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چکیده
برانگیز خاورمیانه و ترکیه معاصر، مطالعه الگوهاي ثبات و یکی از مسائل مهم و چالش

ترکیه در زمره معدود کشورهاي خاورمیانه است که تجربه . تهدید دموکراسی است
با این حال، روند دموکراسی ترکیه از زمان تاسیس . بلندمدتی در دموکراسی داشته است

ترکیه تا به امروز حاکی از نوعی الگوي نوسانی بوده است؛ الگویی که بر اساس جمهوري 
هایی مواجه گاه به ثبات دموکراتیک دست نیافته و همواره با مولفهآن دموکراسی ترکیه هیچ

اند و هم زمینه تضعیف و تهدید بوده که هم به تقویت دموکراسی در این کشور کمک کرده
هاي نوسان در الگوي دموکراسی یابی مولفهاین پژوهش با هدف ریشه.اندآن را مهیا ساخته

ترکیه به دنبال ارائه پاسخ به این سوال است که چرا روند دموکراسی ترکیه باوجود تداوم و 
تکامل، نتوانسته نویدبخش ثبات باشد و دائماً با الگوي نوسانی ثبات و تهدید همراه شده 

دهد گیري از روند تاریخی حکمرانی در ترکیه نشان میا بهرههاي این نوشتار باست؟ یافته
بخش همچون اصالحات قانون اساسی، هاي ثباتکه اثرگذاري و همزیستی همزمان مولفه

هاي تهدیدزا مانند تهدیدهاي قومی، سیستم حزبی و عضویت در اتحادیه اروپا در کنار مولفه
. ي این الگوي نوسانی موثر استگیرهاي مذهبی و مداخله نظامیان در شکلچالش
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مقدمه
از زمان پایان جنگ جهانی اول و فروپاشی رسمی امپراتوري عثمانی یکی از مسائل اصلی 

ناسب با دولت و جامعه ترکیه شناخت نوع حکمرانی و تکوین نظام سیاسی است که بتواند مت
اگرچه در آغاز . نیازها و مقتضیات روز دنیا، پاسخگوي محیط در حال تحول داخلی ترکیه باشد

کمال پاشاگرایان و سکوالرهاي ترك به رهبري مصطفی امر اتالق عنوان جمهوري از سوي ملی
بدیل ارتش در حفظ تمامیت سرزمینی نویدبخش تکوین نظامی دموکراتیک بود اما نقش بی

گرا در کشوري که آخرین و همچنین قدرت جریان اسالمو تقاضاهاي سیاسی آنترکیه
شود این ابهام را به وجود آورد که آیا جمهوري ترکیه با تفوق سنگرگاه خالفت اسالمی تلقی می

آور نظامی دموکراتیک از نوع غربی آن باشد؟ تجربه تاریخی تواند پیامگرا مینگاه سکوالر و ملی
تا به امروز در عمل نشان داده که گرچه این کشور از حیث 1924کیه از سال جمهوري تر

هاي دموکراتیک نسبت به کشورهاي حاضر در محیط پیرامونی خود چندین گام جلوتر شاخص
هاي نابهنگام نظامیان در فرایند تشکیل حکومت و ها، دخالتاست اما تغییرات ناگهانی دولت

گرایان نسبت به جریان انحصارگراي سکوالر ثابت کرده اسالمهاي احزاب اقلیت و نیزچالش
نتوانسته در این -با پیامد مستقیم ایجاد ثبات مبتنی بر مشروعیت مردمی–است که دموکراسی 

.کشور در شکل کامل و قابل قبول آن ظهور و بروز یابد
در قالب فصلی ) 1389(مارتین. نور جیدر تالش براي تبیین عدم ثبات دموکراتیک در ترکیه، 

تعامل ناهمگون میان نیروهاي طرفدار سکوالریسم، چهره جدید امنیت در خاورمیانهاز کتاب 
نیز ) 1391(نوژن اعتضادالسلطنه. کندها را ریشه این رویداد در ترکیه معرفی میگرایان و علوياسالم

ثیر آن بر الئیسیته ترکیه به گرایی و تااجتماعی از جریان اسالم–اگرچه طی یک ارزیابی سیاسی 
امید کشورهاي غربی از دموکراسی ترکیه براي تبدیل شدن آن به الگویی براي سایر کشورهاي 

کند اما همین نگاه غیرمتنی و بدون زمینه به جامعه ترکیه را توأم با آفت و مضر خاورمیانه اشاره می
نیز اگرچه به ) 1391(هاکان یاووزه قلم بسکوالریسم و دموکراسی اسالمی در ترکیهکتاب . داندمی

ناپذیر سکوالریسم کند اما چالش پایانگرایان در کسب رضایت مردم ترکیه اشاره میموقعیت اسالم
گرا را برجسته کرده و معتقد است نگرش تلفیقی حزب عدالت و توسعه به دو و نیروهاي اسالم

ضیا مرال به همین سیاق، . منادي ثبات باشدتواند جریان عمده مزبور هرچند بدیع است اما نمی
گرایان حزب عدالت و توسعه در دوران بعد از گزینش در ها به ویژه اسالمبه ناتوانی دولت) 2015(

هاي داخلی نیز با انگشت نهادن بر چالش) 2015(الول . کندهاي اجتماعی اشاره میمهار شکاف
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داند که ناشی از گستره رقابت دان انسجام آن میثباتی دموکراسی ترکیه را فقترکیه، ریشه بی
در سطحی فراتر، نویسندگانی . هاي سیاسی و جامعه مدنی استسیاسی، سطح مشارکت و آزادي

معتقدند ناتوانی محیط خارجی از جمله اروپا و امریکا در ) 2014(کیمنو آیدین دوزگیتهمچون 
المللی هاي بیناي پیوستن به جامعه دموکراسیبرآوردن همکاري الزم با نیازهاي مشروع ترکیه بر

.ثبات کننده شده استمنجر به بازخورد منفی و پیامدهاي داخلی بی
اجتماعی در جامعه ترکیه به خصوص بعد از –هاي سیاسی با درنظرگیري گسترش بحران

در این رسد تجربه دو دوره ثبات دموکراتیک و مجدداً ناآرامیانتخابات دوره سوم به نظر می
رو، ریشه آن از این. کشور حاکی از وجود نوعی الگوي نوسانی دموکراتیک در این کشور است

این پژوهش با این . هاي ثبات و تهدید مشاهده کردتر و همزمان با مولفهرا باید در سطحی عمیق
د و پرسش که چرا روند دموکراسی ترکیه باوجود تداوم و تکامل نتوانسته نویدبخش ثبات باش

دائماً با الگوي نوسانی ثبات و تهدید همراه شده است، بر این نظر است که اثرگذاري و همزیستی 
بخش همچون اصالحات قانون اساسی، سیستم حزبی، عضویت در هاي ثباتهمزمان مولفه

هاي مذهبی و مداخله هاي تهدیدزا مانند تهدیدهاي قومی، چالشاتحادیه اروپا در کنار مولفه
این نوشتار در بخش نخست با ترسیم . باشدگیري این الگوي نوسانی موثر میان در شکلنظامی

. دهدها را مورد واکاوي قرار میهاي تاثیرگذار بر ثبات و تهدید سیستمچارچوبی مفهومی مولفه
کردن نقاط عطف در تاریخ بخش دوم این پژوهش با اتکا به رویکردي تاریخی و برجسته

دهد و در نهایت بخش سوم در دو قالب یر نوسانی دموکراسی ترکیه را نشان میجمهوري ترکیه س
.کندیابی الگوي نوسانی در ترکیه مبادرت میهاي ثبات و تهدید به ریشهمولفه

چارچوب مفهومی
در ارتباط با تکوین ، ابهام و سردرگمی مطالعات علوم سیاسیاي ازمفهوم ثبات سیاسی نمونه

