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  عقب ماندگیجبران فصل پنجم ـ 
  آندرو مانگو

  ترجمھء اختصاصی برای سکوالریسم نو

اين رھبران در . افتاد دولت ترکیه به دست رھبران حزب عدالت و توسعه 2002در نوامبر سال 

 .»زرگ نشده ايمخانه ھای کريستال ب ما در«سخنرانی ھای خود اغلب اين جمله را تکرار می کردند که 

که پیش از اين تاريخ قدرت را در دست داشتند نیز  یديگر اما واقعیت اين بود که رھبران احزاب سیاسی

از میان چھار سیاستمدار برجسته ای که از جنگ دوم جھانی به اين سو بر . ھمین گونه زندگی کرده بودند

ثروتمند و زمین  نسبتًا ۀدر خانواد ،»ن مندرسعدنا«يعنی  ،ترکیه حکمروايي کرده بودند تنھا اولین آن ھا

 عادی از خانواده ھاي »تورگوت اوزال« و» سلیمان دمیرل«يعنی  ،اما جانشینان او. داری به دنیا آمده بود

را مديون سیستم آموزش و پرورش رايگان و  يشو ھر دو دستیابی به مشاغل خوروستايي برخاسته 

ھر دوی آن ھا در کشوری که ھنوز از متخصصین فنی . جاد کرده بودسکوالری بودند که کمال آتاتورک اي

و پیش از آن که وارد کار سیاسی شوند به مشاغل  استدام شده بسیار بھرمند نبود در دستگاه دولت

در نتیجه با اين که حرکت سعودی آن ھا در داخل تشکیالت دولتی انجام شده . نده بوددولتی باال رسید

. آگاه بودند ديوانساالری کامًال کندی و ديرجنبی دستگاهاز  ،زندگی اجتماعی خود ۀمینت پیش زبه عل ،بود

سر راه از می کوشیدند تا موانع را  ، ھموارهدولت پدرساالرانه بار آمده بودنددر درون يک  خود نیز و اگرچه

از آنجا که برای  ، از سوی ديگر،اما. شدن انرژی مردمانی که صمیمانه قصد خدمت داشتند بردارند آزاد

خودبخود زير و رو کردن اين  ،پیشبرد موقعیت ھای سیاسی خود ناچار به تکیه بر منابع دولتی بودند

 . چندان آسان نبود برايشان ديوانساالری

به نخست  2003که در ماه مارچ  ،بنیانگذار و رھبر حزب عدالت و توسعه ،انغیپ اردوطرجپ اما 

در يکی  ـ و نه روستايي ـ در فضای فقر شھری 1954سال او در . گری آمده بودوزيری ترکیه رسید از راه دي

شاخ  ۀدر سواحل شمالی دماغ ، واقع»پاشا قاسم«محله ی  و یرنشین استانبول به دنیا آمداز محالت فق

ن ااقیمانده از عھد عثمانی که تا ھمنیروی دريايي و اسکله ای ب سرفرماندھی ، بر حول و حوشطاليي

به می کردند ماموران عالیرتبه ای که در آنجا کار قد کشیدنش دفاتر در دوران . بزرگ شد ،داير بود اواخر

  . خود نیز افتاد ۀبه کلی از رونق فقیران» پاشا قاسم« ۀمحل ،در نتیجه ،و منتقل شدنقاط ديگری 

الب سرباز استانبول بود که ھنوز جوی ھای فاض ۀمحلتنھا » پاشا قاسم«قبل از جنگ دوم جھانی 

پ پدر رجنوع رفتار . ھا و قواعد خاصی داشتند خود روشکار پر از اوپاشی بود که برای  جائی بود. داشت

او يک روز برای تنبیه پسرش که دشنام داده  مثًال،. پدران اين محله بودھمۀ نمونه ای از رفتارھای  طیب

آموخت که چگونه دل پدر را به دست آورد  به زودی رجببا اين ھمه . را از سقف آويزان کرد طیبپ رجبود 

  . و راه خود را در پیش گیرد
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که اکنون (اين خانواده از بخش شرقی ساحل دريای سیاه و نزديک مرز قديمی با روسیه در واقع 

 بود کوھستان چنان به دريا نزديک محله،در اين . به استانبول مھاجرت کرده بود) مرز گرجستان شده است

تا اين که حدود پنجاه سال پیش دولت زراعت چای را به . شتانی برای کشاورزی وجود نداچند امکانکه 

ناچار  ھم و بسیاری از مردم کردندبرای اين کار تراس بندی  را شیب ھای کوھستانی. اين منطقه آورد

و  بودند »الز« به نام یاز تیره ای قفقاز طیبپ رجخانواده . شدند برای يافتن کار به نقاط ديگری کوچ کنند

دير آن ھا . ده می شخواند »مین گرلی« کهخاص  ای لھجه با زبانی نزديک به زبان گرجی ھا داشتند

فتح منطقه به دست عثمانی ھا در قرن  اسالم شان به قدمت يعنی. مسلمان شده بودندزمانی نبود که 

بسیاری از . زنده بوددر آن ھا ھنوز شور مذھبی جديد االسالم ھای مناطق مرزی  ،در نتیجه. بود پانزدھم

بعدھا شغل خود را  و کردند و اکثرشان نانوا بودند آن ھا در قرن نوزدھم در قلمرو امپراتوری روسیه کار می

ھا تنھا گروه مسلمان دريانورد ترکیه محسوب آن اين امر موجب شد که . به مالحی و ماھیگیری تغییر دادند

اوج  به خصوص ھنگامیاين امر . نی از میان آن ھا برخاسته بودندند و اغلب مالحان کشتی ھای عثماوش

و جمھوری جديدالتاسیس ترکیه قصد داشت تا نیروی دريايي  رفته بودندمنطقه  ازکه يونانی ھا  گرفت

 پس از چندیو  خطوط دريايي دولتی کاری پیدا کردنیز در  رجبپدر . نظامی و بازرگانی خود را بوجود آورد

مخارج  شدرآمد اما. بوسفر و دريای مرمره تردد می کردند ۀقايق ھای بزرگی رسید که در ترع یبه کاپیتان

از  موفق شده بود تا او مردی بود که باری،. نمی کرد کفاف خانه و خوراک و پوشاک افراد خانواده را

حاشیه ھای « از تاو حال نوبت پسر او بود  آن برساندخود را به مرکز  شکشور »حاشیه ھای جغرافیايي«

  .نزديک کندکشور خود را به مرکز امور سیاسی آن  »اجتماعی

دولت دموکرات عدنان مندرس دست به سست کردن نظام عمومی سکوالر  1950 ءدر اوايل دھه

. زد و تعدادی دبیرستان ھفت ساله برای تربیت پیشنماز و خطیب بوجود آورد ترکیهآموزش و پرورش 

تبديل به يک سیستم آموزش و  اين مدارس تعداد اين مدارس فزونی گرفت و عاقبت ،به مرور ايام ،سپس

پايان سال  بهب دوازده ساله رجوقتی . سیستم سکوالر کار می کرد بموازاتکه  ندپرورش مذھبی شد

. از اين دو مدرسه برود نوعبه کدام  بگیرد می خواھدکه تصمیم  رسید، وقت آن شدابتدايي  ءپنجم مدرسه

مدرسه مذھبی در آنسوی يک  دراو  تاتوصیه کرد  اش نیز پسر بچه ای مذھبی بود و مدير مدرسهاو 

خريد کتاب  تأمین بودجۀ پسر جوان برای. نام نويسی کند ساحل شاخ طاليي و در قلب استانبول عثمانی

ھا اين به اين ترتیب که عصر ؛شد نام داشتند »سیمیت«نان ھای کوچکی که  خیابانی مجبور به فروش

  . نان ھا را می خريد و صبح ھا مادرش آن ھا را گرم می کرد تا عابران نان گرم و تازه داشته باشند

تو «: وان گفته شدجبه پسر . شباھت نداشت انھای زاھدمذھبی چندان به صومعه  ۀمدرساين 

ھای ورزشی در مدرسه تیم  .»و رسم کفن و دفن مرده ھا را ياد بگیری  اين جا راهدر قرار نیست 

مختلفی وجود داشت و دانش آموزان می توانستند در مسابقات شعر خوانی و ديگر فعالیت ھای 

که  ـ از پدرش پنھانخودشان و  ءدر محله ،مدرسه پیش از آمدن به اين ،پرج. درگیر شوند نیز اجتماعی

باشد تا به جايي  فرزندش تنھا با کتاب و مدرسه سر و کار داشته آرزو داشتمثل اغلب پدرھای ترک 

به  توانستمذھبی  ۀدر دورن تحصیل در مدرس ،در نتیجه. با ديگر بچه ھا فوتبال بازی می کرد ـ برسد
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به صورت حرفه  تاتشويقش کردند سرپرستان د و ويکی از فوتبالیست ھای با استعداد مدرسه تبديل ش

حال مشگل ديگری ھم وجود عین در . البته پدرش نبايد از اين موضوع با خبر می شد. ای بازی کند

پ پس از فارغ التحصیلی از مدرسه مذھبی ريشی رويانده بود که نشان از زھد مسلمانی اش رج. داشت

می داشت و ھنگامی که جايي در يکی از تیم ھای مھم فوتبال ترکیه به او پیشنھاد کرده و از او خواستند 

خودداری کرد چرا که اعتقاد داشت پیروی از احکام ريشش را بتراشد او از اين کار برای شروع کار تا 

  . اولويت دارد بر بازی فوتبال مذھبی برای فارغ التحصیل يک مدرسه مذھبی

 ،1970در سال  ،»اردکان ننجمتی«. در عین حال بین مذھب و سیاست فاصله ای نمی ديداو 

تاسیس  را »حزب نظم ملی« اولین حزب اسالمی ترکیه به نام ،پ شانزده سال داشتيعنی وقتی که رج

رزمنده و  جوان ، اينپ اردوغانرج. تغییر نام يافت »حزب نجات ملی«به که دو سال بعد  ـ حزبی کرده بود

می در در آنزمان ھنوز بنیادگرايي اسال. جوانان اين حزب بپیوندند ءشاخه به تاتصمیم گرفت  ،جاه طلب

وانان مسلمانی ھمچون اردوغان بود تمايل به مطرح و آن چه الھام بخش ج ترکیه طرفدار چندان نداشت

مومنان مسلمان در ترکیه و نیز ارتقا موقعیت  ءکردن و به رسمیت شناساندن فرھنگ سرکوب شده

  . بود اجتماعی آن ھا

او  تا ندکه نمرات دبیرستانی اش آنگونه نبودنیز داشت و آن اين ديگر زمان او يک سرخوردگی در آن

ناچار شده بود که در يک کالج  ،در نتیجه ،نويسی کند و علوم سیاسی آنکارا نام ۀشکددر دانقادر باشد 

 اين کالج. تحصیل بپردازد ءبه ادامه در استانبول »آکادمی علوم بازرگانی و سیاسی«به نام  ،کم اھمیت تر

  . بعدھا جزيي از دانشگاه مرمره شد

 ءدر مبارزات ايدئولوژيک دھه ،مسلمان ۀدبه عنوان يک دانشجوی رزمن ، در ايام دانشجوئی، واو

 ،در نتیجه ،و مسلحانه مخالف بود ءبا مبارزه ،برعکس ديگر ھمشاگردانش ،نقش فعالی داشت اما 1970

سرکوب اسالمیست ھای طرفدار مبارزات مسلحانه آغاز شد او  1980ھنگامی که پس از کودتای نظامی 

رژيم نظامی به پايان رسیده و فعالیت  1983که در سال  سپس ھنگامی. از آن میان جان سالم به در برد

نام داشت به عنوان يک فعال  »حزب رفاه«تین اردکان که سی آزاد شد او در سومین حزب نجمسیا

استانی استانبول اين حزب  ۀشد و به زودی به عنوان ريیس شاخ بکار سیاسی تمام وقت مشغول

  . برگزيده شد

حزب را به عنوان يک  ۀمتمرکز کرد که تصوير گذشت آنود را بر در اين سمت او فعالیت ھای خ

حزب  ءر يکی از سخنرانی ھايش برای اعضاداردوغان، . مدافع تزلزل ناپذير ارزش ھای اسالمی تغییر دھد

 با ھمسايگان تان و حتی با عابران. داشته باشید ای شما بايد با ھمه رفتار شايسته«: گفته است

م علیکم و پاسخی دريافت نکنید اگر شما به آن ھا بگويید السال. الم و علیک کنیدخیابان ھا س ناشناس

و اگر باز . به او بگويید مرحبا ،در نتیجه. يد درک کنید که مخاطب شما از اين نوع سالم خوشش نمی آيدبا

 اگر ، و)ستا "روز به خیر"در زبان ترکی جديد به معنای (ھم روی خوشی نديديد به او بگويید ايلی گولر 
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با يک خارجی طرف ھستید و در نتیحه به او بگويید  کنید که باز ھم واکنش مطلوبی نديديد حتم

  .»!"گودمورنینگ"

 .برنده شد )شورای شھر و شھرداریمتشکل از (ی محل حکومتدر انتخابات  ،1994در  ،اردوغان

. بود راديکالمحبوب و  یموسیقیدان رسکوال اندر بین جوان که »لیوانلیزولفو «به نام  بود شخصی اورقیب 

شورای  ۀ خود بربه منظور حفظ قدرت کنترل کنند ،»جمھوری مردم«ی  )و نخبه گرا(حزب سکوالريست 

سکوالر ھم کانديداھای  ۀديگر احزاب دست راستی و میان عین حال،در . نامزد کرده بود او را شھر،

پیروزی خود را مديون متفرق شدن آرای سکوالريست ھا در واقع اردوغان . قدرتمندی را معرفی کرده بودند

  . در بین نامزدھای متعددشان بود

البته . بزرگترين شھر ترکیه انتخاب شد به سمت شھردار ،در چھل سالگی ،اردوغان ،به اين ترتیب

ھمیشه  ، در حالیکهدر اين انتخابات ھمسر او نیز. او مدت ھا بود که ريش خود را تراشیده و کراوات می زد

  .بازی کرد را در گردآوری حمايت زنان نقش عمده ای روسری داشت،

که جمھوری خواھی به نام نورالدين سوزن  J اردوغان استانبول را بھتر از شھردار قبلی آن 

بود و دوران کارش سرشار از افتضاحات بزرگ مالی و به خصوص رشوه ھايي که مدير امور آب شھر گرفته 

شغل ھا و قراردادھا بیشتر نصیب درست است که در دوران اردوغان . اداره کردـ بود محسوب می شد 

 ،او. عملیاتی غیرقانونی را به اثبات رساند در اين مورد طرفداران مسلمان او می شد اما کسی نتوانست

در اما  وثر در داخل سیستم موجود کار کندگرفت که چگونه به صورتی مياد به زودی  ،به عنوان شھردار

ارتش علیه اسالمیست ھا  ، که به وسیلۀفوريه 28م به ھنگامی که در معرض تھديد جريان موسو ،1997

ـ که  و به اتھام استفاده از مذھب در امور سیاسی، قرار گرفت به کلی بال و پرش ريخت به وقوع پیوست

شغل خود به  ـ چند ماھی به زندان افتاد، از خواندن شعری که دارای احساسات مسلمانی بود عبارت بود

  . شد سلبھم  داد و حقوق سیاسی اش ار را از دستعنوان شھرد

در کنار روش ھای او، حاصل آن را، و  در زمینه احتیاط کاری به او داد اين جريان درس بزرگی

در واقع، دوران . توسعه داد ،که به ھنگام مبارزات انتخاباتی در شھر استانبول توصیه کرده بود فراگیرنده ای

  . ھنگام خروج از آن دولتمردی معتدل تر شده بوداو به ه بلک ندان خلقیات اردوغان را عوض نکرد،ز

درست شبیه کاری بود که اين عمل . با نجمتین اربکان قطع کردپیوندھای خود را پس از آزادی،  ،او

کمک به  ،اردوغان ،در پی اين قطع ارتباط. کرده بود »اينونوعصمت «سی سال پیشتر با  نیز» اجويتبلند «

حزب عدالت و توسعه را بنیاد گذاشت که ايدئولوژی آن را  2001در سال  شھمراھ گروھی از نوانديشان

او وفاداری خود را به دولت سکوالر اعالم داشت و توضیح . خوانده است» محافظه کاری دموکراتیک«خود 

