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  يادداشت مترجم

مقاالت و كتاب هاي تحقيقي فراواني نوشته شده و مقاالت و كتاب هاي تحقيقي فراواني نوشته شده و ) ) »»پدر ملت تركپدر ملت ترك««به معني به معني ((» » آتا توركآتا تورك««دربارهء مصطفي كمال دربارهء مصطفي كمال 
خصوص محال است دربارهء سكوالريسم در يك جامعهء اسـالمي سـخني پـيش آيـد و     خصوص محال است دربارهء سكوالريسم در يك جامعهء اسـالمي سـخني پـيش آيـد و     بب. . هنوز نيز نوشته مي شوندهنوز نيز نوشته مي شوند

اين روزها بخصوص، بـا قـدرت گـرفتن مـذهبيون در تركيـه و افتـادن زمـام        اين روزها بخصوص، بـا قـدرت گـرفتن مـذهبيون در تركيـه و افتـادن زمـام        . . بالفاصله يادي از مصطفي كمال نشودبالفاصله يادي از مصطفي كمال نشود
  حكومت به دست آنان، كه خود پردهء ديگري از تقابل اسالم و سكوالريسم در حوزهء قدرت سياسـي بشـمار مـي   حكومت به دست آنان، كه خود پردهء ديگري از تقابل اسالم و سكوالريسم در حوزهء قدرت سياسـي بشـمار مـي   
آيد، بررسي تجربهء تركيهء مدرن براي همـه كسـاني كـه نسـبت بـه امكانـات آينـدهء سكوالريسـم در كشـورهاي          آيد، بررسي تجربهء تركيهء مدرن براي همـه كسـاني كـه نسـبت بـه امكانـات آينـدهء سكوالريسـم در كشـورهاي          

  . . و نيز درس آموزي از اين تجربهء هفتاد ساله بسيار اهميت داردو نيز درس آموزي از اين تجربهء هفتاد ساله بسيار اهميت دارد   اسالمي خود مي انديشنداسالمي خود مي انديشند
در ايـران فعـال    در ايـران فعـالً   » » در تركيـه در تركيـه   اعمال كنندهء اصل جدائي دين از حكومتاعمال كنندهء اصل جدائي دين از حكومت««با توجه به اينكه امكان انتشار كتابي دربارهء با توجه به اينكه امكان انتشار كتابي دربارهء 

آن بوده اسـت كـه بايـد در زنـدگي تـك      آن بوده اسـت كـه بايـد در زنـدگي تـك      » » سكوالريسم نوسكوالريسم نو««وجود ندارد، و از آنجا كه تشخيص گردانندگان سايت وجود ندارد، و از آنجا كه تشخيص گردانندگان سايت 
تك كساني كه كوشيده اند در جوامع اسالمي از طريق تكيه بر سكوالريسم راه را بر دموكراسـي، آزادي و تجـدد   تك كساني كه كوشيده اند در جوامع اسالمي از طريق تكيه بر سكوالريسم راه را بر دموكراسـي، آزادي و تجـدد   

كتاب مناسبي را در مورد زندگي و دهش هـاي آتـاتورك بـه تركيـهء     كتاب مناسبي را در مورد زندگي و دهش هـاي آتـاتورك بـه تركيـهء     بگشايند غور و تفحص كرد، بر آن شديم تا بگشايند غور و تفحص كرد، بر آن شديم تا 
او را او را    ،،»»سكوالريسـم نـو  سكوالريسـم نـو  ««كنوني يافته و ترجمه كنيم؛ بي آنكه انتخاب آتاتورك نشانهء آن باشد كه مـا، در سـايت   كنوني يافته و ترجمه كنيم؛ بي آنكه انتخاب آتاتورك نشانهء آن باشد كه مـا، در سـايت   

در در   مهم حوادثي است كه با نام او در منطقه اي كه مـيهن مـا هـم   مهم حوادثي است كه با نام او در منطقه اي كه مـيهن مـا هـم   . . نمونهء اعالي يك دولتمرد سكوالر شرقي بدانيمنمونهء اعالي يك دولتمرد سكوالر شرقي بدانيم
آن قرار دارد تجربه شده و آشنائي با پيچ و خم آنها مي تواند براي همهء عالقمندان بـه آينـدهء كشـورمان و منطقـه     آن قرار دارد تجربه شده و آشنائي با پيچ و خم آنها مي تواند براي همهء عالقمندان بـه آينـدهء كشـورمان و منطقـه     

  . . مفيد باشدمفيد باشد
در اين مـورد كتـب مختلفـي مـورد بررسـي قـرار گرفتنـد و عاقبـت، پـس از مشـورت هـاي متعـدد، بخصـوص بـا               در اين مـورد كتـب مختلفـي مـورد بررسـي قـرار گرفتنـد و عاقبـت، پـس از مشـورت هـاي متعـدد، بخصـوص بـا               

توافق شد كه داستان ايـن زنـدگي   توافق شد كه داستان ايـن زنـدگي   » » لرد راس كينلرد راس كين««هء كتاب هء كتاب روشنفكران و استادان دانشگاه هاي تركيه، بر سر ترجمروشنفكران و استادان دانشگاه هاي تركيه، بر سر ترجم
  . . بيان مي كندبيان مي كند) ) 19641964((شگفت را از ديدگاه يك بيگانهء بسيار آشنا با سرزمين تركيه و در زماني دور از اكنون شگفت را از ديدگاه يك بيگانهء بسيار آشنا با سرزمين تركيه و در زماني دور از اكنون 

با اين همـه اتشـار نخسـت ايـن     با اين همـه اتشـار نخسـت ايـن     . . در ترجمه كتاب دقت زيادي شده تا متن با وفاداري تمام به فارسي برگردانده شوددر ترجمه كتاب دقت زيادي شده تا متن با وفاداري تمام به فارسي برگردانده شود
مه بر روي اينترنت اين امكان را به همهء ما و شماي خواننده مي دهد كه بـا ارائـهء هرگونـه پيشـنهاد خردپـذير      مه بر روي اينترنت اين امكان را به همهء ما و شماي خواننده مي دهد كه بـا ارائـهء هرگونـه پيشـنهاد خردپـذير      ترجترج

براي بهتر كردن متن فارسي كمك كنيم تا متن نهائي كه روزگـاري ـ البـد ـ بـه دسـت چـاپ سـپرده خواهـد شـد           براي بهتر كردن متن فارسي كمك كنيم تا متن نهائي كه روزگـاري ـ البـد ـ بـه دسـت چـاپ سـپرده خواهـد شـد           
  . . صورتي مورد پسند و پذيرش داشته باشدصورتي مورد پسند و پذيرش داشته باشد

  ايالت كلرادو، از اياالت متحدهء آمريكا ـ اسماعيل نوري عالايالت كلرادو، از اياالت متحدهء آمريكا ـ اسماعيل نوري عالـ شهر دنور، در ـ شهر دنور، در   20072007اكتبر اكتبر 
   



  پيشدرآمد مؤلف

. . خوانده شد، سرباز ـ دولتمـردي برجسـته در نيمـهء نخسـت قـرن بيسـتم بـود        خوانده شد، سرباز ـ دولتمـردي برجسـته در نيمـهء نخسـت قـرن بيسـتم بـود        » » آتاتوركآتاتورك««مصطفي كمال، كه بعدها مصطفي كمال، كه بعدها 
خل مرزهـاي  خل مرزهـاي  سياست خارجي او نه بر بنياد كشورگشائي كه معطوف به جمع كردن باقي مانده هاي امپراتوري در داسياست خارجي او نه بر بنياد كشورگشائي كه معطوف به جمع كردن باقي مانده هاي امپراتوري در دا

و در سياست داخلي نيز پي گير ايجاد نظامي سياسي بود كه بتواند پس از او نيز بـه حيـات خـود    و در سياست داخلي نيز پي گير ايجاد نظامي سياسي بود كه بتواند پس از او نيز بـه حيـات خـود    . . تركيهء كنوني بودتركيهء كنوني بود
او بمدد چنين روجيهء واقع گرائي بود كه توانست كشور خود را احيا كند و امپراتوري در هم پيچيـده و  او بمدد چنين روجيهء واقع گرائي بود كه توانست كشور خود را احيا كند و امپراتوري در هم پيچيـده و  . . ادامه دهدادامه دهد

  ..ساخت تركيهء مدرن در آوردساخت تركيهء مدرن در آورد  كهنهء عثماني را بصورت جمهوري جديد و خوشكهنهء عثماني را بصورت جمهوري جديد و خوش
پوست و موئي روشن تر از اغلب آنان داشت؛ همراه با گونه هائي سـاخته شـده از   پوست و موئي روشن تر از اغلب آنان داشت؛ همراه با گونه هائي سـاخته شـده از   . . آتاتورك يك ترك عادي نبودآتاتورك يك ترك عادي نبود

حتـي زمـاني كـه در حـال     حتـي زمـاني كـه در حـال     . . الغر اندام بود با حركـاتي نـرم و راحـت   الغر اندام بود با حركـاتي نـرم و راحـت   . . استخوان هاي برجسته و چشماني برنگ فوالداستخوان هاي برجسته و چشماني برنگ فوالد
اين انرژي چشمان سردش را درخشان مي سـاخت و بـا وجـود حـاالت     اين انرژي چشمان سردش را درخشان مي سـاخت و بـا وجـود حـاالت     . . دداستراحت بود از پيكرش انرژي مي تراوياستراحت بود از پيكرش انرژي مي تراوي

بين پرحرفي و خموشي نوسان داشت؛ گاه تنشي كه در وجودش بين پرحرفي و خموشي نوسان داشت؛ گاه تنشي كه در وجودش . . متضاد روحي كه داشت همواره سرزنده مي نمودمتضاد روحي كه داشت همواره سرزنده مي نمود
بـه ظـاهر خـود اهميـت     بـه ظـاهر خـود اهميـت     . . بود بشدت آتشفشاني مي كرد و گاه ظاهر جذاب مردي خوش رفتار و شهرنشين را داشتبود بشدت آتشفشاني مي كرد و گاه ظاهر جذاب مردي خوش رفتار و شهرنشين را داشت

به دقت لباس مي پوشيد، ابروهايش را عمدا  تاب مي داد، از دست ها و پاهـاي خـوش تركيـب خـود     به دقت لباس مي پوشيد، ابروهايش را عمداً تاب مي داد، از دست ها و پاهـاي خـوش تركيـب خـود     . . ددبسيار مي دابسيار مي دا
مغرور بود و دوست داشت كه آنها را، به بهانهء دست و پا زدن در استخري كه در باغ خود ساخته بود، بـه دوسـتان   مغرور بود و دوست داشت كه آنها را، به بهانهء دست و پا زدن در استخري كه در باغ خود ساخته بود، بـه دوسـتان   

  ..نزديكش نشان دهدنزديكش نشان دهد
ظيفه اي كه براي خود قائل بود به آن نياز داشت امـا اغلـب   ظيفه اي كه براي خود قائل بود به آن نياز داشت امـا اغلـب   البته بخاطر والبته بخاطر و. . اما پسند عوام را چندان خوش نمي داشتاما پسند عوام را چندان خوش نمي داشت

يكبار، وقتـي دوسـتي از او خواسـت كـه بـراي جلـب افكـار        يكبار، وقتـي دوسـتي از او خواسـت كـه بـراي جلـب افكـار        . . آن را استهزاء مي كرد و بندرت فريبش را مي خوردآن را استهزاء مي كرد و بندرت فريبش را مي خورد
من بـراي ملـت و   من بـراي ملـت و   . . من براي افكار عمومي كار نمي كنممن براي افكار عمومي كار نمي كنم««: : عمومي كاري انجام دهد، او با لحني تحقيرآميز پاسخ دادعمومي كاري انجام دهد، او با لحني تحقيرآميز پاسخ داد

او تا آنجا كه تـوان دوسـت داشـتن    او تا آنجا كه تـوان دوسـت داشـتن    . . اين دو انگيزه در او با هم كار مي كردنداين دو انگيزه در او با هم كار مي كردند. . »»اي ارضاء خودم عمل مي كنماي ارضاء خودم عمل مي كنمنيز برنيز بر
جاه طلبي هايش، شعله ور شده در تخيلي قوي، و انگيزش يافته از طبيعتـي  جاه طلبي هايش، شعله ور شده در تخيلي قوي، و انگيزش يافته از طبيعتـي  . . داشت كشور خود را دوست مي داشتداشت كشور خود را دوست مي داشت

ت را بدان خاطر مـي خواسـت كـه آنچـه را در     ت را بدان خاطر مـي خواسـت كـه آنچـه را در     اما او اين قدراما او اين قدر. . توفق جو و اراده اي تغييرناپذير، معطوف قدرت بودتوفق جو و اراده اي تغييرناپذير، معطوف قدرت بود
  . . ذهن خود و به سبك خويش براي ملتش مي خواست تقديم آنان كندذهن خود و به سبك خويش براي ملتش مي خواست تقديم آنان كند

ذهني ناآرام داشت، سيراب شونده از آبشخور اصول تمدن غرب، كه از قرن نوزدهم بر افكار آزاديخواهـان تـرك   ذهني ناآرام داشت، سيراب شونده از آبشخور اصول تمدن غرب، كه از قرن نوزدهم بر افكار آزاديخواهـان تـرك   
فكـار را در خـود مـي گواريـد و از آن خـود مـي       فكـار را در خـود مـي گواريـد و از آن خـود مـي       ذهني كه دائما  از افكار ديگران تغذيه مي شد، آن اذهني كه دائماً از افكار ديگران تغذيه مي شد، آن ا. . اثر نهاده بوداثر نهاده بود

او، در روش، مـردي  او، در روش، مـردي  . . تكيـه داشـت  تكيـه داشـت  » » نظريه پردازي صـرف نظريه پردازي صـرف ««اما هميشه اين روند بر نوعي بي اعتمادي نسبت به اما هميشه اين روند بر نوعي بي اعتمادي نسبت به . . كردكرد
بر بي قراري هاي خـويش  بر بي قراري هاي خـويش  » » گام به گام بسوي هدف مورد نظرگام به گام بسوي هدف مورد نظر««عمل گرا بشمار مي آمد كه قادر بود بخاطر پيشرفت عمل گرا بشمار مي آمد كه قادر بود بخاطر پيشرفت 



ام ها هميشه بصورتي سريع و آزاديخواهانه اما اغلب بـا روش هـائي نـه چنـدان آزاديخواهانـه      ام ها هميشه بصورتي سريع و آزاديخواهانه اما اغلب بـا روش هـائي نـه چنـدان آزاديخواهانـه      اما همين گاما همين گ. . لگام زندلگام زند
  ..تحقق مي يافتند و به رفتارهائي بي رحمانه با دوست و دشمن مي انجاميدندتحقق مي يافتند و به رفتارهائي بي رحمانه با دوست و دشمن مي انجاميدند

او آدميـان را  او آدميـان را  . . آتاتورك كه گاه نسبت به جان آدمي بي توجه مي نمود در يك مقياس شخصي مردي ضد بشر نبودآتاتورك كه گاه نسبت به جان آدمي بي توجه مي نمود در يك مقياس شخصي مردي ضد بشر نبود
و ويژگي هاشان را قدر مي نهاد و، چه در انفراد و چه در جمـع، شخصيتشـان را بـا روشـن بينـي بسـيار       و ويژگي هاشان را قدر مي نهاد و، چه در انفراد و چه در جمـع، شخصيتشـان را بـا روشـن بينـي بسـيار       مي شناخت مي شناخت 

او كه در رفتار با ديگران انعطاف پذير بود، بخوبي مـي  او كه در رفتار با ديگران انعطاف پذير بود، بخوبي مـي  . . زيركانه اي ارزيابي كرده و اعمالشان را پيش بيني مي نمودزيركانه اي ارزيابي كرده و اعمالشان را پيش بيني مي نمود
او استاد ظرافت او استاد ظرافت . . كي فرصت فرمانروائيكي فرصت فرمانروائي  دانست كه كي وقت تشويق است، كي هنگام ريشخند، كي زمان تهديد، ودانست كه كي وقت تشويق است، كي هنگام ريشخند، كي زمان تهديد، و

او كه به خوشباشي عادت داشت، از حضور در جمع لذت مي بـرد و كشـورش را در   او كه به خوشباشي عادت داشت، از حضور در جمع لذت مي بـرد و كشـورش را در   . . كاري هاي سياستمداران بودكاري هاي سياستمداران بود
عاشق سخن گفتن با صداي پرطنيني بود كه مي شد آن را صـداي  عاشق سخن گفتن با صداي پرطنيني بود كه مي شد آن را صـداي  . . عمل از سر ميز نوشخواري هايش اداره مي كردعمل از سر ميز نوشخواري هايش اداره مي كرد

ريح سخن مي گفت، اغلب پر طمطراق، گاه با نـيش، و هميشـه همـراه بـا طنـز و      ريح سخن مي گفت، اغلب پر طمطراق، گاه با نـيش، و هميشـه همـراه بـا طنـز و      اصاص. . مرد دانستمرد دانست» » سارا برناردسارا برنارد««يك يك 
، كـه سـال هـا نخسـت     ، كـه سـال هـا نخسـت     »»عصـمت اينونـو  عصـمت اينونـو  ««امثال ، يكبـار در مـورد   امثالً، يكبـار در مـورد   . . كنايه و نيز چرخش هائي ناگهاني در ميان جمالتكنايه و نيز چرخش هائي ناگهاني در ميان جمالت

آن آن در شكم او پنجاه روباه دنبال هم مـي كننـد امـا هيچكـدام هيچوقـت موفـق بـه گـرفتن دم         در شكم او پنجاه روباه دنبال هم مـي كننـد امـا هيچكـدام هيچوقـت موفـق بـه گـرفتن دم         ««: : وزيرش بود، گفتوزيرش بود، گفت
  ..»»ديگري نمي شوندديگري نمي شوند

او از تحسين شدن از جانب زنان لذت مي برد و آشكارا به آن پاسخ او از تحسين شدن از جانب زنان لذت مي برد و آشكارا به آن پاسخ . . آتاتورك به زندگي اطرافيانش غنا مي بخشيدآتاتورك به زندگي اطرافيانش غنا مي بخشيد
بر جايگاهش، نوعي فرود آمدن از فرازي بلند بود، چندانكه يكي از خـانم  بر جايگاهش، نوعي فرود آمدن از فرازي بلند بود، چندانكه يكي از خـانم  » » اينونواينونو««مرگ او و نشستن مرگ او و نشستن . . مثبت مي دادمثبت مي داد

. . »»اشق خود را از دست داده است و حاال مجبور است با شـوهر خـود بسـازد   اشق خود را از دست داده است و حاال مجبور است با شـوهر خـود بسـازد   تركيه عتركيه ع««: : هاي تحسين كننده اش گفتهاي تحسين كننده اش گفت
  ..اين حسي بود كه بسياراني از هموطنانش در آن شريك بودنداين حسي بود كه بسياراني از هموطنانش در آن شريك بودند

******  
  ::و يك نكتهو يك نكته

نيازي نيست كه بگـويم هـيچ كدامشـان را    نيازي نيست كه بگـويم هـيچ كدامشـان را    . . من در مورد گفتگوهائي كه در اين كتاب آورده ام سخت دقيق بوده اممن در مورد گفتگوهائي كه در اين كتاب آورده ام سخت دقيق بوده ام
همچـون هليـده   همچـون هليـده   ((ز زندگينامه اي كه آتاتورك خود نوشته و يـا از قـول نويسـندگان ديگـر     ز زندگينامه اي كه آتاتورك خود نوشته و يـا از قـول نويسـندگان ديگـر     همهء آنها يا اهمهء آنها يا ا. . نساخته امنساخته ام

اگـر در آنچـه ايـن منـابع گفتـه انـد نكـاتي        اگـر در آنچـه ايـن منـابع گفتـه انـد نكـاتي        . . و نيز كساني كه شخصا  با آنها گفتگو داشته ام برگرفته شده اندو نيز كساني كه شخصاً با آنها گفتگو داشته ام برگرفته شده اند) ) اديباديب
مـن  مـن  . . صورت گرفته باشـد صورت گرفته باشـد   ساختگي وجود داشته باشد من مسئولشان نيستم؛ هر چند كه اساسا  شك دارم چنين امريساختگي وجود داشته باشد من مسئولشان نيستم؛ هر چند كه اساساً شك دارم چنين امري

تنها گفتĤوردهائي را برگزيده ام كه اصيل و درست بنظرم آمده اند و بسياراني را كه اينگونه ارزيابي نكرده ام كنـار  تنها گفتĤوردهائي را برگزيده ام كه اصيل و درست بنظرم آمده اند و بسياراني را كه اينگونه ارزيابي نكرده ام كنـار  
مي توان از ايـن  مي توان از ايـن     چگونهچگونه) ) مگر آنكه گفتگوئي را با وجود ضبط صوت انجام داده باشيممگر آنكه گفتگوئي را با وجود ضبط صوت انجام داده باشيم((واقعا  نمي دانم واقعاً نمي دانم . . گذاشته امگذاشته ام

ذكر چنين گفتĤوردها چيـزي مـالل انگيـز خواهـد     ذكر چنين گفتĤوردها چيـزي مـالل انگيـز خواهـد       بدونبدونبخصوص كه شرح يك زندگي بخصوص كه شرح يك زندگي . . به واقعيت نزديك تر شدبه واقعيت نزديك تر شد
  ..بودبود

  
  جان پاتريك بالفور، سومين لرد كين راس
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 بخش اول ـ ضعف و سقوط امپراتوري عثماني

  فصل اول ـ تولد يك مقدونيه اي

نش ـ جـائي   ـ با كوهستان هاي سركش و رودخانه هاي خروشـا » مقدونيه«در امپراتوري عثماني، سرزمين 
بود كه در آن مردمان گوناگون اين امپراتوري به هم رسيده، با هم در آميخته و زنـدگي هـايي رنگارنـگ را ادامـه     

در واقع مقدونيه مينياتور كوچكي از آن سامانهء نامنسجم امـا كـارايي بـود كـه تـرك هـا بـه كمـك آن         . مي دادند
و غرب عالم را تحت فرمـانروايي خـود در     اي گوناگون شرقتوانسته بودند به مدت پنج قرن مجموعه اي از نژاده

مي خواندند كـه در  » روملي«مقدونيه در مركز بخش اروپايي تركيه قرار داشت، بخشي كه عثماني ها آن را . آورند
 اهالي مقدونيه، چه مسلمان و چه مسـيحي و چـه  . يونانيان بود» بيزانس«و» قلمروي امپراتوران روم شرقي«واقع همان 

يهودي، چه ترك و چه يوناني و چه اسالو و چه آلبانيايي، مردمـي نيرومنـد بودنـد كـه روحشـان را طبيعـت محـل        
اين مردم، چـه از درون و چـه از بيـرون، تحـت     . زندگيشان، با آب و هواي بي اعتدالش، سخت و آبديده كرده بود

منفـرد و    دهنده، از نظر روحي مردمـي بسـيار  تأثير تمدن غرب بودند و، با توجه به اين همه عناصر گوناگون شكل 
  . تكرو محسوب مي شدند

متولد شـد ـ بنـدر پـر رفـت و آمـدي كـه        » سالونيكا«او در بندر . مصطفي كمال اهل سرزمين مقدونيه بود
» روملـي «بود؛ زمانهء ناآرامي كـه طـي آن سـرزمين     1881تاريخ تولدش به سال . مقدونيه را به دريا متصل مي كرد

مسيحي عليه مسلمان مـي جنگيـد و يونـاني و اسـالو     . مي شد و اجزاي تشكيل دهنده اش از هم مي گسستند تجزيه
اين مردم، كه احساسات ملي گرايانه در آن ها شعله ور شده بـود، مـي كوشـيدند تـا     . عليه ترك و نيز عليه يكديگر

، بلغارها و صربيائي ها تكه تكه سازند؛ و قدرت را به نفع يوناني ها» روملي«خود را از چنگال امپراتوري رها كنند و 
هاي بزرگ، يعني امپراتوري هاي توسعه طلب اتريش، مجارستان و روسيه ـ كه رقيب هم محسوب مي شـدند ـ نيـز     
در مناطق هم مرز خود با مقدونيه به اين كوشش ها دامن مي زدند و مي كوشيدند تا از طريق ايجـاد اقمـار مختلـف    

امپراتوري انگليس نيز در نقش نيرويي تعـادل بخـش مـي    . بخش هايي از مقدونيه را تصرف كنند در لحظهء مناسب
. كوشيد تا به جاي تصرف سرزمين هاي جديد از قطع ارتباط خود با متصرفات شرقي تـر خـويش جلـوگيري كنـد    

ي شـد؛ همانگونـه كـه    بدينسان، به هنگام تولد مصطفي كمال، امپراتوري عثماني و كال  مشرق زمين تسليم مغرب مـ 
امپراتوري عثمـاني دسـتخوش سـيري نزولـي بـود كـه آن را بـه سـوي         . زماني مغرب زمين به مشرق تسليم شده بود

  . سقوط نهايي پيش مي راند
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، 1887در عين حال، فشار عليه اين امپراتوري از درون مرزهاي آن نيز دست اندر كار بود و، در واقـع در  
در آن سـال روس هـا، كـه    . د مصطفي، بود كه فشار خارجي نيز بر آن اقزوده شده بـود يعني چهار سال پيش از تول

روياي متحد كردن اقوام اسالو را براي رسيدن به درياي مديترانه در سر مي پرورانند، از مرزهاي عثماني گذشـته و  
. متوقـف كـردن آنهـا شـد     تا حوالي قسطنطنيه پيش راندند و تنها در آنجا بود كه نيروي دريـايي انگلـيس موفـق بـه    

به امضا رسيد كه در واقع زمينهء جداسـازي  » سان استفانو«آنگاه، ابا حضور نيروهاي مختلف درگير، معاهده اي در 
اما اين نيروها فكر ديگري را هم دنبـال  . به نفع وسعت بخشيدن به بلغارستان محسوب مي شد  بخش اروپايي تركيه

 1878رفته نسبت به نفـوذ روزافـزون روس هـا حسـاس شـده و عاقبـت در كنگـره         بريتانيا و اتريش رفته. مي كردند
، نخست وزير بريتانيا، تصـميمات قبلـي خـود را تغييـر داده و بـر ايـن موافقـت        »ديزرائلي«برلين، و بيشتر تحت نفوذ 

بدين ترتيب بود كـه   .كردند كه در برابر گرفتن امتيازاتي از روس ها در غرب، در شرق به آنها امتياز بيشتري بدهند
سرزمين روملي بار ديگر زندگي از سر گرفت و، در عين حالي كه در مجاورت بلغارستاني آشوب زده و كـوچكتر  

  . قرار گرفته بود، در وضعيتي انفجاري هنوز جزيي از امپراتوري عثماني محسوب مي شد
دسـتخوش آشـوبي درونـي و    بدينسان، مصطفي كمال ديده بر جهاني نـاآرام گشـوده بـود، در سـرزميني     

اعضاء خانوادهء او جزو مسلمانان عثماني بودند ـ از طبقهء متوسط و بـا ريشـه هـايي عميـق و بـه       . تهديدات خارجي
در مورد اين امكان كه او، همچون اغلب اهالي مقدونيه، داراي رگـه اي از اسـالوها و آلبـاني هـا هـم      . شدت ترك

ا نوعي تفاوت ظاهري، هم در رنگ پوست و هم در اجزاي صورت، كه در ام. بوده نمي توان به قاطعيت حكم كرد
بهـر  . طي رشد جسماني اش نسبت به ديگر ترك ها پيدا مي شد مي توانست نشانه اي از اين درهم آميختگـي باشـد  

حال واقعيت آن است كه براي كودكي كه در محيطي اين چنين در هم آميختـه بـه دنيـا مـي آيـد پـيش از آن كـه        
. هء ارتباطــات نــژادي و موضــوع اصــليت شخصــي مــورد نظــر قــرار گيــرد فرهنــگ خــانوادگي اهميــت دارد مســئل
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زبيده، مثل اسالو هاي ساكن مناطق مرزي بلغارسـتان، پوسـتي   . پدرش عليرضا نام داشت و مادرش زبيده
غـرب سـالونيكا بـه طـرف     خانواده اش از اطراف درياچه اي كـه در  . لطيف و سفيد و چشماني عميق و آبي داشت

ايـن  . آلباني گسترده بود آمده بودند ـ جايي كه كوهستان هاي سخت لخت به گستره هاي نيلگون آبي مي رسـيدند  
به دست ترك ها، مردمان زيـادي از قلـب آنـاتولي را بـه     » تسالي«منطقه كوهپايه اي بود كه، پس از فتح مقدونيه و 

دوسـت داشـت فكـر كنـد كـه در رگ هـايش مقـداري خـون اصـيل           در نتيجـه، زبيـده هـم   . خود جلب كرده بـود 
زنـدگي  » تـروس «يوروك ها مردمي ايالتي بودند كه اصالتا  از اقوام تركي كه در كوه هـاي  . وجود دارد» يوروك«

مصطفي وجنات خود را از مادرش گرفته و موي روشن و چشم آبـي اش يادگـاري   . مي كردند منشعب شده بودند
دو گزينـهء    زبيده بر فرزندش تأثيري به سـزا داشـت و مصـطفاي كوچـك همـواره بـين      . ي شداز زبيده محسوب م

زبيده كه زني اجتماعي محسوب مي شـد داراي اراده اي قـوي و زيبـايي    . احترام و طغيان نسبت به او در نوسان بود
  . و بنويسد خاص دهقاني بود؛ هوشي سرشار داشت اما تحصيل نكرده بود و به سختي مي توانست بخواند

او كه پسر . عليرضا اگرچه بيست سال از زبيده بزرگتر بود اما در كنار همسرش شخصيتي سايه وار داشت
يك معلم مدرسهء ابتدايي بود تحصيالتي داشت و همين امر موجب شده بود تا شغل كوچك منشي گري يكـي از  

وري كه وقتـي مـي خواسـت زبيـده را بـه زنـي       اما او هرگز در كار خود ترقي نكرد بط. ادارات دولتي نصيبش شود
اما بـرادرش، حسـين، بـه نفـع او دخالـت كـرد و       . بگيرد توانايي قيمتي كه خانواده زبيده طلب مي كردند را نداشت

  . ازدواج آن ها در سالونيكا سر گرفت
شغول بود ـ  ـ جايي كه عليرضا در آن به كار م» المپ«آنها بعدا  در دهكده اي در كوهپايه هاي كوهستان 

عليرضا، كه در اين سرزمين جنگلي با حقوقي اندك به سختي زنـدگي مـي كـرد، مـي ديـد كـه در       . شدند  ساكن
كساني كه به كار چوب بري و حمل و نقل آن مشغولند به سرعت ثروتمند مي شوند و لذا تصميم گرفت   اطرافش

او، براي اين . ستعفاء داده و به كار چوب بپردازدكه، عليرغم بي اطالعي كاملش از امور بازرگاني، از شغل خوش ا
به وجود آورد و همهء پس انداز خود   شركتي» جعفر افندي«كار، به سالونيكا بازگشت و با شراكت شخصي به نام 

موفقيت هاي اوليه او در اين كار موجب شد تا بتواند خانهء بزرگتري براي خانوادهء . را در آن سرمايه گذاري كرد
سازد ـ خانه اي دو طبقه با اتاق هاي بزرگ و پنجره هـايي گشـوده بـه خيابـاني سـنگ فـرش و باغچـه اي در         خود ب
پنجره هاي بيرون آمده و روكش دار خانه از يكسو جلوگير نور شديد آفتاب بودند و، از سوي ديگـر، سـاتر   . پشت

  . اهل خانه از نگاه هاي كنجكاو همسايگان
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  خانه در سالونيكا

كوهسـتان  . قعيت آن بود كه عليرضا براي شروع كار بازرگاني لحظهء بدي از تاريخ را برگزيده بوداما وا
هـاي  » بيـك «ها را دستجات پراكندهء يونانيان مسلحي پر كرده بودند كه اغلب شـان پناهنـدگاني گريختـه از سـتم     

نيـز محسـوب مـي شـدند و     آنها، در عين حال، نگهبان و محافظ دهقانـان مسـيحي محـل    . ترك محسوب مي شدند
اكنون، پس از شكست ترك ها از روس ها و ضعيف شدن مقامات محلي، جرآت يافته و دست بـه شـورش هـايي    

  . گسترده زده بودند
آنها با تهديد به اين كه مخـازن چـوبش را آتـش    . به زودي عليرضا قرباني حمالت دايم اين گروه ها شد

آنهـا كـارگران او را بـه    . پس از دريافت پول چوب هـا را بـه آتـش كشـيدند    خواهند زد از او پول مطالبه كردند اما 
عليرضا كه مجبور بود در جنگل با آنها مبارزه كنـد،  . ترك كار واداشته و از حمل الوارها به بندر جلوگيري كردند

بود، نـاگزير شـد   عاقبت، بر اساس توصيهء فرمانده ژاندارمري سالونيكا كه شغلش در واقع خلع يد از اين متجاوزان 
اين گونه بود كه ضعف و سقوط نظم و قانون ترك ها در مقدونيه نتايج وخـيم خـود را   . ببندد  تجارتخانهء خود را

  . به نمايش گذاشته بود
زبيده براي شوهرش پنج فرزند به دنيا آورد كه از ميان آن ها تنها يك پسر، كه مصطفي باشـد، و يـك دختـر، كـه     

عليرضا نام مصطفي را خود براي فرزندش انتخاب كـرده و بـه رسـم سـنتي     . سنين بلوغ رسيدند مقبوله نام داشت، به
اين نـام يكـي از بـرادران عليرضـا بـود كـه در كـودكي تصـادفا  بـه دسـت او از           . آن را در گوشش زمزمه كرده بود

مصـطفي نگاهـداري مـي     يك پدايهء سياهپوست كه اسالفش بـرده بودنـد از  . گهواره بيرون افتاده و كشته شده بود
را مي خواند كه با آهنگ هاي بيزانسي ) بخش اروپائي عثماني(» روملي«كرد و در گهواره برايش ترانه هاي عاميانه 

  . و اسالوي و تركي در هم آميخته بودند؛ الالئي هائي كه در سراسر عمر همواره در ذهن مصطفي حضور داشتند
ي قوي داشت، و همواره به باورهاي سنتي پيشينيان مسلمان خود وفادار بود و به زبيده زني زاهد بود، ايمان          

او دوسـت  . اين امر افتخار مي كرد كه افرادي از بين خانواده خود و شوهرش موفق شده اند به زيـارت حـج برونـد   
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دليـل هـم او را نيـز،     بـه همـين  . داشت كه مصطفي نيز راه آنان را ادامه داده و يا قاري قران و يا مدرس مذهبي شود
  . همچون فرزندان خانواده هاي مسلمان، به مكتب خانه فرستادند تا آموزش قرآني ببيند

او ـ كه مردي ضد آخوند و آزادمنش بود و به افكـار   . اما عليرضا در مورد پسرش عقيدهء ديگري داشت          
يافت توجه داشت ـ اصرار كرد كه مصطفي بايد  جديدي كه از جانب غرب آمده و رفته رفته در مقدونيه رواج مي 

برود؛ مدرسـه اي كـه بـا داشـتن برنامـهء درسـي مـدرن، نخسـتين         » شمسي افندي«به مدرسهء خصوصي غير مذهبي 
عاقبت، در پي اختالفات و گفتگوهايي چند، مصالحه اي مـوثر  . محسوب مي شد» سالونيكا«مدرسه از نوع خود در 

فاطمـه مـال   «مسرش شد اما مصطفي براي دريافت آموزش رايج مذهبي به مدرسهء عليرضا تسليم ه. صورت گرفت
  . گذاشته شد» كادين

در صبح روزي كه به اين مدرسه رفتم مادرم با «: بعدها مصطفي با حالتي طنز آلود تعريف كرده است كه
كل عمامـه بـه دور سـرم    تشريفات تمام لباسي سفيدرنگ بر تنم كرده و دستمال گردني با نخ هاي طاليـي را بـه شـ   

معلم مدرسه با همهء شـاگردانش در جلـوي خانـهء مـا     . در دستم هم يك غنچه گل طاليي گذاشته بود. پيچيده بود
ظاهر شد و پس از انجام مراسم نماز، من، با قراردادن نوك انگشتانم به روي سينه و پيشاني و بوسـيدن دسـت هـاي    

آنگاه، در ميان هلهلهء همراهان جديدم، بـا شـادماني و   . انجام دادم  نها راپدر و مادر و معلمم مراسم احترام نسبت آ
بـه محـض ورود بـه مدرسـه نيـز      . تا رسيدن به مدرسه اي كه به مسجد چسبيده بود، در خيابان هاي شـهر رژه رفتـيم  

ن كلمـات  مراسم نماز دسته جمعي ديگري برگزار شد و سپس معلم دست مرا گرفته و بـه اتـاق لختـي بـرد تـا در آ     
  .»قدسي قرآن برايم خوانده شود

بدينسان تعصب مذهبي زبيده پاسخي در خور گرفت و او توانست خود را در بـين همسـايگانش سـربلند              
اما در طي همين زمان هم بود كه نوعي بيزاري از آداب و . مصطفي با اين مدرسه مشكل خاصي نداشت. حس كند

برقـرار بـود، در او    وز در ميان ترك هايي كه مادرش از آن ها سرمشق مي گرفـت تشريفات كهن مسلمانان، كه هن
  .بستن كرد  آغاز به نطفه

يك روز از جاي خود بلند شده و در مقابل دستور معلم، كه بـه او مـي گفـت بنشـيند، مقاومـت كـرده و                 
  . ضالتت شودصدا به اعتراض بلند كرد كه اين طرز نشستن سبب مي شود دچار گرفتگي ع

  »يعني جرآت داري كه از من اطاعت نكني؟«معلم با حيرت پرسيد           
  .»بله، من جرات دارم كه از شما اطاعت نكنم«: مصطفي پاسخ داد          
و معلـم  » !ما همگي از شما اطاعت نمي كنيم«: در اين هنگام همهء شاگردان كالس به پا خواسته و گفتند          

  . به مصالحه با آن ها شد ناگزير
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اندك زماني بعد، عليرضا ـ بدون رويارو شدن با اعتراض زبيده كه به هر حـال بـه خواسـت اوليـهء خـود                 
نوشـت و  » شمسـي افنـدي  «آورده و نـامش را در مدرسـه     رسيده بود ـ پسـرش را از مكتـب خانـهء مـذهبي بيـرون      

   . ت بخشي ادامه يافتتحصيالت مصطفي در اين مدرسه به صورت رضاي
مصطفي، به لحاظ داشتن موهاي روشن و اندام بزرگ، در ميان ديگر پسرها تشخصي ويـژه داشـت و بـه              

زودي شيوهء عمل آدم هاي بزرگ را هم براي خود انتخاب كرد و به بازي هاي همكالسانش در خيابان هـا ـ مثـل    
هنگـامي  . ات ـ بي اعتنا شد و هرگز در اين بازي هـا شـركت نكـرد    طاس بازي، قاب بازي، و بازي با هستهء ميوه ج

كه از او مي خواستند تا در بازي خم شدن و پريدن از روي پشت يكديگر شـركت كنـد او مغرورانـه از خـم شـدن      
به اين ترتيب، او بصـورتي  . »اگر مي توانيد از روي قامت ايستاده من بپريد«خودداري مي كرد و به آن ها مي گفت 

كرو و مغرور رشد مي كرد و رفتاري برتري جويانه داشت و نسبت به هر گونه شوخي و اهانتي عكس العمل نشان ت
  .مي داد

  
  )سالونيكا در بخش اروپائي عثماني، در يونان كنوني(

  
شهر شلوغ و تجاري سالونيكا كه او اكنون با آن آشـنا مـي شـد در سراسـر كـودكي، بلـوغ، و جـواني او                  

سالونيكا، با كوهپايه هاي بسـيار و رودخانـه هـاي تنـدرويي كـه بـه خلـيج آرام آن مـي         . ثيري شكل دهنده داشتتا
رسيدند، مدت ها بود كه از ديوارهاي رومي، بيزانسي، و تركي خود بيرون زده و صاحب بلوارهـاي بـزرگ سـبك    
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هء تاريخي اش، نمي توانست تبديل به شهري غربي شده بود و، معلوم بود كه، با توجه به موقعيت جغرافيايي و پيشين
بر فراز ويرانه هاي ديوارهاي تدافعي و مناره هايشان و برج هاي كليسا مجموعهء درهمـي از  . مدرن و امروزي نشود

مردم چنان زندگي مي كردند كه انگـار عمـال  در طبقـات روي هـم چيـده شـده       . سقف خانه ها به چشم مي خورد
، آنجا كه ميدان هاي جنگ قرون وسطايي بر بلندي ها گسترده بود، بخـش مسـلمان نشـين    در باال. زندگي مي كنند

در پـاي كـوه و در   . شهر به صورت يك هزارتوي پر شيب و با خيابان هاي سنگفرش به طرف پايين كج شـده بـود  
از ميانشان اهـالي   اطراف بندرگاه، يهوديان زندگي مي كردند كه تقريبا نيمي از جمعيت شهر را تشكيل مي دادند و

مركز شهر را محلهء يوناني ها پاشغال كرده بـود و  . ، به اسالم گرويده بودند»دون مه«يك محلهء كامل، به نام محله 
و همچنين مردماني از نژاد فرانك بـه هـر سـو    ) كولي ها(در اطراف آن محله هاي بلغاري ها، ارمني ها، و والش ها 

ء نزديك به دريا بازرگانان ثروتمند و كنسول هاي مقتدر بريتانيا، فرانسه، آلمـان،  آخرين محله  پراكنده بودند و در
  . اتريش، ايتاليا، و پرتقال اقامت داشتند

اينگونه بود كه مصطفي، كه در بخش كوهپايه و نزديك به برج هاي ناقوس دار كليساهاي يونـاني خانـه             
او اين نـوع زنـدگي را تحسـين    . شيوهء زندگي خارجي ها آغاز كرد داشت، زندگي اجتماعي خود را در آشنايي با

در سال هاي پيش از بيست سالگي شـاهد آن بـود كـه بـراي     . مي كرد و با هوشياري و احتياط به آن ها مي انديشيد
  . نخستين بار راه آهن به سالونيكا رسيد و اين غول فوالدين و پر سر و صدا او و شهرش را غرق شادماني كرد

كه شرح حال آتاتورك اسـت،  » بدرود با سالونيكا«لئون اسكياكي، كه خود اهل اين شهر بود، در كتاب           
قرن كهنه به پايان خود مي رسيد؛ مغرب زمين آرام و بي وقفه به درون شهر مي خزيد و مي كوشـيد بـا   «: مي نويسد

ان خيره شدهء ما، جادوي علم و معجزهء اختراعات و، در برابر چشم... دستĤوردهاي شگفتش مشرق زمين را بفريبد
ما، ترسيده و بي قرار، به درخشش شگفت او مي نگريستيم و به آواز پريـان دريـايي   . خود را به نمايش مي گذاشت

خود را كوچك و عقب افتاده مـي   گوش مي داديم و، همچون حالت روستايياني كه به ميهماني شهريان مي آيند،
عين حال و به صورتي مبهم ، در برابر آن درخشش هاي دلگرم كننده، سردي هزينـه اي را كـه بايـد     اما، در. يافتيم

  .»براي به دست آوردنشان بپرداختيم حس مي كرديم
   

اين بار عليرضا بازماندهء . آنگاه زمان آن رسيد كه مصطفي مجبور شد براي مدتي سالونيكا را ترك كند          
ارت نمك از دست داده و تقاضا كرده بود كه بار ديگر به استخدام دولت درآيـد امـا بـا ايـن     سرمايه خود را در تج

از آن پس او به نوشيدن مشروب روي آورد، مثانه هـايش از كـار افتادنـد و، پـس از يـك      . تقاضا موافقت نشده بود
صـطفي را از مدرسـه بيـرون    زبيده كه به صورت بدي دست تنها مانده بود، م. بيماري سه ساله، چشم از جهان بست

بـرد كـه بـرادرش، حسـين، در آنجـا      » النگـازا «آورد و او و خواهرش را با خود به منطقه اي روسـتايي در نزديكـي   
  .مزرعه اي را اداره مي كرد كه حدود بيست مايل از سالونيكا و دريا دور بود
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خشك و در زمستان باتالقي مي شدند ـ  در اين منطقه، بروي خاك سرخ رنگ دشت ها ـ كه در تابستان            
گاوها با خود گاو آهن ها را مي كشيدند   .گياهان مختلفي مي روييدند و حيوانات گوناگوني به چرا مشغول بودند

در همان حال ارابه هاي پر سر و . و در پي مسيرشان لك لك ها براي دانه چيني از زمين شخم زده پرواز مي كردند
مصطفي، در ميان بوي سبزيجات و خاك و خيسـي و  . والت كشاورزي را به بازار مي بردندصداي روستاييان محص

  .گل و پهن حيوانات براي نخستين بار با زمين و طبيعت آشنا مي شد

  
  1956مقبوله خانم در 

. مـد او از زندگي در هواي باز لذت مي برد و به زودي و راحتي بـا مشـغله هـاي غريبـهء روسـتايي كنـار آ               
نزديكترين دوستش خواهرش مقبوله بود؛ دختري تپلي، صريح و مصمم كه از برادر خود خشن تر به نظر مي رسـيد  

اين خواهر و برادر را روزها به مراقبت از مزارع مـي گماشـتند   . و اغلب، در عين دوستي، كارشان به دعوا مي كشيد
عصـرهاي زمسـتان آنهـا در    . سبز شده در مزارع مـانع شـوند   تا در كلبه اي بنشينند و كالغ ها را از خوردن لوبياهاي

  . كنار آتش خانهء روستايي خود نشسته و به تفت دادن بادام مشغول مي شدند
غذا فراوان بود و دايي حسين . زندگي در مزرعه كيفيتي سالم داشت و مصطفي بزودي تنومند و قوي شد          

ذهـنش بيـدار   . مي ديد كه براي زندگي روستايي ساخته نشده اسـت . رسيد اما مصطفي به زودي به بيقراري. مهربان
در بـين   .مي شد و مشتاقانه مي خواست كه ياد بگيرد و مي ديد كه تحصيالتش به دست فراموشي سپرده شده است

معلمين محلي انتخاب او فقط بين يك كشيش يوناني و يك مدرس مسلمان محدود بود و مصـطفي متناوبـا  در نـزد    
اما او از اصوات بيگانهء زبان يوناني خوشش نمي آمد و، در عين حال، مـي فهميـد كـه پسـر     . آنان آموزش مي ديد

باالخره، پـس از مـدتي تحصـيل در نـزد     . بچه هاي مسيحي به او بي اعتنايي مي كردند و غرورش را زخم مي زدند
زبيـده بـرايش معلـم جديـدي پيـدا      . »مي روممن به مدرسه اي كه در مسجد باشد ن«: مدرس مسلمان، اعالم كرد كه

و حاضر نشـد نـزد او   » اين معلم شخص بي اطالعي است«كرد اما سه روز نگذشته بود كه مصطفي اعالم داشت كه 
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سپس يكي از زنان همسايه پداوطلب شد كه به او درس بدهد اما مصطفي حاضر نشد در نزد يـك زن  . تحصيل كند
  . تحصيل كند

كه آشكارا مي ديد وقت آن رسيده است كه پسرش تحصيالتي منظم داشته باشد، عاقبت او را بـه   زبيده،          
امـا  . بـرود » كـاي مـاك حـافظ   «سالونيكا فرستاد تا با مادر بزرگ و خاله اش زنـدگي كـرده و بـه مدرسـه عمـومي      

د، مدير مدرسه او را يك روز، پس از اينكه در يك شلوغي عمومي درگير ش. مصطفي چندان در اين مدرسه نماند
مصطفي از ايـن  . به عنوان رهبر شورشيان بيرون كشيد و به شدت كتك زد؛ به طوري كه تمام بدنش كبود شده بود

عمل به شدت منزجر شد و از رفتن به مدرسـه سـرباز زد و مـادر بـزرگش هـم طـرف او را گرفتـه و از آن مدرسـه         
  . بيرونش آورد

او كـه در دوران  . كه مصطفي رفته رفتـه در مـي يافـت كـه واقعـا  خواسـتار چيسـت       در همين ايام هم بود           
كودكي به ظاهر خود اهميت نمي داد، رفته رفته متوجه لباس هاي ديگران شده و عالقمند شد كـه همـواره تميـز و    

از نظـر او ايـن    .براي اين كار البسه سنتي تركي، كه شامل شلوار گشاد و كمربند بود، را كنار گذاشـت . مرتب باشد
آنچه جلب نظرش را مي كرد انيفورم سـربازاني بـود كـه سـبيل هـاي      . لباس انيفورمي بود كه به گذشته تعلق داشت

خود را باال مي دادند و نوك شمشيرهاشان به سنگفرش مي خورد و با حالتي احترام برانگيز و حـاكي از اهميـت از   
عيت ممتاز آن هـا و غـرور اطمينـان بخـش تركـي شـان در شـهري        او به وضع، قدرت و موق. خيابان ها مي گذشتند
  . بيگانه حسادت مي كرد

حسادت او به خصوص معطوف يكي از پسران همسايه به نام احمد بود كه به دبيرستان نظامي مي رفت و           
طفي از مـادرش  اكنون زبيده هم به سالونيكا برگشته بـود و مصـ  . لباس مخصوص شاگردان آن مدرسه را مي پوشيد
اما زبيده با اين كار موافق نبـود و اعتقـاد داشـت كـه اگـر قـرار       . تقاضا كرد كه اجازه دهد او نيز به آن مدرسه برود

است مصطفي، عليرغم آرزوي قلبي مادرش، جا پاي پيامبر اسالم نگذارد بهتر است كه مثل پـدر ورشكسـته اش بـه    
مرگ و سفرهاي دور و درازي بود كه در زنـدگي سـربازان عثمـاني    در واقع زبيده نگران جنگ و . تجارت رو كند

  . نيز از اين مي هراسيد كه مبادا مصطفي نتواند در مدرسه نظام موفق شود. حضوري دائمي داشت
او آرزوي خود را با پدر احمد   .اما مصطفي كسي نبود كه به اين آساني ها از خواست خود دست كشد          

ش بود در ميان گذاشت و به كمك او، بدون اطالع مادرش، در امتحانات ورودي دبيرستان نظـام  كه افسري در ارت
براي اين كار با فشردگي و دقت تمام مشغول آماده سـازي خـود شـد و در نتيجـه در امتحـان ورودي      . شركت كرد

خته بود اما هنوز نمـي توانسـت   او اگرچه، به اين ترتيب، زبيده را با عملي انجام شده روبرو سا. توفيق به دست آورد
مصطفي با زيركي تمام به ياد مادرش آورد كـه در بـدو   . بدون دريافت موافقت نامهء مادر در مدرسه نامنويسي كند



١٠ 

 

او با لحنـي  . تولد پدرش شمشيري را آورده و بر ديوار اتاقي كه گهواره اش در آن قرار داشت به ديوار آويخته بود
  .»من سرباز زاده شده ام و سرباز هم خواهم مرد« :قهرمانانه ادامه داد كه

زبيده مقاومت خود را رفته رفته از دست داد اما آنچه كه عاقبت موجب شد تا تصميم به موافقـت بگيـرد             
در آن رويا او پسرش را ديد كه بر تختي طاليي بر فراز يك مناره نشسته است و همـان  . خوابي به موقع بود كه ديد

اگر اجازه دهي كه پسرت بـه مدرسـه   «: كه خود شتابان به سوي مناره مي رفت صدايي را شنيد كه به او گفتگونه 
به اين ترتيب او در روياي خـود  . »نظامي برود او به مقامات عاليه خواهد رسيد و اگر نگذاري او را پايين كشيده اي

مصـطفي بـا   . داده و اوراق الزم را امضـا كـرد  آيندهء نظامي درخشاني را براي پسـرش ديـده و در پـي آن رضـايت     
  .احترام تمام مادرش را بوسيد و مادر نيز دعاي خيرش را بدرقه او كرد

مصطفي، كه به هنگام ورود به مدرسهء نظام شهر سالونيكا دوازده سال داشت، پـس از شـش سـال تحصـيل مطـابق      
اين انتخاب گـزينش درسـتي هـم بـود     . باشد خواست خانواده، اكنون خود تصميم گرفته بود كه شغل آتي اش چه

استادان مدرسهء نظام ـ كه حقوق خـود را از سـلطان    . چرا كه قشر افسران عثماني نخبگان كشور محسوب مي شدند
عثماني دريافت مي داشتند ـ تنها به شاگردان خود درس نظامي نمي دادند بلكه آن ها را با تاريخ، اقتصـاد، و فلسـفه    

مدارس نظامي نهادهايي دموكراتيك محسوب مي شدند كـه شاگردانشـان از طبقـات مختلـف     . ندنيز آشنا مي كرد
بعـالوه، فـارغ   . اجتماعي مي آمدند و مي توانستند بر حسب توانايي و شايستگي خـود مـدارج نظـامي را طـي كننـد     

و بـا نحـوهء زنـدگي     التحصيالن اين مدارس پس از ورود به ارتش فرصت مي يافتند كه سفر كنند، جهـان را ببيننـد  
  . مردمان مناطق دوردست امپراتوري عثماني آشنا شوند؛ امري كه غير نظاميان عادي از آن محروم بودند

درس محبوب او رياضيات . مصطفي درس هاي مدرسه را آسان يافته و آن ها را به سرعت ياد مي گرفت          
. به پايـان رسـانند او مشـغول حـل مسـاله هـاي جبـر بـود        بود و مدت ها قبل از آن كه همكالسانش درس حساب را 

مصطفاي جوان براي مصـطفاي    .معلمش، كه او هم مصطفي نام داشت، در درس رياضي او را هم قد خود مي ديد
پير سئواالت مشكلي طرح مي كرد و معلم هم يك روز، براي اين كه شاگردان بتوانند بين او و مصطفاي جـوان بـه   

» مصـطفي كمـال  «رند، بنا بر يك رسم تركي، نام دومي به شـاگرد خـويش اعطـا كـرده و او را     راحتي تفاوت بگذا
خواند؛ واژه اي كه در معناي عام خود حكايت از برجستگي و كامل شدگي داشت و، بدينسان، مصـطفي در بقيـهء   

واالت مشكل او پاسـخ  گاهي معلم داوطلبي مي خواست تا در برابر كالس ايستاده و به سئ. خوانده شد» كمال«عمر 
چند نفري براي اين كار داوطلب مي شدند اما مصطفي كه حاضر نبود قبول كند كه كسي پيدا مي شود كـه  . گويد

  .از او بيشتر بداند همواره از جا برمي خاست و كالس را وا مي داشت تا بپذيرند كه او بهترين است
رسيد و مقام باالي شاگرد معلـم شـده را بـه    مصطفي كمال به سرعت به مقام گروهباني و مبصري كالس 

دست آورد و اجازه يافت تا در غياب معلمان بر درس همكالسـانش نظـارت كنـد و بـراي ايـن كـار از تختـه سـياه         
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او كه طبعا  معلم ساخته شده بود در خانه نيز همين نقش را بازي مي كرد و ايـن نـوع بلـوغ    . كالس نيز استفاده نمايد
او در . گويي دوران كودكي او به سرعت به سر آمده بود. همساالن و همكالسانش جدا مي ساخترفتاري او را از 

ظـاهر  . بين همگنان خويش دوستاني چند داشت اما همواره عالقمند به معاشرت با پسران بزرگسال تـر از خـود بـود   
ي كه از آن چشمان سرد آبي سـاطع  روشن و غريبهء او، همراه با رفتار انزوانه گرانه و وقار و غرورش ـ و حتي نگاه 

او به صورتي غريزي در برابر قدرت شورشي مـي  . مي شد ـ او را به صورت موجودي از نژادي ديگر در آورده بود 
  . شد و معلمانش اداره كردن او را مشكل مي يافتند

مـي شـد از عـوالم    او كه تنها مرد خانه اي پر از زن محسوب . در خانه روابط او با زبيده اغلب توفاني بود
در همـين ايـام   . زنان متنفر بود و يتيم شدن خود را، كه موجب شده بود در ميان آن ها زندگي كند، لعنت مي كـرد 

نام داشت؛ مردي حدودا  ثروتمند با دو پسـر و دو دختـر از   » رجب«شوهر دوم او . بود كه زبيده مجددا ازدواج كرد
حسادت يك عاشق را از خود بروز مي داد و از ايـن كـه مـادرش بـه     مصطفي نسبت به زبيده . ازدواج سابق خويش

اما وقتي كه ديد پدرخوانده اش براي زبيده شـوهر خـوبي   . خاطر پول ازدواج كرده احساس تحقير شدگي مي كرد
افسري در ارتـش بـود، بـراي او تبـديل بـه دوسـتي شـد كـه هميشـه           پدر خوانده هم، كه خود. است با او كنار آمد

بـه او مـي گفـت    . اين مرد جوان براي پسر زبيده از غرور و احترام سخن مي گفـت . ي هاي مفيدي مي كردراهنماي
بـه خصـوص بايـد در مقابـل     . كه هرگز نبايد بگذارد كه كسي كتكش بزند، و هرگز نبايد تحقيـري را تحمـل كنـد   

ه در مواقع لزوم با آن از خـود  او به مصطفي چاقويي داد تا ك. تجاوز ديگران به غرور جنسي اش سخت مقاوم باشد
از ايـن زمـان بـه بعـد     . اما، در عين حال، نصيحتش كرد كه هرگز آن را بي موقع مورد استفاده قرار ندهد. دفاع كند

مصطفي بيشتر اوقات را دور از خانه مي گذرانـد چـرا كـه بـا پذيرفتـه شـدن در دورهء دوم دبيرسـتان وارد مدرسـه         
  .شده بود» مناستير«نام آموزش نظامي شبانه روزي به 

   
مدرسه مناستير، قرار گرفته در دشتي وسيع در بين سلسله كوههـاي نزديـك مرزهـاي يونـان و آلبـاني، و                

ايـن مدرسـه   . كمي دورتر از سربيا و بلغارستان، قرار داشت و، در نتيجه، داراي موقعيت سـوق الجيشـي مهمـي بـود    
ه محسوب مـي شـد و در عـين داشـتن فضـايي روسـتايي دري را بـه سـوي         مركز اصلي آموزش هاي نظامي مقدوني

ساختمان مدرسه كـه شـكوه عمـده اي داشـت رو بـه قلـه ي چشـمگير        . فرهنگ رنگارنگ سالونيكا گشوده داشت
و ايـن اسـم در واقـع بـه     . به معني كبوتر مي خواندنـد » پليستر«كوهستان ساخته شده بود؛ قله اي كه يوناني ها آن را 

  .برف هاي زمستاني اين قله اشاره مي كردنرمي 
مصطفي در اين جا بود كه براي نخستين بـار خـود را درسـت در وسـط برخوردهـاي جـاري كشـورش         

قدرت ترك ها در مقدونيه به دست چريك هاي يوناني و اسالو روز به روز ضعيف تر مي شـد و، در چنـين   . يافت
نظرگـاه هـاي مختلـف    . اوج مي گرفت دانشجويان مدرسه نظاميفضايي، وطن پرستي و رقابت هاي آتشين در بين 
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مدرسه را تكه تكه كـرده بـود و اختالفـات و دعواهـا و توطئـه هـاي شـديدي در آن جريـان داشـت كـه اغلـب بـه             
قوي ترين دستهء داخل مدرسه از آن دانشجويان سالونيكايي بود كه مصطفي كمـال رهبـر   . خونريزي منجر مي شد
ما زيركانه چنين انتخاب كرده بود كه در پشت صحنه كـار كنـد و دور از دعواهـاي روزمـره     آن محسوب مي شد ا

خاطره اي كه تا سال ها بعد ذهن او را به خود مشغول مي داشت به شبي مربوط مـي شـد كـه در ميانـه ي آن     . باشد
رد چـاقويي را بـر پيكـر او    بيدار شده و پسري را ديده بود كه باالي سر يكي از همدسته هـاي او ايسـتاده و قصـد دا   

  .پسر به موقع از خواب بيدار شد و توانست چاقو را از دست حمله كننده خارج كند. وارد كند
مصطفي براي نخستين بار از آنچه در جهان بزرگتر آن سوي ديوارهاي مدرسه در جريان بود با خبـر مـي   

. تح مقدونيه به دست عثماني به هيجـان مـي آورد  پسرها را داستان هاي قهرماني و آوازهاي حماسي مربوط به ف. شد
، يوناني ها، سرو ها و بلغاري ها، بـراي  »روملي«در سراسر . اما اكنون شورش و سركشي همه چيز را تهديد مي كرد

» كـرت «يوناني ها جبههء آزادي بخشـي را در   1897در . آزادسازي سرزمين هاي تحت تسلط عثماني مي جنگيدند
روزگـاري  . نيز كـامال آمـاده شـد   » مناستير«مدرسهء . نيز، متقابال ، در سراسر روملي تجهيز شدندگشودند و ترك ها 

دانش آمـوزان  . بود كه مردم به خيابان ها ريخته و صداي طبل ها و شيپورهاشان سربازان را به سوي خود مي خواند
هـاي تـرك در كوهسـتان هـاي      چريـك . مدرسه، با در دست داشتن پرچم ترك ها، در خيابان هـا رژه مـي رفتنـد   

يك شب مصطفي و يكي از دوستانش براي پيوستن داوطبانه به ارتـش دسـت بـه    . اطراف تا پاي جان مي جنگيدند
اما همين تجربه آتش وطـن پرسـتي و   . اما به زودي شناخته شده و به ناچار به مدرسه بازگشتند. فرار از مدرسه زدند

  . كمال جوان شعله ور ساخت عشق شديد نگاهباني از وطن را در جان
داوطلبان خدمت سربازي از سراسر امپراتوري عثماني به آن منطقه مي آمدند و مصطفي روزهائي بود كه روزهائي بود كه 

دوسـت  » عمـر نـاجي  «او در مدرسه با شاعر جواني بـه نـام   . از اينكه نمي توانست به آنها بپيوندند سخت ناراضي بود
براي تماشاي قطارهايي كه سربازان را به جبهه جنگ مي بردند به ايسـتگاه   شده بود و در ايام تعطيالت به اتفاق هم

يك روز عصر، در ميان جمعيت حاضر در سكوي ايستگاه قطار، گروهي از شيخ هـا و  . راه آهن سالونيكا مي رفتند
آن بـر طبـل   درويش ها را با شوالها و كاله هاي نوك تيزشان ديدند كه زنگ هايي را در دست داشتند و همراه بـا  

ها مي كوبيدند و ني هاي خود را مي نواختند و مجموعهء گوشخراشي از صداها بوجود آورده و، در عين حال، در 
جمعيت اطراف آن ها هم به اين بيماري مسري دچار شده و به صورت يك هيسـتري  . سكر و خلسه فرو رفته بودند

صحنه را با نفرتـي سـرد تماشـا مـي كـرد و بـه عمـر        مصطفي اين . دسته جمعي فرياد مي كشيدند و غش مي كردند
ترس و نفرت او از   اينگونه بود كه مي شد ديد كه. گفت كه ديدن اين گونه صحنه ها او را غرق خجالت مي كند

  . هر گونه خرافهء مذهبي پا به جهان نهاده است
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رينـات عـادي   مصطفي اگرچه در شرايط زندگي سختگيرانهء مدرسهء نظـامي قـوي مـي شـد امـا جـز تم      
هنـوز  . ژيمناستيك توجهي به ورزش هاي ديگـر نداشـت و تـرجيح مـي داد كـه بيشـتر بـه كارهـاي خـود بپـردازد          

رياضيات مهم ترين درس مورد عالقهء او بود اما، در عين حال، ذهنش رفته رفته به سوي جاذبـه هـاي ديگـري نيـز     
بخواند و مصطفي، همچنان كه به آن ها گوش  دوست داشت كه شعرهايش را براي او» عمر ناجي«. كشيده مي شد

عمـر چنـد   . مي داد، به شباهت فراز و فرود واژه ها با ترانه هاي روملي كه در كودكي ياد گرفته بود توجه مي كـرد 
شده و رفته رفتـه عالقـه   » چيزي به نام ادبيات«كتاب هم به مصطفي داد كه بخواند و بدينسان مصطفي متوجه وجود 

  . ب شد و حتي كوشيد خودش هم شعر بگويد، اما معلم رياضيات او را از اين هوسبازي منع كرداش به شعر جذ
نـام  » علـي فتحـي  «ايـن رفيـق   . را موجـب شـد  » چيزي به نام سياسـت «رفيقي ديگر نيز آگاهي مصطفي به 

نـده و انعطـاف   داشت كه مثل خود او اهل مقدونيه بود و از روستايي نزديك مي آمد و رفتار خوشش را با ذهنـي ز 
او . فتحي زبان فرانسه را بخوبي مي دانست؛ درسي كه مصطفي در آن چندان پيشرفتي نداشـت . پذير در آميخته بود

كه اين موضوع را تقصير معلم فرانسه اش مي دانست تصميم گرفته بود كه در نخستين بازگشت به خانه اين زبان را 
همچنـان كـه   . ي اراده او بر يادگيري اين زبـان را دو چنـدان كـرده بـود    مستقال  بياموزد و اكنون آشنايي با علي فتح

دانش او در زبان فرانسه پيشرفت مي كرد فتحي نيز او را با آثـار فالسـفهء سياسـي فرانسـه ـ همچـون روسـو، ولتـر،          
احثـه  به زودي اين دو همشاگردي بـا اشـتياق تمـام سـرگرم مب    . اوگوست كنت، دمولين و مونتسكيو ـ آشنا مي كرد 

  . دربارهء عقايدي از اين استادان شدند كه به مسايل كشور خودشان نيز مربوط مي شد
مصطفي، كه ديگر كودكي را پشت سر نهاده بود،دربازگشت به خانه مشغول چشيدن لذت هايي شد كـه  

اني از او، همـراه بـا دوسـت جـو    . در سالونيكا به دست مي آمد؛ جايي كه زنـدگي در آن گونـاگون و رايگـان بـود    
، مشغول سر زدن به كافه هـاي نزديـك دريـا شـد ـ كافـه هـايي همچـون         »فؤاد بولكا«خانواده پدرخوانده اش به نام 

آن ها كافه يونيو را بيشتر مي پسنديدند . اولمپوس، كريستال و يونيو كه بيشترشان به دست يوناني ها اداره مي شدند
به آن ها داده مي شد و، در نتيجه، الزم نبود كه بـراي خريـد غـذا    چرا كه با خريد يك ليوان آبجو مقداري هم مزه 

در ديگر كافه ها كه مشروبات قوي تر را عرضه مي داشتند آن ها تنها مـي توانسـتند   . هم دست در جيب خود كنند
همين موجـب شـد كـه عمـر     . مقداري بلوط ارزان قيمت را كه فروشندگان دوره گرد مي فروختند بخريداري كنند

امـا بـه هـر حـال ايـن نـوع       » زندگي چيست جز يك بلوط خشك؟«: ي در يك گفتار اندوهناك شاعرانه بگويدناج
زندگي هرچه كه بود، در مقابيسه با شيوهء زندگي تركي، مزه اي فرانسوي داشت؛ آن هم در كافه هايي كـه هنـوز   

  . در آن ها موسيقي تركي جاري بود
فرانسوي معلمشان آن ها را به كالس رقصي برد كـه محـل   در جستجوي ديدن مظاهر ديگري از زندگي 

اما مجبور بودند فقط بـا پسـرهاي   . آنها در آنجا رقص هاي پولكا و والس را آموختند. رفت و آمد غيرمسلمانان بود
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اما دخترهـا را مـي شـد در آنسـوي شـهر، در      . ديگر برقصند چرا كه دخترها اجازه حضور در اين كالس را نداشتند
در ايـن كافـه اركسـتري    . كه برادر بزرگتر علي فتحي آن ها را با آن آشنا كـرده بـود بـه دسـت آورد    » شانتان«كافه 

زن ايتاليـايي تنومنـدي هـم    . وجود داشت كه دختران جوان همراه آهنـگ هـاي آن مـي خواندنـد و مـي رقصـيدند      
ي خود بسته بودند، رقص عربـي مـي   دختران ارمني هم، با زنگ هايي كه به دست و پا. مي خواند» ناپلي«آوازهاي 
دخترهائي براي نوشيدن مشروب به سر ميزها مـي آمدنـد هـيچ كـدام مسـلمان نبودنـد و اغلـب مسـيحي يـا          . كردند

پسرها كمي كه بزرگتر شدند راهشان به فاحشـه خانـه هـا نيـز     . يهودي بو بي هيچ حجاب و كامال در دسترس بودند
و رو مورد تحسين زنان بود و آنها اغلب لطف خود را بدون دريافت پول در اين جا مصطفاي خوش بر . كشيده شد

  . نصيب او مي كردند
او پـيش از آن كـه جسـتجو كنـد،     . بدينسان چگونگي زندگي جنسي مصطفي نيز رفته رفتـه نمـودار شـد   

باشـد  از لحاظ احساسـي پـيش از آن كـه دوسـت داشـته      . جستجو مي شد، و هرگز هم از اين امر اجتناب نمي كرد
مدتي هم عشق آتشين دختري جوان از خانواده اي خوب نسـبت بـه مصـطفي كـه بـه هنگـام       . دوست داشته مي شد

  .تعطيالت از مدرسه به او درس مي داد به خودپسندي او دامن زد
نگاه همشاگردانش آدمي منزوي بود و هنگامي كه آن ها مي كوشيدند تا ديوارهـايي را   با اين همه او دربا اين همه او در

. »من براي خودم كسي خواهم شـد «: دور خود مي كشيد خراب كنند و به نيات او پي ببرند، تنها مي گفتكه او به 
  . در او جوشيدن آغاز كرده بود  بدينسان نوعي جاه طلبي هنوز جهت نايافته

وارد كـالس   1899او امتحانات نهائي مدرسهء نظام را به خوبي به پايان رسـاند و در سـيزدهم مـاه مـارچ     
  . در استانبول شد» هريبيه«انه در مدرسه جنگ توپخ
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  فصل دوم ـ آموزش يك افسر

استانبول، يا با نام قديمش قسطنطنيه، در سرآغاز قرن نو شامل دو شهر كامال  مجزا از هـم بـود، در شـمال    
) يـا اسـالم بـول   (ب مي شد و در جنوب اسـتانبول  قرار داشت كه شهر مسيحيان محسو» پرا«، بخش »دماغهء طاليي«

انجـام مـي شـد ـ حكـم      » گاالتـا «و عبور از استانبول به پرا ـ كـه از طريـق پـل     . واقع بود كه ساكنانش مسلمان بودند
  . گذشتن از يك جهان و وارد شدن به جهاني واقع در زمانه اي ديگر را داشت

گسـترده بـود و شـهري قـرون     » سـراگليو «ايش، بـر منطقـهء   استانبول، با رديف گنبدها و مناره ها و قصره
وسطايي محسوب مي شد كه معماري دوران رنسانس درقرن شانزدهم در آن به شكوفائي رسيد، امـا اكنـون ديگـر    
كل آن ته تصويري رو به ويراني بديل بشده بود؛ نوعي كندوي انساني كه در آن مردمان طي قرون متمادي زيسـته،  

و هزار توي خيابان هايش جمعيت موج مي زد و بسياري   در بازارهاي سرپوشيده. هم لوليده بودند تكثير شده و در
ديگر روزگار . از آن ها هم در حياط هاي گستردهء مساجد و اماكن مقدسه اش آرامش خود را جستجو مي كردند

. ي رفتـه تعلـق يافتـه بـود    خوش اين شهر به پايان رسـيده، شـكوه شـاهانه اش رنـگ باختـه و جاللـش بـه روزگـاران        
ديوارهايش ترك خورده و فرو مي ريختند، رنگ خانه ها ورقه ورقه به زمين مي ريخت، سنگفرش هاي خيابان ها 

زنان، اشباحي پيچيده در چادر سياه بودند كـه  . و حياط ها ترك خورده بودند و از كف كوچه ها علف روييده بود
مردانش ساكت، در زير . روب نشده در خانه هاشان گم و گور مي شدندآرام در پياده روها حركت مي كردند و غ

سايهء متفرق درختان مو و بيد بر روي نيمكت قهوه خانه ها مي نشستند و به صداي موذن هائي كه پـنج بـار در روز   
شب كه مي شذ اسـتانبول شـبحي خفتـه بـر سـاحل دماغـهء طاليـي بـود؛         . از مناره ها برمي خاست گوش مي دادند

  .هيكلي مرده كه در سراسرش تركان به خوابي شرقي فرو رفته بودند
اما در آنسوي آب ها با چراغ هاي روشنش همچون برجي دريايي مي نمود كه بيينـده را بـه شـهري    » پرا«

خيابان هايش از اسكله هاي پر ازدحامش كه پر از كافه و ميخانه بودند شروع مـي شـدند و   . معاصر دعوت مي كرد
در اين جا و آن جـا دروازه هـاي   . از ميان دره هاي باريك ميان ساختمان هاي سبك ايتاليايي باال مي رفتند مستقيما

زيباي دو دهنه ه حياط ساختمان سفارتخانه اي يا قصر تاجر ثروتمندي راه مي دادند ـ ساختمان هايي بزرگ و زيبـا   
  پرا خـود را آخـرين كـالم در تجـدد مـي دانسـت، و      . با باغ هايي كه پله پله به سوي سواحل بسفر پايين مي آمدند

هتـل  . در هم آميخته بـود » لوان«هرآنچه را كه حال و هوا و جاذبه هاي مغرب زمين بود با ابتذال سرخوش سرزمين 
هايش هر يك قصري بودند كه در آن ها خانم ها و آقايان شيك پوش در حياط هاي پوشـيده از درخـت نخـل بـه     

مغـازه هـايش آخـرين    . خيابان ها پر از درشكه هاي زيبـا و تميـز بودنـد   . هاي گوش مي دادندموزيك آرام اركستر
تئاترها، سالن هاي موسيقي، كابـاره هـا و   . سرگرمي فراوان بود. محصوالت پاريس و وين را به نمايش مي گذاشتند
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وكر مشـغول بودنـد و در   كلوپ هاي دكور شده به سبك فرانسوي كه در آن مردان طبقات باالي جامعه به بازي پـ 
  . جريان آن شايعه هاي مختلف مربوط به بازار و قصر را براي يكديگر تكرار مي كردند

شـهر قـدرت   . شهر خارجي ها بود و ثروت امپراتوري عثماني هم در دست خارجي ها قـرار داشـت  » پرا«          
آن هـا از  . ا امتيازات مختلفي اعطا شـده بـود  خود را از قانون كاپيتوالسيون مي گرفت كه بر اساس آن به خارجي ه

پرداخت ماليات معاف بودند و در كار بازرگاني آزادي كامل داشتند و مجاز بودند مطابق با آداب هـر مـذهبي كـه    
ايـن امتيـازات را در   . دارشتند زندگي كنند، تابع قوانين خود باشند و كاري به قدرت مركزي ترك ها نداشته باشند

قبلي عثماني به نفع خـود وضـع كـرده بودنـد؛ در زمانـه اي كـه عثمـاني در حـال گسـترش بـود و بـه            واقع سالطين 
اما اكنون زمانه اي فرا رسيده بود كـه  . بازرگانان خارجي نياز داشت تا بازارهاي مغرب زمين را به روي آن بگشايند
خـارجي هـا عمـل      ن قوانين تنها به نفـع غرب در حال گسترش بود و عثماني به راه سقوط افتاده بود و، در نتيجه، آ

در داخـل دولـت عثمـاني هـم     . كرده و به آن ها آزادي هائي را مي بخشيد كـه هـيچ تركـي از آن برخـوردار نبـود     
خارجي هائي قدرتمند حضور داشتند و چنان زمام امور امپراتوري عثماني را به دسـت گرفتـه بودنـد كـه تـرك هـا       

  خود صاحب هيچ اختياري نيستند و اين كالم خارجي است كه قـانون را تعيـين  ديگر در امور   احساس مي كردند
  . و بدين گونه بود كه شهر متجدد پرا شهر كهن استانبول را بكلي تحت الشعاع خود قرار داده بود. مي كند

يش را مصطفي كمال، جوان هجده سالهء پر هوا و هوسي بود كه اگرچه همچنان خامي روستايي وار خو          
با خود داشت اما اشتياق به تجربه و فرو شدن آگاهانه در زندگي شهر بزرگ، چه بخش كهنـه و چـه بـه خصـوص     

در فضـاي بـين المللـي پـرا همـه گونـه لـذتي وجـود داشـت و          . بخش جديد آن، سراسر وجودش را فرا گرفته بـود 
پياله فروشي ها مي گذراند، در خيابـان   اوقاتي را در. مصطفي در چشيدن آن ها براي خود محدوديتي قائل نمي شد

ها شبگردي مي كرد، و اشتهاي شهوتناك خود را در فاحشه خانه هايي كه همه گونه زنـي را از نژادهـاي مختلـف    
ساخته بود كـه بـه ايـن زودي      نوعي بي اخالقي  ميل جنسي زندگي او را دچار. عرضه مي داشتند سيراب مي كرد

زنان براي مصطفي چيزي بيشتر از وسـيلهء سـيراب سـاختن اشـتهاي مردانـه اش      . رداردها قرار نبود دست از سرش ب
امپراتـوري عثمـاني چنـان بـود كـه      » پايان قرن«در عين حال ميل وافر او به تجربه كردن در فضاي هوسناك . نبودند

  . اگر موقعيتي دست مي داد و حالش بود به سينهء پسرهاي جوان هم دست رد نمي زد
او، كه ذهني سريع االنتقال داشت به زودي به اين نتيجه رسيد كه قسطنطنيه بصورتي طبيعي يـك فاحشـه             

، گفـت كـه شـك نـدارد، جـز سـالطين       »علي فـؤاد «خانهء بزرگ است و به يكي از دانشجويان مدرسه نظام، به نام 
پايتخـت سـالطين اول   . نخست سلسلهء عثماني، كسي به درستي و صـحت بـر ايـن كشـور حكمرانـي نكـرده اسـت       

اما بعدها پايتخـت بـه قسـطنطنيه منتقـل     . قرار داشت» آدرين پل«و » بروسا«عثماني در شهرهاي كوچك و يكدست 
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شهر پر غوغائي كه، غوطه ور در همهء كهنگي ها و مفاسـد، مـي رفـت تـا شـاهد سـقوط نهـايي وگريـز           شده بود؛
  . حل لذت بردن از زندگي بود و نه جاي پرداختن به امر كشوردارياكنون قسطنطنيه تنها م. باشد  ناپذير اين سلسله

در ابتـداي ورود  . بنظر مي رسيد كه قرار است علـي فـؤاد جـايي خـالي را در زنـدگي مصـطفي پـر كنـد                  
مصطفي به قسطنطنيه، روزها و شب هاي زندگي در اين شهر، با همهء سرگرمي هـا كـه در خـود داشـت، جزئـي از      

شهر بزرگ غريبه اي بدون دوست، خويشاوند و هـر    او خود را در اين. نهايي مصطفي محسوب مي شدنددوران ت
اما اكنون، در اين مادر . او براي خود اعتباري، هر چند محقر و محدود، داشت» سالونيكا«در . گونه ارتباطي مي ديد

  . وستايي خود مي شدشهر گسترده كه او را در خود گرفته بود، او به شدت متوجه گمنامي ر
او از مصطفي جوانتر اما نسبت به سن خود بالغ تر از او بـود؛ در قسـطنطيه   . آنگاه علي فؤاد دوست او شد          

مصـطفي بـزودي دريافـت كـه     . بزرگ شده و حالت و اعتماد به نفس كسي را داشت كه فرزند جهان آنـروز اسـت  
انواده هاي نظامي كه بيرون از جهان فروبسته و اشرافي قصر سلطنتي علي از خانوادهء خوبي مي آيد ـ يكي از آن خ 

در قياس با اين دوسـت جديـد، مصـطفي گذشـته خـود را محقـر و بـي        . نقش طبقه باالي جامعه را بازي مي كردند
 نام داشت ژنرالي محتشم محسوب مي شد و فؤاد از او با مهر و غرور» اسماعيل فضيل«پدر فواد، كه . رنگ مي ديد

  . در مقابل، مصطفي اقرار مي كرد كه هرگز معناي پدر داشتن را بدرستي نفهميده است. سخن مي گفت
كـه  » بسفر«زندگي مي كردند؛ منطقه اي در ساحل آسيايي بغاز » كوزگون جوك«افراد خانواده فؤاد در           

ك روز، فؤاد دوستش مصطفي را بـه ايـن   ي. در سطح آن خانه ها و باغات بزرگان عثماني در لبه آب پراكنده بودند
اسماعيل فضيل بالفاصله در مصطفاي جوان و سرزنده ويژگي هايي را يافت كه بـا رفتـار طبيعـي خـاص     . منطقه برد

او به مصطفي گفت كه خانه ي آنها را خانه خود بداند و مصـطفي هـم رفتـه رفتـه در پـدر      . مردم سالونيكا توأم بود
او پايان هفتـه هـاي خـود را بـا ايـن خـانواده مـي        . يافت كه در كودكي از دست داده بودفواد جانشيني براي پدري 

  . گذراند و به زودي احساس كرد كه ديگر خود را غريبه حس نمي كند
او و فؤاد اغلب اوقات خود را با يكديگر مي گذراندند و با كنجكـاوي بـه گوشـه و كنـار ايـن شـهر بـي                  

آنگـاه، ايـن كنجكـاوي را پيشـنهاد     . آنها مصمم بودند همهء آنچه را كه دارد كشـف كننـد  . سر مي كشيدند  پايان
دو دانشجوي مدرسهء نظـام  . اسماعيل فضيل مبني بر اينكه آن ها نقشهء كاملي از قسطنطنيه فراهم كنند تقويت كرد

ابسـتاني، تصـميم گرفتنـد بـه     آنهـا، در يـك پايـان هفتـهء ت    . مـي گشـتند  » درياي مرمره«و اطراف » بسفر«با قايق در 
بـود و نـام خـود را از شـاهزادگاني كـه در آن      » شـاهزاده «، كه بزرگترين جزيره مجموعـهء موسـوم بـه    »پرينكي پو«

از آنجا كه ميهمانخانه ها گران بودند، آنها تصـميم گرفتنـد در منطقـهء    . زنداني و تبعيد شده بودند مي گرفت بروند
آن . ني واقع بود و به اين جزاير حال و هوايي مدريترانه اي مي بخشيد چادر بزننـد پر درختي كه در كنارهء خليج ش

مصـطفي مـي خواسـت    . ها با خود غذا، وسايل آشپزي و روشن كردن آتـش و بـه خصـوص مشـروب بـرده بودنـد      
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في مقداري آبجو تهيه كند كه مشروب معمول او محسوب مي شد اما فؤاد به اعتراض گفته بود كه حمل مقدار كـا 
ببرند كه عرق خام تركي بود و بـه آن  » راكي«آبجو به علت سنگيني مشكل است و بهتر است به جاي آن يك بطر 

عكس العمل او مثـل هميشـه بالفاصـله و از    . عصارهء باديان رومي مي زدند و مصطفي تا آنزمان آن را نچشيده بود 
  .ز آن پس آزادانه به وسوسهء آن تن در دادسر كنجكاوي بود اما همين تجربه او را دچار عادتي كرد كه ا

آنهـا، در ميانـهء   . شبي مهتابي بود و دو جوان، گرم شده از غذا و عـرق، دچـار حـالتي رومانتيـك شـدند               
زيبايي طبيعتي كه همراه با بوي جنگل و دريا و آسماني پر ستاره احاطه شان كـرده بـود، نشسـته و خسـته تـر از آن      

پس، براي هم به خواندن شعر مشـغول شـدند و روياهـاي عاشـقانه خـود را بـراي يكـديگر        . ان ببردبودند كه خوابش
فواد، مطمئن باش اگر من همان دقتي را كه روي رياضيات كرده ام صرف شـعر و  «: مصطفي گفت. تعريف كردند

ي گريختم و بـه همـين   من هر شب مهتابي از مدرسه م. نقاشي مي كردم تو من را اسير چهارديوار ارتش نمي ديدي
  .»جا مي آمدم تا شعر بنويسم و صبحگاه وقتي كه نور به حد كافي مي رسيد مشغول نقاشي مي شدم

خوانده » حربيه«كه (مصطفي، پس از گذراندن يك سالي در ارتش . اما اين ها همه روياهايي گذرا بودند          
در سال دوم مدرسهء نظام به كار جدي تحصـيلي پرداخـت    و پرداختن به روياها و سرگرمي هايي جوانانه،) مي شد

