» بود تا بشود قرارداد صلح به امضاء رساند .به عبارت ديگر ،او حاضر
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شد ه بود قرارداد را با هشتاد در صد مفاد آن امضا کرده و تصميم گيری دربارۀ برخی از
«اختالف نظرهای کم اهميت» در موارد مربوط به محاکم قضايی و امور اقتصادی را به
مذاکرات بيشتر موکول نمايد .اما اين پيشنهاد با مخالفت لردکرزن مواجه شد .او آن روز عصر
عصمت را به جلسه ای در اتاق شخصی اش در هتل «بو ريواژ» احضار کرده و به او گفت که
قراردادی که تهيه شده «بايد هم اکنون و همين جا امضا شود» .نمايندۀ فرانسه ،بومپارد ،نيز
با اين نظر موافق بود .اما عصمت توضيح داد که او تا آنجا که می توانسته در زمينۀ تضمين
های قضايی نرمش نشان داده و ،در مقابل وعدۀ کمک های عمومی نيروهای متحده ،برخی
از مواد مربوط به امور اقتصادی را قبول کرده است .اما پذيرش آنچه باقی مانده ترکيه را از
لحاظ اقتصادی آسيب پذير می کند .اعضای هيئت های نمايندگی با خواهش و تهديد او را
تحت فشار قرار دادند اما او با خونسردی مرتباً زمزمه می کرد که« :کار ديگری از دست من
ساخته نيست».
به اين ترتيب ،جلسۀ مزبور بی نتيجه به پايان رسيد و لرد کرزن آمادۀ ترک لوزان
شد .سرسرای هتل«بو ريواژ» پر از اعضای هيئت های نمايندگی بود که با اطمينان آمده
بودند تا مراسم امضای قرار داد را شاهد باشند .عصمت از پله های اصلی پايين آمد ،در مقابل
جمعيت کاله خود را برداشت به سمت راست و چپ خود سر خم کرد ،لبخندی زورکی زد و از
هتل خارج شد ،در حالی که اعضای هيئت های فرانسوی و ايتاليايی به دنبالش بودند .بر همه
آشکار بود که قراردادی به امضا نرسيده است.
ناظران امريکايی حاضر در کنفرانس ،به عنوان آخرين تالش ،به سراغ لرد کرزن
رفتند .آدميرال مارک بريستول ،کميسر عالی آمريکايی در بين سال های  ۴۹۴۹تا  ،۴۹۲۷در
اين مورد می نويسد که کرزن «مثل يک گاو خشمگين» طول و عرض اتاقش را طی می
کرد ،دست هايش را در هم فشرده بود و به ما گفت که« :ديگر کاری نمی شود کرد .اعضاء
هيئت آمريکايی از آنجا به سراغ هتل عصمت رفتند .آدميرال بريستول نوشته است :عصمت
ظاهری بسيار پريشان داشت و به سبک ترک ها مرتباً بر صورت خود دست می کشيد و به
ترکی می گفت" :قلبم فشرده می شود ...و پر از اضطراب هستم"» .او به طور محرمانه به
آمريکايی ها گفت که حاضر است در مورد کاپيتوالسيون امتيازی بدهد اما مشروط بر اينکه
متحدين نيز در مورد بندهای مربوط به مسايل اقتصادی که مورد موافقت او نيست حاضر به
سازش باشند .او می گفت که حتی کامالً معنای اين بندها را درک نمی کند؛ و می پرسيد که
چگونه می تواند متنی را امضا کند که محتوای آن را در نمی يابد؟ هيئت امريکايی به سرعت
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به ايستگاه قطار رفت تا آن چه را که پيش آمده بود به لرد کرزن اطالع دهد اما وقتی به آنجا
رسيد که قطار کرزن رفته بود .روز بعد جهانيان با خبر شدند که کنفرانس صلح لوزان بی هيچ
موافقتی به پايان رسيده است.
عصمت با نگرانی به آنگورا برگشت .در حالی که بايد خود را برای روبرو شدن با
مجلس شورای ملی و اخذ رای اعتماد آماده می کرد.
پيروزی کمال در برابر نيروهای اروپايی مشکالت او را آسان نکرده بود .بلکه،
برعکس ،پيروزی مزبور برخی از ضرورت های ناظر بر وحدت ملی را منتفی ساخته بود و
جناح اپوزيسيون عملي ات خدعه آميز خود عليه او را ادامه داده و شدت بخشيده بود .آنها در
ماه دسامبر  ۴۹۲۲پيشنهاد کردند که قانون انتخابات مجلس تغيير کند و تنها کسانی بتوانند
نامزد نمايندگ ی شوند که يا در داخل مرزهای فعلی ترکيه به دنيا آمده و يا پنج سال در حوزء
انتخابيه خود ساکن بوده باشند .آشکار بود که آماج اين حرکت شخص کمال است که از يک
سو در «سالونيکا» به دنيا آمده بود و ،از سويی ديگر ،به خاطر ماموريت های نظامی اش،
هرگز در هيچ حوزۀ انتخابيه ای به مدت پنج سال ساکن نشده بود.
او ،با لحنی خشک ،به نمايندگان گفت که با مهاجمين به کشور نجنگيده بود «کل
کشوری که حوزه های انتخابيه آقايان امضا کننده اين پيشنهاد در آن واقع اند بيرون از
مرزهای ترکيه قرار می داشت؛ که البته اميدوارم خدا چنان روزی را پيش نياورد» .او سپس
چنين ادامه داد« :من اعتقاد داشته ام و دارم که دشمنان کشور ما همواره کوشيده اند از
طريق سوء قصد به جان من مرا از خدمت کردن به کشورم محروم کنند؛ اما يک لحظه هم
فکر نمی کردم که ممکن است در داخل اين مجلس محترم هم دو سه نفری پيدا شوند که با
آن دشمنان همفکر باشند».
بهر حال ،در پی شکست مذاکرات صلح لوزان ،نمايندگان جناح مخالف فرصت آن را
يافته بودند تا خشم خود را بر سر عصمت خالی کرده و کل دولت و شخص غازی را مورد بی
اعتمادی قرار دهند .هر روز جلسات غير علنی و توفانی مجلس شاهد بيرون ريخته شدن اين
خشم بود .می گفتند درست است که ما ،به خاطر سر نيزۀ «ممد جيک» (نامی که ترک ها به
سربازان می دادند) ،پيروز شده ايم اما اکنون ،بخاطر بی عرضگی عصمت در زمينۀ ديپلماسی،
دست آوردهای آن پيروزی در مقابل حيله ها و دسايس لرد کرزن از بين رفته و ،در سراسر
طول کنفرانس لوزان ،هيئت نمايندگی ترک بازيچه ای در دست انگليس ها بوده است.
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مجلس چنان شلوغ بود که ديگر روند معمولی کارها از دست رفته بود .نمايندگان مرتباً سخن
يکديگر را قطع می کردند .يکی فرياد می زد «:به جای خوشحالی گريه بايد کرد!» ديگری
می گفت« :ديگر صلحی در کار نخواهد بود!» و در تمام طول اين جلسات کمال و رئوف با
شکيبايی تمام در جلسات حضور داشتند و کمال فقط در لحظات درست انتخاب شده ای
آمريت خود را به نمايش می گذاشت.
اگرچه کنفرانس در مورد بندهای مربوط به امور اقتصادی به شکست انجاميده بود
اما اغلب نمايندگان ـ درست مثل خود عصمت ـ معنای اين مواد را نمی فهميدند .به همين
دليل تصميم گرفته شد که در وزارت امور اقتصادی کميته هايی برای تجزيه و تحليل اين
بندها تشکيل شود .اما آنچه که نمايندگان می فهميدند و از آن به خشم در می آمدند به
مسئلۀ خاک ترکيه و «اصول مقدس ميثاق ملی» مربوط می شد .يکی از نمايندگان فرياد می
زد« :اينها دارند موصل را به دشمن می فروشند» .جناج اپوزيسيون خواستار آن بود که ،به
جای از دست دادن يک سانتيمتر از خاک ميهن ،به دشمن اعالم جنگ شود.
رئوف نيز بر اهميت موصل تاکيد می کرد و قبول داشت که اين سرزمين در داخل
مرزهای ميثاق ملی قرار دارد اما واقعيت اين بود که هيئت های نمايندگی به لوزان سرگرم
انحالل شش قرن گذشته بودند .لذا ،مسايل بسيار پيچيده بوده و بررسی مسئوالنه و جدی
آنها ضرورتی اساسی محسوب می شد .در عين حال ،مردم بايد به اين پرسش ها پاسخ می
دادند ک ه آيا از سر گيری جنگ به نفع کشور است؟ و تا چه زمانی بايد به چنين جنگی ادامه
داد؟ و نتايج محتمل آن چه خواهد بود؟
رئوف به نمايندگان گفت« :بی شک سرزمين ما برای ما اهميت دارد .اما خداوند به
ما عقل داده است تا بتوانيم فکر کنيم .و حاصل فکر ما آن بوده است که می خواهيم در مورد
مسايل اقتصادی بيش از اين به مذاکره بنشينيم .هر گاه که جنگ ضروری شود ما برای آن
آماده ايم .اما در عين حال بايد هر آنچه را که در توان داريم در راه برقراری صلح به خدمت
بگيريم».
در پی رئوف ،کمال آغاز به سخن کرد و خواستار آن شد که مسئله را با يک ديد
خونسرد و منطقی مورد بررسی قرار دهند .و توضيح داد که اگرنمايندگان بر حفظ «موصل»
در داخل مرزهای ترکيه اصرار بورزند نتيجۀ آن جنگی است که طرف ديگرش نه تنها
انگلستان که کل دنيا خواهد بود .اما اگر مسئله را کالً يک سالی به عقب بيندازند ،امکان
نگاهداشتن موصل از طريق ديپلماسی وجود خواهد داشت؛ و حتی اگر در پی آن يک سال
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هم اين امر ممکن نشد الاقل در آن زمان کشور برای ورود به جنگ در وضعيت بهتری
خواهد بود .اما اين حرف ها جنگ طلبان مجلس را به آسانی ساکت نمی کرد .هستۀ مرکزی
اين گروه معدودی از دشمنان شخصی و پر سر و صدای کمال بودند که بخشی از مطبوعات
نيز از آن ها حمايت می کرد .رهبرشان «علی شکرو» نام داشت که نماينده ترابوزان بود ،با
کج خلقی بسيار و دشمنی عميق دراز مدت با کمال ،که اکنون فرصت يافته بود تا فضا را بر
عليه او بشوراند.
پس از يک هفته بحث و جدل ،باالخره کمال تصميم گرفت ماجرا را به پايان
برساند .او به نمايندگان گفت که دولت قصد دارد اهداف صلح آميز خود را تعقيب کند ،و از
مجلس خواست که به دولت ماموريت دهد تا گفتگوهای صلح لوزان را از سر بگيرد .همچنين
توضيح داد که مذاکرات جديد شامل وضعيت موصل نخواهد شد و مذاکرات جديد صرفاً به
حقوق و آزادی های ترکيه در مورد مسايل اداری ،سياسی ،اقتصادی ،و مالی مربوط خواهد
بود .در اين جا مخالفت های دايم علی شکرو يکباره کمال را به حد انفجار رساند و بر سر او
فرياد کشيد که« :تو يک هفته است عليه منافع اين مملکت حرف زده ای .راحت بگو قصدت
چيست؟» علی شکرو با اعتراض گفت « :توحق اتهام زدن به کسی را نداری» و يکی ديگر
از نمايندگان فرياد کشيد که« :آيا نماينده مردم در اين پارلمان مصونيت ندارد؟»
يکباره توفانی به پا شد .علی فواد ،که رياست جلسه را بر عهده داشت ،کوشيد
آرامش را برقرار کند اما کنترل نمايندگان ممکن نبود .اعضای دو جناج مجلس چهره به
چهره ايستاده و مشغول اتهام زنی و تهديد يکديگر بودند و کمال هم ميانشان ايستاده بود.
احتمال می رفت که هر لحظه کسی اسلحه ای بکشد .علی فواد ،يکباره ،گويی به او الهام
شده باشد ،زنگ رييس مجلس را برداشته و به ميان جمعيت پرتاب کرد .صدای برخاسته از
خوردن زنگ به زمين جمعيت را لحظه ای ساکت کرد و او از اين سکوت استفاده کرده و
تعطيل موقت جلسه را اعالم داشت.
آنگاه ،پس از يک زنگ تفريح کوتاه ،نمايندگان به جايگاه های خود برگشته و اخذ
رای اعتماد آغاز شد .کمال اکثريتی کمتر از دو به يک را بدست آورد .اما تعداد زياد آرای
ممتنع نشانه ی عميق تر شدن فاصله بين پارلمان و دولت بود .در نتيجه ،با در نظر گرفتن
ممتنع ها ،در واقع ،مجلس به دولت رای عدم اعتماد داده بود.
بدينسان کنفرانس لوزان بحرانی را در آنگورا موجب شد که موقعيت کمال را متزلزل
کرد .علی شکرو ،مخالف اصلی کمال ،مخالفت خود را از مجلس به کافه ها و خيابان های
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شهر کشانده و مرتباً دربارۀ مشروبخوارگی کمال سخن می گفت ،و اظهار می داشت که نقشۀ
اصلی کمال آن است که خود سلطان شود .اما در يکی از آن روزها علی شکرو به طرز
مرموزی ناپديد شد و ،پس از گذشت دو روز پر از شايعه و پرس و جو از خانوادۀ او ،اين
قضيه به مجلس کشيده شد.
نمايندگان می گفتند که علی شکرو به قتل رسيده است ،وگرنه چگونه کسی می
تواند در جايی به کوچکی يک دهکده به مدت دو روز مفقوداالثر شده باشد؟ انگشت اتهام به
سوی دولت و اطرافيان کمال گرفته شده بود .گفته می شد که کشوری که در آن برخی خود
را فراتر از قانون بشمارند کشور متمدنی نيست و اين گونه آدم ها را بايد هزار بار نفرين کرد؛
بايد اين سرهای خائن توطئه گر را در هم شکست و دولت بايد برای حل اين ماجرا و تنبيه
مقصران اقدامات بالفاصله ای انجام دهد.
چند روز بعد رئوف در جلسۀ مجلس اعالم داشت که جسد علی شکرو پيدا شده
است و کسی که در اين امر مورد سوء ظن قرار گرفته «توپال عثمان» ،رييس محافظان
سياهپوش کمال از قبيلۀ «الز» و آمده از دريای سياه ،است .حاصل تحقيقات ظن دخالت او
در قتل علی شکرو را تقويت می کرد :علی شکرو را آخرين بار هنگامی که از کافه ای در
بازار بيرون آمده و دست در دست يکی از همکاران توپال عثمان داشت ديده بودند .سپس
عده ای از همسايگان توپال عثمان فريادها و صداهای عجيب و غريبی را از خانۀ او شنيده
بودند .اما عثمان به همسايه های وحشت زده خود توضيح داده بود که مشغول کتک زدن دو
تن از سربازان خاطی خود بوده است .روز بعد هم ديده بودند که اتومبيلی جلوی خانۀ عثمان
ايستاده و سربازان او چند قلم «اثاثه» را بار آن کرده اند .با باال رفتن سوء ظن پليس توپال
عثمان خود را از انظار پنهان کرد .چند روز بعد ،در بيرون از شهر ،قطعه زمينی را يافتند که به
تازگی زير و رو شده بود و تعداد زيادی مگس در اطراف آن می چرخيد .پليس زمين را
شکافته و جسد علی شکرو را پيچيده در پارچه ای برزنتی يافت.
بعدها معلوم شد که توپال عثمان يقين کرده بود که علی شکرو قصد کشتن کمال را
دارد .پس ،به کمک دو تن از زيردستانش او را خفه کرده بود .به اين ترتيب وضعيت بدی
برای کمال پيش آمده بود و دشمنانش از اين موضوع برای بی حيثيت کردن او کامالً استفاده
می کردند .کمال در اين مورد دست به اقدام سريعی زد و هيئتی را به سراغ مخفيگاه عثمان
فرستاد و از او خواست که اتهامش را بپذيرد .عثمان زير بار نرفت و در نتيجه از کار خود
معزول شد.
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کمال ،که نگران جان خود شده بود ،در تاريکی غروب از خانۀ خود در چانکايا به
دفتر کار قبلی اش در ايستگاه راه آهن نقل مکان کرد .او ،اکنون که بار ديگر خود را در
محاصرۀ دشمنان می ديد ،به شدت عصبی بنظر می رسيد .در همان حال ،دستور داد تا
عثمان و همکاران اش دستگير شوند« .الز ها» از تسليم شدن خودداری کردند و تصميم
گرفتند که تا پای مرگ بجنگند .کمال از ايستگاه قطار صدای شليک گلوله ها بر فراز تپه را
می شنيد .برخی از نمايندگان هم برای تماشا به باالی تپه رفته بودند .عاقبت دعوا با
دستگيری عثمان که به شدت زخمی شده بود پايان گرفت .او روی برانکاردی که برای
بردنش آورده بودند جان سپرد .شش هفت نفر از سربازانش نيز در حين جنگ کشته شده
بودند.
در مجلس ،هنگامی که رئوف گزارش اين ماجرا را داد ،جناح مخالف بيشترين
استفاده را از آنچه پيش آمده بود کرد .يکی از نمايندگان ،که ادعا می کرد «بازمانده های
مقدس» جسد علی شکرو را ديده است ،خواستار آن شد که نمايندگان « اين هيوالهای
بيرحم» را که دوستش را تکه پاره کرده بودند با صدای بلند نفرين کنند .در سخن او ،علی
شکرو بايد شهيد راه آزادی ملت شناخته می شد ...چرا که «علی شکروی شهيد نمرده است و
روحش با ما است» .جلسۀ مجلس برای پنج دقيقه تعطيل شد تا نمايندگان برای آرامش روح
علی شکرو دست به دعا بردارند .دو تن از نمايندگان امجلس هم مرخصی گرفتند تا جسد
علی شکرو را به ترابوزان ببرند .در عين حال جسد عثمان را در برابر در ورودی پارلمان به دار
آويخته و به تماشا گذاشتند.
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فصل چهل و چهار ـ امضای قرارداد صلح
کمال آشکارا تشخيص می داد که زمان انحالل مجلس ياغی فرا رسيده است .اين
مجلس که به منظور ادارۀ جنگ برپا شده بود اکنون علت وجودی خود را از دست داده بود و،
برای دستيابی به صلح و انجام اصالحات داخلی وسيعی که کمال در نظر داشت ،مجلسی
جديد مورد نياز بود؛ مجلسی بالغ تر از مجلس اول ،معتدل تر ،مسئول تر ،و در عين حال قابل
اداره تر.
کمال از رئوف خواست تا جلسۀ فوق العادۀ کابينه را تشکيل دهد .اين جلسه در خانۀ
رئوف تشکيل شده و مذاکرات آن در سراسر شب ادامه يافت و عاقبت تصميم گرفته شد که
پارلمان فعلی منحل شده و انتخابات برای تشکيل پارلمان جديد انجام شود.
مجلس اول شورای ملی برای آخرين بار در شانزده آوريل  ۴۹۲۸تشکيل شد و ،به
عنوان يک احتياط آخر پيش از انجام انتخابات ،و عليرغم مخالفت چند تن ،تصويب کرد که
«اتهام خيانت» ،که تا آنزمان شامل سوء استفاده از مذهب برای مقاصد سياسی می شد ،به
امتناع از برسميت شناختن پارلمان و انحالل سلطنت نيز تسری داده شود .انتخابات جديد با
کانديداهائی که به دقت به وسيلۀ کمال بر گزيده شده بودند ،و در حاليکه نامزدهای جناح
مخالف کنار نهاده شده بودند ،شروع شد.
کمال ،قبل از اين جريان ،دو اقدام ديگر را نيز در جهت منويات خود انجام داده بود.
از آنجا که مهم ترين نياز او وجود يک وسيلۀ سياسی قابل اعتماد بود ،به خبرنگاران
مطبوعات اعالم داشت که قصد دارد حزب جديدی برپا کند که نام اوليۀ آن «حزب مردم»
خواهد بود .اين حزب بايد جانشين فراکسيون تحت رهبری او در مجلس می شد .او از همۀ
مردان تحصيل کردۀ کشور خواست که در تدوين برنامۀ اين حزب مشارکت کنند ،به طوری
که حزب بتواند دارای مانيفستی شود .در پی اين دعوت ،برنامه ای که تهيه شد عامداً زبانی
مبهم داشت و تنها به بازگويی اصولی محدود می شد که دولت جديد بر بنياد آن شکل گرفته
بود؛ و ،در عين حال ،حاوی پيشنهادات محدودی نيز در راستای اصالحات بود .کمال ،عطف
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به روش عملگرای خود ،اصراری نداشت که در اين انتخابات با اصول و برنامه های دقيق به
ميدان آيد و يا نقشه های خود برای اصالحات اساسی تر را ،که حزب جديد بايد مجری آن
می شد ،فاش کند.
در عين حال کمال نيازمند آن بود که مستقيماً با خود مردم در تماس باشد تا بتواند
افکار آن ها را با نظرات خود چنان آشنا کند که آن ها اين نظرات را از آن خود بدانند .به اين
دليل دست به سفری سراسری زد و در عرض يک ماه سراسر آناتولی غربی را ،که ارتش او
در آن جنگيده بود ،در نورديد .تا آن زمان ،به خاطر آنکه بيشتر وقتش مصروف جنگ شده
بود ،او کمتر فرصت يافته بود تا برای عموم مردم سخن بگويد .اما در طول اين سفر يک
ماهه او سی و چهار سخنرانی داشت که برخی از آن ها شش تا هفت ساعت طول می کشيد
و همگی دارای لحنی ميهن دوستانه و در عين حال آموزشی بودند .اين سفر در واقع آغاز
سفرهای متعددی بود که طی آنها او ،برخالف گذشته که مقامات و بزرگان محلی را مورد
خطاب قرار می داد ،برای جمعيت های گسترده ای سخن می گفت که برای شنيدن سخنان
او و طرح پرسش هاشان گرد می آمدند .هرگز در گذشته يک رييس دولت ترک پايتخت خود
را به قصد سخن گفتن مستقيم با زيردستان خويش ترک نکرده بود و ،بدينسان ،اکنون غازی
سنت های گذشته را کنار می گذاشت تا سنت ارتباطی جديدی را بين حاکمان و مردم تحت
حکومت آن ها بوجود آورد.
اما با همۀ تالش او برای شناساندن حکومت جديدی که بر اساس حاکميت ملی
شکل می گرفت ،تا سال ها بعد در مورد هويت شخص او و دولتش سردرگمی هايی وجود
داشت .يک بار ،هنگامی که از سربازخانه ای در آناتولی بازديد می کرد ،از سربازی پرسيد
«خدا کيست و در کجا زندگی می کند؟» سرباز ،دست و پا گم کرده ،برای خوشحال کردن او
پاسخ داد که «خدا مصطفی کمال پاشا است و در آنگورا زندگی می کند!» کمال پرسيد
«آنگورا کجاست؟» و پاسخ شنيد که «:آنگورا در استانبول است» .سپس او از سرباز ديگری
پرسيد« :مصطفی کمال چه کاره است؟» و پاسخ شنيد که «او سلطان ما است!» اين گفتگو،
که «عرفان اورگا» آن را در کتاب «خيزش ققنوس» خويش آورده ،بخوبی نشان می دهد که
رابطۀ جديد چندان هم به راحتی جا افتادنی نبود.
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غرض کما ل از اين سفرها و سخنرانی ها فهماندن اين مطلب به مردم بود که از
اين پس آنها بايد باور کنند که نقشی عملی در ادارۀ کشور خود دارند ،چرا که حاکميت کشور
متعلق به اطشان و در دستان خ ود آن ها قرار دارد و دولت کمال هم ـ الاقل در ظاهر ـ
رژيمی است برخاسته از ميان مردم و به جای اين که از باال بر مردم تحميل شده باشد ،از
اعماق ارادۀ آن ها برخاسته است .اما اجرای اين وظيفه بسيار مشکل تر از همۀ جنگ هايی
پيروزمند گذشته و نيز مبارزه ديپلماتيکی بود که در لوزان ادامه داشت و شامل آماده سازی
مردمی محافظه کار و امتناع کننده در برابر انقالبی بنيادی بود که بايد در عادات و افکارشان
صورت می گرفت؛ به خصوص که در آنزمان ،پس از ساليان دراز جنگ ،مردم متمايل بودند
که به زندگی خصوصی خود برگشته و حال که خطر دشمن مرتفع شده بود به زندگی سنتی
خود ادامه دهند.
البته مهم ترين مشکلی که کمال بايد با آن دست و پنجه نرم می کرد نيروی
مذهب بود و ،در نتيجه ،همچنان که در سراسر کشور سفر کرده و سخن می راند مضمون
اصلی سخنش خنثی ساختن تاثير ارتجاعی مذهب شده بود ،و اين امر در حالی صورت می
گرفت که او هنوز مجبور بود در ظاهر يک قهرمان اسالم ظاهر شود .او يکبار از فراز منبر
مسجدی در شهر متعصب «بالی کسير» اعالم داشت که اسالم آخرين و بزرگترين مذهب
وحيانی است و ،باالتر از هر چيز ،تضادی با خرد و منطق ندارد .او پس از تبريک گفتن به
مخاط بان به خاطر زهد و قهرمانی هاشان از مردم خواست که از آن پس نماز جمعه را به
زبان ترکی بخوانند تا همگی از معنای آن آگاه باشند .او با اشاره به اين که خود پيامبر اسالم
نيز مسايل عمومی را در خانه خدا رتق و فتق می کرد به مسايل روزمره ای همچون خالفت،
و مذاکرات صلح لوزان ،و اصول بنيادين حزب جديد پرداخته و اين حزب را «مدرسه ای برای
تعليمات سياسی به مردم» معرفی کرد.
در شهر اسميرنا ،که مکان پيشرفته تری بود ،او لحن ديگری را به کار برد و با
روشنی بيشتری در مورد اين که چگونه خالفت مردمان را از حاکميت برحق شان محروم
ساخته است سخن گفت و به تبليغات مذهبی که همواره مردمان را به جنگيدن در ارتش
خليفه تشويق می کرد اشاره نموده و گفت« :به خاطر بدکاری های اين اشخاص خودخواه و
نادان بود که مردم ترکيه قرن ها محکوم به آن بوده اند که در کلبه ها و خانه های گلی به
سر برده و پای برهنه شان در معرض حمله بی رحمانه برف و باران باشد»؛ حال آنکه اکنون
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زمان آن رسيده بود تا اين مردم ستم کشيده خرافات را کنار گذاشته و با ديده ای واقع بين به
جهان بنگرند.
همينجا بود که حزب مردم قدم به عرصه فعاليت گذاشت؛ با اين هدف که در
جهت رفاه همۀ مردم و بی توجه به طبقۀ اجتماعی شان فعاليت کند ،به آن ها روش های
نوين زندگی را بياموزد و حاصل دسترنج شان را به خودشان بازگرداند .حزب می خواست تا
به کشاورزان و توليد کنندگان کمک کند؛ و کنگرۀ اقتصادی ويژه ای که قرار بود در اسميرنا
برگزار شود قرار بود به مردم نشان دهد که دولت جديد ترکيه نه به زور سرنيزه بلکه به مدد
سعی و کوشش مردمان شکل گرفته است .او ،در سفری ديگر ،از احترام عميق خود نسبت به
کشاورزان ،به عنوان ستون فقرات کشور ،سخن گفته و خطاب به کشاورزان منطقۀ
«تارسوس» اظهار داشت:
«در گذشته همۀ کار و زحمت از آن شما بود بی آن که پاداشی نصيب تان شود .و
دليل اين وضعيت چه بود؟ اين که کمتر کسی به شما فکر می کرد .آن ها اگر هم به فکر
شما می افتادند فقط به يکی دو دليل بود .يا جنگی در پيش بود و آن ها به شما احتياج
داشتند تا در ارتش شان برايشان بجنگيد و يا خزانه شان تهی شده بود و شما بايد از دسترنج
خود آن را پر می کرديد .اما اين وضعيت در آينده تغيير خواهد کرد و ما همگی هم سربازان
بهتر و هم کشاورزان بهتری خواهيم بود».
اگرچه از مناطقی همچون تارسوس و بالی کسير تا شهر لوزان در سوييس فاصله
ای فراخ وجود داشت اما کمال حتی در اين گونه شهرهای کوچک آناتولی هم می ديد که
افکار عمومی مشتاق دريافت خبرهای مذاکرات صلح است چرا که صلح ميوه رسيدۀ جنگی
محسوب می شد که او خود الهام بخش آن بوده است .او بعدها در اين مورد اظهار داشته که:
«در لوزان حساب هايی کهنه تر از قرون به رسيدگی کشيده شده بود .بی شک
يافتن راه خويش در ميان اين همه آشفتگی کهنه و حساب های بيهوده کاری سخت مشکل
بود  ...امپراتوری عثمانی ـ که ما ميراث بران آن بوديم ـ ديگر نه ارزشی داشت و نه فايده
ای  ...اما ما در غفلت و گناه گذشتگان خود قصوری نداشتيم و در واقع آن ها نبايد حساب
های کهنه خود در ارتباط با رژيم کهن را با ما تصفيه می کردند .ما پاسخ گويی حساب های
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انباشته شده در طول قرون گذشته نبوديم .اما ،در عين حال ،اين وظيفۀ ما بود که مسئوليت
شنيدن آن ها را در برابر جهانيان بر عهده بگيريم ...آن چه که ما از کنفرانس می خواستيم
چيزی نبود جز تاييد درست آنچه که ما تا کنون به دست آورده بوديم ...قدرت اصلی ما و
مطمئن ترين توان مان در اين واقعيت نهفته بود که ما حاکميت مادی خود را خود به دست
آورده بوديم ،آنگاه آن را در دستان ملت مان گذاشته بوديم و ثابت کرده بوديم که لياقت
نگاهداری آن را هم داريم».
اين مضمون عمومی سخنان کمال بود .او در اسميرنا برای خبرنگارانی که برای
شنيدن سخنانش از قسطنطنيه آمده بودند با دقت بيشتری سخن گفته ،بر تمايل صميمانۀ
مردم ترک برای رسيدن به صلح تاکيد کرد .اما ،در عين حال ،متذکر شد که اگر کشورهای
شرکت کننده در کنفرانس لوزان اين تمايل ملت ترک را درک نکنند و ديگرباره اجازه دهند
که مذاکرات به نتيجه نرسد ترکيه در از سر گرفتن مبارزه اش برای اثبات ادعاهای خود
ترديدی نخواهد کرد ،و نيروهای متحده نبايد تمايل ترکيه به صلح را نشانه ای از ضعف او
بدانند .او ،برای اين که نشان دهد که گفتار و کردارش يکی است ،دستور داد که مدرسۀ نظام
کالس های جديد تعليمات نظامی را برپا کرده و کالس هايی را هم که تعطيل شده بودند
بازگشايی کند .او اسکی شهير را منطقه ای نظامی اعالم کرد و نيز اعالم نمود که به زودی
مانورهائی با اهميت باالی نظامی آغاز خواهد شد.
کمال پيش از آغاز سفرهای خود خبر مرگ مادرش را که در اسميرنا ساکن بود
دريافت داشت .او خود مادرش را برای استفاده از هوای بهتر اين شهر به آنجا فرستاده بود.
هنگام ورود به اين شهر ،او به سراغ مزار مادر رفته و اين سخنان را ايراد کرد:
« من مادر خود را به خاک مقدس اسميرنا سرده ام .او قربانی دوران ظلم و
استبداد بود ...هنگامی که در آناتولی بودم دوست نزديکی را برای ديدار او فرستادم و هنگامی
که مادرم ديد که من همراه آن دوست نيستم فکر کرد که مرا اعدام کرده اند ،و از اين فکر
دچار سکته شد .سه سال تمام هر شب را به گريستن گذراند و در اين راه بينايی خويش را
تقريباً از دست داد .در پايان جنگ هم ،وقتی بديدارش شتافتم ،او موجود چندان زنده ای نبود.
مرگ او رنج بسياری را بر من تحميل کرده است اما يک چيز به من آرامش می بخشد و آن
اينکه کشور اکنون از چنگال حاکميتی که آن را ويران ساخته و به کام فاجعه کشانده بود رها
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شده است .من در حضور خداوند به خاک مادرم قسم می خورم که برای نگاهبانی از سروری
مردم ،که به خاطرش اين همه خون ريخته شده ،تا پای جان بايستم».
مادر او ،زبيده ،در اسميرنا بود که «لطيفه» را مالقات کرده و با اطالع از اين که
کمال پس از بازگشت به آنگورا با او مکاتبه داشته است او را پذيا شده بود .اين مکاتبات
عشق لطيفه به کمال و نيز نگرانی او از وضعيت زندگی اش را آشکار می ساخت .کمال
«فکريه» را به سبک و روش خودش دوست داشت و از زندگی کردن با او لذت برده بود اما
فکريه هيچ گاه برايش بيش از يک معشوقه بحساب نمی آمد .آن چه او ،به عنوان رييس
يک دولت غربی ،الزم داشت يک «همسر» بود؛ زنی که قادر باشد در چشم مردم نماد زن
تحصيل کرده و آزاده ای باشد که کمال می خواست همۀ زنان ترکيه را آنگونه تغيير دهد.
کمال می ديد که لطيفه می تواند چنين نقشی را بازی کند .در نتيجه چند روزی
پس از مرگ مادرش از لطيفه که در دوران بيماری زبيده به ديدار او رفته بود خواست که
بدون هيچ گونه تشريفاتی و در مالء عام با هم ازدواج کنند .لطيفه چند ساعتی فرصت
خواست .مسلمانان ترکيه معموالً برای ازدواج پنج شنبه را انتخاب می کنند ،حال آن که روز
بعد دوشنبه بود .کمال و لطيفه به سراغ يک قاضی رفتند و از او خواستند که آن ها را برای
هم عقد کند .غازی که به زحمت بر شگفتی و گيجی خود غلبه کرده بود با درخواست آن ها
موافقت نمود .تشريفات ازدواج هم به سبک اروپايی در خانۀ پدری لطيفه برگزار شد و،
برخالف رسم اسال می که عروس و داماد نبايد تا پس از انجام تشريفات يکديگر را ببينند ،آن
ها دور يک ميز روبروی هم نشسته و سوگند ياد کردند .در اين مراسم کاظم کارابکر شاهد
کمال بود.
وقتی که لطيفه در آنگورا جا افتاد ،کمال او را برای «سفر ماه عسل» به
شهرهای اصلی جنوب آناتولی برد و او را که حجاب سنتی را رعايت نمی کرد به عنوان نماد
زندۀ اصالحات اجتماعی که او قصد اعمالشان را داشت در سراسر کشور به نمايش گذاشته و
اعالم کرد که از آن پس زنان ترکيه از قيد تسليم بودن و خدمتگزاری به مردان آزادند،
موقعيت شخصی اجتماعی خود را دارند و مکمل مرد محسوب می شوند و الزم است که به
روش های مدرن و امروزی به آن ها احترام گذاشت؛ همانگونه که او به همسر خود احترام
می گذاشت .لطيفه به صورتی نمادين همه جا در کنار او می ايستاد ،شلواری به پا می کرد و
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صورت سفيد رنگش را روسری سياهی که محکم بسته شده بود آشکار می ساخت .هنگام
سان ديدن از مراسم مختلف او نيز در کنار کمال سوار بر اسب می شد و آنگونه رفتار می
کرد که ،به قول خود کمال ،به نظر می رسيد يکی از آجودان های او باشد.
کمال از همان آغاز مشخص کرد که انتظار دارد با همسرش چگونه رفتار
کنند .در شهر آدانا گروهی از خانم ها از لطيفه دعوت کردند که به خانه آن ها برود .اما کمال
اين دعوت را بشدت رد کرده و گفت« :زن من با من می ماند ».چرا که از آن پس هم
زندگی حرمسرايی تعطيل می شد و هم جدايی زنان از مردان .او از نشاندادن همسرش به
عنوان يک زن تحصيل کرده لذت می برد .گاه از او می خواست که با صدای بلند شعری از
بايرون بخواند ،بی آن که کسی معنای آن را بفهمد .گاهی هم شعری از ويکتورهوگو را
پيشنهاد می کرد که برخی از حضار چيزهايی از آن می فهميدند .در يک ديدار از زندانيان
جنگی يونانی ،لطيفه نقش مترجم کمال را بازی می کرد و قيافه مغرور کمال حاکی از آن بود
که« :عجب زن توانايی نصيب من شده است!»
يکی از مشکالت کمال در همه جا نشاندادن طبيعت دموکراتيک سفرش بود .می
خواست نشان دهد که دوران برنامه های تشريفاتی ،تقديم هدايا ،سخنرانی های تملق آميز،
و ديگر رسوم مورد عالقه شرقی ها به پايان رسيده است .دوست داشت به ميان مردم برود و
مردم درک کنند که همواره به او دسترسی دارند .در شهر «مرسين» شهردار خشم او را
برانگيخت؛ چرا که به هنگام صرف شام اصرار کرد که شخصا از کمال پذيرايی کند .و اين
کار را چنان ناشيانه انجام داد که کمال خشمگينانه به او گفت« :شما را به خدا بنشينيد .شما
شهردار اين شهريد يا يک خدمتکار؟» در فرصتی ديگر ،به هنگام تماشای يک آتشبازی ،او و
لطيفه از نشستن بر دو تخت مطال که برايشان آماده کرده بودند خودداری نموده و دو صندلی
عادی خواستند و مثل بقيۀ مردم به تماشا مشغول شدند.
اما نمايش دادن لطيفه به مردم چندان هم مورد عالقه آنها نبود و در يک کشور
سنت زده که جدايی بين زن و مرد به شدت در آن رعايت می شد حکم وارد کردن شوک
بزرگی را داشت .گاهی اين شوک موفقيت آميز بود .اما بيشتر اوقات وسيله ای تبليغاتی عليه
او می شد و عناصر ارتجاعی عکس های آن ها را به مردم نشان داده و می گفتند ببينيد که
او زنش را لخت و عور به تماشا گذاشته است.
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عليرغم همآهنگی ظاهری بين کمال و لطيفه ،بزودی بين آنها اختالفاتی پيش آمد
که علت اصلی آن مشروبخواری کمال بود .همچنان که سفر ماه عسل پيش می رفت بر
مشروبخواری کمال نيز افزوده می شد .چرا که او می خواست با اين کار از فشار سفر بکاهد.
لطيفه هم مرتب به دنبال راه حل هايی بود که از مشروبخواری او جلوگيری کند .در آخرين
عصری که در قونيه بودند يک خبرنگار برای دريافت متن سخنرانی کمال به نزد آن ها آمد.
کمال با غرور از سخنرانی خود تعريف کرده و سپس به لطيفه گفت« :دستور بده برای اين
جوان يک گيالس عرق راکی بياورند» .خبرنگار فهميد که کمال خود خواستار نوشيدن
مشروب است اما لطيفه به او گفت که همۀ بطری های مشروب را همراه با چمدان هاشان به
ايستگاه قطار فرستاده است .کمال يک باره خشمگين شد و بر سر او فرياد زد« :اين آقا
ميهمان ما است و تو حتی يک گيالس مشروب به او تعارف نمی کنی؟» لطيفه هم تسليم
شد و دستور آوردن مشروب داد.
اکنون که مجلس شورا ،همانگونه که آتاتورک می خواست ،منحل شده بود ،وقت
آن رسيده بود که ،بقول کمال« ،عصمت کوچولو» به لوزان برگردد .اين بار اما اندازه و
ترکيب کنفرانس به کلی عوض شده بود .اکنون بر دور ميز مذاکره از دولتمردان برجستۀ بين
المللی خبری نبود .لرد کرزن نقش خود را به رامبولد واگذار کرده بود .فرانسوی ها نيز ژنرال
پله را به عنوان نماينده خود فرستاده بودند .کنفرانس ،به قول رامبرلد ،بدون وجود چهره های
سرشناس «حکم يک بالن پنچر را پيدا کرده بود» .در واقع ،اين ترکيب با طبيعت مسايل حل
نشده هماهنگی داشت چرا که در مورد مسايل سياسی قبالً توافق حاصل شده بود و آن چه
بايد مورد رسيدگی قرار می گرفت مسايل اقتصادی ،مالی و قضايی بودند .اما رسيدگی به اين
گونه موار د ظريف و حياتی ،به خصوص همراه با ارتباط شان به مساله کاپيتوالسيون ،به
کارشناسان فنی نياز داشت و نه دولتمردان.
اين بار مردان آمده از آنگورا نيز با آمادگی بيشتری حضور يافته بودند .مجلس ترکيه
با سرعتی بيش از آن چه که رامبولد انتظار داشت به کار عصمت رسيدگی کرده بود و او اين
بار با يک پيشنهاد متقابل تاجرمآبانه ای بازگشته بود که کل نظام امور خارجی را پوشش می
داد و بيشتر ناظر بر منافع فرانسويان بود .آنها ،از همان آغاز کنفرانس اول ،مصرانه در پی
يافتن راه حلی بودند که شامل پرداخت غرامت و همچنين بهرۀ وام های عمومی عثمانی به
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صورت طال می شد و به امتيازات گرفته شده از عثمانی در دوران پيش از جنگ نيز ربط
داشت.
آن چه که مواضع فرانسوی ها را اين بار سخت تر کرده بود ورود يک بازيکن جديد
به صحنۀ اقتصادی بود که طی آن آنگورا ،بر بنياد اصل «درهای باز» خود ،اين امکان را
فراهم کرده بود که آمريکايی ها با شرايط بهتری در ترکيه دست به فعاليت های بازرگانی
بزنند .به تشويق رئوف ،مجلس شورا امتياز ساختن راه آهن و بندر و مقداری ديگر از طرح
های عمرانی را به گروه آمريکايی موسوم به «چستر» داده بود و نمايندگان اين گروه ،در
برابر چشمان به شدت مظنون رقبای اروپايی خود ،در آنگورا مستقر شده بودند.
بدينسان ،عصمت در موضع گيری سرسختانۀ خود در برابر فرانسوی ها از حمايت
ناظر آمريکايی ،آقای گرو ،که عصمت را مطمئن می کرد که نيروهای متحد به خاطر مسايل
مورد مناقشه دست به جنگ نخواهند زد ،برخوردار بود« .گرو» ،در يادداشت های خود ،به
جلسه ای هفت ساعته که تا  5صبح به طول انجاميد اشاره کرده و مذاکرات مشکل عصمت
را تشريح کرده است .در عين حال رامبولد ،در گزارش خود به سرفرماندهی انگلستان که در
قسطنطنيه مستقر بود ،تصديق کرده است که در اين مدت عصمت حکم قطعه آهنی را يافته
بود که بين چکش و سندان گير کرده باشد .تجربۀ عصمت در برابر مجلس شورا از او آدمی
عصبی ساخته بود .او همواره نسبت به عملکرد نمايندگان جبهه مخالف حساس بود و می
دانست که اگرچه در حال حاضر به خاطر انتخابات سکوت اختيار کرده اند اما منتظرند که در
آينده زهر خود را به او بريزند .عالوه بر اين ،اکنون رئوف هم با بمباردمان تلگرافی خود مرتبا
به دست و پای عصمت می پيچيد.
اگرچه رئوف در مقابل مجلس مدافع وفادار عصمت به شمار می رفت ،اما اعتقادی
به توانايی های ديپلماتيک او نداشت .و گزارشات عصمت از لوزان به کابينه هم که دارای
لحنی آشتی جويانه نسبت به نيروهای متحده بود هيئت دولت را چنان آشفته ساخته بود که
فکر احضار او را مطرح کرده بودند .رئوف ،به سبک مالحانۀ خود ،روش حل و فصل مسايل
را به صورت ديگری می ديد و معتقد بود که با نيروهای متحده به صورت «همين است و
بس» بايد عمل کرد .کابينه نيز دستورات مشخصی را به عصمت داده بود و از او می خواست
که در مورد آن ها پافشاری کند و از دادن امتيازات تدريجی به طرف های مقابل خودداری
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نمايد .شکايت عصمت آن بود که آنگورا دست او را در انجام ماموريتش باز نمی گذارد و نه
تنه ا در موضوع مذاکرات که حتی در نحوۀ انجام آن ها نيز دخالت می کند .معاونان عصمت
دستورات رئوف را اغلب به فرمان های ارسال شده از عرشه کشتی قديمی حميديه تشبيه می
کردند.
عصمت ،بنا بر طبيعت سوء ظن کننده خود ،رفته رفته به اين نتيجه رسيده بود که
دستوراتی که به دستش می رسند منعکس کننده نظرات کمال نيستند .به همين دليل تصميم
گرفت رئوف را کنار گذاشته و در مورد چگونگی مذاکرات خود شخصاً با کمال تماس بگيرد.
اين در حالی بود که کمال شخصاً در جلسات کابينه شرکت می کرد و ،بی اعتنا به رئوف،
نظرات خود را اعمال می نمود .در اين ماجرا اما او به حکميت بين عصمت و رئوف فرا خوانده
شد .کمال روش حکميت خود را اين گونه وصف کرده است« :موافقت کردن با يک طرف و
تحميل سکوت بر طرف ديگر».
کنفرانس هفته ها به طول انجاميد و اعصاب همه رفته رفته تحريک شدند...
عصمت خود گفته است که هرگز در زندگی اش اين گونه خسته نشده بود .به تدريج بر ميزان
مشروبخواری اش افزوده می شد .اوقات تلخی اش از دست رئوف گه گاه شعله ور می کشطد
و رفتار آنگورا را با رفتار دربار سلطنتی که موجب شکست سال ۴۸۷۷از روس ها شد مقايسه
می کرد .يک بار حتی به رئوف نوشت که« :خودت بيا و به جای من در اين کنفرانس شرکت
کن» و ،در نتيجه ،کمال مجبور شد طرفين را با تشری خاموش کند.
از آنجا که نه نيروهای متحده و نه ترک ها خواستار جنگ بودند بحث در مورد هر
بند قرارداد و يافتن فورمولی برای مطالب مطروحه در آن به درازا می کشيد و عاقبت هم
هميشه انگليس ها بودند ،که به علت تمايل شان به حل مساله ،فرمولی را پيشنهاد می کردند
که هر دو طرف در پذيرش آن احساس پيروزی کنند .مسئلۀ بدهی های عثمانی به رسيدگی
های بعدی موکول شد؛ غرامت ها بخشوده شدند؛ اعطای امتيازات اقتصادی به اعمال قوانين
ترکيه بر مذاکرات مشروط شد؛ و موافقت شد که برای مدتی محدود چند مشاور حقوقی
خارجی در ترکيه حضور داشته باشند .اکنون کمال می توانست هنگام امضای چنين قراردادی
به درستی اعالم دارد که «کاپيتوالسيون در تمام معانی و جلوه های خود کامالً و برای
هميشه ملغی شده است».
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رامبولد در گزارشی به ژرژ پنجم ،پادشاه انگلستان ،متن قرارداد را «وسيله ای نه
چندان با شکوه اما دارای حداقل شرايط ناراضی کننده » خواند .روزنامۀ تايمز آن را چنين
تشريح کرد« :نمونه ای از بخشش و عدالت»؛ و با ستايش رفتار ترک ها در کنفرانس افزود:
«به نظر می رسد که ترک ها به صورت معجزه آسايی به يک نيروی متمدن تبديل شده
اند» .اين قرارداد در  ۲۷ژوييه  ۴۹۲۸در سالن بزرگ و پر نور دانشگاه لوزان به وسيله رامبولد
امضا شد .ديلی اکسپرس به ظنز نوشت که« :در اين مراسم رامبولد کالهی گرد و خاکستری
بر سر داشت .انگار که به مسابقات ساليانۀ اسب سواری اسکات رفته باشد!»
کمال تلگراف تبريک خود به عصمت را اين گونه تدوين کرد« :اکنون شما زندگی
خود را ،که شامل سلسله ای از خدمات درخشان به کشورتان می شود ،با يک پيروزی
تاريخی به اوج رسانده ايد» .تبريک رئوف که با يک روز تاخير واصل شد اما لحنی ممتنع
داشت و او ،در واقع ،متنی را که ديگران برايش تهيه کرده بودند کمرنگ کرده و از دادن
امتياز به عصمت خودداری نموده بود .او به اطرافيانش گفته بود« :مگر اتفاق مهمی افتاده
است؟»
در واقع خبر امضا شدن قرارداد را رئوف همراه با علی فواد در چانکايا به کمال دادند.
کمال که تازه از خواب برخاسته بود دو دوست قديمی اش را در يک لباس عربی که به
عنوان لباس خواب می پوشيد پذيرفت .هنگامی که تلگراف تاريخی عصمت را می نگريست
صورتش حاکی از غليان عواطفش بود .اما به زودی خود را جمع و جور کرد و گفت« :اين
چند روزه منتظر بو دم که قرارداد صلح امضا شود اما در عين حال شک و ترديد هم هميشه با
من بود و می ترسيدم که اين ها در آخرين لحظه فکر خود را تغيير دهند .به اين ترتيب شما
مرا بسيار خوشحال کرديد و از شما متشکرم».
رئوف سخنرانی کوتاه و پر احساسی کرده و اين موفقيت را در ابتدا به کمال و سپس
به کاظم کرابکر ،علی فواد و رفعت منسوب کرد و اظهار داشت که بسيار خوشحال است که
در اين راه با آن ها همکاری کرده است .همچنين افزود که «من مدت هاست که حس می
کنم دوست دارم دستان شما را ببوسم اما هرگز اين احساس را آشکار نکرده ام .اما اکنون
اجازه بدهيد با بوسيدن دست شما اين احساس خود را متجلی کنم».
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کمال با حرکت دست اين کار را ناالزم دانسته و گفت که «خدمات شما به کشور
کمتر از هيچ کدام از ما نيست».
همگی کم و بيش احساساتی شده بودند و برای آرام کردن اعصاب خود به نوشيدن
قهوه مشغول شدند« .لطيفه» آنها را برای شام دعوت کرد و کمال خبر داد که عصمت لوزان
را به قصد آنگورا ترک کرده است .او با تعجب از رئوف شنيد که «بله ،او حرکت کرده است.
و من هم با اجازه شما قصد رفتن دارم » .و توضيح داد که اکنون که قرارداد صلح امضا شده
است قصد دارد پيش از تشکيل مجلس جديد از سمت نخست وزيری کناره گيری کند و به
ۀنتخابيه خود در سيواس برود؛ چرا که هم به شدت خسته است و هم دارای گرفتاری های
معدی شده است .اما در کنار همۀ اين مطالب دليل اصلی خود را هم روشن ساخت و توضيح
داد که رفتار عصمت در لوزان نسبت به او و بقيۀ اعضاء کابينه دليل اصلی اين کناره گيری
است؛ و افزود «:من شخصاً هيچ ميل ندارم که يک بار ديگر با عصمت پاشا روبرو شوم .برای
من ادامۀ کار با او مقدور نيست و اکنون که او قرارداد صلح را امضا کرده است الزم است که
خودش بر اجرای مفاد آن نظارت داشته باشد».
کمال پرسيد« :می خواهی بگويی که حتی منتظر آمدن او هم نمی شوی؟»
رئوف پاسخ داد« :نه ،مرا ببخشيد ،اما پس از اين همه حمالت بی انصافانه عالقه
ای به ديدار دوباره عصمت پاشا ندارم».
کمال کوشيد رئوف را نرم کند اما او بر تصميم خود بر کناره گيری پافشاری کرد.
به نظر می رسيد که مطالب ديگری عالوه بر اختالفش با عصمت در ميان است .در واقع او
از آينده می ترسيد .او آن جلسه عصرانۀ خانۀ رفعت در پيش از آخرين حمله ارتش را به ياد
داشت که در آن کمال پذيرفته بود که پس از به دست آمدن صلح اختيارات فوق العاده خود
را کن ار بگذارد .حال آن که اکنون ،با وجود امضای قرارداد صلح ،او از طريق ايجاد حزب جديد
«مردم» و بر عهده گرفتن رهبری آن ،آشکارا می خواست تا اين قدرت ها را دايمی کند .از
نظر رئوف اين عمل او ،آن هم در آن مرحلۀ آغازين کار دولت جديد ترکيه ،مانع برقراری
دموکراسی بود .او ،مثل هميشه ،صراحتاً نظرات خود را برای کمال توضيح داد و گفت که
توقع داشته است که مقام غازی مقام يک حاکم بی طرف باشد و او به عنوان رهبر همۀ
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احزاب و افراد عمل کند .اما با تاسيس حزب مردم او خود را در گير امور سياسی روزمره کرده
است.
علی فواد هم با اين نظرات موافق بود و در واقع در همان زمان تشکيل حزب آن ها
را بيان داشته و گفته بود که حضور کمال در حزب رشد آزادانۀ احزاب سياسی را در کشوری
که به حاکميت ملی می انديشد متوقف خواهد کرد؛ و اکنون هم که کمال قصد دارد با حفظ
مقام فرمانده کل قوا رييس يکی از احزاب باشد خود به خود اين عمل او از ايجاد احزاب و
گروه های اپوزيسيون جلوگيری خواهد کرد.
در واقع ،از ديد رئوف و ديگران ،در دوران سياسی جديدی که در پی برقراری صلح
آغاز شده بود ،اين امر مطرح ترين مسئلۀ سياسی ترکيه بود و به نوعی مبارزۀ قدرت بين
شخص غازی و نيروهای دموکراسی تبديل شده بود .کمال اما در وضعی نبود که بخواهد به
اين گونه بحث ها کشيده شود .او از استعفای رئوف اظهار تاسف کرد و پاسخ شنيد که:
« متاسف نباشيد پاشا .شما می توانيد با دوازده آدم صادق اين مملکت را اداره کنيد» .در پی
اين مالقات ،رئوف آنگورا را به قصد سيواس ترک کرد .او را اعضای کابينه اش و نيز
جمعيتی انبوهی از دوستانش بدرقه کردند .کمال ،پس از رفتن او ،فتحی را به نخست وزيری
برگزيد و وقتی از او پرسيدند که چرا عصمت را برای اين کار انتخاب نکرده جوابداد« :من او
را برای آينده نگاهداشته ام».
علی فواد در ابتدا پذيرفت که در مقام معاون رياست مجلس باقی بماند .اما او نيز
سه ماه بعد استعفا داد و تصميم گرفت که ،به خاطر عدم اعتقاد به حاکميت تک حزبی کمال،
به وظايف نظامی خود برگردد .او به کمال گفت« :ممکن است ما بدانيم که حواريون جديد
شما چه کسانی هستند؟» و پاسخ شنيد که« :من حواريونی ندارم .حواريون واقعی آن هائی
هستند که به کشور و ملت خدمت می کنند و شايستگی خود برای اين کار را نشان می
دهند».
عصمت ،همراه با ديگر اعضای هيئت اعزامی به لوزان ،چند روز پس از رفتن رئوف
به آنگورا رسيد و با استقبالی رسمی روبرو شد .کمال در چانکايا مجلس ضيافتی به افتخار او
ترتيب داد .در صحبت های پيش از شام ،هنگامی که دربارۀ جريان کنفرانس بحث می شد،
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عصمت نتوانست از ذکر دلگيری خود نسبت به مشکالتی که رئوف و کابينه اش برای او
فراهم کرده بودند خودداری کند و در پايان سخن اش هم رو به کمال کرد و گفت« :اما شما
همۀ مشکالت مرا حل کرديد .و با اقدام برای کمک به من نجاتم داديد .بدون کمک شما ،به
جای خودم تابوت من از لوزان به آنگورا برمی گشت».
فتحی ،با اندکی اوقات تلخی ،به ياد عصمت آورد که« :من هم عضو همان کابينه
ای بودم که شما از آن انتقاد می کنيد» .عصمت جواب تندی به او داد و هر دو مرد با
عصبانيت از جای برخاستند .خانم ها وحشت زده شدند؛ اما آقايان دو طرف را ساکت کردند.
کمال دستور داد شام بدهند ،اما در سراسر زمان صرف شام سخنی نگفت .ابری ستبر بر
ميهمانی فرو افتاده و مجلس خوش آمد و استقبال را تيره ساخته بود.
در هنگام تقديم قرارداد صلح به مجلس جديد برای تصويب آن ،دولت بر اين نکته
تاکيد کرد که هيچ بخشی از سرزمين های واقع در مرزهای مندرج در ميثاق ملی به کسی
داده نشده و ،در عين حال ،برنامه ای هم برای فتح و بازگيری سرزمين های بيرون از اين
مرزها وجود ندارد .عصمت اين قرارداد را «حاصل تالش های يک دوران تاريخی» توصيف
کرد .اکنون ترکيه ديگر امپراتوری نبود؛ اما دولتی خودمختار محسوب می شد که همچون
دول ديگر در صحنۀ بين المللی به قدرت خويش آگاه بوده و متعصبانه از استقالل خود
پاسداری می کرد.
او ،سال ها بعد ،در ارزيابی اين قرارداد ،آن را وسيلۀ بادوامی برای برقراری صلح
خوانده و گفت « :هر دو طرف از جنگ کامال خسته شده و آماده بودند که در محدوده ای
قابل تحمل و توجيه پذير فداکارانه برای صلح بکوشند» .در واقع ،در جنگ بين «نيروهای
مرکزی» و «نيروهای متحده» ،اين تنها قرارداد صلحی بود که يکی از اعضای نيروهای
مرکزی می توانست ادعا کند در آن شرايط خود را بر نيروهای متحده تحميل کرده است.
صلحی هم که از طريق اين قرارداد به دست آمد ،در طول جنگ دوم جهانی ،بصورت تنها
صلح پايدار باقی ماند و همچنان وسيلۀ صلح برای آينده شد .امتياز اين قرارداد را از يک سو
به کمال می دهند که عاقالنه اعالم داشت قصد توسعه طلبی و بازگيری سرزمين های
عثمانی را ندارد و ،از سويی ديگر ،به عصمت که سرسختانه اهداف محدود خود را تا به پايان
تعقيب کرده بود .هر دو نفر در بهره برداری از اختالفات بين نيروهای متحده زيرکی نشان
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داده ،و در مذاکرات مهمی همچون موضوع موصل و ترعه ها متوجه پيچيدگی بين المللی
موضوع بوده و با شکيبايی به حل آن اقدام کرده بودند.
دو هفته پس از امضای قرارداد صلح ،در روزی که برای ژنرال هرينگتون روزی
بزرگ محسوب می شد ،نيروهای متحده قسطنطنيه را تخليه کردند .همچنان که اتومبيل او،
همراه با گروهی از نگهبانان ،در حاشيۀ بغاز بسفر حرکت می کرد مردم برايش هلهله می
کردند .در بندر ،گارد احترام نيروهای متحده و ارتش ترکيه از ژنرال استقبال کردند و جمعيت
بزرگی از ترک ها به تماشا ايستاده بودند .هنگامی که ژنرال انگليسی در برابر پرچم ترکيه
ايستاد و به آن سالم نظامی داد فرياد مردم به آسمان برخاست .خودش نوشته است« :در آن
لحظه می دانستم که بين من و جانم پانزده هزار ترک ايستاده اند» .او سوار کشتی موسوم به
«عربيک» شد و کشتی در حالی که همۀ سوت های خود را به صدا در آورده بود حرکت کرد.
کشتی «مالبرو» نيز ،در حالی که بر عرشه آن موزيک می نواختند ،کشتی ژنرال را بدرقه کرد
و ،بدينسان ،دوران تصرف سرزمين عثمانی ،که بيش از دورۀ جنگ اول جهانی طول کشيده
بود به پايان رسيد.
اندکی بعد غازی تصميم گرفت که برای تضمين حاکميت ترکيه الزم است ترکيه،
آنگورا را به جای قسطنطيه پايتخت خود کند و در اين مورد اليحه ای را برای تصويب تسليم
مجلس کرد .اين پيشنهاد با مخالفت شديد مطبوعات و متعصبان اهل قسطنطيه روبرو شد.
آن ها معتقد بودند که الزم است شهرشان ،که پايتخت خالفت بوده ،از آن پس هم مثل همۀ
 ۷۷۹سال گذشته پايتخت باقی بماند .و می افزودند که تازه اين مطلب هم نبايد فراموش
شود که اين شهر  ۴۴۹۹سال نيز پاييتخت امپراتوری رم شرقی بوده است.
آن ها معتقد بودند که دور افتادگی ،آب و هوای بد ،وضعيت ابتدايی ،کمبود آب و
ديگر شرايط يک شهر متمدن آنگورا را محل مناسبی برای پايتخت بودن نمی کند .اما
موقع يت استراتژيک و جغرافيايی آنگورا ،که آن را در برابر تجاوزات بيگانگان محفوظ می
داشت ،و باالتر از آن اهميت نمادين آن در جنبش ملی گرا ،حالتی مرموز و جذاب به اين
شهر داده بود .بعالوه کمال به شدت نسبت به قسطنطنيه و فساد قديمی آن و سنت ها و
عادات کهنه اش بی اعتماد بود .مگر نه اينکه او از آغاز جوانی سقوط امپراتوری عثمانی و

