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پیش گفتار مرتجم:
که  است  شگفت انگیزی  حوادث  از  رسشار  ترکیه  مدرن  تاریخ   .1

منی توان آن ها را بدون در نظر گرفنت بسرت اجتامعی-سیاسی مشخص شان 

به راحتی درک کرد. کشوری که در نیمه ی دوم قرن بیستم تقریباً هر ده-

پانزده سال یک بار تجربه ی یک کودتای نظامی یا اقدام به کودتا را داشته 

قاعدتاً مختصات سیاسی منحرصبه فردی پیدا می کند، به ویژه آنکه پس از 

که   )19۸0 سپتامرب   12 )کودتای  ترکیه  در  موفق  نظامی  کودتای  آخرین 

نخستین بار  برای  نولیربالی،  اقتصادی  سیاست های  ورود  با  است  هم زمان 

کشور  این  در  اسالم گرا  جریانات  ترکیه  الئیک  جمهوری  تأسیس  از  پس 

به رغم متام موانع به لحاظ سیاسی رشوع به قدرت یابی کرده و به رسعت 

مرشوعیت می یابند. از این منظر، ظهور حزب عدالت و توسعه را باید در 

چهارچوب تاریخ سیاسی جریانات راست محافظه کار ترکیه، به ویژه سنت 

اسالم گرایی ردیابی کرد، امری که دو مقاله ی نخست کتاب حارض به تفصیل 

به آن می پردازند. مواجهه ی جریانات سیاسی اسالم گرا )از جنبش بصیرت 

ملی نجم الدین اربکان تا محافظه کاران دموکراتیک حزب عدالت و توسعه( 

با جریانات الئیک کاملیستی در ترکیه البته تنها در سپهری سیاسی تداوم 
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نداشت. این مواجهه بیش و پیش از هر چیز نشانگر بروز شکافی عمیق 

تأسیس  بدو  از  که  بزرگی  بورژوازی  بود.  ترکیه  بزرگ  بورژوازی  میان  در 

منسجم  کلیت  یک  عنوان  به   1990 دهه ی  اواخر  تا   1923 در  جمهوری 

تحت  اسالم گرا  بورژوازی  ظهور  بود.  برخوردار  بی چون وچرایی  اقتدار  از 

عناوینی چون »رسمایه ی اسالمی«، »رسمایه ی سبز« و »بربهای آناتولی« در 

برابر بورژوازی الئیِک متمرکز در استانبول و آنکارا حاکی از رشوع دورانی 

بود که در آن نه تنها ساختار سیاسی ترکیه بلکه سازمان طبقاتی و اجتامعی 

و  چهارم  سوم،  فصل های  شد.  فراوانی  تحوالت  دستخوش  نیز  کشور  این 

پنجم کتاب حارض به صورت مشخص به همین موضوع پرداخته اند. حزب 

عدالت و توسعه با ایجاد و پرورش یک »طبقه ی متوسط اسالمی« توانسته 

کند، »طبقه ی  را حفظ  پایگاه سیاسی-اجتامعی خود  آنکه  در عین  است 

متوسط« را نیز نوسازی مناید. نولیربالیسم اسالمی عالوه بر میل به احیای 

رویاهای امپراتوری عثامنی در قالب »نوعثامنی گری« سبب شده است تا 

سیاسی  منود  و  بیان  تنها  نه  اسالمی«  متوسط  »طبقات  از  عظیمی  بخش 

در  بلکه  بیابند،  اردوغان  شخص  و  توسعه  و  عدالت  حزب  در  را  خود 

چهارچوب سیاست ورزی در عرص نولیربالی، عمالً تبدیل به »مشرتیان« این 

بازتولید  این کتاب از خالل بررسی  حزب شوند. فصل های ششم و هفتم 

طبقه ی متوسط اسالمی و مسئله ی ساخت هژمونی حزب عدالت و توسعه 

به این موضوعات می پردازند. فصل هشتم کتاب حارض به بررسی موردی 

جنبش فتح الله گولن به عنوان یکی از پدران معنوی و حامیان اولیه ی حزب 

اکتیویسم سیاسی-اجتامعی منحرصبه فرد جریان  عدالت و توسعه و نوع 

الئیک-اسالمی  دودستگی  و  شکاف  کتاب،  پایانی  فصل  در  می پردازد.  او 

در طبقات حاکم ترکیه به واسطه ی بررسی بازمنایی های آن در رسانه های 

جریان اصلی و جنگ های رسانه ای هر دو طیف بورژوازی از نو ارزیابی 

می شود.

رسکردگی  به  توسعه  و  عدالت  حزب  اخیر  ماه های  و  روزها  در   .2

اردوغان به واسطه ی حمله به شامل سوریه و طرح اشغال مناطقی از این 



9

کشور و نیز بهره برداری از جان پناهجویان و پناهندگان با گسیل آن ها به 

برای قبول  اروپا  اتحادیه ی  بر  اروپا در جهت فشار  با  مناطق مرزی خود 

به  می توان  که  کرد  ثابت  دیگر  یک بار  توسعه طلبانه ی خود  سیاست های 

واسطه ی درانداخنت یک جنگ، ولو به بهانه های واهی، و تحریک عواطف 

کرد  آرام  مدتی  برای  را  داخلی  تناقضات  و  بحران ها  متام  ناسیونالیستی 

همین  به  ساخت.  ملت«  »اتحاد  برای  بیرقی  ملی«  »امنیت  چامق  از  و 

تنها جریانی اسالم گرا و بی تفاوت  نباید  خاطر، حزب عدالت و توسعه را 

آن  بیان  به  متایل  معموالً  کاملیست ها  که  )آن گونه  ترکی  ناسیونالیسم  به 

دارند( در نظر گرفت، بلکه باید آن را ترکیبی از اقتدارطلبی نوعثامنی گرا 

با چاشنی نولیربالیسم اقتصادی-فرهنگی تلقی کرد. البته همچنین نباید از 

خاطر برد که بخش عمده ای از جریانات راست و چپ لیربال نیز در ابتدای 

قدرت گیری آک پارتی از مدافعان رسسخت »الگوی گذار دموکراتیک« این 

حزب بودند. حزب عدالت و توسعه از این منظر به لحاظ تاریخی مناینده ی 

کرثتی از جریانات اسالم گرا، ناسیونالیست و لیربال بوده، هرچند در سالیان 

از دست  از مدافعان خود در جناح های گوناگون را  اخیر بخش عمده ای 

داده است.

مسائلی  اساسی ترین  از  یکی  خاورمیانه  در  نولیربالیسم  مسئله ی   .3

است که هر فعال سیاسی، دانشجو یا پژوهش گری باید در مورد مختصات 

آن اطالعات دقیقی داشته باشد. از آنجایی که واژه ی نولیربالیسم این روزها 

در فضای سیاسی ایران پژواک آشکارتری یافته و گرایشات متفاوتی حول 

آن موضع گیری می کنند، باید به واسطه ی پژوهش های اقتصادی-سیاسی-

جامعه شناختی گوناگون نه تنها در رابطه با ایران بلکه در ارتباط با دیگر 

کشورهای خاورمیانه و صورت بندی های متفاوت سیاست های نولیربالی به 

تبیین دقیق آن ها پرداخت و با قرار دادن کشورها در یک تاریخ جهانی از 

انکشاف رژیم های انباشت رسمایه بتوان نشان داد که، بنا بر قول مارکس، 

»هامن حکایت توست که اینجا روایت می شود«. عالوه بر این، تاریخ ظهور 

حزب عدالت و توسعه و نولیربالیسم اسالمی در ترکیه، برای ما دوچندان 

پیش گفتار مرتجم:
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خیال های  و  خواب  از  یکی  ترکیه«  »مدل  مدت ها  تا  زیرا  دارد،  اهمیت 

و  بود  آن ها  به  نزدیک  متوسط  طبقات  و  ایرانی  اصالح طلبان-اعتدالیون 

شاید هنوز هم هست: مراکز خرید مترّبک به دعا، تبدیل مرصف به عبادت 

از طریق حامیت از برندهای اسالمی، اعیان سازی محالت شهری با توجه 

ترکیب  مسلامن،  کارآفرینان  ظهور  جدید،  ساکنان  مذهبی  حساسیت  به 

»حاجی« و هولدینگ دار، رویای تشکیل بازار متاماً اسالمی و غیره. اردوغان 

در یکی از نخستین سخرنانی های خود چنین گفته بود: »پول دین و ایامن 

ندارد )...( هیچ قدمی برنخواهیم داشت که موجب دلخوری و بی اعتامدی 

بخش خصوصی و بخش مالی شود«.

ترجمه ی این کتاب از روی نسخه ی انگلیسی آن انجام شده است   .4

اما از آنجایی که کتاب حارض نخست در سال 2014 به زبان ترکی منترش 

چیز  هر  از  پیش  تا  دادم  مطابقت  نیز  ترکی  منت  با  را  ترجمه  بود،  شده 

ابهامات خودم برطرف شوند و سپس بتوانم منت مناسب تری برای مخاطب 

فراهم کنم. عالوه بر این، در روزهایی که مشغول آماده سازی منت ترجمه 

در  کتاب  که همین  باخرب شدم  بودم،  »منجنیق«  رفقای  به  آن  تحویل  و 

ایران از طرف نرش آگاه با ترجمه ی آیدین اخوان اقدم و با عنوان »برآمدن 

ترکیه ی اردوغان« منترش شده است، هرچند نام اصلی کتاب در زبان ترکی 

نولیربالیسم، ظهور رسمایه ی اسالم گرا و حزب عدالت و توسعه  و در زبان 

است.  ترکیه   در  اسالم گرا  نولیربال و ظهور رسمایه ی  انگلیسی چشم انداز 

برای چاپ  نارش  از مالحظات  ناشی  زیاد  احتامل  به  کتاب  نام  تغییر  این 

اثر است، اگر ناشی از فشار برای حذف بخش هایی از کتاب که در مورد 

اسالم گرایی و انقالب ایران است، نباشد. به نظرم عالوه بر اینکه در گذشته 

نهایت  در  اما  کرد  اجتناب  طریقی  به  موازی کاری ها  قبیل  این  از  می شد 

قالب  در  را  حارض  کتاب  ترجمه ی  می توانم  که  است  خوشحالی  موجب 

نرش اینرتنتی و به صورت رایگان در اختیار رفقا و عالقه مندان بگذارم. به 

عنوان کسی که مدتی تجربه ی کار ترجمه داشته الزم می دانم اشاره کنم 

که هیچ گونه ادعایی در مورد بی نقص بودن ترجمه ی هیچ اثری، از جمله 
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این کتاب ندارم و معتقدم که مرتجمی چون من »به تنهایی« هیچ عددی 

مدیون  مرتجم  از  بیش  درمی آید  آب  از  خوب  متنی  زمانی  اگر  و  نیست 

ویراستاران و منونه خوان هایی است که منت را به اصطالح صیقل می دهند. 

به همین خاطر، خودم را مدیون رفقایم در »منجنیق« می دانم و به خاطر 

متام کمک هایشان از صمیم قلب از آن ها تشکر می کنم. همچنین از سعید 

کتاب  از  بخشی  ترجمه ی  در  که  متشکرم  آنکارا،  روزهای  رفیق  مظفری، 

)فصل ششم و نکاتی درباره ی نویسندگان( کمک ام کرد. ترجمه ی این کتاب 

را تقدیم می کنم به »انسان ماه آبان«، به طبقات کارگر و زحمت کشی که 

به  »حتی  نیزارها شسته منی شود،  و  خیابان ها  آسفالت  روی  از  خون شان 

رضب باران«.

مهرداد امامی

فروردین 1399

آوریل 2020

آنکارا، ترکیه

پیش گفتار مرتجم:



دیباچه
سیاست ترکیه از زمان آماده سازی اولیه ی این کتاب در سال 2012 تا به 

امروز شاهد رویدادهای شگرفی بوده است. اشاره به بعضی از این تحوالت 

در  موجود  پیش بینی های  و  ارزیابی ها  از  بسیاری  زیرا  بود  خواهد  مفید 

از  اعتامد ناشی  با آن هاست. بحران  مرتبط  این کتاب مستقیامً  فصل های 

خاطر  به  کشور  که  هنگامی  بود  ننشسته  فرو  هنوز  »گزی«  خیزش های 

رسوایی فساد در دسامرب 2013 به خود لرزید، ماجرایی که مربوط به ده 

مقام حزبی بلندمرتبه  ی حزب عدالت و توسعه و اعضای خانواده ی آن ها 

بر  را  بسیاری  آن  از  منتج  سیاسی  بگیروببندهای  و  رسوایی  این  می شد. 

انتخاباتی آتی برای  تا افول مرشوعیت حزبی و عدم موفقیت  آن داشت 

»آک پارتی« را پیش بینی کنند. متعاقباً نتایج انتخابات محلی مارس 2014 

پس  انتخابات  متام  هامنند  پارتی  آک  داشت.  همراه  به  عظیمی  شگفتی 

نتایج  پایه گذاری آن در سال 2001 یک پیروزی آشکار به دست آورد!  از 

نخست وزیر  پارتی بازی،  و  فساد  اتهامات  متام  به رغم  داد  نشان  انتخابات 

و  پلیس  نیروی  از  گسرتده  استفاده ی  واسطه ی  به  اردوغان  طیب  رجب 

ارعاب سیاسی همچنان محبوب است. آک پارتی پس از پیروزی انتخاباتی 

حمالت خود به متحد پیشین، فتح الله گولن و جنبش آن را تشدید و آن ها 
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را به عنوان ستون پنجم که دولتی موازی درون دولت دارند، ترسیم کرد. در 

آوریل 2014، تعداد زیادی از افرسان ارشد پلیس دستگیر و متهم به درز 

مدارک ساختگی به مطبوعاتی شدند که رشح وقایع فساد درون دولت را 

می نوشتند. پس از این دستگیری ها اصالحات عظیم در میان ده ها هزار از 

کارکنان دولتی و تصفیه های سیاسی آغاز شد که تا به امروز جریان داشته 

است.

نخستین  که  بود  چیزی  آن  به  کشور  همه ی  جذب  شاهد   2014 بهار 

انتخابات ریاست جمهوری از طریق رأی گیری همه گانی در تاریخ شناخته 

می شد. در تاریخ 10 آگوست، اردوغان در دور نخست انتخابات با کسب 

تقریباً 52 درصد کل آرا پیروز شد. کاریکاتور اردوغان با پوششی مجلل بر 

عنوان  با  آن  که رسمقاله ی  اکونومیست ظاهر شد  روی صفحه ی نخست 

میل  تقویت  موجب  انتخابات  »نتایج  داشت  اعتقاد  آینده؟«  »سلطان 

بیش از پیش افزایش یابنده ی آقای اردوغان به قدرت و ترویج نگرانی های 

بیشرت در مورد آینده ی دموکراسی متزلزل ترکیه شده است.«1 این ارزیابی 

دور از واقع نبود. نحوه ای که وزیر امور خارجه احمد داووداوغلو از آن 

طریق تبدیل به نخست وزیر آک پارتی شد، با پر کردن خأل ناشی از ارتقای 

موجب  که  ضعیفی  استاندارد  حتی  ریاست جمهوری،  مقام  به  اردوغان 

تقویت دموکراسی ترکیه بود را مختل کرد. دلیل اینکه چرا اردوغان دست 

به چنین انتصابی زد احتامالً این بود که داووداوغلو اعتامد او را در خالل 

مبارزه با طرفداران گولن کسب کرده بود. اردوغان در سخرنانی های حزبی 

و سایر سخرنانی ها برای اشاره به این موضوع درنگ منی کرد. در عین حال، 

داووداوغلو به محض آنکه نخست وزیر شد، حمالت سازماندهی شده ای را 

به جنبش گولن ترتیب داد.

عالوه بر این تحوالت در عرصه ی داخلی، ترکیه به یُمن پیرشفت های زمینی 

به دست آمده از جانب گروه مسلح اسالم گرای دولت اسالمی عراق و شام 

)داعش( با بحرانی فزاینده در مرزهای خود مواجه است. در اکترب 2014، 

داعش مواضع جدیدی در سوریه را ترصف کرد و شهر کُردنشین کوبانی در 

دیباچه
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مرز سوریه و ترکیه را به محارصه درآورد. به محض آنکه خربهای قتل عام 

به موضع  اعرتاض  از شهرها در  ترکیه در بسیاری  کُردها در  گسرتده شد، 

منفعل داووداوغلو تظاهرات کردند و توجه عمومی را به وضعیت کوبانی 

جلب منودند. چهل نفر در طول این تظاهرات جان باختند زیرا پلیس هیچ 

کاری برای جلوگیری از خشونت عده ای در برابر معرتضان انجام نداد. در 

پی این اعرتاضات، دولت الیحه ای به منظور تقویت قدرت نیروهای پلیس 

حقوق  معیارهای  برحسب  الیحه  این  اگرچه  داریم،  اعتقاد  ما  داد.  ارائه 

برشی بین املللی غیرقابل اعتامد است اما این الیحه ی مشکوک تصویب و 

منجر به مداخله ی بیشرت در نظام قضایی خواهد شد. هم زمان با انتشار 

این کتاب، بسیاری از تُرک ها این نگرانی را دارند که نظام قضایی پیشاپیش 

به سمت  به رسعت  ترکیه  اوضاع در  تحت کنرتل دولت است و وخامت 

دولت/وضع پلیسی می رود.

ویراستاران

اکترب 2014



پیش گفتار

نشه جان بالکان، ارول بالکان و احمد اونجو

ظرف ده سال گذشته، ترکیه از جانب رسانه های جهانی به عنوان کشوری 

بازار  اقتصاد  و  دموکراسی  و  اسالم  موفقیت آمیز  آشتی  جهت  در  منونه 

نگریسته شده است. در گزارش های بانک های خصوصی و نهادهای مالی 

تجارت  بانک جهانی و سازمان  پول،  بین املللی  بین املللی هامنند صندوق 

جهانی، حزب عدالت و توسعه به سبب معجزات اقتصادی و پیروزی های 

سیاسی خود تحسین شده است. پیرت بویلز، مدیر اجرایی بانکداری خصوصی 

جهانی در HSBC اخیراً ترکیه را به منزله ی ستاره ی در حال ظهور جدید 

اقتصاد جهانی توصیف و اضافه کرد که موفقیت اقتصادی شگفت انگیز این 

کشور تصادفی نیست و باید آن را به تعّهد قوی دولت به »انضباط مالی« 

)بویلز  داد  تنظیم یافته« نسبت  به خوبی  بانکداری  و  و یک »نظام مالی 

2012(. اظهارات مشابهی را می توان در گزارش گروه بانک جهانی با عنوان 

 2013 بهار  در  که  یافت  کشور«  برنامه ی  از  آنی  تصویر  ترکیه:  »رشاکت 

که  می کند  عنوان  ثابت  عزمی  با  گزارش  این  آغازین  منترش شد. جمله ی 



16

نولیربالیسم، ظهور رسمایه ی اسالم گرا و حزب عدالت و توسعه

»رشد و توسعه ی رسیع ترکیه در طول ده سال گذشته یکی از داستان های 

برجسته ی  نرشیات  دوره،  همین  طول  در  است«.  جهانی  اقتصاد  موفق 

مداوم  طور  به  اشپیگل  و  تایمز  نیویورک  اکونومیست،  هامنند  بین املللی 

به توانایی کم نظیر ترکیه در ترکیب اسالم و رسمایه داری اشاره می کردند و 

این ایده که ترکیه می تواند به عنوان الگویی برای سایر کشورها در جهان 

وقایع  این حال،  با  ترویج می شد.  به شکل گسرتده  کند  نقش  ایفای  اسالم 

زبانزد ژوئن 2013 این »داستان موفقیت« بسیار تحسین شده را هم برای 

مخاطبان تُرک و هم مخاطبان بین املللی دچار شبهاتی جدی کرد.

یک  واقع  در  بود  نهفته  اقتصادی  معجزه ی  به اصطالح  پس  در  آنچه 

دگرگونی ساختاری در شیوه ی انباشت رسمایه بود که از خالل میانجی های 

سیاست های  با   19۸0 دهه ی  در  فرآیند  این  شد.  حاصل  غیردموکراتیک 

به  سیاسی  محیط  زمان،  آن  در  آغازید.  اوزال  دولت  آزاد  بازار  اقتصادی 

سپتامرب   12 کودتای  پی  در  ارتش  که  محدودیت زایی  قانونی  نظام  خاطر 

19۸0 تأسیس کرده بود، محروم از هرگونه مخالفت جدی بود. دگرگونی 

بیشرت  که  بود  سلب مالکیت«  طریق  از  »انباشت  نوعِی  منونه ی  ساختاری 

منجر به بازتوزیع و نه تولید ثروت و درآمد شد. ارکان اصلی این دگرگونی 

اقتصادی  بحران های  دستکاری  و  مدیریت  و  مالی سازی  خصوصی سازی، 

لوای رژیم خصوصی سازی، متام  بود. تحت  دارایی های دولتی  بازتوزیع  و 

خدمات رفاهی عمومی، بیشرت بنگاه های دولتی، نهادهای عمومی و تأمین 

رفاه اجتامعی به تدریج تا حدی خصوصی سازی شدند. مالی سازی به معنای 

مقررات زدایی از نظام مالی و پدیداری آن به عنوان یکی از مراکز اصلی 

از  بسیاری  و  استانبول  بورس  بازار  بود.  سوداگری  میانجی  به  بازتوزیع 

صندوق های رسمایه گذاری مشرتک و بانک های رسمایه گذاری تأسیس شدند. 

متام این ها منجر به توسعه ی یک بازار مالی شد که در آن رسمایه گذاران 

داخلی و خارجی مشارکت داشتند. مدیریت و دستکاری بحران ها از خالل 

تجارت،  آزادسازی  منظور  به  ساختاری  تعدیل  برنامه  های  از  مجموعه ای 

پذیرفت.  صورت  مالکیت  حقوق  از  مقررات زدایی  و  بهره  نرخ  آزادسازی 
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دولت ترکیه تحت فشار صندوق بین املللی پول مخارج عمومی در رابطه 

با خدماتی مثل آموزش، سالمت و بیمه ی اجتامعی را کاهش داد، امری که 

منتهی به زوال آن ها شد. دولت نولیربال همچنین دست به بازتوزیع ثروت 

خارجی  و  داخلی  رسمایه ی  نفع  به  مالیاتی  اصالحات  طریق  از  درآمد  و 

سودهای  افزایش  جهت  در  مالیات  قانون  در  بازبینی هایی  شامل  که  زد 

رسمایه گذاری برای صاحبان رسمایه می شد.

آزاد و دموکراتیک تر در دهه ی 1990 عرصه را  گذار به یک نظم نسبتاً 

برای ظهور مجدد گروه های مخالف فراهم کرد. با این حال، این دهه شاهد 

تداوم »سیاست های متامیل به بازار« و ایجاد نهادهای مالزم آن ها بود. در 

دوران دولت های اردوغان در دهه ی 2000، سیاست های اقتصادی بیش از 

پیش نولیربالی شدند، امری که منجر به تحکیم بیشرت این شیوه از انباشت 

رسمایه شد. ترکیه در پایان این دوره، گذار از یک شیوه ی انباشت رسمایه 

به مرکزیت صنعتی سازی جایگزین واردات به رژیمی مبتنی بر جریان های 

جهانی کاال و رسمایه، که عموماً به عنوان نولیربالیسم شناخته می شود را 

کامل کرده بود.

این دگرگونی ساختاری در اقتصاد که در بازه ای بیش از سی سال حاصل شد، 

مجموعه ای از تغییرات مهم در عرصه های اجتامعی و سیاسی را به همراه 

داشت. در عرصه ی اجتامعی اولین و مهم ترین تغییر، پدیداری بورژوازی 

از  متفاوت  توجهی  قابل  شکل  به  آن  فرهنگی  ساختار  که  بود  اسالم گرا1 

بورژوازی الئیک2 دوره ی پیش بود. شکاف های ایدئولوژیک درون جنبش 

در  »اسالم گرا«  و  »اسالمی«  اصطالحات  می شود،  متفاوت  توجهی  قابل  شکل  به  معنا  اگرچه   -1

آثار پژوهشی به صورت مرتادف به کار رفته اند. در این منت، استفاده از این تعابیر بنا به دلخواه 

مولفان بوده و در پیش گفتاری که به معرفی فصل های کتاب می پردازد، ما به انتخاب آن ها احرتام 

گذاشته ایم.

عنوان »سکوالر«  به  اشتباه  به صورت  اغلب  که  فرانسوی مشتق شده  از الئیسیته ی  2- »الئیک« 

کرده،  اذعان   )2003  :333( داویسون  آندرو  که  هامن طور  می شود.  ترجمه  »سکوالریسم«  یا 

»سکوالریسم و الئیسیسم دو واژه ی متفاوت برای یک ترتیب نهادی مشابه نیستند بلکه دو امکان 

متامیز، پیچیده، متنوع، محل نزاع و پویا در گسرته ی سیاست غیرتئوکراتیک هستند... سکوالریسم و 

الئیسیسم به عنوان مفهوم دارای ریشه شناسی ها، سوابق نهادی و داللت نظری هنجاریِن گوناگون« 

پیش گفتار
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اسالم گرا در تحول بخش جدیدی از طبقه ی مسلّط انعکاس یافت که منافع 

آن در تضاد با منافع بورژوازی الئیک بود. یک فراکسیون اسالم گرای جدید 

پدیدار شد،  ملی«  »بصیرت  از جنبش  انشعاب  با   2000 دهه ی  اوایل  در 

جنبشی که از دهه ی 19۷0 به بعد موضعی مشخصاً »غرب ستیز« اتخاذ و 

در جهت منافع رسمایه ی کوچک عمل کرد. اسالم گرایان جدید حامی شامری 

از ابتکارات سیاسی بودند که به راحتی منی شد آن ها را با اسالم گرایی آشتی 

داد، ابتکاراتی از قبیل ادغام عمیق تر در بازار جهانی، گشودگی بیشرت نسبت 

به جریان های رسمایه )و سودها و منافع همراه با آن(، ادغام افزون تر در 

اتحادیه ی اروپا و متایل به ایفای نقش به منزله ی رشیک اسرتاتژیک ایاالت 

را  خود  که  دگردیسی یافته  اسالم گرایان  این  خاورمیانه.  در  ناتو  و  متحده 

»دموکرات های محافظه کار« می نامیدند، حزب عدالت و توسعه را تأسیس 

کردند و نهایتاً به قدرت رسیدند.

نولیربالی  سیاست های  که  بودند  کرده  پیش بینی  متعددی  اقتصاددانان 

که  اقتصادی شکننده خواهد شد  به  منجر  پارتی  آک  به دست  اجراشده 

نسبت به تالطم های بیرونی آسیب پذیر خواهد بود. با این حال، تا پیش از 

تابستان 2013، کسی به جز حلقه ی کوچکی از ناظران این انتقادات را جدی 

نگرفت. با این وجود، بی انصافی است که بگوییم هیچ مبنای مادی یی برای 

باور عمالً خرافی به قدرت معجزه بار سیاست های نولیربالی وجود نداشت. 

ترکیه در طول دهه ی 2000 به عنوان یکی از اقتصادهای دارای رسیع ترین 

هرگونه  فرونشانی  آن  تأثیر  که  رشد  این  اما  شد.  پدیدار  جهان  در  رشد 

به  نخست مرشوط  وهله ی  در  بود،  نولیربالی  دستورکار  به  نسبت  انتقاد 

خالل  از  مرصف  و  رسمایه گذاری  بود.  کوتاه مدت  رسمایه ای  جریان های 

نوبه ی خود موجب رشد  به  امری که  یافت،  افزایش  مالی خارجی  تأمین 

درآمد ملی شد. کرسی حساب های جاری به سطوح بی سابقه ای رسید. با 

هستند«. الئیسیته ترتیبی نهادی است که نه شامل جدایی کلیسا و دولت بلکه شامل تبعیت امور 

دینی از دولت می شود. به بیان دیگر، دولت محدودیت های تعلق دینی در عرصه های عمومی و 

سیاسی را تعیین می کند. در رابطه با مرور تاریخی منونه ی ترکیه بنگرید به برکس )199۸(. در این 

منت، استفاده از این واژگان به دلخواه نویسندگان بوده است.
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بررسی دقیق تر منابع انباشت رسمایه در طول این دوره، مشخص شد که این 

فرآیند نه تحت تأثیر رسمایه گذاری های سودزای جدید در بخش های مولّد 

اقتصاد بلکه متأثر از درآمدهای حاصل شده از خصوصی سازی دارایی های 

شدت  با خصوصی سازی  که  و رسیع  انباشت چشم گیر  این  بود.  عمومی 

یافت در واقع چیزی به جز سلب مالکیت بزرگ مقیاس نبود. از اواخر ماه 

می 2013 به بعد، برون ریزش های رسمایه ی بزرگ مقیاس ساختار شکننده ی 

اقتصاد ترکیه را آشکار کرد. لیر ترکیه به رسعت ارزش خود را از دست داد. 

که  کردند  انتقادی  دیدگاه هایی  بازتاب  به  اصلی رشوع  رسانه های جریان 

پیش تر در حاشیه قرار داشتند. در سپتامرب، اکونومیست چنین نوشت که 

ترکیه یکی از شکننده ترین اقتصادها در بازار جهانی است. به گفته ی این 

یعنی  وام های جدید  به  بر دسرتسی  ترکیه  در  آتی  اقتصادی  رشد  نرشیه، 

درون ریزش های رسمایه ای نوین متکی بود. اگر نتوان این موارد را تضمین 

کرد، یک بحران در افق ترکیه پدیدار خواهد شد.

نقطه ی  که  همه گیر  اجتامعی  جنبش  یک  گزی،  پارک  اعرتاضات  انفجار 

 2013 ژوئن  در  اقتصاد  آزاد  سقوط  با  است،  ترکیه  تاریخ  در  عطفی 

خود  جلب  زیادی  بسیار  بین املللی  توجه  که  را  وقایع  این  شد.  مصادف 

ریشه ی  این حال،  با  تحلیل منود.  گوناگونی  بسیار  زوایای  از  کرد، می توان 

انباشت  تداوم  یعنی  دگرگونی شهری،  از  نارضایتی گسرتده  در  وقایع  این 

احیای  پروژه های  قبیل  این  مبنای  است.  نهفته  سلب مالکیت  طریق  از 

شهری بر این عقیده است که اعیان سازی منجر به ایجاد مراکز جذاب به 

لحاظ جهانی می شود. در واقع، این پروژه ها چیزی بیش از محصورسازی 

استفاده ی  برای  پیشرت  که  مناطقی  نیستند.  عمومی  فضاهای  خصوصی 

تبدیل به هتل های بزرگ،  پارک ها و جنگل ها،  عموم گشوده بودند، مثل 

در  گزی  پارک  تبدیل  مراکز خرید شدند. طرح  و  ساختامن های مسکونی 

اعرتاضات  فوران  با  بود.  اوج  نقطه ی  خرید  مرکز  یک  به  تقسیم  میدان 

ژوئن به منظور بازپس گیری پارک، جعبه ی پاندورا کامالً باز شد. مردم از 

از  متام طبقات و قرشها، به ویژه طبقه ی متوسط، که بیش از همه متأثر 

پیش گفتار
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رسازیر  میدان ها  به  کشور  رسارس  در  بود،  شهری  فضاهای  محصورسازی 

شدند تا مخالفت شان را با مواضع بیش از پیش اقتدارگرایانه ی آک پارتی 

بیان کنند. اگرچه به نظر می رسید شعله های اعرتاضی تا ماه آگوست- تا 

حد زیادی به خاطر آغاز فصل تعطیالت- خاموش شده باشد، در سپتامرب 

مجدداً افروخته شدند. این بار توده های مردم برای تظاهرات علیه پروژه ی 

 ،)ODTÜ( ساخت بزرگراهی از درون جنگل های دانشگاه فنی خاورمیانه

یکی از برجسته ترین دانشگاه های ترکیه به خیابان ها رسازیر شدند. چندی 

نگذشت که اعرتاضات گسرتده ای از جانب علویان علیه ساخت یک جمخانه 

)عبادتگاه( در محله ی توزلوچاییر واقع در آنکارا به وقوع پیوست، پروژه ای 

که طراح آن جنبش گولن، یکی از رشکای پنهان دولت آک پارتی بود. دولت 

اردوغان، درست هامنند واکنشی که در طول اعرتاضات گزی داشت، حقوق 

دموکراتیکی که در قانون اساسی تضمین شده اند را نادیده گرفت و با سطح 

»احیای سپتامرب«  به  پلیسی در جهان دموکراتیک  از سبعیت  بی سابقه ای 

واکنش نشان داد.

از خیزش های  پیش  کتاب مدت ها  این  و محتوای  که موضوع  در حالی 

اقتصاد  آسیب پذیری  انکارناپذیر  تجلی  با  که  گرفت  موجود شکل  مردمی 

مصادف  تاریخی  وقایع  این  با  مجلّد  این  تکمیل  دارد،  هم پوشانی  ترکیه 

شد. بدین ترتیب، کتاب حارض اهمیت جدیدی یافته است که ویراستاران 

آن پیش بینی منی کردند. امیدواریم این کتاب به خوانندگان در جهت فهم 

وقایع خارق العاده ای که در کل تابستان 2013 به وقوع پیوست از طریق 

ارائه ی کلیتی از تحوالت تاریخی منجر به این تالقی گاه موجود یاری رساند.

از  جدیدی  و  شگفت انگیز  مجموعه ی  پیش گفتار،  این  نگارش  طول  در 

وقایع در ترکیه پدیدار شد. در 1۷ دسامرب 2013، کشور با رسوایی رشوه 

و فسادی به خود لرزید که شامل چندین وزیر و اعضای خانواده هایشان 

می شد. این رسوایی ها پرسش هایی پیرامون مشارکت آک پارتی در سطوح 

باالی فساد مطرح کرد. به نظر می رسد که مقامات دولتی سعی دارند از 

طریق انتصاب های جدید در وزارتخانه های عدالت و امور داخلی اتهامات 
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و  دادستان ها  خود  نوبه ی  به  که  وزارتخانه هایی  کنند،  رجوع  و  رفع  را 

مقامات ارشد پلیِس مشارکت کننده در این تحقیق و تفحص را جایگزین 

گولن  جنبش  که  می کند  ادعا  پارتی  آک  دولت  دیگر،  سوی  از  کرده اند. 

»دولتی موازی« درون دولت ایجاد کرده است. اگر این ادعا صحت داشته 

باشد، آک پارتی را در موقعیتی بسیار دشوار قرار می دهد، زیرا به مدت 

چندین و چند سال و به رغم ادعاهای مشابه از جانب منتقدان آک پارتی، 

این حزب سعی داشته رابطه ی هم زیستی بین خود و جنبش گولن را رفع 

و رجوع کرده و از آن محافظت کند. به نحو طعنه آمیزی وقایع اخیر این 

رشاکت را تبدیل به نربدی آشکار بر رس هژمونی کرده است.

نربد قدرت بین این دو رشیک در واقعیت نوک کوه یخ است. اعرتاضات 

پارک گزی عمیقاً اعتبار اردوغان را لکه دار کرده است، اعتباری که پیشاپیش 

خارجی  و  داخلی  سیاست  با  مرتبط  تصمیامت  از  مجموعه ای  سبب  به 

حامیان  و  دیگر منی توانند رشکا  پارتی  آک  و  اردوغان  بود.  تضعیف شده 

خود را در رابطه با توانایی حکومت بر کشور به شکل باثبات اقناع کنند. 

از آن بسط و گسرتش  پارتی و جنبش گولن و بحران منتج  بین آک  نزاع 

همین وقایع جاری است.

که  فرآیندی شده  نربد قدرت موجب  این  که  امروز مشخص شده  به  تا 

هر دو طرف را به طرز گسرتده ای تضعیف خواهد کرد. به این نکته باید 

شکننندگی کنونی اقتصاد را هم اضافه کنیم. با فرض بی ثباتی های موجود 

مهارناشدنی  سطوحی  به  است  ممکن  شکنندگی  این  سیاسی،  فضای  در 

 ،2014 ژانویه ی  اواخر  در  پیش گفتار  این  نگارش  با  هم زمان  یابد.  دست 

افزایش شدید در  ارز و  بازار  بانک مرکزی در  لیر ترکیه به رغم مداخالت 

نرخ های بهره همچنان در حال اُفت ارزش است. این امر بار سهمگینی بر 

دوش اقتصاد می گذارد، جایی که بخش خصوصی آن بدهی های هنگفتی در 

خارج از کشور دارد. متام این تحوالت ترکیه را در رأس فهرست »پنج کشور 

شکننده« قرار می دهد. آینده به شدت پیش بینی ناپذیر است و می تواند به 

فروپاشی قوی ترین دولتی که بورژوازی اسالم گرای ترکیه تا کنون در اختیار 

پیش گفتار
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داشته، منجر شود.

اسالم گرا  رسمایه ی  ظهور  و  نولیربالیسم  گوناگون  وجوه  بر  حارض  کتاب 

متمرکز است. در حالی که پژوهش های پیشین این پدیده ها را به صورت 

مجزّا تحلیل کرده اند )در رابطه با ظهور رسمایه ی اسالم گرا بنگرید به بوغرا 

199۸، 2002 و در مورد نولیربالیسم در ترکیه بنگرید به بکمن 2013؛ بالکان 

و ساوران 2002الف، 2002ب؛ هاروی 2005؛ روتز و بالکان 2009(، مولفان 

این مجلّد مناینده ی رویکردی اند که پدیده های مذکور را برای نخستین بار 

گرد هم می آورند. در این راستا، آن ها به بررسی رابطه ی بین سیاست های 

فراکسیون های  ظهور  و  اسالمی  رسمایه ی  انباشت  فرآیندهای  نولیربالی، 

بورژوازی  ظهور  به  مشخصاً  ما  بسرت،  این  در  می پردازند.  جدید  طبقاتی 

اسالم گرا و طبقات متوسط اسالمی می پردازیم.

و  به غور  اول، گورل  در فصل  اسالم گرایی می آغازد.  بر  با مروری  کتاب 

ایدئولوژی  یک  عنوان  به  را  آن  و  پرداخته  اسالم گرایی  معنای  در  بررسی 

سیاسی تعریف می کند که مشکالت اجتامعی-سیاسی کنونِی جهان اسالم 

را پیامد بیگانگی از اسالم می داند. اسالم گرایی راه حل این مسئله را تشکیل 

دولت و جامعه ای هم راستا با اصول اسالمی می داند. گورل توصیف می کند 

از طریق  که چگونه در کشورهای مختلف، بورژوازی محافظه کار دیندار 

تبدیل شدن به طبقه ی مسلّط  به دنبال  بر طبقه ی کارگر  ایجاد هژمونی 

است. به گفته ی گورل، پدیداری جنبش های اسالم گرا در کشورهای مسامن 

از  ملی گرا  و  سکوالر  جنبش های  بحران  به  می توان  را  گوناگون  انواع  در 

اواسط دهه ی 1960 به بعد و رسخوردگی متعاقب در این جوامع نسبت 

داد. وی توضیح می دهد که چطور جنبش اسالم گرا در ترکیه به منایندگی 

آک پارتی به سبب توانایی آن در تطبیق خود با نولیربالیسم در عین حالی که 

بر طبقه ی کارگر هم اِعامل هژمونی می کند، تبدیل به الگویی برای برخی 

از جنبش های اسالم گرا در رسارس جهان شده است. گورل نتیجه می گیرد که 

با توجه به شورش های موجود در خاورمیانه علیه ایدئولوژی اسالم گرایی، 

جنبش های اسالم گرا در آینده موفقیت چندانی نخواهند داشت.
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در فصل دوم، ساوران به واسطه ی قرار دادن پدیده ی آک پارتی در یک 

چشم انداز تاریخی بلندمدت تر حول رابطه ی اسالم و اسالم گرایی در ترکیه 

دست به تحلیل آن می زند. او بحث خود را با توضیح اصطالح استثناگرایی 

نفوذ  رادیکال  پاک سازی  را برحسب  آن  و  اسالم می آغازد  ترکیه در جهان 

اسالم نه تنها از عرصه های سیاسی و قانونی بلکه از سپهرهای اجتامعی-

نخستین  دوران  در  این جدایش  تعریف می کند.  نیز  آموزشی  و  فرهنگی 

جمهوریت تحت لوای کامل آتاتورک در ربع دوم قرن بیستم حاصل شد. 

دیگر  مسلامن  کشور  هیچ  در  که  پاک سازی،  این  که  دارد  تأکید  ساوران 

مشابهی ندارد، بخشی از فرآیند گسرتده تری بود که می توان آن را گسستی 

این  رشح  با  ساوران  کرد.  تعریف  غرب  جهان  به  اسالم  جهان  از  متدنی 

اسالم گرایی  و  اسالم  که  می پردازد  گوناگونی  مراحل  تحلیل  به  پیش زمینه 

از طریق آن در حیات اجتامعی-سیاسی اهمیت خود را مجدداً به دست 

آوردند. در پی احیای اسالم اجتامعی در قالب طریقت های مذهبی ظرف 

25 سال پس از جنگ جهانی دوم، نیم قرنی که از دهه ی 19۷0 تا به امروز 

دو  با  سیاسی  جریانی  عنوان  به  اسالم گرایی  عروج  شاهد  داشته،  ادامه 

اواخر دهه ی 1990  در  و دیگری  اوایل دهه ی 19۸0  در  یکی  میان دوره، 

بوده است. ساوران در رابطه با رسنوشت اسالم در ترکیه به تضاد معنی دار 

اوایل قرن بیستم و بیست ویکم اشاره می کند. مسائل مهمی که نویسنده 

برای این دوره ی متأخرتر مطرح می کند عبارتند از نخست، پویش های در 

پس ظهور اسالم گرایی و دوم، دالیل موفقیت و بقای آک پارتی با این فرض 

ائتالفی  مداخله ی  خالل  از  عمدتاً  اسالم گرایی  جنبش  قبلی  تالش های  که 

ایفا  را  این بسیار قدرمتند که نقش دژکوب  از  پیش  ارتِش  با  به غرب  رو 

با  رابطه  در  ساوران  که  توضیحی  بود.  شده  مواجه  شکست  با  می کرد، 

مسئله ی نخست می دهد مبتنی بر تحلیل طبقاتی و تأکید بر دو دستگی 

درون بورژوازی ترکیه و ظهور یک جناح مشخصاً اسالم گراست. در رابطه با 

مسئله ی دوم، ساوران آن را به پذیرش اتحاد با غرب از جانب آک پارتی به 

عنوان نقطه ی اتکایی برای ترکیه ربط می دهد، در حالی که جنبش اسالم گرا 

پیش گفتار
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در  بود.  غربی  ملت های  با  همکاری  مخالف  استواری  صورت  به  پیش تر 

پایان، ساوران به محدودیت های بقای آک پارتی اشاره می کند که در دو 

واقعه ی چشم گیر سال 2013 متجلی شده بودند: اعرتاضات پارک گزی و 

جنگی متقابل که منجر به نزاعی آشکار بین دو گروهی شد که در گذشته 

با هم تعامل داشتند- نیروهای به رهربی نخست وزیر اردوغان و نیروهای 

تحت رهربی فتح الله گولن که در تبعیدی خودخواسته در ایاالت متحده 

است. ساوران عنوان می کند که این وقایع تاریخی ممکن است حکایت از 

گشایش دوره ی افول سکوالر برای اسالم گرایی سیاسی در ترکیه و ورای آن 

داشته باشد.

درون  قطبیت  عینی  مبانی  که  می دهد  نشان  تانییلامز  سوم،  فصل  در 

بورژوازی و تناقضات معارص در رسمایه داری ترکیه رصفاً اموری روساختی 

نیستند بلکه خاستگاه آن ها تحولی ریشه ای در ساختار طبقه ی رسمایه دار 

است. مباحث تانییلامز نشانگر آنند که نزاع کنونی درون طبقه ی حاکم را 

منی توان رصفاً از نظر سیاسی یا فرهنگی-ایدئولوژیک توضیح داد. در این 

بسرت، نویسنده نخست مروری بر نزاع های گوناگونی دارد که در میان دو 

فراکسیون رسمایه دار در جریان است و شیوه های تحلیل این فرآیندها را 

از نظر می گذراند. او سپس تبیین می کند که مبنای طبقاتی این متایزیابی 

ریشه در جدایی منافع سیاسی و اقتصادی دارد )بازارها، مشّوق ها، انتقاالت 

به  این عرصه ها  در  تغییرات  که  ابزارهای سیاسی یی  و  غیره  و  تکنولوژی 

میانجی آن ها تحقق می یابد(. نویسنده با استفاده از شواهد آماری، دست 

اقتصادی بورژوازی الئیک غربی و بورژوازی  نفوذ  به مقایسه ی قدرت و 

اسالم گرا می زند. به زعم تانییلامز، رسمایه ی اسالمی نیروی اقتصادِی در پس 

عروج سیاسی آک پارتی و موضع سیاسی »دموکرات محافظه کار« آن است. 

در این روایت، این فراکسیون از بورژوازی هامنی است که پس از کودتای 

نظامی 12 سپتامرب 19۸0 نیرو گرفته است.

در فصل چهارم، اوزتورک بر ساختار و تحول تجارت بزرگ اسالمی مترکز 

ترکیه  در  اسالمی  رسمایه ی  حول  مباحث  در  معموالً  که  موضوعی  دارد- 
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مغفول می ماند. اوزتورک پس از ارائه ی دالیلی مبنی بر اینکه چرا نام گذاری 

یک گروه تجاری بزرگ به عنوان اسالمی تردیدپذیر است استدالل می کند 

که دو منونه ی تجارت بزرگ اسالمی یعنی رشکت های هولدینگ و رسمایه ی 

مالی محافظه کار آناتولیایی، اَشکال بنیادی تجارت بزرگ اسالمی در ترکیه را 

تا به امروز تشکیل داده اند. او سپس یک روایت تاریخی مجاب کننده در این 

رابطه به دست می دهد که چگونه رشد و تحول متوالی اسالم گرایی سیاسی 

داللت بر نزاع بین گروه های تجاری بزرِگ انحصارگرا و تشکل های کوچک تر 

رسمایه داشته است که در اواخر دهه ی 1960 بیش از پیش مشهود شد. 

به گفته ی اوزتورک، از آنجایی که انحصارات صنعتی فعالیت های اقتصادی 

ادغام  خود  »هولدینگ ها«ی  درون  را  مالیه(  و  تولید  )تجارت،  گوناگون 

کردند، به نحو تأثیرگذاری مانع از بالقوگی فزاینده ی رسمایه داران کوچک تر 

شدند، مگر در مواردی که این گروه دوم رشاکت ثانویه در سلسله مراتب 

تجاری را )به عنوان توزیع کنندگان تجاری، فروشندگان، پیامن کاران و غیره( 

پذیرفت. در رابطه با »واقعه ی اربکان« در اقتصاد سیاسی ترکیه، نویسنده 

تنها  نه  کوچک  و  بزرگ  تجارت های  بین  نزاع  چگونه  که  می دهد  نشان 

موجب بسیج اسالم سیاسی در پیوند با منافع تجارت های کوچک شد بلکه 

همچنین به شکل گیری یک سازمان تجاری مجزا به منظور دفاع از منافع 

تجارت بزرگ در دهه ی 19۷0 نیز انجامید. در این بسرت، اوزتورک استدالل 

با  ترکیه در همکاری  مالی  فراکسیون »محافظه کار« رسمایه ی  که  می کند 

بین  مشهودی  تفاوت  هیچ  این،  بر  عالوه  گرفت.  پا  آن  »سکوالر«  بخش 

این دو برحسب سازمان و خصایص تجاری )از قبیل تکرّث( وجود نداشت. 

اگرچه گروه های محافظه کار یقیناً بخشی از رسمایه ی مالی ترکیه را از بدو 

امر تشکیل می دادند، بورژوازی بزرگ اسالمی به مثابه ی یک کل تا دهه ی 

نولیربالیسم  به  واردات  جایگزین  صنعتی سازی  از  ترکیه  که  زمانی   ،19۸0

نولیربال،  دوران  در  نداشت.  نفوذی  چندان  کرد،  گذار  صادرات محور 

اسالمی  رسمایه ای  گروه های  برای  عرصه هایی  اسالمی  تجاری  انجمن های 

محافظه کار،  مالی  رسمایه ی  ازجمله  کردند،  ایجاد  گوناگون  حجم های  با 

پیش گفتار
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رشکت های هولدینگ آناتولیایی، بنگاه های کوچک و متوسط و رشکت های 

وابسته به طریقت های مذهبی. از نظر اوزتورک، این سازمان ها پویاترین 

ایجاد کردند که رسمایه داری ترکیه  عنارص در پس اسالم سیاسی را زمانی 

بیش از پیش در حال ادغام در نظام رسمایه داری جهانی، به ویژه در طول 

حکومت آک پارتی بود.

در  کنونی  پژوهش های  انتقادی  صورت  به  ُهشگور  پنجم،  فصل  در 

روایت  عوِض  در  او  می کند.  مرور  را  ترکیه  در  اسالمی  رسمایه ی  باب 

فرهنگ گرایانه که در وهله ی نخست بر سبک زندگی ها و گرایشات مذهبی 

طبقاتی  صورت بندی  اصلی  شاخص  عنوان  به  کارآفرینان  محافظه کارانه ی 

مترکز دارد، سعی می کند معیاری را بسط دهد که »رسمایه ی اسالمی« را به 

عنوان یک فراکسیون طبقاتی مجزا تشخیص دهد که دستورکاری جمعی 

و متامیز دارد. نویسنده در این راستا نخست بر مراحل گوناگون انباشت 

رسمایه در منطقه ی آناتولی تأکید می کند. ُهشگور رشد و موفقیت آن ها 

تنها به لطف دگرگونی نولیربالی  را محصول عواملی چندگانه می داند که 

مشخص  اَشکال  و  صادرات محور  اسرتاتژی  و  بعد  به   19۸0 دهه ی  از 

از  نویسنده  امکان پذیر شد. دوم،  آن  بنگاه های کوچک و متوسط  ترویج 

رابطه ی هم زیستی بین بانک های بدون ربا، رشکت ها، شبکه های مذهبی 

و پیوندهای جامعتی به منظور فهم این شیوه ی خاص انباشت رسمایه در 

رابطه با انگیزه های اسالمی سخن به میان می آورد. ُهشگور محدودیت های 

تعقیب  در  را  غیربازاری  شبکه های  سایر  و  مذهبی  جامعتی،  شبکه های 

آشکار  را  ممکنی  راه حل های  و  می دهد  نشان  بیشرت  اقتصادی  توسعه ی 

اتخاذ  خود  تنگناهای  رجوع  و  رفع  جهت  در  رسمایه ها  این  که  می سازد 

ارجاعی مشخص  با  را  آن ها  کلی  نویسنده وضعیت  آخر،  کرده اند. دست 

انباشت رسمایه و نیز مناسبات قدرت چندگانه  به فرآیند بین املللی شدن 

و نوظهور در میان فراکسیون های گوناگون رسمایه در فضای موجود مرور 

می کند. در این راستا، ُهشگور سعی دارد از تحلیل های ساده اندیشانه ای که 

گروه های رسمایه را رصفاً بر مبنای متایزات مبتنی بر رسمایه های اسالمی/
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بنگاه  یا برحسب حجم  استانبول  برابر رسمایه های مستقر در  آناتولی در 

)بزرگ در برابر کوچک( متامیز می سازند، فراتر برود. نویسنده همچنین 

خط مشی هایی در جهت فهم آینده ای که در انتظار این فراکسیون مشخص 

»رسمایه ی  اصطالح  تبیینی  ظرفیت  و  می دهد  دست  به  است  رسمایه 

اسالمی« را در رشایط موجود ارزیابی می کند.

و  کلی  به طور  متوسط  طبقه ی  بر  اونجو  و  بالکان  ششم،  فصل  در 

از  بهرتی  فهم  تا  می کنند  مترکز  خاص  به طور  اسالمی  متوسط  طبقه ی 

نخست  نویسندگان  ترکیه حاصل شود.  معارص  خاص بودگی های جامعه ی 

به  را  به معرفی فرضیه های چهارچوب تحلیلی خود می پردازند که طبقه 

عنوان مفهومی نظری تلقی می کند که دیدگاهی سودمند در جهت تحلیل 

سه فرآیند اجتامعی و سیاسی مرتبط به هم ارائه می دهد. این فرآیندها 

نزاع های  و  رقابت ها  صورت بندی ها،  اصلِی  مادی  مبانی   )1( از:  عبارتند 

 )3( و  اجتامعی؛  تحرک  و  نابرابری  ریشه های ساختاری   )2( ایدئولوژیک؛ 

عوامل اقتصادی دخیل در ظهور و تفوق مجموعه ای از کنش های اجتامعی 

روایت  یک  سپس  نویسندگان  اجتامعی.  بازتولید  فراگردهای  در  موجود 

تاریخی مخترص از دو دستگی جامعه ی ترکیه در قالب بخش های اجتامعی 

الئیک و اسالمی و پیامدهای این فرآیند برای ساختار دولت و پویش های 

طبقاتی در دوره های متفاوت انباشت رسمایه، از جمله، توسعه گرایی ملی 

)۸0-1923( و نولیربالیسم از 19۸0 تا کنون به دست می دهند. آن ها سپس 

بورژوازی  ظهور  پی  در  موجود  اجتامعی  صورت بندی  تبیین  منظور  به 

آن ها  متوسط می پردازند.  به مسئله ی طبقه ی  نولیربال  دوران  در  اسالمی 

در اینجا نخست معامی نظری حول دشواری های موجود در مفهوم پردازی 

با  بحث  این  در  را  خود  موضع  و  داده  قرار  نظر  مّد  را  متوسط  طبقه ی 

استناد به آثار پی یر بوردیو مشخص می کنند. بعد از آن، برخی از یافته های 

استانبول  در  متوسطی  طبقه  خانوارهای  مورد  در  خود  پژوهش  عمده ی 

میان  در  تفاوت  و  شباهت  نقاط  تا  می دهند  ارائه  تطبیقی  شکلی  به  را 

فراکسیون های »جدید« طبقه ی متوسط الئیک و اسالمی را مشخص سازند 

پیش گفتار
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که به لحاظ اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی از رژیم نولیربال منتفع شده اند. 

بالکان و اونجو بر مبنای تحلیل خود از یافته های پژوهشی حول رسمایه های 

فرهنگی این بخش های طبقه متوسطی عنوان می کنند که در هر یک از 

آن ها، یک طبقه ی متوسط جدید که بازتاب ارزش ها و سبک زندگی های 

از این  نولیربالی است، ظاهر می شود و خود را از مابقی متامیز می کند. 

ایدئولوژیکی  و  پیش زمینه ها و گرایشات فرهنگی  دارای  اگرچه آن ها  رو، 

اما هر دو بخش الئیک و اسالمی طبقه ی متوسط جدید  متفاوتی بودند 

در قالب یک گروه منزلتی نوین به مثابه ی »بَرندگان« چشم انداز نولیربالی 

هم گرا می شوند.

خواست  اصلی  ویژگی های  انتقادی  نحوی  به  ُهشگور  هفتم،  فصل  در 

از  روایت طبقاتی-نظری  یک  او  ارزیابی می کند.  را  پارتی  آک  هژمونیک 

متناقض(  )و  چندگانه  قدرت  مناسبات  و  می دهد  دست  به  قدرت  بلوک 

از منظری گرامشینی تبیین می کند. او  در پس این خواست هژمونیک را 

اعتقاد دارد که اگرچه پروژه ی هژمونیک آک پارتی همکاری بین نیروهای 

امکان پذیر  را  ائتالف علیه »دشمن مشرتک«  اجتامعی متفاوت درون یک 

می کند، همچنین منجر به مجموعه ای از مناسبات قدرت متناقض و نابرابر 

در میان رشکای این اتحاد می شود. ُهشگور دو بخش نخست فصل هفتم را 

به لحظات گوناگون هژمونی )یعنی توسعه ی اقتصادی و اصالحات سیاسی( 

اختصاص می دهد و از این بحث می کند که چگونه یک ائتالف نسبتاً متحد/ 

یک توازن موقّت در پس حکمرانی آک پارتی در یک بسرت تاریخی مشخص 

در نتیجه ی مذاکرات و امتیازدهی های مداوم در میان منافع متضاد گوناگون 

فرهنگی  هژمونی  نقش  بر  سوم  بخش  در  نویسنده  است.  شده  پدیدار 

متمرکز می شود و در نتیجه به بررسی ابزارهایی می پردازد که آک پارتی از 

طریق آن ها موفق شد با فتح قلوب و اذهان مردم رهربی فکری، معنوی 

و فرهنگی خود را پایه گذاری کند. ُهشگور در بخش پایانی دشواری های 

موجود در مواجهه با مناسبات قدرت چندگانه را مسئله گون می کند و از 

دولت  نهادی  برای وحدت  آن ها  متعاقب  و مشکالت  نزاع ها  این  تشدید 
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که  می گوید  سخن  مسئله  این  از  جزئیات  با  او  می آورد.  میان  به  سخن 

چگونه تناقضات در میان نیروهای اجتامعی گوناگون تنش هایی بین دولت 

اسرتاتژی های  و  نظام قضایی(  ارتش و  )مثالً  آن  و سازوبرگ های مشخص 

خاص دولت به منظور کنرتل ظرفیت های دولتی اسرتاتژیک ایجاد می کنند. 

دولت  نهادی  معامری  درون  دگرگونی های  به  اشاره  با  را  خود  بحث  او 

و نظام سیاسی گسرتده تر در تطابق با پیگیری اسرتاتژی ها و تاکتیک های 

مشخص در جنگ های موضعی و/یا تهاجمی به پایان می برد.

در فصل هشتم، هندریک بر مبنای یک پژوهش مردم نگارانه ی چندوجهی 

ایاالت متحده نشان می دهد که چگونه شبکه های مسلامنان  در ترکیه و 

منفعالنه خطوط  به صورت  تا  برده اند  منفعت  اقتصادی  جهانی سازی  از 

کلی هژمونی اجتامعی در ترکیه ی معارص را دگرگون سازند. هندریک به 

عنوان یک مطالعه ی موردی به جنبش گولن در ترکیه می پردازد، یک جنبش 

اسالم گرایانه ی وسیع در سطح جهانی که ریشه در آموزش، رسانه و تجارت 

پارتی،  با آک  ائتالف  در  استدالل می کند که جنبش گولن  نویسنده  دارد. 

همراه با گرایش بازاری آن، جایگاه سیاسی »دموکراتیک محافظه کار« آک 

پارتی، مترکز آن بر آموزش و جامعه ی مدنی و وسعت جهانی اش نشانگر 

حرکت به سمت یک »جنگ موضعی« گرامشینی در برابر نخبگان رقیب 

در ترکیه است. با این حال، جنبش گولن که در عرصه ی اکتیویسم اسالمی 

منحرصبه فرد است، در راستای منافع دگرگونی اجتامعی داخلی از طریق 

تالش برای غلبه بر رقبا در بازار و نه در نربد سیاسی فعالیت می کند. در 

نتیجه، مبادرت جنبش گولن به انجام »انقالبی منفعل« به نظر می رسد که 

بیشرت متمرکز بر »افزایش سهم مسلامنان« باشد تا »اسالمی سازی« نهادهای 

سکوالر جمهوری ترکیه.

در فصل نهم، اوغورلو و اونجو در پرتو دو دستگی انکشاف یافته در طبقه ی 

مسلّط بین بخش های الئیک و اسالمی در رابطه با دگرگونی های نولیربالی ای 

به مسئله ی هژمونی می پردازند.  به نربدی درون طبقاتی شده،  که منجر 

مترکز آن ها بر بخش رسانه، به ویژه بر روزنامه هاست. بحث آن ها دو قسمت 
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دارد. نخست، استداللی نظری را در رابطه با داللت های این دودستگی در 

طبقه ی مسلّط برای »ایدئولوژی مسلّط« طبقه ی رسمایه دار به مثابه ی یک 

کل بسط می دهند. نویسندگان با استناد به مفهوم سازوبرگ ایدئولوژیک 

دولت آلتورس، الگوی پروپاگاندای هرمان و چامسکی و برداشت گرامشی 

از هژمونی و ربط آن به بخش رسانه تأکید می کنند که رسانه های جریان 

و  شده اند  تقسیم  اسالم گرا  و  الئیک  منافع  خطوط  بین  ترکیه  در  اصلی 

واحد«  »صدایی  با  طبقه ی رسمایه دار  منافع  بازمنایی  از  ناتوان  نتیجه  در 

هستند. از این رو، هیچ یک از دو فراکسیون طبقه ی مسلّط نه »رضایت« 

کامل را به دست می آورند و نه به طور کامل اعتبار خود را نزد همگان از 

دست می دهند. نویسندگان در بخش دوم بر فضای رسانه اِی جریان اصلی 

ترکیه مترکز می کنند و می کوشند نشان دهند که دو دستگی در طبقه ی 

مسلّط چگونه در آنچه »جنگ های رسانه ای« نامیده شده بازتاب می یابد. 

اوغورلو و اونجو نتیجه می گیرند که نشانه ی جنگ های رسانه ای در ترکیه، 

برای  نربد  بر  ایدئولوژیک دولت، مترکز شدید  سایر سازوبرگ های  هامنند 

هژمونی است. هدف هر یک از دو بخش طبقه ی مسلّط، اسالم گرا یا الئیک 

کسب تفّوق در سکان راهربی اقتصاد است و رسانه را به منزله ی یک مبنای 

قدرت مهم برای کسب رضایت توده ها از طریق کنرتل اندیشه ها و عواطف 

آنان تلقی می کنند.

در پایان مایلیم بر این اعتقاد خود تأکید کنیم که کتاب حارض رویکردی 

جدید به مباحث نظری و تجربی مربوط به آنچه ما پدیده ای کم پژوهیده 

افزون تر  توجه  افزود.  خواهد  متوسط  طبقه ی  یعنی  می دانیم،  ترکیه  در 

برای  انتقادی  منبعی  ترکیه  پیرامون  آتی  پژوهش های  در  رویکرد  این  به 

شورش  لحظات  در  که  کرد  خواهد  ارائه  طبقاتی  راه حل های  و  تحلیل ها 

سیاسی هامنند اعرتاضات پارک گزی و ورای آن احیاء می شوند.
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پیش گفتار



اسالم گرایی: مروری تاریخی-تطبیقی
بوراک گورل

ایدئولوژی های  بحث برانگیزترین  از  یکی  دهه  سه  از  بیش  اسالم گرایی 

مجموعه ای   1990 و   19۸0 دهه های  در طول  است.  بوده  سیاسی جهان 

از تحوالت سیاسی حائز اهمیت باعث شده تا اسالم گرایی در رأس اخبار 

قرار گیرد، این تحوالت سیاسی عبارتند از انقالب ایران )19۷9(، جنگ بین 

لبنان  در  حزب الله  ظهور   ،)19۷9-۸9( افغان  مجاهدان  و  شوروی  اتحاد 

)19۸2( و حامس در فلسطین )19۸۷(، جنگ داخلی الجزایر )1992-9۷( 

و قدرت گیری طالبان در افغانستان )1996(. نخستین مواجهه ی نسل های 

جوان تر با اسالم گرایی حمالت انتحاری 11 سپتامرب در ایاالت متحده و اشغال 

متعاقب افغانستان از جانب آمریکا بود. اسالم گرایی در قرن بیست ویکم 

همچنان موضوع سیاسی مهمی است. جنگ بین طالبان و ائتالف به رهربی 

گوناگون،  اسالم گرای  بازیگران  دارد.  ادامه  همچنان  افغانستان  در  آمریکا 

از جمهوری اسالمی ایران گرفته تا گروه های مرتبط با القاعده در اوراسیا، 

خطر چشم گیری برای ایاالت متحده و سایر قدرت های اروپایی محسوب 

در  حامس  و  است  اهمیت  حائز  همچنان  فلسطین  مسئله ی  می شوند. 

فصل اول
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کرده  حفظ  را  خود  قدرمتندانه ی  موضع  همچنان  فلسطین  ملی  جنبش 

است. جنبش های اسالم گرا اخیراً در جهان عرب در قالب تحوالت موسوم 

موفقیت  آورده اند.  بر  آغازیدند، رس   2010 دسامرب  در  که  عربی  بهار  به 

در  املسلمین  اخوان  پیروزی   ،2011 سال  در  تونس  در  النهضه  انتخاباتی 

متحده  ایاالت  سفیر  شدن  کشته  مرص،   2012 ریاست جمهوری  انتخابات 

به دست سلفی ها در 2012 و ظهور رسیع و شگفت آور دولت  لیبی  در 

اسالم گرایی  قوای  تجدید  گوناگون  مظاهر   2014 در  شام  و  عراق  اسالمی 

ظرف سالیان اخیرند. در نهایت، مسائل سیاسی و فرهنگی ای که اقلیت های 

مسلامن در اروپای غربی با آن مواجه اند بُعد فضایی جدیدی به سیاست 

اسالم گرایی می دهد.

سیامی جدید اسالم گرایی در ترکیه در آغاز قرن بیست ویکم رقم خورد. 

حزب عدالت و توسعه که از جانب رجب طیب اردوغان و هم قطاران او 

پیروزی  نوامرب 2002   3 پارملانی  انتخابات  در  تأسیس شد،  در سال 2001 

انتخاباتی رسیعی به دست آورد و با در اختیار داشنت اکرثیت مطلق پارملان 

تبدیل به حزب حاکم شد. حزب عدالت و توسعه به شکل موفقیت آمیزی 

آشکارا  واکنشی  که  را   200۷ آوریل   2۷ تاریخ  در  ترکیه  ارتش  اخطاریه ی 

سکوالریستی در برابر این حزب بود به واسطه ی کسب تقریباً نیمی از آرا 

در انتخابات پارملانی 22 جوالی 200۷ بی اثر کرد. هژمونی حزب عدالت و 

توسعه بر توده های کارگر پس از انتخابات 2002 نقطه ی اوج اسالم گرایی 

در ترکیه است. این هژمونی منجر به مباحث داغی در حلقه های سیاسی، 

رسانه ای و دانشگاهی در مورد ماهیت حزب عدالت و توسعه )چه حزبی 

دموکرات های  هامنند  محافظه کار  حزبی  رصفاً  یا  نیمه اسالم گرا  اسالم گرا، 

با جنبش  اروپای غربی باشد( و شباهت ها و تفاوت های آن  مسیحی در 

بصیرت ملی شد. شبکه ی اسالم گرای نیرومندی در سطح جهان به رهربی 

فتح الله گولن، که تا چند سال پیش حامی حزب عدالت و توسعه ی اردوغان 

آن شده، خود  با  منازعه ای جدی  وارد  اخیر  و سپس ظرف سال های  بود 

اسالم گرایی: مروری تاریخی-تطبیقی
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موضوع مهمی برای پژوهش و مباحثه بوده است1. 

ایدئولوژی اسالم گرا
در این فصل، من اسالم گرایی را در تطابق با گیلن دنووا به عنوان »شکلی 

از ابزاری سازی اسالم از جانب افراد، گروه ها و سازمان های دارای اهداف 

»از  اسالم گرایی  دنووا،  نظر  از   2.)61  :2002( می کنم  تعریف  سیاسی« 

طریق تصور یک آینده که بنیان های آن مبتنی بر مفاهیم بازتصاحب شده 

شده اند،  گرفته  عاریت  به  اسالمی  سنت  از  که  است  ازنوابداع شده ای  و 

پاسخ هایی سیاسی برای مشکالت اجتامعی امروز فراهم می کند« )2002: 

61(.  بنابراین، به جای مترکز بر اسالم به مثابه ی یک دین، مترکز بر بازیگران 

به  به منظور دست یابی  به طرق گوناگون  را  پیوسته اسالم  سیاسی یی که 

و  بیستم  قرون  در  خود  مشخص  سیاسی  و  اقتصادی  فرهنگی،  اهداف 

36-535؛   :19۷9 )ایوب  است  معنادارتر  کرده اند،  بازتفسیر  بیست ویکم 

ممدانی 2005: 49-14۸؛ بیات 200۸: 105(. ابداع دوباره ی سنت اسالمی 

در جهت پرداخنت به مسائل مدرن مبنای متام انواع سیاست اسالم گرایانه 

است:

از اسالم و  تاریخ زدایی  برای  ابزارهایی  ابداع سنت است که  این 

قرن   14 از  بیش  طول  در  که  متعددی  بسرتهای  از  آن  جدایش 

از  بسرتزدایی  این  می آورد.  فراهم  است،  یافته  پرورش  آن ها  در 

اسالم در عامل نظر به اسالم گرایان اجازه می دهد تا از محیط های 

آن  در  مسلامن  اجتامعات  که  سیاسی یی  و  اقتصادی  اجتامعی، 

زندگی می کنند، چشم بپوشند. این امر ابزار ایدئولوژیک نیرومندی 

1- در رابطه با اطالعات زمینه ای بیشرت پیرامون فتح الله گولن و جنبش او بنگرید به یاووز )2013(. 

الزم است به خواننده یادآوری شود که رویکرد من به اسالم گرایی و جنبش گولن کامالً متفاوت از 

رویکرد یاووز است.

2  در رابطه با پژوهشی دیگر که تعریف دینووا از اسالم گرایی را دنبال کرده است بنگرید به ایوب 

.)2004(
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در اختیار اسالم گرایان می گذارد که می توانند از آن برای »تطهیر« 

استفاده کنند  از »ناپاکی ها« و »انباشتگی ها«یی  جوامع اسالمی 

که مالزمات گریزناپذیر فرآیند تاریخی اند و در عین حال به عنوان 

دالیل افول مسلامنان تلقی می شوند. )ایوب 2004: 1(

این نوع از ابداع سنت در مرکز نظریه ی سیاسی متام نظریه پردازان اصلی 

اسالم گرایی جای دارد. این نظریه پردازان تاریخ پیش از اسالم اعراب را به 

توحش  و  بی عدالتی  آن  در  که  می کنند  تلقی  »جاهلیت«  عرص  مثابه ی 

فراگیر بود، و تاریخ اعراب در قرن هفتم را، زمانی که پیامرب محمد نخستین 

دولت اسالمی را پایه گذاشت به منزله ی عرص سعادت در نظر می گیرند. 

طبق باور ُسّنی ها، عرص سعادت شامل دوره ی حکومت چهار خلیفه پس 

و  پیامرب  دوره ی  به  را  عرص  این  شیعیان  که  حالی  در  می شود،  پیامرب  از 

در  مغایرت چشم گیر  این  به رغم  می کنند.  محدود  علی،  خلیفه ی چهارم، 

مورد تاریخ اسالم، از آنجایی که متام اسالم گرایان )دست کم بخش هایی از( 

قرن هفتم را به عنوان عرص سعادت در نظر می گیرند، وعده ی متام آن ها 

»بازگشت« به جوهر اسالم به آن ترتیبی است که در ناب ترین شکل خود 

مثال، موالنا مودودی )۷9-1903( معتقد  برای  در قرن هفتم تجربه شد. 

به رضورت گسستی ریشه ای از گذشته بود که وی به اندازه ی کافی آن را 

مشابه  اسالمی  به راستی  یک حکومت  تأسیس  نیز  و  اسالمی منی دانست، 

نخستین موردی که در قرن هفتم پایه گذاری شد. از نظر او جهان اسالم 

ناسوتی  بُت های  آن  در  که  به رس می برد  جاهلیت مدرن  در عرص  اینک 

گذشته ی  به  مربوط  بُت های  جایگزین  سوسیالیسم  و  ملی گرایی  قبیل  از 

پیشااسالمی شده اند )کپل 2002: 26-25، 34(. رهرب انقالب اسالمی ایران، 

در  را  جاهلیت  عرص  به  بازگشت  مفهوم   )1903-۸9( خمینی  آیت الله 

چهارچوب مفهومی تشیع تفسیر کرد. به زعم او تاریخ جهان اسالم پس از 

از اسالم حقیقی است  بیگانگی الینقطع  پیامرب دوره ی بی عدالتی و  مرگ 
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)هارمان 1994(3.  به بیان خالصه، تعریف عرص جاهلیت و هدف غلبه بر 

آن به واسطه ی بازگشت به نسخه ی ذات گرایانه ای از اسالم بنیان ایدئولوژی 

اسالم گرایی است.

نکته  دو  بر  تأکید  به  الزم  اسالم  ذات  به  بازگشت  ایده ی  با  رابطه  در 

است. نخست، به استثنای عده ای اندک و گروه های حاشیه ای، روشنفکران 

و جنبش های اسالم گرا هرگز مدافع تقلید متام و کامل اعامل اسالمی در قرن 

هفتم نبوده اند. این نوع تفسیر شدیداً ضّدمدرن از اسالم اعتبار چندانی 

پیدا نکرده است، حتی در عربستان سعودی، جایی که فرقه ی وهابیت- که 

دست کم بر روی کاغذ مدعی چنین اعاملی است- ایدئولوژی رسمی است. 

خود  که  رژیمی  درآمیزد،  سعودی  رژیم  در  توانست  وهابیت  این رو،  از 

عمیقاً در نظام جهانی رسمایه داری ادغام شده است. اسالم گرایی هامنند 

دارد،  مدرنیته  به  نسبت  گزینشی  رویکردی  دینی  ایدئولوژی های  سایر 

رویکردی که در آن این ایدئولوژی فاصله ی مشخصی از تعدادی از اعامل و 

اندیشه های مدرن می گیرد بدون آنکه دست رد به سینه ی تکنولوژی مدرن 

و رسمایه داری بزند، مواردی که هر دو در قلب مدرنیته جای می گیرند.4 

دوم، به رغم تلقی قرن هفتم به مثابه ی قرن سعادت، برخی از جنبش های 

اسالم گرا به واسطه ی اتخاذ تجارب جدیدتر به عنوان نقاط رجوع سیاسی از 

رویکرد رادیکال خمینی فاصله می گیرند. برای مثال، در ترکیه حزب عدالت 

و توسعه و سایر احزاب اسالم گرا امپراتوری عثامنی را به منزله ی یک نقطه ی 

رجوع تاریخی مثبت در نظر می گیرند. این احزاب حامی نوعثامنی گری اند 

که هدف آن تبدیل ترکیه به ابرقدرتی اسالمی است که بتواند به مثابه ی 

برادر بزرگ تر مسلامنان غیرتُرک در خارج از ترکیه ایفای نقش کند.

3- مخاطبان خمینی، مودودی و سید قطب در جهان اسالم از یکدیگر جداافتاده نیستند. برای مثال، 

خمینی در بعضی از کشورها، ازجمله ترکیه، به ویژه در طول نخستین سال های پس از انقالب ایران 

تاریخی شکاف  اهمیت  به سبب  این حال،  با  داد.  قرار  تحت تأثیر  را  ُسّنی  اسالم گرایان  از  بسیاری 

شیعه-ُسّنی درون اسالم، مودودی و سید قطب جاذبه ی به مراتب بیشرتی در میان ُسّنیان داشتند در 

حالی که شیعیان حلقه ی مرکزی سیاست خمینی را تشکیل می دادند.

4- در رابطه با تأکیدی مشابه بر رویکرد گزینشی اسالم گرایان به مدرنیته بنگرید به دینووا )2002: 

.)5۸
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مودودی، سید قطب و خمینی استفاده از قدرت دولتی به منظور غلبه 

کردن مسئله ی قدرت  نهادند. مطرح  پیش  را  اسالم  احیای  و  بر جاهلیت 

سیاسی هامن قدر مداخله ای رادیکال است که مفهوم پردازی جاهلیت و این 

امر اسالم گرایی را قادر ساخته تا تبدیل به یک جنبش سیاسی مدرن شود. 

مسئله ی قدرت سیاسی به ناگزیر مسئله ی سازمان سیاسی را در دستور کار 

هندوستان  در  را  اسالمی  جامعت   1941 سال  در  که  مودودی  داد.  قرار 

که  می کرد  اشاره  مسلامنانی  نخستین  »پیشتاز«  نقش  به  کرد  پایه گذاری 

پیامرب را در زمان عزیمت از مکه به مدینه همراهی می کردند. سید قطب 

راه حل مسئله ی قدرت سیاسی را در مبارزه ی سازمان یافته به رهربی »نسل 

یک  بنیان گذاری  مدافع  خمینی  نهایت،  در  می کرد.  تلقی  جدید«  قرآنی 

حکومت اسالمی به رهربی ولی فقیه بود که در آن راه مبارزه ای سازمان یافته 

را آغازید )کپل 2002: 40-26(. بنابراین، اسالم گرایی ایدئولوژی یی است که 

مسئولیت متام مشکالت اقتصادی، اجتامعی و سیاسی پیش روی مسلامنان 

در عرص مدرن را بر گردن جاهلیت می اندازد و بازگشت به جوهر اسالم 

را به عنوان پروژه ای سیاسی تعریف می کند که می تواند از طریق مبارزه ی 

سیاسی سازمان یافته تحقق یابد.

نظریه پردازان و فعاالن اسالم گرای برجسته همچون سید قطب و خمینی 

اسالم گرایی را به منزله ی جنبش مخالفت علیه رژیم های سکوالر تعریف 

کردند. به همین دلیل، به رغم متام تفاوت هایشان در خصوص اسرتاتژی کسب 

قدرت سیاسی، هدف جنبش های سیاسی ملهم از آن ها تغییر وضع موجود 

به  دیگر، »اسالم گرایی حاکم«  از سوی  است.  بوده  در کشورهای سکوالر 

اندازه ی »اسالم گرایی اپوزیسیون« مهم است. هامن طور که منونه های ایران، 

پاکستان، عربستان سعودی و سودان )شاملی( نشان می دهند، »اسالم گرایی 

حاکم« اسالم را محض خاطر دفاع از وضع موجود سیاسی می کنند. به نحو 

قابل توجهی، »اسالم گرایی حاکم« ممکن است نه فقط از جانب سکوالرها 

ایران معارص،  در  مواجه شود.  با مخالفت  نیز  اسالم گرایان  از طرف  بلکه 

بخش چشم گیری از جنبش مخالفت شامل گروه هایی می شود که مدعی اند 

اسالم گرایی: مروری تاریخی-تطبیقی
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بهره  اسالمی  گفتامن های  و  مضامین  از  و  وارثان حقیقی خمینی هستند 

می برند. امروزه گروه های اسالم گرایی وجود دارند که هدف شان رسنگونی 

خاندان سعودی است که ادعا دارد رژیمی اسالمی است. به نحو طعنه آمیزی، 

از  زمانی  که  ایدئولوژیک،  دم ودستگاه های  سعودی  عربستان  منونه ی  در 

جانب رژیم به منظور تقویت هژمونی سیاسی خود به کار می رفتند، بعدها 

از جانب گروه های مخالف برای بی اعتبار کردن رژیم مورد استفاده قرار 

گرفتند. گروه های اسالم گرای رادیکال که رهربان آن ها بنا به تبلیغات وهابی 

عمدتاً پشتیبانی شده از جانب رژیم سعودی در دهه های 19۷0 و 19۸0 با 

آثار ابن تیمیه )132۸-1263( آشنا شدند، به منظور فراخوان برای رسنگونی 

پادشاهی سعودی در دهه ی 1990 به خاطر اتحاد آن با ایاالت متحده به 

آثار ابن تیمیه ارجاع می دادند.

ناچارمان  اسالم گرا  سیاست  و  ایدئولوژی  متناقض  خصلت  و  پیچیدگی 

می کند تا مفهوم اسالم گرایی را به شکل گسرتده تری تعریف کنیم. از این رو، 

تعریف من از اسالم گرایی شامل متام جنبش ها و رژیم های سیاسی )جریان 

اصلی و رادیکال( می شود که با ارجاع به اسالم به امر سیاست می پردازند 

و هدف خود را رصف نظر از تفاوت هایشان برحسب مواضع سیاسی )در 

یا در جایگاه حاکم(، اسرتاتژی های قدرت )اصالح طلب  جایگاه مخالف و 

یا انقالبی( و میانجی های سیاست ورزی )مسلحانه یا غیرمسلحانه( احیای 

اسالم اعالم می دارند.

پویش های طبقاتی اسالم گرایی
که  داشته اند  وجود  متعددی  سیاسی  جنبش های  و  روشنفکران  اگرچه 

اسالم را در چهارچوبی ضدرسمایه داری تفسیر کرده اند، اکرثیت بزرگی از 

رسمایه دارانه  تولید  مناسبات  نابودی  را  خود  هدف  اسالم گرا  جنبش های 

خود،  ملی  اقتصادهای  در  دولتی  بنگاه های  وزن  از  رصف نظر  منی دانند. 

آن  در  که  دارند  عظیمی  خصوصی های  بخش  اسالم گرا  رژیم های  متام 
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بورژوازی صاحب ابزارهای تولید است5.  حتی در مورد متامیز ایران که در 

آن مطالبه ی قوی توده ای در مورد تفسیری چپ گرایانه از اسالم، خمینی را 

مجبور به پذیرش رتوریکی چپ گرایانه تر کرد انقالب اسالمی موجب نابودی 

بورژوازی سکوالر  تنها  اسالمی  انقالب  نشد.  تولید رسمایه دارانه  مناسبات 

گرد شاه را از میان برد و به بورژوازی مذهبی در افزایش قدرت اقتصادی 

آن کمک کرد. توانایی جنبش های اسالم گرا برای حقنه ی )کامل یا جزئی( 

هژمونی بر طبقه ی کارگر به رغم خصلت بورژوایی شان ما را ملزم به فهم 

دقیق پویش های طبقاتی پشتیبانی توده ای در پس این جنبش ها می کند.

جنبش های اسالم گرا محصول اتحاد بورژوازی مذهبی و طبقه ی کارگرند. 

انقیاد  تحت  نیروی  و  مذهبی  بورژوازی  اتحاد  این  در  هژمونیک  نیروی 

دولت- متام  رسمایه داری،  دولت های  سایر  هامنند  است.6  کارگر  طبقه ی 

ملت های شکل گرفته در جهان اسالم در قرن بیستم مبتنی بر بلوک قدرتی 

در  می شد  رسمایه دار  طبقه ی  از  مشخصی  بخش های  شامل  که  بودند 

به عنوان  حالی که سایر بخش ها طرد می شدند. جنبش های اسالم گرا که 

جنبش های مخالفی ظاهر می شوند که خواهان تغییر رژیم در کشورهای 

سکوالر هستند، به مطالبات رسمایه داران خارج از بلوک قدرت با رتوریک 

انقالب،  از  ایران پیش  مذهبی جنبه ای سیاسی می بخشند. برای مثال، در 

بورژوازی بزرگ که پیوندهای نزدیک و فرهنگ سکوالر مشابه و مشرتکی 

با خاندان پهلوی داشت به خاطر حضورش در بلوک قدرت جایگاه مناسبی 

برای کسب فرصت های اقتصادی چشم گیر داشت. از سوی دیگر، بورژوازی 

شناخته  بازاریون  عنوان  به  )که  قدرت  بلوک  از  خارج  متوسط  و  کوچک 

می شد(  انجام  تهران  بازار  در  آنان  تجارت های  اغلب  که  چرا  می شدند، 

5- افغانستان در دوره ی طالبان مستلزم تحلیلی دقیق تر است زیرا این کشور به سبب جنگ های 

بی پایان به کلی ویران شد و نه بخش دولتی و نه بخش خصوصی هیچ ظرفیت تولیدی قابل توجهی 

نداشتند و تنها کاالیی که در مقادیر عظیم تولید می شد تریاک بود.

مرتادف  صورت  به  اسالم گرا«  »بوژوازی  و  مذهبی«  »بورژوازی  اصطالح  از  من  فصل،  این  در   -6

استفاده می کنم و منظور از آن بخشی از بورژوازی است که شاکله ی جنبش های اسالم گرای قرن 

پیش و سده ی حارض را تشکیل می دهد.

اسالم گرایی: مروری تاریخی-تطبیقی
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تبدیل به نیروی هژمونیک مخالفت اسالمی علیه خاندان پهلوی شد. در 

ترکیه، جنبش اسالم گرا مناینده ی بورژوازی مذهبی آناتولیایی بود که شامل 

قدرت  بلوک  از  خارج  که  می شد  غیرانحصارگرایی  و  کوچک  رسمایه داران 

قرار داشتند، بلوک قدرتی که تحت استیالی رسمایه ی انحصاری و سکوالر 

استانبول و ازمیر بود )گورل 2004: ۸۸-91(.

هامنند متام جنبش های سیاسی بورژوایی، موفقیت اسالم گرایی بستگی به 

ایجاد هژمونی بر طبقات فرودست دارد.  توانایی بورژوازی مذهبی برای 

موفقیت های خمینی در ایران در دهه ی 19۷0 و حزب عدالت و توسعه 

در ترکیه در دهه ی 2000 به رغم تفاوت های تاریخی شان هر دو نتیجه ی 

هستند.  فرودست  طبقات  حامیت  کسب  در  مذهبی  بورژوازی  توانایی 

برعکس، شکست اسالم گرایان در الجزایر در دهه ی 1990 ناشی از فقدان 

 ۷.)6۷  :2002 )کپل  بود  فرودست  طبقات  بر  مذهبی  بورژوازی  هژمونی 

از  فرودست  طبقات  حامیت  به  منجر  که  رشایطی  فهم  دلیل،  همین  به 

بورژوازی مذهبی می شود امری حیاتی است.

بورژوازی اسالم گرا در متام منونه های موفق آن در گذشته و در سده ی حارض 

موفق به کسب حامیت دو گروه درون طبقه ی کارگر شد: کارگران بخش 

غیررسمی و کارگران یقه سفید دارای مدارک دانشگاهی یا دیپلم. به منظور 

فهم رفتار سیاسی این گروه ها نیاز داریم تا شاخص های جمعیت شناختی 

بین  را بررسی کنیم.  نیمه ی دوم قرن گذشته  اقتصادی جهان اسالم در  و 

سال های 1955 و 19۷0، جمعیت جهان اسالم 50 درصد افزایش یافت. تا 

متام  شاکله ی  عنوان  به  فرودست  طبقات  و  مذهبی  بورژوازی  ائتالف  بازشناسی  به رغم  کپل   -۷

جنبش های اسالم گرای موفق، متایل دارد تا آن را به مثابه ی ائتالفی بدون هرگونه هژمونی مطرح 

کند و استدالل وی این است که ایدئولوژی اسالم گرا را منی توان به منافع یک گروه اجتامعی واحد 

سیاسی  هژمونی  مورد  در  گسرتده  پژوهشی  آثار  که  هامن طور   .)29  ،9  :2002 )کپل  فروکاست 

خاطرنشان می کنند، طبقات گوناگون می توانند به جنبش هایی سیاسی یی بپیوندند که منافع اصلی 

یک طبقه ی دیگر را منایندگی می کنند. به واقع، می توان کل تاریخ سیاسی جهان را به منزله ی تاریخ 

شکل گیری و انحالل اتحادهایی تلقی کرد که منافع اصلی یک طبقه بر طبقات دیگر را منایندگی 

ایجاد  به  مذهبی  بورژوازی  میل  با  رابطه  در  کافی  داده های  حاوی  کپل  پژوهش  خود  می کنند. 

هژمونی بر پرولتاریا به عنوان پویش اصلی جنبش های اسالم گرای مدرن است.
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سال 19۷5، 60 درصد از این جمعیت زیر 24 سال سن داشتند. انکشاف 

و  صنعتی  بخش های  و  روستایی  نواحی  در  رسمایه داری  تولید  مناسبات 

داد.  افزایش  را  به شهر  از روستا  نواحی شهری رسعت مهاجرت  خدماتی 

رشد  رسعت  نسبت  به  اشتغال زایی  رسعت  کاهش  نتیجه ی  در  بی کاری 

به  منی توانست  شهری  زیرساخت  که  آنجایی  از  یافت.  افزایش  جمعیت 

میزان مورد نیاز جهت ایجاد مسکن مناسب برای شهرنشینان جدید بهبود 

یافت.)کپل 2002:  افزایش  یابد، تعداد و جمعیت حلبی آبادها به رسعت 

66( هرچند بخشی از جمعیت حلبی آبادها می توانستند در بخش رسمی 

پایین،  دستمزدهای  با  غیررسمی،  بخش  در  آنان  اکرثیت  اما  بیابند  شغل 

بیکاری  مداوم  تهدید  تحت رشایط  و  اجتامعی  بیمه ی  به  بدون دسرتسی 

اشتغال داشتند. به واقع، اکرثیت افرادی که به عنوان بیکار در آمارهای ملی 

قلمداد می شوند پیوسته در حال آمد و شد بین اشتغال بخش غیررسمی و 

بیکاری هستند. پرولتاریای غیررسمی که اغلب در آثار پژوهشی آکادمیک 

»تهی دستان شهری« نام می گیرند، به سبب قدرت کّمی و توانایی بسیج، 

مهم ترین جمعیت هدف جنبش های اسالم گرایند.

و  کارگران  اسالم گرا  سازمان های  مبارز  کادرهای  از  توجهی  قابل  منبع 

تحلیل گران  از  برخی  دیده اند.  بیشرتی  نسبتاً  آموزش  که  بیکارانی هستند 

این افراد را »طبقه ی متوسط تحصیل کرده« )بیات 200۸: 101( یا »طبقه ی 

نظر  به  اما  می نامند،   )1994 هارمن  62؛   :2002 )دینووا  جدید«  متوسط 

می رسد بهرت آن است که این گروه را به منزله ی »پرولتاریای تحصیل کرده« 

طبقه بندی کرد، آن هم به خاطر فاصله ی اقتصادی آن از بخش های فوقانی 

کارگران یقه سفید و طبقه ی متوسط.

یک دگرگونی قابل توجه دیگر در جهان اسالم در نیمه ی دوم قرن بیستم 

را  فرودست  طبقات  که  بود  ترتیبی  به  عالی  و  متوسطه  آموزش  گسرتش 

بزرگی  تحصیل کرده ی  بخش  ایجاد  موجب  دگرگونی  این  گرفت.  بر  در 

خارج،  دنبال جهان  به  که  بود  افرادی  از  متشکل  که  پرولتاریا شد  درون 

کم تر  بخش های  که  بودند  الگوهای مرصفی  و  عامیانه  زندگی های  سبک 

اسالم گرایی: مروری تاریخی-تطبیقی
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تحصیل کرده ی پرولتاریا میلی به آن نداشتند. این بخش انتظار یافنت مشاغلی 

با دستمزد باال را داشت که بتواند رشایط زندگی راحتی برایشان فراهم کند، 

رشایطی که فکر می کردند به سبب مدارک آموزشی باالترشان لیاقت آن را 

از آنجایی که رسعت اشتغال زایی کم تر از رسعت رشد  این حال،  با  دارند. 

جمعیت بود، نرخ بیکاری این گروه نیز به رسعت افزایش یافت. عالوه بر 

این، اغلب کارگران تحصیل کرده  مشاغلی داشتند که ناتوان از ایجاد رشایط 

زندگی خوب و مورد انتظار برای آن ها بود. اختالف عظیم میان انتظارات 

)یا نسبتاً  نتایج واقعی زمینه را برای بحران هژمونی رژیم های سکوالر  و 

سکوالر( در جهان اسالم فراهم کرد و رشایط را برای جنبش های اسالم گرا 

به منظور کسب حامیت پرولتاریای تحصیل کرده آماده منود.)هارمن 1994؛ 

پرولتاریای  که  دیگر، رشایطی  از سوی   )11  :200۸ بیات  66؛   :2002 کپل 

تأثیرگذاری  برای  را  به رس می برد عرصه  آن  در  تحصیل کرده  و  غیررسمی 

سازمان های مارکسیستی فراهم می کرد. در واقع، اسالم گرایان تنها با افول 

چپ رادیکال توانستند حامیت توده های کارگر را به دست آورند. عالوه 

بر این، نفوذ اسالم گرایان در میان کارگران یقه آبی در بخش رسمی اغلب 

بسیار محدودتر از نفوذ آن در میان دو گروه مذکور است. این شامل مورد 

ایران هم می شود که در آن اسالم گرایان تالش های عظیمی برای از بین بردن 

نفوذ مارکسیست ها در میان کارگران کارخانه داشتند.)پویا 2002: 156-62(

تحصیل کرده ی  و  غیررسمی  بخش های  بر  هژمونی  ایجاد  منظور  به 

پرولتاریا، جنبش های اسالم گرا مضامین چپ گرایانه را به عنوان بخشی از 

گفتامن سیاسی خود اتخاذ کردند. آن ها جاهلیت را مسئول مسائل اقتصادی 

اعتقاد داشتند که اسالمی سازی  موجود و بی عدالتی اجتامعی دانستند و 

اجتامعی است.  رفاه و عدالت  به  راه رسیدن  تنها  کامل جامعه و دولت 

و  ضّدامپریالیستی  شعارهای  از  تأثیرگذاری  شکل  به  آن ها  این،  بر  عالوه 

ضّدصهیونیستی که همواره برای توده ها جذابیت دارند، بهره بردند. بدین 

ترتیب اسالم گرایان مانع از آن شدند تا مارکسیست ها تنها بازیگر سیاسی 

مناینده ی ضّدامپریالیسم و ضّدصهیونیسم باقی مبانند.
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بحران ایدئولوژی های سکوالر و ظهور اسالم گرایی
جنبش های رهایی ملی در جهان اسالم در خالل قرن بیستم عمدتاً تحت 

رهربی نخبگان سکوالر بودند. همین نخبگان بودند که پس از استقالل، مسیر 

توسعه ی کشورهای خود را تعیین کردند. این دولت های پسااستعامری به 

توده ها وعده ی رفاه اقتصادی و استقالل از امپریالیسم دادند. در دهه های 

1950 و 1960 بسیاری از کشورها در خاورمیانه و شامل آفریقا، که هر دو 

اهمیتی اساسی برای گسرتش متعاقب اسالم گرایی داشتند، از جانب احزاب 

سکوالر و ملی گرایی اداره می شدند که خود را »سوسیالیست« می نامیدند. 

این احزاب برای کسب حامیت توده ها توسعه ی اقتصادی و عدالت توزیعی 

تبلیغاتشان  آن ها  توده ای  پشتیبانی  منبع مهم  را وعده می دادند. دومین 

علیه امپریالیسم و صهیونیسم بود، امپریالیسمی که حضور خود در منطقه 

را هم به لحاظ اقتصادی و هم نظامی در طول جنگ رسد حفظ کرده بود 

و صهیونیسمی که پس از تأسیس ارساییل در 194۸ تبدیل به یک بازیگر 

منطقه ای نیرومند شد. پیروزی رییس جمهور مرص جامل عبدالنارص )۷0-

اوج قدرت  نقطه ی   )1956( بحران سوئز  در  فرانسه  و  بریتانیا  بر   )191۸

ملی گرایی سکوالر در کل منطقه بود. با این حال، مدت زیادی طول نکشید 

تا رژیم های ملی گرای سکوالر رو به افول نهند. ناکامی آن ها در ایجاد رفاه 

اقتصادی از نیمه ی دوم دهه ی 1960 به بعد آشکار شد. رسخوردگی فزاینده ی 

توده ها نه تنها به سبب ناکامی اقتصادی بلکه به خاطر مشاهده ی ظهور 

یک طبقه ی رسمایه دار بود که با رژیم های به اصطالح سوسیالیستی پیوند 

رژیم ها  این  سوسیالیستی  رتوریک  عوام فریبانه ی  ماهیت  داشت.  خوبی 

آشکارتر شد. به موازات شکست مبارزه علیه امپریالیسم و صهیونیسم این 

ناامیدی به خشم تبدیل شد. ناکامی فاجعه بار و رسیع رژیم های اردن، مرص 

و سوریه که به رهربی نارص در جنگ شش روزه ی 196۷ علیه ارساییل متحد 

شده بودند، دومین ترومای بزرگ جهان عرب پس از تأسیس ارساییل بود. 

این تروما مستقیامً روند ظهور اسالم گرایی در کشورهای عربی را تعیین کرد 

و همچنین تأثیر غیرمستقیم اما عمیقی بر توده ها در ایران، ترکیه و سایر 

اسالم گرایی: مروری تاریخی-تطبیقی
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کشورهای مسلامن غیرعربی داشت.

نبود. در  بالقوه ی بحران رژیم های سکوالر  تنها ذی نفع  جنبش اسالم گرا 

واقع، جنبش های چپ گرای رادیکال در کشورهایی مثل الجزایر، مرص، عراق 

و سوریه به نوعی قدرت یافتند در حالی که در دهه ی 19۷0 در ایران و 

ترکیه ظهور قابل توجهی داشتند. با این حال، این جنبش ها عمدتاً به سبب 

فقدان اسرتاتژی منسجم کسب قدرت سیاسی که می توانست به هژمونی 

بورژوایی بر طبقه ی کارگر خامته دهد، پس از چندی شکست خوردند. از 

این رو، چپ رادیکال در کشورهای اسالمی تقریباً یک دهه پیش از فروپاشی 

بلوک رشق پا به بحرانی مدید گذاشت. به بیان خالصه، بحران رژیم های 

سکوالر و چپ رادیکال عرصه را برای ظهور اسالم گرایی فراهم آورد.

تاریخ مخترص اسالم گرایی
مخالف  اسالم گرای  گروه های  نفع  به  تنها  نه   196۷ سال  عظیم  ترومای 

شد بلکه عربستان سعودی هم از آن بهره برد، یعنی برجسته ترین رژیم 

اسالم گرا در آن زمان. پادشاهی سعودی که قدرت اقتصادی آن به شکلی 

تقریباً  یافت،  افزایش  نفتی اش  صادرات  یافنت  فزونی  خاطر  به  نجومی 

هم زمان با افول ملی گرایی سکوالر رو به اوج نهاد. هامن طور که در باال 

ذکرش رفت، بحران 1956 سوئز مناد ظهور ملی گرایی سکوالر و جنگ شش 

روزه ی 196۷ مناد افول آن است. می توان ظهور و سقوط منزلت سعودی ها 

در جهان اسالم را به همین ترتیب با ارجاع به دو جنگ دیگر تبیین کرد. 

»اوپک« در اعرتاض به حامیت ایاالت متحده و کشورهای اروپای غربی از 

ارساییل در طول جنگ اعراب با ارساییل در 19۷3 رشوع به تحریم نفتی 

کرد. عربستان سعودی، عضو اصلی »اوپک« از تحریم دوچندان بهره برد. 

قدرت  بود  تحریم  از  ناشی  که  نفت  باالی  قیمت های  لطف  به  نخست، 

از  تأثیرگذاری  شکل  به  سعودی  رسمایه ی  داد.  افزایش  را  خود  اقتصادی 

دالرهای نفتی به منظور تأسیس نظام بانکداری اسالمی بهره برد. دستاورد 

دوم ناشی از تحریم دستاوردی سیاسی بود. کارآمدی تحریم تصویری بر این 
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مبنا ایجاد کرد که سعودی ها می توانند برای مسئله ی فلسطین راه حل های 

سیاسی کارآمدتری به نسبت رژیم های سکوالر عرب به دست دهند.

چشم انداز بین املللی جدید پس از تحریم نفتی به عنوان فرصتی طالیی 

ترویج  منظور  به  سعودی  تبلیغاتی  کارزار  شد.  ظاهر  سعودی ها  برای 

ایدئولوژی وهابی در جهان اسالم پیشاپیش در دهه ی 1960 آغازیده بود و 

در این دوره تشدید شد. در طول دهه های 19۷0 و 19۸0، رسمایه گذاری های 

سخاومتندانه ی سعودی در تأسیس نهادهای اسالمی متعدد در هر کجا که 

جمعیت مسلامن )ُسّنی( قابل نفوذ وجود داشت، از آسیای جنوب رشقی تا 

اروپای غربی، نقش داشت. در میان بسیاری از فعالیت ها، این نهادها حجم 

عظیمی از کتاب های مقدس وهابیون را به صورت رایگان توزیع کردند. از 

این رو، نفوذ سعودی در بین ُسّنی ها به طرز قابل توجهی افزایش یافت. 

اهمیت  و حفظ  متحده  اتحاد سعودی-ایاالت  تداوم  فرض  با  این حال،  با 

بوده  بحث برانگیز  منزلت سعودی ها  و  جایگاه  اعتبار  فلسطین،  مسئله ی 

است. انقالب 19۷9 ایران که به رسعت موجب اعتباریابی رژیم اسالم گرای 

عدم  این  شد،  مسلامنان  میان  در  آن  انقالبی  گفتامن  و  ایران  در  جدید 

قطعیت در مورد جایگاه سعودی را افزایش داد. پس از چندی مشخص شد 

که سعودی ها به راحتی منی توانند نفوذ ایران را رصفاً به واسطه ی تبلیغات 

ضّدشیعی در هم بشکنند.

در  را  فرصت  این   19۷9 در  شوروی  اتحاد  طرف  از  افغانستان  اشغال 

اختیار سعودی ها گذاشت تا توجه توده های مسلامن را از ایران و فلسطین 

اتحادی  طریق  از  به رسعت  سعودی ها  کنند.  جلب  افغانستان  به سمت 

به منظور رشوع جهادی ضّدشوروی  ایاالت متحده  و  پاکستان  با  سه گانه 

در افغانستان قدر آن فرصت را دانستند.۸ عالوه بر کمک های اقتصادی و 

نظامی وسیعی که به گروه های مختلف در افغانستان داده شد، گروه هایی 

که عموماً به عنوان مجاهدین افغان شناخته می شوند، سعودی ها به نحو 

۸- در رابطه با تحلیل مفصل نقش تأثیرگذار این سه کشور در جهاد افغانستان بنگرید به ممدانی 

.)2004(

اسالم گرایی: مروری تاریخی-تطبیقی
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تأثیرگذاری شبکه های وهابی بین املللی خود را در جهت به خدمت گرفنت 

داوطلبان برای پیوسنت به مجاهدین افغان بسیج کردند. در نتیجه، عربستان 

سعودی موفقیت قابل توجهی در ترسیم اتحاد شوروی به عنوان بزرگ ترین 

دشمن و جنگ افغانستان به منزله ی عظیم ترین جهاد داشت. این موفقیت 

به نقطه ی اوج جایگاه و منزلت  تبدیل  در دهه ی 19۸0 در جهان اسالم 

سعودی شد.

تا سال 19۸9 همه چیز برای سعودی ها تقریباً مثبت به نظر می رسید. جهاد 

در افغانستان نهایتاً به موفقیت رسیده بود. بانک های اسالمی و شبکه های 

وهابی که نقش مهمی در آن داشتند تقویت شدند. با این وجود، اشغال 

کویت از جانب عراق در 1990 پروژه ی هژمونی عربستان سعودی در جهان 

اسالم را زیرورو کرد. نخبگان سعودی چاره ای به جز کسب حامیت ایاالت 

متحده و پذیرش ورود ده ها هزار رسباز خارجی به کشور خود را نداشتند. 

را  سعودی  عربستان   1991 ژانویه ی  در  عراق  فاجعه بار  شکست  اگرچه 

مقدس  در رسزمین های  غربی  خارجی  جایگیری رسبازان  اما  داد  تسکین 

اسالم بهانه ای به دست ایران داد که به رژیم سعودی به خاطر اتحادش با 

امپریالیسم می تاخت. مهم تر از آن، اتحاد جهادگرایان ُسّنی و رژیم سعودی 

جدی  شکافی  سعودی  عربستان  در  خارجی  رسبازان  حضور  سبب  به 

برداشت. بسیاری از جهادگرایانی که در افغانستان جهاد می کردند رشوع 

به تردید در باب مرشوعیت رژیم سعودی کردند. برجسته ترین شخصیت 

در میان آن ها اسامه بن الدن )2011-195۷(، رهرب القاعده بود که عربستان 

خواند.  نامرشوع  را  سعودی  رژیم   1991 سال  در  و  کرد  ترک  را  سعودی 

بیان کوتاه، ستاره ی بخت عربستان سعودی که در طول جنگ 19۷3  به 

اعراب با ارساییل ظهور کرده بود در 1991 پس از نخستین جنگ خلیج به 

رسعت رو به افول نهاد. بهار عربی که در دسامرب 2010 آغازید پیشاپیش 

به کرانه های عربستان سعودی نزدیک شده بود و نخبگان سعودی اینک به 

شدت نگران بروز آن وقایع اند. در حال حارض آن ها سیاست های گوناگونی 

کمک های  سطح  آن ها  می کنند.  اجرا  عربی  بهار  نابودی  منظور  به  را 
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اقتصادی ارائه شده به شهروندان معمولی را به منظور جلوگیری از رادیکال 

شدن توده ها افزایش داده اند. عربستان سعودی اینک به کشورهای دیگر 

از قبیل بحرین در جهت مقابله با انقالب در خارج از مرزهای خود کمک 

به  به واسطه ی دامن زدن  نظامی می کند. دست آخر، عربستان می کوشد 

شکاف شیعه-ُسّنی، هامن طور که آشکارا در جنگ داخلی سوریه مشاهده 

شده است، انقالب های جاری را تبدیل به قتل عام هایی فرقه گرایانه کند.

پاکستان منونه ی یک اسالم گرایی نیم بند در قدرت است. پاکستان محصول 

جدایش شبه قاره ی هند در سال 194۷ بر اساس تقسیم هندو-اسالم است. 

پاکستان  در  رقیب(  )و  ُسّنی  اسالمی  جریانات  معروف ترین  از  منونه  دو 

از  پیش  دوره ی  همین  در  دو  هر  دیوبَندی  و  بریلوی  فرقه های  معارص، 

جدایی ریشه دارند. در حالی که فرقه ی بریلوی حاوی زُهد و عرفان عامیانه 

است و رابطه ی نزدیکی با تصوف دارد )وایت 2012: 1۸2( فرقه ی دیوبَندی 

مناینده ی تفسیری از اسالم است که شباهت های معینی با وهابی گری از 

منظر تأکید شدید بر بازگشت به رویه های قرن هفتمی و دشمنی موکد با 

تفاسیر دگراندیشانه از اسالم هامنند تصوف دارد.)کپل 2002: 5۸( مودودی، 

یکی از ایدئولوگ های اصلی اسالم گرایی مدرن عضو فرقه ی دیوبَندی بود. 

سیاست  بر  اما  کم ترند  بریلوی ها  از  عددی  لحاظ  به  دیوبَندی ها  اگرچه 

اسالم گرا در پاکستان استیال یافته اند.)وایت 2012: 1۸4(

ویژگی پاکستان به عنوان کشوری شدیداً متنوع هم به لحاظ قومی و هم 

از نظر زبانی، بنیان گذاران این کشور را که اغلب سکوالر بودند به برساخت 

در  بنگالدش  تأسیس  هرچند  واداشت.  مذهب  حول  عمدتاً  ملی  هویتی 

محدودیت های  نشانگر  پاکستان  با  ملی  رهایی  جنگ  یک  از  پس   19۷1

هویت مذهبی به منظور حفظ وحدت ملی/رسزمینی پاکستان بود، آن هم 

بدون هرگونه ابزار موثر در جهت پیشربد این هدف، تأکید بر اسالم حتی 

پس از 19۷1 تقویت شد.9 اسالم همچنان تنها عنرص اتحادبخش در پاکستان 

تأکید  منطق  به خوبی  به سال 19۷3  در جستاری  دوره،  آن  پژوهشگر معروف  الزمان،  9- وحید 

مجدد بر اسالم در پاکستان پس از 19۷1 را رشح داد: »اگر ما از ایدئولوژی اسالم دست بکشیم، به 

هیچ طریق دیگری منی توانیم به عنوان یک ملت در کنار هم مبانیم... اگر اعراب، ترک ها، ایرانی ها«، 

اسالم گرایی: مروری تاریخی-تطبیقی
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است، کشوری که در وضعیت بحران مداوم به رس می برد.10 به همین دلیل 

است که نخبگان سکوالر دست به رسکوب اسالم گرایان در پاکستان، آن طور 

که در سایر نقاط، برای مثال در مرص اتفاق افتاد )کپل 2002: 59( نزدند. 

به همین نحو، نظام موسس مذهبی که متشکل از عاملان دینی، کارمندان 

و نهادهاست، قدرت خود را نسبت به سایر کشورهای سکوالر در جهان 

اسالم نسبتاً بهرت حفظ کرده است. بنا به این دالیل، اسالمی سازی پاکستان 

اسالم گرا  احزاب  از  ناشی  فشار   ،19۷۷ در  رفت.  پیش  متفاوتی  مسیر  در 

ذوالفقار علی بوتو )۷9-192۸(، سیاستمدار سکوالر طبق معیارهای پاکستان 

را مجبور به پذیرش مطالبات آن ها برای گنجاندن تعدادی از قوانین رشعی 

در نظام حقوقی کرد.

کرد،  اعدام  و  را رسنگون  بوتو  که   )1924-۸۸( الحق  ضیاء  محمد  ژنرال 

سیاست های اسالمی متعددی را به اجرا گذاشت. ضیاء به وفور از مجاهدین 

افغان حامیت کرد. وی زکات )قانون دینی که هرساله در پایان ماه رمضان 

مسلامنان دارای وضعیت اقتصادی خوب را ملزم به اهدای 2.5 درصد از 

ثروتشان به تهی دستان به عنوان صدقه می کند( را به واسطه ی مالیات بسنت 

ساالنه بر 2.5 درصد از سپرده های متام بانک ها در طول ماه رمضان رسمی 

اعالم کرد. این مالیات ها منابع مالی حوزه های علمیه بودند که به طاّلب 

خود غذا و محل اقامت ارائه می دادند، طاّلبی که اغلب خانواده های آن ها 

در طول فرآیند دگرگونی کشاورزی، زمین و منابع معیشتی خود را از دست 

داده بودند.)علوی 2009( ضیاء همچنین قوانین را به ترتیبی تغییر داد که 

فارغ التحصیالن حوزه های علمیه بتوانند در مدارس دولتی به عنوان معلم 

اسالمی سازی  این سیاست های  از  59( هدف  استخدام شوند.)کپل 2002: 

جلوگیری از رادیکال شدن بیشرت تهی دستان و پیوند زدن محکم تر دم ودستگاه 

خدای نکرده از اسالم دست بکشند، اعراب عرب، ترک ها ترک و ایرانیان ایرانی باقی می مانند اما اگر 

ما از اسالم دست بکشیم چه چیز برایامن باقی می ماند؟«)به نقل از ریچر 19۷9: 550(

از  از سوی دیگر، هامن طور که نفرت و خشونت فزاینده علیه مسیحیان و مسلامنان شیعه   -10

جانب افراطیون ُسّنی نشان می دهد، فرآیند اسالمی سازی پس از اواخر دهه ی 19۷0 تبدیل به عاملی 

شده است که وحدت ملی پاکستان را به نحو چشم گیری تهدید می کند.
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مذهبی به رژیم بود. با این حال، نخبگان حاکم پاکستان نتوانستند به طور 

کامل سکوالریسم را در کشور نابود کنند. به همین دلیل، به رغم فرسایش 

چشم گیر سکوالریسم در سیاست و زندگی روزمره، رژیم پاکستان را باید 

به عنوان یک رژیم اسالم گرای نیم بند تعریف کرد. این یکی از دالیلی است 

که چرا در کنار احزاب سکوالر و نیمه سکوالر همچنان بسیاری از احزاب 

اسالم گرای مخالف در پاکستان امروز وجود دارند.

را  دولتی  قدرت  به  اپوزیسیون  از  اسالم گرایی  گذار  تحلیل  ایران  مورد 

ممکن می سازد. انقالب ایران )19۷9( تا بدین جا تنها موردی است که در 

آن یک جنبش اسالم گرا از طریق رسنگونی انقالبی رژیمی سکوالر به دست 

توده ها به قدرت رسید. اگرچه انقالب محصول مشرتک بسیاری از گروه های 

اسالم گرا، لیربال و چپ رادیکال بود، حامیان خمینی در ایجاد هژمونی بر 

مخالفان لیربال و چپ درست پیش از انقالب و قلع وقمع آنان پس از انقالب 

موفق بودند. به همین سبب، بدون چشم پوشی از تنوع گروه های مخالفی 

که سلطنت پهلوی را رسنگون کردند، می توان دوره ی بین 19۷9 و 19۸2 را 

به عنوان فرآیند انقالب اسالمی تعریف کرد.

از   1953 در   )1۸۸2-196۷( مصدق  محمد  ایران،  سکوالر  نخست وزیر 

ایاالت متحده رسنگون  و  بریتانیا  نظامی یی تحت حامیت  طریق کودتای 

ایران بازگشت و  از کودتا به  شد. محمدرضا شاه پهلوی )۸0-1919( پس 

در طول  کرد.  ایران حکمرانی  بر   19۷9 تا  پادشاهی یی سکوالر  اساس  بر 

دهه ی 1960، رژیم پهلوی اصالحاتی اساسی تحت عنوان »انقالب سفید« 

بود.  ایران  رسمایه دارانه ی  دگرگونی  آن  از  هدف  که  گذاشت  اجرا  به  را 

با  متفاوت  اجتامعی  گروه  سه  جانب  از  اصالحات  فرآیند  طول  در  رژیم 

مخالفت مواجه شد. نخست، نظام دینی، تحت رهربی علامی برجسته از 

نابودی قدرت فرهنگی و اقتصادی خود به دست شاه خشمگین بود. برای 

مثال، علامی دینی ایران شدیداً مخالف قانون اصالحات ارضی سال 1962 

بودند که خطری برای کاهش قدرت اقتصادی علامی زمین دار و نهادهای 

دینی یی بود که منبع مالی آن ها از درآمدهای مبتنی بر زمین کسب می شد 

اسالم گرایی: مروری تاریخی-تطبیقی
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ایراد  از  در 1964 پس  )کشاورزیان 200۷: 39-23۸(. خمینی، رهرب علام، 

به واسطه ی  نابودی حاکمیت ملی  به خاطر  نکوهش شاه  در  سخرنانی یی 

پذیرش حضور نظامی ایاالت متحده در ایران تبعید شد. پس از آن، دستگاه 

مذهبی تبدیل به یک نیروی مخالف اصلی شد. دومین گروه مخالف عمده 

بورژوازی کوچک و متوسط )بازاریون( بود که به خاطر حامیت رژیم از 

به  نسبت  آنان،  از  چشم پوشی  هزینه ی  به  سکوالر(  )و  بزرگ  بورژوازی 

بازاریون،  با  تبعیض آمیز  رفتار  بر  عالوه  می کرد.  بیگانگی  احساس  رژیم 

رژیم پهلوی اقدامات آشکارا خصامنه ای علیه آن ها انجام داد. برای مثال، 

در 1963، دولت حسابرسی مالیاتی سخت گیرانه تری نسبت به تاجرانی را 

آغاز کرد که از پرداخت مالیات ها رس باز می زدند و آن ها را با راه اندازی 

کارزاری ضّدسوداگری تهدید کرد )کشاورزیان 200۷: 240(. این سیاست ها 

بورژوازی کوچک و متوسط را مجبور کرد تا به مخالفان بپیوندند که تقریباً 

با مخالفت علام به رهربی خمینی هم هنگام بود. گسرتش پیوسته ی اقتصاد 

شد،  بازاریون  بیشرت  شدن  رادیکال  از  مانع   19۷0 دهه ی  اواسط  تا  ایران 

افزایش  ملی  اقتصاد  در  کاهش یابنده  سهم  به رغم  درآمدشان  که  افرادی 

می یافت. با این حال، در پی اُفت ناگهانی قیمت نفت و تورم رشدیابنده 

راه  به  بازاریون  علیه  شدید  ضّدسوداگرایانه ی  کارزار  یک  شاه   ،19۷5 در 

به  تاجر  تعطیل شدند، هشت هزار  یا  بنگاه جریمه  انداخت: 250 هزار 

زندان افتادند و 23 هزار تاجر دیگر نیز به نقاط دورافتاده ی ایران تبعید 

شدند )کشاورزیان 200۷: 242(. پس از آن، بازاریون بیش از پیش رادیکال 
شده و در ابعاد گسرتده به حامیت از خمینی پرداختند.11

در نهایت، متام بخش های طبقه ی کارگر در طول دهه ی 19۷0 مخالف 

انقالب  از  پیش  بودند.  خمینی  طرفدار  اسالم گرایانی  بازاریون  متام  که  نیست  بدین معنا  این   -11

بازاریون مخالف سه بخش بودند. یکی متشکل از حامیان خمینی بود؛ دو بخش دیگر به ترتیب 

از آن دارد  این امر حکایت  حامی نهضت آزادی و جبهه ی ملی بودند )کشاورزیان 200۷: 24۷(. 

که بورژوازی اسالم گرای کوچک و متوسط و دم ودستگاه دینی هسته ی نهضت خمینی را تشکیل 

می دادند که سایر بخش های بازاریون را در فرآیند همگن سازی کل جنبش مخالفت یک دست کرده 

بود. هامنند سایر حامیان سازمان های سکوالر، بسیاری از بازاریون در اوایل دهه ی 19۸0 از جانب 

رژیم اسالمی رسکوب شدند.)کشاورزیان 200۷: 254-55(
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رژیم پهلوی شدند. در حالی که گروه های مارکسیستی از قبیل حزب توده 

بیشرت در میان کارگران رسمی و نه سایر بخش های پرولتاریا قدرمتند شدند، 

جنبش خمینی حامیت کارگران غیررسمی در حلبی آبادهای تهران و سایر 

شهرهای بزرگ را به دست آورد. عالوه بر لیربال ها و چپ گرایان، اسالم گراها 

که  پرولتاریایی  کردند،  پیدا  پایگاه  تحصیل کرده  پرولتاریای  میان  در  نیز 

انتظارات آن در طول انقالب سفید افزایش یافته اما در دوره ی پس از آن 

انقالب  باال ذکرش رفت،  در  بود. هامن طور که  برآورده نشده  انتظاراتش 

ایران دوره ای تاریخی است که در آن اسالم گرایان از گفتامن ها و شعارهای 

چپ ها بیشرتین استفاده را بردند. این وضعیت در خأل ایجاد نشد. حزب 

توده و سازمان های چریکی چپ از قبیل فدائیان خلق در آن دوره قدرمتند 

بودند. این ظهور کلی چپ رادیکال در جامعه ی ایران عرصه را برای دورگه ی 

اسالم گرا-چپ گرا فراهم کرد. علی رشیعتی )۷۷-1933( روشنفکر ایرانی، با 

مستضعفان  و  مستکربان )رسکوب گران(  تفسیر مجدد مفاهیم قرآنی مثل 

»مبارزه ی  و  »استثامر«  مارکسیستی  مفاهیم  به  ارجاع  با  )ستم دیدگان( 

آثار  اسالم گرایی شد.  نسخه ی چِپ  اصلی  نظریه پرداز  به  تبدیل  طبقاتی« 

رشیعتی به گروه هایی مثل مجاهدین خلق الهام بخشید که نقش حیاتی در 

انقالب ایران داشتند. )کپل 2002: ۷2(12 خمینی پس از به رسمیت شناخنت 

نفوذ عمیق این تفسیر چپ گرایانه از اسالم در ایران در اواخر دهه ی 1960 

مرگ  زمان  تا  را  مستضعفان  و  مستکربان  مفاهیم   ،19۷0 دهه ی  اوایل  و 

خود به دفعات مورد استفاده قرار داد.)آبراهامیان 1993: 51-4۷؛ هارمن 

1994؛ کپل 2002: 41-39( چرخش چپ گرایانه در گفتامن سیاسی خمینی 

چندان موجب هراس بورژوازی مذهبی نشد زیرا این چرخش ابزاری برای 

سوق دادن خشم پرولتاریا تنها به سوی بورژوازی سکوالر و محافظت از 

بورژوازی اسالمی در برابر آن خشم بود.)کپل 2002؛ پویا 2002: 13۸(

اندازه  یک  به  شاه  سکوالر  مخالفان  با  زدن  رسوکله  هنگام  در  خمینی 

تا  می کرد  خودداری  مذهبی  شدیداً  زبانی  به کارگیری  از  او  بود.  محتاط 

12- برای اطالعات دقیق تر حول مجاهدین خلق بنگرید به آبراهامیان )19۸9(.
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به  از جنبش خود نشود، امری که منجر  لیربال  بیگانگی مخالفان  موجب 

نخستین موج عظیم اعرتاض ها علیه شاه در 19۷۷ شد. در نوامرب 19۷۸، 

رهربان مخالفان لیربال در فرانسه به دیدار خمینی رفتند و حامیت خود 

را از وی اعالم کردند. در آن هنگام، خمینی هدف خود را اعالم کرد یعنی 

ایران«  در  دموکراسی  و  استقالل  که حافظ  اسالمی  پایه گذاری »جمهوری 

خواهد بود. چند ماه بعد، اوضاع سیاسی به حدی به نفع خمینی تغییر 

یافت که حامیت لیربال ها از او به نسبت گذشته اهمیت خود را از دست 

داد. خمینی سپس دموکراسی را به منزله ی امری »بیگانه با اسالم« معرفی 

کرد. به همین نحو، رهربی حزب توده خمینی را پیش از انقالب به عنوان 

رهرب خود پذیرفت.)کپل 2002: 122( خمینی مراقب بود تا حامیت چپ ها 

را تا انقالب با خود داشته باشد اما پس از انقالب طولی نکشید تا چپ ها 

را قلع وقمع کند. توانایی تهییج بازیگران سیاسی سکوالر برای مشارکت در 

انقالب تحت یک رهربی اسالم گرا در عین حالی که منتظر فرصت بود تا با 

آن ها برخورد کند نشانگر نبوغ سیاسی خمینی است.

پس از سقوط پهلوی در فوریه ی 19۷9، خمینی برای حمله به چپ رادیکال 

نخست با لیربال ها متحد شد. پس از کسب نخستین نتایج موفقیت آمیز، 

سپس به مخالفت با لیربال ها پرداخت. در واقع، به گروگان گرفنت کارمندان 

علیه  تاکتیک حساب شده  یک  از جانب هواداران خمینی  آمریکا  سفارت 

لیربال ها بود. مخالفت با قدرت آمریکا از طریق این اقدام چشم گیر کافی 

بود تا اکرثیت چپ ایران مجدداً به حامیت از خمینی بپردازند، افرادی که 

اقدام همچنین  این  تنها چند ماه پیش خمینی به آن ها حمله کرده بود. 

برای بی اعتبار کردن لیربال ها نیز کفایت می کرد. بحران گروگانگیری که 444 

روز به طول انجامید، نقطه ی عطفی در دگرگونی انقالب ناهمگن ایران به 

انقالبی اسالمی بود. پس از پایان بحران گروگانگیری، خمینی این بار علیه 

چپ ها حرکت دیگری انجام داد و متام سازمان های چپ در کشور را نابود 

کرد، سازمان هایی که در طول کارزار او علیه لیربال ها از وی حامیت کرده 

بودند.
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انقالب اسالمی بورژوازی سکوالر وابسته به شاه را نابود کرد. بورژوازی 

مذهبی خأل ایجاد شده را پر کرد. بخش دولتی که به واسطه ی خلع ید از 

ثروت خاندان پهلوی و بورژوازی سکوالر گسرتش یافته بود، تبدیل به یک 

اختیار  در  که  خصوصی  بخش  شد.  ایران  اقتصاد  در  دیگر  اصلی  بازیگر 

بوروکرات های  کنرتل  تحت  که  دولتی،  بخش  و  بود،  مذهبی  بورژوازی 

اسالمی یی قرار داشت که بعضی از آنان بعدها از طریق کسب مقادیر عظیم 

ثروت شخصی رسمایه دار شدند، تعیین کننده ی خصلت رسمایه دارانه ی رژیم 

اسالمی بودند. رژیم در طول جنگ ایران و عراق در سال های 19۸0-19۸۸ 

خود را تثبیت کرد. عالوه بر ایاالت متحده، عربستان سعودی نیز در طول 

جنگ از عراق حامیت می کرد تا از نفوذ الگوی ایران در جهان اسالم بکاهد. 

صدها هزار نفر از رسبازان ایران در جنگ کشته شدند. در طول جنگ، رژیم 

اسالمی یک نظام تأمین اجتامعی وسیع را پایه گذاشت که شامل بنیادهای 

متعدد و سازمان های همیاری اجتامعی می شد. بزرگ ترین این سازمان ها 

بنگاه  یک  از  ترکیبی  بود،  اسالمی  جانبازان جمهوری  و  مستضعفان  بنیاد 

دولتی و یک سازمان مددکاری اجتامعی که نام آن خود نشانگر هدف رژیم 

اسالمی به منظور ایجاد هژمونی بر طبقات فرودست است. این سازمان ها 

به خانواده های رسبازان کشته و یا مجروح شده در طول جنگ مستمری و 

به فرزندان آن ها بورسیه ی تحصیلی ارائه می دهند. امروزه جوانانی با این 

و سازمان  اسالمی  انقالب  پاسداران  انسانی سپاه  نیروی  قبیل خاستگاه ها 

بسیج مستضعفان را تشکیل می دهند.

نخستین دوره ی رژیم اسالمی با مرگ خمینی در 19۸9 پایان یافت. به رغم 

متام تالش ها برای صدور الگوی ایران به جهان اسالم در طول دهه ی 19۸0، 

اقتصادی  این، مسائل  بر  انزوایی نسبی قرار گرفت. عالوه  ایران در  رژیم 

نخبگان  نبودند،  جنگ  و  انقالب  شاهد  که  جدیدی  نسل  ظهور  و  جدی 

اسالمی را در تالش خود برای حفاظت از هژمونی شان بر جامعه ای که با 

رسعت زیاد در حال تغییر بود به چالش کشید. سیاست های خصوصی سازی 

در  رفسنجانی  هاشمی  جمهوری  ریاست  دوران  در  اقتصادی  گشایش  و 
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خالل سال های 19۸9 تا 199۷ اجرا شد. تالش برای دموکراتیک سازی نظام 

سیاسی در طول دوران ریاست جمهوری محمد خامتی بین سال های 199۷ 

مسائل  حل  از  ناتوان  تالش ها  آن  این حال،  با  پیوست.  وقوع  به   2005 و 

اقتصادی و سیاسی ایران یا پیوند نسل های جوان تر به نظام بودند. شکست 

رفسنجانی و خامتی که به عنوان وجوه لیربال نظام اسالمی تلقی شده اند، 

عرصه را برای انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور در 2005 

فراهم کرد، فردی که به لحاظ اقتصادی پوپولیست تر و به لحاظ سیاسی 

اقتدارگراتر بود و حامیت طبقات فرودست را با خود داشت. با این حال، 

احمدی نژاد نیز ناکام از ارائه ی هرگونه راه حل پایداری برای مسائل رژیم 

شد. این شکست به رسعت پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 

جانب  از  انجام شده  توده ای  اعرتاضات  بسیج  شبه نظامیان  شد.  آشکار 

حامیان میرحسین موسوی، کاندیدای اتحادی به نام جنبش سبز را که ادعا 

انتخاب شده است،  داشت احمدی نژاد با تقلب انتخاباتی گسرتده مجدداً 

قلع وقمع کردند. رژیم موفق شد اعرتاضات را رسکوب کند اما پنهان کردن 

بحران مرشوعیت آن دشوارتر از گذشته شد. پیروزی وسیع حسن روحانی، 

شخصیتی میانه رو بین اقتدارگرایی احمدی نژاد و اصالح طلبی جنبش سبز 

با حامیت خامتی، رفسنجانی و  ریاست جمهوری سال 2013  انتخابات  در 

بسیاری از هواداران جنبش سبز نشانه ی دیگری از بحران مرشوعیت رژیم 

ایران است. باید دید که آیا روحانی موفق می شود تا بر این بحران غلبه 

کند یا دست کم از بار آن بکاهد و از رژیم در برابر خیزشی مردمی مشابه 

)یا حتی نیرومندتر از( شورش سال 2009 محافظت کند یا نه.

انقالب،  از طریق  ایران  در  اسالم گرایان  سیاسی  قدرت گیری  با  تقابل  در 

به   1990 دهه ی  در  قدرت  کسب  برای  الجزایر  اسالم گرایان  تالش های 

شکست انجامید. هامنند جنبش خمینی در ایران، »جبهه ی رهایی اسالمی« 

بین  اتحاد  ایجاد  طریق  از  شد،  تأسیس   19۸9 سال  در  که  الجزایر  در 

طبقات فرودست و بورژوازی مذهبی به رسعت قدرت یافت.)کپل 2002: 

 4۸  ،1991 دسامرب  پارملانی  انتخابات  در  اسالمی«  رهایی  »جبهه ی   )16۸
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درصد رأی آورد. در ژانویه ی 1992 کودتایی نظامی با هدف جلوگیری از 

یک جنگ  پیوست.  وقوع  به  اسالمی«  رهایی  »جبهه ی  رسیدن  قدرت  به 

داخلی خونبار میان اسالم گرایان و ارتش رشوع شد. عنارص رادیکال تر درون 

»جبهه ی رهایی اسالمی« که پیش از جنگ داخلی بی ادعاتر بودند، ناگهان 

عنوان  به  اسالمی«  رهایی  »ارتش  که  حالی  در  شدند.  مستقل  و  فعال تر 

شاخه ی نظامی »جبهه ی رهایی اسالمی« مبارزه می کرد، افراد رادیکالی که 

بودند تحت عنوان »گروه اسالمی  از »جبهه ی رهایی اسالمی« جدا شده 

افغانستان  در  پیش تر  که  مبارزه جویانی  زدند.  مبارزه  به  دست  مسلح« 

»گروه  یافتند.  رهربی  نقش  مسلح«  اسالمی  »گروه  درون  بودند  جنگیده 

اسالمی مسلح« در دوره ی نخست خود، حامیت ساکنان حلبی آبادها که در 

انتخابات به »جبهه ی رهایی ملی« رأی داده بودند را کسب کرد. در نتیجه 

اتحاد طبقاتی یی که موحب تثبیت موفقیت »جبهه ی رهایی ملی« بود فرو 

ریخت. وحشت از جنگ داخلی خونبار که تنها ظرف پنج سال یکصد هزار 

کشته برجای گذاشته بود، و نفوذ بیش از پیش »گروه اسالمی مسلح« بر 

طبقات فرودست، بورژوازی اسالمی را واداشت تا این واقعیت مسلّم را به 

رسمیت شناسد که از یک جنگ داخلی مداوم هیچ نصیبی منی برد. رژیم 

»جبهه ی  رهربان  با  گفتگو  به  لحظه ی رسنوشت ساز رشوع  آن  در  نظامی 

رهایی اسالمی« کرد و »ارتش رهایی اسالمی« نهایتاً از مبارزه ی مسلحانه 

فزاینده ای  انزوای  با  پس  آن  از  که  مسلح«  اسالمی  »گروه  کشید.  دست 

مواجه شد به شاخه های گوناگون انشعاب یافت و تأثیرگذاری خود را از 

دست داد.

تاریخ سیاست اسالم گرا در مرص قدمت زیادی دارد. اخوان املسلمین که 

به سبب نظریه و  البنا تأسیس شد عمدتاً  در سال 192۸ از جانب حسن 

شد.  جهان  رسارس  در  اسالم گرایان  الهام  منبع  به  تبدیل  قطب  سید  عمل 

نارص  اعدام کرد. رسکوبی که  را  نارص در 1966 سید قطب  رژیم سکوالر 

اعامل کرد همچنین منجر به آن شد که بسیاری از اعضای اخوان مرص را 

ترک کرده و راهی عربستان سعودی شوند. برخی از آن ها در دانشگاه های 

اسالم گرایی: مروری تاریخی-تطبیقیاسالم گرایی: مروری تاریخی-تطبیقی
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سعودی مناصب باالیی به دست آوردند و به رشد ایدئولوژی اسالم گرایانه 

یاری رساندند. برخی دیگر در پایه گذاری نظام بانکداری اسالمی نقش های 

مهمی ایفا کردند و رسمایه انباشتند.)کپل 2002: 51( اسالم گرایان در مرص 

با  فرآیند  این  کردند.  خود  نفوذ  بازیابی  به  رشوع   196۷ ترومای  از  پس 

ریاست جمهوری انور سادات )۸1-191۸( که پس از مرگ نارص به قدرت 

بر  بتواند  تا  درآمد  آشتی  در  از  اسالم گرایان  با  سادات  رسید، ترسیع شد. 

رادیکال که محصول آن  نفوذ چپ  با  و  غلبه کرده  بحران هژمونی رژیم 

بحران بود، مقابله کند.

پردیس های  در  آشکار  سازماندهی  به  رشوع   19۷2 در  اسالم گرایان 

دانشگاهی کردند. آن ها در رسکوب چپ گرایان در دانشگاه ها به نیروهای 

که  اخوان  اعضای  از  دسته  آن  عین حال،  در  کردند.  کمک  دولت  امنیتی 

در عربستان به ثروت دست یافته بودند اجازه ی بازگشت به مرص یافتند 

پیوستند.)کپل 2002: ۸3( چندی نکشید که  و به صفوف بورژوازی مرص 

گروه های اسالم گرای مختلف از پردیس های دانشگاهی خارج شده و دست 

به سازماندهی در حلبی آبادها زدند. ماه عسل سادات و اسالم گرایان چندان 

به درازا نینجامید. اسالم گرایان زمانی که سادات پیامن صلح مرص-ارساییل 

نامیدند، پیامنی که به واسطه ی آن مرص  او را خائن  )19۷9( را امضا کرد 

رسمیت دیپلامتیک برای ارساییل قائل شد. سازمان جهاد اسالمی در 19۸1 

سادات را ترور کرد.

رییس جمهور جدید، حسنی مبارک رشوع به قلع وقمع گروه های رادیکال 

کرد. اگرچه مبارک محدودیت های معینی برای فعالیت های اخوان املسلمین 

وضع کرد اما به دلیل نفوذ عمیق این سازمان در جامعه و منش مساملت آمیز 

آن در قبال رژیم از رسکوب کامل آن خودداری منود. گروه های رادیکال تر از 

اخوان املسلمین در دهه ی 1990 در حلبی آبادها قدرت خود را بازیافتند. 

رادیکال ها  آن  برای  قاهره،  از جمعیت  یک دهم  مأمن  ایمبابا،  زاغه نشین 

تبدیل به منطقه ای رهایی یافته شد. در حالی که جنگ داخلی در الجزایر 

تداوم داشت، برخی از گروه ها به منظور آغاز جنگی مشابه در مرص به 
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مبارزه ی مسلحانه روی آوردند. هامنند الجزایر، بورژوازی اسالمی مرص که 

»ابتکارعمل  واسطه ی  به  بود  داده  دست  از  رادیکال ها  بر  را  خود  کنرتل 

غیرخشونت آمیز 199۷« با رژیم سکوالر مصالحه کرد. رادیکال ها از طریق 

قتل عام 62 توریست خارجی در معبد لوکسور به تاریخ 1۷ نوامرب 199۷ 

سعی در تخریب آن معاهده داشتند. افزایش بیکاری ناشی از خسارت به 

بخش توریسم به خاطر آن واقعه منجر به انزوای رادیکال ها از توده ها شد. 

رسکوب دولتی متعاقب آن رادیکال ها را بیش از پیش تضعیف کرد.

مبارزه ی قاطعانه ی توده هایی که در میدان تحریر گرد هم آمدند، حسنی 

مبارک را در 11 فوریه ی 2011 رسنگون کرد، فردی که با دیکتاتوری سی 

سال بر مرص حکمرانی داشت. اسالم گرایان که در ابتدای امر از مشارکت 

در انقالبی که خارج از کنرتل آن ها بود خودداری کردند، زمانی که سقوط 

مبارک گریزناپذیر شد به انقالب پیوستند. اسالم گرایان از متام شاخه ها، از 

در  اسالمی،  جامعت  و  سلفی ها  تا  اخوان املسلمین  و  لیربال  اسالم گرایان 

مرسی،  یافتند. محمد  قدرت  و  کرده  پساانقالبی مشارکت  سیاسی  فرآیند 

کاندیدای اخوان، در دور دوم انتخابات ژوئن 2012 با کسب 51.۷ درصد 

آرا به عنوان رییس جمهور انتخاب شد. حکومت بیش از پیش اقتدارگرای 

فرودست  اقتصادی طبقات  برآورده ساخنت مطالبات  در  ناتوانی  و  مرسی 

به رسعت منجر به ناامیدی عمومی شد. تظاهرات موسوم به ماموت که 

اتحادیه در قاهره و نیز  در 30 ژوئن 2013 در میدان تحریر و منطقه ی 

مرسی  استعفای  خواستار  آغازید  کشور  اصلی  شهرهای  در  میادین  سایر 

شد و موج جدیدی از انقالب را به میان آورد. اخوان املسلمین تسلیم نشد 

به  مرص  ارتش   ،2013 جوالی   3 در  داد.  سازمان  را  خود  پادتظاهرات  و 

منظور جلوگیری از انقالبی مردمی و در جهت بازیابی قدرتی که در دوران 

پسامبارک از کف داده بود از طریق کسب حامیت توده های معرتض کودتا 

کرد. کشتار بیش از هزار نفر از حامیان مرسی پس از کودتا به دست ارتش 

امکان جنگ داخلی در مرص را افزایش داد. این وقایع اخیر که قرینه هایی 

تاریخی دارند موجب شد تا اسالم گرایی در مرص در مبارزه اش برای قدرت 

اسالم گرایی: مروری تاریخی-تطبیقی
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سیاسی وارد مرحله ای بسیار حیاتی شود.

