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 چگونه کمال اتاتورک اروپا را "گپ" داد؟ 
 
  .ل : " یک مملکت، یک ملت، یک رهبر" ایجاد میکرداصالح طلب کبیر تُرک" دولت جدید خود را بر مبنای اص "

سال قبل از امروز، یعنی به   97مصطفی کمال پاشا )پادشاه( که بیشتر به لقب "اتاتورک" )پدر تُرکها( شهره است، 
 .رسماً انحالل سلطنت عثمانیه را اعالم نمود 1922تأریخ اول نوامبر 
 انحالل امپراتوریها

می توان "قبرکن" امپراتوری ها نامید. مؤرخین را عقیده بر آن است که در نتیجۀ این  جنگ اول جهانی را به حق 
هنگری"، امپراتوری جرمنها، امپراتوری عثمانیه و باالخره  -جنگ چهار امپراتوری از بین رفت: امپراتوری "اتریش

سیاسی هر دو بالفاصله   –می امپراتوری روسیه. در مورد دو امپراتری اول بحثی وجود ندارد، پس از مغلوبیت نظا
فروپاشیدند، و در نتیجۀ آن نقشه ای سیاسی اروپا تغییر خورد. اینکه آیا امپراتوری روسیه نیز بطور کامل از بین 

رفت، در این زمینه سؤاالتی به میان میاید. شکی نیست که از دیدگاه فورمالیتۀ امپراتوری روسیه فروپاشید، لیکن در  
امپراتوری، تقریباً در همان جغرافیا و سرحدات، تحت نام اتحاد شوروی مجدداً عرض وجود   همین 1922اخیر سال 

 .نمود
وضعیت با امپراتوری عثمانیه طوری دیگر بود. از یاد نبریم که ترکیۀ عثمانی جنگ را باخته بود، و کشورهای مقتدر 

ه موضعگیری اش نمی گذاشتند. متحدین آرزو نداشتند با آن بیش از حد به بگو مگو بپردازند و چندان وقعی ب
هنگری و جرمنها می دیدند. بطور  –)کشورهای برنده(، سرنوشت ترکیه را در برخی موارد حتی بدتر ازاتریش 

هنگری و جرمنی را به دولت های متذکره مسترد  –مثال، قوای نظامی متحدین پایتخت های امپراتوری های اتریش 
توسط قطعات انگلیس و فرانسه به اشغال درامده بود. افزون بر آن، متحدین اعالم داشتند  نمودند، در حالیکه استانبول 

که خود شهر استانبول و مناطق محاط به تنگه ها بزودی به ادارۀ بین المللی سپرده خواهند شد. آنچه از ترکیه باقی می  
بخور ترین حصص امپراتوری عثمانیه را ماند مطابق سناریوی متحدین باید پارچه پارچه میگردید. بهترین و بدرد 

انگلستان و فرانسه بین خویش تقسیم نمودند. به گونۀ مثال فرانسه، سوریه و لبنان را بدست آورده، تونس و مراکش 
شرق سوریه، و حاشیه های از ترکیه و  -تحت الحمایۀ آن قرار گرفتند. انگلستان، فلسطین و بین النهرین )عراق، شمال

 .ه دست آورده و حضور نظامی خود را در مصر عمدتاً برای کنترول کانال سوئز تأمین می نمودایران( را ب
ایتالیا که آرزو نداشت از تقسیم کیک بدور بماند، نیز سعی و تالش های معینی بخرچ داد و در نتیجه توانست تقریباً 

سب نماید. چیزی هم به یونانی ها رسید، از  نصف آسیای صغیر را با تمام سواحل بحیریۀ مدیترانه به شمول آنتالیا ک
 .قابل مالحظۀ در آسیای صغیر، شهر "ازمیر"، "سمیرنا " وغیره enclave "قبیل : "جیب داخلی

در جای آنچه که پس از تقسیم و تجزیۀ امپراتوری عثمانیه باقی می ماند، قرار بود دولت های مستقل ارمنستان و 
 .ُکردستان ایجاد گردند

م، متحدین مصمم بودند تا تمام شبهه جزیرۀ عرب را که همچنان در ترکیب امپراتوری عثمانیه قرار داشت  و سرانجا
 .تجزیه نموده و بجای آن دولتی را به نام حجاز )که بعدتر به نام عربستان سعودی یاد گردید( ایجاد نمایند

یز بود، چون حجاز محل تأریخی ظهور اسالم به مورد اخیر برای گردانندگان امپراتوری عثمانیه بیش از همه تحقیر آم
 .شمار میرفت، و سلطان عثماینه خلیفۀ مسلمانها شناخته میشد، یعنی پیشوای تمام جهان اسالم بود

در یک کلمه، تصویِر نچندان خوشایند برای تُرکها ترسیم می گردید. عده ای از حلقاتی که نخواستند با ناکامی تمام 
یند، خود را مکلف دانستند تا روش و پالیسی خود را تغییر بدهند و به حرکات و فعالیت های حیله  عیار ترکیه آشتی نما

