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دکتر رضا جاللی

چکیده
ترکیه امروزی وارث امپراطوری عثمانی است که در برههای از تاریخ بهه عوهواا امپراطهوری
بزرگ اسالمی در سطح جهاا مطرح بود .وجهود نیروههای سیاسهی مرضهار

در سیاسهت

ترکیه ،این کشور را به پدیدهای مرمایز از همسایگانش تبدیل کرده است.
ارتشیاا که خود را دنبالرو آتاترک میدانود ،خواسرار عدم دخالت اسالم در مسائل سیاسهی
هسرود؛ این در حالی است که ترکیه کشوری است که اسالم در آا ریشهههای عمییهی دارد.
انرخابات پارلمانی  2002سرآغاز حیات جدید سیاسی کشور ترکیه به شمار میرود؛ نگهاهی
به تحوالت جاری در ترکیه نشاا میدهد که این کشور با مضضالتی در زمیوهه دیهن و نیهش
آا در سیاست مواجه است .از طرفی قانوا اساسی برالئیسم در ایهن کشهور تاکیهد دارد و از
طرف دیگر فضالیت اسالمگرایاا مخالف با این نظر است؛ اما واقضیتهای ترکیه امروز نشهاا
میدهد که رابطه بین اسالمگرایاا و ارتشیاا وارد مرحله جدیدی شده و امکاا ایوکهه آا دو
به جای تیابل به همزیسری بپردازند وجود دارد.

واژگان کلیدی :ترکیه ،حزب عدالت و توسعه ،ارتش ،اسالم ،آتاترک

*
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مقدمه
ترکیه از آغاز تأسیس توسط مصطفی کمال آتاترک ،یکی از پایهها و اصول اساسی
نظام حکومری خود را بر مبوای الئیسم قرار داد ،که ارتشیاا از آا حمایت میکوود؛ این
در حالی است که حدود  79درصد مردم ترکیه مسلماا هسرود .رشد اسالمگرایی در
ترکیه و گرایش به ارزش ها و باورهای دیوی در دو دهه اخیر که برخی آا را رنسانس
اسالمی توصیف کردهاند؛ در عرصههای مخرلفی صورت گرفره است.
پیروزی حزب عدالت و توسضه در انرخابات سال  2002روابط میاا اسالمگرایاا و
الئیکها را دسرخوش تحوالت ژرفی کرده است ،تحوالتی که نریجه آا تغییر شدید
توازا قدرت به نفع اسالمگرایاا بوده است.
شواخت و تبیین رابطه میاا ارتش و اسالمگرایاا در ترکیه ،میتواند در تصمیمگیریها
و سیاستهای این کشور تاثیرگذار باشد ،با توجه به ایوکه رابطه اسالمگرایاا و ارتش در
سیاست ترکیه و شواخت مسائل مربوط به این رابطه از اهمیت بسزایی برخوردار است؛
پس بررسی چگونگی این رابطه در این پژوهش ضرورت مییابد.

