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چکیده
محور بحث این مقاله ،معضل هو یت و میزان موفقیت جمهوری ترکیه در گردآوری مردم به دور
هو یت «ترك» است که از سوی دولت تحمیل گردیده است .این مضمون با اشاره به دو چالش مهم
در برابر نقش ممتازی تشر یح میگردد که از زمان تأسیس جمهوری در سال  1923به [هو یت]

ُ
«ترك» اعطاء گردید :افزایش بیسابقۀ هو یت اسالمی و ظهور هو یت «کرد» .این مقاله استدالل

مینماید که موارد نقض حقوق بشر در ترکیه را نباید فقط ناشی از قوانین بد ،حکومتهای بیرحم
و دیوانساالری بد دانست ،بلکه این موارد ،برون ر یز بیماریهای عمیقتری است که بازتاب
سیاست هو یت موجود در آن میباشد .اینگونه استدالل میشود که هر چه هو یتهای جمعی
و فردی از هو یت سیاسی شدۀ همگنساز که «ملت» و «دولت» را میستاید «رهاشدهتر» باشد،
تنشها و موارد نقض حقوق بشر از طر یق روشهای انطباق بیشتر کاهش خواهد یافت.

واژگان کلیدی :دموکراسی؛ حقوق بشر؛ هو یت ملی؛ هو یت ُترکی.

 استاد گروه حقوق بینالملل دانشگاه تمدن ،استانبول ،ترکیه.
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تشر یح هو یت «ترکی»
این مقاله به مسئلۀ مهم «هو یت» و حدومرزی که در آن دولت جمهوری ترکیه موفق شده است تا
مردم را پیرامون هویت تحمیلی «ترك بودن» گردآورد ،تمرکز دارد .این موضوع ،با اشاره به دو چالش
اصلی پیش روی نقش انحصاری و خاصی که ترك بودن از زمان تأسیس این جمهوری در سال 1933
به خود گرفته است بهتفصیل تبیین شده است؛ این دو چالش عبارتاند از :ظهور ناگهانی هویت اسالمی،
ً
و نمود هو یت کردی .این مقاله چنین استدالل میکند موارد نقض حقوق بشر در ترکیه را نباید صرفا
بر اساس قوانین نادرست ،حکومتهای ظالم و دیوانساالری بد ،تقسیم کرد ،بلکه این موارد
نقض ،بروندادهای یك بیماری عمیقتر و مزمنی میباشند که سیاستهای مربوط به هو یت در
این کشور را منعکس میسازد .این استدالل وجود دارد که هرچه هو یتهای فردی و جمعی از
هو یت سیاسی و یکسانسازی شده ملت و دولت آزاد شوند ،تنشها و نقض حقوق بشر از طر یق
اقدامات سازگار با حقوق بشر کاهش مییابد .گرچه ،چند قومی بودن و چند دینی بودن جامعۀ
کشور ترکیه ،با جمعیتی بالغبر هفتاد میلیون نفر ،اغلب در ادبیات رسمی و دولتی این کشور
انکار شده است ،اما باید اذعان کرد که جامعۀ ،ترکیه چنین جامعهای است .البته با توجه به
ً
اینکه ظاهرا وجود انواع هو یتها ،و یژگی مشترك جوامع مسلمان در سراسر جهان است ،ترکیه
در این رابطه منحصربهفرد نیست .میزان تحمل اسالم و حاکمان اسالمی نسبت به ادیان و
فرهنگهای قومی دیگر از یکسو ،و این واقعیت که اسالم دارای ر یشههای عمیق در میان
مردمانی که اکثر آنان بنیانگذاران یا وارثان تمدنهای باستان هستند از سوی دیگر ،در میان امور
دیگر بهتنهایی مبین غنای اساس انسانی در خاورمیانه میباشد .جوامع اینچنینی ،ازجمله
ً
جامعۀ آناتولی ،که تاروپودشان درهمتنیده شده است ،اگر اجبارا در چارچوب یك هو یت واحد
مبتنی بر قوم و مذهب دینی واحد (مکتب ،فرقه) واحد قرار بگیرند ،مستعد مقاومت هستند.
به همین دلیل واقعیت هو یتهای در حال رشد باید برای ما هشداری در مقابل مفهوم در حال
تحر یف ملیگرایی باشد .بنابراین ،نهتنها پیچیدگی و تنوع هو یتهای گوناگون در خاورمیانه
مشهود است ،بلکه تغییر و تحول مداوم هو یت در خاورمیانه ،شیوههای درک مردم منطقه از
هو یتها ،گروههایی که به آنها تعلق دارند و تفاوت بین خود و دیگران نیز قابلمشاهده است1.
1. See: Lewis, 1998: 1.
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ً
در مقابل ،پیشینۀ سختگیرانه سکوالریسم که دقیقا از دهۀ بیستم قرن  19یعنی زمانی که جمهوری
ترکیه استقرار یافت ،نزدیك بود تا خصومت آشکاری را نسبت تمام تجلیها و ظواهر اسالم نشان
دهد .امروزه شاید دین دار ی و موضوع اسالم نوظهور ،قوی تر ین نماد شکست سکوالریسم
 a la Turquieباشد .قطعیت و موجودیت رو به رشد هو یتهای قومی دیگر ،که البته اولین
و مهمتر ین آنها هو یت قومی کردی میباشد و همچنین فرق مختلف اسالمی بهجز مذهب
تسنن ،نظیر علو یان ،باعث تغییر مرکز توجه مباحث سیاسی از «ایدئولوژی» به «هو یت»
علیالخصوص از اوایل دهه  90شد .این الگوی جدید تا حدی درنتیجه تغییرات بینالمللی بوده
است :فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوك سوسیالیس ،گذر از بحران جنگ سرد و عقبنشینی
کمونیسم که از این دو منتج شده بود .چگونگی توانایی در حفظ «کنترل آهنین» خود بر سیاست
و هو یت ،بیشازپیش مشکلسازتر شده است .این امر از دید ناظر ین خارجی در اوایل دهۀ 90
دور نیفتاد .گرچه سکوالریسم و نظام حکومت مستقل شاید درنهایت موفق شود ،اما مبارزه با
زمینههای افزایش عدم اطمینان و سردرگمی در خصوص هو یت مردم ترکیه و اساس کشور ترکیه
در حال انجام است1.

