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مقدمه
در میان برخی از متفکران ایرانی این اندیشه ریشه دوانیده است که ثروت نفتی ایران یکی از عوامل اصلی و شاید مهمترین
عامل عقبماندگی ایران به ویژه در عرصه سیاست محسوب میشود .برخی دیگر با یاداوری اینکه از زمان به راه انWWداختن
اولین چاه نفتی توسط دارسی مدت زیادی نمیگذرد  ،معتقدند مشکل استبداد شاهی ریشهای طWWولنیتر در ایWWران دارد ،و
ان را به دسپوتیسم شرقی ارجاع میدهند .اما اگر معتقد باشیم که در منطقه ما میتوان بطور خیلی کلWWی از دو مWWدل رشWWد،
مدل ترکیه و مدل کشورهای خلیج فارس نام برد ،چرا ایران مدل ترکیه را برگزید؟ آیا ثروتهای نفتی مدل »خلیج فارسWWی«
را برای ایران مناسبتر نمیکرد؟ چرا ایران در زمان پهلوی اول ،طرفدار مدل ترکیه گشت؟ آیا ایWWن فقWWط بWWه خWWاطر پWWول
اندک نفت در آن زمان بود؟ و یا وسعت و تنوع قومی-مذهبی ،رشد نامتوازن اقتصادی ...،مانعی در راه پیروی از »مWWدل
خلیج فارسی« بود؟ و یا از همه مهمتر ،شاید به خاطر اوضاع جهانی و گفتمان حاکم در آن دوره زمانی ،ایWWن مWWدل تنهWWا
گزینه محسوب میگشت؟
اگر چه رضا شاه از طرفداران پر و پا قرص اتاتورک بود ،اما مدل ایرانی او چند تمایز اساسی با مدل ترکیه داشت .و یکی از
آنها اینکه ،در ایران معاصر به جز در دورههای کوتاه ،آن هم در شرایطی کWWه امکWWان مقWWاومت از سWWوی زمامWWداران وقWWت
موجود نبوده است ،هیچگاه بر سنت حزبی تکیه نشده است .اتاتورک اگر چه دیکتاتوری اقتدارگرا بود امWWا در تمWWام طWWول
زمامداری خود بر حزب خلق تکیه نمود .این حزب هر چند به تنهایی یکهدار میدان سیاسی ترکیه بود ،اما در آن کشWWور بWWه
تدریج راه برای فعالیت دیگر احزاب سیاسی نیز باز شد .در عوض ،در ایران تاکنون از زمان صدارت دو پهلوی و دو ولWWی
فقیه خبری از آزادی فعالیت سیاسی احزاب به جز در دورههایی که حکومت قاصر از کنWWترل فعWWالیت انهWWا بWWوده  ،وجWWود
نداشته است .بنا به گفته جهان توغال ،اتاتورک بسیار اقتدارگرا بود ،اما رضا شاه به شیوه مستبدانهتری عمل میکWWرد .آیWWا
این نکته را میتوان فقط با عقبافتادگی اقتصادی و اجتماعی ایران نسبت به ترکیه توضیح داد؟ آیا »دفاع« و یا »سکوت«
بسیاری از روشنفکران ایرانی ،دست رضا شاه را برای اعمال استبداد بیشتر باز)تر( نمود؟ اگر سنتهای اسلمی در ایWWران
ریشهدارتر از ترکیه بودند ،چرا پهلوی اول در ممنوعیت حجاب از خود جسWWارت بیشWWتری نشWWان داد و حجWWاب را در ملء
عام ممنوع نمود؟ در حالی که اتاتورک حجاب را در ادارات دولتی و مراکز آموزشی ممنوع کرد؟ آیا ایWWن جسWWارت رضWWا
شاه فقط نوعی حماقت سیاسی بود که آب به اسیاب جنبش رو به رشد اسلمی ریخت؟ اگر پهلوی اول انقدر جسور بود
چرا نهاد روحانیت را دولتی ننمود و در مقابل سلطنتطلبی روحانیون عقبنشینی کرد؟ چرا در قانون اساسی ایران همیشه
بند مذهب رسمی ایران دست نخورده باقی ماند؟..
بنا به شواهد تاریخی ،پهلوی اول از مدل حکومت ترکیه الهام فراوانی گرفت ،اما آیا در دهههای اخیر حکومت اسWWلمی

مقدمه 3
و انقلب ایران بر ترکیه همان تأثیر بسزا را گذاشت؟ تا چه میزان انقلب منفعل اسلمی ترکیه تحت تWWأثیر انقلب ایWWران
قرار داشت؟ و آیا همانطور که »نعمت جنگ« در ایران به قلع و قمWWع مخWWالفین حکWWومت اسWWلمی و تثWWبیت جمهWWوری
اسلمی کمک فراوانی نمود ،نعمت کودتای نافرجام اخیر ترکیه نیز آن کشور را دچار همان سرنوشت شوم ایران میکنWWد؟ و
یا جWWامعه سیاسWWی و مWWدنی بسWWیار پیشWWرفتهتر ترکیWWه و سWWاختارهای رشWWدیافتهتر و مWWدرنتر ان بWWه خWWوبی از پWWس حملت
ناجوانمردانه حزب عدالت و توسعه برمیاید؟ آیا لیبرالیسم اسلمی ترکیه نفسهای آخر خود را در ترکیه میکشد؟ ...
کشورهای ترکیه ،مصر  ،تونس و ایران اختلفات زیادی با هم دارند ،اما تشهابهات فراوانWWی را میتWWوان در تاریWWخ معاصWWر
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی آنها یافت .بررسی این تشابهات ،و همچنین تمایزات ،برای درک بهWWتر تاریWWخ معاصWWر و
تحلیل دقیقتر سیر حوادث در کشورمان از اهمیت زیادی برخوردار است .جهان توغال در آخرین کتاب خود که به تازگی
منتشر شده است ،به بررسی ظهور و سقوط مدل ترکیه و لیبرالیسم اسلمی در این کشور میپردازد .وی بWWرای ایجWWاد زمینWWه
بهتر درک حوادث ترکیه ،به بررسی تاریخ معاصر سه کشور یاد شده ،به ویژه مصر و تونس نیز میپردازد.
در اینجا میتوانید دو فصل اول کتاب را مطالعه کنید .برگWWردان فصWWل اول توسWWط رضWWا جاسWWکی و فصWWل دوم محمWWود
شوشتری صورت گرفته است .به جای مقدمه ،نقد کتاب »سWWقوط مWWدل ترکیWWه« توسWWط اجWWه تملکWWوران وترجمWWه سWWارا
یوسفزاده را در ابتدای این نوشته میتوانید بخوانید .در پایان نیز نوشته کوتاهی از توغWWال در مWWورد اوضWWاع ترکیWWه قبWWل از
کودتای نافرجام  ۲۰۱۶آمده است.
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به جای مقدمه
دموکراسی مناسب برای خاورميانه؟
نوشته :اجه تملکوران
برگردان :سارا یوسف پور
اگر بر اساس کتاب جیهان توگال [1]،یک تریلر سیاسی ساخته میشد ،سکانس آغازین آن بهاحتمال زیاد چیزی شبیه این
میبود :جورج بوش در زمینهای از نمای پل بسفر ،در سخنرانی خود در نشسWWت سWWران نWWاتو  2004در اسWWتانبول ،کشWWف
راهکاری را برای مقابله با اسلمگرایی رادیکال اعلم میکند .بوش بهعنوان فرماندهی کل قوا در »جنگ علیWWه تروریسWWم«،
پیام چاپلوسانهای خطاب به میزبان ترک خود دارد» :کشور شما الگویی بWWرای دیگWWران و پلWWی بهسWWوی جهWWانی گسWWتردهتر
}غرب{ است .موفقیت شما برای آیندهی پیشرفت و صلح در اروپا و مرزهای خاورمیانه حیاتی خواهد بود » «.مدل ترکیه«
که هماهنگی کامل اسلم میانهرو و دموکراسی به سبک آمریکایی را به نمایش میگذارد ،قرار بود مانع بWWه قWWدرت رسWWیدن
بنیادگرایی خطرناک شود .دوربین رو به حضار ،رهبران کشورهای غربی ،برمیگردد که مشتاقانه نخستوزیر ،رجب طیWWب
اردوغان را تشویق میکنند ،چراکه دولتش تجسم لیبرالیسم اسلمی دوستدار ناتو است که آنهWWا امیدوارنWWد در خاورمیWWانه
ریشه بگیرد .در این لحظه صحنه تاریک میشود و عبارت »دوازده سال بعد« ظWWاهر میشWWود .در صWWحنهی بعWWدی همWWان
رهبران جهانی دیده میشوند که دزدانه به کاخ مجلل رئیسجمهور اردوغان مستبد میروند تا بWWه او التمWWاس کننWWد جلWWوی
موج پناهجویان سوری را بگیرد که از جنگی میگریزند که »چهرهی دموکراتیک اسلم« با تبانی غرب در پنج سWWال گذشWWته
به آن دامن زده است .صحنه دوباره تاریک میشود و سپس عنوان فیلم در سرتاسر صWWحنه حWWک میشWWود» :سWWقوط پWWل،
ظهور دیوار«.
کتاب »سقوط مدل ترکیه« ،تحلیلWWی موشWWکافانه دربWWارهی پدیWWدهی آ.ک.پ  WاردوغWWان اسWWت .روشWWنفکران ،رسWWانهها و
سیاستمداران جریان غالب در غرب ،بیش از ده سال چنان مجذوب این تصویر از آمیزهی کامل شرق و غرب شده بودند
که تفکر عینی و مواضع انتقادی را کنار گذاشتند .حزب عدالت و توسعه )آ.ک.پ( و رهبر آن به دلیل ایجاد »دموکراسWWي
مناسب براي خاورمیانه« ستایش میشدند .مدلی که گرچه آشکارا با استانداردهای غربی مطابقت نداشت ،اما پWWWذیرفتنی
بود .در خارج ،به منتقدان اردوغان ،برچسب مسلمانان از خودمنزجري زده میشد که قادر به کنار آمWWدن بWWا هWWویت خWWود
نیستند .در داخل ،ابتدا انگ روشنفکران بیگانه ،یا هواداران حضWWور پررنWWگ ارتWWش ترکیWWه در سیاسWWت ،خوردنWWد؛ و بعWWد
بهسادگی »کفار« یا عوامل نفوذ خارجی قلمداد شدند .این ادعا که رأی اکثریت همWWان دموکراسWWی اسWWت ،فضWWایی را بWWه
وجود آورد که منتقدان آ.ک .پ ،بهطور خودکار دشمنان مردم تلقی شدند و پیوسWWته از سWWوی مزاحمWWان اینترنWWتی آ.ک.پ

به جای مقدمه 5
مورد آزار و اذیت قرار گرفتند.
هرچه مدل ترکیه بهوضوح مخدوشتر میشود ،منتقدان بیشWWتری ،حتWWا در جریWWان اصWWلی رسWWانههای آمریکWWایی ،نمایWWان
میشوند .با این حال همانگونه که جیهان توگال تأکید میکند ،بیشتر اعتراضها همچنWWان بWWه تمWWایلت اقتWWدارگرایانهی
اردوغان محدود است و خود »اسلم لیبرال« زیرسؤال نمیرود .توگال خاستگاه پروژهی اسلمگرایانهی ترکیه ،عملکردش
در قدرت و تأثیر آن بر دیگر جنبشهای خاورمیانه ،بهویژه مصر و تونس را دنبال میکند که از سال  2011به بعد تلشهای
بسیاری برای تقلید از آ.ک.پ داشتهاند .از نقطهاوج نخستین مراحل بهار عربی ،زمانی که به نظر میرسید پیروان اردوغWWان
مشتاقانه منطقه را به ارث میبرند تا امروز ،اسلمگرایی ترک که بیش از پیش به اعمال زور برای حفظ سلطهاش متکی بوده،
به مرزهای خانگی خود عقب رانده شده است  .توگال منتقد آن دسته از رویکردهای دانشگاهی مدروز است که »جامعهی
مدنی« را بهمثابه زیستگاهی برای بسیج اسلم لیبرال علیه یک حکWWومت خاورمیWWانهای »سWWکولر« سWWتایش میکننWWد .در
عوض ،او چارچوب مفهومی گستردهای را با تکیه بر گرامشی و تمرکز بر »جامعهی سیاسی« پیشWWنهاد میدهWWد .جWWامعهی
سیاسی بستری است برای تشکیلت و فعالن با افق اجتماعی گسترده .توگال استدلل میکند که در اقتصادهای پیشWWWرفته
با دموکراسی لیبرالي جاافتاده ،احزاب اغلب بر این بستر تسلط بیشتری دارند؛ اما در شرایط پویا ،این زمینه با سWWازمانها و
گروههای سیاسی  Wاجتماعی پر میشود که بهدشواری قابلطبقهبندی هستند .کنش متقابل ایWWن بWWازیگران در سWWاختارهای
دولتی و مدنی تعیین میکند آیا کشوری که با بنبست استراتژیک روبروست ،با کدامیک از این سه مرحله مWWواجه خواهWWد
شد :انقلب ،ضدانقلب یا انقلب انفعالی که در برداشت گرامشی بازگشت یا استقرار مجدد ساختار قبلی در پی انقلب
است )  [ restoration–revolution).[2به نظر توگال ،مسیر اقتصادی  Wاجتماعی ،سیاسی و فرهنگWWی یWWک ملWWت ،تنهWWا
زمانی پایدار خواهد بود که »بر پایهی بلوک قدرتی سازمانیافته بنا شده باشد«؛ بهگونهای که قWWادر بWWه درهمآمیWWزی منWWافع،
خواستها و دیدگاههای متنوع اقشار عمده و بسیج لیههای اجتماعی گستردهتر در حمایت از پروژهاش باشد.
این چارچوب تحلیلی سپس برای بررسی نتایج در چهار کشور به کار گرفته شد ،کشWWورهایی کWWه پروژههWWای ملیگرایWWانهی
مدرنیزاسیون در آنها با رهبری روشنفکران سکولر شکل گرفته بود :ترکیه ،ایران ،مصر و تونس .در دهههای آغازین سدهی
بیستم ،هر چهار کشور به بنبست رسیدند .رژیمهای مصر و تونس تا حد زیادی از مظاهر ملیگرایانهشان دست کشWWیدند
و تحت بندگی اجماع واشنگتنی] [ 3به دولتهای دستنشاندهی غرب بدل شدند ،بهویژه تWWونس کWWه بWWه گفتهی توگWWال،
»ارتدوکسترین رژیم نولیبرال در دنیای عرب« و نماد مجسم صندوق بینالمللی پول ) (IMFبود .از سوی دیگر ،سقوط
دیکتاتوری پهلوی در ایران و جایگزینیاش با جمهوری اسلمی ،الگویی همزمWWان مثبWWت و منفWWی ،بWWه نیروهWWای مWWذهبی
منطقه ارائه کرد .اسلمگرایان ترکیه ،پیش از تحکیم قدرت بهعنوان حWWزب رفWWاه ،در دههی 1980چنWWدین جهWWش سWWازمانی
سپری کردند .آنان موفق شدند بهطور پیوسته ،میزان آرای خود را از  8درصد در  1987به  16درصد در  1991و  21درصد
در سال  1995افزایش دهند و بهعنوان بزرگترین حزب پدیدار شوند .همچنین این جنبش نسلی از کادرهایش را از طریق
مدارس مذهبی امام هاتپ آموزش داد» :در کشوری که روشنفکران پیشتر با نیروهای چپ برابر بودنWWد ،طبقهای جدیWWد از
روشنفکران آشکارا مسلمان ظهور کرد که به عنصری مهم در بنWWا نهWWادن اسWWلمگرایی بهمثWWابه یWWک بWWدیل هژمونیWWک بWWدل
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شدند«.
نخستین حزب رفاه در دولت تحت رهبری نجمالدین اربکان با دم و دسWWتگاه کمالیسWWتهای ترکیWWه درگیWWر و در پWWی یWWک
کودتای نظامی در  1997سرنگون شد .این تجربه به تبلور ایدههای نسل جوانتر سیاستمداران اسلمگرا یWWاری رسWWاند؛
نسلی که در استانبول پیرامون شهردار اردوغان گرد آمده بودند ،او در آغاز میکوشید حزب اربکان را احیا کند و سWWپس در
سال  2001با تأسیس حزب آ.ک.پ از آن جدا شد .آنگونه که توگال توضیح میدهد ،این حزب جدید با متقاعد کWWردن
قدرتمداران ریشهدار در داخل و خارج کشور شکل گرفت که بهانهای برای ترسیدن نداشتند:
حزب عدالت و توسعه ،قانون منع حجاب را به چالش نکشید ،آنها به روشWWنفکران قWWدیمی اطمینWWان خWWاطر دادنWWد و بWWر
وفاداری خود به بازار آزاد )در تطابق با منافع پایگاه اجتماعی بیش از پیش بورژوایی( و دموکراسی پارلمانی تأکیWWد کردنWWد.
این رهبران با هیاهوی بسیار مدافع اردوغان و متعهد به روند پیوستن به اتحادیهی اروپا بودند و نیز پیوسته به ایالتمتحWWده
آمریکا سفر میکردند.
به نظر توگال ،رهبران حزب عدالت و توسعه تلش ميکردند »نسخهای بهروزشده از اتحاد تاجران ،روشنفکران مWWWذهبی و
نخبگان حکومتی شکل دهند که بهطور سنتی ردههای پایینی بلوک قدرت را هدف گرفتWWه بWWود «.افWWزون بWWر اینهWWا ،تجWWار
شهرستانی تازه به ثروت رسیدهی منطقهی آنWWاتولی مرکWWزی ،پWWایه و اسWWاس اجتمWWاعی آ.ک.پ را در دههی  1990فراهWWم
آوردند .دفاتر آنها همگی به یک شWWیوه تزییWWن شWWده بWWود :مWWاکتی از پWWل بسWWفر ،قفسWWههای کتWWاب آراسWWته بWWه مجمWWوعه
دایرهالمعارف آنابریتانیکا و سجادهای ارزانقیمت از جنس نایلون .وقتی از آنها پرسیده میشد که چرا سWWجاده را در دفWWتر
کارشان به نمایش گذاشتهاند ،پاسخ همواره یکسان بود» :در غیر این صورت هیچکس تمایلی بWWه تجWWارت بWWا مWWا نخواهWWد
داشت «.سجادهی نماز ،نماد فروتنی و ایمان مذهبی بود و از سوی دیگر ،آنابریتانیکا  WWهدیهی تبلیغاتی رایگانی که در آن
روزها از سوی روزنامهها و مجلت ارائه میشد  WWنماد احترام به روشنگری .این لیهی ثروتمند تازه بWWه دوران رسWWیده ،بWWا
بهکارگیری میلیونها نفر از کارکنان خود ،راه را برای اردوغان و صعود حزبش هموار کرد .روایت حزب عدالت و توسعه از
تاریخ ترکیهی مدرن ،این افراد را ستون فقرات حقیقی ترکیWWه معرفWWی میکنWWد ،طبقهای کWWه پیWWش از ایWWن از سWWوی نخبگWWان
کمالیست سکولر سرکوب شده بود .همزمان آ.ک .پ به دلیل جهتگیریهای مدافع اتحادیهی اروپWWا و سWWخن گفتWWن از
کاهش نقش سیاسی ارتش ،در بسیج و جلب پشتیبانی لیبرالها نیز بسیار موفق بود.
فرمول اردوغان به موفقیت انتخابانی در سال  ،2002با  34درصد آرا و اکWWثریت بیدردسWWر کرسWWیها انجامیWWد .دورههWWای
بعدی انتخابات هم شاهد افزایش چشمگیر آرای حزب عدالت و توسعه بود :بیش از  46درصد در  2007و کمی پWWایینتر
از  50درصد در  . 2011این پیروزیها با رشد بالی اقتصادی نیز همراه بود :تولید ناخالص داخلی سWWرانه از  4000دلر در
سال  2000به  10000دلر در سال  2011افزایش یافت و مصر ،ایران و تونس را پشت سر گذاشت .ناظران غربی و عربی،
گونهی »لیبرالیسم اسلمی« ترکیه را به یک اندازه بهعنوان الگWWویی بWWرای منطقWWه ،میسWWتودند؛ امWWا همWWانطور کWWه توگWWال
استدلل میکند ،تعهد آ.ک.پ به تمرین دموکراسی هرگز عمقی نداشت :اردوغان استانبول را در سالهای  1990با مشت
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آهنین اداره میکرد و ساختار ورودی حزب بهمعنای کامل تحتاللفظی بWWر پWWایهی »هWWر نفWWر ،یWWک رأی« بنWWا شWWده بWWود WW
اردوغان آن یک نفر بود و رأی هم از آن او .در سال  2005در زمانی که هنوز حزب عدالت و توسWWعه از سWWوی لیبرالهWWای
ترکیه ستایش میشد و هنوز گرایشهای اقتدارگرایانهاش را نمایان نساخته بود ،وزیرکشور در کنفرانسی نسلکشی ارامنWWه را
تقبیح و سازماندهندگان آن را به »از پشت خنجر زدن به ملت« متهم کرد .آمار و ارقام پرسروصدای رشWWد اقتصWWادی مWWانع
آ گاهی از جامعهای بهشدت نابرابر میشد که سهم ثروت یک درصد افWWراد ثروتمنWWد آن از  38درصWWد در سWWال  2000بWWه
 54درصد در  2014رسیده بود .بیکاری همچنان بالی  10درصد باقی ماند  WWدرست مانند عملکرد مصر و تنها کمی بهتر
از تونس  WWو آمار حوادث مرگبار در محیط کار همچنان به طرز تکاندهندهای بال بود 1710 :نفر تنها در  .2011نرخ رشد
بهشدت وابسته به جریان پول داغ] [4از خارج بود که ترکیه را در برابر هر رکود اقتصادی جهانی آسیبپذیر میساخت.
در صWWحنهی بینالمللWWی ،رؤیWWای بازسWWازی امپراتWWوری عثمWWانی کWWه از سWWوی حWWزب عWWدالت و توسWWعه ارائه میشWWد،
شهرستانیگرایی )  [ Provincialism)[5را با اهWWدافی بزرگتWWر قWWوت میبخشWWید .بWWه رسWWمیت شWWناخته شWWدن از سWWوی
قدرتهای جهانی بهمثابه یک »الگو« ،به عطش متوهم نفوذ منطقهای آ.ک.پ ،بهویژه در مناطقی کWWه زمWWانی در سWWلطهی
عثمانی بود ،مشروعیت بخشید .کارزاری کامل سنجیده که ترکیبی از نکوهش گاهبهگWWاه اسWWرائیل )بWWرای مثWال در اجلس
داووس  ، 2009هنگامی که اردوغان کشتار کودکان در سWWاحل غWWزه را بWWه شWWیمون پWWرز یWWادآوری کWWرد( و همزمWWان ادامهی
مانورهای نظامی ترکیه با ارتش اسرائیل بود ،او را به تحسینبرانگیزترین رهبر در خیابانهWWای جهWWان عWWرب تبWWدیل کWWرد :در
سال  ، 2009در جنوب بیروت در محلهی حزبالله ،بیلبوردی تصویری از اردوغان با این شعار کنایهآمیز به نمایش درآمWWد:
»مردان عرب کجا هستند؟« ؛ اردوغان در بازدید از کشورهای عربی از سوی روشنفکران و سیاستمداران ستایش میشWWد
و اغلب ،شهروندان عادی برای ورود او ازدحام و غوغا میکردند .عجیب نیست که یک شهردار سابق استانبول ،هنگWWامی
که در مرکز چنین تحسین و ستایشی قرار گیرد ،خود را گم کند .او متکبرانه به این باور رسیده بود کWWه برگزیWWده اسWWت و هWWر
کس را که به خود جرئت میداد از وی انتقاد کند ،به بیایمانی متهم میکرد.
ترکیه چه از منظر سیاسی و چه از لحاظ جامعهشناختی ،همواره جامعهای بهشدت چندپاره بوده است  WWتا آن حWWد کWWه دو
نوع توالت در ترکیه وجود دارد ،ترکی و فرانسوی )  à la Turcaو  ( à la Francaکه براساس آن افراد محافظهکار یا
تجددخواه سکولر مشخص میشوند .حزب عدالت و توسعه بهتدریج این جامعهی شWWکننده را بWWه سWWطح خطرنWWاکی از
قطبیشدن سوق داد .این مسئله از زمانی که بوش و دیگر رهبران ناتو تصویر موفقیت اقتصادی ترکیه و گذار دموکراتیک آن
را ترویج میکردند ،نیز آشکار بود .سخنرانی اردوغان پس از پیروزی در انتخاب  ،2007در ظWWاهر سWWخاوتمندانه مینمWWود،
» به همهی آنهایی که به ما رأی ندادهاند ،میگوییم نگران نباشید ،ما به رأی شما احترام میگWWذاریم «.امWWا پیWWام پنهWWان آن
برای مخالفان آ.ک.پ واضح بود :آنها تحمل میشوند ،اما بهعنوان شWWهروندانی برابWWر شWWناخته نخواهنWWد شWWد .حلقهی
هواداران روشنفکر لیبرال و سابقا مارکسیست نخستوزیر با ناامیدی به دنبال استخراج پیامی دموکراتیک هرچند خفیف از
میان سخنان او بود؛ هرچند توگال تأکید میکند که بعWWدتر ،خWWط میWWان »مWWا« و »آنهWWا« واضWWحتر شWWد .در سWWال ،2008
اردوغان بهصراحت هشدار داد» :ما یک ملت ،یک پرچم و یWWک دولWWت میخWWواهیم .آنWWان کWWه موافWWق نیسWWتد ،میتواننWWد

سقوط مدل ترکیه

8

تشریفشان را ببرند «.ملیگرایان افراطی به ائتلف حاکم راه یافتند و رؤسای میانمایهی مافیا ،موفقیت اردوغان را بهعنوان
»سلطان« جشن گرفتند.
فرقهی اردوغان در سال  ، 2011هنگامی که رژیمهای کهنهی جهان عرب ناگهان به لرزه افتادند ،به نقطهی اوج خود رسید .
برای دولت اوباما ،مصر و تونس محتملترین نامزدهای پیروی از الگWWوی آ.ک.پ بودنWWد :در هWWر دو کشWWور ،جنبشهWWای
قدیمی و ریشهدار اسلمگرا پس از برکناری مبارک و بنعلی ،پا به میدان گذاشتند و در نخسWWتین رقWWابت انتخابWWاتی پیWWروز
شدند .اخوانالمسلمین ،بهعنوان یک جنبش بنیادگرا ،قدیمیترین سابقهی تاریخی را در منطقه داشWWت و از سWWوی دیگWWر،
النهضه در تونس بر سوابق و مهارتهای رهبری راشد الغنوشی که نقش سیاستمدار و پژوهشگر اسلمی را بWWاهم ترکیWWب
کرده بود ،حساب میکWWرد .توگWWال اعتبWWار پیWWروزی النهضWWه در انتخابWWات  2011را بWWا  37درصWWد آرا  WWچهWWار برابWWر آرای
نزدیکترین رقیب  WWبه »سراب« مدل ترکیه نسبت میدهد که منطقه را در دههی قبWWل طلسWWم کWWرده بWWود .بخWWش بزرگWWی از
رأیدهندگان تونسی ،در اشتیاق »سبک ترکیهای ترکیب دینداری ،موفقیت اقتصادی و پذیرش جهWWانی« بودنWWد .از سWWوی
دیگر ،رئیس شورای ملی انتقالی لیبی در سال  2012اعلم کWWرد کWWه »کشWWورش ترکیWWه را مWWدلی بWWرای سWWاختار سیاسWWی و
دموکراتیکش در نظر گرفته است«.
اما هیچیک از مقلدان حزب عدالت و توسعهی ترکیه ،موفق نشدند به جایگاه این حزب در تحکیWWم قWWدرت دسWWت یابنWWد.
توگال این شکست را به ساختارهای متفاوت جامعهی سیاسی مصر و تونس نسبت میدهد .اخوانالمسلمین کWWه خWWود را
زیر فشار جریانهای سلفی میدید ،هرگز موفق به تسلط بر فضای اسلمگرایان ،بWWه شWWیوهی آ.ک.پ در ترکیWWه نشWWد .پWWس
از  ،2011حWWزب نWWور ،اخوانالمسWWلمین را تحتفشWWار قWWرار داد و توانWWایی آن را بWWرای مWWانور محWWدود کWWرد  .اردوغWWان در
سپتامبر  2011به قاهره رفت و پیام گامبهگام ) (gradualistحزب عدالت و توسعه را تبلیغ کرد ،با این استدلل که دولت
سکولر بهترین چارچوب سیاسی را به مؤمنان مسلمان ارائه میکند ،اما خشWWم اسWWلمگرایان مصWWری را برانگیخWWت .ایWWن
مسئله تا حدی ضدسکولر بودن آنان را بازتاب میداد ،اما آنگونه که توگال اشاره میکند» ،این پاسWWخ سWWرد ،واکنشWWي بWWر
اساس توازن موجود قدرت مذهبی بود که با سکوت اخوانالمسلمین دربرابر نظرات اردوغان بWWه قWWدرتگیري سWWلفیها و
جماعت اسلمی ميانجامید «.این تنها انحراف از مدل ترکیه نبود .در حالیکه حزب عدالت و توسعه بهشدت مایWWل بWWود
ارتش را در کنترل خود درآورد ،اخوانالمسلمین ترجیح داد به همزیستی مسالمتآمیز ) (modus vivendiبا ارتش مصر
دست یابد که اعتراضات به نقش سیاسياش را به منزلهي فتنه )»بي نظمي«( محکوم میکرد .هرچنWWد ایWWن هWWم نتوانسWWت
آنها را نجات دهد و در سال  ،2013ریاستجمهوری ناشیانه و تمامیتخواه محمد مرسی ،این فرصت را بWWرای ژنرالهWWا
فراهم کرد که بسیج شوند و قدرت را به نفع خود تصاحب کنند .کودتا بWWا سWWرکوب گسWWتردهی هWWواداران اخوانالمسWWلمین
دنبال شد.
در همین حال در تونس ،حکومت النهضWWه بهناچWWار بWWا بافتWWار سیاسWWی پیچیWWدهای دسWWتوپنجه نWWرم میکWWرد کWWه یکWWی از
قدرتمندترین سازمانهای کارگری در جهان عWWرب را در برميگرفWWت .تWWرور دو تWWن از رهWWبران برجسWWتهی جنWWاح چWWپ بWWه
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تظاهرات تند ضدحکومتی انجامید .همزمان ،حزب غنوشی مجبور به واکنش در برابر فشار جریانات سلفی تندرو شد که
اختیار صدها مسجد را در دست گرفته و خواستار تحول در تلویزیون دولتی و دانشگاههای تونس بودند .حزب عWWدالت و
توسعهی ترکیه در سالهای آغازین روی کار آمدن ،هرگز ناچار به رویارویی با هیچ نوع بسWWیج عمWWومی از ایWWن دسWWت ،یWWا
بسیج سکولر علیه خود نشده بود .جبههی ضداسلمگرایی که شامل عناصWWر رژیWWم سWWابق ،سکولریسWWتها و بخشWWی از
جریان چپ تونس بود ،در انتخابات  2014النهضه را شکست دادند .این خاتمهی سیاسی ،مانند آنچه در سال قبل از آن
در مصر رخ داده بود ،قطعی و تعیینکننده نبود ،اما اکنون بعید به نظر میرسد که تونس مسیر ترکیه را دنبال کند.
بدینسان ،دگرگونیهای منطقهای که در سال  2011برای آ.ک .پ بسیار نویدبخش به نظر میرسید ،به ناامیدی تلخی بدل
شد .برندهی واقعی ،آنگونه که توگال توضیح میدهد ،عربستان سعودی بود که غیرلیبرالترین چهرهی اسلم را نماینWWدگی
میکرد .اردوغان تنها میتوانست با درماندگی شاهد سرنگونی دولت مرسی توسWWط ارتWWش مصWWر بWWا پشWWتیبانی مشWWتاقانهی
عربستان سعودی باشد .خواب و خیال شکوه امپراتوری بهسرعت محو میشد .پWWس از انWWدکی تردیWWد ،اردوغWWان بهسWWوی
مخالفان موردحمایت آمریکا و سعودی در سوریه چرخش کرد که خواهان کنWWارهگیری اسWWد از قWWدرت بودنWWد و بWه ارائهی
پشتیبانی و پناهگاه به گروههای شورشی پرداخت که برای سرنگونی رژیم حاکم در سوریه میجنگیدند .پنWج سWال پWس از
آن ،اسد هنوز سرنگون نشده و بارزترین نتیجهی درگیری سوریه از دید آنکارا ،بسیار ناخوشایند بWWوده اسWWت :ظهWWور یWWک
منطقهی خودگردان کرد در نزدیکی مرز ترکیه و سوریه که از سوی حزب خواهر حWWزب کWWارگران کردسWWتان )پ.ک.ک( کWWه
چریکهایش برای دههها علیه ارتش ترکیه میجنگیدند ،اداره میشود.
»مسئلهی زهرآ گین کردها« ،اکنون برای ترکیه بخشی از معادلهی پیچیدهی منطقه است .مبارزه برای خودمختWWاری کردهWWا
مدتهاست که عامل تعیینکنندهای در سیاست ترکیه محسوب میشود :کودتای نظWWامی  ،1980بWWا قلعوقمWWع یWWک نسWWل
کامل از چپگرایان ترک و کرد همراه بود؛ زندان دیاربکر به شکنجهگاهی بWWدنام تبWWدیل شWWد .از دل ایWWن شWWرایط بحرانWWی،
پ.ک .ک به شکل مقاومت مسلحانهی قدرتمندی پدیدار شد که قادر بود دولت ترکیه را به چWWالش بکشWWد؛ مقWWاومتی کWWه
همواره با سیاست سرکوب نظامی متناوب علیه کردها پاسخ داده شده و بهندرت بهعنWWوان یکWWی از حقWWوق دموکراتیWWک بWه
رسمیت شناخته شده است .در دهههای گذشته ،نیروهای چپ در ترکیه ،اتحاد گاهوبیگاه خود را با فعالن کرد حفظ کWWرده
بودند و همزمان بر فاصلهی خود نیز از جنبش چریکی اصرار داشWWتند .اردوغWWان و حWWزب عWWدالت و توسWWعه در سWWالهای
آغازین ،به نظر میرسید شیوهای امیدبخش در قبال مسئلهی کردها اتخاذ کردهاند که موجب افزایش محبWWوبیت حWWزب در
میان لیبرالها و چپگراها شد .در سال  2013هنگامی که وضعیت سوریه رو به وخامت گذاشت و واشنگتن تلش برای
جستوجوی متحدان مؤثر منطقهای را شدت بخشید ،مذاکرات بین رهبر در بنWWد پ.ک.ک ،عبWWدالله اوجWWالن و دولWWت
آ.ک.پ .آغاز شد ،گرچه نتایج آن از چشم افکار عمومی پنهان نگه داشته شد .بWا ایWن حWال ،اکنWWون اردوغWان از موضWع
سابق خود عقبنشینی کرده و »مسئلهی کردها« را از اساس به وجود پ.ک.ک مرتبط میداند.
رهبر ترک مدرک دکترای افتخاری در رشتهی علوم سیاسی را از دانشگاه مرمره در سال  2013دریافت کWWرد ،درسWWت چنWWد
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هفته پس از عدمپذیرش مفهوم تفکیک قوا با این بهانه که مانعی برای خدمت او به مردم است .این دیدگاه تئوریک پیشتWWر
نیز در دولت او عملی شده بود که با تغییراتی در قانون اساسی ،دادگاهها را با قوهی مجریه همداستان و صدها نفر از مWWردم
را به اتهامهای سیاسی روانهی زندان کرد .به دلیل حدنصاب کامل غیردموکراتیک  10درصدی برای ورود به پارلمان ،قوهی
مقننWه بWه انحصWار حWزب عWدالت و توسWعه درآمWد .کمپانیهWای رسWWانهای بWه دسWWت تجWار وفWWادار بWه آ.ک.پ افتWWاد؛
روزنامهنگارانی که با خط اردوغان اختلف داشتند ،به پیگرد قانونی تهدید شدند .هرچند به نظر میرسید تمامی کانالهای
رسمی برای بیان مخالفت سیاسی تعطیل شدهاند ،مخالفت با آ .ک.پ خود را به شکل خیزش پارک گزی ] [6در خیابانها
آشکار ساخت .توگال مطالعهی خود را با تحلیل جنبش گزی به پایان میرساند که بهدرستی آن را نقطهعطفی در صWWحنهی
سیاسی ترکیه میبیند.
در حالیکه برخی روشنفکران ترک در تلش بودند جنبش گزی را از طریق تحلیل کلیشهای »درگیری ذهنیتهای سکولر و
مذهبی« برای رسانههای بینالمللی توضیح دهند ،طیف گستردهای از معترضان ،با زمینههای سیاسی متنوع نشان دادند که
این جنبش در مقاومت علیه همگونسازی موردنظر اردوغان و حزبش ریشه دارد .خشم انباشتهای که در زیر سطح جامعه
در غلیان بود ،به نقطهی جوش رسید و مفهوم نافرمانی مدنی تودهای برای اولین بار پس از کودتWWای نظWWامی  1980دوبWWاره
احیا شد .یک تغییر بیواسطه و برجسته در فضای سیاسی به وجود آمده بود :یک بار دیگر ،مقاومت بهعنWWوان یWWک رخWWداد
خوب ،زیبا و درست تقدیس شد .خود واژهی »مقاومت« )به ترکی  ( direnişکه پس از  1980از فضای عمWWومی زدوده
شده بود ،دوباره به فرهنگ واژگان رایج وارد شد .ماشین پروپاگاندای آ.ک.پ ،بWWا فWWوران حWWس شWWوخطبعی سیاسWWی بWWه
چالش گرفته شد .توگال استدلل میکند که سبک اعتراضات و نیز خصلت چندطبقهای و چندموضوعی آن ،مهم است.
ا
»جنبشهای اجتماعی در ترکیه ،حتا از میانههای دههی  ،1990خوشآبورنگتر و بشاشتر شده بودند؛ اما این نخستین
بار بود که یک خیزش تودهای با گرایشهای کامل کارناوالی مشخص میشد«.
باوجود اینکه جنبش گزی سرشار از ابداعات تازه بود ،از ارجاعات تاریخی نیز بیبهره نبود .در جریWWان تظWWاهرات ،نمWWای
مرکز فرهنگی آتاتورک در میدان تقسیم با تصویر مرد جوانی در کنار یک بنر پوشیده شد که روی آن نوشته شده بود »سWWرتان
را بال بگیرید!« .این مرد جوان ،دنیز گزمیش [ 7]،دانشجوی مبارزی بود که توسط ارتش ترکیه در سال  1972اعدام و بWWه
نماد چپ انقلبی تبدیل شده بود .با این وجود ،غیبت جنبش کرد قابلتوجه است :از آنجا که جنبWWش کWWرد نمیخواسWWت
فرصت تاریخی مذاکره بین نمایندگان حکومت و پ.ک.ک را از دست بدهد ،هWWوادارانش تWWا حWWد زیWWادی از پیوسWWتن بWWه
تظاهرات خودداری کردند .توگال استدلل میکند کWWه دولWWت اردوغWWان توانسWWت هماننWWد رسWWانههای غربWWی ایWWن جنبWWش
اعتراضی را بهوسیلهی همان مفهوم »سکولر در برابر مذهبی« خنثی کند» :در تصور رایWWج ،جنبWWش گWWزی ضWWد آ.ک.پ و
بنابراین ضد اسلمگرایی بود .چنین تصوری خیلی راحت به سود رژیWWم تمWWام شWWد «.توگWWال کWWه تحلیلاش را در ماههWWای
آغازین  2015جمعبندی میکند ،نگاه نسبتا بدبینانهای نسبت به تأثیرات گستردهتر جنبش گزی دارد» :درنهWWایت شWWورش
آرام گرفت و تلشهای متعدد برای تبدیل آن به یک جنبش پایدار نتوانست تودههای وسیعتر مردم را جذب کند «.پWWس از
آن جنبش چپ ترکیه »به پایگاه پیش از  2013خود بازگردانده شد«.
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رویدادهای بعدی تا حدودی این حکم را تائید میکند .در حWWالیکه هیچیWWک از سWWازمانها یWWا احWWزاب سیاسWWی چپگWWرا

نتوانستند بر بسیج مردمی پیرامون جنبش گزی سرمایهگذاری کنند ،یک شبکهی مدنی جدید ،به نام }Oy ve Ötesiرأی و
فراسوی آن{ ،در پی این تظاهرات به راه افتاد و توانسWWت مWWایهی دردسWWر آ.ک.پ در خلل انتخابWWات ژوئن  2015شWWود.
ناظران این شبکه در سراسر کشور پخش شدند تا مانع تقلب حزب حاکم در انتخابات شوند .نتایWWج نظرسWWنجی شکسWWت
بزرگی برای حزب عدالت و توسعه بود که اکثریت خود را در پارلمWWان از دسWWت داد ،در حWWالیکه  13درصWWد آرا بWWه حWWزب
جدید دموکراتیک خلقها ) ،(HPDچپگراها و طرفدار کردها تعلق گرفت .یکWWی از شWWعارهای اساسWWی ایWWن حWWزب کWWه
اردوغان را موردخطاب قرار میداد  WWما اجازه نمیدهیم تو رئیسجمهور باشی  WWدر بین مWWردم بازتWWاب گسWWتردهای یWWافت.
رهبر حزب دموکراتیک خلقها ،صلحالدین دمیرتاش ،شخصیتی خوشنام بود که به این حزب کمک کرد تا حدنصاب 1
 0درصدی را برای حضور در پارلمان به دست آورد.
جاهطلبیهای ریاستجمهوری اردوغان ،در چارچوب یک دولWWت ائتلفWWی ارضWWا نمیشWWد و بنWWابراین او پنWWج مWWاه بعWWد،
انتخابات دوباره را اعلم کرد .در نوامبر  ،2015نظرسنجی در فضای ناسیونالیستی کWWه پWWس از بازگشWWت خصWWومت میWWان
پ.ک.ک و ارتش ترکیه تشدید شده بود ،انجام شد .هدف پ.ک .ک از این تهاجم دوباره معلوم نشد ،اما به نظر میرسید
رهبر چریکها ،بهعنوان یک رأیدهنده از عملکرد حزب دموکراتیک خلقها خشنود نبوده است .مخالفان جنWWگ جدیWWد،
یک هفته پیش از انتخابات در آنکارا تجمع کردند و قربانی مرگبارترین حملهی تروریستی تاریخ ترکیه شدند که در آن یک
بمبگذار انتحاری مرتبط با داعش ،جان  102نفر را گرفت .پلیس ضدشورش به نجاتیافتگان حمله کWWرد و نخسWWتوزیر
دولت اردوغان مدعی شد تظاهرکنندگان یکدیگر را موردحمله قرار دادهاند .حزب عدالت و توسعه از هراس امنیWWت ملWWی
بهره برد و تا حد زیادی به خرج حزب راست افراطی حرکWWت ملWWی ) ( MHPاکWWثریت کرسWWیها را بWWه دسWWت آورد .آرای
حزب حرکت ملی نیز کاهش یافت ،گرچه همچنان موفق شد بر مانع  10درصدی فائق آید .پیام اردوغان مبنی بر »ثبWWات«،
هرچند احتمال پیروزی در نظرسنجیها را برای این حزب به ارمغان آورد ،اما این به درگیریهWWا در جنWWوب شWWرق کشWWور و
حمله به شهرهایی مانند استانبول پایان نداد .درک عمومی از مفهوم زندگی بهشWWدت دگرگWWون شWWده اسWWت .سWWازمانهای
حقوق بشر از تابستان  ، 2015صWWدها مWWورد از قربانیشWWدن شWWهروندان در منWاطق پرجمعیWWت کردنشWWین ازجملWWه بیWWش از
 50کودک را ثبت کردهاند .محاصره از جانب ارتش ،همانگونه که انتظار میرفت در رسانههای جریان اصلی ترکیه بازتWWابی