اسالم گرایی در سیاست ترکیه نه تنها به خاطر بسرت بین املللی نسبتاً اخیر 

به سبب تجربه ی  بلکه همچنین  این فصل ذکرش رفت،  آن، که در طول 

خاص ترکیه از سیاست با ارجاعات اسالمی، دست کم از اواخر قرن نوزدهم 

بسرت  در  نخستین بار  برای  اسالم گرایی  است.  بوده  اهمیت  حائز  بعد،  به 

به  تبدیل  نوزدهم  قرن  دوم  نیمه ی  در  عثامنی  امپراتوری  بحران وجودی 

ایده ی  از  سیاسی  نخبگان  و  روشنفکران  از  بسیاری  شد.  سیاسی  بدیلی 

غلبه  منظور  به  مذهبی تر  خطوط  راستای  در  امپراتوری  بازسازماندهی 

و  عثامنی  امپراتوری  فروپاشی  پی  در  کردند.  آن حامیت  آشکار  افول  بر 

بین اسالم و سیاست به رسعت  رابطه ی  ترکیه )1923(،  تأسیس جمهوری 

سکوالر  نخبگان  شامل  که  شد  مجادله آمیزی  شدیداً  عرصه ی  به  تبدیل 

بین  اسالم گرا می شد. ستیز  و مخالفان  عنوان حاکامن جمهوری جدید  به 

سکوالریست ها و اسالم گرایان به ویژه در طول دوران اصالحات سیاسی از 

قبیل الغای خالفت )1924(، لغو ماده ای از قانون اساسی که اسالم را دین 

اساسی  قانون  در  سکوالریسم  اصل  طرح  و   )192۸( می کرد  اعالم  دولت 

)193۷( افزایش یافت. این ستیز با گذار به نظام چندحزبی پس از 1946 

که در آن رقابت انتخاباتی میان احزاب سیاسی گفتامن و اصالحات مذهبی 

سیاست  حیاتی  عنارص  به  تبدیل  را  دینی  رویه های  و  آموزش  با  مرتبط 

ترکیه کرد، تحول یافت. قانونی شدن خواندن اذان به زبان عربی نخستین 

منونه ی این دگرگونی است. حزب جمهوری خواه خلق که در آن زمان حزب 

حاکم در نظام تک حزبی بود، در سال 1932 خواندن اذان به زبان عربی 

را ممنوع و آن را با اذان ترکی جایگزین کرده بود. پیروزی انتخاباتی حزب 

دموکرات در 1950، که به 2۷ سال حکومت نظام تک حزبی پایان بخشید، 

منایندگان حزب  کنار  در  نحو طعنه آمیزی،  به  کرد.  لغو  را  ممنوعیت  این 

دموکرات، منایندگان حزب جمهوری خواه خلق، یعنی حزبی که در وهله ی 

نخست آن ممنوعیت را به اجرا گذاشته بود نیز به نفع لغو آن ممنوعیت 

حتی  که  می دهد  نشان  مسئله  این   )2010 2006؛  دادند.)بارداکچی  رأی 
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حزب جمهوری خواه خلق، سکوالرترین حزب نظم حاکم در سیاست ترکیه 

سیاسی  عرصه ی  در  مذهبی  مضامین  به  توده ها  میل  از  نتوانست  نیز 

جدیدی که رقابت انتخاباتی تعریف کرده بود، چشم پوشی کند. رویکرد به 

اسالم در زندگی عمومی اهمیت خود را به مثابه ی موضوع ستیز سیاسی 

میان احزاب سیاسی )کامبیش( سکوالر مختلف در دو دهه ی نخست دوران 

نظام چندحزبی باز یافت. در دهه های 1950 و 1960 هیچ حزب اسالم گرای 

توده ای در ترکیه وجود نداشت.

 19۷0 دهه ی  در  را  ترکیه  اسالم گرایی   )1926-2011( اربکان  نجم الدین 

با حامیت  اربکان  کرد.13  باثبات  و  مستقل  سیاسی  جنبش  یک  به  تبدیل 

اتاق های  اتحادیه ی  ریاست  به  آناتولیایی  متوسط  و  کوچک  رسمایه داران 

میانه ی  راسِت  دولت  که  نگذشت  چندی  اما  شد  انتخاب  ترکیه  بازرگانی 

اربکان  متعاقب  درخواست  کرد.  برکنار  این سمت  از  را  او  عدالت  حزب 

انتخابات  در  کاندیداتوری خود جهت رشکت  اعالم  برای  از حزب عدالت 

پارملانی نیز رد شد. او سپس به عنوان مناینده ای مستقل از قونیه، دژ سنتی 

اسالم گرایان، به منایندگی پارملان رسید. اربکان در 19۷0 حزب »نظم ملی« 

را پایه گذاشت. این حزب و احزاب متعاقبی که اربکان بنیان گذاشت به 

عنوان »جنبش بصیرت ملی« شناخته می شوند. حزب »نظم ملی« پس از 

چندی مناینده ی رسمایه داران کوچک و متوسط و غیرانحصاری آناتولی شد، 

بزرگ  از رسمایه ی  بر حامیت  مبنی  عدالت  حزب  سیاست  از  که  افرادی 

در برابر آنان احساس بیگانگی می کردند. حزب »نظم ملی« در 19۷1 به 

دلیل فعالیت علیه اصل سکوالریسم مطابق قانون اساسی ممنوع اعالم شد. 

اربکان به رسعت حزب »نجات ملی« را پایه گذاشت. این حزب در 19۷3، 

11.۸ درصد و در سال 19۷۷، ۸.5 درصد آرا را به خود اختصاص داد. این 

حزب همچنین در دولت های ائتالفی با حزب جمهوری خواه خلق در 19۷4 

و با حزب عدالت و حزب حرکت ملی در 19۷5 و 19۷۷ مشارکت داشت.

13- برای پژوهشی مفصل در مورد حلقه های اسالم گرای متفاوت در ترکیه پیش از 1990 بنگرید به 

چاکیر )1990(.

اسالم گرایی: مروری تاریخی-تطبیقی
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اسالم گرایی رادیکال پس از انقالب ایران در ترکیه محبوبیت بیشرتی یافت. 

در 6 سپتامرب 19۸0، شش روز پیش از کودتای نظامی، اسالم گرایان رادیکال 

»گردهامیی نجات اورشلیم« در شهر قونیه را که حزب نجات ملی ترتیب 

ثابت کرد  تبدیل به عرصه ی قدرت منایی خود کردند. آن واقعه  داده بود 

که اربکان کنرتل کاملی بر عنارص رادیکال تر درون حزب نجات ملی ندارد.

پس از کودتای نظامی 12 سپتامرب 19۸0 حزب نجات ملی ممنوع اعالم شد. 

با این حال، خونتای نظامی کالس های دینی را در مقطع متوسطه اجباری 

کرد و همچنین به طرز چشم گیری شامر مدارس راهنامیی و دبیرستان های 

خونتای  داد.  افزایش  را  خطیب«  »امام  به  موسوم  مذهبی  فنی حرفه ای 

نظامی با انجام این اقدامات امیدوار بود که بتواند نفوذ ایدئولوژیک چپ 

کاهش  دین  از  بهره برداری  میانجی  به  را  ترکیه  جامعه ی  در  مارکسیستی 

دهد. ژنرال ها چنین می پنداشتند که می توانند فرآیند اسالمی سازی را تحت 

کنرتل خود نگه دارند. آن ها مطمئناً انتظار نداشتند که این سیاست ها در 

اجازه ی  نفع اسالم گرایان شوند. هنگامی که خونتای نظامی  به  بلندمدت 

به  کنرتل شده  گذار  از  بخشی  عنوان  به  در 19۸3  احزاب سیاسی  تأسیس 

گذاشتند.  پایه  را  رفاه«  »حزب  اربکان  حامیان  داد،  را  پارملانی  حاکمیت 

ممنوعیت اعامل شده بر رهربان سیاسی در دوره ی پیش از 19۸0 در سال 

اربکان رهرب حزب رفاه شود. حزب  امری که موجب شد  لغو شد،   19۸۷

رفاه از خأل سیاسی در زاغه نشین ها که ناشی از رسکوب چپ مارکسیستی 

به دست دیکتاتوری نظامی بود، نهایت استفاده را برد. این حزب رفته رفته 

را  استانبول  و  آنکارا  هامنند  کالن شهرهایی  زاغه نشین  ساکنان  حامیت 

از قبیل  از طریق به کارگیری موثر شعارهای پوپولیستی  در دهه ی 1990 

»نظم عادالنه« و توزیع مداوم مقادیر قابل توجهی از کمک های اجتامعی، 

نحو  به  رفاه  آورد. حزب  به دست  غیرنقدی،  و  نقدی  ازجمله کمک های 

موفقیت آمیزی بورژوازی مذهبی و پرولتاریا و اَشکال گوناگون فعالیت های 

اسالم گرایانه را گردهم نگاه داشت. این موفقیت نخستین نتایج مثبت خود 

را در انتخابات 1994 شهرداری ها نشان داد، یعنی هنگامی که یک حزب 
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اسالم گرا برای نخستین بار شهرداری های آنکارا و استانبول را به دست آورد. 

این نخستین شوک بزرگ به سکوالریست ها در ترکیه بود، کسانی که نهایتاً 

شاهد پیروزی های انتخاباتی اسالم گرایان )تقریباً( در متام انتخابات پس از 

سال 1994 بوده اند. در انتخابات پارملانی 1995، حزب رفاه بیشرتین آرا را 

از آن خود کرد )21 درصد(.

در خالل ظهور حزب رفاه در دهه ی 1990، رسمایه ی اسالمی دستخوش 

تفصیل  به  کتاب  این  گوناگون  فصول  در  که  شد  توجهی  قابل  دگرگونی 

به فرصت های  از رشکت های اسالمی  مورد بحث واقع شده است. برخی 

ناشی از دگرگونی نولیربالی اقتصاد ترکیه دست یافتند و خود را از حالت 

رسمایه ی کوچک و متوسط به رسمایه ی بزرگ تغییر دادند. واژه ی »بربهای 

آناتولیایی« تشبیهی است که بین بربهای رشق آسیا به رسمایه داران نوظهور 

آناتولی که در آن دوره مشهور شدند، اطالق می شود. »موسیاد« )انجمن 

صنعتگران و تاجران مستقل( در 1990 به عنوان مناینده ی بورژوازی اسالمی 

با بورژوازی سکوالر به منایندگی  توانایی رقابت  به نوعی  تأسیس شد که 

بسیار  هرچند  داشت،  را  ترکیه(  تاجران  و  صنعتگران  )انجمن  »توسیاد« 

از  حامیت  به  »موسیاد«  این حال  با  بود.  سکوالر  بورژوازی  از  ضعیف تر 

حزب رفاه پرداخت.

حزب رفاه همراه با حزب راست میانه ی »راه حقیقی« در 1996 دولت 

ترکیه  اسالم گرای جمهوری  اولین نخست وزیر  اربکان  داد.  ائتالفی تشکیل 

سیاسی  وضعیت  این  از  که  ارتش  ژنرال های  و  سکوالر  شد. رسمایه داران 

ناخشنود بودند به رسعت حمله ای مشرتک علیه حزب رفاه ترتیب دادند. 

 2۸ تاریخ  به  ملی  امنیت  شورای  نشست  طول  در  اخذشده  تصمیامت 

فوریه ی 199۷ در حکم یک اخطاریه ی نظامی علیه ائتالف حزب رفاه و 

حزب راه حقیقی بود. دولت ائتالفی شش ماه پس از اخطاریه ی 2۸ فوریه 

را  رفاه  اساسی حزب  قانون  دادگاه  از چندی،  استعفا شد. پس  به  مجبور 

از اصل سکوالریسم طبق  را به خاطر تخطی  اربکان  ممنوع اعالم کرد و 

قانون اساسی تحریم سیاسی کرد.

اسالم گرایی: مروری تاریخی-تطبیقی
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انتخابات  در  شد.  رفاه  حزب  جایگزین  چندی  از  پس  فضیلت  حزب 

پارملانی 1۸ آوریل 1999، حزب فضیلت 15.4 درصد آرای عمومی را به خود 

اختصاص داد و تبدیل به سومین حزب بزرگ در پارملان شد. رجاعی کوتان 

و عبدالله گل در نخستین کنگره ی حزب فضیلت در سال 2000 برای رهربی 

حزب رقابت کردند. این نخستین رقابت برای رهربی در جنبش بصیرت ملی 

بود که تقریباً سی سال تحت رهربی بالمنازع اربکان قرار داشت. بسیاری 

بین »سنت گرایان«  به مثابه ی نربدی  را  این رقابت بر رس رهربی  افراد  از 

)به  »اصالح طلبان«  و  کوتان(  یعنی  اربکان  نزدیک  معاون  منایندگی  )به 

منایندگی عبدالله گل( درون اسالم گرایی ترکیه تلقی کردند. این امر مطمئناً 

بازتاب میل بورژوازی اسالمی به یک رهرب بدیل بود. در طول دهه ی 19۷0، 

بورژوازی اسالم گرا زمانی که فاقد انباشت رسمایه ی کافی به منظور تبدیل 

اربکان حامیت کرد. سیاست  از  خود به رسمایه ی بزرگ و انحصاری بود، 

اقتصادی اربکان اجرای »صنعتی سازی تحت هدایت دولت بود که منافع 

انباشت رسمایه به لحاظ  آن از طریق اقداماتی در جهت پراکنده ساخنت 

جغرافیایی و وارونه سازی گرایش به مترکز اقتصادی قرار بود عاید تّجار ُخرد 

شهرهای کوچک شود«.)کیدر 19۸۷: 213( بورژوازی اسالمی هنگامی که 

در اواخر دهه ی 1990 از طریق ادغام بیشرت در اقتصاد جهانی رسمایه داری 

رویکرد  گذاشت،  مالی-انحصاری  به رسمایه ی  شدن  تبدیل  مسیر  در  پای 

اربکان را رویکردی منسوخ ارزیابی کرد. بورژوازی اسالمی سپس به دنبال 

اربکان  از  را بهرت  بتواند منافع آن  رهربی جوان تر و اصالح طلب رفت که 

منایندگی کند.

دست  از  را  فضیلت  حزب  در  رهربی  رس  بر  رقابت  گل  عبدالله  اگرچه 

داد، اما چندی نگذشت که اصالح طلبان در کل جنبش رخنه کردند. رجب 

طیب اردوغان به عنوان کاندیدایی متام و کامل برای یک رهربی اسالم گرای 

جدید پدیدار شد. اردوغان کاریزما و تجربه ی سیاسی کافی جهت کسب 

حامیت توده های ساکن در زاغه نشین ها را داشت. عالوه بر این، تا حدی به 

سبب تجربه ی تجاری خود، فهم دقیقی از الزامات نوین بورژوازی اسالم گرا 
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در عرص نولیربالیسم داشت. اردوغان و هم قطارانش در سال 2001 حزب 

پارملانی 3 نوامرب 2002  انتخابات  پایه گذاشتند و در  عدالت و توسعه را 

با کسب 34 درصد آرای عمومی پیروزی رسیعی را تجربه کردند. اردوغان 

انتخابات جدید  متام  در  پیروزی های چشم گیر  با کسب  بعد  به  از 2003 

نخست وزیر ترکیه بوده است. حزب عدالت و توسعه با کسب 4۷ درصد 

کل آرا در انتخابات پارملانی 22 جوالی 200۷، اخطاریه ی نظامی 2۷ آوریل 

200۷  را علیه عبدالله گل که برای نخستین بار کاندیدای ریاست جمهوری 

شده بود، شکست داد. گل پس از انتخابات به عنوان رییس جمهور انتخاب 

ترکیه گشت.  اسالم گرای جمهوری  رییس جمهور  نخستین  به  تبدیل  و  شد 

حزب عدالت و توسعه 50 درصد آرای عمومی را در انتخابات پارملانی 12 

ژوئن 2011 کسب کرد.

اقتصاد و جامعه ی ترکیه به ویژه پس از پیروزی چشم گیر حزب عدالت و 

توسعه در انتخابات 22 جوالی 200۷ شاهد فرآیند قابل توجه اسالمی سازی 

بوده است. دولت حزب عدالت و توسعه در حالی که از طریق بسیج متام 

ابزارهای اقتصادی در دسرتس دولت به نحو سخاومتندانه ای از رسمایه داران 

قبیل  )از  تنبیهی  اقدامات  از  مجموعه ای  است،  کرده  حامیت  اسالم گرا 

وضع جریمه های مالیاتی سنگین، کاهش حامیت دولتی و عدم مشارکت 

دادن در قراردادهای دولتی بزرگ( را علیه رسمایه داران سکوالری همچون 

هولدینگ های »کُچ« و »دوغان« به کار گرفته است. اگرچه این سیاست ها 

با  نداده اند،  پایان  ترکیه  اقتصاد  در  سکوالر  بورژوازی  مسلط  جایگاه  به 

در  اسالم گرا  بورژوازی  جایگاه  نحو چشم گیری  به  موفق شده اند  این حال 

برابر بورژوازی سکوالر را بهبود بخشند. بودجه ی دولتی اختصاص داده شده 

به وزارت امور دینی به شکلی نجومی افزایش یافته است و این نهاد در 

امور فرهنگی و سیاسی بیش از پیش جسارت پیدا کرده است.)پکر 2012( 

اصالحات آموزشی اخیر که ظاهراً طول مدت تحصیل را افزایش داده اند به 

واقع امکان تعقیب آموزش دینی پس از دوران ابتدایی را برای دانش آموزان 

می دهد  اجازه  خانواده ها  به  همچنین  اصالحات  این  است.  کرده  فراهم 

اسالم گرایی: مروری تاریخی-تطبیقی
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کنند،  تحصیل رسمی خارج  از  را  فرزندان خود  ابتدایی  آموزش  از  تا پس 

امری که می تواند به مهارت های آموزشی دخرتان بخش های تهی دست تر 

رأی دهندگان اسالم گرا آسیب بزند.)فینکل 2012( وضع مالیات های نجومی 

الکل مظاهر  بر مرصف  دولتی  و محدودیت های  الکلی  نوشیدنی های  بر 

دیگری از این فرآیند جاری اسالمی سازی هستند.)چاغاپتای و ارسوز 2010؛ 

عنوان  به  توسعه  و  عدالت  حزب  تجربه ی  مجموع،  در   14)2011 گورسل 

منونه ی موفقی از بورژوازی در حال ظهور اسالم گرا که بورژوازی سکوالر 

را به واسطه ی ایجاد یک هژمونی آشکار بر بخش های فرودست تر پرولتاریا 

به چالش می کشد، جایگاه ویژه ای در تاریخ جهانی جنبش های اسالم گرا به 
دست آورده است.15

با این حال، به رغم این موفقیت، تحوالت اخیر نشان داده اند که دورمنای 

حزب عدالت و توسعه چندان روشن نیست. یک اعرتاض محلی کوچک به 

تخریب پارک گزی )در نزدیکی میدان تقسیم واقع در مرکز استانبول( به 

به رسبازخانه های  با طراحی یی شبیه  مرکز خرید  خاطر ساخت وساز یک 

14- وجود وزارت امور دینی یا دیانت پس از 1924 حاکی از استیالی اسالم ُسّنی و نقصان سکوالریسم 

در ترکیه است. با این حال، ترکیه درون این محدودیت ها تا به امروز کشوری عمدتاً سکوالر باقی 

مانده است. این مسئله که آیا فرآیند اسالمی سازی جاری تحت لوای حزب عدالت و توسعه منجر به 

پایان سکوالریسم در ترکیه خواهد شد یا نه پرسشی است که هنوز باید به آن پاسخ داد. این استدالل 

که امکان از بین رفنت رژیم سکوالر در ترکیه صفر است، بدون توجه به اینکه برحسب اسالمی سازی 

جامعه از طریق مداخله ی دولتی چه اتفاقی در حال وقوع است، گزاره ای به غایت ساده اندیشانه 

است. آینده ی سکوالریسم در ترکیه به توازن قدرت بین شاخه های گوناگون حزب عدالت و توسعه 

از یک سو و بین این حزب و مخالفان سکوالر آن از سوی دیگر بستگی دارد. تغییرات در بسرت 

بین املللی خط ِسیر مبارزه ی طبقاتی )هم درون بورژوازی و هم بین بورژوازی و پرولتاریا( در ترکیه 

می تواند بر این دو نوع از موازنه ی قدرت تأثیرگذار باشد.

15- بورژوازی مذهبی درون جنبش اسالم گرای ترکیه از بدو تولد خود در اوایل دهه ی 19۷0 به 

بعد همواره نیروی هژمونیک بوده است. گذار از حزب رفاه به حزب عدالت و توسعه نشانگر گذار 

است. فصل های  بزرگ مقیاس  مالی  به رسمایه ی  متوسط  و  از رسمایه ی کوچک  بورژوازی مذهبی 

از  کلی  به  من  تحلیل  بنابراین  به دست می دهند.  گذار  این  از  دقیق تری  تحلیل  کتاب  این  دیگر 

استدالل جیهان توغال مبنی بر اینکه بورژوازی مذهبی تنها در طول دوره ی حزب عدالت و توسعه 

درون جنبش اسالم گرا تبدیل به نیروی هژمونیک شد، متفاوت است )2009: ۸(. داده های تجربی 

در پژوهش توغال را به خوبی می توان در چهارچوبی که من در اینجا ارائه می دهم تفسیر کرد.
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دوره ی عثامنی، پروژه ای که معامر آن شهرداری کالن شهر استانبول و دولت 

نظارت  آن  بر  نزدیک  از  اردوغان  شخص  و  بود  توسعه  و  عدالت  حزب 

داشت و حامی آن بود، در تاریخ 31 می 2013 تبدیل به شورشی مردمی 

در سطح کشور علیه سیاست های نولیربال، اقتدارگرا و اسالم گرایانه ی دولت 

حزب عدالت و توسعه شد. اگرچه این شورش، که میلیون ها نفر از مردم 

را در رسارس کشور در ژوئن 2013 بسیج کرد، نتوانست دولت عدالت و 

توسعه را به زیر بکشید اما با این حال آشکار کرد که حزب عدالت و توسعه 

توانایی حکمرانی پایدار بر ترکیه را از دست داده است. تشدید تلقی از 

اردوغان به عنوان منبع ناپایداری تا به امروز دو نتیجه ی مهم داشته است. 

نخست، ایاالت متحده که پیشاپیش مخالفت هایی با اردوغان بر رس نگرش 

او به ارساییل و بحران های سوریه و مرص داشت، بیش از پیش از اردوغان 

اصلی کرده  بازیگران سیاسی جریان  از  به حامیت  فاصله گرفته و رشوع 

که بدیل های اردوغان قلمداد می شوند. دومین پیامد که به مورد اول نیز 

مرتبط است، وخیم شدن روابط میان اردوغان و شبکه ی مذهبی فتح الله 

گولن است که در سطح جهانی به خوبی سازماندهی شده است. شبکه ی 

سیاست  خاطر  به  اردوغان  از  متحده  ایاالت  انتقاد  مدت ها  برای  گولن 

خارجی اش را تکرار کرده است. عالوه بر این، تناقضاتی جدی میان گولن و 

اردوغان در رابطه با امور داخلی مهم از قبیل طرح اردوغان برای تعطیل 

امتحانات  جهت  را  دانش آموزان  که  خصوصی  آموزشی  نهادهای  کردن 

قابل  مالی  و  سازمانی  منبع  مدت ها  )و  می کنند  آماده  دانشگاه  ورودی 

توجهی برای شبکه ی گولن بوده اند(، حلقه های طرفدار گولن در نیروهای 

که  رسمایه دارانی  به  اردوغان  منفی  رویکرد  نیز  و  قضا  دستگاه  و  پلیس 

حامی حزب عدالت و توسعه نیستند، وجود داشته است. تضعیف اردوغان 

پس از خیزش مردمی به طرفداران گولن انگیزه و توان کافی جهت اتخاذ 

موضعی سفت وسخت تر علیه اردوغان داد. این امر منجر به عملیات های 

ضداختالس و ضدفساد عظیمی علیه دولت حزب عدالت و توسعه در 1۷ 

دسامرب 2013 شد، عملیات هایی که از جانب طرفداران گولن درون پلیس 
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و دستگاه قضایی صورت گرفت. پس از این عملیات ها، اردوغان شبکه ی 

گولن را به عنوان دشمنی داخلی اعالن کرد و از متام ابزارهای دولت جهت 

ترکیه در  اسالم گرایی  بزرگ ترین شکاف درون  این  برد.16  بهره  آن  رسکوب 

تاریخ معارص آن بوده است. حزب عدالت و توسعه ی اردوغان، به رغم آنکه 

خیزش مردمی و عملیات ضداختالس تضعیفش کرد، موفق شد 43 درصد 

کل آرا در انتخابات 30 مارس 2014 شهرداری ها را کسب کند و در نتیجه 

بزرگ ترین حزب ترکیه باقی ماند. در تاریخ 10 آگوست 2014، در نخستین 

با  اردوغان  عمومی،  آرای  طریق  از  ریاست  جمهوری  انتخابات  اولین  دور 

51.۷ درصد آرا به عنوان رییس جمهور انتخاب شد.

نتیجه گیری
اجتامعی-اقتصادی  مسائل  که  است  سیاسی  ایدئولوژی  یک  اسالم گرایی 

جهان اسالم در عرص مدرن را به بیگانگی از اسالم و بازگشت به جاهلیت 

نسبت می دهد. این ایدئولوژی تأسیس دولت و جامعه ی جدیدی را پیش 

منود  اسالم گرایی  می شوند.  پنداشته  اسالمی  اصول  با  مطابق  که  می نهد 

سیاسی میل بورژوازی مذهبی به قرار گرفنت در موقعیت طبقه ی حاکم از 

طریق ایجاد هژمونی بر پرولتاریاست. اسالم گرایان می توانند هنگامی که 

در جایگاه مخالف هستند موضعی انقالبی یا اصالح طلبانه داشته باشند. 

آن ها پس از کسب قدرت سیاسی به رسعت تبدیل به نیروی حافظ وضع 

موجود می شوند. بحران رژیم های سکوالر و جنبش های چپ رادیکال که 

در اواسط دهه ی 1960 آغازید عرصه را برای ظهور جنبش های گوناگون 

موفقیت آمیزی  نحو  به  اسالم گرایان  که  حالی  در  آورد.  فراهم  اسالم گرا 

هژمونی خود را بر پرولتاریا اعامل کردند و با انقالب در ایران به قدرت 

16- تحت این رشایط اخیر، دولت حزب عدالت و توسعه رسعت و شدت مقابله با حامیان گولن 

در پلیس و دستگاه قضایی را افزایش داده و رشوع به اجرای اقدامات تنبیهی )مشابه مواردی که 

علیه بورژوازی سکوالر ظرف سالیان اخیر صورت گرفته است( در برابر رسمایه داران طرفدار گولن 

یعنی افرادی کرده است که تحت لوای »توسکن« )کنفدراسیون تاجران و صنعتگران ترکیه( سازمان 

یافته اند.
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رسیدند، هژمونی و مبارزه بر رس قدرت را در الجزایر در دهه ی 1990 از 

کف دادند. اسالم گرایان اخیراً پس از بهار عربی که در دسامرب 2010 آغازید، 

وارد مبارزه ی جدیدی برای قدرت سیاسی در کشورهایی مثل مرص، تونس، 

لیبی و سوریه شده اند. جنبش اسالم گرای اصالح شده در ترکیه به منایندگی 

نولیربالیسم  با  هم هنگام  مطابقت  به واسطه ی  توسعه  و  عدالت  حزب 

جریانات  از  برخی  برای  الگویی  به  تبدیل  پرولتاریا  بر  هژمونی  ایجاد  و 

اسالم گرا در رسارس جهان شده است. با این حال، جنبش پساانتخاباتی 2009 

در ایران، خیزش مردمی و کودتای نظامی علیه اخوان املسلمین در مرص و 

خیزش مردمی علیه دولت عدالت و توسعه در ترکیه، هر دو در تابستان 

2013، نشانگر آنند که دورمناهای آتی برای جنبش ها و دولت های اسالم گرا 

فاقد هرگونه قطعیت اند.

پی نوشت:
مفاهیم،  سیاسی-  علوم  کتاب  در  فصل  این  کوتاه تر  و  اولیه  نسخه ی 

ایدئولوژی ها و روابط میان رشته ای به زبان ترکی منترش شده است: گوکهان 

آتیلگان و آتیال آیتکین.)استانبول: نرش یوردام، 2012(
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طبقه، دولت و دین در ترکیه
سونگور ساوران

در  را  تاریخ  از  که دهه هایی  کتاب  یک فصل  قالب  در  مقاله ای  نوشنت 

هم  آن  است،  قدرت  در  هم اکنون  که  گیرد  بر  در  سیاسی  جنبشی  مورد 

ایجاد  نویسنده  برای  جدی  دشواری هایی  مردمی  شورشی  بحبوحه ی  در 

در  که  دارد  است. صحت  گوناگون  دام های  از  تالش رسشار  این  می کند. 

زمان نگارش، خیزش مردمی ژوئن-جوالی 2013، که در سطح جهانی بعضاً 

می شود،  شناخته  گزی  پارک  اعرتاضات  عنوان  به  گمراه کننده ای  به طور 

فروکش کرده است. اما، با فرض وقایع بین املللی و داخلی که در وهله ی 

نخست آتش شورش را شعله ور کردند، کامالً محتمل است که جنبش در 

کوتاه یا میان مدت، با هر شکل جدیدی که به خود بگیرد، دوباره بازگردد. 

اثباتی برای این گفته می تواند این باشد که در زمان انتشار کتاب حارض، 

مقاله ای در مورد حزب عدالت و توسعه ی حی ءوحارض شاید تحلیل وقایع 

این حال، یک سناریوی محتمل وضعیتی است که در آن  با  باشد.  گذشته 

دولت اردوغان جان سامل به در برد و به ساحل آرامش برسد. و از آنجایی 

که چشم اندازهای دولت به تنهایی بستگی به اوضاع داخلی، چه از نظر 

فصل دوم
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بتواند  اردوغان  که  باشد  امکان پذیر  نباید  ندارند،  سیاسی  یا  و  اقتصادی 

غنیمت حضور در سکان کشور را تا سال 2023 حفظ کند، یعنی زمانی که 

جمهوری ترکیه صدمین سالگرد تأسیس خود را جشن خواهد گرفت. نوشنت 

تحلیل وقایع گذشته در سال 2013 آنگاه موجب شگفتی در مورد پیشگویی 

نویسنده ی آن خواهد شد.

در این فصل، من رویکرد بلندمدت تری را در مورد موضوع مورد بررسی ام 

اسالم گرا  نیرو و جهش جنبش  اهمیت  اتخاذ خواهم کرد و تالش می کنم 

نظام  برای  هم  و  منطقه  برای  هم  کشور،  این  خود  برای  هم  ترکیه  در 

بین املللی به صورت کلی و نیز تناقضات و نقاط ضعف پی آیند آن را در 

ابتدای قرن بیست ویکم ارزیابی کنم. این مسئله به دالیل گوناگونی مهم 

است. آشکارترین دلیل این است که آینده ی جنبش اسالم گرا برای سیاست 

و زندگی اجتامعی ترکیه به لحاظ داخلی رسنوشت ساز است. این مسئله که 

آیا اردوغان و حزب عدالت و توسعه به مدت یک دهه ی دیگر در قدرت 

می مانند یا نه به یقین اهمیتی حیاتی برای مردم کشور دارد. اما ورای ترکیه، 

چشم اندازهای حزب عدالت و توسعه اهمیتی مربم برای بسیاری از کشورها 

در خاورمیانه و شامل آفریقا دارد. به ویژه پس از وقایع انقالب های عربی، 

حزب عدالت و توسعه تبدیل به نیرویی محوری در سطح منطقه ای شده و 

رسنوشت آن مطمئناً تأثیری جدی بر جنبش های اسالم گرا، به خصوص از نوع 

اخوان املسلمین، در بسیاری از کشورها، از سوریه و اردن گرفته تا مراکش 

دارد. با اتخاذ رویکردی کالن تر می توان گفت که با فرض جایگاه استثنایی تر 

ترکیه در جهان اسالم در کنار پیوندهای نزدیک آن با نهادهای غربی از قبیل 

پیامن ناتو و اتحادیه ی اروپا، رسنوشت اردوغان و حزب عدالت و توسعه 

متأثر خواهد کرد.  نیز  را  اسالم  با جهان  پیچیده ی غرب  روابط حساس و 

بنابراین، رویکردها هر ابعادی هم که داشته باشند، تحلیل نقاط قوت و 

ضعف جنبش اسالم گرا در ترکیه از اهمیت بسزایی برخوردار است.

با فرض  بدین ترتیب است:  این مقاله مطرح می کند  مسئله ی مربمی که 

اینکه دولت حزب عدالت و توسعه تحت رهربی اردوغان پیشاپیش بیش 
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شده  دولت  این  پایداری  موجب  چیز  چه  بوده،  قدرت  در  دهه  یک  از 

است؟ این مسئله پرسشی درخور تأمل است، نه فقط بدین خاطر که در کل 

این دهه شاهد تالش برای نربدی متام عیار بین دولت و مخالفان قدرمتند 

دلیل  این  به  همچنین  بلکه  بوده ایم،  مسلح  نیروهای  آن ها  رأس  در  آن، 

)دولت  دیگر  اسالم گرای  دولت  یک  سقوط  به  منجر  مشابه  فرآیندی  که 

تنها  تاریخ ساز جنبش اسالم گرای ترکیه( در ظرف  اربکان، رهرب  نجم الدین 

شش ماه در سال 199۷ شد، یعنی چند سال پیش از آنکه حزب عدالت و 

توسعه در 2002 به قدرت برسد. همین پرسش را می توان به شکلی دیگر 

مطرح کرد: چگونه است که دولت حزب عدالت و توسعه توانسته در برابر 

نیروهای مسلح مقاومت کند، نیرویی که همواره از جانب متام تحلیل گران 

به عنوان قوی ترین بازیگر عرصه ی سیاسی ترکیه تلقی شده است، در حالی 

بودند،  مسلح  نیروهای  هدف  که  پیشین  غیرنظامی  دولت های  متام  که 

تقریباً مستقیامً تسلیم اراده ی آن شده اند؟1 خواهیم دید که این پرسش را 

می توان به گونه ای دیگر هم بیان کرد، یعنی پرسشی در رابطه با قدرت 

نسبی یک فراکسیون طبقاتی در برابر دیگری اما نباید پیش از موعد به 

این بحث پرداخت.

مسئله ی اصلی موضوع بنیادی تری را در رابطه با پویش های در پس به 

قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه مطرح می کند. نویسنده ی این فصل 

در رابطه با این موضوع کامالً متفاوت از بخش غالب روشنفکران در ترکیه 

می اندیشد. این به معنای وجود یک مکتب اندیشه ی واحد نیست که به 

خودی خود بر این موضوع استیال داشته باشد. برعکس، رصف نظر از آنچه 

می توان به راحتی از آن به عنوان روشنفکران »ارگانیک« حزب عدالت و 

توسعه یاد کرد، حتی در به اصطالح اردوگاه سکوالرها دیدگاه های متفاوت و 

بعضاً شدیداً متضادی در مورد اینکه چه نیروهایی در پس قدرت یابی حزب 

عدالت و توسعه وجود داشتند، در کار است. به همین دلیل است که به 

1- برای خواننده ای که احساس می کند فاقد اطالع از تکامل جامع سیاست ترکیه در دوران مدرن، و 

به ویژه کودتاهای نظامی مکرر و دوره ای در نیمه ی دوم قرن بیستم است، مرور خالصه واری که در 

جای دیگر آماده کرده ام )ساوران 2002( مفید فایده است.
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زعم من، متام این دیدگاه ها ناقص اند.

یکی از دیدگاه های بسیار رایج، این پدیده و پدیده های مقدم بر آن را 

به چیزی نسبت می دهد که تناقض پیش برنده ی محاط بر جامعه ی ترکیه 

قلمداد می شود، امری که به انحای گوناگون به مثابه ی شکافی بین مرکز 

مقتدر  دولتی  و  بینوا  مدنی  جامعه ی  یک  میان  در  نزاعی  یا  پیرامون  و 

توصیف می شود، مجموعه ای از دوگانگی ها که هم در حال حارض و هم 

از قدیم االیام خصلت نشان جامعه ی ترکیه بوده اند. اردوغان تقریباً هامنند 

شخصیت های تاریخی پیشین از قبیل عدنان مندرس، نخست وزیر دهه ی 

1950، یا تورگوت اوزال، نخست وزیر و بعدها رییس جمهور کشور از دهه ی 

19۸0 تا اوایل دهه ی 1990، به عنوان رهربی تلقی می شود که مناینده ی 

از  جامعه  بر  تحمیل شده  موانع  علیه  مدنی  جامعه ی  یا  پیرامون  عصیان 

یا دولت مرکزگرایی است که بوروکراسی کاملیست آن را  جانب بهیموت 

تأسیس و حفظ کرده است. موضع سیاسی برآمده از این دیدگاه حامیت 

از اردوغان در برابر یک بوروکراسی لشکری-کشوری است، که رصف نظر از 

کودتاهای ادواری یی که انجام داده، متام نیروهای سیاسی و اجتامعی دیگر 

این رو، حزب عدالت و  از  را تحت قیمومیت همیشگی خود درمی آورد. 

توسعه منایانگر دموکراتیک سازی ترکیه است. این موضع در بهرتین حالت 

خود به عنوان بینش لیربال ترکیه ی دیروز و امروز توصیف شده است و 

هواداران متعددی هم در جناح چپ، و به طور پیش بینی پذیرتری، هم در 
جناح راست میانه ی طیف سیاسی دارد.2

نقطه ی مقابل این موضع، به ویژه در بین چپ ها و سایر مکاتب فکری یی 

که به کاملیسم متعهدند، رویکردی است که شخصیت های تاریخی مذکوِر 

جناح سیاسی راست را به مثابه ی منایندگان یک ضّدانقالب در نظر می گیرد 

خالل  از  تاریخ  متام  گرفته اند.  هیچ  به  را  جمهوری«  »دستاوردهای  که 

2- منت کالسیک در اینجا اثر ماردین )19۷3( است. کتاب ها و مقاالت بسیاری به زبان ترکی در رشح 

این نظریه نگاشته شده اند که نقل قول از هر یک از آن ها برای خواننده ی خارجی می تواند بی فایده 

باشد. یک مرور و نقد مفصل و خوب را در زبان انگلیسی می توان در یاملان )2002( یافت. برای 

بحث در مورد همین موضوع در قالب یک کتاب بنگرید به یاملان )2009(.

طبقه، دولت و دین در ترکیه
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»دستاوردهای  می شود.  تفسیر  اسالم  برابر  در  سکوالریسم  دوگانگی  لنز 

جمهوری« عمالً به تحرکات شدیداً رادیکال دوره ی نخستین جمهوری تقلیل 

می یابند که به سلطه ی نهادها و ایدئولوژی های اسالمی بر جامعه ی ترکیه 

تاختند. بنابراین، متام سیاست هایی که دولت های دست راستی متعاقب در 

دوران پس از جنگ جهانی دوم در پیش گرفتند، و مهم تر از آن، سیاست های 

اجراشده از جانب دولت های اسالم گرا به عنوان سیاست هایی ضّدانقالبی 

به  حاکم سکوالر،  دستگاه  که  آنجایی  از  می شوند.  محکوم  و  شده  تلقی 

منایندگی سیاسی حزب جمهوری خواه خلق )CHP( در سطح حزبی همواره 

در  دوره ی چندساله  یک  به استثنای  است،  بوده  نیروها  این  از  ضعیف تر 

دهه ی 19۷0، این دیدگاه معموالً در رابطه با این تحلیل رضورت دفاع از 

استنتاج  نیروهای مسلح  از  از طریق حامیت  را  »دستاوردهای جمهوری« 

کرده است، نیروهایی که، هامن طور که در ادامه خواهیم دید، به اشتباه 

محافظان وفادار سکوالریسم قلمداد شده اند.

اوایل دهه ی 2000 در طول ظهور حزب  این رویکرد در  از  نوع خاصی 

عدالت و توسعه گسرتش یافت و توانسته تا به امروز دوام آورد. این رویکرد 

محصول  چیز  هر  از  پیش  توسعه  و  عدالت  حزب  که  است  قرار  این  از 

واشنگنت دی.سی.  در  که  پروژه ای  و هست،  بوده  امپریالیستی  دستکاری 

انگیزه ی  که  گفته می شود  است.  درآمده  اجرا  به  ترکیه  در  و  تعبیه شده 

پشت این پروژه اسرتاتژی ایاالت متحده برای تقویت حامیان اسالم میانه رو 

است.  سپتامرب  یازده  حمالت  از  پس  رادیکال  یا  بنیادگرا  اسالم  برابر  در 

حزب  رسیدن  قدرت  به  برای  را  عرصه  متحده  ایاالت  رویکرد،  این  طبق 

عدالت و توسعه در 2001 فراهم کرد و در بسرت بحران عمیقی که ترکیه 

دچارش بود، سیاست ترکیه را به نحوی دستکاری کرد تا اردوغان را در سال 

2002 به قدرت برساند. این رویکرد معموالً با این عقیده همراه است که 

ایاالت متحده به واسطه ی حامیت های متفاوت از حزب کارگران کردستان 

جنگ  در  ترکیه  دولت  با  بعد  به   19۸4 از  که  چریکی  جنبشی   ،)PKK(

بوده، و/یا حامیت از نیروهای مسعود بارزانی که بر واحدهای خودمختار 



75

تحت عنوان حکومت اقلیم کردستان در عراق فدرال جدید حاکمیت دارند، 

)یا  است  ترکیه  در جنوب رشقی  کردستان  خواهان شکل گیری یک کشور 

دست کم در طول بخش زیادی از دهه ی 2000 خواهان آن بوده است(. 

موضع سیاسی برآمده از این روایت، حامیت از نیروهای مسلح به منظور 

هم حفاظت از سکوالریسم و هم عدم تجزیه ی قلمروی جمهوری ترکیه 
است. )بیال 200۷؛ یانارداغ 200۷(3

همچنین یک توصیف نظری تأثیرگذار از آنچه تحت لوای حزب عدالت 

و توسعه اتفاق افتاده به عنوان انقالب منفعل، یعنی شکست ستیزه جویی 

اسالمی در برابر رسمایه داری وجود دارد. به زعم واضع این نظریه، تجربه ی 

است،  در سیستم  اسالم گرا  جنبش  ادغام  منایانگر  توسعه  و  عدالت  حزب 

تلقی می شد.     برای نظم حاکم  در حالی که همین جنبش پیش تر خطری 

)توغال 2009(4 

ذکرشان  الگووار،  شکلی  به  اجباراً  باال،  در  که  مواضعی  متام  نظرم  به 

و/ تجربی،  لحاظ  به  اشتباه  تقلیل گرا،  بنابراین  و  مواضعی سطحی  رفت، 

یا نامنسجم از نظر درونی هستند. شایان ذکر است که پس از یک دهه، 

هنگامی که متام این نظریات نادرست باید در پرتو تحوالت عملی ای که 

افراد  اعتبار ساقط شوند،  از  اثبات نادرستی آن ها شده اند  آشکارا موجب 

از  برآمده  رویکردهای سیاسی  متوسل می شوند.  نظریات  آن  به  همچنان 

این مواضع تحلیلی، که اهمیت کمرتی برای مقاصد این فصل دارند، اما به 

هر ترتیب دارای اهمیتی حیاتی برای آینده ی ترکیه، منطقه و احتامالً نظام 

زیانبخش و خطرناک اند و حتی  به زعم من  کلی هستند،  به طور  جهانی 

گرایش به خودکشی دارند. در این فصل من به نقد نظام مند این نظریات 

3- این آثار رسشار از گزارشات دقیق نشست های محرمانه بین دولت مردان ایاالت متحده و ترکیه 

است. این کار بدون توضیح اینکه نگارنده چگونه به محتوای این نشست ها دسرتسی داشته صورت 

پذیرفته است. سپس دیگرانی از راه می رسند که به نگارنده ی پیشینی ارجاع می دهند که خود به 

هیچ منبعی ارجاع نداده است و بدین ترتیب نسخه ی معتربی! از وقایع تشکیل و تاریخ به همین 

صورت نوشته می شود!

4- برای بحثی در مورد این کتاب بنگرید به مورتون )2011( و توغال )2011(.

طبقه، دولت و دین در ترکیه
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نخواهم پرداخت، بلکه تنها در صورت مقتضی به تناقضات و کاستی های 

معین یکی یا چندی از آن ها اشاره خواهم کرد.

بیشرت متایل دارم روایت خود از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه و 

تثبیت قدرت آن را ارائه کنم. این امر همچنین شامل توصیف ویژگی های 

جنبش اسالم گرا در ترکیه به صورت کلی و روایتی از عروج آن در نیمه ی 

دوم قرن بیستم از دل وضعیت ماللت انگیزی می شود که در دوره ی نخست، 

این  درون  را  توسعه  و  داشت. سپس حزب عدالت  قرار  آن  در  جمهوری 

روایت کلی قرار خواهم داد. خط مشی تحلیل حارض به لحاظ روش شناختی 

ابتدا  همین  در  است  بهرت  می گیرد.  نشئت  طبقاتی  مبارزه ی  نظریه ی  از 

گزاره های خود را خالصه کنم.

نخست، به نظرم این یک واقعیت کامالً نهادینه است که نیروی محرکه ی 

اصلی در پس ظهور جنبش اسالم گرا، پویش ستیز درون طبقاتی دست کم 

در دو سطح است. در سطح بنیادی تر، ستیزی بین دو فراکسیون بورژوازی 

استان های کوچک تر  کار است. در خالل دهه های 1950 و 1960 در  در 

آناتولی فراکسیونی از بورژوازی رس بر آورد که در مقابل فراکسیون مسلط 

بورژوازی بود. فراکسیون مسلط در نیمه ی نخست قرن بیستم شکل گرفت 

و در دهه ی 1960 استیالی بی چون وچرایی داشت و در مراکز صنعتی و 

تجاری اصلی کشور، از همه مهم تر در استانبول، ازمیر و آدانا متمرکز بود. 

ترکیه در جهان غرب  ادغام  به  متعهد  کامالً  پیش تر هژمونیک  فراکسیون 

و مطابقت با آن بود )از این رو ما این جناح را جناح غربی شده-سکوالر 

می نامیم(، در حالی که فراکسیون جدید، که متشکل از بنگاه های کوچک 

ایدئولوژی اسالم گرایی را  و متوسط در شهرهای کوچک محافظه کار بود، 

تقریباً به مثابه ی یک میانجی »طبیعی« برای بیان نارضایتی های خود اتخاذ 

عرصه ی  به   19۷0 دهه ی  در  جدی  اسالم گرای  حزب  نخستین  ورود  کرد. 

به  وابسته  مسلامً  دید،  خواهیم  اختصار  به  که  هامن طور  ترکیه،  سیاسی 

تالش های این فراکسیون جدید رسمایه بود که متام تحلیل گران در تفسیر 

این ستیز به منزله ی نیروی محرکه ی ظهور اسالم گرایی، البته به انحای بسیار 
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گوناگون، توافق نظر دارند.

آنچه در نگاه نخست به تبارنامه ی جنبش اسالم گرا امری آشکار می مناید، 

و  مبهم می شود  بیشرت  و  بیشرت  آغازین  لحظه ی  این  از  به هنگام حرکت 

زمانی که به دوران حزب عدالت و توسعه می رسیم، عمده ی نظریه پردازان 

بر  عالوه  می سپارند.  فراموشی  به  را  آغازین  لحظه ی  با  مرتبط  بینش  ما 

این، حتی تحلیل گرانی که نیروی محرکه ی اصلی جنبش اسالم گرایی را به 

اندازه در مراحل متعاقب آن نسبت  به یک  بورژوازی  نوپدید  فراکسیون 

می دهند، آنچه را من دگردیسی قاطع این فراکسیون یا به بیان دقیق تر، 

اتحادی از فراکسیون ها در این لحظه ی متأخر از تکامل بورژوازی می نامم، 

نادیده می گیرند. خارج از این فراکسیون که متشکل از بنگاه های کوچک 

و متوسط موجود در شهرستان های آرام و بی روح است، در دهه ی 1990 

جناح متاماً انحصارگرایی از رشکت های خوشه ای5 ظهور کرد که دقیقاً هامنند 

رشکت های قدرمتندتر جناح غربی شده-سکوالر پیشین سازمان یافته بودند، 

شامل  فعالیت هایشان  دامنه ی  که  هولدینگی  رشکت های  شکل  در  یعنی 

رو، موضوع  این  از  اقتصادی می شد.  فعالیت  انواع  متام  و  متعدد  صنایع 

تنها رویارویی رشکت های بزرگ مقیاس متعلق به جناح غربی شده-سکوالر 

موضوع  نبود،  اسالم گرا  جناح  به  متعلق  متوسط  و  کوچک  بنگاه های  با 

رویارویی رشکت های بزرگ در برابر رشکت های بزرگ دیگر بود؛ همچنین 

رقابت  مسئله  بلکه  نبود  شهرستان ها  با  استانبول  تقابل  فقط  مسئله 

واحدهای به یک اندازه جهانِی رسمایه برای کسب نفوذ و منفعت بود6.  

یا دگردیسی در صورت بندی خاصی که حزب  این مسخ  خواهیم دید که 

عدالت و توسعه در برابر جنبش اسالم گرای اولیه مناینده ی آن است، امری 

رسنوشت ساز به شامر می رود.

عالوه بر این مبارزه در رأس، مبارزه ی دیگری هم در سطح طبقات میانی 

5-conglomerates

6- به همین دلیل است که دست کم دو مقاله در این کتاب )تانییلامز و اوزتورک( به خاطر نحوه ی 

تحلیل شان از رسمایه ی اسالمی بسیار حائز اهمیت اند. همچنین در زبان ترکی بنگرید به بوغرا و 

ساواشکان )2010(.

طبقه، دولت و دین در ترکیه
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وجود  کار  نیروی  بوروکرات  و  روشنفکر  حرفه ای،  بخش های  منایندگی  به 

دارد. رقابت بی رحامنه ای بین نخبگان حرفه ای و روشنفکر پیش تر هژمونیِک 

خانواده های ثرومتنِد ساکن در شهرهای بزرگ که در بهرتین دانشگاه های 

ترکیه یا در خارج از کشور تحصیل کرده اند، اغلب چندزبانه اند و بینش و 

سبک زندگی جهان شهری دارند از یک سو، و الیه ی اخیراً نوپدیدی با هامن 

ساکن  تهی دست  خانواده های  خاستگاه  با  عمدتاً  اما  ویژگی های حرفه ای 

در شهرهای کوچک یا حتی روستاها، تحصیل کرده در دانشگاه های جدید 

شهرستان های آناتولی )در حالی که سایرین در بهرتین دانشگاه های ترکیه 

یا در خارج از کشور تحصیل کرده اند(، معموالً محروم از مزیت صحبت 

انگلیسی  زبان  به  بیشرتشان می توانند  )اگرچه  زبان های خارجی  به  کردن 

و  جهان  به  نسبت  محدودتر  بسیار  بینشی  دارای  و  کنند(  برقرار  ارتباط 

سبک زندگی محافظه کارانه تر، از دیگر سو، در کار است. این رقابت هم در 

سطح مناصب متوسط و هم مناصب باال در دستگاه های دولتی و مشاغل 

بخش خصوصی ادامه می یابد )هرچند در بخش خصوصی رشکت ها بنا بر 

سنخ شناسی تبعیض قائل می شوند به نحوی که بازار کار بیشرت قطعه قطعه 

می شود(. برای گروه اول، این رقابت هامنند هجوم بربرهاست )نیازی به 

رقابت  این  دوم،  گروه  برای  نامید(؛  بیل  باید  را  بیل  نیست،  رودربایستی 

شبیه آن است که آن ها در نهایت امر انتقام والدین خود را می گیرند و بر 

از مبارزه ی درون طبقاتی  بُعد دوم  این  تبعیض های دیرین غلبه می کنند. 

درون  اختالف نظری  این صورت  غیر  در  می توانست  که  را  آنچه  واقع  به 

طبقه ی رسمایه داران باقی مباند، تبدیل به پدیده ای توده ای تر کرده است 

که شامل دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان، متخصصان و روشنفکران 

آینده می شود و آن ها را نیز وارد این منازعه می کند.

بین  طبقاتی  مبارزات  از  اسالم گرایی  ظهور  که  داد  خواهم  نشان  دوم، 

که  ترکیه،  بورژوازی  است.  پذیرفته  تأثیر  هم  کارگر  طبقه ی  و  بورژوازی 

در مراحل نخستین شکل گیری یک حکومت جدید گام بسیار رادیکالی به 

سمت سکوالریسم برداشت، تحت تأثیر تازیانه ی مبارزه ی طبقاتی، بازگشت 
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به دین به مثابه ی یک ایدئولوژی که حکمرانی طبقاتی را در مراحل متأخر 

انباشت رسمایه تسهیل می کند، رضوری دانست.

توسعه طلبانه ی  انگیزه ی  برای  مناسبی  نامزد  اسالم گرا  ایدئولوژی  سوم، 

جدیدی است که طبقه ی حاکم ترکیه را در دوران پس از 19۸0 اسیر خود 

کرده است. از یک سو، دست کم از منظر جناح اسالم گرای بورژوازی، ارجاع 

بهُ اّمت، اجتامع جهانی مسلامنان، تا حد زیادی نفوذ منافع ترکیه به جهان 

اسالم را تسهیل می کند. از دیگر سو، ارجاعات و حساسیت های اسالمی ای 

که دولت حزب عدالت و توسعه )و اَسالف آن( مناینده ی آن است، تصویری 

از ترکیه به دست می دهد که هم دلی افزون تری در کشورهای خاورمیانه و 

شامل آفریقا جذب می کند.

دیدگاه  من  است.  موارد  این  متام  پیش زمینه ی  رصفاً  چهارم  عامل 

باور من دین، آن گونه که  به  اتخاذ کرده ام.  را  مارکسیستی در مورد دین 

اندیشه ی روشنگری و نظریه ی نوسازی مایل است بپنداریم، فقط محصول 

است،  طبقاتی  رسکوب  و  استثامر  پیامد  بلکه  نیست،  خرافات  و  جهالت 

این  از  است«.  بی روح  جهانی  »روح  هم  و  توده ها«  »افیون  هم  یعنی 

پیش  از  بیش  )اینک  برای جمعیِت  فقط  نه  نیرومندی  دین جذابیت  رو، 

کاهش یابنده ی( دهقانان ترکیه، بلکه همچنین برای طبقه ی کارگر صنعتی 

شهری هم دارد. اگر این امر واقعیت نداشت، هیچ یک از عواملی که در 

باال ذکرشان رفت منی توانستند کارگشا باشند. اگر این امر واقعیت نداشت، 

جنبش اسالم گرا منی توانست حامیت توده های مردم را در مبارزه ی خود با 

جناح غربی شده-سکوالر طبقه ی رسمایه دار بسیج کند. اگر تأثیر دین نبود، 

بورژوازی ترکیه به مثابه ی یک کل نیز منی توانست دست یاری به سمت 

تأثیر  اگر  و  دارد.  مبارزه ی طبقاتی  بر  کند که دین  آرام بخشی دراز  تأثیر 

دین نبود، عامل سومی که در باال ذکرش رفت می توانست تا حدی ناقص 

مباند، چرا که نفوذ اردوغان در جهان عرب دست کم اندکی ناشی از هم دلی 

گروهی از توده های مردم با جایگاه او به عنوان مسلامنی پارسامنش است، 

به هامن ترتیبی که اردوغان هم دلی بخش های تهی دست تر جمعیت ترکیه 

طبقه، دولت و دین در ترکیه
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را با خود دارد.

در نتیجه، این موارد عوامل داخلی عمده ای هستند که ظهور اسالم گرایی 

در ترکیه را، آن گونه که ظرف سه یا چهار دهه ی اخیر تجربه کرده است، 

توضیح می دهند. کوچک ترین شکی وجود ندارد که عالوه بر این موارد، 

عوامل بین املللی نیز نقش خود را ایفا کرده اند. در میان این موارد می توان 

دهه ی  اواخر  از  پس  آفریقا  شامل  و  خاورمیانه  در  اسالم گرایی  عروج  به 

19۷0، به ویژه انقالب 19۷9 ایران و جهادی که مجاهدین افغان در هامن 

به  نیز ظهور کشورهای خلیج  و  داشتند،  برپا  اتحاد شوروی  علیه  سال ها 

عنوان مراکز مالیه و رانت زمین پس از شکل گیری »اوپک« و به اصطالح 

بحران نفتی در دهه ی 19۷0 و در نتیجه، جذابیت یافنت سایر کشورهای 

فقیر به لحاظ منابع در جهان اسالم، به ویژه کشورهایی هامنند ترکیه که 

دارای نرخ رسیع صنعتی سازی و سطح بسیار پایینی از ذخایر هستند، اشاره 

کرد.

به  متحده  ایاالت  تغییر جهت سیاست  که  است  کلی  بسرت  این  در  تنها 

سمت سازش با اسالم میانه رو به منزله ی اهرم فشار بر نسخه های رادیکال تر 

یا بنیادگراتر اسالم گرایی یا بر انقالب در جهان عرب )برای مثال، تونس و 

موضع  که  نیست  شّکی  است.  بوده  تأثیرگذار   )2011 سال  از  پس  مرص 

سازشگرایانه ی ایاالت متحده، عرصه را برای متام احزاب اسالم گرای میانه رو، 

ازجمله حزب عدالت و توسعه در ترکیه تسهیل کرده است )بنگرید به رباسا 

و الرابی 200۸: 99-96(. اما از این دیدگاه تا این عقیده که حزب عدالت 

ایالت متحده بوده فرسنگ ها فاصله است۷.   و توسعه محصول دسیسه ی 

واقعیت  از  که سویه ی مشخصی  داریم  توطئه رسوکار  نظریه ی  کامل یک  با منونه ی  اینجا  در   -۷

انضاممی را می پوشاند تا آن را تبدیل به بنیان یک »نظریه ی اعلی« سازد. در این مورد، از آنجایی 

که ایاالت متحده در قبال اسالم میانه رو، نه فقط در رابطه با حزب عدالت و توسعه بلکه پس از 

انقالب های عربی، در سایر کشورها از قبیل مرص و تونس نیز سیاست سازگاری در پیش گرفته است، 

از این واقعیت چنین استنتاج شده که ایاالت متحده در حال »بازطراحی« خاورمیانه و شامل آفریقا 

به ویژه در تطابق با خطوط اسالم گراست تا جمهوری ترکیه یا جمهوری خواهی را به طور کلی نابود 

سازد. اما بسیاری از ناظرانی که مدافع این »نظریه ی اعلی« هستند اذعان دارند که هرگونه کمک 

ایاالت متحده به اسالم میانه رو در واقع به معنای جلوگیری از ظهور یک بنیادگرایی رادیکال تر است« 
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عالوه بر این، نباید از یاد برد که اسالم گرایی میانه رو همچنان اسالم گرایی 

است، و اگر رشایط مناسب فراهم شوند، کامالً می تواند با اهداف سیاست 

ایاالت متحده به تناقض برسد. گواه این امر تصمیم پارملان ترکیه با اکرثیت 

قاطع اسالم گرایان در مخالفت با انجام عملیات نظامی در عراق از طریق 

خاک ترکیه در سال 2003 یا اختالف بین اردوغان و دولت ارساییل است که 
ایاالت متحده را برای مدت ها در وضعیتی بسیار دشوار قرار داد.۸

در ادامه، نخست نگاهی به اقدامات رادیکال با هدف کاهش نفوذ دین 

بر حیات اجتامعی-سیاسی در بیست وپنج سال نخست قرن بیستم خواهم 

داشت که پیش زمینه ی ظهور اخیر اسالم گرایی در ترکیه را تشکیل می دهد و 

موجب ایجاد پویش های منحرصبه فرد این فراگرد و نیز محدودیت های آن 

است. سپس به کنکاش در مراحل مختلفی خواهم پرداخت که اسالم گرایی 

امر  این  از رس گذراند.  از تفوق یک دهه اِی حزب عدالت و توسعه  پیش 

عرصه را برای متایز بین، از یک سو، مرحله ی پیشین جنبش اسالم گرا، زمانی 

اربکان جنبش »بصیرت ملی«  تاریخ ساز نجم الدین  لوای رهربی  که تحت 

دوران  در  که  متامیزی  و  متأخر  مرحله ی  سو،  دیگر  از  و  می شد  نامیده 

حزب عدالت و توسعه شکل گرفت، فراهم می آورد، مواردی که هر دو در 

ادامه موضوع دو بخش خواهند بود. بخش نهایی به فهم پویش های خیزش 

مردمی یی مبادرت خواهد کرد که در ابتدای ماه ژوئن 2013 رس بر آورد و 

خواهد کوشید تا داللت های آن برای آینده ی دولت حزب عدالت و توسعه 

را به ادراک درآورد.

و باید بالفاصله خاطرنشان ساخت که ایاالت متحده در حال »بازطراحی« چیزی نیست مگر واکنش 

به موقعیتی دشوار، و مهم تر از آن، در تالش برای محافظت از دولت های مشرتی خود به منظور 

نجات آن ها از چنگ رژیم های اسالمی و بنابراین محافظ جمهوری خواهی یعنی رژیم های طرفدار 

غرب تحت رشایط دشوار است.

۸- برای بحثی حول تناقضاتی که این موضوع در حزب عدالت و توسعه به وجود می آورد بنگرید 

به ییلامز )2004(.

طبقه، دولت و دین در ترکیه



82

نولیربالیسم، ظهور رسمایه ی اسالم گرا و حزب عدالت و توسعه

پیش زمینه ی تاریخی: مورد استثنایی ترکیه
است،  خطرناک  همواره  است  استثنایی  موردی  کشور  یک  اینکه  ادعای 

است  ممکن  تنها  نه  ادعا  این  زیرا  باشد،  فرد  وطن  کشور  آن  که  به ویژه 

شباهت های واقعی با کشورهای دیگر را پنهان کند بلکه ممکن است متهم 

به این شود که ادعای مذکور به طور مخفیانه برای استفاده از حقی ویژه 

این  اما اگر خطوط کلی ادعا آشکارا تعریف شوند، آنگاه  انجام می شود. 

ادعا می تواند بر وجوه معینی از تحوالت تاریخی پرتو افکند. مورد استثنایی 

ترکیه که از آن سخن می گویم مربوط به میزان مشخصی از تعرضاتی است 

که سکوالریسم در ترکیه در مقایسه با مابقی جهان اسالم انجام داده است. 

انقالب بورژوایی در ترکیه در ربع نخست قرن  میراثی که ماهیت خاص 

بیستم برجای گذاشته شکلی افراطی از سکوالریسم یا الئیسیته در معنای 

فرانسوی این کلمه است، که نه تنها در جهان اسالم بلکه در مهد انقالب 

موردی  می توان  دشواری  به  نیز  فرانسه  مشخصاً  و  اروپا  یعنی  بورژوایی 

کشوری  تنها  ترکیه  که  نیست  این  من  ادعای  بنابراین  یافت.  آن  مشابه 

از رس گذراند. موارد بسیار  را  انقالبی بورژوایی  در جهان اسالم است که 

دیگری هامنند انقالب مرشوطه ی 1906 ایران، انقالب های 1919 و 1952 

نیستم  مدعی  بودند. همچنین  کار  در  غیره  و  عراق   195۸ انقالب  مرص، 

که سایر انقالب های بورژوایی ناتوان از تعدی به و اعامل محدودیت بر 

فضای اجتامعی مرشوعیت یافته و سازماندهی شده از جانب اسالم بوده اند. 

تونس در دوران حبیب بورقیبه به طور مشخص و ایران دوران پهلوی در 

کنار بسیاری موارد دیگر موفق به این کار شدند و در زمینه ی مبارزه با 

جنبش های اسالم گرا هیچ موردی با تجربه ی جامل عبدالنارص قابل مقایسه 

نیست، کسی که در دوران حکومت او، سید قطب، رهرب آن موقع اخوان 

مورد  با  رابطه  در  من  ادعای  شد.  اعدام   1966 سال  در  مرص  املسلمین 

اسالم،  جهان  در  کشور  تنها  ترکیه  است:  مشخص  کامالً  ترکیه  استثنایی 

سیاسی-  روابط  آن  در  که  بود  آفریقا  و شامل  خاورمیانه  در  یا دست کم 

خارج  دین  سلطه ی  از  کامل  طور  به  مدنی همگی  و  آموزشی  اجتامعی، 
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شدند.9 برای فهم اینکه این اتفاق تا چه حد رخ داده است و به منظور 

اطالع از دالیل اصلی آن، نخست نیازمند فهم خمیرمایه ی انقالب بورژوایی 

در ترکیه هستیم.

انقالبیون بورژوا در ترکیه، ترکان جوان در ابتدا و مصطفی کامل )آتاتورک( 

پس از آن، باید به یکباره مسائل متعددی را حل می کردند: آن ها هم باید 

با نام »مرد بیامر اروپا« انگشت منا  بقای کشوری را تضمین می کردند که 

شده بود، هم باید از دل یک امپراتوری چندملیتی یک دولت)ملت( مدرن 

تشکیل می دادند و هم در عین حال بر مقاومت ساختارهای پیشارسمایه داری 

رژیم قدیم غلبه می کردند.10 انقالب 190۸ در مرحله ی نخست خود سعی 

اتحادی  از طریق  را  بین گروه های ملی  نزاع  از  ناشی  تا مشکالت  داشت 

چندقومیتی در برابر نیروهای رژیم قدیم که خود به واکنش مسلامنان پناه 

برده بود، برطرف سازد، بنابراین این انقالب انقالبیون را وادار به حمالتی 

علیه سلطه ی دین بر سیاست و جامعه کرد. اما پس از جنگ های 1913-

1912 بالکان که منجر به از دست رفنت بخش قابل توجهی از خاک کشور 

از دست  را  راه حل چندملیتی  یک  برای  امید خود  متام  ترکان جوان  شد، 

متام  در  اِعامل سیاست هایی  به  و دست  ملی گرا شدند  به رسعت  دادند، 

عرصه های حیات اجتامعی زدند که به نفع تُرکی سازی بود. آنها در طول 

جنگ جهانی اول، سیاست پاکسازی قومی علیه اقلیت های غیرمسلامن را 

این تحرکات  را قتل عام کردند.  ارمنیان  از همه مهم تر  در پیش گرفتند و 

پابه پای اقداماتی جهت نابودسازی بنیان های دینی قدرت سلطان در سال 

9- روایت کالسیک این فرآیند حمله ی سکوالر به استیالی دین را می توان در لویس )2002( و برکس 

از نظریه ی  برگرفته  به سبب مقدمات نظری شان که  به زعم من،  یافت که هر دو منبع   )199۸(

نوسازی است، معیوب هستند.

10- در مورد موضوع به شدت مجادله انگیز انقالب بورژوایی در ترکیه می توانم خواننده را به اثر 

خودم در زبان ترکی ارجاع دهم )ساوران 2011ب(، جایی که نه تنها نظر خود را مطرح می کنم 

بلکه آرای مکاتب مجادله کننده ی اصلی را نیز به میان می آورم. برای خالصه ای از آرای من در زبان 

انگلیسی بنگرید به مقاله ای که با نام مستعار در دوران دیکتاتوری نظامی در اوایل دهه ی 19۸0 

نگاشتم )تایالن 19۸4(. برای یک دیدگاه نسبتاً متفاوت در این باره می توان به منابع کالسیک در زبان 

انگلیسی در باب توسعه ی ترکیه در دوران مدرن رجوع کرد )کیدر 19۸۷(.

طبقه، دولت و دین در ترکیه
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1916 از طریق تنزل دادن مقام شیخ االسالم یعنی ُمفتی اعظم، حذف مقام 

او در کابینه و انتقال قدرت او بر دادگاه های دینی به وزارت دادگسرتی و 

موقوفات دینی به وزارت امور مالی اتفاق افتاد )زورچر و وندن لیدن 2004: 

رضبه ای  مالی  امور  وزارت  به  دینی  موقوفات  از  قدرت  انتقال   .)101-2

مهلک به استقالل اقتصادی متام نهادهای اسالمی وارد کرد که در عرصه ی 

آموزش یا تعلیامت دینی، سالمت و غیره فعالیت داشتند. با این حال، آنچه 

انقالب ترکان جوان در این دوره انجام داد در مقایسه با اقداماتی که پس 

از انقالب کاملیستی با تأسیس جمهوری در سال 1923 روی داد، اهمیت 

بسیار کمرتی دارد.

مهم،  بسیار  عرصه ی  یک  جز  به  جهات  بسیاری  در  کاملیستی  انقالب 

توده های  از  کمک  از طلب  کاملیستی  انقالب  بود.  متام وکامل  و  رادیکال 

مردم خودداری کرد و کامالً نسبت به آنچه می توانست مطالبات طبقاتی 

مشخص آن ها باشد بی تفاوت بود. این امر البته به سبب ماهیت وظایفی 

که باید به انجام می رسید به انقالب کاملیستی تحمیل گردید: نربد به اصطالح 

ملی سال های 1919 تا 1923 نه تنها نربدی برای استقالل دولت ته کشیده ای 

بود که زمانی امپراتوری عثامنی نام داشت بلکه جنگی در برابر ملیت های 

لحاظ سیاسی  به  )یهودیان  بود  ارمنی ها  و  یونانی ها  آناتولی،  غیرمسلامن 

به  نیز  اقلیت های غیرمسلامن  این در حالی است که سایر  نبودند،  فعال 

این راستا، رهربی  تأثیرگذاری نداشتند(. در  قدری ضعیف بودند که توان 

کاملیست در جهت بسیج توده های دهقانان فقیر نه توانایی ایستادن در 

کُردی  دینی رشق  رهربان  و  زمین داران  یا  ترکیه  غرب  ایالتی  ارشاف  برابر 

در  نوپا  کارگر  بسیج طبقه ی  توانایی  از  دلیل،  به همین  نه،  و  داشت،  را 

انجام  که  رادیکالی  اقدامات  متام  بنابراین،  بود.  برخوردار  بزرگ  شهرهای 

شد کامالً مستقل از توده های مردم صورت گرفت، امری که مهلک بودن 

آن برای اصالحات کاملیستی در آینده اثبات شده است. انقالب فرانسه با 

کمک توده  های مردم علیه کلیسای کاتولیک وارد عمل شد. انقالب ترکیه 

اسالمی  حاکمیت  برابر  در  مردم  توده های  اراده ی  برخالف  را  کار  همین 



85

انجام داد.

آنجایی  از  و  بوده  تجاری  بورژوازی  یک  انکشاف  شاهد  نوزدهم  قرن 

از  آن متشکل  اکرثیت  داشته،  وابستگی  منافع غرب  به  بورژوازی  این  که 

ارتباطات الزم جهت  و  دارای مهارت ها  بوده که  اقلیت های غیرمسلامنی 

این  بودند.  اروپایی  برای رسمایه داران  واسطه هایی  عنوان  به  نقش  ایفای 

در  فزاینده ی حکومت عثامنی  اسالمی سازی  کنار  توسعه، در  نابرابری در 

دوران پادشاه مستبد عبدالحمید دوم پیش از انقالب ترکان جوان به سال 

مانعی  عمالً  اسالم  که  رساند  نتیجه گیری  این  به  را  تُرک  انقالبیون   ،190۸

رو، جمهوری خواهان کاملیست  این  از  است.  جامعه  پیرشفت  راه  بر رس 

به نحوی رادیکال به بنیان های دینی حیات اجتامعی-اقتصادی و سیاسی 

تاختند. گسرته و شتاب این هجوم استثنایی بود. خالفت در 1924 ملغی 

شد. در سال 192۸، هرگونه ارجاع به حکومت دینی در قانون اساسی حذف 

شد و در 193۷ ماده ای به قانون اساسی افزوده شد که رصاحتاً حکومت 

اداره ی متام  را »سکوالر« توصیف می کرد. در 1924، یک اصالح آموزشی 

را  دینی  درسی  برنامه ی  بنابراین  و  واگذار  آموزش  وزارت  به  را  مدارس 

اعظم(  )ُمفتی  نهاد شیخ االسالم  اعالم کرد. همچنین در 1924،  غیرقانونی 

با وزارت امور دینی )وزارت دیانت در زبان ترکی( جایگزین شد، وزارتی 

که گزارش امور را مستقیامً به نخست وزیر می داد. در طول زمان این نهاد 

گسرتش یافت و کنرتل مساجد و انتصاب امامان جمعه را در اختیار گرفت 

و حتی در محتوای خطبه های مناز جمعه نیز دخالت کرد. در 1926 یک 

قانون مدنی از الگوی مدنی سوییس گرته برداری و بنابراین ازدواج مدنی 

و متام متعلقات نظام غربی در رابطه با قوانین خانواده تحمیل شد، امری 

است.  اسالم  جهان  در  خود  نوع  از  منونه  تنها  می دانم،  که  جایی  تا  که، 

قوانین دینی در 1925 با تعطیل کردن خانقاه های دراویش و مقابر مقدس 

می دادند  پرورش  را  واعظان  و  جمعه  امامان  که  مدارسی  شدند.  ممنوع 

دانشگاه  در  الهیات  دانشکده ی  تنها  بسته شدند.   1930-31 سال های  در 

)برای جزئیات بیشرت  نیز در 1935 تعطیل شد  استانبول  بازساختاریافته ی 
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دانشکده های  بازگشت   .)103-4  :2004 لیدن  وندن  و  زورچر  به  بنگرید 

الهیات به نظام آموزشی ترکیه تا دوره ی پس از جنگ، به بیان دقیق تر، تا 

به طول  آنکارا،  الهیات در دانشگاه  تأسیس دانشکده ی  سال 1949، زمان 

انجامید. )اوجال 19۸6(

باید بر یکی از خصایص این الگوی سکوالر رادیکال تأکید کرد. الگوی ترکیه 

اغلب به درستی به الگوی فرانسه تشبیه شده است. حتی این الگو ملهم 

از الگوی فرانسه بود. اما الگوی ترکیه تار وسیع تری نسبت به الئیسیته ی 

در  ابزارهای مداخله  از  کلیسا  فرانسه،  در مورد  فرانسوی گسرتد.  مشهور 

ابزار یعنی عرصه ی آموزش محروم  زندگی عمومی، ازجمله چشم گیرترین 

گذاشته شده بود. الگوی ترکیه متام این اقدامات را تقلید کرد و همچنین 

فرانسه  در  کلیسا  اینکه  به  نظر  افزود.  آن  بر  هم  تکمیلی  ویژگی  یک 

استقالل خود از حکومت را به واسطه ی وابستگی اش به کلیسای کاتولیک 

رم در نظم سلسله مراتبی حفظ کرد، حاکمیت دینی در ترکیه مستقیامً از 

تفکیک  بنابراین  گرفت.  قرار  حکومت  کنرتل  تحت  دیانت  وزارت  طریق 

تعریف  در  دین  نهاد  برای  کلی  )نامی  کلیسا  و  حکومت  بین  کالسیک 

کالسیک سکوالریسم که بدین معنا کاربرد واژه ی »کلیسا« در بسرت اسالمی 

مورد  در  اما  حاصل  متاماً  فرانسوی  کالسیک  الگوی  در  می کند(  موجه  را 

ترکیه منجر به عدم تقارن شد. حکومت در ترکیه خود را از دین جدا کرد، 

حتی به شدت خود را در انزوا از دین قرار داد، اما دین از حکومت جدا 

نشد. در نگاه نخست، این امر به نوع رادیکال تر سکوالریسم حتی نسبت 

به الئیسیته ی فرانسوی شباهت دارد، اما در واقع به طور متناقضی منجر 

به ایجاد یک دین حکومتی پنهان شد. وزارت دیانت هم در گذشته و هم 

امروز یک نهاد اسالمی ُسّنی )حتی حنفی( بوده است و این بدین معناست 

که حکومت هر ساله میلیون ها دالر )طبق محاسبات اخیر نزدیک به سه 

میلیارد دالر(11 برای فعالیت های نهاد دینی ُسّنی اختصاص می دهد. حتی 

11- این رقم به لیر ترکیه بیش از پنج میلیارد )کوشار 2013( و اخیراً با کاهش ارزش لیر این رقم 

معادل حدوداً دو و نیم میلیارد دالر آمریکا می شود.
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اگر ما متام غیرمسلمین و خداناباوران، الاَدریان و سایر بی دینان را نادیده 

بگیریم، با فرض واقعیت مسلّم وجود یک اقلیت بزرگ از علویان )چیزی 

بین 10 تا 20 درصد جمعیت ترکیه(، باید به این نتیجه برسیم که تحت این 

الگو، از ابتدا تا به امروز، حکومت به واقع نهاد دین را به هزینه ی تبلیغ 

که  کرد  اشاره  باید  است.  درآورده  کنرتل خود  تحت  ُسّنی  اسالم  ترویج  و 

با اسالمی سازی حیات اجتامعی و سیاسی ظرف دهه های اخیر، بودجه ی 

وزارت دیانت فراتر از متام مقادیر افزایش یافته و از بودجه ی بسیاری از 

وزارت ها بیشرت بوده است.

این اما رصفاً اقدامی برای کنرتل دین در حیات سیاسی نبوده است. این 

در جهان  ریشه های خود  از  ترکیه  مبنای متدنی  تغییر  برای  تالشی  اقدام 

نگارش  به  نو  از  ریشه ای  نحوی  به  پوشش  قوانین  بود.  غرب  به  اسالم 

درآمدند و رسپوشی که مناد گرایش دینی بود برای مردان ممنوع شد )این 

البته شامل رورسی های سنتی که تقریباً متام زنان با جهان بینی های مختلف 

الفبای عربی  الفبای التین جایگزین  در آن زمان بر رس داشتند، منی شد(. 

شد. مهامنی های رقص جمهوری به سبک رقص غربی و به رهربی شخص 

مصطفی کامل آتاتورک سازمان یافتند. هرنستان های موسیقی کالسیک ترکی 

تعطیل شدند و سال ها در هامن وضعیت ماندند. پخش این نوع موسیقی 

در رادیوی دولتی )که تنها گزینه برای شنوندگان در آن دوره بود( ممنوع 

شد. به بیان کوتاه، انقالب بورژوایی ترکیه به هامن اندازه که شدیداً متکی 

بر پاکسازی قومی بود بر پاکسازی متدنی هم تکیه داشت.12 

12- از این رو، گفنت اینکه »تبیین های فرهنگی ای که اسالم سیاسی را به عنوان جنبشی اعرتاضی 

علیه استیالی استعامری غرب تلقی می کنند در مورد ترکیه صدق ندارد« زیرا »ترکیه هرگز در معرض 

استیالی استعامری قرار نگرفت« )الیگور 2010: ۷( گفنت نیمی از حقیقت است. بورژوازی ترکیه در 

دوران پس از جنگ جهانی اول مانع از استعامر شد اما به قیمت فرآیند نسبتاً خاصی که می توان 

آن را، از آنجایی که تعبیر بهرتی موجود نیست، »خود-استعامری« نامید، یعنی برخورد دولت جدید 

با مردمان و فرهنگ خود به مثابه ی مردمان و فرهنگ یک مستعمره. بنابراین، اشاره ی الیگور در 

ادامه مبنی بر اینکه »انقالب ترکیه... مبارزه ای موفق برای پیش دستی کردن بر امپریالیسم و استیالی 

غرب بود« )2010: ۷(، در باب سویه ی نخست آن یعنی »امپریالیسم« صحیح و در مورد سویه ی 

دوم یعنی »استیال« غلط است. همه ی این موارد مهم است زیرا الیگور مناینده ی دیدگاهی برآمده« 
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تغییری ریشه ای در  به  به حقوق ویژه ی دین منجر  بی امان  این هجوم 

ایدئولوژی، دورمنا و سبک زندگی ها در شهرهای بزرگ شد، آن هم نه فقط 

در استانبول یا پایتخت جدید آنکارا، بلکه در متام شهرهای دیگری که سطح 

نتایج  بودند.  گذاشته  رس  پشت  را  اجتامعی-اقتصادی  نوسازی  از  معینی 

این امر ناهمسنگ بود، بخش غربی ترکیه و شهرهای ساحلی )به استثنای 

منطقه ی دریای سیاه( نسبت به استان های مرکزی آناتولی و مناطق کُردی 

ادغام  جدید  ذهنیت  و  زندگی  سبک  کلیت  در  بیشرتی  بسیار  رسعت  با 

شدند. و اگرچه در شهرهای بزرگ افرادی با اعتقادات گوناگون عادات و 

سبک های زندگی جدید را اتخاذ کردند، همین شهرها عرصه ای بودند که 

در آن متایز طبقاتی به خوبی آشکار بود. نه فقط بورژوازی واالمقام بلکه 

به  ُخرده بورژوازی جدید هم  و  روشنفکران  متخصصان،  همچنین طبقات 

و  طبقات  این  میان  در  یافتند.  مطابقت  نوین  فرهنگ سکوالر  با  رسعت 

الیه های اجتامعی مسجد رفنت حتی در روزهای جمعه پدیده ای نادر است. 

سفر حج برای آن ها تصورناپذیر است. این یک انطباق منفعالنه نبود، چیزی 

بود که با تعصب انقالبی-تبلیغی معلامن و دکرتها و مهندسان نسل های 

ابتدایی جمهوری تحقق یافت. با این حال، در بین طبقات عوام، پرولتاریا 

و تهی دستان شهری، و حتی شاید برجسته ترین آن ها یعنی ُخرده بورژوازی 

سنتی، اوضاع دقیقاً برعکس بود. بنابراین گذشته از این موارد، غربی شدن 

طبقاتی  خصلت  جدید  اسالمی  بورژوازی  ظهور  زمان  تا  شدن  سکوالر  و 

واضحی داشت. عالوه بر دهقانان و اهالی شهرهای کوچک، جایی که متام 

طبقات تقریباً به صورت محافظه کارانه ای هم به سبک زندگی های قدیمی 

و »رشقی« و هم به دین متوسل می شوند، طبقات کارگر شهرهای بزرگ، 

به استثنای مورد چشم گیر کارمندان دولتی، مسلامنانی دیندار بودند و در 

برابر طبقات و الیه های فرادست قرار داشتند )هرچند این طبقات دیندار 

در سبک زندگی های خود تا حدی غربی شدند اما مواجه شدن با افرادی 

این »خود- به  واکنش  محتوای  فرد  تا  آن می شود  از  مانع  که  است  کاملیستی  اسطوره شناسی  از 

استعامری« رادیکال درون صفوف مردم عادی را مشاهده کند.
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که با راکی، نوشیدنی الکلی مورد عالقه در ترکیه، از خود بی خود می شوند 

و همچنان روزهای جمعه به مسجد می روند امری نامعمول نیست(. ما در 

اینجا یک بار دیگر شاهد نتیجه ی فاصله ای هستیم که انقالب کاملیستی 

بین خود و توده های مردم ایجاد کرد. جمهوری جدید، از دهه ی 19۷0، و 

حتی دقیق تر، از دهه ی 1990 به بعد باید هزینه ی زیادی برای این تصمیم 

می پرداخت.

بورژوایی  جمهوری  گرایش  این  بسرت  در  بورژوازی  مسلط  جناح  ظهور 

این واقعیت مسلّم که نه فقط سکوالریسم بلکه یک  افتاد.  اتفاق  جدید 

تغییر متدنی اجباری در کار بود در شکل گیری پیوندهای مادی و ایدئولوژی 

هرگز  بورژوازی  جناح  این  داشت.  اهمیت  بسیار  بورژوازی  از  جناح  این 

به  تحصیل  برای  را  خود  پرسان  و  دخرتان  هیچ گاه  نکرد،  رشق  به  رو 

دانشگاه های خاورمیانه نفرستاد، به فرهنگ عرب نگاهی تحقیرآمیز داشت 

و  خود  ]کشور[  برابر  در  و  می دانست  کهنه  مردابی  و  قهقرایی  را  آن  و 

از  به شکل کاسه ای داغ تر  پندار و کرداری غرب زده، حتی بعضاً  با  غرب، 

آش،13 خودمنایی می کرد. در دوران بین دو جنگ جهانی، غربی شدن تنها 

اما  داشت.  ایدئولوژیک  و  آموزشی  حقوقی،  فرهنگی،  اجتامعی،  ماهیتی 

پس از جنگ جهانی دوم، ترکیه رشوع به ادغام نهادی متام و کامل در غرب 

کرد و تبدیل به عضوی از شورای اروپا، ناتو، سازمان همکاری و توسعه ی 

اقتصادی )OECD- خویشاوندی بینوا در باشگاه کشورهای ثرومتند!( شد، 

فرآیندی که به حامسه ی پیوسنت طوالنی مدت و البته همچنان نامتام ترکیه 

به طور کامل  به اتحادیه ی اروپا منتهی شد. سیاست خارجی ترکیه تقریباً 

با سیاست ایاالت متحده هامهنگ شد، هرچند در موقعیت های گوناگون 

اختالف  و تنش های جدی هم به وجود آمد و از منظر اقتصادی ترکیه در 

طول زمان برحسب تجارت، جریان های رسمایه و مقررات تقریباً در اروپا 

ادغام شد. این امر موجب تقویت بیشرت گرایش اولیه ی جناح مسلط غربی-

Plus Royaliste Que Le Roi -13: به معنای سلطنت طلب  تر از پادشاه. هم معنای »کاتولیک تر از 

پاپ« یا آنچه در زبان فارسی به طور خالصه کاسه ی داغ تر از آش نامیده می شود. م.
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اکنون  نخستین  فرهنگی-ایدئولوژیک  میل  که  بورژوازی شد، چرا  سکوالر 

منافع اقتصادی محدودی نیز به همراه داشت. باید تأکید کرد که در بین 

صفوف این فراکسیون طبقاتی در رابطه با جهان اسالم، به ویژه خاورمیانه ی 

مورد لعن، وحشت حاکم است و همین امر علت و پیامد غربی شدن متام 

و کامل ترکیه محسوب می شود.

انتقام اسالم: مروری بر دوره ی پس از 1945
دین  کردن  محول  داد  انجام  کاملیسم  آنچه  بگوییم  که  است  واضح  پر 

به عرصه ی خصوصی یعنی زندگی شخصی بود. وقتی از منظر سکوالر به 

زندگی نگریسته شود این حرف کامالً درست است. با این حال، از نقطه نظر 

دین داران مسئله می تواند به گونه ای دیگر باشد. تفاوت را می توان بر اساس 

تعریف امر عمومی در برابر خصوصی بیان کرد. آموزش، نحوه ی پوشش 

یا عمومی؟  یا عبادت فرد در یک خانگاه درویشی امری خصوصی است 

یا  طریقت ها  اعضای  به ویژه  دین دار،  مسلامنان  از  بزرگی  بخش  نظر  از 

سپس  و  جوان  ترکان  نخست،  سکوالِر  اصالحات  مذهبی،  جامعت های 

کاملیسم تعرضی مستقیم و حتی سبعانه به حقوق آنان برای انجام امور 

بودند  تشکیل شده  کشور  در رسارس  که  اسالمی ای  شبکه های  بود.  دینی 

تحت لوای انقالبیون بورژوای نیمه ی نخست قرن بیستم خود را در تنگنا 

یافتند.

بنابراین زمانی که اسالم به عنوان شبکه ای از جنبش ها تلقی می شد بین 

سال های 190۸ و 1945 در موقعیتی تدافعی بود. با ممنوعیت طریقت های 

دینی و تعطیلی خانقاه های دراویش، شبکه های اسالمی زیرزمینی شدند. 

آن ها کوشیدند هر آنچه از دست شان بر می آمد را برای حفظ بقای خود 

انجام دهند، نفوذ خود را گسرتش بخشند و نسل های جوان تر را به واسطه ی 

برگزاری دوره های قرآنی جذب کنند. طریقت هایی که مناسک شان مستلزم 

به  افراد  منزل  در  آمدن  هم  گرد  با  را  مناسک  آن  نبود  رقص  و  مناجات 

دوره ی  یک  این  روی هم رفته  اسالمی  جنبش های  برای  اما  می آوردند.  جا 
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عرست طوالنی بود. اگر هسته ی سازمان یافته ی مومنان اسالمی نبود، احیای 

از دوران آسودگی ای که در پی جنگ جهانی  سیاست اسالم گرا حتی پس 

دوم آغازید، تقریباً ناممکن می شد.

نخستین  آن  در  که  بود  دوره ای   19۷0 و   1945 بین  ساِل  بیست وپنج 

یُمن  به  اسالمی  جنبش های  که  زمانی  شدند.  ظاهر  احیا  نشانه های 

شکاف های ناشی از وضعیت سیاسی جدید مجدداً رس بر آوردند. ترکیه که 

در سال های بین دو جنگ جهانی تجربه ی نظام تک حزبی را داشت باید 

پس از جنگ جهانی دوم تحت تأثیر پویایی های داخلی و خارجی مشی خود 

را تغییر می داد و نظامی چندحزبی ایجاد می کرد. دوره ی نظام تک حزبی 

شاهد آغاز صنعتی سازی وسیع به دست دولت بود که عالوه بر چند وام 

خارجی، هزینه های آن از طریق بهره گیری از مازاد کشاورزی تأمین می شد، 

امری که دهقانان را تقریباً در هامن رشایط اسفناکی قرار داد که جمهوری 

جوان با آن مواجه بود.14 نارضایتی های عظیمی در نواحی روستایی وجود 

داشت که مناد آن نفرت دهقانان از مأموران مالیات ستان و ژاندارم ها بود. 

بورژوازی تجاری و کشاورزی شهرستان که برای نخستین بار سعی داشت 

کنرتل امور را مستقیامً در دست خود بگیرد، از این نارضایتی علیه کادرهای 

بوروکراتیک حزب جمهوری خواه خلق )آتاتورک خود در سال 193۸ از دنیا 

رفته بود( به واسطه ی ارصار بر مسئله ی دین که امری بسیار حساس برای 

کرد. حزب جمهوری خواه  سوءاستفاده  بود،  دهقانی  تهی دست  توده های 

خلق نیز به این رقابت پیوست. بنابراین دوره ای آغازید که در آن احزاب 

دم ودستگاه  منظر  از  آنچه  واسطه ی  به  را  توده ها  توجه  کوشیدند  اصلی 

نامیده شده است، جلب کنند. الزم نیست  سکوالر »امتیازدهی« به دین 

در اینجا خود را درگیر جزئیات این فرآیند کنیم. با این حال، باید به خاطر 

داشته باشیم که به رغم تغییرات مهم، حتی امروزه برخی از ارکان بنیادی 

نظام کاملیستی پا بر جا مانده اند. اگر در یک طرف وزارت نیرومند دیانت 

به رسعت در پی  اما  نابود کرد  را در 1925  پیشارسمایه داری  نظام عرشیه ی  14- جمهوری جوان 

پیامدهای رکود عظیمی که ترکیه در 1929 گرفتارش بود، مالیات های جدیدی بر دهقانان تحمیل 

شد. )گورل 200۸: ۸۷(
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طریقت های  تداوم یافته ی  ممنوعیت  هم  دیگر  طرف  در  است،  کار  در 
مذهبی وجود دارد.15

اسالم  برای  عرست  دهه ها  از  پس  دین  به  »امتیازدهی«  پذیرش  البته 

به  اولیه  تالش های  این حال،  با  بود.  دلنشین  آهنگی  به سان  سازمان یافته 

منظور تأسیس حزبی سیاسی با هدف کسب قدرت دولتی بالفاصله پس 

از دوران پایان جنگ، عمر کوتاهی داشت. تنها در 19۷0 بود که پروژه ای 

نجم الدین   )MNP( »ملی نظم  یعنی »حزب  گذاشته شد،  اجرا  به  عملی 

اربکان. هرچند این حزب در طول مداخله ی نظامی در حیات سیاسی بین 

سال های 19۷1 و 19۷3 به دست ارتش منحل شد اما حزبی جدید، »حزب 

نجات ملی« )MSP( در اواخر 19۷2 جای آن را گرفت. این موضوع حکایت 

از دوره ای نوین برای اسالم گرایی در ترکیه داشت.حزب نجات ملی به لطف 

منایش قدرمتندی که در انتخابات 19۷3 داشت، بخش عمده ای از دهه ی 

19۷0 را به عنوان عضو ثانویه ی ائتالف ها در دولت سپری کرد، نخست، 

حزبی  سابقاً  که  خلق  جمهوری خواه  حزب  با  طعنه آمیزی  بسیار  به طور 

کاملیستی بود و اینک تحت رهربی بولنت اجویت ادعای سوسیال دموکراسی 

رهربی  به   )DYP( راست«  »راه  راست میانه ی  حزب  با  سپس  و  داشت، 

مستبدی به نام سلیامن دمیرل وارد ائتالف شد. در این ائتالف دست راستی 

آلپ ارسالن  رهربی  به  ملی«  حرکت  »حزب  نام  به  هم  سومی  آخر حزب 

ترکیه وجود داشت که  فاشیستی خانه زاد  تاریخ ساز جنبش  تورکش، رهرب 

ترورهای  در  زمانی که مشارکتی  او  نیروی ویژه ی  آموزش دیده ی  رسبازان 

کشنت  مشغول  نداشتند  چپ گرا  روزنامه نگاران  و  روشنفکران  چشم گیر 

مبارزان و فعاالن سندیکایی سوسیالیست بودند. اینکه جنبش اسالم گرا به 

15- اگر در میان وجوه گوناگون این موضوع من به این دو مورد پرداخته ام بدین خاطر است که 

این ها اَشکالی سازمانی اند که مومنان را دور یکدیگر جمع می کنند. بنابراین این ها اَشکال قدرت یابی 

محسوب می شوند. این صحیح است که بسیاری از فرقه ها و جامعت های مذهبی، در رأس آن ها 

جامعت فتح الله گولن )که بعدها قدرت گرفت(، در دهه های اخیر قدرت بالفعل عظیمی کسب 

امر آن است که رهرب  این  اما من عقیده ندارم که منع قانونی فاقد اهمیت است. گواه  کرده اند 

ایاالت  تبعیدی در  از 1999 مجبور به زندگی  این گروه های مذهبی، شخص گولن، پس  قوی تریِن 

متحده شده است.
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را  آن  ماهیت  ائتالفی خود بست،  اعامل رشیک  بر  را  راحتی چشم خود 

مشخص می کند. آن جنبش هامنند حرکتی بود که حزب عدالت و توسعه 

حامل  عنوان  به  چپ گرایان  از  برخی  که  حزبی  آورد،  بر  رس  آن  دل  از 

دموکراسی در ترکیه مدحش را گفته اند. می توان دهه های 19۷0 و 19۸0 

به  که  هنگامی  کرد،  تلقی  ترکیه  در  اسالم گرا  جنبش  کارآموزی  دوران  را 

منزله ی حزب در قدرت و بعدها حزب مخالف، در دیدگان بخش زیادی از 

مردم، و نیز تا حدی در نظر دستگاه حاکم مرشوعیت کسب کرد.16 جنبش 

اسالم گرا همچنین روشنفکران ارگانیک خود را به عنوان کادرهای عالی رتبه 

در بسیاری از وزارتخانه ها ازجمله وزارتخانه ی آموزش ترفیع داد.

دوره ی دهه های 1960 و ۷0 را دوران فرتتی از هم گسیخت که در نتیجه ی 

دیکتاتوری نظامی سال 19۸0 ایجاد شد، زمانی که نیروهای مسلح دولت 

را در اختیار گرفتند و نه تنهاحزب نجات ملی بلکه متام احزاب موجود را 

ممنوع اعالم کردند. از خاکسرتحزب نجات ملی »حزب رفاه« )RP( رس بر 

آورد. این روند چندان آسانی نبود اما نیازی نیست که به دشواری های این 

احیا بپردازیم. تا سال 19۸۷ اربکان در رأس حزب قرار داشت و در انتخابات 

به عنوان کاندیدا رشکت می کرد.

از یک منظر به عنوان دوران  تا به امروز را می توان  دوره ی بین 1991 

رأس  مقام  در   1991 در  اربکان  کرد.  تلقی  اسالم گرا  جنبش  پایدار  تفوق 

ائتالفی از احزاب راست افراطی مجدداً وارد پارملان شد، یک گام تاکتیکی 

زیرکانه برای عبور از مرز 10 درصد آرا که قانون اساسی جدید وضع کرده 

بود تا مانع از ورود احزاب کوچک تر به پارملان شود. از آن زمان به بعد، 

حزب رفاه جدید پیروزی های انتخاباتی چشم گیر به دست آورد، نخست در 

انتخابات محلی 1994 برای اولین بار شهرداری های کالن شهرهای استانبول 

و آنکارا را از آن خود کرد و سپس در انتخابات رسارسی 1995 تبدیل به 

بود که  این دوره ای  به دست آورد.  را  بیشرتین میزان رأی  حزبی شد که 

16- ساریبای )2004: 5۸4( اشاره می کند که یکی از انگیزه های اصلی برای مشارکتحزب نجات ملی 

در دولت های ائتالفی گوناگون در دهه ی 1990 مرشوعیت طلبی بود.

طبقه، دولت و دین در ترکیه
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اربکان برای نخستین بار برای به قدرت رسیدن یعنی مقام نخست وزیری 

تقال می کرد- و در اواسط سال 1996 به عنوان رأس دولتی ائتالفی به آن 

مقام رسید.

با این حال، دولت او عمر چندانی نداشت زیرا به واسطه ی یک مداخله ی 

دیگر،  منظری  از  رو،  این  از  شد.  کشیده  زیر  به   199۷ در  دیگر  نظامی 

دوره ی سال های 1991 تا به امروز، اگرچه دوران تفوق پایدار برای جنبش 

اسالم گرا بوده اما در واقع خود به دو میان دوره تقسیم می شود: سال های 

1991 تا 199۷ و سال های 2001 تا به امروز همراه با دوران فرتتی ناشی از 

ابهام، رسدرگمی و اختالف.

از درون همین اختالف ها بود که حزب عدالت و توسعه ی طیب اردوغان 

متولد شد. اربکان رهرب تاریخ ساز که از جانب معاونان پیشین خود طرد 

شده بود )عبدالله گل، رییس جمهور کنونی جمهوری و بولنت آرینچ، معاون 

نخست وزیر و خود شخص اردوغان( حامیان و وفاداران به خود را وادار به 

تأسیس دو حزب متوالی کرد، احزابی که در مقایسه با موفقیت حزب رفاه 

در دهه ی 1990 یا موفقیت حزب عدالت و توسعه در دهه ی 2000 بسیار 

ناچیز بودند. )اربکان خود در سال 2011 از دنیا رفت اما آخرین حزب او 

یعنی »حزب سعادت« همچنان پابرجاست(

حزب عدالت و توسعه، هامن طور که بر همه پیداست، از سال 2002 به 

بعد در متام انتخابات پیروز شده، انتخابات پارملانی را با نسبت باالیی از 

آرا در سال های 2002، 200۷ و 2011، انتخابات محلی را در 2004 و 2009 

)هرچند در این آخری سهم کلی آرای آن افول داشته( و همه پرسی قانون 

اساسی 2010 را با اکرثیت آرا )نزدیک به 5۸ درصد( از آن خود کرده است. 

در بخش های پیِش رو به پویش ها و جهان بینی های هم حزب رفاه اربکان 

در دهه ی 1990 و هم حزب عدالت و توسعه ی اردوغان در دهه ی 2000 

خواهیم پرداخت، اما پیش از به پایان رساندن این مرور باید به چند نکته 

توجه کرد.

یک مورد حتی برای کسانی که آشنایی چندانی با صحنه ی سیاسی ترکیه 



95

از زمان رادیکال ترین اصالحات سکوالر ربع نخست  ندارند، آشکار است. 

قرن بیستم به بعد، ترکیه در پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست ویکم به 

سمت تفوق دودهه ای جنبش های اسالم گرا حرکت کرده. مسافت طی شده 

و تضاد بین این دو دوره خیره کننده است. از این رو، جای شگفتی نیست 

که ترکیه ظرف سالیان اخیر صحنه ی مجادالت آتشین و مانورهای کثیف 

بوده است.

جنبش اسالمی که در نیمه ی نخست قرن بیستم موضعی تدافعی داشت، 

به  از دهه ی 19۷0  که  روندی  با  نهایتاً  و  آورد  باال  را  آرامی رس خود  به 

بعد آغازید، حالتی تهاجمی گرفت. عامل متایزبخش دوره ی پس از 19۷0 

این است که اسالم گرایی در قالب حزبی خود را بیان کرده، یعنی شکلی 

به   19۷0 از  است.  رسیدن  قدرت  به  برای  مبارزه  دنبال  به  که  سازمانی 

بعد، احزاب سیاسی در خط مقدم مبارزه ی اسالم گرایی برای تفوق بوده اند 

)رصف نظر از اینکه تفوق را چگونه تعریف کنیم، موضوعی که در هنگام 

بحث پیرامون افق و برنامه ی متغیر اسالم گرایی در بخش های پیِش رو به 

آن خواهیم پرداخت(. با این حال، این بدان معنا نیست که احزاب سیاسی 

اجتامعات  و  طریقت ها  یعنی  پیشین  سازمانی  شکل  اهمیت  متامی  به 

دل  از  سیاسی  احزاب  پیدایش  باید  برعکس،  برده اند.  بین  از  را  مذهبی 

شکل سازمانی یعنی طریقت مذهبی را به عنوان یک آفهبونگ )نفی در 

شکلی  منزله ی  به  مذهبی  طریقت  اهمیت  گرفت.  نظر  در  حفظ(  عین 

امپراتوری جامعت  از سازماندهی مختص اسالم گرایی، به موازات گسرتش 

در  ما  است.  یافته  افزایش  یا حتی  داشته  تداوم  به اصطالح طرفدار گولن 

ادامه به موضوع اهمیت این جامعت برای آینده ی اسالم گرایی در ترکیه 

بازخواهیم گشت.

در بخش های پیِش رو به نیروهای اجتامعی در پس جنبش اسالم گرایی، 

و  گذشته  دهه ی  دو  ظرف  دست کم  آن  الینقطع  تقریباً  گسرتش  دالیل 

به  با آن دست  تکامل خود  این جنبش در مراحل گوناگون  تناقضاتی که 

گریبان بوده خواهیم انداخت. از آنجایی که جهان  بینی و برنامه ی حزب 

طبقه، دولت و دین در ترکیه
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رفاه اربکان و حزب عدالت و توسعه ی اردوغان در نقاط اساسی مشخصی 

با هم تفاوت دارند، این دو حزب را به صورت جداگانه بررسی خواهیم کرد.

نیروها و پویش های در پس ظهور اسالم گرایی
ماهیت طبقاتی اکرث پدیده ها در نخستین لحظات پیدایش آن ها بر همگان 

آشکار است، اما سپس در پیچیدگی نحوه ی بیان ایدئولوژیک آن ها پوشیده 

می شود. جنبش اسالم گرا در ترکیه منونه ی بارز همین امر است. انگیزه های 

منجر به تأسیسحزب نجات ملی، نخستین حزب اربکان، به قدری واضح اند 

که هیچ تحلیل گری، با هر نوع عقیده ی شخصی، منی تواند از اشاره به تنازع 

درون طبقاتی به مثابه ی نیروی محرکه ی اصلی اجتناب کند.

اربکان، اوزال و دمیرل، سه رهرب برجسته ی سیاست جریان راست در ترکیه 

هر سه تقریباً در یک زمان و در یک دانشگاه، یعنی دانشگاه فنی استانبول 

در رشته ی مهندسی تحصیل کرده بودند. آن ها بعدها دوستان یکدیگر باقی 

ماندند و مسیرهایشان در بزنگاه های متفاوت با همدیگر تالقی پیدا کرد. 

همه ی آن ها به دنبال راه حل هایی برای خروج از رسگشتگی سیاسی جناح 

راست پس از کودتای 1960 بودند. اما چرا اربکان مسیری متفاوت از اوزال 

و دمیرل در پیش گرفت؟ چرا اربکان دست به تأسیس حزبی زد که تحت 

نام اسالم برای قدرت یابی رقابت می کرد در حالی که اوزال و دمیرل، که هر 

دو نیز مسلامنانی دیندار بودند، منافع جامعت مسلامنان را تنها از طریق 

احزاب عمدتاً سکوالری پیگیری می کردند که فقط ارجاع جزئی به مسائل 

دینی داشتند؟

از حیات  اربکان، در مرحله ی معینی  این است که  پاسخ پرسش مذکور 

سیاسی خود، با رسمایه داران کوچک و متوسط شهرستان ها وارد ائتالف شد 

و به مبارزه با سلطه ی مهارناپذیر رسمایه ی جهانی شهرهای بزرگ بر حیات 

اقتصادی در رابطه با تخصیص اعتبارات، واگذاری مناقصات و سهمیه های 

داشت(،  اهمیت  زمان  آن  در  اما  ندارد  کارایی  اینک  دوم  )مورد  واردات 

تقسیم تاراج های ناشی از خصوصی سازی پس از مرحله ای مشخص و غیره 
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به   196۸ در  اربکان  که  بود  با حامیت رسمایه داران شهرستانی  پرداخت. 

فراگیر  سازمان  یک  ترکیه،  تجاری  اتاق های  و  بورس ها  اتحادیه ی  ریاست 

مستقیم  دستور  به  بعدها  و  رسید  تُرک  بورژوازی  از  متشکل  تخصصی 

دمیرل، نخست وزیر وقت، و با فشار پلیس از آن منصب کناره گیری کرد. با 

پشتیبانی رسمایه داران قونیه، شهر محافظه کار افراطی در مرکز آناتولی که 

در اواخر دهه ی 1960 بنیان صنعتی نوپایی داشت، اربکان برای نخستین بار 

در 1969 به عنوان کاندیدایی مستقل وارد پارملان شد، آن هم پس از آنکه 

او برای اعالم کاندیداتوری از طریق فهرست حزب دمیرل  تالش های زیاد 

از جانب شخص دمیرل رد شده بود )انسان تعجب می کند که چه اتفاقی 

ممکن است افتاده باشد که دمیرل اربکان را در فهرست قرار ندهد اما او را 

به عنوان معاون انتخاب کند و بنابراین انرژی او را در جنبش سکوالریستی 

جذب کند(. بر مبنای همین پیروزی بود که اربکان در 19۷0 حزب نظم 

ملی را پایه گذاری کرد و در طی این فرآیند، دو تن از منایندگان پارملانی 

حزب دمیرل را جذب حزب خود منود.

این صحیح است که حزب نظم ملی زاییده ی افکار محمت زید اوتکو، رهرب 

یا شیخ طریقت دینی نقشبندی، مهم ترین فرقه ی مذهبی به لحاظ سیاسی 

این  از   .)2012 یالچین  63-561؛   :2004 چاملوک  545؛   :2004 )چاکر  بود 

رو می توان گرایش به این داشت که خودآیینی معینی را برای جنبش های 

دینی در برابر طبقات اجتامعی قائل شد. اما باید به خاطر داشته باشیم 

که، نخست، فرقه های مذهبی خود شبکه های مرتاکمی از منافع اند که نه 

آنان  مادی  رفاه  اندازه  به هامن  بلکه  اعضای خود  معنوی  نیازهای  فقط 

را نیز فراهم می کنند. تنها از طریق مطالعه ی تفصیلی فرقه های مذهبی 

است که می توان با اطمینان کامل ادعا کرد که در واقع شبکه هایی معنوی 

وجود دارند که درون آن ها منافع دنیوی بخش هایی از طبقات حاکم نیز 

برآورده می شوند. با این حال، متام شواهد موجود اشاره به همین موضوع 

دارد. مستندترین شواهد این امر از شبکه ی تجاری جامعت فتح الله گولن 

به دست می آید، شبکه ای که به عنوان نیرویی تجمیع کننده برای سیاست 

طبقه، دولت و دین در ترکیه
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این گروه ایفای نقش می کند )چتینکایا 2010؛ شرن 2010؛ سنم 2011(. دوم، 

اهمیت فراوانی دارد به یاد داشته باشیم که اربکان توانست در انتخابات 

خاطر  به  فقط(  )نه  اما  شود  پیروز  مستقل  کاندیدایی  عنوان  به   1969

و  مالی  به سبب حامیت  اندازه  به هامن  بلکه  توانایی های سیاسی خود 

سیاسی یی که او از جانب بخش معینی از طبقه ی رسمایه دار قونیه دریافت 

کرد. اکنون این واقعیتی پذیرفته شده است که حامیت مذکور به وساطت 

فرقه ی نقشبندی فراهم شد )یاووز 2004: 591(. این نشانگر آن است که 

خود این فرقه تا چه حد ماهیتی بورژوایی داشت. از این رو، این پیوند یک 

جنبش دینی که از رسکوب جان سامل به در برده بود با منافع مادی بخش 

به تشکیل حزب  بود که منجر  از طبقه ی رسمایه داران شهرستانی  معینی 

نظم ملی شد. فرقه ی نقشبندی تاریخی تقریباً دو قرنی دارد اما تنها در 

آن سال ها بود که پس از تبلور فراکسیون نوپایی از بورژوازی صنعتی در 

شهرهای کوچک تر توانست حزبی را تشکیل دهد که برای سهمی از قدرت 

دولتی مبارزه کند.

بنگاه های کوچک و متوسط شهرهای آناتولیایی، به تعبیر جایز، صاحبان 

بودند.  شد،  آن  جانشین  که  ملی  نجات  بعدهاحزب  و  ملی  نظم  حزب 

به دنبال کسب آرایشان بودند،  این احزاب  یا رأی دهندگانی که  مشرتیان 

از اکرثیت بخش های تهی دست تر جمعیت شهرها و روستاهای کوچک، در 

رأس آن ها مناطق کُردنشین، تشکیل می شدند که به سختی می توان گفت 

در آن زمان از مناسبات رسمایه داری آگاهی داشتند. با این وجود، شایان 

ذکر است که به رغم شگفتی مطلوب ناشی از انتخابات 19۷3 )کسب 11.3 

درصد آرا و 4۸ کرسی از مجموع 450 کرسی پارملان که برای حزبی بسیار 

از   19۷0 دهه ی  مابقی  در  ملی  نجات  بود(،حزب  پسندیده  کامالً  جوان 

حرکت باز ایستاد. عالوه بر عوامل معیِن مشخصاً سیاسی مختص دهه ی 

که  ُجست  مسلّم  واقعیت  این  در  باید  را  امر  این  دلیل   ،19۷0 خروشان 

مالی  توانایی حامیت  آناتولی  مرکزی  مناطق  و ضعیف  بورژوازی کوچک 

و سیاسی از جنبش قدرمتندتری را نداشت. تنها در دهه ی 1990، با تغییر 
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ماهیت بورژوازی اسالم گرا بود که جنبش اربکان توانست حامیت بیشرتی 

از جانب رأی دهندگان کسب کند.

به  بتوان  شاید  را   1990 دهه ی  در  رفاه  حزب  افزون تر  موفقیت  دالیل 

عوامل گوناگونی نسبت داد، و فهم این عوامل حائز اهمیت است. نخست 

این واقعیت در کار بود که مشی اسرتاتژیک رژیم نظامی اوایل دهه ی 19۸0 

عرصه را برای جنبش اسالم گرا فراهم کرده بود. هدف حقیقی ارتش که در 

فرهیخته ترین  حتی  قاطع  با حامیت  متعدد  کشوری  ستیزهای  بحبوحه ی 

گروه های رسمایه دار به قدرت رسیده بود، مشخصاً رسکوب جنبش شدیداً 

مناسبات  در  بازی  قوانین  بازتعریف  منظور  به  کارگران  رادیکال شده ی 

صنعتی، نابودی مجموعه ی فوق العاده نیرومند جنبش های انقالبی چپ و 

مامنعت از جذب شدن آتی جوانان نسبت به ایده های چپی بود. ارتش در 

این زمینه به شدت موفق شد. بنابراین، با تحمیل شکستی جدی به چپ، 

ارتش سهواً عرصه را برای جنبش اسالم گرا به منظور جذب متام نارضایتی ها 

در میان الیه های تهی دست تر جامعه فراهم کرد.

عامل مهم تر این است که اگرچهحزب نجات ملی اربکان به عنوان یکی 

از مقرصان فراهم شدن عرصه برای کودتا شناخته می شود اما رژیم نظامی 

تحت  اجتامعی-فرهنگی  حیات  در  اسالمی  اندیشه های  تکثیر  به  تصمیم 

کارگران  هم  تا  زد  تُرک-اسالم«  »سنتز  نام  به  برگزیده ای  دقت  به  عنوان 

خاطر  به  ارتش  اقدامات  از  یکی  کند.1۷  آرام  را  دانشجویان  هم  و  جوان 

منادگرایی عمیق آن شایان ذکر است: برای نخستین بار در تاریخ جمهوری 

اجرای یک دهه ای  اجباری شد.  برای دانش آموزان مدارس  دوره های دینی 

قدرمتندتر  اسالم گرای  جنبش  یک  ظهور  برای  را  عرصه  سیاست ها  این 

نسبت به دوران پیش از کودتا فراهم منود. در اینجا ما عمالً شاهد گرایش 

برابر  در  به سکوالریسم  نسبت  آن  موضع  از  بورژوازی، رصف نظر  کلیت 

دین  از  و  کرده  نقض  را  خود  پیشین  اصول  متام  که  هستیم  اسالم گرایی، 

این  استفاده می کند. و  به منظور تخدیر طبقه ی کارگری رساپا مبارزه جو 

1۷- الیگور )2010( به درستی بر این نکته تأکید دارد.

طبقه، دولت و دین در ترکیه
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از روی  اسالم گرا، هرچقدر هم که مطمئناً  تقویت جنبش  ارتش در  سهم 

به  کاملیست ها  از  برخی  قاطع  باور  که  می کند  اثبات  باشد،  بوده  سهو 

سکوالریسم تزلزل ناپذیر ارتش متاماً خیالی واهی است. این نه نفوذ اسالم 

بلکه جنبش اسالم گرایی است که ارتش در موردش این واهمه را دارد که 

ممکن است مانع جدایش ترکیه از اتحاد با غرب شود.

نیروی اجتامعی عمده در پس حزب رفاه اربکان، به بیان دیگر، فراکسیون 

اسالم گرای رسمایه، در دهه ی 1990 نسبت به موقعیت آن در دهه ی 19۷0 

به شدت نیرومند شده است. یکی از دالیل آن، واکنش مطلوبی بود که در 

دهه ی 19۸0 برای نخستین بار از جانب کشورهای خلیج به مالیه ی اسالمی 

تورگوت  نخست وزیری  دوران  در  گرفت.  صورت  بهره(  بدون  )پرداخت 

اوزال، که به تعبیر جایز در رابطه با مسائل اسالم گرایی یک میانه رو بود، 

امیرنشینان  سایر  و  کویت  سعودی،  عربستان  از  بزرگ  مالی  کمپانی های 

نیاز  مورد  شدیداً  مالی  منابع  هم  می کردند،  فعالیت  ترکیه  در  که  خلیج 

بنابراین  و  کردند  فراهم  را  اسالم  به  متامیل  و  متوسط  برای رسمایه داران 

موجب تقویت این فراکسیون رسمایه شدند، و هم به مثابه ی گلخانه هایی 

ایفای نقش منودند که در آن کادرهای متوسط و بلندمرتبه ی رشکت های 

خوشه ای1۸ نوپدید با عقاید سیاسی اسالم گرایانه پرورش می یافتند. به طور 

کلی، سیاست های رسکوب گرانه ی آن دوره از طریق پایین نگه داشنت دستمزد 

و اِعامل محدودیت بر حقوق کارگران، به رسمایه داران کوچک و متوسط 

بازارهای  رشد  و  رساند.  یاری  بزرگ  خوشه ای  از رشکت های  بیشرت  بسیار 

صادرات در خاورمیانه، به ویژه در عراق و ایران، در طول دهه ی 19۸0 در 

بیخ گوش یکدیگر، بازار فروش های پرمنفعتی برای رسمایه داران برخی از 

استان های جنوب رشقی کشور، مشخصاً غازی عینتاب و قهرمان مرعش ایجاد 

منود. روی هم رفته، دهه ی 19۸0 دوره ی گذار برخی از واحدهای رسمایه ی 

بنگاه های کوچک و متوسط به رشکت های هولدینگ  از جایگاه  اسالم گرا 

اینک  که  بود  رسمایه دار  طبقه ی  قدرمتندتر  فراکسیون  همین  بود.  بزرگ 

18-conglomerates
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توانایی آن را داشت تا با فراکسیون مسلط پیشین برای تسلط بر انباشت 

رسمایه و نیز کسب قدرت دولتی تصفیه حساب کند.

پیروزی  و  گرفت  رسعت  اربکان  ملی«  »بصیرت  جنبش  که  زمانی 

چشم گیری در انتخابات محلی 1994 به دست آورد، این امر منجر به تأثیری 

گلوله برفی وار شد و قدرت آن را به طرق گوناگون افزایش داد )یاووز 2004: 

و  تجاری شهرداری های کالن شهرها  مناسبات  مناقصات و سایر   .)596-9۸

شهرداری های محلی تبدیل به منافع هردم فزاینده ای از ثروت جدید برای 

فراکسیون نوپدید بورژوازی شد. متهیدات نوین تحت لوای رژیم نولیربال 

حاکی از آن بود که رشکت های نیمه خصوصی متعلق به شهرداری ها حتی 

نیازی به برگزاری مناقصات نداشتند، امری که منجر به کسب امتیازات خاص 

برای بخش معینی از گروه های رسمایه دار در سطحی بسیار گسرتده تر شد. 

مزایا به شکل رشوه بازگشتند، امری که نه مختص شهرداری های اسالم گرا و 

نه خود ترکیه بود. این اتفاق حزب را ثرومتندتر کرد و بر آمادگی آن برای 

افزود. مدیریت شهرداری ها پرورش گاه دیگری  آینده  انتخابات  رقابت در 

برای جنبش اسالم گرا بود، جایی که در آن اشخاص برجسته  و مدیران آتی 

جانب  از  که  زمانی  تا   1994 از  اردوغان  شخص  می کردند.  تلمذ  دولتی 

دولت مرکزی خلع ید شد به عنوان شهردار استانبول بزرگ ایفای نقش کرد. 

روی هم رفته، دوران شهرداری اردوغان به خوبی نشانگر متام ویژگی هایی 

است که در باال ذکرشان رفت.

سازمان یابی حزبی جنبش اسالم گرا همواره عربت آموز بوده است. استفاده 

که  منضبطانه ای  کار  و  ازخودگذشتگی  همراه  به  پیرشفته  تکنولوژی  از 

موفقیت  در  عظیمی  سهم  می دهند،  انجام  احزاب  این  معمولی  اعضای 

جنبش اسالم گرا داشته است. شاید همین جاست که فداکاری دینی نقش 

سازمان های  جایز،  تعریف  به  بنا  احزاب،  این  است.  داشته  مهمی  بسیار 

شبه لنینیستی جریان راست بودند که گرایش آن ها البته نه به انقالب بلکه 

به سمت سیاست انتخاباتی بود. )یاووز 2004: 599، ارقام چشم گیر هرچند 

نقل  احزاب  این  فعالیت های  و  با عضویت  رابطه  در  را  شبهه داری  نسبتاً 

طبقه، دولت و دین در ترکیه
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می کند(

شبکه های اسالمی به منایندگی فرقه های مذهبی در انکشاف اسالم گرایی 

در عرصه ی سیاسی بسیار ارزشمنده بوده اند. پیش تر به این مسئله اشاره 

شد که جنبش »بصیرت ملی« اربکان، به تعبیر جایز، در زهدان طریقت 

نیز  دیگری  کوچک تر  جامعت های  و  فرقه ها  اما  گرفت.  شکل  نقشبندی 

در پشت جنبش »بصیرت ملی« وجود داشتند. برنامه ی افطار اربکان که 

رهربان طریقت ها و جامعت های مذهبی را در دوران نخست وزیری خود 

دعوت کرده بود، اقدامی بود که غوغای شدیدی در میان دستگاه حاکم 

سکوالر ایجاد کرد و در واقع اقدامی در جهت ادای ِدین شاخه ی سیاسی 

این جنبش به شاخه ی اجتامعی آن بود.

اَشکال نوینی از سازمان ها نیز در طول انکشاف این جنبش پدیدار شدند. 

عقاید  دارای  کارفرمایان  دست  به  ایجادشده  سازمان های  آن ها  مهم ترین 

ترکیه«  تجار  و  صنعت گران  »انجمن  که  است  توجه  جالب  اسالمی اند. 

ترکیه،  بورژوازی  )توسیاد(، منونه ی عالی سازمان های جناح سکوالر-غربی 

رسمایه  جدید  مسلط  فراکسیون  ظهور  با  مصادف  دقیقاً   ،19۷1 سال  در 

یعنی رشکت های مختلط روبه رشد در شکل کمپانی های هولدینگ، تأسیس 

شد. از سوی دیگر، »انجمن صنعت گران و تجار مستقل« )موسیاد(، خصم 

اسالمی در  پدیداری خیره کننده ی رسمایه ی  با  توسیاد، در 1990 مصادف 

شکل مسلط پایه گذاری شد.

همچنین هیچ شکی وجود ندارد که پیروزی آخوندهای ایران تحت رهربی 

خمینی، نخست غلبه بر شاه در 19۷9 و سپس چیرگی بر جنبش طبقه ی 

کارگر و چپ در 19۸1، و موفقیت مجاهدان افغان در دهه ی 19۸0 موجب 

افزایش روحیه ی جنبش های اسالم گرا در رسارس جهان، ازجمله ترکیه، شده 

مناینده ی  ایرانی  آخوندهای  که  مسلّم  واقعیت  این  به رغم  البته  است. 

شیعیان هستند در حالی که ۸0 درصد جهان اسالم، و اکرثیت مسلامنان در 

ترکیه ُسّنی اند.

ایده ای بود که در دهه ی 1990 زمانش فرا  بیان خالصه، اسالم گرایی  به 
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رسید. این مطمئناً درست است که وجود شبکه های مستحکم سازمان دهنده 

را داشتند.  تأثیر خود  به طور کلی  ایدئولوژی مذهبی  در قالب فرقه ها و 

برای تشکیل  باشیم که نخستین تالش ها  داشته  به خاطر  اما خوب است 

احزاب اسالم گرا به سال 1945 برمی گردند، تالش هایی که البته همگی به 

شکست انجامیدند. »جنبش بصیرت ملی« دهه ی 19۷0 در انتخابات 19۷3 

از آن  را  آرای رأی دهندگان حامی آن جایگاه نخست  با حدود 10 درصد 

خود کرد. اما سپس این جنبش دچار رکود شد و حتی تحت تأثیر کودتای 

فراکسیون  که  زمانی  یعنی  تنها در دهه ی 1990  کرد.  19۸0 عقب نشینی 

جدید رسمایه همرتازی با قدرت جناح مسلط غربی را آغازید بود که جنبش 

اسالم گرایی نهایتاً آماده ی مبارزه برای قدرت یابی شد.

انسجام »جنبش بصیرت ملی« و نابودی آن
فهم تفاوت مشخص بین جهان بینی ها و برنامه های »جنبش بصیرت ملی« 

تنها  دارد.  اهمیت  به شدت  اردوغان  توسعه ی  و  عدالت  و حزب  اربکان 

عدالت  اهمیت حزب  درک  به  نخست  می توان  که  است  این صورت  در 

و توسعه برای جامعه ی ترکیه و برای منطقه در کل و دوم به فهم دالیل 

ترمیم پذیری حزب عدالت و توسعه در مواجهه با حمالت علیه آن دست 

یافت، در حالی که حزب رفاه بیشرت از یک سال نتوانست در قدرت باقی 

مباند.

جنبش بصیرت ملی اربکان محصولی کامالً محلی بود. این جنبش بازمناگر 

ترکیبی از جهان بینی بخش معینی از طبقه ی حاکم بود که در عین حال هم 

امپریالیستی و هم محلی-منطقه ای به شامر می رفت. سویه ی امپریالیستی 

که  بود  عثامنی  حکومت  عظمت  به  نسبت  نوستالژی  از حس  ناشی  آن 

در زمان خود یک امپراتوری دنیوی محسوب می شد که سه قاره را در بر 

می گرفت و رهرب معنوی جهان اسالم در قالب شخص سلطان، که همچنین 

خلیفه ی اسالمی بود، تجلی می یافت. از این رو، در مرزهای انضاممی این 

امپراتوری دنیوی هر کجا هم که باشد، کل امت محمد چشم به سلطانی 

طبقه، دولت و دین در ترکیه
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داشتند که منایانگر وحدت آنان بود. این دو مفهوم، یعنی امت و خالفت 

در  اما  راستین اند.  اسالمی  جنبش های  متام  برای  اساسی  اهمیتی  دارای 

مورد ترکیه، از آنجایی که تا پیش از الغای خالفت از جانب کاملیسم این 

این  داشتند،  خود  با  را  اسالمی  امت  منایندگی  افتخار  که  بودند  تُرک ها 

معنوی  اهمیت  ورای  ملی،  عظمت  و  غرور  معنای  به  هچمنین  مفاهیم 

آن بودند.19 به همین دلیل است که وحدت در میان کشورهای مسلامن 

بود.  اهمیت  حائز  بسیار  ملی  بصیرت  جنبش  برای  غرب  جهان  برابر  در 

اربکان جهان بینی خاص خود یعنی »بصیرت ملی« را در مقابل آنچه وی 

»مقلدان« می نامید، قرار داد، یعنی متام احزاب نظم حاکم که به روایت او 

به همه چیز دسرتسی داشتند و به رسعت به سمت غرب حرکت می کردند. 

اربکان به وضوح مخالف رسسپاری ترکیه به »باشگاه غربی« یعنی اتحادیه ی 

اروپا )یا بازار مشرتک، نام آن زمانی اتحادیه ی اروپا هنگامی که وی به انتقاد 

از آن پرداخت- هرچند کنایه ی مشهور وی، »آنچه آن ها در آن مشرتک اند 

استثامر بازار ماست« در حقیقت تقلیدی از چپ محسوب می شد( بود. 

احتامالً  زیرا  نداشت،  ناتو  مورد  در  چندانی  لهجه ی  رصاحت  اما  اربکان 

می دانست که پیله کردن به مسائل امنیتی می تواند موجب رنجیدگی خاطر 

مخالفان اصلی او یعنی نیروهای مسلح شود. با این حال، نباید فراموش کرد 

که اربکان در طرح کلی اش برای وحدت اسالمی نه تنها یک بازار مشرتک 

)در  بود.  داده  قرار  نیز  را  اسالمی  دفاعی مشرتک  نهاد  یک  بلکه  اسالمی 

رابطه با سایر عنارص پروژه ی وحدت اسالمی بنگرید به چاکر 2004: 566(

با سویه ی  به نحو عجیبی  سویه ی محلی-منطقه ای جنبش بصیرت ملی 

امپریالیستی آن سازگاری داشت، هرچند به واقع ناشی از نیازهای تاجران 

کوچک و متوسط شهرستان ها بود. به منظور رهانیدن ترکیه از یوغ منافع 

غربی، که در آن زمان متحدان بالفصل جناح مسلط بورژوازی بودند، به 

اربکان که خود مهندس مکانیک  بود.  نیاز  یک »هجوم صنعتی سنگین« 

19- مفهومی که هاکان یاووز به منظور بیان این وجهه از جنبش بصیرت ملی به کار گرفته »کاملیسم 

سبز« است. )2004: 600(
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بود از تخصص و تجربه ی خویش در زمینه ی موتورها بیشرتین استفاده را 

کرد تا به اهمیت متام انواع وسایل نقلیه و موتورها بپردازد. این با سویه ی 

امپریالیستی جهان بینی  وی نیز هامهنگ بود، چرا که باید با وزن و اهمیت 

غرب مخالفت می کرد اما این نگرش به خوبی با افق محلی تاجران کوچک 

مرحله ی  در  مطمئناً  که  تاجرانی  داشت،  هم خوانی  آناتولیایی  متوسط  و 

نخست تشکیل جنبش بصیرت ملی هیچ منافعی فراتر از بازار داخلی ترکیه 

نداشتند. داللت ایده ی »هجوم صنعتی سنگین« در دیدگاه های اقتصادی 

خود  ترجیح  آشکارا  اربکان  است.  توجه  جالب  خود  خودی  به  اربکان 

به وضوح  و  را مطرح می کرد  بنگاه های خصوصی  و  مالکیت  با  رابطه  در 

دیدگاه هایش را در مقابل کمونیسم می دانست )ضمناً به همین دلیل کامالً 

بی معناست که تظاهر کرد پیش از ظهور حزب عدالت و توسعه، طرفداران 

این  با  داشتند(.  رسمایه داری  با  »مخالفتی«  هرگونه  ملی  بصیرت  جنبش 

وجود، زمانی که اربکان به اولویت مالکیت خصوصی اقرار کرد، به صورت 

به  دست یابی  هدف  راستای  در  دولت  جدی  مشارکت  اهمیت  بر  متمم 

»هجوم صنعتی سنگین« تأکید ورزید. این دولت گرایِی با هدف خاص در 

مراحل بعدی جنبش او تبدیل به مانعی بر رس راه شد.

انسجام جنبش بصیرت ملی زمانی که مسئله بر رس روابط اربکان با جهان 

عرب، به ویژه عربستان سعودی بود، بحث برانگیز می شد. پیوندهای نزدیکی 

میان جنبش اربکان و این پادشاهی عرب به غایت ارتجاعی که متحد راسخ 

ایاالت متحده بود، یعنی رهرب »باشگاه غربی« مورد انتقاد شدید اربکان، 

وجود داشت. توضیح این پیوندها برای اربکان دشوار بود. در حالی که او 

هیچ گاه پیوندهای مستقیمی با ایاالت متحده نداشت، رابطه با عربستان 

سعودی نشانگر نقطه ی ضعفی در بینش کلی او بود.

با این حال، با وجود این نقطه ی ابهام باید اذعان کرد که انسجام معینی 

در جهان بینی اربکان وجود داشت. گذشته از هر چیز، عربستان سعودی 

اسالمی،  کشوری  عین حال  در  بود  متحده  ایاالت  نزدیک  متحد  اگر  حتی 

ارزشمندی  بسیار  بخش  دربرگیرنده ی  بنابراین  و  مدینه  و  مکه  منزلگاه 

طبقه، دولت و دین در ترکیه
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رّد »باشگاه غربی« هم خوانی داشت.  با  امت بود. وحدت امت کامالً  از 

این جهان بینی  نیمه ای که تشکیل دهنده ی  با دو  این وجود، در رابطه  با 

)دست کم نسبتاً( منسجم بودند، می توان گفت که یکی از آن ها دستخوش 

تغییری شد که موجب ناسازگاری این جهان بینی با وضعیت جدید گردید. 

البته بحثی در سویه ی امپریالیستی نبود. اما سویه ی محلی-منطقه ای به 

موازات دگردیسی ماهیت اقتصادی آن فراکسیونی از بورژوازی که حامی 

جنبش بصیرت ملی بود، منسوخ شد. ظهور رشکت های مختلط اسالمی که 

شدیداً در بازار جهانی مشارکت داشتند، بیش از پیش در تناقض با وجوه 

معینی از جنبش بصیرت ملی قرار گرفت. یکی از دالیل آن، تأکید بر گرایش 

داوطلبانه به »صنایع سنگین« و دولت گرایی یی بود که در ابتدا قرار بود 

وسیله ای در جهت نیل به آن هدف باشد اما در جّو ستایش افراطی از بازار 

آزاد، میراثی که قاطعانه به دست اوزال پایه گذاری شد، به کارهای عجیب و 

غریب کاملیستی شباهت یافت. از این رو، اربکان ایده ی »صنایع سنگین« 

سوگولی خود را در بسرت مرگ خواباند. و درست پیش از انتخابات 1995 

اربکان به منظور مطابقت با الزامات نولیربالیسم با تأکید بر خصوصی سازی 

و غیره دستی بر رس و روی سیاست اقتصادی خود کشید. بدتر از آن تغییر 

موضع وی در قبال اتحادیه ی اروپا بود. بی اعتباری اربکان پس از مداخله ی 

نظامی 199۷ با تالش ترکیه برای اقناع اتحادیه ی اروپا در جهت موافقت 

با نامزدی این کشور برای عضویت در آن مصادف شد، درخواستی که در 

199۷ رد و در 1999 تصویب شد. و از آنجایی که تعیین کننده ترین عنارص 

پایگاه رأی اربکان درون بورژوازی در پی اتحادیه ی گمرک های سال 96-

باید موضع  نیز  اربکان  اروپا صادرات داشتند،  اتحادیه ی  به  1995 عمدتاً 

خود در رابطه با آن موضوع را تلطیف می کرد. احتامالً متام این تالش ها 

در  اسالمی  بورژوازی  برای  ملی  بصیرت  جنبش  بود.  ناچیز  و  دیرهنگام 

مرحله ی معینی از تکامل خود مفید فایده بوده است اما فایده مندی خود 

را از دست داده بود. اینکه اربکان چگونه باید به بازبینی آن می پرداخت، 

پرسشی بی پاسخ است. اما رضبه ی اساسی از جانب صفوف درون حزب، 
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یعنی از طرف به اصطالح اصالح طلبان وارد شد. اجازه دهید اینک به منظور 

فهم اینکه حزب عدالت و توسعه چه تفاوت هایی با جنبش بصیرت ملی 

اربکان داشت به این قسمت بپردازیم.

اسالم نولیربال و جهان گرای جدید
جنبش  با  توسعه  و  عدالت  حزب  مشخص  تفاوت های  فهم  جهت  در 

طول  در  سیاسی  نیروهای  صف بندی  درک  نیازمند  پیشین  ملِی  بصیرت 

»کودتای  لوده واری  طرز  به  رخداد  این  هستیم.   199۷ نظامی  مداخله ی 

پسامدرن« نامیده شده است، عنوانی که بیشرت از آنکه روشنی بخش باشد 

حقایق را می پوشاند. این واقعه عملیاتی تردستانه بود که از جانب ستاد 

کل نیروهای مسلح به منظور رسنگونی دولت اردوغان سازماندهی شد، آن 

بود.  انتظار نشسته  به  اروپا  اتحادیه ی  ترکیه پشت درهای  هم زمانی که 

اگر یک کودتای متام عیار موجب رسنگونی دولت و  همه می دانستند که 

قدرت یابی نیروهای مسلح شود، اتحادیه ی اروپا حتی اگر مایل هم نباشد 

مجبور است درهای خود را برای مدتی به روی ترکیه ببندد. بنابراین در 

عوض یک کودتا به یک مستمسک توسل جسته شد: جبهه ای متشکل از 

به عنوان »نیروهای غیرمسلح« شناخته  نیروهای غیرنظامی، آنچه عموماً 

می شد، گرد هم جمع و به خط مقدم فرستاده شدند و رییس ستاد کل 

بازی آشنا  از پشت پرده کنرتل اوضاع را در دست داشت. یک  نیز  ارتش 

در کشوری که قره گوز )سیاه چشم( نوعی از سایه بازی، به لحاظ تاریخی 

محبوب ترین رسگرمی مردم بوده است. عالوه بر این، در 2۸ فوریه ی 199۷، 

اعالمیه ای از جانب نیروهای مسلح در پوشش راه حلی که باید به وسیله ی 

شورای امنیت ملی اتخاذ شود، نهادی که دولت و فرماندهان عالی رتبه ی 

ارتش را به صورت منظم گردهم می آورد، به دولت ابالغ شد. افزون بر این، 

»اوامر« پی درپی یی که از جانب منایندگان نیروهای مسلح به طور منظم 

به بخش های گوناگون ابالغ می شد حاوی تهدیدهای پنهان و جزئی علیه 

تحوالت  به  که  هنگامی  بازی  این  در  نیروها  فهم صف بندی  بود.  دولت 

طبقه، دولت و دین در ترکیه
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بعدی بپردازیم، مفید فایده خواهد بود.

بازیگران اصلی در پس عملیات رسنگونی دولت اربکان سه گروه بودند: 

سکوالر-غربی  جناح  هسته ی  یعنی  »توسیاد«  بورژوازی  متحده،  ایاالت 

داشت.  متعددی وجود  نارضایتی های  ترکیه.  مسلح  نیروهای  و  بورژوازی 

اولویت  که  می کرد  دنبال  را  خارجه ای  سیاست  اربکان  دولت  نخست، 

کرد،  لیبی سفر  و  ایران  به  او  بود:  قائل  اسالمی  برای کشورهای  واضحی 

دو کشوری که در آن زمان از منظر جهان غرب گاو پیشانی سفید بودند، و 

حتی مهم تر از آن، با خودمنایی بسیاری به اصطالح »D هشت«، گروهی از 

 G« پیرشفته ترین کشورهای اسالمی به لحاظ اقتصادی را در تقابل آشکار با

هشت« پایه گذاری کرد )حرف D به معنای درحال توسعه20 بود(. مشکالت 

دیگری هم وجود داشتند که موجب هراس ایاالت متحده بودند. با این حال 

و هم  ترکیه  بورژوازی  که هم جناح سکوالر-غربی  داشت  به خاطر  باید 

نیروهای مسلح موضع آشتی ناپذیری در قبال اولویت اتحاد ترکیه با نظام 

غربی دارند، از این رو، سیاست خارجی اربکان برای این دو نیرو ناخوشایند 

بود. وجهه ی دیگری از نارضایتی ها مستقیامً به مزایایی مرتبط می شد که 

تجارت ها/تاجران نوکیسه ی دارای عقاید اسالمی از آن بهره می بردند، چیزی 

که »رسمایه ی سبز« نام گرفته است. این ناخوشایندترین قسمت از منظر 

اعضای اجتامع »توسیاد« بود. در رابطه با نیروهای مسلح، آن ها به شکل 

آتشینی مخالف و معرتض به این مسئله بودند که در بسیاری از عرصه های 

تضعیف  قیمت  به  اسالمی  رویه های  فزاینده ی  پیرشوی  اجتامعی  حیات 

سکوالریسم رخ داده است. با این حال، به باور من، نیروهای مسلح بیشرت 

نگران روابط ترکیه با ناتو و اتحادیه ی اروپا بودند.

»نیروهای غیرمسلح« ابزاری برای مبارزه در برابر دولت اربکان بودند. در 

اینجا باید به سه نیروی متفاوت با توجه به اهمیت آن ها اشاره کرد. نخست، 

رسمایه داری  عظیم  مختلط  رشکت های  کنرتل  تحت  عمدتاً  که  رسانه ها 

وفادارانه ای  به شکل  و هم نرشیات،  تلویزیون  رسانه ها، هم  اکرث  بودند. 

