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بيداری اسالمی در کشاکش الگو پذیری از 
مدل حکومتی انقالب اسالمی ایران

و اسالم گرایی سکوالر ترکيه

نورالدين اکبری کريم آبادی1
مقدمه

تاريخ معاصر جهان خصوصاً تحوالت قرن بيس��تم سرش��ار از رويداده��ای متعدد از 
جمله انقالب ها، جنگ ها، منازعات ملی و بين المللی بوده است. برخی از اين تحوالت و 
حوادث، تبعات و پيامدهای بلندمدتی داشته اند و برخی نيز به فراموشی سپرده شده اند 
و امروزه ديگر نامی از آن ها نيست. ش��كل گيری جنبش بيداری اسالمی ملت ايران به 
رهبری حضرت امام خمينی)ره( و پيروزی انقالب اس��المی در بهمن 1357 از معدود 
رويدادهايی است كه پيامدها و تحوالت منبعث از آن تأثيرات بلندمدتی بر سمت و سوی 
تحوالت بعدی و مسير تاريخ داشته اس��ت. غلبه يافتن نظام اسالمی بر انواع توطئه ها و 
دخالت های مستقيم و غيرمستقيم نظام س��لطه در طول بيش از سه دهه و همين طور 
نيل ب��ه موفقيت های بزرگی همچون تحقق مردم  س��االری اس��المی، دس��تاوردهای 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و فنی ايران اسالمی اكنون موجب شده حتی برخی 

1. كارشناس ارشدعلوم سياسی دانشگاه تربيت مدرس
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تحليل گران غربی از آن به عنوان يك »مدل موفق« در منطقه خاورميانه ياد كنند.1
آغاز قيام ملت های مسلمان منطقه در برابر ظلم، فس��اد، تحقير، استبداد و وابستگی 
نظام های حاكم بر اين كشورها، در اذهان جهانيان يادآور تحوالت انقالب اسالمی ايران 
و سقوط نظام پهلوی بود؛ به طوری كه جمهوری اسالمی ايران، تحوالت منطقه را ناشی 
از تأثيرات انقالب اسالمی و رشد بيداری اسالمی می داند؛ اما كشورهای غربی و بسياری 
از محافل ليبرال منطقه، با اطالق »بهار عرب��ی« اين تحوالت را ادامه موج های تاريخی 
ليبرال دموكراسی در س��طح جهانی می دانند. تعبير ديگری از اين تحوالت با توجه به 
تجربه دموكراسی در تركيه وجود دارد.2 در واقع، به موازات دو ديدگاه انقالبی و ليبرالی، 
ديدگاه س��ومی نيز در س��طح افكار نخبگان و افكار عمومی كش��ورهای عربی )به ويژه 
كشورهايی كه با خيزش های مردمی روبه رو شده اند( به صورت جدی مطرح شده است 
كه چون كشورهايی مانند تونس، مصر، ليبی، يمن و… كشورهای مسلمان با اكثريت 
اهل سنت هستند به س��مت اتخاذ الگوی تركيه حركت می كنند؛ زيرا تركيه جامعه ای 
مس��لمان با محوريت اهل س��نت بود كه توانسته اس��ت موفقيت هايی را در حوزه های 
مختلف سياسی، اقتصادی و اجتماعی تجربه كند. به عبارتی ديگر، اين گونه استدالل شد 
كه گروه های اسالم گرای كشورهای عربی كه نگاه اخوان المسلمينی به مسائل سياسی 
را دارند، الگوی تركيه را بر هر مدل و الگوی ديگری ترجيح خواهند داد.3 اما اين مدل با 

1. می سون تيری، گفت وگو با متفكر فرانسوی، اسالم تايمز، 27 شهريور1390:
http://www.islamtimes.org/vdcb9sb9.rhb9gpiuur.html

2. البته مدل ديگری از طرف عربس��تان مطرح ش��ده اس��ت؛ اين مدل كه در حقيقت نماينده انديش��ه سلفی 
و محافظه كار در منطقه اس��ت. بيش از اينكه مدلی فعال برای س��اير كش��ورهای منطقه باش��د، مدلی انفعالی و 
بنياد گرايانه است كه می تواند طيفی حداكثری و حداقلی داشته باشد. تالش برای حفظ وضع موجود با اتكای به 
قدرت مالی عربستان و ايدئولوژی س��لفيه، جنبه حداقلی آن و ايجاد حكومتی مبتنی برشريعت جنبه حداكثری 
آن است. ماهيت رفتاری دولت عربستان و گروه های طرفدار آن در منطقه بيانگر شيوه های محافظتی و اقدامات 

ژئوپلتيك  محور منطقه می باشد.
هرچند پايگاه اين انديشه، انديشه سلفی اعم از شكل قديمی يا مدرن آن امروز توانسته در انتخابات مصر حدود 
20 تا 25 درصد آرا را كسب كند و در سوريه نيز نمايندگانی از همين دست در حال خودنمايی هستند و حتی در 
كشورهايی مثل ليبی نيز سلفی ها توانسته اند عرض اندام كنند، اما اين مدل نه مورد استقبال روشنفكری جهان 
عرب است و نه جوانان عرب كه امروز ميدان دار واقعيات صحنه هستند روی خوشی به آن نشان می دهند و نه عاليق 

كشورهای نقش آفرين و مداخله گر جهانی و منطقه ای همسوی آن است.
3. از طرفی، اكثريت مردم مس��لمان جهان كه مخالف س��لطه پذيري و وابس��تگي كشورهاي ش��ان به غرب و 
صهيونيس��ت ها هس��تند، الگوي اس��المي جمهوري اس��المي را بهترين الگو و نوع حكومت، براي حكومت هاي 
جديدش��ان مي دانند. واقعيت اين اس��ت كه پ��س از موج جدي��د بيداري اس��المي در جهان ع��رب، غربي ها و 
صهيونيست ها به ش��دت به ترويج و تبليغ الگوي اسالم تركيه به جاي الگوي مدل اس��الم جمهوري اسالمي در 
كشورهاي انقالبي در جهان عرب پرداختند. اگرچه نتايج انتخابات در اين كشورها نشان داد كه مردم اين كشورها 
به الگوي اسالمي جمهوري اسالمي كه استكبارستيز و ضد وابستگي است، رغبت و توجه بيشتري نشان مي دهند.
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محدوديت ها و موانع و چالش هايی روبه رو شده است؛ به طوری كه اكنون سخن از نابودی 
و از بين رفتن اين مدل است. لذا سؤال اصلی كه اين نوشتار قصد بررسی و تحليل آن را 
دارد اين است كه چرا مدل و الگوی برآمده از انقالب اسالمی ايران، در خاورميانه باقی 
است و به رغم تمام تالش ها برای ضربه زدن به آن، همچنان به رشد خود ادامه می دهد. 
اما مدل اس��الم گرای ليبرال ترك ها اين قدر زود به ذلت افت��اد و در حال رنگ باختن و 
از بين رفتن اس��ت؟ روش اين پژوهش توصيفی � تحليلی بر مبنای روش كيفی و ابزار 

گردآوری داده ها، منابع كتابخانه ای، اينترنتی و اسنادی می باشد.

ویژگی های الگوی حکومتی انقاب اسامی ایران
پيدايش انقالب اس��المی اي��ران به رهبری حض��رت امام خمينی، »معج��زه الهی«، 
»بزرگترين تحول ق��رن«، »عامل حيرت و تعجب نظريه پردازان«، »زلزله  چالش س��از 
قدرت های جهانی«، »انفجار نور«، »مايه اميد و رهايی ملت ها«، »نويدبخش معنويت 
و عدالت خواهی«، »زمينه س��از حكوم��ت جهانی مهدی )عج(« قلم��داد گرديد كه در 
شرايط دنيای دين گريز غرب و رهيافت های سكوالر و نيز حاكميت تفكرات دين ستيز 
كمونيستی شرق، »انقالبی دينی« با بهره گيری از مكتب حيات بخش اسالم اهل  بيت، 

با سه دهه حيات پر بركت خود، شگفتی ساز شد.
در طول سه دهه گذش��ته، انقالب اس��المی به دليل خصلت فرهنگی تأثيرگذار آن و 
قدرت الهام بخش��ی، مورد توجه دوستان و دشمنان بی شماری ش��د. بشريت وامانده و 
ناكام از وعده های نظام های حاكم بر شرق و غرب، كه وعده عدالت و آزادی را به جهانيان 
داده بودند، گمشده خود را در »بيداری اسالمی« و »منشور رحمانی دين مبين اسالم« 
پيدا كرد و بدين لحاظ عمق استراتژيك انقالب اسالمی در اقصی نقاط جهان گسترش 
يافت. در جبهه مقابل، انقالب اسالمی و انديش��ه های برخاسته از تفكرات امام خمينی 
)ره( كه قدرت های جهانی را با چالش های جدی مواجه ساخته بود، درصدد مهار، مقابله 
و براندازی آن برآمدند، كه به رغم تالش های مذبوحانه نظام س��لطه گر، انقالب اسالمی 

در سه دهه تهديد گذشته، راست قامت و پايدار مانده است.
انقالب اسالمی كه بر نظم دينی خاصی مبتنی است، به عنوان يك نظام الگويی، در نظام 
كنونی جمهوری اسالمی متبلور شده است؛ در واقع گفتمان اسالمی � مردمی انقالب 
اس��المی ايران كه مبتنی بر شكل گيری نظام سياس��ی بر محور دين اسالم و مشاركت 
مردم )مردم ساالری دينی( است، ظرفيتی بالقوه برای نظام الگويی انقالب اسالمی ايران 
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محسوب می شود. گفتمان اس��المی � مردمی انقالب 
اسالمی ايران بر محور سه اصل كلی است كه در ادامه 

