سای ه روشنهای داستان یک کودتا

افزایش زندانیان سیاسی زن در ترکیه

شــقایقامیری/نیمههای شــب ،تنها دو ســاعت و نیم بعد از تالش برای کودتا بود .گروه  9نفره
ت وزیری جمع شــده بودند ،ناامیدانه به این
وزیران ارشــدی که دراتاق کنفرانس ســاختمان نخس 
نتیجــه رســیدند که چیزی به پایان عمرشــان نمانده؛ یکی از آنــان رو به بقیه کــرد و گفت :اگر موفق
شــوند ،همه ما امشــب میمیریم .پس بیاییــد برای مرگ آماده شــویم .اندکی بعــد محافظانش
به فرمان او از ســاختمان خارج شــدند تا برایش اســلحه بیاورند .اما او اســلحه نمیخواســت .فقط
نمیدانستوسطکودتابهچهکسیمیتوانداعتمادکند.
زمانی که شــبکه دولتی «ت.ر.ت» به دســت شورشــیان افتاد و مجری وادار بــه خواندن اعالمیه
توگو در یک نشست بودند .کابینه
ارتش مبنی برکودتا و محکومیت اردوغان شــد ،آنها در حال گف 
درعرض دو دقیقه سقوط کرد و حاال دیگر نشست آنها معنایی نداشت.
اما تنها چند ســاعت بعد طوفان به همان سرعت که آغاز شــده بود ،فرونشست .کودتا کوتاه اما
خونینبودصدهانفرجانباختندوبرپیکرهزاراننفرزخمنشست.فردایکودتاتانکهایمتروکه
وسط خیابان نگاه کنجکاو عابران را به خود جلب میکند .ساختمان بمباران شده پارلمان ،نمادی
از نهاد دموکراتیک چهره شــهر را آشــفته کرده اســت .اندک اندک با گذشــت روزها جزئیات نشان
میدهــد ،کودتا چگونه لو رفتــه و کودتاچیان چقدر به پیروزی نزدیک بودهانــد .همه از آماتور بودن
کودتاچیان میگویند .اما اسناد فاش شده نشان میدهد ،کودتا در یک قدمی پیروزی بود ه است.
قدمبهقدمباکودتا
آنــکارا عصــر جمعه را میگذراند .وزیر کشــور و چند نفر از دیگر مقامات ارشــد بــرای دیداری با
درجــه امنیت باال به مرکز فرماندهی ارتش دعوت شــدهاند .دیداری که او در آن حاضر نمیشــود و
غیبتش از این نشســت ،بهانه بازداشت او میشود.او به نشســت نمیرود ،زیرا سرش خیلی شلوغ
اســت .وقتــی کودتا لو مــیرود ،معلوم میشــود ،در فــرودگاه «اســنبوآی» آنکارا در حــال مدیریت
بحران بود ه اســت .کودتاچیان در نقطه آغاز کودتا و پیش از آنکه رســماًآن را اعالم کنند ،به ســمت
یکــی از نخســتین اهداف شــان یعنــی مارماریس حرکــت میکنند .جایــی که آنها تصــور میکنند،
رئیسجمهــوری ترکیه در اقامتگاهــش دراین نقطه خوش آب و هوا به ســر میبرد .اما نمیدانند،