امـور ارتشـي   . و كوشيد تا ذهن خود را تقويت كرده و افكار مختلفي را كـه در آن مـوج مـي زدنـد سـامان بخشـد      
همچنان مورد توجهش بودند اما او رفته رفته به گستردن دانـش خـويش نيـز آغازيـده بـود؛ در بهبـود زبـان فرانسـه         

او، در عـين حـال، مطالعـهء آثـار     . اكنـون مـي توانسـت روزنامـه هـاي فرانسـه زبـان را بخوانـد         كوشش مي كـرد و 
به او شناسـانده بـود، بـه صـورتي عميـق تـر و بـا        » موناستير«در مدرسهء نظامي » فتحي«نويسندگان فرانسه را هم كه 

بود و مصطفي مجبور بود كه شـب   البته آوردن اين گونه كتاب ها در مدرسه نظام ممنوع. دركي بيشتر ادامه مي داد
و سـاير  » ناميـك كمـال  «او همچنـين بـه نوشـته هـاي     . ها در خوابگاه مدرسه آن ها را به صورت پنهاني مطالعه كند

شعراي آزاديخواه ترك، كه پيشاهنگان انقالبي كه در راه بـود محسـوب مـي شـدند و بـردن نامشـان حتـي گنـاهي         
  . بزرگ محسوب مي شد، عالقمند بود

آنها اغلب، به ابتكار مصطفي كمال، بـه  . در بيرون مدرسه با همشاگردانش تمرين بحث و خطابه مي كرد          
او   او موضوعي را انتخـاب مـي كـرد و هـر كـس بايـد در طـول زمـان معينـي كـه          . مسابقهء سخنراني مي پرداختند

فته رفته در راسـتاي قـانع كـردن مخـاطبين     خود او در اين تمرين ها ر. مراقبش بود در باره آن موضوع سخن بگويد
با ايـن همـه او هنـوز، از نظـر سياسـي، در آسـتانهء تجربـه هـائي         . به نمايش گذاشت  خوش ظرفيت مقتدرانه اي را

در آن ميان ذهن خود را در گير افكار و عـواطفي مـي يافـت كـه هنـوز آنهـا را بـه درسـتي         . گسترده تر ايستاده بود
عواطفي كه سرچشمهء عذاب هاي گسترندهء وجدان سياسي مردي جـوان بـه شـمار مـي      درك نمي كرد ـ افكار و 
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با گذشت زمان جاه طلبي هاي شخصي كمال و عشق او به وطنش در هم بافته مي شدند و او به اين تشخيص . رفتند
  . آگاهانه مي رسيد كه شايد خود بتواند در جهت نجات و بازگرداندن احترام وطنش كاري انجام دهد

او در روزگاري به دنيا مي زيست كه واكنش هائي مستبدانه بر سر راه پيشـرفت هـاي آزاديخواهانـه سـد               
از زمان انقالب فرانسه، كه او اكنون دربارهء آن دانشي بهم زده بـود، امپراتـوري عثمـاني حركتـي     . ايجاد كرده بود

به سوي يك دولت مدرن مبتني بر قـانون اساسـي طـي    ناهموار اما دايمي را از يك حكومت مذهبي قرون وسطايي 
به خصوص كه سـلطان  . كرده و در سراسر قرن نوزدهم، با توقف هايي گاهگاهي، شكلي منسجم به خود گرفته بود

و شـروع دوره ي   1839در سـال  » فرمـان تنظيمـات  «جوان و تحصيل كردهء عثماني بـه نـام عبدالمجيـد، بـا صـدور      
. مي،ن حقوق ملت را پذيرفته و وظيفه گزاري دولت نسبت به آن را تصديق كرده بـود اصالحاتي به سبك مغرب ز

البته اين امر به خصوص به خاطر فشار قدرت هاي غربي صورت مـي گرفـت كـه عاقبـت هـم، نگـران از وضـعيت        
ي توانسـتند سـلطان عبدالحميـد دوم را، كـه مثـل سـلطان عبدالمجيـد سـلطاني مترقـ          1876اقليت هاي مسـيحي، در  

  . مبتني بر پارلمان بدهد  محسوب نمي شد، وادارند تا تن به يك قانون اساسي
سلطان عبدالحميد، از نظر اجتماعي اما در برخي از جهات معين، سنت مترقي تجدد و اصالحات را ادامه           

ت سـوء ظنـي فراگيـر    داد ليكن از نظر سياسي و به خاطر ترسي كه گاه تا حد جنون او را فرا مي گرفت و بـه صـور  
در نتيجه، با اغتنام فرصت از  .دموكراتيك را براي مدتي طوالني تحمل كند  متوجه همه مي شد، قادر نبود تا رژيم

او . مجلس را منحل ساخت و براي يك نسل به عنوان پادشاهي خودكامه حكومت كـرد  1877جنگ با روسيه، در 
با موفقيـت تمـام آزادي هـاي فـردي، حـق بيـان و مطبوعـات را         در اين دوران نوعي دولت پليسي بوجود آورد كه

، »سراگليو«او به جاي حكمراندن از منطقه . سركوب كرده و در اين راه از ماموران خفيهء متعددي استفاده مي كرد
، كه ديوارهائي بيست فوتي آن را از جهان خارج جـدا مـي   »يولديز«كه محل سلطنت پيشينيانش بود، به امنيت قصر 

آشكار بود كه دير يا زود واكنش نسبت به اين بيداد و فسـاد    .و در فاصله اي مطمئن از شهر، پناه برده بود  كردند،
اما، در سراسـر دوران حكومـت خودكامـهء او و تـا رسـيدن ايـن       . ناشي از آن به صورت انقالبي زبانه خواهد كشيد

و ژنو، كه گهواره هاي سـنتي آزاديخـواهي محسـوب     انقالب، اصالح طلبان سياسي يا به شهرهايي همچون پاريس
ايـن دولتمـردان كميتـه هـايي تشـكيل داده و مـي       . مي شدند، رفته و يا بـه صـورت زيرزمينـي زنـدگي مـي كردنـد      

كوشيدند تا نظر مغرب زمينيان را به خود جلب كننـد و، در عـين حـال، بـه انتشـار مقالـه هـاي تبليغـاتي گونـاگوني          
ريق اداره هاي پست بيگانه و ديگر راه هاي شبيه به آن به داخـل امپراتـوري عثمـاني فرسـتاده     مشغول بودند كه از ط

در عين حال، اكنون ديگر اصالحات هم براي آنان كافي نبود و آنها براي رسيدن به مقصود خويش تنها به . مي شد
  . انقالب و خلع يد از سلطان مي انديشيدند
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طنز . قسطنطنيه كه ناگزير به كار مخفي بودند رفته رفته اهدافي انقالبي پيدا كردندبدينسان، اصالح طلبان           
تاريخ آن كه عاقبت هم خود نزديكان عبدالحميد، يعني شاگردان جوان همان مدارس نظامي كه او براي محافظـت  

نخستين انجمن انقالبي  .و تقويت رژيم خود برپا كرده بود نخستين اقدام را در جهت سرنگون كردن او انجام دادند
سـالي كـه   . شـكل گرفـت   1889مخفي در امپراتوري عثماني به دست شاگردان مدرسه پزشكي ارتش سـلطنتي در  

مصطفي هنوز در مدرسه موناستير تحصـيل مـي كـرد كـه اصـالح      . صدمين سالگرد انقالب فرانسه محسوب مي شد
رهبران كودتا دستگير، محاكمه و بـه نقـاط دور افتـادهء     بالفاصله. ، دست به كودتايي نافرجام زدند1896طلبان، در 

امپراتوري تبعيد شدند و، به اين ترتيب، عبدالحميد موفق شد كه جنبش انقالبي ترك ها را براي ده سالي بـه عقـب   
  . اندازد

ي ، هنگامي كه مصطفي با درجهء ستواني از مدرسهء نظام فارغ التحصيل شـد، شـكل گيـر   1902در سال           
افكار سياسي اش شدت گرفت و، همانگونه كه در گذشته با حرارات تمام به رياضيات و شعر پرداخته بـود، آنـك   

او كه به زندگي ناپلئون بناپارت عالقمند شده بود، وهر آنچـه را كـه توانسـت در مـورد     . سرگرم مطالعهء تاريخ شد
نـاپلئون، بـا مالحظـاتي چنـد، تبـديل بـه يكـي از         زندگي و كارهاي ناپلئون بدست آورد مطالعـه كـرد و، بدينسـان،   

او به مطالعهء آثار جان استوارت ميل نيز پرداخت و، در عـين حـال، تـب شـايع افكـار      . قهرمانان مصطفي كمال شد
اي اش، كميته اي مخفـي را بوجـود آورد و بـه      او، به همراه چند دوست همدرسه. نيز در او نفوذ كرد» توده پسند«

هدف روزنامه افشـاي بـدكاري   . مه اي دست نويس پرداخت كه بيشتر مطالب آن را خودش مي نوشتانتشار روزنا
  . هاي سياسي و اداري دولت بود

بزودي، باد خبر اين فعاليت ها را به قصر سلطنتي رساند؛ مدير مدرسه توبيخ شده و دستور يافـت تـا عليـه              
زي سرزده وارد يكي از اتاق هاي درسي ساختمان دامپزشكي شـد كـه   او هم رو. گردانندگان اين جريان اقدام كند

اما، از آنجا كه مزاجي ماليم داشت و، مثل بسياري از . مصطفي و دوستانش در آن مشغول تهيهء روزنامه شان بودند
تصميم گرفت كـه صـحنه را نديـده بگيـرد و تظـاهر بـه       . افسران قديمي تر، از سلطان هم چندان دل خوشي نداشت

و تنها بخاطر انجام ندادن تكاليف شـان تنبيـه ماليمـي را بـراي     . كند كه نفهميده است اين جوانان چه مي كنند  اين
  . آن ها تعيين كرد كه حتي آن هم اجرا نشد

در عين حال مصطفي اجازه نمي داد كه عاليق جديد سياسي اش در تحصيالت نظامي اش دخالت داشته           
زودي مشغول مسايل وسيع تر استراتژيك و تاكتيك هايي شد كه قرار بود يك افسر وظيفه در آن ذهن او به . باشد

او تا دل شب در خوابگاهش بيدار مي ماند و در وسط ديگراني كه به خـواب رفتـه بودنـد بـا     . ها مهارت داشته باشد
نتيجـه آن  . ه خـواب مـي رفـت   افكاري كه در سرش مي لوليد دست و پنجه نرم مي كرد و تنها نزديكي هاي سحر ب

بود كه هر روز صبح، وقتي كه شپيپور بيدار باش نواخته مي شد افسر وظيفه ناچار مي شد او را با تكان هـاي شـديد   
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اما چنين بود تا اين كه نوبت . همشاگردانش نيز او را هميشه در حال نوعي رويا پردازي دايمي مي ديدند. بيدار كند
مال در آنجا نشان مي داد كه از بقيه بيدار تر است و سـئواالتي را بـا معلـم طـرح مـي      به كالس درس مي رسيد و ك

او به خصوص عالقهء شديدي نسبت به جنـگ  . كرد كه همشاگردانش را وامي داشت تا مغز خود را به كار اندازند
رضي انجام شورشي عليه هاي چريكي پيدا كرده بود و در يكي از روزها با حالتي پيامبرانه با همكالسان خود فكر ف

  . را در ميان گذاشت» بسفر«پايتخت از سواحل آسيايي 
، هنگامي كه بيست و چهار سال بيشتر نداشت، 1905مصطفي تحصيالت خود را در كالج نظامي در سال 

داشـت  شهر استامبول سكونت » بايزيد«او در خانه اي در محلهء . به پايان رساند و به دريافت درجه سرواني نائل شد
و در اين خانه بود كه دوسـتان مزبـور   . كه آن را همراه با چند دوست ديگر از يك خانوادهء ارمني اجاره كرده بود

اين فعاليت ها البته بيشتر در حد گفتگو در مـورد مسـايل بـود و شـامل     . فعاليت هاي سياسي خود را انجام مي دادند
اي هم مي شد كه اكنون آنها تعداد زيادي از آنها را در خانه » وعهكتاب هاي ممن«انتقاد از رژيم سلطنتي و مطالعهء 

در بين اين همخانه ها يكي از شاگردان اخراجي مدرسه نظام هم بود كه چون جايي بـراي زنـدگي نداشـت    . داشتند
ديـك خانـه   اين شخص عليه آنها خبرچيني كرد و با جعل يادداشتي آنها را به يك كافه نز. اتاقي را به او داده بودند

  .كشاند كه در آنجا دستگير شدند
با مصطفي . مصطفي، علي فؤاد و دو سروان ديگر به زندان افتادند و تك تك مورد بازجويي قرار گرفتند          

بدرفتاري كردند اما علي فؤاد كه آدمي دنيا ديده و مطلع از مقررات بود اعتراض كرد كه او، بـه عنـوان كسـي كـه     
طان را بر تن دارد، نبايد از كساني كه زير دستش هستند كتك بخورد؛ ترفندي كه وقتي مصـطفي  لباس سربازي سل

مصطفي البته چندان نگران نتيجهء كار نبود اما مادرش به شدت اظهـار  . از آن با خبر شد به بي تجربگي خود خنديد
قاچـاق بـه دسـتش مـي رسـيد       او در زندان به نوشتن شعر و خواندن كتـاب هـايي كـه بـه صـورت     . نگراني مي كرد

  . پرداخته و در مورد اين كه پس از آزادي چه خواهد كرد مي انديشيد
مـدير  . در طول چند ماهي كه تحقيقات قضايي ادامه داشت زندانيان در بازداشتگاه نگاهداري مي شـدند           

را پيشـهاد كـرد كـه عاقبـت      كالج براي آنچه كه از نظرش نوعي گمراهي جوانانه محسوب مي شد مجازات اندكي
تصـميم  . افسران جوان آزاد شدند؛ با اين مجازات كه به نقاط دور از پايتخت اعزام گردنـد . هم مورد قبول واقع شد

مستقر بودند بفرستند و اگر آنهـا خـود   » سولينيكا«و » آدريانوپول«آن بود كه آنها را به لشگرهاي دوم و سوم كه در 
اما . ند كه هر يك به كجا منتقل شوند بايد اين كار را از طريق قرعه كشي انجام مي دادندنمي توانستند تصميم بگير

آنها، به راهنمايي مصطفي، بالفاصله نظر خود را اعالم داشتند و سرعت تصميم گيري شان موجب برانگيخته شـدن  
  . سوء ظن نسبت به اين امر شد كه آنها از قبل نقشه اي دارند
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نتواننـد بـه آسـاني وسـيله اي بـراي      «چندين نفر از افسران بـه نقـاطي دور تبعيـد شـدند تـا       ترتيب،به اين           
در ايـن مـورد   . مصطفي و علي فؤاد را به لشگر پنجم مستقر در شهر دمشق در سوريه فرستادند. »بازگشت پيد ا كنند

  . »همانجا دولتي برپا كنيم مانعي ندارد؛ بگذاريد به اين بيابان برويم و در«: واكنش مصطفي چنين بود
  . آن ها سوار كشتي شده و دو ماهي بعد در بندر بيروت پا به خشكي نهادند            
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  سوم ـ خدمت در مناطق اشغاليفصل 

لي او، به عنوان فرمانده مسئوليت اص. بدينسان كمال كار خود را به عنوان يك افسر دائم ارتش آغاز كرد          
هنگ سواره نظام، آن بود كه به تعليم ديگران پرداخته و دانشي را كه در مـدارس مـدرن نظـامي فـرا گرفتـه بـود و       

او ايـن كـار را جـدي گرفـت و بـا تكيـه بـر سـليقه و         . اغلب افسران ديگر از آن محروم بودند به آن ها منتقل نمايد
  . خوبي انجام داداستعدادش در كار معلمي آن را به 

در آن . علي فواد و او تا زماني كه فواد را براي انجام ماموريتي به نزد ابن سـعود فرسـتادند بـا هـم بودنـد               
او . زمان ابن سعود شيخ شناخته نشدهء قبيله اي بود كه اسما  در عربستان جنوبي تحت سلطهء ترك هـا قـرار داشـت   

بدينسـان مـوقعيتي تـاريخي از    . راه خود ببرد اما با اين درخواسـت موافقـت نشـد   اجازه خواست تا مصطفي را نيز هم
اين دو مرد جوان كه مقدر بود تا در زمينه هائي مشابه به فرصت هاي بزرگي دست يابند ديگـر هرگـز   . دست رفت

  . همديگر را نديدند
مي بي قـانون، بـا پيشـينه اي مـبهم،     ها بود كه مرد» دوروز«يكي از وظايف ارتش پنجم مراقبت كردن از           

، »هـوران «مذهبي عجيب و روحيهء مستقل و ترسناكي بودند و در جنوب دمشق، در منطقـهء كوهسـتان هـاي سـياه     
آن ها در برابر تسلط ترك ها مدت هاي مديد مقاومت كـرده بودنـد تـا اينكـه عاقبـت ده سـال       . زندگي مي كردند

ـ در برابر مجبور نبودن به خـدمت در ارتـش عثمـاني در نقـاط دور از منطقـهء        پيشتر تسليم شده و پذيرفته بودند كه
با اين همه، مرتبا  ضرورتي پيش مي آمد تـا بـراي رفـع اختالفـات     . سكونت خود ـ به دولت عثماني ماليات بپردازند 

بـراي چپـاول مـردم     واقعيت هم اين بود كه افسران عثماني از اين موقعيت هـا . محلي نيرويي به هوران فرستاده شود
  . استفاده مي كردند

» هوران«كمال با كمال حيرت با خبر شد كه دستور آمده است تا هنگ آتحت فرماندهي اش بدون او به           
او به افسر مافوق خود اعتراض كرده و گفت كه او فرمانده اين هنگ است و اين وظيفهء اوست كـه بـر   . اعزام شود

اما افسر مافوق مرتبا  بهانه مي آورد و مي گفت كه او هنـوز در حـال تعلـيم ديـدن     . ته باشداجراي اين ماموريت داش
آشـكارا مطلبـي در ميـان بـود كـه      . اين رفتار كمال را به شدت عصـباني كـرد  . است و جايش در سرفرماندهي ست

كمال، همراه با افسـري از   .افسران قديمي مي كوشيدند آن را از افسران جوان تازه از كالج بيرون آمده مخفي كنند
در آنكارا » مفيد اوزدس«و بعدها هم با نام (دوستان خود كه او هم به اين ماموريت برده نشده بود و مفيد نام داشت 

تصميم گرفتند از پذيرش دستور سرپيچي كرده و به واحد خود كه در بيـرون دهكـده     )به نمايندگي مجلس رسيد
در آنجا براي آن ها چادر خاصي وجود نداشت و آن ها با سربازها در يك . ق شونداردو زده بود ملح» سيركاسيان«

روز بعد كمال با افسري روبرو شد كه جاي او را بعنوان فرمانده گرفته بود؛ و افسر مزبـور توضـيح داد   . جا خوابيدند
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اگر كمال قول بدهد كـه   را انجام دهد و» وظيفه اي خاصي«كه بر اساس تجربه هاي گذشته اش مامور شده است تا 
كمـال كـه بـراي    . پس از انجام كار سكوت اختيار كند به او اجازه داده مي شود كه در عمليات شركت داشته باشد

و آنچه كه در مقابل اين قـول دريافـت آن بـود كـه يكـي از      . يافتن واقعيتبه شدت كنجكاو شده بود اين قول را داد
ن گردآوري ماليات هاي عقب افتاده سـراغ مـردم مـي رفتنـد ـ اخـاذي از       وظايف سربازان هنگ او ـ كه تحت عنوا 

آنها اجازه داشتند كه در صورت تن ندادن مردم محل به دادن آنچـه مـي خواسـتند خانـه هـا و      . ساكنان محل است
  . دهكده ها را چپاول نمايند

افسر جوان با وجدان، تـرجيج مـي   او، به عنوان يك . كمال از شركت در اين گونه اعمال خودداري كرد          
او موفق شد به ساكنان يكي از دهكـده هـا بباورانـد كـه     . ها آنها را كنترل نمايد» دوروز«داد كه از طريق مصالحه با 

اند و، در نتيجه، بالفاصله بـا ريـيس دهكـده تـوافقي صـورت        سربازها نه براي دزدي كه براي كمك به آنها آمده
كمال گفت پذيرفتند اما اعالم داشتند كه او هرگز از دولت عثماني كه سربازانش را براي  گرفت و آنها آنچه را كه

در دهكـده اي ديگـر او توانسـت يـك سـرگرد ارتـش       . سركوب و غارت مردم مي فرستد اطاعت ننخواهنـد كـرد  
هـا كـه نسـبت بـه     او با روستاييان گفتگـو كـرد و آن  . عثماني را كه در موقعيت خطرناكي قرار گرفته بود نجات دهد
  . نيات خوب كمال اعتقاد يافته بودند افسر مزبور را رها كردند

كمال با اين گونه كارها نظر ديگران را به سوي خود جلب مي كرد و، در عين حالي كه اعتمـاد افسـران             
افسـران سـنتي   . مدرسه ديدهء جديد را جلب مي نمود، سوء ظن و بـي اعتمـادي افسـران قـديمي را برمـي انگيخـت      

عثماني باور داشتند كه اگر هر آنچه را كه سلطان از آنها توقع دارد انجام دهند آزادند كه از موقعيـت نظـامي خـود    
اين نكته كه سـربازي هـم   . هر گونه استفادهء شخصي را ببرند و كسي در اين مورد از آنها بازخواست نخواهد كرد

اي آموخت و كوشيد تا در آموختن تاكتيك هـا و فنـون جديـد كوشـا     علمي است و بايد آن را با روحيه اي حرفه 
در نتيجه، بز نظر آنها الزم بود كه فارغ التحصيالن مدرسه نظام بـا سـوء   . بود هرگز به مخيلهء آن ها خطور نمي كرد

  .ظن تحت مراقبت قرار گيرند
دهان مستقر در قسنطنيه تهيه مي شـد  كمال اغلب به گزارشات اغراق شده اي كه براي جلب نظر سرفرمان          

مثال ، او واقعه اي را كه به عنوان يك پيروزي گزارش شده بود واجد هيچ موفقيتي نمـي دانسـت   . اعتراض مي كرد
در برابر بيان اين مطلب، فرمانده اش سادگي او را . چرا كه دشمن به سادگي و به اختيار خود عقب نشيني كرده بود

  .»تو هنوز غافلي و نمي داني كه سلطان از ما چه مي خواهد«: گفتمسخره كرده و به او 
من ممكن است غافل باشم اما سلطان بايد آنقدر فهم داشته باشد كه بداند اشخاصـي  «: مصطفي پاسخ داد          

  .»نظير شما چه در سر دارند
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. اي كمـال و مفيـد در نظـر گرفتـه شـد     يكبار، وقتي كه زمان تقسيم غنائم بين افسران رسيد، سهمي هم بر          
تو قصد داري آدم امروز باشـي يـا مـرد    «: مفيد در گرفتن سهم خود ترديد داشت اما مصطفي رو به او كرد و پرسيد

  »فردا؟
  »!البته كه مرد فردا«: مفيد گفت          
  .»كنيپس تو هم بايد مثل من از دريافت اين پول خودداري «: و مصطفي پاسخ داد          
رفته رفته خود را آدمي مي ديد كه مثل ااطرافيانش  او. آنچه كمال بر زبان راند نكته اي روشنگرانه است          

تجلي بي كفايتي و فساد فراگير يـك امپراتـوري   » مردان امروز«از نظر او . به گذشته تعلق ندارد و از آن آينده است
مال از اين وضعيت متاثر شـده و تكـان خـورده بـود نـه شخصـيت       و آن كس كه در درون ك. در حال سقوط بودند

از نظر او آنچه آن افسران انجام مي دادند تنها از لحـاظ اخالقـي بـد بـود بلكـه      . اخالقي او كه هويت واقع بينش بود
ها از طريق اعمال زور و تجاوز و رشوه گيـري و تحـت   » دوروز«يعني، ديگر آرام كردن . ديگر كارايي هم نداشت

نجـات امپراتوريبايـد بـه صـورتي علمـي تـر و بـا كمـك مهـارت و          . نام حفظ منافع امپراتوري امكان عملي نداشت
  . ديپلماسي و استفاده از خرد آدمي انجام مي گرفت

او براي نخستين بار با شهري آشنا . شهر دمشق از منظري ديگر نيز بر اين مرد فردايي تاثيري عميق داشت          
ـ همچون سالونيكا، قسـطنطنيه     شهرهاي ديگري كه او ديده بود. هنوز در ظلمت قرون وسطا مي زيستمي شد كه 

امـا  . و اخيرا بيروت ـ شهرهايي زنده و امروزي بودند كه خدمات و خوشي هاي تمدن مدرن را عرضـه مـي داشـتند    
ه او شب هـا در آن قـدم مـي    خيابان هاي باريكي ك. شهر مقدس اعراب كه دمشق خوانده مي شد شهر مردگان بود

يك شب بـا شـگفتي شـنيد    . زد متروك و ساكت بودند؛ از ديوارهاي بلند فروبستهء خانه ها صدايي برنمي خواست
وقتي به داخل كافه سركشيد ديد كه كافه پر از كارگران ايتاليايي است كـه  . كه از كافه اي صداي موسيقي مي آيد

آن مجلس شبانه با زنان و دختران خود به آهنگ مانـدولين مـي خواندنـد و    در راه آهن حجاز كار مي كردند و در 
يكبـاره اشـتياقي ناگهـاني او را بـه خانـه      . او كه لباس نظامي بر تـن داشـت نبايـد وارد كافـه مـي شـد      . مي رقصيدند

شـركت  برگرداند تا به سرعت لباس عوض كند و به كافه برگشته و در لذت هاي محدود نشـده و شـادمانهء آن هـا    
  . كند

كمال رفته رفتـه مـي ديـد    . دمشق تاريك، بويناك از تعصب، سركوب و باالتر از همه پر از دورويي بود          
كه دشمن واقعي مردمش تنها خارجي هايي نيستند كه، جدا از نقشه هـاي تجاوزكارانـه شـان، چيزهـايي هـم بـراي       

ين مذهب بود آن ها را سركوب مي كرد، جلوي رشدشـان  ا. دشمن در ميان خود آنها خانه داشت. آموختن داشتند
او يك بار در اين . را مي گرفت، و آنها را از جهان پيشرفته تر و شيوه هاي بهتر زندگي مردم ديگر جدا مي ساخت
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امپراتوري عثماني جايي است كه لذات بهشـت بـه غيـر مسـلمانان اختصـاص دارد و مسـلمانان       «: مورد گفته بود كه
  . »كه در جهنم به سر ببرند محكوم اند
آرزو داشـت مـي توانسـت ميلـه هـاي ايـن       . كمال در دمشق احساس مي كرد در زندان زندگي مي كنـد           

او بخوبي مي دانست كه چارهء كـار دسـت   . زندان بزرگ را بشكند و زندگي را به اين جامعهء مرگ زده باز آورد
چشماشـان در بيـرون يـك    . با دو افسر ديگر در بازار شهر قدم مي زدهمراه  يك روز . زدن به اقدامي سياسي است

. اما نه به عربي بلكـه بـه تركـي   . صاحب مغازه به آن ها خوش آمد گفت. نشستند. مغازه به چند ميز و صندلي خورد
به داخل مغازه رفت و بـر روي ميـزي كتـاب هـاي مختلـف بـه زبـان فرانسـه را در         . كنجكاوي كمال برانگيخته شد

  »تو كي هستي؟ فروشنده اي يا فيلسوف؟«: از مغازه دار پرسيد. زمينهء فلسفه، جامعه شناسي، و پزشكي پراكنده ديد
  .»اين ها ادبيات آزادي هستند. دوست دارم  فروشنده ام اما اين كتاب ها را هم«: و پاسخ گرفت كه           
نظـامي قسـطنطنيه، كـه گهـوارهء جنـبش انقالبـي        فروشنده سپس شرح داد كه شاگرد مدرسـهء پزشـكي            

نـامش  . محسوب مي شد، بوده اما به خاطر فعاليت هاي مخفيانه اش به زندان افتاده و بـه ايـن جـا تبعيـد شـده اسـت      
  . حاجي مصطفي بود و كمال و دوستانش را براي چند شب بعد به خانهء خود دعوت كرد

خانـه در يـك   . ه مجذوب افكار سياسي او بودند به اين ميهماني رفتنـد كمال با مفيد و دو افسر ديگري ك          
حاج مصطفي با احتياط در را گشود و در حالي كـه يـك چـراغ نفتـي را بـاالي      . خيابان تنگ و تاريك قرار داشت

در داخل خانه همگـي مشـغول گفتگـويي آزادانـه     . سرش گرفته بود اطمينان حاصل كرد كه آنها ميهمانانش هستند
معلوم شد كه ميزبانشان مدت ها كوشيده است يك انجمن سياسي مخفي بوجود آورد اما آدم قابل اعتمادي . ندشد

  .براي اين كار پيدا نكرده است
مـن هـم دلـم بـا     «: سـومين نفـر امـا گفـت    . كمال و دو تن از دوستانش قول دادند كه از او حمايت كننـد           

به اينجا كه رسـيد بقيـهء حضـار از    . »د از من انتظار همكاري فعاالنه داشته باشيدشما نباي. شماست اما زن و بچه دارم
گفتگوها تا دل شـب بطـول كشـيد و افسـران جـوان چنـان دچـار        . اين افسر خواهش كردند تا مجلس را ترك كند

  . پيش آمد» مردن در راه انقالب«احساسات شدند كه در ميانشان سخن از 
: او با لحن سرزنش آميـزي گفـت  . ء واقع بين كمال آنها را از آسمان ها به زمين برگردانداما بزودي نيمه          

پس بايد زنده بمانيم و بكوشـيم  . هدف ما مردن نيست بلكه به انجام رساندن انقالب است و محقق كردن افكارمان«
  .»كه مردم افكار ما را بپذيرند

اهميت ايـن انجمـن در آن   . تشكيل دادند» وطن«انجمني را به نام  ، آنها1906بدين ترتيب، در خزان سال           
است كه پيشاهنگ ايجاد سلول هاي متعدد انقالبـي شـد كـه از گردآمـدن افسـران در حـال خـدمت در آن منطقـه         
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بدينسان، ديگر در قسطنطنيه و زير چشمان مراقـب شـبكهء امنيتـي سـلطان نبـود كـه انقـالب اكنـون         . بوجود آمدند
  . اي رشد در سربازخانه مي يافتفرصتي بر
كمال، تحت پوشش خدمات نظامي خود موفق شد شعبات انجمن وطن را در جافا، اورشليم و بيروت نيز           

سوريه كشوري عقـب افتـاده و عـرب محسـوب     . اما همهء اين واحدها هنوز بسيار دور از مركز بودند. بوجود آورد
نجا شانسي براي بدست آوردن حمايت مردم نداشت و ناچار بـود تنهـا در   مي شد و يك جنبش انقالبي ترك در آ

از نظر كمال، مركز كار آشكارا در مقدونيـه قـرار داشـت؛ جـايي     . محدودهء افسران ترك ارتش عثماني باقي بماند
ها نه كه به جهان خارج نزديك تر بود و افكار نو زودتر به آن مي رسيد و، در عين حال، حضور گستردهء خارجي 

تنها بر آتش احساسات ملي گرايانه مي افزود بلكه به آن اجازه مي داد تا به خـاطر وجـود آزادي حركـت بيشـتري     
سه سال قبل از ايـن دوران، اتـريش و روسـيه، در كوششـي     . داشته و بعلت ضعف نظارت دربار راحت تر عمل كند

ت نظارت افسران خارجي را بـر تـرك هـا تحميـل     براي انجام اصالحاتي در منطقه، ايجاد تشكيالت ژاندارمري تح
  . كرده بودند و، در نتيجه، امكان عمل پليس مخفي سلطان در سالونيكا بسيار محدودتر از قسطنطنيه شده بود

افسر مـافوقش در جافـا بهانـهء    . مصطفي كمال تصميم گرفت كه هر طور شده خود را به سالونيكا برساند          
. ه از مرخصي پذيرفت و قول داد كه اگر غيبتش مشكلي را ايجاد كند بالفاصله او را با خبر سـازد براي استفاد  او را

در سالونيكا، او كه لباس شخصـي  . كمال عازم مصر و پيرائوس شد و از آنجا با يك كشتي يوناني به سالونيكا رفت
او مستقيما  به خانهء . كل انجام گرفتبه تن كرده بود، مورد استقبال دوستي قرار گرفت و ورودش به شهر بدون مش

  .مادرش رفت
او مرتبـا  از پسـرش مـي پرسـيد كـه      . زبيده از ديدن او بسيار خوشحال و در عين حال سـخت نگـران شـد             

من بايـد مـي   «: مصطفي به مادرش گفت. چگونه عليرغم دستور خداوندگارشان، سلطان، توانسته است به آنجا بيايد
او . »اما اين امر بماند براي بعد. و به تو هم نشان خواهم داد كه اين خداوندگار چگونه آدمي است .آمدم پس آمدم

، كـه داراي  »شـوكرو پاشـا  «در طول روز نخست در خانه ماند و به هنگام غروب به خانهء يك ژنرال توپخانه به نـام  
  .ويق كرده بود، رفتعقايد سياسي مترقي و مدرني بود و مصطفي را در آمدن به سالونيكا تش

شوكرو از ديدن مصطفي يكه خورد و توضيح داد كه به لحاظ موقعيتي كه در آن قرار دارد نمي تواند به           
صورتي فعال او را كمك كند اما كاري هم براي جلوگيري از فعاليت هاي كمال نخواهد كرد و هر آنچه را كـه او  

مصطفي در ايـن  . سپس از كمال خواست كه موجب گيرافتادن او نشود. تانجام دهد با ديدهء موافق خواهد نگريس
مورد قول داد و به خانهء مادرش برگشت و سرخورده از رفتار پاشا نيمي از شب را نخوابيد و مردد بود كه چه بايـد  

  بكند، به كجا برود و چگونه آغاز كند؟
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در آنجا به كلنلي برخورد كـه در هنگـام   . دهي رفتصبح كه شد لباس نظامي اش را پوشيد و به سرفرمان          
مصطفي خود را به او معرفي كرد و بـا اعتقـاد بـه ايـن كـه او افسـر مـيهن        . تحصيل در مدرسه نظام او را مي شناخت

كلنل راهي را براي كمك به او پيشنهاد كرد و از او خواست تـا بـدون   . پرستي است افكار خود را با او در ميان نهاد
دن از واحد خدمت خود و صرفا  به عنوان افسري در ستاد تقاضاي مرخصي استعالجي كند تا او با ايـن تقاضـا   نام بر

اين امر او را قـادر سـاخت   . اين ترفند كارآ شد و كمال توانست چهار ماه مرخصي استعالجي بگيرد. موافقت نمايد
  . كه در سالونيكا بماند و آزادنه به همه جا سر بكشد

با اين همه او در كار خود بسيار محتاط بود، چرا كه هم مزه ناكامي قبلي را چشيده بود و هم مي ديد كه           
اوضاع زمانه چندان مناسب نقشه هاي او نيست و حتي نمي توان به افسراني كه نسـبت بـه گـرايش هـاي سياسـي او      

اهي كه در سالونيكا گذراند، موفق شده بـود كـه   با اين همه او، در پايان چهار م. عالقه نشان مي دهند اعتماد داشت
نـام انجمـن هـم    . شاخهء انجمن وطن را كه قبال  با كمك ديگران در دمشق ايجاد كرده بود در مقدونيه سامان دهـد 

برخي از پنچ شش نفر عضو اين انجمن عبارت بودنـد از همكـالس قـديمش،    . شد» وطن و حريت«تبديل به انجمن 
  گردهم آيي ها در منزل افسري انجام مي شـد . تن از افسران بخش آموزشي مدرسهء نظامي عمر ناجي شاعر، و دو

  . در لباس خانهء ژاپني از آنها پذيرايي مي كرد  كه در كار موسيقي تبحري داشت، فلوت مي نواخت و
خود با هم سوگند كه در يكي از عصرها گردهم آمدند تا در راستاي اهداف انقالبي   در همين خانه بود          

كمال، پس از انجام يك سخنراني مناسب كه داراي محتوايي قهرماني بـود، سـه مـادهء تشـكيل     . هم پيماني بخورند
پس از آن هفت تير خـود را از كمـر بـاز كـرده ه روي ميـز      . انجمن را كه خود بروي تكه كاغذي نوشته بود خواند

قرآن و يا شرف سربازي كه در عثماني رايج بود، به آن اسلحه گذاشت و پيشنهاد كرد كه، به جاي قسم خوردن به 
اين عمل بصورتي نمادين بازگويندهء وفاداري آنها بـه انقـالب بـود و عزمشـان را در روي آوردن بـه      . قسم بخورند

آنها يك بـه يـك اسـلحه را بوسـيده و بـه آن      . قيام مسلحانه در صورت ضرورت و براي تحقق انقالب نشان مي داد
آن را بـه دقـت   . اين اسلحه اكنـون تبـديل بـه شـيئي مقـدس شـده اسـت       «: پس از آن كمال گفت. ند خوردندسوگ

  .»نگاهداري كنيد چرا كه روزي خواهد رسيد كه بايد آن را به من برگردانيد
در اين زمان ديگر مقامات قسطنطنيه مي دانستند كه مصطفي كمال محل ماموريت خود در جافا را ترك           
امـا مصـطفي كـه از طريـق دوسـتي از ايـن       . در نتيجه، دستور بازداشت او به مقامات سالونيكا صادر شد. كرده است

افسر فرمانـده كـه بـا رفـتن او موافقـت      . موضوع با خبر شده بود، محرمانه سالونيكا را ترك كرده و به جافا برگشت
پـيش از آمـدن او، بمنظـور اعمـال     . فرسـتاد » بيـر شـبا  « كرده بود به محض رسيدن كمال به جافا او را به محلي به نام

ادعاي عثماني در اختالف با دولت هاي مصر و انگليس در مورد بندر عقبه، قوائي از مرزداران به آنجـا اعـزام شـده    
سپس، ظاهرا ، در پي انجام يك سلسله تحقيقات، در طي گزارشي به قسـطنطنيه اعـالم شـد كـه مصـطفي چنـد       . بود
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. بير شبا بوده است و منظور افسري كه مدعي شده او را در سالونيكا ديده مصـطفي ديگـري بـوده اسـت     ماهي را در
در هزار توي ديوانساالري عثماني كه پرونده ها به صورتي نامرتب نگاهداشته مي شـد و تشـابه اسـمي فـراوان بـود      

  . داستان به خوبي قابل پذيرش مي نمود  اين
در آنجـا او كـه از مـاجراي    . اعزامي در عقبه باقي ماند اما مصطفي به دمشق برگشت پس از مدتي، گروه          

در اين بين ارتقاء درجـه هـم يافـت و بـا مقـام      . دل خوشي نداشت با احتياط بيشتري دست به كار شد  خود» تبعيد«
آرزو مـي كـرد مـامور     ، همانگونه كه1907و باالخره، در سپتامبر . سرگردي به ستاد فرماندهي در دمشق مستقر شد

خدمت در ارتش سوم مستقر در مقدونيه گرديد و پس از رسيدن به آنجا در سـتاد فرمانـدهي سـالونيكا بـه خـدمت      
  . گماشته شد

  

  چهارم ـ انقالب تركان جوانفصل 

هيچ ترك صاحب فكـري نبـود   . ت مي كرددر مقدونيه زمان به سرعت به سوي لحظهء تعيين كننده حرك         
مقدونيـه بـراي مـردم    «كه حس نكند امپراتوري عثماني در لبهء تجزيه ايستاده است؛ و از همه جا مي شد فرياد بلنـد  

بلغارها سازمان زير زميني مقتدري داشتند كـه دولتـي در   . مامورين روسيه و اتريش همه جا بودند. را شنيد» مقدونيه
خوانـده مـي   » كميته چي«مي شد؛ با ارتشي متشكل از كساني كه در واقع تروريست بودند و  داخل دولت محسوب

در منـاطق مـرزي   . شدند و ترس و وحشت را مي گستراندند و مرتبا  سرگرم انفجـار بمـب در نقـاط مختلـف بودنـد     
خـود و هـم بـا مقامـات      امنيت بكلي رخت بر بسته بود و دستجات يوناني، بلغاري، سربيايي و آلبانيـايي، هـم مـابين   

نيروهاي بزرگ جهاني نيز رفته رفته حلقهء محاصره را تنگ تر مي كردند و آماده مي شدند تا . ترك، درگير بودند
به نام امپراتـوري آلمـان   » عضو تازه پيوسته به جشن الشخورها«چندي پيش هم يك . پيكر عثماني را تكه تكه كنند

ا اغتنام فرصت از سقوط ديزرائلي در بريتانيا و به قدرت رسيدن گـالد اسـتون،   بيسمارك، ب. به اين جمع پيوسته بود
كه در رابطه با ترك هـا داراي احساسـاتي يونـاني مـدار بـود، بـه كمـك سـلطان ابوالحميـد شـتافته و يـك هيئـت             

خود قيصـر  نمايندگي نظامي تحت فرماندهي مارشال فون درگلدوس را به عثماني اعزام داشته و، در پي اين هيئت، 
  . آلمان هم با تبليغات و سر و صداي بسيار به ديدار سلطان شتافته بود

سلطان عبدالحميد با تغيير سياست خود مي كوشيد همه را به جان هم بيندازد و خـارجي را بـا خـارجي و              
ود را به عددي كـه مـردم   او در شهر سالونيكاي مقدونيه توانسته بود تعداد مامورين خ. ترك را با ترك مشغول كند

با ايـن همـه، تـرك هـا در درون مرزهـاي خـود احسـاس مـي         . هزار نفر تخمين مي زدند برساند 40آن را به حدود 
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و در ايـن مـورد بـه    . كردند كه تبديل به اقليتي سركوب شده گشته اند و در اطراف خود به جستجوي نجات بودنـد 
  .آن ها را ياري كنند  كه مي توانند نظر مي رسيد كه تنها افسران جوان ترك هستند

بدينسان جنبش انقالبي شتاب مي گرفت و به سرعت گسترده مي شد و توان آن را يافته بود كه در همهء           
نقاط امپراتوري شعبه پيدا كند و گروه هاي مبلغي را تربيت نمايد كه وظيفهء آن ها پخش افكـار نـو در بـين همـهء     

، مصطفي كمال ديگر يكي از چهره هاي شـاخص ايـن   1907با اين حال، در اواخر سال . دطبقات جمعيت ترك بو
جنبش محسوب نمي شد و در بازگشت به مقدونيه به اين واقعيت تلخ رسيده بود كه تبعيد او به سـوريه بـه صـورت    

نيز در پـي   او» وطن و حريت«انجمن كوچك . موثري موجب شده است كه او يكي از رهبران جنبش قلمداد نشود
شناخته شد تحت الشعاع قرار گرفته » كميتهء وحدت و ترقي«ايجاد و گسترش يك سازمان وسيع تر كه بعدها با نام 

كـه افسـر   » جمـال «، كه در آن زمان كارمنـد پسـتخانه بـود، و    »طلعت«اعضاي اين كميته شامل كساني همچون . بود
بـه جـز علـي فتحـي، ديگـر دوسـتان       . بود به قـدرت برسـند  ارتش محسوب مي شد بودند ـ مرداني كه آشكارا قرار  

هم در اين كميته شركت داشتند و عاقبت هم به تشـويق طلعـت بـود كـه انجمـن وطـن و حريـت در ايـن           مصطفي
  . كميته ادغام گرديد و از آن پس نامش به دست فراموشي سپرده شد

آنهـا را مسـيحي كـرده بـود و سـپس،      » پل قـديس «فضاي سياسي سالونيكا، از عهد مسيحيان اوليه اي كه           
، امپراتور روم، به صورت زيرزميني درآمده بودند، همچنان مسـتعد پرورانـدن انجمـن    »نرون«براي فرار از سركوب 

» بنايـان آزاد «كميته وحدت و ترقي، با استفاده از اين زمينه و نيز از طريق به كار بـردن روش هـاي   . هاي مخفي بود
در طـي آن مراسـم   . تصميم گرفت كه مراسم خاصي را براي پذيرش داوطلبان عضويت ايجـاد كنـد  ) فرماسون ها(

چشم داوطلب مربوطه را مي بستند و او را به حضور سه غريبهء پوشيده در شوال كه ماسـكي بـر چهـره داشـتند مـي      
ر خـود را محتـرم بـدارد، اسـرار     بردند و او بايد در برابر آنها هم به شمشير و هم به قرآن قسم ياد مي كرد كه كشـو 

انجمن را حفظ كند، به دستورات انجمن گردن نهد و در كشـتن كسـي كـه كميتـه او را محكـوم بـه مـرگ كـرده         
اين عمليات چندان مورد عالقه كمال نبود به خصوص كه او اضافه كردن قرآن و نمادهاي . ترديدي بخود راه ندهد

اما در آن لحظه چـاره اي نداشـت   . فت تير شروع كرده بود نمي پسنديداسالمي را به مراسم سوگندي كه خود با ه
  .ها تا آنجا كه مي تواند كنار بيايد» وحدت چي«كه با 

آن ها نيز به صورتي غريزي از كمال خوششان نمي آمد و او را صاحب عقيدهء مستقل، و آدمي مرموز و           
آنهـا، در ايـن راسـتا، از ايـن نكتـه سـوء       . ند تا او را كنـار بگذارنـد  مي ديدند و به دنبال بهانه اي مي گشت جاه طلب

استفاده كردند كه يكي از وظايف اداري و نظامي كمال بازرسي خطوط آهن سراسر مقدونيـه بـود و او، در نتيجـه،    
» واردار«درهء به همين دليل كوشيدند او را بـه  . مي توانست با فعاليت هاي مبلغين بيرون سالونيكا ارتباط برقرار كند

مصطفي كه از اين موضوع سخت برآشفته بود و . كه در لبهء صحراي سيبري قرار داشت بفرستند» اشكوب«و شهر 
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در عين حال روز به روز به ظرفيت خود در رهبري مطمئن تر مي شد گروه كوچكي از دوستان و طرفداران خود را 
در منزل مادرش، زبيده كه اكنـون شـوهر دوم خـود را هـم از     گرد هم آورد و تا دير وقت شب ها در كافه ها و نيز 

ايـن  . گفتگو و نقشه كشي مي پرداختند  زندگي مي كرد، جمع مي شدند و به» مقبوله«دست داده بود و با دخترش 
مادر و دختر كه چندان دل خوشي از اين فعاليت هاي مخفيانه نداشتند ناچار بودند براي توطئه كنندگان حاضـر در  

  . مالقات هاي شبانه قهوه درست كنند  اين
در عـين حـال،   . انقالب رفته رفته بخود شكل مي گرفت اما هنوز به نقطـه تعيـين كننـده اي نرسـيده بـود               

ادوارد هفتم پادشاه انگلستان و تزار نيكالس دوم بـراي انجـام يـك    . وضعيت بين المللي بر حوادث سايه افكنده بود
اين جريـان را تغييـر   » كميته«ي بر عرشهء يك كشتي در بالتيك با هم مالقات كرده بودند و سري گفتگوهاي سياس

در جبهه داخلي نيز هنوز الزم بود افسراني را در آسياي صغير و منطقه تـراس  . مهمي عليه ترك ها ارزيابي مي كرد
چرا كـه سـلطان عبدالحميـد رفتـه     با اين همه، عمل كردن سريع بيش از هميشه ضرورت پيدا كرده بود . تعليم دهند

مـامورين  . او، به صورتي فعال، هيئت هايي را براي تحقيـق بـه سـالونيكا فرسـتاد    . رفته از خواب غفلت بيدار مي شد
كميته به سوي رهبر اولين هيئت اعزامي تيراندازي كرده و او را زخمي كردند اما رهبـر دومـين هيئـت از در آشـتي     

  . جويي و رشوه دهي درآمد
، كه در كميته عضويت بااليي نداشت، همـراه چنـد تـن ديگـر دعـوت      »انور«آنگاه سرگرد جواني به نام           

انور اين دعوت را نپـذيرفت  . شدند كه به قسطنطنيه بروند و به آنها وعده داده شد كه پاداش و درجهء خوبي بگيرند
افسـر   1908در چهـارم جـوالي   . جنـبش مقاومـت زد  و به دل تپه هاي شهر پناه برد و در آنجا دست به ايجـاد يـك   

كه اصال  آلبانيايي بود و در جنـگ هـاي چريكـي تجربـه داشـت همـين روش را پـيش        » احمد نيازي«ديگري به نام 
هم، كه تصادفا  در پي انجـام كـاري بـراي كميتـه در     » علي فؤاد«. بيرون برد» مناستير«گرفته و پيروان خود را از قلعه 

ت، عده اي از سربازان را به كمك احمد نيازي برد و به او پيشنهاد كرد كه اهداف خـود را علنـي   محل حضور داش
آنگاه كميته هم علني شد و در . نيازي هم با ارسال تلگرافي به سلطان عبدالحميد شورش خود را علني ساخت. كند

را از آنـاتولي بـه منطقـه اعـزام      سلطان به سـرعت نيروهـايي  . را مطرح كرد 1876خواست بازگشت به قانون اساسي 
  . داشت اما آن ها نيز به شورشيان پيوستند

پس از دو روزي ترديد كه گفته مي شود در طي آن   عبدالحميد كه شكست خود را تشخيص داده بود،          
او از سلطنت عزل   اين امر باعث شد كه احتمال. مشغول مشاوره با منجم باشي بوده است، اخطار كميته را پذيرفت

سـلطان  . جايگزيني برادرش مطرح گردد و كميته چي ها و طرفدارانشان هم به طرف قسطنطنيه حركـت كردنـد    و
پس از يك جلسه طوالني شبانه با مشاوران خود اعالم داشـت كـه قـانون اساسـي را ه خـود يـك نسـل پـيش كنـار          

  . پراتوري عثماني را غرق شادماني كردخبر اين امر تمام ام 1908جوالي  24در . گذاشته بود مي پذيرد
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. شـد » مناسـتير «وارد » آزادي، برابري، برادري و عـدالت «احمد نيازي همراه با پيروان وفادار خود با شعار           
. اما، از آنجا كه شم سياسي چندان قدرتمندي نداشت، بزودي مجبور شد به كوه هاي سرزمين خود در آلباني بـرود 

شهر سالونيكا ظاهر شد » اوليمپوس«كه مردي جوان و جدي و پيروز مي نمود، در بالكن هتل » انور«از سوي ديگر، 
او بـه مـردم   . و در چشم جمعيت بزرگي كه در آنجا گرد آمده بودند به صورت يـك قهرمـان سياسـي جلـوه كـرد     

به نـژاد و مـذهب، بـرادر    گفت كه حكومت استبدادي به پايان رسيده است و از اين پس همهء شهروندان، بي توجه 
  . يديگر محسوب شده و از اين پس از اينكه متفقا  شهروندان عثماني خوانده شوند سربلند خواهد بود

به راستي هم، طي چند روز تب زده، ماليان مسـلمان، كشـيش هـاي ارتـدوكس و خاخـام هـاي يهـودي                  
زنان تركيه هم حجاب هـاي  . خيابان ها حركت مي كردنديكديگر را در آغوش گرفته و بازو به بازوي هم داده در 

خود را پاره كردند، درهاي زندان ها گشوده شد و زندانيان سياسي آزاد گشتند تا گيج و منگ بكوشند چشمانشـان  
: نوشته اسـت » اوبري هربت«آن طور كه . به نور عادت كند و اقوامي را كه تا آنزمان نديده بودند در آغوش بگيرند

مردم به صورتي بي توقف بـه سـخنراني   . »طيه همچون گل سرخي مي درخشيد و از هيجان به خود مي لرزيدقسطن«
كلمـهء جـادويي امـا    . اصول دموكراسي توضيح داده مـي شـد    هاي مختلفي گوش مي دادند كه در آن ها برايشان

بدينسـان عصـر   . را با خود داشـت بر همهء لب ها جاري بود و وعدهء جهاني آرماني » قانون اساسي«هنوز بي معناي 
  .جديدي آغاز شده بود

او، بر بالكن هتـل سـالونيكا، همچـون    . كمال در هيچ كدام از اين وقايع بزرگ شركتي نداشت  مصطفي          
اگرچه روشن بود كه انور تقريبا به صـورتي اتفـاقي تبـديل بـه يـك قهرمـان       . سايه اي در پشت سر انور ايستاده بود

او، در لبـاس نظـامي اش، الغـر و    . ده است اما سرگرد جوان براي انجام ايـن نقـش توانـايي كـافي داشـت     انقالبي ش
خوش ظاهر مي نمود؛ و با سبيل هايي تاب داده و چرب و سالم هاي نظامي بدر چشم مردم نمونهء يك افسر جوان 

هـراس پيشـاپيش يـارانش     او در زير آتش دشمن بي. در شجاعتش هم نمي شد ترديد كرد. ترك محسوب مي شد
از توجهات و فريادهاي جمعيت لذت مي برد و هر كجا كه از جلوي آيينه اي رد مي شد مشتاقانه . حركت مي كرد

مسـلمان بـود و   . اما مشكل اصلي اش آن بود كه نمي توانست در جان مردمان آتش بيفكند. خود را برانداز مي كرد
در زنـدگي خصوصـي اش لكـه    . نه اهل دود بود و نه مشروب. د مي رفتهميشه با قرآني در جيب روي سينه به نبر

اي وجود نداشت و، در نتيجه، مورد توجه احساسات بورژوامابانهء انقالبي قرار گرفته بـود كـه عليـه فسـاد و تبـاهي      
خصـيت  به هر حال، واقعيت آن بود كه انقالب مزبور ماهيتي رومانتيك داشت و انور هـم ش . دربار شكل گرفته بود

  . رمانتيك مورد نياز آن را عرضه مي داشت
. او را عروسكي مي ديد كه ناگهان در نقش رهبر ظاهر شده است  كمال از همه جهت متضاد انور بود و          
از پايان صحنه بالكن هتل، به كازينوي كريستال رفت و در آنجا ديد كـه افسـران همكـارش مشـغول بـاده        او، پس
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اين همه تحسين انور يعني چه؟ يعنـي  «: كمال با لحني رنجيده به آن ها گفت. انقالب و انور هستند نوشي به سالمتي
  .»هيچ چيز جز انور، انور، وجود ندارد؟ اين درست نيست كه اين همه او را تحسين كنيد

كـه بـه خـاطر     تو چرا به انور حسوديت مي شود؟ او كسـي بـود  «: يكي از افسران اعتراض كنان پاسخ داد          
  .»كه ما او را تحسين مي كنيم  آزادي به دل كوه زد؛ البته

امـا آيـا شـما    . من هم از يك خانوادهء متوسط آمده ام. طبيعي است كه به او حسودي كنم«: كمال گفت          
ز خـودش پـر   فكر نمي كنيد كه اين همه تحسين و اين همه مبالغه، انور را دچار غـرور خواهـد كـرد و او را چنـان ا    

  »خواهد نمود كه عاقبت به ضرر كشور تمام شود؟
اما اين حسادت با اعتقاد راسخ اش به توانايي هـاي برتـر   . براستي هم اينكه كمال دچار حسادت شده بود          

امـا در يـك منظـر    . او هيچگاه در تحسين شخصيت انور به عنوان يك سـرباز ترديـد نمـي كـرد    . خويش همراه بود
تر از همان آغاز انور را فاقد ويژگي هايي مي ديد كه الزمهء انجام وظايفي محسوب مي شد كه بر عهـدهء  عمومي 

  .او گذاشته مي شد
كـه اكنـون بـا همـين نـام شـناخته مـي شـدند، اگرچـه          » ترك هاي جوان«. و مشكالت به زودي زياد شدند         

هدف انقالب تنها به زانـو  . داشتند و نه برنامه اي براي آينده افسراني بودند با ميهن دوستي عميق اما نه تجربه سياسي
درآوردن عبدالحميد بود و بر قراري داروي شفابخشي كه جانشين استبداد شده و همهء دردها را مـداوا مـي كـرد ـ     

كارانـه   يك جنـبش محافظـه    اما، اين انقالب جز اين جنبه، در بنياد خود .دارويي به نام قانون اساسي آزاديخواهانه
بود؛ نه ايدئولوژي داشـت، نـه برنامـه، و نـه دركـي از مشـكالت اساسـي دولـت عثمـاني كـه در ذات خـود دولتـي             

بدينسـان،  . امپرياليست بود و به نيروهاي ملي گراي جديدي كه در جهان مدرن بوجود آمده بودند اعتنايي نداشـت 
استار بازسازي امپراتوري عثماني پدرانشان بودند اما تركان جوان در رژيم جديدي كه بر پا كرده بودند در واقع خو

     . همراه با چند اصالح آزاديخواهانه
اين رژيم، نسبت به رژيم هاي قبلي، از اين لحاظ مهم متفاوت بود كه خود را بـه تضـمين هـاي ناشـي از     

بر اساس حقوق مساوي مـي  قانون اساسي، كه همگان از آن سهم مي بردند، متعهد كرده بود، به مردم وعدهء اتحاد 
داد و در مورد همهء نژادها و مذاهب به شعار برابري متوسل شده و برنامهء خـود را پيشـرفت در زمينـهء آمـوزش و     

را نيـز  » عـدالت «واژه ي » آزادي، برادري، و برابـري «در عين حال، به شعار انقالب فرانسه . توسعهء اعالم مي داشت
در نتيجـه، مـثال ، در مقابـل خواسـت اقليـت هـاي       . ار بود رژيم همان رژيم عثماني باشدبا اين همه اما قر. افزوده بود

مسيحي براي شناخته شدن به عنوان مليتي جداگانه، تنها چيزي كه به آنها عرضه مـي شـد داشـتن امتيـاز شـهروندي      
  . يك دولت ترك با مذهبي بيگانه از مذهب آنان بود
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ريع بود و، برخالف انتظار تـرك هـاي جـوان كـه فكـر مـي كردنـد رونـد         واكنش به اين وضعيت هم س          
تجزيهء امپراتوري را متوقف كرده اند، اين روند سرعت بيشتري به خود گرفت؛ و از آنجا كه حركت تـرك هـاي   

بلغارسـتان، در  . نمايان شـد » ضد انقالب«به صورت » بالكان«نام داشت، واكنش نسبت به آن هم در » انقالب«جوان 
و » بوســنيا«فاصـلهء ســه مـاه، اســتقالل خـود را اعــالم داشـت و در همــان هفتـه اتــريش نيـز دو ايالــت تـرك نشــين        

اقـدام اتـريش بـرخالف    . هـم بـه اتحـاد بـا يونـان راي دادنـد      » كرت«به خاك خود منضم كرد و مردم » هرتزگوينا«
سـر ادوارد  «. لـي محسـوب مـي شـد    معاهدهء برلين صورت مي گرفت و سرباز زدني يك جانبـه از حقـوق بـين المل   

  . خبر مي داد» آغاز دوران هرج و مرج اروپا«در اشاره به همين واقعيت بود كه از » گري
مصطفي كمال مسير درهمي را كه در پيش روي كشورش قرار داشت به خـوبي مـي ديـد و بـه صـورتي                

نوشيدن و گفتگو كردن با دوستان نظامي خـود   او شب هاي متعددي را به. آشكار از حكومت جديد انتقاد مي كرد
ايـن دو كافـه   . در كافه هاي شهر سالونيكا، يعني اوليمپوس و كريستال كه از جواني با آن ها آشنا بود، مي گذرانـد 

كه پس از انقالب از هر گونه محدوديتي آزاد شده بودند اكنون چنان پر مشتري بودند كـه كارشـان بـه پيـاده روي     
يك كافـهء سـر بـاز هـم بـه نـام       . شيده بود و صندلي ها و ميزها را حتي روي ريل ترامواها مي گذاشتندخيابان ها ك

و در زير سـايهء بـرج گـرد كهنـي كـه رو بـه غـروب خلـيج داشـت و نسـيم             در ديگر سوي درياكنار» برج سفيد«
و فريـاد فروشـندگان دوره   در اين جا همهمـهء گفتگوهـا   . عصرگاهي را به سوي خود مي خواند به وجود آمده بود

  . گرد با صداي برخورد تكه هاي دومينو و تاس هاي تخته نرد بر ميزهاي شلوغ مرمري در هم مي آميخت
او بـا قـدرت   . و بر فراز همهء اين همهمه ها، صداي نافذ كمال، با پژواكي آشكار و شديد جريان داشـت           

او بـه  . مي كوشيدند حرف او را قطع كنند خاموش مي ساخت تمام بحث مي كرد و صدايش سخن ديگراني را كه
صورتي آشكار از كميته انتقاد مي كرد، و مي پرسيد كه اساسا ديگر اكنون كه انقالب به پايان رسـيده و حاكميـت   

  قانون اساسي مستقر شده چه نيازي به كميته است؟ 
ري است كه او را به بيرون از سالونيكا، جـايي  معلوم بود كه اين مصطفي كمال اهل دردسر است و ضرو          

موقعيت هم براي اين كار مناسب بود چرا كه پس از اينكه نماينـدگان كميتـه از   . بفرستند» اشكوب«حتي دور تر از 
در نتيجه، طـي جلسـه اي كـه كمـال در آن حضـور      . تريپولي خارج شده بودند در آنجا دردسرهايي پيش آمده بود

انجـام    ته شد كه او را براي تحقيق در مـورد وضـعيت متصـرفات عثمـاني در شـمال آفريقـا و      نداشت، تصميم گرف
او كه با تصميمي اين چنين روبرو شده بود بالفاصله داليل آن را تشخيص داده و . اقدامات الزم به ترپيولي بفرستند

با اين همه فكر كرد . اب كرده اندحدس زد كه دشمنانش تريپولي را به عنوان قبرستان سياسي و حتي واقعي او انتخ
  .كه اين چالش را بپذيرد و لذا، پس از فراهم شدن منابع مالي الزم، با كشتي عازم سواحل شمال آفريقا شد
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كمال با يكي از همراهان پيـاده شـده و بـراي    . او، در سر راه خود، در بندر سيسيلي توقفي داشت  كشتي          
. خيابانگرد كاله هاي آن ها را مسخره كرده و به طرفشان پوست ليمو پرتاب كردندبچه هاي . درشكه سواري رفت

بلكه، برعكس، در همان لحظه به جاي اين . با اين همه، و برخالف معمول ترك ها، اين حركات به كمال برنخورد
مـاد اعتبـار   دست بچه ها عصباني شود نفرت نسـبت بـه كـاله عثمـاني در دلـش زبانـه كشـيد ـ كالهـي كـه ن           كه از

  . امپراتوري عثماني بود و اكنون اين گونه به وسيلهء كودكان خياباني به سخره گرفته مي شد
كميته هنوز نتوانسته بود اقتدار خود را بر اعراب و عناصر محافظه كار عثمانيدر تريپولي اعمال كنـد و در            

يـي را  » پاشـا «نمايندهء كميته، نخست الزم مي ديد دل  او، به عنوان. نتيجه كمال با يك فضاي دشمن خو روبرو شد
كمال اين كار را با تركيبي از تهديد و ديپلماسي در طي يـك جلسـه قهـوه    . كه فرمانرواي منطقه بود به دست آورد

او شـجاعانه بـه   . مطلع شد كه شورشيان عرب قصد دسـتگيري او را دارنـد    سپس. نوشي با موفقيت به انجام رسانيد
در آن جـا پـس از ايـن كـه بـه رهبـران       . رجي مسجدي كه شورشيان آن را مقر خـود كـرده بودنـد رفـت    صحن خا

شورشيان قول داد كه دولت به شكايات آن ها رسيدگي خواهد كرد رو به جمعيت حاضر در حياط كـرد و پـس از   
ن بر اقتدار رژيم جديد تاكيد مراسم احترام به برادران مذهبي خود سخنراني بلند ميهن پرستانه اي انجام داد و طي آ

بـه نظـر مـي      .اما در ضمن توضيح داد كه اين اقتدار در راستاي محافظت از آن ها بـه كـار خواهـد رفـت    . مي كرد
  . رسيد كه جمعيت تحت تاثير سخنان او قرار گرفته باشند

تـو  « :او فرسـتاد و پرسـيد  اما شيخ عربي كه رهبر شورشيان بود و اهداف خود را داشت كسي را به سـراغ            
شـيخ خنـده اي كـرد و از    . كمال نامه هاي معرفي كميته را از جيب خود بيرون آورد» كيستي و چه اختياري داري؟

جيب خود نامه هاي مشابهي را بيرون آورد كه به سه نمايندهء پيشين كميته تعلق داشتند و هر سه آن هـا بـه محـض    
  . ورود به زندان افتاده بودند

من . اين نامه ها را بگيريد و اگر دوست داريد پاره شان كنيد«: كمال راه ديگري در پيش گرفت و گفت          
  .» آمده ام كه بدون اين كاغذها با شما صحبت كنم  آدمي هستم كه به معرفي نامه احتياج ندارم و

و عاقبـت بـا آزادي سـه    . »كـرد كه اين طور است من هـم بـا تـو صـحبت خـواهم        حاال«: شيخ پاسخ داد          
  . زنداني موافقت شد

رفت و در آنجا شاهد مبارزه اي بر سر قدرت » بن غازي«كمال قبل از بازگشت به سالونيكا به ديدار شهر           
بين مقامات ترك و يك شيخ محلي قدرتمند به نام منصور شد كه ترك ها را دستĤويز خود قرار داده و به خـدمت  

كمال اين گونه تشخيص داد كه در اين مورد بايد به طرز خشن تري عمل شود و هنگـامي كـه     .ه بودخويش گرفت
شيخ مزبور به آن ها سر زد كمال حـالتي پرخاشـگر و رفتـاري آمرانـه بـه خـود گرفـت و سـپس از فرمانـده محلـي           

  . خواست تا سربازان خود را براي بازديد به خط كند
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در محل، به خيال اينكه كمـال قصـد دارد از كـار آن هـا ايـرادي بگيـرد، نسـبت بـه         افسران ديگر حاضر           
اما كمال با كلماتي اطمينان بخش آن ها را قانع كرده و سپس گفت كه بهتر است آنهـا  . خواست او اعتراض كردند

و كمـال برنامـه را    افسران مزبور با اين پيشنهاد موافقت كردنـد . را در يك تمرين توپخانهء كوتاه مدت رهبري كند
چنين توضيح داد كه فكر كنيم يك گروهان توپخانه، براي مقابله با دشمني كه از جانب چپ مي آيد، به جانب بن 
غازي در حركت باشد اما، در حين انجام اين كار، دستور برسد كه گروهان مزبـور بـه طـرف راسـت دور زده و بـا      

  . دشمن خطرناكتري روبرو شود
عمليات بدون برانگيختن سوء ظن انجام شد اما بزودي معلوم شد كه هـدف نهـايي محاصـرهء خانـهء     اين           

كمـال  . در پي اين محاصره مردي با پرچم سـفيد از آن خانـه بيـرون آمـده و اعـالم تسـليم كـرد       . شيخ منضور است
ن ديـدار او نيـات رژيـم    در ايـ . موافقت كرد كه در صورت آمدن شيخ به ديدارش محاصره را از ايـن خانـه بـردارد   

آيـا  «: جديد و سياست هاي اصالحي آن را براي شيخ توضيح داد و شيخ هم قرآني از جيب بيـرون آورده و گفـت  
  »تو هم به اين كتاب قسم مي خوري كه با آقاي ما، خليفهء عثماني، بدرفتاري نكني؟

تاب احترام فـراوان قـائلم و بـه آن و شـرف     من براي اين ك«: كمال قرآن را گرفته و آن را بوسيد و گفت          
بـدين  . »خود و اصولي كه در اين كتاب آمده قسم مي خورم كه به مردي كه خليفه خوانده مي شود آزاري نرسانم

ترتيب، شيخ كه آبروي خود را از طريق اعتقادات مذهبي اش محفوظ داشته بود، شكست سياسي خود را پـذيرفت  
  . نامه اي كه به امضا رسيد اقتدار خود را بازيافتند و نوعي توازن قدرت بر قرار شدو دولت و ارتش طبق موافقت 

او اكنـون مـي   . آنگاه، مصطفي كمال، راضي از نتايح ماموريت خـود، بـه سـوي سـالونيكا حركـت كـرد                
ه خـوبي بـا هـم    انديشيد كه الاقل به خود اثبات كرده است كه مي تواند وظايف يك سـرباز و يـك ديپلمـات را بـ    

  . تركيب كند

  پنجم ـ ضد انقالبفصل 

به نظر مـي رسـيد   . مصطفي كمال در بازگشت از شمال افريقا خود را با وضعيت سياسي ناآرامي روبرو ديد        
ه در مقابل مخالفـت سـريع   كميتهء وحدت و ترقي ك ..كه واكنش گريزناپذيري نسبت به اوضاع كشور در راه است

خارجي ها عقب نشيني اوليه اي كرده بود اكنون خود را در داخل خاك عثماني نيز با مخالفـت روزافزونـي روبـرو    
دشمن كميته، يعني سلطان عبدالحميد، بيشتر به آن خاطر كه انقالبيـون در خـود جـرأت خلـع كـردن او را      . مي ديد

تـا   ش مستقر بود و اكنون مي انديشيد كه زمان بـه نفـع او كـار مـي كنـد و     نيافته بودند، هنوز بر تخت سلطنت خوي
زماني كه در مقام سلطنت باقي بماند اين اميد هم وجود دارد كه نيروهاي ارتجاع كه از انقالب جان بدر برده بودند 
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رهبـر مـذهبي   او همچنين مي توانست روي وفاداري توده هاي بيسوادي كه سلطان را بـه چشـم   . گرد او جمع شوند
  .درچشم آنها سلطان نه تنها خليفه كه سايهء خدا بر روي زمين محسوب مي شد. خود مي ديدند نيز تكيه كند

در عين حال، از آنجا كه انقالب از سالونيكا آغاز شده بود و اين شهر پايتخـت امپراتـوري محسـوب نمـي             
اشت؛ مشكل ديگـر هـم آن بـود كـه از همـان ابتـداي كـار        شد، كميته نسبت به نفوذ خود در قسطنطنيه اعتمادي ند
جا داشت » كميته وحدت و ترقي«در دست راست آنها خود . ترك هاي جوان به دو گروه متضاد تقسيم شده بودند

امـا در دسـت چـپ    . كه متمايل به حفظ امپراتوري به صورت يك دولت متمركز بود و روحيه اي مستبدانه داشـت 
د داشتند كه اغلب آزادي خواه بودند و معناي پيشرفت را ايجاد يك رژيم غير متمركز بـر  گروه هاي متعددي وجو

آنگاه افراطيون، در يك آزمايش نيرو، دست . بنياد اصول دموكراسي و اعطاي خودمختاري به اقليت ها مي دانستند
اين عمل نه تنهـا  . يل پاشا، نشاندندباال را پيدا كردند و نامزدي تعيين شده از جانب خود را به جاي وزير اعظم، كيام

  .معتدليون را عصباني كرد بلكه راه را براي اقدام آن دسته از نيروهاي ارتجاعي كه تا آن زمانخاموش بودند گشود
و ايـن حادثـه در   . تنش باال گرفت و تنها به حادثه اي نياز بود تا عناصر گونـاگون ناراضـي را مشـتعل كنـد            

قتـل  . به صورت كشتن سردبير كم اهميت يك روزنامهء آزادي خواه پيش آمد» گاالتا«روي پل  يكي از شب ها بر
را به كميته نسبت دادند و مقتول را طي تظاهرات برنامـه ريـزي شـده اي بـه عنـوان شـهيد آزادي مطبوعـات تشـييع         

  .ده بودنتيجه ضد انقالبي بود كه به نام شريعت و اقتدار سراسري اسالم بقد راست كر.كردند
واحدهاي متعددي از لشگر اول در قرارگاه هاي خود دست به شـورش   1909در طول شب دوازده آوريل         

از سـحرگاه   زدند، افسران خود را زنداني كرده و يا تيرباران نمودند، و پـس از اجتمـاع كـردن بـر روي پـل گاالتـا      
درطول اين جريان واحدهائي ديگر، حتي . صوفيا شدندمشغول گردآمدن در برابر مجلس نمايندگان در ميدان سانتا 

آنگاه نوبت به طالب مدارس مذهبي و ماليان عمامه به سري .از گروه نيروهاي سالونيكايي كميته، به آن ها پيوستند
رسيد كه بر آتش احساسات مـردم مـي افزودنـد و فريـاد مـي كشـيدند كـه مـا خواهـان برقـراري شـريعت مقـدس             

بيون كه با فرياد خواستار اخراج رييس مجلس، انحالل كميتـه، اسـتعفاي دولـت، و انتصـاب يـك      ضد انقال.اسالميم
  اي فـرار كـرده بودنـد و    نمايندگان كميته هر يك به گوشه. دولت جديد بودند به داخل ساختمان مجلس ريختند

قبت به اين تصميم انجاميـد  پنهانگاه خود با بيصبري به بحثي گوش مي دادند كه در ساختمان جريان داشت و عا  از
تصميم گيري سـلطان عبدالحميـد بـراي انتصـاب     .كه شورشيان بايد خواست هاي خود را با سلطان در ميان بگذارند

يك نخست وزير جديد تا به عصر طول كشيد و او براي اين كـار توفيـق پاشـا را انتخـاب كـرد كـه آدمـي معقـول         
پس از آن كه اين خبر را وزير جنگ جديـد، كـه   .ار قانون اساسيمحسوب مي شد، با گرايش هاي آشكار به استقر

به علت حمله قلبي مختصري بـا صـدايي خفـه سـخن مـي گفـت، اعـالم داشـت سـربازان متفـرق شـدند و صـداي             
  .تيراندازي و فريادهاي خوشحالي جمعيتي برخاست كه قسطنطنيه را يك روز تمام در دست خود گرفته بودند
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واكـنش سـالونيكا سـريع و شـديد     . ا نمي توانسـت تخـت سـلطنت عبدالحميـد را نجـات دهـد      اما اين ماجر        
كميته، طي جلسه اي، تصميم گرفت كه بالفاصله دست به مداخله نظامي بزند و به محمود شوكت كـه يكـي از   .بود

در اين جلسـه  .ژنرال هاي ناراضي محسوب مي شد ماموريت دادكه به اين منظور نيروهاي ضربتي را فرماندهي كند
مصطفي كمال ساكت و عبوس نشسته بود، چرا كه موفقيت هايش در تريپولي واكنشـي را در كميتـه برنيانگيختـه و    

او بـه تلخـي   . برايش ارتقاء درجه اي را به همراه نياورده بود و او هنوز يك سرگرد بدون اهميت محسوب مـي شـد  
سرعت خود را از محل كارش، بـه عنـوان وابسـته نظـامي در      فرا رسيدن پيروزي ديگري را براي انور مي ديد كه به

  .برلين، به آنجا رسانده بود تا در جريان ها نقشي داشته باشد
با اين همه، در طي همين جريان هم بود كه كمال براي نخستين بـار فرصـت آن را يافـت تـا ظرفيـت هـاي               

او به عنوان رييس ستاد و فرمانده لشگري ويـژه كـه زيـر     .خويش به عنوان يك افسر فرماندهي را به نمايش بگذارد
كمال بالفاصله، با قدرت و دقت تمام دست بكار برنامه ريزي . نظر مستقيم محمود شوكت قرار داشت منصوب شد

اين نيروي نظـامي  . نام گرفت» ارتش آزادي بخش«عمليات شد و تا حدودي بر اساس پيشنهاد او بود كه اين لشگر 
ر ميسيون آلماني تربيت شده بود، صاحب انظباط، اخالق، و سـرعت حركـت ويـژه بـود و فرمانـدهي آن      كه زير نظ

اين ارتش، در عرض يك هفتـه، از طريـق خشـكي قسـطنطنيه را محاصـره كـرد و       . اعتباري عمده محسوب مي شد
آنگـاه  .طنيه واقـع بـود  قرار داد، شهر كوچكي كه درست در بيرون ديوارهاي قسطن»استپانو«سرفرماندهي خود را در 

اعالم داشته بودنـد كامـل     حلقهء محاصره از جانب دريا به وسيله كشتي هائي جنگي كه پيوستگي خود به كميتهرا
يك هيئت نمايندگي پارلمان كه براي توضـيح بـي فايـدگي حركـت محمـود شـوكت آمـده بـود بـا           همچنين. شد

  .برخوردي سرد روبرو شد
ضاي با اهميت كميته، و از جمله نمايندگاني كه در پي حوادث هفتـه قبـل پنهـان شـده     اكنون عده اي از اع        

نام گرفت براي   »مجلس ملي«آنها، پيش از اتمام محاصرهء شهر، در اجتماعي كه . بودند، به اين لشگر مي پيوستند
موافق بودند و عده   طانهمه شركت كنندگان با خلع سل. تصميم گيري در مورد سلطان با افسران به گفتگو نشستند

مجلس تصميم گرفت كه سلطان را خلع كرده و بـرادر و وليعهـدش را   .اي از افراطيون حتي خواستار اعدام او شدند
اين تصميم اما، از ترس اين كه ساكنان قسطنطنيه به هراس افتند و در پي آن سربازان ارتش دست .به جاي او بنشاند

  .عالم نشدبه ترك مواضع خود بزنند علنا  ا
شوكت براي آرام كردن شهر اعالميه اي صادر كرد كه در آن وعـده داده مـي شـد كـه شورشـيان تنبيـه       

كمال، كه يكي از وظايفش تهيـه پيشـنويس تلگـرام هـاي شـوكت      . شده و مردم عادي تحت محافظت خواهند بود
رئوف، بعـدها شـرح داده اسـت كـه      يك افسر نيروي دريايي به نام حسين. بود، در نوشتن اين اعالميه دستي داشت

كمال را در اداره تلگراف مالقات كرده و او را افسر جواني ديده است كه با صورتي رنگ پريده و قيافه اي خسـته  
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و در حالي كه شنلي بر دوش دارد مشغول نوشتن دستوراتي است كه شوكت پاشا، نشسته در مبلي كنـار او، ديكتـه   
ا، وزير امور دريايي كه در پي ايجاد همĤهنگي در كارها بـود، ايـن دو افسـر را بـه     در آن جلسه جمال پاش. مي كرد

ديدار آن روز اين دو افسر جوان ديداري سرنوشت ساز از آب در مي آيد؛ چرا كه رئوف .يكديگر معرفي مي كند
  . به زودي تبديل به نزديكترين دوستان و پيروان كمال مي شود

ر سكوت بـه داخـل شـهر نفـوذ كردنـد و، پـس از يـك جنـگ خيابـاني          نيروهاي آزادي بخش شبانه و د
چند تن از رهبران شورش را علنا بـر  . صبحگاهي و در محاصره گرفتن دو نيروگاه اصلي، شهر قسطنطنيه از آنها شد

 هيچ يك از مردم عادي مورد اذيت و آزار قرار اما شوكت به قول خود عمل كرد و. فراز پل گاالتا به دار كشيدند
نگرفتند، هر چند كه خبرنگار روزنامهء تايمز جسدي را در مخروبه اي ديده و يك يونـاني بـه او توضـيح داده بـود     

بريتانيـايي هـا و تـرك    «در كتـاب  » فيليپ گريـوز «نقل شده بوسيلهء .(كه جسد به خبرنگار روزنامه تايمز تعلق دارد
  ).»ها

امال  به صورت قانوني و نيز بر اساس اصول شريعت كميته تصميم گرفته بود كه خلع سلطان عبدالحميد ك
آنها نمايندگان مجلس را احضار كردند و يكي از شيخ االسالم ها با اكـراه تمـام مجبـور شـد     . اسالم صورت بگيرد

آنگاه عبدالحميد را بـه  . آن خلع عبدالحميد از سلطنت از لحاظ شريعت بالمانع باشد  فتوايي صادر كند تا بر اساس
قسمت چنين «: سلطان افقط گفته بود. فرستادند» يلديز«آرا خلع كردند و هيئتي را براي اعالم اين خبر به قصر اتفاق 

امـا ايـن پرسشـي بـود كـه هيئـت       . ، و سپس خواسته بود بداند كه آيا زندگي اش در خطـر هسـت يـا نـه    »بوده است
سلطان، در برابر سكوت اعضاء هيئـت بـا خشـم     .نمايندگي مزبور اقتدار آن را نداشت تا پاسخي براي آن تعبيه كند

سپس نـوهء كوچـك پسـري اش بـه گريـه      . »لعنت خداوند بر كساني باد كه اين فاجعه را آفريدند«: فرياد كشيد كه
هنگام غروب افسراني براي بردن سلطان مخلوع به ايستگاه قطار بـه سـراغش   . افتاد و هيئت نمايندگي مرخص شدند

عبدالحميد وقتي فهميد كـه بـه سـالونيكا، يعنـي     . مخصوصي براي عزيمت او آماده شده بود در آن جا قطار. آمدند
  . خاستگاه دشمنانش، تبعيد شده در آغوش رييس خواجه هاي دربارش غش كرد

در اين بين برادر كوچكتر سلطان كه پيرمرد ظريف و ترسيده اي بود و محمد رشاد نام داشت از قصـري  
هنگـامي كـه   . ر سي سال گذشته در آن زنداني بود آزاد شده و بـر تخـت سـلطنت نشسـت    كه بدستور عبدالحميد د

سلطان جديد سوار بر كشتي سلطنتي رهسپار محل انجام تشريفات تاجگزاري بود، با شنيدن صداي تيراندازي رنگ 
شـي  برايش توضيح دادند كه اين سـرآغاز صـد و يـك شـليك توپخانـه اسـت كـه سـالم سـنتي ارت         . خود را باخت

اما رنگ رخسار سلطان تنها هنگامي حالت عادي به خود گرفت كـه او  . محسوب شده و به افتخار او انجام مي شود
  .او را سلطان و خليفه محمد پنجم نام دادند. پا به خشكي گذاشت و صداي فريادهاي زنده باد سلطان را شنيد
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اما، با اين همه، كارهاي آن چندان به خـوبي  بدينسان ضد انقالب در هم شكسته و كميته به جا مانده بود 
از لحاظ . از نظر بيروني كميته نتوانسته بود در مقابل فشار روزافزون كشورهاي خارج مقاومت كند. پيش نمي رفت

كمال و گروه كـوچكي از  . داخلي نيز نتوانسته بود ساختاري سياسي كه بر بنيادهاي مطمئن مبتني باشد بوجود آورد
آنهـا علـت ناكـامي هـا را دخالـت      . فرمان شوكت قانع شده بودند كه دليل اين ناكامي ها را مي داننـد افسران تحت 

اين نظر حسين رئوف هم بود كه بار ديگر در مقر فرماندهي شوكت با كمال مالقات . ارتش در سياست مي دانستند
بريتانيا احترام فوق العاده اي قائل بود  رئوف براي نهادهاي دمكراتيك. و اوضاع را به تفصيل با او بررسي كرده بود

  او بـه كمـال  . و، در طول انجام خدمات خود در نيروي دريايي، به بريتانيا سفر كرده و با اين نهادها آشنا شـده بـود  
گفت كه رهبران وحدت خواه كشور به جاي تكيه كردن بر موافقت پارلماني كـه از طريـق انتخابـات آزاد بوجـود     

كه از حمايت ارتش به دست مي آيد تكيه كرده اند و اين سياست نـه تنهـا بـراي نظـام مبتنـي بـر        مي آيد بر زوري
قانون اساسي، كه قرار بود كشور را بازسازي كند، فاجعه آميز است بلكه بـراي خـود ارتـش كـه وظيفـه اش حفـظ       

. نظـرات را تاييـد كـرد    تحقيقات مفصل بعدي ايـن . كشور به شمار مي رود نيز عواقب وخيمي در بر خواهد داشت
دادگاه تحقيقي كه براي دريافت علل شورش تشكيل شده بود اعالم داشـت كـه عـده اي از افسـران صـاحب نفـوذ       

  . وظايف ارتشي خود را به نفع شركت در امور سياسي به كناري نهاده اند
او خود، حتي پـيش  . تاييد مي كرد» كيازيم كارابكير«نظرات كمال و رئوف را افسر جوان ديگري به نام 

نام داشت كـه بعـدها بـا    » عصمت«هوادار ديگر اين نظرات . ، همين گونه نظرات را بيان داشته بود1908انقالب   از
او افسري حدودا  تحصيل كرده محسـوب مـي شـد كـه سـه سـال پـس از كمـال از         . مشهور شد» عصمت اينونو«نام 