محققان و اندیشمندان ).322: 1390،زادهو کرمموثقی(سازي و سنجش است مفهومی، علمیات
اند و ثباتی سیاسی ارائه دادهشناسی و علوم سیاسی تعاریف گوناگونی از ثبات و بیدر حوزه جامعه

میر هاي بلند پایۀ اجرایی، مرگ وهاي متعددي چون میزان جابجایی مقامدر این زمینه از شاخص
. بار، استفاده شده استهر یک میلیون نفر و تعداد کل حوادث خشونتاز ت داخلی بر اثر خشون

ها در درون نظام سیاسی، پایداري و دوام گروهخشونتهایی صورت گرفته است تا تالش
. گیري شوداساسی اندازهها با قانونها، آزادي انتخابات و میزان مطابقت رفتار حکومتحکومت
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ثباتی تواند به طور کامل دربردارندة چیزي باشد که در معناي بیها نمیخصیک از این شاهیچ
کند ممکن است این دگرگونی که ساختارهاي سیاسی تغییر میحتی زمانی؛سیاسی نهفته است

ثبات ناظر است بر بنابراین، ).117-118: 1380،کالیواسمیت(ضرورتاً بر هم زنندة ثبات نباشد
ثبات کننده که خواه به صورت تغییر در ساختار قدرت ع حوادث سیاسی بینسبی برخی انوافقدان

آمیز، به چالش با قدرت سیاسی آمیز یا حتی خشونتو حکومت و خواه به صورت مسالمت
).11: 1380ساندرز، (انجامد موجود یا ساختار اقتدار سیاسی می

دولتیهايکارویژهوطرفیکازهاخواستبینتوازنیوجودبهناظراصلدرثبات سیاسی
حاکم بتواند بهسیاسینظامچهچنانايجامعههردروندردیگر،تعبیربه. دیگر استاز طرف
وعقایدباور،بامزبور مطابقنظاموبدهدايکنندهقانعودرخورپاسخمردممتنوعهايخواست

ثباتازنظامآنشودأییدآن تجانبازوباشدجامعهقبولموردایدئولوژيکالمیکدر
برملیباورکهاینیاویابددلیلی کاهشهربهدولتکارآمديچنانچهپس. شودمیبرخوردار

تعمیقوگسترشصورتدرکهآیدمینارضایتی فراهمبروززمینهیابدتعلقحاکمالگوينفی
تجلیکهآمیزاعتراضيرفتارهابروزنهایتدرونظاممشروعیت سیاسیزوالبهاستممکنآن

ثباتی رو می توان براي بیاز این. )46: 1381دورسون، (شود منجرسیاسی هستندثباتیبیبیرونی
شاخص اول تغییر رژیم است که با : سیاسی در یک نظام سیاسی چهار شاخص در نظر گرفت

مین شاخص دو. شودغیرنظامی مشخص می–تغییر در هنجارها، نظام حزبی یا وضعیت نظامی 
هاي اصلی اجرایی و تعدیل و تغییر در کابینه یا قوه تغییر حکومت است که شامل تغییر در مقام

آمیز است که حمالت چریکی، شورش و هاي خشونتشاخص سوم چالش. شوداجرایی می
عنوان چهارمین آمیز بههاي مسالمتکودتاهاي عمدتاً ناموفق معرف آن هستند و در نهایت چالش

).137، 1380ساندرز، (کند ها و تظاهرات اشاره میهاي همچون اعتصابص به اعتراضشاخ
عنوان تجلی آمیز بهلفه اصلی یعنی مشروعیت و بروز نارضایتی و رفتار اعتراضؤبا توجه به دو م

:گونه از ثبات سیاسی را از یکدیگر تمیز دادتوان سهبیرونی ثبات سیاسی، می
متحولنیزهاها، دولتخواستافزایشمتعاقبپویاسیاسیثباتدر: ثبات سیاسی پویا. 1

ايتازهثباتبهمردمیمشروعیتحفظباباالترسطحیدروخارجپیشینباثباتوضعیتشده، از
.  سازدمیممکنراجدیدشرایطدرپیشیننظامحیاتاستمرارامکانکهیابنددست می

نژاديوملیایدئولوژیک،مبانیرويبرصرفاًایستایاسیسثباتدر: ایستاسیاسیثبات. 2
تحولیوتغییرگونههیچبدونوموجودوضعحفظطریقازتابر آن استو سعیدشومیکیدأت
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.باشدپایدارتواندنمیثباتنوعایناًطبع.بخشداستمرارخودبه حیات

حاکماز ایدئولوژيتبعیتفاًصرمردمنقشکاذبسیاسیثباتدر: کاذبسیاسیثبات. 3
را شهروندياولیهحقوقکهجاآنازود داردوجوامکانمدتکوتاهدرگونه ثباتاین.است

س ازپ،استهایشانخواستهواهدافبهنیلدرایشانمستمرگذشتخواهانوگرفتهنادیده
).74: 1377اري،افتخ(شود میشکستدچارودادهدستازراخودمشروعیتکوتاهیمدت

از این نظر، . ثباتی متمرکز استدر رویکرد سیستمی، کانون توجه، بیشتر بر چگونگی وقوع بی
هایی از آن، مختل شده و تغییرات ثباتی وضعیتی است که در آن، یک سیستم یا بخشبحران و بی

این احبنظران ص. شودثباتی کل سیستم میناگهانی در یک یا چند متغیر سیستمی اساسی باعث بی
از خشونت و قهر به عنوان ابزار مدیریت، هر چند کنشگرانمعتقدند که استفاده احتمالی رویکرد

که چنین کاربردي، ، مگر اینشودنمیشود، الزاماً باعث عدم تعادل ثباتی منجرممکن است به بی
باتی به خودي خود، ث، بیرابرت کوهناز نظر . )1جدول (ساختار سیستم را مورد چالش قرار دهد

شود، منازعه، حتی اگر به تغییرات مهمی در سیستم منجر. به معناي عدم تعادل در سیستم نیست
. خود داردرا درکنشگرانحداقل برخی از متغیرهاي حیاتی براي حفظ الگوي موجود روابط بین 

حسینی، (می بحران است شود و نه هر تغییر مهاز این نظر، نه هر بحرانی به تغییرات مهمی منجر می
1385 :16.(

)پیامد سیستم: وضعیت سیستم؛ ب: الف(تعادل و تغییر در سیستم : 1جدول 
عدم تعادلتعادل

ثبات

پذیر، بدون تغییر یا چند تغییر برگشت: الف
.عنوان یک کلبدون تأثیر بر سیستم به

باشد و ثبات و سیستم بدون تغییر می: ب
.تعادل برقرار است

ناپذیر به دگرگونی چند تغییر برگشت: لفا
.شودسیستم منجر می

تعادل جدید: سیستم دگرگون شده: ب

ثباتیبی

پذیر که وقوع تغیرات زیاد اما برگشت: الف
.شودبه دگرگونی در سیستم منجر نمی

باشد، و تعادل سیستم بدون تغییر می: ب
.شودبرقرار است، ثبات برقرار می

ناپذیر زیاد که به رات برگشتوقوع تغیی: الف
.شوددگرگونی سیستم منجر می

تعادل جدید، ثبات : سیتم دگرگون شده: ب
.جدید

.)65- 64: 1382برچر و ویکنفیلد، : (منبع
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آن را به ساختاري، هايچالشتوانکاربرد مدل سیستمی در ترکیه، میو با اتکا بر این روند
مل ساختاري تهدیدکنندة دموکراسی ترکیه ممکن است شامل عوا. المللی و داخلی تقسیم کردبین