20-developing
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دوم،  می کردند.  پیاده  را  ارتش  کل  ستاد  جانب  از  نوشته شده  دستورات 

متشکل  و  معروف شد  پنج«  »حلقه ی  به  بعدها  که  داشت  چیزی وجود 

از سایه بازی  را  )اما نه »توسیاد« که درس خود  از دو سازمان کارفرمایان 

بود(،  نشسته  انتظار  به  سایه  در  مجزا  به صورت  و  بود  آموخته  قره گوز 

فدراسیون  دو  عجیبی،  طرز  به  و  ُخرد  تاجران  و  پیشه وران  کنفدراسیون 

سندیکاهای کارگری بود که یکی از آن ها به مدت یازده سال از طرف رژیم 

نظامی پیشین تعطیل شده بود. سوم، مجموعه ای از نهادها وجود داشتند 

که بخشی از دم ودستگاه غیرنظامی دولت را تشکیل می دادند که در طول 

زمان برسازنده ی عنارص نظام محافظ وضع موجود بودند. در رأس آن ها 

دستگاه قضا قرار داشت همراه با دادگاه قانون اساسی که از طریق ممنوع 

اعالم کردن احزاب سیاسی نامطلوب، از جمله حزب رفاه، نقش برجسته ای 

ایفا می کرد. همچنین دانشگاه های دولتی به همراه شورای معروف آموزش 

عالی وجود داشتند که میراث رژیم نظامی اوایل دهه ی 19۸0 بودند. در 

اینجا نیازی نداریم که به جزئیات اجرای مداخله ی نظامی بپردازیم. کافی 

است به خاطر داشته باشیم که اربکان در اواسط 199۷ مجبور به استعفا 

شد، یک دولت دیگر در رشف تشکیل بود و حزب رفاه چند ماه بعد از 

طرف دادگاه قانون اساسی ممنوع اعالم شد. )و شخص اربکان پنج سال از 

فعالیت سیاسی محروم شد(

حزب عدالت و توسعه که از دل جدالی فرقه ای بین »سنت گرایان« یعنی 

وفاداران به اربکان، و »بدعت گران« یعنی طرفداران اردوغان، گل و آرینچ21  

شکل گرفت، محصول دو التزام هم گراست: از یک سو، به روزرسانی برنامه ی 

حزبی در هامهنگی با نیازهای متغیر رهربان جنبش یعنی جناح اسالم گرای 

صفوف  در  انداخنت  شکاف  هدف  با  عملیاتی  سو،  دیگر  از  و  بورژوازی 

نیروهایی که دولت اربکان را به زیر کشیدند به طوری که عبور از بحران 

بحرانی  بروز  و  توسعه  و  عدالت  رسیدن حزب  قدرت  به  مستلزم  جدید، 

21- شخصیت بنیان گذار چهارم، عبداللطیف شرن است که بعدها با مابقی رهربی حزب دچار اختالف 

شد و عدالت و توسعه را در سال 200۷ به منظور تأسیس حزب خود در سال 2009 ترک کرد، که 

نیرویی حاشیه ای باقی مانده است.

طبقه، دولت و دین در ترکیه
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نسبتاً گریزناپذیر شود.

اربکان که در جّو اجامع واشنگنت  اقتصادی  از اصول خط مشی  هر یک 

نیست  به  دولت گرایی رس  شدند.  مردود  کلی  به  بودند،  شده  مسئله ساز 

شد و خصوصی سازی همه جا را در بر گرفت. بنابراین جای تعجب نیست 

کل  درصد  هشتاد  به  نزدیک  مسئول  توسعه  و  عدالت  حزب  دولت  که 

خصوصی سازی هایی بوده که در طول سه دهه ی گذشته، یعنی در دوران 

)از  اراده گرایی  آزاد هرگونه  بازار  گرفته اند. سیاست های  نولیربالی صورت 

نوع »هجوم صنایع سنگین«( اتخاذشده از جانب دولت را مردود می شامرد. 

»باشگاه  استیالی  از  نشانه ای  مسلامً  که  خارجی،  مستقیم  رسمایه گذاری 

غربی« بر ترکیه است، نه تنها به عنوان واقعیت زندگی پذیرفته شد بلکه 

نخست وزیر  به  مستقیامً  که  »ایسپات«  نام  به  ویژه ای  آژانس  تأسیس  با 

گزارش می دهد و مسئول برگزاری ساالنه ی نشست های مشاوره ای فروتنانه 

هیئت مدیره های  روسای  و  او،  همراه  متخصصان  کنار  در  اردوغان،  بین 

یا چشم انداز  دارای سهام اند  ترکیه  در  که  برجسته  رشکت های چندملیتی 

آن را دارند، است، به طرز فعاالنه ای تشویق شد. رصف نظر از متام بیم و 

تردیدها نسبت به مالیه ی بهره پرداز، استانبول به منزله ی یک قطب مالی 

منطقه ای و در نتیجه جهانی ترسیم شد. به بیان کوتاه، برنامه ی اقتصادی 

حزب عدالت و توسعه بدون اطناب کالم، نولیربالی شد.

حزب عدالت و توسعه زمانی که به قدرت رسید، به موازات بازبینی اصول 

اقتصادی خود، خویش را با شوقی فراوان وقف فراهم کردن عرصه برای 

این منایش و حامیت  نتیجه ی  اروپا کرد. در  اتحادیه ی  عضویت ترکیه در 

فعاالنه از جانب حزب عدالت و توسعه بود که اتحادیه ی اروپا در نشست 

دسامرب 2004 خود تصمیم به رشوع مذاکرات گرفت و در اکترب 2005 آن را 

عملی کرد )تعویق متعاقب در فرآیند مذاکره در واقع به طور مشخص به 

حزب عدالت و توسعه مربوط منی شود بلکه می توان آن را به عنوان دوره ی 

دیگری از بحران در روابط نیم قرنی بین اتحادیه ی اروپا و ترکیه تلقی کرد(.

دست آخر، موضع حزب عدالت و توسعه در قبال ایاالت متحده نیز تغییر 
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شگرفی داشته است. اربکان حتی یک بار هم به کاخ سفید دعوت نشد اما 

اردوغان مسافر دائم کاخ سفید بوده است، حتی نخستین سفر او پیش از 
آن بود که به عنوان مناینده ی پارملان انتخاب شود.22

این تغییر در سیاست های خارجی و اقتصادی جنبش اسالم گرا همچنین 

بالفاصله داللت بر این دارد که حزب عدالت و توسعه جبهه ای را که در 

199۷ تشکیل شد، به دو نیم کرده است. باید به خاطر داشته باشیم که 

نیروی محرکه ی در پس آن مداخله ایاالت متحده، بورژوازی »توسیاد« و 

نیروهای مسلح ترکیه بودند. با خروج ایاالت متحده )و اتحادیه ی اروپا(، 

سکوالر-غربی  جناح  قسمی  خنثی سازی  سمت  به  او  مالزمان  و  اردوغان 

بورژوازی حرکت کردند. این هدف بسیار پرمشقت تری بود و هیچ گاه به 

انجام نگرفت. با این حال، باید اشاره کرد که دو مسئله  هیچ ترتیبی متاماً 

دست کم منجر به آب شدن یخ بین حزب عدالت و توسعه و »توسیاد« شد. 

یکی آشکارا تغییر در برنامه ی اقتصادی حزب عدالت و توسعه بود که آن 

را با نیازهای کلیت بورژوازی هم راستا می کرد. دیگری ناشی از این واقعیت 

مسلّم بود که حزب عدالت و توسعه نخستین دولت تک حزبی ای بود که 

پس از دوران دولت های ائتالفی، بیش از یک دهه در قدرت باقی ماند. 

این بدان معنا بود که این حزب می توانست به شکل بسیار منسجم تری به 

طبقه ی کارگر حمله کند و سیاست های منفور را به صورت بسیار آسان تری 

اجرا مناید. این دو ویژگی حزب عدالت و توسعه را برای متام فراکسیون های 

بورژوازی در رسارس کشور جذاب و خواستنی کرد.

تجلی  توسعه  و  که در حزب عدالت  آن گونه  اسالم گرا  دگردیسی جنبش 

یافت، حاکی از آن بود که جبهه ای که در برابر اربکان تشکیل شده بود 

بلکه  نبودند  ترکیه  بورژوازی  غربی سازی  پروژه ی  اصلی  بازیگران  دیگر 

البته به استثنای نیروهای مسلح که  ابزارهایی رصف فروکاسته شدند،  به 

نیرومندترین دشمن محسوب می شد. نیروهای متنوع رسانه ای، نیروهای 

22- تنها سفر اربکان به ایاالت متحده در 1994 به دعوت مسلامنان آمریکا انجام شد و از منظر 

گفتگوهایش با مقامات میان رتبه ی ایاالت متحده یک شکست بود.

طبقه، دولت و دین در ترکیه
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موسوم به »حلقه ی پنج« و بوروکراسی غیرنظامی ممکن بود به واسطه ی 

سیاست های تفرقه بیانداز و حکومت کن همگی تحت تأثیر قرار گرفته یا 

تسلیم شوند. این اتفاق مدتی طول کشید اما از خالل یک اسرتاتژی بسیار 

دقیق موفق شد.

تبیین معام
حزب عدالت و توسعه اکنون بیش از یک دهه در قدرت باقی مانده و 

هامن طور که پیش تر اشاره کردیم، ظرف چند سال متام رقابت های انتخاباتی 

را پیروز شده است. این مسئله حتی اگر برای یک حزب حاکم عادی نیز 

هامنند احزاب مندرس، دمیرل، اجویت یا حتی اوزال پیش می آمد، امری 

جالب توجه می بود. این موضوع زمانی که به خاطر می آوریم این نخستین 

پایا ایجاد  دولت با ریشه های اسالم گرا در ترکیه است که توانسته دولتی 

کند، درخور توجه بیشرتی می شود. و حتی مهم تر از آن، حزب عدالت و 

توسعه توانسته از متام مصایب مختلفی که ناشی از برنامه های نیروهای 

در  سکوالر  نیروهای  سایر  جانب  از  و  برد  در  به  سامل  جان  بوده  مسلح 

کشور، به درجات گوناگون، حامیت شود. عالوه بر این، پیش از آغاز خیزش 

مردمی ای که در ژوئن 2013 رس بر آورد، بسیاری بر رس این موضوع رشط 

بسته اند که اردوغان و حزب عدالت و توسعه یک دهه ی دیگر در ترکیه در 

قدرت باقی خواهند ماند. بنابراین تالش در جهت یافنت پاسخی به پرسش 

چرایی این امر ارزشمند است.

این نکته آغاز  به  اشاره  با  را  فهرست دالیل بسیارند. اجازه دهید بحث 

حاصل  تنهایی  به  قدرت  در  اردوغان  دهه ای  یک  از  بیش  بقای  که  کنم 

نیز بالفاصله خود را به میان می کشند: پوتین،  نشده است. اسامی دیگر 

است  توجه  جالب  مثال،  برای  خود.  زمامت  دوران  در  چاوز  و  کیرشرنها 

که خانم فرناندز دو کیرشرن در آخرین انتخابات ریاست جمهوری با کسب 

آرای بسیار بیشرتی نسبت به منایش چشم گیر اردوغان در 2011، جنبش 

اپوزیسیون جریان حاکم را منهدم کرد. به رغم تفاوت های بسیار میان این 



113

شخصیت های سیاسی که هر یک از مارش های پیروزی شان را باید به دقت 

مطالعه کرد، یک نقطه ی مشرتک وجود دارد. این واقعیت مسلّم که آن ها 

از نظم و بهروزی را در  همگی دولت هایی اند که ثبات و نوعی ظاهری 

پی یک بحران تروماتیک برای کشورهای خود به ارمغان آوردند. در مورد 

در  کاراکاس«  »ُمشت  به  اعرتاضات موسوم  تروماتیک  بحران  این  ونزوئال، 

تیراندازی  و  سبعیت شدید  با  نان  که شورش های  زمانی  بود،   19۸9 سال 

پلیس به داخل خانه های مردم از پنجره ها رسکوب و منجر به کشتار صدها 

کارگر فقیر شد. در روسیه، این نه فقط یک اختالل اقتصادی شوکه کننده 

اصلی  تکیه گاه  دهه ها  مدت  به  اقتصادی  امنیت  و  ثبات  که  کشوری  در 

حیات اجتامعی بود، بلکه بحران سیاسی و فرهنگی بسیار شدیدی بود که 

با غور و بررسی می توان گفت به سطح یک ترومای متدنی رسید و اوضاع 

یک  اتفاقات  آن  متام  مسئول  و  رسید  خود  اوج  به   199۸ در رضب االجل 

دائم الخمر به نام بوریس یلتسین بود. در آرژانتین، یک بحران اقتصادی با 

حجمی عظیم موجب فقر و بدختی شدید در کشوری شد که تنها نیم قرن 

پیش از آن جزو پیرشفته ترین کشورهای جهان بود و به همراه آن بحرانی 

سیاسی فرا رسید که در زمانی کم تر از یک ماه چهار رییس جمهور را خلع ید 

کرد. در ترکیه، اردوغان در پی عمیق ترین بحران اقتصادی تاریخ مدرن کشور 

به قدرت رسید؛ در تابستان 2011 اقتصاد در رُشُف رکود بسیار بدتری بود 

اما خوشبختانه آن را پشت رس گذاشت. من این قبیل موارد را »دولت های 

پساتروماتیک« می نامم. اگر دولت بتواند از طوفان جان سامل به در برد و 

بر تناقضات بحران تروماتیکی که کشور اسیر آن است غلبه مناید و حتی 

اندکی نظم، ثبات و بهروزی ایجاد کند بخت این را خواهد داشت تا زمانی 

که تناقضات متاماً جدیدی رس بر آورند، در قدرت باقی مباند.

اگر بخواهیم در مورد دالیل مختص ترکیه صحبت کنیم، نخست باید به 

عاملی تقریباً ساختاری اشاره کرد. این به مورد استثنایی ترکیه که پیش تر 

آن  در  که  به وضعیتی شده  منجر  امر  این  می شود.  مربوط  رفت  ذکرش 

نظام  مثابه ی  به  کارگر  توده های  برای  طبقاتی  استثامر  و  رسکوب  نظام 

طبقه، دولت و دین در ترکیه
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برابر  در  می شود.  پدیدار  تهی دستان  و  ثرومتندان  بین  فرهنگی  تفکیک 

پدیدار  بورژوازی  جدید  اسالم گرای  فراکسیون  که  است  پیش زمینه  همین 

شیوه های  و  »رشقی«  فرهنگ  با  اسالم گرا،  بورژوازی  سیاسی  رهربی  شد. 

محافظه کارانه ی خود، در مقابل منایندگان جناح سکوالر-غربی از آنجایی 

که آن ها ]اسالم گرایان[ ظاهراً نزدیکی بیشرتی به تهی دستان دارند، دارای 

مزیت بوده اند. اردوغان که رسمایه داری خودساخته با خاستگاهی عامیانه 

است، از منظر انبوه خلق تهی دست شهری و روستایی »یکی مثل خودشان« 

به چشم می آید. از این تفکیک ساختاری در جامعه ی ترکیه کامالً از جانب 

اردوغان در رسارس یک دهه ای که در قدرت بوده استفاده و سوءاستفاده 

شده است. او سیاست قطبی سازی اجتامعی را از یک سو بین آنچه خود 

»الیگارشی بوروکراتیک« و »البی نرخ بهره« می نامد )این عناوینی اند که به 

ترتیب اشاره بر نیروهای مسلح و جناح سکوالر بورژوازی دارند( و از سوی 

تُرک و مسلامن کشور تداوم داده است. این مسئله ای  دیگر مردم اصالتاً 

است که در کوتاه مدت منی توان با آن رسوکله زد و تنها زمانی می توان بر 

جنبش های  سکوالر-کاملیستی  سنت  از  انشعابی  چپ-  که  کرد  غلبه  آن 

پیرشو بورژوایی- تا حد زیادی بتواند شکاف فرهنگی با طبقات زحمتکش 

را التیام دهد.

عامل دیگر، بسرت خاص انتخابات نوامرب 2002 است که حزب عدالت و 

توسعه را به قدرت رساند. ترکیه، هامن طور که پیش تر ذکر شد، بیش از 

سال های  در  ترتیب  به  و  بود  ناالیق  ائتالفی  دولت های  شاهد  دهه  یک 

1994، 1999 و 2001 سه مورد از عمیق ترین بحران های اقتصادی دوران 

جمهوریت را، که یکی از یکی بدتر بود، پشت رس گذاشت )بالکان و یلدان 

2002: به ویژه 41، جدول 1(. کشور در این رشایط کامالً مهیای ظهور نیروی 

سیاسی جدیدی بود که بتواند تصویری از کارآیی و اعتبار به دست دهد. 

تجربه ی اردوغان به عنوان شهردار استانبول کامالً این تصویر را به دست 

می داد. احزاب قدیمی به کلی بی اعتبار شده بودند.23 در این بسرت بود که 

23- جالب است که سایر احزابی که منایش خوبی داشتند یا احزاب جدید بودند یا هیچ مسئولیتی 
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حزب عدالت و توسعه یک سوم کل آرای مردمی را از آن خود کرد، چیزی 

ورای آنچه احزاب متعلق به سنت بصیرت ملی تا آن روز به دست آورده 

بودند )خود اردوغان در 1994 تنها بر اساس یک پنجم آرای مردمی شهردار 

استانبول شد، زیرا سایر احزاب بسیار متالشی شده بودند(. و به ِیُمن حد 

نصاب ده درصدی، حزب عدالت و توسعه دو-سوم کرسی های پارملان را بر 

اساس این یک سوم کل آرا تصاحب کرد )یکی از احزاب 9.5 درصد، دیگری 

۸ درصد، یکی دیگر ۷ درصد و دیگری با 6 درصد پایین تر از حد نصاب 10 

درصدی باقی ماندند(. این اکرثیت قاطع که شدیداً با دولت ائتالفی اربکان 

در دهه ی 1990 در تقابل بود، اهرم قدرمتندی برای اردوغان در ستیزهای 

سیاسی آتی با اردوگاه سکوالر بود.

در  دست کم  ترکیه،  سیاست  در  میانه  راست  نهایی  نابودی  دیگر  عامل 

در  که  پیچیدگی هایی  متام  به رغم  اصل،  در  بود.  پیش بینی  قابل  آینده ای 

نتیجه ی به تعطیلی کشاندن احزاب و رس بر آوردن جریانات سیاسی معین 

دیگر به وجود آمد، ترکیه در سه دهه ی نخست تجربه ی نظام چندحزبی 

نظام  یک  دارای   ،19۸0 نظامی  کودتای  زمان  تا   1950 از  تقریباً  خویش، 

دوحزبی مستحکم بود که یک قطب آن را راست میانه و دیگری را چپ 

این دو  برجسته ی  با محرومیت رهربان  این حال،  با  میانه تشکیل می داد. 

برای  اجویت  و  میانه  راست  جریان  در  دمیرل  سیاسی،  فعالیت  از  سنت 

ناخواسته ی  پیامد  موجب   19۸0 دهه ی  اوایل  نظامی  رژیم  میانه،  چپ 

تداوم شکاف ها درون هر دو اردوگاه شد. در این بسرت اینکه چگونه چپ 

راست  اما  نیست،  ما  کند محل بحث  غلبه  این مسئله  بر  توانست  میانه 

میانه به شکل نامناسبی بر این مشکل فائق آمد. دو شخصیت غالب این 

در ایجاد بحران در معنایی مشخص نداشتند. حزبی موقت که خارج از منفعت شخصی از جانب 

یک رسمایه دار جوان و خوش سیام با عجله تشکیل شده بود )»حزب جوان«( بیش از هفت درصد آرا 

را به خود اختصاص داد. در مورد دو حزب چپ میانه، در حالی که حزب حاکم تحت رهربی اجویت، 

در مقایسه با 21 درصد آرا در انتخابات گذشته، یک درصد رأی آورد، این حزب دیگر بود که در 

انتخابات پارملانی گذشته نتوانسته بود هیچ مناینده ای را وارد پارملان کند اما در این انتخابات موفق 

شد چرا که از نظر رأی دهندگان این حزب هیچ مسئولیتی در ایجاد بحران نداشت.

طبقه، دولت و دین در ترکیهطبقه، دولت و دین در ترکیه
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گالویز  یکدیگر  با   1993 در  اوزال  مرگ  زمان  تا  دمیرل  و  اوزال  جریان، 

بودند و میراث این شکاف منجر به ازهم پاشیدن هر دو جریان به دست 

رهربان مشخصاً ناالیق بعدی شد. این روندی طوالنی مدت بود که در آن 

تاریخی هر دو نزدیک به 65 درصد  دو حزب راست میانه، که به لحاظ 

آرای عمومی را در اواخر 1991 به دست آورده بودند، شاهد آن بودند که 

آرای آن ها به تدریج و با سختی به چیزی بیش از 10 درصد آرا در انتخابات 

2002 رسید. باید تأکید کرد که این اُفت نسبتاً شگفت انگیز تنها تا حدی 

به ظهور جنبش اسالم گرا ربط داشت )که اگر آن طور منی بود گزاره های ما 

هامن گویی می شد(. گواه آن این است که در 1999، در آخرین انتخابات 

پیش از انتخابات رسنوشت ساز 2002، نسبت آرای راست میانه همچنان رو 

به کاهش بود اگرچه حزب اسالم گرای وقت، یعنی حزب فضیلت نیز شاهد 

کاهش آرای خود بود. بنابراین، فروپاشی راست میانه، به استثنای حزبی 

فاقد جذابیت و حتی  این دوره اسیر یک رهرب مشخصاً  فاشیستی که در 

قطعاً مشمئزکننده بود، موجب تک و تنها ماندن حزب عدالت و توسعه در 

جناح راست طیف سیاسی شد.

افزایش مداوم آرای حزب عدالت و توسعه در انتخابات پی درپی به نوعی 

انتخاباتی  نظام  کلید حل آن در  اما  ناظران شده است  موجب رسدرگمی 

نهفته است. حدنصاب 10 درصدی موجود، که تا جایی که می دانم در جهان 

منونه ی دیگری ندارد، از طریق کامالً بی خاصیت کردن رأی دادن به احزاب 

کوچک تر، بی شک به نفع احزاب بزرگی ایفای نقش می کند که به لحاظ 

ایدئولوژیک یا سیاسی به آن بازندگان حتمی نزدیک ترند. حزب عدالت و 

توسعه در طول انتخابات پی درپی آرای متام احزاب راست کوچک، ازجمله 

احزاب راست میانه را به خود اختصاص داده و آن ها را به نابودی کشانده 

است. در انتخابات اخیر، حزب عدالت و توسعه حتی آرای بقایای جنبش 

بصیرت ملی را، که زمانی بنا به دالیل ایدئولوژیکی تداوم پذیرترین جریان 

بود، کاهش داده است.24 جای شگفتی نیست که اردوغان مرصانه مخالف 

24- این را با دقت ریاضیاتی در ساوران )2011الف( نشان داده ام.
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ثبات  مسئله ی  پشت  راستا  این  در  و  است  درصدی   10 حدنصاب  الغای 

سیاسی سنگر می گیرد.

جدای از این قبیل بغرنجی های نظام سیاسی ترکیه که تصادفاً و به نحو 

باید  داشته اند،  نقش  توسعه  و  عدالت  حزب  موفقیت  در  شگفت انگیزی 

تقریباً  و  مهم  بسیار  عامل  یک  کرد.  اشاره  هم  دیگر  سیاسی  عوامل  به 

سال،  هفت  ظرف  عمیق  بحران  سه  از  پس  است.  اقتصاد  رسنوشت ساز، 

اقتصاد ترکیه تا زمان فروپاشی موسوم به لیمن برادرز شاهد شش سال رشد 

اقتصادی باال بود. در پی لرزشی در قالب کسادی در سال 2009، اقتصاد 

ترکیه به رسعت ترمیم شد و در 2010 و 2011 به نرخ های عجیب رشد 

دست یافت که در میان کشورهای »جی 20« پس از چین در رتبه ی دوم قرار 

داشت. با این حال، بالفاصله باید به یک هشدار توجه کرد. این ترازنامه ی 

تروماتیک  تجربه ی  نتیجه ی  به واقع  بلکه  نبود،  اردوغان  محصول  مثبت 

به  ترکیه  سیاسی  دستگاه  و  تجارت  کل  که  زمانی  بود   2001-2 سال های 

حدی هراسیده بود که متام توان خود را به کار بست تا بنیان های استواری 

برای اقتصاد ایجاد کند. با فرض محیط شدیداً مثبت اقتصاد جهانی، این فضا 

باید نتایج خود را در دوران پس از بحران 2011 به جای می گذاشت. صحیح 

شدیداً  برادرز  لیمن  ورشکستگی  از  پس  جهانی  اقتصاد  رشایط  که  است 

نامساعد شده است اما اقتصاد ترکیه پیشاپیش، یک دهه قبل، دستخوش 

بحران بانکداری خاص خود بود و اقدامات ظاملانه ای را به منظور اجتناب 

استثناً  که،  است  دلیل  به همین  بود.  کرده  اتخاذ  بحرانی  وقوع چنین  از 

با  اقتصادی همراه  در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه ی 

کانادا، بخش بانکداری ترکیه هیچ تأثیری از بحران اعتباری نپذیرفت، زیرا 

مورد  از سطوح  باالتر  پیشاپیش  ترکیه  بانک های  محتاطانه ی  شاخص های 

نیاز »مقررات بازل 3« بودند. به این موارد باید طراوت بازارهای رسمایه ی 

بین املللی تا ۸-200۷ را نیز افزود که موجب ورود حجم عظیمی از رسمایه 

به ترکیه و واکنش های مطلوبی شد که اردوغان از جانب کشورهای خلیج 

مثبت  جهانی  پیشینه ی  این  دالیل  کرد.  دریافت  مالی  لحاظ  به  ثرومتند 

طبقه، دولت و دین در ترکیه
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اقتصاد کالن هرچه که باشد، موجب حامیت شدید الیه های تهی دست تر 

رأی دهندگان ترکیه از دولت شده است، این البته به رغم توزیع وخیم درآمد 

و فقدان حقوق طبقه ی کارگر است که کل این پیشینه در وهله ی نخست، 

دست کم تا حدی، مبتنی بر آن است. مفیدفایده خواهد بود که اشاره کنیم 

تنها انتخاباتی که در آن سهم آرای حزب عدالت و توسعه )هشت درصد( 

کاهش داشت، انتخابات محلی بهار 2009 بود، زمانی که اقتصاد ترکیه در 

وضعیت کسادی زودگذر اما شدیداً عمیقی قرار داشت )در آن زمان نرخ 

اقتصاد کالن، طرح های  رکود ساالنه شش درصد بود(. عالوه بر پیشینه ی 

همیاری اجتامعی و امور خیریه که از جانب سازمان های خیریه ی اسالمی 

میان الیه های  توسعه در  به محبوبیت حزب عدالت و  نیز  انجام می شد 

تهی دست تر جامعه یاری رساند.

البته انحالل بلوکی که عرصه را برای رسنگونی اربکان در 199۷ مهیا کرد، 

رشط اصلی تداوم پذیری دولت حزب عدالت و توسعه بود. نیروهای مسلح 

و متحدان آن، دست کم تا 200۷، فعاالنه تالش داشتند تا حامیت مردمی از 

حزب عدالت و توسعه را فرسایش دهند و نهایتاً دولت را رسنگون کنند. با 

این حال، این مرتبه از جانب قدرت های غربی، به ویژه ایاالت متحده، دست 

کمک به سوی نیروهای مسلح دراز نشد، زیرا آنها دالیل خود را برای توافق 

به  »توسیاد«  بورژوازی  این،  بر  عالوه  داشتند.  توسعه  و  عدالت  با حزب 

اربکان مواضع مبهم تری در روابطش  با جنبش  نسبت خصومت مشخص 

دولت  نخستین  توسعه  و  عدالت  زیرا  داشت،  توسعه  و  عدالت  با حزب 

و  اصالحات ضّدمردمی  اجرای  آمادگی  که  بود  دهه  یک  تک حزبی ظرف 

به نفع طبقه ی رسمایه دار را داشت. بنابراین از منظر بورژوازی سکوالر-

غربی، عدالت و توسعه یک دولت دووجهی بود که هم به منافع طبقاتی 

با  درون طبقاتی خود  مبارزه ی  در  عین حال  در  و هم  می کرد  آن خدمت 

[بورژوازی  آن  منافع  علیه  اسالمی  رسمایه ی  نوپدید  و  جدید  فراکسیون 

سکوالر-غربی] فعالیت می کرد.

تداوم پذیری دولت حزب عدالت  باشیم:  باید کامالً رصیح  در یک مورد 
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آنکه  تا  است  پیشین  رقیب  جبهه ی  در  شکاف  مدیون  بیشرت  توسعه  و 

مرهون پیروزی های مکررش در صندوق های رأی باشد. به بیان دیگر، اگر 

ایاالت متحده و اتحادیه ی اروپا حامی نیروهای مسلح ترکیه در تالش برای 

رسنگونی دولت حزب عدالت و توسعه می بودند و اگر بورژوازی »توسیاد« 

نگرش غیردوستانه ای نسبت به اردوغان می داشت، آن گونه که نسبت به 

اربکان داشت، موفقیت انتخاباتی منی توانست ناجی اردوغان باشد. البته 

اربکان، که هیچ گاه  با حزب رفاه  اینکه حزب عدالت و توسعه در تقابل 

در  را  پارملانی  اکرثیت مطلق  نشد،  نصیبش  نسبی  اکرثیت  از  بیش  چیزی 

اختیار داشت، تفاوت زیادی ایجاد کرد. اما با فرض سنت های حیات سیاسی 

ترکیه، صفوف نیروهایی که موجب رسنگونی اربکان شدند در صورت آنکه 

می توانستند یا می خواستند با هم متحد شوند، ممکن بود اردوغان را نیز 
رسنگون کنند.25

پرداخنت به متام جزئیات به اصطالح طرح های کودتا در سال های 2003-4 

و رضب االجل ناکام سال 200۷ که نخستین امتام حجت نظامی در تاریخ 

جهان در شکل مجازی بود، زیرا از طریق سایت ستاد کل ارتش به اطالع 

کل کشور رسید، در اینجا ممکن نیست. دولت در واکنش به رضب االجل 

سال 200۷ انتقام سختی گرفت. چند روز بعد شخص اردوغان در نشستی 

رودررو با فرمانده ی ستاد کل ارتش که »نشست دوملاباغچه« نام گرفت، 

نام کاخی در استانبول که دفرت نخست وزیری در آن قرار دارد، فرمانده ی 

ستاد کل را در تنگنا قرار داد. این نشست، به رغم متام رویه های معمول، 

تاکنون بین اردوغان و رییس ستاد کل ارتش رّسی باقی مانده و حتی یک 

کلمه از آن به بیرون درز نکرده است و تا جایی که عموم مردم اطالع دارند، 

این  ندارد.  وجود  آن  مورد  در  مکتوبی  وقایع  یا رشح  هیچ صورت جلسه 

نشست تبدیل به یک نقطه ی عطف شد و در نتیجه، به نظر می رسد دولت 

نیروهای مسلح  از  اما  موقت  به صورت  توسعه، هرچند  و  عدالت  حزب 

25- تفاوت ها در وضعیت جدید در رابطه با آنچه پس از دهه ی 1990 اتفاق افتاده را در مقاله ای 

تحلیل کرده ام که مبارزه ی در رشف وقوع را به عنوان »جنگ داخلی بورژوازی« )ساوران 2003( 

خصلت یابی کرده است.

طبقه، دولت و دین در ترکیه
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زهرچشم گرفته است. به احتامل زیاد محتوای این نشست بود که عرصه 

را برای محاکامت معروف تحت عنوان »ارگنکون« )به اصطالح یک سازمان 

ضّدشورش مخفی که نام آن برگرفته از موطن اساطیری تُرک ها در آسیای 

مرکزی است( و »بالیوز« )به معنی پُتک( فراهم کرد که در آن بسیاری از 

افرسان ارشد ارتش، چه افراد بازنشسته و چه فعال، دستگیر شدند، سال ها 

احکامی  به  بودند  محاکمه ی خود  منتظر  که  کسانی  و  افتادند  زندان  به 

بالغ بر حبس ابد مشدد محکوم شدند اما اینک پس از بحران اواخر سال 

2013 که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، از زندان آزاد شده اند. در میان 

متهامن، مجرمان معروف و نیز صدها نفر دیگر از جمله یک رهرب حزبی 

وجود  غیره  و  دانشگاه  اساتید  روزنامه نگاران،  روشنفکران،  از  بسیاری  و 

داشتند که دست کم می توان گفت مشارکت شان در طرح کودتا مورد شبهه 
است.26

است.  داده  قرار  دشواری  موقعیت  در  را  اجتامعی  عاملان  موضوع  این 

و  قدرت  به  و  کرده ام  تحلیل شان  اینجا  در  که  دیگری  عوامل  متام  به رغم 

تداوم پذیری حزب عدالت و توسعه یاری رسانده اند، یک عامل، یعنی وضع 

جدید روابط میان دولت و نیروهای مسلح را در واقع منی توان تحلیل کرد 

چرا که هیچ چیز، مطلقاً هیچ چیز در مورد محتوای »نشست دوملاباغچه« 

منی دانیم. و همین امر می تواند عامل تعیین کننده ای در تغییر توازن قوا 

میان نیروهای مسلح و دولت حزب عدالت و توسعه باشد. از آنجایی که 

ما در این رابطه راه خود را کورمال کورمال طی می کنیم، امید می رود که 

تاریخ نگاران آینده از ما خوش شانس تر باشند.

ویژگی دیگری که موقعیت دولت عدالت و توسعه را از موقعیت دولت 

بصیرت ملی در دهه ی 1990 متامیز می کند، حامیتی است که از دو مرجع 

دیگری  از  مهم تر  زیاد  اختالف  با  نخست  مرجع  می کند.  کسب  متفاوت 

است. جامعت گولن تحت رهربی فتح الله گولن، حامیت سیاسی خود را 

26- توجه کنید که این مطلب و این کتاب پیش از آن اتفاقی منترش شده است که به »کودتای 

نافرجام ترکیه« معروف شد و در پی وقایع 15 و 16 ژوئیه ی 2016 منجر به تصفیه حساب نهایی و 

قاطع دولت حزب عدالت و توسعه با ارتش و نیروهای مسلح شد. م
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به حزب عدالت و توسعه معطوف کرد. هامن طور که پیش تر به آن اشاره 

با امپراتوری وسیعی از مدارس در  کردم، جامعت گولن جامعتی مذهبی 

دورافتاده ترین نقاط جهان است، بنابراین به عنوان نیرویی تازه نفس برای 

و  توسعه طلبی  به  ترکیه  رسمایه دار  طبقه ی  شکل گرفته ی  به تازگی  میل 

اسرتاتژی سیاسی نوعثامنی گرانه ی دولت اردوغان ایفای نقش می کند. اما 

اهمیت حامیت این جامعت مطمئناً محدود به این مورد منی شود. جامعت 

گولن عالوه بر آنکه عالَمی معنوی است، شبکه ی مرتاکمی از منافع اقتصادی 

به شامر می رود و از این رو منابع عظیمی در اختیار دارد که آن را تبدیل 

به تبلیغاتچی قدرمتندی برای دولت کرده است.2۷ این نخستین باری است 

که فتح الله گولن از جنبشی اسالم گرا حامیت می  کند. گولن شدیداً مدافع 

کودتای نظامی 19۸0 و حتی با مداخله ی نظامی 199۷ نیز هم راستا بود 

و اربکان را به خاطر بی مالحظگی و بی لیاقتی اش مورد انتقاد قرار می داد. 

وقتی نوبت به حزب عدالت و توسعه می رسد دلیل تغییر فکر گولن ریشه 

در گرایش اسرتاتژیک حساب شده اش دارد. گولن ظاهراً پیش تر متقاعد شده 

بود که احیای عظمت ترکیه ی اسالمی )غایتی که متام اسالم گرایان مشابه در 

آن مشرتک اند( نه از طریق مقابله با غرب و مشخصاً ایاالت متحده بلکه 

به واسطه ی اتحاد با آن دست یافتنی است. این دیدگاهی به غایت متفاوت 

و حتی در تقابل شدید با جنبش بصیرت ملی بود. تغییر نگرشی که حزب 

عدالت و توسعه در جنبش سیاسی اسالم گرا منایندگی می کرد موجب شد 

این  این حال مشاهده خواهیم کرد که  با  بپردازد.  از آن  گولن به حامیت 

حامیت بعدها به رسعت تحلیل خواهد رفت.2۸29  

نوع دیگر حامیت از طرف مرجعی بود که در نگاه نخست شگفت آورتر 

آشکارا  آماری  از  گولن  جنبش  قدرت  بر  تأکید  منظور  به  همیشگی  اغراقی  با  یاووز  هاکان   -2۷

اشاره کنیم منبع وی ستون روزنامه ای  غیرواقعی نقل قول می آورد )2004: 11(. جالب است که 

متعلق به یکی دیگر از خربگان جامعت گولن است.

اما مطلع است،  اکیداً جهت دار  البته منبعی  اندیشه ی فتح الله گولن که  برای بررسی مفصل   -2۸

بنگرید به ارگیل )2010(.

به  ترکیه«  نافرجام  از »کودتای  بعد  این »تحلیل حامیت«  29- ما هم چنین مشاهده کرده ییم که 

رسکوب رسارسی جامعت گولن در ترکیه انجامیده است. م

طبقه، دولت و دین در ترکیه
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می منود: جامعت روشنفکران لیربال ترکیه که خاستگاه بارزی در جنبش های 

چپ گرای دهه های 1960 و 19۷0 داشتند، تا همین اواخر که حزب عدالت 

و توسعه ارتباطش را با آن ها قطع کرد، به طور متام و کامل حامی این حزب 

بودند. این امر به دلیل فرهنگ جهان وطن، نگرش عمیقاً سکوالر و سبک 

زندگی اختیارگرایانه ی این بخش از روشنفکران ظاهراً باورناپذیر می مناید. 

با این وجود، پس از کودتای 19۸0، لیربال های ترکیه به این نتیجه رسیدند 

که این کشور ذاتاً ناتوان از کسب رژیمی دموکراتیک به واسطه ی نیروهای 

خاص خویش است و اینکه عضویت در اتحادیه ی اروپا )و به طور کلی تر 

جهانی سازی( عالج همه ی دردهاست. بنابراین هر نیرویی در سیاست ترکیه 

که نگاهی به اتحادیه ی اروپا داشت باید مورد حامیت قرار می گرفت، حتی 

اگر آن نیرو خلف اربکان باشد، کسی که همواره کلیت طیف روشنفکران 

سکوالر در ترکیه او را به دیده ی شک نگریسته اند. لیربالیسم در ترکیه به 

لحاظ سیاسی جریانی قوی نیست اما از آنجا که هر بورژوایی با دورویی 

تظاهر به لیربال بودن دارد، روشنفکران لیربال دارای وزنی قابل توجه در 

حیات روشنفکری اند.30 بنابراین از ستون های آنان در روزنامه های جریان 

اصلی گرفته تا میزگردهای بی پایان شان در تلویزیون، روشنفکران لیربال در 

باب خصلت دموکراتیک حزب عدالت و توسعه فضل فروشی کرده اند. این 

رأی دهندگان  صفوف  در  جدی  پیرشوی های  موجب  شگفت آور  تبلیغات 

اساسی  قانون  نفع همه پرسی  به  که  آرایی  سکوالر شهری شد. 5۸ درصد 

در سال 2010 به صندوق ها ریخته شد، یعنی باالترین آماری که اردوغان 

قلباً  افرادی می شد که  از  بسیاری  آورده، بی شک شامل  به دست  تاکنون 

به جناح چپ طیف سیاسی نزدیک بودند اما رویای طلوع جدیدی برای 

تزهای  یمن  به  را  توسعه  و  عدالت  حزب  لوای  تحت  ترکیه  دموکراسی 

روشنفکران لیربال در رس می پروراندند.

دهه ی 2000 تنها از منظر اقتصاد یا دولت های ائتالفی در برابر یک دولت 

30- در این مورد مقاله ای پیش از قدرت یابی حزب عدالت و توسعه نگاشته شده و با تفصیل بیشرتی 

به این گروه از روشنفکران می پردازد، بنگرید به اردوغان و اوستونر )2002(.
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تک حزبی دارای ثبات با دهه ی 1990 مغایرت نداشت. دلیل اصلی در پس 

بی ثباتی سیاسی و اقتصادی دهه ی 1990، و شاید ریشه ی غایی متام مشقات 

ترکیه در دهه های اخیر جنگی بود که بین نیروهای چریکی پ.ک.ک. که از 

19۸4 علیه ادغام متامدی کُردهای ترکیه مبارزه کرده اند و نیروهای دولتی 

که مرصانه مطالبات به حق این مردمان ستم دیده را انکار می کنند، در گرفته 

است. هزینه های این جنگ صدها میلیون دالر را بلعیده است، تلفات آن 

نزدیک به چهل هزار نفر )رقم رسمی( بوده و شهرها و روستاهای کُردی 

را به ویرانی کشانده و منجر به مهاجرت اجباری میلیون ها نفر از کُردها 

شده که این خود نه فقط برای کُردها بلکه همچنین برای تهی دستان شهری 

کالن شهرهای ترکیه که پیشاپیش زندگی های اسفناکی داشتند، از آنجایی که 

منجر به رقابتی فزاینده برای منابع کمیاب شده، منتهی به رشایط وخیم 

زندگی گشته است. هیچ دولتی قادر نخواهد بود از صدمات ناشی از این 

جنگ جان سامل به در برد، چه رسد به دولت های ائتالفی ضعیفی که به 

خاطر اختالف های بین احزاب در قدرت متالشی شدند و هیچ دولتی تاکنون 

نتوانسته این جنگ را به پایان برساند. دهه ی 2000 عمیقاً با این چشم انداز 

در تقابل است. جنگ بنا بر دلیلی که باز هم محصول دست دولت حزب 

عدالت و توسعه نبود، فرونشست. عبدالله اوجاالن، رهرب مقتدر پ.ک.ک.، 

از جانب سازمان اطالعات مرکزی ایاالت متحده )سیا( در مخفیگاه خود در 

کنیا دستگیر و در سال 1999 به دولت ترکیه اسرتداد شد. این واقعه کل 

وضعیت را تغییر داد. این نه فقط خودبه خود داللت بر شکست پ.ک.ک 

داشت بلکه موجب تغییر در اهداف این جنبش و سیر فعالیت هایش شد. 

بنابراین دهه ی 2000، دوران آرامش نسبی بود و این امر موجب تقویت 

تداوم پذیری دولت حزب عدالت و توسعه شد )من در ادامه ی این فصل به 

اختصار به اوضاع کنونی حول مسئله ی کُردی خواهم پرداخت(.

بنابراین ترکیب دوری گزینی از برنامه ی تاریخی جنبش، مانورهای تاکتیکی 

هوشمندانه و بخت آشکار بود که به موفقیت یک دهه ای حزب عدالت و 

توسعه یاری رسانید. شکی در کار نیست که اردوغان جذابیت کاریزماتیک 

طبقه، دولت و دین در ترکیه
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پیروزی  از  پیش  حتی  او  دارد.  جمعیت  از  بزرگی  بخش  برای  مشخصی 

انتخاباتی حزب عدالت و توسعه محبوبیت زیادی داشت )آیدین و داملاش 

از تجربه ی یک دهه در قدرت بودن فردی  اکنون پس  200۸: 3-201( و 

بسیار قدرمتند با جذابیتی حقیقی برای طرفداران رسسخت خویش است. با 

این حال، تبیین موفقیت یک دهه ای حزب عدالت و توسعه به تنهایی بر این 

مبنا رصفاً به بدترین نوع از کیش شخصیت منجر خواهد شد.

با این وجود، چیزی که از دوردست امتداد طویل پیروزی ها به نظر می آید 

فرآیندی مملوء از ستیز، تنش و ناخوشایندی است. نظام حاکم ترکیه در 

از  بسیاری  است.  جنگیده  سختی  به  سیاسی  نظام  در  تازه وارد  این  برابر 

افراد این امر را به مثابه ی دفاع از ارزش ها یا سبک زندگی ها یا سکوالریسم 

جمهوری تلقی کرده اند. ممکن است نکاتی در هر یک از این موارد وجود 

داشته باشد. اما متام این ها ظاهر امر بود. در پس این ظاهر، محاسبه ی 

از جانب دو فراکسیوِن یک طبقه، یعنی بورژوازی در کار  بی روح منافع 

است.

سخن آخر: شورش
از ماه  به شنبه و  از جمعه  تقویم گذر  در شب 31 ماه می، زمانی که 

به  ترکیه  کل  نیمه شب،  حوالی  دقیقاً  می داد،  نشان  را  ژوئن  ماه  به  می 

مرکز  در  تقسیم  میدان  در  گزی  پارک  رس  بر  مبارزات  بود.  خاسته  پا 

پلیس  روش های  سبعیت  و  داشت  تداوم  روز  چندین  مدت  به  استانبول 

در مقابله با تظاهرات کنندگان بسیاری از مردم را به ستوه آورده بود اما 

این فقط یک عامل تحریک کننده بود. غلیان در آن شب به لحاظ پهنه ی 

جامعه شناختی و جغرافیایِی آن تاریخی بود. افرادی که تا پیش از آن در 

زندگی شان برای هیچ گونه اعرتاضی به خیابان ها نرفته بودند اینک دست کم 

در بالکن های خود بر قابلمه ها و ماهیتابه های خود می کوبیدند )در زبان 

اعرتاض  برای  میلیون ها،  نگوییم  اگر  نفر،  صدهاهزار  و  کارسالزو(  التین 

اعرتاضات  این  بودند.  کرده  ترک  را  خانه های خود  بامداد  سه  در ساعت 
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تقریباً در کل ماه ژوئن تداوم داشت. سپس در نهایت کنرتل پرخاشگرانه ی 

پلیسی موجب عقب نشینی جنبش توده ای شد اما حتی در کل ماه جوالی، 

دست کم در شهرهای بزرگ تر، جمعیت های عظیمی در پارک های محالت 

گردهم می آمدند تا به دموکراتیک ترین شکل در مورد روش های امکان پذیر 

فعالیت های آتی به بحث و تبادل نظر بپردازند. پس از طغیانی کوتاه در 

ماه سپتامرب جنبش فرونشست و از آن زمان به بعد خود را بازیابی نکرد.

و  عظیم  جنبش  این  آشکار  زمینه ی  تحلیل  برای  حتی  مجالی  اینجا  در 

کوتاه تر  نوشته ی  چند  قالب  در  را  کار  این  کوشیده ام  من  نیست.  متنوع 

در طول زمان خیزش انجام دهم )بنگرید به ساوران 2013الف، 2013ب، 

که  پرداخت  خواهیم  مسئله  این  به  رصفاً  اینجا  در  2013ت(.  2013پ، 

توسعه  و  عدالت  حزب  اردوغان،  آینده ی  برای  شورش  این  داللت های 

رصاحت  به  باید  ابتدا  در  باشد.  می تواند  چه  ترکیه  در  اسالم گرایی  و 

به  بسیار گسرتده  واکنشی  مستقیم  نتیجه ی  مردمی  این خیزش  که  گفت 

سیاست های حزب عدالت و توسعه در سطوح گوناگون بود. خیزش گزی 

وجوه گوناگونی داشت به طوری که برشامری متام نارضایتی های مختلفی 

که مردم صدایشان را علیه آن ها بلند کردند، ناممکن است. رصفاً به عنوان 

در  اعرتاضاتی  مطمئناً  گزی  پارک  تظاهرات  که  گفت  می توان  منونه  چند 

برابر تجاری سازی نابخردانه ی معدود فضاهای سبز باقیامنده در شهر بود؛ 

علویان علیه انکار رک و راست حقوق خود به عنوان گروهی از اقلیت های 

دینی به پا خاستند؛ جوانان مخالف مداخله ی نخست وزیری محافظه کار در 

متام وجوه زندگی شان، ازجمله تعداد فرزندانی که افراد باید داشته باشند 

و میزان الکلی که باید مرصف کنند، بودند؛ زنان به ممنوعیت تعبیه شده 

برای سقط جنین و انکار بی پرده  ی نخست وزیر در مورد برابری جنسیت ها 

اعرتاض داشتند؛ لزبین ها، گِی ها، دوجنس گراها و ترنس ها )ال.جی.بی.تی( 

در برابر جّو محافظه کارانه ای به پا خاستند که آن ها را طعمه ی آسانی برای 

جنایت های ناشی از نفرت می کرد؛ مردمان شهر ختای، استان مجاور سوریه 

که شاهد بیشرتین میزان جنگ خیابانی بودند به دلیل جنگ تفرقه افکنانه 

طبقه، دولت و دین در ترکیه
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و جنایتکارانه ای که دولت در آن کشور به راه انداخته بود، عصبانی بودند. 

و مواردی از همین قبیل.

اما نخ تسبیحی که همه ی این موارد را به یکدیگر متصل می کرد نقض 

گستاخانه ی حقوق دموکراتیک از جانب دولت و اردوغان بود. به یک معنا، 

برابر بوم گرایان  پلیس که در  غلیان خیزش مردمی در واکنش به سبعیت 

پارک گزی اِعامل شد، واکنشی به تعویق افتاده به متام منونه های دیگر از 

گروه هایی بود که در برابر تعدی به حقوق خود اعرتاض می کردند، زیرا 

اشک آور  گاز  با  آورد  بیان  به  را  نارضایتی ها  داشته  سعی  اخیراً  آنکه  هر 

کاملیست ها  اعرتاض  دلیل  است.  باتوم رسکوب شده  و  آب پاش  ماشین  و 

به جرم تالش  متهم  پلیس  از جانب  آن ها  که  بود  این  و سایر ملی گرایان 

برای بزرگداشت سالگرد جمهوری در آنکارا در 29 اکترب 2012 شده بودند. 

کارگران پیرشو به لحاظ سیاسی و سوسیالیست ها به سبب آنکه تنها یک 

ماه پیش برای رسیدن به میدان تقسیم به منظور بزرگداشت یکم می با گاز 

اشک آور و چامق از آن ها پذیرایی شده بود اعرتاض کردند. به بیان کوتاه، 

هر آنکه سهمی کافی از سیاست های رسکوب گرانه ی دولت برده بود دست 

به اعرتاض زد. واکنش دولت به این خیزش هامن الگوی همیشگی را از نو 

بازتولید کرد و طی این دوره دست کم پنج نفر از معرتضان کشته شدند و 

ده ها نفر به سبب برخورد گلوله های پالستیکی یک چشم شان را از دست 

در  به واقع  بود  گشوده  شورش  برای  را  راه  که  مسئله ای  بنابراین  دادند. 

مقیاسی گسرتده تر بازتولیده شده است.

موردش  در  زیاد  هنوز  البته  که  موارد،  این  متام  پس زمینه ی  در  نهایتاً، 

که  دارد  وجود  کارگران  جمعیت  عظیم  بخش های  نارضایتی  نشنیده ایم، 

و  سندیکازدایی  منعطف سازی،  خصوصی سازی،  سیاست های  نتیجه ی  در 

و  عدالت  حزب  اقتصادی  سیاست  مناد  که  گرفته  شکل  بی ثبات سازی یی 

توسعه بوده اند. طبقه ی کارگر هنوز با مطالبات و روش های خاص خود پا 

به عرصه نگذاشته است و اگر زمانی این کار را بکند، خیزش به احتامل زیاد 

به چنان سطوحی خواهد رسید که برای دولت مدیریت ناپذیر خواهد شد.
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باید اشاره کنم که از نظر بسیاری از ناظران و تحلیل گران، خیزش گزی 

به سان تندری بر آسامن بی ابر تلقی شده است. این تحلیل رصفاً نتیجه ی 

ارزیابی نادرست نقاط قوت و ضعف دولت حزب عدالت و توسعه بوده 

است. بسیاری از منابع قدرت دولت پیش از غلیان شورش در پایان ماه می 

پیشاپیش رو به زوال گذاشته بودند.

به حدود 2 درصد در سال  اقتصادی  پیشاپیش رشد  اقتصاد،  در جبهه ی 

بروز  را  خود  اینک  ترکیه  اقتصاد  شکنندگی های  بود.  یافته  کاهش   2012

می دهند، به ویژه مسئله ی ساختاری کرسی حساب جاری و بدهکاری بسیار 

باال و همچنان فزاینده ی بخش خصوصی به ارز خارجی. تغییر مشی اخیر 

در بانک مرکزی ایاالت متحده، توقف تدریجی تسهیل کمی را در دستورکار 

قرار داده که بسیار بیشرت از کشورهای دیگر موجب نوسان قیمت جدی 

در بازارهای مالی ترکیه شده است. تکیه کالم نشانگر پویایی اقتصاد ترکیه 

»ثبات« اقتصادی و سیاسی در منطقه ای است که در آن ثبات به ندرت 

یافت می شود. آن کارت برنده اینک به هدر رفته است. ترکیه یک بار دیگر 

تبدیل به یکی از حلقه های ضعیف اقتصاد جهانی می شود.

سیاست خارجی دولت رضبه هایی پی درپی خورده است. سیاست »عدم 

مشکل با همسایگان« نخست وزیر وقت، احمد داووداوغلو، اینک از پای 

درآمده است. ترکیه دست کم با سه همسایه ی رشقی و جنوبی خود- مهم تر 

از همه سوریه و نیز ایران و عراق- سیاست خصومت در پیش گرفته است. 

در مورد سوریه، اثبات شده که انتظار دولت اردوغان مبنی بر رسنگونی 

رسیع رژیم اسد در سوریه اشتباهی مرگبار با پیامدهایی جدی برای ترکیه 

بوده است. کشتار دست کم 53 نفر در ریحانلی، شهری کوچک نزدیک به 

مرز سوریه، در نتیجه ی مجموعه ای از انفجارها و این واقعیت مسلّم که 

اردوغان در طول سفر خود به واشنگنت دی.سی. از طرف اوباما در مورد 

میل وافرش به مشارکت نظامی در سوریه مورد انتقاد قرار گرفت، و هر 

دوی این موارد در ماه می 2013 رقم خوردند، منجر به بی منزلتی چشم گیر 

دولت او شد. بعدها، جنگ بین نیروهای نظامی منطقه ی کُردی خودمختار 

طبقه، دولت و دین در ترکیه
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سوریه )معروف به روژاوا به معنی »غرب« در زبان کُردی( و بنیادگرایان 

جنگ  پاشید.  زخم  این  بر  منکی  سوریه  و  ترکیه  مرز  در  النرصه  جبهه ی 

مذکور اینک در حال عبور از مرزها و ورود به قلمروی ترکیه است.

مشاجرات با فتح الله گولن نیز از 2010 به بعد افزایش یافته است، زمانی 

که گولن در ماجرای ناوگان کوچک تحت رهربی کِشتی مرمره ی آبی علیه 

شگفتی  موجب  و  ایستاد  ارساییل  کنار  در  و  گرفت  موضع  ترکیه  دولت 

بسیاری از اسالم گرایان معمولی شد. مسائل دیگری هم اردوغان و گولن را 

در تقابل با یکدیگر قرار داده اند. فتح الله گولن به رغم اسالم گرایی خود به 

خاطر منش سیاسی منعطف و شدیداً عمل گرایانه ی خویش متامیز شده و 

توانسته در طول انتخابات متعدد سال 2014 با نیروهای سیاسی سکوالرتر 

متحد شود.

ابزاری  از دست داده است، کسانی که  لیربال ها را  نیز حامیت  اردوغان 

رأی دهندگان  از  گسرتده ای  بخش های  به  او  دادن  نشان  قبول  قابل  برای 

شهری بوده اند. رسکوب وحشیانه ای که اردوغان در مورد متام اعرتاضات روا 

داشته و تکرب او در رابطه با مردود شمردن متام انتقادات حتی برای کسانی 

که حقوق بگیر روزنامه ها یا شبکه های تلویزیونی حامی دولت هستند )یا 

است.  اخراج شده اند( تحمل ناپذیر شده  آن ها  از  بسیاری  که  بودند، چرا 

عالوه بر این با شکاف بین اردوغان و لیربال ها، کلیت این نظریه که در 

عثامنی و جمهوری ترکیه، مرکز منبع متام اقتدارگرایی و حاشیه )یا جامعه ی 

اینک  لیربال ها  است.  باد هوا شده  بوده،  مادر همه ی دموکراسی  مدنی( 

خود را در حالتی از خواب پریده می یابند.

آنچه عامل قدرت اردوغان باقی مانده محبوبیت وی در میان بخش های 

محافظه کارتر جمعیت- مزیتی تقریباً ساختاری- و سیاست حل صلح آمیز 

مسئله ی کُردهاست. اگرچه این سیاست حالتی معامگون دارد و سوءظنی 

بدین لحظه دست کم همین  تا  است،  آن موجود  فروپاشی  مورد  در  مدام 

سیاست بوده که در طول خیزش گزی باعث شده اردوغان نفسی به راحتی 

بکشد، زیرا جنبش کُردی به خاطر ترس از اختالل در »فرآیند صلح« شکننده 
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خارج از گود باقی مانده است.

پیش رشط هایی  از  یکی  احتامالً  اردوغان  زیرپای  زمین  پنهان  رانش  این 

بوده که عرصه را برای بلوغ خیزش مردمی فراهم کرده است. خود خیزش 

البته رضبه ای بسیار جدی به قدرت اردوغان بود. رابطه ی شخص اردوغان 

با اربابانش در غرب که پیوسته او را به خاطر تاکتیک های خشونت آمیزش 

احیای  شاهد  اردوغان  است.  شکرآب  کرده اند،  نکوهش  خیزش  طول  در 

تازگی  به  با جناح سکوالر-غربی بورژوازی ترکیه بوده در حالی که  ستیز 

بخش های معینی از این بورژوازی، رصف نظر از عقاید یا منافع، گام هایی 

به سوی اردوغان برداشته بودند. در تحولی که متاماً نوپدید است، اردوغان 

عبدالله  است.  شده  مواجه  خود  حاکم  حزب  درون  شکاف هایی  با  حتی 

گل، رییس جمهور کنونی کشور، و بولنت آرینچ، نخست وزیر وقت، افراد 

شامره ی دو و سو در سلسله مراتب حزب عدالت و توسعه، در طول خیزش 

گزی مسیر متفاوتی در پیش گرفتند، مسیری که بار تقصیرات را بیشرت بر 

گردن مذاکرات می انداخت تا رسکوب. در این راستا، کامل قلیچ داراوغلو، 

مهم ترین  خلق،  جمهوری خواه  حزب  یعنی  اصلی،  مخالف  حزب  رهرب 

متحد آن ها بود. به نظر می آید که عبدالله گل رقیبی جدی برای انتخابات 

ریاست جمهوری بعدی است که آشکارا حامیت حزب جمهوری خواه خلق 

را با خود دارد. اگر جامعت گولن به نفع گل موضع بگیرد، امری که وقوع 

آن محتمل است، اردوغان که رویای ریاست جمهوری را در رس دارد، از زمان 

به قدرت رسیدن خویش به بعد با نخستین هاموردجویی انتخاباتی جدی 

یا  انتخابات ریاست جمهوری باشد  مواجه خواهد شد. چه اردوغان پیروز 

نه، این انتخابات برای آینده ی سیاسی او تعیین کننده خواهد بود. اما به 

نخواهد توانست که رویای ایجاد  یقین می توان گفت که اردوغان تقریباً 

ایاالت متحده متحقق سازد، نظامی که  را شبیه نظام  نظام ریاستی خود 

وی بر مبنای آن امید دارد تا به تنهایی بر ترکیه در دو دوره ی متعاقب تا 

سال 2024 یعنی یک سال پس از صدسالگی تأسیس جمهوری در 2023، 

حکمرانی کند. او حتی ممکن است باری بر دوش هواداران سابق خود شود 
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و به خاطر کامیابی حزب به موقع کنار گذاشته شود.

اما مسئله فقط بر رس فقدان قدرت انتخاباتی نیست. اگر شورش تداوم 

بیشرتی یابد و مجدداً شعله ور شود، حتی پیش از انتخابات ممکن است 

اردوغان برای بقای در قدرت دچار مشکل شود. در پس ظاهر تزلزل ناپذیر 

و استوار مرد نیرومند ترکیه، می توان فرسایش قدرت و منزلت در نتیجه ی 

بگوییم حزب  اگر  نیست  اغراق  کرد.  احساس  را  توده ها  پرتوان  مبارزه ی 

کنار  در  اردوغان  است. رسنوشت  به رسنگونی  محکوم  توسعه  و  عدالت 

رسنوشت مردم به آینده ی این جنبش خارق العاده بستگی دارد. دو نیروی 

ترکیه  کارگر  طبقه ی  اگر  نپیوسته اند.  معرتضان  صفوف  به  هنوز  قدرمتند 

آنگاه  بگیرند،  این خیزش مردمی  به مشارکت در  کُردی تصمیم  و جنبش 

آینده ای نوین، نه فقط برای ترکیه بلکه برای کل منطقه در دستورکار قرار 

خواهد گرفت.

پی نوشت: جنگ داخلی درون جنگ داخلِی بورژوازی
که  آنجایی  از  امتام رسید.  به  تابستان 2013  اواخر  در  این فصل  نگارش 

طرح این کتاب پیش تر درانداخته شده بود، خیزش مردمی تابستان 2013 

که عموماً با نام اعرتاضات پارک گزی شناخته می شود به صورت مجزا در 

بخش سخن آخر بررسی شد. فرآیند ویرایش هر کتاب طبیعتاً زمان بر است. 

بین  که  شده  آشوبناکی  دوره ی  چنان  وارد  ترکیه  مردم،  خیزش  با  همراه 

نگارش سخن آخر و مالحظات نهایی برای انتشار، یک غلیان شدید دیگر پا 

به عرصه ی سیاسی گذاشته است، این بار بحران سیاسی عمیقی رس بر آورده 

که دو جناح ائتالف اسالم گرای حاکم بر ترکیه ظرف یازده سال گذشته را 

در مقابل یکدیگر قرار داده است. هامن طور که متام جهان می داند، در 1۷ 

دسامرب 2013 یورش سحرگاهی پلیس بر مبنای شواهد انکارناپذیر منجر به 

افشای شبکه ی عمیق رشوه و فساد در دولت گردید که شامل چهار وزیری 

)به همراه اتهام مستقیم علیه فرزندان سه تن از آنان( می شد که بعدها 

مجبور به استعفا از مناصب خود شدند. ذره ای تردید وجود ندارد که این 
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عملیات نتیجه ی نزاعی بود که طی سه سال گذشته بین دو رشیک ائتالف 

به خوبی پنهان شده ای که حزب عدالت و توسعه همواره جزئی از آن بوده، 

تاکنون تحت استیالی دو رهرب  ائتالفی بین دو نیرویی که  در گرفته بود، 

بی چون وچرا بوده اند: طیب اردوغان نخست وزیر و فتح الله گولن پیشوای 

معنوی و سیاسی جامعتی مذهبی که در بخش زیادی از این فصل مطالب 

نیروهای  در  ریشه داری  شبکه ی  از  گولن  شد.  گفته  موردش  در  فراوانی 

پلیس و دستگاه قضا برخوردار است که طی سال ها و دهه ها به دقت و 

زحمت ساخته شده. همین شبکه بود که مجموعه ای از بازرسی ها در مورد 

فعالیت های مالی کثیف دولت پس از 1۷ دسامرب را به جریان انداخت.

آنچه پس از این واقعه به دنبال آمد را حتی منی توان در یک پی نوشت 

خالصه کرد. کافی است که بگوییم در زمان نگارش، ترکیه نه تنها در یک 

وسعتی  با  اقتصادی  بحران  بلکه  می زند  دست وپا  عمیق  سیاسی  بحران 

قیمت  کاهش  آن  مناد  که  بحرانی  می کند،  تهدید  را  آن  نیز  وحشتناک 

به  موقت  به طور  که  بود   2014 ژانویه ی  پایان  در  ترکیه  لیر  بی مهابای 

واسطه ی دوبرابر کردن نرخ بهره از جانب بانک مرکزی تحت کنرتل قرار 

گرفت. و این متام ماجرا نیست. آنچه شاهدش هستیم انکشاف یک بحران 

حکومتی واقعی است زیرا دستگاه دولت در نتیجه ی اقدامات متقابل دو 

طرف، که هر دو دژهایی در اهرم ها و مناصب داخل آن دستگاه تأسیس 

کرده اند، به دو نیم شده است. دستگاه قضا و نیروهای پلیس اکنون فلج 

با  رویارویی  موقعیت های  در  را  خود  )میت(  اطالعات  سازمان  شده اند. 

مدعیان، نیروهای پلیس و حتی ژاندارم ها که بازوی امنیتی ارتش اند، یافته 

است. حتی تصاویری وجود دارند که نشان می دهد ژاندارم ها مأموران میت 

را با تفنگ هایشان نشانه گرفته اند. آنچه ما مدت هاست آن را جنگ داخلی 

بدون خونریزی نامیده ایم به نظر در رُشف تبدیل به جنگی خونبار است )با 

این حال، این امر مسبوق به سابقه است: دست کم در طول مرحله ی پیشین 

جنگ داخلی بورژوازی، زمانی که اردوگاه غرب گرا و اسالم گرا به مثابه ی یک 

کل با یکدیگر می جنگیدند، دو رخداد مشابه وجود داشت(.
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132

نولیربالیسم، ظهور رسمایه ی اسالم گرا و حزب عدالت و توسعه

زنجیره ی  از  متشکل  نظر  به  آن  تاریخ  که  کشوری  در  حتی  بنابراین 

رصف بحران هاست، این بحران گسرتدگی خارق العاده ای دارد. این بحران 

بالقوگی هایی را ایجاد می کند که ممکن است موجب ریشه ای ترین تحوالت 

تصورشان  به دشواری می توان  عادی  دوران  در  که  دگرگونی هایی شود  و 

کرد. تالش برای تخمین پیامد این بحران می تواند مبادرتی بی دلیل باشد. 

و  گروه ها  زنده ی  انسانی  نیروهای  این  عمیقی،  بحران  چنین  دوران  در 

نظم  مورد  در  را  جمله  آخرین  که  هستند  طبقات،  آن ها  رأس  در  افراد، 

امور آتی بیان خواهند کرد. بنابراین هر چیزی ممکن است. با این حال یک 

چیز واضح به نظر می رسد: هر کدام از دو سمت اردوگاه اسالم گرایان که 

برنده ی این نربد باشد، ظفری بسیار پر هزینه خواهد داشت. هر دو طرف 

در طول سال ها چنان درگیر موفقیت های رسمست کننده در برابر دشمنان 

سابقاً مشرتک خود بوده اند و اینک چنان به خوبی از روش های نامرشوع 

مورد استفاده در تحت کنرتل در آوردن بسیاری از نهادها اطالع دارند که 

این نزاع در حال تبدیل به نربدی تا پای جان است. دقیقاً به همین دلیل 

است که سیاست ترکیه اکنون با تصاویر ویدئویی و صداهای ضبط شده ی 

محرمانه که جزئیات تهوع آوری در مورد رشارت های سیاسی یا زندگی های 

است.  مخفی  مأموران  جنگ  به  تبدیل  حال  در  می کنند،  مال  بر  شخصی 

روی هم رفته، این دست به یقه شدن ها می تواند موجب سقوط، اگر نگوییم 

افول همیشگی اسالم گرایی در خاک ترکیه شود.

در بحبوحه ی این بحران تنها کاری که می توان کرد تالش برای عربت آموزی 

از آن، به ویژه در رابطه با اشتباهات سهمگینی است که بخش های بزرگ 

روشنفکران در مورد ماهیت حزب عدالت و توسعه مرتکب شدند.

نخستین موردی که در این باره باید بدان اشاره کرد این است که ریشه ی 

نیرو  دو  بین  استوار  اتحاد ظاهراً  پای  زیر  زمین  در فرسودگی  بحران  این 

وجود  اسرتاتژیک  گرایش  در  تفاوتی  اتحاد  این  میان رشکای  است.  نهفته 

اردوغان و جمله ی حزب عدالت و توسعه ریشه در سنت  داشت. طیب 

اردوغان، هامن طور که پیش تر ذکر شد، در  اگرچه  بصیرت ملی دارند. و 
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با  و  داد  جهت  تغییر  خود  جریان ساز  رهرب  گرایش  از  مشخص  نقطه ای 

ایاالت متحده و اتحادیه ی اروپا از در دوستی درآمد، اما او همچنان رهرب 

جنبشی است که به صورت ارگانیک یا تجزیه ناپذیری با این قدرت ها ارتباط 

را وقف روابط خوب  از سوی دیگر، کل عمر خود  فتح الله گولن،  ندارد. 

با ایاالت متحده و ارساییل کرده است. اگرچه اردوغان و گولن در مبارزه 

با دشمنان مشرتک شان )جناح سکوالر-غربی بورژوازی و نیروهای مسلح( 

متحد بوده اند، زمانی که به نظر می رسید آن دشمن مشرتک مغلوب شده 

است دوباره به جان یکدیگر می افتادند. اما از آنجایی که در طول سال های 

اتحاد، نفوذ اسرتاتژیک جامعت گولن به دستگاه دولت بیش از حد تصور 

بدون جنگ  مناصب خود  در  آن  کادرهای  کردن  ریشه کن  یافته،  گسرتش 

ممکن نبود. در اینجاست که با بحران حکومت رسوکار داریم.

از این رو، در پس این تفرقه شکافی ساختاری بین دو نیروی متحد وجود 

داشت. این شکاف نخست در سال 2010 در طول واقعه ی کشتی مرمره ی 

آبی با ارساییل رس باز کرد، زمانی که گولن طرف ارساییل را گرفت و جدای 

از اسالم گرایان، با اکرثیت مطلق کشور در تقابل ایستاد. بنابراین این شکاف 

به مدت بیش از سه سال در آنجا وجود داشت. اما چرا اکنون این شکاف 

به شکلی انفجاری رس بر آورده است؟ به زعم من، این امر مستقیامً پیامد 

خیزش مردمی تابستان 2013 است. این جنبش منجر به تحقیر شأن اردوغان 

در نگاه متام طرفداران و متحدانش شد. او دیگر رهرب مورد اعتامدی نبود 

که بتواند ثبات اقتصادی و سیاسی در ترکیه ایجاد کند. ثبات در منطقه ای 

که جنگ، جنگ داخلی، درگیری های مسلحانه و نفاق سیاسی آن را تکه پاره 

حکمرانی  تحت  دهه ی  در  را  ترکیه  موقعیت  که  بود  چیزی  است،  کرده 

و  هواداران  متام  شد  موجب  شکست  این  می کرد.  خاص  بسیار  اردوغان 

متحدان اردوغان یک به یک کشتی در حال غرق را ترک کنند. همین امر 

موجب رس باز کردن نزاع در حال غلیان بین دو متحدی شد که به اتفاق 

یکدیگر نقاط قوت حزب عدالت و توسعه را تشکیل می دادند.

حزب  ظهور  مورد  در  گذشته  برداشت های  بر  پرتویی  چه  تصویر  این 
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عدالت و توسعه می اندازد؟ پیش از هر چیز، این کیفرخواستی است علیه 

خود  که  روشنفکران  لیربالِ چپ  و  لیربال  حلقه های  خودخواسته ی  فریب 

عنوان  به  اردوغان  و  توسعه  و  عدالت  که حزب  فریفتند  تفکر  این  با  را 

کل  بودند.  ترکیه  در  دموکراتیک سازی  پویش های  حامالن  آن  واالی  رهرب 

استداللی که از جانب شخص اردوغان در مورد »دولت موازی« ایجادشده 

به دست طرفداران گولن مطرح شده، پذیرش آشکار این است که »دولت 

عمیق« که خصلت نشان دوره ی پیشین تاریخ سیاسی پساجنگی ترکیه بود، 

بیش از آنکه یک بار و برای همیشه نابود شده باشد، آن طور که لیربال ها 

پنداشته بودند، از جانب دولت اسالم گرا به شکلی آگاهانه و با زیرکی در 

به  اکنون  مسئله  این  است.  احیا شده  آن ها  عمیق« خاص  »دولت  قالب 

ناخوشایند  موقعیت  در  را  خود  که  کسی  است،  شده  متام  اردوغان  رضر 

شاگردجادوگری می یابد که با خارج کردن غول از درون بطری اینک دیگر 

کنرتل بر اَعامل آن ندارد.

وهم دیگری که به سبب ماهیت به غایت اشتباه خود آشکار شده، عقیده ای 

است که بارها مجدداً از جانب لیربال های خودخوانده با اعتامد به نفسی 

تزلزل ناپذیر بیان شده است: اینکه حزب عدالت و توسعه و دموکراسی به 

از درون مرحله ی  ترکیه  بنابراین  و  پیروز شده اند  صورت برگشت ناپذیری 

خاصی از تاریخ خود رسبلند بیرون آمده است. این منظره که اردوغان و 

حزب عدالت و توسعه درحال نزدیک شدن به لبه ی پرتگاه اند و حتی برای 

فاجعه  از  جلوگیری  منظور  به  گذشته  سال های  عمیق«  »دولت  کادرهای 

خودشیرینی می کنند باید در برابر چنان نتیجه گیری های بی پروایی آموزنده 

باشد.

انعکاس همین نوع از خطا در حلقه های دیگر روشنفکران و سیاست چپ 

نیز وجود دارد. برخی با اطمینان عقیده داشتند که حزب عدالت و توسعه 

یک »جمهوری دوم« را پایه گذاری کرده است و بنابراین فاتحه ی جمهوری 

با  ایده حتی  این  مدافعان  و  است  را خوانده  یا جمهوری کاملیستی  اول 

عباراتی عامدانه مبهم اظهار تأسف کرده اند. اتحادی که اکنون میان »دولت 
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عمیق« پیشین متعلق به »جمهوری اول« و حاکامن »جمهوری دوم« در 

حال شکل گیری است، اتحادی که مطمئناً رسشار از تناقضات است اما به 

هر حال واقعیت دارد، پرتویی چشم گیر بر این دوره بندی بی اساس تاریخ 

ترکیه ی مدرن می افکند.

به عنوان جمع بندی، ترکیه از آشوبی عمیق رنج می برد. ترکیه دستخوش 

نه  آینده ی  در  مدتی  برای  را  خود  اثرات  که  است  عمیقی  بحران  چنان 

تنها خود این کشور بلکه کل خاورمیانه می گذارد. آن نیروهای اجتامعی ای 

که بتوانند از این بحران جان سامل به در برند و انرژی عظیم آزادشده به 

واسطه ی این انفجار را تحت کنرتل درآورند بر آینده تسلط خواهند یافت.

یادداشت ها
نگارنده به خاطر خواندن بسیار دقیق این فصل و نظرات ژرف بینانه و 

پیشنهادات مدبرانه ی خوانندگان انتشارات برگهان بوکز مرهون آن هاست.
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شکاف عمیق در بورژوازی بزرگ ترکیه
کورتار تانییلامز

پیش گفتار
در سال 2010، یکی از روزنامه های اصلی در ایاالت متحده، وال اسرتیت 

ژورنال، گزارشی در مورد اوضاع سیاسی در ترکیه و دستگیری هایی منترش 

کرد که طی آن سال در کشور انجام گرفته بود. این مقاله با تعریف ترکیه 

به عنوان »کشوری مسلامن در حاشیه ی اروپا« نزاع بین سکوالرها و دولت 

کرد  توصیف  خون ریزی«  بدون  داخلی  »جنگ  مثابه ی  به  را  اسالم گرایان 

علیه  اطالعاتی  حتی رسویس های  و  ژاندارم ها  »پلیس،  اینکه  ادعای  با  و 

یکدیگر در حال مبارزه اند« )به نقل از ییلدیریم کایا، 2010( از دو طرف 

خواست تا به سازشی صلح آمیز دست یابند. در هامن سال، هفتاد کمپانی 

»موسیاد«  یعنی  اسالم گرا  رسمایه ی  متفاوت  فراکسیون  دو  مناینده ی  که 

و  تجار  )کنفدراسیون  »توسُکن«  و  مستقل(  تجار  و  صنعت گران  )انجمن 

صنعت گران ترکیه( هستند، در فهرست پانصد کمپانی صنعتی بزرگ ترکیه 

جای گرفتند، فهرستی که اتاق صنعت استانبول )ایسو( آن را تهیه کرده بود. 

مطبوعات داخلی این تحول را به عنوان نشانه ای از »تفوق محافظه کارانه« 

فصل سوم
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سیاست  گرایش  تغییر  مورد  در  طوالنی  مباحث  بر  عالوه  کردند.  گزارش 

خارجی ترکیه از کشورهای غربی به سمت کشورهای منطقه ی خاورمیانه، 

همه پرسی قانون اساسی و مسائل مرتبط با آن ما شاهد قطبیت فزاینده ای 

هستیم که در جامعه ی ترکیه در حال وقوع است. تنش علنی بین دولت 

فرآیند  ترکیه( در طول  تجار  )انجمن صنعت گران و  اردوغان و »توسیاد« 

همه پرسی قانون اساسی نشان از نقطه ی عطف جدیدی در این نزاع داشت. 

در واکنش به موضع دوپهلوی »توسیاد« در مورد همه پرسی، اردوغان دست 

به چنینی تهدید زد که »کسانی که موضعی اتخاذ منی کنند حذف خواهند 

»رسمایه ی  خود  آنچه  دادن  قرار  هدف  با  اردوغان  )2010الف(.  شد« 

اردوغان  کرد.  آشکار  را  ترکیه  بورژوازی  درون  می نامد، شکاف  استانبول« 

چنین گفته بود: »از آغاز، رسمایه ی استانبول وقتی پای پول درآوردن وسط 

بود با ما همکاری می کرد اما بنا به دالیلی وقتی نوبت به سیاست رسید 

نتوانستیم به توافق برسیم. آن ها رسمایه ی آناتولیایی را طرد کردند... اما چه 

خوش شان بیاید یا نه، رسمایه ی ترکیه صاحبان جدیدی به خود می بیند... 

این موضوع برای ما منبع اطمینان حائز اهمیتی است« )2010ب(.

این مسئله که آیا بخش معینی از بنگاه های کوچک و متوسط آناتولی پس 

از دهه ی 19۸0 خصوصیات رسمایه ی انحصاری در پوششی اسالم گرایانه را 

پیدا کرده اند یا نه، و اینکه آن ها بیش از پیش در برابر فراکسیون پیش تر 

نیرومند  اقتصادی  نیروی  یک  به  تبدیل  سکوالر-غربی  رسمایه ی  مسلط 

شده اند، اصطالح »جنگ داخلی« در میان طبقات حاکم ترکیه را مورد تأکید 

قرار می دهد. اگر، آن طور که استدالل می شود، »بربهای آناتولی« به لطف 

قدرت و حجم نسبی شان، مناینده ی نیروهای »محلی« و »دموکراتیک« در 

فراکسیون  این  آنگاه  هستند،  »دولت گرا«  و  »انحصارگرا«  بورژوازی  برابر 

اخیراً نوپدید رسمایه نهایتاً تحت لوای بلوک رسمایه ی هژمونیک قرار خواهد 

گرفت، هرچند گاهی از طریق ابزارهای متعارض و گاهی نیز به واسطه ی 

ابزارهای هم یارانه. اگر اوضاع از این قرار است، آنگاه تنش های بین دولت 

تفاوت های  به  بیشرت  دولتی  بوروکراسی  و  ارتش  توسعه،  و  عدالت  حزب 
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این  از سوی دیگر،  اگر،  اقتصادی.  تا به تفاوت های  سیاسی مربوط است 

به  پیش تر  که  است  اسالمی  رسمایه ی  از  نوعی  بازتاب  جدید  فراکسیون 

عنوان  به  توسعه  و  عدالت  اگر حزب  و  یافته،  انحصاری دست  موقعیت 

مناینده ی سیاسی این طبقه ی اقتصادی اخیراً نیرویافته فهم می شود، آنگاه 

باید از حزب عدالت و توسعه انتظار داشته باشیم که در نزاع های سیاسی 

نه از جانب بورژوازی ترکیه به مثابه ی یک کل بلکه از جانب همین بخش 

مشخص مشارکت داشته باشد.

اثبات اینکه آنچه در پس نزاع بین ارتش و حزب عدالت و توسعه نهفته 

فرهنگی  ارزش های  یا  جمهوری  رژیم  »روساختی«  مشکل  نه رصفاً  است 

جمهوری خواهانه، بلکه بیشرت ستیز بر رس منافع اقتصادی فراکسیون های 

طبقاتی مشخص است اهمیتی حیاتی در بسط یک سیاست طبقه  کارگری 

مستقل در مواجهه با مناسبات متغیر کار-رسمایه در ترکیه دارد. هدف فصل 

حارض نشان دادن این است که بنیان های عینی قطبیت درون بورژوازی و 

آن ها«  و  »ما  زبان  به  اغلب  که  ترکیه  رسمایه داری  در  معارص  تناقضات 

تصویر شده است، نه رصفاً روساختی بلکه ریشه در دگرگونی کیفی ساختار 

طبقه ی رسمایه دار در ترکیه دارد.

در راستای این هدف، نخست مروری بر نزاع های متعددی که در میان 

این فرآیندها  افتاده و شیوه های تحلیل  اتفاق  دو فراکسیون رسمایه داری 

این  مبنای طبقاتی  که  داد  نشان خواهم  بخش سوم،  در  داشت.  خواهم 

)بازارها، مشوق ها،  اقتصادی  متایزیابی ریشه در تفکیک منافع سیاسی و 

ابزارهای سیاسی ای که تغییر در این عرصه ها  انتقال تکنولوژی و غیره و 

مقایسه ی  با  چهارم،  بخش  در  دارد.  می شود(  محقق  آن ها  واسطه ی  به 

توان و تأثیرات اقتصادی بورژوازی سکوالر-غربی )به منایندگی »توسیاد«( 

کنفدراسیون  و  »توسُکن«  »موسیاد«،  منایندگی  )به  اسالم گرا  بورژوازی  و 

آیا رسمایه ی  این می نشینیم که  اثبات  به  آناتولی »آسکون«(  صنعت گران 

انحصاری اسالم گرا نیروی اقتصادی ای در پس تفوق سیاسی حزب عدالت و 

توسعه بوده یا خیر. در قسمت نتیجه گیری برخی از یافته های اصلی این 
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فصل را خالصه خواهم کرد.

در ابتدا بهرت است کمی رصاحت مفهمومی داشته باشیم. اجزای گوناگون 

حارض در این ستیز بین طبقات رسمایه دار با نام های متعددی خطاب واقع 

می شوند. عباراتی از قبیل »بربهای آناتولی«، »طبقه ی متوسط کارآفرین« و 

»بورژوازی اصیل« در برابر »بورژوازی کاملیست«، »رسمایه ی استانبول« و 

»بورژوازی بوسفور« عموماً از جانب گروه های لیربال و لیرباِل چپ به کار 

می روند. در مقابل، گروه های چپ ملی گرا عباراتی مثل »رسمایه ی فرقه ای«، 

»رسمایه ی سبز« و »رسمایه ی پارتیزان« را در برابر »رسمایه ی سکوالر« و 

»رسمایه ی مالی« ترجیح می دهند. من معتقدم این عبارات دقیق نیستند. 

این تعاریف، در حالی که انشقاق های سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیکی را 

تشویق می کنند نهایتاً به درد پوشاندن شکاف درون طبقه ی حاکم بر رس 

رشایط )سیاسی(یی می خورد که تحت آن انباشت رسمایه باید دنبال شود. 

به همین ترتیب، در طول این فصل از عبارات »بورژوازی سکوالر-غربی« و 

»بورژوازی اسالم گرا« استفاده خواهم کرد چرا که به دقت بیشرتی انشقاق 

مادی مّد نظر را بازتاب می دهند.

رویکرد انضاممی به انشقاق عمیق در قلب بورژوازی ترکیه: متایز 

»ما و آن ها«
پیش تر اشاره کردم که نزاع بین بخش های رسمایه داری مختلف ظرف ده 

نیز وقوع  اقتصادی  بلکه در سطح  تنها در سطح سیاسی  نه  سال گذشته 

یافته است. نشان خواهم داد که چگونه این نزاع به وسیله ی چند منونه ی 

چشم گیر تجربه شده است.

بخش  نهادینه سازی  در  تجربه شده  برخوردهای  از  ناشی  منونه  نخستین 

متامیل به صادرات است. »توسیاد« خواستار انحالل انجمن صادرکنندگان 

ترکیه )تیم( شد زیرا این اساساً سازمانی است که در آن رقبای »توسیاد« 

فعال ترین اند. یک روزنامه نگار پیش زمینه ی این نزاع را بدین ترتیب روایت 

کرده است )اوزکان 2010(:

شکاف عمیق در بورژوازی بزرگ ترکیه
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پیش تر معرتضان و افرادی وجود داشتند که تجارت شخصی شان 

اما »جنگ رسمایه«  را در گفتگوهای خودمانی مطرح می کردند 

نخستین بار در نشستی که به دعوت دمیرتی مدودف، رهرب روسیه 

تجارت  افزایش  هدف  روسیه  و  ترکیه  شد.  آشکار  گردید  برگزار 

دوجانبه به سقف یکصد میلیارد دالر ظرف پنج سال را برای خود 

برگزیدند و صحبت هایی در مورد نیروگاه هسته ای، یک لحظه ی 

بسیار تاریخی برای ترکیه، در گرفت. پشت پرده نربدی سازمانی 

در حال وقوع بود. تا همین اواخر هیئت روابط اقتصادی خارجی 

)دئیک( نقشی برجسته در میزبانی از منایندگان اقتصادی خارجی 

داشت. هامن طور که از نامش پیداست، »دئیک« سازمان اصلی 

در  مدودف  که  نشستی  در  است.  دوجانبه  اقتصادی  روابط  در 

آن حضور داشت، سه نام بر روی دیوار پشت رس سکوی سخرنان 

به منایش درآمد: »توب«، »تیم« و »توسُکن«. »توب«، اتحادیه ی 

ترکیه، سازمانی است که هر  اتاق های تجاری و مبادالت کاالیی 

تابع  کامبیش  »دئیک«  شود.  آن  عضو  باید  تجارت  جهان  عضو 

»توب« است. »تیم« انجمن صادرکنندگان است. و »توسُکن«، به 

تعبیر معروف، سازمانی است که به دست »مرِد در پنسیلوانیا« 

)فتح الله گولن( تأسیس شده است. هامنند »توسیاد« و »موسیاد«، 

سازمانی  »توسُکن«  و  بوده  داوطلبانه  »توسُکن«  در  عضویت 

که  است  چگونه  می کند.  دنبال  را  خود  اعضای  منافع  که  است 

»توسُکن«، با حکم معاون وزیر تجارت خارجه به مرتبه ی رشاکت 

روسیه  رهرب  که  می رسد  کنفرانسی  سازمان دهنده ی  اعضای  با 

از  که  است  این، چگونه  بر  عالوه  دارد؟  آن حضور  در  مدودف 

منایش لوگوی »دئیک« در سالن نشست جلوگیری می شود؟ ظاهراً 

لوگوی »دئیک« در لحظه ی آخر پس از چند متاس تلفنی رساسیمه 

پیش از ورود رهربان به سالن اضافه شد. همچنین گفته می شود 

در  تجارت خارجه تصمیامت مستقلی منی گیرد.  که معاون وزیر 
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خارجه  تجارت  وزیر  چاغالیان،  ظفر  سیاست  این  نهایی،  تحلیل 

فاصله ی  چاغالیان  ظفر  آنکارا،  صنایع  اتاق  پیشین  رییس  است. 

که  زمزمه می شود  می کند.  »توب« حفظ  و  »دئیک«  از  را  خود 

این فاصله  به واقع نتیجه ی رابطه ی مخالف او با رییس »توب«، 

ریفات حصارجیکلی اوغلو است. و البته، در سطح دولت، محیط 

فعالیت  به  قادر  را  آن  که  شده  ایجاد  »توسُکن«  برای  مطلوبی 

آزادانه می سازد. شایعه است که مقامات دولتی گفته اند »"دئیک" 

تاکنون شیر میدان بوده، از این به بعد باید اقتدار خود را رشیک 

شود«. و حلقه ی »توسُکن« از تأکید بر اینکه »قوی« و خواهان 

فعال هستند، خوشش  آن  در  که  کشورهایی اند  در  بیان«  »حق 

یک  »منی توانم  اینکه  بر  مبنی  فراوانی  غرولندهای  ما  می آید. 

نزدیک  توسعه  و  عدالت  حزب  به  زیرا  بگیرم  شهرداری  قرارداد 

نیستم« یا »حامیان شان متام قراردادها را می گیرند« شنیده ایم.

از  یکی  دوغان،  گروه  و  اردوغان  نخست وزیر  بین  نزاع  دوم  منونه ی 

رسمایه های انحصاری برجسته در ترکیه است. این نزاع منجر به رسوایی هر 

دو طرف شده است. یک روزنامه نگار جنگ منافع نهفته در این مبارزه را 

بدین ترتیب توضیح می دهد:

هامن طور که می دانید، رشکت سهامی دفرت نفت متعلق به آیدین 

دوغان رشیکی خارجی دارد. این رشیک یک کمپانی نفتی اتریشی 

به نام »OMV« است. آیدین دوغان پنجاه درصد از سهام دفرت نفت 

را از »بانک تجارت« )İş Bank( به مبلغ پانصد میلیون دالر خرید 

و سپس 34 درصد سهام را به کمپانی اتریشی به قیمت یک میلیارد 

یورو فروخت. »OMV« و آیدین دوغان حدود سه سال است که 

رشاکت دارند و در ترکیه به دنبال فرصت های رسمایه گذاری مشرتک 

با همدیگر می گردند. در میان این رسمایه گذاری ها یک پاالیشگاه 

شکاف عمیق در بورژوازی بزرگ ترکیه
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نفت در شهر جیهان وجود دارد. با این حال، دفرت نفت از تأمین 

مجوز الزم برای احداث پاالیشگاه ناتوان بوده است. سال ها آن را 

تجربه کرده اند. گروه »چالیک«1 مجوز گرفت اما دفرت نفت آیدین 

دوغان نگرفت. دوغان به رغم هر موضعی که مجامع رسانه ای او 

در قبال دولت بگیرند، به صورت اعتدالی انتقادی یا حامیتی، از 

است. »OMV« که ضعف دولت  این مجوز گذشته  خیر گرفنت 

گذاشت.  میان  به  پا  می دانست،  را  خارجی  رسمایه ی  برابر  در 

رییس هیئت مدیره ی آن، ولفگانگ راتن استورفر به ترکیه آمد و با 

نخست وزیر اردوغان دیدار کرد. او به نخست وزیر گفت که »آن ها 

برای یک رسمایه گذاری چندمیلیارد دالری در ترکیه طرح دارند اما 

ناتوان از تأمین مجوز برای پاالیشگاه هستند و بوروکراسی سدی 

بر رس راه شان است«. وی افزود که »این یک خسارت عظیم برای 

ترکیه بود«. اردوغان به رییس هیئت مدیره ی اتریشی با تندی و 

گستاخی جواب می دهد: »شام در ترکیه با افراد اشتباهی همکاری 

می کنید. مادامی که با دوغان کار می کنید، هرگز مجوز هیچ نوعی 

از رسمایه گذاری را کسب نخواهید کرد. حتی خیال کسب مجوز 

برای پاالیشگاه را از رس بیرون کنید«. اردوغان تا جایی پیش رفت 

که پیشنهاد داد رییس هیئت مدیره ی »OMV« رشاکت جدیدی با 

گروه »چالیک« آغاز کند، چرا که آن ها پیشاپیش مجوز پاالیشگاه 

را داشتند. راتن استورفر از چیزهایی که شنیده بود شگفت زده شد. 

به استانبول بازگشت و جزئیات نشست خود را برای آیدین دوغان 

بازگو کرد: »رسمایه گذاری های جدید در ترکیه با این دولت را باید 

فراموش کرد. در واقع، باید تجارت مشرتک در ترکیه را فراموش 

کنی. من به نگاه اردوغان زمانی که از تو صحبت می کرد، دقت 

کار  این دولت رس  کردم. حتی منی توانم توصیه کنم مادامی که 

1- هولدینگ چالیک یک گروه رسمایه ی اسالم گرا و نزدیک به دولت حزب عدالت و توسعه است.
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است تو در ترکیه زندگی کنی.« 2

منونه ی سوم، نربدی است که در طول فرآیند انتخاباِت دو مورد از بزرگ ترین 

در  یافت.  وقوع  ترکیه  اقتصاد  به  جهت دهنده  رسمایه داری  سازمان های 

 )İTO( و هم اتاق تجارت استانبول )İSO( 2009، هم اتاق صنایع استانبول

هیئت مدیره  اعضای  اکرثیت  تغییر  به  منجر  که  کردند  برگزار  انتخاباتی 

بدون تغییر روسای مربوطه شد. در حالی که نفوذ »موسیاد« درون اتاق 

نیرومندتری  موقعیت  »توسیاد«  اعضای  داشت،  افزایش  استانبول  تجارت 

استانبول به دست آوردند )ملیت، 2009(. هیئت مدیره ی  اتاق صنایع  در 

اتاق تجارت استانبول، شش عضو »موسیاد« را، یکی از »توسُکن« و یکی 

از »تومسیاد« )مجمع صنعت گران و تاجران کل( و سه عضو از »آسُکن« را 

به فهرست اعضای خود افزود. مقاله ای در یک روزنامه پیش از انتخابات 

عنوان کرد که اعضای »موسیاد«، »توسُکن« و »آسُکن« »اتحادی سه گانه در 

برابر رهربی اتاق صنایع استانبول« تشکیل داده اند و از عضو »موسیاد«، 

حسن بویوک دده در برابر رییس وقت اتاق حامیت کرد.

تأکید بر تنشی که این مباحث در میان بورژوازی )بزرگ( سنتی 

هیئت مدیره ی  عضو  دینچکوک،  آیچا  دارد.  اهمیت  کرده  ایجاد 

»توسیاد«  هیئت مدیره ی  در  سال  پنج  که  »آک کوک«  هولدینگ 

خدمت کرده، استیصال خود در مورد رویکرد دولت به »توسیاد« 

را در مصاحبه ای با نرشیه ی تجاری رسمایه بدین ترتیب عنوان کرده 

»توسیاد«  که  می شود  برگزار  نشست هایی  اوقات  گاهی  است: 

که  زمانی  »توسیاد« طرد می شود  آن ها دعوت منی شود. چرا  به 

منی شوند؟  طرد  مدنی  جامعه ی  سازمان های  و  انجمن ها  سایر 

این  تاجر  به عنوان یک زن  تبعیضی ممکن است؟  چطور چنین 

وضعیت من را ناراحت می کند. آن ها متایزی بین »ما« و »آن ها« 

.)http://superonline.com/haber/2008/06/18/2696.html( 2- بنگرید به

شکاف عمیق در بورژوازی بزرگ ترکیهشکاف عمیق در بورژوازی بزرگ ترکیه
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ایجاد کرده اند. چطور می توانید آن ها را از ما جدا کنید؟ )ملیت، 

2010ب(

رسپیل ییلامِز روزنامه نگار اختالفی که در طول نشست شورای مشورتی 

عالی »توسیاد« در 2009 پشت درهای بسته تجربه شده بود را این چنین 

روایت می کند:

نخست آرزوهان دوغان یالچینداغ، رئیس هیئت مدیره ی »توسیاد«، 

صحبت کرد. یالچینداغ، که سهام دار و رییس گروه دوغان است، 

چنین گفت: هامن طور که می دانید، من در سخرنانی هایم به عنوان 

رییس »توسیاد« بر جریمه های مالیاتی ناعادالنه ی تحمیل شده بر 

گروه دوغان مترکز منی کنم زیرا این مسئله ای خصوصی در رابطه 

با تجارت من است. اما همه ی شام کنجکاوی فراوانی در این باره 

دارید. باید اذعان کنید که این مشکل کل ترکیه است. شام این 

از  ایجاد می کنید که »ما همه ساکت نشسته ایم«. پس  تصور را 

هولدینگ  هیئت مدیره ی  عضو  کوچ،  علی  یالچینداغ،  سخرنانی 

»کوچ« پشت سکو قرار گرفت. سخنان او بر مجادله آمیزتر شدن 

بحث داللت داشت: آرزوهان درست می گوید. ما اصالً صدایامن 

را در مورد مسئله ی مالیات ها بلند نکرده ایم. نباید کمک مان را 

از دست دادن نفوذ خود به عنوان  دریغ می کردیم. ما در حال 

را  خود  مشت  است  رضوری  که  زمانی  باید  هستیم.  »توسیاد« 

محکم بر روی میز بکوبیم. من شیوه ی مدیریت امور از جانب 

»توسیاد« را قبول ندارم. عده ای حتی دیگر ما را چیزی ضعیف تر 

به  بیشرتی  بسیار  توجه  آن ها  به  می کنند.  تلقی  »موسیاد«  از 

نسبت ما می شود. )ییلامز 2009(

نیازی نیست بر این موارد مترکز کنیم، این موارد تا جایی اهمیت دارند که 
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وسعت نزاع موجود را روشن می سازند. مسئله ی اصلی آن است که آیا این 

تنش ها را باید برحسب مانورهای تاکتیکی و تفاوت های سیاسی بین دولت 

حزب عدالت و توسعه و بورژوازی بزرگ، به منایندگی »توسیاد« درک کرد 

یا اینکه آیا حزب عدالت و توسعه در نزاع مادی و اقتصادی اصلی یکی 

از طرفین را منایندگی می کند یا نه. به بیان رصیح تر: بنیان مادی تقسیم 

بورژوازی ترکیه در قالب دو اردوگاه رقیب چیست؟ پیش از پاسخ به این 

سوال، اجازه دهید نخست مروری بر چند رویکرد متفاوت به این »تفوق 

محافظه کارانه« داشته باشیم.

بورژوا شدن اسالم گرایان و اسالمی سازی بورژوازی: بحثی بر رس 

سبک زندگی؟
در میان حلقه های لیربال و لیربال های چپ، این تحوالت )تفوق فراکسیون 

جدید رسمایه و مواجهه ی آن با فراکسیون مسلط رسمایه( معموالً به عنوان 

ظهور یک طبقه ی متوسط غیرانحصارگرا و کارآفرین تلقی می شوند. استدالل 

می شود که تفوق یک »طبقه ی متوسط جدید« که رقابتی تر، دموکراتیک تر، 

بازتاب  است،  دولت  از  مستقل  و  صادرات  به  متامیل  و  غیرانحصارگراتر 

رژه ی افرادی است که پیش تر از حاشیه تا مرکز طرد شده اند. این انگاره که 

حزب عدالت و توسعه به عنوان مناینده ی سیاسی این تفوق، تأثیری مثبت 

بر فرآیند دموکراتیک سازی داشته است عموماً پذیرفته می شود.

پروفسور ارول قاطرجی اوغلو، در ارزیابی خود از نخستین پیروزی حزب 

)رادیکال،  می گوید  چنین   2002 نوامرب   3 انتخابات  در  توسعه  و  عدالت 

:)2002

بین  تاریخی  اجامعی  یافنت  پایان  نشانگر  نوامرب   3 انتخابات  آیا 

یک  ایجاد  به  نیاز  دل  از  که  نیست  دولت  و  خصوصی  بخش 

»بورژوازی مالی داخلی« رس بر آورد؟ آنچه بدان اشاره دارم، در 

شکاف عمیق در بورژوازی بزرگ ترکیه
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واقع، داستانی در مورد جهان بنگاه های کوچک و متوسطی3 است 

که تاکنون از سفرهای خارجی نخست وزیر جا مانده اند، به عنوان 

»رسمایه ی سبز« مورد آزار و اذیت واقع شده اند و به منظور کسب 

بانک های  برابر  در  صف بندی  به  مجبور  اعتبار  ناچیزی  مقدار 

در  همکاری  برای  تالش هایشان  و  شده اند  بزرگ  شهرهای  بزرگ 

جانب  از  بارها  و  بارها  »توسیاد«  با  مشرتک  رسمایه گذاری های 

رسمایه ی انحصارگرا و دولت گرا که درهای دولت برایشان همواره 

با  که  کسانی  جانب  از  یعنی  است،  شده  مردود  بوده،  گشوده 

نخست وزیر در هواپیامی شخصی اش حرشونرش دارند و به راحتی 

متام قوانین مورد نیازشان تصویب می شود. و این نزاع اکنون به 

نفع بنگاه های کوچک و متوسط برطرف شده است.

پروفسور احمد اینسل )2010( تحلیل مشابهی دارد:

توسعه ی ترکیه، نیرومندی رسمایه و ظهور بازیگران جدید رویدادی 

بسیار طبیعی در فرآیند تغییر اجتامعی است. البته ما شاهد تفوق 

رسمایه ی آناتولیایی ظرف بیست-سی سال گذشته بوده ایم. وقتی 

رسمایه  گسرتش  می نگریم،  قضیه  به  ملی  توسعه ی  منظر  از  ما 

خارج از آنچه در کنرتل بورژوازی کالسیک در شهرهای بزرگ است، 

توسعه ای رضوری است. در غیر این صورت، نشان می دهد که ما 

بسیار  داریم. همچنین  انحصاری  به رسمایه ی  نوستالژیک  حسی 

واضح است که رسمایه ی آناتولیایی از درون یک محیط فرهنگی 

محافظه کارانه برخاسته است. کسانی که در مورد نحوه ی تغییر 

صاحبان رسمایه صحبت می کنند به اقتصاد بازار باور دارند و این 

اقتصادی  نظام  را می پذیرند که رسمایه داری یک  واقعیت مسلّم 

برتر است. آن ها باید بدانند که در یک نظام بازار، رسمایه ایستا 

.)SMEs( 3- بنگاه های کوچک و متوسط
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نیست. همیشه در دستان افراد یکسانی قرار منی گیرد. اگر آن ها 

رقابت را می پذیرند باید این واقعیت مسلّم را نیز قبول کنند.

»بورژوازی  که  می کند  عنوان   ،)2010( روزنامه نگار  چالیشالِر  اورال 

آناتولیایی« چندان نیرومند نیست و اینکه نزاع مورد نظر در حقیقت بین 

بورژوازی بزرگ و اجرای سیاست های حزب عدالت و توسعه جریان دارد:

می توانیم شکل گیری این نزاع را به عنوان »فروپاشی روابط بین 

دولت سنتی و بورژوازی بزرگ« متییز دهیم. بورژوازی استانبول 

سابقاً سهم زیادی در قراردادها و پروژه های دولتی داشت. آن ها 

از این نظر بی رقیب بودند. هر یک از دولت های متعاقب خود 

این  می گرفت.  نظر  در  آنان  برای  امتیازها  این  تأمین  مسئول  را 

واقعیت مسلّم که حزب عدالت و توسعه رویکرد متفاوتی در قبال 

این موضوع اتخاذ کرده موجب ایجاد ناراحتی و نارضایتی زیادی 

در میان بورژوازی استانبول شده است. هر چه هم که بتوان در 

باب سیاست های حزب عدالت و توسعه گفت، فهم اینکه تغییری 

دولتی(  منابع  توزیع  در  )و  ترکیه  بورژوازی  موازنه ی  در  عظیم 

ایجاد شده چندان دشوار نیست. اینکه بورژوازی استانبول موفق 

شده در طول هشت سال گذشته به رشد یکنواختی ادامه دهد، 

سویه ی دیگری از همین مسئله است.

سیاست  نتیجه ی  منزله ی  به  تحوالت  این  ملی گرا،  چپ های  میان  در   

حزب  »اقتدارطلب«  دولت  جانب  از  که  می شوند  تلقی  »اسالمی سازی« 

عدالت و توسعه دنبال می شود، امری که همسو با پروژه ی امپریالیستی 

»اسالم میانه رو« تحت رهربی ایاالت متحده است. به بیان دیگر، این نزاع 

مثابه ی  به  بلکه  استانبول  و  آناتولیایی  بورژوازی  بین  ستیز  عنوان  به  نه 

نربدی بین »ارتجاع دینی« و سکوالریسم جریان دارد که خطوط گسست 

شکاف عمیق در بورژوازی بزرگ ترکیه
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اصلی آن سیاسی است. این نزاع ریشه در مسائل حول انتصابات سیاسی 

دوستان و آشنایان و محافل پیرامون این موضوع دارد که دولت کشور را به 

سمت حکومت اقتداری سوق می دهد یا نه. پروفسور امره کونگار )2005( 

منونه ی خوبی از این رویکرد به دست می دهد:

ترکیه، کشوری که کامبیش فرآیند الیه بندی طبقاتی را متام کرده، 

را احساس  نظام آموزش دینی و چپاول شهری ای  تأثیرات  اکنون 

می کند که پس از گذار به دموکراسی چندحزبی به وقوع پیوسته 

که  می شود  حزبی  انتخاباتی  پیروزی  شامل  تأثیرات  این  است. 

»دین را به عنوان مرجع خود می داند«. این حزب با استفاده از 

ارگان های دولت )یا به بیان دقیق تر، ارگان های دولتی و مدیریت 

محلی( اکنون در تالش است تا طبقه ی رسمایه داری که از طرف 

»اسالمی«  را  بود  یافته  پرورش  جمهوری  دوران  طول  در  دولت 

کند. حزب عدالت و توسعه، به رغم متام رجزخوانی هایش در مورد 

اعتبارات،  قراردادها،  وام ها،  ارائه ی  واسطه ی  به  آزاد«،  »رقابت 

با خصوصیات  افرادی  به  دولتی  اَشکال حامیت  و سایر  یارانه ها 

گشوده  ناعادالنه«  »رقابت  نوع  هر  برای  را  عرصه  »اسالمی« 

است. این امر منجر به بورژوایی شدن »اسالم گرایان« و »اسالمی 

شدن« بورژوازی شده است. بورژوا شدن اسالم گرایان لزوماً چیز 

این آشکارا  اگر بورژوازی »اسالمیزه« شود آنگاه  اما  بدی نیست 

»تهدیدی مستقیم برای رژیم« است.

مصطفی سومنز که مدت هاست از منظر چپ ملی گرا در مورد این مسائل 

و  می دهد  اسالم گرا هشدار  قدرت رسمایه ی  اغراق  برابر  در  می زند،  قلم 

عقیده دارد که این نزاع وهمی است )200۸ب(:

این تز که حزب عدالت و توسعه توانسته رسمایه داران ارگانیک 
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تشکیل  پروژه ی  متحدان  که  کسانی  آورد،  وجود  به  را  خود 

برابر  در  رسعت  به  گروه  این  اینکه  و  اسالمی اند  جامعه ی  یک 

کرده اند،  کسب  اقتصادی  قدرت  »توسیاد«  به ویژه  »دیگران«، 

نوعی گزافه گویی است و قدرت بسیار بیشرتی از آنچه »بورژوازی 

آن  به  است  برخوردار  آن  از  واقع  در  توسعه«  و  عدالت  حزب 

یعنی  بزرگ  به رسمایه ی  اصلی همچنان  قدرت  نسبت می دهد. 

»توسیاد« تعلق دارد. حزب عدالت و توسعه در برابر »توسیاد« 

به قدرت نرسید. انتخابات 2003 را با حامیت کسانی پیروز شد 

و  بودند   2001 اقتصادی  بحران  تحت تأثیر  منفی  صورت  به  که 

می خواستند »آنچه تجربه نشده را تجربه کنند«. در 200۷، آن ها 

از همزمانی مثبت در اقتصاد جهانی و حامیت »توسیاد« منفعت 

»جنبش  وجهه ی  توسعه  و  عدالت  حزب  که  زمانی  اما  بردند. 

بصیرت ملی«4 خود را نشان داد و موجب افزایش تنش شد و در 

اقتصاد نیز سستی و تزلزل آغازید، »اتحاد مقدس« متالشی شد و 

به موازات تعمیق بحران به رسعت منحل خواهد شد.

به بیان کوتاه، فراکسیونی که »رسمایه ی آناتولیایی« نام گرفته و به عنوان 

بنیان قدرت حزب عدالت و توسعه تلقی می شود، یک اغراق، یک اسطوره 

است.  گزافه گویی  »توسیاد«  و  فراکسیون  این  میان  تصورشده  نزاع  است. 

هیچ یک از دو طرف به یک اندازه با دیگری هامنند نیست.

حول  ملی گرا(  چپ  و  لیربال  )لیربال/چپ  رویکرد  دو  این  که  مسئله ای 

و  آزاد  رقابت  بر  اسالم گرا  رسمایه ی  که  است  این  دارند  اختالف  آن 

دارند  نظر  اتفاق  دو  هر  منفی.  یا  داشته  مثبت  تأثیری  دموکراتیک سازی 

که تنش ها و تنازعات تجربه شده بین حزب عدالت و توسعه و رسمایه ی 

بزرگ ریشه در عوامل سیاسی و/یا فرهنگی ایدئولوژیکی دارند و می توان 

آن ها را به عنوان مسئله ی »سبک زندگی« تبیین کرد. این مسئله حول این 

4- جنبش بصیرت ملی )Milli Görüş( یک پروژه ی سیاسی دینی-ملی گرایانه با ارجاعاتی به تاریخ 

عثامنی، درون گفتامن توسعه گرانه ی نظم اجتامعی و اقتصادی نوین مبتنی بر امر »ملی« در برابر 

اصول غربی است. رهرب شناخته شده ی آن نجم الدین اربکان بود.

شکاف عمیق در بورژوازی بزرگ ترکیهشکاف عمیق در بورژوازی بزرگ ترکیه
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پرسش شکل می گیرد که »طبقه ی متوسط کارآفرین« که از روستا به شهر 

آمده است تا چه حد با پروژه ی نوسازی جمهوری تطابق خواهد داشت. به 

منظور ارزیابی رویکردهایی که به نزاع درونی بین بورژوازی می پردازند، 

اسالم گرا و قطبیت  بنیان های مادی ظهور رسمایه ی  بررسی  به  باید  اینک 

پسایند آن پرداخت.

وقتی رویای تبدیل شدن به »قدرت منطقه ای« برای بورژوازی 

ترکیه به عکس خود تبدیل می شود
در این مرحله اجازه دهید دو سوال مطرح کنیم:

آیا تفاوت در رویکرد یا اختالفی در میان دو فراکسیون رسمایه حول . 1

یابند و  باید وقوع  استثامر  انباشت رسمایه و  رشایطی که تحت آن 

این اهداف وجود  نیاز برای دستیابی به  سیاست های مناسب مورد 

دارد؟

در نتیجه ی تحوالتی که پیش تر ذکرشان رفت، آیا رسمایه ی اسالم گرا . 2

به عظمتی دست یافته که بتوان به طور درخور در برابر رسمایه ی 

را  آن  است،  جهانی  اقتصاد  در  ادغام  مدافع  که  سکوالر-غربی 

»رسمایه ی مالی« نامید؟

اگر بخواهیم به فهم این مسئله برسیم که چرا حزب عدالت و توسعه با 

بخشی از رسمایه ی ترکیه در تنش است در حالی که هم هنگام سیاست هایی 

را دنبال می کند که به نفع رسمایه ی بزرگ است، هر دو سوال از اهمیت 

آنگاه می توان  باشد،  به هر دو سوال »نه«  پاسخ  اگر  حیاتی برخوردارند. 

تصور کرد که تنش بین دولت حزب عدالت و توسعه، »توسیاد«، نیروهای 

مسلح ترکیه و بوروکراسی عمدتاً پیامد عوامل سیاسی و ایدئولوژیک است. 

دو  به هر  پاسخ  که  معتقدم  معین،  تاریخی  تحوالت  پرتو  در  این حال،  با 

سوال »بلی« است. در ادامه تالش خواهم کرد تا شواهدی برای این ادعا 

به دست دهم.

شنگن یا شام گن؟
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را  صنعتی«  سازمان یافته ی  »مناطق  تعمداً  اوزال  تورگوت  اگر 

اتحادیه ی  ارز و عضویت در  اگر قابلیت تبدیل  تشویق منی کرد، 

گمرک ها به وقوع منی پیوست، آیا کالوین به تنهایی می توانست 

»بربهای آناتولی« را ایجاد کند؟
محمت بارالس، »آیا رمزگونگی ماجرا در کالوین پنهان است؟«5

سوال نخست به این ربط دارد که آیا بین دو فراکسیون رسمایه بر رس 

رشایطی که تحت آن انباشت رسمایه باید صورت بگیرد و نحوه ی ادغام در 

رسمایه داری جهانی باید دنبال شود، تفاوت های بنیادی وجود دارند یا نه. این 

مبارزات درونی در انکشاف رسمایه داری ترکیه  پرسش را تنها با توجه به  

و پویش های تاریخی حارض در شکل گیری بورژوازی ترکیه می توان پاسخ 

داد.

جمهوری ترکیه از زمان تأسیس خود به بعد به لحاظ اسرتاتژیک به سمت 

ادغام در امپریالیسم غربی متایل داشته است. گرایش غربی بخش مسلط 

به  نیاز  محصول  آن،  حلقه های  و  »توسیاد«  منایندگی  به  بزرگ  بورژوازی 

مفصل بندی منافع رسمایه ی خارجی و امپریالیسم غربی است. از دهه ی 

1950 به بعد، فراکسیون جدید رسمایه که عمدتاً در آناتولی و نیز استانبول 

ظاهر شد فاصله ی خود را از غرب حفظ و بنیان اقتصادی و اجتامعی ای 

برای اسالم سیاسی فراهم کرد. در دوره ی پس از کودتای نظامی 12 سپتامرب 

19۸0، این فراکسیون فرصتی برای همجوشی و دگردیسی به عنوان بخشی 

اقتصادی بین متأخران، یعنی  از رسمایه ی مالی یافت. تنازعات سیاسی و 

به رسعت  »توسیاد«،  منایندگی  به  بزرگ  بورژوازی  و  آناتولیایی  بورژوازی 

5- تورگوت اوزال، که محمت بارالس از او ستایش می کند، سیاست مدار و دولت مردی است که پس 

از کودتای نظامی 12 سپتامرب 19۸0 هم به عنوان نخست وزیر و هم رییس جمهور ترکیه خدمت کرد. 

در طول دوران اوزال، او سیاست های نولیربالی را هم راستا با ریگان و تاچر اجرا کرد. مناطق صنعتی 

سازمان یافته اشاره بر تسهیالت تولیدی منطقه ای دارد که هدف از آن توسعه ی بنگاه های کوچک و 

متوسط در کشورهای کم توسعه یافته است.

شکاف عمیق در بورژوازی بزرگ ترکیه
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ابعاد یک جنگ داخلی سیاسی را به خود گرفت.6

سپتامرب   12 از  پس  اسالم گرا  رسمایه ی  قدرت گیری  به  منجر  که  عواملی 

19۸0 شد را می توان بدین ترتیب خالصه کرد:

سیاست های امپریالیستی با هدف رسکوب جنبش های چپ و طبقه ی 	 

کارگر به واسطه ی حامیت از سازمان های ضّدانقالبی در قالب آنچه 

در دهه ی 19۸0 اسرتاتژی »کمربند سبز« نامیده می شد.

حوزه ی 	  در  مرکزی  آسیای  و  خاورمیانه  به  که  فزاینده ای  اهمیت 

امپریالیستی نفوذ پس از فروپاشی دولت های کارگری بوروکراتیک در 

دهه ی 1990 داده شد. )»طرح خاورمیانه ی بزرگ«(

هم راستایی سیاسی طبقه ی حاکم که پس از کودتای نظامی 19۸0، 	 

روی  بر  کرد، چشم  فراهم  دینی  سیاسی  جنبش های  برای  را  عرصه 

آن ها بست یا از آن ها به عنوان وزنه ای در برابر احیای جنبش های 

طبقه ی کارگر در قالب آنچه »سنتز ترکی-اسالمی« خوانده می شود، 

حامیت کرد.

از جانب طبقه ی حاکم 	  که  انباشت رسمایه  اسرتاتژی صادرات محور 

دنبال شده و افزایش در تجارت و رسمایه گذاری با کشورهای اوراسیا 

قرار  و  ترکیه  اسرتاتژیک  منافع  گسرتش  برای  تالش  در  خاورمیانه  و 

گرفنت این کشور در مقام »قدرتی منطقه ای«.

در 	  ساکن  محافظه کار  تُرک های  هم  برای جذب رسمایه ی  اقداماتی 

خارج از کشور و هم کشورهای عربی و خلیج که در دوران دولت 

اوزال آغازید )به ویژه از طریق فعالیت های بنگاه های مالی اسالمی با 

رسواژه ی بانکداری بدون بهره که به تقویت فراکسیون رسمایه ی مالی 

پیش تر مذکور یاری رساند و نقشی حیاتی در جذب رسمایه ی اعراب 

و توسعه ی بنگاه های مذهبی و فرقه ای ایفا کرد(.

اجرای سیاست های نولیربالی با هدف منضبط سازی طبقه ی کارگر )از 	 

قبیل اتخاذ روش های »تولید منعطف« در بنگاه های کوچک و متوسط 

6- در رابطه با روایت جزئی تر وقایعی که در باال ذکرشان رفت بنگرید به ساوران 2004، 2011.
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قونیه و قیصیریه که در آن ارزش ها و تعلقات دینی یا فرهنگی بنا به 

اهداف انباشت رسمایه و استثامر کار لگدمال شدند(.

گشایش خدمات شهرداری ها به بخش هایی از رسمایه ی اسالم گرا   	

در طول فرآیند خصوصی سازی فعالیت های مدیریت محلی.

این روندها نه تنها برای رسمایه ی اسالم گرا بلکه برای بورژوازی بزرگ ترکیه 

سکوالر- بورژوازی  وحدت  برای  تالش  این حال،  با  بود.  منفعت  حائز  نیز 

بود و در طول دوران  پراکنده  آناتولی  اسالم گرا که در  با رسمایه ی  غربی 

اوزال-حزب مام میهن تحت کنرتل و استیالی بورژوازی سکوالر قرار داشت، 

رسمایه  هژمونیک  فراکسیون  یعنی  »توسیاد«  بورژوازی  هراس  موجب 

پیِش رو نقشی مهم در تفوق رسمایه ی اسالم گرا و  ترکیه شد. عوامل  در 

بود  سکوالر-غربی  بورژوازی  به  معطوف  که  داشت  تهدیدی  شکل گیری 

)دوغان 2006(:

ایجاد فرصت های تجاری جدید برای حلقه های اسالم گرا به واسطه ی 	 

فعالیت های مجامع و بنیادهای دینی از قبیل ساخت مساجد جدید 

و  درس خانه ها  خصوصی،  دانشگاه های  نوین،  مدارس  تأسیس  و 

اجتامعی-فرهنگی  رویه های  می توان  آنچه  با  همراه  خوابگاه هایی 

سنتی مثل صدقه دادن به فقرا دانست.

رشد رسیع عضویت در سازمان های رسمایه ی اسالم گرا، مهم تر از همه 	 

تجاری«  حیات  همبستگی  »انجمن  »توسُکن«،  نیز  و  »موسیاد«  در 

)ایشهاد(، »آسکون« و غیره و توسعه ی شبکه های اجتامعی-فرهنگی 

و شیوه ی مشخصی از تجارت کردن که بنیان فرواقتصاد اسالمی- نه 

فقط در داخل بلکه در خارج نیز از خالل گروه های مرتبط با فتح الله 

را  اسرتالیا فعالیت می کنند-  آفریقا و حتی  گولن که در خاورمیانه، 

است۷.   کرده  ایجاد  برای رسمایه  جدیدی  مراکز  و  می کند  پایه ریزی 

۷- احمد کوچوک بای، رییس هیئت مدیره ی گروه های روغن کوچوک بای و »صنایع شوینده«، یکی 

تعداد  که  می کند  عنوان  »توسُکن«،  عضو  و  ترکیه  در  گیاهی  روغن  تولیدکنندگان  بزرگ ترین  از 

کشورهایی که به آن صادرات دارند به لطف کمک مدارس ترکی به هشتاد کشور رسیده است« 
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156

نولیربالیسم، ظهور رسمایه ی اسالم گرا و حزب عدالت و توسعه

فرو-اقتصاد اسالمی ای که خارج از نظام سنتی اعتبارات/واِم بازار پولی 

کالسیک فعالیت می کند، رشد یافته و تشکیل کمپانی ها، گروه ها و 
هولدینگ های بزرگ را سبب شده است.۸

اظهارات ادواری رسمایه ی اسالم گرا در مورد الگوی توسعه ی اصطالحاً 	 

پیش گرفته شده از طرف کشورهای رشق دور هامنند کره ی جنوبی و 

مالزی که منایانگر نگرشی تحقیرآمیز نسبت به روابط گسرتش یافته ی 

اتحادیه ی  و  متحده  ایاالت  رسمایه های  با  ترکیه  بزرگ  رسمایه داران 

اروپاست و معتقد است که ترکیه در مسیر توسعه ی آتی خود باید 

بیشرت چشم به رشق داشته باشد تا غرب.

انباشت 	  روش های  از  رسمایه  مسلط  حلقه های  میان  در  نارضایتی 

اسالم گرا  رسمایه ی  از  میعنی  اجزای  جانب  از  اتخاذشده  رسمایه ی 

این  رشد  و  اتفاق(  و  ییم پاش  کومباسان،  مثل  )هولدینگ هایی 

از  سهمی  ادعای  می توانند  که  جایی  تا  اسالم گرا  هولدینگ های 

پیروزی  در مورد  که  باشند )هامن طور  داشته  سیب خصوصی سازی 

)زمان، 2010(. به گفته ی کوچوک بای: »120 مدرسه ی ترکی در رسارس جهان وجود دارند. کسانی که 

آن مدارس را پایه گذاشته اند شهرت خوبی در میان مردم محلی دارند و با احرتام با آن ها برخورد 

می شود. صادرات ما از این مدارس بهره می برند«. کوچوک بای که معتقد است این مدارس پیرشوی 

اکنون ترکیه را ترجیح  این کشورها  ادعا می کند که »کارپردازان  مهمی برای تاجران ترک هستند، 

پاستا و رب گوجه فرنگی  از من نفت می خرد همچنین به دنبال  می دهند. برای مثال، رشکتی که 

است، و من آن ها را به یک کمپانی تُرکی دیگر معرفی می کنم«.

۸- بنا به گزارش »گروه پژوهش های غربی« در 199۷، همراه با رییس ستاد کل ارتش در واقعه ی 

2۸ فوریه، نامی که به اخطاریه ی 2۸ فوریه ی 199۷ و استعفای متعاقب دولت داده می شود، 3۸5 

کمپانی که کنرتل مجموعه رسمایه ای به ارزش حدوداً 500 تریلیون لیر ترکیه را در دست داشتند، 

به ترتیب پیِش رو تقسیم می شدند: حامیان فتح الله گولن )20۸ رشکت(، نقشبندی ها )56 رشکت(، 

جنبش بصیرت ملی )4۷ رشکت(، حامیان سلیامن )29 رشکت(، اسالم گرایان رادیکال )31 رشکت(، 

)۷ رشکت(. همین  قدیری  حامیان  و  )6 رشکت(  نوین  نسل  گروه  )6 رشکت(،  آسیای جدید  گروه 

گزارش عنوان می کند رشکت هایی که به 20 فرقه ی مذهبی و حلقه های جامعت دیگر تعلق دارند، 

کمپانی هایی متعلق به »ایشهاد« که به »موسیاد« و فتح الله گولن نزدیک هستند از این فهرست 

بیرون گذاشته شده اند. زمانی که کمپانی های کوچک تر و بزرگ تر را اضافه کنیم، تعداد واقعی به 

4000 رشکت نزدیک خواهد شد
http://kacmazmetin.blogcu.com/1924-cemaat-tarikat-ekonomisi-2006-holdinglesen-islam-ekonomis/2206523

http://kacmazmetin.blogcu.com/1924-cemaat-tarikat-ekonomisi-2006-holdinglesen-islam-ekonomis/2206523
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هولدینگ کومباسان در گرفنت قرارداد »پتالس«9 به وقوع پیوست(.10

به بیان کوتاه، اسرتاتژی رسمایه برای احیای خویش در واکنش به بحران 

طبقه ی حاکم ترکیه در دهه ی 19۷0 منجر به دگرگونی کیفی در ساختار 

درونی طبقه ی رسمایه دار شده است در حالی که بنا بر تناقضات موجود در 

قلب این اسرتاتژی توسعه، مانعی هم بر رس راه توسعه ی خود بود. دولت 

حزب عدالت و توسعه بانی این فرآیند »رسمایه داری رفیقانه« نبوده است 

اما توانسته از تناقضات این روند به عنوان مناینده ی فراکسیون روبه رشدی 

از رسمایه منفعت بربد.

اسالم گرا  رسمایه ی  تفوق  در  نقشی  که  تاریخی ای  عوامل  به  ارجاع  با 

بورژوازی  برای  تهدیدی  به  تبدیل  آن  واسطه ی  به  که  یا طرقی  داشته اند 

سکوالر-غربی شده، با قطعیت می توان گفت که شکاف بین جناح سکوالر-

خورده  رقم  بُعد  سه  این  حول  ترکیه  بورژوازی  اسالم گرای  جناح  و  غربی 

است:

نربدی اقتصادی بر رس اینکه چه کسی می تواند سهم بیشرتی از کل . 1

ارزش اضافی تولیدشده به دست آورد.

نوین . 2 نظم جهانی  در  بورژوازی  که  جایگاهی  بر رس  نربدی سیاسی 

خواهد داشت و نزاع بر رس اولویت ها در روابط با غرب امپریالیست 

و جهان اسالم در طول فرآیند ادغام اقتصادی.

نربدی ایدئولوژیک بر رس مسائل سبک زندگی و ارزش های سکوالر، . 3

غربی یا اسالمی.

اگر این عوامل را جدی بگیریم متوجه می شویم که این نربد را منی توان 

9- »پتالس« یکی از تولیدکنندگان اصلی الستیک در ترکیه در سال 2005 خصوصی سازی شد.

برگزار کرد شاهد  ترکیه در مورد هولدینگ های اسالم گرا  10- کمیسیون تجسسی که مجلس ملی 

شهادت دوغان جانسیزالر، رئیس هیئت مدیره ی بازارهای رسمایه بود که در 21 ژوئن 2005 برگزار 

رشکت،   ۷۸ اسامی  حاوی  که  داد  ارائه  کمیسیون  به  صفحه ای  چهارصد  گزارشی  جانسیزالر  شد. 

او »به صورت  به گفته ی  بود که  ییمپاش  و  اتفاق، جتپا، کومباسان  از جمله هولدینگ هایی مثل 

غیرقانونی از مردم پول گرفته بودند«. بنا بر اظهارات اعضای این کمیسیون، بیهلون تامایلی گیل و 

نضیر بویوک چنگیز، این رشکت ها نزدیک به چهارمیلیارد یورو از حدود سیصدهزار نفر پول جمع 

کرده بودند )رادیکال، 2005(.
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با عبارات فرهنگی یا ایدئولوژیکی تبیین کرد. شکاف اصلی بر رس منافع 

رسمایه داری  در  دقیق تر،  بیان  به  است.  سیاسی  ترجیحات  و  اقتصادی 

معارص، نقش دولت در اقتصاد بنا بر الزامات انباشت رسمایه هم در برخی 

ابزارهای  افزایش داشته است.  از آن ها  عرصه ها کاهش و هم در بعضی 

اصلی ای که دولت از طریق آن ها انتقال ثروت یا انتقال منابع بخش دولتی 

در  ملی/محلی  رسمایه ی  ادغام  منظور  به  خصوصی  بخش  به  را  موجود 

بازار جهانی و ایجاد رشایطی جهت رسمایه گذاری سودآور تسهیل می کند، 

بدین قرارند: )1( مزایده های بزرگ برای خدمات دولتی در سطح ملی؛ )2( 

مزایده هایی در سطح مدیریت محلی )خدمات شهرداری، رسمایه گذاری های 

زیرساختی، مدیریت توسعه ی مسکن ترکیه11 و غیره؛ )3( اعتبارات اخذشده 

از بانک های دولتی؛ )4( خصوصی سازی؛ و )5( تسهیالت دولتی منتقل شده 

به بخش خصوصی جهت مدیریت. زمانی که ایجاد فرصت های بازار، تهیه ی 

به  را  عمومی-خصوصی  مشرتک  رسمایه گذاری های  و  ارزان  درون دادهای 

این فهرست اضافه کنیم، که همگی برای رقابت پذیری بین املللی حیاتی اند، 

فراکسیون رسمایه  دو  بین  بی امان  نربدی  که چرا  متوجه شویم  می توانیم 

بر رس این وجود دارد که چه کسی می تواند ادعای سهم بیشرتی از ارزش 

اضافی تولیدشده به واسطه ی مجاری توزیعی دولتی را داشته باشد.

موانع مشخصی برای رسمایه ی اسالم گرا در جهت ورود به بازار جهانی و 

گسرتش روابط با غرب، به بیان کوتاه، ادغام در جهان امپریالیستی وجود 

دارند. مشخصاً در پرتو مزایا و اولویت های اسرتاتژیک بورژوازی سکوالر-

غربی در روابطش با غرب در طول توسعه ی تاریخی خود، توانایی دسرتسی 

به منابع دولتی و شکل دهی به سیاست گذاری اقتصادی و سیاسی بنا بر 

الزامات انباشت رسمایه اهمیتی فراوان برای فراکسیون رسمایه ای دارد که 

»چرا  سوال  به  بوالت،  عمر  »موسیاد«،  پیشین  رییس  است.  مانده  عقب 

چنین  است؟«  متفاوت  »توسیاد«  دیدگاه های  از  اقتصادی تان  دیدگاه های 

پاسخ داد:

.»TOKİ« ،11- سازمان توسعه ی مسکن ترکیه
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تحت حامیت صندوق  برنامه ی  جانب  از  اجراشده  سیاست های 

بین املللی پول برای جهانی سازی به حلقه های مالی خدمت می کند. 

میان  در  مالی  بخش  دارد.  وجود  ما  و  »توسیاد«  بین  اختالفی 

اعضای »توسیاد« نسبتاً برجسته است. عالوه بر این، رشکت هایی 

که با هولدینگ های رسمایه ی بزرگ به لحاظ تکنولوژیک توسعه 
یافته اند منتفع اصلی این برنامه اند.12

مناینده ی  »موسیاد«  اساساً  که  از رسمایه  فراکسیونی  اسرتاتژیک  رویکرد 

آن است، در جهت ایجاد بلوکی عمدتاً متشکل از کشورهای جهان اسالم، 

جمهوری های تُرک و رشق آسیاست. هدف اصلی آن ها تشکیل یک مجمع 

تجاری بخش خصوصی »از گبزه تا غزه« هامنند »بازار مدینه«13 و »انجمن 

عادالنه«  اقتصادی  »نظم  یک  جای  به  هشت«15  »دی  گروه  و  پنبه«14 

بر  مبنی  بوالت  عمر  »موسیاد«،  پیشین  رییس  اظهارات  اساس  بر  است. 

اینکه »گروه دی-هشت باید پیرشفت کند و تعمیق شود« )سایت بولنت ۸، 

200۷( می توان حدس زد که فراکسیون اسالم گرا عمدتاً از طریق این قبیل 

است.  جهانی  در رسمایه داری  ادغام  دنبال  به  منطقه ای  صورت بندی های 

امتداد این رویکرد به اینجا می رسد که در نظم جهانی نوین چندقطبی با 

فرض اولویتی که برای آسیا، آفریقا، خاورمیانه و رشق دور قائل شده اند، 

باید  ترکیه،  آن،  بنیان گذار  عضو  رهربی  به  »دی هشت«  گروه  کشورهای 

به گروه  کنند، ده عضو جدید  تعیین  را  توسعه طلبانه ی جدیدی  سیاست 

خود افزوده سازند و »دی هشت« را به عنوان سازمانی جهانی »طراحی 

12- بنگرید به سایت اسپوت خرب، تاریخ دسرتسی 25 آگوست 2005.

13- منایشگاه تجاری بین املللی ای که تجار مسلامن تحت رهربی »موسیاد« به منظور بهبود مناسبات 

تجاری خود، به ویژه با کشورهای آفریقایی و اروپایی برگزار می کنند.

بدیل در دهه ی 1990 تحت هدایت »موسیاد« در منقطه ای  بازار مشرتک  برای یک  14- طرحی 

جغرافیایی که از رشق آسیا تا بالکان را در بر می گیرد، و کشورهای تولیدکننده ی پنبه، با بخش های 

پوشاک و منسوجات برجسته جزو آن هستند.

15- سازمان همکاری اقتصادی که شامل ترکیه، ایران، پاکستان، بنگالدش، مالزی، اندونزی، مرص و 

نیجریه می شود.
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کنند« )روزنامه ی ملی، 2009(.

البته نباید از این واقعیت مسلّم چشم پوشی کرد که فراکسیون اسالم گرا 

مصداق مهمی برای تالش رسمایه ی ترکیه در جهت کسب نفوذ در منطقه ی 

»عثامنی« به مثابه ی یک کل است. گفنت اینکه پیرشفت های قابل توجهی 

در این مسیر صورت گرفته اند یا نه بسیار زود است. نقطه ی اصلی اختالف 

نظر یا تفاوت اسرتاتژیک بر رس این است که آیا »رهربی منطقه ای« تحت 

هدایت و رسپرستی ایاالت متحده رقم خواهد خورد یا نه.

جدول 3 . 1 . توزیع صادرات ترکیه بنا بر منطقه

2012 200۸ 2006

3۸,۸ 4۸ 56 کشورهای اتحادیه ی اروپا

1,5 2,3 3,5 مناطق آزاد ترکیه

59.۷ 49.۷ 40.5 سایر کشورها

9.4 11.9 9.3 اروپا

۸.۸ 6.9 5.3 آفریقا

6.3 4.9 ۷.4 قاره ی آمریکا

34.۸ 24.6 1۷.۸ آسیا و خاورمیانه

منبع: مجموعه داده های مرکز آمار ترکیه )توئیک(، 2012

رصف نظر از تأثیرات بحران اقتصادی جهانی 2009، زمانی که به توزیع 

 ).1  .3 )جدول   200۸ تا   2006 دوره ی  طول  در  منطقه  بر  بنا  صادرات 

اتحادیه ی  کشورهای  به  کل صادرات  که سهم  می کنیم  مشاهده  بنگریم، 

نزدیک و خاورمیانه  آفریقا، رشق  به شامل  یافته و صادرات  اروپا کاهش 

که  )سویبیلگن 2013(. هامن طور  یافته است  افزایش  نحو چشم گیری  به 

با  نخست وزیر اردوغان در یکی از نشست های خود اشاره کرده، تجارت 

کشورهای همسایه ظرف نُه سال گذشته سه برابر افزایش داشته است، در 

 500 آفریقایی  کشور   53 با  تجارت  گذشته،  سال  هشت  ظرف  که  حالی 
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درصد، و تجارت با کشورهای رشق نزدیک و خاورمیانه 45۸ درصد و تجارت 

با جمهوری های تُرک 44۸ درصد افزایش داشته است )ینی شفق، 2010(.

ترکیه  رسمایه داران  بین املللی  رسمایه گذاری های  منطقه ای  توزیع  اگر 

 .).2  .3 )جدول  بود  خواهیم  مشابه  روندی  شاهد  کنیم  بررسی  را 

رسمایه گذاری هایی که در کشورهای رشق دور و نزدیک صورت گرفته، بین 

سال های 2002 تا 2010 افزایش چشم گیری داشته اند. بر مبنای این ارقام، 

اشاره به این موضوع حائز اهمیت است که در حالی که بورژوازی سکوالر-

غربی سهم بزرگی از صادرات رسمایه را در قلمروهای سابق عثامنی انجام 

داده، بورژوازی اسالم گرا به رهربی هولدینگ هایی از قبیل اولکر، چالیک، 

بر  )بنا  توجهی  قابل  رسمایه گذاری های  و  پیرشوی ها  بویداک،  و  سانکو 

گرایش اسرتاتژیک خود( در این مناطق داشته است.

جدول 3 . 2. توزیع رسمایه گذاری خارجی ترکیه بنا بر کشور )به میلیون دالر(

2002 تا 2010 2010 2009

۷390 5۷3 636 اروپا

439 11 13
کشورهای عضو انجمن تجارت آزاد 

اروپا

69۷ 91 9 سایر کشورهای اروپایی

3۷۷ 20 12 آفریقا

3۷۷ 20 11 کشورهای شامل آفریقا

3۸ 0 1 سایر کشورهای آفریقایی

936 2۷ 13 قاره ی آمریکا

913 26 10 کشورهای آمریکای شاملی

19 1 2 کشورهای آمریکای مرکزی

4 0 1 کشورهای آمریکای جنوبی

3341 253 105 آسیا

301۷ 225 94 کشورهای رشق نزدیک و خاورمیانه

2۸2 124 10 )الف( کشورهای خلیج

شکاف عمیق در بورژوازی بزرگ ترکیه
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2590 191 ۸4
)ب( سایر کشورهای رشق نزدیک و 

خاورمیانه

324 2۸ 11 سایر کشورهای آسیایی

30 0 0 اقیانوسیه

13 0 0 کشورهای طبقه بندی نشده

120۸۷ ۸۷3 ۷66 مجموع

منبع: بانک مرکزی جمهوری ترکیه، 2011.

بنابراین، شواهد حارض در اینجا اثبات می کند که چرا پاسخ به پرسش اولی 

که در باال مطرح کردم »بله« است.

بورژوازی اسالم گرا: از »اسطوره« به واقعیت
اینک سعی دارم پاسخ پرسش دوم را بدهم. اجازه دهید ارول قاطرچی اوغلو، 

احمت اینسل و شامری از سایر لیربال های چپ را کنار بگذاریم- ازجمله 

نحو  به  که  روزنامه نگار  چانداِر  چنگیز  و  آکیول  طاها  مثل  لیربال هایی 

را  کارآفرین«  متوسط  »طبقه ی  مورد  در  مشابه  داستان های  تهوع آوری 

تکرار کرده اند )اینکه »بربهای آناتولی« به نوعی مستقل از دولت گسرتش 

یافته اند و انحصارگرا نیستند و مدافع رقابت آزادند و خواهان یک نظم 

اقتصادی دموکراتیک ترند و غیره( و به استدالل های اساسی تر بپردازیم.