ات اديان و عقايد بی طرف باشد و در عین حال برای برآوردن احتیاج که چنین دولتی بايد نسبت به ھمۀداد 

او ھنگامی که . از اين کمک پرداخت حقوق کارکنان مساجد بوداو منظور . اصلی مذھبی مردم کمک کند

از طريق تا آنجا پیش رفت که مدعی کشورھای اروپائی شده و از آنھا خواست تا  به نخست وزيری رسید
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به بودن را  ر سکوالرادعاھای خود مبنی ب اتحاديۀ اروپا، حذف اشارات به مسیحیت در قانون اساسی جديد

به اين ترتیب او ورق را برگردانده بود و  اکنون چنان اظھارات آزادی خواھانه ای . دناثبات کنترکیۀ سکوالر 

او می نگريستند تحت تاثیر  رشک  طبعًا با ديدۀکه  ،می کرد که بسیاری از نھادھای سکوالريست ترکیه

اين پیامی . »من يک مدرنیزه کننده ام«صلی و مھم او آن بود که پیام ا ،باالتر از اين امر ،اما. قرار می داد

  . نظر ھمه را به خود جلب می کرد بود که تقريبًا

ه قدرت اغلب گفته می شود که رای دھندگان ترک بیشتر به اين خاطر اردوغان را ب  

قدرت بودند آن را  رھبران احزاب ديگر وقتی در مسند که بیزار شده بودند ای رساندند که از فساد گسترد

 ،2002قبل از انتخابات نوامبر برای اثبات اين نظر نیز به اين واقعیت اشاره می شود که، . ناديده می گرفتند

برخی  بود کهمطبوعات ترکیه پر از اتھامات گوناگون نسبت به افتضاحات مالی صاحبان مقامات باالی کشور 

. ه آمیز و غیرعادی بانک ھای خصوصی می شداعمال خدع بهشامل بی اعتنايي رسمی دولت  شان

تصمیمات سرمايه گذاری غلط  در نتیجۀبه خسارات عمده ای مربوط می شد که  نیز ديگر اتھام

بنظر می رسد که نارضايتی از فساد گسترده عامل  اما. بر کشور وارد شده بودسیاستمداران فاسد 

در يک ھمه پرسی پیش از انتخابات تنھا ده در   اصلی به قدرت رسیدن اردوغان نمی تواند باشد چرا که

در عین حال، نمی توان . صد از رای دھندگان فساد مالی دولت را مھم ترين مشکل کشور دانستند

نسبت  شبودند که باور کنند اردوغان و حزب ا انگار ی دھندگان ترک چنان سادهپذيرفت که بسیاری از رأ

  . خواھند بودپیشینیان خود بھتر  به فساد و استفاده از پارتی بازی از

د اين پرسش قرار گرفته بود که ثروت مور بارھا اردوغان 2001در طول مبارزات انتخاباتی سال البته 

را از پسر جوانم دريافت  اين بود که من اين پول ھم پاسخ او. فت شخصی خود را از کجا آورده استھنگ

اين . يي تامین کرده که به ھنگام ختنه شدن دريافت داشته بودو او خود آن را از محل ھدايای طال کرده ام،

. ارائه داده بود »راه حقیقت«رھبر حزب  ،»رتانسو چیلل«خانم  ، مثًال،داستان قابل باورتر از داستانی بود که

. يک بسته در اتاق خواب مادرش پیدا کرده است وناظھار داشته بود که قسمت اعظم پول خود را در او

یز ھنگامی که اردوغان پسر و دو دخترش را برای تحصیل به آمريکا فرستاد اعالم داشت که مخارج بعدھا ن

به نظر می رسد که اغلب مردم ترکیه بدينسان، . تحصیل آن ھا را يکی از بازرگانان ترکیه تقبل کرده است

پس از اين که حتی،  .اين امر را پذيرفته باشند که سیاستمداران می توانند ھدايای شخصی دريافت کنند

به مناسبت ازدواج پسرش مجلس ضیافت بزرگی در ھتل استانبول  ،اردوغان به نخست وزيری رسید

در اين . دعوت کرد تا در اين مجلس حضور يابدھم نخست وزير ايتالیا  »سیلويو برلوسکونی«برگزار کرد و از 

مناسبت ھايي ھمین گونه عمل  قی در چنینجا نیز از نظر ترک ھا اتفاق مھمی نیفتاده بود و ھر آدم موف

تفاوتی در  باشد نیزو در مقابل مردم پاسخگو بوده اين که اين انسان موفق نخست وزير کشور . دمی کر

اردوغان در عین حال بسیاری از بازرگانان کوچکی که با خانواده اش رفت و آمد . مساله نمی کرد صورت

  . عروسی اضافه کرده بودداشتند را نیز در لیست میھمانان اين 
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پارلمان آنکارا کمیته ای را برای بررسی اتھامات فساد مالی تشکیل  نیز پس از پیروزی اردوغان

. اين کمیته اتھامات وارده به سردمداران دولت ھای قبلی را به صورت علنی مورد بررسی قرار داد. داد

رد کسانی که بر مسندھای قدرت نشسته اند اين گونه تحقیقات در مو ، انجامن ترکیهوانیطبق قالبته، 

کمیته مزبور خواست اين که ھنگامی  لذا،. ھا از مصونیت پارلمانی برخوردارند، چرا که آنممکن نیست

  . ت کردند، حامیان او مقاوممصونیت را در مورد اردوغان محدود سازد

ت وزير اردوغان آغاز شده ی که با نخسمبارزه با فسادبرنامۀ د قضاوت کرد که وبا اين ھمه نمی ش

 واقعیت اين بود که، عطف به وضع اقتصادی ترکیه در آن سال ھا،. بوديک نمايش سیاسی  صرفًا بود

  .بد نیست اندکی بر اوضاع آن سال ھا تأمل کنیم. اما گسترنده بودتدريجی  ینظرات در حال تغییر

در صد از  31د نشان داد که انجام ش 2002مطالعه ای که در عصر روز انتخابات در نوامبر   

در درجه . کشور می دانستند رده بودند بیکاری را مھم ترين مسئلۀکسانی که در نظرخواھی شرکت ک

قیمت ھا در ترکیه بسیار پايین تر از مغرب زمین  اگرچه ظاھرًا. دوم تورم و ھزينه باالی زندگی ذکر شده بود

ھمین تفاوت در  اين فقط يک سوی معادله را نشان می داد و، در سوی ديگر، می شد ديد که اما بودند

دالر در ماه بود  440حقوق متوسط يک کارمند دولت  2003در سپتامبر سال . نیز وجود دارد ھامورد دستمزد

  . ندو در ھمان حال قیمت ھا نصف قیمت ھای کشورھای غربی بود

با رأی خود انتخاب  که ،»سیرت«دھمآيي مردم ايالت شرقی ھنگامی که اردوغان در گر  

برای ما « مردم اين بود کهشعار  سخنرانی می کرد، تضمین کردند، 2003در فوريه شدن او به مجلس را 

کنان اين استان اصلیت کردی دارند اما در آن اغلب سااين نکته نشان می دھد که اگرچه  »!کارخانه بساز

فرھنگ رفع مشکالت در مورد مربوط به  ھای خدام در دستگاه ھای دولتی از خواستتقاضا برای است زمان

  . شتکردی ارجحیت دا

در  ،9ر5نرخ در فرانسه حال آن که ھمین  ،بود 9ر4نرخ بیکاری در ترکیه  2003دوم سال  در نیمۀ

چرا  ا توضیح نمی دھند،عیت وضع آن روز ترکیه راما اين ارقام واق. بود در صد 20 و در لھستان 11ر2اسپانیا 

ند در واقع کارھای حاشیه ای و حتی بدون دستمزد را اری از کسانی که شاغل محسوب می شدکه بسی

حدود يک پنجم  دند ـکه شامل زنان و جوانان می ش ـ اعضای بی دستمزد خانواده ھا. دادنانجام می د

ند درآمدشان کفاف ل خوانده می شدصد از آن ھا که شاغشش در . دادننیروی کار کشور را تشکیل می د

نام حدود  2003دوم سال  در نیمۀ. بودند دوم و سومکارھای  يافتن دنبالھمواره بزندگی شان را نداده و 

بیمه ھای اجتماعی ثبت نشده و در نتیجه دارای بیمه شغلی،  دفاترشاغلین در ھیچ يک از در صد از  54

 بايد سنجۀ ،وضعیت شغلی در ترکیهدرک برای  ،در نتیجه. بیمه بھداشتی و مزايای بازنشستگی نبودند

از پیدا کردن نسبت جمعیت قرارگرفته در سن شغل نسبت  استعبارت  اين سنجه. کردجستجو  بھتری

زير چھل و پنج در صد بود و اگر  2003سال  اين عدد در ترکیۀ. شاغل ھستند به تعداد کسانی که واقعًا

 ید،در صد می رس 35به حدود حتی اشتغال  واقعی رقم حذف کنیم نرخمشاغل بی دستمزد را از اين 
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در صد  55ن اسپانیا به که البته در جايي ھمچو بوددر صد  63حال آن که ھمین نرخ در مورد اتحاديه اروپا 

فقط در برخی از کشورھای  از اين نکته می توان چنین نتیجه گرفت که در آن سال ھا. دتنزل می کر

  . بوداز نرخ مربوط به ترکیه پايین تر نرخ اشتغال شمال آفريقا  خاورمیانه و

جب آور نیست که سه چھارم از ھمۀ مردم ترکیه اعتقاد داشته در چنین شرايطی تع  

در  خواھند توانستداشت که آنان خواھد در بر ند که عضويت اين کشور در اتحاديه اروپا اين مزيت را باش

که  دباعث نمی شنیز اروپا  ۀیکاری در اتحادينرخ ب باال بودن حتی. کنند کشورھای مختلف اروپا کاريابی

سخت تر کار  ند از شھروندان اروپابودکه آنھا آماده  ارچ ،ندشونومید ترک ھای آرزومند رفتن به مغرب زمین 

ي دست اگر بتوانند به حقوق بیکاری اروپاي ، فکر می کردند کهدر عین حال. بگیرند یکمتر کرده و دستمزد

نارضايتی از اوضاع کشور . بود بیابند وضعشان بھتر از ماندن در ترکیه و شاغل بودن با حداقل حقوق خواھد

بر . بود و آمادگی برای جستجوی زندگی راحت در خارج به خصوص در میان مردم تحصیل کرده بسیار باال

تحصیل در کشورھای  ر يا ادامۀردگان ترکیه خواستار کاشصت در صد از تحصیل ک ،موجود ھایاساس آمار

  . بودندغربی 

 با ارائۀ برنامۀ» تورگوت اوزال«يعنی زمانی که ـ  1987و نیز در دوران پس از  1970 در دھۀ  

 اتحاديهـ به قدرت رسید  1980حکومت نظامی در  ناشی ازپايان دادن به دوران سختی ھای اقتصادی 

در عین  ،و تأمین کنندزايش ھای قابل توجه دستمزد را به کارگری موفق شدند تا برای اعضای خود اف ھای

ئد خود را اخراج کنند جلوگیری کارگران به راستی زا از اين که واحدھای اقتصادی دولتی بتوانند ،حال

قرن بیستم نرخ عضويت در اتحاديه ھای کارگری از ھمیشه کمتر بود و  دھۀ آخردر  ،با اين ھمه. نمايند

  . دادکاھش  را بشدتقدرت اتحاديه ھا  نیز یافزايش سريع بیکار

ھشت میلیون دستمزدبگیر دايمی و دو میلیون کارگران فصلی در کشور وجود  2000در سال 

اتحاديه  ای شغلی جمعی تھیه شده به وسیلۀاما تنھا صد ھزار از آنان از مزايای موافقت نامه ھ. داشتند

قشی در تضمین ر نشان می دھد که ديگر اتحاديه ھا نآما ،به اين ترتیب. سود می بردند ی کارگریھا

ه و در طی به ھمین دلیل در آن سال تعداد اعتصبات کارگری رو به افزايش نھاد و ندحقوق نیروی کار نداشت

  . را به ھدر دادندھزار روز کاری  370نوزده ھزار کارگر در اين اعتصابات شرکت کرده و  سال

اين . کنفدراسیون گرد آمده بودند 3که در  تحاديۀ کارگری بودا 106ر آن سال ترکیه دارای د  

، کنفدراسیون اتحاديه ھای انقالبی )ترکیش(سه کنفدراسیون عبارت بودند از کنفدراسیون کار ترکیه 

  . دارای تمايالت اسالمی بود اين آخری که)  ھاکیش(، و کنفدراسیون حقوق کارگران )ديسک(کارگران 

حاظ سیاسی به حزب جمھوری عوام نزديک بوده و بیشترين اعضای خود را از کنفدراسیون اول از ل

برای  ،در آغاز قرن جديد به کارمندان دولت نیز اجازه داده شد که. داحدھای اقتصادی دولتی تامین می کرو

به  اعتصاب ندارند و ، دست به تاسیس اتحاديه بزنند؛ اما اين اتحاديه ھا اجازۀمذاکره در مورد حقوق خود



8 

 

. جای آن خواست ھای خود را از طريق پیاده روی، کار آھسته، و يا اعتصاب غذا به اطالع مردم می رسانند

با اين ھمه از . دناين تاکتیک ھا تاثیر چندانی ندار ،وقتی دولت در مواضع خود سرسختی کند با اين ھمه،

قدرت اتحاديه رفته رفته  ،طبعًا ا بگذارد،آنجا که ترکیه ناگزير است که مقررات سازمان کار جھانی را به اجر

  . ھای کارگری نیز افزايش می يابد

آن  از فرھنگ غالب بر کشور نیستند و تافتۀ جدا بافته ایدر عین حال رھبران اتحاديه ھای کارگری 

در عین حال، اين واقعیت ھم وجود  .ندسیاسی برای خود پست ھایدر جستجوی  ،قبل از ھر چیزنیز، ھا 

به ثروت می  سرمايه گذاری ھای سودآوردر  استفاده از دارايي ھای اتحاديۀ خوداز طريق که آنھا،  دارد

توانست ساختمان بزرگی در آن دوران اتحاديه کارگران فلزکار  ،مثًال. و اتحاديه را نیز ثروتمند می کنند رسند

  . آن را به ھتل مبدل سازد را در قبرس شمالی به عنوان مرکز کارآموزی خريداری کند و پس از مدتی

کنفدراسیون اتحاديه ھای کارفرمايان «که  بودندخود  اصکارفرمايان نیز دارای تشکیالت خ  

دو سازمان  ،در عین حال ،اما. نام دارد و مذاکرات مربوط به دستمزدھا از طريق آن انجام می شود »ترکیه

تجار بايد جزو آن  که ھمۀ »اتاق ھای تجارت ترکیهاتحاديه « به نام  يکی ـ  بازرگانی مھم نیز وجود دارند

  . يندگی تجار بزرگ را بر عھده داردکه نما »انجمن صنعتگران و تاجران ترکیه«و ديگری  ،باشند

ھزينه ھای تحقیقاتی را تامین می کند و انتشارات بسیار گوناگونی دارد و رفته رفته  اين انجمن

که در سیاست گذاری ھای داخلی و حتی خارجی ترکیه تاثیر  تبديل به گروه فشار قدرتمندی شده است

در اين . حقوق لیبرال و عضويت در اتحاديه اروپا به شدت فعالیت می کند تقاضای بوده و در دو زمینھۀگذار 

که آن ھم از پشتیبانی بازرگانان  ـ» اقتصادی بنیاد توسعۀ«انجمن مزبور با فعالیت ھای فعالیت ھای  مورد

. ھمپوشی دارد ای عضويت در اروپا شناخته می شود ـوردار است و رھبر غیر رسمی تالش بربزرگ برخ

بین  ، که برگزارکنندۀ جلسات مشترکبخش خصوصی ھمچنین از شورای روابط اقتصادی خارجی ترکیه

  .بازرگانان ترک و خارجی است حمايت می کند

اتی رو به افزايش نھادن بنیادھای تحقیق در ترکیه آغازين قرن جديد يکی از پديده ھای دھۀ 

برخی و . نداب سیاسی و ارتش حمايت مالی می شداين نھادھا از جانب تجار، اجز. بوداتاق ھای فکر  و

وسايل  ،انبدينس. ندالی تحقیقاتی خارجی استفاده می کردنیز از کمک ھای مالی اروپا و ساير منابع م

سازمان ھای آمارگیری  ،در عین حال ،و بودافکار عمومی و انجام تحقیقات اجتماعی فراھم شده  سنجش