دولتهای قبلی در ترکیه ،در نظارت و کنترل ایجاد نمادهای مدنی هو یت که طبقات مختلف
قومی ،فرهنگی و دینی مردم ترکیه بتوانند حول محور آنها به وحدت برسند ،شکستخوردهاند.
دولت ترکیه ،به واسطۀ رد اسالم بهعنوان ارزش بنیادی و مرجع که وفاداریها ،وظیفهشناسیها
ً
و چشماندازها را شکل میدهد ،شاهد افول مشروعیت خود بوده است .گرچه ،ترکیه مسلما یك
مورد افراطی از سکوالریسم شدید میباشد ،اما این امر بههیچوجه به معنای یك وضعیت
منحصربهفرد در جهان گستردۀ اسالم نیست .دولتهایی که در پی تبدیل اسالم به یك نقش ثانو یه
ً
بودهاند ،صرفا به تقو یت نفرت در میان مردم خود کمك کردهاند ،مردمی که حاکمان خود را پس
از مدتی غاصبان قدرت قلمداد کردهاند .اگر هو یتها در جهان اسالم بر مفاهیم و چشماندازهای
اسالمی متکی نباشد ،آنگاه ادبیات جدایی دین از سیاست ،که بهطور خاص در سنت و آدابورسوم
ً
غربی ر یشه دارد ،و ظاهرا این آدابورسوم و سنتهای غربی پندارهای تودههای مسلمان و
بخصوص نخبگان مسلمان را به خود جذب کرده است ،جهان اسالم را طاعونوار دچار مشکل
1. See: Robins, 1991: 9.
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خواهد کرد .این فقط یک رؤ یا نیست .حتی نگاهی گذرا به ماندگارتر ین نمادهای هو یت و
وفاداری در جهان اسالم گواهی میدهد که اسالم جایی است که مسلمانان خود را در راستا و
موقعیت آن قرار میدهند .حتی فردی نظیر برنارد لوئیس ) (Bernard Lewisکه یك متفکر
ً
طرفدار صهیونیسم و (طبیعتا) دشمن مسلمانان است ،نیز به این نتیجه رسیده است –هرچند وی
ً
احتماال خواهان گرفتن نتایج گمراهکننده از اظهارات ذیل است .وی میگو ید:
غرب مدرن و سکوالر شده در درک فرهنگی که نه ملیت ،نه تابعیت ،نه تبار،
بلکه دین ،یا دقیقتر عضو یت در یک جامعه مذهبی تعیینکننده اصلی هو یت
است دشواری ز یادی دارد ) ...(Lewis, 1998: 13علیرغم تغییرات گسترده
در دو قرن اخیر ،اسالم خود ،که بسیار قویتر از هر نوع برنامه یا شعار سیاسی
میباشد ،بهعنوان گستردهتر ین شکل پذیرفته شدۀ وفاق در کشورهای اسالمی،
به حیات خود ادامه داده است؛ نمادها و جذابیتهای اسالمی هنوز هم
کارآمدتر ین و مؤثرتر ین عامل حرکت اجتماعی هستند(Lewis, 1998: 29) .

مسئله کردهای ترکیه (مسئله هو یت کردی ترکیه)
در ارز یابی عملکردها و موفقیتهای دموکراتیك حکومتها در ترکیۀ امروزی ،نحوۀ برخورد آنان
ً
با کردها ظاهرا معتبرتر ین آزمون لیتموس میباشد (منظور این است که حکومتهای ترکیه که
مدعی دموکراسی هستند در برخورد با کردها ،در معیارهای دموکراتیك خود شکستخوردهاند).
ّ
مؤسس جمهوری ترکیه
همانطور که بهخوبی مشخص است« ،ترکها» ناگهان بهعنوان ملت
در دهۀ  ،20به برتری دست یافتند .وعدههای خودمختاری که از سوی مصطفی کمال ،رهبر
جنگ استقالل در اوایل دهه  ،20ارائهشده بودند ،زمانی که دشمن از آناتولی بیرون رانده شد،
فراموش شدند .کردها سپس با سیاستهای همسانسازی رژ یم ناسیونالیستی روبرو شدند که
میخواستند هو یت «ترکی» را بهعنوان «ماده اولیه» غربزدگی ترکیه تثبیت کنند.
موجودیت حضور کردها و همچنین زبان و فرهنگ آنان انکار شد .مدارس فضائل و صفات
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عالی نژاد ترکی ،فرهنگ ترکی و تاریخ ترکی را ستودند 1.گرچه کردها حداقل یکپنجم جمعیت
ترکیه را تشکیل میدادند (امروزه بیش از یکچهارم جمعیت را تشکیل میدهند) ،اما آنان مجبور
بودند نقش یك جامعۀ در حاشیه را برای خود قبول کنند ،جامعهای که مجبور بود نسبت به
«منجیان» خود احساس دین داشته باشد ،رفتار ترحمآمیزی که آنان از طرف نخبگان دولت
جدید تحمل کردند ،با خطمشی سکوالریسم متعصب که برعلیه دین و نمادهای دینی اعالنجنگ
کرده بود ،کردها را به قیام برعلیه رژ یم وادار کرد .تعداد قیامهای مسلحانه ،در سطح گسترده،
به نقطهای رسیدند که اقتدار حکومت در استانهای جنوبی و شرقی را که دارای اکثر یت کرد
بودند ،به مخاطره افکندند .اما نیروی این قیامها قابل قیاس با نیروهای دولت ترك نبود .سرانجام
همۀ این قیامها درهمشکسته شدند ،شخصیتهای کلیدی شورش یا در میدان جنگ کشته شدند،
یا پس از محاکمات سر یع ،از اواسط دهه  20تا پایان دهه  ،30اعدام شدند 2.گرچه مناطق کردنشین
به دلیل درآمد پایین ،فقدان سرمایهگذاری و سطح پایین آموزش ،همچنان عقبماندهتر ین
مناطق ترکیه بودند ،رژ یم ترکیه ،یک برنامه بلندپروازانه ترکی را در این مناطق آغاز کرد.
سیاست چند حزبی در دهه  ،50تا آنجا به کردها مربوط میشد فرصت مطلوبی بود .کردها
ً
عمدتا از حزب دموکراتیك ،بهعنوان حزبی که جرئت کرده بود تا حاکمیت تکحزبی حزب
جمهوری خلق را به مخاطره بیاندارد ،حمایت کردند .برنامه سیاسی این حزب ،که لیبرالتر از
حزب حاکم بود ،با خواستهای مردم بیشتر هماهنگ بود .بدین طر یق ،حزب دموکرات در
انتخابات سال  1950به قدرت رسید و تا کودتای سال  1960بهعنوان حزب حاکم باقی ماند.
بااینوجود ،این امر نیز باعث کاهش فشار بر کردهای ترکیه نشد .درواقع حکومتهای بعدی
در حفظ وضع موجود در مناطق کردنشین بهواسطه مشارکت با رهبری فئودال ،از طر یق
سیاست حزبی و سیاست استثنا قائل شدن ،تا حدی توانایی داشتند .دهه  60زمانی بود که
کردهای ناراضی ساکن مناطق شهری با رادیکالیسم چپگرا و جنگطلبی (نظامیگری)
اتحادیههای کارگری و دانشجو یی متحد شدند .درهرحال سیاست افتقراق (جداییطلبی) که
در مبارزات سیاسی انقالبی نمود یافته بود ،ملیگرایی ترکی را بهعنوان ایدئولوژی رسمی دولت
1. See: Aral, 2000: 33-34.
2. See: Said, 1993: 378.