536

خاندان عثمان را پيش بينی کرده و اين شهر را ترک کرده و به جانب فالت گشوده و خشک
رفته بود؟
از آنجا که اکثر نمايندگان مجلس جديد اهل آناتولی بودند ،کمال در جريان بتصويب
رساندن اليحۀ خود با اشکالی روبرو نشد .متن اليحه اعالم می داشت که« :پايتخت دولت
ترکيه شهر آنگورا است» .قسطنيطيه جايگاه خالفت باقی می ماند اما آنگورا محل استقرار
پارلمان محسوب می شد و از اين نظر پايتخت ترکيه بود .مردم جهان رفته رفته اين شهر را
با نام «آنکارا» شناختند و نام قسطنطيه بتدريج از خاطره ها محو شده و نام های ديگری
جانشين آن گشت که از آن ميان نام «استانبول» ماندگار شد.
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فصل چهل و پنجم ـ اعالم جمهوری
در آنگورا ،بعد از اتمام کار کنفرانس صلح لوزان ،گفته می شد که «جنگ تمام شد،
پس زنده باد جنگ» و بدينسان مصطفی کمال ،اين ترک اهل مقدونيه ،به نخستين هدف
خود رسيده بود .او ترکيه را نجات داده و احيا کرده بود و يک امپراتوری در حال مرگ و
فروپاشی را که در چنگ دشمنان خود اسير بود تبديل به يک دولت منسجم يک دست
ساخته و دوستان بالقوۀ خود را وادار به رسميت شناختن آن کرده بود .آنچه موجب اين
موفقيت محسوب می شد تشخيص فوريت هدف و داشتن روش خردمندانه ای بود که شعله
های يک انرژی و سرزندگی شديد آن دو را به هم جوش داده بود .کمال ،اين واقع گرای
عص ری واقع گريز ،تشخيص داده بود که امکانات چيستند ،و آن ها را هدف قرار داده و در پی
شان رفته بود .حال آن که هم دوستانش در کار او شک داشتند و هم دشمنانش امکان
موفقيتی در آن نمی ديدند .آنچه او انجام داده بود از يکسو مستلزم داشتن قدرت پيش بينی
عظيمی بود و ،از سوی ديگر ،از او شکيبايی عميقی می طلبيد که با خلقيات او تضاد داشت و
تنها از طريق اعمال يک نظم شديد شخصی به دست می آمد .همچنين داشتن يک حس
درونی تشخيص ضرورت ها ،و درک روانشناسی دوست و دشمن ،و توجه به مسئوليت ها و
اجرای قاطع آن ها نيز در اين مجموعه جا داشت .و درست بخاطر اين کيفيات شخصيتی او
بود که اکنون قدرتی که کمال از آغاز جوانی خويش آرزويش را داشت در دستان اش قرار
گرفته بود .او ،يک بار در جوانی ،با خيره سری گفته بود« :خواهيد ديد که من هم کسی
خواهم شد!» و اکنون ،پس از سال ها سرخوردگی ،در  ۷۲سالگی واقعا کسی شده بود.
به طور کلی ،کاری که او انجام داده بود ،صرفنظر از ويژگی های سياسی اش ،کار
سربازی بود که ،در عين حال ،مردی متبحر در برنامه ريزی ،سازماندهی ،تصميمات فی
البداهه و عمل قاطع محسوب می شد.
با اين همه اکنون او در موقعيتی قرار گرفته بود که موفقيت در آن امری باالتر را
می طلبيد؛ امری که ملغمه ای بود از توانايی های يک تغييردهنده ،يک پيامبر ،و يک
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دولتمرد .در واقع اکنون که او توانسته بود کشور خويش را نجات دهد ،هدف بعدی اش
چيزی نمی توانست باشد جز خلق کشوری نوين از دل آن بصورت تغييؤ شکل کامل جامعۀ
ترک .برای اين کار او بايد نظم اجتماعی قرون وسطايی کشورش را ،که قرن ها بود بر
اساس اسالم شکل گرفته بود ،کنار گذاشته و نظمی نوين را که بر بنيان تمدن مدرن غربی
ساخته می شد ،جايگزين ان کند .او در اين مرحله نيز همچنان با همان روحيۀ سربازی به
وظايف جديد خود می نگريست و می دانست که زمانی برای استراحت و آرامش پيش از
شروع مبارزه وجود ندارد.
بدينسان مبارزه ای جديد ،همچنان به رهبری «غازی» ،آغاز شد .اما در اين جنگ
ديگر نمی شد از اسلحۀ مادی استفاده کرد .اکنون هنگام توسل به اسلحه ای اخالقی بود؛ هر
چند که نحوۀ حرکت و تاکتيک های اين مبارزه با آن مبارزۀ ديگر شباهت فراوان داشت.
اکنون نيز ،همچون گذشته ،کار بايد در مراحلی تدريجی انجام می گرفت؛ با اين تفاوت که
اين بار برای تعين سرعت تغيير اختيارات او بسی بيشتر بود .او ،که در برنامه ريزی دورانديش
و در اجرای برنامه عملگرا بود ،چند سالی قبل تر ،يعنی در  ،۴۹۲۹تصميم گرفته بود که
برنامۀ عظيم تحول اجتماعی مورد نظرش برای وجدانيات و آيندۀ ملت خود را به صورت
رازی ملی در ذهن خود نگاهدارد و تنها وقتی آن را بر همه آشکار سازد که وقاش رسيده
باشد .و اکنون وقت را مناسب می دی و حس می کرد که کشورش آماده است تا وارد مرحلۀ
جديدی از توسعۀ خود شود.
اما ،همانگونه که «فليح رفيکی» نوشته است ،ترکيه هنوز به يک کشتی شبيه بود
که ساحل را به قصد درياهای گشوده ترک کرده باشد اما در ميان همۀ کارکنانش فقط
کاپيتان بداند که مقصد کجاست .اين نکته را که برای ترکيه چه مقصدی در پيش بود فقط
کمال می دانست چرا که او مدت ها بود در مورد آن تصميم خود را گرفته بود .او ،در تمام
طول سفر صبورانه اس به سوی پيروزی ـ از سامسون تا ارض روم ،سيواس ،آنگورا ،اسميرنا،
و عاقبت لوزان ـ هدف سفر در ذهن خود او کامالً روشن بود .او مصمم بود که ترکيه را به
يک جمهوری مبدل کند و اکنون برای تحقق طرح های خود در موقعيتی مقتدرانه قرار
داشت.
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پيروزی در جنگ ،و دستيابی به يک قرارداد صلح شرافتمندانه ،موقعيت او را به اوج
رسانده بود .پارلمان جديد ـ دستچين شده به وسيلۀ خود او ـ و يک حزب جديد که او خود
موسس و رهبر آن بود اکنون بر او شاهراه های جديدی به سوی قدرت را گشوده بودند؛ و
آغاز تحوالت عميقی که در نظر داشت تنها مستلزم انتخاب وقت درست و تاکتيک های
موثر بود.
فکر ايجاد جمهوری در طول تابستان و هنگامی که هنوز کنفرانس لوزان برقرار بود
در ذهن او شکل قطعی خود را يافت .او طرح اوليۀ قانون اساسی اين جمهوری را تهيه کرده
و محرمانه به «سيد» ،که وزير دادگستری اش بود و در امر انحالل سلطنت و امور حقوقی
ديگر نيز به او مشورت داده بود ،سپرد .سيد اصول مطرح شده در اين نسخۀ اوليه را از نظر
حقوقی درست دانست و متن را با برخی تغييرات پيشنهادی به او پس داد .کمال هم آن را تا
فرارسيدن زمان امضای قراداد صلح به کناری گذاشت.
حال ،با امضا شدن قرارداد صلح ،وقت آن رسيده بود که فکر خود و متن تهيه شده
را با ياران نزديکش در ميان بگذارد .او در يک ميهمانی شام در چانکايا ،که «فليح رفيکی» و
چند تن از روزنامه نگاران مورد اعتمادش نيز حضور داشتند ،برای حضار گفت که امدتی است
مشغول خواندن تاريخ انقالب کبير فرانسه بوده است .و در مورد واژۀ «رپپوليک» ـ که در
ترکی به «جمهوريت» ترجمه می شود ـ يادداشت هايی برداشته است .سپس دستور داد
فرهنگ لغتی را بياورند تا معلوم شود معنای واقعی اين واژه چيست .در فرهنگ آمده بود که
اين کلمه به معنای «انتخاب عمومی» است .سپس بحثی در مورد معنای دقيق اين واژه
درگرفت و در اواخر بحث بود که کمال طرح خود را ،که توضيح داد که هنوز کامل نشده و
بايد کار بيشتری روی آن صورت بگيرد ،مطرح کرد و از دوستانش خواست که آن را در ميان
خود به بحث بگذارند تا در زمان مناسبی در حزب مطرح شود.
يکی از حضار پرسيد «آيا پس از اين که شما رييس جمهور شديد همچنان رييس
حزب هم باقی خواهيد ماند؟» کمال با برقی در نگاهش پاسخ داد« :اگر بين خودمان بماند،
بله»  .اما وقتی شخص ديگری ،با اشاره به طول مدت رياست جمهوری ،از او پرسيد که «آيا
شما برای همۀ عمر رييس جمهور خواهيد بود؟» با ادب نسبت به طرح اين پرسش اعتراض
کرد.
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خبر به سرعت پخش شد؛ و همچنانکه مطبوعات آن را به عنوان «اخبار شنيده
شده» نقل می کردند ،کمال اهداف واقعی خود را طی مصاحبه ای با يکی از روزنامه های
وين در اطريش به نام «نشريه آزادی نو» برای جهانيان فاش کرده و توضيح داد که «ترکيه
هم اکنون هم جمهوری است و فقط اين نام را بر خود ندارد» .نخستين مادۀ قانون اساسی
جديد جمهوريت را تعريف کرده و اعالم می داشت که «حاکميت کشور از آن ملت است» .و
ماده دوم بيان می داشت که تنها نمايند] ملت مجلس شورای ملی است .او در اين مصاحبه
گفت « :با جمع اين دو ماده است که ما به يک واژۀ واحد می رسيم که جمهوريت باشد ...در
مدت زمان کوتاهی شکل حکومتی ترکيه که هم اکنون تحقق يافته است به وسيلۀ قانون
تأييد خواهد شد و همانگونه که جمهوری های مختلف اروپا و آمريکا با همۀ تفاوت های
ظاهری در گوهر يکی هستند ،تفاوت جمهوری ترکيه با ساير جمهوری ها نيز صرفاً تفاوتی
ظاهری است».
اين مصاحبه «آنکارا» را تکان داد .مفهوم جمهوريت با دولت سنتی اسالمی در تضاد
کامل بود .و اين اولين باری بود که اين «واژۀ زشت» در يک متن ترکی به کار می رفت.
خطر تغيير دلهره ايجاد کرد؛ چه در مطبوعات استانبول و چه در بخش های مختلف پارلمان
که هنوز در آن تمايلی جدی به جمهوری خواهی وجود نداشت .کمال تشخيص می داد که به
بحث گذاشتن اين موضوع می تواند خطرناک باشد و لذا الزم است که ،پيش از آن که
اپوزيسيون وقت پيدا کند که متحد شود ،آن را به وسايل ديگری تحميل کرد.
پارلمان جديد چشم به راهنمايی های او داشت و او ،در هفته های حساس نخست،
کوشيد هيچ کدام از جلسات آن را از دست نداده ،و حضوری فعال داشته باشد؛ قبل از شروع
هر بحث مطالب الزم را بيان کرده و نظر خود را در موافقت و يا مخالفت با آن به روشنی
بيان کند.
يک بار ،وقتی که عده ای به موافقت نسبت با موردی دست بلند کرده بودند ،کمال
به سرعت گفت« :لطفا دست هاتان را پايين بيندازيد! به نظر می رسد که من مطلب را خوب
توضيح نداده ام!» و سپس همراه با توضيحات بيشتر به نمايندگان گفت که از آن توقع دارد
که مورد مزبور را رد کنند .سپس ،رای گيری مجدد ،موضوع رد شد .او همواره با شکيبايی
تمام مشغول تدريس چند و چون دولت مدرن غربی به نمايندگان بود .يک بار يکی از
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روحانيون در حين اجرای يک خطابه با خشم پرسيد« :اين کلمۀ مدرن يعنی چه؟» و غازی
پاسخ داد «:يعنی آدم بودن .آقا! معنايش آدم بودن است!»
پارلمان جديد از پارلمان نخست جوانتر و خوش فکر تر بود و با تعريفی که کمال از
پارلمان داشت و آن را «مجمع روشنفکران» می خواند مطابقت می کرد .از اشخاص مزاحمی
که اغلب در بحث های جدی اختالل ايجاد می کردند خبری نبود و جای آن ها را گروهی از
نويسندگان ،روزنامه نگاران ،و مردان حرفه ای که همگی از لحاظ ذهنی بالغ تر و از لحاظ
قدرت درک به افکار غربی متمايل بودند گرفته بودند.
با اين همه فکر جمهوريت چنان غريبه بود که جريانات مخالفت را از راست و چپ
مجلس بر می انگيخت .نمايندگان سرسختی که با هر گونه تغيير شديد مخالفت کرده و می
کوشيدند به هر قيمت که شده قدرت خالفت را حفظ کنند ،با گروه ديگری که می گفتند اگر
کشور جمهوری شود الزم است که خليفه رييس جمهور باشد همصدا شدند؛ برخی از
نمايندگان مترقی بيشتر نگران توازن قوا بودند؛ برخی به ايجاد يک سلطنت مشروطه تمايل
داشتند و خليفه را چنين پادشاهی می ديدند؛ برخی هم جمهوری خواه بودند اما خواست خود
را مشروط به اين می کردند که يک جمهوری دموکراتيک بر بنياد مدل های غربی فرانسوی
و يا آمريکايی بوجود آيد ،چرا که می ترسيدند جمهوريت در دستان کمال تبديل به
ديکتاتوری خاصی از نوع جمهوری های امريکای جنوبی و اتحاد جماهير شوروی شود .رئوف
و علی فواد ،که در باطن هر دو طرفدار سلطنت مشروطه بودند ،با اين عقيده آخر موافقت
داشتند و از نقشه های کمال دلخوش نبودند .نسبت به عمل آشکار کمال مبنی بر تحميل
جمهوريت بر پارلمان به عنوان يک امر انجام يافته نيز نارضايتی هايی وجود داشت.
کمال در برابر اين مخالفت ها و مقاومت ها نقشه ای دقيق داشت و بر اساس آن
دست به ايجاد بحران در داخل کابينه زد .ماجرا از اين قرار بود که مسئوليت انتخاب وزيران
همچنان با پارلمان جديد بود و اين امر به مانورهای شخصی و گروهی امکان بروز می داد و
موجب می شد که کابينه دارای انسجام کافی نباشد .در اين ميان ،يکی از گروه های داخل
حزب ،که کمال آن را «اپوزيسيون مخفی» می خواند ،برای هر وزارت خانۀ بدون وزير دو
نامزد معرفی کرد که يکی شان رئوف بود ـ برای معاونت رياست پارلمان که علی فواد از آن
کناره گرفته بود .کمال با اين نامزد کردن ها مخالف بود و برای اين که بلوف مخالفين را
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خنثی کند به فتحی و ساير وزرا دستور داد تا دسته جمعی از شغل خود استعفا داده و از
پذيرش پستی در کابينۀ جديدی که به وجود می آمد خودداری کنند .بدينسان مخالفين
مجبور به آن بودند که وزرای متعددی را پيشنهاد نمايند .و اين به معنای آن هم بود که
پارلمان بايد دست خود را رو کرده و آشکارا با کمال درگير شود .امری که او بخوبی می
دانست نمايندگان قادر به انجامش نيستند.
در اين اوضاع و احوال او اجازه داد تا شايعه ای پخش شود ،مبنی بر اينکه کمال
قصد دارد ،با استظهار به پشتيبانی مردم و ارتش و با کمک گارد رييس مجلس ،در صورت
مقاومت نمايندگان ،دست به اقدام بزند .گروه های مخالف در غياب رئوف کوشيدند اختالفات
خود را کنار گذاشته و ليستی از وزرای مورد توافق همه را فراهم کنند .اما اين کار به نتيجه
ای نرسيد و فضايی را در پارلمان بوجود آورد که کمال تصميم گرفت آن را نوعی هرح و مرج
بخواند .آنگاه ،وقتی که کشور دو روز بدون دولت سر کرد ،او تصميم گرفت دست به عمل
بزند و برای اين کار چند تن از دوستان خود ،و از جمله عصمت و فتحی ،را برای شام به
چانکايا دعوت کرده و هنگام صرف شام به آن ها گفت« :ما فردا اعالم جمهوريت خواهيم
کرد!» کسی با او مخالف نبود .کمال در مورد تاکتيک هايی که بايد اتخاذ شود برای فتحی و
همکارانش توضيحاتی داد و مجلس شام تمام شد.
آنگاه کمال و عصمت تنها ماندند و مشترکا متن تغييراتی که بايد در قانون اساسی
برای تبديل کشور به جمهوری بوجود آيد را تهيه کردند و اين جمله را به قانون اساسی
افزودند که « :شکل دولت در کشور ترکيه جمهوری است» .پيش بينی قانونی آن بود که
رييس جمهور ،به عنوان رييس دولت ،به وسيلۀ مجلس شورای ملی انتخاب شده و او نخست
وزير را بربگزيند و نخست وزير هم مسئول انتخاب وزرا باشد .بدين سان ،با تصويب اين
مطالب پارلمان ديگر در معرفی وزرا نقشی نداشت و تنها وزارت آن ها را بايد به تصويب می
گذاشت .اين فرمول نيرويی را که کمال به آن نيازمند بود تضمين می کرد.
روز بعد ،متن تهيه شده تقديم جلسۀ عمومی «حزب مردم» شد که اکنون از لحاظ
قدرت سياسی نهاد برجسته ای بحساب می آمد .کمال ،بر طبق قرار قبلی خود با فتحی ،برای
حکميت در بحث دعوت شد .او ،بيشتر به اين بهانه که صبح آن روز در دندانسازی بوده است
و دندان های جديدش هنوز جا نيفتاده اند و صدايش زنگ خاصی پيدا کرده است ،فقط
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سخنان اندکی ايراد کرد .اما آن چه گفت دقيق و حساب شده بود .او توضيح داد که شکل
فعلی حکومت ترکيه بر بنياد يک اشتباه اساسی گذاشته شده است و به تک تک نمايندگان
مجلس اجازه می دهد که در انتخاب تک تک وزيران اظهار نظر کرده و به يک معنی بر آن
ها کنترل داشته باشند .اکنون تجربۀ عملی ضعف های اين سيستم را روشن کرده است و او،
برای تصحيح سيستم ،تصميماتی گرفته است که عرضه خواهند شد .سپس متن اصالح شده
قانون اساسی به وسيلۀ عصمت خوانده شد .زمزمۀ نارضايتی در ميان اعضای حزب ـ که خود
را يک باره با تغيير قانون اساسی مواجه می ديدند ـ در گرفت؛ اما وزير دادگستری توضيح داد
که متن جديد واجد هيچگونه تغيير عمدۀ جديدی نيست و تنها از قانون موجود ابهام زدايی
می کند.
جلسه با وجود چندين اعتراض نمی توانست کاری جز پذيرفتن متن جديد قانون
اساسی انجام دهد ،و لذا ،پذيرش آن از جانب مجلس شورای ملی در عصر همانروز چيزی جز
عملی تشريفاتی نبود .مقامات مذهبی بهت زده و ساکت بودند و در آن ميان شاعری به نام
محمد امين جمهوری آنکارا را به حکومت تاسيس شده به وسيلۀ پيامبر اسالم در  ۴۷۹۹سال
پيش تشبيه کرد .کمال با  ۴۱۸رای به رياست جمهوری برگزيده شد .اگرچه رای منفی وجود
نداشت اما تعداد رای ممتنع بيش از صد عدد بود.
جلسه با برگزاری مراسم دعا برای پيروزی آيندۀ جمهوری به پايان رسيد .خبر
اعالم اين جمهوری در سراسر کشور با شليک  ۴۹۴گلوله توپ جشن گرفته شد .آن روز ۲۹
اکتبر  ۴۹۲۸بود .کمال ،که يک باره دندان هايش جا افتاده بود ،با نگاهی که هميشه به
مغرب زمين داشت به خاطر اين «اتفاق تاريخی» از «رفقا»يش تشکر کرده و به تأثير اين
تصميم بر جهان خارج تأکيد نمود و گفت« :به خاطر نام جديدی که کشور و دولت ما يافته
است ملت ما نيز در نشاندادن کيفيات و امتيازاتی خود به جهانيان با موفقيت بيشتری روبرو
خواهد بود و جمهوری ترکيه می داند که از اين پس چگونه در عمل نشان دهد که در ميان
ملل جهان دارای جايگاه شايسته ای است».
او عصمت را به نخست وزيری برگزيد ،با علم به اين او می تواند نياتش را در
پارلمان به کرسی بنشاند ،درست همان گونه که در ميدان جنگ و کنفرانس لوزان نشان داده
بود .در مورد فتحی و عقايد ليبرال تر او اما احساس اطمينان چندانی نمی کرد .يک عصر در
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چانکايا ،هنگامی که حضار مشغول گفتگويی ظاهراً انقالبی بودند ،فتحی وارد شد .کمال
بالفاصله ميهمانانش را ساکت کرد و گفت« :بچه ها ساکت! دولت دارد می آيد!» عاقبت
فتحی را برای رياست مجلس شورا در نظر گرفت و ،بدينسان ،توانست ـ با استادی ماهرانه
ای از طريق وقت شناسی ،تاکتيک های غافلگيری و ارعاب پوشيده ـ قدرت کامل ترکيه را
در دست بگيرد .او اکنون از سه جهت به رياست رسيده بود .هم رييس حکومت بود و بر
دولت و کابينه رياست داشت ،هم رييس پارلمان بود و هم رهبر حزب مردم .يک بار ،وقتی
«توفيق روستو» ،تحسين کنندۀ هميشگی او از دوران سالونيکا ،او را «پدر ،پسر ،و روح
القدس خواند» کمال با برقی در چشمانش گفت« :تو راست می گويی ،اما اين را به کسی
نگو».
در استانبول صدای شليک صد و يک توپ رئوف را از خواب بيدار کرد تا دريابد که
جمهوريت برقرار شده است .اعالم ناگهانی جمهوريت ،آن هم بدون هيچ اشاره ای به او ،علی
فواد ،و رفعت ،شکاف بين کمال و ياران قديمی اش را تا حد مخالفت آشکار عميق کرد.
مطبوعات استانبول نيز به وضوح به انتقاد پرداختند حال آن که مطبوعات آنکارا از اين گونه
آزادی ها نداشتند و بيشتر سخنگوی کمال محسوب می شدند .يکی از مطبوعات استانبول
مقاله ای با عنوان «زنده باد جمهوری!» منتشر کرد و نحوۀ اعالم آن را به «گذاشتن هفت
تيری روی شقيقۀ ملت» تشبيه نمود و نوشت قدرت هايی را که به شخص غازی اعطا شده
هيچ سلطانی نداشته است .نيز تذکر داد که غازی تا چه حد با جورج واشنگتن تفاوت دارد که
در تمام دورانی که ـ قبل از انتخاب او به رياست جمهوری ـ پارلمان آمريکا شش سال تمام
را صرف نوشتن قانون اساسی کرد او دور از آن در مزرعه خود به سر می برد.
اين نظرات در اصل به رئوف و پيروان او متعلق بود .او اکنون که در برقراری يک
سلطنت مشروطه موفق نشده بود به جمهوريت عالقه نشان می داد اما معتقد بود که بايد
قا نون اساسی آن به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و سپس اعالم می شد .او ،در مورد روش
جديد انتخاب کابينه که در مجلس اول رد شده بود ،می گفت« :شما از داشتن يک دولت
مقتدر سخن می گوييد .من از عبارت دولت مقتدر کابينه ای با تجربه را مستفاد می کنم که
با وظايف و حقوق خود آشناست و بر بنياد حاکميت مردم عمل می کند .اما وقتی که می بينم
برخی کسان دولت مقتدر را به معنی کابينه ای که کشور را با مشت آهنين می گرداند می
فهمند به حيرت می افتم» .سخنان رئوف عامداً در آنکارا دچار سوء تعبير شد .کمال ،که
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رئوف و اطرافيانش را جبهۀ مخالف بالقوه ای می ديد ،تصميم گرفت او را بی اعتبار کند و ،در
نتيجه ،نوعی واکنش منفی را دامن زد .گفته شد که رئوف به ديدار خليفه رفته و اين ديدار به
راحتی به شراکت او در توطئه ای برای اين که خليفه را به کار سياسی بکشاند تعبير شد.
رئوف در چنين فضايی عازم آنکار شد .در ايستگاه علی فواد ،رفعت ،کاظم کارابکر و
آجودان خليفه و جمعيتی از هواداران او ،که شامل پرسنل نيروی دريايی و شاگردان دانشکده
پزشکی می شد ،او را بدرقه کردند .کاظم کاربکير رئوف و همراهانش را با چنين جمله ای
حمايت کرد« :من موافق جمهوريت اما مخالف حکومت فردی هستم» .و ،بدينسان ،چهار تن
از بنيانگزاران انقالب آشکارا صدا به مخالفت با کمال برداشتند.
در همين زمان ،کمال ،هنگامی که در باغ خانۀ خود قدم می زد ،دچار حملۀ قلبی
شد .اين حمله خفيف بود اما بيهوشی کمال چندان به طول انجاميد که خودش بعدها به علی
فواد گفت« :حس کردم سری به دنيايی ديگر زده ام» .دکترها تعداد سيگار او را به دو يا سه
عدد در روز کاهش دادند و برايش دستور غذايی خاصی را تعيين کردند که قرار شد لطيفه آن
را با قدرت تمام اعمال کند .فؤاد هم به او توصيه کرد که بيشتر مواظب سالمت خود باشد،
چرا که او هنوز به نيمه عمر طبيعی خود هم نرسيده است .کمال به فواد در اين مورد قول
داد .دکترها نوشيدن عرق راکی را نيز برايش ممنوع کرده و تنها گيالسی ويسکی گهگاهی را
اجازه داده بودند .اين اتفاق قبالً برای سلطان عبدالحميد هم افتاده بود.
رئوف ،در مورد وضع پيش آمده برای کمال ،گفتگوی کوتاهی با او در چانکايا به
عمل آورد و کمال از او خواست که اجازه ندهد مشکل فيزيکی او تبديل به مسئله ای سياسی
شود .مجلس با رئوف برخورد سردی داشت .حزب نيز او را به شرکت در جلسه ای احضار کرد
تا در مورد سخنان خود به مطبوعات توضيح دهد؛ چرا که گفته می شد اظهارات او تضعيف
جمهوری را هدف داشته و حتی حاوی قصد او برای تشکيل يک حزب مخالف بوده است.
عصمت که رياست جلسه را بر عهده داشت موضعی سرسختانه اتخاذ کرد و ،با لحنی معلم
وار و با اشار ه به تجربه هايش در جنگ ،بر نياز به وحدت عقيده در اين مرحلۀ دوم و حياتی
مبارزات ملی تاکيد کرده و اظهار داشت که رئوف با اظهارات خود قصد دارد کشور را به هرج
و مرج بکشاند .او همچين تلويحاً به حمايت رئوف از خليفه اشاره کرده و اظهار داشت« :اگر
خليفه تصميم بگيرد که با سرنوشت کشور بازی کند ما در اعدام او ترديد نخواهيم کرد» .او
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در پايان از رئوف پرسيد که آيا قصد دارد اظهارات خود را پس گرفته و در حزب باقی بماند و
يا بر سخنان خود پابرجا مانده و حزب خود را تشکيل خواهد داد؟
رئوف ،با صراحت و وقار تمام ،اعتقاد خود بر حاکميت مردم را تکرار کرد و،
همانگونه که به مطبوعات گفته بود ،توضيح داد که بين او و دولت اختالفی وجود ندارد و
اظهارات او به مطبوعات بر بنياد اين اعتقاد بيان شده بود که تنها روش صادقانه برای هر فرد
بيان آزادانۀ افکار و عقايد اوست .همچنين توضيح داد که او قصد تشکيل حزب مخالفی را
ندارد اما اگر اعضای حزب مردم تصميم بگيرند که او را از حزب خود اخراج کنند او به
تصميم آنان گردن خواهد نهاد .سپس ،برای آن که آن ها را در تصميم گيری خود آزاد
بگذارد با گفتن اين کلمات مجلس را ترک کرد« :شخصيت ها ابدی نيستند اما عقايد ابدی
اند».
اظهارات او با تشويق حضار روبرو شد و عصمت که حس کرد مجلس به نفع رئوف
برگشته است ديگر بر خواست های خود پافشاری نکرد .روز بعد ،در بخشنامه ای ،اعالم شد
که رئوف موضع خود را به نفع جمهوری و عليه سلطنت اعالم داشته است؛ در حزب مردم
می ماند ،و حزب نيز پذيرفته است که سخنان او به مطبوعات مورد سوء تعبير قرار گرفته
است.
علی فواد ،پيش از عزيمت به قونيه برای احراز سمت بازرس ارتش ،کوشيد تا خيال
کمال را از جانب رئوف آسوده کند و توضيح داد که رئوف به راستی طرفدار جمهوری است
«اما به شرطی که جمهوری را قربانی برتری طلبی های عوام گرايانه نکنيم و شما خود بر
همه ی سازمان اجتماعی رياست داشته باشيد» .اما کمال ،که به اعتقاد رئوف نسبت به
نهادهای اجتماعی بريتانيا واقف بود ،با ترديد گفت« :پادشاهی انگلستان هم بر اساس
حاکميت مردم ساخته شده اما در رأس آن يک پادشاه نشسته است!»
با اين همه کمال می دانست که هنوز در افتادن آشکار با رئوف و علی فواد مناسب
وضعيتش نيست .اما زمانی بعد ،به منظور بی اعتبار ساختن مقاصد رئوف ،اعالم داشت که
طرفداری از رئوف « به معنی آن است که رئوف بيک و يارانش برای مدتی فرصت آن را
داشته باشند که در داخل حزب برای اضمحالل آن بکوشند».
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فصل چهل و ششم ـ انحالل خالفت
دومين حرکت بنيادی کمال چند ماه بعد صورت گرفت .او ،همچون ژنرالی که ،در
پی موفقيتی جنگی و پس از اطمينان از اين که پشت سرش امن است ،دست به پيشرفت
بيشتر می زند ،به سرعت به سوی هدف بعدی و برنامه ريزی شدۀ خود حرکت کرد؛ و اين
حرکت چيزی نبود جز برانداختن کامل تشکيالت اسالمی بمنظور اعمال جدايی نهايی بين
امور اخروی با قدرت دنيوی.
کمال ،تا پيش از پيروزی نظامی ،در افشای نظرات افراطی خود نسبت به تشکيالت
مذهبی کامالً محتاط بود؛ با اين همه ،در چند سال گذشته ،هنگامی که بحث به مذهب می
کشيد آزادانه تر و انتقادی تر سخن می گفت .او البته همچنان اعالم می داشت که شخصی
مومن است اما می گفت که من مومنی خردمدار هستم و اسالم برای من «مذهب طبيعی»
محسوب می شود که با خرد و علم و دانش و منطق همآهنگی دارد .او به شدت با خرافات
مخالف بود و آن را «خنجری زهرآلود که قلب مردم ما را هدف گرفته» می خواند .او به
خصوص با کسانی که اعتقاد داشتند ظواهر زندگی مدرن با مذهب اسالم تضاد دارد مبارزه
می کرد .نيز اعتقاد داشت که نماز جمعه بايد با حقايق علمی و دانش همآهنگ شود و
خطيبان بايد به دقت شرايط سياسی و اجتماعی جهان متمدن را بشناسد و به خاطر اين که
مردم بتوانند سخنان آنها را درک کنند خطبه ها بايد به زبان ترکی و نه يک زبان کهن مرده
بيان شود.
می گفت« :ترک ها قرن هاست که همواره از شرق به سوی غرب گام برداشته اند»
و اعتقاد داشت که آنها بايد همچنان بهمين گونه رفتار کنند .اما می دانست که تضمين
اجرای درست اين کار مستلزم پايان دادن به نهاد خالفت است .مگر نه اينکه خالفت هم
نماد و هم مرکز تجمع نيروهای تاريک «ارتجاع مذهبی» بود؟ در واقع ،دخالت اشتباه آميز
خارجی در امور کشورش ،کار او را در مراحل ابتدايی مبارزه آسان کرده بود.

548

دو تن از رهبران برجستۀ مسلمانان ،آقاخان و اميرعلی ،نامه ای به عصمت نوشته و
متذکر اين نکته شده بودند که جداسازی خالفت از سلطنت موجب باالرفتن اهميت خالفت
در نزد عموم مسلمين شده است و از او تقاضا کرده بودند که دستگاه دينی تحت نظارت
دولت قرار گيرد «تا بتواند اعتماد و توجه مسلمانان محلی را به خود جلب کرده و در عين
حال موجب قدرتمندی و احترام فوق العاده دولت ترک شود» .اين نامه را ،پيش از آن که به
آنکارا برسد ،سه روزنامۀ استانبول منتشر کردند و وصول نامه به آنکارا باعث شد که پارلمان
يک جلسه غير علنی تشکيل دهد .اين جلسه بسيار پر تشنج بود و کمال ،به استناد نامه
مزبور ،زيرکانه اعالم داشت که پيوند نهاد خالفت با گذشته و اسالم دليل کافی برای انحالل
بالفاصلۀ آن است.
بدينسان ،برای کمال راه جراحی کردن « غدۀ سرطانی قرون وسطايی خالفت» باز
شد .در اين مورد نيز ،اخبار برافتادن خالفت ،درست مثل مورد برقراری جمهوری ،پيش از آن
که در داخل کشور منتشر شود در مجلۀ خارجی موسوم به «روو دو دوموند» منتشر شد .البته
اين مصاحبه چند ماه قبل انجام شده بود و در آن کمال ،با بازی کردن بر روی دو معنای يک
کلمه ،اعالم کرده بود که خالفت معنايی جز دستگاه اداری دولت ندارد و اکنون که دولتی
جدا از آن وجود دارد اين نهاد زائد بوده و قابل حذف است .البته خالفت عثمانی بر کل عالم
اسالم تسلط نداشت و از اين لحاظ ،بر خالف سمت پاپ در جهان کاتوليک ،بود .خالفت
نهادی عربی مح سوب می شد که يکی از سالطين گذشتۀ ترک تصميم گرفته بود آن را احيا
کند ،بی آن که ميليون ها تن از مسلمانان «سلطان ـ خليفه» ی مزبور را رهبر دينی خود
بدانند .در کالم کمال ،ترکيۀ جديد کشوری بی مذهب نبود اما به مذهبی نيازمند داشت که از
تزيينات و صناعاتی که همه چيزش خالف عقل و دشمن ترقی بود خالی شده باشد .همين
نظرات با دقت تمام به مطبوعات ترکيه نيز اعالم شد.
کمال ،برای مطرح ساختن پيشنهاد خود ،از چهارمين سالگرد تأسيس مجلس شورای
ملی استفاده کرد و در اين فرصت نظر خود را چنين بيان داشت« :اکنون اين واقعيت کامالً
آشکار شده است که ضروری است مذهب اسالم از قيد و بند رها شده و متعالی گردد ...و از
وضع فعلی خود به عنوان يک ابزار سياسی به وضعيتی بازگردد که به طور سنتی و طی قرن
ها واجد آن بوده است» .او سپس سه نکتۀ اساسی را مطرح کرد :جمهوری بايد در مقابل هر
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نوع حمله ای محافظت شود ،اصل وحدت در تعليم و تربيت بايد مجری باشد ،و «به منظور
تضمين احيای دين اسالم» الزم است که مذهب از وضعيت يک وسيلۀ سياسی به در آيد.
اين نکات ،براساس روشی که اکنون رواج يافته بود ،نخست در محفلی حزبی
مطرح شد و در پايان آن اليحۀ الزم تهيه گرديد« .فليح رفيکی» در اين مورد می گويد:
« هدف اين اليحه منفجر کردن پل هايی بود که ترکيه را به قرون وسطی متصل می کرد».
او همچنين شرح می دهد که صحنه هايی که در مجلس بوجود آمد کليشه های مربوط به
انقالب فرانسه را به ياد می آورد .يک بار ،طی يک زنگ تفريح ،چندين تن از خطبا بر روی
ميز و صندلی های راهروی بيرون جلسه ايستاده و با فرياد بلند خواستار اخراج خانوادۀ عثمانی
از کشور شدند .يک روحانی عمامه ای اما به سوی اتاق غازی دويده ،وارد آن شده ،و فرياد
زد که ترجيج می دهد به جای شنيدن خبر وحشتناک انحالل اين نهاد مذهبی ،که «همۀ
قدرت ما بر آن استوار است» ،خود کتاب مقدس اسالم منحله اعالم شود .با اين همه کمال و
عصمت ،به کمک وزير دادگستری ،توانستند بحث را اداره کنند.
بدين ترتيب خليفه و مسند او منحله اعالم شده و اعضای خانوادۀ او نيز برای
هميشه از زندگی کردن در درون مرزهای جمهوری ترکيه ممنوع شدند؛ وزارت امور مذهبی
منحل شد ،مسند تاريخی شيخ االسالم حذف گرديد ،درآمد بنيادهای خيريه ضبط شد ،و
اختيار تمام مدارس مذهبی به يک دستگاه سکوالر واگذار گرديد .يک ماه بعد هم ،طی
فرمان ديگری ،محاکم شرع ،که هنوز بر امور خانوادگی و شخصی همچون ازدواج ،طالق ،و
ارث نظارت داشتند ،بسته شدند و يک قانون مدنی ،تنظيم شده بر بنياد قوانين سوئيس،
جانشين آن شد.
در آخرين دقايق کار ،يک هيئت خارجی ،که مدعی بود از جانب مسلمانان هند و
مصر می آيد ،برای جلوگيری از انحالل خالفت به آنکارا آمده و به کمال پيشنهاد کرده بود
که او خود خليفه شود .کمال اما اين پيشنهاد را رد کرده و به اين نکته واقع گرايانه اشاره
کرده بود که بعيد به نظر می رسد سران کشورهای مسلمان از فرامين چنين خليفه ای
فرمانبری کنند و ،در نتيجه ،اين خالفت هم امری صوری خواهد بود.
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در شبی که تصميم مجلس اعالم شد ،رييس پليس استانبول و چند افسر ديگر،
خليفه عبدالمجيد را ،که در قصر «دولما باغچه» خوابيده بود ،از خواب بيدار کرده و به او
اطالع دادند که تا ساعت پنج صبح وقت دارد خاک ترکيه را ترک کند .او ابتدا به شدت متاثر
شد اما به زودی وقار خود را به دست آورد و در خواست کرد که اجازه داده شود بار خود را
بسته و فکری برای زنانی که در «سراگليو» دارد بکند .به هر حال ،به خاطر نگرانی دولت از
واکنش افکار عمومی ،خليفه را با سرعت تمام سوار اتومبيلی کرده به «چاتالجا» بردند و او از
آنجا سوار قطار شده و به سوييس رفت .در مرز سوييس اما از ورود او جلوگيری کرده و
توضيح دادند که ورود اشخاص چند همسره به خاک آن کشور ممنوع است .اما ،پس از
اندکی تأخير ،به او اجازۀ ورود موقت دادند تا بعداً در مورد وضعيت خانوادگی اش تحقيق شود.
اهل خرافات در استانبول اعالم داشتند که آخرين رييس خاندان عثمان در روز سه
شنبه ترکيه را ترک کرده است و اين همان روز هفته است که در ان جد بزرگ او وارد
قسطنطنيه شده بود .روز جمعه خطبۀ نماز در مسجد اياصوفيه برای نخستين بار فاقد اشاره
ای به خليفه بود و ،به جای آن ،اين دعا خوانده شد« :خداوندا! عنايت خود را معطوف دولت
جمهوری و ملت مسلمان ما کن .جالل مسلمانان را جاودانه ساز و پرچم اسالم را که بر فراز
همه ی پرچم های ديگر در سراسر ترکيه گسترده بوده و عنايات پيامبر اسالم مستحضر
است ،در اهتزاز نگهدار».
بدينسان کمال ،طی چند ساعت ،دفتر يک عصر تاريخی را فروبست .او اين کار را
با قدرت تمام و از طريق تحميل عقيدۀ خود بر ديگران ـ يعنی بر پارلمان ،حزب و مطبوعات
ـ و به کمک يک حس خطاناپذير درک لحظۀ مناسب روانشناختی برای اين تحميل گری
انجام داد و ثابت کرد که پيش بينی اش در اين مورد که انحالل خالفت چه در ترکيه و چه
در خار جه موجب اغتشاش نخواهد شد صائب بوده است .او که سلطنت را ،با تکيه بر موجی از
احساس تحقيرشدگی ملی به خاطر اعمال شخصی سلطان ،برانداخته بود ،می دانست که پس
از آن خالفت تنها پوسته ای توخالی است .البته برانداختن خالفت در جهان اسالم و به
خصوص در هندوستان ،که انقال ب ترکيه را جنگ دولتی مسلمان برای آزادی دانسته و کمال
را شمشير اسالم می خواندند ،ناراحتی گسترده ای بوجود آورد اما ،همچنان که واقعيت روشن
می شد ،اين ناراحتی نيز فروکش کرد و همگان پذيرفتند که خالفت ،بدون قدرت دنيوی و
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سياسی ،نمی تواند واقعيتی عملی داشته باشد .اين واقعيت را يک روزنامه نويس مشهور
ترکيه با اين پرسش به نمايش گذاشت که« :اين چيزی که منحل شد چه بود؟ »
در سراسر يک قرن ،اصالح گران سکوالر ترکيه مبارزه ای تدريجی را عليه محافظه
کاری مذهبی ادامه داده بودند اما کمال به اين مبارزه سرعتی خارق العاده بخشيد و آن را به
انتهای منطقی خود رساند و نخستين رهبر ترک شد که به نيروهای دولتی بنيادگرا ،اسالمی
و جا افتاده حمله ور شده و آن را برانداخت.
اما اگرچه او توانست با يک رای مجلس شورای ملی قدرت سياسی مذهب اسالم
را منحل کند ،خنثی ساختن نفوذ معنوی و اجتماعی اسالم چندان آسان نبود و او هم ،در
واقع ،قصد نداشت در آزادی اعتقادات مذهبی دخالت کند .برای او اسالم چيزی باالتر از
مجموعه ای از باورها بود و نوعی نحوۀ زندگی محسوب می شد .خداوند همچنان بر اذهان و
ارواح مردمان حکومت داشت و نحوۀ زندگی اکثريت مردم ترک را هدايت می کرد و دخالت
در اين امر لزومی نداشت .چرا که ،از نظر کمال ،شخص خليفه به راحتی فراموش شدنی بود
و جانشين کردن مدارس سکوالر به جای مدارس مذهبی و اعمال يک برنامه درسی اثباتی
علمی مسلماً بر رشد معنوی و فکری نسل های آينده ترک اثر مطلوب را می گذاشت.
اما ،در عين حال ،آنچه اتفاق افتاده بود موجب شد که يک نيروی مسلمان زيرزمينی
نيز در ترکيه شکل بگيرد و بال و پر بگسترد ،گهگاه هم چهره خود را ظاهر سازد ،و کمال را
در سال های اصالحاتی که پيش رويش بود با مسايل مشکل و مکرری روبرو سازد.
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فصل چهل و هفتم ـ تشکيل حزب مترقی
آنکارا ،پايتخت جمهوری ،به کندی رشد می کرد .نمايندگان جديد مجلس دوم
شورای ملی،که بسياری از آن ها به فضای متمدن استانبول و ديگر شهرهای غربی شده
ترکيه عادت داشتند ،و نيز صدها کارمند دولتی که اکنون از استانبول که ديگر پايتخت کشور
نبود به آنکارا می آمدند ،از فضای ابتدايی اين شهر جا می خوردند .آنها نمی توانستند لوازم
مورد احتياج زندگی خود را در آنجا تهيه کنند چرا که ارمنی هايی که قبالً و معموالً اين نوع
کاال را توليد می کردند فرار کرده و آنکارا را برای بقال ها و صنعتگران دستی به جا نهاده
بودند .ت قريبا چراغ برق وجود نداشت .و يکی از آگهی هايی که اين جا و آن جا به چشم می
خورد عبارت بود از« :اتاق اجاره ای با برق».
مردها هنوز ده ـ دوازده نفره در يک اتاق می خوابيدند .از زنان خبری نبود چرا که از
اين وضعيت ناراحت خشنود نبودند و شوهران خود را به تنهايی به آنکارا می فرستادند .يکی
از روزها ،وقتی که نمايندۀ مجلسی را با همسر بی حجاب خود در خيابان ديدند اين موضوع
موجب شايعات ناراحت کننده ای در پارلمان شد .اهالی محلی هم که هنوز به فضای جنبش
وفادار بودند ،می کوشيدند از تازه آمدگان کناره بگيرند و هنگامی که غيرمحلی ها برای خريد
زمين به منظور ساختمان به آنها مراجعه می کردند ملتفت می شدند که معامله با اين مردم
که از ارزش زمين خود بی خبر بودند به دليل لهجه شان کار مشکلی است.
در تابستان زمين آنکارا کاسه ای بود پر از گرد و خاک؛ و در ساير فصول لبالب از
گل و الی  .شهردار با دلخوری دست های خود را به هم می ماليد و به آنها می گفت« :شما
از يک طرف جاده می خواهيد و از طرف ديگر از گرد و خاک شکايت داريد» .چشم انداز
شهر ،که زمانی به خاطر تاکستان ها و جنگل هايش سبز و خرم بود ،به علت قرن ها بی
توجهی و تحوالت طبيعی سبزينۀ خويش را از دست داده بود .در جلوی ساختمان پارلمان
درخت کاجی وجود داشت و نمايندگان ذوق زده در برهوت به هم می گفتند« :نگاه کنيد چه
خوب رشد می کند!» زمستان ها برف چنان بود که اگر کسی برای شام به خانۀ کس ديگری
می رفت ممکن بود مجبور شود دو شب آنجا اتراق کند .اتاق ها را بخاری های بسيار ابتدايی
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گرم می کردند و وقتی که ميهمانی از راه می رسيد برای جا دادن او بايد بخاری را از اتاق
بيرون می بردند .يکی از آمدگان ذله شده می گفت« :در حرارت زير صفر درجه تمدن ممکن
نيست».
در هوای زمستانی خبرهايی از آمدن گرگ ها به داخل شهر نيز پخش می شد .يک
بار ،پس از يک ميهمانی رسمی در خانه عصمت ،برف سنگين موجب شد که اتومبيل ها از
جا حرکت نکنند و وقتی که «سر جرچ کلرک» ،سفير بريتانيا ،سبکسرانه تصميم گرفت که
پياده به محل اقامتش برگردد به شوخی به بقيه گفت« :اگر گرگ ها پاره تان کردند الاقل
اين اولين باری خواهد بود که آن ها کت پوست و کاله اپرای شما را دست نخورده باقی می
گذارند».
در سراسر شهر چند ناهارخوری درهم ريخته وجود داشتند اما از آنجا که هنوز
ممنوعيت مشروبات الکلی ـ با وجودی که هوای سرد نوشيدن آن را می طلبيد ـ برقرار بود
به سختی می شد اين گونه مشروبات را پيدا کرد .در واقع مشروب فقط در يکی از غذاخوری
های شهر ،آن هم به صورت مخفيانه به وسيله ی يکی از گماشتگان مدير کل امور امنيت
اجتماعی ،قابل دسترسی بود .بعضی ها البته صاحب تاکستان های کوچکی بودند و می
توانستند به صورت غير قانونی مشروب خود را در خانه تهيه کنند .و گفته می شد که مشروب
را قبل از اين که سرد شود می نوشند .اما در بلندی های شهر ،در چانکايا ،مشروب به صورتی
الينقطع جريان داشت.
يکی از نو آوری های عصرها حضور «لطيفه» در سر ميز بود .او زنی نبود که به
حاشيه رانده شود و همواره حضور خود را به جمع يادآوری می کرد .کمال از آغاز ازدواج شان
از حضور او حسی را دريافت می داشت که هيچ زنی تا کنون به او نداده بود .و بر اين امر بايد
کمک های عملی و مشاوره های لطيفه در کارهايش را نيز افزود ،چرا که او هنوز تا حدودی
وظيفۀ منشيگری کم ال را نيز انجام می داد .او زنی با هوش و تحصيل کرده بود .اعتماد به
نفس داشت .در هر زمينه عقايد خاص خود را داشت و ـ در نتيجه ـ او و کمال می توانستند
به بحث هايی جدی بنشينند .در ديد کمال اين رابطه بهمان شکلی بودکه در مغرب زمين
وجود داشت و در آن زن و مرد با شرايطی مساوی همزيستی داشتند .يکی از موضوعاتی که
او درباره اش با لطيفه گفتگو می کرد به نقشه هايش برای آزادسازی کشور مربوط می شد.
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لطيفه ،در خانه و در جلسات ميهمانی ،هوای کمال را داشت اما گاهی وقت ها هم
ناشيانه عمل می کرد .او عادت کرده بود که خانه را آنگونه که دوست داشت اداره کند و گاه
ديگران نشانه هايی را می ديدند مبنی بر اين که او می خواهد کمال را هم اداره کند .او در
واقع شبيه همۀ زن های افسران ارتش عمل می کرد و نقش خود را در رام کردن و متمدن
نمودن مرد عزبی می ديد که با او ازدواج کرده است و نيازمند ظريف تر شدن و آشنا گشتن
با نظم و ظرافت کاری هايی است که از نظر او به خاطر زندگی در محيط ارتشی کمتر به
دست می آمد .الگوی او برای اين کار زندگی خودش و خانواده اش در ازمير (نام جديد شهر
اسميرنا) بود که واجد استانداردهای اجتماعی درست تر و ،آنگونه که در سخن لطيفه به طور
تلويحی وجود داشت ،متمدن تر بود.
لطيفه ادارۀ ميهمانی شام کمال را در دست گرفته و از او می خواست که پيشاپيش اطالع
دهد که چند نفر و چه کسانی به خانه آن ها خواهند آمد و با دعوت از کسانی که دوستشان
نداشت مخالفت می کرد .همچنين ،به عنوان يک رفتار محترمانۀ غربی ،اصرار داشت که
مردان با همسران خود دعوت شوند .حتی مدتی اصرار کرد که ميهمانان بايد لباس شب
بپوشند و اين امر باعث شد که بسياری از پذيرفتن دعوت خودداری کنند چرا که پايتخت
محقر جمهوری دارای مغازه های لباس کرايه ای نبود .در يکی از غروب ها ،ميهمانانی که در
لباس شب به خانۀ آن ها آمده بودند از ديدن يک ارکستر که در سراسری خانه مشغول
نواختن بود جا خوردند .و از ديدن کمال که از پله ها پايين می آمد و در لباس شب شانه های
خود را در هم فشرده و لبخندی شهيدوار بر صورت داشت خنده شان گرفت .کمال اما از اين
ظواهر اجتماعی ناخرسند بود و دوست نداشت که ،جز در موارد رسمی ،از دوستانش اينگونه
پذيرايی کند .او طبعاً ميزبانی خوش رفتار و پذيرا و متوجه ميهمانان بود اما دوست داشت که
اين کارها را به سبک راحت خود انجام دهد.
لطيفه همه جا حاضر بود؛ با اندام چاق و کوتاه خود در رأس ميز می نشست و حتی
در غروب هايی که کمال دوستانش را برای نوش خواری مردانه دعوت می کرد نيز بر سر
ميز حاضر می شد .دوست داشت ادارۀ گفتگوها با او باشد .او فرزند لوس پدرش بود و عادت
کرده بود همه به او گوش کنند .اما بازی کردن نقش شنونده برای کمال بسيار مشکل بود.
در ديدار با ميهمانان خارجی لطيفه به جای کمال سخن می گفت و يک بار ،به انگليسی
فصيح ،به «وارد پرايس» خبرنگاری ديلی ميل گفت« :وقتی من چيزی را به شما می گويم
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فرض کنيد که خود غازی اين مطلب را به شما گفته است» .در عين حال او اطالعاتی را به
کمال می داد که اغلب بی پايه و گاه حتی با بدجنسی همراه بودند.
اما جايی که لطيفه بيش از هميشه کمال را ناراحت می کرد زمانی بود که لطيفه به
متوقف کردن عادت مشروبخواری کمال می پرداخت و سر ميز سعی می کرد جلوی مشروب
خوردن او را بگيرد .گاه وارد اتاق می شد و جلوی دوستان کمال به او می گفت« :چه خبر
است کمال ،باز مشروبخواری؟» و هر وقت هم که دلش می خواست مجلس ميهمانی را تمام
می کرد .حتی گفته شده که وقتی برای خواب به طبقۀ باال می رفت با پا روی سقف می
کوبيد تا کمال مجلس را تمام کرده و به او بپيوندد .بدينسان فضايی پر تنش در بين دو ارادۀ
پر قدرت بر زندگی آن ها سايه افکنده بود.
کمال در اطراف محل سرفرماندهی قبلی خود در مدرسۀ کشاورزی مشغول ساختن
يک مزرعۀ نمونه ای شده بود که از چانکايا با اتومبيل چندان فاصله ای نداشت و کمال رفته
رفته آن را به پناهگاهی برای خود تبديل کرده بود .او از کودکی عالقۀ مفرطی به طبيعت
داشت و به خصوص ،به عنوان مردی که بيشتر عمر خود را در مناطق لم يزرع گذرانده بود،
به کاشتن و روياندن گياهان بسيار عالقمند بود .ديدن يک درخت کاج در او حسی از
احترامی که مردمان طبيعت پرستبه درختان نشان می دهند بر می انگيخت .يک بار ،وقتی در
نزديکی «ديار بکر» ،همراه با عصمت ـ که در آنزمان رييس ستادش بود ـ مشغول اسب
سواری بودند به او گفته بود« :می توانی برای من مذهب جديدی پيدا کنی؟» و عصمت
جوابش داده بود« :البد مذهبی که در آن درختان را پرستش می کنند!» او درختان کهن
استانبول را تحسين می کرد اما بيشتر دوست داشت که رشد روز به روز يک درخت را در
مقابل چشمان خود تماشا کند.
او شخصاً در طراحی و کاشت يک باغ ميوه در مزرعۀ جديد خود دخالت و نظارت
داشت و ،در عين حال ،معتقد بود که نبايد درختان کهن را قربانی توسعۀ جديد کرد .يک بار،
در حالی که با اتومبيل از ميان مزرعه می گذشت ،اتومبيل را متوقف کرده و با تعجب پرسيد:
«در اين جا درختی بود؛ چه بر سر آن آمده است؟» هيچ کس نمی دانست .اما او هنوز ،از
زمان روزهای جنگ که اين مزرعه وجود نداشته و بيابانی بيش نبود آن موجود زندۀ سبز را به
خاطر می آورد .او سخنش را اينگونه ادامه داد« :درخت کهنۀ بی رمق اما همچنان زنده ای
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بود و در بهار بوی خوشی داشت» .و همانجا برای حفظ همۀ درختان کهن دستوراتی صادر
کرد.
اين مزرعه که بعدها مرکز آزمايشگاهی جنگلبانی و کشاورزی ترکيه شد ،در آن
زمان جای خلوتی برای کمال محسوب می شد که در آن همواره احساس آرامش می کرد .در
آنجا که بود به جهان و خودش می خنديد .با پيدا کردن منابع جديد آب در ميان درختان دو
استخر ساخت يکی کوچک شبيه دريای مرمره و يکی بزرگ شبيه دريای سياه .در يکی از آن
ها فواره ای کار گذاشت .و در اطراف آن چراغ هايی قرار دادند .يک روز عصر ،وقتی باغبان
فواره و چراغ ها را روشن کرد ،کمال به آب های رنگين نگريست و با شوخی با تقليد لهجۀ
روستاييان گفت « :آقا کمال تو درس کشاورزی خوانده ای؟ نه! کشاورزی؟ نه! پدرت کشاورز
بود؟ نه! پس برای همين است که آب ها نيز به خاطر فضولی و دخالت تو در چيزهايی که
نمی دانی به تو می خندند».
کمال هنوز به «فکريه» هم می انديشيد .در دورانی که او در آسايشگاه مونيخ ساکن
بود گهگاه با هم مکاتباتی داشتند و سپس وقتی حال فکريه بهتر شد و به پاريس نقل مکان
کرد اين مکاتبات به تناوب ادامه يافت  .او در پاريس از ازدواج کمال با خبر شد و به خاطر
عشقی که به کمال داشت و حسادتی که اکنون با آن درآميخته بود تصميم گرفت به ترکيه
برگردد و خبر بازگشتش را از استانبول برای کمال نوشت .کمال که هنوز عالقه به فکريه در
دلش زنده بود ،بی آنکه اين عالقه به عشق تبديل شده باشدۀ آرزومند آن شد که بين فکريه
و لطيفه به صورتی ارتباط برقرار کند .اما فکريه يک روز بی خبر به آنکارا آمد و مستقيم به
چانکايا رفت .به او گفتند که غازی هنوز خواب است .او هم به دستشويی رفت.
ماندن او در آنجا آنقدر طول کشيد که دو مستخدمينی که در را به روی او گشوده
بودند و ظاهر آشفته اش را ديده بودند نگران شدند .يکی از آن ها چند بار به در زد و چون
پاسخی نيامد در را باز کرد و ديد که فکريه مشغول گذاشتن هفت تيری در کيف دستی خود
است .مأمور چنين نشانداد که اين صحنه را نديده است اما ـ نگران از جان کمال ـ توضيح
داد که غازی در حال حاضر نمی تواند او را بپذيرد و از فکريه خواست تا آنجا را ترک کند .او
فکريه را تا کالسکه ای که با آن آمده بود همراهی کرد و کالسکه هم او را به خانه ای در
همسايگی ،که به يکی از اقوام آن ها تعلق داشت ،برد .فکريه احساس آرامش نداشت و ،در
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نتيجه ،پيش از آنکه از کالسکه پياده شود هفت تير را از کيفش بيرون آورد و خودکشی کرد.
شايد او از سر نوميدی آمده بود تا کمال يا لطيفه يا هر دوی آن ها را بکشد و يا در برابر
چشمان کمال به عنوان سرزنشی به خاطر رفتارش با خود خودکشی کند .شايد هم اصالً نمی
دانست که آمده است چه کند.
کمال از مرگ فکريه به شدت ناراحت شد و تا مدت ها غمگين و پشيمان بود ،بی
آنکه احساس گناه بکند .به هر حال او کسی بود که هزاران نفر را در جنگ به قتل گاه برده و
از اين کار احساس گناه نکرده بود .اما فکريه زنی بود که احساسات کمال نسبت به او
نزديکترين شباهت را به عشق داشت.
کمال دوست داشت عاشقش باشند و در سراسر عمرش زنانی را انتخاب می کرد که
در نشاندادن اين حس پيش قدم می شدند ،اما خود قادر به دوست داشتن شديد نبود و نمی
خواست در دام عواطف زن ها ـ به هر شکل و صورتی که اين عواطف خود را نشان دهند ـ
گي ر بيافتد .هر دو زنی که در زندگی او وارد شده بودند به شدت احساس مالکيت داشتند.
مشکل فکريه آن بود که بيش از اندازه به کمال می چسبيد و همچنين بدشانسی و مريض
شدنش باعث شده بود که نتواند وابستگی خود به کمال را پنهان سازد .اما مشکل لطيفه آن
بود که قصد در اختيار گرفتن زمام امور زندگی کمال را داشت .کمال از يک سو با فکريه
ازدواج نکرده بود چرا که اعتقاد داشت همسرش بايد نه پشت سرش که در کنارش بايستد
اما ،از سوی ديگر ،تحمل زنی را هم نداشت که مثل لطيفه بخواهد يک قدم جلوتر از او ظاهر
شود.
***
اکنون وقت آن رسيده بود که مسئلۀ اختالفاتی که کمال با دوستان قديم خود
داشت نيز حل شود .او مصمم به در دست گرفتن قدرت کامل بود تا بتواند ،همچون ميدان
جنگ ،در مورد اصالحات که در نظر داشت نيز به پيروزی برسد و ،در نتيجه ،پس از اعالم
جمهوريت ديگر روشن شده بود که چهار بنيانگذار ديگر انقالب ـ يعنی رئوف ،رفعت ،علی
فواد ،و کاظم کارابکر ـ از حاصل انقالب سهمی نخواهند برد .بدينسان ،اکنون ،اختالفات بين
آن ها که تا پيش از وصول به پيروزی پنهان نگاهداشته می شد ،به صورتی انفجاری به روی
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سطح آمده بود .خواسته های دو طرف ـ احتماالً به استثنای علی فواد ـ با يکديگر همخوانی
نداشت .اين چهار نفر از نظر خانوادگی و اجتماعی دارای ريشه هايی بودند که کمال از آن
محروم بود .از نظر اخالقی نيز آنها روحيۀ ايده آليستی شديدتری داشتند .حال آن که خواسته
های کمال را مصلحت بينی و ،باالتر از آن ،درک بی رحمانه اش از واقعيات شکل داده بود.
در کمال مغز بر قلب حکومت داشت .و او بيشتر از آن بقيه هوشی خونسرد و نافذ داشت.
اکنون اين اختالفات حياتی بودن خود را آشکار می کردند.کمال در آستانۀ يک
انقالب اجتماعی ايستاده بود حال آن که رئوف و دوستانش معتقد بودند که در اين مرحله به
تحول نياز است نه انقالب و جائی برای عجله و اعمال تغييرات ناگهانی و ريشه ای وجود
ندارد؛ و بايد به مردم اجازه داد تا ،در پی ده سال ناآرامی ،مدتی روی آرامش به خود ببينند.
بايد به آن ها امنيت و کمک داد تا بتوانند در زمين های خود ديگرباره کشاورزی کنند .بايد
اجازه داد که تغييرات اجتماعی به صورتی تدريجی و در پاسخ به احتياجات و تقاضاهای اين
مردم صورت بگيرد .چرا که حاکميت با آن هاست و آن ها بايد از طريق نهادهای انتخابی
خود اين حاکميت را ،همانگونه که در کشورهای دموکراتيک اروپا صورت می گرفت ،اعمال
کنند .اکنو ن صلحی آبرومندانه به دست آمده است و بهتر است بگذاريم که مردم در سايه آن
دو سه سالی از حکومتی خوب برخوردار شوند و سپس ،از طريق اعمال يک رفراندوم ،از آن
ها بپرسيم که چگونه رژيمی را می خواهند .اين صدای مردان ليبرال ترک بود که از زبان آن
چهار نفر بيان می شد.
اما ذهن کمال به صورتی عملی تر کار می کرد .او ،برای رساندن کشورش به مغرب
زمين ،نظامی دموکراتيک را خلق کرده بود که از نظر او در بلندمدت تحقق می يافت .او از
مجلس شورای ملی حمايت می کرد اما معتقد بود که در کوتاه مدت رييس جمهور بايد تا
حدودی اختيار عمل خودسرانه داشته باشد و اين روحيه ،اگرچه خود آن را نمی پذيرفت،
خصلتی مشرق زمينی داشت.
کمال مردم را خوب می شناخت و در مورد ميزان بلوغ سياسی آن ها دچار تصورات
نبود .از نظر او آنها هنوز مردمی شرقی ،از لحاظ فرهنگی عقب افتاده ،و از لحاظ خلقيات
نامناسب برای اعمال يک دموکراسی غربی بودند .آنها هنوز آمادۀ ادارۀ کشور نبودند و الزم
بود خود اداره شوند .آمريت مقتدرانه و مذهبی «سلطان ـ خليفه» بايد جانشينی سکوالر اما به
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همان حد مقتدر می داشت ،و در حال حاضر اين کار از کسی جز کمال ساخته نبود ،که می
توانست از طريق پارلمانی که در اختيارش بود اعمال قدرت کند.
رئوف و ديگران اما به خاطر راسخ بودن در اعتقادات خود و معتدل بودن در جهان
بينی خويش برای اقتدار کمال تهديدی محسوب شده و روند اصالحاتی را که هيچ کس جز
او از دقايق آن خبر نداشت و او برنامه اش را ريخته و در خود توانايی اجرايش را می ديد به
خطر می انداختند .اين جا در واقع نوعی مبارزه برای به دست گرفتن قدرت مطرح بود که در
آن دوستانش نقش دشمنانش را بازی می کردند و او ،همراه با عصمت و فوزی که بعدها به
انقالب پيوسته بودند و نيز مردان عادی زيردستشان ،بايد از اين جنگ پيروز بيرون می آمدند.
اين در واقع جنگی بود بين نيروهای ليبرال دموکراسی به معنای نظری آن و نيروهای
خواستار ساختاری دمکراتيک که به حاکميت تک حزبی و فرمانروايی شخصی مشروط می
شد.
اين مبارزه جنبۀ مشرق زمينی شخصيت کمال ر ا آشکار کرد .اکنون اتاق های
خلوت چانکايا و سرسراهای مجلس شورا تبديل به مراکز توطئه شده بودند .شهر پر از نقشه
کش ها و جاسوسانی بود که شايعات ناراحت کننده را به گوش کمال می رساندند .او رفته
ر فته سرد ،کند ،و مظنون به نيات همۀ می شد کسانی که احتمال داشت در سر مسير او قرار
گرفته باشند .در نتيجه او نيز دست به مبارزه از طريق ايجاد شايعات متقابل عليه رفعت و
رئوف زده و از اين طريق می کوشيد تا خدمات آن ها به کشور را کوچک نشان داده و آنان را
به عنوان هواداران ارتجاع معرفی کند .در اين زمينه ،يکی از مفيدترين اشخاص وزير کشور او
به نام «رجب پکر» بود ـ مستبدی کوچک با شخصيتی بی رحم و اخالقی آلمانی وار ،که
طی يک بخشنامه در استانبول اعالم داشت که هر نوع فعاليت عليه اصالحات همان
مجازاتی را خواهد داشت که در مورد خائنين در حين جنگ استقالل برقرار بودند.
در چنين اوضاع و احوالی بود که ،در خزان  ۴۹۲۷رئوف ،علی فواد ،و کاظم کاربکر
در خانۀ رئوف در محلۀ شيشلی گرد هم آمدند تا برای فعاليت های آيندۀ خود برنامه ريزی
کنند .آنها در مورد حمايت از اصالحات کمال اتفاق نظر داشتند اما اصرار می کردند که اين
اصالحات بايد کل ملت را در بر بگيرد و متوجه امتيازات خاص برای کسی نباشد .آنها می
کوشيدند تا از اين که جمهوری تبديل به وسيله ای برای حاکميت يک شخص يا يک گروه
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شود جلوگيری کنند و ،در نتيجه ،تصميم گرفتند به جايگاه های خود در مجلس شورای ملی
بازگردند و اهداف خود را همراه با ديگر دوستان و همفکران خود از آن طريق پيش ببرند.
هنگامی که اين مالقات صورت می گرفت ،کمال و لطيفه در سفر بودند اما به
هنگام گشايش مجدد پارلمان به آنکارا بازگشتند .کاظم کارابکر ،بر اساس نقشه ای که با
ديگران ريخته بودند ،چند روزی قبل از گشايش پارلمان از پست بازرسی ارتش استعفا داد ،به
اين بهانه که توصيه های او مورد بی اعتنايی وزارت جنگ قرار گرفته است و او عالفمند
است به کار خود به عنوان نمايندۀ مجلس برگردد .در همين اثنا علی فؤاد هم به آنکارا آمد
اما به ديدار کمال نرفت .کمال هم مدعی شد که وقتی خبر آمدن او به آنکارا را شنيده از او
برای صرف شام در چانکايا دعوت کرده اما نتوانسته برای ابالغ اين دعوت او را پيدا کند ـ
ادعايی که علی فواد معتقد بود از جانب اطرافيان کمال عامداً و با نيت سوء تحقق نيافته
است .او روز بعد استعفای خود را تسليم فوزی ـ که رييس ستاد عمومی ـ بود کرد و با اوقات
تلخی او روبرو شد.
اين دو استعفا موجب بروز بحران شد .کمال هم تصميم گرفت آن را «توطئه
بزرگ» ژنرال ها بخواند که قصد دارند ،در همآهنگی با رئوف و با پشتگرمی به حمايت
نظامی ،حکومت او را در مجلس شورا ساقط کنند .او ،در واقع ،اگرچه با نيتی متفاوت ،همان
بحثی را پيش می کشيد که پانزده سال قبل آن را عليه انور به کار برده و اعالم داشته بود
که به هر قيمتی شده بايد از دخالت ارتش در سياست جلوگيری کرد و ،بر اين اساس ،فوزی
را مجبور کرد تا از پارلمان استعفا دهد و سپس طالب تعيين تکليف شش تن از فرماندهان
ارتش قوای نظامی را در نقاط مختلف کشور فرماندهی می کردند و ،در عين حال ،نمايندۀ
مجلس هم بودند شد .از اين شش تن تنها دو نفر از نمايندگی استعفا نداده و بودن در مجلس
را بر فرماندهی ارتش ترجيح دادند.
رئوف عل ناً با تکيه بر حمايت خود از جمهوری ،اين ادعا را که او و دوستانش قصد
کودتای نظامی داشته اند مسخره کرد و يادآوری نمود که او نخستين کسی بوده که با دخالت
ارتش در سياست مخالفت کرده است و اين احتمال نيز که او پس از عمری خدمت به کشور
در کوهستان ها پناه بگيرد و دولتی از آن خود را تشکيل دهد وجود ندارد .او اعالم داشت که
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تنها چيزی که می خواهد ممانعت کردن از آن است که قدرتی که به درستی به مجلس شورا
تعلق دارد در انحصار يک گروه در آيد.
گروه اپوزيسيون تصميم گرفت که بر مبنای همين مواضع عمل کند .بزودی بحث
دربارۀ اسکان دادن مهاجران ترک آمده از يونان بر اساس معاهده لوزان که طی آن در صد
بااليی از مهاجران به خاطر غفلت و بدرفتاری جان خود را از دست داده بودند در مجلس
مطرح شد و اپوزيسيون از اين فرصت ،که رئوف آن را «افتضاج بزرگ» خواند ،استفاده کرده
و صدای انتفاد را در ميتن مخالفان باال برد .بحث بزودی توفانی شد و بين رئوف ،که خواستار
تشکيل يک کميسيون تحقيق بود ،و رجب پکر ،که او را متهم به خيانت عليه جمهوری می
کرد ،اظهارات تندی رد و بدل شد .به خصوص وقتی به رئوف گفته شد که «تو بهتر است به
کشوری برگردی که پدران و اجدادت از آن می آيند» و منظور اصليت قفقازی او بود ،رئوف
به شدت برانگيخته شد .اما عصمت از خارج شدن بحث از مسير خود جلوگيری کرده و
خوا ستار آن شد که دولت از مجلس رای اعتماد بگيرد؛ و در اين امر به سهولت برنده شد.
اين جريان بيش از حد تحمل رئوف و منتقدين پيرو او بود .آنها که حس می کردند
ديگر نمی توانند در حزب مردم بمانند ،دسته جمعی از آن استعفا داده و از طريق تشکيل يک
حزب جديد به صورت گروه مخالف علنی دولت درآمدند .رئوف در نامۀ استعفای خود
معترضانه نوشت که نحوه ادارۀ بحثی که پيش آمده بود امکان وحدت را از ميان برداشته
است و او ترجيج می دهد که از آن پس مستقالً عمل کند .بدينسان ،جمهوری جديد کمال
برای مدتی بايد مزۀ سيستم های دموکراسی دو حزبی غربی را می چشيد.
***
حزب جديد ،که در نوامبر  ۴۹۲۷تشکيل شد ،نخستين حزبی به شمار می رود که نام مترقی
را بر خود نهاده است ،و هنگامی که حزب رقيب نام خود را به «حزب جمهوری خواه مردم»
تغيير داد ،حزب جديد هم ،متقابالً ،نام خود را به «حزب جمهوری خواه مترقی» مبدل کرد.
حزب جديد از همان آغاز نشان داد که قصد سرنگون کردن کمال و تشکيل دولت جايگزين
را ندارد بلکه ،آنگونه که رئوف به يک روزنامه نگار امريکايی گفت ،قصد دارد تا برای اقتدار
کمال حد و اندازه قائل شود .بدينسان ،چنين می نمود که حزب جديد قصد دارد برای هميشه
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به صورت يک گروه فشار اقليت باقی بماند و در راستای کسب حق آزادی بيان ،و بحث و
انتقاد تالش کرده و از اين طريق دولت را از دورن تحت فشار قرار دهد .حزب جديد دارای
سی عضو بود که همۀ آن ها از حزب مردم استعفا داده بودند .رييس حزب کاظم کارابکر بود
و بقيه خواسته بودند از اعتبار و احترام باالی او استفاده کنند؛ چرا که او تا آن زمان توانسته
بود خود را نسبتاً از سياست دور نگاهداشته ،به وظايف ارتشی خود اکتفا کرده ،و از پذيرش
هرگونه پست دولتی خودداری نمايد .حزب جديد در ابتدای کار خود قصد نداشت که برای
صندلی های خالی مجلس شورا کانديدائی معرفی کند و صرفاً در پی حمايت از کانديدهای
مستقل بود .اما ،در عوض ،حزب سه شعبه در اسالنبول و شعباتی در سه مرکز استانی بوجود
آورد ـ با اين هدف که در آينده دخالت بيشتری در امر انتخابات داشته باشد .اگر آن ها اجازه
می دادند که نمايندگان محافظه کار مجلس نيز به عضويت حزبشان درآيند احتمال ان می
رفت که اکثريت مجلس را به دست آورند ،اما اعضای حزب تصميم گرفتند ،عليرغم اتهاماتی
که دشمنانشان به آن ها می زدند ،با نيروهای ارتجاعی ارتباط برقرار نکرده و موجب پيدايش
شکافی عميق در مجلس شورا نشوند.
اين حزب ادعا می کرد که نخستين حزب سياسی ترکيه است که به روش های
مغرب زمينی تشکيل شده .در گذشته احزاب ترکيه ،و ازجمله «حزب وحدت و ترقی» چيزی
جز گروه های اقتدارطلب شخصی نبوده و دارای رنگ ثابت سياسی به شمار نمی رفتند .حتی
خود «حزب مردم» هم بر اساس برنامۀ مشخصی تشکيل نشده بود و تنها بر اساس يک
سلسله اصول کلی که می توانستند مورد موافقت همه باشند تشکيل شده بود .حال آن که
حزب مترقی برنامۀ مفصل و کاملی را تهيه کرده و اساسنامۀ مشخصی برای حزب تدوين
نموده بود .آنها اين اساسنامه را به وزارت کشور تسليم کرده و خواستار به رسميت شناخته
شدن حزب شدند و اين رسميت مورد موافقت دولت قرار گرفت.
اساسنامۀ حزب اعالم می داشت که وظيفۀ آن حفظ تعادل در ،و پاسداری از  ،نظام
مشروطه در مقابل استبداد و نيز حفظ وحدت ملی و آزادی های فردی و جلوگيری از
حاکميت گروهی خاص و برقراری اقتدار فردی است .در اساسنامه همچنين بر احترام به
عقايد و باورهای مذهبی تاکيد شده بود .آنها ،به اين ترتيب ،از فرمولی که مغرب زمينيان
برای جدايی مذهب از سياست ساخته بودند الگو می گرفتند اما همين فرمول ،آنچنان که بعداً
روشن شد ،در مشرق زمين تعبيری کامال برعکس يافت.
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نکات مندرج در برنامۀ حزب در چند مورد کامالً مهم با اصول حزب مردم تفاوت
داشت .در اين برنامه گفته شده بود که رييس جمهور بايد فراحزبی باشد و ،پس از انتخاب
شدن ،اگر نمايندۀ مجلس است بايد از نمايندگی استعفا دهد؛ نيز تغيير قانون اساسی بدون
نظرخواهی از رای دهندگان ممکن نيست؛ انتخابات بايد به جای دو مرحله ای يک مرحله ای
شود و ،از اين طريق ،در حوزه های انتخاباتی کوچکتر محلی از طريق برقراری نمايندگی
مستقيم به دموکراسی نزديک تر شود؛ بعالوه حاکميت بايد با قانون باشد و عزل يا تغيير
شغل قضاوت بدون توافق آن ها ممکن نباشد .ادارۀ مملکت بايد به صورت غير متمرکز انجام
شود و شهرداران بايد نه از جانب مرکز که از طريق آرای مردم شهرها انتخاب شوند.
بخصوص در زمينۀ آموزش و پرورش ،الزم است که اختيار در دست مقامات محلی باشد.
حزب در عين حال ،يک برنامۀ اقتصادی نيز تدارک ديده بود که آن هم با برنامۀ اقتصادی
دولت تفاوت داشت و بر بازار آزاد و تشويق سرمايه گذاری خارجی تاکيد می کرد .همچنين
حزب اعالم می داشت که مطبوعات بايد آزاد باشند .اين آزادی بايد در مورد بحث های داخل
حزب نيز رعايت می شد و جلسات حزب بايد علنی و درست شبيه جلسات احزاب اروپايی
باشند؛ حال آن که جلسات حزب مردم غير علنی بود.
حزب مردم در ابتدا نسبت به جداشدگان موسوم به «مترقی» از صفوف خود نگاهی
پر از سوءظن داشت و معقتد بود آن ها قصد دارند امنيت جمهوری را به خطر اندازند ،اما دو
ماهی بيشتر طول نکشيد که کمال به اين نتيجه رسيد که مصلحت بر آن است که برای
دلخوش کردن اپوزيسيون جديد ،عصمت را که دشمن اصلی آنها محسوب می شد به بهانۀ
بيماری از پست نخست وزيری بردارد و فتحی را که دارای عقايد آزادی خواهانۀ بيشتری بود
به جای او بنشاند .حزب مترقی هم تا مدتی به اين خيال خوش بود که تغيير شخصيت ها
می تواند به تغيير نگرش ها بيانجامد.
آنگاه افراطيون حزب مردم که از طريق تشويق کردن کمال به داشتن اقتدار بيشتر
به دنبال قدرت گيری خود بودند در يکی از جلسات حزب کوشيدند تا فتحی را قانع کنند که
از اپوزيسيون دوری بگزيند .اما در اين کار موفق نشدند .و به اين ترتيب موقعيت معتدل ها
تقويت شد.
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چند ماهی حزب مترقی نقشی فعال و گاه موثر را در مجلس شورا بازی کرد و به
هنگام بحث دربارۀ بودجه و نيز در مورد مسايلی همچون سياست اقتصادی و اصالحات
اداری کشور ،نظرات مفيدی را ابراز داشت .در عين حال ،آنها در زمينۀ سياست دفاعی کشور
کوشش ناموفقی کردند تا از مانور کمال برای به دست آوردن قدرت بيشتر از طريق ايجاد
شورای عالی نظامی که رييس ستاد عمومی آن تحت نظارت وزرا و پارلمان نبود جلوگيری
کنند .اما فتحی که می کوشيد با هر دو حزب کار کند و اغلب به همين دليل دچار گرفتاری
می شد ،عاقبت بخاطر فشاری که بر او وارد می شد الزم ديد که وقتی يکی از روزنامه های
اپوزيسيون حزب مردم را انگل ناميد آن را توقيف کند .اين امر موجب اعتراضات شديد حزب
مترقی شد.
هنگامی که در يک جلسء پارلمان يکی از طرفداران اپوزيسيون به نام «حليد
پاشا» به شدت زخمی شد فضای پارلمان به بحران کشيد .حليد در واقع داستان يک معاملۀ
فاسد به وسيلۀ گروهی از نزديکان کمال را ـ که عارف ،دوست قديم کمال ،نيز جزو آنان بود
و کوشيده بودند تا از طريق به کار بردن درآمد يک واحد صنعتی دولتی بودجۀ الزم برای
مبارزۀ سياسی با دشمنان کمال را فراهم آورند ـ آشکار کرد .او اتهامات مزبور را در سراسری
مجلس بر اين عده وارد کرد و در پی آن دعوای خشنی در گرفت و چند نفر هفت تير
کشيدند .حليد که مردی بسيار عصبانی بود يکی از مخاطبانش را به زمين کوبيد و قصد
جانش را کرد .اما دوستانش جلوی او را گرفتند .در اين ميان ،نمايندۀ ديگری که از داخل
سالن مجلس ب رای تماشای دعوا بيرون آمده بود ،ظاهراً به تشويق چندنفری که به تماشا
ايستاده بودند ،هفت تير خود را بيرون کشيده و از پشت حليد را مورد ضرب قرار داد.
حليد پنج روز بعد مرد؛ و با وجود اعتراضات شديدی که در مجلس شد ،به اين عنوان
که ضارب از خود دفاع کرده است ،کاری عليه او صورت نگرفت .با اين همه نمی شد بر اين
ماجرا به راحتی سرپوش گذاشت و ،در نتيجه ،نارضايتی عمومی می رفت که سخت باال
بگيرد اما همگی يکباره با اغتشاش وخيم تری که جنبه ملی داشت روبرو شند؛ چرا که در
همان زمان ميان کردهای جنوب شرقی آناتولی شورشی برپا شد و همۀ نقاط کوهستانی آن
منطقه را در کام خود فرو برد.
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فصل چهل و هشت ـ شورش کردها
کردها اقليتی دارای فرهنگ ارباب و رعيتی ،با زبان و نژادی متفاوت از ترک ها و
اقليتی رزمنده ،با عقايد سياسی بسيار افراطی محسوب می شدند که در گذشته هم همواره
برای دولت های عثمانی دردسر ايجاد کرده بودند .پس از پايان جنگ اول جهانی اول،
نيروهای متحده در کنفرانس صلح فکر ايجاد يک کردستان مستقل را مطرح کردند و اين
موضع کردها را در راستای درخواست آزادی و استقالل تشجيع کرد .در عين حال انگليس ها
نيز به آتش اين جدائی طلبی دامن می زدند چرا که خواستار جدا کردن منطقه موصل از
خاک عثمانی سابق بودند و کردها هم با شورش عليه دولت مرکزی ترک در اجرای اين
نقشه کوشا بودند.
شورش ابتدا در منطقه ی «درسيم» ،در بخش شمالی فرات ،به رهبری شخصی به
نام «شيخ سعيد پالو» که رياست خانقاه دراويش نقشنديۀ آن منطقه به صورت ميراثی به او
رسيده بود ،آغاز شد .او بزرگ مالکی بی سواد و پر سر و صدا و دارای گله های بزرگ
گوسفند بود که از طريق سوءاستفاده از مقام مذهبی خويش احشامش را در چراگاه های
مردان قبيله خود پرورش می داد .نفوذ او از طريق يک سلسله ازدواج خانوادگی به داخل
خانواده های دامدار کوه های ديگر منطقه گسترش يافته و در هرج و مرج ناشی از جنگ
جهانی بالمعارض شده بود .اما آن ها اکنون با پيدايش دولت جديد ترک در آنکارا قدرت خود
را در خطر می ديدند.
در اين ميان ،شيخ مزبور که قصد داشت خودمختاری کردستان را به دست آورد ،از
مسئلۀ انحالل خالفت و برقراری دولت «کماليست بی خدا» استفاده کرده و به تحريک
مذهبی مردم قبايل کرد پرداخته بود .او ،پس از چند هفته تبليغات زيرکانه ،در  ۴۸فوريه
 ۴۹۲۱مدعی شد که از جانب خداوند مامور شده تا انقالبی به راه بيندازد .در پی آن ،در زير
پرچم سبز اسالم و به نام احيای قوانين مقدس شرع ،نيروهای او به قسمت های مختلف
حمله ور شده ،دفاتر دولتی را تصرف کرده و ژاندارم ها را به زندان انداخته و عازم تصرف
شهرهای مهمی همچون «االزيج» و «ديار بکر» شدند.
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پارلمان آنکارا در ابتدا ماجرا را جدی نگرفت و آن را شورشی کوچک و محلی تلقی
کرد .فتحی نيز اعالم داشت که با برقراری حکومت نظامی در منطقه می توان اوضاع را آرام
کرد؛ و فوزی هم طرح يک سری عمليات نظامی را آماده ساخت .به نظر می رسيد که با
وجود ارتشی که هنوز در حالت بسيج به سر می برد و تعداد اندک کردهای شورشی موفقيت
اين عمليات تضمين شده است.
اما افراطيون عضو حزب مردم عقيدۀ متفاوتی داشتند و ترجيح می دادند که اين
شورش را عملی ضد انقالبی نشان دهند که می تواند از کردستان به ساير نقاط ترکيه سرايت
کرده و تبديل به کوششی برای سرنگون کردن رژيم شود .در نتيجه ،آن ها خواستار آن بودند
که حکومت نظامی نه تنها در منطقۀ شورشی بلکه در سراسر کشور ـ و از جمله در استانبول
ـ برقرار شود .فتحی با اين پيشنهاد مخالفت بود و ،در نتيجه ،پيشنهاد دهنگان حملۀ خود را
متوجه حزب مترقی نموده و ادعا کردند که اين حزب با دست زدن به تبليغات تحريک آميز
مذهبی به شعله ور شدن آتش شورش کمک کرده است .فتحی ،که از اين واکنش نگران
شده بود ،کاظم کرابکر ،رئوف و علی فواد را برای شرکت در جلسه ای دعوت کرد که علی
فواد ،دکتر عدنان را به جای خود فرستاد .فتحی از شرکت کنندگان خواست که برای اجتناب
از خونريزی تشکيالت خود را منحل کرده و با حزب مردم همکاری کنند .کاظم کرابکر به
شدت اعتراض کرد و اظهار داشت که حزب او قانونی است و هيچ دولتی نمی تواند آن را
منحل کند .فتحی به او گفت« :تو ميدانی که من هميشه مخالف اعمال زور هستم اما می
ترسم اين بار در اقليت قرار گرفته باشم».
کاظم با سازش موافقت کرد .او و دوستانش که متوجه خطرات ناشی از شورش
کردها بوده و در مورد لزوم سرکوب آن متفق القول بودند ،تصميم گرفتند که به جای منحل
کردن حزب خود از صميم قلب در اين مورد با دولت همکاری کنند .فتحی از آنان تشکر کرد
و افزود که عمليات مطابق برنامه پيش می رود و نيازی به دست زدن به اقدامات جديد
نيست چرا که به جز منطقۀ شورشی در همه جا صلح و آرامش برقرار است .روز بعد ،در
مجلس ،پس از اين که کاظم عمليات شورشيان را محکوم کرده و حمايت خود از دولت را
اعالم داشت ،قانونی به تصويب رسيد که استفاده از مذهب به عنوان وسيله ای برای به هم
ريختن نظم عمومی کشور را باالترين نوع خيانت به کشور اعالم می کرد.
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اما اين سياست معتدل نمی توانست چندان ادامه يابد .عصمت ،که در جزيره مرمره
به استراحت مشغول بود ،با شنيدن خبر شورش کردها به سرعت به آنکارا بازگشت و با غازی
تماس گرفت ،و بالفاصله کابينه دعوت به تشکيل جلسه شد .واکنش کمال نسبت به شورش
کردها دو جنبه داشت .از يک نظر او آن را با ديدۀ بدبينی که نسبت به ارتجاع مذهبی داشت
نگاه می کرد .به همين دليل ،يک بار گفته بود« :اگر ما بتوانيم دست راستی ها را کنترل
ک نيم ديگر نبايد از دست چپی ها بترسيم ...در سرکوب يک جنبش ارتجاعی هرگز نبايد ترديد
کرد ...و در اين مورد بايد سريعا اقدام نمود» .در جريان جنگ های استقالل نيز او نسبت به
شورش گستردۀ آن هايی که خود را سرباز خليفه می دانستند همين موضع را اختيار کرده بود؛
و اکنون نيز شورش محلی مزبور را همين گونه ارزيابی می کرد .در عين حال عامداً به دست
مخفی دشمنانش در استانبول نيز اشاره می کرد .اما ،از سوی ديگر ،می ديد که می تواند از
شورش مزبور همچون بهانه ای مفيد در راستای خاموش ساختن اعضای حزب مترقی در
مجلس نيز استفاده کند .در نتيجه ،او از نظر عصمت در مورد اعالم وضعيت فوق العاده
حمايت نموده و نظر فتحی را رد کرد .فتحی در مقابل پيشنهاد حکميت حزب مردم را داد.
عصمت و رجب در يک جلسه حزبی نحوۀ رويارويی دولت با شورشيان را محکوم
کرده ،خواستار اتخاذ اقدامات شديدتری در سراسر کشور شده و طی طرحی خواستار ايجاد
محاکم مستقل ،سانسور مطبوعات ،و ساير اقدامات محدودکننده شدند .فتحی همراه با
حمايت اکثريت وزرايش با اين طرح مخالفت کرده و بر اين عقيده پافشاری نمودند که
عمليات بايد صرفاً متوجه کسانی باشد که اين مشکل را آفريده اند .و هنگامی هم که
افراطيون حزب به باورهای مذهبی معتدليون اشاره کردند ،فتحی اظهار داشت که به هر حال
اسالم مطابق قانون اساسی مذهب جمهوری ترکيه است و پرسيد« :آيا در ميان شما کسی
هست که برای باورهای مذهبی احترام قائل نباشد؟»
در جنجالی که در پی اين پرسش ايجاد شد يکی از اعضای حزب دست به هفت تير
خود برد؛ اما ديگران مانع از تيراندازی او شدند .در اين ميان طرفداران کمال دريافتند که
لحظۀ مطرح کردن فرمول تمرين شدۀ او فرا رسيده است؛ پس يکی از حضار از جا برخاست
و خطاب به جمع گفت« :آقايان! اين حزب رهبر دارد؛ اجازه دهيد نظر او را بشنويم» .و کمال
را که در اتاق رييس حزب نشسته و منتظر بود به جلسه دعوت کردند .او به نفع افراطيون
نظر داد و طی يک سخنرانی طوالنی به اين نتيجه رسيد که« :اکنون گرفتن دست اين ملت
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ضرورت پيدا کرده است؛ و آن ها که اين انقالب را آغاز کردند آن را به انجام نيز خواهند
رساند» .در پی آن ،جلس حزبی به دولت فتحی رای عدم اعتماد داد .فتحی هم ،به جای
بردن مسئله از حزب به مجلس ،تصميم گرفت که استعفای دولت خود را به اطالع نمايندگان
برساند .در پی آن ،عصمت به نخست وزيری رسيد و اين بار «رجب» وزير دفاع او شد.
در همين حال ،شيخ سعيد و پيروانش ،با شعار «در راه اهلل» و در زير پرچم سبز
اسالم ،در حالی که قرآن ها را به روی سينه گذاشته بودند ،مناطق کوهستانی کردستان را در
می نورديدند و دست به غارت بانک ها ،و مغازه ها و خانه ها زده ،از ترک ها می خواستند که
در اجرای فرمان خداوند تسليم شوند .مالها هم ،با دادن وعدۀ پاداش های اخروی و آسمانی،
بر آتش مردم می افزودند .در عين حال ،اعالميه هايی از هوا و از زمين پخش می شد که
اظهار می داشت «خليفۀ مسلمين خواستار فداکاری مسلمانان است و اسالم بدون خالفت هم
اسالم نيست .پس بايد به شريعت مقدس بازگشت ،و دولت کماليست را که در مدارس خود
بی خدايی را تعليم داده و اجازه می دهد که زنان لخت در مالء عام ظاهر شوند نابود کرد».
اميد شورشيان آن بود که بتوانند ،قبل از رسيدن قوای کمکی از آنکارا ،کنترل
منطقه را در دست بگيرند .آن ها همچنان که پيش می تاختند با جلب حمايت قبايل سر راه
خود نيروهای اندک نامنظم دولت را پس رانده و دهکده به دهکده جلو می آمدند .بزودی
شهر االزيج را تصرف کرده و ديار بکر را نيز محاصره کردند .سپس ،نيروی بزرگی که در
پشت ديوارهای شهر مستقر بود ،به کمک ستون پنجمی در داخل شهر و از طريق خندق
هايی که برای فاضالب حفر شده بودند وارد محله ی کردها شدند .اما انتظار شان از دريافت
کمک از ساکنين شهر عقيم ماند و نيروهای دولتی موفق شدند ،پس از  50ساعت جنگ
خيابانی که طی آن کردها از فراز مناره ها ترک ها را به رگبار می بستند ،آن ها را از شهر
بيرون برانند .نيروهای نامنظم از تعقيب شورشيان خودداری کردند چرا که فوزی ،پس از
مشورت با کمال و عصمت ،به آن ها دستور داده بود تا رسيدن قوای منظم دولتی از درگيری
های بزرگ با شورشيان خودداری کند.
برنامه اين بود که به تدريج کل منطقه را محاصره کرده و سپس ،به کمک ارتشی
متشکل از هشت لشکر و با استفاده از حمايت نيروی هوايی ،حلقۀ محاصره را تنگ تر کنند.
برای اين کار زمان الزم بود چرا که کردستان سرزمينی بدون جاده و چنان کوهستانی است
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که ،به قول فون مولتک ،جای صافی جز سقف خانه ها در آن وجود ندارد .و در سراسر
زمستان توفان در آن جريان داشته و برف و بهمن اغلب مال روها را می بندد و نيروهای
کمکی بايد صدها مايل را برای رسيدن به جبهه پياده طی کنند .اما در اين ميان فرانسوی ها
اجازه دادند که ترک بتوانند از طريق شمال سوريه از خط آهن بغداد استفاده کنند ،با اين باور
که عمليات نظامی ترک ها متوجه انگليس های مستقر در عراق نخواهد بود.
در همان زمان که ارتش آمادۀ مقابله با کردها می شد ،عصمت ،از طريق فرستادن
اليحه ای به مجلس شورای ملی خواستار تصويب «قانون حفظ نظم عمومی» شد تا از
طريق آن بر کنترل دولت بر سراسر کشور بيافزايد .اين قانون قرار بود که قدرت های وسيعی
را به دولت بدهد .کابينه به مدت دو سال (که ،در صورت لزوم ،قابل تمديد بود) صاحب اين
اختيار می شد که هر سازمان ،فعاليت و يا انتشاراتی را که ممکن بود مشوق «ارتجاع و
شورش» باشد ممنوع و سرکوب نمايد .مجری آن نيز «محاکم مستقل» نام داشتند .البته
اغلب اين پيش بينی ها بايد در حوزه های مربوط به عمليات نظامی تحقق می يافت .در اين
مناطق محاکم مستقل جانشين محاکمه نظامی شده و دارای اختيار صدور حکم اعدام و
اجرای بالفاصله آن می شدند ،بی آن که برای اين کار به تاييد پارلمان نياز داشته باشند .در
عين حال ،يک محکمه اضافی نيز در آنکارا بوجود می آمد که به منظور سرکوب تبليغات
ارتجاعی و تنبيه اعمالی که صلح را به خطر می انداخت بر ساير نقاط کشور نظارت داشت ،با
اين تفاوت که احکام اعدام صادره از جانب آن بايد به تصويب مجلس نيز می رسيد.
اين اليحه با مخالفت شديد حزب مترقی روبرو شد .و اعضايش آن را اليحه ای
خال ف قانون اساسی ،از بين برندۀ همۀ آزادی ها و در تضاد با حقوق مردم دانستند .اما
عصمت حاضر به عقب نشينی نبود و گفت« :جايگاه هائی ملی که اعضای احزاب مخالف در
آنها اجازه داشته باشند عقايد خود را بيان کنند در سراسر دنيا به ندرت يافت می شود» ،و با
بی اعتنايی به فريادهای مخالفت و با تکيه بر لزوم حياتی حفظ نظم و امنيت از اليحه دفاع
کرده و اظهار داشت که تنها به کمک چنين تمهيداتی است که اصالحات ملی قابليت اجرا
پيدا می کند.
اليحه در دو رای گيری با اکثريت بزرگی تصويب شد و قضات و دادستان های
محاکم مستقل از ميان اعضايی که احتمال نمی رفت در برابر اپوزيسيون مترقی با تحمل
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رفتار کنند انتخاب شدند .کمال ،بعنوان رئيس جمهور ،در اعالميه ای برای همگان توضيح
داد که اين اقدامات فوق العاده «وظيفۀ پيشگيری از حوادث را پيش از آن که اتفاق افتند بر
عهدۀ ماموران دولت گذاشته است» و از آن پس دولت بايد توانايی آن را داشته باشد تا به
سرعت «رفتار تهاجمی مست های خيابانگرد ،راهزنان کوهستانی ،شورشيانی که جرآت
مخالفت با نيروهای مسلح جمهوری را داشته اند و همۀ ديگرانی را که در ذهن معصوم ملت
اغتشاش ايجاد می کنند سرکوب کند».
در آخر ماه مارچ  ۴۹۲۱آمادگی نيروهای ارتشی تکميل و کل منطقۀ شورشی به
سرعت در محاصره گرفته شد .شيخ سعيد در منطقۀ خود به دام افتاده و همۀ راه های
گريزش از طريق مرزهای ايران ،سوريه ،و ايالت موصل بسته شده بود .حال وقت آن بود که
حلقۀ محاصره را تنگ تر کرده و نيروهای شورشی را ـ که رفته رفته مهمات و به خصوص
توپخانه خود را از دست می دادند و ناچار بودند برای جنگ از سرنيزه های خود استفاده کنند
ـ از ميان بردارند .در واقع ،شيخ سعيد در جلب حمايت قبايل همسايۀ خود چندان هم موفق
نشده بود چرا که همواره مسئلۀ اسالم را بر مساله استقالل کردستان برتری داده بود.
همچنين ،قبايل منطقه از پذيرفتن حاکميت معنوی دراويش نقشبنديه نيز راضی نبودند .در
عين حال او نتوانسته بود ديار بکر را ،که آشکارا پايتخت هر دولت کرد محسوب می شود ،به
تصرف درآورد.
به اين ترتيب ،با يک محاسبۀ سرانگشتی ،پيروزی دولت بالترديد می نمود اما کار
به ص ورت ناگزيری کند پيشرفت می کرد چرا که کردها در گروه های کوچک متحرک در
سراسر کوهستان ها پخش شده بودند و ،بی آن که بتوانند در مقابل نيروهای دولتی مقاومتی
جدی از خود نشان دهند ،با حمله های گاهگاهی غافلگيرکننده از بلندی ها و از پشت سر
دشمن به آزار رساندن خود ادامه می دادند .اما رفته رفته تک تک اين نيروهای پراکنده نيز
محاصره شده و قلمروهای فرماندهی شان تصرف می شد .عاقبت ،در اواسط بهار (ماه آوريل)
خود شيخ سعيد همراه با مشايخ و نيروی اندکی از پيروانش محاصره شدند .او اندکی بعد
شکست را پذيرفته و داوطلبانه خود را تسليم کرد .در بازرسی ها اسنادی متهم کننده و مقدار
زيادی پول طال در نزد او يافت شد .شورش او مجموعاً دو ماه طول کشيده بود.
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ورود شيخ سعيد بهمراه با سی شورشی ديگر به ديار بکر با مراسمی همراه شد و
ورود دسته های سواره نظام و توپخانه دولتی که پيشاپيش اسيران حرکت می کردند نظر
همۀ مردم را به خود جلب کرد.
شيخ سعيد ،بلند و باريک ،با چهره ای آفتاب سوخته ،و با تکبر تمام بر اسب نشسته
بود .هواپيمايی که بر فراز سر جمعيت حرکت می کرد نوعی آتش بازی به راه انداخته بود.
مقامات شهر با ادب او را پذيرا شدند .از او پرسيدند «آيا سفرتان خسته کننده بود؟» و او پاسخ
داد که همه اين ماجرا خسته کننده بوده است .پرسيدند که پس از بيماری اخيرش چه حالی
دارد و او گفت که بهتر شده است اما هنوز نمی تواند غذا بخورد .قول دادند که با او رفتار
مناسبی داشته باشند و دکترها از او مراقبت بکنند .آنگاه او را به مقابل دوربين های عکاسی
بردند.
يک ماه بعد ،او و ديگر شورشيان ،در يک «محکمۀ مستقل» محاکمه شدند .اين
محکمه عالوه بر دادستان عمومی شامل چند نماينده مجلس نيز بود که زير پرچم بزرگ
سرخ رنگ ترکيه نشسته و به صورتی نمادين تضاد پرچم خود را با پرچم سبز مسلمانان کرد
به نمايش گذارده بودند.
در بدو ورود به محکمه ،شيخ سعيد آرام به نظر می رسيد و حتی با قضات شوخی
کرد .سپس اعالم داشت که به عنوان يک مسلمان با حضور دوربين های فيلمبرداری در
محکمه مخالف است .و آنگاه مشغول زمزمۀ دعاهای خود شد .او در طول محاکمه اعالم
داشت که به آن خاطر دست به شورش زده که تاثير مذهب بر مردمان کاهش يافته است .او
از پذيرش اين که عمل شمشيرکشيدنش عليه مسلمانان ديگر اشتباه بوده است خودداری
کرده و گفت که آن ها ديگر به مذهب خود وفادار نبوده اند .او همچنين گفت که اگر در کار
خويش موفق می شد مدارس مذهبی را بازگشايی می کرد ،قانون شريعت را برقرار می
ساخت ،قوانين سنتی را تحميل می کرد و زبان دروغگويان و دست دزدان را می بريد و ،از
اين طريق ،کردستان ديگر باره به روزگار خوش پيامبر اسالم برمی گشت.
او و شورشيان پيروش بر اين اساس اعالم داشتند که گناهکار نيستند ،اما محکمه
آ ن ها را به اتهام خيانت به مرگ محکوم کرد و در پی آن شيخ سعيد با چهل نفر ديگر ،که
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نه تن از آن ها از شيوخ سلسله نقشبنديه بودند ،در برابر مسجد اعظم ديار بکر اعدام شدند.
اغلب آن ها مرگ را شجاعانه پذيرفتند؛ به خصوص خود شيخ سعيد وقار خود را تا به آخر
حفظ کرد .او ،پيش از آن که باالی صفۀ اعدام برود ،با لبخندی به رييس محکمه گفت« :من
شما را دوست دارم اما حسابمان را در روز رستاخيز با هم تصفيه خواهيم کرد»؛ و سپس با
استهزاء به فرمانده نظامی گفت« :ژنرال جلو بيا و با دشمن خود خداحافظی کن» .سپس آرام
گرفت ،پارچه ای را که بر سرش کشيدند بی مقاومت پذيرفت و بدون ادای کلمه ای باالی
دار رفت.
بدينسان شورش کردها به پايان رسيد .افکار عمومی نسبت به اين شورش در
سراسر ترکيه خصمانه بود و برخالف هراسی که دولت نشان می داد هيچ گونه واکنش
دوستانه ای نسبت به آن در هيچ کجای کشور مشاهده نشد .در واقع ،در اياالت همسايۀ
منطقۀ شورشی و نقاط ديگر کشور خود دهقانان برای دفاع آماده شده بودند .در استانبول
دانشجويان و زحمتکشان (روشنفکران و پرولتاريا) در برابر تظاهرات ارتجاع مذهبی به شدت
واکنش نشان داده و ،همانگونه که عصمت در پارلمان اظهار داشت« ،فرزندان جمهوری »
فرمان بسيج را با اشتياق پاسخ گفته بودند .آن ها از کوشش کردها برای به هم ريختن
صلحی که با اين همه زحمت به دست آمده بود خشمگين بودند و از استقاده از مذهب برای
مقاصد سياسی اظهار انزجار می کردند .بدينسان ،در اين نخستين بحران پس از جنگ
استقالل ،جبهۀ جديد مليون برهبری غازی با شدت هر چه تمامتر قدرت خود را نشان داده
بود.
اما کمال همچنان بی گدار به آب نمی زد و هنوز قصد آن را نداشت که حاکميت
را در مجراهای يک نظام ليبرال بيندازد .از نظر او اکنون وقت آن رسيده بود که ،همچون
شورشيان کرد ،نيروی اپوزيسيون در پارلمان و نيز قدرت مطبوعات سرکوب شوند .در جريان
شورش و در لحظه ای که پيروزی دولت قطعی به نظر می رسيد ،عصمت به علی فواد گفته
بود که وجود يک اپوزيسيون ضرورتی ندارد .او به ادميرال بريستول ،نماينده آمريکا در آنکار،
اين نظر را بسيار آشکارتر بيان داشته و گفته بود« :وجود اپوزيسيون در اين کشور به معنی
دست زدن به انقالب است».
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دولت با اين روحيه جديد و بر اساس قدرت هايی که به دست آورده بود نخست
متوجه مطبوعات شد .بالفاصله پس از تصويب «قانون حفظ نظم عمومی» پنج روزنامۀ مهم
استانبول توقيف شدند و در عرض چند هفته از کل روزنامه های شهر پنج شش تايی بيشتر
باقی نماند .تيراژ روزنامه ها نيز کاهش يافت چرا که ديگر آنها که مانده بودند قدرت انتشار
اخبار درست و يا انتقاد از دولت را نداشتند .روزنامۀ پر تاثير «طنين» ،متعلق به حسين جاهد،
با احتياط تمام به کار خود ادامه داد و ،تا زمانی که دولت متوجه سرکوب حزب مترقی شده و
دفاتر آن در استانبول را غارت کرد ،به انتشار خود ادامه داد .در پی اين سرکوب ،جاهد به
خاطر اين که در گزارش خود از اين جريان از واژه «غارت» استقاده کرده بود دستگير شده و
همراه با سه تن از دستيارانش برای محاکمه به «محکمۀ» مستقل آنکارا فرستاده شد .آنها به
«تبعيد دائم» در منطقۀ «چروم» محکوم شده و چند سالی را در آنجا گذراندند.
دولت برای متهم ساختن حزب مترقی مدارک کافی در دست نداشت و محکمۀ
مستقل ناچار شد دو نفر از اعضای حزب را به اتهام سوء استفاده از مذهب به خاطر مقاصد
سياسی محاکمه کند .اما دولت محکوم شدن آن ها را بهانه ای برای بستن حزب قرار داده و
اعالم کرد که «النۀ ارتجاعيون از ميان برداشته شد» .سپس به بهانه های مختلف دستگيری
و محاکمه برخی از اعضای گروه مخالف در مجلس شورای قبلی آغاز شد.
اين جريان به دستگيری روزنامه نويس های بيشتری انجاميد و برخی از آن ها را
برای محاکمه به نقاط دوردستی همچون االزيج و ديار بکر فرستادند .البته دولت ،که کامالً
در هنر تبليغات مهارت يافته بود ،مراقبت می کرد که با آن ها رفتار خوبی شود .مقامات
محلی با ادب و بطور رسمی از آن ها استقبال می کردند و آنها را در جای مناسبی اسکان می
دادند .سپس استانداران با آن به گفتگوهای طوالنی می نشستند .به آن ها آزادی داده می
شد که با ساکنان محل گفتگو کنند ،به ديدار نقاط مختلف بروند و برای افراد خانوادۀ خود
هديه بفرستند .اين رفتار روزنامه نويس های بزرگ شده در شهرها را که برای نخستين بار به
سرزمين های ويران آناتولی قدم می گذاشتند تحت تاثير قرار داد و آن ها ،در مقايسه ،متوجه
عقب ماندگی عمومی کشور و گوناگونی شديد شرايط اجتماعی آن شده و دريافتند که برای
حل اين مسايل کوشش و همکاری متحدی ضروری است .محاکم مستقل نيز آنان را تبرئه
کرد .آن ها به اس تانبول بازگشتند در حالی که تبديل به پيروان بالقوه سياست های مصطفی
کمال شده بودند.
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اينگونه سياست خوشرفتاری با مخالفين مورد استقبال مطبوعات آنکارا قرار گرفت
و مقاالت آن ها سرشار از واژه هايی همچون قانون ،نظم ،وحدت ،و باالتر از همه قدرت شد.
البته اين قدرت اغلب به صورت وحشتناکی خود را به نمايش می گذاشت .سفير بلغارستان به
نام سيمون رادف هنگامی که شبی را در ميهمانخانه محقری در ميدان اصلی شهر که در
واقع تنها هتل آنکارا محسوب می شد می گذراند از سر و صدايی در بيرون هتل از خواب
بيدار شد و هنگامی که از پنجره به بيرون نگاه کرد ديد که در سه سمت ميدان يازده چوبۀ
دار آماده شده است .او در نور لرزان مشعل ها و نخستين اشعه های خورشيد سحرگاهی ديد
که از برخی از آن ها کسانی آويخته اند و ،در عين حال ،اعدام بقيه نيز در حال اجرا است.
قربانيان فرياد می کشيدند که بيگناهند و سربازان اين سو و آن سو دويده و فرمانين افسران
خود را اجرا می کردند.
يکی از منشی های سفارت امريکا به نام «هلند شاو» همين صحنه را در ساعت
هشت صبح مشاهده کرد و در دفتر يادداشت های خود نوشت:
«هر اعدامی روپوشی سفيد بر تن داشت که بر سينۀ آن مقوائی سنجاق شده و بر
روی مقوا نام و اتهام او نوشته شده بود .در اطراف هر چوبۀ اعدام عده ای به تماشا ايستاده و
عده ای ديگر هم ،فکر می کنم برای دقت بيشتر ،روی پله های جلوی خانه ها نشسته بودند.
بچه ها نيز در همه جا بچشم می خوردند و کسی هم عين خيالش نبود .گوئی منظره ای بود
مثل منظره های ديگر»...
چنين بود حاکميت «محکمۀ مستقل آنکارا» که اکنون در تاالر سازمانی موسوم به
«آتش ترکيه» مستقر شده بود .در آن تاالر ،عالوه بر جلسات محکمه ،کنسرت های موسيقی
نيز اجرا شده و در سراسر زمستان گذشته هم از آن بعنوان مرکزی برای «تبليغ فرهنگ
ترک» استفاده شده بود .قضات اين محکمه شهروندانی محترم محسوب می شدند که هنگام
عزيمت به نقاط مختلف کشور و محاکمۀ خائنين و ايجاد صحنه هائی نظير آنچه که ذکر شد،
همواره با مراسم رسمی در ايستگاه قطار بدرقه می شدند .در واقع ،جمهوری نوين ترکيه به
خاطر زحمات آنان بود که توانست ،در عرض فقط هجده ماه ،مغرورانه ادعا کند که همۀ
مخالفين سياسی خود را با قاطعيت تمام ساکت کرده است.
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فصل چهل و نه ـ حل و فصل مسئلۀ موصل
شورش کردها در زمان کامالً مناسبی اتفاق افتاده بود؛ چرا که با جريان رسيدگی به
پروندۀ موصل در سازمان ملل متفق و حضور يک کميسيون رسيدگی از جانب اين سازمان در
محل همزمان شده بود .شيخ های شورشی تالش بيهوده ای می کردند تا اعضای اين هيئت
را تحت تاثير قرار دهند .مسئلۀ موصل ،که از زمان کنفرانس صلح لوزان به جا مانده بود،
هنوز تا حل و فصل کامل فاصلۀ زيادی داشت .در سراسر سالی که گذشته بود شورش کردها
بخش عمده ای از توجه کمال و وزيرانش را در آنکارا به خود جلب کرده و آنها متناوباً در
مورد آن با ديپلمات های انگليسی مالقات می کردند.
هنگامی که آنکارا رسماً تبديل به پايتخت ترکيه شد ديپلمات های کشورهای
مختلف رفته رفته از استانبول به آنجا نقل مکان کردند .اما آنکارا هنوز تا آن حد آماده نشده
بود که بتواند کليۀ نيازهای هيئت های ديپلماتيک را برآورده سازد .مثالً ،ژرژ پنجم ،پادشاه
انگليس ،حاضر نشد که سفير خود را «به مصيبت اقامت در چنين محلی» دچار کند .و ديگر
کشورهای غربی نيز همين روش را برگزيده بودند .به اين ترتيب ،چند سال وقت الزم بود تا
سفارت خانه های اصلی خارجی به پايتخت ترکيه نقل مکان کنند .اين وضعيت البته غازی را
چندان خشنود نمی ساخت .يک بار ،به هنگام مالقات با يکی از منشی های سفارت انگليس،
هنگامی که از او شنيد که سفير انگليس در استانبول است ،با لحن نيش داری به او گفت:
«بله ،استانبول جای قشنگی است!» اما ،در فقدان امکانات الزم در آنکارا ،چارۀ ديگری نيز
وجود نداشت« .سر رونالد ليندزی» ،که به جای «رامبولد» به سفارت انگليس در ترکيه
منصوب شده بود ،عهده دار انجام مذاکرات مربوط به موصل بود .هنگامی که او به منظور
تقديم استوارنامۀ خود به غازی از استانبول به آنکارا آمد و قرار شد طکی دو روزی در آنکارا
بماند ،از آنجا که حاضر نشد در ميهمان خانه ای در نزديکی ايستگاه قطار منزل کند تمام
مدت اقامت خود را در واگن قطار گذراند .هنگامی هم که آنکارا را ترک می کرد ،همچون
ديگر سفرای خارجی ،يکی از منشی دوم های سفارت را در آنکارا مستقر نمود .اين شخص
«نکس هلم» نام داشت که بعدها لقب «سر» گرفت و از  9129تا  20سفير انگليس در
ترکيه شد .او ،به عنوان منشی دوم سفارت ،در عمل نمايندۀ کشور خود در جمهوری ترکيه
576

