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شيعيان ترکيه؛ فرصت ها و چالش های پيش  روی

نورالدين اکبری کريم آبادی1
مقدمه 

تركيه به موزاييكی از گروه های دينی مسلمان و غير مسلمان، شهره است. اين كشور 
كه مرزهای نهايی اش در موافقت نامه های بين المللی لوزان تعيين ش��د، از لحاظ تنوع 
دينی ادامه وضعيتی محسوب می شود كه در دوره شش قرن حيات امپراتوری عثمانی 
تداوم داشت، اما آنچه جمهوری تركيه را از امپراتوری عثمانی متمايز می كند، اين است 
كه اين جمهوری توانس��ت قلمرو اقليت های شناخته شده اين كش��ور را محدود كند؛ 
بندهای 37 تا 44 موافقت نامه لوزان اقليت های دينی تركيه را به گروه های غير اسامی، 
يعنی مس��يحيان، يهوديان و برخی فرقه های ديگر دينی محدود ك��رد.2 موافقت نامه 
لوزان عمًا اقليت های دينی غير مسلمان را به رس��ميت شناخت، به اين اقليت ها حق 
داد كه امور آموزشی، دينی، زبانی و اموال ش��خصی را در دست داشته باشند؛ هر چند 

1. كارشناس ارشد علوم سياسی دانشگاه تربيت مدرس 
2. محمد نورالدين، تركيه جمهوری س��رگردان، ترجمه س��يد حس��ين موس��وی، تهران، مؤسس��ه مطالعات 

انديشه سازان نور، 1382، ص68. 
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اين موافقت نامه گونه ای از حمايت و يا قيمومت بين المللی را بر حسن اجرای بندهای 
مربوط به اقليت های غير مسلمان در نظر گرفته است، اما اين موافقت نامه در هيچ يك از 
مواد خود در مورد وجود اقليت های مذهبی در چهارچوب اسام اشاره نكرده است.1 به 
رغم عدم شناسايی گروه های دينی مسلمان، جامعه مسلمانان تركيه امروز را گروه ها و 
جمعيت های دينی و مذهبی زيادی از جمله شيعيان علوی2 شكل می دهند. اين گروه از 
يك پراكنش اكولوژيك در فضای جغرافيايی تركيه برخوردارند ولی در ساختار سياسی 
تركيه از هيچ گونه نقش و جايگاه متناس��ب با منزلت خود برخوردار نيس��تند. تحقيق 
حاضر با استفاده از روش توصيفی و مطالعه تاريخی و با رويكردی تحليلی، ضمن بررسی 
و واكاوی فرصت ها و چالش های پيش  روی شيعيان تركيه در جهت رسيدن به جايگاه 
و نقطه مطلوب در ساختار سياسی تركيه می باشد. با مشخص شدن عوامل فرصت ساز 
و چالش زايی كه شيعيان تركيه3 با آن روبه رو هس��تند، انتظار می رود ايشان با تقويت 
عوامل مثبت و بهره برداری از فرصت های موجود در ارتقای جايگاه ژئوپلتيك خود و با 
تضعيف عناصر منفی، بتوانند با توجه به وزن جمعيتی و پراكنش اكولوژيك خود، وزنه ای 

تأثير گذار در صحنه سياسی تركيه بوده و به جايگاه بايسته خود دست يابند. 

1. همان، 69-70. 
2. كلمه علوی با كلمه ش��يعه معنای مترادف دارد. اين معنا ه��م از لغت نامه ها و ه��م از دايره المعارف ها و هم 
كتا ب های علويان روشن می شود. كلمه علوی در لغت تركی- استانبولی نيز با شيعه دوازده امامی مترادف است. 
اگرچه مهم نيست گروهی كه در سرزمين آناتولی زندگی می كنند، در چه زمانی علوی ناميده شده اند ولی با اين 
حال، بنابر ادعای يكی از نويسندگان، علوی ها را حدود 250 سال پيش به اين نام ناميده اند تا آنها را از شيعه جدا 
كنند. بنابراين آغاز پيدايش علويان را بايد از زمان حيات پيغمبر اكرم)ص( دانست. البته در كتاب های تاريخی و 
روايی آنان نه علوی بلكه شيعه علی)ع( ناميده شده اند. مثًا جابر می گويد: نزد پيغمبر بودم كه علی از دور نمايان 
شد. پيغمبر فرمود: سوگند به كسی كه جانم در دست اوست، اين شخص و شيعيانش در قيامت رستگار خواهند بود. 
ابن عباس نيز می گويد: وقتی كه آيه هفتم سوره بينه نازل شد، پيغمبر به علی فرمود: مصداق اين آيه تو و شيعيانت 
می باشيد كه در قيامت خش��نود خواهيد بود و خدا هم از شما راضی اس��ت. تعبير شيعه علی در سخنان حضرت 
رسول اكرم)ص( برای خيلی از اصحاب به كار برده شده است و اصًا بعضی از اصحاب به اين نام مشهور بودند كه 
مشهورترين آنها سلمان فارسی، مقداد، ابوذر، عمار و ياسرند. در روايتی چنين آمده است: حضرت امام رضا)ع( در 
پاسخ به گروهی كه پرسيدند چرا دو روز به ايشان اجازه ماقات با خود نداد، فرمود: چون شما ادعا می كنيد كه شيعه 
اميرالمؤمنين علی بن ابی طالب)ع( هستيد. وای بر شما، شيعه او، در حقيقت، حسن)ع(، حسين)ع(، سلمان، ابوذر، 
مقداد، عمار و محمد بن ابی بكر هستند كه با هيچ يك از دستورهای آن حضرت مخالفت نكردند و هيچ يك از نواهی 

وی را مرتكب نشدند... )نوری دونمز، »علويان تركيه«، طلوع، 1385، ش15، سايت باشگاه انديشه 85/4/25(. 
3. مراد از شيعه، شيعه علوی يا صوفيانه است، هر چند علوی در تركيه به  معنايی نيست كه در ايران مطرح است. 
علويان در تركيه و سوريه و بالكان هستند و به  رغم اينكه نامشان علوی و شيعه است، از نظر فقهی با شيعيان تفاوت 
دارند. آنها اعمال فقهی ندارند و بيشتر از نظر اعتقادی شيعه هستند؛ يعنی صوفی مسلك و اهل طريقت ا ند. منظور 
ما از شيعيان در اين تحقيق هر دو نحله شيعيان امامی و شيعيان علوی را شامل می شود كه بنابر آمار شيعيان امامی 
تركيه جمعيتی حدود سه ميليون نفر دارند و در پيوند با علويان در بيشتر برآوردها چيزی بين يك چهارم تا يك 
پنجم )20 تا 25درصد( از جمعيت 75 ميليون نفری اين كشور را به خود اختصاص می دهند. اين در حالی است 

كه 75 درصد از تركيب جمعيت 98درصدی مسلمانان تركيه را اهل سنت تشكيل می دهند. 
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شيعيان ترکيه و پراکندگی جغرافيايی آنها 
جامعه سياسی تركيه از منظر اجتماعی يك جامعه متكثر بوده و دارای اقليت های قومی 
و مذهبی می باشد كه از آن ميان می توان به شيعيان تركيه اشاره نمود. برآورد می شود 
كه جمعيت شيعيان پانزده تا بيس��ت درصد از كل جمعيت مسلمانان تركيه را تشكيل 
دهد1 كه اقليت های مختلف از جمله باطنی، علوی، بكتاشی،2 نصيری، اسماعيلی، زيدی، 
بهايی و شيعيان دوازده امامی را شامل می شود. فرقه جعفری يا همان شيعه دوازده امامی 
بيشترين تعداد شيعيان را در بر می گيرد. جعفری های تركيه جمعيتی حدود سه ميليون 
نفر دارند كه بين نيم تا يك ميليون نفر از آنها ساكن شهر استانبول هستند و برخی از آنها 
مهاجرانی هستند كه از ايران به تركيه رفته اند. از سويی، جمعيت شناسی شيعيان تركيه 
و ديگر نقاط جهان بيش از آنكه بر اساس آمار دقيق باشد مبتنی بر برآوردهای تقريبی 
است. داليل سياس��ی و ايدئولوژيك در نبود آمار دقيق از فرقه ها و اقليت های مذهبی 

نقش چشمگيری دارد. 
پراكندگي جمعيت شيعيان جعفري تركيه را مي توان به صورت زير ذكر كرد: 

1. شرق و شمال شرقي تركيه: در مرز ايران، ارمنستان و نخجوان، شهرها و روستاهاي 
اين منطقه؛ مانند ش��هرهاي اغدير، قارص، توزلوجا، آراليك، تاش��يلي چاي، آكياكا و 

آرپاچاي بيشتر شيعه نشين هستند؛
1. آمارهاي موجود از شيعيان تركيه: 

- آمار »دايره المعارف امام حسين)ع(« از ش��يعيان تركيه  در سال 2000: جمعيت كشور: 66620120، درصد 
شيعيان نسبت به جمعيت كشور: 35درصد؛ 

-آمار »مجمع جهاني اهل بيت)ع(« از شيعيان تركيه  در س��ال 2008: جمعيت كشور: 72900000، جمعيت 
شيعيان: 14550000، درصد تقريبي شيعيان نسبت به جمعيت كشور: 20درصد؛ 

- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي »مؤسس��ه  PEW« از  ش��يعيان  تركيه در س��ال 2009: جمعيت كشور: 
71517100، جمعيت مسلمانان: 73619000، جمعيت ش��يعيان: 11050000-7360000، درصد شيعيان 

نسبت به جمعيت مسلمان كشور: 15-10 درصد. 
(www.bibaknews.com/shia.php?id=11)

2. گرچه برخی، بكتاشيه را به اشتباه از اسام سنی می دانند اما با توجه به مبانی فكری كه دارند، آنها را می توان 
به عنوان فرقه ای از شيعيان نگريست. چنان كه همانند شيعيان اثنی عشری ايران به دوازده امام قائل اند و امام جعفر 
صادق را به عنوان مهمترين امام خود می دانند. مبانی فكری بكتاش��يان به نحو ماهرانه ای توسط شاعر برجسته 
آلبانی تبار»نعيم فراشری« آنچنان كه در زير آمده خاصه شده است: بكتاشيان به خدای بزرگ و متعال، محمد، 
علی، خديجه، فاطمه، حس��ن و حس��ين باور دارند. آنان ضمن باور به دوازده امام ارتباط خود با طريقت عرفانی 
را از طريق امام موس��ی كاظم)ع( می دانند و حاج بكتاش ولی از فرزندان آن امام دانس��ته ش��ده است. بكتاشيان 
همانند ديگر شيعيان، برای امام حسين)ع( و ش��هدای كربا ماتم می گيرند. دوره ويژه عزاداری آنان »ماتم« نام 
دارد. در اين ايام آنان از اول تا دهم محرم روزه گرفته و نوحه سرايی می كنند... بكتاشيان چون ديگر مسلمانان به 
خدا، روز حساب، مائك، انبيا و... باور دارند. اما باور آنان در اين زمينه ها بيشتر باطنی است تا ظاهری و اين نقطه 
تفارق بكتاشيان با ديگر مسلمانان است. )الس��ی يازيجی، »طريقت بكتاشی«، ترجمه سيد اميرحسين اصغری، 

پژوهش های منطقه ای، ش4، تابستان 1389، ص126.(
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2. شمال غربي تركيه: بيشتر در شهرهاي استانبول، بورسا و ازمير سكونت دارند؛
3. مركز تركيه: بيشترين تجمع شيعيان جعفري در مركز تركيه در پايتخت اين كشور 