مت را جالب توجه يافته و بخاطر مشاهدهء نحوهء انجـام  كمال شخصيت عص. مدرسه نظامي فارغ التحصيل شده بود
در همان زمـان كـه كمـال در ارتـش سـوم مسـتقر در سـالونيكا در راه انقـالب         . خدمتش با احترام نگاهش مي كرد

در سالونيكا » فتحي«او هم با . به همين كار مشغول بود» آدرياناپل«فعاليت مي كرد عصمت در ارتش دوم مستقر در 
همچنـين توانسـته بـود در محـل كـار خـويش       . ناظم كسميرنا، در تماس شخصـي بـود  «شخصي به نام دكتر و هم با 

پشتيباني افسر ديگري به نام رفعت را جلب كند كه مرد جوان سرزنده اي بود، عهده دار امور حمل و نقل به وسـيله  
سـت ارتـش بوجـود آمـده بـود شـامل       فعالي از جوانان وطن پر  بدينسان، رفته رفته، گروه كوچك اما. ي راه آهن

كمال، فتحي، رئوف، عصمت، كيازيم كارابكير، رفعت، علي فواد و توفيق روستو و نيز يك دكتـر ارتشـي و چنـد    
نفر ديگر كه به صورت علني منتقدين روش هاي اتخاذ شده بوسيلهء نظام حاكم بودند و رفته رفته سوء ظن هر چـه  

  . ر نسبت بخود بر مي انگيختندبيشتر انور و كميته وحدت و ترقي ق
امـا آن هـا حاضـر بـه     . در ابتدا كمال كوشيده بود نظرات اين گروه را با اعضاي كميتـه در ميـان بگـذارد   

شنيدن سخنان او نشده بودند چرا كه حتي نسبت به اهداف خود او نيز مظنون بودند و ايـن سـوء ظـن را جـاه طلبـي      
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  امـا . سياسـتمدار و سـرباز را در آن واحـد بـازي كنـد تقويـت مـي كـرد        آشكار كمال براي اين كه نقش دو گانهء 
او به خوبي مي دانست كه در ايـن مرحلـه از انقـالب تنهـا بـا حمايـت       . تفكرات كمال صرفا  ناشي از جاه طلبي نبود

در آن زمـان هيچگونـه گـروه متشـكل     . ارتش مي تـوان پيونـد نيرومنـد الزم بـراي ادارهء مملكـت را بوجـود آورد      
ديگري وجود نداشت و، در نتيجه، برخالف آنچه كه از لحاظ نظري درست بنظر مـي رسـيد، نيـاز بـه ارتـش يـك       

اما در عين حـال و همانگونـه كـه وقـايع اخيـر نشـان داده بودنـد، دخالـت در سياسـت مـي           . واقعيت مبرم عملي بود
جه اين تهديد نسبت به آينـدهء ارتـش   كمال به عنوان يك سرباز ميهن پرست متو. براي ارتش مفيد نباشد  توانست

  . شده بود و در نتيجه به شدت دربارهء موقعيت ويژهء ارتش در كشورش مي انديشيد
قسطنطنيه، حزب اتحاد و ترقي نخستين كنگره ساليانهء خـود را در سـالونيكا   » آزاد سازي«سه ماه پس از 

، نخستين حضور سياسـي عمـومي خـود را تجربـه     مصطفي كمال، به عنوان عضو هيئت نمايندگي تريپولي. برپا كرد
اگـر قـرار بـر    «اين اظهار نظر ظاهرا  نامطبوع از او بـود كـه   . كرده و به عنوان سخنگوي همراهان خود عمل مي كرد

حفظ امپراتوري و قانون اساسي باشد كشور محتاج داشتن يك حزب نظـامي نيسـت بلكـه بايـد از يـك سـو داراي       
اين نظرات توجه اعضاي ديگر هيات نمايندگي تريپولي را در . »ز سويي ديگر حزبي مقتدرارتشي قدرتمند باشد و ا

او اظهار مي داشت كه سربازي كه بخواهد از دو فرمانده اطاعت كند هـم سـربازي   . كوتاه مدت به خود جلب كرد
دسـت غفلـت خواهـد     بد و هم سياستمداري بد از آب در خواهد آمد و، قبل از هر چيز، وظايف ارتشي خود را بـه 

او درباره مردم كه خود موجب اغتشـاش سياسـي   . از نظر او ضد انقالب درست بر همين پايه شكل گرفته بود. سپرد
و حامل نارضايتي كلي بودند سخني نمي گفت اما بصراحت اظاهار مي داشت كه كشور در هر دو زمينـه در مسـير   

بايد افسران را احضار كرد و از آن ها خواست كه يا در : شن استچارهء كار رو«و اضافه كرد كه . باختن قرار دارد
او معتقد بود كـه آنگـاه بايـد قـانوني بـه تصـويب       . ارتش باقي بمانند و يا پس از استعفاي از ارتش به حزب بپيوندند

  . رسد كه بر اساس آن عضويت افسران در سازمان هاي سياسي ممنوع شود
ه كار برد و نحوهء ارائهء قدرتمندانه افكارش، در ميان اعضاي كنگره منطقي كه كمال در اين سخنراني ب

اما آنچه كه دسـتĤورد واقعـي او محسـوب مـي شـد عبـارت بـود از طـرح فكـر          . پشتيباناني را برايش به همراه آورد
د پيشـنهاد او اگرچـه پشـتيباني شـدي    . فرستادن دو هيئت نمايندگي بـراي اعـالم نظريـات ارتـش دوم در آدريانوپـل     

با اين همه، عده اي از افسران كه ايـن نظـر را   . عصمت را به همراه داشت اما نتوانست اكثريت آرا را به دست آورد
بـا ايـن همـه، در آنزمـان، ارتـش و      . پسنديده بودند يا از ارتش كناره گرفتند و يا از عضويت در حزب استعفا دادند

اين امر به خصوص در سـطوح بـاالتر حـزب و    . ا ممكن نبودحزب چنان در هم تنيده بودند كه جدا كردن مؤثر آنه
سال گذشته خود انور چنين نمايش داده بود كـه عالقمنـد اسـت از كارهـاي سياسـي      . ارتش واقعيت بيشتري داشت

اما به نظر مي رسيد كه بالفاصله پس از وقوع ضـد انقـالب ايـن    . كنار كشيده و به عنوان وابسته نظامي به برلين برود



٤٢ 

 

نيز چنين استنباط مي شد كه، براي كنترل توده هائي كه اكنون انور از آن مـي ترسـيد   . را كنار گذاشته باشد تصميم
اما اكنون تنها فقط زمان مي توانست صـحت  . ضروري بود  ايجاد يك قدرت مشترك از نيروهاي ارتشي و سياسي

اگر پيشنهادات من قبول شده بـود از بسـياري   «: نظريات كمال را ثابت كند و او خود بعدها در اين مورد گفته است
  ».از فجايع اجتناب مي شد

در همان حال روساي حزب كه تا اين جا كمال را صـرفا بصـورت شخصـي دردسـر آفـرين مـي ديدنـد        
در پـي ايـن   . اكنون رفته رفته نسبت به او احساس خطر مي كردند و، در نتيجه، از كميته چـي هـا كمـك خواسـتند    

اعضاي حزب كه مأمور كشتن كمال در محل كار او شده بـود، بـا ايـن بهانـه ظـاهري كـه مـي         درخواست، يكي از
كمـال بـه رفتارهـاي    . خواهد درباره مطالبي كه كمال در كنگره بيان داشته بود با او صحبت كند، به ديدار او رفـت 

بيـرون آورد و آن   اين مرد مشكوك شد و در حاليكه به طور عادي سخن مي گفت هفت تيري را از كشوي ميزش
تركيبـي از  . را روي ميز كنار دستش گذاشت و آنگاه مودبانه به پاسخ گويي به پرسش هـاي افسـر جـوان پرداخـت    

بالغت قدرتمند كمال و وجود هفت تيري در كنار دستش، موجب شد تا مرد مزبور اعتراف كند كـه بـراي كشـتن    
اره به اين واقعه و دو سوء قصد ديگري كه آنها هم بـي  كمال با اش. كمال آمده بوده اما تصميمش عوض شده است

  . »من خود محافظ خودم هستم«: نتيجه ماندند عادت داشت بگويد كه
اينشخص . كسي از آب در آمد كه مامور قتل كمال شده بود  اما در دومين سوء قصد محافظ او در واقع

امـا اكنـون او، كـه در دل    . حزب انجـام داده بـود   يعقوب جميل نام داشت و در گذشته نيز از اين نوع خدمات براي
براي كمال احترام قائل بود، از انجام ماموريتي كه بر عهده اش گذاشته شده بود سرباز زده و محرمانـه كمـال را در   

از آن پس كمال هنگامي كه در تاريكي شب در خيابان ها قدم مي زد احتياط بيشتري به خرج مي . جريان گذاشت
، وقتي تشخيص داد كه تعقيبش مي كنند، خود را به داخل سردر خانه اي كشانده و پشت به ديوار بـا  يك شب. داد

اسلحه اي در دست به انتظار تعقيب كننده ايستاد؛ اما آن شخص ـ كه كمال تشخيص داد عموي انور اسـت ـ ظـاهرا     
  .كمال هم هيچ حركتي نكرد. بي اعتنا به او از كنارش گذشت
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  بلوغ فكري يك افسر ستاد  ـ فصل ششم

از آن پس كوشيد تا بر اساس اصولي كه بـه آن بـاور    كمال 
كنـار كشـيدن از سياسـت خـود را مشـغول      كرده و با  داشــــت عمــــل 
ارتـش دسـت بـه    دولت مصمم بـود كـه در   . اش كند ــامي  ــايف نظ وظ

كشور و حتـي در  و، با حضور دشمن در دروازه هاي  اصــالحات بزنــد 
مهم ترين اصل آمـوزش  . كارهاي زيادي در پيش بود داخـــــــــل آن، 

افسراني بود كه هنوز اصول فرماندهي و فنـون جنـگ    دادن بـــه ديگـــر 
كه در مدارس نظـامي تـدريس مـي شـد، فـرا نگرفتـه        ــدرن را،   ــاي م ه
خدمت كمال در سرفرماندهي آموزشـي لشـگر سـوم     محــــل . بودنــــد

ا كامال  مصروف وظايف تعليمـاتي خـود   انرژي اش ر قرار داشـت و او  
همواره و آشكارا از نظـام كهنـه شـدهء آموزشـي كـه       ــود  ــرده بـ او . كـ
مدارس نظامي مسلط بود انتقاد مي كرد و با اين عمل  همچنــــان بــــر  

آنهــا اكنــون عقــب . قــديمي را از خــود رنجانــده بــود برخي از افسـران  
ن پـر حـرف و   مـرد جـوا    نظاره بودنـد تـا ببيننـد ايـن     نشسته و مشـغول  

صـــاحب ســـري   . باد كرده از غرور در عمل چه مي كند
بـراي  نظر تحقيرآميز خود نسـبت بـه قـديمي ترهـا را     كمال           

كرده و مي گفـت كـه در ايـن ارتـش هـيچ كـدام از        ــان   ــتانش بي دوس
ــدهي     ــت فرمان ــتند لياق ــرگرد هس ــافوق س ــات م درج افســراني كــه در 

رهـا دسـت او بـود فقـط     شوخي مي گفت كه اگـر كا  ــد ــه . ندارنـــ بـــ
سرگردي را حفظ كرده و بقيه را از بين مي افسران تا  پرونــــده هــــاي 
هاي آنها در ابتداي ماه سرهنگ ها و مافوق كه وقتي  ــرد ــه طــوري  ،،ب ب

ببخشـيد  «: حقوقشان مي آمدند به آن ها گفته مي شـد  بـــراي دريافـــت 
  »!ما شما را نمي شناسيم. آقا، نام شما در دفاتر ما نيست

. كمال، به خاطر استعدادي كه در معلمي داشت، به زودي احترام افسران همرديـف خـود را جلـب كـرد              
آنها از اين نكته نيز شگفت زده بودند كه او شب ها را به حرف زدن و نوشيدن مي گذراند اما صبحگاه اولين كسي 

  . است كه در سرفرماندهي حاضر است
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هن پرست، عميقا از گروه افسران آلماني كه عبدالحميـد بـراي آمـوزش دادن بـه     كمال، به عنوان يك مي          
او بـه نظـامي   . ارتش آورده بود نفرت داشت؛ اما به عنوان يك سرباز حرفه اي قدر تعليمات آنها را نيز مـي دانسـت  
. ا دشـمنانش گري همچون يك علم مي نگريست و در اين مورد برايش مهم نبود كه حاملين علم دوستانش باشند ي

را كه دربارهء تمرينـات جنگـي   » ليتس من«او حتي نوشته اي از يك رييس سابق آكادمي نظامي برلين، به نام ژنرال 
جوخه ها و گروهان هاي نظامي بود به تركي ترجمه كرده و بخش هايي از آن را به عنوان ضميمه اي در دفترچـهء  

اي بر آن مسايلي را كه در جريان جابجايي يك نظـام كهنـه شـدهء     تعليماتي توپخانه منتشر كرده و با نوشتن مقدمه
  . آموزشي با نظامي جديد براي سربازان پيش مي آيد توضيح داده بود

در همين دوران رزمĤيش هاي نظامي، كه در زمـان عبدالحميـد متوقـف شـده بودنـد، ديگربـاره از سـر                   
ه عنوان نمايندهء رييس ستاد ارتش براي بازديد از تمرينات آموزشي، ، كمال ب1909گرفته شدند و، در ماه اگوست 

در واقع اكنون يك گردهمĤيي نظامي برقرار بود كه سال ها بود . ، به آنجا رفت»كوپرولو«در منطقه اي در نزديكي 
اد، در اين رزمĤيش همـهء بريگـاد سـواره، در حضـور فرمانـدهان ارتـش و روسـاي سـت        . كسي نظيرش را نديده بود

او در يكي از روزها خبـر شـد   . شركت داشتند و، از نظر كمال، اين امر آغاز واقعي زندگي آرزويي يك سرباز بود
آلماني، كه رييس مورد احترام هيئت نظامي آلمان بود، قرار اسـت بـه منظـور فرمانـدهي     » فوندر گلتس«كه مارشال 

ميم گرفـت كـه قبـل از آمـدن او برنامـه اي بـرايش       كمـال تصـ  . يك سري عمليات تمريني جنگي به سالونيكا بيايد
مارشال به اين جا مي آيد كه به مـا  «: افسران قديمي از چنين پيشنهادي يكه خورده و به اعتراض گفتند. تدوين كند

  .»درس دهد نه اين كه از ما چيزي ياد بگيرد
نر نظامي گري استفاده بـرده شـود   كمال قبول داشت كه بسيار مهم است كه از دانش يك استاد بزرگ ه          

اما اعتقاد داشت كه به همان اندازه مهم است كه ستاد ارتش ترك به مارشال آلماني نشان دهد كه آنها نيز در مورد 
در عين حال توضيح داد كه آسـان كـردن   . اين كه چگونه بايد از كشورشان دفاع كنند نظرات خاص خود را دارند

عي ادب است بخصوص كه مارشال كامال آزاد خواهد بود تا پيشنهادات ترك ها را رد كارها براي مارشال خود نو
  . كرده و اگر بخواهد نظرات خود را اعمال كند

با برنامه اي كه كمال ريخته بود آشنا شد و موافقت كـرد كـه ايـن برنامـه       مارشال بدر ابتداي ورود خود          
ي انجام رزمĤيش انتخاب شده بود نمي شناخت، حال آنكـه كمـال، بـه خـاطر     مارشال ناحيه اي را كه برا. اجرا شود

مارشال در سراسر عمليات افسر جوان را نزد خود نگاهداشته . سفرهايي كه با قطار مي كرد، به خوبي با آن آشنا بود
كـه در اوج  آنگاه، پس از شنيدن آخرين نظـرات و انتقـادات فونـدرگلتس، كمـال     . و نظرات او را خواستار مي شد

از آن پـس، تعـداد   . اعتماد به خود بود چنين نتيجه گرفت كه او در كـار سـربازي هـيچ كـم از ايـن مارشـال نـدارد       
آنها كمال براحتـي رهبـري را بـر      رزمĤيش هاي انجام شده در مناطق باز روستايي رو به افزايش گرفت و در همهء
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هم كردند و براي كمال، كه اكنـون درجـهء نايـب سـرهنگ     رزمĤيش ها تجربهء با ارزشي براي او فرا. عهده داشت
  . داشت، شهرت نظامي به همراه آوردند

. او، به عنوان يك تكنيسين نظامي، چنان عمل مي كرد كه گويي خود در وسط جنگ قرار گرفتـه اسـت             
در   ي كاغـذ مـي نوشـت و   نقشهء فعاليت ها را خودش مي كشيد، از قبل دستوراتي را كه بايد صادر مي كرد به رو

و، بـه عنـوان يـك استراتژيسـت، برنامـه      . پايان كار هم آن ها را با آنچه كه در عمل انجام شده بود مقايسه مي كرد
، كه يكي از متخصصين برجستهء آلماني بود، مي داد و به نظرات او با دقت توجه مي كرد؛ »ژنرال رابه«هايش را به 

در مقام يك معلم نيز، هنگامي كـه نتـايح   . يه هم است به رضايت كامل مي رسيدو هنگامي كه مي ديد فكرشان شب
نسـبت  . هر تمرين نظامي را خالصه مي كرد، در كار تجزيه و تحليل هاي خود روان، برانگيزاننده و بي گذشت بود

هـا،  به زيردستانش سختگيري مي كرد و، در صورت بي توجهي شان به جزييـاتي همچـون خوانـدن درسـت نقشـه      
مراقبت گذشت زمان با رجوع مكرر به ساعت، و نيز اشتباهات و جا انداختن هـاي كـوچكي كـه مـي توانسـتند در      

در عـين حـال، ارادهء پيشـرفت و ترقـي را در آهـا      . جنگ واقعي به فجايع بزرگ منجر شوند، آنان را تنبيه مي كرد
  . زنده مي كرد و آن ها نيز از اين جهت او را تحسين مي كردند

با اين همه افسران قديمي همچنان بصورت دل خوشي از او نداشتند؛ به خصوص به خاطر گـزارش هـاي             
آنها كه معتقد بودند او صـرفا   . صريحي كه در مورد كار ستاد و تمرينات نظامي چه شفاهي و چه كتبا  ارائه مي كرد

ي به راحتي شكست مي خورد، تصميم گرفتند كـه  نظريه پردازي كه در كار فرماندهي سربازان در يك جنگ واقع
درجه نظامي او براي اين موقعيت پايين بـود و آن هـا بـي    . او را از ستاد به فرماندهي يك هنگ توپخانه منتقل كنند

اما او نشـان داد كـه بـه همـان     . شك اميدوار بودند كه كمال با طنابي كه به دستش داده بودند خود را به دار بياويزد
     . كه در سرفرماندهي افسران را تعليم مي داد مي تواند سربازان را در ميدان مشق نيز فرماندهي كندخوبي 

ادامه مي يافت، در آلباني نيز شورشي ) يعني بخش اروپايي عثماني(» روملي«همچنان كه روند تجزيه در           
ي سركوب شورش را بر عهده داشـت و او كـه   محمود شوكت فرمانده. كار نظامي كرد  رخ داد كه كمال را عمال 

كمال را از زمان ارتش آزادي بخش مي شناخت و به خدماتش ارج مي گذاشت، او را به عنوان رييس سـتاد خـود   
آشـنا شـد كـه    » سـرهنگ فـوزي بيـگ   «در همين عمليات نظامي هم بود كه كمال براي نخستين بار با . انتخاب كرد

كمال به دقت اوضاع را . و به زودي به گروه تحسين كنندگان كمال پيوست افسر برجسته ديگري محسوب مي شد
نتيجـه    شوكت اين برنامه را پسنديد و. سنجيده و براي تصرف يك گذرگاه حياتي برنامه اي تاكتيكي تدارك ديد

خـون  «دون بـ   پيـروزي را   كار چنان موثر بود كه كمال، بعدها، در كلماتي خودپسندانه ادعـا كـرد كـه برنامـهء او    
بدينسان شورش سركوب شد و شهرت كمال بيش از بـيش  . حتي يك سرباز ترك ميسر كرده است» آمدن از دماغ
اما، در عين حال، همين توفيق حسادت رقباي او را نيـز ءبيشـتر برانگيخـت و نتيجـه كـار بـرايش ارتقـاء        . باال گرفت
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ش عثمـاني، رقابـت هـاي شخصـي بيـداد مـي كـرد و در        در جهان بستهء ديوانساالري ارت. درجه اي به همراه نياورد
  . نتيجهء آن كمال همچنان نايب سرهنگ باقي ماند

آلماني بـه مناسـبت پيـروزي    » كلنل فون آندرتن«در ضيافت شامي كه در سربازخانهء سالونيكا بر پا شد،           
پـس از نوشـيدن آن    .د بلنـد كـرد  عمليات گيالس خود را به احترام ارتش عثماني كه شورش را سركوب كرده بـو 

جام، كمال از جا برخاست و براي جمع به گفتاري طوالني پرداخت كه تصورات شيرين قهرمـاني را از سـر حضـار    
او گفت كه به عنوان يك افسر ترك فكـر مـي كنـد كـه پيـروزي در حادثـهء كـوچكي همچـون سـركوب          . پراند

و بـه حضـار   . است، نه افتخاري دارد و نه بخاطرش نوشيدني شورشيان آلباني ـ كه جاي كوچكي در مرزهاي تركيه 
اطمينان داد كه روزي فرا خواهد رسيد كه ارتش ترك ـ و نه ارتش عثماني ـ استقالل واقعي ملت ترك را تضـمين    

  . خواهند كرد
خواهد  كمال، پس از ان جلسه، به سرهنگ آلماني گفت خدمات ارتش ترك تنها زماني با موفقيت اجرا           

شد كه نه تنها بتواند كشور را از چنگ دشمنان محفوظ بدارد بلكه آن را از چنگال خرافه گرايي و اسـتبداد فكـري   
عقب ماندگي آن هاست و آنها نياز دارند   نيز نجات دهد؛ چرا كه،در مقايسه با جهان غرب، مشكل اصلي ترك ها

  . كه بتوانند خود را به سطح تمدن معاصر برسانند
   

در خزان آن سال كمال به عنوان عضو هيئت نظامي ترك براي ديدار از رزمĤيش هاي ارتـش فرانسـه در             
پدر سالونيكا لباس هاي غربي را كـه بايـد در   . بود  اين اولين سفر او به اروپاي غربي. به آن كشور رفت» پيكاردي«

  . از گذشتن از مرز بر سر بگذارد انتخاب كرداين سفر مي پوشيد مهيا كرده و كالهي نيز براي آن كه پس 

   
  كاله فز

را نمـاد غـرور تركـي مـي       خود را بـر سـر داشـت و آن    »فز«افسري كه با او سفر مي كرد همچنان كاله            
ئي كه ميـوه مـي فروخـت    » سربيا«اما وقتي كه در بلگراد سرش را از پنجره قطار بيرون آورد يك پسربچهء . دانست
بهر حال، و با همهء وسواس هائي كه كمال در مورد لباس غربي اش بخرج داده بود اين كـار  » !ا ه، تركها«: فرياد زد

فتحي، كه اكنون وابستهء نظامي عثماني در پاريس بود با ديدن او به شدت به خنده . ي برايش به همراه نداشتتوفيق
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كت و شلوار كمال سبز تيـره بـود و كالهـش حـالتي جلـف و سـبك       » اين ديگر چه وضعيتي است؟«: افتاد و گفت
باس هايي كه بيشترسبك پاريسي داشـت  او، با مشورت فتحي، هر دوي آن ها را كناري نهاده و براي خود ل. داشت

  . تهيه كرد
را بر سر مي گذاشـت كـه   » كالپاك«و موسوم به » فز«كمال، هنگام به تن داشتن اونيفورم نظامي، كالهي شبيه      

به جاي چرم از پشم گوسفند ساخته شده و از لحاظ شكل كمتر استوانه اي و از لحاظ رنگ به جاي قرمـز قهـوه اي   
اين كاله ها هيئت تمايندگي تـرك را از بقيـه   . اين كاله در آنزمان كاله رسمي افسران ترك محسوب مي شد. بود

كمـال بـه زودي   . جدا و مشخص مي كرد و در چشم افسران فرانسوي به آن هـا حالـت نمايشـي مضـحكي مـي داد     
د خارجي ها او و افسران ديگـر  متوجه اين موضوع شد كه در كنفرانس هايي كه همراه با رزمĤيش ها برقرار مي شو

اين امر موجب شد كـه كمـال هـم در برابـر شيكپوشـي آنهـا در كارهـاي نظـامي شـان          . را چندان جدي نمي گيرند
و از اين كه به خاطر كالهـش و يـا   . او، در واقع، حاضر نبود خود را از هيچ اروپايي كمتر بداند. اشكاالتي پيدا كند

بـا ايـن همـه، او كـال  از     . خر قرار گيرد تا حد مرگ احساس نـاراحتي مـي كـرد   نوع فرانسه حرف زدنش مورد تمس
آشنائي با توانايي هاي يك ارتش مدرن غربي، كه براي نخستين بـار بـا آن روبـرو شـده بـود و بـا سـكوت و دقـت         

صور اما گهگاه نيز حس مي كرد كه الزم است سكوتش را بشكند و فكرهايي را كه ت. مراقبش بود، رضايت داشت
  . مي كرد بهتر از فكر بقيه است بيان كند

در يكي از روزها كه مقداري كنياك خورده بود، در كنفرانسي كه پيرامون برنامه ريـزي بـراي عمليـات              
روز بعد تشكيل شده بود، با گستاخي نقشه اي متضاد را مطرح كرده و به افسران حاضر در جلسه گفت كه بايـد در  

افسران با نوعي دلخوري آميختـه بـه اعتـراض    . له، كه مورد موافقت همگي بود، تجديد نظر كنندانتخاب هدف حم
اما روز بعد ثابت شد كه حـرف او درسـت   . نسبت به اين حركت نخوت آميز و سخن گفتن رهبرانه به او نگريستند

بود؛ اما به راسـتي چـرا ايـن چيـز     نظر شما از نظر بقيه صحيح تر «: است و يكي از افسران باالمرتبهء جمع به او گفت
مسخره را بر سرتان مي گذاريد؟ باور كنيد كه تا زماني كه اين كاله بر سر شما باشد كسي براي حـرف هـاي شـما    

  .»اعتباري قائل نخواهد شد
در اين ماجرا، كمال فرماندهء هيئت خودشان را، كه مي ديد او افسري خـوش فكـر اسـت و ديگـران بـه                

با اين همه، وقتي كه به سالونيكا برگشتند، ديگربـاره بـا نـوعي بـي     . هايش توجه مي كنند، تحت تاثير قرار دادنقشه 
عصر يك روز، به دوستي كـه بـراي   . اعتنايي مواجه شده و ديد كه همچنان حرفي از ارتقاء درجه او در ميان نيست

و، سـپس، همچنـان كـه قـدم     » م از ارتش استعفا دهمتصميم گرفته ا«: بقدم زدن با او به دفتر كارش آمده بود گفت
نمي توانم . با اين آدم ها سر كنم  من نمي توانم«: زنان به سوي برجي سفيد رنگ مي رفتند، با خشمي فراوان گفت

  . اين فكرها را از سر او بدر كرد  با اين همه، ساعتي مي نوشي و گفتگو. »تحملشان كنم
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چـرا كـه اگرچـه از شـركت در امـور مربـوط بـه          .م احساس سرخوردگي مي كرداو از لحاظ سياسي ه          
كميته كناره گيري كرده بود اما ميل اصلي او ـ كه اكنون رفته رفته تبلور مي يافـت ـ رو بـه جانـب قـدرت سياسـي        

قدرت بـه  اكنون، در مي خوارگي هاي شبانه در كافه ها، او گيالس خود را به سالمتي روزي مي نوشيد كه . داشت
مي گفت فتحي سفير . او بيافتد و او شغل هاي دولتي را چپ و راست به رفقاي نشسته در اطرافش اعطا كند  دست

و اضافه مي كرد . نخست وزير» نوري«وزيز خارجه است، كاظم وزير جنگ و » توفيق روستو«سيار من خواهد شد؛ 
  . كه براي همه شغل هست

  »خودت چه مي شوي؟« :از او مي پرسيدند كه          
. »من آن كسي خواهم بود كه مي توانـد شـما هـا را بـه ايـن مقامـات برسـاند       «: و او با اخم جواب مي داد          

  . فتحي مي خنديد و او را سلطان مصطفاي مست مي خواند
. گي نداشتكمال در درون خود حس مي كرد كه آدم بزرگي خواهد شد اما هنوز تصور چنداني از بزر          

شبي نه چندان دور از حادثهء محاصرهء قسطنطنيه، به كافه كريستيال وارد شد و چون كافه را پر از آدم ديد به اتـاق  
و آبجو هستند و » راكي«در آنجا تعدادي از دوستان خود را ديد كه مشغول نوشيدن . پر از دودي در طبقه باال رفت

و نياز به وجود مرد بزرگي كه بتواند آن را با موفقيت برهبري كننـد سـخن    با حرارتي ميهن پرستانه دربارهء انقالب
كمال به سخنان آنها گوش مي داد و مي دانست كه هر يك از آن ها خود را همان مردي مي دانـد كـه   . مي گويند

  اما پرسش اين بود كه بزرگي واقعي در چيست؟ . كشور در انتظار اوست
جمال سرگردي بود كه اكنون در كنار انور . »من دوست دارم آدمي مثل جمال باشم«: يكي از آنها گفت          

  . و طلعت بر حزب تسلط داشت
اما او حاضر نشد حرفي بزند . بقيه كه با اين نظر موافق بودند رو به كمال كرده و نظر او را خواستار شدند          

كردند كه او تنها به توانايي هـاي شخصـي خـويش اعتقـاد     و با نگاهي سرد و ساكت به آنان خيره ماند و همه حس 
يكي آن بود كه آدمي كه قرار است مملكت را نجات دهـد  . آنگاه، در بحثي كه گرفت، دو نظريه مطرح شد. دارد

بايد بزرگ زاده باشد و نظر ديگر آن بود كه بزرگي تنها در عمل به دست مي آيد و هركس بايد باالتر از هـر چيـز   
اين نظـر  . ن باشد كه به كشورش خدمت كند؛ و تازه، پس از اين كه چنين كرد نيز نبايد دم از بزرگي بزندبه فكر آ

  . دوم از آن كمال بود
. بود» اوليمپوس«چند روز بعد كمال، بهنگام خروج از دفترش، به جمال برخورد كه با اتوبوس عازم هتل           

كمال مقالهء را خواند و نظـر داد كـه   . لونيكايي چاپ شده بود نشانش دادجمال مقاله اي را كه در يك روزنامهء سا
كمـال هـم   . آنگاه جمـال گفـت كـه او خـود نويسـندهء ايـن مقالـه اسـت        . نوشته ژورناليستي پيش پا افتاده اي است

 بالفاصله مشغول گفتاري در مورد موضوع بزرگي شد و گفت كه ساده ترين كارها كوشيدن براي جلب نظر عـوام 
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و اينگونـه  . بزرگي تنها در تصميم گيري نسبت به آن چه هايي است كه رفاه كشور بموكول به آنها است«اما . است
بايد بپذيري كه نه تنها بزرگ نيستي، بلكه كوچك و ضـعيفي امـا   ... چيزها را بايد به عنوان هدف خود انتخاب كرد

كـه در پايـان همـهء موانـع را پشـت سـر خـواهي        بدينگونـه اسـت   . در عين حال نخواهي كه ديگران كمكت كننـد 
  .»و اگر پس از اين ماجرا كسي تو را بزرگ بخواند تو به سادگي به رويش خواهي خنديد. گذاشت
حرف هاي كمال نشان از سـوءظن اصـيل او نسـبت بـه هـر      . جمال به اين گونه سخنراني ها عادت نداشت         

بود كه به جاي ادا در آوردن به عمل كردن مي انديشيد؛ آن هـم عملـي    او واقع گرايي. گونه قهرمان پرستي داشت
بسياري از كساني كه او در . به دقت فكر شده، به صورتي علمي برنامه ريزي شده، و به شكلي منظم به اجرا درآمده

حساسـات  اطراف خود مي ديد و چنين مي نمودند كه مشغول اداره كشورند تنها مردان حرف بودند و بس؛ مردان ا
محسـوب مـي شـدند ـ ذهنـي تجريـدي و بـدور از        » مرد روز«ذهن شرقي آنها ـ كه  . هضم نشده و آرمان هاي مبهم

ــ بـر بنيـاد مفـاهيمي     » مردان آينده«اما ذهن غربي ها ـ يعني  . واقعيات عملي بود كه بر عواطف شان اثر مي گذاشت
  .عملي كه به عمل و اقدام ترجمه مي شدند كار مي كرد

پيش از آن كه به ايـن ذهنيـت شـرقي مربـوط باشـد        در واقع، آنچه كه بي اعتمادي او را موجب مي شد          
، در معناي دقيق كلمهء غربي، يك حزب »كميتهء وحدت و ترقي«از ديد او، . بروش هاي اجرايي شرقي نظر داشت

كـه در منـاطق مختلـف امپراتـوري     محسوب نمي شد؛ بلكه مجموعه اي از يك سلسله كميتـه هـاي نـامتمركز بـود     
پراكنده بودند، با هم پيوند منسجمي نداشـتند، و هـيچ گونـه همـĤهنگي الزم و كنتـرل مركـزي در ميانشـان وجـود         

به عالوه كميته را روحيهء . كميته فاقد رهبر بود اما يك سلسله رهبر دائما تغيير كننده در آن حضور داشتند. نداشت
د فرو گرفته بود و هنوز سازماني زير زميني محسوب مي شـد كـه در آن تصـميمات در    پنهان كاري و توطئه در خو

پشت درهاي بسته و مطابق روش هاي معمول انجمن هاي مخفي انجام مـي گرفـت، و توطئـه و رقابـت در راسـتاي      
سـتفاده  تالفي جويي رايج بود و قدرت، از طريق خبرچين ها و نقشه كش ها و سوء قصدچيان سياسي، مورد سـوء ا 

  . قرار مي گرفت
سوء قصد هاي سياسي در گوشـه و  «او از هيچ چيز بيشتر از . همهء اين ها با شخصيت كمال در تضاد بود          

او، در ذهن و در روش، آدمي مغرب زميني محسوب مي شد حال آنكه نه در آنجا زاده . متنفر نبود» كنار خيابان ها
او تشـخيص داده بـود كـه تنهـا     . غريزي در اعماق جانش او را بدان سو مـي كشـيد   اما ميلي. شده و نه بار آمده بود

او از جنـگ و گريزهـا و   . غرب است كه داراي روحيهء سازنده اي است كه مي تواند جوامع آينده را شكل بخشـد 
بـه همـان    روش هاي نابخردانه سياستمداري شرقي نفرت داشت و از انديشه و بيان پر پيچ و خـم و توخـالي آن نيـز   

امـا همـين   . دوست داشت آنچـه را كـه در ذهـن دارد مسـتقيما  بيـان كنـد و روز را روز بخوانـد       . نسبت رنج مي برد
  . صراحت لهجه نه تنها خشم دشمنانش را برمي انگيخت بلكه حتي در مواقعي دوستانش را نيز دل آزرده مي كرد
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تغييـرات  «طلبان قبلـي تـرك آن بـود كـه برداشـت او از       در اين مرحله از زندگي، تفاوت كمال با اصالح         
بلكـه بـر اسـاس    ) بـر محـور آن شـكل گرفتـه بـود     » تنظيمـات «كه تفكر موسوم به (نه بر اساس قانون و نظم » بنيادي

سياست شكل گرفته بود و او قصد داشت كه ساختار سياسي كشور را تغيير دهد و مردم را متوجـه نگـاهي تـازه بـه     
و اين درست آنچه هايي بود كه در انقالب فرانسه رخ داده بـود و اكنـون در   . قانيت حكومت كندسرچشمه هاي ح

البته اين كار نيازمند زمان بود و او بخوبي مـي دانسـت كـه    . كشورهاي مختلف اروپاي غربي به بلوغ خود مي رسيد
كه جلـوي برقـرار دموكراسـي را مـي     از نظر او مشكل در مذهب اسالم نهفته بود و اين نيروهاي مذهبي بودند . چرا

اسالم نه بر بنياد گفتگو كه بر اساس حاكميت، و نـه در راسـتاي آزادي انديشـه كـه در بـراي تسـليم شـدن        . گرفتند
مشكالت ذهني و عملي و روشي گوناگوني كه مورد نفرت كمال بودند همگـي از ذهنيـت   . كامل شكل گرفته بود

  . جه، براي او اصالحات سياسي قبل از هر چيز به معناي اصالحات مذهبي بوداسالمي سرچشمه مي گرفتند و، در نتي
هــاي  و بــه صــورت واكــنش و تخــالف نســبت بــه عقايــد و روش  او از كــودكي، بــه طــور ناخودآگــاه          

باورمندانهء مادرش، به جانب غير مذهبي شدن حركت كرده بود و اكنون اين امر بـه خودآگـاهي او منتقـل شـده و     
» فراماسـونري «فتحي هم مثل او بود اما غيرمذهبي بودن او را رابطه اش با انجمـن  . حالتي رزمنده به خود مي گرفت

بهر حال، آنها اينگونه مطالب را صرفا  با يكديگر در ميان مي گذاشتند و ديگران چنـدان از آن بـا     .تكميل مي كرد
كرد و ظاهرا  آداب اسالمي را بـه جـاي مـي آورد و آنچـه را     در علن كمال همچنان با احتياط عمل مي . خبر نبودند

  . كه گفتني نبود تنها با دوستان بسيار صميمي خود در ميان مي گذاشت
براي او مشكل تنها به افراطيون و توده هاي بيسواد بسنده نمي كرد و اكثريت كساني كه او با آنهـا سـر و             

ر، نيز هنوز از لحاظ مذهبي سازشكار بودند و مي كوشيدند تـا انقـالب را در   كار داشت، يعني نخبگان با سواد كشو
اگرچه ارتجاعيون مي توانستند كمال و يارانش را كافر و بي خـدا بخواننـد   . داخل چهارچوبي اسالمي به پيش ببرند

مشروب مي خورد، او . محسوب مي شدند» نيك رفتار«اما شايد كمال تنها بي خداي آن جمع بود و بقيه مسلماناني 
در . دوست داشت با سخنانش ديگران را برآشوبد، در رابطه با زنان بي پروا بود و اصول اخالقي را تحقير مـي كـرد  

واقع، به طور ناخودآگاه و از نظر اجتماعي فردي ناسازگار محسوب مي شد كه عليه قـرارداد هـاي طبقـهء متوسـط     
اين ها همه، و نيـز نظـرات سياسـي و جـاه طلبـي      . عمل مي كرد  ت ـ مسلمان ـ كه خود را مبري از هر خطا مي دانس 

  . هاي نظامي كمال موجب آن شده بود كه دشمني اينگونه افراد را برانگيزد
با اين همه برخي از مردان جوان آنروز رفته رفته از اين كه اسالم را نيروي سياسي بدانند روگـردان شـده             

آن چه جانشين اسـالم سياسـي شـده بـود ناسيوناليسـم نـام       . ديده اي مذهبي نگاه مي كردندو به آن صرفا  به عنوان پ
. داشت كه نژاد را برتر از مذهب مي دانست و براي نخستين بار ترك ها را قبل از هر چيز ترك محسوب مـي كـرد  

وضع بطوري . مي بردند تا آن زمان، حتي خود ترك ها واژهء ترك را در مورد بخشي از روستاييان آناتولي به كار
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: شـعار چنـين بـود   . بود كه در شعاري كه كمال سال ها بع رايج كرد نيز نوعي مطايبهء آگاهانه بكار گرفته شده بود
در آنزمان رفته رفته اين واژه حقارت روستايي خود را از دست داده و . »خوشبخت آدمي كه خود را ترك بخواند«

ركان جوان، در جستجوي ريشه هايي نو، به سوي گذشتهء نژادي شكل گرفته ت. اهميتي پر غرور به خود مي گرفت
در آنجا بود كه آن ها قبل از اين كه عثمـاني يـا مسـلمان باشـند تـرك      . در استپ هاي آسياي مركزي برمي گشتند

اد آن بودند و، بدينسان، ميراث مشترك اجتماعي و فرهنگي ديگري را در برابر خود مي ديدند كه مـي شـد بـر بنيـ    
  . آينده اي مشترك را بنا نهاد

در آنزمان يكي از معلمين سرشناس كشور، با مطرح كردن اينگونه عقايد، به پاسخگويي نياز نسل جـوان            
بود و در دبيرستاني در سـالونيكا بـه تـدريس فلسـفه و نيـز علـم جديـدي كـه         » ضياء گوكالپ«نام او . برخواسته بود

او، . ه بود اشتغال داشت و يكي از اعضاي برجسته كميته وحدت و ترقـي محسـوب مـي شـد    جامعه شناسي نام گرفت
كـه طـي آن كمـال    ( 1909بيشتر به عنوان يك روشنفكر و نه يك نيروي اهل عمل، توانسته بـود در همـان كنگـره    

او ) ناسيوناليسـتي ( افكار ملي گرايانه. تاثيري عميق بگذارد) توانست براي نخستين بار توجهات را به خود جلب كند
در بين اقليت هـاي روس و بـه صـورت واكنشـي     » پان تورانيسم«نخست در مسير جنبشي حركت مي كرد كه با نام 

بوجود آمده بود و قصد داشت تا همهء ترك هاي جهان را، چه در داخل مرزهاي تركيه و چه » پان اسالويسم«عليه 
هم، كه مردي با افكار نامنظم و گرايشي مبهم براي برقـرار يـك نـوع    » انور«. در بيرون از آن، با يكديگر متحد كند

اما با گذشت زمان به نظـر مـي رسـيد    . اخوت عمومي ـ چه مذهبي و چه اجتماعي ـ بود، با اين عقايد همدلي داشت  
مي كه پان تورانيسم رويايي غير عملي است و، در نتيجه، ضياء در عقايد خود تجديـد نظـر كـرده و بـه پـان تركيسـ      

  . شكل بخشيد كه تنها ترك هاي داخل امپراتوري را شامل مي شد
اين محقق كوچك اندام، با رفتاري خجالتي و چهره اي عجيب و چشماني كه هميشه به دور دست خيره           

 بود، و نيز با جاي زخمي به شكل صليب بر پيشاني كه يادگار اقدام به خودكشي در يك نااميدي عهد جـواني بـود،  
در ميان گروه افسران جواني كه در كافه هاي سالونيكا سرگرم ميخواري و گفتگوهـاي طـوالني بودنـد، موجـودي     

اما آنها به عقايد او احترام مي گذاشـتند و تحـت تـاثير او رفتـه رفتـه در خـود نـوعي          .ناهمĤهنگ و غريبه مي نمود
وجـود    و كمـال نـوعي اخـتالف نظـر روشـنفكرانه     با اين همه، بين ضـيا  . را قوام مي آوردند» ترك بودن«احساس 
از ايـن  . ضيا خواستار بازگشت به سنت هاي ماقبل اسالم ترك ها بود اما كمال نظر به مغـرب زمـين داشـت   . داشت

توفيق مي كوشيد تـا  . جهت كمال به افكار روشنفكر ديگري از زمانه خود، كه توفيق فكرت نام داشت، متمايل بود
بعدها نيز كمـال بـه عبـداهللا    . ا زندگي اجتماعي و فرهنگي اروپا و به خصوص فرانسه آشنا كندخوانندگان ترك را ب

تمدن يعني تمدن اروپايي و ضروري است كـه  . تمدن دومي وجود ندارد«: جودت متمايل شد؛ مردي كه مي گفت
  » .آن را با گل هاي سرخ و تيغ هايشان وارد كرد
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حلقهء دوستانش رفته رفته حالت يك گروه انشغابي سياسـي را  . ت دوري گزيندكمال قادر نبود از سياس          
به خود گرفته بودند و اكنون او مالقات هاي منظمي را با افسران هنگ خود براي بحث در مـورد مسـايل تـاكتيكي    

ارش كار كمـال  خبرچين هاي كميته گز. آنها نيز از ديد بزرگترها داراي اهميتي سياسي شده بودند. برقرار مي كرد
را به قسطنطنيه فرستادند و بر اساس دستور محمود شوكت، كه اكنون وزارت جنگ را بـر عهـده داشـت، كمـال از     
فرماندهي هنگ خود معزول شد و محل خدمتش به پايتخت منتقل گرديد و در آنجـا تحـت نظـارت دقيـق ادارات     

  . مختلف ستاد ارتش قرار گرفت
اوضـاع بـين المللـي بـه بزنگـاه       1911نجا چندان به طول نيانجاميد چـرا كـه در تابسـتان    اما اقامت او در آ           

جديدي رسيد و توجها عمـومي از فعاليـت هـاي امپرياليسـتي اتـريش و روسـيه در منطقـه بالكـان برگرفتـه شـده و           
ثمـاني در شـمال آن   كه متصرفات ع. (معطوف فعاليت هاي آلمان و در پي آن انگلستان و فرانسه در قاره آفريقا شد

در مـراكش و بـاالگرفتن احتمـال جنـگ موجـب امضـاي       » آگـادير «حملهء آلمان ها در فصل بهار به ). قرار داشت
قراردادي بين فرانسه و آلمان شد كه طي آن مراكش به فرانسه داده شد و بخش كـوچكي از كنگـو نصـيب آلمـان     

اي امپرياليستي كرد؛ چرا كه اگر قرار بود در افريقاي شـمالي  اين جريان ايتاليا را هم وارد صحنهء فعاليت ه. گرديد
در نتيجه، ايتاليا هم تصميم خود را براي تصرف . تغييراتي صورت گيرد ايتاليا حاضر نبود در آن سهمي نداشته باشد

ي اعـالم داشـت و در پـ   ) در ليبـي كنـوني  (» سـيرنايكا «و » تريپولي«اياالت فراموش شدهء تحت تصرف ترك ها در 
  . تصرف تريپلي و بن قاضي جنگ با ترك ها احتناب ناپذير شد

اما . اينجا بود كه فرصت جديدي براي انور پيش آمد تا نقش قهرماني را كه دوست مي داشت بازي كند          
ل مي گفت نمي شود اجازه داد كه تريپولي مسـلمان هـم مثـ   . اين بار لباسي كه بر تن داشت لباس قهرمان اسالم بود

او، همـراه بـا گروهـي از    . در اين جا آبروي جهان اسالم در خطر اسـت . از دست برود» كرت«و » بالكان«اياالتي از 
  . افسران آتشين مزاج ارتش عثماني، براي برپا كردن يك نيروي مقاومت اسالمي عازم شمال افريقا شد

تقـد بـود كـه خطـر اصليكشـور را از جانـب       مصطفي كمال اما به عاقالنه بودن اين كار شك داشـت و مع           
همكاران او چندان آينده نگر نبودند و از اين نكته غفلت مي كردند كـه هجـوم بـه تريپـولي     . بالكان تهديد مي كند

صرفا  يك قدم ديگر به جانب انحالل امپراتوري عثماني است، و اين روند را تنها در نقاطي نزديكتر بـه كشـور مـي    
ما او توانايي آن را نداشت كه عليه جريان احساسات عمومي حركت كند و بكوشد تا بـا جلـب   ا. توان متوقف كرد

به خصوص كه همهء حركات او در قسطنطيه زيـر نظـر   . نظر افسران ديگر موقعيت خود را در حزب مستحكم سازد
   .بماند  با اين همه او حاضر نبود وضعي پيش آيد كه از انور عقب. محمود شوكت قرار داشت

به همين دليل او نيز عازم پيوستن به انور شد و در لباسي غير نظامي، به عنوان خبرنگار يك روزنامـه و بـا             
شاعر كه اكنون تبديل به ملك الشعراي كميته شده بود سفر خـود  » عمر ناجي«اوراقي جعلي، به همراه دوست خود 
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كه يكيشان يعقوب جميل، يعني همان كـه  (عضو ديگر حزب نيز اما به زودي كار كمال از اين كه دو . را آغاز كرد
  .شده اند به ناراحتي كشيد  بدون موافقت او همراهش) قرار بود او را ترور كند، بود

را، كه بعدها آجودان او شد، مـامور رسـيدگي   ) بزوك(او، پيش از حركت، دوست نزديك خود صالح           
يده مقداري پول به او داده بود اما در عـين حـال گفتـه بـود كـه مـادرش نبايـد از        به امور خانه كرده و براي خرج زب

سالم هاي صميمانه مرا به دوستانمان در هنگ «: او از كشتي براي صالح نوشت. اينكه او به كجا مي رود با خبر شود
ظب باش كه بقيه خسته نشـده  موا. برنامهء عملياتي كه ما مشتركا  آماده كرده ايم نتايج درخشاني داشته است. برسان

  . »اگر آنها به تنبلي هاي گذشتهء خود برگردند هرگز هيچ كاري انجام نخواهد شد. و آن را رها نكنند
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  هفتم ـ جنگ تريپوليفصل 

يكـي  . و بخـش تقسـيم مـي كـرد    جبههء شمال افريقا را به د) »تريپولي تانيا«يا (تريپولي در سرزمين در سرزمين   جنگ          
» سـيرنايكا «بخش غربي تريپلي تانيا بود كه فتحي با شتاب خود را از پاريس به آنجا مـي رسـاند؛ و ديگـري جبهـهء     

ايـن كشـور كـه در آن    . او براي رسيدن به آنجا بايد از مصر مي گذشت. بود، در شرق، كه كمال عازم آن شده بود
ي طرفي كرده بود و افسران و سربازان ترك اجازه نداشتند كه براي رفتن به جبهه زمان در دست بريتانيا بود اعالم ب
در نتيجه انور و بقيه مجبور شده بودند با احتياط و اجتناب از شناخته شدن در مصـر  . جنگ از اين كشور عبور كنند

و » ا انـور بيـگ هسـتيد؟   ببيـنم، شـم  «: روزي يك مغازه دار كه لهجه سالونيكايي داشت از انور پرسيد. حركت كنند
  . و بدون حرف ديگري خريد خود را ادامه داد» كاشكي بودم؛«: انور به خونسردي گفت

كمال اما در خيابان هاي قاهره چهرهء چشم گيرتري محسوب مي شـد و بـا پوسـت سـفيد و درخشـان و                
و توانست اجازهء مالقات بـا، عبـاس   ا. قامت نظامي برافراشته اش به آساني مي شد حدس زد كه افسري ترك است

شخصـي نشـان داده و تعهـد كـرد كـه از او        خديو نسبت به كـار او تـوجهي  . حلمي، خديو مصر، را به دست آورد
كرد، و از   در عين حال، كمال از قسطنطنيه تقاضاي كمك مالي بيشتر و ارسال قواي كمكي. پشتيباني اخالقي كند

سپس، در هيئت يك عـرب،  . استخدام نمود» بن غازي«ده اي را براي فرستادن به نيز ع» سنوسي«ميان اعراب محلي 
در اين راه دو دوست سالونيكايي، كـه بنـا بـه    . قاهره را ترك كرد تا هر چه زودتر خود را به صحراي مغرب برساند

  .كردندخواست او در هيئت دانشجويان مدرسهء حقوق در اسكندريه به او پيوسته بودند، همراهي اش مي 
آنها به اتفاق سه نفر ديگر ـ يك تفنگچي ترك، يك تاجر عرب، و يك راهنمـاي مصـري ـ خـود را بـه                 

يك افسر مصري براي بازديد قطار آمد و اعالم داشت كـه ماموريـت دارد پـنچ افسـر     . ايستگاه قطار صحرا رساندند
داد ظـاهر عربـي آنهـا نمـي توانـد افسـر مزبـور را        كمال كه تشخيص مي . تركي را كه در قطار هستند دستگير كند

فريب دهد هويت خود را آشكار كرده و با دست گذاشتن روي احساسات مذهبي افسر مصـري كوشـيد نظـر او را    
به او گفت كه اين يك جنگ مقدس عليه كافران مسيحي است و او كه افسري مسـلمان اسـت مسـلما     . عوض كند

  . رده و خود را با اصول وضع شده به وسيلهء پيامبر و كتاب مقدس روياروي نخواهد كرددر برابر ارادهء اهللا اقدام نك
افسر مصري، كه اين سخنراني بليغ وسوسه اش كرده بود، موافقت كرد كـه مصـالحه اي انجـام بگيـرد و               

تـا رسـيدن دسـتور از     اجازه داد كه سه افسر ترك بـه راه خـود ادامـه دهنـد امـا اصـرار كـرد كـه همراهـان آنهـا را          
سرفرماندهي بازداشت كند و، در عين حال، يكي از آن همراهان را به عنـوان مصـطفي كمـال بـه مقامـات مربوطـه       

  . اما روز بعد همه مسافران جز تفنگچي ترك آزاد شدند. معرفي نمايد
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بـا قابليـت   » زيرزميني«رفتند كه فعاالن   اين گروه به سوي اردوگاهي در سوي ديگر ايستگاه قطار وجود          

ذائي، و مشـك آب موجـود بـود و    در آنجا شترهاي بارزده، اسب، مواد غ. چشمگيري آن را به وجود آورده بودند
پـس از گـذر سـواره از    . تنها چيزي كه يافت نمي شد جعبهء دارو بود كه آن را هم خودشان به همراه آورده بودنـد 

دل صحرا، عاقبت در پايان هفته و شب هنگـام بـه جـايي رسـيدند كـه فكـر كردنـد منطقـهء مـرزي اسـت و، بـراي            
سپس لباس هاي عربي را درآورده و يونيفورم هاي . ا پارچهء خيس بستندجلوگيري از صداي شترها، دهان آنها را ب

اما بزودي يك گروه از سـربازان تحـت نظـر    . تركي خود را به تن كرده و تفنگ هاي مخفي شده را بيرون آوردند
  .افسران بريتانيايي و مصري از راه رسيدند و جلو پيشرفتشان را گرفتند

نقش سخنگوئي گروه را بر عهده گرفت و با لحني تهديـد آميـز گفـت     در اينجا نيز يك بار ديگر كمال
پاسخ افسران مصري و . كه آنجا سرزميني متعلق به عثماني است و گروه مزبور اجازه نداشته اند در آن قدم بگذارند

را حفظ اما كمال موضع تهاجمي خود . انگليسي آن بود كه محل مرز اخيرا تغيير كرده و آنها در خاك مصر هستند
كرد و به آنها اخطار كردكه بالفاصله عقب نشيني كنند و گرنه او و همراهـانش بـه سـوي آنهـا تيرانـدازي خواهنـد       

افسران انگليسي با توجه به تعداد كم ترك ها خنده شان گرفت اما شانه باال انداختند و به آنها اجازه دادند بـه  . كرد
  . رسيد» توبروك«ردوگاه ترك ها در حومهء شهر گروه دو روز بعد به ا. راه خود ادامه دهند

ايتاليايي ها به سرعت تريپولي، بن غازي، و ديگر بنادر ليبي را تصرف كرده بودنـد و توانسـته بودنـد در     
اردوگاه تـرك هـا در مغـرب شـهر     . توبروك، به خاطر ارتفاعات اطرافش، مواضع تدافعي محكمي به وجود آورند

آنها ناچار بودند روي حمايت قبايـل عـرب   . وچك بود و تعداد سربازان تركش اندكقرار داشت كه اردوگاهي ك
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انور در بين . حساب كنند كه، عليرغم كوشش هاي انور، هنوز از وفاداري شان اطميناني حاصل نشده بود» سنوسي«
جللـي از آنهـا   اين اعراب مقداري طال تقسيم كرده بود، خودش هم لباس شيوخ عرب را بر تن داشت و در چـادر م 

  . اما اين اعراب چندان نمايلي به جنگيدن نداشتند. پذيرايي مي كرد
كمال كه نمي خواست دست كمي از انور داشته باشد، لباس مشابهي يافـت كـه معلـوم شـد بـه او بسـيار       

او كه ابتـدا  . دبرنامهء نظامي او اما سخت ساده بو. برازنده است و او اغلب در آن لباس با خودنمايي تمام قدم مي زد
آنهـا مـردم   . به صورت سواره استحكامات را شناسايي كرده بـود خواسـتار مالقـاتي بـا شـيوخ و اعـراب قبايـل شـد        

را، » شـيخ مبـره  «كمال پدر اين مالقـات  . مشكلي بودند و بيشتر اسلحه شان تفنگ هاي قديمي و چوب و چماق بود
نـده و كوشـيد تـا او را بـه شـركت در ايـن جنـگ مقـدس عليـه          خود خوا» برادر مذهبي«كه بقيه زير نظر او بودند، 
امـا  . پيشنهادش اين بود كه شبانه به يكي از مواضع ضعيف تر شرق توبروك حمله كنند. مهاجمان كافر ترغيب كند

جلب رضايت شيخ چندان آسان نبود و او اعتراض كنان باز كمال پرسيد كه مردمش چگونه مي توانند بـا چـوب و   
گ بروند؟ كمال كتابچه اي را از جيب خود بيرون آورد و چنين وانمود كرد كه مطـالبي را از آن مـي   چماق به جن

تـو يكـي   . در مصر كه بودم دربارهء تو حرف مي زدند. شيخ مبره تازه فهميدم كه تو كيستي«: خواند و سپس گفت
با اعرابـي كـه بـه خـاطر سـرزمين شـان        من اينجا نيامده ام كه به جاي گفتگو. از جاسوسان اصلي ايتاليايي ها هستي

و مـن از ايـن بـه بعـد از     . ادامه صحبت ما بي فايده است. آماده جنگيدن هستند با جاسوس هاي ايتاليايي حرف بزنم
  .»ديگر قبايلي كه آماده تر و مجهزتر هستند حمايت خواهم كرد

يگران، خود و قبيله اش حملـه  اين ترفند كاري شد و روز بعد شيخ اعالم داشت كه، بي نياز از كمك د 
در يك سحرگاه، پس از آن كه تعدادي تفنگ بين اعـراب تقسـيم شـد و آنهـا يـاد      . مورد نظر را انجام خواهند داد

حدود هفتاد تفنگ دشـمن يـا نـابود    . گرفتند كه چگونه با آنها كار كنند، حمله آغاز شد و با موفقيت به پايان رسيد
ايتاليـايي هـا از ايـن كـه بـه جنـگ       . داني ايتاليايي به كمپ ترك ها آورده شدندشده و يا تصرف شد و دويست زن

آنها را در صحرا رهـا كردنـد تـا بـه هـر صـورتي كـه مـي تواننـد راه          . ادامه نمي دادند خوشحال به نظر مي رسيدند
  . پيدا كنند  خويش را از طريق مرز مصر

جز اين كه ايتاليايي ها را در داخـل ديوارهـاي   با اين همه تصرف توبروك غير ممكن مي نمود و اساسا  
شهر نگاهدارند كار ديگري نمي شد كرد؛ چرا كه بقيه استحكامات گسترده در ساحل دريا نيز به خـوبي محافظـت   

در عين حال، نتيجهء همين برخورد كوچك با ترك ها آن شد كه ايتاليايي هـا تقاضـاي اعـزام نيروهـاي     . مي شدند
نجا كه اين نيروها از طريق دريا به توبروك مي رسيدند جلوگيري از آمدنشـان بـراي تـرك هـا     بيشتري كنند و از آ

. بـه دردش خـورد  » گالي پولي«اين برخورد، در عين حال، درسي نظامي به كمال داد كه بعدها در نبرد . ممكن نبود
اده شـدن قـواي دشـمن در    يعني او بصورتي تجربي، به اهميت تسلط بر دريـا و غيـر ممكـن بـودن جلـوگيري از پيـ      
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در آنزمـان نيـروي دريـايي تـرك هـا ديگـر وجـود        . ساحلي كه از طريق توپخانه دريايي محافظت مي شد پـي بـرد  
لنگر انداختـه  » دماغه طاليي«خارجي نداشت و عبدالحميد عامدانه اجازه داده بود كه كشتي هايش براي هميشه در 

، رساندن اسلحه و تجهيزات به قواي ترك مستقر در تريپولي بايـد از راه  در نتيجه. و در آنجا پوسيده و از بين بروند
  . گذاشته شده بود» حسين رئوف«اي صورت مي گرفت و اين وظيفه بر عهده   هاي پيچيده

را، كه تنها كشتي جنگي ترك ها در بيرون از ترعه داردانل بود، در اختيار » حميديه«او كشتي           
بـوك نـام   «از آمريكا خريده بودند و ادارهء آن در دست يك مـاجراجوي آمريكـايي بـه نـام      اين كشتي را. داشت
بود كه در گذشته در نيروي بازرگاني دريايي امريكا ناخداي كشتي بود و وقتي امريكايي ها از مـامور كـردن   » پاشا

انه وظيفهء انتقـال كشـتي بـر    يك افسر نيروي دريايي جهت بردن كشتي ه داردانل خودداري كرده بودند، او داوطلب
اكنون به او اجازه داده بودند تا در برابر ارائهء رسيد تحويل اسلحه به . روي اقيانوس آتالنتيك را بر عهده گرفته بود
اسلحه ها را ابتدا به سوريه مـي فرسـتادند و از آنجـا بـه وسـيله كشـتي       . قواي ترك در صد بااليي پول دريافت دارد

دوده «و جزايـر  » رود«ايتاليايي هـا جزيـزه    1912هنگامي كه در بهار . ال افريقا حمل مي شدندحميديه به ساحل شم
  .سخت تر شد» بوك نام پاشا«را تصرف كردند وظيفهء » كانس

منتقل كند و، بدينسان، » درنا«در همين دروان كمال توانست كه خود را به سرفرماندهي ترك ها در شهر 
حـال كـه دوشـادوش انـور در ميـدان جنـگ       . شهر و توبروك در حال رفت و آمـد بـود   بين اين 1912تا پاييز سال 

حضور يافته بود، براي نخستين بار اين فرصت برايش پـيش آمـده بـود كـه قابليـت هـاي نظـامي رقيـب خـويش را          
ر او هميشه شجاعت انو. درك محدوديت ها و كماودهاي نظامي انور با سرعت تمام براي كمال ممكن شد. بسنجد

انـور بيشـتر اهـل    . را تحسين كرده بود اما اكنون مي ديد كـه نيـروي تعقـل و منطـق در او بـه شـدت ضـعيف اسـت        
خيالپردازي بود، فقط آن چيزهايي را كه دوست داشت مي ديد، و خود را با روياهايي مشـغول مـي داشـت كـه در     

  . واقعيت تاكتيكي و استراتژيك پايه و مايه اي نداشتند
ال، با تكيه بر منطق سرسخت نظامي خود، متوجه شد كه اين جنگ داراي ميـدان محـدودي اسـت و    كم          

اما، از سـوي ديگـر، ايـن نكتـه هـم بـرايش       . ترك ها قادر نيستند ايتاليايي ها را از مواضع خود در ساحل دريا برانند
دست اعرابـي بـود كـه ايتاليـايي هـا       روشن بود كه آن ها قادر نيستند به داخل خشكي نفوذ كنند، چرا كه منطقه در

هـر افسـر صـاحب    . برقرار شده بود» آچمز«در نتيجه بين دو ارتش حالت . نتوانسته بودند حمايت شان را جلب كنند
عقلي در ستاد ارتش مي توانست ببيند كه نگاهداري چيزي بيش از يك نيروي بازدارنده در اين منطقه حاصلي جز 

اما انور مساله را جـور ديگـري مـي    . عي كه به سختي از جاي ديگر تامين مي شدند ندارداتالف نيروي انساني و مناب
ــ  » تريپـولي تانيـا  «او، در رؤيـائي رمانتيـك، خـود را سـلطان اعـراب      . ديد، يا بهتر است گفته شود حـس مـي كـرد   
كوشـيد تـا، بـا     او نخست خود را در اين مورد قـانع كـرده و سـپس مـي    . سرزميني كه همواره در حال گسترش بود
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و بـه  » درنـا «نوشتن گزارشات پر آب و لعاب، قسطنطنيه را قانع كند كه بيرون راندن ايتاليـايي هـا از مواضعشـان در    
درنـا را    او كوشيد تا با چندين حمله پـر هزينـه    .پايان رساندن جنگ بصورتي با شكوه و جالل كامال  ممكن است

در اين ميـان، بخشـي از افسـران    . ادي درنا از اجساد كشته گان پر شدتصرف كند آنگونه كه بزودي مخروبه هاي و
ترك به منطقي بودن تاكتيك هاي انور شك كرده بودند اما خود جـرات ابـراز ايـن شـك را نداشـتند و نگاهشـان       

  . متوجه كمال بود كه از نظرشان فرماندهي با توانايي هاي بيشتر محسوب مي شد
او تشخيص مي داد كه پيدايش شـكافي در ايـن نيـروي    . قعيت مشكلي قرار گرفته بوداما كمال هم در مو          

كوچك داراي عواقب فاجعه آميزي هم در محل و هم در قسطنطنيه خواهد بود و به همين دليل مي كوشـيد تـا بـه    
وز برخـورد  بـه ايـن ترتيـب، بـا شـكيبايي تمـام از بـر       . هر قيمت شده از بروز اختالف بين خـود و انـور پرهيـز كنـد    

محترمانهء خود با انور را حفظ نموده و تا حد توان مي كوشيد بـه نقشـه هـاي      جلوگيري كرده و روابط خشك اما
  . ماجراجويانه خود لگام بزند

اين ارتقاء درجه در زمسـتان اتفـاق افتـاد و بـه ايـن ترتيـب       . اكنون او به درجه سرهنگ تمامي رسيده بود          
در عين حال، در همان وادي هاي اطـراف درنـا،   . كت داوطلبانه در جنگ اينگونه پاداش گرفتتصميم او براي شر

گروهي از افسران جوان وطن دوست پيدا شده بود كه مصمم بودند در رگ هاي انقالب خوني تازه جاري سـازند  
اين جنگ خسته كننده در مورد . و بمرور زمان بيشتر متمايل مي شدند تا بر گرد سرهنگ مصطفي كمال حلقه زنند

و برخوردهاي متزلزل آن روزهاي قواي ترك، كمال در نامه اي به دوستش صالح، كه در قسطنطنيه بود، با كلماتي 
  : قهرمانانه چنين نوشت

من شـك نـدارم كـه تـو از ايـن واقعيـت كـه برخـي از همرزمانـت دريـاي مديترانـه را در نورديـده، از             «          
و به مبارزه با دشمني اقدام كرده اند كه بر نيروي دريايي خود تكيه دارد و موفق شـده انـد   صحراهاي وسيع گذشته 

تو خوب مي دانـي كـه   ... كه اين دشمن را در برخي از نقاط ساحلي محاصره و گرفتار كنند بسيار خوشحال هستي 
در ايـن جـا امكانـات و زمـان     من در كار سربازي بيش از هر چيز به فنون آن عالقمندم و فكر مي كنم كـه اگـر مـا    

. اجراي اين فنون مي داشتيم مسلما  مي توانسـتيم خـدماتي را انجـام دهـيم كـه كشـور را شـادمان كنـد          كافي براي
خدا شاهد است كه تا كنون تنها آرزوي من در زندگي آن بوده كه در ارتش عنصـر مفيـدي باشـم و مـدت     ! صالح

كشور و فراهم كردن موجبات خوشـبختي مـردم قبـل از هـر چيـز بايـد       هاست كه قانع شده ام كه براي محافظت از 
  .»بدنيا ثابت كنيم كه ارتش ما همان ارتش قديمي ترك است

كميتـهء وحـدت و   . اما به زودي به افسران جبهه خبر رسيد كه اوضاع در خانه شان چندان مناسب نيسـت           
. طئي با ايتاليايي ها اين مشكالت را صـد چنـدان كـرده بـود    ترقي با مشكالتي روبرو شده بود كه جنگ طوالني و ب

مجلـس جديـد را از   » انتخابـات فرمايشـي  «كميته، براي كنترل مخالفين، پارلمـان را منحـل كـرده و بـا انجـام يـك       
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. به اين ترتيب مخالفين هم به زيرزمين رانده شده و حالتي نظامي به خود گرفتـه بودنـد  . طرفداران خود پر كرده بود
زماني گروهي از افسران جـوان بـه دل تپـه هـاي روملـي زده و بـه نـام        . ر اين جا تاريخ تكراري معكوس يافته بودد

درست همانگونه كه چهار سال پيش افسران كميته عليه سـلطان  . دموكراسي عليه استبداد كميته شورش كرده بودند
خوانـده مـي شـدند،    » افسـران منجـي  «تانبول، كه شورشيان جديد هماهنگ با گروهي از افسران اس. قيام كرده بودند

در . خواستار عزل دولت جديد و بازگشايي پارلماني شده بودند كه بايد در يك انتخابـات آزاد شـكل مـي گرفـت    
يعني آنچه كه مصطفي كمال در گذشـته مـورد   . عين حال، خواستار آن بودند كه ارتش كال از سياست خارج شود

  . برو شده بودقبوالندن آن با ناكامي رو
سپس، در پي شورشي در آلباني، آنها موفق شده بودند دولت را ساقط كرده و دولت جديدي با تمايالت           

وارد هـيچ يـك از انجمـن    «ليبرالي بر سر كار آورند و از همه ي افسران شاغل خواسته شده بود تا قسم بخورند كـه  
كمـال، از  . »در امور داخلي و خارجي دولت دخالت نداشته باشندهاي سياسي آشكار يا مخفي نشده و به هيچ روي 

، )فـراكين (» بف هـيچ «درنا، دربارهء وضعيت كميته، نامهء تلخي به يكي از همرزمان قديمي اش در سالونيكا، به نام 
با گذشت زمان و پيش آمـدن حـوادث، اكنـون    «نوشت و پيش بيني هاي قديم خود را يادآور شد و اضافه كرد كه 

  . صحت همهء آن گفته ها آشكار و اثبات شده اند
اما در آن زمان عالوه بر ناآرامي هاي داخلي يك بحران خارجي گسترده و با ابعاد فاجعه آميز نيز در              

، مردم بالكان، به تشويق روسيه و به علت نارضايتي از اطريش،بـراي اولـين و آخـرين بـار در     1912در بهار . راه بود
اريخ شان اختالفات بين خود را كنار گذاشته و عليه ترك ها، سربيايي ها و بلغاري ها متحـد شـدند ـ اتحـادي كـه      ت

آنهـا در مـاه مـارچ    . دامنه اش به زودي به درياي آدرياتيك رسيد و سپس سراسر درياي مديترانـه را در بـر گرفـت   
دو ماه بعـد يونـاني   . دي ارتشي عليه ترك ها مي شدبين خود قراردادي را در به امضا رساندند كه شامل ايجا 1912

  . ها هم به اين ائتالف پيوستند و به اين ترتيب عاقبت حلقهء آهنين بر گرد قسطنطنيه كامل شد
پادشـاه  . اكنون زمان آن رسيده بود كه به سلطهء حكومت امپراتوري عثمـاني در اروپـا خاتمـه داده شـود              

عليه ترك ها اعالم جنـگ   1912رس وين منافعي داشت، از همه جلو زده و در هشت اكتبر ، كه در بو»مونته نگرو«
در همان زمان ترك ها پيمان صلحي با ايتاليا . چند روز بعد سربيا، بلغارستان و يونان نيز به مونته نگرو پيوستند. كرد

  . امضا كرده و تخليهء منطقهء تريپولي تانيا از قواي خود را آغاز كردند
افسر انگليسـي بـه او   . اين بار در مرز مصر دچار مشكلي نشد. مصطفي كمال بالفاضله عازم كشورش شد          

شما مصطفي كمال هستيد و آزاديد كه بـه هـر كجـاي ايـن سـرزمين لعنتـي كـه مـي         . من شما را مي شناسم«: گفت
ائي ها و زادگاهش، سالونيكا، به دست يونـاني  در برابر سربي» موناستير«در قاهره بود كه خبر سقوط . »خواهيد برويد
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او پس از سفري طوالني كه از ايتاليا، اتريش، مجارسـتان و رومـاني مـي گذشـت خـود را بـه قسـطنطنيه        . ها را شنيد
  . رساند
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        هشتم ـ جنگ در بالكانفصل 

رسيد اولين جنگ بالكان تقريبا تمام شده و همهء سرزمين هاي عثماني در هنگامي كه كمال به قسطنطنيه           
ترك ها، در يك جنگ برق آسا كه كمتر از يك ماه به طـول  . خوانده مي شد از دست رفته بود» روملي«اروپا كه 

بـه  اين شكست پيش از آن كـه ناشـي از كمبـود شـمار سـربازان باشـد       . انجاميد، در دو جبهه شكست خورده بودند
فقدان مديريت و سازمان و ناتواني افسران و سربازان در استفاده از ابزار جنگي مـدرني كـه آلمـان هـا بـه آنهـا داده       

  . بودند مربوط مي شد
مادر و خواهر مصطفي كمال خانهء خود در سالونيكا را تـرك كـرده و از آن   . مقدونيه از دست رفته بود          

گان مسلمان فراري و سربازان زخمي كه هزاران نفر از آنها هرگز زنده به قسـطنطنيه  شهر گريخته بودند و سيل آوار
عبدالحميـد، سـلطان سـابق عثمـاني بـه سـرعت همـراه بـا سـيزده زن و          . نرسيدند آنها را با خـود بـه پايتخـت بودنـد    

آسيايي بغـاز   در ساحل» بيگلربيگ«همراهانش سوار يك كشتي جنگي آلماني شده بود تا شش سالي بعد، در قصر 
او در يكي از اتاق هاي عقب ساختمان منزل كرده بود تا از ديدار قسـطنطنيه در آن  . بسفور، زندگي اش پايان بگيرد

  . سوي بسفور شكنجه نشود
ها، وارد سالونيكا شده بود و جمعيت ذوق زده هـم بـا فريادهـاي    » اوزون«ارتش يونان، در پي گرداني از           

پرچم هاي سفيد و آبي يونان بر بـام هـا و پنجـره هـا ديـده      . گل هاي سرخ از آنان استقبال كرده بودندو » زتو، زتو«
در عين حال، با آمدن بلغـاري هـا و در اختيـار گـرفتن     . شده و عالمت ماه و ستارهء عثماني براي هميشه گم مي شد

  . شده بودخانه ها و كليساهاي بخشي از شهر، مقدمات جنگ دوم بالكان نيز فراهم 
. از دست رفتن جايي كه كمال قسمت عمدهء عمر خود را در آن گذرانده بود برايش بسيار مشـكل بـود            

ابتـدا خـاموش و ناراحـت، بـي آن كـه      . يكبار در يكي از كافه هاي قسطنطنيه با دوستان افسرش قرار مالفات داشت
شـما چطـور ايـن كـار را كرديـد؟ چطـور       «: آمـد و گفـت  سپس ناگهان بـه فريـاد در   . سالمي بكند، به آنها پيوست

  » توانستيد سالونيكاي زيبا را تسليم دشمن كنيد؟ چرا آن را اين قدر ارزان فروختيد؟
او در ميان هزاران مسلمان اهل سالونيكا كه با فقـر و گرسـنگي در هـواي بـي رحـم زمسـتاني در حيـات                  

ديد مادرش، زبيده، . را پيدا كند  خواهرش بود و عاقبت هم توانست آنهامساجد نشسته بودند در جستجوي مادر و 
از دست رفتن خانه و زندگي او را يكبـاره پيـر و شكسـته    . نشسته است و باالتنه اش را به جلو و عقب تكان مي دهد

ش ديده بـود امـا   كمال او را در كودكي ا  .، برادرزاده شوهر درگذشتهء زبيده، نيز كنارشان بود»فكرت«. كرده بود
  .كمال براي آنها خانه اي تهيه ديد. اكنون فكرت دختري شكفته و بالغي بود كه هنوز به اوج شكفتگي برسيده بود
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بـه او  » گـالي پلـي  «در بازگشت به محل كار خود در ستاد عمـومي ارتـش، سرپرسـتي دفـاع از دماغـهء                  
در بيـرون قسـطنطنيه را   » چاتالجا«بازگشته از تريپولي خطوط دفاعي  سربازان آمده از آناتولي و افسران. واگذار شد

آدريـانپول نيـز، عليـرغم گرسـنگي گسـتردهء سـربازان و       «. مستحكم كرده و جلوي پيشروي بلغارها را گرفته بودند
شيدن بود كه بيشترين نفش را در روحيه بخ» حميديه«اما اين كشتي . بمباران دائم دشمن، به شدت مقاومت مي كرد

پهلويش سوراخ شده و بـه سـختي خـود را بـه     » وارنا«، كه در آغاز بمباران »حميديه«اداره . به مردم ترك بازي كرد
اما انـدكي  . بود و انتظار نمي رفت كه بار ديگر بتواند به خدمت برگردد» رئوف«دماغهء طاليي رسانده بود بر عهده 

» آژيـان «رفته، كشتي هاي يوناني را فراري داده و اكنون در اطراف بعد خبر آمد كه حميديه از تنگه داردانل بيرون 
سـاحلي و غـرق     و باالدست آدرياتيك، مثل كشتي هاي قديمي دزدان دريايي، مشـغول بمبـاران شـهرها و جزايـر    

كردن كشتي هاي يوناني است و در همان حال، با ژستي انساني جان مسافران و كاركنان كشتي ها را نجـات داده و  
رئوف، بر اساس تواضع نجبيبانه اي كه داشت، به انتظار پاداشي شخصي نبود . نها را به سواحل بي سكنه مي رساندآ

اما اصرار داشت كه مالحانش مورد تشويق قرار بگيرند؛ و به راستي هم كه آنها، دسـته جمعـي، بـه قهرمانـان مـردم      
  . تبديل شدند
ته بودنـد جلـوي جنـگ را بگيرنـد، اكنـون فعاليـت هـاي خـود را         قدرت هاي بزرگ اروپايي كـه نتوانسـ           

، كه بار ديگر وزير اعظـم شـده بـود، خـود را آمـاده مـي كـرد تـا         »كامل پاشا«. معطوف برقراري صلح كرده بودند
اين عمل باعث مي شد كه از آن پس تنها منطقهء اروپـايي تركيـه   . را تسليم كند» تراس«آدرياناپول و بيشتر منطقهء 

  . ر قسطنطنيه و باريكه اي از زمين هاي پشت آن باشدشه
را مجبور كرد تا عليه تسليم آدرياناپول دسـت بـه   » كميته«نيز از افريقا بازگشته و » انور«اما در همين ايام             

يط بدينسان، در همان زمان كه اعضاي دولت در اتاق پر زرق و بـرق خـود مشـغول مطالعـهء شـرا     . اقدام شديد بزند
انور، كـه در پيشـاپيش آن   . صلح بودند، جمعيتي با در دست داشتن پرچم هاي عثماني ساختمان را محاصره كردند

ها حركت مي كرد، در حالي كه طلعت و بقيه هم بدنبالش بودند، از پله هـاي مرمـرين بـاال رفـت، شـتابان از سـالن       
شا، وزير جنگ كه بيشتر مسئوليت شكست ترك ها در را نظام پا. بزرگ ساختمان گذشت و به در اتاق شورا رسيد

را بر عهده داشت، بر روي آنها گشود و، در حالي كه سيگاري بر گوشـه لـب داشـت، بـا بـي تفـاوتي بـه آمـدگان         
  . »سگ ها كار مرا ساختند«: يكي از آمدگان با تير او را زد و او همچنان كه مي افتاد فرياد زد. خوش آمد گفت

سپس مهر را تحويـل آنهـا داد و نامـهء    . »البد مهر سلطنتي را مي خواهيد«: ظم با خونسردي گفتوزير اع          
سمت وزير اعظمـي را خواهـد پـذيرفت بـا     » محمود شوكت«سلطان نيز با اين يقين كه . استعفاي خود را هم نوشت
سپس ماليـي  . جمعيت خواندشوكت از ساختمان بيرون رفت و نامه انتصاب خود را براي . استعفاي او موافقت كرد
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را وادار كردند كه دعا بخواند، جمعيت متفرق شدند، وزرا آزاد گشتند و بدينسان، انـور در آسـتانهء قـدرت مطلـق     
  .ايستاد

او، همانگونه كه بعدها ثابت . مصطفي كمال از اين كودتا و به خصوص نحوه انجامش به شدت متنفر بود          
بـاو، اگرچـه، بـه عنـوان يـك آدم واقعگـرا،       . يك قتل كه نوعي ترور سياسي مـي دانسـت  كرد، اين عمل را اگر نه 

ضرورت برقراري صلح با بهترين شرايط ممكن را تشخيص مي داد اما همواره به دوستانش در كميته گفته بـود كـه   
اري كـرده و جلـوي   بايد دولت را از طرق قانوني وادار به استعفا كرد و تنها در صـورتي كـه آنهـا از اسـتعفا خـودد     

تازه، اين كودتا نيز بايد تا حد ممكن بدون خونريزي انجام مـي  . انتخابات آزاد را بگيرند مي توان به فكر كودتا بود
و » فتحـي «اما تنها . او اين روش را طريقه متمدنانه و دورانديشانهء برخورد با بحران هايي از اين نوع مي دانست. شد

  . نظر او را تاييد مي كردندحلقهء دوستان نزديك كمال 
كودتا با موافقت عمومي مردم روبرو شده بود، چرا كه كشور در آخرين لحظـه از يـك تسـليم حقـارت               

اما اكنون بلغارها كه به وسيله پيوستن صرب ها تقويت شده بودند، خود را براي ضربهء شديد . آميز نجات يافته بود
افسران ستاد با دوره اي از . همه، رژيم جديد اميد داشت كه آدرياناپول را نجات دهد با اين. نهايي آماده مي كردند

آماده سازي دقيق قبل از ورود به عمليات موافق بودند، اما انور در روياي عمليات چشمگيري بـود كـه طـي آن، از    
او . ي را محاصـره كنـد  ، ارتـش بلغـار  »مرمـره «و انجام حملـه اي از طريـق سـاحل    » چاتالجا«طريق دور زدن خطوط 

كمـال، بـه عنـوان مـدير     . اگرچه فرماندهي اين عمليات را به عهده نداشت اما موتـور اصـلي آن محسـوب مـي شـد     
عمليات، در بخشي از ارتش كه در دماغـهء گـالي پـولي مسـتقر بـود و فتحـي ريـيس سـتاد آن محسـوب مـي شـد            

آنهـا  . و در نتيجه شهر قسطنطنيه در مقابل حمله بلغارهـا بـود  وظيفهء آن ها دفاع از تنگه داردانل . ماموريت يافته بود
اگرچه بشدت با دست زدن به يك چنين عمليات خيالبافانه اي در اين مرحلهء حساس مخالف بودنـد امـا، در عـين    
حال، بدشان نيامده بود كه در رأس اين حملهء خطرنـاك قـرار داشـته باشـند؛ حملـه اي كـه البتـه، پـس از يتوفيـق          

درواقـع، ورود    .يي، به طرز فاجعه آميزي شكست خورد و، به اين ترتيب، آدرياناپول تسليم ارتـش بلغـار شـد   ابتدا
يك ستون پنجم از يوناني ها و بلغاري هاي شكم سير كه به دفـاع سـربازان گرسـنهء تـرك اعتنـائي نكـرده بودنـد،        

  . سقوط اين شهر را شتاب بخشيده بود
شكيل شد محمود شوكت نـاگزير شـد همـان شـرايطي را بپـذيرد كـه       در كنفرانس صلحي كه در لندن ت

در كوششـي بـراي قـانع كـردن افكـار عمـومي، ايـن گونـه         . پيشتر آنها را به خاطر تحقيرآميز بودنشان رد كرده بود
توضيح داده شد كه، برخالف پيشينيان كه بي مقاومت تسليم مي شدند، شوكت شـهر را پـس از سـقوط آن تسـليم     

با اين همه، كمتر از دو هفته بعد، هنگامي كه سوار بر اتومبيل از وزارت جنگ به نخسـت وزيـري مـي     .كرده است
گلوله اي به گونهء . رفت، اتومبيل ديگري خود را به كنار اتومبيل او رسانده و سرنشينانش به سوي او شليك كردند
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گفته شد كه اين . اعت بعد در آنجا جان داداو اصابت كرد و پيكر بيهوش اش را به نخست وزيري بردند و او نيم س
  . عمل در انتقام از قتل ناظم بوده است

در عين حال، همين حادثه بهانهء الزم را به انور و كميته وحدت و ترقي داد تا، بدون رعايت روش هـاي            
اصلي مخالف را اعدام كردنـد  آنها رهبران . مبتني بر قانون اساسي، يك ديكتاتوري نظامي را بر كشور تحميل كنند

بدينسـان،  . و يك مثلث رهبري با شركت انور، جمال، و طلعت بوجود آوردند كه قدرت كامل را در دست گرفت
انقالب ترك هاي جوان كه براي برانداختن استبداد بوجود آمده بود به ايجاد يك حزب نخبگان انجاميد كه تقريبا 