گرانه و نمایشی بپردازند تا از یک طرف متحدین مقتدر و برنده را باالی خویش بی باور نسازند و از جانب دیگر به  
باید هم جذابیت و هم مثمریت میداشت. ولی  نقطۀ اتحاد و جذب ملت در داخل کشور مبدل گردند. این پالیسی و روش

 چگونه باید انجام می شد؟
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 پالیسی حیله گرانه 
غازی مصطفی کمال پاشا )پادشاه( پالیسی قومگرایانۀ نهایت ابتدائی و عامیانه را روی دست گرفت. در این پالیسی 

 .هیچ چیز جدیدی، حداقل برای یک اروپائی کم و بیش باسواد وجود نداشت
بر آن، در اوج ظهور دولت های قومی در خود اروپا، مصطفی بسیار بدرد بخور آمد. طرز و روش او در  افزون 

اروپا برای بسیاری ها آشنا به نظر می رسید، و حتی یک نوع همدردی را نسبت به خود تحریک می نمود. پیروان 
ید به مردم سپرده شود. سلسلۀ عثمانیه تمام اتاتورک ماهرانه و حیله گرانه اذعان میداشتند : "حاکمیت در کشور ما با

امتیازات را برای خود تخصیص داده، و با توسل به قوای قهریه و اعمال ُخشونت حاکمیت خود را طی ده قرن تأمین  
 ".نموده بود. اکنون ملت ما به ضد غاصبین برخاسته و خود حاکمیت خود را بدست میگیرد

 " .کارا "حاکمیت یک نظام عقب مانده و ُمرده می دانستندکمالیستها، امپراتوری عثمانیه را آش
طرفداران مصطفی کمال در بیانات خویش به انقطاعی حاکمیت نو ظهور با دین اسالم نیز اشاره می نمودند، دینی که 

 .اروپائیها هزار سال از آن هراس داشتند و گاه گاهی از آن عذاب هم دیده بودند
 .اجتماعی کشور اقداماتی را به منصۀ اجرا گذاشت –از زندگی سیاسی  اتاتورک در زمینۀ زدودن دین

بطور مثال شریعت را منع قرار داد. این اقدام مصطفی کمال با مخالفت سرسخت تندروان مذهبی مواجه گردید: "  
دا و مرتد آنهائیکه به اصالحات اتاتورک افتخار می نمایند، و "دست آوردهای" او را بزرگ جلوه می دهند، ُمنکر خ

 ".اند
همه چیزها ساده و بخوبی و حتی با جذابیت پیش میرفت. کمالیستها شعار می دادند: " سالطین بد بودند، و ملت ما آنها 

را از قدرت دور ساخت و راند. دین اسالم بگذار مثل یک عنصر دیکوریشن باقی بماند، نه بیش. تُرکها مردمانی 
 ".ردیده اندخوبی اند و هیچ گناهی را مرتکب نگ 

وقتی اتاتورک الغای سلطنت را اعالم می نمود، دسته های نظامی وفادار به او تقریباً تمام خاک ترکیۀ معاصر را به  
استثنائی استانبول و حاشیه های تنگه ها، تحت کنترول در آورده بودند. اقدامات ظاهری مصطفی کمال بخاطر ایجاد 

حاکمیت باشند در قالب تصویر و تصور اروپایان آن زمان نهایت بجا، یک دولت سیکوالر که در آن مردم ممثل 
ارگانیک و برابر می آمد، و مؤجبات تحسین و تمجید متحدین مقتدر و برنده را فراهم می ساخت. و بدین ترتیب آنها از 

ا به "ملت خوب ترک" پالیسی " تقسیم و تجزیۀ کامل " در قسمت ترکیه اباء ورزیدند. عالوه بر آن، فیصله بعمل آمد ت
تحت اقتدار رهبر جدید )مصطفی کمال( استانبول و حاشیه های تنگه ها نیز برگردانیده شوند. و حتی اجازه دادند تا به  

دولت سازی بپردازند. اینکه پروسۀ دولت سازی در ترکیه چگونه پیش رفت و کدام مؤفقیت ها را در پی داشت،  
 : ی میدهداحصائیۀ دلچسپی اندر این باب گواه

یعنی سالهای نهایت مهم دولت سازی، تعداد غیر مسلمانها در شهرهای مهم و بزرگ  1927 -1922طی سالهای 
فیصد   32کشوِر نوبنیاد ترکیه به شدت کاهش یافت. بطور مثال در شهر "ارزیروم" که سهم غیر مسلمانها در آن به 

در صد غیر مسلمانها را در خود جا   33در شهر "سیواس" که  فیصد پائین آمد. 0،1تقرب مینمود، این رقم دفعتاً به  
در صد غیر   43در صد کاهش یافت. شهر "ترابزون" که پیشقدم تر از دیگران بود و در آن    5داده بود، این عدد به 

 .مسلمانها به سر می بردند این رقم به یک در صد پائین آمد
 ".کشور، یک ملت، یک رهبرهمه چیزها مطابق پالن و نقشه پیش میرفت : " یک 
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