يعنی، آنكارا و ساير شهرهاي بزرگ است؛ 
4. غرب تركيه: در ش��هرهايي چون ازمير و تورگوتلو استان »قارص« ساكن هستند.1 
اكثريت اين شيعيان در جنگ جهانی اول از ايران، آذربايجان و ارمنستان وارد سرزمين 
تركيه ش��دند. عده ديگری از آنان هم بعد از جنگ جهانی دوم از روسيه فرار كردند و از 
طريق دولت آلمان به تركيه مهاجرت نمودند. در سال های بعد از 1970 شيعيان برای 
اشتغال از دو شهر تركيه )قارص و اغدير( به شهرهای بزرگ تركيه و نيز خارج از كشور، 
به ويژه آلمان مهاجرت كردند. همچنين در زمان درگيری ارتش و پ.ك.ك جعفری ها 
باز هم به غرب تركيه كوچ كردند و اين موجب شد نام جعفريه در تركيه بر زبان ها بيفتد. 
شهر هم مرز ايران، قارص، پيش تر مركز ش��يعيان تركيه به حساب می آمد، ولی امروزه 

مركز آنان استانبول است.2
با توجه به بحث هايی كه در باال مطرح شد، در اين پژوهش می توان شيعيان تركيه را 
به رغم تقسيم بندی هايی كه در درون خود بر اساس ايدئولوژی، طبقه، جنسيت و نژاد 
دارند به دو گروه اساسی تقسيم كرد: گروه اول را می توان شيعيان قومی يا فرهنگی ناميد 
كه شمار قابل ماحظه ای از جمعيت ش��يعی را تشكيل می دهند. اين گروه اكثراً آذری 
هستند و عمدتاً در شهرهای آغری، ايغدير و كارس و تا حدودی استانبول، آنكارا، ازمير، 
بورس��ا، مانيس��ا، ازميت و يالووا زندگی می كنند كه به لحاظ اجتماعی و سياسی برای 
سكونت آنها مناسب است. گروه دوم را می توان ش��يعيان ايدئولوژی دانست كه شامل 
تعداد كمتری از فرقه جعفری می شود. اين گروه بيشتر سنی ها و علوی های تغيير مذهب 
داده اند كه عمدتاً پس از انقاب ايران و بنا به داشتن عاقه به اسام گراهای بنيادگرا، به 

مذهب جعفری گرايش پيدا كرده اند. 

گروه های مذهبی فعال شيعی ترکيه و فعاليت های آنها 
در سال های پس از پيروزی انقاب اسامی در ميان شيعيان تركيه گروه های مذهبی 
فعالی ش��كل گرفته كه در عرصه های مختل��ف مذهبی، فرهنگ��ی، اجتماعی و حتی 
سياس��ی و اقتصادی فعاليت دارند و هر كدام به نحوی امور شيعيان هوادار خود را رتق 

1. شادان پرند و زهرا سبحانی، زمينه شناخت جامعه و فرهنگ تركيه، تهران، مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگی 
بين المللی، 1373، ص80. 

 http://Ankara. Icro.Ir :2. طياروند، وب سايت رايزنی فرهنگی ايران در تركيه
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و فت��ق می كنند. اگرچه ش��كل گيری اين 
گروه ها مخالفانی هم دارد و برخی معتقدند 
وجود گروه های چندگانه در ميان شيعيان 
زمينه س��از تفرقه در ميان جامعه شيعيان 
ش��ده و باعث گرديده در حد همان اقليتی 
هم كه هستند نتوانند اثرگذار باشند. البته 
همان ها اضافه می كنند كه اين تعدد گروه ها 
بيشتر در ميان رهبران گروه هاست و عامه 
شيعيان با يكديگر خط  كشی و گروه بندی 
ندارند. در هر صورت در حال حاضر دو گروه 
عمده شيعی جعفری در تركيه وجود دارد 

كه مركزيت هر دو در استانبول می باشد. 
قديمی تري��ن گ��روه ش��يعی در تركيه، 
گروه زينبيه به رهبری ش��يخ صاح الدين 
اوزگوندوز اس��ت. اين گروه بيش��تر شامل 

مسلمانان مهاجر از مناطق شرقی تركيه به استانبول هستند كه به منظور فعاليت های 
اقتصادی به اين ش��هر آمده اند. گروه زينبيه ابتدا به  صورت پراكنده در منطقه هالكالی 
مستقر شدند و فعاليت خود را با تأسيس مس��جدی به نام زينبيه و گرد آوردن شيعيان 
مهاجر در استانبول آغاز كردند. اين مسجد يك س��ال پيش از پيروزی انقاب اسامی 
ايران تأسيس شد. شيخ صاح الدين اوزگوندوز رهبر اين گروه و شيخ حميد توران امام 
جماعت مس��جد زينبيه، در ابتدای پيروزی انقاب از وقاي��ع رخ داده در ايران حمايت 
كردند و به همين علت از سوی نظام الييك به زندان محكوم شدند. آنها متهم به ترويج 
خمينی گری بودند. در آن ايام مسئوالن گروه زينبيه معتقد بودند كه اگر تنها يك مسجد 
داش��ته باش��ند، به  راحتی می توانند آن را تعطيل كنند، اما اگر شيعيان دارای چندين 
مسجد باشند، امكان مقابله با آنها كمتر خواهد شد. از همين رو طرح احداث مسجد در 
مناطق شيعه نشين استانبول را با س��ختی های فراوان آغاز كردند. اما مساجد متعددی 
همچون مسجد امام علی)ع(، مسجد امام حسن) ع(، مس��جد امام حسين)ع(، مسجد 
ابوطالب و... احداث شد كه همان ايام روزنامه  يحريت )از پرتيراژترين روزنامه های تركيه( 
نسبت به افزايش مس��اجد شيعيان در اين كشور هش��دار داد. در حال حاضر مسئوالن 

می توان شيعيان ترکيه را به رغم 
تقسيم بندی هایی که در درون خود بر 
اساس ایدئولوژی، طبقه، جنسيت و نژاد 
دارند به دو گروه اساسی تقسيم کرد: 
گروه اول را می توان شيعيان قومی یا 
فرهنگی ناميد که شمار قابل مالحظه ای 
از جمعيت شيعی را تشکيل می دهند. 
این گروه اکثراً آذری هستند و گروه 
دوم را می توان شيعيان ایدئولوژی 
دانست که شامل تعداد کمتری از فرقه 
جعفری می شود. این گروه بيشتر سنی ها 
و علوی های تغيير مذهب داده اند که 
عمدتًا پس از انقالب ایران و بنا به 
داشتن عالقه به اسالم گراهای بنيادگرا، 

به مذهب جعفری گرایش پيدا کرده اند
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زينبيه روابط نسبتاً خوبی با دولت اردوغان دارند 
و دولت تركيه شيخ صاح الدين را به عنوان رهبر 
ش��يعيان تركيه مورد توجه قرار می دهد. اگرچه 
مس��ئوالن آن روابط خوبی با مقامات و نهادهای 
ايرانی هم دارن��د و در برنامه های مختلف دينی و 
سياسی در ايران از ايش��ان دعوت به عمل می آيد 
اما گفته می شود آنها چندان تمايلی برای آشكار 
نمودن اين رواب��ط در داخل تركي��ه ندارند. اين 
 گروه پاي��گاه اينترنت��ی چندزبان��ه ای به آدرس 

www. Zeynebiye.com دارد.1
گروه دوم، مؤسس��ه فرهنگی كوثر اس��ت. كوثر 
اولين مؤسسه رسمی شيعيان تركيه است كه از سال 1992م فعاليت خود را در زمينه 
علمی-  فرهنگی آغاز نمود. هس��ته مركزی اين گروه را روحانيان آذری زبان تركيه ای 
كه در قم تحصيل كرده اند، تشكيل می دهند و با مديريت يك گروه دوازده نفره فعاليت 
می نمايد. دفتر اصلی آن در استانبول قرار دارد و در شهرهای ديگر تركيه همچون آنتاليا، 
ازمير و آنكارا نيز دارای چندين دفتر و نمايندگی اس��ت. انتشارات كوثر كه منظم ترين 
مؤسسه انتشاراتی شيعيان تركيه به  ش��مار می آيند وابسته به اين گروه است و تاكنون 
بالغ بر شصت جلد كتاب منتشر نموده است. از جمله منشورات اين انتشارات می توان 
به ترجمه و انتشار تفس��يرالميزان، كتب امام خمينی)ره( و شهيد مطهری اشاره كرد. 
همچنين مجله قبله نيز از طرف اين مؤسسه به انتش��ار می رسد كه غدير آكاراس، امام 
جماعت مسجد مهديه استانبول، سردبيری آن را بر عهده دارد. از فعاليت های فرهنگی 
ديگر اين گروه می توان به دوبله چند فيلم ش��يعی مانند س��ريال واليت عشق به زبان 
تركی اشاره كرد. مشی گروه كوثر، مشی فرهنگی اس��ت و بيشتر اعضای آن مقلد امام 

خمينی)ره( و آيت اهلل خامنه ای هستند.2
از ديگر فعاليت های فرهنگی ش��يعيان در تركيه، تأسيس وب سايت خبری- تحليلی 
)rasthaber.com(، پايگاه خبری اصلی ش��يعيان تركيه در اينترنت است كه توسط 

1. سيد صادق علوی، »ميراث صفويه«، زمانه، ش30-29، دی و بهمن 1391، ص47. 
2. همان. 

نظام سياسي و احزاب اسالمي 
سني مذهب ترکيه مي دانند که 
نمي شود جمعيت بيست ميليونی 
علوي را نادیده گرفت؛ حتي 
دولت و بسياري از احزاب 
سياسي ترکيه از این نگران اند که 
در صورت بي توجهي به جامعه 
علویان، گرایش آنها به جمهوري 
اسالمي ایران بيشتر شود که در 
این صورت، جمهوري اسالمي از 
این وضعيت بهره مند خواهد شد
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انجمن تايدر )انجمن تحقيقات و همياری اجتماعی( راه اندازی شده است.1 اين سايت 
پس از تثبيت جايگاه خود بين مسلمانان و به  ويژه شيعيان ترك زبان، بخش آذری خود 
را نيز در دو قسمت اخبار و مقاالت آغاز نموده است. سايت )rasthaber( در حال حاضر 
عاوه بر پيشرو بودن در اطاع رس��انی و تحليل سياسی- اجتماعی در امور منطقه ای- 
بين المللی بين سايت های متعلق به شيعيان تركيه به پايگاهی برای نويسندگان جوان 
شيعی و بس��تری جهت هدايت فكری آنها و تش��ويق دانش��جويان و فارغ التحصيان 
دانشگاه ها به نويسندگی و تحقيقات اجتماعی سياسی در بستر اين سايت تبديل شده 
است. اين س��ايت در حال  حاضر پربيننده ترين سايت ش��يعی تركيه به  شمار می آيد. 
همچنين سايت های وابس��ته تخصصی در چهار حوزه چندرسانه ای، بانوان، كودكان و 

انديشه نيز در حال راه اندازی است. مديريت اين انجمن بر عهده ضياء يلماز است. 
البته گروه های ديگری هم در ميان شيعيان تركيه وجود دارند كه فعاليتشان محدودتر 
اس��ت؛ از جمله: انجمن مظلوم )در مظلومان( كه چندی پيش ميزبانی شاخه آسيايی 
كاروان بين المللی الی بيت المقدس را در تركيه به همراه انجمن تايدر بر عهده داش��ت، 

مؤسسه اهل بيت)ع(، مؤسسه آل طه و... 