  . ايي مي كردبا همان استبداد سالطين گذشته حكمرو
اتحاد موقت دولت هاي بالكان كه به . حوادث خارجي بالفاصله اين جريان را تحت الشعاع خود قرار داد          

منظور ادارهء جنگ بوجود آمده بود مصنوعي تر از آن بود كه بتواند دوام آورد و بناگزير بزودي اخـتالف بـر سـر    
در ايـن  . نگ دوم بالكان بود كه در آن بلغارستان عليـه بقيـه اقـدام كـرد    نتيجهء اين ماجرا ج. تقسيم غنايم بروز كرد

ميان ترك ها نيز به سوي غرب پيشروي كـرده و آدرينـاپول و بخـش بزرگـي از سـرزمين تـراس شـرقي را اشـغال         
ئول هنگامي كه نيروهاي ترك، بر اساس برنامهء تعيين شده، آمادهء ورود به شهر بودند، انور بـه عنـوان مسـ   . كردند

سواره نظام و عضو مثلث رهبري بر بقيه سبقت جست و قبل از ديگران وارد شهر شد و، بدينسان، بار ديگر به عنوان 
  . قهرماني پيروز خودنمايي كرد

اين رفتار خشم گروهي از افسران ستاد را، كه فتحي و مصطفي كمال نيز در بـين آن هـا بـوده و مشـتركا                
فرماندار آدريناپول براي رفع اختالف آنها انـور و افسـران ناراضـي را در    . بودند، برانگيخت نقشهء جنگ را كشيده

، صـحنه را  »فلـيح ريفكـي  «يك خبرنگار حاضر در جلسه، به نام . خانهء يكي از بزرگ مالكان محلي گرد هم آورد
او زيبـا و خـوش لبـاس    . بـود يك افسر جوان مو بور به روي صندلي در مقابل ديوان نشسته «: چنين شرح داده است

چشماني نافذ داشت و بسيار مغرور مي نمود و اگرچه توجه همه را به خود جلب كرده بود اما كمتر سخن مـي  . بود
ايـن  . »با اين همه كامال  آشكار بود كه اهميت او از آنچه درجهء نظامي اش خبـر مـي داد بسـي بيشـتر اسـت     . گفت

ي كمال است و او ديگر، تا فرارسيدن روزهاي تاريك جنگ اول جهاني، بـا  اولين نظر فليح ريفكي دربارهء مصطف
اما در همين مالقات اوليه حـس كـرد كـه ايـن افسـر جـوان در ميـان همگنـانش از نـوع          . مصطفي كمال روبرو نشد

  .نيست» از زمره كميته چي ها«ديگري بود و به كالم خودش 
يد و با امضاي معاهده اي در بخارست يونـان و صـربيا آنچـه را كـه     جنگ دوم بالكان اينگونه به پايان رس          

از اين ماجرا انـور  . بلغارستان از كف داده بود بين خود تقسيم كردند و مالكيت ترك ها نيز بر آدريناپول تثبيت شد
كـرد، و  بيشترين استقاده را برد و به مقام وزارت جنگ رسـيد، پاشـا شـد، بـا يـك شـاهزاده خـانم عثمـاني ازدواج         
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تبـديل بـه   » قهرمـان آزادي «اما در همان حـال كـه ايـن    . همچون يشاهزاده اي در قصري بر كنار بسفور اقامت گزيد
  »!انورپاشا انوربيگ را كشته است«ديكتاتور نظامي قدرتمندي مي شد اين جمله در افواه مي گشت كه 

رفتارهـاي فـاخر و جاذبـه اي گسـترده،     در پشـت ظـاهري از   . دومين شخصيت مثلث رهبري، جمال بـود           
انرژي سخت و بيرحمي وجود داشت كه بـا هوشـي خونسـردانه در هـم آميختـه و از او مـديري توانـا و اغلـب بـي          

او كه از يـك پيشـينه روسـتايي    . چهرهء سومي اين مثلث، يعني طلعت، تنها غير نظامي جمع بود. گذشت ساخته بود
چشماني كولي وار داشت و در يك مدرسهء يهودي تحصيل كرده و سپس سرزمين تراس مي آمد پوستي خشن و 

در رفتار او نوعي صراحت روستائي و خلع سالح كننده وجود داشت كه ذهن زيرك و . وارد ادارهء پست شده بود
نخسـتين  . دو مرد ديگر هم بودند كه در دولت نقشي عمـده بـازي مـي كردنـد    . تواناي او را از نظر پنهان مي داشت

نها شاهزاده سعيد حليم بود كه شاهزاده ثروتمند مصري آداب دان و آزادي منشي بود و، بعنوان ريش سفيد جمع، آ
معاون او جاويد نام داشت كه يهودي مـودب كـوچكي بـود    . بوسيلهء مثلث رهبري به مقام وزارت اعظم رسيده بود

  .خن و از لحاظ امور مالي تيز فكراما جذاب، خوش س  از اهالي سالونيكا با قيافه اي شبيه گنجشكان
   

كه براي ديدار از صحنهء جنگ هاي بالكـان بـه   » سر هنري ويلسون«يك ژنرال انگليسي به نام  1913در           
منطقه آمده بود، بمنظور مالقات انور و جمال به قسطنطنيه رفت اما هيچ يـك از ايـن دو مـرد از نظـر توانـايي هـاي       

ديگـر افسـراني كـه او بـا آن هـا برخـورد داشـت نيـز همـين حـس را در او           . جلـب نكردنـد   نظامي نظر او را بخـود 
آمده است كه او پس از  1938نوامبر  11در روزنامهء تايمز مورخ . اما او يك استثناء را در آن ميان ديد. برانگيختند

هـواي او را داشـته   . تاد اسـت ميان آن ها مردي به نام مصطفي كمال است كه سرگرد جوان س«: اين ديدار گفته بود
اما در آنزمان هنوز نشانه اي از اين پيشـرفت وجـود نداشـت و، در نتيجـه، مـي      . »او مي تواند بسيار پيش براند. باشيد

  .توان گفت كه مرداني كه كشور را اداره مي كردند تيزبيني ژنرال انگليسي را نداشتند
هنوز نه در كار نظامي و نه در حوزهء سياسـي  ) وان تر از انورو اندكي ج(كمال در سن سي و دو سالگي           

او كـه  . پيشرفت چنداني نكرده بود و حوادث، بي آن كه او نقشي در آنها داشته باشد، رخ مي دادند و مي گذشـتند 
جز در ميدان جنگ آدمي ناآرام محسوب مي شد، در رژيمي كه بر بنياد اقتدار شخصي ساخته شده بود سـازش بـا   

اني را كه مي توانستند پيشرفت او را تسهيل كرده و يا در برابر آن سد شوند تحقير مي كرد و هنوز الزم بـود تـا   كس
او بدون آن كه هنر گردهم آوري مردمان را آموخته باشد جاه طلبـي خـود را   . كنترل خود را بيشتر در دست بگيرد

در . ه هرچه مي گويد درست است و بقيه در اشـتباه انـد  آشكارا نشان مي داد و اصرار داشت تا به همه ثابت بكند ك
نتيجه، مصطفي كمال جوان در اطراف خود حسي از بي اعتمادي و نارضايتي مي آفريد كه به ضـرر اهـداف مـيهن    

  . پرستانهء او تمام شده و از پيشرفت هاي او در نظامي گري و سياست جلوگيري مي كرد
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دبيركل حزب، جانشين طلعت شد، مصطفي كمال احساس كرد كه دري بـه   هنگامي كه فتحي، به عنوان          
او براي مدتي ابه خانهء فتحي نقل مكان كرد و آن دو دربارهء اين كه چه بايد بكنند به بحث . روي او باز شده است
خـود نسـبت    تضاد آنها با انور در طي جنگ هاي اخير به اوج خود رسيده بود و آنها اتهامات. هاي طوالني نشستند

آن دو بـه شـدت حـس مـي     . به او را چه آشكارا و چه به صورت انتشار بيانيه هاي ناشناس مداوما  اظهار مي داشـتند 
. كردند كه زمان آن رسيده است كه حزب را از شر كميته چي ها و ماموران تروريست آن در بالكان نجـات دهنـد  

دجهء حزب حذف شود معلوم شد كه به نـوعي زيـاده روي   اما هنگامي كه پيشنهاد كردند حقوق اين اشخاص از بو
كمال به فتحي هشدار داد كه اين نوع كارها موجب خواهد شد تا كميته چي ها عليه او با دشـمنانش  . دست زده اند

بـه زودي صـحت نظـر او ثابـت شـد و مخالفـت بـا دبيركـل حـزب رو بـه تزايـد            . همدست شده و به توطئه بنشـينند 
  . گذاشت
يك روز، هنگامي كه او و كمال در خانه نشسته بودند طلعت به آنجا آمد، فتحي را به اتاق ديگري بـرد،            

انـدكي بعـد نيـز    . فتحي هم پذيرش ايـن پسـت را عاقالنـه دانسـت      .و پست سفارت در صوفيه را به او پيشنهاد كرد
عنـوان وابسـتهء نظـامي در همـه كشـورهاي       جمال، مصطفي كمال را احضار كرده و به او پيشنهاد كرد كه او نيز بـه 

كمال در ابتـدا مقاومـت كـرد امـا عاقبـت، شـايد هـم از فـرط نوميـدي و          . بالكان به صوفيه، پايتخت بلغارستان برود
، آشكارا تنبيه 1905اين تبعيد نيز، درست مثل سال . دانستن اين كه گزينش ديگري ندارد، اين ماموريت را پذيرفت

  . مي شد كمال و فتحي محسوب
چرا كه همچون زمان نخسـتين اخـتالفش بـا حـزب     . اما شايد همين تبعيد بود كه زندگي او را نجات داد          

اكنون نيز كميته چي ها تصميم به ريختن خون او گرفته بودند و اگر او به اين ماموريت نرفته بود آنهـا، بـه احتمـال    
  .ق مي شدندزياد، در اين مأموريت جنايتكارانهء خويش موف
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  ماموريت در صوفيهنهم ـ فصل 

ايـن نخسـتين بـاري بـود كـه او در      . زندگي در صوفيه براي مصطفي كمال تجربه اي جديد و سازنده بود          
ن براي او بـاقي  سفر قبلي اش به پاريس كوتاه بود و وظايف نظامي فرصت چندا. يك جامعه غربي زندگي مي كرد

اما اكنون، براي نخستين بار، او با ريزه كاري هاي زندگي اجتماعي در يك پايتخت اروپايي آشنا مي . نگذاشته بود
البته اين درست است كه صوفيه از لحاظ اندازه و موقعيت صرفا يك شـهر بالكـاني محسـوب مـي شـد امـا در       . شد

بهر حال فضاي اين شهر تشـابهات بسـياري بـا پايتخـت      .بي داشت، و الاقل در نگاه كمال، رنگ و حالتي غر1913
  .هاي كشورهاي اروپاي مركزي داشت

او از . پادشاه بلغارستان، فرديناند، به خاطر جاه طلبي هايش در نزد اروپايي ها با عنوان روباه معروف بـود           
  ال هاي آخر قرن گذشته، شهر كهن صـوفيه تحت نظارت پيشينيان او، و در س. مي آمد» كابورگ«خاندان سلطنتي 

با خيابان هاي باريك پيچ در پيچش كه سالها در اشغال عثماني ها بود، به كلي كوبيـده شـده و بـر فـراز آن شـهري      
پارك هـا و بـاغ هـاي پـردرختش از سـبك رمانتيـك الهـام        . اروپايي با خيابان هاي مستقيم و وسيع ساخته شده بود

ساختمان هاي زرد رنگ كچ كاري شده آن اگرچه از . كوچك آلمان را به ياد مي آوردند گرفته بودند و پايتخت
خـانم هـاي شـهر لباسشـان را از     . را با خود داشـتند » روكوكو«لحاظ مقياس روستايي بودند اما حالت اشرافي سبك 

  . وين مي خريدند و در اپراي شهر به موسيقي ويني گوش مي دادند
پيوست نـوعي فضـاي   » فتحي«مال به صوفيه وارد شد و به عنوان وابسته نظامي كشورش به هنگامي كه ك          

گوئي كه در سرگرمي هاي گوناگوني همچون ميهماني ها، شام هاي تشـريفاتي،  . پس از جنگ بر شهر غلبه داشت
م خـود  و رقص هاي هفتگي در كلوپ هاي اختصاصي افسران كه طي آن ها مردان در لبـاس هـاي نظـامي خوشـفر    

. زنان را به سوي خود جلب مي كردند، جنگ هاي بالكـان بخشـوده شـده و بدسـت فراموشـي سـپرده شـده بودنـد        
فتحي با . بلغاري ها مي كوشيدند تا با ترك ها، يعني خصم مستقيم خود در آن جنگ ها، كنار آمده و دوستي كنند

عنوان يك نمونه ترك اروپايي شده به زودي در  رفتارهاي انعطاف پذير و جذابيت ناشي از دقتش در همهء امور به
  .جامعهء بلغاري شخصيتي محبوب به شمار مي آمد

. كمال هميشه در كنار او بود و اغلب آنها را، به عنوان دو مرد عزب، با هم به مجالس دعوت مي كردنـد           
بـي كـه تـرك هـاي جـوان آن را جانشـين       وابستهء نظامي جوان با رفتار سربازمĤبانه، قامت باريك، و سبيل هاي مرت

اما، در مقايسه با دوسـت  . سبيل هاي بافته شدهء افسران عثماني كرده بودند، خوش مي پوشيد و نيكو رفتار مي كرد
كمال دوست داشـت آزادانـه بنوشـد و    . فرنگي مĤبش فتحي، مي شد آشكارا ديد كه هنوز راه درازي در پيش دارد

در عين حال، حالت محافظه كارانه و انزوا جويانه اش او را در چشم بلغاري . ايت نكندچندان آداب و ترتيبي را رع
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كمال هم، با وجود آنكه بـه شـدت تحـت تـاثير جهـان اجتمـاعي جديـد قـرار         . جلوه مي داد» يك ترك اصيل«ها 
بلغاريائي را، كه هنگـام   .گرفته بود، اما هنوز با آن به راحتي كنار نمي آمد و در نتيجه بسيار محتاطانه عمل مي كرد

خدمت در بالكان ياد گرفته بود، با لهجه اي خشن حرف مي زد اما همچنان كه در معاشرت با بلغاري ها پـيش مـي   
او اين آشنايي را از ترانـه  . به هنگام رقص سبكبال و با ضربĤهنگ موسيقي آشنا بود. رفت اين لهجه هم بهتر مي شد

در رقص راحت بـود و پـس از يكـي دو درس بـه راحتـي والـس و       . رده بودهاي كودكي اش در روملي بدست آو
اين مهارت موجب شد تا در رقص هاي هفتگي باشگاه انحصاري افسـران در بـين خـانم هـا       .تانگو هم مي رقصيد

به وجـود نـوعي غريبگـي و      خانم ها عالوه بر ظاهر جذاب او، در اين مرد اسرارآميز. موفقيت هايي به دست آورد
  . متناع از درگير شدن در سخنان بي هدف نيز توجه مي كردندا
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ايـن فرصـت   . ترك هـاي بلغاريـايي بـود، او را بـه اپـرا بـرد        ، كه از»شكير زومر«يك شب رفيقي به نام           
در فرصت اسـتراحت  . اجتماعي چشمگيري بود و درخشش و شكوه فضا و جمعيت تاثيري عميق بر كمال گذاشت

اعجـاب  «شاه نظرش را پرسيد و او تنهـا توانسـت پاسـخ دهـد كـه      . ميان برنامه او را به فرديناند پادشاه معرفي كردند
در پايان مجلس و وقتي كـه  . پس از آن اين دو دوست جمعي را براي شام به گراندهتل دعوت كردند. »نگيز استا

از نظر . ميهمان ها مجلس را ترك كردند، كمال ميزان عالقه و اشتياق خود به اين نوع زندگي را بر شكير افشا كرد
د ـ چيـزي كـه نظيـرش در كشـور تـرك هـا        او آنچه در آن شب ديده بود تجلي كامل تمدن غرب محسوب مي ش

بنظر كمال كشور او نيز بايد روزي . قسطنطنيه به زحمت داراي يك تئاتر بود چه رسد به يك اپرا. يافت شدني نبود
پانزده سال بعد، هنگام طراحي آنكـاراي جديـد، سـاختن يـك اپـراي      (از وجود اين گونه نهادها برخوردار مي شد 

و مردم بايد با زيبايي هـا و ظرايـف زنـدگي اجتمـاعي اروپـايي آشـنا مـي        ). جانده شدبزرگ مدرن نيز در طرح گن
شكير، كه از ماجراهاي طوالني آن شب خسته به نظر مي رسيد، به زحمت توانسـت مصـطفي كمـال را قـانع     . شدند

  . كند كه به رختخواب برود
ر قسطنطنيه زنـدگي مـي كـرد بـين او و     هنگامي كه د. االبته كمال با آداب جوامع غربي كامال  ناآشنا نبود

نـام داشـت اصـال    » كـرين «ايـن زن كـه   . ، ارتباطي برقرار شـده بـود  »عمر لطفو«بيوهء يكي از دوستان افسرش، به نام 
داشـت ميهمـاني هـاي شـبانه اي مـي داد كـه       » پرا«ايتاليايي بود، استعدادي در موسيقي داشت، و در خانه اي كه در 

كـرين مجدانـه او را بـراي    . كمال يكي از حضار دايم اين ميهماني هـا بـود  . دعوت مي شدندافراد گوناگوني به آن 
مي ناميدند آماده مي كرد و با كتاب ها و موزيك اروپايي آشنا مي ساخت و كمك » دنياي زيبا«آنچه فرانسوي ها 

بـان فرانسـهء شكسـته بسـته و بـا      كمال از صوفيه با كرين مكاتبه داشـت و بـا ز  . مي كرد تا او فرانسه اش را بهتر كند
ديكتهء غلط و گهگاه آميخته به كلمات تركي كه با حروف التين نوشـته مـي شـدند از احـواالت خـود در صـوفيه       

  :براي كرين مي نوشت
اين كه هر روز به ياد من هستي مرا بسيار خوشحال مي كنـد و از ايـن   . آخرين نامه ات را دريافت كردم«          

تو مـي دانـي كـه مـن هتـل      ... نچه را كه در پي جنگ هاي افريقا پيش آمده برايم مي فرستي متشكرمكه خبرهاي آ
بلغاريا را كه در ابتداي ورودم به صوفيه براي سكونت انتخاب كرده بـودم تـرك كـرده ام و اكنـون در هتـل بسـيار       

يار راحتي است؛ اتاق ها حمام دارنـد و  هتل بس. كه جديدا افتتاح شده به سر مي برم "اسپلنديد پاالس"راحتي به نام 
خالصه هر چه را كه آدم خواسته باشـد در ايـن هتـل وجـود دارد و جـذابيت هـايش اقامـت در آن را بـا         . خدمتكار

علت اقامت مـن در هتـل آن اسـت    . اما نه، نه، كرين ـ امكان ديدن زنان زيبا در صوفيه وجود ندارد . ارزش مي كند
هرگز فكر نمي كردم كـه او  . بسيار دوستانه است "جودت بيگ"رابطهء ما با . اسبي پيدا كنمكه نتوانسته ام خانهء من

برد كـه خـانمي    "دني گي"او پريشب من را به خانهء مادام . را آدمي اين قدر جذاب و دوستي چنين ارزشمند بيابم
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برخـي از  . حضـور داشـتند   در آن خانه آفراد مهمي. فرانسوي است و مدت درازي است كه با جودت آشنايي دارد
از آنجا كه من اهل بازي نيستم، پس از انجام تعارفات . وزرا و چند تن از آقايان سرشناس مشغول بازي باكارا بودند

بگذار برايت بگـويم كـه مـن ايـن خـانم پاريسـي را چنـدان زيبـا         . الزمه و گفتگوهايي كوتاه، آنجا را ترك كرديم
: هنگـام خـداحافظي بـه مـن گفـت     . ت بيگ خواسته بود تا مرا به خانهء او ببـرد فكر مي كنم خودش از جود. نيافتم

امشب در خانه من بشما خوش نگذشت؛ اما مطمئن باشيد كه در مالقات بعدي خواهم كوشيد به شـما  ! فرمانده من"
مريكـاي نـو   بعد از آن، ما بـه كافـه اي بـه نـام آ    . به اين موضوع مطمئن نيستم  اما من چندان نسبت. "خوش بگذرد

در آن كافه خانم هاي خواننده متعددي از آلمان، فرانسه و ديگـر جاهـا برنامـه اجـرا     . رفتيم كه موسيقي زنده داشت
. مي كردند و در عين حال از كنار غرفه ها رد مي شدند ـ به اين اميد كه آقايان آن ها را به داخل غرفه دعوت كنند 

يكي از آن ها آلماني صحبت مي كرد اما دومـي كـه   . ء ما دعوت كردجودت بيگ دو خانم مجارستاني را به غرفه
نمي دانم چرا، اما در آنجا هـم بـه مـن خـوش نگذشـت و      . هيكل كوچكي داشت جز زبان مجارستاني نمي دانست

وقتي كه در . حوصله ام سر رفت و باالخره هم، در حالي كه خانم ها هنوز در غرفهء ما بودند، كافه را ترك كرديم
تو را بـا تمـام دل در آغـوش    . هميشه برايم از خبرها بنويس... ل به تختخواب رفتم زماني از نيمه شب گذشته بودهت

  .»مي كشم
نوشته اي كـه آخـرين نامـه مـن     «: پاسخي كه كرين به اين نامه داد موجب شد تا شاگردش چنين بنويسد          

مـن ايـن نكتـه    . بـه قلـم شـخص ديگـري نوشـته شـده باشـد        آنگونه كه گـويي ... بيش از حد انتظار تو كم غلط بود
  .»كوچك را حمل بر تشويق خود مي كنم

  : و زماني بعد، با كلماتي افشاگرانه تر، براي كرين نوشت          
نمي داني اينكه، عليرغم داشتن دوستاني در مقامات باال، هنوز هم مرا به خـاطر داري چقـدر خوشـحالم    «          
نيز از اينكه در ميان روابط دايمي كه با اين اشخاص بااليي داري ـ كه اگر اجازه بدهي مي توانم آن هـا   و . مي كند

من هـم  ... مي كني كه ذهنت مشغول من شود، چقدر كيف مي كنم  بنامم ـ لحظاتي را پيدا  "سبزيجات بزرگ"را 
با اين همه اين آرزوها شامل كـامجويي  . البته براي خود جاه طلبي هائي دارم كه برخي شان خيلي هم بزرگ هستند

من تحقق اين جاه طلبـي  . هاي مادي، همچون رسيدن به مقامات باال و به دست آوردن ثروت هاي زياد، نمي شوند
ها را در موفقيت يك فكر بزرگ مي دانم ـ فكري كه در عين سود رساندن به كشورم اين رضايت را نيز به من مي  

من اين اصل را هنگامي كه . اين اصل تمام زندگي من بوده است. د را به تحقق رسانده امدهد كه وظيفه اي ارزشمن
  .»خيلي جوان بودم براي خود مقرر كردم و تا روز مرگ آن را از دست فرو نخواهم نهاد

   
» كيرشـ «مدتي بعد كمال موفق شد خانه اي را كه چندان از محل كارش دور نبود پيـدا كـرده و آن را بـا              

وقتي كه خانه آماده شد اين دو دوست براي وزير دادگستري بلغارستان يك ميهماني بـزرگ ترتيـب   . شريك شود
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خبـر  . دادند كه در آن بهترين مشروب راكي آمده از تركيه با خاويار سرو شد و در پي آن نوبت به شـامپاني رسـيد  
، كه وزير جنگ بود، رسيد ـ ژنرالـي   »كواتچف« ميهماني موفقيت آميز آن شب و غذاهاي عالي آن به گوش ژنرال

كه در جنگ دوم بالكان عليه كمال جنگيده بود و سپس، همراه همسـر اهـل مقدونيـهء خـود، در يكـي از ميهمـاني       
او تمايل خود را به اينكه به همراه خانواده اش به خانهء كمال . هاشان از اين وابستهء نظامي جوان پذيرايي كرده بود

ابراز كرد و، در نتيجه، ميهمـاني ديگـري داده شـد و ايـن امـر موجـب شـد كـه بـين كمـال و خـانواده            دعوت شود 
  . كواتچف دوستي نزديكي برقرار شود

كمال اغلب به خانه آن ها مي رفت و در آنجا او و ژنرال بـه عنـوان دو دوسـت نظـامي دربـاره خـاطرات                 
كمال در ابتدا توجه چنـداني بـه   . درمورد هنر جنگ مي پرداختند جنگي خود گفتگو كرده و به بحث هاي طوالني

بـود و انـدامي باريـك و موهـاي سـياه فـري داشـت        » ديميترينـا «دختر ژنرال، كه زني جذاب و تحصيل كرده به نام 
داخت اما رفته رفته نسبت به حضور او آگاه شده و با او بصورتي مؤدبانه و همراه با خجالت به گفتگو پر. نكرده بود

  . و هر گاه كه در ميهماني ها با او برخورد مي كرد از او مي خواست تا در رقص همراهي اش كند
سـلطانه راشـا   «بزودي كمال را به همه جا دعـوت مـي كردنـد و عاقبـت معروفتـرين ميزبـان صـوفيه، كـه                   
كمال، بـه ايـن مناسـبت نامـه اي بـه      . نام داشت و همسر يك ژنرال بود، او را به ميهماني خود دعوت كرد» پطروف

را از موزه برايش بفرستند و يـك  » جاني ساري«قسطنطنيه نوشته و خواسته بود كه يك لباس نظامي متعلق به ارتش 
او با پوشيدن اين لباس در يك مجلس بالماسكه نظـر همـه را   . عمامه و شمشيري جواهر آنشان را نيز همراهش كنند

كه پس از آشكار شدن چهـرهء ميهمـان هـا پادشـاه او را احضـار كـرده و پـس از         و موجب شد به خود جلب كرد
سال ها بعد وقتي كه فرديناند پادشاه مجارستان در تبعيد بـه  . تبريك گفتن يك جعبه سيگار نقره اي به او هديه كند

  . ال براي او فرستادسر مي برد كمال به عنوان نشانهء احترامي كه به اين دولتمرد مي گذاشت، يك جعبهء سيگار ط
باري، در چشم جمال همه چيز زندگي در صوفيه نيكو مي نمود، بي آنكـه كـل آن بـه ميهمـاني رفـتن و                

و اين وظايف، هم از نظر او و هـم از ديـد   . كمال وظايف خود را بسيار جدي مي گرفت. خوشگذراني صرف شود
كمال تصميم گرفت كـه بلغارسـتان را بـه خـوبي بشناسـد و بـه       . فتحي، طبيعتي به يك سان سياسي و نظامي داشتند

او، با شكير، به محله هاي ترك نشـين سـر مـي زد و مشـاهده     . خصوص با اقليت پر نفوذ ترك آن رابطه برقرار كند
تـرك هـا در   . داده بـود   سطح باالي زندگي هم ميهنانش در اين سرزمين بيگانـه بـه شـدت او را تحـت تـاثير قـرار      

از اين نظر اوضاع شـبيه تركيـه بـود،    . ن با آزادي به كار تجارت مشغول بوده و در كار خود موفق مي بودندبلغارستا
آن ها در مناطق مختلـف  . چرا كه در اينجا هم تنها خارجي ها مي توانستند دست به فعاليت هاي تجاري موفق بزنند

از آن ها بـه ثـروت هـاي بزرگـي دسـت يافتـه        كار و صنايع خود را داشته و برخي» پله ون«و بخصوص در منطقهء 
. زنانشان در مقايسه با زنان خانه پدري آزادتر بوده و بسياري از آن ها حجاب را به كلي كنار گذاشـته بودنـد  . بودند
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در محله هاي آنها همه جا مدارسي به چشم مي خوردنـد كـه هنـوز در سـرزمين اصـلي تـرك هـا وجـود خـارجي          
ته، كمال در ذهن خود تصوير مشخصي مي ساخت از آن نحوهء زندگي كه مردمـان تـرك   كمال، رفته رف. نداشتند

  . خانهء پدري اش مي توانستند و الزم بود كه بدان دست يابند
روزي در صـوفيه در كافـه   . در همين گشت و گذارها بود كه او با زندگي جا افتادهءدهقانان نيز آشنا شد          

در . مردم طبقهء باال نشسته و به موزيكي كه اركستر زنده مي نواخت گوش مـي كـرد   اي واقع در محل رفت و آمد
چندين بـار پيشـخدمت   . كنار او نشست  اين حال يك بلغاري كه لباس دهقانان را بر تن داشت وارد شده و سر ميز

  آنگـاه . دستور بگيردپيشخدمت در ابتدا به كلي او را ناديده مي گرفت و عاقبت هم حاضر نشد از او . را صدا كرد
تـو جـرات   «: اما دهقان مزبور از رفتن خـودداري كـرده و گفـت   . صاحب كافه از او خواست كه آنجا را ترك كند

بلغارستان را كار و زحمت من سرپا نگاهداشته است و تفنگ مـن اسـت كـه از آن    . نداري مرا از اين جا بيرون كني
و طرف مرد دهقان را گرفت و كافه داران مجبور شدند براي دهقـان  وقتي كه پليس را خبر كردند ا. »دفاع مي كند

كمـال بـا يـادآوري ايـن     . چاي و شيريني بياورند و كامال  معلوم بود كه مرد دهقان قادر به پرداخت پـول آن هسـت  
تـا زمـاني كـه دهقانـان صـاحب      . من مي خواهم كه دهقانان ترك هم همين گونـه باشـند  «: خاطره بعدها گفته است

: اين امر نطفهء شعار آيندهء پيروان راه كمال شـد . »ورشان نباشند هيچ پيشرفتي در اين كشور ممكن نخواهد بودكش
  . »دهقان ارباب اين كشور است«

شـكير خـود   . در همان اوقات كمال تجربهء دست اولي از نوع كار يـك نظـام پارلمـاني بـه دسـت آورد               
عضاي هفده نفري گروهي محسوب مي شد كه تـاثيري فـوق العـاده بـر مـذاكرات      نمايندهء پارلمان بود و يكي از ا

آنها در مجلس تعادلي ايجاد كرده بودنـد و گـاه مـي توانسـتند قـوانين      . پيچيده ي مجلس چند حزبي كشور داشتند
د كمال شب هاي متعدد در قسمت تماشاچيان مجلس نشسته و بـراي اسـتفاده بـه سـو    . جديدي را به تصويب رسانند

آيندهء خود مذاكرات را تعقيب مي كرد و به تفصيل تاكتيك هاي سياسي به كار رفته در يـك فضـاي پارلمـاني را    
مطالعه مي نمود و در اين كار همان دقتي را بكار مي برد كه در مورد تاكتيك هاي نظامي ميدان جنگ اعمـال مـي   

داشت چرا كه به نظرش مي رسيد كـه مـي تـوان از    در عين حال هدف مستقيم و بالفاصله تري را نيز در ذهن . كرد
اقليت ترك اين كشور ماشين سياسي بلغارستان را تحت تاثير قرار داد و از آن به سود كشـور خـود اسـتفاده      طريق
  . كرد

براي اين كار الزم بود كه در مرحلهء نخست ترك هاي ساكن بلغارستان نسـبت بـه روحيـهء ملـي خـود                
به اين منظور او از طريق سفارتخانه خودشان به كنترل دو روزنامهء ترك زبان پرداخت و كوشيد كـه  . آگاهي يابند

همچنـين، بـا فرسـتادن كـارگزاراني مـي كوشـيد تـا        . خبرها و مقاالت آنها را در جهت مطلوب خـود هـدايت كنـد   
محل بودجه هاي محرمانه بين آن  در عين حال از. روحانيون و اعضاي مؤثر اقليت ترك را با افكار خود آشنا سازد
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در جريان اين فعاليت ها متوجه آدميان مرتجعي شد كه بسيار ناراحـت بودنـد از اينكـه او و    . ها پول تقسيم مي كرد
بنظر آنها چنين رفتاري از جانب يك مقام ترك . فتحي در خيابان هاي صوفيه به جاي فينه از كاله استفاده مي كنند

اين امر به كمال فرصت داد تا به بحث ها و سخنراني هـاي آتشـيني در مـورد    . سوب مي شدبه شدت تكاندهنده مح
  .يك موضوع بي مقدار بپردازد و فوايد استفاده از دو نوع كاله به جاي يك نوع را براي ديگران شرح دهد

منافع كشور خود  در عين حال عنصر ديگري نيز در اين اقليت وجود داشت كه مي شد آن را در راستاي          
اين عنصر عبارت بود از گروهي از اهالي مقدونيه كه پس از جنـگ دوم بالكـان بـه ايـن جـا      . مورد استفاده قرار داد

آنها داراي كميته اي بودند كه كمـال روابـط نزديكـي را بـا آن برقـرار كـرده و بـه آن          .آمده و اقامت كرده بودند
، همسر وزير جنگ، كه خود اهل مقدونيه بود در اين راه به او يـاري  خانم كواتچف. كمك هاي مالي مختلفي داد

شـهرت    مي رساند و ارتباط دم افزاي كمال با دختر جوان آن ها هم رفته رفته در زبان مردم به نوعي عمل سياسـي 
  . يافت

ا دختـر جـواني از   كمـال هرگـز تـا ايـن حـد بـ      . اما، در واقع، طعم رمانتيك اين رابطه بيش از اين ها بـود           
  و همين امر بتدريح توجه او نسبت بـه ديميترينـا را  . خانواده اي متشخص و داراي تربيت اروپايي نزديك نشده بود

اين رابطه در يك مجلس بالماسكه كه در قسمت اعظم آن به رقص دو نفري آنها گذشت به . هر چه بيشتر مي كرد
قي ـ كه ديميترينا سخت بشـيفتهء آن بـود ـ گفتگـو كردنـد امـا بـزودي         در ابتدا آن ها درباره موسي. اوج خود رسيد

حرف به سياست كشيد و كمال هم با زباني آتشين به افشـاي نقشـه هـاي خـود دربـارهء غربـي كـردن كشـورش و         
گفت كه زنان بايد حجاب را كنار گذاشته و آزاد باشند كه برقصند . بخصوص آزاد سازي زنان آن جامعه پرداخت

آن . ردان معاشرت كنند، درست همانگونه كه زن هاي اطراف آن ها در آن مجلس بالماسكه عمل مي كردندو با م
ديمتيرينا حس مي كرد سـيل غيرقابـل   . ها بايد از قيود بندگي خاصي كه ازدواج اسالمي موجب آن بود آزاد شوند

  . مقاومت سخنان كمال او را با خود مي برد
ا همسر مطلوب اروپايي خويش مي ديد اما براي ازدواج ناگزير بـود بـا پـدر او گفتگـو     كمال ديميترينا ر          

آيـا ژنـرال كـه    . و همين جا بود كه نگراني از مخالفت پدر ديميترينا ذهـن او را بـه خـود مشـغول مـي داشـت      . كند
ه خـود مجـذوب يـك    را با فتحي، ك  مسيحي بود اجازهء ازدواج دخترش با يك مسلمان را مي داد؟ او اين نگراني

نتيجـهء كوشـش فتحـي    . بـود شـده بـود در ميـان گذاشـت     » راشـا پطـروف  «دختر بلغاريايي ديگر، كه فرزند ژنـرال  
من ترجيح مي دهم كه سرم را ببرند تـا ايـن كـه دختـرم همسـر      «: ژنرال پطروف بالفاصله گفته بود. نوميدكننده بود
ت و مودبانه دعوت خـانواده اش را بـراي شـركت در يـك     ژنرال كوباتچف نيز همين نظر را داش. »يك ترك بشود

  . به اين ترتيب كمال و ديميترينا ديگر همديگر را نديدند. مجلس رقص در سفارت تركيه رد كرد
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چهار سال بعد، در اواخر . البته ديميترنيا كمال را فراموش نكرد و ارتباط كمال با خانوادهء او برقرار ماند            
اما شكست . د كه او همراه با پدرش به قسطنطنيه برود و اميدوار هم بود كه در اين سفر كمال را ببيندجنگ، قرار ش

او چندي بعد با يك وكيل بلغاري ازدواج كرد و اكنون هم ـ بهنگام  . پاياني جنگ از انجام اين سفر جلوگيري كرد
  .ز چندي پيش از دست داده استنگارش اين كتاب ـ هنوز در صوفيه زندگي مي كند و همسر خود را ني

   
به پايان خود مي رسيد انور و مثلث رهبـري دسـت بـه انجـام اصـالحاتي سـريع و        1914همچنان كه سال           

جنگ هاي بالكان عاقبت ترك ها را نسبت به هويت ملي خود آگاه كرده بود و آن ها اكنون دولتـي  . سازنده زدند
  . خودمختارانه ـ اين هويت را به نوعي وحدت ملي ترجمه مي كردداشتند كه ـ هرچند با روش هايي 

اصالحات در اغلب بخش هاي دولت به سرعت انجام مي شد امـا سـرعت آن در درون نيروهـاي مسـلح               
انور توجه خود را معطوف سازماندهي نوين و ريشه اي ارتش كرده بود و جمال نيز همـين  . بيش از بقيهء نهادها بود

انور با حرارت بسيار و قابليت تمام موفق شده بود تـا افسـران قـديمي را بـه     . را در نيروي دريايي تعقيب مي كرد امر
  .وسعت تمام از ارتش خارج كند و افسران جديد را به جاي آن ها بنشاند

جاع نمـي  ديگر او را تنها بعنـوان يـك جنگجـوي جـوان شـ     . او اكنون شهرت جديدي نيز به هم زده بود          
او حتي تحسين كمال را برانگيخته بود آنگونه كه . ديدند، بلكه او سازمانده خوش فكر و اليقي نيز به شمار مي آمد

توفيق «همچنين در نامه اي به . طي نامه اي از صوفيه موفقيت هاي انور را در شغل وزارت جنگ به او تبريك گفت
بي لياقتي رييس سـتاد عمـومي انـور انتقـاداتي وارد سـاخته و آمـادگي        از انور به نيكي ياد كرد اما نسبت به» روستو

اما اين شغلي بود كه به نظر نمي رسيد بـه دسـت   . خود را براي احراز اين شغل به سرپرستي رقيب خود اعالم داشت
  . آوردني باشد

بود از كنترل روبه افزايش  البته در برابر احياي ارتش ترك هزينه اي نيز بايد پرداخت مي شد كه عبارت          
در آنزمان اصالحات نظامي تحت راهنمـايي و نظـر ميسـيون نظـامي آلمـاني بـه سرپرسـتي          .آن به وسيلهء آلمان ها

اين ميسيون در مـورد سـربازان تـرك    . اداره مي شد كه فرماندهي با هوش و قابل اتكا بود» ژنرال ليمن فون ساندرز«
. اي بود و تعداد افسران آلماني در سراسر سـتاد ارتـش نيـز رو بـه افـزايش داشـت      داراي اختيارات اجرايي گسترده 

رشد تعداد اين افسران سـرعت   1914همين امر در مورد واحدهاي مختلف نظامي صدق مي كرد و به خصوص در 
ت انـور  خوانده شـده و تحـت نظـار   » كمك آلمان ها«متأسفانه رو به ازدياد نهادن آنچه كه . فراواني به خود گرفت

  . انجام مي گرفت براي امپراتوري عثماني نتايج فاجعه آميزي به همراه داشت
وليعهـد اتـريش، دوك اعظـم     1914جـون   28در . اكنون حدوث جنگي ديگر حتمي به نظـر مـي رسـيد             

وسـيله يـك    گفته مي شد كه اين جوان به. به قتل رسيد» ساريو«فرانتس فرديناند، به دست يك دانشجوي جوان در 
. يك ماه بعد اتـريش بـه صربسـتان اعـالم جنـگ كـرد      . سازمان تروريستي صربستاني تعليم ديده و مسلح شده است
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دو روز قبل از آن و فقط با اطالع چهار   .قيصر هم از آنان پشتيباني نمود و به اين ترتيب جهان جهاني اول آغاز شد
تاريخ ايـن  . ه عليه روس ها بين ترك ها و آلمان ها امضا شده بودتن از اعضاي كابينه ترك قرارداد اتحادي مخفيان

  .امضا دوم ماه اوت بود
طلعت به اين دليل به سوي عقد اين قرار داد متمايل شده بود كه از منزوي شدن ترك ها هراس داشت و           

وشـش هـاي قبلـي خـود بـراي      او در ك. فكر مي كرد كه تركيه بايد از پشتيباني قدرت هاي بزرگ برخوردار باشـد 
نااميـد شـده     جلب تضمين هاي مثبت از جانب بريتانيا و فرانسه عليه روس ها، كه دشمن تاريخي ترك هـا بودنـد،  

اما از آنجا كه مي دانست، عليرغم اصالحات انور، ارتش ترك همچنان براي بازسازي و نيرومند شدن محتـاج  . بود
به اين ترتيب هنوز قطعي نبود كه ترك . بي طرفي تترك ها حفظ شود زمان است نظرش اين بود كه در حد ممكن

  .ها نيز وارد جنگ شوند
چرا كه اگـر آلمـان   . در صوفيه كمال به شدت مخالف ورود تركيه به جنگ، آن هم در كنار آلمان، بود          

د تركيه هـم همـه چيـز را    در اين جنگ پيروز مي شد تركيه را جزو اقمار خود در مي آورد و اگر شكست مي خور
كمال نه از آلمان ها بدش مي آمد و نه نسبت به آن هـا بـي اعتمـاد بـود امـا كـال  در مـورد امكـان         . از دست مي داد

ديدار از پاريس او را قانع كرده بود كه وضعيت نظامي منطقه امكانات پيش بيني نشـده  . پيروزي آن ها شك داشت
داشت كه ارتش آلمان به سرعت به سوي پاريس پيش مي رفت اما سربازي كـه  اگرچه واقعيت . اي را با خود دارد

تحـت تـاثير عوامـل گونـاگون     «در درون ذهن كمال زندگي مي كرد در نامه اي به دوستش صالح مي نوشـت كـه   
مـا بـدون تعيـين    . ارتش آلمان بايد به صورت زيكزاك پيشروي كند و اين واقعيت مي تواند براي آن زيانبـار باشـد  

هدف هاي خود دست به بسيج نيرو زده ايم و نگاهداشتن ارتشي بزرگ به حالت آماده بـاش بـراي مـدتي طـوالني     
و دست آوردهـاي ايـن جنـگ بـراي مـا و متحـدان مـان چنـدان روشـن          . براي ما نتايح درستي به بار نخواهد آورد

  . »نخواهد بود
پيدا كند تركيه نمي تواند براي هميشه بـي طـرف    از سوي ديگر او چنين مي ديد كه اگر جنگ گسترش          
او، . و اعتقاد داشت كه در اين صورت كشورش بايد عليه آلمان وارد اين جنگ شود نه بعنوان متحد آن. باقي بماند

وزير جنگ عثماني، مشاهدات خود در صـوفيه را شـرح     ، در يك گزارش رسمي به انور،1914در شانزده جوالي 
گزارش كرده است كمال . آرشيو رياست جمهوري در آنكارا موجود استگزارش هم اكنون در داده است و اين 

كه بلغارها بسوي اتريشي ها تمايل يافته اند با اين اميد كه به كمك اتريش به رويـاي خـود بـراي ايجـاد بلغارسـتان      
خواستار گسترش قلمـروي خـود    اما اين امر آنها را كفايت نخواهد كرد و بلغارها، در پي آن،. بزرگ تحقق بخشند

به سوي شرق شده و اين كار را به هزينهء عثماني انجام خواهند داد و، در نتيجه، بي عمل ماندن بـراي عثمـاني كـار    
بهـر حـال، اكنـون    . خطرناكي است و بلغارها بدون شك از طرق مختلفي خواهند كوشيد كه بر ترك ها غلبه يابنـد 
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اي مغرب زمين اتحادي ندارد سياستش بايد آن باشـد كـه سـري بـه زيـر داشـته و       كه عثماني با هيچ يك از گروه ه
اما اگر جنگي كه مطابق پيش بيني كمـال در خواهـد گرفـت    . ظاهر رفيقانهء خود نسبت به بلغارستان را حفظ نمايد

تي به بلغارسـتان حملـه   بهترين كار ما آن است كه بهانه اي پيدا كرده و ما با پيشدس«عثماني را نيز در بر گيرد آنگاه 
  . چنين سياستي حتي ممكن است منافع عثماني در يونان را نيز افزايش دهد. »كنيم

در همين حال او مرتبا با دوستان خود در قسطنطنيه ارتباط داشت و نظرياتي را براي آن ها مي نوشت كه           
او حتي پيش بيني مي كرد كـه ديـر   . خبر مي دادنداز وجود درك پيش بينندهء او در مورد واقعيت هاي بين المللي 

آشكار بود كه در آنزمان . يا زود امريكا نيز در اين جنگ درگير شود و به اين ترتيب جنگ اول جهاني آغاز گردد
به نفع عثماني بود كه بيطرف باقي مانده و در همان حال بسرعت بر قدرت نظامي خود افزوده و، با ايجاد تعادلي در 

يروها، مترصد لحظهء تصميم گرفتن دربارهء دخالت كردن يا نكردن باشد و بتواند تصميم بگيـرد كـه بايـد بـه     بين ن
  .كمال قانع شده بود كه جنگي طوالني در پيش است. در اين مورد نيازي به عجله نبود. كدام طرف جنگ بپيوندد

گر عثماني بخواهد دستاوردي از آن داشته باشد انور اما اعتقاد داشت كه اين جنگ كوتاه خواهد بود و ا          
نخسـتين آن امتنـاع   . دو حادثه هم كفهء ترازو را به سوي فكر او سـنگين كـرد  . بايد هر چه زودتر داخل جنگ شود

آن را بـراي دولـت   » آرمسترانگ ويت ورث«نيروي دريايي انگلستان بود از تحويل دو كشتي جنگي كه كارخانهء 
و ديگر اشياي قيمتي خود را در يك نمايش عمـومي بـراي     زنان عثماني جواهرات در آن زمان. عثماني ساخته بود

اگرچـه  . و، در نتيجه، قيمت آن نيز پرداخت شده و كشتي ها آماده تحويـل بودنـد  انجام اين خريد اهدا كرده بودند 
وقوع جنگ قرار داد ملغي مـي  ماده اي در قرار داد خريد اين كشتي ها منظور شده بود كه بر اساس آن در صورت 

  . شد اما اين عمل حتي در چشم طرفداران نيروهاي متحد براي انگلستان سرشكستگي داشت
» بسـفر «، در »برسـال «و   »گـوبن «ظهور ناگهاني و غير مترقبهء دو كشتي آلماني، موسوم به   حادثهء ديگر          

اين دو كشـتي بـه   . ي جنگي انگليس را از مديترانه بيرون كنندبود كه بر اساس موافقت انور توانسته بودند كشتي ها
تغيير يافتـه بـود امـا افسـران و كاركنـان      » ميديلي«و » ياوز«وسيلهء دولت عثماني خريداري شده و نام هاي آن ها به 

  . دندآلماني آن ها با گذاشتن كاله هاي تركي به كار خود ادامه داده و مورد استقبال عموم هم قرار گرفته بو
بدينسان تنها وقوع يك درگيري با روس ها الزم بود تا ورود تركيه به جنـگ را قطعـي كنـد و، عليـرغم               

بـراي  «به همين دليل اين دو كشـتي مرتبـا    . مخالفت اكثريت اعضاي كابينه، اجراي چنين كاري براي انور آسان بود
در انتهـاي اكتبـر كشـتي    . ل درياي سياه فرستاده مي شدندو در حقيقت بقصد تحريك روس ها به داخ» انجام مانور

و چند ناو ديگر به طرف شمال رفته و بدون هيچ گونه اخطـار يـا بهانـه اي    » حميديه«همراه با كشتي قديمي » گوبن«
دريادار آلماني در جيب خود دسـتور مخفيانـه اي   . را بمباران كردند» نووو روسيسك«و » سباستوپل«، »اودسا«بنادر 

نيروي دريـايي تـرك   «: آمده است» ارنست ياخ«نوشته » هالل طالع«كتاب از انور داشت كه متن آن را مي توان در 
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كشتي هاي روسـيه را جسـتجو كـرده و هـر كجـا آنهـا را يافتيـد        . بايد از طريق اعمال زور بر درياي سياه تسلط يابد
ايـن كـار   . گرفت چند كشتي روسي غرق شـدند در پي جنگي كه در » . بدون اعالم جنگ بسويشان آتش بگشاييد

  . دست زدن به نوعي اعالم جنگ بود
و طلعت نيز فقط زماني از آن مطلع شد كه   البته انور چنين وانمود كرد كه از اين حمله خبر نداشته است          

بـا ايـن همـه او    . »ديـدم كاش مرده بودم و مرگ كشـورمان را نمـي   «: او با شنيدن خبر گفت. حادثه اتفاق افتاده بود
مشغول ورق بازي بود خبر را دريافت » سركـ ل دوريان«جمال هنگامي كه در كافه . توانست مقام خود را حفظ كند

رنگش پريد و به سرش دخترش قسم خورد كه چيزي در اين مورد نمـي  . او حيرت زيادي از خود نشان داد. داشت
جمال بعدها گفته است كه ورود پيشدستانهء كشـورش بـه جنـگ بهتـر از      البته .او نيز در سمت خود باقي ماند. داند

سعيد حليم، وزير اعظم، استعفاي خود را تقديم سلطان كرد . آن بوده است كه با حقارت به زير يوغ روس ها بروند
وم نكـرده  كشيده و تقاضا كرد كه وزير اعظم او را از تنها منبع راحتي خيال خويش محر اما سلطان او را در آغوش

از ميـان اعضـاء كابينـه تنهـا     . شاهزاده حليم نيـز ايـن امـر را پـذيرفت    . و سرنوشتش را به دست مرداني نااليق نسپارد
حتي اگر برنده شـويم هـم   «: جاويد به هنگام استعفا گفت كه. جاويد، همراه با سه وزير كم اهميت تر، استعفا دادند

  .»كارمان سامان نخواهد داشت
  . بدينسان آخرين مرحلهء حضيض و سقوط امپراتوري عثماني آغاز شد  وو            
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  دهم ـ جنگ جهاني اولفصل 

اگرچه مصطفي كمال با جنگ مخالفت كرده بود اما اكنون كه اين امر اتفاق افتاده بود، با حـرارت تمـام             
همچنين، اگرچه در نظر او آلمان ها دشمن طبيعي كشورش محسوب . مي پيوست و روحيه اي ميهن دوستانه، به آن

مي شدند، اكنون كه آنها متحد نظامي كشورش محسوب مي شدند او نيز آماده مي شد كه، تـا جـايي كـه صـبرش     
ر وارد در صوفيه، وظيفهء نخست او آن بود كه بر بلغارهـا بـراي ورود بـه جنـگ فشـا     . اجازه دهد، با آنها مدارا كند

در عين حال، آنها با سـيلي از  . او، بدين منظور، و به عنوان همكار فتحي، از همه ي امكاناتش استفاده مي كرد. كند
  . تبليغات روس ها روياروي بودند

بعـدها بـه يـاد مـي آورد، مصـطفي كمـال در يكـي از ميهمـاني هـاي          » مادام پتـروف «بر اساس آنچه كه           
اثير شراب، پر حرف و دست و دل باز شده و تمام سـرزمين هـايي را كـه بلغارسـتان در جنـگ      تحت ت«عصرانهء او 

 "آنـدريانوپل "او گفت كـه بلغارسـتان بايـد صـاحب     . دوم بالكان از دست داده بود براحتي به ژنرال پتروف بخشيد
نطنيه بايد از آن بلغارستان برگردد و در آنجا مستقر شود و همهء زمين هاي پشت قسط "چاتالجا"شود؛ بايد به جبهه 

تخيل او از اين همه پيشتر رفت و، همچون پيامبران، به يك تركيهء آسـيايي اشـاره كـرد كـه پايتخـت آن در      . باشد
آناتوليا قرار داشته و در جانب مغرب خود با بلغارستان در اتحادي جاودانه به سر مـي بـرد، از ايـن طريـق جزيـي از      

حتي به نظر مـي رسـيد كـه    . رك از قسطنطنيهء آزاد در برابر روس ها همكاري مي كرداروپا مي شد و در دفاع مشت
اسپس يك وابستهء نظامي ترك كه تازه از راه رسيده بـود بـا   . او آماده است تا خود شهر را هم به ژنرال تقديم كند

فتحـي  . اعالم خطـر كـرد    اشاره به فتحي كه نشسته بر سر ميز مشغول گفتن تعارفات مختلفي به مادموزل پترف بود
خـب، حـاال شـما در    ": در برابر بذل وبخشش وابستهء نظامي خود به شدت به خنده افتاد و خطاب بـه ژنـرال گفـت   

  »"مقابل چه چيزي به ما مي دهيد؟
او توانست در مورد . وظيفهء ديگر كمال گرفتن اسلحه و مايحتاج نظامي از بلغارها براي ارتش تركيه بود          

را براي دادن ترتيـب ايـن   » شكير زومره«ادله مقدار زيادي گندم و پول نقد با اسلحه از بلغارها قول بگيرد و سپس مب
اما طلعت او را . ، كه اكنون وزير دارايي شده بود، رفت»طلعت«شكير در آن جا به مالقات . كار به قسطنطنيه فرستاد

داده بود اما در پشت صحنه در مورد سياست هاي مالي كشـور   فرستاد كه اگرچه از شغلش استعفا» جاويد«به سراغ 
جاويد از توصيه براي پرداخت پول خودداري كرد و گفت كه براي اين كار پـولي  . نظرات موثري را ارائه مي كرد

  . »به نظر مي رسد شماها خيال مي كنيد اين جنگ سال ها به طول خواهد انجاميد«: و اضافه كرد كه. وجود ندارد
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كمال، مشتاق شنيدن خبرهاي دست اول، در ايستگاه قطار صوفيه به استقبال شكير رفت و وقتي شـكير از            
. »!مردي اين چنين اليق چوبـه دار اسـت  «امتناع جاويد خبرداد بشدت عصباني شده و با سخنان پيشگويانه اي گفت 

  .به كشور، جاويد در آنكارا به دار آويخته شد ، در پي محاكمات متهمان به خيانت1926جالب است بدانيم كه در 
او اكنون سرهنگ دوم بـود و حـق   . همچنان كه جنگ ادامه مي يافت صبر كمال نيز رو به انتها نهاده بود          

بر اين اساس، طي نامه اي به انور، تقاضاي پستي در خور درجه . داشت فرماندهي يك هنگ را بر عهده داشته باشد
امـا از آنجـا كـه نگاهداشـتن     . البته هميشه براي شما در ارتش پستي وجـود دارد «: ما انور در پاسخ نوشتاش كرد، ا

در مقابـل ايـن   . »شما در صوفيه به عنوان وابستهء نظامي اهميت خاصي دارد ما شـما را در همانجـا نگـاه مـي داريـم     
ر برابـر او قـرار دارد و اضـافه كـرد كـه      تصميم كمال پاسخ داد كه اكنون وظيفهء مقدس تر رفتن به جبهه جنـگ د 

انور بـه ايـن نامـه پاسـخ     . »اگرشما مرا شايسته داشتن درجه باالتري نمي دانيد اين مطلب را به وضوح به من بگوييد«
  .نداد

آنگاه، ماموري آمده از قسطنطنيه، از نقشهء جديد انور خبر داد كه بر اساس آن قرار شده بود سه گـردان            
و . ي از طريق ايران به هندوستان اعزام شده و در آنجا مسلمانان را بـه شـورش عليـه انگلـيس هـا تشـويق كننـد       نظام

اكنون مي خواستند بدانند كه آيا مي پذيرد فرماندهي اين نيرو را بر عهده بگيرد؟ اين خبر كمال را بشدت متوحش 
انور است و نشان مي دهد كه ذهن او در سرآغاز  او مي ديد كه اين يكي از خيال پردازي هاي دور و دراز. ساخت

كمال در برابر اين پرسش برخوردي طنزآميز داشت و پاسـخ داد كـه مـن بـراي چنـين      . جنگ چگونه كار مي كند
همچنين اضافه كرد كه براي اين گونه عمليـات نيـازي بـه اعـزام سـه      . »قهرماني كه شما مي خواهيد نيستم«عملياتي 

كافي است يك افسر را اعزام داشت تا در سر راه خود به هندوسـتان سـربازانش را گـردآوري    گردان نيست و تنها 
اگـر چنـين كـاري    «: البته خودش مي دانست كه چنين كاري ممكن نيست و عدها هم به خشكي گفتـه اسـت  . كند

در آن صـورت مـي   ممكن بود من منتظر دستور نمي ماندم و خودم اقدام مي كردم و سربازانم را هم پيدا مي كردم 
بهر حال حرف اصلي او آن بود كه قصد دارد در جبهـه اي در  » !توانستم هندوستان را فتح كرده و امپراتور آن شوم

  . كشور خودش بجنگد
   

اگر رهبران آن عاقل بودند آن چند مـاه قبـل از شـروع    . نخستين ماه هاي جنگ براي تركيه فاجعه آميز بود        
تژي دفاعي اختصاص داده و به باال بردن قدرت نظامي كشور پرداخته، تعليمات نيروهـا را بـه   جنگ را به يك استرا

يعني، همراه با آماده شدن، صبورانه به تماشاي آنچه مـي  . پايان رسانده، و از آن ها با روشن بيني استفاده مي كردند
  . ز كدام سو خواهد آمدگذشت نشسته و زماني تصميم مي گرفتند كه بدانند تهديد نيروهاي متحد ا
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او دوستدار ماجراجويي هاي بزرگ و رومانتيك بـود و  . اما انور به هيچ كدام از اين مطالب نمي انديشيد          
خود را در نقش اسكندر كبير اسالمي مي ديد كه، به سـوداي برپـا داشـتن امپراتـوري نـوين تركيـه در آسـيا، عليـه         

  . ين رؤيا كامال با نقشه هاي آلمان براي فتح جهان نيز تطابق داشتالبته ا. بريتانيا مبارزه مي كرد
انور، براي تحقق اين رويا، فرمان انجام دو حملهء بالفاصله را صادر كـرد؛ يكـي بـه سـوي شـمال و عليـه                  

قفقاز حملهء نخست، كه به منظور محاصرهء نيروهاي روسيه در . روس ها و ديگري به جانب جنوب عليه مصري ها
انجام شده و عليرغم توصيه هاي فرمانده هيئت مشاوران آلماني، ژنرال ليمن فون ساندرز، انجام مي شد به فاجعه اي 
كامل انجاميد و، در شرايط سخت زمستاني، بخش كاملي از ارتش عثماني كال  نابود شد؛ يعني همان نيرويي كه مي 

   .توانست براي دفاع از شرق كشور ذخيره شده باشد
در واقع . كمال تنها پس از آن كه انور عازم انجام تصميم فاجعه آميز خود شد به منصب فرماندهي رسيد          

او تصميم گرفته بود كه، عليرغم دستورات رسيده، صوفيه را ترك كند و حتي به اين فكر افتاده بود كـه بـه عنـوان    
ني كه آمادهء حركت شده بود تلگرامي از معـاون انـور در   اما درست زما. يك سرباز عادي در ارتش ثبت نام نمايد

وزارت جنگ به دستش رسيد كه او را به عنوان فرمانده ديويزيون نـوزدهم ارتـش عثمـاني منصـوب كـرده و از او      
  . خواسته بود تا بالفاصله خود را به قسطنطنيه برساند

رد او را به ديدن انـور بردنـد كـه بـه تـازگي از      هنگامي كه كمال خود را به سرفرماندهي ارتش معرفي ك          
  . سرزمين هاي شرقي بازگشته و الغر و رنگ پريده مي نمود

  .»شما كمي خسته به نظر مي رسيد«:كمال به او گفت          
  .»نه چندان«          
  »چه اتفاقي افتاده است؟«          
  .»ما شكست خورده ايم، همين«          
  »اوضاع عمومي چطور است؟«          
  »!خيلي خوب«: انور پاسخ داد          
: كمال كه نمي خواست بيش از اين او را در تنگنا بگذارد مسئلهء سمت جديدش را مطرح كرد و گفـت           

ا ايـن  ام. را بر خود دارد منصوب كرده ايد 19من بايد از شما تشكر كنم كه مرا به فرماندهي ديويزيوني كه شماره «
  »ديويزيون كجاست؟ و در كدام بخش ارتش قرار دارد؟

  .»بله بله، شايد بتوانيد اطالعات دقيق تر را از ستاد عمومي دريافت كنيد«: انور پاسخ مبهمي داد          
امـا  . آنگاه كمال از ادارات مختلف ستاد عمومي ديدن كرده و در مورد ديويزيون خود پرس و جو كـرد           

عاقبت كسي به او توصيه كرد كه سري به دفتر ژنرال ليمان فون ساندرز بزند كه اداراتش در . خي وجود نداشتپاس
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در تشـكيالت مـا چنـين    «: كمال را بـه دفتـر ريـيس سـتاد راهنمـايي كردنـد و او گفـت       . وزارت جنگ قرار داشتند
ي پولي مستقر است، مشغول برنامـه ريـزي   ديويژيوني وجود ندارد اما كامال  محتمل است كه لشگر سوم، كه در گال

اگر شما زحمت رفـتن بـه آنجـا را بـر خـود همـوار كنيـد        . براي ايجاد واحدي باشد كه شما از آن سخن مي گوييد
  .»مطمئنا اطالعات الزم را به دست خواهيد آورد

آنهـا قـبال    . ردكمال، پيش از آن كه وزرات جنـگ را تـرك كنـد از ژنـرال فـون سـاندرز هـم ديـدار كـ                   
همديگر را نديده بودند اما احساسات ضد آلماني كمال كه بي پروا بيان مي شد موجب آن شده بود كه همديگر را 

ژنرال آلماني كمال را با احترامي دوستانه پذيرفت و پرسيد كه كي از صوفيه برگشته است و نيز پرسيد كه . بشناسند
  »جنگ تصميم بگيرند؟  آيا بلغارها قصد ندارند براي ورود به«

كمال پاسخ داد كه به نظر او آن ها هنوز دست به چنين كاري نخواهند زد چرا كه منتظـر حـدوث يكـي              
  . يكي پيروزي چشم گير آلمان ها و يا كشيده شدن جنگ به سرزمين خودشان. دو امر ديگر هستند

پس بلغارهـا  «: بي بوجود آيد و او با ناراحتي گفتاين سخن موجب شد كه در فون ساندرز واكنشي عص           
  »به پيروزي ارتش آلمان باور ندارند؟

  »!نه«كمال هم با آرامش پاسخ دارد           
  »و نظر خود شما چيست؟«آنگاه فون ساندرز با حالتي پر سوءظن پرسيد           
وز وجود خارجي ندارد چگونـه مـي توانـد در ايـن     كمال مردد بود اكه در مقام فرمانده ديويزيوني كه هن          

از سويي ديگر مدت ها بود كه او نظرات خود را به روي كاغـذ آورده بـود و اكنـون بـه     . مورد عقيده اي ابراز كند
بعالوه، عليرغم آنچه كه به طور علني بيان داشته بـود، نمـي توانسـت در دل    . سختي مي توانست آن ها را پس گيرد

پس تصميم گرفت كه نظرش را به صراحت بيـان كنـد و   . مĤل انديشانهء بلغارها همدلي نداشته باشد خود با سياست
  .»من فكر مي كنم حق با بلغارها باشد«: به اختصار گفت

او از آنجا رهسپار گالي . ليمن فون ساندرز بي هيچ سخني از جا برخاست و كمال اجازه مرخصي گرفت          
  . نظر مي رسيد ديويزيون تحت فرماندهي او در آنجا روند شكل گيري خود را طي مي كندپولي شد ـ جائي كه ب

در آن حال انور همچنان، عليرغم توصيه هاي فون ساندرز، دست به كار حمله پر سر و صداي دوم خـود            
ها از مصـر صـورت مـي    اين حمله بايد به صورت تصرف سريع ترعه سوئز به منظور بيرون راندن انگليس . شده بود
در صحرا تا رسـيدن بـه ترعـه هفـت روز طـول      » فون كرس«حركت قواي ترك، به رهبري سرگرد آلماني . گرفت
چند تـن از سـربازان موفـق شـدند كـه      . در آنجا سربازان شبانه حركت كرده و انگليس ها را غافلگير كردند. كشيد

ه به شـدت مقاومـت مـي كـرد و بـه زودي ارتـش و توپخانـه        خود را به آن سوي ترعه برسانند اما كرانهء غربي ترع
امـا همـين حملـه    . در نتيجه نيروي ترك مجبور به عقـب نشـيني شـد   . دريايي انگليس ها نيز به تقويت آن پرداختند
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موجب شد كه انگليس ها هشيار شده و به ساختن مواضع دفاعي ترعه سوئز در مقابل هر گونـه حملـه اي از جانـب    
  .ر بپردازندترك ها به مص

ترك ها، كه در هر دو حملهء خود ناكام شده بودند، اكنون با حملـه اي از جانـب قـواي متحـده روبـرو                
، بر اساس گزارشات اطالعاتي در مورد حركات زميني و دريـايي قـواي دشـمن، آشـكار     1915از آغاز سال . بودند

تجمع كرده اند و زمان زيادي بـه آغـاز حملـهء قـواي     » ردانلدا«شده بود كه نيروهاي متحده در جزاير بيرون تنگهء 
در اين ميان، شكسـت  . انگليس و فرانسه به قسطنطنيه از طريق راه هاي باريك آبي و درياي مرمره باقي نمانده است

در قفقاز و مصر موجب از دست رفتن روحيه ها شده بود و ساكنان قسطنطنيه آشكارا چنـان سـخن مـي گفتنـد كـه      
آلمان ها كمـي وحشـت زده شـده و از تـرس ورود روس هـا شـروع بـه        . تصرف شهر امري انجام شده استگويي 

در بخـش  . خانواده هاي ترك بسرعت از آنـاتولي خـارج مـي شـدند    . گفتگو در بارهء صلحي جداگانه كرده بودند
ر عـرض يـك سـاعت    آسيايي قلمرو عثماني دولت دو قطار مخصوص را به طوري آماده ساخته بـود كـه بتواننـد د   

يكي از قطارها به سلطان و همراهانش تعلق داشت و ديگري به هيات هاي ديپلماتيك مقيم قسطنطنيه . حركت كنند
زندگي مي كرد دعوت شد تـا بـه   » بيلربي«از عبدالحميد، كه اكنون به صورت تبعيدي در قصر . اختصاص يافته بود

اگـر قسـطنطنيه را   «: متناع كرده و با بدجنسي به برادرش، سلطان، گفـت اما او از اين كار ا. خانوادهء سلطنتي بپيوندد
  .»ترك كني هرگز ديگر قادر به بازگشت به آن نخواهي بود

نقل مكان كند و مدارك موجود در آرشيو قصر وزير » اسكي شهير«دولت تصميم گرفته بود كه به شهر           
در كالنتـري هـاي قسـطنطنيه ظـروف حـاوي      . فرستاده شده بـود  اعظم و طالهاي موجود در بانك پيشاپيش به آنجا

آثار هنري را در زير زمين هاي موزه هـا دفـن كـرده    . بنزين ذخيره شده بود كه قرار بود به كار آتش زدن شهر بياند
  .نـد را با ديناميـت منفجـر كن  » اياصوفيا«مسجد / بودند و قرار بود برخي از ساختمان هاي عمومي، و از جمله كليسا 

هنگامي كه سفير امريكا به اين امر اعتراض كرد طلعت به او پاسخ داد كه در كميتهء وحدت و ترقي حتي شش نفر 
  .»ما همه از چيزهاي نو خوشمان مي آيد«و ادامه داد كه . پيدا نمي شود كه براي چيزهاي قديمي اهميتي قائل شوند

هزاران نفر از ترك ها در دل براي پيروزي قواي متحـده دعـا   . همه چيز از تجزيه و شكست بخبر مي داد          
هنگامي كه در . و رييس پليس گروه هاي بيكاران را از ترس وقوع انقالب به خارج شهر منتقل مي كرد. مي كردند

ارتش انگلستان با آتشبار خود مقاومت قلعه هاي قرارگرفته در ورودي داردانل را شكسـت، شـايع شـد     1915فوريه 
اهالي شهر گوش به شنيدن صداي آتشبارها داشتند و ببـه عشـق   . آن ها دو تپه كامل را با خاك يكسان كرده اندكه 

  . ديدن دوربين هاي زيردريايي هاي دشمن در جزاير مرمره پيك نيك مي كردند
خونسـرد و  اكنون تنها انور، كه پس از شكست در قفقاز دور از انظـار عمـومي بـه سـر مـي بـرد، حـالتي                  

او هميشه اين حالت را به صورت چشمگيري حفظ مي كرد، هيچ گاه مغشوش و يا هيجان زده نمي . متمركز داشت
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اكنون او از يقين مطلق خود به اين كه . نمود و هر كجا كه وارد مي شد با خود آرامشي خاص را به همراه مي آورد
شد سخن مي گفت و معتقد بود كه همهء اين نگراني ها تـرس   ارتش بريتانيا هرگز قادر به ورود به داردانل نخواهد

از نظر او استحكامات ترعهء داردانل تسخير ناپذير بودند و حتي اگر دشمن آنهـا را تسـخير   . احمقانه اي بيش نيست
ن در واقع اكنون رويايي تازه ذهـ . مي كرد نيز قسطنطنيه تا آخرين نفر مقاومت نموده و هرگز تسليم دشمن نمي شد

او را به خود مشغول كرده بود و در آن او خود را كسي مي ديد كه نامش به عنوان ويران كننـده اسـتورهء شكسـت    
ناپذيري نيروي دريايي بريتانيا به تاريخ مي پيوست ـ يعني كاري كه نه آلمان ها و نه هـيچ ملـت ديگـري موفـق بـه       

  .انجامش نشده بود
حملـهء دريـايي   . به داليلي معكوس ـ ثابت كرد كه انور درسـت مـي گويـد    حوادثي كه پيش آمد ـ البته            

بريتانيـايي هـا بـه داليـل     . بريتانيا در هجدهم ماه مارچ موفق به شكستن استحكامات ترعهء داردانل نشد و عقيم ماند
. له دست نزننـد تا وقتي نتوانند كشتي هاي خود را از طريق زميني حفاظت كنند به حم  بسيار پيچيده تصميم گرفتند

در پـي  . در واقع اين ژنرال ليمن فون ساندرز بود كه پيش بيني كرده بود كه آنها مجبور به چنين كاري خواهند شـد 
توقف حملهء انگليس ها، دستور داده شد كه در سراسر قسطنطنيه پرچم ها را به اهتزاز درآورند اما در ميـان تـرك   

  . و به راستي هم كه جنگي سخت در پيش بود. از راه رسيده است ها كمتر كسي باور داشت كه پيروزي نهايي
انور تصميم گرفت كه براي دفاع از داردانل واحد جداگانه اي به نام لشگر پـنجم بوجـود آورد و ژنـرال              

م ديويزيون در حال تشكيل نوزدهم، به فرمانـدهي سـرهنگ دو  . ليمان فون ساندرز را به فرماندهي آن منصوب كرد
بدينسـان، كمـال تنهـا دو مـاه     . واقـع بـود  » مايدوس«مصطفي كمال در اين لشگر جاي داشت و سرفرماندهي آن در 

  . وقت داشت، تا پيش از شروع حملهء قواي متحده، سربازان خود را ساماندهي كند
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 جنگ استقالل -  بخش دوم

 آغاز مبارزه: فصل بيستم

           
وران حساس زندگي خود و كشورش را آغاز مي كرد كه مردي سي و هشت سـاله، سـرد   مصطفي كمال هنگامي د

و گرم روزگار چشيده و به خود مطمئن بود و مبارزي محسوب مي شد كه لياقت هاي خـويش را، بـه عنـوان يـك     
را بـه   و حال زمان آن فـرا رسـيده بـود تـا توانـائي خـود      . سرباز، در چهارده سال خدمت سخت به اثبات رسانده بود
اين همان چالشي بود كه در تمـام آن همـه سـال هـاي     . عنوان يك سياستمدار و يك دولتمرد نيز به آزمون بگذارد

  .سخت سرخوردگي در انتظارش بوده و اكنون روشن و خيره سر روبروي او ايستاده بود
در عين حال، بر آن خطوطي  اندك زماني بود كه كمال تنومندتر مي نمود، صورتش پر و پيمان شده اما،          

موها و سبيلش كمرنگ تر بنظر مي رسيدند اما پوستش روشن، و نگاهش پر از آگاه بود و حركـات  . ظاهر شده بود
در ظاهر، او، با چهرهء مشخص و قامت بلند اش در لباس نظـامي، جلـوه اي خـاص    . سريع جواني اش هنوز با او بود

ز فردانيت پرورده شده بود كه در ضربĤهنگ رفتارش منعكس بود و همراه با و در درون او نيز بعدي ديگر ا. داشت
عجيب آن بود كه با وجود الغري اندام از بقيه درشت تر مي نمود؛ . رشد خود او را از اطرافيانش مشخص مي كرد

ان بلند زنانه با پوست روشن، گونه هاي برجسته، دست. و در عين كندي در راه رفتن از بقيه سريع تر به نظر مي رسيد
  . انگشت هايي كشيده و حركات دائما در حال تغيير او را از بقيهء مردمان متفاوت مي كرد

اما باالتر از همهء اين ها چشمان او بود ـ رنگ پريده، خيـره، و بـدون پلـك زدن ـ كـه در آن شخصـيت                  
همچون دو سبيل به سـوي بـاال حلقـه زده بودنـد،      اين چشمان، در زير پيشاني پهن و ابرواني كه. كمال موج مي زد

نوري سرد و مبارزه جويانه را در خود داشتند و خيره و مشاهده گـر، متفكـر و ارزيـاب، مراقـب همـه چيـز، گـويي        
او با اين چشماني، و نيز با سر بزرگ و عضالت محكمش، همچون . پايين و باال و پيش و پس را يك جا مي ديدند

به زبان نظامي مي توان او را چنين وصف كـرد كـه سـختي و سـردي را يـك جـا در خـود        . نمودببري بي آرام مي 
بـا ايـن همـه،    . داشت و تنش عصبي شديد درونش او را تبديل به فنري فشرده كرده بود كه آمـاده برجهيـدن اسـت   

  .انعطاف پذيري پوالد هم با او بود
كمال فكر و ذكر خود را معطـوف آن كـرده بودنـد، ابعـاد      در سرآغاز مبارزه اي ملي، كه همهء دوستان          

او در فكر هميشه يك قدم جلوتر . فوق العادهء شخصيت كمال درست همان چيزي بود كه آنها بدان احتياج داشتند
يعني واجد همان كيفياتي از رهبـري بـود كـه    . از آنها بود و، در عمل، يك درجه از آن ها مصمم تر اقدام مي كرد
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وفادار اما بي انعطـاف  » كاظم كارابكير«، مردي اصولي بود اما با قدرت تخيلي ضعيف؛ »رئوف«. اقد آن بودندبقيه ف
همهء آنان سـربازاني  . هم پر كار اما فاقد ذهني تحليل گر بود» علي فواد«. شجاع اما بي كله مي نمود» رفعت«بود، و 

ر بين آنها تنها كمال بود كه درون و بيرون همه چيـز  ميهن دوست و آمادهء عمل و صاحب هوش و فكر بودند اما د
را مي ديد، عقل را با اشراف و في البداهگي در هم مي آميخت و سرسختي، انرژي و باالتر از همه اراده اي آهنـين  

اين صفات همهء آن مواد الزمي بود كه همگي، براي رساندن اين ماجراجويي پـر خطـر بـه پايـاني خـوش،      . داشت
  . مند بودندبدان نياز

او، با باريك بيني خاصي كه به نوعي غيب گويي نزديك مي شد، هدف نهايي را به روشـني مـي ديـد و              
و دشـمن    قدم هاي الزم براي رسيدن به آن هدف را مي شناخت و، با اشرافي كه بر روانشناسـي شخصـي دوسـت   

و براي رفع آن ها ترفندهاي گونـاگوني را طراحـي   ـ چه سياسي و چه نظامي ـ تشخصيص مي داد     داشت، موانع را
بعد واقع گراي شخصيت او مـي دانسـت كـه مبـارزه اي طـوالني در راه اسـت كـه مراحـل آن را بايـد بـا           . مي كرد

او، بي آنكه اين مراحل را از پيش توضيح دهد به روند دقيق زمان بنـدي وابسـته بـه    . صبوري تمام برنامه ريزي كرد
در عين حال، بعد روشنفكر شخصيت او مي دانست كه اين مبـارزه  . واي هر مرحله آگاهي داشتشرايط و حال و ه

تنها به زور اسلحه به پيروزي نمي رسد؛ بلكه آنچه مهم است فكر بنيادي اين مبارزه است كه بايد در اذهان مردمـان  
اراده اي مافوق انساني بـود كـه تنهـا      انجام همهء اين كارها نيازمند به تمركزي شديد و. كاشته شده و پرورش يابد

  .كمال آن ها را در وجود خود داشت
روحيه اي كه آتشخانهء اين مجموعه از ويژگي هاي شخصيتي محسوب مي شـد از جـاه طلبـي تـب زده               

اي سرچشمه مي گرفت كه همه چيز را تحت الشعاع خود قرار مي داد؛ اما ايـن جـاه طلبـي در وجـود انسـان مـيهن       
قدرت به خاطر قدرت و بـه خـاطر شـكوه و جاللـش     . دوستي خانه كرده بود كه تنها به منافع كشورش مي انديشيد

براي كمال اهميتي نداشت و او آن را تنها براي تحقق افكار ريشه دار و سازندهء خـود، در راسـتاي ايجـاد سـرزمين     
او . مردي بود در طبيعت خود محـروم از عشـق   از لحاظ انساني مي توان گفت كه كمال. آيندهء ترك ها مي طلبيد

وقت كمي براي زنان داشت و به آنها تنهـا همچـون اسـتراحتي در    . مردم را درك مي كرد اما دوستشان نمي داشت
از بودن با دوستان خود لذت مي برد و به كساني كه به نظر مي رسيد قصد رقابت بـا او  . ميان مشغله ها مي نگريست

  . آدم هايي مثل برادران قديمي نظامي اش و افسران جديدي كه با او همراه شده بودند، وفادار بودرا ندارند، يعني 
اما در برابر همقدان و كساني كه احتمال مي رفت در آينده هم قـد او شـوند در رفتـارش همـواره نـوعي                

ر رفتار او چيرگي مي يافت كه حس در مورد همكاران جديدش اين احتياط از آن خاطر د. احتياط مشاهده مي شد
مي كرد آنها واجد بعدي اضافي هستند كه او خود فاقد آن است، بعدي كه كمتر از ديگر ابعـاد شخصـيتي خـود او    

رئوف از نژاد . سر چشمهء اين بعد زمينه هاي گوناگون اجتماعي بود كه آنها از آن برخاسته بودند. قابل توضيح بود
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ه خانواده اي نظامي تعلق داشـت كـه چنـدين نسـل محترمانـه زيسـته بودنـد، پـدران رفعـت          قفقازي بود، علي فواد ب
زمينداران بزرگ و مستقلي بودند كه در درهء دانوب مي زيستند؛ همهء آن ها در اصطالح انگليس ها جنتلمن بـوده  

ارچگي آسـان را ارزانـي   و منزلت اجتماعي خود را از راه توارث بدست آورده بودند و اين امر به آنها نوعي يك پ
  . مي داشت كه زايندهء طبيعي رهبران محسوب مي شود

كمال با وجود همهء نازك كاري هايي كه لبه هاي تيـز شخصـيتش را همـوار كـرده بودنـد از خـانوادهء                 
شـه هـاي   امـا او، بـه جـاي ايـن كـه ري     . او خود بر اين نكته وقوف كامل داشت. متوسط الحال و بي اهميتي مي آمد

عوامانه خود را پنهان كند، از آن ها براي شوك دادن و اعمال كردن شخصيت و نيروي خـود اسـتفاده كـرده و در    
  . نتيجه ديگراني را كه داراي امتيازات اجتماعي فراتر از او بودند خلع سالح مي كرد

رئـوف، بـا شخصـيت    . مي نگريستند اطرافيانش هم بيش از آن كه به او عشق بورزند بديدهء احترام در او          
علـي فـواد، مـرد سـخت و كـم توجـه بـه        . آرمان گراي خود، كمال را مرد مناسب آنزمان و نه لزوما  آينده مي ديد

رفعت كه توانايي هاي او را تحسين مي كرد نسبت . اصول سياسي، كمال را مرد عمل و همرزمي قديمي مي دانست
با اين همه آنها در يـك  . همين جهت كمتر از بقيه با او رفتار احترام آميز داشتبه انگيزه هاي او مشكوك بود و به 

  .امر متحد بودند و آن اين كه عشقي عميق و واقعي نسبت به ميهن خود داشتند
در كمال عشق به ميهن ناشي از غروري بود كه نسبت به سرنوشت آن از كودكي در او شكل گرفته بـود  

ايـن حـس   . ط آشكار آن به دست رهبران فاسـد و بيگانـان در او بوجـود مـي آورد    و احساس شرمي كه ديدن سقو
. ، و دشـت هـاي گشـوده آنـاتولي    »روملي«ريشه در نوعي روحيه و عشق زميني به خاك بود؛ به كوه ها و دره هاي 

ان آغـاز  اينها همه آنچه هايي بودند كه او به خاطرشان جنگيده بود و اكنون مي رفت تـا جنگـي ديگـر را بخاطرشـ    
كمال نسبت بـه  . اين حس را قبل از هر چيز شناخت وجود مرداني كه با او جنگيده بودند استحكام مي بخشيد. كند

مي دانست كه آنها محافظه كار، تقدير گرا، خيره سر، و از لحاظ ذهـن و دسـت زدن   . مردم ترك داراي توهم نبود
و، در . ه آن ها مردماني سخت كوش، صبور و پر تحمل انداما در عين حال مي دانست ك. به عمل بسيار كند هستند

عين حال، نژادي از جنگندگان بي رحم در نبرد هستند كه چشم به انتظار رهبري نشسـته انـد تـا بـه دسـتور او جـان       
  . خويش را قرباني كنند

ين حـال هـم آن هـا    امـا در عـ  . دهقانان آناتولي مورد فراموشي و حتي نفرت رهبران عثماني خـود بودنـد            
و اكنون كمال و دوستانش نيز براي نجات هر آنچه از امپراتوري بـاقي  . ستون فقرات امپراتوري محسوب مي شدند

چيزي غريزي در درون كمال به او مي گفت كه هنوز مي توان به شـعله ور كـردن   . مانده بود چشم به آن ها داشتند
يدوار بود؛ تا آن ها به دفاع از خاكي برخيزند كـه مالكيـت ميراثـي    آتشي كه در درون اين مردمان سو سو مي زد ام

آنها آحاد ملتي بودند كه، پس از شش قرن امپراتوري، هنـوز بـه خـود مغـرور     . آن نوعي كيفيت نيمه مقدس داشت
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اما در ظاهر از جنـگ خسـته شـده و روحيـهء خـويش را از دسـت داده       . بوده و خويش را مستقل و آزاد مي ديدند
و پرسـش ايـن بـود كـه آيـا اكنـون       . آنگونه كه گفته مي شد خدا نيز قادر به حركت دادن مجددشان نيسـت . ندبود

مصطفي كمال مي تواند اميدوار باشد كه كاري را كه از عهده خداوند متعال هم برنمـي آمـد بـا موفقيـت بـه پايـان       
  رساند؟
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 ستم، آغاز مبارزهيفصل ب

   
را » اسـميرنا «اين واقعيت كه نيروهاي متحـده شـهر   : ل كار خود را با يك امتياز بزرگ آغاز مي كرداكنون كما    

اما نخست الزم بود كه مردم آناتولي . اشغال كرده بودند خود سرمايه اي بزرگ براي انجام كار او محسوب مي شد
دريافت كه مردم حتي از خبر پياده شدن قوا » سامسون«او در . نسبت به واقعيات و نتايج اين اشغال آگاهي پيدا كنند

در نتيجه، نخستين عمل او آن بود كه، با استفاده از شبكه كارآمد تلگرافـي  . در سرزمين شان چندان اطالعي ندارند
كه سلطان عبدالحميد براي تكميل نظام امنيتي خود ايجاد كرده بود، دستورات متعـددي را بـه مقامـات كشـوري و     