 234حقوق بشر /سال  /15شماره  /1پیاپی  /29صص 245 -229

در هم شکست .به نظر میرسید که سیاستهای احزاب چپ به دلیل شکست در جلب حمایت
تودهها و بیش از همه ،به دلیل غیردینی و غیربومی بودن ادبیات و نیروی محرکه آن ،در مقابل
نیروهای وضع موجود بسیار شکننده و آسیبپذیر بودند .در اوایل دهه هشتاد ،فعاالن کرد به
این نتیجه رسیدند که انتظار نجات کردها از طر یق تغییر کلی سیاست و جامعه ترکی بهوسیله
اعتصابات و تظاهرات ،یك گز ینه واقعبینانه نبوده است بنابراین ،آنها تصمیم گرفتند تا مبارزه را
در یك برنامه عملیاتی بهطور خاص «کردی» ادامه دهند .پسازاینکه ارتش در سال  19۸0قدرت
را بهاصطالح برای «از بین بردن وحشت داخلی که بهمثابه جنگ داخلی بود» به دست گرفت،
انجمنها (اتحادیهها) و احزاب انقالبی ،همگی سرکوب و منحل شدند ،دانشجو یان ،کارگران
و فعاالن بیشماری در شکنجهها از بین رفتند( pkk .حزب کارگران کردستان) بهعنوان یك
جنبش شبهنظامی برای آزاد کردن کردستان از یوق ترکی (ترکیه) در سال  19۸4تأسیس شد.
گرچه این حزب در ابتدا از سوی کادر حاکم و مقامات امنیتی جدی گرفته نشد ،اما با شروع
حمالت مهلکی که منجر به کشته و زخمی شدن تعداد ز یادی از سربازان ،پلیسها ،نگهبانان
دهکدهها و سایر کارمندان دولتی شد ،قدرت در مناطق کردنشین در شرق و جنوب شرقی ترکیه
به چالش کشید .این گروه شبهنظامی نشان داد که ازآنچه در ابتدا تصور میشد ،فعالتر است و
ً
این امر به دالیل ز یر بود :اوال حزب  pkkمیتوانست بهآسانی داوطلبانی از ترکیه و اروپا ،که از
سیاستهای سختگیرانه دولت ترکیه به ستوه آمده بودند را به خدمت بگیرند ،دوم ،بیکاری
گسترده در مناطق گسترده کردنشین ،به بستری برای افزایش کسانی که به مناطق کوهستانی
میرفتند تا به  pkkملحق شوند ،تبدیل شد ،سوم ،فقدان حاکمیت در شمال پس از جنگ خلیج
در سال  1991-1990باعث شد تا  pkkحضور خود را در این منطقه را بهشدت استحکام بخشد
و با گذشتن از مرز ،حمالت سنگینی را به نیروهای امنیتی ترکیه وارد کند و سرانجام اینکه
احساس نفرت و دشمنی کردها نسبت به نیروهای امنیتی که موارد بیشماری از نقض گسترده
حقوق بشر را برعلیه کردها ،بخصوص در استانهای کردنشین ،مرتکب شده بودند ،نظیر
آتشزدن روستاها ،شکنجههای گسترده ،کتكزدن و بیاحترامی ،تهدید و قتلهای غیرقانونی،
آنها را در اختیار  pkkقرارداد .این جنگ مرگبار باعث شد تا تمامیت دولت در دهه  90به مخاطره
بیافتد و عالوه بر این باعث خسارات انسانی ،فیز یکی و مالی ز یادی شد .رئیس حزب ،pkk
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عبدالله اوچاالن ،سرانجام در کنیا و احتماال با عملیات مشترك سیا و موساد دستگیر و در سال
 1999به ترکیه فرستاده شد .سپس وی محاکمه شد و به حبس ابد محکوم گردید .دستگیری
اوچاالن بهعالوه دعوت وی به راهحل سیاسی غیر خشونتبار ،تعدادی از طرفداران وی را
متقاعد کرد تا تسلیم شود و برخی دیگر «منتظر باشند و ببینند که چه چیزی رخ خواهد داد»
گرچه گروههای پیشمرگ هنوز هم به مبارزه نظامی ادامه میدهند .گر چه حزب