محسوب می شد .و جزيی از مجموعۀ ديپلمات های جوان و بی تجربه ای محسوب می شد
که در آن روزگار به آنکارا آمده و به راحتی با اطرافيان جوان کمال حشر و نشر پيدا کرده
بودند.
هلم ،به نمايندگی از طرف دولت انگلستان ،برای خريد قطعه زمينی در نزديکی
«چانکايا» اقدام کرد .اين قطعه زمين به يکی از همکاران اصلی غازی تعلق داشت .ابتدا در
آن چند اتاق سرپوشيده به عنوان ساختمان موقت کنسولگری برپا کردند و منتظر آغاز
ساختمان سفارت دايمی بريتانيا در آنکارا شدند .فرانسوی ها سفارت خود را در ايستگاه قطار
برپا کرده و ميهمانی های خود را در يکی از انبارهای بانک سابق عثمانی برپا می داشتند.
امريکايی ها به سکونت در يک آپارتمان کوچک قناعت کرده بودند و فقط روس ها بودند که
با داشتن ارتباطات فراوان از روزهای نخستين انقالب سفارت بزرگ و جا افتاده ای داشتند
که به خوبی تزيين شده و دارای سيم کشی برق بود و همۀ کارکنان ديپلماتيک خود را در آن
جای داده بودند.
آنها ،که در آنزمان به شدت خواستار توسعۀ روابط بازرگانی خود با ترکيه بودند ،در
محل سفارت ميهمانی های مفصلی می دادند .کمال اين ميهمانی ها را بسيار دوست داشت و
افسران و دوستان او نيز به شرکت در آن ها راغب بودند .يک بار شکايتی به دست او رسيد
مبنی بر اينکه برخی از مقامات ترک در پايان يک ميهمانی به طرز خطرناکی از پله ها به
پايين می غلطيده اند .اما يکی از مشاوران غازی در دفاع از آن ها به اعتراض توضيح داد که
اين اتفاق به خاطر نوشيدن زياد ودکا نبوده بلکه به آن علت پيش آمده که آنها به پلکان های
باريک عادت داشتند و پهنای پلکان سفارت موجب شده بود که تعادل خود را از دست بدهند.
با اين همه ،اين ميهمانی ها در آنکارا به وفور انجام نمی شدند و سرگرمی عصرها
بيشتر مجالس ورق بازی بود .محل محبوب انجام اين کار و همچنين شرکت در رقص های
گهگاهی ،کلوب «آناتولين» نام داشت که کمال اغلب به آنجا می رفت .نمايندۀ ديپلماسی
بريتانيا هم ،که خود را در محل مناسبی مستقر کرده بود و هميشه می دانست که غازی کی
برای تفرج های شبانۀ خود از چانکايا بيرون می آيد ،اگر تشخيص می داد که او دل و دماغ
صحبت کردن را دارد به سراغش می رفت .چرا که در طول روز گاردهای رياست جمهوری
به اشخاص اجازۀ نزديک شدن به کمال را نمی دادند .کمال صبح ها هم قدمی در اطراف
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چانکايا می زد و اغلب دوست داشت که با گاردهای خود شوخی کند .يک روز صبح از يکی
از آن ها پرسيد «چه می کنی؟» و جواب شنيد که «مواظب پرزيدنت هستم» .کمال شوخی
کنان گفت« :نه برادر ،اين منم که مواظب تو هستم!» کلوپ آناتولين کوچک بود و در نتيجه
ميهمانان خارجی آن حتی اگر دل خوشی از هم نداشتند ناچار اغلب ناچار بودند با هم سر
کنند.
حاضران در اين کلوپ به دو گروه تقسيم می شدند؛ آنها که جا سنگين و موقر بودند
در اطراف عصمت ،که اهل بازی بريج بود و اغلب با يکی دو تن از وزرايش در گوشه ای از
سالن می نشست ،جمع می شدند .او اين بازی را هنگامی که در صحراهای يمن خدمت می
کرد آموخته بود .گروه دوم به کسانی تعلق داشت که بيشتر اهل شوخی و خنده بودند .آنها در
سوی ديگر سالن در اطراف کمال جمع می شدند که فقط پوکر بازی می کرد و معتقد بود که
بريج دارای قوانين پيچيده ای است .او از هيجان ناشی از بازی پوکر لذت می برد اما
هيچوقت آن را جدی نمی گرفت و اگرچه از بردن خوشش می آمد اما اغلب در پايان بازی
اصرار می کرد که برنده ها پول بازنده ها را پس بدهند و اين کار بقيه را دلخور می کرد.
ديپلمات های جوان که اين تماس های غيررسمی را ارزش می نهادند آماده بودند که تا
ديروقت در کلوپ بمانند ،اما همۀ آن ها اغلب به خانه می رفتند و کمال خود تا دميدن آفتاب
با کسانی که مانده بودند بازی کردند.
البته کمال تشريفات ديپلماتيک را در ارتباط خود با خارجی ها به شدت رعايت می
کرد .هنگامی که آنها تقاضای ديدار رسمی از او می کردند همواره اصرار داشت که وزير
خارجه در جلسه حضور داشته باشد .اين وزير اکنون دکتر «توفيق روشتو» بود که چند سالی
را در اين سمت سر کرد .او يکی از پيروان قديمی کمال بود که روزگاری پيش ،در کافه های
جوانی شان در سالونيکا ،پيامبرانه پيش بينی کرده بود که وزير خارجۀ کمال خواهد شد .او
اروپا را خوب می شناخت ،به چندين زبان تکلم می کرد ،ذهنی کارآمد داشت و ،باالتر از
همه ،خلقيات رييس خود را خوب می شناخت .سرزنده و خوش برخورد بود و همين امر
موجب می شد تا خارجی ها به او عالقمند شوند؛ هر چند که همين خلقيات باعث می شد که
او را خيلی جدی نگيرند .آنها اغلب با او ديدار داشتند و او را همواره پذيرا و درک کننده ـ هر
چند نه چ ندان ثابت قدم ـ می يافتند .گاهی هم البته شرکت در جلسات طوالنی شبانۀ بحث
سياسی ،بازی پوکر ،و مشروبخواری با رييس ،او را خسته نشان می داد .يکی از ديپلمات های
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امريکايی که روزی در ساعت چهار و نيم بعداز ظهر به مالقات او رفته بود گفته است« :مرد
بيچاره چقدر بايد از دست من دلخور شده باشد که استراحت شبانه اش را به هم زده ام!»
توفيق همکاران خود را چنان تربيت کرده بود که همواره گزارش های دقيق و کوتاهی در
مورد کشورهای مختلف برای کمال آماده داشته باشند ،به طوری که وقتی ديپلمات های
خارجی به ديدار کمال می رفتند او با پرسش های متعدد و مطلع خود آن ها را غافلگير و گاه
ناراحت می کرد.
کما ل در لحظه های سرخوشی خود از سر به سر گذاشتن با توفيق روشتو لذت می
برد و توفيق هم با خوشحالی در اين بازی ها شرکت می کرد .يک روز عصر در چانکايا قرار
بود که «پرزيدنت» پس از شام يکی از سفرای خارجی را به حضور بپذيرد .اين ديدار بسيار
مهم بود و از آنجا که کمال در سر شام بسيار سرخوش به نظر می رسيد دوستان او انواع
بهانه ها را می تراشيدند که او از نوشيدن بيشتر مشروب دست بکشد .کمال که منظور آن ها
را فهميده بود نگاهی به اطراف خود کرده و گفت« :ببينيد ،من نمی فهمم چرا اينقدر شلوغ
می کنيد .اگر به فکر ديدار بعد از شام هستيد الزم نيست نگران باشيد .من در همۀ شرايط و
هر چقدر هم که مست باشم هرگز خرابکاری هايی را که توفيق روشتو در هوشياری می کند
نخواهم کرد!»
در آتمسفر دوران پس از کنفرانس لوزان ،انگليس ها و ترک ها در آنکارا به زودی
روابط دوستانه ای برقرار کرده بودند و همراهان کمال اغلب برای مشروب نوشی و يا بازی
بريج به همسايۀ انگليسی او در چانکايا سر می زدند .اين کار چنان باال گرفت که کمال يک
روز عصر در کلوپ ،با قيافه ای که سعی می کرد جدی نشان داده شود ،به هلم گفت« :شما
مثل اينکه قصد داريد رفقای مرا از دستم در بياوريد» .هلم با نگرانی پرسيد که آيا غازی از
اين مساله ناخشنود است؟ و پاسخ شنيد که نه ،چنين نيست.
کمال همواره به کيفيت باالی رفتارهای اخالقی و سياسی انگليس ها احترام می
گذاشت و اين واقعيت که انگليس زمانی دشمن او بود مصمم ترش می کرد تا با آن ها
رفاقت بيشتری کند .در ذهنيت شرقی ها اصل بر آن است که «:دشمن آدم ،هميشه دشمن
آدم است» و همين اصل قرن ها سياست خارجی امپراتوری عثمانی را شکل داده بود .اما در
جمهوريت کمال يکی از تصميم ها آن بود که به اين گونه اختالفات طوالنی و ميراثی پايان
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داده شود .کمال تا آنزمان اين روحيه را در آشتی سريع خود با يونانی ها در لوزان و نيز با
نشاندادن صبوری بسيار در برابر خواست های انگليس ها ،چه در لوزان و چه در چاناک،
نشان داده بود .و اکنون اين مساله برای حل معضل موصل لزوم بيشتری داشت.
در لوزان توافق شده بود که مسئلۀ موصل در ابتدا از طريق مذاکرات مستقيم بين
ترکيه و بريتانيا مورد بررسی قرار گيرد و اگر اين مذاکرات به شکست انجاميد آنگاه اين
موضوع به سازمان ملل متفق احاله شود .اصل بحث نيز بر سر تعيين مرز بين ترکيه و
سرزمين تحت فرماندهی انگليس ها بود ـ که اکنون عراق نام گرفته بود .اين مشکل ابتدا در
ماه می  ۴۹۲۷به تشکيل کنفرانس انگليس و ترکيه در استانبول انجاميد .ازجانب ترکيه
فتحی در اين کنفرانس شرکت داشت و نمايندۀ انگليس هم «سر پرسی کاکس» کميسر
عالی انگليس در عراق ،بود.
فضای کنفرانس در ابتدا دوستانه بود اما به زودی معلوم شد که دو طرف مذاکره
اختالف عقيدۀ وسيعی دارند .فتحی بر احيای مرزهای قبل از جنگ ايالت موصول ،که اکنون
در تصرف انگليس ها بود ،اصرار کرده و بر اين امر تکيه می کرد که اکثريت ساکنان منطقه
ترک ها و کردهائی هستند که «همچون دو خواهر همواره دارای سرنوشتی واحد و مشترک
بوده اند» .اما «سر پرسی» که به ترک ها و کردها همچون دو نژاد کامالً مجزا نگاه می کرد،
اظهار می داشت که اکثريت ساکنان موصل کردند و نه ترک .و ترک ها از اين که از
خودمختاری اعطا شده از جانب انگليس ها در درون عراق برخوردار باشند خشنودند.
در عين حال ،انگليس ها ديگر حتی به مرزهای سابق موصل نيز رضايت نمی
دادند و معتقد بودند که اين مرز بايد به منطقه ای شمالی تر تغيير مکان يابد و شامل اقليت
آسوری ـ مسيحی منطقه نيز که خواستار حمايت انگليس بودند بشود .آنها معتقد بودند که
ترک ها در منطقۀ مزبور دارای حضور موثری نيستند .ترک ها اما از پذيرش مرزهای جديد
پيشنهادی خودداری می کردند و ،در نتيجه ،مذاکرات عاقبت متوقف شده و موضوع به
شورای ملل متفق فرستاده شد .اين شورا نيز مرزی موقتی را تعيين کرد که حدوداً همان مرز
اوليه بود و کميسيونی را به منطقه فرستاد تا با نمايندگان ساکنان گوناگون منطقه ديدار و
مذاکره کند.
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کميسيون گزارش خود را در ماه سپتامبر  ۴۹۲۱تسليم شورای ملل متفق کرد .اين
گزارش می گفت که اگرچه انجام يک همه پرسی در منطقه عملی نيست ،اما مطالعات نشان
می دهد که نظر اکثريت ساکنان منطقه متوجه پيوستن به عراق است تا ترکيه؛ و در اين
مورد مالحظات امنيتی و اقتصادی نقش مهمی دارند .گزارش توصيه می کرد که ايالت
موصل ،که اکنون منطقه ای در شمال خود را نيز شامل می شد ،ضميمه عراق شود اما تا ۲۱
سال زير نظر ملل متفق باقی مانده و نسبت به تأمين حقوق کردها نيز تضمين های الزم
داده شود .انگليس ها از قبل اعالم داشته بودند که هر گونه تصميمی از جانب شورای ملل
متفق را می پذيرند .اما ترک ها از پذيرش اين پيشنهادات سر باز زده و در  ۴۹دسامبر ۴۹۲۱
هيئت نمايندگی خود را از ژنو خارج کردند .شورای ملل متفق هم ،در غياب و بدون داشتن
رضايت آنها ،سرپرستی منطقه را به بريتانيا داد.
کمال ،روز پس از اين واقعه ،به عنوان يک عمل تالفی جويانۀ ديپلماتيک ،يک
قراداد عدم مخاصمه با روسيه شوروی امضا کرد و ،همزمان با اينکه روشن شد تصميم ملل
متفق عليه ترک ها خواهد بود ،به توفيق روشتو که مسئول مذاکرات در ژنو بود دستور داد که
قبل از آمدن به آنکارا عازم پاريس شود .او ،در آنجا ،به چيچرين ،وزير خارجۀ شوروی که از
جنوب فرانسه راهی برلين بود ،برخورده و او را آماده يافت تا عمل خود در کنفرانس لوزان را
جبران کند .آنها چهار ساعت را با يکديگر گذراندند و در طی آن ،بدون در دست داشتن
مدارک مربوط به موضوع ،يک معاهدۀ  ۸۹ساله را تهيه کرده و امضا نمودند .اين معاهده در
آنزمان مشکالت اقتصادی را که مهمترين عامل تيره شدن روابط روسيه و ترکيه بودند کنار
گذاشته و بر همآهنگی سياسی طرفين تاکيد می گذاشت و موافقت آنها را مبنی بر اين که در
هيچ اتحاد و ائتالفی عليه يکديگر شرکت نکنند اعالم می داشت .توفيق با داشتن چنين
معاهده ای در جيب خود به آنکارا بازگشت.
امضای اين معاهده توفان تحقيرشدگی ناشی از تصميم ملل متفق را خنثی کرد.
مطبوعات وقوع جنگ جديدی را پيش بينی می کردند .انگليس ها بار ديگر به دشمن
تاريخی ترک ها ،که تحت لوای سياست های جديدشان همان معاهدۀ سورس و تصرف
اسميرنا را مطرح می کردند تبديل شده بودند .اين بار موصل شکافی بود که آن ها در ديوار
امنيت ملی ترک ها ايجاد کرده بودند و تشکيل کشور عراق نيز نيزه ای محسوب می شد که
قلب ترک ها را هدف گرفته است .از نظر ترک ها ،سرفرماندهی اين عمليات شيطانی
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سازمان ملل متفق بود که «عروسک دست نيروهای امپرياليست» محسوب می شد کوششی
نکرد و به جريان همچون نوعی استفاده از سوپاپ اطمينان نگريست .او معتقد بود که اگر
تظاهر به جنگ طلبی بتواند افکار عمومی در بريتانيا را هراسان کند ،خود به خود ،کار مذاکره
کنندگان آن کشور دچار دست انداز خواهد شد .واقعيت هم اين بود که واکنش نسبت به
داستان موصل از جانب حزب کارگر و مطبوعات سرشناس انگلستان کامالً مخالفت آميز بود؛
هر چند که ميزان اين مخالفت نسبت به سال  ۴۹۲۲که مساله موصل برای نخستين بار
مطرح شد تخفيف يافته بود .مخالفين اعتقاد داشتند که نه موصل و نه جای ديگری در بين
النهرين ارزش آغاز کردن جنگی ديگر را دارد .روزنامۀ «منچستر گاردين» نوشت که
«حکومت ترک اصالً آنگونه که تبليغ می شود وحشتناک نيست» و اضافه کرد که به سود
کشور است که بمدت شش ماه ديگر نيز با ترکها مذاکره شود.
البته اين خواست خود کمال هم بود .او نه قصد افتادن در آغوش روسيه و نه جنگ
کردن با بريتانيا را داشت و ،در واقع ،دوستی با بريتانيا ستون اصلی سياست خارجی او
محسوب می شد .خود بريتانيايی ها هم ،پس از اعالم تصميم ملل متفق ،از هر گونه
همکاری برای رفع مشکالت کمال خودداری نکردند .سر آرنولد ليندزی ،سفير بريتانيا،
ماموريت يافت که در آنکارا به مذاکره بپردازد و اتفاقا کار او در اين مذاکرات را موسولينی
آسان تر کرد چرا که اعالم داشت اگر کمال به عراق حمله کند سربازان او در آداليا (آنتاليای
کنونی) پياده خواهند شد .در فضائی اين چنين مطبوعات ترکی از حرارت افتادند و افکار
عمومی ترک پذيرفت که بريتانيا دارای مقاصد صلح آميزی است.
کمال ،شخصاً به آماده ساختن توفيق روشتو برای مذاکره با انگليس ها پرداخت و از
او خواست تا مذاکراتش با آن ها را نزد خود او تمرين کند .توفيق در ابتدا رفتاری نرم و آشتی
جويانه ارائه داد؛ اما کمال کارش را قطع کرد و گفت« :نه ،اين رفتار قدرت کافی ندارد و در
آن عزمی ديده نمی شود» .سپس توفيق سعی کرد خشن تر رفتار کند و با مشت به روی ميز
بکوبد ،به اين کار بريتانيا را تهديد به حمله بکند .کمال خندان به او گفت« :بفرماييد که با
چی می خواهيد اين حمله را انجام دهيد؟» ادای مقتدرانۀ کلمات نيز کاری انجام نداد .اما
الزم بود که به صورتی مقتدرانه با انگليسی ها کنار آمد .مسئله اين بود که موصل ،برخالف
آدانا و يا الکساندرتا ،به جز ساکنان کردش دارای جمعيت بزرگی از اعراب بود و ،در نتيجه،
انضمام مالکيت اين منطقه به ميثاق ملی امری حاشيه ای محسوب می شد .کمال ،در
582

شخصيت يک سرباز ،در  ۴۹۴۸نسبت به تصرف موصول به وسيلۀ انگليس ها اعتراض کرده
بود .اما شخصيت سياسی کمال ،به عنوان يک دولتمرد ،به خصوص در آن مرحله از تاريخ
ترکيه ،به او می گفت که نبايد ورود کشورش به مجموعۀ ملل مغرب زمين را به خاطر
سرزمين عرب نشينی از متصرفات گذشتۀ امپراتوری عثمانی به خطر اندازد .در نتيجه ،الزم
بود توفيق روشتو بتواند بيشترين امتيازات را از بريتانيايی ها بگيرد.
پيشنهاد مطرح شده اين بود که ترکيه ادعای بريتانيا نسبت به ايالت موصل را
بپذيرد و همچنين با عراقی ها توافق کند تا با همکاری يکديگر صلح را در مرزهای
مشترکشان تضمين کنند .کمال اما ،قبل از موافقت با اين پيشنهاد ،بايد مخالفان توفان
برانگيز خود در حزب مردم را خاموش می ساخت .آنها در يک جلسۀ پنج ساعته به بحث
درباره نيک و بد توسل به جنگ پرداختند .برخی با آغاز جنگ موافق بودند چرا که می
پنداشتند وجود تهديدآميز نيروهای بريتانيا در عراق عاقبت به جنگی ناگزير منجر خواهد شد.
اما ،هنگامی که زمان رأی گيری فرا رسيد ،اعضای حزب با اکراه موافقت کردند که از موصل
نيز همچون ديگر اياالت از دست رفتۀ امپراتوری عثمانی خداحافظی کنند .پس از حصول به
اين توافق در حزب ،کمال که دورۀ دوم مجلس شورا را در کنترل کامل خود داشت ،دريافت
که مساله را می تواند بدون مخالف زياد به انجام برساند .لذا در  ۱جون  ۴۹۲۹معاهده ای بين
ترکيه ،بريتانيای کبير و عراق در آنکارا به امضا رسيد و همين امر موجب شد که شش سال
بعد ترکيه به عضويت سازمان ملل متفق پذيرفته شود.
يکی از نکات جالب در مورد مذاکرات پيرامون موصل آن بود که مساله نفت که
زيربنای اصلی اختالفات بود هيچ گاه تا سطح مذاکرات باال نيامد .دولت بريتانيا به شدت می
کوشيد تا مذاکرات را از مسايل نفتی به دور نگاهدارد و دولت ترکيه هم بيشتر نگران مسايل
ارضی بود تا امور اقتصادی؛ و به نظر می رسيد که از ارتباط نفت با رفاه آيندۀ کشور خود
چندان آگاهی ندارد .در نتيجه ،ترک ها نه تنها سرزمين موصل را به انگليس ها واگذاشتند
بلکه اعالم داشتند که هيچ گونه ادعايی نسبت به نفت منطقه ندارند و تنها ده در صد از
درآمد را بعنوان حق امتياز مطالبه کردند ،که اين مبلغ بعداً تبديل به رقم ثابت پانصدهزار
پاوند شد.
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فصل پنجاهم ـ انقالب کالهی
شورش کردها نه تنها به کمال کمک کرد تا مخالفين خود را ساکت کند بلکه اين
امکان را برای او فراهم آورد تا بقيۀ اصالحات مذهبی خود را پيش ببرد .تا آنزمان او توانسته
بود خالفت ،مدارس مذهبی ،و قانون شريعت را از پيش پای خود بردارد و اکنون ،از آنجا که
شورش کردها را يک سلسلۀ درويشی خرافات زده به نام «نقشبنديه» برپا کرده بود ،فرصت
مناسبی پيش آمده بود که ،بی اعتنا به مشکالت کار ،کليۀ سلسله های درويشی تعطيل
شوند.
البته اين انجمن های اخوت در زندگی مذهبی ترک ها نقش عمده ای را بازی کرده
بودند و ،به جز استثناهايی ،اغلب شان موجب شده بودند که ترک ها کمتر از همسايگان
مسلمان خود خرافات زده باشند .آن ها در واقع نوعی گريز از چهارچوب سنتی اسالم را
نمايندگی می کردند و به مردم عادی کشور آن نوع پذيرش گرم انسانی را که از باور دينی
انتظار می رود عرضه می داشتند .اما ،در عين حال ،از نقطه نظر سياسی ،و به طور سنتی،
سلسله های درويشی با ايجاد قدرت مرکزی مخالف بودند.
قبالً ،دولت عثمانی ،که همواره با اين مشکل روبرو بود ،راه حل را در به جان هم
انداختن آن ه ا يافته بود .در جريان شکل گيری و فعاليت جنبش ملی گرا ،و بخصوص پس از
فتوای سلطان عليه کمال ،روشن ترين اين سلسله ها ـ که «بکتاشيه» نام داشت ـ از ملی
گرايان حمايت کرده بودند و در طول فعاليت های کمال نيز برخی از عناصر آن به صورت
مفيدی به کار او آمده و در راستای تخفيف تعصبات مذهبی و تسهيل اصالحات درونی
باورهای اسالمی کمک کرده بودند.
اما کمال به چنين مماشاتی قانع نبود و سلسله های درويشی را بيشتر واجد خطر
می دانست تا کمک؛ چرا که آنها بخاطر استقالل رای و عادت داشتن با مخالفت با حکومت
های گذشته ،می توانستند با حکومت او نيز در بيافتند و حتی بيش از دوران سالطين عثمانی
مزاحم کار او شوند ،چرا که حکومت کمال ماهيتی سکوالر داشت.
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همچنين اين نکته نيز از ديد کمال مخفی نمانده بود که سلسله های درويشی
قدرت عظيمی در کنترل توده ها دارند و اکنون ،در غياب تشکيالت مذهبی رسمی خالفت،
هم ين توده ها بودند که او را می ترساندند .از نظر او اين انجمن های اخوت بيشتر حکم
انجمن های خفيه را داشتند که او از روزگار جوانی اش در سالونيکا با سوءظن به آن ها
نگريسته بود ،هر چند که خود در جوانی در برخی از جلسات بکتاشيه شرکت کرده بود .به هر
حال ،از نظر او وقت آن رسيده بود که اين سلسله ها نيز تعطيل شوند.
او پايان کار آنها را در اگوست  ۴۹۲۱طی يک سخنرانی در شهر «کاستامونو» اعالم
داشت و ،با اشاره به اين که جمهوری ترکيه بايد ،هم از لحاظ روحيه و هم از لحاظ شکل،
دولت و جامعه ای کامال مدرن باشند ،اعالم داشت که همۀ خرافات بايد سرکوب شوند .او
گفت:
«انتظار کمک از مردگان داشتن تحقير جامعۀ متمدن است  ...من به هيچ وجه قبول
نمی کنم که امروز ،در حضور روشنگرانه علم ،دانش و تمدن در همۀ زمينه ها ،در جامعۀ
متمدن ترکيه چنان آدميانی ساده لوحی زندگی کنند که رفاه مادی و اخالقی خود را در
راهنمايی های يکی دو شيخ جستجو نمايند .آقايان! شما و همۀ ملت بايد بدانيد که جمهوری
ترکيه کشور شيوخ و دارويش و مريدان و اخوان نيست ،و رؤسای خانقاه ها بايد بالفاصله آن
ها را تعطيل کنند و اين واقعيت را بپذيرند که مريدانشان عاقبت به سن بلوغ رسيده اند».
در اجرای اين ت صميم دستوراتی صادر شد .ترکيه از آن پس ،حداقل در تئوری ،بايد
نه تنها از دست شيوخ و دراويش ،بلکه از شر «پيشگويان ،جادوگران ،دکترهای قالبی،
دعانويسان ،و همۀ آداب و آيين های مربوط به آنها آزاد شود» .در همان حال ،همۀ اماکن
مقدسه که محل نيايش و اعتکاف مذهبی بودند بسته شدند.
اين کار مخالفت برخی از نمايندگان مجلس را موجب شد (چرا که برخی از آن ها
خود را فرزندان اين قديسان دانسته و دارای منافعی بودند) و يکی از دوستان کمال به نام
«حمداهلل صوفی تنگی اور» عليه تصميمات کمال صدا بلند کرد .اما کمال او را به کناری
کشيد و با صدايی پايين به او گفت« :با اين امر مخالفت نکن .ده سال ديگر تو اجازه خواهی
داشت که آن مقبره ها را دوباره باز کنی».
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در واقع ،با وجود همۀ سياست های اين جهانی کمال ،او قصد برانداختن مذهب را
نداشت .او در اين مورد گفته است« :قصد من جلوگيری کردن از تبديل مذهب به يک وسيلۀ
سياسی است؛ امری که قرن هاست در کشور ما رايج بوده است» .سياست او برای انجام اين
کار آن بود که ،از طريق وارد کردن يک سلسله شوک سريع ،اين عادت و تاثير را که می
توانست عليه دولت مرکزی دست به کار شود ،در مردم متزلزل کند .او بدين منظور بيشتر
نمادهای آشکار را هدف قرار داده بود چرا که معتقد بود مردگان خفته در اين مقابر اکنون
تبديل به نماد استفادۀ سياسی از مذهب شده اند و ،در نتيجه ،قدرتشان را بايد با بيشترين نيرو
در هم شکست .اما دهسال ديگر اين احتمال وجود داشت که آنها در ذهن مردم چنان مرده
باشند که رستاخيزشان ديگر خطری سياسی در بر نداشته باشند.
کمال در سفر خود به «کاستومونو» با يک نماد آشکار ديگر را نيز در نظر داشت؛
نمادی که می دانست از ميان برداشتن آن معادل برکندن عادتی است که مدت هاست در
ذهن مردان ترکيه ريشه دوانده و هر مرد ترک را واداشته که هر روز آن را بر سر بگذارد:
سرپوشی بود به نام «فز».
در دين اسالم پوشش دارای اهميت نمادين عميقی است و «فز» نوعی کاله
اسالمی منطقه محسوب می شد که بيش از يک قرن قدمت نداشت .طنز ماجرا هم آن بود
که اصل آن کالهی يونانی و مسيحی محسوب می شد که در جزاير شرق مديترانه رايج بود
و در ابتدا نيز از کاله بربرهای شمال افريقا اقتباس شده بود .اين کاله ها را در اتريش برای
بازار عثمانی می ساختند .عثمانی ها ،در يک عمل انقالبی ،آن را در اوايل قرن نوزدهم وارد
کشور کرده و در راستای حذف عمامه ـ که سربندی معرف بنيادگرائی اسالمی بود ـ بکار
برده بودند و همين کارشان باعث شده بود که در بخش هايی از امپراتوری عثمانی شورش
هايی بوقوع بپيوندد .با اين همه ،ديری نگذشته بود که خود کاله «فز» نماد عثمانی و مذهب
رسمی اسالم شد و جای عمامه را گرفت.
بدين سان کمال در آستانۀ يک انقالب کالهی شجاعانۀ ديگر ،که قرار بود کاله
فرنگی را جانشين کاله فز کند ،ايستاده بود .فکر برانداختن «فز» از زمان جوانی ،هنگامی که
در سفر خود به اروپا به خاطر بر سر داشتن فز تحقير شده بود ،به ذهنش آمده بود .او ،در
چانکايا ،در ميهمانی های عصرانه ،فکر اين تغيير را با دوستانش در ميان نهاده بود و به
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خصوص از آن ها که به خارج سفر کرده بودند نوع کالهی را که مناسب تشخيص می دادند
جويا می شد.
ضمناً خودش نيز در مورد آنچه که می پوشيد دست به تجربه های مختلفی زده بود.
عکسی از او در روی يک تراکتور منتشر شده بود که او را با يک کاله پاناما ،اما بدون روبان
سياه ،نشان می داد .يک روز دوستی قديمی در قطار به او که کالهی فرنگی بر سر داشت
برخورد .کمال ،گويی از او تاييد بخواهد ،پرسيد« :آيا اين به من می آيد؟»
او همچنين به دوستانش گفته بود که در ماه های اخير سه بار خواب هايی درباره
کاله فز ديده است؛ و گفت بود« :و در هر بار ،صبح روز بعد عصمت وارد دفتر من شده و
اطالع داد که در گوشه ای از کشور شورشی ارتجاعی رخ داده است».
در عين حال ،بحث دربارۀ «اصالحات» در مطبوعات جريان داشت؛ اما هنوز هيچ
روزنامه ای جرات نکرده بود کلمه «شاپکا» (يا کاله) را به کار برد و اغلب در اشاره به آن از
عبارت « کاله مدنی که پوشنده را از آفتاب حفظ کرده و نوعی سرپوش لبه دار محسوب می
شود» سخن می گفتند.
کمال برای اعالم اصالحات مختلف مذهبی خود مخصوصا جائی را انتخاب کرده
بود که احساسات ارتجاعی در آن فوران داشت .او خيره سرانه تصميم گرفته بود تا به قوی
ترين نقطۀ دشمن حمله کند و می انديشيد که اگر اين تاکتيک شوک آور موفق شود ،پيش
بردن آن در ديگر نقاط بسيار آسان خواهد بود .او که هوشيارانه به تصوير خود در افکار
عمومی توجه داشته و دربارۀ آن به دقت محاسبه می کرد ،به «فليح رفيکی» گفته بود که در
شهری مثل «ازمير» ـ که مردم مرا می شناسند ـ به جای اين که به من نگاه کنند کالهم را
می بينند .اما در منطقه ای مثل «کاستامونو» که مردم نخستين بار است چشمشان به من
می افتد هم خودم و هم کالهم را خواهند ديد.
به عالوه ،اين منطقه با همۀ عقب افتادگی هايش به يک معنی نماد خود انقالب
هم بود ،و با قرار گرفتن در سر راه نظامی بين استانبول ـ آنکارا ،از طريق «عين ابولو» در
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کنار دريای سياه ـ نقش مهمی را در جنگ استقالل بازی کرده بود و الزم بود که وفاداری
اش به استقالل ،در هنگامی که اين گونه اصالحات اجتماعی طرح می شدند ،پايدار بماند.
با اين همه ،کمال ،به خاطر نفرتی که از نيروهای تاريک مذهبی که از دوران جوانی
خشمش را برمی انگيختند داشت ،اين سفر را با نوعی دلواپسی غير عادی آغاز کرد .هنگامی
که می خواست نخستين سخنرانی خود را ايراد کند تقاضا کرد که برايش آب بياورند .و وقتی
که ليوان آب را به طرف دهانش می برد متوجه شد که دستش می لرزد.
او از آنکارا در يک اتومبيل روباز و بدون داشتن خارج شده بود .مردمی که برای
استقبال از او از دهکده های کوهستانی خود را به جادۀ اصلی می رساندند هنوز نمی دانستند
که در نخستين ديدارشان با قهرمان ملی کشورشان بايد چه انتظاری داشته باشند .در يکی از
دهکده ها يک هنرمند محلی عکسی خيالی از غازی ،اين «براندازندۀ کافران» ،کشيده بود
که مردی جنگجو را نشان می داد با سبيل هايی آخته ،و شمشيری بلند .روستاييان جاده
هاشان را با فرش پوشانده بودند تا غازی روی آن ها قدم بردارد.
يکی از آن ها ،که دانش آموزی جوان بود ،سال ها بعد آن روز را چنين به ياد آورده
است « :وقتی که رييس جمهور آهسته پا به خيابان گذاشت و به جمعيت سالم کرد ،از هيچ
کس صدايی شنيده نمی شد .غازی با ريش به دقت تراشيده شده و يک کت و شلوار سفيد
تابستانی اروپايی و پيراهنی يقه باز و يک کاله حصيری پاناما ظاهر شده بود .چند تن از
مقامات به شدت کف زدند و اطرافيان خود را هم تشويق کردند که به آن ها بپيوندند ،اما
صدای اين کف زدن در سکوت جمعيتی که به شدت جا خورده بودند گم شد» .مردم می
ديدند که غازی فاتح شان لباس کافران را بر تن دارد.
اما اين جا خوردگی رفته رفته محو شد .در بيرون از شهر کاستامونو غازی از
اتومبيلش پياده شده و قدم زنان ،در پيشاپيش همراهانش ،وارد شهر شد .در ابتدا کالهش را
در دست داشت اما بعد آن را بر سر گذاشت .اطرافيانش هم همين کار را کردند .اگر يک نسل
پيش از آن اين اتفاق افتاده بود مردم آنها را سنگسار و تکه پاره می کردند؛ اما اکنون در
سکوت و کنجکاوی به آن ها خيره بودند.
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در سراسر اين سفر ،توجه خاص کمال به لباس و به خصوص کاله به رخ مردم
کشيده می شد .گاهی اوقات مدتی کالهش را به سر نمی گذاشت و برخی از مردم هم از
روی ادب «فز» های خود را برمی داشتند .يک بار ،در بازديد از يک واحد نظامی ،کمال کاله
تک تک سربازان را برداشته و با دقت آن ها را نگاه کرد .چند ماه قبل يک قاچ باريک به
کاله سربازان اضافه شده بود که گفته می شد برای حفظ چشم سربازان از آفتاب است ،و
گفته شده بود که پيامبر اسالم هميشه پيروانش را تشويق می کرده که رو به آفتاب بجنگند.
نحوۀ تقرب کمال در مورد لباس جنبه ای عملی داشت .يک بار در يکی از
ديدارهايش با مردم ،رو به خياطی که در جمع نشسته بود کرده و در حالی که به مردی با
شلوا ر گشاد ترکی و عبا اشاره می کرد پرسيد که در مقايسۀ بين اين لباس و يک لباس مدرن
بين المللی کدام ارزان تر از آب در می آيد؟ خياط پاسخ داد که لباس بين المللی ارزان تر
خواهد بود .کمال سپس رو به جمعيت کرد و گفت« :می بينيد؟ از يک لباس شبيه آن چه اين
آقا پوشيده می توان دو لباس دوخت».
اما همۀ اين عمليات مقدمه ای بود بر آنچه که بايد پيش می آمد؛ يعنی اعالم
آشکار يک سياست ملی که در آن مفهوم تمدن با نوع لباس مساوی گرفته می شد .او برای
اعالم اين مطلب ،بندر «عين ابولو» را انتخاب کرد .مردم ،شهر برای نشان دادن شرکت
افتخارآميزشان در جنگ استقالل ،يک قايق و يک گاری را که با گاو کشيده می شد ـ به
عنوان نماد وسايلی که مهمات جنگی را حمل و نقل کرده بودند ـ تزيين کرده و در ميدان
شهر قرار داده بودند .هنگامی که اتومبيل کمال وارد شهر شد مردم اتومبيل او را گلباران
کردند .سپس کمال ،با کاله پانامای خود ،پا به خيابان گذاشت و جمعيت برای بوسيدن دست
ها و لباس او اطرافش را گرفتند .او با عدۀ زيادی به گفتگو پرداخت و دربارۀ مشکالتشان
پرسيد و از برنامه های خود برای آينده سخن گفت.
دو روز تمام او با شکيبائی در جشن ها و شادمانی های مردم شهر شرکت کرد .آنها
به افتخارش گوسفندان زيادی را به صورت هائی وحشيانه قربانی کردند .اما اين کار ـ به
خواست غازی ـ در برابرش انجام نمی شد .به مردم گفته شده بود که غازی به خاطر عالقه
ای که به حيوانات دارد نمی خواهد اين صحنه ها را ببيند .عده ای برايش زنبيل های سيبی
را که محصول سال دهات اطراف در آنها قرار داشت آوردند .شاگردان مدرسه پيشاپيش او
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حرکت می کردند و آوازخوانان رژه می رفتند .آوازشان همانی بود که کمال خود ،به هنگام
رفتن به سامسون ،خوانده بود .فرياد «زنده باد پدر ما» از همه جا شنيده می شد .قايق داران
برای تفريحش نمايشی دريايی اجرا کردند و سپس به رقص سنتی و خواندن ترانه های
قديمی پرداختند .او هم متقابالً برايشان سخن می گفت و ساکنان شهر را به خاطر فکر
روشن و غنای منطقه شان می ستود.
اما اوج ماجرا در روز سوم فرا رسيد؛ هنگامی که او به انجام يک سخنرانی طوالنی
برای مردم به احترام ايستاده مشغول شد .به آنها گفت«:آقايان! ملت ترک که جمهوری ترکيه
را بنياد نهاده اند مردمی متمدن اند .آنها در طول تاريخ هميشه متمدن بوده اند .اما اجازه
دهيد بگويم که همين ملت جمهوری ترکيه که ادعا می کنند متمدن اند وظيفه دارند اين
موضوع را به همۀ جهان ثابت کنند .و اين کار را بايد با نوع فکر و ذهنيات خود انجام دهند،
با زندگی خانوادگی ،و رفتار اجتماعی خود ...آن ها بايد ثابت کنند که در رفتار بيرونی خود نيز
مردمی متمدن و پيش رفته اند ...من منظورم را به صورت پرسشی با شما در ميان می
گذارم ..آيا لباسی که می پوشيم لباس ملی ما است؟» جمعيت فرياد زد «نه».
«آيا اين لباس متمدنانه و بين المللی است؟» جمعيت فرياد زد «نه ،نه».
«من با نظر شما موافقم اين اختالط عجيب و غريب سبک های مختلف لباس نه
ملی است و نه بين المللی .اما ملت ما شايسته داشتن يک لباس متمدنانه و بين المللی است.
و ما چنين لباسی را خواهيم پوشيد .چکمه و کفش بر پا ،شلواری بر تن ،پيراهنی با کراوات،
کتی به روی آن و البته ،برای تکميل اين ترکيب ،کالهی لبه دار بر سر .و من می خواهم به
شما بگويم .که آنچه بر سر خواهيد گذاشت "فز" نام ندارد ،بلکه نامش کاله است» .
به اين ترتيب سخن آخر گفته شد و همۀ اشاره ها و تلويحات به پايان رسيد.
خبرگزاری ها سخنان و نظرات غازی را به سراسر ترکيه مخابره کردند .در «کاستامونو» هيچ
زمزمه ای عليه آن به گوش نرسيد .او توانسته بود با ايجاد شوکی قوی و شجاعانه که نخست
شنوندگان را خيره می کرد فکر خود را عملی سازد و ،با به کار بردن نوعی رفتار صميمانه،
اعتماد مردم را بخود جلب بکند ،و با تاثير فرمانروايانۀ شخصيت اش مردمی را که به پرستش
قهرمان عادت کرده بودند به احترام وادارد ـ به خصوص که قهرمان تا کنون از دور دست ها
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بر آن ها حکمروايی می کرد و اکنون ،اين يکی ،به ميان آنان آمده و با آنها می زيست .کمال
موفق شده بود که مردم را وادارد تا ارادۀ خود را تسليم او کنند ،همانگونه که در روزگاران
گذشته خويش را تسليم «پادشاه» می کردند.
هنگامی که غازی به آنکارا بازگشت جمعيتی از کارکنان دولت و دوستانش با کاله
فرنگی در بيرون شهر از او استقبال کردند .او مدل کالهی را که «يونس نادی» بر سر داشت
بسيار پسنديد و قبل از اين که وارد شهر شود کاله خود را با کاله او عوض کرد .از آن پس
در ميان قشر باالی جامعه تغيير لباس با سرعت انجام شد .کمال می ديد که وقت آن رسيده
است تا موضوع از طريق قانونی در مورد همۀ مردم اعمال شود .پس ،نخست پوشيدن البسه
ای که معنای مذهبی داشتند ـ به جز برای اشخاص مجاز ـ ممنوع شد و به جای آن پوشيدن
لباس های «مردم ملل متمدن جهان» ـ که همان کت و شلوار و کاله فرنگی ـ مقرر شد .در
ابتدا فقط ماموران دولت مشمول اين بخشنامه می شدند اما به زودی نمايندگان مجلس،
قشرهای حرفه ای ،و دانش آموزان نيز به آنها پيوستند.
در نزديکی های ماه نوامبر  ،۴۹۲۱کمال تشخيص داد که افکار عمومی آمادگی
کامل يافته است .پس قانونی از پارلمان گذشت که پوشيدن کاله فرنگی را اجباری کرده و بر
سر داشتن کاله فز را ممنوع می ساخت .در ابتدا کاله فرنگی به تعداد کافی وجود نداشت و
هزاران نفر يا بی کاله ظاهر می شدند و يا از انواع کاله هايی که فروشندگان اروپايی در بازار
ترکيه ريخته بودند استفاده می کردند .حکايت شده است که ،در يک دهکدۀ نزديک ازمير،
مردها کاله های پردار زنانه را از يک مغازه ارمنی تهيه کرده بودند .روزنامه ها مقاالتی در
مورد اين که «چگونه کاله خود را بر سر بگذاريم» منتشر می کردند .به مقامات دستور داده
شده بود که برای احترام به مافوق های خود سر خود را به جلو خم کرده و باالتنه را از کمر
اندکی به جلو بياورند .و تنها وقتی همگان توانستند به درستی صاحب کاله شوند که
کارخانجات محلی به توليد آن پرداختند .کاله توده های مردم دارای لبه ای بود که به آن ها
اجازه نمی داد به هنگام خواندن نماز پيشانی خود را بر روی زمين بگذارند .و مردم هم آن را
چرخانده و لبه اش را به پشت سر می گذاشتند.
اعالم قانون مربوط به کاله البته در شرق ترکيه شورش های وسيعی ايجاد کرد و
مردم بوسيلۀ اعالنات بزرگ پيشوايان مذهبی که بر ديوارها آويخته شده بود برای انجام
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تظاهرات در زير پرچم سبز اسالم گرد می آمدند .دولت البته اين گونه واکنش ها را پيش
بينی کرده بود و به همين دليل از قبل ماموران محاکم مستقل را به نقاط «خطرناک» اعزام
داشته بود و آن ها نيز شورش ها را به صورتی بی رحمانه سرکوب کردند.
کمال ،بعدها ،در مورد ممنوع ساختن کاله فز گفته است« :ما اين کار را وقتی انجام
داديم که هنوز قانون حفظ نظم عمومی برقرار بود .البته اگر اين قانون هم نبود ما همين
گونه رفتار می کرديم اما اين امر هم واقعيت دارد که وجود قانون مذکور کار ما را بسيار آسان
کرد و موجب شد تا ارتجاعيون نتوانند ذهن ملت را مسموم سازند».
جهان اسالم به طور کلی با اصالحات کمال در زمينۀ لباس به آرامی برخورد کرد .و
هنگامی که او هيئتی را برای شرکت در کنگرۀ اسالمی به مکه فرستاد ،بقيۀ شرکت
کنندگان ،که عبا و عمامه داشتند ،با هيئت اعزامی ترک که کت و شلوار و کاله داشتند با
ادب و احترام روبرو شدند.
غازی با اين اصالحات گونه گون ،در واقع ،نقشه هايی را به اجرا می گذاشت که در
روزگار روشنفکران عهد «ترک های جوان» تنها در عالم فکر و آرزو متصور بود .عبداهلل
جودت ،که يکی از تاثيرگذاران اوليه بر کمال و رفقايش محسوب می شد ،در  ۴۹۴۲نوشته
بود که تمدنی جز تمدن مغرب زمين وجود ندارد .در همان زمان ها نشريۀ او ،به نام
«اجتهاد» ،يک مقالۀ خيالی به نام «خوابی پر از بيداری» دربارۀ غربی شدن ترکيه منتشر
کرد .اين مقاله در بين تغييرات مختلفی که مطرح می ساخت به تعويض فز با کالهی جديد
نيز اشاره داشت ،خواستار محدود ساختن عبا و عمامه به افراد دينکار بود ،پيش بينی می کرد
که مدارس مذهبی و خانقاه ها بسته شده و درآمدهای آن ها صرف اجرای برنامۀ آموزشی
مدرن شوند ،نذر و نياز ممنوع گردد و دعانويسان و جادوگران نتوانند به کار خود ادامه دهند و،
در مجموع ،يک نظام قانونی کلی بر کشور حاکم باشد.
اين رويا ،که يک دهه پيش خواب و خيالی بيش تلقی نمی شد ،اکنون واقعيت يافته
بود و فقط مانده بود تا غازی بتواند برنامه های خود برای آزاد سازی زنان را به اجرا بگذارد.
همان عبداهلل جودت پيش بينی کرده بود که روزی خواهد رسيد که زنان ترکيه در انتخاب
لباس آزاد باشند و بدور از فشار خانواده ها همسرشان را خود انتخاب کنند .کمال اما برای
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انجام اين کار بايد با احتياط تمام اقدام می کرد .در مقابل بدور افکندن حجاب زنان ،تعويض
کاله مردا ن عمل ساده ای محسوب می شد ،و وجود قانون حفظ نظم عمومی و محاکم
سرکوبگر مستقل نيز نمی توانستند موفقيت اين دگرديسی را تضمين کنند .اما او به هر حال
در همان جريان سفر به «کاستامونو» زمينه را برای تحقق تدريجی فکرش آماده ساخته بود.
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فصل پنجاه و يکم ـ آزاد سازی زنان
وضعيت زنان در ترکيه ،به نسبت ،با روزگار زندگی پيامبر اسالم تفاوت کمی داشت
و ،عليرغم بحث های روبه فزونی دربارۀ مشکالت زنان ـ چه قبل و چه پس از دوران
سلطنت عبدالحميد ـ زنان ترکيه همچنان مطابق شريعت اسالمی زندگی می کردند؛ در
خلوتی که می توانست تا حد بردگی شخصی پايين شان آورد و در بهترين وضعيت خود به
صورت جدايی سنتی محافظتی آنان از جهانی مهاجم درآيد.
يک مرد متوسط ترک دوران عثمانی ،به خاطر تعصب و احساس مالکيت مردانۀ
خود ،زن را موجوی پست تر از خويش می ديد و به او همچون حيوان ماده ای می نگريست
که از نظر مالحظات اخالقی و حفظ احترام خود دارای توانايی نيست و ،در نتيجه ،اين وظيفۀ
مرد است که او را در قبال غرايز سست زنانه اش محافظت کند .و اين وظيفۀ شخصی
خودبخود ماهيتی جمعی نيز داشت و کل جامعه به نظارت بر رفتار زنان مشغول بود .به
عبارت ديگر ،نه تنها شوهر و پدر و برادر که همۀ اهل محل و خيابان و شهر مراقب بودند که
مبادا جايی از بدن زنان از حجاب بيرون افتد و با انحراف از راه باريکی که جامعه برای رفت
و آمد او تعيين کرده به جهان بزرگتر چشم باز کند.
در قسطنطنيه حتی نمی شد زنی را در کنار مردی ـ حتی اگر آن مرد شوهرش باشد
ـ مشاهده کرد که در خيابان راه می رود و يا در کالسکه ای نشسته است .اگر زن و شوهری
با هم به خيابان می رفتند مرد موظف بود پيشاپيش زن و بی اعتنا به او حرکت کند .زنان
حق نداشتند در جمع ها با شوهرانشان ظاهر شوند .در واقع ،در يک جامعه ی مسلمان ،هيچ
جمعی که زن و مرد بتوانند با هم در آن حضور يابند وجود نداشت .در واگن ها و قايق ها به
وسيله ی آويختن پرده زنان را از مردان جدا می کردند .حتی هنگامی که زنان اجازه مدرسه
رفتن يافتند فقط خواجگان حق داشتند در مدارس دخترانه تدريس کنند .در تئاترها ،درست
همچون دوران ملکه اليزابت در انگلستان ،نقش زنان را مردان و يا زنان مسيحی بازی می