در .ی با توجه به مسئله کردها باشدمهاي مذهبی و سکوالر موجود در جامعه و عناصر ملی قوتنش
خیر انداختن روند عضویت در اتحادیه اروپا و أبه اثرات منفی به تتوانمیالمللی، سطح بین

شرایط ساختاري اولیه یک کشور .کرداشاره خود، ترکیهمتحد میلی ایاالت متحده به انتقاد ازبی
در . تواند پسرفت دموکراسی را تسهیل کندمانند شرایط فقر، نابرابري، و چندپارگی قومی می

شدنرنگکمزدایی،مذهبسیاستازجملههاهاي کمالیستبرنامهوهااقداماخیر،هايدهه
ممکن است . کرده استتشدید راسازيغیریتفرآیندنحويدینی بههنجارهايوهاارزش
نظراززیراباشد،کمالیستیمدرنیزاسیونطرحدرونیتضادهايازناشیاینجاموجود درمعماي
ملیارادههمچنینوغرباصولبهنسبتکمالیسمذاتدرنهفتهگراییغربگرایان،اسالم

دارندسعیو پرداختهکمالیسمگفتمانشکنیشالودهبهگرایانترتیب، اسالمبدیناست؛توجهبی
شودتعریفترکیهجامعهفرهنگیوبومیمتغیرهايکه براساسآورندوجودبهراگفتمانیتا

خودازخشنهاییواکنشاسالمیوشرقیفرهنگبهکمالیستی نسبتنهادهايجا کهاز آنولی
بامرتبطعناصرودموکراسیکاملاجرايباتاکنندمیجدید سعیگرایاناسالمدهند،بروز می

.کننداقدامنهادهاي کمالیستیتضعیفبهمدنیجامعه

نمادهاي الگوي نوسانی: هیترکدریدموکراستبارشناسی
هاي بررسی تطور الگوي نوسانی در دموکراسی ترکیه تبارشناسی این نوع از یکی از ضرورت

به طور کلی . ده روندهاي آونگی و توام با نوسان آن استشکل حکومتی در بستر تاریخی و مشاه
:توان مورد بررسی قرار دادسیر دموکراسی ترکیه و تحوالت آن را در چندین مرحله می

پس از فروپاشی امپراتوري عثمانی ساخت ملتی جدید و بهبود اوضاع :مرحله نخست-
م در درون جامعه و هم از نظر هها، ها و تنشاي طوالنی از جنگاقتصادي به دنبال دوره

زوال امپراطوري عثمانی منشأ اولین مرحلۀ توسعۀ سیاسی ترکیه در قرن . المللی، ضروري بودبین
هاي سیاسی و اجتماعی در عثمانی طی قرن نوزدهم و بیستم فراز و فرود بحران. باشدبیستم می

تجزیه مداوم . ی آن اولویت یابدگیرندگان و رهبران سیاستصمیمبرايلفه امنیت ؤسبب شد تا م
توجهی به هاي سیاسی، فقدان اقتدار مرکزي، مداخالت گسترده خارجی و بیکشور، نابسامانی

اي از افسران جوان این کشور با سبب شد تا عدهالمللینقش و جایگاه عثمانی در معادالت بین
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هاي اصالحی، که از طریق سیاستدولت نیز. تمسک به نوعی ناسیونالیسم، ترکیه نوین را بنا نهند
کمال . انداز اجتماعی، فرهنگی، سیاسی ترکیه را تغییر دادشد، چشماز باال به پایین اعمال می

ها را به دقت زمان همۀ مسائل، آنهاي استقرار جمهوري به جاي حل همدر نخستین روزآتاتورك
بود با اصالحات دیگر او مخالفت از هم جدا کرد و رضایت و حتی پشتیبانی کسانی را که ممکن 

وي در ابتدا به تعریف اجتماع ملی و مرزبندي . یک اصالحاتش به دست آوردکنند، براي یک
چه جمهوري ترکیه را با اما آنهدف وي یکپارچه کردن نیروهاي ملی بود؛ . قومی اقدام کرد

هاي شناخته شده این یتکه این جمهوري موفق شد قلمرو اقلرد این بود کامپراتوري متمایز می
. گام او ایجاد نهادهاي سیاسی نوین و کارآمد براي اعمال اقتدار بوددومین . کشور را محدود کند

کردن اصالحات مذهبی، اجتماعی، فرهنگی و قانونی از طریق این نهادها در مرحله بعد قرار پیاده
هدف آتاتورك . کردکس میرا منعآتاتوركاین توالی اصالحات استراتژي آگاهانه. داشت

اعمال کنترل بر نهادهاي عمدة قدرت بود و در این راه نخستین اقدام وي جدا کردن ارتش از 
، ارتش کامالً از حیات سیاسی جدا نگه )1945-1923(در سرتاسر دورة تک حزبی . سیاست بود

ها دادند که بسیاري از آناستعفا میافسرانی که خواستار ورود به سیاست بودند باید . داشته شده بود
,Ahmad(خلق پیوستند خواهبه حزب جمهوري 1924اساسی ترکیه نیز در سال قانون ). 69 :2005

اصل به تصویب رسید که طی آن بر برابري همه شهروندان ترکیه در برابر قانون و اسالم به 105با 
» اسالم«بازنگري شد و کلمۀ 1928اساسی در سال این قانون . عنوان دین رسمی ترکیه تأکید شد

خواهی، ناسیونالیسم، جمهوري(از آن حذف شد تا الئیسیته که به همراه پنج اصل دیگر 
که در برنامه حزب آمده بود به عنوان اصول بنیادي ) باوريگرایی و انقالبساالري، مردمدولت

. جمهوري شناخته شود
دولت براي : ی ناسیونالیستمرحلۀ دوم توسعۀ ترکیه، چگونگی تحکیم رژیم-

را به منظور حفظ » کمالیسم«ساالري ایدئولوژي خاص خود یعنی اجراي این پروژه ابتدا دیوان
المللی در استقالل عمل در برابر جامعه ایجاد کرد که هدف آن استقالل از نیروهاي داخلی و بین

).68: 1391یاووز،(بود » سکوالر«و مدرن » ترك«ملت همگن -جهت ایجاد دولت
خالء :1983تا 1930هاي دوران پرتالطم دموکراسی بین سال: مرحله سوم- 

هاي میان احزاب سکوالر گیري اولین شکافایدئولوژیک در غیاب خالفت اسالمی منجر به شکل
بار دیگر بین مواجهۀ خشونت.هاي مختلف شدآمیز از سوي فرقههاي خشونتگرا و واکنشو اسالم

رویدادهاي » فیروز احمد«به گفتۀ . رخ داد1930هاي مبارز اسالمی در سال و گروههاکمالیست
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فهماند که مصطفی کمالبیش از هر عامل دیگري به - ادعاي ظهور مهدي موعود- موعودگرایانه 
هاي نو به اندازة کافی به شهرها و ها و اندیشهجمهوري فاقد ایدئولوژي منسجم است و ارزش

Ahmad, 2005: 93(نرسیده است روستاهاي کوچک &Toprak, 1981: 6-10( . دومین ویژگی مرحله
دوران تک حزبی با استفاده از . گرددگیري نظام چندحزبی باز میسوم دموکراسی ترکیه به شکل

بعد از . را تضعیف کرد- یعنی اسالم- سیاست سکوالریسم تنها رابط هویتی میان مرکز و پیرامون
مزیتی که جامعه ترکیه از آن برخوردار شد، نوعی دموکراسی 1938ال مرگ آتاتورك در س

نخبگان حاکم متشکل از نظامیان، ). 157- 153: 1387مزروعی، (شده چندحزبی بود هدایت
داران بوروکراسی اداري و روشنفکران، که همراه با نخبگان روستایی، شامل اشراف و بزرگان، زمین