شکلگیری ارتش و دخالت نظامیان در سیاست ترکیه و پیامدهای آن
در سال  0720مجلس ملی ترکیه تصمیم گرفت تا ارتش دائمی را به جای گروه
ناموظم تأسیس کود و بضد از پیروزی ارتش ملی ترکیه در سال  0772و تأسیس
جمهوری ترکیه ،ارتش ترکیه به سوی سه هیئت اولین ،دومین و هیئت بازرساا ارتش
سومین تجدید سازماا کرد.
طی جوگ جهانی اول ارتش ترکیه با بیش از یک میلیوا سرباز و کارکواا بسیج شد.
ترکیه بضد از دوراا جوگ سرد در سال  0792به ناتو پیوست و دولت ترکیه شروع به
نوسازی کامل نیروهای مسلحاش کرد .در سال  0791ترکیه در مسائل قبرس به
صورت نظامی دخالت مسرییم کرد و در سال  0790ترکیه شروع به نوسازی مدرا و
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بومیسازی سالحهای خود کرد که همچواا ادامه دارد .در حال حاضر ترکیه به
سرهمسازی موشکها و هواپیماهای جوگی مشغول است.
ارتش ترکیه به دالیل مخرلفی خود را از سایه جامضه جدا کرده است و خود را
حافظ مبانی عییدتی کمالیسم که به عوواا توها نظام عییدتی رسمی کشور است میداند.
(حیدرزادهنائیوی.)888 ،0890 ،
از زماا تأسیس جمهوری ترکیه در سال  ،0728تاکووا از  7رئیسجمهور در ترکیه
 6نفر از آنها پیشیوه نظامی داشرهاند ،اگرچه آتاترک ،ارتش را از دخالت در امور سیاسی
موع کرد .اما ارتش را باهوشترین افراد ملت ترک و حافظ افکارش میدانست.
(فالحزاده.)98 ،0891 ،
تا قبل از سال  0760فضالیت سیاسی نظامیاا غیرمسرییم صورت میگرفت اما در
همین سال افسراا ارشد نظامی برای حفظ سیاستهای مورجشده از کمالیسم ،مسرییماً
وارد فرآیود سیاسی شده ،حکومت مورخب مردم را کوار زده و یک رژیم نظامی را حاکم
ساخرود .نظامیاا در اکربر  0760هوگامی که اهداف خود را دست یافره دیدند ،افسراا
به مراکز نظامی خود بازگشره و در عین حال نظارت خود را به سیاست غیرنظامیاا
همچواا ادامه دادند (انصاری.)270 ،0896 ،
در سال  0790ژنرال های ارتش کودتای غیررسمی انجام دادند و طی آا دولت
وقت را مجبور به تسلیم کرده و نخستوزیر مورد تایید خود را نصب کردند.
در سال  0790نیز بار دیگر تانکها را به خیابااها فرسراده ،سیاسرمداراا را دسرگیر
و حکومت نظامی برقرار کر دند .واضح است که شرایط و موقضیت هر یک از این
مداخالت تفاوت زیادی با یکدیگر داشرهاند .مداخله  0760ناشی از آا بود که ارتش
احساس میکرد که دولت به بیراهه میرود و ارزشهای سوری که اجرماع ترکیه به آنها
اسروار میباشد ،نادیده گرفره شده و روشهای غلط اقرصادی به سرعت در حال نابودی
اسرانداردهای زندگی مردماند .در میابل مداخالت سالهای  0790و  0790شدیداً بر
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ناتوانی سیاسرمداراا در کوررل خشونتهای جواح چپ که موحصر به نابودی مملکت
میشد ،تاکید داشت .در فوریه  0779ارتش بار دیگر اقدام به مداخله نمود این بار
ژنرالها حرکت حسابشده ای را برای نابودی حزب رفاه انجام داده و اربکاا را به
عوواا رهبر حزب اسالمگرای رفاه از نخستوزیری عزل کردند (مرادی،0899 ،
.)069
به رغم آنچه گفره شد ،در وضضیت کوونی ،عوامل فوق دچار تحوالت جدی شدهاند
و احرمال مداخله نظامی آشکار در سیاست داخلی را تا حد زیادی کاهش دادهاند .در
جامضه امروز ترکیه این باور وجود دارد که برداشت خاص نظامیاا از سیاستهای
آتاترک مانع اصلی دموکراتیزاسیوا و مدرنیزاسیوا در این کشور است از سوی دیگر
عدم رشد دموکراسی ،خود موجب رشد فساد سیاسی و در نریجه بحراا اقرصادی
میشود .با این حال نباید از یک نکره غافل شد که بهررین بحرااهای امویری و سیاسی
که به آنها اقبال نشاا دهود عیبنشیوی نظامیاا در اصالح ساخرار شورای امویت ملی
توسط دولت اردوغاا و نیز سکوت آنها در برابر عدم تصویب الیحه مربوط به
همکاری نظامی آمریکا و ترکیه در حمله به عراق را میتواا در این راسرا تفسیر کرد
(حقپواه.)01 ،0890 ،
دخالت نظامیاا در سیاست ترکیه عواقبی موفی در جامضه ترکیه برجا خواهد
گذاشت از جمله این عواقب میتواا از محدود شدا آزادیها و حیوق سیاسی مردم،
بروز هرج و مرج و دیکراتوری و به ضضف کشاندا تواا نیروهای مسلح نام برد.