594

کردند .و هنگامی که به زنان اجازه داده شد تا به تماشای تئاتر بروند روزهای خاصی برای آن
ها تعيين شد.
تنها در بخش هايی از آناتولی ،در ميان دهقانان ،بود که زنان آزادتر زندگی می
کردند و حتی در برابر بيگانگان اغلب بدون روسری ظاهر می شدند .چرا که بيشتر به خاطر
نفوذ سلسله های درويشی ،دهقانان ترک تعصب کمتری نسبت به باورهای مذهبی خود
داشتند و همچنين زنان دهقان ناگزير بودند ،به داليل اقتصادی ،در مزارع کار کرده و فعاليت
های خارج از منزل ديگری را برای ادارۀ خانه خود انجام دهند.
اين وضعيت تا به دهه های آغازين قرن بيستم ادامه داشت .حتی وقتی که «ترک
های جوان» به قدرت رسيدند ،در برابر تعصب مربوط به زنان که به خصوص بوسيله ی
مالها دامن زده می شد نتوانستند کاری انجام دهند و اگرچه آن ها در مورد حقوق زنان
همو اره کوشا بودند اما هنوز در آن زمانه نمی شد به صورتی آشکار از مسائلی همچون
«کشف حجاب» سخن گفت .با اين حال گهگاه جزوه هايی به صورت مخفی منتشر می شد
که توضيح می داد حجاب ربطی به مذهب ندارد و بازماندۀ دوران های کفر پيش از مذاهب
است.
با اين همه ،ترک ه ای جوان در زمينۀ آموزش و تحصيل زنان به موفقيت هايی نيز
دست يافتند و درهای مدارس ،دبيرستان ها ،و عاقبت دانشگاه ها را به روی دانش آموزان
دختر گشودند و ،از اين طريق ،راه را برای ورود آنان به دنيای مشاغل هموار ساختند .در زمان
ج نگ زنان در برخی از مشاغل ،همچون کارخانجات ،ادارات ،و خدمات عمومی ،جانشين
مردان شدند و حتی برخی از آنان موفق شدند در واحدهای شبه نظامی کار تميز کردن
خيابان های قسطنطنيه را بر عهده بگيرند .و اينجا بود که حجاب عمالً به صورت يک مانع
دست و پا گير درآمد و اگرچه نظراً مردود نشد اما رفته رفته جای خود را به روسری های پت
و پهنی داد که وقتی روی سر قرار می گرفت خودبخود صورت زن را نمی پوشاند مگر اين
که او خود بخواهد چنين کند .در اواخر دوران جنگ قانونی تصويب شد که صورتی از ازدواج
سکوالر را مطرح ساخته و به زنان حق مطالبۀ تک همسری از شوهرانشان را می داد .کمال
هم از مفاد همين قانون استفاده کرده و از طريق برانداختن محاکم شرعی و آماده ساختن
قوانين مدنی جديد بر اساس قوانين سوييس آن ها را عموميت داد.
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بدينسان ،راه قبالً هموار شده و اکنون نوبت به کمال رسيده بود که آخرين قدم را
به سوی مقصد رهايی بردارد .او در سخنرانی های خود همواره به نقشی که زنان در جنگ
استقالل بازی کرده بودند اشاره نموده و حتی يکبار ادعا کرد که هيچ کشوری در جهان نمی
تواند عمليات قهرمانانه ای همچون عمليات زنان ظريف ،فداکار ،و با ايمان آناتولی را در
تاريخ خود نشان دهد .اما اين کافی به نظر نمی رسيد .در اوايل سال  ،۴۹۲۸هنگامی که يکی
از نمايندگان مجلس پيشنهاد کرد که در قانون انتخابات جديد زنان نيز در سرشماری ها
شمرده شوند غوغايی به پا شد و حتی وقتی نمايندۀ مزبور سريعاً توضيح داد که اين کار به
معنای اعطای حق رای به آنان نيست نيز اعتراض ها کاهش نيافت و همان اشاره مختصر
کافی بود که سخنرانی اش را قطع کرده و او را از پشت تريبون پايين بکشند.
با اين همه ،کمال همچنان به کار زمينه سازی مشغول بود و همچنان برای اين کار
مناطق متعصب تر را انتخاب می کرد .هنگام برگزاری کنگرۀ معلمان ترکيه در آنکارا که
رسيد اعالم شد که زنان معلم نيز حق شرکت در آن را دارند؛ هر چند که بين محل نشستن
آن ها و مردان معلم چندين رديف صندلی خالی گذاشته بودند .وقتی که اين خبر به يکی از
ماليان عضو مجلس رسيد او برای اعتراض به سراغ غازی رفت .کمال بالفاصله دستور داد
رييس اتحاديۀ معلمان احضار شود و بر سر او فرياد کشيد که «تو در کنگرۀ معلمان چه دسته
گلی به آب داده ای؟ چطور جرات کرده ای که اين عمل شرم آور را انجام دهی؟» با شنيدن
اين کلمات صورت مالی شاکی از خوشحالی شکفته شد اما کمال سخنش را اين گونه ادامه
داد که « :شما زنان معلم را به کنگره دعوت کرده ايد اما آن ها را جدا از مردان نشانده ايد؟ آيا
شما به خودتان اعتماد نداريد يا به عصمت خانم ها مشکوکيد .يک بار ديگر نشنوم که زنان و
مردان را از هم جدا کنيد».و مالی شاکی شگفت زده لحظه ای فلج شده کمال را نگاه کرد و
سپس شتابان از اتاق بيرون رفت.
از آن پس ،کمال در همۀ سخنرانی های خود اشارات متعددی به مسئلۀ زنان داشت
و توضيح می داد که در امر تحصيل نبايد بين زن و مرد تفاوتی وجود داشته باشد؛ حتی شايد
بهتر آن باشد که زنان تحصيالت بهتری داشته باشند ،چرا که آن ها مادران مردان آينده
هستند .می گفت « :ما به مردانی با مغز بهتر و ديدی گسترده تر نيازمنديم و مادران آينده بايد
بلد باشند که چگونه چنين مردانی را تربيبت کنند» .اما او هم هنوز به مرحله ای نرسيده بود
که به مسئلۀ کشف حجاب اشاره کند و فقط به گفتن اين نکته اکتفا می کرد که پوشش زنان
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بايد طوری باشد که آنها حکم آدم های نقاب زده را نداشته و در انجام کارهای خود دچار
مشکل نشوند.
او در سفر به «کاستا مونو» به زبانی ساده سخن گفته و توضيح داده بود که« :جامعه
از دو انسان بوجود می آيد ،مرد و زن .و بدون هر يک از آنان حيات جامعه ادامه پيدا نمی
کند .در اين صورت آيا اگر نيمی از جامعه را با زنجير به زمين ببنديم نيم ديگر آن قادر خواهد
بود که تا اوج آسمان برخيزد؟ در اين که ما بايد در مسير ترقی حرکت کنيم جای گفتگو
نيست ...و زنان و مردان با يکديگر بايد مراحل مختلف سفرمان به سرزمين ترقی ونوسازی را
همچون دو دوست طی کنند .انقالب ما تنها زمانی موفق خواهد بود که اين اتفاق افتاده
باشد».
او ،با اشاره به آنچه در سفرهای خود ديده بود ،می گفت« :در بعضی از نقاط زنانی را
ديده ام که تکه پارچه يا حوله يا چيزی شبيه به آن را برای پوشاندن صورت خود بر سر می
گذارند و هن گامی که مردی از کنارشان ميرد می شود خود را پشت ديوارها مخفی کرده و يا
به روی زمين می اندازند .معنای اين حرکات و رفتارهای عجيب چيست؟ آقايان محترم! آيا
مادران و دختران يک ملت متمدن دست به چنين حرکات عجيبی می زنند؟ حرکاتی که
ن شانه از بربريت و وحشی گری دارد و فقط به درد آن می خورد که جانيان ملتی را مسخره
کنند؟ ما بايد برای اين مشکل هر چه زودتر چاره ای بينديشيم».
اين چاره انديشی اما به تدريج و طی ده سال بعد انجام شد .ابتدا زنان شهرها موظف
شدند که نمونه باشند و سال ها طول می کشيد تا اين نمونه ها راه خود را به سوی دهکده
های غرق در تعصب بگشايند.
کمال در  ،۴۹۲۱پس از سفر به «کاستامونو» ،رهسپار شهر پيشرفته تر «ازمير» (يا
«اسميرنا» ی سابق) شد .در آنجا او در نخستين مجلس رقص ترکيه شرکت کرد .در اين
مجلس تنها مسلمانان با همسران شان دعوت شده بودند .ارکستر موسيقی غربی می نواخت
و ميهمانان قرار بود با آن به رقص بپردازند؛ کاری که اغلب شرکت کنندگان با بی رغبتی
انجام می دادند؛ حتی وقتی که شخص غازی مجلس را با رقص فاکستروت و با دختر
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فرماندار ازمير افتتاح کرد .تا آن لحظه هيچ زن ترکی در کشور خود و در برابر جمع با مردی
نرقصيده بود.
استانبول اين روش جديد را راحت تر پذيرا بود اما در نقاط ديگر کمال بايد برای
قبوالندن رقص به عنوان يک فعاليت اجتماعی راه های جديدی دست می يافت .در اين
مجالس در ابتدا زنان و مردان قاطی نمی شدند .زنان در گوشه ای و مردان در گوشۀ ديگر
اجتماع کرده و تمايلی به معرفی زنان خود به دوستانشان نداشتند .در يکی از اين موارد ،در
يکی از کلوپ های آنکارا ،کمال متوجه چند زن شجاعی شد که خجالت زده اما در وسط
سالن ايستاده بودند و ده ها چشم مذکر بر آنان خيره بود .کمال با مردها رفتاری کودکانه
پيشه کرد و گفت « :برويد و با اين خانم ها حرف بزنيد ،چيزی بهشان تعارف کنيد ،با آن ها
مهربان باشيد ،کاری کنيد که خانم های نشسته حسودی شان شود .مطمئن باشيد که در آن
صورت آن ها يکی يکی به جمع شما خواهند پيوست» .و لحظاتی بعد همه درستی سخن او
را به چشم ديدند.
يک بار هم در آنکارا ،به مناسبت تاسيس جمهوری ،مجلس رقصی ترتيب داد .همه
چيز در طول شب خوب پيش رفت اما در اواخر شب غازی متوجه گروهی از افسران جوان
شد که هيچ کدامشان نمی رقصيدند و بهانه شان اين بود که خانم ها تقاضای رقص شان را
رد کرده اند .کمال بالفاصله با صدای بلندی که همه بشنوند افسران جوان را مورد خطاب
قرار داده و گفت« :دوستان من! برای من قابل تصور نيست که زنی در جهان تقاضای رقص
يک جوان ترک را که لباس افسری به تن دارد رد کند .حال به فرمان من گوش کنيد ،در
سراسر اين سالن پخش شويد ،راه بيفتيد و برقصيد» .و زنان ،که از طعنۀ کمال تشويق شده
بودند ،از جا برخاسته و به سوی افسران آمدند ،و به زودی همگی مشغول رقص فاکستروت
شدند .بهچدی نگذشته بود که جمعه ها جلسات رقص در آنکارا و مراکز اصلی استانی رايج
شد و معلمی رقص ،به عنوان يک شغل جديد ،بازاری پر تقاضا يافت.
همچنان که به تدريج زنان به مشاغل مختلف دست يافته و باالخره در عالم
سياست نيز سهم گرفتند يخ های اجتماعی بيشتر و بيشتر آب می شد .کمال هم عجله ای
نداشت .در اين سير تدريجی و در عرض پنج سال زنان در سطح انتخابات شهرداری ها
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صاحب حق رای شدند و طی دهسال حق شرکت در انتخابات مجلس را يافتند و در سال
 ،۴۹۸۱با پشتيبانی کمال ،هفده زن به نمايندگی در مجلس اعالی ملی انتخاب شدند.
در اين ميانه لطيفه ،که نوک پيکان مبارزات اجتماعی کمال محسوب شده و نماد
آشکار زن رهاشدۀ ترک به شمار می رفت ،برای مشاهدۀ آنچه پيش می آمد چندان همراه
کمال نبود .بعدها ،هنگامی که ـ بر اشاره به ضرب المثل مشهور ترکی که می گويد« :آدم
عزب پادشاه است» از کمال پرسيدند که چرا ازدواج کرده است او اصالحات اجتماعی را دليل
کار خود دانسته و گفته بود که من اگر همسری که کشف حجاب کند نمی داشتم چگونه می
توانستم ديگران را به کشف حجاب همسرانشان ترغيب کنم؟ بر اين اساس ،می توان گفت
که دليل عمدۀ ازدواج او نه امری شخصی که هدفی اجتماعی بود .اما چنين ازدواجی ،آن هم
بر متن تضادی که مابين منطق و خلقيات او وجود داشت و هميشه موجب می شد تا او
همچون مردی غربی فکر کند و همچون مردی شرقی دست به عمل زند ،نمی توانست
خوب از آب درآيد.
اين تضاد بين شرق و غرب در درون لطيفه نيز وجود داشت .او از لحاظ تربيت و
تحصيالت زنی غربی محسوب می شد و در مورد مسايلی همچون تحصيل و موقعيت زنان
در جامعۀ مدرن دارای عقايدی راسخ بود .در هيچ گفتگويی با مردان ،و از جمله کمال ،از آن
ها کم نمی آورد .او نيز همانطور که کمال در سخنرانی های خود می گفت به ازدواج
همچون نهادی می نگريست که امکان می دهد تا دو جنس مخالف به عنوان دو «دوست»
در عين کمک و تاثيرگذاری بر يکديگر راه پيشرفت را بپيمايند.
اما در عمل کمال به اين که ـ به خصوص از جانب يک زن ـ کمک شده و يا تاثير
بپذيرد تمايلی نداشت .او خانه و عاداتش را کالً متعلق به خود می دانست و نمی خواست در
هيچ يک از آن ها تغييری حاصل شود؛ حال آنکه لطفيه در پی تغيير همه چيز بود .عليرغم
همۀ نظريه های پيشرفته ای که کمال بيان می داشت ،مفهوم تساوی دو جنس با طبيعت او
سازگاری نداشت .زنان به جز بخاطر جاذبۀ جسمی شان چندان توجه او را برنمی انگيختند.
نقش آنان در اصل خدمتگذاری به مرد بود ـ درست همانگونه که در حرمسراها اتفاق می
افتاد .البته در مورد لطيفه آنچه او را به خود جذب کرده بود اتفاقا نه وجه زنانۀ شخصيت او
که وجه مردانۀ ذهنيتش بود .آن ها از لحاظ ذهنی با هم دارای مشترکات زيادی بودند .با اين
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همه ،کمال هميشه انتظار داشت که شخص اول باشد و لطيفه ،به عنوان يک همسر غربی،
نمی توانست آقاباالسری را تحمل کند .او ،در عين حال ،فاقد زيرکی های زنانه ای بود که
به او امکان می داد تا بتواند بدون اين که کمال ملتفت شود ادارۀ کار و زندگی اش را در
اختيار خود بگيرد .حال آن که کمال اين مهارت را بسيار داشت و درست از همين طريق
هميشه توانسته بود اختيار ديگران را در دست بگيرد .لطيفه اگرچه زنی با هوش بود اما در امر
ارتباط با انسان های ديگر مهارتی نداشت و اين امر موجب می شد تا برخوردهای روياروی
آن ها رو به فزونی گذارد.
البته در زندگی آن ها دوران های خوش همآهنگی نيز وجود داشت .کمال مدتی به
لطيفه وفادار ماند و بخصوص از هنگامی که «فکريه» ديده از جهان فرو بسته بود زن
ديگری توجه او را برنمی انگيخت .در عين حال ،او خود آنقدر اخالقی بود که زن ديگری را
وارد فضای خانوادگی خويش نکند .در نتيجه ،کمال اغلب احساس می کرد که صاحب يک
زندگی خانوادگی شده است .اما ،در عمل ،اين خانواده پيش از آن که متعلق به او باشد به
لطيفه تعلق داشت ،و پر بود از اقامت های طوالنی پدر و مادر ،خواهران و برادران او در
چانکايا .پس از مدتی حضور اين عده برای کمال دشوار شد .با اين همه او همواره با آن ها
صبورانه و با ادب رفتار می کرد؛ و به خصوص نسبت به استعداد و هوش يکی از
خواهرزادگان لطيفه که مردی به بيست سالگی نرسيده بود سخت عالقمند شده بود.
لطيفه هم احساس نارضايتی نمی کرد .طبع قهرمان پرست او اکنون سرشار از
عشقی پر شور شده بود .حال آنکه احساس کمال نسبت به او ريشه در شور و اشتياق نداشت
و ،در نتيجه ،با گذر زمان ،تمايالت نخستين او رو به سردی نهاده بود .لطيفه رفته رفته دچار
حسادت شد و جنبۀ شرقی طبيعت او از همين روزن فرصت ظهور يافت .اما او ،برخالف زنان
حرمسراها ،قدرت پنهان کردن حسادت خود را نداشت .هر کجا که کمال به زنی خوش آمدی
می گفت حسادت لطيفه برانگيخته می شد .او حتی نسبت به دوستان کمال و کسانی که بر
او نفوذ کالم داشتند حسادت می کرد و کار اين حسادت حتی به توجهی که کمال نسبت به
سگش نشان می داد نيز کشيد .يک روز عصر ،هنگامی که خواهرزاده جوان خودش مشغول
نواختن پيانو بود و کمال به عنوان تشويق دستی به پشت او زد ،لطيفه جنجالی به پا کرد.
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رفته رفته موارد انفجار خشم لطيفه زيادتر می شد و او در حضور ديگران دايما به
کمال ايراد گرفته و او را مورد انتقاد قرار می داد .و گاهی هم موقعيت باالتر اجتماعی و ثروت
خانوادگی خود را به رخ کمال می کشيد .کمال هم رفته رفته به نوشيدن مشروب بيشتر روی
مآورده و در مستی خشم و بی رحمی زيادی از خود نشان می داد و در برابر دوستانش لطيفه
را تحقير می کرد ـ دوستانی که برخی شان به شعله ور کردن اين خشم کمک هم می
کردند.
اين وضعيت در سفری به شهر «ارزنجان» در ايالت های شرقی ترکيه ،که در آن
زلزلۀ شديدی رخ داده بود ،و نيز در سفر متعاقب آن به ارض روم ،به اوج خود رسيد .در ارض
روم به مناسبت آمدن غازی مجلس ناهاری برپا کرده بودند و غازی خواستار آن شد که
مقامات دولتی و افسران با همسران خود در آن شرکت کنند .اين نخستين باری بود که در
يک چنين شهر متعصبی مردان و زنان با يکديگر به دور ميز غذا می نشستند و ،در نتيجه،
مجلس مزبور دارای اهميت نمادين ويژه ای بود .اغلب ميهمانان احساس راحتی نمی کردند
و ،به همين دليل ،کمال تصميم گرفت با توجه نشان دادن به زن زيبای فرماندار نظامی شهر،
که ميزبان بود ،و از طريق گفتن کلمات دلپذير و نگاه های ستايش آميز ،يخ مجلس را
بشکند .لطيفه از اين موضوع سخت ناراحت شد و با از دادن کنترل خود بر سر کمال فرياد زد
که« :کمال! مراقب پايت باش که خيلی از گليم بيرون گذاشته شده».
کمال به شدت عصبانی شد؛ سکوت مجلس را فراگرفت؛ و هيچکس نمی دانست
چه کند .در واقع ،مجلس نمادينی که کمال در نظر داشت به صورت فاجعه آميزی به انتها
رسيده بود .از آن لحظه به بعد کمال ديگر با لطيفه سخن نگفت .به جای آن طی تلگرافی به
آنکارا به کابينه دستور داد که ترتيب طالق فوری آن ها را از جانب او بدهند .روز بعد لطيفه،
در حالی که دو افسر او را همراهی می کردند ،با قطار فرستاده شد .کمال حتی با او
خداحافظی نکرد .حتی همسر فرمانده ای که آن ها در خانه شان اقامت داشتند نيز از
خداحافظی با لطيفه خودداری کرد.
لطيفه در سر راه خود به آنکارا ،از ارزنجان که زلزله در آن اتفاق افتاده بود نامه ای
به کمال نوشت و در آن تقصير خود را پذيرفته و از او ملتمسانه خواست که اشتباهاتش را در
خرابه های ارزنجان دفن کند .او اين نامه را از طريق قليچ علی نامی برای کمال فرستاد .اما
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کمال حاضر نشد به آن نگاه بياندازد .قليچ علی هم نامه را در جيب خود گذاشته و منتظر
فرص ت مناسبتری شد .مدتی بعد او به کمال يادآوری کرد که همسر فرمانده به آن دليل با
لطيفه خداحافظی نکرده بود که فکر کرده بود کمال لطيفه را طالق داده است .کمال ،درست
مطابق فکری که قليچ علی کرده بود ،از شنيدن اين سخن ناراحت شد و خواست که نامه
لطيفه را ببيند و ،پس از خواندن نامه ،اعالم داشت که از سر تقصير لطيفه گذشته است .او
برای پيوستن به لطيفه عازم ارزنجان شد و آن ها با هم به آنکارا برگشتند.
اما اين آشتی نمی توانست چندان پايدار بماند و مشکالت آنها مکررا ادامه يافت.
يک شب در چانکايا ،لطيفه بار ديگر اختيار خود را از دست داده و با اشاره به مشروبخواری
رفقای کمال مشغول تحقير شخصيت تک تک آن ها شد .کمال نمی توانست اين وضعيت را
تحمل بکند و بدينسان پايان کار فرا رسيد .او لطيفه را مطلقه اعالم داشت و در همين زمينه
به کابينۀ خود دستوراتی داد .مادر لطيفه از ازمير برای بردن دختر خود آمد و کمال حتی
حاضر نشد قبل از رفتن لطيفه او را ببيند.اما هيئت دولت برای وداع با او در ايستگاه قطار
حاضر شد .عصمت حتی اصرار داشت که لطيفه در آنکارا بماند چرا که فکر می کرد هنوز
لطيفه تنها کسی است که می تواند بر روی کمال تاثير داشته باشد .به مردم اعالم شده بود
که لطيفه به خاطر مشکالت سالمتی خود به ازمير می رود و خبر رسمی طالق تنها پس از
آنکه لطيفه آنکارا را ترک کرد اعالم شد .از آن پس هر دو طرف با احترام و وقار رفتار کردند.
لطيفه زندگی بسيار خصوصی و بسته ای را انتخاب کرده و از مالقات و مصاحبه با ديگران
خودداری می کرد .کمال نيز هر کجا که سخنی از خانواده همسر سابقش پيش می آمد با
کمال احترام از آن ها ياد می کرد.
اگر در شکست اين ازدواج ـ به معنی شکست دو طبيعت شرقی سرسخت در کار
قرارگرفتن در رابطۀ پر فراز و نشيب داد و ستد گونه زندگی غربی ـ کنايتی وجود داشته
باشد ،می شود در نحوۀ پايان گرفتن آن نيز کنايۀ ديگری را ديد .کمال در ازدواج با لطيفه به
شدت کوشيده بود که از سنت های اسالمی دوری گزيند و اصول و آداب ازدواج غربی را
جانشين آن ها سازد .اما در کار طالق يکباره به قوانين اسالمی متوسل شد که به مرد اجازه
می داد تا زنش را بی هيچ توضيحی طالق دهد؛ تنها کافی بود گفته باشد «خانه را ترک
کن» و يا «ديگر نمی خواهم تو را ببينم» و اين درست کاری بود که کمال انجام داد .اما ،
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برای زودودن خشونتی که در اين عمل وجود داشت ،اعالم شد که طرفين با توافق از هم جدا
شده اند.
اما همين توسل به قوانين اسالمی چند ماه ديگر ناممکن شد چرا که قانون مدنی
جديد که سرچشمه ی اصلی اصالحات اساسی کمال محسوب شده و بر بنياد قانون مدنی
سوييس تهيه شده بود عاقبت به تصويب مجلس رسيد .مطابق قانون جديد ،طرد اختياری
همسر از جانب شوهر ممنوع شد و در کنار آن چندهمسری نيز ممنوع گشت .ازدواج و طالق
مدنی جانشين ازدواج سنتی شد و در هر دو مورد دو طرف حق مساوی يافتند .از آن پس ـ
الاقل از ديد قانون ـ زنان از آزادی و کرامتی همچون مردان برخوردار شدند.
در روند شکل گرفتن اين اصالحات حقوقی ،همه ی شهروندان اقليت های خارجی
در ترکيه نيز مشمول قوانين اين کشور شدند و به اين ترتيب عاقبت موافقت نامه هايی که در
لوزان به امضا رسيده بود به اجرا گذاشته شد .در همين حال ،برای تربيت حقوقدانان جديد
يک مدرسه حقوق در آنکارا افتتاح شد .غازی مدرسه را با اين کلمات افتتاح کرد« :بزرگترين
و سمج ترين دشمنان هر انقالبی قوانين فاسد و مجريان فاسد آن ها هستند ...قصد ما آن
است که قوانينی کامالً نوين بوجود آوريم و بنيادهای نظام حقوقی قبلی را ويران سازيم».
در واقع ،می توان گفت که «قوۀ قضاييه مستقل» مهمترين دستآورد و هديۀ کمال
برای کشورش محسوب می شود.
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فصل پنجاه و دوم ـ محاکمه خائنين
اکنون کمال در چانکايا با حريفان ميخوارگی ها ،زنان گهگاهی ،جمع روشنفکران
روزنامه نويس و وزرای مطيع خود ،و نيز عصمت ،تنها مانده بود .از هنگامی که او از جانب
مجلس صاحب اختيارات ديکتاتوری شده و مخالفين خود را ساکت کرده بود ديگر از رفقای
قديمش خبری نبود و او ،در واقع ،در انزوای ناسالمی به سر می برد که او را تبديل به طعمه
ی سوءظن هايی می کرد که ديگران ،برای تقويت موقعيت خويش در برابر دشمنان شخصی
شان ،به آن دامن می زدند .او ،رفته رفته ،همچنان که محاکم مستقل اش ترس و نارضايتی
را در توده های مردم می گستراندند ،تماس خود را با توده های مردم از دست می داد .در اين
وضعيت ،اپوزيسيون سرکوب شده هم شکلی زير زمينی به خود گرفته و رهبران سرشناس
اش ناچار به انديشيدن به راه های ماجراجويانه تری می شدند .براستی که اينگونه فضاها
پرورشگاه انواع توطئه ها محسوب می شوند.
نخستين توطئه کنندگان عليه کمال اشخاص با اهميتی نبودند و اغلب شان نسبت
به او مشکل شخصی داشتند .يکی از رهبران توطئه «ضياء هورشيد» نام داشت که از
ناراضيان ترابوزان محسوب می شد و به نام گرفتن انتقام کشته شدن دوستش ،علی شوکرو،
به دست رييس محافظان کمال ،دست به کار شده بود .او ،از جمله ،در بحثی که پس از
کشته شدن شکرو در مجلس درگرفته بود ،رهبری حمالت به دولت و به خصوص شخص
کمال را بر عهده داشت .اين اوج اختالفی ديرينه بود .هنگامی که کمال به عنوان قهرمان
فاتح ساکاريا به آنکارا بازگشته و نمايندگان مجلس گرد آمده بودند تا به او خوش آمد بگويند
ضياء هورشيد در تاالر مجلس مانده و به ديگران نپيوسته بود؛ و در همان حال بر روی تخته
سياه تاالر نوشته بود « :ملت خود بت می سازد و به پرستش آن مشغول می شود!»
و در اواخر  ۴۹۲۱تنفر و حسادت در وجود او به چنان مرحله ای رسيد که تصميم به
کشتن کمال گرفت .او با استخدام دو مزدور گردن کلفت ،يکی از الزها و ديگری از بين
گرجی ها ،به طرح توطئه ای در اين مورد مشغول شد .نخست به مطالعۀ ساختمان مجلس
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پرداخت و در پی آن بود که بفهمد چگونه می شود از جايگاه تماشاچيان بمبی را به محل
نشستن رييس جمهور پرتاب کرد .او همچنين در سقف مجلس سوراخی ايجاد کرده بود تا
بتواند از طريق آن کمال را هدف گلوله های خود قرار دهد .همچنين يکبار به اين فکر افتاد
که به يکی از جلسات هيئت دولت حمله کند اما وضعيت امنيتی اين جلسه را برای کار خود
مناسب تشخيص نداد .فکر ديگرش آن بود که در يک قبرستان نزديک به کلوپ آناتولين
کمين کرده و به مامورين خود نيز گفته بود که پشت درخت ها و سنگ قبرها پنهان شوند.
اما يکی از توطئه کنندگان به او خاطرنشان کرده بود که در آن فصل برگ درخت ها ريخته
است و کسی نمی تواند پشت درخت پنهان شود .يک شب هم برای اين کار اقدام کردند اما
غازی آن شب تا دميدن سحر در کلوپ ماند.
يکی دير از توطئه کنندگان همکار ضياء« ،سرهنگ عارف» بود که در سراسر جنگ
استقالل همراه هميشگی کمال محسوب می شد و پس از آن نيز به نمايندگی از جانب
اسکی شهير در مجلس انتخاب شده بود .او از اين که در سياست نتوانسته موفقيتی به دست
آورد احساس نارضايتی می کرد و يک بار هم به خاطر فسادی که در آن در گير بود مورد
توبيخ غازی قرار گرفته بود .توطئه کنندۀ ديگر «عبدالقدير» بود که فرماندار سابق آنکارا
محسوب می شد.
اما مهم ترين چهرۀ جمع توطئه کنندگان شخص با نفوذی بود که او نيز «شکرو»
نام داشت و در حزب سابق وحدت و توسعه به وزارت رسيده و در همان دوران هم بود که در
بين «کميته چی» ها شهرتی به هم زده و با يکی از کميته های سری تروريستی دورۀ ترکان
جوان ارتباط داشت« .شکرو» چندين بار در حضور ديگران با کمال درافتاده بود و محافظين
کمال نيز چند بار با او درگير شده بودند .يک بار ،در يک رستوران ،بين اين محافظين و
شکرو دعوايی به پا شد و محافظين بشقاب های خود را به طرف او پرت کردند .همچنين در
سرسرای مجلس نيز اين محافظين با مخالفين ارباب خود رفتار شديدی داشتند .شکرو ،در
عين حال ،با عناصر ناراضی استانبول و به خصوص شخص «قره کمال» ،که رييس سابق
حزب اتحاد و توسعه بود ،ارتباط داشت .در واقع دشمنان کمال در استانبول ـ که حزب اتحاد
و توسعه در آن همچنان زيرزمينی بود و مطبوعات شهر هم لحن دوستانه ای نسبت نداشتند
ـ فراوان بودند .اعمال خودسرانۀ محاکم مستقل کمال نيز موجب نارضايتی زيادی شده بود.

605

شکرو ،که عضو حزب مترقی نيز بود ،توقع داشت که دوستان حزب اش با او
همراهی کنند .يک روز عصر ،هنگامی که زمان اجرای توطئه نزديک شده بود ،شکرو در
عالم مستی و هنگام گفتگو با يکی از نمايندگان عضو حزب مترقی ،اشاره هايی به برنامۀ
خود کرد و نمايندۀ مزبور نيز بالفاصله «رئوف» را در جريان گذاشت .اما هنگامی که او ضياء
هورشيد و شکرو را مورد بازجويی قرار داد آن ها ماجرا را منکر شده و با اعتراض گفتند:
«شما چطور حرف های يک مست احمق را جدی می گيريد؟» رئوف هم به خبرکننده گفت
که اگر به وجود چنين توطئه ای اطمينان دارد ،به عنوان نماينده ی مجلس موظف است که
مطلب را به دولت گزارش کند .در همين اثتاء عارف نيز به سرعت تروريست هائی را که
برای کشتن کمال استخدام کرده بودند از دست زدن به هر گونه اقدامی بازداشت.
رئوف ،علی فواد و رفعت تصميم گرفتند که اين حادثه را چندان جدی نگيرند و آن
را نتيجۀ فضای ترس و توطئه ای بدانند که بر کشور غالب شده و يادآور دوران ترک های
جوان بود .اما ،در عين حال ،در بين خود توافق کردند که اگر چنين شايعه ای بار ديگر به
گوششان برسد بالفاصله و بدون توجه به ميزان جدی بودن آن ،دولت را خبر کنند .آنچه
بيش از همه آنها را نگران می ساخت اين خطر بود که در آينده حزب مترقی به عنوان
پوششی برای انجام هرگونه توطئه ای مورد سوء استفاده قرار گيرد .در نتيجه ،آنها ،به عنوان
اقدامی احتياطی ،به اعضای حزب توصيه کردند که در ارتباطات خود با احتياط عمل کرده
همواره گوش به زنگ باشند و هر گونه امر مشکوکی را به حزب گزارش کنند و در داخل
خانه های خود حتی بر ميزان اقدامات امنيتی بيافزايند.
اين ماجرا باعث شد که انجام توطئه شش ماهی به تأخير بيفتد ،بی آن که به کلی
کنار گذاشته شود .بزودی توطئه کنندگان عمليات خود را از آنکارا به ازمير منتقل کردند ـ
شهری که قرار بود در ماه جون  ۴۹۲۹ميزبان کمال باشد که دو سفر طوالنی خود به سراسر
آناتولی را در آنجا به پايان می رساند .گروهی از استانبول با قايق رهسپار آنجا شدند .مخارج
آن ها را شکرو تامين کرده بود و آن ها اسلحه های خود را در جامه دان هايی پنهان ساخته
بودند که بر روی آن کارت ويزيت شکرو ،به عنوان نمايندۀ مجلس ،به چشم می خورد و
پليس لزومی برای بازبينی آن ها رنمی ديد .به اين ترتيب توطئه کنندگان در ازمير گرد هم
آمدند.
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در آنجا محل ترور کمال را نقطه ای بين ايستگاه قطار و هتل محل اقامت او
انتخاب کرده بودند؛ جايی که سه خيابان باريک در آن به هم می رسيدند ،و در نتيجه
اتومبيل های کمال و همراهانش مجبور بودند از سرعت خود بکاهند .دو تير انداز استخدام
شده را يک کمک سوم به نام «هلمی» تکميل می کرد و قرار بود هر سه آنها ،و حتی اگر
الزم باشد خود ضياء نيز ،با هفت تير های شان به سوی کمال آتش بگشايند و در همان حال
نارنجک هايی را که در گلدان های تزيينی کنار خيابان پنهان کرده بودند به سوی موکب او
پرتاب ک نند .قرار بود که پس از قتل کمال آن ها در ميان جمعيت متفرق و فراری شده ،به
داخل اتومبيلی که منتظرشان بود پريده ،و به بندرگاه بروند .قرار بود که در آنجا شخص
ديگری به نام «کرتان» با قايق موتوری منتظر آن ها باشد و آن ها را به جزاير دور از ساحل
ببرد .پس از اجرای توطئه قرار بود که دو تن از توطئه کنندگان به سرعت خود را به استانبول
برسانند و نقش شاهد را برای اثبات حضور ديگران در آن شهر بازی نمايند.
کرتان اما ،به دليل عجله ای که در کارها مشاهده می کرد به اين شک برد که مبادا
دولت از توطئه با خبر شده باشد و به خصوص ،هنگامی که خبر شد آمدن کمال به ازمير
برای  50ساعت به عقب افتاده ،به نظرش رسيد سوءظنش بی پايه نيست .در نتيجه ،برای
نجات جان ،و احتماالً وجدان خود ،به سراغ يک بازرس پليس رفت و کل داستان را افشا
کرد .فرماندار بالفاصله دست به عمل شد .ضياء هورشيد در نيمه شب در هتل اش ،و دو
تروريست گرجی و الزی در هتلی در همان نزديکی و تروريست سوم در خانه اش دستگير
شدند .ضياء در برابر پليس مقاومتی نکرده و با حالتی بی تفاوت هفت تيری را که در زير
بالش خود داشت با دو بمبی را که در زير تختخواب خود پنهان کرده بود تسليم آنها کرد.
روز بعد کمال وارد ازمير شد و رفتارش چنان بود که هيچ اتفاقی نيفتاده است .علت
تاخير ورود او به ازمير ،که موجب نجات جانش شد ،دليلی جز اين نداشت که او به صورت
غريزی حس کرده بود که بايد ديرتر به ازمير برود .البته او از وجود اين گونه توطئه ها آگاهی
داشت و در عين حال پليس مخفی او مدت ها بود ضياء هورشيد را زير نظر داشتند و
گزارشاتی در مورد فعاليت های او برايش فرستاده بودند .مردم ازمير خبر توطئه ودستگيری
توطئه کنندگان را از طريق يک اطالعيه رسمی دريافت داشته و با شور و هيجان بسيار از
کمال استقبال کردند و با فرياد خواستار اعدام توطئه کنندگان شدند .آن ها بر گرد هتل او
حلقه زده بودند و او در درون هتل به خبرنگاران اظهار داشت که اينکه چنين حادثه ای در
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شهر پر افتخار ازمير روی داده ،شهری که او خود آن را از دست دشمن بيرون کشيده  ،جای
تاسف بسيار دارد اما اين گونه کوشش های مذبوحانه نمی توانند آتش انقالب را خاموش
کنند.
آنگاه دستور داد که ضيا هورشيد را همراه با گارد مراقب به هتل او بياورند .در آنجا،
با سردی اما مودبانه ،همکاری های خودشان را در طول مبارزات انقالبی متذکر شده و از او
پرسيد که چرا در چنين توطئه ای شرکت کرده است .ضياء به گناه رهبری توطئه را به گردن
گرفت و روز بعد اقرار مفصل تری نموده و تقاضای بخشش کرد .اما کمال پاسخ داد که
رسيدگی قانونی به مساله بايد مسير خود را بدون دخالت شخص او طی کند.
کمال همچنين يکی از تروريست های ضياء را احضار کرد و او را ـ که نمی دانست
قرار است با چه کی روبرو شود ـ به نزدش آوردند .متهم پذيرفت که قصد داشته مصطفی
کمال را بکشد و گفت که برای اين کار پول دريافت داشته و اگرچه شخصاً مصطفی کمال را
نمی شناسد اما به او گفته بوده اند که مصطفی کمال مرد بدی است که قصد صدمه زدن به
کشور را دارد .کمال از او پرسيد« :آخر تو چگونه می توانی کسی را که هرگز نديده ای
بکشی؟ فکر نمی کنی که ممکن است يک آدم عوضی را به قتل برسانی؟» تروريست
توضيح داد که قرار بوده است کمال را به او نشان بدهند .در اينجا کمال هفت تير خود را
بيرون آورد و آن را به طرف تروريست برد و گفت« :ببين ،من مصطفی کمال هستم .بيا ،اين
هفت را بگير و به طرف من تيراندازی کن ».مرد با حيرت به او نگريست و سپس در مقابلش
زانو زد و به گريه افتاد.
کامالً روشن بود که توطئه چندان وسيع نبوده و کار هفت هشت نفری محسوب می
شود که «شوکرو» عامل اصلی آنها بوده و ضياء و عارف نيز در آن شرکت داشته اند .البته
عارف بعداً اعالم کرد که هيچوقت اجرای توطئه را جدی نگرفته است ،چرا که کل کار جنبه
ای شخصی داشته و هر جنايتکار عادی هم می توانسته چنين کاری را انجام دهد .برخی از
توطئه کنندگان از نوع «کميته چی» های آشنايی بودند که در گذشته نيز دست به اقداماتی
از اين گونه زده بودند .هيچ يک در مورد اين که پس از به قتل رساندن دشمن خود کدام
مقاصد سياسی را دنبال می کردند نظر روشنی نداشتند و رهبرانشان نيز سياستمدارانی بودند
که چهره های شناخته شده ای به شمار نمی آمدند .روشن بود که تنبيه آنان می تواند امنيت
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عمومی را محفوظ داشته و عامل بازدارنده ای در مورد توطئه های آينده نسبت به جان کمال
باشد.
اما کمال ترجيح داد که داستان را به شکل يک توطئۀ سياسی عظيم در آورد .اين
توطئه فرصتی فراهم آورده بود تا کمال بتواند با يک ضربه کار همۀ مخالفانش را به پايان
رساند .در فضای پر از سوءظن اطرافش و نيز تعجيل او برای به دست گرفتن قدرت کامل،
نمی شد به آسانی چنين فرصتی را از دست داد .بدين لحاظ ،بالفاصله «محکمۀ مستقل» را
احضار کرد و اعضاء محکمه با يک قطار ويژه از آنکارا به ازمير آورده شدند .در اين جا نيز،
همچون جريان محاکمۀ کردها ،رييس محکمه همان «قاضی علی» بود که در پشت ظاهر
مهربان و حتی متشخص خود باطنی سخت بيرحم داشت .او را «قليچ» (به معنی شمشير)
می خواندند .او بی رحم ترين جالد کمال محسوب می شد ،ذهن اربابش را به خوبی می
خواند ،و هيچ چيز نمی توانست او را از اجرای خواست های کمال بازدارد.
در طی چند روز بعد زنجيره ای از بازداشت ها آغاز شد و تعداد بازداشت شدگان هر
لحظه فزونی گرفت .آن ها که مستقيما متهم به شرکت در توطئه بودند ،عالوه بر مهره های
آشکاری همچون شکرو و عارف ،شامل  52نمايندۀ مجلس می شدند که محکمه آنها را
بدون توجه به مصونيت پارلمانی شان به بند کشيده بود .همچنين در بين بازداشت شدگان
اعضای قبلی حزب وحدت و توسعه ،يعنی کسانی همچون جاويد که مسئول امور مالی حزب
بود ،و دکتر ناظم که کمال مدت ها بود کينه اش را به دل داشت ،وجود داشتند .عبدالقادر را
در مرز و در حال فرار در يک گاری که به وسيله ی گاو کشيده می شد دستگير کردند .قره
کمال مدتی از دست پليس می گريخت اما هنگامی که متوجه شد محل اختفايش را يافته اند
به داخل يک مرغدانی رفته و خود را با تير کشت .ديگر متهمان جزو رهبران معتدل حزی
مترقی بودند و از ميانشان کاظم کارابکير ،رفعت ،علی فواد ،و دو ژنرال ديگر از بقيه برجسته
بشمار می رفتند .در عين حال ،نام رئوف و دکتر عدنان نيز جزو متهمين آمده بود اما از آنجا
که در آن زمان در اروپا بودند بايد برايشان محاکمه غيابی برگزار می شد.
به دستور محکمه مستقل ،کاظم کارابکير در آنکار دستگير شد اما عصمت به
مسئوليت خود دستور داد تا دوستش را آزاد کند و همچنين با اصرار اعالم داشت که هيچ يک
از ژنرال ها نمی توانسته اند در اين توطئه شراکتی داشته باشند .اين عمل عصمت نشانۀ
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برخورد شديد بين دولت و محکمه مستقل محسوب می شد و موجباتی را فراهم می آورد که
خود عصمت نيز دستگير شود .محکمه ،که مدعی بود به نام مجلس عمل می کند ،معتقد بود
که دولت دارای اقتداری برای دخالت در تصميمات آن نيست .در نتيجه ،کاظم دومرتبه
دستگير شد و کمال بالفاصله عصمت را به ازمير احضار کرد .او ،پس از رسيدن به ازمير و
شرکت در جلسۀ محکمه ،مخالفت های خود با دستورات محکمه را پس گرفت و به اين
ترتيب نشان داد که دولت راه اجرای دستورات محکمه را سد نمی کند .او برای مردم ازمير
نيز به ريختن اشک تمساح پرداخت و گفت« :دل من پر از اندوه است و از وحشت به خود
می لرزم .آرزو داشتم که اغلب دوستان من در پارلمان ،که همواره از مقابلۀ افکار خود با آن
ها لذت برده ام ،هرگز به فکر اين نمی افتادند که از طريق توطئه به قدرت دست بيابند».
پس از بازجويی های انفرادی ،همۀ متهمين را به محل سينما الحمرا بردند که
اکنون تبديل به دادگاه شده بود .در آنجا آن ها را بر روی دو رديف صندلی نشاندند و مراقبين
مسلح کنار آن ها قرار گرفتند و آن ها در ميان صداهای پايين و خفه ای که از جايگاه های
اطراف به گوش می رسيد منتنظر اعضای دادگاه شدند که پس از مدتی در ميان سکوت
ناگهانی حضار پا به روی صحنه گذاشتند.
متن اتهامات و اظهاريه ای که علی قاضی در مقابل خبرنگاران خواند خط دادستانی
را روشن کرد :اعضای حزب مترقی مسئول مستقيم اين توطئه محسوب می شوند و اتحاديه
خواهان نيز ،از طريق شوکرو ،جاويد و قره کمال ،برای اجرای نقشه های ضد انقالبی خود با
آن ها همدست شده و قصد داشته اند که غازی را به قتل رسانده و دولت خود را بر سر کار
بياورند .در طی اين جريان ،اعضای حزب مترقی غافالنه اجازه داده بودند که حزبشان به
وسيله ای برای اجرای فعاليت های مخفيانه تروريست ها تبديل شود .اگر ژنرال های عضو
اين حزب به راستی فهميده بودند که چه اتفاقی در شرف تکوين است اکنون در جايگاه
متهمين ننشسته بودند اما آن ها غافالنه چشم خويش را بر توطئه فرو بسته ،اطالعات خود را
به دولت گزارش نکرده و ،در نتيجه ،در امر کوشش برای ايجاد هرج و مرج در کشور گناهکار
محسوب می شدند و به همين دليل بايد به وسيلۀ محکمه ای که فراتر از قوانين کشوری
عمل می کرد و مسئلۀ مصونيت پارلمانی نمايندگان خاطی برايش اهميت نداشت محاکمه
شوند .آن ها حق داشتن وکيل مدافع و تقاضای تجديد نظر نداشتند و گناهکار شناخته می
شدند مگر آن که می توانستند بيگناهی خود را ثابت کنند.
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برای متهمين پرونده هايی پر از شواهد دلبخواهی و سست تهيه شده بود و در
گرفتن اقرار و اطالع همان روش های دوران سلطان عبدالحميد و «کميته چی» های ترک
های جوان ،که کمال همواره نفرت خود از آنها را با صدای بلند اعالم می داشت ،به کار رفته
بودند .در بازجويی ها شاه دی به کار گرفته نشده بود و دستگيری ها صرفاً به دستور قاضی
صورت می گرفت .ژنرال ها و رهبران حزب مترقی که خود را در مقابل محکمه ای نمايشی
می ديدند به تنها کاری روی آوردند که می توانست غرور و شرفشان را محفوظ بدارد .آن ها
در مقابل محکمه سکوت اختيار کردند و حتی وقتی که از آن ها پرسيده شد آيا در دفاع از
خود سخنی داريد که بگوييد؟ پاسخ منفی دادند.
در بازجويی از توطئه کنندگان واقعی ،يعنی ضياء هورشيد ،شوکرو و همکارانشان
هيچ گونه دليلی برای دخالت ژنرال ها به دست نيامده بود .ضياء پذيرفته بود که کوشش او
عملی سي اسی بوده است اما نه رئوف و علی فواد و نه هيچ يک از اعضای حزب مترقی از
مقصد او خبر داشتند .او آن ها را مردمی بز دل خوانده و اظهار داشت که چون يقين داشته
که آن ها نمی توانند با حزب مردم رقابت کنند ،به کمک عبدالقادر ،که همچون ضياء از آن
ها دل خوشی نداشت ،گروهی را سامان داده و بدون ارتباط با حزب قصد کودتا داشتند .ضياء
در سراسر بازجويی هايش ،با آگاهی از عاقبتی که در انتظارش بود با خونسردی تمام گناه
خود را پذيرفته بود.
محاکمات ازمير سه هفته به طول انجاميد .با شروع آن ،مصطفی کمال به وياليی در ساحل
نزديک ازمير که «چشمه» نام داشت نقل مکان کرد .او در آنجا می توانست ظاهر بی طرف
خود را حفظ کرده و بگويد که عدالت بايد روند قضايی خود را طی کند و نتيجۀ محاکمات نيز
هرچه باشد برای او فرقی نمی کند؛ اما در عين حال ،می توانست اعضای محکمه مستقل و
ديگر اشخاص با نفوذ را به حضور بپذيرد و ،به اين ترتيب ،نتيجۀ محاکمات چنان از آب در
آيد که مورد خواست او باشد.
ضيا هورشيد ،شوکرو ،عارف ،و عبدالقادر (که هنوز فراری بود) همراه با يازده نفر
ديگر محکوم به اعدام شدند .رئوف و هفت نفر ديگر هم مجازات زندان به مدت های
گوناگون دريافت داشتند و هم محکوم به تبعيد شدند .قرار شد محاکمۀ جاويد ،دکتر ناظم ،و
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اعضاء حزب وحدت و توسعه در آنکارا انجام شود .کاظم کارابکر ،علی فواد ،رفعت و دو ژنرال
ديگر نيز ،همراه با ده نفر که اغلب هواخواهان حزب مترقی بودند ،تبرئه شدند.
دستگيری ژنرال ها ،که همگی قهرمانان انقالب محسوب می شدند ،از نظر مردم
کار نامطلوبی بود و حتی برخی از تماشاچيان دادگاه نيز آشکارا همدلی خود را با آن ها نشان
می دادند .در عين حال گفته می شد که کمال قصد داشته است با اين کار به همکاران سابق
خود درسی از ياد نرفتنی بدهد و در آن ميان عصمت باعث شده است که اين عده از مجازات
معاف شوند .خود کمال بعدها به علی فواد گفته بود که جانش را مديون دوستی قديمشان
است و بقيه هم به خاطر او از مجازات معاف شده اند.
در همان شبی که مجازات ها اعالم شد اغلب محکومين به اعدام را در نقاط
مختلف ازمير به دار کشيدند .کمال حکم اعدام آن ها ،و از جمله عارف ،را شخصاً و در حالی
که سيگار می کشيد و ماسک خاکستری رنگ صورتش نشانه ای از عاطفه نداشت امضا کرد.
برای او اين حادثه تفاوتی با جنگ نداشت؛ جنگی که اين بار عليه دشمن داخلی انجام می
شد .مگر همين عارف در «ساکاريا» به طعنه به او نگفته بود که« :تو هميشه در اين کشور
می توانی به اندازۀ کافی آدميانی پيدا کنی که به مرگ بفرستی؛ چه با دليل چه بی دليل»؟
او تا آخرين لحظه يقين داشت که دوست قديمش او را خواهد بخشيد .هنگامی که
مجازاتش را شنيد نامه ای به کمال نوشته و در آن ،با اشاره به دوستی بلند مدتشان ،از او
تقاضای بخشش کرد .در زير چوبه اعدام هم پرسيد که آيا پاشا پاسخ نامه اش را داده است؟
و اضافه کرد« :او حتماً جواب خواهد داد .پس اگر ممکن است چند دقيقه ديگر صبر کنيد».
اما پاسخی از راه نرسيد.
ضياء هورشيد خود را ،گوئی بخواهد در يک ضيافت بزرگ شرکت کند ،آماده مرگ
کرد؛ آهسته و به دقت لباس پوشيد ،به چهرۀ خود ادوکلن زد ،و با دقت تمام دستمالی را
بشکل پوشت توی جيب روی سينۀ کتش قرار داد .او هنگامی که نام ده نفر اعدامی ديگر را
شنيد گفت « :يک جايی بايد اشتباهی پيش آمده باشد .من فکر می کنم بعضی از اين ها حق
شان اعدام نيست» (يکی از آن ها در واقع جاسوس دولت بود و در دادگاه هم به صورتی
ناموفق تقاضا کرده بود که هنگام تعيين مجازات خدماتش را در نظر بگيرند) .او ،در پای چوبۀ
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دار ،پولی را که در کيف داشت به رئيس زندان داد که به برادرش برساند تا او برايش قبر
مناسبی تهيه کند ،و گفت« :اگر اين خواستۀ مرا انجام ندهی من در آن دنيا دست از سرت
برنخواهم داشت و در آنجا تو را خواهم کشت و مطمئنا اين بار طوری عمل خواهم کرد که
در کارم موفق شوم!»
چوبۀ اعدام را در نقطه ای بر پا کرده بودند که قرار بود کمال در آنجا کشته شود.
وقتی چشم ضيا به محل اعدام افتاد گفت« :چه ابتکار جالبی! مرا ياد گهواره ای می اندازد که
در ارتفاعات گذاشته شده باشند .وقتی که من از آن باال شماها را نگاه می کنم همه تان اين
پايين خواهيد بود» .او با اصرار طناب دار را خود به گردنش آويخت .مأمور اعدام ،که نگران و
مضطرب بود ،به ضياء گفت« :خواهش می کنم عجله کنيد وقت می گذرد ».و ضياء خنديد و
گفت « :چه عجله ای است؟ آن که قرار است بميرد منم ،تو چرا مضطربی؟ من چند دقيقۀ
ديگر در آن دنيای ديگر خواهم بود .پس اگر از دست من کاری برايت ساخته است بگو .اگر
پيغامی برای قوم و خويش هايت در آن دنيا داری بده ».و همچنان که لبخندی بر لب ها
داشت از دنيا رفت .صبح روز بعد مردم يازده جسد آويخته از چوبه های اعدام را مشاهده
کردند که احکام دادگاه به روی کاغذهائی نوشته شده و بر پيراهن شان سنجاق شده بود.
علی فواد و يارانش که تبرئه شده بودند بالفاصله آزاد نشدند .آن ها را به انباری زير
سينمای محل محاکمه بردند و آن ها دو شب و يک روز تمام را در اضطراب گذراندند .آنها
که هنوز خالصی خود را باور نداشتند ،با اضطراب از يکديگر می پرسيدند که معنای اين
تحقير اضافی و اين استمرار در گناهکار نموده شدن چيست؟ فواد و کاظم کرابکر می
کوشيدند رفقای خود را آرام کنند.
آن ها که محکوم به زندان شده بودند نيز در همان انبار نگاهداشته می شدند .دو
تن از آن ها ،که نمايندۀ استامبول و سيواس در مجلس بودند ،با لحنی نوميد از بی عدالتی
محکمه می ناليدند و رفته رفته صدای تقاضاشان برای تجديد محاکمه تبديل به فرياد شد.
علی فواد که هر دوی آن ها را به خوبی می شناخت توصيه کرد که در کارشان عجله نکنند
چرا که معموال اين گونه محکوميت های سياسی در طول زمان مورد تجديد نظر قرار می
گيرد .اما نمايندگان مزبور گوششان بدهکار نبود و تحمل اين تحقير را نداشتند و مرتباً با
فرياد تقاضای تجديد نظر می کردند .عاقبت نگهبان زندان در چارجوب در ظاهر شد و اعالم
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کرد که «هر کس تقاضای تجديد نظر دارد با من بيايد» .آن ها به طرف در دويدند و پس از
خروج آن ها در بسته شد .ساعت ها گذشت و از آن ها خبری نيامد .ديگران آنها را در اواخر
شب ديدند که با دست بند به زندان عمومی شهر منتقل می شوند .محکوميت آن ها تغيير
کرده بود و همان شب ،همراه با روستو و يکی از ژنرال ها ،اعدام شدند.
صبح روز بعد زندانيان تبرئه شده نيز آزاد شدند و در هنگام خروج از ساختمان سينما
خود را با جمعيت خشمگينی روبرو ديدند که فرياد می زدند« :شکر خدا که پاشای ما را به ما
برگرداند» .فرماندار شهر ،که از اين موضوع نگران شده بود ،يک اتومبيل دولتی را برای بردن
آن ها به هر جا که بخواهند فرستاد .آن ها در ابتدا حاضر نشدند سوار اتومبيل شوند و اعالم
ک ردند که قصد دارند پياده حرکت کنند .اما جمعيت به صورتی دور آن ها را گرفته بود که
حود به خود به سوی اتومبيل کشيده شدند .هنگام سوار شدن شان چند نفر از ميان جمعيت
هم سوار اتومبيل شدند و به راننده دستور دادند که طوری آرام حرکت کند که بقيۀ مردم
بتوانند به دنبال اتومبيل بيايند .و به اين ترتيب آزادی زندانيان تبديل به نوعی تظاهرات
پيروزمندانه شد.
محاکمات ازمير از يک سو همۀ توطئه کنندگان عليه جان کمال را از ميان برداشت
و ،از سوی ديگر ،مخالفان کمال در حزب مترقی را ساکت کرد .در واقع ژنرال ها و
دوستانشان در اين حزب از آن پس امکان ادامۀ زندگی سياسی را نداشتند.
دو هفته بعد محاکمات آنکارا آغاز شد .کمال قصد داشت از طريق اين محاکمات
باقيماندۀ دشمنانش را ،که اعضای سابق حزب وحدت و ترقی محسوب می شدند ،از پيش
پای خود بردارد .در اين محاکمات حدود پنجاه نفر محکوم شدند که مهمترين آنها جاويد و
دکتر ناظم بودند .در اين محاکمات اتهام دستگير شدگان نه توطئه عليه جان کمال ،که نقشه
کشی سياسی برای برانداختن حکومت او بود .در واقع ،محاکمات اوج نهايی دشمنی قديم
بين اعضای حزب وحدت و توسعه با گروه مليون محسوب می شد ،يعنی دشمنی بين پيروان
«انور» و پيروان کمال ،که جنبش انقالبی ترکيه را به دو نيمه تقسيم کرده بود.
کمال بازماندگان حزب وحدت و توسعه و حزب ترقی را بر حسب ارتباط شخصی
خود با آن ها مورد قضاوت قرار می داد و در اين کار همۀ خاطرات سمج اختالفات گذشته به
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ذهنش باز گشته بودند .اما ،در عين حال ،اين قضاوت بر حسب مالحضات سياسی نيز بود و
او آن ها را بازماندگان رژيم منقرضی می ديد که ،بدون داشتن برنامه ای برای کشور ،فقط
به منافع شخصی خود می انديشيدند .از نظر او آنچه از آن دو حزب باقی مانده بود و هنوز
منابع مالی فراوانی را در اختيار داشت و کسانی آن را رهبری می کردند که کامال برای توطئه
چينی های سياسی زيرزمينی آمادگی داشتند دشمنان شخصی او نيز محسوب می شدند و
کمال تا از ميان برداشتن نهايی اعضای اين دو حزب نمی توانست احساس امنيت کند.
محاکمات ،در عين حال ،به ارتباط رهبران حزب اتحاد و ترقی با انور ـ هم به
هنگام گريزش از کشور و هم در زمان کوشش هايش برای بازگشت به آناتولی ـ اشاره داشت
و اين رهبران را متهم می کرد که در زمان کار مجلس اول ملی همواره سرگرم توطئه چينی
برای برانداختن دولت بوده و در مجلس دوم نيز مستمراً به تحريک افکار ديگران می
پرداختند و نيز ،از طريق ايجاد حزب مترقی ،دست به ايجاد جناح مخالف زده بودند .آنها متهم
بودند که برای توطئه چينی های خود در خانۀ جاويد و دفتر کار قره کمال گرد می آمده و
الهام بخش مطبوعات در راستای نوشتن مقاالت ضد برنامه های دولت بودند.
در آنکار نيز ،همچون ازمير ،دستگيرشدگان گناهکار شناخته می شدند مگر اين که
بتواند بی گناهی خود را ثابت کنند .و خود اين واقعيت که آن ها از دولت حمايت نمی کردند،
در چشم قضات ،دليلی کافی برای اثبات گناهکاری شان محسوب می شد .البته فقدان هر
گونه مدرک معتبر متهم کننده اين تصور عمومی را پيش آورده بود که مجازات اعدامی در
ميان نخواهد بود .اما از آنجا که محاکمات با رسيدن گزارشات مربوط به نآآرامی های
اقتصادی در مناطق مرکزی کشور همراه شده بود ،نفرت و سوء ظن شخصی کمال نسبت به
رهبران احزاب وحدن و ترقی صد چندان شده بود و او حس می کرد که الزم آمده است تا به
نوعی قدرت نمايی دست بزند؛ به خصوص که احتمال می رفت آزاد شدن ژنرال ها در چشم
برخی از اشخاص نشانه ای از ضعف باشد .بعالوه ،فشاری که سازمان های مختلف
کشورهای ديگر ،و بخصوص سازمان های يهودی برای تبرئه جاويد بر دولت ترکيه وارد می
کردند اين سوء ظن را در کمال ت قويت می کرد که نوعی توطئۀ نامرئی خارجی برای تضعيف
و حتی از ميان برداشتن او در جريان است .در همين ميانه عبدالقدير ،که غياباً محکوم به
اعدام شده بود ،نيز دستگير شد و مجازات او به صورت همان قدرت نمايی مطلوب درآمد.
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سپس اعالم شد که سی و هفت تن از متهمين تبريه شده اند .در ميان آن ها
حسين جاهد ،سردبير نشريه طنين ،حضور داشت که اگرچه از زندان رها می شد اما بايد به
تبعيد می رفت .شش تن ديگر ،که رئوف هم از جملۀ آن ها بود ،به دهسال تبعيد محکوم
شده بودند.
جاويد و ناظم ،همراه با دو تن از رهبران حزب وحدت و توسعه محکوم به اعدام
شدند .بدينسان ،حساب های قديمی تصفيه و سخنان کهنه به عمل مبدل شد .کمال ،در
نخستين روزهای جنگ ،در مورد جاويد و ناظم گفته بود« :چنين آدم هائی را بايد دار زد».
خشم او نسبت به جاويد به خاطر آن بود که معاملۀ دريافت مهمات از بلغارستان را به هم زده
و ناظم هم جلوی اين که انور به او ارتقاء درجه بدهد را گرفته بود .او بعداً هم با مسخرگی او
را «پاشای گازدار» (در اشاره به ليموناد گازدار) خوانده و از او با عنوان «ناپلئون کوچولو» ئی
که با زندانی کردن دوستانش خود را باال می کشد نام برده بود .عصمت هم ،اگرچه به خاطر
مخالفت های اين دو تن با سياست های او در کنفرانس لوزان ،از جاويد و جاهد کينه به دل
داشت اما ،به خصوص بر اثر فشار مطبوعات ،توانست حکم آزادی جاهد را بگيرد.
شب اعالم نتايج محاکمات ،محکومين به اعدام را در مرکز آنکارا به دار آويختند.
جاويد در حالی که می کوشيد وقاری بی تفاوت را به نمايش گذارد با مرگ خويش روبرو شد
و هنگامی که به پای چوبه دار رسيد از دکتر زندان تقاضا کرد که به هنگام آزاد شدن جاهد
مراتب دوستی اش را به او ابالغ کند ،زن و فرزند خودش را نيز از جانب او در آغوش بگيرد
و ،با ابالغ مراتب احترامش به غازی و قضات محکمۀ مستقل ،به آن ها بگويد که محکوميت
او برخالف همۀ اصول عدالت بوده است .او سپس دو بيت شعر از ضياء پاشا ،شاعر مشهور
ترک را خواند که مبنی بر حتميت مجازات مستبدين بود .آنگاه رو به مامور اعدام کرد و گفت:
«شما وظيفه خود را انجام دهيد» .و با بی تفاوتی به روی سکو رفت و پرسيد کجا بايد بايستد
و چه بايد بکند و از اين که در اين مورد دارای اطالعات کافی نيست عذرخواهی کرد.
هنگامی که مامور اعدام حلقۀ طناب را به طرف او می آورد سرش را برای کمک به او به جلو
خم کرد و به اين ترتيب با شجاعت تمام جان داد .چندی بعد ،وقتی کمال شنيد که همسر
جاويد با شنيدن خبر مرگ شوهرش تهديد کرده که کمال را با دست های خود خفه خواهد
کرد به آرامی گفت« :از او توقع ديگری نمی شود داشت».
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در شب اعدام ها غازی در چانکايا نبود .او روز را دور از ديگران در مزرعه خود
گذرانده بود و چون آن روز مصادف با سالگرد تاسيس مزرعه اش بود با دهقانانی که در آن
کار می کردند دوغ نوشيده بود .عصر هم با چند تن از وزرا ،اعضاء محکمه ،و دوستانش در
آالچيقی که خود ساخته بود به صرف شام مشغول شد .در تمام مدت عصر هيچ کس اشاره
ای به محاکمات نکرد.
در ميان کسانی که در اين ميهمانی شام حضور نداشتند يکی «توفيق روستو» ،وزير
خارجۀ دولت کمال بود که برادرزن و رفيق قديمی ناظم محسوب می شد و از پذيرفتن
دعوت شام خود داری کرده بود .دو روز بعد کمال برای ناهار به سراغ او رفت و در طی اين
ديدار خصوصی مراتب تاسف خود را ابراز داشته و داليل انجام اين محاکمات را تشريح کرده
و به توفيق خاطرنشان کرد که او به علت سفر طوالنی اش به خارج در جريان دقايق کار
نبوده است .و توضيح داد که کار به جايی رسيده بوده است که يکی از دو گروه پارلمان بايد
حذف می شدند و ،در نتيجه ،موضوع به محکمه احاله شده و او خود دخالتی در عاقبت کار
نداشته است و حتی هنگامی که قليچ علی ،رييس محکمه ،گزارشات خود را برای او می
خوانده بود ،او از سر انزجار کل ماجرا را ناپسند خوانده بوده است.
با پايان گرفتن محاکمات «وسيلۀ کار» مفيديت خود را از دست داد .بخصوص که
قدرت محکم ۀ مستقل که به خاطر مقاصد سياسی مورد سوء استفاده قرار گرفته بود اکنون به
صورت تهديدآميزی می رفت تا دولتی موازی را در کنار دولت واقعی بوجود آورد و قضات
محکمه در برابر وزرای کابينه کمال قرار دهد .در عين حال ،وجود اين قدرت موازی عصمت
را در انجام کارها يش سخت ناراحت می کرد و او ،پس از مدتی سرگرم آن شد تا به کمال
بقبوالند که زمان انحالل اين محکمه فرا رسيده است.
در يکی از ميهمانی های عصرانه در جانکايا ،غازی به صورتی عادی رو به قليچ
علی کرد و گفت « :من تصميم گرفته ام محکمه شما را منحل کنم .ديگر به آن نيازی
نيست».
علی پاسخ داد که اين موضوع را مورد مطالعه قرار داده و در مورد آن گزارشی برای
رييس خود تهيه خواهد کرد.
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کمال گفت« :گزارش؟ من به شما می گويم که شخصاً اين مساله را مطالعه کرده
ام و از فردا محکمۀ شما وجود خارجی نخواهد داشت».
روز بعد حزب کمال انحالل محکمه را تصويب کرد و اعضای محکمه ،که به مدت
دو سال مزۀ قدرت بی مسئوليت را چشيده بودند ،ناچاراً به جايگاه خود به عنوان نمايندگان
عادی مجلس بازگشتند .ديگر ادامۀ «حکومت ترس» ضرورتی نداشت و کمال هم می
توانست دست خود را از چرک های اين ماجرا بشويد.
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فصل پنجاه و سوم ـ بازگشت به استانبول
«من از مردم بود که می ترسيدم»؛ اين جمله را کمال ،برای توجيه از ميان برداشتن
رقبای خود و به دست گرفتن کامل قدرت ديکتاتوری ،به يکی از دوستان خود گفته است.
حال آن که در واقع اکنون بود که ،از ترس آن ها ،در پی اجرای سياستی بود که با همهء
اصول دموکراتيک اعالم شده از جانب خودش منافات داشت .واقعيت آن بود که مقام و
منزلت کمال در نزد مردم ،در سال های نخستين جمهوری ،به شدت باال بود .در مقايسه با
دوران سالطين مختلف عثمانی مردم بيش از هر زمان ديگری در اختيار او بودند .به خصوص
که وفاداری آنها نسبت به او جنبه ای شخصی هم داشت چرا که کمال شخصاً آن ها را در
جنگ ها هدايت کرده بود ،کشورشان را از چنگ دشمن بيرون آورده بود و ،برخالف آن که
هيچ سلطانی در ميان مردم حاضر نمی شد ـ او با مردم در آميخته و چنان رفتار کرده بود که
گوئی يکی از آنهاست .تسلطش بر ارتش بالمنازع بود ،شبکهء ارتباطات اش ،حتی جدا از
روش هائی نيروهای خفيه به کار می بردند ،آنچنان توسعه يافته بود که ديگر حکومت
مرکزی از پيدايش ناآرامی های محلی جدی بيمی نداشت .او بهتر از هر کسی با روحيهء
ديرجنب مردم ترکيه آشنا بود و به هين دليل نخست در «گالی پولی» و سپس در جريان
جنگ استقالل نشان داده بود که چگونه می تواند اين مردم را به حرکت درآورد .و اکنون در
سراسر آناتولی هيچ رهبر ملی بالقوه ای که بتواند اقتدار او را تهديد کند وجود نداشت.
نيز جالب آن بود که کمال برای به دست گرفتن کامل قدرت خواستار ديکتاتوری
نشده بود بلکه ،بر عکس ،پس از انحصار قدرت در دست خود به يک ديکتاتور تبديل می شد.
او ،در روزهای آغازين اين سفر بلند مجبور بود به صورتی دموکرات کار کند ،احتماال به آن
علت که هنوز به موقعيتی نرسيده بود که بتواند به صورت ديگری رفتار نمايد .و ،در نتيجه،
توانسته بود عليه خارجی ها به پيروزی چشمگيری نائل شده ،صلحی غرورآميز را برای مردم
ترک فراهم ساخته و موجب شود که ترکيه برای نخستين بار به صورت کشوری مورد احترام
ملت های غربی درآيد .او خاطره کهنهء سلطنت و خالفت را از ميان برداشته و نهادهای
جامعه ای عقب مانده و قرون وسطايی را از ميان برداشته بود .بدينسان اکنون شالوده اصلی
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يک ترکيه نوين کامل شده بود .هرچند که اين جريان ،در مراحل آخر خود ،با سلسله ای از
مخالفت های پراکنده روبرو گشته بود.
يعنی ،می توان گفت که اکنون لحظه ای فرا رسيده بود که بتوان دست به تجربه
ای در نوعی دموکراسی ليبرال زد؛ چرا که اعتقاد به اصول اينگونه دموکراسی پايه های
جمهوری جديد ترکيه را تشکيل می دادند .پس اين لحظه می توانست لحظهء اوج همان
جنبش اصالح گری باشد که يک قرن پيش در دل امپراتوری عثمانی زاده شده بود .اما پيش
از کمال« ،ترک های جوان» که زمان کوتاهی به دموکراسی ليبرال اجازه عرض اندام داده
بودند رژيم خود را به زودی از يک دموکراسی پارلمانی به يک رژيم ديکتاتوری تبديل کرده
بودند .شايد بدان خاطر که زمانهء آنها هنگامهء تهديد خارجی از همهء جوانب بود و هنگامی
که اپوزيسيون پارلمانی نشانه هايی از به خطر انداختن وحدت کشور را به نمايش نهاد ،عمر
دموکراسی ليبرال هم به سر آمد .اما کمال اکنون بر همهء اين موانع غالب شده بود و ديگر
نيازی به ديکتاتوری نداشت .به خصوص که عصمت ،به عنوان ياری وفادار ،همواره در کنار
او بود .در گذشته وقايعی همچون شورش کردها و شورش های مربوط به «تعويض کاله»
اتخاذ اقدامات فوق العاده را ايجاب کرده بود اما اکنون ديگر نيازی به گستردن اين اقدامات
به سراسر کشور نبود؛ به خصوص که اپوزيسيون پارلمانی هم بسيار ضعيف و معتدل شده و
ديگر نيازی به سرکوب آن وجود نداشت.
اما تصميم کمال ديگرگونه بود و اين امر ،در مرحلهء نخست ،به خلقيات او مربوط
می شد .او که ،طبعاً و به لحاظ تربيت ،يک سرباز محسوب می شد ،اگرچه قادر بود برخی
اختيارات را به ديگران تفويض کند اما هرگز تحمل فکر تحديد اختيارات خود را نداشت .او
می توانست در کار برنامه ريزی مبارزه ،با ديگران همکاری نمايد اما هنگامی که اجرای
برنامه ها آغاز می شد او بايد کنترل کامل را در دست می داشت .اکنون هم ،از ديد او،
کوشش برای دگرگون ساختن جامعهء ترکيه مبارزه ای ديگر بود که به تصميم گيری های
سريع نياز داشت.
در حين حال ،تا آنجا که به نزديکان قبلی کمال ،يعنی اعضای حزب مترقی ،مربوط
می شد ،مسئله شکلی عميق تر و پيچيده تر بخود می گرفت .اين افراد جامعهء ترکيه را
موجودی جاندار و کهن بيخ می ديدند که تنها از طريق يک روند تدريجی و شکيبانه تغيير
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می پذيرفت و الزم بود که در طی آن ـ هم در مرحلهء برنامه ريزی و هم در دورن اجرا ـ
همکاری همگان ملحوظ می شده و تصيميم گيری ها مسيری از پايين به باال بپيمايند .با
اين همه ،وقتی کمال برنامه های خود ر ا اعالم داشت ،آنها آماده بودند تا در اجرايشان از او
حمايت بکنند ،مشروط بر اين که قادر باشند به تفصيل مراحل اجرايی را مورد نقد قرار دهند.
آن ها قصد رقابت با اقتدار کمال را نداشتند اما می خواستند تا در مجموع در قلمروی قدرت
تعادلی ايجاد کنند .راستی اينکه آنها می توانستند برای او نقش دريچه ای گشوده بروی
کشور را بازی کرده و به وسعت و گستردگی نگاه و درک دولت او کمک نمايند .آن ها می
توانستند خدمات اجرايی دستگاه دولت را ،که سخت به آن نياز بود ،فراهم آورند .اما آنها ،در
عين حال ،دچار اين خطا شدند که اجازه دادند تا اعتبار خودشان و حزبشان مورد سوء استفاده
عناصر ناجوری قرار گيرد که مقاصد خائنانه شان نمی توانست مورد موافقت هيچ يک از آنان
باشد .اما همين اشتباه سرکوب مرگبار آنان را موجه کرد.
در عين حال ،از نظر روانشناسی ،مبديل شدن کمال به ديکتاتوری کشتارگر در دو
عامل ديگر نيز ريشه داشت .نخستين عامل سوء ظن بيمارگونهء او نسبت به همهء کسانی
بود که با او مخالفت کرده و در اجرای فکرهايش مانع ايجاد کرده بودند .احتماال اين روحيه را
می توان به کودکی بدون پدر و زندگی تنها و گرگ وار او نسبت داد .بی اعتنايی اعضای
کميته وحدت و ترقی نسبت به او در دوران جوانی اش ،آن هم در شرايطی که او خود را
داناتر از آنان می ديد ،و ممانعت از ارتقاء درجه اش در ارتش از جانب افرادی که نسبت به
ارزش ها و موفقيت های او حسادت می ورزيدند ،مجموعاً در توهم او جمعی از دشمنان
قدرتمند را آفريده بود که همواره سرگرم نقشه ريزی برای پايين کشيدن او از اوج قدرت
بودند .به عبارت ديگر ،اين روحيه دست ساز گذشته ای سرشار از تلخکامی و نفرت های
انتقام جويانه بود .نمونه ی بارز اين امر را می توان در اعدام «جاويد» ديد که از يک سو
موجب شد افکار عمومی غرب نسبت به کمال موضع بگيرند و ،از سوی ديگر ،ترکيه را از
يک مشاور زيرک مالی محروم ساخت.
عنصر ديگری که در پسا پشت اعمال شديد او وجود داشت ،ترس کمال از نيرويی
بود که نمی توانست درکش کند ـ نيرويی که مذهب نام داشت .دشمنی او با مذهب از
کودکی آغاز شده و پا به پای ساليان در او رشد کرده بود .واکنش او نسبت به زهد مادرش،
تحصيالت سکوالرش ،و مطالعاتش در زمينهء افکار فالسفه خردگرای اروپا ،از يکسو ،و
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برخورد وحشت زده اش در جوانی با خرافات گرايی های اعراب دمشق و آگاهی روزافزونش
نسبت به تسلط اين وضعيت بر سراسر کشورش و عاقبت محکوم شدنش به اعدام بوسيله ی
نيروهای مذهبی مجموعاً اين وضعيت روانی را برای او فراهم کرده بود.
او ،با ذهن عقل گرايش ،نمی توانست آنچه را که بعد معنوی اسالم خوانده می شد
درک کند؛ بعدی که به صورت يک نياز درونی در توده های مردم عمل می کرد و هيچ
فلسفهء اجتماعی خاصی ،هر چقدر هم که منطقی و روشنگرانه باشد ،نمی توانست به آسانی
جايگزين آن شود .او اين «بعد معنوی» را صرفاً مجموعه ای از خرافات سياه و ابتدايی می
ديد و ،در عين حال ،از نيروی عظيم آن نيز آگاه بود .اين نيرو اسلحهء پنهانی بود که می
توانست در دست دهقانان و ماليانی که آن ها را کنترل می کردند عليه او به کار رود؛ اسلحه
ی پنهانی که از هر ح زب و تشکيالت سياسی رقيب او گسترده تر و قدرتمند تر بود .او اگرچه
در سخنرانی هايش از اصول سياسی اسالم و گفته های پيامبر اين مذهب در اين مورد ـ
آنگونه که اصالح گران ليبرال قرن گذشتهء کشور کوشيده بودند آنها را احيا کنند ،سخن می
گفت اما درک درستی از اين اصول نداشت .از نظر او اسالم و تمدن دو امر مانع التجمع
بودند .او ،يک بار ،با حالتی نيشدار ،در مورد ترک ها گفته بود« :ای کاش می شد همهء آن
ها را مسيحی کرد!» به عبارت ديگر ،آنچه او در نظر داشت استقرار آن دولت اصالح شدهء
اسالمی نبود که ترکان مسلمان انتظارش را می کشيدند .او دولتی کامالً غيرمذهبی را در نظر
داشت که به صورتی متمرکز و با همان قدرتی که سالطين داشتند عمل می کرد و صاحب
ارتشی مجهز به ديوانساالری روشنفکرانه خاص خود بود.
در کوتاه مدت که نگاه می کردی ،اين روحيه ،به خاطر نتايج مثبتی که به بار آورده
بود ،توجيه پذيرمی نمود .اما اکنون که فصل زشت از ميان برداشتن موانع به پايان رسيده
بود ،می شد انتظار آغاز دوره ای را داشت که در آن سياست زور و سرکوب کنار گذاشته شود.
دوره ای که آغاز شده بود دوران ثبات و صلحی بود که در آن می شد به يک زندگی سرشار
از آزادی های فردی برخوردار از امنيت رسيد .آری ،پس از پانزده سال جنگ و انقالب،
لحظهء آرامش فرا رسيده بود و می شد اميدوار بود که ،عطف به آن زمينه ،اصالحات
اجتماعی تحميل شده در سه سال گذشته در اذهان مردم ترک جا افتاده و بالغ شده باشند.
اکنون زمان رخصت از فعاليت سياسی فرا رسيده بود .مطبوعات در کنترل کامل بودند و
درعين حال نوعی آزادی بيان معقول در بين مردم جريان داشت.
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کمال آدمی ايدئولوژيست نبود و افکارش ماهيتی عملگرا داشتند و او نمی کوشيد
که آن ها را از طريق ايجاد نوعی يک نواختی گريزناپذير بر ديگران تحميل کند .يک بار،
وقتی گروهی از معلمين مدرسه از او پرسيدند که آيا به راستی ،همانگونه که نويسندگان
اروپايی می گويند ،او يک ديکتاتور است؟ کمال به آرامی پاسخ داد که« :من اگر ديکتاتور
بودم شما اجازه نداشتيد اين سئوال را از من بکنيد» .برنارد لوئيس ديکتاتوری کمال ر ا در
کتاب «ظهور ترکيه مدرن» اينگونه تعريف کرده است« :نوعی ديکتاتوری بدون وحشت دائم
از اطرافيان ،بدون ترس مردم از در زدن ها نابهنگام و بدون وحشت از اردوگاه های کار
اجباری» .و اين آخری همان چيزی بود که به زودی در مغرب زمين ظهور می کرد.
خود کمال يکبار ،همراه با پذيرش اين که آدمی ديکتاتور است ،وضعيت خود را
اينگونه توضيح داد « :اما من مثل فرعون های مصر دستور نداده ام که به افتخارم اهرام ثالثه
بسازند ،مردم را وانداشته ام که به خاطر من کار کنند ،و هنگامی که خواسته ام فکری اجرا
شود مردم را با شالق تهديد نکرده ام ،بلکه اول کنگره ای تشکيل داده ام ،وضعيت را در
مقابل مردم به بحث گذاشته ام و فقط هنگامی که مردم به من اختيار داده اند برنامه هايم را
با دقت و شدت اجرا کرده ام .کنگره های ارض روم ،سيواس ،و مجلس شورا اثبات اين حرف
من اند».
به عبارت ديگر می توان گفت که ديکتاتوری او نوعی ديکتاتوری بنيان گذاشته بر
روندهای دموکراتيک بود و در درون ايجابات يک چهارچوب حقوقی و مبتنی بر قانون
اساسی ،که او به شدت آن را اجرا می کرد ،تحقق می يافت .او ،در واقع ،در زمانه ای که
ديکتاتورهای ديگر چنان نمی کردند ،خود مشغول زمينه سازی برای روزگاری که نباشد بود و
می کوشيد نظام حکومتی خاصی را به وجود آورد که بتواند پس از او نيز استمرار يابد .او
معتقد بود که اگر اين نظام به وجود آيد آن روحيه دموکراسی ،که در زمان حاضر وجود ندارد،
بوقت مناسب در آن دميده خواهد شد .شايد بتوان تصور کرد که می شد در آن زمان روند اين
بلوغ دموکراتيک را سرعت بخشيد اما شايد توجيه اين تأخير را بتوان در کالم عصمت اينونو
يافت که ،يک نسل بعد ،در سال  ،۴۹۹۹در مصاحبه ای با نويسندهء اين کتاب گفت« :ما آن
زمان در آتش بوديم».
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برای کمال ،اکنون که دشمنانش از ميان برداشته شده و امنيت برقرار بود و
پايتختش به استواری در آنکارا شکل می گرفت ،زمان آن فرا رسيده بود که سری هم به
استانبول بزند؛ جايی که از هشت سال پيش ،که به قصد آناتولی ترکش کرد ،ديگر به آن باز
نگشته بود .خواهرش ،مقبوله ،و گروهی از خانم ها برايش در قصر «دولما باغچه» محل
اقامتی فراهم کرده بودند؛ قصری که اکنون ،همراه با ديگر قصرها ،نه از آن سايهء خدا ،که از
آن مردم ترکيه شده بود .غازی سوار با قايق بزرگی به استانبول آمد و مورد استقبال گسترده
ای قرار گرفت .کشتی های بخاری به افتخارش سوت های خود را به صدا درآوردند و ،در
همان حال ،هزاران قايق کوچک که به طرز خطرناکی از جمعيت پر بودند سراسر ترعه بسفر
را فراگرفته ،دور قايق غازی حلقه زده ،و آن را به سوی ساحل همراهی کردند .بسياری از
مردم کل حقوق ماهانه شان را برای کرايه کردن يک قايق پرداخته بودند .شب که شد همه
جا روشن بود و رود متحرک مردمانی که مشغل به دست داشتند در خيابان های شهر جاری
شد و به سوی قصری رفت که در آنجا غازی در ميان فريادهای شادمانهء مردم به روی
بالکن آمد و به جمعيت سالم گفت .برای مردم استانبول بازگشت او پس از اين همه سال
نشان از آشتی شکوهمند ملی داشت .آن ها از اين که تا آن لحظه غازی به اين شهر اعتنا
نکرده بود دلگير بودند اما اکنون اين دلگيری جای خويش را به شادمانی داده بود.
برای کمال قصر دولما باغچه ،با سرسراهای تزيينی قرن نوزدهمی ،سنگفرش های
مرمرين ،و چلچراغ هايش جای راحتی نبود و حس می کرد که در محدوديت های قفسی
بزرگ گرفتار شده است .اما الاقل اين هم بود که ،برخالف قصر «يلديز» سلطان عبدالحميد
که ديوارهای بلندش آن را از جهان خارج پنهان می داشت ،دلما باغچه رو به جهان گشوده
بود ،تراس های وسيعش در سراسر نمای زيبای رو به ترعهء «بسفر» ش پخش بودند و او
می توانست در آنجا بنشيند ،مشروب بنوشد ،و زندگی جاری بر آب ها را ببيند ـ با فوج قايق
های کوچکی که از اين سو تا سوی ديگر ترعه را می پيمودند و کشتی های بادبانی
رنگارنگی که از «دماغهء طاليی» به سوی درياها و جهان های ديگر می رفتند .و هر گاه که
ناآرام می شد خود بر قايق می نشست و بر آب ها می راند .گاه نيز تا شهر «پرا» می رفت،
در خيابان هايش قدم می زد ،و خاطره های آشنای گذشته را به ياد می آورد ،آن زمان که
زير نگاه تحسين آميز خانم های کافه ها به صرف شيرينی و چای می پرداخت.
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با اين همه دلش با آنکارا بود؛ جائی که گهواره انقالب و پايتخت حکومت او
محسوب می شد .و همچنان که زمان می گذشت عالقهء همهء مردم ترک را به خود جلب
می کرد .اکنون اقداماتی جدی برای طراحی و بازسازی پايتخت جمهوری در دست بود .دو
شهرساز آلمانی و اتريشی برای تهيهء طرح ها دعوت به کار شده بودند .قرار اين بود که در
آنجا ،بر زمين بکر و خالی از هر گونه ساختمانی ،مدرن ترين شهر دنيا برپا شود .در طرحی
که فراهم می شد ساختن بولواردهای شعاعی به سبک اروپايی پيش بينی شده بود که در
مرکز و محل تالقی شان ميدانی ساخته می شد که مجسمه ی غازی در آن قرار می گرفت.
همچنين برپا کردن ساختمان های عمومی زيبا و دلگشای متعددی در برنامه بود .قرار بود در
سراسر فالت خشکی که آنکار بر آن می رست ،هزاران درخت کاشته شده و مسيرشان تا
ارتفاعاتی که اقامتگاه رسمی کمال در چانکايا بر آنها قرار داشت برسد .قرار بود مرداب زير
پای قلعه ی شهر خشک شده و به پارک ملت تبديل شود .در آنزمان آنکارا صاحب ساختمان
جديد پارلمانی بود که روبروی يک هتل مدرن شيک ساخته شده بود .اين ساختمان ها را به
سبک شرقی طراحی کرده بودند ،اما قرار بود که سبک و روحيهء غالب معماری شهر دارای
ويژگی های آلمانی باشد .در جدول اولويت ها ساختن يک اپرا صدر نشينی می کرد و يادآور
زما نی بود که کمال جوان ،بعنوان وابستهء جوان عثمانی ،در صوفيه زندگی می کرد و اپرا را
به عنوان نماد تمدن غربی برگزيده بود .بطور کلی ،قرار بود به مرور ايام شهری ساخته شود
که اگرچه احتماال روحيه ای شهرستانی بر آن مسلط بود اما ،از نظر فضا و سبک ،ويژگی
هايی غربی داشت و نماد معتبری از جمهوری ترکيه ی جديد به شما می آمد.
غازی قرار بود که در فصل خزان و برای گشايش دورهء سوم مجلس شورای عالی
به آنکارا برگردد .او در دوران اقامت در استانبول سرگرم تهيهء سخنرانی ويژه ای بود که می
بايست تاريخ مستند جنگ استقالل و انقالب ترکيه را ،از آغاز تا به آن روز ،از نگاه خود او
بيان کند .نوشتن اين سخنرانی ،که يکی از بلندترين سخنرانی های تاريخ محسوب می شود
(همانگونه که جنگ او در ساکاريا يکی از بلندترين جنگ های تاريخ بوده است) سه ماه به
طول انجاميد و اجرای آن شش روز طول کشيد .او مطالب خود را پيشاپيش ،و گاه بالوقفه و
در طول  50ساعت ،به منشی هائی که ماه ها اسناد الزم مربوط به آن را فراهم کرده بودند
ديکته می کرد .اين منشی ها يکی يکی از خستگی از پا در می آمدند و ،به اين ترتيب ،ميز
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کارشان به سنگری در ميدان جنگ مبدل شده بود که سربازان به نوبت از آن پاسداری می
کردند.
کمال ،پس از آن که تمام روز را به ديکته کردن سخنرانی اش می گذراند ،حمامی
می گرفت و سپس آنچه را که به روی کاغذ آمده بود برای دوستانش می خواند و پس از آن
به قصد خواب از آنان جدا می شد .اما اغلب مشغلهء ذهن پر انرژی اش چنان بود که اندکی
پس از رفتن به رختخواب بازمی گشت و ديکته کردن را تا صبح ادامه می داد .اين سخنرانی
که برخی ها آن را با سخنرانی مشهور ژوليوس سزار مقايسه کرده اند و خطاب به کنگره
حزب مردم نوشته می شد اصوالً يک سخنرانی سياسی ،و در نتيجه اغلب خسته کننده ،بود.
به خصوص در آنجاهايی که کمال می کوشيد تا رئوف و ديگران را از اعتبار ساقط کند .اما
به هر حال اين سخنرانی شرح کالسيک انقالب کماليستی به شمار می آيد.
گشايش دورهء سوم مجلس در  ۴۹۲۷نشانهء پايان «دورهء بنيان گذاری» به شمار
می آمد .نمايندگان ،برای نخستين بار ،فارغ از ماجراهای طوفانی مجالس اول و دوم ،در
ساختمان جديد مجلس کار خود را آغاز می کردند .اکنون فقط يک حزب منظم در مجلس
حضور داشت که کمال را از دغدغه های مربوط به پارلمان آسوده خاطر می ساخت و به او
فرصت می داد تا بتواند از ضرورت پرداختن به جزييات امور سياسی رها شده و به کارهای
ديگر بپردازد .او ،همچون ناپلئون ،پارلمان جديد را «مجلس فالسفه» می خواند.
اکنون که «استقالل سياسی» کشور تامين شده بود ،دورهء جديدی از تاريخ
جمهوری ترکيه آغاز می شد که می شد آن را دوران تالش برای به دست آوردن «استقالل
فرهنگی» ناميد ،دورانی که «فيلسوفان» غازی وسيلهء ساختن و نسل نوين ترک های
جمهوری خواه مشتاقان وصول به آن به شمار می آمدند.
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فصل پنجاه و چهار ـ تغيير خط
نخستين کار مجلس سوم جمهوری ترکيه به پايان رساندن سلسله اصالحات
مذهبی بود که با حذف اين جمله از قانون اساسی ترکيه تکميل شد« :مذهب دولت ترکيه
اسالم است» .به اين ترتيب ،ترکيه از لحاظ حقوقی و به استناد قانون اساسی خود ،همچون
کشورهای مغرب زمين ،تبديل به يک دولت سکوالر شد و باور مذهبی امری مربوط به
وجدانيات افراد گرديد .با اين همه ،هنوز يک پيوند ديگر مابين اسالم و مشرق زمين وجود
داشت و آن خط عربی بود که زبان ترکی را با آن می نوشتند و ،در نتيجه ،وظيفهء نخست
مجلس جديد اصالح خط ترکی بود.
در گذشته ،گهگاه ،در مورد ساده سازی روش نگارش بحث هايی صورت گرفته بود،
اما اين بحث های به قدمت صد سال همواره با مخالفت مقامات مذهبی روبرو می شدند .آنها
معتقد بودند که خط مورد استفادهء ترک ها با مذهب اسالم مربوط است و همانگونه که ديگر
مسلمانان ،همچون اعراب و ايرانيان ،به آن خط می نويسند ترک ها نيز به داليل مذهبی
همان خط را برای نگارش خود برگزيده اند هر چند که اين خط اصوات زبان آن ها را به
خوبی منعکس نمی کند.
خط عربی ،با پيچيدگی شکل ،و مشکل مربوط به حروف اضافه ،و ابهام در صدای
هر حرف در متون مختلف ،وضعی را فراهم آورده بود که مردم عادی چندان قادر به خواندن
آن نبودند و حتی ترکان تحصيل کردهء عثمانی نيز اغلب در نگارش آن دچار اشتباه می
شدند .در نتي جه ،رفته رفته ،در ترکيه دو زبان مختلف بوجود آمده بود؛ يکی زبان اشراف
عثمانی که زبانی نوشتاری بود تا گفتاری ،و يکی هم زبان مردم عادی که گفتاری بود و نه
نوشتاری .و اين امر باعث می شد که بخش عظيمی از جمعيت کشور از خواندن آثار مکتوب
محروم باشند .حال اين پرسش پيش آمده بود که چگونه يک «حکومت مردم» می تواند
بدون خطی که همهء مردم بتوانند آن را ياد بگيرند ،بخوانند و بنويسند اين چنين ناميده شود؟
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در دوران «ترک های جوان» ،انور کوشش مختصری را در زمينهء ايجاد تغييراتی در
خط مورد استفاده در دفاتر وزارت جنگ انجام داده و دستور داده بود که حروف عربی را به
جای چسباندن معمولی جدا جدا بنويسند ،اما اين کار با شروع جنگ رها شد .در واقع او از
ترس مخالفت مذهبيون جرات مطرح کردن استفاده از حروف التين را نکرده بود .کمال نيز
تا اکنون در اين مورد اقدامی نکرده بود و منتظر بود تا مردم با اصالحات مذهبی راديکال
ديگر او خو بگيرند .آنگاه در سال  ۴۹۲۹خبر آمد که در کنگره باکو تصميم گرفته شده که در
جمهوری های ترک و تاتار اتحاد جماهير شوروی از حروف التين استفاده کنند .معنای اين
تصميم آن بود که از آن پس دو گروه بزرگ از ترکان ديگر قادر نبودند تا نوشتارهای مردم
ترکيه را بخوانند و ،در نتيجه ،بحث دب سر ضرورت تغيير خط ديگرباره مطرح شد .سال بعد،
برای نخستين بار نوشته های روی تمبر پست ترکيه با خط التين به چاپ رسيد.
البته ،در زمينه ی تغيير خط ،آمريکايی ها هم در ترکيه کوشش هايی کرده بودند.
مثالً ،آنها نمرهء اتومبيل های ديپلماتيک خود را با خط التين می ساختند .اما هنگامی که
آنها تصميم گرفتند اظهاريه های گمرکی خود را نيز به خط التين بنويسند مقامات اداری
ترکيه اين اظهاريه ها را پس فرستاده و خواستار آن شده بودند که به خط عربی نوشته شوند.
عصمت نخستين کسی بود که از در مخالفت با يک تغيير عمومی درآمد .او با
ذهنيت يک افسر ستاد با تصور اينکه تغيير خط موجب پريشانی در ادارات دولتی ،ارتش،
دانشگاه ها ،مدارس و مطبوعات خواهد شد ،از اين فکر استقبال نکرد.
کمال اگرچه تصميم خود را در مورد اين تغيير گرفته و چند سالی هم بود که در
مورد تغيير خط با روشنفکران به گفتگو می پرداخت ،اما هنوز قصد آن را نداشت که بدون
حمايت يک پارچهء يارانشان دست به چنين کاری بزند .به همين دليل ،تنها در  ۴۹۲۸بود
که ،در پی برگزاری يک سری جشن های عمومی ،او دست به کار اين تغيير شد و
کميسيونی را مامور تهيه خط جديد کرد .و از آنجا که می دانست اگر اين کميسيون را به حال
خود رها کند ممکن است اعضائش سال ها به مطالعه مشغول شوند ،خود در جلسات آن
شرکت می کرد و نظرات خود را با قاطعيت اعالم می داشت .او ،در جلسات اول ،از «فليح
رفيکی» ،که منصوب خود او در کميسيون بود ،پرسيد که فکر می کند اين تغيير تا کی به
طول خواهد انجاميد .و رفيکی به او گفت که اجماع نظر بر پنج سال است؛ در مدت اين پنج
628