ملت جدید را تأمین - ثبات دولتکنار یکدیگر وحدت و و طبقه تجاري در حال ظهور در 
دست نخورده باقی ماند » 1950- 1923«این ائتالف تا پایان این دوره ). 17: 1380موثقی، (کردند می

نظامی را قادر بر عهده گرفتن دگرگونی نهادي و سیاسی و - و این امر نخبگان بوروکراتیک
میز قدرت نیز به عنوان سومین ویژگی این مرحله آچرخش مسالمت. سرکوب همۀ مخالفان ساخت

به سختی شکست 1950خلق در انتخابات آزاد ترکیه در خواهحزب جمهوري. شودشناخته می
تأکید اساسی حزب . هاي مجلس را از آن خود ساختدرصد کرسی69خورد و حزب دموکرات 

ات دینی از سوي دیگر، باز بودن جامعه از یک سو و حذف تعصب، مبنی بر »DP«دموکرات 
کاري برنامۀ حزب دموکرات لیبرالیسم اقتصادي، محافظه. دادهاي متنوع حزب را نشان میویژگی

این پیروزي چرخشی کامل در مناسبات دین و دولت . ستیزي بودپروري و کمونیسماجتماعی، دین
سیاسی و به همان اندازه به طور کلی، این دوره بازتاب نوسازي اجتماعی و . در ترکیه پدید آورد

با این حال این حزب با کودتاي ). Daabala, 1997: 73-4(تأکیدات ویژه بر نمادهاي فرهنگ ملی بود 
.ساقط شد1960ارتش در 

ظهور اسالم سیاسی شاید بارزترین ویژگی این دوره و نمادي از آغاز تغییرات مبنایی در مدل 
شودمینامیدهترکیهسیاستحوزهدرگراییاسالمنوانعباامروزهچهآن.دموکراسی ترکیه باشد

اول، سطحدر: استبررسیقابلسطحسهدرآمدهوجودبهآنمحورحولهاي مختلفتحلیلو
دوم،در سطح. کنندایجاددینبنیادینقضایايبرپایهاسالمیحکومتدارندقصدگرایاناسالم

وهنجارهاباراهاآنتاداردراجامعهاجتماعیيهابازسازي جنبهقصدگراییاسالمگفتمان
هايسنتبااجتماعیزندگیمختلفهايعرصهفرآیندایندر.کندسازگاراسالمکلیاصول

برايشدیديشامل گرایشگراییاسالمسومسطحاما درکند ومیارتباط برقراراسالمیفرهنگ
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جامعهشکلتغییرنیزهدفترکیه است؛سکوالرسیستمدروناسالمیهايویژگیآمیختنهمدر
زندگی کند اسالمیاصولمطابقکهباشدداشتهرااجازهاینشخصیهرتاستاهابسط آزاديیا
ترکیه،درگراییاسالمدومواولهايسطححالهربه). 147: 1389زاده و دیگران، امام جمعه(

اندکردهسعیگرایاناسالمبنابرایناند؛شدهاجهموهاسخت کمالیستوسفتمقاومتباهمواره
دستگراییاسالمدومواولهايسطحدربارهخودادعاهايازفوریه،28فرآیندعللفهمبا

گرایان دموکراسی را توان این استدالل را از نظر دور داشت که اسالمبا این حال، نمی.بکشند
خواه هم براي عبور از انحصارگرایی نیروهاي تحولدانستند و از طرفینردبان ترقی خود می
گرایان پشتوانه خوبی بودند، در اینجا رشد و هاي اجتماعی داشتند که اسالمکمالیسم نیاز به پشتوانه

خواهی گره خورده و بنابراین در موضوع تبارشناسی توسعه دموکراسی در ترکیه با رشد اسالم
.یابددموکراسی جایگاه می

تا 1980هاي چهارم، رشد اوزالیسم و تضعیف کمالیسم افراطی بین سالمرحله-
سرآغاز دومین چرخش بزرگ در مناسبات دین و دولت در ترکیه پس از 1980کودتاي :1999

، اقدمات دولت نظامی ترکیه مانند شدت عمل 1980بعد از کودتاي سال . جنگ دوم جهانی بود
زاب و دموکراسی؛ تشکیل شوراي امنیت ملی و عضویت هاي فردي و تشکیل احنسبت به آزادي

نظامیان در این شورا و نظارت آنان بر امور داخلی و خارجی، مسئله کردها و ممانعت از هر اقدامی 
هاي نگرانی در مورد وضعیت آزادي و دموکراسی در ترکیه را در انتقاد به حکومت الئیک زمینه

به 1980اقتصادي و فرهنگی که جامعه ترکیه طی دهۀ تحوالت عمیق اجتماعی، . به وجود آورد
توان محصول ورود اوزالیسم را می. بعد تجربه کرد، موازنۀ قوا در عرصۀ سیاسی را به چالش کشید

المللی، بینرواج عصر راست نو در عرصه. دانست1980ترکیه به دورانی جدید در دهه
تهدیدهایی مانند ناسیونالیسم کردي، رادیکالیسم هاي گذشته و ظهورهاي ایجادشده در دههبحران

هاي مارکسیستی در جامعه ایجابتر در نزد نخبگان ترك رشد گرایشاسالمی و از همه مهم
تردید، کاري آسان نبود، چراکه کرد که در کمالیسم افراطی تجدیدنظرشود، اما این امر بیمی

ها در عرصۀ اجتماعی زمینه با کاهش شکاف. اي چندشکافی بودترکیه آن روز، جامعهجامعه
هاي رادیکال فراهم شد رو و همچنین تضعیف جریانهاي میانهبراي تقویت و نزدیکی گرایش

تاکید اوزال بر باز شدن فضاي فرهنگی و اجتماعی، رشد نهادهاي مدنی ). 82: 1382پور، قهرمان(
) یابی ببرهاي آناتولیژه قدرتویب(قویت بخش خصوصی و اجتماعی، آزادسازي اقتصادي و ت

زمینه را براي تکثر در نیروها و ممانعت از حاکمیت ایدئولوژي و حکومت یکدست فراهم کرد 
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در چنین فضایی، ایدئولوژي رسمی تا حدي به چالش کشیده ). 147-154: 1393مطلبی و زمانی،(
به کار گرفته شد در مورد این تحوالت» جمهوري دوم«تعبیر 1991شد تا آنجا که در سال 

)Karakas, 2007: 22 .(
:رو از اسالم با تاکید بر تلفیق دین و دموکراسیمرحله پنجم خوانشی میانه- 

مجموعه تحوالت فوق و تغییر گسترده در آرایش نیروهاي سیاسی باعث شد تا در پنجمین مرحله، 
هاکان . ق دین و دموکراسی باشدرو از اسالم با تاکید بر تلفیدموکراسی ترکیه شاهد خوانشی میانه

سواالتی اساسی در ارتباط با دموکراسی و با طرح، در مقدمۀ کتاب خود)Yavuz, 2005: 1(یاووز 
دیدگاه اول شامل موافقان سازگاري : کندرابطۀ آن با اسالم دو دیدگاه را از یکدیگر متمایز می

هاي رو از اسالم است که ارزشیانهشوند قرائت مچه این گروه بر روي آن متمرکز میآن. است
کننده در مسیر مدرن و دموکراسی را پذیرفته و به مثابه عامل همراهی کننده و تسهیل

گرایی و دموکراسی را در بستر جامعۀ حامیان این گرایش، کثرت. دموکراتیزاسیون معرفی شود
کنند که در اندیشه اسالمی کنند و تأکید میمدنی به مثابۀ ابزار رستگاري امت اسالمی تلقی می

توان به مفاهیمی چون شورا، اجماع و بیعت، جامعۀ مدنی و دموکراسی کامالً غایب نیست و می
در واقع، براساس . را با دموکراسی منطبق ساختخوانشی دموکراتیک از اسالم دست یافت و آن