یکی از این موارد تزی است که هم اورال چالیشالر و هم مصطفی سومنز 

و  نیست  بزرگ  چندان  اسالم گرا  اینکه رسمایه ی  بر  مبنی  کرده اند  مطرح 

نباید در مورد پیرشفت آن اغراق کرد. اورال چالیشالر با اشاره به اینکه در 

فهرست »صد ثرومتند ترک« که نرشیه ی فوربس در 2010 منترش کرد »کمرت 

از ده نفر وجود دارند« که بتوان آن ها را نزدیک به حزب عدالت و توسعه 

دانست، از این موضع دفاع می کند )چالیشالر 2010(:

گویا به نظر می رسد بورژوازی یی که تصور می شود از حزب عدالت 

بورژوازی  عنوان  به  اوقات  گاهی  )و  می کند  حامیت  توسعه  و 
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بورژوازی  با  که  نیست  موقعیتی  در  می شود(  نامیده  آناتولیایی 

استانبول رقابت کند. واقع گرایانه تر به نظر می رسد که در مورد 

انباشت رسمایه ی »متوسط« که حول حزب عدالت و توسعه در 

حال وقوع است و ظهور هم هنگام یک »طبقه ی  متوسط« جدید 

صحبت کنیم.

مصطفی سومنز )200۸ب( استدالل مشابهی را مطرح می کند:

حزب  جانب  از  ایجادشده  ارگانیک  رسمایه داران  که  انگاره  این 

عدالت و توسعه، یعنی کسانی که به »پروژه ی اجتامع اسالمی« 

رس سپرده اند، در حال قدرت گیری اقتصادی رسیع هستند و بیش 

از همه تهدیدی برای »توسیاد« و »دیگران« محسوب می شوند، 

به شدت گزافه گویی است.

آیا قدرت یابی بورژوازی اسالم گرا که برخی آن را »تفوق محافظه کارانه« 

نامیده اند، اغراق است یا اسطوره؟ بیایید برای ارزیابی این دیدگاه نگاهی 

توزیع نسبی بورژوازی بزرگ  . 3. نشانگر  بیاندازیم. جدول 3  به داده ها 

غربی به منایندگی »توسیاد« و »تورک کنفدراسیون«16 و بورژوازی اسالم گرا 

رسمایه داری  نظم  درون  »آسکون«  و  »توسُکن«  »موسیاد«،  منایندگی  به 

ترکیه است.

زمانی که »موسیاد« در 1990 تأسیس شد، 12 عضو داشت. تا سال 2000، 

دارای 13۸۷ عضو بود و این رقم در 2004 به 2136 عضو رسید. تا 2012 

اعضای این سازمان به بیش از 6500 نفر رسید. تعداد رشکت های وابسته به 

»موسیاد« حدود 15000 رشکت است. ظرفیت استخدام رشکت های وابسته 

به »موسیاد« در 199۸، 600000 نفر و حجم صادرات آن ها 6 میلیارد دالر 

که  آنند  نشانگر  این تحوالت  بود.  از درآمد ملی 10 درصد  آن ها  و سهم 

16- کنفدراسیون تجارت و رسمایه گذاری ترکیه.

شکاف عمیق در بورژوازی بزرگ ترکیه
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رسمایه ی اسالم گرا ظرف بیست سال گذشته رشد بسیار رسیعی یافته است.

جدول 3 . 3. مقایسه ی سازمان های تجاری گوناگون در ترکیه بر مبنای حجم

منبع: گردآوری شده از سایت های توسیاد، موسیاد، توسُکن، آسکون و سومنز )2010ب(.

هامن طور که در جدول فوق مشخص است، بخش ها و سازمان هایی از 

رسمایه که به عنوان رقبای »توسیاد« شکل گرفته اند حدود یک سوم قدرت 

را  تجارت(  حجم  و  صادرات،  ملی،  درآمد  از  سهم شان  )برحسب  رسمایه 

نزدیک  روابط  یُمن  به  بخش ها  این  که  عظیمی  رشد  می دهند.  تشکیل 

منبع  آورده اند  به دست  توسعه  و  با دولت حزب عدالت  ارگانیک شان  و 

این حال،  با  است.  »توسیاد«  منایندگی  به  بورژوازی سکوالر-غربی  نگرانی 

به  تبدیل  داده ها  همین  مبنای  بر  رصفاً  اسالم گرا  رسمایه ی  اینکه  گفنت 

فصل  این  تأکید  است.  نابهنگام  حرفی  شده،  بزرگ  بورژوازی  از  جناحی 

»آسکون« »توسُکن« »موسیاد« »تورک کنفد« »توسیاد«

2300 100000 کمرت از 6500
کمرت از 

11000
600 تعداد تاجران عضو

نامعلوم نامعلوم 15000 نامعلوم 3500 تعداد رشکت ها

125000 نامعلوم
کمرت از 

1200000

کمرت از یک 

میلیون
626000 اشتغال

نامعلوم نامعلوم 15 نامعلوم 40
سهم از تولید ملی 

)درصد(

نامعلوم نامعلوم
 20-15

)2010(
نامعلوم

 45

)2010(

سهم از کل صادرات 

)درصد(

نامعلوم نامعلوم 22.5 کمرت از 65 45
حجم صادرات )به 

میلیارد دالر(

نامعلوم نامعلوم نامعلوم 20۸ 62.۷
حجم تجارت )به 

میلیارد دالر(

نامعلوم نامعلوم نامعلوم
 50

)2012(

سهم از کل ارزش 

افزوده
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»موسیاد«  اعضای  رهربی  به  اسالم گرا  رسمایه ی  که  بوده  موضوع  این  بر 

ورای  بزرگ،  رسمایه ی  هولدینگ های  امتداد  در  سازمان یابی  به واسطه ی 

عرصه ی »بربهای آناتولی« یا بنگاه های کوچک و متوسط داخلی رشد یافته 

است. عالوه بر این، باید به بررسی سایر منایه ها مثل مقر فراکسیون های 

رسمایه، ثروت مشخص رسمایه گذاران اصلی کمپانی ها، موقعیت آن ها در 

بین پانصد بنگاه صنعتی برجسته در ترکیه، روابط شان با موسسات مالی و 

میل شان به هولدینگ شدن پرداخت.

که  حالی  در  است،  واقع  استانبول  در  »توسیاد«  اعضای  مقر  درصد   6۸

تنها 2۸ درصد رشکت های عضو »موسیاد« در استانبول قرار دارند )تاشکین 

2009(. 23 درصد رشکت های عضو »توسیاد« بین سال های 19۸0 و 19۸9 

تأسیس شدند در حالی که ۷5 درصد رشکت های »موسیاد« بین سال های 

19۸9 و 1995 پایه گذاری شدند. اعضای »موسیاد« و »توسُکن« در مراکز 

صنعتی مثل قوجاایلی و گبزه که می توان آن را امتداد استانبول محسوب 

کرد، به خوبی منایندگی می شوند )بوغرا و ساواشکان 2010(. این مشاهدات 

از  و  متولد شد  از دهه ی 19۸0  پس  اسالم گرا  که رسمایه ی  ثابت می کند 

دهه ی 1990 به بعد با رسعت رشد یافته و از طریق متمرکزسازی مقرهای 

خود در بخش غربی ترکیه فراتر از شکافی رصف بین رسمایه ی استانبول-

آناتولی گام نهاده است.

بین سال های 2006 و 2010 تقریباً پانزده تا بیست خانواده از خانواده ی 

 100« فهرست  در  پیوسته  به صورت  یا  اولین بار  برای  اسالم گرا  بورژوازی 

خانواده ی ثرومتند ترکیه« قرار داشته اند )جدول 3. 4.(.

جدول 3 . 4. خانواده های مرتبط با رسمایه ی اسالم گرا در میان »100 

خانواده ی ثرومتند ترکیه«

)هولدینگ اولکر( خانواده ی اولکر

)هولدینگ بویداک( خانواده ی بویداک

احمد کلش اوغلو

شکاف عمیق در بورژوازی بزرگ ترکیه
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)گروه دارویی سلجوق( خانواده ی جواهر

)هولدینگ سانکو( خانواده ی کونوک اوغلو

)هولدینگ چالیک( خانواده ی چالیک

)هولدینگ اوزالتان( نوری اوزالتان

عزیز تورون )هولدینگ تورون ها(

)جواهری آلتین سای( جیهان کامر

خانواده ی توپباش )فروشگاه بیم(

)هولدینگ حیات( یحیی کیئیلی

)هولدینگ چنگیز( ابراهیم چچن

)هولدینگ طاها( خانواده ی کوچوک

)هولدینگ عزیزها( خانواده ی زاپسو

)کشتیرانی کالکاوان( احسان کالکاوان

)هولدینگ کیلر( خانواده ی کیلر

خانواده ی کازانجی )گروه انرژی آکسا(

منبع: »100 خانواده ی ثرومتند در ترکیه«، اکونومیست، 2006-10.

مدیران »توسُکن«-البته بدون ذکر مستقیم نام آن ها- اعالم کرده اند که 

130 رشکت عضو این مجموعه در فهرست پانصد بنگاه صنعتی برتر سال 

)آلتینتوپ  گرفته اند  جای  )ایزو(  استانداردسازی  بین املللی  سازمان   200۸

نیست.  امکان پذیر  است  دقیق  چقدر  اطالعات  این  اینکه  تعیین   .)2009

از سوی دیگر، »موسیاد« در این فهرست 26 رشکت داشت و 30 مورد از 

سال  در  برتر  بنگاه های  دوم  پانصدتایی  فهرست  در  آن  عضو  رشکت های 

پانصد  فهرست  در   .)106  :2010 ساواشکان  و  )بوغرا  داشتند  قرار   200۸

بنگاه صنعتی برتر »ایزو« در سال 2009، »موسیاد«، »توسُکن« و »آسکون« 

به ترتیب 31، 45 و 2 عضو داشتند )جدول 3 . 5(.
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جدول 3 . 5. تعداد رشکت های وابسته به رسمایه ی اسالم گرا در فهرست 

»ایزو« )2009(

منبع: روزنامه ی ملیت )2010الف(

منحل  »توسُکن«  و  »موسیاد«  عضو  رشکت های  که  زمانی  این حال،  با 

شدند، تعداد رشکت های عضو در سال 2009 که فقط به »موسیاد« وابسته 

بودند 12، برای »توسُکن« 29، و برای »موسیاد« و »توسُکن« هر دو 16 

رشکت بود. این نشانگر آن است که در پرتو داده های ارائه شده از جانب 

روزنامه ی ملیت )2010الف(، تعداد واقعی رشکت های وابسته به رسمایه ی 

اسالم گرا در فهرست 2009 »ایزو« 5۷ رشکت بود. بنا بر محاسبات خودم، 

زمانی که سایر رشکت های وابسته را به حساب آوریم این تعداد از مرز ۸0 

رشکت می گذرد. عالوه بر این، تا سال 2010، تخمین می زنم که بین ۸5 تا 

95 رشکت مرتبط با رسمایه ی اسالم گرا در میان فهرست پانصدتایی نرشیه ی 

پانصدتایی نرشیه ی  نیز در میان فهرست  تا 95 رشکت  بین 90  رسمایه و 

برتر در فهرست  بین هزار رشکت صادرکننده ی  فورچون قرار داشتند. در 

رسمایه ی  به  وابسته  رشکت های  ترکیه،  صادرکنندگان  مجمع   2009 سال 

اسالم گرا بین 60 تا ۷0 مورد بودند.

ایفا  اسالم گرا  توسعه ی رسمایه ی  در  بسزایی  نقش  که  اسالمی  بانکداری 

کرده و همچنان به عنوان منبع مالیه سازوکار می یابد از دهه ی 19۸0 به 

بعد رشد رسیعی در بخش بانکداری نشان داده است. این رشد مشخصاً 

بازار طرح رسمایه گذاری  به  آن ها  از ورود  ایجادشده پس  بودجه های  در 

خصوصی )PFI(، حجم تجاری آن ها، تعداد شعبات و ظرفیت پروژه های 

مالی  گروه  زمانی،  ترتیب  به  بنا   .)2009 )ارگونش  است  مشهود  آن ها 

2009 200۸ 200۷ 2006 2004 2003

31 26 23 20  ۸ 4 »موسیاد«

45 نامعلوم نامعلوم نامعلوم نامعلوم نامعلوم »توسُکن«

2 نامعلوم نامعلوم نامعلوم نامعلوم نامعلوم »آسکون«

شکاف عمیق در بورژوازی بزرگ ترکیه
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الباراکای ترکیه در 19۸5، گروه مالی فامیلی در 19۸5، گروه مالی فیصل 

در 19۸5، گروه مالی اوکاف ترکیه-کویت در 19۸9، گروه مالی آناتولی در 

1991، مالیه ی اخالص در 1995 و مالیه ی آسیا در 1996 همگی وارد بازار 

طرح رسمایه گذاری خصوصی شدند. سه مورد از این رشکت ها با رسمایه ی 

خارجی و مابقی رصفاً با رسمایه ی داخلی تأسیس شدند. )جدول 6. 3(

جدول 6. 3 رشکت های مالی خصوصی در ترکیه

با 	   )İş( تجارت  بانک  از  تابعی  عنوان  به   ،19۷۷( بانک عرب-ترک 

رسمایه ی عربی تأسیس شد(

هولدینگ رسمایه گذاری ترکیه-عربستان )19۸۸، به عنوان رشاکتی 	 

بین هولدینگ سومر و بانک توسعه ی ترکیه پایه گذاری شد(

گروه مالی الباراکا ترکیه )19۸5، به عنوان رشاکتی بین توپباش/بیم 	 

و هولدینگ ییلدیز/اولکر؛ وابسته به فرقه ی نقشبندی تأسیس شد(

با کومباسان 	  به عنوان رشاکتی  گروه مالی فیصل )19۸5، نخست 

سپس با هولدینگ ییلدیز تأسیس شد(، گروه مالی فامیلی )2001( 

با گروه مالی آناتولی )1991، تأسیس شده از جانب »گروه ِهس« 

و  ادغام شد  بویداک(  تعلق هولدینگ  در  و  اعضای »موسیاد«  و 

مالیه ی فامیلی آناتولی )در متلک هولدینگ های ییلدیز و بویداک( 

را ایجاد کرد. 

گروه مالی اوکاف ترکیه-کویت )19۸9، به عنوان رشاکت با »بیم«؛ 	 

گروه صنعتی مرتبط با فرقه ی نقشبندی پایه گذاری شد(

مالیه ی اخالص )1995، پایه گذار هولدینگ اخالص؛ تعطیل شده در 	 

)2001

فاروق 	  بین  رشاکتی  عنوان  به   ،1996( آسیا(  )بانک  آسیا  مالیه ی 

برکسان/گروه »کار«، عبدالقادر کونوک اوغلو/ سانکو، احمد چالیک، 

گولن  فتح الله  با جامعت  مرتبط  کالکوان؛  احسان  و  آیدین  گروه 

تأسیس شد(
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نظام  درون  برگزیده ی  بانک های  در  ترکیه  در  اسالمی  مالی  رویه های   

اقلیت  مشارکتی«1۷  »بانک های  این  می شوند.  اجرا  گسرتده تر  بانکداری 

پیوسته  آن ها  سهام  که  می دهند  تشکیل  را  بانکداری  بخش  از  کوچکی 

رشد داشته است. ظرف نه سال گذشته، رشدی رسیع در میان بانک های 

دارایی های  مجموعه   ،2012 و   2003 بین  است.  خورده  رقم  مشارکتی 

بانک های مشارکتی 13 برابر، کل وجوه جمع آوری شده 11 برابر، و مبالغ 

خرج شده از جانب این بانک ها 16 برابر افزایش داشته اند. پس از 2012، 

چهار بانک مشارکتی در کنار 44 بانک معمولی در ترکیه وجود داشته اند. 

تعداد شعبات بانک های مشارکتی از 12۸ در سال 2003 به ۸2۸ در سال 

2012 افزایش یافته است )ملیت، 2013(.

در 2012، این بانک ها کنرتل 5 درصد کل دارایی های نظام بانکداری، 5.1 

از اعتبارات را در اختیار داشته اند. سهم  درصد از سپرده ها و 5.۸ درصد 

تصور  است.  5 درصد  تقریباً  بانکداری  نظام  در کل  بهره  بدون  بانکداری 

می شود که هدف این بخش ظرف ده سال آینده افزایش سهم خود از بازار 

تا 10 درصد باشد.

جدول ۷. 3. هولدینگ های عضو »توسُکن« و »موسیاد« در فهرست 

پانصدتایی »ایزو« )2009(

1۷- بانکداری مشارکتی یک الگوی بانکداری بدون بهره است که منابع مالی را بر اساس سودها و 

رضرها جمع آوری و از طریق تجارت، مشارکت ها و اجاره های مالی اعتبارات خود را تأمین می کند.

تعداد رشکت های 

موجود در فهرست 

پانصدتایی ایزو )2009(

عضو »موسیاد«

تعداد رشکت های 

موجود در فهرست 

پانصدتایی ایزو 

)2009(

عضو »توسُکن«

2 هولدینگ توسیالی 2 هولدینگ حیات

2
هولدینگ ایپک-

کوزا
1 هولدینگ طاها

13 هولدینگ ییلدیز 1 هولدینگ اراوغلو

شکاف عمیق در بورژوازی بزرگ ترکیه
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منبع: محاسبات نویسنده از فهرست »ایزو« 2010

نشانه ی دیگر مبنی بر اینکه رسمایه ی اسالم گرا تبدیل به جناح مهمی از 

بورژوازی بزرگ شده، حجم حقیقی هولدینگ های تحت کنرتل آن است. 

با  مرتبط  رشکت های  تعداد  از  حاکی   3  .۷ جدول  در  موجود  داده های 

رسمایه ی اسالم گراست که در فهرست پانصدتایی »ایزو« 2009 قرار گرفتند، 

رشکت هایی که یا در یک هولدینگ مشخص ادغام شده اند یا تابعی از آنند.

جدول ۸. 3 توزیع جغرافیایی هزار رشکت صادرکننده ی برتر در ترکیه به 

تفکیک شهر

تعداد رشکت های 

موجود در فهرست 

پانصدتایی ایزو )2009(

عضو »موسیاد«

تعداد رشکت های 

موجود در فهرست 

پانصدتایی ایزو 

)2009(

عضو »توسُکن«

۷ هولدینگ بویداک 2 هولدینگ ناکسان

1 هولدینگ چالیک 1 هولدینگ اخالص

1 هولدینگ اکینجیلر 4 هولدینگ کیپاش

1 هولدینگ ییمپاش 1 هولدینگ آیدینلی

2011 2010 2009 2003

4۷5 4۸4 492 523 استانبول

66 66 6۷ ۸9 ازمیر

4۸ 55 52 6۸ بورسا

4۸ 55 52 39 آنکارا

62 44 41 31 قوجاایلی

1۷ 1۷ 15 16 آدانا

14 20 20 1۸ مانیسا

10 14 1۷ 15 مرسین

10 12 11 14 قیرصیه
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منبع: مجمع صادرکنندگان ترکیه، پژوهش هزار رشکت صادرکننده ی برتر 

ترکیه، 2011 و 2012.

تحول دیگر میل فزاینده به هولدینگ سازی در آناتولی است. بنا بر گزارشی 

که در نرشیه ی رسمایه )آکساکال 2010( منترش شد، تعداد هولدینگ های 

که  داشته  افزایش  در سال 2009  به 204  در سال 2002  از 144  آناتولی 

نشانگر رشدی بیش از 40 درصد است. با این حال، گزارش مذکور اشاره دارد 

که رسیع ترین رشد در طول »موج کارآفرینی« و ادغام دهه ی 1990 اتفاق 

افتاد که نتیجه ی آن تأسیس 4۷۷ هولدینگ تا سال 1995 بود. »کارآفرینان 

آناتولیایی« در دهه ی 2000 وارد بازار شدند و تعداد هولدینگ ها به بیش 

به  در سال 2009  و  به 62۸  رقم  این  در سال 2002  رسید،  از 500 عدد 

993 مورد رسید. مراکز جدید این هولدینگ ها شهرهایی مثل غازی عینتاب، 

دنیزلی، قیرصیه، قونیه، بورسا و ازمیر هستند. اگر شهرهای بورسا و ازمیر را 

حساب نکنیم، پراکندگی جغرافیایی هزار رشکت صادرکننده ی برتر )جدول 

۸. 3( در ترکیه بر اهمیت فزاینده ی مراکز رسمایه ی آناتولیایی ظرف سالیان 

اخیر اشاره دارد.

تخمین زده می شود که سودهای عظیم در آناتولی با شتاب ادامه خواهند 

یافت و تعداد هولدینگ ها ظرف سال های پیِش رو به 250 خواهد رسید. 

آناتولی  رشکت های  که  می دهد  گزارش   )2010 )آکساکال  نوشته  همین 

به  دو  هر  )که  غاضی عینتاب  در  گولسان  و  ناکسان  و  قونیه  در  بیرلیک 

در  روبه رشد  اخیراً  هولدینگ های  میان  در  وابسته اند(  اسالم گرا  رسمایه ی 

آناتولی هستند.

اجازه دهید به بررسی رشکت هایی بپردازیم که در سالیان اخیر باالترین 

63 52 49 24 غازی عینتاب

23 2۷ 22 31 دنیزلی

4 6 6 2 قونیه

۸ 6 ۸ 6 قهرمان ماراش

شکاف عمیق در بورژوازی بزرگ ترکیه
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رسعت رشد را داشته اند. در میان 30 کمپانی دارای رسیع ترین رشد )که 

پژوهشی که  در  داشته اند(  میانگین ملی رشد  برابر  ده  از  بیش  نرخی  با 

»توسُکن«  و/یا  »موسیاد«  به  رشکت  چند  داده،  انجام  رسمایه  نرشیه ی 

تعلق دارند. برای مثال، رشکت »سیم خاص« با رشد 360 درصدی در رتبه ی 

دوازدهم از میان 30 رشکت در کشور جای گرفته است. کمپانی سی ساله ی 

تولید  ماشین آالت سنگین  که  نام »هیدرومک«  به  بوزکورت  حسن برصی 

می کند، ظرف پنج سال گذشته 31۸ درصد رشد با نرخ رشد میانگین ساالنه 

43 درصدی داشته است. به رغم اینکه این رشکت ها تنها ده سال پیش وارد 

بازار صادرات شده اند در حال حارض محصوالت خود را به پنجاه کشور در 

پنج قاره می فروشند.

رشکت »کاستامونو انتگره« در پنج سال گذشته 330 درصد رشد، با نرخ 

رشکت  کنار  در  رشکت  این  است.  داشته  درصد   44 ساالنه  رشد  میانگین 

»کیمیا حیات« یکی از دو رشکت اصلی هولدینگ حیات را تشکیل می دهد. 

رشکت »سارکویان« به عنوان رشکت اصلی در بخش صنایع ظرف پنج سال 

گذشته 449 درصد رشد داشته است و در حال حارض محصوالت خود را 

تقریباً به پنجاه کشور در سطح پنج قاره صادر می کند. در نهایت، رشکت 

باالترین  دارای  کمپانی  یازدهم فهرست سی  رتبه ی  در  »نورسان چلیک«، 

رسعت رشد ترکیه و دارنده ی رسیع ترین رشد در بخش فلزات بین سال های 

2003 تا 200۷ رشد 36۸ درصدی داشته است.

به رسمایه ی  وابسته  کمپانی  دهم، شش  تشخیص  می توانم  که  جایی  تا 

بین  رشد  نرخ  رسیع ترین  دارای  رشکت  پنجاه  فهرست  میان  در  اسالم گرا 

199۷ و 2003 منترشه در نرشیه ی رسمایه وجود دارند. این عدد در فهرست 

پژوهش  در  و  ۷0 رشکت  به  فورچون  نرشیه ی  ترکیه«  برتر  »کمپانی های 

سال 2009 نرشیه ی رسمایه به 60 عدد می رسد. در پژوهشی که نرشیه ی 

سی ان بی سی بیزینس )2009( انجام داد که نگاهی به منایش  الکرتونیکی 

ده ساله ی )200۸-199۸( 3500 کمپانی داشت و 100 رشکت را از میان 54۷ 

رشکت با ارزش مطلق 100 میلیون دالر یا بیشرت جدا کرد، دست کم 20 مورد 
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از 100 رشکت مستقیم یا غیرمستقیم پیوندهایی با رسمایه ی اسالم گرا دارند.

در همین پژوهش مشخص شده بود که رسیع ترین بخش های رشدیابنده در 

اقتصاد ریخته گری فلزات )31 کمپانی(، مواد غذایی )15 کمپانی(، تکنولوژی 

اطالعات )11 کمپانی(، خودرو )۸ کمپانی(، مواد شیمیایی )5 کمپانی(، و 

نفت )5 کمپانی( هستند. به نظر می رسد گروه های رسمایه ی اصلی بورژوازی 

اسالم گرا بیشرت در بخش منسوجات، مواد غذایی، ریخته گری فلزات، آهن 

و استیل، ساخت وساز و اخیراً مستغالت و انرژی رسمایه گذاری های سنگین 

می کنند. از آنجایی که این بخش ها هامن هایی اند که بورژوازی سکوالر-

غربی نیز رسمایه گذاری فراوانی در آن ها دارد، حال وهوای رقابت دوآتشه 

بخش های  است.  کار  در  اردوگاه  دو  بین  تکمیل کننده  رابطه ای  جای  به 

رسآمدی که رسمایه ی سکوالر-غربی و رسمایه ی اسالم گرا به لحاظ داخلی بر 

رس آن رقابت دارند صنایع پوشاک و منسوجات )متا-طاها، آیدینلی، کیئیلی، 

اراوغلو، چالیک(، ُخرده فروشی )آدسه، بیم، کیلر(، رسانه )آتی وی، صباح، 

بوگون، کانال تورک، استار، کانال 24، تی.جی.آر.تی(، انرژی )چالیک، آکسا، 

سانکو( و مواد غذایی )مارسان، اولکر( هستند.

در پرتو متام این تحوالت، مشخص است که بورژوازی اسالم گرا در نتیجه ی 

نربدهای درونی در میان بورژوازی ترکیه دچار یک دگرگونی کیفی شده و 

تا نقطه ای رشد یافته است که توصیف آن به عنوان رسمایه ی مالی دقیق 

خواهد بود.

مصطفی سومنز، که پیش تر، به نحوی که ذکرش رفت، مدافع تز »اغراق و 

اسطوره« بود به موضعی رسیده است که هامهنگی بیشرتی با تحلیل من 

دارد )سومنز 2009(:

از  که  دارد. وقتی  ترکیه یک »جنگ طبقاتی« جریان  در  امروزه 

جنگ های طبقاتی صحبت می کنیم چیزهایی خوبی به ذهن مان 

این  نیست،  جنگ  این  بازیگر  کارگر  طبقه ی  اما  می کند.  خطور 

آناتولیایی- فراکسیون رسمایه ی  است.  داده  زیادی  تلفات  طبقه 

شکاف عمیق در بورژوازی بزرگ ترکیه
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گسرتده  برای  تالش  در  استانبول  رسمایه ی  برابر  در  محافظه کار 

دارند  تأکید  لیربال ها  می پردازد.  مبارزه  به  خود  عرصه ی  کردن 

این امر را به منزله ی انقالب  که »این یک انقالب است«. آن ها 

دموکراتیک ُخرده بورژوازی و طبقه ی متوسط در نظر می گیرند. اما 

فراکسیونی که در حال رشد است و نیرومندتر می شود علیه بقایای 

دنبال  به  ارتجاعی  فراکسیونی  بلکه  منی کند،  مبارزه  فئودالیسم 

کسب هژمونی است. رسمایه ی اسالم گرا خواهان سهم بیشرتی از 

کیک است. اما این فراکسیون رسمایه یک پارچه نیست. در حالی 

که رسمایه داران بزرگی هامنند اولکر، سینپاش و غیره وجود دارند، 

دیده  میان شان  در  نیز  متوسط  و  کوچک  رسمایه دار  گروه های 

می شود. و در تحلیل نهایی، منافع آن ها در تضاد با یکدیگر است. 

است،  نشده  نابود  بزرگ«  باشیم: »رسمایه ی  دهید رصیح  اجازه 

بلکه تنها صاحبان آن تغییر کرده اند. در فهرست های »بزرگ ترین 

کمپانی های ترکیه« که از جانب نرشیه ی فوربس ظرف سال های 

وابسته  فزاینده ی رشکت های  تعداد  منترش شده اند، شاهد  اخیر 

و  آناتولیایی/کوچک  رسمایه ی  و  هستیم.  اسالم گرا  رسمایه ی  به 

متوسط سعی دارد سهم خود را از ثروت افزوده افزایش دهد. متام 

این نربدها از خالل حزب عدالت و توسعه رقم می خورند. نباید 

فراموش کرد که نظم رسمایه داری، فارغ از اینکه چه کسی پیروز 

این نربد برای قدرت باشد، دچار تزلزل نخواهد شد.

مصطفی سومنز )2010الف( موارد پیِش رو را نیز به تحلیل خود می افزاید:

این گسست تاریخی به واقع نربدی بر رس انتقال قدرت است که 

بین بلوک های طبقاتی هژمونیک که صورت بندی اجتامعی ترکیه 

را تعیین کرده اند، تعمیق یافته است. از یک سو، منایندگی سیاسی 

فراکسیون رسمایه ی اسالم گرا-محافظه کار در کار است، به طوری 
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که در ائتالف حزب عدالت و توسعه-فتح الله گولن تجسم یافت. 

تا حدی  است  آن  بر  مبتنی  این جناح  که  از رسمایه  فراکسیونی 

بنگاه های  از  متشکل  هم  قسمی  و  بزرگ  رسمایه ی  از  متشکل 

 »TOBB« رسمی  انجمن های  در  که  است  متوسط  و  کوچک 

)اتحادیه ی اتاق ها و مبادالت کاالیی ترکیه( و سازمان های »مدنی« 

عنوان  به  آن ها  نامیدن  شده اند.  ادغام  »توسُکن«  و  »موسیاد« 

بخش های  در  خوبی  به  آن ها  است.  ناکافی  آناتولی«  »بربهای 

از  می شوند.  منایندگی  استانبول  در  خدمات  و  تجاری  صنعتی، 

قالب  در  که مجدداً  است  کار  در  دیگر، رسمایه ی سکوالر  سوی 

و  سازمان یافته اند  »توسیاد«  »مدنی«  سازمان های  و   »TOBB«

دیگر  متحدان  »تورک کنفد«اند.  عضو  که  متوسطی  رسمایه داران 

از  استیالی بورژوازی )سکوالر( سنتی است،  بلوکی که تحت  در 

و  عدالت  حزب  کشوری-لشکری اند.  بوروکراسی  باالی  رتبه های 

جسارت  است،  شده  خارج  پیروزی  با  نربدها  این  از  که  توسعه 

اجتامعی  دگرگونی  پروژه های  در  تهاجمی تری  گام های  تا  یافته 

محافظه کارانه ی خود بردارد. این حزب اقداماتی در جهت تضعیف 

بوروکراسی کشوری-لشکری، یعنی رکن مهم بلوک اپوزیسیون، از 

طریق محاکامت ارگنکون و سایر تالش ها برای بی اعتبار کردن آن 

صورت داده است. در حالی که از یک سو، حزب عدالت و توسعه 

سعی در بی اعتباری نیروهای مسلح ترکیه )TSK( داشت، دستگاه 

قضایی را تحت فرمان قوه ی مجریه درآورد و »توسیاد« را خنثی 

کرد، هم هنگام سیاست هایی را در پیش گرفت که موجب تقویت 

به  انجام شده  مالیاتی  عملیات  می شوند.  »توسُکن«  و  »توسیاد« 

منظور تضعیف قدرت اقتصادی و رسانه ای گروه دوغان کفایت 

که  »توسیاد«  اعضای  کند.  ساکت  را  »توسیاد«  مابقی  تا  می کرد 

ناتوان از حفاظت یا حامیت از دوغان بودند، ترس این را داشتند 

که خودشان نیز در معرض همین اَشکال آزار و اذیت قرار بگیرند 

شکاف عمیق در بورژوازی بزرگ ترکیه
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و نگران این بودند که نکند در فهرست سیاه مزایدات قراردادهای 

خصوصی در بخش هایی مثل انرژی و مستغالت وارد شوند.

یک  اسالم گرا  که رسمایه ی  می کنند  اثبات  مذکور  یافته های  که  معتقدم 

اسطوره نیست و یک فراکسیون جدید از رسمایه جایگاه خود در عرصه ی 

رسمایه داری ترکیه را یافته است. به منظور اجتناب از هرگونه سوءبرداشت، 

اجازه دهید حرف خود را بدین ترتیب بگویم: من معتقد نیستم که رسمایه ی 

اسالم گرا بزرگ تر و نیرومندتر شده یا وزن افزون تری در اقتصاد در مقابل 

رسمایه ی سکوالر-غربی دارد. در عوض، معتقدم که یک طبقه ی رسمایه دار 

انحصارگرای جدید ظهور کرده که رویکرد متفاوتی نسبت به رشایطی دارد 

که تحت آن انباشت رسمایه و استثامر باید وقوع یابند، و نیز اینکه این 

طبقه در روند سیاسی صدای بلندتری دارد.

نتیجه گیری
دوست  نیست  آسانی  کار  این  پرداخته.  زیادی  مالیات های  »او 

من! بروید ببینید می توانید سه کارگر استخدام کنید. آیا تاکنون 

فردا  می توانم چک  »چگونه  اینکه  به  فکر  خاطر  به  شب هنگام 

شام  که  چرا  نه،  مانده اید؟  خود  خواب  از  کنم؟«  پرداخت  را 

استانبول  یا  آنکارا  از  که  زمانی  منظره  این  هستید.  حقوق بگیر 

به آن نگاه کنید متفاوت می شود. ما از استانبول به این منظره 

می نگریم.«

کامل اوناکیتان1۸ 

»کارگر خوب کسی است که از کارفرمایش اطاعت می کند«.

رییس پیشین »موسیاد«، ارول یارار

1۸- کامل اوناکیتان وزیر اسبق امور دارایی از حزب عدالت و توسعه است. این نقل قول از سخرنانی 

او در جشنی برگرفته شده که در آن به مالیات دهندگان موفق هدایایی اهدا می شد.
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یافته ها و تحلیلی که من در این فصل ارائه داده ام مرا به این نتیجه گیری 

رساند: گروه های رسمایه ی اسالم گرا با کمک منابع مالی قوی و رسمایه ای که 

انباشت کرده اند، تبدیل به بازیگران مهمی در اقتصاد ترکیه شده اند. آنچه 

امروز شاهدش هستیم یک فراکسیون جدید رسمایه با انحصارات، رسمایه ی 

مالی و چشم انداز تجارت خارجی خاص خود است. حزب عدالت و توسعه 

مناینده ی سیاسی بی چون وچرای این فراکسیون رسمایه است.

یا  سیاسی  عبارات  با  منی توان  رصفاً  را  حاکم  طبقه ی  درون  کنونی  نربد 

فرهنگی-ایدئولوژیک تبیین کرد. در پس این نربد نزاعی بر رس منابع مالی 

و این موضوع وجود دارد که چه کسی بیشرتین سهم از انباشت رسمایه 

در ترکیه را خواهد برد. این مبنای طبقاتی و مادی نزاع درونی بورژوازی 

نظامی 12 سپتامرب  از کودتای  اسالم گرای جدید، که پس  بورژوازی  است. 

19۸0 قدرت گرفته بود )و کادرهای خود را تحت قیمومیت تورگوت اوزال 

ایجاد کرد و به لطف حامیت رسمایه ی کشورهای خلیج و بانکداری اسالمی 

ثرومتند شد(، و ورای جایگاه »رسمایه ی آناتولیایی« به منظور تبدیل شدن 

به فراکسیون رسمایه ی انحصاری گام برداشته بود، اینک اسیر جنگ هژمونی 

با بورژوازی بزرگ غربی و سنتی بر رس اولویت های اسرتاتژیکی و تاکتیکی 

متفاوت است.

تفاوت  که  رسید  این  به  من  یافته های  از  منی توان  قطعاً  این حال،  با 

از  ناشی  فشار  نهایتاً،  دارد.  وجود  اردوگاه  دو  این  میان  آشتی ناپذیری 

رسمایه ی امپریالیستی، بحران اقتصادی جهانی و موازنه ی متغیر مبارزه ی 

آن  راه حل  و  نربد  این  محدودیت های  شدن  مشخص  در  داخلی  طبقاتی 

»جنگ  تداوم  معنای  به  امر  این  اینکه  این وجود،  با  کرد.  خواهند  کمک 

داخلی بدون خونریزی« یا برطرف شدن آن از خالل »سازش تاریخی« باشد 

بستگی به تشدید یا عدم تشدید استثامر طبقه ی کارگر یعنی روند مبارزه ی 

به فشارهای  امر همچنین  این  ترکیه دارد.  بین رسمایه و کار در  طبقاتی 

خارجی از جانب قدرت های امپریالیستی در زمینه ی اسرتاتژی هایی که در 

مواجهه با تعمیق بحران رسمایه داری جهانی دنبال می کنند، بستگی خواهد 

شکاف عمیق در بورژوازی بزرگ ترکیه
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داشت.

یادداشت:

ترکی ترجمه کرده است. ویراستاران  زبان  از  بالکان  را عثامن  این فصل 

او به خاطر سایر سهم هایی که در کتاب داشته  از  مراتب تشکر خود را 

ابراز می کنند.
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بورژوازی بزرگ اسالم گرا در ترکیه
اوزگور اوزتورک

پیش گفتار
نیرویی  و  اجتامعی  طبقات  مهم  بخش های  از  یکی  اسالم گرا  بورژوازی 

نفوذ  بر  مبنی  زیادی  شواهد  است.  امروز  ترکیه ی  در  دگرگون شونده 

محافظه کار- اخیر- عرص حکومت  دهه ی  در  اسالمی  فزاینده ی رسمایه ی 

اعضای  تعداد  مثال،  برای  دارند.  وجود  توسعه  و  عدالت  حزب  نولیربال 

»موسیاد« )MÜSİAD( و »توسکن« )TUSKON( در فهرست پانصد بنگاه 

صنعتی بزرگ ترکیه در حال افزایش است.1 زمانی که »موسیاد« در 1990 

تأسیس شد، در میان پانصد بنگاه بزرگ تنها هشت عضو داشت؛ این رقم 

در 200۷ به 23 و در 2009 به 31 عضو رسید. این فهرست در 2009 شامل 

 )MÜSİAD( 1- این ها دو مورد از بانفوذترین انجمن های تجاری اسالم گرا در ترکیه هستند. موسیاد

مخفف   )TUSKUN( توسکن  و  مستقل«،  صنایع  صاحبان  و  تجار  »انجمن  برای  رسواژه ای 

زبان  در   )MÜ( یعنی موسیاد  اول  دو حرف  است.  ترکیه«  و صاحبان صنایع  تجار  »کنفدراسیون 

ترکی هم به معنای »مستقل« و هم در عین حال مخفف مسلامن )Muslim( است. در حالی که 

»موسیاد« به یک »جامعت« دینی واحد تعلق ندارد، »توسکن« معموالً به مثابه ی شاخه ی تجاری 

جامعت فتح الله گولن )که همچنین به جنبش گولن معروف است( شناخته می شود.

فصل چهارم
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بیش از ۷0 تاجر »محافظه کار« می شد )ملیت 2010(.

اگرچه اعداد و ارقام مربوط به سال های پس از 2009 در دسرتس نیستند، 

این حال،  با  به فزونی است.  کامالً مشخص است که رسمایه ی اسالمی رو 

باید به نکته ی دیگری نیز اشاره کرد: نابرابری های مهمی در فهرست پانصد 

بنگاه بزرگ وجود دارند و قدرمتندترین بنگاه ها نه رشکت های اسالمی بلکه 

اعضای »توسیاد« )TÜSİAD(، سازمان اصلی تجارت بزرگ ترکیه ظرف چهل 

و  »موسیاد«  اعضای  فروش  واقع، سهم مشرتک  در  گذشته هستند.2  سال 

»توسکن« در فهرست 2009، ۷.4۸ درصد بود.3 این رقم کم تر از سهم یک 

)توپراش(  ترکیه  نفت  پاالیشگاه های  سهامی  رشکت  یعنی  واحد،  کمپانی 

 ،)Koç( کُچ بنگاهی که سهم ۷.56 درصدی دارد. گروه  است، بزرگ ترین 

یکی از اعضای اصلی »توسیاد«، کنرتل پنج مورد از بزرگ ترین ده رشکت 

سهامی، از جمله »توپراش« را در دست دارد و فقط این پنج کمپانی دارای 

این رو، خیزش رسمایه ی اسالمی،  از  سهم مشرتک 15.۸ درصدی هستند.4 

آن طور که در نگاه نخست ممکن است به نظر آید، چشم گیر نیست.

بسیاری از پژوهش گران و روزنامه نگاران خرب از قطبی شدنی فزاینده در 

بزرِگ متامیل  بورژوازی  با  ما  از یک سو،  ترکیه می دهند.  بورژوازی  درون 

از دیگرسو،  به غرب و احتامالً سکوالِر سازمان یافته در »توسیاد« طرفیم؛ 

اسالم گرایان پرو-رشق و عمدتاً کوچک یا متوسط از نظر مقیاِس »موسیاد« 

و »توسکن« وجود دارند.5 در حالی که بورژوازی سکوالر پیرامون استانبول 

به تازگی صنعتی شده ی  در شهرهای  اسالمی عمدتاً  بورژوازی  یافته،  مترکز 

آناتولی مستقر شده است. تحلیل این دودستگی به منظور تبیین تنازعات و 

دگرگونی های موجود در ترکیه ی امروز آشکارا بسیار مهم است. با این حال، 

2- »توسیاد« )TÜSİAD( مخفف »انجمن تجار و صاحبان صنایع ترکیه« است.

3- ضمناً، هفده رشکت اعضای این دو انجمن را تشکیل می دادند.

4- منبع محاسبه ی سازمان بین املللی استانداردسازی )2010( است.

5- تا سال 200۸، اعضای »موسیاد« )حدود 3000 عضو( بین 6 و ۸ درصد تولید ناخالص ملی را ایجاد 

کردند و 11.5 درصد صادرات ترکیه را به خود اختصاص دادند. برای »توسیاد« )با 5۷6 عضو( این 

ارقام در سال 200۷ به ترتیب 3۸ و 45 درصد بود )توپراک 2009(.
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نقصان های  که  می شود  تفسیر  لیربالی  چهارچوبی  درون  معموالً  مسئله 

مشخصی دارد. بنا به این طرز تفکر، که در میان بسیاری از محافظه کاران 

به عنوان  بین سکوالرها و اسالم گرایان را می توان  تنازعات  مشرتک است، 

پیامد تنشی عمیق تر بین تجارت بزرگ و الیگارشی استانبول و بورژوازِی 

مردمی آناتولی فهمید. تجارت بزرگ »دولت گرا« و قدیمی به سبب روابط 

نزدیکش با دولت ترکیه دارای خصلتی انحصارطلبانه و نگرشی غیرلیربال/

غیردموکراتیک است؛ اما کارآفرینان جدید، پویا و رقابتی آناتولی اتکایی بر 

این نوع روابط ندارند، در نتیجه، آن ها اساساً به طور کلی لیربال/دموکراتیک 

هستند )دمیر و دیگران، 2004؛ اولسور 2005؛ قهرمان 200۸(.

ویژگی مثبت این تز قرار دادن تنازعات سطحی در چشم اندازی اجتامعی-

اقتصادی است. با این حال، این تز مشکالتی هم دارد، زیرا در آثار لیربالی 

مجموعه ای از ویژگی های رصفاً اشتباه به هر دو طرف منازعه نسبت داده 

می شوند. دیدگاه لیربال با مبتنی کردن تحلیل خود بر پایه ی دوگانگی دولت 

مثابه ی بخش الینفک دم ودستگاه  به  را  بزرگ  تجارت  و جامعه ی مدنی، 

دولت در نظر می گیرد، و در عین حال، عنوان می کند که رسمایه ی اسالمی 

بخشی از جامعه ی مدنی است. از این رو، متام ویژگی های منفی مرتبط 

با دولت در روایت لیربالی به بورژوازی بزرگ فرافکنی می شوند، در حالی 

به تصور درمی آید.  که طرف مقابل فقط و فقط برحسب فضیلت هایش 

در وهله ی نخست  ماجرا  دو طرف  بین هر  بنیادین  تفاوت  واقعیت،  در 

حول مقیاس آن هاست. رسمایه ی اسالمی توانایی خود در جهت به کارگیری 

ارتباطات دولتی-تجاری به منظور انباشت رسمایه را، به ویژه ظرف دو دهه ی 

بورژوازی  در  بیشرتی  بتوان فضیلت  به سختی  است.  کرده  اثبات  گذشته 

اسالم گرا به نسبت بورژوازی بزرگ احتامالً سکوالر یافت، مگر آن که کسی 

باور داشته باشد که کوچک، زیباست.

در  است.  غلط انداز  »اسالمی«  و  »آناتولی«  رسمایه ی  این هامنی  دوم، 

 10 از  بیش  یعنی  متوسط مقیاس،  و  کوچک  بنگاه های  از  بسیاری  واقع، 

بورژوازی بزرگ اسالم گرا در ترکیهبورژوازی بزرگ اسالم گرا در ترکیه
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هزار رشکت، در قالب »ترک کنفد«،6 کنفدراسیونی از اتحادهای تجاری مورد 

حامیت »توسیاد« سازمان یافته اند. این سازمان در سال 2005 تأسیس شد، 

اما ریشه های آن به دهه ی 1990 برمی گردد. پیوندهای تجاری )مناسبات 

مقاطعه کاری فرعی، کارپردازی و فروش( بین رشکت های بزرگ و بنگاه های 

کوچک و متوسط مقیاس، برای بورژوازی بزرگ نیاز به کنرتل و جهت دهی 

به رسمایه های کوچک تر را ایجاد می کند. در واقع، رقابتی بین »توسیاد« و 

»موسیاد« بر رس کنرتل فرآیندهای انباشت محلی وجود دارد )گون دوغدو 

.)2009

مشخص  می شود  گفته  که  آن طور  نزاع  طرفین  همه،  از  مهم تر  و  سوم، 

بنگاه های  واقع  در  اسالم گرا  تجاری  اتحادیه های  عادی  رشکای  نیستند. 

کوچک و متوسط هستند، در حالی که »توسیاد« تنها انجمن تجارت بزرگ 

است. با این حال، اگر طرفین به عنوان بورژوازی بزرگ سکوالر و رسمایه ی 

مقوله ی  یعنی  پراهمیت،  مقوله ی  یک  شوند،  تعریف  اسالمی  کوچک 

گروه ها  این  می شود.  ناپدید  اسالمی/محافظه کار  بزرِگ  تجاری  گروه های 

)برای مثال، اولکر )Ülker(، بویداک )Boydak(، توپ باش )Topbaş(، قلعه 

)Kale(، چالیک )Çalık(، سانکو )Sanko(، آلبایراک )Albayrak(، سانجاک 

آن ها  به  که  هستند  ویژگی هایی  دارای   ))Toprak( توپراک   ،)Sancak(

تجارت  دو سمت، چه  در هر  ناظر،  فرد  اهداف  برحسب  اجازه می دهد 

بزرگ یا رسمایه ی اسالمی/محافظه کار طبقه بندی شوند. عالوه بر این، آن ها 

پیوندهای بسیاری را بین هر دو طرف مورد بحث ایجاد می کنند که ممکن 
است آن طور که در نگاه نخست به نظر می آید، چندان متفاوت نباشد.۷

6- کنفدراسیون تجارت و رسمایه گذاری ترکیه.

۷- برای مثال، گروه های محافظه کاری مثل »چالیک« و »بویداک« اعضای »توسیاد« هستند )بنگرید 

انحصار  گروه  »اولکر«،  غذایی  مواد  انحصار  گروه   .)۸3-91  :2013 »توسیاد«؛  اعضای  فهرست  به 

عضویت  »موسیاد«  در  هم  و  »توسیاد«  در  هم  »اخالص«  مختلط  هولدینگ  و  »قلعه«  رسامیک 

زاپسو(  )مثالً جنید  »توسیاد«  اعضای  از  بعضی  بوزکورت 2006(.  )جان 199۷؛  داشتند(  )یا  دارند 

پیوندهای تجاری نزدیکی با رسمایه داران اسالمی مشهور دارند )یا داشتند( )دوندار 2006(. حتی 

بنیان گذار و رییس »موسیاد«، ارول یارار، فرزند یک صاحب صنایع ثرومتند و عضوی از »توسیاد« 

است )اوزگن تورک 2009(.
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به بیان خالصه، ایده های مشرتک لیربال ها و محافظه کاران بر اساس مبانی 

متفاوتی مورد تردید هستند. هدف این فصل ادای سهمی در طرح پرسش 

اسالمی  بزرگ  تجارت  معرفی شکل گیری  به واسطه ی  تردیدهایی  چنین  از 

است، یعنی موضوعی که معموالً در مباحث مربوط به رسمایه ی اسالمی 

امر  بدو  از هامن  ترکیه  مالی  اگرچه رسمایه ی  می ماند.  مغفول  ترکیه  در 

دارای مؤلفه ای محافظه کار بود، اما رشد چشم گیر تجارت بزرگ اسالمی/

فرعی  محصول  رشد  این  پیوست.۸  وقوع  به   19۸0 از  پس  محافظه کار 

نولیربالیسم و اسالمی سازی/اسالمی شدن تدریجی جامعه در کنار آن بود. 

پیامدهای آن ظهور حزب عدالت و توسعه، تنازعات درون طبقه ی حاکم به 

خاطر دربرگیری تجارت بزرگ اسالمی، و دگرگونی هم زمان اسالم گرایی بود- 

دولت  و  سیاسی  قدرت  مناسبات  بازپیکربندی  به  منجر  روی هم رفته،  که 

شد.9 هدف این فصل بحث مفصل از متام این فرآیندها نیست، بلکه در 

عوض، مترکز بر شکل گیری و انکشاف تجارت بزرگ اسالمی است.

معضالت طبقه بندی
آشکارا معیارهای دقیقی برای تعیین این که یک کمپانی مشخص اسالمی 

خصوصیات  برحسب  رسمایه ها  طبقه بندی  ندارند.  وجود  نه  یا  هست 

راه حلی  همچنان  که  است  نظری  مسئله ای  آن ها  ایدئولوژیک  یا  سیاسی 

برای آن در کار نیست. در مورد ترکیه، راه حلی خلق الساعه برای این مسئله 

در آثار پژوهشی وجود دارد: موقعیت سیاسی یا ایدئولوژیک هر رسمایه دار 

به واسطه ی عضویت وی در اتحادهای تجاری گوناگون پیش بینی می شود. 

۸- من در این جا از مفهوم »رسمایه ی مالی« در معنایی نزدیک به معنای اصلی آن استفاده می کنم، 

معنایی که مارکسیست اتریشی رودولف هیلفردینگ صد سال پیش آن را بسط داد )هیلفردینگ 

که  است  تجاری  و رسمایه ی  بانکی، رسمایه ی صنعتی  از رسمایه ی  ترکیبی  مالی  19۸1(. رسمایه ی 

انحصاری درهم آمیخته اند. گروه های تجاری ترک )یا »هولدینگ های خانوادگی«(  به شکلی نوعاً 

به وضوح دارای خصوصیات رسمایه ی مالی اند. برای اطالعات بیشرت در مورد گروه های تجاری ترک 

بنگرید به اوزتورک )2010( و گولتکین-کاراکاش )200۸(.

9- بنگرید به تانییلامز )2011(، که نسبت به این فصل تأکید بسیار بیشرتی بر تقسیامت درونی و 

تنازعات داخل رسمایه ی مالی ترکیه دارد.

بورژوازی بزرگ اسالم گرا در ترکیه
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در عمل، »موسیاد« و »توسکن« معموالً به عنوان سازمان های اسالم گرا به 

می شوند.  پنداشته  »توسیاد« سکوالر  اعضای  که  حالی  در  می آیند،  شامر 

را  واقعی  زندگی  پیچیدگی های  منی توانند  واضح  طور  به  متایزاتی  چنین 

پوشش دهند. اما به رغم عالقه ی فزاینده به اسالم گرایی و مباحث مرتبط، 

پیوندهای  و  تجاری  شبکه های  باب  در  عمیق  تجربی  مطالعات  فقدان 

سیاسی آن ها قابل توجه است. برای مثال، موضوع مدیریت های متصل به 

هم درون رسمایه ی اسالمی یا بین رسمایه ی اسالمی و سایر رشکت ها تاکنون 

مورد مطالعه قرار نگرفته است. فقدان داده های انضاممی افراد را به اتخاذ 

رویکردی محتاطانه تر وادار می کند.

نامیده  اسالم گرا«(  »بورژوازی  )یا  اسالمی«  »رسمایه ی  آن چه  بی شک، 

می شود، یک کل همگن را به وجود منی آورد. در واقع، رسمایه های اسالمی ای 

2006؛  )دوغان  هستند  کار  در  گوناگون  مقیاس های  و  ابعاد  با  متفاوت 

هوشگور 2011(. از این منظر، نخست، با شبکه های پیچیده و گسرتده ی 

رسمایه های  از  مجموعه ای  که  طرفیم  )طریقت ها(  مذهبی  فرقه های 

کوچک یا متوسط مقیاس هستند. هر یک از فرقه های مذهبی دارای یک 

یک  عنوان  تحت  معموالً  متفاوت  رشکت های  و  هستند  مهم  مجموعه ی 

رشکت »هولدینگ« از قبیل رشکت »رَسور هولدینگ فرقه ی اسکندرپاشا« 

)شاخه ای از جامعت نقشبندی( سازمان می یابند. این رشکت های هولدینگ 

شاید  اما  ترکیه  بزرگ  خوشه اِی10  به رشکت های  شبیه  ساختاری  لحاظ  به 

کوچک تر هستند. به خاطر مشکالت مربوط به جمع آوری داده ها، اطالعات 

چندانی در مورد این نوع از بنگاه ها وجود ندارد. آن چه می دانیم عمدتاً 

برگرفته از نوشته های روزنامه نگارانه است )بنگرید به جان 199۷؛ بولوت 

.)1999 ،199۷

دوم، همچنین می توان از رشکت های اسالمی »منفرد«ی صحبت کرد که 

وابسته به فرقه های دینی نیستند. این ها عمدتاً از نوع بنگاه های کوچک 

و متوسط مقیاسی هستند که معموالً در حوزه ی منسوجات، ساخت وساز یا 

10- conglomerates
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خدمات فعالیت می کنند. ماهیت کاربر11 این بخش ها، حساسیت آن ها را 

نسبت به مناسبات کار تشدید می کند و منجر به نگرش های رسکوب گرانه 

در  که  این رشکت ها  از  بعضی  می شود.  کارفرمایان  برای  پدرمأبانه تری  و 

مترکز  قونیه  و  دنیزلی  غازیانتپ،  قیرصیه،  قبیل  از  جدید  صنعتی  مراکز 

یافته اند، صادرکنندگان موفقی هستند. رشد آن ها ظرف سی سال گذشته 

شتاب گرفته و از این رو ناهمگنی در این گروه رو به افزایش است )دوغان 

2006(. با این حال، این مقوله همچنان به بهرتین شکل در قالب رسمایه ی 

مدعی   )360-61  :2002( کیونجو  است.  شده  توصیف  اسالمی/آناتولیایی 

است که سیاسی شدن بنگاه های کوچک و متوسط مقیاس اسالمی نتیجه ی 

»جهانی سازی« است؛ اما هامن طور که در ادامه خواهیم دید، این فرآیند 

مدت ها پیش از آن آغاز شده بود.

و  اوزجان  که  آن گونه  آناتولیایی«،  هولدینگ  »رشکت های  با  ما  سوم، 

چکگزن )2003( تعریف کرده اند مواجهیم- گروه هایی تجاری با تعداد زیاد 

سهام داران و اوراق بهادار به شدت متکرث. این الگو در طول دهه ی 19۸0 

و 1990 عمومیت یافت. کمباسان )Kombassan(، جتپا )Jetpa(، ییم پاش 

 )Endüstri Holding( صنعت  هولدینگ  و   )İttifak( اتفاق   ،)Yimpaş(

برای  مذهبی  وابستگی های  به  متکی  که  هستند  مقوله  این  منونه های 

افزایش رسمایه اند. اغلب این گروه ها در طول »کودتای پسامدرن« که به 

دست نیروهای مسلّح ترکیه در 199۷ صورت گرفت )همچنین به عنوان 

»فرآیند 2۸ فوریه« شناخته می شود( تحت فشار قرار گرفتند و در نتیجه 

دچار  آن ها  از  بعضی  آن که  خاطر  به  و   .)2009 )آداش  خوردند  شکست 

ورشکستگی های رسوایی بار شدند، توجه عموم مردم )و دانشگاهیان( را به 

نسبت سایر رشکت های متعلق به رسمایه ی اسالمی جلب کردند.

سایرین  به  نسبت  که  دارند  وجود  بزرگی  تجاری  گروه های  نهایت،  در 

حرفه ای تر و کم تر مذهبی هستند. بعضی از این رشکت های خوشه ای )مثل 

بزرگ  تجارت  از  بخشی  رصاحتاً   19۸0 سال  از  پیش  »قلعه«(  و  »اولکر« 

11- labor-intensive

بورژوازی بزرگ اسالم گرا در ترکیه
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بعد  اساساً  بودند؛ سایرین )مثل »چالیک«، »آلبایراک«، »بویداک«(  ترکیه 

از آن تاریخ رشد یافتند. این رشکت ها معموالً ارتباط هایی با جامعت های 

مذهبی و سایر انواع رسمایه ی اسالمی، و نیز با بورژوازی سکوالر »توسیاد« 

دارند. در مقایسه با رشکت های هولدینگ آناتولیایی، این بخش از رسمایه ی 

اسالمی اتکای کم تری به وابستگی های مذهبی دارد. در نتیجه، طبقه بندی 

آن ها به عنوان رشکت های »اسالمی« مسئله گون تر می شود. به سبب فقدان 

اصطالحی دقیق تر، من آن ها را »رسمایه ی مالی محافظه کار« خواهم نامید 

که بر حدی از اسالم گرایی داللت دارد.

به عنوان یک منونه، »اولکر« قدیمی ترین و بزرگ ترین این گروه هاست. 

طبقه بندی »اولکر« به عنوان رشکتی »اسالمی« بر پایه ی این استدالل توجیه 

اسالمی  بنیادهای  از  بسیاری  پایه گذاری  در  اولکر  خانواده ی  که  می شود 

نقش داشته است )مالویس¬اوغلو 200۸: 15-112( و دارای رشاکت هایی 

با کارآفرینان اسالم گرای محلی و بین املللی متنوعی است که بعضی از آن ها 

این وجود،  با  )اوزدمیر 2002(.  مرتبط هستند  بن الدن«  »گروه سعودِی  با 

»تجارت  ماهیت  بر  و  رد  را  ادعاهایی  چنین  معموالً  اولکر  خانواده ی 

مرشوع« وابستگی های خود پافشاری می کند. رییس این گروه، مراد اولکر، 

می گوید که او تنها دالر آمریکا را به عنوان »پول سبز« )استعاره ای برای 

مبادالت  برای  دینی یی  معیار  هیچ  یعنی  دارد،  قبول  اسالمی(  رسمایه ی 

تجاری شان در کار نیست )رادیکال 2006(. در طول فرآیند 2۸ فوریه، اولکر 

اسالمی  کمپانی  یک  که رشکتش  بود  موضوع  این  اثبات  درگیر  محتاطانه 

این حال،  با  بخشید.  به سازمان های سکوالر  پول  و مقدار عظیمی  نیست 

شهرت کمپانی او به عنوان »رسمایه ی اسالمی« حتی امروز هم ادامه دارد.

موضوع این فصل دو نوع تجارت بزرگ اسالمی خواهد بود: رشکت های 

برخی  اگرچه می توان  مالی محافظه کار.  آناتولیایی و رسمایه ی  هولدینگ 

نیز مشاهده کرد،  موجودیت های »دورگه« )مثل »هولدینگ اخالص«( را 

اما دو نوع مذکور تا زمان حال اَشکال بنیادی تجارت بزرگ اسالمی در ترکیه 

را تشکیل داده اند.
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مترکز صنعتی و شکل گیری رسمایه ی مالی
ظهور رسمایه ی اسالمی، از بدو امر، بخشی از فرآیندهای انحصاری شدن 

و چندشاخه ای شدن در ترکیه بود. این فرآیندها، به نوبه ی خود، محصول 

انکشاف مناسبات تولید رسمایه داری بودند. هامن طور که این ویژگی نوعی 

یک صنعتی شدن متأخر است، تولید صنعتی رسمایه دارانه در ترکیه حدود 

اواسط دهه ی 1950 آغاز شد. پیش از آن، فقط رسمایه گذاری های محدودی 

بر  مبتنی  تولید  بود.  شده  انجام  بعد  به  عثامنی  دوران  از  صنعت  در 

کشاورزی بود و تّجار- که عمدتاً اقلیت های دوران عثامنی بودند- کاالهای 

اساسی را به جهان رسمایه داری صادر و از آن جا کاالهای صنعتی را وارد 

تأسیس  امپراتوری و  بیستم، در زمان فروپاشی  ابتدای قرن  می کردند. در 

جمهوری جدید، حمالت شدید علیه اقلیت ها منجر به دگرگونی این نقش 

واسط تّجار به مسلامنان ترکیه شد. انباشت تجاری ای که اکنون به دست 

کنش گران جدید انجام می شد، تداوم یافت اما بدون هرگونه تغییر بنیادین 

در ساختار مناسبات تولید )کیدر 19۸۷: ۸1(.

باید اشاره کرد که، هرچند موقعیت واسطه ی تجاری اقلیت های عثامنی 

در طول بنیان گذاری جمهوری به مسلامنان ترکیه واگذار شد اما جریان های 

اسالم گرا منکوب شدند و در نیمه ی نخست قرن بیستم معموالً در موضع 

دفاعی بودند. جمهوری جدید نهادهای اجتامعی و آموزشی دینی از قبیل 

تکیه ها و زاویه های درویشان و مدارس دینی را ممنوع و آن ها را در نظام 

آموزشی نابه ساماِن آن زمان، تحت نام یک وزارت خانه ی سکوالر یک پارچه 

کرد و دست به لغو خالفت زد، اقدامی منادین اما تأثیرگذار، زیرا خلیفه از 

قرار معلوم فرمانده ی جهان اسالم بود. در عین حال، وزارت امور دینی به 

منظور کنرتل فعالیت های مذهبی در رسارس کشور تأسیس شد. این حمالت 

به دین تصادفی نبود، زیرا پیش از فروپاشی امپراتوری عثامنی، بورژوازی 

پیشاپیش در مورد اسالم گرایی و عثامنی گری به عنوان گزینه های سیاسی 

تا  بود. جمهوری سعی داشت  آن ها گذشته  از خیر  و  ممکن بحث کرده 

اسالم را درون پروژه ی دولت-ملت از طریق محدود کردن آن به حوزه ی 

بورژوازی بزرگ اسالم گرا در ترکیه
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به موفقیت رسید  زمینه  این  در  تا مدتی  واقع  در  و  کند  مهار  خصوصی 

)یاووز 2003: 50-49؛ الیگور 2010: 39-4۸(.

به واسطه ی اصالحات در بسیاری از عرصه های حیات اجتامعی، جمهوری 

این،  بر  انکشاف مناسبات رسمایه داری در ترکیه شتاب بخشید. عالوه  به 

به ویژه در زمان رکود بزرگ دهه ی 1930، دولت ترکیه دست به اقدامات 

برای کاالهای  زیرا قیمت های جهانی  صنعتی سازی جایگزین واردات12 زد 

یافته بود )بوراتاو 19۷4(. جنگ جهانی دوم به  اساسی به شدت کاهش 

نحو قابل توجهی در این اقدامات وقفه انداخت و جنگ کره )1950-53( 

از طریق ایجاد افزایش در قیمت های جهانی محصوالت اساسی، انگیزه ی 

تازه ای برای انباشت تجاری ای به شامر می رفت که دهه ها در جریان بود. 

صنعتی سازی در ترکیه، تنها پس از جنگ کره، حدود اواسط دهه ی 1950 

رسمایه ی  معین  »بخش های  دوره،  این  در  گرفت.  شتاب  مجدداً  که  بود 

هم کاری  در  صنعتی  رسمایه ی  شکل  به  دگرگونی  دست خوش  تجاری... 

تعهدنامه ها(  و  انتفاعی  از خالل مشارکت  )یعنی  غیرمستقیم  و  مستقیم 

با رسمایه ی خارجی« در ترکیه شد. فرآیند صنعتی سازی جایگزین واردات 

»با الگویی به خصوص رشوع شد، جایی که تکنولوژی، کاالهای رسمایه ای و 

درون دادها وارد می شدند و محصول نهایی در داخل کشور تولید می شد... 

این فرآیند در دهه ی 1960 وضوح یافت« )گواللپ 19۸5: 33۷(.

و  گذاشت  ترکیه  سیاسی  اقتصاد  بر  را  خود  نشان  متأخر  صنعتی سازی 

انحصارهای صنعتی خصوصی ظرف یک دهه رس بر آوردند. در بسرت توسعه ی 

تولیدکننده ی  یک  که  بود  بدین معنا  حرکت دهنده  اولین  مزایای  متأخر، 

دارای  کارآفرینان  که  چرا  مواجه خواهد شد،  رقابت محدودی  با  صنعتی 

پیش تر  بخش های  در  رسمایه گذاری  ترجیح شان  کافی  پولی  رسمایه ی 

در حوزه های جدید رسمایه گذاری خواهند  بلکه  بود  نخواهد  اِشغال شده 

کرد. عالوه بر این، در بخش های صنعتی یی که بیش از یک تولیدکننده ی 

قابل  آن  در  واضح  دوگانه ی  انحصار  یک  که  تولید رسامیک،  )مثل  بزرگ 

12- Import-substituting industrialization
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مشاهده بود( وجود داشت، توافق های کارتل واری بین صاحبان صنایع شکل 

می گرفت تا استیالی هر یک از آن ها را دست کم در یک شاخه تضمین کند. 

بنابراین، رسمایه داری انحصاری حکم رانی خود را ظرف مدت بسیار کوتاهی 

برقرار کرد. پژوهشی ابتدایی در مورد مترکزیابی صنعتی گزارش می دهد که 

در 1969 بیش از نیمی از کل تولید به سه بنگاه برتر در میان 236 رشکت 

)سیلیر  داشت  تعلق  انبوه  کاالهای مرصفی  تولیدکننده ی  کمپانی   251 از 

19۷۷: 31(. هامن طور که انتظار می رود، تحت لوای صنعتی سازی جایگزین 

واردات با بازارهای ملی حفاظت شده، این موقعیت های انحصاری، دامئی 

شدند.

انحصار صنعتی دو پیامد اساسی داشت. نخست، تقریباً ظرف یک دهه، 

انحصارهای صنعتی تبدیل به گروه های تجاری متنوعی شدند و این امر به 

رسعت شکل »هولدینگ« سازمان رسمایه را به خود گرفت. دلیل اصلی در 

پس این دگرگونی سودهای مازادی بود که در بیشرت بخش های صنعتی، به 

لطف اقدامات حامیتی مرتبط با الگوی صنعتی سازی جایگزین واردات به 

دست آمده بود. صاحبان صنایع معموالً ترجیح می دادند تا این سودهای 

بازار  مازاد را در عرصه های جدید رسمایه گذاری کنند، زیرا حجم محدود 

ملی، رسمایه گذاری در بخشی یکسان را به منظور افزایش مقیاس بی معنا 

می کرد. برای مثال، در پایان سال 19۷0، و بر مبنای محاسبه ی چهاررقمی 

طبقه بندی صنعتی استاندارد بین املللی )ISIC(، »گروه کُچ« دست کم در 43 

بخش )عمدتاً نامرتبط( فعالیت داشت، در حالی که سایرین از قبیل »گروه 

به  »اویاک« متعلق  و  سابانجی« در 31 بخش، »چوکوروا« در 15 بخش، 

ارتش ترکیه در 14 بخش فعالیت داشتند )اوزتورک 2010: 466(. از این رو، 

گروه های تجاری متنوع با رسمایه گذاری های جدید در عرصه های گوناگون 

فعالیت اقتصادی شکل گرفتند. پس از منونه ی »هولدینگ کُچ«، که در 1963 

تأسیس شد، سایر گروه های تجاری نیز رشوع به اتخاذ الگوی »هولدینگ« 

در اواخر دهه ی 1960 کردند. این الگو مدیریت رسمایه گذاری های وسیعاً 

متنوع آن ها از یک مرکز واحد را امکان پذیر می کرد. عالوه بر این، از طریق 

بورژوازی بزرگ اسالم گرا در ترکیه
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ایجاد یک »بازار رسمایه ی داخلی« درون یک گروه تجاری، الگوی هولدینگ 

راحتی  به  رسمایه  زیرا  آورد،  فراهم  را  رسمایه  مؤثر  به کارگیری  توانایی 

روش هایی  از  استفاده  با  دیگری  به  گروهی  کمپانی  یک  از  می توانست 

مثل قیمت گذاری انتقالی در تجارت درون گروهی، سهام داری اشرتاکی، و 

اعتبارات تجاری بین کمپانی های گروهی جابه جا شود.

دوم، ستیز بین گروه های تجاری بزرگ و انحصاری و رسمایه های کوچک تر 

آن که  موازات  به  شد.  مشهود  فزاینده  نحوی  به   1960 دهه ی  اواخر  در 

انحصارهای صنعتی، فعالیت های اقتصادی متنوع )تجارت، تولید و مالیه( 

مانع  تأثیرگذار  نحوی  به  کردند،  جذب  خود  »هولدینگ ها«ی  درون  را 

گروه  این  آن که  مگر  شدند،  کوچک تر  رسمایه داران  فزاینده ی  بالقوگی 

توزیع کنندگان  مثابه ی  )به  تجاری  در سلسله مراتب  را  کم تر  دوم رشاکتی 

تجاری، فروشندگان، مقاطعه کاران فرعی و غیره( قبول می کرد. با این وجود، 

یافنت  به  موفق  تجاری  بورژوازی  کوچک تر  نسبتاً  بخش های  و  رسمایه ها 

انحصاری،  بزرگ  تجارت  هزینه ی  به  منافع خود  پیگیری  برای  کانال هایی 

به ویژه در اتاق های نیمه رسمِی تجارت و صنعت شدند )بیانچی 19۸4: 53-

252(. در این بسرت، »واقعه ی اربکان« که در 1969 اتفاق افتاد، پدیده ای 

دردنشانانه بود.

واقعه ی اربکان
اتاق های  ترک  رسمایه داران  اصلی  تجاری  سازمان های   ،19۷0 دهه ی  تا 

صنعت و تجارت بودند. نخستین قانون مربوط به اتاق ها در طول دوره ی 

از  مانع  شد،  تصویب   1925 سال  در  که   655 شامره ی  قانون  جمهوری، 

به  وادار  را  آن ها  و  می شد  صنایع  صاحبان  برای  مجزا  اتاق های  تأسیس 

همراهی با تاجران به منظور سازمان یافنت تحت لوای اتاق های صنعت و 

از قدرت بورژوازی تجارِی وقت داشت،  امر حکایت  این  تجارت می کرد. 

تشکیل  در سال 1950،  )قانون شامره ی 5590(  به روزشده  قانون  یک  اما 

اتاق های صنعتی مجزا را امکان پذیر کرد و خرب از ظهور بورژوازی صنعتی 
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می داد )کورال تورک 1999(.

به  برای رسمایه داران  تسهیالتی  نیمه رسمی،  نهادهایی  به مثابه ی  اتاق ها 

یک  این حال،  با  کردند.  فراهم  مطالبات شان  به  و دست یابی  بیان  منظور 

 )TOBB( ترکیه«  کاالی  بورس  و  اتاق ها  »انجمن  با  نهادی  سلسله مراتب 

را  تجاری  به رسمایه داران  کمک  انجمن  این  و  داشت  وجود  آن  رأس  در 

در رستارس دهه ی 1950 ادامه داد. در طول دهه ی 1960، نفوذ بورژوازی 

منجر  و  یافت  افزایش  ترکیه«  کاالی  بورس  و  اتاق ها  »انجمن  در  صنعتی 

به ستیزی آشکار میان صاحبان صنایع و تّجار شد )تونا 2009(. اصلی ترین 

تخصیص های  و  واردات  سهمیه های  توزیع  شامل  اختالف  مورد  مسائل 

مبادله ی خارجی می شد. در آن زمان »انجمن اتاق ها و بورس کاالی ترکیه« 

صاحب اختیار پرداخنت به این مسائل بود و معموالً برای مطالبات بورژوازی 

تجاری اولویت قائل می شد )آلکان 199۸: 113(. سازوکار منایندگی درون 

»انجمن اتاق ها و بورس کاالی ترکیه« دست بورژوازی تجاری و رسمایه داران 

بنابراین  و  )اونجو 19۸3(،  باز می گذاشت  برای حفظ قدرت  را  کوچک تر 

کاالی  بورس  و  اتاق ها  »انجمن  کنرتل  در  بزرگ  تجارت  به شکست  منجر 

ترکیه« از طریق اتاق های صنعت شد )گول فیدان 1993(.

واگرایی هایی میان تّجار و صاحبان صنایع و بین رسمایه داران کوچک و 

تجارت بزرگ به وجود آمد. نتیجه برآمدن جنبشی جدایی طلب از جانب 

پایان دهه ی 1960،  اتاق های بزرگ تر( بود. در  )به ویژه  اتاق های صنعت 

اتاق های متعدد صنعت سعی کردند که با »انجمن اتاق ها و بورس کاالی 

ترکیه« هم کاری کنند و »انجمن اتاق های صنعتی« را پایه گذاشتند، سازمانی 

بدون به رسمیت شناسی رسمی. با این حال، رسمایه داران کوچک تر رضایت 

کاملی از »انجمن اتاق ها و بورس کاالی ترکیه« نداشتند. اتاق های کوچک تر 

در آناتولی در سال 1969 تحت رهربی نجم الدین اربکان، استاد مهندسی 

مکانیک و مناینده ی جریان های مذهبی در حزب حاکم وقت یعنی حزب 

عدالت )Justice Party( دست به شورش زدند.

آورد،  دست  به  را  آناتولیایی  اتاق های  اربکان حامیت  آن که  موازات  به 

بورژوازی بزرگ اسالم گرا در ترکیه
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حمله ای  کرد،  اقدام  ترکیه«  کاالی  بورس  و  اتاق ها  »انجمن  ریاست  برای 

 :199۸ )آلکان  داشت  عدالت  درون حزب  تفرقه  از  که همچنین حکایت 

94-193(. دولت حزب عدالت اعالم کرد که هیئت اجرایی »انجمن اتاق ها 

با  داد.  خواهد  ادامه  خود  کار  به  دیگر  سال  یک  ترکیه«  کاالی  بورس  و 

این وجود، اربکان موفق به سازماندهی کودتایی در مجمع عمومی »انجمن 

اتاق ها و بورس کاالی ترکیه« و پیروز انتخابات بحث برانگیز هیئت اجرایی 

شد )ملیت 1969(. این اتفاق برگشت ناپذیر منجر به مبارزه ای حقوقی و 

نیز سیاسی بین دولت و اربکان شد. در نهایت، اربکان مجبور شد تحت 

کنرتل پلیسی از مقام ریاست جدا شود )گنچ 1969(. وی سپس حزب عدالت 

را ترک کرد و حزب نظم ملی )National Order Party( یعنی نخستین 

حزب مهم و سیاسی اسالم گرا در ترکیه را پایه گذاشت.

هامن طور که دیده ایم، اسالم گرایی در نیمه ی نخست قرن بیستم در موضع 

دفاعی بود. بعدها، به ویژه زمانی که حزب دموکرات در 1950 به قدرت 

رسید، جریان های مذهبی یک بار دیگر در سطوح سیاسی و اجتامعی قدرت 

یافتند. تالش هایی از جانب اسالم گرایان برای بسیج سیاسی در کار بوده و 

احزاب سیاسی متعددی پیش از حزب نظم ملی اربکان تشکیل شده بودند. 

و دست کم  تشکیل شد  »24 حزب سیاسی  و 1950،  بین سال های 1945 

هشت حزب در برنامه های حزبی خود آشکارا به مضامین اسالمی ارجاع 

می دادند« )الیگور 2010: 52(. با این حال، این تالش ها در زمان خود هیچ 

موفقیت قابل توجهی به دست ندادند. از این رو، برای جریان های اسالم گرا 

سازماندهی  به  نسبت  حاکم،  احزاب  با  منافع  بر  مبتنی  پیوندهای  ایجاد 

و  نقشبندی  جامعت های  مشخص،  به طور  بود.  عمل گرایانه تر  مستقالنه، 

به  ترکیه، در دهه ی 1950  در  تأثیرگذارترین گروه های مذهبی  نورجوها، 

حامیت از حزب دموکرات و پس از 1960 به طرفداری از حزب عدالت )به 

عنوان جانشین حزب دموکرات( پرداختند )بولوت 199۷: 5۷-256(. تحت 

رشایط جنگ رسد، اسالم گرایان با احزاب حاکِم راسِت میانه ادغام شدند و 

به مثابه ی »جبهه ای علیه کمونیسم و چپ در ترکیه« پا به صحنه گذاشتند 
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)یاووز 2003: 62(.

منزله ی موجودیتی  به  اسالم سیاسی  اربکان،  ملی  نظم  تأسیس حزب  با 

مجزا پدیدار گشت )الیگور 2010: 66(. با این وجود، حزب نظم ملی پس 

اساسی منحل  قانون  دادگاه  از جانب  مارس 19۷1  نظامی 12  از کودتای 

اماحزب نجات ملی )National Salvation Party( به عنوان خلف حزب 

نظم ملی پایه گذاری شد. از آن زمان به بعد این جنبش به عنوان »جنبش 

بینش ملی« شناخته می شود.13 در طول دهه ی 19۷0، رتوریک مذهبی و 

توسعه گرای اربکان بعضی از بخش های بورژوازی آناتولی را تحت تأثیر قرار 

ائتالفی رشکت ُجست14.   از دولت های  داد وحزب نجات ملی در بسیاری 

عالوه بر این، جامعت های مذهبی و فعالیت های تجاری در رسارس کشور، 

و نیز در اروپا )به ویژه در آملان(، جایی که در آن زمان بیش از دو میلیون 

شهروند ترک به عنوان کارگر در آن زندگی می کردند، تکثیر شدند.

پیامدهای واقعه ی اربکان چندگانه بود. این واقعه عالوه بر این که آغازگر 

منایش  به  را  کوچک  اتاق های  قدرت  همچنین  بود،  سیاسی  اسالم  بسیج 

منظور  به  مجزا  تجاری  سازمان  یک  شکل گیری  به  رو  این  از  و  گذاشت 

دفاع از منافع تجارت بزرگ رسعت بخشید. کم تر از دو سال بعد، و فقط 

سه هفته پس از کودتای نظامی 12 مارس 19۷1، گروه های تجاری بزرگ 

استانبول و ازمیر »توسیاد«، سازمان تجاری اصلی برای رسمایه ی مالی ترکیه 

از آن زمان به بعد را پایه گذاشتند. برای بورژوازی بزرگ، مشخص بود که 

دادگاه ها(  دست  به  لغوشده  )و  ملی  بصیرت  جنبش  جانب  از  تشکیل شده  سیاسی  احزاب   -13

»حزب نظم ملی« )۷1-19۷0(، »حزب نجات ملی« )۸0-19۷2(، »حزب رفاه« )9۸-19۸3( و »حزب 

فضیلت« )2001-199۷( بودند. »حزب سعادت« که در سال 2001 تشکیل شد، متأخرترین حزب 

این جریان سیاسی است.

14- در طول دوره ی صنعتی سازی جایگزین واردات، حزب عدالت در جناح راست و حزب جمهوری 

خلق در به اصطالح جناح چپ، بر اکرثیت آرا تسلط داشتند، در حالی که اقلیت آرای باقیامنده بین 

ترکیه  کارگران  ملی، و حزب سوسیالیستی  نجات  اسالم گرای  ملی گرای حرکت ملی«، حزب  »حزب 

تقسیم شده بود. این ترکیب سیاسی پس از کودتای نظامی 19۸0 تغییر کرد و جریانات اسالم گرا 

زمانی که چپ سوسیالیستی به معنای واقعی کلمه از جانب خونتای نظامی رسکوب شد، قدرت 

یافتند.
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ترکیب »انجمن اتاق ها و بورس کاالی ترکیه« اجازه ی منایندگی منافع شان را 

به شکل تأثیرگذاری نخواهد داد.15 از سوی دیگر، برای بنگاه های کوچک و 

متوسط، استیالی آن ها در »انجمن اتاق ها و بورس کاالی ترکیه« منجر به 

مزایای چشم گیر نشد، زیرا بعضی از قدرت های »انجمن اتاق ها و بورس 

کاالی ترکیه« )مثل توزیع سهمیه های واردات( پس از کودتای نظامی لغو 

شدند )آلکان 199۸: 19۷-201(

ظهور رسمایه ی مالِی محافظه کار
هامن طور که در باال بدان اشاره شد، یکی از دالیل اصلی در پس آرزوهای 

مذهبی رسمایه داران کوچک تر ظهور تجارت بزرگ بود که بالقوگی های رشد 

آن ها را محدود می کرد. اما مطرح کردن علیّتی ساده در این بسرت اشتباه 

ُخردمقیاس  کارآفرینان  از  بخشی  تنها  »اسالم گرایان«  که  چرا  بود  خواهد 

نیز درون  این، جریانات »محافظه کاری«  بر  و عالوه  تشکیل می دادند  را 

بورژوازی بزرگ وجود داشتند. ترکیب اسالم و رویه های بازاری رسمایه دارانه 

اسالمی سویه ی  بزرگ  تجارت  و شکل گیری  درآمد  متنوعی  به هیئت های 

مهمی از این ترکیب بود. به واقع، گروهی از بازرگانان »محافظه کار« نه 

به  موفق  آن ها  امتداد  در  بلکه  »سکوالر«،  تجاری  گروه های  با  تقابل  در 

گسرتش فعالیت های خود در طول دوره ی صنعتی سازی جایگزین واردات 

)۸0-1960( شدند.

برای مثال، این موضوع مهم است که وقتی »گروه آنادولو«16 در اواخر 

به  این گروه نسبت  به تولید آب جو کرد، کارفرمایان  دهه ی 1960 رشوع 

واکنش های »بازرگانان محافظه کار« نگران بودند، زیرا نوشیدنی های الکلی 

15- با این حال، عوامل دیگری هم در تأسیس »توسیاد« دخیل بودند. نخست، خیزش کارگری 15-16 

ژوئن 19۷0 منجر به ترسی حقیقی در میان رسمایه داران بزرگ شده بود و آن ها تصمیم گرفتند تا 

منافع خود را به شکل فعاالنه تری به واسطه ی شکل دهی به اذهان عمومی از خالل مجاری گوناگون 

پیگیری کنند. عالوه بر این، آن ها نیازمند سازمانی به منظور فشار آوردن جهت عضویت در اروپا 

بودند )گول فیدان 1993(.

16- این گروه را نباید با گروه »مالی آنادولو« که در پایین به آن اشاره شده، اشتباه گرفت.
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در اسالم ممنوع هستند. با این حال، طرحی پیشنهادی از جانب گروه های 

در  از خانواده های محافظه کار مشهور،  مورد  دو  »توپ باش«،  و  »اولکر« 

مورد ساخت یک کارخانه ی صنعتی مشرتک خیال گروه »آنادولو« را راحت 

کرد )یازیجی 200۷: 103(. پس از آن که یک کارخانه ی آلومینیوم در 19۷3 

آغاز به کار کرد، هم کاری گروه »اولکر« و »آنادولو« در رسمایه گذاری های 

مشرتک جدید تداوم یافت. در نتیجه زمانی که شکاف بین تجارت بزرگ 

و بنگاه های کوچک و متوسط مقیاس در حال افزایش بود، بین بورژوازی 

بزرگ سکوالر و اسالم گرا یک هم کاری وجود داشت.

خود  فعالیت های  غذایی  مواد  انحصاری  رشکت  یک  عنوان  به  »اولکر« 

کرده  آغاز  تولید می کرد،  بیسکویت  که  کارگاهی کوچک  در  در 1944  را 

دهه ی  در طول  و  کرد  کار  به  بعد رشوع  سال  چهار  کارخانه  اولین  بود. 

را  ترکیه  کل  که  خود  گسرتده ی  توزیع  شبکه ی  لطف  به  »اولکر«   ،1950

پوشش می داد، تبدیل به رشکتی انحصاری در بازار بیسکویت شد. با تأسیس 

کمپانی رقیب یعنی »اِتی« در 1962، بازار شکل انحصاری دوگانه را به خود 

گرفت، اما »اولکر« همچنان با در اختیار داشنت سهمی بیش از 50 درصد در 

بازار چیرگی داشت. این ساختار انحصار دوگانه تقریباً به مدت پنجاه سال 

ثابت ماند. وضعیتی مشابه را می توان در بخش رسامیک نیز مشاهده کرد، 

جایی که »توافقی آقامنشانه« بین گروه »محافظه کاِر قلعه« و گروه سکوالر 

»اِجزاجی باشی« )Eczacıbaşı( در پایان دهه ی 1950 به امضا رسید و منجر 

به نتیجه ای یکسان شد )اوزتورک 2010: 399-400(.

بخش »محافظه کار« رسمایه ی مالی ترکیه در هم کاری با بخش »سکوالر« 

آن پدیدار شد. عالوه بر این، هیچ تفاوت مشهودی بین این دو برحسب 

سازمان و خصوصیات تجاری )از قبیل گوناگونی( وجود نداشت. در مورد 

»اولکر«، این گروه در طول دهه ی 19۷0 رشوع به تولید شکالت کرد و در 

این عرصه هم تبدیل به رشکتی انحصاری شد. در آن زمان، این گروه میان 

بخش های جدید پخش شد اما این ها نیز همچنان شاخه های »مرتبط« از 

قبیل بسته بندی و تولید مواد خامی مثل آرد، شکر و چربی ها بودند. از 
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این رو، گروه »اولکر« به واسطه ی درونی کردن متام مراحل تولید به صورت 

عمودی در تولید محصوالت غذایی تلفیق شد. زمانی که این نوع تلفیق 

عمودی تکمیل شد، »اولکر« در اواسط دهه ی 1990 رشوع به تلفیقی افقی 

کرد و به شکل وسیع در قالب زیربخش های جدیدی مثل محصوالت لبنی، 

نوشیدنی های  آماده،  غذاهای  کیک ها،  کودک،  غذای  حارضی،  قهوه های 

بیست ویکم،  قرن  ابتدای  در  این دست پخش شد.  از  مواردی  و  غیرالکلی 

»اولکر« موقعیت انحصاری آشکاری در بیشرت این شاخه ها داشت )اوزتورک 

2010: 10-300(. در 200۸، دارای 53 کارخانه بود )9 کارخانه در خارج از 

کشور( و چیزی حدود 2۷00 قلم جنس تحت عنوان 160 برند تجاری تولید 

می کرد )بسکویت اولکر 2009: 6(.

امر  بدو  از  و سایر گروه های محافظه کار بی شک  »اولکر«  که  در حالی 

بخشی از رسمایه ی مالی ترکیه را تشکیل می دادند، بورژوازی بزرگ اسالم گرا 

به مثابه ی یک کل در طول دوره ی صنعتی سازی جایگزین واردات چندان 

به  وابسته  اصل  در  )که  »توپ باش«  »اولکر«،  از  گذشته  نبود.  تأثیرگذار 

محافظه کار«  مالی  »رسمایه ی  من  که  آن چه  »قلعه«،  و  بود(  »اولکر« 

می نامم، پس از 19۸0 در بسرت اقتصادی نولیربال به طور نوعی رشد یافتند، 

درست هامن طور که ظهور و توسعه ی رشکت های خوشه ای جدیدتر مثل 

»چالیک«، »سانکو«، »بویداک«، »توپراک« و »آلبایراک« ثابت کرده است.

رسمایه ی مالی محافظه کار در دوران نولیربالیسم
جایگزین  صنعتی سازی  فرآیند  ترکیه  در   ،19۷0 دهه ی  دوم  نیمه ی  در 

واردات که به مدت دو دهه تداوم داشت با بحرانی عظیم مواجه شد. با 

مبارزه جویی فزاینده ی کارگری از یک سو و مشکالت دائم مبادله ی خارجی 

مربوط به صنعتی سازی جایگزین واردات از سوی دیگر، رسمایه داری ترکیه 

وارد مقطعی حیاتی شد. به وضوح، دو بدیل در آن زمان برای بورژوازی 

خود  گسرتش  به  واردات  جایگزین  صنعتی سازی  فرآیند  یا  داشت:  وجود 

ادامه می داد و یا اقتصاد با الگوی صنعتی سازی جایگزین صادرات آزادسازی 
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می شد. در پایان دهه ی 19۷0، تجارت بزرگ ترکیه آشکارا متامیل به گزینه ی 

دوم بود که در راستای خواسته های صندوق بین املللی پول، بانک جهانی 

»توسیاد«   ،19۷۸ در  داشت.  قرار  جهانی  رسمایه داری  نهادهای  سایر  و 

خواستار دگرگونی ساختاری اقتصاد شد، در حالی که »گروه کُچ« در جهت 

ترک »الگوی توسعه ی مبتنی بر واردات« فعالیت می کرد )اوزتورک 2010: 

125(. در 19۸0 یک پروژه ی آزادسازی جاه طلبانه تحت حامیت خشن ترین 

کودتای نظامی در تاریخ ترکیه آغاز شد.1۷ 

سال 19۸0 نقطه ی عطفی آشکار برای رسمایه داری ترکیه بود. توسعه ی 

به  متامیل  جدید  لیربالی  الگوی  یک  و  رسید  پایان  به  واردات  به  متامیل 

صادرات شکل گرفت. بی شک این کار آسانی نبود و دهه ها طول کشید تا 

به تدریج یک »اقتصاد باز« شکل بگیرد. دو فرآیند به هم پیوسته هم پای این 

دگرگونی وجود داشت. از یک سو، رسکوب نظام مند طبقه ی کارگر در طول 

»آزادسازی« اقتصاد در کار بود. دستمزدهای واقعی دامئاً در همه ی سی 

سال بعد، به استثنای دوره هایی کوتاه، رو به سقوط گذاشت. از دیگرسو، 

سوسیالیستی  جریانات  پادزهر  عنوان  به  را  اسالم گرایی  نظامی  خونتای 

ایدئولوژی  مناینده ی  به  تبدیل  ترکی-اسالمی  سنتز  یک  و  می کرد  ترویج 

رسمی دولت شد )شن 2010(. به گفته ی هاکان یاووز:

اسالمی سازی/شدن  تجربه ی  دست خوش  ترکیه   ،19۸0 از  پس 

تدریجی جامعه، بازار و دولت شد که با شکل گیری یک ایدئولوژِی 

دولتِی رسمی و جدیِد ترکی-اسالمی هم زمان بود. سیاست رسمی 

ترویج »سنتز ترکی-اسالمی« به معنای پذیرش جنبش های اسالمی 

قدرمتند از لحاظ اجتامعی... و استفاده از آن ها علیه هر آن چیزی 

مورد  در  اغراق آمیز  شدیداً  »تهدید«  گذشته  به  نگاه  با  که  بود 

چپ گرایان بود. )2003: 3۸(

1۷- یاملان )2009( تحلیل جامعی از این »گذار به نولیربالیسم« ارائه می دهد.
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سیاست های  و  تجارت،  حامی  دولت های  تدریجی،  اسالمی سازی/شدن 

ضّدکارگری خصلت منای دوره ی پس از 19۸0 ترکیه است. به معنایی کلی، 

کودتای نظامی و دولت بعدِی حزب مام میهن تورگوت اوزال داللت بر اتحاد 

متام بخش های تجارت علیه کارگران داشت. اتحاد لیربال ها و محافظه کاران 

محافظه کارانه ی  گرایشات  نشان گر  که  یافت  تجلی  اوزال  شخص  در 

نولیربالیسم بود )دوغان 2006(.1۸ 

در 19۸3، پس از فرمانروایی خونتای نظامی، یکی از نخستین حکم های 

اولین دولت انتخابی حزب مام میهن تورگوت اوزال، در مورد شکل گیری 

سازمان های مالی جدید یا به اصطالح مؤسسات مالی ویژه )SFI( بود. این 

با قوانین دینی، یعنی بدون درآمدهای  مؤسسات قرار بود در هامهنگی 

اشباع دالرهای  بپردازند. در هنگام  بانکی  فعالیت های  به  بهره  از  حاصل 

مالی  رسمایه ی  با  نزدیک  پیوندهای  ایجاد  به  آشکاری  میل  دولت  نفتی، 

شخصیتی  نخست وزیر،  برادر  اوزال،  کورکوت  داشت.  بین املللی  اسالمی 

برجسته در این رابطه بود )بولوت 199۷(.

مؤسسات مالی ویژه )که بعدها »بانک های مشارکتی« نام گرفتند( تبدیل 

به مجاری مهمی برای ادغام رسمایه ی ترکی و عربی شدند.19 اما نتوانستند 

بین  از  را  بانک های خصوصی  از  انحصار چندقطبی گروه کوچکی  قدرت 

از 25 سال فعالیت، چهار مؤسسه ی مالی ویژه  تا سال 2010، پس  بربند. 

کل  و  در متلک رسمایه ی خارجی  آن ها  تای  که سه  دارد  ترکیه وجود  در 

با  بود.  اربکان  ملِی  نجات  پارملانِیحزب  نامزد   19۸0 از  پیش  اوزال  توجهی،  جالب  شکل  به   -1۸

این حال، انتصاب او به عنوان وزیر اقتصاد از طرف خونتای نظامی به شکل متام و کامل مورد حامیت 

»توسیاد« قرار گرفت.

19- در طول دهه ی 19۸0، سه »مؤسسه ی مالی ویژه« از جانب رسمایه ی عربی، با نام های »الربکه 

ترک«، »فیصل فاینانس« و »کویت ترک« تأسیس شدند، به تبعیت از آن سه مؤسسه ی دیگر در 

فاینانس«، »اخالص فاینانس« و  پایه گذاری شدند: »آنادولو  با رسمایه ی ترک  این بار  دهه ی 1990، 

در  فاینانس«  »آنادولو  در 2001 ورشکسته شد.  فاینانس«  »اخالص  آسیا(.  )بانک  فاینانس«  »آسیا 

1999 به دست گروه »بویداک« افتاد و »فیصل فاینانس« در 2001 از آِن گروه »اولکر« شد. این دو 

»مؤسسه ی مالی ویژه« که در 2005 تحت عنوان »ترکیه فاینانس« ظهور کردند، در سال 200۸ به 

بانک تجارت ملی عربستان سعودی فروخته شدند.
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دارایی هایشان کم تر از 5 درصد نظام بانکی ترکیه است )انجمن بانک های 

مشارکتی ترکیه، 2010(. به یمن روش »بانک داری هولدینگی« که نشان از 

کنرتل بانک ها به دست گروه های تجاری بزرگ است، تنها چند بانک بخش 

بانکی را تحت تسلط دارند. در کشوری با یک نظام مالی مبتنی بر بانک، 

این بدین معناست که گروه های تجاری موفق به کنرتل منابع اصلی رسمایه ی 

پولی شدند که نتیجه ی آن طرد بنگاه های کوچک و متوسط مقیاس از نظام 

اعتباری است. از این منظر، بنگاه های کوچک و متوسط نهادهایی مهم اما 

نه چندان تأثیرگذار بودند. رسمایه ی اسالمی باید راه های جدیدی برای غلبه 

بر کم یابی رسمایه ی پولی پیدا می کرد.

و  )اوزجان  یافت  تجلی  آناتولیایی  در شکل رشکت های هولدینگ  پاسخ 

چک گزن 2003، 2006؛ آداش 2009(. این ها بنگاه های دارای چند سهام دار 

بودند که معموالً به واسطه ی جمع آوری منابع رسمایه اِی عاطل از اعضای 

چنین  برای  ایده آل  سهام داران  می گرفتند.  شکل  مذهبی  جامعت های 

کارهایی کارگران ترک در اروپا با میزان عظیم پس اندازها و حساسیت های 

مالی  قوانین  با  تطابق  در  آناتولی  هولدینگ  رشکت های  بودند.  اسالمی 

اسالمی از طریق انتشار سهام ها و اوراق قرضه، سودها و زیان های خود را 

تقسیم می کردند. بدین ترتیب، حدود دویست رشکت هولدینگ در شهرهای 

محافظه کار آناتولی )به ویژه قونیه( تأسیس شدند. اما فعالیت های آن ها در 

غیرقانونی بود؛ برای اجتناب از محدودیت های قانونی آن ها  واقع عمدتاً 

عضو هیئت بازارهای رسمایه نشده بودند.

دوران طالیی رشکت های هولدینگ آناتولی دهه ی 1990، به ویژه دوره ی 

بود.   )199۷ ژوئن  تا   1996 )ژوئن  اربکان  رفاه  حزب  کوتاه  حکومت 

بود.  ترکیه  در  اسالم گرا  آشکارا  نخست وزیر  یک  منونه ی  نخستین  اربکان 

مهم ترین  از  مورد  دو  در  پیروزی  و کسب  نفوذ  افزایش  با  اسالم سیاسی 

شهرداری ها )استانبول و آنکارا( در انتخابات محلی 1994، در سال 1996 

به مثابه ی یک رشیک ائتالفی اصلی به قدرت رسید. جای شگفتی نیست 

که ظهور رسمایه ی اسالمی هم پای پدیداری اسالم سیاسی بود. شهرداری ها 
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تبدیل به مجراهایی برای انباشت رسمایه شدند و فرصت های رشد رسیع 

برای بورژوازی اسالم گرا به منصه ی ظهور رسید. در آن زمان، رشکت هایی از 

قبیل »کمباسان«، »جت پا« و »ییم پاش« هزاران سهام دار داشتند.

بیش  از  زمان  طول  در  و  شد  تشکیل   199۸ در  »کمباسان«  مثال،  برای 

تجاری  سهام  سبدهای  با  کرد.  پول جمع  کوچک  از سی هزار رسمایه گذار 

با  کارخانه   56 صاحب  این رشکت  مختلف،  بخش  ده  در رسارس  پراکنده 

2۷500 کارگر و زنجیره  های ُخرده فروش خارجی )هیت یا میس( در ایاالت 

پایان  از  نشان  فوریه   2۸ فرآیند  این حال،  با   .)199۸ )دینچل  بود  متحده 

عرص طالیی برای »کمباسان« و سایر رشکت های هولدینگ آناتولی داشت. 

کارگزاران  وسیله ی  به  همه شان  تقریباً  و  شدند  برچیده  آن ها  از  بسیاری 

دولتی در آن عرص مورد تجسس قرار گرفتند )اوزجان و چک گزن 2003(.

به وسیله ی  را  آناتولی پس اندازهای مردم مذهبی  رشکت های هولدینگ 

تعهد به توسعه ی اقتصادی اسالمی و رسمایه گذاری های صنعتی بزرگ مقیاس 

عالقه ای  بالقوه  سهام داران  می رفت،  انتظار  که  هامن طور  کردند.  جذب 

این  این رو رسمایه گذاری های  از  نداشتند،  بنگاه  تقسیم رضرهای یک  به 

در محیطی  متمرکز شدند.  زودبازده  تجاری  بخش های  در  نوعاً  رشکت ها 

دارای  آن ها  از  برخی  که  نیز  کاله برداران  مقررات،  فاقد  به کلی  تقریباً 

بودند،  واقعی  رسمایه گذاری های  بدون  اما  عظیم  مجموعه دارایی های 

ملغی  اساسی  قانون  دادگاه  جانب  از  رفاه  که حزب  زمانی  شدند.  ظاهر 

شد، حامیت سیاسی آن ها نیز ناپدید گشت. ورشکستگی های »جت پا« و 

»مؤسسه مالی اخالص« یعنی بنگاه های بزرگ دارای هزاران رسمایه گذار، 

شکست بسیاری دیگر را با پایان بخشیدن به ورود رسمایه ی پولی کلید زد. 

سیستم به گل نشست و منجر به فاجعه ای شد که در آن چند صدهزار 

رسمایه گذار کوچک پول خود را از دست دادند )آداش 2009(.

شکلی  بازمنای  زیرا  است  توجه  جالب  اخالص«  مالی  »مؤسسه ی  مورد 

مرکب به شامر می رود که بخشی از آن یک رشکت هولدینگ آناتولیایی و 

بخش دیگر رسمایه ی مالی محافظه کار است. این گروه متعلق به حلقه ی 
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»نورجویان« جامعت نقشبندی است و در 19۷0 رشوع به انتشار روزنامه ی 

ترکیه کرد. در طول دهه ی 19۸0، این گروه رشوع به تجارت لوازم خانگی 

کرد که به لطف تبلیغ و امکانات توزیعی ناشی از چاپ روزنامه شامل تولید 

و بازاریابی می شد. ارتباط های شخصی نزدیک با دولت اوزال منجر به رشد 

قبیل  از  جدید  بخش های  در  »اخالص«  که  نگذشت  چندی  و  شد  رسیع 

ساخت وساز گسرتش یافت، امری که رسمایه گذاری های بیشرت شامل توریسم، 

بیامرستان های خصوصی، هتل های دارای چشمه ی آب گرم، و مواردی از این 

دست را در پی داشت. در دهه ی 1990، »اخالص« شاخه های بیشرتی یافت 

و رشوع به تجارت در معدن، منسوجات، نوشیدنی های غیرالکلی، انرژی، 

تولید دوچرخه و موتورسیکلت و پخش رادیو/تلویزیونی کرد. عالوه بر این، 

»اخالص« ورود چشم گیری به بخش مالی پیدا کرد و یک رشکت بیمه و یک 

مؤسسه ی مالی ویژه برای بانک داری اسالمی تأسیس کرد و مشارکت هایی 

پولی مشرتیان  منابع  رو، »اخالص«  این  از  داد.  انجام  تجاری  بانک  دو  با 

و  اخالص«  مالی  »مؤسسه ی  از طریق  را  وابستگان جامعت ها  و  مذهبی 

پول های مشرتیان »سکوالر« را به وسیله ی سایر بانک ها جمع آوری می کرد. 

با این وجود، اندکی پس از پایه گذاری این فعالیت ها »اخالص« به مشکل 

کل  میزان  با  اخالص«  مالی  »مؤسسه ی  هزاره،  چرخش  زمان  در  برخورد. 

بانکی ورشکسته شد.  در 2۷0000 حساب  میلیارد دالری   1.2 ودیعه های 

 ،2000 اول  دهه ی  در  و  کرد  متأثر  را  گروه  متام رشکت های  این شکست 

»اخالص« بسیاری از دارایی های خود را به فروش رساند و به منظور بقا 

حجم خود را کاهش داد )بولوت 1999: 100-۸۸، 2-300؛ اوزتورک 2010: 

.)439-45

با نگاه به گذشته، رشکت های هولدینگ آناتولیایی را می توان به عنوان 

انباشت  لوای  تحت  نتوانستند  که  کرد  تلقی  مالی  رسمایه ی  فانی  اَشکال 

»جهانی شده« دوام بیاورند. ماهیت غیرقانونی روش های جمع آوری عایدات 

آن ها در واقع راز موفقیت و همچنین فروپاشی نهایی شان بود. با این حال، 

به مدت یک دهه دولت هیچ کاری به کارشان نداشت )آداش 2009(. به 
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که  یافتند  کارکرد  محوشونده«  »واسطه هایی  مثابه ی  به  آن ها  معنا،  یک 

مبنای رسمایه ی نظام مالی را به واسطه ی گردآوری منابع پولِی در غیر آن 

صورت بالتکلیف، گسرتش دادند و زمانی که به حد کافی رشد یافتند، دولت 

این  انداختند:  راه  به  اسالمی«  »رسمایه ی  علیه  کارزاری  بزرگ  تجارت  و 

هولدینگ ها قوانین بازی رقابت را نقض می کردند، درست به هامن شکلی 

که حزب رفاه حامیت شان می کرد.

جدای از رشکت های هولدینگ آناتولیایی و منونه های »ترکیبی« از قبیل 

تحت  محافظه کار  مالی  رشد رسمایه ی  مهم تر،  به مراتب  تحول  »اخالص«، 

لوای نولیربالیسم بود. گروه های تجاری جدید هامنند »چالیک«، »سانکو«، 

بر  این دست  از  مواردی  و  »آلبایراک«  »بویداک«،  »سانجاک«،  »توپراک«، 

تولید منسوجات متمرکز و سپس در قالب بخش های مختلف پراکنده شدند. 

برای منونه، »گروه چالیک« دهه ها در تجارت منسوجات فعال بود. احمد 

را در طول  این گروه، نخستین کارخانه های خود  بنیان گذار  چالیک، پرس 

دهه ی 19۸0 بنیان گذاشت و سپس رشوع به فعالیت در بخش ساخت وساز 

رییس جمهور  با  نزدیکی  روابط شخصی  وی   ،1990 دهه ی  در طول  کرد. 

کشور به تازگی استقالل یافته ی ترکمنستان برقرار کرد. در 1995، به عنوان 

نساجی  کارخانه های  شد.  منتصب  ترکمنستان  منسوجات  وزیر  معاون 

رشد،  این  آمد.  آن  پی  از  ترکمنستان  در  جدید  ساخت وساز  پروژه های  و 

بانک داری،  نفت،  انرژی،  قبیل  از  ترکیه  نوین در  به بخش های  را  چالیک 

بهره برداری های شبکه ی سلولی، و حتی رسانه سوق داد. این گروه همچنین 

به لحاظ جغرافیایی نیز پراکنده شد، مثل رشکت های بانک داری و ارتباطات 

دوربرد در آلبانی، پروژه های ساخت وساز در خاورمیانه و منطقه ی بالکان 

و غیره. دولت حزب عدالت و توسعه حامی این حرکت ها بود. در واقع، 

»چالیک« شاید مقبول ترین گروه تجاری از نظر عدالت و توسعه به شامر 

می رفت. این رشکت دارایی های خود را بین سال های 2002 و 200۸ از یک 

افزایش داد )اوزتورک 2010:  میلیارد به 4.4 میلیارد دالر یعنی چهاربرابر 

25-41۸(. با این حال، گذرگاه های مشابهی را می توان برای سایر گروه های 
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محافظه کار نیز مشاهده کرد.

هامن طور که به وضوح در مورد »چالیک« مشاهده کردیم، فروپاشی اتحاد 

شوروی عرصه های فعالیت جدیدی را برای گروه های تجاری ترکیه فراهم 

به  اما  غربی،  امپریالیست  کشورهای  موفقِی  به  نه  اگرچه  ترکیه  آورد.20 

نوبه ی خود قدر این فرصت را دانست و رشکت های ترک سعی کردند تا در 

جمهوری های سابق شوروی رسمایه گذاری کنند )یانگ و پیکولی 2001: ۸6-

144(. کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی به عنوان مناطق مشخصاً مناسب 

پدیدار  ترکیه  تجاری  گروه های  انواع  متام  جانب  از  برای صادرات رسمایه 

قابل توجهی  فاقد قدرت مستقل و  ترکیه که بی شک  شدند. رسمایه داری 

غربی  قدرت های  با  هم کاری  در  گذشته  سال  بیست  ظرف  بود،  خود  از 

رشوع به گسرتش در مناطق هم جوار کرد. ظهور حزب عدالت و توسعه را 

بدون به حساب آوردن این گسرتش بین املللی منی توان درک کرد. به موازات 

آن که جریانات اسالم گرا در چشم انداز خود بیش از پیش »جهانی شده« و 

دوست دار تجارت شدند، سنتزی بین اسالم و رسمایه داری نولیربال ایجاد شد 

که تجلی آن در رویکرد عمل گرای حزب عدالت و توسعه پدیدار گشت. 

در عین حال، رسمایه داران »لیربال« بیش از پیش نسبت به اَعامل مذهبی 

هم دلی پیدا کردند. هرچند در نگاه نخست این اتحادی شکننده و موقت 

می منود اما برای هر دو طرف تبدیل به امری رضوری شد.

ظهور حزب عدالت و توسعه
به موازات آزادسازی و »گشایش« اقتصاد ترکیه، جریان های محافظه کار 

و مذهبی در این کشور قدرت یافتند. این فرآیند دو مزیت اساسی برای 

در  رسمایه گذاری  پروژه های  عظیم  گسرته ی  در  ترک  رشکت   2500  ،1990 دهه ی  اواخر  »تا   -20

جمهوری های آسیای میانه فعال بودند که رسمایه گذاری شان به ۸.4 میلیارد دالر رسید و شامل 4 

میلیارد دالر در خدمات ساخت وساز می شد. میزان تجارت از مقدار ناچیز 145 میلیون دالر در 1992 

به بیش از 5.6 میلیارد دالر در 1999 رسید. عالوه بر این، ترکیه از طریق کارگزاران رسمی هامنند 

»اگزیم بانک ترکیه« که نقشی ابزاری داشتند، اعتبارات بانکی را تا سقف 1.5 میلیارد دالر افزایش 

داد. رسمایه گذاری های قابل توجه از جانب ترکیه در ارتباطات راه دور انجام شد که نقشی مهم در 

پیوند دادن جمهوری ها به بازارهای بین املللی داشتند« )اونیش 2001: 6۸(.

بورژوازی بزرگ اسالم گرا در ترکیه



206

نولیربالیسم، ظهور رسمایه ی اسالم گرا و حزب عدالت و توسعه

بورژوازی ترکیه به مثابه ی یک کل به همراه داشت. نخست، طبقه ی کارگر 

آشکارا مبارزه جویی خود را از دست داد و در ظرف زمان به لحاظ مبارزاتی 

»دیسک«  انقالبی  اتحادیه ی  که  زمانی  در  منظر،  این  از  شد.  ضعیف تر 

)کنفدراسیون اتحادیه های کارگری انقالبی( ممنوع شده بود، اتحادیه های 

اتحادیه های  )کنفدراسیون  »تورک-ایش«  مثل  غیرمبارزه جویی  کارگری 

)کنفدراسیون  »حق-ایش«  اسالم گرای  اتحادیه ی  و  ترکیه(  کارگری 

اتحادیه های کارگری حقیقی ترکیه( مورد حامیت دولت بودند. با این حال، 

در مجموع، پس از دهه ی 19۸0 عضویت در اتحادیه های کارگری کاهش 

یافت )چلیک و لرداوغلو 2006: 2۸-2۷(. این امر »مزیت رقابتی« اساسی یی 

برای رشکت های ترک در بازار جهانی به وجود آورد. به ویژه در رشکت های 

اسالمی، الگوی غیررسمی و پدرساالرانه ی مناسبات کاری به موازات افزایش 

صادراِت  به  متامیل  و  منعطف  ماهیت  یافت.  گسرتش  صادرات  ظرفیت 

تولید در این رشکت ها بدین معناست که آن ها »گره گاه های حیاتی درون 

رشد   .)350  :2011 )هشگور  هستند  جدید«  بین املللی  کار  تقسیم  یک 

رسمایه ی اسالمی شگفت انگیز نیست، زیرا به خوبی با پیکربندی های نوین 

مناسبات تولید رسمایه دارانه مطابقت دارد.

دوم، گفتامن های مذهبی به بورژوازی ترکیه کمک کرد تا بر محدودیت های 

نظرگاه ملی گرایانه ی پیشین خود غلبه کند. هویت اسالمی به عنوان کلیدی 

برای رسمایه گذاری ها در بسیاری از کشورها، به ویژه در خاورمیانه و آسیای 

مرکزی کارکرد یافت. برای منونه، جنبش »گولن«، شاخه ای از جامعت »اهل 

نور یا نورجو« به خاطر شبکه ی اسالم گرای فراملی خود که شامل مدارس، 

هتل ها و سایر نهادهای »آموزشی« می شود، شهرت دارد. جنبش »گولن« 

با صدها مدارس میسیونری در چیزی حدود صد کشور، تقریباً در رسارس 

جهان سازماندهی شده و در عین حال فضایی برای فعالیت های اقتصادی 

مختلف ایجاد می کند )هندریک 2009: 35۸(. »توسکن«، شاخه ی تجاری 

این جنبش که در سال 2005 تأسیس شد، دارای 12 هزار عضو و متمرکز بر 

ایجاد روابط تجاری با آفریقا، خاورمیانه و آسیا )توسکن 2011( است و از 
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مزیت روابط شخصی ایجادشده به واسطه ی مدارس گولن استفاده می کند.

آمیزش اسالم و رسمایه داری پدیده ی جدیدی در ترکیه نیست. اما دیدگاه 

رسمایه دارانه ی اربکان و سایر جریانات اسالمی به اندازه ی کافی برای عرص 

اقتصاد  ادغام  این که  این رو، به موازات  از  نبود.  لیربال  جدید جهان گرا و 

اربکان  سیاست های  یافت،  تشدید  جهانی  رسمایه داری  سیستم  در  ترکیه 

انتصاب  دوران  طول  در  به وضوح  امر  این  افتادند.  ُمد  از  پیش  از  بیش 

کوتاه وی به عنوان نخست وزیر در سال 1996 مشاهده شد، زمانی که متام 

گروه های تجاری بزرگ و نیروهای مسلح تنها پس از یک سال صدارت او 

علیه دولت شوریدند.

هامن طور که انتظار می رفت، انجمن های تجاری اسالم گرا در این مخالفت 

جدید  انواع  انجمن ها  این  زمان،  آن  در  نکردند.  ایفا  نقشی  دولت  علیه 

سازمان های تجاری، با حضور »موسیاد« در رأس آن بودند. »موسیاد« که 

در 1990 تشکیل شده بود، خواستار افزایش در سهم بنگاه های کوچک و 

متوسط مقیاس درون اقتصاد ترکیه بود و به ویژه در طول حکومت اربکان 

بسیار بانفوذ شد )آلکان 199۸: 16۷(. انجمن های مشابهی تقریباً در هامن 

)انجمن  »ایش هاد«  مثل  انجمن هایی  شدند،  تشکیل  زمانی  حول وحوش 

»آسکن«  و   1993 در  گولن  جامعت  به  متعلق  اقتصادی(  حیات  تعاونی 

)انجمن تّجار آناتولی(. »آسکن« در 199۸ به عنوان منشعب از »موسیاد« 

پایه گذاری شد )چمرک 2002: 150(.

اعضای »موسیاد« معموالً رشکت های کوچک یا متوسط مقیاسی با چیزی 

از  پس  آن ها  اغلب  که  )و همچنان هستند(  بودند  کارگر  پنجاه  از  کم تر 

19۸0 تأسیس شدند و متمرکز بر منسوجات، ساخت وساز، مواد غذایی و 

به سه هزار  که  زمانی  تا 199۸،  خدمات هستند. عضویت در »موسیاد« 

عضو رسید، به طور منظم افزایش یافت، اما سپس )برای مدت کوتاهی( 

به خاطر سقوط حکومت حزب رفاه و بحران آسیا کاهش پیدا کرد )چمرک 

2002: 6۸-166(. در واقع، بحران آسیا به شکل منفی بر »موسیاد« تأثیر 

گذاشت، چرا که این انجمن الگوی »بربهای آسیایی« را ترویج می کرد که 

بورژوازی بزرگ اسالم گرا در ترکیه
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قرار بود در برابر تجارت بزرگ به نفع بنگاه های کوچک و متوسط مقیاس 

عمل کند.

انجمن های تجاری اسالم گرا سکوهایی برای خوشه های رسمایه ی اسالمی 

با حجم های مختلف به وجود آوردند، ازجمله رسمایه ی مالی محافظه کار، 

و  متوسط مقیاس  و  کوچک  بنگاه های  آناتولی،  هولدینگ  رشکت های 

رشکت های وابسته به فرقه های مذهبی. این سازمان ها به پویاترین عنارص 

ترکیه  پس پشت اسالم سیاسی در زمانی شکل بخشیدند که رسمایه داری 

بیش از پیش در حال ادغام در نظام رسمایه داری جهانی بود. در این فرآیند، 

و  کوچک  بنگاه های  همچنین  بلکه  بزرگ  تجارت  از  بخش هایی  فقط  نه 

متوسط شهرهای به تازگی صنعتی شده ی آناتولی به بازارهای جهانی گسرتش 

رسمایه ی  درون  متایزیابی  نیز  مشابهی  تحوالت  دیگر،  سوی  از  یافتند. 

ابعاد  به  بنگاه های کوچک و متوسط  از  برخی  را شتاب بخشید.  اسالمی 

شدند،  پراکنده  جدیدی  بخش های  در  نوعاً  و  یافتند  دست  توجهی  قابل 

رشکت های »هولدینگ« را پایه گذاشتند )آکساکال 2010( و زیر سوال بردن 

توزیع موجود قدرت اقتصادی را آغاز کردند.

آناتولی  هولدینگ  رشکت های  شکست  و  فوریه   2۸ فرآیند  این حال،  با 

موجب رسخوردگی برای بورژوازی اسالم گرای نوین شد. این وقایع به همراه 

توجه »موسیاد«  قابل  نحوی  به  ترکیه،  بحران های 2000-1  و  آسیا  بحران 

زمان  در  رو،  این  از  کرد.  پیشینش  رادیکال  تأکیدهای  تقلیل  به  وادار  را 

اتخاذ موضعی »معتدل تر« در  به  بورژوازی اسالم گرا میل  چرخش هزاره، 

ترکیه داشت )دوغان 2006؛ دمیرالپ 2009(. زمانی که در سال 2001 حزب 

جنبش  به  وابسته  فضیلِت  از حزب  انشعابی  عنوان  به  توسعه  و  عدالت 

بصیرت ملی و به منزله ی حزبی سیاسی و هم گام با الزامات رسمایه داری 

جهانی شده ظهور کرد، »موسیاد« و سایر سازمان های تجاری محافظه کار 

این حزب جدید را بیش از هر چیز ترجیح دادند. »برای مثال، حدود ده 

عضو »موسیاد« از اعضای بنیان گذار حزب عدالت و توسعه بودند و تقریباً 

20 عضو آن در انتخابات 2002 منایندگان مجلس حزب عدالت و توسعه 
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شدند« )شن 2010: ۷1(. پیوندهایی ارگانیک بین حزب عدالت و توسعه 

و رسمایه ی مالی محافظه کار وجود داشت. حتی نخست وزیر رجب طیب 

اردوغان، رشکت های توزیع کننده ی »گروه اولکر« را مدیریت می کرد. جای 

تعجب نیست که »اولکر« در طول حکومت حزب عدالت و توسعه رشد 

بسیار رسیعی داشت اما سایر گروه ها نیز با رسعتی که شاید منونه اش در 

کل تاریخ شان وجود نداشته باشد، رشد کردند )اوزتورک 2010: 1۸5، 302(.

دست  تردیدی  هیچ  بدون  رسید،  قدرت  به  توسعه  و  عدالت  که  زمانی 

برای  جدیدی  انگیزه ی  رو  این  از  و  زد  نولیربالی  سیاست های  پیگیری  به 

نولیربالیسم به مثابه ی یک پروژه به همراه داشت، پروژه ای که در نیمه ی 

دوم دهه ی 1990 از رسعتش کاسته شده بود )دوغان 2010(. این سیاست ها 

رسمایه ی  به  امتیاز  اعطای  تهاجمی،  خصوصی سازی  برنامه ی  یک  شامل 

آموزشی،  و  درمانی  کاالیی سازی خدمات  گوناگون،  در حوزه های  خارجی 

کار  قانون  یک  افزایش سودآوری رسمایه،  راستای  در  منابع طبیعی  تاراج 

تجاری مرشوعیت  گروه های  مطالبات  سایر  و  منعطف  کار  به  که  جدید 

فقر  مدیریت  برای  متفاوتی  اجتامعی«  »تأمین  برنامه های  و  می بخشید 

می شد. عالوه بر این، به ویژه در دوره ی اول دولت عدالت و توسعه بین 

سال های 2002 و 200۷، این حزب تالش زیادی برای پیشربد عضویت ترکیه 

در اتحادیه ی اروپا کرد. این سیاست های نولیربالی و طرفدار اتحادیه ی اروپا 

موجب کمک مداوم »توسیاد« به دولت شد.

حزب عدالت و توسعه مناینده ی منافع طبقاتی بورژوازی محافظه کار، و 

مشخصاً بخش تجارت بزرگ این گروه است. می توان ادعا کرد که رسمایه ی 

مالی محافظه کار با مزیت قدرت سیاسی خود را به عنوان سوژه ای مطرح 

امر موجب  این  آید.  باید درون ساختار قدرت ترکیه به حساب  کرده که 

تنش ها و نربدها )اگر نگوییم »جنگی داخلی«( درون بورژوازی بزرگ شده 

بخش های  بین  موجود  سیاسی  نزاع های  تحلیل   .)2011 )تانییلامز  است 

این وجود،  با  است.  فصل  این  ابعاد  ورای  ترکیه  در  بورژوازی  مختلف 

و  عدالت  دولت  سیاست های  با  مخالفت هایش  برخی  به رغم  »توسیاد« 

بورژوازی بزرگ اسالم گرا در ترکیه
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توسعه همچنان حامی این دولت است. عالوه بر این، حامیت بین املللی 

از جانب ایاالت متحده و اتحادیه ی اروپا نیز تداوم دارد. این بدین معنی 

است که ورای تنازعات آشکار در عرصه ی سیاسی، یک هم کاری قوی در 

کار است. در واقع، اجرای سیاست های نولیربالی مستلزم رویه های اجرایی 

یا محافظه کارانه است و حزب عدالت و توسعه، دست کم در  رسکوب گر 

مورد  آن  خاطر  به  دقیقاً  بلکه  محافظه کاری اش،  به رغم  نه  حارض،  حال 
ترجیح تجارت بزرگ ترکیه است.21

جمع بندی
ترکیه به عنوان یک کشور صنعتی شده ی متأخر شاهد ظهور تجارت بزرگ 

در زمانی بسیار کوتاه بوده است. رسمایه داری انحصاری در پایان دهه ی 

1960 به خوبی نهادینه شده بود و همین امر تناقضاتی بین رسمایه ی مالی 

و رسمایه داران کوچک تر به وجود آورد که مناد آن واقعه ی اربکان در سال 

1969 بود. در عین حال، بخش رسمایه ی مالی محافظه کار، نه در تقابل با 

گروه های تجاری »سکوالر« بلکه در هم کاری با آن ها پدیدار شد. با این حال، 

رشد اصلی رسمایه ی مالی محافظه کار پس از 19۸0 تحقق یافت، زمانی که 

اقتصاد ترکیه در راستای خطی نولیربالی بازساختاربندی شد. در این دوره ی 

جدید، اسالمی سازی/شدن تدریجی جامعه دست در دست نولیربالیسم قدم 

افول  فزاینده  محافظه کاری  به هم پیوسته ی  و  اصلی  پیامدهای  برداشت. 

گسرتش  برای  جدید  فرصت های  شکل گیری  و  کارگر  طبقه ی  مبارزه جویی 

بین املللی رسمایه ی ترکیه، به ویژه پس از فروپاشی اتحاد شوروی بود.

ظهور اسالم گرایی همچنین به معنای مقاومت علیه رسمایه داری انحصاری 

21- از این منظر، برخالف ادعاهای گوموشجو و رست )2009(، ماهیت نامعلوم محافظه کاری حزب 

عدالت و توسعه و رابطه ی مبهمش با اسالم سیاسی به نظر منی رسد که نقطه ی ضعفی برای عدالت 

و توسعه باشد. نخست، هیچ مرز مشخصی بین اسالم گرایی و محافظه کاری در ترکیه وجود ندارد و 

گذارها از یکی به دیگری همواره درون بسرت سنتز ترکی-اسالمی امکان پذیر است. دوم، به منظور 

پوشش یک پایگاه انتخاباتی گسرتده، میزان مشخصی از ابهام در مسائل سیاسی-ایدئولوژیک، نوعی 

توانایی است که حزبی توده ای مثل عدالت و توسعه از آن بهره برداری می کند.
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بود. رشکت های هولدینگ آناتولی در دهه ی 1990 چنین موضعی داشتند. 

برای  مذهبی  افراد  رسمایه اِی  منابع  بر  گذاشنت  دست  با  بنگاه ها  این 

مدت زمان بسیار کوتاهی در حد و اندازه ی تجارت بزرگ ظاهر شدند. با 

این وجود، فرآیند 2۸ فوریه نقطه ی عطفی در رسانجام آن ها بود و اکرثشان 

در هنگام چرخش هزاره از پا درآمدند.

انجمن های تجاری محافظه کار در دهه ی 1990 به عنوان مخالفتی دیگر 

در برابر حکمرانی تجارت بزرگ پدیدار شدند. »موسیاد« و سایرین به تبع 

آن خواستار سیاست های اقتصادی ای به نفع بنگاه های کوچک و متوسط، 

با رویکردی مبتنی بر موفقیت الگوی »بربهای آسیایی« بودند. با این حال، 

موجب  و  کرد  نابود  نیز  را  رویکرد  این  فوریه   2۸ فرآیند  و  آسیا  بحران 

رسخوردگی بورژوازی اسالم گرا شد.

به موازات آن که رسمایه داری ترکیه در اقتصاد جهانی ادغام شد، رسمایه داران 

به  کردند.  ایجاد  بین املللی  رسمایه ی  با  نزدیکی  روابط  آناتولی  کوچک تر 

در  متوسط  و  کوچک  بنگاه های  از  بسیاری  کار،  کم تر  هزینه های  کمک 

شهرهای صنعتی جدید از قبیل قونیه، غازیانتپ، دنیزلی و قیرصیه تبدیل 

به صادرکنندگان یا مقاطعه کاران فرعی برای تولیدکنندگان خارجی شدند. 

دگرگونی در جهان بینی آن ها رفته رفته صورت گرفت و دیدگاه ملی اربکان 

را بیش از پیش منسوخ ساخت. از این رو، رویکردی جدید و »جهانی گرا« 

عنوان  به  توسعه  و  عدالت  حزب  و  داشت  رضورت  اسالم گرایان  برای 

نامزدی برای تحقق این سنتز بین اسالم و رسمایه داری نولیربال پدیدار شد. 

کارآفرینان اسالم گرا و به ویژه رسمایه ی مالی محافظه کار، حزب عدالت و 

توسعه را ترجیح دادند و به رسعت جنبش بصیرت ملی را ترک کردند. این 

سنتز جدید همچنین برای بخش های سکوالر بورژوازی بزرگ هم مطلوب 

و حزب عدالت و توسعه آشکارا در برآورده کردن مطالبات شان موفق بود.

مالی  رسمایه ی  از  بخشی  امر  بدو  هامن  از  اسالم گرا  بزرگ  بورژوازی 

محافظه کار را تشکیل می داد. این بخش در دوره ی صنعتی سازی جایگزین 

واردات وجودی کم فروغ داشت اما در عرص نولیربال، به ویژه پس از دهه ی 

بورژوازی بزرگ اسالم گرا در ترکیه
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1990 مشهودتر شد. در حالی که رشکت های هولدینگ آناتولی در طول 

دهه ی نخست 2000 تقریباً ناپدید شده بودند، رسمایه ی مالی محافظه کار 

فرصت رشد رسیع پیدا کرد، اما همین اتفاق برای بخش سکوالر بورژوازی 

پیچیده ی  مناسبات  واسطه ی  به  اگر  حتی  مسئله  این  افتاد.  نیز  بزرگ 

بسیاری هم تیره وتار شده باشد، مسئله ای اساساً طبقاتی است. به منظور 

فهم ظهور اسالم گرایی در ترکیه، یا در سایر نقاط، تحلیل مناسبات طبقاتی 

امری رضوری است. تنها در این حالت است که می دانیم در پِس صحنه، 

همبستگی بخش های گوناگون رسمایه علیه کار وجود دارد.

یادداشت:
مایلم تشکر خود را از ویراستاران به خاطر حامیت مداوم شان در نگارش 

این فصل اعالم کنم.
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رسمایه ی اسالمی
اورن هوشگور

مقدمه
ظهور یک گروه تجاری خاص در ترکیه، یعنی رسمایه ی اسالمی )که همچنین 

رسمایه ی »سبز« یا بربهای آناتولی هم لقب می گیرد( موضوع جالبی برای 

بسیاری از پژوهش گران بوده است. برخی ظهور آن را بر حسب تالش های 

فردی یا »روحیه ی کارآفرینی« توضیح می دهند. )اوزدمیر 2004(1 دیگران یا 

شدیداً بر گفتامن مذهبی/محافظه کارانه این قبیل تاجران )کویونجو 2002؛ 

سبک  و  مشخص  مرصفی  الگوهای  بر  یا  می کنند  تاکید   )2006 اوزدمیر 

زندگی آن ها به مثابه ی شاخص اصلی صورت بندی طبقاتی متمرکز می شوند. 

)سندیکچی و گر 2001؛ دمیر و دیگران 2004( عالوه بر این، از آنجایی که 

تناقضات میان گروه های تجاری مختلف )فراکسیون های رسمایه( عموماً به 

نزاع های توزیعی فروکاسته می شوند، رقابت بین حلقه های تجاری ساکن در 

استانبول و بربهای آناتولی هم ارز نزاع های مرتبط با حجم و منطقه تلقی 

1- همین نویسنده همچنین استدالل می کند که رسمایه ی اسالمی را می توان به عنوان »رسمایه ی 

)اوزدمیر  بر آورده است.  ترکیه رس  به بعد در  از دهه ی 1900  ملی/داخلی« واقعی فهم کرد که 

)۸3۸ :2004

فصل پنجم
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می شوند. )اونیش و تورم 2001( این همچنین به یک سوءبرداشت عمومی 

منجر می شود که رسمایه ی اسالمی عمدتاً متشکل از بنگاه های ُخردمقیاس 

)SMEs( هستند و اینکه عرصه ی اقتصادی آن به یک رسزمین محصور یا 

زیرشاخه ی اقتصاد تقلیل پذیر است. با این حال، تغییر چشم گیری در حجم، 

مقیاس و گرایش منطقه ای وجود داشته است؛ از این رو، روا نیست که متام 

بنگاه های کوچک و ُخردمقیاس را اسالمی، یا همه ی رسمایه ی اسالمی را به 

عنوان بنگاه های کوچک و ُخردمقیاس در نظر بگیریم. با این وجود، به رغم 

ادبیات پژوهشی فزاینده، پژوهش گران همچنان دشواری هایی در تشخیص 

بین این دو دارند. )جان 199۷(

صحبت  متفاوت تر  منظری  از  اسالمی  رسمایه ی  انکشاف  از  فصل،  این 

می کند. استدالل این است که چنین پژوهشی معیاری را فراهم منی کند که 

با آن این قبیل رسمایه ی اسالمی را بتوان به عنوان بخش مجزایی از رسمایه 

واقع،  دنبال می کند. در  را  داد که دستورکاری متامیز و جمعی  تشخیص 

گروهی از رسمایه داران منفرد که از دل نوعی هم زمانی اتفاقی در منافع 

فراکسیون ها  زیرا  منی دهند.  تشکیل  را  مجزا  بخش  یک  آورده اند  بر  رس 

از  حاکی  ساختاری  خصوصیات  برخی  با  که  رسمایه اند  از  »بخش هایی 

جایگاه های متامیز در فرآیند )باز(تولید و گردش رسمایه، از یکدیگر متامیز 

توضیحی  ظرفیت  منکر  اظهارات  این   )22  :19۸۸ )اووربیک  می شوند«. 

اصطالح »رسمایه ی اسالمی« نیستند بلکه در عوض بر رضورت چهارچوبی 

بدیل تأکید می کنند که بتواند این نوع خاص از انباشت رسمایه را در رابطه 

شیوه هایی  فهم  به  نیاز  ما  یعنی  این  سازد.  تبیین  اسالمی  انگیزه های  با 

می شود.  صورت بندی  تنظیم گر  نیرویی  عنوان  به  اسالم  آن  در  که  داریم 

با این وجود، چنین تحلیلی باید همچنین از تقلیل دین به »ابزاری« برای 

1999؛   ،199۸ بوغرا،  با  کنید  )مقایسه  کند.  اجتناب  اقتصادی  موفقیت 

اوزجان و چوک گزن 2006(

این فصل، نخست مراحل مختلف انباشت رسمایه در منطقه ی آناتولی را 

مشخص و انکشاف و موفقیت رسمایه داران آناتولیایی را به عنوان محصول 

رسمایه ی اسالمی



218

نولیربالیسم، ظهور رسمایه ی اسالم گرا و حزب عدالت و توسعه

نتیجه ی  در  تنها  که  می کند  تفسیر  چندگانه ای  تعیین کننده ی  عوامل 

به اسرتاتژی  نیز  به بعد ممکن شد و  از دهه ی 19۸0  نولیربالی  دگرگونی 

مبتنی بر صادرات و اَشکال خاص آن در رابطه با ترویج بنگاه های کوچک 

و ُخردمقیاس )از جمله فعالیت های پیامن کاری و اقتصادهای غیررسمی( 

می پردازد. هدف از چنین تالشی شکسنت این اسطوره است که این رشکت ها 

تالش های  نتیجه ی  در  رصفاً  مهمی  بازاری  بازیگران  عنوان  به  را  خود 

فردی یا جمعی خودشان پایه گذاشته اند. این فصل همچنین ویژگی های 

منحرصدبه فرد این فرآیند انباشت رسمایه را به واسطه ی بحث از رابطه ی 

هم زیستانه در میان گروه های تجاری، بانک های بدون بهره )موسسه های 

مالی خاص( و پیوندهای اشرتاکی اسالمی مهیا می کند. دوم، این فصل به 

ابعاد نهادی، سیاسی و اخالقی پروژه ی طبقاتی یی  بحث مفصل در مورد 

می پردازد که رسمایه ی اسالمی از دهه ی 1990 به بعد دنبال کرده است. 

از آنجایی که این شیوه ی انباشت از خالل اَشکال گوناگون شبکه سازی از 

طریق سازمان های دینی، اتحادهای تجاری و احزاب سیاسی وساطت یافته 

به  اقتصاد، دولت و جامعه ی مدنی  برای  پروژه  این  می شود، داللت های 

تفصیل مورد بحث قرار می گیرند. سوم، این فصل نشانگر محدودیت های 

شبکه های اشرتاکی، دینی و سایر شبکه های غیربازاری در پیگیری توسعه ی 

اقتصادی بیشرت و راه حل های ممکنی است که این رسمایه ها به منظور حل 

فصل  این  اظهارنظر،  آخرین  عنوان  به  گرفته اند.  پیش  در  خود  معامهای 

چشم اندازهای آتی را با ارجاع مشخص به بین املللی شدن انباشت رسمایه و 

ظهور مناسبات قدرت چندگانه در میان فراکسیون های مختلف رسمایه به 

بحث می گذارد. با انجام این کار، این فصل می کوشد تا ورای تحلیل های 

ساده گرایانه ای قدم بردارد که گروه های رسمایه را رصفاً بر حسب موقعیت 

آن ها )رسمایه های اسالمی/آناتولیایی در برابر رسمایه های ساکن استانبول( 

یا حجم بنگاه ها )بنگاه های بزرگ در برابر بنگاه های کوچک و ُخردمقیاس( 

افزایش  تجربی  تشخیص  برای  روش  این  می رسد  نظر  به  می دهند.  متایز 

به عنوان رویکردی  ممکِن فراکسیون ها و متایزات در اسرتاتژی های آن ها 
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نزدیک تر به تحلیل های پیچیده و انضاممی از بین املللی شدن انباشت بهرت 

باشد.

دو »موج« صنعتی سازی در منطقه ی آناتولی
ترکیه  آناتولی  منطقه ی  در  را  متفاوتی  صنعتی سازی  موج های  می توان 

دولت های   1960 دهه ی  اواسط  در  ابتدایی،  مرحله ی  در  کرد.  مشخص 

وقت ذخایر مهاجران ترکیه را در اروپا وارد مجرای تعاونی های روستایی 

تولید  بر  مبتنی  منطقه ای  صنعتی سازی  برنامه ی  یک  بعدها  و  کردند 

این مرحله ی  ُخرد و متوسط مقیاس را در دهه ی 19۷0 آغاز منودند. طی 

ابتدایی، حدود سیصد کمپانی/تعاونی کارگری با ابتکارعمل دولت تأسیس 

اولویت توسعه بودند که  در مناطق و بخش های دارای  شدند که عمدتاً 

سازمان برنامه ریزی دولتی تعیین شان می کرد. )اوزجان و چوک گزن 2003: 

۸-206( بنابراین، در رابطه با جنبش اسالمی نه ایده ی حامیت از بنگاه های 

ُخرد و متوسط مقیاس به خاطر پراکندگی صنعتی و نه استفاده از ذخایر 

نبودند.  منحرصبه فرد  رسمایه  انباشت  برای  کارگران  ارسال  و  خانوادگی 

این پروژه ای بود که اساساً حزب جمهوری خلق )CHP( با شعار »بخش 

به خاطر غیاب یک  این رشکت ها  این وجود،  با  بود.  مردم« در پی گرفته 

بازار سهام و عدم وجود تجربه در رابطه با تراکنش های مالی نتوانستند از 

خالل ارسال کارگران باعث افزایش رسمایه شوند و تنها تعداد کمی پابرجا 

و  قدرت  در  ماندن  برای  خلق  جمهوری  حزب  ناتوانی  با  همراه  ماندند. 

بحران اقتصادی دهه ی 19۷0، اهداف سیاست گذاران از این قبیل پروژه ها 

خاموش  یا  بودند  پیشین  تجارب  از  ناامید  که  اندوخته ها  گرفت.  فاصله 

به سمت رسمایه گذاری های  مولد  از رسمایه گذاری های  یا  و  ماندند  باقی 

سوداگرانه )مستغالت و طال( حرکت کردند. با این وجود، تحوالت متعدد در 

دهه ی 19۸0 فرصت هایی برای موج دوم صنعتی سازی در آناتولی، به رغم 

تفاوت های مهمی که از پروژه ی اولیه داشت، ایجاد کرد، زیرا آن ها شدیداً 

به مقررات زدایی از بازار و سیاست های آزادسازی مالی وابسته بودند.