بررسی می شود. 
1. دين مح�وری همه جانبه: منظ��ور از دين محوری 
همه جانبه، ش��كل گيری حكومتی اسالمی بر مبنای 
قوانين اسالمی در همه جنبه های سياسی، اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و... است. اصل اساسی در جمهوری 
اس��المی ايران كه منبعث از انقالب اسالمی می باش��د، حاكميت الهی است. اين اصل، 
زيربنای تشكيل حكومت اسالمی است؛ زيرا جمهوری اسالمی ايران نظامی است كه بر 
پايه ايمان به خدای يكتا و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او 
بنا شده است. پس در اين نظام، قدرت و حاكميت در»اهلل« خالصه شده است.1 به طور 
كلی، در نظم سياسی اسالمی كه هدف انقالب اسالمی است و در جمهوری اسالمی ايران 
نمود پيدا كرده، دين، محور همه فعاليت های اجتماعی، سياس��ی، فرهنگی، اقتصادی 

و... به شمار می رود.
2. عدالت محوری در س�طح نظام داخلی: اجرای عدالت و تمايل به عدالت خواهی در 
تمام شئون اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی نظام درجه موفقيت انقالب را تعيين 
خواهد كرد. انقالب های گذشته در تاريخ از انقالب فرانسه گرفته تا انقالب روسيه و چين 
بر محور انتقال قدرت بوده است؛ گرچه در حاشيه كوشش كرده اند عدالت اجتماعی و 
به ويژه عدالت اقتصادی را استوار سازند. انقالب اس��المی ايران و رهبر آن حضرت امام 
خمينی)ره( از آغ��از انقالب، هدف انق��الب را اهداف مادی ندانس��تند بلكه برقراری و 
استقرار احكام اس��المی مبنی بر عدالت را نقطه تمايز نظام اس��تكبار با نظام انقالبی و 
اسالمی دانستند.2 مفاهيم »مستضعفين« و »مستكبرين«، سلطه زدايی و سلطه گرايی 
موقعی اهميت پيدا می كند كه ما مفهوم عدالت را وارد معادالت اقتصادی، سياس��ی و 

اجتماعی خود بكنيم.
الگوی حكومت دينی انقالب اسالمی ايران، عدالت را در دو سطح داخلی و بين المللی، 
مطمح نظر خويش قرار داده اس��ت. در س��طح داخلی به عدالت و برابری افراد در نظام 
مقدس اسالمی تأكيد شده است. نمود اين برابری را می توان در اصل حاكميت مردمی 

1. سيد محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اس��المی ايران و حاكميت و نهادهای سياسی، ميزان، تهران، 
1387، ج2، ص3-5.

2. حميد موالنا، »ويژگي هاي انقالب اسالمي ايران و 30 سال آينده«، كيهان، ش19296، 87/11/17، ص16.

آغاز قيام ملت های مسلمان 
منطقه در برابر ظلم، فساد، 
تحقير، استبداد و وابستگی 
این  بر  حاکم  نظام های 
کشورها، در اذهان جهانيان 
انقالب  تحوالت  یادآور 
اسالمی ایران و سقوط نظام 

پهلوی بود
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نظام مقدس جمهوری اس��المی ايران مش��اهده كرد. طبق قانون اساس��ی، حاكميت 
مردم، موهبت الهی اس��ت كه هيچ كس حق س��لب آن را ندارد. پس س��لب حاكميت، 
عملی غاصبانه است كه همواره بايد در مقابل آن ايستاد. همچنين هيچ كس حق انتقال 
حاكميت مردم را به فرد يا گروهی خاص ندارد. بر اين اساس، همه افرادی كه مديريت 
سياس��ی جامعه را بر عهده دارند، تنها از طريق انتخابات سالم و صحيح، مشروعيت در 

اعمال قدرت از طرف مردم را خواهند داشت.1
3. عدالت محوری در سطح نظام بين الملل: جايگاه عدالت بين المللی در اصول و اهداف 
سياست خارجی جمهوری اسالمی ايران متبلور ش��ده است. اين رويكرد عدالت محور، 
حاكی از نفی سلطه و استكبارستيزی انقالب اسالمی ايران است. اصول سياست خارجی 

جمهوری اسالمی ايران عبارت اند از:
1. سعادت انسان در كل جامعه بشری؛ 

2. تنظيم سياست خارجی كشور بر اساس معيارهای اسالمی؛
3. حمايت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستكبران؛

4. خودداری از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت های ديگر و نفی هرگونه ستمگری 
و ستم كشی؛

5. اتحاد و ائتالف ملت های اسالمی و وحدت جهان اسالم و تعهد برادرانه در برابر همه 
مسلمانان جهان؛ 

6. عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و جلوگيری از نفوذ اجانب؛ 
7. جلوگيری از سلطه اقتصادی بيگانه بر اقتصاد كشور؛ 

8. استقالل سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی2
اهداف سياست خارجی جمهوری اسالمی ايران نيز عبارت اند از:

1. برقراری و توسعه روابط با ساير كشورها؛
2. ايجاد وحدت بين ملت های مسلمان جهان و افشای ماهيت استكبار جهانی؛

3. حفظ استقالل و تماميت ارضی؛
4. دفاع از سرزمين ها و منافع مسلمين؛3

قانون اساسی جمهوری اسالمی، بيشترين توجه و اهميت را به تحقق اهداف بين المللی 
و خارجی نظام داده اس��ت. از جمله اين اهداف، رسالت جهانی انقالب اسالمی و صدور 

1. سيد محمد هاشمی، همان، ص5-7.
2. بيژن ايزدی، سياست خارجی جمهوری اسالمی ايران، بوستان كتاب قم، تهران، 1384، ص131-144.

3. همان، ص159.
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انقالب به ديگر نقاط جهان است. هدف ديگر، حركت برای پيروزی نهايی مستضعفان 
بر مستكبران است.1

اگر زمينه های ش��كل گيری جنبش های اخير را در دو اصل سلطه س��تيزی در مقابل 
قدرت های جهانی و منطقه ای و شكل گيری حكومت های مبتنی بر عدالت و دين خالصه 
كنيم، به رابطه هم پوشانی و الگوگيری گفتمان اسالمی مردمی انقالب اسالمی ايران با 
انقالب های اخير پی می بريم. اين موضوع فرصت و ظرفيتی مناسب برای انقالب اسالمی 

ايران، در راستای تأثيرگذاری و الگودهی به جنبش های اخير به شمار می رود.
از آنجا كه رهبر و زعيم حركت و انقالب اسالمي در ايران، فردي روحاني و عالم و آگاه 
به اسالم و باورهاي آن بود، لذا نظام جمهوري اسالمي بر اساس باورهاي اصيل اسالمي 
نضج گرفته و بارور شده  است. اين نظام واجد ويژگي هايي است كه آن را متفاوت از مدل 

اسالم تركيه مي كند. برخي ويژگي هاي مهم آن بدين شرح است:
1. اسالم حقيقي و ناب: خاستگاه مدل انقالب اسالمي، اسالم ناب و اصيل است و قوانين 
و احكام حكومتي آن برخاسته از اسالم ناب محمدي است. در اين مدل، حاكم اسالمي 
نمي تواند بنابر منفعت و مصلحت انديشي فرد، گروه و منطقه و... از كنار معضالت جهان 
اسالم به س��ادگي عبور كند. به همين دليل است كه جمهوري اس��المي ايران همواره 
حمايت از مستضعفان و مسلمين دربند جهان را جزو اصول راهبردي خود دانسته و در 
برابر مشكالت و مسائل جهان اسالم، خود را مسئول مي داند. در باورهاي انقالب اسالمي، 
آزادي ها نامحدود نيست و حدود آن را اسالم تعيين كرده است. در اين الگو، حتي حفظ 
ظواهر و شعائر اس��المي بر همگان واجب بوده و تمام مردم جامعه بايستي آن را رعايت 

كنند. در مدل ايراني، سياست و حكومت داري عين ديانت است.
2. ترويج فرهنگ استقالل خواهی و استكبار ستيزی: يكی از ويژگی های مهم انقالب 
اسالمی، حفظ استقالل و نفی كامل سلطه بيگانگان بر سرنوشت ملت ايران است. انقالب 
اسالمی با ماهيت مستقل و ضداستبدادی، فارغ از سلطه قدرت های استكباری موجب 
برهم زدن تعادل بلوك های قدرت جهانی و به چالش كش��يدن نظم بين المللی گرديد. 
اين انقالب با شعار نفی سلطه شرق و غرب خواستار آزادی ملت ايران از نفوذ و دخالت 
قدرت های خارجی شد. بی ترديد در انقالب اسالمی توكل به خداوند، منشأ استقالل به 

شمار می رود.

1. حميد موالنا و منوچهر محمدی، سياست خارجی جمهوری اسالمی ايران در دولت احمدی نژاد، دادگستر، 
تهران.
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انقالب اس��المی همزمان ب��ه مب��ارزه در دو 
جبهه استبدادستيزی و استعمارستيزی و نفی 
وابس��تگی پرداخت و همين امر موجب شد كه 
فرهن��گ اس��تقالل خواهی و آزادی خواهی در 
س��طوح مختلف مردم، دولت ه��ا و جنبش های 
آزادی بخش راه يابد؛ چراكه اساس��اً الگوی نظام 
سياس��ی جمهوری اس��المی با دو الگوی رايج 
ليبراليس��تی و سوسياليس��تی مقابله می كرد و 
مبانی سكوالريستی، اومانيستی و ماترياليستی 