علی و اهللا گولنفتحرك نظیر توان در میان آنان اندیشمندان تنگاه این گروه از مسلمانان که می
- 33: 1389موثقی و نیري، (رو و متساهل است را نیز نام برد، معتقدند اسالم در ذات خود میانهبوالچ

این گروه بر اصولی چون حاکمیت مردم؛ پذیرش نظام حزبی و رقابت سیاسی در قالب احزاب، ). 63
.دپذیر بودن دین تأکید دارنمندي، پویایی و تفسیرزمان

گرایان بر این باورند که دموکراسی در دیدگاه دوم یا مخالفان سازگاري؛ برخی از اسالم
طلبان سکوالر به جوامع اسالمی تحمیل گرایان و اصالحمفهومی بیگانه است که به وسیله غرب

این . اي را پیشنهاد کردبرپایۀ این تأمالت نظري، اصالحات پردامنهآلپگوك. شده است
:اهدافی دوگانه داشتنداصالحات

جدایی دین از دولت و پایان سیادت اسالم بر سیاست و زندگی اجتماعی ترکان؛. 1
بر آن بود که تنها از این راه او ). Berkes, 1998: 234(جدا کردن دین از سنت شرقی . 2

.هاي بنیادي اسالم را در کنار فرهنگ ملی ترك و تمدن اروپایی حفظ کردتوان ارزشمی
توان با در نظرگرفتن این دو رویکرد افراط و تفریط نسبت به رابطه دین و دموکراسی می

رو در جامعه ترکیه را ناشی از سه عامل مهم نگرش توام با تساهل مذهب گیري اسالم میانهاوج
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. گرایی و مذهب آمیخته با تصوف اسالم دیدحنفی، روابط دین و دولت در جامعه ترکیه و صوفی
هواداران و پیروان مذهب حنفی عالقۀ بسیاري به . مذهب حنفی نوعی تکثرگرایی نهفته استدر 

: 1383هرمان،(به گفتۀ هرمان . مدرنیسم دارند و باید در برابر دیگر مذاهب اهل سنت تشویق شوند
رو اصول هاي ترك خیلی زود در جهت سکوالریسم حرکت کردند؛ از این، سنی مذهب)119

. دایی دین از مذهب در ترکیه به نسبت دیگر نقاط جهان اسالم بیشتر پذیرفته شددموکراسی و ج
در رابطه با روابط دین و دولت در عثمانی نیز باید اشاره کرد که امپراطوري عثمانی پذیرفته بود 

باید قوانین خاص خود را داشته که دولتی چند مذهبی است و در آن مسیحیان و یهودیان می
دار در ترکیه نیز منجر گرایانه و مذهب آمیخته با تصوف اسالم ریشههاي صوفیاندیشهنفوذ . باشند

شادان و سبحانی، (ها شده است مذهبی ترك-به روحیه تساهل و بردباري در فرهنگ سیاسی
1373 :96 .(

ر گرایی نوین و تاثیرو ظهور اردوغانیسم و اسالمگرایی میانهیکی از محورهاي مهم ظهور اسالم
تر حزب طلبالحتر و اصبخش جوان2001آگوست سال در . بر پیشبرد دموکراسی در ترکیه است

، به پشتوانه بورژوازي نوخاسته آناتولیایی، حزب عدالت و توسعه را عبداهللا گلفضیلت به رهبري 
ر همان خود را در بحبوبه انتخاباتی یافت که بنا بود در سوم نوامب2002حزب در سال . تشکیل دادند

این اتفاق در . درصد آرا به قدرت رسید3/43که در این انتخابات با کسب سال برگزار شود تا این
زلزله «گران این واقعه را به زده کرد تا جایی که برخی تحلیلعرصه سیاسی ترکیه همه را شگفت

راهبردي سه از این جنبه، سیاست جدید حزب بر روي ).Gruen, 2003: 87(تعبیر کردند » سیاسی
:الیه بنا شد

بشر به عنوان سپر گفتمانی؛اتخاذ دموکراسی و حقوق . 1
ایجاد ائتالف لیبرال . 3اي به عنوان شکلی از مشروعیت دموکراتیک؛ بسیج توده. 2

سکوالري که حزب عدالت و توسعه را یک بازیگر سیاسی -هاي مدرندموکراتیک با بخش
.کنندمشروع تلقی می

-کارهاي محافظهحزب را قادر ساخت بازرگانان، مردم فقیر و گروهرد سه الیهاین راهب
گرایان نوین که به اسم مبانی رفتاري اسالم). Daği, 2006: 89(مذهبی را در کنار هم جمع کند 

:اند ازکنند، عبارتفعالیت می» کارهاي محافظهدموکرات«
از «هاي خانواده ارزش-سه گفتمان بنیادیندر چهارچوب» کاردموکراسی محافظه«مفهوم . 1

و پارسایی » مسلمان-عشق به ملت ترك«، پاتریوتیسم مبتنی بر تاریخ عثمانی»نوع پاتریمونیال
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شود؛ دنبال می- »سرچشمه اخالق«
گرایی، هایی از اسالمالمللی؛ درون این رویکرد، جلوهگرایی در رویکرد بیننوعثمانی. 2
اي سه عنصر در ظرف معرفتی انسان ترکیه. شودگرایی دیده میرایی و غربگگرایی، شرقترك

با یکدیگر پیوند منطقی و » شهروند اروپایی«و » ترك اوراسیایی«، »ايمسلمان خاورمیانه«هویتی 
کند؛ معنادار برقرار می

اساسی؛ پرستی مبتنی بر قانونمیهن: ناسیونالیسم. 3
دینی طرفدار گسترش جامعه مدنی - اسالمی، قومی-تركترکیب : ایدئولوژي هویتی. 4

هاي ملی و معنوي؛ مشتمل بر ارزش
دین امري عمومی و خصوصی است؛: سکوالریسم. 5
هویت . آیندملی واالترین اصول به حساب میتمامیت ارضی و وحدت: مسئله کردي. 6

موثقی، (ندگاري دارد ملی است و در سطوح خصوصی و عمومی قابلیت ماترکی، هویتی نیمه
1389 :16.(

هاي ورود حزب عدالت و توسعه و اقدامات این حزب با تضعیف ارتش و تقویت بنیان
شدن دموکراسی و کاهش اساسی و در نهایت نهادینهدموکراتیک و اصالحات در قانون 

سی ترکیه را گرایان و طرفداران الئیسیته، دموکراتعارضات سیاسی و اجتماعی به ویژه میان اسالم
رغم تثبیت نسبی دموکراسی در ترکیه بعد از اما محوري که علی. در مسیر تثبیت و تحکیم قرار داد

شود با قطعیت از تداوم الگوي نوسانی در ترکیه روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه باعث می
براي تشکیل ویژه برگزاري دو مرحله انتخابات پارلمانی ن گفت رخدادهاي چند سال گذشته بسخ

هاي گسترده به خصوص در مناطق کردنشین با پایان یافتن مصالحه دولت و پ دولت، ناآرامی
هاي ناشی از مداخله ترکیه در امور عراق و سوریه همزمان با حمایت ضمنی از ثباتیك، بی.ك.