رسمایه ی اسالمی
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انباشت  اسرتاتژی  )و  نولیربالی  نسخه های  پی  در  اولیه  صادراتی  رونق 

متامیل به صادراِت( اوایل دهه ی 19۸0 آن طور که انتظار می رفت تداوم 

بودند.  بزرگ  صنعتی  مجتمع های  اسرتاتژی  این  اصلی  »برندگان«  نیافت. 

این مجتمع ها به رغم بخش های صادرات شان، عمدتاً کمپانی های صنعتی 

متامیل به بازار داخلی بودند. اما در کنار آن گروهی از بنگاه های کوچک 

و متوسط هم وجود داشتند که از چنین سیاست هایی منفعت می بردند. 

بنگاه ها که در بخش های در حال ظهور )منسوجات، ساخت وساز و  این 

در  واقع  جدید،  صنعتی  توسعه ی  مراکز  در  می کردند،  فعالیت  خدمات( 

مرکز آناتولی قرار داشتند اما از پیوندهای فراملی مستقیم )و غیرمستقیم( 

کاربر2   بخش های  در  عمدتاً  بنگاه ها  این  بودند.  برخوردار  نیرومندی هم 

متمرکز بودند و اساساً به عنوان تولیدکنندگان پیامنکار رسمایه های داخلی 

و خارجی فعالیت می کردند. این بنگاه ها هم در ترکیه و هم در خارج از 

کشور دارای زنجیره های عمده فروشی و ُخرده فروشی بودند و در دهه ی 

1990 سهم شان در محصوالت صادراتی به نحو چشم گیری افزایش یافت. 

)آداش 2003: 42( تکثیر این بنگاه ها تصادفی نبود، بلکه مستقیامً مربوط 

برخورداری  عمومی،  بانکی  اعتبارات  طریق  از  فعاالنه  دولتی  به حامیت 

امتیازات ویژه در قراردادهای دولتی، و/یا ساخت وساز نواحی صنعتی  از 

سامان یافته می شد. عالوه بر این، رسمایه گذاری های دولتی در دهه ی 19۸0 

کم تر بر تولید کارگاهی و بیشرت بر رسمایه گذاری های زیرساختی )حمل ونقل، 

انرژی، ارتباطات، و پروژه های نوسازی شهری( متمرکز بودند در حالی که 

رضوری،  درون دادهای  واردات  برای  فرصت هایی  تجاری  رژیم  آزادسازی 

بدون پرداخنت تعرفه های گمرکی باال و سایر جریمه های مربوط به واردات 

و نیز صادرات مستقیم محصوالت نهایی فراهم می کرد. شامر قابل توجهی 

از این بنگاه ها در بخش هایی متمرکز بودند که به اسرتاتژی انباشت مبتنی 

بر صادرات )مثل بخش منسوجات( و بخش های دیگر، از قبیل ساخت وساز 

و خدمات متایل داشتند که رشد بالقوه ی آن ها ناشی از تحوالت در بازار 

2- labor-intensive
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متوسط  و  کوچک  بنگاه های  مفهوم  واقع،  در   )2005  ،ESI( بود.  داخلی 

نخستین بار در این دوره معرفی شد. بیش از پانصدهزار بنگاه بین سال های 

متوسط  و  کوچک  بنگاه های   ،1990 در  و  شدند  تأسیس   2000 و   19۸3

که  می شدند  ترکیه محسوب  در  تولیدی  بنگاه های  متام  درصد   90 تقریباً 

بیش از یک سوم متام کارگران در بخش صنعت را در استخدام خود داشتند. 

بنگاه ها،  آن  به موقعیت جغرافیایی  ارجاع  با  )آداش، 2003: ۷2-۷1( چه 

بر  مبتنی  اسرتاتژی های  تکرار  بر  مبنی  آن ها  خواسته ی  به  ارجاع  با  چه 

صادرات بنگاه های کوچک و متوسط در کشورهای به تازگی صنعتی شده ی 

رشق آسیا، این بنگاه ها معموالً به عنوان »رسمایه ی آناتولیایی« یا »بربهای 

آناتولی« نام گرفته اند.

دو عامل دیگر نیز به طور مشخص موجب تسهیل احیای صنایع آناتولی 

تزریق هم زمان رسمایه ی  و  اقتصادهای خاورمیانه  شده اند. نخست، رشد 

در  که  شد  منتفع  فرصت هایی  از  که  ترکیه  اقتصاد  به  سعودی  عربستان 

ظاهر   19۸0 دهه ی  مالی(  عرصه ی  در  )به ویژه  اقتصادی  آزادسازی  طول 

و  کوچک  بنگاه های  احیای  موجب  بهره  بدون  بانک های  ظهور  گشت. 

متوسط آناتولی به دو شکل پیوسته شد. نخست، از یک سو، آن ها تحرک 

اولیه و مترکز مقادیر کوچک رسمایه در مقادیر بزرگ تر به عنوان مبنایی 

از  از سوی دیگر، جریان مداومی  و  را تسهیل کردند؛  برای رسمایه گذاری 

رسمایه را برای این بنگاه های روبه رشد یا جدید فراهم آوردند و در نتیجه 

رشد آتی آن ها را تقویت کردند. دوم، پس اندازهای کارگران تُرک مهامن در 

اروپا از طریق مجاری غیررسمی، یعنی روابط غیررسمی مبتنی بر اعتامد، 

خویشاوندی، دوستی و سایر اَشکال شبکه ای به این بانک ها رسازیر شد. 

اگرچه این پس اندازها در ابتدای امر به منظور تأمین مالی خدمات دینی 

بعدها زمانی  اروپا جمع آوری شد،  در  اجتامعات مهاجر  برای  و فرهنگی 

که مقررات زدایی از بازار و گرایش به صادرات فرصت های جدیدی ایجاد 

کردند، به سمت رسمایه گذاری در ترکیه رسازیر شدند.

به  بخشیدن  تنوع  سیاست  از  بخشی  عنوان  به  بهره  بدون  بانک های 

رسمایه ی اسالمی
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ویژه ی سال  قانون  داخلی ظاهر شدند.  بازار  در  فعال  مالی  موسسه های 

19۸3 درباره ی بانک های بدون بهره در صدد تشویق رسمایه ی خاورمیانه ای 

به رسمایه گذاری در ترکیه و بنابراین تضمین مزایایی برای آن ها در مقایسه 

بدون  بانک های   )2003 آداش  1995؛  )کوران  بود.  معمولی  بانک های  با 

بهره ی ترکیه شبیه همتایان خارجی شان فعالیت می کنند: آن ها طبق اصول 

اسالمی به جای بهره سهمی از سود را توزیع می کنند.3 نخستین بانک های 

بدون بهره رسمایه گذاری های مشرتک ترکیه-سعودی بودند: موسسه ی مالی 

الباراکا و موسسه ی فیصل در 19۸5 تأسیس شدند و در 19۸9 موسسه ی 

مالی کویت-ترکیه، یک رسمایه گذاری تُرکی-عربی دیگر پایه گذاری شد. در 

دهه ی 1990، سهم رسمایه ی عربی کاهش یافت و رسمایه گذاران خصوصی 

تُرک سه موسسه ی آناتولی، اخالص و آسیا را به ترتیب در سال های 1991، 

هولدینگ هایی  به  متعلق  موسسه ها  این  کردند.  تأسیس   1996 و   1995

بودند که در بخش های متنوع صنعت و رسانه فعالیت داشتند: موسسه ی 

آناتولی متعلق به گروه صنعتی استقبال، تولیدکننده ی برجسته ی مبلامن 

بود در حالی که موسسه ی مالی فیصل نخست در سال 199۸ به کمپانی 

تولیدکننده ی  اولکر،  صنعتی  گروه  به   2001 سال  در  سپس  و  کومباسان 

برجسته ی مواد غذایی فروخته شد.

 2.56 به   1991 در  درصد   1.59 از  بازار  در  بهره  بدون  بانک های  سهم 

درصد در 1993 افزایش یافت و تا سال 2001 در هامن حوالی ماند؛ تعداد 

شعبه ها از 25 عدد در 1991 به 120 عدد در 199۷ رسید. )بولوت، 1999: 

بانک های  از  بهرت  معدودی  موارد  در  بهره  بدون  بانک های  اگرچه   )۷  ،4

سایر  برخالف  و  بود؛  آن ها  از  کم تر  عموماً  عملکردشان  بودند،  معمولی 

3- شایان ذکر است که بحث کامکان موجودی در مورد اینکه درآمدهای فاقد بهره ی ایجادشده از 

طریق بانک های بدون بهره آیا ذاتاً با درآمدهای مبتنی بر بهره ی بانک های غربی متناظر است یا 

نه، جریان دارد. اغلب گفته می شود که بانک های بدون بهره از تأمین رسمایه برای رسمایه گذاری های 

مطمنئ  پروژه های  سمت  به  را  خود  مالی  منابع  عوض  در  و  می کنند  دریغ  بلندمدت  و  پرخطر 

می کنند.  هدایت  خدمات  و  توزیع  تجارت،  مثل  غیرمولدی  بخش های  در  عمدتاً  کوتاه مدت  و 

رسمایه گذاری ها حتی در بخش های مولد عموماً محدود به کاالهای مرصفی هستند.
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محبوبیتی  چندان  تُرک  سپرده گذاران  میان  در  مسلامن  عمدتاً  کشورهای 

نیافتند. هدف بانک های بدون بهره نه تنها جذب پس اندازهای داخلی بلکه 

اروپا و کشورهای خلیج  کارگران مهاجر در  همچنین جذب پس اندازهای 

بود. پس اندازهای کارگران مهاجر در واقع منبع رسمایه ی چشم گیری برای 

موج دوم صنعتی سازی بود و قدرمتندترین هولدینگ های واقع در آناتولی 

بیش از هر چیز بر اساس همین پس اندازها تأسیس شدند. )آداش 2003؛ 

دمیر و دیگران، 2004( رقمی تخمینی از این قرار است که در اواخر دهه ی 

1990 بیش از سه میلیون مهاجر از اروپا 5 میلیارد دالر به ترکیه فرستادند. 

)یشیالدا، 2002: ۷۸(

بانک های بدون بهره در فرآیند انباشت رسمایه دو کارکرد داشتند. نخست، 

پس اندازهایی را هدف گرفته بودند که وارد نظام بانکی معمولی منی شدند 

این حال، هامهنگی  با  )به تعبیر اصطالحی محلی »پول های زیر بالش«(. 

آن ها با ارزش ها و معیارهای اسالمی تنها دلیل جذب این پس اندازها نبود. 

نخست، رسوایی بانک داری سال 19۸2 به طور جدی اعتامد سپرده گذاران 

بانک های  به واقع، زمانی که  بود.4  را سست کرده  بانکی سنتی  نظام  به 

از  سپرده ها  از  دالر  میلیارد  پنجاه  تخمینی  رقم  کردند،  بهره ظهور  بدون 

درون سیستم بیرون کشیده شده بودند. )آداش 2003: ۸0( دوم، بانک های 

بدون بهره وجوهی برای گروه های رسمایه ای فاقد رسمایه ی کافی یا مواجه 

و  دولتی  تجاری  بانک های  از  مالی  اعتبارات  در کسب  موانع مشخص  با 

خصوصی فراهم کردند. با این حال، این شکل از انباشت رسمایه ترجیحات 

اقتصادی بنگاه ها را تحت تأثیر قرار داد: در عوض بخش هایی که مستلزم 

رسمایه گذاری های بلندمدت، پرریسک، نیروی کار ماهر و تکنولوژی پیرشفته 

بخش هایی  سمت  به  را  رسمایه گذاری ها  بنگاه ها  این  اکرثیت  هستند، 

4- رقابت بر رس نرخ بهره درون و در میان بانک ها و بانکدارها نرخ بهره را به رسعت افزایش داد. 

حدود 250 بانکدار ثبت شده و هزار نهاد مالی زمانی که هزاران نفر از سپرده گذاران اعتامدشان را به 

نظام از دست دادند و برای بیرون کشیدن سپرده های خود شتافتند، ورشکسته شدند. باید اشاره کرد 

که هدف از نرخ های بهره ی باال تشویق به سپرده گذاری و هدایت مجدد آن به رسمایه گذاری های 

مولد بود.

رسمایه ی اسالمی
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کاالهای  قبیل  از  است،  تضمین شده  و  رسیع  آن  در  نقد  پول  جریان  که 

بادوام، سازمان های حج و زیارت5 و ساخت وساز هدایت کردند.  مرصفی 

بعضی از بزرگ ترین و وسیع ترین فروشگاه های زنجیره ای متعلق به همین 

گروه هاست. )اوزجان و چوکگزن 2003(

رسعت  افزایش  در  بسزایی  نقش  نیز  مذهبی  فرقه های(  )یا  طریقت ها 

از  مبلّغ«  داشتند. »تجار  ابتدایی آن  به ویژه در مرحله ی  انباشت رسمایه، 

انتقال  در  مهم  عواملی  به  تبدیل  شخصی  مکاشفه های  و  کاریزما  طریق 

پیام مقدس و مبدل کردن افراد به ایده ی »احیای اقتصادی« اسالمی شدند. 

بنیان گذاران دو مورد از هولدینگ های برجسته ی اسالمی یعنی کومباسان و 

ییمپاش منونه های اغلب ذکرشده ی این قبیل »موعظه های کارآفرینانه«اند 

که در اصل تاجر نبودند و در زمان آغاز به کارشان هیچ رسمایه ی انباشته ای 

نداشتند. )اوزجان و چوکگزن 2003؛ دمیر و دیگران، 2004( این طریقت های 

از طریق  اعضایشان در شکل خیریه ها  از  پول جمع آوری شده  با  مذهبی 

ساخت مساجد و برگزاری دوره های قرآنی و ساخت مدارس و خوابگاه ها 

طریقت های  نقش  این حال،  با  می دادند.  ارائه  آموزشی  و  دینی  خدمات 

مذهبی بسیار بیشرت از محدودیت های همبستگی درون فرقه ای بود؛ نقش 

بود.  بنگاه ها  برای  مرصف کنندگان  پایگاه  و  رسمایه  آوردن  فراهم  آن ها 

)بولوت 1999(

شبکه های مذهبی چهار کارکرد در ایجاد معامالت تجاری و دست یابی به 

رسمایه و بازارها هم در اقتصاد ملی و هم فراسوی آن داشتند. نخست، 

وام  یکدیگر  از  وارد رسمایه گذاری های مشرتک می شدند،  اعضای طریقت 

درون دادها  خرید  منظور  به  متقابل  همیاری  شبکه های  و/یا  می گرفتند، 

)مواد خام، کاالهای واسطه ای و ماشین آالت( تشکیل می دادند تا هزینه های 

حمل ونقل و تراکنش را کاهش دهند. از این رو، ویژگی مهم رسمایه ی اسالمی 

5- مسلامنان از متام نقاط دنیا ساالنه در نقاط مقدس درون و پیرامون مکه گرد هم جمع می شوند 

تا مجموعه ای از آیین ها را هامن طور که محمِد پیامرب در طول آخرین حضورش در شهر به جا آورده 

بود، به اجرا درآورند. حج برای مسلامنانی که به لحاظ فیزیکی و مادی توانایی اش را دارند وظیفه ای 

دینی است.
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ساختار مالکیت آن است. )آداش، 2003: 49-42( در تضاد با مجتمع های 

خانوادگی اند،  مالکیت  با  بنگاه هایی  عموماً  که  ترکیه  در  بزرگ  صنعتی 

جمله  از  سهام داران،  از  زیادی  شامر  بین  اسالمی  بنگاه های  در  مالکیت 

کومپاسان  هولدینگ  مثال،  برای  می شود.  گسرتده  فراملی  رسمایه گذاران 

تقریباً سی هزار سهام دار داشت و در ترکیه، آملان و ایاالت متحده صاحب 

کمپانی هایی بود. یک ویژگی متایزبخش دیگر خصلت قانونی دارایی های 

بنگاه ها بود: رسمایه گذاران هیچ حق قانونی یی نسبت به دارایی ها نداشتند 

چرا که سهام آن ها مبنایی قانونی نداشت، با این حال آن ها سهمی از سود 

رسمایه گذاری هایشان )بازده ای ثابت( می بردند. این رشکت ها عمدتاً تحت 

استانبول اعالم  بازار بورس  نبودند و قیمت سهام آن ها در  نظارت دولت 

منی شد.

دوم، شبکه های مذهبی به این بنگاه ها کمک کردند تا محصوالت خود 

را توزیع کنند و به واسطه ی ایجاد پایگاهی از مرصف کنندگان »حساس به 

لحاظ مذهبی« بازاری امن برای آن ها فراهم آوردند. برای منونه، محصوالت 

رشکت اولکر را طریقت نورجوها6 در آناتولی و جمهوری های آسیای میانه 

توزیع می کرد. )یاووز 199۷( رسمایه گذاری در رسانه های جمعی، روزنامه ها، 

این  سازماندهی  در  بسزایی  نقش  تلویزیونی  رادیو  کانال های  و  نرشیات 

اعضای  میان  در  متامیز  مذهبی  هویت  برساخنت  و  مذهبی  طریقت های 

آن ها داشت. خرید محصوالت این بنگاه ها به عنوان رسالتی مذهبی ترویج 

تأیید  را  اسالمی  اصول  با  محصوالت  مطابقت  به وضوح  تبلیغات  می شد؛ 

خود  رشکت های  یا  برندها  نام  برای  اسالمی  عناوینی  بنگاه ها  می کردند؛ 

»پوشش  نام  به  چیزی  دوره  این  از  پیش  که  است  توجه  قابل  برگزیدند. 

اسالمی نوعی« وجود نداشت. این تغییر، مبانی پوششی جدیدی )حجاب( 

را برای افراد دیندار به همراه داشت و موجب رشد یک صنعت ُمد اسالمی 

شد. در نتیجه، دهه های اخیر شاهد ظهور مرصف کنندگان/مومنانی بوده اند 

ُسّنی  پیروان عامل مسلامن  دارند  ادعا  که  داده می شود  به گروه هایی  نامی است که  6- »نورجو« 

»بدیع الزمان« سعید نورسی هستند که در رساله ی نور تفسیری بر قرآن نوشت.

رسمایه ی اسالمی
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زنجیره ای  فروشگاه های  در  می پوشند،  لباس  اسالمی  ُمدهای  مطابق  که 

اسالمی خرید می کنند، در هتل های پنج ستاره ی اسالمی اقامت می گزینند، 

تلویزیونی اسالمی می نشینند، روزنامه ها و نرشیات  به متاشای کانال های 

اسالمی می خوانند و خود را با موسیقی پاپ، استندآپ کمدی و فیلم های 

اسالمی رسگرم می کنند.

خوابگاه های  و  آموزشی  دوره های  دانشگاه ها،  خصوصی،  مدارس  سوم، 

پایگاه  بنگاه ها  این  که  شدند  موجب  تنها  نه  مذهبی  گرایشات  دارای 

سازمانی خود را حفظ کنند بلکه همچنین نیروی کار »مطیعی« هم برای 

آن ها فراهم کردند. این امر موجب ایجاد گروهی از کادرهای وفادار از متام 

بخش های جمعیت کارگر، از جمله طبقه ی متوسط شهری و حرفه ای شد.

برای  مرشوعیت  ایجاد  در  بسزایی  نقش  مذهبی  شبکه های  چهارم، 

فعالیت های بنگاه ها داشتند. رهربان جامعت، معلامن مذهبی و واعظان 

از اعضای خود می خواستند تا منابع الزم را در اختیار این بنگاه ها بگذارند 

عمومی  مصلحت  با  رابطه  در  اسالمی  اخالقیات  کمک  با  را  کار  این  و 

چرا  کنند  تجاری حامیت  فعالیت های  از  باید  مسلامنان  می دادند:  انجام 

است«.  همه  برای  بیشرت  نان  و  بیشرت  کار  معنای  به  بیشرت  »تجارِت  که 

تکامل  شکلی  به  اسالم  و  توسعه  صنعتی سازی،  از  ترکیبی  دیگر،  بیان  به 

یافت که انگیزه ی اصلی برای رسمایه گذاری در این رشکت ها و حامیت از 

فعالیت های تجاری شان فراهم شود.

فرآیند اسالمی سازی نه تنها بازار و زندگی روزمره را حول محور معیارهای 

میان  در  را  کار  همین  بلکه  کرد  نیم  دو  به  »غیراسالمی«  و  »اسالمی« 

طریقت های مذهبی نیز انجام داد. اگرچه بعضی از هولدینگ ها ائتالفی از 

طریقت های مذهبی بودند )مثل هولدینگ کومباسان(، رقابت در بازار و 

رسمایه ی نامکفی منجر به ستیزی میان بنگاه های متامیل به طریقت های 

مذهبی شد. در صورت ورشکستگی یا رقابت شدید در یک بخش مشخص، 

رهربان طریقت ها از پیروان خود می خواستند تا سایر محصوالت را بایکوت 

کنند و/یا بنگاه هایشان را از طریق ایجاد ذخایری از منابع خصوصی نجات 
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دهند. )بولوت 1999: 45( همچنین فتواهایی در جهت مرشوعیت بخشی 

از اصول اسالمی به کار گرفته می شدند: زمانی که  به فعالیت های خارج 

به  دست  شود  استانبول  بورس  بازار  وارد  داشت  قصد  اخالص  هولدینگ 

تشکیل گروه مشاورانی متشکل از علامی اسالمی زد تا اعتباری اسالمی به 

دست آورد و انتقادها را برطرف کند. )بولوت 1999: 256( تصمیِم پیوسنت 

انباشت رسمایه ی الزم برای گروه هایی  بازار بورس استانبول به منظور  به 

که می خواستند وارد مناقصات خصوصی سازی شوند و/یا برای آن هایی که 

برنامه داشتند وارد بخش هایی شوند که مستلزم رسمایه گذاری های عظیم 

بود، تصمیمی رسنوشت ساز محسوب می شد. به واقع، بعضی از بنگاه های 

اسالمی پذیرفتند که در یک نظام دارای بهره فعالیت می کنند و آشکارا اعالم 

کردند که نباید این فعالیت را حرام دانست.۷ گروه های مشورتی و فتواهای 

مشابهی از جانب سایر طریقت های مذهبی زمانی که در اواسط دهه ی 

1990 وارد این مسابقه شدند، ایجاد شد. )بولوت 1999: 26۷، 59-256( در 

نهایت، این امر موجب تعمیق شکاف بین هولدینگ ها و بنگاه های کوچک 

و متوسط شد و دست آخر نه تنها بین رشکت های »دارای رسمایه« و »فاقد 

رسمایه« بلکه بین رشکت های »دارای فتوا« و »فاقد فتوا« نیز دودستگی 

ایجاد کرد.

اسالم، انباشت و مقررات زایی
تأسیس انجمن تجار و صنعت گران مستقل )MÜSİAD( نقطه ی گسستی 

واقعی برای رسمایه ی اسالمی بود. با این حال، نکته ی مهم در اینجا تعهد 

2002؛  )کویونجو  نیست  اسالمی  اصول  یا  اخالقیات  به  آن  اعضای  فردی 

اوزدمیر 2006( بلکه مسئله بر رس صورت بندی خاص این سازمان از اسالم 

مستقل  صنعت گران  و  تجار  انجمن  است.  تنظیم گر  نیرویی  مثابه ی  به 

)موسیاد( به این افراد کمک کرد تا از سّد »منافع بنگاهی-اقتصادی« رصف 

عبور کنند.

در سال 1990 »موسیاد« را پنج تاجر بنیان گذاشتند اما عضویت در آن 

۷- »حرام« اشاره به هر نوع فعلی دارد که از جانب رشیعت اسالمی ممنوع قلمداد می شود.

رسمایه ی اسالمی
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به رسعت گسرتش یافت و در سال 199۷ تعداد اعضا به 2۷00 نفر رسید 

)انجمن  »توسیاد«  برخالف  می شد.  وابسته  رشکت  هزار  ده  بر  بالغ  که 

مجتمع های  بزرگ ترین  آن  بنیان گذاران  که  ترکیه(  صنعت گران  و  تاجران 

صنعتی ترکیه در 19۷1 بودند، اکرثیت بنگاه های »موسیاد« پس از دهه ی 

19۸0 پایه گذاری شده اند. تنها تاریخچه ی تعداد کمی از آن ها به پیش از 

بنگاه های  دهه ی 1960 برمی گردد. در حالی که اعضای »توسیاد« عمدتاً 

به لحاظ جغرافیایی متمرکز در استانبول و نواحی صنعتی مجاور منطقه ی 

متوسط  و  بنگاه های کوچک  از  متشکل  اساساً  مارمارا هستند، »موسیاد« 

آناتولیایی است که تعداد کارکنانشان کمرت از پنجاه کارگر است. )اونیش 

و تورم 2001( با این حال، بنگاه های »موسیاد« در بخش های متنوعی که 

فراملی اند  هم  و  ملی  هم  و  شده اند  ادغام  رسمایه داری  مرکز  در  کامالً 

پس  پررونق  اقتصاد  بخش های  در  عمدتاً  بنگاه ها  این  می کنند.  فعالیت 

مواد  معدنی،  و  مواد شیمیایی  قبیل  از  بخش ها  سایر  و  از دهه ی 19۸0 

قطعات  آن،  یدکی  قطعات  و  ماشین آالت  جنگل داری،  مبلامن،  خوراکی، 

یدکی اتوموبیل و لوازم جانبی، و محصوالت الکرتونیکی و مرصفی متمرکز 

شده اند. )آداش 2003: 43-42( این بنگاه ها در پیوندی نزدیک با ساختار 

مالکیت شان رشاکت هایی با یکدیگر دارند؛ از این رو، رسمایه گذاری هایشان 

برابر  در  آن ها  از  که  است  پراکنده  مختلفی  بخش های  و  فعالیت ها  در 

ریسک های ناشی از انقباض بازار و سایر بی ثباتی ها محافظت می کند.

»موسیاد« هم در سطح ملی و هم بین املللی کارکردهایی دارد. )آداش، 

2003: 50( نخست، هدف آن تقویت همبستگی و تعاون در میان اعضایش 

از طریق تأمین درون دادها، برون سپاری، پیامنکاری و روابط ُخرده فروشی 

با فرض رسمایه ی محدود در دسرتس بنگاه های کوچک و متوسط،  است. 

این میانجی گری حائز اهمیت است زیرا باعث کاهش بی ثباتی و مانع از 

نقض قراردادها می شود و هزینه ی جمع آوری اطالعات و نظارت بر آن ها 

از جانب مدیرعامل  که  )بوغرا 2002( هامن طور  به حداقل می رساند.  را 

تجار  به منظور تشویق  انجمن  این  است،  قدیمی »موسیاد« مطرح شده 
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ُخرده پای متامیل به بازار داخلی »برای رس بیرون آوردن از الک خویش و 

ارتباط گیری با بخش کلی صنعت، کمک به آن ها برای غلبه بر دشواری هایی 

که در آن روابط با آن مواجه اند و کسب دانش و اطالعات مکفی در رابطه 

با تکنولوژی و بازارها« تأسیس شد. )اوزدمیر، 2006: 1۷1(

دوم، »موسیاد« شهروندان ساکن در خارج از کشور را به رسمایه گذاری 

در پروژه های خود تشویق می کند و بنابراین مرّوج یک »شبکه ی تجاری 

جهانی اسالمی« است که کمک متقابل و رسمایه گذاری مشرتک را امکان پذیر 

می سازد. »موسیاد« منایشگاه های تجاری بین املللی، کنفرانس ها و سفرهای 

خارجی را سازماندهی می کند و ارتباطاتی با تجار، مقامات دولتی و مدیران 

کشورهای  اگرچه  می آورد.  وجود  به  دولتی/خصوصی  سازمان های  سایر 

مسلامن و یا اجتامعات با اکرثیت مسلامن در بدو امر مورد ترجیح بودند 

»موسیاد«  آسیا-اقیانوسیه(،  کشورهای  سایر  و  مرکزی  آسیای  )خاورمیانه، 

ایاالت متحده  و  آمریکای التین  اروپا،  در  فعالیت  در حال حارض مشّوق 

است. از این رو، »موسیاد« اشاره دارد که گرایش بین املللی آن، این انجمن 

آن  زیرا  می کند  متامیز  محلی  همبستگی  انجمن های  سایر  به  نسبت  را 

انجمن ها ناتوان از ایجاد گسرته ی بین املللی اند.۸ 

که  جایی  در  و  می کند  منترش  گزارش   و  ژورنال  خربنامه،  »موسیاد« 

مورد  و سیاست های عمومی  و خارجی  داخلی  فرصت های رسمایه گذاری 

با سیاست مداران، دانشگاهیان، روزنامه نگاران و  مناقشه اند نشست هایی 

علامی دینی برگزار می کند. بنابراین، هامنند »توسیاد«، »موسیاد« نیز ورای 

در  را  منفرد  رسمایه داران  رصفاً  که  خود  ذی نفعان  گروه  رصف  منایندگی 

ایجاد  اعضایش  میان  در  و شبکه هایی  داده  قالب گروهی جمعی سامان 

می کند، گام برمی دارد. »موسیاد« به خاطر توانایی اش برای ایجاد ارتباط با 

دولت های مرکزی و محلی به منظور تأثیر بر سیاست های اقتصادی و در 

۸- »موسیاد« تنها مناینده ی این قبیل منافع تجاری نیست. در کنار اتاق های صنعت و تجارت متعدد، 

بسیاری دیگر از سازمان های تجاری در دهه ی 1990 تأسیس شدند: »چوسیاد« )انجمن صنعتگران 

و تاجران چوکوُروا( و »ایشهاد« )انجمن همبستگی حیات کاری( به ترتیب از جانب تاجران علوی و 

طریقت فتح الله گولن پایه گذاری شدند.

رسمایه ی اسالمی
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راستای بسیج منابع به نفع اعضای وابسته اش حائز اهمیت است. مطالعه 

در مورد »موسیاد« نیز ارزشمند است زیرا »موسیاد« یک پروژه ی اجتامعی 

اتحاد اعضای آن و بقای آن ها به  بدیل را صورت بندی می کند که ضامن 

نخست مرشوعیت  وهله ی  در  پروژه  این  اگرچه  است.  طبقه  یک  عنوان 

خود را از دین می گیرد، در عین حال به نیازهای متنوع، تقاضاها و منافع 

صورت بندی اجتامعی گسرتده ای نیز اشاره می کند. پروژه ی برساخنت هومو 

اسالمیکوس )انسان اسالمی( را باید در چنین بسرتی فهم کرد.

رفتار  در 1994، »موسیاد« گزارشی به نام فرد مسلامن در حیات کاری: 

سازمانی در بنگاه های تحت کنرتل اصول اسالمی )موسیاد، 1994( منترش 

از  امروزی  تلقی  با  را  مسلامنی  هویت  اسالمیکوس  هومو  انگاره ی  کرد. 

اقتصاد رسمایه داری مدرن وفق می دهد و همچنین بدیلی در برابر الگوی 

هومو اکونومیکوس )انسان اقتصادی( مطرح می کند. در حالی که الگوی 

انسان اقتصادی به خاطر خودمرکزی/فردگرایی مورد انتقاد قرار گرفته بود، 

»تاجران اسالمی« فعالیت هایشان را بر اخالق اجتامعی بنا کردند. »پروژه ی 

زیرا  شد  انکار  جمهوری  پیشین  نسل های  به  متعلق  غرب گرای«  نوسازی 

ناتوان از دست یابی به سطوح غربی توسعه ی اقتصادی و تکنولوژیک بود 

نابرابری های اجتامعی-اقتصادی، وابستگی و بحران هویتی  و نیز موجب 

می شد. با این حال، این الگو نه تنها رسمایه داران غربی و/یا تاجران بزرگ 

تلقی  اکونومیکوس  هومو  ضعیف  نسخه ی  عنوان  به  )که  تُرک  سکوالر 

می شدند( را به باد انتقاد می گیرد بلکه »تجار سنتی« )اصناف( را نیز هدف 

قرار می دهد. این »تاجر سنتی دارای نیازها و ابزارهای کوچک« که صاحب 

شدیداً  فردی  دارد  اتکا  کمی  کارگران  یا  خانوادگی  کار  بر  و  است  کارگاه 

مذهبی و محروم از روحیه ی کارآفرینی به منظور ترغیب خود برای انباشت 

رسمایه است. در برابر، هومو اسالمیکوس می تواند و باید ثروت اندوزی کند 

و آزادانه سود به دست آورد، سودی که ناشی از فعالیت های تولیدی است 

برای  رصفاً  و  تخریب گر(  رقابت  یا  احتکار  قامر،  سوداگری،  از  منتج  )نه 

از   )1995 )کوران  استفاده منی شود.  لذت جویانه  اهداف  یا  فردی  مرصف 
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این رو، فرد به تازگی ثرومتندشده ای که سبک زندگی اش مبتنی بر مرصف 

متظاهرانه است به شدت مورد انتقاد قرار می گیرد. به نحو جالب توجهی، 

متوسل  پروتستانی  اخالق  به  تاجران  این  ضّدغربی شان،  گفتامن  به رغم 

می شوند و خود را »کالوینیست های اسالمی« می نامند. ظهور رسمایه داران 

 :2005 ،ESI( آناتولیایی به اخالق کاری پروتستانی نسبت داده شده است

هومو  )پیشارسمایه داری(،  سنتی  تاجر  برخالف  که  می شود  استدالل   :)24

اسالمیکوس فردی خودبیشینه ساز، عقالنی، محاسبه گر، رقابت جو، خالق و 

سودگراست اما در عین حال فردی است که رفاه جامعه را به طور کلی در 

نظر می گیرد. به طور خالصه، این انگاره مرّوج »رسمایه داری اخالقی« است.

و  حرکت  اسالمی  مدیریت  ساده ی  اصطالحات  ورای  اسالمیکوس  هومو 

بنابراین رابطه ی بین رسمایه و کار را هم تعریف می کند که به منایندگان 

سیاسی یاری می رساند تا رضایت توده های کارگر را کسب کنند. بنابراین 

و  صلح  ضامن  برادری  و  عدالت  اسالمی  آرمان های  به  وفاداری  مفهوم 

کارگران  که  )آداش 2003: 162(: »در حالی  مناسبات صنعتی مولد است 

به  احرتام  تنبلی،  از  پرهیز  کردن،  کار  سخت  برای  مذهبی  تعهداتی 

کارفرمایان دارند و باید بیشرتین کوشش را در جهت حفاظت از ابزارهای 

تولید داشته باشند، کارفرمایان به نوبه ی خود باید نسبت به کارکنانشان 

باید حقوق   آنکه عرق شان خشک شود  از  پیش  باشند و  عادل و منصف 

حقه ی آن ها را بپردازند«. بنابراین، مذهبی بودن کارگران تبدیل به معیاری 

مهم برای استخدام آن ها می شود. رشکت های اسالمی این امر را از طریق 

دوره های هفتگی آموزش مذهبی )در عوض دوره های حرفه وفن( و/یا به 

ترویج  روزانه  عبادت  زمان های  طبق  کاری  ساعات  سازماندهی  واسطه ی 

متقابل  اعتامد  که  آنجایی  از  منطق،  این  طبق   )1999 )بولوت،  می کنند. 

است،  کار  و  رسمایه  بین  هم سازی  ضامن  اجتامعی  مسئولیت پذیری  و 

نیازی به هیچ گونه قوانین کار رسمی و/یا اتحادیه های کارگری به منظور 

میانجی گری در این رابطه نیست. اعتصاب های کارگری نیز به سبب برهم 

زدن هم سازی و بهره وری و از آنجایی که کارگران را تنبل و عاطل می کنند، 

رسمایه ی اسالمی
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به شدت مورد انتقاد است. پیروی از این الگوی پدرمآبانه که در آن حقوق 

و مسئولیت های کارگران به واسطه ی مناسبات غیررسمی تعیین می شود، 

مشرتک  ویژگی  مدرن،  رسمایه داری  صنایع  بازتوزیعی  اصول  با  تقابل  در 

درون  همچنین  الگو  این  است.  متوسط  و  کوچک  بنگاه های  از  بسیاری 

غیرماهر  عنارص  آن  خصلت نشان  که  منطقه  نوظهور  و  غیررسمی  بخش 

و سازمان نیافته ی نیروی کار )کودکان و زنان(، دستمزد پایین، عدم وجود 

به  نامنظم  و  طوالنی  کاری  ساعات  و  اجتامعی  بیمه ی  یا  شغلی  امنیت 

شامر می رود، فراگیر است. بنابراین گرایش به صادرات به لحاظ اسرتاتژیک 

بنگاه های کوچک و متوسط آناتولیایی را درون یک نظام تولید منعطف 

ادغام و آن ها را به عنوان نقاطی مهم درون یک تقسیم کار بین املللی جدید 

بازیابی می کند. )کوسه و اونجو 199۸؛ ارایدین 2000( از آنجایی که این 

خصلت کلی تولید ُخردمقیاس را می توان در سایر کشورهای درحال توسعه 

به  را می شود  آناتولی  بربهای  »ظهور  که  استدالل می شود  کرد،  مشاهده 

مثابه ی بخشی از فرآیند کلی تر بازسازی تولید در قالب یک الگوی مرکز-

پیرامون جهانی فهم کرد«. )جیزره-ساکاللی اوغلو و یلدان 2000(

الگوی  جانبی  محصوالت  عنوان  به  کارگری  اتحادیه های  این،  بر  عالوه 

می کنند.  تقسیم  طبقات  قالب  در  را  جامعه  که  می شوند  تلقی  غربی ای 

اعتقاد بر این است که طبقات در نظامی که ثروت شخصی در آن به منظور 

رسکوب سایر افراد استفاده منی شود امکان ظهور ندارند. این گفته متعلق به 

ریاست اتاق بازرگانی قونیه است: »افرادی که کامیابی خود را در راستای 

مسیر حقیقی اسالم به دست می آورند یک طبقه را تشکیل منی دهند«. )به 

اظهار می دارد  پیشین »موسیاد«،  رییس  یارار،  بوغرا 199۸: 533(  از  نقل 

زیرا »هیچ کس  نیستند،  اما رسمایه دار  آن ها صاحب رسمایه اند  اگرچه  که 

را  انسانیت خرج کرده  رفاه  راستای  را در  منی تواند فردی که ثروت خود 

متهم کند«. )کویونجو 2002: 366( این دیدگاه جامعه ی بی طبقه نه تنها 

از طریق تجار و روشنفکران اسالمی وعظ می شد بلکه کادرهای کاملیست 

این همه، در  با  ترویج می کردند.  را  آن  نیز  به دولت گرایی  دوران موسوم 
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بسرت کنونی این دیدگاه را می توان به منزله ی بخشی از فرآیند کلی تر تجزیه 

و سیاست زدایی از نیروی کار پس از دهه ی 19۸0 تلقی کرد که در گفتامن 

بورژوایی بیشرت نشان گر تداوم است تا گسست.

ایده ی  از  اسالمی  الگوی  پیروان  از  برخی  بی طبقه،  تأیید هویت  به رغم 

جنبش  اتحادیه گرایی  متفاوت  الگوهای  یا  داوطلبانه  کارگری  منایندگی 

اجتامعی برای جایگزینی با اتحادیه گرایی رادیکال حامیت می کنند. )بوغرا 

بیشرت  کارگران  بهره وری،  طرفدار  کارگری  »اتحادیه های  الگوی  در   )2002

رشیک کارفرمایان در ریسک و مسئولیت پذیری مرتبط با کمیت و کیفیت 

تا آنکه از نزاع بین خود و کارفرمایان مطلع  محصوالت تولیدی می شوند 

اتحادیه ی   ،19۸0 دهه ی  در  این،  بر  عالوه   )162  :2003 )آداش  شوند«. 

به  را  خود   )HAK-İş( ترکیه  حقیقی  سندیکاهای  کنفدراسیون  اسالمی 

عنوان نیرویی ملی نهادینه کرد و اعضایی از متام بخش های جنبش کارگری، 

انقالبی  کارگری  اتحادیه های  کنفدراسیون  به  پیش تر  که  کارگرانی  ازجمله 

کار،  و  منایندگان رسمایه  اگرچه  کرد.  جذب  داشتند،  تعلق   )DİSK( ترکیه 

نقد  مورد  در  ترکیه  حقیقی  سندیکاهای  کنفدراسیون  و  »موسیاد«  یعنی 

الگوی دولت گرای دوره ی پیش و پروژه ی اجتامعی شکل یافته حول مضامین 

دینی توافق دارند، مبارزه ی طبقاتی خود را در بخش های گوناگون و در 

تحلیل گران،  از  یکی  گفته ی  به  است.  داده  بروز  متفاوت  دوره های  طول 

»اسالِم رسمایه« و »اسالِم کار« یکسان و به یک معنا نیستند. )آداش 2003: 

)164

آنچه می توان از استدالل های مذکور فهم کرد وجود شباهتی اسرتاتژیک 

جنبش  رهرب  اربکان،  نجم الدین  است.  نولیربال  ایدئولوژی  و  اسالم  بین 

»نظم  که  کرد  عنوان  آشکارا  رفاه  حزب  رهرب  نیز  و  ملی  بینش  اسالمی 

بازار  منطق  و  اسالمی  اصول  بین  تناقضی  هیچ  حاوی  عادالنه«  اقتصادی 

روشنفکران  از  بسیاری  که  1993( هامن طور   ،1991 )اربکان  نیست.  آزاد 

پیامرب  دوره ی  در طول  اسالمی  نخستین جامعه ی  کرده اند،  تکرار  اسالمی 

بر مبنای یک »اقتصاد بازار آزاد« شکل گرفت. این نظام )»الگوی مدینه«( 

رسمایه ی اسالمی
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نه فقط به خاطر مخالفت با مداخله گری و انحصارگرایی و محیط بدون 

مالیات آن بلکه به سبب نظام بازتوزیع )زکات( آن که به منزله ی روشی 

بی همتا برای کاهش نابرابری تبلیغ می شود، مورد تجلیل واقع شد. )چینار 

و  فقرا  به  که  دارد  فرد  ثروت  از  به نسبت مشخصی  اشاره  زکات   )2005

نیازمندان داده می شود زمانی که ثروت ساالنه ی یک فرد از سطح حداقلی 

)نصاب( بیشرت باشد. اگرچه تالش هایی برای نهادینه سازی این پرداخت ها 

از طریق نظام های زکات دولتی در پاکستان، عربستان سعودی، مالزی و 

به رشکت ها صورت  تعهدات  این  به منظور گسرتش  یا تالش هایی  سودان 

گرفته است، در بیشرت موارد پرداخت زکات به خود افراد محول شده و تابع 

میل آن هاست. بنابراین بدیل اسالمی سعی دارد تا جای خالی ایجادشده از 

طریق کاهش مخارج اجتامعی )به ویژه در بخش های سالمت و آموزش( را 

به واسطه ی امور اشرتاکی مثل خیریه ها، مدارس، درمانگاه ها و تعاونی ها 

اسالمی  سیاسی  احزاب  اختیار  تحت  شهرداری های  واقع،  به  کند.  پر 

اساسی  نیازهای  و  به بخش مسکن  منابع  نقشی حیاتی در رسازیر کردن 

به  سبزیجات  و  میوه  گوشت،  نان،  فروش  ازجمله  کم درآمد  خانواده های 

قیمت مناسب، توزیع غذای رایگان در طول ماه رمضان و توزیع سوخت 

در زمستان، و نیز کمک به خانواده ها برای برگزاری مراسم عروسی، عزا، 

ختنه سوران کودکان نیازمند و تخت بیامرستان برای بیامران داشتند. عالوه 

بر این، اقدامات اشرتاکی به سمت ایجاد فرصت های شغلی برای جویندگان 

کار نیز جهت یافت؛ بسیاری از پیروان طریقت های مذهبی و اعضای احزاب 

اسالمی در شهرداری ها، بوروکراسی دولتی، کمپانی ها، مدارس، بیامرستان ها 

اسالمی  و رسمایه ی  شبکه ها  به دست  تأسیس شده  و رشکت های حقوقی 

مشغول به کار هستند. از این رو، این رویکرد از پایین نه تنها حاشیه نشینان 

و طردشدگان را هدف قرار می دهد بلکه شامل طبقات متوسط شهری و 

بخش های  متام  از  وفاداری  کادرهای  نوبه ی خود  به  که  حرفه ای می شود 

جامعه را در اختیار بدیل اسالمی می گذارد.

داخلی  به سیاست های  تنها محدود  نه  عادالنه«  اقتصادی  »نظم  الگوی 
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بود بلکه عنارص مهمی برای تشدید رقابت بین املللی فراهم کرد. این امر 

در صورت بندی های سیاست خارجی ترکیه بازتاب یافت. هدف از آن ایجاد 

اتحادی نزدیک تر با جهان اسالم، ازجمله کشورهای خاورمیانه، دولت های 

فروپاشی شوروی و کشورهای نسل دوم  از  میانه پس  آسیای  تازه تأسیس 

هم  بود.  اندونزی(  و  )مالزی  مسلامن  عمدتاً  جمعیت های  با  آسیا  رشق 

به  آسیا  الگوی رشق  به  اسالمی مشخصاً  و هم سیاست مداران  »موسیاد« 

اقتصادی و  به توسعه ی  به منظور دست یابی  عنوان موفق ترین اسرتاتژی 

تکنولوژیک برای بنگاه های کوچک و متوسط دارای سازوکار رفاهی مبتنی 

بر بهره وری در برابر صنایع رسمایه بَر بزرگ مقیاس در الگوی غربی که با 

)بوغرا 2002: 116(  تأکید داشتند.  مداخله گر همراه است،  دولت شدیداً 

موفقیت بنگاه های کوچک و متوسط متعلق به مجمع ملل جنوب رشقی 

آسیا عمدتاً به دولتی نسبت داده می شود که در وهله ی نخست خطوطی 

برای طرح ها/پروژه های اقتصادی ُخرد و کالن در نظر می گیرد و تنها برای 

پایه گذاری و هامهنگ کردن قواعد بازار مداخله می کند و در وهله ی دوم 

توانایی ادغام/یکسان سازی هویت فرهنگی، ارزش های سنتی و نهادها را 

آناتولی«  »بربهای  صدای  عنوان  به  خود  از  »موسیاد«  که  توصیفی  دارد. 

اتخاذ  را  پیرشفته«  تکنولوژی  و  واال  »اخالق  اصل  که  دارد  کسانی  یعنی 

کرده اند نشانگر نسخه ای بومی سازی شده از اخالقیات کنفوسیوسی است. 

موفقیت مجمع ملل جنوب رشقی آسیا را نه فقط کارآفرینان، روشنفکران و 

سیاست مداران اسالمی بلکه همچنین سیاست گذاران و دانشگاهیان غربی 

اتکای مالی به دولت  الگویی است که  هم مورد تأکید قرار داده اند زیرا 

رفاه را به حداقل می رساند و آن را از طریق روابط خانوادگی/اجتامع بنیاد 

وشبکه های همبستگی جربان می کند. با این حال، این داستان های موفقیت 

به  را  فعال  صنعتی  سیاست های  و  مداخله گر  اسرتاتژی های  مثبت  تأثیر 

گفتامن  یک  کنار  در  طعنه آمیزی  شکل  به  »موسیاد«  منی آورند.  حساب 

شدیداً ضّددولت گرایی که حامی مقررات زدایی، آزادسازی و خصوصی سازی 

است، خواهان مشوق هایی برای بنگاه های کوچک و متوسط و امتیازات 
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ویژه ای برای رشکت های داخلی در مواجهه با رقابت بین املللی بوده است.

انتقادی  دیدی  اروپا  با  آتی  اتحاد  به هرگونه  نسبت  الگو همچنین  این 

دارد: در عوض اتحادیه ی گمرک ها این الگو حامی تشکیل یک بازار مشرتک 

اسالمی است. این موضوع در دستورکار بسیاری از کشورهای مسلامن بوده 

آمریکای  آزاد  تجارت  قرارداد  گوناگون-  منطقه ای  سازمان های  زیرا  است، 

ایده ی  آسیا-  رشقی  جنوب  ملل  مجمع  اروپا،  اتحادیه ی  )نفتا(،  شاملی 

ادغام و همیاری اقتصادی در کشورهای اسالمی را نیز برانگیخته اند. هدف 

پنبه« که بعدها در قالب پروژه ی پیچیده تری تحت عنوان »دی  »مجمع 

هشت« )گروه هشت کشور اسالمی در حال توسعه( گسرتش یافت، ایجاد 

اندونزی،  مرص،  بنگالدش،  پاکستان،  ترکیه،  بین  میان-اّمتی9  همیاری  یک 

ایران، مالزی و نیجریه بود. این پروژه همچنین شامل تشکیل یک سازمان 

ملل متحد اسالمی به منظور برطرف کردن مسائل بالقوه در میان کشورهای 

اسالمی و یک اتحاد دفاعی اسالمی در جهت محافظت از آن ها در برابر 

جهان غیراسالمی؛ معرفی دینار به عنوان ارز رایج اسالمی به منظور تسهیل 

ایجاد  جهت  در  فرهنگی  نهادهای  سایر  تأسیس  و  تجاری؛  تراکنش های 

تنها حامیت چندانی  نه  پروژه  این  این حال،  با  یکپارچه می شد.  هستاری 

از جانب سایر کشورهای اسالمی در پی نداشت بلکه دیدگاه های مخالفی 

هم درون حلقه های اسالمی در ترکیه شکل گرفتند: بعضی از رشکت های 

و  نکردند  تلقی  واقع گرایانه  را  الگو  این  اخالص(  )مثل هولدینگ  اسالمی 

بخش های دیگر خواهان اسرتاتژی یی بودند که هامهنگی بیشرتی با الگوی 

غربی داشته باشد. )دینچ 2006(

محدودیت های انباشت رسمایه ی اسالمی
وقایع 2۸ فوریه به نحوی جدی منابع سازمانی و مالی رسمایه ی اسالمی را 

محدود کرد.10 گسرته ی پهناوری از روش ها و اسرتاتژی ها، ازجمله ُجرم زایی 

9- اُّمت لغتی عربی برای »ملت« یا »اجتامع« است. واژه ی »میان-اُّمتی« اشاره به روابط در میان 

اجتامعات مسلامنان در کشورهای اسالمی متفاوت دارد.

10- در نشست شورای امنیت ملی که در 2۸ فوریه ی 199۷ تشکیل شد، اعضای نظامی نگرانی خود 
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از فرآیند انباشت رسمایه از طریق فعالیت های قانونی، بازجویی های پلیس 

از  غیرقانونی  فعالیت های  نظام مند  و  عمومی  منایش  مالی،  تحقیقات  و 

جانب رشکت های اسالمی و بایکوت ها و کارزارهایی که از طریق رسانه ها 

بازارهای  هیئت مدیره ی  گرفتند.  قرار  دستورکار  در  می شدند،  حامیت 

انتشار  با  و  گرفت  تحت نظر  نزدیک  از  را  این رشکت ها   )CMB( رسمایه 

اخطاریه هایی خواستار آشکارسازی فعالیت رشکت ها و اطالعات بیشرت در 

بعدها  رسمایه  بازارهای  هیئت مدیره ی  شد.  سهام دارانشان  ماهیت  مورد 

دارایی های برخی از هولدینگ های اسالمی را به خاطر جمع آوری غیرقانونی 

پول از جانب آن ها و فعالیت های رسمایه زایشان در ترکیه و خارج از کشور 

کالدرا،  ییمپاش،  کومباسان،  ازجمله  این رشکت ها،  از  برخی  کرد.  مسدود 

صنایع کربی، شعله، جتپا، تراکیا و کیمپاش با دعاوی حقوقی مواجه شدند. 

»موسیاد« متهم به داشنت عقاید ضّدسکوالر و مدیرعامل آن محاکمه شد و 

چند تن از اعضایش به اتهام پولشویی دستگیر شدند. اگرچه این اتهامات 

بعدها برطرف شدند، تعداد اعضای »موسیاد« از 2900 به 2300 نفر کاهش 

بحران  تأثیر  به  را  اعضا  کاهش  انجمن  این  این وجود، سخنگوی  با  یافت. 

اقتصادی و الزامات سفت وسخت تر سازمان به منظور جلب رضایت اعضای 

جدید و حفظ اعضای موجود نسبت داد. )اونیش 2001(

با  رسمی  تبعیض  شد.  طرد  نیز  نظامی  قراردادهای  از  اسالمی  رسمایه ی 

درخواست از شهروندان برای بایکوت محصوالت رشکت های اسالمی همراه 

شد. رسانه های جریان اصلی نام رشکت ها و محصوالت اسالمی را فهرست 

کردند، امری که رسوایی ها و رشوه گیری های فراوانی از جمله موارد مربوط 

به رشکت های اسالمی را افشا کرد. متام این موارد بر فعالیت های تجاری 

را در مورد رشد ارتجاع مذهبی ابراز کرده و فهرستی از »توصیه های« سیاست گذارانه را به دست 

از  از شکوفایی اسالم رادیکال در ترکیه شود.  تا مانع  اربکان رساندند  ائتالفی تحت رهربی  دولت 

این رو، شامری از اقدامات »حامی سکوالریسم« به منظور تضعیف توان سازمانی جنبش اسالمی 

در دستورکار قرار گرفت. به وقایع 2۸ فوریه اغلب به عنوان »کودتای نرم«، »کودتای پسامدرن«، 

»کودتای پنهان« یا »کودتای مدنی« اشاره می شود. این واژگان به دو ویژگی منحرصبه فرد مداخله ی 

یا  بی قاعده  )2( خصلت  و  یا مدنی«  نیروهای »غیرنظامی  بین  )1( همیاری  دارند:  ارجاع  نظامی 

نامعمول مداخله، یعنی غیاب یک تصاحب دولتی.
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رشکت های اسالمی سایه انداخت. ممنوعیتی به منظور جلوگیری از اهدای 

پوست حیوانات به شبکه های مذهبی و سازمان های غیردولتی اعالم شد. 

از این رو، یک پایگاه مرصف کنندگان حساس به لحاظ سکوالر ایجاد شد. 

بعضی از رشکت های اسالمی به منظور جربان رضرهایشان در بازار داخلی 

ایاالت  اروپا و  بازارهای فراملی در رشق دور،  به سمت  را  اقدامات خود 

بین  از  جهت  در  رسمایه  بازارهای  هیئت مدیره ی  کردند.  هدایت  متحده 

در  متعددی  تبلیغات  اسالمی،  رسمایه ی  فراملی  مالی  پیوندهای  بردن 

روزنامه های ترکیه )که در اروپا توزیع می شدند( چاپ کرد و به مهاجران 

هشدار می داد تا پس اندازهای خود را به این رشکت ها نسپارند. این امر 

موجب مسدود شدن منابع اعتباری و رسمایه ای اصلی رشکت های اسالمی 

شد و در پی بحران های اقتصادی در دهه ی 2000 این رشکت ها با شامر 

که  حالی  در  شدند.  مواجه  فروپاشی ها  و  ورشکستگی ها  از  فزاینده ای 

رشکت های جتپا، اخالص، کومباسان و چند رشکت دیگر دارایی های خود را 

می فروختند، رشکت هایی که جان سامل به در برده بودند ترجیح می دادند 

با چراغ خاموش حرکت کنند.

بانک های بدون بهره نیز از افتتاح شعب جدید منع شده بودند و امتیازات 

ویژه ی آن ها لغو شده بود. در پی تحقیقات و بازجویی ها، بانک های بدون 

بهره نتوانستند دارایی های خود را افزایش دهند. )یانگ 2003: 6-5( به رغم 

بازیابی در سال 1999، اعتبارات، سپرده ها و وجوه موجود در حساب های 

جاری و سود این بانک ها کاهش یافت و بسیاری از رشکت ها با نرخ رشدهای 

فوریه   2۸ وقایع  از  پس  سال  یک  فیصل  هولدینگ  شدند.  مواجه  منفی 

فروخته شد. قانون جدید بانکداری در سال 1999 به منظور فسخ قانون 

ویژه ی سال 19۸3 )قانون شامره ی 43۸9( در حامیت از بانک های بدون 

بهره  بدون  بانک های  قانون جدید  اگرچه  قرار گرفت.  در دستورکار  بهره 

را در نظام بانکداری رسمی ادغام کرد این بانک ها همچنان فاقد ضامنت 

سپرده ها  بیمه ی  صندوق  مشمول  و  بودند  خود  سپرده های  برای  دولتی 

منی شدند. با این حال، یک قانون بانکداری دیگر )قانون شامره ی 4491( در 
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ماه می 2001 به منظور فراهم کردن موقعیتی مطمنئ تر برای این بانک ها 

تصویب شد و تنظیامت قانونی مورد نظر این بانک ها را تضمین کرد. هر 

دو قانون بانکداری تحت نظارت صندوق بین املللی پول به منظور اصالح 

به فروپاشی  اجرا شدند. بحران مالی سال 2001 عمدتاً  ترکیه  نظام مالی 

هولدینگ اخالص که در ماه فوریه ی هامن سال صاحب حدود 40 درصد از 

کل دارایی های بانک های بدون بهره در ترکیه بود، نسبت داده شده است. 

پس از ورشکستگی این هولدینگ، فعالیت های مالی متام بانک های بدون 

بهره ی دیگر برای مدت کوتاهی متوقف شد، امری که منجر به از دست 

رفنت صدها میلیون دالر گردید.

وقایع 2۸ فوریه رسمایه ی اسالمی را مجبور کرد تا اسرتاتژی ها و سیاست های 

به  »موسیاد«  کند.  تعدیل  مهم  مسائل  از  تعدادی  با  رابطه  در  را  خود 

منظور بیان دغدغه های اقتصادی تأکید بیشرتی بر نابرابری های منطقه ای 

در  تا  خواست  اعضایش  از  و  کرد  بنگاه ها  با حجم  مرتبط  تفاوت های  و 

استفاده  مذهبی/مقدس  منادهای  از  خود  تهییجی  و  تجاری  فعالیت های 

نکنند. )آداش 2003: 1۷2( »موسیاد« حتی برخی از رشکت هایی که متهم 

به کالهربداری بودند )مثل جتپا و هولدینگ گاپ( را از عضویت خود اخراج 

و رشکت های دیگر )از قبیل هولدینگ صنعت( را مجبور به کناره گیری کرد. 

عالوه بر این، بعضی از تاجران ادعا کردند که به اشتباه در لیست سیاه قرار 

گرفته اند. این تاجران برای آنکه از خود اعاده ی حیثیت کنند و وفاداری شان 

به رژیم سکوالر را اعالم منایند در تبلیغات و مصاحبه های مطبوعاتی ظاهر 

شدند و عنوان کردند آن گونه که معموالً نشان داده می شوند »متفاوت« 

نیستند. حتی بعضی از آن ها دست به انکار این موضوع زدند که چیزی به 

نام رسمایه ی اسالمی وجود دارد. )بولوت 1999: 16۷(

از 199۷، یعنی حزب  این، حزب اسالمی اصلی در دوران پس  بر  عالوه 

فضیلت با اتخاذ موضعی میانه روانه در رابطه با تعهدات برنامه اِی خود از 

طریق اسالمی زدایی گفتامن خویش از پیشینیانش فاصله گرفت. این حزب 

متام ارجاعات پیشین به خروج از پیامن ناتو، تعدیل نظام مالی طبق اصول 
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اصول  هم زمان  وضع  آن  که هدف  چندگانه  حقوقی  نظم  یک  و  اسالمی 

حقوقی اسالمی و سکوالر بود، را از دستورکار خارج کرد. این امر نشانگر 

میل به یک وفاق جدید بود نه رصفاً یک چرخش سیاسی عمل گرایانه. به 

واقع، »کارگاه های معروف آبانت« تنی چند از روشنفکران و سیاستمداران 

با خاستگاه های متفاوت در جنبش اسالمی را گرد هم جمع کرد.11 همچنین 

تأسیس  دنبال  به  که  کرد  اعالم  گولن12  فتح الله  فرقه ی   ،199۸ سال  در 

حکومتی اسالمی نیست. )بولوت 1999: ۸1(

بود.  ضّداروپایی  شدیداً  اخالقیات  در  تغییر  تفاوت  چشم گیرترین  شاید 

حزب فضیلت نه تنها از تعریف اتحادیه ی اروپا به عنوان »باشگاه مسیحی« 

دست کشید بلکه حامی عضویت ترکیه در این اتحادیه شد. با این وجود، 

این جرح و تعدیل ها را باید در بسرت گسرتده تری فهم کرد که شامل تأثیر 

بازیگران داخلی  بر  اتحادیه ی گمرک ها و بحران سال های 9۸-199۷ آسیا 

می شود. در حالی که اتحادیه ی گمرک ها امکان دستیابی بنگاه های کوچک 

رشاکت  فرصت های  از  استفاده  گسرتده تر،  بازاری  به  اسالمی  متوسط  و 

اسرتاتژیک« و  بنابراین دور زدن »گزینش گری های  و  با رشکت های غربی 

ساختاری دولت ترکیه را فراهم کرده بود،13 امری که به نفع مجتمع های 

11- کارگاه ها یا پلتفورم آبانت در 199۸ تحت نظارت یک سازمان غیردولتی اسالمی به نام بنیاد 

روزنامه نگاران و نویسندگان تأسیس شد. این کارگاه ها نقاطی برای تبادل نظر هستند که به خاطر 

مرتبط بودن با مسائل سیاسی روز شناخته شده اند. نشست سال 199۸ »اسالم و سکوالریسم« نام 

گرفت. سایر نشست های مهم از قبیل »قانون اساسی جدید« و »ترکیه: پلی میان متدن ها« در 200۷ 

برگزار شدند. هفده و هجدهمین نشست ها تحت عنوان »مسئله ی کُردی: صلح و جستجوی آینده 

در کنار هم« به انجام رسید.

جامعت( به رهربی فتح الله گولن که آموزه های  12- یک اجتامع مذهبی اسالمی )در زبان ترکی 

سعید نورسی را وعظ می کند.

دولت،  نهادهای  و  دستگاه ها  شاخه ها،  از  خاصی  »ترکیب  به  اشاره  اسرتاتژیک  گزینشگری   -13

و  نهادی  کلیت های  ویژه شان،  و  نسبی  اختیار عمل شان، خودآیینی های  و  آن ها  قدرت های خاص 

الگوهای خاص سلطه و انقیاد آن ها دارد... این بدان معناست که دولت به شکل برابری در دسرتس 

متام نیروهای اجتامعی نیست، همه ی اسرتاتژی ها به یک اندازه منی توانند آن را کنرتل کرده و در« 

برابرش مقاومت کنند و برای متام اهداف به یک میزان دسرتس پذیر نیست«. )جزوپ و سام 2006: 

)9۸



241

صنعتی بزرگ در بازار داخلی است، بحران آسیا به طور جدی تداوم الگوی 

توسعه ی رشق آسیا را تضعیف و این بازیگران اقتصادی را مجدداً به سمت 

بازار اتحادیه ی اروپا هدایت کرد. )اونیش و تورِم 2001؛ کیدر 2004( از این 

رو، بهرت آن است که این موضوع را به عنوان رقابتی بین الگوهای بدیل 

توسعه و پروژه های اجتامعی در نظر گرفت، یعنی الگوی آسیای رشقی و 

هومو اسالمیکوس.

دورمناهای آتی
به رغم زیان دهی های مداومی که تاجران محافظه  کار آناتولیایی در برابر 

حاکمیت  تحت  توانستند  آن ها  داشته اند،  استانبول  بزرگ  هولدینگ های 

فرصت های  رسید،  قدرت  به   2002 سال  در  که  توسعه  و  عدالت  حزب 

عظیمی به دست آورند. عموماً به این مسئله اشاره شده است که ثروت 

رسمایه داران اسالمی در نسبت با رشد حزب عدالت و توسعه افزایش یافته 

دولت  اقتدار  که  دولتی  مدیریت  اصالح  لطف  به   )2004 )تکین  است. 

مرکزی را به نفع شهرداری های محلی محدود کرد، افزایش زیادی در شامر 

از طریق شهرداری های  مناقصات دولتی اعطاشده به تاجران محافظه کار 

تحت کنرتل حزب عدالت و توسعه رخ داده است. )گولن 2006: 154-55( 

به  تحصیلی  کمک هزینه های  و  بورسیه  اعطای  بر  مبنی  دولت  تصمیم 

دانش آموزان و دانشجویان طبقات فرودست و متوسط پایین عمدتاً به نفع 

مدارس خصوصی تأسیس شده از جانب طریقت ها/شبکه های مذهبی متام 

شد. رسمایه ی اسالمی سهم خود در رسانه ها را نیز افزایش داد. بعضی از 

رشکت های رسانه ای )مثل روزنامه ی صباح و کانال تلویزیونی ATV( که به 

صندوق ذخایر سپرده ها و بیمه واگذار شده بودند، نه تنها به کمپانی های 

وابسته به حزب عدالت و توسعه منتقل شدند بلکه خود شخص نخست وزیر 

»دست به کار شد تا خریداران رقیب را مجبور به عقب نشینی کند و نیز 

آن روسای بانک های دولتی را که با مناقصه به خاطر ناهمخوانی وام های 

پیشنهادی با آیین نامه ها مخالفت کرده بودند از کار برکنار کرد«. )روبین 
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به صورت موازی یک  تا  داده شد  اجازه  بهره  بدون  بانک های  به   )200۸

اصول  نظامی که طبق  کنند،  ایجاد  اسالمی جهت تضمین سپرده ها  نظام 

رسمایه گذاری اسالمی فعالیت می کند و بدین ترتیب این بانک ها سهم خود 

از بازار را در سال 2003 دو برابر کردند. )پارکر 2004(

در  است.  انکارناپذیر  نیز  توسعه  و  عدالت  حزب  از  »موسیاد«  حامیت 

»برنامه ی عمل عاجل« حزب عدالت و توسعه که پیش از انتخابات سال 

2002 تهیه شد به این نکته اشاره شده است که »باید ترتیباتی به منظور 

حفاظت از حقوق و منافع سهام داران کمپانی هایی که دارای تعداد زیادی 

از سهام داران ُخرد هستند، صورت بپذیرد«. )حزب عدالت و توسعه، 2002( 

ابزارهایی  به واقع  توسعه  و  عدالت  حزب  ضّدانحصارگرایانه ی  ارجاعات 

جهت تضمین حامیت سازمان »موسیاد« از این حزب بود. این یک واقعیت 

مزایده های  دولتی،  بانک های  طریق  از  را  منابع  دولت  که  است  مسلّم 

خصوصی سازی، و شهرداری های محلی به سمت سازمان »موسیاد« هدایت 

استقراض  که  است  ذکر  شایان  224( همچنین   :2004 )تکین  است.  کرده 

مفرط با جریان »پول سبز« همراه شده است. تاجران سعودی پس از 11 

سپتامرب 2001 بخش چشم گیری از امور مالی خود را از حساب های بانکی 

در آمریکا، که در آنجا به شدت تحت نظر هستند، به ترکیه انتقال داده اند. 

جانب  از  ترکیه  در  رشکت  دویست  تقریباً   2005 تا   2002 سال های  بین 

رسمایه ی سعودی تأسیس شدند و سهم آن ها در اقتصاد در شش ماهه ی 

نخست سال 2004 به تنهایی 50 درصد افزایش داشت. )روبین 2005( حتی 

چنین استدالل شده است که »اگر جریان پول سبزی در کار نبود ترکیه به 

احتامل زیاد مجبور می شد ارزش پول ملی خود را هامنند مقیاسی که در 

بحران ارزی سال 2001 تجربه کرد، کاهش دهد«. )روبین 200۷: 3(

اگر بخواهیم تحلیلی که در این فصل در مورد وضعیت کنونی رسمایه ی 

اسالمی ارائه دادیم را از سایر پژوهش ها متامیز کنیم رضورت دارد که به 

چند نکته اشاره داشته باشیم. نخست، این مقاله رقابت کنونی را رصفاً به 

عنوان یک نزاع توزیعی نوعی بین کمپانی های واقع در استانبول و بنگاه های 
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اسالمی با مرکزیت آناتولی یا بین هولدینگ ها و بنگاه های کوچک و متوسط 

در نظر منی گیرد. از این رو، مقاله ی حارض با پژوهش هایی که این رقابت 

را همسان با نزاع های مرتبط با حجم بنگاه ها یا نزاع های منطقه ای در نظر 

می گیرند یا تفاوت بین این دو گروه را به منزله ی مسئله ای هویتی تبیین 

می کنند، مخالف است. اگرچه این فصل تفاوت های مرتبط با حجم بنگاه ها، 

منطقه ای که در آن قرار گرفته اند و هویت آن ها را دست کم منی گیرد اما 

قبیل  این  زیرا  به خطا می برند  راه  تبیین هایی  که چنین  استدالل می کند 

تببین ها گسرته ی نفوذ اقتصادی رسمایه ی اسالمی را به عرصه ای محدود یا 

اقتصاد ُخرد منطقه ای تقلیل می دهند. در برابر، تغییر چشم گیری در حجم، 

ابعاد و گرایش منطقه ای این کمپانی ها وجود داشته است. )دوغان 2006( 

کسب  داخلی  بازار  در  مهمی  جایگاه  توانسته اند  تنها  نه  کمپانی ها  این 

کنند، امری که بیش از گوشه ای امن است )مثل گروه صنعتی اولکر( بلکه 

برخی از آن ها تبدیل به بازیگران فراملی بزرگی شده اند که در اروپا، آسیای 

مرکزی و ایاالت متحده رسمایه گذاری می کنند. برای مثال، رشکت »ییمپاش« 

صاحب بیش از 24 کمپانی است که ده هزار کارگر در استخدام خود دارد 

و دارای رسمایه گذاری هایی در آملان، بلغارستان و ترکمنستان است در حالی 

که گروه »کومباسان« دارای چهل رشکت است، هشت هزار کارگر دارد و در 

قزاقستان و آملان فعالیت می کند. )اوزجان و چوکگزن 2006(

عالوه بر این، پژوهش ها حکایت از این دارند که در مورد مترکز منطقه ای 

بانک های بدون بهره »استانبول متمرکزترین منطقه ای است که صاحب 59 

شعبه از 159 شعب کل بانک های اسالمی در بهار سال 2002 است«، امری 

دشوارتر  را  آناتولیایی  رسمایه ی  عنوان  به  بانک ها  این  ساخنت  متامیز  که 

می سازد. )یانگ 2003: 12( به واقع، در 1995، با نظارت هولدینگ اخالص 

و برخی از روشنفکران اسالمی برجسته، سازمانی انحصاری با نام »باشگاه 

فراهم  اسالمی  نخبگان  برای  را  امتیازات خاصی  تا  استانبول« تشکیل شد 

باید دقت داشت که گفتامن شدیداً  بنابراین،  آورد. )بولوت 1999: 154( 

مبتنی بر بنگاه های کوچک و متوسط متعلق به این رشکت ها گمراهامن 
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نکند. همچنین نباید این بنگاه ها را به عنوان تجارت خانه های ُخرد مرتجعی 

محسوب کرد که بیمناک از صنعتی سازی رسیع و گشایش اقتصاد هستند. 

این گفتامن گرایش های مترکزیابی و مرکزیت در میان رسمایه ی اسالمی را 

دست کم می گیرد. عالوه بر این، اتکا بر مرشوعیت یابی مذهبی زمانی که 

رسمایه و قدرت آن ها افزایش می یابد، رو به کاهش می نهد.

دوم، این فصل تناقضات را رصفاً به نربدی بین رسمایه ی تجاری متامیل به 

خارج و رسمایه ی مولد متامیل به داخل محدود منی کند، بلکه این مسئله را 

در رابطه با فرآیند بین املللی شدن رسمایه ی مولد توضیح می دهد. )ارجان 

2004( رسمایه ی اسالمی با سازماندهی خود در سطوح مختلف و از طریق 

کسب کارکردهای گوناگون در مدار رسمایه، اسرتاتژی هایی به منظور غلبه 

بر تناقضات ناشی از ماهیت آن تعبیه کرده است. برای مثال، بنگاه های 

کمپانی های  و  تُرک  سایر رشکت های  با  اسالمی همراه  متوسط  و  کوچک 

چندملیتی در فعالیت های واردات/صادراتی و پیامنکاری مشارکت داشته اند. 

از این رو، این بنگاه ها نقش رسمایه ی تجاری را در هدایت آن محصوالت 

به بازارهای مختلف ایفا کردند. برای منونه، در حالی که »آیدینلی«، رشکت 

برند پی یر کاردین فعالیت و مواد  پیامنکار  به عنوان  منسوجات اسالمی، 

اولیه را برای بیش از سیصد رشکت در رسارس جهان فراهم می کرد، سایر 

کمپانی ها اجازه داشتند محصوالت صنایع الکرتونیکی و اتوموبیل رشق دور 

»موسیاد«  گزارش های  از  یکی  در  که  رو، هامن طور  این  از  کنند.  وارد  را 

از جایگزینی واردات  بنگاه ها اجرای ترکیبی  این  به آن اشاره شده است، 

و گرایش به صادرات را برگزیدند. )کویونجو 2002( همچنین، نه ساختار 

هولدینگ ها و نه نسبت بین بانک ها و صنعت محدود به هولدینگ های 

)هولدینگ  آناتولیایی  کمپانی های  از  بسیاری  تنها  نه  منی شوند.  استانبول 

چتینکایا،  ییمپاش،  کار،  رشکت های  گروه های  سانکو،  کومباسان،  اخالص، 

ایجاد  را  خود  خاص  بهره ی  بدون  بانک های  کاله بودور(  و  اولکر  جتپا، 

بهره دهنده  بانک های  نظام  در  نیز  آن ها  مالی  فعالیت های  بلکه  کردند، 

کامالً ادغام شد. )پکوز 2006( این تنوع در فعالیت ها به فرآیند گسرتده تر 
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بین املللی شدن رسمایه مرتبط می شود، امری که موجب شد اسرتاتژی های 

یکسان  جغرافیایی  موقعیت  یک  در  و  هم زمان  به طور  متفاوت  انباشت 

پیاده شوند. این فرآیند تنها محدود به تغییر در توازن قوا منی شود بلکه 

تناقضات جدیدی هم ایجاد می کند.

از این منظر، در عوض یک نتیجه گیری ساده و گفنت اینکه رسمایه ی اسالمی 

در حال حارض به یُمن توزیع جایگاه های مهم در بوروکراسی دولتی برای 

پرسنل کامالً نزدیک به دولت های حزب عدالت و توسعه در حال کسب 

سودهای عظیم است، رضورت دارد که نگاهی به یک پاسخ پیچیده تر داشته 

باشیم که روابط قدرت چندگانه )برحسب هم اسرتاتژی ها و هم نزاع ها( در 

میان فراکسیون های متفاوت رسمایه در ترکیه را تبیین کند.14 رضوری است 

که در وهله ی نخست به توضیح و تبیین این مسئله پرداخت که چگونه 

بین املللی شدن انباشت رسمایه موجب ایجاد مجموعه ای کلی از تناقضات 

بین آن فراکسیون هایی از رسمایه می شود که اسرتاتژی گسرتش بین املللی 

را در پیش گرفته اند و آن هایی که اسرتاتژی گسرتش محدود درون اقتصاد 

ملی را منایندگی می کنند. در وهله ی دوم باید توضیح داد که چگونه این 

فراکسیون ها اسرتاتژی های چندگانه را به منظور بهره بردن از سیاست های 

دولتی گوناگون در رابطه با نقاط ضعف و قوت شان در بازارهای بین املللی 

در پیش می گیرند.

زمانی که مفصل بندی بین بسرتهای ملی و بین املللی مّدنظر واقع شود، 

14- اگرچه شهرداری ها و برخی از بوروکراسی ها در طول دهه ی 1990 در دستان اسالم گرایان بودند، 

حزب عدالت و توسعه نه تنها این فرآیند را به کامل رساند، بلکه همچنین بر آن قسمت هایی متمرکز 

اسالمی  بود و فعالیت های  نفوذ نشده  به آن ها  پیش تر  و/یا  بودند  نادیده گرفته شده  یا  که  شد 

بلندمدت به منظور دست یابی به مناصب بلندمرتبه ی وزارتخانه ها و بنگاه های دولتی مهم انجام 

می شد. مناصب مرکزی در بانک ها و موسسه های مالی دولتی از جانب بانکداران اسالمی اشغال 

شدند. حزب عدالت و توسعه نیز اگرچه شکست خورد اما سعی کرد تا رییس بانک مرکزی را با 

شخصیتی )کمرت( وابسته جایگزین کند. به منظور تشویق بازنشستگی پیش ازموعد و خالی کردن 

مناصب، بوروکرات های رده متوسطی سکوالر یا از مناصب خود خلع ید شدند و به نواحی روستایی 

از این اقدامات  انتقال یافتند یا مجبور شدند کارهای بی معنایی انجام دهند. منونه های متعددی 

وجود دارند.
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می توان سه فراکسیون اصلی رسمایه با مطالبات متضاد از دولت را شناسایی 

کرد: گروه های رسمایه ای بزرگ و بین املللی که کنرتلی جزئی بر بازار جهانی 

دارند؛ گروه های رسمایه ای با حجم متوسط و به تازگی رشدیافته که سعی 

در بین املللی شدن و ادغام در بازار جهانی دارند؛ و گروه های رسمایه ای 

عمدتاً متشکل از بنگاه های کوچک و متوسط اما نه منحرص به آن ها، که 

می تواند  تحلیلی  چنین  بنابراین  دارند.15  فعالیت  ملی  بازار  در  همچنان 

توضیح بیشرتی در مورد این مسئله به دست دهد که فراکسیون های رسمایه 

چگونه می توانند اتحادهای متفاوتی بسته به دغدغه های مشخص خود به 

وجود آورند: تحت چه رشایطی رسمایه های »داخلی« بزرگ و بین املللی شده 

گرایش می یابند تا با رسمایه ی جهانی )در برابر بنگاه های کوچک و متوسط 

داخلی( متحد شوند تا از مزایای بین املللی شدن بهره بربند، در حالی که در 

همین اثنا با سایر رسمایه های داخلی، ازجمله رسمایه های داخلی متوسط و 

به تازگی رشدیافته و جهانی شده، در برابر رسمایه های »خارجی« به منظور 

حفاظت از جایگاه های ممتاز آن ها در اقتصاد داخلی متحد می شوند. این 

حزب  پس  در  فراکسیونی  اتحادهای  تببین گر  تنها  نه  متناقض«  »فرآیند 

عدالت و توسعه، به ویژه در سال های نخست حکمرانی آن است، بلکه به 

ما کمک می کند تا متوجه شویم که چرا بعضی از اصالحات/قوانین تنظیمی 

مشخص بدون آنکه نزاعی جدی در بگیرد به اجرا درآمدند در حالی که 

اجرای برخی دیگر از قوانین مواجهاتی جدی بین دولت، محافل تجاری، 

بخش های فوقانی بوروکراسی و بازیگران خارجی به وجود آورد.

و  مترکز  به  تنها  نه  ترکیه  در  نولیربالی  بازساختاربندی  فرآیند  بنابراین، 

ملی  بسرت  در  معدود  عده ای  دستان  در  داخلی  رسمایه ی  مرکزیت یابی 

که  جدید  دولتی  مناقصه های  قانون  مورد  در   )2006( اوغوز  و  ارجان  پژوهش  به  بنگرید   -15

این  می کند.  ایجاد  بخش خصوصی  از  دولت  خدمات  و  کاالها  خرید  برای  را  حقوقی  چهارچوب 

مقاله نه تنها منونه های خوبی از این مناسبات قدرت چندگانه به دست می دهد بلکه چهارچوب 

نظری اصلی برای مباحث مطرح شده در اینجا را فراهم می کند. نویسندگان همچنین اشاره دارند 

از آنجایی که تناقضات بین این فراکسیون ها پیشاپیش جهانی شده اند، مداخله ی دولت به نفع یک 

فراکسیون مشخص نشانگر مداخله ی غیرمستقیم دولت به نفع فراکسیون/بخش خاصی از رسمایه ی 

جهانی است.
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اشاره می کند، بلکه به گرایش پایدار در میان بازیگران »داخلی« به منظور 

انباشت خود و سپس ادغام آن در بازار جهانی نیز ارجاع  گسرتش پایگاه 

دارد. )ارجان 2005( در حالی که مالی سازی به این افراد اجازه داد تا قدرت 

خود را برای جذب رسمایه های جهانی بیش از حد انباشته )عمدتاً در شکل 

رسمایه ی پولی( افزایش دهند، تغییرات ساختاری امکان همکاری آن ها با 

رسمایه های پولی و مولد جهانی به منظور استفاده از فرصت های محلی 

در مزایده های خصوصی سازی کالن و سایر رسمایه گذاری ها را فراهم کرد. 

بین املللی شدن نیز منجر به روابط قدرت چندگانه شد: نخست، منتهی به 

مجموعه ای از روابط قدرت نابرابر و متناقض گردید؛ دوم، امکان همیاری 

برابر »دشمنی  در  را  متفاوت  و گرایش بخشی  با حجم  بین رسمایه هایی 

درون  شکاف های  حارض،  حال  در  خالصه،  بیان  به  کرد.  ایجاد  مشرتک« 

اقتصادی  و  سیاسی  دستورکارهای  حول  که  بلوک هایی  قالب  در  رسمایه 

رقیب فعال هستند را نباید از خالل متایزات سفت وسخت مبتنی بر تفاوت 

در خاستگاه جغرافیایی، حجم کلی بنگاه یا ترجیحات منطقه ای فهم کرد. 

برای فهم تغییرات مسخ گونه ای که بنگاه های اسالمی از رس گذرانده اند نیاز 

داریم تا فرآیند بین املللی شدن رسمایه را عالوه بر دگرگونی های اخیر در 

کارکردهای دولت-ملت تحلیل کنیم.
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بازتولید طبقه ی متوسط اسالمی در ترکیه
ارول بالکان و احمد اونجو

برگردان: سعید مظفری و م. الف

مقدمه
مارکس و انگلس در فراز مشهوری از مانیفست کمونیست ادعا می کنند 

این  از  الهام  با  که بورژوازی »جهانی در پس تصویر خویش بر می سازد«. 

در  ترکیه  در  نوظهور  اسالمی  بورژوازی  که  است  این  ما  استدالل  گفته، 

مبارزه ی خود برای کسب هژمونی تالش می کند تا »جهانی در پس تصویر 

خویش« به وجود آورد، و ما برخی از نتایج یک پژوهش جامع در رابطه با 

خانواده های طبقه متوسطی گزینش شده هم از اجتامعات »الئیک« و هم 

»اسالمی« استانبول را ارائه می دهیم. بورژوازی های »الئیک« و »اسالمی« 

دو طبقه ی رسمایه دار مجزا هستند که در طول تکامل ترکیه ی مدرن در قرن 

بیستم در قالب دو بخش اجتامعی متفاوت پدیدار شدند. با ورود به قرن 

بیست ویکم بورژوازی اسالمی بر بورژوازی الئیک غلبه یافته است. قدرت 

سیاسی تحت حامیت قانون اساسی و نقش ارتش که در طول حکمرانی 

بورژوازی الئیک در رأس الیه های سلسله مراتب اجتامعی قرار داشت رو به 

فصل ششم
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افول نهاده و احزاب سیاسی و سازمان های جامعه ی مدنی افزایش یافته اند؛ 

و  استانبول  که  حالی  در  یافته  کاهش  جمهوری،  پایتخت  آنکارا،  اهمیت 

چندین شهر آناتولی جایگاه های برجسته تری پیدا کرده اند. این تحوالت و 

بسیاری دیگر که در مقاالت این کتاب تحلیل شده اند اثباتی بر این ایده اند 

که این دو طبقه ی حاکم را می توان به عنوان دو طبقه ی رسمایه دار متامیز 

با دو نوع گرایش مختلف به هژمونی سازی مفهوم پردازی کرد.

ما معتقدیم که یکی از دالیل برجسته در پس این تغییر اجتامعی رادیکال 

گذار از توسعه گرایی ملی )یعنی نوعی از لیربالیسم حک شده در کشور های 

تحقق  در  الئیک  بورژوازی  هم زمان  ناتوانی  و  نولیربالیسم  به  پیرامونی( 

جایگاه خود به عنوان طبقه ی حاکم در عرص نولیربالی است زیرا ایدئولوژی 

آن در طول دوران توسعه گرایی ملی شکل گرفته بود، امری که در تطابق 

با الزامات انباشت رسمایه در مقیاس جهانی و نیز »انباشت از طریق سلب 

مالکیت« سازوکار می یابد. )هاروی، 2005( از این منظر، ما بر این عقیده ایم 

که ظهور بورژوازی اسالمی به عنوان یک طبقه ی هژمونیک جدید در ترکیه 

هم راستا با پدیداری نئولیربالیسم در رسارس جهان است. وجوه گوناگون این 

تحوالت که سهمی در استدالل اصلی این کتاب دارند در فصل های دیگر به 

تفصیل مورد بحث قرار گرفته اند. در این فصل مترکز ما بر طبقه ی متوسط 

است زیرا کمک می کند تا فهم بهرتی از خاص بودگی های جامعه ی معارص 

ترکیه داشته باشیم. این طبقه ی متوسط است که از جانب بورژوازی الئیک 

عهده اش  بر  فرودست  طبقات  با  روابط  سازماندهی  وظیفه ی  اسالمی  و 

گذاشته شده زیرا هدف آن ها )بورژوازی( »برساخنت جهانی در پس تصویر 

خویش« است.

رسارس  در  ما  راهنامی  نظری  چهارچوب  مفروضات  نخست  ادامه،  در 

که  مادامی  که  است  این  ما  استدالل  کرد.  خواهیم  معرفی  را  فصل  این 

جهت  در  را  گسستی  نقطه ی  بتواند  نظری  مفهوم  یک  عنوان  به  طبقه 

از  نوعی  هر  پویش های  دهد،  دست  به  درهم تنیده  فرآیند  سه  بررسی 

کرد.  تحلیل  نظری-طبقاتی  رویکردی  با  می توان  را  رسمایه داری  جامعه ی 
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صورت بندی ها،  اساسی  مادی  بنیان های   )1( از:  عبارت اند  فرایند ها  این 

و  نابرابری  ساختاری  ریشه های   )2( ایدئولوژیک؛  ستیزهای  و  رقابت ها 

تحرک اجتامعی؛ و )3( عنارص اقتصادی دخیل در ظهور و تفّوق مجموعه ای 

از رویه های اجتامعی موجود در فرایند های بازتولید  اجتامعی. سپس، بر 

مبنای چهارچوب نظری-طبقاتی خود، روایت تاریخی مخترصی از انشقاق 

جامعه ی ترکیه در قالب بخش های اجتامعی الئیک و اسالمی و عواقب این 

فرآیند برای صورت بندی دولت و پویش های طبقاتی در دوره های گوناگون 

تا 19۸0( و  )از 1923  انباشت رسمایه، به عنوان مثال، توسعه گرایی ملی 

نولیربالیسم )از 19۸0 تا به امروز( به دست می دهیم. آنگاه، به مسئله ی 

اجتامعی  صورت بندی  از  روایتی  تا  گشت  بازخواهیم  متوسط  طبقه ی 

موجود به دست دهیم که خود ناشی از ظهور یک بورژوازی اسالمی در 

با  رابطه  در  نظری ای  معامی  به  نخست  اینجا،  در  است.  نولیربالی  عرص 

دشواری های موجود در مفهوم پردازی طبقه ی متوسط خواهیم پرداخت و 

نسخه ی کوتاهی از مواضع خود حول این بحث را با استناد به آثار پی یر 

بوردیو مطرح خواهیم کرد. پس از آن، برخی از یافته های مهم پژوهش مان 

در مورد خانوارهای طبقه ی متوسطی در استانبول را به صورتی تطبیقی 

طبقه  بخش های  بین  شباهت های  و  تفاوت ها  کردن  مشخص  منظور  به 

متوسطی اسالمی و الئیِک »جدید« ارائه خواهیم کرد که به لحاظ اقتصادی، 

اجتامعی و فرهنگی از رژیم نولیربال منفعت برده اند. بر مبنای تحلیل ما از 

یافته های پیامیش، بر این عقیده ایم که در هر بخش یک طبقه ی متوسط 

از  بازتابی  که  کرده  مجزا  بخش ها  سایر  از  را  خود  و  شده  پدیدار  جدید 

ارزش ها و سبک زندگی های نولیربالی است. در نتیجه، هرچند بخش های 

الئیک و اسالمی طبقه ی متوسط جدید پیشینه ها و گرایشات ایدئولوژیکی 

و فرهنگی متفاوتی داشته اند، هر دو در قالب یک گروه منزلتی جدید به 

منزله ی »برندگان« چشم انداز نولیربالی با یکدیگر تالقی یافته اند.

بازتولید طبقه ی متوسط اسالمی در ترکیه
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تحلیل نظری-طبقاتی جامعه ی رسمایه داری
رویکرد تحلیلی انتزاعی به طبقه و صورت بندی طبقاتی، که کارل مارکس 

در میانه ی قرن نوزدهم و ماکس وبر در پایان قرن نوزدهم منایند ی آن بودند، 

را »مدرن« ساخته  بود که چه چیز جامعه ی مدرن  این مسئله گالویز  با 

است. این نویسندگان، دست به نظریه پردازی در باب پیوندهای بین تغییر 

نهادهای  در  متعاقب  تغییرات  و  تکنولوژیک، ظهور رسمایه داری صنعتی 

سیاسی و اجتامعی در »لحظه ی« مشخصی از زمان زدند که می توان آن را 

یک دگرگونی اجتامعی »کلی« خواند. مارکس و وبر به سبب دیدگاه های 

متضادشان در مورد بنیان های یک سلسله مراتب اجتامعی صنعتی همچنان 

وهله ی  در  مارکس  هستند.  طبقاتی  تحلیل  برای  ارزشمندی  معیارهای 

نخست با مترکز بر مناسبات اجتامعی درون شیوه ی تولید رسمایه داری بر 

تفاوت ها  مبنای  بر  کار  و  رسمایه  بین  که  کرد  تأکید  عمیقی  شکاف های 

در توزیع و متلّک مالکیت و استثامر کار به دست رسمایه شکل می گیرد. 

طبق نظریه ی مارکس، این رشایط منجر به شکل گیری مناسبات ستیهنده 

صنعتی  رسمایه داری  نوظهور  طبقاتی  ساختار  در  حاکم  طبقه ی  دو  بین 

در قرن نوزدهم و منتهی به مبارزه ی طبقاتی به مثابه ی نیروی محرکه ای 

لحظه ی  هامن  به  که  وبر  می شوند.  بیشرت  اجتامعی  دگرگونی های  برای 

تاریخی صنعتی سازی )اما چند دهه بعد و از یک نظرگاه فیزیکی متفاوت( 

می نگرد، در وهله ی نخست بر ظهور نوع جدیدی از اقتدار سیاسی مترکز 

می کند که قرار است مناسبات قدیمی قیمومیت و قدرت شخصی دولت 

خودکفا،  بوروکراتیک  مدیریتی-  سازمان  یک  از  نوینی  شکل  قالب  در  را 

قانونی و غیرشخصی دگرگون سازد. وبر بیش از »طبقه« بر سلسله  مراتب 

»منزلت« اجتامعی تاکید داشت که متایزات اخالقی، قانونی و فرهنگی و 

نیز اقتصادی را در شکل دهی به جامعه ی مدرن مّدنظر می گیرد. در آثار 

پژوهشی بعدی، مارکس و وبر به عنوان طرفداران گذرگاه های متفاوت در 

مطالعه ی کلی تر قرشبندی  اجتامعی درون رشته ی نوظهور جامعه شناسی 

در نظر گرفته شدند. رویکرد مارکسیستی، مطالعه ی مرزهای طبقاتی ثابت 
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را  بود  آن  مویّد  عینی  اجتامعی  آگاهی  یا  »ایدئولوژی«  یک  که  پایدار  و 

به تفصیل بررسی و تصحیح کرد. در برابر، رویکرد وبری دست به بررسی 

گروه های  قالب  در  نهادینه  اجتامعی  تحرک  الگوهای  تصحیح  و  دقیق 

منزلتی متغیر زد که تکیه گاه آن ها آگاهی ذهنی یا درک شان از »متایزات« 

گوناگون موجود در سلسله مراتب »اعتبار« یا سایر معیارهای متایز اجتامعی 

و فرهنگی بود.

طبقه برای اشخاص به عنوان اعضای جمع های معنادار به لحاظ اجتامعی 

واسطه ی  به  که  است  معایبی  و  مزایا  حامل  طبقه  زیرا  دارد  اهمیت 

محدودسازی امکان ها به فرصت های زندگی شکل می دهد. )روتز و بالکان، 

با مسائل عدالت اجتامعی است.  از اساس مرتبط  2010( تحلیل طبقاتی 

رده شناختی  طبقه بندی  که  آن  از  بیش  »طبقه«  مفهوم  تحلیلی  اهمیت 

سلسله مراتب اجتامعی باشد ناشی از توانایی پژوهشگران برای مترکز بر و 

تحلیل پویش های نابرابری ساخت یافته در نظامی است که ثروت، دانش و 

قدرت را به صورت نابرابر در میان گروه های مختلف توزیع می کند. از این 

منظر، مطالعه ی طبقه به معنای مطالعه ی خود ساختار جامعه است. ما 

بر واژه ی »پویش ها« تاکید داریم زیرا دلبسته ی ساختار طبقاتی به خودی 

»طبقه«  مفهوم  عالقه مندیم.  طبقاتی  صورت بندی  به  بلکه  نیستیم  خود 

دست کم از طریق سه منبع معنا می یابد. طبقه مفهومی تحلیلی است که 

کار می برند، طبقه یک  به  نابرابری  فهم  برای  اجتامعی  دانشمندان علوم 

برساخت اجتامعی واقعیت برای مردمانی است که در جوامع رسمایه داری 

تحت رشایط  کردار های مشخص  از  مجموعه ای  طبقه  و  می کنند،  زندگی 

مادی وجود نوع مشخصی از جوامع رسمایه داری است.

تحلیل  بودن  به جا  درباره ی  نگرش هایشان  از  رصف نظر  پژوهشگران، 

بر رس  اما  دارند،  متفاوتی  اجتامعی رویکرد  تحلیل طبقات  برای  طبقاتی، 

به  طبقات  اینکه  نخست  است.  کار  در  کلی  توافقی  خصوصیت  چهار 

اغلب  و هم سازی شکل می گیرند.  ستیز  از  نظامی  در  دیالکتیکی  صورت 

می گیرند  کار  به  را  دیالکتیکی  ماتریالیسم  نوعی  طبقاتی  تحلیل گران 

بازتولید طبقه ی متوسط اسالمی در ترکیه
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عین حال  در  اما  وابسته  متقابال  پدیده هایی  عنوان  به  طبقات  آن  در  که 

دارای منافع متضاد نگریسته می شوند که منجر به تناقضاتی در مناسبات 

اجتامعی شان می گردد. میزان رقابت یا ستیز طبقات با یکدیگر مرشوط به 

رشایط تاریخاً مشخص است، از جمله میزان آگاهی طبقاتی به عنوان رشط 

عینی برساخت اجتامعی واقعیت. ماتریالیسم دیالکتیکی مبتنی بر این باور 

است که رشایط مادی هستی تأثیر بسزایی بر نحوه ی تفکر و عمل افراد 

می گذارد و اینکه برساخت اجتامعی واقعیت به موازات تغییرات در رشایط 

مادی به صورت مداوم تغییر پیدا می کند. دیالکتیک رقابت ساختارمند و 

ستیز بالقوه بین طبقات به رقابت در میان بخش های درون یک طبقه ی 

به  نخست  وهله ی  در  مثال،  برای  فصل،  این  در  می یابد.  بسط  مشخص 

مسئله ی رقابت و ستیز بین بخش های الئیک و اسالمی بورژوازی ترکیه و 

بازتولید طبقه ی متوسط در عرص جهانی سازی  و  بسط آن در شکل گیری 

نئولیربالی می پردازیم.

رویکردی  به  نیاز  دارند  توافق  آن  بر  پژوهشگران  که  موضوعی  دومین 

تاریخ گرا در انکشاف رسمایه داری و رابطه ی آن با طبقات اجتامعی است. 

به بیان دیگر، خاستگاه نظام طبقاتی را باید در شیوه ی تولید رسمایه داری 

دگرگونی های  عنوان  به  طبقاتی  صورت بندی  به  مربوط  مسائل  یافت. 

اجتامعِی مرتبط با دوره ها یا »مراحل« گوناگون انباشت رسمایه مفهوم پردازی 

می شوند. رسمایه داللت بر هر نوع مواد، دانش یا ایده های مورد استفاده 

بنابر تعریف برای  ابداع یا اصالح کاالها دارد که  در تولید، حمل و نقل، 

اعتبار،  قبیل  از  ستد،  و  داد  قابل  ناملموس  موارد  تولید می شوند.  مبادله 

تعهدات، حسن شهرت، کپی رایت ها، نام  برند ها، عالمت های تجاری، حق 

ثبت ها، سهام ها، اوراق قرضه و حق امتیازها از جمله فقراتی اند که رسمایه 

بدون  تقاضا های موجود  برای  کاالهای رسمایه ای  بر می گیرد.  در  را  آن ها 

بازرسمایه گذاری های  یا  تقاضاها  جهت  در  اندوخته ها  یا  ذخایر  تخلیه ی 

آتی درآمد به وجود  می آورند. نظام طبقاتی به نظام جامع تری ارجاع دارد 

مادی  انباشت  هدف  سمت  به  متامیل  سیاسِی  اجتامع  یک  از  حاکی  که 
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است.  تولید  ابزار های  خصوصی  مالکیت  طریق  از  سود  از  حفاظت  و 

رسمایه داری مدرن به عنوان پدیده ا ی تاریخی نشانگر جایگزینی رسمایه ی 

بازرگانی و کشاورزی با رسمایه ی صنعتی به عنوان شکل هژمونیک انباشت 

است. ظهور یک بورژوازی صنعتی با پدیداری طبقه ا ی از مزدبگیران همراه 

بود که موجب ایجاد نظام طبقاتی مدرنی شد که در آن رسمایه به طرز 

جدایش ناپذیری متصل به کار اما همچنان در منافع بنیادینش در تضاد با 

آن بود. نولیربالیسم تا حدی اشاره به جایگزینی اولویت انباشت رسمایه از 

طریق فعالیت های صنعتی با رسمایه ی مالی دارد که به نحوی فزاینده بر 

انباشت از طریق سوداگری مالی و سلب مالکیت متمرکز است.

تکیه گاه رسمایه داری مدرن ایده هایی اخالقی در مورد این است که بازار 

به چه معنا عادالنه است و بنابراین به چه ترتیب سلسله مراتب اجتامعی 

مفروض شکلی از عدالت اجتامعی است. ایدئولوژی صیقل یافته ی فرهنگ 

طبقاتی در جوامع رسمایه داری شامل منطق فرد اقتصادی عقالنی، اخالقیات 

به کمرتین  تقلیل یافته  اجتامعی فردگرایی متلک گرا، و روح آزادی سیاسی 

می شود.  آزاد  کسب وکار  یا  اقتصادی  آزادی  قالب  در  آن  مشرتک  مخرج 

بنابراین، سومین خصلت تحلیل طبقاتی که توافقی عام بر رس آن وجود 

دارد رابطه ی بین طبقه و اقتصاد رسمایه داری و پیوند بین یک نظام طبقاتی 

نظام حک شده  آن  در  که  است  اجتامعی یی  و صورت بندی  رسمایه داری 

اندیشه هایی  و  نهادها  به  اشاره  اجتامعی«  »صورت بندی  اصطالح  است. 

برای یک  قاعده و توجیهی  سیاسی، اجتامعی و فرهنگی دارد که معنی، 

است.  رسمایه داری  تولید  شیوه ی  آن  منشأ  که  می تراشد  طبقاتی  نظام 

دولت و خانواده از جمله مهمرتین نهاد هایی هستند که به سازوکاریابی 

اقتصاد رسمایه داری و شکل گیری نظام طبقاتی کمک می کنند. منظور ما 

در  آن  شدن  نهادینه  و  نظام  خود  استانداردسازی  و  تنظیم  »دولت«،  از 

نهاد های مجریه، مقننه و قضائیه و بوروکراسی های مالزم آنهاست. اگرچه 

دولت  مداخله ی  چنگ  از  کسب وکار  رهایی  بر  رسمایه داری  ایدئولوژی 

تاکید می کند، در واقعیت دولت همواره نقش عمده ای در شکل  دهی به 

بازتولید طبقه ی متوسط اسالمی در ترکیه
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بازار  بین  مناسبات  درک  است.  کرده  ایفا  برعکس  و  رسمایه داری  تکامل 

و دولت برای فهم صورت بندی طبقاتی حیاتی است. وابستگی متقابل و 

تناقضات بازار و دولت بخشی از دیالکتیک هر نوع صورت بندی اجتامعی 

رسمایه داری اند. این موارد همراه با رشایط تاریخاً پیشامدی باید در تحلیل 

و  بازار  دولت،  تاریخی  روابط  گیرند.  قرار  مّدنظر  طبقاتی  صورت بندی 

خانواده در ترکیه بخش مهمی از تحلیل ما در مورد انشقاق درون طبقه ی 

متوسط استانبول در طول متأخرترین دوره ی ادغام ترکیه در اقتصاد جهانی 

عنوان  به  را  آموزش  باید  سه گانه  عاملیت های  این  به  هستند.  نئولیربالی 

ترکیه  متوسط  در طبقه ی  طبقاتی  پویش های  از  درک مان  مرکزی  نقطه ی 

اضافه کنیم.

این ما را به چهارمین خصلت تحلیل طبقاتی رهنمون می سازد، یعنی آگاهی 

اقتصاد رسمایه داری و  اینکه نظام های درهم تنیده ی طبقه ی اجتامعی،  از 

دولت-ملت در عین آنکه دارای نوعی انسجام و ثبات هستند، خصلت نشان 

تکامل تاریخی آن ها ستیز، تناقض، ابهام و تغییر است. این پویش ها را کارل 

مارکس به بهرتین نحو توصیف کرد، کسی که پی برد رسمایه داری اساساً نظام 

»تخریب خالقانه« است. نظام های طبقاتی ساختاری دارند اما آن ساختار 

همواره در حال دگرگونی است. در لحظات نادری از تاریخ، تالقی گاهی از 

نیروها به وجود می آید که از اساس صورت بندی اجتامعی موجود را دگرگون 

می سازند. برای چنین لحظات نادری، نظریه پردازان اجتامعی به استفاده از 

»انقالب  برگردیم،  زمان حارض  به  اگر  یا  »انقالب صنعتی«،  مثل  عناوینی 

اطالعاتی« می پردازند. در ابتدای قرن بیست ویکم، خوانندگان نیک آگاه اند 

که ما در یکی از آن تالقی گاه های تاریخی-جهانی نادر به رس می بریم که 

در آن بنیان های شکل پیشین انباشت رسمایه جایگزین شده اند و تخریب 

خالقانه ما را احاطه کرده است. اما نگاه اجاملی ما به شکل و جهت آن 

بیش از کسانی نیست که در انتهای قرن هجدهم زندگی می کردند، زمانی 

تنها  را توصیف کنند،  ناظران، کسانی که می توانستند دگرگونی بزرگ  که 

فهم اندکی از اهمیت راستین آن داشتند.
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طبقاتی                نظام  کالن-تاریخی  پیش زمینه ی  از  خالصه ای 

رسمایه داری ترکیه
بنیان گذاری  از  پس  دوره ی  در  مشخصاً  ترکیه،  در  به رسمایه داری  گذار 

اقلیت ها همچون  از  بر بخش های کوچک تری  جمهوری در 1923، عالوه 

علویان، کُردها و غیرمسلامنان، منجر به تقسیم جامعه در قالب دو گروه بندی 

اجتامعی بزرگ شد. یکی از این گروه بندی ها به واسطه ی کسانی بازمنایی 

می شود که به نهادهای سکوالری تعلق داشتند که از جانب بنیان گذاران 

دولت مطرح و از باال تحمیل شده بودند. این افراد تقریباً به صورت کامل 

پدران  از  ملهم  که  عمل  و  اندیشه  به  مربوط  جدیِد  اجتامعی  عادات  با 

بنیان گذار بود، تطابق داشتند. در برابر این گروه از افراد عمدتاً شهرنشین، 

صورت بندی اجتامعی بزرگ و دیگری متشکل از افراد غالباً روستایی وجود 

داشت که در رسارس مناطق مرکزی آناتولی پراکنده بودند. این گروه دوم 

نهادهای سکوالر مخالفت  با  به طرق گوناگون  افرادی می شود که  شامل 

داشتند و به آموزه ها، کردارها و شبکه های دینی، سنتی و قدیمی خود که 

در عادات اجتامعی شان رواج داشت، وفادار بودند. با استفاده از انگاره های 

زبان روزمره ی ترکی، گروه اول را می توان به عنوان »بخش الئیک« و گروه 

ادامه،  در  خواند.  اسالمی«  »بخش  یا  »محافظه کاران«  مثابه ی  به  را  دوم 

روایت مخترصی از تقسیم جامعه بین محور اسالمی-الئیک و نتایج آن برای 

صورت بندی  در  طبقاتی  بازتولید  پویش های  و  دولت  تأسیس  فرآیندهای 

اجتامعی ترکیه ی مدرن به دست می دهیم.

بسیاری  طبقات  و  گروه ها  زیربخش ها،  می رود،  انتظار  که  هامن طور 

هم  که  داشته اند  وجود  الئیک  و  اسالمی  اجتامعی  بخش  دو  هر  درون 

سلسله مراتب اجتامعی را تبدیل به امری درونی برای هر بخش کرده اند و 

هم سلسله مراتبی بین بخش ها به وجود آورده اند. اگر سلسله مراتب درونی 

بیستم، بخش الئیک در رأس  قرن  پایان  تا  بگذاریم،  کنار  را  این بخش ها 

سلسله مراتب جامعه به مثابه ی یک کل قرار داشت. هامن طور که مشخص 

خواهد شد، این عمدتاً به سبب تفوق بورژوازی الئیک در فرآیند انباشت 

بازتولید طبقه ی متوسط اسالمی در ترکیه
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رسمایه تحت لوای رشایط اجتامعی و سیاسی توسعه گرایی ملی در دوران 

پس از تأسیس دولت-ملت ترکیه بود. در ظهور بورژوازی اسالمی، نقش و 

کارکرد اسالم در امپراتوری عثامنی نقش بسزایی داشت. در طول حکمرانی 

در  که  دگراندیش  و هم  راست آیین  رسمی  اسالم  عثامنی ها، هم  طوالنی 

از درون شدند.  انکشاف رسمایه داری  مانع  جامعه ی مدنی رواج داشتند، 

)اینالجیک 1969( این امر تا حد زیادی به واسطه ی جلوگیری از انباشت 

رسمایه به دست تجار شاغل در تجارت راه دور از طریق مصادره ی ثروت 

آن ها اتفاق افتاد، رسمی که کامبیش دولت عثامنی نهادینه اش کرده بود. 

در نتیجه، نخبگان دولت عثامنی تنها بخش اجتامعی یی بودند که انباشت 

موارد  این   بود. متام  مقایسه  قابل  اروپای غربی  با رسمایه داران  آن  ثروت 

روی هم رفته به عنوان مانعی درونی بر رس راه ظهور رسمایه داری در شکل 

اروپای غربی آن ایفای نقش کرد.

رهربان انقالبی که در اوایل دهه ی 1920 جنگ استقالل ملی را آغازید و 

به طور مؤثری قدرت سیاسی را با تأسیس جمهوری ترکیه تضمین کرد، عدم 

انکشاف رسمایه داری از درون را به عنوان یکی از دالیل اصلی عقب ماندگی 

اجتامعی-اقتصادی ترکیه تلقی می کردند. رهربان انقالب اهداف دوگانه ی 

اعالم  انقالب شان  وجودی  علت  عنوان  به  را  اقتصادی  و  سیاسی  استقالل 

واسطه ی  به  جدید  حکومت  اصلی  ائتالف  اقتصادی،  جبهه ی  در  کردند. 

برگزاری کنفرانسی ملی در ازمیر در باب اقتصاد کشور در ماه های پیش از 

تأسیس جمهوری به یک وفاق سیاسی میان طبقاتی در بین منایندگان مدافع 

منایندگان  همراه  به  صنعتی  و  تجاری  بورژوازی های  و  زمین داران  منافع 

مسیر  یک  سمت  به  رو  شکل گرفته  سیاسی  وفاق  داد.  شکل  کارگران 

توسعه ی اجتامعی-اقتصادی مبتنی بر نظام کسب وکار خصوصی داشت که 

خصلتی بورژوایی به انقالب سیاسی می بخشید. هدف بنیانگذاران حکومت 

در هامهنگی با یک سیاست اقتصادِی در راستای منافع بورژوازی، بهبود 

تنظیم  به واسطه ی  نوظهور  اجتامعی و سیاسی طبقه ی رسمایه دار  منزلت 

نقش اسالم هم درون حکومت و هم در جامعه ی مدنی بود. برای مثال، 
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تشکیل یک کمیته  در دانشکده ی الهیات دانشگاه استانبول در سال 192۸، 

جهت  در  آشکارا  مذهبی(  )اخوت های  طریقت ها  ممنوعیت  با  همراه 

کمک به ایجاد اَعامل دینی شخصِی مطابق با الزامات مناسبات اجتامعی 

رسمایه داری از طریق اصالحات در و نوسازی اسالم بود. )گوربی، 2009: 

3۷5( طبق نظر این کمیته، اسالم باید به عنوان باوری »عقالنی« و »علمی« 

یابد.  اقتصادی« سازگاری  با »حیات  تا »حیات دینی« مطابق  عرضه شود 

اسالم گرا یی هم به عنوان جریانی سیاسی و هم فکری به منزله ی واکنشی 

به »سکوالرسازی« اسالم پدیدار شد تا تاثیرات عمومی مثبت اَعامل اسالمی 

بی چون وچرای  پذیرش  برابر  در  خلفی  برهان های  و  کند  حفظ  را  سنتی 

ساختارها و ارزش های غربی اشاعه دهد. )آیدین، 2006( در اواخر دهه ی 

1940، با رشوع سیاست چندحزبی، اسالم گرایی عرصه ی بیشرتی در جامعه ی 

مدنی یافت و به بسیاری از افراد قدرت این را داد تا هویت اسالمی جمعی 

که  بود  در دهه ی 1950، واضح  کنند.  اعالم  و  در مألعام ترصیح  را  خود 

بخش شده  دو  به  جامعه  تقسیم  موجب  ترکیه  در  انکشاف رسمایه داری 

است: حامیان الگوی توسعه ی ملی سکوالِر پدران بنیان گذار جمهوری یعنی 

»بخش الئیک« و مخالفان آن، یعنی »بخش اسالمی«.

این تصویر پیچ وخم دیگری هم داشت. با گریزی به دهه ی 1920، زمانی 

مدافع  رهربان  رهربی  لوای  تحت  جمهوری خواهان  توسعه ای  پروژه ی  که 

جریان های  روی  به  همچنان  اقتصاد  درهای  کرد،  کار  به  اغاز  بورژوازی 

رسمایه ی خارجی و جریان خدمات و کاالهای خارجی، به سبب معاهدات 

بین املللی بازمانده از دوران عثامنی، گشوده بود. با فرض غیاب بنگاه های 

صنعتی خصوصی بزرگ مقیاس و رقابتی در سطح بین املللی، تالش ها برای 

با  بودند.  ناموفق  ابتکارعمل های بخش خصوصی  بر  مبتنی  صنعتی سازی 

رشوع دوران رکود بزرگ، هم جریان های داخلی رسمایه ی خارجی و هم 

به  وادار  را  حکومت  رهربان  و  افول  چشم گیری  نحو  به  خارجی  تجارت 

تنها گزینه ی موجود یعنی تغییر ریشه ای در مسیر صنعتی سازی  انتخاب 

الگوی  خصوصی،  بخش  رهربی  به  صنعتی سازی  شکست  دل  از  کردند. 

بازتولید طبقه ی متوسط اسالمی در ترکیه
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موفقی از صنعتی سازی دولت محور در دهه ی 1930 پدیدار شد که بعدها 

الگوی  گرفت.  نام  »دولت گرایی«  ترکیه  سیاسی  اقتصاد  پژوهشی  آثار  در 

این  الگوهای توسعه گرایی ملی در جهان بود.  از نخستین  دولت گرا یکی 

الگو که تا پایان جنگ جهانی دوم به طول انجامید، به تشکیل بنیان های 

صنعت مکانیزه ی بزرگ مقیاسی یاری رساند که تحت مالکیت و کنرتل دولت 

بود. از میان متام بنگاه های جدید این دوره- که بخش عمده ای از آن ها 

بنگاه های عمومی بودند- تجارت در بخش های منسوجات، فلزسازی، انرژی 

اقتصاد  دوباره ی چرخ  افتادن  راه  موجب  تنها  نه  فرآوری شده  غذاهای  و 

شد بلکه فرآیند برگشت ناپذیر صنعتی سازی را هم به جریان انداخت. این 

فرآیند صنعتی سازی، مطمئناً به نحوی بنیادین باعث دگرگونی مناسبات و 

صورت بندی طبقاتی در کشور می شد.

دهه ی 1950 شاهد یک پیرشفت عمده ی دیگر در فرآیند صنعتی سازی بود. 

این بار، در کنار بنگاه های عمومی، دغدغه های صنعتی و تجارِی خصوصی 

به تدریج بر بخش های تولید کارگاهی اقتصاد سیطره می یافتند و آن ها را 

رژیم رسمایه ی خارجی  لطف  به  کنرتل می گرفتند. بخش خصوصی  تحت 

لیربال از طریق روابط تجاری گوناگون معموالً وابسته به رشکت های خارجی 

به  ناگهان  مستقل دهه ی 1930  نسبتاً  الگوی صنعتی سازی  بنابراین،  بود. 

پایان رسید و حلقه ی دیگری از انباشت وابسته، این بار در مقیاسی افزون تر 

و بزرگ تر آغازید.

در رسارس دهه ی 1950، حزب دموکرات )DP( بر کشور حاکم بود. این 

»سال های  عنوان  به  مندرس،  عدنان  حزب،  رییس  از  تأسی  به  که  دهه 

مندرس« شناخته می شود، شاهد ورود اسالم گرایی به جریان اصلی حیات 

سیاسی بود. برخی از طریقت های مذهبی برجسته بالفاصله از دولت حزب 

دموکرات، به خاطر رویکرد مالیم آن در قبال نسخه های غیررسمی اسالم 

حامیت کردند، در حالی که سایرین روی هم رفته از ورود به سیاست امتناع 

ورزیدند. )ماردین، 19۷1، 1993(

از  بزرگ تری  بخش  بر  که  بود  کینزی  »لیربالیسم حک شده«ی  این عرص 
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استیال  آمریکا  لوای هژمونی صنعتی  تحت  مقیاس جهانی  در  حیات برش 

یافت. )اریگی 1994( ذی نفع اصلی این دوران در ترکیه بورژوازی الئیک 

این  به  دولت  کرد.  حرکت  صنعتی  رسمایه گذاری های  سمت  به  که  بود 

فراهم  و  کم هزینه  اعتبارات  ارائه ی  طریق  از  صنعتی  طبقه ی رسمایه دار 

الئیک  بورژوازی  رساند.  یاری  نیاز  مورد  سازمانی  و  قانونی  محیط  کردن 

دژ  نتوانست  دولت  حامیت  از  برخورداری  به رغم  استانبول نشین،  عمدتاً 

مستحکمی از منایندگی سیاسی در پارملان به وجود آورد. بورژوازی الئیک 

که هم از دولت های حزب دموکرات حامیت می کرد و هم از جانب آن ها 

حامیت می شد، به لحاظ سیاسی وابسته به زمین داران و رسمایه داران تجاری 

ُخرِد آناتولی- دو طبقه ی ماّلک درون بخش اسالمی- باقی ماند. )ساوران 

1992؛ احمد 19۷۷( از آنجایی که دولت حزب دموکرات فاقد گزینه ی از 

دست دادن حامیت گروه مذکور بود، با فرض حجم عظیم و نامتناسب آرای 

انتخاباتی متمرکز در آناتولی، در نیمه ی دوم دهه ی 1950بورژوازی الئیک 

رشوع به فاصله گیری از حزب دموکرات به منظور یافنت مناینده ی سیاسی 

کرد  آماده  بحرانی سیاسی  برای  را  راه  بن بست سیاسی  این  کرد.  مستقل 

که مداخله ی نظامی آن را برطرف منود. همراه با رژیم سیاسی جدید که 

پس از کودتای 2۷ می 1960 پدیدار گشت، بورژوازی الئیک تقویت شد. 

تفکیک  بر  مبتنی  و  اساسی دموکراتیک تر  قانون  تنها یک  نه  رژیم جدید 

قوا را پیش نهاد بلکه انگیزه ای برای توسعه ی بیشرت یک بنیان صنعتی بر 

وجود  به  اقتصادی یی  سیاست های  و  پنج ساله  توسعه ی  طرح های  پایه ی 

آورد که از صنعت ترکیه محافظت می کرد. در نتیجه، بخش الئیک بر رأس 

سلسله مراتب اجتامعی ترکیه تسلط یافت.

با ترسیع انباشت رسمایه ی صنعتی در آغاز دهه ی 19۷0، یک پرولتاریای 

مدرن با سازمان های اقتصادی و سیاسی مالزم خود پدیدار شد. با این حال، 

به  بر آورد. )احمد 19۷۷(  یک بحران سیاسی دیگر در دهه ی 19۷0 رس 

خاطر آنکه دولت ها در میان بورژوازی الئیک و طبقات ماّلک و محافظه کار 

آناتولی تقسیم شده بودند، آن ها بازمناگر دو دستورکار متضاد و مجزا بودند. 

بازتولید طبقه ی متوسط اسالمی در ترکیه
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بورژوازی  از جانب  فزاینده  با مطالبات  توناک 19۸۷( دولت ها  و  )شیک 

الئیک مواجه بودند که به لحاظ اقتصادی تبدیل به طبقه ی حاکم شده بود 

و اقیانوسی از رسمایه های ُخرد در مابقی و رسارس کشور پراکنده شد. همراه 

نافرمانی  و  اعتصاب ها  از طریق  کارگر  فزاینده ی طبقه ی  آن، مخالفت  با 

بی ثباتی  نتیجه موجب  در  و  انداخت  به خطر  را  انباشت رسمایه  مدنی، 

بیشرت بنیان اقتصادی یی شد که بورژوازی الئیک ادعای حکومت بر مبنای 

آن را داشت. )اونجو 2003( مبارزات کارگران به شکل گریزناپذیری منجر 

تأثیرگذار آن مستلزم  به محدودیت در حقوق دموکراتیک شد که کاربرد 

با   )1992 )ساوران  بود.  الئیک  بورژوازی  کنرتل  تحت  نیرومند  دولت های 

آناتولی  و  الئیک  استانبول  محور  دو  به  مالک  طبقات  تقسیم  این وجود، 

اسالمی مانع از تحقق یابی این رشایط سیاسی شد. با کودتای 12 سپتامرب 

19۸0، قوه ی مقننه برای مدتی تحت کنرتل بورژوازی الئیک در بسرتی قرار 

گرفت که کامالً تحت نظارت ارتش بود. )احمد 19۸1؛ ساوران 1992(

در سالیان اخیر، تفوق بورژوازی الئیک در ائتالف حاکم به واسطه ی ظهور 

سوال  زیر  جدی  طور  به  اسالمی  بخش  درون  از  رسمایه دار  طبقه ی  یک 

انتخاب حزب عدالت و توسعه تحت رهربی  از  پس  رفته است. مشخصاً 

رجب طیب اردوغان، این طبقه اسرتاتژی تهاجمی فتح قله های رفیع اقتصاد 

ترکیه  اجتامعی  در سلسله مراتب  تغییر شگفت  این  است.  کرده  دنبال  را 

)یعنی،  ملی  توسعه گرایی  از  گذار  پیش بینی ناشده ی  پیامد  زیادی  حد  تا 

شکل پیرامونی لیربالیسم حک شده ی کینزی( به نولیربالیسم به مثابه ی شکل 

مسلط انباشت رسمایه پس از کودتای 19۸0 بوده است.

با دولت های حزب مام  ترکیه که  نولیربالیسم در  دستاورد مهم و اصلی 

با  و  آغازید   19۸0 دهه ی  در  اوزال  تورگوت   )Anavatan Partisi( وطن 

دولت های حزب عدالت و توسعه ی اردوغان در دهه ی 2000 تعمیق یافت، 

خالل  از  امر  این  است.  بوده  آن ها  ایجاد  نه  و  درآمد  و  ثروت  بازتوزیع 

مالکیت« می نامد،  از طریق سلب  »انباشت   )2005( دیوید هاروی  آنچه 

دارد:  اصلی  مالکیت چهار ویژگی  از طریق سلب  انباشت  صورت گرفت. 



265

بازتوزیع  خصوصی سازی و کاالیی سازی، مالی سازی، دستکاری بحران ها و 

دولتی. اجازه دهید که به اختصار به خاطر آوریم که چگونه همه ی این ها 

با گذار به نولیربالیسم در ترکیه اتفاق افتاده است.

عمومی،  دارایی های  خصوصی سازی  کاالیی سازی:  و  خصوصی سازی 

انواع  متام  است.  بوده  ترکیه  نولیربالیسم  مهم  خصلت  نقاط،  سایر  مانند 

خدمات عمومی )اعم از آب، مخابرات، حمل و نقل(، ارائه ی رفاه اجتامعی 

)مسکن اجتامعی، آموزش، بیمه ی درمانی، مستمری ها( و نهادهای عمومی 

با  تا حدی خصوصی سازی شده اند.  ترکیه  )دانشگاه ها( همگی در رسارس 

رشوع از اواسط دهه ی 19۸0، دولت بیشرت بنگاه های دولتی )فلز، سیامن، 

منسوجات و غیره(، حمل و نقل، عمده ی بانک ها، مخابرات، رشکت های 

نیز بخش امالک و مستغالت را  انرژی و  نفتی دولتی و سایر رشکت های 

خصوصی سازی کرد )هولدینگ های بزرگ مربوط به بخش زمین و مستغالت 

شدند(.  خصوصی سازی  نیز  بودند  دولت  خزانه ی  متلک  در  پیش تر  که 

امتداد  در  محصور  مسکونی  شهرک های  متعدد  ساخت  پروژه های  ظهور 

مناطق  سایر  و  بودند(  جنگلی  اراضی  پیش تر  )که  بسفر  تنگه ی  تپه های 

همین  به  یافتند.  توسعه  باال  متوسط  طبقات  سکونت  برای  استانبول  در 

نحو، ساختامن های تجاری بسیاری رس بر آوردند که در آن ها عمدتاً بخش 

کاالیی سازی  داشت.  جای  غیره(  و  حسابداری  تبلیغات،  )مالی،  خدمات 

فرهنگ و تاریخ در قالب متام انواع »کاالهای فرهنگی« از قبیل جواهرات 

خرم سلطان )همرس سلیامن قانونی( و یک شهرک مسکونی محصور به نام 

این دوره  نولیربالیسم در طول  اصلی  استانبول همچنین خصلت  در  ونیز 

بود. این دوره هچنین شاهد مترکز رسانه ها و خدمات مربوط به آن ها بود. 

کانال های جدید تلویزیونی، خدمات اینرتنتی، و صدها مجله ی تخصصی و 

جدید )از صنعت ُمد گرفته تا امالک و مستغالت( نشو و منا کردند. متام این 

فرآیندها به معنای گذار از دارایی های عمومی به خصوصی و عرصه های 

دارای امتیاز طبقاتی است. حکومت ترکیه دارایی های خود را به قیمت های 

به غایت کم ارزشی فروخت.

بازتولید طبقه ی متوسط اسالمی در ترکیه
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مالی سازی: مقررات زدایی عرصه را برای نظام مالی فراهم کرد تا تبدیل 

به یکی از مراکز اصلی فعالیت بازتوزیعی از خالل سوداگری شود. در طول 

دوره ی نولیربالیسم موسسات مالی جدیدی ظهور کردند. تأسیس بازار بورس 

استانبول همراه با بسیاری از بانک های رسمایه گذاری و رشکت های تعاونی 

رسمایه گذاری، معموالً با کمک رشکای خارجی، به ایجاد بازار مالی ای یاری 

رساند که در آن رسمایه گذاران داخلی و خارجی رشوع به رسمایه گذاری در 

بازارهای مالی ترکیه کردند.

دستکاری بحران ها: در طول دوره ی نولیربال سازی، اقتصاد ترکیه دستخوش 

مجموعه ای از برنامه های تعدیل ساختارِی منجر به انضباط مالی، بازتنظیم 

در  عمومی  مخارج  کاهش  طریق  )از  عمومی  هزینه های  اولویت های 

نفع  به  مالیاتی  اصالح  اجتامعی(،  امنیت  و  سالمت  آموزش،  عرصه های 

رسمایه )هم رسمایه ی خارجی و هم داخلی(، آزادسازی تجاری، آزادسازی 

نرخ سود، خصوصی سازی و مقررات زدایی از حقوق مالکیت شد. با فشار از 

جانب صندوق بین املللی پول، دولت ترکیه هزینه های عمومی در عرصه ی 

خدماتی مثل آموزش و سالمت را کاهش داد که منجر به زوال آن ها شد. 

این  بر  عمدتاً  که  بود  قدیم  متوسط  طبقه ی  فروپاشی  نهایی،  نتیجه ی 

در  خود  طبقاتی  جایگاه های  از  حفاظت  منظور  به  اجتامعی  هزینه های 

جامعه ی ترکیه اتکا داشت. زمانی بهرتین مدارس دولتی شدیداً زیر بار این 

کاهش در هزینه ها، کاهش در ابعاد کالس ها و افول کیفیت آموزش رفتند 

و خانواده های طبقه متوسطی مجبور شدند به سمت شبکه های مدارس 

شکاف  واقع  در  این  کنند.  حرکت  آموزش  سطوح  متام  در  نوپا  خصوصی 

به  توجه  با  و  مثابه ی یک کل  به  متوسط  که درون طبقه ی  بود  جدیدی 

توانایی های آنان برای دستیابی به آموزش باکیفیت باال اتفاق افتاد.

سیاست های  اصلی  عامل  به  دولت  شدن،  نولیربالی  با  دولتی:  بازتوزیع 

طریق  از  نخست  وهله ی  در  را  امر  این  دولت  گشت.  تبدیل  بازتوزیعی 

طرح های خصوصی سازی و کاهش در هزینه های اجتامعی دولتی از قبیل 

آموزش، سالمت و خدمات اجتامعی به دست آورد. دولت نولیربالی همچنین 
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ثروت و درآمد را از طریق بازبینی هایی در قوانین مالیاتی بازتوزیع کرد تا 

سود رسمایه گذاری صاحبان رسمایه را تأمین کند.

از  نولیربال جهانی  و  نظام رسمایه داری  در  ترکیه  ادغام  بیان خالصه،  به 

خالل مجموعه ای از سیاست هایی محقق شد که هدف شان آزادسازی نظام 

مالی آن، خصوصی سازی بنگاه های دولتی و زمین های تحت متلک دولت 

و نیز مقررات زدایی از اقتصاد بود. با گذار به نولیربالیسم، سازوبرگ دولت 

ترکیه کامالً دگرگون شد تا تحرک رسمایه ی جهانی را تسهیل کند. مشخصاً در 

طول حکمرانی حزب عدالت و توسعه در دهه ی نخست قرن بیست ویکم، 

نوین در روابط تجاری،  نیز ساختارهای  کارآفرینی و  گشایش فرصت های 

شده اند.  طبقاتی  صورت بندی  جدیِد  اساساً  فرآیندهای  پدیداری  موجب 

اگرچه طبقه ی رسمایه دار به مثابه ی یک کل به خاطر اجرای موفقیت آمیز 

برد،  منفعت  توسعه  و  عدالت  حزب  جانب  از  نولیربالی  سیاست های 

دولت به عنوان بازوی سیاسی بورژوازی اسالمی نوظهور ایفای نقش کرد. 

بورژوازی اسالمی نوظهور در مدت زمانی کمرت از یک دهه به وسیله ی مزایا 

و تبعیض گذاری های ناشی از ابتکارعمل های خصوصی سازی و مناقصه های 

عمومی، موفق به انباشت میلیاردها دالر رسمایه ی اضافه شد.

طبقه ی متوسط و بازتولید آن
پی یر بوردیو، جامعه شناس فرانسوی ای که در مسیر آنتونیو گرامشِی یک 

نسل پیش از خود قدم گذاشت در دهه  ی 1960 رشوع به تبیین چگونگی 

پیوند اَشکال غیر اقتصادی سلطه با »بازتولید قرشبندی اجتامعی و برهم کنش 

رویه های  این  بنابراین،   )2002  :3 )فاین  کرد.  اقتصادی«  امر  و  آن ها 

»غیراقتصادی« چیست که طبقه ی متوسط را بازتولید می کنند؟ بوردیو در 

اجتامعی طی  علوم  بر  تاکید  با  اقتصاد«  علم  »امپریالیسم  جریان  مقابل 

دهه های اخیر استدالل کرد که جهان اجتامعی یی که رسمایه داری در آن 

حک شده عرصه ی مناسبی برای »تأسیس یک علم عام اقتصاد کردارها«ست. 

)4۷: 199۷( از لحاظ نظری، رویکرد »رسمایه ها ی چندگانه«ی بوردیو این 
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چشم انداز را به دست می دهد که طبقه، منزلت و تحرک را می توان ذیل 

یک چهارچوب تحلیلی تکین گنجاند. چنین »علمی«  به واسطه ی ارائه ی 

فرهنگی-  و  اجتامعی  اقتصادی،  رسمایه-  انواع  آن  موجب  به  که  اصولی 

قابلیت تبدیل به یکدیگر را می یابند، می تواند منجر به فهم رسمایه و سود 

در متام َاشکال آن شود. با این وجود، هامن گونه که بوردیو عنوان می کند، 

»اصولی که به کارکردیابی جهان اجتامعی شکل می بخشند، تقلیل پذیر به 

تجاری  مبادله ی  به  را  مبادالت  نیستند که سپهر  اقتصادی  محاسبات علم 

فرو می کاهد«. )46: 199۷( سازگار کردن این گفته های آشکارا متناقض نه 

تنها وجوه مسئله گون نظریه ی رسمایه ها ی چندگانه را آشکار می سازد بلکه 

همچنین بعضی از نقاط قوت آن را نیز نشان  می دهد.

در ادامه ی این فصل به بحث از آن ابعاد اجتامعی و فرهنگی یی خواهیم 

بنیان های مادی صورت بندی طبقه ی  با  را  پیوند  پرداخت که نزدیک ترین 

متوسط و بازتولید آن در عرص نولیربالی رسمایه داری ترکیه دارند. هامن طور 

که در بخش پیش ذکرش رفت، با گذار به نولیربالیسم، رشایط مادی بازتولید 

طبقات به نحوی ریشه ای تغییر یافت. این امر به ویژه درباره ی صنعتی ترین 

کالن شهر ترکیه یعنی استانبول صدق می کرد که با آغاز دهه ی 2000 تبدیل 

به »شهری جهانی« شد. در نتیجه، ساختار طبقاتی در استانبول به شکل 

قابل توجهی تغییر کرد، که بازتاب افزایشی اساسی در سهم طبقات کارگر 

از  بزرگ  حاشیه ای  زیرطبقه ی 1  یک  و  خدمات  بخش  در  شاغل  غیریدی 

کارگران کم مهارت، با مزد کم یا بیکار بود. دو دهه پیش، طبقه ی کارگر، که 

هم در بنگاه های صنعتی دولتی و هم خصوصی مشغول به کار بود، همراه 

با اقیانوسی از مغازه داران ُخرد که مناینده ی ُخرده بورژوازی سنتی بودند، 

هم از نظر تعداد و هم از لحاظ فرهنگی ساختار طبقاتی غالب را تشکیل 

بخش  متوسط«  »طبقه ی  می رسد  نظر  به  کلی  به طور  امروزه  می دادند. 

زیادی  تا حد بسیار  استانبول، که  اجتامعی و فرهنگی  بر حیات  خدمات 

تحت استیالی فرآیندهای اقتصادی نولیربالِی خصوصی سازی، کاالیی سازی و 

1- underclass
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اعیان سازی است، چیرگی دارد. تحت این رشایط مادی جدید، کاالیی سازی 

و  اجتامعی  انباشت رسمایه ی  برای  زیادی  مزایای  فرهنگ  و  آموزش  کلی 

فرهنگی در میان خانواده های طبقه متوسطی داشته است. )بوردیو46-4۸: 

199۷( در اینجا، مسئله ی طبقه ی متوسط را به عنوان رقابتی درون طبقاتی 

در میان خانواده ها بر رس آموزش باکیفیت و انباشت رسمایه ی اجتامعی 

و فرهنگی به صورت کلی در نظر می گیریم. این مسئله ی رقابت و متایزی 

نولیربالیسم  بین بخشی است که به سبب جایگاه برترشان درون  فزاینده 

از متخصصان  را »طبقه ی متوسط جدید« متشکل  آن  احتیاط می توان  با 

از  متشکل  قدیم  متوسط  طبقه ی  هسته ی  که  بخشی  و  نامید  مدیران  و 

کارمندان  صنایع و ادارات دولتی عمدتاً میراث بر دوران توسعه گرایی ملی 

بود.

در حالی که یک جریان جهانی در متایز اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی 

درون طبقه ی متوسط در امتداد این خطوط پدیدار می شود که همراه با 

بحران دسرتسی به آموزش باکیفیت و داشنت استطاعت آن است، پویش های 

صورت بندی طبقه ی متوسط را منی توان بدون به حساب آوردن خصوصیات 

و  اجتامعی  اقتصادی،  تاریخی  پیشامدهای  آن  در  که  ترکیه  محلی  بسرت 

روایت  مثال،  برای  کرد.  کامل درک  به صورت  دارند،  تأثیرگذاری  فرهنگی 

بین  متایزات  بر  عالوه  طبقاتی،  صورت بندی های  از  ما  مذکور  فراتاریخی 

یافت،  دیگر  نقاط  در  را  آن ها  می توان  که  قدیم  و  جدید  بخش های 

پیشاپیش توجهات را به پویش بالقوه ی یک متایز درون طبقاتی اضافی در 

مطمئناً  بنابراین،  می کند.  جلب  ترکیه  طبقه متوسطی  خانواده های  میان 

رویکرد نظری ما به صورت بندی طبقه ی متوسط تا حد زیادی هامن قدر 

نظری- تحلیل  از  متأثر  که  بود  استانبول  در  میدانی  پژوهش  تحت تأثیر 

ابتدای  در  شد.  ارائه  باال  در  که  ترکیه  رسمایه دارانه ی  مدرنیته ی  طبقاتی 

نوظهور  نولیربالی  به منظور درک چشم انداز  که  پژوهش، تصمیم گرفتیم 

به  استانبول  اسالمی  و  الئیک  طبقه متوسطی  خانوارهای  و  خانواده ها  بر 

عنوان عامالن بازتولید و دگرگونی طبقه ی متوسط متمرکز شویم. در وهله ی 

بازتولید طبقه ی متوسط اسالمی در ترکیه



270

نولیربالیسم، ظهور رسمایه ی اسالم گرا و حزب عدالت و توسعه

نخست، ما بر معنا و محتوای عادات مرصفی و متغیر خانوارها مترکز کردیم 

زیرا عقیده داشتیم که این موارد شبکه ای از فعالیت را در تالقی گاه اقتصاد 

متناظر  و  حرفه ای  عرصه های  تالقی  یعنی  می آورند،  وجود  به  جامعه  و 

پژوهش ما. نتیجه، پیامیشی در سال 2009 از 434 خانواده ی طبقه متوسطی 

از طبقات متوسط الئیک و  تا فهم خود  ما کمک کرد  به  )الف(  بود که 

اسالمی را تعمیق بخشیم، )ب( تصویری از ذائقه ها و ترجیحات متغیر در 

فرهنگ طبقه متوسطی به طور کلی و در هر یک از این بخش های خاص 

طبقه ی متوسط به دست مان داد و )ج( نگرشی واضح از خانواده هایی را 

برایامن فراهم کرد که یک بخش طبقه متوسطی اسالمی جدید را تشکیل 

نولیربالی  رژیم  از  فرهنگی  و  اجتامعی  اقتصادی،  لحاظ  از  که  می دادند 

منتفع شده بودند.

شیوه ی رایج تفکر در مورد طبقه ی متوسط در یک جامعه ی رسمایه داری 

عموماً تلقی آن به عنوان طبقه ای بین طبقه ی رسمایه دار و طبقه ی کارگر 

است. مستقرسازی طبقات در مناسبات تولیدی رسمایه داری شان همچنین 

پاداش های  و  مشاغل  به واسطه ی  مردم  اغلب  که  است  شیوه ای  بازتاب 

مادی ای که در ازای کارشان دریافت می کنند، به خود و جایگاه طبقاتی شان 

می اندیشند. این به رده های سه گانه ی مشاغل با عناوینی از قبیل »مالکان«، 

»مدیران« و »کارگران« منتهی می شود که متناظر است با رده های پاداش های 

این طرح واره های  مادی تحت عنوان »سودها«، »حقوق« و »دستمزد ها«. 

دارای طبقه بندی، قدرت و نفوذ بنگاه های بزرگ و سازمان های بوروکراتیک 

که  دیدگاه  این  واقع،  در  می کنند.  تلقی  محرز  مدرن  کاری  حیات  در  را 

طبقه ی متوسط صنعتی متشکل از نخبگان فنی، مدیریتی و حرفه ای است 

که خدمات خود را به صاحبان رسمایه می فروشند و قدرت و امتیازهای خود 

را در وهله ی نخست مبتنی بر دانش تخصصی و مدارک آموزشی رسمی شان 

می دانند، به عنوان نقطه ی عزیمت ما برای مفهوم پردازی طبقه ی متوسط 

بسنده خواهد بود. عالوه بر این، این متایزات به ساختار های طبقاتی در 

متام جوامع صنعتی و یا صنعتی شده ی متاخر تعلق دارند. هر طبقه نفعی 
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در حفاظت و نگه داری از منبع اصلی برسازنده ی بازتولید خود- رسمایه، 

آموزش یا کار- دارد.