ندهي خود بفرستد و تظاهرات اعتراضي گسترده اي را سامان داده و طي آن مقـر وزيـر اعظـم و    لشگري تحت فرما
در سامسون او خـود  . نمايندگي هاي كشورهاي بيگانه را با تلگراف هاي خواستار برقراري عدالت ملي بمباران كند

در قلمرو ارتـش نيـز   . ردمان بدمدترتيب مالقات هايي را در مسجد اصلي شهر داد تا بتواند روحيهء مقاومت را در م
وجـود داشـتند ارتبـاطي سـريع برقـرار      » تـراس «كمال با همهء واحدهاي نظامي ترك كه هنوز در آناتولي و منطقهء 

در حوزهء سياسي نيز كوشيد تا بين گروه هاي مدافع حقوق مردم ارتباط برقرار كرده و به جاي انحالل آن ها . كرد
  .هاي جديد فراهم كندزمينه را براي ايجاد گروه 

در عين حال، طي سلسله تلگراف هـايي بـه وزارت جنـگ، همانگونـه كـه در دوران تـرك مخاصـمه از                  
انجام داده بود، عليه انگليس ها به صورتي مداوم شكايت مي كرد و توضيح مي داد كه آن هـا ـ بـدون آگـاه     » آدنا«

منطقه افزوده بودند و قصد داشتند كه، عليـرغم پـيش بينـي هـاي      ساختن مقامات ترك ـ بر تعداد نيروهاي خود در 
مندرج در قرارداد ترك مخاصمه، قواي بيشتري را به داخل خاك تركيـه منتقـل كننـد و نيـز بـه كمـك و تقويـت        
جنگجويان يوناني، كه خواستار تداوم اشغال نيروهاي متحده و ايجاد يك دولت يوناني در منطقـه كنتـوس بودنـد،    

  .كرده انداقدام 
. متقابال ، اكنون مقامات انگليسي در قسطنطنيه نسبت به آنچه در آناتولي مي گذشت هوشيار شـده بودنـد            

سـرفرمانده قـواي انگليسـي،    . اما اين هوشياري دير هنگام ديگر نمي توانست از رفتن كمال به منطقه خودداري كند
خوانـده شـد، اكنـون مجدانـه از     » فيلدمارشـال لـرد مـيلن سـالونيكا    «كه سر جرج ميلن، نام داشت و بعدها به عنـوان  

پاسخ وزارت جنگ در ابتدا آن بود كـه حضـور كمـال در    . وزارت جنگ مي خواست كه او را از منطقه برگردانند
 اما در عين حال كابينه جلسه اي تشـكيل داد تـا بـه   . منطقه به جاي ايجاد تشويش به آرام كردن امور خواهد انجاميد

عنوان يك عمل جبراني اختيارات او را محدود كند؛ چرا كه هيئت وزرا در برخي از نگراني هاي سر جرج ميلن بـا  
آن ها به طور دم افزوني نسبت به لحن پر نفرت و نامحترمانهء تلگراف هـاي كمـال، كـه بـه طـور      . او شريك بودند
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ي آن كه وضعيت را به طريقـي كـه خـود صـالح     ضمني آن ها را به بي اطالعي از وضعيت آناتولي و تصميمش برا
. مي داند سامان دهد، و اينكه به جاي كسب تكليف صرفا  آن ها را از اقدامات خود با خبر مي ساخت نگران بودنـد 

  هنگامي كه اين تلگراف ها براي وزرا خوانده مي شدند
به نظر مـي رسـد   «: او مي گفت. ردندهواداران حزب وحدت لبخند پرمعنايي زده و همگي داماد فريد را نگاه مي ك

ما خود مي دانـيم كـه چـه مـي كنـيم و      "كه بازرس كل قصد تحقير ما را دارد و به نظر مي رسد كه به ما مي گويد 
بدينسان كابينه تصميم گرفت كه او را از محـل خـدمت خـود بازبخوانـد و     » ."شما بهتر است به كار خودتان برسيد

  . رج ميلن هم رساندهمين مطلب را به اطالع سر ج
كه مردم سامسون او را تنها به اين عنوان مي شناختند چرا كه او هنوز هويـت  (در همان حال، بازرس كل           

در سواحل سامسون احساس مي كرد كه ميـدان عمـل   ) خود به نام قهرمان گالي پولي را بر آنان آشكار نساخته بود
نگليسي بيش از آن به قلمرو او نزديك بودند كـه بتوانـد احسـاس آسـودگي     افسران ناظر ا. چندان گشوده اي ندارد

هم اكنون رفعت نسبت به اظهارات بي محابا و فعاليت هاي تبليغـاتي او نگـران شـده بـود و كمـال كـه دسـت        . كند
در » هـوزا «بازتري مي خواست پس از يك هفته اقامت در سامسون مقر فرماندهي خود را پنجاه مايل دورتر به شهر 

اين بهانه انجام داد كه مي خواهد از چشـمه هـاي آب معـدني گـرم     او اين كار را به . درون خاك تركيه منتقل كرد
بدينسان او و گروه . اين منطقه استفاده كند چرا كه در دوران اقامت در سامسون بيماري كبدي اش عود كرده است

كوچك افسرانش در جاده اي كه از منطقهء كوهستاني صعب العبور و پر پـيچ و خمـي مـي گذشـت تـا بـه فـالت        
اين منطقه چهار هزار فوت بـاالي سـطح دريـا قـرار داشـت و هـزار مايـل از كـوه         . اتولي برسد گام نهادندبزرگ آن

يشـي  «رودخانـه  . و كوهستان هاي غربي فاصله داشت» شهير«آرارات و مرز ايران و روس در شرق، و منطقه اسكي 
  و آن ها مسـير آن را بـه سـوي بـاال    زير پاي آن ها به سوي سواحل دريا حركت مي كرد ) »رود سبز«يا (» لير ماك

در سر راه خود دهكده هـائي پـراز خانـه هـاي     . طي كرده و از ميان مزارع گندم و جنگل هاي پراكنده مي گذشتند
. خشتي مي ديدند كه مسلمان نشين هايشان با مناره هاي مساجد مشخص مي شدند و يوناني نشين هاشان بـا گنبـدها  

ال چندين بار از كار افتاد و عاقبت نيز مجبور شد آن را رها كرده و همراه با دو تـن  در طول سفر اتومبيل كهنهء كم
آنجا، بر فراز تپه ها، هواي تازه را مـي شـد تـنفس كـرد و بـوي زمـين پـر ميـوه را         . از يارانش پياده به راه ادامه دهد

مشـغول زمزمـهء آهنـگ سـوئدي     روحيهء آزاد محيط در افسران پا در راه اثـر مـي كـرد و آنهـا رفتـه رفتـه       . شنفت
رمانتيكي شدند كه از تپه هاي مه گرفته با درختان و پرندگانشان و رودخانه نقـره اي رنگـي مـي گفـت كـه سـر بـه        

  :پايين داشت
   

  ياران بياييد برويم«          
  بگذاريد صدايمان را زمين و آسمان و آب بشنوند          
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  »...هاي پايمان به ناله بيفتد بگذاريد زمين سخت زير ضربه          
   

اين زمزمه قرار بود سرود انقالب شده و به وسيله ي پيوستگان هر دم افزون شونده مردم آناتولي خوانـده            
  . شود و، عاقبت، با فراموش گشتن اصل بيگانهء اش، به صورت سرود جوانان جمهوري تركيه تقدس يابد

در سراسر دوران جنگ دهقانان يوناني دردسر . جنگ هاي چريكي يوناني ها بود به شدت درگير» هوزا«          
پـس از آن، تـا فـرا رسـيدن     . آفريده و موجب آن شده بودند كه دولت گروه هايي از آنان را به طـرف شـرق برانـد   

» پونتـوس «اما اكنون سازماني سياسي، كه خواستار ايجاد دولـت مسـتقل   . دوران ترك مخاصمه، آرامش برقرار بود
كمـال  . بود، بار ديگر دست به تحريك آنان زده و تحت رهبري يك اسقف يوناني آن ها را به شورش مـي خوانـد  

شنيده بود كه چگونه گروه هاي شورشي چماق به دست، با كمربند هاي پر از فشنگ به ايجاد تـرس و وحشـت در   
را برده، خودشان را بـه قتـل رسـانده و دهكـده      جمعيت ترك مشغول بوده و، با دست زدن به راهزني، اموال آن ها

. آن ها شهروندان سرشناس را گروگان گرفته و راه را بر سربازان ترك مـي بسـتند  . هايشان را در آتش مي سوزانند
به خصوص كه اكنون به خاطر حضور انگليس ها . اين وقايع براي كمال يادآور روزگار جواني اش در مقدونيه بود

عليرغم شكايت ترك ها به وزير اعظم به خاطر نبـودن قـانون و   . توانست دست به مقاومت بزندجمعيت ترك نمي 
نظم، انگليس ها، به بهانهء اجراي مواد قرارداد ترك مخاصمه، مشغول خلع سالح ترك ها بودنـد در حـالي كـه بـه     

  . يوناني ها اجازه مي دادند كه اسلحه هاي خود را نگاه دارند
هوزا و دهكده هاي اطراف آن، منطقهء مناسبي براي شروع يك جنبش مقاومـت محسـوب مـي     بدينسان          

كمال در سرفرماندهي جديد خود، و پس از آن كه هويت خويش به عنوان قهرمـان گـالي پـولي را آشـكار     . شدند
نگان مهاجم سـخن  ساخت، بزرگان منطقه را به حضور فراخوانده و براي آن ها دربارهء لزوم مقاومت در مقابل بيگا

ما اكنون در لبهء قبرهاي خود . آن ها قصدشان كشتن ما نيست، بلكه مي خواهند ما را زنده به گور كنند«: مي گفت
و آنگـاه  . »اما اگر به جاي تسليم، دست به مقاومتي نهايي بزنيم ممكن است جان خـود را نجـات دهـيم   . ايستاده ايم

او، براسـاس شـيوهء روشـمند نظـامي خـود، پرسشـنامهء       . ايزني بپردازنـد مجلس را ترك مي كرد تا آن ها خود به ر
بلندي را تهيه كرده و به شهردار محل داده بود تا در آن اطالعات مفصلي در مورد مسايلي همچـون آمـار جمعيـت    
هاي مسلمان و مسيحي منطقه و تمايالت سياسي هر يك از آنـان، طبيعـت تخاصـمات بـين آن هـا و اقـدامات الزم       

همچنين او خواستار پرونده هايي در مورد رهبران محلـي  . راي سامان بخشيدن به امور مورد پرسش قرار گرفته بودب
مي خواست بداند كه چه كساني ماليات نپرداختـه و چقـدر در ايـن مـورد     . ترك و نوع رفتار و شخصيت آن ها شد

چه وضعيتي برخوردار بودنـد؟ و، بدينسـان،   بدهكار بودند؟ موجودي ارتش چه بود؟ وسايل حمل و نقل موجود از 
بر بنياد اين توجه دقيق و عملي به جزييات بود كه كمال در راستاي مقاصد انقالبي خود از وضـعيت كشـور كسـب    

  . اطالع مي كرد
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در همان حال در دو جلسه اي كه مخصوصا در آن ها شركت نكـرده بـود رهبـران محلـي خـود تصـميم                 
سـپس، در پـي   . اومت را برگزينند و در اين راستا شاخه اي از انجمن دفاع از حقوق را بوجود آوردندگرفتند راه مق

نماز جماعت پر شركت كننده اي در مسجد و انجام دعا براي پيروزي، گردهمĤيي وسيعي در ميدان كوچك شـهر  
ه باشد از پنجـره سـرفرماندهي خـود    كمال كه هنوز مراقب بود تا در اين فعاليت ها مستقيما  شركت نداشت. انجام شد

سـخنرانان  . ماجرا را زير نظر داشت و افسران خود را به داخل جمعيت فرستاده بود تا از واكنش مردم آگـاهي يابـد  
بر اين نكته تاكيد مي كردند كه كشورشان در خطر است و مسلمانان بايد به جاي مردن در زير پـاي دشـمن مسـلح    

مراسمي مـذهبي هـم قسـم شـدند و بدينسـان كمـال توانسـت نخسـتين سـلول فعـال           بدين منظور همگي طي . شوند
بزودي اين سلول به صورت نمونه اي در آمـد كـه در چنـد مـاه بعـد بـه سـرعت در نقـاط         . مقاومت را بوجود آورد

  . مختلف كشور مورد تقليد و بازسازي قرار گرفت
چند، مقاومت به سرعت به خود شكل مي گرفت و ترك در اسميرنا، به خاطر وجود الهام بخش افسراني           

ها، با متصل ساختن گروه هاي مختلف مقاومت، جبههء نه چندان متشكلي را بوجود آورده بودنـد كـه انـدكي بعـد     
ناميده و به وزارت جنـگ در  » خط ميلن«مجبور شدند آن را به پشت خطي كه نيروهاي متحده تعيين كرده و آن را 

اما گروه هاي ديگري در كوهستان ها دست به جنگ هـاي چريكـي زده   . كرده بودند عقب بكشندقسطنطنيه ابالغ 
در آنجـا  . از قسطنطنيه به منطقه آمد هم ميهنان خود را كامال  در وضعيتي شورشي يافت» رئوف«هنگامي كه . بودند

ها پيش از دوران شروع جنگ، با مي خواندند و، از مدت » افه«رهبران گروه هاي بي قانوني كه اهل محل آن ها را 
آن ها از اين كه مي توانند بار ديگر وارد مبارزه شوند و اين بـار بـا   . دولت عثماني جنگيده بودند به مالقاتش آمدند

داد   به رئـوف اطمينـان  » دميرجي محمد افه«يكي از آن ها به نام . رقباي خود يعني يوناني ها بجنگند شادمان بودند
ما را مادرانمان بـراي چنـين روزي   «در اطرافش گرد آمده اند و به او مي گويند » ل بره هاي معصوممث«كه پيروانش 

  . »زاييده اند
خبر گردهم آيي هاي خياباني در هوزا به قواي . آن رسيد كه كمال عزم خروج از هوزا كند  آنگاه زمان          

در عين حال، مردم هوزا با تصـرف محمولـه اي   . سيده بودانگليسي كه به بيست مايلي هوزا رسيده بود قرار داشت ر
حاوي ده ها هزار تفنگ كه انگليس ها آن را از قواي ترك در شرق گرفته و سوار بر چهارپايان از طريـق آنـاتولي   

ترتيب كار آن بود كه دسته اي از ميهن پرسـتان تـرك   . به بندر سامسون مي بردند، دست به تحقير آن ها زده بودند
كاروان حامل اسلحه ها شبيخون زده و اسلحه ها را در يك انبـار محلـي پنهـان سـاخته و چهارپايـان را نيـز بـراي        به 

كمال كه عكس العمل خشني را از جانب انگلـيس هـا پـيش بينـي مـي      . تقويت مالي جنبش مقاومت فروخته بودند
هري كه اهالي اش با فرستادن نمايندگاني نقل مكان كند؛ ش» آماسيا«كرد تصميم گرفت كه به شهر دورتر و مهم تر 
  . وفاداري خود را نسبت به او اعالم داشته بودند
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به اين معني كه اكنون رهبري نه عملياتي نظـامي  (بدينسان، او كه اكنون لباس غير نظامي به تن كرده بود           
رقهء گرم آن ها بـه سـوي پلـي در خـارج     با مردم هوزا بدرود گفت و در ميان بد) كه جنبشي مدني را بر عهده دارد

  .شهر رفت كه اتومبيلش در انتظار او بود
هنگامي كه كمال مشغول دادن آخرين دستورات به شهردار هوزا بود، دو اتومبيل به آن ها نزديك شدند           

و به كمال نيز توصيه  شهردار صداي خود را پايين آورد. بودند» كالج مرزيفون«كه سرنشينانشان آمريكايي هايي از 
. ما چيزي براي پنهان كـردن نـداريم  «: اما كمال به صورتي عمدي صداي خود را باالتر برد و گفت. كرد چنين كند

  .»ما در اين راه بسا پيشتر از آن رفته ايم كه بخواهيم قدم پس بكشيم. بگذاريد همه بشنوند
كه در آن واحد چندين جهت را زيـر نظـر مـي     كمال، عالوه بر داشتن چشماني تيزبين، داراي ذهني بود

در پي قرارداد . گرفت و در همان زمان كه نگاهش به جانب داخل آناتولي بود جهان بيرون را نيز در مد نظر داشت
ترك مخاصمه به نظر مي رسيد كه تنها نقطهء اميد ترك ها در اصول چهارده گانه اعالم شـده از جانـب پرزيـدنت    

يك هيئـت تعيـين شـده از جانـب ويلسـون كـه روشـنفكران متعـددي در آن شـركت داشـتند            .ويلسون قرار داشت
پيشنهادي را تهيه كرده بود كه بر اساس آن دولت آمريكا براي مدتي در راستاي بازسـازي عثمـاني بـه ايـن كشـور      

زيـه، فكـر   در آن زمان، بـه عنـوان اقـدامي در خنثـي سـاختن خطـر تج      . كمك كرده و صلح را نيز تضمين مي نمود
هـدف  . ديگري نيز كه در كنفرانس پاريس به خود شكل گرفته بود در قسطنطنيه نظرها را به خود جلب كـرده بـود  

  . تحت نظر گرفتن عثماني و يا بخشي از آن به وسيله آمريكا، بريتانيا، و چند قدرت ديگر بود
اشـغال اسـميرنا را صـادر كـرده بـود،       در چهاردهم ماه مـه، و در جلسـه اي از شـوراي عـالي كـه فرمـان                

همان ماه داماد فريد  26پرزيدنت ويلسون نيز فكر تحت نظر گرفتن ارمنستان، قسطنطنيه و ترعه ها را پذيرفت، و در 
در اوايـل  . اعالم داشـت » قرار گرفتن تركيه در تحت كمك هاي محافظتي نيروهاي بزرگ«تصميم خود را مبني بر 
صت آن را يافت تا مسايل كشور خود را در كنفـرانس صـلح پـاريس مطـرح سـازد، و يـك       ماه جون داماد فريد فر

هيئت دولتي، كه عصمت، برخالف انتظارش، در آن شركت داده نشده بـود بـا يـك كشـتي فرانسـوي عـازم بنـدر        
  . مارسي و سپس پاريس شد

ارسال يـك بخشـنامه پـر     كمال پس از شنيدن اين خبر نسبت به آن عكس العملي بالفاصله نشان داد، و با
او، بـا تاكيـد بـر    . قدرت خطاب به فرمانداران و فرماندهان زير نظر خود حقوق ملي كشور را به آنان گوشـزد كـرد  

لزوم استقالل كامل و مراقبت دايم از منافع اكثريت ترك زبان ساكن در خاك عثماني، به خصوص به اين امـر كـه   
  . پيشنهاد نظارت بريتانيا بر نقاط ديگر را پذيرفته بود اعتراض كردداماد فريد اصل خودمختاري ارمنستان و 

او در . دو روز بعد از وزارت جنگ دستوري واصل شد كه از كمال مي خواست تا به قسطنطنيه برگـردد           
آن اكنـون مـي دانسـت كـه زمـان      . برابر اين دستور و فرمان هايي كه در پي آن به دستش رسيد سرپيچي آغاز كرد
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در همـين زمـان تلگرامـي از علـي فـواد بـه       . رسيده تا دوستان خويش را گردآورده و دست به اقـدامي جـدي بزنـد   
كـه بـه   (او همچنين اطالع داده بود كـه رئـوف   . دستش رسيد كه خبر مي داد او و لشگر بيستم به آنگورا رسيده اند

نيز به آنگورا رسيده و وقت آن اسـت  ) ه شده بودنامبرد» شخصي كه مي شناسيد«جاي نامبردن از او فقط از عبارت 
كمال پاسخ داد كه به علت كمبود بنـزين حركـت او   . كه ترتيب مالقاتي در نقطه اي بين دو سرفرماندهي داده شود

ممكن نيست و از آن ها خواست كه به نزد او بيايند، و پيشنهاد كرد كه اين سفر را به صورت ناشناس و با نـام هـاي   
به اين ترتيب دوستان كمال، سوار بر يـك گـاري اسـبي، سـفري شـش روزه را بـر جـاده هـاي         . نجام دهندمستعار ا

آنها بـه سـوي مقـر كمـال در     . ناهموار آغاز كرده، كمتر در راه توقف نموده، و كوشيدند تا سوءظني را برنيانگيزند
  .آماسيا مي رفتند

اين منطقه . هوارهء انقالب ملي كامال  مناسب به نظر مي رسيدآماسيا محلي بود كه براي تبديل شدن به گا          
اين شهر، به جـز دوران اشـغال   . در طول تاريخي بلند و روشن روحيهء استقالل طلبانه خود را به نمايش گذاشته بود

ن مغول ها، مدت ها پايتخت عثماني محسوب مي شد و پس از فتح قسطنطنيه و انتقال پايتخـت عثمـاني بـه آنجـا ايـ     
در . منطقه به عنوان وليعهد نشين انتخاب شده و وليعهد به عنوان فرماندار آماسيا تعليمات الزم را در آنجـا مـي ديـد   

  . نتيجه اين منطقه داراي اهميتي بسزا بود و مي توانست در مقابل قسطنطنيه قد علم كند
اي را در مقابـل خـود يافـت، و    هنگامي كه كمال به سوي آن مي رفت كوه هـاي سـر بـه فلـك كشـيده                

همچنان كه از باغ هاي سبز و گرمي كه يادآور باغ هاي دمشق بودند مي گذشت مي ديد كه ايـن كـوه هـا بـه هـم      
ديوارهاي بلند كوه كه در سينه آن ها آرامگاهان پادشاهان . را ساخته اند» يشي لير مك«نزديك شده و دره باريك 

ن بر فرازشان رسته بود، درهء محافظت شده اي را به وجود آورده بودنـد كـه   پونتوس قرار داشت و جنگل هاي كه
اين جا مكاني بود كه از جهان خارج به دور افتـاده بـود امـا در    . به شهر آماسيا در كناره رودخانه سبز منتهي مي شد

اشت و پر بـود از  شباهت د» بروسا«شهري مسلمان نشين كه از اين لحاظ به . جهان خود مركز عالم محسوب مي شد
اما در اين مكان سنت هاي دست نخوردهء اسالمي از تسـلط سـلطنت و   . مسجد و گورستان و ساختمان هاي مذهبي

با اين همه، همانطور كه كمال حدس زده بود، آماسيا نگاه خـود  . تاثير فلج كننده و ارتجاعي آن به دور مانده بودند
  . تنايي نمي كردرا به آينده داشت و به گذشته اش چندان اع

پيش از رسيدن كمال، يكي از شخصيت هـاي مسـلمان منطقـه نيرويـي از تـرك هـاي داوطلـب را بـراي                   
او . جنگيدن با چريك هاي يوناني كه تحت فرماندهي اسقف ارتدوكس خود عمل مي كردند گـردهم آورده بـود  

خـود كمـال نيـز بـراي     . مسجد از او پشتيباني كـرد بالفاصله به طرفداري از كمال برخواست و در سخنراني خود در 
ترك ها در جبهـهء غـرب، در   . شهروندان سخنراني كرده و شروع نهضت مقاومت ملي را در سه جبهه اعالم داشت

آن سوي اسميرنا با يونانيان مي جنگيدند، در جبههء جنوب با فرانسوي ها و همكاران ارمني آن هـا در آدانـا روبـرو    
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اي اهالي آماسيا، ديگـر در  «: كمال در سخنان خود گفت. عليه ارمني هاي ارض روم مي جنگيدند بودند و در شرق
اگر دشمن بكوشد كه قواي خود را در سامسون پياده كند ما بايد پاشنهء كفـش هـاي دهقـاني      ..انتظار چه هستيد؟

اگر مشـيت الهـي بـر    . يز دفاع كنيمخود را باال كشيده به كوه ها پناه برده و از آخرين تخت سنگ هاي ميهن خود ن
مـا بايـد   . آن باشد كه شكست بخوريم الزم است خانه هاي خود را همراه با همهء دارايـي هامـان بـه آتـش بكشـيم     

بيائيد همگـي  ! اي اهالي آماسيا. كشورمان را به ويرانه اي تبديل كرده و دشتي خالي و سوخته را تسليم دشمن كنيم
  .و اهالي آماسيا اعالم داشتند كه منتظر فرمان او خواهند بود. »قسم شويمبراي انجام چنين كاري هم 

اين نخستين بار بود كـه او حمايـت   . اين مردمان مذهبي به زودي تبديل به قوي ترين پيروان كمال شدند          
حمايـت يـك    در ميان جمعيت غير مـذهبي نيـز او از  . عمومي و رسمي مقام مذهبي پر قدرتي را دريافت مي داشت

در طـول دوران  . گروه اندكي قابل ترديد برخوردار بود كه عبارت بودند از پيروان محلـي حـزب وحـدت و ترقـي    
مقاومت، او با مساله تشويق وحدت طلبان به همكاري مشكل داشت و اساسـا نسـبت بـه آن هـا دچـار بـي اعتمـادي        

ه در بسـياري از منـاطق آن هـا كسـاني بودنـد كـه       چرا ك. اما در اغلب اوقات چارهء ديگري هم نداشت. مزمني بود
  . هسته هاي اول مقاومت را تشكيل داده و در ميانشان عناصر اصيل ميهن پرست بسيار بودند

بدينسان، اكنون انقالب كماليست زاده شده بود و چهار دوستي كه طرح آن را در قسطنطنيه ريخته بودند           
نخست علي فـواد و  . كشورشان را به روي كاغذ آورد» اعالميهء استقالل«بودند تا  گرد هم آمده» آماسيا«اكنون در 

او از راه رسيدند، روز بعد رفعت به آن ها پيوسـت، و همگـي ورود خـود را بـه وسـيلهء تلگـراف بـه اطـالع كـاظم          
  . كارابكر رساندند

او براي دوسـتانش توضـيح داد كـه     .در اين گردهمĤيي بود كه كمال نيات واقعي خود را آشكار ساخت          
اكنون از طريق شبكهء ارتباطي گسترده اي كه بين مقامات نظامي و مدني و سازمان هاي دفـاع از حقـوق مـردم بـه     
وجود آمده، زمينه اي مناسب فراهم شده است و مردم نسبت به فكر مقاومت توجه روزافزوني نشان مي دهند و، بـه  

ده است كـه ايـن نهضـت داراي تشـكيالتي باشـد، و او تصـميم گرفتـه اسـت كـه          همين، دليل اكنون وقت آن رسي
  . بالفاصله كنگره مليون را در سيواس تشكيل دهد

كه در ارتفاعات لبهء فالت واقع بوده و حدود صد و پنجاه مايل از شرق و از دريـا فاصـله   » سيواس«شهر 
او يشـنهاد كـرد كـه بخشـنامه     . محسوب مي شد» آناتوليبه داليل بسيار، امن ترين مكان در «داشت، در بيان كمال، 

اي صادر كرده و طي آن از نمايندگان استان هاي مختلف بخواهند كه بالفاصله به سيواس بياينـد و اگـر الزم باشـد    
ها گفت   در عين حال او به آن. دوستانش با اين بخشنامه موافقت كردند. اين كار را به صورت ناشناس انجام دهند

مـايلي سـمت شـرق قـرار      280ك كنگره اوليه متشكل از نمايندگان اسـتان هـاي شـرقي در ارض روم كـه در     كه ي
  . اين كنگره را در واقع كاظم كارابكر پيش از ورودش به آناتولي ترتيب داده بود. داشت تشكيل شود
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. رفعت به دست آن ها دادروز بعد كمال متن اعالميه اي را جهت تصويب و امضاي رئوف، علي فواد، و           
اعالميه بيان مي داشت كه استقالل كشور در خطر است، پايتخت در تصرف نيروهاي بيگانه اسـت و دولـت نيـز بـه     

در نتيجه، ملت ناگزير است كه با تكيه بر . وسيله اين نيروها كنترل شده و در نتيجه قادر به انجام وظايف خود نيست
ايـن  . بخشد و، در اين راستا، ناگزير است در مقابل تسلط بيگانگان مقاومت كند ارادهء خود منافع خويش را نجات

ادعا از طريق رشد روزافزون سازمان هاي دفاع اثبات شده است و اكنون زمـان آن رسـيده كـه ايـن سـازمان هـا بـه        
خته، و از وسيله يك مركزيت ملي كه قادر باشد نيازهاي ملت را تشخيص داده و خواست هـاي آن را مـنعكس سـا   

تشكيل كنگره ملي سيواس براي ايجاد يك چنين مركزيتي است و . نفوذ و كنترل بيگانه مبرا باشد هماهنگ گردند
  . تا زمان تشكيل آن محل و تاريخ كنگره بايد مخفي بماند

گام برمي دارد و » سازماني براي دفاع از كشور«كامال  آشكار بود كه اعالميهء مزبور بسيار فراتر از ايجاد           
علي فواد اعالميـه را بـي   . تلويحا به تشكيل يك دولت ملي و مستقل از قسطنطنيه به وسيلهء كنگره سيواس نظر دارد

رئوف هم پس از چند لحظه فكر چنين كرد، اما رفعت ـ كه دير رسيدنش موجـب   . هيچ ترديد پذيرفته و امضا كرد
ده باشد ـ در ابتدا از اين كه تا اين حد پيش بروند ترديد داشت امـا علـي    شده بود تا بخشي از مذاكرات اوليه را نشني

. فواد توانست ترديدهاي او را رفع كند و رفعت نيز امضاي سريع و پر نقش و نگار خود را در زير اعالميـه گذاشـت  
منتشـر كردنـد كـه    دست به تاريخ سازي زدند و اعالميه اي را » اتحاد مقدس«بدينسان حلقه ياران چهارگانه با يك 

  .اكنون نخستين گام در راه كوشش ترك ها در راستاي حفظ استقالل خود محسوب مي شود
، فرمانـده لشـكر مسـتقر در قونيـه،     »مرسـين لـي جمـال   «پس از امضاي اعالميه، آن را به كاظم كارابكر و           

يب جنبش مقاومت شرق و جنـوب آنـاتولي را در   به اين ترت. فرستادند و آنها نيز موافقت خود را با آن اعالم داشتند
  . پس از امضاي اعالميه و در پي انجام نماز روز جمعه فرمان مفاومت مسلحانه صادر شد. بر گرفت
آنگاه وزير جديد داخله، علي كمال، كه جانشين محمدعلي، يار و همراه كمال، شـده بـود، از قسـطنطنيه              

ي امتناع مصطفي كمال از بازگشت به پايتخت دستور داده بود كـه از آن پـس هـيچ    بخشنامه اي صادر كرده و در پ
بدينسـان معلـوم بـود كـه از آن پـس      . كس حق ندارد با او وارد مكاتبه رسمي شده و يا فرمان هاي او را اجـرا كنـد  

  . كمال بايد منتظر كوشش دولت سلطان براي بازداشت و خلع خود باشد
سيد كه احتمال دارد در سيواس، جايي كه او قصد داشت به هنگام رفتن به كنگـره ارض  به زودي خبر ر          

كمال يك روز صبح همـراه بـا رئـوف و همكـارانش عزيمـت      . روم در آن توقف كند، مشكالتي پيش خواهد آمد
ركـت كننـد   خود را آغاز كرده و در عين حال دستور داد كه واحدي از سربازان با فاصله اي اندك در پي ايشان ح

شـد كـه   » يشـيل ايرمـاك  «آنگاه از تنگه آماسيا وارد درهء بازشـونده  . و هيچگاه ارتباط خود را با او از دست ندهند
. رفت كه مثل آماسيا داراي قلعه هاي محافظتي بود» توكات«دهقانان در آن مشغول خرمن برداري بودند، و به شهر 
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سـپس عـده اي از   . مطمئن شود كه ورودش به اطالع سيواس نمي رسددر آنجا او تلگرافخانه شهر را تسخير كرد تا 
اگـر مـا بـراي جنگيـدن سـالحي در اختيـار       «: او گفت. نخبگان محلي را گردآورده و برايشان به سخنراني پرداخت

و پيش از شـروع سـفر شـش سـاعته اش بـه سـيواس مـتن تلگرافـي         . »نداشته باشيم با چنگ و دندان خواهيم جنگيد
فرماندار آن شهر را تهيه كرد كه از ورود او به شهر خبر مي داد اما قرار شد كه اين تلگراف شش سـاعت  خطاب به 

  . پس از حركت او به سيواس مخابره شود
او اميدوار بود كه فرماندار سيواس را غافلگير كند چرا كه خبر شده بود كه قرار است، به دسـتور دولـت             

ستگير شود و از تشكيل كنگره جلوگيري گردد و بـه ايـن ترتيـب جنـبش ملـي پـيش از       سلطان، كمال در سيواس د
را از ايتخـت بـه   » علـي غالـب  «دولت، براي اين كار، يك سرهنگ بازنشسته سـتاد بـه نـام    . شكوفا شدن از بين برود

او در سـيواس  . سـت سيواس اعزام كرده بود ـ با اين ظاهرسازي كه او به عنوان فرمانـدار رهسـپار اسـتان ارزينجـان ا     
خوانده شده و » آدمي خطرناك و يك شورشي خائن«اعالميه هايي را به ديوارها زده بود كه در آن كمال به عنوان 

فرمانـدار و  . از فرماندار سيواس به نام رشيدپاشا خواسته شده بود كه به فرمان وزارت داخله كمـال را دسـتگير كنـد   
  . نوز مشغول گفتگو و يافتن راه حلي بودند كه كمال به شهر رسيدهمكارانش در اين مورد مردد بودند و ه

بـر فـراز مـانع دوم، كـه     . راهي كه كمال پيموده بود از دو مانع كوهستاني گذشته و بـه فـالت مـي رسـيد              
 گذرگاه كاج ها خوانده مي شد، كمال لحظه اي براي نوشيدن آب توقف كرد و راننده او مشغول پر كـردن ليـوان  

من ترجيح مي دهم با دست هايم ) پدر دست نگاهدار(دور بابا، «اما كمال بالفاصله منصرف شده و گفت . آب شد
در فولكورهاي محلي آناتولي شخصيت مشهوري به حسـاب  » دور بابا«اكنون اين راننده با اسم مستعار . »آب بخورم

  . مي آيد
اكنـون دريـا و كـوه هـاي     . شك فالت را اسـتثمام كـرد  در آن سوي آخرين كوه، كمال عاقبت هواي خ          

محافظ آن در پشت سر او واقع بودند و پيش رويش دشتي گسترده قرار داشت كه اين و آنجـا افـق آن را تنهـا تپـه     
بر فراز سقف جهاني كه قرن ها پيش مهاجران ترك استپ . اين ميدان جنگ او بود. هائي كوتاه قامت مي شكستند

او پـس از رد شـدن از   . ي بر آن پا نهاده بودند اكنون سرنوشت جديدي برايشان رقم زده مي شـد هاي آسياي مركز
  . ، يا رود سرخ، خوانده مي شد به حومهء شهر سيواس رسيد»كيزل ايرماك«كنار رودخانهء پهناور ديگري كه 

اما كمال مؤدبانـه او را بـه   . خير بياندازدفرماندار شتابزده به استقبال او شتافته بود تا ورودش به شهر را به تا          
اكنـون خبـر   . جاي رئوف در اتومبيل روبازش در كنار خود نشاند تا همه ببينند كه آنها به اتفاق وارد شهر مي شوند

ورود كمال در همه جا پيچيده بود و از موكب آن ها در دروازهء شـهر بوسـيلهء يـك گـردان از سـربازان مسـلح و       
اين استقبال به شكلي موثر هر گونه كوشش براي . در دو سوي راه صف بسته بودند استقبال شد جمعيت مشتاقي كه

  . دستگيري كمال را خنثي كرده و موجب شد تا رشيد نيز وفاداري مشروط خود را اعالم دارد
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حضـور   كمـال او را بـه  . اين جا بود كه ورق برگشت و كمال دستور دستگيري علي غالب را صادر كـرد           
آنشب علـي غالـب   . پذيرفت و طي خطابه اي بلند اصول مقاومت را متذكر شده و او را خائن به كشور اعالم داشت

بعدها كمال تعريف كـرده  . خواستار ديدار مجدد كمال شد و در اين ديدار اعالم داشت كه قصد بدي نداشته است
چرا كـه ظـواهر هميشـه    . ه نبايد از روي ظاهر قضاوت كنمهمه حيله اي را به كار برد تا مرا قانع كند ك«است كه او 
علي غالب مدعي بود كه او به اين دليل در سيواس مانده است كه به ديدار كمال نائل شـده و خـود را   . »فريبننده اند

  .»بايد بگويم كه او موفق شد تا صبح مرا مشغول نگاهدارد«: كمال با لحني خشك گفته است. تسليم او كند
صبحگاه، كمال، سوار بر اتومبيل كهنه خود، سفر دراز و خسته كنندهء يـك هفتـه اي خـويش بـه سـوي                

ارض روم را بر جاده اي كه سراسر فالت را مي پيمود آغاز كـرد ـ در حاليكـه قافلـه اش هرچنـد گـاه يكبـار بـراي         
  ..ددكسب اطالع و صدور دستورات، اينجا و آنجا ناچار به توقف بو
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 كنگرهء ارض روم - و يكم فصل بيست 

ارض روم كه پايتخت تركيه شرقي محسوب مي شد، شهري بود نـاهموار و خاكسـتري رنـگ در فـالت               
ايـن شـهر   . آناتولي ـ قرار گرفته در پاي سدي از كوهستان هايي كه آن را از مرزهاي ايران و قفقاز جدا مـي سـازند   

را به هنگام ورود خـود بـه آنـاتولي سـاخته بودنـد و در كنـار آن       صاحب ارگي قديمي بود كه تركان سلجوقي آن 
اين شهر . داراي ساختمان هايي نيز بود كه ملغمه اي از استحكامات نظامي و اداري و شهري را بوجود آورده بودند
س ها بـه  را، كه همواره داراي جنبه اي نظامي بود، در قرون اخير به عنوان پايگاهي براي دفاع در مقابل حمالت رو

  . كار برده بود
، كه نفر پـنجم در بـين بنيـانگزاران انقـالب محسـوب مـي شـد، از بازمانـدهء         »كاظم كارابكر«در اين جا           

نيرويي بوجود آورده بود كه از بازمانده هاي ارتش عثماني در ديگر نقاط » انور«لشكريان قفقازيهء دوران حكومت 
، در اين منطقهء شرقي نوعي شيخوخيت داشت و با خيرخـواهي تمـام بـر منطقـه     كاظم، بذينسان. كشور قوي تر بود

حكومت كرده و روحيهء استقالل خواهانهء مردم آن را تقويت مـي كـرد؛ روحيـه اي كـه پـس از آغـاز تهديـد از        
ه ارض روم منطقه اي بود كم جمعيـت و ويـران شـد   . جانب ارمنستان براي منظم كردن آن منطقه شعله ور شده بود

به دست عوامل گوناگوني كه جنگ مهم ترين آن ها بود و از روند پيشـرفت هـا و عقـب نشـيني هـاي روس هـا و       
سياست ارضـي نيـز بـه    . اخراج دائم ترك ها از ارمنستان و اخراج ارامنه به دست ترك ها صدمات فراوان ديده بود

در واقع، جمعيت منطقه اكنون . قليل داده بودويران شدن كشاورزي آن انجاميده و تعداد احشام منطقه را به شدت ت
در بين اين مردم بيماري بيداد مي كرد، غذا نايـاب بـود، و كمتـر    . ده در صد از جمعيت اصلي آن محسوب مي شد
وضع چنان بود كه، به علت نبـودن ليـوان و اسـتكان، مـردم چـاي      . چيزي جز تخم مرغ و نان سياه به دست مي آمد

  . از كمر بريده مي خوردندخود را در بطري هاي 
كاظم كارابكر، بر اساس غرايز پدرانه و نوع دوستانهء خود، حدود هزار پسر يتيم بـين چهـار تـا چهـارده               

سال را به عنوان فرزندي پذيرفته، لباس هاي شبه نظامي بر تن آن ها كرده و به افسرانش دستور داده بود كـه بـه آن   
چنين، براي تعميم تعليمات ابتدايي و برخي مهارت هاي مفيد تجاري، دست به تأسـيس  هم. ها آموزش نظامي دهند

مدارسي زده بود، و از آنجا كه سرگرمي خود او موسيقي بود و دوسـت داشـت كـه اوقـات فراغـت خـويش را بـه        
ايـن  . فـل نبـود  همچنين از آموزش هنرهاي دسـتي نيـز غا  . نواختن ويلون بگذراند به آن ها تعليم موسيقي نيز مي داد

مي خواندند و آنچنان به او اعتماد داشته و احترام مي گذاشـتند كـه او بـراي كنتـرل     » پاشا بابا«بچه ها او را به عنوان 
  . آن ها و ترغيب شان براي تبديل شدن به افرادي آزاد نيازي به استفاده از تنبيه نداشت
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مي براي تحقيق در مورد امكانات ايجاد يك ارمنسـتان  ، كه در يك مأموريت رس»رالين سون. كلنل اي«          
مستقل و نيز اجراي قانون خلع سالح به ارض روم آمده بـود، چنـان تحـت تـأثير ايـن فعاليـت هـاي آموزشـي قـرار          

اگر اين برنامه در سراسر كشور اجرا شود تركان آينده، با وديعهء طبيعـي شـجاعت   «: گرفت كه در اين مورد نوشت
ه آنها ارزاني شده، تبديل به قدرتي مهم در مشرق زمين خواهند شد، و حتي شايد بشود گفت كـه در  و تحملي كه ب

مغرب زمين نيز قدرتي محسوب خواهند گرديد كه الزم خواهد بود با آنها رفتـاري كـامال  متفـاوت از آنچـه هـائي      
او شعور و وجـدان پاشـا و   . »اندشود كه قدرت هاي اروپايي در كنفرانس هاي پس از جنگ خود با ترك ها داشته 

نوشته است كه كاظم . نيز اين نكته را كع او در همه ي شقوق حرفهء خود استادي مسلم بود سخت تحسين مي كرد
  .»نمونهء واقعي يك افسر درجهء يك ترك محسوب مي شود كه من سعادت ديدارش را داشته ام«

با هدف به پايان رساندن خلع سالح و تقليل ميـزان اسـلحه تـا    كلنل رالين سون، با همكاري موثر كاظم و           
حدي كه قرارداد ترك مخاصمه اجازه مي داد، با دقت تمـام بـه صـوزت بـرداري از اسـلحه هـا، انبارهـاي نظـامي،         

وظيفهء اصلي او ضبط اسلحه ها و فرستادن آنها از . توپخانه، استحكامات، پرونده هاي حقوق و دستمزدها پرداخت
  . راه آهن به ماوراي قفقاز ـ جايي كه واحدهاي نظامي انگليسي در آن استقرار داشتند ـ بود طريق

تعداد سـوء ظـن برانگيـز حـوادث راه     «اما روند كار به كندي پيش مي رفت و رالين سون علت آن را در           
قطارها و تخليه بار آنها و انتقال واقعيت آن بود كه اين حوادث را مردان كاظم كه در متوقف كردن . مي ديد» آهن

هنگامي كه راه آهن براي چنـد مـاهي از كـار افتـاد رالـين      . شان به واگن هاي اصلي مهارت داشتند انجام مي دادند
. سون مجبور شد تا از كاروان هاي شتري استفاده كند كه از طريق راه هاي كوهستاني به بنـدر ترابـوزان مـي رفتنـد    

او مجموعهء توپخانه اي را كه حاوي چهل توپ مدرن و مهمات مربوط به آنها بـود يافتنـد    يكي از روزها مأمورين
از اين گونه اسلحه هاي پنهان شده كه هرگـز بـه دسـت    . و ترك ها مدعي شدند كه اين اقالم سهوا  از قلم افتاده اند

سفيد درست قبـل از انقـالب   مردان رالين سون نيفتادند و شامل مجموعهء مهمات متعددي مي شدند كه روس هاي 
  . آن ها را در زمين مدفون كرده بودند، بسيار بود

كاظم . كلنل رالين سون به زودي دريافت كه كاظم هيچ قصدي براي تسليم اسلحه هاي خود به او ندارد          
ن دو سرباز فاصـله  همهء پرسش هاي او را مودبانه اما به صورتي مبهم و گريزنده پاسخ مي گفت و، بدين ترتيب، بي

هـيچ مـي دانـي كـه     «: پرسـيد  يك بار رالين سون با لحني تهديـد آميـز از كـاظ    . اي، هر چند دوستانه، بوجود آمد
اين جملـه نـام   (» يك ترك از هيچ چيز نمي ترسد«: و كاظم جواب داد كه» انگليس ها چند نفر آدم بي كله دارند؟

جنـگ  «سيقي آن را نوشته بود؛ قطعه اي كه بعدا  تبديل به سرود يك قطعهء موسيقي نظامي شد كه كاظم شعر و مو
هر تركي يك آدم بي كله است و چگونه ممكن است «: كاظم، در ادامهء پاسخ خود توضيح داد كه). شد» استقالل
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مـي شـود يـك    . چه قهوهء خـوبي «: و رالين سون به ناگزير گفت» كه ميليون ها آدم بي كله را تحت فرمان گرفت؟
  » ن ديگر به من بدهيد؟فنجا

كاظم كه عالوه بر موسيقي در زمينه تئاتر هم استعداد داشت، پس از شنيدن خبر اشغال اسميرنا، بالفاصله           
نمايشنامه اي بصورت يك تراژدي ميهني نوشت و قرار شد كه آن را با شـركت افسـران و معلمـان بـراي عمـوم بـه       

در » دفـاع از حقـوق  «ميم گرفت كه كنفرانسي با شركت گروه هـاي مختلـف   در عين حال، او تص. نمايش بگذارند
  . ارض روم برگزار كند كه هدف آن مخالفت با تهديد اشغال منطقه بوسيلهء نيروهاي متحده بود

او، بـه عنـوان يـك افسـر سـنتي، بسـيار بـه        . كاظم در تشكيل اين كنگره هدف مشخص تري هم داشـت           
هنگامي كه رهبران ملي گراي محلي از او پرسـيده بودنـد   . و در مقابل فرماندهان خود مطيع بودوظايف خود پايبند 

كه اگر به او دستور داده شود كه ارض روم را تخليه كند او چه واكنشي خواهد داشت، كاظم پاسـخ داده بـود كـه    
دهء ملـت بـاالتر از دسـتور دولـت     ارا«اما اضافه كرده بود كـه  . وظيفهء او به عنوان يك افسر اجراي دستورات است

اگر ارادهء ملت ـ كه از طريق نمايندگانش ابراز مي شود ـ با دستور تخليه تضاد داشته باشد من از ارادهء ملت   . است
  . »اطاعت كرده و در مقابل حمله دشمن مقاومت خواهم كرد

به او بهانه اي قـانوني اعطـا   » ارض روم كنگرهء«او بر اساس همين منطق نيز بود كه مي انديشيد برگزاري           
او بـا تشـريفات تمـام از كمـال اسـتقبال كـرد؛       . مي كند تا بتواند آنچه را كـه قصـد انجـامش را دارد تحقـق بخشـد     

تشريفاتي كه هدفش مطمئن ساختن كمال از وفاداري اين منطقه شرقي محسوب مي شد، چرا كه كمال هنوز نسبت 
او در سراسر چند روز گذشته، و همچنان كه به سوي ارض روم مي آمد، مرتبا  تلگرام . به موقعيت خود مطمئن نبود

هايي از قصر سلطنتي و وزارت جنگ دريافت داشته بود كه مؤكدا  از او مي خواستند تا از سمت خـود اسـتعفا داده   
ما  از كـار خـود معـزول    علت آن بود كه، عليرغم بخشـنامهء وزارت داخلـه، او را هنـوز رسـ    . و به قسطنطنيه برگردد

به او گفته شده بود كه انگليس ها نگران فعاليت هاي او هستند و توقع دارند كه تا روشن شـدن وضـع   . نكرده بودند
  . او به همهء اين مطالب پاسخ منفي داده بود. و قطعي شدن قرارداد صلح او را در منصب ديگري ببينند

به اوج خود رسيد و بصورت گفتگوي تلگرافي مداومي مابين كمـال و  در ارض روم بمباران تلگراف ها           
پيشكار سـلطان ملتمسـانه نوشـت    . پيشكار سلطان درآمد، و دستورات واصله رفته رفته جاي خود را به التماس دادند

و كه سلطان به قدري كمال را دوست دارد كه حسادت او برانگيخته شده است و اگر به قسطنطنيه برگردد زنـدگي  
آيندهء او از هر لحاظ تامين خواهد بود؛ و حتي اگر دوست ندارد برگردد مي تواند مدتي را در آناتولي به صـورت  

كمال بـا ادب، و در عـين تاكيـد بـر وفـاداري و      . مرخصي بگذراند و اين هر دو صورت مورد موافقت سلطان است
  . ود نيستارادت خود بر اعليحضرت، پاسخ داده بود كه حاضر به ترك پست خ
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رئوف و كاظم هر دو اعتقاد . ديگر روشن بود كه اخراج او به صورت امري اجتناب ناپذير درآمده است          
آنهـا اعتقـاد   . داشتند كه كمال بايد پيشدستي كرده و داوطلبانه استعفا دهد ـ نه تنها از پست فرماندهي بلكه از ارتش 

رفعت هم، كه در سيواس بود، همين نظر را تاييد . ار عمومي خواهد داشتداشتند كه چنين عملي تأثير مثبتي بر افك
كاظم به كمال اطمينـان  . كرده و افزوده بود كه استعفاي كمال از ارتش احضار او به پايتخت را بي معنا خواهد كرد

  . مي داد كه شخصا  به او در هيئت يك فرد معمولي بيش از يك بازرس كل ارتش احترام خواهد نهاد
اما كمال در اين كار مردد بود، چرا كه تشخيص مي داد براي انجام نقشه هايش داشتن يك مقام رسـمي            

احمقانه است كه فكر كنيم مردم رهبران خود را به خاطر افكار و عقايـد آن هـا   «: او يك بار گفته بود. اهميت دارد
ي با شكوه قدرت و مـزين بـه مـدال و نشـان رسـمي ببيننـد       آن ها از اينكه رهبران خود را در لباس ها. دوست دارند

در واقع، از همان روزگار كودكي كه در مدرسهء نظـام سـالونيكا اسـم نويسـي كـرده بـود، شـغل        . »كيف مي كنند
اين موقعيت به او احساس امنيت و هدف مـي داد؛ چيـزي كـه    . نظامي بيش از هر چيز ديگري برايش اهميت داشت

او اكنون، با از دست دادن اين موقعيت، خـود را  . انوادگي پيش از نظامي شدن خود فاقد آن بودبه خاطر پسزمينه خ
  . عصبي، اندوهناك و ناآرام مي يافت و به نظر مي رسيد كه اعتماد به خويشتن اش به ناگهان متزلزل شده است

او طي تلگرامـي  . ريزي از استعفا نيستاما عاقبت او نيز با دوستان خود در اين مورد متفق القول شد كه گ          
هنـوز ايـن تلگـرام بـه     . كه براي وزارت جنگ و سلطان فرستاده شد از پست و موقعيت خـود در ارتـش اسـتعفا داد   

كمـال  . دست دريافت كنندگانش نرسيده بود كه تلگرام قسطنطنيه مبني بر اخـراج او از ارتـش بـه ارض روم رسـيد    
براي وصـول بـه   «ارض روم اعالم داشت كه از اين پس او به عنوان يك فرد عادي  طي اعالم استعفاي خود به مردم

تـا هنگـامي كـه امنيـت سـلطنت و خالفـت بـراي        «رئوف نيز اعالم داشت كـه  . خواهد جنگيد» اهداف مقدس ملي
  . در كنار كمال خواهد ماند» هميشه تامين شود

طالعه كردند و كمال دستور قهوه داد، ريـيس سـتادش ـ    روز بعد، پس از آن كه تلگراف هاي رسمي را م          
پاشا، شما از ارتـش اسـتعفا داده ايـد    «: سرگرد كاظم دريك ـ از جاي برخاست و با صدائي آرام خطاب به او گفت 

و با اجازه شما از كاظم كارابكير پاشا خـواهم خواسـت تـا    . و، در نتيجه، من ديگر نمي توانم براي شما خدمت كنم
  »بفرماييد كه من اين اسناد را تحويل چه كسي بدهم؟. ه نظامي ديگر را به من محول كنديك وظيف
كـه ايـن   «: او چنان از سخنان سرگرد جا خورده بود كه تنهـا توانسـت بگويـد   . رنگ از چهره كمال پريد          
  . زبور اجازه رفتن داد، و به افسر م»برويد اين اسناد را به هوسرو بيگ تحويل دهيد. كه اين طور! طور آقا

كاظم دريك با نوعي رفتار قهرمانانه با قدم هاي بلند اتاق را ترك كرد و كمـال بـا نـاراحتي در صـندلي               
مي بيني رئوف؟ درست نمي گفتم؟ مي بيني كه داشتن يك شغل رسـمي و  «: سپس به رئوف گفت. خود فرو رفت

ا به حال با صميميت تمام براي من كار كرده نشان مي دهـد كـه نظـر    درجه چقدر اهميت دارد؟ رفتار اين آدم كه ت
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من اين آدم را مدت هاست كه به خوبي مي شناسم و هرگز او را ايـن گونـه آشـفته نديـده     ... من درست بوده است
  .»بودم

و نفـوذ او  و توضيح دهد كه استعفاي او از ارتش به معناي محو احتـرام  . رئوف كوشيد او را مطمئن كند          
  . »چه بهتر كه ما بتوانيم قبل از شروع مبارزه عناصر ضعيف را از بين خود برانيم«: او گفت. نيست

بگـذار اميـدوار باشـيم    . ممكن است حس تو درست باشد، اما در عمل اشتباه مـي كنـي  «: كمال پاسخ داد          
و سپس بـا لحـن نوميدانـه اي كـه رئـوف قـبال از او       . »كه اين اولين نمونه از سلسله اي از اين گونه واكنش ها نباشد

من و تو فقط يك كار مي توانيم بكنيم؛ و آن اين كه پيش از آن كه دفن مان كنند خـود  «نديده بود اضافه كرد كه 
  .».را به يك منطقهء محفوظ برسانيم

حتـرام كمـال را بيشـتر خواهـد كـرد      رئوف با اين حرف موافق نبود و اعتقاد داشت كه اتفاقا  اين استعفا ا          
همانطور كه، مثال ، كاظم كارابكر به صراحت اعالم مي داشت كه كمال تنها كسي است كه مي تواند رهبـري آنهـا   

  . او از زماني كه كمال استعفا داده بود با احترام و عالقهء بيشتري نسبت به كمال رفتار مي كرد. را بر عهده بگيرد
: و سـپس خشـمگينانه گفـت   . »اميدوارم چنـين باشـد  «: كه در اعماق نوميدي فرو رفته بود گفتاما كمال           

اميدوارم هر چه زودتـر ديگـران هـم آن    . لعنت خدا بر اين سند صلح آمريكايي ها، يا هر چه كه اسمش هست، باد«
  ».را قبول كنند و مملكت از دست اين هرج و مرج خالض شود

. مي خواهد كمـال را ببينـد  » كاظم كارابكر پاشا«ان او وارد اتاق شده و اعالم داشت كه در اين جا آجود          
او مي دانست كه وزارت جنگ پست او را به كاظم پيشـنهاد  . در چشم كمال حالت گمشدگي خاصي ديده مي شد

مي بينـي  «: وف گفتبه تلخي لبخندي زد و به رئ. كرده است و از اين هراس داشت كه كاظم اين پيشنهاد را بپذيرد
  .و به آجودان گفت پاشا را به داخل اتاق راهنمايي كند» كه من درست مي گفتم؟

كاظم به حالت افسري كه با مافوق خود روبرو مي شود وارد اتاق شد، نسبت به كمال احترامـات رسـمي   
حترامات افسران و سـربازان  من حامل ا«: به جاي آورد، و در حالي كه خبردار ايستاده و سالم نظامي داده بود گفت

كالسكهء رسـمي و اسـكورت   . شما همچنان فرمانده پر افتخار ما هستيد، همانگونه كه در گذشته بوديد. خود هستم
  .»و ما همگي منتظر صدور دستورات شما هستيم. سواران شما در بيرون آماده اند

چشم هاي خـود را انگـار كـه بخواهـد از     . دكمال اندكي جا خورد و سپس طغيان عواطف بر او غلبه كر          
خوابي بيدار شود ماليد و سپس به سوي كاظم رفت و او را در آغوش گرفت و هر دو گونه اش را بوسيد و چنـدين  

خـدارا شـكر، مـا    «: و آن لحظـه كـه گفتـه بـود    » آنافارتـا «رئوف دوست خود را، پـس از نبـرد   . بار از او تشكر كرد
به اين ترتيب موقعيت كمال تضمين شده و اعتماد به نفس بـه  . ، چنين احساساتي نديده بود»استانبول را نجات داديم
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اكنون لشگر شرق كامال  در اختيار او بود و او با نيرويي مضاعف به ارسال تلگـرام هـايي بـه سراسـر     . او بازگشته بود
  . ا مي كردكشور پرداخت كه البته، به خاطر رعايت تشريفات، آنها را كاظم كارابكر امض

افسر مزبـور كـه مـي ديـد كمـال لبـاس       . يك روز بعد او حتي قادر شد با افسر ديگري به شوخي بپردازد          
اين آن لباس و يـال  «: نظامي بر تن ندارد در اجراي فرمان او اندكي تأمل و تعلل كرد، اما كمال با قدرت تمام گفت

و او هنوز ايـن جـا   . اين مصطفي كمال بود كه به تو دستور مي داد. و كوپال و درجات نبود كه به تو دستور مي داد
بعـدها  . و افسر چنين كـرد . »پس دستوراتم را بنويس و بالفاصله براي اجراي آن اقدام كن. روبروي تو ايستاده است

ا در آورد در آن لحظه با خودم فكر مي كردم كه اگر او زنگي را به صد«: كمال در بازگويي اين داستان گفته است
  .»و به دو سرباز دستور دهد كه مرا دستگير كنند من چه بايد بكنم

بالفاصله پس از اين كه خبر استعفاي كمال به همه جا رسيد، او به عنوان رئـيس كميتـهء اجرايـي شـعبهء               
رد شـركت او در  امـا هنـوز در مـو   . و رئوف به عنوان معاونش برگزيـده شـدند  » اتحاديهء دفاع از حقوق«ارض روم 

شركت كنندگان در كنگره عبـارت بودنـد از بازرگانـان،    . كنگرهء قريب الوقوع ارض روم مشكالتي وجود داشت
كه از سراسـر ايـاالت شـرقي مـي     » الز«كشاورزان، وكال، روزنامه نويس ها، روحانيون، شيوخ كرد و رؤساي قبايل 

د كه بـه منظـور تقويـت دسـتگاه مـديريت اداري و نظـامي،       اين عده كنگره مزبور را امري محلي مي دانستن. آمدند
ايجاد پنهانگاه هاي الزم براي اسلحه، و در صورت لو رفتن شان پس گرفتن آن ها از افسران انگليسي، و نيز گفتگو 
دربارهء چگونگي دفاع از خانه ها و امالك شان در مقابل تهديدهاي ارمنستان تشكيل مي شد و اگرچه مطلع بودند 

اين ژنرال آمده از غرب كشور نيز مخالفت خود با ايجاد يك دولت مسـتقل ارمنسـتان را آشـكارا اعـالم داشـته       كه
آن ها تنها آوازهء او را شنيده بودند و همين بي رغبتي آن هـا را  . است اما، بهر حال، او را يكي از خود نمي دانستند

  .برمي انگيخت
. وحدت و ترقي سابق بودند و، در نتيجه، او را دشمن خود مـي دانسـتند   برخي از اين افراد اعضاي حزب          

عده اي ديگر در او وجود تمايالت استبدادي را رد مي زدند و به خصوص بـه ايـن نكتـه توجـه مـي كردنـد كـه او        
آنهـا  . رداگرچه از ارتش اخراج شده اما هنوز لباس نظامي خود را بر تن كرده و مدال آجوداني سلطان را به سينه دا

. عده اي ديگـر نيـز فكـر مـي كردنـد كـه او خـود قصـد سـلطان شـدن دارد          . مي گفتند كه اين رفتار مناسبي نيست
  . همچنين داستان هاي مربوط به مشروبخوارگي او دهان به دهان مي گشت

موفـق شـد كـه افـراد     كاظم . با اين همه، عاقبت احترام و تأثير كاظم كفهء ترازو را به نفع كمال برگرداند          
مردد را قانع كند كه كمال، در راه آرمان هاي ملي، با قرباني كردن هر آنچه كه داشته مستوجب اعتماد آن ها است 

او حتي اصرار كرد كه نه تنها كمال بايد اجازهء شركت در كنگـره را داشـته باشـد    . و آن ها بايد از او حمايت كنند
  .ه شودبلكه بايد به رياست كنكره برگزيد
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كنگره با دو هفته تاخير در . بدين ترتيب دو تن از نمايندگان صندلي هاي خود را به كمال و رئوف دادند          
در . به صورت يك پيك نيك بزرگ به ميزبـاني كـاظم افتتـاح شـد     1908يازدهمين سالگرد تصويب قانون اساسي 

همزمـان بـا افتتـاح    . تئاتري تكان دهنـده اي اجـرا كردنـد    اين مراسم افسران و فرزند خواندگان يتيم او نمايش هاي
كنگره، داماد فريد بخشنامه اي به سراسر كشور فرستاده و اين گونه گردهمĤيي ها را ممنوع ساخته و اعـالم داشـت   

  . كه نمي توان به عنوان برقراري جلسات پارلماني دست به اين گونه حركات زد
در نخسـتين جلسـه، و عليـرغم    . ء ارامنه تشكيل شد و دو هفته به طـول كشـيد  كنگره در ساختمان مدرسه          

بدينسان، او بـار ديگـر صـاحب منصـبي     . مخالفت چند تن از نمايندگان، مصطفي كمال به عنوان رييس انتخاب شد
روم او اين موقعيت را با پوشيدن يك كـت فـراك كـه از فرمانـدار ارض     . رسمي مي شد كه اين بار غير نظامي بود

سال ها بعد وقتي از او پرسيدند اگر نمايندگان او را انتخـاب نمـي كردنـد چـه مـي      . قرض گرفته بود متجلي ساخت
  .»كنگره ديگري را تشكيل مي دادم«: كرد، او بدون ترديد و با غرور گفت

   
تي يـك مقاومـت نظـامي را سـامان داده بـود اكنـون در ارض روم مقـاوم       » آماسيا«و » هوزا«كمال كه در 

او در سخنراني افتتاحيهء كنگره دو اصل را مطرح كرد كه تبديل به بنيادهـاي برنامـهء   . سياسي را به راه مي انداخت
او گفـت كـه ارادهء   . »ارادهء مـردم «نام داشت و ديگـري عبـارت بـود از    » حقوق ملت«نخستين اصل . انقالب شدند

اشـاره  » خطراتـي تاريـك و دلشـكن   «او همچنين به . شود مردم از طريق ايجاد دولتي بر بنياد حقوق ملت متحقق مي
جنـبش ملـي را جـان مـي     «و به تشريح روحيهء سرسختي پرداخت كـه  . كرد كه آنها را در محاصره خود گرفته اند

او بـه ارادهء ملـت تـرك بـراي     . »بخشد و همچون صاعقه حتي در دوردست ترين بخش هاي كشور نفوذ مـي كنـد  
تي باشد كه تنها از آناتولي شكل مي گيرد نيز اشاره كرده و تأكيد نمـود كـه سرچشـمهء    اينكه خود خداوند سرنوش

  . آن سرنوشت ارادهء مردم است
تـرك هـاي   «بدينسان، آنچه كمال پيشنهاد مي كرد صرفا  يك جنـبش نظـامي نبـود كـه، همچـون مـورد       

شي چشم داشـت كـه رهبـري آن در دسـت     بلكه او به جنب. تنها به وسيلهء رهبري چند تن از باال هدايت شود» جوان
بسياران باشد؛ از آن دست كه نه تركيه و نه هيچ كشور شرقي ديگري نظير آن را در تاريخ خود تجربه كرده باشـد؛  

تركان مي بايد داراي رژيمي باشـند كـه بوسـيلهء همـه     . جنبشي كه به صورت خودجوش از قلب ملت برمي خاست
. رت و حاكميت خود را از آرزوها و تصميمات اكثريت مردم اخـذ مـي كـرد   شان برگزيده و حمايت مي شد و قد

  . مردمان ديگر تنها به صورت افراد پراكنده زندگي نمي كردند بلكه اكنون هر كس براي منافع همه اقدام مي كرد
در پي كنگره ارض روم نكات مندرج در پيام مصطفي كمال بصورتي بي وقفه در سراسر آناتولي تكـرار  

ـ اين پيام مردي بود كه در سرزمين هاي فروبستهء بخش غربي امپراتوري عثماني بزرگ شده و تا حدود زيادي شد  
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اصول دموكراسي غربي را مطالعه كرده بود و حس مي كرد كه تنها اين آرمان ها مي تواننـد در بلندمـدت شـالوده    
  . رن جائي براي خود بيابداي را فراهم سازند كه كشورش بر فراز آن ساخته شده و در جهان مد

آيا تو «: كمال به يكي از دوستان مورد اعتمادش كه در جريان كنگره به طور خصوصي از او پرسيده بود          
اما، در عين حال، مي دانست كه » مگر در اين مورد ترديدي هم هست؟«: پاسخ داده بود» به دنبال جمهوري هستي؟

او در اين مرحله به شدت مراقب بود كـه جنـبش اهـدافي بـر ضـد      . نرسيده است هنوز وقت علني شدن اين فكر فرا
سلطنت و خالفت نداشته و هدف اصلي آن متحد كردن مردمان در برابر تهديـد بيگانگـان باشـد و حقـوق مـردم را      

ه فعاليـت  او همچنين به شدت مراقب بود كه جنبش آنها دقيقا  بر اساس قانوني عمل كند و در هـر منطقـ  . تامين كند
  . هاي آن در دولت هاي محلي به ثبت برسد و با قوانين عثماني مطابق باشد

ميثـاق  «در اين چهارچوب بود حاصل اصلي كنگره بصورت اعالميه اي درآمد كه بعدها بـا عنـوان سـند              
نس صـلح نيـز بـه آن    را، كه كنفرا» حق تعيين سرنوشت«اين ميثاق به طور ضمني اصول مربوط به . شناخته شد» ملي

اشاره كرده بود، مورد تأكيد قرار مي داد، بر حفظ مرزهاي كنوني تركيه اصرار مي ورزيد، در اين راسـتا بـه همـهء    
، در مقابل هر كوششي براي تغيير اين مرزهـا  .سرزمين هايي كه اكثريت ساكنانشان ترك زبان بودند اشاره مي كرد

موقت انتخابي بود، و اقليت هاي غير ترك را از مزاياي مربوط به ترك  مخالفت نشان مي داد، خواستار يك دولت
كنگره اين نكته را روشن كرده بود كه اگر دولت موقتي تشكيل شود بايد تابع قوانين دولـت  . ها محروم مي ساخت

  . مركزي بوده و پس از تحقق خواست هاي ميثاق ملي منحل شود
اي در سراسر كشور پخش شده و به نمايندگان نيروهـاي بيگانـه نيـز تسـليم     اين ميثاق به صورت اعالميه           
با تصويب اين خواست ها به همهء جهانيان ثابت كـرده انـد كـه    «كمال به كنگره توضيح داد كه نمايندگان . گرديد

تـر بـديلي   نمايشي اعجـاب انگيـز كـه كم   «و اضافه كرد كه تاريخ اين كنگره را . »در اين جا ملتي متحد وجود دارد
  . خواهد خواند» داشته

از آنجـا كـه دولـت    «: در پايان كنگره، تلگرافي از جانب وزير جنگ به سرفرماندهي ارتـش واصـل شـد             
مركزي تصميم به دستگيري بالفاصلهء مصطفي كمال پاشا و رئوف بيك به اتهام سرپيچي از فرمـان صـادر شـده از    

و از آنجـا كـه دسـتورات    . يد بازداشت و بالفاصله به قسـطنطنيه اعـزام شـوند   جانب دولت گرفته است، اين دو تن با
اداري الزم به مقامات محلي داده شده است ارتش موظف است كه اين دستور را بدون تـاخير بـه اجـرا درآورده و    

  .»مراتب اجراي آن را گزارش كند
افسر فرمانده ارتـش جـواب الزم را بـه    «: استكمال در اين مورد در يادداشت هاي خود اين گونه نوشته           
دو شـهروند آگـاه و بـا    «ايـن  : اين افسر كاظم كاربكر بود كه در تلگراف خويش اعتراض كرده بود كه. »آن ها داد

او سپس، در گزارش ديگري به دولـت مركـزي در مـورد كـار     . تنها براي تحقق منافع كشور اقدام كرده اند» ارزش
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شما با نسبت دادن اين جنبش به تنها دو نفر، همهء شركت «: آن تأكيد كرده و نوشت» ي بودنمل«كنگره، بر ويژگي 
، چرا كه اين جنبش از احساسات و خواست هاي مردمي برخاسته كه »كنندگان در آن را مورد اهانت قرار داده ايد

  . بخشنامه هاي دولت تاثير بسيار بدي بر آن ها گذاشته است
انسته بود كاظم را آنچنان تقويت كند كه بتواند آشكارا بـه افسـران كنتـرل كننـدهء انگليسـي و      كنگره تو          

پيش بيني هاي قرارداد ترك مخاصمه بي اعتنايي كند، بـه دسـتورات دولـت وقعـي ننهـد و جريـان خلـع سـالح را         
گرفته انـد و از ايـن پـس     او اكنون بر اين نكته تأكيد مي كرد كه خود مردم امور خويش را در دست. متوقف سازد

انـدكي بعـد سـرگرد رالـين سـون از لنـدن دسـتوري دريافـت         . اجازهء خروج هيچ اسلحه اي را از كشور نمي دهند
در ارمنسـتان  » كـارس «و » سـاري كـاميش  «داشت مبني بر اينكه افراد خود را از منطقه خارج كرده و وضـعيت را از  

خليهء قواي خود از آنـاتولي را آغـاز كـرده و خبـر دادنـد كـه تخليـهء        بدينسان، انگليس ها ت. تحت نظر داشته باشد
  . نيز در راه است» باتوم«منطقهء 

. تصويب شده در كنگرهء ارض روم براي كلنل رالين سون فرسـتاده شـده بـود   » ميثاق ملي«يك نسخه از           
و اكنون نيـز كـه از   . ثير او قرار گرفته بوداو قبل از افتتاح كنگره ديداري طوالني با كمال داشت و به شدت تحت تا

منطقه به لندن رفته بود، همچون آدميرال كالتورپ، مي كوشيد تا دولت انگليس را نسبت به امكانات آيندهء جنبش 
اما تنها لرد كرزن بود كه به سخنان او توجه كـرده و مـي خواسـت كـه بدانـد كمـال       . ملي گرايانه ترك آگاه سازد

بـدين لحـاظ، او   . چه نوع قرارداد صلحي است كه به اين ميثاق ملي غير قابل قبول ربطي نداشـته باشـد   واقعا به دنبال
كلنل رالين سون را به تركيه باز فرستاد تا در اين موارد با كمال مذاكره كند، اما رالين سـون هنگـامي بـه ارض روم    

وادث بعدي نيز انجام يك چنين مالقـاتي  رسيد كه زمستان آغاز شده و كمال به طرف غرب حركت كرده بود و ح
  . را بين آنها ناممكن ساخت

او بـه نماينـدگي از   . همزمان با اين وقايع، ماموريت داماد فريد در كنفرانس صلح با شكسـت روبـرو شـد             
حـاوي  جانب كشورش تقاضانامهء باالبلندي را مطرح كرده بود كه اگرچه با عذرخواهي و توجيـه همـراه بـود، امـا     

او پذيرفته بود كه عثماني در طول جنگ دست به جناياتي زده است . خواست هاي غيرقابل اجرائي بشمار مي رفت
عادالنه تر آن است كه ملت عثماني را نه بر اساس يـك  «اما » .موجب وحشت و نفرت وجدان بشريت مي شود«كه 

  . »رتو تاريخ بلند آن قضاوت كننددوران خاص كه همهء بدي هاي آن را به نمايش گذاشته بلكه در پ
او توضيح داده بود كه همهء اين جنايات كار كميتهء وحدت و ترقي بوده اسـت كـه رهبـران آن اكنـون               

و حال جهان متمدن بايد با چشم ديگري به عثماني بنگرد و آن را كشوري بداند كه از . محاكمه و محكوم شده اند
فريـد دامـاد در پـي ايـن نكـات      . خواهـد نمـود  » رهنگـي روشـنفكرانه و اقتصـادي   گسترش ف«آن پس خود را وقف 

او همچنين خاطر نشـان كـرده   . خواستار حفظ يكپارچگي امپراتوري عثماني به صورت وضع قبل از جنگ شده بود
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ادعـا  او، در اثبات اين . بود كه، در طول چهل سال گذشته، اين امپراتوري به حداقل ممكن حدود خود رسيده است
كه بسيار فراتر از اصول ويلسون در قرارداد ترك مخاصمه مي رفت، اشاره اي نيز به موضوع پان اسالميسم كرده و 

اثـرات مخربـي بـر    «مدعي شده بود كه امپراتوري عثماني متشكل از يك جهان به هم وابسته است كـه تجزيـهء آن   
  .»صلح و آرامش مشرق زمين خواهد داشت

ح چندان تحت تاثير پوزش نامه وزير اعظم قرار نگرفت و، پس از چند روز، پاسـخ تنـدي بـه    شوراي صل          
نيز مي گفت كه عثماني نمي توانـد  . موافقت داشت» جنايات ارتكابي دولت تركيه«آن داد كه تنهادر بند مربوط به 

فتـاده اسـت كـه كـال  فاقـد      رشته كارهايش در يك مرحله حساس تاريخي به دست مرداني ا«صرفا  به اين خاطر كه 
و حتي اگر صفات مردم ترك همان گونـه متعـالي باشـد كـه     . از نتايج كار خود بگريزد» اصل ترحم بشري بوده اند

نمي تواند بپذيرد كه اين صفات مـي تواننـد موجـب آن شـوند كـه تـرك هـا بـر نژادهـاي          « در آن نامه آمده شورا 
بي شك چنـين  «هنگ اقتصادي و روشنفكرانه نيز گفته شده بود كه در مورد توجه به فر. »غيرخودي حكومت كنند

آنگـاه هيئـت نماينـدگي تـرك را مـرخص      . »تغييري تكاندهنده و موثر است و هيچ چيز نمي تواند بهتر از اين باشد
 آقاي بالفور نخست وزير انگليس توضيح مي داد كه اين مسايل به اموري بيش از آنچه كه بـه عثمـاني  . كرده بودند

همچنين گفته شده بود كـه مـذاكرات تـا    . ربط پيدا كند مربوط مي شود و حل بالفاصلهء آنها را غيرممكن مي كند
زماني كه اياالت متحده آمريكا موضع خود را در مورد فرمول بندي قرارداد صلح روشن كند بايد به حال تعليق در 

اي شد و، در نتيجه، تصـميم گيـري نهـايي بـراي مـاه       چند روز بعد پرزيدنت ويلسون دچار سكتهء فلج كننده. بيايد
  .هاي طوالني به تعويق افتاد

عبدالمجيد، بـرادر زاده و وليعهـد سـلطان، بـا     . به اين ترتيب فريد داماد دست خالي به قسطنطنيه بازگشت          
ـ نامه اي كـه خـود     اغتنام فرصت از اين لحظه، دست به نوشتن يادداشتي رسمي در مورد وضعيت ملت و كشور زد

عبدالمجيد در اين نامه اظهار داشـته بـود كـه دولـت موجـب تجزيـه       . كمال نيز ممكن نبود بتواند بهتر از آن بنويسد
او خواسـتار انتخابـات   . كشور شده است و سلطنت بايد فراتر از احزاب سياسي ايستاده و تعادلي خنثي را پيشـه كنـد  

اما نه سلطان و نه وزير اعظم اعتنايي بـه  . ء احزاب و از جمله مليون شده بودبالفاصله و تشكيل دولتي با شركت همه
  .اين پيشنهادات راه گشايانه نكردند

اما كمال از فرصت تحقيري كه در پاريس نسبت به داماد فريد شده بود استفاده كرده و تلگراف تسـليتي            
  : او نوشت كه از نقطه نظر غرور ملي جاي تاسف است كه. براي او فرستاد كه، در عين حال، پر از تهديد بود

مجبور شويم اعتراف كنيم كه كابينه هاي مختلفي كه در نه ماه گذشته يكي پس از ديگري بر سـر كـار   «          
در ... و اكنون متاسفانه شاهد ناتواني كامل دولـت هسـتيم  . آمده اند روز به روز ضعف بيشتري از خود نشان داده اند

اسخ به بحراني جدي كه ملت ما را در مبارزه خود براي بقا و استقالل در گير كرده است دولت تـرجيح مـي دهـد    پ
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اين عملي اسفناك است كه مردم كشور را به سوي دست زدن به عملياتي عليه دولـت  . كه موضعي بي طرف بگيرد
كه ملت مـا توانـايي آن را دارد كـه ارادهء     اجازه دهيد كه من در كمال صداقت بر اين نكته پافشاري كنم. مي راند

اگـر دولـت دسـت از مقاومـت در     ... خود را به هر صورت اعمال كند و هيچ نيرويي نمي تواند آن را به عقب براند
مقابل جنبش ملي كه كامال  حقانيت دارد بردارد و بكوشد كه بر حمايت ملت تكيه كند ضروري خواهد بود كه هر 

  .»لماني را تشكيل دهد كه خواستار رفاه مردم و مجري اراده آنان باشدچه زودتر تضمين پار
شد، در حالي كه اطمينـان حاصـل   » سيواس«كمال، با چنين احواالت روحي، در پايان ماه آگوست عازم           

بسـيار   بدينسان مرحلهء بعدي و. كرده بود كه نمايندگان نقاط مختلف كشور نيز به سوي اين شهر حركت كرده اند
   .حساس بنيان گزاري جنبش مقاومت ترك ها آغاز مي شد
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 س فصل بيست و دوم ـ كنگرهء سيوا

انسان عثماني هنوز زنده بود ـ اگرچـه سرشـار از نـابخردي، لكـه دار از جنايـت، پوسـيده از بـي نظمـي،          «
تكه تكه مي شـد ـ امـا،    شكست خورده در جنگ، خسته از نبردهاي بلند فاجعه انگيز، و امپراتوري اش در اطرافش 

در همان حال، در سينه اش دلي ضربان داشت كـه زمـاني جهـان را بـه چـالش كشـيده بـود و در بلنـداي قـرن هـا،           
و اكنون در دستان او تجهيزات يك ارتش مدرن قرار داشـت و بـر   . پيروزمندانه، با هر از راه رسيده اي درافتاده بود

ه، تا آنجا كه دربارهء او مي دانيم، يكي از چهار يا پنج چهره اي اسـت كـه   عرشهء سفينه اش ناخدايي ايستاده بود ك
قـانونگزاران جهـان در تاالرهـاي پـر زرق و بـرق پـاريس دور هـم جمـع بودنـد؛ در          . مرد توفان خوانده مـي شـوند  

غول قسطنطنيه، زير سايهء توپخانهء كشتي هاي نيروهاي متحده، دولتي دست نشانده و عروسـكي بـه كـار خـود مشـ     
بود؛ اما در ميان تپه ها و دره هاي عبوس موطن ترك هاي آناتولي، گروهي از مرداني كـه دنيـا را ايـن گونـه نمـي      
ديدند دست خالي گرد هم آمده و در اطراف آتش اردوگاه ها و پناهگاه هـاي تابسـتاني خـويش بـه انتظـار نشسـته       

  .»بودند
  .»بحران جهاني و عواقب آن«في كمال در كتاب اين مطالب نوشتهء وينستون چرچيل است دربارهء مصط

كـه در  » ارتـش و بنيـانگزاري جمهـوري تركيـه    «در عين حال، دانك وارت روستو، در مقاله اي با عنوان 
منتشر شده، نوشته است كه در آن لحظات عمليات مصطفي كمـال در  » سياست خارجي در جهان ديپلماسي«مجلهء 

» سي، خيزش توده گير برنامه ريزي شده، جنگ هاي چريكـي، و جنـگ آشـكار   سحرگاهاني مابين ديپلما«آستانهء 
  . قرار داشت

كمال اما هنوز دربارهء وفاداري همهء همراهان اش به اطمينان نرسيده بود و نيز بـه كـارائي ارتـش مـدرن     
پرسـيده بـود    در دوران اقامت در ارض روم، دوست بـدبيني از او . عثماني و تجهيزاتش به ديده ترديد مي نگريست

در مفايسه با ارتش هاي منظم قواي متحده، فايدهء يك نيروي رزمي ملي كه بسياري از اعضـاي آن داوطلـب   « كه 
نيروهاي نظامي ملي گراي ما حكم هفت تيري را دارند كه يك آدم «: و كمال جواب داده بود كه» هستند چيست؟

ي او به حفظ غرورش به پايان رسـد حـداقل بتوانـد بـا آن     صادق زير بالش خود مي گذارد تا وقتي كه همهء اميدها
  .»هفت تير خودكشي كند

او در ارض روم، جدا از وظايف سياسي خود، ناگزير بود به حل مسـايل مربـوط بـه كنگـره و               
ر كنـار  نخست الزم بود كه فرمانـدهان گونـاگون وفـادار بـه خـود را د     . سامان دادن به نيروهاي ملي گرا نيز بپردازد

در مرحلهء دوم ناگزير بود آناني را كه به نظر مي رسيد كمتر به آرمـان جنـبش وفادارنـد    . مقامات غيرنظامي بنشاند
او در ايـن كـار از كمـك برخـي از دوسـتانش در وزارت جنـگ       . شناخته و از صـفوف يـاران خـود كنـار بگـذارد     
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محسوب مي شد، در اين باره نقـش مهمـي اجـرا    بخصوص جواد پاشا، كه هنوز رييس ستاد عمومي . برخوردار بود
  . كرد

همچنين، اگرچه در همان ارض روم، كار جذب فرماندهاني در آناتولي كه به سلطان گرايش داشتند، بـه  
علت كوشش دشمنانش، به كندي پيش مي رفت اما او اكنون از حمايت متحد و بي قيد و شرط دو شاخه از ارتـش  

لشكري كه در شرق تحت فرماندهي كاظم كارابكر قرار داشت و ديگري لشـكري   يكي. اطمينان حاصل كرده بود
فؤاد با سربازگيري مداوم توانسـته بـود هسـتهء    . كه در غرب، در آنگورا، علي فؤاد فرماندهي اش را بر عهده داشت

خـود از آماسـيا    او، در عين حال، در سر راه بازگشت. اصلي يك نيروي دفاعي نامنظم اما با كفايت را بوجود آورد
  .تلگرافخانه هاي آناتولي مركزي را تصرف كرده و كنترل ماشين اداري و غيرنظامي منطقه را در دست گرفته بود

در پي كنفرانس ارض روم فشـاري دايـم   . در نقاط ديگر اما موقعيت ملي گرايان اين گونه مستحكم نبود
. برخي به اين فشار تن مـي دادنـد  . و به قسطنطنيه برگردندبر فرماندهان وارد مي شد تا پست هاي خود را رها كرده 

در نتيجـه  . مثال ، مرسينلي جمال، كه فرمانده قونيه و حامي اعالميهء كنفرانس بود، اكنون تسـليم ايـن فشـار مـي شـد     
نند كمال بخشنامه اي براي همهء فرماندهان نظامي فرستاد مبني بر اين كه اگر مجبور شوند پست هاي خود را رها ك

ضروري است كه در همان اطراف باقي مانده و به هر قيمت كه شده در برابر فرمان منحـل كـردن واحـدهاي خـود     
  . خالصه اينكه هيچ افسري نبايد به قسطنطنيه برگردد. مقاومت كنند

انگلـيس  . رفعت كه فرمانده لشكر سوم كمال در سامسون بود اكنون خود را در موقعيتي پر خطر مي ديد
استار برگرداندن او به قسطنطنيه بودند و با موافقت داماد فريد يك كشتي جنگي را براي بردن او آماده كرده ها خو
در آن كشتي جانشين او، سرهنگ صالح الدين، منصوب از جانب وزارت جنـگ، بـه همـراه يـك سـرگرد      . بودند

ه اي را پيشه كرده و از سوار شدن بـه  رفعت در برابر احضاريهء آنها مقاومت سرسختان. ستاد انگليسي حضور داشت
كشتي خودداري كرد ـ به اين بهانه كه سفر دريايي مزاج او را به هم مي ريزد و امكان سفر با كشتي بـرايش وجـود    

