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  ترکيه در دو راهی کماليزم و اسالميزم
  
  
  

    
  

در پی شکست  . کشور ترکيه که در غرب قاره آسيا قرار دارد و پيوند گاه دو قاره مهم آسيا و اروپا می باشد
امپراتوری عثمانی در جنگ اول جهانی ، دولت بزرگ عثمانی از هم پاشيد و مورد تاخت و تاز بريتانيا و هم پيما 

به  دليل سازمان دهی مقاومت ملی عليه متجاوز  مصطفی کمال پاشا نانش قرار گرفت و در اين گير و دار تاريخی 
ن خود ساخت ، و توانست با مهارت خاص جمهوری ترکيه را بر پايه ين خارجی لقب قهرمان ملی آن کشور را از آ

  اصل جدايی دين از سياست بنا کند و لقب 
  .يا بابای ترک را از آن خود کند ) اتا ترک ( 

، افسر و سياستمدار شهير ترک ، سالونيک که اکنون در کشور يونان قرار دارد  ) ١٨٨١(زادگاه مصطفی کمال 
د  گمرک دولت عثمانی در سالونيک بود ، که در آوان کودکی مصطفی پاشا از جهان در گذشت پدرش کارمن. ميباشد

مصطفی کمال پس از پايان مکتب ابتدايی به آموزش نظامی پرداخت و تمام دوره های آموزشی را با درجات عالی . 
خود قهرمانی های زيادی نشان به پايان رسانيد و در جنگ اول جهانی در جبهه های جنگ عليه نيرو های انگيسی از 

  .شهرت يافت " ناجی استانبول " داد که به  
پس از پايان جنگ اول جهانی ، محافل حاکمه ای دولت عثمانی ،چاره ای کار را در آن ميافتند که برای ادامه بقا و 

يگر از روشنفکران و اما در مقابل گروه د. تسلط خويش بر مردم ، کشور را زير نفوذ کامل انگليس ها قرار دهند 
  .نظاميان در جهت نزديکی به ايالت متحده امريکا و قيومت آن کشور بر دولت عثمانی تالش ميکردند

هدف هر دو گروه نامبرده اين بود تا با جلب نظر و کمکهای يک قدرت بزرگ خارجی،کشور را در شکل جغرافيايی 
گری چون مصطفی کمال پاشا بر آن بودند که نگه داشتن در برابر اين دو گروه کسانی دي. گذشته آن نگه دارند 

مصطفی . سرزمينهای امپراتوری عثمانی امکان پذير نبوده و بايد دولت تازه ای بر پايه پيوند های ملی تشکيل گردد
يدگاه کمال در اين باره با برخی از افراد بلند پايه دولت از جمله با سلطان و وزيران وی گفتگو کرد ، اما آنها از د

وی ناگزير با جمعی از ياران خويش به ويژه با آن عده از فرمانده های که از پيمان آتش . های وی پشتيبانی نکردند 
در . بس و به خصوص مواد مربوط به انحالل ارتش خشمگين بودند ، به گفتگو پرداخت و موافقت آنها را جلب کرد 

مصطفی کمال  عيسايی مجلس بزرگ ملی به پيشنهاد ١٩٢٢بر سال نتيجه پس از حوادث بسيار دراماتيک در ماه نوام
وحيدالدين آخرين سلطان امپراتوری   .پاشا سلطنت را از خالفت جدا اعالم نمود و به پايانی سلطنت رای دادند 

تماميت ارضی ترکيه و استقالل )  ع ١٩٢٣"(لوزان " عثمانی کشور را ترک گفت و چند ماه پس از آن در کنفرانس 
به عنوان نخستين رييس جمهور ترکيه " اتا ترک " مصطفی کمال در اکتوبر همان سال . کامل آن اعالم گرديد 

 عيسايی به الغای خالفت پيروز گرديد و بدين سان ١٩٢٤انتخاب گرديد و پس از گذشت چند ماه در ماه مارچ سال 
  .  ه شد  ساله آل عثمان بر افتاد و به تاريخ سپرد٦٠٠حکومت دينی مذهبی 
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 با پيش آمد های تازه ای صحنه سياسی ترکيه سده بيست و يکم ، ناگزير گذر کوته ای به گذشته های آن کشور الييک  
کشوری که در گذشت بيشتر از هشتاد دهه جدايی دين از سياست را آزمود و در جامعه پياده نمود چگونه به .پرداختيم 

  .عقب بر ميگردد
ما از شرق آمده ايم اما به سوی غرب : " ا بدست گرفت جمله مشهوری را به زبان آورد اتا ترک زمانيکه قدرت ر