طبقات می توانند به واسطه ی متلک شان بر مزیت منبعی بر منبع دیگر 

دارای  مشرتک  طور  به  پایین  طبقات  هم  و  باال  طبقات  هم  یابند.  متایز 

مزیت منابع اقتصادی اند، اگرچه منابع اقتصادی خانواده های طبقات باال 

عمدتاً ناشی از متلک ثروت و انتقال اجتامعی مستقیم آن است، در حالی 

که منابع اقتصادی خانواده های طبقات پایین برآمده از متلک دستمزدها و 

بنابراین در وهله ی آخر از خالل بازتولید زیستی کار است. در هر دو مورد، 

طبقه ی  اجتامعی  بازتولید  است.  پیچیدگی  فاقد  نسبتا  و  مستقیم  انتقال 

طبقات  یا  رسمایه دار  طبقات  اجتامعی  بازتولید  با  مقایسه  در  متوسط 

مزدبگیر نه مستقیم است و نه فاقد پیچیدگی. از منظر طبقه ی متوسط، 

راه حل مسئله ی بازتولید طبقاتی را می توان بر حسب مزیت منابع فرهنگی  

تحت متلک مطرح منود.

هامن طور که پیش تر اشاره کردیم، نظریه پردازی که بیشرتین تالش را در 

جهت اتصال شکاف های بین نظریه و پژوهش تجربی در زمینه ی بازتولید 

طبقه ی متوسط انجام داده، بوردیو است. باور اصلی بوردیو این بود که 

تجربه ی زیسته برسازنده ی طبقه است و »مستقیامً منی توان آن را از نقشه ی 

عینی گرایانه ی ساختار طبقاتی استنتاج کرد«. )وکان، 52: 1991( بوردیو بنا 

مورد  نخستین  می نهد.  متایز  از رسمایه  شکل  سه  بین  تحلیلی  مقاصد  به 

تبدیل  قابل  و مستقیامً  بی واسطه  »که  نام می دهد  اقتصادی  رسمایه ی  را 

به پول است و می تواند در قالب حقوق مالکیت نهادینه شود«. دومین 

مورد، رسمایه ی فرهنگی است »که تحت رشایط معینی می تواند تبدیل به 

رسمایه ی اقتصادی و در قالب صالحیت های آموزشی نهادینه شود«. سومین 

یا  منابع فعلی  به عنوان »حاصل جمع  رسمایه ی اجتامعی است که  مورد، 

بالقوه ای تعریف می شود که به متلک شبکه ی پایداری از روابط کامبیش 

از  نهادینه شده ی آشنایی و بازشناسی متقابل مرتبط است که به هر یک 

مثابه ی  به  را  دارد  تعلق  به جمع  از رسمایه ای که  پشتیبانی  اعضای خود 

بازتولید طبقه ی متوسط اسالمی در ترکیه
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به  توجه  با   )199۷ )بوردیو51:  می دارد«.  ارزانی  بالقوه  و  فعلی  اعتبار 

نهادینه سازی اَشکال رسمایه از جانب بوردیو، رسمایه ی اقتصادی به عنوان 

»حقوق مالکیت«، رسمایه ی فرهنگی به مثابه ی »صالحیت های آموزشی« و 

رسمایه ی اجتامعی به منزله ی »شبکه های پایدار« نهادینه می شوند.

از رسمایه مشخص  نوعی  به عنوان  را  رسمایه ی منادین  بوردیو همچنین 

می کند که ناشی از بازمنودهای سایر انواع رسمایه است. رسمایه ی منادین، 

رسمایه در هر شکل آن- فرهنگی، اجتامعی، اقتصادی- است که به صورت 

منادین فهمیده می شود، یعنی چیزی معنادار در شکلی از ارتباط که گفتگو 

در  بوردیو  کردارهای  اقتصاد  در  منادین  رسمایه ی  کارکرد  می شود.  تلقی 

عرصه ی ارزش سخن ورانه ]رتوریکی[ نهفته است. این امر تا حد زیادی در 

این گفته ی بوردیو پیداست:

از آنجایی که رشایط اجتامعی انتقال و کسب رسمایه ی فرهنگی 

پوشیده تر از رشایط اجتامعی انتقال و کسب رسمایه ی اقتصادی 

است، این زمینه را برای کارکردیابی آن به عنوان رسمایه ی منادین 

رسمایه ی  آن  در  که  بازارهایی  متام  در  یعنی  می کند،  فراهم 

اقتصادی به صورت متام و کامل به رسمیت شناخته منی شود، نه 

به عنوان رسمایه بلکه به مثابه ی صالحیت مرشوع بازشناسی شود. 

)49 :199۷(

مفروض،  فرهنگی  صالحیت  نوع  هر  از  ناشی  منادین  رسمایه ی  ارزش 

برگرفته از کمیابی آن در توزیع رسمایه ی فرهنگی است و به گفته ی بوردیو:

در  سهم  می شود.  آن  صاحب  برای  متایزبخش  سودهای  موجب 

را  آن  طبقاتی  جوامع  در  کمیاب  فرهنگی  رسمایه ی  که  سودها 

مسلّم  واقعیت  این  بر  مبتنی  نهایی،  تحلیل  در  می کند،  تضمین 

است که متام کنشگران دارای ابزارهای فرهنگی و اقتصادی برای 
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جهت  در  حداقلی  رضورت  ورای  خود  فرزندان  آموزش  تداوم 

نیستند.  مفروض  لحظه ای  در  کم ارزش شده  کار  نیروی  بازتولید 

)49 :199۷(

در ترکیه، برای مثال، کمیابی رسمایه ی فرهنگی محصول دست دولت در 

این است که  امتحانات ملی تحت کنرتل و مدیریت دولت، ضامن  شکل 

رسمایه ی فرهنگی وزن بی تناسبی در اسرتاتژی های خانواده ی طبقه متوسطی 

برای بازتولید اجتامعی و اقتصادی خواهد یافت.

به نظر می رسد درک یک شکل از رسمایه به عنوان شکلی دیگر، برای مثال، 

درک رسمایه ی فرهنگی به مثابه ی رسمایه ی منادین، که در اینجا به منزله ی 

عمل تعویض بدان پرداخته می شود، حدود معنای ارزش مبادله را گسرتش 

می دهد. این ادعا به هر ترتیب با دیدگاه گایاتری اسپیواک مطابقت دارد 

که در رسمایه داری »پول هر چیز طبیعی را فاسد می کند و آن را، در شکل 

طبیعی خود، تبدیل به یک نشانه ی رصفاً مشهود برای رابطه ی اجتامعی 

جایگزینی  طریق  از  »پول  این،  بر  عالوه   )19۸۷  :34( می سازد«.  مبادله 

تجانس  عدم  است،  نامتقارن  رضورتاً  که  مبادله ای  برای  تعویض  مقوله ی 

مناسبات اجتامعی را به نحو برگشت ناپذیری می پوشاند«. )اسپیواک 19۸۷: 

به  که  است  فرآیندی  تبدیل پذیری  اسپیواک،  گفته ی  به  ما(  از  تأکید  35؛ 

واسطه ی آن »دو چیز می توانند برابر، هم سان یا تعویض پذیر اعالم شوند، از 

طریق، نخست، برابرسازی چیزهای گوناگون، سپس، فراموشی آن حرکت و 

نهایتاً حافظه ای برساخته به لحاظ کنایی2 که این تبارشناسی را می پوشاند«. 

)اسپیواک 19۸۷: 35(

از نظر بوردیو، رسمایه ی فرهنگی در سه شکل پدیدار می شود: پیکرمند، 

در  فرهنگی  رسمایه ی  پیکرمند،  وضعیت  در  نهادینه شده.  و  عینیت یافته 

شکل »ُخلق و خوهای دیرپای ذهن و بدن« ظاهر می شود. در وضعیت 

نقاشی هایی  یا  کتاب ها  قبیل  از  فرهنگی  کاالهای  قالب  در  عینیت یافته، 

2- metalyptically
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پدیدار می شود که »رّدی« از اندیشه ها، نظریه ها، تفاسیر، نقدها، معامها 

یا مسئله گون هایی اند که حاکی از دانش ما در مورد آن هاست. در وضعیت 

پدیدار  عینیت یابی  از  »شکلی  عنوان  به  فرهنگی  رسمایه ی  نهادینه شده، 

می شود که باید آن را تجزیه کرد زیرا خصوصیات اصلی را متاماً به رسمایه ی 

فرهنگی ای تفویض می کند که فرض می شود ضامن آن است«. )بوردیو4۷: 

مدارکی  و  گواهی ها  قبیل  از  آموزشی  بوردیو صالحیت های  مثال   )199۷

است که نقش محوری در تحلیل ذیل دارند.

مزیت خانواده های طبقه متوسطی در رابطه با رسمایه ی فرهنگی، به ویژه 

در شکل پیکرمند آن، و تلقی خصوصیات کمرت ملموس و تبدیل پذیر آن، 

مسائل خاص انتقال از نسلی به نسل دیگر را به میان می کشد. این مسئله 

آموزشی،  صالحیت های  با  رابطه  در  آن  نهادینه شده ی  شکل  در  مشخصاً 

گواهی ها و مدارکی که انتقال مستقیم شان به نسل بعدی ناممکن است، 

صدق می کند. عینیت یابی رسمایه ی فرهنگی در شکل مدارک آموزشی راهی 

برای غلبه بر تجسد رسمایه ی فرهنگی است که تبدیل پذیری آن دست کم 

برای فرد را محدود می سازد. بوردیو اشاره می کند که:

فرهنگی ای  شایستگی  از  گواهی  یعنی  آکادمیک،  صالحیت  با 

را  ُعرفی  و  پایدار  تضمینی،  قانوناً  ارزشی  خود  دارنده ی  به  که 

از  اعطا می کند، کیمیاگری اجتامعی شکلی  با فرهنگ  در رابطه 

رسمایه ی فرهنگی را ایجاد می کند که در برابر حامل آن و حتی 

در برابر رسمایه ی فرهنگی یی که فرد در لحظه ی مشخصی از زمان 

به نحوی تأثیرگذار صاحبش می شود، یک خودآیینی نسبی دارد. 

)51 :199۷(

یکی از تأثیرات انحصار دولت بر آزمون های ورودی دانشگاه و دبیرستان ها 

کنرتل دولتی شدید بر نهادینه سازی رسمایه ی فرهنگی در جامعه ی ترکیه 

است.
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اجبارهای  از  متشکل  »چیزی  عنوان  به  را  اجتامعی  رسمایه ی  بوردیو 

)»پیوندها«( می داند و ترصیح می کند که »در رشایط معینی  اجتامعی« 

تبدیل پذیر به رسمایه ی اقتصادی هستند و می توانند در قالب یک عنوان 

فرهنگی  و  اجتامعی  رسمایه ی  تبدیل پذیری   )199۷  :4۷( شوند«.  نهادینه 

اقتصادی نه بی واسطه و نه مستقیم است. می توانیم اضافه  به رسمایه ی 

کنیم که این امر نه رضوری و نه گریزناپذیر است. )گرانووتر 19۸5( یک 

شبکه ی پایدار می تواند متشکل از روابط شخصی در میان افراد باشد اما 

روابط مهم تر )و ارزشمندتر( از طریق مبادالت کامبیش مداومی که شامل 

گسرتش رسمایه ی فرهنگی و اقتصادی می شوند، به لحاظ اجتامعی نهادینه 

ادامه چنین می آید که حجم متلک رسمایه ی  و فزونی یافته می گردند. در 

اندازه ی شبکه ی  بر  است  مبتنی  مفروض  کنشگر  یک  از جانب  اجتامعی 

پایداری که می تواند به نحو تأثیرگذاری بسیج شود و نیز مبتنی است بر 

حجم رسمایه های واقعی ای که می توانند تصاحب شوند.

در  که  تعمیم یافته،  فرهنگی  رسمایه ی  که  می آورد  خاطرمان  به  بوردیو 

به  می شوند،  فعال  سخن ورانه  تبّحر  و  رسوم،  و  راه  زبانی،  عادات  شکل 

همچنین  که  می یابند  تحقق  اجتامعی  رسمایه ی  اجرایی  رویه های  عنوان 

سایر  و  »منزلت«  »اعتبار«،  که  حدی  تا  منادین اند.  رسمایه ی  از  بخشی 

وضع  می شوند،  گذاشته  اجرا  به  و  مراوده  اجتامعی  سلسله مراتب  وجوه 

یک شبکه ی پایدار در عین حال به معنای بازتولید طبقه ی اجتامعی است. 

)بوردیو 5۷: 199۷( بوردیو عنوان می کند که »رسمایه ی اجتامعی به حدی 

متاماً تحت حکمرانی منطق دانش و تصدیق است که همواره به مثابه ی 

خانواده های  میان  در   )199۷  :5۷( می یابد«.  کارکرد  منادین  رسمایه ی 

میان  در  رمزگان  تغییر  شامل  منطق  این  استانبول  در  باال  طبقه متوسِط 

زبان های ترکی، انگلیسی، فرانسوی، آملانی و سایر زبان های عمدتاً اروپایی 

در عادات گفتاری معمول، اشاره به اَشکال عینیت یافته ی رسمایه ی فرهنگی 

در قالب زبان ترکی واال و پیش فرض روشنفکری و متایالت قبلی در قبال 

اجتامعی،  مراوده ی  موسیقی،  پوشش عمومی،  به  مربوط  اروپایِی  عادات 

بازتولید طبقه ی متوسط اسالمی در ترکیه
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رصف غذا و تفریح محصور در اَشکال عینیت یابی فرهنگی ترکیه می شود.

را  طبقه متوسطی  خانواده های  برای  پایدار  اجتامعی  شبکه های  اهمیت 

برای  گفته  این  کرد.  فهم  استانبول  در  روزمره  زندگی  اَعامل  در  منی توان 

متام طبقات، هر چند با شکل و محتوای گوناگون، صدق می کند. گسرته و 

محتوای شبکه های خانوادگی پایدار، حتی در میان خانواده هایی با رسمایه ی 

فرهنگی و اقتصادی قیاس پذیر که منفعت های نابرابری از رسمایه های برابر 

و نزدیک می برند نیز به نحو چشم گیری متفاوت است. بوردیو می توانست 

در مورد استانبول هم به خوبی این را بگوید که:

در  که  مشهودند  مشخصاً  مواردی  متام  در  اجتامعی  تالش های 

)اقتصادی  از رسمایه ی  نابرابری  بسیار  مزایای  گوناگون  افراد  آن 

به  امری که وابسته  برابر به دست می آورند،  یا فرهنگی( نسبتاً 

میزانی است که آن ها می توانند وکالتاً رسمایه ی یک گروه )یک 

باشگاه  یک  نخبه،  مدرسه/دانشگاه  یک  فارغ التحصیل  خانواده، 

بدان ترتیب  کامبیش  که  را  غیره(  و  آریستوکراسی  برگزیدگان، 

تشکیل شده و کامبیش از نظر رسمایه غنی است را بسیج کنند. 

)199۷ :56(

گسرتش شبکه های پایدار جزء جدایی ناپذیر یک دوره ی آماده سازی طوالنی 

و  می شود  متوسطه  دوره ی  ملی  گزینشِی  آزمون های  به  منجر  که  است 

نشان گر شکل رقابتی است که به طور کلی در زندگی خانواده های طبقه ی 

متوسط در استانبول وجود دارد.

متوسط  طبقه ی  چیز  »چه  که  می کند  مواجه  سوالی  چنین  با  را  ما  این 

ما  که  اجتامعی ای  رسمایه ی  مفهوم  می سازد؟«.  اجتامعی  طبقه ی  یک  را 

ارائه می کنیم شکلی از انباشت نهفته در تاریخ است. کارآیی آن، نه یک 

گزاره ی کلی در باب ارزش آن به مثابه ی یک نیروی ایجابی در آن تاریخ، 

بلکه مسئله ا ی تجربی باقی می ماند. هامن طور که پیش تر اشاره کرد یم، در 
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ابتدای پژوهش مان ترجیح دادیم که خانواده را به مثابه ی  عامل سازنده ی 

طبقه ی  تشکیل  اصلی  عامل  خانواده  اگر  بگیریم.  درنظر  طبقه  بازتولید 

متوسط در ترکیه است در عین حال بنیان هبستگی طبقاتی نیز محسوب 

می شود. اما مبنای همبستگی چیست؟ از نظر بوردیو، همبستگی اجتامعی 

که شامل شبکه های  کردارهاست  اقتصاد  معلول  و هم  بنیادین  اصل  هم 

می گردد.  منتهی  اجتامعی  رسمایه ی  انباشت  به  که  می شود  پایداری 

اهمیتی  اندازه ی  به  استانبول  متوسط  طبقه  ی  خانواده های  نزد  هیچ چیز 

نیز  پایدار و رسایت آن در زندگی روزمره  شان می دهند و  به شبکه ی  که 

گسرتش  که رصف  فرهنگی یی  و  اقتصادی  و رسمایه ی  تالش،  زمان،  میزان 

»وجود  بوردیو،  استدالل  بر  بنا  ندارد.  اهمیت  می کنند ،  آن  نگهداری  و 

شبکه ا ی از پیوند ها فرضی طبیعی یا حتی اجتامعی نیست... بلکه محصول 

تالش های بی پایان نهادی است که شعائر نهادی آن مهر خود را بر لحظات 

اساسی می گذارد و امری رضوری به منظور تولید و بازتولید روابط مفید 

پایداری ست که می توانند امنیت سود های مادی و منادین را برقرار سازند«. 

)56: 199۷( اغراق نیست که بگوییم خانواده های استانبول و اعضای آن ها 

هامن میزان زمان و تالشی را که رصف شبکه های اجتامعی شان می کنند، 

برای خانواده ی خود نیز به خرج می دهند. به رغم این ادعا ی تجربه بنیاد، 

رسمایه ی اجتامعی جانشینی برای رسمایه ی اقتصادی و فرهنگی در رویه ی 

تبدیل پذیری  میزان  برابر،  در   )2001 )فاین  نیست.  توسعه ی رسمایه داری 

رسمایه ها به یکدیگر کامالً مستقل از هر نوع ادعای تقلیل گرایانه ای مبتنی 

بر این است که یک رسمایه در اصل تقلیل پذیر به سایر رسمایه هاست.

ادعا ی ما این است که تا حد قابل توجهی خانواده ها در استانبول کنرتل  

منجر  می توانند  که  اجتامعی ای  مبادالت  بر  و  اعضایشان  اختیار  بر  خود 

به روابط پایدار شوند را از دست نداده اند. چه از طریق ازدواج، دوستی، 

رشاکت تجاری، عضویت در یک باشگاه، مدرسه و غیره باشد یا نه، منطق 

بازاری مبتنی بر نفع شخصی مبادالت، عرصه را برای منطِق به لحاظ منادین 

ممنوع رسمایه ی اجتامعی فراهم می کند که به واسطه ی رسمایه ی فرهنگی 
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منود های  سایر  و  هدایا  عنایت ها،  قالب  در  منادین  رسمایه ی  پوشش  در 

کلی  جامعه پذیری، شکل  می شود.  تقویت  و سخاوت  نیک خواهی  مداوم 

دوسویگی ای که در آن مبادالت مداوم و بنابراین بازشناسی به نحو بی پایانی 

رسمایه ی  رسمایه گذاری های  بزرگرتین  از  یکی  می شود،  بازتایید  و  تایید 

رسمایه ی  بگوییم  که  نیست  بدان معنا  این  اما  است.  منادین  و  فرهنگی 

اجتامعی فاقد اجحاف، ستیز یا هزینه است. خانواده در سلسله مراتب روابط 

خود رسمایه گذاری می کند، درست هامن طور که بوردیو در جستارهایش 

به  خویشاوندی  و  »خانواده«  یک  برساخنت  در  قدرت  مناسبات  پیرامون 

عنوان شکل مشخصی از سلطه از آن یاد کرده است. )بوردیو 1990، 1996( 

انباشت رسمایه ی اجتامعی به دست اعضای اجتامعاً محاط شده ی طبقه ی 

متوسط استانبول دوام زیادی دارد و بنابراین زمان بر است، یعنی نقطه ی 

فاین  بن  مبادالت رسمایه داری.  کار در  بهره وری  مقابل اصل حداکرثسازی 

زمانی که می گوید »اقتصاددانان می توانند امر اجتامعی را برای تکمیل امر 

فردی معرفی کنند زیرا امر اجتامعی در وهله ی نخست، به طور مشخص 

درقالب فهم رسمایه به عنوان یک منبع و نه یک رابطه  نادیده گرفته شده 

است«، حق مطلب را ادا می کند. )10: 2010(

مسئله گون  ماهیت  با  که  زمانی  فرهنگی،  رسمایه ی  تقلیل ناپذیر  ابهام 

نقطه نظر  از  دست کم  می شود،  ترکیب  گوناگون  تبدیل پذیری رسمایه های 

بازتولید طبقاتی می شود، بینشی را در رابطه  انرژی اجتامعی یی که وارد 

ادعای اغلب تکراری به همراه دارد که طبقه ی متوسط در رابطه  این  با 

از  است.  ابهام  دارای  ساختاری  لحاظ  به  رسمایه دار  و  کارگر  طبقات  با 

منظر رسمایه دارانی که صاحب ابزارهای تولیدند اما فاقد دانش تخصصی 

محاسبه  مدیریت،  و  کار،  سازماندهی  ماشین ها،  طراحی  برای  نیاز  مورد 

از سایر خدمات بسیاری که طبقه ی  و تخصیص منابع هستند، رصف نظر 

باید  رسمایه دار  طبقه ی  می دهد،  انجام  رسمایه دار  طبقه ی  برای  متوسط 

این  یا خدمات صاحبان  برای تصاحب تجسم رسمایه ی فرهنگی  راه هایی 

رسمایه بیابد. بوردیو به این نتیجه می رسد که »بی شک این مبنای جایگاه 
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مبهم مدیران و مهندسان است. اگر آنها صاحب ابزارهای تولید نباشند و 

فقط از رسمایه ی فرهنگی خود سود بربند، آنگاه آن ها در میان طبقات باال 

یا دست کم مرتبط با صاحبان ابزار های تولید طبقه بندی می شوند«. )50: 

199۷( با این وجود، صاحبان رسمایه ی اقتصادی حاکم، دارند گان رسمایه ی 

کارگر،  طبقه ی  منظر  از  می دهند.  قرار  یکدیگر  با  رقابت  در  را  فرهنگی 

صاحبان رسمایه ی فرهنگی در بازاری اشرتاک دارند که در آن برای فروش 

نیروی کار خود رقابت می کنند.

منطق  دارد.  استیال  اقتصادی  رسمایه ی  رسمایه داری،  جامعه ی  یک  در 

اقتصادگرا به مثابه ی یک ایدئولوژی فرهنگی استیال می یابد زیرا گرایش بر 

تبدیل متام اَشکال ارزش در قالب ارزش بازاری، با مناد پول، یعنی کاالیی 

است که حاکی از ارزش متام کاالهای دیگر اما فاقد ارزش استفاده ی خاص 

خود است. بوردیو زمانی که عنوان می کند رسمایه های اجتامعی و فرهنگی 

به عنوان آشکال »مبّدل« رسمایه ی اقتصادی کارکرد می یابند، ُمهر تأییدی 

اما  می زند.  رسمایه داری  جامعه ی  یک  در  اقتصادی  رسمایه ی  استیالی  بر 

متاماً  »هرگز  اجتامعی  و  فرهنگی  رسمایه های  که  می دهد  ادامه  چنین 

تقلیل پذیر به« رسمایه ی اقتصادی نیستند. )54: 199۷( دلیل او این است 

که رسمایه های اجتامعی و فرهنگی »کارآمدی های« متناظر خود را دارند. 

محدودی  اجتامعاً  عرصه های  دارای  رسمایه ها  آن  که  می کنیم  اضافه  ما 

این  هستند.  نهادینه سازی  و  ارتباطات  و  مبادله  قواعد  ارزش گذاری،  از 

این رسمایه ها کارکرد پوشاندن  آیا  باقی می ماند که  یک مسئله ی تجربی 

رسمایه ی اقتصادی را ایفا می کنند یا نه، و این امر احتامالً به سبب خطرات 

مرتبط با افشای مناسبات طبقاتی نابرابر است.

بسرت  در  است.  انباشته  تاریخ  از  جهانی  واقع  در  اجتامعی  جهان 

صورت بندی طبقه  ی متوسط در استانبول، یک خانواده ی طبقه ی  متوسِط 

بلکه  است  مادی  ثروت  مستلزم  تنها  نه  آن  به  شدن  تبدیل  یا  بودن  باال 

همچنین مستلزم رسمایه ی اجتامعی و فرهنگی است. رسمایه ی فرهنگی در 

شکل عینیت یافته و متجّسم خود، یعنی آموزش و مدارک افراد ناگزیر از 
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برنامه ریزی و اجرای جمعِی بلندمدت است. این در ابتدای امر با برنامه ای 

برای مسیری آموزشی می آغازد که منتهی به آموزش در یک دانشگاه برتر 

می شود. از منظر یک خانواده ی دارای رسمایه های چندگانه و هنجارهای 

در  ازدواج  آموزش،  پی  در  اشتغال  زندگی،  روند  در  آن،  طبقه متوسطی 

پی اشتغال و خانواده در پی هر سه ی آن ها می آید. این ترتیب از خالل 

اعضای  طوالنی  رژه ی  می افتد.  کار  به  اَشکال رسمایه  زیاد  دگردیسی های 

خانواده یا رسمایه ی تجسم یافته، از مقطع ابتدایی تا دانشگاه رشط اساسی 

انباشتی است که نه تنها به معنای تضمین بازتولید خانواده بلکه  فرآیند 

شخص،  است.  خود  اجتامعی  طبقه ی  بخش  بازتولید  معنای  به  همچنین 

خانواده و طبقه از خالل دگردیسی های رسمایه و کردارهای مرتبط با آن ها 

به نحو متقابلی شکل می گیرند.

بازتولید طبقه ی متوسط جدید اسالمی در چشم انداز نولیربالی استانبول
دوره ی  طول  در  ترکیه  اجتامعی  صورتبندی  اجتامعی  سلسله مراتب 

توسعه گرایی ملی دوالیه بود. در الیه  ی پایین تر سواد همگانی و از نظر 

در  داشت.  وجود  ملی  اتحاد  تحت عنوان  عمومی  ابتدایی  آموزش  برخی 

الیه ی فرازین تر، آموزش عمومی در سطوح باالتر یک کادر نخبه را ایجاد 

می کرد که قادر به هدایت توسعه ی ملی در حالی باشد که وحدت ملی 

ایدئولوژی  می کرد.  ترویج  خود  مرد  و  زن  شهروندان  از  منایندگی  به  را 

توسعه گرایی ملی، که در آن دولت کشور را در قالب رسمایه داری با بازار 

تنظیم یافته هدایت می کند، تا اواخر دهه ی 19۷0 حاکم بود و هامن گونه 

که پیش تر مشاهده کرده ایم، خود این منجر به تفوق بورژوازی الئیک در 

سلسله مراتب اجتامعی شد. پس از کودتای نظامی 19۸0 دولت بیشرت به 

ابزاری در دست رسمایه تبدیل شد؛ کارکرد آن ادغام بازارهای ملی ترکیه در 

بازارهای درحال ظهور مالی و تجارت جهانی بود. از آن پس، یک طبقه ی 

متوسط جدید پا به عرصه گذاشته که جایگاه روحیه ی »کسب وکار آزاد« 

مقاومت  از  متعاقب  دولت های  است.  بوده  آموزش  و  جهانی  بازار  در 
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شدیدشان در برابر آموزش خصوصی دست کشیدند که نقطه ی مقابل روح 

جمهوری خواهانه ی یک ملت متحد بود و در مقابل تقاضای فزاینده برای 

کردند.  واکنش  به  آموزشی رشوع  نظام  متام سطوح  در  آموزش خصوصی 

این گرایش سیاسی در دوران دولت های اسالم گرای حزب عدالت و توسعه  

نوظهور  اسالمی  بورژوازی  سخاومتندانه  که  دولت هایی  گرفت،  شتاب 

درون  را  طبقه  این  به  وابسته  جدیِد  اسالمی  متوسط  طبقه ی  درنتیجه  و 

شبکه های پایداری که در طول تاریخ ایجاد کرده بود، تشویق کردند. از این 

رو، در چشم انداز نئولیربال استانبول یعنی جایی که ما پیامیش مان را در 

سال 2009 انجام دادیم، دو بخش طبقه ی متوسط جدید، الئیک و اسالمی، 

رس بر آوردند.

از  خانوار   2۷۸ که  می شد  خانوار   434 شامل  ما  پژوهشی  منونه ی 

بودند.  الئیک  متوسط  طبقه ی  از  خانوار   156 و  اسالمی  متوسط  طبقه ی 

بودند.  شوهران  ترکیه،  رسوم  طبق  یعنی  خانوار  رسان  مصاحبه شوندگان 

میانگین سنی رسان خانوار 45 سال و میانگین سنی همرسان شان 35 سال 

بود. اکرثیت رسان خانوار و همرسان شان در طول دوران نولیربال پرورش 

یافته، تحصیل کرده و زندگی کاری خود را پایه گذاشته اند. از این منظر، 

منونه ی پژوهشی ما بیشرت منایانگر طبقه ی متوسط جدید است تا قدیم. در 

این بخش، به منظور تاکید بر نقش محوری رسمایه ی فرهنگی در بازتولید 

متمرکز  خود  پیامیش  از  کوچکی  قسمت  بر  تنها  جدید  متوسط  طبقه ی 

می شویم و توجهات را تنها به خصوصیات تحصیلی خانوارها یعنی رسمایه ی 

فرهنگی آن ها جلب می کنیم.

استفاده ی  چگونگی  فهم  در  می تواند  مدارس  نوع  که  معتقدیم  ما 

مدارک  ارزش  تبدیل  در  خود  فرهنگی  رسمایه ی  از  پاسخ دهندگان 

تحصیلی  شان به رسمایه ی اقتصادی در تراکنش های بازاری مبتنی بر منطق 

مبادله ی اقتصادی به ما یاری رساند. ما تصور می کنیم که سطوح و مدارج 

با  معترب،  دبیرستان های  و  دانشگاه ها  از  اخذشده  مدارج  باالتر،  آموزشی 

استخدام به عنوان متخصصان و مدیران در بخش رشکتی جذاب رشکت های 
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جهانی ارتباط خواهد داشت. در اغلب موارد، این قبیل افراد مشتاقانه خود 

را متعلق به طبقه ی متوسط باال می دانند و درنتیجه نقطه ی اشرتاک آن ها 

چیرگی  نئولیربالی  چشم انداز  در  که  است  زندگی هایی  سبک  و  ارزش ها 

یافته اند )در بخش آخر به این موضوع بازخواهیم گشت(.

متوجه  نگریستیم،  پاسخ دهندگان  تحصیلی  مدرک  باالترین  به  که  وقتی 

همرسان شان  درصد   40 و  الئیک  خانوار های  رسان  درصد   ۷0 که  شدیم 

برای  درصدها  این  بودند.  آن  از  بیش  یا  دانشگاهی  مدرک  یک  دارای 

رسان خانوارهای اسالمی 5۸ و برای همرسان شان 24 درصد بود. در ترکیه 

گزینه های آموزش دانشگاهی برای فارغ التحصیالن دبیرستان شامل تحصیل 

در دانشگاه های دولتی )با زبان های آموزشی خارجی(، دانشگاه های دولتی 

)با زبان آموزشی ترکی(، دانشگا های خصوصی )که اکرثیت با آموزش به زبان 

انگلیسی است( و دانشگا ه های خارج از کشور)ایاالت متحده مرجح ترین 

هم  درصد(   ۷0 )حدوداً  ما  پاسخ دهندگان  اکرثیت  می شود.  است(  گزینه 

دانشگاه های دولتی  به  از خانوارهای اسالمی  از خانوارهای الئیک و هم 

رفته اند. این امر نشانگر این واقعیت مسلّم است که دسرتسی گسرتده تر به 

دانشگاه های خارجی تنها در دهه های متأخر دوران نئولیربالی ممکن شد، 

یعنی زمانی که پاسخ دهندگان ما پیش تر فارغ التحصیل شده بودند.

جدول .1 .6  درصد مدارج تحصیلی دانشگاهی و عالی در نسل گذشته

خانوارهای اسالمی خانوارهای الئیک

4 درصد 24 درصد پدر رأس خانوار

1 درصد ۷ درصد مادر رأس خانوار

۸ درصد 22 درصد
 پدر همرس رأس

خانوار

1 درصد 9 درصد
 مادر همرس رأس

خانوار

پاسخ دهندگان مان  والدین  آموزشی  مدرک  باالترین  نشانگر   6.  1 جدول 
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قابل  به صورت  الئیک  طبقه متوسطی  خانواده های  قبل،  نسل  یک  است. 

بودند.  اسالم گرا  طبقه متوسطی  خانواده های  از  تحصیل کرده تر  توجهی 

همراه با تفوق بورژوازی الئیک در طول دوران توسعه گرایی ملی، درصد 

آن  از  باالتر  یا  دانشگاهی  مدرک  دارای  که  الئیکی  خانواده های  پدران 

دارای  مسلامن  خانواده های  پدران  درصد  از  چشم گیری  طرز  به  بودند، 

مدارک دانشگاهی بیشرت بود. تفاوت قابل توجه از این منظر بین پدران 

همرسان رسان خانوار، که مجدداً به نفع خانواده های الئیک است، اثبات 

مناصب  به  دست یابی  قبل  نسل  یک  که  است  مالحظه   این  بر  بیشرتی 

امتیازی  باالتر و بهرت عمدتاً  از طریق مدارک آموزشی  باال  طبقه متوسطی 

برای بخش اجتامعی الئیک محسوب می شد. یک مالحظه ی جالب دیگر 

درصد بسیار پایین مادرانی است که در هر دو بخش طبقه ی متوسط در 

مقایسه با همرسان شان در سطح دانشگاهی یا باالتر تحصیل کرده اند. این 

امر نشانگر آن است که یک نسل قبل شکاف جنسیتی عمیقی بین مردان 

و زنان برحسب دسرتسی به آموزش دانشگاهی رصف نظر از بخش اجتامعی 

آن ها، یعنی بخش های الئیک و اسالمی وجود داشت، هرچند زنان بخش 

نسبت  به  دانشگاهی  مدرک  یک  کردن  دنبال  برای  بهرتی  شانس  الئیک 

هم تایان شان در بخش اسالمی داشتند.

عامل  می شود  فارغ التحصیل  آن  از  فرد  که  دبیرستانی  نوع  ترکیه  در 

تعیین کننده ی مهمی برای موفقیت در آزمون های به شدت رقابتی ورود به 

دانشگاه است. فارغ التحصیالن دبیرستان های دوزبانه ی خارجی همواره در 

زمره ی کسانی اند که برترین دستاورد ها را دارند. از آنجایی که آموزش در آن 

مدارس به یکی از زبان های غربی )مثل انگلیسی، آملانی یا فرانسه( است، 

فارغ التحصیالن آن مدارس مزیت قاطعی در ورود به دانشگاه های ترکیه 

دارند، یعنی جایی که یکی از آن زبان ها به عنوان میانجی آموزش استفاده 

این نوع دانشگاه های دولتی و خصوصی در میان دانشگاه های  می شود. 

برتر  دانشگاه  پانصد  بین  آن ها  از  بعضی  رتبه ی  و  دارند  ترکیه جای  برتر 

مورد  خارجی  زبان   در  بودن  روان  دانشگاه ها  این  است. رشط  جهان  در 

بازتولید طبقه ی متوسط اسالمی در ترکیه
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استفاده است و این کار را از طریق امتحانات تعیین مهارت در زبان دوم 

دشواری  بدون  خارجی  دوزبانه ی  مدارس  فارغ التحصیالن  می کنند.  کنرتل 

در  می گذارند،  رس  پشت  را  خارجی  زبان  مهارت  سطح  تعیین  امتحانات 

حالی که دانش آموزان مدارس دولتی معمولی و هرنستان ها در اغلب موارد 

نیاز دارند به مدت یک تا دو سال دوره های آماده سازی زبان را پشت رس 

گذارند.

از برنامه ی  آناتولی«  از مدارس دولتی معروف به »دبیرستان های  برخی 

درسی مدارس دوزبانه ی خارجی به منظور فراهم کردن دسرتسی گسرتده تر 

می کنند.  پیروی  رصفه  به  مقرون  و  باال  کیفیت  با  متوسطه ی  آموزش  به 

تعداد دبیرستان های آناتولی که برخی از آن ها در دوران توسعه گرایی ملی 

دبیرستان های  نهاد.  افزایش  به  رو  نولیربالی  دهه های  در  شدند،  تاسیس 

ورودی  آزمون  در  آن ها  رتبه ی  مبنای  بر  را  خود  دانش آموزان  آناتولی 

که  کسانی اند  نیز  دانش آموزان  و  می کنند  گزینش  دبیرستان ها  رسارسی 

هشت سال آموزش ابتدایی و راهنامیی را پشت رس گذاشته اند. برخی از 

مدارس خصوصی نیز با تعیین زبان خارجی به عنوان زبان آموزش مشخصاً 

آملانی،  و  فرانسوی  آمریکایی،  دوزبانه ی  مدارس  برای  بدیلی  منزله ی  به 

بزرگی  تفاوت  این حال،  با  کرده اند.  پیروی  آناتولی  دبیرستان  منونه ی  از 

آزمون های  در  موفقیت  نرخ های  و  ارائه شده  آموزش  کیفیت  حسب  بر 

ورودی دانشگاه بین این مدارس خصوصی وجود دارد. دبیرستان هایی که 

خانواده های طبقه متوسطِی اسالمی جدید انتخاب می کنند، معموالً مدارس 

دبیرستان های  از  بیش  اگر  که  هستند  برترین ها  از  جزئی  و  تازه تاسیس 

آن هایند.  نباشند، دست کم هم وزن  آناتولی  زبانه ی خارجی و مدارس  دو 

متام دبیرستان های دیگر در ترکیه، ازجمله هرنستان های معمولی مدارسی 

به  فقط  خارجی  زبان های  است.  ترکی  آن ها  آموزشی  زبان  و  عمومی اند 

عنوان دروس اختیاری ارائه می شوند.

امام  دینی  مدارس  تحت عنوان  مدارس  از  نوعی  دولتی  مدارس  میان  در 

کارمند  واعظان  و  روحانیون  پرورش  منظور  به  که  دارند  وجود  خطیب 



285

دولت تاسیس شده اند. اولین مدارس امام خطیب در سال 1951 پایه گذاری 

شدند. در پی کودتای نظامی 1960 دولت تهدید به تعطیلی این مدارس 

این مدارس به  قانون اساسی جدید 1961، فارغ التحصیالن  با  کرد. همراه 

منظور ادامه  ی تحصیل در مقطع دانشگاه مستلزم گذراندن الزامات درسی 

الزام  این  بودند.  دینی شان  درسی  مفاد  عالوه  ی  به  عادی  دبیرستان های 

و  الئیک  بخش های  بین  جنجالی  بحثی  موضوع  به  تبدیل  سفت وسخت 

اسالمی شد چرا که این الزامات شانس فارغ التحصیالن مدارس امام خطیب 

را برای ورود به دانشگاه محدود می کرد. تا سال 19۷1 مدارس امام خطیب 

دارای مقطع راهنامیی هم بودند، اما این مدارس پس از مداخله ی نظامی 

در هامن سال به تعطیلی کشانده شدند. در سال 19۷4 مدارس راهنامیی 

امام خطیب مجوز بازگشایی گرفتند. به دنبال کودتای 12 سپتامرب 19۸0، 

فارغ التحصیالن دبیرستان های امام خطیب حق ورود به متام دپارمتان های 

دانشگاهی بدون هرگونه محدودیتی را به دست آوردند. در 19۸5، برای 

نخستین بار مدارس امام خطیب آناتولی به منظور برآورده ساخنت نیازهای 

خانواده های طبقه متوسطی اسالمِی متقاضی آموزِش با کیفیت باال در قالب 

یک برنامه ی درسی دینی رشوع به کار کردند. در 199۷، تعداد دانش آموزان 

مدارس امام خطیب در متام اَشکال آن به بیش از پانصدهزار نفر رسید. با 

توجه به اینکه در ابتدای دهه ی 19۸0 تعداد دانش آموزان امام خطیب تنها 

حدود چهل هزار نفر بود، تعداد آن ها در 199۷ افزایش عظیمی محسوب 

و  یافت  افزایش  امام خطیب  دبیرستان های  تعداد  به همین نحو،  می شد. 

مجموعاً در سال 199۷ تعداد آن ها به بیش از هزار مدرسه رسید. پژوهش 

حارض نشان می دهد که این افزایش را می توان به تعهد خانواده های اسالمی 

به دین و افزایش در تقاضا برای آموزش دینی، پذیرش دانش آموزان دخرت در 

مدارس امام خطیب و در دسرتس بودن امکاناتی مثل بورسیه های تحصیلی 

و خوابگاه نسبت داد. به شکل جالب توجهی، نیمی از دانش آموزان مدارس 

روحانی  صالحیت  زنان  هرچند  می دهند  تشکیل  دخرتان  را  خطیب  امام 

پس   ،199۷ در  خطیب  امام  مدارس  محبوبیت  ندارند.  را  شدن  واعظ  یا 

بازتولید طبقه ی متوسط اسالمی در ترکیه
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از آنکه مجدداً به عنوان دبیرستان های فنی حرفه ای )هرنستان( با گذاشنت 

رشط برخورداری از هشت سال آموزش ابتدایی اجباری پیش از ثبت نام در 

مدارس امام خطیب بازسازی شدند، ناگهان افول کرد. ثبت نام در مدارس 

درصد   11 از  دانش آموزان  مرتبط  سنی  گروه های  میان  در  خطیب  امام 

به  زمان  )یعنی  یافت  کاهش   2002 سال  در  درصد   2 به   199۷ سال  در 

 199۷ سال  ارقام   )2012 )فینکل  توسعه(.  و  عدالت  رسیدن حزب  قدرت 

به  گرفتند  تصمیم  ابتدایی  مقطع  از  بعد  که  می شد  دانش آموزانی  شامل 

از مدارس  از جدا شدن مقطع راهنامیی  امام خطیب بروند. پس  مدارس 

امام خطیب، تعداد دانش آموزانی که تصمیم به ادامه ی تحصیل در مقطع 

به 2  ارقام سال 2002  امام خطیب گرفتند، به گواه  دبیرستان در مدارس 

درصد کاهش یافت. دولت حزب عدالت و توسعه در مارس 2012 دست به 

اصالحات آموزشی جدیدی زد که آموزش اجباری را به 12 سال به شکل سه 

مقطع چهارساله )ابتدایی، راهنامیی و دبیرستان( افزایش داد. این رویداد 

امام خطیب  در مدارس  ثبت نام  افزایش  برای  بازسازی  عنوان عملیات  به 

تلقی می شد. این مقررات جدید به دانش آموزان اجازه می دهد تا پس از 

مقطع چهارم وارد مدارس امام خطیب شوند.

جدول .2 .6 توزیع درصدی فارغ التحصیالن رسان خانوار و همرسان شان بر مبنای نوع دبیرستان

نوع  حسب  بر  ما  پیامیش  پاسخ دهندگان  توزیع  نشانگر   6.  2. جدول 

خانوارهای اسالمی خانوار های الئیک

همرس
 رأس

خانوار
همرس

 رأس

خانوار

0 0 0 11

 مدارس دوزبانه ی

 خارجی و

دبیرستان های آناتولی

3 ۸ 9 دبیرستان خصوصی

2۸ 41 60 60  دبیرستان دولتی

13 15 دبیرستان امام خطیب

۸ 13 6 10 هرنستان غیرمذهبی
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دبیرستان هایی است که از آن فارغ التحصیل شده اند. خانواده های الئیک در 

مقایسه با خانواده های اسالمی بازمنود بیشرتی در دبیرستان های دوزبانه ی 

این  آناتولی و دبیرستان های خصوصی دارند.  برتر، دبیرستان های  خارجی 

امر هم برای رسان خانوار و هم همرسان شان صادق است. تفاوتی دیگر 

تعداد  می رود،  انتظار  که  هامن طور  متوسط،  طبقه ی  بخش  دو  این  بین 

فارغ التحصیالن مدارس امام خطیب است. در حالی که هیچ فارغ التحصیلی 

از خانواده های الئیک مشاهده منی کنیم، حدودا 15 درصد از رسان خانوار 

این  فارغ التحصیالن  اسالمی  از همرسان شان در خانواده های  و 13 درصد 

مدارس مذهبی هستند.

هامن گونه که پیش تر ذکرش رفت، زبان خارجی یی که فرد می داند نه تنها 

یک رسمایه ی فرهنگی تجسم یافته در متلک آن شخص است، بلکه گواهی 

بر این برداشت است که این شخص دارای شکل عینیت یافته ای از رسمایه ی 

فرهنگی است. این امر بدین خاطر است که در بسرتهای اجتامعی معیّن 

آگاهی از یک زبان خارجی مناد تعلق یک فرد به طبقه ی متوسط باالست. 

اگرچه ما متام زبان های خارجی شناخته شده، ازجمله زبان های غربی )برای 

مثال، انگلیسی، آملانی، فرانسوی و غیره( و غیرغربی )مانند، عربی، کردی و 

غیره( را در پیامیش خود جای دادیم، تنها آگاهی از زبان انگلیسی را بازگو 

می کنیم، زیرا زبان محیط جهانی نئولیربال است.

جدول .3 .6 مویّد این واقعیت مسلّم است که انگلیسی به عنوان زبان 

دوم در میان هر دو نوع خانواده، زمانی که رسان خانواده  های نسل کنونی 

را در نظر بگیریم، به صورت گسرتده ای مشرتک بود. این امر نشانگر آن 

زبان  و  کرده  دنباله روی  جهانی  جریان  از  خانواده  نوع  دو  هر  که  است 

انگلیسی را به منظور موفقیت در رقابت برای مناصب طبقه متوسطی باال 

پدران رسان خانوار  نزد  انگلیسی  زبان  از  آگاهی  پایین  می آموزند. درصد 

خانوار  رسان  پدران  میان  در  قابلیت  این  فقدان  و  الئیک  خانواده های 

خانواده های اسالمی نشان می دهد که زبان انگلیسی عاملی تعیین کننده 

در اسرتاتژی های بازتولیدی طبقات متوسط در عرص توسعه گرایی ملی نبود.

بازتولید طبقه ی متوسط اسالمی در ترکیه
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جدول .3 .6 آگاهی از زبان انگلیسی در میان رسان خانوار، همرسان و والدین آن ها

 خانوارهای اسالمی

)به درصد(

 خانوارهای الئیک

)به درصد(

35 51  رسان خانوار

19 3۷
 همرسان رسان

 خانوار

1 5 پدر رسان خانوار

0 0
 مادر رسان

خانوار

2 5
 پدر همرسان

رسان خانوار

0 2
 مادر همرسان

رسان خانوار

طبقات  بازتولید  هامنند  نه  متوسط  طبقه ی  بازتولید  اینکه  فرض  با 

رسمایه دار و طبقات کارگر مزدبگیر مستقیم است و نه به سان آنها ناقص، 

این بازتولید شامل تفکر و برنامه ریزی اسرتاتژیک والدین به ویژه در مورد 

تحصیل فرزندان شان می شود. در رقابت بین خانواده های طبقه ی متوسط 

نهادینه ی  شکل  آتی،  نسل های  به  طبقاتی شان  مزیت های  انتقال  برای 

از  شکل  این  زیرا  می شود  اولیه  دغدغه ای  به  مبدل  فرهنگی  رسمایه ی 

رسمایه ی فرهنگی وعده ی بلیط تقریباً تضمینی موفقیت را از طریق ارائه ی 

مدارج آموزشی با کیفیت زیاد به طبقات متوسط باال می دهد. در قسمتی 

از پیامیش، از پاسخ دهندگان خواستیم که اهداف شان از رسمایه گذاری  بر 

مبنای میزان اهمیت مدارک تحصیلی از نظر خود را به ترتیب بیان کنند. 

پاسخ هایی که دریافت کردیم قابل توجه اند. اول، هر دو نوع خانواده  تحصیل 

فرزندان شان را به عنوان یکی از اصلی ترین دالیل این رسمایه گذاری ها در 

نظر می گیرند. دوم، درصد رسان خانواده های اسالمی که اصلی ترین دلیل 

درصد   10 کرده اند،  بیان  فرزندان شان  تحصیل  را  خود  رسمایه گذاری های 

بیشرت از میزان هامن دسته از خانواده های الئیک است. در حالی  که 52 

از  مهمرتین هدف  که  بودند  مدعی  اسالمی  خانواده های  از رسان  درصد 
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رسمایه گذاری هایشان تحصیل فرزندان  است، 41 درصد از رسان خانواده های 

الئیک همین پاسخ  را دادند. این یافته ها در مقایسه با سطح تحصیلی پایین 

خانواده هایشان بر تغییر نگرش خانواده های اسالمی طبقه متوسطی نسبت 

به نقش آموزش در دستیابی به مناصب طبقه متوسطی باال داللت دارند. 

درواقع زمانی که به جواب های پاسخ دهند گان به یکی از سواالت پیامیش 

در مورد حداقل میزان سطح آموزشی مورد انتظار پاسخ دهندگان در مورد 

فرزندان شان بنگریم، متوجه می شویم که 92 درصد از رسان خانواده های 

اسالمی بی صربانه منتظر تکمیل تحصیالت دانشگاهی فرزندان شان هستند. 

عبارت  به  است.  برای رسان خانواده های الئیک 96 دصد  همین موضوع 

اسرتاتژی های  در  آموزش  اهمیت  درباره ی  خانواده   نوع  دو  هر  دیگر، 

بازتولید طبقاتی شان همسو بوده  و اکنون نیز هم فکرند.

جدول .4 .6 نوع مدارس مورد متایل رسان خانوار ها برای تحصیل فرزندان شان
 خانوارهای

 اسالمی

)به درصد( 

 خانوارهای

 الئیک )به

درصد(

نوع مدرسه

ابتدایی

53 45

 خصوصی

 )مدارس

 چندزبانه ی

 خارجی و

)ترکی

دبیرستان

36 41

 خصوصی

 )مدارس

 چندزبانه ی

 خارجی و

)ترکی

۸ 13
 دبیرستان 

آناتولی

بازتولید طبقه ی متوسط اسالمی در ترکیه
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 خانوارهای

 اسالمی

)به درصد( 

 خانوارهای

 الئیک )به

درصد(

نوع مدرسه

29 15
 دبیرستان

علم محور

9 0
 دبیرستان

 دینی امام

خطیب

9 6
 دبیرستان 

دولتی

24 دانشگاه

14 29
 خارج

)آمریکا(

26 23

 دانشگاه

 خصوصی

 )با زبان

)خارجی

30 14

 دانشگاه

 دولتی

 )با زبان

)خارجی

16
 دانشگاه

 دولتی )با

)زبان ترکی

 تحصیالت

 تکمیلی

 )فوق

 لیسانس و

)دکرتی

63 60
 خارج

)آمریکا(

۷ 11

 دانشگاه

 خصوصی

 )با زبان

)خارجی

 6.  4. جدول  در  می توان  را  مهم  مالحظات  این  مورد  در  بیشرت  شواهد 

به  مایل  خانوار  رسان  که  مدارسی اند  نوع  باب  در  یافته هایی  که  یافت 

تحصیل فرزندان خود در آن ها  در سطوح مختلف سیستم آموزشی ترکیه 
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هستند. مسئله ی قابل توجه فزونی میل خانواده های اسالمی به طور کلی 

نسبت به همتایان الئیک خود است. در حالی که 45 درصد از خانواده های 

الئیک انتظار دارند فرزندان شان در مقطع ابتدایی وارد مدارس خصوصی 

شوند، مدارسی که عرصه ی اقلیتی ممتاز هستند، 53 درصد از خانواده های 

آن ها  ترجیح های  در مورد  تأمل  به  داشتند. وقتی  انتظاری  اسالمی چنین 

در رابطه با تحصیل در مقطع دبیرستان بپردازیم، اولین نکته ی قابل توجه 

به  اسالمی  خانواده های  بین  خطیب  امام  دینی  مدارس  انتخاب  کاهش 

عنوان مدارسی مطلوب برای تحصیل فرزندان شان است. در اینجا مشاهده 

می کنیم که فقط 9 درصد از خانواده ها انتظار دارند فرزندان شان وارد این 

مدارس دینی شوند. این یافته ی جالبی از این حیث است که در بحبحه ی 

به اصطالح اسالمی سازی تدریجی جامعه ی ترکیه ظرف سالیان اخیر، انتظار 

می رفت که میزان این انتخاب برای خانواده های اسالمی افزایش یابد. زمانی 

خانواده های  متغیر  نگرش های  بر  دوباره  می افتد،  اتفاق  این  عکس  که 

اسالمی نسبت به نقش آموزش در رقابت بر رس مناصب طبقه متوسطی باال 

داللت دارد. یک یافته ی قابل توجه دیگر در رابطه با انتخاب دبیرستان های 

آنکارا  علم محور  دبیرستان  از  تأثی  به  دبیرستان ها  این  است.  علم محور 

)تاسیس در 1964( با برنامه ی درسی متمرکز بر علوم طبیعی و ریاضیات 

مدارس  این  فارغ التحصیالن  چشمگیر  موفقیت  سبب  به  شکل  گرفتند. 

این دبیرستان ها تبدیل به نهادی  الگوی  در مشاغل حرفه ای و آکادمیک، 

محبوب گشت و چندین دبیرستان علم محور دولتی و خصوصی مثل قارچ 

خصوصی،  علم محور  دبیرستان های  بین  در  شدند.  سبز  کشور  رسارس  در 

آن هایی که بنا بر ادعا ها متعلق به جنبش گولن بودند، تبدیل به یکی از 

ما  یافته های  شدند.  اسالمی  خانواده های  برای  دبیرستان ها  مطلوب ترین 

گفتامن رایج در جامعه ی مدنی را تقویت می کند. در جدول این گونه آمده 

وارد  فرزندان شان  دارند  انتظار  اسالمی  خانواده های  درصد   29 که  است 

این مدارس شوند. به موازات این انتظارات 60 درصد خانواده های اسالمی 

ترجیح می دهند که فرزندان شان به یکی از سه نوع دانشگاهی بروند که 
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292

نولیربالیسم، ظهور رسمایه ی اسالم گرا و حزب عدالت و توسعه

از این منظر، مشاهده  انگلیسی است.  زبان آموزشی آن ها خارجی یعنی 

و الئیک وجود  اسالمی  بین خانواده های  بارزی  تفاوت  که هیچ  می کنیم 

ندارد. آخرین مشاهده ی ما می تواند نقطه ی پایان این بحث باشد. اکرثیت 

خانواده های اسالمی درست به سان همتایان الئیک خود ترجیح می دهند 

که فرزندان شان برای تحصیالت تکمیلی )فوق لیسانس و دکرتی(، که خود 

نئولیربالی جهانی است،  باال در دوران  ویژگی برجسته ی طبقه ی متوسط 

عمدتا راهی ایاالت متحده شوند.

نکات پایانی
به رغم منافع بسیار مهم دولت در وحدت ملی، هویت ترکی و جامعه ی 

در  متوسط  طبقه ی  مدیریت  در  منافعی  دارای  همچنین  دولت  مدنی، 

و  صنعتی  خانواده های  از  متشکل  رسمایه داِر  طبقه ی  منافع  راستای 

دارند. در  را در دست  بازاریابی  و  توزیع  تولید،  ابزار  تجاری یی است که 

دوران نولیربال پس از دهه ی 19۸0، دانش و مهارت های طبقه ی متوسط 

قدیم ارزش خود را از دست داد. رسمایه ی رشکتی منبع مهم رسمایه گذاری 

در دانشگاه های خصوصی جدید بود و موجب افزایش عرضه ی نیروی کار 

خدمات  و  تجارت های رشکتی  به  عمدتاً  که  شد  جدید  متوسطی  طبقه  ی 

تولیدی مربوطه گرایش داشت. طبقه ی متوسط جدید همچنین در ایجاد 

ایفای  متوسط  طبقه ی  و  طبقه ی رسمایه دار  میان  مهم  منادین  حائل  یک 

نقش کرد و سیامی طبقه ی متوسطی را ترسیم کرد که بیشرت در هامهنگی 

با منافع طبقه ی رسمایه داری بود که در رشف تبدیل شدن به یک طبقه ی 

که  باشد  مدعی  می توانست  طبقه  این  داشت.  قرار  فراملیتی  رسمایه دار 

طبقه ی متوسط، یعنی متخصصان و مدیران شاغل در بخش رشکتی، »در 

رشایط  زوال  شاهد  قدیم  متوسط  طبقه ی  عین حال،  در  بود.  رشد«  حال 

طبقاتی  روابط  در  را  آن  که  بود  خود  خدمات  نسبی  کم ارزشی  و  مادی 

خود بیشرت به طبقه ی متوسط پایین متشکل از معلامن و کارمندان دولتی 

نزدیک می کرد تا به طبقه ی متوسط باالیی که آرزوی تعلق به آن را داشت. 
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قطبی شدن طبقه ی متوسط تبدیل به یک واقعیت شد.

اگر حضور پرقدرت نهاد های مالی جهانی نشانگر شهری جهانی باشد، آنگاه 

استانبول منونه ی خوبی برای آن است. تا اواخر دهه ی 1990، شهر شیشه ای 

که مرکز بازار بورس نوپای ترکیه، بانک های رسمایه گذاری، رشکت های بیمه 

کیلومرتی  را می شد در چند  بود  پنج ستاره  بین املللی  تجاری  و هتل های 

شامل مرکز قدیمی شهر، درست روی تپه های بوسفور و چند دقیقه دورتر 

از تقاطع بزرگراه هایی دید که کارگران را از طریق پل از سمت آسیایی با 

ترافیک ناشی از رفت وآمد های شاملی-جنوبی در سمت غربی به این سوی 

به مقرهای  تبدیل  به »مسلک«  منتقل می کرد. فضای مالی جدید ملقب 

بعضی از بزرگرتین رشکت های فراملی ترکیه شد که اغلب شان در متلک و 

کنرتل بورژوازی الئیک بودند. در مقایسه با دفاتر بانک های دولتی پیش تر 

موجود در دهه ی 1930 که عمدتاً در آنکارا، پایتخت واقع در مرکز آناتولی 

نزدیک  داشت  نظارت  آن ها  بر  که  دولتی  بوروکراسی  به  تا  داشتند  قرار 

-1950 سال های  بین  بانک های خصوصی  اولین  که  الگویی  یعنی  باشند، 

19۸0 در پیش گرفتند، این دگرگونی رسیع بسیار شگرف بود.

رشکت کنندگان  و  تاجران  به  که  جدید  بین املللی  ستاره ی  پنج  هتل های 

در هامیش ها وگروه های توریستی خدمات می دادند در مرکز مالی جدید 

و   1955 سال  از  قبل  تا  پدیدار شدند.  دیگر شهر  مناطق  در  و همچنین 

احداث هتل هیلتون در بلوار جمهوریت نزدیک به میدان تقسیم که خود 

مرکز مسافران خارجی و توریسم بین املللی از اواسط قرن نوزدهم به بعد 

بعد هتل  سال  یک  نداشت.  مدرنی  بین املللی  استانبول هتل  است،  بوده 

گران قیمت »دیوان« چند ساختامن دورتر از این هتل ساخته شد. طی دو 

دهه ی بعد هتل »رشایتون« و »مارمارا« به ساختامن های بلند دور میدان 

تقسیم اضافه شدند. در مقابل، دهه ی بعد از 19۸2 شاهد ساخت وسازهای 

دفاتر  نزدیکی  در  آن ها  از  بسیاری  که  بود  بین املللی ای  هتل های  متعدد 

رشکت ها در مناطق تجاری قرار داشتند.

قطبیت درون طبقه ی متوسط در هیچ کجا مشهودتر از ارزش یابی امالک 

بازتولید طبقه ی متوسط اسالمی در ترکیه
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مسکونی و تفکیک جغرافیایی مسکن طبقه ی متوسط جدید از خانه های 

نبود. تفکیک فضایی در مسکن طبقه ی  سایر بخش های طبقه ی متوسط 

متوسط که موجب متایز بیشرت خانه های طبقه ی متوسط باال و جدید از 

مساکن مابقی طبقه ی متوسط شد، در طول شکوفایی سال های دهه های 

1990 و 2000 بخش مستغالت پدید آمد. قیمت های رسبه فلک کشیده ی 

امالک مسکونی در بازار کاالهای لوکس عاملی تعیین کننده بود.

مجللی  محوطه های  و  خانه ها  استانبول  ساکن  ثرومتند  خانواده های 

متامیزند، خواه در شکل  اعیانی  الگوی شهرک های مسکونی  از  که  دارند 

طبقه ی  خانوار های  ویالطور.  یا  کم  طبقات  با  چندطبقه،  آپارمتان های 

متوسط باال و طبقه ی متوسطی که توانسته بودند سود های کالنی از طریق 

فعالیت های تجارتی، مالیه و رسمایه گذاری در بخش های رو به رشد اقتصاد 

قبیل  این  ساکنان  به  تبدیل  آورند،  به چنگ  نولیربالیسم  دوران  در  جدید 

خانه های مجلل شده اند. موضوع قابل توجه این است که هم خانواده های 

طبقه متوسطی جدید الئیک و هم اسالمی مشرتکاً متایل  به زندگی در این 

قبیل شهرک های مسکونی اعیانی دارند. این موضوع نشانگر آن است که 

آن ها ارزش های نولیربالی را بیشرت از ارزش های طبقه متوسطی شکل گرفته 

در دوران توسعه گرایی ملی اقتباس کرده اند. نزاع درون طبقه ی متوسط از 

سال 19۸0 تا به امروز بر رس چیستی معنای تعلق به طبقه ی متوسط- هم 

ایدئولوژیک  نزاع  این  ما  است.  بوده  اجتامعی  و  اخالقی  مالی،  منظر  از 

در  هم  و  الئیک  طبقه متوسطی  خانواده های  درون  هم  را  مشخص 

خانواده های اسالمی مشاهده می کنیم. در هر دو بخش، طبقه ی متوسط 

جدیدی پدیدار شده که بازتاب ارزش ها و سبک زندگی های نولیربالی است 

و  الئیک  بخش  دو  هر  اگرچه  بنابراین،  می کند.  مجزا  بقیه  از  را  خود  و 

اسالمی طبقه ی متوسط جدید سوابق و گرایشات ایدئولوژیکی و فرهنگی 

متفاوتی داشته اند، هر دو در قالب یک گروه منزلتی نوین تالقی یافته اند 

که خصلت نشان آن متایزیابی اجتامعی به واسطه ی تفکیک فضایی، ارزش 

افزوده ی افزایش قیمت مستغالت و دسرتسی رسیع به محل کار و مراکز 
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خرید از طریق شاهراه ها و کمربندی ها و غیره است.

و  رسیع  حمل ونقل  بر  بیشرتی  عمومی  پروژه های  آنکه  موازات  به 

به  نیز  افزون تری  خصوصی  رسمایه ی  یافتند،  مترکز  عمومی  پارک های 

شهرک های  برای  فزاینده  تقاضای  برآوردن  منظور  به  مسکن  بازار  سمت 

»طبیعی سازی شده«، طراحی داخلی و خارجی شیک و متام انواع خدمات 

مرصف کنندگان رسازیر شد. در قسمت های بیرونی شهر، امکانات رفاهی 

باغچه ها،  چمن زارها،  مینیاتوری،  جنگل کاری های  مثل  منزل  از  خارج 

مصنوعی،  دریاچه های  ظهور  یافتند.  بیشرتی  رواج  گذرگاه ها  و  آب مناها 

مناطق تفریحی و باشگاه های تندرستی واکنش هایی به آگاهی و شیفتگی 

متوسط  بخش طبقه ی  دو  این حیث، هر  از  بودند.  بدن  به  نسبت  جدید 

و  آورد  همراه  به  بیشرتی  گزینه های  خود  با  پول  بودند.  پیشگام  جدید 

که سبک  افزایش هویت های خودآگاهی شدند  موجب  بیشرت  گزینه های 

زندگی های مرصفی بسیاری از کشورهای خارجی را داشتند. این تحقق یابی 

ایدئولوژی جهانی فرهنگ مرصفی در فضا های اجتامعی استانبول بود که 

شیوه های قدیمی جهان وطنی را تبدیل به سبک زندگی های جهانی شده ی 

الئیک  همتای  هامنند  درست  جدید،  اسالمی  متوسط  طبقه ی  کرد.  نوین 

خود می توانست به کرثتی از تابلوهای تبلیغاتی، شخصیت های تلویزیونی 

و تبلیغات مجله های پرزرق و برق خیره شود، تو گویی خود را در آینه 

که  کردند  جلب  مشرتی  محصوالتی  برای  رسانه ها  و  تبلیغات  می نگرند. 

هدف از طراحی آن ها برآوردن میل نگاه خیره به دیگران و تبدیل شدن به 

بخشی از »صحنه« بود. یک انگیزه ی به همین اندازه نیرومند برای خاص 

و منحرصبه فرد بودن وجود داشت. در جهان فرهنگ کاالیی شده، همه چیز 

ممکن به نظر می رسد، حتی اگر »گناه« باشند.

طبقه ی  زندگانی  ترتیبات  تولید  در  کاالیی  زیبایی شناسی  دو  دست کم 

متوسط جدید در شهرهای جهانی از قبیل استانبول وجود دارد. نخستین 

گرایش را می توان »جهان وطنی کاالیی« نامید که عامل تقویت آن میل به 

احاطه شدن در میان مراکز خرید و بولوارهای اعیانی جدید، پردیس های 
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سایر  و  موزه ها  گالری های هرنی،  کافه ها،  محلی،  رستوران های  سینامیی، 

مراکز فرهنگی و رسگرمی هامنند بندر کشتی های خصوصی، مراکز پزشکی 

اجتامعی  باشگاه های  و  الکلی  کافه های مرشوبات  و  رستوران   ورزشی،  و 

است. احاطه شدن در میان »جنگل انبوهی« از مکان های خوش گذرانی و 

اوقات فراغت برای زیبایی شناسی کاالیی یی که متکی بر مرصف متظاهرانه ی 

اشیای نفیس است اهمیت اساسی دارد. عینیت منادین متایزیابی اجتامعی 

قدیم  متوسط  طبقه ی  بخش های  که  مرصف،  نوعی  ترصیح  واسطه ی  به 

اساسی  پدیده ی  بودند،  محروم  آن  از  آشکارا  پایین  متوسط  طبقه ی  و 

جهانی شدن در دهه های 1990 و 2000 بود. این بخش ها که تا حد زیادی 

به خاطر افزایش قیمت ها و کاهش دستمزدهای واقعی دچار محرومیت 

شدند، تجربه ی محرومیت از قواعد حاکم بر زیبایی شناسی کاالیی را در آن 

لحظه ی تاریخی تبدیل رسمایه ی فرهنگی به برگ برنده ی طبقه ی متوسط 

جدید داشتند.

دومین زیبایی شناسی کاالیی نیز مرتبط با مناد ها و معانی طبقاتی است، 

اما در این مورد، محتوا در رابطه با سالمت مربوط به بدن و تجلی آن در 

یک »طبیعت« شهری بازسازی شده است. بدن و روند تجلی آن به انضباط 

فردی و کنرتل بر بدن پیوند خورد به نحوی که مشابه تفکرات نولیربالی 

درباره ی آزادسازی بازار از چنگ محدودیت های تحمیلی از جانب دولت 

از جنگل های مصنوعی،  است. داشنت زندگی سامل در یک محیط تصوری 

آبشار های تصنعی و آب مناها، دریاچه ها  و برکه های دست ساخته تبدیل به 

مناد طبقه ی متوسط ثرومتند، جهانی و نوظهور شد. این دو زیبایی شناسی 

ناتورالیسم  یک  دیگری  و  تصوری  جهان وطنی  تحت عنوان  یکی  کاالیی، 

ساختگی بدن و محیط زیست، در واقع بخشی از یک فرهنگ کاالیی تکین 

بودند که با خودآگاهی طبقه ی متوسط جدید به عنوان طبقه ی متوسط 

و  شده  بازسازی  طبقه  این  سیامی  در  شهر  منای  بود.  مرتبط  جهانی شده 

بازتاب احساس قدرت، برتری و خودآیینی آن بوده است. اغلب پیامن کاران 

خانه  های لوکس کوشیدند زیبایی شناسی کاالیی دوگانه را در طراحی، ارائه، 
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یا اسالمی.

حک  رفاهی  امکانات  و  ساختامن ها  شهرک ها،  در  اجتامعی  ارزش های 

می شوند  اما در قالب طراحی های بسیار متنوع منود می یابند. زیبایی شناسی 

که  است  انبوه  برج های  به  متامیل  بیشرت  متظاهرانه  جهان وطنِی  کاالیِی 

و  نفوذترند  قابل  دارند،  کم تری  کنرتل  پیرامونی  محالت  با  آن ها  مرزهای 

در نتیجه گشایش بیشرتی نسبت به خدمات تجاری و استفاده از امکانات 

مغازه  از  مملوء  مجاور  خیابان های  و  پارک ها  ساحل ها،  قبیل  از  عمومی 

دارند. این درک زیبایی شناختی گرایش چندانی به واحد های مجزای متعدد 

با تراکم و طبقات کم که نسبت به محیط تجاری پیرامونی خود گشوده 

نیستند، ندارد. این طراحی های  وسیع، که یکی هامنند »شهری« درون شهر 

و دیگری شامل محصوالت و خدمات تجاری در چهارچوب حصارهای یک 

اجتامع رشکتی بسته است که محوطه های محصور قرون وسطایی را تداعی 

دو  این حال، هر  با  دارند.  یکدیگر هم پوشانی  با  تنوعات شان  در  می کند، 

اجتامعی  تفکیک  راستای  در  را  ثروت شان  جدید  متوسط  طبقه ی  بخش 

تحت پوشش انزوای فیزیکی به کار برده اند، چه در شکل برج های مرتفع با 

منظره ی افق چه بر روی زمین و در پشت دیوار های محصور. محیط های 

یک  اجتامعی مشرتک  ارزش های  بر  بطالنی  متفاوت خط  آشکارا  مصنوع 

مهیّج  منفعت  و  امنیت  ایمنی،  انزوا،  محرمیت،  ازجمله  ممتاز  طبقه ی 

زندگی در کنار افرادی هامنند خود کشیدند. اقتصاد شهر جهانی مبتنی بر 

مرصف متام انواع کاالهای لوکس، از جمله مسکن از جانب این طبقه شد.

رژیم نولیربال ایدئولوژی و رشایطی را برای تغییر دگرگونی بخش در فرهنگ 

بخش های  سایر  به  که  کرد  ایجاد  استانبول  جدید  و  باال  متوسط  طبقه ی 

طبقه ی متوسط نیز رسریز کرد. رژیم نولیربال فرصت های نوینی برای بیان 

سفرهای  و  تفریحات  کاالها،  قالب مرصف  در  متوسط  طبقه ی  هویت  و 

نسل  میان  در  به ویژه  باال،  متوسط  طبقه ی  خانوارهای  گشود.  خارجی 

همتایان  با  در رشاکت  تبلیغاتی  و  بازاریابی  به کمک رشکت های  جدید- 

بازتولید طبقه ی متوسط اسالمی در ترکیه
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به عنوان اعضای یک  از خویش  ارائه ی تصویری دوباره  خارجی- پیشگام 

طبقه ی متوسط جهانی نوظهور بودند. دهه ی 2000 رسانه های اجتامعی، 

الکرتونیکی و چاپی جدیدی را به همراه داشت که مجاری ارتباطی نوین 

تلویزیونی  شبکه های  از  رسازیرشده  اطالعات  این،  بر  عالوه  گشودند.  را 

طبقه متوسطی  خانوارهای  برای  جدیدی  تخیالت  و  تصاویر  بین املللی 

استانبول به دست داد که مایل بودند از رّش منادهای مادی هویتی ریشه دار 

این  دوم خالص شوند.  از جنگ جهانی  پس  ملی  توسعه گرایی  دوران  در 

شکل گیری یک فرهنگ طبقه متوسطی جهانی در قالب انواع بومی الئیک 

و اسالمی آن چیزی نبود که به تشکیل طبقه ی متوسط در اقتصاد سیاسی 

امر همواره  این  افزوده شود.  از شهرهای جهانی آن  جدید جهان و یکی 

و  اقتصادی  جهانی سازی  بر  که  بوده  فرآیندی  کلیت  جدایی ناپذیر  بخش 

ایدئولوژی نولیربالی ای که به آن مرشوعیت و معنا بخشیده است، داللت 

دارد. در دهه ی 2000، بورژوازی اسالمی پا جای پای بورژوازی الئیک در 

نولیربالی جهانی گذاشت.  بورژوایی  ایجاد جهانی در پس تصویر فرهنگ 

آنچه در استانبول اتفاق می افتاد در شهرهای جهانِی دیگر از مکزیکوسیتی 

تا مببئی، بنا بر خاص بودگی های ملی و تاریخی نیز روی می داد.

»ثرومتندان جدید«، عنوانی که در برخی از آثار پژوهشی حول نولیربالیسم 

به آن ارجاع داده می شود، تأثیر نامتناسبی بر ذائقه و عادات متغیر اوقات 

اوقات  تفریح و  با  را در رابطه  فراغت و مرصف داشته اند و منای شهری 

فراغت تغییر داده اند. ذوائق و عادات این ثرومتندان جدید در منای شهری به 

صورت کلیت مکان های مرصفی جدید برای مراکز خرید مجلل با مغازه های 

و  باشگاه ها  جدید،  رستوران های  در  بین املللی  غذاهای  خارجی،  لوکس 

خصوصی  مدارس/دانشگاه های  و  اعیانی  مسکونی  شهرک های  کازینوها، 

گران قیمت پدیدار شد. در هنگامه ی بانگ های بلند تصاحب مجدد میراث 

اسالمی عثامنی، تقلید، مرصف تظاهری و عادات متغیر فرهنگ کاالیی در 

متام عرصه های جامعه ی مدنی در حال حارض سیام و حسانیّت متفاوتی به 

شهر مساجد یعنی استانبول می بخشند.
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مسئله ی هژمونی حزب عدالت و توسعه: هم رأیی بدون اجامع
اورن هوشگور

پیش گفتار
توازن سیاسی نیروها در ترکیه پس از انتخابات 2002 به هیچ حزب سیاسی 

پروژه ی هژمونیکی که تحت رهربی حزب  برابر  تا در  نداد  اجازه  دیگری 

عدالت و توسعه آغازید، قد علم کند. بحران هژمونیک دهه ی 1990 در 

واقع نه تنها موجب از بین رفنت پیوندهای منایندگی بین احزاب راست میانه 

و طبقات مسلط شد بلکه توده های مردم را نیز از احزاب و ایدئولوژی های 

سنتی شان جدا کرد.1 سنتز سوسیال لیربال حزب جمهوری خواه خلق به رغم 

1- این دوران با گرایش های بحرانی ذیل شکل گرفت: تعمیق تضادهای درون بلوک قدرت و طبقه ی 

فزاینده  انشقاق  بزرگ؛  سمت رشکت های  به  دولتی  منابع  انحصاری  هدایت  سبب  به  رسمایه دار 

نواحی کالن شهری  به  به خاطر رویکرد مطلوب دولت نسبت  مناطق شهری و روستایی  میان  در 

غربی؛ سیاسی شدن ُخرده بورژوازی جدید و سنتی اهل آناتولی در قالب احزاب اسالم گرا و ملی گرا 

و اضمحالل پیوندها و اتحادهای سنتی بین آن ها و احزاب راست میانه؛ تشدید بحران ایدئولوژیک 

و  کُردی  جنبش  رشد  به همراه  قومی  اقلیت های  قبال  در  سیاست های رسکوب گرانه  با  رابطه  در 

ارگان های  موازات  به  خاص«  جنگی  »واحدهای  و  )ضّدچریکی(  شبه نظامی  نیروهای  پایه گذاری 

اصلی دولت برای تأمین امنیت داخلی؛ افول مرشوعیت اقتدار دولتی و حکومت قانون و افزایش 

فساد سیاسی، روابط مافیایی طور و جنایت های سازمان یافته؛ و سیاسی شدن فزاینده ی برخی از« 

سازوبرگ های دولت )ارتش و دستگاه قضا( در واکنش به بحران سیاسی و مرشوعیت. برای تحلیل 

فصل هفتم
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حامیت رسانه ای وسیع، نتوانست خود را به منزله ی برنامه ای ملی-مردمی 

تحت رهربی هژمونیک گروه های بزرگ رسمایه مستقر سازد. از طرف دیگر، 

مبادرت هژمونیک حزب عدالت و توسعه اسرتاتژی های چندگانه ی مبتنی 

این حزب  دنبال می کرد:  را  گوناگون  اجتامعی  نیروهای  به  امتیازدهی  بر 

کوچک  نوپدید  رسمایه ی  منافع  به  را  ُخرده بورژوازی  اقتصادی  مطالبات 

از  بخشی  سیاسی-دموکراتیک  مطالبات  همچنین  و  داد  پیوند  متوسط  و 

سیاسی- مطالبات  به  را  لیربال(  روشنفکران  )کُردها،  غیرطبقاتی  نیروهای 

مذهبی پایگاه رأی محافظه کار خود متصل ساخت. حزب عدالت و توسعه 

همچنین فاصله ی خود را از احزاب اسالمی پیشین از طریق اتخاذ موضعی 

از  اسالمیت زدایی  طریق  از  خود  برنامه ای  تعهدات  حسب  بر  میانه روتر 

راست  حزب  یک  عنوان  به  عموماً  بنابراین  و  کرد  حفظ  خویش  گفتامن 

میانه پذیرفته شده است که خواهان تسهیل دگرگونی هایی است که پس 

از دهه ی 19۸0 به واسطه ی یک پروژه ی سیاسی لیربال-محافظه کاِر دورگه، 

آغازید.  داده اند،  آن  به  خود  که  نامی  محافظه کار«،  »دموکراسی  یک  یا 

)آک دوغان 2004( عالوه بر این، حزب عدالت و توسعه به میانجی ترکیبی 

انتظارات  بسیج  به  دست  منادین  پاداش های  و  مادی  امتیازدهی های  از 

حلبی آبادهای  ساکنان  )به ویژه  مردم  توده های  از  مشخصی  بخش های 

نیز  دموکراتیک سازی  پروژه ی  و  اروپا  اتحادیه ی  در  عضویت  زد.  شهری( 

پروژه ی  تا  آورد  فراهم  توسعه  و  عدالت  حزب  برای  مطلوبی  عرصه ی 

هژمونیک مورد نیاز برای دگرگونی ساختاری ترکیه را پایه ریزی کند.

دولت حزب عدالت و توسعه در نخستین سال های حضور خود در قدرت، 

خویش را وقف برنامه ی بازیابی پسابحران به ابتکار صندوق بین املللی پول 

کرد و سیاست هایی را به منظور کاهش مخارج دولتی و کنرتل بدهی های 

بر رسعت خصوصی سازی ها  این حزب همچنین  پیش گرفت.  در  عمومی 

بخش  گشود؛  خارجی  رسمایه ی  روی  به  بیشرت  را  اقتصاد  درهای  افزود؛ 

کشاورزی را بازسازی کرد؛ پیش نویس طرح اصالح رژیم کارکنان دولتی و 

مفصل تری از دهه ی 1990 بنگرید به تونای )1993(.
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اصالح حکومت محلی را ارائه کرد؛ به نحوی ریشه ای نظام تأمین اجتامعی 

را با تصویب قانون بیمه ی اجتامعی و بیمه ی سالمت همگانی و قانون نهاد 

بیمه ی اجتامعی دگرگون کرد؛ قانون کار جدیدی را به تصویب رساند؛ موجب 

تصویب قوانینی جهت عضویت در اتحادیه ی اروپا شد؛ گام های مثبتی به 

را  متحده  ایاالت  با  روابط خود  و  برداشت؛  »مسئله ی قربس«  سمت حل 

تقویت کرد. در نتیجه، دولت )های( حزب عدالت و توسعه اخذ وام های 

بیشرت از صندوق بین املللی پول را تضمین کردند، اعتامد رسمایه گذاران را 

جلب منودند، موفق شدند از اتحادیه ی اروپا تاریخی برای انجام گفتگوهای 

و  لیربال  روشنفکران  بزرگ،  تجارت  اعتامد  و  بگیرند،  به عضویت  مربوط 

رسانه های جریان اصلی را که در ابتدا از این حزب فاصله داشتند، به خود 

جلب کنند. بسیاری از تحلیل گران در واقع اشاره کردند که شبهات اولیه 

بین املللی  با مسئله ی صندوق  در مورد حزب عدالت و توسعه در رابطه 

جدی«  مبنایی  فاقد  و  شده  »اغراق  سکوالریسم  و  اروپا  اتحادیه ی  پول، 

بودند. )هپر 2005؛ اونیش 2006ب( از این رو، به رغم رقابت ها و تنازعات 

مداوم، دورمناهای ثبات سیاسی و رشد اقتصادی منجر به آتش بسی موقت 

درون طبقه ی رسمایه دار ترکیه شد، در عین آنکه تأکید گفتامنی بر عدالت 

اجتامعی، نابرابری درآمدی و دموکراتیک سازی به کمک این بلوک قدرت 

از  انقیاد را ریشه کن کند و مانع  تا سازمان یابی طبقات تحت  جدید آمد 

وعده ی  دو  شود.  نولیربالی  اصالحات  علیه  متحد  جبهه ی  یک  شکل گیری 

هم زاد »عدالت و توسعه« عامل متایزبخش حزب عدالت و توسعه از سایر 

تجاری،  اجتامع  کسب حامیت  در  امر  همین  و  بود  میانه  راست  احزاب 

مردم  از  گسرتده تری  عموم  و  لیربال  روشنفکران  بین املللی،  حلقه های 

کرد:  نفوذ  جامعه  در  خوش بینی  عمومی  موج  شد.  حزب  این  یاری رسان 

ترکیه داشت از بحران اقتصادی عمیق سال های 1-2000 بهبود می یافت و 

با پشت رس گذاشنت الگوهای شدیداً بی ثبات توسعه به دنبال دست یابی به 

یک ساختار سیاسی دموکراتیک و حرکت به سمت ثبات سیاسی و اقتصادی 

بود.

مسئله ی هژمونی حزب عدالت و توسعه
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خوش بینی اولیه در مورد ثبات سیاسی بعدها به موازات مباحث تندوتیزی 

که بین حزب و الیه های فرازین بوروکراسی )کشوری و لشکری( در مورد 

موضوعات متعددی حول شکل رژیم درگرفت، رو به افول نهاد در حالی 

که تأثیرات اجتامعی کسادی اقتصادی رشوع به تقویت نگرانی ها پیرامون 

تعهد دولت به ثبات و توسعه ی اقتصادی کرد. بحران جهانی تأثیر خود را در 

ترکیه به واقع از طریق کاهش نرخ های رشد، افزایش تورم و سطوح بیکاری، 

تخریب انضباط مالی و کرسی فزاینده ی حساب جاری گذاشت. عالوه بر 

بخش های  به  توسعه  و  عدالت  ترجیحی حزب  رویکرد  عین آنکه  در  این، 

ارزش  توزیع  توجهی  قابل  به طور  اسالمی(  )رسمایه ی  مشخص  بورژوایی 

اضافی کل را تغییر داد، جانبداری بحث برانگیز آن از پایگاه رأی دهندگان 

اروپایی  دستورکارهای  و  دموکراتیک سازی  در  عقب نشینی  خود،  مذهبی 

به  نهادی دولت  تغییر مادیت  با مبادرت های آن در جهت  شدن، همراه 

منظور معطوف کردن مدارهای قدرت به منافع رأی دهندگان خود منجر به 

مجموعه ای کلی از جابه جایی های هژمونیک درون بلوک قدرت شد.

مبادرت  اصلی  ویژگی های  ارزیابی  پی  در  انتقادی  نحو  به  فصل  این 

است.  گذشته  دهه ی  یک  طول  در  توسعه  و  عدالت  حزب  »هژمونیک« 

بخش  در  موجود  نوعِی  مضامین  و  مسائل  بر  فصل  این  این حال،  با 

فرهنگی،  عادت واره ی  با  مرتبط  عمدتاً  که  پژوهشی  آثار  از  گسرتده ای 

مشارکت ایدئولوژیک و/یا خصوصیات شخصی بازیگران مّدنظر )گروه ها 

یا اردوگاه ها( هستند، متمرکز منی شود. )اوزل 2003؛ تپه 2006؛ ییلدیریم 

و دیگران 200۷(2 در عوض، فصل حارض روایتی طبقاتی-تئوریک از بلوک 

2- در حالی که تپه )2006( بر رقابت ایدئولوژیکی و فرهنگی بین اردوگاه های اجتامعی گوناگون 

با سبک زندگی ها و جهان بینی های مختلف مترکز دارد، دیگران به شخصیت سیاسی و سبک رهربی 

انتخابات  در صندوق های  توسعه  و  عدالت  پیروزی حزب  با  رابطه  در  تبیین گر  عاملی  عنوان  به 

ارجاع می دهند. )اوزل 2003؛ ییلدیریم و دیگران 200۷( با فرض تالش های ناموفق حزب عدالت و 

توسعه در جهت فراهم کردن آزادی بیشرت برای پایگاه مذهبی خود، ویژگی های مستقیامً شخصی 

و  عدالت  حزب  هژمونیک  جاذبه ی  تبیین  اصلی ترین  کاریزماتیک-  رهربی  اردوغان-  نخست وزیر 

تأکید گفتامنی«  اردوغان-  اغلب نقل شده ی  به نظر می رسد. شکی نیست که خصوصیات  توسعه 

وی بر »حاشیه« و »مرد کف خیابان«، نخبه ستیزی پرخاشگرانه ی او و شیوه ی از خود راضی وی- 
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قدرت به دست داده و مناسبات قدرت چندگانه )و متناقض( در پس این 

تسخیر هژمونیک را تبیین می کند.3 به رغم این باور عمومی که در وهله ی 

نخست موفقیت هژمونیک حزب عدالت و توسعه )و مشکالت احتاملی( را 

به توانایی آن در جهت تصویب اصالحات دموکراتیک )کیدر 2004؛ چینار 

)یعنی،  این دو لحظه  ما  اونیش 2006الف( ربط می دهد، روایت  2006؛ 

اصالحات سیاسی و توسعه ی اقتصادی( را به عنوان دو عرصه ی مجزا تعریف 

منی کند.4 بنا به روایت ما، پروژه های هژمونیک به مسائل گسرتده تری ربط 

اقتصادی بلکه همچنین در  دارند که ریشه ی آن ها نه فقط در مناسبات 

عرصه ی جامعه ی مدنی و دولت است. مسائل گسرتده تر می تواند شامل 

روحیه  احیای  یا  سیاسی  ثبات  اجتامعی،  اصالحات  نظامی،  موفقیت های 

شود. تأکید مفرط بر یک تعبیر نه تنها برای یک تحلیل اجتامعی پیچیده 

دادن مباحث  از حد سیاسی جلوه  بیش  به  یا منجر  بلکه  است  بی فایده 

می شود به طوری که درهم تنیدگی لحظات گوناگون را از قلم می اندازد یا 

آن ها را به نحوی رصفاً اقتصادگرایانه فهم می کند به صورتی که پیچیدگی 

اهمیتی اساسی برای رهربی هژمونیک دارند. با این حال، بهرت آن است که از مسئله ی َسبک فراتر 

رویم و تأکید بیشرتی بر اَشکال معنایی، ژانرها و سایر منادهایی داشته باشیم که در و از طریق آن ها 

محتوای طبقاتی سیاست بازمنایی می شود. با این وجود، این قبیل مباحث در مورد زبان و استعاره ها 

را باید در جای دیگری به بررسی نشست چرا که نیازمند یک تحلیل گفتامن دقیق و مفصل هستند.

ترتیبی است که جسوپ  آن  به   )19۷۸( پوالنزاس  رابطه اِی  بر رویکرد  مبتنی  استدالل های من   -3

)19۸5، 1990، 200۷( در قالب رویکرد رابطه مند اسرتاتژیک جرح و تعدیل شان کرده است. آرای 

من همچنین ملهم از دو معنای اساسی یی هستند که گرامشی )19۷1( برای مفهوم هژمونی قائل 

بود. از یک سو، هژمونی به فرآیندی ارجاع دارد که به موجب آن فراکسیونی از طبقه ی مسلط بر 

و  فراکسیون در مقام رهرب قدرت  این  اِعامل کنرتل می کند.  این طبقه  فراکسیون های متحد  سایر 

توانایی مفصل بندی منافع سایرین را به نحوی دارد که به منافع جمعی رسمایه و منافع خاص خود 

به مثابه ی فراکسیون هژمونیک خدمت کند. از سوی دیگر، هژمونی رابطه ای بین طبقات مسلط 

منظور  به  را  خود  فکری  و  معنوی  سیاسی،  رهربی  مسلط  طبقات  آن  در  که  استیالست  تحت  و 

نهادینه سازی جهان بینی خود به منزله ی امری فراگیر و جهان شمول در راستای شکل دهی به منافع/

نیازهای گروه های تحت استیال به کار می گیرند.

4- برای مثال، چینار چنین می گوید که »جریانی اجتامعی که موجب به قدرت رسیدن حزب عدالت 

و توسعه شد مناینده ی مطالبه ای با پایگاه گسرتده برای انجام اصالحات دموکراتیک بیشرت است«. 

)4۸0 :2006(
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سازوکارهای فرا-اقتصادی مکمل برای انباشت را به رسمیت منی شناسد. به 

عالوه، رویکرد ما به بحثی تعلیمی در این مورد که کدام عنرص در ظهور 

هژمونیک حزب تعیین کننده بوده، نخواهد پرداخت. زیرا هژمونی متشکل 

ما  هدف  است.  تأثیرات  توالی  و  نسبی  اهمیت  دارای  مجموعه وقایع  از 

پروژه ی  مختلف  عنارص  میان  در  منسبات/تناقضات  آشکارسازی  اینجا  در 

هژمونیک حزب عدالت و توسعه و بررسی این است که چگونه آن ها یک 

کلیت متناقض را برمی سازند که دست یابی به توازنی موقت و پیوند درونی 

بیان  به  برای شان ممکن می سازد.  را  تاریخی خاص  منسجم در یک بسرت 

کوتاه، این موارد با عباراتی رابطه مند بررسی می شوند- هر لحظه به صورت 

پیشامدی مرتبط با سایر مناسبات است.

پروژه ی  اگرچه  که  است  این  در فصل حارض  ما  استدالل  این،  بر  عالوه 

هژمونیک حزب عدالت و توسعه، همکاری بین نیروهای اجتامعی متفاوت 

در ائتالفی علیه یک »دشمن مشرتک« را ممکن می سازد، در عین حال، منجر 

به مجموعه ای از مناسبات قدرت متناقض و نابرابر در میان سوژه های این 

تنظیمی مشخص و  این نشان می دهد که چرا اصالحات  ائتالف می شود. 

سایر تغییرات توانستند بدون نزاعی عمده اجرا شوند، در حالی که برخی 

دیگر از اصالحات منجر به مواجهات جدی بین دولت و حلقه های تجارت، 

الیه های فرازین بوروکراسی، روشنفکران و سایر نیروهای اجتامعی تأثیرگذار 

شدند. از این رو، دو بخش نخست منت حارض به لحظات گوناگون هژمونی 

اختصاص دارند و به این بحث خواهند پرداخت که چگونه ائتالف نسبتاً 

متحد در پشت حکمرانی حزب عدالت و توسعه در نتیجه ی مذاکرات با و 

امتیازدهی های مداوم به منافع متناقض گوناگون پدیدار شده است. بخش 

این  به کنکاش در  بر نقش هژمونی فرهنگی متمرکز خواهد شد و  سوم 

موضوع خواهد پرداخت که حزب عدالت و توسعه به چه آشکال و با چه 

میانجی هایی موفق به پایه گذاری سازوکار روشنفکران، روحیه و هژمونی 

فرهنگی خاص خود شد و قلوب و اذهان مردم را ترصف کرد. بخش آخر، 

دشواری های موجود در پرداخنت به مناسبات قدرت چندگانه را مسئله گون 
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هژمونیک حزب  مبادرت  گسرتش پذیر(  نه  )و  محدود  ماهیت  به  و  کرده 

چنان  تشدید  به  همچنین  بخش  این  پرداخت.  خواهد  توسعه  و  عدالت 

برحسب وحدت  آن  از  ناشی  اخیر و مشکالت  منازعاتی در طول سالیان 

حکمرانی  خاص  اسرتاتژی های  بر  مترکز  با  و  دارد  نگاه  حکومت  نهادی 

حزب عدالت و توسعه به منظور کنرتل ظرفیت های اسرتاتژیک حکومتی 

نیروهای  میان  در  تناقضات  که چگونه  می پردازد  موضوع  این  بررسی  به 

سازوبرگ های  و  دولت  بین  تنش هایی  بروز  موجب  گوناگون  اجتامعی 

از  نهایی  قضایی( می شوند. سخن  دستگاه  و  ارتش  )مثالً  معین  حکومتی 

سیاسی  نظام  و  نهادی حکومت  درون معامری  دگردیسی های  به  رو  این 

گسرتده تر به همراه تعقیب اسرتاتژی ها و تاکتیک های خاص در نربدهای 

موضعی و/یا نربدهای مانورمحور اختصاص دارد.

شکل گیری پروژه ی هژمونیک 1: ثبات و رشد اقتصادی
از  بازیگران سیاسی پس  اقتصاد و شکاف های بین  وضعیت بحران زده ی 

بحران های اقتصادی دوگانه ی سال های 2000 و 20015 وفاقی گسرتده بر 

و  قوی  دولتی  نیازمند  قیمتی6  هر  به  ترکیه  که  بود  کرده  ایجاد  مبنا  این 

ائتالفی  دولت های  تک حزبی.  اکرثیت  دولت  یک  ترجیحاً  است-  باثبات 

5- بحران ها تأثیراتی مخرب بر اقتصاد داشتند: تولید ناخالص ملی 9.5 درصد کاهش یافت و در طول 

دوران بحران ها ارزش واقعی واحد پول کشور 21.2 درصد سقوط کرد. هم بخش های کارگاهی و هم 

خدماتی به شدت دچار رکود شدند. اما بحران ها بیش از هر جای دیگر در بخش بانک داری احساس 

و موجب ورشکستگی های گسرتده و تعدیل نیروها شد. )شنسس 2003(

6- به لحاظ ویژگی های مشرتک در این رویکردها، اغلب از کامل درویش- تکنوکراتی که از بانک 

جهانی به ترکیه آمد و درست پس از دوران بحران مسئول تهیه ی برنامه ی اقتصادی »جدید« تحت عنوان 

»برنامه ی گذار ترکیه: تقویت اقتصاد ترکیه« شد- برای نشان دادن اهمیت یک بازیگر سیاسی ُمرّص در 

تسهیل اجرای این برنامه ی ایجاد ثبات به تأخیرافتاده یاد می شود. )کیامن و اونیش 2003( اتکای این برنامه 

بر مجموعه ای از اصالحات ساختاری بود که دولت های پیشین سعی در انجام آن ها داشتند و با این حال 

هیچ موفقیتی به دست نیاورده بودند. برنامه ی کامل درویش آشکارا از نقش نهادهای سیاسی و دولت های 

پیشین در تعمیق بحران  صحبت می کرد. علت موفقیت درویش نه فقط توانایی او برای مقاومت در برابر 

مطالبات مردمی بلکه همچنین نقش وی در درونی سازی بسته ی اصالحات برای نظام سیاسی بود. در رابطه 

با رشح مفصل تری از این برنامه بنگرید به جیزره-ساکاللی اوغلو و یلدان )2005(.
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پیشین مسئول بی ثباتی، تأخیر در اصالحات ریشه ای و بن بست های پارملانی 

محسوب و به پوپولیسم و گرایش به فساد متهم می شدند. )اونیش 2003؛ 

توران 2003( به بیان کوتاه، دولت های ائتالفی به عنوان منونه ی حکمرانی 

بد تلقی می گشتند. گسرته ی بحران های اقتصادی 2000 و 2001 همراه با 

نیاز به رسمایه گذاری های خارجی و مالیه ی گسرتده تر نه تنها موجب تقویت 

دست صندوق بین املللی پول شد بلکه همچنین اتحادیه ی اروپا را تبدیل 

به گرانیگاه مهم تری در تضمین جریان های رسمایه کرد. در کنار گفتامن 

»دولت قوی«، »رتوریک ثبات« نیز نقش بسزایی در مبادرت حزب عدالت 

تا  به دولت کمک کرد  این مسئله  استقرار هژمونی داشت.  به  توسعه  و 

رسعت اصالحات تنظیمی را افزایش دهد و بدون مخالفت چندانی انضباط 

مالی را به اجرا در آورد، همچنین در بازساماندهی هژمونی ایدئولوژیک 

نیز تأثیرگذار بود. این گفتامن ها در میان عموم این تصور را ترویج داد که 

به منظور دست یابی به ثبات فرا-اقتصادی، اصالحات ساختاری هم رضوری 

و هم گریزناپذیرند.۷ در نتیجه، این موارد در مجموع توازن قوای جدید را 

به عنوان امری مطلوب و اوضاع پیش از سال 2002 را به منزله ی اوضاعی 

آشوبناک تصویر کردند.

از طرف دیگر، حزب عدالت و توسعه، الزامات مالی سفت وسخت برنامه ی 

باثبات سازی تحت حامیت صندوق بین املللی پول را تحقق بخشید، اصالحات 

سیاست های  درگیر  و  کرد  اجرا  را  اروپا  اتحادیه ی  پشتیبانی  به  ساختاری 

»توسعه گرایی پوپولیستی« نشد.۸ تورم برای نخستین بار ظرف سه دهه به 

ارقام تک رقمی کاهش یافت. کاهش نرخ های بهره به همراه نرخ های شدیداً 

افزایش یافته ی ارز محیط مطلوبی برای رشد اقتصادی ایجاد کرد. توانایی 

۷- پژوهشگران متعددی، آشکارا یا به طور ضمنی، رضورت و تأثیرات مثبت و وسیع برنامه های ایجاد 

ثبات و اصالحات ساختاری تحت نظارت صندوق بین املللی پول و بانک جهانی را تصدیق می کنند؛ 

برای مثال بنگرید به اونیش. )2003(

۸- هدف اصلی برنامه ی پسابحران دست یابی به اهداف تعیین شده از جانب صندوق بین املللی پول 

بود: انضباط مالی و پولی در جهت نیل به یک افزوده ی اولیه ی 6.5 درصدی و حفظ امکان پرداخت 

.)2006( BSB بدهی های عمومی. در رابطه با نقد این برنامه بنگرید به
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دولت در دست یابی به اهداف یک ساله و تغییرات در ساختار مشوق ها 

رو  جریان های  با  همراه  آورد.9  دست  به  دوباره  را  اعتامد رسمایه گذاران 

به افزایش رسمایه ی خارجی پس از سال 2005 خصوصی سازی نیز رسعت 

نفت  پاالیشگاه  دولتی هامنند  بنگاه های  تأخیرافتاده ی  به  فروش  گرفت: 

»توپراش« و »اردمیر«، تولیدکننده ی آهن و فلزات، نهایتاً در سال 2006 به 

انجام رسید. از این رو، ترکیه بین سال های 2002 تا 2005 با میانگین ساالنه 

۷.5 درصد شاهد رشد تولید ناخالص ملی بود. حتی بعضی از نویسندگان 

استدالل کردند که نرخ های رشد باال می تواند نشانگر پایان بحران و آغاز 

یک توسعه ی پایدار بلندمدت باشد که در بازه ی بلندمدت، می تواند مانع 

نتیجه،  در  شود.10  جامعه  مختلف  بخش های  میان  در  توزیعی  ستیزهای 

رسانه ها، حلقه های بین املللی و گروه های تجاری از صمیم قلب از منایش 

ابتدایی دولت حزب عدالت و توسعه راضی بودند.

دادن  آشتی  در  آن  توانایی  بر  متکی  حزب  هژمونیک  تفوق  بنابراین 

و  صنعت گران  انجمن  بود:  متنوع  اقتصادی  بخش های  متناقض  مطالبات 

تاجران ترکیه )توسیاد( اغلب رضایت خود را از منایش فرا-اقتصادی دولت و 

رویکرد متامیل به اقتصاد آن در مواجهه با سیاست تکرار می کرد. »توسیاد« 

برنامه ی  به  توسعه  و  عدالت  حزب  تعهد  خود  دوره ای  ارزیابی های  در 

صندوق بین املللی پول را ستایش می کرد و از این حزب به خاطر تالش های 

انضاممی در جهت مقابله با مشکل فساد و گام های برجسته ی آن به منظور 

مقررات  مثال،  برای  می منود.  قدردانی  ساختاری  اصالحات  کردن  دنبال 

این مقررات  پذیرفته شد چرا که  با شوق و ذوق فراوان  بانکداری  بخش 

مقاوم تر  احتاملی  خارجی  و/یا  داخلی  شوک های  برابر  در  را  مالی  نظام 

برای  اداری  موانع  برطرف سازی  حقوقی،  حامیت  گسرتش  توجه  قابل  مشوق های  از  برخی   -9

رسمایه گذاری و کاهش نرخ مالیات بنگاه ها بودند.

10- برنامه ی اقتصادی حزب عدالت و توسعه، ازجمله اصالحات در بخش عمومی و شهرداری ها، 

و تأکید آن بر عدالت توزیعی، عدالت اجتامعی و چندفرهنگ گرایی منجر به آن شد که بعضی از 

پژوهش ها ظهور »تفکر راه سوم« در ترکیه را گرامی بدارند. )کیامن و اونیش 2003، 200۷؛ اونیش 

2006الف(
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می کرد. »توسیاد« مشخصاً اعالم کرد که دولت باید رسعت خصوصی سازی 

و اصالحات مالیاتی و تأمین اجتامعی را افزایش دهد. »توسیاد« به طور 

حساب های  در  عظیم  کرسی  تداوم  با  رابطه  در  خود  نگرانی  مشخص 

انجمن  به همین شکل،  کرد.  بیان  را  باال  اجتامعی  جاری و حق بیمه های 

صنعت گران و تجار مستقل )»موسیاد«( از ثبات مالی، سطوح پایین تورم 

و نرخ رشد کلی استقبال کرد. ارجاعات ضّدانحصارگرایانه ی برنامه ی حزبی 

نیز در تضمین حامیت تجارت های ُخرد نقشی ابزاری داشتند. با این حال، 

کمرتی  گرایش  که  می داد  ترجیح  را  توسعه ای  الگوی  و  برنامه  »موسیاد« 

به صندوق بین املللی پول داشته باشد. »موسیاد« مشخصاً منتقد مقررات 

بود.  تنظیمی مستقل  نهادهای  فزاینده ی  بخش مالی/بانک داری و قدرت 

»موسیاد« همچنین نگرانی مشابهی مثل »توسیاد« در مورد کرسی عظیم 

حساب های جاری داشت اما برخالف »توسیاد«، ترجیح آن آشکارا اجرای 

منعطف تر انضباط بودجه ای و حامی کنرتل  جریان های رسمایه ی کوتاه مدت 

بود. »موسیاد« همچنین در رابطه با اتکای صنایع تولیدی صادرات محور به 

واردات و نابرابری منطقه ای نارضایتی داشت.

بنابراین حکمرانی حزب عدالت و توسعه گسستی کامل از محیط سیاسی 

معیوب و توسعه ی اقتصادی نامتوازن پیشین قلمداد شد. به زعم بسیاری از 

ناظران، به نظر می رسید که دولت هم قادر به و هم مشتاق نهایی کردن 

دگرگونی به تأخیرافتاده ی رسمایه داری ترکیه و پرداخنت به مشکالت مزمن 

بیکاری و فقر به منظور تأمین عدالت اجتامعی در این کشور نگون بخت 

توسعه  و  عدالت  حزب  2006ب(  اونیش  2005؛  هپر  2004؛  )کیدر  بود. 

بود،  آورده  دست  به  تک حزبی  دولتی  عنوان  به  که  مزیتی  واسطه ی  به 

آن ها،  بحث برانگیزترین  ازجمله  قوانین،  از  زیادی  تعداد  تصویب  موجب 

یعنی اصالحات در بخش عمومی و حکومت محلی، یک قانون کار جدید، 

و اصالحات در تأمین اجتامعی و سالمت شد. اگر بخواهیم برحسب ژارگون 

)نولیربالی( حزب عدالت و توسعه سخن بگوییم، در حالی که ادعا می شد 

قوانین مربوط به بخش عمومی موجب افزایش شفافیت و مسئولیت پذیری 
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خدمات  کیفیت  بهبود  بودن،  مولد  و  اجرایی  ظرفیت  تقویت  جهت  در 

بهانه ی  به  محلی  به حکومت  مربوط  قوانین  می شوند،  پایداری  و حفظ 

مرکزیت زدایی، دموکراتیک سازی و مترکززدایی )گسرتش اختیارات در سطح 

محلی(- به بیان دیگر، با رتوریک حکمرانی خوب در حال ترویج بودند. 

گروه های  و جمعی  فردی  اقتصادی  منافع  تنها  نه  اصالحات  این  محتوای 

تجاری ترکیه را تأمین می کرد بلکه با منطق تعدیل ساختاری نیز مطابقت 

جریان های  که  مستقیم  خارجی  رسمایه گذاری  به  گشوده  بازاری  داشت: 

رسمایه ی فزاینده را به قیمت افزایش رقابت در اقتصاد داخلی و رشد فقر 

به داخل جذب می کند.11 صندوق بین املللی پول و سایر حلقه های مالی 

بین املللی در واقع تعهد حزب عدالت و توسعه به اقتصادی باز اما کامالً 

تنظیم شده را گرامی داشتند.

اگر بخواهیم استدالل خود را تا بدین جا خالصه کنیم باید گفت که دوران 

بلکه  توسعه  و  عدالت  تفوق هژمونیک حزب  فقط رسعت  نه  پسابحران 

همچنین رسعت فرآیند بازساختاربندی نولیربالی را نیز افزایش داد. گروه های 

رسمایه ای بزرگ ترکیه که در طول دهه ی 1990 با مقاومتی مردمی در برابر 

گزینشی  اسرتاتژی  یک  اتخاذ  به  دست  بودند  شده  مواجه  اصالحات  آن 

نوپدید  به رسمایه های متوسط  اسرتاتژیک  امتیازدهی های  زدند که شامل 

از اتحادهایی مکانیکی  امتیازدهی ها چیزی فراتر  این  با این حال،  می شد. 

میان  در  تصفیه حساب  و/یا  از مسائل  تعداد محدودی  بر رس  تاکتیکی  و 

منافع مشرتک اقتصادی بودند. برعکس، هدف از این امتیازدهی ها ایجاد 

بتواند  که  بود  جدید(  قدرت  بلوک  )یک  بلندمدت  ارگانیک  رابطه ی  یک 

در میان عرصه های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک بسط یابد. از آنجایی 

که یک بلوک قدرت چیزی بیش از جمع مکانیکی اتحادهای عمل گرایانه 

مناسبات  برای  اسرتاتژی هایی  جمله  از  مسائل  از  وسیعی  گسرته ی  است، 

مسائل  اقتصادی،  رونق  اجتامعی-اقتصادی،  سیاست های  رقابت،  کاری، 

11- در رابطه با مباحث و داده های جزئی تر بنگرید به اوناران )200۷ب( و شنسس و کویونجو 

.)200۷(
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و  مدنی  حقوق  دموکراسی،  تحکیم  اجتامعی،  دربرگیرندگی  ایدئولوژیک، 

روابط بین امللل مورد توجه قرار گرفتند.

شکل گیری پروژه ی هژمونیک 2: اروپایی شدن و »هنجارمندی« 

دموکراسی ترکیه
اروپا،  اتحادیه ی  با  روابط  زمینه ی  در  حاصل شده  پیرشفت های  پی  در 

برداشت های منفی در رابطه با حزب عدالت و توسعه تا حد زیادی تغییر 

یافته بودند: دولت نه تنها عزم راسخی برای رشوع مذاکرات عضویت در 

اتحادیه ی اروپا به منایش گذاشت بلکه همچنین اصالحات مرتبط با حفاظت 

از حقوق/آزادی های فردی، گسرتش حقوق فرهنگی برای اقلیت ها و بهبود 

نظام قضایی را آغاز کرده بود. عالوه بر این، گام های مهمی در جهت تغییر 

بیشرت  بنابراین،  برداشته شد.  در سیستم سیاسی  نظامی-غیرنظامی  توازن 

تحلیل ها مشخصاً با ارجاع به برنامه ی دموکراتیک سازی موجود گرایش به 

تأکید بر نقش محرک اتحادیه ی اروپا در دگرگونی سیاسی داخلی داشتند. 

از منظر آنان، اتحادیه ی اروپا بازمنود یک »اهرم خارجی« قدرمتند و دارای 

توانایی ایجاد »تأثیرات تغییردهنده ی سیستم« بود. )اوزل 2003؛ کیامن و 

اونیش 2003؛ کیدر 2004؛ اونیش 2006ب(

و  عدالت  حزب  برای  برجسته ای  نقش  واقع  در  شدن  اروپایی  پروژه ی 

توسعه در جهت برساخت هژمونی داشت. به جای بحث در مورد صداقت 

اروپا،  اتحادیه ی  با میل به عضویت در  حزب عدالت و توسعه در رابطه 

صورت بندی  این  چگونه  که  بپردازیم  موضوع  این  تحلیل  به  است  بهرت 

سیاسی، انسجام و قدرت اقناع کنندگی به حکمرانی طبقات/فراکسیون های 

مشخص از خالل تبدیل رویکردهای ایده آل شان به گرایشی اسرتاتژیک برای 

اتحادیه ی  »اهرم  پارادایم  این حال،  با  بخشید.  کل  یک  مثابه ی  به  جامعه 

را  سیاسی  طبقاتی  مبارزه ی  به  شکل دهی  در  نهادی  اَشکال  نقش  اروپا« 

دست کم می گیرد زیرا به ندرت تأثیر این مبارزه را بر دگرگونی دم ودستگاه 

دولت به رسمیت می شناسد.12 عالوه بر این، به ندرت اشاره می شود که 

12- در مورد نقد برنامه ی »مهار اتحادیه ی اروپا« بنگرید به BSB )2005( و یاملان و ییلدیزاوغلو 
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پروژه ی اتحادیه ی اروپا نه تنها یک »پارادایم سیاست گذاری« مشخص را 

منافع/ میان  در  تعیین کننده ی خطوط کلی رشایط مذاکره  که  ایجاد کرد 

مطالبات رقیب بود بلکه همچنین اجرای اصالحات ساختاری هامهنگ شده 

با صندوق بین املللی پول و بانک جهانی را ضامنت و در نتیجه تصویب 

قانون کار جدید، نابودی مکانیسم های سالمت و تأمین اجتامعی دولتی، 

به روی رسمایه ی خارجی،  اقتصاد  فرآیند خصوصی سازی، گشایش  تکمیل 

محدودیت های  تحمیل  و  مالی،  و  کشاورزی  بخش های  بازساختاربندی 

سفت وسخت بر مخارج بخش عمومی و مدیریت دولتی از طریق اصالح 

رژیم پرسونل دولتی و اصالح حکومت محلی را تضمین کرد. تأکید گفتامنی 

واسطه ی  به  مردم«  توده های  »خواسته های  بر  توسعه  و  عدالت  حزب 

طبقه ی  به  دموکراسی  نام  به  جامعه  درون  عمیق  توافقی  به  شکل دهی 

حاکم کمک کرد تا کل فرآیند نزاع طبقاتی را تضعیف کند.

به  پایین  از  نیازهای  و  خواسته ها  که  نیست  بدین معنا  این  این حال،  با 

باالیی برای پروژه های دموکراتیک سازی )و اروپایی شدن( وجود نداشت. 

مبارزه ی  در  خواسته ها  این  نقش  نافی  همین ترتیب  به  مذکور  استدالل 

ضّدهژمونیک حزب عدالت و توسعه با به اصطالح وضع موجود )دستگاه 

حاکم جمهوری( و ایدئولوژی رسمی دولت )کاملیسم( نیست. پروژه های 

هژمونیک انضاممی چیزی بیش از مسائل گفتامنی رصف هستند و منی توان 

اجتامعی  صورت بندی  یک  تاریخی  و  سیاسی-اقتصادی  بسرت  از  را  آن ها 

عینی  مبنایی  تنها  نه  انضاممی  هژمونیک  پروژه های  کرد.  انتزاع  مفروض 

و  طبقات  نیروها،  مطالبات  و  نیازها  دل  از  بلکه  دارند  مادی  در رشایط 

بخش های اجتامعی گوناگون درون یک جامعه نشئت می گیرند؛ بنابراین، 

این پروژه های هژمونیک از برخورد اسرتاتژی های چندگانه رس بر می آورند. 

با این وجود، هژمونی نه فقط برخورد اسرتاتژی های چندگانه بلکه تجربه  ی 

آزمون و خطاست. به همین دلیل است که رتوریک حامی اصالحات حزب 

عدالت و توسعه را منی توان به ریاکاری محض یا گزینه ای عمل گرایانه در 

.)2003(

مسئله ی هژمونی حزب عدالت و توسعه



314

نولیربالیسم، ظهور رسمایه ی اسالم گرا و حزب عدالت و توسعه

جهت برآورده سازی رشوط اتحادیه ی اروپا فرو کاست. این گرایش در یک 

دوره ی تاریخی خاص ظاهر شد و ریشه در مبارزات دوران پیش از حزب 

عدالت و توسعه داشت. از این رو، فهم پیوندهای میان گذشته و حال به 

منظور »زمان مند کردن پروژه ی دموکراتیک سازی« رضوری است.

را  سیاسی  فرآیندهای  به  شکل دهی  در  داخلی  بازیگران  نقش  بنابراین 

نباید دست کم گرفت: انجمن های تجاری و سازمان های غیردولتی گوناگون 

از اواسط دهه ی 1990 به بعد در فواصل زمانی مختلف همواره به دنبال 

»توسیاد«  را  گزارش  معروف ترین  بوده اند.  »دموکراتیک سازی«  دستورکار 

در 199۷ با نام رویکردهایی به دموکراتیک سازی در ترکیه منترش ساخت 

و  پرداخت  کشور  دموکراتیک  ناکارآمدی های  جزئیات  ذکر  به  آن  در  که 

و  تجاری  اتاق های  اتحاد  داد.  ارائه  آن ها  بر  غلبه  جهت  اسرتاتژی هایی 

بورس ترکیه )TOBB( نیز گزارش هایی از قبیل »مسئله ی رشق« و »قانون 

اساسی 2000« را به ترتیب در سال های 1995 و 2000 منترش کرد. )ارگیل 

1995؛ توب 2000( این گزارش ها نه تنها بر نیاز به انجام اصالحات گسرتده 

بلکه  داشتند  تأکید  مدنی  و  فردی  آزادی های  و  برش  حقوق  زمینه ی  در 

مواد الحاقی مشخصی را برای قانون اساسی 19۸2 پیشنهاد کردند، موارد 

تا  پارملانی گرفته  احزاب سیاسی و مصونیت  قانون  از  گسرتده و متنوعی 

سایر مسائل حساس مرتبط با آزادی بیان و گسرتش حقوق زبانی و فرهنگی 

به  رویکردهایی  عنوان  با  »توسیاد«  گزارش  مثال،  برای  قومی.  اقلیت های 

دموکراتیک سازی در ترکیه الحاقاتی در جهت ترصیح بندهایی ارائه داد که 

»توجیهاتی« برای انحالل احزاب سیاسی فراهم می کردند- یعنی مسئله ای 

حیاتی برای دستورکار حزب عدالت و توسعه- و مرزهای منایندگی سیاسی 

را به واسطه ی کاهش حدنصاب ملی )از 10 درصد به 5 درصد( گسرتش داد، 

امری که اهمیت عظیمی برای جمعیت کُردها دارد.

با این حال، مکان نگاری عرصه ی سیاسی در دهه ی 1990، شکل گیری یک 

رهربی سیاسی را که بتواند بخش های مختلف جامعه را تحت برنامه ای ملی-

مردمی به منظور محقق ساخنت این دستورکار بسیج کند، امکان پذیر نکرد. 
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اگرچه مجادله انگیزترین مسائل )برای مثال، مسئله ی کُردی و »خودمختاری« 

ارتش( که در چهارچوب حقوق برش و/یا رویه های عضویت در اتحادیه ی 

اروپا مدیریت شدند، نه تنها با مخالفت شدیدی از جانب دستگاه حاکم 

نیز  محافظه کار  تاجران  از طرف  انتقاداتی  بلکه همچنین  گریدند  مواجه 

اواخر دهه ی 1990 رشد ملی گرایی در  این، در  بر  دریافت کردند. عالوه 

ابزاری در جهت تضعیف حامیت عمومی هم  کُردی  با مسئله ی  مواجهه 

برای دستورکار دموکراتیک سازی  اروپا و هم  اتحادیه ی  در  برای عضویت 

تحت هدایت »توسیاد« بود. در واقع، مخالفت ها »توسیاد« را »مجبور« به 
اتخاذ منشی دفاعی و مالیم کردند.13

با این حال، بسرت تاریخی انتخابات 2002 پیامدهای مهمی برحسب تغییر 

چشم گیر توازن قوا داشت. دستورکار سیاسی به چنان شکل بدیعی شکل 

اروپا و  اتحادیه ی  ثبات سیاسی، دموکراتیک سازی، عضویت در  گرفت که 

با  شدند.  عظیم  پروژه ی  یک  اجزای  به  تبدیل  اقتصادی همگی  توسعه ی 

کمک رسانه های جریان اصلی، منافع مادی عضویت در اتحادیه ی اروپا به 

منظور در هم شکسنت مقاومت حلقه های داخلی در زمانی که عواطف 

ملی گرایانه در مواجهه با مسئله ی کُردی در اوج بودند، ترویج شد.14 نفس 

از جمله دولت حزب  ارزیابی عملکردهای دولت ها  در  دموکراتیک سازی 

عدالت و توسعه تبدیل به معیاری بسیار حائز اهمیت شد.15 حزب عدالت 

و توسعه نه تنها این گرایش را تبدیل به رسمایه ی خود کرد بلکه خویش را 

به منزله ی کارگزار اصلی فرآیند دگرگونی ساز معرفی منود.

13- با این وجود، »توسیاد« دو »گزارش پیرشفت« در مورد دموکراتیک سازی در سال های 1999 و 

2001 منترش کرد که در آن به مشکالت موجود در چهارچوب گزارش 199۷ اشاره داشت و کارآمدی 

اصالحات سیاسی انجام شده به دست دولت ائتالفی را ارزیابی می کرد. )اونیش و تورم 2001(

14- برخی از اصالحات سیاسی اصلی دوران پیش از حزب عدالت و توسعه- الغای مجازات اعدام و 

برخی پیرشفت ها در حقوق اقلیت ها- در دوران این تالقی گاه حساس تصویب شدند.

15- گزارش سال 200۷ »توسیاد« با عنوان دموکراسی عمیق تر، ساختار اجتامعی باثبات تر و اقتصاد 

نیرومندتر از رضورت اصالحات سیاسی »عمیق و اساسی« به منظور تضمین اینکه بی ثباتی سیاسی 

بود، سخن  نخواهد  اروپا  اتحادیه ی  به  ترکیه  پیوسنت  و  اقتصادی  توسعه ی  در مسیر  مانعی  دیگر 

می گفت.
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از این رو، پروژه ی عضویت در اتحادیه ی اروپا برای حزب عدالت و توسعه 

این امکان را فراهم کرد تا نیروهای به لحاظ اسرتاتژیک حائز اهمیت را 

به عنوان سوژه هایی با منافع خاص در پروژه ی خود ادغام کند: بحران های 

مالی، بیکاری و ورشکستگی ها موجب جذاب تر شدن منافع مادی بالقوه ی 

عضویت در اتحادیه ی اروپا شد. نقش روشنفکران و سایر گروه های ذی نفع 

و توانایی آن ها در شکل دهی به اَشکال تنظیمی جدید نیز در صورت بندی 

انضاممی  اسرتاتژی  قالب یک  اروپا در  اتحادیه ی  به  پیوسنت  منافع حامی 

اروپا به واسطه ی گسرته ی  اتحادیه ی  اهمیت داشت. مزایای عضویت در 

اندیشکده ها،  رسانه های جمعی،  ازجمله  سازمان ها،  و  نهادها  از  وسیعی 

موسسه های پژوهشی، اتحادیه های کارگری، احزاب سیاسی و سازمان های 

غیردولتی ترویج شد. استدالل می شد از آنجایی که قانون کار در کشورهای 

اتحادیه ی اروپا نسبت به مقررات موجود در کشور بیشرت به نفع نیروهای 

را  بهرتی  کاری  اروپا رشایط  اتحادیه ی  با  تعدیالت/مطابقت ها  است،  کار 

و  داخلی  بازارهای  ادغام  که  می شد  گفته  همچنین  آورد.  خواهد  بار  به 

اروپایی موجب ایجاد فرصت های کاری برای بیکاران و دسرتسی به بازارهای 

گسرتده تر برای رسمایه ی غیرانحصارگرا خواهد شد و به ترکیه کمک خواهد 

کرد تا سطوح درآمد رسانه ی خود را افزایش دهد، شکاف پس اندازی خود 

را بکاهد، رسمایه گذاری خارجی مستقیم را بهبود بخشد و از بودجه های 

توسعه ی منطقه ای بهره مند شود. عالوه بر این، اصالحات تحت پشتیبانی 

کرد  ایجاد  توسعه  و  عدالت  برای حزب  مناسبی  عرصه ی  اروپا  اتحادیه ی 

شیوه ی مرشوعیت  و  مسلط  پروژه ی حکومتی  بازساماندهی  به  تا دست 

سیاسی متجلی در اصول کاملیستی بزند. فشار اتحادیه ی اروپا بر حقوق 

دموکراتیک به حزب عدالت و توسعه اجازه داد تا آزادی های دینی را در 

چهارچوب تکرثگرایی و آزادی ها صورت بندی کند. بدین ترتیب، دولت هم 

به دل خواست ها و مطالبات پایگاه اصلی خود یعنی افراد دیندار پاسخ داد 

و هم در منظر روشنفکران لیربال دموکراتی که ناقد کنرتل سفت و سخت 

سیاسی  بودند، مرشوعیت  اجتامعی  حیات  گوناگون  عرصه های  بر  دولت 
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یافت. از منظر روشنفکران لیربال، اگرچه گرایشات مقتدرانه ی رژیم سیاسی 

ترکیه موجب توسعه ی کامل لیربال دموکراسی نشده بود، هم نتایج انتخابات 

2002 و هم چشم انداز پیوسنت به اتحادیه ی اروپا عرصه ی بسیار مناسبی 

برای تغییر فراهم کرده بود. )اینسل 2003؛ اوزل 2003؛ ییلامز 2004؛ چینار 

و  به دموکراسی  آن  توسل  )با  اروپا  اتحادیه ی  پروژه ی  رو،  این  از   )2005

حقوق برش( پناهگاهی برای برخی از نیروهای مخالفت بود که نه دارای 

بودند.  اقتدارگرا«  »دولت  با  مقابله  جهت  در  کافی  ظرفیت  نه  و  منابع 

بنابراین به کارگیری معیارهای کپنهاگ )و سایر بسته های هامهنگی ساز( در 

طول دولت های حزب عدالت و توسعه به عنوان گامی مثبت در تحکیم 

دموکراسی )یاووز 2006( ارزیابی شد و حتی به منزله ی پایان سنت دولت 

کوتاه،  بیان  به   )2003 اونیش  و  )کیامن  ترسیم گشت.  ترکیه  در  نیرومند 

استدالل می شد که پایان قدرت دوگانه از طریق عادی سازی محقق خواهد 

رژیم  از  نامنتظره ی خالصی  توسعه فرصت  و  و دوران حزب عدالت  شد 

مترکزشان  که  روشنفکری چپ-لیربال  حلقه های  کرد.16  فراهم  را  اقتدارگرا 

و  نهادها  در  ممنوعیت حجاب  مثال،  )برای  بود  بر مسائل حقوق برشی 

دانشگاه های دولتی( و تحت تأثیر وقایع 2۸ فوریه نیز تقویت شده بودند، 

مخالفت خود در برابر حکومت مقتدر را همراه با مسلامنان متدیّن افزایش 

دادند.1۷ با این حال، پذیرش اصالحات ساختاری به مثابه ی عنرصی رضوری 

برای پیشربد دموکراسی موجب شد تا چپ تبدیل به عنرص تعمیق بخش و 

رتوریک  عین حال،  در  شود.  لیربال دموکراتیک  ایدئولوژی  گسرتش دهنده ی 

»اصالح طلبانه «ی اردوغان از آنجایی که وی تبحر زیادی در ترسیم حزب 

داشت،  گسرتده  اجتامعی  سیاسی  دگرگونی  یک  پیشگام  عنوان  به  خود 

دولت را در اختیار می گیرند نه  16- بنا بر چنین استدالل هایی، احزاب سیاسی منتخب در ترکیه 

حکومت را چرا که بوروکراسی ارتش و الیگارشی قضایی خود را »محافظان حکومت« و ایدئولوژی 

مسلط آن یعنی کاملیسم می دانند. )جنکینز 2003، 2006؛ کوک 200۷؛ قهرمان 200۷(

1۷- »مداخله ی نظامی« 2۸ فوریه ی 199۷ عماًل فعالیت سیاسی حزب حاکم اسالمی یعنی حزب 

که  است  ذکر  شایان  داد.  قرار  شدیدی  کنرتل  تحت  را  اسالمی  جنبش  و  رسانید  پایان  به  را  رفاه 

»موسیاد« که پیوندهای نزدیکی با حزب رفاه و سایر سازمان های اسالمی داشت نیز گزارشی در مورد 

دموکراتیک سازی در سال 2000 با عنوان اصالح قانون اساسی و دموکراتیک سازی دولت منترش کرد.

مسئله ی هژمونی حزب عدالت و توسعه
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موجب رخوتی روشنفکرانه در میان محافل چپ شد. به طور خالصه، این 

اتحاد اسرتاتژیک به حزب عدالت و توسعه کمک کرد تا پیوسنت به اتحایه ی 

آن  تحقق  که  کند  صورت بندی  ملی-مردمی  پروژه ای  عنوان  به  را  اروپا 

موجب پیشربد منافع متام بخش های جامعه می شود و بنابراین در عوض 

در  بدیلی  ایجاد  دنبال  به  که  می گردد  مخالفتی  هرگونه  مانع شکل گیری 

برابر هژمونی حزب عدالت و توسعه است.

گرامشی گرایی راست و هژمونی فرهنگی
حزب عدالت و توسعه نه تنها مطالبات و منافع متضاد مذکور را آشتی 

داد بلکه به واسطه ی رهربی فرهنگی و ایدئولوژیک، کنرتل اجتامعی را به 

دست گرفت و جامعه را با رتوریک و اندیشه های خود استعامر کرد. قدرت 

توانایی آن در جذب و بسیج  از  ناشی  توسعه  انتخاباتی حزب عدالت و 

سلطه ی  به  منجر  فقط  نه  نهایت  در  که  بود  مردمی  در سطح  هواداران 

این حزب  بنیان های قدرت سیاسی  به  مبدل  بلکه همچنین  فرهنگی شد 

موارد  به  و  داریم  فرهنگی مترکز  نقش هژمونی  بر  بخش  این  در  گردید. 

تاریخی انضاممی گوناگونی می پردازیم که تلفیق مخالفت ها در آن از خالل 

سیاست زدایی/ از نو سیاسی شدن به وقوع پیوست.

برای  مبارزه  به  انحصاری خود  از طریق وقف  ترکیه  در  اسالمی  جنبش 

کسب هژمونی فرهنگی از اواخر دهه ی 19۷0 به بعد به دنبال فتح قلوب 

و اذهان توده های مردم به واسطه ی تفوق معنوی، رهربی فرهنگی و اقناع 

ایدئولوژیک بوده است. این امر مستلزم آن بود که اگر نیروهای اسالمی به 

دنبال کسب قدرت سیاسی بودند بیش و پیش از هر چیز باید به مثابه ی 

باید  به عبارت دیگر، هژمونی فرهنگی  نیرویی فرهنگی ظاهر می شدند، 

مقّدم بر ستیزهای سیاسی و اقتصادی باشد.1۸ این اسرتاتژی را می توان به 

1۸- بعضی از روشنفکران اسالمی در آثار خود اغلب به گرامشی ارجاع می دهند. )دیلیپاک 1991(« 

زبیده )1996( نیز به برخی از روشنفکران اسالمی برجسته )از قبیل علی بوالچ و عصمت اوزل( 

که با مباحث مارکسیستی در باب بت وارگی آشنایی داشتند و تحت تأثیر مکتب فرانکفورت بودند 

اشاره می کند.
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گرامشی گرایی راست مرتبط کرد: »برنامه های چپی جناح راست که از چپ 

درس گرفته و از راست عربت آموخته است« و با این حال نسخه ای مبتنی 

این »بازی  بر و تحت حامیت مضامین و داللت های اسالمی است.19 در 

آیینه ها« مفهوم گرامشیایی هژمونی برگزیده شد و به عنوان اسرتاتژی موثر 

اسالمی  انگاره ی  با  در جامعه  و قدرت سیاسی  نفوذ  برای کسب  مولد  و 

تبلیغات )پروپاگاندا( هامهنگی یافت.20 بنابراین »جنگ موضعی« اسالمی 

بر آگاهی به منزله ی عنرصی اصلی متمرکز شد و بر تأسیس سازمان های 

خود به عنوان بنیان های یک فرهنگ جدید مترکز یافت: یعنی هنجارها و 
ارزش های یک جامعه ی جدید مبتنی بر اصول اسالمی/محافظه کارانه.21

توده های  عظیم  فداکاری های  مستلزم  موضعی  جنگ  که  آنجایی  از 

حزب  اعضای  طریق  از  را  امر  این  اسالمی  جنبش  است،  مردم  گسرتده ی 

 )199۷ یاووز  1996؛  )ذبیده  کرد.  تأمین  گوناگون  طریقت های  پیروان  و 

پایگاه  و  رسمایه  شکل گیری  در  مهمی  نقش  تنها  نه  مذهبی  شبکه های 

مرصفی برای رسمایه ی اسالمی داشتند بلکه همچنین برای احزاب اسالمی 

اسالمی دهه ی  آوردند. حزب  به وجود  اهمیت  حائز  رأی  پایگاه  یک  نیز 

طریقت  شبکه های  قبیل  همین  بر  حدی  تا  که  رفاه  حزب  یعنی   ،1990

مذهبی غیررسمی اتکا داشت، به سبب توانایی خود به منظور پر کردن خأل 

ایجادشده به واسطه ی کاهش مخارج اجتامعی )مشخصاً در بخش سالمت 

و آموزش( از طریق مددکاری های اجتامعی- خیریه ها، مدارس، کلینیک ها 

و تعاونی ها- متامیز شده بود. از آنجایی که سازمان های محلی در استفاده 

نیروهای راست  این مفهوم و منونه های تجربی  باب  با مباحث نظری متفاوت در  رابطه  19- در 

مسیحی بنگرید به پِیرتس )1992(.

برای  تالش  که  دیگری  پژوهشگران  را  گرامشی  اندیشه های  به  اسالمی  روشنفکران  نزدیکی   -20

ایدئولوژیک را برحسب مفاهیم مرتبط مطالعه کرده اند به خوبی به تصویر کشیده اند.  هژمونی 

)گول آلپ 199۷؛ توغال 2009( این فصل مبتنی بر اندیشه هایی است که در این آثار ارائه شده اند 

اما تا جایی که این فصل تحلیل خود را ورای هژمونی فرهنگی پیش می برد و بر قدرت دولتی تأکید 

می کند، از آن ها تفاوت دارد.

21- از دهه ی 19۷0 به بعد، اسالم گرایان دژهایی در وزارت آموزش داشته اند و دیدگاه های آنان در 

سیاست گذاری ها، کتب درسی و گزینش آموزگاران به شدت انعکاس داشته است. )زبیده 1996(
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حزب  کنرتل  تحت  شهرداری های  بودند،  خودآیین  نسبتاً  محلی  منابع  از 

رفاه از طریق گسرتش اسرتاتژی های خود نقش بسزایی در هدایت منابع 

داشتند.  کم درآمد  خانواده های  برای  مسکن  و  اساسی  نیازهای  سمت  به 

این خدمات شامل فروش نان، گوشت، میوه و سبزیجات به قیمت ارزان، 

توزیع غذای رایگان در ماه رمضان و توزیع سوخت در زمستان و تأمین 

از قبیل عروسی ها، مراسم  حامیت برای جشن ها و بحران های خانوادگی 

خاک سپاری، مراسم ختنه سوران برای کودکان خانواده های نیازمند و تأمین 

مخارج بیامرستانی برای بیامران می شد. به سبب آنکه اعضای حزب رفاه به 

صورت مداوم در این قبیل فعالیت ها رشکت می کردند و در قهوه خانه ها 

یا سایر مکان های گردهامیی با مردم محلی به گفت وگو می نشستند، این 

فعالیت ها موجب متایز یافنت حزب رفاه از رقبای سیاسی خود شد، رقبایی 

که فاقد مزایای شبکه سازی غیررسمی بودند. در حالی که چپ ترکیه بیش 

از پیش ناتوان از برآورده سازی نیازهای تهی دستان، بخش های فاقد امتیاز 

و/یا محذوفان می شد، احزاب اسالمی در کسب رضایت تهی دستان شهری 

حاشیه نشین، کسانی که زیر خط فقر به رس می بردند و/یا افرادی که بر 

مبنایی روزانه برای کسب معاش مبارزه می کردند، عمدتاً با ناامنی شغلی 

باال در بخش غیررسمی فعالیت داشتند و افرادی که در طول دهه ی 1990 

تبدیل به پایگاه رأیی حائز اهمیت اما پیش بینی ناپذیر شده بودند، موفقیت 

کاملی به دست آوردند. عالوه بر این، شبکه های طریقت های مذهبی در 

ایجاد فرصت های شغلی در شهرداری ها، بوروکراسی های دولتی، کمپانی ها، 

به  وابسته  حقوقی  رشکت های  و/یا  بیامرستان ها  خوابگاه ها،  مدارس، 

رویکرد  بنابراین،  بوند.22  کمک رسان  شبکه ها  سایر  و  اسالمی  رسمایه ی 

مردم پایه ی آن ها رصفاً شامل حاشیه نشینان و محذوفان حلبی آبادها منی شد 

بلکه طبقات متوسط حرفه ای را نیز در بر می گرفت و بدین ترتیب گروهی 

از کادرهای وفادار در متام عرصه های زندگی را به وجود آورد.

22- در رابطه با انواع جنبش های اسالم گرا در خاورمیانه و مقایسه های بسرت اجتامعی-اقتصادی یی 

که در آن به رس می برند بنگرید به کوک )200۷( و گوموشچو )2010(.
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حزب عدالت و توسعه نقاط قوت درونی این شبکه سازی اسالمی را تبدیل 

به رسمایه ی خود کرد. در حالی که سوابق خوب منایندگان مجلس )سابق 

حزب رفاه( در شهرداری ها تضمینی برای اعتبار وعده های مادی به ساکنان 

تشکیل  به  فراوانی  این حزب کمک  مردم پایه ی  رویکرد  بود،  حلبی آبادها 

رأی محافظه کاران  پایگاه  برخوردارتر  میان بخش های  کادرهای وفادار در 

کرد. حزب عدالت و توسعه، دست کم در سطح گفتامنی برای مسائل مادی 

مردم اولویت قائل بود و بیشرت از رقبای خود بر عدالت اجتامعی، فرهنگی 

و توزیعی تأکید داشت. برنامه های کاهش فقر به همراه سایر امور خیریه 

که از طریق سازما ن های مردم پایه و/یا شهرداری ها ارائه می شد منجر به 

کسب حامیت تهی دستان و کاهش تأثیر انضباط مالی تحمیل شده پس از 

بحران های مالی سال های 2000 و 2001 شد. سیاست های دیگری نیز در 

با تهی دستان شهری وجود داشت. حزب عدالت و توسعه هامنند  رابطه 

اسالف خود نوانخانه ها، مراکز بهداشتی، دفاتر مشاوره، مراکز آموزش شغلی 

و مراکز زنان را حفظ کرد؛ کمک هزینه های تحصیلی برای دانش آموران و 

داد؛  افزایش  را  تهی دستان  و  پایین  متوسط  طبقات  برای  وام های مسکن 

کتاب های درسی را به رایگان توزیع کرد؛ و هزاران آپارمتان ارزان و جدید 

این رو، حزب عدالت و توسعه  از  برای ساکنان حلبی آبادها تأسیس کرد. 

خأل ایجادشده را نه فقط به واسطه ی ارائه ی یک اسرتاتژی برای توسعه ی 

اقتصادی بلکه همچنین از طریق پوشیدن جامه ای »سوسیال دموکرات« پر 

کرد.