واقعيت اين است كـه مـي ترسـم    «: هنگامي كه سرگرد انگليسي اين بهانه را كافي ندانست رفعت به او گفت. ندارد
در واقع، بازگشت به قسطنطينه با يك كشتي انگليسي لطمهء بزرگي بـه  » !به جزيره مالت ببريدمرا به جاي قسطنطنيه 

او عاقبت قبول كرد تا، پـس از چنـد روز، بـه صـورتي كـه خـود انتخـاب مـي كنـد بـه           . حيثيت او محسوب مي شد
صـد داشـت بهـر صـورت     به اين ترتيب او فرماندهي لشگر خود را به فرمانده جديدي سپرد كه ق. قسطنطنيه برگردد

رفعت آنگاه استعفاي خود را به وزارت جنگ فرستاد و آمـاده شـد تـا عـازم كنگـره      . شده بر ملي گرايان غلبه كند
  . در همان زمان، نمايندگان قسمت هاي مختلف كشور نيز راهي سيواس بودند. سيواس گردد

لي به سطح ملي ارتقا دهد امـا،  هدف كنگره سيواس آن بود كه شوراهاي وابسته به جنبش را از سطح مح
به لحاظ تعداد شركت كنندگان و شمار مناطقي كه آنان را به كنگـره فرسـتاده بودنـد انجـام چنـين هـدفي چنـدان        
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نفـر   39ممكن به نظر نمي رسيد و، اگرچه حدود دويست نفر بـراي شـركت در كنگـره دعـوت شـده بودنـد، تنهـا        
. بين آنها شش هفت نفري از اعضاي گروه و همراهان خود كمـال بودنـد   توانستند خود را به سيواس برسانند كه در

عليرغم كوشش هاي بسيار كسي از دشت هاي تراس، يعني جايي كه در تهديد يوناني ها قرار داشـت، بـه سـيواس    
هـاي   از فـالت درياچـه  . نيامده بود اما چند تني از دره ها و كوه هاي پشت اسميرنا خود را به سيواس رسانده بودنـد 

نمك اطراف قونيه و سرزمين هاي ساحلي آداليا در جنوب آن درياچه ها، و نيـز از دشـت هـاي حاصـلخيز و گـرم      
سيليسيا در آن سوي كوه هاي تاروس، و يا از صحاري خشك و دامنه هاي بين النهرين و كردستان كه ايتاليايي ها، 

حيـرت انگيزتـر از همـه غيـاب     . سـي نيامـده بـود   و فرانسوي ها و انگليس هـا آن هـا را در تصـرف خـود داشـتند ك     
. نمايندگان كوه پايه ها و سواحل درياي سياه بود؛ جايي كه انگليس خود را آمادهء عقب نشـيني از آن مـي كردنـد   

قسطنيطنه، پايگاه ارتجاعي سلطان و قلعهء جنگي نيروهاي متحده، فقط يك نماينده فرستاده بود؛ هر چند كـه يـك   
يك نفر نيـز كـه   . مدعي آن بود كه به نمايندگي از جانب مدرسهء پزشكي سلطنتي آمده است دانشجوي جوان هم

خود را نمايندهء منطقهء هاكرايي، سرزمين وحشي و كوهستاني كردها، معرفي مـي كـرد، در واقـع از ارض روم بـه     
  . سيواس آمده بود

عيت به نظر مي رسيد كه او كمتر از از لحاظ جم. بدينسان كمال مجبور بود از اندك آغاز كند          
او بخش اعظـم فـالت   . اما از لحاظ سرزمين سهم او بيش از اين بود. يك چهارم كشور را با خود همراه كرده است

آناتولي را كه از ارض روم به سوي غرب در محاصره كوه ها واقع بود با خود داشـت و، بدينسـان، آنچـه را كـه از     
از نظر او اين همان تخمكـي  . ني قلب سرزمين هاي ترك نشين را ـ به دست آورده بود روز نخست خواسته بود ـ يع 

  .بود كه درخت كشوري جديد از دل آن مي روييد
در . گشايش يافت؛ در ساختمان سنتي شكل يك دبيرستان محلي 1919كنگره سيواس در چهارم سپتامبر 

ازان تحت نظر صالح الدين فرمانده جديد ارتـش آن  باغ پيشاروي مدرسه تنها يك توپ نظامي قرار داشت كه سرب
را اداره مي كردند، و در اطراف آن مجسمه هاي زيباي تركان سلجوقي قـرن سـيزدهم نظرهـا را بخـود جلـب مـي       

سيواس در واقع قدرت گاه سلجوقيان بود و مردم منطقه در طي قرون متمادي سنن ناب تركي و احتـرام بـه   . كردند
اين شهر اكنون مركـز دامـداري محسـوب مـي شـد و مـردمش دهقانـان قـوي هيكـل          . بودندآزادي را حفظ كرده 

  . آناتولي بودند
   
اهالي شـهر بـراي   . جلسات در يك اتاق مستطيل شكل درس كه تزييناتي روستاني داشت تشكيل مي شد          

خطابه اي قـرار داشـت كـه نجـاري      در انتهاي اتاق، ميز. كف اتاق و تزيين ديوارها تعداد زيادي فرش آورده بودند
نمايندگان روي نيمكت هـاي كـالس نشسـته و ميزهـاي     . ناهموار آن را در زير يك سجادهء نماز پنهان كرده بودند

براي كمال ميز مخصوصي تهيه ديـده و بـر   . مدرسه با سوراخ هاي مربوط به جوهردان ها، پيش رويشان قرار داشت
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اما كمال ترجيح داد كه قاليچه . »زنده باد سلطان«: بودند كه بر رويش نوشته بودندباالي آن قاليچه اي آويزان كرده 
او، در عـين حـال، اغلـب    . را از روي ديوار برداشته و روي مبل رنگ و رو رفتهء خود انداخته و بر روي آن بنشـيند 

  . اوقات به جمع نمايندگان پيوسته و در كنار آن ها روي نيمكمت مي نشست
در آن اطـاق يـك تختخـواب    . اين محوطه را به عنوان اتاق خـواب او اختصـاص داده بودنـد    اتاق مجاور

بزرگ فلزي، چند چراغ، و چند صندلي كه همراهـان كمـال بـه هنگـام مالقـات هـاي خصوصـي بـر روي آن مـي          
تـر  تخت خواب داراي يك رو تختي ابريشمي با نقش گل ها برودري شـده بـود كـه آن را دخ   . نشستند قرار داشت

  . جواني به عنوان هديه اي شخصي براي كمال آورده بود
غذاي نمايندگان عموما  برنج و لوبيا بود؛ آنها را در سراسر شهر منزل داده بودنـد؛ آنهـا عصـرها در كافـه               

ر فـراز  هاي شهر مشغول بازي دامينو مي شدند و يا قدم زنان از خيابان هاي شهر گذشته و خود را بـه پـل ايسـتاده بـ    
مردم شهر . در آنجا ساكنين شهر با آنها به گفتگو پرداخته و از اخبار كنگره مطلع مي شدند. رود سرخ مي رساندند

كمال اما فاصلهء خود را حفظ كـرده و از سـاختمان   . رئوف را مردي قابل دسترس و آماده براي گفتگو يافته بودند
رگان مؤثر محلـي مالقـات كـرده و بـي وقفـه بـه اقنـاع، راهنمـايي،         خارج نمي شد و تنها با نمايندگان و برخي از بز
  . دلجويي، و تشويق آن ها به اتحاد مي پرداخت

ورود او به شهر توجه عموم را جلب كرده و موجب شده بود كه يكي از مالهاي مهم شهر با ديدن قيافـه  
نافذ، رهبري را مي ديدند كه هم ترس مي مردم در پشت آن چشم هاي . بگويد» ماشااهللا«و هيكل زيباي او چند بار 

آدم هاي معمولي از نزديك شدن بـه او ترديـد مـي كردنـد، چـرا كـه       . آفريد و هم احترام آن ها را بر مي انگيخت
حس مي كردند اين مرد مي تواند با يك نگاه كل فكر آنها را بخواند و، با اعتقاد و احترامي كـه بـه حقيقـت دارد،    

  . پرده پوشي هاي آنان را به كناري زند همهء ظاهرسازي ها و
با توجه به اين كه هنوز عمل كردن به نام خليفه مورد نياز بود، نمايندگان به هنگام تحليف دست خود را           

  : به روي قرآن گذاشته و اين جمالت را تكرار مي كردند
از جمله منافع و آرزوهاي شخصي خـود ـ را    من جز آزادي و امنيت سرزمين پدري و ملتم امر ديگري ـ «          

من در راستاي احياي حزب وحدت و توسعه اقدام نخواهم نمود، و در جهت منافع هـيچ حـزب   . دنبال نخواهم كرد
  .»من در اين مورد به نام اهللا قسم مي خورم. سياسي عمل نخواهم كرد

نتخاب كمـال بـه عنـوان ريـيس كنگـره مخالفـت       در ابتداي كار كنگره، رئوف نخستين كسي بود كه با ا          
او كه به شدت به روندهاي دموكراتيك اعتقاد داشت و معتقد بود كه بايد بر خصوصيت ملـي و عـام جنـبش    . كرد

بـا  . تاكيد شود، از آن بيم داشت كه رياست كمال در همان ابتداي كار نوعي ويژگي شخصي و مستبدانه به او بدهد
آنگاه كنگره آغاز به كار كرد و كمـال،  . وجود سه راي مخالف به رياست كنگره انتخاب شداين همه كمال تنها با 
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كه بيش از نمايندگان كنگره به وضعيت خطرناكي كه در آن قرار داشتند واقف بود، به سرعت به كـار پرداخـت و   
  . امور را چنان هدايت كرد كه كنگره بتواند در ظرف يك هفته به كار خود خاتمه دهد

كنگره ابتدا مصوبات كنگرهء ارض روم را، همراه با اصالحاتي كه مفاد ميثاق ملي را تقويـت مـي كـرد،              
تـا ايـن جـاي    . زد» كميته نمايندگان«تصويب نمود و، در عين حال، براي اجراي مصوبات خود دست به ايجاد يك 

در ميـان  . كشور رسيد اختالف ها هم بروز كـرد  اما هنگامي كه بحث به وضعيت آيندهء. كار اختالفي در ميان نبود
نمايندگان حاضر در سيواس احتماال  معدودي بودند كه بر بنياد عواطف ميهن پرستانهء خود صميمانه اعتقاد داشـتند  

اما تحقق چنين امري تنها به اعتقاد و اراده اي خـاص نيازمنـد بـود    . كه مي توان به استقالل كامل كشور دست يافت
بقيهء نمايندگان، در واقع، بيشتر متمايـل بـه پـذيرش    . در كمال و معدودي ديگر از اطرافيانش يافت مي شد كه تنها

در قسطنطنيه نيـز، ذكـر پيشـنهاد آمريكـايي هـا را ـ كـه        . ي بودند كه آمريكا با طرحش نشان داده بود» در باغ سبز«
ناميده بود ـ به گستردگي بر سر زبان ها بـوده    » قرص طاليي آرامبخش«عصمت، به عنوان يكي از حاميانش، آن را 

حتي ميهن پرستان نيز رفتـه رفتـه در پيشـنهادات آمريكـا فورمـول      . شده بود» ضميمه كردن«و جانشين واژهء زنندهء 
ممكني براي صلح را كه بتواند غرور ملي تركان را جريحه دار نكند مشاهده كرده و آن را، به عنوان انتخاب گزينه 

  . بد، ارزشمند مي يافتند اي كمتر
در كنگرهء ارض روم كمال، بصورتي گذرا و به عنوان يك فكر قابل بررسي، از نمايندگان پرسيده بـود            

در » آيا كمك گرفتن از نيروهاي بزرگ، بدون وجود نقشه اي عليه تماميت ارضي كشور ممكن اسـت يـا نـه؟   «كه 
آمريكا بـا طـرح اسـتقالل      امي از آمريكا نبرد؛ چرا كه در شرق آناتولي نامعين حال، او هوشيارانه مراقب بود كه ن

در سيواس اما وضع فرق مي كرد و براي نماينـدگان  . شده و در اذهان عمومي نفرت برمي انگيخت  ارمنستان يكي
به همين لحـاظ  . اين كنگره كه از مناطق ديگر عثماني مي آمدند نام آمريكا چندان مفهوم نامطلوبي را در بر نداشت

نيز مسئلهء پيشنهاد آمريكا، بسا بيشتر از موضوع ميثاق ملي كه از همان ابتدا مورد پذيرش قرار گرفته بود، قابل طرح 
  . مي نمود

يكي از طرفداران سرسخت طرح آمريكا، در ارتباط با وضعيت بين المللي از ديد قسطنطنيه، حليده اديب           
، »چارلز آر كرين«هوشمند و داراي دركي وسيع از امور سياسي بين المللي بشمار مي رفت، با  او كه زني بسيار. بود

محسـوب مـي شـد؛ كميسـيوني كـه      » كينگ و كرين«رييس كميسيون موسوم به » كرين«. در ارتباطي تنگاتنگ بود
در رابطـه بـا ايـاالت     چهار قدرت بزرگ آن را در پاريس بوجود آورده بودند تا پيشنهادات آمريكا را، به خصوص

خود به خصوص نسبت به سه طرح مربوط به منـاطق سـه گانـهء    » كرين«. عرب نشين عثماني، مورد مطالعه قرار دهد
عثماني ـ يعني ارمنستان، قسطنينيه و آنـاتولي ـ نظـر مسـاعد داشـت؛ البتـه گـزارش نهـائي او مـورد موافقـت وزارت            

  . اده شدنگرفته و به كناري نه خارجه آمريكا قرار 
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حليده اديب، در نامهء بلندي به كمال، طرح نيروهاي متحده براي عثماني را بـه صـورت فشـرده توضـيح               
داده و متذكر شده بود كه از ديد قسطنطنيه پيشنهادات آمريكا راه حل كم ضـررتري اسـت و دسـت عثمـاني را در     

انان ترك به يـك ملـت مـدرن را تضـمين مـي نمايـد ـ        برابر مقاصد اقليت هاي خارجي تقويت نموده و تبديل دهق
همچنـين، از ايـن طريـق، دفـاع از     . كاري كه خود عثماني ها براي اجرايش داراي تجربه و منابع مالي كافي نبودنـد 

حليده در اين نامه به موفقيت هاي اياالت متحـده  . استقالل كشور در برابر امپرياليسم اروپايي امكان پذيرتر مي شود
تنها آمريكا است كه داراي كارآمـدي سياسـي كـافي بـراي ايجـاد      «يلپين نيز اشاره كرده و نتيجه گرفته بود كه در ف

  .»يك تركيهء جديد در طي بيست سال آينده خواهد بود
، ظاهرا  به عنوان خبرنگار »لوئيز بي براون«همچنين، به پيشنهاد حليده، يك روزنامه نگار آمريكايي به نام           

او كـه تنهـا   . روزنامهء ديلي نيوز شيكاگو اما در واقع به عنوان فرستادهء شخصي كرين، به كنگرهء سيواس آمده بود
در گفتگوهاي متعـددي كـه بـين آنهـا     . نام مسلمان حاضر در آنجا بود از جانب كمال باخوشرويي تمام پذيرفته شد

ــ كـه   » كمك امريكايي هـا «، از اصطالح »ريكايي هاطرح آم«پيش آمد، كمال همواره به جاي استفاده از اصطالح 
كمال معتقد بـود كـه كمـك آمريكـايي هـا بايـد بـه جـاي         . براي غرور ترك ها قابل هضم تر بود ـ استفاه مي كرد 

هنگامي كه از او پرسـيده شـد كـه آيـا     . داشتن خصلتي سياسي از ويژگي هاي اجتماعي و اقتصادي برخوردار باشد
مه اي را به تصويب خواهد رساند كه طي آن از آمريكا دعوت شود تا اين كمك ها را انجـام  كنگره سيواس قطع نا

به شرطي كه شما «: دهد، كمال پاسخ مثبت داد اما، در عين حال، مالحظه اي حياتي را به پاسخ خود افزوده و گفت
كشورش اين دعـوت را بپـذيرد   براون در اين كه . »هم مرا مطمئن كنيد كه آمريكا چنين دعوتي را خواهد پذيرفت

كمال هم به او گفت كه بدون وجود چنين تضميني او تن به مخاطرهء اعالم رسمي اين كـه كشـورش از   . مردد بود
  .بيگانگان تقاضاي كمك مي كند نمي دهد

كمال موضـعي محافظـه   . اختصاص يافت» طرح آمريكايي ها«دو جلسهء طوالني و پر اغتشاش كنگره به           
تصميم گرفته شـد كـه از   . رانه داشت و عاقبت، به كمك رئوف، به مصالحه اي قابل پذيرش كنگره دست يافتندكا

كنگره اياالت متحده خواسته شود كه هياتي را براي بررسي اوضاع كشور و تهيه گزارشي در مورد وضعيت واقعي 
ن ديگر، براي مجلس سناي آمريكا فرسـتاده  بر اين اساس تلگرافي به امضاي كمال، رئوف، و چند ت. آن اعزام دارد

  . شده و، ضمن گزارشي از كار كنگرهء سيواس، اين خواست را نيز مطرح ساخت
در واقع، ارسال سند مزبور به اين صورت طرفداران طرح آمريكا را راضـي مـي سـاخت بـدون ايـن كـه                 

كار موقعيت جنبش ملي را در انظار جهـاني بـاال مـي    كمال و يارانش را نسبت به آن متعهد سازد؛ در عين حال اين 
برد، هرچند كه ممكن بود تا حدودي اعتبار محلي جنـبش را در نظـر يـك هيـات آمريكـايي بـه سرپرسـتي ژنـرال         

ايـن هيئـت در واقـع      كمال مي دانست كه، به دسـتور پرزيـدنت ويلسـون،   . هاربرد كه عازم منطقه بود كاهش دهد
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بدينسان، در ديپلماسي . مسئلهء طرح آمريكا را از ديد منافع آن كشور مورد بررسي قرار دهدعازم ارمنستان است تا 
مصطفي كمال، ارسال دعوت نامهء كنگرهء سيواس به سناي آمريكا داراي ارزش تاكتيكي پيشگيرانه اي بود كه نـه  

  . تنها ضرر چنداني نداشت بلكه مي توانست فوايدي را نيز حاصل كند
هـاربرد  . دود يك هفته پس از پايان كنگره، ژنرال هاربرد و اعضـاي كميسـيون او وارد سـيواس شـدند    ح          

با هوشي است كه با توجه به موي روشن قهوه اي و گونه هاي   مرد جوان مقتدر و بسيار«نقل كرده است كه كمال 
ز عود ديگربـارهء بيمـاري ماالريـا در    كمال اگرچه در آنزمان ا. »برجسته اش بايد داراي خون و نسبي اروپايي باشد

رنج بود، اما در طول گفتگويي كه دو ساعت و نيم به طول انجاميد به راحتي و بالغت تمام سـخن گفتـه و نظـرات    
به نظر ژنرال رسيد كه او به آمريكا به چشم برادر بزرگتري نگـاه مـي   . خود را به صورتي منظم و منطقي بيان داشت

بـدون دخالـت در امـور داخلـي كشـور      » درآميخته با انـدكي آمريـت  «مايي و كمك خود را كند كه مي تواند راهن
هاربرد هم، با اشاره به گذشتهء ترك ها، پاسخ داد كه البته هيچ ملت مسـتقلي بـدون داشـتن حاكميـت     . عرضه كند

نيـز بـه او اطمينـان داد     او سپس به قتل عام ارامنه اشاره كرد و كمال. كامل تن به مسئوليت هاي اجباري نخواهد داد
كه نهضت ملي معتقد به اجراي عدالت در مورد همه ي نژادها و مذاهب بوده و او خـود آمـاده اسـت كـه در برابـر      

  . كشورهاي مسيحي متحد بر اين مواضع تاكيد كند
  »حال قصد داريد چه كنيد؟«هاربرد از او پرسيد           
تسبيحي بازي مي كرد و با انگشتان كشيده خـود دانـه هـايش را جابجـا     كمال كه در حين سخن گفتن با           

آنگاه، . مي نمود، در برابر اين پرسش و با حركتي عصبي نخ تسبيح را پاره كرد و دانه ها بر روي زمين پخش شدند
بـود  منظـورش آن  . »پاسخ پرسش شما همين است«: در حالي كه دانه ها را يك به يك برمي داشت، به ژنرال گفت

كه قصد دارد تكه هاي پراكنده كشورش را گرد هم آورد، آن ها را از چنگال دشمنان گوناگون خارج كنـد، و از  
هاربرد اظهار داشت كه چنين خواستي برخالف منطـق و واقعيـت   . جمع آن ها دولتي مستقل و متمدن بوجود آورد

ا و آن جا دست به خودكشـي مـي زننـد، امـا آيـا      ما مي دانيم كه آدم ها اين ج«هاي نظامي است، و اضافه كرد كه 
  »اكنون قرار است كه شاهد خودكشي يك ملت باشيم؟

يعني آنچـه كـه مـا قصـد داريـم در موقعيـت       . ژنرال، آنچه كه مي گوييد درست است«: كمال پاسخ داد          
ه كـه پـيش آيـد، مـا ايـن كـار را       اما، عليرغم هر آنچ. حاضر انجام دهيم با موازين نظامي و مسايل ديگر نمي خواند

انجام خواهيم داد؛ كشور خود را نجات داده و دولت ترك آزاد و متمدني بوجود خواهيم آورد تا مثل يك انسـان  
اگـر  « سپس دست هايش را، در حالي كه كف آن ها به سوي باال بـود، بـر روي ميـز نهـاد و گفـت      . »زندگي كنيم

و در ... »ه اي در دست دشمن اسير شويم و تن بـه مرگـي تـدريجي دهـيم     موفق نشويم به جاي آن كه همچون پرند
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ما ترجيج مي دهيم فرزندان برحـق پـدرانمان باشـيم و در    «: حالي كه انگشتانش را به تدريج جمع مي كرد ادامه داد
  .در پايان اين سخنان مشت هايش كامال بسته بود. »حال جنگيدن بميريم

من همه چيز را حساب كرده بودم جـز  «: ر روحيه واراده كمال قرار گرفته بود گفتهاربرد كه تحت تاثي          
  .»ما هم اگر به جاي شما بوديم به همين صورت عمل مي كرديم. اين يكي را
اما كمال، در حالي كه به اطرافيان خود اشاره مي كرد، به يكـي از تـرك هـاي عضـو هيئـت تحـت نظـر                  

  »!نطنيه كه رسيديد براي من دعا كنيدبه قسط« : هاربرد گفت

 سقوط دولت منصوب سلطان  ـفصل بيست و سوم 

كنگرهء سيواس به پايان خود نزديك مي شد و كمال هم بـراي سـرعت بخشـيدن بـه مـذاكرات كنگـره                 
شدن از تشـكيل  او ابتدا به اخطاري كه رفعت دربارهء تالش انگليس ها براي ورود به سيواس و مانع . داليلي داشت

كنگره داده بود و حتي خطر خاصي كه از جانب فرانسوي ها براي تصرف منطقه وجود داشـت و رفعـت از آن نيـز    
استداللش هم آن بود كه هيچ كدام از اين دو كشور خـود را دچـار عمليـات نظـامي     . خبر مي داد ناديده گرفته بود
بي برخي از تلگراف ها فهميـده بـود كـه سـلطان و دولـت او      اما اكنون از طريق رديا. چنين پر خرجي نخواهند كرد

، كـه  »علي غالـب «انجام اين كار بر عهدهء . مجدانه در پي به هم زدن كنگره و دستگيري او و نمايندگان آن هستند
 به او دستور داده بودند كه به اين منظـور محرمانـه بـه   . اكنون به فرمانداري ارزين جان منصوب شده بود قرار داشت

قسطنطينه كه از تـأثير نـامطلوب كنفـرانس ارض    . سيواس آمده و يك گروهان سواره كرد را نيز با خود داشته باشد
دولت كامال  آگاه است كـه از گـردهم آمـدن    «: روم بر خارجي ها نگران شده بود، در تلگرافي متذكر شده بود كه

ا فهماندن اين مطلب به اروپايي ها كار غيرممكني ام. پنج يا حتي ده نفر در يك شهر نتيجهء مهمي حاصل نمي شود
  .»است

كمال بالفاصله دست به كار شد و به قواي خود دستور داد تا به سوي ماالتيا حركـت كننـد ـ جـايي كـه                
نيـز بـه   » سـي نوئـل  . دبليو. اي«به همراه او يك سرگرد انگليسي به نام . علي غالب مشغول گردآوري قواي كرد بود

قه آمده بود كه پس از تصرف موصول به سليمانيه مي رفت تا در كار سـازماندهي بـه كردهـاي شـمال عـراق و      منط
اكنون مقامـات انگليسـي او را، در ميانـه كـارش، بـه ايـن       . ايجاد يك سلسله ايالت هاي نيمه خودمختار فعاليت كند

ان در مورد وضعيت قبايل ترك سرزمين هـاي  سوي مرز ـ به ماالتيا ـ فرستاده بودند تا عطف به موافقت دولت سلط  
سرگرد نوئل افسري سياسي بود كه فعاليت هاي نامتعارف و ارتباطـاتش گـاه موجـب سـوء ظـن      . تركيه مطالعه كند

او را در ايـن ماموريـت دو تـن از    . ترك ها و گاه باعث ناراحت شدن همكاران خودش در دستگاه آلن بي مي شـد 
  . كه قبال  اين منطقه در تصرف آن ها بود همراهي مي كردند» بدخان«م به خاندان هاي فئودال كرد موسو
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علي غالب بـا وجـود تاكيـدي    . دستور كمال آن بود كه علي غالب و سرگرد نوئل هر دو بازداشت شوند          
غول كه در دستورات ماموريتش بر سرعت عمل داده شده بود عزيمت خود بـه سـيواس را بـه تـأخير انداختـه و مشـ      

در نتيجه، انجام ماموريت آنقدر به تاخير افتاد كه او ناچـار شـد بـراي    . چانه زدن در مورد مخارج اين ماموريت بود
او، در اين گريز، . دستگيرنشدن به وسيله سربازان جنبش ملي به صورت ناشناس به كوه هاي اطراف ماالتيا پناه ببرد

نهاد كه در ميان آن ها رسيدي وجود داشت كه نشان مي داد قصد  اسنادي محكوم كننده و مقدار زيادي پول به جا
كردهـا پراكنـده شـدند و سـرگرد نوئـل را      . بـوده اسـت  » سركوب مصطفي كمال و پيروانش«اصلي از مأموريت او 

او خام دستانه پيش از اين واقعه تلگرافي بـه كميسـرياي عـالي در قسـطنطنيه     . سربازان به سمت مرز همراهي كردند
در صورت مجلسي كه تلگرافا  فرسـتاد  » رايان«بدينسان، همانگونه كه . و از رفتار قواي مليون شكايت كرده بودزده 

نوشته بود، اكنون نفت بسياري بر آتش هاي شعله ور ريخته شده بود و كمال ديگر مـدارك مـتهم كننـده اي را در    
يت مي كردند و او قصد داشت از آنها تـا سـر حـد    دست داشت كه از توطئهء داماد فريد و انگليسي ها عليه او حكا

  . ممكن استفاده كند
او سـاعاتي  . از همه جهت مي شد پذيرفت كه ماجراي علي غالب توفيق بزرگي براي كمـال بـوده اسـت             

 طوالني را در تلگرافخانه گذرانده و مشغول دستور دادن و قانع كردن فرمانـدهان مختلفـي بـود كـه از درگيـري بـا      
كمـال،  . نمايندهء رسمي سلطان امتناع نموده و به خصـوص از اسـلحه رسـاندن بـه سـربازان خـودداري مـي كردنـد        

او در اين زمينه مـديون گروهـي از كاركنـان تلگرافخانـه     . عليرغم اينگونه مقاومت ها، در پايان به هدف خود رسيد
ز دولت را نسخه برداري كـرده و بـه دسـتش مـي     بود كه به اهداف مليون وفادار بوده و همهء تلگراف هاي رسيده ا

كمال ، كه اكنون كامال  نسبت به وضعيت آگاهي داشت، نتوانست از وسوسهء فرسـتادن تلگرافـي اهانـت    . رساندند
اين تلگـراف و لحـن آن حتـي    . آميز به عادل، وزير داخله، و متهم كردن او به خيانت نسبت به ملت خودداري كند

مردي با موقعيـت اجتمـاعي   «ير ساخت كه مي انديشيد چنين نامه اي شايستهء رييس كنگره و كاظم كارابكر را متح
  . نيست» كمال

اگرچه كمال كه ميل نداشت نمايندگان . پايان كار توطئه علي غالب با پايان كار خود كنگره همزمان شد          
ع چنداني به آن ها نداده بود، اما اكنـون قصـد   كنگره را نگران و هراسناك كند از ماجرايي كه پيش آمده بود اطال

داشت كه از وجود كنگره و توطئه هاي دولت كه اسناد آن آشكار شده بود بيشترين استفادهء سياسي و عمـومي را  
و ديگر مطالب مورد موافقت كنگره قرار گرفت، او » ميثاق ملي«پس از آن كه قطعنامهء نهايي دربارهء . بعمل آورد
اين محل اتاقي در باالي مغازه اي بود كه براي چنـد روزي تبـديل بـه    . گره را شخصا  به تلگرافخانه بردقطعنامهء كن

او در آنجا و در ميان كنجكاوي هـاي دم افـزون مردمـان در بيـرون سـاختمان، درگيـر جنگـي        . سرفرماندهي او شد
  .تلگرافي شد كه به قطع ارتباط كامل با دولت قسطنطنيه انجاميد
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سـپس  . او نخست خواسـتار آن شـد كـه وزيـر داخلـه در قسـطنطنيه شخصـا  در تلگرافخانـه حضـور يابـد                    
وزيـر از ايـن كـار    . قطعنامهء كنگره سـيواس را بـراي او مخـابره كـرده و از او خواسـت تـا آن را بـه سـلطان بدهـد         

تلگرافخانـه بـراي دقـايق    «، كه در سراسر ايـن مـاجرا حضـور داشـت    » لوييس براون«آنگاه، به قول . خودداري كرد
وزير داخله هم مصطفي كمـال و هـم رئـوف را    . زيادي مشغول فرستادن و دريافت كردن مطالبي به زبان تركي بود

خائن و جنايتكار خوانده و آن ها نيز به او پاسخ دادند كه وزير آدم خودفروشي است كه در برابر دريافـت پشـيزي   
  .»خود را به انگليس ها فروخته است

كمال اكنون در بهترين وضعيت بسر مي برد و هر حركت خود را آنگونه برنامه ريزي مي كرد كه گويي           
در صحنهء نبردي به كار فرماندهي مشغول است؛ تلگراف ها را به سـرعت تهيـه مـي كـرد، در مـورد پاسـخ هـا بـه         

و . ا رئوف و ديگران به مشورت مي پرداختخشكي اظهار نظر مي كرد، باال و پايين مي رفت، سيگار مي كشيد و ب
  . هم در بيرون از ساختمان منتظر اعالم نتيجه كار ايستاده بود جمعيت 

آن ها به اين نتيجه رسيدند كه تاكتيك درست آن است كه در ايـن مرحلـه از حملـه مسـتقيم بـه سـلطان                 
يـك نقطـه واحـد متمركـز كنـيم و از متفـرق شـدن         عاقالنه تر آن بود كه تالش هاي خـود را بـر  «: خودداري كنند

در نتيجه ما كابينه فريدپاشا را به عنوان هدف خود انتخاب كرده و چنين جلوه داديم كـه از  . نيروهاي خود بپرهيزيم
نظريه اي كه عرضـه مـي كـرديم آن بـود كـه كابينـهء فريـد پاشـا         . دخالت هاي شخص سلطان در توطئه بي خبريم

  .»ده است و او در مورد آنچه كه واقعا  اتفاق مي افتاد در بي خبري كامل استسلطان را فريب دا
كـه  » پس از تقديم مراتب احترام و وفاداري خود«بر اين مبني تلگرافي خطاب به سلطان فرستاده شد كه           

نگ برادر كـش  توطئه كرده است كه خون مسلمانان را در يك ج«رسم آن روزگار بود اعالم مي داشت كه دولت 
و پول بيت المـال را    »هدر دهد و به اين لحاظ قصد داشته است تا كار كنگره را با حمله غافلگيرانه اي متوقف كند

ملـت خواسـتار آن   «: تلگراف چنين ادامه مي يافـت . »به بشورش كشاندن تركان و تجزيهء سرزمين مان كند«صرف 
قرار گيرند و به شدت تنبيه شوند و دولـت جديـدي بـا شـركت      است كه اين گروه خيانتكار بالفاصله تحت تعقيب

  .»مرداني شريف تشكيل گردد
براون در خبري براي روزنامه ديلي نيوز شيكاگو . كمال به زودي مشغول ارتباط با ديگر نقاط آناتوليا شد          
عرض نيم سـاعت ارض روم، ارض  در . من هرگز ارتباطاتي اينگونه كارآمد را تا آن شب نديده بودم«: نوشته است

اينجان، موصول، ديار بكر، سامسون، ترابوزان، آنگورا، ماالتيا، خرپوت، قونيه، و بروسا همه در اين ارتباط شـركت  
مصطفي كمال در يك سوي اين شبكهء ارتباطي نشسـته بـود و در سـوهاي ديگـر آن فرمانـدهان نظـامي و       . داشتند

كل وضعيت تشريح شد و به جز يـك اسـتثنا بقيـهء آنـاتولي از     . ضور داشتندمقامات كشوري شهرها و دهكده ها ح
پاسـخ قونيـه آن بـود كـه بـه علـت حضـور سـربازان         . مصطفي كمال خواست تا آزادانه دست به كار عمليات شـود 
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در طول آن روز و شـب تلگـراف خانـه هـاي سراسـر كشـور در       . »ايتاليايي در شهر ناچار است بي طرفي اعالم كند
  . ف سربازان و فرماندهان ارتش ملي بودتصر

چرا كه به هيچ تلگرافي . به نظر مي رسيد كه وزير اعظم ناپديد شده است« : كمال خود بعدها گفته است          
اما او گفته . عاقبت چنين پاسخ رسيد كه پيام كمال را از طريق تلفن به اطالع وزير اعظم رسانده اند. »پاسخ نمي داد

اين امر موجب شد كه اولتيماتومي به نام كنگره . ين گونه مواصالت بايد از طرق رسمي به دست او برسداست كه ا
  :صادر شود
ملت ديگر جز بـه شـخص سـلطان بـه هـيچ يـك از شـمايان اعتمـادي نـدارد و، در نتيجـه، از ايـن پـس             «          

اكنـون سـد راه   ... كابينـهء شـما   . رسـتاد گزارشات و درخواست هاي خود را مستقيما  براي شخص سلطان خواهـد ف 
گفتگوي ملت با پادشاه خويش است و اگر شما در اين مانع تراشي حتي يـك سـاعت ديگـر اصـرار بورزيـد ملـت       
خود را مختار خواهد دانست كه دست به هر اقدامي كه الزم تشخيص دهد بزند و كليهء ارتباطات بـين كابينـه غيـر    

تلگراف خانه قسطنطنيه از پذيرش اين پيام » ...اين آخرين اخطار ما است. وقف سازدقانوني شما و همهء كشور را مت
خودداري كرد اما به آن اخطار شد كه اگر ايـن تلگـراف در عـرض يـك سـاعت بـه مقصـد نرسـد همـهء خطـوط           

  . تلگرافي بين آناتولي و پايتخت قطع خواهند شد
مـردم فريـاد مـي    . ي در سراسر سـيواس پخـش مـي شـد    در طول اين جنگ تلگرافي گزارش هاي مختلف          

اگر انگليس ها از آنها حمايت «، »ما يوناني ها را به دريا خواهيم ريخت«، »داماد فريد اعدام بايد گردد«كشيدند كه 
و وقتي كه شايع شد به زودي عليه انگليس هـا و يونـاني هـا اعـالم جنـگ      . »كنند آن ها را نيز درهم خواهيم كوبيد

تظاهركنندگان از خيابان ها و كوچه هاي شهر مي گذشتند و، با در دست داشتن . شد جمعيت جشن گرفتند خواهد
. مشغل هايي ساخته شده از كهنه پارچه هاي آلوده به نفت، براي تجمع در مقابـل تلگرافخانـه حركـت مـي كردنـد     

و آن گاه مخبر كنگره قطعنامـه آن را در  كمال در ميان فريادهاي ديوانه وار شوق آميز بر بالكن ساختمان ظاهر شد 
پس از آن چند لحظه اي سكوت ادامه يافت و آنگاه فريادهاي موافقت با قطعنامـه از  . سكوت مطلق جمعيت خواند

  . ميان جمعيت برخاست
در سراسر آن شب كمال و مشاورانش در تلگرافخانـه، و افسـران وفـادار بـه او در سراسـر كشـور، بيـدار                  

ساعت پنج صبح دوازدهم سپتامبر، از آنجا كـه كابينـهء قسـطنطنيه از دادن امكـان تمـاس مسـتقيم بـا قصـر         . ستندنش
سلطنتي خودداري مي كرد، بخشنامه اي به سراسر كشور ارسال شد مبني بر اينكه از آن لحظه به بعد كليـهء روابـط   

تا زماني كه كشورمان صـاحب  «شود و اين كار  رسمي و اداري و همهء ارتباطات تلگرافي و پستي با دولت قطع مي
به علـي فـواد دسـتور داده شـد كـه سـربازان خـود را در سراسـر خـط آهـن           . »دولتي قانوني شود ادامه خواهد يافت
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اسكندريه مستقر ساخته و از تقويت نيروهاي انگليسي و دولتـي ممانعـت نمـوده و از رخنـه كـردن مـأموران دولـت        
  . كشور جلوگيري كند سلطان به بخش هاي داخلي

در اين راستا كنگره سيواس اعالم كرد كه تـا زمـاني   . قدم بعدي وادار كردن كابينهء سلطان به استعفا بود          
كه يك دولت ملي با تكيه بر اعتماد مردم تشكيل شود كميته اي از نمايندگان آن به عنوان دولت موقـت دسـت بـه    

اين دولت موقت برقراري نظـم و  . س قانون به ادارهء امور مملكت خواهد پرداختكار شده و به نام سلطان و بر اسا
قانون در سراسر كشور را تضمين مي كرد و قـدرت اجرايـي كمـال و همراهـان ملـي گـراي او را بـر بخـش اعظـم          

واقـع، ايـن    در. آناتولي بر بنياد آنچه كه خود آن را قانوني و بر اساس قانون اساسي مي دانست قانونيت مـي بخشـيد  
بود اما، از آنجا كه واقعـا  كميتـه معينـي وجـود نداشـت، ايـن خـود كمـال بـود كـه           » دولت انقالبي«كميته نخستين 

. حكومت مي كرد و دستورات خود را با مهر كميته صادر مي نمود تا نشان دهد كه از طرف كميته اقدام مـي كنـد  
  . قسطنطنيه ارسال شده و استعفاي دولت را خواستار شدند به دستور كميته هزاران تلگراف از سراسر آناتولي به

آن نواحي را كه هنوز . در همين حال كمال مشغول متمايز ساختن دشمنان و دوستان خود از يكديگر بود          
از پيوستن به او خودداري مي كردند با تشويق و ترغيب سرگرم مي ساخت و افسراني را كه به وفاداري شان شـك  

از نظر او، اكنون زمان آن رسيده بـود كـه   . يا مقهور خود مي ساخت و يا از جمع خويش بيرون مي گذاشت داشت
او، در عين حال، مراقـب بـود   . در سراسر كشور انتخاب بين سلطان و دولت ملي گرا به امري گريزناپذير مبدل شود

دليل از حمله بـه سـلطان كـه عنـوان خليفـه      كه در حين انجام كار حساسيت هاي مذهبي برانگيخته نشود و به همين 
  . مسلمين را نيز داشت پرهيز مي شد

ي هشت ساعته را به صورت تلگرافي و با زبان پـر تعـارف اسـالمي بـا شخصـي بـه نـام        » گفتگو«او يك           
در  عبدالكريم پاشا داشت كه افسري بر آمده از مكتب قديمي ارتش محسوب مي شد و در روزهاي اقامـت كمـال  

اين گفتگو به خواست فريد داماد انجام مي شد و تالش به عمل . سالونيكا با او دوستي صميمانه اي برقرار كرده بود
در سراسر تبادل تلگـراف هـايي كـه    . و سلطان مالقاتي داشته باشند  مي آمد تا كمال موافقت كند كه نمايندگان او

كمـال افسـر مزبـور را بـا عنـوان عاليجنـاب خطـاب مـي كـرد و          در هر تكه شان اشاره اي هم به متن قرآن مي شد، 
معناي ضمني اش آن بود كه كمال نمايندهء معنـوي خـدا   «مي خواند كه » قطب االقطاب«عبدالكريم را نيز كمال را 

  .»بر روي زمين است
ا با كمال تأسف ناچارم برادر گرامي و خـوش قلـب خـود ر   «توضيح كمال به عبدالكريم پاشا آن بود كه 

آگاه سازم كه پيشنهاد داماد فريد پذيرفتني نيست و پرسشي كه من از شما داشته و تقاضا كرده ام كـه بـه آن پاسـخ    
بـدون شـك، همانگونـه كـه پاشـاي گرامـي مـي فرماييـد، دسـت          . آري و يا نه دهيد همچنان بي جواب مانده است

ما اين واقعيت هم وجود دارد كه آن هايي كـه قصـد   ، ا)يداهللا فوق ايديهم(خداوند بر فراز همهء دست ها قرار دارد 
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عاقبت عبدالكريم پاشاي سالخورده خسـته  . »دارند مشكل فعلي را حل كنند الزم است داراي هدف مشخصي باشند
اما كمـال همچنـان اصـرار داشـت كـه آخـرين       . شده و تلگرافي فرستاد مبني بر اين كه پاسخ مرا به صراحت بدهيد

بـا  «و اين آخرين كالم پيشنهادي بود مبني بر اين كه اكنون زمان آن فرا رسـيده تـا سـلطان    . كالم را خودش بگويد
  . »يك تصميم قاطع مساله را حل نمايند

ديگر آشكار شده بود كه، عليرغم اطمينان كميسـر عـالي انگلـيس مبنـي بـر ايـن كـه دامـاد فريـد داراي                    
. ، اوضاع نمي تواند بـراي مـدتي دراز همـين گونـه بـاقي بمانـد      »تاستعداد شگفت آوري براي كش دادن كارهاس«

قسطنطنيه در ابتدا، اهميت و گسترهء جنبش مليون را به درستي ارزيابي نكرده بود و اعتقادش بر آن بود كه رهبـران  
 اين جنبش مشتي آدم بي انظباطند، رهبريشان با مـردي اسـت كـه از ارتـش اخـراج شـده ، قـواي منظمـي نداشـته و         

اما حادثهء تصرف شبكهء ارتباطي و تلگرافخانه ها عاقبـت هـم   . توانائي ادارهء همين قواي نامنظم خود را نيز ندارند
نيروهاي متحده و هم كابينهء داماد فريد را از خواب بيدار كرده و آن ها را متوجه خطري ساخت كـه در برابرشـان   

امـا  . مليون را نوعي اعالم جنگ به دولت مركزي تلقي كنندواكنش آنها چنين بود كه اقدامات جنبش . قرار داشت
كمال زمينه را كامال  آماده كرده بود، و اكنون آشكار مي شد كه كميتهء منتخب نمايندگان كنگرهء سيواس قدرتي 
به حساب مي آيد كه از حمايت كامل فرماندهان ارتش و مقامات غير نظامي برخوردار است و چاره اي جز جـدي  

  . آن در ميان نيست گرفتن
داماد فريد كه از كوشش آشتي جويانـهء خـود طرفـي نبسـته بـود، بـه فكـر قـدرت نمـايي افتـاد و بـراي                      

پيشنهاد او آن بود كه نيروي وسيعي از ارتش تركيـه  . رويارويي با شورشيان از نيروهاي متحده تقاضاي كمك كرد
اما متحدين از پذيرش اين پيشنهاد خودداري كـرده و بـه او اطـالع    . رستندبف» اسكي شهير«را براي مقابله با مليون به 

تهديـدي كـه از جانـب مليـون وجـود      . دادند كه براي انجام چنين برنامه اي هيچ نيرويي را در اختيار او نمي گذارد
ليـايي هـا از منطقـه    آنها مي دانستند كه تنها عقب نشيني يوناني ها و ايتا. داشت اكنون متحدين را هم گيج كرده بود

از سـوي ديگـر، مقاومـت نشـان     . اسميرنا مي تواند باعث خشنودي مليون شود اما انجام چنين كاري غير ممكن بـود 
دادن در مقابل آنها به معناي پايان دادن به قـرار دارد تـرك مخاصـمه و از سـر گيـري جنـگ محسـوب مـي شـد ـ           

  . ته و نتيجهء آن غير قابل پيش بيني بودجرياني كه اكنون شكل يك جنگ داخلي را به خود گرف
بر اين اساس، انگليس ها تصميم گرفتند كه نيروهـاي بـاقي مانـدهء خـود را از نقـاط خطرنـاك آنـاتولي                  

نخست از منطقه سامسون عقب نشيني كردند و خروج آنها باعث برپاشدن جشني در سيواس شد كـه  . بيرون بكشند
دو روز بعد، علي فواد عمليات خود را بـر عليـه   . همراه بود» مرگ بر اشغالگران«فريادهاي با برافروختن مشعل ها و 

اما پـيش از آن كـه ايـن    . كه خط آهنش به شدت تحت محافظت بود آغاز كرد» اسكي شهير«تالقي گاه پر اهميت 
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غربي فالت آناتولي به طور عمليات به جايي برسد انگليسي ها دست به عقب نشيني زدند و به اين ترتيب نيم دايرهء 
  . كامل به دست كمال و نيروهاي جنبش ملي افتاد

با تقاضـاي او بـراي ايـن كـه بـه عنـوان وزيـر        . در پي اين ماجرا، و به فرمان سلطان، داماد فريد استعفا داد          
. ادامه دهد نيز به شدت رد شد خارجه در كابينه بماند و از آن طريق به استفاده از اقامتگاه رسمي وابسته به اين شغل

به جاي او علي رضا پاشا، كه در سابق افسر ستاد بود و در كابينهء توفيق پاشا هم عضـويت داشـت، دعـوت شـد تـا      
به او دستور داده شد كه هر چه زودتر انتخابات پارلمان جديد را انجام داده و بـه  . تشكيل دهد» كابينهء آشتي«يك 

علي رضا پاشا توانست تا حدودي اعتمـاد عمـومي   . واستار اجراي تقاضاهاي مليون استاين ترتيب نشان دهد كه خ
سانسور بالفاصله تخفيف پيدا كرد و مطبوعات آزادي يافتند كه نه تنها داماد فريـد را مـورد حمـالت    . را جلب كند

  . ون را منتشر سازندخود قرار دهند بلكه براي نخستين بار اعالميه هاي مصطفي كمال و اخبار كامل جنبش ملي
اكنون مرحله اول كار ما بـه پايـان   «كمال در مصاحبه اي با دوست خود، روشن اشرف، اظهار داشت كه 

او در عـرض كمتـر از چهـار مـاه پـس از ورود خـود بـه        . او براي بيان اين نظر داليل روشـني داشـت  . »رسيده است
ده بود و وزير اعظمي كه كـال  در اختيـار نيروهـاي متحـده     سامسون، توانسته بود دولتي كه او را از ارتش اخراج كر

به خاطر رهبري دقيق و سرسـختانهء اش، و وجـود يـك سـازمان كارآمـد و گسـترده، و       . بود، را از كار بركنار كند
داشتن يك برنامهء ساده و به دقت تنظيم شده، كمال اكنون به نيروهاي متحده نشان داده بود كه ديگر نمـي تواننـد   

خود را با دولت هاي دست نشانده شان پيش ببرند و از آن پس ديگر سر و كارشان با يـك نيـروي مثبـت ملـي      كار
است كه به حقـوق خـود آگـاهي دارد، در گـرفتن مطالبـات خـود سرسـخت اسـت، و مـي كوشـد تـا از خاكسـتر             

  .امپراتوري عثماني سرزنده بيرون آيد
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 )ي بعديآنكارا(فصل بيست و چهارم ـ حركت به آنگورا 

عليرضا پاشا، صدراعظم جديد، در مورد اهداف كمال دچار سوءظن بود و به عزت، كه بـه عنـوان يكـي              
اما، با ايـن  » !كمال قصد دارد جمهوري اعالم كند ـ يك جمهوري  «: از وزراي او به كابينه پيوسته بود، اظهار داشت

در پي رد و بدل شدن تلگراف هايي كه پس از رسيدن عليرضا . دهمه، چاره اي جز كنار آمدن با مليون در ميان نبو
پاشا به قدرت نوشته شدند، او در برابر خواست هاي قاطع كمال كه با لحني مودبانه مطرح مي شد زباني نـرم اتخـاذ   

ديـد و  مژده مي دهم كه اكنون بين كابينهء ج«: كمال نيز متقابال  خط آشتي را پيش گرفته و به پيروانش گفت. كرد
با اين همه، او به شدت با انحالل كميتهء نماينـدگان كنگـره   . »سازمان هاي مليون وحدت كاملي بوجود آمده است

  . سيواس، تا انجام انتخابات وعده داده شده، مخالفت كرد
ن به يكي از نخستين كارهاي عليرضا پاشا فرستادن اشخاصي به آناتولي بود تا از وضعيت نقاط مختلف آ          

وارد » كميتـهء نماينـدگان  «فرسـتاد تـا بـا    » آماسـيا «همچنين او صالح پاشا، وزير امور دريايي، را به . او گزارش دهند
مذاكره شود و كمال شخصا  در ميان شادماني و هلهلهء شهرونداني كه همين چند مـاه پـيش بـا نابـاوري بـه جنـبش       

شم خود مي ديدند كه جنبش ملي از جانـب دولـت قسـطنطنيه بـه     اكنون مردم به چ. پيوسته بودند از او استقبال كرد
. رسميت شناخته شده است، و صالح و اعضاي هيئت همراه او نيز در واقع تصميمات كنگـرهء سـيواس پذيرفتـه انـد    

بهر حال، مذاكرات آن ها در همهء زمينه ها به موافقت انجاميد و قرار شد كـه دولـت جديـد تنهـا كسـاني را بـراي       
  . ر كنگرهء صلح پاريس بفرستد كه مورد اعتماد مليون باشندشركت د
آنگاه اين پرسش پيش آمد كه پارلمان جديدي كه قرار بود انتخـاب شـود بايـد در كجـا مسـتقر گـردد،                 

قسطنطنيه يا آناتولي؟ كمال كه به شدت نسبت به قسطنطنيه و روش هاي كاري آن بي اعتماد بوده و فكر مـي كـرد   
زم است مركز ثقل سياسي كشور به آناتولي منتقل شود، اكنون حس مي كرد كه لحظهء انجـام ايـن كـار فـرا     كه ال

پايتخت در اشغال نيروهاي خـارجي اسـت و بـراي    «لذا با آمدگان از قسطنطنيه چنين استدالل كرد كه . رسيده است
نجام دهند جاي مناسبي محسـوب نمـي   نمايندگان مجلس كه قصد دارند كار قانونگزاري را بدون دخالت ديگران ا

و  1870در » بـوردو «او در ضمن به سوابق اين امر در كشورهاي ديگر، و از جمله انتقـال پارلمـان فرانسـه بـه     . »شود
اشاره نموده و چنين مطرح كرد كه پارلمان جديد نيز بايد ـ تا امضاي قرار داد صلح  » وايمار«انتقال مجلس آلمان به 

صالح پاشا اظهار داشت كه . او توانست در اين مورد نظر صالح پاشا را با خود همراه كند. كيل شودـ در آناتولي تش
اگرچه نمي تواند كابينه را به پذيرش اين فكر وادارد اما همهء تالش خود را براي قانع كردن آنهـا بـه كـار خواهـد     

هـاي مليـون در قسـطنطنيه را بـا خـود موافـق       اما چنين كاري ممكن نشد و حتي كمال نيز نتوانست نظر سازمان . برد
هر چنـد  . سازد و آن ها اصرار داشتند كه پارلمان مي تواند بدون هيچ خطري در قسطنطنيه كار خويش را آغاز كند
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كه از نظر آنها هنوز براي اين كه نمايندگان جنبش مليون بتوانند در جلسات پارلمان شركت كننـد شـرايط مناسـب    
  . نبود

كمال، در پي اين ماجرا، دست به ايجاد يك گردهمĤيي از فرمانـدهان ارتـش در سـيواس زد تـا در ايـن                
مورد اظهار نظر كنند و در اين گردهمĤيي توضيح داد كه چرا فكر مي كند كه الزم است آناتولي موقعيت خـود را  

دست داده و مردم بار ديگر از شور به عنوان مركزيت همهء اتفاقات حفظ كند، وگرنه جنبش ملي شتاب خود را از 
مسـتقر  » اسكي شـهير «و يا در » آنگورا«و هيجان خواهند افتاد و او، به همين دليل، معتقد است كه پارلمان بايد يا در 

  . شود و كميتهء نمايندگان كنگرهء سيواس نيز عمال  حكم كابينهء آن را پيدا كند
رئوف كه در . بتني بر قانون اساسي، در اين مورد محتاط عمل مي كردكاظم، با طرز فكر اصولگرايانهء م          

ابتدا مردد بود عاقبت با علي فواد كه معتقد بود احتمال بسياري وجود دارد كه در هر حال سلطان و نيروهاي متحده 
كـافي وجـود   پارلمان جديد را سركوب كنند و اگر چنين شود آنگاه براي مستقر كردن پارلمان در آناتولي توجيـه  

به خصوص كه رئوف معتقد بود نشان دادن واكنش نابهنجار نيروهـاي متحـده موجـب    . خواهد داشت، هم نظر شد
  . افزايش موقعيت اخالقي مليون در انظار جهاني خواهد شد

ر كمال مي ديد كه چاره اي جز پذيرفتن نظر اطرافيانش ندارد و هنوز زمان ايجاد يك پارلمـان مسـتقر د            
بر اين اساس او نيز موافقت كرد كه پارلمان در همان قسطنطنيه تشكيل شود امـا، در عـين   . آناتولي فرا نرسيده است

حال، خواستار آن شد كه نمايندگان پارلمان پيشاپيش با كميتهء نمايندگان مالقات كرده و از يكسو در مورد فراهم 
. و، از سوي ديگر، همگي به يك سياست واحد مجهز شـوند كردن امكان مراقبت آنها در شهر تصميم گيري كنند 

آنگاه كمال به اين فكر افتاد كه چگونه مي تواند دوستان خود و بـه خصـوص همكـاران سـابق خـويش را كـه مـي        
  . توانستند افكار او را عملي سازند به پارلمان بفرستد

بودند، يك عنصـر نـاهمخوان بـه صـورت      در حالي كه كمال و فرماندهان مزبور سرگرم مذاكرات خود          
فـوزي يكـي از دوسـتان    . ورود فوزي پاشا ـ به عنوان هيئت تحقيقاتي آمده از جانب عليرضا پاشا ـ وارد معركه شـد   

ميليون بود كه بر سر مساله اسميرنا از وزارت جنگ استعفا داده و از اعزام كمال به آناتولي پشتيباني نموده بـود، امـا   
او مي كوشيد تا مليون را به جانب يك موضع ماليم برانـد  . او و همكارانش مشكوك به نظر مي آمداكنون اهداف 

  . و به آنها اندرز مي داد كه مبادا عليه دولت قسطنطنيه موضعي اتخاذ كنند
فكر او آن بود كه با كمك گـرفتن از كـاظم كـارابكر ـ كـه اكنـون در سـيواس بـود و فـوزي پاشـا مـي                      

مدتي بود كه بـين كـاظم و كمـال    . ست نقشهء خود را با او در ميان بگذارد ـ كمال و علي فواد را بازداشت كند توان
اختالفاتي پيش آمده بود و كمال كمتر كاظم را از كارهاي خود مطلع مي كرد و اغلب بدون نظر او و بـا رد شـدن   

ن حال كاظم معتقد بود كـه جنـبش ملـي در دسـت     در عي. از كنار او دستورات و انتصابات خود را اعالم مي داشت
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هاي كمال شكلي شخصي به خود گرفته است و در اين مورد با برخي از اطرافيان كمال، كـه نسـبت بـه جـاه طلبـي      
كـاظم امـا در جـواب فـوزي بـر      . هاي او مظنون شده و رفتارهاي خودسرانه اش را نمي پسنديدند، همراي شده بود

ل تأكيد كرده و اظهار داشت كه در حال حاضر حمايت كردن از كمال را ضروري مي وفاداري خود نسبت به كما
داند چرا كه او تنها رهبري است كه مي تواند اهداف مليون را متحقق سازد، و به خصوص تنها بديل تسليم شدن به 

افـق شـد و كمـال كـه     فوزي هم پس از مدتي با اين نظر مو. دولتي در كنترل كامل نيروهاي متحده به شمار مي آيد
پس از نخستين گفتگوها با او تصميم گرفتـه بـود فـوزي را بازداشـت كنـد هنگـام بازگشـت او بـه قسـطنطنيه بـا او           

  .خداحافظي مؤدبانه اما خشكي به جاي آورد
اما همچنان كـه زمـان انتخابـات نزديـك     . كمال و كميتهء نمايندگان چهار ماه ديگر را در سيواس ماندند          

كاظم كارابكر اما با اين امر موافق نبوده و ابراز نگراني . ي شد زمان حركت كردن به جانب غرب نيز فرا مي رسيدم
در ايـن  . مي كرد كه با چنين كاري بخش شرقي آناتولي از جريانات دور مانده و دستخوش بي نظمـي خواهـد شـد   

نقطه اي مركزي محسوب مي شد و با خـط    ود كهرا براي محل استقرار خود انتخاب كرده ب» آنگورا«ميان، كمال 
آهن به قسطنطنيه متصل بود و از آنجا مي شد با مرزهاي غربي و جنوبي ـ يعني نقـاطي كـه نيروهـاي نـامنظم يـا بـه        
شكل مستقل و يا در تحت نظر مليون در حال جنگ هاي چريكي با نيروهاي اشغالگر يوناني، فرانسوي، و ايتاليـايي  

به هر حال از نمايندگان جنبش ملي خواسته شد كه قبل از رفتن به قسـطنطنيه و شـركت در   . تماس بودبودند نيز در 
  .پارلمان جديد براي همفكري و رسيدن به نقطه نظري واحد در آنگورا گرد هم آيند

. به سوي آنگـورا تـرك كردنـد   » قيصري«سيواس را از طريق  1919كمال و همراهانش در هجده دسامبر 
حركت كرد و مردم آنجا با اشتياق خاصـي او را  » كرشهير«ر همه جا با استقبال مردم روبرو مي شد به سوي او كه د
در آنجا او بـا رهبـران شـهر بـه مـذاكره نشسـت، بـراي اتحاديـهء جوانـان آن سـخنراني كـرد، و در يـك             . پذيرفتند

  :ري از ناميك كمال پرداختراهپيمايي شبانه كارش به استفاده از شعر هم رسيد و به استفاده از شع
  :كمال، كه از ميانه ملت برخاسته بود، گفت«
  دشمن چاقوي خود را در قلب اين سرزمين فرو كرده است«
  .و مادر نگون بخت ميهن را كسي نيست كه نجات دهد«
  :اكنون نيز، كمال كه از دل اين ملت برخاسته بود، مي گويد«
  فرو كرده استدشمن چاقوي خود را در قلب اين سرزمين «
  .»شده كه به نجات مادر نگون بخت ميهن برخيزد  اما اكنون كسي پيدار«

او ايـن شـهر را بـدان خـاطر بـه      . او روز بعد عازم آنگورا شد؛ شهري كه آن را براي نخستين بار مي ديـد           
ايي وفاداري خـود را بـه   به صورتي استثن  عنوان مركز جنبش خود انتخاب كرده بود كه مردم آن و دهات اطرافش
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اين منطقه در دوران انقالب تـرك هـاي جـوان هـم همـين روحيـهء وطـن پرسـتانه را         . جنبش ملي نشان داده بودند
متظاهر ساخته بود ـ روحيه اي كه نمي شد آن را، مثال ، در مردم قونيه با خلقيات سنتي اسالمي شان، و يا در اسـكي   

از نظر جمعيت نيز آنگـورا  . قسطنطنيه و تأثير عمومي اروپا نزديكتر بود، يافت و به) كه انتخاب نخست او بود(شهير 
  . از مراكز مهم منطقهء آناتولي محسوب مي شد

در سراسـر خيابـان هـا جـارچي هـايي      . درستي انتخاب كمال را استقبال پر شور مردم آنگورا اثبات كـرد           
كسـاني كـه رژيـم سـلطنتي آنهـا را بـه نافرمـاني        . »هر مـي آينـد  مصطفي كمال و ارتش سبزش به ش«فرياد مي زدند 

محكوم و تبديل به شورشي كزده بود اكنون از پنهان گاه هاي كوهستاني خود براي استقبال از كمال و همراهـانش  
جمعيت كثيري از مردم از شهر خارج شده بودند تا او را در جاده اي كه بـه كرشـهير متصـل مـي     . بيرون مي آمدند

در سراسر راه درويشان حتـي بـه انتظـار ايسـتاده بودنـد تـا ادعيـهء خـود را بـراي او بـه آواز           . خوش آمد گويندشد 
  . بخوانند

كمال، سوار بر اتومبيل بنز كهنه اي كه بعدها هميشه تعريف مي كرد كه الستيك هـاي مسـتعملش را بـا              
ارتش نامنظم . سپس همراه با دوستانش پياده به سوي شهر رفتتكه پارچه پر كرده بودند، از انتهاي راه ظاهر شد و 

متشكل از هزاران سواره نظام و توپخانه چي كه لباس هاي رنگين محلي به تن داشتند و اسلحه هـاي كهنـه شـان در    
آفتاب برق مي زد به استقبال آنها شتافتند و همچنان كه پرچم هاي خـود را در اهتـزاز در مـي آوردنـد بـه رقـص و       

ايكوپي مشغول شدند و صداي كوفتن طبل ها و زنگ ها و دايره ها، همراه با نواي فلوت هـا، در خيابـان هـاي پـر     پ
  .در پي اين گروه اصناف گوناگون شهر نيز رژه رفتند. شيب و باريك شهر پيچيد

معـدودي كـه   خارجي هاي . حافظهء ساكنان آنگورا هرگز چنين گردهمĤيي پر شكوهي را به ياد نداشت          
انگليس هاكه چند روز پيش كالنتري شهر را تصرف كـرده بودنـد   . در شهر بودند ماجرا را با شگفتي مي نگريستند

شاهد آن بودند كه تظاهر كنندگان براي نشاندادن عواطف ملـي خـود راه خـود را از محـل اسـتقرار آنهـا دور مـي        
ديوارهـاي سـاختماني كـه در تصـرف شـان بـود و بـه زودي        فرانسوي ها، همراه سربازان تونسي خود بر فراز . كنند

كمال احتياطا  توقف كوتاهي در مسـجد حـاجي   . تبديل به پارلمان مي شد نشسته بودند و جريان را نظاره مي كردند
مقبرهء مقدسي را كـه در آن بـود زيـارت كـرد و آنگـاه از بـالكن سـاختمان دولتـي شـهر بـه ايـراد              بايرام كرده و

آنروز عصر او طي تلگرامي عمومي ورود . تشكر از مردمي كه در ميدان شهر گرد آمده بودند پرداختسخنراني و 
نه تنها در آنگورا بلكه در سراسر سفر خود بـه  «كميتهء نمايندگان به آنگورا را اعالم داشت و توضيح داد كه كميته 

  .»ما روبرو بوده استآنگورا با استقبال صميمانه، ميهن پرستانه، و مشتاقانهء ملت بزرگ 
او در قسطنطنيه با فوزي . چندي از ورود كمال به آنگورا نگذشته بود كه عصمت نيز عاقبت به او پيوست          

پيوستن ديرهنگام او بـه جمـع و بـه خصـوص بيـان ايـن كـه ديـدار او يـك امـر           . در وزارت جنگ همكاري داشت
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كمال نيـز در ابتـدا حـرارات معمـول خـود را      . كنند  او استقبال تحقيقاتي است موجب شد كه ديگران با احتياط از
علي فواد و ديگراني هم كه همه چيز خود را فداي نهضت مقاومـت كـرده بودنـد بـا سـردي      . نسبت به او نشان نداد

بـين   بدينسان از همان لحظه مابين بينانگزاران انقالب و آنان كه بعـدها بـه آن پيوسـتند در   . خاصي با او روبرو شدند
  . پيروان كمال اختالف خاصي پيش آمد كه هر چه زمان بر آن گذشت عميق تر گرديد و هرگز نيز كامال حل نشد

اكنون نمايندگان نيز تك تك يا در گروه هاي كوچك از راه مي رسيدند و كمال روزهـاي خـود را بـا              
آنها را روشـن سـاخته و آنـان را نسـبت بـه ضـرورت        شكيبايي تمام به گفتگو با آنها گذرانده و مي كوشيد تا افكار

ايـن افـراد منـافع بسـيار     . اما متحد ساختن افكار ترك ها در پارلمان كار آساني نبود. اتحاد عميق بين خود قانع كند
هنوز راه درازي تـا يكـي كـردن مقاصـد     . متفاوتي را نمايندگي مي كردند و هر كدام شان تا حدي به فكر خود بود

. بسياري از آن ها اعتمادي به كمال نداشتند و قانع كـردن برخـي از آن هـا نـاممكن بـود     . لي وجود داشتمجزاي م
عده اي عقيده داشتند كه او كار خود را به پايان رسانده است و اكنون زمان بي قانوني به سر آمده و قـت آن اسـت   

بسياري به فرمان هاي كمال توجه نمـي  . دازندبه كار پر» تشريف شريف نمايندگان ملت«كه به قسطنطنيه رفته و در 
كردند و حتي در بين كساني كه مطيع او بودند نيز عده اي يافت مي شـدند كـه بعـدها كمـال بـا زخـم زبـان از بـي         
اعتقادي آنها به جنبش سخن گفته و به ترس آنها در حمايت از جنبش اشاره كرده و روحيهء ضعيف مبارزاتي آنها 

ني شان در ديدن اين كه اكنون زماني تاريخي براي اقـدامي ملـي كـه حيـات و ممـات ملـت بـه آن        را همراه با ناتوا
  . بستگي دارد خاطر نشان كرده است

به زودي، و همانگونه كه كمال با هراس پيش بيني مي كرد، ارادهء آن ها تحت الشـعاع نفـوذ گونـاگون              
هنگـامي كـه   . بر ضـرورت آن پافشـاري مـي كـرد تحقـق نيافـت       قسطنطنيه قرار گرفت و آن اتحاد حزبي كه كمال

پارلمان جديد در قسطنطنيه تشكيل شد نمايندگان آن به رياست او بر مجلس راي ندادند ـ منصبي كه او در راستاي  
اعتقادش به عمل بر حسب قانون اساسي بدان چشم داشته و معتقد بود كه اين رياست در صورتي كه پارلمان منحل 

موقعيت او را در آينده مستحكم خواهد ساخته و به او اجـازه خواهـد داد كـه در    ) و احتمال اين امر بسيار بود(شود 
نمايندگان امـا مخـالف ايـن امـر بودنـد و عليـه آن راي داده،       . آن صورت دست به تشكيل يك پارلمان جديد بزند

  . باقي بماند» نيروي پشت سر مجلس«ترجيج دادند كه او به صورت 
در همين حال عصمت نيز موقتا  به قسطنطنيه بازگشت تا در مورد اقـدامات نهضـت مقاومـت بـا فـوزي و                

بدينسان، ديگر كاري براي كمال باقي نمانده بود جـز ايـن   . ساير دوستان شاغل در وزارت جنگ به مذاكره بپردازد
بنشيند كـه معتقـد بـود بـه نـاگزير در قسـطنطنيه        كه موقعيت خود را در آنگورا مستحكم ساخته و به انتظار حوادثي

  . اتفاق خواهند افتاد
  . و صبر او در اين مورد نياز به زمان زيادي نداشت
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 نيروهاي متحده به پارلمان ءفصل بيست و پنجم ـ حمله

تشكيل اكثريت اعضاي آن را كماليست ها . پارلمان عثماني در قسطنطنيه تشكيل شد 1920ژانويه  16در           
آن . اما عمر آن به سه ماه نكشيد چرا كه نيروهاي متحده تصميم گرفتند دست باالي خود را نشـان دهنـد  . مي دادند

چرا كه معتقد بودند آن . ها خواستار استعفاي جمال پاشا وزير جنگ و نيز رييس ستاد عمومي او، جواد پاشا، شدند
جاي آن كه همراه با كابينهء خود استعفا دهـد بـا نظـر نيروهـاي      عليرضا به. ها به نيروهاي ملي گرا كمك كرده اند

متحده موافقت داشت و، در نتيجه، اجازه داد تا نيروهاي مزبور به انتخاب وزير جنگي كه احتماال مي توانسـت زيـر   
از اين عمل خصمانهء آشكار موجب شد كـه، بنـا بـر قـول مرسـينلي جمـال، كـه        . نظر داماد فريد كار كند بپردازند

تهيه شده به وسيلهء كمال تعجيل كـرده  » ميثاق ملي«بود، مجلس در تصويب نسخهء نهايي » آماسيا«حاميان اعالميهء 
  . و بر آن مهر پذيرش رسمي بزند

در ايـن ميـان،   . بدينسان اكنون كليد گشايش وضعيت قفل شدهء قسطنينيه در لندن و پاريس قـرار داشـت            
، كه قصد داشت با دخالت آمريكـا مشـكالت را حـل كنـد، مـذاكرات مربـوط بـه صـلح         بيماري پرزيدنت ويلسون

داشـت تـا بتوانـد بـه       عثماني را براي شش ماه ديگر به تاخير انداخت؛ و اين درست مهلتي بود كه كمال به آن نياز
ر واقـع،  د. صورت موثري نهضت مقاومت را ـ همانگونه كه هميشه لـرد كـزن پـيش بينـي مـي كـرد ـ سـامان دهـد          

پرزيدنت ويلسون در عرض چند ماه كال  از صحنهء سياست آمريكا رخت بربست و، به قول لويد جرج، به صـورت  
از آن پـس  . »پيامبري شكسته و پريشان حواس درآمد كه ديگر قادر نبود در راه اهداف خود دست به اقـدامي زنـد  «

  . ديگر خبري از تعهدات آمريكا در امور خاورميانه شنيده نشد
لرد كرزن با توجه به آنچه پيش آمده بود اينگونه نتيجـه گرفـت كـه زمـان تهيـهء يـك عهدنامـهء صـلح                   

او به نقشهء خود در مـورد ايجـاد يـك تركيـهء مسـتقل در آسـيا وفـادار بـود امـا          . مربوط به عثماني فرا رسيده است
عليرغم اختالفاتي كـه  . اروپائي قسطنطنيه بيرون راند همچنان اعتقاد داشت كه بايد ترك ها را كال  از اروپا و بخش

اما نظر آن ها با مخالفت شـديد  . بين او و لويد جرج وجود داشت، اين دو نفر در اين مورد با يكديگر هم نظر بودند
آقاي ادوين مونتاگوي انگليسي مواجه شد كه وزير كشور مستعمرهء هندوستان محسوب مي شد و معقتـد بـود كـه    

خليفه از قسطنطنيه به شدت مسلمانان جهان را ناراحت كرده و در نتيجه موقعيت بريتانيـا در هندوسـتان را بـه    اخراج 
نظر او كه به داليل مختلفي از جانب وزارت جنگ تاييد مي شـد عاقبـت در كابينـهء بريتانيـا بـه      . مخاطره مي اندازد

ا در قسصنطنيه باقي بمانند اما براي عبور و مرور و اكثريت اعضاي كابينه موافقت كردند كه ترك ه. كرسي نشست
اين تصميم، پس از اعالم موافقـت فرانسـه،   . آزادانه در ترعه هاي اطراف آن شهر اقداماتي بين المللي صورت گيرد

چندان راضي نبود، بـه خصـوص   » وعدهء در زرورق پيچيده«كمال اما در آنگورا از اين . به دولت عثماني ابالغ شد
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ن خواسته شده بود كه از آن پس همهء عمليات عليه نيروهاي متحده ـ كه كشور يونان هم جزو آن ها بـود   كه در آ
كمال، نيروهاي متحده قصد داشتند به عنوان ايـن كـه دولـت قـادر نيسـت نيروهـاي ملـي را          به نظر. ـ متوقف شود

  .كنترل نمايد قسطنيطنيه را تصرف كنند
با سياست مسالمت جويانه تري از جانب فرانسوي ها نسبت به جنـبش مليـون همـراه    اين امر در عين حال           

هنگامي كه كمال در سيواس بود آقاي ژرژ بيكو، كميسير عالي فرانسه در سوريه، به ديدارش آمده بود و اگـر  . شد
اعـالم  » دولـت فرانسـه   نمايندهء«چه سفر او با موافقت رسمي مقامات قسطنطنيه همراه نبود اما او در سيواس خود را 

داشته و كمال نيز او را در همين مقام پذيرفت بود؛ و آن دو به مذاكرات مفصلي در مورد عالئق مشتركشـان نسـبت   
بـود و از كمـال   » سيلي سيا«پيكو، قبل از هر چيز، نگران اوضاع مغشوش . به دوستي فرانسه و عثماني پرداختنه بودند

اما كمال كه اعتقاد داشت مالقات پيكو تلويحا  و براي نخسـتين  . او كمك كندخواست تا براي حفظ صلح آنجا به 
را در مـوقعيتي قـوي     بار به رسميت شناختن جنبش مليون را به وسيله يكي از نيروهاي متحده معني مي دهد، خـود 

راق آميـز از  احساس كرد و براي تحت تأثير قرار دادن پيكو، در برابر چشمان حيـرت زدهء رئـوف، بـا كلمـاتي اغـ     
اين در حالي بود كه اطرافيانش مي دانستند كه اين ارتش ها چيزي جز دسـتجاتي از  . نامبرد» ارتش هاي ملي ترك«

  . رزمندگان نامنظم نيستند
كمال به پيكو گفت كه نيروهاي او قصد دارند براي دفاع از استقالل سـيلي سـيا بـا هـر نيـروي مهـاجمي       

پيكو كه اين روحيـه مثبـت را   . ن دهند كه برنامه اي عليه ترك هاي اين منطقه ندارندبجنگند و فرانسوي ها بايد نشا
با روحيهء دولت مستقر در قسطنطنيه مقايسه مي كرد تحت تـاثير آن قـرار گرفـت و چنـدي نگذشـته كـه نشـريات        

  . پاريس دست به انتشار مطالبي زدند كه لحني موافق مليون داشت
به اين عالئم، احساس مي كرد كه لحظهء فشار آوردن بر روي فرانسوي هـا در سـيلي    كمال كه، با توجه          

، بـه نـام كميتـهء    »با توجه به احساسات دوستانه اي كه ما قرن هاست نسبت به فرانسويان داريم«سيا فرا رسيده است، 
رجات قـرارداد تـرك   نمايندگان نسبت به تصرف اورفا، آينتـاب، و مـاراش اعتـراض كـرده و ايـن عمـل را بـا منـد        

  . مخاصمه مغاير دانسته و از مردم اين مناطق خواست كه عليه آن به پا خيزند
نخستين هدف حملهء او شهر ماراش بود كـه فرانسـويان چنـدان نيرويـي در آن جـا نداشـتند و در نتيجـه                  

هـاي تـرك از كوهسـتان هـا      دستجات چريكي تحت فرمان كمال براي تقويـت ژانـدارم  . مجبور به تخليه آن شدند
آن ها به خاطر وجود اسلحه هايي كه كمـال بـا پـيش    . فرود آمدند و به سوي محله هاي ارمني نشين آتش گشودند

جمعيـت تـرك   . بيني درست آنها را در زمان اجراي قرارداد ترك مخاصمه ذخيره كرده بود، به خوبي مسلح بودند
ختن خود را ترك كرده و براي پناه گرفتن به سوي مدارس و كليساها شهر هنگامي كه ارامنه خانه هاي در حال سو

مي دويدند، آن ها را از پنجره ها و پشت بام خانه هاي خود هدف گلوله قرار مي دادند و، در نتيجه، صـدها نفـر از   
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راف در همان حـال مسـلمانان متعصـب در دهكـده هـاي اطـ      . ارامنه از جمله زنان و كودكان زنده در آتش سوختند
  . دست به كشتار مسيحيان زدند

تنها پس از تقريبا  گذشت سه هفتهء سراسر خونريزي بود كه فرانسـوي هـا توانسـتند سـتوني از نيروهـاي                
اما هنگامي كه اين نبروها به نزديكـي شـهر رسـيدند و    . خود را براي آرام كردن اوضاع در ماراش وارد منطقه كنند

. به نجات خود دلگرم شدند، از يك مركز نامشخص فرمان عقب نشيني آنهـا صـادر شـد   ساكنان مسيحي آن نسبت 
آنها نيز به طرف جنوب عقب نشستند و در حالي كه هزاران پناهنده ارمني آن ها تعقيب مي كردند از راه كوهستان 

سـقوط از كـوه    بسياري از كسان در هواي سخت زمستاني و راه بـرف گرفتـه، بـه علـت    . به طرف مرز سوريه رفتند
و در . دويست سرباز فرانسوي به علت سرمازدگي دست ها و برخي شان پاهاي خود را از دست دادنـد . كشته شدند

اين ماجرا يكي از كشـتارهاي وسـيعي بـود كـه در     . طي كل اين عمليات بين هفت تا هشت هزار ارمني جان باختند
  . ي اروپايي را نگران ساخته بودمناطق مجاور نيز صورت مي گرفت و در نتيجه پايتخت ها

عقب نشيني از ماراش نخستين قدم در راهي محسوب مي شد كه در انتها به تخليهء كامل قواي فرانسـوي            
نقـاط  . شهر اورفا نيز محاصره گرديد، و پس از آن كه مايحتاج آن به پايان رسيد، تسليم شـد . از سيلي سيا منجر شد

ها نيز به دست جنگنده هاي نامنظمي افتادند كه هم از فرانسوي ها مسـلح تـر بودنـد و     ديگر تحت تصرف فرانسوي
طوالني تر بود اما كنترل منـاطق  » آين تاب«مقاومت منطقهء . هم مي توانستند به زور از روستاييان سربازگيري كنند

فالت سيلي سيا زده و مراكـز   كوهستاني به دست ترك ها افتاده بود كه به زودي دست به حمالت خونريزانه اي به
  . مهمي همچون آدانا، تارسوس، و مرسين را مورد تهديد قرار دادند

فرانسوي ها ناچار شدند براي امضاي يك قرارداد ترك مخاصـمه هيئتـي    1920بدينسان، در پايان ماه مه 
ر ساخت كـه نيروهـاي خـود در    اين قرارداد اگرچه چندي بعد شكسته شد اما كمال را قاد. را به آنگورا اعزام دارند

در عين حال او توانسته بود با پيروزي بر يكي از نيروهاي بزرگ متحده اعتبار رژيـم  . منطقه جنوب را گردهم آورد
  .خود را باال برده و آن را بشناساند

   
شتر ضروري آغاز كرده بودند هرچه بي از نظر انگليس ها موفقيت كمال اجراي قاطع سياستي را كه خود           
آنهـا بـه خصـوص از قاچـاق اسـلحه بـه آنـاتولي بـه         . اين سياست چيزي نبود جز سركوب جنبش مليون. ساخته بود

اين كار به وسيله تشكيالت زيرزميني كارايي انجام مـي گرفـت كـه اغلـب اعضـاي آن را      . شدت نگران شده بودند
بـود چـرا كـه نگهبانـان اكثـر انبارهـاي اسـلحهء        كار آن ها چندان مشـكل ن . افسران ناراضي ترك تشكيل مي دادند

و در عين حال باربران و قايقرانانان و رانندگاني كه بتوانند با عالقه اسلحه هاي دزديده شده . انگليس ها ترك بودند
آن هـا اسـلحه هـا    . را زير چشم نگهبانان انگليسي و چريك هاي يوناني به آناتولي برساندند به وفور يافت مي شدند

در گاري هاي دهقانان و زير بسته هاي علوفه يا كيسه هاي ذغال پنهان كرده و تنها در شب حركت مي كردند و را 
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سپس، هنگام غروب آن ها را بيـرون آورده  . قبل از آن كه سپيده سحر بزند بار خود را در زمين مدفون مي ساختند
ارت جنگ هم از بـدو شـروع تـرك مخاصـمه بـي      در وز. و سفر طوالني و بلند خود شبانه خود را آغاز مي كردند

اعتنايي به مواد مربوط به خلع سالح آغاز شده بود و ژنرال هايي همچون فـوزي، كـه بـار ديگـر بـه وزارت جنـگ       
  . رسيده بود، اين عمليات را ناديده مي گرفتند

، نيروهـاي ملـي توانسـتند از    مـثال  . اكنون فرانسوي ها نيز آغاز به ناديده گرفتن سرقت اسلحه كرده بودند          
يك انبار تحت حفاظت فرانسوي ها در گالي پولي مقدار زيادي اسلحه به سرقت ببرند و فرانسوي ها عدم مقاومـت  

  . در اين مورد را به كمبود تعداد نگهبانان در مقابل تعداد زياد سارقين نسبت دادند
ن آغاز به نيروهاي ملي روي خوش نشان مـي دادنـد   ايتاليايي ها هم كه با يوناني ها ضديت داشتند از هما

و اكنون كه آماده مي شدند تا نيروهاي خود را از منطقه خارج كنند اسلحه هاي خود را به مليون مي فروختند و بـه  
  . قاچاقچيان اسلحه كمك مي كردند تا از پاسگاه هاي مراقبت نيروهاي متحده به راحتي رد شوند

كار نسبت به ضبط و انبار كردن اسلحه ها بي اعتنا بودنـد وحتـي شـنيده شـد كـه      انگليس ها نيز در آغاز 
يكي از افسران ستاد انگليسي اظهار داشته بود كه حق نيست بدون آن كه يوناني ها خلع سـالح شـوند تـرك هـا را     

  .و به اين ترتيب مجهز شدن نيروهاي ملي به سالح هاي مختلف ادامه پيدا كرد. خلع سالح كنيم
در حمالت مستمر به انبارهاي اسلحهء نيروهاي متحده در سواحل دماغه طاليي يك عنصر مضحك نيـز            

در آنجا هر شب درهاي انبارها را مهر و موم مي كردند و هر روز صبح ديده مي شد كـه ايـن مهرهـا    . وجود داشت
باالخره يك شب يكي از . بي اطالعي مي كردند اما همهء نگهبانان از اينكه چه اتفاقي افتاده اظهار. شكسته شده اند

او ديد كه ابتدا گله اي بز بـراي چـرا وارد   . افسران انگليسي تصميم گرفت نخوابد و ساختمان انبار را زير نظر بگيرد
حياط وسط انبارها شدند و سپس همين حيوانات ريشو، در بين علف خوري، رفته رفته به درها نزديك شده و مهـر  

  . اين ماجرا را هارولد آرمسترانگ در خاطرات خود ذكر كرده است. را شكستندو موم ها 
   

با رسيدن خبر شكست فرانسويان در سيلي سيا و قتل عام ارامنه كـه در پـي آن پـيش آمـده بـود، عاقبـت                 
ي اطالعـي  لويـد جـرج بـ   . تهديد نيروهاي ملي در بين نمايندگان حاضر در كنفرانس صلح پاريس جدي گرفته شد

  . »ماموران اطالعاتي ارتش ما هرگز تا اين حد بي اطالع نبوده اند«: خود در مورد كمال را چنين توضيح مي داد كه
اما هنوز هم در مورد اين كه آيا كمال خودسرانه عمل مي كند و يا تحت فرمـان دولـت سـلطان عثمـاني     

ارتبـاط بـين كمـال و    «س اعتراف كرد كـه نسـبت بـه    خود لرد كرزن در كنفران. قرار دارد ترديدهايي وجود داشت
آگاه نبوده است؛ و نيز فاش ساخت كه بر اساس آخرين اطالعـاتي كـه   » سلطان تا آن حدي كه اكنون آشكار شده