را به چالش می كش��يد. بنابراين يكي از اصول و سياس��ت هاي اصلي سياست خارجي 
جمهوري اس��المي كه برخاسته از باورهاي اصيل اسالم اس��ت، استكبارستيزي اسالم 
الگوي ايران اس��ت. بر مبنای اين اعتقاد، دولتمردان ايراني بايستي منافع جهان اسالم 
و مردم مسلمان را چون منافع كش��ور ايران در كليه مراودات بين المللي مدنظر داشته 
باشند. در اينجا بحث منفعت طلبي فردي، حزبي، كشور و... نيست. حمايت از جنبش ها 
و حركت هاي ضداس��تكباري و اسالم گرايانه ساير ملل مس��لمان و حتي غيرمسلمان، 
جزيي از وظايف دولتمردان جمهوري اس��المي اس��ت. اس��الم مدل انقالب اس��المي 
سازشكار نيست. مصلحت انديشي سبب نمي شود كه حاكمان كشورمان در اصول، باورها 
و آرمان هاي ديني خود در برابر زورگويان و مستكبران كوتاه بيايند. استكبارستيزي و 
حمايت از مستضعفان و محرومان جهان به ويژه مسلمانان از اصول راهبردي جمهوري 
اسالمي بوده و هست. لذا گفتمان انقالب اسالمی بر پايه ظلم ستيزی، استكبارستيزی و 
عدالت خواهی، نظم موجود بين المللی را نه تنها مطلوب نيافته، بلكه آن را به زيان جامعه 
بشريت می داند كه انسان ها را از معنويات دور و تنها غرق در ماديات كرده است. از طرفی 
انقالب اسالمی در ابعاد فرانظری، ساختاری، هنجاری و نهادی، نظم موجود را برخالف 
اصول و مفروضات گفتمانی خود می بيند و به همي��ن دليل آن را با چالش هايی روبه رو 
كرده اس��ت. ويژگی های خاص غير مادی انقالب اسالمی ايران كه ريشه در ارزش های 
انقالبی و اسالمی دارد، چنان كه پس از گذشت بيش از سی سال، انقالب را محفوظ نگه 
داشته است از يك سو، و ارزش های متفاوت مطلوب سيستم وضع موجود )بر پايه مفاهيم 
ليبرالی كه توسط قدرت هژمون بسط و اشاعه داده می شود( از سوی ديگر، به تعارضات 
ارزشی، اصولی و هويتی بين دو نظام فكری منجر شده است. بنابراين، گفتمان انقالب 

جمهوری اسالمی ایران، تحوالت 
منطقه را ناشی از تأثيرات انقالب 
اسالمی و رشد بيداری اسالمی 
می داند؛ اما کشورهای غربی و 
بسياری از محافل ليبرال منطقه، با 
اطالق »بهار عربی« این تحوالت 
تاریخی  موج های  ادامه  را 
ليبرال دموکراسی در سطح جهانی 

می دانند
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اسالمی توانسته است اين چالش ها را كه هيمنه قدرت ها و به ويژه امريكا و نظم ليبرال 
را در چشم ملت ها می شكند و با سؤاالت و ترديدهايی مواجه می سازد، برجسته سازی 
كند. در گام بعدی )هم اكنون( پياده س��ازی الگوی مد نظر گفتمان انقالب اسالمی در 

عرصه جهانی در دستور كار قرار دارد.
3. فرهنگ سازی درباره وحدت تمدنی جهان اسالم: انقالب اسالمی با تأكيد بر وحدت 
شيعه و سنی، تقريب مذاهب اسالمی و نفی فرقه گرايی مذهبی، درصدد برآمد تا ميان 
ملت های مس��لمان وحدت ايجاد كند و از سويی پروژه امت س��ازی را عملی نمايد. اين 
نگره، بر مبارزه ای منفی عليه دشمن مشترك و مبارزه با استكبار نيز تكيه داشت. در اين 
راستا، احيای امت اسالمی بر پايه قرآن و حديث، موجب توجه به همگرايی جهان اسالم 
شد و از سويی نيز سبب افزايش نقش دين گرديد كه بی شك اصلی اساسی در مديريت 

تحوالت جهانی به شمار می رود.

پایداری و استمرار الگوی انقاب اسامی
عواملی كه با وجود دشمنی ها و كينه توزی های دشمنان انقالب سبب تداوم پيروزی 
انقالب اسالمی شده را بايد در ويژگی های خاص انقالب اسالمی ايران جست وجو نمود 

كه عمده ترين آن ها از اين قرار است: 
1. اسالمی بودن انقالب و تكيه بر مذهب: تكيه بر ارزش های دينی و پی اندازی حكومتی 
برخاس��ته از متن دين و س��ازگار با آرمانی ترين اهداف و انتظارات بشر از اساسی ترين 
ويژگی های انقالب اسالمی اس��ت كه عامل اصلی انقالب اس��المی محسوب می شود. 

مرحوم امام فرمودند: 
اس��الم و حكومت اس��المی پديده الهی اس��ت كه با به كار بستن آن 
سعادت فرزندان خود را در دنيا و آخرت به باالترين درجه تأمين می كند 
و قدرت آن را دارد كه قلم سرخ به ستمگری ها و چپاولگری ها و فسادها 

و تجاوزها بكشد و انسان ها را به كمال مطلوب خود برساند.1
بنابراين انقالب اسالمی تا وقتی در خط صحيح اسالم ناب با دقت حركت كند و مردم 
روحيه دفاع از اسالم و ارزش های اسالمی را زنده نگه دارند هيچ قدرتی نمی تواند نظام 

جمهوری اسالمی را از حركت به سمت هدف های خود باز دارد. 
از جلوه های اسالمی بودن انقالب اسالمی اين است كه مشروعيت حكومت برخاسته از 

1. صحيفه امام، ج21، ص402.
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اراده خداوند است، »زيرا اساساً هيچ گونه واليتی جز با انتساب به اذن الهی، مشروعيت 
نمی يابد هر چند همراه با مقبوليت باشد.«1

و اين مشروعيت الهی حكومت، حقانيت حكومت و حاكم اسالمی را در گرو پايبندی 
به موازين اسالمی قرار می دهد و نه خواست مردم؛ هر چند حكومت اسالمی برای تحقق 
عينی و فعليت بخشيدن به احكام دينی پذيرش مردم را الزم دارد و بايد اسباب و عوامل 
رضايت مش��روع مردم را فراهم كند. بنابراين پيروزی انقالب اسالمی پابرجاست چون 
مش��روعيت حكومت از ناحيه خداوند است و اين مش��روعيت تا زمانی كه پايبندی به 

موازين اسالمی و الهی باقی باشد، پابرجاست. 
2. مردمی بودن انقالب: از خصوصيات انقالب اسالمی ايران اين است كه با خواست و 
اراده مردم همراه است. »قيام جمعيتی بزرگ و يكدل و يك جان با حركتی پر تالش و 
هدفدار و هماهنگ روی خط رهبری مكتبی در اوج پاكی و صفا و ايثار، ذوب ش��ده در 
اسالم و رهبر، يكی از خصائص ممتاز انقالب اسالمی است كه تاريخ آن را كمتر به خود 

ديده است.«2 مقام معظم رهبری فرمودند:
انقالب اسالمی دو خصوصيت استثنايی داشت؛ يك خصوصيت اينكه 
مبنای اين انقالب ارزش های دينی و اخالقی و معنوی بود و خصوصيت 
ديگر اين بود كه انقالب بر پايه اراده و خواست مردم در تشكيل و اداره 

حكومت باقی ماند.3
3. رهبری صادقانه و حكيمان�ه: بی شك صداقت، صراحت، شجاعت، سازش ناپذيری، 
از جان گذشتگی، صالبت و قاطعيت،  عشق به اسالم، مقام عرفانی، وارستگی،  شخصيت 
واالی علمی و فقاهتی و سادگی معنی دار زندگی امام در ارائه الگوی رهبری مؤثر بوده 
است ولی آنچه مهم تر از اين شاخص های برجسته، امام را به عنوان اسوه قرار داده و به 

وی نقشی برتر از يك رهبر انقالب بخشيده اين است كه به تعبير شهيد مطهری)ره(: 
ندای امام از قل��ب فرهنگ و از اعماق تاري��خ و از ژرفای روح اين ملت 
برمی خاس��ت، مردمی كه در طول چهارده قرن حماس��ه محمد  )صلی 
اهلل عليه و آله(، علی )عليه السالم(، زهرا )سالم اهلل عليها(، حسن )عليه 
السالم(، حسين )عليه السالم(، زينب )سالم اهلل عليها(، سلمان و ابوذر... 
و صدها هزار شخصيت اسالمی ديگر را شنيده بود بار ديگر همان ندای 

1. محمدتقی مصباح يزدی، نقد، ش7، ص168.
2. عباسعلی عميد زنجانی، گزيده انقالب اسالمی و ريشه های آن، طوبی، تهران، 1376، ص18. 

3. حديث واليت، ج3، ص250�249.
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آشنا را از حلقوم اين مرد شنيدند او را آئينه تمام نمای فرهنگ و هويت 
اسالمی خود كه تحقير شده بود ديدند.1

رهبری انقالب اس��المی در چارچوب واليت فقيه كه تداوم امامت است از عوامل مهم 
پيروزی و تداوم موفقيت انقالب اسالمی محسوب می شود. مقام معظم رهبری فرمودند: 
اصل واليت فقيه و پيوس��تن همه راه های اصلی نظام به مركز واليت، 
نقطه درخشان نظام اسالمی است. اين اصل همان ذخيره پايان ناپذيری 
است كه بايد مشكالت نظام جمهوری اسالمی را در حساس ترين لحظات 
و خطرناك ترين گردنه های مسير پر خطر جمهوری اسالمی حل كند و 

گره های ناگشودنی را بگشايد.2
يك انقالب در حد كمال مطلوب س��ه ركن اساس��ی دارد كه عبارت 
است از برخورداری از يك ايدئولوژی و مكتب پويا و انقالبی و مشاركت 
گسترده و فعاالنه و ايثارگرانه مردم از همه طبقات و ظهور و نهادينه شدن 
رهبری مورد قبول عموم مردم با ويژگی های ش��خصی همچون نبوغ، 
اقتدار، صالبت و جس��ارت در تصميم گيری؛ و انقالب اس��المی در هر 
س��ه ركن از تماميت و عظمت بی نظيری برخوردار بوده اس��ت. حفظ 
ويژگی های اين سه ركن اساسی اقتدار نظام و انقالب می تواند هم چنان 
موجب تداوم و توسعه آن گردد و هر نوع آسيبی كه به اين سه ركن وارد 

آيد موجبات زوال تدريجی و انحطاط انقالب را فراهم خواهد كرد.3
به طور كلی می توان تحليل كرد كه آنچه تأثيرگذاری انقالب اسالمی و الگوی حكومتی 
آن را بر تحوالت جهان اس��الم بيش��تر كرده، تمايزات انقالب اس��المی با انقالب های 
بزرگ، از جمله روسيه، فرانس��ه و... است. انقالب اس��المی ايران برخالف انقالب های 
ديگر، فراگيرتر) باحضور م��ردم و طبقات مختلف( و بر مبن��ای معنويات و ارزش های 
انسان هاس��ت؛ ارزش هايی كه در انقالب های مادی گرا همچون كمونيس��ت روسيه و 
ليبراليست فرانس��ه وجود ندارد.4 همين جذابيت ها و تفاوت ها توانسته است تحوالت 
خاورميانه و جهان اسالم را تا حدود زيادی متأثر سازد و تداوم آن  را تضمين كند. »حامد 

1. مرتضی مطهری، پيرامون انقالب اسالمی، صدرا، 1368، ص119.
2. حديث واليت، همان، ص136.

