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ماهيت شناسی جنبش ضد اردوغان در ترکيه

رحمت اهلل فالح1
چکيده

دولت حزب عدالت تركيه ب��ه رهبری اردوغان بعد از يك ده��ه حاكميت مقتدرانه با 
چالش های اساسی از طرف بخشی از مخالفانش مواجه شد. اين چالش ها از آن روی در 
كانون توجه واقع ش��د و صبغه امنيتی به خود گرفت كه مشاركت های خشونت آميز بر 
روح اعتراضات حاكم بود. مهم تر از همه يك مطالبه زيست محيطی در كوتاه ترين مدت 
به يك درخواست جدی سياسی تبديل گرديد و شهرهای مختلف تركيه را در برگرفت.

روند تحوالت نشان داد كه بخش��ی از مخالفان دولت اردوغان به دنبال بهانه ای بودند 
كه اين حزب را در اوج قدرت بی اعتبار سازند. عوامل مختلفی باعث همبستگی مخالفان 
از قش��رها و گروه های متضاد و متفاوت بود كه از آن جمله می توان بی توجهی دولت به 
مطالبات و هويت علويان تركيه، ورود به منازعه با سوريه بدون توجه به منافع ملی تركيه، 
واقع شدن در قطب بندی منطقه ای در بحث سوريه، تضعيف ارتش به بهانه های مختلف 
و... را نام برد. با اي��ن اوصاف دولت اردوغان با وجود حمايت بخش��ی از جامعه تركيه، با 

1. كارشناس مسائل تركيه � اوراسيا
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طيفی از مخالفت های اجتماعی مواجه است كه با حمايت عوامل و شرايط منطقه ای و 
بين المللی با دشواری های مقبوليت مواجه خواهد شد.

کليدواژه ها: عثمانيسم، بيداری اسالمی، مطالعات منطقه ای، تحوالت تركيه، علويان 
تركيه.

بيان مسئله
دولت اردوغان از سال 2011 طرحی داشت كه پارك گزی در ميدان تقسيم استانبول 
كه قدمت هفتادساله دارد را به يك محل فرهنگی � تجاری تبديل نمايد. امری كه مورد 
اعتراض تعدادی از دوستان و مدافعان محيط زيس��ت قرار گرفت و برای ممانعت از آن 
وارد محل پارك ش��ده و برخی از تجهيزات ش��هرداری را ضبط كردند تا اينكه پليس 
شهر استانبول وارد عمل ش��ده و به صورت غيرمدنی با معترضين برخورد نمود. اين امر 
موجب گرديد اعتراضات وسيع تر شود و در شهرهای مهم تركيه از جمله آنكارا، ازمير، 
آدانا، آنتاليا گسترش يابد. بنا به آماری حدود 231 تظاهرات در ده روز اول در شهرهای 
مختلف برپا گرديد. مطالبات و شعارهای تظاهرات كنندگان هم از سطح زيست محيط 
خارج و به بحث سياسی يعنی )محدود نمودن رويكرد استبدادی اردوغان( ارتقا يافت و 
كنش سياسی � امنيتی به خود گرفت. مخالفان با نشانه گرفتن اردوغان و ملقب كردن او 
به »ديكتاتور مدرن« خواهان عدم دخالت دولت در زندگی خصوصی شان شدند. آنچه 
از فحوای سخنان آن ها استنباط می شود اين است كه می خواهند در كشوری الئيك تر 
و آزادتر زندگی كنند. تظاهركنندگان عكس هايی از كمال پاشا )آتاتورك( را در دست  
گرفته يا اينكه لباس های قرمز يا سفيد پوش��يده اند كه نماد ملی گرايی در تركيه است. 
گفتنی اس��ت كه اين دو موضوع نقش احزاب جمهوری خواه خل��ق و حركت ملی را در 
انسجام معترضان نمايان تر می كند؛ تا جايی كه ده ها ميليون دالر آسيب به اموال دولتی 
و عمومی توسط معترضين وارد ش��د. احزاب و گروه های مختلفی از اين فضا در جهت 
تضعيف دولت اردوغان بهره بردند و واكنش های اتحاديه اروپا، امريكا، روسيه هم به نوعی 
بر فشار روانی بر دولت تركيه افزود. ش��خص اردوغان از بابت اقدامات غيرمدنی پليس 
عذرخواهی نكرد، ولی معاون آن بلنت آرن��ج به صورت ضمنی از معترضين عذرخواهی 
كرد. عبداهلل گل رئيس جمهور تركيه نيز با بيان اينكه پيام معترضين را حكومت شنيد، 
تالش كرد فضا را آرام نمايد. در نقطه مقابل ده ها ه��زار نفر از طرفداران اردوغان هم به 

بهانه های مختلف حمايت شان را از دولت اردوغان اعالم كردند.
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به هر حال ، وضعيت فعلی تركيه در حوزه سياسی جلوه هايی از التهاب را نشان می دهد. 
در اين مقاله ضمن اش��اره به مبانی رفتاری حزب عدالت و توسعه و طرفدارانش، سعی 

شده است به ابعاد مختلف اين حركت اجتماعی پرداخته شود.

مبانی رفتاری حزب عدالت و توسعه
در قاموس حزب عدالت و توسعه انس��ان تركيه ای وارد شكلی از مهندسی اجتماعی �  
سياسی و فرهنگی شده كه امروزه فرهنگ سياسی اكثريت جامعه با ويژگی ارايه شده در 

ذيل نمود و بروز يافته است:
� در ظرف معرفت هويتی آن ها، سه عنصر هويتی، يعنی مسلمان خاور ميانه ای، ترك 
اوراسيايی و شهروند  اروپايی با يكديگر پيوند منطقی و معناداری يافته است. هيچ كدام 

از عناصر مذكور كاركرد جزم و قهقرا ندارد اما در سطوحی تأثير گذار است.
� در انديشه سياسی حزب حاكم، انسان تركيه ای عموماً از مرحله ملی گرايی متعصب 
گذر كرده، ناسيوناليسم مدنی و شهروندی جايگزين ناسيوناليسم قومی � ايدئولوژيك 
شده است. در اين راستا منابع قدرت در حال دگرگونی به نفع جامعه مدنی است. رويكرد 
تعامل گرای توس��عه محور بر ديدگاه های تاريخ گرای � امنيت مح��ور در افكار عمومی و 

مبانی رفتاری جامعه تركيه برتری يافته است.
� نظام معيش��تی در تصميم های فردی و جمعی بر مبانی رقابت، كار سخت و مشروع 
نهادينه  شده است. انسان تركيه ای با درك قواعد بازار، مناسبات خود را تنظيم می نمايد. 
اخالق كارآفرينانه بر اخالق ديوان س��االرانه غلبه می يابد. در دوره اسالم گرايان حاكم، 
در چارچوب سياست های اقتصادی  نو � ليبرال، بازار به مدلی برای سامان دهی جامعه، 
سياس��ت و حتی دين مبدل ش��د. از آنجا كه اغلب اين كارآفرينان مسلمان � به لحاظ 
اجتماعی محافظه كار و دارای گرايش��ات بازار آزاد و به نوعی مخالف دولت محوری � در 
دوران گذار از سرمايه داری دولتی به سرمايه داری بازار )حاصل سياست های اوزال( ظهور 
كرده بودند، خود به پشتيبانان اصلی اقتصاد بازار و ادغام در اقتصاد جهانی مبدل شده اند.

� فراز گفتمانی اكثريت جامعه طرفدار حزب حاكم نس��بت به تحوالت جهان اسالم، 
تمدنی و مس��ئوليت پذيری اس��ت. در اين مورد ديدگاه های احمد داود اوغلو وزير امور 
خارجه دولت اردوغان و شخصيت متفكر و نظريه پرداز حزب عدالت و توسعه جلوه هايی 
از اين باورمندی را به نمايش می گذارد. داود اوغلو ديدگاه تمدنی روش��ن و مدونی در 
رابطه با سياست های داخلی و خارجی دارد كه بر س��ه پيش فرض استوار است: تمدن 
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اسالمی تفاوت های معرفت شناختی و هستی شناختی خاص خود را با غرب دارد؛ تركيه 
بخشی از تمدن اسالمی است و چنانچه در جايگاه رهبری نوزايی اين تمدن قرار گيرد، 
قادر است مقام شايسته خود را در عرصه جهانی باز يابد و تركيه با ادغام در فراگردهای 
جهانی و احراز رهبری بلوك منطقه ای كشورهای اسالمی بر هويت دوگانه خود چيره 
خواهد شد.1 در روايت های قش��ر متدين جامعه تأكيد بر نقش آفرينی تركيه در مسائل 
جهانی اسالم به وضوح ديده می شود. نفرت از صهيونيسم از اين گفتمان نشأت می گيرد. 
در انديشه طيف های مختلف جامعه تركيه، فتنه امپرياليسم در ضربه زدن به جهان اسالم 
رسوب گذاری شده اس��ت كه در زمان و مكان مش��خصی نمود و بروز می يابد. وحشت 
از تقس��يم و تجزيه تركيه از اين فلسفه نش��أت گرفته و در افكار عمومی جامعه تركيه 

شكل بندی شده است.
� اسالم اجتماعی در مبانی معرفتی و ادراكی اكثريت مردم تركيه بيشتر از اسالم گرايی 
سياسی نهادينه شده اس��ت. اين عامل زمينه را برای فعاليت طريقت ها و جماعت های 

عقيدتی � فرهنگی و غير سياسی فراهم نموده است.
� نوس��تالوژی عثمانی گرايی: در فرهنگ سياسی بخش��ی از جامعه تركيه  از رويكرد 
نوعثمانی گراي��ی دولت ها حمايت می ش��ود. در تعري��ف آن ه��ا نوعثمانی گرايی يك 
ايدئولوژی نيست، بلكه رويكردی نوين است كه با برجسته كردن عنصر تاريخی، فرهنگی 
و جغرافيايی بر محيط ژئوپلتيك تركيه معنايی فراملی می بخشد. در درون اين رويكرد، 
جلوه هايی از اسالم گرايی، شرق گرايی ديده می ش��ود.2 يكی از عناصر وحدت آفرين در 
رهبری حزب، باور عميق به نقش كليدی گذش��ته عثمانی در آينده تركيه و احس��اس 
دلتنگی و حسرت دايمی نسبت به اين دوران � و حتی دوره سلجوقی � است. بازسازی 
هويت عثمانی در سه دهه گذشته استمرار داشته و اخيراً در حوزه هنر، ادبيات، سياست 
نيز گسترش يافته اس��ت. جنبش های اس��المی در تركيه همواره به قصد ارائه منبعی 

جايگزين برای هويت جمعی بر ميراث عثمانی پای می فشارند.
� كاهش گرايش به هويت اروپايی: جامعه ترك بعد از تالش 50ساله در جهت الحاق 
به اتحادي��ه اروپا، جلوه هايی از رهايی نس��بت به اروپا را در فرهنگ سياسی ش��ان بروز 
می دهند. امری كه قابليت تبديل شدن به روند اجتماعی را دارد. برای عثمانيسم امروز 

1. احمد داود اوغلو، رك: عمق راهبردی، ترجمه محمدحسين نوحی نژاد ممقانی، اميركبير،1391، ص268-
.249

2. رحمت اهلل فالح، »تحليل سياست خارجی دولت اردوغان در قالب سياست پارادايم نوعثمانی گرايی«، مطالعات 
سياسی جهان اسالم، زمستان 1387، ش36، ص97-117.