ندارد :بهتازگی ،یک آموزگار از کارش اخراج شد و پس از تماس تلفنی با یک برنامهی تلویزیونی زنWWده بWWرای جلWWب تWWوجه
مردم به موضوع ،از سوی هواداران آ.ک.پ موردتهدید قWWرار گرفWWت .در محافWWل روشWWنفکری ،اکWWراه زیWWادی در صWWحبت
دربارهي مسئلهی کردها وجود دارد .به نظر میآید ترکیه در حال پسروی به روزهای خونین دههی  1990باشWWد .گفتمWWان
سیاسی به لطف ناسیونالیسم آ.ک.پ ،در هر دو طرف ترک و کرد ،میلیتاریزه شده است :یک بار دیگر مسWWئله ایWWن اسWWت،
ترکها در برابر کردها .نرخ قتل زنان تحت حکومت حزب عدالت و توسعه  10برابر افزایش یافته اسWWت .در همیWWن حWWال،
اکنون تقریبا  3میلیون پناهجوی سوری در ترکیه وجود دارند .برای اردوغان ،بحران پناهجویان تنها ژتWWون دیگWWری روی میWWز
چانهزنی با غرب است ،در حالی که پناهندگان که بهطور فزایندهای ،یک ملت درون ملت را در خیابانهای استانبول شWWکل
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میدهند ،به لحاظ سیاسی نامرئی شدهاند.
عنوان »سقوط مدل ترکیه« که توگال برای کتابش برگزیده است ،میتواند معناهایی چندگانه و همپوشان داشته باشWWد .آیWWا
این مدل شکست خورد چون نمیتوانست به خاورمیانه ،بهویژه مصر و تونس ،صادر شود؟ آیا بWWه دلیWWل نقWWص ذاتWWی ایWWن
مدل بود ،یا به این دلیل که شرایط اجتماعی و سیاسی در این کشورها ،همانطور که توگال نشان میدهد ،بسWWیار متفWWاوت
بود؟ با آنکه این مدل خدشهدار شده است ،اما نباید بپنداریم که مدل سیاسی حزب عWWدالت و توسWWعه شکسWWت خWWورده
است ،به این دلیل که ناتوان از حفظ قدرت یا پشتیبانی تودههاست .طرفداران این مدل باور کردهاند کWWه حقWWوق اجتمWWاعی
نوعی خیریهی سیاسی است که تنها بایWWد در دسWWترس افWWرادی باشWWد کWWه بWWه آ.ک.پ رأی دادهانWWد .آنWWان توسWWط ماشWWین
غولآسای پروپاگاندایی که به ترویج نفرت از رقبای این حزب میپردازد ،بسیج شدهاند؛ اردوغWWان هWWر جWWا کWWه بWWه نظWWرش
مناسب باشد ،وعدههایش را زیر پا میگذارد و هر کس که جWWرئت طWWرح ایWWن موضWWوع را داشWWته باشWWد ،بهعنWWوان دشWWمن
میشناسد .برای رهبران آ.ک.پ کامل مجاز است که ملت را علیه خانوادهی برکین اولن] [ 8پانزده ساله کWWه بWWا گلWWولهی
پلیس در خیزش گزی کشته شد ،برانگیزانند .دادگاه قانون اساسی ترکیه نیز هنگامی که دستور آزادی دو روزنامهنگWWار کWWان
دوندر] [9و ادرم گل] [10را صادر کرد ،موردسرزنش قرار گرفت 60 .نفر ،بین اوت  2015و فوریه  ،2016به اتهام توهین به
اردوغان محاکمه شدند که هریک از این »جنایتکاران« به یک یا دو سال زنWWدان محکWWوم شWWدهاند .بهتWWازگی ،یWWک زن در
فرایند طلق از شوهرش ،او را به توهین به رئیسجمهور متهم کرده ،به این امید که در رسیدگی بWWه پرونWWدهی طلق دسWWت
بال را داشته باشد .صاحبان تجارت ،از هر نوع ،در حالیکه شمشیر حزب عدالت و توسعه بر بالی سرشان است ،به خط
شدهاند.
فضای تملقگویی اردوغان میتواند لحظات کمدی سیاهی را خلق کند .هنگامی که رئیس حزب عدالت و توسعه در یWWک
سخنرانی اعلم کرد ترکیه نیازی به موبایل 4Gندارد ،چراکه مستقیما از  3Gبه  5Gجهش کرده است ،یک شWWرکت تلفWWن
ترجیح داد که بهجای رویارویی با رئیسجمهور بیلبوردهایی تبلیغاتی برای  WW 4.5Gتکنولوژیای که وجود ندارد  WWطراحی
کند .ازقضا با آنکه آ.ک .پ تصویر نWWاجی ترکیWWه از هژمWWونی نظWWامی را از خWWود ارائه کWWرده اسWWت ،برنWWامهی سیاسWWیاش،
همانندی بسیاری به سیاست ژنرالهایی دارد که در  1980به قدرت رسیدند .آنها هم در جسWWتوجوی نسWWلی از ترکهWWا
بودند که »بدون ایدئولوژی« باشند ،به بیان دیگWWر ،محافظهکWWار ،ناسیونالیسWWت ،سرسWWپرده ،فرمWWانبردار و آمWWاده بWWرای در
آغوش کشیدن اقتصاد بازار آزاد تحتفرمان ناتو .فرقهای که امروز از سوی اردوغان و اصحابش ترویج میشود ،ریشWWه در
این بستر اجتماعی و سیاسی دارد.
منبع :نقد اقتصاد سیاسی
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» .2گرامشی در جریان تحلیل جنگ موقعیت دو طبقهی بنیادین بر سر هژمونی ،تفاوت مهمی را بین راهبرد مورداستفادهی
طبقهی سرمایهدار و راهبرد مناسب طبقهی کارگر تشخیص میدهد .راهبرد بورژوازی ویژگی خاصی دارد که گرامشWWی آن را
انقلب انفعالی میخواند… گرامشی معتقد است که راهبرد انقلب انفعالی پاسWWخ همیشWWگی و مشWWخص بWWورژوازی بWWه
تهدید شدن جدی هژمونیاش و در زمانی است که تغییرات به نسبت دور از دسترسی ساختار اجتمWWاعی و اقتصWWادی یWWک
کشور ،از بال و از طریق عامل دولت و بدون تکیه بر مشارکت فعال مردم رخ دهد ،میتوان از یک انقلب انفعWWالی سWWخن
گفت .اینگونه انقلب اگرچه ممکن است منجر به ایجاد برخی از اصلحات اجتماعی موردنظر نیروهای مخالف شWWود،
درنهایت انسجام این نیروها را بر هWWم زده و شکسWWت نهWWایی نبردهWWای مردمWWی را بWWه همWWراه خواهWWد داشWWت) «.سWWایمون
راجر ،درآمدی بر اندیشههای سیاسی آنتونیو گرامشی ،هژمونی ،انقلب و روشنفکران ،ترجمه محمدکاظم شجاعی ،نشWWر
سبزان ،تهران .(1394 ،آنچه در دیدگاه گرامشی ،بازگشت ،بازسازی و احیای ساختار قبلی پس از انقلب است  Wم.
 . 3توافق یا اجماع واشنگتن ) ( Washington Consensusمجموعهای از  10دستورالعمل سیاستگذاری اقتصادی
است که بهعنوان اصول راهنما و قانونی استاندارد برای انجام اصلحات در کشورهای درحالتوسWWعهی بحWWرانزده ترویWWج
میشود .این توافق از سوی مؤسساتی که در واشWWنگتن ریشWWه دارنWWد ،ماننWWد صWWندوق بینالمللWWی پWWول ،بانWWک جهWWانی و
خزانهداری آمریکا پیشنهاد شده است و بر آزادسازی بازارها ،خصوصیشدن شWWرکتهای دولWWتی و سیاسWWتهای مشWWوق
سرمایهگذاری خارجی تأکید دارد 10 .دستورالعمل اجماع واشنگتن عبارتاند از :انضباط مالیاتی ،اولویتبندی مجWWدد
مصارف عمومی ،اصلحات مالیات ،آزادسازی نرخ بهره ،نرخ رقابتی ارز ،تجارت آزاد ،آزادسازی سرمایهگذاری مستقیم
خارجی ،خصوصیسازی ،مقرراتزدایی و حق مالکیت  Wم.
 .4پول داغ  Hot Moneyپولی است که بهطور منظم ،و بهسرعت ،بین بازارهای مالی حرکت میکند و بنابراین به دست
آوردن بالترین نرخ بهره را در کوتاهمدت برای سرمایهگذاران تضمین میکند .در واقع پول داغ به پول سرگردانی میگوینWWد
که در پی دریافت سود کوتاهمدت بال ،بهسرعت از بازاری به بازار دیگر انتقال پیWWدا میکنWWد .بWWرای مثWWال ایWWن پولواردبWWازار
ارز و طل میشود و پس از کسب سود بال در دورهی زمانی نسWWبتا کوتWWاهی و افWWول آن بWWه دنبWWال بWWازار سWWرمایهی دیگWWری
میگردد و از بازار ارز و طل خارج و وارد بازار بعدی میشود .پول داغ بهطور مداوم از کشورهایی با نرخ بهWWرهی پWWایین بWWه
کشورهایی با نرخهای بالتر جابهجا میشود .در صنعت بانکداری نیز در بسیاری از مواقع بانکها با ارائهی نرخهای بالی
سپرده یا گواهی سپرده در پی جذب این وجوه هستند .مبالغ بالی این وجوه سرگردان و مقدار جذابیت بازارهای موازی در
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بسیاری مواقع باعث تغییر نرخهای بانکی میشود  Wم.
 ، Provincialism .5بهطور کلی به روستاییگری ،محلیگرایی ،شهرستانیگری ،تنگنظری ،کوتهبینی و دید بسته دللت
دارد Provincialism .به شکل کنایهآمیزی به معنای نداشتن چشمانداز گسترده و در تقابل با جهانیبودن به کار میرود.
در اینجا به معنای رویکردها و نوعی سبک زندگی است که به ارزشهای سنتی ،ولیتی و خارج از مرکز کشور ارجاع دارند
که دیدی بسته ،قومیتگرایانه و گاه واپسگرایانه دارند  Wم.
Gezi .6
Deniz Gezmiş .7
Berkin Elvan .8
Can Dündar .9
Erdem Gül .10
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بحرانهای رژیم
بدون راه خروج )سکولر(

الگوی ترکیه واکنش به چه چیزی بود؟ چرا رهبران و روشنفکران جهWWان و منطقWWه احسWWاس کردنWWد کWWه بایWWد از لیبرالیسWWم
اسلمی حمایت کنند؟ مدل ترکیه داروی کدام بیماری بود ،یا شاید ،پادزهر کدام زهری محسوب میگشت؟ این بیمWWاری
متشکل از بحرانهای دیکتاتوری سکولر و برنامههای توسعه نئولیبرالی )با بقایWWای کورپوراتیسWWم ،صWWنفیگرایی( بWWود ،در
حالی که جنبشها و رژیمهای اسلمی رادیکال سمی تهدیدامیزتر بودنWWد .منطقهای کWWه در منجلب سWWوداگری مWWالی و
ملکی و دیگر سودهای غیرتولیدی فرو رفته بود دعوت به تحول عظیم مردمی مینمود ،هر چند کWWه اپوزیسWWیون چWWپ کWWه
میتوانست چنین مقاومتی را سازماندهی کند غایب بود.
اپوزیسیون اسلمگرا در سراسر خاورمیانه به عنوان منتقWWد سکولریسWWم و کنسرواتیسWWم ،و همچنیWWن چالشWWگر تبانیهWWای
اقتصادی و سیاسی انان ظهور کرد .اما از آنجا که فاقWWد ابWWزار لزم بWWرای تمWWایز مWWوثر خWWود هWWم از سکولریسWWم و هWWم از
کنسرواتیسم بود ،در رکود و بحران رژیمها و جوامع موجود تا دهه  ۱۹۹۰سهیم میشد .سWWرانجام بWWه جWWای معرفWWی یWWک
الترناتیو برای سیستم ،اسلمگرایی میبایستی سازماندهی و روحیه برای احیای ساختارهای پوسیده ارائه میداد.
رکود و بحران دائمی تا حدی به دلیل بینظمی سیاسی بود و بسیاری از کشورهای خاورمیانه را در برمیگرفت .ترکیب ویژه
مسیرهای اجتماعی-اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی که یک ملت در پیش میگیرد فقط وقتی پایدار است کWWه بWWر یWWک بلWWوک
قدرت به خوبی سازمانیافته استوار باشد .یک بلوک قدرت فقط یک ائتلف گذرا و موقتی سیاسی گروههWWا نیسWWت ،بلکWWه
»بیانگر« منافع،تمایلت و چشماندازهای اقشارمختلف غالب است ١.بعلوه ،یک بلوک قدرت هژمونیک توسط توانWWایی
آن در بسیج اقشار گستردهتر فرودست برای اعمال و بازتولید حکومت و سیاستهایش تعریف میشود.

٢

بلوک قدرت به نوبه خود توسط فعل و انفعالت بین سWWازمانهای دولWWتی ،جWWامعه سیاسWWی و جWWامعه مWWدنی سWWازماندهی
میگردد .در حالی که احزاب عناصر غالبا ضروری جامعه سیاسی هستند ،جامعه مدنی در بهترین حالت به مثWWابه میWWدان
بازیگران و سازمانهایی که چشماندازهای اجتماعی جامعی دارند ،میباشد .همانطور که ما شاهد خواهیم بWWWود،اینها
ضرورتا احزاب سیاسی نیستند» .حرفهای شدن« )یعنی اینکه تا چWWه حWWد سیاسWWتمداران بWWه متخصصWWین مسWWتقل تبWWدیل
شدهاند( ،یکی از ویژگیهای اصلی است که ظرفیت سیاسی جامعه برای بلوکهWWای اسWWتوار را معیWWن میکنWWد .همچنیWWن
حرفهای شدن مستلزم توسعه برنامه ،مرام و چشماندازهاست .کادرهای حWWرفهای بWWه وسWWیله مرزهWWای روشWWن برنWWامهای از
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رقبایشان مجزا میشوند .برنامهها تعیین میکنند کدام اقدامات بیش از آنکه مبتنی بWWر هWWوا و هWWوس شخصWWی یWWا اخل ق
باشند ،باید به اجرا درایند.
این فصل با کمک این مفاهیم ،رژیمها ،جوامع و بلوکهWWای سیاسWWی در خاورمیWWانه را بWWرای کشWWف پویWWایی پشWWت پWWرده
بحرانهای بیپایان مورد بررسی قرار میدهد.

کورپوراتیسم سکولر

»انقلب« کمالی در ترکیه اولیWWن تحWWول جمهوریخWWواهی در منطقWWه بWWود .سکولریسWWم و کورپوراتیسWWم ] رسWWتهگرایی ،
صنفباوری م [.دستور کار بسیاری از ترقیخواهان را در دهههای بعدی تعییWWن نمWWود .ایWWن جمهوریخواهWWان سWWکولر )و
نابرادرهایشان ،سلطنت در حال مدرن شدن ایران( به انحاء مختلWWف تحWWت تWWاثیر کمالیسWWم قWWرار داشWWتند و سWWاختارهای
سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی سرکوبکنندهای ایجاد کردند که بیش از یک قرن به تبلور نوع جدیدی از واژگان اپوزیسWWیونی
بر پایه انتقاد از استبداد و نظامیگری ختم گشت.
از نقطه نظر رژیمهای سکولر ،مسیر آنها تنها راه برونرفت از عقبماندگی محسوب میگشت که توسط اسلم ایجاد )و
بعدا توسط استعمار تقویت( شده بود .عربستان سعودی ،پادشاهیها و دیگر امپراطوریهای منطقه )به استثنای ایران( راه
متفاوتی را در پیش گرفتند .نه فقط سکولریسم بلکه بسیاری از جنبههای مرکزی انقلب از بال برای انان نفرتبرانگیز بود.
آنها قدرت خود را بر پایه ساختارهای قبیلهای موجود و همچنین تفسیری سختگیرانه از اسلم کلسیک قرار میدادند .در
مورد عربستان ،رهبر تاریخی جناح محافظهکار منطقه ،اقتدار بر اساس ثWWروت نفWWتی و بWه ویWWژه نسWWخه صWWوری از اسWWلم
)وهابیت( قرار داشت .درک این رژیمها در بازتولید قبیلهگرایی ،تبعیت زنWWان ،وابسWWتگی بینالمللWWی ،دینWWداری سWWطحی و
ثروت غیرتولیدی ،تبدیل به یک »دیگری« مطلق برای سکولریستها گشت و آنها از ایWWن طریWWق هWWویت خWWود را بیشWWتر
تثبیت نمودند.
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سکولریسم ترکيه
برای درک واکنش محافظهکاران به نخبگان کمالیست و بعدا چالشهای کمالیستها ،لزم است که به معنWWی ویWWژهای کWWه
»سکولریسم« )لئیک( برای جمهوری ترکیه داشت و به بازیگرانی که این نسWWخه ترکیWWه از سکولریسWWم را مWWورد بحWWث،
تجدیدنظر و سازماندهی دادند ،توجه کرد .همجنسی مذهبی یکی از عناصر مهWWم وحWWدت ملWWی را تشWWکیل میداد .تWWرک
معنی »مسلمان« را نیز به خود گرفت :تعریف ضمنی ملت از آغاز شبه-مWWذهبی بWWود ٣.مصWWطفی کمWWال عنWWوان اسWWلمی
قاضی ،جنگجوی ایمان را کسب کرد .مسأله صرفا داشتن کمتر یا بیشتر اسلم در زندگی اجتماعی نبود ،بلکه رابطWWه بیWWن
دین و دولت بود.
سکولریزاسیون-به عنوان بسط کنترل دولت بر دین ،به جای حذف ساده دین از زندگی عمومی -با اصلحات تنظیمWWات
عثمانی از سال ۱۸۳۹به یک پروژه رسمی بدل شد .با این حال ،تجدیدنظرهای جدی محافظهکارانهای از این گرایش ،به
ویژه در دوران سلطان حمید )دوم( که بین سالهای  ۱۸۷۶و  ۱۹۰۹حکومت میکWWرد ،وجWWود داشWWت .سکولریسWWم در
قرن بیستم به یک عنصر کامل نمایان و اصلی ایدئولوژی رسWWمی بWWدل گشWWت .در سWWال  ، ۱۹۲۴قWWانون اساسWWی اولیWWه،
جمهوری اسلم را به عنوان دین دولتی ابقا نمود ،حتی تحت عنوان خلفت ،دادگاهها ،مدارس و دیگر نهادهWWای مWWذهبی
جارو شدند والفبای لتین وکدهای حقوقی غربی باب شدند؛ این بند در سال  ۱۹۲۸حذف شد .سکولریزاسیون به طور
رسمی به عنوان یکی از شش اصل برنامه کمالیستی حزب جمهوریخواه خلق ) (CHPدر سال  ۱۹۳۱اعلم شد و نهایتا
در قانون اساسی در سال  ۱۹۳۷جای داده شد.
سکولریزاسیون متعاقب ترکیه را در بهترین حالت میتوان مانند مبارزه مداوم با طبیعت و گسترش یک »اسWWلم رسWWمی«
که وجه مشخصه آن استفاده عمومی از مذهب برای ارتقای انسجام ملی و توسعه سرمایهداری بود ،در نظWWر گرفWWت .ایWWن
پروژه سکولریزاسیون به طور مستمر تغییر داده شد ،و عواقب )تا حدی ناخواسWWته( آن نWWتیجه یWWک سWWری از مWWداخلت
توسط نیروهای مختلف اجتماعی بود .این روند اختلفWWات را  ،هWWم در درون بلWWوک قWWدرتی کWWه اصWWلحات دوره آخWWر
عثمانی و هم سالهای اولیه جمهوری را تشکیل میداد و نیز لیههای اجتماعی که از آن حذف شده بودنWWد ،دامWWن میزد.
بعد از دهه  ، ۱۹۳۰بخشهای اصلی درون این بلوک-رهبری نظامی ،لیههای مدرن بوروکراسی مWWدنی ،یWWک بWWورژوازی
صنعتی رسما محافظتشده و روشنفکران غربگرا-کم و بیش از خروج کامل دین از حوزه عمومی طرفداری کردند.
بخشهای مادون این بلوک-عناصر محافظهکار بوروکراسی و طبقه متوسط پیشهور ،بورژوازی بخش صWWادرات ،٤تجWWار و
افراد متشخص محلی-تمایل به حمایت از یک فضای بزرگتر برای اسلم ،البته باز هم تحت کنترل ]رژیمی[ »سWWکولر« ،
داشتند .آنها گاهی از اوقات اقشار گستردهتر مردمی -کارگران ،دهقانان ،صنعتگران ،بیکاران ،کارافرینان کوچک محلWWی،
روحانیون-را بر علیه بخشهای غالب بسیج مینمودند و اغلWWب موفWWق بWWه گرفتWWن امتیWWازاتی از انWWان میگشWWتند .حWWزب
کمالیست جمهوریخواه خلق موتور )و خالق( سیاسی بخشهای غالب و دولتی این بخش بود ،در حWWالی کWWه لیههWWای
سنتی-مذهبیتر بعد از پایان حکومت تکحزبی در سال ۱۹۵۰توسط احزاب مختلفی نمایندگی )و سWWاخته( میشWWدند :
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حزب دموکرات عدنان در دهه  ،۱۹۵۰حزب عدالت سلیمان دمیرل در دهههای  ۱۹۶۰و .۱۹۷۰
به عبارت دیگر ،سکولریسم رژیم گذشته نسبت به آنچه که منتقدانش میتوانند بپذیرند ،بسیار پویاتر و انعطافپذیرتر بود
)و بسیار بیشتر با طبقات و بلوکها درهم تنیده و موازنه برقرار مینمود ( .با این حال چنین روایت سWWادهای بWWرای حفWWظ و
تقویت بسیج بر علیه رژیم گذشته و پایین کشیدن ان ،لزم بود.

مسير ترکيه به صنفباوری
انقلب از بال مصطفی کمال اتاتورک میراثی از کورپوراتیسم اقتدارگرا در ترکیه باقی گذاشت ،که به تدریج بعWWد از ۱۹۵۰
با زیگزاگهایی لیبرالیزه گشت .مبارزه طبقاتی رد میشد و گروههای اجتمWWاعی در دولWWتی کWWه بWWر پWWایه مWWوقعیت شWWغلی و
استخدامی قرار داشت ،بهم میپیوستند .اگرچه رژیم مصر جهتگیری کلی مشابهی داشت ،اما آن کمتر دموکراتیک بود.
اختلط صنفی ، ٥که بسسار عمیقتر از ترکیه بود ،از طریق اتحادیهها و سWWهمیههای کWWارگران در مجلWWس و سWWایر نهادهWWای
انتخاباتی سازماندهی میگشتند .ایجاد یک سرمایهداری صنعتی برای جایگزینی وادرات ]سیاست جWWایگزینی واردات از
طریق استقرار صنایع داخلی به کمک سWWهمیهبندی ،تعرفWWه گمرکWWی ،رایWWانه.،م[ یWWک سیاسWWت کلیWWدی در هWWر دو کشWWور
محسوب میگشت .تونس الگوی مشابهی از تغییرات سیاسی و اجتماعی را دنبال نمود.
عدمتوسعه بورژوازی هم پیششرط و هم نتیجه کوپراتیسم )صنفباوری( ترکیه بWWود .اکWWثریت قWWاطع بWWورژوازی تجWWاری
ارمنی و یونانی دوران عثمانی عمل از طریق جنگ ،تبادل جمعیت و قتلعام از بین رفته بودند .اکWWثریت قریWWب بWWه اتفWWاق
ترکها-بیش از  ۷۰درصد-خردهمالکان دهقان بودند که در روستاهای تقریبا خودکفا پراکنده بودند .این امر منجWWر بWWدان
شد که بوروکراسی نظامی و غیرنظامی )که اکنون به شکل یک حزب سازماندهی شده بودنWWد( ،بWWه عنWWوان تنهWWا نیروهWWای
موثری که ظرفیت انجام وظایف اجتماعی-مهندسی ملت جدید را داشتند ،بیرقیب گذاشته شوند .آنهWWا سWWعی نمودنWWد
اطمینان حاصل شود که صنایع ایجاد شده برای جایگزینی واردات ،قبل از هر چیز در خدمت منافع ملی قرار دارنWWد .بWWه
این منظور ،هم به صنعتکاران و هم به کارگران کارخانه اشکال مختلف حمایت دولتی ٦که برای دومیها امنیت اجتماعی،
چانهزنی جمعی ،تشکیل اتحادیه و حق اعتصاب را در بر میگرفت ،اعطا شد.
بورژوازی تولیدی نیز توسط یارانههای فربه دولتی در مقابل رقبای داخلی و خارجی حمایت شدند ،تحمل چنین امتیWWازاتی
به خاطر آن بود که آنها باعث تقویت یک بازار داخلی میگشتند .٧اما بزودی در اواخر دهه  ۱۹۶۰طبقه کWWارگری کWWه بWWه
طور فزایندهای خودسازمانگر شده بود تهدید به رهایی خویش از قیمومیت دولتی نمود .حزب کارگران ترکیه پانزده کرسWWی
را در پارلمان در سال  ۱۹۶۵کسب نمود ،٨و اعتصابات کارگران فلزکار در مقیاس بزرگ منجر به شکاف در اتحWWادیه مWWورد
حمایت دولت ترک-ایش گشت و باعث شکلگیری کنفدراسیون مبارز اتحادیههای انقلبی کارگران »،دیسک« ،شWWWد .در
حینی که قدرت چپ دردهه  ۱۹۷۰رشد مینمود ،دولت از پارتیزانهای ناسیونالیست بشدت راسWWتگرا و اسWWلمگرایان بWWر
علیه انان حمایت میکرد .در نهایت ،کودتای نظامی در سال  ، ۱۹۸۰با سه سال ترور دولتی همراه با اعWWدام ،شWWکنجه و
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زندان که موجب تغییر دائمی در چشمانداز سیاسی گشت  ،چپ مبارز را متوقف نمود.
رژیم قدیم ترکیه در جبهه رفاه حالت کورپوراتیسم مبتنی بر خانواده جنوب اروپا را به خود گرفت .سیاستهای اجتمWWاعی
بر پایه کورپوراتیسم محافظهکارانه خانوادگی بود و فرض را بر این قرار میداد که ذینفعان اصلی رفWWاه ،مردمWWی هسWWتند کWWه
خانوادهها امکان مراقبت از انان را ندارند ٩.به علوه ،مزایای اجتماعی )نه فقط مراقبتهای بهداشتی و حقوق بازنشWWتگی،
بلکه حتی مناطق استراحت و باشگاههای اجتماعی( بر اساس بخشها سازماندهی شده بودند .این بدان معنی است کWWه
کارمندان بخشهای دولتی و خصوصی به طور نامتناسبی در مقایسه با کارگران غیررسمی و دستفروشان ،لیههایی که بعدا
طی خیزش ضدسکولریستی بسیج شدند ،از این مزایا بهرهمند میگشتند.
کورپوراتیسم جمهوریخواه علیرغم یک مسیر نهایتا غیرعملی و ظالمانه ،از دولتگرایی از بال به پایینی که منتقدان لیبرال
آن عنوان میکردند ،بسیار به دور بود .حزب جمهوریخواه خلق به تدریج از سرمایهداری دولتی اقتWWدارگرا در دهWWه ۱۹۷۰
به سمت یک نسخه بیشتر مردمی و دمکراتیک پوپولیسم چپگرا رفت ،اما با کودتای نظامی  ۱۹۸۰دوران آن بسر امد.

مصر و تونس
اگرچه تجربه کمالیستی در سراسر منطقه طنین انداخت اما مصر و تونس نزدیکWWترین پیWWروان آن بودنWWد .علقWWه صWWریحتر
رضاشاه و همدلی او با اصلحات کمال ،با توجه به موانع ویژه ساختاری )که در پایین بیشتر بدان پرداختWWه خواهWWد شWWد(
ایران را در مسیر قابل مقایسهتری با ترکیه قرار نداد .اگرچه  ،توجه رهبران و روشنفکران این سه کشور به مWWدل ترکیWWه چنWWان
شکل متمرکزی که در دهه  ۲۰۰۰به خود گرفت ،را نداشت .بنابراین شباهتها ،تا حدی که بین آنها وجWWود داشWWت ،را
میتوان به روح جهانی زمانه و موقعیتهای سWWاختاری ایWWن کشWWورها در سWWرمایهداری جهWWانی )بWWه عنWWوان مثWWال ،طلWWب
توسعهگرایی ملی به عنوان راهی برای رسیدن به غرب ،ابتدا توسط کمالیسم در منطقه به اجرا در امWWد ،وسWWپس در جاهWWای
دیگر تکرار شد ( .علوه بر این ،زمینه و متن تاریخی در کاربرد درسهای کمالیسم در کشWWورهای عربWWی مWWداخله نمWWود:
دوران پساجنگ منجر به الگویی برای کورپوراتیسم سکولر با فحوای سوسیالیستی گشت.
دهههای  ۱۹۲۰و  ۱۹۳۰از بحث سرزنده و جالب توجهی بین سیاستمداران ،روشنفکران و روحانیون مصWWری در مWWورد
تثبیت نقش نهادهای اسلمی شهادت میدادند .جنجالهWWای عمWWومی قطعWWا ریشWWههای بWWومی داشWWتند ،امWWا پانWWایوتیس
واتیکیوتیس مورخ ،خاطرنشان میکند که این نهادها » بخشا در نتیجه شوکی که توسط حمله مصطفی اتاتورک بWWه اسWWلم
در ترکیه در  ۱۹۲۴–۱۹۲۶به جامعه اسلمی وارد شد ،در مرکز توجه قرار گرفتند ١٠«.اصلحطلبان از هر رنگWWی)از جملWWه
لیبرالها و روحانیون( در تبلیغات خود بر علیه برخی از جنبههای قانون اسلمی از کمالیستها الهWWام گرفتنWWد .بنیادهWWا و
موقوفات مذهبی که توسط قانون اسلمی و نه قانون بازار تنظیم میشدند )وتا حدی مسWWتقل از دولWWت بودنWWد ( ،در بیWWن
آماجهای اصلی قرار داشتند .برای بیش از یک سده اصلحطلبان تلش کرده بودند تا آنها را مختصر و محWWدود نماینWWد،
اما اکنون »رفتار ترکیه مدل نمونهای برای حذفگرایان را به نمایش میگذاشWWت ١١«.در نهWایت ،ایWWن فضWWای روشWWنفکری
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ملهم از کمالیسم منجر به لغو اوقاف خصوصی در سال  ۱۹۵۲گشت .با تWWوجه بWWه نفWWوذ قبلWWی عمیWWق کمالیسWWم ،جWWای
تعجب ندارد که حتی اسلمگرای ]طرفدار تغییر از[ بال به پایینی چون انور سادات با همه این اوصWWاف ،عشWWق و تحسWWین
خود به مصطفی کمال را ابراز میکرد.

١٢

در سال  ۱۹۵۲پادشاهی مورد حمایت بریتانیا سرنگون شد .جمال عبدل ناصWWر رئیسجمهWWور )چهWWره بWWزرگ ملیگرایWان
عرب( در سالهای بعد اسلم را تحت کنترل دراورد .ملیسازی ناصر از موقوفات مذهبی یکی از منابع استقلل مWWذهبی
را تضعیف نمود .او همچنین الزهر ،موسسهای که در ابتدا از نفوذ سیاسی بیبهره نبود ،را منضبط نمود .اخوانالمسWWلمین
و دیگر سازمانهای اسلمی چند سال پس از کودتای افسران آزاد در سال  ۱۹۵۲وارد تاریکترین دهه خود گشتند :اگرچه
نابود نشدند اما مجبور به یک زندگی زیرزمینی بودند .در حالی که موقوفات اهمیت اجتمWWاعی خWWود را از دسWWت دادنWWد و
سازمانهای اسلمگرا در استقلل سیاسی خود گیر افتادند ،الزهر راه میانه را در پیش گرفت .زیرساختهای آموزشWWی آن
دستنخورده و قانونی باقیمانده بودند ،و بWه ان اجWWازه میداد )مطWابق نفWWوذ اسWWلمی محWWدودی کWWه( بWWر پیWچ و خWWم و
چرخشهای درون سکولریسم مصری داشت ،خود را تنظیم کند.
رژیم افسران آزاد همه احزاب سیاسی را در ماههای اول منحل کرد .١٣سوار بر شانههای ارتش و به مWWوازات بWWا مWWد ایWWران،
رژیم در سالهای اولیه نوسازی به طور کامل مخالف جامعه سیاسی بWWود )بWWر خلف ترکیWWه کمWWال کWWه ارتWWش و حWWزب
سیاسی در تحمیل نوسازی شریک بودند( .اگر چWWه ناصWWر در ابتWWدا بWWه یWWک قهرمWWان بWWدل شWWد ،امWWا شکسWWت اسWWتراتژی
پانعربیسم در سال  ١٤۱۹۶۷و همچنین کند شدن توسعه در پایان دوره او در سال  ،١٥۱۹۷۰هم به بیاعتبWWاری او و هWWم
رژیمش انجامید .با این حال ،سرکوب مWWداوم تضWWمین مینمWWود کWWه همWWه احWWزاب رقیWWب )حWWزب لیWWبرال وفWWد ،حWWزب
محافظهکار احرار ،و دیگر احزاب( در حاشیه و بیتاثیر باقی بمانند .این ساختار سWWرکوبگرانه یکWWی از دلیلWWی بWWود کWWه بWWه
سازمانهای غیرقانونی )از جمله اخوانالمسلمین( اجازه میداد تا به بازیکن بزرگ صحنه سیاسWWی و جWWامعه مWWدنی بWWدل
گردند .از جمله استثنائات حزب غیر اسلمی کارگر بود کWWه در آخWWر دهه ۱۹۸۰بWWه حWWزب اسWWلمی بWWدل گشWWت :حWWتی
بازیگران مدنی که دارای پتانسیل نیز بودند احساس نیاز به اسلمگرایی کردند.
بین سالهای  ۱۹۵۲و  ،۱۹۵۶اقتصاد مصر شبیه مدل ترکیه در دهه  ۱۹۲۰بود .شرکت و مداخله دولتی بیشتر به منظWWWور
افزایش انباشت خصوصی بود ١٦.این استراتژی پس از ملی شدن کانال سوئز ،یک ثروت موروثی دولتی بزرگی را افرید ،و
مصر در سال  ۱۹۶۱شاهد ملیسازی صنایع بزرگ ،بانکها ،شرکتهای بیمه ،تجارت خارجی ،خدمات شهری ،حمWWل
و نقل دریایی ،خطوط هوایی ،هتلها و فروشگاهها در مقیاس بزرگ گشت .١٧رژیم در سWWال  ۱۹۵۷مکWWانیزم برنWWامهریزی
اقتصادی را به عنوان پیشدرامد این اقدامها تثبیت نمود.
اما جایگزینی واردات یعنی استراتژی توسعه مبرم رژیم مصر بسیار شکننده از آب درامWWد .مشWWکل مبWWادله خWWارجی بسWWیار
جدیتر از ترکیه بود زیرا صنایع مصر در مقیاس اقتصادی نبودند که برای صادرات قابل پذیرش باشند )امکWWانی کWWه ترکیWWه
داشت( .تأمین مالی اتحاد شوروی )که از سال  (۱۹۵۷آغاز شد ،پس از برنWWامه پنWWج سWWاله اول کمWWک زیWWادی ننمWWود.
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دومین برنامه پنج ساله یک فاجعه بود ،و همه چیز بعد از شکست نظامی سال  ۱۹۶۷بدتر شد.
در ابتدا هدف »سوسیالیسم عربی« گسترش خدمات اجتماعی و حتی اشتغال کل جمعیت و توزیع منصفانه آنهWWا بWWود.
بنابراین چشمانداز مصر نسبت به کورپوراتیسم ترکیه بسیار جسورانهتر بود .اما روشن گشت کWWه بWWا توسWWعه کنWWد ،مزایWWای
اجتماعی فقط میتوانست به کارمندان رسمی در بخشهای دولتی و خصوصی محدود شWWود .کWWارگران غیررسWWمی ماننWWد
١٨

ترکیه بازندگان کورپوراتیسم بودند.

رژیم این سیاستها را بر پایه دو قشر اجتماعی )که با هم تWWداخل دارنWWد( قWWرار داد :طبقWWه متوسWWط روسWWتایی و کارمنWWدان
دولتی ١٩.اصلحات ارضی اشراف روستایی را تضعیف نمود ،اما دولت زمین را در میان سWWاکنین نسWWبتا مرفهتWWر روسWWتایی
توزیع نمود تا اینکه توده دهقانان ٢٠.این طبقه از طریق فرستادن فرزندان خود به دانشگاه و در نتیجه واجد شرایط شدن انها
برای مشاغلی که برای فارغالتحصیلن دانشگاه در دوران »سوسیالیسم« تضمین شده بودند ،مزایای بیشتری از ناصریسم
بردند ٢١.رژیم مصر برای جبران محدودیت پایگاه طبقاتی خود تلش نمود تا یارانه نیازهای اساسی )بیش از همه نان( را
به کل جمعیت گسترش دهد .اما ،به ویژه در دوران سادات ) یWWک افسWWر ازاد ،و جانشWWین ضWWد ناصWWری ناصWWر( و بعWWدتر
مبارک ،حتی یارانه نان هم کمتر سیستماتیک گشت .تناقض سیاسی در سرتاسWWر دهWWه کورپوراتیسWWم مWWانع از شWWکلگیری
بلوکهایی کامل جدا از هم ،همانند ترکیه ،شد.
تونس ،اگر چه کشور کوچکتر و غنیتری بود ،اما مسیری شبیه مصر را دنبال کرد .همچنین رهبری تونس گWWونهای از رابطWWه
کمالیستی با اسلم ایجاد نمود .در حالی که نهادهای سنتی دینی یا از بین رفتند و یا تابع گشWWتند )مهمWWتر از همWWه مسWWجد
زیتونیه(  ،نهادهای رسمی جدیدی )مانند دانشWWکده مWWدرن الهیWWات( نیWWز بWWه راه انWWداخته شWWدند .علوه بWWر ایWWن ،بWWرای
مشروعیت بخشیدن به پروژه ناسیونالیستی تصاویر و واژگان مذهبی سخاوتمندانه به خدمت گرفته شدند .حWWبیب بWWورقیبه
رهبر بنیادگذار تونس )که از سال  ۱۹۵۶تا  ۱۹۸۷حکومت نمود( ،درست مانند کمال ،قاضی شد و نام مجاهد کبیر را بر
خود نهاد .٢٢اتاتورک همچنین الهامبخش مستقیمی برای قانون خانواده )سال  (۱۹۵۶شد ،آن قانون حق مWWردان و زنWان
در ارث را مساوی نمود ،تعدد زوجات را لغو کرد ،و حداقل سن ازدواج را به هیجWWده سWWال افزایWWش داد .بWا ایWWن وجWWود،
بورقیبه تصمیم به مدرنیزه کردن قانون اسلمی نمود تا اینکه آن را لغو کند ،و درواقع منتقد حملWWه همWWه جWWانبه اتWWاتورک بWWه
قانون اسلم بود.
بر خلف بسیاری از دیگر کشورهای عربی )مانند جمهوریهWWای لیWWبی ،عWWراق و سWWوریه( ،تمرکزگرایWWی تWWونس منجWWر بWWه
جامعهای کم و بیش متحد و همگن با هویت قوی ملی شد .٢٣و آن را بیشتر قابل مقایسه با ترکیه و مصWWر نمWWود ٢٤.تWWونس
پس از کسب استقلل از فرانسه در سال  ،۱۹۵۶یک نسخه از سوسیالیسم عربی را تصWWویب کWWرد .در رابطWWه بWWا سیاسWWت
رشد ،ان کشور مانند دیگر کشورهای منطقه)الجزایر ،مصر ،سWWوریه ،عWWراق و ایWWران(  ،صنعتیسWWازی جWWایگزین وادرات
مبتنی بر مدل ترکیه را گزید .اما برخلف ترکیه ،از طریق تابع نمودن بخش خصوصی ،بWWه اقتصWWاد دولWWتی خWWود پیچشWWی
رادیکال و »سوسیالیستی« داده و از مدل مصر و الجزایر پیروی نمود )به ویژه بین سالهای  ۱۹۶۲و . (۱۹۶۹
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تونس بر خلف ترکیه و مصر ،از آغاز یک اتحادیه کارگری مستقل داشت کWWه یکWWی از قهرمانWWان اصWWلی جنWWگ اسWWتقلل
تونس محسوب میگشت .فدراسیون اتحادیههای کWWارگری مسWتقل بWWاقی مانWد و تWا زمWانی کWه کشWWور مسWWیر سوسWWیال-
کورپوراتیسم را دنبال نمود ،صاحب قدرت بود .معمول فدراسیون اتحادیههای کWWارگری از رژیWWم حمWWایت مینمWWود ،امWWا
هنگامی که منافع کارگران سازمان یافته تهدید میگشت ،قدرت این را داشت که به مخالفت با رژیم بپردازد .یکWWی دیگWWر از
تفاوتهای مهم با مصر برجستگی یک حزب سیاسی بود )دستور نو ،در سال  ۱۹۳۴بنیان گذاشته شد(  ،کWWه سWWخنگوی
گروههای متنوعی مانند سرمایهداران کوچک تجاری ،روشنفکران ،متخصصان و اتحادیههای کارگری بود.

ایران
ایران بعد از دهه  ۱۹۲۰توسط یک دیکتاتوری سWWلطنتی بWا ایWWدئولوژی سWکولر برپWWا نگWه داشWWته میشWWد ٢٥.رضWWا شWWاه
)بینانگذار دودمان مدرنکننده پهلوی( دست به اصلحاتی کامل شبیه ترکیه زد .در واقWWع ،هممسWلکان خWWودش ،او را بWا
موسولینی و اتاتورک مقایسه مینمودند . ٢٦شاه و همراهانش به اصلحات کمال بسیار قبل از دیدار مشهور وی از ترکیWWه در
سال  ۱۹۳۴علقه نشان میدادند ، ٢٧بعد از آن دیدار  ،وی گامهای سکولریستی از بال به پایینی که بیشتر شبیه ترکیه بود،
را برداشت .روشنفکران ایرانی در بعضی از مسائل مانند اصلح زبان، ٢٨به دقت ترکیه را مطالعه نمودند.
وسواس نسبت به لباس ،که سیاستهای اسلمی و سکولریستی امروز را نشان میدهد ،نیز تا حWWد زیWWادی از تWWأثیرات دو
کشور در آن زمان شکل گرفت ،چنانکه انتصاب یک سفیر جدید )محمد علی فروغی( به آنکارا این امر را نشان داد:
فروغی کامل از اهمیت لباس در مقام جدیدش آ گاهی داشت .او وقتی که از آن مطلع گشت به طور اتفاقی در پاریس بWWه
سر میبرد و بلفاصله با عجله برای خرید یک کت شام ،کت دنبالهدار و صبحگاهی رفت .او در ترکیه با مصطفی کمWWال
و عصمت پاشا بخوبی معاشرت میکرد و آنها را اغلب میدید .اما برای مرد شهرنشینی چون فروغی ،در حالی کWWه همWWه
دیگر دیپلماتها سربرهنه بودند ،نگه داشتن کله پهلوی کار آسانی نبود ،و از این رو در  ۲۸اوریل سWWال  ۱۹۲۸نWWامهای
سری به تیمورتاش ارسال نمود و در آن وزیر قدرتمند دربار را برای کار در جهت اتخاذ یک کله اروپایی تحت فشWWار قWWرار
داد...فروغی در سال  ۱۹۳۰به ایران بازگشت ،اما کار خود را تحمل نمود .مذاکرات دوجانبه در سال  ۱۹۳۲به بهبود قابل
٢٩

توجه روابط ایران و ترکیه منجر شد.