3. منوچهر محمدی، انقالب اسالمی؛ زمينه ها و پيامدها، معارف، 1380، ص282.
4. محمدباقر حشمت زاده، تأثير انقالب اس��المی بر كشورهای اسالمی، تهران، پژوهش��گاه فرهنگ و انديشه 

اسالمی، چاپ اول.
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الگار« انقالب اسالمی ايران را چنين تحليل می كند: 
انقالب اس��المی ايران برعكس هم��ه انقالب ها ت��داوم و توالی بخش 
مهمی از ميراث اسالمی است. به يك معنی آغاز اين ميراث به قرن هفتم 
ميالدی و گشوده شدن ايران بر روی اسالم بر می گردد و يكی از عوامل 
مهمی كه انقالب اس��المی ايران را از تمامی انقالب های دگرگون س��از 
ديگر متمايز می سازد همين ريشه های عميقی است كه اين انقالب در 
گذش��ته تاريخی دارد. امروز می بينيم كه به اعتقاد صاحب نظران آنچه 
فرهنگ غربی را مورد تهديد قرار می دهد همين سكوالريسم است كه 
ملهم از انقالب فرانسه می باش��د و امروزه تنها راه نجات و رهايی از اين 

بحران را در احيای عنصر مذهب می دانند.1

الگوي حکومتی اسام ليبرال در ترکيه
انقالب اسالمي در ايران به دليل ويژگي ها و مشخصات ضداستعماري و استكبارستيزي 
كه داشت، از همان ابتداي پيروزي مورد مخالفت و دش��مني مستكبران شرق و غرب 
قرار گرفت و آنان از الگو شدن انقالب اسالمي ايران براي ديگر مردم مسلمان جهان به 
شدت وحشت داشتند. لذا از همان روزها، با طراحي توطئه هاي مختلف از جمله، برپايي 
جنگ هاي داخلي و خارجي، ترور، تحريم و... عليه ايران س��عي كردند انقالب اسالمي 
ايران را در چش��م جهانيان ناكارآمد جلوه دهند. اما پيروزي ه��اي ايران در عرصه هاي 
مختلف سخت افزاري و نرم افزاري و پيشرفت هاي بزرگ علمي و تكنولوژي و از سويي، 
تأثير معنوي انقالب اسالمي بر مبارزان مسلمان در فلسطين، لبنان و عراق و... و استقالل 
و عدم وابستگي آن ثابت كرد كه الگوي اس��المي ايران، بهترين الگو براي دموكراسي و 
حكومت داري در عصر جديد اس��ت. بيداري اسالمي اخير مردم مسلمان در كشورهاي 
عربي، به خوبي تأثير انقالب اس��المي در حركت و جنبش هاي آن��ان را براي رهايي از 
وابستگي و استقالل و آزادي به اثبات رس��اند و همين موضوع سبب شد كه غربي ها در 
فكر راه چاره برآيند و به زعم خود الگويي جايگزين را مقابل الگوي اس��المي ايران علم 
كنند. اين الگوي جديد، الگوي اسالم تركيه بود. در تبليغات غربی ها مدل اسالمی تركيه 
معطوف به نوعی اسالم معتدل و منطقی است كه بعد از سفر عبداهلل گل و رجب طيب 
اردوغان به منطقه به نوعی مورد تأكيد واقع شد و از س��وی كشورهای غربی و حاميان 

1. همان، ص238.
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منطقه ای سعی شد تا مدل تركيه به عنوان بهترين مدل ترويج شود. به طوری كه بعد از 
سفر گل به مصر، طنطاوی از تجربه حكومتی تركيه به عنوان خوشايندترين مدل برای 
مصر نام برد و افرادی همچون طارق رمضان محقق مصری و نواده حس��ن البنا از مدل 
تركيه به عنوان مدل جايگزين در كشورهای عربی نام بردند.1 در خارج از منطقه نيز وزير 
امور خارجه امريكا اين ايده را مطرح كرد كه تركيه از نظر ارتباط با دموكراسی و توسعه 

اقتصادی بايد سرمشق ساير كشورهای عربی قرار گيرد.
در اين كه اين مدل چقدر می تواند در كش��ورهای عربی بعد از جنبش های اجتماعی 
قابل الگوبرداری باشد موافقين و مخالفين هر كدام استدالل های خاص خويش را دارند. 
برخی با استناد به نظرسنجی های صورت  گرفته توسط مراكز علمی و تحقيقاتی همچون

BILGESAM و IBOPE و TESEV معتقدن��د تركيه می توان��د نقش ويژه ای در 
خاورميانه بازی كند. اين نظرس��نجی ها يك روند افزايشی در نقش منطقه ای تركيه را 
به نمايش می گذارد؛2 به طوری كه نظرسنجی TESEV داليل توجه به مدل تركيه را 
در مؤلفه هايی همچون پيش زمينه اس��المی، قدرت اقتصادی، حكومت دموكراتيك و 

نقش آفرينی های منطقه ای آن می داند. داليل موافقين در سه محور قابل طرح است:
1. انطباق اسالم و سكوالريسم 

2. بنيان اقتصاد ليبرالی و موفق به همراه يك جامعه تجاری مستقل كه توانسته نفوذ 
اين كشور را در منطقه تعميق بخشد.

1. به عنوان مثال، راشد الغنوشی، رهبر حزب نهضت، مهم ترين حزب اسالمی در تونس، اين حزب را ادامه دهنده 
راه حزب عدالت و توسعه تركيه می داند و با توجه به موفق بودن الگوی تركيه برای تونس، به مشابه بودن شرايط 
اين دو كشور اشاره كرده و افزوده است كه تركيه در قرن نوزدهم در راستای هماهنگی اسالم و مدرنيسم يك دوره 
اصالحات پشت سر گذاشته و تونس نيز در همان دوران روند مش��ابهی را طی كرده است. سفر الغنوشی به آنكارا 
نيز نشان دهنده جايگاه خاص تركيه نزد اين رهبر تونسی است. اين امر درباره مصر نيز صادق است. روزنامه زمان، 

چاپ استانبول از قول جمال ناصر، يك سخنگوی اخوان المسلمين مصر، نوشت: 
اخوان المس��لين تالش كرده اس��ت كه تركي��ه را از جنبه های ژئوپلتي��ك و ايدئولوژيك، 
جايگزين خأل قدرتی سازد كه به واسطه انقالب های عربی و جابه جايی حكومت ها در منطقه 

ايجاد شده است. 
پيش از اين انقالب ها نيز، باراك اوباما رئيس جمهور امريكا در س��فر خود به مصر از مدل تركيه به عنوان مدلی 
ميانه رو برای جهان اسالم و خاورميانه سخن گفته بود. اما اين انقالب های عربی باعث شد كه اين رويكرد پررنگ تر 
شود. وقتی خيزش مردمی در كشورهای عربی به خصوص در تونس و مصر ايجاد شد، برای غربی ها در ابتدا سخت 
بود كه به سادگی جابه جايی قدرت در منطقه و رژيم های دوست مثل رژيم مبارك در مصر را بپذيرند، ولی در نهايت 
تالش كردند كه با روش ها، ارزش ها و ديدگاه های ايدئولوژيك خود يا مدل هايی مثل تركيه كه به آن ها نزديكترند به 
گونه ای اين انقالب ها را مديريت كنند. )رك: كيهان برزگر، »بررسی روابط ايران و تركيه در تحوالت جهان عرب«، 

مركز مطالعات خاورميانه،1390/12/20(
2. سيد جواد صالحی، امكان سنجی اجرای مدل تركيه در كشورهای خاورميانه، 5 /1391/1.

http://www.khabaronline.ir/detail/204385/
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3. استحكام رابطه با غرب
از طرف ديگر داليل مخالفين مدل جانشين 
تركيه برای كش��ورهايی كه بيداری اسالمی را 

تجربه نموده اند به عوامل زير برمی گردد:
1. اعتقاد به اين مسئله كه تركيه يك كشور 
اصيل اسالمی نيست كه بتوان آن را برای جهان 

عرب مورد اتكا قرار داد. 
2. تماي��ز هويت��ی: ع��ده ديگری ب��ر تفارق 
 زبانی تركيه و جه��ان عرب تأكي��د می كنند.
3. دسته ای ديگر اين مسئله را مطرح كردند كه 
تركيه به دليل رابطه ب��ا جهان غرب نمی تواند 

الگوی مناسبی برای منطقه باشد.
واقعيت اين است كه اسالم مدل تركيه به رغم 

برخي انتقاداتي كه غربي ها و صهيونيس��ت ها ظاهراً بر آن دارند، از منظر آنان، بهترين 
گزينه براي انقالب هاي مردمي به ثمر رسيده در كشورهاي عربي اي است كه خواهان 
برقراري حكومتي با قوانين و احكام اس��الم هستند؛ اس��المي كه كمترين چالش هاي 
ممكن را براي غربي ها و صهيونيس��ت ها داشته باشد. خاستگاه اس��الم الگوي تركيه، 

خاستگاه ليبرال مآب است كه برخي از مهم ترين ويژگي هاي آن بدين گونه است:
1. اس�الم س�كوالر: در اس��الم حكومتي ليبرال الگوي تركيه، بس��ياري از ارزش ها و 
باورها و اعتقادات غرب پذيرفته شده است و ديدگاه ليبرال مسلكي دارد كه مورد قبول 
دولت مردان اسالم گراي آن مي باشد. در اين مدل اس��الم گرايي، شما در عين مسلمان 
بودن از آزادي هاي��ي همچون آزادي هاي رايج در غرب برخورداري��د. در اين الگو نوعي 
اسالم سكوالر و الئيك مدنظر دولت مردان اسالم گراي ترك وجود دارد كه بيش از آن كه 
احكام و قوانين اسالم بر روش حكومتي آنان جاري باشد، قوانين و ارزش هاي غرب بر آن 
جاري و ساري است. اسالم مورد نظر حزب عدالت و توسعه، اسالمي تعديل  شده است؛ 
بدين معنا كه مبارزه جاي خود را به گفت وگو و تعام��ل داده، انقالب در مفهوم اصالح 
استحاله شده، مقاومت به رنگ مذاكره درآمده، احكام اسالم رنگ عرف و زمان به خود 
گرفته و سكوالر ش��ده و فهم بش��ري و عقل ابزاري جايي بزرگ براي خود در كنار فهم 

ديني يافته اند.