حزب عدالت و توسعه و قدرتیابی اسالمگرایان در ترکیه
حزب عدالت و توسضه یک حزب اسالمگرای پیشرفره و مضرید به اصول
سکوالریسم و الئیسم در ترکیه است .این حزب به دنبال انحالل حزب فضیلت اعضای
اصالحطلب و نواندیش آا ،به رهبری رجب طیب اردوغاا از حزب مذکور موشضب
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شده و حزب جدیدی به نام عدالت و توسضه را در سال  2000تشکیل دادند .این
حزب بر سکوالر بودا دولت ترکیه تاکید داشره ولی با حذف نمادهای مذهبی از اماکن
عمومی ،مانود ممووعیت حجاب زناا در اماکن دولری ،مخالف است.
آغاز هزاره سوم میالدی در اروپا پیدایش تحوالت جدیدی در ساخرار سیاست
ترکیه بود که از حدود نیم قرا پیش در این کشور سابیه نداشت .تغییر گرایشهای
مردم از پدرساالراا سیاسی و احزاب سوری ،به سوی احزاب نوگرا و رویگردانی آناا از
سیاسرمداراا کهوه اندیش و کهوسال و به تبع آا تمایل آنها به نیشدهی بیشرر به
نمایودگاا احزاب اسالمی و سیاسرمداراا نوگرای عضو باشگاههای سیاسی اسالمگرا
با قرائری نو و مدرا از سال  2000پدیدار گشت.
عدهای از تحلیلگراا این تغییر گرایشها را در واقضیتهای اجرماعی میجسرود و
بر این اعریاد بودند که چوا بحراا اقرصادی دولت وخیم شده و گروهی از بیکاری و
قیمتهای باال صدمه دیدهاند؛ مردم به سیاستهای نو روی آوردهاند.
اردوغاا طی ماه مارس  0771از جانب حزب رفاه موفق شد در انرخابات
شهرداری ،اسرانبول به پیروزی دست یابد و سمت شهردار این شهر دوازده میلیونی را
عهدهدار شود .بیشرر آرای اردوغاا مربوط به اقشار فییر و ساکواا حومه شهر بود .شاید
این از آا جهت بود که حامیاا انرخاباتیاش در جریاا مبارزات انرخاباتی در مواطق
فییرنشین مواد غذایی توزیع میکردند و به درماا بیماراا میپرداخرود .با این حال
قربانی شدا بسیاری از احزاب و افراد با نفوذ ،توسط تیم ژنرالهای صاحب قدرت
بدوا ایوکه به عواقب واکوشهای مردمی توجه داشره باشود ،باعث میشد احزاب
اسالمی و عواصر اسالمگرایی ترکیه به بازیگراا اساسی در صحوه سیاسی این کشور تبدیل
شوند و این به مضوای محبوبیت اسالمگرایاا و از دست رفرن موقضیت ژنرالها بود (هاگاا یاوز،
.)206 ،0897
اسالم گرایاا حزب عدالت و توسضه یک شاخه از پدیده اربکاا هسرود؛ ولی نگرش
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آنها به مسائل سیاسی به کلی با برداشت اربکاا مرفاوت است.
اسالم گرایاا فضلی عدالت و توسضه ،این حزب را از الیه مدرا حزب موحل شده
رفاه تأسیس کردند .پس از وقوع کودتای سفید علیه اربکا و انحالل حزب رفاه تحت
رهبری وی از سوی دادگاه قانوا اساسی مجبور به اسرضفا شد.
اصالح طلباا و نوگرایاا حزب رفاه ،حزب عدالت و توسضه را تحت رهبری
اردوغاا و عبداهلل کل تأسیس کردند .انرخابات زودهوگام سال  2002به پیروزی
نوگرایاا انجامید .حزب عدالت و توسضه توانست با اتخاذ دیدگاههای مضردل و غیر
ایدئولوژیک 81/2 ،درصد آراء را کسب کود و بدوا نیاز به ائرالف با سایر احزاب،
موفق به تشکیل دولت شد .از زمانی که این حزب قدرت را در دست گرفره است
تاکووا درصدد تشکیل حکومت اسالمی نبوده است .به نوعی میتواا گفت که آنها
بیشرر سکوالر هسرود تا اسالم گرا ،چوا مذهب را به امور فردی و شخصی موحصر
کرده و حاضر نیسرود احکام اسالم را در جامضه ترکیه پیاده کوود .اردوغاا و عبداهلل گل
بارها تاکید کردهاند که هیچ برنامه ای برای برقراری دولت اسالمی در ترکیه ندارند و به
قانوا اساسی سکوالر کشورشاا پایبودند.