سال هر دو خط در مدارس تدريس می شوند و روزنامه ها هم هر دو خط را در کنار به چاپ
می رسانند .کمال اما اعتراض کرد که اين باعث می شود که مردم همان خط قديمی را
بخوانند و به خط جديد اعتنا نکنند و دستور داد که اين تغيير بايد يا در عرض سه ماه صورت
گيرد يا اصال اين فکر به کنار گذاشته شود.
به اين ترتيب خط جديد در عرض شش هفته آماده شد .کمال در انتخاب مخاطبين
برای اعالم نظرات خود مهارتی زيرکانه داشتو ،مثالً ،ديديم که برای مطرح کردن فکر تغيير
کاله ارتجاعی ترين بخش کشور را انتخاب کرد .اين بار اما او برای مطرح کردن الفبای
جديد پيشرفته ترين مرکز استانبول را انتخاب کرد و مخاطبين خود را از ميان جمعيتی
انتخاب کر د که در يک عصر تابستانی ماه اگوست برای شرکت در يکی از جشن های حزب
مردم در پارک «سرای بورنو» ،در زير قصر قديمی سلطان ،گرد آمده بودند .در واقع در همين
پارک هم بود که دو سال پيشتر ،عليرغم تحريم نقاشی و مجسمه سازی از انسان در اسالم،
مجسمه ای از غازی را روگشايی کرده بودند.
کمال ،در ميان هلهله و کف زدن مردم ،بر روی سکو قرار گرفت .بسياری از مردم
پيش از آن قهرمان خود را به چشم نديده بودند .در سکوئی ديگر يک ارکستر جاز مشغول
نواختن بود و در گوشه ای ديگر هم يک گروه از مطربان ترک يکی از آوازهای پر اندوه
عربی را سر داده بودند .کمال مدتی صبورانه به اين منظره نگريست و گوش داد و سپس
دفترچه و قلمی خواست و چيزی روی آن نوشت .سپس کاغذی را که به روی آن نوشته بود
پاره کرده به دست فليح رفيکی داد و گفت «:نگاهی به اين بينداز» .رفيکی متن سخنرانی
کمال را که به خط التين نوشته بود نگريست و سری به موافقت تکان داد.
سپس غازی چند جملهء مقدماتی را گفته و با نشان دادن کاغذی که در دست
داشت از مردم خواست تا يکی از حضار که بتواند ترکی بخواند به روی سکو آمده و محتوای
کاغذها را برای مردم بخواند .مرد جوانی خود را به روی سکو رساند اما وقتی که ديد مطلب
به خط التين نوشته شده سکوت کرد .کمال گفت« :ببينيد ،اين مرد جوان گير کرده است،
برای اين که او با الفبای واقعی ترکيه آشنايی ندارد .در نتيجه اکنون از يکی از يارانم خواهش
می کنم که آن را بخواند» .و کاغذ را به دست فليح رفيکی داد و او آن را با صدای بلند چنين
خواند:
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« از اين پس زبان غنی و خوش آهنگ ما خود را با حروف جديد ترکی به نمايش
خواهد گذاشت .ما بايد خود را از شر آن خطوط غيرقابل خواندن که قرن هاست مغزهای ما را
در فشار خود داشته خالص کنيم .شما بايد هر چه زودتر خواندن حروف جديد ترکيه را ياد
بگيريد ،آ ن را به دوستان خود ،به زنان ،به مردان ،به باربران و به قايقرانان ياد بدهيد .اين کار
را به عنوان يک وظيفهء ملی و ميهن پرستانه تلقی کنيد ...و هنگامی که مشغول انجام اين
وظيفه ايد به ياد داشته باشيد که ملتی که تنها ده تا بيست در صدش با سواد باشند و هشتاد
تا نود در صد آن نتوانند بنويسند و بخوانند ملتی شرمسار خواهد بود ...ما اين کمبودها را رفع
خواهيم کرد و من برای انجام اين کار به مشارکت همهء هموطنانم نيازمندم ...ملت ما نشان
خواهد داد که با خط جديدش و با ذهن آفرينشگرش مکانش در کجای جهان متمدن قرار
دارد».
صدای فريادهای تشويق آميز مردم از همه جا برخاست ،ارکستر جاز و خوانندگان
عرب سکوت کرده بودند؛ چرا که اکنون سرگرمی غير عادی ديگری به روی صحنه آمده بود
که خود غازی ستارهء آن بود .او به مردم سرگرمی جديد و افسونگری را اعطا کرده بود و
باسواد و بيسواد موظف شده بودند تا ،به خاطر رضايت خاطر قهرمانشان ،هر چه زودتر آن را
ياد بگيرند .کمال ،در حالی که با وجود مخالفت آشکار عصمت ،يک گيالس عرق راکی در
دست داشت ،از جا برخاست ،آن را به لب های خود نزديک کرد و گفت « :سالطين ما در
خلوت همين را نوشيده اند ،اما من می خواهم آن را با ملتم را بنوشم » .و از مردم صدای
اعتراضی برنخاست.
هنگامی که از پارک بيرون می رفت چشمش به زن زيبايی افتاد که در کنار
شوهرش ايستاده و چارقدی بر سر داشت .او از اين زن خواست که روسری برگيرد و چهرهء
زيبايش را نمايان سازد .زن هم مشتاقانه چنين کرد و بعد کمال را در آغوش کشيد .از آن
عصر ماه آگوست به بعد اهالی استانبول کالً تسليم او بودند.
کمال واقف بود که مشکل اصلی او با طبقات با سواد است .پس ،چند روز بعد
دستور تشکيل کنفرانسی از دانشمندان ،ادبا ،روزنامه نويس ها ،نمايندگان مجلس و ديگران را
در قصر «دلما باغچه» صادر کرد تا به بحث دربارهء تغيير خط بنشينند .او که در اجرای
تصميمش ترديدی نداشت و در عين حال می دانست برخی از حضار انتقاداتی را مطرح
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خواهند کرد ،در حضور همه خواستار آن شد که منتقدان نظر خود را بيان کنند ،اما در خلوت
به آن ها گوشزد کرده بود که اگر انتقادشان به صورتی شديدالحن بيان شود او رضايت
نخواهد داشت.
آنگاه ،وقتی که به اين ترتيب مخالفان خاموش شده بودند ،اعالم داشت که از اين
پس بخش هايی از روزنامه ها به خط جديد نوشته خواهند شد و در عرض سه ماه خط قديم
به کلی منسوخ خواهد گشت .او دستور داد که از آغاز فصل پاييز همهء معلمان مدارس بايد
خط جديد را ياد گرفته باشند .اين دستوری بود که برای مديران مدارس مشکالتی ايجاد کرد
چرا که آنها خودشان با اين خط آشنايی نداشتند و در عين حال کتب درسی که به اين خط
نوشته شده باشد هنوز وجود نداشت .چاپخانه ها هم حروف التين نداشتند و ،در نتيجه ،دستور
داده شده بود که هر چه زودتر اين حروف از خارج تهيه شوند و ،در اين اثناء ،حروف چين ها
اين خط را ياد بگيرند.
کمال سپس به نمايندگان مجلس دستور داد که به حوزه های انتخابی خود برگردند
و ،همراه با تبليغ برای خط جديد ،جريان يادگيری اين خط را سامان بخشند .خود عصمت را
هم برای همين کار به حوزهء انتخابيه اش در «مالتيا» فرستاد .عصمت هم ،در حالی که خط
جديد را وسيله ای برای ارتقاء ترکيه به سطح ملل با سواد غرب معرفی می کرد ،به مردم اين
منطقه گفت« :امروزه همهء کشور ما تبديل به يک کالس درس شده است و مدير اين
کالس هم شخص غازی است؛ و مردم ترکيه بايد به سختی بکوشند تا در امتحانات اين
مدرسه با نمره خوب قبول شوند».
در واقع برای کمال اين نقشی کامال مناسب بود .او خود يک بار اعالم داشته بود که
پس از پيروزی در جنگ دوست دارد وزير آموزش شود و مردم ترکيه را با سواد کند .و اکنون
به نظر می رسيد که به خواست خود رسيده باشد .به دستور او ،در سرسراهای قصر دلما
باغچه تخته سياه های متعددی گذاشته بودند که در کنار مبلمان سلطنتی اشيائی نامانوس به
نظر می رسيدند .کمال خود از اتاقی به اتاقی ديگر می رفت و کسانی را که برای آموختن
آمده بودند درس می داد .در ميان درس گيرندگان ،مقامات اداری ،دوستان شخصی،
ميهمانان ،و حتی مستخدمين کاخ نيز ديده می شدند .از آن پس تخته سياه سمبل جمهوری
جديد ترکيه شد.
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او آنچنان به اين فعاليت های آموزش عالقمند شده بود که شخصاً يک «سرود
الفبا» نيز تنظيم کرد تا از طريق آن از مردم بخواهد که با خواندن آن با سرعت بيشتری
حروف جديد را ياد بگيرند .او آنچه را نوشته بود به رهبر باند موسيقی رياست جمهوری داد و
دستور داد که فردا صبح زود ارکستر بايد اين سرود را بنوازد .نوازندگان تمام شب را به کار
مشغول بودند .اما وقتی که او نتيجهء کار را شنيد با ناراحتی سری تکان داد و گفت« :درست
است که من خودم اين را نوشته ام اما ذره ای آن را دوست ندارم» .و در نتيجه سرود الفبا به
کناری گذاشته شد.
در نوامبر  ۴۹۲۸خط جديد قانونی شد .غازی با اين کلمات مجلس را خطاب قرار
داد« :اين وسيله ای است که مردم ترکيه را قادر می سازد تا به آسانی بخوانند و بنويسند» و
در سخنانش دقت داشت که خط جديد را خط ترکی بخواند نه خط التين و ،به اين ترتيب،
تفاوت آن را با خط عربی که استفاده از آن از پايان سال ممنوع اعالم شده بود مشخص کند.
اين سخنرانی برای نخستين بار از طريق يک فرستندهء ابتدايی راديويی هم پخش شد.
مجلس هم به عنوان «نمادی از سپاسگزاری مردم ترکيه» صفحه ای طاليی را تقديم او کرد
که حروف جديد بر روی آن کنده کاری شده بود .آن روز عصر حروف جديد با چراغ های
رنگی بر روی ساختمان های اصلی شهر آنکارا به نمايش گذاشته شد.
چند روز بعد ،همهء کارمندان دولت در سراسر کشور مورد امتحان قرار گرفتند و
اعالم شد که يک «مدرسه ملی» تاسيس شده است که معلم اول آن عاليجناب رييس
جمهور ترکيه غازی مصطفی کمال است .هدف اين مدرسه ايجاد ملتی با سواد بود ،مشتمل
بر آن ها که اصالً خواندن و نوشتن نمی دانستند تا آن ها که صرفاً با خط قديم آشنايی
داشند .در عرض يک سال يک ميليون نفر به دريافت ديپلم توفيق يافتند .کودکان و
بيسوادان که ذهنشان را آشنايی با خط قديم نبسته بود ،طبعاً به سرعت بيشتری خط جديد را
ياد می گرفتند و به زودی سرگرم تدريس آن به پدر و مادر و بزرگترهای خانواده می شدند.
نسل قديمی تر برای هضم اين تغيير به کوشش بيشتری نياز داشت و بسياری هم در خلوت
به استفاده از خط قديم ادامه دادند .اما برای نسل جوانتر اين تغييری بود که تخيل آن ها را
برمی انگيخت و در آن ها شوقی ميهن پرستانه ايجاد می کرد .اين کار به صورتی موثر آن ها
را از چنگ گذشتهء عثمانی آزاد ساخته و اين حس را به آنان می داد که در ساختن جمهوری
جديد ترکيه سهم و شرکتی دارند.
632

در واقع از آن پس ،نسل جوان ترکيه در رويارويی با تغييرات شگرفی که يکی پس
از ديگری از راه می رسيدند و نويد افق های تازه و گسترنده ای را با خود داشتند دوران
هيجان انگيزی از زندگی خود را آغاز می کرد.
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فصل پنجاه و پنجم ـ تجربه در دموکراسی
در همان حالی که کمال خود را با آيندهء فرهنگی کشورش مشغول کرده بود
وضعيت اقتصادی ترک يه رو به خرابی گذاشت .کمال از اقتصاد چيزی نمی دانست و پول و هر
آنچه به آن مربوط می شد هرگز ذهنش را به خود مشغول نمی کرد و او نسبت به آن حالت
بی تفاوتی داشت .او گاه خود به بی عرضگی اش در زمينهء کارهای تجاری می خنديد و
داستانی را تعريف می کرد درباره اينکه چگونه يک بار همهء پس انداز زمان جنگش را به
يک بازرگان شياد در اسميرنا باخته بود .او که شخصاً از هر گونه فساد مالی به دور بود نسبت
به مواردی از فساد که در دوستانش ديده می شد ،به شرط اين که خيلی جدی نشود،
برخوردی عادی داشت .او اغلب پولی به همراه نداشت .يک روز هنگام قدم زدن همراه با
يک دوست ثروتمند در تپه های اطراف چانکايا سرگرم گفتگو با يک دهقان جوان فقير شد و
پس از سئواالت مختلفی که از او کرد عاقبت پرسيد «پول داری؟» پسر جوان با خجالت
جواب منفی داد .کمال که متوجه شد خودش هم پولی به همراه ندارد به او گفت« :اين آقا را
که همراه من است می بينی؟ او بدجوری پولدار است .حسابش را برس و پولش را بردار».
پسر جوان با احتياط اما برای اجرای دستور غازی مشغول کشتی گرفتن با مرد ثروتمند شد ،او
را به زمين افکند و کيف پولش را از جيبش بيرون کشيد .اما معلوم شد که در اين کيف نيز
تنها پنجاه و دو ليره وجود دارد .کمال به پسر گفت «ساعت مچی اش را بگير» .در اين جا
مرد ثروتمند اعتراض کرد و کمال به او گفت« :باشد ،باشد ،تو هم آدرس اين پسر را بگير و
صد ليره برايش بفرست .آنوقت اين پسر هم ساعت تو را پس می دهد» .و رو به پسر کرد و
گفت« :تا موقعی که پول را نگرفته ای اين ساعت را پس نده .به اين آدم های پولدار هيچ
اعتمادی نمی شود کرد».
از همان بدو ورود به آناتولی او اين مطلب را تکرار کرده بود که «بدون داشتن
پشتوانهء مالی پيروزی در جنگ استقالل ممکن نيست؛ اما اين پول را نه خدا که شرايط
خواهد رساند» .همين طور هم شد و جنگ بر اساس تصميماتی فی البداهه به پيروزی رسيد.
هنگامی که کمال وارد آنکارا شد دريافت که خزانهء دولتش تنها معادل چند شلينگ انگليسی
موجودی دارد و وقتی که يونس نادی را به سراغ خزانه دار فرستاد تا برای آغاز يک روزنامه
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پانصد ليره ترک دريافت دارد ،خزانه دار خنده کنان گفت« :در گاو صندوق باز است؛ بفرماييد
خودتان برداريد» .و صندوق کامالً خالی بود.
کمال ناگزير بود از طريق بستن ماليات های محلی و دريافت هديه ـ آن هم اغلب
از طرف مالها ـ امورات را بگذارند .نخستين رقم داده شده به کميتهء اجرايی  ۸۹۹ليرهء
ترکيه بود که يکی از مومنان آن را از مردم جمع کرده و پچيده در يک دستمال برای کمال
آورده بود .مخارج روزانهء اولين مجلس شورا عموماً از تبديل ساختمان های دولتی به اقامتگاه
و سالن غذاخوری تأمين می شد و نمايندگان بايد برای غذا و محل زندگی خود پول می
پرداختند؛ هر چند که به تأخير افتادن حقوق ماهيانهء آن ها موجب می شد که نتوانند بابت
اين خدمات چيزی بپردازند .پس از گسسته شدن پيوند با استانبول ،کمال توانست
ديوانساالری آناتولی را به زير فرمان دولت خود درآورد و از اين طريق به درآمدهای حاصله از
آناتولی دست بيابد .اما ،بهر حال ،وضعيت مالی مليون و ارتش شان همواره وخيم و ناجور بود.
هنگامی که پيروزی به دست آمد (هرچند که در پی آن دهسالی جنگ مدام ادامه
داشت) الزم آمد که با مسايل اقتصادی متعددی درگير شوند .تخريب ناشی از جنگ بسيار
گسترده بود .خانه ها و مزارع ويران شده بودند .دام ها از بين رفته بودند .مزارع تبديل به
بيابان شده و غذا و لباس و پول بندرت يافت می شدند.
ترکيه از اين جنگ بسيار کوچکتر از آنی که بود بيرون آمده بود؛ اما در رابطه با
جمعيت و امکانات هنوز سرزمين بزرگی محسوب می شد .برای استفاده از منابع طبيعی نياز
به سرمايه گذاری بود اما مليون جرأت قرض کردن از خارج را نداشتند و می ترسيدند که به
اين خاطر ديگرباره در چنگ خارجی ها اسير شوند .متقابالً ،خارجی ها هم حاضر نبودند تا از
امنيت سرمايه شان در رژيم جديد مطمئن شوند دست به سرمايه گذاری بزنند .تجارت
خارجی هم که در گذشته به وسيلهء خارجی ها انجام می شد کالً فلج شده بود .کشور نه تنها
از نيروی کار آزموده محروم بود بلکه بانکداران و تاجرانش نيز فعاليتی نداشتند ،چرا که در
گذشته اين نقش ها را بيشتر يونانی ها و خارجی هائی بازی می کردند که اکنون همه از
ترکيه رفته بودند.
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و اين لحظه ای بود که «جاويد» ،يکی از معدود ترک هايی که در جهان مالی
دارای شهرتی بين المللی بود ـ اگر زنده مانده بود ـ می توانست کمک مهمی باشد .اما کمال
به جای جذب او ،او را به باالی دار فرستاده بود .در واقع ،جاويد مدت ها قبل ،در جريان
کنگره سيواس ،پيشنهاد کرده بود تا خدمات خود را در اختيار ملی گرايان بگذارد اما کمال با
اين کار موافقت نکرده بود.
به اين ترتيب ترکيه در يک خالء اقتصادی فرو رفته بود؛ آن هم در زمانی که الزم
بود سطح زندگی مردم باال بيايد و پيشرفت های مالی جانشين دعاها و توسالت ارتجاعی
مذهبی شود.
کمال به منظور رفع اين خالء در سال  ۴۹۲۸کنگره ازمير را تشکيل دارد و در آنجا
بار ديگر اين نظريه را مطرح ساخت که «صاحبان مملکت مردمان کشورند» .اين بار
منظورش از طرح مجدد اين حرف کشاندن مساله از حوزهء سياست به حوزهء اقتصاد بود .او
در نطق افتتاحيهء کنگره کوشيد تا دهقانان آناتولی را از وضعيت تسليم و رضائی که به نام
خرافات اسالمی زندگی شان را به پايين ترين سطوح کشانده بود بيرون کشد .از نظر او،
دوران حاکميت ملت را می توان دوران آمال اقتصادی نيز دانست « :اکنون چنان دورانی فرا
رسيده است که در آن می توانيم بگوييم "کشور ما بايد ثروتمند شود ،مردممان در رفاه
زندگی کنند و بتوانند به ثروت های بسيار دست بيابند" .و اکنون به من اجازه دهيد تا در
مقابل اين سخن يکی از فالسفه که می گويد" :راضی بودن به آن چه داريم گنجی گم
ناشدنی است" بگويم که عصر آرمان های اقتصادی بايد بر اين فکر نقطه پايان بگذارد که
تسليم و رضا گنچ پايان ناپذير و فقر امری مايه افتخار است ...اگر سرزمينی که در آن زندگی
می کنيم کالً از کوه های خشک ،سنگ های بزرگ ،مرداب ها ،و دشت های لخت تشکيل
شده بود آنگاه مطلقاً فرقی بين آن و يک زندان وجود نداشت ...اما کشور ما نه تنها مناسب
بلکه آمادهء تبديل شدن به بهشتی برای فرزندان مان و فرزندهای آن هاست ...دستی که
شمشير می زند عاقبت خسته می شود و آن را به غالفش برمی گرداند و احتماال از آن پس
آن شمشير محکوم به زنگ زدن خواهد بود .اما دستی که شخم می زند هر روز قوی تر شده
و با قوی تر شدن بيش از پيش مالک و ارباب زمينش می شود».
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خالصهء نظر کمال اين بود که ترکيه بايد به استقالل اقتصادی برسد و برای اين
کار بايد کشاورزی مکانيزه شده و صنايع اش توسعه يابند و وضعيت ارتباطات اش بهبود پيدا
کنند؛ و برای اين کارها همهء طبقات مردم ترک ـ چه کشاورز ،چه کارگر ،چه تاجر ،و چه
صنعتگر ـ بايد دست به دست هم دهند و نيازهای يکديگر را تأمين نمايند .اين اصول در
پايان کنفرانس در سندی اقتصادی ضبط شد و بر اساس آنها هر کجا که حوزهء تجارت
خصوصی به پايان می رسيد بر نقش دولت تاکيدمی شد.
در چند سال بعد ،اقدامات معينی برای تبديل اين فکر به عمل انجام شد .نخست
اين که «اصل يک دهم» که عمالً دهقانان را تبديل به بردگان می کرد ملغی شد .دولت
انحصار اقالمی همچون شکر ،نمک ،کبريت ،تنباکو ،الکل ،بنزين ،و دريانوردی را به دست
گرفت ،و پرداخت ماليات های مربوط به اين اقالم به عهدهء زمين دارن بزرگ و ساکنان
شهرها که مشتريان اصلی آن ها بودند گذاشته شد .دامنهء اين انحصارات آنچنان وسيع بود
که يکی از نمايندگان شوخ پرسيد «پس کی قرار است ما صاحب انحصار کباب هم
بشويم؟» در عين حال ،اقداماتی در جهت اصالحات ارضی صورت گرفت و از طريق توزيع
بخش هايی از امالک بزرگ در بين دهقانان و مهاجران فاقد زمين تغييراتی در سيستم زمين
داری انجام شد .اين سياست منجر به آن شد که در مناطق يونانی نشين سابق طبقه جديدی
از ترکان خرده مالک بوجود آيد .حزب مردم ،با استفاده از شبکهء شعب محلی اش ،اجرای
نقش «مراکز اصلی کشاورزی» را برعهده گرفته و به راهنمايی روستاييان مشغول شد .اگر
قرار بود که کشور بتواند خود غذای مردم را فراهم کند و حتی مازاد قابل صادراتی داشته
باشد که از پول آن بتوان احتياجات ديگر را از خارج تامين کرد ،الزم بود که زمين های
بيشتری زير کشت روند و محصوالت فراوان تری به دست آيند.
در آن زمان روستاييان ،در طی اين سال ها ،و به خصوص به خاطر ارجح شمردن
صنعت بر توسعهء کشاورزی ،توليد اندکی داشتند .پشت سر تصميم اقتصادی مربوط به
ارجحيت شمردن صنعت اين فکر بود که چون ترکيه قادر به خريد کاالهای صنعتی مورد نياز
نيست خود بايد به توليد آنها بپردازد .در عين حال ،بحثی سياسی و روانکاوانه نيز وجود
داشت ،به اين مضمون که «ترکيه ای که می خواهد خود را به اروپا برساند نبايد به عنوان
يک ملت کشاورز مطرح باشد .کشورهای غربی همه صنعتی شده اند .و ترکيه نيز بايد صنعتی
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شود» .در نتيجه سرمايه های کشور به جای بهبود بخشيدن به کار کشاورزی صرف آفرينش
کارخانجات ،به راه انداختن کوره های ذوب فلز ،و توسعه معادن شد.
در اين مرحله سرمايه الزم را دولت تامين می کرد و بخش خصوصی نقش دوم را
داشت .دولت دست به تأسيس چهار بانک دولتی زده بود .کمال پولی که مسلمانان هندوستان
برای کمک به جنبش مليون ترکيه کرده بودند را تحويل محمد جالل (که بعداً به نام جالل
بايار مشهور شد) داد که يکی از معدود اطرافيان او محسوب می شد که از اين امور سر در
می آورد ،و از او خواست تا با آن پول بانکی بوجود آورد که نخستين بانک ترکيه باشد .جالل
هم اين بانک را در يک مغازهء کهنه در گوشه ای از شهر آنکارا بوجود آورد .اسم آن را
«بانک کار» گذاشتند و در پی آن سه بانک ديگر به نام های بانک سومری ،بانک مرکزی ،و
بانک اتی ،بوجود آمدند .قرار اين بود که بانک ها و صنايع دولتی به ايجاد يک طبقهء
متوسط ترکی کمک نمايد که بتواند خالء ناشی از رفتن خارجی ها را پر کند .بخش
خصوصی نيز اين فرصت را داشت که از طريق اعطای کمک های کوچکتر صنعتی به افراد
در اين زمينه موثر باشد .البته اين افراد عموماً از بين اعضای برجسته حزب و اطرافيان خود
کمال برگزيده می شوند .عصمت ،جدا از اين که به يک سيستم سفت و سخت کنترل دولتی
اعتقاد داشت ،چندان خود را درگير سياست های اقتصادی نمی کرد .ذهن او کالً به مسايل
سياسی و نظامی توجه داشت .در سراسر طول جنگ و انقالب او از کمبود ارتباطات شکايت
داشت و د ر نتيجه اکنون هم مهم ترين توجه خود را مبذول ايجاد شبکه راه آهن کرده بود.
عليرغم اين اقدامات گوناگون ،اقتصاد کشور در نخستين شش سال عصر جمهوری
وضع بدی داشت و به هنگام سقوط بورس نيويورک در اکتبر  ،۴۹۲۹و پيش آمدن بحران
اقتصادی جهانی ناشی از آن سقوط ،اقتصاد ترکيه به نقطه ی توقف رسيد .اين بحران
اقتصادی موجب پيدايش نوعی نارضايتی عمومی شد که مقدمات آن از چند سال قبل فراهم
شده بود .برداشت کشاورزی از يک سو به خاطر خشک سالی و ،از سويی ديگر ،به علت
کمبود بذر کاهش يافته بود و حتی مواردی از قحطی نيز بچشم می خورد .در نتيجه ،ترس از
گرسنگی خود را به صورت مخالفت با غربی شدن نشان می داد و رفته رفته اين شايعه در
بين مردم می پيچيد که خداوند ،به علت گرايش به المذهبی و کنار نهادن مذهب ،مشغول
تنبيه مردم است و ،در نتيجه ،در ماه رمضان ،توده های مردم رهسپار مساجد شدند تا از
خداوند طلب بخشش کنند.
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البته در خود دهقانان نيز ميلی به بهبود وضعيت وجود نداشت و آنها به تالش های
دولت که اطمينان می داد اوضاع بهتر خواهد شد نيز به ديدهء ترديد می نگريستند .ماموران
دولتی حقوق چندانی دريافت نمی داشتند و در نتيجه گسترش فساد در بين آن ها فراوان بود.
همچنين بار ديگر ،در کوه های مشرف بر دريای سياه دستجات راهزن ظهور کرده بودند و
دولت مجبور بود سربازانی را برای سرکوب آن ها اعزام کند .در کردستان بار ديگر شورشی
جدی آغاز شده بود و در نتيجه دولت برای عمليات همه جانبهء خود نياز به پول داشت.
در آن روزها قيمت باالی کاالها و سختی های ناشی از آن همه به وجود
انحصارات دولتی نسبت داده شده و گفته می شد در زمانی که دهقانان دارای راه مناسب
برای رساندن محصوالت خود به بازار نيستند دولت پول خود را صرف ايجاد ساختمان ها و
راه آهن می کند .با سياست های عصمت نيز مخالفت می شد و از نخستين ماه های ۴۹۸۹
يک روزنامهء جديد به نام «فردا» به صورتی آشکار اين سياست ها را مورد حمله قرار داد.
اين نخستين بار بود که پس از پنج سال يکی از مطبوعات جرأت می کرد اينگونه بی پروا
دولت را مورد انتقاد قرار دهد .همين آزاد دستی نشان می داد که کمال با اين انتقادها موافقت
دارد و در نتيجه عصمت ناچار بود که دست به ارائهء برنامهء اقتصادی جديدی بزند.
اما فکر کمال بيش از اينها بود .او در اواخر تابستان تشکيل حزب جديدی را اعالم
داشت که در مخالفت با حزب دولت خودش عمل می کرد .به اين ترتيب آشکار بود که
بحران اقتصادی باالخره او را هم متوجه ضررهای حکومت تک حزبی کرده است .اين نوع
حکومت موجب کاسته شدن از محبوبيت او شده بود چرا که اشتباهات دولت مستقيماً به پای
شخص او نوشته می شد .يک حزب واحد او را نسبت به افکار عمومی غافل می ساخت ،و از
طريق مسدود ساختن راه های طبيعی بيان نارضايتی عمومی ،وضعيتی انفجاری آفريده بود .با
برقراری سانسور در واقع او خود را از اطالعات درست محروم کرده بود .ديگر قادر نبود که
هميشه در جلسات مجلس حضور يافته و نبض آن را در دست داشته باشد .وزرا صرفاً تصاوير
زيبايی از واقعيت را به او گزارش می کردند و در نتيجه او قادر به ارزيابی اثر سياست های
دولتش نبود .بدينسان ،او رفته رفته می ديد که وجود نوعی انتقاد پارلمانی به نفع کشور و
خود اوست.
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مصطفی کمال ،با اشاره به اين وضعيت ،خود را با امپراتور روشنفکر روم ،آگوستوس،
که نخستين سز ار رم محسوب می شود ،مقايسه می کرد ـ سزاری که مجلس سنا به او اختيار
مطلق داد و در نتيجه وقتی زمان مرگ او فرارسيد ديگر کسی به ياد جمهوريت نبود و از آن
پس جانشينان او به نام امپراتور تاج بر سر نهادند .کمال می گفت که چنين اتفاقی نبايد در
ترکيه بيافتد .بدينسان ،الاقل از لحاظ نظری ،او با برقراری ديکتاتوری مخالف بودهخواست
قلبی اش آن بود که سيستمی به وجود آيد که پس از او نيز باقی مانده و به خاطر منافع
کشور به صورت يک دموکراسی سبک غربی متحول شود.
عالوه بر اين ،نظر کشورهای ديگر هم برای او بسيار مهم بود .در آنزمان کشورهای
دموکراتيک سيستم تک حزبی ترکيه را نشانه ای از فرودستی اين کشور در مقابل غرب می
دانستند .او طعم نيش انتقادی نويسندگان اروپايی را چشيده بود که معتقد بودند ترکيه اگرچه
از لحاظ شکل به غرب شباهت پيدا کرده است اما در واقعيت همان شکل شرقی را دارد.
ک مال اکنون فرصتی را برای ابطال اين نظر و پيشبرد اهداف خود و ايجاد يک سوپاپ
اطمينان برای موج نارضايتی در شکلی دموکراتيک ـ البته بی آن که بخواهد اقتدار خود را
تضعيف کند ـ جسته بود.
او «حزب مترقی» را به خاطر آنچه که يک ديپلمات خارجی «فی البداهگی
نامطلوب» خوانده و موجد خشم او نسبت به محبوبيت رئوف و ژنرال های ديگر بود سرکوب
کرده بود .حال ،به جای آن ،قصد داشت حزب دومی را بوجود آورد که اگرچه اپوزيسيون
دولت محسوب می شود اما آنچنان که رئوف می خواست مستقل نبوده و تحت کنترل خود او
باشد .به عبارت ديگر ،او همچون سوارکاری بود که می خواست يک جا سوار دو اسب شود،
امتيازهای ناشی از موفقيت های آن ها را به خود نسبت دهد ،اما از پذيرش مسئوليت
شکست هاشان پرهيز کند .او فتحی را (که پس از استعفا از نخست وزيری در پنج سال
گذشته سفير ترکيه در پاريس بود و کمال يقين داشت که می تواند هم به او اعتماد کرده و
هم اداره اش کند) به عنوان رهبر حزب جديد و رقيب عصمت برگزيد .قرار شد که حزب
جديد «حزب جمهوری خواه آزاد» نام گيرد و رقابت با «حزب جمهوری خواه مردمی» را آغاز
کند.
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او اين موضوع را در سراسر تابستان  ۴۹۸۹در سر ميز غذا با دوستانش به بحث
گذاشته و ،حتی پيش از آن که فتحی در پايان ماه جوالی از پاريس به آنکارا برگردد ،با
دقايق کار موافقت کرده بود .چند روز پس از ورود فتحی به استانبول ،کمال او را برای
رهبری حزب جديد دعوت کرد .او در مورد تصميم خود چنين اظهار داشت« :من نمی خواهم
قبل از به پايان دادن به رژيم حاکميت فردی در ترکيه از دنيا بروم و می خواهم قبل از مرگم
يک جمهوری ليبرال به وجود آورده باشم» .او در عين حال ،با علم به عالقهء آشکار فتحی
به سيستم پارلمانی انگلستان ،خاطرنشان کرد که اکنون فرصت آن فرا رسيده است تا ايجاد
يک چنين سيستمی را در ترکيه تجربه کنند .فتحی در طی اقامت خود در پاريس با نحوهء
کار نهادهای پارلمانی فرانسه نيز آشنا شده بود و در نتيجه چه کسی بهتر از او می توانست
روند دموکراتيزه کردن ترکيه را به سامان برساند؟
فتحی ،بيشتر به خاطر برخوردهای شخصی ای که مطمئن بود ماجرای جديد با خود
به همراه خواهد داشت ،در پذيرش پيشنهاد کمال مردد بود .در عين حال ،او يک ليبرال
باورمند بود و در سراسر روزهای متمادی که در سالن مجلس نمايندگان فرانسه نشسته بود با
تاسف به محدوديت های ناشی از وجود سيستم تک حزبی در کشور خود انديشيده بود .در
عين حال ،او از ايام جوانی مطالعاتی جدی را در زمينهء اقتصاد شروع کرده و در هنگام تبعيد
در جزيره مالت نيز کتاب «می نارد کينز» را به ترکی ترجمه کرده بود .او عميقاً به اصل
اقتصاد آزاد اعتقاد داشت و روش های سخت و منجمد عصمت را در اين زمينه نمی پسنديد.
در مورد بحران اقتصادی جاری و داليل آن نيز دارای عقايد خاص خود بود و در واقع بر بنياد
اين مسايل بود که او ،پس از چندی تفکر ،به فشاری که نه تنها از جانب کمال بلکه از طرف
عصمت نيز بر او برای پذيرش منصب جديد وارد می شد پاسخ مثبت داد.
بحث در مورد حزب جديد در «يالو وا» ،آغاز شد که محل بازی های آبی جديدی
بود که کمال آن را در کنار دريای مرمره بوجود آورده و اکنون اغلب اوقات خود را در آنجا و
به دور از فضای دست و پا گير قصر دولما باغچه می گذراند .او از همان آغاز اين نکته را
روشن کرد که اگرچه فتحی ليدر حزب جديد خواهد بود اما خودش نيز در ادارهء آن حزب
دستی خواهد داشت ،همانگونه که در ادارهء حزب مردم نيز دخالت می کرد .او به فتحی قول
داد که حزب جديد در انتخابات بعدی هفتاد تا هشتاد صندلی پارلمان را دارا شود و از او
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خواست تا ليستی از کانديداهای حزب را تعيين کند و ،در عين حال ،بخشی از اعضای حزب
مردم تشويق شدند که در حزب جديد اسم بنويسند.
به اين ترتيب ،حال که انتخاب رهبر اپوزيسيون در مجلس به پايان رسيده بود ،نوبت
آن بود که کمال اعضای هيئت رهبری اين حزب را تعيين کند .اما در اين ميان نمايندگان
مجلس از پيوستن به حزب جديد امتناع می کردند .برای آن ها ،پس از پنج سال خو گرفتن
به حکومت تک حزبی ،داشتن يک اپوزيسيون چنان ناآشنا بود که کمال ناچار شد مستقيماً به
آن ها تعهد بسپارد که اگر در قالب عضويت در اپوزيسيون با او مخالفت کنند عواقبی برايشان
وجود نخواهد داشت .او بر اين تعهد تاکيد می کرد و می گفت با اشتياق منتظر شروع رقابت
های اين دو حزب است و همواره ،هر چقدر هم که بين دو حزب اختالف بوجود آيد ،طرفين
را به ميز شام خود دعوت خواهد کرد و آنها اجازه خواهند داشت که آزادانه نظرات خود را
بيان کرده و اين فرصت را برای او فراهم آورند که پس از شنيدن نظرات طرفين به قضاوت
بنشيند .او ،در شروع کار و برای ايجاد اعتماد ،دستور داد «نوری چونکر» ،که نزديکترين
دوست و کمکش محسوب می شد ،به سمت منشی گری حزب جديد درآيد .همچنين خواهر
خود ،مقبوله ،را به عضويت حزب جديد درآورد .مقبوله در بسياری از صفات و خلقيات شبيه
خود کمال بود ،اما نه هوش او را داشت و نه تحصيالتش را .او که در سخن گفتن روحيه ای
جدلی و روشی صريح داشت اکنون فرصت آن را يافته بود که به عنوان عضوی از حزب آزاد
جديد برادر خود را آشکارا مورد انتقاد قرار دهد .مقبوله از اين فرصت در حد کمال استفاده
کرد .به اين ترتيب ترکيه وارد مرحلهء دوم تجربهء دموکراسی خود شد.
اما اين نخستين تجربه در دموکراسی در عرض سه ماه به شکست انجاميد و
مشکالت از هنگامی که فتحی برای افتتاح شعبهء حزب خود به ازمير رفت آغاز شد .او اين
کار را عليرغم توصيهء مشاوران عاقل تر خود ،که معتقد بودند حزب بايد به صورتی بطئی
گسترش يابد و به اين زودی به دنبال داشتن نماينده در مجلس نباشد ،انجام داد .علت اين
بود که فتحی فکر می کرد کمال برخالف اين نظر را دارد .با اين همه ،ترتيباتی داده شده بود
که ورود فتحی به ازمير با حداقل تشريفات صورت گيرد .در واقع پليس نگران تظاهرات عليه
او بود؛ حال آن که دقيقاً عکس اين ماجرا رخ داد و ،عليرغم همهء احتياط ها ،جمعيت بزرگی
برای استقبال از او به عنوان يکی از قهرمانان ملی در بندرگاه شهر گرد آمدند .فتحی تمام
سعی خود را کرد تا طرفداران پر شور خود را آرام کند اما در آن روز چنان تظاهرات وسيعی
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عليه دولت صورت گرفت که مقامات محلی به شدت متوحش شده و از او خواستند تا ،به
خاطر حفظ نظم عمومی ،جلسهء حزبی را که او قرار بود در آن سخنرانی کند به تعويق
بيندازد.
در اين ميان ،حزب مردم هم عجوالنه تصميم گرفت که تظاهرات ديگری را سامان
دهد اما در گردآوری حمايت کنندگان کافی ناکام شد و حتی کسانی که برای سخنرانی به
باالی سکو می رفتند بدست مردمی که با فرياد خواهان فتحی بودند به زير کشيده شدند.
مردم تمام خيابان های اطراف هتل محل اقامت فتحی و مرکز اداری حزب مردم و دفتر
روزنامه ها را اشغال کرد ند ،پنجره ها را شکستند و پليس به ناچار آتش گشود و پسر چهارده
ساله ای به قتل رسيد .در عين حال ،واحدی از سربازان برای برگرداندن نظم فراخوانده شدند.
هنگامی که فتحی به دستور تلگرافی کمال عاقبت به سخنرانی پرداخت چنان به وسيلهء
پليس محاصره شده بود که برای رساندن صدای خود به جمعيت مجبور به فرياد زدن بود و،
در نتيجه ،رفته رفته صدايش گرفت و جمعتی که برای شنيدن سخنان او گردآمده بودند
نتوانستند صدای او را بشنوند.
فتحی ،در سخنان خود ،برنامه های موقت حزب جديد را اعالم داشت و در ستايش
غازی او را «راهنمای معنوی مردم» خواند که خود از تشکيل حزب جديد استقبال کرده
است .سپس با انتقاد از دولت عصمت از لزوم برقراری يک سيستم ليبرال سخن گفت که
بايد ،در عين حفظ برخی از فعاليت ها در دست دولت ،به بخش خصوصی اجازه رشد دهد.
جمعيت به شدت او را تشويق می کرد و فقط يک نفر از بين آن ها ،وقتی شنيد که فتحی
قصد ندارد کاله فز و خط عربی را برگرداند ،با اعتراض محل را ترک کرد.
فتحی آنگاه عازم شهرهای «مانيسا» و «بالی کسير» شد ،و در آنجا ها نيز با همين
گونه استقبال روبرو گرديد .در همه جا دهقانان از فرصت استفاده کرده و خشم خود را بيان
می داشتند .در يک جا وقتی که او ،بدون توجه به عواقب کارش ،کاله خود را از سر برداشت
جمعيت نيز دسته جمعی کاله های خود را برداشتند و به زمين کوبيدند .در جايی ديگر ،مردم
با پارچه نوشته های برزگی به استقبال او آمدند که جمالت روی آنها او را مدافع مذهب در
مقابل جمهوری خداناشناس می خواندند.

643

«گرو» ،سفيرکبير آمريکا ،نوشته است« :به زودی حزب جديد تبديل به درجه ای
شد که با آن می شد تب سياسی ترکيه را اندازه گيری کرد و جای شک نگذاشت که اين تب
بسيار شديد است» .مطبوعات وابسته به حزب مردم طی مقاالتی به فتحی حمله کردند ،و
رؤسای حزب هم در آنکارا کمال را تحت فشار شديدی گذاشتند ،بطوری که او مجبور شد از
نقش خود به عنوان يک رهبر بی طرف خارج شده و بر «پيوند تاريخی» خويش با حزب
مردم تاکيد کرده و احتمال اين که از آن حزب جدا شود را منکر شد .او ،سپس ،نوک انتقاد
خود را متوجه حزب جديد کرد و از حملهء «چند نفر آدم بی مسئوليت» به دفتر حزب مردم در
ازمير و اهانت هايی که به دولت کرده بودند ابراز انزجار کرده و اعالم داشت که مرتکبان اين
گونه عمليات تهاجمی بايد بر اساس قوانين جمهوری تنبيه شوند.
به اين ترتيب ،فتحی با حالتی غمگين و نزار به آنکارا بازگشت و قرار شد که جريان
دو حزبی تنها در داخل ساختمان مجلس ادامه پيدا کند و کمال هم ،در آغاز کار مجلس،
کوشيد تا از طريق تکرار اين که او نسبت به دو حزب حالت بی طرفی دارد آنها را در کار خود
تشويق کند .اين صحنه را سفيرکبير آمريکا ،از قول وابسته بازرگانی سفارت ،به صورت زير
آورده است:
« غازی در جايگاه خصوصی خود نشسته و جريان مباحثات بين دولت و اپوزيسيون
را تعقيب می کرد و هر کجا که يکی از طرفين در بحث پيروز می شد چشم هايش می
درخشيد ،و هر گاه که بحث به صورت نامطلوبی پيش می رفت اخم پيشانی اش را می
پوشاند .وابستهء بازرگانی ما می گويد که ،با ديدن اينگونه احوال غازی ،به ياد پدر مغروری
افتاده است که بحث گرم دو پسر خود را تماشا می کند ...فضای مجلس کامالً عوض شده
است و ،بر خالف گذشته که اقدامات دولت به صورتی اتوماتيک و بدون شور و هيجان
تصويب می شد ،اکنون تک تک نمايندگان را شور و شوق فرا گرفته است ،مسايل مختلف
آزادنه مورد بحث قرار می گيرند ،انتقادها اغلب ماهيتی سازنده دارند و يک فضای واقعی
پارلمانی بر مجلس حکمفرما شده است».
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اما اين شور و شوق نيز به زودی به پايان رسيد .هيچ کدام از دو حزب نشانهء قابل
توجهی از قابليت رهبری و ارائهء سياست های نو و مثبت از خود نشان ندادند .در عين حال،
اختالف و تنش بين آن ها در جريان انتخابات شهرداری ها به اوج خود رسيد ـ انتخاباتی که
نوعی تمرين و آماده شدن برای انتخابات عمومی پيش رو محسوب می شد .اين انتخابات
زير کنترل شديد پليس و با تبعيض بی رحمانه نسبت به حزب جديد انجام شد.
در پانزده نوامبر فتحی ،با اشاره به تقلباتی که در انتخابات شده بود ،در مجلس
شديداً به وزارت کشور حمله کرد و بحث و برخورد آنچنان داغ شد که يادآور فضای پر از
اهانت های شخصی مجلس اول شد .غازی ،در جايگاه رييس جمهوری ،در سکوت ناظر
صحنه بود و صورتش حالتی نوميد داشت؛ گويی از خود می پرسيد آيا اين مردم پس از
دهسال تعليم ديدن به دست او هنوز از روش بحث دموکراتيک غافلند؟ اما ،در عين حال،
کامالً معلوم بود که تصميم دارد در مشکلی که خود آفريده است درگير نشود .آن روز کار
مجلس به گرفتن رأی اعتماد برای دولت انجاميد و دولت با دويست و بيست و پنج رأی
موافق و ده رأی مخالف پيروز شد.
در پی اين ماجرا فتحی تصميم گرفت حزب خود را منحل کند و همراه با «نوری»،
که منشی حزب محسوب می شد ،برای فراهم ساختن شرايط انحالل حزب ،عازم چانکايا
شد .آنها می گفتند که چون غازی حامی حزب رقيب است ،و در عين حال بنيانگزار حزب
جديد نيز محسوب می شود ،هيچگاه هيچگونه امکانی برای مخالفت با شخص او وجود
نداشته است اما اکنون ،که به نظر می رسد شرايطی فراهم شده که خود غازی نيز آماج انتقاد
باشد ،صالح در آن ديده می شود که حزب جديد منحل گردد.
البته شکست حزب تا حدی به خاطر مديريت غلط رهبرانش هم بود .فتحی برای
اجرای نقشی که کمال تعيين کرده بود شخص مناسبی محسوب نمی شد .او اگرچه يک
دموکرات تمام عيار بود اما از توانايی های الزم برای رهبری سياسی نصيبی نبرده بود .نه
سخنران خوبی بود و نه بحث کننده ای مقتدر .همچنين در ميان حمايت کنندگانش اشخاص
قابل اعتنايی وجود نداشتند که بتوانند در مجلس و در مقابل نمايندگان متعدد حرفه ای،
سابقه دار ،و تعليم ديدهء حزب مردم جايی برای خود باز کنند .خود او پنج سال تمام دور از
ترکيه زندگی کرده بود و در نتيجه با جريانات سياسی و شخصی که در مجلس می گذشت
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ارتباطی نداشت .از افکار عمومی هم بی خبر بود و ،در عين حال ،تاکتيک هايی که به کار
می برد که در عمل حاصلی نداشتند .به راستی هم اگر او حزب خود را با سرعت کمتری
ساخته بود احتمال موفقيت برای آن وجود داشت .او بايد حزب را به صورت يک گروه فشار
کوچک در مجلس می ساخت که منتقد و تصحيح کننده اقدامات حزب حاکم باشد؛ همانگونه
که رئوف در حزب مترقی در ابتدا چنان کرده بود و بايد از پريدن به صحنه عمومی کشور
خودداری می کرد .شعبات محلی اين حزب با سرعت و بدون دقت طراحی شد و به صورت
مر کزی برای جمع افراطيون و خرابکاران درآمد و به اين ترتيب امنيت عمومی را به خطر
انداخت.
اما تقصير اصلی از آن خود کمال بود .برخالف ماجراجويی های قبلی اش ،فکر
ايجاد يک اپوزيسيون مجاز به اندازهء کافی مورد مداقعه و زمينه سازی قبلی قرار نگرفته بود
و به جای اين که اجازه داده شود که چنين نهادی مثل يک موجود زنده رشد کند (همچون
خود جمهوريت که از همين راه رشد کرده بود و يا الاقل چنين به نظر می رسيد) اين نهاد
جديد ناگهانی و حتی به صورت يک توطئه بر کشوری که هنوز آمادهء آن نشده بود تحميل
گرديد .اين گونه تاکتيک های ناگهانی و غافلگير کننده ،که در مورد ممنوع ساختن کاله فز
به خوبی کار کرده بودند ،برای عمليات راديکالی همچون ايجاد يک دموکراسی پارلمانی
کامالً نامناسب بشمار می رفتند .به خصوص که اين کار بالفاصله پس از سرکوبی عامدانه
پيش می آمد .کمال پنج سال پيش ،درست در زمانی که فضای انقالبی و توانايی های
رهبران اپوزيسيون می توانست دموکراسی پارلمانی را جا بيندازد ،سيستم دو حزبی را منحل
کرده بود .و حال ،در زمانی که شور انقالبی فرو نشسته و از پيروزی های نظامی و سياسی
خبری نبود و رکود اقتصادی و اجتماعی به جای آن ها نشسته بود ،تصميم به استقرار مجدد
آن گرفته بود.
تنها دو عامل می توانست به شکل دموکراتيکی که او در تحقق آن شکست خورد
کمک کند .نخست توانايی و آمادگی خود او بود که سيستم دو حزبی را بپذيرد و تا حدودی
قدرت خود را به آن ها منتقل نمايد و ديگری ظرفيت مردم کشور بود که پس از سال ها
عقب ماندگی در تحت حاکميت استبدادی آمادگی آن را می داشتند تا يک سيستم بالغ و
مسئول را پذيرفته و خود را با مقتضيات آن تطبيق دهند .حال آن که هيچ کدام از اين دو
عامل در آنزمان وجود نداشت.
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با اين همه ،اين تجربه دارای يک نتيجهء خوب نيز بود و آن اين که نشان می داد
آنکارا تا چه حد از آن چه در بقيهء ترکيه می گذشت غافل مانده است و حال ،به کمک
آگاهی بدست آمده ،امکان اين پيش آمده بود که اين نقصيه برطرف شود .به همين دليل،
بالفاصله پس از ماجرای احزاب ،غازی برای درک اوضاع و احوال کشور سفری سه ماهه را
آغاز کرد.
او به همراه خود گروه بزرگی را به سفر برد که شامل مقامات وزارتخانه های
مختلف می شدند .اين اشخاص به مطالعه دقيق شرايط اجتماعی و اقتصادی پرداختند و خود
کمال نيز به گفتگو با مقامات محلی نشسته ،نهادهای مختلف را مورد بازديد قرار داده ،با
مردم به گفتگو نشسته و آن ها را تشويق می کرد تا مشکالت خود را شخصاً با او در ميان
بگذارند .هدف او از اين کارها ،از يکسو ،تبديل فکر اصالحات به روحيهء اصالح طلبی بود و،
از سوی ديگر ،اين که بفهمد تغييرات مورد نظر او ،از کاله گرفته تا خط ،تا چه حد در اعماق
ذهنيت مردم اثری گذاشته اند.
او که هميشه يک معلم محسوب می شد ،به تخمين زدن در مورد استعدادهای
شاگردان مدارس پرداخت .بی خبر وارد کالس می شد آنگونه که معلم ،جاخورده و سنگ
شده ،در مقابلش بی حرکت می ايستاد .او اما در طول و عرض اتاق حرکت می کرد،
شاگردان را مورد پرسش قرار می داد ،و کتاب های درسی شان را مطالعه می کرد .کمال در
يکی از اين کتاب های درسی که نويسنده ی آن «حسن علی يوچل» ،يکی از کارمندان
جوان وزارت آموزش بود ،به چند کلمه عربی برخورد و نويسنده را که در بين همراهانش
حضور داشت دعوت کرد تا به هنگام صرف شام مسئلهء اصالح زبان را مورد گفتگو قرار
دهند .او در ابتدا پرسش های متعددی را در زمينهء رياضيات با حسن علی در ميان گذاشت و
مرد جوان با احتياط توضيح داد که اتفاقاً او رشته رياضی را تمام کرده است.
غازی به پرسش هايش ادامه داد و گفت نقطه چيست؟ خط چيست؟ صفر چيست؟
و حسن علی ،که آدم شوخ طبعی بود ،پاسخ داد« :صفر منم در حضور شما ،پاشا!»
کمال اصرار کرد که «اما صفر بسيار اهميت دارد».
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و جواب شنيد که «:مثل خود من پاشا که اينقدر اهميت داشته ام که در حضور شما
بنشينم!»
کمال گيالس پيش روی حسن علی را از عرق راکی پر کرد و سپس رو به بقيه
افراد نشسته به دور ميز کرده و گفت« :اين آقا در امتحانش قبول شد» .و بعدها او سال ها
وزير آموزش ترکيه بود.
در اين سفرها غازی سخنرانی هم می کرد ،و طی آن ها می کوشيد تا معنای واژه
ی ناشناس دموکراسی و مسئوليت های منظم به آن را توضيح دهد .در سفر به ازمير گفت:
« هنگامی که يکی شهروند می گويد من اين يا آن را می خواهم بايد بداند که معنای
سخنش آن است که من بايد چنين يا چنان کنم» .او همه جا مستقيماً دست به عمل می زد.
مقامات دولتی و حزبی را عوض می کرد ،در «سامسون» کميتهء اجرايی حزب مردم را منحل
کرد .در «هوزا» دستور داد که بذر کافی در اختيار کشاورزان گذاشته شود ،در «اوشک»
خواستار افزايش توليد شکر شد ،و در شهرهای مختلف ديگر دستور ايجاد بانک داد.
اين سفر بر او آشکار ساخت که نارضايتی نسبت به شرايط زندگی بسيار گسترده
است .و باالتر از آن اين که ديگر خرافه پرستی های گذشته آرامبخش اين نارضايتی ها
نيست .در بازگشت کمال و همراهانش به استانبول ،گزارشی تهيه شد که حاوی نتيجه گيری
و توصيه هايی برای بهبود حوزه های مختلف بود .در مجموع اين نتيجهء اخالقی حاصل
شده بود که هر گونه دگرگونی سياسی ،همچون مورد ايجاد حزب آزاد ،نخست بايد ريشه در
سياستی برای ايجاد اصالحات اساسی در زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم داشته باشد.
شش هفته پس از انحالل حزب آزاد ،يک شورش زشت مذهبی در شهر «منه من»
واقع در ناحيهء «اسمير» به واقعيت ديگری اشاره کرد .اين شورش نيز همچون شورش
کردستان به وسيلهء اعضای خرافه پرست سلسلهء نقشبنديه .صورت گرفته بود .عده ای از
افراطيون اين سلسله به رهبری يک درويش ،در جريان سفر زيارتی به «مانيسا» وارد شهر
«منه من» شده بودند .آن ها که به خاطر دوره ی بلندی از انجام آداب مذهبی و روزه گرفتن
و سپس افطار کردن با آب و انجير ،و گهگاه نيز به خاطر استعمال مواد مخدر ،به شدت
خسته بودند ،رو به دهات آورده و دهقانان را مجبور می کردند تا به صفوف ايشان پيوسته و
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برايشان اسلحه تهيه کنند .در «منه من» اين عده در ميدان اصلی شهر گرد آمده و مشغول
خوان دن اشعاری جنون آميز شدند و رهبرانشان آشکارا خواستار بازگشت شريعت ،حجاب زنان،
کاله مردان ،و خط عربی شده و پيش بينی کردند که جمهوری خدانشناس بزودی به دست
نيروهای جنگندهء اسالم براندازی خواهد شد .آنها خواستار آن بودند که لشگری از مومنان به
سوی آنکارا حرکت کرده و پس از فتح آنجا به تسخير کل جهان اقدام نمايد.
واکنش جمعيتی که رفته رفته به دور اين عده جمع شد حاکی از بی تصميمی و
نگرانی بود .برخی کنجکاو و گروهی مخالف بودند .و در عين حال کلمات سخنرانان اميال
خرافی عده ای ديگر را آشکار می ساخت .در اين ميان ،مسير يک افسر جوان به همراه گروه
کوچکی از سربازان به ميدان شهر افتاد و افسر مزبور برای متفرق کردن جمعيت به مردانش
دستور داد که به تيراندازی هوايی با پوکه های خالی بپردازند .اما وقتی که در پی تيراندازی
کسی مجروح نشد يکی از ماليان فرياد زد« :ببينيد تيرها کارگر نيستند!» افسر مزبور
عجوالنه خواست تا با رهبر گروه که محمد درويش نام داشت گفتگو کند .اما درويش
بالفاصله افسر را هدف گلوله قرار داد و در همان حالی که او به زمين افتاده و تا سرحد مرگ
خونريزی می کرد دستور داد اره ای آورده و سر او را ببرند .سپس سر افسر را بر روی يک
چوب پرچم قرار داده و در خيابان ها گرداندند .و در همان حال پيروان محمد ديوانه وار دعا
خوانده و به هر سو می راندند.
ژاندامری که قادر به ادارهء جمعيت نبود با ارتش تماس گرفت؛ اما وقتی که سربازان
به محل رسيدند از تيراندازی به سوی مومنان خودداری کردند .آنگاه افسران که پرهيز
سربازان را نداشتند ،مسلسل های خود را رو به جمعيت گرفته و آتش کردند .تعداد زيادی از
درويشان به زمين افتادند و شورش بدون مشکالت جدی بعدی فرو نشست .بالفاصله در
شهر حکومت نظامی برقرار شد و دستگيری ها در يک منطقهء وسيع که شامل شهر ازمير نيز
می شد آغاز شد .بيش از صد نفر را به اتهام تحريک جمعيت بمنظور «تغيير اجباری قانون
اساسی» محاکمه کردند .عده ای محکوم به اعدام شدند و عده ای ديگر حبس های مختلفی
گرفتند.
اين واقعه به صورتی گسترده در روزنامه ها منعکس شد و به راحتی تقصير را به
گردن حزب آزاد انداختند که در واقع شش هفته قبل منحل شده بود .آن ها افسر کشته شده
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را شهيد خواندند و عمل قهرمانانه او را منبع الهامی برای جوانان ترکيه دانستند ،و خبر
تظاهرات گوناگون به افتخار او دادند.
اين شورش نشان داد که سلسله های درويشی که قرن ها نه تنها مذهب که زندگی
اجتماعی و سياسی کشور را مورد بی اعتنايی قرار داده بودند تنها با گردش قلم و اعالم
ممنوعيت از جانب مجلس از بين نمی روند ،چرا که از يکسو مردم به آن ها احتياج دارند و از
سوی ديگر آن ها به صورت زيرزمينی به حيات خود ادامه داده و با اندک تحريکی به
آتشفشانی می پردازند .بدينسان ،از آنجا که اصالحات مذهبی کمال اجازه نيافته بود مثل يک
موجود زنده رشد کرده و تبديل به عادات جديد زندگی مردم شود ،آن ها فقط به صورتی
مصنوعی از باال به پايين تحميل شده بود .در واقع بايد به يکی دو نسل از اين مردم اجازه
دا ده می شد تا رفته رفته بيدار شده و معنای واقعی انقالبی را که به نام مردم انجام شده بود
دريابند.
در عين حال ،معلوم شد که اگر قرار بر نجات انقالب است ديگر نبايد از دموکراسی
سخنی به ميان آيد .اکنون الزم آمده بود که حکومت تک حزبی از يک سو تقويت و از سوی
ديگر گسترده تر از هميشه شود .از آن به بعد مرد قوی دست حزب مردم «رجب پکر» بود
که به عنوان دبيرکل حزب انتخاب شد .او که خودکامه ای بی رحم اما با هوش بود در
فلسفهء سياسی خود معتقد به اعمال فشار و زور بود و از اين لحاظ با سياست قدم به قدم
قبلی کمال تضاد داشت.
در همين حال ،حزب مردم ،بنا بر اعتراف آشکار عصمت ،ارتباط خود را با مردم از
دست داده بود و بايد تجديد سازمان يافته و به صورت وسيلهء قابل انعطافی درآيد و ،همچون
بازوی رهبری مسئول در باال و دست توانايی برای کنترل در سطوح پايين حزب ،عمل کند.
برای وص ول به ارتباط بيشتر با مردم تصميم گرفته شد که نيايشگاه های قديمی ترکيه که در
گذشته نهادی فرهنگی محسوب می شدند تبديل به شبکه ای از نهادی به نام «خانه مردم»
شوند ،در سراسر کشور گسترش يابند ،اجرای اهداف سياسی را ممکن سازند ،و نقشی را که
کمال تحت عنوان «تعليم ملت» بر عهدهء حزب گذاشته بود ممکن سازند.
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پيام ايدئولوژيک جديدی که اکنون منشتر می شد دارای نمادی به نام «شش
پيکان» بود و مجموعا به آن نام «کماليسم» دادند .اين اصول شش گانه عبارت بودند از ۷
اصل قديمی ناسيوناليسم ،سکوالريسم ،جمهوری خواهی ،و مردم گرايی که در سال ۴۹۸۴
دو اصل اصالح طلبی و سياست گذاری به آن ها افزوده شد .اين شش اصل به صورت
زنجيره ای به هم متصل می شدند .سياست گذاری از طريق مردم مداری مانع استثمار می
شد .مردمداری از طريق سکوالريسم در راه بهره کشی مانع ايجاد می کرد .و همه ی آن ها
از طريق ناس يوناليسم مانع دخالت خارجيان می شدند و تحرک انقالبی جامع را زنده نگاه می
داشتند.
کمال در گذشته همواره با ايدئولوژی مخالف بوده و آن را محدودکنندهء آزادی ملت
می دانست .اما اکنون پيچيدگی مسايل پيش رو چنان بود که داشتن يک دکترين
ايدئولوژيک را ايجاب می کرد .چرا که اکنون زمانه ای فرا رسيده بود که فاشيسم از يک سو
و کمونيسم از سويی ديگر سر برافراشته بودند و برای ترک ها مهم بود که به جهان نشان
دهند که خواستار هيچ يک از آنان نيستند .به همين لحاظ بود که ايدئولوژِی پر انعطاف
کماليسم ساخته شد و اصول آن حداقل دارای اين مزيت بودند که نه بر اساس نظريه های
وارداتی بلکه از بستر تجربه ای عملی و دهساله بر می خاستند.
در مورد اصل سياست گذاری ،دولت دست به ايجاد يک برنامهء پنج ساله زد که
هدفش توسعهء مداوم صنايع مختلف با پشتوانهء مالی دولت بود .اين طرح از برنامهء اتحاد
شوروی الهام گرفته و به کمک کارشناسان شوروی و وام بدون بهره ای که از آن ها دريافت
شد اجرا گرديد .اما کمال مرتباً خاطرنشان می ساخت که اين سياست گذاری ربطی به
نظريهء سوسياليسم ندارد .او اعالم می داشت که کمونيسم در رسيدن به اهداف و وعده های
خود ناکام شده است و ،در مقابل ،ليبراليسم نيز محکوم به مرگ است .و تجربهء ترکيه با هر
دوی آن ها تفاوت داشته و کنترل دولتی را با برخی از عناصر اقتصاد آزاد و شخصی درهم
می آميزد.
اين نظريه حداقل موجب شد تا ترکيه صاحب صنايع متعددی شود .اما سياستگذاری
دولت همچنان به صورت مزمنی از رسيدگی به کشاورزی که پر ارزشترين منبع طبيعی کشور
محسوب می شد غافل بود .تنها با پيدا شدن ابرهای جنگ دوم جهانی در افق های دور و
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نزديک بود که ضرورت توجه و ايجاد سياست مبتنی بر مطالعهء مسايل کشاورزی کشور
مطرح شد؛ سياستی که حاصل آن بايد نصيب دهقانان می شد ،به طوری که از آن پس هيچ
يک از آنان بدون زمين نماند.
اين سياست جديد اقتصادی يک چهرهء سياسی جديد را نيز به جلوی صحنه آورد .او
«محمد جالل» نام داشت که به نام «جالل بايار» شهرت يافت .او عضوی از اتحاديون
قديم ،با ذهنی خالقبود و يکی از پيروان محترم کمال محسوب می شد .او که در گذشته
کارمند بانکی در اسميرنا بود قبالً بوسيله غازی برای ايجاد سيستم بانکداری جمهوری ترکيه
برگزيده شده بود .کمال در مورد او گفته است« :من کيسه ای پر از طال به او دادم و او در
عوض بانکی به من داد» .و اکنون وقت آن رسيده بود که جالل بايار به سمت وزير اقتصاد
کمال منصوب شود.
درپی اين انتصاب ،کمال که هيچ گاه عالقه ای به مسايل اقتصادی نداشت ،اين
امور را بدست جالل بايار سپرد تا بتواند توجه اصلی و شخصی خود را معطوف سياست
خارجی کشور کند.
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فصل پنجاه و ششم ـ جايگاه ترکيه در جهان
کمال اگرچه در آرزوی خود برای نمايش ترکيهء جديد به صورت يک جامعهء
دموکراتيک با ويژگی هائی مختص به خود چندان کامياب نشده بود اما همچنان مصمم بود
تا جهان را وادارد تا ترکيه را به عنوان حاکميتی آزاد ،و مسئول بپذيرد .بدين لحاظ الزم بود تا
مقام خود او به عنوان يک دولتمرد در صحنهء بين المللی با داليل کافی به اثبات رسد .در
سال های دهه  ۴۹۸۹مفهوم ديکتاتوری تک حزبی برای اروپا امر جديدی نبود؛ اما آنچه که
ترکيه بايد به همسايگانش اثبات می کرد آن بود که يک ديکتاتوری تک حزبی می تواند ـ
دقيقاً برخالف ديکتاتوری های هيتلر ،موسولينی و استالين ـ يک رهبری صلح طلبانه و فاقد
هر گونه جاه طلبی های سياسی و سرزمينی عليه کشورهای ديگر باشد.
شعار کمال در اين مورد «همزيستی صلح آميز» بود ـ «صلح در خانه و صلح در
بيرون خانه» .ترکان بايد نشان می دادند که دوست ملت های متمدن اند؛ خاطره های
گذشته ،که سرشار از ميل ترکان به فتح جهان بود ،بايد به خاک سپرده می شد؛ چرا که
اکنون ذهن ترکان از خيال فتح مجدد سرزمين های از دست رفته و تجديدنظر در مرزهای
کنونی بکلی پاک شده بود.
وقتی که يک بار يک ديپلمات مجار ،در گفتگو با کمال ،بخاطر از دست رفتن
امپراتوری سابق مجارستان افسوس می خورد کمال هيچ گونه با او همدردی نکرد .ديپلمات
مزبور به کمال گفت« :شايد شما چون فرزند نداريد اندوه مرا درک نمی کنيد ».کمال پاسخ
داد« :اما همهء مردم اين سرزمين فرزندان من هستند!» و سپس ادامه داد« :گوش کنيد! من
خود زاده ،مقدونيه هستم اما هيچ ادعايی نسبت به آن سرزمين ندارم» .
بنا به نوشته «والتر کالينز» در مجلهء بررسی های معاصر در سال  ،۴۹۸۸وزير
خارجه کمال سياست ترکيه را اين گونه توصيف کرده است« :ترکيه به حتی يک اينچ از
خاک کشورهای ديگر چشم ندارد .اما در عين حال حاضر نيست يک اينچ از خاکی را که دارد
از دست بدهد».
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واقعيت هم اين بود که در ميان همهء رژيم های ديکتاتوری تنها ترکيه بود که ،به
جای داشتن سياست توسعه ،به خروج از سرزمين های اشغالی دست زده بود .کمال سال ها
پيش ،در  ،۴۹۲۴گفته بود« :ما بهتر است حدود خود را تشخيص دهيم .».او معتقد بود که با
کوچک نگاهداشتن ترکيه آن را عظمت خواهد بخشيد .جمهوری ترکيه تنها آرزومند
يکپارچگی سرزمينی و آزادی بود و تا آنجا که مغرب زمين اين خواسته ها را احترام می
گذاشت ،ترکيه نيز ،در يک گوشهء انفجارآميز مشرق زمين ،منطقه ای صلح آميز را به مغرب
زمين عرضه می داشت .دولت جديد و مستقل ترکيه درست از لحاظ جغرافيا در ميانهء شرق و
غرب قرار داشت و در نتيجه عنصر اصلی ايجاد ثبات محسوب می شد.
بر اين اساس وقت آن رسيده بود که ترکيه با همسايگان خود روابط پايدار دوستانه
برقرار کند .با روسيه و همسايگانش ،با قدرت های اروپايی ،و نيز با اعراب و کشورهای
بالکان که استان های سابق امپراتوری عثمانی محسوب می شدند .اما باالتر از همهء اين ها
ترکيه بايد تبديل به عضو وفادار و همکاری کنندهء بالترديد سازمان ملل متفق بشمار می
آمد .در آن زمان ترکيه ،به عنوان يک قدرت انقالبی ،بی شک زير ذره بين قرار داشت تا
وفاداری اش به تعهداتش آزموده شود و در نتيجه می کوشيد تا برای کسب نامی نيک
هميشه بيش از آنچه که تعهد می کرد بپردازد .امضای قرارداد موصل آشتی با بريتانيا را
ممکن کرده بود .و اکنون زمان آن رسيده بود که ترکيه با يونان نيز آشتی کند.
عمليات جراحی وار تبادل جمعيت بين دو کشور موجب شده بود که قرار داد لوزان
به صورت معاهده دوستی درآيد و مسايل موجود را به صورتی عقاليی حل و فصل کند .اين
قرارداد در اکتبر  ۴۹۸۹زمينه ای شد برای ديدار رسمی «ونيزلوس» ،نخست وزير يونان ،از
ترکيه که بر کشتی جنگی يونانی سفر می کرد .مراسم استقبال او در آنکارا به خوبی سازمان
يافته بود .همه جا پرچم های يونان به چشم می خورد و پارچه های بلند نوشته شده به خط
يونانی از يک سوی خيابان به سوی ديگر کشيده می شد .اما اين استقبال چندان توقع
نخست وزير سخاوتمند يونان را برآورده نکرد و او نتوانست از گفتن اين نکته به عصمت
خودداری کند که « :يونانی ها از يک تيم ورزشی ترکيه گرم تر از اين استقبال کرده بودند».
اما عصمت دوستانه پاسخش داد که« :اين امر به آن خاطر است که يونانی ها مردمان
سخ اوتمندتری هستند و عالوه بر آن برخالف ترک ها کشورشان مورد حمله کسی قرار
نگرفته است».
654