فرصت ها و چالش های پيش  روی شيعيان ترکيه
به طور كلی وجود جمعيت قابل ماحظه شيعيان علوی كه بر تعداد آنها نيز افزوده شده 
است در جهت رشد و پيشرفت خود با فرصت ها و تهديدهای فراوانی مواجه هستند كه 

1. انجمن تايدر )TAYDER( )انجمن تحقيقات و همياری اجتماعی( در س��ال 2006م، با هدف شناسايی، 
سازماندهی و آموزش دانشجويان شيعه تركيه و نيز بس��ط انديشه انقاب اسامی در اين كشور تأسيس شد. اين 
انجمن پس از شناسايی و ارتباط گيری با دانشجويان شيعه در شهرهای مختلف تركيه فعاليت های خود را در زمينه 
حفظ و تقويت هويت مذهبی آنها و سازماندهی و ايجاد اتحاد بين آنها ادامه  داد. در كل فعاليت های انجمن تايدر 

را می توان در سه بخش كلی طبقه بندی نمود: 
الف. جذب و سازمان دهی دانشجويان شيعه: شناس��ايی و برقراری ارتباط با دانشجويان شيعه در دانشگاه های 
مختلف تركيه و جذب و متشكل كردن و اسكان دادن گروهی آنها در خوابگاه های اجاره ای در نزديكی دانشگاه های 

شهرهای مختلف، و نيز كمك مالی مستمر و موردی به تعدادی ديگر از دانشجويان شيعه.
ب. آموزش دانشجويان شيعه: تاش جهت رشد فكری و عقيدتی دانشجويان شيعه تحت پوشش و تربيت آنها 
در خط انقاب اس��امی و واليت فقيه از طريق ارس��ال كتاب های عقيدتی- فرهنگی، برگزاری جلسات هفتگی 

دانشجويی در شهرهای مختلف و برگزاری اردوهای آموزشی ساالنه دانشجويی. 
پ. برگزاری برنامه های فرهنگی سياسی: برگزاری كنفرانس وحدت اسامی در استانبول، مشاركت در برپايی 
خيمه حماسه عاشورا در ايام محرم در شهر اغدير، برگزاری مراسم روز قدس در شهرهای مختلف تركيه )استانبول، 
بورس��ا و اغدير(، برگزاری تجمع حمايت از مردم بحرين در مقابل سفارت عربس��تان در استانبول. دفتر مركزی 
انجمن تايدر در شهر استانبول قرار دارد. عاوه بر آن، اين انجمن دارای دفا تر )خوابگاه های دانشجويی( در پانزده 

شهر تركيه است. 
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در ادامه به برخی از مهمترين آنها اشاره می شود.

الف. فرصت های فراروی شيعيان علوی ترکيه
در ش��رايط كنونی و با در نظر گرفتن مجموعه كنش ها و واكنش هاي شيعيان علوی 
تركيه و با توجه به بس��ترهاي داخلي و خارجي، مي توان فرصت های فراهم ش��ده برای 

جامعه علوي تركيه را به شرح زير خاصه كرد:
1. رشد جمعيت شيعيان علوی و ترس از گرايش آنان به جمهوری اسالمی ايران 

جمعيت گروه علوی در تركيه قابل توجه اس��ت و به عنوان يك��ي از اقليت هاي اصلي 
محسوب مي شود. بدون ش��ك در افزايش جمعيت ش��يعيان علوی، زاد ولد،1 ازدواج و 
فعاليت های تبليغی در ميان گروه های مختلف علوی و ش��يعی و فاصله گرفتن آنان از 
گرايش های چپ، نقش مؤثری داشته كه اين افزايش جمعيت نگرانی هايی را برای دولت 

تركيه فراهم كرده است. 
نظام سياسي و احزاب اس��امي س��ني مذهب تركيه مي دانند كه نمي شود جمعيت 
بيس��ت ميليونی علوي را ناديده گرفت؛ حتي دولت و بسياري از احزاب سياسي تركيه 
از اين نگران اند كه در ص��ورت بي توجهي به جامعه علويان، گراي��ش آنها به جمهوري 
اسامي ايران بيشتر شود كه در اين صورت، جمهوري اسامي از اين وضعيت بهره مند 
خواهد شد؛ چرا كه ترك ها معتقدند ش��يعيان و علويان ساكن تركيه از ديرباز و از زمان 
امپراتوري عثماني روابط حسنه اي با ايرانيان داشته اند؛2 به طوری كه عبداهلل بوزكورت 
سرمقاله نويس روزنامه زمان در س��رمقاله خود ضمن هشدار به مقامات دولت عدالت و 
توسعه نس��بت به افزايش محبوبيت الگوي جمهوري اسامي ايران در آن كشور اذعان 
نموده كه ايرانيان با اس��تفاده از ابزارهاي آموزش��ي و فرهنگي انقاب خود را به س��اير 
كشورها صادر مي نمايند. وي در ادامه با اشاره به جمعيت علوي ساكن تركيه كه همواره 
1. گرچه در تركيه علويان و اهل س��نت با يكديگ��ر ازدواج نمی كنند. همچنين علويان و ش��يعيان جعفری به 
دختران و پس��ران خود اجازه ازدواج با يكديگر نمی دهند. با اين  حال افراد زيادی از اهل سنت و شيعيان جعفری 
با يكديگر ازدواج كرده اند. جعفر ی هايی كه با اهل س��نت ازدواج كرده اند، نقل می كنن��د زمانی كه برای اولين بار 
برای خواستگاری از يك دختر سنی اجازه گرفته اند، خانواده دختر با اين تصور كه شيعيان جعفری همان علويان 
هس��تند به آنها اجازه نداده اند؛ اما هنگامی كه خانواده های دختران دريافتند كه جعفری ها، علوی نيستند و آنها 
به مسجد می روند و نماز می خوانند، رفتارشان تغيير يافته و اجازه ازدواج با آنها را صادر كردند. مهدی جمالی فر، 
»نيم نگاهی به تاريخ و عقايد علوی- بكتاشی تركيه- علويان تركيه شيعه هستند«، زمانه، ش30-29، دی و بهمن 

1391، ص50.
2. تاريخ علويان تركيه با كلمه ايران معنا پيدا كرد. پيشوايان بزرگ علوی نظير »ولی بكتاشی نيشابوری« ايرانی 
بودند. رسول نوروزی و مجتبی عبدخدايی، »انقاب اسامی و هويت يابی تمدنی در تركيه«، انقاب اسامی، س9، 

ش30، پاييز 1391، ص146.
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توسط دولت هاي مختلف روي كار آمده در آن كشور سركوب شده و از بسياري از حقوق 
خود محروم بوده اند ادعاهايي را مطرح مي سازد و مي افزايد: 

شواهد دس��ت يافته از منابع امنيتي تركيه نش��ان مي دهند كه ايران 
روابط عميقي با جمعيت علوي س��اكن تركيه دارد. بانك هاي ايران در 
تركيه فعال بوده اند و توانسته بخش زيادي از سرمايه هاي علويان تركيه 

را جذب خود نمايند.1
از طرف ديگر اوزدمير رئيس انجمن »علوی- بكتاشی تركمن« در مصاحبه با روزنامه 
هايزمان، بوگون و شبكه تلويزيونی بوگون درباره ايران ادعاهايی مطرح كرد. وی مدعی 
شد كه ايران از سه سال قبل تاكنون تاش می كند كه در تركيه علويان و اهل سنت را با 

همديگر درگير و وارد جنگ كند. حوادث پارك گزی نيز صحنه اين سناريوست.  
وی ادعا كرد كه ايران در استانبول، آنكارا و ازمير چهار مؤسسه تحت عنوان انجمن های 
علوی تأسيس كرده است. انجمن های مزبور تاكنون 700 »دده« علوی را به ايران اعزام 

كرده و آنها را تحت آموزش قرار داده اند. 
او همچنين مدعی ش��د كه ايران تاش می كن��د كه وحدت ملی تركيه را بر اس��اس 
سناريوهای خود بر هم بزند. بعد از حوادث پارك گزی تاش شد بين علويان و اهل سنت 

تنش و درگيری به وجود آيد. 
ايران در اس��تانبول، آنكارا و ازمير در سه سال اخير س��يزده انجمن و يك وقف به نام 
علويان تأس��يس كرد، ولی آنها ارتباطی با جامعه علوی ندارند. هدف آنها اين است كه 
»دده«های علوی را به شهر قم برده و آنها را تحت آموزش قرار داده و بهره برداری كند. 
ايران تاش می كند جامعه علوی را به كوچه و خيابان بكش��اند و وحدت ملی تركيه را 
بر هم بزند. جريانات چپ گرا كه از هفتاد سال قبل تاكنون شعار می دادند كه علويان به 
عنوان »ماها به ايران« بروند، تركيه را ترك گوين��د، اكنون تاش می كنند كه جامعه 
علوی را مشابه ايران نشان دهند و از برادری آنها سخن می گويند. ايران همچنين تاش 
می كند كودكان علوی را تحت تربيت و آموزش ق��رار داده و آنها را به عنوان »دده« در 
خانه های جم به كار گيرد. چنانكه يكی از اين افراد در ازمير در خانه جم علويان فعاليت 

خود را آغازكرده است. 
اوزدمير همچنين افزود درباره فعاليت های اي��ران در بين جامعه علوی قبًا اطاعات 
الزم به مقامات دولتی ارايه و هشدار داده شده بود كه بايد از فعاليت های ايران در تركيه 

1 .www.bibaknews.com/shia.php?id=11
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پيشگيری شود. 
اوزدمير افزود ايران پيشنهاد كرد كه دويست هزار دالر به من پرداخت كند ولی من آن 
را نپذيرفتم.1 هم اكنون، سياست دولت تركيه بر اين اساس است كه اينها را به سوی اهل 
سنت سوق بدهند لذا س��عی می كنند كه آنان به مذهب شيعه و خصوصاً ايران اسامی 
نزديك نشوند يا حداقل در همان صوفی گری خودشان باقی بمانند وليكن حادثه اخير 
در رابطه با كشور سوريه و حمايت دولت تركيه از معارضان سوری و مخالفت نظام سوری 
با حاكميت علويان س��وری، موجب گرديده كه علويان تركيه نظرشان نسبت به ايران 
كامًا عوض ش��ود و فرصت را برای تبليغ هر چه بيشتر معارف اهل بيت در بين اينها به 

وجود بياورد.
2. فشارهای اتحاديه اروپا برای رعايت حقوق بشر از جمله حقوق اقليت های قومی و 

مذهبی 
تركيه از سال ها پيش می كوشد شرايط عضويت خود را در اتحاديه اروپا فراهم سازد. 
اتحاديه اروپا به ويژه روی تضمين حقوق اقليت های قومی و مذهبی تركيه پافش��اری 
می كند. مسئله دموكراسی و حقوق بش��ر همچنان جايگاه اول را در مناسبات اتحاديه 
اروپا با تركيه به خود اختصاص می دهد. بسياری از كميته های اروپا كه از تركيه ديدار 
می كردند، نقض حقوق بشر و شكنجه زندانيان و بازداشت ها و تعقيب مخالفان سياسی، 
برقراری وضعيت فوق العاده در مناطق كردنش��ين و... محدوديت فعاليت های دينی يا 
نژادی را محكوم می كردند. اگرچه تركيه تاش های زيادی در جهت ترميم بندهايی از 
قانون اساسی و ديگر قوانين موجود در جهت تقويت آزادی ها و حمايت از حقوق بشر به 
عمل آورد اما كشورهای اروپايی اين اقدامات را كافی ندانستند. و اين در حالی است كه 
گزارش سازمان عفو بين الملل نشان از پسرفت مخاطره آميز تركيه در زمينه حقوق بشر 
دارد. تركيه در سال 1991 در رده بندی كشورهای دموكراتيك، در رديف »كشورهای 
نيمه دموكرات« قرار گرفت، در حالی كه يك س��ال بعد يعنی در سال 1992 اين كشور 
در رديف كشورهای »كمتر دموكرات« جای گرفت. همچنين تركيه در سال 1996 از 
ميان 88 كشور دارای سيستم دموكراسی در رديف شصت و ششمين كشور همراه با 386 
روزنامه نگار زندانی قرار گرفت. بيانيه پارلمان اروپا در 1997/12/13 مجدداً بر »ضرورت 
ادامه اصاحات سياسی تركيه و انتقال جنبه های اجرايی حقوق بشر به سطح معيارهای 