علل پیروزی مجدد اسالمگرایان در ترکیه
کارنامه موفق اقرصادی :در پوج سال اول حکومت حزب عدالت و توسضه یضوی از
سال  2002تا  ، 2009اقرصاد ترکیه رشد پایداری را تجربه کرده ،حزب عدالت و
توسضه موفق شد نرخ تورم سهرقمی ترکیه را تکرقمی کود ،بیکاری را تا  00درصد
کاهش داد ،با حذف شش صفر از جلوی ارقام اسکواسها ،ارزش پول ترکیه را در
میابل ارزهای خارجی افزایش داد .برای جلب سرمایهگذاریهای خارجی تالش
بیوقفهای را انجام داد و موفق شد سرمایههای زیادی را حری از کشورهای عربی
جذب کود (دانشجو ،70 ،شماره .)19 ،299
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حزب عدالت و توسضه با در پیش گرفرن سیاستهای آزادسازی ،خصوصیسازی و
همراهی با اقرصاد بازار جهانی و همچوین با در پیش گرفرن یکسری سیاستهای
لیبرالی ،اعرماد بانک جهانی و صودوق بینالمللی پول را جلب کود و وامهایی را از این
دو نهاد مالی مهم بینالمللی دریافت کود (دانشجو ،70 ،شماره .)10 ،299
اردوغاا کمک زیادی را به مواطق توسضهنیافره و فیرا کرد .که به افزایش محبوبیت
حزب عدالت و توسضه در مواطق کمرر توسضهیافره موثر بود و باعث شد بسیاری از
مردم کمبضاعت ترکیه به حزب عدالت و توسضه رای بدهود.
در کل میتواا گفت حزب حاکم در ارتیا سطح زندگی مردم و تضیین مضاش آنها
موفییت در خور توجهی داشت است.
کارنامه موفق سیاست خارجی :در زمیوه سیاست خارجی نیز حزب عدالت و توسضه
عملکرد موفیی داشره است ،بخصوص در بحث حمایت از عضویت در اتحادیه
اروپایی ،با گرفرن تاریخ مشخصی برای شروع مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپایی،
باعث محبوبیت هر چه بیشرر حزب عدالت و توسضه در بین مردم ترکیه شده است.
جهت گیری سیاست خارجی ترکیه در مسائل خاورمیانه ،بخصوص در مورد جوگ
 88روزه حزب اهلل لبواا و اسرائیل و همچوین تیبیح اقدامات خشن اسرائیل در سرزمین
اشغالی ،باز هم به افزایش محبوبیت این حزب در افکار عمومی کمک کرد.
دولت اردوغاا ،روابط مواسبی با غرب داشره است .علیرغم مخالف با حمله آمریکا
به عراق ،درصدد برآمد که روابطش با توها ابرقدرت جهاا تیره نشود ،همچوین حزب
حاکم سضی کرد بسیاری از خواسرههای اروپایی را بر آورده کود ،تا شاید به عضویت
این اتحادیه درآید .در کل میتواا گفت ضمن حفظ روابط با غرب در پی گسررش
روابط با جهاا اسالم و شرق هم بوده است( .واعظی.)288 ،0899 ،
سیاستهای اصالحی داخلی :سیاستهای اصالحگرایانه حزب حاکم در پوج سال
گذشره یکی از مهمترین علل پیروزی مجدد آا است .سیاستهای اردوغاا مبوی بر
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رعایت حیوق بشر ،حذف اعدام از مجازاتها ،تاکید بر رعایت حیوق اقلیتهای قومی
و دیوی ،رفع تبضیض ،کاهش تضداد و نیش نظامیها در موصبهای اجرایی از جمله دبیر
شورای امویت ملی و دبیر شورای آموزش و پرورش باعث شد که این برداشت در ذهن
ترکها شکل بگیرد که حزب عدالت و توسضه افرادی دموکرات و قانواگرا هسرود.
سالم بودا کار در حزب عدالت و توسضه :کادر ارشد حزب عدالت و توسضه از هر
گونه آلودگیها و فسادها به دور است و همین باعث شده که اقبال عمومی از آنها بیشرر
شود .حزب حاکم از جذب چهرههای الئیک برجسره اجرواب نکرد ،تا جایی که این
گونه اقدامات موجر به جلب اعرماد قشرهای وسیضی از نظامیاا شد و در کاهش
خصومت آنها نسبت به اسالمگرایاا موثر واقع شد.
قدرتمود شدا بازیگراا غیردولری و جدید در عرصه سیاسی ترکیه :در حال حاضر
بخش خصوصی ترکیه ،حدود صد میلیارد دالر از صادرات ترکیه را به خود اخرصاص
داده است؛ این نشاا میدهد که بخش خصوصی هم بازیگر قدرتمودی است و حمایت
این بخش از هر حزبی موثر واقع خواهد شد .نکره مهم این است که اکثر این بازیگراا
جدید و غیردولری در انرخابات اخیر ،طرفدار حزب عدالت و توسضه بودند (واعظی،
.)281 ،0899

سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه
حزب عدالت و توسضه به ارزش موفییت جغرافیایی ترکیه توجه ویژهای دارد و جایگاه
ژئوپلیریک ترکیه را دارای امکانات بالیوه جهت اجرای پروژههای گوناگوا میداند .شرط
اصلی بسرگی به موفییت در روابط سیاسی ،بینالمللی ،اقرصادی و امویری دارد.
حزب تاکید دارد که سیاست خارجی ترکیه باید شایسره تاریخ و جایگاه جغرافیایی
خود باشد از پیشداوریها دوری کود و موافع مریابل را در نظر گیرد و واقعگرا باشد.
حزب عدالت و توسضه روابط خود را با اتحادیه اروپا ،ناتو ،آمریکا ،همسایگاا،