قیقاتی و بخش ھای تح نیز احزاب اصلی سیاسی ترکیه. آمده بودندوجود بتبلیغ کنندگان نیز  خاص

دست  ،تار مدرن خودبه منظور نمايش دادن ساخ ،حزب عدالت و توسعه. ندنظرسنجی ويژه خود را داشت

که پاسخگوی پرسش ھا و درخواست ھای واصله از جانب رای  مرکز ارتباطات الکترونیک زد به ايجاد يک

 در واقع مردم ترکیه. اولويت ھای حاکم بر جامعه را تخمین بزند می توانست از اين طريقو  بودهدھندگان 

فته و افکار و عقايدشان ارزيابی کمی و کیفی نشده به اين ترتیب مورد مطالعه قرار نگر ھیچ گاهتا آن زمان 
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نمی توان آن را جانشین  ،البته ،اما اگرچه وجود اين پديده در ھر جامعه ای نشان از مدرنیت است. بود

  . رھبری سیاسی دانست

ع جیب مردمان ارتباط افکار سیاسی با وضدر ترکیه ھم مثل بسیاری از کشورھای غربی   

دوم قرار می  ه امتیازات شخصی در درجۀات ايدئولوژيک نسبت به محاسبات مربوط بو تعھد مستقیم دارد

در ھدف خود برای  بر ترکیه حکمرانی کردند، 1983تا  1980ژنرال ھايي که بین سال ھای در واقع، . گیرد

در  ھمان روندی را دنبال کردند کهو از اين نظر  دم ترکیه تا حد زيادی موفق شدندغیر سیاسی کردن مر

  . اروپا آغاز شده بود و طی آن سیاست ھای ايدئولوژی زده فريبندگی خود را از دست داده بودند

اما آن چه در خارج از ترکیه . مشغله اصلی رسانه ھاستنیز روابط خارجی ترکیه مسايل مربوط به 

راتژيست است. ر بگذارداتفاق می افتد تا آن حد مورد توجه مردم قرار می گیرد که بر زندگی روزمره آن ھا اث

نقشی که ترکیه می تواند و يا بايد در خاورمیانه، کشورھای بالکان و  ھای خارجی و داخلی دربارۀ

، اين گونه اما برای مردم عادی ترکیه. دنکشورھای سابق عضو اتحاد جماھیر شوروی بازی کند می انديش

امی که خانواده ھا در مقابل تلويزيون نشسته د و فقط به درد آن می خورد که ھنگنواقعی ندار فکرھا جنبۀ

مگر آن که شغل و معیشت آن ھا از اين ناحیه مورد البته . اند در مورد آن گفتگويي گذرا داشته باشند

  . تھديد قرار گرفته و يا سود شخصی آن ھا به اين مسايل مربوط شود

ز مردم ترکیه بازماندگان صدھا ھزار ا. در ھمین زمینه می توان به مھاجران نیز اشاره کرد

و به ھمین دلیل يکی از حومه ھای بزرگ  ھستند» نیابوس«سرزمین مسلمان نشین آمده از  پناھندگان

که  1994در  ،با اين ھمه. نامگذاری شده است) »نیای جديدبوس«به معنی ( »ناينی بوس«استانبول 

در تظاھرات مربوط به آن در استانبول  نیا بر سر جان خود در يوگسالوی سابق می جنگیدندمسلمانان بوس

  . عده معدودی حضور می يافتند

پیش بینی ريیس  که د فضاي سنگینی بر ترکیه حاکم بودجدي واقعیت آن است که در آغاز ھزارۀ

که دھسال پیش با اطمینان اعالم داشته بود که قرن بیست و يکم قرن ترک  ،اوزال را تجمھور توگو

 اعتبارات مالی خود را از دست داد ھمۀترکیه  1990 ھنگامی که در اواخر دھۀ .ا می کردھاست، بی معن

زمانه برای اغلب ترک ھا وجود داشت از بین رفت و سطح زندگی  بی وقفۀ توقعاتی که در مورد باال رفتن

 خواستار آن بودند که فاصلۀتلقی کرده و  بديھیرا امری خود ھا پیشرفت کشور شد، چرا که آنمشکل 

داليل وجود اين توقعات و نادرست . رشان با کشورھای ثروتمند غربی ھر چه بیشتر کم شودکشو

از  در عرض بیست سال تعداد اتومبیل ھای روی جاده ھای ترکیهمثًال، از يک منظر، . بودنشان زياد است

فقط يک نفر  نفر ترک پانزدهھر با اين ھمه ھنوز از . ھزار رسیده بود 600میلیون و  4ھزار به رقم  300

. حال آن که در يونان سه نفر و در اسپانیا دو نفر از پانزده نفر دارای اتومبیل بودند. نقلیه بود صاحب وسیلۀ

میلیون کیلووات  110ھزار به  60دو برابر شده و از تقريبًا مصرف برق در ترکیه  ،در عرض يک دھهھمچنین، 

 دو ھزار کیلوفقط صرف سرانه به کار گیريم به ھر نفر در ساعت رسیده بود اما اگر ھمین عدد را برای م
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پنج  کیلووات در ساعت و در اسپانیا 4500مصرف برق در يونان  وات در ساعت می رسد؛ حال آن که سرانۀ

  . ھزار کیلووات در ساعت بود

ھای اری از کشورپر از گزارشات نومید کننده ای بودند مبنی بر اين که ترکیه از بسیھم روزنامه ھا 

ھنگامی که پیشرفت اقتصادی متوقف می . آموزش و بھداشت کمتر خرج می کند جھان سوم در زمینۀ

مردم امید خود را نسبت به اين که بتوانند در زندگی خود به ـ  پیش آمد 2001که در سال ـ آنگونه شود 

من «: می گفت 2003يکی از ناشران استانبول در سال . برسند از دست می دھند» تمدن معاصر«سطح 

که بحران ھای اقتصادی  بوداين وضعیت آن عمدۀ يکی از داليل و  .»دم را تا اين حد نومید نديده امھرگز مر

مشاغل و امیدھای  2001 سال حال آن که بحران بر طبقۀ متوسط ترکیه تاثیر چندانی نداشتند،گذشته 

  . تحصیل کرده ترين و بھترين افراد جامعه ترک را از بین برد

در  و برندۀ جايزه نوبل ادبیات، ترکیه ، مشھورترين نويسندۀ»اورھان ھاموک«اين فضا را   

با تیراژ صد ھزار  2002اين داستان که در . به خوبی ترسیم کرده است )برف(» کار«نوول خود به نام 

به  1878که امپراتوری عثمانی آن را در سال  ؛ شھریمی گذرد »کارس«در شھر  نسخه به چاپ رسید

قھرمان داستان که يک شاعر افراط . آن را از ارمنستان پس گرفتند 1920روس ھا واگذار کرد و ترک ھا در 

، از سوی يک روزنامۀ گرای دست چپی است و سال ھای زيادی را در تبعید در آلمان گذرانده است

ی زنان جوان شھر ط به خودکشورفته و در مورد گزارشات مرب »کارس«د تا به استانبولی مأمور می شو

 »کارس«مطبوعات ترکیه گزارشات مربوط به اين خودکشی ھا را نه در شھر  ،در واقعیت ،البته .تحقیق کند

فشارھای غیر  ، منتشر کرده و آن را نتیجۀدر جنوب شرقی کردنشین ترکیه ، واقع»بتمان«بلکه در شھر 

به نظر می رسد  اما» رھان ھاموکاو«در رمان . بودندجامعه ای پدرساالر و استبدادی دانسته قابل تحمل 

از روسری ھای خود را  است تا مقامات شھر بر دختران مسلمانفشار که علت خودکشی ھا ناشی از 

» کارس«اما خود شھر  شی ھا در کتاب کامًال روشن نمی شودبا اين که علت واقعی خودک. بردارندسر 

 ، به تدريجبر فالت سخت و مرتفع آناتولی ، رستهشھر. می شودديل تببه مظھری از مالیخولیا  رفته رفته

تجار  در زمان حکومت روس ھا به وسیلۀ ساختمان ھايی که. به علت مھاجرت ساکنانش خالی می شود

. کردھای بیکار قھوه خانه ھا را پر کرده اند. ارمنی ثروتمند ساخته شده بودند در حال فروريختن اند

و  ،مقامات شھری و ملی گرايان کردبین ، چه ھاان شورشیان مسلمان و چه سکوالرمیچه در ـ اغتشاش 

 و ھمزماندر خود می پیچد توفان برف شھر را . حضوری دايمی دارد مردم چه در برخوردھای شخصی

شیوع تئوری ھای توطئه ھمچون مھی فضا را پوشانده و درک علت ھای واقعی اعمال مردمان را ناممکن 

  . جامعه ای بیمار خود را به دوران مدرن رسانده اند ينجا تنش ھای حل ناشدۀا. می سازد

اکنون خود را در کشور  ،که در دوران اقامتش در آلمان بیگانه محسوب می شد ،قھرمان داستان

و مرقه استانبول متوسط  ، مثل خود نويسندۀ کتاب، در يک محلۀ طبق،او نیز. بیگانه می بیند نیز خويش
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او اکنون می کوشد تا از . »ای خانه ما بودفقر آنجا آغاز می شد که انتھ«گويد می  است و بزرگ شده

  . شودرھا محدوديت ھايي که زندگی گذشته برايش فراھم ساخته 

در عین حال آن را می توان انديشیدن به اين  . است ھا پیوند کتاب، بررسی فقر و از دست دادگی

و کوشش برای درک ) محلی رمان داستان و يک زن تحصیل کردۀقھبین (نکته دانست که شايد عشق 

بتواند زمان و مکانی را که  )جا نھاده است رکیه ای که کاروان پیشرفت آن رايعنی ت(» ديگر آن ترکیۀ«

  . متصل کندبه يکديگر ديگرباره پیوندشان از ھم گسیخته 

ر و کار دارد که با بحرانی س ،از طريق به کار بردن تخیل خويش ،اورھان ھاموک  

دانشگاھیان و مطبوعات آن را ناشی از کوتاھی ھای سنت، سازمان اجتماعی، آموزش و مديريت جامعه 

را به صورتی زنده مجسم  خواست مردم برای بھتر شدن وضعشان ،اين ھمه در میان ،اواما . می دانند

  . می گذاردبه نمايش  برای تحقق اين خواست به صورتی دم افزونرا و توانايي آن ھا  می کند

و ھمچون  ،ھمچون آتاتورک ھنگامی که جمھوری ترکیه را بنیان می گذاشت ،رجب اردوغان نیز

 ترکیه را به اقتصاد جھانی پیوند زند، پس از آن که به نخست وزيری رسید کررًا تا که کوشید ،تورگوت اوزال

. ندارندنیز را از دولت ترکیه دريغ  د خويشاعتماو  کردهبه توانايي ھای خود اعتماد  تااز مردم خواست 

آرزوھای آتاتورک برای  مکررًا ،اسالم سیاسی برخاسته از بسترمردی ، به عنوان دولتجالب توجه آن که او

زش عمومی و به خصوص آموزش زنان تأکید بسیار او ھمچنین بر آمو. ساختن ترکیه مدرن را بازگو می کرد

ر حمايت از کمپینی که به کمک يونسکو برپا شده و شعارش آن بود که و تمام توانايي خود را د داشت

  . به کار برد» دخترھا برخیزيد و به مدرسه برويد«

آمارھای رسمی نشان می دھند که درصد تعداد دختران دانش آموز فقط اندکی از پسران   

اما فاصله ی آن . ھندپسران نود و دو درصد و دختران ھشتاد و ھفت در صد را تشکیل می د. کمتر است

پسران دبیرستانی چھل و ھفت در صد و دختران سی و نه در صد گروه . ھا در دبیرستان بیشتر می شود

در نتیجه در عین حالی که . نشان می دادند 2002سنی مناسب برای تحصیل در دبیرستان را در سال 

ای دختران به پنج سال تقلیل می پسران به طور متوسط ھفت سال را در مدرسه می گذرانند اين مدت بر

در  21تنھا  2002در سال . اما جايي که تفاوت بسیار آشکار است به کار خارج از خانه مربوط می شود. يابد

البته بیرون از کار کشاورزی که در آن زنان در مزرعه ھای . (صد زنان را دستمزد گیرنده می خواندند

بیست و چھار در  2000ن مشارکت زنان در نیروی کار در سال به طور کلی میزا) خانوادگی کار می کنند

بر اساس گزارش شھرداری استانبول بیش از نیمی از زنان اين شھر شاغل نبوده و به . صد بوده است

خرج می درصد اين زنان به طور متوسط کمتر از پنج میلیون لیره در روز  44. درآمد شوھرانشان وابسته اند

ت با سه تا چھار دالر به نرخ تبديل رسمی که قدرت خريد آن در واقعیت دو برابر اين که معادل اس(کردند 

  . )مبلغ است
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از بین يک  2000در سال . تفاوت ھای فراوان را پنھان می دارد اما پرداختن به متوسط ھا در آمار

زن وجود  5550میلیون و شصد ھزار کسانی که کارگران علمی، فنی و حرفه ای خوانده می شدند فقط 

واقعیت آن است که در . ھزارشان زن بودند 42حال آن که از بین يک میلیون صاحب کار فقط . داشتند

تساوی جنسی وجود دارد اما در بقیه جمعیت ترک اين گونه جوامع شھری و در بین اقشار متوسط 

ی زنان و در رستوران ھای شھری، کلوپ ھا و میھمانی ھای خصوص. تساوی صرفا امری نظری است

اما اکثر رستوران ھای شھرستان ھا درارای سالن خانوادگی . مردان به راحتی با ھم معاشرت دارند

يک  . محسوب می شوندیط ھايي مردانه و قھوه خانه ھای کشور نیز کال مح. مخصوص زنان ھستند

  تحقیق شھری آشکار ساخته است که منطقه ھای کارگر نشین فقیر موسوم به عمرا

در  44تشکیل شده استانبول که جمعیت نیم میلیونی آن اکثرا از مھاجران آمده از دھات  نیه در

در . صد از زنان گفته اند که در روز روشن برای خروج از خانه بايد از يکی از مردان خانواده اجازه بگیرند

ه در صد از ھمه ی تنھا ن 1990در دھه . ھنگام غروب نود و شش در صد اين زنان حق خروج از خانه ندارند

 . امالک ثبت شده دارای صاحبان زن بوده اند

ھنگامی که دولت ائتالفی اجويت در قدرت بود قانون مدنی  2002در اول ژانويه سال  

و ھدف از آن به انجام . جديدی به تصويب رسید که ناظر به بھبودبخشیدن به وضعیت زنان ترکیه بود

رساندن تعھدات ترکیه در قبال کنفوانسیون حذف ھمه ی اشکال تبعیض علیه زنان که از طرف سازمان 

کلماتی نظیر ريیس خانواده، شوھر، و زن حذف شده و به جای آن واژه در اين قانون . اعالم شده بودملل 

ھمسران نسبت به اموال غیرمنقولی که در دوران ازدواج خود به دست آورده اند . ھمسر به کار رفته است

ق و يا ادعای نفقه دارای حقوق مساوی ھستند و نیز در مورد نمايندگی از جانب خانواده و تقاضای طال

ھمه . زنان حق دارند که پس از ازدواج نام خانوادگی خود را حفظ کنند. دارای حقوق مساوی ھستند

اند و اصطالح فرزندان يک خانواده چه حاصل ازدواج رسمی و چه غیر آن باشند دارای حقوق مساوی 

 . ا به عنوان فرزند خود دارندافراد ازدواج نکرده حق گرفتن بچه ھايي ر. حرامزاده ملغی گشته است

و نیز آن چه » کارکنان جنسی«جرم و ايذا و آزار ھمچنین مواردی در قانون که بر اساس آن مردان مرتکب 

  .لغی بوده اند مجازات خواھند شدکه جرم ھای ناموسی خوانده می شود از مجازات م

يي که پیش آمده بود به ھنگام طرح اليجه اين قانون در مجلس اسالم گرايان از بحث ھا  

ناراضی بودند اما اعتراضات آن ھا مبنی بر اين که اين قانون اخالقیات سنتی را مخدوش می سازد مورد 

به قدرت رسید کوششی در  2002ھنگامی ھم که حزب عدالت و توسعه در نوامبر . اعتنا قرار نگرفت