نتیجه ی  در  روزمره  زندگی  نهادهای  متام  نیز هامنند  اسالمی  رسانه های 

نسبتاً  نظام  قالب  در  خود  منادین  ظرفیت  و  دسرتسی پذیری  گسرتدگی، 

آگاهی  هدایت  آن ها  تخصص  که  یافت  تحول  شبکه هایی  از  پیرشفته ای 

سیاسی  شخصیت های  برای  رسانه ها  اسالمی سازی  توده هاست.  روزمره ی 

لحاظ  به  داللت های  و  نیرومند  دینی  زبان  از  استفاده  امکان  اسالمی 

ایجاد  و  رسمی  ایدئولوژی  براندازی  منظور  به  را  محافظه کارانه  فرهنگی 

فردی  زندگی های  سبک  کرد.  فراهم  دادن  مانور  جهت  جدید  فضاهایی 
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رسانه ای  پوشش  الکل(  با مرصف  آن ها  مخالفت  قبیل  )از  سیاست مداران 

گسرتده ای یافت. بنابراین هژمونی فرهنگی در طول حکومت حزب عدالت 

نگرش ها  برای  منادین  مجازات  و  پاداش ها  ارائه ی  واسطه ی  به  توسعه  و 

فردی  انتظارات  و  هنجارها  اتخاذ  در  زیادی  سهم  مشخص  رفتارهای  و 

محافظه کارانه داشت: شهرداری های تحت کنرتل حزب عدالت و توسعه با 

ارجاع به نیاز به محافظت از ارزش های خانوادگی مرصف الکل را در کافه 

استانبول  فرماندار  کردند.  ممنوع  خود  مناطق  در  محلی  رستوران های  و 

با ساعات روزه داری  را در جهت مطابقت  ساعات کاری کارمندان دولتی 

در طول ماه رمضان تغییر داد. عالوه بر این، اسالمی سازی نظام آموزشی 

رسیده  بی سابقه ای  سطوح  به  توسعه  و  عدالت  حزب  قدرت یابی  از  پس 

است. ثبت نام در مدارس »امام خطیب«23 و دوره های قرآنی افزایش یافت، 

برنامه ی درسی در سایر مدارس از نو طراحی شد و کتاب های درسی آراسته 

به ارجاعات دینی/محافظه کارانه شدند.

کشیدن  آزمون  به  آشکارا  آن ها  هدف  که  مجادله انگیزی  اقدامات  سایر 

محدودیت های نظام سکوالر بود نیز از منظر پایگاه رأی مذهبی اصلی آن 

در حفظ رهربی اخالقی و فرهنگی حزب عدالت و توسعه تقریباً تأثیرگذار 

بوده است.24 از آنجایی که حزب عدالت و توسعه تحت فشار مداوم برآوردن 

تعهدات خود به حامیان محافظه کارش بوده است چنین طرح هایی را نباید 

رصفاً به عنوان تصمیامت »پوپولیستی« دلبخواهانه در نظر گرفت. حزب 

اقدامات به هواداران رادیکال خود ثابت  این  از طریق  عدالت و توسعه 

این  نیانداخته است. در عین حال،  را پشت گوش  می کرد که مطالبات شان 

اقدامات به حزب کمک کرد تا مطالبات و انتظارات حامیان خود را محدود 

و بازتعریف کند. این اقدامات نه تنها مرشوعیت بیشرتی برای مالحظات 

دینی به همراه آوردند بلکه منادگرایی آن ها اهمیت مشخص تری در تضمین 

از مجادله انگیزترین  با دو مورد  رابطه  در  این گروه ها  بلندمدت  حامیت 

23- مدارس حرفه بنیاد دینی که امامان جمعه و واعظان را پرورش می دهند.

24- این اقدامات شامل الیحه ی ممنوعیت مرصف نوشیدنی های الکلی در مکان های عمومی و تالش 

برای ثبت زنا به عنوان جرم در قانون جزا می شوند.
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میان  در  حجاب  مسئله ی  داشت:  واقعی(  نفع  وجود  )بدون  موضوعات 

فارغ التحصیالن  بر  تحمیلی  موانع  و  دولتی  کارمندان  و  زن  دانشجویان 

مدارس امام خطیب در ورود به دانشگاه به جز رشته ی الهیات. موفقیت 

با تأخیر )و نسبی( حزب عدالت و توسعه در دست یابی به سازش درون 

چهارچوب قانون اساسی موجود نه فقط موجب بروز فشاری درون حزب 

بلکه همچنین در میان طبقه ی متوسط محافظه کار نوپدیدی شد که این 

حزب در پی منایندگی آن است.25 زیرا برخالف طبقه ی متوسط شهری حامی 

انجام  به  وابسته  شدیداً  نوپدید  متوسط  طبقه ی  این  فرجام  سکوالریسم، 

سیاست های گزینشی حزب عدالت و توسعه است.

به صدای غالب در  تبدیل شدن  اقدامات در جهت  بیان کوتاه، متام  به 

فرهنگی،  بنیادهای  انجمن ها،  کارگری،  اتحادیه های  جمعی،  رسانه های 

سازمان های جامعه ی مدنی و نهادهای آموزشی به منظور افزایش آگاهی را 

می توان پیروزی هایی کوچک در مواضعی قلمداد کرد که نیروهای اسالمی 

25- در رابطه با مسئله ی اول، دولت سعی کرد ممنوعیت حجاب در دانشگاه ها را به واسطه ی یک 

متمم قانون اساسی در 200۸ برطرف کند، با این وجود این متمم موجب الغای ممنوعیت حجاب 

متمم  اساسی  قانون  دادگاه  اما  شد  تصویب  پارملان  در  متمم  این  اگرچه  نشد.  عمومی  دفاتر  در 

پیشنهادی را بر مبنای اینکه الغای ممنوعیت حجاب برخالف اصول بنیان گذار قانون اساسی است، رد 

کرد و بنابراین این مسئله حل نشده باقی ماند. در غیاب یک تصمیم »نهایی«، برخی از دانشگاه ها 

به دانشجویان اجازه دادند تا با رورسی وارد دانشگاه ها شوند در حالی که برخی دیگر تصمیم به 

مخالفت با متمم گرفتند. از آنجایی که امکان تجدیدنظر برای تصمیم دادگاه وجود نداشت، دولت 

در واکنش به این امر دو حمله ی متفاوت انجام داد. نخست دست به بازسازی دادگاه ها زد تا مانع 

از به چالش کشیده شدن تصمیامت خود در آینده شود. دومین حمله از سمت شورای آموزش عالی 

اساتید  نهادها و  قانونی ای علیه  اقدمات  این شورا بخش نامه ای صادر کرد که به موجب آن  بود. 

منی یافتند  تغییر  اساسی  قانون  و  قوانین  که  مادامی  این حال،  با  گیرد.  انجام  ناسازگار  دانشگاهی 

ممنوعیت حجاب نیز به طور کامل از بین منی رفت. در باب مسئله ی دوم، نظام آموزشی جدید )که با 

نام »4+4+4« شناخته می شود، یعنی چهار سال دبستان، چهار سال راهنامیی و چهار سال دبیرستان( 

که از 2012 به بعد به اجرا گذاشته شد، به دانش آموزان اجازه می دهد که پس از چهار سال مقطع 

راهنامیی وارد مقطع آموزشی حرفه بنیاد شوند. قوانین جدید شامل بازگشایی دبیرستان های امام 

خطیب می شوند و همچنین به فارغ التحصیالن این مدارس حرفه بنیاد امکان تقاضا برای ورود به هر 

رشته ی دانشگاهی را می دهند، امری که در نظام آموزشی پیشین )معروف به »4+3+5«( امکان پذیر 

نبود. پیامد دیگر الیه ی اصالحات آموزشی برای دانش آموزان امکان انتخاب تعداد زیادی از دروس 

گزینشی از جمله دروس دینی بود.
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بنابراین  می روند.  پس  و  پیش  آن  در  مدنی  جامعه ی  نهادهای  خالل  از 

هدف حزب عدالت و توسعه احاطه ی سازوبرگ های دولت با ضّدهژمونی 

به عنوان محصول سازمان های توده ای خود و به واسطه ی توسعه ی نهادها 

و فرهنگ اسالمی بود.

از رهربی فرهنگی و معنوی به سلطه ی سیاسی
پروژه های هژمونیک نقش بسزایی در حفظ انسجام درون منافع متناقض 

کردن  در محدود  نیز  و  و جامعه ی مدنی  اقتصادی  در عرصه ی  گوناگون 

متفاوت  شاخه  های  در  جای گرفته  نیروهای  این  میان  و  درون  تنازعات 

سازوبرگ های دولت دارند.26 با این حال، پروژه ی حزب عدالت و توسعه بر 

مبنای یا از طریق ایجاد یک خواست ملی-مردمی شکل نگرفته بود. این 

برای  مادی منسجم و یک پارچه ای  ایدئولوژیکی و  مبنای  پروژه همچنین 

مجموعه ی دولت نداشت. از این رو، بازپیکربندی قدرت دولتی نه از خالل 

ادغام صداهای مخالف بلکه با حذف آن ها محقق می شود. به بیان دیگر، 

پروژه ی  فراگیر،  هژمونی  یک  با  دولت  و  کل جامعه  دربرگیری  در عوض 

محدود  خصلتی  خود  پیدایش  بدو  از  توسعه  و  عدالت  حزب  هژمونیک 

داشت.2۷ این امر تا حد زیادی با بسیج بخش های محافظه کار مهم به لحاظ 

26- دولت به مثابه ی یک مجموعه ی نهادی به واسطه ی تناقضات مربوط به طبقه )اما نه لزوماً 

که  متنوع طبقه ی رسمایه دار/فراکسیون های رسمایه داری  منافع  انشقاق می یابد؛  آگاهی طبقاتی( 

سازنده ی بلوک قدرت هستند در چهارچوب مادی دولت از طریق سازوبرگ ها/شاخه های متفاوت 

طبقات  بنابراین  دارند.  پراکنده اند، حضور  گوناگون  الیه های  میان  در  که  آن  متامیز  شبکه های  و 

مسلط اتحاد تاریخی خود را در قالب دولت می یابند. با این وجود، توده های مردم به سبب طرد 

فیزیکی شان از دولت راه خود به درون سیستم را به شکلی غیرمستقیم می جویند: یا شقاق های 

درون بلوک قدرت فراکسیون های رقیب را مجبور به مّدنظر قرار دادن مطالبات توده های مردم در 

محاسبات اسرتاتژیک خود می سازند یا اینکه توده های مردم مناینده ی خود را از میان روشنفکران و 

کارکنان دولتی با »گرایشات طبقاتی« متفاوت می یابند. با این حال، این گرایش طبقاتی به خاستگاه 

طبقاتی آنان اشاره ندارد؛ بلکه به جایگاه آن ها در نظام تقسیم کار اجتامعی و مترکز کار فکری در 

سازوبرگ های دولتی و بخش های معینی از جامعه ارجاع دارد. )پوالنزاس 19۷5: 163، 325؛ 19۷۸: 

)154-56 ،132-33

2۷- در رابطه با انواع گوناگون جذبه های هژمونیک بنگرید به جسوپ و دیگران )19۸۸(.
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سیاسی  حامیت  بازساماندهی  و  حزب  عمل  برنامه ی  پس  در  اسرتاتژیک 

اندازه  همین  به  اما  است.  مرتبط  ملت  در  ستیهنده  انشقاقی  مبنای  بر 

بدین خاطر است که حزب عدالت و توسعه به نحوی فزاینده »گروه های 

از عرصه ی سیاست گذاری  را  مردم  توده های  و  غیرهژمونیک«  اما  مسلط 

به واسطه ی سیاست زدایی از عرصه ی سیاسی طرد کرده است. با این حال، 

حفظ یک میل هژمونیک نهایتاً متکی بر توانایی بازتولید رضایت فعاالنه از 

طریق امتیازدهی های مادی واقعی )هرچند محدود( و اِعامل رهربی فکری، 

معنوی و سیاسی در عین حفاظت از یک بلوک قدرت متحد است.2۸ 

در  فقط  نه  توسعه  و  عدالت  هژمونی حزب  چیز،  هر  از  پیش  و  بیش 

محدود  قدرت  بلوک  خود  درون  همچنین  بلکه  خویش  توده ای  پایگاه 

است زیرا پیش فرض میل هژمونیک آن تداوم توسعه ی اقتصادی است. با 

این وجود، مشکالتی جدی در رابطه با خود فرآیند رشد ابتدایی و شکاف ها 

در بلوک قدرت پس از بحران مالی جهانی مشهودتر شده اند.29 دولت از 

از دست می دهد.  را  پیشگام تفوق خود  نیروی  2۸- بحران هژمونیک هنگامی وقوع می یابد که 

بر  سلطه  اِعامل  از  ناتوان  و  کند  تحمیل  قدرت  بلوک  اجزای  سایر  بر  را  خود  رهربی  منی تواند 

از  توسل می جوید.  قهریه  نیروی  از  استفاده  به  پیش  از  بیش  اما  استیال می شود  تحت  گروه های 

این رو، برخی از گروه ها/الیه ها خود را از احزاب سنتی شان )منایندگان پارملانی( بیگانه می یابند. 

بحران  قالب  در  را  خود  تنها  نه  آن ها  احزاب  و  گوناگون  طبقات/فراکسیون های  بین  شکاف  اما 

منایندگی سیاسی عرضه می کند بلکه منجر به بحرانی ایدئولوژیک )یا بحران مرشوعیت( می شود. 

در حالی که گروه های مسلط دیگر توانایی ادامه ی بقا به شکل گذشته را ندارند، توده ها خود را 

از ایدئولوژی های سنتی شان منفصل احساس کرده و باورهای پیشین خویش را از دست می دهند. 

بنابراین، بحران به واسطه ی تعلیق متام هنجارهای معمولی، نابودی عادات قدیمی و عبور از متام 

قواعد رفتاری پذیرفته شده رشوع به تجزیه ی جامعه می کند. در رابطه با حزب عدالت و توسعه 

هنوز بسیار زود است که از »فقدان هژمونی« یا »بحران هژمونیک« صحبت کنیم. با این حال، تنوع 

عظیمی از دردنشان های سهمگین پدیدار شده اند و بدین نحو آژیر خطر را به صدا در آورده اند.

در  بخش خصوصی  در  افزایش سهام  و  مخارج مرصفی، صادرات  از  منتج  عمدتاً  رشد  منابع   -29

عوض تغییر ساختاری در مرصف صنعتی اند. رسمایه گذاری مستقیم خارجی غالباً در شکل ادغام ها و 

کسب مالکیت و متامیل به سمت خصوصی سازی بزرگ مقیاس بود، در حالی که رسمایه گذاری های 

ثابت خصوصی اندک بودند و تولید در بخش های کاربر تخصصی می شد. به رغم افزایش چشم گیر« 

میزان  و  وارداتی  مرصفی  کاالهای  برای  تقاضا  افزایش  سبب  به  نیز  واردات  صادراتی،  درآمدهای 

باالی اتکای بخش صادرات به کاالهای رسمایه ای و واسطه اِی وارداتی رشد رسیعی داشت. الیحه ی 

اقتصادی  منابع مهم شکنندگی  از  یکی  آن  نتیجه ی  در  واردات و کرسی مزمن حساب های جاری 
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گرفنت  به خاطر دست کم  بزرگ  و رسمایه گذاران  تجاری  جانب حلقه های 

بحران جهانی و ناتوانی در ارائه ی یک بسته ی اقتصادی جامع به منظور 

بود.30 زمانی که کسادی  قرار گرفته  تهاجم  از کسادی مورد  نجات کشور 

اقتصادی تداوم یافت، نه تنها هدف رشد پایدار و عدالت توزیعی تبدیل 

به هدفی سخت تر شد بلکه تعیین پارادایمی اقتصادی برای حزب که درون 

بود. به رغم دسرتس پذیری درون دادهای وارداتی ارزان، صنایع صادراتی نتوانستند با هم تایان آسیای 

رشقی خود رقابت کنند و تولید خود را به سمت بازارهای داخلی تغییر جهت دادند. دولت بخش 

تأمین مالی  از طریق اعطای وام به مرصف کنندگان، پروژه های مسکن همگانی و  ساخت وساز را 

دولتی پروژه های عظیم بخش دولتی گسرتش داد. با این حال، بخش ساخت وساز بعدها در پی خروج 

از  از 2006 رو به ضعف گذاشت. )BSB 2006( پس  بازارهای نوپدید پس  از  بودجه های جهانی 

بحران جهانی 200۸، محصوالت صنعتی اُفت چشم گیری داشتند و رکودهایی جدی در بخش های 

با  مرتبط  اُفت  شد.  تجربه  منسوجات  و  ماشین سازی  ساخت وساز،  جمله  از  اقتصاد  پیش برنده ی 

مخارج نزولی مرصف کنندگان نه تنها به تجارت های ُخرد و ُخرده فروشان رضبه زد بلکه منجر به 

فروپاشی رشکت های بزرگ و اساسی نیز شد. رشکت های متعددی ظرفیت تولیدی خود را کاهش 

دادند، کارخانه های خود را تعطیل کردند یا به تعدیل نیروهای عظیم توسل جستند. )سومنز 2010(

30- »توسیاد« و »توب« بر مبنای ریسک های باالی تورم، بی ثباتی های سیاسی و مخارج انتخابات که 

فشار آن بر روی بودجه بود، اعالم کردند که انضباط مالی امری حیاتی است. اگرچه توافق احتیاطی 

صندوق بین املللی پول در می 200۸ منقضی شد، دولت از تعهد خود به سیاست های مالی ریاضتی 

که موجب کاهش بیشرت در رسمایه گذاری دولتی و مالیات های افزون تر می شد رس باز زد و یک توافق 

احتیاطی دیگر با صندوق بین املللی پول امضا نکرد. »توسیاد« نه تنها شدیداً به دولت »مشورت می داد« 

که با صندوق بین املللی پول همکاری کند بلکه آشکارا دولت را متهم می کرد که در سیاست مالی 

خود به پوپولیسم بازگشته است. اتهامات از جانب »توسیاد« شامل تخصیص هزینه های فزاینده برای 

کاهش  عوِض  در  دولتی  برای رسمایه گذاری های  درآمدهای خصوصی سازی  از  استفاده  شهرداری ها، 

بدهی داخلی، بهره بری از صندوق بیکاری به منظور پوشش دادن مخارج عمومی در عوِض انتقال پول 

نقد به بیکاران، طلب عفو برای حق بیمه های اجتامعی پرداخت نشده، اقداماتی در جهت تغییر قانون 

تدارکات دولتی و کاهش نرخ افزوده ی اولیه از 6.5 به 3.5 درصد می شد. با این وجود، »توسیاد« آشکارا 

مخالفت خود با یک توافق احتیاطی احتاملی با صندوق بین املللی پول را اعالم کرد و از دولت خواست 

تا از رسمایه گذاری های عمومی دست نکشد و اقداماتی در جهت احیای بازار داخلی انجام دهد. عالوه 

بر این، تنش بین دولت و بانک های خصوصی )تحت مالکیت رشکت های مختلط بزرگ( این اختالف ها 

را تشدیده کرده است. بنگاه های کوچک و متوسط، زمانی که بانک ها میزان وام های در دسرتس بخش 

خصوصی را کاهش دادند، نرخ بهره را افزایش دادند و بازپرداخت وام ها را از رشکت های دچار پریشانی 

مالی طلب کردند، با مشکالتی جدی در یافنت رسمایه ی کاری کافی که بتوانند عملیات روزانه ی خود را 

با آن انجام دهند، مواجه شدند. رقابت بر رس اعتبارات دولتی و خصوصی تداوم دارد و تناقضات درون 

بلوک قدرت را تعمیق می کند.
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آن تنازعات بر رس منافع رقیب مذاکره پذیر و انباشت تضمین شود، کاری 

دشوارتر شد. این عوامل لزوماً منجر به شکل  گیری وضعیتی غیرهژمونیک 

منی شوند بلکه حزب هر دم کم تر و کم تر توانایی اِعامل هژمونی بر اجزای 

گوناگون بلوک قدرت دارد زیرا فاقد ابزارهای مادی برای انجام آن است، 

پیچیدگی های  و  بی ثباتی ها  ریسک ها،  تنگناها،  با  مواجهه  در  به ویژه 

گوناگون.31 با این حال، فقدان پاداش های مادی در عرصه ی اقتصادی ممکن 

است رصفاً محدودیت های معینی بر توانایی های حزب به منظور احیای 

اقتدارگرایی  به  منجر  همچنین  بلکه  باشد  نداشته  خود  هژمونیک  میل 

نظام مندی در پهنه ی سیاسی-ایدئولوژیک- هم در عرصه ی داخلی و هم 

مناسبات بیرونی شود. در واقع، تغییر جهت اقتدارگرایانه ی اردوغان ورای 

سطح گفتامنی گام برداشت و با تغییری در مناسبات اقتصادی و دیپلامتیک 

با ارساییل و سوریه همراه شد. حزب عدالت و توسعه در نتیجه ی شتابی 

که از این منازعات دیپلامتیک گرفت، نه تنها آگاهانه از جّو ایدئولوژیکی 

شوونیستی/محافظه کارانه ی شدیداً افراطی در جهت حفظ رهربی معنوی 

بلکه در پی کسب  و فکری خود در میان حامیانش سوءاستفاده می کند 

31- هامن طور که در زمان پرونده ی تعطیلی حزب عدالت و توسعه بر آن تأکید شد، بیشرت بازیگران، 

به ویژه در بحبوحه ی رکود اقتصادی جهانی مایل نبودند که ثبات حاصله از دولت اکرثیت تک حزبی 

را به خطر بیندازند. بورژوازی ترکیه به جای نداشنت دولت یا داشنت ائتالفی شکننده که می تواند 

منجر به یک بحران بیش از پیش عمیق برای رژیم شود، گزینه ی آشتی از طریق نظام قانونی را 

برگزید. حزب عدالت و توسعه تعطیل نشد اما »اخطار« در شکل جریمه های پولی ظاهر شد. این 

موضوع برحسب مسائل اقتصادی و سیاسی کامالً منطقی است. از یک سو، اکرثیت رأی دهندگان 

خواهان حفظ توازن سیاسی بودند و از این موضوع واهمه داشتند که بی ثباتی سیاسی می تواند 

موجب افزایش نرخ بهره و تکان شدید نرخ مبادله شود. نرخ های پایین بهره، وام های ارزان برای 

برای  اعتبارات  افزایش شدید  امکان پذیر ساخت و ظرف سالیان گذشته موجب  را  مرصف کنندگان 

و  خصوصی  بخش  بانک های  و  رشکت ها  به  اعطاشده  وام های  کل  به عالوه،  شد.  مرصف کنندگان 

ذخیره ی بدهی خارجی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. صندوق بین املللی پول و رسانه ها 

در طول کارزار انتخاباتی 200۷ این واهمه را در میان مردم گسرتش دادند. از دیگر سو، شخصیت های 

برجسته ی اتحادیه ی اروپا تهدید کردند که اگر حزب عدالت و توسعه در نتیجه ی دادگاه به تعطیلی 

کشانده شود ترکیه باید عضویت در اتحادیه را از فکر خود بیرون کند. نکته ی آخر و به هامن اندازه 

مهم این است که بلوک مخالف حزب عدالت و توسعه نتوانست درون جامعه ی مدنی هژمونیک 

شود، درست هامن گونه که این اتفاق برای حزب رفاه در دوران پس از 199۷ افتاد.
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امتیازی سیاسی از طریق دستاوردهای دیپلامتیک به رغم متام شکست هایی 

عدالت  و  اقتصادی  توسعه ی  موعوِد  عرصه های  در  به کرات  که  است 

اجتامعی داشته است.

اگرچه حزب عدالت و توسعه در رابطه با مسائل ثانویه به منظور حفظ 

حامیت همگانی سازش کرده،32 اما برای کل جمعیت کشور بهره مندی از 

مزایای بازیابی اقتصادی را تضمین نکرده است. )اوناران 200۷الف( بنابراین، 

این استدالل وجود دارند که پروژه ی هژمونیک حزب  دالیل دیگری برای 

عدالت و توسعه خصلتی محدود داشت. ریشه ی این امر در سیاست های 

حزبی است که نهایتاً بر روی فرودستان تأثیرات آشتی جویانه، منفردکننده 

شهری  جمعیت های  جوانان،  میان  در  به ویژه  بیکاری  دارد.  ابهام بخش  و 

به طور  یارانه های کشاورزی  یافته است؛ کاهش  افزایش  و تحصیل کردگان 

جد درآمدهای تولیدکنندگان ُخرد را متأثر کرده، امری که منجر به جریان 

ورود کارگران از بخش کشاورزی به بخش های خدمات، تولید کارگاهی و 

ساخت وساز شد و بخش بزرگ تری از جمعیت را به سمت بخش غیررسمی 

اَشکال  استثامر  منفجر می شود،  مالی جهانی  بحران  که  زمانی  داد.33  ُهل 

پیچیده و پوشیده ای ازجمله اَشکال خاص ترویج فعالیت های پیامن کاری/

کاهش  بر  عالوه  می گیرد.  خود  به  غیررسمی  اقتصاد  و  برون سپاری 

دستمزدهای واقعی، رشایط کاری نیز به نحو چشم گیری با تهدید کمبود 

در  تأخیر  دستمزد،  بدون  کاری طوالنی تر  ساعات  شغل وخیم تر شده اند. 

پرداخت دستمزدها، پیشنهاداتی برای تعطیالت پیش از موعد، بازنشستگی 

و استعفای اجباری به همراه تأخیر در پرداخت مزایای پایان خدمت تبدیل 

به رویه هایی مشرتک در میان کارفرمایان شد. فقدان مالیات ستانی کارآمد 

32- حزب عدالت و توسعه با وجود مخالفت جّدی کارفرمایان حقوق بازنشستگی را بیش از تورم 

افزایش داد و حداقل دستمزد ملی را باالتر از سطح تورم تعیین کرد.

33- بنا بر حجم و توان اقتصاد غیررسمی، تفاوت دستمزدها بین نیروی کار ماهر و غیرماهر حتی 

بیشرت شد. عالوه بر این، سطوح باالی تولید که مدام بیان می شد عمدتاً به خاطر افزایش بهره وری 

نه به سبب رسمایه گذاری های جدید و/یا پیرشفت های تکنولوژیک  افزایش در بهره وری  کار بود. 

بلکه از طریق افزایش زمان کار اضافی و پرداخت دستمزدهای کم تر امکان پذیر شد.
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سخاومتندانه  مالیاتی  معافیت های  کنار  در  رشکتی  و  مالی  درآمدهای  از 

اقتصادی حزب عدالت و  نابرابری ها افزوده شدند.34 سیاست های  این  به 

توسعه در عوض بهبود وضعیت رفاهی مردم موجب کاهش اشتغال، اُفت 
قدرت خرید مردم و تعمیق فقر شد.35

برنامه ی اقتصادی حزب عدالت و توسعه نه فقط برحسب بازتولید رضایت 

بلکه  امتیازدهی های مادی واقعی ضعیف بود  از خالل  فعاالنه ی توده ها 

بر عهده ی  نولیربالی  بار هزینه های دگرگونی  انداخنت  آن  همچنین هدف 

بخش های فاقد امتیاز جامعه بود: هم قانون کاری که در ماه می 2003 

انعطاف های  موجب   2011 سال  قانونی«36  »بسته ی  هم  و  شد  تصویب 

بیشرتی در بازار کار شد. این قبیل قوانین به همراه بیکاری فزاینده این 

امکان را برای رسمایه فراهم کرد تا نیروهای کار و دستمزدهای قراردادی 

اصالحات  به همراه  کل  یک  مثابه ی  به  عمومی  بدهی  کند.3۷  منضبط  را 

ساختاری و سیاست های ضّدتورمی تبدیل به ابزار اصلی در تخصیص بخش 

بیکاری و هزینه های مربوط  از درآمدهای عمومی و حفظ  قابل توجهی 

به نیروی کار در سطحی مشخص شد. الزامات استقراضی فزاینده ی بخش 

عمومی و بنابراین بار نرخ بهره ی مالزم با آن بر روی بودجه منجر به اُفت 

کیفی و کّمی مخارج اجتامعی، کاهش رسمایه گذاری های بخش عمومی و 

هزینه های جاری )عمدتاً در شکل هزینه های کارمندان( و کاالیی سازی این 

خدمات از طریق خصوصی سازی شد. از این رو، کارکردهای مرتبط با دولت 

محتوای  شدند.3۸  نابود  و سالمت  اجتامعی  تأمین  آموزش،  عرصه های  در 

34- در حالی که مالیات بر دستمزدها و حقوق به نحو چشم گیری افزایش داشته، بخش فزاینده ی 

از درآمدهای مالیاتی به تأمین پرداخت های بدهی/بهره ی عمومی اختصاص یافته اند.

 BSB 35- در رابطه با تحلیل مفصل کارنامه ی برنامه ی اقتصادی حزب عدالت و توسعه بنگرید به

.)2011 ،2006(

36- این طرح »بسته ی قانونی« نامیده می شود چرا که حاوی تعداد قابل توجهی از قوانین است.

3۷- در رابطه با بحثی مفصل در باب زمان کار و انعطاف در شیوه ی استخدام بنگرید به اوزدمیر 

و یوجه سان-اوزدمیر )2006(.

3۸- دگرگونی در بخش سالمت و بازسازمان یابی نظام تأمین اجتامعی به خوبی نشان می دهد که 

پیوست.  وقوع  به  توسعه  و  عدالت  حزب  حکمرانی  تحت  عمومی  خدمات  کاالیی سازی  چگونه 

مسئله ی هژمونی حزب عدالت و توسعه
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اما  به عنوان مسائلی فنی مطرح شده اند  اصالحات تنظیمی اگرچه رصفاً 

بی تأثیر  که هدف  چرا  دارند  ارتباط  مردم  توده های  به  چیز  هر  از  بیش 

کردن اَشکالی از مداخله ی دولتی بود که به دولت رفاه کینزی مرتبط اند. 

برای مثال، اصالحات سال 200439 برای دولت مرکزی و شهرداری ها امکان 

گسرتش روابط سهام داری با اشخاص، رشکت های خصوصی و سازمان های 

غیردولتی را فراهم کرد. این امر در نتیجه موجب بهبود تولید و عرضه ی 

کاالها و خدمات دولتی از طریق بازیگران بازار و در رشایط بازاری شد. 

این مسئله به واسطه ی تغییر وضعیت اشتغال کارکنان دولتی از خدمت 

دائم به خدمت قراردادی کوتاه مدت نشانگر دل کندن از انگاره ی اشتغال 

تضمینی در بخش دولتی است.

جایگزینی خدمات رفاهی دولتی با شبکه های همیاری اجتامعی و سالمِت 

رسمی و غیررسمی با یک گفتامن سیاسی محافظه کارانه همراه شد که برای 

امور خیریه ی  قائل است و  ارزش  ناشناخته  بازار و مرصف کننده ی منفرِد 

)اسالمی( را به عنوان سازوکار بازتوزیعی و کاهش فقِر بدیل ترویج می کند. 

بنابراین هدف اصالحات تنظیمی تبدیل دولت اجتامعی به دولت نولیربالی 

است که مرشوعیت خود را در وهله ی نخست از دین و نه از یک وفاق 

یک  منطق  از  تغییر  این  می آورد.  دست  به  قانون  بر  مبتنی  نهادینه ی 

ترکیب  موجب  خوبی  به  خیریه ای«  »رسمایه داری  به  اجتامعی«  »دولت 

می دهند:  شکل  ترکیه  در  ساختاری  دگرگونی  به  که  می شوند  طرحی  دو 

فقط  اجتامعی  اصالحات  نتیجه،  در  دینی.  محافظه کاری  و  نولیربالیسم 

منایندگی  را  اسالمی سازی  فراگرد  بلکه  نیستند  »کاالیی سازی«  فرآیند  مناد 

می کنند، فرآیندی که در آن ضّدجنبش )اسالمی سازی( واکنشی به گسرتش 

می دهد.  نشان  جامعه-  از  حفاظت  برای  مهمی  به ناگزیر  سازوکار  بازار- 

مفصل بندی  از  ناشی  فعاالنه ی  و  مستقیم  وفاق  وجود  بدون  این حال،  با 

منافع توده های مردم، هیچ هژمونی فراگیری امکان پذیر نیست. زیرا چنین 

)اردوغدو 2006؛ حمزه اوغلو و یاووز 2006(

39- قانون اصالح بخش عمومی و قانون مراجع محلی.
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پروژه ای باید شامل مّدنظر قرار دادن منافع و مطالبات عمومی، گزینش 

عوض  در  معینی  امتیازدهی های  تضمین  و  کارگر  طبقات  از  بخش هایی 

کسب رضایت باشد.

دولت های حزب عدالت و توسعه اگرچه از هامن بدو امر روابط شدیداً 

مشکل داری با بخش های سازمان یافته ی طبقه ی کارگر داشتند اما خصومت 

خود با مبارزات دموکراتیک توده های مردم را نیز اثبات کرده اند. »پلتفورم 

کار« که شامل بزرگ  ترین اتحادیه های کارگری و کنفدراسیون های کارمندان 

دولتی ترکیه است و بیش از یک میلیون از کارگران اتحادیه ای را منایندگی 

می کند، اعرتاضات قانونی تأثیرگذاری در برابر تالش دولت برای افزایش سن 

بازنشستگی و به حداقل رساندن سهم کارمندان از بیمه ی سالمت ملی ترتیب 

دادند. دولت سعی داشت با بی اعتبار کردن اعرتاضات به عنوان »اعرتاضات 

جهت دار ایدئولوژیک« استدالل کند که این پلتفورم رصفاً مناینده ی گروهی 

حاشیه ای است و بدون معطلی دست به تصویب اصالحات مذکور زد. از 

سال 200۸ به بعد، تظاهرات روز یکم می به عرصه های مهمی جهت بیان 

نارضایتی جمعی طبقه ی کارگر از سیاست های حزب عدالت و توسعه تبدیل 

»اعرتاضات  به  که  نولیربالی  دگرگونی  برابر  در  کارگری ای  مقاومت  شدند. 

این  یافت شاید مشخص کننده ترین ویژگی  کارگران رشکت تکل«40 شهرت 

دوره بود. یک نگرش خصامنه ی مشابه در طول مبارزات برای بازپس گیری 

ساخت  برابر  در  دیگری  محیط زیستی  اعرتاضات  و  شد  اتخاذ  کمون ها 

نیروگاه های هسته ای انجام گرفت. نه تنها رسانه های لیربال پوشش خود را 

40- »تکل« )TEKEL( رشکت دولتی انحصاری الکل و تنباکو در سال 200۸ به یک رشکت تنباکوی 

آمریکایی بریتانیایی فروخته شد. خصوصی سازی، ده هزار کارگر را متأثر کرد. در پی از دست رفنت 

بخش  مشاغل  سایر  )در  قدیمی  پرسنل  مجدد  به کارگیری  و  کارخانه ها  تعطیلی  به خاطر  مشاغل 

عمومی تحت قانون 4C( با قراردادهای موقت یازده ماهه )که همچنین شامل کاهش 40 درصدی 

پرداخت ها و تقلیل حقوق کار می شد( کارگران »تکل« در دسامرب 2009 اعرتاضاتی در آنکارا انجام 

دادند. کارگران معرتض به رغم رشایط سخت زمستان و خشونت پلیس به مدت دو ماه و نیم در یک 

نقطه ی مرکزی شهر چادر زدند. به یُمن حامیت برخی از سازمان های غیردولتی و کنفدراسیون های 

تظاهرات  و  راه پیامیی ها  نگرفت.  قرار  انزوا  در  »تکل«  اعرتاضات  ترکیه،  در  کارمندی  و  کارگری 

عمومی گسرتده در حامیت از کارگران »تکل« در آنکارا، استانبول و ازمیر برگزار شدند.

مسئله ی هژمونی حزب عدالت و توسعه
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از اعتصابات و تاکتیک های نافرمانی مدنی )بایکوت ها و اِشغال کارخانه ها( 

از جانب کارگران به تازگی بیکارشده، اعرتاضات دانش جویی بر رس شهریه ی 

دانشگاه ها و کاالیی سازی آموزش، سایر مبارزات مردمی و خشونت مفرط 

پلیس در برابر معرتضان افزایش دادند بلکه آرای دست چپی نیز در رسانه ها 

لیربالی  روشنفکران/رسانه های  که  کرد  تصور  نباید  اگرچه  شد.41  پدیدار 

بدیلی چپ در برابر دستورکار نولیربالی مطرح خواهند کرد، این مترکز بر 

مبارزات و مطالبات مردمی یک عمل سیاسی خودآگاهانه است زیرا این 

کسب  دنبال  به  قدرت  بلوک  درونی  شکاف های  با  مواجهه  در  بازیگران 

حامیت مخاطبانی متعدد در زمینه ی )باز(سازماندهی هژمونی اند.

با وجود متام این مسائل، حزب عدالت و توسعه هنوز با چالشی جدی 

در صندوق های انتخاباتی مواجه نشده است، چه رسد به آنکه با بدیلی 

متقاعدکننده روبه رو باشد. این حزب حتی جذبه ی ملی خود را در طول 

به  هژمونی  این حال،  با  کرد.42  تثبیت   2010 سال  در  همه پرسی  فرآیند 

فساد  ادعاهای  بر رس  دوغان(  )آیدین  رسانه ای  متنفذ  یک  و  اردوغان  نخست وزیر  بین  نزاع   -41

در رابطه با یک سازمان خیریه اِی تا حدی مرتبط با حزب عدالت و توسعه به نام »انجمن فانوس 

دریایی« را می توان به عنوان منونه ای از شکاف درون بلوک قدرت و رسانه های جریان اصلی در 

نظر گرفت.

42- زمانی که تالش های کمیسیون قانون اساسی برای ارائه ی یک قانون اساسی جدید به بن بست 

رسید، همه پرسی سال 2010 هدف خود را تصویب متمم هایی جزئی به قانون اساسی سال 19۸2 

تعیین کرد. این بسته شامل چندین مسئله می شد که برخی از آن ها هامنند حق افراد برای رجوع 

به دادگاه عالی، تشکیل دادآوران عمومی، متمم هایی پیرامون تبعیض مثبت برای زنان، کودکان و 

معلوالن و حق اعتصاب کارمندان دولت، الیحه ای در باب حفاظت از حریم شخصی و غیره از جانب 

عموم مردم مورد استقبال قرار گرفت. با این حال برخی دیگر از لوایح مشاجرات تندی درون پارملان 

و جامعه ی مدنی ایجاد کرد. این لوایح عبارت بودند از توانایی دادگاه های غیرنظامی برای محکوم 

احزاب  کردن  اعالم  ممنوع  جهت  در  اساسی  قانون  دادگاه  توانایی  تضعیف  ارتش،  اعضای  کردن 

عنوان  به  را  لوایح  این  عالی. مخالفان سکوالر  ارگان های قضایی  ترکیب  تغییراتی حول  و  سیاسی 

هجومی نهایی در برابر نظم سکوالر تلقی کردند، با این حال، حتی بعضی از لیربال ها نیز دغدغه های 

پیرامون قدرت فزاینده ی ریاست جمهور و قوه ی مجریه بر دستگاه قضایی عنوان کردند،  خود را 

همه پرسی«  نیز  کُردها  اکرثیت  می کند.  مسئله گون  را  دموکراتیک  نظام  بنیان های  اصل  که  امری 

فرهنگی  و  بر خودآیینی سیاسی  مبنی  آن ها  به مطالبات  ربطی  که  این سبب  به  کردند  تحریم  را 

بیشرت نداشت. با این حال، به رغم این اختالف ها، این بسته با اکرثیت 5۸ درصدی آرا تصویب شد. 

حزب عدالت و توسعه نه تنها به زیرکی توانست همه پرسی را تبدیل به رأی اعتامدی برای حکومت 
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انسجام نظام اجتامعی مرتبط است: فتوحات هژمونیک متکی بر توانایی 

بخش های  کنرتل شده(ی  مخالفت  )یا  منفعالنه  و  فعاالنه  رضایت  تضمین 

اجتامعی گوناگون و بسیج حامیت های متفاوت در پس یک  اقتصادی و 

برنامه ی عمل انضاممی است. این امر بدین معناست که اگر حزب عدالت 

و توسعه قدرت سیاسی را به طور سفت وسخت در دست دارد )یعنی اگرچه 

قدرت مسلط است( اما باید به منظور حفظ جاذبه ی هژمونیک خود به 

نیروهای  بین  پیچیده  هژمونیک  روابط  بنابراین  دهد.43  ادامه  »رهربی« 

در  پیروزی  یا  تسلط  به  منی توان  رصفاً  را  سیاسی  بازیگران  و  اجتامعی 

صندوق ها فرو کاست. بالعکس، رهربی هژمونیک امتیازدهی های اقتصادی 

امتیازاتی  و  می کند  تضمین  مردم  توده های  برای  را  منادین  پاداش های  و 

دارند  هامهنگی  برنامه  این  با  که  مشخصی  اقتصادی-رسته ای  منافع  به 

می دهد و این به معنای قربانی کردن منافع کوتاه مدت گروه هژمونیک 

نیرومند  نسبتاً  بخش  دو  بین  رقابت  مسئله ی  هژمونی  رو،  این  از  است. 

)یکی در قدرت و دیگری در حال نزدیک شدن به آن( است. فراکسیون 

توانایی  و  قدرت  موقت،  منظور حصول وحدتی  به  که  است  آنی  مسلط 

مفصل بندی منافع سایر فراکسیون )ها( با منافع خود را دارد، یعنی گروهی 

که منافع خاص  آن در یک مقطع زمانی مفروض دارای بیشرتین تناظر با 

وضعیت عینی انباشت رسمایه داری است. هژمونی در عین حال مبارزه ای 

بر رس کسب حامیت گروه های واسطه ای یعنی کسب حامیت طبقات و 

بخش های جامعه است. در واقع، در حالی که گروه های رسمایه ی بزرگ و 

متوسط آناتولی به عنوان یک نیروی اقتصادی متامیز پدیدار شدند، سایر 

روشنفکران  و  کُردها،  غیرنظامی،  بوروکراسی  و  )ارتش  اجتامعی  مقوالت 

لیربال( با تأثیرات پایدار خود به درون روند مبارزه ی سیاسی طبقاتی در 

پهنه ی سیاسی کشیده شدند. اما این امر موجب تقسیم قدرت یکسان در 

میان اتحاد بین گروه های هژمونیک و گروه های مسلط اما غیرهژمونیک 

اردوغان کند بلکه همچنین آن را به مثابه ی نشانه ای مثبت در جهت حرکت ترکیه به سمت شکلی 

از دولت نیمه ریاست جمهوری تلقی کرد.

43- درباره ی تفاوت های مفهومی بین هژمونی و سلطه بنگرید به گرامشی )19۷1: 5۷-5۸(.
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رو،  این  از  منی شود.  قدرت  بلوک  در  موجود  اجتامعی  نیروهای  سایر  و 

تناقضات درون بلوک قدرت خود را در رابطه ی میان بخش های گوناگون 

طبقه ی مسلط و طبقات تحت سلطه عیان می کنند.44 بنابراین، هژمونی به 

یک لحظه ی ایستا ارجاع منی دهد. در برابر، هژمونی معرّف فرآیند مداوم 

مفصل بندی مبارزات و مطالبات ناهمگن در قالب یک بلوک است که از 

طریق آن »موازنه ی سازش های ناپایدار« سازوکار می یابد. )گرامشی 19۷1( 

در واقع امر، اسرتاتژی های بدیل/رقیب می توانند تداوم یابند و هر کدام به 

سمت جهت های مخالف میل یابند.

اِعامل  منظور  به  حزب  توانایی  بر  متکی  عمیقاً  هژمونی  بسرت،  این  در 

رهربی فکری، معنوی و سیاسی بر سایر مقوالت اجتامعی مهم است که 

تأثیرات پایداری بر روند مبارزه دارند؛ با این وجود، حزب عدالت و توسعه 

زمانی که شوق اصالح طلبانه ی اولیه و پوشش دموکراتیک خود را از دست 

روشنفکران  و  »لیربال-چپ«  حلقه های  طرف  از  جدی  انتقادات  با  داد 

حامی اتحادیه ی اروپا مواجه شد. )بایرام اوغلو 200۸( شکست ها در فرآیند 

پیوسنت به اتحادیه ی اروپا در واقع به عنوان عهدشکنی در فراگرد اصالحات 

قلمداد شدند. اتحادیه ی اروپا پیش تر مذاکرات عضویت را در تاریخ دسامرب 

2006 در رابطه با هشت عرصه ی سیاست گذاری به سبب مسائل مرتبط با 

قربس منتفی کرده بود. گزارش های پیرشفت اتحادیه ی اروپا پس از 2005 

در ارتباط با اصالحات دموکراتیک از »پیرشفت محدود« صحبت می کنند. 

اگرچه حزب عدالت و توسعه عالقه ی مجددی به مذاکرات عضویت نشان 

داد اما واکنش های ملی گرایانه ی شدید از اوایل 2005 به بعد نه تنها مانعی 

اتحادیه ی اروپا و جبهه ی حامی دموکراتیک سازی  بر رس راه عضویت در 

به رغم  کشاندند.  انسداد  به  نیز  را  کُردها  مسئله ی  بلکه  کردند  ایجاد 

به  دولتی  تلویزیونی  راه اندازی شبکه های  قبیل  از  منادین  امتیازدهی های 

زبان کُردی، حزب عدالت و توسعه به نحو مقتضی اصالحات دموکراتیک را 

44- در مورد داللت های نظری بنگرید به پوالنزاس )19۷5: 163، 325؛ 19۷۸: 140-434(.



335

برای طوالنی مدت به اجرا نگذاشت.45 با این حال، از منظر بسیاری از فعاالن 

کُرد و سیاست مداران حامی کُردها چنین حرکاتی به عنوان اسرتاتژی سیاسی 

به منظور کسب آرای کُردها پیش از انتخابات تلقی می شوند- فریبی در 

جهت تضعیف جنبش کُردی. در طول دوران همه پرسی، رأی دهندگان در 

دادند  نشان  واکنش  بایکوتی  فراخوان  به  واقع  در  رشقی  جنوب  مناطق 

از  پس  دولت  بود.  داده  انجام  دموکراسی  و  صلح  کُرِد  سیاسی  حزب  که 

انتخابات رسارسی سال 2011 با به خطر انداخنت متام رویکردهای غیرنظامی 

به  باشکوهی  بازگشت  کُردی  مسئله ی  حل  برای  خود  اصالح طلبانه ی  و 

رویکرد رسکوب گر سنتی داشت.46 با وجود »فرآیند حل مشکل«4۷ که در 

غیرشفاف  رویکرد  مورد  در  سواالتی  آغازید،  دولت  ابتکار  به   2013 سال 

دولت، تالش های آن در جهت تک قطبی کردن این روند و موضع بیش از 

پیش ُصلب نخست وزیر اردوغان در سیاست داخلی در مواجهه با آزادی 

که  مشرتک  مطالبه ی  چهار  این،  بر  عالوه  داشت.  وجود  رسانه ها  و  بیان 

برگزار  مختلف  کُردی  سازمان های  که  بود  مجزایی  کنفرانس  دو  از  منتج 

کرده بودند همچنان بدون پاسخ بود.4۸ همچنین صحبت از یک مشارکت 

45- در حالی که 10 درصد حدنصاب ملی برقرار است، شخصیت های سیاسی محلی کُرد با فشارهای 

پلیس و تعقیب قضایی مواجه اند. دولت نیز در مورد پرونده ی تعطیلی حزب جامعه ی دموکراتیک 

)DTP( حامی کُردها سکوت پیشه کرد. دادستان کل دادگاه عالی فرجام خواهی اتهاماتی علیه حزب 

جامعه ی دموکراتیک به خاطر »مخالفت با وحدت تقسیم ناپذیر دولت و ملت« اقامه کرد و خواهان 

تعطیلی دامئی این حزب شد. زمانی که در سال 2009 دادگاه قانون اساسی رأی به ممنوعیت حزب 

 )BDP( جامعه ی دموکراتیک داد، بیشرت اعضای پارملانی آن به حزب تازه تأسیس صلح و دموکراسی

پیوستند.

46- قانون ضّدترور بندهایی را به منظور محدود کردن آزادی های فردی بازتعریف کرد اما دولت 

به حامیت از عملیات نظامی علیه پ.ک.ک در ترکیه و شامل عراق ادامه می دهد. در نتیجه ی این 

بازگشت عظیم به اسرتاتژی های پرخاشگرانه، »جنگ کم شدت« بین نیروهای مسلح و پ.ک.ک که 

خصلت نشان دهه ی 1990 بود، احیاء شده است.

4۷- »روند راه حل« سه مرحله داشت: نخست، خلع سالح و عقب نشینی پ.ک.ک و ادغام مجدد 

و  مذاکرات  شامل  که  سوم  مرحله ی  و  اساسی؛  قانون  و  قانونی  تغییرات  دوم؛  آن؛  چریک های 

عادی سازی سیاسی می شد.

4۸- این مطالبات عبارتند از آموزش به زبان مادری و پذیرش زبان کُردی به عنوان زبان رسمی دوم؛ 

آزادی کُردها به منظور سازمان یابی تحت نام خود )برای مثال، استفاده از عبارت هایی مثل کُردی یا 
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دشوار  کرُدی  مسئله ی  باب  در  مخالف  احزاب  جانب  از  سازنده  پارملانی 

است. متام این موارد در رابطه با نوع صلحی که در آینده به دست خواهد 

آمد، شک و شبهه هایی ایجاد می کند. نکته ی آخر و نه کم اهمیت تر این 

پیرامون  را  خود  گفتامن  که  حالی  در  توسعه  و  عدالت  حزب  که  است 

حقوق اقلیت ها دنبال می کرد، در کنار کارزار ضّداقلیتی ای پیرامون بحث 

اقلیت های مسیحی  ارامنه موضع گرفت و در رابطه با حقوق  نسل کشی 

پیرشفت اندکی داشت. )اونیش 200۷( یکی از مسائل حل نشده رابطه ی 

حزب عدالت و توسعه با علویان است.49 وزارت امور دینی همچنان نهادی 

در تسلط ُسّنی هاست و وضعیت جمع خانه ها )عبادتگاه های علویان( هنوز 
مشخص نیست.50

این بخش ذکرش رفت، هدف حزب عدالت و  ابتدای  هامن طور که در 

مفصل بندی  آن،  منایندگی  شیوه ی  تغییر  از طریق  دولت  بازسازی  توسعه 

متغیر  توازن  منافع  تضمین  منظور  به  آن  مداخله ی  روش های  و  درونی 

به  قوانین  تصویب  و  هنجارها  تعیین  جهت  در  واقعی  قدرت  قواست. 

از وزارت خانه های مربوطه به شاخه ی مجریه و اختیارات  نحوی فزاینده 

تناظر  قوانینی  کاهش  با  همچنین  امر  این  می شود.  تفویض  نخست وزیر 

احکام  از طریق  زیرا تصمیامت مهم  است  پارملان تصویب کرده  که  دارد 

حکومتی هیئت وزیران گرفته شده اند. در حالی که احزاب سیاسی تبدیل به 

»محافل رصفاً پارملانی« شدند، پارملان نیز کارکرد خود را به عنوان مکانی که 

قدرت واقعی در آن اِعامل می شود، از دست داد. قوای مربوطه ی بعضی 

کردستان(؛ حق کُردها برای تعیین رسنوشت خود و تضمین این حقوق در قانون اساسی.

اسالم هستند و می توانند خاستگاه های قومی  شیعی در  پیروان یک جریان مشخصاً  49- علویان 

آیا  که  رابطه  این  در  بحث  باشند.  داشته  آذری  و  ترکمنی  کُردی،  زازایی،  ترکی،  هامنند  متفاوتی 

تبعیضی علیه علویان وجود داشته یا نه، مورد تعقیب قضایی قرار گرفته اند یا خیر و اینکه آیا از 

امتیازهای سیاسی، مالی و سازمانی مسلامنان ُسّنی بهره منده شده اند یا نه همچنان در جریان است.

50- جمع خانه ها از منابع مالی و امکانات دولتی ای که در اختیار مساجد است برخوردار نیستند. 

کالس های مذهبی در مدارس عموماً در اختیار آموزگاران فارغ التحصیل از مدارس امام خطیب است 

که سنت سّنی را تحمیل کرده و آشکارا علیه دانش آموزان علوی تبعیض روا می دارند. بنابراین پیوند 

آشکار حزب عدالت و توسعه با اسالم ُسّنی مورد لعن و نفرین اقلیت علویان است.
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آنکه  موازات  به  روند،  این  طول  در  دولت  اسرتاتژیک  سازوبرگ های  از 

برای  موانعی  دولتی(  ساختارهای  )گزینش گری  ساختاری  محدودیت های 

ظرفیت حزب در جهت تعقیب یک اسرتاتژی موفق ایجاد می کنند، تضعیف 

بلوک قدرت موجب تشدید  فزاینده درون  تناقضات  نتیجه،  می شوند. در 

تناقضات درونی دولت شده اند و به مثابه ی پیکارها و انشقاق های داخلی 

در میان کارمندان دولت و/یا به منزله ی مجادالت شخصی بین منایندگان 

انتخابی و بوروکرات ها پدیدار گشته اند.51 

به  بیشرت  بوروکراسی  و  دولت  بین  متناقض  روابط  که  است  ذکر  شایان 

ساختار سازوبرگ دولت و شیوه ی سازمان یابی بوروکراتیش مربوط می شود. 

از  واکنشی  معیّن  بوروکراتیک  الیه های  در  قدرت  مرکزیت یابی  و  مترکز 

در طول  درون طبقه ی مسلط  فزاینده  داخلی  تناقضات  به  دولت  جانب 

دولت  درونی  انشقاق های  و  تناقضات  نابودی  اگرچه  بود.   1990 دهه ی 

یک بار و برای همیشه ممکن نبود، هدف بازسازمان یابی دست کم اِعامل 

مترکز  نقاط  و  گره گاه ها  تغییر  واسطه ی  به  آن ها  بر  محدودیت  و  کنرتل 

نه  سازوبرگ ها  این  بود.  معیّن  اسرتاتژیک  نقاط  سمت  به  واقعی  قدرت 

تنها وحدتی نهادی برای دولت به همراه داشتند بلکه مطالبات و منافع 

گروه های مسلط را نیز شفاف کردند و در نتیجه تبدیل به مراکز مقاومت 

از  برخی  بلوک قدرت شدند.  نامسلط درون  برابر مطالبات گروه های  در 

سازوبرگ های دولت )دادگاه قانون اساسی و شورای امنیت ملی( به یُمن 

توانایی خود در جهت ارائه ی تصمیامت شان به منزله ی تجلی حقیقی منافع 

ایدئولوژیک دولت در برابر فراکسیون های  ملی در واقع نقش سیاسی و 

غیرهژمونیک و طبقات مسلط را بازتعریف کردند.

جانب  از  کرد  تصویب  پارملان  که  قانونی   53۷ از  مورد   55  ،200۷ و   2002 سال های  بین   -51

نیز وتو کرد.  انتصاب را  او همچنین 3000  رییس جمهور وقت، یعنی احمد نجدت سزر وتو شد. 

ناسازگار  اساسی  قانون  با  اینکه  به  استناد  با  را  قوانین  این  از  بخشی  تقریباً  اساسی  قانون  دادگاه 

اداری در ترکیه( مانع خصوصی سازی کمپانی  بودند، ملغی کرد. شورای دولت )عالی ترین دادگاه 

نفت دولتی )پتکیم( شد. عالوه بر این، رؤسای دانشگاه ها، رییس جمهور و ارتش به شدت از قانونی 

فارغ التحصیالن  با  برابر  مبنایی  بر  دانشگاه ها  به  را  خطیب  امام  فارغ التحصیالن  ورود  امکان  که 

دبیرستان های عمومی می داد، انتقاد کردند.
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بلکه در  ندارد  بر تضعیف یک سویه ی قوای بوروکراسی داللت  بازسازی 

عوض شامل وجوه دوگانه ی تقویت و تضعیف می شود. بنابراین، اسرتاتژی 

جدید دیگر شامل پیروزی های کوچک در جنگ مواضع منی شود و هجومی 

و  عدالت  امر، حزب  واقع  در  بر می گیرد.52  در  را  دولت  برابر  در  آشکار 

کنرتل  منظور  به  دولتی  بوروکراسی  برابر  در  را  جامع  عملیاتی  توسعه 

هسته ی قدرت تأثیرگذار خود و تعویض مدارهای قدرت در جهت پیشربد 

منافع سیاسی بلندمدت پایگاه رأی خویش آغاز کرده است. این عملیات 

شبکه های  تأسیس  سایرین،  از  معین  دولتی  سازوبرگ های  تبعیت  شامل 

قدرت موازی خاص خود درون بوروکراسی دولتی، نفوذ در سازوبرگ های 

اصلی به واسطه ی به کارگیری گروه های مخصوص خویش و جذب یا حتی 

اگرچه در رسارس  قربانی کردن نخبگان بوروکرات جمهوری خواه می شود. 

دهه ی 1990 شهرداری ها و برخی از بوروکراسی های معین در اختیار افراد 

هم فکری از حلقه های محافظه کاران بودند، حزب عدالت و توسعه نه تنها 

این روند را به کامل رسانید بلکه به طور مشخص بر عرصه هایی مترکز یافت 

باسابقه ی  فعاالن  بودند.  نفوذناپذیر  پیش تر  و/یا  شده  گرفته  نادیده  که 

جنبش اسالمی به مناصب مهم چندین وزارت خانه ی حائز اهمیت گامشته 

شدند.53 چندین بنگاه دولتی و نهادهای دیگر آکنده از احباب حامی اسالم 

از مناصب خود  یا  با گرایش سکوالر  میان مرتبه ی  بوروکرات های  شدند.54 

بیرون گذاشته شده و به مناطق روستایی منتقل شدند یا مجبور به پذیرش 

وظایف بی معنایی به منظور تشویق آن ها به بازنشستگی زودرس و استعفا 

گشتند. کادرهای دانشگاه ها و دستگاه قضا )ازجمله شورای عالی قاضیان و 

دادستان ها( دست خوش روند مشابهی شدند: قانونی که سن بازنشستگی 

52- اگر اسرتاتژی پیشین برحسب عبارات گرامشیایی جنگ موضعی تفسیر شود، اغراق نیست که 

بگوییم حزب عدالت و توسعه حکومت را در یک جنگ موضعی جدید به چالش کشیده است.

53- این شامل وزارت آموزش، وزارت انرژی و منابع طبیعی، وزارت صنعت و تجارت و وزارت اسکان 

و ساخت وسازهای عمومی می شد. برای مثال، کامل اوناکیتان، عضو هیئت مدیره ی نهادهای مالی 

اسالمی »الربکه ترک« و گروه مالی فامیلی بعدها وزیر اقتصاد شد.

54- رشکت های توزیع برق ملی، خطوط لوله و نفت خام، حمل ونقل و »توبیتاک« )شورای پژوهش 

فنی و علمی ترکیه( از این قبیل اند.
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نیمی  اجباری تکنوکرات ها را کاهش می داد به دولت اجازه داد تا تقریباً 

دولت  تحت کنرتل مستقیم  عالی  آموزش  تغییر دهد. شورای  را  قضات  از 

درآمد و چندین تن از رؤسای دانشگاه ها مجبور به کناره گیری شدند.55 متام 

باید  استادیاران،  اساتید و  از  نهادهای آموزش عالی، جدای  انتصاب ها در 

به تأیید دپارمتان کارکنان دولت و وزارت امور مالی برسند که تحت کنرتل 

اعضای حزب عدالت و توسعه اند )تکین 2004(. می توان منونه های بسیاری 

از این قبیل را ذکر کرد.

یا تاریخچه ی شغلی  اینجا خاستگاه فرهنگی/اجتامعی  مسئله ی مهم در 

این نخبگان قدرمتند جدید یا منفعت شخصی بردن یا نربدن آن ها در چنان 

مناصبی نیست، بلکه تبدیل شدن آن ها به حامالن اصلی بیان مستقیم منافع 

)اقتصادی و سیاسی( حامیان محافظه کارشان از طریق جایگاه های حیاتی 

آنان در این شبکه ها/مراکز قدرت است. بنابراین، ضّدحمله ی حزب عدالت 

هرچند  نیست،  دلبخواهی  امری  معین  دولتی  ساختارهای  به  توسعه  و 

یا  از قبل محاسبه  بازیگران  از جانب خود  الزاماً  تأثیرات آن  ممکن است 

مشخص نشده باشد. این اقدامات تا حدی که هدف شان فراهم سازی یک 

پایگاه نهادی مکفی برای اِعامل قدرت سیاسی بود، اسرتاتژیک بودند. از 

این رو، شاخه ها و الیه هایی را هدف قرار می دادند که محور مرکزی قدرت 

واقعی در آن نهفته بود. انتصاب بوروکرات ها/تکنوکرات های جدید موجب 

برابر سایر منافع  به جز منافع مشخصی در  این مراکز قدرت  تا  می شود 

نفوذناپذیر شوند و بنابراین منجر به تحکیم قدرت فراکسیون مسلط درون 

بلوک قدرت گردند. این قبیل متهیدات برای »بوروکراسی های بدیل« حزب 

عدالت و توسعه امکان تداوم عملیات های شان را فراهم کرد بدون آنکه 

با مداخله ای جدی از جانب سایر الیه های بوروکراتیک مواجه شوند. این 

55- عالوه بر این، انتصاب های رؤسای دانشگاه ها در تابستان 200۸، زمانی که رییس جمهور عبدالله 

گل از انتصاب 9 تن از 21 کاندیدایی که در انتخابات دانشگاه های خود رأی اکرثیت را به دست 

آورده بودند رس باز زد، موجب بر هم خوردن رابطه ی حزب عدالت و توسعه و دانشگاه ها شد. 

چندین استاد دانشگاه که رؤسای دانشکده ها نیز در میان ایشان حضور داشتند به منظور اعرتاض 

به انتصاب های گل استعفا دادند.

مسئله ی هژمونی حزب عدالت و توسعه
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متهیدات همچنین به بوروکراسی های اخیراً شکل گرفته ی اردوغان در جهت 

و  دولتی  تدارکات  )خصوصی سازی ها،  اسرتاتژیک  مسائل  بر  کنرتل  کسب 

غیره( نه فقط در میان مدت بلکه همچنین در بلندمدت، حتی زمانی که 

اردوغان/حزب عدالت و توسعه نتوانند اکرثیت مطلق در پارملان را داشته 

باشند، کمک می کند. در واقع، سهم قابل توجهی از درآمدهای دولتی اینک 

به طور کامل در کنرتل این تیم مدیریتی جدید است.56 

تا  اجازه می دهد  مخالف  نیروهای  به  دولت  نهادی  ساختار  این حال،  با 

نقش سلطه را از سازوبرگ های معین به سازوبرگ های دیگری منتقل کنند 

که طبیعتاً کارکردهای »ثانویه« دارند و »قوا« یا »ظرفیت های« مشخصی 

فزاینده ی  کنرتل  با  مواجهه  در  انضاممی تر،  بیان  به  می بخشند.  آن ها  به 

ریاست جمهوری  مجریه،  و  مقننه  شاخه های  بر  توسعه  و  عدالت  حزب 

حیاتی  اهمیتی  قضا  دستگاه  تصمیامت  دولتی،  بوروکراسی های  سایر  و 

نظام سیاسی  در  انفکاک ها  و  داخلی درون دولت  تناقضات  در مدیریت 

پیدا می کند. از آنجایی که این »ظرفیت ها« از خالل کنشگری بخش های 

تناقضات  می شوند،  فعال  دولتی  مقامات  و  سیاست مداران  از  مشخصی 

به  مبدل  و  شده  دولت  داخلی  تناقضات  به  تبدیل  قدرت  بلوک  درون 

ستیزها و انشقاق های درونی در میان کارکنان دولت می شوند. بیشرت موارد 

عمدتاً به عنوان درگیری های شخصی بین منایندگان انتخابی و متخصصان 

در  این گسرتش  مردم می رسند.  نظر عموم  و  به سمع  دولتی  بوروکراسی 

ظرفیت های تصمیم گیری و مدیریتی برخی از سازوبرگ های دولت نه تنها 

وحدت سازمانی دولت را تضعیف می کند بلکه با نشان دادن اینکه دیگر 

کارکنان شان  و  سازوبرگ ها  این  برای  درونی  سیامنی  عنوان  به  کارکردی 

سیاسی شدن  در  امر  این  بحران می کشاند.  به  را  ایدئولوژی مسلط  ندارد 

و قطبیت بوروکراسی حول دو ایدئولوژی متامیز یعنی اردوگاه های حزب 

با  می یابد.  انعکاس  و سکوالریست ها/جمهوری خواهان  توسعه  و  عدالت 

56- رژیم پرسنل پیامنی که به همراه اصالحات بخش عمومی تصویب شد به حزب عدالت و توسعه 

اجازه داد تا نیروهای خود را وارد مدیریت خدمات عمومی کند.
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این حال، تجزیه ی قدرت سیاسی در میان گروه های متفاوت مسائلی جدی 

برای وحدت مجموعه ی دولت ایجاد خواهد کرد زیرا از طریق این شکل 

را  هژمونی  و  بازتولید  را  سیاسی  سلطه ی  نظام  دولت  که  است  سازمانی 

تضمین می کند.

حکمرانی  قریب الوقوع  افتادن  خطر  به  موجب  لزوماً  است  ممکن  این 

حزب عدالت و توسعه نشود اما زمانی که وجهی از سلطه )زور( بر سویه ی 

رهربی آن )هژمونی به مثابه ی رضایت سازمان یافته( غالب شود، مشکالت 

توانایی  جایی  تا  حزب  می آورد.  وجود  به  اجتامعی  انسجام  برای  دیگری 

منایندگی کردن هسته ی پایگاه رأی خود را داشت که کارکردی توازن بخش 

و  می کرد  ایفا  سایرین  منافع  و  گروه ها  این  منافع  بین  میانجی گرانه  و 

می توانست در تضمین رشد این گروه ها که با رضایت و هم کاری گروه های 

عمدتاً  اینک  حزب  مقابل،  در  باشد.  موفق  می کرد،  منایندگی شان  متحد 

دولت  متلک  تحت  منابع  که  است  مشرتی مدارانه  شبکه ی  یک  بر  متکی 

را بین متحدان نزدیک خود توزیع می کند و بر یک سازوبرگ رسکوب گر 

وسیع متکی است که رسانه ها و توده های مخالف را به شدت در احاطه 

دارد. از این رو، دست یابی به برداشتی قومی-سیاسی از منافع مشرتک که 

واقع در عادات دفاعی حامیان آن حرکت  منافع جزئی تر  از  فراتر  بتواند 

کند، دشوارتر می شود. عالوه بر این، »گسست« کادر رهربی حزب عدالت و 

توسعه از بخش های عمده ی جامعه را باید به منزله ی مشکلی ساختاری در 

نظر گرفت. در واقع امر، زمانی که اختالف ها تعمیق می شود، حزب عدالت 

به  که  حالی  در  »غیرخودی ها«  بر  انضباط  اِعامل  واسطه ی  به  توسعه  و 

شکلی گزینشی امتیازها و مزایای جدیدی برای »خودی ها« در نظر می گیرد، 

و  نظارت  زور،  به  فزاینده  توسل  این  می کند.  معاوضه  زور  با  را  رضایت 

مسئله ی هژمونی حزب عدالت و توسعه
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بی قانونی در طول محاکامت ارگنکون5۷ و »بالیوز«5۸ )طرح کودتای پُتک( و 

اعرتاضات پارک گزی59 در تابستان 2013 به وضوح نشان داد که حزب عدالت 

5۷- در 200۷، پلیس عملیات گسرتده ای را علیه یک سازمان مخفی تحت عنوان »ارگنکون« رشوع« 

به  متهم  تشبیه می شوند  ایتالیا  در  گالدیو  اوپراسیون  سازمان مخفی  به  که  ارگنکون  اعضای  کرد. 

یک  برای  عرصه  کردن  فراهم  از طریق  توسعه  و  عدالت  برابر حزب  در  کودتایی مخفی  طراحی 

مداخله ی نظامی شدند. پس از ژانویه ی 200۸، صدها نفر در پرونده ی ارگنکون ازجمله ژنرال های 

اساتید  روزنامه نگاران،  افراطی،  ملی گرای  وکالی  ارتش،  پایین مرتبه ی  مقامات  از  برخی  بازنشسته، 

دانشگاه، روشنفکران و یک رهرب حزبی، فعاالن اتحادیه های کارگری، رییس اتاق تجارت آنکارا و 

چندین عضو مشکوک یک گروه ارسارانگیز از ملی گرایان راست محاکمه شده اند. دست گیری ها این 

ایده را مطرح کرد که حزب عدالت و توسعه فرآیند تصفیه ی مخالفان رده باالی خود را ترسیع کرده 

و موجب تضعیف پیوندهای جناح لیربال/حامی دموکراسی با حزب شد.

5۸- در 2010، روزنامه ی طرف ترکیه روایتی از یک طرح کودتا با اسم رمز »بالیوز« )عملیات پُتک( 

منترش کرد که بنا بر ادعاها در سال 2003 طراحی شده بود. مبنای این مجموعه مقاالت اطالعاتی )از 

جمله نوارهای کاست و سی دی ها(یی بود که یک فرد ناشناس که ادعا داشت افرسی بازنشسته است 

در اختیار رسدبیر روزنامه گذاشته بود. طبق ادعاها، ارتش به طور مخفی در حال طرح ریزی اقداماتی 

خشونت آمیز برای بی ثبات کردن دولت و آماده کردن عرصه در جهت یک مداخله ی نظامی بود. 

به رغم شبهاتی در مورد اعتبار اطالعات، آن ها تبدیل به اصلی ترین رکن پرونده ی دادخواهی شدند. 

از آن زمان به بعد، حدود سیصد افرس ارتش به احکام زندان محکوم شده اند. این پرونده بعدها 

فرجام خواهی شد.

59- اعرتاضات اولیه را گروهی از طرفداران محیط زیست آغاز کردند که مخالف تصمیم دولت مبنی 

بر بازسازی پارک گزی )یکی از معدود فضاهای سبز استانبول( در قالب یک مجتمع عظیم شامل یک 

مرکز خرید و مرکزی فرهنگی بودند. بر کسی پوشیده نیست که شیفتگی اصلی اردوغان اعیان سازی 

نولیربالی تحت پوشش توسعه ی شهری بوده است. اعرتاضات دیگری نیز علیه پروژه های در دست 

اجرا مثل سالن تئاتر »امک«، پل سوم بوسفور، ایستگاه راه آهن تاریخی حیدرپاشا، فرودگاه جدید 

و نیروگاه های هیدروالکرتیک انجام شده اند. آنچه به عنوان تظاهرات علیه بازسازی شهری آغازید 

تبدیل به بیان خشم و نارضایتی گسرتده تر از سیاست های اقتدارطلبانه ی دولت شده است. اعرتاضات 

غیردولتی،  سازمان های  کارگری،  اتحادیه های  دانشجویان،  جانب  از  عظیمی  حامیت  استانبول  در 

گروه های طرفدار محیط زیست، سازمان های زنان، فعالین حقوق هم جنس گرایان، طرفداران فوتبال و 

سایر گروه ها از قبیل جمعیت مسلامنان ضّدرسمایه داری دریافت کرد و اعرتاضات را در رسارس کشور 

تبدیل به یک جنبش مردمی و ضّددولتی گسرتده تر کرد. نارضایتی عمومی هم زمان سایر قوانینی را 

هدف قرار داد که حقوق شخصی شهروندان را تهدید می کردند، قوانینی هامنند محدودیت های تازه 

بر فروش الکل، قوانین جدید ضّدسقط جنین و سانسور اِعامل شده بر رسانه های اجتامعی و جریان 

اصلی. در حالی که اردوغان در جهت تحکیم قشون خود موجب تعمیق شکاف ها می شود، صحبت 

از اینکه اعرتاضات پارک گزی تجسم وفاقی جدید در سیاست ترکیه است، دشوار می مناید. در واقع، 

نه اعرتاضات و نه وحشی گری پلیس در زمان نگارش این فصل متوقف نشده اند.
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و توسعه در مواجهه با مخالفان، در عوض فراهم کردن عرصه ای برای امکان 

رشد گفتامنی مشرتک در میان اجزای متفاوت اما نابرابر جامعه، عمدتاً بر 

زور اتکا دارد. دولت به منظور حفظ تفوق سیاسی و اجتامعی خود سطوح 

بسیار باالی زور را با تکنیک های جدید اقناع ترکیب می کند که با این حال 

فاقد نیروهای فکری و فرهنگی الزم و کافی برای وظیفه ی سازماندهی یک 

هژمونی کامل و موفق است. هم حزب و هم روشنفکران ارگانیک آن در 

تالش برای غلبه بر بحران اخیر در زمان اعرتاضات پارک گزی به هر نوعی 

از حیله و حقه متوسل شدند: راه اندازی کارزارهای میهن دوستانه بر اساس 

توسل به عواطف محافظه کارانه و نکوهش شکست اقتدار دولت در برابر 

گروهی از »اِشغال گران«، »افراطی ها« و »تروریست ها«. فشارهای خارجی 

ناشی از کشورهای غربی نیز بحران مرشوعیت در رژیم تک حزبی را تشدید 

از  بیش  حزب  ترکیه،  حکومت  نهادی  بحران  تعمیق  موازات  به  می کند. 

پیش رهایی خود را در قالب یک رهرب الوهی که در کیش شخصیت حول 

که حزب  حالی  در  فرآیند،  این  در  می کند.  دنبال  است،  متجلی  اردوغان 

می کوشد متام مخالفان اردوغان را از میدان به در کند در عین حال به دنبال 

سازوبرگ های  مجدد  نیروگیری  هست.  نیز  مردم  توده ی  حامیت  کسب 

رسکوب گر دولت در برابر »ملت غیرخودی« در واقع نگرانی هایی در مورد 

نقش دولت به عنوان ضامن وحدت ملی به وجود می آورد. این اسرتاتژی 

گزینشی بیشرت موجب از میان رفنت عرصه ی وفاق و تشدید گسست های 

آنتاگونیستی درون دولت و جامعه می شود. پس از تقریباً یک دهه مذاکرات 

و مجادالت آتشین، دولت های حزب عدالت و توسعه نتوانسته اند به یک 

دست  جدید  اساسی  قانون  یک  تهیه ی  جهت  به  عمومی  رسمی  رضایت 

یابند. شکاف و تجزیه ی ناشی از محاکامت ارگنکون،60 روند همه پرسی و 

60- هم »توسیاد« هم »توب« )اتحاد اتاق های تجاری و بورس ترکیه( نگرانی خود را از بازداشت ها 

نیز دو دسته شده اند. در حالی که رسانه های حامی حزب عدالت  ترکیه  بیان کرده و رسانه های 

و توسعه با ادعای اینکه گامی رو به پیش در جهت ارتقای دموکراسی است، دست به تجلیل از 

عملیات زدند، رسانه های جریان اصلی نگران این موضوع اند که عملیات ارگنکون تبدیل به نوعی 

به منظور رسکوب مخالفان خود«  آن  از  توسعه  و  ببند« شده و دولت حزب عدالت  و  »بگیر  از 

مسئله ی هژمونی حزب عدالت و توسعه
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اعرتاضات پارک گزی نشانگر آن است که چگونه قطبی شدن می تواند تبدیل 

به مسئله ای تفرقه انداز درون جامعه شود. هیچ دلیل مجاب کننده ای در 

رابطه با تعیین مرز دوگانگی های زمخت بین رضایت و زور وجود ندارد- تو 

گویی یکی در جایی متوقف می شود که دیگری می آغازد. با این حال، زمانی 

رضایت  می شود،  مخدوش  زور  و  رضایت  لحظات  دیالکتیکی  وحدت  که 

بدون وفاق تبدیل به سویه ی ساختاری هژمونی می گردد. سپس به موازات 

به  و  فاصله می گیرد  کردن  از رهربی  استیال می کند  به  آنکه حزب رشوع 

از طریق روابط  اینک  دشواری می توان گفت که حزب عدالت و توسعه 

هژمونیک حکمرانی می کند.
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جهانی سازی، اکتیویسم اسالمی و انقالب منفعل در ترکیه

مورد فتح الله گولن
جاشوا د. هندریک

کسانی که سیاست را به معنای احزاب سیاسی، تبلیغات، انتخابات 

هرن  سیاست  اشتباهند.  در  می کنند،  درک  قدرت  برای  مبارزه  و 

مدیریت بر مبنای دورمنای وسیعی از امروز، فردا و روزهای بعد 

از آن با هدف خشنودی مردم و رضای خداوند است.

فتح الله گولن

پیش گفتار: »جنگ موضعی« ترکیه
در تاریخ 2۷ آوریل 200۷، نیروهای مسلح ترکیه با اعالم عمومی نگرانی 

خود از این که نامزد ریاست جمهوری از حزب عدالت و توسعه »با ریشه های 

اسالم گرا« تهدیدی برای سکوالریسم ترکیه است، در فرآیند احراز صالحیت 

کردند.  مداخله  ریاست جمهوری  انتخابات  برای  کاندیداتوری  فرآیند  در 

نیروهای مسلح در نیمه شب با انتشار یک رضب االجل الکرتونیکی به قرار 

فصل هشتم
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ذیل بحرانی سیاسی را رقم زدند:

»نباید فراموش کرد که نیروهای مسلح ترکیه در این بحث مواضع 

خود را دارند و مدافعان بی چون وچرای سکوالریسم هستند. عالوه 

جایگاه  و  موضع  شود  نیاز  اگر  ترکیه...  مسلح  نیروهای  این،  بر 

خود را به نحوی کامالً آشکار بیان خواهند کرد. بگذارید کسی در 

این رابطه شّک و شبهه ای نداشته باشد... نیروهای مسلح ترکیه 

در تعهد تزلزل ناپذیر خود به اجرای کامل وظایقی که قانون بر 

به عموم مردم  با احرتام  عهده ی آن ها گذاشته مصمم هستند... 

اطالع رسانی خواهد شد.« )بولنت رسانه های جمعی ترکیه، 2۸-30 

جوالی 200۷(

فرآیند  در  قانونی  شکافی  بر  ترکیه  اساسی  قانون  دادگاه  بعد،  روز 

طبق  این که  بر  تأکید  به واسطه ی  ریاست جمهوری  انتخابات  کاندیداتوری 

در  مناینده   36۷ باید  کاندیداتوری  اعالم  طول  در   ،19۸2 اساسی  قانون 

اتاق های پارملان حضور داشته باشند، دست گذاشت. این امر منجر به یک 

رأی گیری پارملانی شد که در آن منایندگان دو حزب مخالف رشکت نکردند. 

واکنش حزب عدالت و توسعه درخواست برای برگزاری انتخابات رسارسی 

زودهنگام به منظور انتخاب دولتی جدید بود. در 22 جوالی 200۷، حزب 

عدالت و توسعه با منایشی خیره کننده و کسب تقریباً 4۷ درصد آرا مجدداً 

از  ترس  با  ملی  حرکت  مخالف  و  راست گرا  حزب  منایندگان  شد.  انتخاب 

 ،200۷ آگوست   29 در  و  کردند  مشارکت  رأی گیری  در  سیاسی  واکنشی 

یازدهمین  گل  عبدالله  یعنی  توسعه  و  امور خارجه ی حزب عدالت  وزیر 

رییس جمهور ترکیه شد.

دگرگونی سازی  اجتامعی  تغییر  به  گرامشی  منفعل«  »انقالب  مفهوم 

ارجاع دارد که بدون رسنگونی نظم سیاسی موجود به تدریج رخ می دهد. 

انقالب های منفعل زمانی روی می دهند که گروه های اجتامعی متضاد و 

جهانی سازی، اکتیویسم اسالمی و انقالب منفعل در ترکیه
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تولید  مراکز  که  نهادهایی  سلسله مراتب  مجرای  از  صبورانه  »فرودست« 

»روساخت« یک جامعه اند )یعنی، نظام آموزشی، هرنها و فرهنگ، رسانه ها 

و غیره( حرکت می کنند، زیرا در این مراکز است که گروه اجتامعی مسلّط 

از  بازتولید می مناید. منظور گرامشی  را  رشایط »هژمونی اجتامعی« خود 

هژمونی اجتامعی حدی از قدرت اجتامعی اِعامل شده از جانب یک گروه 

اجتامعی مسلّط است که به واسطه ی آن، از خالل سازوکارهای پیچیده ی 

اقتدار فرهنگی و اخالقی، »رضایتی خودانگیخته در میان توده های عظیم 

جمعیت نسبت به قوانین کلی تحمیلی بر حیات اجتامعی شکل می گیرد«. 

)گرامشی 19۷1: 12( یک طبقه/گروه انقالبی منفعل به وسیله ی بازتعریف 

تدریجی حدود فاصل رضایت خودانگیخته )یعنی، پس از غلبه بر روساخت 

یک جامعه( »جنگی موضعی« در نهادهای قدرت اجتامعی و سیاسی به 

یک  پیشربد  برای  کافی  مرشوعیت  آن  رهربان  که  زمانی  تا  می اندازد  راه 

هژمونی اجتامعی جدید از درون به بیرون را انباشته کنند.

قوانین  مالیم سازی  همراه  به   19۸0 دهه ی  در  ترکیه  اقتصاد  آزادسازی 

مربوط به بسیج عمومی اجتامعات مذهبی منجر به تغییری در رابطه ی 

پیشاپیش  گروه های  آن  موجب  به  که  شد  کشور  در  دولت-جامعه  بین 

نفوذ صبورانه  به منظور  بازار  از مزیت فرصت های موجود در  حاشیه ای 

مطالعه ی  یک  عنوان  به  بردند.  منفعت  ترکیه  نهادهای  در سلسله مراتب 

موردی، در اینجا من به توضیح اسرتاتژی های گفتامنی و سازمانی جنبش 

گولن، بزرگ ترین و بانفوذترین جنبش اکتیویسم اسالمی در ترکیه و پایگاه 

قدرت اولیه در ائتالفی به رهربی حزب عدالت و توسعه می پردازم. پس از 

معرفی جنبش گولن به خوانندگان، از مقوالت تحلیلی برگرفته از نظریات 

منفعل  انقالب  تحلیل  منظور  به  وبر  ماکس  و  گرامشی  آنتونیو  اجتامعی 

ترکیه استفاده کرده و با گامی رو به پس به معرفی خصلت و شکل الگوی 

توسعه ی دولتی ترکیه خواهم پرداخت. پیش از کودتای نظامی دگرگونی ساز 

جهت  در  ترکیه  دولت  نهادهای  از  نخبگان  الیگارشیک  اتحاد   ،19۸0 در 

امر  این  به رغم  کرد.  استفاده  خود  اجتامعی  هژمونی  رشایط  بازتولید 
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هامن قدر که فهم گسست ۸3-19۸0 کودتای نظامی به منظور ادراک اینکه 

چرا و چه زمانی جنبش گولن در ترکیه پدیدار شد اهمیت دارد، به طور کلی 

درک سنت رهربی کاریزماتیک در ترکیه و اهمیت آن در رابطه با بسیج 

اکتیویسم اسالمی مردمی رضوری است. به همین سبب، من بر تأثیر سلف 

گولن، سعید نورسی )1960-1۸۷۷( و بسیج جنبش »نور«، پدیده ای ملی که 

جنبش گولن نسخه ی به روزشده ای از آن است، تأکید می کنم.

از پژوهشی  این استدالل به کار رفتند  اولیه ای که برای بسط  داده های 

تحلیل  در جهت  متحده  ایاالت  و  ترکیه  در  که  استخراج شده اند  میدانی 

انجام  ایامن بنیاد و جنبش هواداری  تأثیر جنبش گولن به مثابه ی هویتی 

دادم. جنبش گولن در ائتالف با حزب حاکم عدالت و توسعه به منزله ی 

موضعِی  جنگ  در  غیرنظامی  و  غیرحزبی  جمعِی  بازیگر  پرنفوذترین 

موجود بر رس هژمونی اجتامعی پدیدار شده است. جنبش گولن این جنگ 

بین سیاست رسمی و  انقالب منفعل  به واسطه ی تقسیم کار  را  موضعی 

بازار هدایت می کند. حزب عدالت و توسعه به  بر  انباشت منابع مبتنی 

بوروکراسی های  و  ریاست جمهوری،  پارملان،  در  سیاسی«  »مارش  هدایت 

حکومت ترکیه می پردازد، در حالی که جنبش گولن بر مزیت رقابتی خود 

در آموزش، تجارت، رسانه ها و روابط عمومی رسمایه گذاری می کند تا یک 

»مارش مدنی« متناظر را از خالل نهادهای روساختی ترکیه هدایت مناید. 

تا  این موجودیت های هم پوشان به عنوان متحد دست به بسیج می زنند 

به  بربند.   پیش  جدید  آناتولیایی  بورژوازی  یک  نفع  به  را  منفعل  انقالبی 

که  موضعی  جنگ  کنیم  خاطرنشان  که  است  اهمیت  حائز  دلیل،  همین 

خصلت نشان سیاست معارص ترکیه است، نزاعی میان طبقاتی بین طبقات 

مسلّط و »فرودست« نیست؛ بلکه نربدی درون طبقاتی بین نخبگان قدیم و 

جدید است. افرادی که عضو جنبش گولن هستند از طبقه ی کارگر ترکیه، 

گروه های فاقد امتیاز یا ستم دیده نیستند؛ خاستگاه آن ها طبقات متوسط 

و باالی بیش از پیش بانفوذ محافظه کاران اجتامعی و اقتصادی است. به 

بیان دیگر، به رغم صورت بندی آگاهانه ی این نربد برحسب عبارات فرهنگی 
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به  کم تر  ترکیه  منفعل  انقالب  »سکوالریسم«(،  برابر  در  »اسالم«  )مثل 

مثابه ی جنبشی ارتجاعی در برابر »ماده گرایی غربی« و بیشرت به منزله ی 

تالشی کنش گرانه به منظور افزایش سهم مسلامنان در رسمایه داری ترکیه 

پدیدار شده است.

جنبش گولن در ترکیه
»استاد عالی قدر«1 فتح الله گولن مشهورترین شخصیت دینی ترکیه است. 

گولن که در 193۸ )یا بنا بر بعضی منابع در 1941( در شهر شامل رشقی 

ارزروم متولد شد، پیشه ی خود را به عنوان کارگزار دینی منتصب دولت در 

شهر ساحلی ازمیر واقع در غرب ترکیه در دهه ی 1960 رشوع کرد. در ازمیر 

گولن طاّلبی کوچک اما وفادار را جذب کرد که مفتون توانایی منحرصبه فرد 

او در ترکیب هویتی ایامن مدار درون اوامر ملی گرایی قرن بیستمی ترکیه 

بودند. با این حال، زمانی که نفوذ گولن گسرتش یافت، شک و شبهاتی در 

مورد انگیزه های او مطرح شد. در خالل کودتای نظامی 19۷1، گولن هفت 

مذهبی  جامعت  یک  رهرب  او  که  این دست  از  اتهاماتی  خاطر  به  را  ماه 

او  برای  از آزادی، سخرنانی عمومی  مخفی بوده در زندان گذراند و پس 

به رسعت ممنوع اعالم شد. در طول دوران دهه ی 19۷0، طاّلب گولن از 

جدیدترین تحوالت در تکنولوژی های اطالعاتی و ارتباطی بهره بردند و در 

زمینه ی انتقال آموزه های او به رسارس کشور موفق ظاهر شدند. تا اواخر 

دهه ی 19۷0، گولن به جذب ده ها هزار نفر در خطبه های خود ادامه داد 

و برای مردم انجام سفرهای چندصد کیلومرتی در رسارس کشور برای شنیدن 

او، مالقات با وی و/یا رشکت در یکی از »کمپ های تابستانی« متعددی 

جامعت   ،19۷9 در  نبود.  نامعمولی  امر  می دادند،  ترتیب  او  مریدان  که 

زدند،   )Sızıntı( ریزش  مجله ی  شامره ی  نخستین  انتشار  به  دست  گولن 

ماهنامه ای که مترکز آن بر تقویت رابطه ی بین وحی الهی و کشف علمی 

بود، مضمونی که به طرق گوناگون موجب مشارکت جنبش گولن با جریان 

1- Hocaefendi
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غالب جامعه ی ترکیه شد.

در دوران خونتای نظامی ۸3-19۸0، هواداران گولن در ازمیر و استانبول 

تعدادی از هولدینگ های اساسی خود را درون رشکت های آموزش خصوصی 

ادغام کردند و پس از بازگشت سیاست به حکمرانی غیرنظامی، این نهادهای 

اولیه الگویی برای ظهور نهادهای آموزشی مشابه در رسارس کشور فراهم 

آوردند. با توجه به سخت گیری ترکیه در رابطه با نقش اسالم در حوزه ی 

عمومی، برنامه ی درسی در این »مدارس اولیه ی گولن« نسبت به پیروی از 

الزامات دولتی در ارتباط با حذف دین از کالس های درس بااحتیاط حرکت 

می کرد. در عوض، تأکید اصلی بر ریاضی و علم بود، و تالش آگاهانه ای به 

منظور گسرتش شبکه ای از مدارس خصوصی پدیدار شد که توانایی رقابت 

 ،1991 در  باشند.  داشته  را  ترکیه  نوپای  نسبتاً  آموزش خصوصی  بازار  در 

جامعت گولن به آسیای میانه و بالکان گسرتش یافت و تا اواسط دهه  ی 

جنوب  آسیای  روسیه،  در  مدارسی  مالک  و  صاحب  گولن  جنبش   ،1990

اروپای غربی و  ایاالت متحده،  اسرتالیا،  )سیاه(،  آفریقای زیرصحرا  رشقی، 

آمریکای التین شد.

جامعت گولن با افزودن سطح دیگری از مشارکت به ابتکارعمل های خود، 

روزنامه نگاران،  پرنفوذترین  از  زیادی  تعداد  گردآوری  از طریق  در 1994 

شهر  در  آرا  تبادل  برای  ترکیه  عمومی  روشنفکران  سایر  و  دانشگاهیان 

که  کرد  کارزاری  برگزاری  به  مبادرت  »آبانت«  تفرج گاهی  و  کوهستانی 

آبانت«  »میزگرد  شد.  دامئی  عمومی  روابط  کارزار  یک  به  تبدیل  بعدها 

به طور جمعی اعالم کرد که جناح های سیاسی رقیب ترکیه مانع توسعه ی 

سمت  به  حرکت  منظور  به  این که  و  شده اند  کشور  سیاسی  و  اقتصادی 

گولن  دوران،  این  طول  در  دارند.  »دیالوگ« رضورت  و  »رواداری«  وفاق 

روابط نزدیکی با بسیاری از رهربان سیاسی چپ و راست میانه برقرار کرد، 

با رهربان دینی برجسته، ازجمله اسقف ارامنه و پاپ ژان پل دوم مالقات 

کرد و هواداران وی رشوع به معرفی خود به عنوان بازیگرانی نوپدید در 

عرصه ی رسانه، امور مالی و تجارت کردند.
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در پی »فرآیند بدنام 2۸ فوریه« در 199۷ )بنگرید به پایین(، جنبش گولن 

از دید نیروهای دولتی ارتجاعی زیر رضب رفت. در 1999، گولن به اتهام 

تهدید  را  ترکیه  حکومت  یکپارچگی  مستقیامً  که  مخفی  سازمانی  رهربی 

می کند، محاکمه شد. شواهد اصلی در این پرونده ویدئویی بود که افشا 

شد و در اختیار مطبوعات قرار گرفت که در آن گولن ظاهراً از جامعت 

خود می خواست تا »در شاهرگ های سیستم نفوذ کنید، بدون آن که کسی 

متوجه حضورتان باشد تا جایی که کل مراکز قدرت را در دست بگیرید... 

تا وقتی که متام قدرت دولتی را به دست آورید، تا زمانی که همه ی قدرت 

نهادهای قانون اساسی ترکیه را در اختیار بگیرید باید منتظر باشید«.2 گولن 

پیش از آن که این ویدئو در تلویزیون ترکیه پخش شود به ایاالت متحده 

فرار کرد. زمانی که خود او دالیل پزشکی را علت سفر به آمریکا جا می زد، 

منتقدانش فرار او به ایاالت متحده در عوض مواجهه ی مستقیم با اتهامات 

را نقد می کردند. گولن نهایتاً چنین پاسخ داد: »به خاطر صحبت هایی که 

دست کاری و عمداً در مقاالت چاپی به غلط نقل شده اند من با مجازاتی 

بدون برپایی دادگاه طرفم«. )ترکیش دیلی نیوز 1999( از آن زمان به بعد 

گولن در آمریکا اقامت داشته است. در آگوست 2006، وی از متام اتهامات 

مطروحه علیه خود در ترکیه تربئه شد.

و  »مالیم«  بدیلی  آن که  خاطر  به  گولن  جنبش  اخیر،  سال های  ظرف 

»لیربال« در برابر اسالم سیاسی را از طریق مدارس خود به مسلامنان جهان 

معرفی منوده، توجه رسانه های بین املللی را کسب کرده است. )اکونومیست 

تاورنیس  200۸؛  الرابی  و  راباسا  2006؛  دیگران،  و  راباسا  وب؛  200۸الف 

200۸( با این حال، منتقدان ارصار دارند که مدارس جنبش گولن پایگاه هایی 

را  دینی  انگیزه ی  با  ترکیه  امپریالیسم  پروژه ی  که  میسیونری اند  به واقع 

گسرتش می دهند. )بالجی 2003( یا بدتر از آن، این مدارس پایگاه تعلیم و 

پرورش رسبازانی برای یک انقالب اسالمی قریب الوقوع هستند. )یانارداغ 

2- منت کامل و ترجمه ی آن به صورت آنالین و گسرتده منترش شده است و ویدئو در یوتیوب قابل 

دسرتس است

http://www.youtube.com/watch?v=oNi3Z3qZ7Z4&mode=relate d&search
http://www.youtube.com/watch?v=oNi3Z3qZ7Z4&mode=relate d&search
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2006؛ چتینکایا 200۷؛ کرسپین 200۷، 2009؛ روبین 200۸؛ شووارتز 200۸( 

چه عواملی تبیین گر بسیج جنبش گولن هستند و اهداف غایی این جنبش 

تا  است  الزم  نخست  سوال  این  به  انتقادی  پرداخت  منظور  به  چیست؟ 

با خصایص  اقتصادی ترکیه و  با ساختار توسعه ی سیاسی و  خوانندگان را 

منحرصبه فرد اکتیویسم اسالمی آناتولی آشنا کرد.

جمهوری الئیک و سیاسی سازی اسالم در ترکیه
مصطفی کامل آتاتورک )193۸-1۸۸1( پس از آن که متفقین را در جنگ 

کرد،  عهدنامه ی جدید  یک  قبول  به  مجبور  نظامی  طریق  از  اول  جهانی 

مدرن  جمهوری  تأسیس  و  عثامنی  امپراتوری  رسمی  فروپاشی  فرآیند  بر 

حزب  تنها  و  آتاتورک  رییس جمهور  واالی  عالقه ی  داشت.  نظارت  ترکیه 

سیاسی یعنی حزب جمهوری خواه خلق )CHP( اصالح سیاسی، اقتصادی و 

فرهنگی نهادهای حکومت عثامنی در تطابق با الگوی »مدرنی« از جامعه 

اسالمی.  متدن  تا  داشت  تُرکی  متدن  در  ریشه  بیشرت  که  بود  حکمرانی  و 

پیاده سازی شکل  او،  اولیه ی  اصالحات  از مجادله انگیزترین  یکی  بنابراین، 

سفت وسختی از سکوالریسم ترکی بود که هدف آن بیش از »جدایی دین از 

دولت« ممنوعیت دین در عرصه ی عمومی به شامر می رفت. سکوالریسم 

ترکی به تأثی از الئیسیته ی فرانسوی در پی بازسازی کامل هویت اجتامعی 

و فرهنگی در چهارچوب ملت یکپارچه و بخش ناپذیر تُرکیه بود. رژیم به 

منظور حفاظت از جمهوری جدید در برابر تهدیدهای درونی به نیروهای 

مسلح ترکیه توان و اختیار رهربی سیاسی را اعطا کرد، امری که عرصه را 

)آخرین  منود  فراهم  نافرجام  و  موفق  نظامی  مداخالت  از  تعدادی  برای 

منونه ی آن »رضب العجل الکرتونیکی« آوریل 200۷ بود که در باال ذکرش 

رفت(.

رژیم در جهت نظارت بر اجرای اصالحات اجتامعی الئیک وزارت امور 

هدفی  با  گسرتده  دولتی  بوروکراسی  یک  کرد،  تأسیس  را   )1924( دینی 

دوگانه: )1( ارائه ی خدمات دینی به شهروندان ترکیه و )2( تعریف تفاسیر 

جهانی سازی، اکتیویسم اسالمی و انقالب منفعل در ترکیه
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قابل قبول از اسالم در جامعه ی ترکیه. مرجعیت وزارت امور دینی جایگزین 

مرجعیت خلیفه )الغا در 1924( و جامعت ها و طریقت های مذهبی شد 

قرنی  سیزده  سنت  خالفت  الغای  شدند(.  ممنوع   1925 در  دو  هر  )که 

رهربی در متدن اسالمی را پایان داد. ممنوع شدن جامعت ها و طریقت های 

مذهبی به لحاظ قانونی موجب محدودیت رویه های سازمانی ای شد که 

بودند که در دین  رازآمیز و عاطفی  بُعدی  لوای عثامنی ها »دارای  تحت 

ارائه دهنده ی  شبکه های  عنوان  به  ]این که[  و  نداشت  وجود  علام  واالی 

وابستگی، محافظت و بسیج اجتامعی ایفای نقش کردند«. )زورچر 2004: 

در  ریشه  که  جهانی  هویتی  ظهور  تسهیل  بر  عالوه  رو،  این  از   3)192

نیز  خلق  آتاتورک-حزب جمهوری خواه  رژیم  داشت،  ترک  قوم  ملی گرایی 

موجب سیاسی سازی اسالم شد و رشایط را جهت بروز تنش ها در نسل های 

آینده ایجاد کرد.

کورپوراتیسم
در حالی که آتاتورک در تالش بود تا »وجدانی جمعی« بر مبنای انگاره ی 

سکوالر ملی گرایی قومی پرورش دهد، با تناقضی دست وپنجه نرم می کرد 

که بین میل او به ایجاد یک دموکراسی مدرن تکرثگرا و رضورت گسرتش 

یک بوروکراسی دولتی کارآمد و پیش گام وجود داشت. )هپر 19۸5: 6۷-6۸( 

آن چه در نهایت پدیدار شد نظام متمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی »حول 

ساختارهای یگانه و اجباری کورپوراتیستی بود که هدف از آن ها افزایش 

مقررات و نظارت دولتی بود نه افزایش همبستگی سازمانی«. )بیانچی 19۸4: 

2-101( در این بسرت، کورپوراتیسم در ترکیه اشاره بر یک ایدئولوژی توسعه 

3- علام )Ulema( )در زبان ترکی( عمدتاً در کتب و مقاالت انگلیسی به صورت علام )ulama( )در 

زبان عربی( شناخته می شود. این واژه اسم جمع است و به نهاد پژوهشگران، قضات و سایر مراجع 

مرشوع سنت، فلسفه و حقوق اسالمی اشاره دارد. علام به لحاظ سنتی مجموعه ای از محققان را در 

بر می گیرد که وظیفه ی آنان بررسی فقه در تطابق با یکی از چهار سنت قانونی تفسیر ُسّنی از قرآن 

است. هم در ترکیه ی عثامنی و هم در ترکیه ی معارص، سنت غالب تفسیر قرآن و فقه سنت حنفی 

است. نقشی که در گذشته علامی عثامنی ایفا می کردند، اینک در ترکیه به عنوان یک جمهوری 

»سکوالر« قانوناً از جانب وزارت امور دینی )دیانت( انجام می شود.
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از حد امتیستی و در نتیجه برهم زننده ی  داشت که »لیربالیسم را... بیش 

تعادل اجتامعی می دانست و از طرف دیگر، مبارزه و جنگ طبقاتی، اگر 

تلقی  بقای نظام اجتامعی زیان آور  برای  را  نگوییم وجود محض طبقات، 

می کرد«. )پارال و دیویدسون 2004: 2۸( در 1925، اتحادیه های کارگری و 

تعطیل  مخالف  روزنامه های  و  اعالم  غیرقانونی  مشاغل  انجمن های  سایر 

شدند. در 1931، رژیم یک قانون رسانه ای جدید تصویب کرد که بر مبنای آن 

دولت می توانست هر ارگان مطبوعاتی را که »مطالبی خالف سیاست های 

)زورچر  کند.  تعطیل  و/یا  باشد  داشته  نظر  زیر  کند،  منترش  کلی کشور« 

2004: 1۸0( به لحاظ اقتصادی، صنعتی سازی در استانبول، در استان های 

غربی و در نیمه ی غربی ساحل مدیرتانه متمرکز شد و اداره ی آن در دست 

ائتالفی از بنگاه های اقتصادی دولتی و تعداد کمی از رشکت های هولدینگ 

خانوادگی بود. یک بورژوازی شهری به رسعت در حال رشد در برابر مناطق 

روستایی آناتولی رس برآورد که در آن نفوذ جامعت های مذهبی زیرزمینی 

اقتصادی شدیداً محدود  قوی و دست رسی به بسیج اجتامعی، سیاسی و 

بود. )هپر 19۸5؛ ماردین 19۸9؛ جاکوبی 2004؛ زورچر 2004(

احزاب  تشکیل  و  کرد  اصالح  را  خود  انتخاباتی  نظام  ترکیه   ،1946 در 

سیاسی مخالف را جایز شمرد. در هامن سال، ممنوعیت انجمن های جمعی 

برداشته شد، امری که منجر به تأسیس انجمن تّجار استانبول4 و شامری از 

اتحادیه های کارگری مستقل گشت. زورچر )2004: 21۷( توضیح می دهد 

که این اصالحات از جانب رژیم تک حزبی آگاهانه انجام شد، رژیمی که 

خواهان مامنعت از رشد جنبش مخالفی بود که گسرتش آزادی های سیاسی 

و اقتصادی را مطالبه می کرد. با این حال، این مبادرت ها کفایت نکرد. در 

در 1946( 53  )تأسیس  تازه تأسیس دموکرات  انتخابات ملی 1950، حزب 

درصد رأی آورد و در نتیجه اکرثیت مطلق کرسی های پارملانی را از آِن خود 

کرد. )زورچر 2004: 21۷( و اگرچه سیاست های اقتصادی حزب دموکرات 

شدیدًآ یادآور سیاست های حزب جمهوری خواه خلق بود، برنامه ی سیاسی 

4- Association of Istanbul Traders
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آن در ارتباط با اسالم، کسب وکار آزاد و بسیج اجتامعی، در شاهرگ ترکیه 

سال  ده  مدت  به  دموکرات  حزب  یافت.  پژواک  آناتولی  منطقه ی  یعنی 

تأثیر فسادزای  مغلوب  نهایتاً  و  اختیار داشت  را در  ترکیه  دستگاه دولت 

قدرت شد. در می 1960، حزب دموکرات با کودتایی نظامی خلع قدرت 

و رهرب آن، عدنان مندرس، اعدام شد. موضع رسمی نیروهای مسلح ترکیه 

این بود که »محبوبیت حزب دموکرات نه واقعی بلکه برگرفته از استثامر 

عواطف دینی... و ناشی از تقویت روابط قیم مآبانه بود«. )هپر 19۸5: ۸5(

در 1961، ترکیه یک قانون اساسی جدید را به تصویب رساند که نظام 

را گسرتش  و تشکل ها  آزادی های مطبوعات  را متکرثتر می کرد،  انتخاباتی 

می داد و رشایط الزم برای ظهور بازیگران جمعی جدید را به وجود می آورد. 

)بیانچی 19۸4؛ یشیل آدا 19۸۸؛ جاکوبی 2004؛ زورچر 2004( با این حال، 

مباحث اجتامعی به رسعت در سایه ی گرایش به ُصلبیت ایدئولوژیک قرار 

گرفتند و تا اوایل دهه ی 19۷0، ستیزی آشکار بین گروه های چپ و راست 

در شهرهای عمده ی ترکیه رس بر آورد. این وضعیت منجر به آن شد که 

نیروهای مسلح ترکیه دهه ی 19۷0 را با کودتا آغاز کرده و با کودتا به پایان 

برساند )کودتاهای دوم و سوم در کشور(.

اکتیویسم اسالمی تُرک و میراث سعید نورسی
من اکتیویسم اسالمی را به عنوان بسیج سیاسی و/یا اجتامعی بازیگرانی 

تعریف می کنم که گفتامنی اسالمی را برای بیان آرزوهای خود در رابطه با 

تغییر اجتامعی به کار می گیرند. منظورم از واژه ی »اکتیویسم« جنبش های 

دینی آشکارا سیاسی )یعنی احزاب، گروه های طغیان گر و غیره( و بیشرت 

فعال از لحاظ فرهنگی و اقتصادی است. در ترکیه، اکتیویسم اسالمی در 

شکل سیاسی خود از شکاف بین چپ و راست در دهه های 1960 و 19۷0 

پدیدار شد. در 1969، »جنبش بصیرت ملی« رس برآورد و مدتی بعد رهرب 

یعنی  ترکیه  »اسالم گرا«ی  سیاسی  حزب  نخستین  اربکان،  نجم الدین  آن، 

»حزب نظم ملی« را پایه گذاشت. در بسرت کودتای 19۷1، حزب نظم ملی 



359

به عنوان تهدید تلقی شد و دادگاه قانون اساسی ترکیه حکم تعطیلی آن 

را صادر کرد، رسنوشتی که سه حزب متعاقب آن نیز دچارش شدند. پس از 

تعطیلی سومین جانشین حزب نظم ملی، یعنی حزب فضیلت در 2001، 

شکافی نسلی در جنبش بصیرت ملی منجر به ظهور دو حزب جدید شد، 

یکی به رهربی اربکان، یعنی حزب سعادت و دیگری حزب عدالت و توسعه 

متعلق به نسل جوان تر. دلیل این انشعاب ُصلبیت جنبش بصیرت ملی از 

لحاظ جهان بینی اسالمی بود که به رغم انجام اصالحاتی در دهه ی 1990، 

همچنان قطبیت ساز باقی مانده بود. از این رو، اسرتاتژی های حزبی اربکان 

به رغم موفقیت او در ایجاد یک هویت سیاسی اسالمی در ترکیه، در احیای 

2003الف(  )یاووز  نبود.  تأثیرگذار  چندان  دینی  فردگرایانه ی  گرایش  یک 

این مسئولیت بر عهده ی جامعت های مذهبی زیرزمینی بود که ارتباطات 

قدیمی ترشان عمیق تر و گسرتده تر از ارتباطات حزب اربکان بود و اهداف 

اعالم شده شان نیز کمرت بر سیاست و بیشرت بر احیای اجتامعی و فرهنگی 

مترکز داشت. پیش از کودتای 19۸0، مریدان »بدیع الزمان« سعید نورسی 

یکی از بانفوذترین جامعت های اسالمی ترکیه را تشکیل می دادند و عرصه 

 ،2000 یاووز  19۸9؛  )ماردین  کردند.  فراهم  گولن  فتح الله  ظهور  برای  را 

2003الف، 2003ب(

سعید نورسی به رغم این که یک عالِم اسالمی با پرورشی سنتی بود، مشارکتی 

فعال در پروژه ی ملی گرایانه ی ترکیه داشت. با این حال، در رابطه با دولت 

جدید ترکیه، نورسی »مواضع منایندگان مجلس نسبت به اسالم و وظایف 

دینی شان را الابالی و بی تفاوت می دانست و همین امر او را به وحشت 

می انداخت«. )وحیده 2005: 169( نورسی از دولت جدید درخواست کرد 

تا به نشانه ی تالفی فقدان خالفت به شهروندان ترکیه اعالم کند که ملت 

اطالع  نورسی  نفوذ  از  که  آتاتورک  است.  مسلامن  ملت  کشور  در  حاکم 

داشت، سعی کرد با پیشنهاد منصبی در وزارت امور دینی به نورسی شانس 

در  نپذیرفت.  را  پیشنهاد  این  نورسی  کند.  آزمایش  برای همکاری  را  خود 

عوض، او درخواست کمک ناموفقی که در 190۷ از خلیفه ی عثامنی کرده 
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بود را مجدداً صورت بندی کرد و از دولت خواست تا تأمین مالی ساخت 

یک »دانشگاه اسالمی مدرن« در رشق آناتولی را بر عهده بگیرد. تالش های 

در  نورسی   )1۷2  :2005 )وحیده  انجامید.  شکست  به   1925 در  نورسی 

بیست سال بعدی خود را تقریباً به صورت کامل وقف مطالعه کرد. برخالف 

زندگی »سعید قدیم« به عنوان یک مبارز و فعال سیاسی، »سعید جدید« بر 

»جهاد اعظم« مترکز یافت که در اسالم صوفی اشاره به جدال درونی روح 

با نفس دارد. نورسی بر مبنای ریشه های نقشبندی خود اعتقاد داشت که 

مسلامنان از رصاط مستقیم منحرف شده اند و بازگشت به اسالم و مترکز بر 

جدال درونی با تأثیرات فسادآور ماتریالیسم، پوزیتیویسم و تباهی اخالقی 

برای اّمت رضوری است. این پیام نواحی روستایی آناتولی که نقش خود 

در نوسازی ترکیه را در بهرتین حالت حاشیه ای می دانستند و ازخودبیگانه 

نور حامی جمعی  رو، جامعت  این  از  داد.  قرار  تحت تأثیر  بودند، عمیقاً 

و پرنفوذ حزب دموکرات در دهه ی 1950 بود؛ اما به استثنای این دوره، 

خانگی  تحت حرص  و/یا  تبعید  در  را  خود  زندگی  عمده ی  بخش  نورسی 

گذراند. آموزه های وی ممنوع اعالم شدند و مدت کوتاهی پس از مرگ او 

در 1960، مزارش به مکانی نامعین منتقل شد.

که  نگاشت  اسالم  مورد  در  تفسیر  چندین  خود  حیات  طول  در  نورسی 

نور  رساله ی  مجموعه ی  نام  به  کتابی  قالب  در  را  آن  بعدها  مریدانش 

گردآوری کردند. مریدان نورسی با خلق مجدد هویت خود از طریق منت 

رشوع به برگزاری جلسات خوانش و بحث در مورد رساله ی نور در قالب 

گروه های کوچک کردند. جنبش نور سنت انتقال شفاهی مستقیم درس از 

شیخ به شاگرد در جامعت نقشبندی را با اشاعه ی دانش در یک درس خانه 

)گروه مطالعه ی غیررسمی(5 جرح و تعدیل کرد. از آن جایی که رساله ی نور 

5- بنا به مقاصد این پژوهش، سعید نورسی به منظور ارائه ی کلیتی از سنت نور به خواننده معرفی 

می شود، سنتی که فتح الله گولن و جنبش وی بخشی از آنند. رساله ی نور از جانب نرشهای بسیاری 

در ترکیه انتشار یافته است، نرشهایی که اغلب آن ها به یکی از جامعت های متعدد نور وابستگی 

دارند. این رساله به مجلدهای گوناگونی تقسیم می شود: سخنان، نامه ها، پرتوها و تأللوها که هر 

یک از آن ها دارای زیربخش ها یا خالصه هایی به منظور دسرتسی و انتشار آسان تر است. نسخه ی« 
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به زبان ترکی عثامنی و نه عربی یا زبان مادری نورسی یعنی کُردی نگاشته 

شده بود، درس خانه ها بنیانی بدیل فراهم آوردند که برساخت یک هویت 

اسالمی مدرن در ترکیه ی الئیک بر پایه های آن استوار بود، یعنی »نطفه ی 

به  )جهانی(  عثامنی  از  تعلق  و  دینداری  گذار حس  که  مدنی«  جامعه ی 

ترکیه )ملی( را تسهیل کرد. )یاووز 2003ب: ۸(6 

اما  نداشت  مالقاتی  نورسی  سعید  با  هرگز  اگرچه  جوان،  گولن  فتح الله 

به  تبدیل  گولن  بیستم جنبش  قرن  اواخر  در  و  بود  نور  تحت تأثیر سنت 

گولن  مریدان  این حال،  با  شد.  نور  جنبش  پدیده ی  محصول  بانفوذترین 

به منظور متامیز کردن او از سلف خود تالش های فراوانی کرده اند.۷ این 

تالش ها در عین حال برای بی اثر کردن حمالتی بوده که دشمنان جنبش گولن 

الکرتونیکی کامل رساله ی نور را می توان در وبسایت مطالعات نورسی یافت. برای روایت مفصل تری 

از زندگی نامه ی فکری نورسی از منظری هم دالنه بنگرید به وحیده )2005(. برای رشح کامل تأثیر 

جامعه شناختی نورسی بر شکل گیری و بسیج هویت سیاسی اسالم گرا در ترکیه بنگرید به ماردین 

)19۸9( و یاووز )2000، 2003الف: ۷۸-151، 2003ب: 1-1۸(.

6- هامن طور که برای متام تشکل ها در جامعه ی مدنی صادق است، اختالف نظر در میان جنبش 

نور منجر به انشعاب ها شد. نخستین انشعاب زمانی روی داد که گروهی از دانش آموزان تصمیم به 

انتشار جمعی مجموعه ی رساله ی نور گرفتند )و بنابراین منت آن را در هامهنگی با اصالحات 192۸ 

زبان ترکی تصحیح کردند(. در 19۷1، آن ها گزیده هایی از مجموعه ی رساله ی نور را به زبان ترکی 

اعتقاد  نام آسیای جدید منترش کردند. گروهی کوچک تر  به  مدرن در قالب یک نرشیه ی جمعی 

داشت که این رساله اثری هرنی و معنوی بود و تولید انبوه آن ارزش معنوی اش را می رباید. این گروه 

دوم که به کاتبان شهرت یافتند قصد داشتند رساله ی نور را طبق نسخه ی اصلی آن در زمان عثامنی 

دست نویسی کنند. در حالی که گروه های کوچک زیادی وجود دارند، انشعاب های عمده در جنبش 

بزرگ نور عبارتند از: آسیای جدید، کاتبان، نسل جدید، ارض نوین، گروه عبدالله یغین، طرفداران 

محمت کیرکینجی و جامعت فتح الله گولن.

۷- در زمان انجام پژوهش در آکادمی جنبش گولن در استانبول، گروهی از ویراستاران، نویسندگان و 

مسئوالن اجرایی سفری میدانی برای مالقات با مصطفی سونگور، شاگرد زنده ی سعید نورسی و رهرب 

گروه عبدالله یغین از گروه های جنبش بزرگ نور داشتند. )یادداشت های میدانی، آوریل 200۷( این 

چیزی بود که بسیار انتظارش می رفت. یکی از اطالع رسانان به من گفت که هدف از این مالقات 

ادای احرتام آنان به رهرب سالخورده بود. آن ها با وی عکس گرفتند و به تالوت او از رساله ی نور گوش 

سپردند. شگرف ترین بخش این مالقات آن بود که به کسانی که در آن حضور داشتند گفته شده بود 

که تجربه ی خود را با من، یعنی جامعه شناس آمریکایی ای که در آکادمی مشغول پژوهش است، در 

میان نگذارند. اطالع رسان که پیش از نهی صحبت با من در این رابطه به من اطالع داده بود اعتقاد 

داشت که هیچ قانونی را زیر پا نگذاشته و اعتامد کسی را خدشه دار نکرده است.
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آگاهانه با وضع القابی مثل »نورجو« )مرید جنبش نور(، »گولن چی« )مرید 

هنوز  اگر  داده اند.۸  انجام  گولن(  فتح الله  )مرید  »فتح الله چی«  و  گولن( 

پیوندهایی میان این دو جنبش وجود دارد آن گاه عامل متایزبخش گولن از 

نورسی چیست؟ پاسخ در اسرتاتژی های کاربردی ای است که مریدان گولن 

به منظور ایجاد یک انقالب منفعل قرن بیست ویکمی به کار می گیرند.

نربد موضعی: مورد جنبش گولن در ترکیه
از اسالم گرایی به دموکراسی محافظه کار

یک  ترکیه  سیاسی  و  اقتصادی  توسعه ی  منظر  از   19۸0 نظامی  کودتای 

نقطه ی عطف بود. ارتش در واکنش به خشونت های شهری توده ای تنها 

در یک ماه اول کودتا حدوداً سی هزار نفر را دستگیر کرد. )زورچر 2004( 

اجتامعی  سیاست  یک  ایدئولوژیک  ستیز  راه حل  عنوان  به  نظامی  دولت 

را  آن  محافظه کار  روشنفکران  کانون  که  گرفت  کار  به  را  موجود  پیش تر 

گسرتش داده بود. دیدگاه آنان از این قرار بود که به منظور حصول وفاق 

ملی در ترکیه، نخبگان حاکم باید صورت بندی منسوخ جامعه ی بی طبقه 

که متعلق به ملی گرایی الئیک ترک بود را اصالح کرده و یک ایدئولوژی 

دقیق تر را جایگزین آن کنند:

تأکید بر منافع خاص گرایانه ی برجسته از طریق ارصار بر خطرات 

۸- در زبان ترکی، پسوندهای »جی« )ci, cı( و »جو« )cu, cü( به هامن نحوی استفاده می شوند 

که در زبان انگلیسی پسوند »ایست« )-ist(. با این حال، از نظر بسیاری، اشاره به یک فرد با پسوند 

این  در  گولن  فتح الله  دارد.  تحقیرآمیزی  بار  بنابراین  و  ایدئولوژیک  گرایشی  بر  داللت  »ایست« 

رابطه چنین می گوید: »واژه ی نورجو اگرچه از جانب بدیع الزمان سعید نورسی به ندرت استفاده 

می شد، اساساً از طرف دشمنان او برای تحقیر جنبش و هواداران وی و به جهت آن که آن را فرقه ای 

راست آیین معرفی کنند به کار می رود... من هرگز از پسوندهای »جی« و »جو« استفاده نکرده ام... 

تنها هدف من زیسنت به عنوان یک مومن و تسلیم روحم به خداوند است«. بسیاری از نویسندگان 

ترجیح می دهند به هنگام بحث در مورد پیروان سعید نورسی از واژه ی »نورجو« استفاده کنند. به 

احرتام کسانی که در پژوهش رشکت کردند، من برای توصیف ستایندگان فتح الله گولن، سعید نورسی 

یا کسانی که در فعالیت های هر نوع جامعت دارای هویت اعتقادی مشارکت دارند از این قبیل 

عبارات استفاده منی کنم.
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ایجاد آشوب و شکاف های اجتامعی در خانواده، ملت و دولت 

صورت می گرفت... یک ایدئولوژی جدید برآمده از درون فرهنگ 

عامیانه ی عثامنی، اسالمی و ترک... که دولت را به مثابه ی جزء 

منادهای  [از]  و  می کرد  بازتفسیر  جامعه  و  ملت  جدایی ناپذیر 

[بهره  حال  با  گذشته  کردن  مرتبط  منظور  به  عثامنی-اسالمی 

می گرفت]. )یاووز 2003الف: ۷1(

قانون اساسی جدید  این شیوه ی جدید ملی گرایی ترکی-اسالمی در یک 

مبتنی بر »سنتز ترکی-اسالمی« تدوین شد که بنیان بازگشت به حکومت 

غیرنظامی در 19۸3 را فراهم کرد. )یاووز 2003الف، 2006(

این سیاست های اجتامعی نوین با سیاست های اقتصادی جدیدی مصادف 

شد که هدف از آن بازبینی حامیت گرایی ترکی به نفع ادغام عمیق تر در 

از  گروه  یک  برای ظهور  الزم  پیش رشط های  امر  این  بود.  جهانی  اقتصاد 

نخبگان اقتصادی جدید با گرایش به صادرات را در ترکیه فراهم آورد که 

نخبگان جدید  این  این حال،  با  بود.  در حال صنعتی سازی  زیاد  با رسعت 

برخالف هم تایان خود در استانبول، در قالب انجمن های تجاری منطقه ای 

به  و  منی کردند  دریافت  آنکارا  از  مالی یی  کمک  هیچ  که  یافتند  سازمان 

بودند.  جهانی  بازار  بر  متکی  عمدتاً  خود  تجاری  الگوی  گسرتش  منظور 

آن ها همچنین برخالف رشکت های عمده در استانبول، بنگاه های خود را 

در تطابق با گرایش های دینی شان تشکیل دادند که منجر به هویت یابی 

)بوغرا  شد.  ترکیه  نوظهور  اسالمی«  »بورژوازی  عنوان  به  آن ها  جمعی 

1994؛ اوزبودون و کیامن 2002؛ دمیر و دیگران 2004؛ اوزجان و چوکگزن 

جدید  نسل  این  وبر،  ماکس  مفاهیم  بر  بنا   )2006 یاووز  2006؛   ،2003

کارآفرینان تُرک زندگی حرفه ای و فعالیت های تجاری خود را در چهارچوب 

ثروت  آن ها  دادند.  تحقق  خود  دینی  باور  اخالقی  و  معنوی  آموزه های 

خویش را از طریق شبکه های جامعت دینی بازتوزیع کردند، سودهایشان 

را در برنامه های اجتامعی موازی، مدارس خصوصی و البی گری بین املللی 

جهانی سازی، اکتیویسم اسالمی و انقالب منفعل در ترکیه
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لحاظ  به  آگاه  ذی نفع  گروه  یک  قالب  در  نهایتاً  و  کردند  رسمایه گذاری 

سیاسی سازماندهی شدند. عالوه بر این، هامن طور که اوزجان و چوکگزن 

عنوان کرده اند )2006: 14۷( »گسرتش رشکت های اسالمی و احیای اقتصادی 

رهربی  و  نظارت  تحت  اجتامعی  نهادهای  در  ریشه  موعودشان  معنوی 

شخصیت پدرانه ای داشت که دارای اقتدار و شهرتی بی چون وچرا بود«. تا 

اوایل دهه ی 1990، مشخص شد که فتح الله گولن واقعاً از چنین اقتدار و 

رسمیتی برخوردار است. )بنگرید به پایین(

آگاهی سیاسی بورژوازی اسالمی ترکیه از منظر موفقیت سیاسی جنبش 

 )2001 )گواللپ  بود.  اهمیت  حائز   1990 دهه ی  اوایل  در  ملی  بصیرت 

در آن دوران، حزب رفاه اربکان تأکید خود بر اسالم را کاهش داد و در 

عوض رشوع به ترویج تجارت آزاد، دموکراسی و »ارزش های معنوی« کرد. با 

این حال، حزب رفاه به رغم اصالح گفتامن خود همچنان اصلی ترین »تهدید 

اسالم گرا« برای ترکیه تلقی می شد و در 199۷، نیروهای مسلح ترکیه برای 

آن چه  قالب  در  را  رفاه  حزب  کشور  سیاست  در  دخالت  با  چهارمین بار 

بعدها »فرآیند 2۸ فوریه« نام گرفت، خلع قدرت کردند. پس از براندازی 

حزب رفاه و اعالم ممنوعیت خلف آن یعنی حزب فضیلت در 2001، نسل 

جوان تری از سیاست مداران وابسته به جنبش بصیرت ملی، حزب عدالت و 

توسعه را پایه گذاشتند. این سیاست مداران از فرصت های ناشی از ادغام 

جهانی ترکیه، تالش آن برای عضویت در اتحادیه ی اروپا و رشد اقتصادی 

مداوم کشور از خالل صادرات اطالع داشتند. به همین دالیل، حزب عدالت 

و توسعه گفتامن »بدیل اسالمی« خود را کامالً کنار نهاد و در عوض به 

حامیت از چیزی به نام »دموکراسی محافظه کارانه« برخاست. به گفته ی 

رهرب حزب عدالت و توسعه، رجب طیب اردوغان، دموکراسی محافظه کارانه 

»مفهومی از مدرنیته است که دست رد به سنت منی زند... و محلی گرایی را 

می پذیرد... و از معنای معنوی زندگی غفلت منی کند و... بنیادگرا نیست«. 

)2006: 335( حزب عدالت و توسعه با ترکیب گفتامن جهانی گرایی مرتقی 

و محافظه کاری سنتی موفق شد اکرثیت پارملانی )34 درصد آرا( را به دست 
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آورد و در سال 2002 دولتی تک حزبی تشکیل دهد. این حزب موفقیت 

خود را با میزان آرای بیشرتی )4۷ درصد( در 200۷ تکرار کرد. حزب عدالت 

و توسعه این کار را به واسطه ی »دور هم نگه داشنت برندگان و بازندگان 

فرآیند جهانی سازی نولیربال« انجام داد، یعنی از طریق مخاطب قرار دادن 

مناطق، طبقات و قومیت ها و با تأکید بر این که اگرچه حزبی محافظه کار 

بود اما اسالم گرا نبود. )اونیش 2009: 2(

ائتالف  در  قدرت  پایگاه  مهم ترین  گولن  جنبش  که  دارم  اعتقاد  من 

سهم  و  است  توسعه  و  عدالت  حزب  جدید  دموکراتیک-محافظه کارانه ی 

بسزایی در توانایی این حزب برای دستیابی به هدفی داشته که در قالب 

حزب  من،  باور  به  می شود.  خالصه  حرکت«  ادامه ی  نه،  »توقف  شعار 

عدالت و توسعه و جنبش گولن به رسکردگی ائتالفی از نخبگان سیاسی و 

اقتصادی جدید، کارزار تأثیرگذاری به منظور جهت دهی به آرای عمومی 

با  بنابراین  و  رسانده اند  انجام  به  سیاست  و  رسانه ها  آموزش،  در  ترکیه 

کنند:  حفظ  را  خود  مرشوعیت  توانستند  هدف  دو  به  بخشیدن  تحقق 

)یعنی،  بین املللی  نولیربالیسم  به  اجتامعی  محافظه کاری  دادن  پیوند   )1(

پیوند اسالم عامیانه با دموکراسی، بازارهای آزاد، حقوق برش و غیره( و )2( 

هامهنگ سازی سیاست خارجی »عمق اسرتاتژیک« حزب عدالت و توسعه 

با  و  خود  منطقه ای  با همسایگان  ترکیه  متقابل  روابط  گسرتش  )سیاست 

کشورهای در حال توسعه در آفریقا و جنوب رشقی آسیا( با اقدامات جنبش 

گولن در راستای تعمیق روابط فرهنگی و اقتصادی ترکیه با کشورهای در 

به  توسعه  و  عدالت  و حزب  گولن  در رسارس جهان. جنبش  توسعه  حال 

عنوان یک اتحاد رهربی دموکراسی محافظه کار ترکیه را تشکیل می دهند 

و از طریق حامیت متقابل، یک جنگ موضعی تأثیرگذار در برابر نخبگان 

سیاسی نهادینه ی کشور به راه می اندازند.9 در ادامه، به منظور آشکار کردن 

از  پس  سال  یک  از  کم تر  و  ارتش  جانب  از   200۷ آوریل   2۷ اینرتنتی«  »رضب االجل  از  پس   -9

انتخاب مجدد حزب عدالت و توسعه، این حزب از طرف یک شاکی دولتی متهم شد که »محور 

فعالیت های ضّدسکوالر است«، اتهامی که در آگوست 200۸ به سختی از آن تربئه شد. حزب عدالت 

و توسعه زمانی که در حال محاکمه بود رشوع به تحقیق و تفحص شدید در مورد به اصطالح دولت«       

جهانی سازی، اکتیویسم اسالمی و انقالب منفعل در ترکیه
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از  شده  جمع آوری  میدانی  داده های  جدید،  ترکیه ی  بر  جنبش  این  تأثیر 

دانش آموز/دانشجویان، معلامن، نویسندگان، روزنامه نگاران، بانک داران و 

تجار هوادار جنبش گولن را ارائه خواهم کرد.

کاریزمای فتح الله گولن

زندگی  رشح  آن ها  از  یک  هر  ابتدای  در  گولن  کتاب های  ویراستاران 

مخترص حرضت واال10 را می نویسند. عالوه بر این قطعات کوتاه تر، چندین 

ارگنه  2005؛  اونال   ,1996 )جان  مفصل تر  پارساشناسانه ی  زندگی نامه ی 

عمیق ترکیه کرد، موضوعی که پیچیده ترین نظریه ی توطئه در جامعه ی ترکیه بوده است. وجود 

دولت عمیق در جامعه ی ترکیه قطعی است، امری که عده ای آن را باقیامنده ای از دوران عثامنی و 

عده ای دیگر »عملیات گالدیو« از نوع ترکی می دانند که به منظور خنثی کردن سازماندهی چپ ها 

در ترکیه در طول جنگ رسد تعبیه شد. وقتی یک روزنامه نگار تُرک به قتل می رسد )مثالً هرانت 

دینک در ژانویه ی 200۷(، زمانی که یک فرد خارجی کشته می شود )مثالً سه مبلغ مسیحی در ماالتیا 

به تاریخ آوریل 200۷( یا موقعی که اَعامل خشونت آمیز ناگهانی یک گردهامیی عمومی را مختل 

می کند )مثل شلیک به پنج قاضی از طرف یک وکیل در می 2006( رسانه ها و سیاست مداران ترکیه 

با هیاهوی زیاد رشوع به گفتگو در مورد دولت عمیق می کنند. در ژوئن 200۷، پلیس ترکیه به 

آپارمتانی در استانبول یورش برد که مملوء از سالح و مواد منفجره بود. جرقه ی این ماجرا با تحقیق و 

تفحص در مورد منابع این سالح ها خورد. این امر منجر به تجسس در باب واقعه ی ارگنُکن شد، نامی 

که به شبکه ای از پرسنل بازنشسته ی ارتش، رهربان سیاسی و روزنامه نگارانی داده شد که متهم به 

توطئه چینی به منظور تحریک تنش های اجتامعی/سیاسی به نفع رسنگونی حزب عدالت و توسعه 

شدند. در نخستین ادعانامه، ۸9 نفر به توطئه چینی علیه دولت متهم شدند. محاکامت ارگنُکن در 

21 اکترب 200۸ آغازید زمانی که مدعی العموم منت ادعانامه ی 2455 صفحه ای را قرائت کرد. دادگاه 

در آگوست 2013 خامته یافت. 21 نفر از 2۷5 متهم تربئه شدند. به رغم ادعاهای موثق در مورد 

روزنامه نگار  یک  بازنشسته،  دو رسهنگ  و  ژنرال  محکومان شش  میان  در  دستکاری شده،  شواهد 

باسابقه، و دبیرکل حزب کارگران ترکیه عالوه بر افراد دیگر وجود داشتند. در طول دوران دادگاه 

از توطئه، جعل، بی صالحیتی و فساد گله  از پنج سال بود، هم موافقان و هم مخالفان  که بیش 

داشتند. رسانه های جنبش گولن این واقعه را به عنوان اولویت اصلی پوشش دادند. برای مثال، در 

روزنامه ی انگلیسی زبان آن، تودی زمان جنبش گولن روزانه یک و نیم صفحه ی خود را، رصف نظر از 

صدها ستون نوشته و سخن رسدبیر به ماجراهای ارگنُکن اختصاص می داد. از 29 ژانویه 200۸ تا 2۷ 

ژانویه 2009 )363 روز(، این روزنامه 5۸0 مطلب در مورد پرونده و/یا دادگاه ارگنُکن منترش کرد. 

مدیرمسئول این روزنامه با دفاع از پوشش دقیق و زیاد این واقعه چنین گفت: »بحران های اقتصادی 

موقت اند اما مخمصه های شکل گرفته از طرف شبکه هایی مثل ارگنُکن تداوم خواهند داشت مگر 

اینکه آن ها ریشه کن شوند«. )کنش 2009( برای اطالعات بیشرت بنگرید به هندریک )2011، 2013(.

10- hagiography
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2005، 200۸(، تعدادی مصاحبه ی در دسرتس )آکامن 2004؛ گوندم 2005؛ 

ساریتوپراک 2005(، شامر فزاینده ای مقاله و کتاب )اونال و ویلیامز 2000؛ 

اصالن  و  هانت  2005؛  گریفیت  و  ساریتوپراک  2003؛  اسپوزیتو  و  یاووز 

دوغان 200۷، کارول 200۷؛ یورتِسور 200۸( و تعداد کمی هم مطالعات 

آکادمیک )یاووز 1999، 2003الف؛ ارس و چاها 2000؛ آگای 2003، بالجی 

2003؛ تورام 2004الف، 2004ب، 2006؛ وایت 2004؛ پارک 200۸؛ هندریک 

تأثیر جنبش گولن وجود  و  بر رشد  با مترکز   )2013 ،2011 ،2009 ،200۸

دارند. با نظر به نفوذ جنبش گولن در جامعه ی ترکیه، موفقیت مدارس این 

جنبش در رسارس جهان و افزایش منزلت بین املللی رهرب آن، چه عواملی 

پرنفوذترین  از  دقیق  آکادمیک  زندگی نامه ی  یک  وجود  عدم  می توانند 

شخصیت زنده ی ترکیه را توضیح دهند؟

به زعم ماکس وبر، رهربان کاریزماتیک منحرصبه فردند چرا که در دوران 

وجود  عدم  زمان  در  کاریزماتیک  شخصیت های  می شوند.  پدیدار  بحران 

بحران گرایش به ایجاد توهم بحران »از طریق کنش های خود به واسطه ی 

اغراق در ناکارایی ها یا تهدیدهای موجود« دارند. )شامیر و هاول 1999: 

به  را  خود  ارزش  باید  که  گرامشی  ارگانیک«  »روشنفکران  برخالف   )261

پشتیبانی کننده  شواهد  و  تصدیق پذیر  واقعیات  طریق  از  عقالنی  لحاظ 

اثبات  به  معجزات  انجام  با  را  خود  باید  کاریزماتیک  رهربان  کنند،  ثابت 

رسانند: »قهرمان کاریزماتیک اقتدار خود را... از طریق اثبات عملی قدرت 

با  را  باید خود  الهی وی  مأموریت  آن،  از  مهم تر  ایجاد می کند...  خویش 

ارمغان آوردن سعادت برای مریدان وفادار خویش اثبات کند؛ اگر مریدان 

او در آرامش و سعادت قرار نگیرند، او مشخصاً رهرب و قاعدی فرستاده ی 

خدا نخواهد بود«. )وبر 1922، 19۷۸: 1114( گولن قدرت های خود را به 

میانجی هدایت رشد و گسرتش جنبش خود اثبات می کند و مریدان او این 

امر را به عنوان گواهی بر کرامت او تلقی می کنند:

فتح الله گولن... دارای نیروهایی است که یک فرد تحصیل کرده ی 
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متوسط، یک فرد معمولی با هوش متوسط توان تصور آن را ندارد. 

او  از  اگر در جهان فردی عالِم تر  الهی است...  این یک موهبت 

یافتید، مایلم با او مالقات کنم. )مصاحبه ی میدانی، جوالی 200۷(

انیس ارگن برای آن که جذابیت گولن را به احساسات ذهنی بی چارگی و 

ناامیدی فرو نکاهد، استدالل می کند که »جنبش گولن بر مبنای ارزش های 

یک جنبش یا دوره ی بحران قدیمی پدیدار نشد. جنبش گولن سیام، ساختار، 

ارزش های اجتامعی و معنوی و نهادهای خاص خود را ایجاد کرده است«. 

بنابراین مهم است که جهان متوجه شود که جذابیت گولن   )40 :200۸(

متاماً اصیل و جنبش گولن نه جنبشی ارتجاعی و نه تداوم پروژه ای از پیش 

موجود )مثل جنبش نور( است. این زمانی جالب می شود که روایت گولن 

از ترکیه ی مدرن را مّدنظر بگیریم:

صدها سال... کشور ما شبیه یک خرابه بوده. این کشور همواره 

به دنبال نظام بدیلی از نظم و اندیشه در عرصه ی آموزش، هرن و 

اخالقیات بوده است... اینک من به طور جدی از شام می پرسم: 

چگونه و با چه چیزی باید بر این فالکت اخالقی غلبه کنیم؟... 

باید بر بحران هایی غالب شویم که هر روز قوی تر و  و چگونه 

)گولن  می برند؟  فرو  گرداب  این  در  را  ما  قبل  روز  از  عمیق تر 

)105-6 :2005

پاسخ گولن به این پرسش تقویت »نسلی طالیی از انسان های ایده آل« 

است که از کامل مطلوب حرضت محمد پیروی کنند و ترکیه را به سمت 

آینده ای درخشان تر سوق دهند. چنین نسلی به یُمن فداکاری »داوطلبان« 

برای  بتواند  برشیت  رهربی شان  تحت  که  شد  خواهد  پدیدار  متعددی 

آخرالزمان آماده شود:
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نه مردم عادی بلکه افرادی که خود را وقف واقعیت الهی می کنند، 

کسانی که اندیشه های خود را عملی می سازند... روح های وفادار... 

در  تا  می زنند  پرسه  ارسافیل  مقرّب]  [فرشته ی  مانند  که  کسانی 

لحظه ی به صدا درآمدن صور [ارسافیل] روح های مرده ی خود را 

ما  را می توان آخرین تالش  این  کنند...  آماده  برای روز رستاخیز 

دانست... ملت هایی که دچار بحران های گوناگون شده اند چشم 

به راه چنین نسیم امیدی هستند... چه نیکبخت آنان که سینه ی 

خود را برای چنین نسیمی فراخ می کنند. )گولن 2004: 105-10(

به رغم ادعاهای ارگین، گولن بحران مّدنظر خود را هم تولید کرده و هم 

در آن اغراق می کند. و هامنند متام رهربان کاریزماتیک، در اطراف خود 

شبکه ی محکمی از یاران وفادار را جمع کرده که مرّوج و مرشوعیت بخش 

یک جنبش کاریزماتیک بزرگ ترند.

وبر وفادارترین کادرها را به عنوان »آریستوکراسی« رهربان کاریزماتیک 

تعریف می کند، »گروه برگزیده ای از هواداران که حول ُمریدی و وفاداری 

جمع می شوند و طبق معیارهای کاریزماتیک شخصی انتخاب می گردند«. 