تأثیر یکطرفه نبود .اتاتورک در طی یک مسافرت با قطار از طریق اناتولی همراه با شاه ،وقتی که آنها یک روحانی عمامه به
سر دیدند بد خلقی کرد .این نشانه از نظر بینالمللی خفت اور عقبماندگی مWWوجب گشWWت کWWه اتWWاتورک لبWWاس مردانWWه
روحانیت در مل عام را ممنوع سازد .شاه تحت تأثیر قرار گرفت و پس از بازگشت خود ،اصلحات کله در ایران را تسریع
نمود.

٣٠

با این حال شاه نسبت به اتاتورک رهبری بسیار مستبدانهتر )و کمتر متکی بر حزب( بود؛ تا حدی به خWWاطر تمرکWWز کمWWتر
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توسعهیافته اقتصادی ،سیاسی و اداری که قبل از او وجود داشت .٣١همانطور که هم اریک زورکر و هم ارواند ابراهیمیWWان
متذکر گشتهاند ، ٣٢کمالیسم و پهلویسم )با وجود همه تشابهاتشان( دریک جنبه اساسی متفاوت بودند :سازماندهی جلب
رضایت کمالیسم از طریق حزب سیاسی بود که تفاوت بسیار زیادی بین دو کشور باقی گذارد .شWWاه درواقWWع سWWازماندهی
جلب رضایت از طریق چند حزب ،که یکی از آنها کامل مطابق مدل کمالیستی بود را ازمود ،اما این ازمونها بWWه خWWاطر
ترس شاه از جمهوریخواهی بسیار کوتاه مدت بود ٣٣.این تباین حتی به تشکلهای متفWWاوت جنبشهWWای اسWWلمی آن دو
کشور نیز سرازیر شد .وسواس نسبت به قوانین لباس در هر دو کشور تا به امروز ثابت باقیمانده است ،اما در یک بافتWWار ،
کسب توافق در کشور توسط یک حزب سازماندهی میشد )و بیشتر »داوطلبانه« و در نتیجه موذیانه ( بود ،در حWWالی کWWه
در متن دیگر انواع مختلف لباس توسط دولت اعمال )و بعد از آن توسط شبه نظامیان( در دورههای مختلف تحمیل شد.
حزب سیاسی همچنان موثرترین ابزار برای ادغام چهرههای تبعیت داوطلبانه و اجباری باقیمانده است.
ایران در دهه  ۱۹۷۰با مشکلت متعددی مواجه گشت .شکست صWWنعتی و سWWکولریزه کWWردن کشWWور طیWWف وسWWیعی از
چهرههای بانفوذ سکولر  ،بیش از همه محمد رضا پهلWWوی )پسWWر رضWWا شWWاه کWWه در سWWال  ۱۹۴۱جانشWWین او گشWWت( را
بیاعتبار ساخت ٣٤.این شکستها با گشایشهای بینتیجه سیاسی که به طور بینالمللی تحمیل شد ،همراستا گشت.

٣٥

در این میان ،حتی برخی از روشنفکران ،دانشجویان و بخشهای طبقه متوسط سکولر نیز کامل از شیوه زندگی سWWکولر-
مدرن ناراضی بودند و به مذهب به عنوان یک پاسخ روی اوردند-گرایشی که در طی چند دهه در حال ساخته شدن بود امWWا
در دهه  ۱۹۷۰تشدید گشت.
اگر چه اکثر روحانیون ،مخالف دیکتاتوری مدرنکننده در طی اولین دهه وجودش نبودنWWد ٣٦،امWWا نقطWWه برجسWWته رهWWبری
مقاومت اسلمی روحانیت شد و تا انقلب  ۱۹۷۹نیز این چنین باقی ماند .نقطه عطف دهه  ۱۹۶۰بود  ،زمانی کWWه شWWاه
به »انقلب سفید« ،که به دنبال صنعتی کردن کشور و تضعیف اختیارات زمینWWداران ،تجWWار و روحWWانیت بWWود ،دسWWت زد.
روحانیت غیرحاکم بسیج بر علیه انقلب دودلنه شاه از بال را رهبری کرد ،و در برابر اقدامهای رژیم برای تقسیم زمین )از
جمله آنهایی که متعلق به بنیادهای مذهبی بودند( ،حق اعطای رأی به زنان و برابری در ازدواج و دادن اجازه به اقلیتهای
مذهبی برای باز کردن دفاتر مرکزی مقاومت نمود .خمینی  ،یک روحانی تکرو در طWWی ایWWن مخWWالفت ،در سراسWWر کشWWور
مشهور گشت.
رژیم قدیم ایران اولین دهههای رژیم ترکیه را به عنوان یک مWWدل برگزیWWد ،امWWا گWWاهی اوقWWات در مWWداخله زنWWدگی روزمWWره
جسارت بیشتری از خود نشان داد )برای مثال ،ممنوعیت همه جانبه حجاب که به همه مکانهای عمWWومی بسWWط یWWافت و
چندین سال طول کشید ،در عوض ممنوعیت حجاب در ترکیه محدود بWWه ادارات رسWWمی و مراکWWز آموزشWWی بWWود( .ایWWن
جسارت ظاهری به اپوزیسیون اسلمی آن یک برتری داد .علوه بر این ،سلطنت در ایران استبدادیتر گشت در حWWالی کWWه
در ترکیه تا حدی دموکراتیکتر شد .شWWبکههای روحWانیت و بWWازار بWه طWWور متنWاوب )در طWWی دهههWWای  ۱۹۳۰و (۱۹۶۰
مقاومت نمودند و در بینابین با دولت مذاکره کردند )در دهه  ۱۹۲۰و اوایWWل دهWWه  ، ( ۱۹۵۰و از ایWWن رو هسWWته جWWامعه
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مدنی را تشکیل دادند .با این حال ،هیچ گروه سیاسی مستقل و قوی وجود نداشت ،زیرا بعWWد ازکودتWWای  ۱۹۵۳بWWر علیWWه
دولت ملی انتخابی محمد مصدق اکثر احزاب عمده ممنوع بودند .اپوزیسیون سیاسی عمدتا مخفی و محدود باقی ماند.
درست مانند دیگر سیاستها ،مسیر بسط سلطنت متوجه مدلهای ترکیه و مصر بود تWWا اینکWWه مسWWیر کشWWورهای خلیWWج
فارس دنبال شود ،هر چند که ثروت فراوان نفتی مدل خلیج فارس برای ایران را ممکWWن میسWWاخت .برنامههWWای حمWWایت
اجتماعی از دهه  ۱۹۲۰تا ۱۹۴۰از بوروکراسی دولتی به کWWارگران صWWنعتی گسWWترش یWWافت .گسWWترش بعWWدی بWWه دنبWWال
شکست ،از همه مهمتر در طی تصدی مصدق ،با شوکهایی همراه شد ٣٧.نتیجه کلی ساختاری شWWبیه ترکیWWه و مصWWر )و
همچنین سیستمهای رفاهی امریکای لتین بود( :هم توسعه و هم رفاه به ویWWژه پWWس از انقلب سWWفید  ، ۱۹۶۰کارمنWWدان
رسمی را بیش از کارمندان غیررسمی )و مناطق شهری را بیش از مناطق روستایی( بهرهمنWWد سWWاخت  .نWWتیجه آن نWWوعی از
کورپوراتیسم انحصاری بود که بخشهای بزرگی از جامعه را در خارج از بخشهای رسمی تولیدی و حفاظتی رها نمود .از
این رو] ،وسعت[ بلوک اقشار حاکم نازل بود و بلوک قدرت در مقایسه با همتایان سکولر خود در ترکیه ،مصWWر و تWWونس
بیان ضعیفتری در سطح جامعه مییافت.
لغو نئولیبرالی کورپوراتیسم

تا آنجا که به جمهوریهای سکولر مربوط میشود  ،تجربیات ترکیه و مصWWر اغWWازگر رونWWد نئولیبرالسWWازی بودنWWد ،امWWا
الجزایر و تونس بلفاصله تقلید نموده و ترکیه دیرتر به نئولیبرالیسم گذار نمود .تحرکات اولیه نئولیWWبرالی ترکیWWه شWWدیدتر از
تحرکات مصر بود و دو کشور دوباره در دهه  ۲۰۰۰در تعمیق نئولیبرالسازی همگرا گشتند .عWWراق و سWWوریه در لیWWبرالیزه
کردن اقتصادهایشان کمتر اقدام نمودند .در یمن ،برخی از علیم نئولیبرالسازی وجود داشت ،با این حWWال در یWWک کشWWور
بسیار فقیر و از نظر جغرافیایی بسیار خشک ،این نشانهها خیلی راه به جایی نبردند .تجربه الجزایر بلفاصله بخWWاطر جنWWگ
داخلی ناتمام باقی ماند .ترکیه ،مصر و تونس به جمهوریهای عمده نئولیبرالسازی در منطقه بدل گشتند.

ترکيه
در ترکیه حکومت نظامی اصلحات نئولیبرالی را در سپتامبر  ۱۹۸۰بWWه اجWWرا گذاشWWتند کWWه توسWWط سیاسWWتگذاران در ۲۴
ژانویه همان سال پیشنهاد شده بودند .همچنین نئولیبرالسازی پاسخی به تهدید کWWارگران سWWازمانیافته و چWWپ بWWود .آن
یک راه عملی برای مقابله بWWا مشWWکلت بWWودجه کWWه اسWWتراتژیهای جانشWWینی واردات ایجWWاد نمWWوده بودنWWد ،محسWWوب
میگشت .رشد ترکیه در دهههای گذشته -به خاطر آنکه صنایع حفاظت شده نیاز به ماشینالت گران قیمت و تکنولWWوژی
بال داشتند )و میبایستی از خارج وارد میشدند( -تنها از طریق یارانه و قرضهای گسترده خارجی امکانپWWذیر بWWود .ایWWن
مشکلت ،اتکای بیش از حد بر جریان ارز خارجی را میپروراند .در منطقه ،دیگر مدرنسازان طرفدار جانشWWینی واردات
نیز ار همین مشکل رنج میبردند.٣٨
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کودتای  ، ۱۹۸۰در عین آنکه بیانات مستقل اسلمی را سرکوب کرد ،حWWوزه تWWأثیر اسWWلم را بWWه خWWاطر مبWWارزه بWWا چWWپ
گسترش داد .درواقع  ،ژنرالها رژیم جدید در ایران را یکی از بزرگترین دشمنان ترکیWWه اعلم نمودنWWد .در پWWی انحلل همWه
احزاب و سازمانهای مدنی موجود توسط نظامیان ،یک حزب مرکز-راستگرا )حزب وطن یا اناپ که توسط اوزال رهWWبری
میگشت( ،پروسه نئولیبرالسازی را به عهده گرفت .بازرگانان ،تجار متدین و یک طبقه متخصص جدیWWد سWWکولر کWWه در
بخش خصوصی تمرکز یافته بودند ،هسته اصلی حزب را تشکیل میدادند .به نظر میرسید که جناح مادون بلWWوک قWWدرت
کنترل را بدست میگرفت ،اما در عمل اتمام این انتقال در محدوده رژیم قدیمی ) در نتیجه حفظ و حراست بلوک موجود
قدرت( ممکن نبود.
بسرعت ترکیه به یک کشور صادرکننده کال ،با کالهای تولیدی که بخش بزرگی از اسWWتراتژی صWWادرات را تشWWکیل میداد،
بدل گشت  .بوغرا و ساواشکان متذکر میشوند» :سهم کل صادرات در تولید ناخالص ملی کWWه در سWWال ۳٫۱ ، ۱۹۸۰
درصد بود در سال  ۲۰۰۰بWWه  ۱۰٫۵درصWWد رسWWید و همچنWWان در حWWال افزایWWش اسWWت« ٣٩در سWWال  ۹۰ ،۲۰۱۲درصWWد
صادرات ،کالهای تولیدی بود .در تناقض با نسخه اقتصاد ازاد ،دولت نقش بسیار فعالی در تشویق بورژوازی صادراتگرا
از طریق یارانه و اعتبارات ترجیحی داشت.

٤٠

جامعه بر اساس خطوط طبقاتی تقسیم شده باقی ماند .شکایت بر علیه نئولیبرالسازی اکثرا بWWه شWWکل حمWWایت از حWWزب
سوسیال دموکرات مردم ) ،( SHPشاخهای از حزب جمهوریخواه خلق بیان میشد .اما ،این حزب نسخه ضعیفتری از
حزب جمهوریخواه خلق در دهه  ۱۹۷۰بود؛ در غیاب یک چپ سوسیالیست و کمونیست قوی )که رهWWبران و اعضWWای
آنها اعدام ،زندانی و یا تبعید دستهجمعی شده بودند( حزب سوسیال دمکرات مWWردم ،عWاری از فشWWار سWWنگین برجنWWاح
چپش بود .از این رو ،حزب سوسیال دمکرات مردم به دنبال احزاب نمونه راه سوم در غرب مانند حزب کارگر در بریتانیا
به جای مخالفت با نئولیبرالسازی  ،وعده ملیم کردن و تعدیل آن را داد .با این حال ،عملکرد دولتی و محلWWی و شWWهری
حزب مردم بسیار مللتانگیز بود .فرورفتWWه در فسWWاد ،حWWتی نتوانسWWت بWWه انWWدازه گزینههWWای اروپWWایی و امریکWWای لتیWWن
دستاوردی داشته باشد ،و بطور موثری راه یک سوسیال لیبرالیسم استاندارد )سکولر( در ترکیه را بست .این امر همWWراه بWWا
عوامل دیگر به تدریWWج سوسWWیال لیبرالهWWا ،سوسWWیال دمکراتهWWای غWWالب ،مارکسیسWWتهای لیWWبرال و دیگWWر طرفWWداران
سیاستهای بسبک راه سوم را به سمت سرمایهگذاری بر آنچه که مانند نسخه اسلمی بلریسم درک میشد ،سوق داد.

مصر
سادات و مبارک ،دو رئیس جمهور پس از ناصر نئولیبرالسازی را با دوزهای ناجوری از همکاری با اسلمیستها ترکیWWب
نمودند .اگر چه این امر به موازات الگوی دوران پس از  ۱۹۸۰ترکیه بود ) یعنی جذب اسلمگرایان برای تسکین پریشWWانی
از دست نئولیبرالیسم( اما در میان این دو ،مصر استبدادیتر بود .در هر صورت فرصتهای واقعی در آن حدی که وجWWود
داشت به اسلمیستها اعطا شدند .برای سادات اتحادش با فعالن اسلمی آنچنان اهمیت داشت کWWه چرخWWش وی بWWه
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مذهب پایه مشروعیت بین سالهای  ۱۹۷۰و  ۱۹۸۱محسWWوب میگشWWت .ناصWWر هWWم اسWWلم را بWWرای جلWWب حمWWایت
گسترش داد ،اما سادات آن را بسیار سیستماتیک نمود .او در طی جنگ  ۱۹۷۳سخاوتمندانه بWWه واژگWWان اسWWلمی بWWرای
کمک به بسیج مردم مصر متوسل شد .درست پس از جنگ ،وی معروف به »رئیس جمهور مومن« یا »الرئیWWس المWWومن«
گشت ٤١.مطبوعات طرفدار دولت سرگرم بحث در مورد تأکید بیتردید بر مالکیت و ابتکار فردی در یک اقتصWWاد اسWWلمی
بودند .شرکتهای سرمایهگذاری و بانکهای اسلمی تحت حمایت رژیم گسترش یافتند .علوه بر این ،در قانون اساسی
سال  ۱۹۷۱تصریح شده بود که اسلم نقش اساسی در قانونگذاری داشت  ،٤٢و در متمم تاریخی قانون اساسی در سال
 ۱۹۸۰بر شریعت به عنوان منبع اصلی قانونگذاری تأکید شد .به کار گرفتن اسلم لزوما به بلوک استواری از نیروهWWای
همسو با رژیم به شکل هژمونیک بدل نگشت ،اما آن قطعا به گسترش دینداری در سراسر مصر بWWه شWWکل پراکنWWده کمWWک
نمود .از قضا ،در سال بعد سادات توسط اسلمگرایان ترور شد.
مبارک کشش مذهبی سادات برای یک رئیس جمهور مؤمن را نداشت .اما او نیز به دنبال همکاری بWا فعWWالین مسWWلمان از
طریق انتخابات و مکانیزمهای دیگر بود ،هر چند که وی کنترل فعالیت مذهبی در دانشگاهها را افزایش داد .همچنیWWن او
تلش نمود تا مشروعیت مذهبی رژیم را با استفاده از الزهر گسترش دهد ،اما اقدامهای وی در این حWWوزه ممکWWن اسWWت
بخشا مشروعیت این نهاد را به خاطر تقویت اعتبار اسلمی رژیم خدشهدار نموده باشد.

٤٣

دخالت آمریکا در همکاری اسلمی رژیم مدتها موضWوع گمWانهزنی بWوده اسWWت .مWWدارکی کWه اخیWWرا ویکیلیکWWس در
دسترس قرار داده است نشان میدهند که هنری کسینجر اخوانالمسلمین را مانند »چماق« سادات بر علیه چپگرایان درک
مینمود .بنا بر این اسناد ،رژیم از اسلمگرایان هم از نظر مالی و هم سWWازمانی حمWWایت مینمWWود .مهمWWتر از ان ،رژیWWم بWWه
منظور مقابله بWWا مارکسیسWWتها و ناصریسWWتها ،دانشWWگاهها را بWWا اعضWWای اخوانالمسWWلمین و دیگWWر اسWWلمگرایان پWWر
مینمود) ٤٤.در نهایت سازمانی که خاستگاهی دانشگاهی داشت سادات را ترور کرد( .به احتمال قریب به یقین آمریکا با
این تلشها برای ایجاد یک اسلم رسمی در مقابل چپگرایان همراه بود )و احتمال فعالنه در آن مشارکت داشت(.
اسلمگرایان ترکیه و مصر با وجود داشتن فرصتهای قابل مقایسه ،استراتژیهای متفاوتی داشتند .این تباین نشان میدهد
که ما باید در تحلیل خود در نظر داشته باشیم که به خاطر ساختارهای سیاسی جامعه چگونه فرصWWتهای مشWWابه سیاسWWی
گاهی اوقات منجر به نتایج متضادی میگردند .در زیر در بخش مربوط به اپوزیسیون اسلمگرا این مسأله بررسی خواهWWد
شد.
استراتژی اسلمی نمودن از بال به پایین با سیاستهای لیبرالسWWازی اقتصWWادی در هWWم تنیWWده شWWده بودنWWد .مصWWر مWWاوای
خصوصیسازی و مقرراتزدایی گسترده از دهه  ۱۹۷۰تا  ۱۹۹۰بود .این اصWWلحات در نیمWWه اول دهWWه  ۱۹۸۰بWWا خWWود
رشد پایدار و همچنین کاهش دستمزدها و افزایش بیکاری و فقر را به همراه داشت ٤٥ .کاهش یارانه نان ،شکر -بنا بر فشار
صندوق بینالمللی پول -منجر به شورش و مرگ هفتاد و هفت نفر در سال  ۱۹۷۷شد .صندوق بینالمللی پول به سرعت
وام بزرگی به مصر داد و یارانهها احیا گشتند .پس از ان ،یارانهها به تدریج و به شکل مخفیانه حذف شدند.

٤٦
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با خوشاقبالی رژیم افزایش قیمت نفت به معنای افزایش وجوه ارسالی از خلیجفارس و درآمد بیشتر از شWWبه جزیWWره سWWینا
بود .وقتی که در دهه  ۱۹۸۰قیمت نفت دوباره کاهش یافت و اسWWلمگرایان هWWدفهای گردشWWگردی را مWWورد حملWWه قWWرار
دادند ،دوباره ،هم درآمد نفت و هم گردشگردی کاهش یافت .مصر به یکی از بدهکارترین کشWWورهای دنیWWا بWWدل گشWWت.
حکومت تلش نمود تا برای تأمین مالی بدهیها ،قیمت ارز را بال برد ،استراتژی کWWه بWWاعث دلسWWردی از صWWادرات شWWد و
شکاف تجاری را جدیتر نمود.

٤٧

در نتیجه سیاستهای لیبرالسازی )»دوازه باز«( سادات ،کاهش اعتبارات دولتی به کشاورزان و تغذیه روسWWتایی ،فقWWر در
مناطق روستایی افزایش یافت ، ٤٨تحولتی که قابل مقایسه با آنچه که ترکیه از دهه  ۱۹۸۰بWWه بعWWد از سWWر گذرانWWد ،بودنWWد.
مخالفت سیاسی با این اصلحات روستایی ضعیف بود ٤٩.هر چند که اگر از نگاه امروز به گذشته بنگریم به نظر میرسWWد
که نئولیبرالسازی سادات ) و حتی اولین سالهای زمامداری مبارک( با وجود همه اعتراضاتی که تولید نمودند ،دودلنWWه
بوده است .مقرراتزدایی ،خصوصیسازی و تأکید بر گذار از صنعت به امور خدماتی و مالی غیرقاطعانه بود.

٥٠

رژیم یک قرداد از نظر اقتصادی ارتدوکس صندوق بینالمللی پول را همراه بWا بخشWWش قWWروض نظWWامی در ازای انضWWباط
مالی )و نیز به عنوان پاداش اطاعت سیاسی در جنگ خلیج فارس در  (۱۹۹۰–۱۹۹۱به کار بست  .کWWاهش هزینههWWای
دولتی ذخایر بینالمللی آن افزایش داد و کسری بودجه آن را به سطح اولیه کاهش داد .کاهش قیمت نفWWت و در نWWتیجه آن
ورشکستگی دولت و توافق با صندوق بینالمللی پول به خصوصیسازی کامل ختم شد ٥١.اما ،بیشترین رشد اقتصWWادی
مصر نتیجه سرمایهگذاریهای دولتی )مانند پروژههای ابیاری( بود و نه صادرات .در واقع ،ادغام با اقتصWWاد جهWWانی عمل
کاهش یافته بود.

٥٢

برخی از دلیل شکست این تلش نئولیبرالی برای رشد در رابطه با بحران مالی اسیا ،ادامه حملت به گردشگران ،بهرهوری
پایین نیروی کار ،و سرمایهداری رفاقتی بود .در ابتدای دهه  ،۱۹۹۰برنامه خصوصیسازی به سرعت به اجرا درامWWد ،اگWWر
چه به زودی از سرعت آن کاسته شد .در هر حال ،بسیاری از شرکتهای خصوصیشده به بمحرمان خود رژیم رسیدند.٥٣
نیروی نظامی شورش اسلمی )و حمله به گردشگران( را در اواسط دهه  ۱۹۹۰حل کرد .اما تا آن زمان دیگWWر اسWWیبهای
زیادی وارد شده بودند .ماهیت صراحتا آشکار رفاقتبازی رژیم نیWWز نئولیبرالسWWازی رانامشWWروعتر نمWWود ،و حفWWظ چنیWWن
شرایطی بیش از پیش سختتر شد.
خلصه ،لغو سکولر کورپوراتیسم مصری همچنان امری از بال به پایین باقی ماند .در مقابل ،نئولیرالسازی ترکیه تنها از
طریق اسلمیگرایی از پایین به بال به ایدئولوژی هژمونیک بدل گشت .اسلمیسازی مخلوط سادات و مبارک از بWWال و
کنترل اسلمگرایان ،آزمایش نئولیبرالسازی اسلمی کامل را برای دههها به تعویق انداخت.
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تونس
در تونس همچون مصر و ترکیه )و برخلف ایران نفتخیز( صنتعتی شدن به کمک استراتژی جانشWWینی واردات بWWه مWWوازنه
غیرقابل حل بحرانهای پرداختی ختم شد و منجر به تغییر به سمت رشد صادراتگرایی )و بازار-محوری( گشت .تحول
مسلما در انتهای دهه  ۱۹۶۰آغاز شد ،اما در طی دهه  ۱۹۸۰سرعت گرفت ٥٤.این تغییر وقWWتی کWWه حWWبیب بWWورقیبه رهWWبر
بنیانگذار در سال  ۱۹۶۹در مورد عناصر چپگرایانهتر رژیم برای جذب مجدد سرمایهداران و زمینداران کوچک چرخWWش
نمود ،آشکار گشت .پس از آن وزن دولت در برنامهریزی دولتی و تشویق رشد اقتصWWادی بWWه طWWرز قابWWل تWWوجهی کWWاهش
یافت ٥٥.همچنین رژیم در دهه  ۱۹۷۰به سیاست اسلمیسازی از بWWال بWWه پWWایین روی اورد .قWWابلتوجهترین نکتWWه اینکWWه
بورقیبه انجمن حفاظت از قرآن ٥٦را برای خدمت در مقابله با چWWپ تشWWکیل داد . ٥٧ایWWن سWWازمان بWWه جWWای آنکWWه صWWرفا
سیاستهای رژیم را به پوشش اسلمی ملبس نماید ،که شاید هدف بورقیبه بود ،چشمانداز جسWWورانهای نیWWز داشWWت :آن
ادعا مینمود که خواهان ایجاد یک جامعه و دولت اسلمی با سبک کار پایین به بال و از طریق تغییر فرد فرد جامعه بود.
روگردانی دولت تونس از تأمین احتیاجات ،درست مانند مصر منجر به ناارامیهای اجتماعی شد .اتحWWادیه بWWه رسWWمیت
شناخته شده سندیکای عمومی کارگران برانگیخته از شورش نان در سال  ، ۱۹۷۷درست در همان سWWال شWWورش نWWان در
مصر ،دعوت به یک اعتصاب عمومی نمود .در طی دهه  ۱۹۸۰روابط سندیکای عمومی کارگران با رژیم مملWWو از تنWWش
باقی ماند ،و رژیم سرکوب بیشتری را نسبت به اتحادیه روا داشت ،هر چند که دومی قادر به حفظ گونهای از استقلل بود-
فضای مانوری که وابسته به منطقه و بخش کارگری بود.

٥٨

مانند بسیاری از کشورها در سراسر جهان ،نئولیبرالسازی بیشتر به عنوان دارو بWWرای همWWه کاسWWتیهای اولیWWه اصWWلحات
نئولیبرالی در نظر گرفته میشد .هنگامی که قطع رایانه مصWWرفکنندگان در سWWال  ۱۹۸۴بWWه شWWورش انجامیWWد )دوبWWاره بWWا
حمایت سندیکای عمومی کارگران( ،رژیمی که بیش از پیش نئولیبرال میگشت تصمیم بWWه بWWاز کWWردن در کشWWور بWWه روی
صندوق بینالمللی پول نمود .صندوق بینالمللی پول با تحمیل یک توافق سختگیرانه به عنوان شWWرط خWWود ،تWWونس را در
مسیری قرار داد که آن کشور به ارتدکسترین کشور نئولیبرال جهان عرب بدل شد .نتیجه آن رشد پایدار در سالهای بعدتر
همراه با افزایش صادرات و واردات بدون گمرکی بود .با وجود مذاکرات کارگران با رژیم برای اهستهکردن سرعت بیکاری
٥٩

تا حد ممکن ،میزان بیکاری یک معضل باقی ماند.
بحران اقتدارگرایان نئولیبرال

نیولیبرالسازی که با درجات و انواع مختلفی از اقتدارگرایی »سکولر« همراه بود ،در این سه کشWWور اصWWلی ،در دهههWWای
 ۱۹۹۰و  ۲۰۰۰با مشکلت هرچه بیشتری رو در رو قرار گرفت .احزاب مرکز تحت نظارت صWWندوق بینالمللWWی پWWول بWWا
چند دستگی و بیعرضگی اقتصاد ترکیه را در طی دهه ) ۱۹۹۰البته هنوز از روی بیقاعدگی »لیبرالسازی«( سوءمدیریت
نمودند ،سوءمدیریتی که در نهایت هنگامی که کل کشور یک شبه بسیار فقیرتWWر گشWWت ،بWWه بحWWران مWWالی در سWWال ۲۰۰۱
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انجامید ٦٠.ریشههای بحران مربوط به سیاست مالی بود :رشد در دهه  ۱۹۹۰بیش از پیش به مارپیچ بWWدهی  ،اسWWتقراض
دولت و سپس سرمایهگذاری دولتی و خصوصی در اوراق قرضه و بهادار خطرناک و پر ریسک وابسته بود.

٦١
٦٢

همانطور که جیمی پک اشاره میکند ،در دوران ما شکست اقتصاد بازار آزاد از طریق اقتصWWاد بWWازار آزاد حWWل میشWWود.

کمال درویش ،یکی از چهرههای سطح بال بانک جهانی ،با عجله فرا خوانWWده شWWد .او طرحWWی بWWرای اقWWدامات تهWWاجمی
مقرراتزدایی و خصوصیسازی ارائه نمود که گریبانگیر ترکیه در دهه بعدی گشت .پیوندهای از قبل تنگاتنگ )و تبعیWWت(
از مؤسسات اجماع واشینگتنی ]توافق واشینگتن پیمانی برای ازادسازی بازارهWWا ،خصوصWWی کWWردن شWWرکتهای دولWWتی و
کاهش نظارت دولتی به منظور افزایش سرمایهگذاریهای خارجی اسWWت .م [ ،ماننWWد صWWندوق بینالمللWWی پWWول و بانWWک
جهانی تشدید شد ٦٣.آنگاه سؤال این بود که آیا چنین سیاستهایی میتوانست در زیر استبداد سکولر )اسلمیشده( بWWه
ناارامیهای تودهای بدل شود .دستهای از رهبران ،روشنفکران ،کارافرینان و کنشکران به آن جواب قWWاطع »نWه!« را دادنWWد.
مداخلت صندوق بینالمللی پول/بانک جهانی در ترکیه نسبت به تونس و مصر نتایج بسیار متفاوتی داشت.
در مصر ،تغییر قاطعانه نئولیبرالی در ابتدای اولین دهه سده حاضر پدید امد .طبقه تجار که که در یWWک مWWوقعیت فرودسWWت
در بلوک قدرت باقیمانده بودند ،دست بال را به دست اوردند ٦٤.بعد از سWWال  ، ۲۰۰۴حWWتی در کWWابینه هWWم تجWWار تفWWوق
داشتند ،یعنی اوج نئولیبرالیزه شدن دستگاه دولتی ٦٥.علوه بر این ،دولت بWWا از دسWWت دادن اسWWتقلل نسWWبی ،بWWه تدریWWج
توسط این طبقه غارت گشت .دولت-زدایی اقتصاد به جای آنکه فساد را حل و فصل نماید ،آن طوری که محافل اصلی و
غالب غربی انتظار داشتند ،به فساد بیشتر منجر شد.
مصر و ترکیه ،با وجود تفاوتهای بسیار ،تشابهات معینی را در فرایندهای بازاری خود نشان دادند .در هر دو کشورصنعتی
شدن در دههای آخر کاهش یافته بود .گردشگری ،امور مالیه و عمران )البته با برخWWی تولیWWدات کارخWWانهای مثل در بخWWش
نساجی که در ترکیه و مصر بسیار اهمیت داشت ،در حاشیه ( موتور رشد گشتند .غلبه گردشگردی ،عمWWران و امWWور مWWالیه
مانع بزرگی در صنعتی شدن یا توسعه تکنیکی ،با وجود تداوم رشد در هر دو مWWورد ٦٦بWWود ،و بشWWدت بWWا نئولیبرالسWWازی
بالی تکنیکی در هند تضاد کامل داشت.
مصر در سال  ۲۰۰۷دیگر یک صادر کننده نفت نبود و درآمد کانال سوئز پس از بحران جهانی سال  ۲۰۰۸کاهش یافت.
اگر چه هیچکدام از اینها مصر را در یک بحران مرگبار اقتصادی فرو نبرد ،اما آن زمینه را برای بینظمی اقتصادی که بعد از
سال  ۲۰۱۱تشدید گشت ،آماده نمود .بخشهای زیر و فصل بعدی کتاب به تجزیه و تحلیWل اینکWه چWرا بWا وجWWود ایWن
بحرانها ،یک بلوک هژمونیک اسلمی مشابه ترکیه نمیتوانست ظهور کند )و سکولریسم فاسد نئولیبرالی را جWWارو کنWWد(
میپردازد.
عمل تونس تنها کشوری در خاورمیانه بود که به نظر میرسید در آن نئولیبرالسازی سکولریستی به روانی پیWWش میرفWWت.
تنها هزینه آشکار سیاستهای دیکتاتورمنشانه و پارتیبازی شدید ،٦٧همراه با مشکل بیکWWاری مزمWWن بWWود کWWه مشخصWWه
انواع دیگر نئولیبرالسازی در منطقه نیز محسوب میگشت .بنعلی ،ژنرالWWی کWWه از طریWWق یWWک کودتWWای نظWWامی در سWWال
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 ۱۹۸۷جانشین بورقیبه ،رهبر بنیانگذار )و بیمار( گشت ،ترکیب و آرایWWش غیرنظWWامی رژیWWم را مختصWWر نمWWود و دسWWتگاه
امنیتی را تقویت کرد .با این حال ،این امر مانع رژیم از مباهات در مورد رشد مداوم ،و از همWه مهمWWتر ،بWWر پWWایه اسWWتراتژی
صادرات پایدار )که شامل مقدار قابل توجهی از محصولت صWWنعتی صWWادراتی میشWWد( نگشWWت .از ایWWن بWWابت ،تWWونس
منحصربفرد بود و موفقیت آن فقط با ترکیه قابل مقایسه بود.
تونس ،با توجه به روند نسبتا موفقیتامیز نئولیبرالسازی ،به عنوان گل سر سبد صندوق بینالمللی پول و بانک جهWWانی در
نظر گرفته میشد .سازمانهای بینالمللی به مشکلت استبدادگرایی و پارتیبازی اشاره میکردند ،اما این مشکلت فقط
پانوشت بیاهمیتی در یک ارزیابی به طور کلی مثبت بود ،و کمتر از پارتیبازی و »فساد« در هر جای دیگر ،به شمول ایتالیا
و یونان ،جدی گرفته میشد ٦٨.تونس برای پیشرفت ظاهری خود در رقابت بینالمللی ،کاهش فقر ،ترقی زنWWان ،مWWدیریت
مالی ،توسعه انسانی و رشد اقتصادی مورد ستایش و استقبال قرار گرفت.
تنها پس از انقلب بود که تحلیلگران شروع به کشف هزینههای اجتماعی رژیم بنعلی ،مانند محرومیWWت تجWWار سWWنتی و
ظهور طبقات متوسط به نفع همدمان بن علی نمودند .همچنین تحلیلگران شروع به توجه بیشتر به مشWWکلت بیکWWاری،
نابرابریهای منطقهای و فقر نیز کردند .مشکل این است که اغلب اینها ،توضیحات بعد از بحران رژیم اسWWت ٦٩.وقWWتی
این نقاط ضعف به سرعت پس از واقعه کشف میشوند ،آدم را به شک میاندازد که چه مقدار از شWWورش ۲۰۱۰–۲۰۱۱
را میتوان به آنها نسبت داد .ما احتمال بعد از پشت سر گذاشتن این گرمای لحظهای ،ارزیابی متوازنتری نسبت به رونWWد
نئولیبرالسازی تحت حکومت بن علی خواهیم داشت.
چالش انقلب ایران :کورپوراتیسم انقلبی

ایران که در گذشته ،در یک مسیر قابل مقایسهای بود ،نهایتا راه خود برای خروج از کورپوراتیسم سکولر را ایجاد کWWرد .بWWه
جای آنکه به سادگی آن را از طریق بازارگرایی اوراق کند ،کورپوراتیسم را انقلبی و اسلمی نمWWود .انقلب یWWک واکنWWش
غیرلیبرالی به توسعه راکد ملی و بیعدالتی ،سکولریسم و اقتدارگرایی آن بود .با تWWوجه بWWه خWWود ایWWن اصWWالت ،ایWWران بWWه
نیروی رقیبی در کل منطقه )همانقدر برای رژیمهای پوسیده که برای نخبگان انها ( بدل گشت .بWWه عبWWارت دیگWWر ،انWWواع
نئولیبرالسازی سکولر و اسلمی که در دهه  ۱۹۸۰و پس از آن در خاورمیانه شکوفا شدند ،فقط واکنشی بWWه شکسWWت
کورپوراتیسم سکولر نبودند ،بلکه همچنین انقلب ایران نیز بودند.
بنابراین انقلب اسلمی سال  ۱۹۷۹پویاییهای بدیعی نه فقط در ایران بلکه در کل منطقWWه مرسWWوم نمWWود .آن ،در اسWWاس
فراتر از گذاشتن اسلم در مرکز سیاست ،جامعه و اقتصاد رفت .آن به فقرا ،طبقات کWWارگر ،طبقWWات متوسWWط بWWه اشWWکالی
متناقض ورزمجویانهای قدرت بخشید .پیام مبهوتکننده آنچنان منطقه را تکان داد که هنWWوز خاورمیWWانه بهبWWودی کامWWل
خود را باز نیافته است .حتی میتوان استدلل کرد که انقلب اسلمی  ،به عنوان تهدیدی که نخبگان منطقه مجبWWور بودنWWد
به آن پاسخ تقریبا هماهنگی دهند ،کمک به ساختن »خاورمیانه« نمود )که در اصل ساختار و مقولهای بWWرای جنWWگ سWWرد
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بود( .

پویایی سياسی انقلب
چه کسی سبب وقوع انقلب اسلمی شد؟ کدامیک از بازیگران سیاسی نقش مهمی را در بنای رژیم اسلمی ایفا کردند؟
در طی انقلب اسلمی ،و قبل از ان ،هیچ سازمان سیاسی موثری )به شکل احWWزاب یWWا سWWازمانهای سیاسWWWی-اجتماعی
دیگر( وجود نداشت ٧٠.احزاب سیاسی و مذهبی)یا بیشتر ،جناحها( دایر بودند ،اما ریشه قوی و گستردهای در میان مWWردم
نداشتند ٧١.حزب رسمی انقلب )حزب جمهوری اسلمی( قبل از انقلب وجود نداشت ،بلکه در سال  ۱۹۷۹تاسیس
شد ٧٢.سازمانهای سیاسی اجتماعی سکولر و اسلمی مانند فدائیان خلق و مجاهدین خلWWق در سWWرنگونی شWWاه فعWWال
٧٤

بودند ، ٧٣اما به اندازه کافی قوی نبودند تا بتوانند از دستاوردهای مردمی انقلب در مقابل روحانیون محافظت کنند.

بنابراین حلقه ضعیف جامعه سیاسی ایران تشکیل رهبری از طریق احزاب و سازمانها ی سیاسی اجتمWاعی بWWوده اسWWت.
بین سالهای  ۱۹۷۹و  ،۱۹۸۳روحانیت اکثر سازمانهای سیاسی را ابتدا از قانونی بودن و سپس از موجودیت محWWروم
نمود .واکنش خشونتامیز سازمانهای سیاسی اجتماعی به این امر فضای سرکوب کشور را در وحشWWت فWWرو بWWرد و بWWه
رژیم جدید بهانه داد تا سرکوب را افزایش دهد  ،و در نهایت ،تقریبا به نابودی سازمانها و هودارانشان منجر شWWد .رژیWWم
اسلمی پس از سرکوب احزاب غیررسمی اسلمی و سکولر در سال  ،۱۹۸۳مWوجب بوجWWود آمWWدن شWWبه احWWزاب)و نWه
احزاب اشکار( در اشکال رادیکال ،میانهرو عملگرا ،محافظهکار و )بعدا( لیبرالهای اسلمی که در سWWازمانهای دولWWتی،
پارلمان و جامعه مدنی )مانند بنیادهای وقفی( تحت جناحهای مختلWWWف)بدون برنWWامه و سWWازمانهای صWWریح ( بودنWWد،
گشت .علی قیصری و ولی نصر تأکید دارند که چگونه این جناحها با بازیگران سیاسی به معنای معمول تفاوت دارند:
...جناحها فقط به شکل غیررسمی وجود دارند .هیچ سازمان واقعی ،منشور ،قوانین و یWWا پلتفرمهWWای تعییWWن عضWWویت
وجود ندارند؛ جنبشهای مردمی و ساختارهای حزبی وجود ندارنWWد .جناحهWWا بWWه عنWWوان حلقههWWای غیررسWWمی در میWWان
نخبگان انقلبی ،با مرزهای بد تعریف شده و اغلب در حال تغییر ،عمل میکنند .این جناحها ساختارهای بWWدوی حWWزب
هستند ،به ویژه که آنها مستقیما نتایج انتخاباتی را شکل میدهند.

٧٥

این جناحها ،یک جامعه سیاسی -هر چند که قوی ،مستقل و حرفهای نیستند -را شکل دادهاند .در نتیجه آنها در جWWامعه
مدنی تا آن حدی که اسلمگرایان ترکیه نفوذ کردهاند ،نفوذ نکردهاند .نکته این نیست کWه در ایWWران جWامعه سیاسWWی وجWWود
نداشت ،بلکه این است که جامعه سیاسی در ساختاری قابل مقایسه با ترکیه سازماندهی نگشته بود .این جناحهWWا طWWوری
سازماندهی شده بودند که بتوانند بخشهای متفاوت دستگاه دولتی را اشغال نمایند؛ ٧٦اما برای تشکیل پیوندهای پایWWدار
با و برای بسیج جامعه سازماندهی نشدهاند .حتی در طی انقلب ،سازمانها و احWWزاب سیاسWWی و اجتمWWاعی خیلWWی دیWWر
مداخله کردند و اکثر بسیجهای سال  ۱۹۷۸تحت کنترل روحانیت و دانشجویان روحانی بود ٧٧.چنین عWWاملی مرزهWWای
بین دولت ،جامعه سیاسی و جامعه مدنی را مبهم نمود.
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این روشهای ویژه تأثیر متقابل جامعه سیاسی و دولت و جامعه مدنی منجر به ایجاد یک بلوک کامل اصیل قدرت شWWد.
در تمایز با مورد مصر ،بلوک قدرت ایران گوشتدارتر بود؛ آن همچنین ،به طور نسWWبی ،بیشWWتر بWWر بسWWیج اقشWWار فرودسWWت
متکی بود .اما ،در تمایز با مورد ترکیه ،بلوک قدرت هم فرار و هم ضعیف بود ،و خطوط میان بخشهای مسلط و فرودست
آن کامل مبهم بودند .در پایان دهWWه  ،۱۹۸۰روحWWانیون محافظهکWWار و بازرگانWWان نقWWش غWWالب  ،و روحWWانیون رادیکWWال و
اقشارمذهبی متوسط )شهری( بخشهای زیردست بلوک بودند )هر چند که آنها در آغاز دهه نفوذ بیشWWتری داشWWتند(.
این بخشها خردهپرولتاریا را برای پروژههای خود بسیج کردند ،اما پرولتاریا و طبقات متوسWWط سWWکولر بWWه تدریWWج کنWWاره
گرفتند )و سرکوب گشتند( .طبقات بالی رژیم قدیمی )زمینداران و بورژوازی( قاطعانه از بلوک قدرت حذف شدند .این
موازنهها در دهه  ۱۹۹۰به طور بنیادی تغییر نمودند.