بر . ه مساجد حق ثبت ازدواج داشته باشندو تنھا پیشنھاد آن ھا آن بود که ائم. جھت لغو اين قانون نکرد

اساس قوانین سکوالر تنھا ازدواج ھای مدنی از نظر قانون معتبرند و ازدواج مذھبی تنھا در صورتی امکان 

و اگر امام مسجدی بدون اين گواھی کسانی را . پذير است که قبال گواھی ازدواج مدنی صادر شده باشد

البته در مناطق روستايي ازدواج مذھبی بدون ثبت مدنی . می شود به عقد ھم درآورد بزه کار شناخته
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قبلی کامال رايج است و ھر چند گاه يکبار از طريق اعالم عفو عمومی خاص اين نوع ازدواج ھا نیز به ثبت 

  . قانونی می رسند

حقوق زنان پس از تصويب اين قانون نیز به تالش خود برای اصالح قوانین و مبارزان   

گروه زنان برای به تصويب رساندن اين  126در سراسر کشور  2001در سال . حقوقی ادامه دادند روندھای

و ھدف بعدی خود را باال بردن نقش زنان در زندگی سیاسی . قانون توانايي ھای خود را بر روی ھم نھادند

کابینه ای يک  و معموال حداقل در ھر. ترکیه فقط يک نخست وزير زن داشته است. کشور اعالم داشتند

در صد نمايندگان  1ر9، 1990در . وزير زن وجود دارد نسبت تعداد نمايندگان زن در پارلمان ھنوز پايین است

در میان احزاب سیاسی ترکیه حزب جمھوری . در صد رسید 4ر4اين رقم به  2002و در سال . زن بودند

ھمچنین يکی ديگر . اين رقم موافقت دارد مردم تنھا حزبی است که با فعالیت ھای زنان در جھت باالبردن

برخی از ادارات  2003در سال . از حوزه ھای مورد نظر پايان دادن به تبعیض جنسیتی در استخدام است

دولتی به علت حذف زنان از مشاغلی ھمچون مھندسی آبرسانی، تکنیسین و حسابدار در ادارات خريد 

و در پی آن دولت . توزيع استانی مورد انتقاد قرار گرفتندکشاورزی دولتی و مھندسین برق در شبکه ھای 

اعالم داشت که ادارات دولتی از آن پس اجازه نخواھند داشت در آگھی ھای استخدام خود قید فقط برای 

در ھمین میان فعاالن اسالم گرا خواستار آنند که بر مبنای حقوق بشر زنان بايد اجازه . مردان را اضافه کنند

ز روسری در مدارس، دانشگاه ھا، و ادارات دولتی را داشته باشند حال آن که سکوالرھا استفاده ا

و در جامعه موجب انشقاق و . معتقدند که استفاده از روسری نوعی اعالم نقطه نظرھای سیاسی است

  . اين ھمان نظری است که مقامات دولت فرانسه نیز آن را اعمال می کنند. اختالف می شود

که کمال آتاتورک قوانین مدنی سويیس را برای ترکیه اقتباس کرد چند ھمسری  از زمانی  

و اين کار در سه مرکز بزرگ شھری ترکیه يعنی استانبول، آنکارا و ازمیر، . در اين کشور ممنوع شده است

آمار  در حال حاضر. عمال متوقف شده اما در برخی از نقاط روستايي ھنوز می توان به مواردی از آن برخورد

در صد  2ر7يک مطالعه آماری نشان داده است که  1963قابل اعتمادی در اين مورد وجود ندارد اما در سال 

اين جريان بر اساس . از ازدواج ھای انجام شده در مناطق روستايي به چند ھمسری مربوط می شدند

ال آن که در آناتولی شرقی آمار مزبور در قسمت ھای غربی کشور به دو دھم در صد تقلیل پیدا می کند ح

اغلب از سیاستمداران اسالم گرا پرسیده می شود که آيا قصد . به پنج در صد ھم بالغ می شود

پاسخ کلیشه ای آن ھا ھمیشه اين بوده است که مردان مسلمان . برگرداندن چند ھمسری را دارند

برخی از . ر انتخاب کنندمجبور به چند ھمسری نیستند اما طبق شرايطی می توانند تا چھار ھمس

مسلمانان کوشنده برای حفظ آبروی اسالم می افزايند که چند ھمسری تنھا با موافقت ھمسر اول 

ھنگامی که نخست وزير ترکیه اردوغان سفری به آلمان داشت با  2003در تابستان سال . ممکن است

اين پاسخ » ل پیر و مريض باشدبه شرطی که زن اوالبته «: پاسخ او آن بود که. ھمین پرسش روبرو شد

برخی از مسلمانان مدافع اين امر می گويند که غربی . عکس العمل تمسخر آمیز شنوندگان را برانگیخت

. ھا ھم چنین رسمی را دارند اما به جای گرفتن ھمسران بعدی به داشتن معشوقه متوسل می شوند
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آن که اين مجازات در قانون اصالحات خانواده حال آن که زنا در ترکیه جرمی قابل مجازات بوده است تا 

  . لغو شد 2002مصوب سال 

واقعیت آن است که شیوه ی زندگی طبقات متوسط ترکیه و از جمله رفتار جنسی آن ھا   

اگرچه در اسالم طالق آسان است اما تا ھمین . با يک تاخیر زمانی الگوی بورژوازی اروپا را تعقیب می کند

در عین حال . از پیش روندھای اروپايي را اقتباس کرد اين امر به ندرت اتفاق می افتاد اواخر که ترکیه بیش

اما اکنون اين کار ھم بخشی . جامعه تا ھمین اواخر زيستن مشترک زوج ھای ازدواج ناکرده را برنمی تابید

ر سنت اسالمی اجازه ازدواج زنان مسلمان با مردان غی. از زندگی سبک مدرن محسوب می شود

حال آن که مردان مسلمان را تشويق به ازدواج به زنان غیر مسلمان می کند به . مسلمان را نمی دھد

اين سنت تا ھمین اواخر مورد . اين امید که آن زنان نیز مسلمان شده و فرزندانشان نیز مسلمان شوند

ن نوزدھم افسران ارتش و در برخی از کشورھای اروپايي نیز در قر. تعرض قوانین سکوالر قرار نگرفته بود

ھنگامی  که زنان خارجی اغلب به ظاھر مسلمان . کارکنان دولتی اجازه ازدواج با خارجی ھا را نداشتند

اين معضل حل می شد و آن ھا به صورتی غیر منطقی به عنوان ترک می شدند و نام ترکی می گرفتند 

در . زندگی استخدامی شرق پايان دھدست به عدم رعايت اين کاله شرعی می توان. پذيرفته می شدند

اين مورد می توان به ماجرای عرفان اورگا اشاره کرد که افسر ترک نیروی ھوايي بود که در انگلستان 

مشھورترين ھنرپیشه ترکیه . اقامت گزيده و پس از ازدواج با يک دختر ايرلندی به نويسندگی مشغول شد

شرح حال خودش به داستان پدر خويش پرداخت که پس از ازدواج با در نمايشنامه مبتنی بر يلديس کنتر 

يک زن انگلیسی مجبور شده بود از شغل خود در وزارت خارجه ترکیه استعفا دھد و در پی آن دست به 

. ممنوعیت ازدواج کارکنان دولت با خارجی ھا اکنون لغو شده است. مشروبخواری زده و خود را نابود سازد

ترکیه که با غیر مسلمانان در داخل و خارج اين کشور ازدواج می کنند ديگر با مشکلی و زنان مسلمان 

  . روبرو نیستند

در ترکیه روسپی خانه ھا بايد اجازه کار داشته و مورد بازرسی بھداشتی مرتب قرار   

ا اين ھمه ب. در دوران عثمانی روسپیان ترکیه اغلب غیر مسلمان بودند اما اکنون ديگر چنین نیست. گیرند

ثروتمندترين مادام استانبول يک زن ارمنی بود که در صدر جدول مالیات دھندگان شھر  در آغاز ھزاره سوم

دختران روسیه . به ترکیه رسیدپس از فروپاشی کمونیسم سیلی از روسپیان اروپای شرقی . قرار داشت

واده ھا دانسته و به شدت از دست آن را عموما ناتاشا می خوانند و زنان ترکیه آن ھا را عامل تخريب خان

در واقع پس از جنگ اول جھانی نیز ھنگامی که زنان روسیه از دست بلشويک ھا فرار . ھا عصبانی اند

  . کرده و به ترکیه می آمدند ھمین مساله بوجود آمده بود

مطبوعات ترکیه به صورت باز درباره اشخاص دوجنسی سخن می گويند و آن ھا در يکی   

عموما دو جنسی ھا رفتار دو جنسی ھای اروپا را . ناطق مرکزی شھر استانبول سکونت کرده انداز م

گروه ھای پسران رقصنده که . ھمجنس گرايي البته ھمیشه در ترکیه وجود داشته است. تقلید می کنند
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ر مناطق اما د. کوچک خوانده می شدند در قرن نوزدھم جای خود را در دربارھای عثمانی از دست دادند

و اکنون ديگر به جز فستیوال ھای فولکلوريک آن ھا را نمی توان در جايي . روستايي به کار خود ادامه دادند

يکی از آن ھا محبوب ترين خواننده ترکیه . مردان زن نما در صنعت تفريحات نقش عمده ای دارند. يافت

موضوع . ثمانی محسوب می شودکه ماھرترين خواننده آھنگ ھای کالسیک دوران ع. زکی مورل است

عشق در اشعار درباره عثمانی دارای جنسیت مشخص نبود و حتی عده ای معتقدند که منظور شاعران 

با اين ھمه مثل اما امروزه مردم ترک صراحت بیشتری دارند . آن دوره عشق عرفانی و الھی بوده است

نان در ترکیه نیز به حیات خود ادامه داده ھمه ی کشورھای جنوب اروپا ارزش ھا و رفتارھای مردانه ھمچ

  . اند

در مناطق روستايي نارضايي اجتماعی گاه خود را به صورت قتل ھای ناموسی نشان می   

. در اين مورد اگر خانواده ھا تصمیم به اين نوع قتل بگیرند زنان و مردان به يکسان در خطر می افتند. دھد

بچه ھا استفاده می کنند تا میزان زندانی شدن قاتلین به حداقل  خانواده ھای مصمم به اين کار اغلب از

در يک مطالعه که به وسیله جامعه شناس کانادايي انجام گرفته است میانگین تعداد قتل ھای . برسد

اگر در خانواده ای خشونت وجود داشته باشد قانون جديد . بالغ می شود 25ناموسی در ترکیه در سال به 

دلیلی برای نپذيرفتن گزارشات . ران اجازه می دھد که از دادگاه تقاضای محافظت کنندخانواده به ھمس

مطالعه . مطبوعات در مورد اين که خشونت نسبت به زنان به شدت در ترکیه وجود دارد در دست نیست

ورد در صد زنان ترکیه به وسیله مردان خانواده خود م 67تا  50جامعه شناس کانادايي مدعی است که بین 

در شھر استانبول تعدادی پناھنگاه برای زنان آسیب ديده بوجود  2000از اوايل دھه . آزار قرار می گیرند

مناطق کردنشین جنوب شرقی آناتولی بیش از در میان مناطق مختلف ترکیه اين مساله در . آمده است

  . ھمه جا وجود دارد و انواع آزار زنان به صورت ھمه گیر اعمال می شود

یستم دادگستری در مورد کنترل خشونت که ريشه در سنت داشته و از طريق آن مجاز س  

سیستم قضايي ترکیه از مدل فرانسوی موسوم به قانون . شناخته می شود دارای قدرت چندانی نیست 

و اصالحات آن به صورت بسیار تدريجی از طريق افزودن دادگاه ھای خانواده و . ناپلئون الھام گرفته است

مبدل شد ھنگامی که تروريسم به مساله  1970در دھه . ادگاه ھای ويژه کودکان صورت پذيرفته استد

در عین حال دو سیستم موازی . منحل شدند 2004دادگاه ھای دولتی امنیتی بوجود آمده بود که در سال 

به ارسال مشکل اصلی سیستم کندی حرکت آن از تحقیق . دادگاه ھای نظامی و اداری ھم وجود دارند

در عین حال سیستم دادگستری در ترکیه از بی . به دادگاه و سپس گذر از مراحل مختلف تجديد نظر است

ساختمان ھا به صورت بدی . منشیان و قاضیان دادگاه ھا حقوق اندکی دارند. پولی نیز رنج می برد

از سال قضايي که در آخر ھر ساله در آغ. نگاھداری می شوند و تعداد کارمندان به اندازه کافی نیست

تابستان است ريیس دادگاه تجديدنظر اقدامی ظاھری برای سرعت بخشیدن به روند کار و افزودن بودجه 

اما يافتن بودجه کار آسانی نیست و در نتیجه بین پرونده ھايي که  . ھا و تھیه قوانین بھتر می کنند

که به وسیله ی کارمندان بی تجربه دادگاه ھا  بوسیله ی وکالی ثروتمندان تھیه می شود و پرونده ھايي
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اغلب مجازات ھای اعالم شده در مرحله تجديدنظر لغو می . نوشته می شود تفاوتی چشمگیر وجود دارد

اما دادگاه ھای اولیه نیز بر رای . و در نتیجه پرونده ھا به دادگاه ھای پايین تر برگردانده می شود. شود

و در نتیجه پرونده ھا بار ديگر به دادگاه ھای تجديدنظر می رود و به اين ترتیب صادره خود اصرار می ورزند 

رسیدگی به يک پرونده آنقدر طول بکشد که پرونده مزبور مشمول گذشت زمان شده و يا نوعی عفو به آن 

 .در اين اوضاع و احوال بازداشت متھم در دوران محاکمه امر بسیار مشکل زايي محسوب می شود. بخورد

حال آن که بقیه . زندانی ترکیه محکومیت قطعی دريافت داشته بودند 55600تنھا نیمی از  2001در سال 

قوانین ترکیه اغلب مجازات ھايي طوالنی را توصیه می . به انتظار رای دادگاه در زندان به سر می بردند

ام بودن زندان ھا موجب به خصوص پر ازدح. کنند اما عوامل خارجی ممکن است اين وضع را تغییر دھند

به اين دلیل تعداد زندانیان که در . زندان ھا را خالی کندمی شود که ھر چند گاه يکبار با عفو عمومی 

تعداد  2000اما در سال . نفر کاھش پیدا کرد 26500به  1991پنچاه و دو ھزار نفر بود در سال  1986

دانی مشمول عفوی شدند که دولت اجويت آن را زن 43500 2003نفر رسید در سال ، 72500زندانیان به 

  . نفر رسید 63500اما در تابستان ھمان سال تعداد زندانیان بار ديگر به . اعالم داشت

به علت فساد مالی دستگیر شده و به  يک بازرگان برجسته و مشھور کهدر ترکیه وقتی  

، برھان پاموک. دھمه احتمال می دھند که نتیجۀ محاکمه تبرئه شدن او باش شودمی زندان فرستاده 

رسیم در داستان خود به خوبی تتصور جامعه ترکیه از نظام دادگستری را  نويسندۀ ترک برندۀ جايزه نوبل،

  :داستان به قتلی در يک استوديوی تلويزيون و جريانات حقوقی آن مربوط می شود. کرده است

بازرسی در دفتر عمومی گزارش مفصلی که بوسیله سرگرد زحمتکشی تھیه شده و برای  «

افت و مورد با احترام فراوان دري "کارس"فرستاده شده بود به وسیله ی دادستان و قضات ارتشی شھر 

نه به عنوان يک قتل سیاسی بلکه به  ، زن متھم به قتل،"کديفه" پی آن جرم در  ظه قرار گرفت ومالح

. پس از بیست ماه آزاد شد وبه سه سال زندان محکوم او و  اعالم شدقتل ناشی از بی دقتی  عنوان

ست برای د جرم سخت تری مبنی بر تشکیل دار و دستهبه ھم، اگرچه  چوالک "سرھنگ عثمان نوری"

متھم شده بود، شش  مسئولیت کشتار به وسیله ی اشخاص ناشناسعھده دار بودن زدن به جنايت و 

  .»آزاد شدبا برخورداری از عفو  ماه بعد

طی اختالفی که بین  واحل تفريحی،س ی ازدر کافه ای در يک ،که، ھنگامی 2003در سال 

پسر بچه ای از يک پدر اسکاتلندی و يک مادر ، سرنشنیان دو میز کافه پیش آمد و به شلیک گلوله انجامید