 .1392/3/30 ، BUGUN TV ،»1. سيد علی قائم مقامی، »ايران متهم به تحريك علويان
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اتحاد اروپ��ا« تأكيد كرد.1 در اصاحات قانون اساس��ی تركيه كه اخيراً در همه پرس��ی 
2010 انجام گرفت نيز به حقوق اقليت های قومی و مذهبی هم توجه شد كه با اين حال 
در گزارش پيشرفت سال 2012 كميسيون اتحاديه اروپا در خصوص تركيه و در مصوبه 
مجمع عمومی پارلمان اروپا ضمن اش��اره به گام های مثبت تركي��ه در روند اصاحات 
سياسی، در بند سيزدهم اين گزارش تركيه را به رعايت حقوق اقليت ها در تركيه وادار 
می كند.2 ديپلمات های اروپايي در گزارش های خود به پايتخت هايشان بر لزوم فشار به 
دولت رجب طيب اردوغان برای رعايت آزادی بيان و اقليت ها و نيز جلوگيری از برخورد 
با مطبوعات و رسانه های مخالف تأكيد كرده اند. از اين رو ديپلمات های غربی به شدت از 
رفتارهای دولت اردوغان انتقاد می كنند و می گويند كه به هيچ وجه نمی پذيرند كشوری 
كه داعيه پيوستن به اتحاديه اروپا را دارد، معيارهای الزم برای پيوستن به اين اتحاديه را 
رعايت نكند و به راحتی اصول دموكراسی را زير پا بگذارد. در اين خصوص مارك پيرنی 
رئيس سابق هيئت اعزامی اتحاديه اروپا به آنكارا می گويد: »اگر به سلسله تحوالتی كه 
اخيراً در تركيه رخ داده، بنگريم به روشنی می بينيم كه يك جريان محافظه كار درصدد 
قبضه كامل قدرت است و اجازه نمی دهد كه هيچ جريان مخالفی عليه آن شكل بگيرد.« 
در همين رابطه استفان فولی مذاكره كننده مسئول در توس��عه اتحاديه اروپا كه اخيراً 
به اس��تانبول تركيه سفر كرده است، از دولت تركيه خواس��ت كه اگر به دنبال عضويت 
در اتحاديه اروپا است، اصاحات واقعي را در اين كش��ور به طور جدی دنبال كند.3 لذا 
فشارهای اتحاديه اروپا به دولت تركيه جهت رعايت حقوق اقليت های دينی و مذهبی 
با توجه به تاش اين كشور برای پيوستن به اتحاديه اروپا در ايجاد فضای مناسب برای 

آنها مؤثر بوده است. 
3. حمايت های گروه فتح اهلل گولن 

گروه فتح اهلل گولن در سال 2011 ميادی اولين انجمن علوی را تحت عنوان »انجمن 
علوی آناطولی« به رياست علی شيحون در استانبول تأسيس كرد.4

1. محمد نورالدين، تركيه جمهوری س��رگردان، ترجمه س��يد حس��ين موس��وی، تهران، مؤسس��ه مطالعات 
انديشه سازان نور، 1382، ص53. 

2 .www.europa.eu/sides/ get Doc.do? type=Motion…87..EN European parliament 
resolution on the 2012 progress report an turkey 2012/2870(RSp).

3. احمد مرجانی نژاد، »چالش دموكراسی با اسام گرايی در تركيه«، تلكس پايگاه خبری و تحليلی ايران بالكان، 
1391/4/24، كد 9367. 

4. از آنجا كه گفته می شود وی دوستدار موال علی)ع( است و حتی نهج الباغه را نيز به زبان تركی ترجمه كرده 
است به نظر می رسد نگاه مخالفی به علويان ندارد. 
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علی ش��يحون كه كاپيتان س��ابق كشتی 
اس��ت، رياس��ت س��ابق انجمن دريانوردان 
بارياروس وابس��ته به گروه فت��ح اهلل گولن را 

برعهده داشت. 
چنگيز ه��ورت اوغلو س��پس انجمن های 
علوی به نام »انجمن دورنا« در آماسيا، انجمن 
علوی آناطولی در االزيع، »انجمن ارن لر« در 
قهرمان ماراش، انجمن های علويان در شهر 
ازمير و ش��هرهای ديگر اس��تان ازمير را زير 
چتر »فدراسيون علوی- بكتاشی آناطولی« 
متحد كرده و در سوم دسامبر2011 در آنكارا 

مراسم افطار ماه محرم علويان را برگزار كرد. 
در اين مراسم رجب طيب اردوغان نخس��ت وزير تركيه و سه وزير و نمايندگان حزب 
حاكم عدالت و توسعه شركت نمودند، ولی ساير گروه ها و انجمن های علوی آن را بايكوت 

كردند. 
گروه فتح اهلل گولن چند بار با حمايت حزب حاكم عدالت و توسعه »كنگره علويان« را 
برگزار كرده است. انجمن های علوی مانند انجمن صمدبابا، انجمن ارن لر، انجمن دوست 
علوی، انجمن تركمن علوی، انجمن ابدال موسی در ازمير، اتحاديه زنان علوی در آماسيا، 
انجمن دوزگون بابا در تونجلی، انجمن جماعت امام علی در چوروم، انجمن كريكارجم 
اوی در استانبول، انجمن همبستگی اهل بيت و فرهنگ در بورسا، انجمن اتحاديه علوی 
بكتاشی در چورلو، انجمن علوی بكتاش��ی در تراكيا، وقف حاجی بكتاش ولی آناطولی، 
انجمن آموزشی و فرهنگ حاجی بكتاش ولی تحت كنترل گروه فتح اهلل گولن و حزب 
حاكم عدالت و توس��عه قرار دارند.1 فتح اهلل گولن از امكانات رسانه ای وسيعی برخوردار 
اس��ت. عاوه بر روزنامه های زبان تركی با بي��ش از يك ميليون ش��مارگان روزانه )كه 
كامًا از دولت حاكم حمايت می كند( و زبان انگليسی، مجله آكسيون، مجله سيزينتی، 
شبكه های تلويزيونی اس تی وی و اس تی وی خبر، س��امان يولو و سامان يولو خبر، دنيا 
تی وی به زبان كردی و ايس��تگاه های راديويی در راس��تای اهداف او فعاليت می كنند. 
شبكه های تلويزيونی جماعت فتح اهلل گولن در تركيه ای كه بيش از 100 كانال تلويزيونی 

1. سيد علی قائم مقامی، »تاش گروه فتح اهلل گولن برای نفوذ در بين جامعه علوی«، جمهوريت، 1392/3/28. 

به  رغم این که علویان ترکيه پيش از 
این تالش می کردند که خود را از 
تحوالت جاری در سوریه دور نگه 
دارند و حتی االمکان خود را درگير 
مسائل طایفه ای و اوضاع سوری 
نکنند، اما با این حال درگيری های 
فعلی جاری در سوریه باعث شده 
است تا ميان آنها با علویان سوری 
حامی نظام اسد الفت و نزدیکی ای به 
وجود بياید و برای کاهش مشکالت 

آن تالش های تازه ای را آغاز کنند
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محلی و سراسری دارد، بيش از ديگران موازين اخاقی را رعايت می كنند و به اين دليل 
نيز توجه مردم را به خود جلب می كنند. گولن به كمك اين شبكه های تلويزيونی موفق 
ش��ده با توده های مردم ارتباط برقرار كند. مزيد بر كانال های مذك��ور پايگاه اينترنتی 
گولن به دوازده زبان فعال اس��ت. او به طور طبيعی كوش��يده با چنين اقداماتی اوضاع 
فكری، ايدئولوژيك و بعد از آن شرايط سياس��ی را تحت تأثير انديشه های خويش قرار 
دهد. عملكرد جماعت او با استفاده از ابزار مذكور، در اين تأثيرگذاری ها از جماعت های 

ديگر پيشی گرفته است.1
در بررس��ی ها مش��اهده می ش��ود هنگامی كه تحريكات محافل اليي��ك عليه دولت 
اردوغان افزايش يافت، جماعت گولن با تمام امكانات رسانه ای خود به حمايت از اردوغان 
برخاست. البته اين حمايت را نمی توان مداوم دانست. هر دو طرف در موضع گيری های 
خود در مواجهه با طرف مقابل جانب احتياط را مراعات می كنند.2 اما به رغم حمايت های 
اين گروه و نيز حزب عدالت و توسعه از شيعيان علوی، گروه فتح اهلل گولن ممكن است 
در جهت انحراف گروه های علوی تهديدهايی را متوجه اين گ��روه نمايد. آن چنان كه 
»مياسه ايلكنور« در روزنامه جمهوريت می نويسد: جماعت فتح اهلل گولن در تعداد زيادی 
از استان های تركيه انجمن های علوی و بكتاشی وابسته به خود تأسيس كرد و درصدد 
اس��ت تش��كل های جايگزين علوی را س��ازماندهی كند. گروه فتح اهلل گولن همچنين 

درصدد است فدراسيون علويان را تأسيس كند.

1. فرزاد رمضانی بونش، »گولن و نگاهی به نقش و نفوذ در تركيه نوين؛ گفت وگو با دكتر افشار سليمانی«، مركز 
 .1391/3/11 ،)IPSC( بين المللی مطالعات صلح

2. امكانات گولن يك عامل پش��تيبانی مهمی برای اردوغان و يارانش در راس��تای افزايش رضايت مندی مردم 
تركيه و حمايت های اردوغان از فعاليت های گولن سبب گسترش هر چه بيش��تر فعاليت های او و ارتقای كمی و 
كيفی اقدامات او خواهد بود كه خوشحالی و رضايت خداوند كه گولن به قول خويش در پی آن است را به ارمغان 
خواهد آورد. برخی احتمال می دهند كه ميان جماعت گولن و حزب عدالت و توسعه در آينده رقابتی رخ خواهد 
داد. از جمله اميد فرات نويسنده و سياستمدار كرد اخيراً در گفت وگو با پايگاه تحليلی تی24 در خصوص موقعيت 
سياسی فعاالن دينی در مناطق كردنشين تركيه گفت: »تصور عمومی اين است كه جنوب شرقی تركيه در دست 
اردوغان و پ.ك.ك است؛ اما بررس��ی واقعيت عينی اين مناطق نش��ان می دهد كه هم حزب عدالت و توسعه به 
رهبری اردوغان و هم پ.ك.ك و حزب صلح و دموكراسی به رهبری اوجاالن رقبای اسامی قدرتمندی دارند كه 
عبارت اند از جماعت فتح اهلل گولن، سازمان دينی مشهور به مستضعف لر، طريقت های عرفانی و چندين گروه ديگر 
كه اغلب آنان نه اردوغان و نه اوجاالن را قبول ندارند.« فرات در ادامه می گويد: »به باور من حزب عدالت و توسعه 
در انتخابات بعدی در مناطق كردنش��ين كاهش آرای خود را خواهد ديد و عاوه ب��ر آن پ.ك.ك و حزب صلح و 
دموكراسی نيز با سياست های كهنه و تكراری خود نمی توانند اعتماد مردم را جلب كنند، اما گروه های اسامی و به 
ويژه گروه مستضعف لر، آرام آرام رشد می كند و حزب اسام گرايان كردستانی هم در راه است و با اين اوصاف بايد 
اس��ام را در اين مناطق رقيبی جدی برای پ.ك.ك در نظر بياوريم و با توجه به اختافات مشی دينی روحانيون 
شافعی و حنفی، مردم اين مناطق هم غالباً روز به روز به حزب عدالت و توسعه نوميدتر شده و از گروه های اسامی 

كردی دفاع می كنند. )همان( 
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گروه گولن و حزب حاكم عدالت و توس��عه برای ايجاد تفرقه و تجزيه در جامعه علوی 
در اس��تانبول، آنكارا، غازی آنتپ، آماس��يا، قهرمان ماراش، االزيع و ازمير انجمن های 

علوی- بكتاشی تأسيس می كند. 
چنگيز هورت اوغلو عضو سابق شورای مديريت حزب حاكم عدالت و توسعه در استان 

غازی آنتپ رياست فدراسيون علوی- بكتاشی آناطولی را بر عهده گرفته است. 
فتح اهلل گولن و جماعت وابسته به وی از چند سال قبل درصددند علويان را تحت اختيار 