، کنار رفتن گولنگرایانی همچون گیري اپوزیسون قدرتمند متشکل از اسالمداعش و شکل
بداهللا گل از دایره رهبري حزب عدالت و توسعه و تقویت احزاب کردي است که همگی نشان ع

هاي ثبات و تهدید همچنان ادامه دارد؛ دهد الگوي نوسانی دموکراسی در ترکیه با مولفهمی
.موضوعی که در تبارشناسی دموکراسی ترکی و مراحل مختلف آن نیز به نوعی تداوم یافته است

هاي الگوي نوسانیریشه: ثبات و تهدید در روند دموکراسی ترکیههاي مولفه
ثباتی در هاي تاثیرگذار بر ثبات و بیبا اتکا به چارچوب مفهومی پژوهش و شناخت مولفه
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توان گفت که روند دموکراسی ترکیه باوجود تداوم و تکامل نظام سیاسی و شکل حکمرانی می
ثباتی در نظام سیاسی را که زمینه نقص دموکراتیک و بیهایی همراه شدهدر طول زمان با مولفه

گیري نوعی نوسان در دموکراسی ترکیه باعث شکلایجاد کرده و همزمانی تاثیر این دو نوع مولفه
.را مهیا کرده است

هاي ثبات و تکامل در مدل دموکراسی ترکیهمولفه- الف
یت و بسط مدلی از حکومت و تعامل تمهیداتی براي تثبدر نظام سیاسی ترکیه سازوکار و

کاهش مداخله نظامیان بر امور سیاسی و نیز . حاکمیت با جامعه تعبیه و تدارك دیده شده است
گر تواند ارائهاساسی میتر شدن به استانداردهاي اتحادیه اروپا، برگزاري رفراندوم قانوننزدیک

تی که در ترکیه در جهت استقرار اصالحا. الملل باشدچهره جدیدي از ترکیه در نظام بین
هاي اقتدارگرایی صورت گرفته گرا و دوري از حکومت نظامیان و دیگر شکلدموکراسی کثرت

.ها و روندهاي موثر در تکامل دموکراسی ترکیه شده استموجب اهمیت تعیین مولفه

اساسیاصالحات قانونمتغیر 
کند و این امر سبب تنظیم ماندهی میاساسی کشورها توزیع مناسب قدرت را سازقانون 

شود و قوانین زندگی سیاسی و گذاران و شوراهاي قضایی میروابط میان عوامل اجرایی، قانون
گذاري ترکیه نظام قانون. Powell, 1982: 54-73)(کند مرزهاي قدرت اجرایی را مشخص می

موضوعات با نمودهایی همچون دموکراتیزاسیونتقویتدر موثرعواملترین تاکنون یکی از مهم
گذاري نظام قضایی، روح قانونيهاي برقرارطرفی، ساختارها و رویهمربوط به استقالل و بی

، 1921اساسی را در قانون 4جمهوري ترکیه ). Fusun, 2008: 146-163(باشدمیکیفري و حقوق
ات گوناگون و ده است که دو مورد آخر در معرض اصالحکرتنظیم 1982و 1961، 1924

، در قوانین اساسی مشخص شده و 1961الگوي این تغییرات پس از . اندگسترده قرار گرفته
توان به عنوان تغییرات تدریجی قدرت از پارلمان قوي به عوامل اجرایی ها را میاصالحات آن

. بسیار قوي تعریف کرد
. صورت گرفت1921سال نخستین فرایند قانونگذاري اساسی و اصالحات آن در ترکیه در 

قانونکهاینبهتوجهبا.یافتجمهوري تغییربهپادشاهیازکشورحکومتیسیستمدر این قانون،
درترکیهجمهورياساسیقانوندومینبیشتر نبود،مادهچنددروخالصهبسیار،1921اساسی 
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آناساسیهايویژگیازکهرسیدتصویببهمنتخب مردمدوممجلستوسط،1924سال 
وسیاستازدینجداییبرکهبودکشورسیاسیوحقوقیعنوان نظامبهالئیکنظامگذاريبنیان

کودتاياثربریگردباریکاساسیقانوناین.داشتکیدأتپارلمانیو نظامملیارادهمحوریت
صورتبه،1940سالتاترکیهسیاسینظامعبارتی،به.تغییر یافت،1960سال درارتش

راترکیهسیاسیصحنهدرحضورامکاننیزدیگرياحزاب،1940دههاز.شدمیادارهحزبیتک
حفظبهانهبه1960درارتشهايژنرالروي کار آمدن حزب دموکرات و کودتاي . دکردنپیدا
انونقنویسکمیته پیشاین. همراه شدمجلسودولتکنترلو ملیکمیتهبا تشکیلالئیکنظام

قانونجایگزینراآنترکیه،1960اساسی قانونپرسیهمهباوکردتدوینراترکیهجدیداساسی
گسسته شد و گذار 1960قانون دموکراتیک توسط حکومت نظامی در می .ندکرد1924اساسی 

با . داساسی جدید بود که از طریق رفراندوم انتخاب ششامل ایجاد قانون 1961به قانون مدنی در 
کنندگان چارچوب قانون ایجاد) DP(توجه به سوء استفاده از قدرت توسط حزب دموکراتیک 

هاي جدید مانند سنا، دادگاه قانونبرخی از سازمان. اساسی جدید بر جدایی قدرت تأکید داشتند
اساسی، سازمان عالی قضات و همچنین سازمان امنیت ملی در این دوره شکل گرفتند که هدف 

& Özbudun)اساسی جدید محدودسازي قدرت عوامل اجرایی بود مده این تغییرات در قانون ع

Gençkaya, 2009: 13).نظام ودادمیکشورادارهدربه نظامیانايویژهاختیاراتاساسیقانوناین
ان تو، می1960اساسی از خصوصیات دیگر قانون. کردحاکمکشوربررا»اسنوملی«ی مجلسدو

به وجود اصل تغییرناپذیر مربوط به سیستم الئیک اشاره کرد که مجلس حتی پیشنهاد تغییر آن را 
قانون اساسی با اصالحات جدیدي 1983در ادمه این روند در سال .کندتواند بررسی نیز نمی

قانونی شد و قابلیت اجرایی قوي را در مقابل مسائل اساسی جدید، شامل سنا نمیقانون . روبرو شد
.(Kalaycıoğlu, 1988: 61)کرد هاي قضایی دولتی ایجاد میو حوزه

در دیگريکودتايبهترکیهسیاسیحیاتبرنظامیانقدرتسایهتداومبعد،هايدر سال
قانوننویستدوین پیشها،ژنرالتوسطشدهتشکیلملیامنیتشورايوانجامید1980سال

اساسی قانون. آوردرأي1981سال درآننویسپیشپرسی،همهدرکهگرفتعهدهبهرااساسی
از که جمهور و شوراي امنیت ملی را افزایش داد ویژه رئیسهمجریه بقدرت قوة،سومجمهوري

تعدیل و رفت که در پی به شمار می1961اساسی پیشین یعنی بسیاري جهات معکوس قانون
ترین اصالحات دموکراتیک در جدي2007نین در سال همچ.محدود کردن قدرت اجرایی بود

اساسی در بهار سال بحران قانون. قانون اساسی ترکیه با پیشگامی حزب عدالت و توسعه انجام شد
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اساسی کامأل جدید را بر سر مسأله ریاست جمهوري، ضرورت جستجو براي یک قانون2007
ندوم در ااصالحاتی که به موجب این رفر).özbudun & Gençkaya, 2009: 97(کرد ایجاب می

اساسی به انجام رسید طیف وسیعی از موضوعات سیاسی، اجتماعی، نظامی، قضایی، مسائل قانون
خلق،خواهجمهوريحزبسهفراوانتالشوجودبا. گیردها، حقوق شهروندي را در بر میاقلیت

اصالحاصولبهمثبتيأردادنازمردممنصرف ساختنبرايدموکراتیکملی و صلححرکت
و بدیندادندراي مثبتمجلسبه اصالحاتآرادرصد58از بیشبامردماساسی،قانونشده

ها در لغو مصونیت قضایی نظامیان و امکان محاکمه آن. شداصالحمجدداًاساسیترتیب، قانون
زایش نقش رئیس جمهور و هاي نظامی و مدنی، تغییر ساختار شوراي عالی قضایی و افدادگاه