13
3

كيه
ر تر

ن د
وغا

 ارد
ضد

ش 
جنب

ی 
ناس

ت ش
اهي

م
92

ن 
ستا

 تاب
36 

اره
شم

م 
 ده

ال
 س

وم
ه س

دور

و حزب عدالت و توس��عه، اروپا »غير خودی« و 
حتی دشمن تلقی می شود و در نتيجه در سطح 
مردمی نيز نوعی ناهمخوانی و ش��ك نسبت به 
آن � به لحاظ تاريخی غير خودی، اما شايس��ته 
به عنوان ابزار دس��تيابی به  فرصت ه��ا و رفاه � 
وجود دارد. حزب حاكم همواره بر فايق آمدن بر 
جريان ها و نيرو های آنتی دموكراتيك از رهيافت 

الحاق به اتحاديه اروپا بهره مند می شود.
� جامعه  اسالم گرايان نوين ترك بيشتر عمل گرا 
است تا اصول گرا: گروه ها و جوامع هم مستقل و 

هم همپوشان در عين اس��تقالل از يكديگر زندگی جمعی دارند. تفاوت های اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی هم منش��أ پيوند و هم گسست هس��تند. قالب نهادها و رفتارهای 
مدنی در پرتو مفاهيم و رفتارهای دينی معطوف به زندگی بهتر ش��كل گرفته اند.1 يكی 
از ويژگی های حزب عدالت و توسعه نسبت به ديگر احزاب اين است كه بيش از عقيدتی 
بودن، حزب »خدمات اجتماعی« اس��ت؛ در برابر حكومت و جه��ان بيرونی فوق العاده 
احساس نا امنی می كند و از راه آزادسازی جامعه تركيه از قيد ايدئولوژی حكومتی و رفع 
موانع موجود در برابر ابتكارات فردی، در پی غلبه بر اين احس��اس است. از نظر حزب، 
اسالم در حد مجموعه ای از »ارزش های حياتی برای ملت« است. فهم آن از حكومت را، 

بيش از حكومت قانون، دموكراسی اكثريت ساالر شكل داده است.2
� ملت تركيه در اين مقطع با س��ه روند دگرگون س��از مواجه اس��ت: ظهور بورژوازی 
اسالمی؛ گسترش س��پهر عمومی و تجلی خودآگاهی تازه حقوق بش��ری. اين روندها 

بی شك عامل تداوم فرآيند دگرگون سازی ريشه ای زبان سياسی كشور خواهد بود.
- قرائت متفاوت از محافظه كاری: مفهوم محافظه كاری در زبان سياسی هيئت نخبگان 
و هيئت حاكمه حزب عدالت و توسعه بدون شناخت مفهوم كليدی خدمت )ارائه خدمات 
اجتماعی به نام اسالم( به طور كامل قابل فهم نيست. برای اردوغان محافظه كاری يك 
هويت سياسی اس��ت كه بر اخالق، ارزش های خانواده و تغييرات نظام مند تكيه دارد. 
با لحاظ قرائت های گوناگون از محافظه كاری، حزب عدالت و توس��عه به محافظه كاری 

1 .jenny B.white.Islamist Mobilization in turkey(seattle:university of Washington 
press.2003)

2. م. هاكان ياووز، سكوالريسم و دموكراسی اسالمی در تركيه، احمد عزيزی، تهران، نی، 1389، ص178.

احزاب مخالف دولت، اردوغان 
را متهم به برپایی سلطانيسم 
و دیکتاتوری فردی در کشور 
می کنند که باید برای حفظ آزادی 
و دموکراسی با آن و روند کنونی 
مخالفت شود. آن ها معتقدند 
که اگر در صندوق های رأی 
نمی توانيم بر حزب حاکم غلبه 
نمایيم، اما در خيابان ها می توانيم 

اقتدار دولت را زیر سؤال ببریم
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ايمان گرايانه1 پايبند است كه بر سهم دين در تعريف حيات طيبه تأكيد دارد.
� نگاه اكثريت اسالم گرايان، جامعه دين دار و كارگزاران حزب عدالت و توسعه نسبت 
به جايگاه ايران در دو سطح قالب بندی شده است. حفظ رقابت عادی و هم تكميلی. هر 
كدام از اين دو رويكرد، در عرصه سياست خارجی تركيه طرفداران خاص خود را دارد. 
البته در باورمندی قش��رهای متدين جامعه تركيه، روح عرفان و تصوف ايرانی جايگاه 
ممتازی دارد. با اين حال آن ها گرايش به نظم اخوانی در عرصه فرهنگی و سياسی منطقه 

و جهان اسالم دارند.

ماهيت شناسی اعتراضات اخير ترکيه
با اينكه دولت اردوغان از كارآمدترين دولت های تركيه محس��وب می شود و از طريق 
كسب اكثريت آرا دولت را در اختيار گرفته ولی همواره مخالفان قدرتمندی در جامعه 
تركيه دارد كه سياست ها و رويكردهای اردوغان را نوعی ديكتاتور مابانه تفسير می كنند 
و سعی دارند دولت اردوغان را متوجه نظر نيروهای سياسی و اجتماعی كه در اكثريت 
نيستند، بنمايانند.  مخالفان دولت اردوغان با وجود پراكندگی به دنبال فرصتی بودند كه 
»چارچوب های عمده اعتراض« را شكل دهند. چارچوب مفهومی و نظری جنبش اخير 
در تركيه را در قالب »شبكه های پنهان و كنش آشكار« می توان تفسير نمود. در تشريح 
اين نوع جنبش يك الگوی عملكرد دو وضعيتی به نمايش گذاشته می شود: وضع عادی، 
شبكه ای از گروه های كوچك پنهان در  زندگی روزمره است كه مداخله شخصی در ابداع 
و آزمايش الگوهای فرهنگيان اند. اين ش��بكه ها فقط در ارتباط با مسائل خاصی ظهور 
می كنند؛ مانند شبكه های بس��يج برای صلح؛ هر چند شبكه پنهان مركب از گروه های 
پراكنده و كوچك است اما يك چرخه مبادالت نيز است. گردش افراد و اطالعات از طريق 
شبكه صورت می گيرد و سازمان های مشخص )مانند كانون های تخصصی( وجود دارند 
كه ضامن حفظ يكپارچگی و وحدت هستند. شبكه پنهان امكان عضويت چندگانه در 
گروه های مختلف را فراهم می كنند؛ اين عضويت هم در مقايس��ه با دوره زندگی افراد 
و هم به لحاظ ميزان، زمان زي��ادی را از افراد به خود اختص��اص نمی دهد. )پاره وقت و 
كوتاه مدت( و مستلزم تعهد ش��خصی و هماهنگی يكپارچه مؤثر كسانی است كه عضو 

جنبش هستند.2

1 .fideistic conservatism
2. انريك الرنا و ديگ��ران، جنبش های نوين اجتماعی، ترجمه س��يد محمدكمال س��روريان و علی صبحدل، 

پژوهشكده مطالعات راهبردی،1387، ص153.
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الگوی دوقطبی به وضوح نش��ان می دهد كه پنهان بودن و آشكار بودن، كارويژه های 
متفاوتی دارند و اي��ن كارويژه ها با يكديگ��ر ارتباط متقابل دارند. پنه��ان بودن تجربه 
مستقيم الگو های نوين فرهنگی را امكان پذير می سازد و با تكوين معانی و توليد رمزهای 
جديد، تغيير را تشويق و تسهيل می كند. برونداد فرهنگی آن غالباً فشارهای فرهنگی 
رايج را به چالش می طلبد. پنهان بودن، نوعی آزمايشگاه زيرزمينی برای ستيزه جويی و 
نو آوری اس��ت. وقتی گروه های كوچك به عرصه جامعه می آيند، هدف آن ها رويارويی 
با اقتدار سياسی در برخی حوزه های خاص است. بسيج اجتماعی يك كارويژه نمادين 
چنداليه دارد. بس��يج اجتماعی، علي��ه منطق راهنمای تصميم گيری ب��ا توجه به يك 
سياس��ت گذاری عمومی مش��خص، به مخالفت برمی خيزد. هم زمان جنبش همچون 
رسانه ای عمل می كند كه پيوند بين يك معضل خاص در جامعه و منطق حاكم بر نظام 
را برای بقيه جامعه آشكار می سازد. بسيج اجتماعی اعالم می كند كه الگو های فرهنگی 
بديل نيز برای اداره جامعه و حل مشكل وجود دارد؛ به ويژه الگو هايی كه كنش جمعی 
جنبش اجتماعی ارائه می كند و به اجرا در می آورد. بسيج اجتماعی هسته اصلی ابتكار 
فرهنگی، خواس��ته های ستيزه جويانه و ساير س��طوح را كه در برگيرنده كنش جنبش 

هستند متحد می كنند.
اين دو قطب با يكديگر پيوند متقابل دارد. پنهان ب��ودن )دوره كمون جنبش( امكان 
اقدام آشكار را فراهم می كند زيرا منابع همبس��تگی و انسجام مورد نياز كنش را تأمين 
می كند و چارچوب فرهنگی الزم برای بسيج اجتماعی را فراهم می آورد. كنش آشكار 
جنبش شبكه های مخفی را تقويت می كند، بر استحكام آن می افزايد، گروه های فرعی 
ديگر می آفريند و ه��واداران جديدی را به عضويت خود در م��ی آورد كه كنش عمومی 
جنبش آن ها را جذب كرده است؛ مانند جنگ ساالرانی كه به شبكه های پنهانی جنبش 
می پيوندند. بس��يج اجتماعی، نهادينه ش��دن عناصر جنبی در جنبش و نهادينه شدن 

نخبگان جديد كه در اين حوزه شكل گرفته اند را تشويق می كنند.
برای اينكه اين الگوی دوقطبی پايدار بماند و عملكرد مؤثر داشته باشد، شرايط خاصی 