تغييرات در زندگی مذهبی
ساختار پراکنده جامعه سیاسی )و نوسانات ناشی از بلوک قدرت( برای آنچه که جمهWWوری اسWWلمی میتوانسWWت انجWWام
دهد ،محدودیت ایجاد نمود .پس از انقلب تحولت زنWWدگی روزمWWره تWWا حWWد زیWWادی وابسWWته بWWه سWWازمانهای دولWWتی و
شبهنظامی بود و نه احزاب سیاسی .دولت تفکیک جنسیتی و کWWدهای لبWWاس )حجWWاب و لبWWاس تیرهرنWWگ بWWرای زنWWان( را
تحمیل نمود ،و هر از چندگاهی موسیقی را ممنوع کرد .رژیم همچنین روابط دختران و پسران را محدود نمود .غدا خوردن
در طی ماه رمضان در طول روز غیرقانونی گشت .این مقررات نه فقط توسط پلیWWس رسWWمی ،بلکWWه از طریWWق سWWازمانهای
غیرنظامی چون بسیج اعمال میشدند.
در ایران شاه ،اگر چه مکانهای عمومی همیشه در روی کاغذ برای زنان باز بودند ،اما این آزادی درواقع در شمال سکولر،
ثروتمند و غربزده تهران وجود داشت ٧٨.جمهوری اسلمی وعده پایان سلطه شWWهری بWWر حاشWWیه و نیWWز تفکیWWک فضWWای
شهری بر اساس جنسیت را داد )مساوات طلبی طبقاتی با عدم برابری جنسیتی همراه شد( ٧٩.برای تقریبا یWWک دهWWه ،ایWWن
امر به شکل کنترل جنسیتی سفت و سخت در مرکز شهر توسط گروههای شبه نظامی کWWه اعضایشWWان از جوانWWان دهWWاتی و
زاغهنشینان تشکیل میشدند ،متبلور گشت.
همچنین روندهای مخالف آن نیز وجود داشتند .رژیم با بدتر شدن شرایط اقتصادی در پایان جنگ ایران و عWWراق بWWه زنWWان
اجازه دسترسی به فضاهای عمومی را داد .از قضا از طریق باز شدن شهر به روی همه کسانی که باحجاب بودند ،رژیWWم در
مقایسه با دوران شاه زنان بیشتری را از مناطق زاغهنشین وارد زندگی شهری عمومی نمود ٨٠.امWWا ایWWن تحWWولت محWWدود
بودند ،و اگر چه انها با توجه به ساختار جامعه سیاسی و دولت تحمل شدند ،ولی به عنوان عناصر اصلی پروژه خWWودی
اتخاذ نگشتند.
در مجموع ،معنویت انقلب که برخی )از جمله میشل فوکو( بدان امیدوار بودند تا در اثر آن ساختار تمرکWWز قWWدرت کمWWتر
شود ،درواقع به اقتدارگرایی بیشتر ختم شد .اما دلیل آن را نه فقط در معنویت و تعصب مذهبی  ،بلکه در اشکال سیاسی
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که از طریق آن معنویت و تعصب مذهبی تجربه و تحمیل میگشتند ،نیز باید جستجو نمود .اسلمگرایی مبتنی بر دولWWت
و پارلمان در ایران در میان بسیاری از روشنفکران این امیWWد را زنWWده نگWWه داشWWت کWWه اگWWر مWWذهبگرایی از طریWWق احWWزاب
دموکراتیک و جامعه مدنی اعمال شوند به نتایج کامل متفاوتی خواهند رسید .این تقابل ضمنی یا صریح با ایران ،یکWWی از
اجزای فکری الگوی ترکیه و نسخه آن از اسلم است.

سرهمبندی اقتصاد اسلمی
در اولین دهه انقلب ،جامعه سیاسی اسلمی ایران در راستای محور پشتیبانی از دو نیروی طبقWاتی مختلWWف تقسWWیم شWد:
بخشهای طبقه متوسط بازار در مقابل خردهپرولتاریا .مغازهداران و صWWنعتگران کوچWWک )از ایWWن پWWس »تجWWار کوچWWک«(
نیروهای طبقاتی اصلی در سWWرنگونی شWWاه بودنWWد ٨١.بخشهWWای خردهپرولتاریWWا در بهWWترین حWWالت طبقWWه دوم را تشWWکیل
میدادند.
کارگران و متحدان آنها در طی انقلب بسWWیاری از شWWرکتها را اشWWغال نمودنWWد .دولWWت نوخاسWWته اسWWلمی خواسWWته یWWا
ناخواسته اشغال را از طریق اعلم اینکه صنایع بزرگ و تجارت ملWWی و بانکهWWا جWWزء بخWWش دولWWتی هسWWتند ،تائیWWد و بWWه
رسمیت شناخت .ماده  ۴۴قانون اساسی در همان زمان اعلم نمود که به موازات بخش دولتی یک بخش تعاونی مبتنی بر
اصول اسلمی وجود خواهد داشت .بخش خصوصی فقط بخش مکمل این دو بخش محسوب میگشت.
در اوایل دهه  ،۱۹۸۰شبه حزب رادیکال طرفدار خردهپرولتاریا شامل بنیصدر )اولین رئیWWس جمهWWWور(،شورای انقلب،
سپاه پاسداران ،کمیته انقلب ،اکثریت اعضای دو مجلس نمایندگان اول و چند روحانی برجسته میگشت .ایWWن حWWزب
پیشنهاد ملی کردن کامل ،اصلحات ارضی ،مالیات تصاعدی و برابری را نمود .حزب محافظهکار ،طرفدار تجار کوچWWک
)مرکب از اکثریت روحانیون و شورای نگهبان( مخالف این اقدامها بودند .در انتهای دهه  ،۱۹۸۰محافظهکاران )کWWه بWWه
جناح غالب بلوک قدرت تبدیل شده بودند( اکثر اقدامات رادیکال را مسدود نمودند.

٨٢

در سالیان اول انقلب ،اقدامات پوپولیستی دل فرودستان را به دست اورد ٨٣.با وجWWود ابهامWWات و اختلفWWات در جWWامعه
سیاسی در مورد »کاپیتالیسم« به طور کلی ،با این حال سرمایه بزرگ غیر اسلمی تعریف میشد ٨٤.برای نمونه ،بWWه منظWWور
کمک به فرودستان در دسترسی به مسکن ،قیمت املک و مستغلت بین سالهای  ۱۹۸۰و  ۱۹۸۲منجمد شد.
اقدامات مترقی اولیه انقلب منجر به بهبود توزیع درآمد شد ،اما این بهبودی در اواسط دهه  ۱۹۸۰کاهش یWWافت ٨٥.تWWأثیر
خالص اولین دهه انقلب گسترش تولید خردهکالیی همراه با تثبیت اخلق سرزنش »سرمایهداران« و »امپریالیستها« به
خاطر مشکلت اجتماعی بود .به عبارت دیگر ،سرمایهداری در مقیاس کوچک و عمدتا تجاری پیروزمنWWد اصWWلی انقلب
در حوزه اقتصاد بود .همچنین از آنجا که کنترل دستگاه دولتی شانس بیشتری برای انباشWWت سWWرمایه ایجWWاد کWWرد ،تحWWول
تدریجی این تجار کوچک به سرمایهداران کامل به صورت یک امکان باقی ماند.
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طی این فرایند ،محافظهکاران با شبکههای درون بازار به تعامل پرداختند ،اما جناح رادیکال فاقد پشتوانه مشابهی در جامعه
مدنی بود ،چرا که شوراهای کWWارگری در ابتWWدای انقلب بWWه ارگانهWWای دولWWتی تقلیWWل یافتنWWد،٨٦و خردهپرولتاریWWا خWWود-
سازمانده نبود .در نهایت ،سازمانهای سیاسی اجتماعی )به شمول سWWارمانهای اسWWلمی( کWWه میتوانسWWتند از اقWWدامات
رادیکال پشتیبانی کنند ،در چهار سال اول انقلب وحشیانه سرکوب شدند ، ٨٧طوری کWWه »بلWWوک بWWودن« جنWWاح رادیکWWال
محدود شد .فشار اولیه ملیسازی در اوایل دهه  ۱۹۸۰وابسته به فشWWارهای اجتمWWاعی از پWWایین ،و تجربیWWات جنگ ،٨٨و
همچنین متکی بر سازماندهی جناح رادیکال در بلوک قدرت بود .حذف این فشارهای اجتماعی و سیاسی )و پایان جنگ
با عراق( در نهایت منجر به یک دهه لیبرالتر در اقتصاد گشت.

کورپوراتيسم انقلبی
جنگهای نوساندار سیاسی یاد شده به دو شقه شدن سیستم رفاه و پیشرفت منجر شد٨٩.از یک طرف ،رژیWWم اسWWلمی نWWه
فقط سیاستهای کورپراتیستی شاه را حفظ  ،بلکه افزایش داد :طبقه کارگر و طبقه متوسط جدید از طریق صنعتی شWWدن و
مزایای رفاهی ویژه هر بخش حمایت میشدند .از طرف دیگر  ،رژیم یک بخش سومی ایجاد کWWرد کWWه هWWدف آن بWWه ویWWژه
استخدام نمودن و از نظر نظامی قدرت دادن به تهیدستان بود )ابراهامیان آن را »دولت رفاه شهدا« مینامد( .مجمWWوعهای
از بنیادها و سازمانهای نظامی منبع معیشت فقرا و نردبان ترقی آنها گشتند.
برخی از نهادهای رفاه جمهوری اسلمی ریشه در بسیج انقلب داشتند .فعالین طرفدار خمینی شبکههای کمکرسWWانی را
در بازار با استفاده از زبان انقلبی سازماندهی کردند .هدف انهانه فقط کمک مالی به تهیدستان بلکه ارتقWWا آنهWWا بWWه طWWور
نمادین بود .کلمه مستضعفان توسط چپگرایان اسلمی ،تحت تأثیر فرانتس فانون و دیگر مارکسیسWWتها ،در طWی دههWWای
قبلتر برای به تصویر کشیدن خردهپرولتاریا به عنوان ناجی آخر دوران مدرن ،نونوار گشت .این زاویه نمادین توسط فعWWالین
و روحانیونی چون کروبی در طی انقلب مطرح شد و در بازار محبWWوبیت یWWافت .همچنیWWن او و دیگWWران ایWWن شWWبکههای
نوظهور را تحت یک چتر سازمانی درست چند هفته قبل از سقوط شاه قرار داده و سازمان کمکرسانی عمWWده جمهWWوری،
کمیته امداد خمینی را به اوج خود رساندند . ٩٠کروبی بعدها به یکی از چهرههای کلیدی ،ابتدا در جناح پاییندست بلWWوک
قدرت ،و سپس در جنبش لیبرال اسلمی گشت.
بنیادها که کنترل تکه خوبی از اقتصاد ایران را در دست داشتند ،در میان بحثبرانگیزترین نهادهای جمهوری اسلمی قWWرار
دارند .بنا بر عقیده منتقدینشان ،آنها گرههای مرکزی فساد در جامعه ایران و مانع اصلی در راه اصلحات بازار محسWWوب
میشوند .بنیادها به منظور کمک به فقرا و ریشهکن کردن فقر برپWWا شWWدند .بسWWیاری از امWWوال انWWان ،امWWوال مصWWادره شWWده
خانواده شاه و دیگر نخبگان داخلی و خارجی بود .از آنجا که هدف انان خWWدمت بWWه مستضWWعفان بWWود ،از برنWWامهریزی و
مقررات تنظیمی سخت مرکزی ،و همچنین از قوانین بازار مصون بودند .آنها به خود ،و به روی کاغWWذ ،بWWه مستضWWعفان
پاسخگو بودند  .در عمل تجار طرفدار رژیم و روحانیون کنترل این سازمانهای خودمختار را در اختیار داشتند و آنها را با
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کارگران طرفدار رژیم پر کرده بودند .در تئوری ،بنیادهWWا سWWازمانهای غیرانتفWWاعی بودنWWد کWWه در هWWر چیWWزی از نسWWاجی تWWا
شرکتهای فلزکاری سرمایهگذاری مینمودند و سود کسب میکردند )طرفداران آنها میتوانستند بگویند که مWWازاد سWWود
انان نه سود بلکه خود-توانمندی مستضعفان بود( .در حالی که منتقدان طرفدار بازار آزاد داخلی و خارجی تمرکWWز خWWود را
بر ناکارامدی بنیادها قرار داده و خواهان خصوصیسازی آنها بودند ،منتقدین چپ تأکید داشتند که ایWWن نهادهWWا برابWWری
اجتماعی را به حمایت و تولید کارگران ،تجار و روحانیون متعصب طرفدار رژیم )که از یک زاویه بیشتر تحلیلی  ،میتوان
آن را به عنوان شکلگیری بلوک محافظهکارتوصیف نمود ( تغییر شکل دادند .در هر صورت ،این سازمانهای غیربWWازاری
و غیردولتی ثروت را بازتوزیع و فقر را کاهش دادند-البته بیشWWتر در میWWان حامیWWان رژیWWم تWWا اینکWWه در میWWان یWWک جمعیWWت
گستردهتر .بزرگترین بنیاد در ایران بنیاد مستضعفان و جانبازان است.
بر خلف نهادهای به ارث رسیده از رژیم سابق ،این نهادهای جدید طبقات و بخشها را میانبر میزد ،هر چند کWWه آنهWWا
عمدتا کسانی را که از سوی رژیم کورپراتیستی ]سابق[ حذف شده بودند ،در خود جWWای میدادنWWد .ایWWن دو مجمWWوعه از
رژیمهای رفاه )یکی به ارث رسیده از شاه و دیگری زاده انقلب( با هم ترکیب نگشتند .نهادهای انقلبی نه فقط به خزانه
دولت بلکه نیز به کمکهای مالی شهروندان براساس سنت اسلمی بخشش وابسWWته بودنWWد )در بسWWیاری از مWWوارد ،حWWتی
وابسته به شهروندانی بودند که از رژیم نفرت داشتند ( ٩١.به علوه این نهادها توسWWط کادرهWWای انقلبWWی )کWWه لباسهWWای
انقلبی میپوشیدند و از شعارهای انقلبی استفاده میکردند( اداره میشدند و از کادر حرفهای اجتناب میورزیدند .آنها
به جای ارزیابیهای استاندارد و تکنیکی برای تعیین اینکه چه کسی کمک دریافت کرده از ارزیابیهWWای بافتWWاری اسWWتفاده
مینمودند ،و پول نقد و کوپن به شدت بر سیستمهای توزیع از طریق کارت هوشمند و کامپیوتر میچربید .همچنین ایWWن
نهادهای کمکرسانی صدها هزار نفر از داوطلبان را بسیج مینمودند و شور و شوق را بWWر عملکWWرد بوروکراتیWWک ترجیWWح
میدادند ٩٢.دریافتکنندگان کمکها اغلب فرهنگ انقلبی این نهادها را تقلید میکردند ،هWWر چنWWد برخWWی از مطالعWWات
نشان میدهند که بعضی از بخشهای تهیدست از آنها اجتناب میورزیدند .رژیم بعWWد از جنWWگ ایWWران و عWWراق در دهWWه
 ۱۹۸۰قادر شد که احتمال به خاطر این نهادها )و همچنین رشد پایدار( فقر مطلق را به طرز قابل توجهی کاهش دهد.
جنگ ایران و عراق نقطه مرکزی برای تحکیم کورپوراتیسم بود .جنگ اگر چه ویرانگر بود اما به تثبیت کورپوراتیسم کمWWک
نمود و منتقدین محافظهکار آن را از معرکه به در کرد .همچنین ظهور »کورپوراتیسم جنگی« اجازه داد تا رژیWWم شWWبکههای
سنتی افقی علما و بازار را در هم شکند و آنها را به طور قطعی با دولت کورپراتیستی ادغام کند ،یک »موفقیت« مدرن که
در دوران شاه قابل تصور نبود ٩٣.از این رو حتی اگر این دو قشر از انقلب بهرهمند گشتند ،دستاوردهای انWWان هرگWWز بWWدون
کنترل نبود ،و در نهایت قدرتشان وابسته به دولت بود.
همان قدر که خطمشیهای کمکرسانی و باز تولید گفتمان انقلبی انها در میان نخبگان و مردم مهم بودند ،همان قدر نیWWز
نفوذ سیاسی و اقتصادی سازمانهای امداد بر عاملین خردهپرولتاریا مهم بود .این سازمانها بWWه محWWل اصWWلی تحWWرک بWWه
سوی بال و ادعای سیاسی این »طبقه« که اصل طبقه نیست ،بدل شدند .خردهپرولتاریاکه فقط تا حدی قابWWل مقایسWWه بWWا
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دهقانان هجدم برومر مارکس هستند ،وابسته به گسترش یک بخش سوم )به جای فقط بوروکراسی دولتی ،درسWWت ماننWWد
فرانسه قرن نوزده( میباشند .جمهوری اسلمی از نظر شعاری و در حرف به مقدار زیWWادی در توانمندسWWازی سWWتمدیدگان
سرمایهگذاری نمود ،درواقع به آنها قدرت میدهد ،اما فقط ار طریق وابسته نمودن آنها به یک دستگاه بزرگ غیرمتمرکWWز.
این غیر-طبقه قادر به سازماندهی خود نشده است ،و تاکنون سازمان بال-پایینی آن توسط رژیم انقلبی به یک منبع اصلی
رضایت و توافق فعال از پایین به بال بدل گشته است.
ظهور اپوزیسیون اسلمگرا

اپوزیسیون اسلمگرا در بقیه منطقه در طی چنWWد دهWWه از طریWWق اصWWطکاکها ،درگیریهWWا و گWWاهی اوقWWات تعهWWدات بWWه
رژیمهای حاکم به مرحله بلوغ رسید .انقلب ایران اعتماد به نفس اپوزیسWWیون اسWWلمگرا را افزایWWش داد و اسWWتقلل آن از
جناحهای محافظهکار رژیمهای سکولر را تشویق نمود ، ٩٤.اسلمگرا یان با وجود تفاوت بسیار بWWا یکWWدیگر ،در سراسWWر
منطقه خود را هم از جمهوریخواهان سکولر و الترناتیو نوپای لیبرال متمWWایز سWWاختند .آنهWWا معتقWWد بودنWWد کWWه دولWWت
اسلمی و اقتصاد اسلمی تمام مشکلت زاده جمهوریخواهان و لیبرالها را درمان خواهد کرد .اما ،اینکWWه یWWک اقتصWWاد
اسلمی چیست )و از چه نظر با کورپوراتیسم و نئولیبرالیسم تفاوت دارد( بسWWیار ضWWعیف فرمWWوله میشWWد .اینکWWه دولWWت
اسلمی دربردارنده چه چیزی بود نیز کامل روشن نبود .در نهایت ،و شاید ناخواسته ،سهم اپوزیسیون اسWWلمگرا در بقیWWه
منطقه )خارج از ایران( ایجاد سازمانهای تودهای بود کWWه بWه جWامعه سیاسWWی اجWWازه میداد تWا دولتهWWای موجWWود را بWWه
شهروندانش پیوند دهد.
شبح انقلب ایران ،و نه آرایش دقیWWق سیاسWWی و اقتصWWادی رژیWWم اسWWلمی واقعWWی ،سWWرتاپای اپوزیسWWیون را فWWرم میداد.
اسلمگرایان مجبور بودند بر له یا علیه آن موضع بگیرند ٩٥.یک خبرنگار از روزنامه نیمه رسWWمی حWWزب عWWدالت و توسWWعه
ضمن رجوع به گذشته ،در باره آن روزهای انقلبی تأمل نموده و به یاد میاورد که چگونه اسلمیسازی از بWWال بWWه خWWاطر
این شبح از خود راضی سردرگم گشته بود:
]دسته کودتاگر  ۱۲سپتامبر  [ ۱۹۸۰یک قدم واقعی برای تنظیم زندگی مذهبی برداشت .آن بازسازی و مداخله بر اسWWاس
دین ]مدرن شده[ را پذیرفت .اما مداخلت تنظیمکننده و محدودکننده موجب ناامیدی شد .نسل مسلمان دهWWه  ۱۹۸۰و
 ۱۹۹۰خود را نه از برنامه آموزشی ]دسته کودتاچی[ بلکه از رویWWدادی کWWه مWWوجب تحریWWک شWWدیدترین هیجانهWWای آن
روزها )انقلب ایران( ،و از ایدئولوژیش تغذیه فکری مینمود.

٩٦

محمد متینر یکی از فعالن برجسته ترکیه ،رژیم ایران را به خاطر بازتولید شور انقلبی ،ده سال پس از انقلب در دیWWدارش
در سال  ۱۹۸۹ستایش کرد .در کتاب خود در مورد ایران ،متینر توجه را به نحوه بسیج فرودستان به مناسWWبت گرامیداشWWت
شهدای انقلب جلب میکند:
من به ظاهر افرادی که در گورستان شهدا جمع شدند توجه نمودم؛ آنها همه به نظر فقیر میرسیدند .میتوان فقWWر انWWان را
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از طریق رفتارشان نیز تشخیص داد .آنها ]مستضعفانی[ هستند که خمینی همیشه با دقت بر انها تأکیWWد مینمWWود .یعنWWی،
آنها صاحبان اصلی انقلب هستند.

٩٧

اما چرا این مردم چنان مشتاقانه به نفع رژیم بسیج میشدند؟ نویسنده در سراسر کتاب تمرکز خود را بر وفاداری به شخص
خمینی )و البته خود اسلم( قرار میدهد ،اما او در یک صفحه یک دلیل نهWWادی را مطWWرح میکنWWد .هتWWل محWWل اقWWامت
نویسنده متعلق به بنیاد مستضعفان بود:
این هتل قبل متعلق به یکی از مردان شاه بود .آن پس از انقلب بعد از فرار صاحبانش به بنیاد منتقل شد .همه درآمد هتل
به بنیاد میرسد و از آنجWا بWه محرومیWWن و فقWWرا توزیWWع میگWWردد .بWWدون شWWک محرومیWWن و فقWWرا فرزنWWدان خWWود انقلب
هستند...انقلب اسلمی ایران ...مسئولیت حفاظت...و احترام به فرزندان خود را به عهده گرفته است.

٩٨

کلمات مشابه ستایشامیزی صفحات پرنفوذترین مجله روشنفکری اسلمی در دهه  ،۱۹۸۰گیریشیم ]ابتکار[ ،کWWه مWWتینر
یکی از همکاران منظم آن بود ،را پر میکرد .در سال  ،۲۰۱۳یکی از اعضای سازمان الجهاد مصر دیدگاه مشابهی را بیWWان
نمود ،اما در مورد ماهیت سکتاریستی رژیم ایران نیز هشدار داد» :در اوایل دهWWه  ،۱۹۸۰همWWه مWWا از انقلب ایWWران الهWWام
گرفته و خمینی را تحسین میکردیم؛ ما هنوز هم حکومت اسلمی ایران را بسیار ارج میگذاریم .اما ما متفاوت هسWWتیم و
ما نمیخواهیم که که آنها بر ما حکومت کنند ٩٩«.حتی اسلمگرایان )سنی( طرفWWدار انقلب نگWWران نفWWوذ شWWیعه بودنWWد.
متینر که سالها از وقت خود را صرف مبارزه با این نگرانی نمود نیز اذعان میکرد که به دلیل جایگاه خاص روحانیت شیعه
و فقه در ایران ،صادرات مستقیم رژیم به ترکیه سؤال مطرحی نبود.

١٠٠

کامل واضح و مسلم است ،انقلب ایران از آنجا که نشان داد که میتوان ورق را بر علیه سکولرها برگرداند ،امید و قدرت
را به ارمغان اورد .اما آن همچنین اسلمگرایان را تشویق نمود که خارج از چارچوب فکر کرده و در نتیجه توانWWایی خWWود را
برای اشکال جدید ائتلف افزایش دهند .به عنوان مثال ،بعد از سال  ۱۹۷۹اسلمگرایان در تونس تأکید بیشتری بر برابری
و موضوعات مشابه چپگرایانه نمودند ،چیزی که به آنها اجازه بسیج در حوزههای جدیWWدی را داد )ماننWد جنبشهWWای
دانشجویی و کارگری( ١٠١.انقلب ایران از جمله عوامل کلیدی بود که توجه اسWWلمگرایان تWWونس را از مسWWائل اخلقWWی و
فردی به سوی موضوعات عدالت اجتماعی و مبارزه با امپریالیسم هدایت نمود.

١٠٢

ترکيه
ظهور اسلمگرایی در ترکیه هر دو کمالیسم و کنسرواتیسم را به چالش کشانید .در اوایل دهه  ۱۹۷۰سیاستهای اسلمی
مأمن کارافرینان کوچک شهرستانی بود که بر علیه سیاسWWتهای صWWنعتی دولWWتی ،افزایWWش نزاعطلWWبی کWWارگران و سWWرعت
غربزدگی بودند .فقدان واکنش از سوی سازمانهای اقتصادی و احزاب تثبیتشده به نیازهای شWWرکتهای کوچWWک در
اقتصاد صنعتی مبتنی بر جایگزینی واردات ،به آن منجر شد که در سال  ۱۹۷۰نجمالدین اربکWWان ،رهWWبر سWWابق اتحWWادیه
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اتاقهای بازرگانی ترکیه حزب نظم ملی را بنیاد گذاشت .حزب نظم ملی علوه بر دفاع از منافع اقتصادی تجار و بازرگانان
شهرستانی  ،از نظر احساسات مذهبی انان و تنفرشان از فرهنگ مصرفی غربی نیز جWWذاب بWWود .ایWWن موضWWع از پشWWتیبانی
کشاورزان روستایی و صنعتگران نیز برخوردار شد ،انها مجذوب برنامه اربکان شدند تا برنWWامه نWWاقص توسWWعه اقتصWWادی
مبتنی بر شرکتهای خصوصی و همگانی که توسط دولت تنظیم و محافظت میگشت :وعده اربکان در مورد »بخش یک
سومی همگانی« به نظر میرسید که مانعی در برابر قدرت در حال رشد کسب و کار بWWزرگ باشWWد .در طWWی دهWWه ،۱۹۷۰
برخی از روشنفکران و انجمنهای مذهبی پشتیبانی خود از طیف مرکز-راست را بWWه سWWمت ایWWن حWWزب تغییWWر دادنWWد .دو
نیروی محرکه در پشت این تغییر قرار داشت :برخی از انجمنهای وفادار مذهبی طیف مرکWWWز-راست را خیلWWی سWWکولر و
مدرن تلقی کردند ،در حالی کWWه در انتهWWای دیگWWر ایWWن طیWWف ،بسWWیاری از روشWWنفکران ،ناشWWران و روحWWانیون )همWWراه بWWا
دانشجویانشان( خواهان یک خط اسلمی مستقل از دولت بودند .شعار آنها در مقابWWل شWWرق کمونیسWWت و یWWک دولWWت
متحد غرب» ،نه شرقی نه غربی« بود.
در سال  ۱۹۷۱حزب نظم ملی بسته شد ،اما در سال  ۱۹۷۲تحت عنوان حزب نجات ملWWی بWWدون تقریبWWا هیWWچ تغییWWری
دوباره بنیاد نهاده شد .قابلتوجهترین دستاورد حزب نجات ملی در طی دهه  ۱۹۷۰افزایش آزادی عمل برای مدرسههای
امام-خطیب بود که فارغالتحصیلن آن منبع فعالن و رهبران اصWWلی جنبWWش اسWWلمی در دهههWWای بعWWدی شWWدند .ایWWن
مدارس به طور رسمی قصد آموزش واعظان )خطیبان( و امامان آینده را داشتند .از آنجWWا کWWه بWWرای دانشWWجویان امکWWان
رعایت احکام اسلمی در مدارس وجود نداشت ،خانوادههای مذهبی که لزوما خواهان آن نبودند که کودکانشان واعظ یا
امام گردند نیز برای ثبتنام بی سWWوی انهWWا جلWWب شWWدند .باگذشWWت زمWWان ایWWن نسWWل از فارغالتحصWWیلن امWWام خطیWWب
موقعیتهای مهم دولتی و همگانی را اشغال نمودند ،و یک طبقه متوسط جدید مذهبی که قادر به رقWWابت بWWا روشWWنفکران
سکولر در عرصههای اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی بود را تشکیل دادند .در کشوری که قبل روشنفکران آن برابWWر بWWا چWWپ
فرض میشدند ،ظهور چنین روشنفکران اشکارا مسلمان ،یک عنصر مهم در بنWWای اسWWلمگرایی بWWه مثWWابه یWWک الترنWWاتیو
هژمونیکی بود.
کودتای سال  ۱۹۸۰چالش از طرف جناح چپ را درهم شکست و همچنین قدمهای نخستین را برای علنی شدن کنWWWترل
شده گروههای مذهبی برداشت .مطالعات اسلمی به عنوان بخشی از برنامه تحصیلی ملی بنیWWاد نهWWاده شWWد .همچنیWWن
برای برخی از انجمنهای مذهبی نیمه مخفی امکان حضور فزاینده در مجامع عمومی فراهم گشت .به ویژه مجامع »پسWWWا
صوفی« گولن و سلیمانچی )که در انها اصول اسلم عرفWWانی صWWوفی بWWا یWWک اشWWتیاق سیسWWتماتیک بWWه علWWوم طWWبیعی،
ناسیونالیسم ترکی و تا حدی درکی عقلنی از متون مقدس ترکیب میشدند( در این محیط بسWWط و توسWWعه یافتنWWد ١٠٣.در
١٠٤

قانون اساسی سال  ،۱۹۸۲تعریف »ترک« شامل رجوع بیسابقهای به اسلم گشت.

این امتیازها را میتوان به مثابه تلش برای مهار و خنثی کردن گیرایی انقلب ایران و اسلمگرایی اجتماعی رادیکال از طریق
»سیاست جذب« در نظر گرفت .سوی دیگر این فرایند خنثی کردن بسWWیج عمWWومی نیروهWWای بWWالقوه انقلبWWی بWWود .ایWWن
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»انقلب-ترمیم« بلوک قدرت را )به طور موقت( دست نخورده باقی گذاشت در حالی کWWه بخشهWWای مردمWWی نیWWز نیمWWه
راضی بودند .رژیم ترکیه در طی دیکتاتوری نظامی  ۱۹۸۰–۱۹۸۳گامهایی بWWه سWWوی پیWWاده کWWردن برخWWی از خواسWWتههای
اسلمگرایان برداشت در عین آنکه پتانسیلهای شورشی آنها را خنثی مینمود.
با این حال ،با وجود ان که این تغییرات برای تحکیم )و نه تضعیف( سکولریزاسیون انجام میشد ،آنها راه را برای جنگ
بیشتر باز نمودند ،چرا که وزن حامیان مذهبی در سراسر کشور افزایش یافت .اگر چه این رفرمها برای جماعتهای مذهبی
پساصوفی در نظر گرفته شده بودند ،اما احزاب و حلقههای اسلمی پیروزمندان ناخواسته بودند .آرا اسلمی از  ۸درصد
در سال  ۱۹۸۷به  ۱۶درصد در سال  ۱۹۹۱افزایش یافت و سپس در سالهای  ۱۹۹۴و  ۱۹۹۵از مرز بیست درصد گذر
کرد )در حالی که همه احزاب دیگر به تدریج زیر  ۲۰درصد گیر کردند (.

چشمانداز ترکيه برای اقتصاد اسلمی و رادیکالزدایی آن
نیروهای نظامی حزب نجات ملی را در سال  ۱۹۸۰بستند .هنگامی که در سال  ۱۹۸۳احزاب دوباره اجWWازه سWWازماندهی
یافتند ،حزب رفاه اربکان با بادهای انقلبی که از سوی ایران میوزید در هم امیختند .در آن زمان دیگرحزب اسلمگرا یک
پلتفرم ضدلیبرال،و عدالت اجتمWWWاعی-محور داشWWت .ایWWن بسWWیج مWWذهبی همچنیWWن یWWک دیWWدگاه بWWازار باهمسWWتانی
)کمونی(  ،به موازات نظر کارل پولنی ،اما با ترکیب ناپایداری از بWWازار آزاد و عناصWWر توسWWعهگرایی ملWWی را پWWرورش داد.
برنامه حزب رفاه موضوعات متناقضی را درهم امیخت .حزب صدای منافع یک طبقه اقتصادی متWWدین در حWWال گسWWترش
بود که بیشتر با بورژوازی نئولیبرالی وفق داشت تا بورژوازی محافظت شده دولتی )هر چند که در طی چند سال ،بیWWش از
پیش روشن گشت که این فراکسیون طبقاتی جدید ظاهرا مستقل مانند رقیبWWش  ،بWWورژوازی ریشWWهدار سWWکولر ،خواهWWان
حفاظت دولتی بود ( .صنعتیسازی »سنگین« )عظیم ،و غیرقابلانعطاف تحت رهبری دولت( از برنامه حذف شWWد تWWا در
عوض بر قدرت تحرک بازار تأکید شود .از این رو ،حزب به طور اشکاری دارای برخی از گرایشات نئولیبرالی بود .بWWا ایWWن
وجود ،برنامه نقش مرکزی به جماعتهای جمعگرای اخلقی به عنوان تنظیمکننده بازار نیز اختصWWاص داد.

١٠٥

از نظWWر

حزب ،با توجه به چنین کنترل اخلقی ،حتی در شرکتهای خصوصی نیز هیچ استثماری به وجود نمیامد.
از این رو حزب )روزنامه  ،نظریهپردازان و سیاستمداران ان( ،با استناد به برخی از سوسیالیستهای غیرمارکسیست مانند
رابرت اوون )یکی از الهامبخشان اصلی پولنی( ،ادعای »ضد سرمایهداری« بWWودن مینمWWود .اوونیسWWم سوسیالیسWWتی در
ردای اسلمی به ترکیه وارد شد .کتابهWWای راهنمWWای حزبWWی وعWWده دسWWتمزد معیشWWتی و اتحWWادیه بWWرای همWWه کWWارگران را
میدادند؛ تظاهرات حزبی با شعارهای »پایان استثمار« اراسته میگشتند .این گفتمان ضد و نقیض که در پذیرش بازار آزاد
همراه با سوسیالیسم همبستانی جلوه مییافت ،منجر به حمایت کثیری از فرودستان شهری گشت.
در ترکیه  ،همانند سرتاسر خاورمیانه ،روشنفکران اسلمی این دوره مفاهیم مربوط به شهر ایدهال اسلمی را توسعه دادند-
آن در مرکزش یک مسجد ،کمی دورتر توسط بازار ،مدرسهها و مراکز فرهنگی ،احاطه میگشت ١٠٦.این امر ابعWWاد مکWWانی
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اقتصاد اسلمی را تشکیل میداد .تواضع معماری و هماهنگی بWWا طWWبیعت ویژگیهWWای شWWهر را تعریWWف میکWWرد؛ توسWWعه
میبایست به بافت تاریخی شهر احترام میگذاشت .ساختمانها ،فروتنی در مقابWWل خWWدا را بازتWWاب میدادنWWد .گسWWترش
١٠٧

ساختمانهای بلند باید ممنوع میشد.

پیروزی اردوغان در انتخابات شهرداری در سال  ۱۹۹۴هم وحشت و هم خشنودی سرشاری در شWWهر بوجWWود اورد و ایWWن
انتظار وجود داشت که چنین شهر اسلمی خیالی به طور گسترده ایجWWاد شWWود .در واقWWع ،روشWWنفکران اسWWلمی در مWWورد
طرحهای توسعه شهری ،و بیش از همه در نگرششان به تصرف امWWاکن و املک اختلف داشWWتند .برخWWی از اشWWغالگران
مذهبی به مثابه عاملین عذاب نخبگان بیخدای شهری تجلیل میکردند ١٠٨ .دیگران بیشتر مردد بودند ،زمWWانی مشWWارکت
خلقانه انها به خاطر منظره شهر را تشویق میکردند ،زمانی دیگWWر آنهWWا را بWWه خWWاطر غWWارت تاریWWخ و طWWبیعت سWWرزنش
مینمودند .اما جناح بانفوذی در رهبری حزب رفاه  ،از دور خارج کردن مقامات سکولریستی را مانند راهی برای ادغWWام
موفقیتامیزتر استانبول در اقتصاد جهانی و بهرهبرداری بیشتر از تاریخ غنی عثمانی برای جلWWب توریسWWتهای بیشWWتر  ،در
نظر میگرفتند.

١٠٩

ناگهان حزب رفاه به تقاطع همه این جریانات بدل شد ،و اقداماتش به همه آنها پاسWWخ داد .در زمWWان شWWهردار اردوغWWان،
مقامات شهری اسنانبول منابع را باز توزیع نمودند ،کنترل بر مصرف مشروبات الکلی را تشدید کردند ،نمادهای مذهبی را
در مراکز فضاهای عمومی قرار دادند و نمازخانه را در ساختمانهای شWWهرداری مرسWWوم نمودنWWد١١٠ .امWWا بWWا وجWWود آنکWWه
اردوغان در سخنرانیهای انتخاباتی قول برداشتن ساختمانهای بلند از شWWهر را داد ،دسWWتگاه مWWدیریت او کWWامل طرفWWدار
بخش مالی بودند و این ساختمانهای تولیدکننده پول دستنخورده باقی ماندند.
حزب از مزایای مدیریت کارآمد شهری خود کمال استفاده را برد و از انتخابات ملی سال  ۱۹۹۵به بعد به عنوان حWWزب
پیشرو کشور ظاهر شد .حکومت ائتلفی تحت رهبری حزب رفاه افزایش زیاد دستمزد را اجرا نمودند و آغاز بWWه محWWدود
کردن سود بانکها کردند .حزب رفاه در شهرداریها به سازماندهی مراسم برای تبلیغ همدردی با اهداف اسلمی خWWویش
پرداخت .اربکان در ابتدا ،توجه خود را معطوف به »دموکراسی جهانی« بر اساس همکاری ملل مسWWلمان تحWWت رهWWبری
ترکیه کرد.

١١١

اما ،بزودی تحت فشارنخبگان نظامی ترکیه ،حتی یک توافقنامه تاریخی همکاری با اسرائیل را امضا نمود.

دیگر موضوعات مذهبی داغ در دهههای  ۱۹۸۰و  ۱۹۹۰از جمله گسترش جا برای مراسم در زندگی روزمWWره در محلت
فقیرنشین بود؛ ناشرین ،کانالهای رادیو و تلویزیون ،روزنامهها و مجلت اسلمی رشد کردند؛ مدرسهها و خوابگاههی
مذهبی افزایش بیشتری یافتند؛ تعداد مساجد و مدارس قرآنی زیاد شدند؛ و مبارزه عمWWومی در میWWان گروههWWای اسWWلمی
برای تعریف درست اسلم و عمل به آن بیش از پیش گشت .در امتWWداد حملWWه اسWWلمی بWWه سکولریسWWم ،ترکیWWه شWWاهد
حملت اسلمیستها به عقاید و رسوم بسیاری که سابق بر آن تصور میرفت اسلمی باشند بود )بر سر قWWبر رفتWWن ،ذکWWر
صوفی و حتی نماز جمعه در یک جمهوری سکولر( .گروههای پساصوفی )مانند انجمن گولن( در حالی که در برخی از
روندها شرکت نمودند ،اما آنها به مبارزه بر علیه رسوم و اعمال سنتی صوفیها نپیوستند )هر چنWWد کWWه خWWود بسWWیاری از
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این مراسم ،از جمله ذکر را رها کرده بودند(.
رهبر حزب ،اربکان ،نیز اغلب در مورد نیاز به گشودن مدرسههای امام-خطیب بیشتری صحبت میکرد و میزبانی یک شام
به عنوان نخستوزیر را به عهده داشت که در آن از شیخهای معروف صوفی نیز دعوت به عمل آورده بود .چنین تجمعWWی
برای اولین بار در تاریخ جمهوری صورت میگرفت و تنWWدروهای سWWکولر آن را بWWه عنWWوان بWWه رسWWمیت شWWناختن رسWWمی
دستورات دینی که بعد از اصلحات کمالیستی ممنوع شده بودند ،تلقی نمودند .هیچکدام از این اعمال و روندها از دید
بلوک قدرت قدیمی پوشیده نمیماند .در فوریه سال  ،۱۹۹۷ارتش وارد کارزار شد و از دولت خواسWWت کWWه مدرسWWههای
امام-خطیب را محدود نماید ،آموزش اجباری سکولریستی را از پنج به هشت سWWال افزایWWش دهWWد و دسWWتورات دینWWی را
کنترل کند .حزب رفاه آن قدر اختلف داشت که نتوانست مقWWاومت کنWWد و دولWWت اسWWتعفا داد .ژنرالهWWا دور دیگWWری از
سرکوب و شکنجه ،اگر چه نه در مقیاس دهه ، ۱۹۸۰را آغاز نمودند که اوج آن بستن حزب رفاه بود .در این مرحله ارتWWش
نیز پاکسازی کامل صفوف خود از اسلمگرایان را به عهده گرفت.
اسلمگرایان بلفاصله یک حزب دیگر را تاسیس کردند .حزب فضیلت خود را از شWWعارهای ضWWد سWWرمایهداری در برنWWامه
حزب رفاه خلص نمود .این نشانه آشکاری بود از اینکه جناح نئولیبرال حزب منحل شده رفWWاه دسWWت بWWال را در حWWزب
کسب مینمود .همچنین جناح طرفدار غرب نیز اکنون میتوانست به برخی از حمایتها از طرف اتحادیه اروپWWا امیWWدوار
شود .اتحادیه اروپا به طور فعالی ترویج حقوق بشر در ترکیه را آغاز نموده بود ،و کشور مقام کاندید الحاق بWWه اتحWWادیه را
در دسامبر  ۱۹۹۹بدست اورد .اسلمگرایان انتقاد خود از مقامات را رقیق نمودند ،اما مبادرت به نامزدی یک زن باحجاب
در انتخابان پارلمان نمودند .ممنوعیت پوشش در بناهای دولتی یکی از ارکان اصلی سکولریسم ترکیه بود ،و حتی حزب
رفاه هرگز جرأت نکرد که چنین قدم بزرگی را به هنگام قدرت بردارد .در این هنگام نظریهپردازان حزب ،پوشش را به عنWWوان
یک موضوع حقوق بشری ،و نه یک تعهد مذهبی ،و در انتظار اینکه اتحادیه اروپا به نمایندگی از سوی انان دخWWالت کنWWد،
بازسازی کردند  .در کوتاه مدت این تاکتیک نتیجه عکس داد :در سال  ۱۹۹۹مروی کواکچی ،نماینده حجابWWدار ،از ادای
سوگند باز ماند.
این آزمایش اولیه در اسلم) نئو(لیبرالی فقط یک خطWWای ظWWاهری کوتWWاه مWWدت بWWود .درواقWWع آن اولیWWن گWWام در جهWWت
استراتژی انعطافپذیر جدید اسلمی کردن بود :بازیگران مؤمن به ازمایش مرزهای سکولریسم ترکیه ،به طور تدریجی و
از طریق آزمون و خطا پرداختند ،تا اینکه برای سرنگونی سکولریسم در یک ضربت تلش نمایند .دهه بعدی شWWهادت از
به حاشیه راندن تدریجی تمام استراتژیهای دیگر توسط این راهبرد جدید اسلمی کردن میدهد -تغییری که بWWا تWWوجه بWWه
ساختار سیاسی ترکیه اسلمی ممکن بود.
در انتهای دهه  ، ۱۹۹۰رویارویی نمایشی با مقامات سکولر بیش از پیش به حاشیه رانده شد ،روندی که توسWWط حWWوادث
پسا-کودتا مهیا شد .برخی از اسلمگرایان تظاهراتهایی را به منظور به چالش کشیدن اقدامهای ارتش بر علیه آمWWوزش و
پوشش سازماندهی نمودند .معهذا ،رهبران حزب رفاه و حزب فضWWیلت بWWه طWWور مWWوثری رادیکWWالترین افWWراد و سWWازمان
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جوانان را کنترل نمودند .رادیکالهای اسلمگرایی که توانستند از کنترل انان بگریزند ،در نهایت بWWه حاشWWیه رانWWده شWWدند.
رادیکالها نه میتوانستند در غیاب قدرت سیاسی بسیج خیابانی را ادامه دهند و نه قادر به ایجاد سازمانها و یWWا احWWزاب
جدید بودند که چنین قدرت نفوذی داشته باشند .رادیکالهای سرخورده و ناامید توبه کرده و به دنبWWال تغییWWر اسWWلمی از
درون سیستم افتادند .بسیاری از انان در دهههWWای بعWWد بWWه حWWزب پیوسWWتند .حWWتی برخWWی از رادیکالهWWای سWWرخورده بWWه
بوروکراتهای بلندپایه در دهه  ۲۰۰۰بدل گشتند.
تفاوت قابل توجه نسبت بWWه مصWWر در ایWWن برهWWه  ،فعWWل و انفعWWال بیWWن رادیکالسازی-سWWWWWرکوب-رادیکالزدایی-دوباره
رادیکالسازی )که بسیاری در هر دو مورد وجود داشتند ( بود .اسلمگرایان ترکیه که فاقد هرگونه الترناتیوی بودنWWد ،نهWWاد
مذهبی-سیاسی )مانند یک حزب موثر رادیکال ،یا سازمانهای سیاسی و اجتماعی موثر ( را برای مراجعWWه سWWازماندهی
کردند  .جامعه سیاسی اسلمی در ترکیه متحد گشته بود )یعنی اینکه یک حزب اسلمگرای قWWانونی بWWه تدریWWج انحصWWار
قدرت سیاسی مذهبی را در دست گرفت( .جماعتهای صوفی متعددی وجود داشتند ،اما آنهWWا تWWأثیر خWWود را از طریWWق
همکاری با مرکز-چپ ،مرکز-راست ،و احزاب اسلمی ،به جای ایجاد یک حزب جداگانه خودی نهWWادینه کردنWWد؛ و )بWWر
خلف مصر( تنها یک حزب عمده اسلمی در ترکیه وجود داشت.