در . دبه مسئلۀ خطرات آزاد بودن حمل اسلحۀ گرم معطوف شتوجه عموم بقتل رسید،  ترک بطور تصادفی

 اسلحه ھای دستی ،داشته باشند جوازدارندگان اسلحه ھای گرم بايد  در سطح نظری ھمۀاگرچه واقع، 

 نوعی نشانۀبه قصد دفاع از خود نگاھداری می شوند و يا  يا که غیرمجاز در بین مردم فراوان است؛

با داشتن اسلحه  اجازه نمی دھند که نمايندگانبه مقررات  ترکیه در پارلمان. دنمردانگی به حساب می آي
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به  ،اسلحه مطرح می شود اماداشتن برنامه ھايي برای محدود کردن  ھم گاھی. وارد مجلس شوند

  . سلحه داشتن به اين آسانی ھا از بین نخواھد رفتسنت ا ،خصوص در شرق ترکیه

قبل از ھر  ،مردمنشان داد که  »نوع تلقی عمومی از فساد«پیرامون  2001مطالعه ای در سال 

به پلیس راھنمايي و سپس به پلیس به طور کلی و ھمچنین مامورين گمرک و اداره مالیات شک  ،چیز

 2003در يک سال و نیمی که به ماه جوالی . ا تايید می کنندآمار رسمی نیز نتايج اين مطالعه ر. دارند

ھمین آمار نشان . ھا از شھربانی اخراج شدندتن از آن 1000و  توبیخ شدهھزار پلیس  40حدود  ،انجامید

اعتماد عمومی انجام شده  ھت بھبود وضع پلیس و جلب ديگربارۀمی دھد که از آن پس اقداماتی در ج

  . است

و امضا کرده و موافقت کرده است که افراد اين  تصويبن ممنوعیت شکنجه را ترکیه کنوانسیو

ھايي که بر دولت  اگرچه ھمۀ. زمان ملل شکايت کنندسا به کمیتۀ ضد شکنجۀ کشور بتوانند مستقیمًا

قاطع خود را برای پايان دادن به شکنجه در ترکیه اعالم داشته است اما سازمان  سر کار آمده اند ارادۀ

نظیر سازمان عفو بین المللی و نیز گروه ھای مدنی محلی ھمچون اتحاديه حقوق بشر  ،بین المللیھای 

فھرست موارد خشونت علیه کسانی را که در کالنتری ھا و زندان ھای ترکیه نگاھداری می  مرتبًا ،ترکیه

به حقوق بشر در تبلیغات وسیعی که در مورد وجود شکنجه و ديگر تعديات نسبت . شوند منتشر کرده اند

نه بداليل انساندوستانه بلکه به خاطر  ـ از اين اتھامات ھائی که ترکیه انجام می شود و نیز سوء استفاده

ديگري که  به عمل می آيد تشخیص اين که آيا ترکیه از اين لحاظ بیش از کشورھاي ـ مقاصد سیاسی

  .به نظر می رسداروپا ھستند قابل سرزنش است مشکل  منتظر پیوستن به اتحاديۀ

در اين شکی نیست که مقامات مسئول ترکیه در برابر خشونت ھای سازمان ھای تروريستی، 

 نوع جنگ از دھۀ و اين ، مقابله به مثل می کنندچه چپ، چه راست، چه اسالمی و چه تجزيه طلبان کرد

در . انه ھستندبه شدت بی رحمدر ھمه جای دنیا جنگ ھای داخلی . ھمواره ادامه داشته است 1970

در در اين زمینه . نیست جلوگیریثیر عملیات ضد تروريستی بر رفتار نیروھای امنیتی نیز قابل ، تأعین حال

در  ؛دنکه زير نظر وزارت کشور عمل می کن ،در شھرھا پلیس ملی :ترکیه نیروھای متعددی درگیرند

. می شود نیروھای ارتشی که حکومت نظامی اعالم ھم و ھنگامی ؛مناطق روستايي، ژاندارمری

جزيي از نیروھای مسلح است که از طريق ستاد  ،مثل برخی از کشورھای اروپايي ،در ترکیه نیزژاندارمری 

و  بودهدر عین حال اين نیرو دارای استقالل خاص خود نیز . عمومی در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد

ھمین تیم ھا بخصوص و . خود می باشند يژۀاسوسی و تیم ھای ضد تروريستی وج ضد واجد سازمان

دولت ترکیه  ،عالوه بر نیروھای امنیتی عادی. شده اندمتھم ھستند که به بدترين تعديات به حقوق بشر 

اصلی آن ھا جنگیدن با جدايي  و حقوق بگیر نیز می باشد که وظیفۀمسلح  »گاردھای روستايي«دارای 

شورشیان تجزيه طلب در بعضی مواقع خصوصیات يک جنگ  به ھمین خاطر جنگ علیه. طلبان کرد است

  . قبیله ای را به خود می گیرد و موجب پیدايش دور باطلی از خونريزي انتقامی می شود



18 

 

مقامات ترکیه دست به بھبود وضع پلیس و ھماھنگی اطالعاتی به  ،در سرآغاز قرن بیست و يکم

سی ھای غربی را لیبرال دموکرا ،در عین حال ،و ساختن فعالیت ھای تروريستی شدند منظور محدود

ھا نیز به سھم خود از پناه دادن به تروريست ھايي که علیه ترکیه اقدام می تحت فشار گذاشتند که آن

  . کنند خودداری نمايند

 ديگری نیز ظھور می کند که از جملۀ آنھا مشکالت جديد ،به موازات وجود تھديد تروريستیالبته، 

در گذشته پلیس از آن رو در اين زمینه ھا . جنايات شھری و قاچاق مواد مخدر اشاره کرد رشدمی توان به 

اين ترس در حال حاضر . از آن می ترسیدند می کردند و، در عین حال،ھمکاری با آن  مردم ھم موثر بود که

وقات شکايت ھا البته بعضی ا. رو به تزايد گذاشته است نیز از بین رفته است و تعداد شکايت علیه پلیس

ھر چند  ت،ھمراه نیستند اما در عین حال دولت نیز در فکر حفظ آبروی خويش اس الزم با مدارک و شواھد

تا  2000از ژانويه سال . اعالم می دارد که در مورد شکنجه ھیچگونه تحملی را روا نخواھد داشت که مرتبًا

 113اما تنھا . تسلیم شدند ھا پلیس به خاطر بدرفتاری با زندانیان به دادگاه 1500حدود  2001آوريل سال 

ھا محکوم نفر از آن 29 تنھا متھم به اعمال شکنجه بودند کهھم نفر  160. تن از آن ھا محکوم گرديدند

برخورد با  قدر ناگرچه میزان محکومیت ھا پايین است پیش بینی می شود که ھمی ،به اين ترتیب. شدند

در حال حاضر تعلیم مسايل مربوط به . در بلندمدت بر رفتار پلیس اثر خواھد داشتھم بدرفتاری و شکنجه 

مسلما به تدريج اثر  اين امر نیز و یه شده استنیروھای امنیتی ترک مۀحقوق بشر جزيي از آموزش کلی ھ

  . خود را نشان خواھد داد

يکی از کارکنان دولت ترکیه که با مسايل مربوط به حقوق  بشر سر و کار دارد به طور خصوصی 

مامورينی را تعلیم دھیم که از قشرھای فقیر جامعه می آيند و خودشان در خانه  ناچاريمما «: گفته است

بوده و به چشم خود ديده اند که چگونه پدرانشان نه تنھا بچه ھا که مادرھا را نیز کتک می  دچار خشونت

استثنا را پیدا کرده و ديگر  ه حقوق بشر در ترکیه امروز جنبۀمی توان گفت که تعدی ب ،با اين ھمه .»زنند

  . جز عناصر غالب در زندگی مردم ترکیه نیست

بی طرف و  توجه ھمیشه به مقامات کشور در زمینۀ ردم ترکیه ميکی از داليل اين امر آن است که 

روابط خانوادگی وسیع و سپس به  بیشتر بر ،در نتیجه ،و بوده انداعتماد بی به اين گونه مسايل  موثر

گسترده محیط اصلی  در واقع در ترکیه خانوادۀ. ی کنندشبکه ای از تعھدات متقابل بین خود تکیه م

خانواده ھای ما «: يک کارگر ترک در لندن موضوع را چنین توضیح می دھد. تاجتماعی شدن نسل ھاس

يک  و. »من به کشورم برمی گردم چرا که تحمل دوری از برادر کوچکترم را ندارم. مثل شما نیست

به اين نکته  ،که در استانبول و لندن تحصیل کرده و سپس در ھاروارد دوره ديده است،روانشناس ترک

ايراد شاگردان انگلیسی نسبت به معلمین خود بسیار بیشتر از ھم کالسی ھای ترکشان « توجه کرده که

 اما ھنگامی که ؛بیش از آن ھا دارای استقالل فکری اند می گرند و انتقاد می کنند و، در عین حال،

ل آنگونه که گويي به نوعی مشک با مشکالت بیشتری روبرو می شوند، پا به دانشگاه می گذارند ھمگی



19 

 

حال آن که شاگردان ترک که در محیط ھای وسیع تر و خانواده ھا و محله ھای گسترده . اجتماعی دچارند

از اين ترکیه . »تر بزرگ شده اند در محیط دانشگاھی احساس راحتی کرده و به خوبی در آن جا می افتند

و اين تغییر  وش تغییر استو ھمچون آنھا دستخ اروپا ندارد اوت چندانی با کشورھای جنوبی قارۀلحاظ تف

  . اما میزان ھمبستگی اجتماعی را کاھش خواھد داد می بردکارآمدی اجتماعی را باال  اگرچه مسلمًا

يکی احترام به . آموزش اخالقی سنتی در ترکیه دو ارزش اصلی را در ذھن مردم تزريق می کند

ه تنھا دست پدر و مادر خود بلکه دست بچه ھا ياد می گیرند که ن. بزرگترھا و ديگری عشق به کوچکترھا

و  روزه گیریيکی در پايان ماه  ،در دو تعطیالت اصلی مذھبی. برادر بزرگتر و يا خواھر بزرگتر خود را ببوسند

يعنی پدربززگ ھا و  ،خانواده ھا به ديدار بزرگترھای خانواده ھای گسترده ،حجموسم ديگری عید آغاز 

و آن ھا نیز در ھا رفته و دست آن ھا را می بوسند و خاله ھا و دايي  مادربزرگ ھا، عموھا و عمه ھا،

  . مقابل به بچه ھا ھديه می دھند

 زبان برخالف ،مثًال. فرھنگ واژگانی ناظر بر روابط خانوادگی بسیار گسترده و دقیق است

وابط خانوادگی بسته به اين که به ر ،عمو و دايي و عمه و خاله از يکديگر تفکیک می شوند و ،انگلیسی

چھار واژه  )يا خواھر خوانده(» خواھر قانونی«، برای اصطالح انگلیسی طرف زن يا شوھر اشاره می شود

از . فقط يک واژه مورد استفاده قرار می گیرد )يا برادر خوانده(» برادر قانونی«اما برای اصطالج . وجود دارد

يک واژه  زن عمو ھمو برای زن برادر و  ود دارد،ھمسر يک واژه وجبرای شوھر خواھر و عموی  ،سوی ديگر

خانواده را می توان به صورت مجازی برای  ھای ناظر بر تازه واردين به دايرۀبرخی از واژه . وجود دارد

يک زن خارجی که با يک خانواده ترک رابطه دوستانه پیدا می  ،مثًال. دوستان نزديک خانواده نیز به کار برد

 ، يک رانندۀمثًال ،به ھمین ترتیب. خوانده شود که به معنای خواھر خوانده است »هينگ«کند ممکن است 

به  »آمکا«و يا از کلمه  آقا و سرور، به معنی ،بخواند »آبی«مسن خود را تاکسی ممکن است مسافر 

جامعه شناس ترک موبه سل کرای به اين نکته اشاره کرده است که اين . استفاده کند »دائی«معنای 

د مقاومت ه کوشش ھا برای ايجاد پیوندھای شخصی از طريق ايجاد روابط قوم و خويشی مجازی را بايگون

  . غیر شخصی دانست در برابر پیدايش جامعۀ

خوانده  »بی تربیت«آدمی که . تعھداتی را موجب می شونداحترام و محبت وظايفی ھستند که 

کسی است که در انجام وظايف خود و  )انسه استفرزبان معادل آن در  دقیق و اين لغت ترجمۀ(می شود 

بر  مثًال(اعضای خانواده، ھمسايگان، اعضای گروه ھای ھموند . نشاندادن احترامات الزم کوتاھی می کند

 ،در عین حال ،حقوق خاصی ھستند و نسبت به يکديگر دارای) اساس محل تولد يا مدرسه يا شغل

مفھومی . به دست آورد اشخاص غريبه ھمو محافظت از  ھمین حقوق را می توان از طريق کمک کردن

ضرب می گويند و معنای آن را می توان در اين  »ھتیر«ھم وجود دارد که به آن  »حق«ضعیف تر از اين 

کسی که دارای  .»بخرد رودربايستیسال  40 برای آدم تعارف يک فنجان قھوه می تواند«: يافتالمثل 

انجام اين وظیفه در نده شده و موظف به محافظت از ديگران است و خوا» صاحب«آمريت اجتماعی است 
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به معنی آدم آزاد  نه» بی صاحب«در اين زمینه اصطالح . محسوب می شودسروری از لوازم آقائی و واقع 

  . رھا کرده باشند يار و ياور در جھانبی  است که او را معنای کسیبه بلکه 

که واژه ھای ( »آبرو«بر بنیاد دو مفھوم کنترل اجتماعی  ،جوامع سنتی در ترکیه نیز، ھمچون ھمۀ

  . با ارزش ھای مذھبی ھمپوشانی دارند که به دست می آيد »لتاخج«و ) مبین آنند "شرف"و  "ناموس"

فکر می «: يک  نفر ترک که از حادثه ای جان به در می برد الزم نیست مذھبی باشد که بگويد

اعمال خوب و ھم در  و داد و ستد اخالقی ھم در زمینۀ مفھوم تقابل .»هراھم بودبدرقۀ کنم دعای کسی 

در مورد حقوق و وظايف شخصی برقرار ساخته، را مورد کارھای گناه آمیز مطرح بوده و نوعی تعادل الزم 

که اکنون در برابر  مین کرده، و عامل حفظ کننده جامعۀ ترکیه محسوب می شوداخالقیات سنتی را تض

   . مدرن دست به عقب نشینی زده است نیروھای جھان

را به  »تربیت«که وحشت ناشی از بین رفتن ھر نوع  ترکیه، نمادين ھای داستان ی ازدر يک

غیر قابل تصوری  چنین صحنۀ. می خواند» لق لقو«مرد جوان و بدکار داستان پدر خود را  ،نمايش می گذارد

 .حسوب می شوددر ذھن ترک ھا نماد مرگ نھايي احترام در جامعه م

بر اساس . امنی است نسبتًاکشور  اش، علیرغم کمبودھای اجرايي در قوه قضايیهترکیه،  

و  253ر4، دزدی 24ر8تخلفات جنسی . در ھر صدھزار نفر جمعیت است نفر 3ر5میزان قتل  ،آمار پلیس

تقاد دارد که اين اعداد نشانگر آن است که پلیس ترکیه اع. در ھر صدھزار نفر استنفر  9ر4کالھبرداری 

  .امن تر است اين کشور از آلمان و روسیه

 جیب بری که در گذشته تقريبًابر اساس گزارشات مطبوعات، . اما نشانه ھای خطر ھم وجود دارد 

ر اعتیاد کودکان را نمی توان ناشی از فق. را می گیردقضات استانبول بطشتر وقت  مشغلۀ ،ناشناخته بود

استعمال مواد  ،در واقع. اين پديده وجود نداشت ،که کشور فقیرتر بود ، وقتیدانست چرا که زمانی پیشتر

مضراتی اين . ستنادنشانگر از بین رفتن نظم خانوادگی  مختلف مثل زداينده ھای رنگ را می توان بويايي

مانگونه که وقتی ديکتاتوری محافظه ھ. ترکیه نیز نمی تواند از آن بگريزد می آيد وزندگی مدرن  ایت که با

 ،اين احوال با ھمۀ. نیز ظھور کرد گر اسپانیا جای خود را به يک دموکراسی مدرن داد اين پديده در آنجا

  . اجتماعی، مھربان، و کمک کننده می يابند مردم اين کشور را معموًال ،بازديدکنندگان خارجی ترکیه

