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ییاروپا
گرایلومهدي 

به ؛ کرده استتفویض مردمآن را به د، دولتناز قدرت استفاده کچگونه باید داند چون کسی نمیدر فرانسه 
سـی سـال   : شـوند گردشگران ثبت مـی يهروزمره در خاطرسوررئالیسمِآنجا با یک همین دلیل مناظرِ اجتماعیِ

ي دربـاره اشسـاالنه نطـق  هنگـامِ  کهیک مأمورِ گَرِ تاریخ عبوسِي چین و آژنگ چهرهاي از بستهتصویرِبا بعد، 
رشـد زمینـه  پـس دري قوانین راهنمایی و راننـدگی بدون مالحظهمیهن، یک تریلر شأنِ جهانیِقریبِعنترفیعِ

هـایی کـه از اروپـا خوششـان     بـراي آدم .شـود آغاز مـی خاطرات ما ، دگذرمیروي جمعیت اززنانبوقکند ومی
:نندنداشدهامري واقعروایتی از،اشهاي بونوئلیناسازهخاطرِ تصویر را بهاین نیست که کار سختی آید نمی

دیگر نـه گـواه یـک امـرِ واقـع، بلکـه       (simulacrum)وانموده یا تصویر با پسامدرنیتهبودریار باور داشت که 
که از این پس با غیاب امـرِ واقـع   ايگونهطور مطلق گرفته است، بههستیِ خودفرمانی است که جاي واقعیت را به

امکـان تمـایز آن چیـز و    زیـرا ، نیسـت چیـز ي خـود آن  گیـریم، بازنماینـده  عکسی که از یک چیز می: مواجهیم
دل    بدلِ یک اصلْعکس: ن رفته استاش در آن عکس از میاوانمایی یگانـه  وانمـوده در نیسـت، بلکـه اصـل و بـ

بر همـین اسـاس   بودریار. آوردبه تعلیق درمیي اصلی را نسخههي مألوف استناد تصویر برابطهوانموده ؛اندشده
هـاي خـود   تصـاویر آن را در تلویزیـون  فقـط منکر جنگ اولِ خلیج فارس شد، زیرا جهانیان نه خود جنگ، بلکه 

مسئله این نیست که تبدیل به اصلِ جنگ شود؛اینک تا آن اندازه هست که و نیروي خودبنیاد تصویر همانددیده
راوي خواهـد چیـزي غیرواقـع را بـه مـا القـا کنـد؛        ساختگی مـی مشت تصویرِگوید و با یکراويِ خبر دروغ می

؛ درنتیجه جنگ از یک واقعیت جغرافیایی بـه یـک   طریق تصویر در حال جنگ استخودش از ) ي خبريشبکه(
زدگـانِ توانیم بـه مـاتم  میبر این بنیاد.هندسی مشخصی نداردمکانشود که هیچ تبدیل میي تصویريمخابره

پـس از  ون کننـد، چـ  ایم، به یک واقعیت اصیل استناد نمـی شبانه دیدهنیس بگوییم که تصاویري که از آن ویراژِ
جـا  پسـامدرن يِپشـت ورود ي تریلرهایش طول و عرض جغرافیاییِ خود را نیس با همهفروپاشیِ ساختارگرایی، 

.در آمدهاخبرصدرِگذاشت و به 

هـا  تُركخالص کنیم؟ باید از ، کنندمیخودش برایش ایجاد هاياي که فیلسوفاز مخصمهرا فرانسه چگونه
شایدي ارتش از عناصر وابسته به گولن قرار بود در همین روزها اجرایی شود؛ ي تصفیهگویند برنامهمی: بیاموزیم

خبر به طرف مقابل رسیده و کودتاچیان با جلو انداختنِ اجباريِ طرحِ خود براي رودستی زدن به اردوغـان، از او  
هر طرف مهیاي عملیـات ضـربتی   . ها مؤید این فرض استي بازداشتیاز پیش آمادهفهرست. نداهرودستی خورد