بايد محقق شود. اين شرايط خاص عبارت اند از:
� انعطاف و تغيير پذيری زياد در محيط كه مانع از درونی شدن و در خود 

فرورفتن گروه ها در شبكه پنهانی جنبش می شود.
� انعطاف پذيری باال در نظام سياسی كه مراحل دقيق و حساس گذر 
از يك قطب )شبكه های پنهانی( به قطب ديگر )كنش آشكار( را متوقف 
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و مسدود نكند.
� عوام��ل )كارگزاران( محلی و س��ازمان های پوشش��ی )حمايتی( يا 
س��ازمان های موقتی می توانند ارتباطات درون��ی )در طی دوره كمون 
جنبش( و ارتباطات بيرونی )در طول دوره بسيج اجتماعی(، را تضمين 
نمايند. اين اش��كال رهبری با ي��ك س��اختاربندی چندبعدی گروه ها 
هماهنگ هستند؛ اين ساختاربندی مانع شكل گيری ساختار نوعی اين 

حوزه نيست.1
به هر حال با در نظر گرفتن مبان��ی و مفاهيم مذكور می ت��وان جلوه هايی از آن را در 
جنبش اجتماع��ی اخير در تركيه به وضوح مش��اهده كرد. با اي��ن پيش فرض تئوريك 

ارائه شده، در ذيل به ماهيت اعتراضات اشاره می گردد:
1. قطبی شدن جامعه با تئوری اكثريت ساالری؛ به باور منتقدان، برداشت اردوغان از 
دموكراسی مبتنی بر همه پرسی، نه فقط اكثريت ساالر كه جمع گراست. در اين رويكرد 
جامعه تركيه بين اكثريت برنده و اقليت بازنده تقسيم ش��ده است. بخشی از نيروهای 
سياسی و اجتماعی جامعه تركيه معتقدند كه اردوغان تالش می كند با پشتيبانی آرای 
50 درصدی كه داشته، به نوعی جامعه تركيه را تك قطبی نمايد و افكار و ايده نيروهايی 
كه در اقليت هستند را در حاش��يه نگه دارد. احزاب مخالف دولت، اردوغان را متهم به 
برپايی سلطانيسم و ديكتاتوری فردی در كش��ور می كنند كه بايد برای حفظ آزادی و 
دموكراس��ی با آن و روند كنونی مخالفت ش��ود. آن ها معتقدند كه اگر در صندوق های 
رأی نمی توانيم بر حزب حاكم غلبه نماييم، اما در خيابان ه��ا می توانيم اقتدار دولت را 
زير س��ؤال ببريم. الزم به ذكر اس��ت معترضين تركيه به دنبال ايجاد تغييرات اساسی 
در ساختار سياس��ی و اجتماعی كش��ور نيس��تند. در واقع مردم با سياست های رجب 
طيب اردوغان مخالف اند و در پی تغيير س��اختارهای موجود نيستند. از اين رو شورش 
اجتماعی بر خالف انقالب فاقد جهت گيری مشخص و طرحی برای آينده است. با نگاهی 
به شورش های اخير مشخص می شود كه معترضين نيز فاقد برنامه مشخص و منسجم 
برای آينده هستند و صرفاً با مقصر جلوه دادن اردوغان خواستار كناره گيری او از قدرت 

هستند.
2. بی توجهی به حافظه تاريخی علوی ها، اسم گذاری پل سوم استانبول به نام سلطان 
ياووز كه )س��لطان بی رحم و ضد علوی عثمانی بود( تا ان��دازه ای عقده  های روانی را در 

1. همان، ص155.
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بخشی از مردم تركيه به وجود آورده بود. جامعه علوی تركيه رويكرد اردوغان را در مبانی 
معرفتی تعصب سنی گرايی ايشان تفسير می كنند.

3. نگرانی طيف ه��ای الئيك از تقوي��ت نمادهای اس��الم گرايی؛ نگرانی رو به رش��د 
بخش های سنتی سكوالر، دگرگون سازی شيوه های زندگی از طريق خلق اصولی تازه و 
ارائه تعريفی از »انسان شايسته و سبك زندگی شايسته« از سوی حزب عدالت و توسعه 
است. نشانه هايی از اسالمی شدن تدريجی بخش های سابقاً كماليست حكومت و جامعه 
به چشم می خورد؛ منظور از اسالمی شدن تدريجی، نفوذ انديشه ها و ارزش های اسالمی 
در نهادها، شيوه های زندگی، زبان سياسی و رسانه هاست. بخش الئيك جامعه تركيه بر 
اين باورند كه حزب اسالم گرای عدالت و توسعه به رهبری رجب طيب اردوغان بيش از 
10 سال است كه اداره جمهوری الئيك تركيه را در دست گرفته، با ترفند های مختلف 
بار و محتوای واژه الئيك را از بين برده، با بيانيه های دولت تغييراتی در پوش��ش زنان، 
ساخت مسجد و نمازخانه در كنار مؤسسات دولتی و مراكز آموزشی و شيوه زندگی مردم 
به وجود آورده است. در اين ميان رشد سريع و پايدار اقتصادی را در تركيه حزب عدالت و 
توسعه و رهبر آن اردوغان به نام و توانايی مديريت خود ثبت كرده، همواره سخن از مدل 

و الگوی تركيه در بين كشور های اسالمی به ميان می آورد.
4. نارضايتی از ايدئولوژی نوليبرال اقتصادی؛ اقبال چشم بسته به تفكری كه بازار آزاد 
را بی چون و چرا به جای دولت می نش��اند مناقشه برانگيز اس��ت. حكمرانی بازار � بنياد 
نقطه ثقل تشديد نابرابری در تركيه و در حال حاضر منشأ تنش فزاينده ميان بازندگان و 
برندگان در بازار است. نظام نوين اقتصادی و رقابت بازار به رواج خودمحوری و خود باوری 
دامن زده و از نگاه نقادان، انگيزه منفعت منافع فردی را ب��ر منافع عمومی برتری داده 
اس��ت. خطوط مقدم جبهه اين تنازع را می ت��وان در روزنامه ها، منابر، ايس��تگاه های 
راديويی ، قهوه خانه ها و اعماق زندگی خصوصی مشاهده كرد. متعصبان جديد نه دينی 
كه ناسيوناليس��ت هس��تند. نوعی ضد اخالقيات نوين در واكنش ب��ه اخالقيات بازار � 
بنياد در حال تكامل اس��ت. اين قشر معتقد اس��ت دولت در اجرای بدون چون و چرای 
سياس��ت های اقتصادی بانك بين المللی و صندوق پول، به نام نئوليبراليسم با هرگونه 
تشكل اجتماعی به ويژه كارگری به شكل های گوناگون گاهی در پنهان و گاهی آشكار 
مبارزه می كند؛ اجرای اين سياس��ت اقتصادی، فاصله طبقاتی، فقر و بيكاری توده ای و 
پنهان را افزايش داده، همراه با مهار تورم، افزايش توليد و صادرات، شركت ها و مؤسسات 

وابسته به عموم را با نام خصوصی سازی در اختيار خودی ها قرار داده است. 
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5. بس��ياری از پژوهن��دگان اعتراضات اخير 
تركيه معتقدن��د ماهيت اي��ن اعتراضات بيش 
از آنك��ه به حرك��ت بنيان برافكنان��ه بهار عربی 
شباهت داش��ته باش��د بيش��تر با جنبش های 
دموكراس��ی خواهانه در كشورهای دارای سنت 
و پيش��ينه دموكراسی مش��ابهت دارد و به طور 
مثال می تواند به جنبش »اشغال وال استريت« 

تشبيه شود. 
اعتراضات اشغال )occupy( عالمت اعتراض 
در »بح��ران س��رمايه داري دموكراتيك« بود؛ 
به ط��ور نمادين براي تص��رف دوب��اره  جامع ه  
دموكراتيك كه به نظر مي آم��د بازارهاي مالي 
بر آن حاكم هس��تند، دس��ت به اعتراض زدند. 
مي خواس��تند آن را دوباره تص��رف و تس��خير كنند: به عب��ارت ديگر اش��غال كنند. 
جنبش99درصدايی ه��ا، مبالغ ه  آگاهانه در يك تش��خيص سياس��ي و ي��ك احتمال 
جامعه ش��ناختي، عالمت و نماد اشغال بودند. جنبش اش��غال به رغم ناهمگني دروني، 
خودش را به عنوان »جنب��ش 99درصد« قلم��داد مي كند؛ همان هاي��ي كه از قدرت 
اقتصادي و سياسي به طور فزاينده اي محروم هستند. اصطالح »99درصد« به يك مقال ه  
مورد بحث واقع شده  ژوزف اس��تيگليتس، برنده  جايزه  نوبل اقتصاد برمي گشت كه وي 
قدرت، ثروت و سياست يك درصد بس��يار ثروتمند را تجزيه و تحليل كرده بود. مسلماً 
شعار به لحاظ سياسي و جامعه شناختي غيردقيق و كنايه آميز بود. اما آن به طور نمادين 
مظهر تضادهاي اجتماعي بود. جنبش اش��غال براي خود غنيمت  شمرد كه از اكثريت 
بزرگ ش��هرونداني حمايت كند كه داراي م��ال و ثروت نيس��تند. در حالي  كه بانك ها 
رهانيده شدند، اكثريت شهروندان مجبور بودند تاوان آن را متحمل شوند. بنابراين شعار 
جنب ه  تقسيم داشت. در عين حال بيان كردند كه 99درصد با مصالح و منافع خود، داراي 
نفوذ سياسي اندك بودند، در حالي  كه يك درصد، تصميمات سياسي را به انحصار خود 
درآوردند. بنابراين ش��عار از اين نظر جنب ه  دموكراسي و حكمراني نيز داشت. و باالخره 
يك مخالفت و تعارض وارد آن ش��ده بود: فرض مي ش��ود كه 1درص��د و 99درصد در 
مصالحشان به طور تضادي و تعارضي در برابر يكديگر ايستادند. به طور خالصه جنبش 

برداشت اردوغان از دموکراسی 
فقط  نه  همه پرسی،  بر  مبتنی 
اکثریت ساالر که جمع گراست. 
در این رویکرد جامعه ترکيه بين 
اکثریت برنده و اقليت بازنده تقسيم 
شده است. بخشی از نيروهای 
سياسی و اجتماعی جامعه ترکيه 
معتقدند که اردوغان تالش می کند 
با پشتيبانی آرای 50 درصدی که 
داشته، به نوعی جامعه ترکيه را 
تک قطبی نماید و افکار و ایده 
نيروهایی که در اقليت هستند را در 