و كنترل خود قرار دهند. 
گروه فتح اهلل گولن برخ��ی رهبران مذهبی و نويس��ندگان و متفكري��ن علوی مانند 
پروفسور عزت الدين دوغان را برای شركت در نشست هايی تحت عنوان »ديالوگ بين 
اعتقادات« دعوت و بدان ها تقديرنامه ارايه كردند. علويان با ديده شك و ترديد به پرونده 
ارگنه كن نگاه می كنند. بنابراين رس��انه های گروهی وابس��ته به حزب حاكم عدالت و 

توسعه تاش كردند علويان را نيز به حمايت از پرونده ارگنه كن وادارند. 
4. تحوالت سوريه و منطقه

تحوالت اخير سوريه و منطقه باعث ايجاد انس��جام و اتحاد در بين گروه های مختلف 
ش��يعيان علوی و افزايش همبس��تگی اجتماعی در بين آنها شده اس��ت؛ به طوری كه 
همزمان با اين تحوالت، تغييرات قابل توجهی در موضع گيری های بين المللی كش��ور 
تركيه به  خصوص در موضوع مقاومت اسامی صورت گرفته و تركيه را به خط اول تهاجم 
عليه كش��ورهای محور مقاومت به ويژه سوريه بدل نموده اس��ت. اقدامی كه با واكنش 
احزاب و جريان های داخلی اين كشور نيز مواجه ش��ده و دست مايه برخی اعتراضات و 
تجمعات قرار گرفته است، و در اين ميان برخی گروه های شيعی كه همواره به فعاليت 
در جبهه مقاومت اسامی و ضديت با اس��تكبار و رژيم صهيونيستی شناخته شده اند، 
حضوری پررنگ داش��ته و تاكنون چندين راهپيمايی و تجمع را در شهرهايی همچون 
آنكارا، اس��تانبول، اغدير و... عليه مواضع دس��تگاه ديپلماسی كشورش��ان ساماندهی 
نموده اند. يك، سوم جمعيت تركيه يعنی حدود بيس��ت ميليون نفر از جمعيت تركيه 
را علوی ها تش��كيل می دهند. حمايت دولت تركيه از تروريس��ت ها كه قتل عام فجيع 
علويان س��وريه را هدف قرار داده اند، علوی های ترك را به ش��دت عصبانی كرده و آنها 
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را به مخالفين اردوغان و دولتش تبديل كرد.1 چراك��ه علويان تركيه هم طايفه ای های 
علويان سوريه هستند كه هر روز كشته می شوند و دولت تركيه در كشتار آنها دست دارد. 
برای درك رابطه علوی های تركيه و س��وريه ذكر اين نكته ضروری است كه بسياری از 
علوی های سوريه پس از انضمام اسكندرون از سوريه به تركيه توسط فرانسوی ها پس از 
جنگ جهانی اول ترك شدند. جمعيت اين افراد چيزی در حدود 1/5 تا سه ميليون نفر 
بوده است. آنها كامًا در جامعه تركيه ممزوج شده اند؛ به گونه ای كه هم در فعاليت های 
حزبی، هم سياس��ی و حتی در فعاليت های رسمی توانس��ته اند به جايگاه باال و در خور 
توجهی برسند. علوی های تركيه يكی از مهم ترين احزاب مهم و ريشه دار تركيه موسوم 
به حزب ملت را دارند كه مؤسس آن آتاتورك مؤسس تركيه مدرن و سكوالر بود. همين 
نش��ان می دهد علوی ها از چه جايگاه مهمی در تركيه برخوردارند.2 پس منطقی است 
كه علوی های تركيه با برادران سوری ش��ان ابراز همدردی كنند و به حمايت عاطفی از 

آنها برخيزند.
علوی ها به شدت از اين مسئله نگران اند كه در صورت سرنگونی نظام حكام بر دمشق 
صدها علوی به مس��لخ برده ش��وند و فاجعه  انس��انی بزرگی رقم بخورد. به  رغم اين كه 
علويان تركيه پيش از اين تاش می كردند كه خود را از تحوالت جاری در س��وريه دور 
نگه دارند و حتی االمكان خود را درگير مسائل طايفه ای و اوضاع سوری نكنند، اما با اين 
حال درگيری های فعلی جاری در سوريه باعث شده است تا ميان آنها با علويان سوری 
حامی نظام اسد الفت و نزديكی ای به وجود بيايد و برای كاهش مشكات آن تاش های 
تازه ای را آغاز كنند. پس از اعام سناريوهای مطرح از سوی برخی كشورهای منطقه به 
ويژه عربستان سعودی و حتی تركيه عليه نظام اسد كه از جمله آنها گزينه  نظامی عليه 
دمشق مطرح بود، علوی ها از وقوع كشتار جمعی تازه در سوريه به شدت نگران شده اند و 
برای همين حمايت های خود از نظام حاكم بر دمشق و شخص اسد را كه خود يك علوی 

1. از سوی ديگر علويان تركيه به دليل حركت های توهين آميز، اقداماتی مانند نامگذاری مناطق تركيه بر اساس 
نام كسانی كه در كشتار علويان دست داشته اند، از دولت تركيه به شدت ناراحت اند. دولت تركيه با اين كار سعی 
داشت سنی مذهبان را راضی نگه دارد. علويان و شيعيان از وضعيت خود به شدت ناراضی اند، مذهبشان به رسميت 
شناخته نمی شود. هر روز شاهد توهين به خود هستند، دولت تركيه برای جلوگيری از بروز نارضايتی ها، با ميدان 
دادن به سنی ها و نيز سخت گيری های دينی سعی می كرد جلوی ناراضی شدن قشر اكثريت را بگيرد و مانع از بروز 
نارضايتی اجتماعی گردد، دولت تركيه به بحث سوريه ورود كرد و همين باعث تقويت سلفی گری در تركيه شد. 

)پايگاه خبری- تحليلی رويداد،  »چرايی شيعه ستيزی در تركيه«، 1391/11/24، كدخبر: 38681. 
2. »به فكر اسد نيستيد الاقل هجده ميليون علوی ترك را دريابيد«، دوشنبه 1390/4/20،

http://irdiplomacy.ir
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است، علنی كرده اند.1 آنها طی ماه های اخير تاكنون حداقل سه تظاهرات در استانبول 
برای اعام حمايت شان از اسد برگزار كرده اند و مجله های وابسته به جريان های علوی نيز 
انتشار مطالب و بيانيه های مختلف در دفاع از اسد و نظام حاكم بر سوريه را آغاز كرده اند. 
به گ��زارش كردپرس به نق��ل از روزنامه طرف، در آن��كارا و با ت��اش دو نهاد دينی و 
اجتماعی مهم علويان يعنی فدراسيون انجمن های علوی )ADF( و فدراسيون علويان 
بكتاشی )ABF( در 16مهرماه 1391دويس��ت هزار نفر از علويان تركيه از استان های 
مختلف اين كشور گرد هم آمده و راهپيمايی كردند. علويان هدف از راهپيمايی خود را 
مخالفت با صدور مجوز حمله به سوريه و نيز انتقاد از دولت به خاطر تبعيض های قومی 

و مذهبی عنوان كردند. 
صاح الدين ازل از رهبران علويان در اين راهپيمايی سخنرانی كرده و گفت:

در تركيه برابری دين��ی و مذهبی وجود ن��دارد و علويان برای برپايی 
مراس��م های مذهبی و فرهنگی خود با محدوديت های بسياری روبه رو 
هستند. ما در اين جا جمع شده ايم تا مخالفت خود را با تبعيض، خشونت 
و نابرابری نشان دهيم و اعام كنيم كه تركيه به همه افراد اين ملت تعلق 

دارد.2

ب. چالش ها و تهديدات پيش  روي شيعيان علوي ترکيه
شيعيان علوي در كنار فرصت هايي كه براي تقويت جايگاه و هويت سياسي خويش به 
دست آوردند، با چالش ها و تهديداتی نيز مواجه هستند كه مانع از قدرتمند شدن آنها 

مي شود. در زير به برخي از اين عوامل اشاره مي شود:
1. اختالف مواضع و جهت گيري هاي مذهبي شيعيان علوي ترك و کرد

از جمعيت تقريباً بيس��ت  ميليوني علويان، بيس��ت درصد كرد هس��تند كه از لحاظ 
فرهنگي نسبت به كردهاي غير علوي تا حدودي متمايزند. كردهاي علوي كه بيشترشان 
»زازا« زبان هس��تند، در دهه هاي اول جمهوري در كنار جامعه علويان تركيه از دولت 
آتاتورك حمايت مي كردند.3 اما برخ��ي از آنها در دهه هاي پنجاه، ش��صت و هفتاد در 
تش��كيل گروه هاي ناسيوناليس��ت كرد دخالت داشتند و بس��ياري از اعضاي مؤسس 

1. اميد طاهرنژاد، »نقش علويان در آينده سياسی تركيه«، تريبون مستضعفين، 1391/10/30. 
2. »راهپيمايی 200 هزار نفری علوی در تركيه«، سايت تابناك، 1391/7/17، كد خبر: 277296. 

3. علويان شيعيان را چگونه درك مي كنند:
www.alevitem.com, "AlevilersiealareNejordosoner
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پ. ك .ك از علوي��ان ك��رد بودن��د. اين 
نوع گروه ه��ا تاش كردن��د علويان كرد 
را كه به هويت قومي )ك��ردي( خويش 
بي توجه بودند، تحقي��ر و حتي آنها را به 
مزدوري متهم كنند. غالب علويون ترك 
به بكتاش��ي ها يا انجمن اخ��وت تركيه 
وابسته اند. اين در حالي است كه علويون 
كرد نسبت به حاجي بكتاش كه مقبره آن 
در غرب كشور واقع است رغبت كمتري 
نشان مي دهند و بيشتر به زيارتگاه هاي 

محلي عاقه نش��ان مي دهند. همچنين در حالي كه روابط بسياري از گروه هاي علوي 
آناتوليا با اهل تسنن پيچيده و مبهم است و به طور مشخص اهل تسنن را نفي نمي كنند، 
علويون كرد به طور علني و با صراحت در مقابل اهل تسنن موضع گيري مي نمايند و از 
ساخت مساجد سني در مناطق خود به شدت خش��مگين مي شوند. اختاف مواضع و 
جهت گيري هاي مذهبي علويون ترك و كرد تا حدودي در نامگذاري گروه هاي مذكور 
مشهود است. علويون ترك خود را بكتاشي يا بيرگي مي نامند در حالي كه علويون كرد 
خود را قزلباش مي نامند. نام اخير به قبايل شيعه صفوي اشاره دارد كه با عثمانيان نبرد 
كردند و بس��ياري بر اين باورند كه علويون با قزلباش هاي صفوي متحد شدند.1 از آنجا 
كه اهل تسنن تركيه مدت هاي مديدي علويون تركيه را قزلباش مي ناميدند، استعمال 
معاصر اين نام توسط خود علويون به موضع ضد دولتي آنان اشاره دارد. در واقع موضع 
ضد حكومت اين گروه با موضع ضد حكومت بكتاش��ي ها كامًا متفاوت است. علويون 
ترك بر هويت و مليت تركي خود تأكيد مي كنند و وجه مش��ترك اهل تس��نن كرد با 
حكومت مذهب آنان است. در حالي كه علويون كرد هيچ تكيه گاهي ندارند و از هر گونه 
اهرم ملي و ديني بي بهره اند. البته اين بدان معنا نيست كه علويون كرد در جامعه تركيه 
فاقد هر گونه جايگاه اجتماعي مي باشند، بلكه بر عكس بسياري از آنان از موقعيت هاي 
باالي اجتماعي برخوردارند. با وجود اين احس��اس طردش��دگي به علويون كرد غالب 
شده، از اين رو وضعيت آنان بي ثبات و خش��ونت بار است. بخش اعظم پناهندگان اروپا 

1. مهدی بهرام شاهی، »ساختار اجتماعی- سياسی علويان در تركيه«، خبرگزاری فارس، 1387/4/3، شماره 
خبر: 8704020545. 