مصر
اسلمگرایی مصری نیز از باور به تمایز اقتصاد اسلمی به یک موضع رادیکالزدایی شده و حتی بتدریج بازار محWWور نمWWو
کرد .این تغییر قلبی در رابطه با اقتصاد ،به طور نامتناسبی با تحول اسلمگرایان مصری از مبارزه برای یک خلفت اسلمی
تا به یک جنبش متمرکز برای قانون اسلمی ،ازدواج کرد .با این حال ،ثابت شد که جاده اسلم لیبرالی بسWWیار دشWWوارتر از
ترکیه بود ،و لیبرالیسم سیاسی و فرهنگی نیز کمتر توسعه یافته بود .اسلمگرایی مصری در یک نکته از نوع ترکی آن متمWWایز
میشد و آن تقوای نسبتا سفت و سختتر و نیز تمرکز شدیدتر آن بWWر اجWWرای قWWانون اسWWلمی بWWود .از ایWWن رو ،آن بWWه یWWک
»قانونطلب« ]طرفدار شریعت[ بدل گشت ،در این کتاب قانونطلب نه به معنی اولویت بیشتر برای موجودیت قWWانونی
تا غیرقانونی ،بلکه به مثابه یک پشتیبان ثابتقدم برای قانون اسلمی میباشد.
ظهور تدریجی یWWک اسWWلم قWWWانون-محور و عفWWت و تقWWWوا-محور در مصWWر ،بWWدون هیWWچ جWWدایی واضWWح از گذشWWته
کورپوراتیستی خویش ،بشدت با چرخش بیشتر لیبرالی و بازار آزادی اسلم در ترکیه تضاد داشت .ردپای ریشWWههای ایWWن
اختلف را میتوان تا حدی به سازمان دین در این دو مورد دنبال نمود .در تمایز با ترکیه ،دادگاهها و محققیWWن الزهWWر )بWWه
عنوان متخصصین قانون اسلمی( نیز برای محو زمینه اسلم رادیکال و محدود کردن تأثیر آن ،خود اسلمی کردن در مصر
را به جلو سوق دادند.

١١٢

معهذا ،اخوانالمسلمین گره مرکزی در جامعه اسلم سیاسی مصر بود ،هر چنWWد کWWه آن عرصWWه

مذهبی را با دیگر مخالفین مهم )مانند جماعت اسلمی ،گروههای صوفی و واعظان و سازمانهای مختلف که معروف به
سلفی بودند ،و رهبری سیاسی و معنوی اخوانالمسلمین را رد میکردند( تقسیم مینمود.
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این تفاوت تنها در ناتوانی اخوانالمسلمین برای به انحصار در آوردن حوزه اسلمی نبود ،بلکه گرایش تشکیلتی آن منجWWر
به سازمان کامل متفاوتی از دین نسبت به ترکیه گشت ١١٣.اخوانالمسلمین در سWWال  ۱۹۲۸ل توسWWط حسWWن البنWWا بنیWWاد
نهاده شد و در اولین دههها یک جنبش اجتماعی سیاسی بود که خود را حول باشگاههای ورزشی ،مدارس شبانه ،تWWأمین
رفاه و فعالیت ضداستعماری سازماندهی مینمود ١١٤.رهبران بنیانگذار اخوانالمسلمین گرایش ضWWد نهWWادگرایی داشWWتند:
آنها نمیخواستند که به عنوان یک انجمن ،باشگاه ،یا هر چیز »رسمی« استقرار یابند ،بلکه بیشتر خود را در درجه اول بWWه
عنوان »یک اندیشه« معرفی میکردند١١٥.برای آنکه این موضWWوع کWWامل روشWWن شWWود ،اخوانالمسWWلمین هرگWWز بWWر علیWWه
تشکیلت نبود )در واقع ،از همان سالهای اول به بعد ،یک ساختار پیچیده سازمانی به نWWام »تنWWدهیم« ]احتمWWال منظWWور
نویسنده التهذیب است .م[ داشت( ،اما آن نسبت به نهادینهشدن قانونی و رسمی )و در نتیجه ،از ایجاد یک حزب رسمی
سیاسی( در نقطه کامل مقابل نسبت به اسلمگرایان نهادینه شده ترکیه ،مشکوک باقی ماند.
چشماندازهای اقتصادی اسلمگرایان ،با وجود گرایش به همگرایی در دهه  ،۱۹۷۰در ایWWن دو متWWن کWWامل متفWWاوت بWWود.
فراکسیونهای اولیه اخوانالمسلمین سوسیالیسم اسلمی را تبلیغ میکردند ،١١٦چیزی کWWه هرگWWز موضWWع آشWWکار در میWWان
اسلمگرایان ترکیه نبود .درک سوسیالیستی ان ،متناسب با روح زمانه ،عمدتا مبتنی بر دولت بود .اعضای اخوانالمسلمین
بعد از تعقیب قانونیشان توسط ناصر در دهه  ،۱۹۶۰از کشور گریختند و به فعالیتهای اقتصادی پرداختند کWWه در مصWWر
پس از »انفتاح« سادات ) »دروازه باز« یا سیاستهای مقرراتزدایی در تجارت پس از  (۱۹۷۳ادامه یافت .بعWWد از دهWWه
 ، ۱۹۷۰شغلافرینی در بخش خصوصی و گسترش شWWدید تجWWارت خWWارجی ایWWن دسWWته از اعضWWای اخوانالمسWWلمین را
بهرهمند نمود .بسیاری ثروتمند گشتند ١١٧.پولهای مهاجرین که از کشWWورهای خلیWWج فWWارس وارد میشWWدند در خWWارج از
کنترل دولتی قرار داشتند و در بانکهWWای اسWWلمی سWWرمایهگذاری میشWWدند؛ در دهههWWای  ۱۹۷۰و  ۱۹۸۰تWWأمین مWWالی
اقتصادی از نظر اسلمی مشروع شناخته شد .تجارت با غرب یا در بازار سWWیاه نیWWز از طریWWق احکWWام دینWWی مشWWروع تلقWWی
میشد . ١١٨متعاقبا ،اخوانالمسلمین شروع به تغییر جهت در طرفداری از دستورکار اقتصاد مختلط نموده و سرسWWWپردگی
خویش به »سوسیالیسم« را ترک گفتند.
در دهه  ، ۱۹۶۰اخوانالمسلمین از سرنگونی خشونتامیز حکومت توسط پیشتاز انقلبی حمایت میکWWرد .هWWم افزایWWش
استبداد رژیم و هم رادیکالیسم گروه ،اخوانالمسلمین را ایزوله نموده و آن را از فعالیت در جامعه مدنی در طی ایWWن دهWWه
باز داشت .اما خصوصیسازی و مقرراتزدایی از دهه  ۱۹۷۰تا  ، ۱۹۹۰موضع اخوانالمسلمین در امور سیاسWWی را نیWWز
تعدیل نمود ١١٩.علوه بر این ،در طول دهه  ۱۹۷۰به اسلمگرایان اجاره داده شد تا در بدنه دانشجویان )در دانشWWگاههای
سکولر و همچنین در الزهر( به سازماندهی بپردازند؛ نفوذ عمومی الزهر تقویت شد ،زیرا سادات قصد داشWWت هWWم از
اسلمگرایان و هم اسلمیستها بر علیه چپ اسWWتفاده نمایWWد ١٢٠.ایWWن اسWWتراتژی نفWWوذ الزهWWر را افرایWWش داده و اهمیWWت
تحقیقات حقوقی اسلمی بیشتر شد.
اخوانالمسلمین تلش کرد به رژیم کمWWک نمWWوده و از حضWWور دانشWWجویان در تظWWاهرات ،اعتصWWابات و خرابکاریهWWا
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جلوگیری نماید ،اما از آنجا که آن مانند یک حزب سیاسی سازمان نیافته بود نمیتوانست دانشجویان ]طرفدار خود[ را به
طور کامل کنترل کند ١٢١.این امر تفاوت مهمی با حزب اسلمی ترکیه داشت که کنترل قابل توجهی بر دانشجویان مسلمان
در دهه  ۱۹۸۰اعمال مینمود-یک تفاوت اساسی بین جوامع اسلمی سیاسی دو ملت  .با این حال ،انحصار سWWادات
در قدرت در انتهای دهه  ۱۹۷۰به قطع این همکاری انجامید .پس از ترور سادات در سال  ۱۹۸۱و اعطای آزادی نسWWبی
توسط رژیم ،اخوانالمسلمین شرکت در انتخابات شWWهرداریها ،انجمنهWWا و پارلمWWان را آغWWاز نمWWود .ایWWن مشWWارکت بWWه
اخوانالمسلمین بازی کردن بر اساس قوانین بازی را آموخت .آیا این زمینه را برای استفاده از الگوی ترکیه در مصر ایجاد
نمود؟
اخوانالمسلمین در این دهه مانند قبل ،هدف خود و هدف دولت را افزایش تقWWوای شخصWWی-از جملWWه تشWWدید عبWWادت،
کردار خوب و به طور کلی رفتار بر اساس اسلم -قرار داد .١٢٢همانند ترکیه از دهه  ۱۹۷۰تا دهه  ،۱۹۹۰احزاب اسWWلمی
مصری با مارکهای مختلف  ،بWWر نظWWافت ،عبWWادت درسWWت و اخلق اسWWلمی از طریWWق روزنامههWWا ،مجلت ،کتWWاب و
کنفرانسها ، ١٢٣و همچنین نظارت محلت ،خیابانها و ارائه خدمات شهری ارزان و پوشش کم هزینWWه اسWWلمی  ،تأکیWWد
داشتند ١٢٤.بعد از دهه  ،۱۹۷۰گروههای اسلمی در دانشگاهها تفکیک جنسیتی را نهادینه کردند ١٢٥.بWWا وجWWود تشWWابه در
مفاهیم روزمره اسلمی کردن به شکلی ابتدایی ،فعالین مصری تمرکز بیشتری بر اجرای قوانین اسلمی نسبت بWWه همتایWWان
ترک خود داشتند .این تمایز به طور سطحی میتواند فقط منعکسکننده تفاوتهای زمینهای آنها به نظر رسد )رژیم مصر
نسخه منحصربفردی را به رسمیت میشناسد ،در حالی که دولت ترکیه این چنین نمیکند( .اما این واگرایی منعکسکننده
یک استراتژی مذهبی ،تا حدی به خاطر تفاوت در سازمانهای جامعه سیاسی نیز میباشد.
جنبش اسلمگرایی در مصر همیشه در ارتباط با قوانین اسWWلمی بWWود .امWWا در ابتWWدای دهWWه  ،۱۹۸۰قWWانون اسWWلمی بWWرای
اخوانالمسلمین اولویت بیشتری یافت .از همین رو ،اخوانالمسلمین  ،به ویژه پس از آنکه دولت در ماه مه  ۱۹۸۰اعلم
کرد که قانون اسلمی منبع اصلی قانونگذاری است ،لحن اشتیجویانهای بWه خWWود گرفWWت .بعWWد از ان اخوانالمسWWلمین
١٢٦

موضع خصمانه خود را کاهش داد.

میراثهای نهادی مسئولیت یک جامعه سیاسی اسلمی با ساختار کامل متفاوتی نسبت بWWه ترکیWWه را بWWر عهWWده داشWWتند.
موضع ضد-حزبی اخوانالمسلمین همچنان تا اوایل دهه  ۱۹۸۰ادامه یافت .عمر تیلمسانی ،رهبر تشکیلت در دهههWWای
 ۱۹۷۰و  ، ۱۹۸۰منتقد ثابت پلورالیسم سیاسی و حزبی بودن و »حزبیت« باقی ماند .او معتقد بود ،سWWازمانهایی ماننWWد
اخوانالمسلمین میتوانستند از منافع ملت و امت دفاع کنند ،اما احزاب پلتفرمهای خWWود را بWWر اسWWاس هWWوی و هWWوس
شخصی و موقعیتهای سیاسی تغییر میدادند .او همچنان دیدگاههای البنا را در مورد این مسأله تکرار مینمWWود :احWWزاب
بر پایه اختلفات بودند و در نتیجه در جامعه اسلمی تفرقه ایجاد میکردند١٢٧.بر اساس چنین منطقی ،وقتی که سادات به
اخوانالمسلمین شانس تبدیل شدن بWه یWک پلتفWWرم سیاسWWی قWWانونی را داد )او بWه هیچWWوجه قصWد اجWازه بWه حWWزب را
نداشت ( ،سازمان آن را رد کرد .با این حال ،تیلمسانی در سال  ۱۹۸۳در برخی از افکار خود تجدیدنظر نمود .او تصمیم
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گرفت که سازمان از طریق ائتلف با احزاب قانونی در انتخابات شرکت کند.

١٢٨

او این گزینه را در دهWWه ) ۱۹۷۰هنگWWامی

که سازمان فقط نامزدهای فردی را به میدان میفرستاد( رد نمود.
در مجموع ،در سالهای اولیه رژیم مبارک ،جامعه سیاسی اسلمی چیزهای درهم برهمی از گزینههای سیاسی ،مWWذهبی و
اقتصادی را در مقابل سکولریسم نئولیبرالی قرار داد .چنین ملغمهای نمیتوانست نه به یک بلوک سیاسی جدید و نWWه بWWه
یک تغییرات سیستماتیک در بلوکهای موجWWود ختWWم شWWود .فصWWل بعWWدی چگWWونگی تWWأثیرات غWWرب و ترکیWWه در تغییWWر
چشماندازها ،و همچنین پویایی بومی مقرراتزدایی را دنبال خواهد نمود.

تونس
النهضه ،حزب عمده اسلمی تونس در دهه )۱۹۷۰اما نامش در اواخر دهه  ۱۹۸۰بWWه النهضWWه تغییWWر یWWافت( ،وقWWتی کWWه
گروهی از فعالن تصمیم به جدا شدن از یک سازمان اسلمی جاافتاده گرفتنWWد ،تشWWکیل شWWد .انجمWWن حفWWاظت از قWWرآن
تحول در سطح فردی را موعظه میکرد ،و معتقد بود که چنین امری بهموقع خود منجر به یک دولت اسلمیتر خواهد شد.
اسلمگرایان تونس تا حدودی تحتتاثیر سیاسیشدن دیگر جاها ،به این نتیجه رسیدند که تغییWWر تWWدریجی فرهنگWWی راه بWه
جایی نخواهد برد ١٢٩.آنها تحت تأثیر به ویژه تماس خود با اخوانالمسلمین )که از آنها نه فقط مدل سازمانی ،بلکه یک
راه و روش اسلمی در مورد سیاستهای جاری و جامعه اموختند( ،وارد صحنه سیاسی شدند ١٣٠.در تمایز با سWWه نمWWونه
دیگر مورد بررسی در اینجا ،اسلمگرایان تونسی مواضع سیاسی پیچیدهای تا دهWWه  ۱۹۸۰نداشWWتند .حWWتی تWا اواخWWر دهWWه
 ۱۹۷۰متمرکز بر جلوگیری از تصاحب کشور توسط چپگرایان بودند و کمتر علقهای به مخالفت با رژیم حاکم به نسWWبت
همتایان خود داشتند.

١٣١

جنبش اسلمگرایان تونس تصمیم به شرکت در سیستم گرفتنWWد .یWWک دلیWWل آن تشWWویق از سWWوی رژیWWم بWWود کWWه همچWWون
همسایگان خود یک محاسبه را انجام میداد :حمایت از اسلمگرایان به خاطر مبارزه با چپگرایان .ولی ،نمایش انتخابWWاتی
النهضه در سال ) ۱۹۸۹حدود  ۱۵درصد در سراسر کشWWور ،امWWا  ۳۰درصWWد در مراکWWز شWWهری( بWWه سWWرکوب آن توسWWط
مقامات ختم شد .سازمان در پاسخ  ،دعوت به قیام نمود و نیز متهم به یک کودتای برنامهریزی شده گشت ١٣٢.اگر آن بWWه
موفقیت میانجامید ،این مراحل میتوانست تونس را مانند الجزایر در مسیر یک جنWWگ خWWونین داخلWWی قWWرار دهWWد .امWWا،
نظامیان تونسی در مقایسه با ارتش الجزایر بسیار موثرتر عمل کردند )یک شاخص خوب و ایجادکننده یWWک دولWWت از نظWWر
جغرافیایی یکپارچه( .شورش سرکوب شد و )ظاهرا( حزب درهم شکست.
بر اساس محاسبه استاندارد از شرایط پسا-سرکوب این نتیجه گرفته شد که حWزب از صWWحنه خWWارج شWWده بWWود .نWه فقWWط
رهبران آن تبعید یا زندانی شده بودند بلکه به آن اجازه داده نشد که خود را سازماندهی کند و یا به طور زیرزمینWWی فعWWالیت
نماید .در حالی که در انتهای دهه  ۱۹۸۰کنترل برخی از نهادهای کلیWWدی ) ماننWWد شWWوراهای دانشWWجویان در برنامههWWای
١٣٣

علمی( را در دست داشت .آن در نهایت این مؤسسات را به سلفیها باخت.
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در غیاب یک رقیب جدی ،حداقل معمول چنین گفته میشود ،سازمانهای سلفیها در سرتاسر تWWونس در دو دهWWه بعWWدی
شکوفا گشتند .سلفیهای تونس قبلتر از ان با گامبرداشتن در پشت رقبای خود در منطقه ،به خوبی سازمانیافتند .درسWWت
مانند رژیم مبارک در مصر ،برخی از این سازمانها روابط مشWWکوکی بWWا دولWWت داشWWتند .در حWWالی کWWه بWWه طWWور نظWWری از
دخالتهای سیاسی پرهیز میکردند ،به نظر میرسید که در برخی از انان نفوذیهای رژیم وجWWود داشWWتند بWWه گWWونهای کWWه
آنها بتوانند برای مبارزه علیه النهضه خدمت کنند.

١٣٤

مواضع اقتصادی اسلمگرایان تونس بسیار کمتر از مواضع اسلمگرایان ترکیه و مصر روشWWن بWWود .راشWWد الغنوشWWی ،رهWWبر
معنوی النهضه ،مصرانه تأکید بر عدالت اجتماعی مینمود ،و از نظربرخWWی ایWWن موضWWع وی را در اردوگWWاه اسWWلمگرایان
متمایل به چپ قرار میداد ،در حالی که او هرگز از نظر اجتماعی به اندازه شریعتی و یا اوایل سید قطب رادیکال نبWWود .بWWه
علوه ،النهضه تأکید کمی بر عدالت اجتماعی و مسائل مربوط به کارگران در دهه  ۱۹۷۰و حتی در طی شWWورش نWWان کWWه
کشور را در شوک فرو برد ،داشت .حزب فقط در دهه  ۱۹۸۰شعارهای طرفداری از کWWارگران را بWWه دقWWت داد ،زمWWانی کWWه
فرصت چنین کاری پیش امد : ١٣٥از نظر ایدئولوژیک تعهد به این مسائل ممکن است در مصر ،ترکیه و ایران نقش کمWWتری
را بازی کند .النهضه یک خط استوار در مورد مسائل تنظیم ساختاری و تشکیل اتحادیهها را بسط نWWداد .آن در مWWورد ایWWن
موضوعات بر اساس برداشت خود از اینکه چقدر جنبش کارگری )و بالخص مشارکت النهضه در اتحادیههWWای رسWWمی(
میتوانست به ثبات گسترش سازمان آن کمک کند و استبداد رژیم را محدود نماید ،شک و تردید داشت.
همچنین غنوشی و دیگران فاقد واژگان اسلمی بودند که بتوانند به صحبت در مورد مسائلی چون استثمار  ،فقر و کارگران
١٣٦

قبل از انقلب ایران ،که از شعارهای آن به طور قابل توجهی اموختند ،بپردازنWWد.

در مقابWWل ،اسWWلمگرایی مصWWر زبWWان

خاص خود در این زمینه را در دهه  ۱۹۵۰ایجاد کرده بود .مرکزیت ایران و اسلم از نظر اجتماعی رادیکWWال آن در تعمیWWق
سیاسی کردن دین در سراسر یک منطقه بزرگتر  ،بیشتر نشان میدهد که چرا نخبگان جهانی به شWWدت نیازمنWWد پیWWدا کWWردن
یک مدل »اصیل« که جوابگوی درخواستهای آن باشد ،بودند.
غنوشی درست مانند دیگر اسلمگرایان سرمایهداری و سوسیالیسم را به شدت مورد انتقاد قرار داد .با ایWWن حWWال حWWتی در
نوشتههای این متفکر عمده تونسی ،لیبرالیسم ،فایWWدهباوری )یوتیلیتاریانیسWWم( ،فردگرایWWی ،ماتریالیسWWم و سWWرمایهداری از
یکدیگر متمایز نمیشدند )استفاده مبهم از مفاهیم در میان دیگر اسلمگرایان نیز غیرمعمWWول نیسWWت( .غنوشWWی بWWه طWWور
بیربطی همه آنها را به خاطر آنکه آنها به توانگران آزادی استثمار تهیدستان را میدهند مورد انتقاد قرار داد-اساسا ،یWWک
نسخه مبتذل از نقد مارکسیستی نسبت به سرمایهداری ١٣٧.غنوشی با ا نعکاس دیگWWر فرمولسWWیونهای اسWWلمی ،در یWWک
سخنرانی در سال  ۱۹۸۰تأکید کرد که دارایی متعلق به خداست :انباشت آن فقط تا زمانی مجاز اسWWت کWWه آن در خWWدمت
دین و جامعه مومنان باشد ١٣٨.غنوشی تا اواخر دهه  ۱۹۹۰همچنان به ایده رفاه اجتماعی متعهد بWWاقی مانWWد ،و اسWWتدلل
مینمود که با کاهش سیستمهای رفاهی ،کشورهای غربی به »بربریت« فرو خواهند رفت.

١٣٩

به طور خلصه ،اسلمگرایی تونسی یک گزینه حتی مبهمتری را برای نظم موجود ارائه میداد .همانطور که در فصWWلهای
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آینده اشاره خواهد شد ،آن تا حدی به خاطر یک سنت تفکر در حال توسعه ،برای چنین ضعفی ساخته شده بود.
صحنه آماده برای لیبرالیسم اسلمی

در گذار به قرن بیستویکم ،مراکز جهانی قدرت و نفوذ به دنبال دارویی برای تقویت پشتیبانان تضعیف شده سکولر خWWود
در منطقه بودند .قرص نئولیبرالی مؤثر نبود و باعث عوارض بسیاری گشت .آنها نیاز به چیWWزی قWWویتر داشWWتند – و آنهWWا
همچنین محتاج به پیدا کردن یک پادزهر برای آنچه که تصور میشد خطرناکترین سم باشد ،تهدید اسلمی بودند .اسلم
نئولیبرالی به آنها هم دارو و هم پادزهر را ارائه داد.
جستجو برای الترناتیوهWWا هWWم پویWWایی محلWWی و هWWم جهWWانی داشWWت .تلش مدرنسWWازی سکولریسWWتی ،اول در اشWWکال
کورپوراتیستی و سپس نئولیبرالیاش ،نمیتوانست هیچیک از وعدههای مرکزی آن )توسWWعه ،اسWWتقلل ،ازادی ( را عملWWی
سازد .آن خود را با تزریق دینداری به رگهایش آماده مرگ نمود .تنها اپوزیسیون بازمانده تودهای ،اسWWلمگرایان ،عWWاری از
محتوی واقعی بودند ،هر چند کWWه آن سWWازمانها و بلوکهWWایی را )بWWه طWWور نWWابرابر در سراسWWر منطقWWه( توسWWعه دادنWWد کWWه
میتوانستند چرخهای شکسته نظم اجتماعی را گریسمالی کنند .ترکیب متناقض مبWWارزه ،برخWWورد ،رقWWابت و تعهWWد بیWWن
اسلمگرایی و نئولیبرالیسم سکولر منجر به جذب گردنکشی اسلمی به نظم موجود منطقه شد )هر چند بعدها معلوم شد
که آن ماده منفجره است( .در دو فصل بعدی بحث خواهد شد که چگونه حاصل ازدواج اسلم از یک طرف و لیبرالیسWWWم
سیاسی و اقتصادی از سوی دیگر »مدل ترکیه« را ایجاد کرد .این مدل در حالی که توسعه از نوع ویژهای را تقWWویت نمWWود،
استبداد و نابرابری را دائمی نمود .صدور آن به بقیه خاورمیانه میتواند به عواقب بیشWWتری منجWWر گWWردد کWWه نWWه مWWورد نظWWر
طرفداران آن در میان نخبگان جهانی و نه کنشگران خانگی آن است.

برگردان :رضا جاسکی
»بحرانهای رژیم«  ،فصل اول کتاب » سقوط مدل ترکیه ،چگونه خیزشهای عربی لیبرالیسم اسلمی را سWWاقط کWWرد«،
انتشارات ورسو ،سال ۲۰۱۶
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ليبراليزه شدن اسلم
نخبگان محلی و جهانی هر اندازه که دلاشان بخواهد میتوانند آرزوی اسلم لیبرال را داشته باشند ،ولی یک تنه نمیتWWوان
هستی را تسخیر کرد .خواست و آرزوی الیتها برای تجدید نظر در خط دینWWی بسWWیار مهWWم اسWWت ،ولWWی چنیWWن خواسWWتی
نمیتواند بدون یک سازمان مؤثر و تأثیرگذار به یک نیروی اجتماعی تبدیل شWWود .پیWWش زمینههWWای چنیWWن تحWWول بنیWWادین
سیاسی  Wمذهبی تنها در بعضی نقاط وجود دارد.

تجربه اسلم لیبرال

تنها مورد استثناء شاید ترکیه آن هم موقت است که بر پایهی پارهای عوامل غیر قابل پیشبینی ،بهعنوان الگوی اسلم لیWWبرال
مقبولیت یافت .چگونه اسلمگرایان ترکیه به سمت و سوی اسلم لیبرال رفتند؟ صحنه سیاسی و روشنفکری ترکیه چگونه
توانست شرایط را برای یک زندگی مذهبی لیبرالیزه شده فراهم کند؟

ریشههای روشنفکری و اجتماعی اسلم ليبرال
پس از بحران دههی  ، ۱۹۹۷وقتی که محرز شد که برای فایق آمدن بر معضل تحمWWل پWWذیری کنشWWگران حاکم،شWWWکیبایی
بیشتری لزم است ،نسل جدیدی از اسلمگریان رهبری اربکان را به چالش کشیدند .این چالش بین نسلها در سWWالهای
پایانی دههی  ۱۹۸۰ ،۱۹۷۰و آغاز  ۱۹۹۰خود را در سیمای جدل بین جوانان پرشور رادیکال و گفتمان غWWالب محWWافظه
کار نشان داد . 1چارلز کورزمن چنین استدلل میکرد که در دو دهWWه اول و سWWه دهWWه آخWWر قWWرن بیسWWتم ،گسWWترش آمWWوزش
همگانی ،سوادآموزی ،ژورنالیسم و مؤسسات بدیل مWWذهبی ،اسWWلم لیWWبرال را تقWWویت کردنWWد .2اگWWر چWWه ممکWWن چنیWWن
استدللی درست باشد ،ولی بههرحال این روشنفکران نسبتا خود ساخته که حاصل این تغییرات بودنWWد ،بWWه احتمWWال زیWWاد
رادیکال شدند.3
این جوانان به خوانندگان مشتاق متفکران اسلمگرای مصری و علی شریعتی ایرانی ،تبدیل شدند که تغییر گفتمان اسلمی
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در سمت و سوی انقلبی و کاهش تأثیر و نفوذ ابول عل مودودی پاکستانی که بیشتر مورد تائید حزب بود ،را موجب شد.
با نفوذترین روشنفکر مسلمان ترکیه در این دوره ،علی بولک )که بعدها محبوبیت خود را از دست داد( نیم نگWWاهی بWWه آن
چه که این جوانان از شریعتی یاد گرفتند ،دارد .او در کتابی در بWWاره انقلب ایWWران مWWوقعیت و جایگWWاه ویWWژهی شWWریعتی را
بهعنوان تنها متفکر اسلمی مورد بحث قرار میدهد و نتیجه میگیرد که چرا تقریبا اکثر دولتها و امپراتوریهWWای اسWWلمی
تاکنونی حقیقتا مسلمان نبودند:

"زندگی خلیفه اول سرمشق بسیار سادهای بود .نظام )درست( خلفت بهانهای برای یک زندگی اشرافی نبود ،ولی خلفت
در دورهی بعد )در زمان خلفت امویان( به حکومت سWWلطنتی تبWWدیل شWWد ... .مظلومWWان در سرتاسWWر تاریWWخ  ...مبWWارزه
کردهاند و )حکومتهای اسما اسلمی(  ...بهره بWWرداری ... .اسWWلم واقعWWی فقWWط هنگWامی میتوانWWد متحقWق شWWود کWWه
مظلومان و روشنفکران دست در دست هم کار کنند''

4

در اواخر دههی  ۱۹۹۰اسلمگرایان لیبرال چنین دیدگاهایی را که نتیجهی آن زیWWر سWWئوال بWWردن همهی ارزشهWWای سپسWWت
امویان بود را قاطعانه رد کردند .آ کدوگان در کتاب مؤثر خود به چنین نظرات رادیکالی )در حرف( حمله کرد" :به جWWWرأت
میتوان گفت این نظرات که نتیجه تکیه بر آثار ترجمه شده است ،با ترکیه "بیگانه اند" 5.هWWدف آ کWWدوگان مشخصWWا سWWید
قطب بود .هر چند تفکر اندیشههای رادیکال مشابه؛ اگر چه نه بههمان حدت و شدت ،توسط پارهای دیگر از روشWWنفکران
ترک ،از جمله عصمت اوزل تبلیغ و منعکس میشد .آرمان همهی این متفکرین برپایی دولWWتی کWWامل متفWWاوت بWWا دولWWت
سکولر؛ سرمایهداری دمکراتیک ،با پارهای تفاوتها باآن بود .علی شریعتی خواهان نظWWامی بWWا مسWWاوات انسWWانی بWWود در
حالی که ابولقاسم مودودی به آزادی مالکیت خصوصی پایبند و وفادار بود .نظرات قطب در حد فاصل بین آن دو نظWWر در
نوسان بود و در پایان عمر از مساوات طلبی اجتماعی  Wاقتصادی فاصله گرفت و سمت و سوی نگاه او به ایدهآلهای یک
جامعه اسلمی سنتی گرایش پیدا کرد .مشابه این تفاوتهای نظری در بین جوانان رادیکال مسلمان ترکیه نیز وجود داشت،
اگرچه فاصله و تفاوت دیدگاه ،سیستماتیک نبود و در برنامه و پلتفرم )سیاسی( چندان خود را نشان نمیداد .گاهنامههای
روشنفکری آوردگاه اصلی بودند که این تفاوتهای نظری تأثیرگذار در انها دیWWده میشWWدند) ،بطWWور مثWWال ،گیریسWWیم ،در
دههی . (۱۹۸۰
در اواخر دههی  ۱۹۹۰توجه و گرایش روشنفکری از قطب و مودودی و شریعتی )فاصله گرفت ( و معطوف به عبدالکریم
سروش و محمد الجابری شد .نظرات تئولوژیستهای لیبرالتر مسلمانی که نه تنها نظریهی ماندگاری بلکه حWWتی ایWWدهی
"دولت اسلمی" را رد میکردند ،بWه بحWث هژمWون عمWومی تبWدیل شWد .همزمWان بWا چنیWن تحWWولی خبرنگWارانی ماننWد
عبدالرحمان دلیپاک و محقق دینی مانند حیرتین کارامان که به اعتبار بحث و نظراتاشان در مورد پتانسیل ساختار سیاسی
اسلم و دولتهای )اسلمی( شناخته شده بودند ،بحثی را مطرح کردند با این مضمون که در شرایط موجWWود ،دمکراسWWی
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نزدیکترین ساختار سیاسی برای آرمانهای اسلم است .چنین موقعیتی شرایط را برای اجرایی کWWردن قWWوانین اسWWلمی در
بلندمدت امکانپذیر میسازد ،ولی مقطع زمانی که آنها در ذهن داشتند دقیق از آب در نیامد.
تمرکز اصلی بحثهای تئولوژیک بیشتر روی دمکراسی بود .در دهههایی پس از کودتای  ۱۹۹۷آرمان و آرزوی همزیستی
با دیگر مذاهب )بهجای مبارز و یا جنگ با آنها( ،بود .دین به تقویت توان و نیروی حکومت ترکیه )که البته این خود یWWک
موضع محافظهکارانهی قدیمی بود( و ضرورت همکاری با دولتهWWای غربWWی )و همزمWWان گشWWودن درهWWا بWWه روی جهWWان
اسلم( نیاز داشت .این تحولت تئولوژیک بیشتر در مطبوعات از جمله روزنامهی ینی سفاک و واکیت )بعدها آ کیWWت( و
نیز جزوه رسمی حزب ،دمکراسی محافظهکار منعکس شد.
یالسین آ کدوخان آ کادمیسین و یکی از نویسندگان جزوه بود )او بعدا یکی از مشاورین عالی اردوغWWان شWWد( .ایWWن جWWزوه
ایدئولوژیکی بیشتر از منابع محافظهکارانهی غربی و تئوری لیبرالی تأثیر گرفته بود تا منWابع اسWWلمی .سWWروش تنهWWا متفکWWر
مسلمانی بود که از او نقل قول شده بود .در زیر خواهیم دید که جزوه چگونه نظرات او را تفسیر و تأیید میکند:
"حقوق بشر باید مستقل از دین تعریف شود  ...کثرتگرایی باید پذیرفته شود  ...دیWWن بWWا تفسWWیر و درک از دیWWن متفWWاوت
است  ...دین یکی است ،در حالیکه درک از دین یکی نیست .قبول این درک راهگشای کثرتگرایی است  ...دیWWن آزادی
در رد دین را بهرسمیت شناخته است''.
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اوج و نقطه عطف گامهای تئولوژیک زمانی بود که جزوه اعلم کرد که ساختار ساخت و ساز دولت بایWWد بWWر بنیWWاد علWWوم
اجتماعی استوار باشد؛ و نمیتواند بر پایه دین )که چنین حوزهای را به عهده و رهبری انسان و روشهای آزمون و خطWWای
او واگذار کرده است( ،باشد.
وزن سمبولیک نمادین سروش به همان میزان مضمون نظرات او اهمیت داشت .سWWروش اگWWر چWWه در سWWالهای آغWWازین
برپایی رژیم اسلمی ایران فعال بود ،ولی بعدا در مقابل آن ایستاد و بهعنوان یک اسWWلمگرای لیWWبرال تغییWWر مسWWیر داد )امWWا
پارهای او را یک منتقد خودی میدانند تا یک چهرهی ضد رژیم ایران( .ارج نهادن به او بیش از دیگر متفکرین مسلمان نیWWز
خود راهی بود برای حفظ فاصله از رژیم ایران .از این طریق مطبوعات خبری و جزوات حزبی کارزار پنهانی را برعلیه رژیم
ایران در همه دههی دو هزار بهراه انداختند.
نوک پیکان نقل قول محمد متینر اسلمگرای رادیکال در مورد ایران؛ در فصل قبل ،مبارزه برعلیه ایران بود .متینر قبل از ایWWن
که به حزب آ .ک .پ) ،حزب عدالت و توسعه( ملحق شود و به عضویت مجلس ترکیه در بیایWWد ،مWWدتی بWWه لس زدن بWWا
س
لیبرالیسم و ناسیونالیسم کرد رو آورد .او در کتاب خود در باره ایران ،در سال  ۱۹۸۹انقلب ایران را بهدلیل این که فرزندان
خود را نبلعیده است ،استثنایی خواند ،پس از دو دهه دوره انفعال انقلب ،او تعریف کامل مغایر با تعریف گذشته خود از
رژیم ارائه داد:

لیبرالیزه شدن اسلم 53

"ایران در حال نابودی انقلب و ارزشهای انقلبی خود )با حمایت از رژیم سوریه( است ... .انقلب ایران ابتدا فرزندان
خود را بلعید .آنهایی که انقلب را با آرمان آزادی پیش بردند...ان دیکتاتوری خشک و انعطاف ناپذیری را برپWWا کWWرد کWWه
آزادی دیگر مردم را نیز به ویرانی کشاند"
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درحالی که برخی از تندروها این تغییرات را بگونهای ترجمه و تفسیر میکردند که قابل عرضه باشWWند) ،کWWه بیشWWتر از طWWرف
روزنامه گازته ملی بود( چنین تفسیرهایی از دو راه )که اغلب با هم تداخل داشتند( صورت میگرفتند .خWWط عمWWومی ایWWن
بود که آرمان و آرزویهای قدیمی نظم اسلمی کامل متفاوتی بود که واقعبیانه نبود و بنابراین بهاجبار باید بWWا واقعیتهWWای
ترکیه و جهان منطبق و اصلح میشدند .خط دیگر ،که بیشتر در بین محافل فعالین؛ نه افکار عمومی و تWWوده بWWود ،چنیWWن
تفسیر میکرد که اهداف قدیمی درست و بی نقص بود ولی رهبران به راههای میان سبر و بلندمدتتری برای دستیافتن به آن
رسیدهاند که استراتژی آنها بیشتر منطبق بر واقعیت ترکیه و دنیای مWWدرن اسWWت .مWWن در گذشWWته در طWWی تحقیقWWات مWWردم
شناسی طولنی مدت در یکی از مناطق استانبول که رادیکالسم اسلمی در آن قوی است ،8متوجه شدهام که مWWردم اغلWWب
میتوانند بین چنین مواضع فکری نوسان کنند و یا در صورت ضرورت بسیار فراتر از گفتمان روز آنها را بر اسWWاس سWWلیقه
خود ترکیب کنند .تنها اقلیت کوچکی اند که به تفکر خشک و غیر قابل انعطاف وفادار میمانند.

روند برآمد اسلم ليبرال و غلبه آن در ترکيه
افکار و نظریههای لیبرال نیز به همین گونه در سرتاسر دههی  ۱۹۹۰در جریان بود .اگرچWWه ایWWن افکWWار بWWه گفتمWWان اصWWلی
تودهای تبدیل نشدند ،بلکه کم و بیش پروژه بلوک محدودی کWWه دارای سWWازمان سیاسWWی نبWWود ،بWWاقی مانWWد .درگیWWر شWWدن
کنشگران رادیکال گذشته در تجارت موجب بروز شک و تردید نسبت به کلیت آرمان گذشتهاشان" ،اقتصاد اسلمی" مجزا
از اقتصاد سرمایهداری شد .معهذا این تردید و پرسش موجب رد کامل آرمان اقتصاد اسلمی؛ تا زمانی که حWWزب سیاسWWی
جدیدی ،حزب عدالت و توسعه ،اقتصاد بازار را پذیرفت و آن را در اساسنامه خود امری عادی قلمداد کرد ،نشد .بتدریج
بسیاری از روشنفکران و فعالین خشکه مقدس در پی برآمد و شهرت حزب تعصب خود را رها کردند و تحت تأثیر آنهایی
قرار گرفتند که در تلش برای پیشبرد نظریهی جدایی دین از سیاست و اقتصاد بودند .اما این حزب چگWWونه پدیWWدار شWWد؟
نسل جوانتر؛ نئولیبرال و )نسبتا ( طرفدار دمکراسی و طرفدار آمریکا در حزب فضWWیلت ،ابتWWدا تلش کردنWWد کWWه سWWاختار
موجود حزب را تسخیر کنند .رهبری این حزب در یک کنگره بزرگ در  ۱۵ماه مه سWWال  ۲۰۰۰اکWWثریت را از دسWWت داد و

سقوط مدل ترکیه

54

سپس در سال  ۲۰۰۱سازمان نوینی تحت نام حزب عدالت و توسعه تأسیس شWWد .رهWWبری جدیWWد حWWزب بWه رسWWانههای
جمعی سکولر و ارتش وعدهی عدم استفاده از مذهب برای اهداف سیاسی را داد .ولی منظWWور ]از چنیWWن وعWWدهای[ چWWه
بود؟
رهبری حزب به فعالین قدیمی نیز قول داد که موضوع حجاب اسلمی را بهچالش نکشد .آنها بر وفWWاداری خWWود بهبWWازار
آزاد )در همسویی با منافع پایگاه و طرفداران بورژوازی رشدیابندهی خودشان( و دمکراسی پارلمانی تأکیWWد کWWرد .رهWWبران
همچنین با هیاهو خود را طرفدار اروپا و خواهان آغاز فرآینWWد پیوسWWتن بهاتحWWادیهی اروپWWا نشWWان دادنWWد .آنهWWا سWWفرهای
متعددی برای گفتگو و تبادل نظر به ایالتمتحده آمریکا داشتند که دستور کار و مضWWمون چنیWWن گفتگوییهWWایی عمWWدتا
خصوصی عنوان شد .عبدالله گل با امیدواری برای مخاطبان آمریکایی خود توضWWیح داد کWWه اعضWWای حWWزب عWWدالت و
توسعه "  "the WASPs of Turkeyاند].در آمریکا  Waspمعمول به معنی فرد مرفه سفیدپوسWWتی اسWWت کWWه عضWWو
کلیسای پروتستان میباشد .م[
رهبری جدید در تلش برای احیای سیاست راست میانه در سیاست ترکیه و در واقع بازسازی نسخه بهروز شدهای از اتحاد
تجار صادرکنندهی کال ،روشنفکران دینی و نخبگان دولتی بود که بهطور سنتی بخشی از زیرمجمWWوعه بلWWوک قWWدرت انWWد،
ولی عملی شدن خواستههای آنها با برآمد رادیکالیسم اسلمی غیر ممکن شده بود .پیآمد منطقی ]چنین سیاسWWتی[ ایWWن
شد که حزب عدالت و توسعه توانست سیاستمدارانی از احزاب راست  Wمرکز شکسWWت خWWورده را بWWه خWWود ملحWWق کنWWد.
بهجناحها لیبرال )سکولرهای معتدل ،بیشتر طرفدار آمریکا و کمتر اقتدارگرا( ارتش ،و نیز بخWWش سWWکولر راسWWت  WمرکWWز
وسائل ارتباط جمعی این خبر و پیام رسانده شد که میتوانند با این حزب اصلح شWWدهی اسWWلمی همکWWاری کننWWد .ایWWن
]تحول[ حاصل و اوج همگرایی و تلش یک دهه آ کادمیسینهای لیبرال ترکیه و غرب بود.