چشمانداز روابط ارتش ترکیه و حزب عدالت و توسعه

18

کشورهای موطیه ،اکو ،سازماا کوفرانس اسالمی ،کشورهای آسیای میانه و قفیاز افزایش
داد و برای بحراازدایی گامهایی را برداشت که مهمترین آا را در روابط این کشور با
یوناا ،مسئله قبرس ،فلسطین ،لبواا و بالکاا باید جسرجو کرد (واعظی ،روزنامه
همشهری ،دیپلماتیک ،شماره .)0899 ،09
سیاست خارجی حزب عدالت و توسضه بر مبوای سخواا نخستوزیر اردوغاا و
رئیسجمهور عبداله گل می تواا سه اصل راهوما را در سیاست حزب مشخص کرد:
اروپایی سازی سیاست خارجی به عوواا راهی برای حفظ مشروعیت داخلی و
بینالمللی دولت؛ پیگیری سیاست «مشکل صفر» با همسایگاا به مفهوم ایجاد شرایطی
صلح آمیز در ترکیه از طریق برقراری عالیق تجاری و ساسی با آناا بخصوص
کشورهای اسالمی ،و اتخاذ سیاسری که توازا الزم بین احساسات ضد آمریکایی
توده های مودار آا از یک سو نیاز جاری به حمایت آمریکا از سوی دیگر برقرار سازد
(هاکاا یاروز.)826 ،0897 ،

دالیل دخالت اسالمگرایان در سیاست ترکیه
ناکامی الئیسم :الئیکها ابردا ،محوریترین شاخصه ترکیه ،یضوی اسالم را هدف قرار
داده بودند و میکوشیدند آا را از عرصه اجرماع و سیاست حذف کوود ،نیاز به
جایگزین برای آا داشرود؛ آنها با انکار هویت قبلی ترکها و ریشه نژادی آنها که در
آسیای مرکزی بود ،سضی کردند خود را اروپایی و غربی مضرفی کوود و جامضه ترکیه را
به جامضهای کامالً مرفاوت با ویژگیهای تاریخی آا تبدیل نمایود .به همین دلیل،
بسیاری از آداب و رسوم و شاخصههای فرهوگی قبلی ملت ترکیه ،مساوی با ارتجاع و
توحش قلمداد می شد و لزوم تغییر آنها حری با زور ،به عوواا یکی از رسالتهای
جمهوری الئیک مورد تاکید بود .با این احوال ،بیشرر مردم بر هماا آئین و باورهای
دیوی خود باقی ماندند .به طوری که اگر ویررین مظاهر بیدیوی که توسط الئیکها ترغیب
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و تشویق میشود ،کوار زده شود ،جامضه ترکیه در واقع هماا جامضه اسالمی است.

فراگیر شدن ارتشا و تسلط باندهای مافیایی:
از آنجا که سردمداراا نظام الئیک خود را پایبود به اصول هیچ دیوی نمیدانود و از
طرف دیگر ،اخالق صوضری غرب نیز که میتواند از برخی فسادهای مالی جلوگیری
کود ،هیچگاه به طور کامل در ترکیه حاکم نشده است ،از آغاز سلسله الئیسم ،این کشور
در واقع در رأس کشورهایی قرار گرفره است که دچار فساد مالی دسرگاههای دولری و
گرفرار باندهای مافیایی هسرود .لذا ،فساد مالی و رسوایی ناشی از ارتشا بارها میامات
بلودپایه دولری را وادار به اسرضفار کرده است؛ با این حال ،نظام الئیک از این میامات
حمایت میکود .اما اسالم گرایاا از این نظر خوشوام هسرود و رقبای آنها هیچگاه
نروانسرهاند نیطه ضضفی مبوی بر رسوایی مالی از آنها بیابود (زارع.)019 ،0892 ،
رشد مردمساالری :در ریشهیابی علل رشد اسالمگرایی در ترکیه ،کمرر صاحبنظری
است که به مساله رویکرد اسالمگرایاا به پای صودوق رأی به عوواا مسالمتآمیزترین
راه نپرداخره باشد .خانم نیلوفر تاال ،پژوهشگر و اسراد دانشگاههای ترکیه که در مورد
اسالم گرایی تحییق کرده ،چوین نوشره است :موفییت اجرماعی و اقرصادی ترکیه و رشد
انرخابات مردمی گسرره چشمگیری از جامضه را به سمت اسالم کشانده است.
(ابوالیاسمی ،اردوش.)087 ،0899 ،
برای باز شدا پای اعردال در جامضه ترکیه ،طبیضی است که مهمترین شرط تحیق
این موضوع رشد مردم ساالری با رعایت اصول آا است که در سایه آا مردم بروانود
مطابق با ورها و اعریادات خود تصمیم بگیرند .با همه این احوال میتواا گفت که هر
گاه فرصری ولو اندک اسریرار مردمساالری و فضای باز سیاسی در کشورهای
مسلماانشین پدید آمد ،شاهد روی آوردا این جامضهها به احزاب و نامزدهای اسالمگرا
بودهایم .بوابراین رابطه رشد مردمساالری با رشد اسالمگرایی در کشورهای دارای
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اکثریت مسلماا همواره مثبت بوده است (پارسا ،مجله کراب نید ،ص .)74