حاشيه نگه دارد



13
9

كيه
ر تر

ن د
وغا

 ارد
ضد

ش 
جنب

ی 
ناس

ت ش
اهي

م
92

ن 
ستا

 تاب
36 

اره
شم

م 
 ده

ال
 س

وم
ه س

دور

اشغال به طور نمادين به دنبال اعتراض به تضاد و اختالف اجتماعي، سياسي و باالخره 
دموكراتيك جوامع غربي پس از بحران مالي سال 2008 و سال هاي بعد بود. در تحليل 

جنبش اعتراضی تركيه جلوه هايی از اين جنبش به نمايش گذاشته شد. 
6. رفتار پليس تركيه كاماًل غيرمدنی و تحريك كننده بود؛ استفاده از گاز اشك آور در 
بدو امر غيرضروری بود. پليس تركيه بر اساس يك س��نت قديمی، همواره بر استفاده 
از قدرت مشت آهنين اصرار ورزيده و در طول 12 سال گذشته، حزب عدالت و توسعه 
نيز نتوانسته اس��ت اين منش راديكالی پليس تركيه را تغيير دهد. اگرچه با كنار نهادن 
ادريس نعيم شاهين تندخو و خشن از مسند وزارت كشور و سپردن اين پست به معمر 
گولر معتدل، تا حدودی در ساختار پليس و وزارت كشور تغيير ايجاد شد، اما هنوز هم 
مسئله خشونت های بی مرز پليس، يكی از پاشنه آشيل های توسعه سياسی در اين كشور 
است. انتشار ده ها فايل ويديويی از كتك كاری های خشن و افراطی در پاسگاه های پليس 
و حتی در خيابان و در مألعام، همواره اعتراضات مدافعين حقوق بش��ر و اتحاديه اروپا 
را برانگيخته است. هر چند كه هر س��ال تعداد زيادی از نيروهای پليس تركيه به جرم 
استفاده بدون مرز از خشونت از كار بركنار می شوند. وقايع اخير استانبول نشان داد كه 
اگر رجب طيب اردوغان به عنوان رهبر حزب عدالت و توسعه و نخست وزير تركيه، برای 
متحول كردن پليس تركيه تدابير ويژه ای به كار نگيرند، آنان همواره قابليت آن را دارند 
كه آرام سازی يك اعتراض س��اده مدنی را به يك بحران امنيتی بزرگ تبديل كرده و با 

اقدامات افراطی خود هزينه های سياسی دولت را باال ببرند.
7. جريحه دار شدن معترضان به سخنان اردوغان؛ در شروع مخالفت های دوستداران 
طبيعت، رفتار اردوغان مغرورانه و به نوعی ديكتاتورمابانه تفسير می شد. اردوغان بدون 
توجه به مطالبات معترضان ضمن تأكيد به تغيير كاربری پ��ارك، معترضان را اراذل و 

اوباش ناميد.
در نهاي��ت می توان گفت با وجود آن كه انجام سلس��له اقدامات اجتماعی � سياس��ی 
توسط حزب حاكم عدالت و توس��عه نارضايتی اجتماعی گروه های مخالف را در آستانه 
انفجار قرار داد، دولت اس��الم گرای محافظه كار حزب عدالت و توسعه همزمان با قطع 
دخالت های ارتش در سياست طی س��ه پرونده مهم امنيتی � قضايی ارگنه كن ، باليوز 
و قفس ، در اجرای برنامه های اس��المی مانند رفع ممنوعيت پوشش اسالمی در اماكن 
دولتی و عمومی و احيای مدارس دينی به رغم مخالفت شديد قشر الئيك جامعه موفق 
بود و س��بب عقب نش��ينی مخالفين گرديد. بعد از اين ها اجرای طرح صلح كردی را به 
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رغم مخالفت های زياد ملی گرايان تا اين مرحله به خوبی مديريت كرده اس��ت. در كنار 
اين ها فرآيند اصالح قانون  اساسی كه در حال پيگيری است، تغيير نظام سياسی كشور از 
پارلمانی به رياستی � كه مخالفين آن را ابزاری برای تحكيم پايه های اقتدار و مشروعيت 
مشخص اردوغان تلقی می كنند � و قانون اخير در زمينه ممنوعيت استفاده از مشروبات 
الكلی در اماكن عمومی كه قش��ر غير دي��ن دار و مألوف به طرز زندگی غير اس��المی را 
سرخورده كرده است، همه و همه سبب شده اند تا فش��ار اجتماعی و روانی مضاعفی از 
ناحيه دولت و شخص اردوغان بر بدنه جامعه تركيه وارد ش��ود. اين اقدامات هر چقدر 
سبب رضايت و خشنودی طرفداران حزب عدالت و توسعه و ساير گروه های اسالمی شده 
است ولی در طرف مقابل نارضايتی عميق همراه با نفرت را در قشر الئيك جامعه ايجاد 
كرده است و به گفته كادری گورسل، روزنامه نگار مخالف دولت ، قشر الئيك جامعه كه 
اصاًل به رعايت موازين ش��رعی عادت ندارد، به يك باره در چشم سايرين هنجارشكن، 

عياش و بی هويت تلقی می شود.1

حاميان و بازیگران صحنه
بازيگران سياسی مختلفی در گسترش تظاهرات نقش آفرينی كردند كه به مهم ترين 

آن ها اشاره می گردد. 
1. نيروه��ای چپ سوسياليس��ت )ب��ا عالمت چك��ش و داس( صحنه گ��ردان اصلی 
اين تظاهرات بودن��د، دفتر كاری آن ها در چند كيلومتری ميدان تقس��يم اس��ت و در 
س��ازمان دهی اعتراضات بس��يار فعال عمل كرده و حتی در راديكالي��زه نمودن فضا، 
نقش آفرينی نمودند. برای نمونه مجمع اتحاديه های تركيه كه 240 هزار نفر عضو دارد، 
رس��ماً از تظاهر كنندگان حمايت نمود. همچنين كنفدراس��يون كارگری »ديسك« و 
كارمندی »كس��ك« از آن ها حمايت جدی می نمودند. ايدئولوژی چپ  سوسياليست، 
ضد سرمايه داری، مخالف روابط تركيه و امريكا، مخالف ورود تركيه به بحران سوريه و تا 
حدودی گرايش به روسيه دارند. البته چپ های تركيه نگاهشان نسبت به ايران مثبت 

و سازنده است. 
توجه به اين نكته ضروری اس��ت كه در صحنه سياس��ی � اجتماعی تركيه بيش از ده 
هزار نهاد مدنی فعال است كه نهادهای كارگری وابسته به انديشه چپ در حوزه سياسی 

www.iras .ir.                                                                         .92/3/21 ،»1. الياس واحدی، »ماهيت شناسی تظاهرات تركيه
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� امنيتی ظرفيت های بازی سازی يا بازی به هم زنی را داراست.1 به همين جهت معرفی 
ماهيت و كاركرد برخی نهادهای كارگری وابسته به چپ ها ضروری است.

سندیکاها و مراکز کارگری
به موجب قانون اساس��ی س��ال 1982 در تركي��ه فعاليت و دخالت تم��ام انجمن ها، 
اتحاديه ها، س��ازمان های كارگری و بازرگانی و حرفه  ای ش��غلی ديگ��ر در موضوعات 
سياس��ی ممنوع اعالم ش��ده اس��ت. ولی به رغم اين ممنوعيت تعدادی از اتحاديه ها، 
انجمن ها و گروه های شغلی در تركيه به عنوان گروه های فشار تأثيرگذار باقی مانده اند. 
مهم ترين اتحاديه های كارگری در جامعه امروز تركيه عبارت اند از »ترك ايش« )ائتالف 
اتحاديه های كارگری تركيه( كه در س��ال 1952 تأسيس ش��د. ترك ايش در راستای 
اقداماتش تا به حال بارها دولت را با اعمال سياست های انتقاد آميز خودش تهديد كرده 
است؛ تا جايی كه در س��وم ژانويه 1991 ترك ايش تهديد خود را عملی ساخت و يك و 
نيم ميليون كارگر به هدايت اين اتحاديه به جهت اعتراض به سياست های دولت دست 
به اعتصاب زدند.2 از آن تاريخ به بعد هر س��ال در روز كارگر اين نهاد با هماهنگی ساير 

1. الزم به ذكر است در انفجار شهر ريحانلی در 21 ارديبهشت 92 نيز جبهه انقالبی ماركسيستی ليبرال دست 
داشت. بعد از دستگيری 9 تن از عوامل عمليات تروريستی، مشخص ش��د كه آن ها از شهروندان تركيه و وابسته 
به »جبهه انقالبی ماركسيستی ليبرال« )THKP-C( هستند. در پرونده اين گروه اقدامات تروريستی مختلفی 
در چهار دهه گذشته ثبت شده است. الزم به ذكر است كه اين گروه در اواخر سال 1960 با عنوان TiPيا انقالب 
دموكراتيك ملی با گرايش چپ تشكيل شد و در سال 1977 گروهی از آن منشعب شد و به رهبری ميهران اونال 
گروه كمونيستی )THKP-C( را تشكيل دادند. اين گروه در راستای ايجاد انقالب كمونيستی درصدد برآمد كه 
شكاف های موجود ميان ملت و دولت را عميق تر نمايد و با شعار رهايی تركيه از حاكميت استبدادی و همچنين 
امپرياليسم كه به باور آنها از 1950 گريبانگير تركيه شده، اقدامات تروريس��تی مختلفی را انجام دادند. از جمله 
می توان به گروگانگيری سركنسول رژيم صهيونيستی در استانبول و قتل آن در 19 مارس 1971  ، هواپيما ربايی 
در پرواز آنكارا � استانبول و هدايت آن به صوفيه در مارس 1972، گلوله باران هتل بين المللی استانبول در آگوست 
1977، قتل يك سرباز امريكايی در ازمير در 1979 و... اشاره كرد.  اونال، رئيس گروه مذكور از سال1980 تحت 
تعقيب نيروهای امنيتی تركيه قرار گرفته و به س��وريه گريخته و در الذقيه اقامت كرد. همسر وی به نام ملك در 
سوريه به عنوان منشی جميل اسد )از چهره های سياسی متنفذ سوريه( فعاليت كرده است. اونال در سوريه چند 
روز پيش از كشتار گسترده ای كه در يكی از مناطق روستايی روی داد، در گفت وگو با خبرگزاری تايمز و بی بی سی، 
خود را از مدافعين دولت سوريه اعالم كرده و تحليل گران امريكايی از وی به عنوان فرمانده يك گروه دو هزار نفری 
شبه نظامی به نام »المقاومه« ياد كرده اند. مطابق گزارش رسانه های تركيه، در تحليل مقامات امنيتی تركيه آمده 
است كه اين فرد در طول دوران اقامت عبداهلل اوجاالن در س��وريه و لبنان به مدت 19 سال با وی ارتباط نزديك 
داشته و تصاوير وی در حالی كه در كنار اوجاالن نشسته، در بسياری از رسانه های تركيه منتشر شده است و عالوه 
بر اين طی ساليان گذشته همواره در كاخ رياست جمهوری در دمش��ق به عنوان يكی از افراد نزديك به بشار اسد 
رفت وآمد كرده است. با اينكه تأييد يا تكذيب تحليل مقامات امنيتی تركيه آسان نيست، اما اونال در چند پايگاه 
اينترنتی سوريه اخبار مربوط به عمليات تروريستی شهر ريحانلی را تكذيب كرده و عامالن اين حادثه را گروه وابسته 