ارزش ھای دينی در  بر ،کارکنان دولتی امور مذھبی، در عین حال، در امر مبارزه با مفاسد  

بلی س قريی ،محمد نوری يلماز. کنترل اجتماعی تاکید می کنند ابزارزمانه ی تغییرات سريع به عنوان يک 

د رفتار خوب با گذاشتن پلیس برای تک تک شھروندان نمی توانیحتی شما «: می گويد ،امور مذھبی ادارۀ

 مسلمان زبآن را اعضای ح شرکت کنندگان درکه اکثريت ا ،پارلمانی يک کمیتۀ. »آنان را تضمین کنید

اين ادعای ثابت  ،تھیه کرد مفاسد اجتماعیدر گزارشی که پیرامون  عدالت و توسعه تشکیل می دادند،

 ، ھمین کهدر واقعاما، . فساد است يکی از موجبات توسعۀ» خالق سکوالرا«که  ساختنشدنی را مطرح 



21 

 

متوسل می شوند خود  به تشريح فوايد اجتماعی آن ،برای دفاع از مذھب در کوشش خود ،مذھبیون

خطابه ھايي که به خواست . به موازات سکوالر شدن کل جامعه است و، شدن مذھب سکوالر نشانۀ

اجتماعی و کنترل ھای شخصی ھستند  انجام می گیرند بیشتر متوجه تبلیغ ھمبستگی در مساجد دولت

میان روابط درھم پیوستۀ شھرھای اسالم که در  .ه می کننداسالمی در اين راستا استفاد الیمو از تع

رسیدگی به حال  وھمواره بر داشتن روابط خوب با ھمسايگان تاکید کرده  قرون وسطا رشد کرده است

 نتواند يک مسلمان خوبآنگونه که فرض بر آن است که  محتاجان را يک وظیفۀ مذھبی محسوب می دارد،

ی حل براھم از متون و سنت ھا . رودببا شکم سیر به رختخواب  وقتی که ھمسايه اش گرسنه است

و » در دين اسالم اکراه وجود ندارد«منان يادآوری می گردد که مشکالت مدرن استفاده می شود و به مؤ

  . دراه شخصی خود را برو ،در جستجوی حقیقت ،مردم به اين لحاظ بايد اجازه دھند که ھر کس

تحت نظارت دولت سکوالر و به عنوان بخشی از ديوانساالری آن عمل که  ،اسالم رسمی  

به  ،که می کوشد نوعی انسانمداری مذھبی تبديل شده است مبدل به فلسفۀدر طول زمان  ،می کند

ر دکه  ،محمد نوری يلماز. درآيد ،عنوان بديلی برای انسانمداری سکوالر رايج در بین نخبگان روشنفکر

مذھب آن چیزی است «: می گويد ،يکی از کوشندگان ايجاد گفتگوی بین مذاھب بوددوران رياست خود 

   .»که آدمی را انسان می کند

فکری بیرون می آيد تا به سھم خود با  فروبستگیاسالم در ترکیه از دل قرن ھا  ،در حال حاضر

تغییرات نھاد مذھبی نیز کند و تدريجی  ھر نھاد اجتماعی ديگر، ، ھمچوناما. دنیای مدرن روبرو شود

موجب شده که اسالم در  ، از سوی ديگر،و بی اعتنايي رسمی و غیررسمی از يکسو کنترل دولتی. است

يکی از کارھای به ھمین دلیل، . و از نظر آداب و ترتیب شکلی تدافعی به خود بگیرد شده ترکیه درونگرا

  . ھب عامیانه و سلسله ھای درويشی بوده استنھاد رسمی مذھبی در ترکیه مبارزه با مذا

ن ائمه جديدی که به دھات اعزام می شوند رفتاری ھمچون رفتار کشیشا ،در سال ھای اخیر

آنھا بر جای . اند پرداخته به مبارزه و با رقصیدن، آواز خواندن، و نوشیدن انگلیس عھد ويکتوريا داشته

با ھزاران فارغ  ،اما اکنون. ا به آتش جھنم تھديد می کنندکید کرده و منحرفین ردرست زنان در خانه تأ

می  تدريسدرس تطبیقی دين و جامعه  ھادر آنکه  ئیالتحصیلی که از دانشکده ھای الھیات دانشگاه ھا

اکنون . تطبیق می دھد جديد رفته رفته اسالم ترکیه خود را با تغییرات اجتماعیبیرون می آيند، شود 

که در جھان اسالم مشھورترين ـ ن برای تحصیل الھیات به مدرسه االزھر قاھره تعداد کمتری از ترکا

جھت اين  معکوس شدناحیای تفکر دينی در ترکیه از و  می روندـ  دانشگاه مذھبی محسوب می شود

ھمانگونه  ی تحصیل الھیات به ترکیه می روند؛اکنون مسلمانان از کشورھای ديگر برا. می دھد خبر حرکت

  . يکی از جاذبه ھای ترکیه استنیز ن تحصیل ھنرھا و علوم سکوالر که امکا

حمالت  تحقیقات دربارۀ. يک رفت و آمد کوچک اما بسیار خطرناک ھم جريان دارد اين میان،در  ،اما

آشکار ساخت که برخی از  2003انگلیسی در استانبول در نوامبر سال  مراکزعلیه کنیسه ھا و تروريستی 
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تعلیمات و مغزشويي خود را در اردوگاه ھای تروريستی  اما دورۀوندان ترکیه بوده اند بمب گذاران شھر

بی آن که خود  ،ھا در بازگشت به ترکیهآن. نستان و پاکستان گذرانده اندتحت نظر افراطیون مذھبی در افغا

ن مسجدرو به جذب مومنا )به اندازه کافی مذھبی نمی دانندچرا که اين اماکن را (به مساجد بروند 

  . پرداخته اند

سنت مبارزه با بنیادگريان اسالمی که می خواھند جامعه را به قرون وسطی برگرداند در ترکیه 

در  اما اين فرقهوھابی زد  ری عثمانی دست به سرکوب وسیع فرقۀدر قرن نوزدھم ديوانساال. دارنددرازی 

 ،ت پاشامدح. بستان را تصرف کندعر وانست بخش عمده ای از شبه جزيرۀت پايان جنگ اول جھانی

 و »وھابیون شیطان اند«اعالم داشت که  رسمًا ،فرماندار بغداد بود 1870دولتمرد اصالح گر عثمانی که در 

حاکمیت خود را بر مکه و مدينه مستحکم کند و پس  1920ھنگامی که دولت سعودی وھابی توانست در 

مسلمان ترکیه را به شدت  اين عملیات بزند، خبران ن دست به تخريب مقبره ھا و حرم ھای مسلماز آ

  . تکان داد

سال ھا پیش از آن که جمھوری ترکیه تشکیل شود با  نیز خواست اجرای قوانین شريعت اسالمی

  . بودشده مقاومت رھبران عثمانی روبرو 

اما وقتی که . زمانی که اين بنیادگرايان در فقر به سر می بردند مبارزه با آن ھا آسان بودالبته، تا 

مقامات ترکیه در ابتدا به . اين کار بسیار مشکل شد بر درآمدھای سرشار نفت دست يافت دولت سعودی

در . پرداختندبه جلب سرمايه ھای عرب آن ھا مشتاقانه  1970 طول دھۀ دره و نداد ئیاين خطر چندان بھا

اروپا از دولت سعودی موران مذھبی ترکیه در نظامی ترکیه حتی اجازه داد که مأ دولتنیز  1980 دھۀ

بنیادگرايانه و عقب افتاده از  برداشت ھای به ترک نسبتمأموران بود که  آنتصور  حقوق بگیرند، چرا که

به خصوص در میان  اما، صادق بود شخاصا اين امر در مورد اکثريتاگرچه  .اسالم مصونیت پیدا کرده اند

کرد راه جديدی برای احیا  تا خشونت گرايي سنتی جامعۀوسیله ای فراھم آورد  ،بنیادگرايان مذھبی کرد

  . پیدا کند

 ،که از طريق وزارت کشور در مقابل نخست وزير مسئولیت دارد ،امور مذھبی ريیس ادارۀ  

ضافه ا اين مساجدھزار از  6از آنجا که . سجد را بر عھده داردھزار م 77مديريت شبکه ای متشکل از حدود 

امور مذھبی از مومنان خواسته است که از مسجدسازی بیشتر  بر نیاز تشخیص داده شده اند، ادارۀ

امام ھزار  80اين اداره دارای . خودداری کرده و کمک ھای مالی خود را معطوف ساختن مدارس کند

از دستمزد پايینی  ،به عنوان کارمند دولتاين اشخاص،  . مساجد استبگیر  حقوقو ديگر کارکنان  مسجد

 کوشید تا پانزده ھزار کارمند جديد استخدام کند، ادارۀ مزبور 2003در سال  ،کهھم ھنگامی . برخوردارند

بتوان  د نیازند تامزبور مدعی بود که اين عده مور ادارۀ. طبوعات سکوالريست روبرو شدبا اعتراض م اين کار

دارای عقايد افراطی  که برخی از آنان احتماًال یغیر رسمی و فاقد تخصص ھای ھا را جانشین پیشنمازآن

مفتی ھای منطقه ای است که  فعالیت ھای کارکنان مساجد بر عھدۀکنترل شديد . کرد ھم ھستند
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ھمانگونه که از . گذارد می خطیبانبرخطابه ھا نظارت داشته و متن تھیه شده از جانب مرکز را در اختیار 

در مقابل پرسش ھای  ـ امور مذھبی در پايتخت ـ و البته ريیس ادارۀآن ھا  ،نام اين اشخاص برمی آيد

آداب و اعمال مذھبی مربوط می اين پرسش ھا اغلب به جزيیات . ھستنددارای اختیار صدور فتوا مومنان 

اگر نماز متوقف «پرسیده می شود که  ،مثًال. دد و کمتر به مسايل دينی و اخالقی ربط پیدا می کننشو

آيا زنان «يا  »؟آن را از نو آغاز کردبايد اينکه يا  و ادامه داد که متوقف شدهاز ھمانجا  آن را شود آيا می توان

تکه نانی را بین  اينکه متوجه باشداگر يک روزه دار بدون « يا» مردان به حج بروند؟ نیابت ازمی توانند به 

پاسخ اين گونه پرسش ھا اغلب در کتب درسی البته  »آيا روزه اش باطل می شود؟ ھايش بگذارددندان 

حال آن که خواندن نماز در  ؛وجود دارد دنتعلیم داده می شو »فرھنگ دينی«عنوان  که تحتمدارس 

 اخالقیات، ھمبستگی اجتماعی وآموزش  ، برچه در مدارس و چه در مساجد ،دولت. مدارس ممنوع است

  . می کندکید تأ وحدت ملی

عھده دار فرستادن  ،مین کارکنان مورد نیاز مساجد ترکیه، عالوه بر تأامور مذھبی ادارۀ  

دست به ايجاد مساجدی در  ،در عین حال ،و ران ترک در خارج از کشور نیز ھستپیشنماز برای کارگ

  .ا را تعلیم می دھدکارکنان آن ھ جمھوری ھای ترک زبان اتحاد جماھیر شوروی سابق زده و

 بهمذھبی  ای فعالیت ھای سلسله قايسه بامیزان فعالیت اين اداره در مواقعیت آن است که اما 

محسوب می  »نوريه سلسلۀ«شاخه ای از » یهسلسلۀ فتح الھ«. اندک است» فتح اهللا گولن«رھبری 

اين برخی از ناظران . بوده است 1960در متوفی شود که بنیانگذار آن شیخ سعید نرسی کردستانی 

 »دئی اپوس«و آن را با پروتستان ھا و نیز فرقه  کردهساز اسالمی تلقی  سلسله را يک نھاد مدرن

معاصر  نیکو، جامعۀالگويي از کارھای  سلسلۀ مزبور می کوشد با ارائۀچرا که  مقايسه می کنند؛کاتولیک 

  . را به سوی خود جلب کند

يک شبکه وسیع  ،برخوردار است ترک مندانۀ بازرگانان مؤکه از عطايای سخاوتمنسلسله اين 

مستقل و  دارای دانشگاه ھای خصوصی، روزنامۀرا در ترکیه و در کشورھای خارج اداره کرده و  یدبیرستان

به خصوص در کشورھای بالکان و جمھوری ھای شوروی  ،اين مدارس. کانال تلويزيونی اختصاصی است

متوسط اين کشورھا  ايت خانواده ھای در حال ظھور طبقۀارند و از حمسخت مورد توجه قرار د ،سابق

  . برخوردارند

دارند که قصدشان جلب عضو نیست بلکه می خواھند اعالم می اصرار  با مزبوراعضای سلسله 

نظر برخی از که ھا حتی موفق شده اند آن. دھندتحصیالت درست مدرن را در يک چھارچوب اخالقی ارائه 

 ،به خصوص در نیروھای ارتشی ،اما بیشتر سکوالريست ھا. ھای ترکیه را به خود جلب کنندسکوالريست 

  .به ممنوع کردن کار آن ھا ھستند از آن ھا بیم داشته و عالقمند
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از مدارس اين سلسله در جمھوری ھای  ،، اوزال و بقیهدمیرل سیاستمداران ترک، از جمله

اما مقامات . به عنوان نمايندگان فرھنگ ترک تحسین نموده اند شوروی سابق بازديد کرده و کار آن ھا را

را متھم کرده اند که مسئول تبلیغ  آنو مدارس  ، به اين سلسله مشکوکندبه خصوص در روسیه ،محلی

  . اندرکیستی بر بنیاد اسالم ونوعی ملی گرايي پان ت

و  ، در واقعیت،ديد باشد و چه مدرن ساز محسوب شوجاذب مومنان جد مزبور چه سلسلۀ  

يک  قلمرویزندگی در  خود را با که بشمار می رونداسالم ترکی  نوع محصول آن ،نوريه ھمچون سلسلۀ

  .  والر غلبه دارند تطبیق داده استدولت سکوالر و درون جامعه ای که در آن ارزش ھای سک

ترکیه  ھوریبا جم ھر يک به نوعی نیز به ھمین صورت توانسته اند ی درويشیديگر سلسله ھا

سلیمان دمیرل به انتشارات سلسله نوريه کمک . آن ھا را ممنوع ساخته کنار بیايند که از لحاظ نظری ھمۀ

و ھمین سلسله است  ؛نزديک بود »بنديهنقش«و زاھدانه تر سنتی تر  تورگوت اوزال به سلسلۀ. می کرد

 ، در ايجاد و توسعۀتمداران اسالمگراگاه به عنوان حمايت کننده و گاه به مثابه منتقد اعمال سیاس ،که

  .اسالمی در ترکیه فعال بوده است احزاب سیاسی

به عنوان پاسداران ) که ھمان دارويش چرخنده باشند(قديمی ديگر به نام مولويه  يک سلسلۀ

  . قرار داردمیراث ھنری موزيک و رقص عرفانی و وسیله ای برای جذب توريست مورد حمايت دولت 

نت صوفیگری س ،در عین حال شده و،سله ھا جزو اسالم سنی محسوب اين سل ھمۀ  

اما از لحاظ  و آيین ھا با يکديگر تفاوت دارنداز لحاظ آداب آنھا . را ادامه می دھند بازمانده از قرون وسطی

مريدان خود را در مدعی اند که تحت سلطه شیخ ھای منفردی ھستند که  ھمگی سلسله مراتب

. است یمسند شیخوخیت اين سلسله ھا اغلب میراث. ر حقیقت ارشاد می کنندراستای درک عمیق ت

فرقه  ،شده ھا سلسلهدر رھبران معنوی جديدی نیز ظھور می کنند که موجب انشقاق گاه  چند از ھراما 

  .ه و نام خود را به آن ھا می دھنددآورھای جديدی را بوجود 

از اين  ، مشترکًاو ھم ترک ھای سکوالر ،اناوابسته به اين سلسله ھالبته ھم مسلمان سنی 

  . سلسله ھا وحشت داشته و آن ھا را مورد انتقاد قرار می دھند

علوی « ، که با جامعۀ»بکتاشیه«يکی از سلسله ھای درويشی قديمی به نام     

 ،ی ترکیه ھم ھويت شناخته می شود و خود را در معرض سرکوب اکثريت سنی کشور می بیند» ھا

سنی ھا . خود در مقابل اين سرکوب تلقی می کند والر ترکیه را به چشم حمايت کنندۀدولت سک