سازمان دیانت ترکيه که بعد از ارتش 
بيشترین بودجه کشور را به خود اختصاص 
مي دهد و بزرگترین تشکيالت دولتی پس 
از وزارت خانه های دفاع ملی و کشور به 
شمار می رود و ده ها هزار مسجد و بيش 
از صد هزار کارمند رسمي زیر نظر این 
سازمان فعاليت مي کنند، با استفاده از 
قدرت اقتصادي، آموزشي و تبليغاتي خود 
سعي مي کند هویت علویان را به عنوان 

یک مذهب اسالمي انکار کند
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و به وي��ژه پناهندگان انگليس را كردهاي علوي تش��كيل مي دهن��د و برخي از آنان به 
گرايش هاي انقابي الحادي نظير ماركسيس��م روي آورده اند و اين در حالي اس��ت كه 

چنين گرايش هايي با مواضع سياسي اكثريت ملت تركيه در تعارض است.1
كرده��ا در دو ده��ه اخير موفق ش��دند بخش��ي از علوي��ان ك��رد را در جنبش هاي 
ناسيوناليستي درگير كنند و حتي ادعا كردند كه علويت دين رسمي كردهاست. اين در 
حالي است كه ترك ها مذهب علوي را مذهب بومي و تاريخي قوم ترك قلمداد مي كنند 
و حتي براي توجيه اصالت تركي كردهاي تركيه سعي مي كنند از فاكتور علويت استفاده 
كنند. به هر حال، كشيده شدن نسل جوان و تحصيل كردگان علوي به موضع گيري هاي 
قومي و ترجيح  دادن »هم گرايي زباني« به جاي »هم گرايي مذهبي« يكي از چالش هاي 

اساسي جامعه شيعيان علوي تركيه است.2
2. به رسميت  نشناختن شيعه علوي به عنوان يك مذهب اسالمي در سازمان ديانت 

ترکيه 
به نظر می رس��د خواس��ت قانونی كردن »خانه های جمع« )جم( يعنی مراكز عبادت 
علويان يا پذيرش نماينده آنها در رياست امور دينی و يا ايجاد رياست ويژه برای نظارت 
بر امور دينی مخصوص علويان و نيز لغو مواد درسی دينی در مدارس علويان از مهمترين 
مطالبات علويان تركيه به شمار می رود. اين در حالی است كه دولت سكوالر تركيه پيش 
از تمايل به خواست ها و مطالبات علويان از يأس اين طايفه استفاده می كند. محمد نوری 
ييلماز رئيس امور دينی تركيه در مورد اجازه يافتن علويان برای انتخاب يك نماينده در 

رياست امور دينی می گويد: 
رياست امور دينی از مذهب ويژه ای حمايت نمی كند، بلكه اين رياست 
اسام را نمايندگی می كند و همان طور كه رياست امور دينی با افراد به 
صورت ويژه تعامل نمی كند، بنابراين به مطالب��ات ويژه افراد نيز توجه 

چندانی نمی كند.
همچنين، س��ازمان ديانت تركيه كه بعد از ارتش بيش��ترين بودجه كشور را به خود 
اختصاص مي دهد3 و بزرگترين تش��كيات دولتی پ��س از وزارت خانه های دفاع ملی و 

1. همان.
2. رحمت اهلل فاح، »علويان تركيه در تكاپوی هويت طلبی سياسی«، جهان اسام، س7، 1385، ش28. 

3. بودجه س��ازمان امور ديانت تركيه در س��ال 2012.م حدود دو ميليارد يورو بود كه تقريب��اً معادل با بودجه 
چند وزارتخانه در اين كشور است. احمد مرجانی نژاد، »ديپلماسی دينی در تركيه«، سازمان فرهنگ و ارتباطات 

اسامی- مقاله های فرهنگی، 1391، برگرفته از سايت: 
http://www.icro.ir/index.aspx?siteid=261&pageid=32738&p=1&showitem=15401
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كشور به شمار می رود1 و ده ها هزار مسجد و بيش از صد هزار كارمند رسمي زير نظر اين 
سازمان فعاليت مي كنند، به طوری كه در خارج و داخل كشور چندين دانشگاه معتبر 
الهيات و ش��بكه هاي راديو و تلويزيوني متعلق به اين سازمان اس��ت؛ اما اين سازمان با 
استفاده از قدرت اقتصادي، آموزشي و تبليغاتي خود سعي مي كند هويت علويان را به 
عنوان يك مذهب اسامي انكار كند. از طرفی نگاه جناح های غير علوی در قبال رياست 
امور دينی تركيه چه آنها كه گرايش صوفی گرايانه دارند و چه جناح های سياسی روی 
اين نكته اشتراك نظر دارند كه علويان تركيه را نمی توان در شمار مذاهب اين كشور و يا 
حتی در شمار يكی از مذاهب اسامی قرار داد. براي نمونه، محمد نوري ييلماز در جواب 

سؤالي كه خواستار حضور علويان در سازمان امور ديانت شده بود، گفت: 
علوي يك دين خاص يا فرقه  اس��امي نيس��ت، بلكه روش��ن فكران 
و تحصيل كردگان علوي مي خواهن��د در رس��انه ها و مطبوعات به آن 
عموميت ببخشند. اين هم روش اش��تباهي است و مشكات علويان را 

حل نخواهد كرد.2 
ييلماز در همين گفت وگو از شناسايی علويان به عنوان يك مذهب يا دين خودداری 

كرده و می گويد:
اين مدعا كه آنها )علويان( در آناتولی امتداد مبارزه سياسی چهارصد 
سال قبل به شمار می روند در كشور ما ارزش چندانی ندارد. ما بر اين باور 
هستيم كه چهره علويان تركيه كه روش��نفكران آنها كوشش می كنند 
آن را در رسانه های گروهی برجسته كنند، چندان صحيح نيست. تاش 
برای نشان دادن اينكه علويان يك دين يا مذهب جديد هستند و طرح 
اين خواست كه بايد مشكل پيروان آن حل و فصل شود نشان دهنده عدم 

شناخت تاريخچه علويان در تركيه است.
همچنين يكی از مجات رياست امور دينی تركيه در يكی از شماره های خود به شدت 

از علويان انتقاد كرد:
می گويند علويان بايد در رياست امور دينی نماينده داشته باشند اين 
انديشه بسيار خطاآلود اس��ت. مگر علويان دين هستند؟ خير. مگر آنها 
مذهب هستند؟خير. مگر آنها اهل طريقت ويژه هستند؟ خير. بنابراين 

1. محمدرضا زارع، علل رشد اسام گرايی در تركيه، تهران، مؤسسه مطالعات انديشه سازان نور، 1383، ص266. 
2. روزنامه مليت تركيه، 1994/11/15. 
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چرا و چگونه آنها می خواهند نماينده داشته باشند؟
يكی از امامان جماعت يكی از مساجد تركيه به همين شيوه سخن می گويد: 

چيزی به نام علويان وجود ندارد. آنها شهروندان ترك هستند. چنين 
مذهبی وجود ندارد جمعيت آنها نيز از هفت ميليون تجاوز نمی كند.1

اين طرز تفكر هنوز در نظام سياسي مراكز آموزشي- فرهنگي تركيه غالب است؛ يعني 
هنوز علويت به عنوان ي��ك مذهب در جامعه تركيه جا نيفتاده و بيش��تر به عنوان يك 

»همو طن ترك« از آنها ياد مي شود. 
3. فقدان رهبري واحد در جامعه علوي ترکيه 

جامعه علويان تركيه در درون خود به گروه ها و قبايل مختلف تقسيم مي شود و از نظر 
آداب و رسوم و برخي روش ها تفاوت هاي جدي بين آنها وجود دارد. رهبران هر كدام از 
گروه هاي علوي، به ويژه رهبران سياسي شان در طرد همديگر تاش مي كنند. در واقع، 
رهبران سياسي هر كدام از گروه ها توجه جدي به منافع ش��خصي خود دارند. بررسي 
اقدامات و اظهار نظرهاي عزالدين دوغان، مشهورترين رهبر علويان تركيه، نشان مي دهد 
كه استراتژي مشخصي براي علويان ندارد و بيشتر سعي مي كند بي خطر بودن خود را 

براي نظام سياسي الييك، اثبات كند. 
4. عدم عمق استراتژيك و نداشتن حاميان بين المللي 

واقعيت اين اس��ت كه اگر جنبش هاي قومي- مذهبي حاميان استراتژيك در عرصه 
بين المللي نداشته باشند و گفتمان شان نيز هم راستا با گفتمان غالب بين المللي نباشد، 
احتمال موفقيت شان بسيار اندك اس��ت. علويان تقريباً همين شرايط را دارند؛ در دنيا 
هيچ كشوري مدافع حقوق علويان نيست )حتي كشور سوريه كه در آن، علويان در رأس 
قدرت اند، با علويان تركيه س��ازگاري ندارند(، به همين علت، دول��ت تركيه به راحتي 

مي تواند حركت هاي علوي گري را تضعيف كند. 
5. ضعف در مباني علمي شيعيان علوي 

ادبيات علوي تا حدودي ادبيات شفاهي است كه سينه به سينه و از نسلي به نسل ديگر 
منتقل شده است. همچنين فاقد مباني علمي و فلسفي قوي است. مجله صدای علويان 
در يكی از مقاالت خود اين موض��وع را چنين بيان می كند: »علويان سيس��تمی برای 
ديدگاه های مذهبی خود نمی شناسند كه همه آنها را پايبند سازد. احكام مهم دينی به 

1. محمد نورالدين، تركيه جمهوری س��رگردان، ترجمه س��يد حس��ين موس��وی، تهران، مؤسس��ه مطالعات 
انديشه سازان نور، 1382، ص84. 
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صورت نقل قول، بيشتر توسط طبقه روحانی )دده ها( و قسمتی مهم به وسيله ترانه های 
مذهبی منتقل می ش��وند يا به صورت نوش��تاری در مجموعه ای به ن��ام »بويروكلر يا 
فرمايشات«؛1 اين امر بنيان اعتقادي علويت را با چالش مواجه كرده است. پس از انتقال 
شفاهی فرهنگ، دومين منبعی كه فرهنگ علويان را به نس��ل امروز منتقل می نمايد، 
منابع مكتوب آنهاس��ت. اين منابع در نتيجه زندگی اجتماعی آنها بسيار كم اند. از آنجا 
 كه علويان كوچ نشين و نيمه كوچ نشين بوده اند و مانند شهرنشينان از امكانات آموزشی 
برخوردار نبوده اند، از اين  رو اصلی ترين طريق انتقال فرهنگ در ميان آنها، انتقال شفاهی 
بوده است كه توسط دده ها از نسلی به نسل ديگر منتقل می شد. منابع مكتوب علويان، 
عاوه بر اينكه محدود و انگشت شمارند و در اختيار تمام علويان نيستند، ماهيت يكسانی 
نداشته و در مورد آنها ابهام وجود دارد. از اين  رو می بايست گفت كه اين منابع مكتوب 
نمی توانند مانند منابع مكتوب مذاهب اسامی كه كامی، فقهی، اصولی و حديثی اند، 
مرجع رجوع تمام��ی علويان قرار گرفته و جامعه علويان را به لحاظ عقيدتی يكدس��ت 
نمايند. با وجود اينكه تمامی علويان به جز شاخه متمايل به تشيع در »جم خانه« حاضر 
می شوند و به اجرای سماع می پردازند، مراسم جم برپا می كنند و ساير تشريفات عقيدتی 
را انجام می دهند، اما به لحاظ تئوری، مانند موزاييكی اند كه ظاهر واحدی ندارند. قدرت 
و ضعف آنها نيز از همين امر ناش��ی می ش��ود. آنها به عنوان واحدهای ايمانی و عبادی 
به فرهنگی سنتی و ش��فاهی تكيه دارند كه در نتيجه باال رفتن سطح سواد و گسترش 
رسانه های جمعی با تنگناهای بسيار جدی مواجه است. جامعه علويان تركيه به لحاظ 
عقيدتی و فكری، جامعه يك دستی به  ش��مار نمی آيند، بلكه دارای تشتت آرا پيرامون 
ماهيت علوی گری هستند. از آنجايی كه درباره تفاسير و قرائت های مختلف از علوی گری 
اتفاق نظری وجود ندارد و تنها توافق بر سر كليات است، از اين  رو علوی گری با بسياری از 
مسائل ديگر جمع شدنی است. روشنفكران علوی، تفسيری سكوالر از آن ارايه می دهند، 
چپ گرايان علوی تفسيری چپ گرا و حتی علوی گری به سيستمی دموكراتيك و سكوالر 
با ارزش هايی چون برابری، برادری و آزادی تفسير ش��ده كه گويی چيزی جز اعاميه 
حقوق بشر نيس��ت. گروهی نيز علوی گری را با تش��يع اماميه يكی می دانند.2 از طرفی 
دشواری منابع و مآخذ نيز يكی از مشكات اساسی بررسی تاريخی شيعيان علوی است. 
چنان كه مي دانيم، علوي گري، تاريخ مكتوب و يا رس��ومي اعتقادي و نظام مند نداشته 