شد و در این میان صرفاً آن کس که در زمـان شـتاب کـرده اسـت، عنـوان کودتـا را یـدك        علیه طرف دیگر می
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خـود  آن گرِ نمایشی است کـه کـارگردان اصـلیِ   همین دلیل شکلِ کلی اتفاقات براي بسیاري تداعیکشد؛ بهمی
)1،4(کنندبودن این گمانه اصرار میبر باطل،ترکیهحزبِ کمونیست جسور ماننددرعوض، برخی. اردوغان است

انـدازد  در شرایطی براي دیگري تور مـی هر حریفدر آن که پلیسیـدر یک تعقیب و گریزِ جاسوسیهمه و بااین
خـود جـذابیت داسـتانی یـک فـیلم      ایی هم خودبهي نهتورِ اوست، نتیجهدرداند خودش در همین لحظه که می

دهنـد از تماشـاي   خاطر است که ترجیح میدانند، بدینچیز را ساختگی میها همهکارآگاهی را دارد و اگر خیلی
:مکـن آن را بـاور ن اگر کودتا در ترکیه پیروز شـد جِ عمومی تماشاگران شدم تامن هم همراه مو.فیلم لذت ببرند
؛ امـا  شـد نمیچیزِ اصیلیاین هم دلیلِدیدم و را فقط در اخبار میو ناگزیر ماجرادر آنکارا نبودم واضح است که

تصـاویر  استناداثباتي قائله نیازي به اردوغان براي فیصلهوکندودتا شکست خورده، وضع فرق میاکنون که ک
تواند ثابت نمیکوشدهرچه میرویدادهایی کهکلیت به انتظار دارد که از شهرونداناوند؛ بینمیواقعیتعینِبه 

فراخوان جوهرِاز داشتاین چشمي امور کاري نداشته باشند؛و با بقیهبیاورندایماناند، فقطکند ساختگی نبوده
ي آن را بگیرد، چونقارهبهقارهتواند جلوي متاستازِکه هیچ فیلتري نمیاستداعش براي عضوگیري در اینترنت

که تمایز میان آدمی که این تضمین را گرفته است کندمیبیعت، دیجیتالیکُشیوقتی کسی با کسی بر سرِ آدم
لوموند به این نتیجه رسیده است که.گذارد از میان رفته استیوتیوب میدر شنکُشتکُشد و تصویري که از می

رَد؛  ها را پس از انجام عملیات چاپ نکند تا رؤیاي مشهورشدن از سـرِ بقیـه  تروریستعکسِ بـا نوجـوانِ  شـان بپـ
یر است، ایـن تـدبیر   که خودش به حادترین شکلِ ممکن یک تصوفهمدمیمسلّحی که شبی پس از شبِ بودریار 

اراذلی که چند . افی مشهور شده استي کاندازهکه پیش از عملیات هم بهکندخیال میدهد، چرا کهنتیجه نمی
از سـوریه و عـراق   سروصـدا  بـی ، زننـد مـی جارِ مشـروعیت  ها خیاباندر اسد مخالفانِروز است با پرچمِ ترکیه و 

. گردندها دنبال دلیل میبراي نفرت از سعودياکنوناند وبازگشته

وانمـوده چیز همه! باشد": ندشوبودریار خالص میاز شرِ پسامدرنِهم وندکنمینمایشکشفهممنکران، 
ند که تنهـا  اَي تُرکییا انکارِ یک مابعدالطبیعهدرگیر اثباتهمه. نداردبودگیواقعیگر ربطی بهاست؛ اما مسئله د

در این لحظـه اردوغـان پیروزتـرین مـرد     . "کندیک دروغِ مؤسس اعالم وضعیت اضطراري میعمومیِبا تصدیق 
کاخ سفید در داللتکند، فقط براي داشتنِ گولن در کودتا جمع میاروپاست، چون مدارکی که براي اثبات دست