برای بزرگداشت تقارن شادی آفرين ديدار ونيزلوس با سالگرد تأسيس جمهوری
ترکيه ،يک مجلس بزرگ رقص در هتل پاالس آنکارا و يک ميهمانی شام در وزارت امور
خارجه برگزار شد که در آن غازی به صورتی مشتاقانه شرکت داشت .آنگاه او و نخست وزير
يونان از يک رژهء نظامی ديدن کردند .اين دو مرد در گفتگوهای سياسی رسمی و غير رسمی
خود نشان دادند که بخوبی يکديگر را می فهمند و ونيزلوس تا آنجا پيش رفت که تصور
خيالی نوعی اتحاد دو کشور را مطرح سازد و اين موضوع حتی بحثی طوالنی را برانگيخت .و
چندی از اين مالقات نگذشته بود که کمال ،با کنار گذاشتن مالحظات مذهبی و به خاطر
اهداف سياسی ،اجازه داد که کليسای سانتا صوفيا که به مدت پانصد سال تبديل به مسجد
شده بود ديگرباره تغيير شکل دهد و ،نه به يک کليسا با زنگ هايی که يونانيان سال ها آرزو
داشتند بر فراز آن به صدا درآيد ،بلکه تبديل به موزه ای شود که نماد همگرايی فرهنگی بين
ترکيه و اروپا به شمار آيد.
پيش از عقد معاهدهء ترکيه و يونان و همزمان با رسيدن به اواخر دهه  ۴۹۸۹و
روشن شدن مقاصد امپرياليستی موسولينی ،قرارداد ترکيه و ايتاليا ماهيت يک قرارداد تدافعی
را به خود گرفته بود .غازی ،که ديگر لباس نظامی را کنار گذاشته و به هيئت يک ديکتاتور
مدنی درآمده بود .چندان احترامی برای موسولينی قائل نبود و او را که بدون داشتن سابقه ای
در ارتش لباس نظامی می پوشيد هنرپيشه ای می ديد که نقش يک سرباز را بازی می کند.
او اعتقاد داشت که موسولينی دير يا زود اختيار از کف داده و تصميم خواهد گرفت که نقش
يک سزار فاتح را هم بازی کند و دربارهء او به دوستی گفته بود« :مردم ايتاليا يکی از اين
روزها اين آدم را به دار خواهند کشيد» .يک بار در چانکايا ،هنگامی که سفير موسولينی
ادعاهای کشورش در منطقهء آناتاليا را از نو مطرح کرد ،کمال در سکوت به حرف های او
گوش داد و سپس عذر خواسته و چند دقيقه ای از اتاق بيرون رفت .آنگاه ،برای نخستين بار
پس از اعالم جمهوريت ،در يونيفورم کامل يک فيلدمارشال ترکيه به اتاق بازگشت و آنگاه به
روی صندلی نشست و گفت« :ببخشيد ،می فرموديد» .اما اين بار سفير موسولينی بود که
سکوت اختيار کرده بود .ابا اين همه ،و از سوی ديگر ،رجب پکر که رييس حزب کمال
محسوب می شد ،دربازگشت خود از ديداری از ايتاليا گزارشی تسليم کمال کرد که در آن
نظا م فاشيستی ايتاليا مورد تحسين قرار گرفته و اتخاذ چنِين شکلی از حکومت برای ترکيه
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پيشنهاد شده بود .کمال نگاهی به اين گزارش انداخت ،آن را پس داد و گفت« :اين کارها
باشد برای پس از مرگ من».
کمال در مورد حکومت هيتلر نيژ با نظر يک دوست آلمانی ضد نازی خود همعقيده
بود و باور داشت که نظام ديکتاتوری ترکيه مردمی در بند را آزاد ساخته است اما ديکتاتوری
هيتلر مردمی آزاد را به بند کشيده است .کمال ديکتاتور آلمان را به فروشندگان دوره گرد
تشبيه می کرد و وقتی که کتاب «نبرد من» هيتلر را خواند نسبت به «رذالت زبان و جنون
فکری» هيتلر اظهار وحشت کرد .به همين دليل در برنامهء پنج ساله ترکيه آلمان ها نقشی
در اعطای اعتبار و فروش مصالح مربوط به راه آهن نداشتند.
اما در مورد استالين ـ آن واقع گرای اعظم ـ کمال اعتقاد داشت که« :صد سال بعد،
وقتی که خاطرهء همهء ديکتاتورهای ديگر محو شده باشد ،تاريخ استالين را ،به عنوان مهم
ترين دولتمرد بين المللی قرن بيستم ،به ياد خواهد داشت» .اما همين احترام نسبت به
استالين او را در رابطه اش با اتحاد جماهير شوروی محتاط تر کرده بود .او با روس ها بيشتر
قراردادهايی را امضا می کرد که ماهيتی کامالً تجاری داشتند و از وارد شدن به هر گونه
قرارداد سياسی ،که روس ها به آن متمايل بودند ،خودداری کرده و می کوشيد تنها به
روابطی دوستانه و محترمانه اکتفا نموده و بدينوسيله از آزردن روابط نزديک و دوستانهء خود
با مغرب زمين خودداری کند.
ظهور موسولينی و هيتلر ترکيه را نه تنها به يونان که با کشورهای بالکان نيز
نزديکتر کرد .ترکيه با يوگسالوی ،مجارستان ،و بلغارستان موافقت نامه هايی را به امضا
رسانده بود .اما آنچه اکنون کمال در پی آن بود دست آوردن قرارداد حسن تفاهمی سراسری
با کشورهای بالکان بود تا بدين وسيله وزنه ای در مقابل امپرياليسم ايتاليا و يونان ايجاد
کند .براساس اين هدف ،يک سلسله مالقات بين ترکيه و پنج کشور بالکان در پايتخت های
مختلف اين کشورها انجام شد و اين امر به امضای معاهدهء بالکان در اوايل سال ۴۹۸۷
انجاميد .اين قراردادی ناقص و گاهی پر تضاد بود و ،به جای تضمين برقراری تفاهم بين
کشورهای امضاکننده ،بيشتر بصورت کوششی در جهت مقاومت در مقابل تجاوزات يک
نيروی بزرگتر عمل می کرد .اما ،بهر حال ،اين معاهده در زمينهء رهبری بين المللی برای
ترکيه شهرتی قابل توجه بهمراه آورد .يک بار ،هنگامی که غازی نقشه های خود را برای
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متحد ساختن همسايگانش برای سفير فرانسه به نام کنت دو شامبرون توضيح می داد سفير
گفت« :شما درست مثل مسيو بريان ما حرف می زنيد!»
کمال پاسخ داد« :به دليل اين که من مثل ايشان فکر می کنم!» در واقع ،آن چه
کمال در ذهن داشت ايجاد يک سازمان ملل محلی بود .يک عصر ،پس از يک شام رسمی
در سفارت خانهء انگلستان ،کمال که به افتخار پرنسس آليس و لرد آتلون برای نخستين بار
ميهمان آن سفارت شده بود ،پس از شام عده ای از نمايندگان کشورهای مختلف را به دور
خود جمع کرده و برايشان در مورد ضرورت برقرار صلح بين ملت های جهان سخنرانی کرد.
او از روس ها ،رومانی ها ،و چک ها پرسيد« :شما آقايان چرا نمی توانيد به جای دعوای دايم
بر سر سرزمين ها و ديگر مسايل ،اختالفات خود را دوستانه حل و فصل کنيد؟» لحظه ای
سکوتی برخورنده برقرار شد و در پايان آن لرد آتلون گفت« :عاليجناب! مشکل آن است که
ملت ها هنوز به يکديگر اعتماد ندارند» .غازی سری تکان داد و گفت« :براوو ،براوو» و آنگاه
حضار به بازی پوکر مشغول شدند.
آلکساندر ،پادشاه يوگسالوی ،در سفر غير رسمی خود به استانبول ،غازی را تا حد
يک قهرمان پرستی آشکار تجليل کرد و آمادگی خود را برای اطاعت اوامر او در صورت وقوع
جنگ اعالم داشت .پس از صرف شام ،پادشاه تمايل خود را به دوستی با غازی بيان کرده و
محرمانه به او گفت که« :اگر من وعده های برخی از کشورهای اروپايی را باور کرده بودم ،به
جای يونانی ها قرار بود يوگسالوها در آناتولی پياده شوند» .غازی با شنيدن اين حرف گفت:
« در آن صورت احتمال جان سالم به در بردن برايتان وجود نداشت .و به جای ارتش يونان
اين ارتش يوگسالوی بود که بايد به مديترانه ريخته می شد».
کمال ،برای نشان دادن حسن نيت خود به کشورهای بالکان ،دخترخواندهء خود،
صبيه ،را که نخستين زن فارغ التحصيل خلبانی در ترکيه بود به آن کشورها اعزام داشت و
صبيه هم سوار بر يک بمب افکن آمريکايی جديد از اين کشورها بازديد کرد.
دشمنان قبلی ترکيه در جنگ های بالکان اکنون دوستان آن محسوب می شدند و
مرزهای غربی ترکيه اکنون امن و امان بودند .همچنين بود مرز با روسيه .و اکنون زمان امن
کردن مرزهای شرقی فرا رسيده و ايجاد روابط دوستانه با همسايگان روسيه و استان های
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عرب نشين قبلی امپراتوری عثمانی در دستور کار قرار گرفته بودند .معاهدهء بالکان بايد به
وسيلهء يک معاهده مابين سرزمين های شرقی تکميل می شد.
در اين ز مينه ،دهسال پيشتر ،اولين اقدامات شروع شده و بين و ترکيه و افغانستان،
با وساطت ديپلماسی شوروی ،قراردادی منعقد شده بود .اما رسيدن به قراردادی با ايران ،به
خاطر اختالفات مرزی در منطقهء کردستان و مخالفت مذهبی اين کشور در مورد انحالل
خالفت ،مذاکرات مشکل تری را ايجاب می کرد .با اين همه ،اغلب اين اختالفات که مربوط
به گذشته ها بود در آن زمان به دست فراموشی سپرده شده بودند و در  ۴۹۸۷يک قرارداد
دوستی با ايران طی ديدار رسمی رضاشاه از ترکيه منعقد شد.
رضاشاه برای کمال ،به عنوان يک سرباز و يک دولتمرد ،احترامی شخصی قائل
ب ود و اين احترام بر تفاوت های مشخص خلقيات شان پيشی می گرفت و او در مورد ضرورت
حياتی وجود روابط حسنه مابين دو کشور با کمال هم عقيده بود .در گذشته مذاکرات دو
کشور دربارهء حل و فصل اختالفات مرزی آنها در دامنهء کوه آرارات بر سر يک تپهء کوچک
اما از لحاظ سوق الجيشی مهم به بن بست کشيده شده بود و هر يک از طرفين به خاطر
امنيت استراتژيک خود مدعی مالکيت آن بودند .اما حسن نيت رهبران دو کشور اين بن بست
را از ميان برداشت .هنگامی که توفيق روشتو ،که در تهران در اين مورد مذاکره می کرد،
پيغام غازی را که از خود شاه می خوايت تا حکميت بين طرفين را بر عهده بگيرد مطرح
ساخت ،طرف های ايرانی مذاکره سخت متحير شدند .بر اين اساس يکی از افسران ارشد
ستاد ارتش ايران نقشه های محل را به نزد شاه برده ،آن ها را پيش روی او گذاشت و شرح
پرونده را گزارش کرد .اما در حين بيان مطلب متوجه شد که پادشاه به جای توجه به سخنان
او به نقشه خيره شده است .عاقبت شاه سخنان افسر مزبور را قطع کرده و گفت« :من فقط
در اين ميانه به يک چيز عالقمندم و آن هم داشتن روابط دوستانه با ترکيه است» .نتيجه
قراردادی شد که به خط مرزی را در ارتفاعات تپهء مورد مناقشه و به نفع ترک ها قرار می
داد .و طرفين راضی از اين موافقت بحث را خاتمه دادند.
رضا شاه ،از نظر شخصی ،نقطهء مقابل غازی بود و آدمی صريح الهجه و کم سخن
محسوب می شد .او با ترکی آذربايجانی آشنايی داشت چرا که مدتی از دوران سربازی خود را
در آذربايجان گذرانده بود و هنگامی که موضوع سفر او به ترکيه پيش آمد مقداری هم در
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اين مورد تمرين کرد .او در رويارويی با غازی او را برادر خود خواند .اولين شبی که رضا شاه
در چانکايا گذراند ،به خاطر عادت کمال به ديرخوابی ،به درازا کشيد و ميهمانان تا ساعت نه
و نيم شب به ميز شام دعوت نشدندو شاه هم ،پس از اين که نخستين بخش غذای خود را
تمام کرده ،دقيقا در ساعت ده شب ،به خاطر عالقه ای که به خوابيدن زود و سحرخيزی
داست ،از ميزبان اجازه مرخصی خواست .کمال او را تا خانه ای که برای اقامتش تعيين شده
بود بدرقه نمود و سپس به نزد ميهمانان ديگرش برگشت .در اين فاصله شام سرد شده بود و
ميهمانی شبانه به زودی فضايی غيررسمی به خود گرفت.
شاه بازی پوکر را بر گفتگوهای مؤدبانه ترجيح می داد .يک عصر ،در سفارت ايران
شاه ،غازی و سفيرکبير جديد انگلستان ،سر پرسی لورن ،که کمال سخت مجذوب او شده
بود ،به بازی پوکر نشستند .کمال و سفير قبال با هم بازی کرده و در پی آن تا سحرگاه به
گفتگويی صريح و صميمانه در مورد مسايل فيمابين دو کشور و دريای مديترانه گفتگو کرده
و به اين ترتيب به رابطه ای دوستانهء و شخصی رسيده بودند که به نفع دو کشور و در واقع
به نفع همهء کشورهای متفق بود.
حال ،در اين بازی جديد که شاه هم در آن شرکت داشت ،پس از يک دست بازی،
کمال ميز پوکر را ترک کرده و لحظاتی در اتاق قدم زد .سپس پشت سر شاه ايستاد و مشغول
دادن توصيه هائی به او شد که بازی با سر پرسی را ادامه داده بود .ديگر ميهمانان نيز در
اطراف ميز ايستاده بودند و با کنجکاوی صحنه را تماشا می کردند .به خصوص اين صحنه
وقتی برايشان جالب تر شد که غازی ،در حالی که چشمکی می زد ،خطاب به سر پرسی ،به
فوايد اين گونه همکاری های بين المللی اشاره کرده و گفت« :می بينيد که وقتی آدم ها به
اين خوبی با هم رقابت کنند حاصل ائتالفشان چقدر بهتر خواهد بود؟»
شاه ،در طول اقامت خود در ترکيه ،همراه با غازی به آناتولی غربی سفر کرده و از
پايگاه هوايی «اسکی شهير» و ميدان های جنگی و قلعه های داردانل بازديد کرد وطی آن
اين دو مرد ،به عنوان دو سرباز ،عالقه های مشترکی را بين خود يافتند .اما عادت های کامال
متفاوت آن ها لحظات ناراحت کننده ای را هم پيش آورد .هنگام سفر با قطار رياست
جمهوری ،کمال بی پروا مشروب می نوشيد ،و هنگامی که در سر راهشان به ازمير ،قطار در
شهر اوشک توقف کرد ،جمعيت انبوهی گرد قطار حلقه زده و دست های سران دو کشور را
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می بوسيدند .در بين جمعيت چشم غازی به يک مال افتاد که عبا و عمامه داشت و ناگهان
شروع به دشنام دادن به اسالم کرد .گفته می شد که غازی با ديدن کاله فز يا عمامه خون
به چشمان می آورد .حتی يک بار مشهور بود که در يک ميهمانی رسمی آنکارا وقتی ديد که
سفير مصر کاله فز به سر دارد ،پيشخدمتی را صدا کرد تا کاله را از او بگيرد ،و به سفير
گفت« :به پادشاه تان بگوييد من از اين کاله بدم می آيد» .سفير هم برای جلوگيری از حادثه
ای کاله خود را از سر برداشته و اجازهء مرخصی گرفت .هنگامی که اين خبر به قاهره رسيد،
سلطان فواد ،پادشاه مصر ،چنان عصبانی شد که تنها مانورهای ماهرانهء ديپلمات های دو
طرف از قطع روابط دو کشور جلوگيری کرد.
در اوشک ،مالی مزبور که متوجه نگاه غازی شده بود عمامه خود را از سر برداشته
و خود را در بين جمعيت گم و گور کرد .اما کمال قبل از ترک شهر دستور داد که فرماندار
زندانی شود و روز بعد هم شهر را بمباران کرده و با خاک يکسان کنند .البته روز بعد ،وقتی
که از او خواستند تا فرمان خود را تاييد کند ،او با خجالت تمام دستورش را پس گرفت.
پيش از آن که شاه ترکيه را ترک کند ،غازی او را به يک ديدار خداحافظی از ارتش
ترکيه برد و در آنجا خطاب به او چنين گفت « :اگر روزی من رييس دولت ترکيه نباشم،
اميدوارم اعلحضرت به من اين اجازه را بدهند که در ميان ديگر افسرانشان عضو ستاد ايشان
باشم».
حلقهء ارتباطی بين دو کشور ،با اضافه شدن عراق و ايجاد يک خط دفاعی ،تکميل
شد .انگليس ها در  ۴۹۸۹استقالل عراق را اعطا کرده بودند و به زودی فيصل ،پادشاه عراق،
نيز به آنکارا آمد .در اين ديدار اختالفات ترک ها و اعراب طی يک سری ميهمانی های
ديپلماتيک حل و فصل شد و انگليسی ها در اين زمينه کمک مهمی بودند .در يکی از اين
مذاکرات همراه با ميهمانی ،هنگامی که فيصل در گفتگو با کمال صدايش را پايين آورد تا
ديگران سخنش را نشنوند ،کمال حرف او را قطع کرده و با اشاره ای دوستانه به سفير
انگليس گفت« :نيازی به زمزمه کردن نيست .به هر حال آقای سفير فردا از همهء مذاکرات
ما با خبر خواهد بود».
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هنگامی که روابط دوستانهء مشابهی بين ايران و عراق برقرار شد و سه کشور
معاهدهء سعدآباد را امضا کردند خواستهء ديرين کمال برای داشتن يک معاهدهء شرقی در
مقابل معاهدهء غربی بالکان تحقق يافت .البته هيچ کدام از اين معاهدات چيزی بيشتر از
بيان صميمانهء حسن نيت رهبران سه کشور نبودند اما ،هر دو معاهده حداقل اين نکته را به
جهانيان اعالم می داشتند که در جريان فروپاشی امپراتوری عثمانی و بوجود آمدن جمهوری
ترکيه همهء روابط خصم آميز منطقه تبديل به روابطی صلح جويانه شده است.
کمال ،با نگاه به جهان اطراف ،و بر بنياد درک خويش از مسايل بين المللی ،آشکارا
می ديد که دنيا به کدام سو می رود و ،طی چندين مذاکره که در سال  ۴۹۸۷با «ژنرال
داگالس مک آرتور» آمريکائی داشت ،با دقتی شگفت اتفاقات آينده را پيش بينی کرده و
توضيح داد که ،به نظر او ،دورانی که در آن زندگی می کردند چيزی بيش از يک دوران ترک
مخاصمه محسوب نمی شد .چرا که نيروهای متفق به صلحی دست يافته بودند که از آن
فاتحان است ،بی آن که توجهی به ريشه های جنگ و خلقيات و مسايل مبتالبه مردم
کشورهای شکست خورده کرده باشند .امريکايی ها ،با انصراف از سياست های پرزيدنت
ويلسون ،نيروهای خود را از اروپا خارج کرده و مهلت نداده بودند که روند ترک مخاصمه
تبديل به صلحی پايدار شود .در نتيجه ،آلمانی ها ـ همچون گذشته ـ سرنوشت اروپا را در
دست خود داشتند .کمال به ژنرال گفت« :لحظه ای که اين هفتاد ميليون انسان منظم و
پرکار و سرشار از انرژی فوق العاده به دست عناصر سياسی جديدی بيفتند که بر آتش جاه
طلبی های ملی گرايانهء آن ها بدمند آن ها به نقض قرارداد ورسای اقدام خواهند کرد».
او پيش بينی می کرد که جنگ بين سال های  ۴۹۷۹و  ۴۹۷۱اتفاق بيفتد .می ديد
که فرانسوی ها ديگر فاقد کيفيت هايی بودند که می تواند سازندهء يک ارتش قوی دست
شود ،و انگليس ها هم قدرت آن را نداشتند تا بر فرانسوی ها بعنوان يک خط دفاعی در بين
خود و آلمانی ها تکيه کنند .البته اگر می شد از ورود ايتاليايی ها به جنگ اجتناب کرد می
شد اميدوار بود که آن ها در ايجاد صلح پس از جنگ نقش مهمی بازی کنند .اما کمال معتقد
بود که جاه طلبی های موسولينی از اين امر جلوگيری خواهد کرد و ،در نتيجه ،آلمان ها
همهء اروپا ـ به جز روسيه و انگليس ـ را تصرف خواهند کرد .آن گاه امريکايی ها ديگر قادر
نخواهند بود که نقشی خنثی داشته باشند و دخالت آن ها در جنگ باعث شکست آلمان
خواهد ش د .کمال معتقد بود که در پايان کار ،برندگان اصلی اين ماجرا بلشويک ها خواهند
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بود که ،با بکار بردن سياست های جديدی که اروپايی ها و امريکايی ها با آن آشنا نبودند و،
با استفاده از مهارتشان در سود بردن از کوچکترين اشتباهات رقبا ،برنده خواهند شد.
در تاريخ  ۸نوامبر  ۴۹۱۴خبرنگار روزنامهء جمهوريت از واشنگتن نوشته است« :ما
ترک ها به عنوان همسايهء نزديک روسيه ،و کشوری که بيش از ساير کشورها با آن جنگيده
است ،به دقت حوادث منطقه را زير نظر داشته ايم و می بينيم که خطر اصلی بی هيچ پرده
پوشی در صحنه ظاهر شده است .بلشويک ها با مهارت تمام مشغول دستکاری ذهن ملل از
خواب بيدار شوندهء شرق اند و می دانند که چگونه به آتش جاه طلبی های ملی گرايانه آن
ها دامن زده و توده هاشان را برآشوبند .بلشويک ها اکنون به نقطه ای رسيده اند که ديگر نه
تنها خطری برای اروپا که برای کل آسيا محسوب می شوند».
کمال هم يک ملی گرا بود ،اما در ملی گرايی او اثری از کوته نظری منطقه ای
وجود نداشت .او روزگار را چنين می ديد که دفتر امپراتوری ها بسته شده و زمانهء ملت ها
فرا رسيده است .اما نگاه تيزبين و جهان نگر او به فراسوی اين تحول خيره بود و ،در آن
سوی روند پيدايش ملل ،ظهور اتحاديه های ملل و ادغام حاکميت های ملی را می ديد .و از
اين نظر ،همچون جی .اچ .ولز ،تاريخدان انگليسی فکر می کرد .که در تصورات خود «اياالت
متحده جهان» را خلق کرده بود.
کمال اگرچه مجذوب اين فکر بود امامی دانست که الزمهء رسيدن به چنان جهانی
نخست پيدايش يک سلسله اتحاديه های منطقه ای است .او حتی واقع گرا تر از اين بود که
فکر کند تاريخ بشر به اين زودی ها به چنين مرحله ای برسد .اما ،در عين حال ،می ديد که
روسيه به کمک ايدئولوژی کمونيستی در پی ساختن چنان جهانی است و فکر می کرد که
اصل «انترناسيوناليسم» مهم ترين اصل نيمهء دوم قرن بيستم خواهد بود ،همانگونه که در
نيمهء اول آن قرن نقش مرکزی با ناسيوناليسم بود .او فکر می کرد که در اين ميان آنچه
اهميت دارد تامين رفاه ملت ها است و در اين زمينه گفته است:
«ما بايد به کل بشريت همچون يک تن واحد بينديشيم و ملت ها را اعضای اين
بدن بدانيم .ما نبايد بگوييم ا که اگر در جای ديگری از جهان بيماری شايع است اين موضوع
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به ما ربطی ندارد .ما بايد چنين فکر و عمل کنيم که اين بيماری درست در ميان مردم خود
ما شايع شده است».
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فصل پنجاه و هفتم ـ زبان و تاريخی نوين
هنگامی که ،در جستجوی محوری برای وحدت بين خود ،سران کشورهای بالکان
برای نخستين بار در آنکارا گرد آمدند ،غازی ،در سخنان افتتاحيهء خود خطاب به هيئت های
اعزامی توضيح داد که اجداد گوناگون همهء آن ها روزگاری از آسيای مرکزی آمده اند« :آن
ها که از راه های شمال و جنوب دريای سياه ،گروه گروه ،همچون امواج يک اقيانوس ،طی
هزاران سال به سوی غرب آمدند و عاقبت در منطقهء بالکان ساکن شدند .عليرغم آن که هر
گروه دارای نام متفاوتی بود اما در واقعيت همگی خويشاوندانی بودند که از يک گهوارهء
مشترک برخاسته و در رگ هاشان خونی مشترک می چرخد».
اين فکر و سخن تجلی نظريه های جديدی محسوب می شد که رفته رفته ذهن
کمال را به خود جلب کرده و در آن خانه می کردند ،و گاه حتی موجب می شدند تا مسايل
ديگر زند گی شخصی و سياسی اش ،يا به صورتی تغيير شکل يافته مورد توجه او قرار گيرند،
و يا به کلی از نظرش محو شوند .تغيير خط و الفبای ترکيه به صورتی منطقی ،و از طريق
حذف شکل های فارسی و عربی ،رفته رفته به دگرگونی زبان ترکی می انجاميد و در کنار
آن ،تا حدودی به صورتی بی منطق ،تحقيقات جديدی طراحی می شدند که قرار بود قرائت
نوينی از تاريخ ترکيه را عرضه بدارند .کمال ،به منظور رسيدن به اين دو هدف ،دو نهاد علمی
را پايه گذاشت که عبارت بودند از «انجمن زبان شناسان ترک» و «انجمن تاريخ ترک».
خود کمال در زمينه های فرهنگی چندان دانشی نداشت و مطالعاتش در اين مورد
رهگذرانه بود .گاه به شدت به اين موضوعات می پرداخت و گاه در جستجوی توجيه نظری
که از پيش در ذهنش شکل گرفته بود در آن ها می کاويد .او در واقع هيچ گاه عادت به
مطالعهء منظم نداشت .دانش اصلی او عمدتاً در زمينهء نظامی و اندکی در علوم سياسی بود
و ،در نتيجه ،علم زبانشناسی ـ که او اکنون توجه خود را بی تابانه معطوف آن کرده بود ـ به
کلی با ذهن اش بيگانه بود .اما او ،به خاطر ذهن ناآرام و سريع االنتقال خويش ،آمادگی آن
را داشت که از حاصل اذهان ديگران توشه برگيرد و اکنون بر شدت اين کار افزوده شده بود.
او ،با گردآوری همهء متخصصين زبانشناسی که می توانست پيدا کند ،به زودی صاحب
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نظراتی قاطع در مورد اصالح زبان ترکی به منظور «به رو آوردن زيبايی و غنای آن» و
«ارتقای سطح آن به جايگاهی که در ميان زبان های دنيا می توانست داشته باشد» شد.
دکتر ادنان اين کوشش را «تالش برای آزاد ساختن زبان ترکی از قيد و بندهای زبانشناسانهء
عربی و فارسی» توصيف کرده است.
زبانشناسانی که بر گرد کمال جمع شده بودند دارای دو گونه فکر بودند .عده ای
شان عالقمند به ادامهء روند ساده سازی زبان بودند که از بيست سال پيشتر ،و از طريق
حذف آن دسته از واژه های فارسی و عربی که در زبان ترکی معادل داشتند ،آغاز شده بود .از
سوی ديگر اما گروهی معتقد به خالص کردن زبان ترکی بودند که بايد از طريق حذف کليهء
واژه های فارسی و ترکی ،و سکه زدن کلمات ترکی جديد ،در آنجا که معادل واژه های حذف
شده در اين زبان وجود نداشت انجام می شد .خود کمال به دستهء دوم تمايل داشت.
محل گردآمدن ساليانهء «انجمن زبان شناسان ترک» اتاق تختگاه تزيين شدهء
قصر دولما باغچه بود .تعداد شرکت کنندگان جلسهء افتتاحيهء انجمن به هزار نفر می رسيد.
سالن را برای پخش مراسم از طريق راديو سيم کشی کرده بودند و سخنان افتتاحيهء کمال از
طريق بلندگوهايی که در ميدان های مرکزی سراسر شهرهای کشور کار گذاشته شده بودند
پخش می شد .در ميان شرکت کنندگان در جلسه می شد از مشهورترين متن شناسان بين
المللی تا معلم دهکده ای که فرهنگ واژگان يک لهجهء دور افتاده آناتولی را فراهم ساخته
بود ،و يا يک شخص ارمنی از صوفيه که مقالهء اش در مورد زبان نظر غازی را به خود جلب
کرده بود مشاهده کرد.
از اين زمان به بعد کمال وقت خود را در ميان ستون هايی از کتاب ها و فرهنگ
های لغات کهنه و نو می گذراند ،آنچه را که خود «واژهء ناب ترکی» می ناميد جستجو می
کرد ،می کوشيد تا پيوند ريشه شناسی واژگان ترکی و زبان های بيگانه را بيابد .او ،در تحقق
خالص سازی زبان ،از همهء مردم دعوت کرده بود تا برای واژه های بيگانه ای که به صورت
روزانه در مطبوعات منتشر می شدند معادل های ترکی پيشنهاد کنند .خود غازی از آن پس
در سخنرانی هايش از واژه های جديد ،و گاه غير قابل درک ،استفاده کرده و مخاطبين خود
را متحير می ساخت« .فليح رفيکی» ،با همهء تمايالت قهرمان پرستی خود ،از شنيدن اين
کلمات به شدت ناراحت و خشمگين می شد .او گفته است که «نااميدانه از خود می پرسيدم
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که چگونه ممکن است غازی دست به چنين جنايت وحشتناکی زده باشد؟» اما آنان که
متملقانه در پی جلب نظر کمال بودند در حضور او از بکار بردن کلمات ضروری روزمره ای
که دارای ريشه های عربی و فارسی بودند خودداری می کردند .عده ای ديگر هم ،برای
خوش آمد او ،واژه های جديد را فرا گرفته و آن ها را عامداً در حين گفتگو با او به کار می
بردند.
يک بار نظريه ای به نام «زبان خورشيدی» ،که از جانب يک متن شناس ونيزی
مطرح شده بود ،نظر کمال را به شدت به خود جلب کرد .اين نظريه می گفت که انسان
ابتدايی نخستين اصواتی را که بعدها تبديل به واژه ها شده اند در واکنش نسبت به خوفی که
خورشيد در او ايجاد می شد ه بر زبان رانده است .تا آن موقع کوشش برای پيوند دادن واژگان
زبان به اقوام آريايی و سامی با شکست روبرو شده بود اما اکنون می شد با بکار گرفتن اين
نظريه مدعی شد که زبان ترکی نه تنها مستقل از آن دو زبان ديگر بوجود آمده بلکه «مادر
همهء زبان ها» به شمار می رود .کمال بالفاصله دستور داد که نظريهء «زبان خورشيدی» در
دانشکدهء جديدالتاسيس ادبيات آنکارا تدريس شود .اين نظريه دارای اين امتياز بود که ،در
راستای اصالح زبان ،می شد مدعی شد که واژه های عربی ،فارسی و التين موجود در زبان
ترکی خود از يک سرچشمهء ترکی می آيند و در نتيجه ادامهء استفاده از آن ها با جريان
خالص سازی زبان ترکی منافات ندارد .اما اين نظريه به زودی مورد انتقاد شديد زبانشناسان و
محققان جدی قرار گرفت و عاقبت منسوخ شد .در اين ميان جالب اين بود که آن دسته از
متخصصينی که به تشويق کمال به گسترش و پرورش اين نظريه پرداخته بودند از چشم او
افتادند.
کمال خود گاه تشخيص می داد که اين کوشش های زبانشناختی ممکن است زبان
ترکی را به يک بن بست برساند و ـ همچون زبان ماندارين چينی ـ از آن زبانی مصنوعی و
غير قابل درک بوجود آورد که برای ترک های عادی همانقدر مهجور باشد که زبان طبقهء
حاکمهء عهد عثمانی بود .عاقبت ،هنگامی که در مراسم افتتاح ساليانهء مجلس شورای ملی،
متن سخنرانی کمال را به دست او دادند او احساس کرد که خواندن آن متن برای نمايندگان
حکم سخن گفتن به يک زبان خارجی را خواهد داشت .از آن لحظه به بعد سياست خالص
سازی زبا ن به کناری گذاشته شد و اعالم شد که ديگر قربانی کردن واژگانی که به نظر می
رسد ريشه هايشان از زبان های بيگانه گرفته شده ضرورتی ندارد .از آن پس اگر واژه ای
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خارجی در زبان يافت می شد که دارای معادل ترکی نبود اما توانسته بود در زبان ترکی
«متوطن» شود اجازه داشت که در اين زبان باقی بماند .به اين ترتيب ،آنچه برای ترک ها
باقی ماند زبانی اصالح شده بود که فاصلهء بين واژگان کتبی و شفاهی را پر می کرد و قابل
درک به وسيلهء هر آن کسی بود که الفبای جديد را ياد گرفته بود .شايد اين اصالح زبان
بيش از هر اصالح ديگر کمالی مردم ترکيه را نسبت به «ترک بودن خود» آگاه ساخت.
البته در کنار اين جريان عده ای از واژه های جديد اروپايی به صورتی سرهم بندی
شده و اغلب ناالزم به درون زبان ترکی خليدند ،به طوری که امروزه ،مثالً ،دفتر اطالعات
نمايشگاه بين المللی ازمير را «انترناسيونال فوآری انفور ماسيون برو سو» می خوانند .با اين
همه ،زبان آنگونه ساده شده بود که يک کارمند دفتری دوران جمهوری به جای آن که به
سبک عهد امپراتوری بنويسد« :غالم سرگرم تالش برای ادراک پيشنهاد آن چناب است»
اکنون می نوشت« :پيشنهاد شما در دست مطالعه است».
اين کوشش های زبانشناختی ،به موازات کوشش های مطالعاتی در مورد تاريخ
ترکيه و ترک ها ،بصورتی تدريجی ادامه داشت .يک روز صبح زود ،منشی خصوصی غازی،
که حسن رضا نام داشت ،هنگامی که از استانبول به چانکايا بازگشت ،با شناختی که از
خلقيات رييس خود داشت ،فکر می کرد که او را در آن وقت صبح رختخواب خفته ببيند .او
می دانست که معموال کمال هنگامی که از خواب بيدار می شد چهارزانو در لباس خواب بر
زمين نشسته يک فنجان قهوه سياه ترکی را نوشيده و نخستين سيگار خود را روشن می کرد
و سپس دستور می داد که منشی به نزد او رفته و دستورات او را در مورد مسايل روزانه بشنود
و نيز مطمئن شود که او دستوراتی را که شب قبل صادر کرده تاييد يا رد می کند ،چرا که
کمال به سخن قديمی سلطان عثمانی اعتقاد داشت که گفته بود« :فرمانی را که به هنگام
مستی صادر شده هرگز نبايد در زمان هوشياری اجرا کرد» .آنگاه سلمانی او ،که در همان
محل زندگی می کرد ،ريش او را می تراشيد و سپس کمال استحمام کرده و گاهی مشت و
مال می گرفت و در پی آن به دقت لباس پوشيده و مشغول کار روزانه ای می شد که هيچ
گاه جنبهء معين و تکراری نداشت.
اما آنرزو وصع فرق کرده بود .به منشی خبر دادند که دو شبانه روز است غازی به
رختخواب نرفته و به مدت چهل ساعت است که مداوماً مشغول خواندن کتاب است ،فقط
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قهوه سياه نوشيده و کارش را فقط چند بار برای گرفتن حمام گرم متوقف کرده است .حسن
رضا رئيس اش را در کتابخانه پيدا کرد ،در حالی که بر روی لباس خوابش ربدوشامبری
پوشي ده و به دقت مشغول مطالعه بود .کمال اگرچه گفت که کامالً بيدار است اما چشمانش
کامالً خسته به نظر می رسيدند و او مرتباً آن ها را با دستمالی از پارچهء بسيار ظريف می
ماليد .کتابی که او مشغول خواندن آن بود «خالصهء تاريخ» نام داشت به قلم «اچ .جی.
ولز».
اين کتاب به زودی سرچشمهء الهامات جديد او شد .کمال ،به محض تمام کردن
آن ،دستور داد کتاب را به ترکی ترجمه کرده و منتشر سازند .حدود يک سال بعد دولت ترکيه
کتاب «تاريخ مختصر ترک ها» را که به همان سبک و سياق نوشته شده بود منتشر کرد.
«ولز» اکنون قهرمان اصلی کمال محسوب می شد و غازی بر سر ميزهای ميهمانی تکه
های بلندی از کتاب او را برای حضار می خواند و معتقد بود که او نه تنها يک تاريخ دان
بزرگ که يک پيامبر راستين است و متفکر اصلی بريتانيا محسوب می شود .در واقع کتاب
ولز چشمان کمال را به منظر جديدی از تاريخ باز کرده بود.
آن چه کمال در جستجويش بود ايجاد «ملت ترک» و جداساختن آن از هويت
کهنی بود که با يک وطن ماوراءالطبيعی به نام «جهان اسالم» پيوند خورده بود .کمال می
خواست که ترک ها پيوند خود را با «وطن ملی خويش» برقرار سازند .يکی از مشکالت او در
اين کار آن بود که چگونه روزگار کنونی ترک ها را با گذشته ای مربوط سازد که بازتاب
«تاريخ خالص ترک ها در کل جهان» باشد و ،در نتيجه ،جدالی را که بين شرق و غرب
وجود داشت و او همواره نگرانش بود از ميان بردارد ،و ترک ها را به سوی «تمدنی»
راهنمايی کند که متعلق به مغرب زمين بود .ولز ،با نظريه هايی که پيرامون اصل مشترک
بشريت ارائه می داد ،راه را به او نشان داده و توانسته بود برای نژاد ترک نيز يک متن فراگير
بوجود آورد.
نتيجه اينکه کمال ،در سال  ،۴۹۸۲کنگرهء تاريخ ترکيه را در آنکارا با زعامت
شخص خويش بر پا کرده و از همهء استادان و معلمين تاريخ سراسر ترکيه ،و همچنين
دانشمندان خارجی ،برای شرکت در آن دعوت کرد .وظيفهء اين کنگره آن بود که «ثابت
کند» ترک ها جزئی از نژاد سفيد پوست آريايی اند که در آسيای مرکزی ـ که مهد تمدن
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بشری محسوب می شود ـ ريشه داشته اند و ،آنگاه ،همچنان که سرزمين شان دچار خشک
سالی های طوالنی شد ،به سوی غرب حرکت کرده و در نقاط مختلف آسيا و افريقا پراکنده
شده و تمدن خود را با خود بردند .اين نظريه در واقع نشان می داد که آناتولی از آغازگاهان
تاريخ سرزمين ترک ها بوده است .کمال اميدوار بود که با تعليم اين نظريه حس وحدتی را
بين ملت ترک و سرزمين شان بوجود آورد و از دل آن حس وطن پرستی خاصی شکل گيرد
که معنايی غربی داشته باشد.
هدف سياسی مشخص او چنين بود ،اما در پشت آن يک هدف ذهنی شخصی نيز
وجود داشت .او ،همچنان که پا به سن می گذاشت و احساس می کرد که روزگار کاری اش
رو به پايان دارد ،به اين می انديشيد که بايد در تاريخ ترکيه جايگاه رمز آميزی از خويش
باقی بگذارد .در شخصيت او ،از يکسو ،مرد عملی می زيست که نجات دهنده و سازندهء
کشورش محسوب می شد .اين تصويری آشکار و قابل فهم برای همه محسوب می شد .اما،
در سوی ديگر اين شخصيت ،آن مرد تنهايی می زيست که از حوزهء عمل به حوزهء
انديشيدن روی آورده ،و هر روز انديشه کنان تپه های چانکايا را قدم زنان می پيمود ،يا قبل
از غروب آفتاب با سگش از ميان باريکه راه های مزرعه اش می گذشت ،در حالی که شانه
هايش فرو افتاده و دست هايش در جيب هايش فرو رفته بودند .اين تصوير مردی تنها و فرو
رفته در افکار خويش بود .گاه احساس می کرد که مرزهای آناتولی و محدوديت های زندگی
روزمره ـ که اکنون ديگر چندان اتفاقی در آن نمی افتاد ـ برای روحش همچون زندان شده
است .او برای خوراک رساندن به تخيلش احتياح به چيزی غير از امور دنيوی مربوط به
حکومت داشت؛ امری فراتر از طبيعت بی رحم مردمش که اسير استپ های خشک سرزمين
شان بودند؛ امری فراتر از گروه مالزمانش که گاه آن ها را به صورت بردگانی بله گو می ديد؛
و نيز آن به اصطالح روشنفکرانی که همه چيز را فقط از او پنهان می کردند.
کمال ،اين مرد بدون هر گونه ارتباط انسانی با ديگران ،عشق را در حس پيوند
نياکانی خويش با سرزمينی که او را پرورانده بود می جست :مردی ،بی هيچ باور به
ماوراءالطبيعه ،اکنون حس می کرد که احتياج دارد خود را با چيزی بيرون از خويش و در
فراسوی خويش مرتبط سازد .او که بود و از کجا آمده بود؟ پاسخ اين پرسش را شايد می شد
در تاريخ يافت؛ در دوردست های تاريخ ـ آنجا که انسان هنوز گرفتار مذهب نشده بود؛ يا
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شايد در يک نژاد ،نژاد خود او که شاخه های خويش را از آغازگاهان بشريت به هر گوشهء
جهان گسترده بود.
سفيرکبير آمريکا از کمال نقل کرده است که« :ترکان اوليه نخست ويژگی های
عقاب را داشتند و روحيهء عقاب آنها را صاحب قدرت دوربينی ،سرعت در پرواز ،و قدرت بدنی
کرد .آن ها که در هر محيط محدود کننده ای ،چه فيزيکی و چه ذهنی ،دچار تلواسه می
شدند ،عليه انزوای آن زادگاه بلند شوريدند» .کمال اعتقاد داشت که اين شورش موجب شد
تا آن ها در سراسر جهان پراکنده شوند ،تضاد و بحران بيافرينند ،و با ديگر گروه هايی که از
همان ريشه بودند به جنگ يا آميزش بپردازند و ،در همه حال ،همواره مزايای تمدن ويژهء
ترکان را به ديگران ببخشند» .خالصه اين که کمال اعتقاد داشت ترکان پدران جهان
متمدند.
نقل است که از يک سفير ديگر آمريکا پرسيده بود که آيا کتابی را سراغ دارد که
تاثير تمدن ترک را بر سرخپوستان آمريکا نشان دهد؟ يکبار هم موجب حيرت شديد يکی از
ديپلمات های انگليسی شده بود وقتی به او گفته بود که نام منطقهء «کنت» در انگلستان
يک نام ترکی است و همين نکته اثبات می کند که روزگاری بريتانيا در دست ترک ها بوده
است .يک بار هم به يکی از اعضاء ايرلندی سفارت انگليس اظهار داشته بود که او ترک
است ،چرا که همهء کلمات ايرلندی که با پسوند اير ختم می شود دارای اصليت ترکی
هستند.
اين سخنان آشفته برآمده از روياهای ذهنی بود که هنگام پرداختن به واقعيت عينی
ـ چه نظامی و چه سياسی ـ به شدت درست کار می کرد؛ ذهنی که هميشه نسبت به
مفاهيمی همچون توسعه طلبی نژادی و خيالپردازی های عاطفی مشکوک بود اما اينک خود
به دام همهء اينگونه مفاهيم افتاده بود؛ ذهنی که ،در تغيير توجه حود از عمل به تفکر ،آن هم
در مورد مطالبی که برايش ناآشنا بود ،بخاطر نياز درونی سمجی که در خود داشت ،آنچه را
که می خواست ثابت کند باور می کرد .کامالً روشن بود که ذهن کمال ،رفته رفته ،در
هزارتوی اطالعاتی که با اشتباهات و نادرستی هائی که معموالً هوش تربيت نشده را اسير
خود می سازند درگير شده بود .او اکنون ،بيش از پيش ،اطراف خود را از کارشناسان يا
متظاهران به کارشناسی ،شارالتان ها ،و خيال پردازان در علوم تاريخی ،باستانشناسی،
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مردمشناسی ،ريشه شناسی ،و لغت شناسی پر کرده بود ،و همهء آنها نيز نظريه های درهم يا
از هم گسيختهء خود را مشتاقانه تقديم او می داشتند.
اکنون ميز شام چانکايا تبديل به سمينار «مجمعی از مغزها» شده بود ،برای بحث و
گفتگو در مورد مس ايل مربوط به زبان و تاريخ ،که گهگاه راه به سوی موسيقی و شعر نيز می
گشود .در موقعيت های رسمی تر و به خصوص اگر زنان هم حضور داشتند ،اغلب يک
ارکستر اروپايی نيز سرگرم اجرای برنامه بود ،چرا که اين کار نشانهء پيشرفت و تمدن
محسوب می شد .کمال دستور داده بود که «آن ناله و فريادها» يی را که موسيقی ترکی
خوانده می شد ،و خودش شخصاً به آنها عالقمند بود ،از راديو آنکارا پخش نکنند .اما در
ميهمانی های کمتر رسمی از ارکستر ترکی استفاده می شد و کمال هم خود گاهی با صدايی
آرام به خواندن مشغول می شد و ،در آن حال ،اغلب ترانه های عاميانه «روملی» عهد
کودکی اش را زمزمه می کرد .هنگامی که يک شرکت گرامافون سازی خارجی يکی از
ماشين های ضبط صدای خود را برای ضبط سخنرانی هايش به او هديه داد ،کمال اغلب در
برابر ميکروفون آن آواز می خواند و پس از آن با لذت به صدای خود گوش می کرد و توقع
داشت که دوستانش هم از آن لذت ببرند.
اين دوگانگی در سليقهء موسيقی يکبار در استانبول کامالً آشکار شد؛ هنگامی که
او دستور داد يک ارکستر ترکی و يک ارکستر اروپايی را به پارک هتل بياورند .او مرتب کار
اين ارکسترها را قطع می کرد ،از يکی می خواست سکوت کند و به ديگری دستور می داد
بنوازد .عاقبت ،همچنان که اثر عرق راکی در او ظهور می کرد ،او شکيبايی خود را از دست
داده و ،در حين ترک رستوران هتل ،می کرد گفت « :حاال اگر دلتان می خواهد هر دوتا را با
هم بزنيد» .يک عصر ديگر هم ،هنگامی که مشغول گوش دادن به يک ارکستر رقص بود،
برخاستن صدای موذن از مسجد نزديک چنان آشفته اش کرد که دستور داد مناره را خراب
کنند ـ که البته اين هم از جمله دستورهايی بود که صبح روز بعد خود آن را لغو کرد.
هنگامی که مجلس عصرانه ای به شعرخوانی اختصاص داده می شد برخی از
شاعران مشهور ،مثالً يحيی کمال ،اشعار خود را با صدای بلند می خواندند و گاهی هم
قطعاتی از ويکتورهوگو خوانده می شد .غازی دوست داشت که خودش هم ،با خواندن اشعار
شاعران قرن نوزده ترکيه ،در اين شعرخوانی ها شرکت کند .در يکی از اين مجالس ،هنگامی
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که از شاعر مدرن ترکيه ،ناظم حکمت ،خواسته شد تا يکی از اشعار خود را بخواند او
شورشگرانه پاسخ داد« :من خوانندهء کاباره نيستم» و مجلس را ترک کرد .اين امر باعث نشد
که کمال از احترام خود برای شاعران بکاهد و ،در برابر عمل ناظم حکمت هم ،تنها اظهار
تاسف کرده و توضيح داد که واقعاً دوست داشته شعر اين «شاعر جوان» را بشنود.
ميهمانی های عصرانهء چانکايا ،حضار مجلس هر که بودند ،دارای آداب و ترتيب
خاص خود بود .غازی ،که نسبت به عادات خويش بسيار وسواسی بود ،دوست داشت که ميز
را به خوبی بيارايد و حتی گاهی ،پيش از آن که بنشيند ،چروک روميزی يا آشفتگی دستمال
سفره را خود مرتب می کرد .ميهمانان هر کجا که دوست داشتند می نشستند و فقط جای
نشستن مهم ترين آن ها از قبل مشخص شده بود .پس از اين که همه به دور ميز می
نشستند پذيرايی با مشروب آغاز می شد .معموالً به ميهمانان عرق راکی می دادند ،همراه با
آجيلی که به هضم الکل کمک کند .همچنين زيتون ،پنير گوسفندی ،و نخودچی جزو
مخلفات بود .اگر مجلس رسمی نبود نوشخواری تا حدود يک ساعت به طول می انجاميد و
سپس غذا آورده می شد .حتی در آن موقع هم اگر کمال هنوز احساس گرسنگی نمی کرد
دستور می داد که غذا را ببرند .و غذای مجدداً گرم شده ای که حوالی نيمه شب آورده می
شد مقدار زيادی از مزه خود را از دست داده بود.
کمال خود به غذا توجهی نداشت و هر چه را که پيش می آمد می خورد و البته
ترجيج می داد که غذاهای روستايی ،همچون باقال و برنج ،بخورد .اين عادت را از دوران
سربازی و جنگ ها کسب کرده بود ،هرچند که اين گونه غذاها با معده اش سازگاری
نداشتند .در طول روز کم می خورد اما هميشه از تخم مرغ استقبال می کرد .همواره می
گفت که آنچه من در زندگی احتياج دارم «تکه نانی است که بشود آن را با عرق و دوستان
خورد».
اکنون ،با حضور اين دوستان پير و جوان ،اغلب عصرهای کمال به بحث های
جدی اختصاص يافته بود .هميشه در انتهای اتاق يک تختهء سياه با گچ و تخته پاک کن
وجود داشت ک ه به هنگام بحث اغلب بوسيلهء خود غازی و ميهمانان مورد استفاده قرار می
گرفت؛ بحثی که غازی از آن هيچگاه خسته نمی شد و ميهمانانش نيز به سختی می
کوشيدند تا هر چه از شب می گذشت خستگی خود را پنهان تر کنند.
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کمال ،اين ديکتاتور تبديل به معلم شده ،با ميهمانان خود همچون شاگردان يک
کالس رفتار می نمود .از يک يک نشستگان بر دور ميز پرسش می کرد و همانگونه که به
آن ها درس می داد از آن ها می آموخت .انتظارش اين بود که همه آزادانه نظراتشان را بيان
کنند ،با اين همه برخی بيشتر از بقيه در اين کار احتياط می کردند .او از موافقت بی دليل
خوشحال نمی شد و دوست داشت که ميهمانانش با او به بحث بپردازند .هر چند که
رضايتش وقتی کامل می شد که توانسته باشد آنها را شکست داده و به تسليم وادارد .او از
مباحثه لذت می برد و حاضر بود برای هر امر پيش پا افتاده ای تا صبح به گفتگو بنشيند .و
در اين مورد به پند ديگران ،مبنی بر اين که انرژی خود را صرف چنين موضوع بی اهميتی
نکند ،اعتنا نمی کرد .در عين حال ،اگر کنترل بحث از دست می رفت ،و يا اگر کمال
عصبانی می شد ،اين امر هرگز به خصومت او با طرف صحبتش نمی انجاميد .در واقع ،او
بيش از اينها به برتری ذهن خود اطمينان داشت که موجودات پايين دست بتوانند آزارش
دهند.
يکی از روش هايش آن بود که از قبل به يکی از ميهمانان دستور می داد که مقاله
ای تهيه کند و آن را بر سر ميز با صدای بلند بخواند .يکبار يکی از تاريخ دانان به اين کار
مشغول بود .اما در وسط سخنش کمال زنگ تفريح اعالم کرده و آن شخص را به کناری
کشيد و به او توضيح داد که دوست دارد مقاله او چگونه باشد .هنگامی که جلسه دوباره
رسميت يافت ،تاريخدان مزبور مقاله اش را آنگونه که کمال خواسته بود خواند و غازی نيز او
را تحسين کرد و حضار نيز برايش کف زدند.
هنر کمال در جمع بندی بود .او ،با چشمان ارزياب سرد خويش ،به حضار دور ميز
می نگريست و به سخنان آن ها گوش می سپرد .حتی وقتی که خود با عده ای سخن می
گفت می توانست گفتگوهای ديگران را هم بشنود .همين باعث می شد که گاه حرف خود را
قطع کند تا سخنی را که از گوشه ای از مجلس شنيده بود پاسخ گويد .ذهن او فکرهای
ديگران را جذب می کرد ،آن ها را در هم می آميخت ،و با جمع بندی آن ها نظريه ای را
عرضه می داشت که همه بايد می پذيرفتند .البته ،اکنون که سياست را ترک کرده بود تا به
مسايل عميق تر علمی بپردازد ،حس می کرد که جمع بندی در اين حوزه کار چندان راحتی
نيست .پس ،به خصوص در زمينه تاريخ ،جمع بندی را به عهده ديگران می گذاشت ،مشروط
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بر اين که آن ها برای ملت ترک تاريخی را عرضه کنند که هم به واقعيت نزديک باشد و هم
به غرور طبيعی اين ملت خوراک کافی تهيه نمايد.
در زمينهء اصالحات مربوط به زنان«،لطيفه» نماد مورد پذيرش شخص او بود.
برای اصالحات فرهنگی خود نيز در «معلم» نمادی شخصی يافته بود .او اعتقاد داشت که
آنچه کشورش ،بيش از هر چيز ديگر ،بدان احتياج دارد معلم است؛ و در سفرهای خود به
سراسر کشور بيشترين انرژی خود را صرف تشويق مردم به پيوستن به اين حرفه می کرد .او،
در يکی از ديدارهای خود از ازمير ،با زن جوانی به نام «آفـِت» آشنا شد که تحصيل خود را
تازه تمام کرده و قصد داشت در کار معلمی به تحصيل بپردازد« .آفـِت» جوان و تر و تازه می
نمود ،حالتی دلپذير داشت و با رفتارهای دعوت کننده و شکل زنانهء جذاب خويش کمال را
بخود عالقمند کرد .او پدر و مادری نداشت که از او مراقبت کنند و ،در نتيجه ،کمال تصميم
گرفت سرپرستی او را بپذيرد و به او کمک کند تا تحصيالت خود را به پايان رسانده و به کار
مشغول شود .دختر جوان اين پيشنهاد را با امتنان بسيار پذيرفت.
البته اين کار برای کمال تازگی نداشت و او در گذشته نيز يکی دو بار سرپرستی
دختران جوانی را بر عهده گرفته بود که معموالً يتيم هايی بودند که در سفرهايش به آنها بر
خورده بود .اين کار ابتدا با دو دختر جوان به نام های زهرا و رقيه شروع شد که در چانکايا در
خانهء او زندگی می کردند .او يکی را از يتيم خانه آورده و ديگری را در زمانی که با لطيفه
زندگی می کرد از يک خانوادهء فقير گرفته بود .سومين دختری که به چانکايا آمد صبيحه نام
داشت که خوش صورت ،سر زنده و با هوش بود« .آفـِت» هم به اين سه دختر پيوست ،و
اندکی بعد هم دختر پنجم ،به نام «نبيل» ،به جمع آن ها اضافه شد که دختری الغر اندام،
سيه چرده ،و با چشم هايی به رنگ مخلوط آبی و سبز بود و در ابتدا بعنوان خدمتکار به خانهء
کمال وارد شده بود.
کمال با عالقهء تمام رشد آنها را زير نظر داشت ،و هنگامی که دخترها به موقعيتی
رسيدند که می توانستند مرتباً در سر ميز شام حضور يابند ،به استعداد و جذابيت آنها توجهی
خاص نشان می داد .هيچ کدام آن ها از زيبايی ويژه ای برخوردار نبودند اما به نظر می رسيد
که مجموعاً همان «حرمسرائی» را بوجود می آوردند که کمال طالب آن بود :زنانی که به
خاطر جوانی و وابستگی در چنگ او قرار داشتند؛ او می توانست آن ها را آنگونه که می
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خواست پرورش دهد ،قالب بريزد و راهنمايی کند .او می توانست هر گونه که می خواهد از
آن ها استفاده کند ،و هنگامی هم که ديگر آن ها را نمی خواست شوهرشان می داد يا به
کاری مشغول شان می داشت .دخترها در رابطهء مبهم خود با اين «پدر ،عاشق ،معلم»،
احتماالً تحت فشارهای روانشناختی گوناگونی بودند اما بهر حال برای کمال خانواده ای را که
هميشه در جستجويش بود بوجود آورده بودند؛ خانواده ای که در آن ارتباطی خونی وجود
نداشت و ،در عين حال ،زن و فرزند يکی بودند.
کمال در چند مورد پسران جوانی را نيز برای سرپرستی انتخاب کرده و خرج
تحصيل شان را داده و برايشان کار پيدا می کرد .اما آن ها در چانکايا و با او زندگی نمی
کردند .رقيه و نبيل با اجاز هء کمال به ترتيب با يک افسر ارتش و يک کارمند وزارت خارجه
ازدواح کردند .زهرا به هنگام تحصيل در فرانسه از قطاری بيرون افتاد و کشته شد.
موقعيت آفت ،که عاقبت استاد تاريخ شد ،با بقيه فرق داشت .هنگامی که کمال او را
به خانهء خود آورد دختری تازه بالغ محسوب می شد و از آن پس هم ،رفته رفته ،حکم
همسری را پيدا کرد که کمال می توانست داشته باشد .او موجودی خانگی ،خوش اخالق ،کم
توقع ،و از لحاظ ذهنی جدی و کوشا بود ،خانه را برای کمال مرتب می کرد ،در ميهمانی ها
باالی ميز پذيرايی می نشست ،در بيرون از خانه به همراه او ظاهر می شد ،و گاه هم ،بخاطر
روشن نبودن موقعيتش ،برای سفرای کشورهای ديگر از لحاظ تشريفات ديپلماتيک
مشکالتی ايجاد می کرد .او مثل يک گرامافون به دقت فکرهای کمال را ضبط می کرد و با
کوشش فراوان آن ها را برای اعضای انجمن تاريخ و ديگر سازمان های مسئول اجرای
اصالحات اجتماعی توضيح می داد .باالتر از همه اينکه همراه آرامبخشی برای کمال
محسوب می شد .بدينسان ،با حضور آفت ،وضعيت درهم خانگی کمال ،که پس از رفتن
لطيفه ايجاد شده بود ،به پايان رسيد ،و کمال اگرچه سال های دهه پنجم عمر خود را ظاهراً
به عنوان مردی عزب آغاز می کرد اما در زندگی خصوصی خود ديگر محروميتی نداشت.
«آفت» در زمان حيات کمال ازدواج نکرد و تا پايان زندگی همراه او بود .جامعهء
ترکيه ،پس از مرگ کمال ،او را به عنوان «دکتر آفت اينان» شناخته است.
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فصل پنجاه و هشتم ـ پدر ترک ها
در اوايل سال  ،۴۹۸۱در عين حالی که مشکالت اقتصادی در داخل ترکيه رو به
افزايش نهاده و از بيرون نيز خطر حملهء آلمان هيتلری و متحدينش افق را تاريک کرده بود،
کمال دست به اجرای آخرين اقدامات مربوط به غربی کردن کشورش زد .در آن زمان تقويم
قديمی ترکيه ،که ماه های مسيحی و سال اسالمی داشت ،جای خود را کالً به تقويم
مسيحی داده بود و قدم طبيعی بعدی هم چيزی نمی توانست باشد جز کنار گذاشتن جمعهء
مسلمانان و اعالم يکشنبه ها به عنوان روز آخر هفته .به اين ترتيب ،پايان هفتهء مسيحی ـ
با همهء معانی تلويحی کفرآميزش ـ بخشی از زندگی روزمره مردم عادی ترک شد .در همين
راستا ،ساعت کشور نيز با ساعت بين المللی تطبيق پيدا کرد.
اما اقدام مهمتر کمال قانونی و اجباری کردن داشتن نام فاميل به سبک غربی ها
بود .تا آن زمان ترک ها ،همچون اعراب و ديگر مسلمانان ،دارای نام فاميل نبودند و هر کس
با يک اسم کوچک و اسمی مربوط به محل تولدش و گاه نام پدرش خوانده می شد .مثالً،
«احمد پسر محمد» نام رايجی بود و اين موضوع موجب می شد که عدهء زيادی دارای نام
های مشابهی باشند .اما ،از آن سال به بعد ،هر کس بايد نام فاميل هم می شد .کمال خود،
در سر ميز شام ،برای دوستانش نام فاميل های مختلفی را پيشنهاد می کرد که اغلب هم
پذيرفته می شد .مثالً ،نام خانوادگی عصمت را «اينونو» گذاشت که به فتح عصمت در جنگ
منطقهء «اينونو» مربوط می شد .توفيق روشتو صاحب نام خانوادگی «ارس» شد ،به اين
خاطر که در مذاکرات خود برای تعيين مرز ترکيه و ايران اين رودخانه را به عنوان مرز
پيشنهاد کرده بود .محمدجالل ،وزير اقتصاد ،نام خانوادگی «بايار» را دريافت داشت که به
معنی ظريف بود .فتحی هم ،با مشورت افراد خانواده اش ،يک نام خانوادگی انتخاب کرد اما
کمال از آن نام خشنود نبود و او را مجبور کرد که نام خانوادگی «اوک يار» را انتخاب کند که
معنايش «همراه معنوی» بود .صبيحه ،دخترخواندهء کمال ،که بعنوان خلبان در نيروی هوايی
کار می کرد ،صاحب نام خانوادگی «گوچن» شد؛ به معنای «آسمانی».
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همزمان با اين کار ،لقب هايی را نيز که در گذشته به دنبال اسم می آمدند
(همچون پاشا ،افندی ،بيگ و خانم) کنار گذاشته شدند و فقط بکار بردن واژه های «بـِی» و
«بايان» ،به معنای خانم و آقا ،در ابتدای اسم مجاز شد .کنار گذاشته شدن لقب «پاشا» به
سختی انجام می گرفت و ترک عادت در اين مورد مشکل بود .يک روز عصر کمال يکی از
وزرا را مخاطب قرار داده و به او گفت« :ممکن است اينقدر مرا پاشا خطاب نکنی» .و وزير
جواب داد« :قول می دهم که چنين کنم ،پاشا!»
کمال هم ،به عنوان رييس جمهور ،القابی همچون غازی و پاشا را کنار گذاشت و
بجای آنها نامی را برای خود انتخاب کرد که هيچ حاکمی پيش از او چنان نکرده بود؛ نامی
که نماد غرور او از ترک بودن خود محسوب می شد .نام خانوادگی کمال از آن پس
«آتاتورک» شد ،به معنی «پدر ترک ها» .او همچنين اسم عربی مصطفی را نيز کنار گذاشت
و از ان پس فقط با نام کمال آتاتورک خوانده شد.
آتاتورک به راستی پدر ترک ها بود .آن ترکيه که اکنون بر روی نقشه جهان حضور
يافته بود تنها مجموعهء کوچک ودرهم فشرده ای از بازمانده های لحاف چهل تکهء
امپراتوری عثمانی محسوب می شد که آفريدهء خود او بود .اگر او نبود همين تکهء باقيمانده
يا در شکم امپراتوری های اطرافش هضم می شد و يا حداکثر به عنوان يکی از اقمار آن ها
درمی آمد .او توانست از ساکنين اين سرزمين يک ملت بوجود آورد ،در اين ملت حس وطن
پرستی بدمد و برايش احترام بين المللی ايجاد کند .بعالوه ،به اين ملت يک نظام سياسی
ماندگار هديه نمود؛ و از ميان ترک ها انسان جديدی را قالب ريزی کرد که می توانست ،از
طريق آموزش و سرمشق قرار دادن اروپاييان ،در تمدن معاصر جاهنی جايی برای خود داشته
باشد.
اما مهمترين آفريدهء آتاتورک استورهء خود او بود .او ،در سرزمينی که هميشه
محتاج وجود قهرمانان بود ،به صورت شخصيتی استوره ای درآمده بود آنگونه که ،مثالً ،يک
پسر بچه ،پس از اين که با او دست داده بود ،حاضر نشده بود تا هفته ها دست خود را بشويد
مبادا کرامتی که از آتاتورک به او رسيده بود ترکش کند .از يک زن پير دهاتی پرسيده بودند
چند سال دارد و او گفته بودم «من هفده ساله ام» و توضيح داده بود که «زندگی واقعی من
از زمانی شروع شده که در جريان جنگ استقالل آتاتورک را به چشم خود ديدم» .کالم او
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برای جوانان کشورش کالمی مقدس محسوب می شد و کردارش ماهيتی استوره ای يافته و
او را تبديل به نمادی کرده بود که الزم بود برای چندين نسل «آرمان ملی» ترک ها را
تعريف کند .کلمات و رفتارهای او به جوانان کشور حسی از تازگی و مددی واقعی برای
زندگی پر مبارزه ای که بايد صرف ريختن شالوده های نوين فردا می شد به شمار می رفت.
او اين همه را در زمانی اندکی بيش از ده سال انجام داده بود و برای اين کار به جاه طلبی
شخصی اش تکيه کرده بود که با ا گذر از معبر وطن دوستی و بر بنياد يک انرژی و ارادهء
کم نظير انجام اين کار بزرگ را ممکن ساخته بود .در او ترکيب نادری از خلقيات مشرق
زمين و ذهنيات غربی در هم آميخته بود.
اما آيا همين قدر کافی بود؟ او خود يک بار گفته بود که وظيفه اش شکل دادن به
آدميان ديگر است ،همان گونه که يک باغبان درخت می کارد .به همين دليل بود که او
دست به ايجاد يک گروه نخبگان جديد و مجموعه ای از ارزش های جديد زده بود .اما برای
آفرينش يک ملت جديد ترک وقت بيشتری الزم بود و توده های وسيع ترکان آناتولی هنوز
تغييری نکرده بودند .او ،همانگونه که از نخستين روز گفته بود ،اعتقاد داشت که انقالبش
آنگاه به موفقيت می انجامد که او اين انسان جديد را در تک تک مردمان ترک بوجود آورده
باشد .در يک دوره تصور می شد که فتح دل های اين مردم انجام شده و او توانسته باشد بر
گرايش آن ها به سوی خرافات و آغشتگی شان به تعصب محافظه کارانه فائق آيد .اما
بزودی روشن شد که او اين دگرديسی را بيشتر در نمادهای بيرونی سنت های عقب افتاده تر
آنان متحقق ساخته است.
اما انجام اين امر در عين حال خالئی را ايجاد کرده بود؛ خالئئ که تنها گذشت
زمان می توانست آن را پر کند .دهه های متعدد ديگری الزم بود تا کار او به پيروزی قطعی
برسد و روشن بود که او زنده نخواهد ماند تا چنان روزی را ببيند .آتاتورک ،حکم فرمانده
پيروزی را پ يدا کرده بود که مجبور بود پيش از آن که نتيجهء نهايی نبرد خود را ببيند ميدان
جنگ را ترک کند .برای مردی که ضربآهنگ سريع جنگ عادت داشت پذيرش ضربآهنگ
کند تحوالت صلح آميز مشکل بود .يعنی ،مشکل بود که بپذيرد در زمينهء کمک به رشد
مردمی که برايشان پدری کرده بود ديگر کار چندانی از دستش ساخته نيست .برای او مشکل
بود که وظيفهء دگرگون ساختن کشور و تبديل آن به يک کشور متمدن غربی را به جانشينان
خود واگذار کند.
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او خردمداری فاقد فلسفه ای خردمدارانه بود و گاه ،در برابر اين واقعيات ،دچار توهم
و نوميدی می شد .در نتيجه ،مرد عمل گذشته که ديگر نمی توانست عملی انجام دهد بار
ديگر به پناهگاه آشنای خود ،الکل ،باز می گشت .و ديگر اعتنايی به وضع جسمی و ذهنی
خود نداشت ،و دليلی هم برای وسواسی بودن در مورد سالمت خود نمی ديد .او که يک بار
در  ۴۹۲۸دچار حملهء قلبی شده و اين حمله چند سالی بعد دوباره به سراغش آمده بود ،قبول
کرده بودکه دچار گرفتاری قلبی است و اين اتفاق هر لحظه ممکن است تکرار شود .اما ،در
عين حال ،خيال می کرد که مشکل سالمت او فقط همين است .به همين دليل هم معتقد
شده بود که اگر قلبش مدد کند جسمش مشکل ديگری نخواهد داشت .دکتر اصلی او هم که
يک متخصص قلب بشمار می رفت ،در اين مورد با او هم عقيده شده بود .در نتيجه ،کمال،
بی توجه به اين واقعيت که مواظبت کردن از قلب از يکسو و به کار گرفتن بيش از حد از
ديگر اندام ها ،از سوی ديگر ،می تواند سالمتش را به خطر اندازد ،به نوشيدن الکل ادامه می
داد و دکترهايش هم در مورد پرهيز او از اين عمل چندان کاری انجام نمی دادند.
اما دوستانش ،غرقه در يک نگرانی روزافزون ،می ديدند که اين کمال آتاتورک آن
کسی نيست که به نام مصطفی شناخته می شد :ذهنش رو به ويرانی نهاده است ،خود را در
هزارتوهای زبانشناسی و تاريخ شناسی گم و گور کرده و هر لحظه حرفی می زند و لحظه ای
ديگر عکس آن را می گويد .حافظه اش رفته رفته ضعيف تر می شود .در گفتگوها اغلب
فراموش می کند که روز پيش چه گفته است .اعصابش هم ديگر در کنترل او نيست .به
آسانی خشمگين می شود ،و همچون ببری که اکنون برای هميشه به قفس افتاده باشد با
دوست و دشمن رفتاری خشمگينانه و طغيانی دارد.
در گذشته او عادت داشت که همواره خشمش را فقط نسبت به کسانی آشکار کند
که با او مخالفت می کردند اما توانايی تحمل خشم او را نيز داشتند .اما اکنون ديگر هيچ
کسی از اين ماجرا مصون نبود .يک شب ،در يکی از کلوب ها ،او آنچنان که گويی به دنبال
بهانه ای برای ايجاد مزاحمت باشد ،به يک پروفسور بی آزار تاريخ بند کرد و با همان حالت
معلمی که داشت مشغول امتحان کردن از اطالعات تاريخی گروهی از جوانان که پروفسور
مزبور کتاب درسی تاريخ اين جوانان را نوشته بود .هنگامی که جواب های جوانان کمال را
راضی نکرد ،پروفسور تاريخ را احضار کرده و دست به حمله ای طوالنی و اهانت آميز نسبت
به روش های آموزشی او زد .پروفسور غافلگير شده نيز ،که در مقابل آتاتورک فلج شده بود،
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برای اين که او را راضی کند از جا برخاست و اعالم کرد که گيالس مشروبش را به سالمتی
او می نوشد .آتاتورک که از اين حالت پروفسور عصبانی شده بود با صدای بلندی که همه
شنيدند فرياد زد« :آدم احمق ،برو و برقص!» و پروفسور بيچاره نيز به سرعت از او دور شد.
اين گونه صحنه ها آفريننده شايعات گوناگونی بودند .البته اطرافيان آتاتورک می
دانستند که در پشت فريادهای خشمآگين آتاتورک چيز ديگری وجود ندارد و او همچون ببری
شده است که دندان نيش خود را از دست داده باشد و ،در نتيجه ،اين طغيان های عصبی به
عمل تبديل نمی شوند .يک روز عصر ،در قصر دلما باغچه ،هنگامی که شخصی به نام
«رشيد گاليب» مشغول ايراد گرفتن از وزير آموزش بود ،کمال از اين کار او عصبانی شده و
دستور داد که ميز را ترک کند .اما گاليب ،با گفتن اين که «اين ميز متعلق به ملت است و نه
رييس جمهور ،و هر شهروند کشور حق دارد هر کسی را که بخواهد مورد انتقاد قرار دهد» از
رفتن خودداری کرد .آتاتورک هم در پاسخ گفت« :بسيار خوب ،پس ما شما را با مردم تان
تنها می گذاريم» .و از جا برخاست و بقيه را هم با خود برد .چند ماه بعد اما فرصت اين دست
داد که او انتقام خود را از رشيد گاليب بگيرد .يک روز عصر ،رشيد را به چانکايا دعوت کردند،
و او با نگرانی و ترس به آنجا رفت .اما هنوز روی صندلی اش نشسته بود که کمال دو
پيشخدمت را صدا کرده و گفت «اين آقا را با همين صندلی از اين جا بيرون ببريد» .آن ها
هم رشيد را با صندلی اش از جا بلند کردند و آتاتورک با قيافهء گرفته ای گفت «ما اين گونه
از شر مردم اين جمهوری خالص می شويم!» اما چندی بعد همين رشيدگاليب به جای
شخصی که مورد انتقادش بود به وزارت آموزش منصوب شد.
تالظمات روحی آتاتورک چنان شده بود که دوستانش از يکديگر می پرسيدند او
امشب چه خواهد کرد؟ گاه تبديل به شيطان مجسم می شد ،گاه رفتاری همچون گاوبازان
داشت که با بی قراری تمام به دنبال گاو جنگجو می گشت .به صورتی روزافزون هنگامی که
در چانکايا زنان بر سر ميز نشسته بودند آن ها را بيرون می فرستاد و آنگاه با دوستان مردش
تا سحرگاه به مشروبخواری بی حد و مرز می پرداخت .يک بار ،همانطور که تا ساعت پنج
صبح نش سته بود ،يکباره هوس اسب سواری کرد .دو افسر مالزمش برای اين که از اين عمل
بی موقع جلوگيری کرده باشند به او گفتند پای اسبش ضربه ديده است .او روز بعد فهميد که
آنها دروغ گفته اند و به منشی اش ،حسن رضا ،دستور داد که آن دو نفر را اخراج کند .منشی
هم ،مطابق معمول ،بالفاصله کاری نکرد و ،به جای آن ،صبح روز بعد نامهء اخراج آن ها را
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که تهيه کرده بود به کمال نشان داد و کسب تکليف کرد .کمال مظلومانه لبخندی زد و
گفت« :فراموش کن!»
او شب ها بی قرارتر و ملتهب تر می شد .گاه به ناگهان ناپديد می شد و ميهمانانش
نمی دانستند که کجا رفته است .يک شب سراغ عصمت را گرفت .به او گفتند او در استانبول
بوده و هم اکنون با قطار شبانه عازم آنکارا است .آتاتورک ناگهان از جا برخاست و دستور داد
قطار مخصوصش را آماده کنند تا او عصمت را در ميانهء راه ببيند .به سرعت قطار را برای او
تهيه کردند و او به راه افتاد .دو قطار اوايل صبح بود که به هم رسيدند اما آتاتورک در آن
زمان به خوابی عميق فرو رفته بود .عصمت پس از اين که از ماجرا خبر شد ،دستور داد قطار
رياست جمهوری را به يک ريل مجاور منتقل کنند و به رانندهء قطار خود نيز دستور داد که
حرکت کند .رييس جمهور چند ساعت بعد بيدار شد و از اطرافيانش پرسيد که کجا هستند ،و
تا عصر به آنکارا بازنگشت .در غيابش روزنامه ها اعالم کرده بودند که او برای ديدار از اسکی
شهير به آنجا رفته است.
او اغلب از رفتن به رختخواب خودداری می کرد .گاه نيمهء شب به سراغ دوستان و
حتی غريبه ها می رفت و آن ها را از رختخواب بيرون می کشيد .يک شب بر سر ميز شام از
ديگران شنيد که يکی از بازرگانان ثروتمند شهر گفته است که آتاتورک به خاطر تنهايی اش
شبيه سلطان سابق شده است و هيچکس تمی تواند او را ببيند .اين حرف آتاتورک را اذيت
کرد و برای مدتی مرتب می گفت« :يعنی واقعا او اين حرف را زده است؟» و باالخره ساعت
سه صبح از جا برخاست و به بقيه گفت «راه بيفتيد و برويم و از خودش بپرسيم ».هنگامی
که به خانه بازرگان رسيدند او مستقيماً وارد خانه شد و اطرافيان خود را در اين نگرانی باقی
گذاشت که چه پيش خواهد آمد .اما آنها بزودی ديدند که اکمال مرد بازرگان را در آغوش
کشيد و از او خواست تا بچه هايش را هم بيدار کند تا او بتواند آن ها را هم بغل کند .او در
آن صبحگاه کاری کرد که اين خانواده تا ابد اسير جاذبهء او شوند.
آتاتورک ،در نيمهء پنجاه سالگی ،مردی تنها بود؛ بی همسر ،بی خانواده ،و بی
عشق .البته «آفت» هميشه کنار او بود و می کوشيد که اسباب راحتی اش را فراهم کند اما
صرفنظر از اين موضوع زندگی خانگی اش بسيار به زندگی يک افسر عزب ارتش شباهت
داشت .وقتی که شب ها ميهمانان ترکش می کردند بسيار تنها و افسرده می شد .او ،جز آن
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ازدواج کوتاه مدت با لطيفه ،زناشويی را از زندگی خود کنار گذاشته بود و اعتقاد داشت که هم
شغلش و هم خلقياتش هيچکدام برای اين کار مناسب نيست .اما ،به عنوان پدر ملتش ،از
جورکردن روابط بين ديگران لذت می برد .به طوری که اغلب ،جوان هائی که خانواده هاشان
از ازدواج شان جلوگيری می کردند به او پناه می آوردند و او سراغ پدر و مادر آن ها می
فرستاد و موافقت آن ها را برای ازدواج جلب می کرد .از طالق خوشش نمی آمد و اغلب زوج
های جداشده را با بدجنسی تمام به ميهمانی های خود دعوت می کرد .وقتی که دوستانش
ازدواج می کردن د دوست داشت خانه های آن ها را ببيند ،و اغلب بی خبر به سراغشان می
رفت ،تک تک اتاق ها را به دقت نگاه می کرد ،از نحوهء چيدن مبل ها ايراد می گرفت ،پرده
ها را مرتب می کرد ،و به خصوص نحوه مبله شدن اتاق خواب و دستشويی توجه داشت.
او ،همچنان که رو به پيری می رفت ،به بچه های کوچک توجه بيشتری نشان می
داد و عالقه داشت که دور و برش پر کنند .از اين که خود فرزندی نداشت افسوس نمی خورد
و حتی يک بار به اطرافيانش گفته بود که پسران مردان بزرگ اغلب فاسد از آب در می آيند.
همچنين از نظر سياسی نيز خوشحال بود که پسری ندارد ،چرا که به شدت از بوجود آمدن
سلسله های خانوادگی حکمرانی نفرت داشت .اما با فرزندان ديگران بسيار خوش بود .با آن
ها به بازی می نشست و برايشان ترانه های قديمی روملی را می خواند .يک بار ،در يک
ميهمانی بچه ها در شهر «ازميت» يک پسر بچهء کوچک مدتی با نگاهی پر از تحسين به او
خيره مانده و يکباره به سوی او دويد و مشغول بوسيدن او شد .بقيهء بچه ها هم يکباره از
سر جايشان بلند شده و به طرف او رفتند و به دست و پايش آويزان شده و او را بوسيدند.
آتاتورک رو به گروه بزرگساالن کرد و گفت «می بينيد اين بچه ها هم نسل من اند».
اما توجهش بيشتر نسبت به بچه هايی بود که به سن مدرسه رفتن می رسيدند.
اغلب چنين بچه ای را کنار خود بر سر ميز می نشاند و از او امتحان می کرد .برای اين کار
يک سری سئوال داشت که محبوترينش عبارت بود از اينکه می پرسيد «در زبان فرانسه فرق
بين انقالب ،شورش ،و اصالحات چيست؟» از برخی بچه ها سئواالت دقيق تری می کرد.
يک بار دختر باهوش يکی از سفرا را برای چند ساعت زير سئواالت تاريخی ،به خصوص
دربارهء ناپلئون ،گرفت .دخترک به او گفت که ناپلئون عاشق جوزفين بوده است .اتاتورک
عصبانی شد و گفت ممکن نيست که چنين مردی ،با آن همه گرفتاری که داشته ،بتواند
عاشق شود .و به دختر گفت «تو داری خسته ام می کنی» .بعد موضوع صحبت را به «سزار»
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کشاند و پرسيد که سزار بزرگتر بود يا ناپلئون؟ و دخترک جواب داد« :فکر می کنم سزار
بزرگتر بود ،چرا که احتياجی به داشتن لقب نداشت و خود اسمش تبديل به يک لقب شده
بود؛ حال آن که ناپلئون مجبور بود خود را امپراتور بنامد» .آتاتورک از اين پاسخ خوشش آمد
و بحث را اينگونه جمع بندی کرد که «ناپلئون از کشورش شروع کرد اما کارش به خودش
ختم شد».
آتاتورک برای ناپلئون تحسين و احترام بسياری داشت هر چند که وقتی پيروزی
خودش در «ساکاريا» را با پيروزی ناپلئون در «استرليتز» مقايسه کردند چندان خوشحال نشد
و گفت « ناپلئون مردی بود که فکر سياسی درستی نداشت و بيشتر از اين که منافع ملت
فرانسه برايش مهم باشد به دنبال فتح دنيا بود» .آتاتورک دوست داشت پيشروی ناپلئون به
سوی مسکو را به پيشروی عثمانی ها به سو وين مقايسه کند و نشان دهد که هر دوی اين
کارها به ضرر رفاه داخلی کشورشان بوده است .می گفت« :وقتی از ناپلئون پرسيدند که
برنامه شما چيست؟ او جواب داد که من فقط به جلو می تازم و پيشرفت من نتيجهء حرکات
من است» .و توضيح می داد که « :آن ها که بی برنامه پيشروی می کنند عاقبت سرشان را
بايد به سنگ های جزيرهء سن هلن (تبعيدگاه ناپلئون) بزنند» .او اعتقاد داشت که ناپلئون
اسير حوادثی شد که فکر می کرد می تواند آن ها را کنترل کند و ،در نتيجه ،موجب شد که
«استقرار دموکراسی در فرانسه برای شصت سالی به تاخير بيفتد».
قهرمان تاريخی ديگری که کمال با قيد احتياط تحسين اش می کرد همزادگاهی
خودش اسکندر کبير بود .يک بار در ضمن مقايسهء خودش با او گفت« :اسکندر کشور خود را
فراموش کرد و به دوردست ها رفت» ،و منظورش اين بود که او هرگز چنين اشتباهی را
مرتکب نشده است.
همچنان که آتاتورک پير می شد ،افسانه هائی که خارجی های مقيم آنکارا و استانبول در
مورد او می بافتند به صورت روزافزونی از خياالت مردمان پر می شد .سال ها بود که آن ها
از او آدمی ساخته بودند همچون مردان هرزهء رم باستان که اشتهايش برای زنان فرو نمی
نشست و گفته می شد که در چانکايا مجالس عشرت دسته جمعی به راه می اندازد .اين
تصوير او را شايعات دشمنان سياسی اش در استانبول و همچنين مردمان مذهبی آنکارا بيش
از پيش تقويت می کرد.
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البته اين واقعيت بود که او چندان هم پايبند اصول نبود و مثل بسياری از افسران
ارتش ترک از زنبارگی تن نمی زد و هر گاه هوس می کرد به اين کار می پرداخت و هنگامی
هم که به زن ها نيازی نداشت اعتناشان نمی کرد .اما مساله اين بود که او اين خصوصيت و
نيز عادت خود به مشروب خواری را از کسی پنهان نمی کرد ،همواره معتقد بود که زندگی رو
باز يک مزيت اخالقی است و در عين حال می دانست که رفتارهايش بورژواها و مذهبی ها
را به شدت خشمگين می کند حال آن که توده های مردم به اين مسايل اهميت نمی دهند.
و اين تصو ير بی پنهان کاری بود که او دوست داشت از خود در ذهن ديگران به جای
بگذارد .او در واقع به اينگونه جنبه های زندگی اش اهميت چندانی نمی داد .جوان که بود
کار و مشغله اش او را از ازدواج باز داشته بودند و اکنون هم که رو به پيری می رفت مشروب
آتش شهوات را در او خاموش می ساخت .او در اوج جوانی هر کجا که پيش می آمد آزادانه از
زنان لذت می برد اما از اواسط چهل سالگی ميل و نيروی جنسی در او رو به کاهش نهاده
بود و اکنون هم که ديگر کامال ناتوان شده بود از آشکار کردن اين مطلب ابايی نداشت.
اتاق های پذيرايی سفارت خانه ها ،کلوپ ها ،و هتل پاالس آنکارا از آخرين شايعات
مربوط به رفتارهای آتاتورک پر بود .گفته می شد هيچ زنی در کنار او ايمن نيست .اگرچه
بسياری از مادران دختران خود را مشتاقانه به او می دادند و حتی ممکن بود شوهران ترک
زنان خود را برای او بياورند اما خانم های ديپلمات ها در ميهمانی ها دختران خود را پنهان
می کردند تا مبادا او آن ها را به سر ميز خود دعوت کند .اما هيچ پشتوانه ای برای اين
شايعات وجود نداشت و وقتی که پيش می آمد که او دختری بر سر ميز خود دعوت کند فقط
با آن دختر به گفتگويی سرزنده می پرداخت .يکبار ،در يک ميهمانی سفارت لهستان ،ديگران
متوجه شدند که او از دختر جوانی خوشش آمده و چون به گفتگوی آن ها گوش دادند
دريافتند که او از دختر می خواهد که وجود خدا را ثابت کند .البته گاهی هم در گفتگوهايی
که با زنان شوهردار داشت سخنانش جنبهء خصوصی تری بخود می گرفت و از آن ها دربارهء
رابطه شان با شوهرشان می پرسيد .او درک بسيار درستی از اين موضوع داشت که تا کجا
می تواند با يک زن پيش برود ،و به خصوص متوجه واکنش شوهران آن ها نيز بود .وقتی که
متوجه می شد شوهر آدم حسودی است هرگز با زن او الس نمی زد و همواره به دوستان
خود نيز در مورد چنين وضعياتی هشدار می داد .البته گاهی هم اگر پيش می آمد که زن
يکی از ديپلمات ها بکوشد تا با «آقای رييس جمهور» ارتباط عاطفی عميق تری پيدا کند کار
می توانست به افتضاح بکشد .يکی از اين داستان ها که در سراسر آنکارا دهان به دهان می
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گشت در مورد يک خانم آمريکايی بود که سخت به دنبال رييس جمهور افتاده بود و حتی
يکبار وسط جاده ای که اتومبيل آتاتورک از آن می گذشت خوابيده بود و ،در نتيجه ،از او
دعوت به عمل آمده بود تا چند روزی را در چانکايا بگذراند.
اما ،عليرغم همه ی اين داستان ها ،اعضای هيئت های ديپلماتيک همواره احترامی
جدی برای آتاتورک قائل بودند و به خصوص توانايی های او را در مورد سياست بين المللی
تحسين می کردند و می دانستند که اگرچه ممکن است او در مورد مسايلی همچون تاريخ و
زبان فکر روشنی نداشته باشد اما در مورد مسايل مربوط به دنيای واقعی ،که اکنون به شدت
مورد تهديد ديکتاتورهای اروپايی قرار گرفته بود ،ذهنی تيز و دقيق دارد.
او حتی هنگامی که روابطش با سفرای خارجی صميمانه تر از آنچه هايی می شد
که در تشريفات سياسی مرسوم است ،همچنان با آنها همان رفتاری را داشت که با ديگر
ميهمانش می کرد ،آن ها را هم تا ديروقت نگاه ميداشت و سئوال پيچشان می کرد« .سر
پرسی لورن» ،سفير انگليس در آنکارا ،می نويسد« :گاهی او آدم را با سئوال بمباران می کرد،
گاهی برای مدت هايی دراز مشغول تک گويی می شد ،گاهی به بازجويی از آدم می پرداخت
و در پی هر پرسشی نگاه نافذ آن چشم های آبی يخ زده از زير ابروهای درهمش به آدم
خيره می شد؛ نگاهی که بيان چگونگی آن آسان نيست .گوئی بخواهد به مخاطب بگويد که:
پرت و پال نگو .و آن چه را که درست است بيان کن .من از آدم های بله گو بدم می آيد و
دوست دارم فکرشما را آنگونه که هست بشنوم .فکرتان را بگوييد و بگذاريد تا درباره آن
بحث کنيم».
آتاتورک معتقد بود که جنگ وسيع جهانی حتماً اتفاق خواهد افتاد و توجه اصلی اش
اکنون متوجه مسائلی بود که بين ترکيه و مغرب زمين حل نشده باقی مانده بود .موسولينی
نخستين کس بود که در راستای زمينه سازی برای تهديد حمله به ترکيه اقدام کرد .او در
يک سخنرانی در بهار سال  ۴۹۸۷اهداف تاريخی خود را در مورد آسيا و آفريقا بيان کرده و
آشکارا گفت قصد دارد اين مناطق را از طريق جنگ ضميمهء قلمرو خود کند .ترک ها هم در
سواحل دريای آژه آن دست به مانور نظامی زدند .و هنگامی که موسولينی به تقويت
استحکامات جزيرهء «له روس» در نزديکی سواحل ترکيه پرداخت ـ کاری که در واقع مقدمه
ای برای حمله به حبشه بود ـ آتاتورک تصميم گرفت که تصميم خود را به روش خاص
خويش به ديگران اعالم بدارد.
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يک روز عصر ،هنگامی که در يک ميهمانی هتل پاالس آنکارا شرکت کرده بود،
مت وجه شد که سفير ايتاليا سر ميز پهلويی نشسته است و سفير آلبانی نيز با او است .آتاتورک
هنوز مشروب نخورده و مست نشده بود اما مناسب ديد که تظاهر کند که مست است .پس
به طرف سفير آلبانی خم شد و گفت« :آصف بيک ،عکس های خنده داری در روزنامه ها می
بينم .در آلبانی چه خبر است؟ آيا مشغول تمرين اپرای کمدی هستيد؟» منظور او از اين حرف
اشاره به عکس های پادشاه آلبانی بود که در لباس های نظامی ظاهر شده بود .و ادامه داد:
«ببينم ،اصالً عيب جمهوری چيست که شما تشخيص داده ايد بايد پادشاه داشته باشيد؟
همچنين بايد بگويم که شما سياست خطرناکی را در پيش گرفته ايد و ايتاليايی ها برای نفوذ
به داخل بالکان از شما سوءاستفاده خواهند کرد».
سفير ايتاليا خواست در گفتگو دخالت کند آتاتورک رو به او کرد و از مترجم خواست
که سخنانش را آنگونه که همه بشنوند برای سفير ترجمه کند .او ابتدا به اين نکته اعتراض
کرد که شنيده است دانشجويان ايتاليا در رم در مقابل سفارت ترکيه تظاهرات به راه انداخته و
خواستار «آنتاليا» شده اند و سپس افزود« :آنتاليا که در جيب سفير ما در ايتاليا نيست بلکه
اين جا ،سر جای خودش ،است .اگر فکر می کنيد مال شماست چرا نمی آييد بگيريدش؟ من
برای عاليجناب دوچه (موسولينی) پيشنهادی دارم :ما به ايشان اجازه می دهيم که سربازان
ايتاليايی را در آنتاليا پياده کند و پس از اين که آن ها کامال مستقر شدند جنگ را شروع می
کنيم و هر کس که برنده شد آنتاليا مال او».
سفير پرسيد« :ببخشيد عاليجناب؛ آيا شما به ما اعالم جنگ می کنيد؟»
آتاتورک پاسخ داد «نه ،من به عنوان يک شهروند عادی ترک حرف می زنم.
تصميم برای جنگ با مجلس شورای ملی است .اما از شما می خواهم به ياد آوريد وقتی که
موقعش برسد مجلس شورای ملی احساسات شهروندان اين کشور از جمله مرا در نظر خواهد
گرفت» .در اين جا آتاتورک که از اثر عمل حساب شدهء خود راضی به نظر می رسيد هتل را
ترک کرد.
هنگامی که جنگ آغاز شد ترکيه ،به عنوان يکی از اعضای جامعهء ملل ،به نفع
تحريم عليه ايتاليا رأی داد و از اين طريق بر سياست آتاتورک در زمينهء همکاری با جامعهء
ملل تاکيد شد .اين تأکيد ،به صورتی قوی تر ،در بهار سال  ۴۹۸۹تکرار شد و ترکيه رسماً
خواستار آن گرديد که در وضعيت تعيين شده به وسيلهء معاهدهء لوزان در مورد ترعه ها
تجديدنظر شود؛ چرا که معاهدهء مزبور بيشتر بر آزادی آن ها تاکيد کرده بود حال آن که
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اکنون مساله ی امنيت آن ها مطرح بود .ترکيه در اين مورد به ماده ای از سند تشکيل
جامعهء ملل اشاره می کرد که می گفت در صورت پيدايش تهديدی عليه ترعه ها تصميم
گيری بايد با مشورت مشترک انجام گيرد.
نحوهء اجرا و زمان انتخاب شده از جانب آتاتورک برای طرح اين خواست بسيار
دقيق و بی خطا بود .در اين مورد روابط نزديک او با سر پرسی لورن کمک بزرگی محسوب
می شد .او يک بار در سر ميز بازی پوکر به آتاتورک گفته بود که شما تنها کسی هستيد که
آس مديترانه را در دست داريد ،و نصحيحت کرده بود که ترکيه بايد از هرگونه اولتيماتوم و يا
تهديد اعزام قوای نظامی به منطقه پرهيز کند .تقاضای ترکيه هنگامی مطرح شد که بريتانيا
هم به شدت نگران امنيت ترعه ها بود .در واقع ،پس از اين که آلمان ها منطقهء راين را
تصرف کردند و ايتاليايی ها به حبشه حمله ور شدند اين نگرانی در ژنو بوجود آمده بود که
ترک ها ممکن است در مناطقی که غير نظامی اعالم شده بودند نيرو پياده کرده و جهان را
در برابر يک کار انجام شده قرار دهند .در نتيجه تصميم آتاتورک بر اين که موضوع را از
طريق مجرای قانونی تعقيب کند واکنش بسيار مطلوبی را در غربی ها ايجاد کرد و انگلستان،
که می ترسيد روابط سال  ۴۹۴۷ترک ها و آلمان ها تکرار شود ،آمادگی خود را برای دادن
امتيازات مهمی در راستای ايجاد تفاهم با ترکيه نشان داد.
برای اين کار کنفرانسی در «مونرو» تشکيل شد که اگرچه ايتاليايی ها آن را
بايکوت کردند اما کارش به سرعت به نتيجه رسيد و ترکيه هر آن چه را که می خواست به
دست آورد .بدين صورت که مجاز شد ترعه ها را در کنترل نظامی خود بگيرد ،کميسيون بين
المللی مامور اين کار منحل شود ،ترکيه مثل دوران امپراتوری عثمانی کنترل مطلق راه های
آبی را در دست گيرد ،و بر عبور کشتی های جنگی در دوران جنگ نظارت و کنترل داشته
باشد و حتی در زمان صلح نيز اگر حس کند که حضور آن ها در آب های ترکيه واجد
تهديدی است اين کنترل را اعمال نمايد .در پی اين کنفرانس ،درست در نيمه شب ماه
جوالی ،سی هزار سرباز ترک وارد مناطق غير نظامی ترعه ها شدند و در آنجا نيروی دريايی
ترکيه را در انتظار خود يافتند و ،به اين ترتيب ،ترکيه پيروزمندانه به وضعيت پيش از سال
 ۴۹۴۷بازگشت.
ايتاليا و آلمان از اين حوادث خشنود نبودند اما امکان درافتادن با ترکيه را هم
نداشتند .در اوايل  ،۴۹۸۷در جريان مالقاتی در ميالن« ،کنت سيانو» کوشيد تا با «توفيق
روشتو» وارد مذاکره برای برقراری يک موافقت نامه تجاری شود و از اين طريق ترکيه را به
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سوی محور رم ـ برلين جذب کند .اما دولت ترکيه آشکارا تعهد خود را نسبت به اردوگاه صلح
و نه اردوگاه ديگر اعالم داشت .يکی از مسايلی که آلمان ها را خشمگين ساخته بود به اين
موضوع برمی گشت که ترکيه کار تقويت استحکامات ترعه ها را به شرکت کروپ ،که با آن
روابط تجاری داشت ،نداده و آن را به شرکت «ويکرز» اعطا کرده بود که شرايط پيشنهادی
اش در مقايسه با شرايط کروپ چندان مطلوب نبود .هنگامی که آلمان ها به برخی از مفاد
قطعنامهء کنفرانس مونترو اعتراض کردند ،با پاسخ محکم ترکيه روبرو شدند که می گفت از
آنجا که آلمان نه يکی از شرکت کنندگان در اين کنفرانس بوده و نه يکی از قدرت های
مديترانه ای محسوب می شود اين مسايل به آن مربوط نيست.
روسيه نيز از نتايج کنفرانس مونرو چندان دل خوشی نداشت و اگرچه کنفرانس
برای اين کشور امتيازاتی قائل شده بود اما امتيازات مزبور آن چيزی نبود که روس ها توقع
داشتند؛ چرا که اکنون ترعه ها بر کشی های جنگی همهء کشورهای ديگر بسته می شد .با
اين همه ،از آنجا که يکی از اصول پايه ای سياست خارجی آتاتورک آن بود که با کشورهای
بزرگ صاحب نيروی دريايی روابط حسنه داشته باشد ،و از اين بابت ،بريتانيا و روسيهء
شوروی دو نيروی مهم منطقه محسوب می شدند ،او توفيق روشتو را همراه با هيئتی به
مسکو فرستاد تا به روس ها دربارهء نتايج قطعنامهء مونرو و معاهدهء سعدآباد اطمينان کافی
بدهد.
هنگامی که پادشاه انگلستان ،ادوارد هشتم ،در سپتامبر  ،۴۹۸۹در جريان سفری
مديترانه ای ،برای يک ديدار غير رسمی وارد ترکيه شد آتاتورک از اين فرصت استفاده کرد تا
در دوستی بين دو کشور تاکيد کند .اين ديدار را «سر پرسی لورن» ترتيب داده بود تا نوعی
نشاندادن حسن نيت در هنگامه ای باشد که بريتانيا در امر دادن وامی به ترکيه با آلمان ها
رقابت می کرد .اين اولين سفر يک پادشاه بريتانيا به ترکيه بود و ،پس از پذيرايی سلطان
عبدالحميد از قيصر آلمان در چهل سال پيش ،نخستين حضور يک رييس دولت اروپايی در
ترکيه محسوب می شد« .سر پرسی» معتقد بود که سفر پادشاه بايد به صورت رسمی و به
منظور نشان دادن احترامات بريتانيا نسبت به رييس جمهور ترکيه در آنکارا باشد .اما پادشاه،
که مشغول سفر تفريحی بود ،ترجيح می داد ديدارش به صورت غير رسمی انجام گيرد.
آتاتورک ،که در ابتدا ترديد داشت ،عاقبت از آنجا که برای تشريفات سياسی اهميت چندانی
قايل نبود برای ديدار ادوارد به استانبول رفت.
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قايق پادشاه در کنار قصر دولما باغچه لنگر گرفت .شاه و آتاتورک ،در حالی که
اتومبيل سربازشان از ميان خيابان های استانبول می گذشت ،به سفارت انگليس رفتند .سر
پرسی اعتقاد داشت که به جای گذشتن از خيابان ها با ليموزين های ضد گلوله اين حرکت
فضای دوستانه تری ايجاد می کند .هزاران نفر از اهالی استانبول شب را در ساحل بوسفر به
انتظا ر ورود پادشاه گذرانده بودند و پرچم های دو کشور بر فراز ساختمان ها در اهتزاز بود.
هنگام شب مناره ها را نورافکن های قوی روشن می کردند و در همه جا خوش آمد به ادوارد
پادشاه انگلستان به چشم می خورد .برای سرگرمی پادشاه و همراهانش (که خانم سيمسون
هم يکی از ميهمان ان افتخاری بود) بر روی دريا نمايشی به نام شب ونيزی اجرا شد که در آن
کشتی های جنگی ترکيه در زير نور ماه بر آب های بوسفر و دريای مرمره شرکت داشتند .در
يکی از ميهمانی های شام متعددی که برگزار شد ،بشقاب بزرگی از دست يکی از پيشخدمت
ها افتاد .آتاتورک بالفاصله با لحنی عذرخواهانه به پادشاه گفت« :من همه چيز را توانسته ام
به اين ملت ياد بدهم جز اين که خدمتگزار خوبی باشند».
در طی گفتگوهايی که به زبان آلمانی بين پادشاه و رييس جمهور پيش آمد رابطه
ای دوستانه بين دو مرد برقرار شد .از نظر ادوارد اين ديدار به راستی تجلی ديپلماسی مودبانه
و دوستانه ای محسوب می شد که با سفرهای پدربزرگش ادوارد هفتم برابری می کرد .از
نظر روانشناختی ،اين سفر نظر مردم ترکيه را نسبت به بريتانيا عوض کرد و آن ها عداوتی را
که از جنگ اول جهانی نسبت به اين کشور داشتند به فراموشی سپردند .ادوارد هشتم موفق
شد در افکار عمومی ترکيه فضای جديدی را بوجود آورد .تا سال ها بعد ديوارهای قهوه خانه
های استانبول و سراسر آناتولی به عکس های رنگی دو رهبر مزين بود که در زير پرچم های
ملی کشور خود به صورتی دوستانه نشسته يودند.
آنچه هنوز باقی مانده بود برقراری روابط دوستانه با فرانسوی ها بود .هنوز برخی از
مسايل ـ همچون مساله آلکساندرتا ـ بين دو کشور حل نشده باقی مانده بود؛ منطقه ای که
به سوريه واگذار شده بود حال آنکه ترک ها مدعی بودند که اکثريت ساکنين آن ترک
هستند .بندر اسکندرون هم که در اين منطقه قرار داشت تنها بندر مديترانه ای ترکيه
محسوب می شد .تا آنزمان مساله را فرانسوی ها اين گونه حل کرده بودند که استانداری
منطقه مسئول حفظ منافع ترک ها نيز باشد .اما در تابستان  ۴۹۸۹فرانسوی ها تصميم گرفته
بودند که به سوريه استقالل بدهند و در نتيجه اين منطقه نيز در داخل مرزهای جديد سوريه
قرار می گرفت .موضوع در شورای ملل متفق مطرح شد .و در جلسهء مربوط به آن هيئت
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نمايندگی ترکيه خواستار خروج ارتش فرانسه از منطقه و استقرار يک واحد بی طرف
ژاندارمری شد .اما شورا در اين مرحله تنها با اعزام يک هيئت سه نفره ناظران بی طرف
موافقت کرده و خواستار ادامه مذاکرات شد.
اين جا بود که آتاتورک تصميم گرفت شخصا در اين مناقشه دخالت کند و پس از
اين که در يک مالقات حزبی اعتراض حضار را نسبت به کندی حرکت مذاکرات شنيد
تصميم گرفت که مقابل فرانسوی ها قدرت نمايی کند .او برای اين کار فرصت بازگشت
مسيو «پون سو» ،سفير فرانسه ،را از پاريس غنيمت شمرده و با قطار مخصوص به قونيه که
سرفرماندهی نيروهای جنوب در آن مستقر بودند رفت و اين گونه نشان داد که قصد دارد
قوای ترکيه را به سوی مرز ها اعزام کند .عصمت با احتياط کاری خاص خود کوشيد او را از
رفته به فراسوی منطقهء «تاروس» بازدارد .اما حرکت آتاتورک اثر خود را کرد و فرانسوی ها
از شنيدن شايعهء اين که ارتش ترکيه در مرزهای سوريه تمرکز می يابد به وحشت افتاده و
کوشيدند تا از برخوردهای بين ترک ها و اعراب در حوزهء نفوذ خود جلوگيری کند .بدينسان
مذاکرات بين دو کشور با دست باالی ترک ها آغاز شد.
مساله عاقبت با روش محبوب آتاتورک در حل و فصل مسايل ،يعنی در ميهمانی
های ديپلماتيک ،حل شد .يک بار در يک ميهمانی غيررسمی روس ها ،آتاتورک تصميم
گرفت که ميزان فشاری را که بر سفير فرانسه وارد می کرد باال ببرد .در نتيجه ،هنگامی که
سفير وارد شد او به خانم های حاضر در سر ميز گفت که دست های خود را باال برده و فرياد
بزنند «ما هاتای را می خواهيم!» يکی از دخترخوانده های او در کيف خود يک هفت تير
قالبی داشت .آتاتورک تشويق کرد که آن را شليک کند« .موسيو پون سو» از شنيدن صدای
انفجار يکه خورد و آتانورک با حالتی شوخ دستور داد که پليس وارد شده و دخترخوانده اش را
به خاطر حمل اسلحهء غير مجاز بازداشت کند .سپس او به عصمت گفت که بايد اعالم شود
که بازگشت منطقهء هاتای به ترکيه خواست زنان اين کشور است و همين موضوع به
فرانسوی ها ابالغ گردد.
او سپس از فرصت يک ميهمانی رقص در پاالس هتل آنکارا استفاده کرد و
همانطور که در سر ميز مخصوص خود در گوشه ای از سالن نشسته و با سر پرسی لورن و
چند دوست ديگر به گفتگو مشغول بود ،سفير فرانسه و همسر او را احضار کرد .پس از مدتی
گفتگو دربارهء مسايل مختلف ،آتاتورک دستور داد که موزيک و رقص متوقف شود و موضوع
الکساندرتا را پيش کشيد .او ضمن تاکيد بر عالقه اش به حفظ رابطهء دوستانه بين فرانسه و
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ترکيه ،به سفير فرانسه گفت که به مجلس شورای ملی ترکيه قول داده است که اين ايالت را
پس بگيرد و اکنون هم خيال شکستن عهد خود را ندارد و ،در نتيجه ،بازگشت اين منطقه به
ترکيه برايش يک مساله شخصی محسوب می شود.
سپس يک خانم فرانسه زبان از بين ميهمانان را صدا کرده و از او خواست در
گفتگو با «پون سو» نقش مترجم را بازی کند و ،برای جلوگيری از هر گونه اشتباهی ،اعالم
داشت که حرف هايش را به ترکی روی کاغذ می نويسد و خانم مزبور آن ها را به فرانسه
ترجمه می کند .در ضمن چون سر پرسی لورن قول داده بود که اگر الزم شود او هم در مورد
زبان فرانسه به آتاتورک کمک خواهد کرد ،او نطز به شرکت در مذاکرات دعوت شد .آن ها تا
دميدن سپيدی صبح به گفتگو مشغول بودند و عاقبت آتاتورک ،گويی الهامی به او دست داده
باشد ،خطوط راه حل ممکن را مطرح کرد.
«پون سو» هم خود را برای مصالحه آماده کرده بود چرا که می دانست اين منطقه
واقعا هم کامالً عرب نشين نيست و بندر اسکندرون نيز به درستی بندر طبيعی ترک ها
محسوب می شود و سوريه قادر به دفاع از آن نخواهد بود .اما مقامات باال هنوز با اين گونه
تجزيهء سوريه ،که به خصوص مساله ی عقب نشينی نظامی را نيز با خود بهمراه می داشت،
موافق نبودند .از سوی ديگر ،آتاتورک هم تشخيص می داد کشوری که از جنگ به خاطر
سرزمين راين خودداری کرده احتماالً آماده جنگ برای اين منطقه هم نيست .اما در عين
حال الزم است منافع فرانسه در منطقه مورد نظر قرار گيرد .در نتيجه ،همزمان با آن که از
فشاری که وارد می کرد نمی کاست ،در سر ميز کنفرانس با شکيبايی رفتار می کرد.
عاقبت مذاکرات چهارگانه در پاريس ،ژنو ،آنکارا ،و سوريه در  ۴۹۸۷به نتيجه رسيد
و در پی آن منطقهء «هاتای» که الکساندرتا در آن واقع است تبديل به يک واحد سياسی
مستقل شد که در زمينهء امور داخلی خود استقالل کامل داشت اما در امور گمرکی و پولی به
سوريه وابسته بود .همچنين سوريه عهده دار امور خارجی آن شد ،هر دو زبان ترکی و عربی
زبان رسمی منطقه شناخته شدند ،و آن چه باقی ماند آن بود که ببينند اين توافق ها در عمل
چگونه از آب درخواهند آمد.
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فصل پنجاه و نه ـ يک بيماری جدی
آتاتورک ،در سراسر تابستان  ،۴۹۸۷در استانبول بيقراری روزافزونی از خود نشان می
داد و با ناشکيبايی نسبت به محدوديت های «زندانی» که قصر دلگير و بزرگ سلطان برايش
فراهم آورده بود اظهار ناراحتی می کرد و همواره در فکر گريختن از آن بود .به اين می
انديشيد که کلبه ای در جائی از تپه های مشرف بر کاخ ،که در نزديکی کافه ی مشهوری
قرار داشت ،برای خود بسازد .گاهی موفق می شد که بدون جلب نظر ديگران دست به گريز
بزند .يک عصر هم چون يک شاگرد مدرسه ی گريزپا به عنوان اين که قصد دارد زود بخوابد
از سر ميز شام بلند شد ،بدون خبر کردن کسی از کاخ بيرون آمد ،و در دل سياهی شب گم
شد .عاقبت او را در رستوران يونانی مخصوص غذاهای دريايی در ساحل بسفر يافتند که
مشغول مشروبخواری و رقص يونانی بود .او در حالی که دست خود را به روی شانهء
ماهيگيران گذاشته بود در حلقه ای که به ضربآهنگ موسيقی نوازنده ای از ترابوزان می
رقصيدند حرکت می کرد.
شبی ديگر ،گروهی از دانشجويان مدرسه نظام با ديدن اين که يک تاکسی در
کنارشان متوقف شد و آتاتورک به تنهايی در آن نشسته دچار حيرت شدند .او همانجا کنار
خيابان با آن ها بر زمين نشست و مشغول گفتگو دربارهء مسايل نظامی شد .به زودی صدای
اتومبيل ها و موتورسيکلت هايی از دوردست شنيده شد .و او به جمع گفت« :وای ،کارم
ساخته شد .آن ها دارند سراغ من می آيند» .اتومبيل ها جلوی جمع متوقف شدند و گروهی از
مقامات به سرعت رييس جمهور ترکيه را با خود بردند.
او در شب ها و روزهای بلند تابستانی دوست داشت سوار قايق شده و بر روی
دريای مرمره و گرداگرد جزيره های آن قايقرانی کند .قايق موتوری او «اير طغرل» نام
داشت و برای مردم محل شناخته شده بود .يک شب ،هنگامی که قايق به آخرين ايستگاه
بسفر رسيد ،آتاتورک يکباره به کاپيتان دستور داد که دور بزند و از طريق دريای سياه به بندر
معدنچيان «زونگولداک» برود .خودش هم به اتاقش رفت و خوابيد .ميهمانانش نگران بودند.
اير طغرل قايقی بلند و باريک بود و برای رويارويی با توفان هايی که ممکن بود هر آن در
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آب های خطرناک دريای سياه پيش آيند ساخته نشده بود .اما قايق به سالمت به بندر رسيد
و آتاتورک تمام صبح را به بازديد از معادن و کارخانجات آنجا گذراند .اما به هنگام بازگشت،
يکباره توفانی درگرفت و به صورت تهديدآميزی به سوی قايق پيش آمد؛ به طوری که
کارکنان مجبور شدند بادبان های کمکی را با چاقو پاره کنند .آتاتورک کناری ايستاده و به
اضطراب آن ها می خنديد و با حالت شاد يک بچه مدرسه ای صفحه ای را روی دستگاه
گرامافون گذاشته و به همه اصرار کرد که با موسيقی آن برقصند .باالخره قايق توانست خود
را به آب های آرامتر بسفر برساند.
اکنون منطقه ی «يلووا» تبديل به يک استراحتگاه بزرگ آب معدنی شده بود .و
آتاتورک برای دور شدن از قصر بسياری از روزها را در آنجا می گذراند ،برخی روزها هم به
منطقهء «فلوريا» می رفت که خود آن را تبديل به استراحتگاه آب معدنی کرده بود .آنجا ،در
کنار ساحل دريا ،وياليی برای اقامت ساخته بود .در اين مناطق دوست داشت با مردم معمولی
بياميزد ،قايق پارويی سوار شود ،و بکوشد تا شناکردن بياموزد.
همراه دايمی او در اين روزها کودک کوچکی بود که آخرين دختر خوانده او
محسوب می شد و آتاتورک نامش را «اولکو» ،به معنی ايده آل ،گذاشته بود .اولکو دختری
کوچک و سرزنده بود ،با چهره و چشمان مورب مغولی و آتاتورک سخت به او وابسته بود و
می گفت که در بين اطرافيانش او تنها کسی است که همواره به او راست می گويد.
در اين احوال ،در بين اطرافيان او موجی از اختالفات به روی سطح نيامده مراحل
شکل گرفتن خود را طی می کرد .مضمون اين اختالفات به «عصمت» که اکنون «اينونو»
خوانده می شد مربوط بود .دوستان آتاتورک هيچگاه دوست عصمت نبودند .او که مرد محترم
اهل خانواده ای بود هيچ گونه تناسبی با اطرافيان بی بند و بار آتاتورک در چانکايا يا در قصر
دولما باغچه نداشت .چرا که اين مردان تنها در جستجوی دو چيز بودند :قدرت و پول؛ و در
راه دسترسی به هر دوی اين ها عصمت را مانعی می ديدند .همه می دانستند که او کسی
نيست که بتواند به جاه طلبی های آن ها پاسخ مثبت دهد .در اين ميان ،آتاتورک اطرافيانش
را به خوبی می شناخت و هر کس را سر جای خودش می نشاند و هرگز به کسی که
شايستگی رسيدن به مقام و منصبی نداشت مسئوليتی واگذار نمی کرد .البته ،برای خشنود
ساختن آن ها ،در مورد معامالت تجاری شان سختگير نبود و در صورتی که کارشان جنجالی
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عمومی را برنمی انگيخت چندان به کارهايی که آن ها برای کسب ثروت انجام می دادند
اعتنا نداشت .اما عصمت در همين مورد هم گهگاه سختگيری می کرد.
بدينسان ،در اين «دربار» جديد فضايی از توطئه چينی های شخصی برقرار بود که
نوک پيکان حملهء همه آنها اينونو را نشانه می رفت .آتاتورک اين وضعيت را با وسواس تمام
از طريق اعمال روش «اختالف بينداز و حکومت کن» اداره می کرد ،اغلب اطرافيانش را به
جان هم می انداخت و گهگاه آن ها را وامی داشت تا اختالف بين خود را در حضور او مطرح
کنند .او دوست داشت که دشمنان خود را به شام دعوت کند و بر سر ميز سخنانی را که آن
ها عليه يکديگر گفته بودند مطرح می کرد و در اين زمينه بين دوستان و دشمنان عصمت
فرقی نمی گذاشت .گاهی از يکی از مشاورانش می خواست تا در حضور عصمت از دولت او
انتقاد کند .يک بار در غياب عصمت با مشت به روی ميز کوبيد و گفت« :من قادرم آدمی را
ان تخاب کرده و بزرگش کنم .اما اگر او نفهمد که آن چه دارد از قبل من است و فکر کند که
به خاطر ارزش خودش به جايی رسيده است می توانم همچون حشره ای با يک تلنگر به
دورش بيندازم».
اين وضع و حال غالب آتاتورک در آن روزها بود و همچنان که سالمت جسمی او
رو به خرابی می رفت تفاوت های بنيادين اخالقی بين او و عصمت اينونو نيز بيشتر ظاهر می
شد .عصمت از دمدمی مزاجی آتاتورک ،از انتقادهايی که به وزرای او می کرد ،و از اين که
عادت داشت بدون اطالع او به آن ها دستور دهد ناراضی بود و هر چه زمان می گذشت
تحمل حرکات ،گفتارها ،و رفتارهای آتاتورک برايش مشکل تر می شد و رفته رفته بی هيچ
مالحظه ای نارضايتی خود را به ديگران اعالم می داشت .ديگران هم عيناً سخنان او را به
آتاتورک می رساندند .آتاتورک سال ها مشکل گيری ها ،تغيير عقيده دادن ها و کندی
عصمت را در اتخاذ تصميم های الزم تحمل کرده بود ،اما اکنون اين کمبودها ،همراه با
حالت مغروری که به عصمت دست داده بود،اعصاب اش را تحريک می کرد.
سياست های محدود ساز اقتصادی عصمت اينونو دشمنان زيادی را برايش بوجود
آورده بود؛ اما آن چه روابط او را با آتاتورک به نقطهء انفجاری رساند به سياست خارجی دولت
او مربوط می شد .هنگامی که زيردريايی های ايتاليايی ـ که ظاهر زيردريايی های اسپانيايی
به خود گرفته بودند ـ دست به کار غرق کردن کشتی های تجارتی در مديترانه شدند ،ترکيه،
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به دستور آتاتورک ،در زمينهء ايجاد قوای بين المللی نگهبانی که از جانب سازمان ملل متفق
در کنفرانس نيون طرح شده بود همکاری کامل کرد .اما عصمت از اين موافقت نامه می
ترسيد و فکر می کرد که بهتر است هر کشوری مسئول آب های خود باشد و کار به کنترل
بين المللی سپرده نشود .او می انديشيد که در غير اين صورت جنگ با ايتاليايی ها حتمی
خواهد بود .آتاتورک اصالً از اين موضع ترسيدهء اينونو راضی نبود و ،در نتيجه ،به صورتی
روزافزون امور مربوط به اين ماجرا را مستقيما ،و از طريق توفيق روشتو هدايت می کرد .او
همچنين از موضع ممتنع عصمت در مذاکرات مربوط به ايالت «هاتای» ناراضی بود و ،بی
اعتناء به شرايط سختی که دولت اينونو مطرح کرده بود ،تلفنی از استانبول دستور داد که بر
استفاده از زبان ترکی به عنوان زبان رسمی اين ايالت پافشاری نشود.
آنگاه ،يک موضوع پيش پا افتاده در يک ميهمانی عصر در چانکايا اين ماجرا را به
برخورد دو مرد کشاند .موضوع بحث سياست دولت در قبال تاسيس يک کارخانهء آبجوسازی
بود .در اين ميان يکباره اينونو اختيار از دست داد و گفت« :آخر تا کی اين مملکت را بايد از
پشت ميز يک آدم هميشه مست اداره کرد؟» و آتاتورک به سردی پاسخ داد« :اين طور به
نظر می رسد که تو فراموش کرده ای همين آدم مست تو را نخست وزير اين مملکت کرده
است»؛ و صحبت با همين تلخی به موضوعات فرعی کشيده شد .اما ،پس از آن که عصمت
مجلس را ترک کرد ،آتاتورک خشم خود را به صورت تهديد عزل او در پارلمان مطرح ساخت
که ديگران او را از اين فکر منصرف کردند .با اين همه آشکار بود که آتاتورک فکر می کند
که وقت آن رسيده تا نخست وزيرش را عوض کند .او ،روز بعد ،هنگامی که با قطار رياست
جمهوری عازم يکی از سفرهای رسمی خود بود ،عصمت را به کوپهء خود احضار کرد و
تصميمش را به او ابالغ نمود .پيشنهادش اين بود که عصمت چند هفته ای بعنوان بيماری
تقاضای کند و در آن مدت معاون اش کارها را برعهده بگيرد.
عصمت که می ديد پس از چهارده سال خدمت به اين آسانی از مقامش عزل می
شود بسيار ناراحت شد و در طول سفر يادداشتی مبنی بر پشيمانی خود برای آتاتورک نوشت
و از او خواست که در تصميمش تجديد نظر کند .اما آتاتورک پاسخی به يادداشت او نداد و
معلوم بود که تصميم قطعی خود را گرفته است.
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جانشين عصمت اينونو ،به انتخاب آتاتورک ،جالل بايار بود که در آن روزها رفته
رفته قدرت بيشتری به دست آورده بود و برنامه های اقتصادی اش همچون عصمت
سخنگيری نمی کرد .او نخست وزيری اش را با يک برنامهء اقتصادی جديد که ماليات ها را
افزايش می داد و نيز يک برنامه دوم توسعهء پنج ساله آغاز کرد .اما جالل بايار «رييس
ستاد» اليقی که عصمت نماد آن بود به شمار نمی آمد و آتاتورک به زودی دلش هوای
نخست وزير قديمش را کرد .او رابطهء دوستانه و و صريحی را که با عصمت داشت نمی
توانست با بايار برقرار کند .هنگامی که چند هفته ای پس از نخست وزيری بايار ،يکی از
زنان دوست آتاتورک از او پرسيد که چرا اينقدر خسته به نظر می رسد او پاسخ داد « :با اين
نخست وزير جديد من ديگر نمی توانم شب ها با آرامش بخوابم» .از آن پس دوستی
شخصی او و عصمت ادامه يافت و عصمت اغلب به ميهمانی های شام چانکايا دعوت می
شد.
در طول زمستان  ۴۹۸۷آشکار بود که وضع جسمی آتاتورک خوب نيست .ذهن او
که به شدت مشغول جنگی که آغز می شد بود هنوز جرقه هايی از روشن بينی را از خود
نشان می داد .او نسبت به «ژنرال گاملين» نظر خوشی نداشت و می گفت« :تا زمانی که
مردانی اين چنين در رأس امور فرانسه باشند ويرانی اين کشور قطعی است .او خط ماژينو را
به قبر مالنصرالدين تشبيه می کرد :ديواری بلند و دراز که تنها يک در داشت و پشتش
چيزی نبود .بنابراين هر کس می توانست ديوار را دور بزند و به پشت آن برود.
سر پرسی لورن که در انتهای اکتبر ،در فرصت يک ميهمانی مربوط به سالگرد
تاسيس جمهوری ترکيه ،چند ساعتی را در کنار آتاتورک نشسته بود و در يادداشت های خود
نوشته است« :اين يک فرصت دست اول برای ديدن نيروی تمرکز اعجاب انگيز آتاتورک
بود .او برای هر کس که به جمع ما می پيوست نکته ای گفتنی داشت .و يا نکته ای را از او
ياد می گرفت .هر چه که می گفت با هدف بود و به خوبی می شد روح خستگی ناپذير و
جستجوگر او را در پشت اظهاراتش مشاهده کرد .اما هميشه مراقب بود که پرسش هايش
شکل بازجويی به خود نگيرند» .
با اين همه ،يک سالی می شد که آثار خستگی جسمی و ذهنی در او پيدا شده بود.
دائما دچار سردردها و سرماخوردگی هايی بود که در او سابقه نداشت .از نظر ظاهر هم آثار
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پيری در او نمايان شده بود .پوستش رنگ باخته ،خطوط صورتش عميق تر شده  ،موهايش
تنک تر گشته ،و شکمش بزرگ شده بود .به حرکاتش توجهی نشان نمی داد ،انرژی اش رو
به نقصان داشت ،تا ديروقت بعد از ظهر می خوابيد و برای خوابيدن از قرص استفاده می
کرد .هنگامی که بيدار می شد هنوز خسته بود ،عصرها مشروبخواری را زودتر از گذشته آغاز
می کرد ،و در اواخر مجلس شام سرزندگی اش رفته رفته محو می شد .کمتر راه می رفت ،و
برای رفتنش به اطاق خوابی که در قصر دولماباغچه داشت آسانسوری کار گذاشته بودند.
هميشه دنبال بهانه ای برای نشستن می گشت و گاه چهارزانو روی زمين می نشست .دو بار
دچار آنفلوآنزا شده بود و نگرانی اين بود که ممکن است دچار سينه پهلو شود .دکترش به او
توصيه کرد که بهتر است مواظب ياشد و از ميزان مشروبش کم کند.
در اوايل سال  ۴۹۸۸او از آنکار به يلووا رفت تا دکترهای مرکز آب معدنی آنجا
معاينه اش کنند .از خارشی که در پاهايش بود شکايت می کرد و اميدوار بود که آب معدنی
کمکش کند .دکتر به او گفت که کبدش بزرگ و سفت شده است و خارش پايش مربوط به
نوع تغذيه و به خصوص نوشيدن الکل است .دکتر شخصی او هم اين مطالب را تاييد کرد.
راه حل آن بود که بيشتر استراحت کند ،مواظب غذا خوردنش باشد و در مشروب خواری
اعتدال کند .به او گفتند که عرق راکی با ادويه ای که در آن به کار می رود به خصوص برای
او بد است .آتاتورک هم مدتی از ميزان مشروبش کم کرد و طی ده روز خارش پايش از بين
رفت .او تصميم گرفت همانگونه که قبال برنامه ريزی کرده بود به بورسا برود.
در اين سفر علی فواد با او بود .از ميان دوستانی که آتاتورک آن ها را تا حد اعدام
محاکمه کرده بود تنها فواد بود که به خاطر روحيه آسانگيرش به او بازگشته بود .البته بين
آتاتورک و رفعت هم آشتی صورت گرفته بود اما هرگز صميميتی که داشتند بازنگشت .البته
سران حزب مردم هم پس از اين که رئوف از تبعيد به ترکيه بازگشت از پيوستن او به
آتاتورک جلوگيری کرده بودند .آتاتورک خود کاظم کارابکر را برای شرکت در کنگرهء تاريخ
استانبول دعوت کرده بود .اما به علت پيش آمدن سوءتفاهمی آندو فرصت مالقات با هم را
نيافتند .بدينسان ،از ميان دوستان ايام جوانی اش تنها علی فواد در کنارش مانده بود .در
بورسا آتاتورک برای جوانان کشورش سخنرانی مبسوطی کرد که تبديل به سرمشقی برای
چندين نسل بعد از او شد .در اين سخنرانی او جوانان را نگهبانان آينده خواند و گفت که اگر
روزی انقالب به خطر افتد:
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«جوان ترک نخواهدگفت "در اين مملکت نيروی پليس وجود دارد ،ژاندارمری
هست ،ارتش هست ،دستگاه دادگستری هست" و کارها به من ربطی ندارند .به جای اين
حرف ،جوان ترک تصميم می گيرد که شخصاً در امور مداخله کند .و اگر پليس به جای
دستگيری گناهکاران او را دستگير کند او خواهد گفت "اين به معنای آن است که اين پليس
هنوز پليس انقالب و جمهوری نشده است" .بعد ممکن است جوان ترک را مجازات خوکنند.
او باز خواهد انديشيد که "اين بدان معناست که دادگستری اين مملکت هم هنوز مناسب
رژيم نيست"  .او را به زندان می اندازند ،او از مجاری حقوقی برای دفاع از خود استفاده خواهد
کرد ،اما برای خالص شدن از زندان نه عفوی را گدايی خواهد کرد و نه خواستار رفتار
استثنايی با خود خواهد شد .مرد جوان ترک خواهدگفت "من بر حسب اعتقادات و باورهايم
عمل کردم .من در دخالت کردن و دست به عمل زدن حق داشته ام و از آنجا که زندانی
کردن من ناعادالنه است وظيفهء من آن است که داليل و محرکاتی را که اين بی عدالتی را
موجب شده اند بيابم و تصحيح کنم" .از نظر من ِ آتاتورک اين رفتاری است که يک مرد
جوان ترک بايد داشته باشد».
اين سخنان پژواکی از سخنان پيامبرانه تر او را در گفتار مشهور به «سخنرانی شش
روزه» اش با خود داشت .او در آن سخنرانی گفته بود:
«آن ها که قدرت دولتی را در اين کشور در دست دارند به اشتباه افتاده اند .آن ها
احمق و خائن اند .بله ،اين زمامداران منافع شخصی خود را با اهداف سياسی دشمن يکی
کرده اند و می توان روزی را ديد که اين ملت به سختی و ادبار شديد دچار شود و خود را در
ويرانی و خستگی کامل ببيند .اما ای جوانان نسل های آينده ترکيه! در تحت چنان شرايطی
وظيفهء شماست که استقالل جمهوری را حفظ کنيد .قدرتی که برای اين کار نياز داريد در
خون شريفی که در رگ های شما جاری است وجود دارد».
بعدها ،در دههء  ،۴۹۹۹بخش هايی از اين سخنان منبع الهامی برای جوانان ترکيه
محسوب می شد و عمل به آن ها عاقبت موجب شد که دولت دموکرات جالل بايار و عدنان
مندرس سقوط کرده و رژيم موقت نظامی جانشين آن ها شود.
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پس از سفر بورسا ،هنگامی که آتاتورک با قايق مودانيا را به قصد استانبول ترک
می کرد ،هنگام صرف ناهار ناگهان دچار حال به هم خوردگی شد ،.رنگش پريد و اظهار درد
شديد کرد .علی فواد به او گفت که بهتر است استراحت کند .اما او گفت به شرطی اين کار را
می کند که مجلس ميهمانی ادامه يابد و علی فواد نقش ميزبان را بازی کند .اما ديگر حالی
برای ميهمانان باقی نمانده بود .اندکی پس از نيمه شب آتاتورک علی فواد را به کابين خود
خواند .دکتر به او دوا داده بود و دردش کم شده بود و آتاتورک اميدوار بود که بتواند بخوابد.
او به علی فؤاد گفت که به نظرش می رسد اين بيماری مدتی طوالنی با او بماند و اضافه
کرد « :اگر قرار باشد من دچار رختخواب شوم خيلی بيحوصله خواهم شد و تنها به کمک
دوستانی مثل تو خواهم توانست اين وضعيت را تحمل کنم».
هنگامی که قايق در اوايل صبح به دولما باغچه رسيد حال آتاتورک بهتر شده بود
و عصر آن روز با قليچ علی برای صرف شام به پارک هتل رفت .آن ها تا ساعت چهار صبح
در آنجا بودند؛ نشسته بر سر ميزی در کنار پنجره و هوا رو به سردی می رفت .روز بعد
آتاتورک تب کرد و آثار سينه پهلو در او ظاهر شد .برای يک هفته مجبور شد در رختخواب
بماند .پيش از آن که کامالً بهبود يابد به اصرار عازم آنکارا شد و دوستانی که در آنجا به
استقبالش آمده بودند از وضعيت ظاهری او يکه خوردند .او خسته بود ،به سختی می توانست
روی پای خود بايستد ،و از ناراحتی پا و شکم شکايت داشت .در ميهمانی مربوط به ورود
نخست وزيران يوگسالوی و يونان ،به خاطر خونريزی شديد بينی که نمی توانست آن را بد
بياورد ،دير شرکت کرد .دکترها معتقد بودند که اگر اين به علت وضعيت کبد او باشد نشانهء
خوبی نيست.
در عين حال ،دکترهای ترک ،پس از معاينات مفصل ،توصيه کردند که از خارج نيز
دکتری او را ببيند .آتاتورک دوست نداشت که متخصصين خارجی را دعوت کند و فکر می
کرد که به اين ترتيب خبر بيماری اش به خارج خواهد رسيد و اين امر در مذاکرات مربوط به
حل مساله هاتای ،که آن روزها دچار دست انداز شده بود ،اثر گخواهد گذاشت  .اما باالخره
جالل بايار او را قانع کرد که دکتر فيسينگر ،يک متخصص فرانسوی ،را به آنکارا دعوت
کنند .اين دکتر پس از معاينهء آتاتورک تشخيص داد که او به سيروز کبدی دچار شده است.
ترک ها در مورد اين بيماری اصطالحی دارند و می گويند« :طرف هيوال قورت داده است»؛
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و اکنون دوستانش ماهيت هيواليی را که در تمام ماه های گذشته به درون جسم آتاتورک راه
پيدا کرده بود در می يافتند.
البته دکتر فيسينگر تا حدودی خوش بين بود و می گفت که اگر او به حرف
دکترهايش گوش کند بيماری اش عالج خواهد يافت .او به آتاتورک گفت« :من شما را مداوا
خواهم کرد مشروط به اين که شما خود اول به مداوای خويش اقدام کنی .شما ممکن است
فرمانده بزرگی باشيد که در جنگ ها پيروزی های درخشان داشته ايد اما در حال حاضر من
فرمانده شما هستم و شما بايد به من کمک کنيد» .آتاتورک از اين تشبيه خوشش آمد و قول
داد که هر چه را که او بگويد انجام دهد .تا آنزمان او در مقابل دکترهايش مقاومت نشان می
داد ،از آزمايش خونش جلوگيری می کرد ،و در مورد تعداد سيگاری که در روز می کشيد
دروغ می گفت ،معتقد بود که اگر بگويد روزانه پنجاه نخ سيگار می کشد آن ها خواهند گفت
بايد ده تا بکشی .در نتيجه می گفت من روزی دويست نخ سيگار می کشم .اما اکنون که به
وخامت وضع خود آگاه شده بود به مصالحه تن می داد .او بايد سه ماه در رختخواب می ماند
و فقط روزی يک ساعت از جا برمی خاست .پس از آن هم بايد يک زندگی آرام و بی تشنج
را برای يک سال در پيش می گرفت .و از آن پس نوع خوراک او به وسيله دکتر تعيين می
شد و حق لب زدن به مشروب را هم نداشت .آتاتورک به دکتر فيسينگر گفت «فکر نمی کنم
اين يکی را بيشتر از سه ماه بتوانم تحمل کنم».
برای او از انگلستان تختخواب مخصوصی را واردکردند که او می توانست در آن در
حالت دراز کشيده بخواند ،بنويسد و به نامه های دولتی رسيدگی کند .اما اين وضعيت هم
برا يش خوش آيند نبود و گاه روی تخت چهارزانو می نشست؛ کاری که دکترها می گفتند
برای گردش خون در کبدش مضر است .بيشتر عصرها شام خود را نشسته بر روی صندلی
می خورد .چند دوستی هم در اطرافش می نشستند .زود هم به رختخواب برمی گشت .حدود
يک ماه پس از اين نحوه زندگی ،حالش بهتر شد و کمتر خسته به نظر می رسيد .اشتهايش
را به دست آورد و انرژی و روحيه اش رفته رفته بهتر شد .او که بيش از حد روی اين تجديد
قوا حساب می کرد ناآرام شده و خواستار فعال شدن بيشتر شد.
در واقع ذهن او هيچ گاه آرام نمی گرفت .در جوانی شب ها در رختخواب بيدار می
ماند و به مسايل نظامی و سپس علوم سياسی فکر می کرد .و اکنون در بهار سال  ۴۹۸۸او
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همچنان ،دراز کشيده در رختخواب ،بيدار می ماند و به مسايل دنيائی فکر می کرد که در
لبهء جنگ ايستاده بود و می کوشيد راهی برای کامل کردن حاصل زندگی اش در چنين
وضعيت وخيمی پيدا کند .و آن چه از کارهايش باقی مانده بود پبرگرداندن منطقهء «هاتای»
به داخل مرزهای ترکيه بود.
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فصل شصتم ـ مرگ آتاتورک
ترکيه ديگر خودمختاری منطقهء «هاتای» را به دست آورده بود و آن چه باقی می
ماند انجام انتخابات برای تعيين اين امر بود که چه کسی آن منطقه را کنترل خواهد کرد.
کميسيون بين المللی ناظر بر انتخابات ،قبل از انجام آن نوعی سيستم ثبت نام را برقرار
ساخت که بزودی آشکار ساخت که ترک ها در اين منطقه تا حدودی اقليت شمرده می شوند
و اکثريت ساکنان آن را اعراب و ارامنه تشکيل می دهند .در پی مطرح شدن اين مساله،
گردهمآيی عظيمی از ترکان در انتاکيه تشکيل شد و در پی آن نظام ثبت نام متوقف گرديد.
برای ترک ها روشن بود که اگر بخواهند هدف خود را پيش ببرند بايد بار ديگر روی
فرانسوی ها فشار گذاشته و ،مثل گذشته ،به قدرت نمائی بپردازند .آتاتورک ،عليرغم بيمار
بودن ،اصرار داشت که خود در اين زمينه دستی داشته باشد.
او در پايان يک فستيوال جوانان ،که در سراسر يک روز ادامه داشت ،نشسته بر
صندلی چرخدار و همراه با پزشک شخصی اش سوار قطار شده و به شهر «مرسين» رفت که
بندر ترکيه در نزديکی مرز «هاتای» بود .همچنان که قطار به جانب جنوب می رفت گرمای
هوا رو به شدت نهاد و آتاتورک به يکی از دوستانش اعتراف کرد که «اين بيماری اخير من
با همهء بيماری های قبلی فرق دارد و طوری است که من تا به حال آن را تجربه نکرده
بودم ».بعد نگاهی به شکمش کرد و گفت « :دارم وزن زياد می کنم .شلوارم خيلی کوتاه
شده .بايد بدهم لبه هايش را باز کنند».
در مرسين برنامهء خسته کننده ای در انتظارش بود .او چهل دقيقه تمام در هوای به
شدت گرم و مرطوب سر پا ايستاده و ،در حال سالم ،يک رژهء نظامی را تماشا کرد .او به
سختی روی پايش ايستاده بود و قليچ علی و صالح (که دستيار آتاتورک بود) پشت سر او
ايستاده بودند با صدای آرام می گفتند« :به ما تکيه بدهيد ».اما آتاتورک ،با غرور تمام ،از اين
کار امتناع می کرد و تنها به سربازان دستور داد تندتر قدم بردارند .بعد ،نوبت ديدار از ايستگاه
قطار و ساختمان های قديمی شهر فرارسيد و عاقبت ،عصر هنگام که هوا نسبتاً بهتر شده
بود ،او فرصت يافت که در يک قايق موتوری لنگر گرفته در بندرگاه چند ساعتی استراحت
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کند .روز بعد هم توانست ب ه استراحت ادامه دهد .در آن روز او ظاهراً به موزيکی ترکی که از
گرامافون پخش می شد گوش فرا داده بود اما معلوم بود که حواسش جای ديگری است.
گاهی با حالتی ماليخوليايی ـ فلسفی برخی از ابيات شعرهای موزيک را زير لب تکرار می
کرد .روز بعد ،در منطقهء «تاروس» بايد از رژهء طوالنی ديگری سان می ديد .از آنجا عازم
آدانا شد تا در جشن سالگرد آزادی اين شهر از دست فرانسوی ها شرکت کند .آنگاه شبانه با
قطار عازم آنکارا شد .هنگامی که از خداحافظی های تمام نشدنی و بلعيدن يک زنبيل پر از
پرتقال تازه خالصی يافت آهی از آسودگی کشيد و برای تسليم شدن به خوابی تب زده بر
رختخواب کوپه اش دراز کشيد.
سپس ،در پی اقامتی دو روزه در هوای گرم و خشک آنکارا عازم استانبول شد.
معموال هميشه وقتی به استانبول می رسيد در «ايستگاه حيدرپاشا» برای او فرش سرخی
پهن می کردند و او از قطار به قايق موتوری خود منتقل می شد .اما آن روز صبح می دانست
که قادر به راه رفتن نيست در نتيجه اتومبيلش را به جلوی قطار آوردند .او از کمک گرفتن
خوداری کرد و حتی در قايق هم به حالت جوانانه ای ايستاده و بر انتقال چمدان هايش
نظارت کرد .اما وضعيت او قابل پنهان کردن نبود و مردم نيز با نگرانی تمام متوجه حالت او
شده بودند.
او آنروز را در خنکای نسبی «فلوريا» گذراند و به هنگام عصر عازم کاخ دولما باغچه
شد .در اتومبيل قلبش به ناگهان درد گرفت .اتومبيل را نگاهداشتند و صالح داروی قلبش را
به او داد .در کاخ دکتر توضيح داد که اين ناراحتی ناشی از قلب نيست بلکه در کبد او ريشه
دارد.
اکنون آتانورک ديگر می دانست که بيماری اش چيست .او پس از مراجعه به يک
فرهنگ لغات پزشکی فرانسوی گفته بود که« :مثل اين که چيز زيادی از عمر من باقی
نمانده است» .دکتر هم پس از معاينهء او تشخيص داد که آتاتورک به مرحلهء دوم رشد
بيماری اش رسيده است؛ مرحله ای که طی آن کبد متورم شده در مرحلهء اول رو به منقبض
شدن می گذارد .در عين حال ،اضافه شدن وزن اش به خاطر جمع شدن آب و گاز در
شکمش بود .و در سراسر بدنش نوعی تورم ايجاد شده بود .به او گفته شد که بايد در
رختخواب بماند و تا حد ممکن تکان نخورد .آنگاه ،بدون اطالع او ،دکتر فيسينگير را از
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پاريس فراخواندند و او تشخص دکتر آتاتورک را تاييد کرد .در واقع وضعيت بيمار وخيم تر از
آنی بود که دکتر فيسينگر انتظارش را داشت .آتاتورک زود از بستر برخاسته بود و سفرش به
«مرسين» تمام تاثير دوران استراحت را خنثی ساخته بود.
از نظر آتاتورک ،اگرچه اين سفر برای او خطر جانی به همراه داشت اما الزم شده
بود که همراه اعتراض شديد توفيق روشتو به دخالت فرانسوی ها در هاتای ،دست به عملی
زد تا اثری را که او می خواست بر جای بگذارد .براستی هم که همزمان شدن اين دو جريان
همان اثری را در پاريس گذاشت که قبال تاکتيک های او در ژنو گذاشته بود و اين توهم را
ايجاد کرد که آتاتورک مشغول آماده شدن برای حمله ای به سبک ديگر ديکتاتورهاست .در
واقع ،تشخيص او در مورد وضعيت بين المللی درست از آب درآمده بود .فرانسوی ها آنقدر
مشغول فعاليت های هيتلر در اروپا بودند که نمی توانستند وقت خود را صرف منطقه ای از
سوريه کنند که به هر حال دير يا زود از چنگ شان خارج می شد .در عين حال ،آن لحظه
زمانی مناسب برای درافتادن با کشور دوست ترکيه که کنترل ترعه ها را نيز به دست داشت
و اگر می خواست می توانست جلوی دسترسی فرانسوی ها به شوروی را ـ که در
برخوردهای آينده موئتلف بالقوهء فرانسه محسوب می شد ببندد.
در پاريس دولت فرانسه گفتگوهايی را با سفير ترکيه آغاز کرد و اين گفتگوها به
عقد موافقت نامه ای انجاميد که براساس آن هيئت نظامی ترکيه به منظور برقراری نظم در
زمان انتخابات حق استقرار در هاتای را داشت .سپس ،در اوايل ماه جوالی ،معاهده ی
دوستانه ای بين دو ملت به امضا رسيد که حفظ نظم «هاتای» را مشترکاً به فرانسه و ترکيه
اعطا می کرد .و در واقع دو کشور خودمختاری اين منطقه را مشترکا تضمين کرده بودند.
آتاتورک ،که در تختخواب انگليسی خود در استانبول بيقراری می کرد ،طی يک پيام
ت لفنی به توفيق روشتو در آنکارا از او خواست که بالفاصله قرارداد مزبور را به اجرا بگذارد به
طوری که واحدهايی از سربازان ترک حداکثر تا روز چهارشنبه وارد هاتای شوند .توفيق
روشتو دليل بيقراری آتاتورک را درک می کرد و می دانست که او از آن می ترسد که تأخير
بيشتر باعث آن شود که زنده نماند تا «هاتای» را در داخل مرزهای ميثاق ملی اش ببيند .اما
در آنروز شنبه انجاماقدامات نهايی برای استقرار در هاتای به اين سرعت انجام پذير نبود.
توفيق فوريت مساله را برای مسيو پونسو توضيح داد و او هم به خاطر احترامی که برای
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آتاتورک قائل بود نسبت به اين مساله موضع موافق گرفت اما گفت که بدون موافقت پاريس
نمی توان کاری انجام داد و ادارات دولتی فرانسه در تعطيالت پايان هفته هستند ،اما قول داد
تا آنجا که بتواند در اين مورد مساعدت کند.
توفيق روشتو به کمک دامادش ،که زورلو نام داشت و کارمند وزارت خارجه بود،
شخصاً متن موافقت نامهء مربوط به معاهده را تهيه کرده و آن را برای امضا به پاريس
فرستاد .سفير ترکيه با وزير خارجه فرانسه که از شهر خارج شده بود تماس گرفت .از نظر
فرانسوی ها انجام اين تشريفات در يک روز يکشنبه کار بی سابقه ای بود و اجرايش خراب
کردن تعطيالت پايان هفته کارمندان متعددی را ايجاب می کرد .اما وقتی که وضعيت
آتاتورک به اطالع وزير رسيد او همان عصر خود را به پاريس رسانده و معاهده را رسماً امضا
کرد و سربازان ترکيه نيز در روز موعود وارد هاتای شدند .در نتيجه ،هنگامی که گزارش
ادارهء ثبت انتخابات در ماه بعد منتشر شد نشان داد که ترک ها در منطقه اکثريت دارند .آن
ها توانستند در مجلسی که تشکيل می شد  ۲۲کرسی از  ۷۹کرسی پارلمان را به دست آورند
و اقدامات اين مجلس موجب شد که يک سال بعد منطقهء هاتای به طور کامل ضميمهء
جمهوری ترکيه شود و ،به اين ترتيب ،آخرين خدمت آتاتورک به کشورش تحقق يابد.