به ارتش آزاد سوريه و شورای ائتالف مخالفين سوری معرفی كرده است.
2. رسول افضلی، چشم انداز جامعه مدنی در خاورميانه، مؤسسه بشير علم و ادب، 1379، ص170.
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نهاد های كارگری تظاهرات  گسترده ای را راه اندازی می كنند.
� ديس��ك )كنفدراس��يون اتحاديه ای كارگران مترقی( دومين اتحاديه مهم كارگری 
تركيه اس��ت. رهبران اين كنفدراس��يون از مبارزين چپی هس��تند كه از سياست های 
»ترك ايش« دوری می كنند. رهبران ديسك، ترك ايش را متهم به نرم  بودن بيش از حد 
در مقابل دولت و بی تأثير بودن فعاليت های آن برای حل مش��كالت كارگران می كنند. 
ديس��ك غالباً از اقدامات سوسياليس��تی مانند ملی كردن بانك های خصوصی و بيمه 
كنترل دولت بر اتحاديه ه��ای خارجی، اصالحات ارض��ی و برنامه ريزی های اقتصادی 
حمايت كرده اس��ت. آن ها همچنين عالقه مند به انجام فعاليت های مستقيم كارگران 
مانند تظاهرات خيابانی برای رس��يدن به اهداف سياس��ی و اقتصادی پيشرفته ش��ان 

هستند.1
»هاك ايش« سومين اتحاديه كارگران تركيه اس��ت كه در سال 1976تأسيس شد و 
در حال حاضر چند صدهزار عضو دارد. دارای شش اتحاديه كارگری وابسته می باشد كه 
قادرند به طور وسيع اعضای خود را ازدياد بخشند. بيشتر اعضای اين اتحاديه از اعضای 

قديمی »ديسك« می باشند.2
»اتحاديه های كارگری مستقل« نيز از مهم ترين اتحاديه های كارگری تركيه هستند 
كه بيش از 200 هزار نفر عضو دارن��د؛ تعداد قابل توجهی از اعض��ای اين اتحاديه ها از 

اعضای قديمی »ديسك« می باشند.
2. حزب جمهوری خلق به رهبری كمال قليچدار اوغلو كه دومين حزب تركيه است 
و نزديك به 30 درصد آرا و طرفدار در تركيه دارد، در گسترش و سياسی نمودن بحران 
بيشترين تالش را نموده و می نمايد. رهبر حزب در روزهای اول در بين معترضين ميدان 

تقسيم حضور يافت و رسانه های اين حزب كاماًل از معترضين پشتيبانی می نمود.
3. بخشی از جريان هويت طلب علوی كه نسبت به رويكرد اردوغان به بحران سوريه و 
دولت علوی سوريه معترض هستند. طبق برخی از گزارش ها 93درصد تظاهركنندگان 
علوی مذهب بودند كه در قالب احزاب، گروه ه��ا و انجمن های مختلف در صحنه بودند. 
البته تحركات علويان عالوه بر بحث سوريه و ساير مسائل روز، ريشه های عميقی دارد. 
آن ها چندين دهه اس��ت كه در تكاپوی هويت طلبی سياسی هس��تند. از دهه 1970 
ظهور احزاب اسالمي در تركيه، روشنفكران علوي را به ياد حوادث شوم تاريخي دوران 

1. همان، ص171.
2 .paul m .pitman,turkey a country study (turkey,NP,1988)P. 277



14
3

كيه
ر تر

ن د
وغا

 ارد
ضد

ش 
جنب

ی 
ناس

ت ش
اهي

م
92

ن 
ستا

 تاب
36 

اره
شم

م 
 ده

ال
 س

وم
ه س

دور

عثماني انداخت. از اين تاري��خ، نخبگان علوي در 
تكاپوي هويت  يابي سياسي بر مبناي مكتب علويت 
برآمدند.1 در اي��ن زمينه علويان ب��راي اولين بار 
حزب »بيرليك« )وحدت( را تأس��يس كردند. هر 
چند اين حزب نتوانست به اهداف سياسي علويان 
كمك كند، آنان را به اين فكر انداخت كه نزديكي 
به احزاب چپ و راس��ت نمي تواند امنيت هويتي 
و منافع مذهبي ش��ان را تأمين كن��د.2 درگيري 
سني ها و علويان در دهه 80 ميالدي و كشته شدن 
عده اي از علويان، تشويش و نگراني آنان را مضاعف 

ساخت. لذا علويان در مارس 1989 بيانيه اي صادر كردند كه در نوع خود بي سابقه بود. 
در اين بيانيه به وضوح به موارد ذيل اشاره شده است: 

� فرقه علوي، يك فرقه از اسالم موجود در تركيه است. 
� در تركيه بيست ميليون نفر پيرو مذهب علوي زندگي مي كنند. 

� مسلمانان سني تركيه چيزي از علويان نمي دانند؛ بلكه آنان با توجه به شايعاتي كه 
از دوره عثماني درباره علويان به جا مانده است، با آنان رفتار مي كنند و جايز نيست كه 

ذهنيت دوران عثماني در اين عصر وجود داشته باشد. 
� رياست امور ديني تركيه، فقط نماينده اسالم سني است. 

� دولت تركيه علويان و حقوق آنان را ناديده مي گيرد و اظهار مي دارد كه ملت تركيه 
سني مذهب است. 

در ادامه اين بيانيه، ضمن اش��اره به ظلم و س��تمي كه دولت تركي��ه در حق علويان 
روا داش��ته، بر لزوم آزادي مذهب طبق ماده 24 قانون اساس��ي تركيه، داشتن مسجد 
علوي، جلوگيري از ساختن مسجد س��ني و امام جماعت سني توسط دولت در مناطق 
علوي نشين و جلوگيري از تبليغ و تدريس علوم ديني در مدارس به صورت رسمي، تأكيد 
شده اس��ت. در 30 اكتبر 1994 دومين بيانيه علويان توس��ط جمعيت ها و هيئت هاي 
علوي صادر ش��د و مورد حمايت قش��رهاي مختل��ف جمعيت علويان ق��رار گرفت. در 

1. رحمت اهلل فالح، »علويان تركيه در تكاپوی هويت طلبی سياسی«، مطالعات منطقه ای جهان اسالم، مؤسسه 
مطالعات انديشه سازان نور، زمستان 1385، س7، ش28، ص17-31.

1385/12/26 .2
www. Alevhaber.org.»Alevilerin ilk siyasal Denemes

بسياری از پژوهندگان اعتراضات 
اخير ترکيه معتقدند ماهيت این 
به  آنکه  از  بيش  اعتراضات 
حرکت بنيان برافکنانه بهار عربی 
شباهت داشته باشد بيشتر با 
جنبش های دموکراسی خواهانه 
در کشورهای دارای سنت و 
پيشينه دموکراسی مشابهت دارد 
و به طور مثال می تواند به جنبش 

»اشغال وال استریت« تشبيه شود
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اين بيانيه آشكارا به الغاي ايدئولوژي دولت س��ني  مذهب و ايجاد حكومت مدني، عدم 
حمايت دولت از رياس��ت امور ديني و قطع بودجه دولت نسبت به اين سازمان، اجراي 
كامل مفهوم الئيك، لغو تعليم و تدريس فرقه سني در مدارس، رفع سيطره و حاكميت 
يك خاندان و نژاد خاص بر كشور و اجراي بدون كم و كاست تمام بندهاي قراردادهاي 
بين المللي تركيه اشاره شده اس��ت. در اين دوره، به تدريج حركت هاي تازه اي از طرف 
علويان سر مي زند كه رويكرد جديد آن ها را به مسائل سياسي به وضوح نشان مي دهد. 
علويان اخيراً به جاي تأكيد بر وجوه مشترك خود با گروه  هاي ديگر، بر وجوه متمايز فرقه 
خودشان پافش��اري مي  كنند. براي نمونه، علوي ها طي چند سال اخير به تكثير متوني 
درباره تاريخ مذهبي، ديدگاه هاي جهانی1 و خصايص فرهنگي خودشان اقدام كرده اند. 
آن ها حمالت زيادي را در شهرها و شهرك هاي مختلف ترتيب داده اند كه به طور مداوم 
صورت مي گيرد و از محلي به نام خانه هاي تيمی2 بيشتر به سمت مساجد سني ها هدايت 

مي شود.3
در ش��رايط حاضر، فعاالن سياس��ي علوي، نوع رويكرد سياس��ي و مناس��باتي را كه 
پيشگامان علوي نسبت به نظام سياسي داشتند، زير س��ؤال مي برند و آن را خيانت به 
جامعه علوي تركيه قلمداد مي كنند. »تورگوت اوكر« رئيس فدراسيون علويان اروپا در 

مصاحبه مفصلي با نشريه آكسيون مي گويد:
اينكه برخي از رهبران علوي تركيه از جمله عزالدين دوغان سعي كرده 
با احزاب مختلف وارد معامله بش��ود و در پوشش احزاب چپ و راست و 
حتي اسالم گرا وارد بازي سياسي شود، تأمين كننده منافع ملي جامعه 

علوي نيست، بلكه جامعه علوي را وارد يك مرحله ركود مي كند.
 تورگوت اوكر در بخشي از مصاحبه اش گفته است:

تا زماني كه علويان براي خودش��ان حزب مس��تقلي تأسيس نكنند، 
هيچ كدام از احزاب تركيه قادر نخواهند بود و در پي آن نيس��تند كه به 

1. بررسي سايت هاي اينترنتي و مطبوعات وابسته به علويان تركيه نشان مي دهد كه در مورد مسائل منطقه اي 
و بين المللي، به خصوص در مورد مس��لمانان، ديدگاه علويان تركيه صرفاً در چارچ��وب ديدگاه حكومتي مطرح 
نمي شود. تحليل محتواي مطالب منتشرشده از طرف علويان تركيه، بيانگر اين است كه ضمن حساسيت به مسائل 

دنياي اسالم، به مسائل شيعيان هم توجه كرده اند و جانبدارانه نظر مي دهند. 
نظر مثبت علويان تركيه به مسئله سوريه نمونه اي از ديدگاه مستقلي است كه خارج از چارچوب حاكميت تركيه 
منعكس مي كنند. )رك: اخبار و تحليل نشريه هاي صداي علويان، ذوالفقار، راه علوي و سايت هاي »علوي خبر«(.