اي یـک بیانیـه   انزجـار از او هفتـه  هـاي کشـورش کـه در اعـالمِ    استرداد متهم است، وگرنه حتا کمونیستمسیر
جامعـه  زیـرا ــدست گولن باشدتواند تصرف تمام و کمال قدرت بههدف کودتا نمیگویند که میبا آندهند، می

هم براي جنبشِ گولن کـه  ،ي بدون اردوغانعدالت و توسعهیک و درعوضــ ي او نیستخالفت مطلقهپذیراي 
مطلوب لقخواه خجمهوريدارد و هم حتا براي نیروهایی چون سلطهبرخی از عناصر این حزب هنوز بر ذهنیت

دیگـر  گولناند، که کودتاچیان دادهآوريخجالتبا گاف . بیننددر این مورد نیازي به هیچ مدرکی نمی، )2(است 
مانند پدرِ مغمـومِ  ؛ اورا به یاد آوردکُن پیاده کرده بودوقمعِ ارگنهها پیش براي قلعدوست ندارد طرحی که سال
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ي آزمایشِ او بـا یـک قناعـت    اش جامعهکند که پس از عملیات احمقانهزاد از تلویزیون تماشا مییک نوزاد مرده
ي بازي روي االکلنگ کودتـا و ضـدکودتا از   نتیجهچراپرسدکه میذهنیتیکه پاسخساختاري اشباع شده است 

هـاي همیشـگی،   نـق گذشته از نـق اروپا،رانِ باره سدرایندیدیم که . دهدبکس میرا با پنجهپیش مشخص است
؛ آنهـا باشـند لحظـه جـاي اردوغـان    ه دراینکندنکآرزو میشک همه ند، چون بیراي براي گفتن ندايحرف جد

کردن به دالیل کناررفتنِ داووداُغلو خوشعثمانی و دلي فروپاشیِخاطرهرا با کمک وحشت از یک اروپاي تُرکی
انـد بـه موقعیـت    پا کـرده شان بهکنند و سپس در گردوغباري که براي ندیدنِ سرنوشت محتوم اتحادیههضم می

ي هـا نـه یـک جامعـه    برخالف انگلیسی،ي ورشکستهخورند که در روگردانی از یک قارهبطه میغحزب حاکمی 
همدسـتی یـا   ،ي ایـن دالیـل  همـه بـه .کنددان، بلکه اوباشی با اطمینان به نفسِ عالی تولید میزده و سرگرشرم

از سطح یک بهانه براي سرکوب فراتر رفته و در قـاموسِ با کودتاگران کم همدلی احتمالی کشورهاي غربیدست
اي است کـه  شائبهدرخود و بیاش در بداهت شود که کارکرد سفسطیالمثل تبدیل میها به یک ضربتُركنوینِ

تمام ي مبتذل جامعه با احضار مفروضات فاهمهي سیاسی و نظريِ جاري در سپهر عمومی را معموالً یک مناقشه
بـه  دهه پس از انعقـاد پیمـان ورسـاي،   یکها نسبت به متفقینْآلمانی، مانند برداشتاین خودبسندگی؛ کندمی

برَنـد، از ایـن پـس مـدام     دلِ اروپا میبهحسرتمفلوکانِي قهرکردن با تضمینِ لذتی که همه از دوران در چرخه
طلبکـارِ  جلو که در قومِ همیشهدر ترکیه از طریق یک سازوکارِ آشناي فراربهفراموش نکنیم که . وضع خواهد شد

شـده  تبدیل به اعتـراض بـه غـرب   عدالت و توسعهايِ اي منطقههسیاستبارِفاجعهتُرك رواجِ آیینی دارد، نتایج 
. دهـد نشـان مـی  رویکـرد بـه شـرق   پریـدن فعـالً خـود را در شـکلِ    است و در دورخیزي براي دوبـاره و دورتـر  