 ،ترک ھای سکوالر ،از سوی ديگر ،اما. تفسیر کافرانه از اسالم متھم می کنندبکتاشیه و علوی ھا را به 

یونالیست ھای ترک ھم در و ناستحسین می کنند  شان علوی ھا را به خاطر نوع زندگی غیر متعصبانه

بازمانده از اعقاب خود در آسیای مرکزی مذاھب ماقبل تک خدائی ی اعتقادات  عقايد آنھا از نوعی بازماندۀ

ترکی  نشین آناتولی با زبان بسیار سادۀ علوی در مناطق روستايي داستان ھای اعتقادی. خبر می دھند
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نوعی  آن را »اعتقادات علوی مجموعۀ«سخن گفتن از درست تر آن است که به جای اما . بیان می شود

  . از زندگی کردن بخوانیم

ند مراجعه می کنند؛ در شووانده می خ »ِد ِد«ھا در حل اختالفات خود به کھن ساالن جمع که آن

به اعمال اسالمی مختلفی ھمچون روزه گرفتن  اسم خود زنان را شرکت می دھند،آيین ھا و مر ھمۀ

صرف حرام بودن يا خواندن پنج بار نماز در روز، يا واجب بودن سفر مکه، و  يااجباری در ماه رمضان، 

تاکسی  يک رانندۀ. ا ديگران در بیاندازندن موارد خود را ببی آن که در اي مشروبات الکلی اعتقاد ندارند ـ

» !ج بار نماز خواندن در روز حوصلۀ خدا را سر می بردپن«: می گفتعلوی به نويسنده متعلق به اقلیت 

خوانده شده و امروزه از آن » سه مه وی«علوی ھا به جای رفتن به مسجد به ديدارگاه ھايي می روند که 

به زبان ساده اين گونه جمع بندی  را می توان اخالق علوی. دياد می شو »کز فرھنگیمرا«ھا به عنوان 

آن ھا قرن ھاست که در مناطق روستايي » !ست و زبان و زير شکمت را در ادارۀ خود داشته باشد«: کرد

که اغلب از ھمسايگان سنی نشین فقیرانه  دھکده ھای خاص خود را داشته اند آناتولی زندگی کرده و

ده ھا را از سکنه خارج اين دھککشورھای به مراکز شھری ترکیه و  علوی ھا مھاجرت ،در حال حاضر. ترند

اين مراکز شھری است که علوی ھا سرگرم بازسازی خود به عنوان  عین حال، در در. خالی می کند

. شوده استمجموعه ای از مسلمانان ترک انسان مداری شده اند که درھای خود را به روی مدرنیته گ

در  ،و درمی آينداغلب به صورت قشرھای زيردست  ،از آنجا که اکثريت آن ھا مھاجرانی فقیر ھستند ،اما

. برخی از علوی ھای جوان جذب سازمان ھای افراطی و خشونت طلب به مارکسیست شده اند ،نتیجه

 ،دو برای علی ابن ابی طالبچرا که ھر . بخشی ديگر نیز بر پیوند خود با شیعیان ايرانی تاکید می کنند

  . احترام خاص قائلند ،داماد پیامبر اسالم

ھر ساله مراسم خاصی در  آنھا. را تشکیل می دھند ترکیهعلوی ھا يک پنجم رای دھندگان 

در آناتولی مرکزی  ،بکتاشیه در قرن سیزدھم میالدی ، بنیانگذار سلسلۀ»حاجی بکتاش ولی«آرامگاه 

ھستند در آن علوی ھا که عالقمند به جلب آرای  ،ترکیه سیاستمداران برجستۀ کنند که اغلببرگزار می 

  . شرکت می کنند

 مربوط به ،برای نخستین بار اطالعات ،امور مذھبی ترکیه تصمیم گرفت که ادارۀ 2004در سال 

  . وارد کند) خوانده می شود »درس فرھنگ مذھبی«که (در کتب درسی مذھبی نیز علوی ھا را  فرقۀ

علوی ھا آن است که دولت از طريق پرداخت حقوق کارکنان مساجد  کی از موارد نارضايتی خاطري

در عین  ،اما. سنی کمک مستقیم می کند حال آن که علوی ھا به حال خود واگذار شده اندروحانیون به 

از البته، . دآن ھا عالقمند به تحمل کنترلی که دولت بر روی روحانیون حقوق بگیر سنی دارد نیستن ،حال

بر آن  رده و ياسازمان ھای مذھبی کمک مالی کھیچ يک از بايد به سکوالر ن لحاظ نظری يک دولت کامًال

ھمواره جزو مسئولیت  ھا مین احتیاجات امور مذھبی سنیتأ ،از لحاظ سنتی ،اما. ھا نظارت داشته باشد

سالم سنی را وادارد تا با که ا ودهبآن  خواستارھمیشه  نیز دولت چرا که ترکیه بوده است ھای دولت
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و  ندنظارت نکردن در حال حاضر امکان پذير نیست ياکمک مالی  ،در نتیجه .جمھوری خواھان کنار آيد مدرنیتۀ

  . ھمه معتقدند که جدايي کامل مذھب از حکومت در آينده انجام خواھد پذيرفت

ر شیوخ خانقاھی و شوکمال آتاتورک اعالم داشته بود که کشور ترکیه نمی تواند ک  

چنان کشوری يک ترکیه مربوط می شود، تا آنجا که شیوخ و مريدانشان  نیز، و امروزه مريدانشان باشد

 و از طريق آن اما بسیاری از اين شیوخ و مريدانشان روزنه ھايي در ديوار دولت سکوالر گشوده اند است؛

  . ز حرف آخر را سیاستمداران می زنندھنو ،با اين ھمه .می توانند بر سیاستمداران نفوذ کنند

 ،ايران، کشورھای عربی، پاکستان و نقاط ديگر کمک می شوند ، که به وسیلۀافراطیون مسلمان

و برادران مسلمان  شدهدر چشم اکثريت بزرگ مسلمانان ترکیه غريبه و نوکران متعصبین بیگانه محسوب 

ھاست آن را  که ترکیه مدت را عرضه می دارند تلقی می گردند که ذھنیت عقب افتاده ای "نامتمدنی"

   .پشت سر گذاشته

به انھدام سازمان ھای دولت ترکیه  1999پس از شکست ناسیونالیست ھای سکوالر کرد در 

انفجارھای موفق شده و خیالش از اين بابت راحت بنظر می رسید اما بنیادگرای مذھبی تروريست نیز 

 ،وزير دادگستری ترکیه. در ھم ريخت راخواب و خیال مقامات ترکیه  اين 2003شھر استانبول در ماه نوامبر 

بايد تروريسم را بدون ھر  ھمۀ مسلمانان چند روز پس از آن انفجارھا اعالم داشت که ،جمیل چی چک

  . محکوم کنند ئیگونه اگر و اما

آماری انجام  در يک مطالعۀ. ی گسترده وجود دارداعتقادات مذھبی در ترکیه به صورتالبته   

در  46. روزه می گیرنددرصد از شرکت کنندگان گفته بودند که در ماه رمضان  92حدود  ،1999شده در سال 

 7ند  و می کرد در نمازھای جمعه شرکت درصد آنھا مرتبًا 62. ھا نمازھای پنجگانه را به جا می آورندصد آن

درصد از پاسخ  68، ھمچنین. انجام آن را داشتند در صد نیز قصد 71درصد آن ھا مراسم حج را انجام داده و 

ھر  رسانه ھای ترکیهدر ھمین ارتباط . ند که در عید قربان گوسفندی را قربانی کرده انددھندگان گفته بود

قصابی گوسفندان در انظار عمومی تعطیالت مردم  نانۀنامتمد سر می دھند که منظرۀاز اين شکوه  ساله

باز در شھرھای ما درياچه ھای خون به «: چنین است ھا يک تیتر معمولی روزنامه ،مثًال. را خراب می کند

آشنا کردن مردم با امور  علیرغم قانونی که آتاتورک برای ،شکايت مکرر ديگر آن است که .»استراه افتاده 

بر اساس آن کسانی  کرده بود کهتربیت خلبان ھا وضع و فراھم کردن زمینۀ مالی در راستای  ھواپیمايي

، اغلب که گوسفند قربانی می کنند موظف اند پوست آن را به سازمان ھواپیمايي کشوری ترکیه بدھند

از انجام اين کار خوداری می کنند و به جای آن پوست ھا را به بنیادھای مذھبی می  مسلمانان سنتی

  . دت ھای ارتجاعی می شوکمک به فعالیدرآمد حاصله از آن صرف  ،به قول منتقدين ،دھند که

در صد از شرکت کنندگان در اين تحقیق  53 ،تا آنجا که به اسالم عامیانه مربوط می شود  

. بودندبه دعانويسان مراجعه کرده  ھم در صد 12و  دس رفته اندگفته بودند که به زيارت مقابر مردان مق
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روزانه و احتماال روزه  نمازھای پنج گانۀرکت کنندگان در اين مطالعه دربارۀ البته به نظر می رسد که ش

اما می توان قبول کرد که اکثريت مردان ترکیه برای نمازھای جمعه و . گرفتن در ماه رمضان اغراق کرده اند

اما . از سحر تا غروب روزه می گیرند ھم اغلب رمضان روزۀ 28ھبی به مسجد می روند و در ماه اعیاد مذ

تعداد  اين میان،در  .القمندند دولت ترکیه بر بنیاد شريعت اسالم عمل کنددرصد گفته اند که ع 21تنھا 

به طوری که تنھا يک در  نستند که معنای شريعت اسالم چیست؛می دا اندکی از ھمین اشخاص دقیقًا

انجام . ندت داشتنصريح شريعت است موافق ازات سنگسار برای زنا کردن که نصصد از آن ھا با مج

و اين . العه حدس می زنند که عالقمندان واقعی به شريعت چیزی حدود ده در صد باشنددھندگان اين مط

ر اين مطالعه با اين در صد از شرکت کنندگان د 77. تحقیقات ديگر ھم می خواند عددی است که با نتیجۀ

یشرفت ند که ترکیه به خاطر اصالحاتی که از دوران جمھوری شدن در آن صورت گرفته پسخن موافق بوده ا

  . زيادی داشته است

اين که تحقیقات اجتماعی نشان می دھد که بنیادگرايان اسالمی بخش اندکی از   

 جمعیت را تشکیل می دھند مانع از آن نیست که حامیان سکوالريسم نگران نباشند و يا گوش به زنگ

جمھوری سکوالر و مدرن اين نظامی ھا در ترکیه خود را پاسدار نھايي . نیروھای نظامی را الزم ندانند بودن

يک سال پس از پیروزی  تقريبًا. ھا به ھمین چشم نگاه می کنندر می دانند و اکثر مردم ھم به آنکشو

مرتجعینی که «: يکی از فرماندھان ژاندارمری اعالم داشت که ،عدالت و توسعه در انتخابات مسلمان حزب

سوءاستفاده از گشايش ھايي ھستند که  ھدفشان استقرار يک دولت مذھبی در ترکیه است مشغول

از کوشش برای از میان برداشتن نظم قانونی کنونی و جانشین کردن  آنھا. می آورددموکراسی بوجود 

که ھزار نفر  بوداو ھمچنین اضافه کرده  .»دست برنمی دارندشريعت اسالمی در قالب يک دولت اسالمی 

تن از آن ھا را به  3500زار کارمند دولت بازجويي نموده و از مرتجعین مظنون را دستگیر کرده و از شش ھ

  . تنبیه کرده اندخاطر فعالیت ھای ارتجاعی شان 

  

جلوی نفوذ  ند تانیروھای نظامی ترکیه که شامل ژاندارمری نیز می شوند به شدت مراقب  

 صفوف خود به داخل کسانی را که با خانقاه ھای اسالمی و تشکیالت سیاسی اسالمی ارتباط دارند

که ارتش در  اندمدعی  اما لیبرال ھا و سیاستمداران اسالمی. گرفته و يا آن ھا را از صفوف خود دفع کنند

با  ،از اين جھت آنھا،. اغراق می کند ،که به صورت نادرستی تعريف می شود ،»ارتجاع«مورد خطر 

از سیاست کنار کشیده و تحت  تا از نیروھای مسلح ترکیه می خواھندکه  ارتش ترکیه منتقدين اروپايي

اما اين نوع انتقادھا تاثیر چندانی بر احترامی که ارتش به . ھمداستان ھستند فرمان دولت انتخابی باشند

که  ،سلیمان دمیرل. نمی کندو تنھا ضامن امنیت ترکیه در بین مردم دارد » بخش مسلح ملت«عنوان 

که ارتش ديگری  ما. بھر حل اين ارتش ما است«: می گويد ،اغلب با دخالت ارتش روبرو بوده است



28 

 

پرسش کننده ای تحت فشار قرار گرفت تا از ارتش  نیز، ھنگامی که به وسیلۀ رجب طیب اردوغان» !نداريم

   .»اين ارتش متعلق به ما است«: کهجوابداد  به ھمین صورت ،انتقاد کند

درصد از شرکت کنندگان  88شم در چ ،نشان داد که 2003يک آمارگیری منتشر شده در اگوست 

اين باالترين حد اعتماد در . بشمار می روندکشور  ھاینیروھای مسلح قابل اعتمادترين نھاد ،در تحقیق

پارلمان آنکارا  ،در ھمان ماه. مورد ارتش کشورھايي است که خواستار عضويت در اتحاديه اروپا ھستند

الاقل به لحاظ  ،را تقلیل داده و آن را »نیت ملیشورای ام«دست به ترمیم قانون اساسی زده و نقش 

به نويسنده  دولت در گفتگويي خصوصی يک کارمند عالیرتبۀ. مشورتی کرد تبديل به يک  نھاد صرفًا ،نظری

چرا که فرماندھان نظامی با مدارک و پرونده ھای . اين کار در عمل تفاوتی ايجاد نمی کند«: اظھار داشت

 ،بی پايه سخن می گويند اغلب که امنیت ملی می آيند و سیاستمداران،شورای  دقیق و پر از شواھد به

  ».نمی توانند در برابر آن ھا کاری کنند

از  ،برخالف ديوانساالری ترکیه ،کارآمدی نیروھای مسلح به آن خاطر بوده است که قطعًا  

تاسیس جمھوری ترکیه تا  که از زمان آن استواقعیت البته . لت مخرب سیاسیون در امان بوده انددخا

و نیروھای اعزامی ترک در جنگ  در يک جنگ کامل آزمايش نشده اند، نیروھای مسلح اين کشور ،کنون

اگرچه خوب عمل کردند اما فرماندھی شان با افسران آمريکايي بود و از لحاظ لجستگی نیز  ھم ھای کره

که ترکیه در آن از لحاظ استراتژيک  ھم، برسدخالت نظامی در ق. از حمايت ارتش امريکا برخوردار بودند

با  ارتش م، مبارزه دائاز سوی ديگر ،اما. دکوچکی محسوب می ش عملیات نسبتًا ،دست باال را داشت

اين نھاد در عملیات ضد شورش شده و کمک کرده است تا  آنکردھا موجب ارتقای سطح مھارت ھای 

نیروھای مسلح ترکیه با آخرين پیشرفت  ،اين سال ھا ھمۀ، در در عین حال. فراوانی به دست آورد تجربۀ

سازمان و روند آموزش ھمچنین، . امريکا و ساير کشورھای عضو ناتو در تماس بوده اندھای فکری و علمی 

بحث  ی گستردهبه صورت نیز نقش ارتش در جامعه دربارۀنظر قرار می گیرد و  ارتشیان ھمواره مورد تجديد

  . می شود

 .اما سربازان دایمی نیستند در نیروھای نظامی تربیت می شوند، ارتش برای کار طوالنی افسران

 زشیآمو طول خدمت اجباری به پانزده ماه تقلیل يافت وطول مدت خدمت وظیفه ی  2003در ماه جوالی 

ھمۀ مردان ترکیه  تقريبًا. تعیین شدماه  12که می توانند به عنوان افسران ذخیره تربیت شوند  کسانی

از اين که خدمت نظام وظیفه در کارشان  آنانو اگرچه برخی از  زندگی ارتشی را از سر می گذرانند، تجربۀ

بازان اعتماد خود  به ضرورت سرکه  نشدهوقفه ايجاد می کند ناراضی ھستند اما اين تجربه موجب آن 

صحبت از آن می شود که بھتر است ارتش را ھم گاھی وقت ھا . خدمت سربازی را از دست بدھند