pkk

بههیچوجه از صحنه خارج نشد ،اما دامنه فعالیتهای وحشتآفر ین آن بهشدت کاهش یافت.
اصالحات حقوق بشری که ترکیه از زمان عهدنامه پایانی سران اتحادیه اروپا در هلسیئکی در
دسامبر  1999انجام داده بود و بر اساس آن کشور ترکیه ،عالوه بر موارد دیگر ،در قبال قول به
اجرای معیارهای عالیتر دموکراسی و تأمین حقوق بشر منطبق با ضوابط کپنهاك ،به موقعیت
«دولت کاندیدا برای عضو یت در اتحادیه اروپا» دستیافته بود ،نیز در شدت کاهش شورش
کردها سودمند بود .درحالیکه حالت فوقالعاده در شهرهای جنوب شرقی از آن زمان به بعد
لغو شده بود ،یك قانون عفو عمومی نیز که برای بعضی از اعضای حزب  pkkقابلاجرا بود،
تصو یب شد .ابتکارات و یا اصالحات دیگر که تأثیر مستقیم بر جامعه کردها در ترکیه داشتهاند
بهقرار ز یر است :حق چاپ و خبررسانی به زبان کردی ،آزادی برای افتتاح رشتههای کردی،
لغو مجازات اعدام (که در میان مسائل دیگر ،به این معنی بود که عبدالله اوچاالن از اعدام
مصون بود) ،تعلیق دادگاههای امنیتی دولت (که مجازاتهای سنگینی برای تروریستها،
فعاالن و متفکران کردی که با دیدگاههای دولت در مورد «مسئله کردها» ابراز مخالفت میکردند
را اعمال میکرد) ،احیای مجدد شورای امنیت ملی (بهگونهای که اعضای «غیرنظامی» آن
قدرت متناسب با کادر نظامی که از روش خشونت و زور در خصوص شورش کردها حمایت
میکردند و وجود «مسئله کردی» را انکار میکردند ،به دست آوردند) مجازاتهای سنگینتر
برای شکنجهگران در نیروهای امنیتی؛ حق کردها در انتخاب اسامی کردی برای کودکان خود.
همچنین یك سری قوانین جدید و اصالحات قانون اساسی بهمنظور رشد و گسترش معیار حقوق
بشر در زمینههای ز یر ایجاد شدند :آزادی بیان ،آزادی تجمع ،آزادی نشر یات ،آزادی
گردهماییها ،آزادی ایجاد احزاب سیاسی .قوانین ،فرامین و دستورالعملهای جدید بهمنظور
مقابله با فقر و تشو یق به سرمایهگذاری در فقیرتر ین مناطق آناتولی ،تصو یب شدند که البته بیش
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از همه به سود مناطق کردنشین بود .این مطلب ما را به نقطهای از بحث میرساند که بگو ییم،
برای اولین بار در تاریخ جمهوری ترکیه ،کردها فرصتی برای اختالط (نه همسان شدن) صلحآمیز
در بخشهای دیگر جامعه و امتزاج در نظام سیاسی ،آنهم بدون رها کردن هو یت فردی و جمعی
خود ،به دست آوردند .سؤالی که ممکن است پرسیده شود این است :چه موانعی باید برطرف
شود تا این ادغام ،زندگی مشترک مسالمتآمیز بین کردها و بقیه ،بیعیب و نقص حاصل شود؟
الف) یکی از این موانع مشکل متقاعد ساختن غیر کردها ،مبتنی بر اینکه این اصالحات به
دالیل حقوقی و اخالقی الزم و حیاتی میباشند .بسیاری از مردم ترکیه بر این عقیدهاند که
اتحادیه اروپا «برنامه دستور کار برای کردها» را بهعنوان «خونبهای» عضو یت آینده ترکیه ،به
این کشور تحمیل میکند.
ب) سرعتی که بر اساس آن به انجام این اصالحات اقدام شده است ،فرصت کافی به جامعه
برای جذب آن نداده است.
ج) گرچه اصالحات چند سال اخیر تأثیر ز یادی به نهادهای حقوقی و سیاسی ترکیه گذاشته
است ،اما ادبیات خاص سیاست هنوز هم ترك محور میباشد و بنابراین مغایر با تفاوت و
کثرتگرایی میباشد.