اشارات اردوغان و ییلدیریم به ضرورت بهبود روابط با روسیه و سوریه و ایـران  وزیر وترمیمِ نخستروال، همینبه
گذارد که کم مانده بود اردوغان شهید اولِ ایـن  رِمان مینّت سمآنکارا ولخرجیِ ترکیه براي منطقه است و ظاهراً

این مورد مربـوط بـه   د که به چنین وضعیتی نباید اَنگ نمایش زد، زیرا دهپارتی اخطار میآك. بریز و بپاش شود
ي کفر و ایمـانِ اهـالی   در قضیهکه رأساً پیداستایمان مردم است و از زمانی که اردوغان مؤذنِ شهر شده است، 

.کنداحساس مسئولیت می

و این به امانِ خدا رها کندرا مخالفان اسد در سوریهتواند ناگهان عادل الجبیر گالیه کرده بود که ترکیه نمی
ي کـاخ  ي محرمانـه که از زمـان ابالغیـه  ا عواقب بدي خواهد داشت؛ حمد بِن خلیفه، امیرِ پیشین قطرراي آنکارب

حاال ، گشتش دنبال فرصت تالفی میگیريِ فوري از سلطنت و تحویل قدرت به پسربراي کناره2013سفید در 
ایـن  اگـر چنـین باشـد،    .چندشب پیش بودي ختههمین کودتاي اَعاقبت بددهد که منظور الجبیر از این و میلُ

آینده اردوغان براي،پذیربینیپیشيیک کودتاي بازندهرود تا از خالل سابق میمتحدانِمیان ي نوگشودهزاویه
کـه از آنچـه در ترکیـه    گویـد  مـی خبرنگاران بهمضموناً داند در این مورد خود را مقصر میالجبیر بسازد و چون

کـه نکنـد کـاري کـه     اسـت  وهماین مستعد ابتال بهکسی بیش از او کنید چهفکر می.درآونمیگذرد سر در می
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طـور  اي که ایـن گمانـه را بـه   روانیوضعیتهاي نشانهپیش؟ استخودش کرده، پیشاپیش نمایشِ اردوغان بوده 
ردگیـريِ  هرجاییِ اپوزیسـیونِ ایـران و گَ  جزءهاي در نشستشاهزادگان شرکت باکند،مند در او تقویت مینظام

.نـد ادیـده شـده  ،ویههدف در اُشـنَ بیهاي مسلّح کُردایتی براي شلیک چند تیر هواییِترین الیهي منسوخپرونده
ــ قابل )ي امتناع، شورِ تعریبِ اَنیرانپشت و روي پرده(هاي پیشین نوشتهاز لحاظ نظري ــ با ارجاع به برخی به

. دنشواثبات میصامتیک نمایشِهاي بنديزدحم و ناپیکرِ حوادث در پردهعناصرِ مچگونه و کجاکه تدرك اس
مـثالً وقتـی   . کـاري کارآگاهانـه بایـد   نـد،  هـاي ناهمب عبـور ایـن پـرده   منسـجم از تألیف روایتی براي دیدیم که 

تـازه شـکل   بوخارین بـراي خـودش هـم تـازه    يگذشتهکرد، استالین را نَقّالی میمخالفانِهاي پردهویشینسکی 
هایش مشکوك است، اعالم کرده اسـت  سرویس اطالعاتی انگلیس که در این مورد انگیزه.یافتآشناي توطئه می

ریـزي نمـایش  رده که آنها مشغول برنامـه داران آنکارا پی بهاي منصبها و ایمیلکه با شنود و گشود برخی تلفن
هـا  کمال اُکویان، دبیر یکُمِ حزب کمونیست ترکیه، در برابر این حرفاند؛ اما براي آغاز پاکسازي ارتش بودهکودتا
ـ ي باطل را تـا اَ یک فرضیهخط پردازي رويتوهمتوانکه میزنده میطعن اعضـاي    : د ادامـه داد ب مـثالً شـهادت

