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 دموکراسی آمرانه 

  چرا رضا شاه آتاتورک نشد؟ 

  يمالسا بالقنا دانسا زكرم : عینم

..................................................  

که رضاخان میرپنج وارد ساختار قدرت سیاسی در نظام قاجار شد، ژنرال  ، ھنگامی١٢٩٩در سال :ھومان دوراندیش 

پیمان . ، جامه قھرمان ملی ترکھای عثمانی را بر تن کرد“مندرس”کمال پاشا نیز با ایجاد جنبش مقاومت علیه پیمان 

تحمیل شده بود و آتاتورک برای اجرای یکی از مفاد اساسی آن، از مندرس در پایان جنگ جھانی اول به دولت عثمانی 

اما او با تاسیس ارتش مقاومت ملی، مانع از اجرای این . سوی سلطان عثمانی به جانب شرق آناتولی اعزام شد

ابر ایستادگی آتاتورک در بر. پیمان شد و فراخوان دولت عثمانی جھت بازگشت به استانبول را نیز پس پشت انداخت

از سوی “ اصول میثاق ملی”دولت رو به زوال عثمانی، سبب افتتاح مجدد مجلس مشروطه در این کشور و انتشار 

  .مجلس شد

  

با حمله ارتش یونان به خاک عثمانی، مجلس ملی آتاتورک را به سمت فرماندھی کل قوا منصوب کرد و وی نیز مردم را 

روز نبرد سھمگین، توانست با در ھم  ٢٢رال کمال پاشا سرانجام پس از ژن. به قیام برای استقالل و آزادی فراخواند

دفع خطر خطیر سپاه یونانی در خاطره مردم . شکستن حلقه محاصره یونانیان، مانع از تصرف آنکارا از سوی آنان شود

لدین، خالفت را ھمتی سلطان وحیدا عثمانی باقی ماند و به ھمین دلیل زمانی که آتاتورک به دلیل سازشکاری و دون

آتاتورک که . ای نسرود صرفا مذھبی بدل کرد، کسی در رثای وداع ھمیشگی خالفت با سیاست، مرثیه به مقامی

فرماندھی کل قوا را به شرط داشتن اختیارات گسترده تقنینی و اجرایی پذیرفته بود،با تاسیس نظام جمھوری و لغو 

  . گرایان مذھبی را از ھمان آغاز به نفع نوگرایان پایان بخشید الر و سنت، نزاع نوپای نوگرایان سکو١٩٢۴خالفت در سال 

  

ھرچند که . سال پس از برچیده شدن بساط خالفت در ترکیه، دوران سلطنت دودمان قاجار نیز در ایران به سرآمد یک

ا رضاخان بخت نیک و ریختند، ام ھایی بودند که دیر یا زود فرو می“برج موریانه”خالفت عثمانی و سلطنت قاجاری، 

. ظاھر شود و از موضع قدرت عروس حکومت را در آغوش کشد“ قھرمان ملی”نیکبختی آتاتورک را نداشت تا در ھیات 

ای از رفتارھای خاکسارانه و مزورانه تن در داد تا سرانجام  ، به سلسله١٣٠۴تا  ١٢٩٩ھم از این رو وی در فاصله 

مھمترین نمود و نتیجه برتری موقعیت سیاسی آتاتورک نسبت . را پنبه کرد ھای پوسیده سلطنت فرسوده قجری رشته

ریاست جمھوری “ جدید”به رضاخان، الغای خالفت در ترکیه و ابقای سلطنت در ایران بود، چه رضاخان نیز در آغاز جامه 

و نافذی چون سیدحسن  دید اما مخالفت علما و فضالی نامی پادشاھی می تر از قبای قدیمی را بر تن خویش، زیبنده

  .بدل شد“ شاه“مدرس و محمدتقی بھار با تاسیس جمھوری، رضاخان به رضا

  

رویاھای خود را  درآن زمان ھنوز قدرت روحانیون و زمینداران بزرگ آن قدر تحلیل نرفته بود که سردار سپه بتواند تمامی

اما برخالف رضاشاه که در سال . خاسته بودندرضاشاه و آتاتورک ھیچ کدام از طبقات باالی جامعه برن. محقق سازد

” وی را سالھا پیش از آن که . مصداق بارز یک رجل سیاسی بود ١٩٢٠سیاسی مبتال بود، آتاتورک در  به گمنامی ١٢٩٩

) مھمترین گروه مخالف دولت عثمانی(“ جمعیت اتحاد و ترقی”، عضویت در کمیته مرکزی “ماه مراد از افق طلوع کند
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عالوه بر این، آتاتورک بر احیای مجلس . باور داشت“ کارحزبی”شاید ھم از این رو بود که او به ضرورت . بوددست داده 

ورزید و حتی پس از به قدرت رسیدن، اختیارات مجلس را به زیان قوه مجریه  مشروطه در دولت عثمانی اصرار می

کرد و برخالف رضاشاه،  ظام سیاسی را درک میافزایش داد، چرا که وی اھمیت استراتژیک مجلس در تداوم بقای ن