 انبه خصوص که در زمان ھای بیکاری تعداد داوطلب و داوطلب تبديل کرد؛ کوچک کرده و به نیرويي حرفه ای

را به اين صورت تعريف می کنند  »ملت« واژۀ ،تیبه طور سن ،ترک ھا از آنجا که ،اما. کم نخواھد بودھیچ 

  .است نیافته یچندان این بحث گستردگی ،»ی باشدملت جمعیتی است که دارای ارتش «که 
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ساله  اغلب افسران ارتش و نیروی دريايي تحصیالت خود را در مدارس نظامی شبانه روزی چھار

اسم نويسی در . ريايي يک مدرسه وجود داردبرای نیروی زمینی سه مدرسه و برای نیروی د. می گذرانند

عالوه بر درس ھای کلی کشور شامل زبان انگلیسی ھم می  آنھا دروساين مدارس مجانی است و 

دانش آموزان موفق اين مدارس می توانند به کالج توپخانه در آنکارا يا کالج نیروی دريايي در . شود

. دانشگاھی خود را در آنجا بگذرانند سالۀ 4رفته و تحصیالت ر استانبول استانبول و يا کالج نیروی ھوايي د

صد و پنجاه زن در اين تعداد  2002-3و در سال تحصیلی  ذيرای زنان نیز شده استارتش پ 1992از سال 

در سطح زنان ھنوز افسران زن مشاغل غیر جنگی را بر عھده می گیرند اما . مدارس تحصیل می کردند

  .  رندراه ندا وظیفه سربازان

يکی از مايه ھای غرور مدارس نظامی ترکیه درس ھای فنی آن ھاست که شامل مھندسی 

برخی از دانشجويان نظامی را برای تعلیمات . دن، و علوم کامپیوتری می شوم ھا، الکترونیکزسیست

پزشکان ارتشی در آکادمی پزشکی  بیشتر. می فرستندھم اختصاصی به دانشگاه ھای غیر نظامی 

. در آنکارا تربیت می شوند که يکی از بھترين بیمارستان ھای کشور را دارد »انهھ گوله« نظامی

دانشجويانی که پس از فارغ التحصیلی از کالج ھای نظامی به استخدام ارتش در می آيند فرصت آن را 

اين . بگذرانند ،دنکه افسران ستاد را تربیت می کن ،آکادمی ھای نظامی را در ی چھار سالهادارند که دوره 

آکادمی ھا اغلب استادان دانشگاه ھای مختلف را برای ايراد سخنرانی در زمینه ھايي ھمچون مديريت، 

مدارس و کالج ھای نظامی ترکیه دانشجويان . دنروابط بین المللی و مطالعات امنیتی دعوت می کن

ن و جمھوری ھای شوروی سابق اکثر اين گونه دانشجويان از کشورھای بالکا. دنخارجی را نیز می پذير

بسیاری از افسران ترکیه تحصیالت خود را در آمريکا، بريتانیا و کالج ھای ديگر ناتو  ،در عین حال. می آيند

  . به پايان می برند

به عنوان بھترين و شجاع  کشور خودافسران ترکیه که از نوجوانی ديسیپلین نظامی می گیرند در 

انی مخصوص افسران زندگی می ھا در مجموعه ھای ساختمآن. می آيندترين اعضای جامعه به شمار 

ارتش يک  سھامیصندوق . دارای کلوپ ھا، مغازه، و اردوگاه ھای تعطیالتی خاص خود ھستندو  کنند،

برخالف آنچه که بعضی از  ،اما. نھاد سرمايه گذاری با اھمیت است که دارای بانک مستقل خود می باشد

. مسلطی در اقتصاد ترکیه نیستممتاز و اين نھاد دارای موقعیت  ،توطئه می گويندمعتقدان به تئوری 

قه ای عال فرزندان افسران ترکیه معموًال. خاص و مجزای اجتماعی محسوب نمی شود ارتش نیز يک طبقۀ

 طبقۀ از خانواده ھای قشرھای پايینداوطلبان خود را  ، ارتش بیشتردر نتیجه ،و به پیوستن به ارتش ندارند

جاه طلبی الزم ھستند و از سويي ديگر قادر به تامین که از يک سو دارای  تامین می کند متوسط

استادان دانشگاه، و ژورنالیست  ،بسیاری از ديپلمات ھا. تحصیالت مناسبی برای فرزندان خود نمی باشند

ن خود را از آن ھا فرزندا ھای ترکیه به اين که پدرشان افسر ارتش بوده افتخار می کنند، اما کمتر کسی

  . دبه مدارس نظامی می سپار
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 مۀنوع ادا ، اختیار آن را دارند کهاز لحظه ای که بازنشسته می شوند ،ارتش بلندپايۀ افسران

که ھنوز ھم به سبک  ی ارتش ترکیه،ژنرال ھا. زندگی در جامعه ی مدنی را خود انتخاب می کنند

اغلب مديريت و ديگر مشاغل باالی بخش خصوصی و  ،شوندخوانده می  »پاشا«امپراتوری عثمانی 

به  در صنعت رو ھمچنین .عمومی را بر عھده می گیرند اما در اين مورد ھیچگونه تضمینی وجود ندارد

. گسترش دفاعی ترکیه برای افسران واجد مھارت ھای خاص فرصت ھای شغلی فراوانی وجود دارد

ھمانگونه . ارتش استفاده می کنند ای از خلبان ھای بازنشستۀ گسترده به صورت نیز خطوط ھوايي ترکیه

يک  داشتن ،محسوب می شوداجتماعی در زندگی  مھم که داشتن يک درجه دانشگاھی سرمايه ای

  . مھمی است پیش زمینۀ نظامی نیز در زندگی مدنی سرمايۀ

کشور شده است  ر دست گرفتن حاکمیتارتش ترکیه چندين بار مجبور به د ،در نیم قرن گذشته

که حس کرده اند اکثريت مردم تحصیل کرده  دست زده انددر سیاست به دخالت ھا تنھا زمانی  ژنرال اما

لیبرال ھای ترکیه دخالت . ھا ھستندمايوس شده و چشم انتظار دخالت آناز سیاستمداران انتخابی خود 

 دخالت ارتشیان روند توسعۀتقاد دارند ارتش در سیاست را به اين خاطر مورد انتقاد قرار می دھند که اع

ھمین اشخاص از ھنگامی که  ،اما در گذشته. می اندازدنھادھای دموکراتیک کشور را به تاخیر 

از ارتش دعوت کرده اند تا با دخالت در سیاست، سیاستمداران را  شانناامید شده اند خود سیاستمداران

موجب آن می شود دخالت ارتش در سیاست راجع به انکه ه در بحث با اين ھم. به پذيرش نظم وادار کنند

در عین . وجود دارد ترديد ناپذير تواند از اشتباھات خود درس و تجربه بگیرد واقعیتیکه جامعه ی مدنی ن

به صراحت اعالم داشت  ،که ريیس ستاد عمومی ارتش بود ،»ژنرال ھیلمی اوزکوک« ،2003در سال حال، 

بر  نیز شواھد. ای پیشین ارتش در سیاست نتايج پايداری به جای نھاده باشدکه تصور نمی کند دخالت ھ

 اماند که به ھر حال اين دخالت ھا محدوديت ھايي را در بی نظمی مدنی موجب شده ااين نکته گواه 

 بھر حال،. دیز ادامه دھزمینه ای را فراھم کرده اند که در آن کشور توسعه خود را در فضايي صلح آم

ژنرال ھای ارتش در . می يابدھمچنان که زمانه دستخوش تغییر است تفکر سران ارتش نیز دگرگونی 

درست . دنسرآغاز قرن جديد به اصولی آشنا شده و باور يافته اند که ماھیتی لیبرال و گراينده به اروپا دار

 از نقش موثری که در دھۀته اند تا ھنوز آمادگی ذھنی الزم را نیاف ارتش است که برخی از فرماندھان

 رفته ،اما ندبه دست آورده بودند بگذر )بود ھمراه که حاکمیت کشور با ائتالف ھای شکنندهانی زم( 1990

و سرخوردگی ھاشان آن ھا تنھا وقتی که دوران بازنشستگی خود را آغاز می کنند به بیان عقايد  ،رفته

 را ھی محسوب می شوند کوشش اصلی شانو در طول مدتی که جزو ساختار فرماند می پردازند،

ريیس ستاد عمومی ارتش سخنگوی بدينسان، . می کنندمعطوف حفظ وحدت نیروھای نظامی کشور 

اجماع فرماندھان ارتشی است که اغلب از عملکرد سیاستمداران ناراضی اند اما چندان مايل به دخالت 

  . شورھای ديگر نیستنددر سیاست و مقابله با گروه ھای فشار مدنی و به خصوص ک

کشور شود ترسی  یتا امروز ترس از اين که ارتش ترکیه ممکن است سد راه اصالحات لیبرال

ھا راضی تغییر در آناما حداقل سه حوزه وجود دارد که ژنرال ھا چندان از نفوذ . بیھوده از آب درآمده است
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، دفاع کمال آتاتورک مشخص شده سیلۀ، که بوآن ھا از ماھیت سکوالر دولت نخست اينکه وقتی. نیستند

در واقع وفاداری خود را به قانون اساسی ترکیه که در آن سکوالريسم اصلی غیر قابل تغییر  می کنند

  . به نمايش می گذارند محسوب می شود

 .»حفظ وحدت و تجزيه ناپذيری کشور و ملت است«اصل دومی که ارتش سخت بدان پايبند است 

اصالحات سال  البته اما .تظاھرات فرھنگی کردی در ترکیه ممنوع باشد ، مثًال،کهھمین اصل باعث شده 

که اجازه داد کردھا به زبان خود درس بخوانند، روزنامه منتشر کنند، و رسانه ھای  ،قانون اساسی 2002

نسبت به  نارضايتی خود راھمواره ھر چند که آن ھا  ، با مخالفت ژنرال ھا روبرو نشد؛خود را داشته باشند

اين حالت درست شبیه وضعیت اسپانیا است که در آنجا نیز تصور می شد . آشکار کرده انداين موضوع 

اما ھم در اسپانیا و ھم در . ارتش ھرگز تحمل خودمختاری ايالت ھای باسک و کاتاالن را نخواھد داشت

. صیل کرده کشور قرار دھدخود را در خط اکثريت افکار تح می کوشد تا ترکیه نشان داده شد که ارتش

البته نگرانی ترکیه در مورد حفظ وحدت کشور در واکنش ھای آن نسبت به حوادثی که در سوريه، عراق، و 

 امکان استفاده از ،در نتیجه ،و شورھا دارای اقلیت ھای کرد ھستنداين ک. ايران می گذرد مشھود است

در سیاست گذاری . اسیونالیست ھای کرد وجود داردآن ھا به عنوان پايگاه ھايي برای ن مناطق کردنشین

ندپايه ھای ترکیه نسبت به اين کشورھا ھمواره بین سیاستمداران حاکم، ژنرال ھای ارتش و دولتیان بل

 نوعکه کدام حزب از تاثیر بیشتری برخوردار است به ، ايندر اين میان اتفاق نظر وجود داشته است و

  . دمی شو مربوطشخصیت ھای يک حزب 

قبرس مربوط می شود که ارتش تمايل چندانی به از دست  جزيرۀ نگرانی ارتش به حوزۀ سومین

برخورد با  نشانه ای از اينکه ارتش قصداما در اين جا نیز . ندارد را دادن حاصل پیروزی ھای خود در آن

  . ديده نمی شودرا داشته باشد اجماع نظر تحصیل کردگان کشور 

کشور در میان نگرانی ھای امنیتی خود را با مردم  ،اغلب کشورھای غربیھمچون  ارتش ترکیه،

در ھمین . تطبیق می دھد کشور را با افکار عمومی و با انجام اين کار سیاست ھای خود می گذارد

که در ر امور مالی آن نظارت داشته باشد؛ حال آنراستا است که اکنون ارتش پذيرفته تا پارلمان ترکیه ب

  . حوزه از نظارت عمومی بیرون بود گذشته اين

ژنرال ھا را تشويق می کند که در تعامل خود  ،ھا اعتماد دارندکشور به آن آگاھی به اين که مردم

ھمان مردمی که توقع دارند در  می دانند چرا که خب مردم با انعطاف برخورد نمايند؛با سیاستمداران منت

را از زندگی مدنی دور نگاھدارد اگر قدرت مدنی قادر به  زمان ھايي که کشور در آرامش است ارتش خود

  . ارتش دست به دخالت بزند به ھمان گونه متوقع اند که حفظ نظم و قانون نباشد

و ھمین روند  کشور بوده استارتش پیشاھنگ روند مدرن شدن  ،در سراسر تاريخ مدرن ترکیه

نیروھای مسلح ترکیه می توانند . بوده استموجب پا گرفتن دموکراسی و گسترده تر شدن آن در کشور 
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ارتش خود را دشمن  ،در دموکراسی ترکیه. اعتبار چنین دست آوردی را به حساب خود منظور کنند

به چشم خود را  ،مطابق قانون اساسی که در دوران اقتدار ارتش نوشته شده ،بلکه دموکراسی نمی داند

  . نگرددموکراسی می اين نگاھبان 

واره نسبت به ترمیم قانون اساسی و اصولی که پدر بنیانگزار کشور برای جمھوری ھم ارتشیان

ھا ثابت می شود که ترمیم ھا با ین کرده است حساسیت نشان می دھند، اما ھنگامی که بر آنترکیه تعی

نی به آسانزديکتر می کنند آن ھا را » تمدن معاصر«آن اصول تخالفی ندارند و در واقع ترکیه را به سطح 

  . می پذيرند

غیر  با نگاھی به تاريخ مدرن ترکیه می توان ديد که اين کشور را سیاستمداران و دولت مردان

پس از . تنھا کمال آتاتورک و عصمت اينونو از دل ارتش بیرون آمده اند ھادر میان آن اداره کرده اند و نظامی

دمیرل، بولنت اجويت، تورگوت درس، سلیمان يعنی جالل بايار، عدنان من ـ رھبران ترکیه اين دو تن، ھمۀ

اما ھر . نده اکرد را ادارهدگرگونی کشور  روندند که ه ادوغان، ھمگی غیر نظامیانی بودرو رجب طیب ا اوزال

از  امورکنترل  هغیرنظامیان روند تغییرات را به جايي کشانده که احتمال می رفت ھمین کجا که اقدامات

  . نده اعمل نشان داددست برود ژنرال ھا عکس ال

غیرنظامی اين کشور بیشتر رھبران  ھای دگرگونی ترکیه را می توان با توجه به زندگی نامه تاريخ

نظامی رفته اند،  به مدرسۀ: ال ھا اغلب يکسان و مالل آور استحال آن که زندگینامه ھای ژنر درک کرد؛

در . جامعه ای مدرن را در عمل آموخته انددر ارتشی متعلق به زمان صلح درجه گرفته اند، و نظم نوين 

حال آن که ژنرال . واقع اگر دولت ترکیه را به يک کشتی تشبیه کنیم غیر نظامیان کاپیتان ھای آن بوده اند

که ھم به حرکت کشتی کمک کرده و ھم به ارزش ھای ه اند ھا موتور اين کشتی محسوب می شد

آگاھی  به يک سان ھا از گريزناپذيری و خطرات تغییرآن. اندمتغییر کشورھای در حال توسعه توجه داشته 

 ،محسوب شوند» دموکرات ھای محافظه کار«اگر رھبران حزب عدالت و توسعه  به ادعای خودشان . دارند

براستی که ھیچ الزم نیست ضرورت عقب . در آن صورت ژنرال ھا را بايد مدرن کنندگان محافظه کار دانست

اد چرا که آن ھا نیز ھمچون بقیۀ را به ارتش ترکیه توضیح د ـ به خصوص در غرب وش ھا ـنماندن از بھترين ر

  . بھترين روش ھا را با شرايط محلی کشور خود تطبیق دھند می کوشند تا مًاجامعۀ ترکیه دائ

با اھمیت محسوب  اجتماعی يک گروه فشار ھمواره نھاد ارتش ترکیهاز آغاز جمھوری تا به امروز، 

ارتش . د که قدرت خود را نه از مقررات و تنظیمات حقوقی که از حمايت کل جامعه دريافت می کندمی شو

  .دنقدردان اين خدمتگزاری ھست نیز ترکیه خدمتگزار دولت اين کشور است و مردم ترکیه

 )پايان فصل پنجم(

 