مترجــم:نــداآکیش /پــس از کودتای نافرجــام  15ژوئیــه ترکیه ،رجــب طیب اردوغــان ،رئیس
جمهوری این کشــور پاکســازی گســتردهای را در بخشهای دولتی ،خصوصی ،ارتش ،قوه قضائیه،
دانشــگاهها ،روزنامهها ،مؤسســههای خیریه ،مدارس و ...را در دســتور کار خود قرار داد و دســت کم
 43هزار نفر را دســتگیر کرد« .عاشیه نجمیه آلپای» ،زبانشــناس ،مترجم ،نویسنده ،فعال صلح و
روزنام هنگار  70ســاله ترکیهای یکی از این  43هزار نفر اســت که دستگیر شد و به مدت  4ماه زندانی
بود .گفتوگوی او را با خبرنگار مجله «پست درگی» در ادامه میخوانید:
بهخاطــراینکــهدرروزنامه«اُزگورگوندم»مشــاوربودید،بهشــمااتهــام«عضویتدریک
گروهــکتروریســتیتجزیهطلب»زدندودســتگیرو4ماهزندانیشــدید،واقعاًکارشــمادر
روزنامه«اُزگورگوندم»چهبود؟
ُ
مــن با این هــدف کــه روزنامهها از جملــه روزنامــه «ازگور گونــدم» بایــد آزاد باشــند عضو گروه
مشــاوران این روزنامه شــدم تا از آزادی مطبوعات حمایت کنم .در واقع گروه مشاوران این روزنامه
فعالیت خاصی نکرده بود و در حد یک گروه ســمبلیک باقی ماند .این حرکت ما حداقل کاری بود
که میشد برای یک روزنامه که تحت فشار بیش از اندازه است ،کرد.
آیانمیشــدبدوناینکهشــمارازندانیکنند،ازشــمابازجوییکنند؟آیاواقعاًالزمبود4ماه
زندانیشوید؟
دولتدستوربرخوردجدیباتمامحرکتهایآزادیطلبانهوکردیراصادرکردهبود.برمبنای
این دســتور مقرر شــده بود که آزادی مطبوعات به یکباره سرکوب شود و شد .هر کسی که به نوعی در
این فهرســت گنجانده میشد باید دســتگیر میشــد .از نقطه نظر دولت« ،اُزگور گوندم» دیگر یک
روزنامه نبود بلکه به یک گروه مسلح تبدیل شده بود.
افــراد زیــادی ماننــد شــما روانه زنــدان یا اخــراج شــدند .بهنظــر شــما ایــن رخدادها را
چگونهمیتوان تحلیلکرد؟
درترکیــهبههماناندازهکهدربحثتروروتروریســماختالفنظرجدیوجــودداردبههماناندازه
هــمدربحــثصلحاختــافنظرداریم.مننمیگویمدولتبهتنهاییکشــوررابهســمتآشــفتگی

رویترز :گریز اردوغان از کودتا ،چندان ساده نبود

منبعAFP :

منبعpost Dergi :