توانمیبندهااینبهنگاهیبا. هاي این اصالحات بودندترین بخشمجلس در این ساختار مهم
از دستترکیهاساسیدادگاه قانونخارج کردن کنترل اخیر، پرسیهمهازاصلیهدفکهفهمید

هادادگاهتصمیماتبهنسبتشدهاحزاب منحلخواهی برايایجاد حق فرجاموسکوالرنیروهاي
.باشدمی

مجموعه این تحوالت مرتبط با قانون اساسی ترکیه و اصالحات انجام شده نشانگر آن است 
ویژه تمرکز قدرت در نهادهاي مختلف بکه در مراحل مختلف تالش عمده بر آن است تا از

.نظامیان کاسته شود و همزمان نهادهاي انتخابی و دموکراتیک تقویت شوند

نظام حزبییر متغ
گیري نظام حزبی پویا بر بخش و تکاملی مدل دموکراسی ترکیه شکلیکی از محورهاي ثبات

اگرچه این . باشدهاي اجتماعی مختلف از زمان تاسیس جمهوري ترکیه تاکنون میپایه شکاف
ر به شدت تحت تاثیر حضور سیاسی نظامیان د2002هاي قبل از وجه دموکراسی در ترکیه در سال

برخی از 2002عرصه عمومی سیاست ترکیه بوده اما این نظام حزبی از زمان انتخابات سال 
آشکارترین آن تسلط حزب عدالت و توسعه در . خود را نشان داده استتیحائز اهمهاي ویژگی
ترکیه بعد از چندین دهه، یک دورة تاریخی از ثبات حزبی و .هاي انتخاباتی ترکیه استسیاست

Baç )را تحت حاکمیت حزب عدالت و توسعه به مدت سیزده سال تجربه کرده است حکمرانی

& Keyman, 2012: 87(.رأي 9ترکیه 2002تا 1991هاي در حالی که در دوره تاریخی بین سال
با این حال در همین دوره باثبات حزبی که با . انتخاب نخست وزیري را تجربه کرد6اعتماد و 

و توسعه همراه بوده این حزب توسط اپوزیسیون قدرتمند احزاب حاکمیت حزب عدالت
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اي پارلمانی اخیر خواه خلق و کردي بعضاً به چالش گرفته شده که انتخابات دو مرحلهجمهوري
.حاکی از این پویایی در سیاست ترکیه است2015در سال 

متغیر اصالحات اقتصادي
جایگزینی واردات بود که در سیاست ، اقتصاد ترکیه مبتنی بر میالدي1970تا1950از دهه 

و شدن بخش خصوصیآن کنترل تجارت، ارز خارجی و اعتبارات بانکی توسط دولت، ضعیف
رواج راست نو . ترین ویژگی اقتصاد بودنیاز به حمایت اقشار و طبقات مختلف توسط دولت اصلی

هاي گذشته و ظهور تهدیدهایی مانند در دهههاي ایجاد شده المللی، بحراندر عرصۀ بین
هاي مارکسیستی در جامعه تر رشد گرایشناسیونالیسم کردي، رادیکالیسم اسالمی و از همه مهم

زیرانبودیتردید کار آساناین امر بی.در کمالیسم افراطی تجدیدنظر شودتاکرد ایجاب می
ها گرایان و کمالیستگرایان، اسالما، ملیهمارکسیست. جامعه ترکیه یک جامعه چند شکافی بود

همۀ این موارد ). 81: 1379پور،قهرمان(دادند شکل می1980محورهاي نزاع را در آغاز دهه 
در عرصه اقتصاد و سیاست، باعث مداخلۀ نظامیان در سال 70هاي متوالی دهه همراه با بحران

درپی، نخبگان هاي پیاین بحرانوقوع. شد1983و تشکیل یک حکومت نظامی تا سال 1980
حاکم را متقاعد کرد که انجام اصالحات اقتصادي در سطحی کمتر از اصالحات سیاسی ضروري 

.است
. شوددوره نخست اصالحات با افزایش نفوذ چپ میانه و شکاف مرکز و پیرامون متمایز می

آتاتورك،آمدنکارويروخلق خواهحزب جمهورياین دوره از اصالحات اقتصادي با تشکیل 
دلیل توان میدر همین راستا، . همراه بوداقتصادي چپنگرشباسکوالرايجامعهگذارپایه

گیريعدم شکلدرخلق خواهبوروکراتیک کمال و حزب جمهوري- قدرت گرفتن گروه نظامی
ی آغاز شد دوران آتاتورك زمان. جستجو کرددار و بورژوازي کمپرادور ائتالف اشراف و زمین

دورانآتاتوركکههنگامی1931سال در وکه ترکیه فاقد بورژوازي تولیدي مسلمان بود
شکاف میان مرکز و پیرامون به شدت گسترش کرد،آغازرادولتتوسطاقتصاديگراییتمرکز
شش برابر شدن ذخایر ارزي ترکیه و کاهش نرخ برابري باعث مداخلۀ دولت در اقتصاد.یافت

یافتادامه1950سال تادولتیتمرکزگراییهايسیاست. شد28/1به 2/12در  برابر دالر از لیره
دردولتاقتصاديامپراتوريدولت،مداخالتکاهشبرمبنیهادموکراتوعدهوجودباو 

درآمديمنابعبهشدیداًترکیه، دولت1970دهه پایانبا. باقی ماندنخوردهدست1950دهه خالل
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).656: 1370شاو و شاو، (د بووابستهلیداخ
تورگوت و مام میهندوره دوم اصالحات اقتصادي با نفوذ احزاب راست میانه با پیشگامی حزب 

نگرشازترکیهاقتصادسکوالریزم،بهاعتقادضمن ادامهدورهایندر. آغاز شد1983از سال اوزال
اقتصاددرجهت جديتغییرنتیجهدروشدهمراهشدنجهانیروندباوگرفتفاصلهچپ
درراشگرفتحوالتیموجباتغالب شده وحکمبازاراقتصادکاروساززیرا؛شدگذاريپایه

عالوه بر تقویت نقش 1980اصالحات اقتصادي و سیاسی در اواسط دهه . آوردترکیه فراهماقتصاد
ک طبقه جدید از کارآفرینان و هاي اسالمی کنترل دولت بر اقتصاد کشور را تضعیف و یگروه

.ایجاد کردقهرمان ماراعشو غازي آنتپداران در شهرهاي استان آناتولی، از جمله دنیزلی، سرمایه
، از حزب رفاه پشتیبانی 1990به همین دلیل در دهۀو این طبقه حامی آزادي مذهبی بیشتر بودند 

& Rabasa(دانندحزب عدالت و توسعه میهاي اصلی را یکی از پشتوانهاین طبقهامروزه، . کردند

Larrabee, 2008: 60 .( و با روي کارآمدن حزب عدالت و 2001همین موضوع سبب شد تا از سال
توسعه زمینه براي انجام دور سوم اصالحات مهیا شود؛ چنانکه ضیا اونیش در بررسی دالیل پیروزي 

هاي اقتصادي و ا در حل بحرانگرگرا و چپحزب عدالت و توسعه به شکست احزاب راست
).Öniş, 2003: 2(داندهمزمان موفقیت اردوغان و تیم وي در بهبود شرایط اقتصادي کشور می

بامرتبطصنایععرصهدرویژهبهاقتصاديهايبنگاهسازيخصوصیطریقازخارجیسرمایهجذب
تورمنرخو کاهشآنکردنرقمیتکوتورممؤثربزرگ؛ کنترلو بنادرداريبانکوگاز،نفت

) استبودهسابقهبیترکیهتاریخدرقبل از آنسال30طیرقماین(درصد3/9به 2004سالدر
کهحالیدر.باشدهاي حزب عدالت و توسعه براي بهبود شرایط اقتصادي کشور میترین اقداممهم
نرخکاهشبوده است؛میرقسهترکیهدرتورمنرخمیالديجدیدسدهآغازینهايسالدر