پيدایش انقالب اسالمی ایران به 
رهبری حضرت امام خمينی، »معجزه 
الهی«، »زلزله  چالش ساز قدرت های 
رهایی  و  اميد  »مایه  جهانی«، 
ملت ها«، »نویدبخش معنویت و 
عدالت خواهی«، »زمينه ساز حکومت 
جهانی مهدی)عج(« قلمداد گردید 
که در شرایط دنيای دین گریز غرب و 
رهيافت های سکوالر و نيز حاکميت 
تفکرات دین ستيز کمونيستی شرق، 
»انقالبی دینی« با بهره گيری از 
مکتب حيات بخش اسالم اهل  بيت، 
با سه دهه حيات پر برکت خود، 

شگفتی ساز شد
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2. اس�الم سازش�كار و منفعت طلب: اس��الم ليبرال مس��لك مورد نظر دولت مردان 
اسالم گراي تركيه، اسالمي س��ازش كار و منفعت طلب است كه اهل مبارزه با استكبار و 
قدرت هاي زورگو نيست؛ گرچه شايد علي الظاهر با برخي از اقدامات دولت مردان دول 
زورگو و مستكبر غرب و صهيونيست هم هر از گاه مخالف باشد، اما اين مخالفت ها بيشتر 
يك ژست سياس��ي براي بهره برداري هاي سياس��ي دولتمردان ترك در جهان اسالم و 
نوعي عوام فريبي است. اسالم الگوي تركيه، اسالمي متضاد با آرمان گرايي اسالمي است 
و بيشتر اهل زد و بند و برخاسته از ديدگاهي ماكياوليستي است. بيشتر مصلحت انديش 
است و تنها منافع خود، حزب و گروه و كشور خود را در نظر مي گيرد و حاضر نيست هيچ 
هزينه اي براي آرمان ها و منابع ساير مس��لمانان جهان بپردازد. در اسالم الگوي تركيه، 
نشس��تن و رو در رو شدن با رئيس اس��راييل و حتي مذاكره با او بخش��ي از ديپلماسي 
است، چراكه در نگاه بنيانگذاران حزب عدالت و توسعه واقع گرايي جاي آرمان خواهي 

را مي گيرد.
به طور كلی اگر بخواهيم ويژگی ها و شاخصه های مدل تركيه را خالصه كنيم، اين مدل 

5 ويژگی را مد نظر قرار داده است:
- جدايی دين از سياست يا رابطه  حداقلی ميان اسالم و سياست

- پذيرش الزامات نظام ليبرال  �  دموكراسی و تمكين در برابر آن )به گونه ای كه اسالم 
بايد خود را با اين قواعد هماهنگ كند(

- عدم برخورد انقالبی با ظلم و بی عدالتی در جهان
- حركت در مسير اقتصاد بازار آزاد

- نگاه ملی گرايانه در قالب فدراليسم تركی و شعار ترك  دنياسی )جهان تركی(

غرب و الگوی اسامی ترکيه
تركيه در پی نقش آفرينی در تحوالت جهان عرب موس��وم به بهار عربی بر پايه الگوی 
دولت عدالت و توسعه است. اردوغان اسالم گرا در تركيه كماليست بر الگوی دولت خود 
به عنوان نمونه ای از دولت اسالمی سازگار با مدرنيسم و غرب تأكيد می كند. حكومت 
اردوغان اين الگو را مدلی برای اس��الم گرايان كش��ورهای اس��المی كه دچار تحوالت 
اخير جهان عرب ش��ده اند ارائه می دهد. تركيه دارای جايگاه ويژه در ميان كشورهای 
اسالمی است كه ناشی از به ارث بردن ميراث امپراتوری عثمانی به عنوان حافظ جهان 
اس��الم و به ويژه جهان اهل تس��نن می باش��د. امپراتوری عثمانی قرن ها نماد خالفت 
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اس��المی به ويژه در ميان اهل سنت بوده است 
و هنگامی كه حكوم��ت رجب طيب اردوغان بر 
ميراث اس��المی تركيه تأكيد می كند در اذهان 
اهل س��نت خالفت اس��المی تداعی می گردد. 
اگرچه برخی اعراب نه تنها به حكومت عثمانی 
عالقه ای ندارن��د، بلكه تنفر ش��ديدی نيز بروز 
می دهن��د. با توجه ب��ه همين عالي��ق، تركيه، 
الگوی دولت اسالمی عدالت و توسعه اردوغان را 
دارای ظرفيت الگوبرداری توسط اسالم گرايان 
كش��ورهای عربی می داند. عالوه ب��ر اين، غرب 

به ويژه امريكا نيز ارائه م��دل تركيه را كه بر تعامل با غرب و بر صل��ح و رفاه تأكيد دارد، 
نسبت به الگوی حكومت اس��المی ايران، كه بر تقابل با تجددگرايی و غرب تأكيد دارد، 
ارجح می داند و الگوی تركيه را سازگارتر و بی خطرتر نسبت به منافع خود می داند. لذا 
در شرايط كنونی، به نظر می رسد در غرب و به ويژه امريكا، به قدرت رسيدن دولت هايی 
با پيشينه  اسالم گرايی � كه مدل تركيه را انتخاب كرده اند �  به چند دليل مورد استقبال 

قرار گرفته است:
1. الگوسازی برای فرآيند دولت سازی پس از دوران  گذار در مقابل الگوی حكومت دينی 
� مردمی: ازآنجاكه حكومت ليبرال دموكراس��ی امريكايی و غربی، الهام بخشی خود را 
برای مردم خاورميانه و كشورهای عربی از دست داده است، امريكا می كوشد تركيه را به 
عنوان الگوی يك كشور مسلمان دموكراتيك و سكوالر كه متحد استراتژيك اسراييل، 
امريكا و غرب اس��ت، به ملت های منطقه معرفی كند و از اين طري��ق در آينده نزديك 
بر فرآيند دولت س��ازی در اين كش��ور اثر بگذارد.1 به طور كلی غربی ها سعی می كنند 
جريان های اخير را به سمت مدل های ليبرال دموكراسی غربی هدايت كنند تا از ورود 

الگوی حكومت دينی انقالب اسالمی ايران به انديشه انقالبيون جلوگيری كنند.
2. تمايل غرب به روی كار آمدن دولت های با ثبات در منطقه كه دارای مقبوليت نسبی 
مردمی باش��ند و بدين ترتيب، پر كردن خأل و فاصله  موجود ميان مردم مس��لمان اين 

كشورها و دولت آن ها، به منظور تأمين منافع اقتصادی، سياسی و فرهنگی غرب.

1.Byman, Daniel, Israel,s pessimistic view of the Arab springWashington,Qualterlysy
mmer2011,p139

اصل اساسی در جمهوری اسالمی 
ایران که منبعث از انقالب اسالمی 
می باشد، حاکميت الهی است. این 
اصل، زیربنای تشکيل حکومت 
اسالمی است؛ زیرا جمهوری 
اسالمی ایران نظامی است که بر پایه 
ایمان به خدای یکتا و اختصاص 
حاکميت و تشریع به او و لزوم 
تسليم در برابر امر او بنا شده است. 
پس در این نظام، قدرت و حاکميت 

در»اهلل« خالصه شده است
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3. از آنجا كه بی ثباتی و ناآرامی های سياس��ی، روند تصميم گيری و سياس��ت گذاری 
جامعه را طوالنی و دشوار می كند، برای دولت های غربی و امريكا، كه از منافع خاصی در 
خاورميانه برخوردارند، برقراری ثبات سياسی در اين كشورها، به منظور تصميم گيری 

منسجم تر، از اهميت ويژه ای برخوردار است.
4. الگو قرار گرفتن نظام حكومتی تركيه به مثابه  يك كش��ور مسلمان و در عين حال 
الئيك، در سطح منطقه، می تواند از شدت اثرگذاری الگوی اسالم سياسی مد نظر ايران 

بكاهد.
5. در گذشته، ايجاد حكومت های الئيك در جهان و برخورد مستقيم به منظور استحاله  
اسالم هدف امريكا و غرب بود، اما ناكارآمدی حكومت های ضددينی و غرب گرا و به ويژه 
تشديد بحران های مشروعيت و نبود دموكراس��ی های حداقلی در اين نظام ها، امريكا و 
غرب را به س��وی اين نظريه هدايت كرد كه با ايجاد و حمايت از شبكه ای از مسلمانان 
ليبرال و ميانه رو، اهداف خود را به گونه ای ديگر دنبال كن��د. در اين پازل، دولتمردان 
حزب عدالت و توسعه، به عنوان مسلمانانی ميانه رو و غيرانقالبی )عمل گرا(، می توانند 

اولين حلقه از شبكه  مد نظر در جهان اسالم باشند.

