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 بسمه تعالی
 

 مدنی هایشورشسازی و زمينه ايرانيترکی تا نئوليبراليسم از 
 سید محمدحسین متولی امامی

 
اش همشود. هرچند ترکیه بر مبناي الگوي سعید نورسي و شاگرد مترکیه به عنوان یکی از الگوهاي در حال توسعه معرفی می

ها ترکیه را به عنوان الگویي موفق براي سالم ترکي است، اما غربيعثماني با الگوي تمدن ا گولن، به دنبال احیاي خالفت
 سي فارسي وبيمن و تو، بي شبکه کنند.کشورهاي اسالمي در برابر اسالم سیاسي ایران و اسالم وهابي عربستان معرفي مي

کید فراوان دارند نیز بر الگوشدن يیرانفکران داخلي اروشن در جهان  ، این تفکر رادست آمدهبه. ترکیه در این فرصت ترکیه تأ
بر همین اساس دولت ترکیه براي  .شکل خواهد گرفتترین تمدن، بر پایه قرائت ترکي از اسالم کند که معقولترویج مي اسالم

اي کسب کرده باشد و از سوي دیگر، العادهش ویزا را ملغي کرده تا از سویي با جذب توریست، درآمد فوقورود به کشور
و دیگر  وي اسالم ترکي را مقابل چشم دیگر کشورها و بخصوص مسلمین قرار دهد. اسالمي که در فیلم کلید اسرارالگ

. معنویتي که با و به دستور گولن در همه کشورهاي اسالمي منتشر شده است اندهمه ایرانیان دیده هاي ترکي،سریال
شود. اسالمي که با همه مظاهر غرب دست جمع مي طبقاتی و شکاف عدالتيحجابي، شرب خمر و اقتصاد ربوي و بيبي

شود و این قرائت در ترکیه با عنوان اسالم اجتماعي شناخته مي .منعکس شده است از قرآن و در تفسیر نورسي دهدآشتي مي
هاي انقالب الدین اربکان و جذابیتمورد حمایت اردوغان و ارتش است؛ چراکه این قرائت، در مقابل اسالم سیاسي نجم

در افق پیش روي ترکیه، سکوالریسم و تفکیك حوزه خصوصي و اجتماعي بسیار پررنگ است، به  کند.اسالمي مقاومت مي
دار امنیت و اقتصاد خواهند بود و نهادهاي دیني نیز به نحوي که ارتش و حاکمیت سیاسي، با رویکرد کاماًل سکوالر، عهده

واهند داشت، اما به شرطي که به جانب اسالم سیاسي و یا اسالم وهابي گرایش نداشته هاي مذهبي خود را خراحتي فعالیت
 باشند.

 هاي داخلي، سخت وفکران فهمیدند که تغییر نظام سیاسي ایران، از راه آشوبدر ایران، وقتي روشن 88 و 78 بعد از فتنه
دولت حسن روحانی که تداوم تفکر دولت کارگزاران و نئولیبرالیسم در ایران رفتند  پرهزینه خواهد بود، به سوي توسعه

الگویي مانند نظام اجتماعي کنوني ترکیه دارد،  نئولیبرالیسم، .تأسیس شدسازندگی است، دقیقًا منطبق با الگوی نئولیبرالیسم 
ي کند که امنیت اجتماعي کشور را حفظ کند و در مقابل، مدعي است که آزادي اجتماعاز سویي تضمین مي یعني

گرایی نیز به دلیل درک بسته امنیتی، چنین متأسفانه بخشی از بدنه اصول کند.اش ایجاد ميتري را براي شهروندانگسترده
با  این سیاست، هرگونه نشاط سیاسي و فرهنگي جامعه رااند. اند و در بسیاری از موارد با آن همراهی کردهای را پسندیدهنسخه

و یك فهم بسیط و ناکارآمد از  هاي زندگي سرگرم شودبدون تفکر در امور سیاسي، به لذت برد تا جامعه،سرکوب از بین مي
کید کردهماندن جامعه و انقالبياین در حالي است که مقام معظم رهبري بارها بر سیاسي سیاست داشته باشد؛   اند.بودن آن تأ

شود، اما در کشورهایی صدایی سیاسی همراه می، هرچند با رویکردهای سرکوب امنیتی و تکرسد که نسخه مذکوربه نظر می
کند. در جوامعی که شدت جامعه را شکننده میکفایتی مسئولین سیاسی است، بهمثل ایران که دارای فشار خارجی و بی
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موفقیت آن افزوده است، اما در جامعه ایرانی،  ها موفق بوده، همراهی جامعه جهانی نیز با این الگو برنئولیبرالیسم در آن
افزاید. در این کند و انتظارات مردم را نسبت به حاکمیت مینئولیبرالیسم، نارضایتی و نیازهای کاذب را حداکثری می

صورت کاذب و بادکنکی افزاید و انتظارات مردمی را بهوضعیت، فشار، تحریم و تحریک خارجی بر ناتوانی مدیران می
بخشد. در نتیجه ایجاد آشوب داخلی و کشانیدن مردم همه مناطق کشور، حتی شهرهای کوچک و روستایی به افزایش می

 مشاهده شد.  96چنان که در اغتشاشات تر خواهد شد، همها آسانخیابان
لمیه، سپاه و بسیج را به در الگوي مذکور، تالش بر آن است تا به تدریج  نهادهاي اسالم سیاسي مانند والیت فقیه، حوزه ع

اي از آن باقي بگذارد. ولي فقیه مانند ملکه انگلیس، شخصي نمادین و ریشه و نمایشي تبدیل کند و تنها پوستهنهادهایي بي
صورت، شده، ذیل نظام سیاسي سکوالر استحاله شوند. در ایننمایشي شود و سپاه و بسیج، به عنوان یك نیروي نظامي کنترل

گویی به احساس نیاز های بومی توسعه و پیشرفت از میان رفته و از سوی دیگر، ناتوانی مسئولین برای پاسخرفیتاز سویی ظ
گاه چنین حاکمیتی، توان حل مسائل و مشکالت کند که هیچیابد و این تلقی را ایجاد میآور جدید مردم افزایش میسرسام

 مردم را ندارد. 
کارآمد برای حل معضالت اقتصادی و به تبع آن فرهنگی، تربیت نیروی کارآمد و نخبه  توجه به الگوهای بومی، عملی و

ترین وظیفه جریان انقالبی در شرایط کنونی است. تالش برای بازسازی اعتماد عمومی به انقالب اسالمی، مهمانقالبی و 
گرایی داخلی و درک متقابل متر دشمن، ظرفیت همزیت نسبی امروز، افزایش فشار خارجی است! چراکه فشار بیش

تری برای بازسازی وحدت ملی و کارآمدشدن الگوهای های بیشدهد و امکانهای مختلف سیاسی ایران را افزایش میجریان
کفایت و صورت، دو لبه قیچی مسئولین بیسیاسی و قطع اعضای فاسد و گندیده بدنه دولتی را فراهم کرده است. در غیر این

  رجی، ایران را به ناکجاآباد فرهنگی و اقتصادی خواهد کشانید. فشار دشمن خا
 