2. Congregation Houses 
3. لي. نور. ج��ي  مارتين، چهره هاي جدي��د امنيت در خاورميان��ه، قدير نصري، تهران، پژوهش��كده مطالعات 

راهبردي، 1383، ص206.
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هويت سياس��ي و فرهنگي علويان توجه كنند؛ زيرا علوي گري يك باور 
سياسي نيست، بلكه يك اعتقاد ريشه اي اس��ت. احزاب الئيك چگونه 

مي توانند اين اعتقاد را درك كنند؟1
علويان حتي پا را از اين مرحله هم فراتر گذاش��ته اند و تهيه منش��ور 
مشترك براي كل علويان جهان را خواستارند تا از اين طريق، هويت شان 
را از حصار دولت ها خارج و خود را به عنوان يك هويت مذهبي و فرهنگي 
قابل احت��رام به جهانيان عرض��ه كنند. تورگوت اوكر معتقد اس��ت كه 
نخبگان علوي جهان بايد جمع شوند و منشور مشتركي تهيه كنند تا از 
اين طريق، علويان قبرس، بلغارستان، يونان و به طور كلي اروپا و امريكا 
فعال شوند و در سايه به وجود آوردن تشكل هاي سياسي و تشكيالتي 

شدن، مي توان خود را در صحنه هاي سياسي نشان داد.«2
در راستاي تحول ايجادشده در انديشه سياسي علويان، نهادها و انجمن هاي سياسي 
و فرهنگي مختلفي در داخل و خ��ارج از تركيه به وجود آمده اند ك��ه در تقويت هويت 
سياس��ي و فرهنگي علوي فعال اند. مهم ترين اين تشكيالت عبارت اند از: تشكل »وقف 
جم« به رهبري عزالدين دوغان؛ تش��كل »وقف اهل بيت« كه به شكل شورايي اداره و 
از طرف اتحاديه اهل بيت اروپا و انجمن س��رمايه داران حمايت مي ش��ود؛ اتحاديه اهل 
بيت اروپا؛ انجمن سرمايه داران و صنايع دموكرات كه اين تشكيالت بيش از سي شعبه 
در تركيه دارد؛ »اتحاديه علويان كردستان تركيه« كه حوزه فعاليتي آن در اروپا به ويژه 
در شهر فرانكفورت آلمان اس��ت؛ فدراسيون علويان اروپا؛ فدراس��يون علويان اتريش؛ 
اتحاديه فدراسيون علويان بلژيك و مهم تر از همه تشكل پير سلطان ابدال كه در تركيه 

فعال است.
هر چند علويان به دليل مشكالت سياسي و فقر مالي هنوز نتوانسته اند حزب مستقلي 
تشكيل دهند، امروزه در قالب هاي مختلف، از جمله تشكل ها و انجمن ها هويت و رويكرد 
سياس��ي  خود را بروز مي دهند. البته عوامل مختلفي در رويكرد و هويت يابي سياس��ي 

علويان در چند دهه اخير مؤثر بوده اند كه در ادامه، به طور خالصه بيان مي شود:
الف. پيروزي انقالب اس��المي در س��ال 1357، موج عظيمي در بي��ن هويت طلبان 
مس��لمان جنبش هاي اس��المي به وج��ود آورد. در چني��ن فضايي، در مي��ان علويان 

1 .www.alevi.com. »Taugutoker:Meclis'te Alevi Kontenjani istisora 2«
2. www.alevi.com (Turgutoker Alevilevi neca gorer)
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تركي��ه ني��ز فعاليت هاي ف��ردي و گروهي 
پراكنده، اما فراگير براي آش��نايي با مذهب 
ش��يعه دوازده امامي ص��ورت گرفت و روند 
بازگشت به مذهب اهل بيت آغاز شد. از آن 
تاريخ، روز به روز بر تعداد علويان شيعه شده 
و ش��عاع فعاليت هاي آموزش��ي � فرهنگي 
آنان افزوده مي ش��ود. در حالي كه تا قبل از 
انقالب اسالمي كس��اني كه به طلبگي روي 
مي آوردند معموالً بي س��واد ي��ا حداكثر تا 
مقطع ابتدايي درس خوانده بودند و كس��ي 
بيشتر از سطح »لمعتين« درس نمي خواند؛ 
معموالً قسمتي از لمعتين را مي خواندند و 
ديگر نمي توانس��تند ادامه دهند؛ در حالي 
كه هم اكنون چند صد نف��ر از آنان در ايران 
مش��غول تحصيل عل��وم ديني و اس��المي 

هستند؛ حتي بعضي از آن ها دانشگاه را ترك كرده و به علوم ديني روي آورده اند.1
ب. قدرت گرفتن احزاب اسالم گرا با محوريت مذهب سني، وحشت تاريخي را دوباره در 
اذهان علويان زنده و آن ها را براي حفظ اعتقادات و امنيت هويتي خويش مترصد كرد. 

پ. تكرار حوادث خونبار مقابله با علويان در سيواس )س��ال 1993( و حوالي »غازي 
عثمان پاشا« در استانبول )سال 1995( در پرتو حكومت هايي كه حزب جمهوري خواه 
خلق نيز در آن شركت داش��ت و بخش هاي دولتي نيز به دست داشتن در اين حوادث 
متهم شده بودند، باعث وارد آمدن آسيب به علويان شد. در نتيجه، آنان درصدد تقويت 

هويت و رويكرد سياست شان بر محوريت علويت برآمدند.
ت. روند دموكراتيك ش��دن حكومت در تركيه و رعايت معيارهاي اتحاديه اروپا براي 
الحاق به آن. احزاب مختلف تركيه براي به دست آوردن يا حفظ قدرت نيازمند آراي زياد 
علويان بودند. براي نمونه، سليمان دميرل، رئيس جمهور وقت تركيه، براي نخستين بار 
در تاريخ كشور در سال 1994 در مراسم حاجي  بكتاش شركت كرد. دولت اردوغان نيز 

1. در حال حاضر، چند ده نفر از طالب تركيه درس خارج، 25 نفر رس��ايل و مكاس��ب و كفايه، 30 نفر لمعتين 
و بقيه دروس مقدماتي را در ايران مي گذرانند. البته و هر س��ال چند نفر از آن ها در مقاطع مختلف براي تبليغ به 

تركيه باز مي گردند.

بخش الئيک جامعه ترکيه بر این باورند 
که حزب اسالم گرای عدالت و توسعه 
به رهبری رجب طيب اردوغان بيش از 
10 سال است که اداره جمهوری الئيک 
ترکيه را در دست گرفته، با ترفند های 
مختلف بار و محتوای واژه الئيک را از 
بين برده، با بيانيه های دولت تغييراتی در 
پوشش زنان، ساخت مسجد و نمازخانه 
در کنار مؤسسات دولتی و مراکز 
آموزشی و شيوه زندگی مردم به وجود 
آورده است. در این ميان رشد سریع 
و پایدار اقتصادی را در ترکيه حزب 
عدالت و توسعه و رهبر آن اردوغان به 
نام و توانایی مدیریت خود ثبت کرده، 
همواره سخن از مدل و الگوی ترکيه در 

بين کشور های اسالمی به ميان می آورد
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بارها به مطالبات آن ها پرداخته يا اشاره كرده است. اين گونه توجه دولت مردان و احزاب 
به علويان در پررنگ شدن هويت علوي، به خصوص هويت سياسي آنان مؤثر واقع شد. 
از طرفي، فش��ارهاي اتحاديه اروپا براي رعايت حقوق بشر، به خصوص حقوق اقليت ها 

فرصت جديدي را براي علويان ايجاد كرد.
4. قوم گرايان كردی راديكال و ضد صلح: آن ها آرمان كردی را در استقالل جست وجو 
می كنند و بی نتيجه ماندن روند آش��تی را دنبال می نمايند. )الزم به ذكر است كه خود 
عبداهلل اوجاالن كه روند مذاكره را با دولت اردوغان شروع كرده در پيامی از معترضين 
حمايت كرده و از آن ها خواسته است كه اجازه ندهند اين حركت به دست ملی گرايان 

بيفتد.(
مسئله كردهای تركيه كه از سال 1984 و با اتخاذ خط مشی مسلحانه از سوی رهبران 
حزب كارگران كردس��تان )پ.ك.ك( ابعاد گس��ترده ای يافت، همواره از چالش های 
دولت های اين كش��ور بوده كه تاكنون بيش از 40 هزار كشته داشته و هزينه های مالی 
سنگينی بر دولت تركيه تحميل كرده است. سياست اصلی دولت های تركيه در تقابل با 
اين بحران استفاده از قدرت سخت و بی توجهی به مطالبات كردهای اين كشور بوده به 
گونه ای كه هر يك از پذيرش كردها به عنوان قومی با هويت مستقل خودداری كرده و 
با استفاده از واژه »ترك های كوهستان« بر آتش اختالفات قومی افزوده اند. اين رويكرد 
با قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 به ميزان قابل توجهی تغيير كرد.