ملیگرایی ترکیه
مسئله کردستان ترکیه را نمیتوان از معضالت «هو یت ترکی» جدا کرد .ابتدا به مسئله تمایل به
ً
غرب که ذاتا در این هو یت وجود دارد اشاره میکنیم .بر اساس ایدئولوژی رسمی دولت
جمهوری در دهه  ،20ترکیه قرار بود به پناهگاه جدید مسلمان کهنالگو تبدیل شود که به غرب
تمایل دارند ،میراث اسالمی ترکیه را نمیپذیرند و درنتیجه سلف عثمانی خود را رد میکنند و
نقش اسالم را منحصر در قلمرو زندگی خصوصی افراد میدانند .بنابراین ،شعار «راهنمایی دین»
بهعنوان حکمی که دارای قرنها قدمت بود ،در عوض شعار «راهنمایی علوم مثبته (اثباتی)»
کنار گذاشته شد .این امر بدان معنا بود که محکمتر ین نوع سکوالریسم به جامعه تحمیل شد.
شهروند ایدهآلی که این نظام برای او ارزش قائل بود فردی بود که به وظایف دینی خود مانند
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نماز و روزه عمل نمیکرد .درنتیجه نوشیدن مشروبات الکلی تشو یق شد .زنان از رعایت حجاب
(روسری) حداقل در انظار عمومی منع شدند .مدارس مختلط بهعنوان تنها ساختار مجاز در
مدارس پذیرفته شدند .گر چه ملیگرایی «ترکی» توسط دولت تقدیس و تکر یم میشد .اما
«بهارخوابهای قومی» از ابراز هو یت واقعی خود ،به شکل مدنی و طبیعیتر ین حالت آن
ً
ممنوع بودند .ترك بودن صرفا امتعانهای بود که توسط نخبگان حاکم ساختاربندی میشد،
نخبگانی که مصمم به نظارت بر «ایجاد» یك ملت «جدید» بودند .بنابراین ،یك ترك ایدهآل در
واقع نماینده ارزشهای یك قوم خاص نبود.
این مشکل علیرغم تغییرات بسیار سر یع و تأثیرگذار در فضای داخلی و بینالمللی ،هنوز هم
خودنمایی میکند .کشور ترکیه هنوز هم با یك ایدئولوژی رسمی که اسالم و مسلمانان دینی را
یك تهدید قلمداد میکند به حیات خود ادامه میدهد .برای الهام گرفتن به دنبال ارزشها و
دیدگاههای غربی است و به آنها احترام میگزارد .ایده امتزاج سیاسی و اقتصادی با جهان
اسالم را نمیپذیرد .موجودیت تعدد هو یتهای مختلف در ترکیه را رد میکند و از ستایش و
اغراق در مورد فضیلتها و برتریهای ارتش بهعنوان عامل رهاییبخش «ملت ترکیه» و مؤسس
جمهوری و ضامن سکوالریسم ترکی و عدم افتراق دولت و ملت ،دست برنمیدارد .باری درك
تأثیر ناباورانه ملیگرایی ،اظهارات ادوارد سعید مبنی بر اینکه «تفاسیر ارتدکس ،و تفاسیر ملی
ً
ً
و نهادی آمرانه از تاریخ ،اصوال در پی بالاستفاده کردن و تبدیل کردن تفاسیر موقت و شدیدا
قابلاعتراض تاریخ به هو یتهای رسمی هستند» بهطور کامل درخور ترکیه است .ایدئولوژی
رسمی موسوم به آتاتورکگرایی ،در پی بازتولید خود از طر یق ارجاع مداوم به شخص مصطفی
کمال آتاتورك ،اولین رئیسجمهور ترکیه بر اساس شهادت قانون اساسی ترکیه میباشد.
مردم عادی ترکیه به این باور رسیدهاند که اکثر یت قر یب بهاتفاق مردم ترکیه ترك هستند و این
امر نشاندهنده موفقیت دستگاه تبلیغاتی دولت میباشد .حتی مهاجر ین مسلمان از بالکان و
قفقاز ،که از قرن نوزدهم به بعد آناتولی را بهعنوان مقصد نهایی خود انتخاب کردند تا بهعنوان
مسلمان به حیات خود ادامه دهند ازنظر قومی ترك قلمداد میشدند گر چه بسیاری از آنان نظیر
بوسنیائیها ،آلیانیائیها ،بلغارها ،مقدونیها ،قرقیزستانها و چچنیها مردمان غیر ترك هستند.
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بسیاری از مردم ترکیه تمایل دارند تا بحث در مورد مسائل قومی ،فرهنگی یا مسائل مربوط به
مذاهب اسالمی را بهعنوان مباحث «مضر» تحر یککننده و «تفرقهافکن» قلمداد کنند .این امر
فرصت کمی برای مباحث با محتوا در مورد فرهنگ ،هو یت و تفاوت در ترکیه ،باقی میگذارد:
با قبول یا تأیید این مطلب که امپراطوری عثمانی هرگز خود را با یك ملت یا با یك گروه قومی برابر
نمیدانست و در عوض کثرتگرایی قومی ،فرهنگی و دینی را در میان مسلمانان تا مادامیکه
دستورات اسالمی نقض نمیشدند ،تشو یق میکرد درك این انکار بیمعنی و پوچ و حتی مشکل
است .البته همین آسانگیری و مدارا برای غیرمسلمانان که در آن زمان بهعنوان ملتهای جدا
گرد هم آمده بودند ،بکار میرفت .اما این چشمانداز جهانی اواسط سیاستهای همسانسازی
و یکسانسازی این جمهوری درهمشکسته شد .به نظر من این دیدگاه -که با مدارا و آسانگیری
و عزتنفس مسلمانان بیگانه است -بهعنوان لعن و نفر ینی برای هدف و بنیان دموکراسی و
ً
حقوق بشر میباشد .چرا چنین است؟ اوال .اصالحات انجامشده توسط حکومتهای ترکیه از
ً
سال  ،1999احتماال قادر نیستند تا در جامعهای که بهواسطه یك تصور تکمحوری از خود
شرطی شده است ،ر یشه بدوانند ،و همچنین قوانین و دستورالعملهای جدید نمیتوانند به
فعلیت درآیند ،مگر اینکه مردم کشور ترکیه ،آن را بهعنوان «وطن» همهکسانی که دارای ملیت
ترکی هستند ،بدون توجه به قومیت یا دین آنها ،قلمداد کنند .دوم ،محدودیت دامنهای که
میتوان رو یکردها و سیاستهای جدید در مورد مسیر آینده ترکیه را تدو ین کرد ،نگرشی که
درباره کردها و علو یان باید اتخاذ شود ،یا جایگاه ترکیه در حوزه بینالمللی ،زمینه بحث در ترکیه
را مسکوت و عقیم کرده است .سوم ،گرایشهای همگنساز جامعه احتمال مبارزه مشترک بین
گروههای مختلف اجتماعی و سیاسی را تضعیف میکند ،همان گروههایی که تجربه مشترک
سرکوب و محرومیت توسط نیروهای وضع موجود را دارند ،مانند کردها ،برخی دیگر از جوامع
مسلمان غیر ترک ،علویها ،مبارزان سنی برای اعمال آزادانه دین و فعاالن سوسیالیست .از
آنجائی که هر گروه اغلب برعلیه گروه دیگری صفآرایی میکرد ،دولت و هو یت تحمیلشده از
سوی دولت ،اغلب خود را در پی بحرانهای بزرگ اجتماعی که پیمانهای سیاسی را به مخاطره
میافکند ،پنهان میکرد.
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چهارم) چهارم ،در مورد معنای «ترک» یا «ملت ترک» هیچ شفافیتی وجود ندارد .آیا اصطالح
«ترک» به ترکان قومی ترکیه اطالق میشود؟ به همه شهروندان ترکیه؟ فقط به شهروندان
ً
مسلمان ترکیه؟ به همه مردم ترکزبان دنیا؟ ازآنجاییکه این واژه فاقد وضوح است ،تقر یبا
فرصتهای نامحدودی را در اختیار رهبران سیاسی عوامفر یب برای اداره کشور قرار میدهد.
میتوان بهآسانی از این ایراد واردشده بر رسمیت یافتن یك حق دموکراتیك خاص ،خود را خالص کرد.
به این دلیل که این امر قوای دشمنان ملت ترك را تقو یت میکند .به همین ترتیب انتقادی که علیه
دولت یا نیروهای امنیتی خارج از کشور مطرحشده است ممکن است بهراحتی ادعا کند که چنین
افرادی در تالشاند تا به «دولت ترکیه» آسیب برسانند .حضور همیشگی هویت «ترك بودن»
بهعنوان هو یت فراملی و بهعنوان یك هو یت حمایتکننده که با تمام گروههای قومی در ترکیه تضاد
دارد و بهعنوان یك هو یت در میان جوامع قومی دیگر ،اغلب مسیر طبیعی سیاست را منحرف
ً
میکند و گاها «سیاستهای واکنشی» را به حرکت در میآودند ،این سیاستهای واکنشی در پی
توصیف ترکیه بهعنوان «جز یرهای که در محاصره کوسهها و کرکودیلها میباشد» هستند.
پنجم) ادبیات سیاسی تكحزبی و خاص ترک گرایی ،چنانچه در نامگذاری دولت بهعنوان
دولت ترکیه نمایان است ،شهروندان را از همگامی خود با ناظر ین و فعاالن بینالمللی با روندها
و نمادهای هو یت نظیر «جهانگرایی لیبرال»« ،امت اسالمی» یا «جنبش سوسیالیست
جهانی» ،بازمیدارد.
ششم) اینکه در رابطه با آنچه در پاراگراف قبل گفته شد ،دلمشغولی مداوم به ترك بودن که
ً
هرازگاهی تقر یبا به عقده روانی تبدیل میشود ،احتمال وجود یك نقش مثبت و سازنده برای
ترکیه در جامعه بزرگتر بینالمللی در دوره جمهوری را نفی میکند 1.سؤاالت پیدرپی را میتوان
در مورد اینکه «ما» چه کسی هستیم و مأموریت و رسالت «ما» چیست پرسید .این امر ،همراه با
جهتگیری غربگرایانه ترکیه در سطح نخبگان دولتی ،طی سالها نتایج آشفتهای درباره نقشی
که ترکیه در جهان بازی میکند به بار آورده است .یك بررسی در مورد نحوه انتخابات در ترکیه
در نشست عمومی سازمان ملل ،بین سالهای  1997-194۸که موضوع آن رابطه مستقیم با
 .1البته دالیل دیگری نیز برای عدم موفقیت ترکیه در بازی در نقش «سازنده» در سیاست بینالملل وجود دارد.
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نحوه عملکرد سازمان ملل داشت ،نشان داد که نمایندگان ترکیه تمایل دارند دو و یژگی را نشان
دهند که هیچیک به مسئله ترکیه در جهان کمك نکرد.
و یژگی اول عدم تمایل به اقدام به ابتکارات ،و یژگی دوم همسو کردن خود با گروه کشورهای
غربی در مورد موضوعات بیشمار در مقابل کشور غیر غربی میباشد ،هرچند و یژگی اقتصادی
سیاسی ترکیه بیشتر شبیه کشورهای غیر غربی است1.