جامعهی پساصوفی  :از دشمن به دوست

تغییر بخت و اقبال و آیندهی جامعه صوفیان در مرکز این تغییرات قرار داشWWت .جWWامعه گWWولن )ایWWن جWWامعه پWWس از رهWWبر
معنویاشان فتح الله گولن به این اسم شناخته شد( ،تا قبل از کودتای  ۱۹۷۰همواره هدف حمله بی وقفهی اسWWلمگرایان
بود .در نظر اسلمگرایان این جامعه متحد دولتهای ترکیه و آمریکا بWWود .در دههی  ۲۰۰۰میلدی ایWWن جWWامعه نWWه تنهWWا
بهعنوان یک متحد در تقابل با سکولریسم ظالم مورد نیاز بود؛ بلکه بهمثWWابه عضWWو قابWWل احWWترامی از بلWWوک محافظهکWWار
اسلمگرایان گسترش یافته نیز لزم بود .با الحاق جامعهی گولن بهخود ،رژیم حزب عWWدالت و توسWWعه اعتبWWار بیشWWتری در
ارائهی چهرهی لیبرالی از خود کسب کرد.
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جامعه گولن بر پایهی پارهای از تمهای متون مرکزی خط ]فکری[ سعید نورسی )باید گفت که’ ،نورکو‘( 9بنWWا شWWده بWWود.
]نورسی ملقب به بدیعالزمان ،نویسنده رسالت نور و بنیانگذار مدرسههای نWWور بWWود .از همیWWن رو از وی بWWه عنWWوان رهWWبر
جنبش نWWور NurcuیWWاد میشWWود .م [  .بنیWWاد تفکWWر نورکWWو از اسWWلم تفسWWیری علمWWی بWWود) ،برخWWی آن را پوزیتیویسWWتی
میدانند( ، 10مبارزهای در سکوت )نه مسلحانه و نه عمومی و علنی( برعلیه چپ ،حمWWایت از راسWWت – مرکWWز )مسWWتقل از
هرگونه حزب سیاسی اسلمی( ،سنتزی که ترکیبی بود از صوفیگری و عناصری از متون اسلم ،و با استراتژی که در ظاهرا
هدف و تمرکزش بر اسلمی کردن فرد بود تا دولت .علیرغم وجود چنین وجWWه مشWWWترکی،سمتگیری جWWامعه ]گWWولن[ بWWر
خلف دیگر گروههای نور ،بویژه با حمایت از همکاری و مشارکت ترکیه با غرب و گفتگوی بیWWن ادیWWان ،بیشWWتر بهسWWمت
مرکز بود .این جامعه در واقع دارای افکار ناسیونالیستی ترکی بود ،و در مدارسی که در سرتاسWWر جهWWان تأسWWیس کWWرده بWWود
تمرکز عمده روی ترک بودن بود ،تا اسلمی .این پوشش فکری برای جامعه در اولویت و ویژه قرار نداشت ،تعدادی چنیWWن
اظهار نظر کردهاند که در بسیاری از دیگر مسائل که در ارتباط با جنسیت و نیWWز روابWWط درونWWی جWWامعه بWWود ،روابWWط کWWامل
پدرسالرانه است 11وزن اسلمگرایی در گفتمان عمومی جامعه )آن گونه که توسط رسانههای قدرتمند آن مانند روزنWWامه
زمان و کانال تلویزیونی سامان یولو تبلیغ میشود( چندان سنگین نبوده ،بلکه بیشتر تکیه بر تقWWویت غWWرور ملWWی ،بهعنWWوان
گفتمان اصلی و سیاست خارجی پراگماتیستی و نیز موضعگیری در مقابل سکولریسم حاکم استبدادی بود .با ایWWن حWWال
ساختار درونی جامعه پیچیده بود .حلقههای درونی جامعه )که کمتر در انظار عمومی بودند( با تقواتر و دیندارتر بودنWWد .و
بالخره واژه کلیدی در جامعه گولن مسئولیت فردی بود .درک این جامعه از مسئولیت در مقایسه با اسلمگرایان بیشتر تکیه
بر جنبهی فردگرایی و بازار منشانه بود .جامعه در همه جنبهها تجمعی از اسلم محافظهکار و ناسیونالیست بود تا جامعهای
اسلمگرا.
تا قبل از  ۱۹۹۷رابط بین اسلمگرایان ترکیه و جامعه گولن نه تنها مملو از کشمکش ،بلکه در مواقعی خشونتآمیز بود ،تا
آن جا که اسلمگرایان تلش میکردند که جوانان را از آلوده شدن به درک طرفWWدار غWWرب جWWامعه گWWولن از اسWWلم نجWWات
دهند .در دهههای  ۱۹۸۰و  ۱۹۹۰جناح محافظهکار بلوک قدرت جامعه گولن )و جWWامعه دیگWWری از پسWWا صWWوفی ،بنWWام
سلیمانیها( را بهعنوان پادزهر اسلمگرایان به بازار ]سیاست[ عرضه کرد .تا قبل از انتخابات  ،۱۹۹۹جامعه گولن معمول
از از احزاب راست  Wمرکز )حتی یک بار از احزاب چپ مرکز ملیگرا( حمایت میکرد و علنا اسWWلمگرایان را مWWورد انتقWWاد
قرار میداد )بطور مثال جامعه گولن بسیج و سازماندهی اسلمگرایان را برای قانونی کردن حجاب در محیط دانشWWگاهها را
علنا مورد انتقاد قرار داد و به آن حمله کرد( .جامعه گولن از کودتای  ۱۹۸۰و )بهطور غیWWر مسWWتقیم نیWWز( کودتWWای ۱۹۹۷
)اگرچه خود بعدا قربانی این دخالت شد( استقبال کرد.
پس از سال  ۱۹۹۷این فکر در اسلمگرایان رشد کWWرد کWWه گWWولن موضWWع واقعبیWWانهتری نسWWبت بWWه سWWبک و روش قWWدیمی
اسلمگرایان داشته است .کلید چنین چرخشی تصفیه طرفداران گولن از ارتش در پیآمدهای مصWWیبتبار پWWس از کودتWWای
 ۱۹۹۷بود .گولن پس از کودتWا بWه ایالتمتحWده مهWاجرت کWWرد ،و بWه تلش در تقWویت تصWWویر خWود بهعنWWوان قربWWانی
سکولریسم سخت و خشن پرداخت .گولن در پنسیلوانیا سکونت گزید با این هدف که با کمWWک دههWWا سWWازمان بWWا نفWWوذ
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غیردولتی که الهام گرفته از تفسیر و برداشت او از اسلم بودند ،پلی بین جهان اسلم و واشنگتن بنWWا کنWWد .در ترکیWWه نفWWوذ
جامعه در فرآیند بهقدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال  ۲۰۰۲احیا شWWد .در ایWWن رونWWد ،لحWWن گفتWWار و نوشWWتار
مطبوعات اسلمگرا بتدریج از انتقاد به تحسین و ستایش تغییر کرد .در دههی  ۲۰۰۰جWWامعه گWWولن بهعنWWوان یWWک عضWWو
بلمنازع از بلوک قدرت اسلمی بر علیه کمالیستها تصور میشد .رابطه بین جامعه و حزب عدالت و توسعه فراتر از یک
اتحاد ساده رشد کرد و )علیرغم تنشهای بسیاری که کماکان وجود داشت( بیشتر شبیه ادغام شWWد .بسWWیاری از طرفWWداران
گولن به عضویت حزب عدالت و توسعه درآمدند و از رهبران آن شدند.

ظهور استبداد حکومتی از درون ليبراليسم اسلمی
علیرغم اقدامات نخستین حزب عدالت و توسعه در احیای وضعیت دمکراتیک ،حزب بهجز یک تعهد ظاهر فریب هرگWWز
گامی جدی و واقعی در این راستا برنداشت .تمایلت اقتدارگرایانهی اردوغان برای همه شناخته شده بود .او در فاصله بین
سالهای  ۱۹۹۴تا  ۱۹۹۸استانبول را با مشت آهنین هدایت کرده بود 12.رهبری حزب عدالت و توسعه در کنگره مؤسس
حزب خود را متعهد به دمکراسی درون حزبی اعلم کرد ،اما طولی نکشید که این حرکت آغازین حزب ،واژگونه شWWد .در
سال  ۲۰۰۳هیئت مؤسس حزب عدالت و توسعه موضوع انتخابات درونی کمیته مرکWWزی حWWزب را ملغWWی کWWرد و قWWدرت
مطلق در عزل و اتتصاب اعضای کمیته مرکزی را به رئیس حزب ،اردوغان ،واگذار کرد .لییرالها و محافظهکاران ترکیWWه )و
همچنین متحدین غربی آنها( از این نشانههای بارز اقتدارگرایی چشمپوشی کردند؛ چرا که حزب عWWدالت و توسWWعه تنهWWا
امید آنها در مقابله با بقایای سکولرهای کورپراتیست و تهدید ناشی از الگوی اسلم ایران بود.
آزمون دیگر دمکراسی ،تلشی بود که در مورد موضوع قتل عام  ۱۹۱۵ارامنه صورت گرفت .بلWWوک قWWدرت همWWواره منکWWر
مسئولیت خود در قبال چنین کشتاری بوده است .گفتن این که آنها مرتکب نسلکشی شدهاند جرمWWی جنWWایی محسWWوب
میشود .در سال  ۲۰۰۵با رشد انتظارات دمکراسی ،یک گروه محقق بینالمللی اقدام به سازماندهی کنفرانسی کرد که در
آن بتوان موضوع نسلکشی را علنا مورد بحث قرار داد .عکسالعمل وزیر کشور حزب عدالت و توسWWعه جمیWWل چیچWWک
چنین بود که گفت برگزارکنندگان کنفرانس "از پشت به ملت خنجر میزنند" .محققین ابتدا برگزاری جلسه را ملغی کردنWWد
و سپس آن را بهدلیل تهدید نیمه پنهانی که وجود داشت به دانشگاههای مختلWWف منتقWWل کردنWWد .بایWWد اذعWWان داشWWت کWWه
برگزاری چنین تجمعهایی در زمان دیگر دولتها مشکل؛ گرچه غیر ممکن نبود .چنین عکسالعملی بیانگر گرایWWش قWWوی
اقتدار گرایی ملی حزب عدالت و توسعه بود و چیچک یکی از چهرههWWای رهWWبری آن محسWWوب میگشWWت .علیرغWWم ایWWن
آ کادمیسینهای لیبرال ]عکسالعملی نشان ندادند[ و هوادار باوفای حزب باقی ماندند و به این اکتفا کردند که چیچWWک را
تنها آدمی شرور بنامند .حتی امروز نیز پارهای از لیبرالها تاریخ اقتدارگرایی حزب عدالت و توسعه را به سال ۲۰۰۷؛ قبWWل
از اقدام رسمی حزب به رفرمهای دمکراتیک ،میدانند .اینان با چنین برخوردی بWWدرفتاری حWWزب بWWا خودشWWان را در دوران
عصر طلیی اسلم لیبرال توجیه میکنند.
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این گونه رفتار اقتدارمنشانهای در رابطهی بین حزب و مردم نیز در اواسط دهه  ۲۰۰۰خWWود را نشWWان داد .در آن شWWرایط کWWه
دولت اردوغان به تشویق اتحادیه اروپا درگیر وضع و قانونیت بخشیدن به یک سWWری رفرمهWWای دمکراتیWWک بWWود ،اردوغWWان
بهجای توجه به شکایتهای عمومی و جدی گرفتن آنها ،علنا هرکس را که با او در بWWارهی معضWWل گرسWWنگی؛ بیکWWاری و
کمبود مسکن صحبت میکرد ،سرزنش و پرخاش میکرد .او در همایشهای حزب از تهیدستان خواست بهجWای ایWن کWه
انتظار داشته باشند دولت کاری برای آنها انجام دهد ،دست به دست هم داده و خود کاری برای خود انجام دهند.
در ماه مه سال  ۲۰۱۰اردوغان به خانوادههای قربانیان یک حادثهی معدن گفت که رنج و درد بخشی از کار آنهاسWWت  .در
واقع "سرنوشت ،تقدیر" آنهاست .او به همین سیاق قربانیان سیل و زلزله در مناطق فقیرنشین را مورد نکWWوهش قWWرار داد و
خود آنها را مسئول گرفتاریاشان دانست )چرا که آنها مناطق خطرناکی را برای زندگی انتخاب و از مصالح ساختمانی با
کیفیت بد برای ساختن خانههایشان استفاده کردهاند( .و در مقابل اعتراضات اجتمWWاعی )کWWه بعWWد از آن حWWوادث بوجWWود
آمد( منکر هرگونه مسئولیت رسمی ]دولت[ شد .وقتی که اظهارات او در بارهی "سرنوشWWت ،تقWWدیر" از طWWرف مطبوعWWات
مورد انتقاد قرار گرفت ،نخستوزیر چنین اظهار داشت که به آنها بگوئید که سئولت و انتقادات خود در مورد سرنوشWWت
و تقدیر را با اداره کل امور مذهبی مطرح کنند .اردوغان با چنین روش عوامفریبانهای در استفاده از گفتمان دینWWی بحWWث و
انتقاد عمومی در مورد صنعت معدن و دیگر مسائل اجتماعی را خفه کرد.
پارهای رویکرد غیرنظامی و موضع دولت در قبال کردها را محک و سند وفاداری آن به دمکراسی میفهمیدند .از انجWWا کWWه
حزب عدالت و توسعه قWWادر بWWود نظWWامیگری را محWWدود کنWWد  Wو از آنجWWا کWWه نظWWامیگری در تفسWWیر جدیWWد ،لیWWبرالی و
فرصتطلبانه از تاریخ ترکیه ،منشاء و بانی همهی شرارتها ،تلقی میشد  Wدستاندازیهای »جزیی« حزب به حقWWوق
اولیهی نادیده انگاشته شد .ولی حتی در این مورد هم نتیجه متناقض بود .در دورهی محWWاکمه "گWWروه ارگنکWWون" دادسWWتان
طرفدار دولت و خبرنگاران پارهای از گروههای مرگ درون دولت را مورد حمله قرار دادند .شبکهای بهنام ارگنکون )برگرفتWWه
از نام یکی از شخصیتهای ترک افسانههای آسیای مرکزی( اقدام به ترور و قتل اقلیتهای قومی نموده و خشونت ایجWWاد
میکرد .بهرحال ،تعدادی از چهرههای اپوزیسیون که )در بهترین حالت( ارتباط سست و یا ایدئولوژیکی با این گروههWWای
مرگ داشتند نیز به زندان افکنده شدند .بعلوه بعد از آن هرگونه مخالفتی با دولت بدون ارائه کمترین مدرک و دلیل انWWگ
"هواداری از ارگنکون" خورد )مانند اعتصاب بزرگ کارگران تکل در سال  ۲۰۱۰که بهدلیل خصوصیسازی کار خود را از
دست داده بودند( .از سویی قوانین ظالمانه اقلیتهای قومی ملغی میشد و از سوی دیگر دادگاهها و نیرویهWWای امنیWWتی
س
فشار را بر احزاب و انجمنهای قانونی ک رد افزایش میدادند ،و مدعی میشدند کWWه بWWا سWWازمانهای چریکWWی غیرقWWانونی،
سازمان کارگران کردستان ،پ .ک .ک .در ارتباط اند .حتی نوجوانان و کوکان را بهخاطر شرکت در تظWWاهراتی کWWه احWWزاب
س
قانونی ک رد سازماندهی کرده بودند ،دادگاهی کردند .در حالی که سکولرها و لیبرالهای مذهبی بWWه خWWاطر فرآینWWد دادگWWاه
س
اعضای گروه مرگ ارگنکو و نیز ک ردها ،سرگرم پایکوبی و جشن بودند ،منتقدین )کمالیستها ،سکولر ناسیونالیستهای
س
ک رد و سوسیالیستها همه از حمایت خود از روشنفکران لیبرال طرفدار حزب عدالت و توسWWعه کWWه در دهWWه  ۲۰۰۰در
حال گسترش بیپایانی بودند ،دست برداشتند ،( .دچار این بدگمانی شدند دمکراتیک بودن حزب عدالت و توسWWعه تWWا آن
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میزان بود که به تأمین منافع حزب و بلوک آن مربوط میشد.
تحکیم بلوک جدید قدرت

در طی سالهای آخر دههی  ۲۰۰۰نهتنهWWا اسWWلمگرایان حWWتی بسWWیاری از لیبرالهWWا و مارکسیسWWتها مجWWذوب برنWWامه و
دستورکار محافظهکارانهی حزب عدالت و توسWWعه شWWدند .آنهWWا بخشWWا برپWWایهی علWWم جامعهشناسWWی سWWه دههی پیWWش
)استدلل عمومی در آن زمان گرایش به این داشت ،مردم مؤمن کWWه "حاشWWیه" را نماینWWدگی میکننWWد و "جWWامعه مWWدنی"
مخالف مرکز و سنت استبدادی دولت هستند( ،و بخشا بWWر اثWWر کوشWWش و تلش اروپاییهWWا و آمریکاییهWWا بWWرای یWWافتن
"اسلم میانهرو" ترغیب شدند .این لیبرالها و چپها به نیروهای سابقا اسلمی پیوستند تا بWWا بوروکراسWWی؛ روشWWنفکران
کمالیست و پرتنش شدن فعالیت طرفداران کارگران ،جوانان و محیط زیست -همه آنچه کWWه آنWWان در آن زمWWان بهعنWWوان
س
بلوکی در مقابل دمکراسی تلقی میکردند ،به ستیز بپردازند .امید دیگر این بود که حزب عدالت و توسعه معضل کردهWWا را
به کمک ادغام اسلم محافظهکار و دمکراسی حل کند.
بنابراین جای تعجب نیست که بسیاری از لیبرالهای ترکیه و غرب و چپها برای اصلح قانون اساسی که موجب افزایWWش
توان و قدرت قانونی و حقوقی حزب ،از طریق محدود کردن قWWدرت قWWانونی )کWWه چنیWWن پنداشWWته میشWWد کWWه دژ محکWWم
سکولرها است( و ارتش بسیج شدند .پس از همه پرسی موفقیتآمیز سال  ،۲۰۱۰قWWانون اساسWWی سWWال  ۱۹۸۰حقیقتWWا
س
اصلح شد .بههرحال ،دولت بهجای مهار قدرت نظامی ،فشار برجنبش ملی کردها را فزونWWی بخشWWید )کWWه تنهWWا ،مWWوجب
نگرانی و ناامیدی تعدادی از متحدین چپاش شد( ،فشار پلیس برکارگران و دیگWWر فعWWالین ترکیWWه افزایWWش یWWافت .حWWزب
عدالت و توسعه در رفراندومهای آغازین و آخر خود از این نیروها اختیار تام گرفت که وسایل ارتباط جمعWWی را از عناصWWر
"ضد دمکراسی" )بخوان منتقد حزب عدالت و توسعه( پاکسازی کند .بهطور خلصه بایWWد گفWWت آن چWWه کWWه مWWوفقیت
حزب عدالت و توسعه را برجسته میکند ،نه استقرار اقتدارگرایی )آن گونه که همه احزاب نئولیبرال از سWWال  ۱۹۸۰انجWWام
دادند( بلکه آراستن آن در قبای "دمکراسی" و "اسلمی" بود .لیبرالیسم مانند هر پروژه ]سیاسی[ دیگر ،نیازمند دارد پارهای
از دشمنان خود را سرکوب کند؛ موفقیت نسبی ان متکی بر ترکیب تقریبا مWWداوم سWWرکوب و نوسWWان در میWWزان فراگیWWری و
مشارکت نیروها بود.
مانور شکست خوردهی رهبر جدید سی .اچ .پی W.حزب جمهوری خWWواه خلWWق ) WکمWWال قلیWWچ داراوغلWWو( ،در کشWWاندن
حزب بهسمت چپ ،نشان داد که گفتار بلوک قدرت جدید چنان به نرم و "عقWل سWWلیم" تبWدیل شWده بWود کWه هیچکWWس
نمیتوانست گامی جدا از آن بردارد؛ بدون این که بار دیگر در موضع اپوزیسیون بین اسلم ،دمکراسی و بWWازار آزاد از یWWک
سو و لئیک ،استبداد دولتی و دولت محوری از سوی دیگر قرار گیرد .وسWWائل ارتبWWاط جمعWWی طرفWWدار حWWزب عWWدالت و
توسعه )که مجموعهای از محافظهکاران و اسلمگرایان سابق تا لیبرالها و مارکسیستهای سWWابق لیWWبرال شWWده را تشWWکیل
میدادند( مکررا رهبر جدید حزب جمهوری خواه خلق را متهم میکردند که اهداف پنهان دارد :رهWWبر جدیWWد ،در بهWWترین
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حالت ،یک حامی ساده لوح طرح کودتا بود .خبرنگاران حامی حزب عدالت و توسعه تظاهرات دانشجویان در اعتراض
به طرح خصوصیسازی و اعتصابات عظیم را دستآویز کردند و آن را بخشی از همان طرح کودتا جلوه دادند 13.پس از آن
هر تلشی برای حفظ و حرکت بهجلو چپ در رهبری حزب جمهوری خواه خلق بهعنوان توطئهای بWWرای کودتWWای نظWWامی
تفسیر و ترجمه شد .نیروهای اقتدارگرای حزب از این فضا استفاده کردند که تلشهای رهبری جدید را بیاثر کننWWد .خWWود
کمال قلیچ داراوغلو در واکنش به چنین فشارهایی به همان سبک و اصول گذشتهی کمالیسم رجعت کرد 14آن چه که بیشتر
از پیروزی انتخاباتی حزب عدالت و توسعه دارای اهمیWWت بWWود ،مWWوفقیت حWWزب در بیثبWWات کWWردن و بWWه حاشWWیه رانWWدن
مخالفیناش بود.
در مجموع ،تا قبل از قیامهای عربی در اواخر سالهای  ۲۰۱۰و  ۲۰۱۱ترکیه )با متحWWدان غWWربیاش( ،غWرق در مWدینهی
فاسدهای ]متضاد با مدینهی فاضله[ شده بود که بسیار نزدیک به یک تعامل کامل عمومی بود .ترکیه بهسمت یک جامعهی
کامل همگون و یک دست سیاسی اسلمی هدایت شده بود که در تاریخ ترکیه بینظیر بود .برجسWWتهترین آ کادمیسWWینها،
روشنفکران محترم و بانفوذ در بین مردم ،انبوهی از فعالین و بخش زیادی از طبقات اجتماعی دست در دسWWت رژیWWم داده
بودند و با آن یکی شده بودند ،گرچه آنها الحاق خود را به مقاصد متضادی نسبت میدهند.

ليبراليزه کردن محافظهکارانهی زندگی مذهبی
در اواسط دههی  ، ۲۰۰۰ترکیه شاهد جذب مولکولی الگوی پرهیزکارانه زندگی به سرمایهداری بود .حاصل چیزی بود که
ما میتوانیم آن را اسلم لیبرال بنامیم .تمایز چنین الگوی زندگی با الگوی زندگی اسلم متعWWارف ،قWWانونی و انقلبWWی ایWWن
است که اسلم لیبرال فردگراست و سمت و سوی آن بازار و مصرف و انعطافپذیرتر است] .این الگو[ مصلحتگراسWWت
و بهراحتی قابل تطبیق با شرایط است .وجود چنین ویژگیهایی به این معنا نیست که این الگوی لیبرالی اسلم کامل عاری
از قوانین و جبر است .آنها بهجای خود پیشنهاد میکنند که قوانین و جبر اسلمی )در صورتی کWWه اعمWWال شWWود( در نظWWم
اقتصادی و فردی گنجانده شود .بهطور خلصه این که اسلم لیبرال را میتوان نوعی اعمWال منعطWف تفکیWک جنسWWیتی و
پوشش زنان؛ انعطافپذیری )در کسب و کار و سیاست( بهرهوری از خدمات عمومی در ارتباط با وضعیت نماز روزانWWه و
جمعه؛ انعطاف" ،تحمل" و توجه به پیآمدها و تأثیرات اقتصادی ایجاد محدودیت در مورد رفتار "غیWWر اسWWلمی" )ماننWWد
مصرف الکل ،همزی شدن بدون ازدواج و مدراس مختلط( دانست.
بنابراین برخلف سخنوری روزانه ،این "لیبرالیسم" نشانهی "آزادی کامل و دمکراتیک" نیست .یک پروژه لیWWبرال آن اسWWت
که در آن آزادی فرد ،مرد و یا زن جدا از دولت باشد و مالکیت او در مرکز توجه باشد؛ و دولت و جامعه وظیفهاشان توسعه
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و گسترش باروری تولید و بازار در خدمت ظرفیت اقتصادی فرد باشد )و آزادی و مWWالکیت او را درک کنWWد( .اسWWاس ایWWن
تعریف من از لیبرالیسم ،برگرفته از رساله دوم جان لک از حاکمیت مدنی است ،که نهتنها آزادی و رهایی را حق و حقWWوق
به زندگی و مالکیت تعریف میکند ،بلکه معتقد است که مالکیت خصوصWWی اسWWاس همهی اشWکال آزادی او )بWه فصWل
 ،۱۶صفحه  ۱۹۲مراجعه شود(؛ انباشت و پسانداز نامحدود دارایی را سنگ بنای یک زندگی خوب میبیند.
اگر چه اهداف و استراتژی اسلمگرایان ترکیه "لیبرالیسم" بود ،ولی خودشان لیبرالهای پایداری نبودنWWد .رویکWWرد لیWWبرالی
آنها نسبی و مشروط بود .اسلمگرایی ترکیه در نگاه از نوع آمریکWWایی آن؛ محافظهکWWار بWWود ،ولWWی در مقایسWWه بWWا گذشWWته
خودش و دیگر جنبشهای عمده در منطقه "لیبرال" بود .برای مثWWال موضWWوع بسWWیج و تبلیغWWات در مWWورد خلقWWت و ضWWد
همجنسگرایی )روزنامهی شفق نو  ۲۳مارس  (۲۰۱۰به هستهی اصلی و یکی از جنبههای اصلی اسلمگرایان تبدیل شWWد
و جایگزین بسیج طرفداری از شریعت و اسلم توسط دولت گشت و در نتیجه اسلم ترکیه را به محافظهکWWاران آمریکWWایی
نزدیکتر و از محافظهکاران اسلمگرای مصری و ایرانی متفاوتتر نمود.
اسلمگرایان ترکیه چگونه از یک درک جامع و سفت و سخت از دین به چنین تفسیر جدیدی گWذر کردنWد؟ مرکWWز و محWWور
گذار اسلمگرایان به لیبرالیسم ،جامعهی سیاسی ترکیه بود .حزب عدالت و توسعه در واقع اسلمگرایان را ربود و به موضع
لیبرالیسم محافظهکار سبرد 15.برای مثال ،وقتی که نماز ،نقش مرکزیت و محوریت خود را در زنWWدگی روزمWWره از دسWWت داد،
رهبران مذهبی و دیکر کنشگران اسلمگرا معین کردند که نماز قبل و بعد از هر همایش و گردهمایی سیاسی خوانده شود.

16

این گونه نمایشات تودهای همواره در مرکز توجه زندگی سیاسی و ترقی سیاستمداران جناح راست میانه در تمام طول تاریخ
جمهوری ترکیه بوده است .این سیاستمداران در عمل زندگی غربی را نشان میدادنWWد ،ولWWی از سWWمبلهای اسWWلمی بWWرای
بسیج تودهها بهره میگرفتند .با تضعیف احزاب راست میانه در ترکیه ،احزاب اسلمگرا برای سپر کردن خلء ناشی از آن وارد
میدان شدند و استراتژی راست میانه را در دستور کار خود و جامعه سیاسی قرار دادند .چنین استراتژی به مدت طولنی در
دستور کار آنها بود .تغییر مکان در محل اقامه نماز در زندگی اجتماعی و سیاسی نتیجه تغییر سWWاختار جWWامعه سیاسWWی از
سکولریسم تحمیلی دولتی بود.
ارتباط درونی و بههم پیوستگی جنبشها در جامعه سیاسی و جامعه مدنی بر جدایی جنسیتی در محیWWط کWWار نقطWWه پایWWانی
میگذاشت ولی در عین حال موجب بازتولید اشکال متنوع و قابل قبولی از تفکیک جنسیتی در مناطقی که کمتر در معرض
دید بودند ،شد .تفکیWWک جنسWWیتی بهشWWکلی غیWWر رسWWمی اعمWWال میشWWد ،ولWWی در محلهWWا و تجمعهWWای رسWWمی ماننWWد
همایشهای حزبی و شهرداریها اهمیت خود را از دست داد .زنانی که حرفههای رسمی داشتند و یا سمت و سوی حرفWWه
آنها تجارت و بازار بود از این فضای اجتماعی منعطف بیشترین بهره را بردند .بهجای اقدام به ممنوع کردن الکل در همWWه
جا) ،اتوپی اسلمگرایان( حزب عدالت و توسعه با الگوبرداری و تقلید از مدل محافظهکارانهی آمریکWWا اقWWدام بWWه ایجWWاد
محدودیت در فروش و مصرف آن کرد .ساختار اقتصاد سیاسی ،مانند تحرک و پویایی زنان و اهمیت الکل در اقتصاد ترکیه
)بویژه توریسم( ،زمینهی درک علت چنین تغییراتی است .بهرحال موقعیت زنان )از جمله زنان دیندار( در دو دهه گذشWWته
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رو به بهبود بود و بر هیچکس پوشیده نیست که ممنوعیت الکل به اقتصاد ترکیWWه ضWWربه میزد .در نهWایت گWWذار در جWامعه
سیاسی )از سیاست سخت حزب رفاه به سیاست منعطف و "مدارای" حWWزب عWWدالت و توسWWعه( و تصWWمیمات سیاسWWی
بودند که موضع اسلمی را در مورد حضور زنان و الکل تغییر داد.
ما میتوانیم اقدام منعطف حزب عدالت و توسعه در اجرا و میدانی کWWردن قWWوانین و الزامWWات اسWWلمی را نمWWاد دیگWWری از
اسلم لیبرال بدانیم .در سال  ۲۰۰۵دولت تلش کرد که رابطه جنسی خارج ازدواج را جرم اعلم کند .حتی در آن زمان نیز
دولت اشارهای به قوانین اسلم نکرد ،اگرچه روشن بود که تلش دولت سملهم از قوانین اسلمی بود ،کWWه مWWوجب واکنWWش
اروپا و روشنفکران سکولر ترکیه )موتلفین حزب عدالت و توسعه( شد که دولت از این تصWWمیم منصWWرف شWWد .ایWWن هWWم
نشانهای بود از تلشی در حال گسترش برای قانونی کردن اسلم و هم نشان دادن قابلیت و استعدادش در انعطافپذیری و
با این هدف که موتلفین خود را خشمگین نکند )درجهای از انعطافپذیری که نه بخش عمدهای از سWWازمانهای اسWWلمی
در مصر و نه رژیم ایران تا حال از خود نشان ندادهاند(.
در سالهای دهه  ۲۰۰۰مراکز فرهنگی و شبکههای دوستان ،مساجد و مدارس اسلمی ،یک معنویت مصWWلحتگرایانه و
همساز با اقتصاد بازاررا بوجود اوردند .برای مثال ،وقتی که رهبران حزب رفاه و فضیلت اعضا و وابستگان خود را ترغیWWWب
میکردند که به محض شنیدن صدای اذان نماز بخوانند ،تأکید رهبران حزب عدالت و توسعه و اعضای آن این بود که کار
سخت خود بخشی از دینداری است و مردم را به نماز خواندن ترغیب نمیکردند 17.انجام فرایض دینی بگونهای بیشWWتر بWWه
امری خصوصی تبدیل شد )برای نمونه ،فعالین ،دیگر اطرافیان خود را تحت فشار قرار نمیدادند که نماز روزانهاشWWان را در
نماز جماعت بخوانند( .بالخره ،پارهای از بخشهای نخبگان پدیWWد آمWWدن ایWWن نWWوع از دینWWداری رشWWدیابنده را مناسWWب
تشخیص دادند و هوشیارتر عمل کردند.
این تنظیمات مذهنی تا چه میزان با ثبات بودند؟ لیبرالیزه کردن دینداری در ارتباط با پارامترهایی است که در سه فصWWل اول
این کتاب ارائه شد :همگرایی ترکیه با ساختارهای سیاسی ،دیپلماتیک و اقتصادی غرب .رشد با ثبات اقتصWWادی؛ مهWWارت
حزب عدالت و توسعه در انحصار و کنترل صحنه اسلمی و کنترل رادیکالهای اسلمی و رادیکالهای سابق .و اگر بتوان
فقدان آن را بهعنوان فWWاکتوری بهحسWWاب آورد ،فقWWدان امیWWدواری در مقیWWاس بینالمللWWی در قریبالوقWWوع بWWودن انقلب
اسلمی ،که در فروکش کردن رادیکالیزم اسلمگرایان مؤثر بود .بهرحال در سالهای پایانی دهه  ۲۰۰۰چنین پارامترهایی به
اشکال گوناگونی مؤثر بودند.
محدودیتهای لیبرالیسم در مصر

محافل آ کادمیک و سیاسی به رویکرد لیبرالیستی اخوانالمسلمین بیش از اندازه دل بسته بودند .بهعنوان مثWWال سWWالیوان و
عابد کتب چنین عنوان کردند که رژیم مبارک در نمایندگی کردن و تWWأمین منWWافع مصWWر و )بیشWWتر "مWWدنی"( جWWامعه مصWWر
شکستخورده است .در مصر جنبشهای اسلمی )بهجز گروههای مسلح( جزیی از جامعه مدنی اند ،و در بلنWWد مWWدت،
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این جنبشها میتوانند عاملی باشند که کشور بیشتر بهسمت مدنیت و دمکراسی سوق داده شود :جنبشهای اسلمی هWWم
اجتناب ناپذیر بودند و هم قابل کنترل 18.توجه بسیاری دیگر از محققین معطوف به رشد گرایشی در بین گروههای اسلمی
مصر شده بود که متأثر از کار سخت ،رقابت فنآوری و آموزش در سمت و سوی رشWWد اقتصWWادی ،بWWر تغییWWرات تWWدریجی
تأکید داشتند . 19اما چرا چنین امیدهایی به واقعیت نپیوستند و مادی نشدند؟ چرا چنین تمایلی )که بسیار هم زیاد بود( در
لیبرالیزه شدن سیاست و اقتصاد خود را نشان نداد و نتیجه نگرفت؟
در این که اخوانالمسلمین بسیاری از نظرات خود را رها کرد شکی نیسWWت.از دههی  ۱۹۸۰بWWه بعWWد ،اخوانالمسWWلمین از
خواست گذار به حکومت خلفت 20دست کشید و به سمت حمایت از دمکراسی ،حقوق زنان و اقلیتها گام برداشWWت،
گرچه پارهای از پژوهشگران و فعالین در جدی بودن اخوان نسبت به چنین تغییWWر موضWعی بWا دیWWدهی شWWک و تردیWWد نگWاه
میکردند . 21اخوانالمسلمین حتی بحWWث مدرنیسWWم اسWWلمی )بWWرای مثWWال ،شWWورا بهعنWWوان برابWWری اسWWلمی و نمWWادی از
دمکراسی( در جهت دمکراسی و سیستم چند حزبی )رها کردن نظرات حسن البنا در مورد احزاب( را مطرح کرد) .حسWWن
احمد عبدالرحمن محمد البنا ،بنیانگذار جماعت اخوان المسلمین در مصر و نخستین مرشد عام ایWWن جمWWاعت اسWWت.
م(.آیا بالخره اسلم لیبرال به مصر هم رسید؟
فاصله گرفتن از درک ضد دولت از اسلمگرایی قطعا موازی با کالیی شدن اسلم )شکل دادن دوباره به نمادهای اسلمی
و عرضه آنها مانند آثار باستانی که قابل خرید و فروش باشند( در پارهای از مناطق شهری ،درست ماننWWد ترکیWWه در دههی
 ۱۹۹۰بود . 22حجاب کمتر محافظهکارانه انگاشته شد ودر مناطق شهری بیشتر به چشم میخورد و بWWه جزیWWی از مWWد روز
بدل گشت 23 .دینداری در بین تهیدستان کماکان اهمیت خود را از طریق ادغام آنها با شهر حفظ کWWرد ،امWWا سWWختگیری
مذهبی و پاکدینی در زندگی روزمره به واسطه پذیرش رقصندگان ،و خوانندگان مد روز ونیWWز مسWWافرتهای گWWران قیمWWت
کمتر شد  .برای تهیدستان همخوانی داشتن یWا نداشWWتن ایWن عWادات جدیWد بWا درک جWامع اخوانالمسWWلمین از زنWWدگی
اسلمی ،اهمیت کمتری داشت.24
با این وجود  ،رهبران اسلمگرایان از انطباق و قبWWول عWWادات منطبWWق بWWا خواسWWت بWWازار )ماننWWد پوشWWش اسWWلمی بWWازتر و
منعطفتری که استاندارد نمودن و عفت حجاب را به مبارزه طلبیده و یا نمادهای اسلمی را با هWWدف مصWWرف تعWWدیل
مینمود ( ،امتناع کردند .چند دستگی و ساختار کمتر حرفهای جامعه سیاسی موجب عWWدم قبWWول ایWWن اسWWتراتژی لیWWبرالی
گشت .همگرایی محدود اقشار میانی شهری و عناصر دهقانی در جنبش اسلمی مصر مانع انحصWWار اخوانالمسWWلمین در
جامعه سیاسی اسلمی گشت .در دههی  ۱۹۸۰و  ۱۹۹۰طبقه و تقسیم جغرافیWWایی معینWWی صWWحنهی جWWامعه اسWWلمی را
25

مشخص مینمود :سازمانهای مسلح رادیکال )جماعت اسلمی( تهیدستان شهری و روستایی را به خدمت میگرفتند.
سWW
س
در حالیکه اخوانالمسلمین متکی به سرمایهداری رانتی ،اقشار اریستوکراسی کار،تجار خردهپا و کارمندان و مشاغل خ رد
بود 26جماعت توسط فارغالتحصیلن دانشWWگاهها بWWا منشWWاء اقشWWار میWWانی و طبقWWه کWWارگر رهWWبری میشWWد کWWه سWWمت و
خواستگاهاشان عدالت اجتماعی بود .اخوان از سیاست اقتصاد آزاد بدون دخالت دولت در روسWWتا حمWWایت میکWWرد و از

لیبرالیزه شدن اسلم 63
س
زمینداران در مقابل کشاورزان خردهپا دفاع مینمود.

27

چنین چالشی در مصر در تضاد با ترکیه بود .در آنجا محافظهکاران بیشWWتر بWWا جWWامعه مWWدنی اسWWلمی ،جWامعه حمWWایتی و
سیاسی همگرا میشدند .حتی اگر در ترکیه نیز وجه مشخصه روستا و مناطق حاشیهای شهرها فقر بود ولWWی فقWWرا از طریWWق
شبکههای حمایتی )از جمله سازمانهای رفاه اجتماعی( احزاب سیاسی با نهادهWWای رسWWمی در ارتبWWاط قWWرار میگرفتنWWد.
همگرایی نسبتا صلحآمیز این اقشار با جامعه سیاسی خود موجب فراهم شدن فضای بهمراتب مطلوبتری برای لیبرالیسWWم
دینداری شد.
در مصر رفتار و کارکرد دولت نیز باعث تکه تکه شدن و پراکندگی بیشتر جامعه اسلم سیاسی گشت .سرکوب در نیمWWه دوم
دهه  ۱۹۹۰موجب گسست روند تقویت بیشتر سازمانهای رادیکال اسلمگرا شد .اما چنین سرکوبی جذب اسلمگرایان
رادیکال به اخوانالمسلمین را به دلیل ساختار نیمه حرفهای سازمانیاش آن ،در پی نداشWWت؛ اخوانالمسWWلمین فاقWWد یWک
برنامه دقیق و منسجم و ساختار یک حزب سیاسی

28

که بتواند در ترکیب با چنیWWن موقعیWWتی بWWدیل جWWایگزینی در مقابWWل

رادیکالها قرار دهد ،بود .در حالی که در ترکیه وجود و حضور یک حزب مصلحتگرا در شWWرایط سWWرکوب ،بWWاعث جWWذب
رادیکالهای اسلمگرا و رادیکالیسمزدایی شد .بیمیلی رهبران اخوانالمسلمین در تغییر سازمان به یک حWWزب سیاسWWی در
اواخر دهه  ، ۱۹۹۰انعکاسی از میراث نیمه حرفهای بودن آن است :خبرگان و کارشناسWWان دینWWی و سیاسWWی جWWدا افتWWاده و
ناشناخته ماندند .روشن نبود که افرادی که سازمان را کنترل میکردند ،همواره بهلحاظ سیاسی توانمنWWدترین افWWراد باشWWند.
سرکوب رسمی نتایج اجتماعی را تحمیل نمیکند .این جامعه سیاسی است که پیآمدهای ترور دولتی را شWWکل میدهWWد.
سرکوب  ۱۹۹۰در مصر فرصتها و تهدیدات مشابهی را برای اسلمگرایان آن کشور بوجود آورد).فاکتورهایی که نهادهWWا
و مؤسسات دولتی میبایست روی آن تمرکز کنند( ،ولی جامعه سیاسی در ترکیه با شیوه و روشی آنها را پالیش کWWرد و بWWه
یک استراتژی لیبرالی تبدیل نمود در حالی که در مصر به تحکیم بیشتر استراتژیهای قانونگرایی منجرشد.
ساختار قدرت ،جزء دیگری در جامعه سیاسی و در کنار سازمانهای سیاسی اجتماعی مصر بWWود کWWه بWWا همتWWای خWWود در
ترکیه تفاوت داشت .یکی دیگر از تغییرات مهمی که در فرآیند گذار ،در دهه آغازین فعالیت رادیکالیسWWم اخWWوان ،تWWا دهWWه
میانی حیات آن پدید آمد ،گذار از رهبری آموزگاران ]مدرسین[ به رهبری توسWWط تجWWار ،بWWه مWWوازات گWWذار از رادیکالیسWWم
اسلمی به محافظهکاری بود .تغییر موضع دیگری در سالهای آغازین قرن بیست و یکم بوقوع پیوسWWت کWWه تأییWWد کننWWده
ظهور و تفوق حرفهایها در سازمان بود که قدرت را با نگهبانان قدیمی ،تجار کهنهکار ،شریک شدند .نفWWوذ "حرفهایهWWا"
)بمثابه قشری اجتماعی  Wاقتصادی( افزایش یافت که شاید بتوان گفت منطقا میبایست افزایش کار "حWWرفهای" در جWWامعه
سیاسی را در پی داشته باشد .ولی تفوق چنین قشری در ]ساختار سازمانی[ به خودی خود فWWاکتور تعییWWن کننWWده نیسWWت.
حرفهایها نیز خود میتوانند دارای گرایشات قانونگرا و یا انقلبی باشند .موضWWع آنهWWا در پیونWWد مسWWتقیم بWWا مWWوقعیت و
رابطهاشان با دیگر طبقات و ساختارهای سیاسی جامعه است.
در ترکیه ،مذهب در گفتمان رهبران جدید )که دارای پیشینهی حWWرفهای بودنWWد( بهمWWوازات گWWذار ،بWWرخلف رهWWبران دههی
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نخستین و دههی میانی ،اهمیت کمتر و کمتری یافت 29چنین تغییر گفتمانی ]در سطح رهبری[ منطقا میبایست به اسWWلم
لیبرال ]میانهرو[ ختم میشد .ساختار رهبری در مصر کامل حرفهای نبود و رهبران جدید جنبش را تحت کنترل نداشتند.

30

گرایشات حرفهای در ساختار سیاسی در مصر نتوانستند مانند ترکیه ،تولید کنندهی همWWان نتایWWج باشWWند .رهWWبران در ترکیWWه
ظرفیت و ریشههای دیرینه عمیقی در جامعه سیاسی داشتند .یکی دیگر از پیآمدهای نداشتن یک برنامه منسجم و روشWWن
از طرف اخوان المسلمین ،بیثباتی و ضعف جامعه سیاسی در پیوند با متحدین بینالمللی بود.
در پایان دههی  ۱۹۹۰رهبری اخوانالمسلمین با بنبست روبرو شد .لیبرالها در زندان بودند و "قانونگرایان" توانستند بWWا
بهانه قرار دادن خفقان و بهرهگیری از فرصت بدست آمده نامزدهای خود را به رهبری بگمارند .رهWWبران جWWوان لیWWبرال تنهWWا
بعد ازسال  ۲۰۰۴و همزمان با مرگ رهبر محافظهکار بود که توانستند نفوذ خود را بار دیگر افزایش دهند 31ولی حWWتی پWWس
از این رویکرد تقریبا لیبرالی ،رژیم مصر به سرکوب ملیمتر اخوان ادامه داد.