بـود،  تـا حـد مـرگ جـدي    چیـز  پارلمان همـه مبارانِکه هنگام بي ایندربارهخواه خلق پارلمانیِ حزبِ جمهوري
وزیر در همان بمباران یکی دیگر از اهداف اردوغـان  کردنِ نخستکه قربانیخودش بخشی از نمایش است، یا این

، حتـا بـا   بـاوري کـه توطئـه  شـود ه مـی دادبه این دلیل حق به اُکویـان  نخست . )1(ستاز این کودتاي ساختگی
گُشاییِ ذهنی مثلِ حل جـدول کلمـات متقـاطع    یک گرهموجود، باز هم از منبعِ شهوانیِکمترین سند و مدرك

باروي ، حتا اگر دروغ باشد، شرکت در عملیات تخریبی علیه احداثهاي انگلیسخبرچینحرفگیرد؛ اما مایه می
اسـت، چـون  نمایشیسلبی یشکلبیشتر بهماجرا که کننددقت نمیها کمونیست؛اردوغان استهوادارانِایمانِ

در عوضِ . نیستنمایشی کودتایی که نتایج مطلوبی برایش داشتهثابت کند کهبا دلیل و سند تواند اردوغان نمی
رغـمِ  هنوز و بهدر این میان . آخر سره از ناسره تفکیک شودتا دستگذاشتهرسی په را به همهقضیاین ناتوانی، او 

در بریـدنِ  د کهناندازهایی میدهند، ما را به یاد آدمأي میاردوغان رگوش در اذانِکسانی که هاي الجبیر، گالیه
ي اسـتفاده صـورت سـوء  بـه بیشـتر این خطرْهاي تُركکمونیستدر آگاهیِ .ندبینمیمشیتیهم هاساله12سرِ 

یـان واُکهواپیماي روسیه را سرنگون کـرد،  یهکه تُرکپس از آنسال گذشته،؛ثبت شده استاردوغان از وضعیت
؛تبار را بازشناخت که آرشیدوك فرانتس فردیناند را هدف گرفته استعقلِ صرببیپرستمیهندر اردوغان یک 

ارتـش  دیگر را دلیل بازگشت تهدید کودتا پس از سکوت مرموزغرب براي یک جنگ جهانیِحوصلگیِبیسپس
اُکویان در شـرایطی کـه ترکیـه در حـال     تحلیلِاما برخالف ،؛ کودتا شد)3(دانستمیالدي2000هاي سالدر

ضد آنچه خودش اقامه کرده است بـه حقیقـت   دقیقاًاش به دلیلیبینیکسی که پیشعذرخواهی از روسیه بود؛ 
وجـه  تخریبـیِ کـه عملکـرد   درك کندبهتر از دیگران باید ي صیانت نفس هم که شدهبنا به دغدغهپیوندد،می

در یک پارانویاي امنیتـیِ  این یعنی ؛آن کاراتر استوجه ایجابیِمستنداتاز » کودتاي نمایشی«ي سلبیِ فرضیه
فرضی که ممکن است با تمدید شرایط اضطراري، در روانِ حاکمان هر لحظه نسبت بـه مخالفـان تقویـت شـود،     
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توانـد  او ربطی به دالیل اصلیِ وقوع کودتا نـدارد؛ او نمـی  تحلیلیِلیلِدزیرا،خوب نیستچنداناُکویان موقعیت
توانـد  با دلیلی که اصالً درست نبوده رابطه برقرار کند و درنتیجـه نمـی  حدسی که با این دقت درست بوده میان

ساختارِ هندسی این وضعیت شبیه به همانی . از منبعی نزدیک کودتا به او نرسیده استثابت کند که این حدس
اش همیشـگی جسـارت کـه اُکویـان کـه بـا     عجیب است بسیارت که اردوغان در آن قرار دارد و با این اوصاف اس