تحوالت بینالمللی
الف) انیالب ایراا :ماهیت مذهبی و اسالمی دولری که پس از پیروزی انیالب به
دست مردم ایراا ایجاد شد ،در اعرماد به نفس و خودآگاهی اسالمگرایاا ترکیه موثر
بود؛ زیرا ،حاکمیت دیوی در ایراا ،احساس حیارتهای دیریوه در برابر الئیسم و
نیروهای چپ و نیز تفکری که دین را در حیطه وجداا اخالقی افراد محدود کرده بود،
از میاا برد؛ تفکری که هر نوع عمل اجرماعی و سیاسی و تشکیل حکومت بر مبوای
دین را در جهاا امروز غیرممکن میدانست( .پوربواب.)72 ،0897 ،
با نگاهی به تحوالت برگزاری روز قدس که یکی از دسراوردهای جهانی انیالب
اسالمی است؛ در ترکیه و آثار آا در بیداری اسالمی مردم و عکسالضملهای نظام
الئیک در برابر آا ،می تواا آا را تاثیرگذارترین روز در جوبش اسالمگرایی مردم ترکیه
دانست که البره بر روابط ایراا و ترکیه تاثیر بازر داشره است انیالب اسالمی مورد توجه
و عالقه خاص احزاب اسالم گرای سالمت ملی و بضدها حزب رفاه بود ،نمود انیالب
اسالمی در حزب رفاه بیشرر بود .نجمالدین اربکاا پس از به دست گرفرن قدرت،
نسخت به ایراا سفرد کرد و در آا سفر ،برخی از میامات حزب ،برای اولین بار در
دیدارهای سیاسی میامات ترکیه ،در مرقد اماا در تهراا حاضر شدند و به روح امام
ادای احررام کردند (حیییی ،0897 ،شماره .)97 ،21
افکار شریضری در بین جواناا و روشوفکراا شهرنشین ترکیه ،جذابیت خاصی داشره
است؛ زیرا ،به گفره برخی ،افکار وی قرائری از اسالم در ارتباط با فراگفرماا مدرنیره
است؛ فراگفرمانی که دقایق خود را به سایر کشورها هم تحمیل کرده بود .با این حال،
شاید برواا بیشررین جاذبه افکار شریضری را در این دانست که وی توانسره بود
موضوعات اسالم سوری را با نیادی فرهوگی و سیاسی مدنی که از مارکسیسم و فلسفه
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غرب گرفره بود ،در هم آمیزد؛ به طوری که اسالمی انیالبی و حرکتزا ،ولی مخالف
غربی شدا را ارائه میداد (پوربواب ،0897 ،ص .)89
انیالب اسالمی در فضالیتهای علمی و انرشاراتی اسالمگرایاا نیز نیش عمدهای
داشره ،پس از پیروزی انیالب اسالمی ،دهها نشریه و مجله اسالمی به صورت مرواوب
چاپ می شد که برخی عمییاً حامی انیالب ایراا بودند و برخی نویسودگاا آا تحت
تاثیر افکار شریضری ،شکل خاصی از احیاگری اسالمی را تبلیغ میکردند (سیاری،
ترجمه صادقی ،ص .)006
فروپاشی شوروی :تفکر چپ مارکسیسری در چودین دهه ،تفکر مسلط در بین
جواناا و دانشجویاا ترکیه بود و در عمل طیف وسیضی از جامضه را به خود مشغول
کرده بود ،ولی از اوایل دهه  0770و با از بین رفرن جاذبه دروغین مارکسیسم ،این
تفکر ما نیز به افول و خاموشی کامل گرائید و موجب شد که تضداد زیادی از جواناا
خجسره از تفکرهای مادی ،به افکار و ایدههای اسالمی که اکووا جای خود را در ترکیه
باز کرده بود ،روی آوردند.
سالهای میانی دهه  70در ترکیه را برخی دوراا اربکاا مینامود؛ دورانی که حزب
اسالمی رفاه با ایدهها و نظریههای نو اسالمی ،به تدریج به بزرگترین حزب ترکیه
تبدیل شد و این موفییت تا حد زیادی ناشی از ضضیف شدا یکی از رقبای سرسخت
آا ،یضوی جبهه چپگرایاا بود.