ضعف ها، چالش ها و موانع فراروی مدل اسامی ترکيه
تركيه اردوغان گمان مي كرد كه مي تواند با ايفاي نقش »پل بين المللي« بين اس��الم 
و غرب هم حمايت مس��لمانان و هم حمايت غرب را بدس��ت آورده و ب��ه قدرت اول در 
جهان اسالم و منطقه تبديل شود. از اين رو تركيه در دوره اردوغان در تحوالت مختلف 
بين المللي پا به پاي غرب پيش رفت و تغييري در نگاه سنتي ترك ها مبني بر پيوستن 
به اتحاديه اروپا نداد و در همان حال با طرح شعار »بدون مشكل با كشورهاي ديگر« رفع 

اختالفات تركيه با كشورهاي همسايه را دنبال مي كرد.
اما اگر نگاهي به وضع فعلي تركيه بيندازيم در مي يابيم كه هيچكدام از اين دو به جايي 
نرس��يدند. از يك س��و تركيه هنوز به عضويت اتحاديه اروپا در نيامده و از س��وي ديگر 
اختالفات آن با همسايگانش نه تنها حل نشده بلكه شدت يافته و بعضاً به سمت بحران 

پيش رفته است. 
روابط با سوريه و عراق � تنها دو كش��ور عرب همسايه تركيه � كه تا پيش از اين عادي 
بوده و تركيه مهم ترين طرف تجاري اين دو كشور بوده است، امروز در وضعيت جنگي 
قرار دارد، حمايت دولت اردوغان از معارضان مسلح سوري و حمايت از تروريست هاي 
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عراق، بحران را بر مرزهاي جنوبي تركيه مستولي كرده اس��ت و اين در حالي است كه 
روابط تركيه و ايران هم طي دو سال اخير رو به نزول و سايش گذاشته است. كما اينكه 
هيچ بهبودي در روابط غيردوستانه ميان تركيه با يونان، قبرس، ارمنستان و... به وجود 
نيامده است. از طرف ديگر تحوالت سوريه اثر زيادي بر حزب عدالت و توسعه و »تركيه 
اردوغان« بر جاي گذاشت. اردوغان در سر دوراهي ادامه رابطه حسنه سياسي و اقتصادي 
با »سوريه اسد« و يا همراه ش��دن با طرح غربي عربي عليه دمشق، بعد از يكي � دو ماه 
تأمل، دومي را انتخاب كرد و شهرهاي جنوبي خود كه به دليل علوي بودن از حساسيت 

بااليي برخوردار بودند را در معرض جنگ و درگيري قرار داد. 
اردوغان گمان مي كرد كه موج عربي، س��وريه را هم در بر گرفته و حكومت اس��د فرو 
مي پاش��د اما به  رغم اين تصور، دو س��ال پس از جنگيدن با س��وريه، هنوز نشانه اي از 
فروپاشي دولت دمشق به چشم نمي خورد و اين در حالي است كه از اميد متحدين غربي 
عربي تركيه كاسته شده و بعضي از آنان صحنه را ترك گفته و بر توافق سياسي بين اسد 

و مخالفان او تأكيد مي نمايند. 
در اين ميان تركيه اردوغان كه به تعبير مؤسس��ه امريكايي هودسون قرار بود »مدلي 
ارزشمند براي آيندگان« و به تعبير داود اوغلو وزير خارجه تركيه، »پل ارتباطي غرب و 
جهان اسالم« باشد به راه اندازي و تجهيز »جبهه النصره« در سوريه مبادرت كرده و در 
واقع به حكومت حامي القاعده تبديل شده است. همين مؤسسه هودسون سال گذشته 

اذعان كرد:
حيات جنبش اس��المي و به طور كلي احياي انگيزه هاي ديني اسالم 
كه حدود چهل سال است بر منطقه وسيعي از جهان سيطره پيدا كرده 
تا آينده اي نزديك همچنان ادامه خواهد داشت و افق روندهاي ساده و 
دموكراتيك سكوالر در جهان اسالم چندان روشن نيست و نمي توان بر 

آن اتكا ورزيد.1
عالوه بر اين موارد، تش��كر ويژه »ايمن الظواهري« از مواضع اردوغان و اعالم رسمي 
پيوستگي جبهه النصره تحت حمايت اردوغان به القاعده نيز نشان مي دهد كه تركيه از 
ايفاي نقش »اجماع ساز«، »پل گونه« و »مدل« دور شده و اين مدل در حال رنگ باختن 
است. البته اين به خوبي بيانگر آن است كه قدرت خيزش اسالم گرايانه متأثر از انقالب 

1. س��عداهلل زارعی، »موقعيت ايران و تركيه در تحوالت منطق��ه«، خبرگزاری فارس، 1392/1/24، ش��ماره 
13920124000032
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اس��المي ايران جا را بر »بديل ه��ا« و »بدل ها« 
تنگ كرده است. 

عالوه بر اين، ضعف های عمده  ديگری بر روی 
مدل تركيه مطرح می شود، كه عبارت اند از: اول 
اينكه تجربه  تاريخی و تفاوت های ماهوی جدی 
ميان شرايط اجتماعی، فرهنگی و تاريخی تركيه 
و كش��ورهای عربی وجود دارد؛ به طوری كه هر 
يك از كشورهاي جهان عرب كه تجربه انقالب را 
در خالل يك سال گذشته پشت سر گذاشته اند، 
داراي تاري��خ و زمينه هاي سياس��ي، اجتماعي 
و اقتص��ادي متفاوتي بوده اس��ت. چنانچه اين 
كش��ورها در راس��تاي گذار به دموكراسي گام 
بردارند، تأثير اين تفاوت ها به عنوان عوامل درازمدت و فاكتورهايي چون نقش احزاب و 
نخبگان سياسي فعال امروز در صحنه سياسي هر يك از اين كشورها، در نحوه و چگونگي 
فرآيند گذار آنها تعيين كننده خواهد بود. بحث گذار به دموكراس��ي، ادبيات وسيعي را 
در جامعه شناسي سياسي امروز به خود اختصاص داده است. هميشه فرآيند گذار در هر 
يك از كشورها، تحت تأثير فاكتورهاي متعددي بوده و هست. نقش نظاميان در تحوالت 
اخير، به ويژه مصر و مسئله اس��الم گرايي باعث شده اس��ت كه بعضي از صاحب نظران 
عرب و غرب، مدل تركيه را الگويي مناس��ب براي اعراب در نظر گيرند. اما بايد در نظر 
داش��ت، تجربه تركيه با وجود چالش هاي عمده اي كه در فرآيند گذار و نهادينه ش��دن 
دموكراسي با آن روبه رو اس��ت، يك تجربه خاص است كه ريش��ه در تحوالت تاريخي 
و زمينه هاي سياس��ي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين كش��ور دارد. تجربه تاريخي 
خاص تركيه بعد از 1923، نقش نظاميان در سياست و حفاظت سفت و سخت آن ها از 
قانون اساسي و سيستم سياسي سكوالر آن، تجربه دموكراتيزاسيون و گذار به سياست 
چندحزبي از 1946 به بعد، وجود آزادي هاي دموكراتيك و مش��اركت اس��الم گرايان 
در سياس��ت، اقتصاد و بازار غيرنفتي آن و بحث عضويت تركي��ه در اتحاديه اروپا كه با 
فشارهاي اين اتحاديه جهت تعميق فرآيند دموكراتيزاس��يون مواجه بوده است و... در 
زمره ويژگي هايي قرار مي گيرند كه تركيه را متمايز از تجربه هر يك از كشورهاي عربي 
مي كند. لذا وجوه مثبت و منفي مدل تركيه مي تواند مورد توجه نخبگان سياس��ي اين 

يبرال مسلک مورد نظر  اسالم ل
دولت مردان اسالم گراي ترکيه، 
اسالمي سازش کار و منفعت طلب 
است که اهل مبارزه با استکبار و 
قدرت هاي زورگو نيست؛ گرچه 
از  برخي  با  علي الظاهر  شاید 
اقدامات دولت مردان دول زورگو 
و مستکبر غرب و صهيونيست هم 
هر از گاه مخالف باشد، اما این 
مخالفت ها بيشتر یک ژست سياسي 
براي بهره برداري هاي سياسي 
دولتمردان ترک در جهان اسالم و 

نوعي عوام فریبي است
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كشورها، در فرآيند گذار به دموكراسي قرار گيرد، اما تكرار اين مدل در كشورهاي عربي 
در يك فرآيند كوتاه مدت امكان پذير نخواهد بود. از طرف ديگر، تركيه خود در دهه هاي 
اخير، از يك سيستم سياسي اقتدارگرا به س��وي دموكراسي گذار كرده است؛ اين گذار 
با چالش هاي جدي مواجه بوده و هنوز هم هس��ت و موانع متعددي در راستاي نهادينه 
ش��دن آن وجود دارد، كه به طور خالصه مي توان به آن ها اش��اره ك��رد. از جمله موانع 
حقوقي پيش   روي اين فرآيند، قانون اساس��ي 1982 نظاميان است. اين قانون همواره 
از سوي احزاب سياسي، بعد از بازگشت به سيستم چند حزبي سياست در 1983مورد 
انتقاد بوده است و از سوي پارلمان در سال هاي 1987، 1993، 1995، 1999 )دو بار(، 
2001، 2002 و 2010 اصالح ش��ده اس��ت.1 هر چند كه اين اصالحات براي مقابله با 
آثار حكومت نظاميان در سيستم قانوني تركيه كافي نبوده است، اما گام مهمي هم در 
جهت حذف يا تعديل بندهاي غيردموكراتيك و ليبرال آن بوده است. محدوديت هاي 
مختلف اين قانون از لحاظ دموكراتيك، با وجود اصالحات متعدد آن باعث ش��ده است 
كه حزب عدالت و توسعه بعد از پيروزي در انتخابات اخير، در پي ارايه يك پيش نويس 
قانون اساسي جديد باشد، كه پاسخگوي حقوق و آزادي هاي شهروندان در ابعاد مختلف 
است. هژموني ايدئولوژي كماليسم نيز در نهادهاي دولتي و افكار عمومي تركيه تبديل 
به معضلي جدي براي فرآيند دموكراتيزاس��يون در اين كشور شده است. برخي اصول 
بنيادين اين ايدئولوژي از قبيل درك افراطي از سكوالريس��م )سكوالريس��م نظامي( و 
ناسيوناليسم افراطي تركي كه در قانون اساسي 1982 به ش��كلي آشكار نهادينه شده 
است، در زمره چالش هاي ديگر فرآيند نهادينه شدن دموكراسي قرار دارند. هر چند كه 
تا حدودي، كماليس��م با ظهور نئوعثمانيسم حزب عدالت و توس��عه به چالش كشيده 
شده اس��ت اما نهادينه ش��دن اين ايدئولوژي دولتي در ابعاد زندگي سياسي، اجتماعي 
ترك ها، نئوعثمانيس��ت ها را وادار به پذيرش برخي اصول بنيادي كماليسم كرده است 
و نئوعثمانيسم خود نيز حامل آن ها مي باش��د )از جمله ناسيوناليسم تركي(. لذا فاصله 

معناداري ميان خواسته هاي مردم خاورميانه و قانون اساسي تركيه وجود دارد.
مداخله مستقيم و غيرمس��تقيم نظاميان در سياست تركيه، يكي  ديگر از چالش هاي 
گذشته و امروزين فرآيند دموكراسي بوده و هست. نفوذ آن ها در نهادهاي مختلف دولتي، 
عالوه بر نهادهاي نظامي، قدرت آن ها را در سياست دوچندان كرده است. حزب حاكم 
اسالم گرا نيز، در يك دهه اخير با چالش هاي زيادي از سوي نظاميان مواجه بوده است. 