سياس��ت اصلی اردوغان در موضوع كردهای اين كش��ور مبتنی بر استفاده از قدرت 
هوشمند )تركيبی از قدرت سخت و نرم( بود. اردوغان از يك سو با ادامه مبارزه مسلحانه 
با پيكارجويان پ.ك.ك و از سوی ديگر با اعطای برخی آزادی های سياسی و اجتماعی 
به كردهای اين كشور و تعامل با احزاب سياسی كرد، چون حزب صلح و دموكراسی كه 
از آن به عنوان شاخه سياسی پ.ك.ك ياد می شود، به دنبال پايان دادن به طوالنی ترين 
بحران خاورميانه بود. تأس��يس ش��بكه های تلويزيونی به زبان ك��ردی، لغو ممنوعيت 
آموزش زبان كردی در مدارس كشور، اس��تفاده از زبان كردی در زندان ها و دادگاه ها و 
همچنين برچيدن مجسمه ها و نمادهای آتاتورك از ميادين شهرهای كردنشين از جمله 
سياست هايی بوده كه خشم ناسيوناليست ها و سكوالرهای اين كشور را به دنبال داشته 
و بر شكاف های سياسی ميان سكوالرها و ناسيوناليست های افراطی از يك سو و حزب 

عدالت و توسعه از سوی ديگر افزوده است.
5. ترك های ملی گرای افراطی: ملی گرايان افراطی كه نسبت به پروژه آشتی كردی � 
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تركی معترض اند و چنين می پندارند كه دولت اردوغان مفاهيم و ارزش های ملی  گرايی 
ترك را متزلزل نموده است. )الزم به ذكر است كه حزب حركت ملی با وجود انتقاداتش 

رسماً وارد جريان اعتراضات نشد.(
6. بخشی از جريان های اسالم گرای سياس��ی: آن ها اردوغان را اسالم گرايی امريكايی 
می دانند و از تضعيف اردوغان ناخرسند نيس��تند. جريان های فعال شيعی نيز چندان 

دلخوشی از رفتارهای متعصبانه مذهبی اردوغان ندارند.
7. البی سياسی و اجتماعی برخی بانك های متنفذ تركيه كه از كاهش سود تسهيالت 
معترض اند و دنبال انتقام از دولت اردوغان هس��تند. )اين مورد بيشتر ادعای دولتيان 

است.(
8. حاميان منطقه ای و بين المللی جريان های معترض هم در گسترش و سياسی  شدن 
قضيه نقش داش��تند. آن ها اقتدارگرايی دولت اردوغان را مغاير با منافع منطقه ای خود 
تعبير می كنند. با تش��ديد بحران س��وريه، تركيه در درك منطق ژئوپلتيك خاورميانه 
با غفلت راهبردی روبه رو ش��د و برخورد ب��ا آن را نيز در قالب فرمول س��اده »تحوالت 
دموكراتيك« محاسبه كرد؛ غافل از اينكه تحوالت سوريه يك معادله خطی و غيرپيچيده 
نبود، بلكه از قواعد معادله ای هندسی پيروی می كرد كه در حوزه های ژئوپلتيك قدرت 
منطقه ای و بين  المللی تأثيراتی گسترده داشته است و نمی توان از عنصر هم افزايی آن 

در ابعاد تحوالت منطقه ای غافل ماند.
نتيجه رويكرد راديكال دولت اردوغان به تحوالت س��وريه، اليه ها و س��طوح مختلف 
تركيه در سطوح ملی، منطقه ای و بين المللی را متأثر كرد؛ در حوزه ملی، دولت اردوغان 
با گسترش حمالت ش��به نظاميان كرد موس��وم به پ.ك.ك مواجه شد كه از تحوالت 
منطقه ای بهره مند شده و تالش می كردند قدرت چانه زنی خويش را باال ببرند؛ به عبارتی 
درصدد ارتقای جايگاه خود در فضای قطب  بندی شده منطقه هستند؛ امری كه بخشی 
از توان دولت اردوغان را به تحليل برده اس��ت. نكته مهم اين است كه تركيه در محيط 
پيرامونی و در تنگناهای تالقی راهبردی بازيگران منطقه ای چون ايران، روسيه و عراق 
همراه با بازيگران فروملی مانند حزب اهلل لبنان و ساير جنبش های اسالمی شيعی منطقه 
واقع شده كه می تواند بر منافع ملی و منطقه ای تركيه تأثيرات عينی و آنی داشته باشد. 

در اين آشوب ها تأثيرات بازيگران خارجی به وضوح قابل مشاهده بود.
9. وجود دولت پنه��ان در تركيه ؛ به رغ��م اينكه برخی بر اين باور بودند كه با كش��ف 
كودتاهای سه گانه ارگنه كن، باليوز و قفس، بساط دولت پنهان در تركيه برچيده شده 



14
9

كيه
ر تر

ن د
وغا

 ارد
ضد

ش 
جنب

ی 
ناس

ت ش
اهي

م
92

ن 
ستا

 تاب
36 

اره
شم

م 
 ده

ال
 س

وم
ه س

دور

است ولی تجربه ميدان تقسيم نشان داد كه اين قدرت زيرزمينی هنوز به طور كامل از 
بين نرفته است و به محض مهيا  شدن ش��رايط امكان بروز و نقش آفرينی و تأثير گذاری 
خواهد داشت. اردوغان كه برای تثبيت موقعيت خود و جلوگيری از هر گونه اقدام ارتش، 
شماری از فرماندهان ارشد قوای مسلح را بازداشت كرد و تحت عنوان »اقدام به كودتا« 
روانه زندان كرد، طبيعی اس��ت كه ريش��ه مخالفان خود را در ارتش نتوانست خشك 
كند. نام رمز آن كودتا ارگنه كن بود. با دس��تگيری فرماندهان ارشد تركيه و بازنشسته 
كردن شماری از آن ها مدافعين الئيسيته پشت ارتش س��نگر گرفتند. اما موفق شدند 
اين فكر را در تركيه تقويت كنند كه اردوغان تركيه را به سوی يك روش زندگی مذهبی 
هدايت می كند. نبايد فراموش كرد به مدت چندين دهه ق��درت در تركيه به نظاميان 
تعلق داشت و آن ها در طول ده سال گذش��ته به تدريج با تدبير حزب عدالت و توسعه و 
به طور مشخص رجب طيب اردوغان تا ميزان زيادی به محل معقول قانونی خود يعنی 
پادگان ها بازگردانده شده اند، اما اين روند تكميل نشده و هنوز می توانند مزاحمت هايی 

برای دولت ايجاد كنند. 
10. معترضان نسبت به رياستی  شدن نظام سياس��ی تركيه و احتمال رياستی شدن 
نظام سياسی و قدرت گرفتن اردوغان؛ به قدرت رسيدن حزبی اسالم گرا كه بر ساختار 
سياسی، اقتصادی كشوری با قانون اساسی سكوالر حاكم می شد عاملی بود كه از همان 
ابتدا با مخالفت و موضع گي��ری بخش هايی از جامعه تركيه روبه رو ش��د. از همان آغاز 
بس��ياری اردوغان و دولت وی را به تضعيف پايه های سكوالريسم متهم كردند. دولتی 
كه با در اختيار داشتن اكثريت پارلمان درصدد اعمال و اجرای سياست های مورد نظر 
خود بود. اصالح قانون اساسی تركيه و انتخاب رئيس جمهور از سوی مردم و تالش های 
رجب طيب اردوغان برای تغيير نظام سياس��ی تركيه از نظام پارلمانی به نظام رياستی 
اين ظن را در ميان گروه های سكوالر و ناسيوناليست تقويت كرد. به رغم مخالفت احزاب 
و جريانات سياس��ی ناسيوناليست و س��كوالر، عملكرد مثبت حزب عدالت و توسعه در 
سياست و اقتصاد و اتخاذ رويكردی  پراگماتيستی و عمل گرايانه موجب افزايش مقبوليت 
حزب عدالت و توس��عه و رجب طيب اردوغان در بطن جامعه ش��ده و موازنه قدرت در 
رقابت های سياسی داخلی را به س��ود او تغيير داد؛ ولی بر شكاف های موجود در جامعه 
تركيه هم افزود. در واقع گمانه زنی و نگرانی بزرگتر مخالفان اين است كه پس از اصالح 
قانون اساسی و تغيير احتمالی س��اختار حكومت تركيه از سيستم پارلمانی به سيستم 
رياستی، اردوغان درصدد تسخير صندلی رياست جمهوری در سال 2014 برخواهد آمد 
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تا با طيب خاطر و در جامه يك سلطان نوعثمانی به حكمرانی بپردازد. آن ها قبل از 2014 
تالش می نمايند با هدف قرار دادن شخصيت اردوغان پيام و مخالفت خود را به احتمال 

عملياتی  شدن همچو برنامه هايی يادآوری  كنند.

مطالبات معترضين 
درست است كه معترضين در شعارهای خود، موضوع استعفای اردوغان را مطرح كردند 
ولی در ليست مطالباتشان به آن اشاره نكردند؛ چون معتقد بودند كه در يك انتخابات 
زودهنگام باز هم حزب اردوغان پيروز خواهد ش��د. به هر حال خواس��ته های رس��می 

تظاهركنندگان در 10بند مطرح شد.
1. عذرخواهی اردوغان

2. عقب نشينی از تغيير كاربری پارك گزی و ساخت هر نوع ابنيه در آن تحت هر اسم 
و عنوانی

3. بركناری رؤسای پليس استانبول و آنكارا
4. پيگيری آمران و عامالن حمله به تظاهركنندگان 

5. ممنوعيت استفاده از گاز اشك آور
6. ايجاد يك نماد به اسم مقاومت در پارك گزی 

7. عدم تخريب »مركز فرهنگی آتاتورك« در ميدان تقسيم
8. عدم تالش برای تك قطبی جلوه  دادن ملت تركيه

9. آزادی كليه كسانی كه در روزهای اخير بازداشت شده اند.
10. اجازه به تشكيل تجمعات در ميادين اصلی شهر

وضعيت مورد انتظار 
1. نيروهای اقليت و در حاشيه مانده از قدرت، به نوعی همسويی در كنش های سياسی 
را تمرين كردن��د تا اينكه امروزه ش��كلی از جنب��ش معترض اجتماعی � سياس��ی در 
مقابل دولت اردوغان و سياست های آمرانه ايش��ان به وجود آمده است. عوامل و شرايط 
محيطی الزم برای تداوم آن در سطوحی مهيا است؛ يعنی تا زمانی كه گروه ها و نيروهای 
تشكيل دهنده مطالبات خود را در مس��ائل عمومی اجتماعی و عام المنفعه نگه بدارند و 
به دنبال قدرت طلبی سياسی يا بهره برداری سياسی � گروهی نباشند احتمال پايداری 
جنبش اخير برای ساليان متوالی در عرصه عمومی تركيه همواره وجود خواهد داشت. 
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البته اين جنبش مورد توجه رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای تركيه قرار خواهد گرفت.
2. دولت اردوغان زورآزمايی نيروهای مخال��ف در ميدان ها و خيابان ها را درك كرده 
و مجبور خواهد ش��د كه در رويكردهايش، مالحظات آن ها را داشته باشد. از جمله اين 
مالحظات توجه به عاليق و ساليق مختلف در تركيه )به خصوص توجه به نگرانی بخش 
س��كوالر و الئيك جامعه( توجه به مطالبات فرهنگی و عقيدتی علوي��ان تركيه و رفع 
تبعيض نسبت به عبادتگاه های آن ها در حوزه اختصاص بودجه و همچنين ايجاد شرايط 