هفتم) از آنجائی که مسئله «هو یت و تفاوت» بهطور معنیدار در ترکیه به بحث گذاشته نشده
ً
است ،موضوعات قومی و فرهنگی عمدتا سیاسی شدهاند .حتی مقدستر ین و بیضررتر ین تقاضا،
نظیر آزادی پوشیدن حجاب در مدارس ،از سوی نخبگان دولتی و بخشهایی از جامعه بهعنوان
فطری برای سکوالریسم جمهوری ترکیه ،و یا حتی دشمنی آشکار نسبت به آن قلمداد میشود.
تمایل کردها برای کسب رسمیت بهعنوان یك جامعه قومی مجزا نیز به همان دالیل بهعنوان یك
تقاضای نادرست تلقی شود که هدف نهایی آن تجز یه ترکیه میباشد .در اینجا ما با یك تناقض
بسیار آشکار روبرو هستیم :درحالیکه دولت و بسیاری از مردم ترکیه ،به دلیل وجود آزادیهای
گسترده سیاسی و نظام پارلمانی چندحزبی به خود میبالند که ترکیه ،در میان مسائل دیگر
«دموکراتیکتر ین کشور مسلمان» میباشد ،اما حدود و چارچوب مباحث عمومی به دلیل
ً
تابوهای رسمی ،ظاهرا محدود هستند .سرانجام اینکه ،عقیم بودن درک جامعه از خود بهعنوان
یک جامعه همگن از افراد همفکر با تاریخ ،عادتها و چشماندازهای مشابه ،باعث میشود تا
دولت بهعنوان تنها قاضی صالحیتدار در مباحث حوزه عمومی اقدام کند .بنابراین ،یک دیدگاه
عقیم از جامعه و سیاست ،نگاه انسان دوستانه دولت را در فرهنگ سیاسی ترکیه حفظ میکند.
امروز ،سکوالریسم بهعنوان یك امر مسلم و یك روش برای رابطه بین دولت و جامعه پذیرفتهشده
است ،که هیچگونه عدول از آن از سوی اکثر یت قر یب بهاتفاق مردم ترکیه ،امکانپذیر نیست.
نظرسنجیهای عمومی انجامشده در دهه گذشته بهطور ثابت نشان دادهاند که حامیان یك نظام
مبتنی بر قوانین و احکام اسالمی بخش کوچکی از جامعه ،حدود  10تا  15درصد را تشکیل
ً
میدهند .چرا سکوالریسم این اعتبار ز یاد را در ترکیه به دست آورده است؟ اوال ،اسالمگرایی از
1. See: Aral, 2004: 137-160.
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همان آغاز از طر یق قوانینی که تبلیغ و طرفداری از شر یعت اسالمی تحر یم کردهاند ،ممنوع شد،
بنابراین افرادی که مخالف سکوالریسم بودند ،اگرچه از طر یق زندان و تهدید مجازات نشدند،
ً
اما از طر یق محرومیت و مستثنی شدن تنبیه شدند .ثانیا ،کسانی که به نظام آموزشی جمهوری
ً
دسترسی داشتند دائما در مورد فضائل و برتریهای سکوالریسم آموزش میدیدند و توسط آنها
ً
اشباع میشدند .ثالثا) حتی کسانی که خواهان داشتن یك زندگی دینی بودند سکوالریسم را
بهعنوان تنها دروازه ورود به دموکراسی و ضامن حقوق بشر در درون فضای فکری خود
ً
ً
قراردادند .رابعا) احزابی که اساس قدرت آنان عمدتا شامل بخشهای طرفدار اسالم در جامعه
بود ،مجبور بودند تا سکوالریسم را تبلیغ کنند .توجیه آنان برای این کار ،تأکید آنها به دو جنبه
سکوالریسم یعنی جدایی دولت و دین ،و آزادی دین بود .بهعنوانمثال ،این همان خطمشی
ً
است که حزب عدالت و توسعه ،که امروزه حزب حاکم است ،اتخاذ کرده است .خامسا) بیزاری
ً
جمهوری و نگرش حقیرانه نسبت به دین ،طبیعتا منجر به کاهش چشمگیر سطح دینداری
شد .احیای دین ،بهو یژه پس از سقوط کمونیسم در اوایل دهه  1990به وجود آمده است .نهایت
اینکه ،بسیاری از مردم ،سکوالریسم را بهعنوان یك واژه جادو یی پذیرفتهاند که ترکیه را قادر
ً
ساخته است به گروه ملتهای فعال و موفق ،که عمدتا غربی هستند و در اتحادیه (گروه) برتر
فعالیت میکنند ملحق کند .ازنظر آنان این مسئله ترکیه را از جهان اسالم متمایز میکند .بنابراین
مورد ترکیه نشان میدهد که مسئله اولو یت دولت یك متغیر مهم برای هو یتسازی در جهان اسالم
ً
است .حتی مفهوم سکوالریسم ،که قطعا یك ابداع غربی میباشد ،بهعنوان منفورتر ین و زشتتر ین
اصول نظامهای سیاسی ،اگر از منشور اسالم به آن پرداخته شود ،میتواند یك هسته مهم برای
فرهنگ سیاسی در جهان اسالم به وجود بیاورد ،چنانچه در مورد ترکیه اینچنین است.
این مسئله ،با موفقیت آشکار نخبگان سکوالر جمهوری در ایجاد یك احساس برتری در مردم
ترکیه نسبت به بخشهای دیگر جهان اسالم ،وخیمتر شده است .حتی بسیاری از مردمی که
ً
شاید بتوان آنها را «مسلمان» نامید تقر یبا به منحصربهفرد بودن «تركها» اعتقاد پیداکردهاند،
که دالیل این امر به شرح ز یر است :سیاست چندحزبی ،اتحاد تاریخی با اتحادیه اروپا که طبق
برنامه پیشبینیشده با عضو یت ترکیه پس از سال  ،2014بهعنوان آینده احتمالی ترکیه ،تکمیل
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خواهد شد ،توانایی ترکیه در خالص کردن خود از کشمکشهای اصلی که سرمایههای انسانی،
فیز یکی ،اقتصادی و فکری «اعراب» و ایرانیها را پس از جنگ جهانی دوم از بین برده است،
وجود گسترده عظیمی از موضوعات که از سیاست تا اقتصاد و از اتحادیه اروپا تا مسئله بغرنج
جهان اسالم را شامل میشود و مباحث داغی در مورد آنها صورت میگیرد ،که البته دارای
مضامین فکری و ذاتی چندانی نیستند ،آشنایی «تركها» با روشها ،حاالت و جهانبینی غربی
و سرانجام وجود شبکههای تلو یز یونی ،روزنامهها و مجالت بیشمار در ترکیه.