وی به خوبی ميدانست که اجدادش از سوی شرق به سرزمين اناتولی پا گذارده بودند و تصور ميکرد " ... می رويم 
در صحنه " وسعه عدالت و ت" حزب اسالمی گرای اما پس از پيروزی . حرکت نهايی به سوی غربی شدن است 

 نميباشد ؟ بدون شک گذر به تاريخ نميتواند پاسخی برای اين  اتا ترکسياسی ترکيه به معنی نفی اين جمله مشهور
تا به اين حد در سياست ترکيه موفق  "حزب عدالت و توسعه " پرسش ارايه کند ، اما ميتواند به اين پرسش که چرا 

  .بوده است ، را تا اندازه ای پاسخ دهد 
سياست غرب گرايی اتاترک که بيشتر به مدرنيزه ساختن سطحی جامعه ترکيه پرداخته بود و از دست بردن در 

جمهوری "ساختار های به جا مانده از امپراتوری عثمانی عالقه نشان نميداد مه به جدايی بزرگ ملت ترکيه از حزب 
 ترکيه نشان داد که چگونه اکثريت ترک ها به حزب  در١٩٥٠انتخابات دموکراتيک سال .ه بود  انجاميد" خواه خلق 

رهبران حزب دموکرات ترکيه به بهترين شکل از اسالم به کانون .  رای دادند "دموکرات ترکيه " پوپ ليست 
و ... آنها به توده های ناراضی مردم قول ميدادند که از استانبول مکه ديگری ميسازند . مبارزاتی استفاده نمودند

آدم های مذهبی ای نبودند " دموکرات ترکيه " اگر چه رهبران حزب .  دينی را به مدارس باز ميگردانند آموزش های
و هر دو از ياران اتا ترک در اصالحات سکوالر به شمار می آمدند ، اما مجموعه ای از شرايط اجتماعی سبب شد 

اما . نها از اين زمينه بسيار استفاده نمودند تا دامن زدن به منازعه ای مذهبی  زمينه ای برای کسب رای باشد و آ
  . تجربه تاريخی نشان داد که در ترکيه دموکراسی ها فقط با اکثريت آرا بر پا نه می ميمانند 

در دست داشتن اکثريت در پارلمان به حزب دموکرات ترکيه اجازه تا بدون رقيب سياسی ، کشور در دست داشته 
در .صه اقتصادی و سياسی موجب شد تا ترکيه درپردگاه نابودی قرار گيرد اقدامات نادرست در عر. باشند 
تورم به نقطه بحرانی خود  در . بحران بدهی های خارجی   اين کشور  قريب  به يک ميليارد دالر ميرسيد ١٩٥٠سال

از کودتای ارتش عليه در فرجام تورم به نقطه رسيده بود که حمايت توده روستايی مانع . تاريخ کشور رسيده بود
  ارتش ترکيه داخل اقدام گرديده و دولت دموکرات ها را سرنگون نمود و ١٩٦٠بال خره در بهار سال . دولت شود

  .بدين ترتيب اولين آزمايش دموکراسی پارلمانی در سرزمين اتا ترک به ناکامی انجاميد
اما در چهار دهه .عليه دولت دست به کودتا زد  نيز ١٩٨٠ و١٩٧١قابل يادآوری است که ارتش ترکيه در سال های 

از جانب ديگر صاحب نظران . گذشته شواهد از حرکت تدريجی ترکيه به سوی ثبات و دموکراسی بيشتر حکايت دارد
اکثرأ اين پرسش را مطرح . را با احتياط دنبال ميکنند حزب عدالت و توسعهتداوم دولت اسالم گرای ترکيه به رهبری 

آيا اسالم گرايان ترک به رهبری اردوغان و عبداهللا گل تجربه اسالم گرايی دهه پنجاه سده گذشته را تکرار ميکنند که 
  نخواهند کرد ؟

عملکرد های دولت حزب عدالت و توسعه نشانه ای از آن است که عليرغم سر دادن شعار های دينی ، تغيری در 
نها  از سياست الييک   اتاترکی  فاصله گرفته اند ، اما زمام گرچه آ. شيوه زندگی سکوالر  مردم ايجاد نکرده است 

داران حزب عدالت و توسعه تا به حال هرگز به حدی پيش نرفته اند که بهانه های الزم برای مداخله ارتش را فراهم 
 به خوبی اينها. آنها ميل ندارند تا در ميدان سياست ، مباحث دينی را به جاهای حساس و باريک بکشانند . سازد 