ــ را به بـاد اسـتهزا و   ــ پیروزي دموکراسیاز شکست کودتاجمهوریتي روزنامهي پاافتادهتفسیرِ قالبی و پیش
وکم به کند و سرانجام بیشتحلیل میهاقالبهمین به کمکي نمایش را هاي فرضیه، داللت)1(گیردانتقاد می
.نه کودتا، نه استبداد: ي احزاب پارلمان به آن برسندشد همهبینی میکه پیشرسد میسیاستی

*                    *                   *

احزابِ از سوي کودتاایدئولوژیکمضمونِتعیینِو ردگذمیگولن اردوغان ومتروكسرعت از ائتالف زمان به
شـاخصِ  بازیـابیِ طـرحِ  هاسـت کـه   جـور وقـت  ایـن .شـود در امتداد همین بعد زمانی احاله به محال می، مخالف
مسـتقل خـط در یـک را هاچپمدنظر و مورد تأکید ريِکارگمتمایزِي سیاست قرار است کلیشهاي که طبقاتی

راسـتی از  دسـت ايِیاختـه یک جریانِ تکبنیاد نهد، با گسترشِ سیر حوادث در مسیر اعالم موضع ضدآمریکاییِ
طبقاتی و هايهمسانیاین ي مجموعهبه .خوردخاك میحزب کمونیست ي دبیرخانهمیزروي ، شفقیِنیجنسِ

ايپرسیمههدر با شرکت سپس؛ )2،4(کندمیشارهاش ایکُم بیانیهبنددرچندجا و از جمله حزب ایدئولوژیک،
رف  انتخـابِ بر خود نوردد، خودبهي ترکیه را درمیجامعهبا سه گزینه که  ي اول دو گزینـه : دگـذار صـحه مـی  عـ
کودتاي «، »کودتا«شوند؛ درنتیجه از میانِکُن محسوب میلَم یأنَّطبقاتی، از دید حزب کَخاطر همین یگانگیِبه

دهنـد  ي سوم رأي میحزب به گزینههمه و ازجملهواضح است که ،»نه کودتا، نه کودتاي معکوس«و » معکوس
الگوهـاي سـیاقِ اردوغـان بـه  .درآوي دوم بیشتر رأي میکنند، گزینهو هرچه در این انتخاب بیشتر پافشاري می

در این وضـعیت  آن را ارجاع به که اُکویان » یروزي دموکراسیپ«این اتصال کوتاه را به حساب همان کالسیکش
هـاي  گـروه اسـتثناي برخـی اجـزاي سـنتیِ     اي که بـه نیروي ساختاريِ ناشناخته؛ )1(گذاردمی،داندآور میننگ

اي غافلگیرکننـده براي خود اردوغان هـم تـازگیِ  کند، گرا معتاد میهماني جامعه را به ذهنیتی این، بقیهمخالف
فقط ایمانی است که شوند و دلیلش ي تمایزناپذیر تبدیل میپارتی به دو پدیدهو آكآرام جمهورِ ترکیهآرام: دارد

ـ واقعیـت ایـن  بر . اندکودتا پیدا کردهسرشت غیرِنمایشیِجمهور به ها به درخواست رئیساین آدم ن خـاطر  ه ایـ ب
د را بـه هـیچ منبـع بـورژواییِ مشـروعیت پاسـخگو       براي تشکیل یک نیروي خیابانی کـه خـو  کهشودتأکید می

يبرپایهو نظام خیر و شري که با آن شده اخالقِ فوراً تعبیهي مابعدالطبیعهیک از سقوطبدترچیز داند، هیچمین
یـک  زدنِبـا ورق هـاي بـازیگرانش   شـکلک که یک روحوضیِ مضحک ي شود، به مرتبهوضع میچیز درخودیک 