  .مجلس ممسوخی را که دامن استقاللش به کلی ملکوک شده باشد، خوش نداشت

  

دید و به شخصی کردن قدرت  کافی می“ کمالیسم”در مجلس ملی را برای تحقق “ حزب”در واقع آتاتورک تفوق 

ند ایران دوران رضاشاه، کیش شخصیت رواج داشت، اما رغم اینکه در ترکیه آتاتورک نیز ھمان به. چشمداشتی نداشت

دھد که دیکتاتوری آتاتورک به دلیل نھادمند بودن عرصه سیاست در  رضاشاه و آتاتورک نشان می“ مقایسه نزدیک”

. نشده بود) الاقل در حد واندازه سلطنت رضا شاه(ترکیه، منجر به شخصی شدن قدرت در نظام سیاسی این کشور 

خواه نگران نبود، چرا که جانشین وی سرانجام  د و رودی نداشت و به ھمین دلیل از فعالیت حزب جمھوریآتاتورک زا

اما رضاشاه عالوه بر آنکه اھل قیام و قعود حزبی نبود، به . بایست از درون این حزب برآید یا توسط حزب کنترل شود می

بود که مبادا حضور یک حزب قدرتمند در فضای سیاسی  اندیشید و خائف و بیمناک واگذاری سلطنت به فرزندش نیز می

  .بدل کند“ سلطنت”فرزندش را به “ حکومت”کشور، سرانجام قدرت را از چنگ خاندانش خارج سازد یا اینکه 

  

رغم خصلت غیردموکراتیک حکومتش، با نھادمند ساختن عرصه سیاست تخم توزیع قدرت را در خاک  در واقع آتاتورک به

ھرج و مرج را   چرخه معیوب استبداد، آزادی و ھای سه پراکند اما رضاشاه با احتراز از چنین اقدامی، چرخ سیاست ترکیه

رغم این اختالفات، آتاتورک و رضاشاه در آغاز عصر کمونیسم ھراسی، به  به. در جامعه ایران دست نخورده باقی نھاد

ناسیونالیسم و . کارانه رفتند دو به راه نوسازی محافظهترتیب، با رضایت و حمایت انگلستان به قدرت رسیدند و ھر 

نیز ) گرایی دولت(اتوریتریسم و اتاتیسم . داد سکوالریسم محتوای اصلی رفرمیسم رضاشاه و آتاتورک را تشکیل می

تغییر لباس مردان، کشف حجاب زنان، ایجاد نظام حقوقی و آموزشی . شیوه و چارچوب نوسازی ھر دو دیکتاتور بود

گرایی، تضعیف طبقات سنتی و ایجاد و تقویت طبقات مدرن را  سازی و صنعت فی و مدرن، بازنویسی مجدد تاریخ، راهعر

پرواتر از  زدایی از جامعه، بی با این حال آتاتورک در مذھب. باید مھمترین موارد اصالحات رضاشاه و آتاتورک برشمرد

الدی را جایگزین تقویم ھجری ساخت، الفبای التین را جانشین کرد، چرا که وی تقویم می اش عمل می ھمتای ایرانی

روزی ترکان، ریشه در  سیه”وی بر این باور بود که . الفبای عربی نمود و روز یکشنبه را روز تعطیل ھفته اعالم کرد

  ... دلبستگی آنھا به سنتھای دیرین و 

  

باید مدنیت غربی را که جھانشمول  و بھروزی می دارد و برای دستیابی به سعادت... جانی الگوی کھن زندگی  سخت

اصالحات آتاتورک، فارغ از نسبتش با تاریخ و فرھنگ ترکھا، برخالف اصالحات رضاشاه واجد “ .است، بدون درنگ پذیرفت

منطق درونی بود، زیرا در ترکیه آتاتورک، تقویت طبقات جدید با جذب اعضای این طبقات به درون ساختار قدرت 

حزب  ١٩٣٠خواه سازمان داد و حتی در سال  آتاتورک نخبگان طبقات جدید را در حزب جمھوری. مراه بودسیاسی ھ

ھر چند این حزب دوام و (لیبرال را تاسیس کرد تا ظرفیت جذب نخبگان مدرن را در ساختار سیاسی کشور افزایش دھد 

آنکه فکری به  و تقویت طبقات مدرن پرداخت بی اما رضاشاه تنھا با ھدف تضعیف طبقات سنتی به ایجاد). نیافت قوامی

در واقع طبقه روشنفکر برای آتاتورک . حال مطالبات سیاسی این طبقات و جذب آنھا در ساختار قدرت سیاسی بکند

  . دارای اھمیتی استراتژیک بود، اما نگاه رضاشاه به روشنفکران، خصلتی تاکتیکی و ابزارانگارانه داشت
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توان گفت  بنابراین می. ھای قدرت خود به تدریج به حذف روشنفکران پرداخت ه پس از تثبیت پایهبه ھمین دلیل رضاشا

که اصالحات وی فاقد منطق درونی بود چرا که حذف طبقات قدیم بدون جذب طبقات جدید، امری غیرممکن و از حیث 

  .ای بیھوده بود ، رویه“رژیم سیاسی”تداوم بخشیدن به حیات 