)وبر 1922، 19۷۸: 1119( آریستوکراسی گولن متشکل از افرادی است که 

در دهه های 19۷0 و 19۸0 در خوابگاه های دانشجویی متعلق به جنبش او 

در ازمیر و استانبول آموزش دیده بودند و اینک نویسندگان، روزنامه نگاران، 

این جامعت  مقابل  در  گولن  نقش  موفقی اند.  بسیار  تجار  و  ویراستاران 

داخلی به جای مدیریت، »نصیحت« و »هدایت« کردن است:

منی گوید  هرگز  است«،  بهرت  شود  این جوری  »اگر  می گوید  او 

»باید این گونه شود«. برای مثال، می گوید »در عرص ما، رسانه ها 

»چرا  می گوید  مثالً  یا  دارند«.  را  اهمیت  بیش ترین  تلویزیون  و 

که  کسی  »تو«.  منی گوید  هرگز  کنید؟«  باز  بانک  یک  منی روید 

در مقابل اوست شاید بگوید پولی در بساط ندارد اما یک تاجر 
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می تواند این کار را انجام دهد... بنابراین ممکن است پول نداشته 

باشد. اما اگر او )گولن( چیزی بگوید، ما باور داریم که آن چیز 

بسیار مهم است و باید آن کار را انجام دهیم. )مصاحبه ی میدانی، 

مارس 200۷(

زمانی که من در آکادمی، پژوهشکده ی اصلی جنبش گولن در استانبول 

اقامت داشتم- مجموعه ای از یک اندیشکده، انتشارات، مدرسه، کتابخانه و 

مسجد- با شامری از یاران وفادار در جامعت درونی جنبش گولن دوست 

ویراستاران،  با  من  پرداختم.  آن ها  مشاهده ی  به  و  کردم  مصاحبه  شدم، 

مرتجامن، نویسندگان، معلامن با سابقه و مدیران مصاحبه کردم و چندین 

با  شخصیت هایی  جنبش  این  در  اینک  گولن  اول  نسل  مریدان  از  نفر 

مناصب باالیند.11 از همین افراد بود که آموختم جنبش گولن چگونه و با 

چه هدفی فعالیت های خود را بازاری کرده و اینکه چطور و چرا در آسیای 

ایده آل«  اشاعه ی »برشیت  منظور  به  دلیل  به چه  و  یافته  میانه گسرتش 

از طریق منایندگی )اقناع منفعل( خود را در آفریقا، آسیای جنوب رشقی، 

اروپا، ایاالت متحده و آمریکای جنوبی فراملی کرده است.

رقابت و فرصت تحصیل

نخستین مدارس خصوصی جنبش گولن در سال 19۸2 در ازمیر و استانبول 

تأسیس شدند. یک آریستوکرات نسل اولی در آکادمی توضیح می داد که 

چشم انداز این نهادها عقالنی سازی بازاری در برابر آزار و اذیت دینی بود:

[در طول کودتای ۸3-19۸0] هوجا افندی [استاد گران قدر] از یک آیه ی 

دین  اصلی  منابع  بر  بنا  او  که  می دهد  نشان  این  بود.  گرفته  الهام  قرآن 

11- حدود یکصد خدمه ی مشغول در آکادمی، تقریباً همگی مرد هستند که نشانگر بقای مزیت و 

فرهنگ محافظه کار مردانه در جهان اندرونی جنبش گولن است. ظرف هفت ماهی که در آکادمی 

بودم، چهار خدمه ی زن دیدم که سه نفر از آنان در انتشارات کودکان مشغول بودند و یک نفر هم 

در آشپزخانه کار می کرد و یک رشکت تهیه ی غذای وابسته به جنبش و نه انتشارات او را استخدام 

کرده بود. برای مباحث بیشرت در مورد پویش های جنسیتی در این جنبش بنگرید به تورام )2006(.
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رفتار کرده است... او جایگاه قانونی خوابگاه را تغییر داد و آن را تبدیل 

به مدرسه و به عنوان مالکیت خصوصی ثبت کرد. او گروهی از تجار را 

به عنوان هیئت مدیره گرد هم آورد. بدین ترتیب مدرسه به دست دولت 

برای  الگویی  این مدرسه  بود.  مالکیت یک رشکت  در  زیرا  نیفتاد  نظامی 

مدارس آتی شد. هر کس که می خواست یک مدرسه از نوع )گولن( افتتاح 

این  آن رشکت صاحب مدرسه می شد.  نام  به  و  ثبت می کرد  کند رشکتی 

مدرسه سپس به خارج گسرتش یافت. )مصاحبه ی میدانی، مارس 200۷(

دبیرستان فاتح متعلق به جنبش گولن در استانبول در سال نخست خود 

بیش از ۸5 درصد شاگردان سال آخر خود را به دانشگاه فرستاد و اکنون 

ابتدایی،  با شش مدرسه ی  از معتربترین نهادهای آموزشی خصوصی  یکی 

 ،200۸ سال  در  همین ترتیب،  به  است.12  خوابگاه  چهار  و  دبیرستان  پنج 

دانش آموزان دبیرستان »یامانالر« در ازمیر 45 مدال ملی و بین املللی در 

حوزه ی علم و ریاضی، از جمله مدال طالی سی ونهمین املپیاد بین املللی 

دانش آموزان   ،200۸ سال  در  کردند.13  کسب  را  هانوی  شهر  در  فیزیک 

فارغ التحصیل از مدارس راهنامیی »یامانالر«، که اینک مدیریت ده موسسه 

از  بیشرتی  منرات  دبیرستان  به  ورود  آزمون های  در  دارد،  اختیار  در  را 

دانش آموزان سایر مدارس راهنامیی کسب کردند، واقعیتی که به توضیح 

مزیت مقایسه ای جنبش گولن در رقابت بین جوانان ترکیه کمک می کند.

در واقع، منی توان در اهمیت نظام آموزش رقابتی ترکیه با توجه به ظهور 

جنبش گولن اغراق کرد. از سال 2012 به بعد، طول مدت آموزش اجباری 

در ترکیه هشت سال شده است )که در 199۷ از پنج به هشت سال افزایش 

یک  به  منوط  هم  دانشگاه  و  دبیرستان  ورودی  آزمون های  و  بود(  یافته 

نظام امتحانی سفت و سخت شده اند. )آکسیت 2006؛ شمشک و ییلدیریم 

2004؛ تانسل 2013؛ تانسل و بیرجان 2003( آزمون ورود به دانشگاه که 

نخستین بار در 19۷3 به کار گرفته شد، تأثیر بسزایی بر آینده ی دانش آموزان 

.)http://www.fatihkoleji.com( 12- بنگرید به سایت کالج فاتح

.)http://www.yamanlar.k12.tr( 13- بنگرید به
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برای تحرک اجتامعی دارد. منره ی فرد موجب تعیین دانشگاهی می شود که 

وی واجد رشایط آن است و اگر فرد عملکرد خوبی از خود نشان ندهد، باید 

یک سال دیگر برای هامن امتحان منتظر مباند. در 2003، یک و نیم میلیون 

دانش آموز در آزمون ورود به دانشگاه رشکت کردند اما تنها حدود 21.5 

درصد آن ها )31149۸ نفر( منره ی کافی جهت ورود به دانشگاه را کسب 

دانش آموز  بیرجان 2006: 2( در سال 2009، سی هزار  و  )تانسل  کردند. 

منره ی صفر گرفتند. )گونگر 2009( در 2012، 1۸954۷۸ دانش آموز امتحان 

جدید ورود به دانشگاه را دادند و فقط تقریباً 19 درصد آن ها )360140 
نفر( توانستند راهی کالس های درس شوند. )تانسل 2013: 12(14

به دلیل اهمیت اصلی آزمون ورود به دانشگاه، ترکیه دست به گسرتش یک 

نظام آموزش خصوصی اضافی جهت یاد دادن نکات تستی زد. رشکت های 

کمک آموزشی که به عنوان درس خانه ها [کالس های کنکور، م.] )نباید آن ها 

را با درس خانه های جنبش نور اشتباه کرد( شناخته می شوند در ترکیه یک 

صنعت بسیار سودآورند. در 2002، کل مخارج تحصیل در درس خانه های 

مخارج  درصد   12 تقریباً  یعنی  بود،  آمریکا  دالر  میلیون   650 خصوصی 

شخصی در کشور. )بانک جهانی 2005: 21( در 2004، میانگین هزینه ی 

یک کالس در درس خانه ی خصوصی 4۷11 دالر )بانک جهانی 2005: 21( 

و رسانه ی برابری قدرت خرید 6۷00 دالر بود. )اطالع نامه ی جهانی »سیا« 

2004( بنابراین با توجه به رقابت بین رشکت های برگزارکننده ی کالس های 

را  خود  دانش آموزان  موفقیت های  تا  می کنند  زیادی  تالش  آن ها  تقویتی 

چاپی  رسانه های  در  و  ساختامن ها  و  اتوبوس ها  بدنه ی  بیلبوردها،  روی 

آزمون ورودی مقاطع متوسطه  این پژوهش، آزمون ورودی دبیرستان ها  انجام  14- در طول زمان 

داشت.  نام   )ÖSS( دانشجو  گزینش  آزمون  نیز  دانشگاه  به  ورود  آزمون  می شد.  نامیده   )ÖKS(

این آزمون تحت نظارت مرکز گزینش و گامرش دانشجویان )ÖSYM( بود. آزمون گزینش دانشجو 

نخست در 19۷3 در واکنش به شهری شدن رسیع و افزایش متعاقب در تعداد متقاضیان ورود به 

دانشگاه برگزار شد. آزمون ورودی مقاطع متوسطه در 200۷ برچیده شد. وزارت آموزش از سال 

انتظار می رفت سه سال دبیرستان را پوشش  برنامه ی جدید آزمونی را به اجرا گذاشت که   2009

 )ÖSYS( دهد. از سال 2010، آزمون گزینش دانشجو اصالح شد و آزمون گزینش و گامرش دانشجو

نام گرفت.
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در رسارس کشور تبلیغ کنند. تا 200۷، درس خانه ی »ِفم« )تأسیس به سال 

19۸5( وابسته به جنبش گولن، و سازمان خواهرخوانده ی آن یعنی »گل های 

محبوبه« )علوم پایه( تبدیل به پیش گامان بازار کشور شدند.15 

رشد و موفقیت بازاری نهادهای درس خانه ای وابسته به جنبش گولن تا 

اواخر 2013 به طول انجامید، زمانی که در 1۷ نوامرب، رسانه های نزدیک 

به جنبش گولن صفحه ی اصلی خود را به خربی در مورد تالش های حزب 

عدالت و توسعه برای تعطیلی متام کالس کنکورهای از نوع درس خانه در 

ترکیه اختصاص دادند.16 این موضوع که عموماً به عنوان گواهی بر رسیدن 

سطوحی  به  توسعه  و  عدالت  حزب  و  گولن  جنبش  بین  فزاینده  شکاف 

در جوالی 2014  کتاب حارض  که  زمانی  در  است،  تعبیر شده  وحشتناک 

آماده ی انتشار می شد آینده ی نظام درس خانه ها در ترکیه )و نقش جنبش 

گولن در آن( را در هاله ای از ابهام قرار داد.

15- در سال 200۷، درس خانه های »فم« 45 شعبه در استانبول و 11۸ شعبه ی دیگر، در مجموع 

163 شعبه را در رسارس کشور به راه انداخت. درس خانه های »آنافن« 43 شعبه در استانبول و 55 

شعبه ی دیگر، مجموعاً 9۷ شعبه در کل کشور تأسیس کرد. تا نوامرب 2011، درس خانه های »فم« 

http://www.femdershaneleri.com.tr/( به  )بنگرید  رسید  ترکیه  کل  در  شعبه   1۸5 تعداد  به 

BranchList.aspx(، تاریخ دسرتسی ۷ نوامرب 2011(. سایر رشکت های موفق کمک آموزشی وابسته 

به جنبش گولن، اگر بخواهیم به مشهورترین شان اشاره کنیم، عبارتند از درس خانه ی یشیل ایرماک 

در بورسا، درس خانه ی مالتپه در آنکارا، درس خانه ی نیل در ارزروم و درس خانه ی کورفز در ازمیر. 

در آزمون گزینش دانشجوی سال 200۷، اکرثیت دانشجویان یک درصد باالیی برگزیدگان آزمون در 

کرده  تحصیل  گولن  به جنبش  وابسته  دبیرستان های خصوصی  و/یا  از درس خانه های مذکور  یکی 

بودند. )زمان 200۷(

کشاندن  تعطیلی  به  از  توسعه  و  عدالت  حزب  مقاصد  مورد  در  افشاشده  اطالعات   -16

http://www.zaman.com.tr/gundem_( کرد  منترش  زمان  روزنامه ی  را  ترکیه  در  درس خانه ها 

جوالی   10 دسرتسی  )تاریخ   )html.216۸1۷۷_dershanekapatmak-hukumetin-politikasi

گولن  جنبش  به  وابسته  انگلیسی زبان  روزنامه ی  یک  طرف  از  ماجرا  انگلیسی زبان  رشح   .)2014

http://www.hurriyetdailynews.com/debate-over-turkish-( را می توان در این آدرس یافت

governmentmove-on-prep-schools-grows.aspx?pageID=238&nID=58131&NewsCat

ID=339( )تاریخ دسرتسی 10 جوالی 2014(.
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شبکه سازی اجتامعی و قدرت محصول خوب

لین رسمایه ی اجتامعی را به مثابه ی »منابع جای گرفته در یک ساختار 

بسیج  و/یا  هستند  دسرتس  در  سودمند  کنش های  برای  که  اجتامعی 

می شوند« تعریف می کند. )1999: 35( پاسی که بر برجستگی شبکه های 

اجتامعی در رابطه با شکل دهی به رسمایه ی اجتامعی مترکز دارد، معتقد 

در  را  »خود  جنبش  یک  قالب  در  شدن  اجتامعی  از  پس  افراد  که  است 

ساختاری برهم کنشی می یابند که آن ها را قادر می سازد تا چهارچوب های 

تفسیری خود را در جهت تسهیل فرآیند هویت سازی و تقویت هویت و 

نیز در راستای ایجاد یا تثبیت آگاهی سیاسی تعریف و بازتعریف کنند«. 

)2003: 24( بنابراین، عامالن یک شبکه تنها پس از تقویت هویت جمعی 

خود می توانند از »پیوندهای ساختاری« بین نهادها و افراد بهره بربند و در 

پی آن، رسمایه ی اجتامعی انباشته ی خود را رسمایه گذاری کنند. در جنبش 

گولن، پیوندهای ساختاری دسرتسی به آموزش، خوابگاه و خوراک کم هزینه 

و نیز شبکه ی فرصت های حرفه ای پس از پایان تحصیالت تکمیلی را برای 

اعضای جدید فراهم می کنند.

مدارس،  )یعنی  گولن  جنبش  »رسمی«  آموزشی  نهادهای  بر  عالوه 

درس خانه ها(، دوره های آموزشی اضافی نیز در نورخانه های متعلق به این 

دولتی  کمک هزینه ی  با  آپارمتان هایی  مکان ها  این  می شود،  ارائه  جنبش 

هستند که در اختیار 4 تا 6 نفر از دانشجویان برگزیده ی »نسل طالیی« قرار 

می گیرند. از دانشجویانی که به مالقات نورخانه  ها می آیند نیز متایل شان به 

رشکت یا عدم رشکت در یک صحبت )گفتگوی دینی( پرسیده می شود که 

در جنبش گولن به دروس نور معروف است و مشارکت کنندگان در آن به 

صورت مداوم به منظور بحث و ازحفظ خوانی آموزه های سعید نورسی و 

فتح الله گولن گردهم می آیند. گروه های صحبت نیز هامنند دروس نور به 

عنوان مکان هایی برای شبکه سازی اجتامعی ایفای نقش می کنند که افراد و 

اطالعات را درون جنبش به یکدیگر پیوند می دهند. معلامن درس خانه های 

دانشجویان  اقامت  به جست وجو در مورد مکان  به جنبش گولن  متعلق 



375

در زمان تحصیل در دانشگاه می پردازند، دانشجویانی که منرات باالیی از 

آزمون ورود به دانشگاه کسب کرده اند. به دانشجویان سال اولی اتاقی با 

از نقل مکان  پیشنهاد می شود و پس  نورخانه ها  از  هزینه ی کم در یکی 

به این اتاق ها از آن ها خواسته می شود تا به پرورش دانشجویان جوان تر، 

مشارکت در صحبت ها و حضور در گروه های آن اتاق بپردازند. زمانی که 

گولن  به عضویت شبکه ی جنبش  او  انجام دهد  را  کار  این  دانشجو  یک 

درمی آید.

به  ایده آل«  »انسان های  برای  نورخانه ها مکان هایی اند  اعتقاد گولن،  به 

منظور فهم دشواری های جهان مدرن و درک نقش ایامن در زندگی شخصی 

خاطر  به  است  ممکن  که  افراد  »نقصان های  آن  در  که  مکان هایی  فرد. 

مکان های  می شوند...  برطرف  باشند  گرفته  شکل  انسانی شان  ویژگی های 

کمک  پیوسته  می شوند،  تولید  پروژه ها  و  برنامه ها  آن  در  که  مقدسی 

معنوی ارائه می شود و اشخاص جسور و باایامن در آن پرورش می یابند«. 

برای  اولیه  نهادهایی  هامنند  نورخانه ها  بدین ترتیب،   )12  :199۸ )گولن 

اجتامع پذیری جنبش گولن ایفای نقش می کنند، به منزله ی مکان هایی که 

آماده  خدا  نور«  »سواریون  از  عضوی  به  شدن  تبدیل  برای  آن  در  افراد 

می شوند:

قلوب  این  گشودن  برای...  رقابت  حال  در  نور...  َسواریون  این 

تاریک به سمت رواداری و عشِق باغ های بهشتی اند... این افراد 

جسور به حدی در موفقیت در انجام امور دنیوی مامرست دارند 

که کسانی که آن ها را فقط با همین ویژگی شان می شناسند، تصور 

با  هستند.  آخرت  جهان  از  بی خرب  ناسوتیانی  آنان  که  می کنند 

این حال، وقتی عشقی را که در وجود آن هاست می بینند، متوجه 

می شوند که آنان صاحب باالترین مقام هایند. )گولن 2004: 106(

سلیم، ویراستار آکادمی که به مدت هفت سال در مدارس جنبش گولن 
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در آلبانی زندگی و کار کرده، توضیح می دهد که چگونه مفهوم نورخانه نزد 

گولن قرار است بر اعضای جدید تأثیر بگذارد:

بگذارید بگوییم که گروهی از دانشجویان گرد هم آمده و با هم 

زندگی می کنند... آن ها افکار مشابهی دارند، هامنند افکار استاد 

واال گولن و سعید نورسی... این یک »نورخانه« است. برای مثال، 

در چنین مکانی به طور طبیعی شام متام برنامه های تلویزیون، این 

تلویزیونی  اصالً  یا شاید  نگاه منی کنید...  را  برنامه های مستهجن 

نداشته باشید... افکار مشابهی هامنند دوستانتان دارید، عبادت 

می کنید، کسی مرشوب منی خورد... زمانی که این را با یک خوابگاه 

معمولی رایج یا سنتی دانشجویی مقایسه کنید... می بینید که آن ها 

پورنوگرافیک  فیلم های  به خانه می آورند،  را  دوست دخرتهایشان 

نگاه می کنند و گاهی هم مرشوب می خورند. این چیزها را با هم 

مقایسه کنید... در نورخانه کتاب های استاد واال و سعید نورسی 

دارد.  وجود  معنوی  غرور  یک  می کنید...  عبادت  می خوانید،  را 

)مصاحبه ی میدانی، ژانویه 200۷(

نورخانه ها در شکل ایده آل خود مکان هایی اند که افراد در آن »موفقیت 

در امور دنیوی« را می آموزند و آماده می شوند تا از خود »غرور معنوی« 

نشان دهند.

با این حال، آن چه در باال آمد رصفاً چیزی است که گولن و آریستوکرات های 

بر  نیست.  چنین  لزوماً  واقعیت  و  باشد  داشته  وجود  باید  دارند  ادعا  او 

این مبنا من استدالل می کنم که جنبش گولن سازمانی سیال و سازگار از 

نهادهای خودمختاری است که به صورت جمعی وفاداری بسیاری از افراد را 

از طریق ارائه ی خدماتی با کیفیت باال در یک اقتصاد بازار رقابتی »کسب 

می کند«. عالوه بر افراد »فداکار«، اعضای جدید همچنین به فرصت های 

حرفه اِی بالقوه نامحدودی دسرتسی می یابند. افزون بر این، حتی اگر فردی 
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به  تبدیل  او  که  نیست  بدین معنا  شود،  بهره مند  فرصت هایی  چنین  از 

عضوی فداکار و وفادار می شود. با این حال، بدین معناست که او احتامالً 

نوعی پاداش به دست می آورد و بنابراین به احتامل زیاد با اهداف کلی 

جنبش گولن هم دلی خواهد کرد. هامن طور که از مثال های پایین پیداست، 

شبکه ی اجتامعی جنبش گولن به واسطه ی عرصه های چندگانه ی تعلق، از 

بیشرتین فداکاری ها گرفته تا تنها گرایشی مالیم، سازماندهی می شود.

الله دانش آموز دبیرستانی رشته ی ادبیات برای آمادگی در آزمون ورودی 

دانشگاه به درس خانه ی مال تپه ی جنبش گولن در آنکارا می رفت. او توضیح 

که  نداشته چرا  مال تپه  به درس خانه ی  رفنت  برای  متایلی  اصل  در  که  داد 

از گرایش آن به جنبش گولن اطالع داشته و »منی خواستم هیچ کاری به 

آن ها داشته باشم«. )مصاحبه ی میدانی، جوالی 200۷( با این وجود، الله بر 

مبنای یک امتحان مقدماتی صالحیت بهره مندی از دو بورسیه ی آموزشی، 

یکی در مال تپه و دومی در موسسه ای دیگر را به دست آورد. او مورد دوم 

را پذیرفت. الله توضیح داد که وقتی دانش آموزان بی انگیزه ای را دید که 

از آموزشگاه نه به عنوان سالن مطالعه بلکه به منزله ی فضایی اجتامعی 

استفاده می کردند، به رغم بدگامنی هایش تصمیم گرفت تا وارد درس خانه ی 

مال تپه شود. الله عنوان کرد که در مدرسه ی جنبش گولن همواره دروس 

فوق العاده، کمک اضافه و درس های تک نفره وجود داشت: »آن ها تو را 

به مطالعه مجبور می کنند... تعامالت پرحرارتی با دانش آموزان دارند. در 

درس خانه های دیگر، درس خواندن اجباری نیست و به خود افراد بستگی 

دارد. در مال تپه، همواره تحت نظارت هستید و به شام می گویند مطالعه 

کن«. )مصاحبه ی میدانی، جوالی 200۷( الله پس از کسب رتبه ای بسیار 

معترب  دانشگاه  دانشجوی  توانست  دانشگاه،  به  ورود  آزمون  در  خوب 

بوغازی چی استانبول شود. درست پیش از نقل مکان به استانبول، یکی از 

معلامن الله در مال تپه با او متاس گرفت و اقامت در یکی از خوابگاه های 

جنبش گولن )نورخانه ها( را به وی پیشنهاد داد. الله پس از کمی تأمل این 

درخواست را قبول کرد زیرا خوابگاه های دانشجویی بسیار گران و شلوغ 
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بودند و نیز او دوستانی داشت که به خاطر رفنت زیر بار قرض مجبور به 

داشته  آنان  مشابه  رسنوشتی  منی خواست  او  و  بودند  شده  تحصیل  ترک 

باشد. الله دو سال در خوابگاه ارزان اجاره ای که نزدیک پردیس دانشگاه 

بود اقامت کرد و »این ارزش فداکاری را داشت«. و در حالی که وی تجربه ی 

خود از جنبش گولن را »یک بازدید واقعاً طوالنی« خواند، اعتقاد داشت که 

زندگی در نورخانه »در واقع برای او خوب بوده« زیرا »هرگز تنها منانده« 

و از این که »همه هر چیز را به اشرتاک می گذاشتند« لذت برده است. با 

این حال، زمانی که او از بازدیدکنندگان مداوم نورخانه ها صحبت می کرد، 

توضیح داد که زندگی او با جنبش گولن تا حدی مشکل ساز بوده است:

تنها یک بار بود که به مدت بیش از یک هفته نتوانستم بخوابم، 

اما این هم به حال روحی روانی ام مربوط بود... زمانی که آن ها 

است.  همین  منظورشان  می کنند،  صحبت  نفس«  »فداکاری  از 

کار  ساعت ها  اضافی  مزد  بدون  یا  و  اندک  ُمزدهای  با  معلامن 

می کنند، دانشجویان برای دانش آموزان درس خانه های متعلق به 

جنبش گولن کالس آموزشی برگزار می کنند، افراد زمانی که کسی 

به مشکل برمی خورد برای کمک به او سخت تالش می کنند. من 

آمد همه مشکل داشتم.  با رفت و  بودم که همیشه  تنها فردی 

)مصاحبه ی میدانی، جوالی 200۷(

برای الله، مشارکت در جنبش گولن ربطی به اسالم نداشت؛ مسئله بر 

رس فرصت، تحرک اجتامعی و زندگی ارزان بود. زمانی که او احساس کرد 

ناراحتی اش بر پاداش ها می چربد، از آن جا خارج شد. اما به رغم دالیل او 

برای ترک آنجا به من گفت که همچنان دوستانی دارد که در نورخانه های 

جنبش گولن اقامت می کنند و اگرچه او خود سیگار می کشید و مرشوب 

همواره  می گفتند  او  به  مرتباً  آن ها  نبود،  باعقیده  مسلامنی  و  می خورد، 

منتظر بازگشتش هستند.



379

یوسف، دانشجویی در استانبول است که در زمان دبیرستان در آذربایجان 

واقعیت  که  توضیح می دهد  او  درآمد.  گولن  به عضویت شبکه ی جنبش 

موجود گاهی فراتر از ایده آل های گولن است:

دانشجویانی وجود دارند که جنبش را برای منافع شخصی خود استفاده 

می کنند. سعی دارند کاری کنند که به چشم آیند. آن ها جوری که نشان 

می دهند، نیستند. ادعا دارند افراد خوبی هستند. منی دانم، شاید برنامه هایی 

برای آینده دارند. پس از فارغ التحصیلی، اگر به دنبال کار باشید، خدمت 

برایتان یک کار دست وپا می کند. )مصاحبه ی میدانی، فوریه 200۷(

گرایش مشابه فرصت طلبی عقالنی با نظم و ترتیب موضوعی پدیدار شد. 

برای هر »انسان ایده آلی« که در یک نورخانه زندگی می کند، فرد دیگری 

وجود دارد که از منابع ناشی از چنین نسبتی برای منفعت خود استفاده 

می کند. وقتی این مشاهده را با یکی از آریستوکرات های جنبش گولن در 

اگر شخص کامالً وفادار  آکادمی در میان گذاشتم، به من گفت که حتی 

نشود، دست کم به عنوان یک »دوست« جامعه پذیر می شود و به تجربه ی 

خود به عنوان خدماتی که مستحق یادآوری است نگاه می کند. زمانی که 

می رود  امید  می شوند،  عرصه ی خود  در  متخصصانی  به  تبدیل  افراد  این 

یا  مالی  بالقوه، حامی  عنوان مشرتی  به  آن ها  بر  بتواند  گولن  که جنبش 

دست کم، یک صدای هم دل در بسرت شکاکیت/موشکافی عمومی اتکا کند.

بازارهای نوپدید مساوی است با فرصت های نوظهور

زندگی در یک نورخانهی جنبش گولن افراد را در معرض شبکه ای اجتامعی 

و اقتصادی قرار می دهد که در رستارس آناتولی و از اواسط دهه ی 1990 

به بعد در رسارس جهان گسرتش یافته است. در فرآیندی که با تأمین مالی 

مدارس در ترکیه آغازید، جنبش گولن در 1991 به آسیای میانه و بالکان 

گسرتش پیدا کرد. کارآفرینان متامیل به جنبش گولن در بورژوازی آناتولیایی 

جهانی سازی، اکتیویسم اسالمی و انقالب منفعل در ترکیه



380

نولیربالیسم، ظهور رسمایه ی اسالم گرا و حزب عدالت و توسعه

نوظهور ترکیه شبکه هایی تجاری تأسیس کردند که از پیش روی های مدارس 

و نورخانه های جنبش گولن به منظور تسهیل توسعه ی روابط تجاری محلی 

از یکصد کشور  به بیش  الگو بعدها در همین دهه  این  استفاده کردند. 

تأسیس  گولن  جنبش  مدارس  تجهیز  برای  که  رشکت هایی  یافت.  گسرتش 

شدند عرصه را برای رشد هولدینگ »کایناک« )تأسیس در 19۸3( فراهم 

جنبش  مدارس  به  وابسته  اساس  از  که  حالی  در  هولدینگ  این  کردند. 

و  توزیع کننده  تولیدکننده،  بزرگ ترین  به  تبدیل   200۷ سال  تا  بود  گولن 

عرصه های  در  اکنون  و  شد  ترکیه  در  آموزشی  محصوالت  صادرکننده ی 

انتشارات، تکنولوژی های ارتباطی اطالعاتی، ُخرده فروشی، کاغذ، کشتیرانی، 

از  یکی  دارد.  فعالیت  بیمه  و  ساخت وساز  منسوجات،  مبلامن،  توریسم، 

مسئوالن این هولدینگ در مورد تنوع فعالیت های آن چنین گفت:

اجازه دهید انسان را تحلیل کنیم. یک انسان نیازهای زیادی دارد. 

اشتغال  نخستین  یافت.  توسعه  طریق  همین  به  هولدینگ  این 

هولدینگ در ازمیر کتاب ها و بعد نوارهای صوتی بود. زمانی که 

لوازم التحریر  و  تکنولوژیک  تجهیزات  به  نیاز  شدند،  باز  مدارس 

وجود داشت. وقتی برای این کار تقاضا وجود داشت، مردم رشوع 

را  آن ها  زیرا  می زدم  رس  مدارس  به  من  کردند.  آن ها  تولید  به 

شدم  متوجه  سپس  و  می دانستم  هولدینگ  این  اصلی  مشرتیان 

که بعضی از نارشان پیش تر رشوع به انتشار در راستای نیازهای 

مدارس کرده اند. هامن طور که می بینید این یک بازار است، یک 

بخش اقتصادی. )مصاحبه ی میدانی، مارس 200۷(

 نخستین مبادرت هولدینگ »کایناک« نرش و انتشار آثار فرهنگی بود که 

به  بعدها دست  زنبق  انتشارات  آغازید.  اوایل دهه ی 19۷0  در  ازمیر  در 

ساماندهی محصوالت آکادمیک رشکت زد )مثل کتاب های درسی و غیره( 

با زبان  انتشاراتی مرتبط  نیازهای  انگلیسی رسعت« متام  و »آموزش زبان 
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انگلیسی را رس و سامان داد. »تکنولوژی رسعت« رشکت فناوری اطالعات و 

ارتباطاِت دارای توانایی رقابتی باال در میان رشکت های موفق بود و تبدیل 

به رشیک IBM در سطح جهانی شد و سبد سهام متنوعی را توسعه داد 

که شامل انجام پروژه هایی برای شهر استانبول، آژانس توسعه ی بین املللی 

ایاالت متحده و سازمان ملل می شود.1۷ هولدینگ »کایناک« به عنوان یک 

رشکت تا سال 200۷ محصوالت خود را به رسارس جهان صادر کرده و در 
چهارده شهر جهان دفاتری داشته است.1۸

وقتی از یک معتمد دیرین فتح الله گولن در مورد منطق شبکه ی اقتصادی 

جنبش گولن سوال کردم، او بدین ترتیب پاسخ داد:

شام یک تاجر هستید، بسیار خب. اینجا ده میلیون نفر در رسارس 

چیزی  باید  یا  تاجر هستید  اگر  بسیار خب.  دارند،  وجود  جهان 

این ده میلیون  از  ارائه دهید. بسیار خب.  یا خدماتی  بفروشید 

نفر افرادی که به خدمات شام نیاز داشته باشند خودشان نزدتان 

با  می آیند. چرا؟ چون آن ها خصلت شام را می دانند. در رقابت 

میدانی،  )مصاحبه ی  جلوترید.  قدم  دو  پیشاپیش  شام  افراد  این 

جوالی 200۷(

در جنوب رشقی آسیا، هواداران جنبش گولن »انجمن همکاری اجتامعی و 

1۷- شهر استانبول با رشکت »تکنولوژی رسعت« از شاخه های رشکت مادر »کایناک« به منظور ایجاد 

 )MOBESE( یک سیستم نظارتی در سطح شهر تحت عنوان نظام اطالعات و امنیت شهری سیار

قرارداد بست. در مرحله ی اول، هفتصد عدد دوربین در اطراف شهر نصب شد و همگی به شبکه ی 

بودند. رشکت  متصل  کامپیوتری  اطالعات  از طرف رشکت سیستم  پردازش شده  نظارت جی.اس.ام 

»تکنولوژی رسعت« مرکز کنرتل دستور MOBESE را گسرتش داد و مسئول پشتیبانی و حفاظت 

ایاالت متحده )USAID( در  بین املللی  آژانس توسعه ی  با  از کل سیستم است. رشکت »کایناک« 

با  تأمین کننده ی وسایل و تجهیزات آموزشی بود و  بازسازی عراق« آن همکاری داشت،  »پروژه ی 

یونسکو نیز در افغانستان همکاری داشت که برای آن هم منابع مشابهی را تأمین می کرد )بنگرید 

.)www.kaynak.com.tr:projects.references.asp به

.)www.kaynak.com.tr( 1۸- بنگرید به

جهانی سازی، اکتیویسم اسالمی و انقالب منفعل در ترکیه
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http://www.kaynak.com.tr
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اقتصادی بین کشورهای آسیایی اقیانوسیه« را پایه گذاری کردند. این انجمن 

که مقر آن در استانبول است، سازمان مدارس جنبش گولن در تایلند، مالزی، 

اندونزی و فیلیپین را یکپارچه می کند و میزبان و/یا برگزارکننده ی جلساتی 

تایلند، اندونزی و  با وزرای اقتصاد و نخبگان دولتی سنگاپور، کره، ژاپن، 

مشابهی  سازمان  گولن  جنبش  وفاداران  آفریقا،  برای  است.19  بوده  مالزی 

ترکیه- اقتصادی  و  اجتامعی  فرهنگی،  توسعه ی  )انجمن  کردند  ایجاد  را 

اجتامعی  خدمات  و  آموزش  تجارت،   ،200۷ در  که  آفریقایی(  کشورهای 

را در رسارس قاره ی آفریقا هامهنگ کرد.20 در 2005، 124 انجمن مجزای 

هم  گرد  بودند،  تاجر  هزار  ده  از  بیش  مناینده ی  که  آناتولی  منطقه ی 

»کنفدراسیون  یعنی  ترکیه  غیردولتی  تجاری  سازمان  بزرگ ترین  تا  آمدند 

تجار و صنعت گران ترکیه« )توسکن( را تشکیل دهند. از آن زمان به بعد، 

میانه  آسیای  کشورهای  با  تجاری  کنفرانس های  از  مجموعه ای  »توسکن« 

)سپتامرب 2006(، آسیا اقیانوسیه )آوریل 200۷، ژوئن 200۸( و آفریقا )می 

2006، 200۷، 200۸( را ترتیب داده است. در نشست 200۷ تجارت ترکیه-

آفریقای »توسکن«، تاجران ترک و آفریقایی دو میلیارد دالر قرارداد تجاری 

در  آفریقا  با  ترکیه  تجارت  حجم  یک سوم  معادل  تقریباً  که  کردند  امضا 

هامن سال می شد. )توسکن 200۷( دو سال بعد، یک مناینده ی تجاری از 

»توسکن« به کنیا و تانزانیا رفت و ظرف دو روز تجار ترک و آفریقایی بیش 

از پانصد هزار میلیون دالر قرارداد تجاری امضا کردند. با توجه به سیاست 

حزب عدالت و توسعه به منظور تعمیق منافع ترکیه در آفریقا، مناینده ی 

سابق این حزب و رییس جمهور وقت، عبدالله گل این مناینده را همراهی 

رییس »توسکن«، رضانور مرال، مشارکت عبدالله گل در  به گفته ی  کرد. 

سفر موجب موفقیت آن شد زیرا با نشان دادن حامیت کامل دولت ترکیه 

از فعالیت های »توسکن« آن را مرشوع جلوه داد. )زمان امروز، 2009( مرال 

همچنین بارها به نقش حیاتی »مدارس ترکیه« در رسارس جهان اشاره کرده 

.)http://www.pasiad.org( 19- بنگرید به

20- در سال 2010، »توسُکن« روابط تجاری وابسته به جریان گولن را تحت شمول خود گرفت.

http://www.pasiad.org
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است، امری که به صادرکنندگان وابسته اجازه می دهد تا روابط نزدیکی در 

بازارهای خارجی ایجاد کنند:

تجارت خارجی در دست فارغ التحصیالن این مدارس، یعنی کسانی 

محیط  این  در  اقتصادی  هم  و  فرهنگی  لحاظ  به  هم  که  است 

جهانی ادغام شده اند. آن ها با تاجران ترک همکاری می کنند یا در 

از کشور تأسیس  رشکت هایی اشتغال دارند که ترک ها در خارج 

را  ترکی  مدارس  فارغ التحصیالن  می توانم  اطمینان  با  کرده اند. 

»سفیران تجاری« بنامم. )زمان امروز، 200۷(

»منشأ آب آسیاب کجاست؟«

حامی مالی اصلی »توسکن« که از سال 2005 آغاز به فعالیت کرد »بانک 

بانک موسسه ی  این  )نام سابق  آسیا« متعلق به جنبش گولن بوده است 

به  بنا   1996 سال  در  که  اسالمی«  »مالی  موسسه ی  یک  بود،  آسیا  مالی 

صالحدید فتح الله گولن آغاز به کار کرد(: »استاد واال می گفت که این کار 

برای [تاجران] و کسب وکارهای آتی آنان پرمنفعت خواهد بود و از آنان 

[بانک آسیا]  افراد گرد هم آمدند و  بنابراین  تا عبادت کنند.  می خواست 

بانک  بدین ترتیب رشوع به کار کرد«. )مصاحبه ی میدانی، جوالی 200۷( 

آسیا اکنون بزرگ ترین »بانک مشارکتی« ترکیه است و مجموع دارایی های 

آن بالغ بر بیش از چهار میلیارد دالر می شود. در می 2006، این بانک به 

 50 که  تقاضایی  به رغم  را  خود  دارایی های  از  درصد   20 عمومی  صورت 

درصد بیشرت بود، فروخت. هنگامی که رشد و گسرتش بانک آسیا را مّدنظر 

قرار دهیم، پاسخ این سوال همواره گیج کننده که آب آسیاب از کجا می آید، 

مشخص می شود.

نخست، متام افراد وفادار به فتح الله گولن بخشی از درآمد خود را برای 

می شود  نامیده  همت  هبه  عمل  می کنند.  )هبه(  پیشکش  جنبش  تداوم 

)پیشکش کردن دینی داوطلبانه( و از مریدان و وابستگان مشابه ستانده 

جهانی سازی، اکتیویسم اسالمی و انقالب منفعل در ترکیه
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می شود:

من به جلساتی که صحبت نام گرفته می روم... جایی که ما در مورد 

آن جلسات شام شخصی  در  می کنیم.  گفت وگو  ارزش ها  و  دین 

تأسیس  مدرسه  یک  آن ها  آمده.  دیگری  شهر  از  که  می بینید  را 

کرده اند. فکر می کنند که می توانند با بودجه ای که دارند کارهای 

مدرسه را به پایان برند اما این اتفاق منی افتد.... برای جمع آوری 

پول گشت می زنند و سپس پول جمع شده را می شامرند. برادری 

باشد  مقداری  که هر  می گوید  است  پول  مسئول جمع آوری  که 

قبول است اما به این میزان مشخص پول نیاز داریم. در گشت 

اول میزان کمی جمع می شود. در گشت دوم بیشرت از آن و بار 

سوم باز هم بیشرت. او سپس پولی که نیاز دارد را حساب می کند 

و مابقی آن را برمی گرداند. سپس مابقی گروه می گویند »نه، این 

پول پیش تو مباند، بقیه ی پول هم پیش تو باشد، زیرا ممکن است 

اشتباه حساب کرده باشی و به این پول نیاز پیدا کنی«. این اولین 

تجربه ی من بود که 15 سال پیش اتفاق افتاد. )مصاحبه ی میدانی، 

جوالی 200۷(

هامن طور که در باال ذکرش رفت، گروه های موسوم به صحبت جایی اند 

از  عضوگیری  اجتامع،  ایجاد  منظور  به  گولن  جنبش  وفاداران  آن  در  که 

میان مریدان و بازتولید شبکه های اجتامعی با یکدیگر مالقات می کنند. با 

این حال، در سطوح باالتر، گروه های صحبت همچنین به عنوان جلساتی 

یا  و  مالی در  برای جمع آوری رسمایه جهت رسمایه گذاری/ کمک  اقناعی 

ایفای نقش می کنند. هامنند سایر  پروژه های گوناگون جنبش گولن  برای 

هنجارهای اجتامعی در جنبش گولن )مثل رشکت در صحبت ها، زندگی در 

نورخانه ها، تدریس برای دانش آموز/دانشجویان جوان تر و اکتساب دانشی 

کارا در مورد آموزه های گولن و نورسی(، هبه کردن نیز داللت بر تعلق فرد 
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به »اجتامع« دارد که هم دارای منافع اجتامعی و هم اقتصادی است.

در   1990 دهه ی  در  که  آکادمی  در  رسویراستار  بی،  عثامن  گفته ی  به 

فعالیت  مدیر  عنوان  به  تاجیکستان  در  گولن  جنبش  مدارس  از  تعدادی 

داشته، این الگوی بازتوزیع ثروت از طریق شبکه های اجتامعی را در بهرتین 

شکل می توان به عنوان نظام »بازاریابی دوستانه« درک کرد. درون چنین 

الگویی، گرایش به تبعیت از یک رهرب دینی راه مناسبی جهت اطمینان از 

این است که دوستان فرد کیستند:

افراد حارض در جنبش گولن نیازهایی دارند... کسی باید این نیازها 

را برطرف کند و افراد خواهان انجام این کارند. اجازه دهید در 

مورد بانک حرف بزنیم. ظرف بیست سال گذشته چند بانک در 

ترکیه ورشکست شده اند؟ تعداد زیادی. رهرب دینی باید راه حلی 

برای این قبیل مشکالت مردم پیدا کند... او به باید به مردم امید 

این است  دهد و راهنامیی شان کند... گولن می گفت... »راه حل 

و  بهره  بدون  بانکی  و  بیایند  اعتامد  مورد  تاجران  از  که جمعی 

قابل تأیید نزد اسالم تأسیس کنند«. گولن تنها پیشنهاد را مطرح 

کرد. سپس مخاطبان این ایده ها از شهرهای آنتپ و استانبول و 

غیره گرد هم آمدند و تصمیم به تأسیس یک بانک گرفتند... یک 

نصیحت مطرح بود و آن به اجرا گذاشته شد... مدارس و »کایناک« 

موجودیت های متفاوتی هستند... بیامرستان سام نیز موجودیت 

قراردادهایی  آن ها  آیا  مجزاست.  آن  مدیریت  است.  متفاوتی 

بین شان دارند؟ بله، دارند اما این رابطه ای مبتنی بر تجارت است. 

)مصاحبه ی میدانی، فوریه 200۷(

دست  متقابل  تعاونی  بنگاه های  از  شبکه ای  واسطه ی  به  گولن  جنبش 

به جمع آوری، رسمایه گذاری و تولید ارزش می زند. زمانی که یک مدرسه، 

رشکت یا موسسه خودکفا شود دیگر نیازی به هبه نخواهد بود و عقالنیت 
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موسسه ها  این  بین  اقتصادی  و  اجتامعی  پیوندهای  می شود.  حاکم  بازار 

می کند  ایجاد  اقتصادی  مبنایی  ترکیه  دموکرات  محافظه کار  ائتالف  برای 

که بر مبنای این ائتالف می تواند نفوذ خود را بازتولید و جایگاه خویش 

وابسته  از طریق رسانه های  این،  بر  پیوندها، عالوه  این  را گسرتش دهد. 

ترویج و بازتولید می شوند که فعالیت آن ها ساخت و پرداخت رضایت در 

جمهوری جدید محافظه کار دموکرات ترکیه است.

بازاریابی دوستانه و رسانه ها: نقشه نگاری ائتالف دموکرات محافظه کار

آثار پژوهشی در مورد سیاست اسالمی موافقت دارند که فعاالن اسالمی 

دارند.  رسانه ها  خالل  از  خویش  آرای  بیان  بر  مترکز  ممکن  صورت  در 

)ایکلامن و پیسکاتوری 1996؛ مانداویل 2001، 2006؛ ایکلامن و اندرسون 

2003؛ یاووز 2003الف؛ کوک و الورنس 2005؛ هفرن 2004؛ ویکتوروویچ 

2004( با این حال، با ظهور حزب عدالت و توسعه در سال 2002، دوران 

جدیدی آغازید. پیروزی این حزب مصادف با قانونی شد که به رشکت های 

سایر  در  را  فعالیت های خود  تا  می داد  اجازه  رسانه ای  مختلط خصوصی 

بخش ها گسرتش دهند. کایا و کورنل توضیح می دهند که این امر منجر به 

فضایی شد که در آن صاحب نفوذان رسانه ای »با عطف نظر به این انتظار 

بخت  می توانست  دولت  قبال  در  آن ها  رسانه ای  خروجی های  نگرش  که 

دنبال  به   )2  :200۸( کند«  متأثر  را  مناقصه های خصوصی سازی  در  آن ها 

جلب توجه و مرحمت دولت افتادند. این امر قابلیت به کارگیری »قدرت 

نرم دولتی« در زمان تصمیم در مورد »موافقت یا مخالفت با مجوزها و 

مناقصه هایی که رشکت های گوناگون به دنبال شان هستند« )200۸: 2( را 

به حزب عدالت و توسعه اعطا کرد. گواه آشکار این تحلیل انتقال مالکیت 

دومین رشکت بزرگ مختلط رسانه ای ترکیه یعنی آ.تی.وی-صباح بود که در 

آوریل 200۷ به متلک دولت ترکیه درآمد و پس از مدتی در هامن سال به 

قیمت 1.1 میلیارد دالر به گروه چالیک از وابستگان جنبش گولن فروخته 

شد. عالوه بر روابط نزدیک گروه چالیک با جنبش گولن، ادعاهای مبنی 
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بر قوم وخویش بازی در قرارداد آ.تی.وی- صباح مخاطبانی جهانی پیدا کرد، 

زیرا داماد نخست وزیر وقت، اردوغان مدیرکل گروه چالیک بود. این ماجرا 

زمانی شدت یافت که حزب عدالت و توسعه رقم بی سابقه ی ۷50 میلیون 

دالر را در قالب وام های دولتی برای گروه چالیک فراهم کرد تا در دسامرب 

200۷ قرارداد را به رسانجام رساند.

اینکه  بر  عالوه  چالیک،  احمد  چالیک،  گروه  مدیره ی  هیئت  رییس 

بزرگ ترین   200۸ اوایل  در  بود،  ترکیه  رسانه ای  صاحب نفوذ  جدیدترین 

سهام دار منفرد در بانک آسیا متعلق به جنبش گولن و نیز برجسته ترین 

شخصیت ترکیه با بنگاهی به ارزش 2.4 میلیارد دالر بود که فعالیت های 

تجاری آن در عرصه هایی از قبیل منسوجات، نیرو/برق، و ساخت خطوط 

بخش رسگرمی  رسانه های  و  اصلی  شبکه های خربی جریان  تا  گرفته  لوله 

گسرتش داشت. )هایوارد 200۷(21 گروه چالیک که تاریخ آن به سال های 

دهه ی 1930 برمی گردد، تنها در اوایل دهه ی 1990 بود که فعالیت های 

خود را به ترکمنستان گسرتش داد و تبدیل به یکی از بانفوذترین بازیگران 

بنگاهی ترکیه شد. گروه چالیک در ترکمنستان چندین مدرسه ی وابسته به 

جنبش گولن پایه گذاشت، به انتشار و توزیع نسخه ی ترکمنی از روزنامه ی 

زمان متعلق به انتشارات فضی کمک کرد و نهایتاً تبدیل به مشاور نزدیک و 

شخصی دیکتاتور ترکمنستان صفرمراد نیازف ملقب به »ترکمن باشی« شد. 

)ممدوف 2005: 5۸( گروه چالیک پس از آن که در میانه ی دهه ی 1990 به 

بخش انرژی ورود کرد، خصلتی جهانی یافت و تبدیل به سهام داری عمده 

در پروژه ی خط لوله ی ترانس-آناتولی )TAPCO( شد که در آوریل 200۷ 

آغاز به کار کرد. این پروژه قرار بود از گذرگاه های موجودی استفاده کند 

که به واسطه ی خط لوله ی 1۷۷6 کیلومرتی باکو-تفلیس-جیحان در نتیجه ی 

البی گری قوی احمد چالیک با حامیت آشکار دولت ایاالت متحده تأسیس 

که  ندارند  اجازه  خصوصی  سهام داران  آسیا،  بانک  مدیریت  در  مشارکت  تضمین  منظور  به   -21

صاحب بیش از 9.99 درصد از کل سهام بانک آسیا باشند. گروه چالیک در اواخر 200۷، از طریق 

دو رشکت زیرشاخه یعنی »منسوجات بی.جی.« و »منسوجات خاورمیانه« صاحب بیش از سه برابر 

سهم متام سهام داران بود. )بانک آسیا 200۸(
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شده بود. )فرید 200۷؛ رابرتز 2004(

پیش از ظهور حزب عدالت و توسعه در سال 2002، گروه چالیک برای 

محافل غیرتجاری نسبتاً ناشناخته بود. با این حال، پس از 2002، این گروه 

آنکه  از  پس  به ویژه  شد،  ترکیه  رسانه های  در  متداول  چهره ای  به  تبدیل 

این وجود،  با  گرفت.  دست  به  را  آ.تی.وی-صباح  کنرتل   200۸ سال  در 

یک  در  می توان  را  چالیک  گروه  قراردادهای  خربی  پوشش  رسیع ترین 

روزنامه ی خاص و متعلق به جنبش گولن یعنی روزنامه ی زمان یافت. زمان 

شناخته شده ترین محصول گروه رسانه ای فضی است، بنگاهی خربی که در 

19۸6 رشوعی بی ادعا داشت و تا سال 200۷ بر پرتیراژترین روزنامه ی ترکیه 

)زمان(، پرتیراژترین مجله ی خربی این کشور )آکسیون( و پرخواننده ترین 

در  داشت.22  نظارت   )Today’s Zaman( ترکیه  انگلیسی زبان  منبع خربی 

سال 200۷، رییس هیئت مدیره ی گروه فضی، علی آکبولوت، هم مسئول 

حسابداری بانک آسیا و هم سهام دار عمده ی آن بود. چالیک و آکبولوت 

با هم تبدیل به رقیبی برای صاحب نفوذان رسانه ای اصلی ترکیه در تولید 
رضایت مصنوع در جامعه ی ترکیه شدند.23

ساخت رضایت

یکی از شاگردان نسل اول فتح الله گولن عالقه ی نخستین جنبش گولن به 

رسانه ها را بدین شکل توضیح می دهد:

22- به گفته ی مدیاتاوا )200۸(، میانگین فروش روزانه در ژوئن 200۸ برای پنج روزنامه ی برتر در 

مطبوعات ترکیه بدین ترتیب است: )1( زمان: ۷۸5309، )2( پستا: 634666، )3( حریت: 521100، 

)4( صباح: 410523 و )5( ملیت: 20931۸. روزنامه های پستا، حریت و ملیت در متلک گروه دوغان 

هستند. بین سال های 200۷ و 2013، صباح به متلک گروه چالیک، »رشکت دوست« حزب عدالت و 

توسعه/جنبش گولن درآمد. در ژوئن 200۸، تیراژ روزنامه ی تودی زمان روزانه 4101 نسخه بود. در 

.)http://www.medyatava.com/tiraj( رابطه با آمار تیراژ کنونی بنگرید به

23- تا زمان بازبینی این مقاله )مارس 2012(، بخش هایی از مجموعه ی آ.تی.وی-صباح متعلق به 

بودند،  فروش  آماده ی  به صورت رسمی  در 200۸  گروه چالیک  در متلک  رسانه ای  هولدینگ های 

http://turkish- هازجمله دو محصول برجسته ی رشکت یعنی آ.تی.وی و روزنامه ی صباح )بنگرید ب

centralnews.com/archives/5716، تاریخ دسرتسی 6 مارس 2012(.

http://www.medyatava.com/tiraj
http://turkishcentralnews.com/archives/5716
http://turkishcentralnews.com/archives/5716
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جمعی از افراد از جمله دانش آموزان مدارس و خانواده هایشان... 

افرادی که به خطابه های استاد واال در مساجد ازمیر و استانبول، 

در سلطان احمد، سلیامنیه و غیره گوش می سپردند. مساجد مملوء 

فرا  گوش  استاد  سخنان  به  منی توانستند  همه  و  می شد  افراد  از 

دهند. و نیاز به اطالع رسانی درست مردم وجود داشت... بنابراین، 

کرد.  را محقق  این  رسانه  بود.  احتیاج  مورد  کلی تر  میانجی  یک 

)مصاحبه ی میدانی، مارس 200۷(

در حالی که ممکن است نیت اولیه ی استفاده از رسانه ترویج آموزه های 

گولن بوده باشد، در میانه ی دهه ی 1990، جمعی از مریدان جوان جنبش 

گولن بنا به خواسته ی شخص او وارد مدارس روزنامه نگاری در ایاالت متحده 

شدند. پس از بازگشت آن ها در سال 2001، روزنامه ی زمان مسیری را در 

پیش گرفت که یکی از مصاحبه شوندگان آن را به عنوان »تجدید حیات« 

گروه  موفقیت  و  است  کرده  توصیف   )200۷ آوریل  میدانی،  )مصاحبه ی 

رسانه ای فضی از آن پس انکارناپذیر بوده است.

گروهی از مردان مسئول تجدید حیات روزنامه ی زمان، در اوایل دهه ی 

1990 هنگامی که در استانبول دانشجو بودند در یکی از نورخانه های متعلق 

به جنبش گولن با یکدیگر آشنا شدند. این مردان جوان تحت قیمومیت برادر 

بزرگ )ağabey( خود »گروه پژوهشی زمان« را تشکیل دادند و دست به 

جمع آوری گزارش های خربی و یادداشت هایی زدند که پیش تر در روزنامه ی 

زمان منترش شده بودند. این مردان که اینک در اواسط دهه ی چهارم زندگی 

فضی  رسانه ای  گروه  در  اجرایی  مسئولیت هایی  دارای  داشتند  قرار  خود 

منوِد  معامران  عنوان  به  خود  درونی  حلقه ی  اعضای  منظر  از  و  هستند 

و  مارس  میدانی،  )مصاحبه های  می شوند.  تلقی  گولن  جنبش  احیاشده ی 

جوالی 200۷، آگوست 200۸( نیت اولیه و محرک این احیاء بازمنایی ائتالف 

تجلی جمعی  مثابه ی  به  توسعه  و  عدالت  محافظه کار حزب  دموکراتیک 

ُعرف اجتامعی مدرنیته به میزان بیشرتی از نخبگان الیگارشیک ترکیه است. 
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این بازمنایی به واسطه ی نکوهش عمومی مخالفان آن، نه فقط با عناوین 

»غیراسالمی« بلکه با القاب »غیردموکراتیک«، »طرفدار وضع موجود« و/

یا »فاشیست« انجام می شود.24 درست پیش از انتخابات زودهنگام جوالی 

200۷، یکی از ستون نویسان و برادران بنیان گذار جنبش گولن که به انتشار 

روزنامه ی زمان در دهه ی 19۸0 کمک کرده بود، خطاب به خوانندگان ترک 

و انگلیسی زبان خود توضیح داد که این نه حزب عدالت و توسعه، بلکه 

»دموکراسی« در ترکیه بود که برای انتخاب مجدد مبارزه می کرد:

22 جوالی لحظه ی تصمیم است... به وجدان خودتان رجوع کنید. 

ثبات، صلح و استحکام داخلی؟ یا تنش، آشوب، بحران و قطبی 

شدن؟ دموکراسی یا وضع موجود؟ »دیگری« درجه ی دوم بودن 

دموکراسی  یک  لوای  تحت  بنیادی  حقوق  از  حفاظت  امکان  یا 

غیرنظامی؟ به وجدانتان رجوع کنید: ملی گرایی قومی یا برادری 

شکل گرفته حول رواداری و احرتام متقابل؟ )گولرجه 200۷(

با این حال، به رغم حامیت و پشتیبانی آشکار جنبش گولن از سیاست های 

حزب عدالت و توسعه و تداوم قدرت این حزب، جنبش گولن اعتقاد داشت 

که دموکراسی پیروز انتخابات 200۷ بود:

رأی  یکسانی  حزب  به  جامعت  این  درصد   95 می دانند...  همه 

می دهند. اما کسی صدایش را در منی آورد، حتی درون خانه ها، چرا 

که خیلی از سیاست به دوریم. برای مثال، می دانم و حدس می زنم 

که 95 درصد جامعت ما، شاید حتی 99 درصد، به حزب عدالت 

و توسعه رأی دادند... اما افراد در خانه ها یا در صحبت های خود 

از  اخیر،  انتخابات  در  متأسفانه  منی گویند.  رابطه  این  در  چیزی 

24- بنگرید به قسمت نظرات و سخن رسدبیر در روزنامه ی زمان و تودی زمان در بهار و تابستان 

200۷ در طول فرآیند کاندیداتوری ریاست جمهوری عبدالله گل، همچنین مشخصاً بنگرید به کنش 

.)200۷(
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آنجایی که مجادالت زیادی وجود داشت... مسئله بر رس حامیت 

بنابراین  بود...  »دموکراسی«  از  دفاع  بر رس  بلکه  نبود  حزب  از 

افراد بیش از آنچه انتظار می رفت در این مورد صحبت کردند. و 

همچنین، روزنامه ی زمان و تلویزیون اس.تی.وی و برخی دیگر از 

دوستان، ما را به خاطر اینکه از حزب طرفداری می کنیم نکوهش 

از دموکراسی  نیست، حامیت  از حزب  این طرفداری  اما  کردند. 

است. )مصاحبه ی میدانی، آگوست 200۸(

برحسب  مسئولیت  طرح  واسطه ی  به  زمان،  روزنامه ی  روزنامه نگاری 

»دموکراسی«، »صلح« و »ثبات« نشانگر میزانی است که مقوالت لیربالیسم 

سیاسی و اقتصادی به جامعه ی ترکیه رسوخ کرده اند و حکایت از این دارد 

که چگونه »لیربالیسم نه فقط بذر نابودی خود بلکه بذر گسرتش خود را 

نیز به همراه دارد«. )کک و سیکینک 199۸: 205-6(

زمان و سایر مطبوعات  فضی، روزنامه ی  به گفته ی روزنامه نگاران گروه 

سایر  به  نسبت  گولن  جنبش  به  متعلق  تلویزیونی  رادیویی  رسانه های  و 

منابع خربی در ترکیه »لیربال تر« و »بیشرت حامی دموکراسی«اند. این امر 

بدین سبب است که روزنامه نگاران و تصمیم گیرندگان جنبش گولن بر این 

مسئله واقفند که به منظور »پیروزی« در نربد گفتامنی بر رس آرای عمومی، 

باید  آن ها  دیگر،  بیان  به  جویند.  توسل  جهانی  مخاطبان  به  باید  آن ها 

»مسائل اسالمی« از قبیل ممنوعیت حجاب برای مسلامنان در دانشگاه های 

ترکیه را به مثابه ی مسائلی جهانی هامنند آزادی فردی و حقوق برش از 

نو صورت بندی کنند. در واقع، رسانه های جنبش گولن با پیام های عمومی 

متنوع، رساترین و منسجم ترین حامی جمهوری »دموکراتیک محافظه کار« 

حزب عدالت و توسعه اند. به همین سبب، زمانی که کسی روزنامه ی زمان 

گولن  فتح الله  به  روزنامه  گرایش  انکار  بر  مبنی  تکذیبیه ای  می خواند،  را 

منی یابد. گولن شخصاً برای روزنامه مطلبی منی نویسد و زمانی که در این 

مورد سوالی می شود، آریستوکرات های جنبش گولن با حالتی جدی ارصار 
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می کنند که زمان یک نهاد »ارگانیک« در جنبش گولن نیست. درست هامنند 

واکنشی که گزارشگران و ستون نویسان زمان در مورد ائتالف خود با حزب 

عدالت و توسعه دارند، آن ها نیز در عین حال که از آن حامیت می کنند 

منکرش هستند و وقتی که وابستگی آن ها واضح است آن را رد می کنند. در 

عوض، مترکز آنان بر میانجی های بدیل برای صورت بندی داستانی است که 

به دنبال اجتناب از شکاکیت و پیش دستی کردن بر انتقاد باشد. بنابراین، 

جنبش گولن مرشوعیت خود را به میانجی تأکید بر ارزش ملی جنبش در 

منظر  در  آن  جهانی  ارزش  بر  تأکید  نیز  و  تُرک  شکاک  مخاطبان  دیدگان 

200۸الف،  )اکونومیست  می دهد.  افزایش  دل رحم تر  جهانی  مخاطبان 

و الرابی 200۸(  راباسا  دیگران 2006؛  و  راباسا  تاورنیس 200۸؛  200۸ب؛ 

جهانی  روشنفکری  بازار  در  گولن  فتح الله  میانه رو«ی  »اسالم  نتیجه،  در 

دریافت  حال  در  بی رقیبی  صورت  به  اینک  و  داشته  مشتاقی  خریداران 

و  آکادمی  روزنامه نگاری،  در  بانفوذ  تصمیم گیرندگان  ستایش  و  حامیت 
سیاست اروپا و آمریکاست.25

25- از 2005 به بعد، ماهواره های جنبش گولن در اروپا، ایاالت متحده و اسرتالیا مجموعه ای از 

کنفرانس های مرتبط با بسیج جنبش گولن در نظر و عمل را پشتیبانی مالی کردند. حارضان در این 

کنفرانس ها شامل فعاالن و اعضای مستقیامً مرتبط به نهادهای جنبش گولن و نیز دانشگاهیانی 

می شود که بر جنبش گولن به مثابه ی موضوع پژوهش علمی مترکز دارند. بزرگ ترین کنفرانس در 

ژانویه ی 200۸ در لندن برگزار شد که پشتیبانان مالی آن جمعیت دیالوگ مقیم لندِن جنبش گولن 

در هامهنگی با مجلس اعیان، پارملان بریتانیا، مدرسه ی اقتصادی لندن، مدرسه ی مطالعات رشقی 

در  کنفرانس  نخستین  بودند.  خاورمیانه  موسسه ی  و  ساکس  دانشگاه   ،)SOAS( لندن  آفریقای  و 

واشنگنت دی سی در سال 2002 برگزار و حامی مالی آن فوروم رومی جنبش گولن در همکاری با 

مرکز تفاهم مسیحی اسالمی در دانشگاه جورج تاون بود. در پی آن، در آوریل 2005 کنفرانسی در 

مدیسون، ویسکانسن برگزار شد که حامی مالی آن موسسه ی بین املللی جنبش گولن بود و سپس 

 )IID( کنفرانسی دیگر در هوستون برگزار گردید که پشتیبان مالی آن موسسه ی گفتگوی بین ادیان

را  پی  کنفرانس هایی پی در  این موسسه  کنفرانس هوستون،  از  بود. پس  به جنبش گولن  متعلق 

و  متودیست جنوبی(  دانشگاه  )با همکاری  داالس  در  مارس 2006  در  گولن  با جنبش  رابطه  در 

دو کنفرانس در نوامرب 2006 در سن آنتونیو و نورمان، اوکالهام )به ترتیب در همکاری با دانشگاه 

اکترب 200۷ جمعیت  لندن  کنفرانس  پی  در  کرد.  برگزار  اوکالهاما(  دانشگاه  و  تگزاس، سن آنتونیو 

دیالوگ یک کنفرانس تکمیلی در روتردام هلند و دیگری در ایاالت متحده با پشتیبانی مالی مرکز 

یافتند. در«  فرهنگی ترکیه در نیویورک سیتی برگزار شد. هر دو کنفرانس در نوامرب 200۷ ترتیب 
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نتیجه گیری
ایجاد  پایداری  فرصت های  دولتی  »ساختارهای  تارو،  سیدنی  گفته ی  به 

موجب  که  هستند  دولت ها  درون  متغیر  فرصت های  همین  اما  می کنند 

گشایش هایی می شوند که گروه های نابهره مند از منابع می توانند از آن ها 

به منظور ایجاد جنبش های جدید استفاده کنند«. )1994: 1۸( در ترکیه، 

فرصت های متغیر موجب ایجاد گشایش هایی برای فعاالن اسالمی نابهره مند 

از منابع به منظور بسیج در قالب گروه های سیاسی ذی نفع و بهره مند از 

انباشت  برای  در دهه ی 19۸0 فرصت هایی  نولیربالی  بازسازی  منابع شد. 

از طریق تجارت ایجاد کرد. عالوه بر این، گشایش ها در آموزش، رسانه و 

تجارت ترکیه منجر به بسیج شبکه های اجتامعی و اقتصادی آناتولی شد 

که در زمینه ی حامیت اقتصادی بیشرت از دولت بر یکدیگر متکی بودند. 

این قبیل فرصت ها با نگرش اصالح شده ی دولت نسبت به اسالم آناتولیایی 

ترکیب شدند که در نتیجه بازار مذهبی ترکیه را آزاد ساخت و عرصه را 

برای رقابت آشکار در جهت وفاداری به جامعت ها فراهم منود. جامعت 

ترکیه ی  یک  با  نورسی  سعید  نفوذ  کردن  سازگار  طریق  از  گولن  فتح الله 

خود  شبکه های  گسرتش  میانجی  به  فرصت ها  این  متام  از  پساکاملیست، 

در آموزش، رسانه ها، تجارت و امور مالی در رسارس شهرستان های در حال 

دگرگونی آناتولی بهره برد و به طرق گوناگون عرصه را برای یک دگرگونی 

ملی از اکتیویسم اسالمی به دموکراسی محافظه کار، یا به عبارت دیگر، از 

جنبش »بصیرت ملی« به حزب عدالت و توسعه فراهم آورد:

نوامرب 200۸، فوروم رومی در واشنگنت دی سی میزبان دومین کنفرانس مربوط به جنبش گولن خود 

در دانشگاه جورج تاون بود )www.gulenconference.us( و در مارس 2009، موسسه ی اطلس در 

لوئیزیانا حامی مالی کنفرانسی تکمیلی در دانشگاه دولتی لوئیزیانا در شهر بنت روژ بود. در زمان 

نگارش این فصل، آخرین کنفرانس در دانشگاه پوتسدام برلین برگزار شد و حامی مالی آن فوروم 

گفتگوی بین املللی مقیم برلین جنبش گولن بود. سازمان های جامعه ی مدنی متعلق به جنبش گولن 

در ایاالت متحده تحسین ها و حامیت هایی از جانب اشخاص برجسته و پرنفوذی مثل رییس جمهور 

و  بیکر  جیمز  آلربایت،  مادلین  کلینتون،  هیالری  سابق  خارجه ی  امور  وزیر  کلینتون،  بیل  پیشین، 

شامری از سناتورها و منایندگان ملی و دولتی کنگره دریافت کرده اند.
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مبهم  گولن  جنبش  هواداران  و  جدید  نخبگان  این  بین  مرزهای 

در  که  هستند  آناتولیایی  بورژوازی  همین  اعضای  و  است 

از  بسیاری  گولن اند...  مدارس  بنیان گذار  و  مالی  پشتیبان  واقع 

سیاست مداران اسالمی شهرستانی نیز فرزندان خود را به مدارس 

شهرهای  متام  در  تقریباً  گولن  رسانه های  فرستاده اند...  گولن 

آناتولی بزرگ ترین رسانه هستند. )ییلامز 200۸: 914(

شبکه های  خالل  از  گولن  آموزه های  ترویج  واسطه ی  به  گولن  جنبش 

»رفاه  به  رساندن  یاری  مسئول  اجتامعی  و کمک های  رسانه ها  اجتامعی، 

قلوب  و  اذهان  و  اسالم  که  مادامی  است  اسالم گرایان  از  جوان تری  نسل 

زیادی در  بنابراین مسئولیت  و  )ییلامز 200۸: 914(  باشد«  مّدنظر  آن ها 

موفقیت انقالب منفعل دموکراتیک محافظه کار ترکیه دارد. با نظر به تأثیر 

را  گولن  جنبش  آینده ی  باید  چگونه  ترکیه  سیاست  ناظران  جنبش،  این 

پیش بینی کنند؟

به گفته ی آصف بیات )200۷(، فعاالن اسالمی مرص ارزش مطالعه دارند 

زیرا یک جنبش اجتامعی بزرگ مقیاس را ایجاد کردند بدون آنکه خطوط 

قدرت سیاسی/دولتی را تغییر دهند. در مقابل، در ایران به رغم غیاب یک 

جنبش اجتامعی اسالمِی بزرگ مقیاس یک انقالب سیاسی دگرگونی ساز رخ 

داد. در حالی که تجربه ی مواردی که بیات ذکر کرد منحرصبه فرد است، 

در ترکیه فعاالن اسالمی از ادغام کشور در اقتصاد جهانی استفاده کردند 

تا )بدین جا( یک جنگ موضعی قدرمتند را به واسطه ی تقسیم کار انقالب 

منفعل بین اکتیویسم غیرنظامی/بازاری و سیاست حامی احزاب پیش بربند. 

با این حال، این مبادرت جمعی تحت رهربی جنبش گولن و حزب عدالت 

و توسعه کم تر مشتاق »اسالمی سازی جامعه ی ترکیه« و بیشرت عالقه مند 

به تشکیل »اخالق تُرکی-اسالمی رسمایه داری« است- یعنی یک جهان بینی 

محافظه کار به لحاظ اجتامعی و لیربال از منظر اقتصادی که در پی افزایش 

با  است.  ترکیه  سیاسی  اقتصاد  در  مسلامنان  سهم  به  مرشوعیت دهی  و 
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برای  ترکیه  مسلح  نیروهای  ناکام  تالش  انفعال،  به  میل  به رغم  این وجود، 

تأثیرگذاری بر انتخابات جوالی 200۷، مبادرت ناموفق دادگاه قانون اساسی 

و   ،200۸ سال  در  توسعه  و  عدالت  حزب  کردن  اعالم  ممنوع  منظور  به 

تالش های مستمر از جانب رسانه های رقیب در جهت متهم کردن گولن و 

طرفداران جنبش وی روی هم رفته نشانگر آنند که )1( تنش های بین نخبگان 

ترکیه فروکش نکرده و )2( دموکراسی محافظه کار پیروز شده است. اکنون 

ترکیه،  ملی  گفتامن های جدید هویت  اجتامعی،  قدرت  شبکه های  دل  از 

رشکت های نوین در حال انباشت منابع و دالالن قدرتی شکل گرفته اند که 

در حال البی گری برای کسب نفوذند. جنبش گولن در این نربد یک بازیگر 

جمعی عمده است و نفوذ بیش از پیش آن نشانگر دگرگونی های عمیقی 

است که پیشاپیش روی داده اند.

یادداشت:
این فصل به دعوت ویراستاران کتاب و با اجازه ی آن ها به منظور حضور 

در این کتاب دوباره انتشار می یابد. آدرس مقاله ی اصلی بدین رشح است: 

انقالب  و  اسالمی  اکتیویسم  »جهانی سازی،   .2009 دی.  هندریک، جوشوا 

منفعل در ترکیه: مورد فتح الله گولن«، ژورنال قدرت، شامره 3: 343-6۸. 

نسخه ی حارض نسخه ی به روزشده و اندکی بازبینی شده است.
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دودستگی الئیک-اسالمی در طبقه ی مسلّط و رسانه های ترکیه
آنیتا اوغورلو و احمد اونجو

مقدمه
نسخه ی حارض این فصل- رصف نظر از چند افزوده ی کوچک- در اواخر 

سال 2012 یعنی یک سال پیش از شورش پارک گزی نگاشته شد. بنابراین، 

ما پیش از رسوایی فساد 1۷ دسامرب 2013 که به تازگی ترکیه را در شوک 

فرو برده، قلم به دست گرفتیم. این وقایع نه تنها مرشوعیت سیاسی دولت 

حزب عدالت و توسعه را زیر سوال برد بلکه آشکارا مشخص کرد که چگونه 

رسانه ها به واسطه ی ابزارها و مانورهای غیرقانونی متلّق منافع بورژوازی 

اسالمی نوظهور را گفته اند. در نتیجه، بعضی از استدالل های محتاطانه ی 

ما در رابطه با چنین امکان هایی اثبات شده اند. ما معتقدیم که متام این 

تحوالت پیش بینی ناپذیر نه تنها از ربط نظری و اهمیت سیاسی این فصل 

دغدغه ی  دو  به  دارد  سعی  که  فصلی  افزوده اند،  آن  بر  بلکه  نکاسته اند 

اسالمی  و  الئیک  بخش های  بین  طبقاتی  مبارزه ی  بر  که  بپردازد  موازی 

طبقه ی مسلّط ترکیه در پیوند با دگرگونی نولیربالی رسمایه داری این کشور 

تأکید دارد. از این منظر، ما بر بخش رسانه به ویژه روزنامه ها تأکید داریم. 

فصل نهم
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انشعاب های  و  اقتصادی مسلّط  لحاظ  به  نخست، دودستگی در طبقه ی 

ایدئولوژیکی بورژوازی محل بحث خواهد بود. دوم،  آن در جهت تفّوق 

ارتباط این دودستگی با جنگ قلمرویی در بخش رسانه تحلیل  چگونگی 

خواهد شد.

در ادامه، نخست به معرفی چهارچوبی نظری و سپس به ذکر جزئیات 

ساخت  در  دولت  رسکوب گر  و  ایدئولوژیک  سازوبرگ های  از  استفاده 

هژمونی به واسطه ی تأکید بر داللت های یک دودستگی در این سازوبرگ ها 

می پردازیم. هدف ما در اینجا ترکیب انگاره ی گرامشینی هژمونی با الگوی 

چگونه  که  است  این  دادن  نشان  نیز  و  چامسکی  و  هرمان  پروپاگاندای 

می توان با ارجاع به خاص بودگی های مورد ترکیه این الگو را بسرتمند کرد. 

و  رسانه  بخش  بر  نظری مان،  الگوی  با  پیوند  در  مقاله،  دوم  قسمت  در 

جنگ قدرت بین بنگاه های رسانه ای تحت متلّک شاخه های اسالمی و الئیک 

بورژوازی مترکز خواهیم کرد. در قسمت سوم، به جای نتیجه گیری، استدالل 

می کنیم که اگرچه یک دودستگی مداوم موجب می شود برساخت هژمونی 

برای هر یک از شاخه های طبقه ی مسلّط تبدیل به وظیفه ای دشوارتر شود 

اما انحصار رسانه ای موجب حفظ سلطه ی طبقه ی رسمایه دار به مثابه ی یک 

کل می شود و قدرت رسکوب گر آن بر توده های کارگر را بازتولید می کند.

ایدئولوژی مسلّط، رسانه و هژمونی طبقاتی
یکی از ادای سهم های بسیار شناخته شده ی آلتورس )19۷1( این است که 

کل سلطه ی طبقه ی رسمایه دار از مجرای به کار افتادن سازوبرگ ایدئولوژیک 

دولت به منظور حفظ قدرت هژمونیک بر توده ها عمل می کند. از آنجایی 

که دولت به خودی خود یک »سازوبرگ« است، متام بازیگران در همه ی 

سطوح از جمله اقتصادی، دینی، آموزشی، قضایی و فرهنگی را در جهت 

عاملیت  برای  اندکی  فضای  که  معیّن  و  محدود  شبکه ای  درون  فعالیت 

ایجاب می کند »بازخواست کرده« و از آن ها در جهت اهداف ایدئولوژیک 

بازوهای  از  یکی  مگر  نیست  چیزی  رسانه  استعاره،  این  در  می برد.  بهره 



403

شبکه ی سازوبرگ ایدئولوژیک دولت با اسرتاتژی ها و تاکتیک های مشخص 

در جهت حفظ تفّوق طبقه ی مسلّط به لحاظ اقتصادی. رسانه به مثابه ی 

یک سازوبرگ ایدئولوژیک دولت در راستای بازخواست افراد باید به حدی 

وسیع و همه شمول باشد که اقتدار طبقه ی مسلّط را تضمین کند. از همه 

مهم تر، رسانه باید منسجم باشد و به نام طبقه ی مسلّط به مثابه ی نیرویی 

وحدت بخش در رسارس جامعه ایفای نقش کند.

در بسرت جهانی رشکت های مختلط رسانه ای، رسانه به عنوان یک سازوبرگ 

اداره  انحصارگرای معدود  بنگاه  از جانب چند  ایدئولوژیک دولت عمدتاً 

می شود. در مورد ترکیه، استدالل ما این است که اگرچه بخش رسانه دارای 

موقعیت  در  شکافی  اما  است،  جهانی  بسرت  اصلِی  سازمانی  خصوصیات 

با آن وجود دارد. یک طبقه ی رسمایه دار اسالم گرا  طبقه ی مسلّط متناظر 

که بخشی از طبقه ی مسلّط را تشکیل می دهد و در دهه ی 1990 پدیدار 

شد، اکنون برای سازوبرگ ایدئولوژیک دولِت متعلق به نظم سکوالریستی 

پیشین رجزخوانی می کند، نظمی که با انقالبی بورژوایی به رهربی مصطفی 

کامل آتاتورک در دهه های 1920 و 1930 موجب تشکیل دولت-ملت شد. 

بازخواست ایدئولوژیک به واسطه ی سازوبرگ ایدئولوژیک دولت، به سبب 

ارتباطات جمعی، در واقع بخش بزرگی از توده های کارگر و تحت انقیاد در 

ترکیه را به پذیرش و موافقت با ایدئولوژی ملی گرا، الئیک و غربی سازوبرگ 

ایدئولوژیک دولِت کاملیستی واداشته است. )اُنجو 2014(

ایدئولوژی مسلّط در ساده ترین و بی واسطه ترین بازمنود خود قرار است 

انتظاری که از آن  ایفا کند. نخست، باید به طبقه ی کارگر  نقشی دوگانه 

تولیدی  مناسبات  دوم،  پیروی(.  برای  قواعدی  )یعنی  شود  گفته  می رود 

موجود باید بازتولید شوند. هامن طور که آلتورس اشاره کرده است:

معتقدم که بازتولید نیروی کار نه تنها مستلزم بازتولید مهارت های 

قوانین  به  آن  بازتولید رسسپردگی  بلکه در عین حال، مستلزم  آن 

برای  مسلط  ایدئولوژی  به  بازتولید رسسپاری  یعنی  مستقر  نظم 

دودستگی الئیک-اسالمی در طبقه ی مسلّط و رسانه های ترکیه
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برای  مسلّط  ایدئولوژی  دستکاری  توانایی  بازتولید  و  کارگران 

عامالن استثامر و رسکوب به نحو صحیح است، به طوری که این 

عامالن نیز سلطه ی طبقه ی حاکم را »از طریق واژگان« امکان پذیر 

سازند. )19۷1: 132-33(

اگر درون طبقه ی مسلّط به لحاظ اقتصادی دو دسته با ایدئولوژی های 

متضاد وجود داشته باشند، آنگاه این مسئله که کدام یک از این ایدئولوژی ها 

به سوژه های خود »انتظاری که از آن ها می رود« را خواهد گفت، تبدیل 

به عرصه ی نزاع سیاسی می شود و از این رو به تعبیر گرامشی زمینه برای 

بالقوه ی هژمونی فراهم می آید. »جنگ های رسانه ای« اخیر ترکیه  بحران 

بازیگران  نیز  و  متعدد  پژوهش گران  توجه  که  مسئله اند  همین  بازتاب 

سیاسی و رسانه ای در رسارس جهان را به خود جلب کرده اند.

پیش از پرداخنت بیشرت به دودستگی در طبقه ی مسلّط، باید اشاره کنیم که 

الگوی پروپاگاندای هرمان و چامسکی )1994( عنرصی رضوری برای درک 

الگوی  است.  دولت  ایدئولوژیک  سازوبرگ  مثابه ی  به  رسانه  اصلی  نقش 

پروپاگاندا که گاهی با عنوان »نظریه ی توطئه« نقد می شود- الگویی که 

روزنامه نگاران را به منزله ی »نگهبانان« بنگاه ها و شهروندان را به مثابه ی 

»افرادی ساده لوح« به کار می گیرد- الگویی ساختاری، چهارچوبی تحلیلی 

با  رابطه  در  قدرت  عملکرد  باب  در  نظریه پردازی  جهت  در  مفهومی  و 

عنارص ساختاری مسلّط است )کالهن 2003(. الگوی پروپاگاندا در مناسبات 

اجتامعی رسمایه داری حک شده و ملزم به ایدئولوژی مسلّط است. طبق 

منافع  محافظ  که  نخبگان  برنامه های  اجرای  امکان  منظور  به  الگو،  این 

ابهام،  مردم  عموم  اذهان  در  کافی  قدر  به  باید  هستند  مسلّط  طبقه ی 

سوتفاهم و بی تفاوتی ایجاد شود. )هرمان 2000( هرمان در دفاع از این 

الگو چنین می نویسد:

سیاسی  اقتصاد  یک  که  می آغازد  فرض  این  از  پروپاگاندا  الگوی 
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انتقادی، تحلیل جایگاه کنرتل رسانه و سازوکارهایی که قدرمتندان 

می توانند از آن طریق جریان پیام ها را به خود اختصاص دهند 

قرار  توجه  مرکز  در  سازند  محدود  را  رقیب  گروه های  فضای  و 

اهمیت  حائز  مطمئناً  آنان  قدرت  محدودیت های  می دهد. 

ابزارهای  عنوان  به  به جز  باید  این محدودیت ها  اما چرا  است، 

کمینه سازی قدرت منافع مسلّط، دمیدن بر عنارص رقابت و تظاهر 

به اینکه حاشیه نشینان صاحب قدرت بیشرتی از آنچه هستند که 

در واقعیت دارند، در جایگاه نخست قرار بگیرند؟ )2000: 10۸، 

تأکید از ما(

هدف ما در مقاله ی حارض تأکید بر این است که چگونه رسانه ی مسلّط 

به  و  برداشته  گام  رقابت«  عنارص  بر  »دمیدن  محدوده های  ورای  ترکیه 

واسطه ی دودستگی فرقه ای که موجب کژکارکرد الگوی پروپاگاندا می شود، 

رسانه  می رسد  نظر  به  ترکیه،  مورد  با  مقایسه  در  است.  افتاده  خطر  به 

دارد.  و چامسکی هامهنگی  نخستین هرمان  الگوی  با  متحده  ایاالت  در 

الگوی پروپاگاندا در ایاالت متحده از جانب ایدئولوژی یک طبقه ی مسلّط 

یکپارچه مدیریت می شود که، به خاطر عدم وجود واژه ای بهرت، می توان آن 

را »آمریکانیسم« نامید- یعنی ادعای مسلّم آمریکا به هژمونی جهانی. برای 

مثال، نیویورک تایمز همراه با سایر ارگان های رسانه ای انحصاری با تصدیق 

اصول بنیادی این ایدئولوژی یک عرصه ی گفتامنی مسلّط برای رسانه ی ملی 

به مثابه ی یک کل در جهت بازی درون محدوده های مجاز »اختالف آرا« 

می سازد و آن را محصور می کند.

از این منظر، در مورد ترکیه، »مخالفت شدید«1 یعنی یکی از پنج فیلرت 

الگوی پروپاگاندا، به نظر مسئله دارترین موضوع است. هرمان و چامسکی 

مواجهه ای  برای  معیّن  مجوزی  عنوان  به  را  شدید«  »مخالفت   )1994(

تعریف می کنند که در واقع به منزله ی اقدامی انضباطی اما تحت کنرتل 

1-flak
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به شدت رسکوبگر  و  منسجم  متاماً  ساختار  یک  در  موجود  بازیگران  بین 

رسانه ای  فضای  که  الئیک  و  اسالمی  ایدئولوژی های  ما  می شود.  ترویج 

مجزا  گفتامنی  عرصه ی  دو  قالب  در  کرده اند  منقسم  را  ترکیه  در  مسلّط 

بررسی می کنیم. این سپهرهای رسانه ای مجزا ستیهنده اند و تا بدین جا از 

سنجه های قابل کنرتل پا فراتر گذاشته اند، جایی که می توان آرای مخالف 

گسرتده ای را در باب مسائل اصلی در رسانه، برای مثال، ایده ی حاکمیت 

ملی را گردآوری کرد. یک روزنامه ممکن است مطلبی را بر روی صفحه ی 

خربی  ارزش  حتی  آن  برای  دیگر  روزنامه ی  که  کند  منترش  خود  نخست 

ایجاد یک  از  مانع  فرقه ای  که دودستگی  آنجایی  از  نیست. معموالً  قائل 

طبقه ی مسلّط »یک صدا« می شود، اتفاقی که برعکس می افتد بدگویی دو 

ایدئولوژی مخالف در مورد یکدیگر و رقابت یکی علیه دیگری و گاهی هم 

بی اعتباری هر دوی آن هاست. رقابت ورای محدوده های مخالفت شدید 

مجاز گام برمی دارد و بنابراین الگوی پروپاگاندا منی تواند به نحو شایسته 

کارکرد خود را ایفا کند. در ترکیه، هیچ یک از دو طرف منی توانند »رضایت« 

کامل را به دست آورند و اعتبارشان نیز در دیدگان عموم مردم به طور کلی 

از دست منی رود. هامن طور که اشاره خواهیم کرد، این دوقطبی گفتامنی 

متناقض برحسب ایدئولوژی های ستیهنده خصلت مرکزی رسمایه داری ترکیه 

است. یک شاخه ی ایدئولوژیک آشکارا اسالمی در برابر شاخه ی الئیک در 

واقع امر منای بیرونی مبارزه ی طبقاتی راستین درون طبقه ی مسلّط بین 

شاخه های اسالم گرا و الئیک است. توده های مردم در این مورد که کدام 

معنای  در  انتظاری  چه  حاکامن  و  است  حاکم  مسلّط  طبقه ی  از  شاخه 

آلتورسی از آن ها دارند، رسدرگم گشته اند.

هدف شاخه ی اسالم گرای در حال عروج طبقه ی مسلّط کسب کنرتل کامل 

بر رسانه )یعنی ابزار تولید ذهنی( و استقرار خود به عنوان تنها طبقه ی 

را  کاملیستی  دولت  ایدئولوژیک  سازوبرگ  پیشین  نظم  تا  است  مسلّط 

انقیاد  ریشه کن کرده و در نتیجه شاخه ی الئیک طبقه ی مسلّط را تحت 

نسخه ای از اسالم گرایی تُرک درآورد که الزامات ایدئولوژی نولیربال را به جا 
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می آورد. توده های مردم از جانب طبقه ی مسلّط اسالمی که دعوی حامیت 

پیشین  کاملیستی  رژیم  تحت  ظاهراً  که  دارد  را  نظمی  و  دموکراسی  از 

ناقص مانده، دعوت می شوند تا به این پروژه ی هژمونیک جدید بپیوندند. 

»نیروی  عنوان  به  خویش  معرفی  منظور  به  رسانه  از  اسالم گرا  شاخه ی 

و  نسبت کاملیست ها  به  بهرتی  توانایی حکمرانی  که  حاکم دموکراتیک« 

بنابراین شاخه ی الئیک طبقه ی مسلّط دارد، بهره می برد. این هاموردجویی 

در  موجود  طبقاتی  نربد  کاملیست ها  برابر  در  مشخص  »اسالم گرایانه«ی 

پشت صحنه را که مبتنی بر تضعیف یا حذف متام عیار شاخه ی الئیک از 

سکان های فرماندهی اقتصاد است، تیره و تار می کند. درون این آشوب، 

توده های کارگران و ستم دیدگان به لحاظ ایدئولوژیک مجبور به پذیرش یا 

رّد »ایده های حاکم« اسالم گرایان و یا الئیک ها می شوند.

به نظر می رسد که هدف شاخه ی اسالم گرای طبقه ی مسلّط تحت کنرتل 

درآوردن روزنامه های طبقه ی حاکم الئیک به منظور تقویت قدرت طبقاتی 

خود در تأسیس هژمونی بر توده ها و واداشنت آن ها به پذیرش ارزش های 

خود است. ژیژک در بحث خود از باور و اینکه چگونه باور در ایدئولوژی 

خود  به خودی  داشنت  باور  که رصف  می دارد  عنوان  می کند  نقش  ایفای 

 )353  :2006( باشد«.  داشته  ایامن  باور  به خود  باید  »فرد  نیست؛  کافی 

اینکه فرد به واقع باورمند است یا خیر اهمیتی ندارد؛ آنچه موجب تقویت 

ایدئولوژی می شود این است که او به باورمند بودن خودش بیاندیشد حتی 

وقتی اَعاملش در تضاد با چیزی باشد که ادعای باور به آن را دارد. سازوبرگ 

ایدئولوژیک دولت در گفتامن خود پیشاپیش قواعد رفتار و باور را تعیین 

می کند. در نتیجه، پیروز جنگ های رسانه ای، گروهی خواهد بود که بتواند 

به نحو بهرتی توده ها را وادار به پذیرش ایدئولوژی خود کند، ایدئولوژی یی 

که آن ها لزوماً باوری به آن ندارند اما آن باور برای آن ها ساخته می شود. 

در عمل، توده ها رصفاً ایدئولوژی یک شاخه از طبقه ی مسلط را با دیگری 

با  را  خود  آن ها  چه  توده ها  فرودست  طبقاتی  جایگاه  می کنند.  مبادله 

مبارزات  کرد.  نخواهد  تغییر  کاملیست ها  با  چه  بدانند  یکی  اسالم گرایان 

دودستگی الئیک-اسالمی در طبقه ی مسلّط و رسانه های ترکیه
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از  یا دست کشیدن  اعتصاب ها  اعرتاضات،  قبیل  از  کارگر  راستین طبقه ی 

کار بالدرنگ از جانب هر دو شاخه ی طبقه ی مسلّط تالفی جویی می شوند، 

امری که با مضمون فیلرت ضّدکمونیستی هرمان و چامسکی مطابقت دارد؛ 

در نتیجه، هر دو فراکسیون حاکم مبارزات دموکراتیک توده های کارگر را 

محدود و صدای آن ها را خاموش می کنند.

انگاره ی هژمونی نزد گرامشی داللت بر این دارد که طبقه ی مسلّط باید 

به منظور واداشنت طبقه ی کارگر به پذیرش ارزش های خود در جهت »بقای 

دولت« دارای یک ایدئولوژی واضح و مشخص باشد:

اینک کالسیِک  بر عرصه ی  اِعامل »عادی« هژمونی  خصلت نشان 

رژیم پارملانی ترکیب قهر و رضایت است که به هر کدام از آن ها 

متقابالً توازن می بخشد، بدون آنکه نیروی قهر به صورت افراطی 

بر رضا بچربد. در واقع، همواره تالش بر این است که ضامنت شود 

قهر مبتنی بر رضایت اکرثیت پدیدار می شود، امری که از طریق 

به اصطالح ارگان های آرای عمومی- روزنامه ها و انجمن ها- منود 

می یابد و بنابراین، در نهادهای مشخص به صورت تصنعی تکثیر 

می شود. بین رضا و قهر، فساد/فریبکاری قرار می گیرد. )گرامشی 

19۷1: ۸0ن49(

طبقه ی  شاخه های  از  یک  هر  ترکیه،  در  موجود  دودستگی  بررسی  در 

مسلّط به منظور تضمین هژمونی خود در جهت دسرتسی و کنرتل کامل بر 

»روزنامه ها و انجمن ها« مبارزه می کنند، زیرا رسانه یکی از سازوبرگ های 

اساسی ایدئولوژیک دولت برای تحت کنرتل گرفنت توده هاست؛ و هامن طور 

و  قهر  متوازن  »ترکیب  از مجرای  باید  عنوان کرده، هژمونی  گرامشی  که 

در  رسانه  اهمیت  منظر  از  کاملیست ها  نظریه،  طبق  شود.  حاصل  رضا« 

»بقای دولت« باید مشتاقانه از هژمونی اسالم گرایان رضایت داشته باشند. 

با این حال، در ترکیه عمل انحراف بسیار عمیقی از نظریه دارد.
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نیروهای امنیتی، ارتش و پلیس )یعنی سازوبرگ های رسکوب گر دولت(، 

از آن، نهادهای قضایی  نهادهای آموزشی، سازمان های فرهنگی و مهم تر 

همگی میراثی کاملیستی بوده اند و به منظور متامیز کردن دولت تحت 

لوای هژمونی الئیک طراحی شده اند. با این حال، هر یک از نهادهای مذکور، 

پلیس، مدت ها دچار دودستگی درونی بوده اند.  نیروی  ارتش و  از جمله 

اسالم گرایان تحت لوای دولت آک پارتی در دوران اخیر با موفقیت قابل 

توجهی برای موارد پیِش رو خط و نشان کشیده اند: )1( نهادهای آموزشی 

حجاب  از  استفاده  برای  زنان  بودن  مجاز  رس  بر  بحث  )مثالً  کاملیستی 

فرهنگی  سازمان های   )2( دانشگاه ها(؛  در  الکل  فروش  یا  دانشگاه ها  در 

میدان  در  آتاتورک  فرهنگی  مرکز  اینکه  حول  مجادالت  )مثل  کاملیستی 

با نامی دیگر جایگزین  تقسیم استانبول باید با یک مرکز فرهنگی جدید 

شود یا اینکه پارک گزی واقع در هامن میدان، باید تبدیل به موزه ای نظامی 

شود(؛ )3( نهادهای قضایی کاملیستی )مثالً پرونده های قضایی گامنه  زنانه 

که به محاکامت ارگنُکن معروف شدند که در آن سازمانی مخفی متشکل 

کودتا  برنامه ی  ظاهر  به  که  برجسته  کاملیست های  از  مفصلی  گروه  از 

علیه آک پارتی داشتند، محاکمه شده و به زندان افتادند(؛ و )4( نهادهای 

سیاسی کاملیستی )مثالً تالش برای حذف اشاره به »ترک بودن« در تعریف 

اگر  که  دارد  این  از  حکایت  اساساً  امر  این  اساسی(.  قانون  در  شهروندی 

مستقیامً  باید  شوند  پیروز  کاملیست ها  برابر  در  می خواهند  اسالم گرایان 

سه عرصه ی اصلی قدرت را قبضه کنند: اقتصاد، دولت و قانون- سه ُرکن 

هژمونی بورژوایی.

قانون نگاشته شده به نفع فراکسیون الئیک طبقه ی مسلّط ریشه در الگوی 

فرانسوی الئیسیته )الئیسیسم( دارد و بین کاملیست ها و اسالم گرایان محل 

اختالف است؛ از این رو حلقه ای ضعیف برای اسالم گرایان است. در همین 

رابطه، به تأسی از گرامشی می توان عنوان کرد که مدرسه به عنوان یک 

کارکرد آموزشی ایجابی و دادگاه ها به مثابه ی کارکرد تعلیمی رسکوب گرانه 

از  بخشی  عنوان  به  نهادها  این  هژمونی اند.  برای  نربدگاه هایی  منفی،  و 
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سازوبرگ ایدئولوژیک دولت توده های عظیم جمعیت را به سمت یک عقل 

سلیِم اخالقی و فرهنگی مشخص سوق می دهند. )گرامشی 19۷1( بنابراین، 

چه  می یابد:  اساسی  اهمیتی  هژمونی  رس  بر  مبارزه  در  رو  پیِش  پرسش 

کسی بر دادگاه قانون اساسی کنرتل خواهد داشت؟ چه کسی نظام قانونی 

مدیریت خواهد  را  دادستان ها  و  عالی قضات  مثال، شورای  برای  دولت، 

آیا  بود؟  خواهد  کسی  چه  با  عالی  آموزش  شورای  امور  مسئولیت  کرد؟ 

مسئولین، نظر به اینکه فراکسیون پیروز اسالم گرایان باشند یا کاملیست ها 

قواعد/قوانینی را به منظور محافظت از منافع خاص وضع خواهند کرد و 

از دیدگاه های اخالقی جامعه پاسداری می کنند؟ در اینجا، کنرتل بر رسانه 

به طور کلی و بر روزنامه ها به طور مشخص هدفی حائز اهمیت است، زیرا 

می تواند اسالم گرایان را در مبارزه ی خود برای رهربی معنوی و فرهنگی قادر 

به کسب مرشوعیت کند: برخورداری از بازمنایی درست و عادالنه در رسانه 

مجادله آمیزترین  تغییر  جهت  در  توده ها  رضایت  کسب  نتیجتاً  می تواند 

عرصه یعنی قانون را به همراه داشته باشد. بدون کنرتل مطلق بر رسانه، 

اسالم گرایان منی توانند یک هژمونی کامل بر کل جامعه اِعامل کنند. از این 

منظر، مبارزه ی اسالم گرایان برای هژمونی تا زمان دست یابی به آن جایگاه، 

منایانگر نوعی اسرتاتژی اصالح طلبانه، یا در معنای گرامشینی آن، »انقالبی 

منفعل« است که به موجب آن، نظم پیشین کاملیستی نباید کامالً ریشه کن 

این رو، گذاری  از  به وقوع می پیوندد(؛  انقالب  شود )آن طور که در یک 

آرام و تدریجی درون نظم دولتی موجود به سمت هژمونی اسالم گرایی در 

حال وقوع است. )توغال 2009( تحلیل گرامشی در سطور پایین شباهت 

نزدیکی به وضعیت موجود در ترکیه دارد:

انقالبی منفعل در این واقعیت نهفته است که- از خالل مداخله ی 

قانون گذارانه ی دولت و به وسیله ی کالبد حقوقی آن- اصالحاتی 

و  فردی  تصاحب  کردن  متأثر  بدون  این حال  با  گسرتده،  نسبتاً 

گروهی سود )یا دست کم بی آنکه ورای تنظیم و کنرتل آن ها گامی 
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)گرامشی  می شوند.  کشور  اقتصادی  ساختار  وارد  شود(  برداشته 

)119-20 :19۷1

که  کلی یی  انعطاف  درون  اسالم گرایان  برابر  در  کاملیست ها  واقع،  در 

رسمایه داری به همراه داشته در قالب یک »ضّدانقالب منفعل« واکنش نشان 

می دهند. به واقع اسالم گرایان در پی آنند که کاملیست ها را به واسطه ی 

ایجاد یک گذار در متام عرصه هایی که به موجب آن کنش های روزانه تغییر 

می یابند اما عادی تلقی می شوند- یعنی تغییری در جهان بینی ها فرو نشانند. 

این یک »جنگ موضعی« است که مدام بین اسالم گرایان و کاملیست ها به 

منظور کسب مرشوعیت هژمونیک در جامعه ی مدنی درون دانشگاه ها، 

نهادهای فرهنگی و رسگرمی و به ویژه در رسانه ها جریان دارد. رصف نظر از 

اینکه قدرت اقتصادی هر یک از این دو فراکسیون طبقه ی مسلّط چیست، 

ایدئولوژیکی خویش خود را به یک  آن ها منی توانند بدون تضمین تفّوق 

طبقه ی حاکم مبّدل کنند.

دودستگی طبقه ی مسلّط در رسانه های ترکیه
روزنامه ها برای نخستین بار در بحبوحه ی جنبش های استقالل نوپدید بین 

امپراتوری عثامنی منترش شدند. دولت- تا اواخر قرن نوزدهم در  اواسط 

ملت ها از خالل رسمایه داری چاپی خود را بر مبنای زبان برساختند. زبان 

مسلّط یک ملت تبدیل به زبانی با دسرتسی به مطبوعات )یعنی ابزارهای 

تولید زبانی( با توانایی کنرتل و توزیع زبان شدند و در نتیجه سایر زبان های 

موجود را زیر سایه ی خود و یا در حاشیه قرار دادند. از این رو، فرانسه ملت 

اصلی  برای تقلید بود. به همین دلیل، روزنامه ها با وعده ی استقالل ملی، 

تاریخی،  لحاظ  به  پدیدار شدند.  مبارزه ای  چنین  در  اساسی  عنرص  یعنی 

روزنامه به عنوان یک ابزار سیاسی و ایدئولوژیک نیرومند دانسته می شود. 

دسرتسی آسانی به تلویزیون در بدو ورود آن به جامعه ی ترکیه تا اواخر 

و پس از 19۸0 وجود نداشت؛ بنابراین، باور و عادت فرهنگی حتی امروز 

دودستگی الئیک-اسالمی در طبقه ی مسلّط و رسانه های ترکیه
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این روال است که روزنامه ها منبع اصلی اطالعات هستند. زمانی  بر  نیز 

تفاوت فاحشی در نفوذ رسانه ای بین غرب ترکیه و شهرستان های مرکزی، 

شاملی و جنوب رشقی آناتولی وجود داشت. امروزه رسیال های تلویزیونی 

کشور  در رسارس  خانه ها  اکرث  به  روزنامه ها  و  برنامه های خربی  محبوب، 

راه می یابند. به رغم تحول رسیع رسانه ای ظرف پنجاه سال گذشته، سنت 

است.  مرسوم  همچنان  سیاسی  آگاهی  افزایش  منظور  به  روزنامه  خوانی 

روزنامه ها با صمیمیت و جدیّت خاصی خوانده می شوند، حتی زمانی که 

خوانندگان ممکن است تا حدی بپذیرند که آنچه می خوانند به نفع برخی 

از احزاب سیاسی دستکاری شده است. روزنامه ها اغلب به منزله ی ارگانی 

مشخص برای نکوهش یا تحسین یک رهرب معیّن در طول دوران انتخابات 

تلقی می شوند.

به  روزنامه ها  طریق  از  را  خود  باورهای  جمهوری  سکوالر  بنیان گذاران 

آموزش  برای  آتاتورک  نوسازی  برنامه ی  تحت  کردند.  القا  کارگر  توده های 

همگانی دهقانان، خواندن و زبان برای سوادآموزی اهمیت اساسی داشتند. 

روزنامه خوانی یک امتیاز بود و برای فرد منزلت به همراه داشت. وقتی 

کسی در مورد موضوعی بی اطالع بود پاسخ رایجی که در ترکیه می شنید 

این بود »آیا روزنامه نخوانده ای؟« در ایاالت متحده، این پاسخ چنین است: 

»آیا اخبار را نگاه نکرده ای؟« این نشانگر فرهنگی تحت تأثیر تلویزیون و 

میلیونی  چهار  تقریباً  روزانه ی  تیراژ  ترکیه،  در  است.  تصویری  رسانه های 

روزنامه ها تا حد زیادی بین گرایشات الئیک یا اسالمی تقسیم شده است 

که بازمناگر منافع یکی از دو شاخه ی طبقات مسلّط الئیک یا اسالم گراست. 

موضوعاتی که تیرت یک روزنامه می شوند ممکن است در روزنامه ی دیگر 

نادیده گرفته شوند، امری که داللت بر یک  بیابند یا حتی  بیان متفاوتی 

دودستگی در برساخت اجتامعی واقعیت دارد.

بعد،  به   19۸0 کودتای  دوران  از  پس  به ویژه  مطبوعات،  و  بیان  آزادی 

مجادالت بسیاری را ایجاد کرده است. روزنامه نگاران بسیاری کشته شده، 

تحت پیگرد قرار گرفته و زندانی شدند. روزنامه ها تعطیل شدند. اسالم گرایان 
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خشم عمومی در رابطه با رسکوب رسانه ها را به عنوان توجیهی برای کسب 

جانب  از  ترکیه  دموکراتیک سازی«  »دوباره  به اصطالح  در جهت  هژمونی 

ارگنُکن که  خود دستکاری کردند، هامن گونه که در دادگاه های چشم گیر 

پیش تر ذکرشان رفت به وقوع پیوست. با این حال، پس از سومین دوره ی 

حکومت حزب عدالت و توسعه، اسرتاتژی های دفاعی در حراست از آزادی 

بیان و مطبوعات به روزنامه های الئیک منتقل شد. در این بسرت، مفهوم 

»دولت عمیق« در مباحث حول آزادی بیان و مطبوعات اهمیتی دوچندان 

یافت. ظرف چند سال گذشته، به حزب عدالت و توسعه به عنوان حزبی 

اشاره شده که »دولت عمیق« خود را دارد.

هیجانی  تیرتهای  خالل  از  رسانه ای  جنگ های  گذشته،  سال  پنج  در 

روزنامه ها جریان داشته است. این جنگ ها که حتی مشهودتر شده اند دلیل 

مداوم تردید و انزجار بوده اند. در ادامه آمارهایی در مورد ده روزنامه ی 

برجسته ارائه خواهیم داد. از آنجایی که به دقت می توان فروش روزنامه ها 

را نظاره کرد، این آمار سنگ محکی برای فهم این است که دودستگی بین 

الئیک ها و اسالم گرایان چگونه برحسب بسیج عموم مردم حول برنامه های 

متناظر آن ها سازوکار می یابد. ما سه دوره ی زمانی با فاصله ی یک هفته ای 

به مشاهده ی منبع رسانه ای معترب  را در سال های 2002، 2009 و 2012 

به  را  رسانه  بخش  اطالعات  که  دادیم  اختصاص  تی.وی«  »مدیا  یعنی 

صورت ساالنه جدول بندی می کند. در سال 2002 تقریباً 3364004 روزنامه 

فروش 4۸16۷61  کل   2009 سال  در  که  حالی  در  فروخته شد،  ترکیه  در 

از سال 2009  اندکی کم تر  یعنی  و در سال 2012، 45۸۸522 عدد،  عدد 

هفته  یک  مدت  به   2002 دسامرب  در  اصلی  پرفروش  روزنامه ی  ده  بود. 

)به ترتیب بیش ترین فروش( عبارت بودند از: حرّیت، ُپستا، صباح، استار، 

زمان، ملّیت، وطن، آکشام، فنتیک، فوتوماچ. به غیر از زمان، متام روزنامه  ها 

در متلک رشکت های الئیک بودند. تعداد زیاد خوانندگان موجب شد که 

زمان در رتبه ی پنجم در میان ده روزنامه ی برتر قرار بگیرد. آیدین دوغان، 

صاحب نفوذ رسانه ای که دخرتش زمانی رییس سابق انجمن الئیک تاجران 
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نامیده می شود.  و صنعت گران ترکیه بود، به درستی راپرت مرداک ترکیه 

در سال 2002، او سهم عظیمی از بازار داشت. )حریّت، پُستا، ملیّت، وطن 

و فنتیک( دوغان تا سال 2009، تنها شخصیت الئیکی بود که در بین پنج 

متّلک  تحت  روزنامه های   ،2009 سال  در  داشت.  قرار  برجسته  روزنامه ی 

رقمی  داشتند،  خواننده   1۸52021 خود  هفتگی  فروش  در  اسالم گرایان 

که بسیار بیشرت از خوانندگان روزنامه های دوغان با 1551290 در فروش 

ارقام سال 2002 که در آن روزنامه های الئیک  با مقایسه ی  بود.  هفتگی 

269۷0۷3 نسخه فروش هفتگی داشتند در حالی که روزنامه ی اسالم گرای 

زمان تنها 301694 نسخه فروش داشت، واضح است که گرایشی به سمت 

بخش اسالم گرای طبقه ی مسلّط وقوع یافته است.

بین سال های 2002 و 2009، روزنامه های آکشام و استار فروش کم تری 

اسالم گرایان  به  صباح  نبودند.  برتر  روزنامه ی  ده  جزو  دیگر  و  داشتند 

متعلق  که  خربتورک  نام  به  جدیدالتأسیس  روزنامه ی  یک  و  شد  فروخته 

رتبه ی  در  یک شبه  تقریباً  و  بازار شد  وارد  بود  جینار  اسالم گرای  گروه  به 

پنجم فهرست ده روزنامه ی برتر قرار گرفت. تا اواسط و اواخر سال 2009، 

بخش اسالم گرای طبقه ی مسلّط نه فقط برحسب مالکیت بلکه همچنین 

از منظر داشنت خوانندگان زیاد بخش الئیک را در فهرست ده روزنامه ی 

برتر پشت رس گذاشت. در می 2009، ده روزنامه ی برتر که زمان در رتبه ی 

نخست آن قرار داشت )به ترتیب بیش ترین فروش( عبارت بودند از: زمان، 

تقویم.  وطن،  فنتیک،  ملّیت،  فوتوماچ،  خربتورک،  صباح،  حرّیت،  ُپستا، 

این امر دو دلیل اساسی داشت. نخست، تصاحب متجاوزانه ی روزنامه ی 

از جانب گروه اسالم گرای چالیک پس  آ.تی.وی  تلویزیونی  کانال  صباح و 

فرار  اتهام  با   )TMSF( بیمه  سپرده های  صندوق  صبح گاهی«  »هجوم  از 

مالیاتی در آوریل 200۷. دولت آک پارتی مجموع بدهی های 900 میلیارد 

را  مرکزی  انتشارات  هولدینگ  از  بیلگین  دینچ  یعنی  قبلی،  مالک  دالری 

بازپرداخت کرد. زمانی که روزنامه توقیف شد، به رسعت به مزایده گذاشته 

شد و گروه چالیک به عنوان تنها پیشنهاددهنده آن را به مبلغ 1.1 میلیارد 
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دالر خرید و در سپتامرب 200۷ صاحب آن شد. در عرصه ی عمومی مجادالت 

قابل توجهی حول تأمین مالی این تصاحب وجود داشت. طبق منابع کامالً 

به  دالر  میلیارد   1.1 از  میلیون   ۷50 اصلی،  جریان  رسانه های  در  مستند 

عنوان وام از دو بانک دولتی، بانک واقف و هالک بانک با استفاده از نفوذ 

سیاسی نخست وزیر تأمین شده بود. تحت مدیریت جدید، چالیک رسیعاً 

اغلب کارمندان صباح و آ.تی.وی را اخراج و اکرثیتی با دیدگاه های اسالمی 

را جایگزین آن ها کرد. تصاحب صباح و آ.تی.وی در بازار سهمی عظیم برای 

رسانه های بخش اسالم گرای طبقه ی مسلّط به همراه داشت.

فضی  رسانه ای  گروه  اعضای  از  آکبولوت  علی  به  متعلق  که  زمان  دوم، 

است، حامی وفادار دولت آک پارتی محسوب می شود. تونچ )200۸( در 

و حامیت  با  پیوندهایی  زمان  که  کرده  عنوان  »کاس«  دموکراسی  گزارش 

مالی فتح الله گولن را دارد که ساکن آمریکاست و از این روزنامه در جهت 

طریقتی  رهرب  گولن  می کند.  استفاده  نورسی  جامعت  در  خود  تبلیغات 

مذهبی، بخشی از طریقت نور )به معنای روشنایی در زبان عربی( است. 

منابع مالی حامیتی گولن مشکوک است. زمانی که احمد شیک، روزنامه نگار 

منترش  را   )2011( امام  ارتش  نام  به  خود  کتاب  داشت  سعی  جستجوگر 

به  می کرد،  افشا  را  ترکیه  در  گولن  فتح الله  فعالیت های  که  تالشی  کند، 

اتهام عضویت در »دارودسته ی« ارگنُکون بازداشت و به رسعت زندانی شد. 

زمان که در سال 19۸6 در خالل دولت نولیربال تورگوت اوزال پایه گذاری 

شد، ظرف 25 سال گذشته ده برابر رشد داشته است. در طول این دوره، 

و  سودزا  رسانه های  شدند.  شکوفا  اسالم گرایان  تحت نفوذ  روزنامه های 

پروپاگاندامحور همواره بخش اسالم گرای طبقه ی مسلّط را تقویت کرده اند. 

امکانات  مستقیم  شاهد  سال  سی  از  بیش  اسالمی  رسمایه دار  طبقه ی 

رسانه ای ای بود که در خدمت استفاده ی حزب الئیک محافظه کار و راست 

از پروپاگاندا قرار داشت. بنگاه های رسانه ای اسالم گرا با حامیت آک پارتی 

به شکل بیش از پیش نیرومندتری رشد یافته اند. زمان با استفاده از بهرتین 

در  غیراسالم گرا  ستون نویسان  و  روزنامه نگاران  جذب  و  نرش  کاغذهای 
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نیروی کار خود بیش از چهل جایزه به خاطر طراحی و روزنامه نگاری برده 

است. این روزنامه در خارج از کشور، در آذربایجان، رومانی، بلغارستان، 

قزاقستان، قرقیزستان، ایاالت متحده و اروپا پخش می شود.

رادیکالی  دستورکار  همواره  اسالم گرا  روزنامه های  که  کرد  تصور  نباید 

دارند. تونچ )200۸( به سیاست زدایی از اسالم رادیکال در مطبوعات اشاره 

می کند. در حالی که زمان هرگز مناینده ی آرمان های اسالم گرایانه ی رادیکال 

اسالم گرایی  نفع  به  گاهی  اسالمی کوچک تر  روزنامه های  از  برخی  نبوده، 

رادیکال فعالیت کرده اند. روزنامه ی ینی شفق یکی از آن هاست. زمانی که 

این روزنامه دچار مشکل مالی شد، به فروش رفت و یک خانواده ی تاجر 

اسالم گرای معتدل تر یعنی آلبایراک صاحب آن شد که موجب فاصله گیری 

از اسالم گرایی رادیکال گشت، روزنامه ای که زمانی مانفیست آن  روزنامه 

»نظم بی ارزش غرب« بود. صادق آلبایراک، ستون نویس روزنامه ی ینی شفق 

که با نخست وزیر اردوغان پیوند خویشاوندی پیدا کرد این روزنامه را تبدیل 

زمانی  منود.  میانه رو  اسالم گرای  ارگان  یک  و  پارتی  آک  وفادار  حامی  به 

که رسمقاله نویس ینی شفق، احمد تاشگتیرن چنین نوشت که اردوغان به 

دنبال ایجاد هولدینگ رسانه ای خود است، روزنامه از پذیرش مقاله رس باز 

زد و تاشگتیرن استعفا کرد. )تونچ 200۸(

وقایع سال 2009 پرده از تنشی هر دم فزاینده بین اسالم گرایان و الئیک ها 

به  مالیات  میزان  باالترین  پرداخت  خاطر  به  زمانی  که  دوغان  برداشت. 

خود می بالید در سپتامرب 2009 متهم به فرار مالیاتی و به عنوان جریمه 

یورو(،  میلیارد   1.۷4( لیر  میلیارد  مبلغ هنگفت 3.۷6  پرداخت  به  مکلّف 

چیزی حدود ۸0 درصد ارزش ثابت گروه رسانه ای دوغان شد. آیدین دوغان 

اردوغان  به  انگیزه ای سیاسی داشته است  اینکه جریمه ی مذکور  اعالم  با 

حمله کرد و عنوان منود که اردوغان قصد نابودی مطبوعات آزاد در ترکیه 

جریمه  مبلغ  که  گفت   )2009( ژورنال  اسرتیت  وال  به  اردوغان  دارد.  را 

ربطی به خفه کردن رسانه ها ندارد و دوغان را به یک تبه کار تشبیه کرد: 

»مسئله در اینجا یک بازرسی مالیاتی عادی است... در ایاالت متحده هم 
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کسانی وجود دارند که مشکل فرار مالیاتی داشته اند. مثالً آلکاپون. او بسیار 

ثرومتند بود اما سپس مابقی عمر خود را در زندان گذراند... وقتی چنین 

اتفاقاتی افتاد هیچ کس صدایش در نیامد«. در دسامرب 2009، در کنفرانس 

ساالنه ی انجمن جهانی روزنامه ها و نارشان روزنامه )WAN-IFRA( که در 

هندوستان برگزار شد، بولنت کنش )از زمان(، سونا ویدینلی )از صباح( و 

ارگون باباهان )از استار( با شور و حرارت علیه گزارشی صحبت کردند که 

عنوان می کرد دولت آک پارتی کارزار قدرمتندی در برابر هولدینگ دوغان 

به راه انداخته است. آن ها معتقد بودند که گزارش مذکور جانبدارانه بوده 

و به روزنامه ی تودی زمان چنین گفتند )2009(:

ما از مجامع تحسین شده ی بین املللی مثل WAN و WEF )مجمع 

جهانی رسدبیران( انتظار داشتیم موضع بی طرفانه و بی غرضانه تری 

ترکیه ای  اعضای  با  این سازمان ها  باشند. ما عدم مشورت  داشته 

خود، به غیر از گروه دوغان را وقتی در حال آماده سازی مروری بر 

وضعیت آزادی رسانه ها در ترکیه هستند، گمراه کننده می دانیم... 

یکسان پنداشنت یک مورد فرار مالیاتی )که به خاطر طرح اتهامی 

است(  حقوقی  بازبینی  تحت  حزبی  انگیزه های  وجود  بر  مبنی 

با آزادی رسانه ها ساده سازی مطلب است. بنابراین تقاضا داریم 

ترکیه  پایان قطع نامه ی WAN در مورد  ما در  بیانیه ی مخالفت 

منترش شود.

با نگاه به فروش روزنامه ها تا سال 2012 تغییر دیگری رخ داده بود. بخش 

الئیک طبقه ی مسلّط در مبارزه بر رس استیالی عرصه ی گفتامنی در رسانه، 

همراه با روزنامه های نوپا وارد دورانی شد که دستاوردهای اندکی یافت. 

از سال 2012 به بعد، روزنامه ی سوزجو )به عنوان روزنامه ی راست میانه( 

متعلق به بوراک آکبای، که نه تنها روزنامه ای الئیک بلکه آشکارا روزنامه ای 

برتر  روزنامه ی  ده  میان  در  بود،  اسالم گرایان  منتقد  رصاحتاً  و  کاملیست 
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رتبه ی پنجم را به دست آورد. ده روزنامه ی برتر از لحاظ فروش هفتگی 

در آگوست 2012 )از بیش ترین به کم ترین فروش( عبارت بودند از: زمان، 

ملّیت.  استار،  خربتورک،  فنتیک،  فوتوماچ،  سوزجو،  صباح،  حرّیت،  ُپستا، 

خربتورک در مجموع 1653501  صباح و  زمان،  روزنامه های اسالم گرا مثل 

نسخه فروش داشتند )که زمان ۸9۷۸۸1 عدد را به خود اختصاص می داد(. 

به رغم جریمه ی دوغان از جانب آک پارتی با مبلغی سنگین، میزان فروش 

در مقایسه با سال 2009 رشوع به افزایش کرد. در سال 2012، روزنامه های 

الئیک در متلّک دوغان یعنی حرّیت، ُپستا و فنتیک همچنان در فهرست 

ده روزنامه ی برتر بودند.

عالوه بر این تغییرات کّمی از سال 2010 به بعد، تحلیل فضای رسانه به 

در  شد.  پیچیده  پیش  از  بیش  کیفی  دگرگونی های  برخی  پدیداری  خاطر 

بحبوحه ی نزاع الئیک/اسالم گرا در فضای رسانه ای، بعضی از روزنامه های 

الئیک ترجیح دادند ساکت مبانند یا آشکارا از دستورکار اسالم گرایانه ی آک 

پارتی حامیت کنند و هویتی مبهم بیابند. استار یکی از این روزنامه هاست. 

این روزنامه که احمد اوزال و جم اوزان در 1999 آن را پایه گذاشتند اینک 

به عنوان روزنامه ی لیربال-محافظه کار راست میانه شناخته می شود. در سال 

2004 این روزنامه از طریق استفاده از روش های صندوق سپرده های بیمه 

)TMSF( که در باال در مورد صباح و آ.تی.وی ذکرش رفت، به تاجری قربسی 

رییس هیئت مدیره ی  و  بنیان گذار  اتهم سانجاک،  در 2009،  فروخته شد. 

سانجاک  اتهم  خرید.  را  روزنامه  عمده ی  سهام  هدف،  آلیانس  هولدینگ 

صمیمی«  »دوست  عنوان  به  اما  نیست  اسالم گرایانه  پیش زمینه ای  دارای 

نخست وزیر اردوغان شناخته می شود. مورد مشابه دیگر هولدینگ دمیر 

اورن- کاراجان است. این گروه تجاری الئیک در سال 2012 ملیّت و وطن 

را که پیش تر روزنامه های دوغان بودند، خرید. در آن زمان شایعاتی وجود 

مشاور  پیش تر  که  شهیر  روزنامه نگار  بکی-  آکیف  اینکه  بر  مبنی  داشت 

نخست وزیر بود- قرار است مدیر این دو روزنامه شود. بنابراین، تصوری 

بر این مبنا شکل گرفت که آن ها با دولت آک پارتی »سازگاری دارند«. در 
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و شهیر،  قدیمی  الئیک  روزنامه نگار  اجباری  استعفای  با  تصور  این  واقع، 

حسن جامل، از ملّیت در اوایل 2013 تصدیق شد. مورد حسن جامل تأثیری 

تکان دهنده، به تعبیر جائز، بر آغاز جریانی نوین در رسانه داشت. از آن 

از طرف  که  الئیک  روزنامه نگاران  از  بعضی  رسانه ای،  جنگ های  در  پس 

دولت مجبور به استعفا شده بودند یا متایل یافتند در روزنامه های الئیک 

کوچک تر و کم اعتبارتر کار کنند یا اینکه به منظور شنیده شدن صداهایشان 

در رسانه های مجازِی خود دست به فعالیت بزنند. متام این تحوالت منجر 

به پدیداری اصطالحاتی جدید برای دسته بندی روزنامه ها شدند. امروزه، 

سوزجو که مناینده ی اصلی اپوزیسیون الئیک قلمداد می شود، هویتی جدید 

یافته است و »بیان« نوینی به عرصه ی زیرگفتامنی الئیک در فضای رسانه 

بخشیده است. از این رو، در حالی که سوزجو »نرشیه ی آزاد« لقب گرفته، 

تسلیم  »زیر فشار  به عنوان روزنامه هایی که  یا  سایر روزنامه های الئیک 

می شوند« )مثل حریّت( یا به منزله ی »حامیان مستقیم« آک پارتی )مثل 

استار یا ملیّت( توصیف می شوند.

به موازات ستیهنده تر شدن جنگ لفظی بین بخش های اسالم گرا و الئیک، 

هر دو مرشوعیت خود را از دست می دهند. طبقات کارگر و متوسط که 

تیرت روزنامه ها را روزانه مثل افیون مرصف می کنند، به خاطر سیاست های 

نولیربالی که مستقیامً بارش بر دوش آن هاست از هر دو بخش اسالمی و 

زندانی کردن روزنامه نگاران  اخراج و  مادامی که  الئیک منزجر می شوند. 

و  دانشجویان  که  مادامی  می اندازد،  خطر  به  همه  برای  را  بیان  آزادی 

تخلیه  برابر  در  یا محله ها  دارند  آموزشی هراس  از اصالحات  والدین شان 

تنازعات  این  می کنند،  مقاومت  شهری  اعیان سازی  پروژه های  راستای  در 

به خیابان ها رسازیر می شوند، نظم امور را از مسیر خود خارج می کنند و 

منتهی به چیزی مثل خیزش گزی می شوند. واکنش رییس جمهور اردوغان 

اقدامات رسکوبگرانه )سازوبرگ رسکوبگر دولت( علیه گزی مرشوعیت  با 

خود او را زیر سوال می برد و آن طور که از تیرت رسانه های اسالم گرا پیداست 

که الئیک ها را به عنوان مسئوالن خیزش نکوهش می کنند، عمق بیشرتی 
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در  اگر  شد،  ذکر  پیش تر  که  هامن طور  می دهد.  الئیک/اسالم گرا  نزاع  به 

معنای گرامشینی گروهی پیروز نربد شود، و مخاطبان ارزش های ایدئولوژی 

طبقه ی مسلّط را آن طور که الگوی پروپاگاندای هرمان و چامسکی در نظر 

کند.  ایجاد  »رضایت«  که می تواند  »یک صداست«  تنها  کند،  اتخاذ  دارد، 

به  الئیک  از  ایدئولوژیکی  تغییر  گفت،  چنین  بتوان  اگر  حارض،  حال  در 

اسالم گرایی به واسطه ی نزاع شدید بین جهان بینی ها مختل و منحرف شده 

که این موجب ترویج آشوب می شود. بنابراین، ترکیه در سطح رضایت یا 

وفاق دچار بی نظمی و آشوب است.

بحث و نکات پایانی
رسانه ای  جنگ های  دادیم،  توضیح  فصل  این  رسارس  در  که  هامن طور 

مداوم در ترکیه بازمنای مبارزه برای هژمونی بر رس رسانه و جایگاه حاکم 

در اقتصاد است. به بیان دیگر، آنچه به نظر نربد سیاسی و ایدئولوژیکی 

اسالم گرا می مناید در  به اصطالح دموکراتیک  بین نظم کاملیستی و دولت 

یا بخش  نفع یک بخش  به  انباشت رسمایه  فرآیندهای  از  حقیقت جزئی 

دیگری از طبقه ی مسلّط است. جنگ های رسانه ای در خدمت کارکردهای 

اجتامعی  مناسبات  به  و مرشوعیت بخشی  بازتولید  برای  مهمی  و  متعدد 

باید  جنگ ها  این  نولیربال  رژیم  لوای  تحت  نخست،  است.  رسمایه داری 

روزمره شان  زندگی های  که  کسانی  ستم دیدگان-  و  کارگر  طبقه ی  رضایت 

افزایش یابنده  از مشکالت و دشواری هایی مثل بدهی، قیمت های  رسشار 

و دستمزدهای کاهش یافته است- را بنا بر مبارزه ی هر یک از دو بخش 

طبقه ی مسلّط در جهت تحکیم اندیشه ها و ارزش های آن به عنوان امور 

گفتامن  در  عمده  تغییری  شامل  امر  این  این حال،  با  کنند.  کسب  عادی 

سیاسی حکم رانی رسمایه داری از نسخه ای که شهروندان را افرادی انتزاعی 

در چهارچوب یک دولت-ملت مبتنی بر قانون اساسی در نظر می گیرد به 

دینی  اعضای جامعت های  منزله ی  به  را  که شهروندان  می شود  نسخه ای 

تلقی می کند.
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دوم، رضورت دارد که اسالم گرایان در رسانه »صدای واحدی« را به منظور 

تضمین آسیب نرسیدن به مزایا و امتیازات بخش اسالم گرای طبقه ی مسلّط 

به کار گیرند. در صورت بروز هر گونه رسوایی در رابطه با ارزش های اسالمی 

اسالم گرای  بخش  اقتصادی  و  سیاسی  دستورکار  جامعه،  رسارس  در  لیربال 

طبقه ی مسلّط به نحو تعیین کننده ای مختل خواهد شد. بنابراین، برنامه ی 

ایجاد محدودیت و نهایتاً نابودی هرگونه رسانه ی مخالف مسلامً در راستای 

بیشرتین منافع »تجاری« این بخش از رسمایه داران اسالم گرای نوپدید است. 

خاموش  یا  را حذف  کاملیست ها  دارند صدای  آن ها سعی  راستا،  این  در 

کنند.

سوم، هامن طور که هرمان و چامسکی در مورد الگوی پروپاگاندا اشاره 

نگه  استاندارد  کمینه ی  سطح  یک  در  باید  را  شدید  مخالفت  کرده اند، 

داشت. ایدئولوژی مسلّط زمانی که باید تنها یک ایدئولوژی مسلّط با یک 

جهان بینی منسجم وجود داشته باشد اما دو ایدئولوژی مخالف هم زمان 

موجب  امر  این  یابد.  سازوکار  تأثیرگذاری  نحو  به  منی تواند  دارند،  وجود 

باورناپذیری رسانه می شود و این باورناپذیری به اعتبار آک پارتی در دیدگان 

حامیانش آسیب می رساند.

چهارم، تحت رشایط بحران جهانی موجود، مادامی که این جنگ بین دو 

بخش طبقه ی مسلّط جریان دارد، رشایط شدیداً رسکوب گرانه و استثامری 

بیشرتی که بر تهی دستان و توده های کارگران غالب می شود مشکلی برای 

بورژوازی  لوای  تحت  بود.  آنان[ خواهد  ]برای  رسانه ها  در  یافنت صدایی 

)برای  مرشوع  تغییر  به  میل  و  طبقاتی  رسکوب  برابر  در  اعرتاض  ترکیه، 

اصالح اوضاع( شدیداً کاهش یافته و مهار شده است. حذف مسائل مربوط 

به منافع طبقاتی توده های کارگر بخش های بزرگی از جامعه را مسکوت 

می گذارد و به نیازهای آن ها بی توجهی کرده و از آن ها غفلت می کند.

فضای  انحصار  و  مطبوعات  آزادی  انگاره ی  با  رابطه  در  ما  مشاهدات 

می کند  اثبات  رفت  ذکرش  باال  در  که  ما  تحلیل  ناامیدکننده اند.  رسانه ای 

طبقه ی  انحصار  در  همچنان  رسانه  و  ندارد  وجود  مطبوعات  آزادی  که 
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بخش های  از  کدام یک  که  نیست  هنوز مشخص  ماند؛  رسمایه دار خواهد 

اسالم گرا یا الئیک بخش مسلّط خواهند بود. دسرتسی عمومی به اطالعات 

مخترص است و بیش از این هم مخترص خواهد شد.

به بیان خالصه، ایدئولوژی اسالم رسمایه دار در حال یافنت ستون جدیدی 

در  را  خود  و  می یابد  تداوم  نولیربال  اسالم  قالب  در  رسمایه داری  است. 

تقویت  باشد،  الئیک  شدید  واکنش  می  تواند  آنچه  علیه  بحران  دوران 

رسانه ای  جنگ های  که  زمانی  رسمایه داری  همه گیر  ایدئولوژی  می کند. 

هرگونه  حذف  منظور  به  می گیرند  شدت  الئیک ها  و  اسالم گرایان  بین 

مخالفت انتقادی با نابرابری های هردم فزاینده ی رسمایه داری دست نخورده 

رسانه ای،  جنگ های  چهره ی  پس  در  چیز  آزاردهنده ترین  می ماند.  باقی 

رسمایه داری مستحکم موجود است- رسمایه داری یی که در مسیر یک فضای 

دموکراتیک شکننده در ترکیه گام برمی دارد.
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دودستگی الئیک-اسالمی در طبقه ی مسلّط و رسانه های ترکیه



نکاتی درباره ی نویسندگان
ارول بالکان مدرک دکرتای خود در رشته ی اقتصاد را از دانشگاه ایالتی 

همیلتون  دانشگاه  به   19۷۸ سال  در  و  گرفت  بینگامتون  در  نیویورک 

خالل  از  متوسط  طبقات  شکل گیری  درباره ی  او  فعلی  پژوهش  پیوست. 

آموزش و آزادسازی مالی در کشورهای در حال توسعه است. او در دانشگاه 

همیلتون نیویورک، توسعه ی اقتصادی، مالیه ی بین امللل و اقتصاد سیاسی 

خاورمیانه را تدریس می کند. کتاب جدید او در رابطه با شکل گیری طبقه ی 

و  نولیربالیسم،  آموزش،  طبقه :  بازتولید  عنوان  با  آموزش  و  ترکیه  متوسط 

از   2009 سال  ژانویه ی  در  استانبول  در  جدید  متوسط  طبقه ی  پیدایش 

جانب انتشارات برگاهن بوکز منترش شد.

دانشگاه  از  اقتصاد  رشته ی  در  را  خود  دکرتای  مدرک  بالکان  نشه جان 

ارشد  استاد  همیلتون  دانشگاه  در  هم اکنون  او  کرد.  دریافت  استانبول 

رشته ی اقتصاد است. عالیق آکادمیک او شامل نظریه های بحران، توسعه ی 

پایدار و مسائل جنسیت می شود. او نویسنده ی کتاب رسمایه داری و بحران 

بدهی است که در سال 1994 به زبان ترکی منترش شد. بالکان به همراه 

در  که  داشت  عهده  بر  را  کتاب  دو  مشرتک  ویراستاری  ساوران  سونگور 

ویرانی های  شدند:  منترش  ترکی  هم  و  انگلیسی  زبان  به  هم   2002 سال 
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نولیربالیسم: اقتصاد، جامعه و جنسیت در ترکیه و سیاست بحران مداوم: 

طبقه، ایدئولوژی و دولت در ترکیه. او همچنین برای نرشیات آمریکایی و 

ترکی متعددی قلم زده است.

جان  دانشگاه  در  جامعه شناسی  دکرتای  مقطع  دانشجوی  گولر  بوراک 

هاپکینز است. پژوهش های او بر اقتصاد سیاسی و جامعه شناسی تاریخی 

مترکز دارند.

جاشوا د. هندریک دکرتای جامعه شناسی خود را از دانشگاه کالیفرنیای 

سانتا کروز در سال 2009 اخذ کرد. او هم اکنون در دانشگاه لویوالی مریلند 

واقع در بالتیمور آمریکا دروس جامعه شناسی و مطالعات جهان را تدریس 

می کند. او از ویراستاران و منتقدان کتاب در نرشیه ی جامعه شناسی اسالم 

جهان  و  ترکیه  در  بازاری  اسالم  مبهم  سیاست  گولن:  کتاب  نویسنده ی  و 

است )انتشارات دانشگاه نیویورک، 2013(.

بیلگی  دانشگاه  در  بازرگانی  مدریت  دپارمتان  استادیار  هوشگور  اورن 

استانبول )ترکیه( است. او دکرتای جامعه شناسی خود را از دانشگاه لنکسرت 

عدالت  »حزب  او  دکرتی  رساله ی  عنوان  گرفت.   2009 سال  در  )بریتانیا( 

و  بین »مرکز«  نظری-طبقاتی ستیز  بازتفسیر  توسعه، دولت و رسمایه:  و 

»پیرامون« در ترکیه« نام داشت. عرصه های پژوهشی اصلی او عبارتند از: 

مناسبات دولت-تجارت، تاریخ تجارت، اقتصاد سیاسی، جامعه شناسی کار، 

و صنعت فرهنگ.

آنیتا اوغورلو دانشجوی مقطع دکرتی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

رشته ی  در  را  ارشد  کارشناسی  او  است.  لندن  دانشگاه  بیرکبک  کالج  در 

رشته ی  در  را  کارشناسی  و  استانبول  بیلگی  دانشگاه  فرهنگی  مطالعات 

ارتباطات برصی دانشگاه ریرسون تورنتو، کانادا به امتام رساند. حوزه های 

پژوهشی او شامل فرهنگ و اقتصاد، مطالعات فیلم و رسانه، آثار پژوهشی 

در  اوغورلو  می شوند.  اجتامعی  و  کارگری  جنبش های  و  اتوبیوگرافیک، 

دانشگاه بیلگی استانبول مطالعات فیلم و رسانه تدریس می کرد. او پیش از 

بازگشت به آکادمی در سال 2005، به عنوان مدیر نوآوری در آژانس های 

نکاتی درباره ی نویسندگان
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نولیربالیسم، ظهور رسمایه ی اسالم گرا و حزب عدالت و توسعه

تبلیغاتی چندملیتی در استانبول و تورنتو مشغول به کار بود.

احمد اونجو استاد جامعه شناسی در دانشکده ی  مدیریت دانشگاه سابانجی 

استانبول است. او دکرتای جامعه شناسی خود را در 1996 در دانشگاه آلربتا 

به پایان رساند. کارشناسی ارشد و کارشناسی خود را در رشته ی اقتصاد در 

دانشگاه فنی خاورمیانه به امتام رساند. عالیق آکادمیک او شامل نظریه ی 

اجتامعی، اقتصاد سیاسی، و جامعه شناسی سیاسی می شوند. مقاالت او در 

نرشیاتی از قبیل رویکردهای جدید به ترکیه، ژورنال جامعه شناسی تاریخی، 

بین املللی  بررسی  شهروندی،  مطالعات  جامعه،  و  علم  فرهنگی،  منطق 

جامعه شناسی، و بررسی اقتصاد سیاسی رادیکال منترش شده اند.

است.  می   19 دانشگاه  در  اقتصاد  رشته ی  مدرس  اوزتورک  اوزگور 

عالیق پژوهشی او شامل اقتصاد و سیاست امپریالیستی، نظریه ی ارزش، 

مالی سازی، و روند توسعه ی رسمایه داری در ترکیه می شوند. او نویسنده ی 

گروه های بزرگ رسمایه در ترکیه است که در سال 2010 منترش شد.

سونگور ساوران نویسنده و مبارز سیاسی ساکن استانبول، ترکیه است. او 

کارشناسی  خود را در رشته ی علوم سیاسی دانشگاه براندیس در ماساچوست 

و دکرتی خود را در رشته ی اقتصاد دانشگاه استانبول به پایان رساند. او در 

دانشگاه های گوناگون آمریکا اعم از مدرسه ی جدید تحقیقات اجتامعی در 

نیویورک تدریس کرده است. وی نویسنده ی کتاب های متعددی به زبان 

ترکی و ویراستار مشرتک دو مجلد درباره ی ترکیه به زبان انگلیسی است: 

سیاست بحران مداوم و ویرانی های نولیربالسیم. او برای نرشیات آمریکایی 

و انگلیسی متعددی مثل مانتلی ریویو و رسمایه و طبقه قلم زده است.

دانشگاه  در  بازرگانی  مدریت  دانشکده ی  استادیار  تانییلامز  کورتار 

و  او حول مباحث نظری  مرمره است. عالیق پژوهشی و مقاالت متعدد 

تجربی مرتبط با بازسازی صنعتی در اقتصاد های در حال توسعه، توسعه ی 

مترکز  معارص  رسمایه داری  مارکسیستی  تحلیل  و  ترکیه،  در  رسمایه داری 

انقالبی  دارند. او هم عضو هیئت ویراستاران مجله ی سیاسی مارکسیسم 

و هم عضو هیئت مشاوران نرشیه ی آکادمیک پراکسیس در ترکیه است.
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