مـومی کودتـا   عمشکوکی که پـس از محکومیـت   در ترس یا تعارف. نیست، شوندمییابیقرینهي راهنمادفترچه
ي دادنِ سـطوح چندالیـه  ر کنـدوهاي خـودگردانِ خـود بـا نشـان     د» جمهوریـت «هاي مدافع پدیدار شده، دسته
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، ایـن  انـد هي واحد دادبیانیهیپارلماناحزاب مخالفکلِ کهعامیانه به ایناستناداز چماق گرفته تا ،شانحقانیت
ند، اوضـاع ایـن  ها که آشکارا نگرانِ رويِ دیگرِ کمونیستاندازند؛ به تأخیر میتاگسوزيِ رایشسآتشتا سقوط را 

ي ایـن نظـام   واسـطه اَند، قطبیت بیطبقاتی و ایدئولوژیککه کودتا و معکوسش از یک قماشِبا اعالم اینهرچند
انـد  گشتهبازهمین نظامي ندهي اُستواربه مابعدالطبیعهپرسیپس از همه،اندخواندهگذاري را جسارتاً باطل ارزش

آنهـا بـه   هشدارِ مـداوم  .شودشان از قلیچداراُغلو از یک حد مشخص بیشتر نمیزاویهکه چرا در شگفتندو اکنون 
ي آیـینِ  تري از مصادرهتواند پیامدهاي جديعنوان میرِ نوروزيِ آبادي میبهاردوغان که تعیین ي اینمردم درباره

،در ذات خـود شود کـه شـرایط اضـطراري    داشته باشد، پشت سد این استدالل گرفتار میجور روزهااینمعمول 
یـابیِ  فعلیـت امـا  ؛روزي نیست حکمِ میرِ نوروزيپنج بیش از که داندخوب میاردوغاناحتماالً .گذراستچیزي

که گیجِ یک پیـروزيِ  الیعقَلیيرعایاستیِ میا سیاهاواین مناسک ربطی به زیرکیِ هاي پیچیده و پنهانِظرفیت
در پنج روزِ قدرت مرزناپذیري که استنادو بهکمی مغالطهباتواند مثالً میر می:اند نداردرفتهبه تعطیالت بیگاهان 

ها و برخـی دیگـر  کمونیست؛ددهافزایش سی روز بهرا ي بازداشت موقتدورهبه او داده شده است، میر بودنش 
بینند کـه چیـزي بـه ایـن بزرگـی در چیـزي بـه آن        کنند میهوشیارترند، وقتی دقت میکه از خیلِ مدهوشانْ

آنهـا هـم مثـل خـود مـن شـک       که گذشته از اینچون ،ندبیننمیاعتراضمحلِهمه شود؛ بااینکوچکی جا نمی
هـم  هـا آنبـراي بشري دلسوزيِ حقوقباشد،سنگیناندازهگولن هربارِنکبتجماعتيکم و شکنجهحندارند که 

شـرط از خواهنـد نمـی زیـرا کننـد،  اشاره نمـی منبعِ اصلی مشروعیتهمچنان به آور است،تهوعمشکوك و هم 
هیچ بازیگري حق ندارد فکر کند کـه آنچـه میـان او و دیگـران در    : ندعدول کنبنیادگذار هر بازي ویتگنشتاینیِ 

و نباید استبازيصرفاً کل بازي د با این ادعا که ننداراجازههامثالً فوتبالیست؛استبازيجریان است فقط یک 
چیـز نیست، بلکه همـه بازيپس از ورود به بازي، دیگر چیزي د؛ درواقع ن، توپ را با دست بزنآن را جدي گرفت

د، پاشـ فرومیي کنش متقابلِ نیروهاسامانهي منطقی است که بدون آن یک مقدمهاین شرطْالً جدي است؛ کام
سـلبیِ وجـه متوجـه کـارکرد  هـا ـــ کـه    کمونیسـت هازجملکسانی ــ و بی بازي؛ت نشود، بازي یعنی اگر رعای