1. شاپور )برهان( سليمي، »مدل سياسي تركيه و بهار عرب«، اعتماد، ش2299، 90/8/9، ص14.
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نفس همين قدرت و مداخالت نظاميان، يكي از شاخص هاي توسعه نيافتگي سياسي در 
يك جامعه است. عده ای معتقدند ورود تركيه به جهان عرب از منظر نوعی نوعثمانی گری 
بايد تحليل شود كه اين پيشينه چندان مثبت نيست و بايد در راستای اميال و مطامع 
بلندمدت و استعمارگرايانه تركيه تلقی كرد. لذا به لحاظ تاريخی، گرچه اين روزها شاهد 
هم نوايی ميان رهبران حزب عدالت و توسعه و برخی سياست مداران تازه نفس در ليبی، 
تونس و مصر به نفع الگوی اسالم سكوالر تركيه هستيم اما اختالف های تاريخی ميان 
اعراب با ترك ها امری جدی است. افكار عمومی تركيه، ملی گرايان عرب را در ابتدای قرن 
بيستم ميالدی عامل اصلی فروپاشی امپراتوری عثمانی می دانند. از سوی ديگر، بسياری 
از اعراب، تكرار سلطه  400 س��اله امپراتوری عثمانی بر خود را به عنوان برادر بزرگ تر، 

حتی با الزامات قرن 21، بر نمی تابند. 
دوم، شكاف زبانی يعنی بحث ترك و عرب است. حساسيت هايی امروز نسبت به مدل 
تركيه در جهان عرب به خصوص در ميان كش��ورهايی مثل عربستان وجود دارد كه بر 

اين شكاف خيلی تأكيد دارند.
س��ومين ضعف مدل تركيه چالشی اس��ت كه در تجربه فقدان تس��اهل قومی وجود 
دارد؛ مش��كالتی كه تركيه با ارامنه و كردهای خود دارد نمونه آن هاست؛ مؤلفه ای كه 
به عنوان ضعف از ناحيه روشنفكری مطرح می شود. در واقع مسئله اقليت هاي مذهبي 
)علوي ها( و قومي به ويژه مسئله كردها نيز، پرس��ش هايي جدي را در برابر دموكراسي 
اين كشور، مابين ناظران سياسي مطرح كرده است. تركيه از نظر ساختار قومی و مذهبی 
متكثر و متنوع اس��ت. اقليت های مهمی در اين كش��ور زندگی می كنند كه در فرآيند 
سياست گذاری های داخلی و خارجی نمی توان آن ها را ناديده گرفت. علويان و كردها از 
مهم ترين اقليت های مذهبی و قومی در تركيه هستند كه بی توجهی به مطالبات آن ها 
می تواند سياست های دولت را به چالش بكشد. تركيه طی سال های اخير گام های بلندی 
برای حل مسئله كردها برداشته است. اما پارادوكسی كه تركيه با آن مواجه است ناشی 
از تناقض ميان ساختار سياسی و قانون اساسی اين كشور و اراده دولت تركيه برای پايان 
بحران است. به رغم آنكه كردهای تركيه نقش مهمی در تأسيس و استقالل جمهوری 
تركيه در سال 1923 داشتند، اما هيچ گاه به حقوق قانونی خود دست نيافتند. بسياری 
از كردهای تركيه بر اين باورند كه قانون اساسی تركيه هيچ گاه آن ها را به عنوان شهروند 
درجه يك در نظ��ر نگرفته و كردهای تركيه از حقوق دموكراتيك و ش��هروندی در اين 
كشور برخوردار نيس��تند. اين نگرش در بين كردها همواره مانع بزرگی در تعامل ميان 
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كردها و دولت تركيه ايجاد كرده و عاملی بوده كه 
نهايتاً بخش��ی از كردهای تركيه را در سال 1984 
به سمت مبارزه مس��لحانه در قالب حزب كارگران 
كردستان تركيه برای دستيابی به حقوق شان سوق 
داد. از آن تاري��خ تاكنون هزينه های س��نگينی بر 
مردم كرد و ترك اين كشور تحميل شده و دو طرف 
در دس��ت يافتن به راه  حلی مس��المت آميز ناتوان 
بوده اند. امروزه دولت تركيه و گروه های اپوزيسيون 
هر دو به درك مشتركی رسيده اند كه تنها راه  حل 

بحران كردها، بهبود استانداردهای دموكراتيك و قانون اساسی مترقی در تركيه است كه 
در آن حقوق همه گروه ها و اقليت های قومی، مذهبی و سياسی را به رسميت شناخته 
و امكان مش��اركت دموكراتيك در قدرت را برای شهروندان تركيه فراهم كند. تقاضای 
عبداهلل اوجاالن از حزب كارگران كردستان تركيه برای كنار گذاشتن مشی مسلحانه و 
ترك خاك تركيه در اين راستا قابل ارزيابی اس��ت؛1 لذا تركيه ای كه تا همين اواخر، در 
زمره غيرمتساهل ترين كشورها نسبت به تكثر قومي قرار داشته و به نظر مي رسد قرار 
دارد و بدين جهت نيز، همواره از س��وي اتحاديه اروپا و محافل حقوق بشر جهاني مورد 
انتقاد جدي قرار گرفته است، نمی تواند به عنوان الگويی موفق برای ساير كشورها مطرح 
شود. در نتيجه تركيه خود در فرآيند گذار و تعميق دموكراسي با چالش هاي جدي مواجه 
بوده و هست. با آگاهي از چنين چالش هايي است كه برخي صاحب نظران مسائل تركيه 

در منطقه و غرب، به مخالفت با بحث مدل تركيه براي جهان عرب پرداخته اند.
چهارمين ضعف، بحث فقدان آزادی بيان و مطبوعات در تركيه اس��ت. عده ای بر اين 
اعتقادند كه هر چند از تركيه به عنوان مدل مطلوب دموكراتيك ياد می شود، اما واقعيت 
آن است كه تركيه، زندان بزرگی از نظر آزادی بيان و مطبوعات است. آزادي رسانه ها و 
بيان عقايد در تركيه وضع نابساماني دارد و اين موضوع به چند هفته ناآرامي اخير اين 
كشور مربوط نمي شود. بر اساس گزارش تازه اي كه »سازمان امنيت و همكاري اروپا« 
تهيه كرده است در حال حاضر 57 روزنامه نگار در تركيه در زندان به سر مي برند و بر اين 

اساس كشور تركيه باالترين رقم روزنامه نگاران زنداني در جهان را دارد.

1. محمد بهرامی، »تركيه و كردها از آرمانگرايی تا عمل گرايی«، 1392/2/16، مركز بين المللی مطالعات صل 
. IPSC

غرب به ویژه امریکا نيز ارائه 
مدل ترکيه را که بر تعامل با 
غرب و بر صلح و رفاه تأکيد 
دارد، نسبت به الگوی حکومت 
اسالمی ایران، که بر تقابل با 
تجددگرایی و غرب تأکيد دارد، 
ارجح می داند و الگوی ترکيه را 
سازگارتر و بی خطرتر نسبت به 

منافع خود می داند
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مطبوعات تركيه اعالم كرده اند كه حدود 
60 خبرنگار در زندان بسر مي برند و حدود 
4 هزار روزنامه نگار نيز تحت پيگرد قانوني 
ق��رار دارند. وب س��ايت »ف��ري ميديا« در 
اين خصوص نوشت بر اساس گزارش هاي 
نهاده��اي مدافع آزادي مطبوع��ات در ماه 
دسامبر سال گذش��ته كشور چين در صدر 
اين فهرست قرار داش��ت؛ اما در چند ماهه 
اخير دولت تركيه كه از نامزدان پيوستن به 
اتحاديه اروپاست، تقريباً دو برابر آن تعداد 
روزنامه نگار زنداني دارد. اين مسئله باعث 
انتقاد و نگراني هاي شديدي در مورد تعهد 

دولت اين كشور به آزادي مطبوعات و مشروعيت وجه دموكراتيك تركيه شده است.
رقم 57 نفر كه در گزارش »س��ازمان امنيت و همكاري اروپا« قيد شده با ارزيابي هاي 
يك نهاد ملي و بين المللي به نام »تريبون دفاع از آزادي روزنامه نگاران« همخواني دارد. 
اين نهاد در برگيرنده بسياري از انجمن هاي دفاع از آزادي مطبوعات از جمله »انجمن 
دفاع از آزادي مطبوعات تركيه« اس��ت.1 بنابراين اين مدل چيزی نيس��ت كه جوانان 
روش��نفكر و پيش قراوالن انقالب عربی بتوانند در آن جس��ت وجو كنند. بنابراين مدل 
تركيه امروز با وجود اقبالی كه توانسته در كشورهای عربی كسب كند، مشكالت و موانع 
خاص خود را دارد كه قطعاً اگر مورد استفاده و اجرا قرار گيرد، مشكالت و موانع آن در 
عرصه اجرايی بروز و ظهور خواهد كرد و چه بس��ا در آينده در قالب منازعات منطقه ای 

شاهد آن باشيم.