ميدانند که گرچه زمينه های بدست آوردن کسب رای از راه تأکيد بر مقوالت دينی فراهم گرديده است ، اما آناتومی 
  .قدرت و ميزان قدرت نيرو های سکوالر ترکيه را نيز ميدانند 

ب در ترکيه آغاز اولين درگيری و زور آزمايی الييک ها و مذهبی ها با به ميان کشانيدن طرح لغو قانون منع حجا
اگرچه لباس پوشيدن هر شخص خصوصی ترين حريم آن فرد ميباشد ، هيچ قانونی و دولتی و دينی و يا .گرديد 

هيچ کس را نبايد مجبور به پوشيدن و يا نه پوشيدن . افرادی يا گروهی حق دخالت در اين امر خصوصی را ندارد 
ی پذيرفته شده حقوق بشر است و هيچ ربطی با سکوالريزم گر چه  ممنوعيت حجاب برخالف نورم ها.لباسی کرد 

  .         ندارد ،از جانب ديگر آنرا نبايد به مثابه وسيله ای سياسی در جامعه به کار برد 
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  جنرال بازنشسته ارتش ترکيه  سنر اويگور با بيست و يک تن ديگر

   به ظن کودتا عليه دولت بازداشت گرديد
  

وز به پايان نرسيده بود که به روز دوم جوالی سال روان گزارش های از کشور کمال اتا ترک در اين نبشته هن
بر اساس گزارش ها، پليس ترکيه چندين تن از جمله دو جنرال ... سرخط رسانه های گروهی جهان پخش گرديد 

از جمله بازداشت .کرده است بازنشسته ارتش را به ظن دست داشتن در کودتای نظامی عليه دولت اردوغان بازداشت 
شده گان جنرال اويگو در جريان چند ماه گذشته بار ها دولت رجب اردوغان را به تالش برای برهم زدن ارزش های 

وی در ضمن رياست يک سازمان افراطی .جامعه سکوالر ترکيه متهم کرده و  به شدت مورد نکوهش قرار داده بود 
  .هده دارد حمايت از نظام سکوالر ترکيه به ع

بازداشت های روز گذشته در حالی انجام پذيرفت که دادگاه قانون اساسی ترکيه رسيدگی به دادخواست دادستان کل 
دادستان کل ترکيه حزب عدالت و توسعه اردوغان را به .را آغاز ميکرد " طيب اردوغان " ترکيه عليه حزب حاکم 

  . متهم کرده و خواستار انحالل اين حزب شده است مخالفت با قانون اساسی و نظام سکوالر اين کشور
از آنجاييکه .به گمان اغلب حوادث اول جوالی پيامد های خيلی دراماتيک در جامعه ترکيه به دنبال خواهد داشت 

حزب عدالت و توسعه در انتخابات گذشته از حمايت گسترده مردم برخوردار شده بود ،انحالل اين حزب ميتواند سر 
و در عين حال يک بخش بزرگ از جامعه ترکيه  که از . بحران بزرگ سياسی جامعه ترکيه تلقی گردد آغاز يک 

حمايت ارتش نيز برخوردار ميباشند ،نسبت به هرگونه تالش بر ضد ارزشهای جامعه سکوالر اين کشور ،که ميراث 
  .اتا ترک به شمار ميايد  ، به شدت حساس ميباشند 

ان ميدهد که سکوالريزم را نميتوان با زور سرنيزه و نيروی ارتش به جامعه تحميل کرد و حوادث چند دهه گذشته نش
زيرا يک .حتا سکوالريزم را نميتوان با فلتر کردن حق انتخاب مردم و محدود کردن دموکراسی در جامعه پياده کرد 

هنی الزم برای استدالل منطقی و جامعه سکوالر واقعی از پرورش نسلی به وجود خواهد آمد که ابراز های فکری و ذ
رسيدن به چنين جامعه ای تنها از راه ايجاد يک . علمی تسلط يافته باشد و جزم انديشی در ذهنش جای نداشته باشد 

  .سيستم آموزش سکوالر و بی طرف ممکن خواهد بود
ت عمومی  و حقوق بشری برای احزاب سکوالر در ترکيه و ديگر کشور ها الزم است تا نبايد در مخا لفت با خواس

زنان در داشتن حق انتخاب نوع پوشش و ارايه تعريفی کهنه و ضد حقوق بشری از سکوالريزم ، اقبال عمومی به 
  سوی بنياد گرايان  

اصالح قانون منع حجاب در ترکيه توسط حزب  اسالم گرای عدالت و توسعه .و اسالم گرايان را تقويت نمايند 
  .   از کشمکش های سياسی و اجتماعی ترکيه ميباشد اردوغان بدون شک سر آغ

  
  پايان
 

 
 