فرهنگ سیاسی «ترکی» در مقابل حقوق بشر و دموکراسی
علیرغم تجربه طوالنی ترکیه با سیستم پارلمانی چندحزبی ،نه تمایالت دموکراتیك و نه مدارا با
تفاوت ،هیچیك بهطور شایسته در فرهنگ سیاسی ترکیه ر یشه ندواندهاند .این نگرش نهتنها در
میان گروههای ملیگرای رایج است بلکه پایه و مبنای تفکر پنهانی میباشد که با کل طیف
ایدئولوژ یکی در ترکیه ،البته شاید بهاستثنای لیبرالهای طرفدار آزادی فرد ،اسالمگرایان و
سوسیالیستها ،در تضاد است .این امر نشانه نگرانیهای عمیق و فقدان اعتمادبهنفس آنهاست.
برای شروع باید گفت که مدافعان «ناسیونالیسم ترکی» ،کمالیستها و همچنین ترکیستها ،هنوز
نسبت به نیروهای مرکز و خواستههای آنها بیاعتنا و مشکوک هستند؛ بوروکراسی نظامی و
غیرنظامی به طرز دردناکی آ گاه هستند که گذار از مدل «دولت فرمانده» به «دولت خدمتگذار»
بهعنوان همراه طبیعی دموکراسی و اقتصاد اجتماعی درنهایت مشروط به تخر یب موقعیت انحصاری
ً
آنان میباشد ،موقعیتی که آنان بهعنوان مجر یان اصالحات کمال دقیقا از آغاز جمهوری ترکیه
از آن برخوردار بودهاند .این گروهها تمایل دارند تا دیدگاههای غیر دموکراتیك خود را بر اساس
حضور «تهدیدات اسالمگرایان و یا کردها» توجیه کنند .بااینوجود کسانی که از دموکراسی
متنفر هستند فقط در میان طبقه بروکواسی ترکیه به چشم نمیخورند .بر اساس یك نظرسنجی
انجامشده توسط اعضای دانشگاهی از  69دانشگاه در ترکیه در نوامبر سال  22 ،2004درصد
پاسخگو یان «احیای جنبشهای بنیادگرایی» را بهعنوان بزرگتر ین چالش برای دولت قلمداد
کردند 1.نهادی که پاسخدهندگان بیش از همه ( 45درصد) به آن اعتماد داشتند ارتش بود و
1. See: http://www.radikal.com.tr, 18/12/2004.
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درحالیکه اعتماد آنان به مجلس ملی (یکنهاد انتخابشده) فقط  17درصد بود و اعتماد به
دولت فقط  4درصد بود .این نظرسنجی نشان میدهد که حتی اعضای دانشگاهها که انتظار
میرود «پیشرفت گرا» و «روشنفکر» باشند درزمانی که اصالحات رادیکالی حقوق بشری توسط
حکومت کنونی در حال اجرا میباشد در حال بازگشت به هسته مدافعی «دولت ملی» هستند.
حتی در درون سوسیال دموکراتها ،سوسیالیستها و اسالمگرایان (غیر آزادیخواه) کسانی
وجود دارد که دموکراسی را با هرجومرج ،افتراق و تجزیه نهایی تمامیت «ترکیه» برابر میدانند.
ازنظر طرفداران وطنپرستی ،دموکراسی و حقوق بشر تهدیدی برای «ارزشهای ملی» میباشند.
ارتش نیز خود را بهعنوان محافظ نهایی سکوالریسم در مقابل «تهدید اسالم» و محافظ تمامیت
ترکیه در مقابل شورش کردها قلمداد میکند یا حداقل تا همین اواخر قلمداد میکرد .اما این
ً
وضیعت با تصمیم ترکیه برای عضو یت کامل در اتحادیه اروپا در حال تغییر است .دقیقا از آغاز
مذاکرات بین اتحادیه اروپا و ترکیه که طبق برنامه در سوم اکتبر سال  2005آغاز خواهد شد،
ً
احتماال اتحادیه اروپا بهعنوان ضامن سکوالریسم در ترکیه ،جانشین ارتش ترکیه خواهد شد.
ازآنپس ارتش با بیمیلی از فشار خود بر سیاست «عالی» ترکیه خواهد کاست .ما منتظر هستیم
تا ببینیم که آیا ارتش و بهطورکلی نهادهای (جبهه) ملیگرا/سکوالر تصمیم خواهد گرفت تا در
ماههای آینده با حزب حاکم یعنی «حزب عدالت و توسعه» که بسیاری از مؤسسین آن دارای
پیشینه قومی دینی هستند ،روابط خصمانه خود را بهبود بخشند.