برای اینکه
پیــشمیبرداماازآنجاکهدولتدارایبیشــترینقــدرتدرجامعه
اســت،بایدبدانددربحثتــروروصلح،انجامچــهکارهاییضروری
بدانیمآینده
استودچارآشفتگینشودزیرااینآشفتگیتأثیریبرکشورمیگذارد
ترکیهبدونصلحپایدار
کهمیتواندبهمراتبجدیتروعظیمترازخطروتأثیرترورباشد.
چه خواهد شد کافی
در نامــهای کــه از زندان بــرای گروه نویســندگان بینالملــل «پن»
استبههمسایگان
فرستادید ،نوشته بودید« :جالب اســت که امروز زندانهای ترکیه
جنوبیخودیعنی
بیش از هر زمــان دیگری ،محــل اجتماع نویســندگان زن و فعاالن
عراق و سوریه نگاه کنیم
صلحشدهاســت»،بهنظرشمادلیلاینمسألهایناستکهزنها
جسارتبیشــتریبرای«نزدیکشدنبهآتش»دارندیااینکهزنها
صلح هم در معنای
بیشتربرهدفشانمتمرکزهستند؟
وسیع و هم در معنای
زنهــا در ســالهای اخیر در همه زمینه ها فعالتر شــدهاند .در
جزئیتر،خواستهنهایی
بخــش فعالیتهای مرتبط با صلح نیز شــاهد فعالیت گســترده
تمامگروههایحاضر
زنان هستیم .این مسأله باعث شده در زندانها هم شاهد افزایش
در ترکیه است
تعداد زنان سیاسی باشیم .هرچه خواستههای آزادیطلبانه زنان
افزایــش مییابــد و هر چه گرایشهای سیاســی بیشــتر میشــود،
دشمنانزناننیزافزایشمییابند.
اگردرترکیهصلحپایدارنباشدچهاتفاقیرخخواهدداد؟
برایاینکهبدانیمآیندهترکیهبدونصلحپایدارچهخواهدشــدکافیاســتبههمسایگانجنوبی
خودیعنیعراقوسوریهنگاهکنیم.درستاستکهمایککشورعربینیستیماماماهممشکالتحل
نشدهزیادیداریم.درحقیقتصلحهمدرمعنایوسیعوهمدرمعنایجزئیتر،خواستهنهاییتمام
گروههایحاضردرترکیهاســت.مقیاسمابایداینباشدکهآیافالنتصمیمیافالنحکمحکومتییا
فالنرفتارباعثافزایشتنشدرجامعهمیشودیاباعثکاهشتنش.بایدبدونوابستگیبهاحزاب
سیاسیدرترازویخوداینمسائلراوزنکنیم.درمؤسسهخیریهصلحیکهعضوهستمهماینخواسته
ترویجمیشــود.شــب7ژوئن(2015شبانتخاباتسراســریدرترکیهکههیچحزبیاکثریتراکسب
نکرد)امیدزیادیبهداشتنیکترکیهدموکراتیکتروآزادترداشتیم.امروزبرایامیدوارشدنبهآینده
نزدیــکترکیهچهدالیلیداریم.منمیگویمهرقدرکهتالشکنیبههمانانــدازههمحقداریامید
داشتهباشی،البتهمنظورمازتالش،تالشهدفمندوزحمتکشیدناست.
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اردوغــان تنها 20دقیقــه قبل از حمله ،به طرزی ناگهانی کاخ زیبای مارماریس را ترک کرد ه اســت.
حدود 25سرباز با بالگردی به مارماریس میروند ،با طناب از بالگرد پایین میروند و کاخ را به رگبار
گلوله میبندند .اما خیلی زود متوجه میشوند ،اردوغان آنجا را ترک کرده است.
در گزارشهــای اولیه رویترزکه بعداًگاردین آنها را تأیید میکند ،گریز اردوغان از مهلکه چندان
ســاده نبود ه اســت .هواپیمــای اردوغان به محض پــرواز ،هــدف دو هواپیمای اف  16قــرار میگیرد
که سیســتم هــدف رادار خــود را روی هواپیمای ریاســت جمهوری تنظیــم کرده بودنــد .اما خلبان
هواپیمای ریاست جمهوری به آنها میگوید ،این یک هواپیمای مسافربری ترکیش ایرالین است.
آنها ادعایخلبانرامیپذیرندوشلیکرامتوقفمیکنند.
حاالساعت9شباست.ژنرالمحمتدیزلیبرادریکیازاعضایباسابقهحزبعدالتوتوسعه،
دستورکودتاراصادرمیکند؛نیروهایویژهارتشبرایدستگیریافسرانارشدگسیلمیشوند،تانکها
بهســمتخیابانهاحرکتمیکنند.یکســاعتبعدپلبســفروســلطانمحمددراســتانبولبسته
میشود.ساعت10:24دقیقهشبشد هاست.کمالالدینهازمی،مشاوربینالیییلدریم،نخستوزیر
بهدفترنخســتوزیرمیرودومیپرسدآیاکودتاواقعیتدارد؟آنهاساعت 10:37دقیقهبهایننتیجه
میرسندکهبایدخبرکودتاراتأییدکنند.بهسراغشبکه«ت.ر.ت»میرونداما10دقیقهبعدشبکهتصرف
میشود.پسباشبکهخصوصی«انتیوی»تماسمیگیرند،تاشایدازاینطریقموفقبهقرائتبیانیه
ییلدریمشوند.
درایــن فاصله بیانیه ارتش که میگوید کنترل تمام کشــور را در دســت گرفته ،منتشــر میشــود.
یکی از مقامات پلیس که شــب را در فرماندهی پلیسی که هدف حمله هوایی قرار گرفت ،گذرانده،
میگویــد :مثــل یک کابــوس بود .نخســتین چیــزی که بــه آن فکــر کردیم ،نجــات جانمان بــود .با
اسلحههایکوچکشروعبهشلیکبهسمتبالگردهایارتشکردیم.
همه ناامید بودند .تا اینکه ســاعت12:37دقیقه اردوغان از طریق موبایلی از مردم دعوت کرد،
بــه دفاع از دموکراســی برخیزند .مردم با دعــوت اردوغان و وزیر امور مذهبــی دیانت و دعوت ائمه
مساجد با ندایاهلل اکبر به خیابان میریزند .معجزه رخ داد ه است .هازمی و دیگر وزیران خبرهایی
مبنی بر چرخش ماجرا به ســمت شکســت کودتا دریافت میکنند .ساعت  4صبح ،شکست کودتا
اعالم میشــود .هازمی میگوید :کودتا خوب سازماندهی شــده بود .اما با حرکت ناگهانی اردوغان
و مخالفت مردم با کودتا تغییر جهت داد .کودتا میتوانســت موفق شــود .اما نتوانست .زیرا مردم
حاضربهترکخیاباننشدند.

زنان این کشور طی سالهای اخیر در همه زمینهها فعالتر شدهاند
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