دهه  ،۲۰۰۰تحکيم بيشتر راهبردهای قانونگرائی
در سالهای  ۲۰۰۹و  ۲۰۱۰اخوان المسWWلمین هWWم چنWWان دسWWتخوش نوسWWان بیWWن احیWWای گرایشWWات محافظهکWWارانه
)بهعبارت دقیقتر "قانونگرایی( و پیروزیهای جزیی رفرمیسWWتها بWWود ،در حWWالیکه محافظهکWWاران میWWدان تWWاخت و تWWاز
بیشتری را بدست آوردند .دورهی  ۲۰۰۲تا  ۲۰۱۰دورهی کشمکش و جنگهای داخلی بWWود تWWا اینکWWه چهWWرهی کلیWWدی
محافظهکار پشت صحنه ظاهر شد .خیرات الشاطر که معرف و نشاندهندهی مغز متفکر برجسته محافظهکارها بWWود ،تنهWWا
بعد از حوادث  ،۲۰۱۱آرام آرام با بهدست آوردن کنترل کامل بر هیئت ارشاد و دفتر شورا توانست رفرمیستها را به حاشیه
راند.
الشاطر مانند پارهای از پیرواناش "قطبیها" )که از آنها بهعنوان بزرگWWترین گWWروه نWWام بWWرده میشWWود( ،بارزگWWانی ثروتمنWWد
طرفدار نئولیبرالیسم بود .این نکته وجه مشخصه و تفاوت "قطبیهای" جدید از گروه آغازین که نسWWل آنهWWا بیشWWتر دارای
خواستگاه طبقاتی طبقهی متوسط بودند و سمت نگاهاشان بیشتر عدالت اجتماعی بود ،است .32بنابراین برخلف ترکیWWه،
در مصر تشدید و تقویت لیبرالیسم اقتصادی بستر و هدایتگر گذار به لیبرالیسم سیاسی نشد .بهجWWای آن نشWWریه اینترنWWتی
جدید سازمان ،و نیز پستها و موقعیتهای متعدد جدیدی که در بوروکراسی سازمان  ،که گروه بزرگی از پیروان وفادار بWWه
هیئت ارشاد اخوان بودند ،بوجود امد تا وفاداران به کل جنبش .نفوذ و وزن الشاطر با جایگزین شدن محمد بدیع بهجWWWای
مهدی عالف بهعنوان بالترین مقام رهبری در سال  ، ۲۰۱۰نفوذ و وزن الشاطر را تأیید و تحکیم نمود.33
در طی سال  ، ۲۰۱۰بسیاری از لیبرالهای اسلمگرا در طی مبارزات درونی از کار برکنار شدند .رژیم از این بحران درونWWی
برای درهم شکستن اخوان با این بهانه که سازمان حال توسط "بنیادگرایان" کنترل و اداره میشWWود ،اسWWتفاده کWWرد .برزبWWان
افتادن و بلند آوازه شدن گردش نام قطب در طی سالهای ) ۲۰۱۰ W ۲۰۰۹که بهجWWای یWWک منجWWی عWWدالت اجتمWWاعی،
بهعنوان شخصیتی انعطاف ناپذیر و ضد سکولر شناخته شده بود( خود بهانهای بهدست دادگاهها بWWرای سWWرکوب اخWWوان
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داد .نارسایی و کامل نبودن ساختار قدرت ]اخوان[ بهلحاظ حرفهای بودن ،خود به مانعی در بهبود و عادی شدن رابطه بین
دولت و جامعه سیاسی اسلمگرایان تبدیل شد .علیرغم همهی سرکوبها ،اخوان بهجای این کWWه درکاش از اسWWلم را بWWه
انقلبی و یا لیبرالی تغییر دهد ،به یک موضع قانونی عقب نشینی کرد )و از آن طریق سعی کرد که شاید زمینههای مشWWWترک
هرچه بیشتری با دولت داشته باشد(.
در سال  ۲۰۱۰پر جنب و جوشترین جریانهای اسلمگرای مصر به نهادهای موجود گWWردن نهWWاده و آنهWWا را پذیرفتنWWد و
بیشترین تلش خود را بهکار گرفتند که دولت )سکولر( را ترغیب به اجرای قوانین اسلمی در جWWامعه بکننWWد 34پWWس از آن
اسلمگرایان مصر شروع به برشمردن قوانین نظم و انظباط شهروندان براساس موازین اسلم کردند که این بهمعنای اعمWWال
غیرمستقیم موازین از طریق قانون همراه با اعمال مستقیم نظم از طریق حزب بود ،در حالی که در ترکیه مWWورد آخWWر بیشWWتر
اهرم غالب برای اسلمی کردن جامعه بود .اسلمگرایان مصری همچنین سعی کردند جامعه را از طریق نفوذ در پWWارهای از
سازمانهای اسلمی جامعه مدنی؛ اسلمی کنند) ،مانند جمعیت شریعت( ،که خود در اساس درکی قWWانونگرا از اسWWلم
داشت و نسبت به سازمانهای سیاسی اسلمی بمراتب انعطافپذیری کمتری در تفسیر و ترجماناشان از قWWوانین اسWWلم
داشت . 35برای مثال جمعیت شریعت در بروشور )جزوه تبلیغاتی( خود )به نام الدعوه ،ال امWWل الصWWالح ،ال ایقWWاته ،ال W
تنمیه( اعلم کرده بود که جمعیت پیرو درک خشک و خللناپذیر قرآن و مخالف هرگونه بازنگری و تفسیر جدید اسWWت ،و
این در حالی بود که احزاب اسلمی حتی احتراز داشتند که درک خود از اسلمی که از آن پیروی میکردند ،را تعریف کنند.
سال  ۲۰۰۵شانس بیشتری برای تماس با مستقیم با دفتر اعضای نمایندگان مجلس وجود داشت ،چنیWWن امکWWانی بهطWWور
طبیعی قبل از سال ) ۲۰۱۱در مقایسه با حزب عدالت و توسعه( بسیار محدود شد .بهطور خلصه حتی زمانی که اخWWوان
سازمان بسیار قدرتمندی بود ،ارتباط و پیوند مستقیم آن با طبقات مردمی )وقتی که با احزاب اسلمی ترکیه مقایسWWه شWWود(
نسبتا محدود بود .در بسیاری از موارد تماس اخوان با مردم از طریق و به واسطهی کارشناسان حقوقی دولتی و سازمانهای
جامعهی مدنی صورت میگرفت )که نشاندهندهی گسست عمیق جامعه مدنی و سیاسی است( .حاصل چنین وضWWعیتی
تحکیم و تقویت سنگر اسلم قانونگرا بود.
قانونگرایی و ساختار نیمه حرفهای شکلدهندهی حرکت اخوان بهسمت مبارزه پارلمانی شد .در واکنش به فشارهای رژیم
در سالهای  ۲۰۰۹و  ۲۰۱۰تعدادی از اعضای اخوان تصمیم گرفتند انتخابات پارلمانی  ۲۰۱۰را بایکوت کنند .بWWا ایWWن
حال هیئت ارشاد که محافظهکاران در آن دست بال داشتند ،با این نظر مخالفت کرد و اخWWوان در انتخابWWات شWWرکت کWWرد.
هیئت ارشاد در محکوم کردن و سرزنش لیبرالها که پیشنهاد کرده بودند که سازمان باید انتخابات را تحریم کند ،از حربه و
زبان اخلق بهره گرفت .مورد سئوال قرار دادن تصمیم رهبران ،تصمیمی که توسط هیئت ارشاد اتخWWاذ شWWده اسWWت" ،غیWWر
اخلقی" و خلف پرنسیپهای اخوان بود . 36این شیوهی استدلل نمونهای از نگاه و گرایش اخلقی سازمان بWWه سیاسWWت
بود )که توسط یک جامعه اسلم سیاسی پراکنده ،تولید و تقویت شده بود(.
چنین ساختار سیاسی اگرچه به هیئت ارشاد کمک کرد که سازمانی یکدست باقی بماند ،ولی کمکی به گسترش پایههWWای
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اجتماعی آن نکرد .اخوان توانست با تقلب در انتخابات تنها یک کرسی بدست آورد ،در حالی که حWWزب دمکراتیWWک ملWWی
حاکم موفق به کسب بیش از هشتاد درصد کرسیهای پارلمان شد .پس از این اتفاق لیبرالهای اسWWلمی جWWرأت بیشWWتری
یافتند و کارزاری تبلیغی علیه هیئت ارشاد براه انداختند ،که هیئت نیز در واکنش آنها را تهدید بWWه اخWWراج کWWرد .اخWWوان در
سال  ۲۰۱۱با چنین توازن نیرویی به استقبال خیزش مردمی رفت.
ترکیه و مصر در میانه دههی  ۱۹۹۰میلدی همزمان و هWWر یWک بWه روش خWWود ،از سیاسWتهای فراگیWWر دههی ) ۱۹۸۰در
واکنش به به گسترش اسلمگرایی در خانه و جنگ داخلWWی در الجزایWWر( فاصWWله گرفتنWWد ،ولWWی بخشWWا بWه دلیWWل تفWWاوت در
ساختارهای سیاسی  Wاجتماعی آنها نتیج متفاوت بود .برعکس مورد ترکیه ،سرکوب دولWWتی در مصWWر بWWه مWWانعی در برابWWر
موفقیت و بلوغ یک سازمان لیبرال اسلمی تبدیل شد .برای درک چرایی آن لزم است که روی تفاوتهای سازمان درونWWی
جامعه سیاسی دو کشور تمرکز کنیم.
تونس :لیبرالیبرالیزه شدن بدون حداقل فضای تنفس

تا سال  ، ۲۰۱۱مقایسه بین تونس و مصر از یک طرف و ایران و ترکیه از طرف دیگر با یک مشکل روش شناختی روبرو بود:
تنها در کشورهای ترکیه و ایران بود که کنشگران اسلمگرا در قدرت بودند .ولی در تونس مشکل بود ،چرا کWWه اسWWلمگرایان
تونسی پیرو مدل ترکیه تا سال  ۲۰۱۱شدیدا تحت پیگرد قرار داشتند و به دلیل شرایط حاکم نشانهی چنWWدانی از رویکWWرد
اسلم لیبرال در صحنهی سیاسی کشور دیده نمیشد .علیرغم چنین وضعیتی ما شاهد نشانههای بسیار قوی از لیبرالیسWWWم
سیاسی ،اگرچه نه چندان سپ ررنگ در عرصه اقتصاد و زندگی روزمره بودیم .النهضه بنوبه و در جایگاه خود؛ علیرغWWم همهی
شباهتهایی که با دیگر جنبشهای اسلمی در خاورمیانه داشت ،در فرآیند سیاسی )به فصWWل اول نگWWاه کنیWWد( کیفیWWت و
خصوصیات ویژهای از خود نشان داد :نوع نگاه و تفکر رهبر آن بگونهای خود ویژه و استثنایی اسWWتراتژیک بWWود .او عمیقWWا
باهوش و خصوصیاتی دمکراتیک داشت .الغنوشی متون فوقالعادهای تحریر کرده که نشWWاندهنده مطWWالعه وسWWیع و قابWWل
انعطاف او از سیاست و جامعه در عصر مدرن بود .وی با مهارت تاکتیک و استراتژیهای پیچیده را برای جWWامعه اسWWلمی
طراحی کرد .او ترکیبی از فلسفهی اسلمی ،راهنمایی معنوی و رهبری سیاسی را در شخصیت خود یWWک جWWا جمWWع کWWرده
بود .ویژگیهایی که پس از مودودی؛ البنا ،قطب ،شریعتی و امام خمینی فاقد آن بودند .الغنوشی همچنیWWن بهعنWWوان یWWک
دمکرات مسلمان شهرتی بهم زده بود .برخلف متفکرین مسلمانی که در بال از آنها نام برده شد ،او در پی تعامل واقعی با
نقاط قوت غرب )نه نقاط ضعف آن( ،و بهصورتی شفاف مدافع کثرتگرایی بWWود .از پWWارهای از مصWWاحبهها و نوشWWتههای
الغنوشی چنین استنباط میشد که او به بدنبال ایجاد یک سیستم پلورالیستی سیاسWWی یکدسWWت بWWود و در برخWWی از دیگWWر
نوشتهها او تأکید بر درحاشیه قراردادن و وارد نکردن احزاب غیر اسلمی داشت 37بر پایه چنین تناقضWWی بWWود کWWه محققیWWن
لیبرال و خبرنگاران در تلش درک معنای آن از زمان ظاهر شدن الغنوشی )در صحنه سیاسی ،م( بودند.38
کیفیتهای شخصیت الغنوشی موجب شد که جنش النهضه مورد توجه "جامعه بینالمللی" قرار گیرد .النهضه حزبی بود
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که میتوانست همگرایی اسلم با دمکراسی را متحقق کند .آن چه که از نقطه نظر این کتاب قابل توجه است ،عمWWق تفکWWر
استراتژیک غنوشی است )نه صداقت و التزام او به دمکراسی( .اگر کادرهای حزباش حقیقتWWا ایWWن مهWWم را درمییافتنWWد،
یک رویکرد عملگرا ،منعطف و حرفهای به سیاست و اقتصاد میتوانست تونس را در مسیر انقلبی منفعWWل هWWدایت کنWWد.
چنین فعل و انفعال درونی میتوانست جامعهی اسلم سیاسی تونس را به نوع ترکیهای آن نزدیک کنWWد .افWWزون بWWر آن یWWک
رژیم نئولیبرال اسلمی در تونس میتوانست بیشتر از راهنماییهای معنوی یک رهبر سیاسWWی بهWWره گیWWرد ،کWWه بنWWوبه خWWود
موجب استحکام بیشتر آن میشد .ولی آیا اسلمگرایان تونس واقعا خمیرمایهی تفکر غنوشی و تبدیل آن به یک اسWWتراتژی
جمعی را درک کردند؟ و آیا چنین استراتژی بدون تجربه کافی که در طی دههها از کشورداری اندوخته شWWده باشWWد ،حWWتی
اگر سیستم تونسی به ناگهان و غیرمنتظره برای اسلم گرایان گشوده شد ،امکانپذیر میبود؟
در پاسخ به این سئوال که درون حزب تا چه اندازه پیوند زناشویی تئوریکی و تئولWWوژیکی اسWWلم بWWا دمکراسWWی رهWWبران را
فهمیدهاند ،نشانههایی حاکی از عدم پیشرفت چنین درکی وجود داشتند 39و در پاسخ سئوال مهمتری که النهضWWه تWWا چWWه
میزان توانسته است تفکر استراتژیک او را اجرا کند ،حوادث و عملکردها )بیش از اعلمیهها و نوشتارهای رسWWمی حWWزب(
میتواند راهنمای یافتن پاسخ باشند .در بعضی از فصلهای آینده بررسی خواهد شد که راستای استراتژی اسWWلم سیاسWWی
تونسی همسو با لیبرالیسم است ،یا نه.
لیبرالیسم در بند ایران

اگر به پیروی از نظرات پیر بوردیو )پیر بوردیو جامعه شناس و مردم شناس سرشناس فرانسوی .م( ،و میگدال فWWرض کنیWWم
که دولت میدان یک گروه کنشگر یک دست نیست؛ در این صورت چنین پیش فرضی دقیقا در مWWورد ایWران صWادق اسWWت،
چرا که بخش قابل توجهی از رقابتهای سیاسی در سWWه دههی گذشWWته در درون دولWWت رخ داده اسWWت و فضWWای سیاسWWی
جامعه تابعی از آن بوده است .جدا از تحولت غیرقابل تشWWخیص؛ خودمختWWاری ،جWامعه سیاسWWی متفWاوت ،جناحهWWای
مختلف دولت در هر چالش بین جامعه سیاسی و دولت در مناطق خاکستری به نشان دادن زور بWWازوی خWWود بWWه یکWWدیگر
دست زدهاند .جناحهای مختلف در نبردی پایWان ناپWذیر جهWت کنWWترل بخشهWایی از دسWWتگاه دولWWتی بودهانWWد و همWWواره
بخشهای مختلف دستگاه دولتی درحال ستیز با یکدیگر بودهاند .اسلم لیبرال بر بستر چنین چالشهای خWWونینی چگWونه
پدید آمد ،و چشمانداز و سرنوشت آن در مقایسه با همتایان ترکیهای و مصریاش چگونه متحول شد؟

کنشگران ليبرال اسلمگرا در یک دولت اسلمی
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پس از شکست از عراق جناح رادیکال پایگWWاه خWWود را از دسWWت داد .دسWWتور کWWارش ،ضدامپریالیسWWم ،صWWدور انقلب و
قابلیت مبارزهی آن بیاعتبار شWWد . 40محافظهکWWاران و میانهروهWWای اصWWولگرا جWWرأت یWWافته و کWWارزاری را برعلیWWه اصWWول
رادیکالیسم براه انداختند .پس از پایان دههی  ۱۹۸۰اختلفات بیشتری بیWن جناحهWWای محافظهکWار ،اصWWولگرا و جنWاح
لیبرالهای اسلمگرا پدیدار شد .لیبرالها که بسیاری از آنها رادیکالهایی بودند که از خواب غفلت بیWWدار شWWده بودنWWد

41

سعی کردند همانگونه که رایکالهای سابق ترکیWWه عمWل کردنWWد ،اعتبWWار رادیکالیسWWم گذشWته و سختسWWری ضWد غربWWی
روشنفکرانهی اسلمی خود را در خدمت لیبرال دمکراسی قرار دهند.42
با وجود این جناح لیبرال و رهبران اسلم میانهرو در ایران ،هرگز بهگونهای ظاهر نشدند که محافظهکاران را محWWدود کننWWد و
بتوانند یک جامعه میانهرو اسلمی بنا کنند ،43ولی گرایشات جامعه مدنی ضعفهای کنشWWگران اسWWلم سیاسWWی لیWWبرال را
تقویت کرد .برای مثال جنبش دانشجویی ،اصلیترین متحد لیبرالهای اسلمگرا علنا خود را بهعنوان یک "آنتی تز احزاب
سیاسی" ،و کنشگران و نهادهای سیاسی و بهمثابه عاملی که هدفاش "نقد قدرت ،نه بازسازی قدرت سیاسی" بود ،نشان
داد.44
محمد خاتمی ،رهبر سیاسی لیبرالهای اسلمگرای دههی  ،۱۹۹۰تمایلی به تشکیل حزب سیاسی نداشWWت  45و نیروهWWای
لیبرال اسلمی بهجای این که به یک بازیگر سیاسی یک دست و ثابت قدم با دیدی روشن تبدیل شوند ،بهصورتی ائتلفWWی
کم دوام باقی ماندند .جامعه سیاسی در زمان خاتمی متنوع ولی تکه تکه و متفرق بود .46ایWWن جWWامعه سیاسWWی در ایWWران بWWا
بلوک لیبرال  Wمحافظهکاری که در اطراف حWWزب عWWدالت و توسWWعه در ترکیWWه بوجWWود آمWWده بWWود ،تفWWاوت بسWWیار داشWWت.
اسلمگرایان لیبرال در ایران ممکن است برعلیه محافظهکاران متحد بودند ،ولی برای بیان یک برنامه دقیWWق متحWWد نبودنWWد.
طبیعت پراکندهی جامعه مدنی و جامعه سیاسی که توسط لیبرالها سازمان داده شده بود ،ائتلفهای بسWWیاری را مWWوجب
شد ،اما هرگز یک بلوک پایدار را بوجود نیاورد.
در سال  ۱۹۹۷وقتی که خاتمی رئیس جمهمور شد ،رأی دهندگان این شانس را به او دادنWWد کWWه چنیWWن وضWWعیتی را تغییWWر
دهد .لیبرالها تنها با یک سازمان ضعیف در جامعه سیاسی و چند سازمان در جامعه مدنی و دولت ،با سد محافظهکWWاران
که در همهی سطوح دولت و جامعه از سازماندهی تنگی برخوردار بودند روبرو شدند ،یک بلWWوک واقعWWی )اگرچWWه ،بعWWدا
نشان داد که موقتی است( .شورای نگهبان؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مجلس و نیروهای شبهه نظامی بسیج شدند
تا رفرم را ،اگرچه ،نه غیرممکن ،ولی مشکل سازند .آنها روشنفکران و پروفسورها را مرعوب و تحت فشار قWWرار داده و نیWWز
فضای مانور خاتمی و حامیWWان او را ،بWWویژه بWWا تقWWویت منWWابع مWWالی و ظرفیتهWWای مؤسسWWات دولWWتی کWWه تحWWت کنWWترل
محافظهکاران بودند ،محدود کردند.47
در ماه مه سال  ۱۹۹۹محافظهکاران تعداد زیادی از روزنامهها را بسWWتند کWWه اعWWتراض دانشWWجویان را در بهدنبWWال داشWWت.
خاتمی تحت فشار سپاه پاسداران اعتراض دانشجویان را محکوم کرد .دانشجویان که با تظاهرات متقابل عظیمWWی روبWWرو
شده بودند ،تسلیم شدند ]فروکش کرد [ :ضعف جامعه سیاسی ،جامعه مدنی را فلWWج کWWرد .در سWWال  ۲۰۰۰دانشWWجویان
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برآمد سال  ۱۹۹۹را پاس داشتند که مورد تهاجم اوباش قرار گرفتند .پس از آن بقایای نشریات اصلح طلWWب نیWWز تعطیWWل
شدند.
اصلحطلبان کار زیادی نتوانستند انجام دهند؛ آنها لیحههای زیادی را از مجلس گذراندند که شورای نگهبWWان بسWWیاری
از آنها را رد کرد .خاتمی در تمام دوران زمامداریاش سعی کرد که از زنان و دانشجویان از طریق تصویب لوایح اصلحی
و دیگر اقدامات حمایت کند ،وعده "توسعه جامعه مWWدنی" )البتWWه بWWا برداشWWت خWWودش( را داد ،ولWWی مWWوفقیت چنWWدانی
نداشت . 48جای هیچ شکی نیست که خاتمی چالش با محافظهکاران را به حWWداقل رسWWاند و اصWWلحطلبان را ترغیWWب بWWه
اجتناب از درگیر شدن با آنها کرد ، 49ولی فراتر از آن او باعث تضعیف پتانسیل و امکانات جامعهی سیاسی خارج از دولت
شد .چنین تحولتی نشاندهنده آن است که جدا از تلشهای مستمر دولت در آشفته و مختل کردن منتقWWدین ،رویکWWرد و
مانورهای سیاستمداران به پراکندگی و آشفتگی ساختار جامعه سیاسی ایرانی کمک کرده است.
حاصل فقدان پیوند بین جامعه مدنی و جامعه سیاسی را نمیتوان تنها به محدود بودن فرصتها نسبت داد )چارچوبی که
در بیشتر موارد در علم جامعه شناسی از آن استفاده میشود( .در طی آن سالها فرصتهای فراوانی بWWرای برقWWراری پیونWWد
تنگاتنگ با جامعه مدنی وجود داشت .اگر در ایران سازمانی اسلمگرا مشابه حزب عدالت و توسWWعه در ترکیWWه و یWWا حWWتی
اخوانالمسلمین در مصر وجود داشت ،میتوانست چنین پیوندی را بوجود بیاورد.
در انتخابات شوراهای شهر و شهرداری در سWWال  ۱۹۹۹مWWردم بهصWWورتی گسWWترده مشWWارکت داشWWتند ،ولWWی از آنجWWا کWWه
اصلحطلبان در سالهای بعد ابتکار قابل توجهی از خود نشان ندادند ،مشارکت مردم در انتخابات سWWال  ۲۰۰۳کWWاهش
یافت . 50عدم قاطعیت و تردیدهای رهبری سیاسی ،علت وجودی تنگ بودن مجراهای گشایش بWWرای نهادهWWای اجتمWWاعی
بود :وقتی که در سال  ۲۰۰۳شورای نگهبان کاندیWWداهای اصWWلحطلبان را رد صWWلحیت کWWرد ،خیابWWان از آنهWWا حمWWایت
نکرد ، 51که این خود نشاندهنده فقدان پیوند تنگاتنگ بین جامعه سیاسی و جامعه مدنی است .اصلحطلبان بهعنوان طبقه
میانهای باقی ماندند که سرگرم نخبهگرایی و گفتگو بودند .آنها هیچ اقدامی بمنظWWور بسWWیج بWWرای اعتصWWاب ،اعWWتراض و
نافرمانی مدنی در جهت آمال و منافع خود انجام ندادند.52
ماهیت پراکنده سازمان سیاسی )و سطح نازل پیوند بین جامعه سیاسی و جامعه مدنی( در انتخابات سال  ۲۰۰۹وقتی که
جمعیت انبوهی در طی یک هفته در اعتراض به تقلب در نتایج انتخابات به خیابانها ریختند ،بازتولید شد .شاید شدت و
مدت اعتراضات این فکر را بوجود آورد که یک اپوزیسیون یکدست بوجود آمده بود ،ولی در این مورد نیز ابهامات زیادی
وجود داشت .اول :آقای موسوی کاندیدای مورد علقه معترضین؛ یکی از مهرههای درونی رژیم بود ،نه یک رهبر سیاسWWی
مستقل مانند اربکان و یا اردوغان .او در دوران سلطنت ]حکومت[ خمینی نخستوزیر و مباشر و نظارهگر مکانیزم دولت
در سالهای خونبار بود .ولی وی در عینحال این اعتبار را بهعنوان معمار سیستم سهمیهبندی عادلنه مواد غذایی و بنزین
با خود یدک میکشید .53کنشگران در درون دولت میتوانند به کنشگرانی در درون جامعه سیاسی تبدیل شوند؛ ولی چنین
گذاری تلش و کوششهای شایان و قابل توجهی را طلب میکند ،چنین تلشهایی از جWWانب موسWWوی صWWورت نگرفتWWه
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بود .بنابراین صعود و برآمد موسوی خود به گونهای جامعه سیاسی را به زیرمجموعه و تابع دولت تبدیل نموده و نداشWWتن
استقلل )هویت مستقل( را باز تولید کرد.
دوم :یک حزب یک پارچه و یا چند حزب که بتوانند در انتخابات دوام بیاورند و آن را از سربگذرانند )و اعWWتراض کننWWد(،
که نشان و گواهی بر حضور یک مقاومت با برنامه و استوار باشد ،وجWWود نداشWWت ،54حزبWWی کWWه بتوانWWد بWWدیلی در مقابWWل
سیاستهای جاری عرضه کند .رژیم با بستن دو حزب عمدهی اصلحطلبان شرایط را تشدید کرد .یک سازمان کم بنیه و
پراکنده )بدون برنامه( در جامعه سیاسی ایران در نقطه مقابل جامعه سیاسی )اسلمگرای( ترکیه ،کWWه در طWWی چهWWار دههی
گذشته متحد و با برنامه بود.
و بالخره ،بعید بنظر میرسد که همه معترضین همنظر بودند ،ولی حتی اگر هم معترضین همنظر با موسوی بودند )جدا از
لیبرالیسم ناقصی که تعریف شWWد( ،تبلیغWWات دو کاندیWWدای مهWWم اصWWلحطلبان در طWWی تبلیغWWات انتخابWWاتی بیشWWتر روی
کاستیها و نقاط ضعف و مشکلت احمدینژاد متمرکز شده بود تا روی سیاستها و وعWWدههای انتخابWWاتی خودشWWان.55
هدف تبلیغات موسوی در بسیج مردم متقاعد کردن و "هWWدایت" مWWردم در حمWWایت از یWWک پWWروژهی اجتمWWاعی  WسیاسWWی
نبود.او در چارچوب مقوله شناسی که در اینجا استفاده شده است ،بهعنوان بازیگر و کنشگری از دولت باقی مانWWد و بWWه
یک سیاستمدار حرفهای تبدیل نشد )در معنای مثبت بسیج برای یک پروژه سیاسی  Wاجتماعی (.
علت اصلی این که مردم به او رأی دادند این بود که او بر علیه محافظهکاری احمدینژاد بود :علWWت همگرایWWی موسWWوی و
معترضین ،آن چیزی بود که آنها برعلیه آن بودند ،نه آن چه که میخواستند .آیا جنبWWش اصWWلحات یWWک جنبWWش لیWWبرالی
اسلمگرا ،یا یک جنبش محافظهکار دمکراتیک ،و یا لیبرال دمکراتیک و یا هیچیک از گونههای فوق بود؟ آیWWا ایWWن جنبWWش
خواهان براندازی جمهوری اسلمی و یا خواهان اصلح آن از درون بود؟ گمانهزنیها فWWراوان اسWWت .برآینWWد صWWفآرایی
نیروها در این جنبش تفاوت چندانی با وسعت و گستردگی و عدم انسجام نیروهای شرکت کننده در انقلبی که یWWک نظWWم
مقتدر هژمونیک را تولید نمیکند ،نداشت .در ایران سیاست هرگز تجربهی شکلگیری بلوکهای سیاسی منسجم ،آنگونه
که در ترکیه بوده ،را نداشته است .رفرمیستها )اصلحطلبان( نمیتوانستند در شرایط فقWWدان چنیWWن نظWWم هژمWWونیکی بWWه
تعادل جدیدی برسند که بار دیگر درها را باز کنند و از بال خواسته خود را تحمیل کنند.
در دهههای  ۱۹۸۰و  ۱۹۹۰نشانههایی از شکلگیری بلوکهای سیاسی دیده میشد ،ولی هیچکدام از ایWWن گرایشهWWا در
طی یک دهه به بلوغ نرسید و به یک بلوک سخت و پایدار نیانجامید .بلوک محافظهکWWاران کWWه در مخWWالفت و اپوزیسWWیون
لیبرالها در فاصلهی دههی  ۱۹۹۰تا اواسط سالهای دههی  ۲۰۰۰بوجود آمWWد ،یکWWی از ایWWن نمونههاسWWت .ایWWن بلWWوک
سیاسWWی در برگیرنWWدهی دو اردوگWWاه اسWWت :روحWWانیت محافظهکWWار و پوپولیسWWتهای محافظهکWWار حWWرفهای )کWWه توسWWط
احمدینژاد نمایندگی میشوند(.
در سالهای آخر دههی  ۲۰۰۰جناحهای محافظهکار هم در طبقهی شاغلین و هم طبقهی مدیران ،سWWتیزی را نWWه تنهWWا بWWا
جناح لیبرال از هر طبقه ،بلکه برعلیه روحانیون و تجار در بلوک محافظهکار آغWWاز کردنWWد .اگرچWه ایWWن سWWتیز و اختلف در
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درون اردوگاه محافظهکاران برای مدتی ادامه داشت )و محWWدود بWWه عWWدم توافWWق بWWر سWWر پWWارهای از سیاسWWتهای معیWWن و
انتصابات بود( ،ولی با آغاز دههی  ۲۰۱۰با عواقب و ریزش عظیم سیاسی همراه بود .56در پایگاه تودهای بWWالترین مقWWام
رهبری خامنهای )رهبر جناح غالب بلوک محافظهکار( و احمدینژاد انشقاق ایجاد شد .چنین شکافی زمین را بWWرای یWWک
پیروزی انتخاباتی دیگر لیبرالها سیراب کرد که حاصل آن آمدن حسن روحانی در سال  ۲۰۱۳بود.
در سرتاسر دههی  ۲۰۰۰وقایع مشابه در ترکیه و ایران ،این که "فرصتها" متغیرهای مجرد و مستقلی باشند را مورد شWWک
و تردید قرار داد ،و برعکس نشان داد که تظاهر فرصتها متأثر از جنبش در درون جامعه سیاسی اسWWت .درسWWت در نقطWWه
مقابل تنگ شدن نهایی گشایشهای سیاسی در ایران ،در ترکیه تلش ناموفق ارتش ترکیه در سد کردن حضور عبدالله گWWل
در انتخابات سال ) ۲۰۰۷که باعث گسترش فرصتها برای اسلمگرایان لیبرال شد( ،وجود داشت .جناحهایی از ارتش با
سکولرهای جامعه مدنی و حزب کمالیستها برای جلوگیری از رئیس جمهور شدن گل صفآرایی کردنWWد ،ولWWی رهWWبری
س
قاطع حزب عدالت و توسعه در نهایت این تهدید را دفع کرد :بعد از این که در بهار از انتخاب گل با روشهای شبه قانونی
جلوگیری شد ،حزب عدالت و توسعه این روند مظنون را به موضWWوع مرکWWزی در تبلیغWWات انتخابWاتی خWWود تبWWدیل کWWرد و
سW
انتخابات ملی را با اختلف بسیار بیشتر از آن چه که مورد انتظار بود ،برنده شد و پارلمWWان ترکیWWه عبWWدالله گ ل را بهعنWWوان
رئیس جمهور برگزید .بنابراین ،گشایشهای نهادی بر پایهی دخالتهای سیاسی در ایWWران و ترکیWWه کWWامل متفWWاوت بWWود.
میتوان چنین استدلل کرد که انتخابات سال  ۲۰۰۹در ایران نتوانست موجبات گشWWایش واقعWWی نهWWادی را در پWWی داشWWته
باشد ،ولی میتوان پرسید که جنبشی با چنین حWWدی از پراکنWWدگی ،حWWتی اگWWر فرصWWتهای بهWWتری داشWWت ،بWWه چWWه چیWWز
میتوانست دست یابد ،بویژه با کارنامهای که دولت اسلمگرای لیبرال در فاصلهی سالهای  ۱۹۹۷تا  ۲۰۰۵ارائه داد.
در مجموع باید گفت که پراکندگی جامعه سیاسی ایران بلوک ضعیف و نحیفی را تولید کرد که برای همگرایی جامعه مدنی
و دولت کفایت نمیکرد .گرایشات تخصصگرایی در ایران وجود داشتند ،ولی تأثیرشان بر جنبWWش اسWWلمی در مقایسWWه بWWا
ترکیه و مصر کمتر بود .سیاستمداران حرفهای نیز پشتوانهی کمتری از حامیان و طرفداران بینالمللی داشتند )کWWه در مWWورد
مصر نیز چنین بود( .کمبود یک طبقه کسب و کار اسلمی در ایران به این معناست که پایگاه طبقهی سیاسWWتمداران لیWWبرال
اسلمگرا بیشتر به دیگر حرفهها محدود میشد ،در حالی که )میتوان استدلل کرد که( بویژه در ترکیWWه منWWافع متخصصWWین
مختلف جامعه سیاسی به موازات منافع طبقه کسب و کار در کل جامعه بود .وجود چنین ساختارهای سیاسWWی در ایWWران
ممکن است حتی در آینده قابل پیشبینی نیز موجب بازتولید بدیلهای ضعیف لیبرالی شود ،اگرچWWه حمایتهWWای غربWWی
)پس از شکست غیرقابل بازگشت در ترکیه(  ،تعادل نیرو را برهم خواهد زد.

زندگی مذهبی و روزمره در ليبراليسم ناقص و ناکافی
بهعلت پراکندگی و تابع بودن جامعه سیاسی ،تحمیل الگوی زندگی براساس تقوا ،با استفاده از روشهWWای غیWWر رسWWمی و
فشارهای نظامیگونه با آن همه بسیج )مدنی و سیاسی( که برای آن صورت گرفت ،تقویت نشد .نتیجه این که در ایران کWWه

سقوط مدل ترکیه

72

برخلف ترکیه و مصر احزاب سیاسی کامل سازمان یافته و یا انجمنهای صWWنفی کWWه بتواننWWد الگWWوی زنWWدگی اسWWلمی را
ترغیب کنند ،وجود نداشتند ،مردم در خیابان به زنWWدگی اسWWلمی تظWWاهر میکردنWWد و در خWWانه و دیگWWر محیطهWWای بسWWته
زندگیاشان کامل غیراسلمی بود )مانند استفاده از ویدئوهای کامل غیراسلمی ،نوار کتاب ،مجله و سیدی( .57پWWارهای
دیگر از مدارک کمی )آماری( مؤید این مشاهدات مردم نگاری بوده و از آن حمایت میکند .بررسیهای ارزشمند منصور
معدل نشان میدهد که مصریها بیشتر پایبند فرایض دینی اند تا ایرانیان ،حتی در زمان زندگی تحت حکWWومت جمهWWوری
اسلمی . 58علوه بر این درصد شهروندان ایرانی که ،حداقل یک بار در هفتWWه ،در نمWWاز جمWWاعت شWWرکت کردهانWWد ،از ۵۶
درصد در سال  ۱۹۷۵به رقم  ۴۰درصد در سال  59۲۰۰۰کاهش یافته کWWه بWWرای یWWک انقلب اسWWلمی یWWک شWWرمندگی و
خجالت آشکار است.
در مصر و ترکیه درحالی که حجاب شیک و زیبای اسلمی به سمبلی برای بسیج تبدیل شد ،در ایران همین پوشش سWWمبل
مقاومت در مقابل رژیم شد .در ایران جامعهی سیاسی سازمان یافتهای وجWWود نداشWWت کWWه بتوانWWد بهدرسWWتی و بهصWWورتی
مناسب از مد بهنام اسلم استفاده.کند .در سال  ۱۹۹۰نشانههایی در جنبش جوانان و زنان وجود داشت که نشان دهندهی
رویکرد زنان و جوانان به نوعی گزینهی تئولوژی لیبرالی بود .60معهذا آنها نتوانستند کشور را بهسمت اسلم لیبرال ،بWWدون
س
کمک و مشارکت جامعه سیاسی بهجلو ه ل دهند .این مورد یک بار دیگر نشان میدهد که جامعه مدنی بهتنهایی نمیتواند
گذار اجتماعی را عهدهدار باشد.
بسیاری از تحقیقات نشان میدهد که دانشجویان تهیدست و اقشWWار میWWانی دانشWWگاهها ،و نیWWز زنWWان اقشWWار پWWائین طبقهی
متوسط و متوسط با درک و دریافت اسلمی کردن حیات جامعه فاصله زیادی داشتند ،61امWWا انتخابWWات سWWال  ۲۰۰۵کWWه
شاهد پیروزی محافظهکاران بود ،الگوی دیگری را بویژه بWWرای محلههWWای حاشWWیهای پیشWWنهاد میکنWWد .همچنیWWن پWWارهای
تحقیقات دیگر توجه را به این نکته معطوف میکند که چگونه مدرنیته ،جامعه بازار و تشWWدید فردگرایWWی بهجWWای تضWWعیف
فرآیند اسلمی کردن جامعه در دههی  ۱۹۹۰با آن دمساز شد .62از مجموعهی موارد فوق میتوان چنین نWWتیجه گرفWWت کWWه
روند ناقصی از اسلمی کردن جامعه در جریان بود .برپایهی بیفراستی سازمانهای سیاسی اجتماعی و احزاب ،اسWWلمی
کردن جامعه بیشتر با تکیه بر ا عمال قدرت تا رضایت توسط نهادهWWای دولWWتی و نیWWز سWWازمانهای شWWبه نظWWامی کWWه توسWWط
جناحهای سیاسی اجتماعی سازماندهی شده بودند ،صورت گرفته است.
بگذارید این بحث را با طرح سئوالی ساده تمام کنیم :کدام سمدل ،دینداری را بیشتر ترویج کرد ،الگوی ایWWران یWWا ترکیWWه؟ در
سال  ۲۰۰۰گزارشی توسط محمدعلی سام ،رئیس امور فرهنگی و هنری تهران به مطبوعات بینالمللی ارائه شد کWWه در آن
آمده بود ۷۵ ،درصد ایرانیها نماز روزانهاشان را نمیخوانند .63در مقابل یک نهاد تحقیقی دیگر دریافت که  ۷۹درصWWد از
شهروندان ترکیه فرایض دینی روزانهاشان را بجا میآورند 64.اگرچه ممکن است در ارائه چنین آمWWاری اغWWراق شWWده باشWWد،
چرا که از منابع خودی استخراج شدهاند ،ولی روشن است که تطابقی بین آرزوهای رژیم ایران و دینداری مردم ،بWWویژه بWWه
هنگام مقایسه با مردمی که تحت یک نظام سیاسی سکولر در ترکیه زندگی میکنند ،وجWWود نWWدارد .علWWت آن تWWا حWWدودی
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میتواند در ارتباط با این باشد که تئوکراسی ایران انتظارات و چشمداشتهای مردم از دینداری را برباد داد کWWه ایWWن بWWاعث
بیگانه شدن و انصراف شهروندان از انجام فرایض مذهبیاشان شده است .این بررسی نشان میدهد که چWWرا اسWWلمگرایان
ترکیه توانستند باور مذهبی مردم را در یک زمینه و بستر سکولر حفظ کنند.
تجزیه و تحلیل روند توسعه اسلمی کردن جامعه در ایران از جنبه مقایسهای ،به ما در مورد پارهای از وظWWایف مWWذهبی چWWه
چیزی میآموزد؟ نتیجه تحمیل اسلم با روش انقلبی در ایران نقطهی مقابل اسلم لیبرال ترکیه که به آرامی و گWWام بWWه گWWام
پیش رفت ،بود .این نیتجهای پر معنا است )همینطور با سلمگرایی قانونمدار در مصر( .در ترکیWWه توسWWعه اسWWلمی کWWردن
جامعه طی سالها کار در کل جامعهی سیاسی و جامعهی مدنی در پیوند متقابل و با اسWWلمی شWWدن گWWام بWWه گWWام دولWWت
بوجود آمد .جای شک نیست که اگر در مصر و ترکیه نیز امکان انجام یWWک انقلب مWWوفقیتآمیز )ماننWWد ایWWران ،م( فراهWWم
میشد ،آنها نیز در استفاده کردن از اشکال معین و مشابهی از زور )بهطور مثال جداسازی جنسWWیتی و حجWWاب اجبWWاری
زنان( تردید نمیکردند .در هرحال ،تنها قدرت مستبدانه و زیربنای نسبتا تثبیت شدهی دولتهای سکولر در ترکیه و مصWWر
نبود که مانع چنین عاقبتی شد) ،براساس نظر مایکل مان() ،هر چند که بدون شک جنبه نهادی درتاکید بر این تضاد قابل
توجیه است(  .جامعهی مدنی و سیاسی توسعه یافتهتر در ترکیه )و جامعه مدنی در مصر ،برخلف جامعهی ایران در پیWWش
از انقلب( نیز امکان بوجود آمدن چنین نتیجهای را کمتر محتمل کرد.
میتوانیم اسلمی کردن حیات اجتماعی در ایران را "اسلمی کردن انقلبی" بنامیم ،فرآیندی انقلبی که در آن زور و اجبWWار
مهمتر از رضایتمندی مردم بود .من به سلیقهی خود تفسیرم را برپایهی مقایسه انقلب فرانسه و روسیه توسط گرامشی بنWWا
کردهام .هر انقلبی با زور همWWراه اسWWت ،ولWWی در روسWWیه اجبWWار و تهدیWWد بتدریWWج جWWایگزین مشWWارکت رضWWایتمندانهی
بخشهای گستردهای از مردم شد .مشارکت محدود به تعداد کمی از روشنفکران و کارگران شهری بود )که تا سال ،۱۹۲۹
با علقه و خواست خود بسیج میشدند تا اقشار زیر مجموعه طبقات بالتر ،دهقانان و دیگر کارگران را مطیع سازند( .این
فرآیند درست در نقطهی مقابل روند انقلب فرانسه در قرن هیجده و نوزده بود که طیف وسیعی از شهروندان به دفعWWات در
س
جهت منافع افکار و نهادهای جمهوریخواهانه بسیج شWWدند .افWWت و فروکWWش کWWردن اشWWتیاق شWWرکت) در فاصWWلهی بیWWن
سالهای  ۱۹۱۷تا  ۱۹۲۹تدریجی و گام به گام بود ولی بعد از آن بسیار سریع شد( را میتوان بWWا انقلب ایWWران مقایسWWه
کرد که بعد از سال  ۱۹۸۱شوق مشارکت غیررسمی در فرآیند انقلب محدود به بخش کوچکی از لمپن پرولتاریا ،طلبهها
و گروهای شبه نظامی  ، 65که تا امروز نیز برای حفظ و رعایت شئونات اسلمی در اماکن عمومی بسیج میشوند ،شد.