نتیجه
شکست ترکیه در توفیق بر مسئله کردها را باید بهعنوان جزء کوچکی از مشکالت بزرگ پیش رو
قلمداد کرد .سرکوب هو یت کردی با سرکوب هو یت اسالمی ،هو یت دگرگونشده علوی ،دیگر
هو یتهای قومی/فرهنگی و هو یت غیرمسلمانان همراه میباشد .این بحث را میتوان تا سطح
طرح این سؤال پیش برد که آیا خود هو یت ترکی از «طراحی (مهندسی) اجتماعی» دولت
«ترکیه» آنگونه که به طرز ز یرکانهای توسط اتحاد نامیمون و نامقدس نخبگان و دولت ،رسانهها،
دانشگاهها ،و برخی از اعضای جامعه مدنی به اجرا درآمده است ،در امان خواهد بود یا خیر؟ ترك
ایدهآل بهعنوان محصول عصر جمهوری فردی است که به غرب تمایل دارد ،تاریخ عثمانی  -اسالمی

 244حقوق بشر /سال  /15شماره  /1پیاپی  /29صص 245 -229

ً
را رد میکند ،بیدین و ترجیحا سفیدپوست یا بلوند میباشد .این شخصیت ،این ترك ایدهآل فقط
در تصور وجود دارد .اگر دولت «ترکی» که وظیفه سنگین «متمدن کردن» «ترك» رام نشده ،به
وی اعطاشده است ،نتواند ترك بودن را در بستر تاریخی و فرهنگی واقعی وی تحمل کند ،البته
که کرد را برای اینکه کرد است تحمل نخواهد کرد .عضو یت آینده ترکیه در اتحادیه اروپا بهعنوان
نقطۀ آغازی برای برنامههای اصالحات عمل کرد ،که حداقل در تئوری ،معیارهای دموکراسی
و حقوق بشر را در ترکیه باال برد .درنتیجه ،کردها از حق چاپ ،خبررسانی و برقراری رشتههایی
به زبان کردی برخوردارند .رعایت حجاب در مدارس و نهادهای عمومی هنوز هم ممنوع است
و همچنین سیاستهای محدودکننده در قبال مدارس قرآنی و مدارس راهنمایی کرد که تأکید
شدیدی بر آموزش دینی دارند ،وجود دارند .بنابراین مخاطرات ز یادی پیش روی است ،که یکی
از آنها آزاد کردن ستبر عمومی از قدرت مطلقه ایدئولوژی رسمی ،بهعنوان «شمشیر دماکلش»
(این واژه پیدا نشد  -مترجم) ،میباشد .آزادسازی سیاست در ترکیه تنها زمانی پایدار خواهد
بود که این تغییرات در سطح اجتماعی و بهطور اساسی درونی شوند .این امر بهنوبه خود نیازمند
این است که افراد و گروههای اجتماعی باید اجازه یابند تا هو یت و جهانبینی خود را آزادانه و
با مشارکت با دیگران شکل دهند.
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