ـ يعني همان شهري كه طبق » فرماندار ارض روم انتخاب شده است«به دستش رسيده اخيرا  مصطفي كمال به عنوان 
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به هر حال، صرفنظر از آن كه كمال داراي چه سمت . جزيي از دولت مستقل ارمنستان بشود طرح هاي موجود بايد
  . رسمي هست، آشكار بود كه نهايي كردن يك قرارداد بدون توجه به امكانات اجرايي او ناممكن مي نمود

ظهـار داشـت كـه    هنگامي كه آدميرال دو روبك، كميسر عالي، در اين امر مورد مشورت قرار گرفـت، ا           
اگر در مقابل قرارداد نهايي مقاومـت جـدي وجـود داشـته باشـد نيروهـاي متحـده الزم اسـت موقعيـت خـود را در           

به اين ترتيب در شوراي عالي صلح پاريس برنامه اي براي نشان دادن ضرب شستي وسـيع و  . قسطنطنيه تقويت كنند
پيش بيني كرده بود اين عمليات به صورت تصرف كامل همان گونه كه كمال . درسي انظباطي به ترك ها تهيه شد

ايـن اقـدام شـامل در    . داشـتند » حضور«و قاطع قسطنطنيه انجام مي گرفت كه تا آنزمان نيروهاي متحده اسما  در آن 
و همچنين اسـتقرار يـك سانسـور    . كنترل گرفتن وزارت جنگ مي شد بي آن كه قسمت هاي اداري را در بر گيرد

شوراي عالي نيز با تصميمي كه نشان از بي اطالعي اعضـاي آن مـي داد خواسـتار    . يش بيني شده بودنظامي در آن پ
و تصميم گرفته شد كه تصرف قسطنطنيه تـا اجـراي كامـل مفـاد     » عزل مصطفي كمال از فرمانداري ارض روم شد«

  . قرارداد صلح ادامه يابد
رانسـوي هـا شـنيد و آن را بـه اطـالع رئـوف رسـانده و        كمال خبر تصرف قريب الوقـوع پايتخـت را از ف            

در عين حال، صالح آن بود كـه مجلـس   . خواستار آن شد كه رهبران وابسته به جنبش ملي آمادهء ترك شهر شوند
. شورا فعال  از موضوع بي اطالع بماند و به سرپيچي از تصميمات نيروهاي متحده و انجام وظـايف خـود ادامـه دهـد    

ين امر اهميت داشت كه حاميان جنبش ملي به وفور به آناتولي رفته و شـرايط را بـراي ايجـاد دولـت     در عين حال، ا
او حتي براي آسان تر كردن فرار طرفداران جنبش مقداري پول از طريق بانك عثماني حوالـه  . آلترناتيو فراهم كنند

  . كرد
نزديـك  » گاالتا«به پل  1920وز شانزده مارچ كشتي هاي جنگي انگلستان در تاريكي هاي قبل از سحر ر          

سربازان انگليسي كالنتـري هـا،   . شدند و زره پوش هاي انگليسي در خيابان هاي استانبول و پرا به حركت در آمدند
خبر اين وقايع به وسيله يك تلگرافچـي طرفـدار   . پاسگاه هاي نظامي، و ساختمان هاي اصلي دولتي را اشغال كردند

نيروهاي انگليسي امروز صبح دست به حملـهء غافلگيرانـه اي بـه    «: م هاي متعددي به آنگورا مي رسيدمليون طي پيا
در . زده اند و در آنجا بين آن ها و سربازان مـا درگيـري پـيش آمـده اسـت      "شهزادباشي"ساختمان هاي دولت در 

سـربازان  . را تصـرف كـرده انـد    هم اكنون خبر رسـيده كـه مدرسـه نظـام    .... حال حاضر تصرف قسطنينيه ادامه دارد
امـا هنـوز معلـوم نيسـت كـه آن سـاختمان را تصـرف        . انگليسي در بيرون تلگراف خانه پرا مشغول نگهبـاني هسـتند  

  .»خواهند كرد يا نه
كمال در تلگرافخانه آنگورا نشسته بود و تلگراف ها را دريافت مي كرد و به منشي هاي خود دستور مي           

در حال حاضـر  «: سپس پيامي از وزارت جنگ دريافت شد. را خالصه كرده و براي فرماندهان بفرستندداد كه آنها 
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اشـغال وزارتخانـه صـورت گرفتـه اسـت و      ... كرده اند و اكنون وارد وارتخانه مي شوند  انگليس ها شهر را تصرف
  .»ه انگليس ها به ما رسيده اندما مجبوريم ارتباط را قطع كنيم چرا ك... اكنون به دروازهء نظامي رسيده اند

عاليجنــاب، مالحــان انگليســي «: بــه زودي تلگرافــي از تلگرافخانــه مركــزي واصــل شــد كــه مــي گفــت
مشـغول   "توفانـه "و سـربازان آن هـا در   . تلگرافخانهء وزارت جنگ را تصرف كرده و سيم هايش را قطع كرده اند

امروز صبح زود در حالي كه سربازان مـا خوابيـده   . شدن استاوضاع در حال بدتر .. .پياده شدن از كشتي ها هستند
بودند مالحان انگليسي پستخانه را تصرف كردند و سربازان ما كه از سر و صدا بيدار شده بودند هنوز خـواب آلـود   

تلگرافخانهء شهر ... بودند كه جنگ در گرفت و در نتيجهء آن شش تن از مردان ما كشته و پانزده نفر زخمي شدند
رئـيس و  ... خدا كند دستشـان بـه ايـن جـا نرسـد      . هم جواب نمي دهد و احتماال  آنجا را هم اشغال كرده اند "پرا"

عاليجنـاب مـن هـم    ... آن ها را از دفاترشان بيـرون كـرده انـد   . كاركنان تلگرافخانه پرا هم اكنون به اين جا آمده اند
  .»اشغال خواهد شداكنون خبر شدم كه دفتر ما نيز تا يك ساعت ديگر نيز 

  »آيا از مجلس نمايندگان خبري داريد؟ و آيا تلگرافخانه آن جا كار مي كند؟«: كمال پرسيد          
پاسخ مثبت بود اما در همان لحظه ارتباط قطع شد و معلوم گرديد كه نيروهاي متحدين آن تلگرافخانه را           

  . هم تصرف كرده اند
به خصـوص يكـي از آن هـا بـه نـام      . مورد نقش تلگرافچي ها با تحسين سخن گفته است بعدها كمال در          

در اين زمينه زحمت فراوان كشيده بـود و كمـال او را بـراي سرپرسـتي تلگرافخانـه      » مناستير«حميد افندي از اهالي 
  .مركزي آنگورا به اين شهر دعوت كرده بود

اليايي در عمليات شركت نداشتند امـا پـس از آن كـه شـهر كـامال  بـه       در ابتداي كار قواي فرانسوي و ايت          
امـا حادثـهء   . تعداد تلفات تقريبا  كم بـود . دست انگليسي ها افتاد آن ها نيز وارد كارزار شدند تا سهمي داشته باشند

ك هـا را تلـخ   قتل عده اي از موزيسين هاي ارتش كه با سربازان در حال خدمت اشتباه گرفته شده بودند اوقات تـر 
در صبح روز تصرف مي شد همهء كاركنان ترك وزارت جنگ را ديد كه همراه با وزير جنگ ـ فوزي  . كرده بود

آن هـا تمـام   . ـ در ميدان جلوي وزارتخانه ايستاده اند و افسران انگليسي مشغول جستجوي داخـل سـاختمان هسـتند   
ي گشودند تا شـايد جـاي پنهـان سـاختن اسـلحه هـا را كشـف        شهر را خانه به خانه گشته و در قبرستان ها قبرها را م

  . كنند
آنها در پي تصرف دفاتر روزنامه ها به سردبيران دستور دادند كه چه بايد بنويسند و در عين حال سانسور           

ده تـرك  دستور اين بود كه روزنامه ها بايد اطالعيه اشغالگران را كه طي آن تقصـير بـر عهـ   . شديدي برقرار كردند
معاون يكي از سردبيران روزنامه ها به اين نكته جالب توجه كرده بود كه . گذاشته مي شد كلمه به كلمه چاپ كنند

ترجمهء اعالميهء انگليس ها كلمهء جنگ را با ديكته غلط نوشته است و اين امر به خوبي نشان مي دهد كه متـرجم  
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ن اعالميه، كه به امضاي قواي اشغالگر، رسيده بود بـر جنايـات   اي. نه يك نفر ترك بلكه يك ارمني زبان بوده است
به هر حال متحدين . نيز اشاره مي كرد» سازمان ملي«كميتهء وحدت و ترقي تاكيد كرده و به جنايات پازتيزان هاي 

ن بـود  كه تا كنون الاقل به زبان خواستار صلح بودند خود دورهء جديدي از جنگ را آغاز كرده بودند و برنامـه ايـ  
ترك ها قرار نبود از دسترسي به قسطنطنيه محروم شوند اما اگـر شـورش هـاي    . كه شهر موقتا  در اشغال آن ها بماند

يكـي از روزنامـه هـا در برابـر     . عمومي و قتل عام صورت مي گرفت ممكن بود كه در اين تصميم تجديد نظر شود
ل شهر منتشر نكند و ستون روزانهء يادداشت سردبير خود فشار سانسور تصميم گرفت كه اساسا  مطلبي راجع به اشغا

را به حوض ها و فواره هاي قديمي شهر قسطنطنيه اختصاص داده و بدينسان تلويحا  به عدم موافقت قلبي مردم شهر 
  .با آنچه كه اتفاق افتاده اشاره كند

و تنها آنهايي كـه بـه    بازداشت شدند در جريان اشغال شهر، حدود هشتاد و پنج تن از نمايندگان مجلس           
اگرچه يكي از آن ها رئـوف بـود امـا در مـورد او وضـعيت فـرق مـي        . خانه هاي خود نرفته بودند توانستند بگريزند

كرد؛ چرا كه او كمصمم به اجراي تصميمي بود كه در سيواس گرفته بود و عامدا  در ساختمان مجلس بـاقي مانـده   
چند تن ديگر نيـز بـا او هـم نظـر     . ود و بدينوسيله نشان دهد كه تقصير با خارجي ها استبود تا در آنجا بازداشت ش

يكي از آنها دكتر عدنان، همسر حليده اديب، بود كه غروب هنگام وقتـي بـه خانـه بازگشـت موضـوع را بـه       . بودند
  . اطالع حليده رساند

مـردم كشـورها دوسـت مـا و دولـت هاشـان        مگر خودت اصرار نداشته اي كه بگويي«: او به زنش گفت          
پس بگذار اين مردمان و به خصوص مردم انگليس ببينند كه دولت شان ـ كه قديمي تـرين دولـت    . دشمن ما هستند

  .»پارلماني جهان است ـ با يك نهاد نمايندگي ديگر چه رفتاري مي كند
ن تصوير سناتورهاي رومي را مجسم كرد كـه در  به ناگها«حليده اديب، با واقع گرايي زنانه خاكي خود،           

نظر او اين بـود كـه بايـد تـا     . »طول عمليات تسخير روم به وسيلهء بيگانگان محكم بر جايگاه هاي خود نشسته بودند
رئـوف  » طبع شواليه وار و قهرمان پرست«او، كه با . هر چقدر كه مي توان از شهر دور شده و به طرف آناتولي رفت

در اروپا ـ همزمان و با هم ـ به صورتي دردناك   «البته متوجه نظر او شده بود اما خود تشخيص مي داد كه آشنا بود، 
، لذا او همچون بسياراني ديگر همراه با شـوهر خـود مخفـي    »و غير قابل تغيير دو استاندارد براي انسانيت وجود دارد

  . كار از سازمان زيرزميني مليون كمك خواستند شده و مشغول تهيهء مقدمات سفر به آناتولي شدند و براي اين
در ساختمان پارلمان، دوستان رئـوف كوشـيدند تـا او را بـه فـرار ترغيـب كننـد و بـا تهيـهء دو يونيفـورم                     

، كه حمايت كنندهء برجسته ديگر كمال بـود، خواسـتند تـا بـراي فـرار      "كارا واصف"سربازان عادي ترك از او و 
بگذاريـد  «: رئوف نمايشي شجاعانه بـه راه انداختـه و گفـت   . اما اين دو نفر از اين كار امتناع كردند. دتغيير قيافه ده
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او همچنين به نمايندگان گفت كـه پارلمـان نبايـد بـه هـيچ قيمتـي خـود را        . »اين شياطين بيايند؛ ما منتظرشان هستيم
  . نندمنحل سازد بلكه بايد منتظر شود تا متحدين دست به چنين كاري بز

آنها از ميان خيابان هايي كه در دو طرف آن . سلطان هيئتي از نمايندگان را به رياست رئوف احضار كرد          
سـلطان بـه   . سربازان انگليسي با سرنيزه هاي قرار گرفته روي تفنگ ها ايستاده بودند گذشته و به قصـر يلـديز رفتنـد   

او . خواست كه در سخنان خود در پارلمان بسـيار دقـت بـه كـار برنـد     قدرت نيروهاي بيگانه اشاره كرده و از آن ها 
. »اين ها قادرند هر كاري بكنند و كارشان را در آن حدي كه تا كنون انجام داده اند متوقف نخواهنـد كـرد  «: گفت

متحـدين  يكي از آن ها از پنجره به كشتي هـاي  . برخي از نمايندگان با اعتراض هاي ميهن دوستانه صدا بلند كردند
اعليحضرتا، اين آب ها حداكثر جايي است كه اين كافران مي توانند پـيش  «: بر روي بغاز بسفر اشاره كرده و گفت

اما سلطان بر توصيهء خود اصرار كرده . »آناتولي از فوالد ساخته شده است و در اين مبارزه پيروز خواهد شد. بيايند
  .»آنگورا خواهند بود اين ها اگر بخواهند فردا صبح در«: و گفت كه
همان گونه كه در ميثاق ملي آمده است مساله ما آن است كـه  «: آنگاه رئوف آغاز به سخن كرد و گفت          

آيا مي شود بر اساس خواست ملت از اعليحضـرت تقاضـا كنـيم    . سلطنت ، خالفت و كشور را چگونه نجات دهيم
سلطان با برخواسـتن از جـاي خـود تكـدر     » لمللي را توشيح نكنند؟كه بدون موافقت پارلمان هيچگونه معاهده بين ا

  . ديگران نيز به ناچار به پا خواستند و سلطان به سردي با آن ها خداحافظي كرد. خاطر خود را به حضار نشان داد
ر شده در همان هنگام يك رديف سرباز انگليسي وارد تاال. هيئت به پارلمان بازگشته و به بحث پرداخت          

در تاالر غوغـايي بـه راه افتـاد و رئـوف از     . و از گارد مجلس خواستند كه رئوف و كارا واصف را تسليم آنها كنند
اما رييس مجلس بـه فرمانـده گـارد دسـتور داد كـه از      . گاردها خواست تا در مقابل تجاوز به پارلمان مقاومت كنند

ان مليون دستگير شده و به يكـي از كشـتي هـاي جنگـي انگليسـي      بدينسان، اين دو تن از رهبر. اسلحه استفاده نكند
منتقل شده و به حدود صد و پنجاه تن ديگر از نمايندگان و زندانيان گوناگون كه قرار بود با كشتي به جزيزه مالـت  

انـده در  كمال بالفاصله به عنوان تالفي اين كار دستور داد كـه همـهء افسـران انگليسـي باقيم    . فرستاده شوند پيوستند
  . از جملهء آنان كلنل رالينسون بود كه در ارض روم دستگير شد. آناتولي را بازداشت كنند

اكثريت نمايندگان معتقـد بودنـد كـه، بـه علـت تجـاوز       . دو روز بعد، پارلمان بار ديگر تشكيل جلسه داد          
د آزادانه به انجام وظايف خود بپردازند و در نيروهاي بيگانه و دستگيري برخي از نمايندگان، آن ها ديگر نمي توانن

صالح پاشا، كه اكنون به جاي عليرضا . نتيجه تصميم گرفته شد كه پارلمان براي مدت نامعيني به حالت تعليق درآيد
به صدارت اعظم رسيده بود از پذيرش يادداشت متحدين مبني بر اين كه بايد كمـال و ديگـر رهبـران جنـبش ملـي      

امـا او  . اري كرده و از سمت خود استعفا داد و پست صدارت اعظم بار ديگر به توفيق پيشنهاد شـد طرد شوند خودد
از پذيرش آن خودداري كرد و بعدها، به همراه بسياري از هموطنانش، از ايـن كـار سـخت متأسـف شـد؛ چـرا كـه        
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وينسـتون چرچيـل   . صـوب كنـد  امتناع او از اين كار موجب گشت تا سلطان بار ديگر داماد فريد را به اين سـمت من 
نخستين عمل دولت جديد انحـالل مجلـس   . »داماد فريد بي رمق ترين كابينهء ممكن را تشكيل داد«: گفته است كه

آنگاه دولت داماد فريد دست به عملياتي زد كه . بود كه آخرين مجلس تاريخ امپراتوري عثماني محسوب مي شود
  . ليون را به خود گرفتبه زودي شكل جنگي داخلي عليه نيروهاي م

آدميرال دو روبك بـا لحنـي پـر    . در ارزيابي كميسرياي عالي انگليس، اشغال قسطنطنيه موفقيت آميز بود          
غرور به لرد كرزن اطالع داد كه قواي او، بدون تحمل صدمه اي، سخترين ضربات را بر جنبش مليون وارد سـاخته  

د عمـومي را بـر عهـده داشـت، امـا ايـن گونـه فكـر نمـي كـرد و در دفتـر            سر هنري ويلسون، كه رياست ستا. است
آن ها فكـر مـي كننـد كـه حكـم      . اين آقايان به كلي با واقعيت قطع رابطه كرده اند«يادداشت هاي خود نوشت كه 

واقعيـت ايـن اسـت كـه مـا پـس از امضـاي قـرارداد تـرك          . شان در بخش هاي ترك نشين آسيا خوانده مـي شـود  
اين نظر درست بود؛ چرا كه آنها جز دو سه نقطهء . »گز نتوانسته ايم پا به مناطق داخلي آناتولي بگذاريممخاصمه هر

در واقع به خاطر دو عمليات تهاجمي . استراتژيك را تصرف نكرده و بالفاصله نيز مجبور به ترك آن ها شده بودند
صـغير و سـپس، ده مـاه بعـد، تصـرف قسـطنطنيه،        پشت سر هم، كه يكي از عبارت بود از ورود يوناني ها به آسياي

متحدين موجب شدند كه از آن پس حكم تنها كسي كه در مناطق ترك نشـين آسـيا و عاقبـت در منـاطق اروپـايي      
  آنها نافذ بود و خوانده مي شد به مصطفي كمال تعلق داشته باشد

 فصل بيست و ششم ـ نقل مكان به آناتولي

   
شغال قسطنطنيه، براي دومين بار امتياز سياسي بزرگي را نصيب كمال كرده بودند و او هم انگليس ها، با ا          

از نظر كمال، كه بالفاصـله از طريـق انتشـار اعالميـه اي     . در بهره برداري از آن كوچكترين تعللي از خود نشان نداد
صدسالهء امپراتـوري عثمـاني را   موجوديت و استقالل هفت«نظرش را بصورتي عمومي اعالم داشت، اشغال قسطنطنيه 

او، مطابق معمول، در سراسر مبارزات بعدي اش براي بقاي ملت ترك، دقت داشـت تـا همـواره از    . بود» بر باد داده
خدا در اين جنگ مقدس كه براي استقالل كشورمان «: او خطاب به مردم كشورش گفت. دين اسالم كمك بگيرد

  .»بدان وارد شده ايم مطمئنا با ما است
ايـن خـاطر     كمال، بعنوان افسري اليق و سياستمداري زيرك، هيچ چيز را از نظر دور نمـي داشـت و بـه             

پيامي به همان گونه را براي بقيهء جهان اسالم نيز فرسـتاد و، در عـين حـال، بـه جـاي خطـاب قـرار داد دولتمـردان         
را مورد خطاب قرار داده و » ي متمدن اروپا و آمريكاوجدان دانشمندان، روشنفكران و انسان ها«كشورهاي متحده، 

او . در تضـاد بـود  » با عزت و نـام نيـك كشورهاشـان   «نظر آن ها را به عملياتي از جانب دولت هاشان جلب كرد كه 
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قرارداد تـرك مخاصـمه اي كـه بـر     » اقدامي جنايت آميز كه در تاريخ سابقه نداشته است«اعالم داشت كه از طريق 
فريبي را فراهم كرده است كه ملتي را از » موجبات آفرينش«ل پرزيدنت ويلسون فطعيت يافته بود، اكنون بنياد اصو

  .»وسايل دفاع از خود محروم مي سازد
او همچنين بخشنامه اي خطاب به اقليت هاي مسيحي صادر كرده و يـادآور شـد كـه اكنـون كـه روابـط                 

بـه خـاطر   «ه است اقليت ها نبايد از حمايـت خـارجي اسـتفاده كننـد بلكـه بايـد       عثماني با جهان بيرون موقتا قطع شد
همـه  . به ملت ترك پشت گـرم باشـند  » وجود شواهد كافي بر عناصر متمدني كه در ويژگي هاي قوم ما وجود دارد

  .ي اين اقدامات به فاصله يك ساعت پس از اشغال قسطنطنيه انجام شد
رعت سرگرم رسيدگي به وظيفهء اساسي ديگر خود شد كه عبارت بود از دعوت آنگاه كمال به همان س          

او دو روز تمـام را در تلگرافخانـه گذرانـد و در مـورد ايـن      . براي تشكيل پارلماني تحت نظارت خود او در آنگورا
ارات فـوق  مجلسـي بـا اختيـ   «در پـي آن طـي اعالميـه اي از تشـكيل     . موضوع با افسران فرمانده خود تبادل نظر كرد

همـهء  . خبر داد كه در واقع حكم مجلس موسسان را داشت و از اختيار تغيير سيستم حكومتي برخوردار بـود » العاده
نمايندگان مجلس منحل شدهء قسطنطنيه، اگر مي توانستند، حق داشتند در اين مجلس شركت كنند و در عين حال 

  .عمومي انتخاب مي شدند در تاريخ معيني اعضاي جديد اين مجلس در طي راي گيري
   

حال وظيفهء هر مـيهن پرسـت جـدي و هـر سـرباز توانـاي حاضـر در قسـطنطنيه آن بـود كـه از خطـوط                      
مقامات انگليسي در سراسـر شـهر اعـالن    . محاصرهء نيروهاي متحده گذشته و از آن شهر خود را به آناتولي برسانند

هاي انگليسي و تركي نصب كرده بودند كه در آن مجازات هر كـس كـه   هايي به امضاي فرمانده كل قوا و به زبان 
اما از آنجـا  . كلمهء مرگ را با حروف بسيار درشت نوشته بودند. داراي عاليق ملي گرايي بود مرگ اعالم شده بود

 كه، در غروب نخستين روز اشغال، براي دستگيري اشخاص به جاي استفاده از مـاموراني مخفـي كـه مـي توانسـتند     
مخالفين را شناسايي كنند از سربازاني كه لباس شخصي به تن داشتند استفاده كرده بودنـد، عـده زيـادي توانسـتند ـ      

  . گاه با تغيير ظاهر خود ـ از بغاز بسفر گذشته و از طريق راه هاي مخفي عازم مناطق داخلي آناتولي شوند
صورت ماليي كه با همسـر سـالخورده اش سـفر مـي      حليده اديب، خود و شوهرش ـ دكتر عدنان ـ را به            

آن ها شبانه در حالي كه نورافكن هاي كشتي هاي جنگي بغاز بسفر را به شدت روشن كرده بودند و . كرد درآورد
لوله توپ هاشان مي درخشيد و سربازانشان بر عرشهء كشتي ها در رفت و آمد بودند، از بغاز گذشـته و خـود را بـه    

در آنجا بـه چهـار نماينـده    . رساندند كه مي دانستند دراويش اش به آن ها پناه خواهند داد» كوتارياس«خانقاهي در 
حليده قضاوت خود نسبت به آنها را اينگونه بين كرده است . ديگر مجلس برخوردند كه آنها نيز در حال فراربودند

؛ امـا  »خوب راه ها و يك راهنمـا اسـت   آنچه احتياج داريم يك نقشه«: كه اولي آدمي عاقلي بود چرا كه مي گفت
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من توي كوله پشـتي ام پـنج بمـب و سـه هفـت تيـر دارم و       «: ديگري را آدمي احمق دانسته است چرا كه مي گفت
  . »جاي ترسي نيست

جريان سفر حليده و دكتر عدنان به آنگورا نمونه اي از سفر آدميان بيشـمار ديگـر محسـوب مـي شـود و                
راه هـاي بـين اسـكوتاري بـه     . ز اين سفر داده شرايط موجود در آناتولي را بخوبي منعكس مي سـازد شرحي كه او ا

. به شدت به وسيلهء توپخانه و سواره نظام انگليس هـا مراقـب مـي شـد    » ازميت«طرف شرق و به جانب شبه جزيرهء 
. بودند مخاطره آميز كـرده بـود   راه هاي كوهستاني را حملهء دايم گروه هاي يوناني كه بوسيله متحدين مسلح شده

چند گروه اندك ترك مي كوشيدند از پس يوناني ها برآمده و به مليون فراري كمك كنند تـا بـه راه خـود ادامـه     
در عين حال، در سراسر راه، شبكهء ارتباطي كارآمدي بوسيله تلگرافچي هاي وفادار به جنبش بوجـود آمـده   . دهند

شد گروه هاي مليون را، همراه با اخبار مربوط به حركات نيروهاي متحده و اثرات بود كه خبرهاي مربوط به آمد و 
  . احتمالي آن ها بر جريان سفر مليون، به يكديگر مخابره مي كردند

در ابتداي سفر، حليده بر يك كجاوه نشسته بود در حالي كه مردان گروه كه آسانتر مورد شناسايي قـرار  
او، در يادداشت هايش، ماجراي عصري را كه به دهكده اي وارد . حركت مي كردند مي گرفتند از راه هاي پنهاني

ناگهان يك جفت چشـم سـخت   «: شدند كه گروهي از سربازان انگليسي در آن مستقر بودند چنين شرح داده است
نـد و بـه   اما سرباز صاحب اين چشم ها بسادگي روي خود را برگردا... آبي و بسيار خسته داخل كجاوه را نگريست

حليـده، پـس از تاريـك شـدن     . »راه افتاد؛ مطمئن از اين كه چيزي كه جاي نگراني باشد به چشمش نخورده اسـت 
آيـا  ... ايـن جـا سـمندر   «: بالفاصله خبر ورودش را تلفني به مركز اطالع دادند. هوا، به مقصدي كه قرار داشت رسيد

بله، بقيه هم پياده در داخل مزارع حركـت  . فق به فرار شدهشما گوبز هستيد؟ بله، سالم است و بي هيچ حادثه اي مو
در اواخر شب بقيه نيز به سالمت رسيدند اما استراحتي ممكن نبود چرا كه انگليس ها از آمدنشان با خبـر  . »مي كنند

يجـه،  در نت. شده و مشغول روشن كردن مزارع با نورافكن بودند تا چريك هاي يونـاني بتواننـد فـراري هـا را ببيننـد     
فراريان ناگزيز بودند بالفاصله حركت كرده و در تاريكي و با يك گاري بسته شـده بـه گـاو از جـاده هـاي فرعـي       

  . عبور كنند
مـواد خـام   «حليده اديب در طول راه فرصت آن را داشـت تـا انـواع مـردان جنگـده اي را كـه                 

رخي از آن ها ژاندارم هـاي مقدونيـه اي بودنـد كـه     ب. محسوب مي شدند را مورد مطالعه قرار دهد» جنبش مقاومت
حالت وحشي، مشتاق و پر شوري كه در استبداد به غرايز شورشي تبديل مي شـد و هنگـامي كـه خـود در قـدرت      «

آنها قهرمـان پرسـتانه مشـتاق    . قرار مي گرفتند به غرايز بي رحم غلبه جو تبديل مي گرديد در نژادشان وجود داشت
آن ها در كوهستان ها همـراه بـا انـور جنگيـده     . »ز مبهمي بودند كه اكنون تركيهء نو نام مي گرفتتغيير و ديدار چي

از نظر آن ها انور مـردي شـجاع   . بودند و حتي شايع بود كه انور خود اكنون در تنگهء خيبر با انگليس ها مي جنگد
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فرمانـده  . ه آن ها را به دشمن فروختـه بود اما سلطان خائن محسوب مي شد چرا كه يقين داشتند اين سلطان است ك
صحبت را از انور به سوي مصطفي كمال تغيير جهـت  » شرم بر اين پادشاه خاندان عثماني باد«آن ها با گفتن اين كه 

  . داده و از او به عنوان سرباز كبيري نام مي برد كه تا خود آتن يوناني ها را دنبال خواهد كرد
. ي از اهالي آناتولي هـم در جمـع بـود بـا رفتـاري آرام و منشـي خـاكي       برعكس اين مردان، مرد بلند قد
من در صـورت او طنـزي آرام و   «حليده اديب در مورد او نوشته است . صورتي مهربان و ريشي سياده و گرد داشت

به اين با نگاه به او مي شد فهميد كه او . و در وجودش طبيعتي به شدت عملگرا را در كار مي يافتم. عميق مي ديدم
آساني ها باور نمي كند كه مصطفي كمال پاشا مي تواند تا آتن پيش بتازد و يا انور پاشا در تنگه مشـغول جنـگ بـا    

با اين همه از دشنام دادن بـه سـلطان   . اما، در عين حال، خيانت پادشاه عميقا  او را زخمي كرده بود. انگليس ها باشد
ايل موجب نمي شد كه او در راستاي همان هدفي كه معتقد بـود بـه   همچنين هيچ كدام اين مس. خودداري مي كرد

  .جايي نخواهد رسيد سر سوزني فروگذاري كند
به نظر مي رسيد كه در سر راهشان سواره نظام انگليسي همهء گذرگاه ها را بسته است و براي آنان چـاره  

حليده درباره ايـن نيروهـاي نـامنظم    . نداشتاي جز زدن به دل كوه ها و ماندن در پناه نيروهاي نامنظم محلي وجود 
در آن هـا  . آن ها پسربچه هايي بودند كه در مورد نيك و بـد امـور عقايـد خـاص خـود را داشـتند      «نوشته است كه 

احترام به انسانيت و بيرحمي در هم آميخته بود و، در عين حال، به نظر مي رسيد كه همهء آنها داراي عقايـد راسـخ   
شدت از دولت نفرت داشتند و همه دولت ها را عهدشكن و آماده براي هر گونه فريبكـاري بـه    به. مشتركي هستند

وجود دولت مليون كامال  آگاه بودند و اعتقاد داشتند كـه در آن لحظـه ايـن دولـت مفيـد        از. نام قانون مي دانستند
يـن همـه آن هـا هميشـه خـود را      بـا ا . است اما همين دولت، اگر كه الزم آيد، در كشتن همه آن ها شك نمي كنـد 

  . »فرزندان وفادار سرزمين تركان خواهند دانست
مقايسـهء ايـن   «: حليده نوشته است. از راه رسيدند  آنگاه گروهي از افسران وظيفه كه راهي آنگورا بودند

بسيار اعجاب آور  افسران ـ با رفتارها و ظواهر كامل مربوط به جهاني كه از دست رفته بود ـ با آن بچه هاي ببرمانند  
در ميان دو گروه جنگنده هاي منظم و نامنظم نوعي ناهماهنگي وجود داشت كه در جريان وقايع آينـده كـار   . »بود

ريـيس  . مسئله اين بود كه كدام يك بايد فرماندهي كار را در دست داشته باشند. را به يك برخورد گسترده كشاند
فاقد قدرت برنامه ريزي و سازماندهي الزم براي انجـام درگيـري هـاي    رمانتيك نيروهاي نامنظم با همهء شجاعتش 

و اين وظيفه بر عهـده سـرهنگ   . و آشكار بود كه وجود يك افسر ستاد ارتش منظم مورد نياز است. پر مخاطره بود
اما بـا  ها بود   او اگرچه در ذهن خود سخت نگران نامنظم. كاظم گذاشته شده بود كه از بقيه سابقهء بيشتري داشت

. اين همه، با تدبير بسيار، دست رييس نامنظم ها را فشرده و اعالم داشته بود كه اختيار غيرمنظم ها با خودشان اسـت 
او هرگـز  «: حليده نوشته اسـت . محمدچاووش نام داشت از اين واقعه آسوده خاطر شد  يكي از همراهان حليده كه
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مسئلهء غرور ارتشي بـراي او بسـيار مهـم    . تش ترك فرماندهي كنندنمي توانست بپذيرد كه نامنظم ها به سربازان ار
  .»بود

باالخره، پس از برخورد با بن بست هاي متعدد و پيش گرفتن راه هاي فرعي گوناگون، و با مرارت هـاي            
خلـيج  بسيار، گروه مسافران به قلهء كوهي رسيد كه از آنجا هنوز مي شد در پشـت سـر دريـاي مرمـره و آب هـاي      

همهء اسب ها ايستادند و همهء چشم ها به جانب آن گسـترهء سـبز و آبـي خيـره     «: حليمه نوشته است. ازميت را ديد
هيچ كس به كنار دستي خود نگاه نمي كرد و چشمان هر كس آن تكه از زندگي را مي نگريسـت كـه اكنـون    . شد

من به خود نهيبي . مد كه كامال  از بقيه جدا استهر يك از ما به نظر مي آ. شايد براي هميشه پشت سر مي گذاشتند
اكنون تنها گسـتره هـاي خشـك و    . »زدم و اسبم را به سوي سراشيبي آن سوي كوه راندم و دريا از چشمم نهان شد

  . باز آناتولي در پيش روي آنان قرار داشت
ر قسـطنطنيه خـارج شـدند تـا پـا در      از مـدا . بدينسان، آن ها آرام و سخت از جهاني به جهاني ديگر رفتند          

علـي  . آنگاه تلگرافي از خود مصطفي كمال بدستشان رسيد كـه حامـل خبرهـاي خـوبي بـود     . مدار آنگورا بگذارند
فواد توانسته بود قواي انگليسي را از اسكي شهير بيرون براند و راه آهن آزاد شده بـود و آن هـا بايـد، بـراي ادامـهء      

، روزنامه نگاري كه از راه ديگـري خـود را   »يونس نادي«در آنجا . ايستگاه قطار برسانند سفر، خود را به نزديكترين
نزديكـي هـاي   . قطار از اسكير شهير به سوي آنگورا حركت كـرد . از قسطنطنيه به آنجا رسانده بود، به آنان پيوست

و الزم است . از جمعيت استحليده خانم؛ ايستگاه پر «:غروب يونس نادي هيجان زده به سراغ حليده آمد و گفت 
  »آيا شما حاضريد اين كار را بكنيد؟. مردم حرف بزند  كسي براي
  . »نگران نباش، من اين كار را خواهم كرد«: حليده گفت          
آنگـاه، يـك آدم الغـر    . جمعيتي كه در نور غروب سطح ايستگاه را پر كرده بود ساكت بنظر مـي رسـيد            

. بـه سـرعت خـود را بـه قطـار رسـاند و دسـتكش هـايش را درآورد        «ميان آن ها بيـرون آمـد و    خاكستري رنگ از
ناگهان در كوپهء ما باز شد و مصطفي كمال را ديدم كه دسـتش  . صورتش در نور غروب نامشخص و بي رنگ بود

ا انگشـتاني كشـيده و   دستش باريك و بي عيب بود؛ ب... را دراز كرده بود تا به من در پياده شدن از قطار كمك كند
حركات سريع و ناگهـاني اش مـرا بـه يـاد محمـد چـاووش و آن نـوع انقالبيـون         . بدون هيچ چروك و لكه  پوستي

به نظـرم آمـد كـه كنتـرل بيرحمـي هـاي آن ببرهـاي        . جديدي كه حضورشان را رفته رفته تجربه مي كردم انداخت
دست بـا دسـتان پهـن تركـان جنگجـو از آن بابـت تفـاوت        اين . نامنظم سرزمين تركان در همين دست ها قرار دارد

  .»داشت كه مي شد در آن تنشي عصبي را ديد كه آماده است بر جهد و گلوي متجاوز را بفشارد
  .»خوش آمديد خانم افندي«: كمال با صداي آرامي گفت          
  .»ن استهمين جا كعبهء جنبش مليو«: حليده بخود گفت. اين جا آنگورا بود          
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بر . آنگورا در آنزمان تنها يك جفت تپه بود كه همچون دو پستان بر سينهء فالت آناتولي برخاسته بودند          
و از دامنه . فراز يكي از آن ها ديوارهاي خرابه هاي قلعه اي قرار داشت كه جنگ هاي متعددي را به خود ديده بود

از . ه اغلبشان مخروبه بودند و پله پله، باالتر و بـاالتر، سـاخته شـده بودنـد    تا قلعه خانه هائي خشتي ديده مي شدند ك
كف كوچه ها سنگفرش بود اما در آنزمان فصل باران ها رسيده بود . ميانشان كوچه هاي پيچان باريكي مي گذشت

اسب هـا و گـاري هـا    و آب جاري باران با خود همه جا را گل آلود كرده بود و، در نتيجه، باال رفتن از آن ها براي 
در آنزمان گاري هايي كه بوسيله گاو كشيده مي شدند و به دهقانان تعلق داشتند تنهـا وسـيلهء حمـل و    . مشكل بود

  . نقل در آنگورا محسوب مي شدند
بنـدري  (عالء الدين حيدر، يك خبرنگار ترك كه پس از سفري خسته كننده در دل كوه هاي اينه بولـو            
خود را به آنجا رسـانده بـود در نخسـتين بنگـاه آنگـورا را شـبيه يـك        ) ياي سياه كه در دست مليون بوددر كنار در

تـراكم جمعيـت   . يافته بود كه ميخانه دارانش با لبخندي استهزا آميز به او خوش آمد مي گفتند» سوراخ وحشتناك«
ست آوردن جايي براي خـواب در پـاگرد يـك    و او با به د. در شهر آنچنان بود كه اتاق ها را متري اجاره مي دادند

  . رختخوابش هم چيزي جز چند قوطي مقوايي نبود. پلكان آدم خوش شانسي محسوب مي شد
آنگورا در واقع ده نسبتا  بزرگي شده بود كه يك آتش سوزي فاجعه بار در طول جنگ بخشـي از آن را            

قليل داده بود و هنوز مي شد خانه هاي سوخته سـياه شـده را در   سوزانده و جمعيت آن را به حدود بيست هزار نفر ت
قلعهء باالي تپه بر همهء اطراف فالت بي درخت و لختي ناظر بود كه زمسـتان آن را  . بخش پاييني دامنهء تپه ها ديد

  . از برف مي پوشاند و تابستان به آتشش مي كشيد و جز باران و چند چاه پراكنده منبع آبي نداشت
شـهري كـه   . از دور دست يك سلسله تپه هاي كوتاه، خشك، و بي رنگ منطقه را در ميان گرفته بودنـد           

. مي رفت تا شكل بگيرد، رفته رفته، به داخل فالت سرريز شده بود اما تا پوشاندن فالت راه درازي در پيش داشـت 
در كنـار آن ايسـتگاه   . به مرداب مي شد به خصوص كه در سر راهش نيزار فراخي قرار داشت كه در زمستان تبديل

و در . به جبران غفلت عثماني هـا سـاخته بودنـد   » تركان جوان«قطار و چند ساختمان اداري قرار داشت كه آن ها را 
  . جلوشان يك باغچهء كوچك متعلق به شهرداري قرار داشت

امـا در آسـمان بـي انتهـا و هـواي       .فاقد هر گونه تشخص و خدمات شهري بود» مكهء جنبش مليون«اين           
پاك چشم انداز خشك و نـرمش، در هـر سـحرگاه و شـامگاه، نورهـاي بـنفش و زردي همـه جـا را در خـود مـي           

مردمـانش هـم از بقيـهء مردمـان     . پوشاندند و فضاي نادري را بوجود مي آورد كه با همهء نقاط ديگر تفاوت داشت
آن ها زبان تركـي را بـا لهجـهء    . فروتنانه در آميخته بود  ه به غروريمتفاوت بودند؛ با سكوت عميق و درون گرا ك

  . خاصي صحبت مي كردند كه فهميدنش براي آمدگان از قسطنطنيه چندان آسان نبود
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در ميانهء جهاني ناآشنا در گروه هاي كوچك اما صميمي ميهن پرستاني كـه خـود را   » جدا افتادگي«اين           
. ته بودند حسي از سرفرازي و رفاقت مي آفريد كه معموال  خاص مردمـان صحرانشـين اسـت   در اختيار كمال گذاش

در برابر آن ها صحرايي قرار داشت كه بايد به آن زندگي مي بخشيدند، نظم را بر آن تحميل مي كردند، و عناصـر  
مي آوردند كه بتواند قلـب  خفته و پراكنده آن را گرد آورده و با متحدساختن آن ها نيروي مثبت موثري را بوجود 

در آن لحظـه ايـن كـار چالشـي بـزرگ در برابـر همـهء احتمـاالت نـاموافق          . احيـا كنـد    سرزمين تركان در آسيا را
  .محسوب مي شد
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 فصل بيست و هفتم ـ تشكيل مجلس آنگورا

بـديل بـه يـك    مقاومت آغاز شده بـود اكنـون ت   جنگ استقالل عليه بيگانگان اشغالگر كه از جانب نهضت          
سـلطان آشـكارا دشـمني    . جنگ تـرك بـا تـرك   : جنگ داخلي مي شد كه گاه جنبهء جهاد مقدس را پيدا مي كرد

، مليـون را افـرادي   »شـورش عليـه سـلطان   «خود با مليون را اعالم داشته و شيخ االسـالم نيـز، طـي فتـوائي در مـورد      
كشتن آن ها وظيفهء : اين شورشيان مجاز است؟ جواب آيا كشتن: استفتاء«: متن فتوا چنين بود. شورشي خوانده بود

اين فتوا در سراسر كشور توزيع شده و حتي هواپيماهاي نيروهـاي متحـده آن را از آسـمان فـرو مـي      . »شرعي است
و آن » نمايندگان جعلـي ملـت خوانـد   «داماد فريد، كه اكنون وزير اعظم شده بود، طي اعالميه اي مليون را . ريختند

  . هي از مردان فاسدي ناميد كه آماده اند تا كشور را فداي جاه طلبي هاي شخصي خود كنندها را گرو
همچنين طلبه ها و وعاظ مذهبي را به داخل آناتولي فرستادند تا، به نـام سـلطان ـ خليفـه، عليـه مليـون بـه                  

ود شورش كرده و به دهكـده هـاي خـود    از سربازان نيروهاي ملي خواسته مي شد كه عليه افسران خ. تبليغ بپردازند
خليفه لشگر ويژه اي را براي جنگيدن با مليون تشكيل داد كـه اوبـاش قسـطنطنيه را بـا مبـالغ هنگفتـي بـه        . بازگردند

به افسران دستور داده شده بود كه آن ها را منظم كـرده و بـه پايگـاه فرمانـدهي ازميـت      . استخدام خود در مي آورد
اين لشگر و گروه هاي نامنظم وابسته به آن توانستند كنترل بخـش شـمال غربـي آنـاتولي را بـه      و به زودي . بفرستند

  . دست گيرند
كمال، در عين رويارويي با اين تهديد و توجه به ضرورت منظم ساختن ارتشي از آن خود، به اين اعتقـاد            

را كه نهضت مقاومـت او تنهـا از ايـن طريـق مـي      چ. رسيده بود كه اولويت كار او سامان دادن به يك پارلمان است
در «اظهـار مـي داشـت كـه     » يونس نـادي «او در گفتگويي با . توانست پشتيباني ضروري مردمان را بخود جلب كند

زمانه اي كه ما زندگي مي كنيم همه چيز بايد قانوني باشد؛ همهء فعاليت هاي ما بايد بر بنيـاد تصـميماتي باشـد كـه     
او، به همين دليـل،  . »آن را تصويب كرده اند و، در واقع، ترجمان خواست هاي عمومي مردم باشد نمايندگان مردم

  . اعتقاد داشت كه عمليات نظامي نيز بايد با اجازهء مجلسي صورت گيرد كه اعضايش نمايندهء قانوني مردم باشند
المي قسـطنطيه پاسـخ دهـد و بـه همـين      اما براي ايجاد چنين مجلسي كمال مجبور بود كه به شعارهاي اس          

دليل همچنان ظاهر امر را حفظ كرده و عمليات خود را به نام خالفتي انجام مي داد كه نيت واقعـي اش انحـالل آن   
هر كجا كه مشكلي پيش مي آمد او نيز دسـت بـه تجهيـز علمـاي اسـالم مـي زد و آنهـا نيـز بـا فتواهـاي خـود            . بود

همچنين اعالم شد كه فتوايي كه زير فشار خارجيان صادر شود فاقد ارزش . ي كردندشعارهاي قسطنطينه را خنثي م
بدينسـان، هنـوز   . »بكوشند تا خليفهء خود را از اين اسارت نجات دهنـد «نيز خطاب به مسلمانان اعالم شد كه . است
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يدن فرصـت مطلـوب خليفـه    تـا رسـ  . الزم بود تا خليفه را خائن اعالم نكنند ـ همان صفتي كه بعدا  بـه او اتـالق شـد    
  . همچنان زنداني دشمن محسوب مي شد

كمال مي دانست كه بسياري از حاميان او در ترديد به سـر مـي برنـد و، در عـين حـال، اگرچـه شورشـي                  
خوانده شده اند اما از دست زدن به عمليات شورشي خودداري مي كنند و بر اساس اعتقـادات مـذهبي خـود نشـان     

كمال هم، به منظور اطمينان دادن و تشجيع نمايندگاني كه ممكـن بـود   . كه خواستار حفظ سنت ها هستندمي دادند 
عالقمند به شركت در مجلس جديد نباشند، اظهارات و بخشنامه هاي خـود را بـه زبـاني غلـيظ تـر و مـذهبي تـر از        

قرار آن شد كه مجلس بـا مراسـم نمـاز     زمان افتتاح مجلس را به روز جمعه انداختند و. سلطان خليفه منتشر مي كرد
همـهء نماينـدگان محتـرم در مراسـم نمـاز      «برنامه اعالم مـي داشـت كـه    . رسمي در مسجد حاجي بايرام افتتاح شود

بـه منظـور تاكيـد بـر     . »شركت كرده و با توسل به نور قرآن و كلمات دلكش اذان كار خود را آغـاز خواهنـد كـرد   
دو روز قبل از آن تمام قرآن و كتاب صحيح بخاري، كه حاوي احاديث مربوط بـه  قداست اين روز قرار شد كه از 

پيامبر اسالم بود، به مدت دو روز قرائت شود و، در عـين حـال، مراسـم دعـا بـراي آزادي سـلطان خليفـه از چنـگ         
در همـه جـا    قرار شده بود كه وعاظ دربارهء قداست جنبش ملي براي مردم سخنراني كنند و. بيگانگان به عمل آيد

پس از نماز جماعت براي نجات خليفه دعا شده و به منظور تهنيت آغاز كار مجلس اشعار مولـودي كـه در وصـف    
  . تولد پيامبر اسالم سروده مي شوند خوانده شود

، يعنـي  1920نخستين پارلمان مليون طي مراسمي اين چنين مذهبي در روز جمعه بيسـت و سـوم آوريـل              
نج هفته پس از اشغال قسطنطينه به وسيلهء قواي انگليس، كار خود را آغاز كرد؛ در حالي كه سربازان كمال تقريبا  پ

مـردم آنگـورا و حومـهء آن از    . بر فراز تپه هاي اطراف مسـتقر و آمـادهء مقابلـه بـا نيروهـاي نـامنظم سـلطان بودنـد        
ا آمدند و هنگام ظهر كه وقـت مراسـم افتتـاح    سحرگاهان با در دست داشتن پارچه هاي رنگين مختلف به خيابان ه

رسيد ازدحام جمعيت در مسجد حاجي بايرام چنان بود كه نماينـدگان بـه سـختي مـي توانسـتند خـود را بـه داخـي         
آنگاه جمعيت، به دنبال كمال و نمايندگان، رهسپار ساختمان مجلس شدند كه ظاهري شرقي داشت . مسجد برساند

پيشاپيش جمعيت سه پيشنماز حركت مي كردند كه در دستشان پـرچم سـبز   . ترقي بود و قبال  محل كميته وحدت و
. پرچم هاي سرخ رنگ دولت ترك نيز از فـراز سـاختمان هـا در اهتـزاز بـود     . رنگ پيامبر اسالم به چشم مي خورد

ساختمان نيز يـك  در حياط جلوي . آنگاه پرچم سبز را به داخل ساختمان برده و در زير مجلدي از قرآن قرار دادند
كمال روباني را كه جلوي در ورودي سالن مجلس بسـته شـده بـود بريـد و آنگـاه      . جفت گوسفند را قرباني كردند

نماينده به صف ايستادند تا با انجام مراسم سوگند تعهد كنند كه استقالل سلطنت، خالفت، كشـور، و ملـت را    150
. نفـر رسـيده بـود    369يگاه هاي خود قرار گرفتند تعدادشـان بـه   هنگامي كه همهء نمايندگان در جا. پاسداري كنند
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، صحنهء آمدن اين نماينـدگان را بـا اسـب و االغ،    »مصطفي كمال«داگ اوبرت فون ميكوش، در كتاب خود به نام 
  .به صحنهء جلسات اوليهء كشاورزان آمريكاي شمالي پس از اعالم استقالل آمريكا تشبيه كرده است

سـالن پـر از   . مجلس يك اتاق دراز مستطيل شكل بود كه در دو سـوي آن دو بـالكن قـرار داشـت    سالن           
. نيمكت هاي رنگ و روغن زده شدهء مدرسه بود و يك تريبون موقت هم براي رييس مجلس فراهم كـرده بودنـد  

بـيش از تعـداد    جالب اين بود كه تعداد كاله هاي فض و عمامه، كه هر دو نمادهائي ارتجاعي محسوب مي شـدند، 
يك اتـاق كوچـك مجـاور را هـم بـه عنـوان       . كاله هاي موسوم به كال پاك بود كه نشانهء ترقي محسوب مي شد

در فقدان نيروي برق، اعضاي مجلس . نمازخانه تعيين كرده بودند كه در آن سجاده هاي نماز رو به قبله قرار داشت
در . ي از كافه هاي شهر به وام گرفته شـده بـود آغـاز كردنـد    مباحثات خود را در زير نور يك چراغ نفتي كه از يك

روزهاي بعد اعالني بر ديوارهاي ساختمان چسبانده شده بود كه بازي تخته نرد و ديگر بخت آزمايي ها و همچنـين  
اعضاي كمتر سختگير مجلس تنهـا در اتـاق تاريـك پشـت يـك      . مصرف مشروبات الكلي را اكيدا ممنوع مي كرد

  . ارفروشي نزديك ساختمان مي توانستند لبي تر كنندمغازهء سيگ
، با اين نام دهان پر كن، محصول بحث هاي شبانه روزي كمال و همكاران نزديك او »مجلس كبير ملي«          

او اكنون محل فرماندهي خود را به چهارمايلي بيـرون شـهر، بـه يـك مدرسـهء كشـاورزي سـنگي بازمانـده از         . بود
ساختمان بر فراز تپه اي و در ميان مزرعه اي نمونه قرار داشـت كـه در آن فـالت    . منتقل كرده بودنيروهاي وحدت 

بي درخت واحه اي دلكش محسوب مي شد و در آن درختان اقاقيا به شكوفه نشسته بودند و مزارع اطرافش رنـگ  
اديب، نيز زندگي مي كردند كـه  در اين محل، عالوه بر ديگران، دكتر عدنان و همسرش، حليه . سبز شادابي داشتند

عصـمت نيـز انـدكي    . شـده بودنـد  » سازمان خبرگزاري آناتولي«همراه با يونس نادي مشغول ايجاد تشكيالتي به نام 
بعد، بدون اين كه توجهي را جلب كند، همراه با عده اي از نمايندگان مجلس و در يونيفورم نظامي به آنگورا آمده 

ه توانست او را، كه در گوشه اي ميان جمعيت به آرامـي مشـغول كشـيدن سـيگار بـود      بود و كمال تنها كسي بود ك
  . شناسايي كند و اين بار با گرمي و ادب خوش آمدش گويد

صبح هنگام كمال منشـي خـود   . يونس نادي صحنه هايي را تشريح كرده است. زيادي در پيش بود  كار          
  .»در آن پرونده چه داري؟ براي ما بخوان! بيا پسر جان«: به نام حياتي را صدا مي كند

  . رسيده است؛ جايي كه هنوز فرانسوي ها در آن فعال اند» اين تاب«گزارشي از           
  »تازه چه خبر؟«          
اما دشمن هم دست به ضد حمله زده . فرانسوي هايي را كه در مدرسه آمريكايي ها بودند پس رانده اند«          

  .»ر شهر آتش گشوده و خساراتي به بار آورده استو ب
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تنها راه حل اين مساله ايجـاد ارتبـاط مسـتقيم بـين اينتـاب و اورفـا       . اين را بنويس«: كمال دستور مي دهد          
            » ...است

نـد امـا از ايـن    سربازان ملي در سروچ فرانسوي ها را به عقـب رانـده ا  «: پروندهء ديگري گشوده مي شود          
در عين حال عقيده دارند كه مقداري اسلحه در نزديكي ماردين وجود . شاكي اند كه ديگر اسلحه و مهمات ندارند
  .»دارد و آن ها خواستار اين اسلحه ها هستند

  .»به ماردين بگوييد اسلحه ها را به آن ها بدهند«          
  .»محاصرهء اورفا ادامه دارد«          

  .»به آنها بگوييد اين كار را انجام دهند و نتيجه را به من گزارش كنند. پايگاه آنجا بايد تقويت شود«          
  .»نيروهاي مليون مستقر در آدانا در نزديكي ساحل به روي يك ناوشكن فرانسوي آتش گشودند«          
آن ها كار درستي كردنـد كـه بـه    . ام گذاشتدشمن را لحظه اي نبايد آر. اين بهترين راه جنگيدن است«          

  .»اين كشتي تيراندازي كردند
  .».دميرجي محمد افه، به شما سالم رسانده است«          
  »هنوز هم او مرا برادر خود، مصطفي كمال پاشا، صدا مي كند؟«          
  .»بله«          
  .»بسيار خوب است«          
ما مثل اعضاي يك فرقـهء جديدالتاسـيس   «: حليده اديب نوشته است. دهي سخت بودزندگي در سرفرمان          

مصطفي كمال پاشا هم مثل ما زنـدگي مـي كـرد و    . مذهبي، با همهء زهد خالصانه و ابتدائي اش زندگي مي كرديم
لبتـه  هنگامي كه در ميان ما بود، همچون يك كشيش كاتوليك، سختگير و خالص و صميمي رفتـار مـي كـرد امـا ا    

  »...بعضي از عصرها هم بود كه غيبش مي زد
صرف ناهار در سرفرماندهي كاري شتابزده بود؛ اما براي شام همه دور يـك ميـز بـزرگ بـه شـكل نعـل                 

او البته به خـاطر تربيـت نظـامي اش هميشـه بـه نـوعي       . اين فضايي بود كه كمال دوست داشت. اسب ولو مي شدند
او بـا  . و دوست داشت كه همه جيرهء مختصر خود را با آداب متمدنانهء غربي صـرف كننـد  تشريفات عالقمند بود 

سخنانش بر مجلس تسلط داشت، گاه شيرين سخني مي گفت، گاه محضرش خسته كننده مي شد، و بعضي اوقـات  
منظور مـي  هميشه در داستان هايي كه تعريف مي كرد نكته اي را . به شرح تفصيلي تجربه هاي گذشته مي پرداخت

عصـمت بـا رفتارهـاي نـرم و چشـمان درشـت       . داشت و در توصيف دوستان و دشمنانش صـريح و پـر از طنـز بـود    
. شـد   انديشناكش درست نقطهء مقابل كمال بود و به خاطر سنگين بودن گوشش اغلب بـه طـرف كمـال خـم مـي     

  . ال مطرح مي كردخود به آرامي سخن مي گفت و نظرهاي محتاطانهء خود را در ميان حرف هاي كم
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هنگام بحث دربارهء افكار و عقايد، كمال هر گونه محافظه كـاري را كنـار گذاشـته و چنـان سـخن مـي                 
اما لحظه اي بعد ممكـن بـود كـامال       .گفت كه اغلب شنوندگان محافظه كارترش يكه خورده و متعجب مي شدند

هـيچ  «در چشم حليده اديـب، كمـال   . ت ديگري سخن بگويدلحن خود را عوض كند و بنا به نيتي كه دارد به صور
و هميشه هم عقايدش را ـ هر چقدر هم كه  . تعهدي به چيزي نداشت و هر لحظه عقيدهء جديدي را مطرح مي كرد

و تنها مالحظه اش آن بود كه آن چـه مـي گويـد تـا     . با هم متضاد بودند ـ با همان شدت و انرژي مطرح مي ساخت 
  .»نيات او و اهدافي است كه داردچه حد در خدمت 

كمال آدم ايده آليستي نبود، اصول اخالقي اش متعدد نبودند و عزمش تنها معطـوف رسـيدن بـه هـدفش               
بود و، اگرچه اين نكات مي تواند براي اشخاص نقطه ضعفي محسـوب شـود، در مـورد او چنـين نبـود چـرا كـه او        

، آنچه مي كرد ناشي از شخصيت واقع گرايي بـود كـه همـواره راه حـل     هدفي جز كشور خود نداشت و، در نتيجه
امـا از  . با اين حال مي شد كه او را در امر رسيدن به اهدافش آدم فرصت طلبي هـم دانسـت  . هائي عملي مي جست

اعتقـاد اش  . آنجا كه مي خواست آنچه را كه به دست مي آورد صحيح باشد در اين راستا به شدت تالش مي كـرد 
د كه كشورش در زير نظر او نه تنها بايد از شر دشمنانش آسوده شود بلكه بايد بتوانـد خـود را بـر شـالوده اي پـر      بو

  .دوام بازسازي كند
حضار بـه تـاالر مركـزي و بـزرگ سـاختمان مـي       . پس از صرف شام نوبت به كار جدي شبانه مي رسيد          

. و و كار بر روي مسايل متعددي كه مطرح بود مشـغول مـي شـدند   رفتند و در آنجا گاه تا ساعت پنج صبح به گفتگ
  .مهمترين امر در بين همهء اين مسايل تعيين چگونگي دولتي بود كه بايد بوجود مي آمد

خود كمال و تعدادي از دوستانش اين امر را نقطهء عطفي در تاريخ كشورشان مي دانستند، چـرا كـه آن             
نكته كه سلطنت و خالفت عثماني به پايان رسـيده و دولتـي جديـد بـر پايـه هـايي نـوين در        پذيرش اين «را به معني 

اما در اين جا نيز، همچون ارض روم و سيواس، هنوز نمي شد اين هـدف را  . تعبير مي كردند» دست ساختمان است
آنهـا ايجـاد يـك    يك بار وقتي كه يونس نادي در طي سخنانش اظهار داشت كه وظيفهء . به صراحت اعالم داشت

و كمال بـه سـرعت او را سـاكت كـرد و       دولت جديد ترك در آناتولي است واكنش عمومي چندان مطلوب نبود
  .»بحث اصلي ما اجراي خواست پارلمان جديدمان است«: اظهار داشت كه

رفته رفته بحث در اين موارد طوالني شـده و دخالـت افـراد دانشـگاهي نيـز كـار را بـه سـرگرداني هـاي          
نمايندگان آمده از مجلس منحل شدهء عثمـاني در قسـطنطنيه بـه ايـن     . يشتري در پيش بيني هاي مه آلود مي كشيدب

يعنـي آنهـا   . نتيجه رسيده بودند كه دولت جديد ماهيتي موقت دارد و در نتيجه بايد از روي مدل قديمي ساخته شود
جـالل  . عثماني نهادينه شده بود نمي ديدند هيچگونه گسستگي خاصي بين كار خود و اصولي كه در رژيم سلطنت

او خسـته از بحـث   . الدين عارف، كه رييس پارلمان منحل شده بود، خود را رييس پارلمان جديـد هـم مـي دانسـت    
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او كـه اسـتاد تـاريخ قـانون     . بـود » ادامه، ادامه، ادامـه «هاي شبانه به خواب مي رفت و چون برميخاست تنها كالمش 
و داراي ذهني انعطاف ناپذير و قانوني به شمار مي آمد، مبلغ اين ايده بود كه دولـت جديـد   اساسي بشمار مي رفت 

دولتي بر مبناي ليبراليسم غربي و سلطنت مشروطه است كه داراي قواي مقننه و مجريه اسـت امـا بـه طـور موقـت از      
كمـال و  . باشـد حضور سلطان محروم شـده اسـت و جانشـين موقـت او بايـد ريـيس مسـتقل مجلـس شـوراي ملـي           

او، در عين حـال كـه بـه شـدت معتقـد بـود بايـد ظـواهر         . نزديكانش اما روي طرحي كامال  متفاوت كار مي كردند
نظر او آن بود كه آناتولي بايد كال  بـا  . قانوني را حفظ كرد، به تنها كه نمي انديشيد بر قرار كردن تداوم سياسي بود

باط كند و روحيه اي جديد كه در نظام جديدي از دولت متجلي مي شود قسطنطنيه، نهادها و سنت هاي آن قطع ارت
او با مهارت تمام و براساس هدف هاي غائي جمهوري خواهانه خود توانست استدالل هاي عارف . بدان جان بخشد

براساس آنچه مي گوييد مثل ايـن كـه نظراتـان بـه يـك جمهـوري       «او به عارف گفت . را عليه خود او به كار گيرد
و اساسا  چرا بايد شكلي كهن را كه همه بـا  . است، اما جمهوري ساختار سياسي خاصي است كه مردم را مي ترساند

آن آشنا هستند به كار بگيريم؟ من فكر مي كنم بهتر است ما شكلي را بيافرينيم كه مناسب نيازهاي زمـان خودمـان   
كه برداشت آزادانه اي از نظريه هـاي ژان ژاك روسـو   و آنچه او پيشنهاد كرد عبارت بود از آفرينش چيزي . »باشد

او اعتقاد داشت كه در رژيم جديد، قدرت ـ چـه   . بود؛ همان نظراتي كه در روزگار دانشجويي با آنها آشنا شده بود
  . در شاخهء مقننه و چه در شاخهء مجريه ـ بايد غير قابل تجزيه بوده و به صورت بالشرطي متعلق به مردم باشد

: حليـده اديـب نوشـته اسـت    . بدينسان، فكر كمال تركيبي از ايده هاي خودساخته و نظريه هاي آماده بود          
گـاه نـور آن بـه چشـم مـي      . آنچه كمال مي انديشيد شبيه چراغ برج دريايي بود كه دو صورت پشت به هم داشت«

ينيـد و گـاه روي از شـما مـي پوشـيد و در      آمد و شما مي توانستيد آنچه را كه مي خواهد نشانتان دهد به روشـني بب 
حكومتي كه كمال به عنوان يك شكل بـي سـابقه و اصـيل پـيش مـي نهـاد بـر بنيـادي چنـين          . »تاريكي گم مي شد

مـي دانسـتند كـه سـرهم بنـدي شـده و       » اقتباس صـرف «تاريك و روشن قرار داشت و حليده و ديگران آن را يك 
. جنبهء اجتماعي و اقتصادي مستقل بوده و به نظام شوروي نزديك مي شـود نااستوار است و در آن جنبهء سياسي از 

دولت مورد نظر كمال بايد داراي مجلسي شورايي مي بود كه هر دو قوهء مقننه و اجراييه را در دسـت داشـت و تـا    
كـه  وزرا را بايد كميسري ها مردمي خطاب مي كردند . حد انتخاب تك تك اعضاي كابينه تصميم گيري مي كرد

در . در كابينه داراي مسئوليت مشترك نبودند و مسئوليت شان به اجراي تصميمات مجلس شـورا محـدود مـي شـد    
  .عين حال رييس مجلس داراي هيچگونه مسئوليت شخصي و مستقلي نبود

شب در پي شب، كمال عقايد خود را مطرح ساخته و شنوندگانش را به خستگي مي كشاند  ،،همچنان كه          
ي از حضار دل به دريا زده و عطف به شرايط عملي اظهار مي داشتند كه در كشوري كه هيچ گونه آشـنايي بـا   برخ

اما كمـال در پـس اصـرار بـر     . اصول دموكراسي ندارد كابينه را نه مجلس شورا كه رييس جمهور بايد انتخاب كند
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به يك فكر جديد كـه بتوانـد سـوخت     نخست اين كه مي ديد نيازي حياتي. نظم جديد داراي فكرهاي ديگري بود
اين فكر بايد عناصري پراكنده و نامتجانس را متحد ساخته و بـه احساسـات مـيهن    . انقالب را تامين كند وجود دارد

پرستانه سمت و سويي مثبت دهد و در واقع به انقالب حال و هواي جنگي را بدهد كه ذهن هـاي شـرقي مجـذوب    
اسـتبداد سـلطان و نخبـه گرايـي     » حاكميت بـا مـردم اسـت؟   «از مطرح كردن شعار  در نتيجه، چه بهتر. آن مي شوند

ترك هاي جوان بايد جاي خود را به مجلس شوراي جديدي بدهد كه بر اساس دموكراسي مردمي بوجود آمـده و  
  .در آن مردم قدرت واقعي را در دست داشته و حتي در انتصاب اعضاي كابينه نظر داشته باشند

مال، در عين حال، به يك مسئلهء تاكتيكي نيز مي انديشيد و آن اين بود كه به هر قيمـت شـده كنتـرل    ك          
اما به خوبي از اين نكته نيز آگاه بود كه رام كـردن اعضـاي ايـن مجلـس كـار      . مجلس را خود به دست داشته باشد

بسـياري از آنهـا بـه    . ي گونـاگون بودنـد  آنها هم از نظر حرفه اي و هم از نظر اجتمـاعي مردمـ  . ساده اي نخواهد بود
در واقع، براي خنثي كردن اين بي اعتمـادي بـود   . شدت به كمال و جاه طلبي هاي ديكتاتور مĤبانه اش شك داشتند

بـه عبـارت ديگـر، تنهـا راه كنتـرل      . كه او با روش انتخاب اعضاء كابينه به وسيلهء رييس جمهور مخالفت مي كـرد 
  .ضا يقين كنند كه كنترل در دست خودشان استكردن مجلس آن بود كه اع

بدينسان، كمال نه تنها به قانع كردن دوستان خود ادامه داد بلكه توجه خود را بر روي نمايندگان مجلـس            
متمركز ساخته و آنها را مرتبا ، در خوابگاه هاي مدرسهء تربيت معلم ـ كه مثل خوابگاه هاي سربازخانه ها در اختيار  

در زير بالش شـان هفـت تيـري    . غذاي اين نمايندگان برنج و لوبياي مجاني بود. ايندگان بودند ـ مالقات مي كرد نم
بعـدها كـه وضـع مـالي     . قرار داشت و روزي پنج بار آن ها را براي انجام نماز جماعت به سالن باال فرا مي خواندنـد 

اوند تركـي، كـه مسـاوي بيسـت پاونـد انگليسـي بـود،        بهتري پيش آمد به نمايندگان حقوق ماهيانه اي معادل صد پ
كمال لبهء تختخـواب آنهـا مـي نشسـت، بـه      . حقوق مي پرداختند اما محل اقامت و غذايشان پايشان حساب مي شد

نمايندگان، كه اغلبشان اهالي ساده . سئواالتشان پاسخ مي گفت و با شكيبايي بسيار فكرهاي خود را توضيح مي داد
. و درك مختصري از نظريهء دولت داشتند، اغلب به راحتي جذب مزاياي پيشنهادي كمال مي شدندآناتولي بودند 

عارف در عين . عاقبت جمال الدين عارف و دوستانش نيز دست از اصرار برداشتند و پيشنهادهاي كمال را پذيرفتند
  .ام معاونت او تنزل مقام پيدا كندحال البته با اكراه موافقت كرد كه رياست مجلس را به كمال داده و خود به مق

سخنان افتتاحيه كمال شكل اليحه اي را داشت اما با توجه بـه ترديـدهاي بسـياري از نماينـدگان مجلـس                
كمال دولتـي را پيشـنهاد مـي كـرد كـه نبايـد دولـت موقـت         . »هدف اصلي در آن پنهان شده بود«اليحه اي بود كه 

در نظام جديد هيچ قـدرتي فرادسـت مجلـس ملـي     . رييس كشور را پيدا مي كردخوانده مي شد و رييس آن حكم 
اين مجلس قواي مقننه و مجريه را در دست خود داشته و شورايي را انتخـاب مـي كـرد تـا زيـر نظـر         .نبايد مي بود

محض آن كـه   به«در اين جا جمله اي در داخل پرانتز اضافه شده بود مبني بر اين كه . رييس مجلس به كار پردازند
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سلطان خليفه از فشارها و اجبارهايي كه به آنها مبتال است خالص شود جاي خود را در چهارچوب اصول مقننه اي 
بدينسان كمال موفق شده بود تنها اشاره بـه    .»كه خود مجلس شورا آنها را وضع خواهد كرد به دست خواهد آورد

  .ردوجود سلطنت و خالفت را در يك زيرنويس مبهم بياو
مجلس اين پيشنهادها را با عالقه استماع كرده و پس از بحث كوتاهي آنها را به تصويب رسـاند و كمـال             

در عين حال، مجلس كمال را بـه عنـوان   . به نام مجلس اعالي ملي اعالميه صادر كرده و اين مصوبات را تاييد نمود
تخاب كرد كه هفت تن از وزرايـش در واقـع قـبال  بـه وسـيلهء      رييس خود انتخاب نموده و در پي آن كابينه اي را ان

آنها، به . كمال و از ميان ياران نزديكش تعيين شده بودند و انتخاب بقيهء وزرا بر عهدهء نمايندگان گذاشته شده بود
اصـله  وزرا نيـز بالف . توصيهء كمال، عصمت را با حفظ سمت رياست ستاد به عنوان يكي از اعضاي كابينه برگزيدند

  .كار خود را در اتاق هاي لخت ساختمان دولتي، كه حتي به انداز كافي داراي ميز و صندلي نبود، آغاز كردند
از . در واقع، آنچه مجلس اعالي ملي بدون آگاهي كامل پذيرفته بود شكل جمهوري آيندهء كشور بـود           

ني اساسي شدند كه به مجلس و دولت منبعث از آن ميان اعضاي مجلس كميته اي انتخاب شده و مامور نوشتن قانو
تا اين لحظه، نه ماه طوالني گذشته بود و اكنون در پي مشكالت فراوان به تضـادهاي سيسـتمي   . قانونيت مي بخشيد

كه از يك سو قدرت را از آن مردم و نمايندگان آنها دانسته و از سويي ديگر آن را متعلق بـه سـلطنت مـي دانسـت     
و اين سلطنتي بود كه مجلس اعالم مي داشت قصد از بين بردنش را نداشته و صرفا  خواسـتار رهـا شـدن    . خاتمه داد

كمال، از طريق فرعي كردن بحث دربارهء آينده سلطنت و خالفت، در بـه تصـويب رسـاندن    . آن از قيد و بند است
ردم تعلق داشت و اكنون كمال بايد بر اساس مصوبات جديد، قدرت بالشرط به م. نظام جديد توفيق كامل يافته بود

  . منتظر روزي مي شد كه همگان در عمل به تضاد بين اين وضع و ادامهء سلطنت پي مي بردند
در عين حال، كمال طي پيامي شخصي، آغاز كار مجلس شورا را به اطالع سلطان رسانده و طي كلمـاتي            

، يعني سلطان عثمان، ديده و از طريق سنت هاي شـفاهي سـينه بـه    فصيح خوابي را كه بنيان گذار امپراتوري عثماني
سلطان عثمان درختي مقدس را بخواب ديده بود كه سايه بر سه اقليم انداختـه و  . سينه منتقل شده بود يادآوري كرد

در پـي  او، . صد مليون مسلمان را در پناه خود گرفته؛ اما شاخه هايش شكسته و تنها تنه لخت آن بـاقي مانـده اسـت   
و وفـاداري بـه خالفـت و سـلطنت اولـين و      » آن درخت مقـدس در دل هـاي مـا ريشـه دارد    «اين داستان، نوشته بود 

پيام كه به چاپ رسيده و به وسعت تمام توزيع شده بود در نقـاط عقـب افتـاده      اين. آخرين كالم اين مجلس است
  .تر آناتولي تاثير تبليغاتي به سزايي داشت

   
يكي از عصرها سر و كلهء يك افسر بازنشسته، كه به كار قاچاق اسلحه و آوردن خبرهـاي قسـطنطنيه   در           

او خبـر آورده بـود كـه هفـت تـن از رهبـران جنـبش ملـي از جانـب          . اشتغال داشت، در مدرسه كشاورزي پيدا شد
واد، دكتر عدنان، و حليده كمال، عصمت، علي ف. دادگاهي كه به نام سلطان عمل مي كند محكوم به اعدام شده اند
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از جملـهء  ) نخستين زني در تاريخ تركيه كه، در كالم افسر مزبور، افتخار بوسيدن دستش نصيب او شده بـود (اديب 
اين احكام به وسيلهء فتوائي از جانب شيخ االسالم تأييد شده بود كه وظيفهء همهء مسـلمانان را  . اين هفت تن بودند

محض ديدار اين عده به قتل شان برسانند؛ و البته اگر هـم در ايـن راه خـود كشـته مـي      چنين مقرر مي داشت كه به 
  . شدند جايگاهشان در بهشت تضمين شده بود

خبر وقتي رسيد كه كمال و دكتر عدنان در هنگام غروب نزديك پنجرهء سالن مركـزي نشسـته بودنـد و              
كنجكاو بود واكنش آنها را بداند از شوهرش پرسيد كـه دربـارهء   حليده اديب كه . عصمت هم به ميز تكيه داده بود

  افتخاري كه نصيبش شده چه فكر مي كند؟ 
من شخصا  خيلي ناراحتم و از ايـن كـه محكـوم بـه اعـدام      «: دكتر عدنان رو به جانب كمال كرد و گفت          

  »شده ام نفرت دارم؛ اما شما چه فكر مي كنيد؟
  .»من هم كم نگران نيستم« : حت گفتكمال به صرا          
هيچ چيز «: نظر خود حليده آن بود كه اين مجازات ها فاقد هر گونه ارزش سياسي است و اضافه كرد كه          

  .»نمي تواند بهتر از اين ما را بين مردم محبوب كند
ممكـن اسـت ايـن نظـر در      عصمت، كه از بقيه محتاط تر و عمل گراتر بـود، اعتقـاد داشـت كـه اگرچـه               

سرزمين هاي اشغال شدهء قسطنيطه و اسميرنا صادق باشد اما در بين توده هاي وسيعي كه هنوز تصميم نگرفته اند از 
سلطان حمايت كنند يا از مليون اثر ديگري خواهد داشت و، اگر جنگي داخلـي در گيـرد، ممكـن اسـت مـردم بـه       

ز نظر او، الزم بود كه اجازهء ورود روزنامه هاي قسطنطنيه به آنـاتولي داده  در نتيجه، ا. جانب مخالفين متمايل شوند
  .نشود و از پخش شدن اين خبر نيز جلوگيري گردد

چند روز بعد مجلس نيز، طي عمل تالفي جويانه اي، داماد فريد و ديگرانـي كـه در صـدور ايـن احكـام                
هبي محلي نيز طي يك سلسله فتوا كه در سراسر آنـاتولي پخـش   دخالت داشتند به اعدام محكوم كرد و مقامات مذ

آنگاه مجلس اعـالي  . بدينسان دولت آنگورا كشيده سلطان را با كشيده پاسخ داد. شد اين احكام را تصديق كردند
ملي، الاقل در عالم نظر، به كار دولت خود پرداخته و به ادارهء كشوري تقسيم شده و اعالم جنگـي عليـه دشـمناني    

  . هم داخلي و هم خارجي، كه تعدادشان رور به روز بيشتر مي شد، پرداخت
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 جنگ داخلي  ـفصل بيست و هشتم 

   
اكنون كمال آزادي آن را يافته بود كه همهء انرژي خود را بر روي برنامه ريزي براي مبـارزات حساسـي   

. د سـامان دادن بـه همكـاران خـود بـود     او، قبل از هر چيـز، نيازمنـ  . كه در پيش روي مليون قرار داشت متمركز كند
چهـره ديگـر   . عصمت، علي فواد، كاظم كارابكر، و رفعت، چهار فرمانده وفادار و با تجربهء او محسوب مي شـدند 

مهم، اما هنوز قابل ترديد، فيضي پاشا بود كه تمايالت نامشخص او موجب سوء استفادهء مخالفان مليـون در منـاطق   
  . شورشي شده بود
هم، به صورتي نامنتظر و در پي سفري سخت از طريق راه هاي پنهاني، خود را بـه دفتـر علـي فـواد     اما او 

مـا هـم بـه هـم     «: و سـپس نشسـته و گفـت   » !كوه به كوه نمي رسد اما آدم به آدم مي رسد«: رسانده و به فواد گفت
  ».رسيده ايم؛ هرچند كمي دير

ل اطالع داد و با تعجب چنين پاسخي را از او دريافـت  فواد خبر رسيدن فوزي پاشا را طي تلگرافي به كما
اما پس از رد و بدل چنـد تلگـراف عاقبـت كمـال     .»فوزي پاشا را به همانجايي كه از آن آمده پس بفرستيد«: داشت
  .»فوزي پاشا را بالفاصله با قطار به آنگورا بفرستيد و، بدون آن كه خودش ملتفت شود، مواظبش باشيد«: نوشت

او يكي از افسران محافظـه كـار تـرك    . كمال به خوبي از ارزش مردي همچون فوزي با خبر بوددر واقع 
محسوب مي شد كه در جنگ هاي طوالني بالكان و سپس در جنگ اول جهاني شهرت نظامي در خور توجهي بـه  

ويژگي . دست آورده بود و سپس مشاغل مختلفش در وزارت جنگ برايش حيثيت سياسي فراواني به همراه داشت
هاي شخصي اش، كه شامل پايمردي آرام و پر تالشش در انجام امور مي شد، و نيز عادات خاصش در زندگي كه 
با تسلط ارزش هاي طبقهء متوسط در رفتارهايش همراه بود، در انظار عمومي برايش احترام فراوانـي كسـب كـرده    

اني معتقد بود كه هرگز دست به الكـل نمـي زد و در اوج   باالتر از همهء اين ها، او مردي عميقا  مذهبي و مسلم. بود
عمليات جنگي براي سربازانش قرآن قرائت مي كرد و، در نتيجه، در آن لحظه براي جنبش مليون سرمايهء پر بهايي 

  . محسوب مي شد
براي ورود او به آنگورا استقبال وسيعي تدارك ديـده شـده بـود و، در پـي آن، او بـا حضـور در جلسـهء        

او را به عنوان وزيـر دفـاع و ريـيس كابينـه انتخـاب كردنـد و در       . لس اعالي ملي سخنراني پر هيجاني ايراد كردمج
وزنهء حضور او به كمال اين امكان را مي داد كه بين فرماندهاني كه . واقع عمال  پست نخست وزيري به او داده شد
. ا به عنـوان ريـيس سـتاد عمـومي خـود برگزيـده بـود       كمال عصمت ر. با يكديگر رقابت داشتند توازني برقرار كند

عصمت كه براي اين شغل زاده شده بود و با نحوه فكر كردن كمال بـه خـوبي آشـنايي داشـت، بهتـرين انتخـاب و       
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بهترين گزينه براي اين شغل كه شامل سازماندهي و برنامه ريزي بـراي ايجـاد ارتشـي از آغـاز تـا كامـل شـدن بـود         
واد و رفعت رابطهء خوبي با عصمت نداشتند و از نظر خلقيات كامال با او متفـاوت بودنـد و   علي ف. محسوب مي شد

در نتيجه با انتخاب او براي رياست ستاد عمومي مخالفت كرده و دليل مـي آوردنـد كـه او ديرتـر از بقيـه بـه جمـع        
همه كمال گزينش خود را تغيير نداد با اين . پيوسته است حال آنكه آن دو از آغاز كار در آناتولي با كمال بوده اند

و علي فواد و رفعت همچنان به فرماندهي قوا اشتغال يافتند چرا كه در آن لحظات دشوار آنها، به عنوان مرداني اهل 
با اين همه علي فواد عداوت خود با عصمت را ادامه داد و يـك بـار در   . عمل و مبتكر، شايسته چنان مشاغلي بودند

فتخار او در آنگورا، هنگامي كه سخنان تحسين آميز يكي از ميهمانان دربارهء او را شنيد، از شدت يك ميهماني به ا
  . عصبانيت چنان در يك پيانو را بست كه نزديك بود بشكند

رفعت در آن اواخر و در جريان رسيدگي به اوضاع نامناسب قونيه تقريبا دست به كودتايي عليـه مقانـات   
مان او مشغول سازمان دادن به قواي نامنظم در جبهه اسـميرنا بـود و بـا فرمانـدهان نيروهـاي      در آن ز. محلي زده بود

شهرتي افسانه اي به هم زده بود چنانكه شـايع شـده بـود او، در    » آيدين افه«چريكي زندگي مي كرد و با نام مستعار 
هنگامي كه او . نه به آن شهر مي رودهيئت يك آدم بدلي، براي مالقات با گروه هاي انقالبي قسطنطنيه اغلب مخفيا

به نظرم مـي رسـد كـه    «: در ماه آوريل وارد آنگورا شد حليده اديب براي نخستين بار او را ديد و در مورد او نوشت
در لبـاس    .او را كال  از اعصاب و عضالت فوالدي ساخته اند و در سراسر اندامش ذره اي گوشت يافت نمي شـود 

از چشمان و صورت و حركاتش انرژي فوق العاده ... هرهء باريكش قوي و الغر مي نمودنظامي بسيار شيك اش، چ
در بـرش و  . سر، موها و دست هايش در حين سخن گفتن به صـورت چشـمگيري تكـان مـي خـورد     . اي ساطع بود

چكمـه هـايش از بـراق    . دكمه هاي لباس و مهميز چكمه هايش برق مي زدنـد . دوخت لباسش عيبي يافت نمي شد
  .»ترين چرم ها ساخته شده بود و وجود وسواسي شديد در سراپايش محسوس بود

شهر مذهبي و مقدس قونيه كه در فالت لخت و نمكزاري صد و پنجاه مـايلي جنـوب آنگـورا و در لبـهء     
فرمانده آنجا، كـه دسـتور انجـام انتخابـات را دريافـت      . قرار داشت آن روزها دچار اغتشاش بود» تاروس«كوه هاي 

رده بود، با حمايت رهبران محلي منطقه رفته رفته از بيعت خود با مليون سـر بـاز مـي زد و ايـن پرسـش را مطـرح       ك
  كرده بود كه بدون اجازه قسطنطنيه چگونه مي توان انتخاباتي انجام داد؟ 

 در آناتولي، قونيه شهري كليدي و واجد اهميت فراوان بود و از دست رفتن آن ضربه اي مهلك بـه كـار  
رفعت براي دادن گزارش از اوضـاع قونيـه   . مليون وارد مي كرد و، لذا، الزم بود هر چه زودتر اقدامي صورت گيرد

او، پس از رسيدن ابه يك ايستگاه قطار نزديك شهر، تقاضـاي مودبانـه اي بـراي فرمانـده و     . به آنجا اعزام شده بود
در عين حال، تعدادي تلگراف . يك گفتگو به نزد او بيايندبزرگان آنجا فرستاده و از آن ها خواست كه براي انجام 

ايـن  . به واحدهايي خيالي كه قرار بود در منطقه باشند فرستاده و به آن ها دستور داد كه به سوي شهر حركت كننـد 
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رفعت هم كوپـه هـايي را   . و صبح روز بعد يك هيئت نمايندگي در ايستگاه حاضر شد. بلوف با موفقيت روبرو شد
  . آنها در آن نشسته بودند به قطار خود متصل كرده و همه را يك جا به طرف آنگورا راهي كردكه 

در آنجا، پس از انجام يك سخنراني ميهن پرستانه بوسيله كمال، به گروگان ها فرصت داده شد تـا، پـس   
عاقبت فرمانـده منطقـه   . يرنداز تعمق و مشاوره با يكديگر، در مورد پيوستن به مليون و يا جدايي از آن ها تصميم بگ

ايـن امـر باعـث شـد كـه      . تصميم گرفت كه با قسطنطنيه قطع رابطه كرده و قونيه را هم بـه اردوگـاه مليـون بيافزايـد    
  . ايتاليايي ها كه سربازان خود را از منطقه آداليا به قونيه برده بودند بالفاصله تصميم به تخليه محل بگيرند