سیاست و جامعه در فرآیند بازسازی دینداری
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بسیاری از اسلمگرایان در سرتاسر خاورمیانه در فاصلهی سالهای  ۱۹۶۰تا  ۱۹۷۰دارای درک و دریافت مشترکی بودند.
ولی اهداف و همچنین استراتژی آنها در دهههای بعد از هWWم فاصWWله گرفتنWWد .تغییWWرات و دگرگWWونی در سWWاختار سWWازمان
سیاسی )یک پارچه و یا تکه تکه و پراکنده( و برخورد آنها به قدرت حاکمه )حرفهای در مقابل اخلقی و نیمه حرفهای( تWWا
حدی در بوجود آمدن چنین تضادهایی در اسلمی کردن زندگی روزمره تأثیر داشت .یک جامعه سیاسی اسلمگرای متحد
و حرفهای ،در اصطکاک با یک دولت دارای نسبتا دمکراتیک باعث پرورش و پرورانندهی یک اسلمگرایی لیWWبرال در ترکیWWه
شد .یک جامعه سیاسی پراکنده و نیمه حرفهای در مصر در تعامل با دولتی که نسبتا با قWWوانین اسWWلمی همگرایWWی داشWWت،
اسلمگرایی را به اوج و حد اعلء رساند .یک جامعهی سیاسی پراکنده )و حتی کمتر حرفهای( در فعل و انفعال متقابل بWWا
یک دولت انقلبی ،به رویکرد اسلمی کردن انقلبی زورکی در ایران ره یافت .تWWونس میتوانسWWت بWWه اعتبWWار خصوصWWیت
برجسته حرفهای پارهای از رهبران اسلمگرای آن مأوایی برای اسلم لیبرال با عیار بیشتر باشد ،ولی وجود دولتی کWWه قWWدرت
استبدادی آن به طور فزایندهای درحال گسترش بود ،اجازهی چنین تحولی را نمیداد.
ترکیب جامعه سیاسی هستهی مرکزی در درک این تفاوتها است .در ترکیه یWWک حWWزب سیاسWWی قWWانونی در مرکWWز جWWامعه
سیاسی بود .این حزب تنها با چالشهای کمی از جانب سازمانهای رادیکال روبرو بود که در نهایت موفق به جذب آنها
شد .در مصر یک سازمان غیرقانونی که از تبدیل شدن به یک حزب سیاسی امتناع میکرد در مرکز قرار داشت .این سازمان
با چالشهای جدیتری از جانب سازمانهای رادیکال روبرو بود ،که قادر به جذب آنها نبود .در ایران جناحها میداندار،
احزاب سیاسی نسبتا ضعیف ،و سازمانهای رادیکال نابود شده بودند .در تونس یک حزب سیاسWWی قWWانونی میتوانسWWت
نقش هژمون را در جامعه سیاسی ایفا کند ،ولی سرکوب دولتی مانع آن شد.
این محوریت جامعه سیاسی نیاز به بازنگری کلی در نوع نگاه و شیوهای که مWWا در مWWورد دینWWداری ،جWWامعه و دولWWت فکWWر
میکنیم را طلب میکند .بسیاری از محققین متأثر از تغییر سمت و سوی نهادگرایی  66روی عوامل متغییر مرتبط بWWا دولWWت
در توضیح اشکال گوناگون اسلمگرایی تمرکز کردند .روشنتر اینکه ،آنها مشخصا روی سWWرکوب و امکانWWات نهادهWWای
اجتماعی و دستهبندی در دولتهای سکولر که اسلمگرایان از آنها بهره میجستند ،تمرکز نمودنWWد .67دیگWWران روی ایWWن
نکته که دولتهای سکولر و یا غیرسکولر چگونه خود به عاملی در گسترش اسWWلمگرایی تبWWدیل شWWدند تWWوجه کردنWWد.68
گرچه این روش غیر متعارف و غیرطبیعی از دینWWداری پWWادزهر خWWوبی در مقابWل برآمWWد رمانتیWWک اسWWلمگرایی از پWWائین بWWه
بالست ،ولی این روش مشارکت فعال جامعه در ساختن نه تنها دین ،بلکه حWWتی دولWWت )و فرصWWتهایی را کWWه سWWاختار
دولت خود ممکن است ایجاد کند( ،را نادیده میگیرد.
مفهوم "جامعه سیاسی" توضیح دهنWWدهی وجWWود چنیWWن شWWکافی در درک و دریWWافت ماسWWت .بWWرخلف تمرکWWز "جWWامعه
مدنی" ، 69جامعه سیاسی در رویکرد خود تحول در بسیج اسلمگرایی را برعلیه و یWWا مسWWتقل از دولWWت در نظWWر نمیگیWWرد،
ضمن این که کماکان خلقیت برآمد از پائین را جدی تلقی میکند .70این مقوله به مWWا ایWWن اجWWازه را میدهWWد کWWه حWWوزهی
رهبری و سیاست )جامعه سیاسی( و حوزهی نهادهای اجتماعی )جامعه مدنی( را مشخص و از هم تمیWWز دهیWWم ،اگرچWWه
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ممکن است این حوزهها بهصورت تجربی )در عمل ،م( با یک دیگر تداخل داشته باشWWند )چWWرا کWWه پWWارهای از کنشWWگران
دولتی و یا جامعه مدنی ممکن است نقش رهبری داشته باشند( .همچنین آ کتورهای سیاسی با آ کتورهای دولتی متفWWاوت
اند :چرا که آ کتورهای دولتی ممکن است دید و تصور وسیع و کاملتری از جامعه داشته باشند ،آنها ضWWرورتا نیWWازی بWWه
تلش و کوشش برای رهبری جامعه ندارند ،ولی ممکن است خود را به مدیریت و اجبار کردن آ کتورهای اجتماعی راضی
کنند.71
در مجموع ،بدون یک جامعه سیاسی فعال ،هنجارسازی یک پروژهی سیاسی  Wاجتماعی در بهترین حالت ،اگر غیرممکن
نباشد ،غامض و پیچیده است .پروژههای گوناگون سیاسی برای فرم و شکل دادن جWWامعه بWWا هWWم رقWWابت میکننWWد .ایWWن
پروژهها در حول و حوش احزاب سیاسی ،سازمانهای سیاسی  Wاجتماعی و بدنه و پیکر حاکمیت سازمان یافتهاند .آنهWWا
در فرآیند رقابت با یکدیگر در تعامل و فعل و انفعال متقابل با جامعه مWWدنی و دولWWت انWWد )البتWWه بWWا درجWWات مختلفWWی از
شدت( .آن پروژهای که جامعه سیاسی آن از میزان رشد یافتگی سازمانی بیشتری برخوردار باشد و دارای تعامل پایWWدارتری
با جامعه مدنی و دولت باشد ،شانس بیشتری در تعیین سرنوشت ملت دارد .بنابراین بنWWا کWWردن یWWک مسWWیر جمعWWی بWWرای
دستیابی به راه و روش دینداری یک جامعه بستگی به راه و شیوهی میزان تأثیر متقابل جWWامعه سیاسWWی بWWا دولWWت و جWWامعه
مدنی دارد.
از تجزیه و تحلیل بلوک تا اقتصاد سیاسی

در دو فصل گذشته ترسیم کردیم که چگونه یک جامعهی سیاسی متحد و حرفهای در ترکیه توانست در تعامWWل و در فعWWل و
انفعال متقابل با گرایشات و عادات و سنتهای دینی جامعه موفق به ایجاد یک بلوک یWWک دسWWت و سWWخت شWWود .ولWWی
برعکس ،حاصل جامعه سیاسی پراکنده در ایران ،یک بلوک سیاسی حبابگونه و نحیف بود .دولت در تWWونس و مصWWر در
مقایسه با ترکیه و ایران بیشتر متأثر از جنبش از پائین به بال باقی ماند .در تونس نشانههای کمی از هرگونه جامعهی سیاسWWی
و شکلگیری بلوکهای سیاسی وجود داشت .در مصر جامعه سیاسی پراکنده اسلمگرا تحت یک دیکتWWاتوری "سWWکولر"
شکفته شد ،ولی این جامعه سیاسی نتوانست به ایجاد یک بلوک سیاسی منسWWجم و پایWWدار متحWWول شWWود .علWWت آن تنهWWا
پراکندگی جامعه سیاسی نبود ،بلکه بعضا ماهیت زیرزمینی بودن )جنبش( در شرایط دیکتاتوری بود.

در فصل آینده بررسی خواهیم که چگونه این جامعههای سیاسی )بالفعل و بالقوه( ،و بلوکهای سیاسی )که خود و تکیWWه
گاهاشان در ارتباط با نوع معینی از توازن اجتماعی  Wاقتصادی بود( با تغییر صورتبندی طبقات اقتصادی  WسیاسWWی تغییWWر
شکل دادند .دین و سیاست ،به دیگر سخن ،تأثیر عظیمی در شکلگیری ،بقاء و بازنگری و بازبینی ساختارهای اجتماعی
 Wاقتصادی دارند.
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برگردان :محمود شوشتری
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رژیم ترکيه از توتاليتاریسم نرم به سخت میلغزد
نوشته :جهان توغال
برگردان :رضا جاسکی

''باید فورا اجازه رساندن کمکهای بشردوستانه ب ه غیرنظامی ان داده ش ود .ت اکتیک ''تس لیم ی ا م رگ''
دقیقا خلف قانون جنگ است'' ]توئیت جان کری[
شاید هر رهبر غربی به راحتی از این کلمات برای سرزنش دولت ترکیه در گرسنگی دادن بWWه شWWهرهای کردسWWتان در جنWWوب
شرقی کشور استفاده کند .اما چنین امری بسیار بعید بنظر میرسد توئیت جان کری درواقع در رابطه با رژیم سوریه اسWWت،
نه ترکیه.
اما چرا رهبران آمریکا استراتژی ''تسلیم یا گرسنگی'' اسWWد را جنWWایت جنگWWی میداننWWد ،درحWWالی کWWه اردوغWWان را نادیWWده
میگیرند؟
شاید به این دلیل که ترکیه متحد امریکاست چنین ریاکاری موجه بنظر برسد .اما با نگاهی به مهمترین مطبوعات آمریکWWا
واقعیت به مراتب پیچیدهتر میگردد .مجله نیویورک تایمز در نوامبر  ۲۰۱۵سWWرمقاله احساسWWاتی ''رویWWای یWWک اتWWوپی در
حیاط خلوت داعش'' را منتشر کرد که در آن مقاله کردستان غربی را تنها نمونهی تحقWWق آرزوهWWای بهWWار عربWWی در کسWWب
خودمختاری و برابری جنسیتی معرفی کرد .تصاویر زنان در حال جنگ برای روجاوا صWWفحات مجلWWه را سپ Wر کWWرده بWWود کWWه
منعکس کنندهی شیفتگی مطبوعات عمده به چریکهای زن ،از زمان سربرآوردن داعش بود.
خودمختاری در غرب کردستان بدست بزرگترین دشWWمن رژیم ترکیWWه ،جنبWWش چریکWWی کردسWWتان پ.ک.ک .و طرفWWداران
سوری و دیگر حامیانش ایجاد شده است .چنین حمایت مشتاقانهای از دشمنان مسلح دولت ترکیه در هیWWچ جWWا؛ در طWWی
پنجاه سال گذشته هیچ قرابتی با شWWیوهی تفکWWر غWWالب آمریکWWایی نداشWWت .امWWروزه جریانهWWایی در خWWط فکWWری غWWالب
میکوشند که دیپلماسی آمریکا را در جهت طرفداری بیشتر از کردها سوق دهند.
سکوت مقامات آمریکایی در مورد وحشیگری ترکیه در شمال کردستان ،نه فقط نتیجه دورویی )که مسلم است( ،بلکه بWWه
خاطر سردرگمی نیز میباشد.
از آنجا که کردها تنها نیروی زمینی مؤثر در مبارزه با داعش اند و رژیم ترکیه بWWه تغییWWر مواضWWع در جهWWت فاشیسWWتی ادامWWه
ب
میدهد ،لیبرال-کنسرواتیوهای آمریکایی کامل در اینکه چه کسی متحد بلند مدت واقعWWی آنهاسWWت ،سWWردرگم شWWدهاند.
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)این سردرگمی و ریاکاری وقتی به اوج رسید که تمام دنیای غرب از بمباران کردهای سوریه به جوش وخروش درآمWWد ،در
حالی که مطبوعات لیبرالی وقتی که ترکیه تنها چند روز قبل از آن کردهای خود را سلخی کWWرد ،سWWکوت اختیWWار کردنWWد.
)این سردرگمی تنها حاصل پیچیدگی اوضاع در لحظه کنونی نیست .به لحWWاظ سWWاختاری ،دینامیسWWم درونWWی خاورمیWWانه
بگونهای در حال تکوین است که پاکس آمریکانا و همهی ارزشهای آن را از درون منفجر کرده است .دیگر نWWه لیبرالهWWا و
نه کنسرواتیوهای صلحطلب ،هیچکWWدام رویکWWرد مناسWWبی بWWرای منطقWه ندارنWWد .خاورمیWWانه در کلیWWت خWWود بWWه سWWمت
محافظهکاری واشکال گوناگونی از افراطیگری ،خشونت یا فاشیسم-واژهای که من با احتیاط از آن استفاده میکنم-سوق
داده میشود.
استفاده از کلمات مشتق شده از ''فاشیسم'' بدسلیقگی اطلق میشود ،و فرض بر این گذاشته میشود که از این برچسب
به عنوان دشنام استفاده شده تا یک مقوله تحلیلی .اما با توجه به اینکه امروزه بسیاری از رژیمها در سرتاسر جهان به سمت
راست افراطی در حال تغییر اند ،چنین کاربردی نه تنها ممکن ،بلکه لزم است تا بین رژیمهایی کWWه پWWایه تWWودهای دارنWWد و
دیگرانی که ندارند ،تمایز قائل شد.
چرخش اردوغان به سوی اقتدارگرایی با ظهور لویی-ناپلئون بناپارت مقایسه شده است .اما اگر ما )پWWولنزاس را سرمشWWق
قرار دهیم( ،میتوانیم رژیمهای غیرلیبرالی کاپیتالیستی را در سه تیپ ایدهال بناپارتیسم یا پوپولیسم راسWWتگرا ،دیکتWWاتوری
نظامی و فاشیسم طبقهبندی کنیم .در این صورت مشابهت حزب جدید عدالت و توسعه با فاشیسم بسیار زیWWادتر اسWWت.
فاشیسم بر خلف اشکال دیگر دیکتاتوری راستگرا ،مبتنی بر حزب سیاسی با شبکههای گستردهی تودهای است .اگرچWWه
بناپارتیسم هم نیازمند حدی از بسیج مردمی است ،اما پیوندهای ارگانیک دیکتاتور بWWا تWWودهای کWWه بسWWیج میکنWWد ،بسWWیار
ضعیفتر است .احزاب فاشیستی ایتالیا و آلمان بر پایهی سنت طولنی از مشارکت مWWدنی و بسWWیج تWWودهای ،کWWه بمراتWWب
عمیقتر از شبکههای ضعیف جناح راست بودند ،ایجاد شدند )قابل تWWوجه ایWWن کWWه فاشیسWWم ایتالیWWا تلفیقWWی از نوکیشWWان
سندیکالیسم و جناح چپ سوسیالیسم بود(.
با توجه به این موارد ،اما مسیر جدیدی که ترکیه طی میکند قطعا با بیشتر دیکتاتوریهای بعد از جنگ دوم جهانی )ماننWWد
سالزار پرتغال و پست-متاکساس یونان ،و همچنین پینوشه شیلی ( ،که در درجه نخست متکی بر نهاد نظامی بودنWWد )هWWر
چند که آنها نیز جنبههایی از تجربه فاشیستی را تقلید میکردند( متفاوت است .این تفاوت حتی شامل فرانکWWوی اسWWپانیا
که ریشههای فاشیستی آن به مرور زمان پژمرده شد نیز میگردد.
ب
علیرغم این مسیر کنونی حزب عدالت و توسعه را نمیتوان به این سادگی با فاشیسم مشخص کرد ،چرا که این حزب قطعا
شالوده جدیدی را بنا مینهد .شالودهای که نه تنها بWWدلیل ویژگیهWWای ترکیWWه ،بلکWWه متWWأثر از دورهی تWWاریخی کنWWونی نیWWز
میباشد .تجربه فاشیسمی را که مناسب دوران بین دو جنگ بود را نمیتوان امروز مستقیما تکWWرار کWWرد .انقلبWWات جهWWان
سوم ،مائوئیسم ،و در نهایت انقلب اسلمی ایران همه وقایعی تاریخی بعد از سالهای جنگ بودند ،که ما ردپای آنهWWا را
در رژیم جدید ترکیه )یا حداقل ،واکنش به آنها را( میبینیم.
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نکته مهم این است که نئوفاشیسم حزب پاسخی به نخنما شدن نئولیبرالیسم جهانی است که دینامیسم کWWامل متفWWاوتی در
مقایسه با بیرمق شدن لیبرالیسم کلسیک در دهه  ۱۹۲۰دارد .چشمگیرتر از هرچیز ،عدم وجود یک چپ سWWازمانیافته و
نیز یک نیروی کارسازمانیافته نسبتا ضعیف ،دال بر این است که رژیمهWWای پسWWالیبرالی امWWروز تحWWت فشWWارهای متفWWاوتی
نسبت به گذشته قرار دارند.
علیرغم همه این تفاوتهای تاریخی و ساختاری ،حزب عدالت و توسعه در چرخش اقتدارگرایی خWWود از منWWابعی تغWWذیه
میکند که میتوان آنها را با فاشیسم بین دو جنگ جهانی مقایسه کرد.
حزب در اولین دهه حیات لیبرال-کنسرواتیو اش با تهماندهی پوپولیسم اسلمی خWWود )معWWروف بWWه سیاسWWت چشWWمانداز
ملی( تسویه حساب کرد .برخی از این تصفیهگران در دوران جوانی سیاست چشمانداز ملی را به این دلیل که به اندازه کافی
رادیکال نبود ،مورد هدف قرار داده بودند .معهذا ،گفتمان تصفیه در طی سالهای  ۲۰۰۲تا  ۲۰۰۵بر پایه تفکWWر لیبرالیسWWم
اسلمی قرار داشت .حزب پس از تصفیه حساب با تهماندهی پوپولیسم اسلمیاش به بلوک قدیمی قدرت ترکیه پیوست و
ضمن حذف کمالیستها رهبری ساختار قدرت را در دست گرفت.
از اواسط دهه  ۲۰۰۰رویکرد حزب بسیج اسلمگرایان رادیکال و انقلبی بود .دو سازمان سیاسی-اجتماعی که شاه کلیWWد
این بسیج بودند میتوانند به درک و شناخت ما از مضمون رویکرد جدید حزب پس از این تصفیهها کمک کننWWد .انجمWWن
حقسوز که ریشه در انقلب اسلمی ایران دارد ،بخشی از نیروی ضد رژیم در حرکتها و اعتراضات خیابانی در ده سWWاله
اول بود .نیروهای این جریان حال در حمایت از رژیم به خیابان میآیند.
ب
مهمتر از آن یک سازمان نسبتا بزرگ قدیمیست که به انجمن مالتیا معروف است ،آنچه که روزنامهنگاران به عنوان نسخه
پرولتری اسلم از آن یاد میکنند .انجمن مالتیا که دارای سابقه ناسیونالیسم اسلمی است )هواداران ایWWن انجمWWن چنWWان
تحت تأثیر تجربهی فاشیسم ایتالیا قرار داشتند که وقتی در اردوگاههای شبه نظامی تمریWWن میکردنWWد پیراهنهWWای قهWWوهای
برای خود دوخته بودند و بر تن میکردند( ،از ناسیونالیسم خود توبه کرده وتحت تأثیر انقلب اسWWلمی ایWWران جهتگیWWری
انقلبی اجتماعی اتخاذ کرد .اما از میانه دهه  ۲۰۰۰تعدادی از اعضای انجمن مالتیا سپسWWتهای مرکWWزی در بوروکراسWWی
دولتی و همچنین رسانههای تفکر غالب بهعهده گرفتنWWد :حWWال آنهWWا شWWعارهای انقلبWWی خWWود را در خWWدمت یWWک نظWWام
سرمایهداری قرار دادهاند.
افزون بر این شبکههای اجتماعی؛ روزنامهها ،محافل بحث ،دورههای قرآن ،شبانهروزیها و غیره میباشWWند کWWه از حWWدود
 ۲۰۱۰فعالیت خود را با گفتمانی صریحا ضد سرمایهداری و ضد غربWWی از شWWدت بخشWWیدهاند .بسWWیاری از شWWاخههای
زیرمجموعه جنبش-رژیم بیشتر شبیه انقلبیون جهان سومی دهههای  ۱۹۶۰–۱۹۷۰گشWWته انWWد .تمرکWWز بیWWش از حWWد بWWر
شخص رهبر ،حتی اگر رهبر شباهتی با پیشوا در اینجا ،و برادرزاده بناپارت در آنجا نداشته باشد .این پویاییهای ساختاری
که نیروی محرکه رژیم جدید ترکیه است را مبهم میسازند.
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در نهایت ،برآمد سلفیگری در سراسر جهان را باید به عنوان عاملی ویژه در نظر گرفت که مهر خودویژهای بWWر نئوفاشیسWWم
ترکیه میزند .چرخش تند و تیز ترکیه به سWWمت اقتWWدارگرایی را نمیتWWوان بWWه دور از سWWمتگیری بینالمللWWی نWWوین جنبWWش
اسلمی تجزیه و تحلیل کرد .در نWWتیجه شکسWWت لیبرالیسWWم اسWWلمی در ترکیWWه و کاسWWتیهای انقلب اسWWلمی در ایWWران؛
جهادیسم سلفی به عنوان تنها گزینه پویایی که میتواند انرژیهای ضد-سلطهگری اسلمی را کانالیزه کند ،سرخ نمود.
دین به عنوان محل تلقی همWWه ایWWن عوامWWل از نWWژاد و ملیWWت سWWبقت گرفتWWه و رشWWته اصWWلی فرآینWWد اقتWWدارگرایی رژیم )و
متحدانش( میباشد.
با این وجود ،پیوستگی با فاشیسم تاریخی را نباید کامل کم اهمیت جلوه داد .بند نافی که نئوفاشیسم ترکیه را بWWا فاشیسWWم
سالهای بین دو جنگ جهانی پیوند میدهد ،بسیج دوبارهی گرگهای خاکستری است.سWWازمان پارلمWWانی ناسیونالیسWWتی
راستگرا که به گرگهای خاکستری معروف اند ،در مبارزه با برآمWWد پرخWWروش چWWپ ترکیWWه در دهWWه  ۱۹۷۰مWWؤثر بودنWWد.
سازمان و ایدئولوژی این نیرو بطور مستقیم بر اساس مدل فالنژهWWای اسWWپانیایی بWWود .کودتWWای نظWWامی  ۱۹۸۰گرگهWWای
خاکستری را به دو جناح اسلمی و کمتر اسلمی تقسیم کرد .حزب اقدام ملی در طی سه دهه گذشته موفق به متفرق کردن
جناح کمتر اسلمی گرگهای خاکستری شد ،بهگونهای که اکنون خود بخش پرجمعیت آن اسWWت) .ائتلف بWWزرگ حWWزب
توسعه و عدالت در دهه  ۲۰۰۰شامل و در برگیرندهی شخصیتهای جدا شدهی جناح لیبرالی اقدام ملی بود(.
یکی از موفقیتهای استراتژیک و خیرهکننده حزب عدالت و توسعه در طی چند سال گذشWWته انWWرژی دوبWWاره بخشWWیدن و
بسیج هر دو جناح میباشد .جدا کردن آنها از احزابشان؛ و ایجاد سازمانهای خشونتگرا به نام قلوب عثمWWانی بWWر پWWایه
س
س
بقایای سازمانهای آنها )اوکو ا کالری و الپرن ا کالری( بویژه پس از ژوئن  ۲۰۱۵است .این سازمانهای عوام سWWاختمان
س
حزب کردستان را به آتش کشیدند و به معترضان کرد حملهور شدند.
یکی دیگر از جلوههای روآوردن حزب عدالت و توسعه به سنت راست افراطWWی را نیWWز میتWWوان در اتحWWاد رهWWبران مافیWWایی
برجسته ونیروهایشان با این حزب دید .یکی از این شخصیتها ،سدات پکر است که بWWه تWWازگی اسWWتادان دانشWWگاه را کWWه
س
خواهان پایان جنگ بودند را با اعلم ''غسل در خوناشان'' تهدید نمود.
ب
س
این نیروهای شبه نظامی در مبارزه با کردها تنها نیستند و ظاهرا مرز بین آنها و نیروهای امنیتی رسWWمی محWWو شWWده اسWWت.
اخیرا نیروهای نظامی ترکیه و پلیس در محاصره چند شهر کردستان هنگام کشتن شWWبهنظامیان هWWم از آیههWWای قWWرآن و هWWم
سW
شعارهای ناسیونالیستی افراطی استفاده میکردند ''روحیهی پایین به بال'' که در دوران جنگ ضWWد ک ردی در دهWWه ۱۹۹۰
ب
تقریبا وجود نداشت.
همانگونه که اشاره کردم ،تغییرات ساختاری رژیم جدید ترکیه و ظهور داعش با هم تقاطع دارند .من میخواهم سه مWWورد
از چنین تقاطعی را که بین رویکرد جدید رژیم ترکیه و تشدید بسWWیج عمWWومی جهادیسWWWم-سلفی در عرصWWهی بینالمللWWی
وجود دارد؛ که من در سطور بال به آن اشاره اکنون کردم ،را برجسته کنم.
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ترکیه به خاک حاصلخیزی برای رشد و نمو داعش تبدیل شده است .داعش در دو انفجار عظیم در ماههWWای ژوئیWWه و اوت
 ،۲۰۱۵در مجموع  ۱۳۶نفر را قتلعام کرد .نکته قابل اهمیت این که در انفجار دوم پلیس با گاز اشگآور بWWه بازمانWWدگان
حمله کرد و راه آمبولنسها را سد کرد .مهمتر از همه این که ،شیفتگان فوتبال در یک بازی ملی یک دقیقWWه سWWکوتی را کWWه
برای احترام به قربانیان اعلم شده بود را هو کردند .مطبوعات بینالمللی توجه چندانی به این رویWWداد نکردنWWد ،تWWا اینکWWه
طرفداران فوتبال بار دیگر در ماه نوامبر لحظه سکوت برای قربانیان پاریس را هو کردند .در طWWی هWWر دو بWWازی ،یWWک دقیقWWه
سکوت نه فقط با هو کردن بلکه همچنین با شعارهای اسلمی قطع شد.

ب
این نشانه چه چیزی است؟ فرایند استبدادی اخیر در ترکیه به مراتب فراتر از تغییر صرفا رژیم اسWWت ،بلکWWه نشWWان از بسWWیج

تودهای به نفع ایدههای رادیکال راست است.
تشکیل رژیم توتالیتر در ترکیه در مقایسه با استقرار فاشیسم در آلمان و ایتالیا مسWWیر کWWامل متفWWاوتی را دنبWWال کWWرده اسWWت.
جالب اینکه همان حزب ابتدا یک نظم لیبرال-کنسرواتیو )بر اساس الگوی امریکایی( را بWWا دسWWتهای خWWود سWWاخت ،و
سپس همان سیسWWتم را از طریWWق پاکسWWازی عناصWWر لیWWبرال و محافظهکWWار خلق درون حWWزب را )مهمWWتر از همWWه جWWامعه
محافظهکار گولن و روشنفکران لیبرالی را که توتالیتاریسم نرم حزب را در دهه نخست رهبری کرده بودند ( تخریب نمود.
تفاوت قابل ملحظه دیگر آن با سالهای بین دو جنگ ،شدت بسیج مردمی که توتالیتاریسWWم حزبWWی هنWWوز بWWا آن مWWواجه
است .وقتی تروتسکی و گرامشی فاشیسم را به عنوان جنبش خردهبورژوازی در تنگنا قرار گرفته بین طبقهکارگر سWWتیزهجو و
طبقه سوداگر انحصارگر تئوریزه نمودند ،در مورد یک عنصWWر کWWامل اشWWتباه کردنWWد :فاشیسWWم بیWWن دو جنWWگ از خاکسWWتر
''سالهای سرخ'' )خیزشهWWای انقلبWWی در اروپWWا در سWWالهای  (۱۹۱۹–۱۹۲۱سWWر بWWر آورد .مهمWWترین سWWهم و نقWWش
خردهبورژوازی در این برآمد تحکیم بلوکهای قدرت پراکنده و آشفته بود تا اینکه فرونشاندن جنبش کارگری و کمونیسWWم،
که در آن موقع در بسیاری از بخشهای اروپای مرکزی و غربی در حال نزول بود.
حزب عدالت و توسعه به صورتی مشابه بردوش بورژوازی تازه به دوران رسیده در اتحWWاد بWWا خردهبWWورژوازی ظهWWور کWWرد و
بلوک قدرت ترکیه را از تکهتکه شدن نجات داد .ولی شباهت در همین جWWا خWWاتمه مییابWWد .شWWاید بتWWوان گفWWت ،جنبWWش
کردستان یکی از قویترین دوراناش در کل تارخ را از سر میگذراند .این فاشیسم عجیبی است کWWه در وسWWط یWWک جنWWگ
داخلی جاری و دائمی در حال تکوین است.
از آنجا که رژیم فرانکو نیز از طریق یک جنگ داخلی مستقر شد ،میتوان ترکیه را با اسپانیا مقایسه نمود .اما جنگ داخلی
اسپانیا بسیار شدید بود ،کل جامعه را در بر گرفت ،و فقط سه سWWال طWWول کشWWید .شکسWWتناپذیری جنبWWش کردسWWتان )و
گسترش پایگاه کردی و ترکی آن( توتالیتاریسم ترکیه را بهشدت از تمام توتالیتارهای بین دو جنگ جهانی ،که مWWدعی قWWوی
مانند پ.ک.ک .نداشتند ،متمایز میسازد .با وجود این ،مقاومت منطقهای و قومی پ.ک.ک .تنها یWWک وقفWWه جزیWWی در
تکمیل ساخت و ساز کامل فاشیسم در ترکیه است.
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بعد دیگری نیز وجود دارد که نباید کم اهمیت جلوه دهیم .من قبل به تمایز اصلی اسپانیا بWWا ایتالیWWا و آلمWWان اشWWاره کWWردم
دیکتاتوری نظامی مستقر در اسپانیا مدت کوتاهی روی بسیج وسیع تودهها تکیه کرد ،اما ابزار مدنی وسیاسWWی کWWه بتوانWWداین بسیج را تداوم بخشد ،را در اختیار نداشت )و اشتیاقاش را هم نداشت( .در نتیجه ،بWWرخلف آلمWWان و ایتالیWWا ،بطWWور
مداوم با تودههای بسیج شده مواجه نبود .فاشیستهای آلمانی و ایتالیایی قدرت خود را از این تودهها کسب مینمودنWWد،
اما همان قدرت در نهایت به ضد خود و نیرویی ویرانگر تبWWدیل شWWد :عطWش و آرزوهWWای تودههWWای بسWWیج شWWده در درون
مرزهای سرمایهداری،قابل ارضاء نبود .تنها راه ارضاء و فرونشاندن چنین عطشی توسعهطلبی امپریالیستی بود که بWWه نWWوبه
خود به این رژیمها امکان میداد که بروز نارضایتی تودهها را بتعویق انداخته و منحرف کنند )که چنین رویکWWردی علیرغWWم
دیسکورس ضدسرمایهداری فاشیسم مضمونی سرمایهداری داشWWت( .بWWا وجWWود آن کWWه ایWWن رژیمهWWا انگیWWزه شWWدیدی در
جهتگیری جنگی داشتند ،اما بسیج تودهای دائمی ضد سرمایهداری فشWWار سWWاختاری را در پWWی داشWWت کWWه تلشهWWای
امپریالیستی آنها را بیش از پیش به چالش کشید و باعث بینظمی و هرج و مرج غیرقابWWل پیشبینWWی شWWد .بWWدیهی اسWWت
اسپانیای پس از جنگ با چنین مشکلتی مواجه نشد ،و به رژیمی بدل گشWWت کWWه سWWرمایهداری جهWWانی میتوانسWWت آن را
تحمل نماید.

حزب عدالت و توسعه در حال بنا نهادن نسخهای خلق و تجدید نظر شده از فاشیسم

رژیم جدید ترکیه برعکس ،بسیج تودهای را شدت بخشیده است .مطبوعات رژیم به گفتمانی روآوردهاند که هر روز بیWWش
از پیش رنگ و لعاب ضد سرمایهداری بخود میگیرد .جنگطلبی ایجاد شده در روحیه تودهها و رژیم موجب بروز نگرانی
قدرتهای غربی شده است.
در عین حال رژیم ترکیه بصورتی پارادوکسال ،تلش دارد غرب را متقاعد سازد که بهترین شانس سرمایهداری جهانی برای
صلح در خاورمیانه است ،هرچند که رژیم برعکس چند سال پیش از این جهت چندان قانعکننده بWWه نظWWر نمیرسWWد .امWWا
چنین تمایلی نشان میدهد که رابطهاش با سرمایهداری جهانی بسیار متفاوت از فاشیسم بیWWن دو جنWWگ اسWWت .همچنیWWن
رژیم ترکیه چماق غرب در مقابل پناهندگان خاورمیانه است .به ویژه اتحادیه اروپا که به ترکیWWه بWWرای جلWWوگیری از جریWWان
مهاجرین نیاز دارد و از همین رو انواع سواستفاده در آن کشور را نادیده میگیرد.
اگر رژیم ترکیه اسپانیای فرانکو نیست ،دقیقا آلمان هتیلری هم نیست .قدرت پ.ک.ک .و روابط پیچیده ترکیه با غWWرب را
میتوان به عنوان دو دلیل اصلی در نظر گرفت که چرخش به توتالیتاریسم سخت را متزلزل و غیر قطعی نموده است.
خلصه ،حزب عدالت و توسعه در حال برپایی یک نسخه بسیار خلق و تجدیدنظر شده از فاشیسم است .لزم است تWWا
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بر خصوصیات استثنایی این حزب تمرکز نمائیم :حزبی است که توسط یک حزب لیبرال-کنسرواتیو قبلی که زمWWانی عزیWWز
غرب و لیبرالهای خاورمیانه بود ،ساخته شد .چرا این دگرگونی اتفاق افتاد؟
روایتهای متداول و غالب کماکان دو دوره اول حاکمیت حزب عدالت و توسعه )حداقل دوره اول آن( را به عنوان یWWک
موفقیت خیرهکننده در نظر میگیرند .اقتصاد شکل و شمایل عالی داشت .آزادیها افزایش یافتنWWد .سWWپس ،نخسWWتوزیر
قدرت بیش از حدی اندوخت .قدرت فاسد میشود) .به عنوان فاکتورهای جانبی ،تفکر غالب معتقWWد اسWWت کWWه انسWWداد
روند اروپا و بهار عربی نیز به پندارهای بیهوده وی اضافه شدند(.
آنچWWه کWWه ایWWن روایWWت نادیWWده میگیWWرد دو تاسWWت :سWWرکوب علویWWان ،کWWارگران اعتصWWابی ،طرفWWداران محیWWط زیسWWت،
سوسیالیستها ،و گاهی اوقات کردها در طی اولین دو دوره حزب عWWدالت و توسWWعه؛ و حمایتهWWای گاهگWWاهی جهWWان
غرب و لیبرالهای ترکیه از این سرکوب است .اینها همه قبل در توتالیتاریسم نرم ،آن جایی که هر نوع سیاستهای ضد-
سیستمی به عنوان غیرمنطقی و ''غیر دموکراتیک'' درک میشد )و در سکوت با آن برخورد میشد( ،جمع شده بودند.
عنوان یکی از سرمقالههای فاینشیال تایمز در سال  ۲۰۱۴نمونهای از تحلیل لیبرالی معضل ترکیه است'' :تکبر مدل ترکیه را
تباه میکند'' .طبق نظر طرفداران پر و پا قرص پیشین حزب عدالت و توسعه ،مشکل واقعی این است که حزب عWWدالت و
توسعه به اندازه کافی حزب عWWدالت و توسWWعه نبWWود :حWWزب بخWWش زیWWادی از فرهنWWگ سیاسWWی و ایWWدئولوژیک )عمWWدتا
ناسیونالیسم ترکی( را که از رژیم قدیمیتر به ارث برده بود ،حفظ کرد.
من یک قدم جلوتر رفته توضیح بدیل دیگری را اقامه میکنم :لیبرالیزه کردن )برداشتن کنترل دولتی( سرمایهداری نقاط تنش
را تکثیر میکند )بهجز اشکال ویژه غیرفاشیستی صنفباوری و کورپوراتیسم که بگونهای طراحی و شکل داده شدهاند کWWه
بتوانند چنین گرههای تنشی را تحمل کنند(] .نمونه های فاشیستی آن اسپانیا ،پرتغال و غیر فاشیستی مانند دموکراسWWیهای
سوئد و اتریش .م[ تنها چند کشور وجود دارند که به اندازه کافی قوی اند که میتوانند تنشهای ایجWWاد شWWده توسWWط] نئو[
لیبرالیسم را فرونشانده و یا جذب کنند .من معتقدم که ریشه سقوط اخیر ترکیه به توتالیتاریسWWم اقتWWدارگرا در مکانیزمهWWای
کامل عامی نهفته است تا شخصیت اردوغان و یا فرهنگ ترکی.
اما این مکانیزمها کدام اند؟ لیبرال دمکراسی بر علیه دشمنان لیبرال دموکراسی مبارزه میکند .که چنین امری اصWWل قابWWل
تعجب نیست .بنWWابراین ،هWWم غWWرب و هWWم لیبرالهWWای ترکیWWه از سWWرکوب نیروهWWای مخWWالف بWWازار آزاد در دو دورهی اول
)حاکمیت( حزب عدالت و توسعه حمایت کردند )و برای چنین حمایتی یا بهانه تراشیدند و یا آن را نادیده گرفتند( .آنچه
که آنها را غافلگیر کرد ،چرخش این ماشین سرکوب برعلیه خودشان بود.
رژیم حزب عدالت و توسعه در طول چند سال گذشته از توتالیتاریسم نرم به توتالیتاریسم سخت تغییر کرده است .چنیWWن
تهاجمی )که اکنون بطور علنی و با افتخار انجام میشWWود( از علویWWان؛ کWWارگران اعتصWWابی ،طرفWWداران محیWWط زیسWWت و
سوسیالیستها به لیبرالها و جامعه گولن )یک گروه اسلمی لیبرال( گسترش یWWافته اسWWت) .دلئل مقطعWWی معینWWی بWWرای
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چنین تهاجمی وجود داشت( .برای نمونه ،معلوم شد معضل اسرائیل چالش اصلی در ارتباط با جامعه گولن بWWود .از قبWWل
مبارزهای بین جامعه گولن و کادرهای قدیمی اسلمی در رابطه با چگونگی تقسیم مزایWWای قWWدرت در جریWWان بWWود .چنیWWن
مبارزهای هرگز از کنترل خارج نشد تا اینکه روابط اردوغان با اسرائیل دچار تنش شد .بعد از آن نقطه ،دو مولفه رژیم سWWابق
حزب عدالت و توسعه بتدریج از هم فاصله گرفتند.
در اینجا اما دینامیسم گستردهتری نقش آفرین بود .لیبرال دمکراسی همیشه دشمنان خود را سرکوب میکند ) کافی اسWWت
به وحشت سرخ در آمریکا نگاه کنید( .جهان پیشرفته ،میتواند با چنین استثناهایی زندگی کند .اما در ''بازارهای نو ظهور
)در حال رشد('' دشمنان متعددی برای سرکوب وجود دارند و مککارتیسم دیر یا زود رها خواهد شد.
دموکراسی آمریکایی توانست با وجود سرکوب سنگین سوسیالیسWWتها و کWWارگران رادیکWWال همچنWWان چWWون یWWک لیWWبرال
دمکراسی باقی بماند .ولی در بسیاری از نقاط اروپا این نیروها آنقدر قوی بودند که دستگاه سWWرکوبگر دولWWتی توانسWWت بWWه
طور نامحدودی گسترش یابد و وقتی که باز به اندازه کافی مؤثر واقع نشد ،غیرنظامیان بسیج شدند و فاشیسم زاده شد.
آنچه که روشن است با توجه به پیشینهی ترکیه این است که در کشورهای از نظر ساختاری ضWWعیفتر؛ برداشWWتن کنWWترل به
س
نیمه-پر
شیوه نئولیبرالی ،و دموکراسی نمیتوانند برای مدتی طولنی دست در دست هم پیش روند .زمانی مزایای یک مدل
بار توانست بسیاری از گروههای اجتماعی را راضی نگه دارد ،تا اینکه رکود اقتصادی اقتصاد جهWWانی پWWس از سWWال ۲۰۰۸
بتدریج مبنای نقدی رضایت حزب عدالت و توسعه را منفجر کرد .در چنین صحنه جدید جهانی ،حزب مجبور بود بWWرای
حفظ پایگاه بسیج خود بیش از پیش با کادرهای اسلمی درآمیزد ،اما درست همین کادرها رژیم را به تصWWادم بWWا اسWWرائیل،
روشنفکران لیبرال و برخی از منافع سرمایهداری )داخلی و خارجی( سوق دادند.
در نتیجه افزایش فشار کادرهای جسارتیافته )این فرصت توسط بهار عربی فراهWWم گشWWت( ،جاهطلبیهWWای امپریالیسWWتی
کمرنگ حزب بیشتر تقویت گشته و در نهایت از کنترل خارج شد .در ابتدا به نظر میرسید راه حWWل فوقالعWWاده مشWWکلت
کاهش رشد اقتصادی اسلمی شدن بیشتر باشد ،اما چنین گزینهی سیاسی نتیجه معکوس داد.
در این که شباهتهایی بین رژیم ترکیه و ایتالیای بین دو جنگ وجود دارد ،جای شک و شبههای نیست .در ابتWWدا ''رهWWبر''
طبقات تکهتکه ایتالیا را متحد نمود و سرمایهداری راکد ایتالیا را ،نه فقط از طریق سیاستهای از بWWال بWWه پWWایین ،بلکWWه بWWا
بسیج سوسیالیستهای آزاد ،سندیکالیستهای گذشته ،افسران پیشین و قشر میانی در مسیر کارآمدی قرار داد .بWWه همWWان
سیاق توانمندی کادرهای اسلمی در طی دهه  ۲۰۰۰توسط حزب توسعه و عدالت ،رژیم لیبرال-کنسرواتیو پسWWا۱۹۸۰-
را بازسازی نمود .در ابتدا؛ لیبرالیسم اقتصادی ،کنسرواتیسم فرهنگی و استبداد سیاسی کWWه رژیWWم نظWWامی در دهWWه ۱۹۸۰
آغاز کرده بود توسط حزب لیبرال-کنسرواتیو ) (ANAPدر دهه » ۱۹۸۰دموکراتیک« گشت .با وجود شور و شWWوق اولیWWه
مردم ،در دهه  ۱۹۹۰لیبرال کنسرواتیسم اقشار گستردهای را نیز بیزار کرد.
کنشگران نئولیبرال تنها در صورت همگرایی با دشمنان قدیمی خود میتوانستند جهتگیری ترکیWWه پسWWا ۱۹۸۰-را نجWWات

سقوط مدل ترکیه
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دهند .اسلمگرایان بسته کامل این آ کتورهای از رمق افتاده را به ارث گرفتند و آن را با سیاسWWتها و گفتمانهWWای رادیکWWال
اصلح نمودند .بتدریج معلوم گشت که نتیجه آن برای حامیان سابق خودشان به همان اندازه مرگبWWار اسWWت کWWه فاشیسWWم
ایتالیا بود.
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