رابطه ارتش و حزب عدالت و توسعه
در انرخابات نوامبر  ،2002حزب اسالمگرای عدالت و توسضه که از بطن حزب
موحل شده سضادت به وجود آمده بود ،با اقبال عمومی مواجه شد و توانست با کسب
 81درصد آراء دوسوم کرسی های مجلس و مرضاقب آا دولت را در اخریار بگیرد .این
موفییت حزب را تشویق نمود تا برنامه های خود را برای رسیدا به حاکمیت با جدیت
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تضییب نماید (کارد پیرز.)2002 ،
در سال  2001میالدی گروهی از فرماندهاا ارتش تالش کردند با این اسردالل که
حزب عدالت و توسضه به دنبال برقراری حاکمیت اسالمی در ترکیه است زمیوه موع
فضالیت این حزب را فراهم آورند .دولت برخالف گذشره علیه ارتش وارد عمل شد و
شکوائیه ای را برای پیگیری افراد دخیل در این توطئه تیدیم نهادهای قضایی کرد
(خبرگزاری فارس مورخ  ،99/7/29نیشه مداخله ترکیه در امور سیاسی و غیرنظامی).
رجب طیب اردوغاا ،پس از دیدار با باش بوغ اوضاع را نگرااکووده خواند و
تصریح کرد دولت مصمم است به مداخله ارتش در روند سیاسی کشور پایاا دهد.
باش بوغ بیاا کرد که هیچ اطالعی از برنامه کودتا ندارد ،اما قول داد چوانچه مشارکت
افراد ارتش در این مداخله اثبات شود در بازخواست و توبیخ آنها کوتاهی نشود.
دادسرانی نظامی ترکیه اعالم کرد به هیچ نشانی از توطئه علیه دولت دست نیافره است.
بیانیه ارتش برای اثبات دست نداشرن فرماندهی کل نیروهای مسلح به جای آنکه از
دغدغه عمومی بکاهد به افزایش بدبیوی به نیات ارتش موجر شد .یک جبهه پوهانی نیز
در ترکیه برای براندازی دولت مورخب ترکیه از جانب ژنرالهای الئیک وجود داشت که
نیشه آنها لو رفت؛ اما قضیه در ایوجا تمام نمیشود و یک جبهه پوهاا دیگری مرشکل از
ژنرالهای ارشد بازنشسره ،روزنامهنگار و نویسودگاا جمهوریخواه و افراد برجسره
سیاسی الئیک با تشکیل یک باند سری به نام (ارگوه کوا) قصد سرنگونی دولت
اسالم گرای عدالت و توسضه را داشره که آا هم لو رفت (ترجمه شیما خیزی ،شماره
.)99/1/1 ،2978
در رابطه با این باند تاکووا بیش از  9نیشه براندازی دولت اردوغاا کشف شده که
یکی از آنها طرح کودتای الدیرا (مضادل دسرکش فارسی) میباشد که در میاا خاطرات
کودتای فرمانده سابق نیروی دریایی ترکیه جا گرفره است .این طرح در اول ژوئیه در
جریاا دسرگیری ژنرال اراویغور در بین اسواد وی کشف شد بود (ایموی ،شماره .)299
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بر اساس این طرح ،تخریب حکومت اسالم گرای اردوغاا از چودین جبهه و تجزیه
آا در نظر گرفره شده بود .بضد از این طرح که در واقع به مفهوم کودتای نظامی علیه
دولت اسالمگرا است.
مراحل بضدی طرح به ترتیب زیر شرح شده است :قانوا اساسی ،احزاب سیاسی و
قانوا انرخابات تغییر خواهد یافت .راهبردهای امویت ملی ،آموزش و سیاست خارجی
دوباره از نوسازماندهی خواهد شد.
این مسئله موجب افزایش توش در روابط میاا حزب حاکم ترکیه و ارتش این
کشور شده است درگیری هایی در زمیوه دسریابی به قدرت میاا حزب عدالت و توسضه
که یک گروه اسالمی است و تشکیالت سکوالر دربرگیرنده فرماندهاا ارتش ،قضاوت
و افراد آکادمیک ترکیه است ،از دیرباز وجود داشره است.
واقضیری که باید در ایوجا به آا اشاره شود این است که قضیه تیابل نیروهای الئیک
در سیسرم قضایی ترکیه با اسالمگرایاا بیش از آنکه زورآزمایی سیاسی باشد یک
رویارویی اعریادی است.
اسرضفای دسره جمضی فرماندهاا ارتش ،به اردوغاا جایگاهی داده که بر اساس آا
می تواند ارتش را از این پس تحت کوررل دولت درآورد ،نوعی سیاست خارجی را که
پس از پیروزی قاطع خود در انرخابات تیویت شده دنبال کود و اصالحات قانوا
اساسی که سیاست این کشور را مرحول میکود در پیش بگیرد.
ایشیک کوشانر ،رئیس سراد نیروهای مسلح ترکیه ،به همراه فرماندهاا نیروی زمیوی،
دریایی و هوایی ارتش ،در اعررا