امـا آنگـورا از همـه سـو در     . بار سابقه شـورش داشـت موقتـا آرامـش گرفـت      به اين ترتيب، قونيه كه دو
در ماه هاي بهار و اوايل تابستان كمال نه تنها بايد با تهديد نيروهـاي بيگانـه روبـرو مـي شـد      . محاصرهء دشمنان بود

داشـتند، نيـز   بلكه درگير شورش هاي داخلي، كه پشت سر هم و مشابه يكديگر در بيش از سي و چهار منطقه ادامه 
كمال در اين مورد گفته است آتش شعله ور شورش از همه جا زبانه كشيده و كشور را به خاكستر تبـديل مـي   . بود
  .»كرد

اين آتش در شرق و شمال و غرب شهر شعله ور بود و كمال را مجبور مي كـرد كـه، همزمـان بـا ادامـهء      
در اين ميان، انگليس هـا  . يك نقطه به نقطه اي ديگر منتقل كندمبارزه با يوناني ها، نيروهاي اندك خود را دائما  از 

  . هم همراه با رساندن اسلحه به شورشيان آنها را عليه مليون تحريك مي كردند
كـه مسـلماني متعصـب    » انزاور«در منطقهء شمال اسميرنا هم يكي از رهبران ارتش وابسته به خليفه، به نام 

حالي كه پرچم پيامبر اسالم را با خود حمل كـرده و قرآنـي از گـردن خـود      او، در. محسوب مي شد فعاليت داشت
آويخته بود، دشمنان خويش را كه آن ها نيز مسلمان بودند، بر درختان انجير اعدام مي كرد و همواره مورد حمايت 

تر و بي كله تر از  كمال، براي روياروئي با او، آدمي مثل خود او را انتخاب كرد كه بسا جوان. دولت قسطنطنيه بود
بود و او در جريان اين روياروئي چنان ترسي آفريد كه خـود مليـون هـم بـا نگرانـي      » اتـ م«نام اين جوان . او هم بود

به هر حـال، تنهـا از ايـن طريـق بـود كـه       . مجبور بودند مراقب باشند كه قدرتي زيادتر از آنچه دارد به دست نياورد
  . رشيان پاك شدمنطقهء جنوب غربي موقتا  از شو

ايـن  . ، روبرو مـي شـدند  »بولو«سپس مليون بايد با شورش خطرناكتري در شمال غربي منطقه، در اطراف 
شورش از استحكامات دور افتادهء كوهستاني آغاز شده و به دشت هاي اطراف آنگورا كشـيده شـده بـود و انگـاه،     

كمال دو نماينده را براي مـذاكره  . ايلي آنگورا رسيدبا پيوستن افراد مختلف محلي، عاقبت به دهكده اي در هفده م
  . با اهل ده فرستاد اما هر دوي آن ها دستگير و اعدام شدند

براي كنترل اين گونه اوضاع محلي، مليون دست به تشكيل محكمه هاي فوري زدند كه به محكمه هـاي  
كه نام محاكم استقالل را بر خود داشتند، به  اين محاكم،. در دوران انقالب فرانسه بي شباهت نبود» ترور«موسوم به 
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سرعت و در محل به كار دادرسي مشغول مي شدند و در مقابل مقامات محلي پاسخگو نبوده و تنها به مجلس اعـال  
بعـدها از ايـن محـاكم در    . به اين طريق، فرادستي پارلمان هم عمال  مورد تأكيد قرار مي كرفت. گزارش مي كردند
ياسي نيز استفاده و سوء استفاده شد امـا در آن مرحلـه آن هـا را بايـد وسـيله اي نظـامي محسـوب        راستاي مقاصد س

داشت كه نوعي دادگستري خشن را از طريق محكوم كردن و اعدام بالفاصله رهبـران شورشـي بـراي هشـدار دادن     
  .به بقيه اعمال مي كرد

اور مي شد و مناطق جداافتاده از هـم را  به سرعت پهن» مثل آتش افتاده در خرمن«شورش، به قول كمال، 
مقابله با آن كار نيروهاي ارتشي منظمي نبود كه از سـال هـا جنـگ خسـته شـده و تمـايلي بـه        . خود مي گرفت  در

در نتيجه كمال مجبور بود بر دستجات نامنظم و تعليم نديـده اي تكيـه كنـد كـه     . جنگيدن با هموطنان خود نداشتند
در آن زمـان آنگـورا تعهـد    . را تصرف كند» بولو«توانست مركز مهم » اتم«. بسيار مشكلي بودادارهء رهبرانشان كار 

كرده بود كه عده اي از رهبران شورشي را در مقابل آزادي دو نماينده اي كه قبال به آن منطقه اعـزام شـده و اسـير    
  . اتم اما اصرار داشت كه آنها را اعدام كند. گشته بودند ببخشد

م گيري راجع به مجازات اعدام بر عهدهء كمال گذارده شد و وقتي كه معلوم شـد او قصـد   عاقبت تصمي
او كه حتي اگر از . دارد حكم اعدام را امضا كند تنش خاصي در بين همكاران او در مدرسه كشاورزي بوجود آمد

ا نيـز بـا ايـن كـه مـي      قبل تصميم خود را مي گرفت پيش از اعالم آن، نظر ديگران را نيز جويا مـي شـد در ايـن جـ    
در بين حضار به خصوص حليـده اديـب بـا شـور بسـيار عليـه       . دانست همه با اين اعدام ها مخالفند نظرشان را پرسيد

عملي كه خيانت عميق به تعهدات مليون محسوب شده و اصول عاليه جنبش را آلوده مي كرد سخن گفت، امـا بـه   
بـه زودي دريـافتم كـه مصـطفي كمـال سـخت و       «: شته اسـت خودش نو. زودي دريافت كه بيهوده سخن مي گويد

خطوط صورتش عميـق  . گاه در چشمانش شعله اي مي درخشيد اما به زودي سرد و خاموش مي شد. سنگدل است
او . تر مي شدند، ابروهايش به هم گره مي خوردند و در مجموع حالت آدم بسيار خطرناكي را به خـود گرفتـه بـود   

ر وضعيتي كه ما دچار آن هستيم جايي براي رحم و دلسوزي و اخالقيات احساسي وجـود  آشكارا توضيح داد كه د
و كسـي كـه در ايـن مالحظـات     . آن حرف هاي مربوط به شكستن عهد هم چيزي جز نشانهء ضـعف نيسـت  . ندارد

  .»غوطه ور شود هرگز توفيقي به دست نخواهد آورد
صمت بود كه پس از دقت در سـخنان كمـال بـراي    لحن بيرحم كمال شنوندگانش را تكان داد اما تنها ع

پاسخ گفتن به او از جا برخاست، با قدم هايي سبك و محتاط به سوي ميزي رفت كه كمال پشتش نشسته بود و خم 
عصمت با زبـاني سـاده چنـين مـي گفـت كـه اگـر دولـت آن هـا          . شده به روي ميز بحثي طوالني را با او آغاز كرد

كاري را هم داشته باشد بايد بر سر حرف خود باقي بمانـد و بـه هـر قيمـت كـه شـده        بخواهد حداقل ادعاي درست
گفتگوي آنها رفته رفته باال گرفت، تا اينكه سحرگاه سفيد و صـدف  . اعتماد متقابل بين دولت و مردم را حفظ كند
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زنـگ روي  عاقبـت كمـال از جـا برخاسـت بـا خشـم       . رنگ آنگورا پنجره پشت سر و چهرهء كمال را روشن كـرد 
كمال خم شد چند خطي به روي كاغـذ  «: حليده نوشته است. ميزش را به صدا درآورد و منشي خود را احضار كرد

ديدم كه چشمان سـرهنگ عصـمت بـه سـرعت خطـوط روي كاغـذ را خوانـد و آنگـاه         . نوشت و آن را امضا كرد
مصطفي كمال پاشا . پر كرده بود هنگامي كه سر خود را بلند كرد تبسم خوشحال پسر بچه اي كوچك صورتش را

اما اين تصميم دير گرفته شده بـود و  . »از اتم خواسته بود تا صفر و ياراني از او را كه مشمول عفو شده بودند نكشد
نامهء كمال هنگامي به اتم رسيد كه او ـ بي آنكه منتظر امضاي كمال شده باشد ـ به اين خيال كه كمـال كـامال  مـي      

  . واهد كرد، رهبران شورشي عفو شده را به قتل رسانده بودداند كه او چه خ
. اكنون اوقاتي پر تنش و مملو از اضطراب دايم در دفـاتر سـاختمان مدرسـهء كشـاورزي جريـان داشـت      

كمال، كه دائما  مشغول نوشيدن فنجان هاي بيشمار قهوه بـود، اغلـب   . بخت مليون به كمترين ميزان خود رسيده بود
اغلب آزرده و گاه حتي كـامال  نااميـد بـه    «به منظرهء لخت آنگورا خيره مي شد و، به قول حليده،  خاموش از پنجره

با اين همه با ظرافت تمام و حـداكثر انـرژي مـي كوشـيد روابـط خـود را بـا ديگـران حفـظ كـرده و           . نظر مي رسيد
  . »واحدهاي متفرقي را كه در راه جنبش فعاليت داشتند رهبري كند

من فرماندار شهر فالن هستم، ارتش ضد ملي خليفـه  ! آنگورا«: دسته اي از تلگراف ها مي آمدمنشي او با 
. من صداي فرياد اهالي شهر را مي شنوم و فكر مي كنم كه مردم به ارتشيان خواهند پيوسـت . به ما نزديك مي شود

و منشـي بـا يـك سـالم نظـامي      » د؟آيا ممكن است قبل از اين كه سيم ها را قطع كنند دستورات الزم را به من بدهي
  .»بعد از رسيدن اين تلگراف سيم ها قطع شده اند«:اضافه مي كرد كه 
سيم ها را قطـع كـرده انـد امـا مـن توانسـته ام در دو       . من تلگرافچي شهر بهمان هستم! آنگورا«: يا اين كه

گفتگـوي فرمانـدار شـهر را بـا      من. ساعتي شهر دستگاه تلگراف را وصل بكنم و مي توانم در شب تلگراف بفرستم
  .»او با آن ها توافق كرده است و به نظر من يك خائن است. ضد انقالبيون شنيده ام

هر شب، آنها بيشتر و بيشتر ارتباط خود را با مراكز مقاومت از دست مي دادنـد و، خسـته و درمانـده، در    
چـراغ هـاي نفتـي را محـو مـي كـرد، بـه كـار         خود فرو مي رفتند، و تا زماني كه نور سحرگاهان شعلهء زرد رنـگ  

در . آن گاه زمان كوتاهي مي خوابيدند در حالي كه از ترس حملهء دشمن لباس كامل به تن داشـتند . مشغول بودند
بين نمايندگان مجلس هم روحيه ها بسيار پايين بود و گروه هايي از نمايندگان كمال را به خاطر نـاتواني آشـكارش   

خود كمال يك روز صبح در ساختمان مجلس، در حالي كـه عصـبي بـه نظـر     . مت مي كردنددر كنترل شورش مال
مي رسيد، دوستي به نام قليچ علي را كه فرمانده سواره نظام بود صدا كرده و او را به طرف پنجـره بـرد و چيـزي را    

داده و از علي خواست تا بـا  كه به نظر مي رسيد جمعيتي در حال پايين آمدن از تپه ها به سوي شهر است به او نشان 
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امـا در نگـاه بعـدي    . گروهي از مردانش، با احتياط و بدون آن كه نمايندگان آگاه شوند، به مقابله با جمعيت برونـد 
  . دريافت كه آن جمعيت چيزي جز گله اي از حيوانات نيست

د از نزديكـي هـاي   عاقبت، پس از شبي كه تقريبا  همهء سيم ها قطع شده و صداي آتشبار دشمن را مي ش
شهر شنيد، زمان آن رسيد كه تصميم بگيرند، براساس يك طرح اضطراري قبلي آنگورا را ترك كرده و به سيواس 

هر لحظه كه مـي گذشـت بـه نظـر مـي      . به همين منظور تعداد زيادي اسب را براي تخليهء محل آماده كردند. بروند
دكتـر عـدنان مقـداري قـرص سـمي بـراي اسـتفاده در مواقـع         . رسيد كه به زمان انجام اين طرح نزديكتر مي شـوند 

  . خود كمال نيز رفته رفته مي گفت كه لحظهء ترك آنگورا فرا رسيده است. اضطراري با خود داشت
هنگامي كه رفعت از جنوب غربي به آنگورا رسيد خـود را بـا فضـايي نااميـد و شكسـت خـورده روبـرو        

شنيدن فكر عقب نشيني به سيواس به خنده افتـاد و گفـت كـه قصـد كـرده       او، براساس خوشبيني عميقش، از  .ديد
آنگاه، با طنز، اضافه كرد كه اگر كمال اصرار كند كه او را با خـود ببـرد بايـد از هفـت تيـرش      . است در آنجا بماند

پيروز مـي شـويم    يعني شما عهدي را كه در آغاز مبارزه با هم بسته و گفته بوديم يا«او به كمال گفت . استفاده كند
تازه راه سيواس نيز در تهديد نيروهاي دشـمن اسـت و، در عـين    «و ادامه داد كه » و يا مي ميريم فراموش كرده ايد؟

حال، من شخصا  زين و برگ اسب ها را پنهان كـرده ام و بهتـر آن اسـت كـه بنشـينيم و بـه فكرهـاي سـازنده تـري          
مثال ، مي شد بر روي نيروهاي نامنظم وفـادار بـه او حسـاب    . »هست بپردازيم چرا كه هنوز امكاناتي در دسترس مان
  .كرده و آنها را از كوه هاي اسميرنا فراخواند

چندان نگذشته بود كه مردان خيره سر دشمن بر گرد آنگورا حلقه زدند و برق اسلحه و رفتـار غيرعـادي   
رارگاه اين مردان قرار داشت شـكوه مـي   زنان دهكده اي كه در يك سوي ق. شان شهرنشينان را به وحشت انداخت

كردند كه آن ها مرتبا  به كنار رودخانه آمده و در حالي كه زنان مشغول پهن و خشك كردن رخت هاي شسته انـد  
يكي از عصرها منشـي كمـال وارد سـالن مركـزي شـد و بـه او اطـالع داد كـه سـيم هـاي           . به آن ها خيره مي شوند
لحظه از بيرون صداي تيراندازي مي آمد ـ گـاه بـه صـورت تـك گلولـه و گـاه بـه         در همان . تلگراف قطع شده اند
مصـطفي كمـال پاشـا ايـن طـرف و آن      . حليده اديب نوشته است همه دستخوش هيجان شـدند . شكل شليك مداوم

طرف رفته، دستوراتي صادر مي كرد؛ دست هايش را تكان مي داد، چشمانش مي درخشـيد، و ديگـران نيـز بـر پـا      
احتماال  همه يقين داشتيم كه آخرين دقـايق زنـدگي خـود را تجربـه مـي      . ده و يا به اطراف حركت مي كردندايستا
  .»كنيم

. حليده اشاره كرده است كه در لحظاتي چنين خطير دو تن از مردان واكنش هايي كامال متفاوت داشـتند 
ود و با حالتي كامال  بي تفـاوت سـيگار   رفعت با طبيعت شجاع و اعصاب پوالدين و اخالقيات عميقش آرام نشسته ب

، اما كمال با خلقيات تند و واكنش هاي جانورانهء خود به »و حالتي آرام و تا حدي خواب آلوده داشت«مي كشيد 
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او كه در نبرد شجاعتي خارق العاده داشت و، همانگونه كه در گـالي پـولي   . شدت عصبي بود و آن را نشان مي داد
وانست بي اعتنا به سالمت شخصي خـود و بـه تنهـايي پيشـاپيش مـردان خـويش در زيـر آتـش         نشان داده بود، مي ت

وحشتناك دشمن پيشروي كند، در عين حال، مردي عملي بـود فاقـد شـجاعت اخالقـي خوددارانـه اي كـه انسـان        
كـامال بـراي كمـال    در واقع، موقعيتي كه در آن قرار داشتند . هنگام روبرو شدن با دسته اي از مردم بايد داشته باشد

همچون ببر قدرتمندي عمل مي كرد كه به تله افتاده و دچـار خشـم آميختـه بـه     «تازگي داشت و او، به قول حليده، 
آنگاه زنگ تلفن به صدا در آمد و، همانگونه كه رفعت حدس زده بود، معلوم شد كه سر و صـداها از  . »ترس باشد

با اين مردان شهر را ترك كرد و و بدون اين كه با كمال مشـورت  روز بعد رفعت .مردان كوهستاني وحشي او ست
كرده باشد شانس و يا مهارت خود در نبردهاي نامنظم را به مدد گرفته و شـبانه بـراي خوابانـدن شـورش هـا اقـدام       

اما رفعت بزودي بازگشـته و اعـالم داشـت كـه     . كمال هم به وسيلهء تلگرافي به شدت رفعت را سرزنش كرد. كرد
به راستي هم كه فشار شورشيان رو به كاهش گذاشته و بحراني كه پيش آمده بود مرتفع شد، . »ار را تمام كرديمك«

در .و آنگورا بار ديگر توانست نفسي به راحتي بكشد، و الاقل براي مدتي بحث رفتن به سيواس كنار گذاشـته شـود  
نيروهاي سلطان، كشورهاي متحده در مورد شرايط  ، همزمان با درگيري مليون درگ با1920همين حال، در ماه مه 

صلحي كه قصد داشتند بر امپراتوري عثماني تحميل كنند به توافق رسـيده و آن را بـه صـورت معاهـده موسـوم بـه       
اين عمل همچون ريختن بنزين بـر روي شـعله   «چرچيل در اين مورد نوشته است كه . به روي كاغذ آوردند» سوره«

و مقدر آن بود كه كال  به نفـع مليـون تمـام    » كه دنياي غرب با رفتار خود در تركيه به پا كردههاي آتش نفرتي بود 
از آن لحظه به بعد كمال نه تنها حمايت دستجات كوچكي از ميهن پرستان، كه حمايت اكثريت تـرك هـاي   . شود

  .كشورش را، به دست آورد
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 فصل بيست و نهم ـ حمله يوناني ها

محصول اوليهء كنفرانس هـاي متعـدد كشـورهاي متحـده بـود كـه همـراه بـا سلسـلهء          » سورس«معاهدهء           
مـتن نهـايي شـرايط صـلح بـا      . هستي يافته بـود » ورساي«مداومي از جشن ها و پايكوبي ها و در پي امضاي قرار داد 

نـام خـود را از    به تصويب رسـيد، در وياليـي كـه   » سان رمو«ترك ها به وسيلهء شوراي عالي كشورهاي متحده در 
  . بهشت هندوها گرفته بود ـ بهشتي كه در آن ارواح در بين دو تناسخ از قرون متعددي از سرخوشي عبور مي كنند

امـا چـه كسـي    . ما سه كشور، همگي، در اين بهشت نشسته بـوديم «: در اين مورد نوشته است» لويدجرچ«
به نقـل از روزنامـهء تـايمز مـورخ بيسـت آوريـل        " متنال"اين جمله را مجلهء » مي توانست نقش مار را بازي كند؟
  . هزار و نهصد و بيست آورده است

فرانسويان و ايتاليايي ها، كه به يوناني ها عالقه اي نداشتند و نمي خواستند ترك ها از ناحيهء آنها صـدمه            
ديشيد و تا آخر كار هم با باز كردن پـاي  لرد كرزن هم همچون آنها مي ان. زيادي ببينند، با جرج لويد همدل نبودند
را در » دو رو بـك «، نامه اي از آدميـرال  »سان رمو«او پيش از تشكيل جلسهء . يوناني ها به آسياي صغير مخالف بود

بين اعضاي كابينه پخش كرده بود با اين محتوا كه، به اعتقاد مشاورين ادميرال، تصرف اسميرنا و اشـغال دائمـي آن   
براي سال ها مشكل زا بوده و سرچشمهء پايان ناپـذير تـنش هـايي    «ناني ها، آنچنان كه پيشنهاد شده بود، بوسيلهء يو

آدميرال پرسـيده بـود كـه آيـا     . »خواهد شد كه طي نسل هاي آينده آسياي صغير را به خاك و خون خواهد كشاند
استان هايي از آن به يوناني ها چگونه ترك پيشنهاد تجزيهء امپراتوري عثماني و دادن «مردم انگلستان مي فهمند كه 

  »ها را كال  به آغوش بلشويك ها خواهند انداخت؟
، كـه يكـي از كارمنـدان    »وانسـي تـارت  «در پايان كنفرانس، لرد لويـد بـه   . اما به اين نظريات اعتنايي نشد          

و كارمند جوان جمله . »دست آورديمخواستيم به   ما هر چه را كه مي«جوان وزارت خارجه بود، اظهار داشت كه 
آنچـه شـما   «او گفـت  . اي را به نخست وزير انگلستان گفت كه به نظر مي رسد لرد جرج معناي دقيق آن را نفهميد

در . »ناميـده اسـت   "صـلح كارتـاژي  "آن را  "كينـز "مي خواستيد و به دست آورديد نظير معاهده صلحي است كه 
مصطفي كمال از مدت ها قبل پـيش بينـي كـرده بـود، بـه پايـان كـار امپراتـوري         واقع، اين نوع صلح، همانگونه كه 

و . عثماني و تجزيهء آن به كشورهائي كوچكي مي انجاميد كه هر يك در قلمرو نفوذ و منافع نيروهاي بيگانه بودند
ي اش بـه دريـا در   آنچه از امپراتوري عثماني باقي مي ماند سرزميني بدور از دريا بود كه همـهء راه هـاي دسـت يـاب    
  . اختيار نيروهاي خارجي قرار داشت و، بدينسان، حاكميت ملي آن هم ديگر معناي واقعي نداشت

و اين ضايعه اي بود كه تـرك  . قرار اين بود كه عثماني همهء مايملك عرب نشين خود را از دست بدهد          
را بـه يونـاني هـاي مـورد     » تـراس «كه همـهء منطقـهء    همچنين قرار بود. ها همواره نسبت به آن مقاومت كرده بودند
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همچنـين، بـداليلي   . بدينسان، براي قسطنطنيه تنها باريكه اي از خاك اروپـا بـاقي مـي مانـد    . نفرت ترك ها بسپارند
همچنـين يونـاني هـا هشـت     . كامال  عملي، قرار بود كه اسميرنا و سرزمين هاي اطرافش نيـز از عثمـاني گرفتـه شـود    

بـه مالكيـت   » دو ده كـانس «تحويل مي گرفتند و، در عين حـال، جزايـر   » آژه آن«نشين را در درياي  جزيزهء ترك
در بخش شرقي امپراتوري نيز ارمنستاني مستقل بوجـود مـي آمـد و كردهـاي كـوه نشـين نيـز بـه         . ايتاليا در مي آمد

ر شد كه بقيهء آناتولي هـم بـين   در عين حال، طي يك موافقت نامهء سه طرفهء ديگر، قرا. خودمختاري مي رسيدند
در واقع، آن دو كشور در اين مورد قبال  معاهداتي را مخفيانه امضا . دو منطقهء تحت نفوذ فرانسه و ايتاليا تقسيم شود

  . كرده بودند
ترعه ها نيز قرار بود تحت نظارت بين المللي قرار بگيرند و امور اقتصـادي كشـور نيـز كـامال  تحـت نظـر       

ارتش تـرك  . قانون كاپيتوالسيون مورد نفرت ترك ها نيز حفظ شده و حتي توسعه مي يافت. ده باشدنيروهاي متح
نيز بسيار كوچك شده و زير نظر قواي متحده قرار مي گرفت و يك ژاندارمري كوچـك تـرك نيـز بـا فرمانـدهي      

رصـت داده شـده بـود تـا     اگرچه به هيئت نمايندگي عثماني در پـاريس يـك مـاهي ف   . افسران بيگانه بوجود مي آمد
پاسخ خود را نسبت به اين پيشنهادات اعالم دارد، بر همگان روشن بود كه نيروهاي متحده نظرات خود را در قالـب  

  .اين معاهدهء صلح يه ترك ها ديكته مي كنند
ن اعـالم  مفاد اين قرار داد را بي خبر و بـه ارادهء شخصـي خـود در آتـ     ،،، نخست وزير يونان»وني زلوس«          

داشت و اين افشاي ناپخته چنان تكان شديدي را آفريد كه افكار عمومي آماده نشـدهء تـرك هـا را بـيش از پـيش      
مطبوعات قسطنطنيه همگي اين معاهده را تقبيح كرده و اعالم داشتند كه معناي آن پايان دادن به . متوجه كمال كرد
با واقعيت هاي كشورشان آشنا مي شدند و نيز بـر ايـن نكتـه     بدينسان، توده هاي مردم رفته رفته. هستي كشور است

مطـرح كـرده چـه معنـائي داشـته      » جنبش ملي«آگاهي مي يافتند كه آنچه كمال در طي يك سال گذشته، با عنوان 
در مقايسه با يارگيري بطئي اوليه، به زودي سيل داوطلبان شركت در مبارزهء مليون بـه جانـب آنـاتولي بـه راه     . ست
  .دافتا

كمال از اين وضعيت استفاده كرده و توانست شورش هاي محلـي را كنتـرل كنـد و بـراي بيـرون رانـدن                 
و حركت به سوي نزديكترين ايستگاه بيرون قسطنطنيه كه در دسـت قـواي انگلـيس بـود     » ازميت«سربازان خليفه از 

انگليسي دست به عقب نشيني زد و در جريان ايـن  اگرچه قواي . لحظهء حساسي فرا رسيده بود. قوايي را اعزام دارد
كار انبارهاي ذخاير غذايي خود را منفجر ساخت اما آتش توپخانه دريايي انگليسي در مرمره تـرك هـا را وادار بـه    

در ايـن  . با اين همه كمال يك بار ديگر نترسيدن خود از قواي متحده را به نمـايش گذاشـته بـود   . عقب نشيني نمود
  .»بدينسان ما بار ديگر و اين بار با قوايي اندك روبروي دشمن قرار داشتيم«: ون چرچيل نوشته استمورد وينست
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فرمانده قواي انگليس تقاضاي قواي كمكـي  . به سرعت طرحي براي تخليهء احتمالي قسطنطنيه آماده شد          
. حمالت جدي مليـون در اختيـار نداشـت    كرد چرا كه نيروي كافي براي دفاع از قسطنطنيه و دماغه ازميت در برابر

نيـز، بـه قـول     او . برگشت و لويـد جـرج او را بـه كابينـه خـود احضـار كـرد       » وني زلوس«اين جا بود كه نگاه ها به 
و قرار شد دو واحد از پنج واحد يوناني موجود در اسميرنا بـه طـرف شـمال    . با روي گشاده به آنجا رفت«چرچيل، 

در عين . »ي كه بر دماغهء ازميت مسلط شده بودند حمله ور شده و آنها را از آنجا براندحركت كرده و به ترك هاي
  . حال، يك واحد يوناني ديگر نيز از منطقهء تراس شرقي بايد فرستاده مي شد

» لينـپن «در » سر فيليپ ساسـون «رهبران كشورهاي متحده بار ديگر، و اين بار در ويالي ايتاليايي متعلق به           
در آنجا وني زلوس با آرامش، خوشبيني، و به صورتي منطقي، آنچه را بايـد انجـام مـي داد تكـرار     . گرد هم آمدند

هـم نظـر او را تاييـد    » ژنرال ويگاند«فرانسوي با اين اقدامات نظامي به شدت مخالف بود و » مارشال فوش«كرد؛ اما 
در ابتداي امر شكست بخورند متحدان همچنـان جـز از بـين    آن ها اعتقاد داشتند كه حتي اگر قواي مليون . مي كرد

بردن نيروهاي نامنظم دشمن و حفظ خطوط ارتباطي خود با نقاط ساحلي از طريق سركوب آناتولي غربي چاره اي 
. نخواهند داشت و، در اين صورت، قواي يوناني ـ كه تازه نيمي از آن بايد از اسـميرنا دفـاع مـي كـرد ـ كـافي نبـود       

  .نرال هاي انگليسي نيز با نظر ژنرال فرانسوي موافق بودندديگر ژ
» ونـي زلـوس  «با اين همه جرج لويد اظهار داشت كه يوناني ها نيروي طالع شوندهء شرق مديترانـه انـد و             

نيز، كه يقين داشت نظرات اين كارشناسان را پيشداوري هاي ضد يوناني شان شكل داده اسـت، بـر انجـام عمليـات     
دولتمردان كشـورهاي متحـده، تحـت تـاثير خـوش بينـي       «: هارولد نيكلسون در اين مورد نوشته است. صرار ورزيدا

آنگاه هيئت هاي كشورهاي متحده از يك سوي كانـال مـانش بـه سـوي     . »هاي وني زلوس، تسليم نظرات او شدند
اني ها و كازينو رفتن هاشان، گـرد هـم   ، و همراه با ميهم»ويال بل«ديگر آن رفتند و در يك كنفرانس رسمي تر، در 

ماه ژوئـن بـه صـورت     22اين پيش روي در . آمده و با پيش روي يوناني ها از جانب منطقهء اسميرنا موافقت كردند
ـ كه در كنفرانس پاريس به عنوان خط جداكننده يوناني هـا از تـرك هـا    » ميلن«گذشتن از چهار نقطه بر روي خط 

شد و بدينسان عدول روشني از مقررات تـرك مخاصـمه صـورتگرفت كـه كمـال آن را بـه        اعالم كرده بود ـ انجام 
  . تهاجم آلمان به بلژيك مقايسه كرد

يوناني ها، با اتكا بر تعداد بيشتر سربازان و اسلحه هاي مدرن تر خود، توانستند به سرعت تمام قـواي كـم             
يك عده اسكلت كه نه اسلحه دارند و نه به رسـيدن قـواي كمكـي     كه كمال آن را به(اسلحه و متفرق علي فواد را 
اما كمال، به عنوان يك استراتژيسـت  . شكست دهند و با هيچگونه مقاومتي روبرو نشوند) اميدوارند تشبيه كرده بود

ايـن  وينستون چرچيـل در مـورد   . نظامي، زيرك تر از آن بود كه چنين موقعيتي را به آساني براي آن ها فراهم كند
داخـل سـرزمين     ستون هاي سربازان يوناني از جاده هاي روستايي گذشته و بيشتر و بيشتر به«: حمله نوشته است كه
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تركان نفوذ مي كردند و نيروهاي ترك، تحت يك فرماندهي مقتدر و زيرك خود، در برابر آن ها آب شـده و بـه   
مرزهـايي كـه     رزهاي طبيعي فالت آناتولي وا مي نهادند ـ و قواي يوناني را در برابر م» داخل آناتولي فرو مي رفتند

به صورت دو رشته كوه، همچون ديواري بر گرد آناتولي كشيده شده و در پشت آن هـا دو رودخانـه و دره وسـيع    
مايل از دريا دور مي  250قرار داشت كه رسيدن به آن ها مستلزم راه پيمايي بسيار مشكلي بود و يوناني ها را حدود 

  . دكر
ترك ها به صورتي منظم ابتدا به سوي بروسا عقب نشيني كردند كه شـهر مـذهبي آنـان در دامنـهء كـوه                

. در خد شهر هم هر آن كس كه مي توانست تفنگ به دست بگيرد براي دفاع از شهر آماده شده بـود . اولمپوس بود
مهاجم به نيروي يوناني ديگـري كـه بـه منظـور      اما اين دفاع سرانجامي نداشت و شكست بروسا موجب شد تا قواي

نتيجـه ايـن شـد كـه قـواي اصـلي       . بازستاندن ازميت از جانب سواحل درياي مرمره حركت كرده بودند متصل شود
. ترك به طرف شرق عقب نشيني كرد و در پي آنها نيز سيل پناهندگان مسلمان به جانب اسـكي شـهير بـه راه افتـاد    

اصله مشغول گردآوري و منظم ساختن سربازان و پناهندگان شـد تـا بـراي حملـه بـه شـهر       كمال در آن جا بود بالف
در همان زمان نيروي ديگري از يوناني هـا بـر منطقـهء تـراس شـرقي غلبـه يافتـه و        . افيون در قره حصار آماده شوند

  .آدريناپول را تصرف كرد
رهء نيروهــاي يونـاني بــا اســتقبال و تشــويق  ايـن پيــروزي چشــمگير و غيـره منتظــ  «: چرچيـل نوشــته اســت           

آقـاي  . متحده همراه شد و ژنرال هاشان به ماليدن چشم هاشـان بـراي بيـدار شـدن پرداختنـد       دولتمردان كشورهاي
به نظر مي رسيد كه يك بار ديگر او درست گفته و نظاميان اشـتباه كـرده   . لويد جرج به شدت هيجان زده شده بود

  .»بودند
يد جرج در جمع دولتمردان كشورهاي متحده، كه اين بار در حمـام آب گـرم گـرد آمـده بودنـد، بـا       لو          

لر كرزن امـا بـه خشـكي    . »آن ها شكست خورده و با تمام قوا به طرف مكه فرار مي كنند«: غرور تمام اظهار داشت
دكـرزن حتمـا  آنقـدر التفـات     لر«: پاسـخ داد   و نخست وزيـر . »منظورتان آنگورا است«: او را تصحيح كرد و گفت

  » ...دارند كه اشتباه كوچك مرا ناديده بگيرند
» كابينـهء عروسـك هـا   «در چنين اوضاع و احوالي بود كه داماد فريـد، از جانـب آن ه كـه چرچيـل آنـرا      

 از آن. پيش از آماده شدن كهنه شده بود«خوانده است، معاهدهء سورس را امضا كرد ـ سندي كه، به قول چرچيل،  
پس جنگ كشورهاي متحده بايد به وسيله دست نشانده هاشان انجام مـي گرفـت امـا جنـگ هـايي كـه ايـن گونـه         

  .»صورت مي گيرند براي دست نشاندگان بسيار خطرناكند
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با سقوط بروسا، شـاخص مـذهبي و تـاريخي تركـان     . اكنون نيروهاي مليون كامال  به مخاطره افتاده بودند          
پرسش اين بود كه چگونه . اين امر موجب برافروخته شدن مجلس اعالي ملي شد. ناني ها افتاده بودبود به دست يو

  ممكن است چنين شهري به اين آساني به دست دشمن بيفتد؟ 
در طي دو ماه گذشته، كمال اكثر وقت و انرژي خود را صرف حفظ و تقويت حس اخوت در بين مردم           

مجبور بودم قبل از سامان دادن بـه آنـاتولي دل مردمـانش      من«: ش در اين مورد گفته استخود. آناتولي كرده بود
مجلس، مثل . و در اين زمينه نخستين كار بازگرداندن روحيه به نمايندگان برگزيده اين مردم بود. »را به دست آورم

كمال تنها مي توانست بر حمايت  و.هر بنياد عمومي تازه به دوران رسيده اي، سرگرم خودنمايي و شلوغ كاري بود
اقليتي از اعضاي آن، و نيز همراهان بالفاصله اش كـه چنـد روشـنفكر اغلـب افسـر ارتشـي و مـديران مـدني بودنـد          

  ا. حساب كند
اكثريت همچنان با ديدهء ترديد به او مي نگريست و هر عمل او را به شدت زيـر نظـر داشـت تـا مبـادا او      

اغلب اعضاء اين اكثريـت از اشـراف آنـاتولي بودنـد كـه      . كردن موقعيت خود بزنددست به كاري در جهت مقتدر 
براي نخستين بار مزهء قدرتي فراتر از محل اقامت خود را مي چشيدند و مصمم بودند تا اين قـدرت را بـه حـداكثر    

تغيير جهت وزش باد در عين حال در جمع آن ها گروهي از ماليان ارتجاعي كه رأيشان با . مورد استفاده قرار دهند
  . عوض مي شد نيز وجود داشتند

او بـا ظـاهر جـوان نمـا و خوشـريخت، و حـالتي فاصـله دار، در كـت         . كمال هر روز به مجلس مي رفت          
صبحگاهي و كاله كالپاك خود به سرعت وارد مجلس مي شد، بر جاي خود مـي نشسـت، يادداشـت هـايي برمـي      

آنگـاه نگـاه سـردش    . صندلي خود زده و نشان مي داد كه قصد صحبت كـردن دارد  داشت و آنگاه با مداد به روي
نمايندگان را بر جاي خود مي نشاند و او با چنان صراحت و روشـني سـخن مـي گفـت كـه موجـب يكـه خـوردن         

ده و آنها براي اين كه بيش از حد به او احترام نگذارند به تسلط خود بر آداب اسالمي متوسل ش. نمايندگان مي شد
كمال نيز با تسلط كامل بر خويشتن و با چند كالم مختصر زمزمـه  . سخنش را قطع كرده و سئوال پيچش مي كردند

آن ها را خاموش مي كرد و با صداي روشني كه تشويق و اقتدار در آن به هم مي آميخت به بحث خـود ادامـه مـي    
جـادوي او كـارگر مـي افتـاد، سـر و صـداها        رفتـه رفتـه  . داد و افكار و خواسته هاي خويش را مطـرح مـي سـاخت   

  . فروكش مي كرد، و هنگام راي گيري دست ها به عنوان پاسخ مثبت باال مي رفت
اما گاه نيز، به علت فقدان آشنايي با آداب بحث و روندهاي دموكراتيـك، نماينـدگان رفتـاري نابهنجـار               

درونـي خـويش، بـه سـوي تريبـون حملـه ور مـي شـدند،         اشخاص، درگير جـاه طلبـي هـا و خواسـته هـاي      . داشتند
اين سخنراني ها به شدت ادامه مي   .همكارانشان را كنار مي زدند و سرگرم اداي سخناني بليغ اما بي ربط مي شدند

گاه بين نمايندگان دعـوا در مـي   . يافت و صداي زنگي كه در دست رييس جلسه بود نمي توانست آنها را قطع كند
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د مسئول تر دخالت كرده و مي كوشيدند تا از فحاشي و كتك و گاه بيرون كشيدن اسلحه جلـوگيري  گرفت و افرا
كمال، در مواقع خطير، نمايندگان را به كمك ياران شخصي خود كـه در اطـراف سـالن ايسـتاده و بصـورتي      . كنند

  . تهديد آميز به نمايندگان نگريسته و دست به اسلحه داشتند، ساكت مي كرد
بعد، وقتي كه مجلس اعالي ملي نهادي جاافتاده تر شد، يك سناتور آمريكايي كه براي ديدار به  سال ها

آنگورا رفته بود به كمال اظهار داشت كه دوست مي داشـته طـرز كـار مجلـس را از نزديـك ببينـد و كمـال رو بـه         
  » يشان نشان نداده ايد؟عجب، پس شما باغ وحش ما را به ا«راهنماي سناتور كرده و از او پرسيده بود كه 

. باري، اكنون كمال در چنين حال و هوائي از جبهه بازمي گشت تا با يك بحـران پارلمـاني روبـرو شـود              
نمايندگان به نشانهء عزاداري فاجعه ي بروسا، بر تريبون مجلـس سـياه پوشـانده بـوده و قسـم يـاد كـرده بودنـد كـه          

و در همتن حال كـه آنهـا آزادانـه بـه عـزاداري مشـغول بودنـد        . هايي ادامه دهندسياهپوشاندن تريبون را تا پيروزي ن
مي گفتند كه شهر مقدس ما به زيـر  . ديگر صداي اذان و دعوت براي نماز ديگر از مناره مسجد سبز شنيده نمي شد

ش نيـز از نفـرين   در اين ميان سلطان و شيخ االسالم. پاي بدترين دشمنانمان افتاده است و ديگر جاي عبادت نژست
آن ها مي پرسيدند آيا سلطان و شيخ االسالم خيال مي كنند كـه مـي تواننـد بـا سـرنيزهء      . نمايندگان در امان نبودند

  يوناني پاسدار مذهب ما باشند؟
نماينـده اي  . يكي از نمايندگان كه براي سخنراني از جاي برخاسته بود به گريه افتاده و به ناچـار نشسـت            

دستمال هـاي خـود   . آقايان من از شما خواهش مي كنم«: ر اعتراض كنان گفت كه اكنون وقت گريستن نيستديگ
شما اگر مرديد به جـاي گريسـتن در برابـر ايـن     . گريه كردن كار زنان است. را در جيب تان بگذاريد و گريه نكنيد

ا ديگـر ايـن سـخنان آتشـين بـراي حفـظ       امـ . »مصيبت همچون شير بغريد و با عمل خود برتري اسالم را ثابت كنيـد 
پـس  . ما بايـد متحـد شـده و شـبانه روز كـار كنـيم      «:سخنراني ديگر اظهار داشت كه . خالفت كافي بنظر نمي رسيد

و بدينسـان،  . »بياييد پوشيدن لباس هاي شيك را كنار بگذاريم و از نوشيدن و خوشي و عشق ورزيدن دست بكشيم
  .مجلس براي بحث درباره اقدامات دفاعي تشكيل شد در راستايي عملي تر، جلسهء سري

در اين جلسه نمايندگان از يك سو خواستار محاكمهء نظامي افسراني شدند كه مسـئول سـقوط شـهر بـه               
ريـيس  . شمار مي رفتند و، از سوي ديگر، خواستار آن بودند كه به هر قيمت شده بروسا از دست دشمن خارج شود

داد كه در اين مورد گزارشي تهيه كند و، به اين ترتيب، موفق شد كه كارهـا را بـراي چنـد هفتـه     ستاد عمومي قول 
  . اما نمايندگان راضي نبودند. اي به عقب بيندازد

در طي اين جريان كمال صبر كرد تا سخنان سرزنش آميز آنان فروكش كنـد؛ آنگـاه برخاسـت و كفـن     
، و كالمي روشن كوشيد تا نمايندگاني را كـه بـا مسـايل نظـامي هـيچ      سياه تريبون را جمع كردو با صبوري، بالغت

او گفت كه مي فهمد كه نمايندگان خواستار آنند كه همـهء قـواي موجـود بـراي     . گونه آشنايي نداشتند آگاه سازد
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يـد  بازستاندن شهر بروسا به كار گرفته شود و مي پذيرد كه چنين عملياتي ممكن اسـت، امـا نتيجـه ي آن قابـل ترد    
دشمن با مسلط بودن بر دريا مـي توانـد   . است، چرا كه نگاهداري شهر براي مدتي طوالني بسيار مشكل خواهد بود

او حتي قادر است كـه  . پياده كند و حتي به خطوط عقب نشيني ترك ها حمله ور شود» مودانيا«قواي بيشتري را در 
فيون برساند و ترك هـا در بـرار آنهـا نيرويـي بـراي      از جانب جنوب خود را به خط آهن حياتي بين اسكي شهير و ا

در نتيجه، آنچه عمال  اولويت داشت بازستاندن بروسا نبود بلكه دفاع كـردن از خـود آنـاتولي    . دفاع نخواهند داشت
و، در راستاي اين هدف حياتي، الزم بود كه با واقعيت گرايي به مسـاله نگـاه كـرده، بـا احتيـاط عمـل نمـوده،        . بود

و عواطف خود را در كنترل گرفته و منتظر فرصت ها نشست و خونسردانه خود را براي مقابله با حملهء   اتاحساس
  .بعدي دشمن، از هر جانبي كه بيايد، آماده ساخت

   
براي مقابله با اين امر الزم بود كه چهـار واحـد   . آنگاه كمال به مساله اغتشاشات داخلي كشور اشاره كرد

بـا ايـن همـه    . از بروسا فرا بخوانند و اين امر بدون شك پيش روي يوناني ها را تسهيل مـي كـرد  پر اهميت سرباز را 
اولويت با به دست آمدن وحدت ملي بود و، در نتيجه، سركوب اغتشاشات بر مقابله بـا حملـهء يونـاني هـا اولويـت      

ي جلب كـرده و توضـيح دهـد كـه     او كوشيد تا نظر نمايندگان را به پراكندگي نيروهاي وابسته به جنبش مل. داشت
  .چرا اين امر تقصير كابينهء دو ماههء آن ها نبوده و مسئوليت آن بر عهدهء دولت سلطان در قسطنطنيه است

منطقي نيست كه بيهوده هياهو به پا كرده و بگوييم كه اگر نيروهاي ما در كنار ايـن رودخانـه يـا    «: گفت          
و يـا اگـر افسـران فرمانـده     . دهكده موضع گرفته بودند از فاجعه جلوگيري مي شدآن رودخانه يا اين دهكده و آن 

هميشه مي توان جبهـه اي را شـكافت، امـا ضـرورت بـا پـر       ... واحدها مي توانستند جلوي پيشروي دشمن را بگيرند
ذخيـرهء   و اين تنها زماني ممكن است كـه نيروهـاي  . فواصلي است كه در خطوط ايجاد مي شود  كردن بالفاصلهء

اما آيا در نقاطي كه نيروهاي ملي مـا بـا   . آماده در پشت قوايي كه در خط مقدم جبهه مي جنگند وجود داشته باشند
  »ارتش يونان مقابله مي كنند چنين وضعيتي وجود داشته و آيا ما نيروهاي ذخيره اي در پشت سرشان داشته ايم؟

ل مي كوشيد تا اين نكات را در سر مقاومـت كننـدهء نماينـدگان    و كما. پاسخ به اين پرسش ها منفي بود          
او سـخنان خـود را بـا نكتـه ي     . »هرگز نبايد از واقعيات، هر چقدر كه تلخ باشـند، چشـم پوشـي كـرد    «فرو كند كه 

مـاد  خوش بينانه اي به پايان رساند و اظهار اميدواري كرد كه وضعيت به زودي بهبود يافته و امكان دادن اميـد و اعت 
اما پيش از آن الزم است كه كابينهء مليون، براي پيوستن مردم به ارتش، دعوت عامي به عمـل  . به مردم فراهم شود

  . و اين گونه بود كه مجلس شوراي مليون موقتا  از هيجان افتاد. آورد
آدمي كه او تالش براي حفظ صبوري خويش در برابر يك مشت . اما براي كمال آرامشي وجود نداشت          

و اضطراب ناشي از فكر درگير شدن در جنگـي در  . آنها را بسيار سطح پايين مي ديد اعصابش را فرسوده كرده بود
افسران روزافزون اما  1920در طول تابستان گرم . همهء جبهه ها و بدون داشتن منابع كافي بر تنش جان او مي افزود
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ه ي محقـر مدرسـه كشـاورزي كـار مـي كـرد كمـال را آدمـي         هنوز اندك شاغل در ستادي كه در داخـل محـدود  
نوشـته  . حليده كه او را با چشمان يك آدم رمانتيـك سـرخورده مـي نگريسـت    . زودرنج و آمادهء انفجار مي ديدند

  :است
. او گاه مسخره كن، گاه مظنون، گاه تسليم ناپذير، و گاه به صورتي شـيطاني مـوذي بـه نظـر مـي رسـيد      «          
او كـه داراي  . اغلب گرفتار قهرمان نمايي هاي ارزان قيمت خيابـاني مـي شـد   . خود را به زور پيش مي بردكارهاي 

توانايي تاريخي فراوان اما شناخته ناشده اي بود يك لحظه در قامت آدم عوام پسندي نظير جرج واشنگتن ظاهر مي 
و مي نمود و گاه قدرت و شجاعتي بسـيار را  گاه ضعيف و به شدت ترس. شد و لحظه اي ديگر در حالتي ناپلئون وار

در بحث ها مي توانست با همهء ظرايف سخنوري هاي كالسيك چنان بحث كند كـه رفتـه   . به نمايش مي گذاشت
نيز ... رفته كامال  سخنانش نامفهوم شود و گاه قادر بود تا يك مساله مبهم را با روشنايي خيره كننده اي توضيح دهد

مهء اين اوقات در اطراف او مرداني وجود دارند كه از لحاظ هوش بسيار نسبت به او برترنـد و  مي شد ديد كه در ه
حتي از لحاظ فرهنگ و تحصيالت مافوق او محسوب مي شوند اما او ـ اگـر چـه نمـي توانسـت از لحـاظ تربيـت و        

ويـژه اي كـه او در خـود    ـ مي دانست كه هيچ كدام آن ها داراي نيـروي زنـدگي    اصالت از آن ها پيشي گيرد اما 
آنها، صرفنظر از مهارت ها و توانائي هاي ويژهء خود، آدم هـايي عـادي محسـوب مـي شـدند، حـال       . داشت نيستند

آنكه اگر شور زندگي معيار قضاوت ما باشد، آنگاه كمال آدمـي غيـر عـادي محسـوب مـي شـد و همـين ويژگـي         
  .»موجب مي گرديد كه بر ديگران تسلط و غلبه داشته باشد

اگرچه كمال، در اين دورهء حساس، محتاج تشويق، راهنمايي، و همكاري بود اما گاه نيـز نقـابي كـه بـر               
يـك روز عصـر او همـهء اطرافيـان     . چهره داشت فرو مي ريخت و ميل عميق او به تسلط بر ديگران آشكار مي شد

حليده پاسخ داد كـه منظـور   . نظر حليده را جويا شد خود را درگير بحث مبهم و بيهوده اي ساخته بود و در آن ميانه
به ناگهان لحن صداي كمال عوض شد و به صورت بيرحمانه اي روشـن و صـريح گرديـد و    . او را درك نمي كند

  .»من از همه مي خواهم كه آنگونه كه من دوست دارم و فرمان مي دهم عمل كنند«: گفت منظور من اين است
مگر تا به حال در هر آنچه كه اساسي است و به نفع جنبش است همگي چنـين نكـرده   «: دحليده پاسخ دا          

  »اند؟
. من به هيچ گونه تأمل و انتقاد و مشاوره اي نيـاز نـدارم  «: كمال بي آن كه به پاسخ او توجه كند ادامه داد          

  .»من مي دانم چه مي كنم و همگي بايد دستورات مرا اجرا كنيد
  »پاشاي من، منظورتان من هم هستم؟«: حليده گفت          

  »!بله، شما هم«          
  .»اما من تا زماني از شما اطاعت مي كنم كه باور داشته باشم شما در خدمت جنبش ما هستيد«          
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  .»شما از من اطاعت كرده و هر چه را مي خواهم انجام مي دهيد«: پاسخ كمال اين بود          
  »پاشا اين يك تهديد است؟«: حليده با سرعت و محكم پرسيد          

ماسك هميشگي، ديگرباره، او و عميـق تـرين احسـاس هـايش را فـرو      . و ناگهان حالت كمال تغيير كرد          
  :پوشاند و مشتاقانه لحني پوزش خواه بخود گرفت و گفت

  . »قصدم تهديد شما نبود. عذر مي خواهم«          
بعدا ، در همان تابستان، زماني كه همه چيز در جبههء يونان آرام بود، كمال با يك شورش داخلي بزرگ           

در بخش شرقي فالت و نزديك آنگورا يك خانواده زمين دار بزرگ به نام چاپان اوغلـو تصـميم   . ديگر روبرو شد
خود را تصـرف شـهر ثروتمنـد قيصـري     گرفت كه، در حمايت از سلطان، يك دولت مستقل بوجود آورد و هدف 

براستي كه اگر نمي شد جلوي اين جريان را گرفت بخش هاي عمده اي از آنـاتولي مركـزي از دسـت    . اعالم كند
كمـال بـه منظـور حـل ايـن مشـكل مغرورتـرين        . رفته و ارتباط مليون آنگورا با نيروهايشان در شـرق قطـع مـي شـد    

  . جبهه يوناني اسكي شهير فراخواندرا از » چركس آتم«جنگجويان خود، يعني 
اين مرد با حالتي خشمگين وارد سرفرماندهي شده و اعالم داشت كه شورش مزبور ربطي بـه او نـدارد و             

  .او در عين حال نفرت خود از همهء آنها را پنهان نمي داشت. كمال و ژنرال هايش بايد خود با آن طرف شوند
در نتيجـه از او دعـوت   . احتياج داشت الزم ديـد كـه دل او را بـه دسـت آورد     اما كمال كه به نيروهاي او

هنگامي كه او وارد مجلس شد نمايندگان برخاسته و نسـبت بـه او   . كرد كه براي ديدار از مجلس اعالي ملي بروند
يرفت بـه  را به دسـت آورد و او عاقبـت بـا كمـي اكـراه پـذ      » آتم«اين تشريفات دل . احترامات خاص به جا آوردند

او بـه اسـكي   » لشـگريان «آنگورا كمك كند تا از آن مخصمه بيرون آيد و در پي آن قطار مخصوصي براي آوردن 
  .شهير فرستاده شد

بدينسان آنگورا كه در آن نيروهاي رنگارنـگ جنـبش ملـي از سراسـر منـاطق بـا تجهيـزات غيرعـادي و                   
دند رفته رفته شـكل يـك اردوگـاه نظـامي را بـه خـود گرفـت و بـه         يونيفورم هاي ژنده و ديدني خود گرد آمده بو

هنگامي كه اين نيرو حركت كرد آنگورا تقريبا بدون دفاع . فراهم آمد» يوزگات«زودي نيروي كافي براي حمله به 
در سراسـر روز آن را محاصـره كردنـد و پـس از تـاريكي      . آن ها پيش از سحرگاه به يوزگـات رسـيدند  . باقي ماند

  .وارد شهر شدند» ون ابري سياههمچ«
چاپان اوغلوهـا بـا شـدت از    . جنگ كوچه به كوچه و خانه به خانه بصورتي شديد و بيرحمانه ادامه يافت          

مهـاجمين نيـز خانـه هـاي شـهر را بمبـاران       . خود دفاع مي كردند و از پشت بام ها بر سر مهاجمين آتش مي ريختند
بدينسان، در ميان غـرش  . طوري كه شعله هاي آتش قسمت اعظم شهر را فرا گرفتكرده و به آتش مي كشيدند به 

طي شد، كشتار تا سحرگاه ادامه يافـت و  » شبي جهنمي«تفنگ ها و گسترش شعله هاي آتش و فرياد هاي قربانيان، 
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عدام شدند و آن دستگير شدگان بالفاصله محاكمه و ا. تنها در آنزمان بود كه مليون كنترل شهر را به دست آوردند
  .ها كه گريخته بودند كوشيدند بازگشته و بجنگند اما شكست خوردند

كمال   .بدينسان خونين ترين، آخرين، و به يك معنا حساس ترين شورش عليه جنبش ملي به پايان رسيد          
همĤهنگ كننـد مليـون   در اين ميان بخت مساعدي داشت، چرا كه اگر نيروهاي خليفه مي توانستند عمليات خود را 

به احتمال قوي شكست مي خوردند، اما از آنجا كه شورش هاي سه گانه عليه جنـبش ملـي منفـردا  و يكـي پـس از      
ديگري رخ داد نيروهاي ملي براي گردآوردن قوا و انتقال نيروهاي اندك خود در فواصل بين شـورش هـا فرصـت    

  . را با كمترين امكان بخواباند بدينسان كمال توانست شورش ها. كافي به دست آوردند
اين پيروزي به موقع به دست آمده بود چرا كه اكنون حملهء خزاني يوناني ها قطعي به نظـر مـي رسـيد و              

همه چيز وابسته به آن بود كه آيا ترك ها مي توانند خط آهني را كه بين اسكي شهير در شمال و افيون در جنـوب  
ود نگاهدارند و، در عين حـال، از نقـاط حيـاتي اسـتراتژيكي همچـون آنگـورا و قونيـه        كشيده شده بود در دست خ

محافظت كنند؟ اگر اين خط آهن از دست مي رفت آناتولي مركزي و قسـمت اعظـم جنـوبي آن در برابـر دشـمن      
واي نـامنظم  يوناني ها با داشتن يك ارتش منظم دست باال را داشتند، حال آن كه ترك ها بايد بر ق. گشوده مي شد

  . خود تكيه مي كردند
سياست كمال همچنان عقب نشيني استراتژيك بود ـ همان سياستي كه اشكانيان در مقابل حملـهء رومـي    

  .ها به كار برده و توانسته بودند جبههء دشمن را گسترده كرده و خطوط مواصالتي آن را طوالني تر نمايند
رنگار روزنامه هاي خارجي به نام عـالء الـدين حيـدر گفـت     كمال، با پيش بيني اين حمله، به يكي از خب

اگر وني زلوس همين فردا بخواهد كه، به فرمان رييس ديكتاتور خود لويد جرج، يك ارتـش نـيم ميليـوني را    «: كه
اما اگر ما پيش دستي كـرده و بـه   . قرباني كند احتماال بدون اشكال موفق به تصرف آنگورا و حتي قونيه خواهد شد

س عقب نشسته باشيم قدرت سرباز گيري مان دو برابر خشده و ارتش ما قادر خواهد بود با راحتي بيشـتري در  سيوا
به اين ترتيـب، آقـاي ونـي    . مايل طول آن خواهد بود 600درورن جبهه آن ها نفوذ كند ـ جبهه اي كه در آن زمان  

چاره اي جز تسليم خاكي كه به آن هـا تعلـق    زلوس با پاي خود در آناتولي به طرف تله آمده است و ارتش يوناني
  .»آن هم پس از آن كه هزاران جسد را بر جاي نهاده باشند. ندارد نخواهد داشت

بزودي حملهء يوناني ها به سوي راه آهن آغاز شد و مليون در سراسر جبهه شكست اوليـه اي را متحمـل             
تـرك هـا بـه صـورت جبـران ناپـذيري درهـم        «اعالم داشت كه لرد جرج در مجلس عوام انگلستان با غرور . شدند

اما فرانسوي ها و ايتاليايي ها از اين ماجرا احساس خطر مي كردند و فكر اينكه آناتولي به دست يوناني » شكسته اند
مرمـره  آنها بر اين نكته پافشاري مي كردند كه يوناني ها با آزادسازي ساحل . ها بيفتد برايشان هيچ خوش آيند نبود

و منطقهء ترعه ها از دست ترك ها ديگر به مقاصد خود رسيده اند و اكنون لحظـهء توقـف عملياتشـان فـرا رسـيده      
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اين بار فرانسوي ها و ايتاليايي ها توانستند نظر شوراي عالي نيدوهاي متحد را با خود موافق كنند و شورا عليه . است
مطابق ايـن دسـتور   . افي، به يوناني ها دستور توقف پيشروي دادنظرات لويد جرج و وني زلوس راي داده، طي تلگر

  . يوناني ها بايد متوقف شده و در هر كجا كه بودند مشغول سنگرسازي مي شدند
يوناني ها هنوز به نيمهء راه رسيدن به خط آهن و لبهء اصلي فالت نرسيده بودند و، در عين گرفتار شـدن  

يار گسترده اي بوجود آورده بودند كه امكان رساندن تجهيزات و نيـرو بـه   در راه هاي سخت كوهستاني، جبههء بس
اين جبههء جديد در منطقه اي گسترده و خطرناك متفرق بود و حفـظ ارتباطـات در منطقـهء    . آن سخت اندك بود

ي حال آن كه اگر آن ها از ارتفاعـات مـ  . كم ارتفاعي كه شوراي عالي خواستار ترك آن شده بود مشكل مي نمود
  . گذشتند پيشروي شان آسان تر مي شد

فرانسوي ها و ايتاليايي ها از تصميم شورا خوشحال بودند و كمال هم در اين ميانه جان تازه اي يافته بـود  
  . تا به مدد آن بتواند ارتش منظمي را بوجود آورده و يوناني ها را تا ساحل دريا پس براند

ارجه به لرد كرزن گفته بود، و تـالش كـرزن هـم بـراي آكـاه كـردن       ت خهمان گونه كه آن كارمند وزار          
كابينه انگليس بي خاصل مانده بود، اكنون كمال فرصت آن را داشت كه بـا يـك طـرح جـدي ديپلماتيـك رو بـه       

  روسيه آورد
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 فصل سي ام ـ معاهدهء ترك و روس

ايـن  » !خرس خطرناك را عموي خود بخوانيتا از پل نگذشته اي بايد «: يك ضرب المثل تركي مي گويد          
از روزگار پطر كبير و طـرح هـاي توسـعه    . ضرب المثل در مورد روابط ترك ها و روس ها كامال  صادق بوده است
اما در لحظه اي از تاريخ كه كماليست ها . طلبانهء او، در هر نسلي بين ترك ها و روس ها جنگي وجود داشته است

به ناچار و با گام هاي محتاطانه، رو بـه يكـديگر آورده    د تهاجم غرب قرار داشتند هر دو، و بلشويك ها هر دو مور
كمال، از نخستين لحظهء ورود به آناتولي، به ايجاد تفاهمي با اتحاد جمـاهير شـوروي انديشـيده بـود ـ حتـي       . بودند

  .اگر اين تفاهم فقط براي تهديد نيروهاي متحده باشد
ء روس ها نسبت به انقالب ترك ها مسـاعد بـود و آنهـا علنـا  آن را بـه عنـوان انقالبـي بـه         صلهواكنش بالفا          

نخسـتين انقـالب   «آن را » ايزوسـتيا «روزنامـهء  . موازات انقالب خود و پيشرفتي در جهان اسـالم تلقـي كـرده بودنـد    
ـ كه در آن زمـان از جانـب بـاز      سرزمين ترك ها از نظر استراتژيك براي بلشويك ها. ناميده بود» شورايي در آسيا

. مانده هاي ارتش خودي و نيز مداخالت كشورهاي متحده احساس خطر مي كردند ـ داراي اهميت ويژه اي بودند 
يك تركيه انقالبي مي توانست جناح بي حفاظ آن ها در ماوراي قفقاز را بپوشاند ـ منطقه اي كه هم ترك ها و هم  

كمـال،  . ند اما كشورهاي متحده نيروهاي خود را مابين آن ها مستقر ساخته بودنـد روس ها در آن داراي منافعي بود
پس از پايان گرفتن كار كنگره در سيواس، ترتيب مسافرت يك نمايندهء غير رسمي را به اتحاد شـوروي داده بـود   

پاشا بود كه قبال عضـو  اين نماينده حليل . تا در آنجا در مورد امكان دريافت پول و اسلحه از شوروي ها تحقيق كند
حزب اتحاديه و عموي انور محسوب مي شد؛ و براثـر كوشـش هـاي او بـود كـه مايحتـاج محـدودي در روزهـاي         

  . به آناتولي رسيد 1920نخستين 
بود كه نخستين كوشش هاي آشكار كمال بـراي نزديكـي بـه     1920اما عمل مهاجمانهء انگليس ها در بهار           

تصرف قسطنطنيه، انتشار مفـاد معاهـده سـورس، و جنگـي كـه پـي آمـد آن بـود، دريافـت           .ردشوروي را تسهيل ك
اعزام كاظم كارابكر، همراه با يك هيئـت نظـامي، بـه بـاكو در     . مايحتاج از روس ها را ضرورتي حياتي بخشيده بود

ي بخشـيد تـا بتوانـد قـدم     آذربايحان شوروي نتايج مثبتي در بر نداشت اما ايجاد مجلس اعالي ملي بـه كمـال توانـاي   
سرپرستي اين هيئت با وزيـر خارجـهء كابينـه    . مثبت تري را برداشته و يك هيئت رسمي سياسي را به مسكو بفرستد

او فرزند يك ژنرال روس بود كه مورد غضب رژيم تزاري قرار گرفته و سال ها پـيش  . مليون، يعني بكر سامي، بود
ال ايـن اقـدام را بـا فرسـتادن يادداشـتي بـراي لنـين تكميـل كـرد و از او          كمـ . به سرزمين تركان مهاجرت كرده بود

خواست تا بين دولت مليون و اتحـاد جمـاهير شـوروي روابـط ديپلماتيـك رسـمي برقـرار شـود و، در عـين حـال،           
  .انقالبيون ترك در مبارزهء خود عليه امپرياليسم مورد حمايت و كمك شوروي قرار گيرند
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واصل شـد كـه طـي آن شـوروي ميثـاق ملـي مليـون تـرك را بـه          » چيچرين«يان نامه اي از جر متعاقب اين          
ما بايد فعاليت خود و عمليات نظـامي خودمـان و   «رسميت شناخته و اين تصميم مجلس اعالي ملي را كه مي گفت 

حـال، بـا برقـراري     مورد پـذيرش قـرار داده و، در عـين   » شما عليه دولت هاي امپرياليستي را با هم همĤهنگ سازيم
در عين حال، چيچرين در ارتباط با منافع متقابـل شـان   . روابط رسمي ديپلماتيك و تبادل كنسول موافقت كرده بود

در مسايل ارضي، معتقد به انجام رفراندومي در مناطق مختلف ترك و روس نشين بود و نيز پيشـنهاد مـي كـرد كـه     
كمال . نيز اختالفات ارضي بين ترك ها و ايراني ها ميانجيگري كندشوروي در اختالف بين ترك ها و ارمني ها و 

كه با اين پيشنهادات موافقت داشت متقابال  خواستار انجام معامله اي شد كـه بـر اسـاس آن دولـت مليـون ادعاهـاي       
ر پايان د. ارضي روسيه نسبت به آذربايجان را در مقابل بازگذاشتن دست ترك ها در حمله به ارمنستان مي پذيرفت

  . شده بود» پول و اسلحه به منظور بازسازي نيروهاي خود براي مبارزهء مشتركي كه داشتند«نيز خواستار 
اين مراودات ايجاب مي كرد كه عمليات عليه ارمنستان ـ كه كـاظم كرابكـر بـي صـبرانه منتظـر آن بـود و                  

بدينسان، كاظم مجبور بـود دوره اي از بـي   . به تعويق بيفتدكرده بود ـ  كمال انجام آن را در پايان ماه ژوئن تصويب 
لشـكر  «اين امر او را سخت آزار مي داد و بـه جبـران آن بيشـتر وقـت خـود را بـا آنچـه كـه         . تحركي را تحمل كند

او بـراي حفـظ روحيـهء    . خويش مي ناميـد و اكنـون تبـديل بـه رژيمـان هفـدهم شـده بـود مـي گذرانـد          » كودكان
ي توانستند دست به عمليات بزنند، متوسل به انجام مسابقات گل آرايـي شـد و آنهـا را تشـويق بـه      سربازانش، كه نم

ساختن دسته گل اثر بسيار خوبي بر روان آدميـان  «: آراستن ميزهاي خود با گل هاي همĤهنگ مي كرد و مي گفت
  . »دارد؛ به خصوص آدم هاي عصبي و تندخو

فته ناشكيبا شد و تلگراف هاي بيشماري را، در انتقاد به نحوهء انجام كارهـا بـه   خود رفته ر كاظم در انزواي          
در واقع آنچه او درك نمي كرد اين بود كه زمـان اكنـون بـه نفـع آنـان مـي       . وسيله كمال، براي ديگران مي فرستاد

د، شـوراي عـالي   گذشت و، در همان مدتي كـه او بـا سـربازانش ـ بيكـار و بـدون برنامـه ـ در ارض روم نشسـته بـو          
يك دولـت آزاد و  «كشورهاي متحده در پاريس مشغول اين مذاكره بود كه آيا ارض روم را به ارمنستان، به عنوان 

اما به زودي آشكار شد كه اين شورا براي صدور اجازه در راستاي هر گونه عمل نظـامي  . ، هديه نمايد يا نه»مستقل
در عين حال، هنگامي كـه پرزيـدنت   . مادهء پذيرش چنين فكري نيستندآمادگي ندارد و هيچ كدام از كشورها نيز آ

ويلسون ـ كه براي داوري در امر تعيين مرزها دعوت شده بود ـ فكرهاي خود را اعالم داشت معلوم شـد كـه آنچـه      
چرا كه كماليست ها و بلشويك هـا كـه در محـل حاضـر بودنـد      . مطرح شده كوچكترين ارتباطي با واقعيات ندارد

  .ميم قطعي گرفته بودند كه نگذارند هرگز دولت مستقل ارمنستاني بر روي نقشه آسيا ظهور كندتص
   

هيئت ديپلماتيك دولت مليون، پس از يك مسافرت هفتاد روزهء بسيار مشكل، و از طريق درياي سـياه بـه             
آنها در پي اين . الي به مسكو رسيد، در ماه جوسيستم راه آهن شوروي كه جنگ و انقالب آن را منقطع ساخته بود
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تجربهء تلخ بالفاصله مسالهء گشودن راهي از ميان جمهوري هاي ارمنستان و گرجسـتان را مطـرح سـاختند ـ زاهـي      
هيئت همچنين اعالم داشت كه تنهـا بـراي   . كه اجازه مي داد كمك هاي نظامي با سهولت بيشتري به آناتولي برسد

چيچـرين  . روس ها در اين مورد مردد بودند. خواستار برقراري نوعي ائتالف است دريافت كمك نيامده است بلكه
اگرچه مي پذيرفت كه شوروي متعهد است كه از سرزمين ترك ها دفاع كند اما، در عين حال،به خطرات ناشـي از  

شـي را بـراي   تهديدات ناشي از نيروهاي متحده در لهستان اشاره مي كرد؛ خطراتي كه مي توانستند هـر گونـه كوش  
به زودي آشكار شـد كـه روس هـا در واقـع در پـي آننـد كـه در مقابـل         . چنان اتحادي به تاخير بيندازند  رسيدن به

ارسال كمك به ترك ها بخش ترك نشين ارمنستان را جـدا سـاخته و در زمـاني پسـين تـر كـل ارمنسـتان را خـود         
  . تصاحب كنند

الخره موفق شد با لنين ديدار كند و او در اين ديـدار بـا روحيـهء دوسـتانه     ه تأخير، باهيئت، پس از چند هفت          
اما در مـورد نقشـه هـاي روسـيه     . تري به مساله گشودن راهي براي انتقال اسلحه و مايحتاج به ترك ها برخورد كرد

تزارها بود كه از نظر ترك ها اين همان نقشه هاي قديمي . نسبت به ارمنستان و گرجستان چندان مخفي كاري نكرد
بكـر  . ديگرباره رو مي شد و حال قرار بود كه به جاي نفوذ از طريق جنگ به صورت نفوذي صلح آميز شكل گيرد

اعتقاد راسخ خود را بر اين كه روس ها هر لحظه ممكن است دولت ارمنسـتان را    سامي در گزارش خود به آنگورا
دولت ملي چاره اي جز دسـت زدن بـه عمليـات نظـامي      در آن صورت سرنگون كنند مطرح كرد و توضيح داد كه

  . داشت  نخواهد
با وصول اين گزارش، كمال تحليل خود از وضعيت را براي مجلس شورا تشريح كرد و توضيح داد كه در           

حـال،  و، در عـين   ارزيابي او روس ها نياز دارند كه از يكسو جهان اسالم را از مقاصد دوستانهء خود مطمـئن كـرده  
هم جلوي نفوذ ترك ها در اين حوزه را بگيرند و هم بكوشند تا جهان غرب آن ها را نيروي اصلي حـامي انقـالب   

  . از نظر كمال، هدف نهايي آن ها استقرار كمونيسم در تركيه و تبديل آن به يكي از اقمار مسكو بود. تركان بداند
وده و از احساسات ضد بلشويكي مسلمانان مي هراسيدند در تهديد غرب بدر عين حال، روس ها كه مورد           

آن لحظه نمي توانستند ترك ها را از خود برانند و، در نتيجه، احتماال  در آخرين تحليل، مجبور بودند با ايجاد يـك  
در كمال در ارزيابي خود نوشت كه ترك ها بايد كار خود را با ايجـاد يـك امكـان ترابـري     . اتحاديه موافقت كنند

در اين راستا آن ها اگرچه از لحاظ تسهيالت دست خالي بودند اما مقادير كافي طال بـراي  . درياي سياه شروع كنند
بايـد مسـتقل از مسـكو بـر عليـه      «او اضافه كرده بود كه باالتر از همـهء ايـن مسـايل    . انجام اين كار در اختيار داشتند

  . »ارمنستان اقدامات الزم صورت گيرد
را در باكو بر پـا كـرده و قصـد داشـتند كـه از      » كنگرهء ملل شرق«ال روس ها در ماه سپتامبر در همين ح

. كمال نيز هيئت پر جمعيتي را به اين كنگـره اعـزام داشـت   . طريق آن نظر همسايگان مسلمان را به خود جلب كنند
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ه مي شد بودنـد و، در واقـع،   روس ها هم مثل انور در فكر ايجاد يك جنبش پان اسالمي كه تا مرزهاي هند گسترد
انور شخصا  در اين امر به آن ها كمك كرده بود چرا كه او و جمال از طريق آلمان خود را به مسكو رسانده بودنـد  
و انور با پوشيدن يك فينه بلند سياه كه اندام كوچك او را بلندتر نشان مي داد در خيابان ها و دفـاتر دولتـي مسـكو    

ايـن  . او در باكو هم به عنوان يكي از رهبـران مسـلمان در كنگـره شـركت داشـت     . رده بودنظرها را به خود جلب ك
رهبران همگي با سوءظن به روسيه مي نگريسند و آمده بودند تا دريابند كه چه چيـزي از ايـن كنگـره نصـيب شـان      

  .خواهد شد
ايجـاد و  «اد كـه هـدفش   در همين زمان هم بود كه انور دست به مكاتبـه بـا كمـال زده و بـه او اطمينـان د     

او كه كمال را با ضمير اول شخص مفرد خطـاب مـي كـرد بـه     . است» سازماندهي جهان اسالم و آزاد سازي كشور
سختي مي كوشيد تا او را قانع سازد كه خودش نزد رهبران شوروي داراي موقعيت خاصي است و مي توانـد بـراي   

از دوستاني كه بـه ايـن جـا    «: در يكي از نامه هايش نوشته بود. كند كمال نه تنها اسلحه كه پشتيباني نظامي نيز فراهم
و ادامـه داده بـود كـه    » من اين وضعيت را پيش بينـي مـي كـردم   . آمده اند شنيده ام كه تو با مشكالتي روبرو هستي

ه بـود  آنگاه با لحن پدرانه اي توصـيه كـرد  . چندان اميدوار نيست كه كمك روس ها به ميزان متنابهي صورت گيرد
  . »من فكر مي كنم تو بايد براي از بين بردن نفاق در كشور اقدامات الزم را هر چه زودتر انجام دهي«كه 

كمال به اين مطالب گوناگون پاسخ هايي مودبانه مي داد و مي انديشيد كه احتماال حفظ رابطه با انور مي 
آماده بود تـا از جنـبش هـاي اسـالمي بـراي شكسـت        او كه هنوز به نام خليفه عمل مي كرد كامال . تواند مفيد باشد

دادن انگليس ها و متعادل ساختن قدرت در كشور خـويش بـراي قـد برافراشـتن در برابـر اتحـاد جمـاهير شـوروي         
. استفاده كند و، در نتيجه، نظر اصلي انور را در مورد لزوم متحد ساختن جنبش هاي ملي مشرق زمين تاييد مي كرد

، به شدت با ماجراجويي تحت نام پان اسالميست مخالف بود، چرا كه مي انديشـيد ايـن عمـل بـي     اما، در عين حال
  . اعتمادي روس ها را موجب خواهد شد

او بـه  . كمال به آن نامه نيز حتي با لحن غير رسمي تري پاسخ گفت. جمال نيز براي كمال نامه اي فرستاد
در واقـع نيـز بـه زودي    . با مسكو بيش از اين به تـاخير نخواهـد افتـاد   هر دوي آن ها اطمينان داد كه انعقاد قراردادي 

يك معاهده دوستانه در مسكو به وسيله نماينده ترك ها كه يوسف كمال نام داشت امضا شد و اين شخص معاهده 
مـي   به هنگام ترك مسكو، قطار حامل او مقدار يك ميليون روبل طال را نيز حمـل . مزبور را با خود به كشورش برد

كرد كه عموما براي پرداخت حقوق كارمندان غيرنظامي در آنگورا در نظر گرفته شده بود و، در عـين حـال، قـرار    
بود كه به تدريج اسلحه، مهمات، و مايحتاجي كه ترك ها خواستار آن بودند از طريق قـايق و دريـاي سـياه ارسـال     

  . شود
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ي مطرح ساخته و خواستار آن شد كه دو استان وان و اما چند روز بعد چيچرين مسئله مرزها را با بكرسام
او اعالم داشت كه ادامهء كمك به تركيه در صورت پـذيرش ايـن   . بيتليس از عثماني جدا و ضميمهء ارمنستان شود

هنگامي كه كمـال از ايـن موضـوع مطلـع شـد چنـين تشـخيص داد كـه لحظـهء عمـل           . موضوع تحقق خواهد يافت
د چيچرين را به شدت رد كرده و دستور داد كه ارتش شـرق بـه سـوي ارمنسـتان حركـت      او پيشنها. فرارسيده است

  . كند
هدف حمله پـس  . بدين سان و باالخره، انتظار طوالني و بي قراري هاي كاظم كرابكر به پايان رسيده بود

وسيلهء روس ها به 1887گرفتن مناطق ترك نشين ارمنستان، از جمله كارس اردهان و باتوم بود، كه در جنگ سال 
توانسته بود آن ها را پس بگيرد امـا معاهـدهء تـرك مخاصـمه بـا نيروهـاي        1918تصرف شده بودند و انور در سال 

  . متحده بار ديگر اين سرزمين ها را جدا كرده بود
آنگاه كاظم پس از اندكي توقف . سپتامبر قواي زير نظر كاظم شهر ساري كاميش را تصرف كرد 28در 
هنگامي كه قواي ترك وارد . رس پيش رفت و اين شهر را نيز بدون روبرو شدن با مقاومت بدست آوردبه سوي كا

شهر مي شدند فرمانده روس ـ ارمني شهر در رختخواب بود و آجـودان او جـرات نكـرد كـه پـيش از ورود كامـل        
از آن ارتـش ارمنسـتان كـه     پـس . قواي دشمن به شهر و گرفتن هزاران اسير و تصرف سرفرماندهي، او را بيدار كند

تاب جنگيدن با قواي كاظم را نداشت با پريشاني به سوي آرپاچاي عقب نشست و ساكنين وحشـت زدهء شـهر نيـز    
  . از ترس افتادن به دست ترك ها و تحمل تجاوز و قتل عام آن ها به دنبالشان به راه افتادند

ال سـرفرماندهي خـود را بـه سـاختماني در     اكنـون كمـ  . آنگورا را غرق شادماني كرد» كارز«خبر سقوط 
ايستگاه قطار منتقل كرده و سالن وسيع مدرسه كشاورزي را با ديوارهايي تقسيم و بـه كاركنـان رو بـه ازديـاد خـود      

هنگامي كه حليده اديب وارد اين سالن تقسيم شده شد رييس ستاد كمال خبر پيروزي هـا را بـه او داده و   . داده بود
بخش شرقي امشب شام «: ورودي به افسراني كه در دفاتر كوچك مكعبي خود نشسته بودند گفتسپس از كنار در 

همچنان كـه افسـر   «حليده نوشته است كه . »شيرين خواهد داشت اما بخش غربي با سبزي پخته پذيرائي خواهند شد
با عواطفي فروخفته مزبور سخن مي گفت سيزده در گشوده شد و بيست افسر ستاد در راهروي باريك جمع شده و 

و بـه معنـايي   . اين نخستين حادثه اي بود كه اطمينان ما را به خود باز مي گرداند. همزمان مشغول سخن گفتن شدند
عصمت نيز با شادماني به آن ها پيوست، با مهرباني به شـانه حليـده زد و   . »پاداش آن همه ماه هاي بلند و بي اميد بود

  . ريكي براي كاظم كارابكر شدندآنگاه متفقا  مشغول نوشتن تب
ارمني ها كه بيهوده به چهچرين متوسل شده و تنها دلگرمي هاي توخالي از پرزيـدنت ويلسـون مبنـي بـر     

. دريافت داشته بودند خواستار قراردادي براي ترك مخاصمه شـدند » اختالفات با حكميت حل خواهد شد«اين كه 
كـه اسـم   (را » گـومرو «ها در شهر الكساندرو پـل معاهـدهء موسـوم بـه     بر اين اساس در ماه دسامبر ترك ها و روس 
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امضا كردند و به اين ترتيب نخستين موافقت نامه بين المللي بين دولت مليون و كشوري ديگر به امضا ) تركي است
  .رسيد و بر اساس آن خاك عثماني به مرزهاي شرقي سنتي خود در كنارهء رودهاي ارس و آرپاچاي بازگشت

همين ايام روس ها ارتش منطقهء رانگل در غرب را شكست دادند و در نتيجه سيلي از پناهنـدگان بـه   در 
سوي قسطنطنيه به راه افتاده بود ـ پناهندگاني كه با خود جواهرات بسيار داشتند و در بازارهاي شهر آن ها را بـا نـان    

، كميسـر عـالي جديـد انگلـيس،     »راس رامبولدسر هو«. معاوضه مي كردند و كاباره هاي شهر را رونق مي بخشيدند
اكنون دست روس ها براي تصرف بقيهء ارمنسـتان هـم   . »اين پايتخت هرزه، هرزه تر هم شده است«نوشته است كه 

سوارنظام آن ها وارد شهر اريوان شد و اسب هايشان بدون مصرف يك گلوله و برخاسـتن صـدايي از   . باز شده بود
روس هـا از بـالكن پارلمـان شـهر سـخنراني هـاي       . في كه شهر را پوشانده بـود گذشـتند  جمعيت به نرمي از روي بر

آتشيني به راه انداخته و مرتب از لنين و ماركس نقل قول مي آوردند و به همراه آن فريادهايي شـنيده مـي شـد كـه     
سـيه شـوروي، گرجسـتان    زنده باد ارمنستان شوروي، زنده باد آذربايجان شوروي، زنده بـاد رو «: چنين شعار مي داد

هم به زودي حكومت شورايي خواهد داشت، بعد نوبت تركيه خواهد رسـيد، ارتـش سـرخ مـا سراسـر اروپـا را در       
شـش  «در كتـاب  » آليـور بالـدوين  «. جمعيت اما در خيابان ساكت بـود . »زنده باد انترناسيونال سوم... خواهد نورديد

و در همـان حـال   » چـه مزخرفـاتي  «ي شـنيده كـه زمزمـه مـي كـرد      نوشته است كه از يك ارمن» زندان و دو انقالب
  .كشورش تبديل به جمهوري سوسياليستي فدراتيو شورايي ارمنستان تغيير نام مي داد

ارتـش  . در طي ماه هاي بعد ترك ها و روس ها بقيهء منطقهء ماوراي قفقـاز را بـين خـود تقسـيم كردنـد     
تـرك هـا آرداهـان و ارتـوين را تصـرف      . شـورايي تبـديل كـرد    روس ها وارد گرجستان شد و آن را به جمهـوري 

و رفتـه رفتـه زمـان آن رسـيد كـه      . بر سر تصرف باتوم مسابقه اي در گرفت كه برندهء آن ارتش سـرخ بـود  . كردند
  . دست آوردهاي نظامي را بصورتي سياسي رسمي كنند

ايـن بـار   . مسـكو فرسـتاد   كمال هيئت جديدي را به رياست يوسف كمـال بـراي عقـد معاهـده اي نـو بـه      
نمايندگان مي توانستند مستقيما  از طريق گرجستان سفر كرده و در طول راه مقدار زيادي هم از يك تـاجر گرجـي   

آن ها در مسكو به گرمي پذيرفته شدند و، به جاي مذاكره با چيچرين ديپلمات، بـا اسـتالين   . شراب خريداري كنند
استالين در برابر تشكر يوسف كمال دو انگشت خود را باال برده . انه تر داشتواقع گرا روبرو شدند كه حالتي دوست

  .اشاره اش به چيچرين و ديوانساالري وزارت حارجه شان بود). »ديپلمات«به معني (» ديپلو«و به اختصار گفت 
ن ايـ . معاهده مسكو بين دولت كماليست و اتحاد جماهير شوروي بـه امضـا رسـيد    1921در شانزده مارچ 

نقـاط  «هـر دو طـرف معاهـده بـا توجـه بـه       . معاهده همان خطوط معاهده قبلي را همراه با اضافاتي تثبيـت مـي كـرد   
حقـوق  «بـه  » مشترك بين جنبش مردم شرق براي رهايي ملي و مبارزه كارگران شوروي براي نظم جديد اجتمـاعي 

. لـت را بـراي آنـان تصـديق مـي كردنـد      صحه مي گذاشتند و آزادي انتخـاب دو » اين مردم براي آزادي و استقالل
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طرفين معاهده متعهد مي شدند كـه از آن پـس از انجـام هـر گونـه عمليـات تخاصـمي در سـرزمين هـاي يكـديگر           
  .خودداري كنند

بدينسان دو واقع گراي برجسته، يعني كمال و استالين، اختالفات مـرزي خـود را از طريـق مـذاكره حـل      
آنها بر روي نقشهء جغرافيا خطـي را رسـم   . يل نيز بين آن ها حل ناشده باقي ماندكردند؛ هر چند كه بسياري از مسا

  .كردند كه تا امروز نيز مرز بالاختالف اين دو دشمن قديمي محسوب مي شود