نتيجه گيری
وقوع انقالب اسالمی ايران در بهمن 1357 در شرايطی بود كه نظام شاهنشاهی آن به 
استكبار جهانی اتكا داشت. اساساً انقالب اسالمی در تعارض با نظام بين الملل، ارزش ها 
و هنجارهايی را مطرح كرد كه ضمن تضاد با منافع قدرت های جهانی حامی حفظ وضع 

1. »تركيه بزرگترين زندان روزنامه نگاران« 1390/1/20.
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/38084

کشوری که حزب مدعی اسالم گرایی 
آن، پيوستن به بلوک اتحادیه  اروپا 
را هدف اول خود قرار داده است، به 
عنوان اولين کشور اسالمی، اسرایيل 
را در سال 1949 به رسميت شناخته 
است، عضو بلوک نظامی و امنيتی 
ناتو است، در جنگ کره به نفع غرب 
مشارکت داشته، پذیرای محل استقرار 
سپر موشکی عليه یک کشور مسلمان 
است و... چگونه می تواند صالحيت 
رهبری جهان اسالم و الگو شدن برای 
کشورهای عربی منطقه را داشته باشد؟!
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موجود، موجب بروز چالش در نظام بين الملل شد. ايران اسالمی با طرح اين ارزش ها در 
سياست خارجی خود، تالش كرد تا افكار عمومی ملل محروم جهان را جهت تغيير در 
نظام بين الملل تحت تأثير قرار دهد و ارزش های مطرح شده را تبديل به هنجار سازد.1 
انقالب اسالمی ايران و گفتمان عدالت خواهانه، سلطه ستيزانه و استكبارستيزانه آن، نظم 
ليبرال موجود بين المللی را برنتابيده و در ابعاد فرانظری، ساختاری، هنجاری و نهادی، 
آن را به چالش كشيده است. در س��وی ديگر، انقالب اسالمی ايران كه می توان آن را به 
صورت گفتمان تجلی يافته در نظام جمهوری اسالمی ايران تعريف كرد، به لحاظ داشتن 
ويژگی های خاص غيرمادی در قالب يك انقالب فرهنگی، اصول و ارزش هايی متفاوت 
از هنجارها و مرس��ومات رايج كه در نظم ليبرال تعين يافته، به نمايش گذارده اس��ت. 
انقالب اسالمی توانست ضمن تبيين سازگاری اسالم و دموكراسی، كنش متقابل ميان 
دو حوزه دين و سياست را آشكار سازد و نوعی نظام سياسی را رقم زند. اين نظام، هم بر 
ويژگی های معنوی و سياسی حاكم استوار بود و هم بر پيوند ميان ارزش های اسالمی با 
ساختار يا روش مردم ساالری تكيه داشت. چنين شيوه حكومتی، هم بر شيوه جمهوری 
بودن حكومت و نقش مردم در تصميم گيری های حكومتی تأكيد می كرد و هم الگوی 
اسالم گرايی و ارزش های پايدار اسالمی )عدالت گرايی، خدا محوری و معنويت گرايی( را 

اساس نظام سياسی می دانست.
چنين نظام سياس��ی، همزمان به نفی اسالم متحجر و قش��ری گرا و از سويی به نفی 
سكوالريسم و الئيسيته پرداخت و توانس��ت نظامی را به ارمغان آورد كه مشروعيت آن 
بر پايه حاكميت خدا و حقانيت ارزش های دينی است و مقبوليت آن نيز بر اساس اراده 
مردمی. در حقيقت جمهوری اس��المی ايران، خود به عنوان يك م��دل موفق در كنار 
ملت های منطقه، بخشی از جبهه جهانی بيداری اسالمی محسوب می شود. جمهوری 
اس��المی ايران با عنايت به مجموعه نقاط قوت و برتری های خ��ود در اين عرصه نقش 
ويژه ای دارد. اين نقاط قوت عبارت اند از: موقعيت ژئوپلتيك، كثرت جمعيت، وس��عت 
و منابع طبيعی در كنار عوامل غير مادی همچون تجربه موفق مردم س��االری اسالمی، 
رهبری هوشمندانه، برخوردار از امتی با بصيرت، دين دار، هوشيار، آگاه و در صحنه، دارای 
فرهنگ غنی و تاريخی پربار كه همواره از بدو تأس��يس نظام اسالمی هدفی جز عزت و 
اقتدار مسلمين و وحدت امت اسالم نداشته اس��ت. ديگر مؤلفه های توانايی های نظام 
عبارت اند از: برخورداری از توان غلبه بر تهديدات داخلی و خارجی، اعتماد متقابل مردم 

1. محمد ستوده، علوم سياسی، ش16، زمستان 1380، ص164.
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و نظام، ثبات سياسی، اعتبار بين المللی، پيش��رفت های علمی و فنی از جمله در علوم 
پزشكی، سلول های بنيادی، فناوری های نانو، فضايی، هسته ای و دفاعی و غيره. اساساً 
دفاع از حقوق ملت ها و همراهی با ملت های مسلمان و مظلوم و مخالفت با زورگويان و 
ديكتاتورها همواره بخش مهمی از اهداف اوليه انقالب اسالمی ايران بوده است. در اين 
بين، تركيه نيز به دنبال قطب شدن و الگو بودن در جهان اسالم و منطقه خاورميانه است. 
مهم ترين فرصت پيش روی تركيه را بايد مطرح ش��دن جدی الگوی دموكراسی تركيه 
در سطح منطقه خاورميانه دانس��ت؛ اما در تحليلی كالن می توان گفت كه تركيه قادر 
به ايفای رهبری جهان اسالم و الگو شدن برای كشورهای عربی منطقه نيست؛ چرا كه 
تمام هدف تركيه، از اواخر امپراتوری عثمانی به اين سو، اروپايی شدن بوده است. به طور 

مثال، حزب اسالم گرای عدالت و توسعه در برنامه انتخاباتی خود می گويد:
 از آنجا كه تركيه بايد هدف اوليه در سياست خارجی خود را پيوستن به 
اتحاديه  اروپا و انجام معيارهای الزم در اين خصوص قرار دهد، لذا بايد از 

هر گونه رفتاری كه در اين راه خللی ايجاد نمايد پرهيز كند. 
علت حمايت اتحاديه  اروپا از الگوی اسالم س��كوالر رهبران آنكارا را بايد در اين جمله  
يكی از سايت های غربی جس��ت وجو كرد. از منظر اتحاديه  اروپا، از يك سو، تركيه تنها 
مردم ساالری غير مذهبی و سكوالر در دنيای اسالم محسوب می شود و از سوی ديگر، اين 
كشور همواره به دنبال توسعه  روابط خود با كشورها ی اروپايی بوده است. اين نگرش، با 
توجه به آنكه فرهنگ اين كشور اثرات عميقی بر روی ملل شرقی و اروپای جنوبی داشته، 
جالب توجه است. حال بايد پرسيد كشوری كه حزب مدعی اسالم گرايی آن، پيوستن 
به بلوك اتحاديه  اروپا را هدف اول خود قرار داده است، برای اروپايی شدن بيشتر قوانين 
خود را مطابق ميل غرب تغيير داده اس��ت، به عنوان اولين كش��ور اسالمی، اسراييل را 
در سال 1949 به رسميت شناخته است، كش��وری كه عضو بلوك نظامی و امنيتی ناتو 
است، در جنگ كره به نفع غرب مشاركت داش��ته، پذيرای محل استقرار سپر موشكی 
عليه يك كشور مسلمان است، به دالل و هم پيمان غرب در منطقه بدل شده است و در 
نهايت به رغم كشتار شهروندانش از سوی اسراييل بهترين روابط اقتصادی را با اين رژيم 
دارد، چگونه می تواند صالحيت رهبری جهان اسالم و الگو شدن برای كشورهای عربی 
منطقه را داشته باشد؟ به نظر می رسد كه روشنگری در مورد اين موارد، افشاگر ماهيت 
نامتوازن الگوی تركيه برای مردم مسلمان منطقه است. همچنين، اشتباهات راهبردی 
آنكارا در سوريه و بحرين، مشكالت داخلی تركيه، نزديكی آنكارا به جريان های سلفی 
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در بحران سوريه، حركت پارادوكسيكال سياست مداران حزب عدالت و توسعه و از همه 
مهم تر حمايت آش��كار محافل غربی از مدل تركيه در آينده به پاشنه  آشيل اين كشور 
در برابر مدل مطلوب ايران تبديل خواهد شد. در تحليلی جامع، می توان مدل تركيه را 
الگوی اسالم ليبرال يا به فرموده  امام خمينی)ره( همان اسالم امريكايی تفسير كرد. اين 
الگو، پس از ناكامی مدل سلفی اسالم امريكايی در قالب جهان بينی غيرانقالبی، وحدت 
و كيان جهان اسالم را در خطر قرار داده اس��ت. اين مدل محصول اتاق فكر بنيادهايی 
چون رند است كه در قالب ايجاد ش��بكه ای از مسلمانان ميانه رو از سال 2006 در ادامه  
طرح خاورميانه  بزرگ مدنظر قرار گرفته است. واقعيت اين است كه پس از موج جديد 
بيداري اسالمي در جهان عرب، غربي ها و صهيونيست ها به شدت به ترويج و تبليغ الگوي 
اسالم تركيه به جاي الگوي مدل اسالم جمهوري اسالمي در كشورهاي انقالبي در جهان 
عرب پرداختند. اگرچه نتايج انتخابات در اين كشورها نشان داد كه مردم اين كشورها به 
الگوي اسالمي جمهوري اسالمي كه استكبارستيز و ضد وابستگي است، رغبت و توجه 

بيشتري نشان مي دهند.