برای تدريس اعتقادات آن ها در نظام آموزشی، را می توان اشاره كرد.
3. چالش در سياس��ت ضد س��وری و همچني��ن تضعيف جايگاه تركي��ه در تحوالت 
انقالبی جهان عرب؛ باور عمومی بر اين اس��ت كه از رويكرد راديكال دولت اردوغان در 
مسئله سوريه كاسته خواهد شد. حداقل از ورود به برخورد مستقيم نظامی عليه سوريه 
دوری خواهد كرد. دولت اردوغان بر سياس��ت راديكال خود بدون توجيه افكار عمومی 
مردم خويش ادامه نخواهد داد و بعد از اعتراضات اخير بخش��ی از رويكرد و سياس��ت 
تندروانه دولت اردوغان به مراتب غير آشكار و پيچيده تر خواهد شد و همواره مالحظات 
جريان های معترض را خواهد داش��ت. در مورد اهداف و راهبردهای تركيه در تحوالت 
جهان عرب آسيب های جدی متوجه سياست اخوانی گرايی تركيه خواهد شد. ترك ها 
ديگر با اقتدار نخواهند توانست در مورد الگو شدن در انقالب های عربی يا هژمونی سازی 
نظم اخوانی بر س��اير نظم های موجود در خاورميانه و ش��مال آفريقا اقدامات راهبردی 

انجام دهند.
4. حزب عدالت و توس��عه بعد از اين حادثه، با چالش های درون حزبی بيش��تر مواجه 
خواهد شد؛ چون بخشی از حزب منطق اردوغان را غيرس��ازنده دانستند و ادامه آن را 
به صالح حزب و حتی كشور نمی دانند. سخنان عبداهلل گل رئيس جمهور تركيه با اين 
مضمون كه »دموكراس��ی فقط انتخابات نيس��ت، بلكه دادن حق اعتراض به مخالفان 
نيز جزئی از دموكراسی اس��ت«، عالوه بر جلب توجه اكثريت مردم تركيه و به خصوص 

مخالفان، نشانگر وجود زاويه معنی دار بين اين دو رهبر )حزبی( نيز هست.
5. جريان های اس��الم گرا و جريان ه��ای س��رمايه دار محافظه كار مراق��ب فضاهای 
طراحی شده از طرف نيرو های سياس��ی � اجتماعی و حتی نظامی سكوالر خواهند بود 
و در هر ش��رايط و مواقعی ظرفيت های بسيج سياس��ی خود را در قالب نيروهای حامی 
دولت حزب عدالت و توسعه و به خصوص ش��خص اردوغان به نمايش خواهند گذاشت. 
در اين صورت جلوه هايی از دوقطبی شدن هويت سياسی و اجتماعی جامعه تركيه قابل 
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تصور است. البته هيئت نخبگان و هيئت حاكمه 
تركي��ه مراقب هس��تند كه در هر ش��رايطی از 
دوقطبی شدن عرصه سياسی تركيه جلوگيری 

نمايند.
معترضين تالش خواهند كرد كه حركت های 
اخير را در قالب يك جنبش اجتماعی فراحزبی 
طراحی و در عرصه عمومی جامعه تركيه با كاركرد گروه فش��ار حفظ نمايند. نگاهی به 
شعار های معترضان در شش��م ژوئن نش��ان می دهد كه معترضان تالش می كنند اين 
جنبش را فراتر از حزب سياسی پايدار نگه دارند. تغييرات شعارهای معترضين بر اين مبنا 
بود: »ما از احزاب سياسی نيستيم، مردم هستيم. ما دين را بدون حزب عدالت و توسعه، 
آتاتورك را بدون حزب جمهوری خواه خلق، سرزمين مادری را بدون حزب حركت ملی، 
و حقوق كردها را بدون حزب صلح و دموكراسی می خواهيم. ما مردم هستيم«. فحوای 
شعارها از لحاظ تركيبی و مختصات، هيچ كدام حتی نمی توانند با همديگر جمع بسته 
شوند؛ در نتيجه، چنين استدالل می شود كه اين اعتراضات تا زمانی كه در سطح مسائل 

اجتماعی و عام المنافع باقی بماند به نقطه  عطفی در تاريخ تركيه تبديل خواهد شد.
6. گسترش فشار و سخت گيری خارجی بر تركيه به ويژه از سوی اتحاديه اروپا � روسيه؛ 
در اين زمينه مخالفين سرسخت عضويت تركيه، با از دس��ت دادن بهانه احقاق حقوق 
قومی كردها، اكنون اعتراضات اجتماعی را جايگزين آن خواهند كرد. البته در اين زمينه 
تالش های روسيه در عرصه داخلی تركيه قدرت خواهد گرفت. روس ها سال هاست كه 
نسبت به فضای عمومی تركيه و بسترهای اجتماعی آماده فاصله گرفتن بودند و حتی 
بر اين باور بودند كه چپ های تركيه قابليت های خود را در عرصه چالش سازی سياسی � 
امنيتی از دست داده اند ولی بعد از حوادث اخير توجه روسيه به سازمان های چپ گرای 
تركيه افزايش يافت و روندها و سيگنال های محيطی بيانگر اين است كه در آينده توجه 

روسيه بر سازمان های چپ گرای تركيه به مراتب افزايش خواهد يافت.
7. ارتقای هويت سياسی و ژئوپلتيك علويان تركيه؛ ارزيابی های مختلف از تبارشناسی 
اعتقادی معترضين نشان داد كه اكثريت معترضان دارای اعتقادات علوی بودند. رفتار 
آن ها در قالب شبكه های غير متمركز فعال بود. آ ن ها روندهای نوينی به وجود آوردند كه 
در چارچوب های اين روندها مطالبات تاريخي� فرهنگی خود را پيگيری كنند. انتظارات 
غالب در اين حوزه بر اين مبناس��ت كه علويان تركيه در حوزه سياس��ی منس��جم تر و 

پليس ترکيه بر اساس یک سنت 
قدیمی، همواره بر استفاده از قدرت 
مشت آهنين اصرار ورزیده و در 
طول 12 سال گذشته، حزب عدالت 
و توسعه نيز نتوانسته است این منش 
رادیکالی پليس ترکيه را تغيير دهد



15
3

كيه
ر تر

ن د
وغا

 ارد
ضد

ش 
جنب

ی 
ناس

ت ش
اهي

م
92

ن 
ستا

 تاب
36 

اره
شم

م 
 ده

ال
 س

وم
ه س

دور

طلبكارانه تر در مقابل حكومت سنی مذهب ظاهر خواهند شد. مسلماً اين روند، در كانون 
توجه جدی نهادهای فرهنگی جمهوری اس��المی ايران ق��رار خواهد گرفت و ظرفيت 

جديدی در همكاری علويان تركيه و ايران به وجود خواهد آمد.

سرانجام سخن
حزب اسالم گرای عدالت و توس��عه با تمام موفقيت هايی كه در حوزه های اقتصادی و 
بين المللی داشته ولی اين باعث نشده كه تمام سياست های اين حزب مورد اقبال گروه ها 
و احزاب مختلف واقع شود. امروزه دولت و شخص اردوغان با مجموعه ای از چالش های 
محيط داخلی و بين المللی مواجه است. اردوغان عالوه بر حزب جمهوری خلق و حزب 
حركت ملی گرا به عنوان احزاب مخالف، با طرف��داران تيم های فوتبال، مخالفان »گزی 
پاركی« گروه های صاحب س��رمايه و در رأس آن ها »گروه قوچ« )حتی در س��طحی با 
گروه فتح اهلل گولن( دچار تنش و درگيری شده است. ايشان همچنين با جناح سازشكار 
درون حزب عدالت و توس��عه هم زاويه پيدا كرده اس��ت. چنانكه بين بلنت آرنج معاون 
نخست وزير و اردوغان تنش آشكار شده است. البته مهم ترين چالش اين دولت با ارتش 
خواهد شد كه برخی از بلند پايه های سابق ارتش به اتهام پرونده ارگنه كن به ده ها سال 
زندان محكوم شده و ده ها نفر نيز به صورت اجباری بازنشسته شده اند. مسلماً ارتش از 

جنبش اخير رضايت داشت و تداوم آن را به نفع می ديد.
حكومت حزب عدالت و توسعه در سياست خارجی نيز درگيری به وجود آورده است. در 
خاورميانه با بلوك جمهوری اسالمی ايران و عراق و سوريه و حزب اهلل دچار تنش شده 
است. روسيه نيز در قبال اردوغان سياست محتاطانه ای در پيش گرفته است. اردوغان با 
مصر نيز بعد از سقوط دولت مرسی وارد يك تنش ديپلماتيك شده است. روابط اردوغان 
با سعودی ها به خاطر حوادث مصر با سوء ظن همراه است. روابط تركيه با امير جديد قطر 
نيز خوب نيست. درباره روابط امريكا و حزب عدالت و توسعه نيز سؤاالتی جدی مطرح 
است و همچون سابق حسنه نيست. جهان غرب كه طی ده سال اخير اردوغان را مرد برتر 
معرفی می كردند، اكنون به شدت وی را تخريب می كنند. روابط حكومت حزب عدالت 

و توسعه با اتحاد اروپا بعد از حوادث مصر دارای چالش است. 
با اين حال، پيروزی در سه دوره متوالی انتخابات پارلمانی در تركيه و دارا بودن بيش از 
49 درصد آرای مردمی در انتخابات 11 ژوئن 2011 كه رشد 10درصدی را در مقايسه 
با اولين پيروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی 2002 تركيه به همراه دارد، 
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نشان دهنده پايگاه مستحكم اجتماعی اردوغان و حزب او در اين كشور است.
حوادث اخير در تركيه بی ترديد بر آينده سياسی اردوغان و حزب او در مقطع حساس 
زمانی كنونی و نزديك به انتخابات رياس��ت جمهوری س��ال 2014 كه ب��رای اولين بار 
رئيس جمهور منتخب از سوی مردم و نه مجلس انتخاب می شود و همچنين انتخابات 
پارلمانی 2015 تأثيرگذار خواهد بود. اما از سوی ديگر جامعه تركيه صرفاً معترضين در 
خيابان های تركيه نيستند. بسياری از مردم تركيه كماكان از سياست های دولت حمايت 
می كنند و درخواس��ت اردوغان از طرفداران خود برای حضور در خيابان ها و حمايت از 
او گويای وجود پايگاه اجتماعی او در ميان مردم تركيه است. از اين رو پيش بينی اينكه 
پيروز اين دوئل سياسی اپوزيسيون و يا دولت خواهد بود امری سخت است و تنها بايد 

منتظر ماند و بازخورد آن را در انتخابات  پيش رو ديد.