حکم اصـولِ قواعد را بهمیدانْند، درونِنیستو تمهیدات اردوغان در برابرِ گزند آنقضیهبودنِساختگیي فرضیه
ي فراتـر از عالقـه  شکسـت کودتـا   که کنند فکر میباورانه خوشآنها که ؛گیرندها جدي میي بازيي نظریهاولیه
، و برابرِ مـداخالت امپریالیسـتی بـوده   دموکراسی در عمومیِ دفاع از ي خاطر دغدغهبهعدالت و توسعهها به تُرك

نـاگزیر ایـن   ، وضعیت موجـود اسـت  ي طلبانهمعیوب و فرصتمعلولِ فقطاردوغانخیابانیِ چماقدارانِاردوکشی 
نـوروزِ  در و ) 3(دهنـد  ي خـود را کـه دگرگشـت بـه فاشیسـم محتمـل نیسـت ادامـه مـی         ادعاي سال گذشـته 

.دنمانمیي بازينتیجهلِي میر معطّتمدیدشده

*                    *                   *
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کـه اضـطرابِ   تـا ایـن  خواهنـد داد ادامه فتح باستیلداشت چندسالِ دیگر به گرامیها فرانسويبنابرشواهد، 
دیرپـاي  مدت آنها را چنان اشغال کنـد کـه مجـالی بـراي ارجـاع بـه عناصـرِ        ي کوتاهحافظهفرمانْتریلرهاي بی

که کودتاي معکوس اردوغان متوجه مخاطراتیيدربارهاُالند معلوم نیست چرا حالبااین؛دخاطراتشان باقی نمانَ
اردوغـان کـه   وفاداراروپا براي نیروهاي اندرزِطبیعی است که .دزنحرف میکرده است »ترکیهي مدنیجامعه«

درسـت بـه   . ، اعتبار نـدارد نداکوتاه کردهپیشوایشان توطئه علیهها درترین سهمِ غربیتا نزدیکخود رابرد نگاه
» ي مـدنیِ فرانسـه  جامعـه «بـازارِ  رفته با نیشخندهاي تُرکی به آشـفته رفته» ي مدنی ترکیهجامعه«همین دلیل 

در عضـویت  درخواسـت  مداوم رداز اشرغم سرخوردگیبهکه دنشینَمیجاي آن تشکیالتی د و بهشورنگ میکم
بـا تشـویشِ  به این موضوعدر واکنشاُالند احتماالًد؛داندر بازتعریف مفهوم اروپا میرارسالتش،ي اروپااتحادیه

انـد؛ در سراسـر قـاره بـوده   یهـاي ضـدارتجاع  دهد که منبع الهام حرکتارجاع میاشهاي ملّیبه حماسهخاطر
یاین حدسـ وانگهی. دآیش نمییاداز اینها د چیزي کوشهرچه میکه ذهنش جاي دیگري مشغول است فرانسه 

؛آوردنمـی ایمـان  فـراري یک عیسويِپریشانِ به اذانِ کسی دیگر ترین اروپاي تاریخ در عثمانیمعنادار است که 
کـه  کنـد او را توجیـه مـی  ایـن اضـطراب  حزبِ اُالندقوطیِ درسوسیالیسمِ پرغرور پاریسپایانیِ اُتراقِسرانجام،

.که موضوعیت تاریخی نداردهه استدچندوحدت انقالبی جامعه 

1.
http://icp.sol.org.tr/europe/erdogan-cannot-trust-anyone-anymore-0

2.
http://www.solidnet.org/turkey-communist-party/cp-turkey-new-interview-with-kemal-okuyan-
first-secretary-of-communist-party-turkey-en

3.
http://www.solidnet.org/turkey-communist-party/turkey-communist-paty-they-cannot-discipline-
us-with-bloodshed-en-es

4.
http://www.solidnet.org/turkey-communist-party/cp-turkey-statement-on-the-military-coup-in-
turkey-en