به دسرگیری عدهای از افراد عالیرتبه ارتش به جرم

توطئه علیه حکومت ،اسرفضا کردند .اما اردوغاا بالفاصله فرمانده پلیس نظامی ،ژنرال
نجدت اوزل را جایگزین کوشانر کرد .مهمترین دلیل مواقشه بین نظامیاا و دولت
ترکیه ،دسرگیری تضدادی از افسراا ارشد بود که پس از بازجویی مشخص شد این افراد
در توطئهچیوی برای براندازی دولت اردوغاا دست داشرهاند.
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حامیاا اردوغاا ،کوار کشیدا ارتش را به مضو ی افرایش تسلط دولت غیرنظامی به
نظامیاا و نشانهای از یک نظام دموکراتیک میدانود .اما مخالفاا میگویود که اردوغاا
برای رسیدا به پیروزی در انرخابات ،نظام قضایی را در میابل ارتش قرار داده تا نفوذ
حزبش را به نهادهای مخرلف کشور افزایش دهد.
عالوه بر ایوها ،رونق اقرصادی ،تالش برای تبدیل شدا به قدرتی قاطع در موطیهای
که مدتها تحت نفوذ آمریکا بوده و نیز افزایش فرصتهای ترکیه با هدف پیوسرن به
اتحادیه اروپا ،در کارنامه اردوغاا قرار دارند ،وی همچوین در سیاست خارجی و میابله
با رژیم صهیونیسری ،موضع مسرحکمتری اتخاذ کرده است .بوابراین برخالف دورههای
قبل این قدرت دولت است که برتری یافره و اقدام ارتش ،تهدیدی سیاسی برای
نخستوزیر ترکیه ایجاد نمیکود.

نتیجهگیری
حزب عدالت و توسضه با رویکردی جدید و رعایت اعردال در زمیوه مسائل حاد
کشور و توجه به اصول و مضریدات الئیسم تا حدودی روابط نظامیاا با اسالمگرایاا را
بهبود بخشیده است .هر چود عملکرد حزب عدالت و توسضه در زمیوههای داخلی و
بین المللی موجبات نگرانی نظامیاا را فراهم آورده بود ،با این حال اردوغاا میکوشد تا
تیابل موجود بین اسالم گرایاا و نظامیاا را در ترکیه کاهش دهد و با تضدیل اصول و
مضریدات خود و احررام به نظام الئیک تا حدودی آزادی اجرماعی و مذهبی را در
جامضه ترکیه ترویج دهد.
دولت حزب عدالت و توسضه در دهه اخیر در سایه مالحظات نظامی کمالیسری
حرکت کرد .اما تضار

بین سکوالریسم و اسالمگرایی هووز بافت اصلی سیاست ترکیه

را تشکیل می دهد .در دولت حزب عدالت و توسضه ،جامضه ترکیه گرفرار توازعی ،عمدتاً
میاا سکوالرهای کمالیست و گروههای اسالمی است این موازعه به حوزه سیاست

77
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خارجی نیز کشیده شده است .به هر حال هر دو سوی موازعه در پی فیصله این
اخرالفات یا از طریق قانوا یا از طریق برقراری دموکراسی اکثریت ساالر بودهاند.
مواقشه اساسی بر سر نیش حکومت در آموزش دین ،درباره سکوالریسم و آزادی بیاا
است که خود ریشه در اصول بویادین دارد.
سکوالرها و گروههای اسالمی هر دو درگیر توگواهای امویری میباشود و هر یک با
احساس تهدید برای دفاع از ارزشها و شیوه زندگی خاص از موازیوی خاص بهره
میگیرند .اساساً عمل گرایی اسالمی و یا سکوالریسری ،هر کدام از موظر آا دیگری،
مضضلی امویری قلمداد میشود.
به نظر میرسد با ادامه روندهای کوونی بینالمللی و موطیهای در سالهای آتی افت
کمالیسم شراب گیرد ،گرچه با میاومتهایی نیز مواجه شود.
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