او ،يک سال پيشتر دستور داده بود تا قايق بزرگی به نام «ساوارونا» را که برای يک
خانم آمريکايی ميليونر ساخته شده بود خريداری کنند .هيتلر هم خواستار خريداری اين قايق
بود اما وقتی فهميد ترک ها قبل از او داوطلب خريد شده اند پيشنهاد خود را پس گرفت.
کشتی مزبور در روزهايی که آتاتورک آخرين مراحل بيماری اش را می گذراند به ساحل
استانبول رسيد و آتاتورک در اين مورد با خندهء تلخی گفت « :من مثل پسر بچه ای که
منتظر اسباب بازی اش باشد در انتظار اين قايق بودم .اما فکر می کنم اين قايق تبديل به
قبر من بشود» .او را در گرمای شديد استانبول از کاخ به قايق ساوارونا منتقل کردند تا از
نسيم دريايی استفاده کند و ،بدينسان ،قايق تبديل به بيمارستان او شد.
اکنون دکتر فيسينجر اغلب در کنار بستر او بود .آتاتورک به جلسات مشورت پزشکی
همچون جلسات ستاد ارتش در زمان جنگ نگاه می کرد .با اين تفاوت که در اين جلسات
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«موضوع» زندگی خودش بود اما ديگر فرماندهی را در دست نداشت و سرباز پياده ای
محسوب می شد که بايد فرامين ديگران را اطاعت کند .او وقتی شنيد که عصمت نيز ناخوش
شده و قادر نيست برای ديدار او به استانبول بيايد ،از دکتر فيسينجر خواست به آنکارا رفته و
او را معاينه کند .فيسينجر هم که تمايلی به ترک بيمار خود نداشت ،حاضر شد تنها برای ۲۷
ساعت به آنکارا برود و در بازگشت هم به آتاتورک گزارش داد که عصمت دچار بيماری قند
شده است اما او با عمل کردنش موافقت نکرده است .عاقبت زمان آن رسيد که فيسينجر به
خاطر کارهايش مجبور به بازگشت به پاريس شود .او ،در توضيح اين که چرا به اصرار
آتاتورک برای ماندن تن نداده است ،به يکی از همکاران خود گفته است« :من اگر يک روز
ديگر اين جا بمانم مجبورم حرف های او را اطاعت کنم .ارادهء او بسيار قوی است».
آتاتورک ،محبوس در اتاق خود در قايق ،زندگی يکنواخت آدمی از کار افتاده را آغاز
کرده بود .صبح ها ديگران با برخاستن صدای گرامافون از اتاق او می فهميدند که از خواب
بيدار شده است .و «اولوک» ،دختر خواندهء کوچک اش ،به اتاق او می رفت و بيشتر اوقات
روز را با او گذرانده و با بازی و شيرينکاری سرگرمش می کرد .معموالً وقتی که بر عرشه گام
می گذاشت لباس خواب به تن داشت .در آنجا بين دوستانش قليچ عل ،و اسماعيل هکی (که
در گذشته رييس محافظين او بود) و چند نفر ديگر می نشست و گاهی هم دختر خوانده های
ديگرش« ،آفت» و «صبيه» نيز به جمع می پيوستند .اما اگر ميهمان رسمی به ديدارش می
آمد او به دقت لباس می پوشيد ،کاله سفيد کاپيتانی را بر سر می گذاشت ،و کت مخصوصی
را می پوشيد که اغلب شاخه گلی در روی يقه اش قرار داشت .در طول مذاکرات اما اولوک
روی پای او می نشست و او با مهربانی موی دخترک را نوازش می کرد.
يکی از بازديدکنندگان مهم او کارول ،پادشاه رومانی ،بود .اما اين مالقات به
موفقيت نيانجاميد .پادشاه به آتاتورک گفت« :اوضاع چندان خوب نيست .رييس جمهور
چکسلواکی ،دکتر بنش ،اوضاع را مشکل کرده است و به نظر می رسد که به زودی جنگ در
اروپا آغاز خواهد شد» .آتاتورک روی صندلی اش راست نشست و با شعله ای بازمانده از آتش
قديمی جانش که در چشمانش زبانه می کشيد رو به توفيق روشتو کرد و گفت« :اين حرف
مرا برای اعليحضرت ترجمه کنيد .شما از رييس يک جمهوری که شخصاً استقالل کشورش
را تأمين کرده چه انتظاری داريد؟» رنگ صورت پادشاه پريد و کوشيد تا موضوع را به
کوشش رومانی برای اجرای مفاد معاهدهء بالکان برگرداند.
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اکنون قايق ساورونا نيز با سقف کوتاه و اتاق های کوچکش برای آتاتورک به شدت
گرم می نمود .در اطراف اتاقش قالب های بزرگ يخ قرار داده بودند تا اتاق خنک تر شود اما
اتاتورک ،دستخوش درد و تب ،شکايت می کرد که« :شکمم پر از آب شده است .آيا چنين
آدمی می تواند به زندگی ادامه دهد؟»
يکی دو بار دستور داد که قايق را به دريای مرمره ببرند تا هوای تازه ای بخورد.
يک روز هم سوار يک قايق موتوری شد و به ديدار فلوريا رفت و اين آخرين ديدار او از آنجا
بود .مردمی که در ساحل ايستاده و او را می ديدند که سخت خوش لباس است و کاله سفيد
کاپيتانی بر سر دارد از ديدارش به شوق آمده و مشغول هورا کشيدن شدند .او به سختی روی
پاهايش ايستاد ،به کنار نرده های قايق رفت و برای آن ها دست تکان داد .بعد از ديدار از
فلوريا ،از آنجا که دوست نداشت به زودی به ساورونا برگردد ،با قايق موتوری رهسپار بسفر
شد .مردم از خيابان ها و خانه های ساحلی برايش فرياد های شوق آميز می کشيدند.
وقتی که به قايق برگشت به شدت تب داشت و اين تب چندين روز به طول
انجاميد .يک شب ،به جان آمده از تب و درد شکم ،فرياد برداشت« :دارم خفه می شوم» .و از
اتاقش خارج شده و به روی عرشه رفت .دوستانش از او خواهش کردند که در آن هوای
شرجی آنجا نايستد و به اتاقش برگردد اما او پاسخ داد هرچه قرار است اتفاق بيفتد خواهد
افتاد .او ديگر قادر به راه رفتن و بازگشت به اتاقش نبود .پس روی مبلی نشست و به قليچ
علی گفت« :بلند شو و به مادرت تلفن کن و از او بپرس که برای اين تب و درد عالجی می
شناسد يا نه» .قليچ همين کار را کرد و مادرش يک بطری سرکهء گل رز ،که سال ها ذخيره
کرده بود ،برای آتاتورک فرستاد ،همراه با اين دستور که پارچه ای را در آن خيس کرده و
روی پيشانی و مچ دست او بگذارند.
وقتی که تب باالتر گرفت تصميم گرفتند او را به قصر برگردانند به اين اميد که
آنجا خنک تر باشد .اين کار را شبانه انجام دادند و چراغ های بندر را خاموش کردند تا کسی
آن صحنه را نبيند .دکتر دستور داد که او را بايد با برانکارد حرکت بدهند چرا که راه رفتن
برايش خطرناک است .اما آتاتورک با خشم قبول نکرد .در نتيچه روی مبلی نشست و آن ها
مبل را حرکت داده و به داخل آسانسور قصر بردند .وقتی به طبقه اول رسيدند او کمک
کنندگانش را کنار زده و عليرغم اعتراض آن ها از جا بلند شده و خود به اتاق خوابش رفت.
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اتاق خواب آتاتورک سقفی بلند داشت ،با تختی ساخته شده از چوب گردو که روی
آن پشه بند بسته بودند ،و مبلمان اطاق هم به سبک فرانسوی بود .بر سه پنجرهء اتاق پرده
هائی بردوری دوزی شده آويخته بودند .کف اتاق چوبی بود و يک چلچراغ کريستال آن را
روشن می کرد .آتاتورک نفس راحتی کشيد ،به رختخواب رفت ،و گفت «چقدر خوب .اين جا
از قايق واقعاً خنک تر است» .اما واقعيت اين بود که اتاق های قصر نيز به شدت گرم بودند
و ،در نتيجه ،هر روز آتش نشان ها به قصر آمده و ديوارهای بيرونی اتاق خواب او را آب می
پاشيدند .او اغلب به عکسی که روی ديوار مقابلش قرار داشت و منظره ای خنک با شکوفه
های ميوه در جلو و درختان جنگلی در عقب را نشان می داد می نگريست و با حسرت آه می
کشيد .با افزايش فشار مايعات و گاز درد او هم بيشتر شد .شکمش متورم می شد و تنفس
برايش مشکل بود .رنگش به سفيدی عاج شده بود و به نظر می رسيد که چشم هايش
درشت تر شده اند .از پزشکانش تقاضا می کرد که آب شکمش را بکشند اما آن ها سعی می
کردند اين کار را تا حد ممکن به عقب بيندازند.
اکنون آتاتورک متوجه وضعيت خود شده بود و به همين دليل کسی را سراغ منشی
اش ،حسن رضا ،فرستاد تا وصيت نامه اش را به او ديکته کند .در ابتدا او و حسن رضا
گفتگويی در مورد اوضاع جهان داشتند .حسن رضا خالصهء اخبار جهان را برايش خواند و
آتاتورک با دقت و توجه به آن گوش کرد .می ديد که اخبار همهء پيش بينی های او را تاييد
می کنند .اما به نظرش نمی رسيد که جنگ در آن سال آغاز شود ،چرا که نه آلمان ها و نه
ايتاليايی ها خود را برای آن آماده کرده بودند .به اعتقاد او جنگ در  ۴۹۸۹و يا در ۴۹۷۹
شروع می شد .در اين جا آتاتورک آهی کشيد و دستش را به سوی حسن رضا دراز کرد و به
کمک او چهار زانو روی تخت نشست .از آنجا نگاهی به بيرون پنجره های بلند اتاق که
سواحل آسيايی بسفر از آن ها ديده می شد انداخت و از منشی اش خواست که فهرستی از
دارايی های او را فراهم کند .سپس نسخهء ماشين شده ای از وصيت نامهء او فراهم شد.
آتاتورک آن را خوانده و به دست خود در آن تغييراتی داد.
سپس يک مامور اداره ثبت فراخوانده شد .آتاتورک برای ديدار او از رختخواب
برخاسته صورتش را اصالح کرده و لباس خوابش را با يک پيژامای ابريشمی و يک
ربدوشامبر عوض کرد و دستمال گردن ابريشمی سرخ رنگی را به گردن بست .از مأمور ثبت
دعوت کرد که با او کنار پنجره ای که رو به بسفر بود نشسته و با هم قهوه بنوشند .اندکی با
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او دربارهء قانون جديدی که ناظر بر وظايف مأموران ثبت می شد به گفتگو پرداخت .سپس
وصيت نامه خود را به دست او داد .بر اساس اين وصيت نامه ،که در  ۱سپتامبر  ۴۹۸۸امضا و
تصديق شده است ،او مالکيت کل امالک خود ،و از جمله چانکايا و محتوياتش ،رادر اختيار
حزب مردم گذاشت .و بانک «ايش» را مسئول اداره آن کرد .درآمد حاصل از اين امالک بايد
در مبالغ تعيين شده ای به خواهرش مقبوله و پنج دختر خوانده اش می رسيد« .صبيه گوک
چن» کمی بيشتر از بقيه دريافت می کرد تا بتواند خانه ای برای خود بخرد .و مقبوله نيز خانه
ای را که در چانکايا داشت در مدت حيات خود در اختيار می داشت .همچنين مقداری پول
کنار گذاشته شد تا فرزندان عصمت اينونو بتوانند به دانشگاه بروند .البته عصمت اينونو به
اندازهء کافی توانايی داشت که موجبات تحصيل فرزندان خود را فراهم کند .اما آتاتورک فکر
می کرد که او نيز به شدت بيمار است و وظيفهء خود می ديد که فکر دوران پس از مرگ او
را هم کرده باشد .باقيماندهء درآمدها نيز به طور مساوی بين انجمن زبانشناسی و انجمن
تاريخ تقسيم می شد.
اندکی بعد فيسينجر از فرانسه برگشته و بيمار خود را به دقت معاينه کرد .آتاتورک
ديگر به سختی می توانست روی تخت بنشيند و از نظر دکتر فيسينجر وقت آن رسيده بود
که شکم او را پاره کرده و مايعات جمع شده در آن را خارج کنند .پس از عمل ،آتاتورک با
صدای آرامی از قليچ علی پرسيده بود« :تو آبی را که از شکم من خارج کردند ديدی؟ واقعا
اگر اين آب را در يک ظرف بگذارند و به شکم يک آدم ببندند او چگونه ممکن است اين
وضع را تحمل کند؟» در چشم دوستانش او به صورتی ناگهانی به شدت الغر شده بود .گويی
که در رختخوابش ساعت به ساعت کوچکتر می شود .به شدت ضعيف بود اما هنوز اسناد
الزمه را امضا می کرد ،روزنامه می خواند و از «آفت» می خواست تا در اين کار کمکش کند.
گاهی هم به راديو و گرامافون گوش می داد.
تعداد کسانی که برای ديدار می پذيرفت اندک بود؛ چرا که دکترها از يکسو اين
ديدارها را مضر می دانستند و ،از سويی ديگر ،از موقعيت استفاده کرده و کسانی را که مورد
اعتماد اطرافيان آتاتورک نبودند از او دور نگاه می داشتند .علی فواد يکی از کسانی بود که
پس از چندين تالش ناموفق عاقبت اجازهء ديدار گرفت .آتاتورک شمد روی تخت را تا زير
چانه باال کشيده بود تا شکم متورم خود را پنهان کند .از سختی تنفس ناله داشت .و سپس
چشمان آبی فوالدی اش را در چشم فواد دوخت ،نفسی عميق کشيد و شروع به سخن گفتن
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در مورد آينده کرد .گفت که وضعيت فعلی بسيار حساس تر از آن چيزی است که در دوران
ترک مخاصمه وجود داشت .دو آدم ماجراجو قصد آن کرده اند که به زور بر دنيا حکومت
کنند و هيچ دولتمرد مقتدری که روبروی آن ها بايستد وجود ندارد .در اين ميان روسيهء
شوروی از اشتباهات هر دو طرف سود می جويد و ،در نتيجه ،به زودی کل تعادل بين المللی
تغيير خواهد کرد.
او گفت« :ما اگر مرتکب کوچکترين اشتباهی شويم با يک فاجعه سر و کار خواهيم
داشت ...در آنزمان من بايد حالم آنقدر خوب شده باشد که بتوانم امور کشور را در دست
بگيرم .تو می دانی که در اين کشور هيچ کس نمی تواند کارها را از بستر بيماری کنترل کند.
من وظيفه دارم که در رأس اين حکومت بمانم ».او سپس دربارهء بيماری اش سخن گفت و
علی فواد چند کالمی برای مطمئن کردن او بيان داشت .اما آتاتورک به او گفت« :فواد پاشا،
تو بيخود کوشش می کنی که مرا دلداری بدهی .آدم بايد واقعيت را آنگونه که هست ببيند».
سپس آن ها يکديگر را در آغوش کشيده و خداحافظی کردند .و علی فواد عليرغم کوشش
های بعدی اش ديگر اجازه نيافت تا او را يک بار ديگر ببيند.
پانزدهمين سالگرد تآسيس جمهوری در  ۲۹اکتبر  ۴۹۸۸فرا می رسيد .چند روز
مانده به اين تاريخ ،آتاتورک قليچ علی و صالح را احضار کرد و با اشاره به مقداری باند
بهداشتی و جوراب های پشمی که روی ميز کنار تختش قرار داشت گفت« :وقتی به آنکارا
می روم فکر می کنيد کدام اين ها را بپوشم» .صالح برای خوشمزگی گفت« :پاشا ،من چند
جوراب مخصوص واريس در خانه دارم .آن ها پاهای شما را بهتر کمک می کنند» .وقتی که
جوراب ها را آوردند آتاتورک گفت من اين ها را به پا خواهم کرد و يک دستمال قرمز هم به
دور گردنم خواهم بست .ما در ايستگاه غازی از قطار پياده می شويم و مستقيماً به چانکايا
می رويم .ما بايد اين کار را به سرعت انجام دهيم».
اما چند پس از عمل جراحی وارد کوما شد و اين مساله بيش از چهل و هشت
ساعت به طول انجاميد .دکترها او را به تخت باريک تری منتقل کردند .او گهگاه چشم خود
را می گشود اما در آنها نگاه و زندگی وجود نداشت .گاهی هم زمزمه می کرد که «آه ،نه،
آقايان نه .نه» .بقيه فکر می کردند که به لحظات آخر زندگی آتاتورک نزديک می شوند .اما
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او به هوش آمد و جالل بايار را در کنار خود ديد که از آنکارا به استانبول فراخوانده شده بود.
از او پرسيد« :بر سر من چه آمده است؟»
بايار پاسخ داد« :شما به خواب عميقی فرو رفته بوديد که چند ساعتی بيش از
معمول به طول کشيد» .و از آنجا که فکر می کردند که ممکن است باور نکند به «اولکو»
ياد دادند که اگر از او پرسيد بگويد  ۴۲ساعت خوابيده است .اما دخترک به او گفت« :تو خيلی
خوابيده بودی ».و به اين ترتيب بار ديگر واقعيت را تنها از او شنيد .آتاتورک سپس پرسيد که
«تختم را چرا عوض کرده ايد؟» که پاسخ دادند اين تميزتر است .او سری تکان داد و گفت
«باشد .نگذاريد من زياد سئوال کنم» .و بار ديگر حرف رفتن به آنکارا را پيش کشيد و گفت
بايد متن سخنرانی خود را که در مجلس شورا ايراد خواهد کرد تهيه کند .سپس خواست تا
وزرا برای او يادداشت هايی تهيه کنند و جالل بايار هم متنی را بنويسد که او آن را در آنکارا
به سبک خود بازنويسی کند؛ به طوری که اگر خسته شد بتواند سر و ته آن را هم آورد.
در آنکارا برای اين که او به جايگاه مخصوص اش در استاديوم برود آسانسوری کار
گذاشتند .همچنين در مجلس شورا تريبون مخصوصی تهيه کردند که او بتواند در حال نيمه
نشسته اما آنگونه که ايستاده به نظر رسد به آن تکيه کند.
اما دکترها انجام اين سفر را غير ممکن اعالم کردند و معتقد بودند که تکان های
قطار می تواندکشنده باشد .اما او با حالتی طغيانگر گفت« :بايد به آنکارا برويم .اگر قرار است
باليی سر من بيايد بگذاريد بيايد» .با اين همه ،او که تا آخرين لحظه آدمی واقعيت گرا بود
باالخره به دستور پزشکان تن داد و گفت« :بسيار خوب .دليلی هم برای رفتن من وجود
ندارد» .او می دانست که بايد از قطار تا اتومبيل روی پای خودش راه برود و فهميده بود که
چنين کاری از عهدهء اش خارج است.
قرار شد سخنرانی او را جالل بايار در مجلس شورا قرائت کند .او در حالی که لباس
خانه بر تن داشت نخست وزير خود را به حضور پذيرفته و اصرار کرد که کل مطلب را برايش
بخواند .ذهنش مثل هميشه تيز بود و با عالقه ای که به بحث های سياسی داشت به نظر
می رسيد اکنون جان تازه ای يافته است .جالل بايار را مجبور می کرد که برخی از پاراگراف
ها را دوباره بخواند ،برخی از اشتباهات را تصحيح می کرد ،و به کمک او آغاز و پايان
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سخنرانی را دوباره نويسی کرد .در پايان آن هم اضافه کرد« :من برای مجلس اعالی ملی در
همهء امور آن آرزوی موفقيت دارم» .و اين آخرين کلمات اوست که در مالء عام بيان شده
است.
پانزدهمين سالروز تأسيس جمهوری فرا رسيد .گروهی از دانشجويان مدرسهء نظام
سوار بر قايق از جلوی قصر دولما باغچه گذشتند در حالی که يک صدا فرياد می زدند« :ما
می خواهيم آتاتورک را ببينيم» .او صدايشان را شنيد و ،عليرغم مخالفت اطرافيانش ،اصرار
کرد که او را به کنار پنجره ببرند .او در آنجا ،نشسته بر صندلی ،به تماشای دانشجويان
مشغول شد .هنگامی که چشم دانشجويان به او افتاد فريادهای شادی شان برخاست؛ چند
نفر از آن ها با لباس نظام به داخل آب پريدند و شنا کنان به طرف قصر آمدند تا او را از
نزديک ببينند .آن شب ،در پارک «سارای گورنو» آتشبازی بود .جالل بايار از آنکارا بازگشت
و برای آتاتورک از مراسم سالگرد و شرکت مشتاقانه مردم شرح مفصلی داد.
اکنون فقط يک مساله تصميم گرفته نشده باقی مانده بود .و آن مسئلهء جانشينی
رود .آتاتورک عالقمند بود که عصمت اينونو به عنوان رييس جمهوری جانشين او شود و به
همين دليل کسی را به آنکارا فرستاده بود تا از دوست قديمش بخواهد که به نزد او بيايد .اما
به او خبر دادند که عصمت به شدت مريض بوده و قادر به سفر نيست .آتاتورک به اين خبر
مشکوک بود و می پنداشت که دشمنان عصمت در ميان اطرافيانش او را از استانبول دور
نگاهميدارند .حتی به اين توهم دچار شد که عصمت مرده است و ديگران اين خبر را از او
مخفی می کنند و ،در نتيجه ،مخفيانه از دکتر «گوزنزبرگ» ،که دندانساز مخصوص اش بود،
خواست تا به آنکارا رفته و برايش از عصمت خبر بياورد.
در آنکارا ـ اين شهر پر از شايعه ـ کسانی بودند که اعتقاد داشتند جالل بايار و
دوستانش توطئه کرده اند تا با مرگ آتاتورک قدرت را قبضه کنند .در نتيجه ،دوستان اينونو،
از ترس اين که او را ترور نکنند ،از او خواسته بودند که به استانبول نروند .اما اين هراس ها
همه بی پايه بود و جالل بايار ،حتی اگر واقعاً آرزوی جانشينی آتاتورک را داشت ،تشخيص
داده بود که نظرها کالً به نفع اينونو است .تنها نامزد ديگر سمت رياست جمهوری «فوزی»
بود که او هم از طرح ادعايش خودداری کرد .فتحی با بايار به استانبول رفتند تا جانشينی
عصمت را قطعی کنند .هنگامی که به نظر رسيد ساعات آخر عمر آتاتورک فرا رسيده ،در
712