1. محمدجواد ابوالقاسمی و حسين اردوش، تركيه در يك نگاه، تهران، الهدی، 1378، ص133. 
2. مهدی جمالی فر، همان، ص49. 
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است؛ در نتيجه محقق براي جمع آوري اطاعات 
درباره وقايع سياس��ي و اجتماعي كه بتوان آن 
را تاريخ بروني علوي گ��ري ناميد، به منابع دوره 
عثماني و گاهي نيز مناب��ع دوران اوليه صفويه، 
نياز خواهد داشت و در عين حال كه نبايد تاريخ 
علوي گ��ري و تاريخ صفويه را با ه��م خلط كند، 
مجبور اس��ت كه اغلب به وقايع نامه ها و اس��ناد 
آرش��يو عثماني تكيه كند. اين دسته را مي توان 
منابع رس��مي خواند؛ زيرا مهم ترين مشكل آنها 
اين است كه تحت تأثير حكومت مركزي عثماني 
يا طبق نظر دولت صفويه كه با عثماني ها در حال جنگ بود، نوشته شده اند. اين مسئله تا 
حد زيادي جبران شدني است، ليكن مشكلي كه باقي مي ماند اين است كه منابع مذكور 
براي بيان كامل تاريخ بروني علوي گري ناكافي اند. عاوه بر اين، در تاريخ هاي مختلف و 
نيز در سياحت نامه هايي كه برخي از سياحان اروپايي، پس از ديدار از تركيه نگاشته اند، 
مطالبي درباره علوي گري و علويان ديده مي شود. اين مطالب بسيار مختصر و مربوط به 
قرن هاي هفدهم و اغلب هجدهم و نوزدهم است. همچنين شجره نامه هايي كه در دست 
بعضي از دده هاي علوي اند )سيادت نامه ها( و فرمان ها نيز غالباً اسنادي هستند كه تحت 
نفوذ دولت عثماني بوده اند؛ چنان كه مش��اهده مي ش��ود، محققي كه مي خواهد تاريخ 

علوي گري را بنگارد ناگزير است به مطالب و مآخذ غير علوي اكتفا كند. 
گروه دوم منابع، متعلق به خود علويان اس��ت كه مي توان آنها را ب��ه دو گروه كتبي و 
شفاهي تقسيم كرد. مشكات استفاده از اين منابع بيشتر است؛ زيرا اوالً قسمت مكتوب 
آن در زمان هاي بس��يار متأخر آغاز شده اس��ت؛ مثًا، قديمي ترين آنها مربوط به قرن 
هجدهم است و ثانياً، در نگارش آنها دقتي صورت نگرفته است و بيش از آن كه مطالبي 
درباره ش��كل گيري تاريخ بروني علوي گري ارايه دهند، به آن چ��ه تاريخ دروني گفته 
مي شود؛ يعني باورها، مراسم مذهبي، بعضي از ش��خصيت هاي مهم تاريخي و زندگي 
اولياي بكتاش��ي، مي پردازند. دسته دوم منابع ش��فاهي، »مناقب نامه ها« و »نفس ها« 
)اشعاري كه اصول عقايد بكتاشي- علوي در آنها بيان شده است( مي باشند. دسترسي 

جامعه علویان ترکيه در درون خود 
به گروه ها و قبایل مختلف تقسيم 
مي شود و از نظر آداب و رسوم و 
برخي روش ها تفاوت هاي جدي 
بين آنها وجود دارد. رهبران هر 
کدام از گروه هاي علوي، به ویژه 
رهبران سياسي شان در طرد همدیگر 
تالش مي کنند. در واقع، رهبران 
سياسي هر کدام از گروه ها توجه 

جدي به منافع شخصي خود دارند
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به اين منابع و مكتوب كردن آنها و بعضي روايات شفاهي دشوار است.1
هر چند در شرايط حاضر بيش از دو هزار جلد كتاب و ده ها نشريه و سايت هاي اينترنتي 
از طرف علويان منتشر يا راه اندازي شده، همچنان به گفته محمد نوري ييلماز، رئيس  
امور ديني تركيه، بيش��تر بر جنبه سياس��ي علويت اتكا مي ش��ود و كمتر به اعتقادات 
پرداخته می شود. از سوی ديگر، نداش��تن حوزه علميه علويان )مدارس دينی( چه در 
تركيه چه در كشورهاي بيرون از تركيه، موجب شده كه آنان در توجيه مباني اعتقادي 

خويش با چالش مواجه شوند. 
6. اس�تفاده از عناوين و تعابيری چون گروه های جدايی طلب و خش�ونت طلب برای 

شيعيان علوی 
دولت تركيه نگران است؛ چنانچه علوی گری را به عنوان يك باور و اعتقاد مستقل مورد 
پذيرش قرار دهند، ممكن است بافت يك دست دولت با محوريت مذهب سنی با مشكل 
و تخريب رو به رو ش��ود. و از آنجايی كه داليل كافی و منطقی عليه علويان ندارد، شروع 
به اتهام زنی به آنان با مفاهيم جديدی مانند جدايی طلب و خش��ونت طلب می كنند. در 
مسئله كردی و عمليات گروه DHKp-C روزنامه نگاران و نويسندگانی چون چنگيز 
چاندار، محمت بارانسو، ممتازارتوركونه به صورت مستقيم يا غير مستقيم و با واسطه در 
اهميت ويژه دادن به اينكه نام علويان در كنار عناوينی چون خشونت، ترور و ارگنه كن 
آورده شود نقش داش��ته اند. چنگيز چاندار در مطالب خود علويان را در كنار اوجاالن و 
پ.ك.ك قرار داد. محمت بارانسو، در كودتای 28فوريه، اسماعيل حقی كارادايی، رئيس 
ستاد كل ارتش را يك علوی معرفی كرد. ممتازارتوركونه نيز علويان را به داشتن ارتباط با 
پ.ك.ك متهم كرد و آنان را گروه های خارج از كنترل در پ.ك.ك ناميد. اردوغان نيز در 
اين جريان از سويی ديگر وارد شد و علويانی را كه در اروپا زندگی می كنند، جدايی طلب 
توصيف كرد. در واقع می توان گفت مفهوم جدايی طلب برای اولين بار پس از كردها در 
مورد علويان استفاده شد. پس از آن ش��نول كليچ يكی از نويسندگان ترك در روزنامه 
زمان نيز بر اين موضوع دامن زد و با اين ادعا كه در مقابل علويان يك برداشت و ديد منفی 

از سوی جامعه ايجاد شده است، نوشت: 
ام��روز در درون پ.ك.ك گروه هايی كه در حاش��يه ق��رار دارند و از 
خشونت طرفداری می كنند و دارای ريشه علوی هستند، ديده می شود. 

1. احمد ياشار اجاق، »از عصيان باباييان تا قزلباش گری؛ نگاهی به تاريخ رشد علويان در آناتولی«، تاريخ اسام، 
1385، ش27. 
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و باالتر از اين، گروه های چپ جديد كه در حاش��يه بوده و آموزش ديده 
نيز هستند، از سوی علويان جوان نااميد، سازماندهی می شوند. جوانان 

علوی به سوی خشونت كشانده می شوند...1 
وقتی برای علويان از تعابيری چون خشونت، ترور، ارگنه كن و جدايی طلب يا مفاهيمی 
از اين دست اس��تفاده می شود، حاكی از آن است كه از يك س��و می خواهند مخالفت با 
شيعيان علوی را در جامعه افزايش دهند و از سوی ديگر علويان را در برابر اين گروه ها 
قرار دهند. و عاوه بر اين، تمامی اين اقدامات را به مسئله دشمنی آنان با علويان سوريه 

اضافه می كنند. 

جمع بندی و نتيجه گيری 
علويان و جامعه تشيع در آناتولی همواره يك حقيقت غير قابل انكار بوده و قتل عام های 
معروف سلطان سليم عثمانی، مشهور به شقی و مهيب و ديگر ساطين عثمانی، گرچه 
اكثريت تشيع در آناتولی، به خصوص آناتولی شرقی، را به اقليت تبديل كرد، ولی هنوز 
اين اقليت كه يك، س��وم جمعيت تركيه )بين 20 تا 25 ميليون( است، می تواند نقش 

تعيين كننده ای در اين كشور داشته باشد. 
با توجه به اين كه تركيه جايگاه كانونی و برجس��ته ای در جهان اس��ام دارد، بررسی 
چش��م اندازهای سياس��ی پيش روی ش��يعيان و علل و عوامل مؤثر ب��ر دگرگونی اين 
چش��م اندازها دس��ت كم از دو منظر مهم و تعيين كننده به نظر می رسد. نخست اينكه 
تركيه امروزی كه وارث قلمرو اصلی امپراتوری عثمانی به  شمار می رود، از نظر تاريخی 
سهم  بسزايی در سرگذشت و سرنوشت سياسی مس��لمانان داشته است؛ و ديگر اينكه 
با بر سر كار آمدن دولت اس��ام گرای حزب عدالت و توسعه، سياست مداران اين كشور 
آشكارا مايل اند كه بار ديگر نقشی مؤثر در تحوالت جهان اسام بازی كنند. بديهی است 
كه در چنين وضعيتی نسبت شيعيان تركيه با دولت اس��ام گرا و تحوالت و مناسبات 
منطقه ای اهميت فراوانی می يابد و می تواند برای ديگر كش��ورهای مسلمان و شيعيان 

آنها الهام بخش باشد. 
اما نكته اساسی تر در چشم انداز سياسی شيعيان تركيه آن است كه شيعيان اين كشور، 
حاكميت دولت اسام گرا اما سكوالر رجب طيب اردوغان را هم به بازگشت الييك ها به 

1. نجدت ساراج، »تركيه بدون علويان«، ترجمه كورش مقتدری و اكبر زواره ای رضايی، اخبار شيعيان، ش90-
89، فروردين و ارديبهشت 1392. 
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عرصه قدرت و هم به برآمدن سلفی ها در ميدان 
سياس��ت اين كش��ور، ترجيح می دهند. شيخ 
حميد توران، امام جمعه ش��يعيان استانبول، با 
اشاره به واقعيت های سياسی و معادالت قدرت 
در تركيه معتقد اس��ت كه فضای فراهم شده در 
پی حاكميت حزب عدالت و توسعه به شيعيان 
اين كش��ور امكان می دهد كه نس��بتاً آزادانه به 