آنکارا عصمت و فوزی به شرکت در يک جلسهء کابينه دعوت شدند .در اين جلسه يکی از
دکترهای آتاتورک وضعيت او را تشريح کرد و جلسه به رياست جمهوری عصمت رای داد.
در ششم ن وامبر ،آتاتورک برای آخرين بار از جا برخاست .آفت و پيشخدمت ها به او
کمک کردند که روی پای خود بايستد .شانه هايش الغر و استخوانی شده بودند و تنها دست
هايش هنوز شکل خود را حفظ کرده بودند .او دست خود را به طرف آن ها گرفت و آن ها
يک به يک آن را بوسيدند .اما او از آن ها خواست که هرگز ديگر چنين نکنند.
روز بعد دکترها عمل دوم جراحی را انجام داده و مقدار زيادی مايعات را از شکمش
خارج کردند .پس از آن او هوس خوردن «آرتيشو» کرد .اما فصل اين ميوه هنوز فرا نرسيده
بود .دستور دادند که آن را از منطقه ی هاتای بياورند .اما وقتی که محموله به قصر رسيد او
نتوانست چيزی بخورد .اندکی بعد ،پس از تحمل يک درد شديد ،شنيدند که زمزمه کنان می
گويد« :خداحافظ» .پس از آن بی حرکت ،و به حالتی ظاهراً تسليم در آخرين کومای خود
فرو رفت.
حوالی نيمه شب روز بعد لحظه ی اوج فرا رسيد .اکنون آشکار بود که آتاتورک در
حال مردن است .يکی از دکترها به شدت گريه می کرد .دو دکتر ديگر پای او را ماساژ می
دادند .حسن رضا ،قليچ علی و اسماعيل هکی مثل سربازها کنار تختش خبردار ايستاده بودند.
حسن رو به قليچ علی کرد و گفت« :نگاه کن .اين يک تکه از تاريخ است که می گذرد».
چهرهء آتاتورک ديگر رنگی نداشت .تقريبا در ساعت  ۹صبح دهم نوامبر  ۴۹۸۸او
چشمانش را گشود .برای لحظه ای آن برق آبی رنگ را در چشمانش ديدند ،اما او اطرافيان
خود را تشخيص نداد .سپس چشم فرو بست و سرش به روی بالش افتاد .کمال آتاتورک
مرده بود.
استانبول غرق در حيرت ،در سکوتی آبستن فرو رفته بود .بچه ها بر گرد سر و
پيشانی شان روبان بسته بودند .زنان در خيابان ها در جلوی عکس های او می گريستند و
زير لب دعا می خواندند .پيکر او را در زير سقف پر نقاشی اتاق تاجگذاری قصر دولما باغچه
در تابوتی قرار داده بودند و چلچراغ های قصر خاموش بود .بر روی تابوتش پرچم ترکيه را
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کشيده بودند .در اطراف تابوتش شش مشغل می سوختند و چهار افسر نيروهای زمينی،
دريايی و هوايی با شمشيرهای آخته در اطراف آن کشيک می دادند .برای سه شبانه روز اين
وضع ادامه داشت و صدها هزار نفر از مردم استانبول در صفی بلند و بی پايان به حالت احترام
از کنار تابوت گذشتند و زير لب چيزهائی زمزمه کردند .گاه از ميان اصواتشان واژه های «آتا،
آتا» به گوش می رسيد؛ چرا که پدر ملت مرده بود.
در آخرين شب ،مردم تا صبح در خيابان ها ماندند .پياده روها ،شاخه های درختان،
گنبدها و مناره های مساجد پر از مردمی بود که برای ديدار تشييع جنازه آمده بودند .مقبوله،
خواهر آتاتورک ،خواسته بود که بر پيکر برادرش نماز بگذارند .پس از آن تابوت را به روی
ارابه ای که سربازان آن را می کشيدند قرار داده و به آرامی به سوی بندرگاه زير محله
قديمی سراگليو بردند .در پشت سر جنازه افسری گام برمی داشت که يک بالش مخملی را در
دستانش حمل می کرد و بر روی بالش فقط يک مدال ديده می شد :مدال جنگ استقالل.
تشييع کنندگان از پل گاالتا گذشتند و در همان حال مارش تشييع جنازهء تصنيف
«شوپن»  ،که برای ترک ها آشنا نبود ،نواخته می شد .آنگاه تابوت را بر يک قايق خمپاره
انداز نهادند و قايق به سوی کشتی «ياووز» که در کناره سراگليو لنگر انداخته بود حرکت
کرد .در اطراف ياووز کشتی های همه ی مللی که به زودی در گير جنگی جهان می شدند
انتظار می کشيدندو در ميان آن ها کشتی انگليسی «مااليا» هم ديده می شد که آخرين
سلطان را به تبعيد برده بود .پس از آن که توپ ها به احترام به صدا در آمدند کشتی حامل
پيکر آتاتورک ،در حالی که بقيهء کشتی ها همراهی اش می کردند از بسفر گذشت و وارد
دريای مرمره شد و در آنجا کشتی های ديگر با «ياووز» خداحافظی کردند.
آن روز عصر ،در ازميت ،تابوت آتاتورک را به کوپهء شخصی او در قطار رياست
جمهوری منتقل کردند و قطار برای مراسم خاکسپاری عازم آنکارا شد .در اين کوپه نيز
همچنان شش مشغل می سوخت و چهار افسر که شمشيرهای آخته به دست داشتند به حالت
احترام ايستاده بودند .و هنگامی که قطار بخاری در دل سياه شب به حرکت درآمد تنها کوپهء
او روشن بود.
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قطار شبانه به سوی دشت های بی انتهای آناتولی حرکت کرد .در طول راه
دهقانان در جمعيت های چندين هزار نفری کنار ريل ها به انتظار ايستاده بودند تا با پدر
خويش خداحافظی کنند .آن ها مشغل های خود را تکان داده و جيره های اندک نفت خود را
به زمين ريخته و آن را آتش می زدند تا راه پدرشان به سوی سرزمينی که او از دل آن ملت
جديد ترک را بيرون کشيده بود روشن باشد.
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بخش سوم ـ برآمدن جمهوری ترکيه
پايانه
کمال آتاتورک ترکيه جديدی را آفريده و آن را به دستان رهبری با تجربه ،مديری کارآمد ،و
سيستم پارلمانی انعطاف پذيری سپرده بود که آماده می شد تا وقتی که زمان الزم فرا رسد
در مسيری آزادانه تر متحول شود .اين زمان در  ۴۹۱۹فرا رسيد .هنگامی که در انتخاباتی
آزاد ،حزب مخالف دولت ،يعنی دموکرات ها ،به قدرت رسيدند و جالل بايار به عنوان رييس
جمهور کشور انتخاب شد .آتاتورک کشور خود را از درون قرون وسطی به لبهء عصر جديد
رسانده و از آن نيز برگذرانده بود و اکنون نوبت جانشينانش فرا رسيده بود تا قلمروهای
جديدی را در نوردند و کشور خود را به مرحلهء پيشرفته تری برسانند.
پيشرفت ترکيه سريع انجام شده بود .يعنی الاقل اين پيشرفت به چشم برخی ها
سريع می آمد .آتاتورک کوشيده بود تا در طول عمر فقط يک نسل جامعهء جديد ترکيه را
بيا فريند .او به سرعت و ناگهانی سنت های چندين قرنه را از ريشه برکنده بود .اما هنوز
فرصت آن پيش نيامده بود تا فرهنگی جديد جانشين آن ها شود .و همين امر موجب شده
بود که در ذهن و زندگی برخی از ترکان نوعی حالت جا نيفتادگی بوجود آيد .آن ها طالب
رهبری بودند که به اسالم نظر خوش تری داشته باشد و سرعت انتقال از يک تمدن به
تمدنی ديگر را کندتر کند .و چنين بود که بيست سالی پس از مرگ آتاتورک ،جانشينی پيدا
شد که به خاطر اهداف سياسی خود ،دست به احيا و استفاده از نيروهای فروخفتهء مذهی زد.
اين شخص عدنان مندرس ،نخست وزير دموکرات کشور بود .گرايش های خودکامهء او که
به هاله ای از نور الهی مزين بود ،در  ۴۹۹۹راه را بر يک انقالب بدون خونريزی گشود که
رژيم او را برانداخت و ،برای دوره ای ،يک دولت نظامی را به قدرت رساند و قانون اساسی
جديدی را بوجود آورد.
از لحاظ اجتماعی ،ضرورت آن بود که ،پيش از آنکه ترکيه بتواند به وحدتی برسد
که آتاتورک خواستار آن بود ،فاصلهء بين «دو ملت» ـ يکی متشکل از دهقانان بيسواد و
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ديگری ساخته شده از اعضاء بورژوازی تحصيل کرده ـ از ميان برداشته شود .در واقع ،در
آنزمان اين طبقه بورژوای خصلتاً شرقی بود که برندهء انقالب ترکيه به شمار می رفت .اين
طبقه ،که به عنوان نخبگان غربی شدهء جامعه و به منظور حمايت و هدايت دولت مرکزی،
به دست خود آتاتورک آفريده شده بود نيازمند آن بود که با توده های روستايی کشور ،که
هنوز مزايای کامل انقالب را دريافت نکرده بودند ،آشنا و نزديک شود .و تنها از طريق نظام
آموزشی بود که می شد فاصلهء اين دو ملت را پر کرد .بخشی از اين آموزش شامل درک
مشکالت اقتصادی بود؛ درکی که نسل آتاتورک فاقد آن بود .به همين دليل  ۲۱سال پس از
مرگ او جانشينانش درگير مبارزهء ملی ديگری در راستای بازسازی کل کشور بر اساس
اقتصادی مولد شدند.
اما همه ی اين ها چيزی بيش از دردهای معمول پيدايش يک کشور جديد نيست.
آن چه آتاتورک برای ترکيه ای که خود آن را آزاد ساخته بود به جا نهاد شالوده ای قدرتمند و
هدفی روشن برای رشد آينده بود .او نه تنها به کشور خود نهادهای مدنی ماندگاری را هديه
کرد بلکه برای آن يک ايده آل ملی بوجود آورد ـ ريشه کرده در وطن پرستی ،آب خورده از
سرچشمهء اطمينان به خود و حاوی پاداش هايی شوق آور برای انرژی های جديد .او با عمل
و کالم خود استوره ای شخصی آفريد تا خوراک کافی برای مردمی که به ستايش قهرمانان
عادت داشتند فراهم کرده باشد .او به ملت خود ارزش های دموکراسی غربی را آموخت و
چنان عمل کرد که ملتش با صميمت و احترام اين ارزش ها را بپذيرد و اختالفی اگر پيش
آيد تنها بر سر چگونگی دستيابی به آن ها ارزش ها باشد .آن چه او به ملت خود داد همچون
يک نيروی زنده تا امروز در ترکيه باقی مانده و عمل کرده است.
نتيجهء منطقی آنچه او انجام داد ظهور جمهوری ترکيه به عنوان يک دوست قابل
اعتماد برای مغرب زمين بود .سربازی که در وجود آتاتورک می زيست ،توانست کشور اش را
از خطر نابودی نجات دهد و ،عليرغم طرح های گوناگونی که نيروهای اروپايی برای
کشورش داشتند ،کاری کند که از هيچ مرد ديگری ساخته نبود .او ،بدينسان ،چهرهء تاريخ
کشور خود را عوض کرد .در عين حال ،دولتمردی که در وجود او زندگی می کرد توانست
پذيرش همهء آن کشورها را بر اساس استقالل و تساوی به دست آورده و موجب شود که
کشور او عاقبت به عضويت اتحاديهء آتالنتيک شمالی درآيد و ،بدينسان ،با غولی که در
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مقابل روسيه ـ اين دشمن هميشگی ترکيه ـ ساخته می شد همکاری کند و در جهان دايم
التغيير خاورميانه به عنصر ثبات مبدل شود.
چنين بود دستآوردهای زندگی مصطفی کمال ،اين پدر مردم ترک.
لندن ـ استانبول ـ آنکارا ـ لندن
از  ۰۶۹۰تا ۰۶۹۱
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در سال  ،۴۹۱۷شبان جوانی از اهالی روستای يوکاری گوندش ) (Yukari Gundeşدر
استان اردهان (شرق ترکيه) به هنگام تماشای غروب آفتاب ناگهان به نظرش رسيد که
نيمرخ مصطفیکمال آتاتورک را بر روی تپۀ روبهروی خود میبيند .شبان سرآسيمه خبر
«معجزه» را به مقامات محلی رساند و بالفاصله کارزار گستردهای برای پخش اين خبر آغاز
شد .در سال  ،۴۹۹۷در آستانۀ شصتمين سالمرگ آتاتورک ،مقامات جمهوری الئيک ترکيه
تصميم گرفتند با برگزاری جشنوارهای در اين محل به همگان امکان دهند تا «تپۀ معجزه»
را به چشم خود ببينند .در روز جشنواره ،جمعيت انبوهی از چهارگوشۀ ترکيه به يوکاری
گوندش سفر کردند.
شوکرو هانی اوغلو ،پژوهشگر ترک و استاد مطالعات خاور نزديک در دانشگاه پرينستون،
کتاب خود را دربارۀ مصطفی کمال آتاتورک با ذکر اين روايت آغاز میکند و میگويد شايد به
سبب اين افسونزدگی است که تا به امروز بهترين کتابهايی که دربارۀ آتاتورک نوشته
شده به قلم نويسندگان غيرترک بوده است.
مظفر گوکمان در کتاب سه جلدی کتاب شناسی آتاتورک و تاريخ اصالحات او که توسط
وزارت آموزش و پرورش ترکيه در فاصلۀ  ۴۹۹۸تا  ۴۹۷۷انتشار يافته ،مشخصات ده هزار
نوشته را به زبانهای گوناگون دربارۀ آتاتورک گردآورده است .امروزه نيز در ترکيه
کتابهايی با عنوانهايی شگفتانگيز چون آتاتورک و هواشناسی (آنکارا ،)۲۹۹۲ ،دلبستگی
آتاتورک به کودکان (آنکارا )۲۹۹۷ ،و آتاتورک و دانشجويان پزشکی (ازمير )۲۹۹۷ ،منتشر
میشود ،اما هنوز يک زندگینامۀ معتبر بر اساس سنجههای پژوهشی مدرن دربارۀ او نوشته
نشده است .يکی از مفصلترين و پرخوانندهترين زندگینامههای او به زبان ترکی ،کتاب
شوکت ثريا آيدمير  ،با عنوان انسان يگانه :مصطفی کمال ( )۴۹۸۸-۴۸۸۴است که چاپ
نخستين آن در ميانۀ دهۀ  ۴۹۹۹در سه جلد انتشار يافت .اين کتاب به سبب دسترسی آيدمير
به اسناد خصوصی گوناگون هنوز در شمار آثار قابل توجه است .به عقيدۀ هانی اوغلو حتی
کتاب زندگی و شخصيتی يگانه  :مصطفی کمال آتاتورک (استانبول )۲۹۹۷ ،نوشتۀ
شرفالدين توران که يکی از درخشانترين زندگینامههايی است که توسط پژوهشگران ترک
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نوشته شده ،رنگ و بوی سيرهنويسی ) (hagiographyدارد .از نوشتههای اروپاييان کتاب
پاتريک بالفور (لرد کين راس) با عنوان آتاتورک :.باززايی يک ملت ( ،)۴۹۹۷بهرغم آنکه از
موضعی سخت همدالنه نوشته شده ،به برکت گفت و گوهای کين راس با ياران آتاتورک
اهميت خود را کم و بيش حفظ کرده است.
از ميان جديدترين ،جدیترين و دقيقترين پژوهشهای دانشورانه در اين زمينه بايد به کتاب
پرحجم اندرو منگو ،پژوهشگر انگليسی ،با عنوان آتاتورک (لندن )۴۹۹۹ ،و کتاب آتاتورک:
زندگینامه (مونيخ )۲۹۹۸ ،اثر کالوس کرايزر ،پژوهشگر آلمانی ،اشاره کرد.
کتاب شوکرو هانی اوغلو که با عنوان آتاتورک :زندگینامۀ فکری در سال  ۲۹۴۴توسط
انتشارات دانشگاه پرينستون انتشار يافته ،به مفهوم دقيق کلمه زندگینامه و بازگويی جزئيات
زندگی شخصی و سياسی آتاتورک نيست .هدف اين کتاب بررسی تحول فکری آتاتورک در
چارچوب زمان و مکان مشخص و با توجه به پيشزمينههای اجتماعی ،فرهنگی و سياسی
است ،زيرا در تاريخنگاری رسمی ترکيه ،زندگی آتاتورک بدون توجه به جهان پيرامون نوشته
شده است .هانی اوغلو در اين کتاب درست عکس اين رهيافت را در پيش گرفته است .يکی
ديگر از کليشههای تاريخنگاری رسمی ترکيه اين است که آتاتورک با برقراری جمهوری،
گسستی ژرف با گذشتۀ اين کشور و نظام سنّتی حاکم بر امپراتوری عثمانی پديد آورد ،اما
هانی اوغلو در اصالحات دورۀ آتاتورک تداوم سياستهای اصالحی دورۀ عثمانی را باز
میجويد .به سخن ديگر ،هانی اوغلو میخواهد در اين کتاب سيمايی بیافسون و فسانه از
آتاتورک به دست دهد .کيش شخصيتی که پيرامون آتاتورک شکل گرفت او را به موجودی
افسانهای بدل کرد .او «رهبر جاودانه» (ابدی شف) ،بويوک (بزرگ) ،داهی و منجی ناميده
شد .همانند پيشگويی دوربين و حکيمی فرزانه سخنان گوناگون در زمينههای مختلف به او
نسبت دادهاند و دربارۀ نقش تاريخی او افسانههای بسيار ساخته و پرداختهاند .به گفتۀ هانی
اوغلو حتی امروزه نيز کسانی ادعا میکنند که مصطفیکمال معمار انقالب ترکان جوان
( )۴۹۹۸بوده ،حال آنکه او در رويدادهای  ۴۹۹۸نقشی دست دوم داشت .از ديگر افسانههای
ديرپا که حتی به برخی زندگینامههای معتبر غربی نيز راه يافته اين ادعاست که مصطفی
کمال در سال  ۴۹۸۲در جريان مالقات با داگالس مک آرتور ،ژنرال امريکايی ،خطر جنگ و
نابودی جهان متمدن را به او گوشزد کرده است .به گفتۀ هانی اوغلو ،پژوهشهای جديد که
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مبتنی بر بازخوانی متن تندنويسی شدۀ گفتوگوهای آتاتورک و مک آرتور است ،درست
عکس اين ادعا را نشان میدهد .در اين مالقات هنگامی که مک آرتور خطر جنگ را مطرح
میکند« ،حضرت غازی» میگويد خطر جنگ جديدی ظرف ده سال آينده وجود ندارد.
رهبران جنبش چريکی ترکيه نيز سالها پس از مرگ آتاتورک خود را کماليستهای واقعی
میدانستند .دنيز گزميش ( ،)۴۹۷۲-۴۹۷۷يکی از بنيانگذاران ارتش رهايیبخش خلق ترکيه،
در محاکمۀ خود خطاب به قضاتی که زير عکس آتاتورک نشسته بودند ،گفت ما پيروان
راستي ن راه آتاتورک هستيم که خواستار استقالل واقعی و تمام و کمال ترکيه بود.
کتاب هانی اوغلو بجز مقدمه (صص  )۷-۴و نتيجهگيری (صص  ،)۲۸۲-۲۲۹دارای هشت
فصل است .فصل نخست «پايان قرن در سالونيک» (صص  )۸۹-۸نام دارد و به وصف
وضعيت اجتماعی و حال و هوای فکری سالونيک (تسالونيکی در يونانی و سالنيک به
ترکی) ،زادگاه مصطفی کمال و پايتخت کهن مقدونيه میپردازد .عثمانيان به هنگام تصرف
شهر سالونيک در سال  ۴۷۲۹اهالی شهر را از دم تيغ گذراندند .کشتار چنان گسترده بود که
پس از سه روز فقط دو هزار نفر در شهر زنده مانده بودند .آنها سپس هزار نفر از ترکان
آسيای صغير را به سالونيک مهاجرت دادند .در پايان سدۀ پانزدهم ميالدی ،در پی استقرار
يهوديان رانده شده از پرتغال و اسپانيا ،ترکيب قومی و دينی سالونيک يکسره دگرگون گشت
و اين شهر به مهمترين شهر يهودینشين اروپای خاوری و مديترانه تبديل شد .در سال
 ،۴۹۹۹شابهتايی زوی) ، (Shabbetai Zeviرهبر يکی از فرقههای مُنجیباورِ يهودی،
در پی شکايت خاخامها که او را شيادی فريبکار میدانستند ،ناگزير شد به اسالم بگرود .زوی
و پيروانش که در جلوت ادعای مسلمانی داشتند و در خلوت آداب و رسوم کيش يهود را به
جا می آوردند« ،دونمه» (برگشته از دين) نام گرفتند .حضور اين گروه با باورها و آداب و
رسوم ويژهشان ،زندگی سياسی ،دينی و فکری سالونيک را از بيخ و بن دگرگون ساخت .در
پايان سدۀ نوزدهم ،سالونيک به پايگاه اصلی مخالفان حکومت سلطان عثمانی تبديل شد.
بندر سالونيک نه فقط محل گذر کاال بلکه مجرای ورود انديشه های اروپايی نيز بود .اهالی
سالونيک به سبب تنوع قومی و دينی ،آشنايی با انديشههای اروپايی ،و وجود بورژوازی
نيرومند تجاری اهل مدارا و آزادانديشی بودند .در سالونيک لژهای فراماسونری ،بهويژه لژهای
ايتاليايی ،اسپانيايی و فرانسوی فعال و بازار تکيههای درويشان بکتاشی و مِالمی سخت پر
رونق بود .مصطفی کمال در اين شهر چشم به جهان گشود .تاريخ دقيق تولد او مشخص
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نيست (به احتمال زياد زمستان  )۴۸۸۴-۴۸۸۹اما در تاريخنگاری رسمی ترکيه ،مه  ۴۸۸۴را
تاريخ تولد «بنيانگذار ترکيۀ نوين» میدانند .پدر مصطفی در آغاز کارمند گمرک عثمانی بود
و سپس به فعاليتهای بازرگانی روی آورد اما در نتيجۀ رقابت و فشار دارودستههای تبهکار
يونانی ورشکست شد و در ۷۷سالگی درگذشت .مصطفی همانند فرزندان اغلب خانوادههای
تنگدست آن زمان فقط دو راه پيش رو داشت  :طلبگی در مدرسۀ دينی يا تحصيل در مدرسۀ
نظامی .او طريق دوم را در پيش گرفت و به رغم مخالفت مادرش وارد مدرسۀ آمادگی نظام
شد.
فصل دوم «خلق (ملّت) مسلح  :تربيت يک افسر عثمانی» (صص  )۷۷-۸۴به آموزشهای
نظامی مصطفی اختصاص يافته است .مصطفی کمال در ژانويۀ  ۴۸۹۹در آزمون ورودی
دبيرستان نظام موناستير پذيرفته شد .در آن زمان در امپراتوری عثمانی هفت دبيرستان نظام
(استانبول ،بغداد ،دمشق ،بورسا ،ادرنه ،ارزروم و موناستير) وجود داشت .هدف اين دبيرستانها
تربيت دانشجو برای مکتب حربيه (دانشکدۀ افسری) استانبول بود که در سال ۴۸۸۷
تأسيس شده بود .مصطفی در سال  ۴۸۹۹با کسب رتبۀ دوم از دبيرستان موناستير فارغ
التحصيل شد .در همين مدرسه بود که معلم رياضی او ،به نام سروان مصطفی ،به بهانۀ اين
که حضور دو مصطفی در يک کالس غيرممکن است ،او را مصطفی کمال ناميد .مصطفی
کمال ۴۸ساله در سال  ۴۸۹۹برای تحصيل به مکتب حربيۀ استانبول رفت اما چنان مجذوب
لذتهای دنيوی و عياشیهای شبانه شد که در چند ماه نخست درس و مدرسه را يکسره از
ياد بُرد ،اما پس از مدتی با جدّيت درس و مشق را از سرگرفت و در سال  ۴۹۹۲با رتبۀ هفتم
دانشکدۀ افسری را به پايان رساند و برای ادامۀ تحصيل وارد دانشگاه جنگ شد .سروان ستاد
مصطفی کمال در سال  ۴۹۹۱از اين دانشگاه فارغ التحصيل شد .تحول فکری مصطفی
کمال که از دبيرستان نظام و در پی آشنايی با زبانهای اروپايی و بهويژه زبان فرانسوی آغاز
شده بود در مکتب حربيه کامل شد .برنامۀ درسی مکتب حربيه در آغاز تحت تأثير
آموزشهای دانشگاه نظامی سن سير فرانسه بود .اما پس از شکست فرانسه از پروس در
 ۴۸۷۴-۴۸۷۹آموزشهای آلمانی در حربيه رونق گرفت .در سال تحصيلی  ،۴۸۸۷-۴۸۸۸به
دعوت سلطان عبدالحميد دوم ،کلمار فن درگولتس ،نظريهپرداز نظامی آلمانی ،برنامۀ درسی
مکتب حربيه را بر اساس برنامۀ آکادمی جنگ برلين تدوين کرد .کلمار فن درگولتس مؤلف
کتابی به نام خلق (ملت) مسلح ) (Waffen in Volk Dasبود .اين اصطالح را
نخستين بار قيصر ويلهلم اول در سال  ۴۸۹۹به کار برده بود .به گفتۀ درگولتس که از
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داروينيسم اجتماعی الهام گرفته بود ،جنگ پديدهای اجتنابناپذير است و از آنجا که در
جنگهای مدرن ديگر نه فقط ارتشها بلکه ملتها با هم درستيزند ،نخبگان نظامی بايد
نقشی فراتر از نقش سنتی خود در جامعه داشته باشند و سکان دولت را به دست گيرند .از
 ۴۸۸۹به بعد ترجمۀ ترکی کتاب درگولتس در مکتب حربيه تدريس میشد و از همين رو در
سال  ،۴۹۹۸تقريباً تمام افسران دانشکده ديدۀ عثمانی براين باور بودند که بايد امپراتوری را
به ملّت مسلح تبديل کرد .اما شکل گيری ملت مسلح در امپراتوری چندمليتی عثمانی آسان
نبود .از همين رو ،فکر ترک گرايی يا ناسيوناليسم ترک در ميان افسران عثمانی رونق گرفت.
گروهی به سياست ترکگردانی اجباری اقوام ديگر دل بستند .اما مصطفی کمال در سال
 ۴۹۹۷پيشنهاد کرد امپراتوری عثمانی منحل شود و از طريق جابهجايی جمعيت ،تمام ترکان
در سرزمين واحدی جمع شده و بدين ترتيب «ملّت مسلح ترک» را تشکيل دهند (ص .)۸۷
فصل سوم کتاب «علمباوری ترکان جوان» (صص  )۹۷-۷۸نام دارد و تحول فکری مصطفی
کمال را از لحاظ فلسفی و سياسی پی میگيرد .در  ۴۸فوريۀ  ،۴۸۷۸سلطان عبدالحميد دوم
فرمان انحالل مجلس عثمانی را صادر کرد .مشروطۀ عثمانی پس از يک دورۀ  ۴۷ماهۀ
پرفراز و نشيب در حالی تعطيل شد که جنگهای بالکان و روسيه کشور را دستخوش
بیثباتی ژرفی ساخته بود .جنبش مخالفت با سلطان بالفاصله پس از انحالل مجلس شکل
گرفت .اين جنبش که طيف وسيعی از ناراضيان را در بر میگرفت در تاريخ عثمانی به جنبش
«ترکان جوان» معروف شده است .نسل نخست ناراضيان از نمايندگان پيشين مجلس ،سران
اقليتهای قومی و دينی ،و روشنفکران غربگرا تشکيل شده بود .نسل دوم مخالفان که با
تأسيس سازمانهای مخفی چون «جمعيت اتحاد و ترقی» توانست سلطان را سرنگون
سازد ،مرکب از دانشجويان دانشکدههای افسری و گروهی از نظاميان جوان بود که در
استانبول و سالونيک تشکيالت خود را سازمان داده و با مهاجران مقيم پاريس ،ژنو و قاهره
در تماس بودند .مصطفی کمال برخاسته از اين نسل دوم مخالفان سلطان بود .هانی اوغلو که
پيشتر در بررسیهای مفصلی تاريخ جنبش ترکان جوان را بررسی کرده است  ،در اين فصل
نه به تاريخ سياسی و تشکيالتی ترکان جوان بلکه به بنياد فلسفی بينش آنان نظر دارد.
بخش بزرگی از دانشجويان و نظاميان جوان تحت تأثير بينش فلسفی جديدی بودند که در
نيمۀ سدۀ نوزدهم در آلمان شکل گرفت و ماترياليسم عاميانه يا مبتذل ناميده میشد .به گفتۀ
هانی اوغلو اين بينش که از درهم آميختن مفاهيم مادیگرايانه ،علمباوری و داروينيسم
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پديدآمد ،مبتنی بر اين باور بود که به ياری علم میتوان همه چيز را شناخت و سامان داد .دو
ايدۀ بنيادی اين جريان ،دينستيزی به اسم مبارزه با خرافات و داروينيسم اجتماعی بود.
برجستهترين چهرههای اين بينش جديد لودويگ بوخنر ( ،)۴۸۹۹-۴۸۹۷تَن کارشناس
(فيزيولوژيست) آلمانی ،ياکوب مولشوت ( ،)۴۸۹۸-۴۸۲۲همکار هلندی او ،و کارل فوگت
( ،)۴۸۹۱-۴۸۴۷طبيعتشناس آلمانی ،بودند .گفتنی است که در زمان پيدايش اين گرايش،
مارکس و انگلس به مقابلۀ نظری با آن برخاستند .به گمان انگلس ،ماترياليسم عاميانه يا
مبتذل ،ايدئولوژی بورژوازی آلمان پس از شکست انقالب  ۴۸۷۸بوده است .انديشههای اين
دانشمندان که بر اساس ساده کردن دستيافتههای علمی سامان يافته بود در ترکيه به دست
روشنفکران جوان مادّیگرا از اصل آلمانی خود هم سادهتر شد .نشريههايی چون مصور جهان
با چاپ مقالههايی از قبيل «درسهای شيمی برای همگان» میکوشيدند با مثالهای علمی
نادرستی باورهای «ماوراء طبيعی» را نشان دهند و با خرافات مبارزه کنند .در سالهای پايانی
سدۀ نوزدهم ترجمۀ ترکی کتاب پيکار ميان دين و دانش نوشتۀ جان ويليام دراپر ،يکی از
پرفروشترين کتابها در کشور بود(ص  .)۱۹مصطفی کمال ترجمۀ فرانسوی اين کتاب را
پيش از انتشار ترجمۀ ترکی خوانده بود .او همچنين پس از خواندن بخشی از کتاب بوخنر به
نام نيرو و ماده ) (stoff und kraftبهشدت تحت تأثير اين نظر بوخنر قرار گرفت که
انديشه را حاصل فعاليت مادّی مغز میدانست .مصطفی کمال تحت تأثير داروينيسم
عاميانهای که ماترياليستهای مبتذل مروّج آن بودند و نيز نظريههای تکامل باور هربرت
جرج ولز ،تاماس هاکسلی و ارنست هاکل ،در يادداشتهای خود مدعی شد از آنجا که
نخستين شکلهای زندگی در آب پديد آمده ،بنابر اين ماهی جدّ انسان است (ص  .)۱۸هانی
اوغلو در اين فصل جنبههای مختلف اين تأثير را برمیرسد .به گمان او ايدئولوژی دولت
ترکان جوان و سپس جمهوری ترکيه در اين دوره و تحت تأثير اين جريان فکری شکل
گرفت .هانی اوغلو همانند برخی از کارشناسان تاريخ ترکيه اصالحات دورۀ مصطفی کمال را
پيامد منطقی ايدئولوژی ترکان جوان میداند و ميان اين اصالحات و اقدامات اصالحگران
عثمانی تفاوتی اساسی میبيند .به عقيدۀ او اصالحگران عثمانی ،بدون آنکه به نهادهای
کهن دست بزنند ،نهادهای جديد را ايجاد میکردند حال آنکه اصالحات مصطفی کمال با
تالش برای برانداختن نهادهای کهن همراه بود (ص ).۹۴
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فصل چهارم «از جنگها به جنگ بزرگ  :تولد يک قهرمان» (صص  )۸۱-۹۸نام دارد و به
بررسی خدمات نظامی مصطفی کمال اختصاص يافته است .به رغم اينکه کمال آتاتورک به
پيروی از آموزههای نظامی آلمانی طرفدار جنگ تهاجمی بود ،نام و آوازۀ خود را به سبب
سازماندهی يکی از شگفتانگيزترين پيکارهای دفاعی کشور به نام جنگ داردانل ( )۴۹۴۱به
دست آورد .در  ۴۸مارس  ،۴۹۴۱ناوگانی مرکب از کشتیهای جنگی انگليس ،فرانسه و
روسيه در دهانۀ داردانل مستقر شد ،سواحل ترکيه را به توپ بست و برای حمله به استانبول
آماده گشت .ت سخير استانبول به معنی پايان کار امپراتوری ششصد سالۀ عثمانی بود .دفاع
توپخانۀ ساحلی عثمانی و مينهايی که عثمانيان در دهانۀ تنگه رها کردند چنان کارآمد بود
که در همان روز نخست پس از غرق شدن سه کشتی جنگی مهاجم ،نيروی دريايی انگلستان
نقشۀ تسخير استانبول از راه دريا را کنار گذاشت .در عوض نيروهای انگليسی با پشتيبانی
سربازان استراليايی و نيوزيلندی بزرگترين عمليات آبی – خاکی جنگ جهانی اول را آغاز
کردند .سپاهيان انگليسی در شبه جزيرۀ گِلی بولو (گالی پولی) پياده شدند و با پشتيبانی آتش
سنگين توپخانۀ خود خطوط دفاعی عثمانيان را درهم شکستند .در يکی از حساسترين
لحظات جنگ ،هنگامی که نيروهای عثمانی سراسيمه آغاز به عقبنشينی کردند سرهنگ
مصطفی کمال با شتاب خود را به يکی از مراکز تجمع نيروهای عثمانی رساند ،به ميان
سربازان رفت و به آنان فرمان داد به جای عقبنشينی ،با سرنيزه به نيروهای انگليسی حمله
کنند .مصطفی کمال خطاب به سربازان گفت :بايد بمانيم ،بجنگيم و بميريم تا نيروهای
پشتيبانی از راه برسند .حملۀ نيروهای انگليسی متوقف شد و جنگ داردانل به جنگ سنگرها
تبديل گشت .در دسامبر  ،۴۹۴۱پس از  ۹ماه جنگ و  ۸۷۹۹۹۹کشته از دو طرف ،سپاهيان
ا نگليسی از گِلی بولو عقب نشستند و وينستون چرچيل مقام درياداری خود را از دست داد .به
پاس اين پيروزی ،سلطان به مصطفی کمال درجۀ سرتيپی اعطا کرد .بنا به روايتی ،انورپاشا،
وزير جنگ ،که چشم ديدن مصطفی کمال را نداشت ابالغ ترفيع درجه را مدتی به تأخير
انداخت ،زيرا مصطفی کمال با آنکه عضو جمعيت اتحاد و ترقی بود اما با گروه سه پاشا
(انور ،طلعت و جمال) اختالف نظرهای جدی داشت .کمال مخالف اتحاد با آلمان و اتريش
و ورود ترکيه به جنگ بود .در دوران جنگ نيز امر و نهی فرماندهان آلمانی ،بهويژه ليمان فن
ساندرس ،فرمانده کل نيروهای آلمانی در ترکيه ،را برنمیتافت و حتی در نامهای رسمی به
وزير اعظم هشدار داد که عثمانی بهزودی به مستعمرۀ آلمان تبديل خواهد شد .نام و آوازهای
که مصطفی کمال به عنوان مدافع پيروز جنگ داردانل به دست آورد و مخالفتهای مکرر او
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با طرحهای نظامی رهبران اتحاد و ترقی که خود را در زمرۀ نوابغ نظامی میپنداشتند اما در
کارنامه شان جز شکست چيزی نبود ،همه سبب شد که مصطفی کمال در پايان جنگ جهانی
اول سازماندهی و رهبری جنبش مقاومت و پيکار در راه استقالل کشور را به دست گيرد.
فصل پنجم کتاب «کمونيسم اسالمی؟ جنگ استقالل ترکيه» نام دارد .جنگ جهانگير تير
خالصی بود که «مرد بيمار اروپا» را از پا انداخت .از همان آغاز جنگ ،بريتانيا ،فرانسه و
روسيه طرحهای دور و درازی برای تجزيۀ امپراتوری عثمانی ريخته بودند .در نوامبر ،۴۹۴۷
بلشويکها با افشای قرارداد سايکس – پيکو – سازانوف ( ،)۴۹۴۹که امپراتوری را به مناطق
نفوذ قدرتهای بزرگ تقسيم میکرد ،گوشهای از اين دسيسهها را برمال کردند .امپراتوری
عثمانی که عمالً از  ۴۸۷۷به بعد درگير جنگ بود ،در پايان جنگ جهانی به ويرانهای تبديل
شده بود که در آن قحطی و ناامنی بيداد میکرد .جمعيت کشور بهشدت کاهش يافته و
اقتصاد آن ورشکسته بود .سپاهيان بريتانيايی ،فرانسوی و ايتاليايی استانبول را در اشغال خود
داشتند .يونانيان با پشتيبانی بريتانيا در سواحل ترکيه نيرو پياده کرده بودند و سودای الحاق
غرب ترکيه را در سر میپروراندند .ارمنيان با حمايت فرانسه بخشهايی از شرق ترکيه را
تصرف کرده بودند .گروههای گوناگون قومی و دينی (کرد ،آسوری و يهودی) هر يک
خواست و مطالبهای داشتند .رهبران طراز اول جمعيت اتحاد و ترقی که در نوامبر  ۴۹۴۸از
کشور گريختند از ماهها پيش هستههای مقاومت را در استانبول و آسيای صغير سازمان داده
بودند .پس از امضای معاهدۀ آتشبس مودروس (اکتبر  )۴۹۴۸فرماندهان ارتش عثمانی
اغلب از تسليم و خلع سالح سپاهيان خود سر باز زدند .در چنين شرايطی سلطان عثمانی
مصطفی کمال ،ژنرال سی و هشت ساله و قهرمان جنگ داردانل ،را به عنوان نمايندۀ ويژۀ
خود و بازرس ارتش به آسيای صغير فرستاد تا فرماندهان را به اطاعت از سلطان و دست
کشيدن از مقاومت در برابر نيروهای انگليسی و فرانسوی وادارد .در  ۴۹مه  ،۴۹۴۹مصطفی
کمال که با کشتی استانبول را ترک کرده بود در صامسون پا به خاک آناتولی گذاشت و به
جای اجرای دستورات سلطان ،سازماندهی جنبش مقاومت را بر عهده گرفت .مصطفی کمال
بهروشنی می دانست که پيروزی بر اشغالگران بيگانه در گرو يکپارچگی نيروهای ملّی است.
بدين ترتيب ائتالف بزرگ ملّی شکل گرفت که در آن بازماندگان جمعيت اتحاد و ترقی،
اعيان و اشراف آناتولی ،طوايف کرد ،اهل دين و طريقت ،روشنفکران و نيروهای چپ ترکيه
دست به دست هم داده بودند .مصطفی کمال با آگاهی از دلبستگی ژرف عامۀ مردم به
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اسالم ،دين را دستمايۀ ايجاد ائتالف بزرگ ملّی ساخت و جنبش رهايی بخش را «جهادی
مقدس» خواند که يگانه هدف آن «نجات ميهن مسلمين و خليفۀ آنان از چنگ کفار
امپرياليست» است .از آنجا که دولت شوروی و مسلمانان هند يگانه پشتيبانان خارجی جنبش
رهايی ملّی ترکان بودند ،در گفتمان مصطفی کمال اسالم و سوسياليسم در هم آميختند.
مصطفی کمال در سخنرانی خود در مجلس بزرگ ملّی ( )۴۹۲۹گفت « :بلشويسم در
برگيرندۀ متعالیترين و شريفترين اصول و قواعد اسالم است» (ص  .)۴۹۹او در نامههای
خود به لنين ،استالين و چيچرين اغلب آنان را «رفيق» خطاب میکرد .هانی اوغلو در اين
فصل با بررسی بسامد واژگان دينی و سوسياليستی در گفتمان مصطفی کمال نشان میدهد
که پس از پايان جنگ استقالل ،يعنی از  ۴۹۲۸به بعد ،ناگهان واژگان سوسياليستی و
اسالمی از ياد رفتند (صص  )۴۴۸-۴۴۹و اندکی بعد سرکوب اهل دين و طريقت و
شد.
آغاز
کمونيستها
فصل ششم «جمهوری سکوالر» (صص )۴۱۹-۴۲۹نام دارد و به بررسی يکی از مهمترين
دستاوردهای عملی کمال ،يعنی برانداختن خالفت و سلطنت عثمانی و ايجاد دولت مدرن
ترکيه و پيشزمينههای فکری آن میپردازد .در پايان جنگ استقالل يکی از مهمترين
پرسشهايی که مصطفی کمال و يارانش بايد به آن پاسخ میدادند مسئلۀ شکل حکومت
آيندۀ ترکيه بود .شماری از همراهان کمال ،به ويژه فرماندهان پيشين ارتش عثمانی ،بر آن
بودند که بايد سلطان – خليفه را به مقامی تشريفاتی در چارچوب حکومت مشروطۀ سلطنتی
تبديل کرد .در برابر اين گروه ،مصطفی کمال تصميم گرفت خالفت و سلطنت را براندازد زيرا
هر دو نهاد به گمان او متعلق به روزگار کهن بودند و ديگر با نيازهای زمانه سازگاری
نداشتند .مصطفی کمال ،به گفتۀ هانی اوغلو ،نظريهپرداز سياسی نبود و دانش نظری اندکی
در فلسفۀ سياسی داشت .چنان که گاه در سخنرانیهای خود نظريههای منتسکيو را به روسو
نسبت میداد و يا برعکس (ص  .)۴۹۹با اين همه ،او انديشههای سياسی جديد را
میشناخت .اصول انقالب  ۴۷۸۹فرانسه را میستود و شيفتۀ انديشۀ حاکميت مردم روسو بود.
مصطفی کمال پس از استقرار جمهوری و هنگامی که اقتدار فردی خود را استوار ساخت
کوشيد بين اين اصول و نظريهها و ساختار حاکميت يکهساالرانۀ خود آشتی و هماهنگی پديد
آورد اما تالش های او در اين زمينه سترون از کار درآمد .رهيافت مصطفی کمال به اسالم نيز
متأثر از علمباوری و ماترياليسم عاميانۀ رايج در عثمانی بود .او همچنين تحت تأثير لئون
کائتانی ،اسالمشناس ايتاليايی ،که منکر وحی و نبوت بود ،بر آن شد که قدرت اهل دين را
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محدود کند .الگوی حکومت مطلوب مصطفی کمال جمهوری سوم فرانسه ()۴۹۷۹-۴۸۷۹
بود که وی آن را کاميابترين رژيم سياسی در تاريخ بشر میدانست (ص  .)۴۸۷مصطفی
کمال شيفتۀ پوزيتيويسم و روحانيتستيزی حاکم بر جمهوری سوم فرانسه بود و کوشيد
الئيسيتۀ پيکارجويانه جمهوری سوم را بر ترکيه حاکم سازد .ديگر جنبههای ايدئولوژی
جمهوری سوم چون نظريۀ همبستگی اجتماعی به جای مبارزۀ طبقاتی ،دولتساالری و
ناسيوناليسم از نکاتی است که هانی اوغلو در اين فصل و به ويژه فصل بعدی بر رسيده
است.
فصل هفتم «ناسيوناليسم و کماليسم» (صص  )۴۹۸-۴۹به بررسی بنيادهای ايدئولوژيک و
کارکردهای سياسی ناسيوناليسم ترک در سالهای آغازين جمهوری ترکيه اختصاص يافته
است .جمهوری ترکيه با برانداختن سلطنت و خالفت ،دو رکن اصلی هويت ترکان را از ميان
برداشت و ملت را جايگزين آنها کرد .هدف رژيم نوپای جمهوری ترکيه بنياد نهادن ملّتی
همگون در چارچوب سرزمينی مشخص بود و ناسيوناليسم بُنمايۀ ايدئولوژيک اين فرآيند
محسوب میشد .در اين ناسيوناليسم جديد انديشۀ ملّت مبتنی بر سرزمين ،دست کم در نظر،
جايگزين انديشۀ ملّتِ مبتنی بر قوم شد .اما راست اين است که در عمل بسياری از بقايای
نظری ناسيوناليسم قومی و ترکگرايیِ فرهنگی چون تأکيد بر گذشتۀ پرافتخار ترکان،
تالش برای اثبات حضور ديرينۀ آنان در آناتولی و ترويج نظريۀ يگانگی تاريخی ترکان به
ايدئولوژی نظام نو راه يافت .هانی اوغلو در اين فصل با موشکافی نشان میدهد که چگونه
تاريخنگاران و زبانشناسان مأمور تدوين نظريههای تاريخی و زبانشناختی در جهت
بزرگداشت ميراث ترکان شدند .در نخستين کنگرۀ تاريخ ترک ( )۴۹۸۲که به رياست
مصطفی کمال در آنکارا برگزار شد ،رهيافت ترکگرايانه به آموزۀ رسمی تاريخنگاری
جمهوری ترکيه تبديل شد و تفسيرهای ديگر از تاريخ ترکان طرد گرديد .هانی اوغلو با
بررسی کتابهای مورد عالقۀ آتاتورک نشان میدهد که او با دقت و جدّيت همۀ نوشتههايی
را که میتوانست در آنها برهانهايی در جهت تأييد تزهای تاريخ ترک بيابد ،از چهارگوشه
جهان تهيه میکرد ،میخواند و اغلب تفسيرهايی نيز در حاشيۀ آنها مینوشت .برای نمونه
مصطفی کمال پس از خواندن کتاب زبان اتروسک ،جايگاه آن در بين زبانها ( )۴۹۴۴نوشتۀ
برنار کارا دو وو ) (Bernard Carra de Vauxيقين حاصل کرد که ترکیِ نخستين،
ريشۀ زبان التين بوده است (ص  .)۴۹۲گذشته از تاريخ و زبانشناسی ،مصطفی کمال در
جهت اثبات تزهای تاريخ ترک به مردمشناسی جسمانی (انسان شناسی) توجه ويژهای داشت
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و با دقت آثار آلفرد کورت هادون را دربارۀ جغرافيای زيستی مطالعه کرده و فرضيه او را دربارۀ
نقش نژاد کوتهجمجمه ) (brachycephalic raceدر پيدايش تمدن آناتولی جدّی
گرفته بود .توجه به نظريههای نژادی در ترکيه به جايی رسيد که در سال  ،۴۹۸۱شماری از
باستانشناسان و انسانشناسان ترک به بررسی استخوانهای بازمانده از سينان ،معمار
بلندآوازۀ سدۀ شانزدهم ،پرداختند .با آنکه سينان خود گفته است که از کودکان مسيحی
قيصری بوده و در چارچوب نظام دوشيرمه از خانواده جدا شده و توسط مسلمانان پرورش
يافته ،انسانشناسان ترک ادعا کردند مطالعۀ ساختمان بدنی و استخوان بندی سينان نشان
میدهد که او نه فقط از لحاظ فرهنگی بلکه از لحاظ نژادی نيز ترک بوده است (ص .)۴۷۴
در اين دوره تب ترکيّت چنان باال گرفت که در سال  ۴۹۸۷مصطفی کمال بر آن شد نام خود
را عوض کند چون مصطفی و کمال هيچ يک ترکی نبودند .او چندگاهی اسناد و نامه های
خود را کامال امضا میکرد که گويا يک واژۀ کهن ترکی به معنی دژ و بارو است .تالش برای
همگون سازی مردم ترکيه سبب شد که دولت اين کشور سياستی کردستيزانه در جهت نفی
هويت کردان در پيش گيرد .اين سياست با واکنش تند و تيز کردان روبهرو شد و به قول
محمدعلی فروغی «غائلهای» پديدآورد که تا به امروز پايان نيافته است.
فصل هشتم کتاب «ترکيه و غرب» ( )۲۲۱-۴۹۹به بازگويی و بررسی تالشهای پردامنۀ
نخستين جمهوری ترکيه در جهت غربی کردن تمام جنبههای زندگی ترکان می پردازد.
مصطفی کمال در سال  ۴۹۴۸گفته بود که هرآينه قدرت را به دست گيرد با ضربهای ناگهانی
انقالبی در زندگی اجتماعی پديد خواهد آورد (ص  .)۲۹۱او به اين وعدۀ خود وفا کرد و برنامۀ
پردامنهای را برای دگرگونسازی ظاهر و باطن ترکان در پيش گرفت .کمال میپنداشت که
با تحقق اين برنامه ترکيه صرفنظر از موقعيت جغرافيايی و پيشينۀ فرهنگی و دينیاش به
بخشی از جهان غرب تبديل خواهد شد .اين دلبستگی ژرف به غرب ناشی از اين بود که او
همانند بسياری از روشنفکران تجددخواه آن دوره میپنداشت که سرچشمۀ واپسماندگی
ترکان را بايد در سيادت جهانبينی شرقی – اسالمی جست و ترکان هرچه زودتر از ميراث
اسالمی خود آزاد شوند بخت کاميابیشان در رقابت با ملتهای ديگر بيشتر خواهد بود .انتقال
از حوزۀ مدنيت شرقی – اسالمی به حوزۀ مدنيت جهانشمول غربی که ايدئولوگهای جنبش
ترکان جوان از آن سخن گفته بودند و آتاتورک مجری آن شد فقط به معنی تغيير ساختار
دولت نبود ،بلکه دگرگونی زندگی روزمره ،تحول مفاهيم زمان و مکان ،شيوههای خورد و
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خوراک و پوشاک و آداب و رسوم ترکان را نيز در بر میگرفت .به تعبير آتاتورک «مردم
ترکيه که میخواهند متمدن باشند بايد نشان دهند که در زندگی خانوادگی ،در راه و رسم
زندگی ،در ظاهر خود و در يک کالم از سرتاپا متمدناند» .قانون لباس ( )۴۹۲۱که بر اساس
آن از ترکان خواسته شد «لباس رايج ملتهای متمدن دنيا» را به تن کنند نخستين گام در
راه دگرگونسازی ظاهر ترکان بود .در سال  ،۴۹۲۹قانون مدنی جديد که با الهام از قانون
مدنی سوئيس تدوين شد سازمان خانواده را دگرگون ساخت .در همان سال مجلس بزرگ
ملّی تقويم اروپايی را جايگزين تقويم هجری کرد و اندکی بعد يکشنبه به جای جمعه روز
تعطيل رسمی شد .در سال  ،۴۹۲۸جمهوری ترکيه برای گسستن همۀ راههای ارتباط با
گذشتۀ اسالمی کشور ،الفبای التين را جايگزين الفبای عربی کرد .در سال  ،۴۹۸۷انتخاب نام
خانوادگی اجباری گشت و مصطفی کمال نام خانوادگی آتاتورک را برگزيد .از جمله
بخشهای خواندنی اين فصل ،داستان تالش پردامنۀ آتاتورک برای مبارزه با موسيقی سنّتی
ترک و رواج موسيقی غربی است .رژيم هنگامی که دريافت شمار کسانی که راديو قاهره را
به راديو آنکارا ترجيح میدهند روز به روز افزايش میيابد از محدوديتهای پخش موسيقی
ترکی کاست .مصطفی کمال به موسيقی سنّتی بسيار عالقهمند بود اما آن را بازماندۀ گذشتۀ
اسالمی -شرقی ترکيه و مانعی در راه رسيدن به تمدن غرب میدانست.
در نهايت هانی اوغلو بر آن است که آتاتورک نيز همانند روشنفکران غربگرای مشروطۀ دوم
( ) ۴۹۹۸اين نکتۀ مهم را در نيافت که تجدد غرب فقط ناشی از ذهنيت جديد نيست بلکه اين
ذهنيت جديد خود زاييده شرايط اجتماعی-اقتصادی و تاريخی-فرهنگی ويژه ای است .در
نبود اين شرايط تاريخی ويژه تالش برای تحميل ذهنيت مدرن به زور سر نيزه هرچند
دگرگونی هايی در جامعه ترکيه پديد آورد ،نتايج به دست آمده با آرزوهای آتاتورک بسيار
فاصله داشت .هانی اوغلو بر آن است که نبايد آتاتورک را نظريهپردازی در حدّ اگوست کنت،
کارل مارکس يا والديمير ايليچ لنين دانست زيرا او هيچ نظريۀ فراگير و روشمندی دربارۀ
جامعه و سياست ارائه نکرده است .بی گمان چنين قياسهايی نادرست است و خود آتاتورک
نيز چنين ادعايی نداشت ،اما انکارناپذير است که او فرهيختهترين رهبر سياسی روزگار خود
در خاورميانه و نزديک بود .وابستههای فرهنگی ترکيه موظف بودند آتاتورک را در جريان
آخرين پيشرفت های علمی ،فنّی و فرهنگی کشور محل اقامت خود بگذارند .آتاتورک
محصول شرايط زمانی و مکانی خاصی بود .او از انديشههای نوگرايانۀ روزگار بهره بُرد و
کوشيد با تعبيری که خود از اين انديشهها میکرد آنها را با شرايط ترکيه دمساز کند .هانی
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اوغلو میگويد اگر ترکيه در جنگ بیطرف مانده ،و حکومت اتحاد و ترقی از بين نرفته بود به
احتمال زياد اين کشور سير تحولی متفاوت با روزگار آتاتورک در پيش نمیگرفت .اين احتمال
وجود دارد ،اما نظام سلطنت برجا میماند و اين تفاوت مهمی است که نبايد آن را ناديده
گرفت .درست است که ترکان جوان سلطان – خليفه را به مقامی تشريفاتی تبديل کرده
بودند اما بقای سلطنت و خالفت بیترديد اين دو نهاد را به پايگاه و پناهگاه مخالفان تحول
تبديل میکرد .شايد با اندکی تسامح بتوان گفت در چنين شرايطی تحول سياسی ترکيه
بيشتر به مصر دوران پيش از کودتای افسران آزاد ( )۴۹۱۲شباهت پيدا میکرد .گمانۀ ديگر
اين است که اگر آتاتورک وجود نداشت و ترکيه در جنگ شکست میخورد سير رويدادها
چگونه میبودند .در چنين شرايطی به احتمال زياد و برخالف آوازه گریهای ستايشگران
آتاتورک جنبش مقاومت در ترکيه پديد میآمد و ترکان در مدتی طوالنیتر و با تلفات بيشتر
و کاميابی کمتر باالخره استقالل خود را حفظ میکردند .اما نيروهايی محافظهکارتر و در
بهترين حالت ميانهروتر به قدرت میرسيدند و در اين صورت ،تحوالت سياسی و اجتماعی
اين کشور با ضربآهنگی کندتر اما به شکلی ماليمتر و کمدردتر صورت میگرفت .پاسخ اين
پرسشها در حد گمانهزنی باقی میماند .به قول تولستوی «اين طور جوابها از آن جهت
عجيب و مضحک است که تاريخ جديد همچون گرانگوشان به پرسشهايی پاسخ میدهد
که از جانب کسی مطرح نشده است».
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