مناسك و ش��عائر خويش بپردازند و هويت فرهنگی و همبس��تگی اجتماعی خويش را 
حفظ كنند. وی به مراسم عزاداری روز عاشورا كه با حضور صدها هزار نفری مردم برگزار 
می شود و نيز به س��اخت و راه اندازی مجتمع بزرگ زينبيه استانبول اشاره می كند كه 
بزرگ ترين مركز فرهنگی مذهبی شيعيان در اروپا خواهد بود. به نظر می رسد در حالی  
كه شيعيان تركيه با داشتن اقليتی در خور توجه هم اكنون از داشتن نماينده ای رسمی 
و مس��تقل در پارلمان اين كشور محروم اند، می كوش��ند تا با حفظ هويت و همبستگی 
خويش زمينه های ورود به عرصه سياس��ی را فراهم كنند. شايد بتوان راه اندازی شبكه 
تلويزيون��ی و راديويی و مجله و روزنامه مس��تقل را كه در كنار طرح تأس��يس مجتمع 
فرهنگی- مذهبی زينبيه پيگيری می ش��ود، نمونه ای از اين دسته تاش ها دانست. به 
 ويژه كه در جامعه تركيه رسانه ها به  ويژه شبكه های ديداری و روزنامه ها و نشريات نفوذ و 
اثرگذاری در خور توجهی دارند. در واقع در حالی  كه جامعه روشنفكری اين كشور نسبت 
به كشورهای ديگر مس��لمان مانند ايران و مصر ضعيف است، اهالی رسانه و مطبوعات 

تأثير بيشتری در جهت دهی به افكار عمومی و شكل دهی به فضای سياسی دارند. 
عوامل و مسائل تأثيرگذار بر آينده سياسی شيعيان در تركيه را می توان از نظر تحليلی 
در دو بخش داخلی و خارجی بررس��ی نمود؛ اگرچه در دنيای واقع اين دو بخش به هم 

مرتبط و بر هم مؤثرند.
در بخش داخل��ی عواملی مانن��د توانايی حفظ هوي��ت فرهنگی و ب��اال بردن ضريب 
همبستگی اجتماعی در ميان جمعيت ش��يعه اهميت فراوانی دارد. بدون  شك افزايش 
جمعيت ش��يعيان از طريق زاد ولد، ازدواج و فعاليت های تبليغی در اين ميان س��همی 
بسزا خواهد داش��ت، اما تاش برای بهبود تصوير شيعيان در افكار عمومی مردم تركيه 
می تواند اهميت و تأثير بيش��تری داش��ته باش��د. اين امر به نوبه خود وابسته به بهبود 
عوامل توسعه انس��انی )مانند آموزش، بهداش��ت، رفاه و...( در ميان شيعيان اين كشور 

با وقوع انقالب اسالمی و تشکيل 
جمهوری اسالمی در ایران، فلسفه 
سياسی اسالم در دوران معاصر بار 
دیگر در کانون توجه قرار گرفت و 
افکار عمومی مسلمانان را به خود 
معطوف داشت؛ مسلمان زیستن، 
همواره در گرو قدرتمند بودن است
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از سويی، و توان مديريت تصوير خويش از طريق 
مجاری و ظرفيت های رس��انه ای از س��وی ديگر 
است؛ به طوری كه می توان به استفاده از ظرفيت 
ش��بكه های ماهواره ای گس��ترده در تركيه برای 
برگزاری مراس��م والدت و شهادت ائمه اطهار)ع( 
و نيز ساير مناس��بت های دينی مانند اعياد و نيز 
معرفی حادثه عاش��ورا اش��اره كرد. در سال های 
اخير به داليل گوناگون عاقه مندی بيشتری در 
ميان شهروندان تركيه برای آشنايی با اهل بيت)ع( و به  ويژه نهضت عاشورا به وجود آمده 
و شبكه های مختلف با همكاری ش��يعيان به توليد برنامه های مرتبط اقدام می نمايند. 
برای مثال شبكه »تی. آر. تی« كه شبكه دولتی تركيه است برای معرفی حادثه عاشورا 
و شهادت امام حسين)ع( و ياران باوفايش در س��ال های اخير به ساخت مستندهايی با 
عنوان »همه جا كرباس��ت«، »با هم هستيم« و... دست  زده اس��ت. گفت وگو با علما و 
انديشمندان شيعه تركيه درباره عاشورا، شيوه عزاداری شيعيان برای امام حسين)ع( و 
پيام شهدای كربا از بخش هايی است كه در اين مستندهای تلويزيونی جای گرفته است. 
ش��بكه های تلويزيونی »جم.تی  وی« و »برات.تی وی« هم از ديگر شبكه هايی هستند 
كه برنامه هايی مختل��ف را در اين زمينه پخش می كنند.1 پ��س از اين عوامل، می توان 
امكان ائتاف سياسی با علويان و تاش برای بهره گيری از فرصت های موجود در فضای 
سياس��ی مانند حاكميت دولت حزب عدالت و توس��عه را مورد توجه قرار داد كه البته 
نسبت به عوامل پيشين، موقتی هستند، اما می توانند تأثيرات تعيين كننده و راهبردی 
در جايگاه سياسی شيعيان داشته باشند. ساير عوامل ديگر تأثيرگذار در جايگاه و نقش 

آنان عبارت اند از: 
1. تبيين و اعام مواضع عقيدتی 

2. انسجام تشكياتی نوين و واحد در داخل و خارج از تركيه 
3. ايجاد هماهنگی و همكاری بين مراكز، مؤسس��ات و انجمن ه��ای علوی و تقويت 

پيوندهای فكری و معنوی 
4. نفوذ و حضور فعاالنه تر فرهيختگان و نخبه های علوی در عرصه های مختلف جامعه 

1. محمدمهدی رحيمی، »ماتم جهانی عاش��ورا؛ گزارش��ی از برگزاری متفاوت مراس��م روز عاش��ورا در شهر 
استانبول«، زمانه، ش30-29، دی و بهمن 1391، ص65. 

وجود وجه اشتراکی با عنوان 
»ائمه اهل بيت)ع(« ميان شيعيان و 
علویان، گویای این نکته است که 
باید نسبت به آنها با حساسيت و 
دقت بيشتری برخورد شود؛ چرا 
که علویان به  رغم داشتن عقاید 
التقاطی و تفاوت های عقيدتی با 
شيعيان و اهل سنت، اما یکی از 
مذاهب اسالمی محسوب می شود
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تركيه 
5. طرح مطالبه لحاظ كردن و درج مذهب علوی به عنوان يكی از مذاهب رس��می در 

قانون اساسی تركيه.1
در ميان عوامل مؤثر خارجی نيز چند نكته درخور توجه است: 

نخستين و ش��ايد مهم ترين نكته، ارتباط با جمهوری اس��امی ايران است كه دارای 
حكومتی بر پايه نظريه سياسی شيعه است؛ پايه های مش��روعيت آن تثبيت شده و به  
تدريج كارآمدی خويش را نيز به اثبات می رس��اند. پيروزی انقاب اس��امی و برپايی 
حكومت اسامی بر پايه نظريه واليت فقيه در ايران، پديده مهم و بزرگی در دوران معاصر 
به  شمار می رود كه نه تنها وضعيت مردم ايران )با اكثريت جمعيتی شيعه( را دگرگون 
ساخت، بلكه بر مقام و موقعيت مس��لمانان و به  ويژه شيعيان در كشورهای ديگر جهان 
اسام نيز تأثيرات محسوسی بر جای نهاد. شايد بتوان يكی از اين تأثيرات مهم را درك 
دوباره اهميت و اولويت ساز و كارهای سياسی برای مسلمانانه زيستن دانست. در واقع 
با وقوع انقاب اسامی و تشكيل جمهوری اس��امی در ايران، فلسفه سياسی اسام در 
دوران معاصر بار ديگر در كانون توجه قرار گرفت و افكار عمومی مس��لمانان را به خود 

معطوف داشت؛ مسلمان زيستن، همواره در گرو قدرتمند بودن است.2
ايران همچنين به دليل در بر گرفتن عمده ترين حوزه های علميه و تمركز مراجع تقليد 
سهم  بسزايی در افكار مذهبی و اعمال سياسی ديگر شيعيان در نقاط مختلف جهان دارد. 
ضمن آنكه در س��ال های اخير فضای حوزه های علميه،  مرجعيت و شيعيان را حتی در 
عراق نيز تحت  تأثير خويش قرار داده است. البته شيعيان تركيه در عين برخورداری از 
كمك های معنوی و سياسی جمهوری اسامی ايران می بايست از هر گونه بزرگ نمايی 
نقش های رسمی و غير رس��می ايران در انديشه و رفتار سياس��ی خويش پرهيز كنند؛ 
زيرا می تواند عاملی در زمينه تقويت و توس��عه پروژه ايران هراسی- شيعه هراسی تلقی 

1. »به فكر اسد نيستيد الاقل هجده ميليون علوی ترك را دريابيد«، دوشنبه 1390/4/20، 
http://peace-ipsc.org

2. در واقع از آنجا كه پيروزی انقاب و تش��كيل حكومت اس��امی در كش��وری با اكثريت جمعيتی شيعه، بر 
پايه نظريه واليت فقيه و به رهبری يكی از عالمان و مراجع تقليد ش��يعه، با آرمان ها و هدف هايی كه از آموزه ها و 
ارزش های ش��يعيان برآمده بود ممكن شد، به  طور منطقی و طبيعی چنين برداش��تی را )در دوستان و دشمنان 
انقاب( تقويت می كرد كه ش��يعيان در ديگر كشورهای جهان اس��ام نيز انگيزه و امكان رفتن به  سوی انقاب و 
حكومت اسامی را دارا هستند؛ اگرچه اكنون و با گذش��ت بيش از سه دهه از انقاب و تثبيت جمهوری اسامی، 

جهان اسام شاهد وقوع انقابی ديگر از همان جنس و با همان هدف نبوده است. 
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شود كه البته تاكنون نيز در بيشتر موارد به همين ش��كل عمل شده است.1 نكته ديگر 
در اين زمينه، حساسيت و بدبينی نسبت به هر گونه طرح و برنامه ای است كه از سوی 
اياالت متحده امريكا- كه نفوذ درخور توجهی نيز در تركيه دارد- برای جهان اس��ام و 
مسائل مسلمانان پيشنهاد می شود. شيعيان تركيه با ايفای نقشی مستقل از خواسته ها 
و برنامه های قدرت های بيگانه در زمينه مسائل داخلی و خارجی مسلمانان، می توانند به 
ارتقای سطح بازيگری و اثرگذاری سياسی در كشور خويش، اميد بيشتری داشته باشند. 
در پايان بايد گفت وجود وجه اش��تراكی با عنوان »ائمه اهل بيت)ع(« ميان شيعيان و 
علويان، گويای اين نكته است كه بايد نسبت به آنها با حساسيت و دقت بيشتری برخورد 
شود؛ چرا كه علويان به  رغم داش��تن عقايد التقاطی و تفاوت های عقيدتی با شيعيان و 
اهل سنت، اما يكی از مذاهب اسامی محسوب می شود. در اين رابطه، فرانسوا توال در 

كتاب خود، ژئوپلتيك تشيع چنين می گويد: 
اگر به قدرت رسيدن پديده علوی نتيجه مستقيمی بر روی ژئوپلتيك 
خارجی ن��دارد )زيرا هيچ گون��ه ارتباطی ميان جامعه عل��وی و انقاب 
اسامی ايران وجود ندارد( دليل نمی شود كه نسبت به آن مسامحه به 

خرج دهيم!2 

1. يكی از اقدامات مهمی كه انجام ش��ده پروژه ايران هراسی- شيعه هراسی اس��ت كه در راستای منافع غرب و 
به دس��ت رژيم های خودكامه منطقه ای می كوشد ابعاد اس��امی و جهانی انقاب و نظام برآمده از آن را به سطح 

شيعی- ايرانی فرو بكاهد و شيعه و ايران را تهديدی برای مسلمانان و جهانيان نشان دهد. 
2. فرانسوا توال، ژئوپلتيك شيعه، ترجمه عليرضا قاسم آقا، تهران، آمن، 1379. 