درآمدخارجی؛ افزایشارزهايمقابلدر- لیر- ترکیه پولارزشدرصد؛ افزایش10تابیکاري
درصد6معدل صورتبهداخلیناخالصتولیدرشداستمراردالر؛7400حدود بهترکیهملیسرانه

). 51: 1387ی، واعظ(باشد ها میپیامدهاي مستقیم اجراي این سیاستاخیرهايسالدر
مجموعه شواهد اقتصادي که در قالب اصالحات نمود خود را در تاریخ ترکیه نشان داده، 

هاي اقتصادي متاثر از پایگاه طبقاتی توسط احزاب بیانگر این نکته است که از یک سوء سیاست
گوناگون به اجرا گذاشته شده و از سوي دیگر این روند اصالحات اقتصادي در طول دوران
جمهوري ترکیه روندي تکاملی و انباشتی داشته و با افزایش ثبات اقتصادي زمینه براي تحکیم 

.هاي دموکراسی فراهم شده استجایگاه احزاب و شاخص



)52پیاپی (96پاییز، 22شماره ،ششمسال هاي راهبردي سیاست، پژوهشفصلنامه134

متغیر عضویت در اتحادیه اروپا
این هدف ملی که از سوي نهادهاي . یکی از اهداف ملی ترکیه، الحاق به اتحادیه اروپاست

براي ترکیه .مورد پشتیبانی تئوریک و عملی واقع شده، هنوز تحقق نیافته استقدرت در ترکیه
که براساس آن کشور بپذیردرا 1993باید معیارهاي تصویب شدة کپنهاگ در تحقق این هدف 

ثبات و پایداري : کاندیدا قبل از عضویت کامل در اتحادیه اروپا باید شرایط زیر را دارا باشد
ق بشر و احترام و حمایت از حکمرانی قانون، حقو؛موکراسی هستندمؤسساتی که ضامن د

توانایی برآمدن از ؛قابلیت تحمل فشارهاي رقابتیبا وجود یک اقتصاد کارآمد نظري ؛هااقلیت
ها را ایجاد عهده وظایف عضویت شامل تبعیت از اهداف سیاسی، اقتصادي و مالی که اتحادیه آن

ها به ویژه هاي دولتقرارگرفتن این شرایط در صدر اولویت).13-7: 1384اطهري، (کرده است 
در .تاکنون تاثیر شگرفی در روند تکامل دموکراسی ترکیه و ثبات آن داشته است1990از دهه 

نهایتاً ظهور اساسی و ، اصالح قانون بهبود رابطه بین ترکیه و یونانۀ ترکیه، حداقل سه تحول پیوست
معیارهاي سیاسی کپنهاگ در تحققهاي بزرگی به سمت گامکهحزب عدالت و توسعه 

هفت .داشته استدموکراسی و حقوق بشر برداشته تأثیر عمیقی در روابط ترکیه و اتحادیه اروپا 
به تصویب رسید، لغو مجازات 2003و 2001هاي اساسی که در بین سالبسته اصالحات قانون

همچنین تغییرات در ترکیب شوراي . شدا شامل میراعدام، اعطاي حق فرهنگی به اقلیت کرد 
، از جمله انتصاب یک غیرنظامی به عنوان دبیرکل شورا و مقررات افزایش (NSC)امنیت ملی 

با برخی زمان، اقتصاد ترکیه هم. در زمره این اصالحات قرار داردبرابري مردان و زنان بود
هاي جدي به سوي آزادسازي در و گامه شدکه منجر به ثبات نسبی لیر ترکیروبرو شداصالحات 

مجموعه این ).Buzan & Diez, 2004: 4(تجاري برداشته شده استحوزه داخلی و کاهش کنترل
محورها هرچند به صورت تحمیلی ترکیه را در مسیر دموکراتیزاسیون سوق داده و در برخی ادوار 

منجر به ثبات دموکراتیک و تکامل آن هایی همراه شده است اما بدون تردید همبا فراز و نشیب
.خواه داخلی همراه شده استاي با روندهاي دموکراسیشده و هم تا اندازه

بررسی سیر تکاملی و تدریجی هر یک از چهار متغیر اصالحات قانون اساسی، نظام حزبی، 
در طول دهد که مدل دموکراسی ترکیه اصالحات اقتصادي و عضویت در اتحادیه اروپا نشان می

زمان با الزاماتی از جانب محیط داخلی و خارجی روبرو شده که ناگزیر از حرکت به سوي ثبات 
نمایاند این است که این متغیرها اي که در مدل دموکراسی ترکیه رخ میبا این حال نکته. باشدمی

به . الب تبدیل کننداند با تحمیل خود بر نظام سیاسی ترکیه وجه ثبات و تکامل را به امري غنتوانسته
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همین جهت ترکیه در بستر زمان همواره با چالش متغیرهایی موجه بوده که با ایجاد تهدید براي 
دموکراسی منجر شده تا نتوان با قطعیت از ثبات دموکراتیک در نظام سیاسی این کشور صحبت به 

.میان آورد

هاي تهدید در مدل دموکراسی ترکیهمولفه-پ
بخش روند تکاملی و رو به وکراتیزاسیون در ترکیه تحت تاثیر متغیرهاي ثباتاگرچه روند دم

جلو را در طول تاریخ خود طی کرده است اما به مانند دیگر الگوهاي دموکراسی غیرغربی تجربه 
این نوع از نظام سیاسی و شکل حکمرانی چندان قدمت نداشته و به همین جهت در شرایط گذار 

شده است که روند تثبیت دموکراسی در این کشور را با دشواري روبرو هایی مواجهبا مولفه
شود که از منظر این نوشتار نوسان دموکراتیک نامیده گیري آن چیزي میکند و منجر به شکلمی

:اند ازترین متغیرهاي تهدیدزا براي روند دموکراسی ترکیه عبارتمهم. شده است

متغیر تهدیدهاي قومی*
چه نامه لوزان تعیین شد، اما آنتأسیس و مرزهایش در موافقت1923کیه در جمهوري تر

هاي شناخته شده محدود شدن قلمرو اقلیتکردعثمانی متمایز میاز نژادي و قومی نظر ترکیه را از 
هاي غیراسالمی یعنی هاي درونی ترکیه را به گروهنامه لوزان اقلیتموافقت44تا 37زیرا مواد بود

ها به عنوان مسیحیان ارامنه و یونانی؛کردمیهاي دیگر محدود یان و یهودیان و برخی فرقهمسیح
ها، پیروزي آشکاري بندي اقلیتبا دستهکمال آتاتورك.شناخته شدندهاي دینی وابسته به اقلیت

یعنی مواد 1سورمعاهده سازي به دست آورد، زیرا چندین ماده از سازي و دولتملتدر روند
کرده کیدأهاي نژادي تبه امضا رسید بر وجود اقلیت1920آگوست 10که در147،148،149

نامه مزبور از تشکیل یک دولت ارمنی مستقل در بخش وسیعی از موافقت،اینعالوه بر. بود
دهد و نیز اعطاي خودمختاري به کردها درخاك ترکیه که امروزه شرق ترکیه را تشکیل می

را بست و ترکیه را معاهده سورةپروندلوزان عمالًپیمان . کردداري مییه جانبترکجنوب شرقی
لوزان برخالف پیمانجا که از آن.زبانی شناسایی کردونژاديبر پایه ساختار جدید جغرافیایی،

کرد، آتاتورك موفق شد مفهوم میخودداري هاي نژادي غیرتركاز شناسایی اقلیتمعاهده سور
ها را در چارچوب نژاد ترك تعریف قومیتۀتحمیل و همرا » نژاد ترکی«در قالبز نژاد واحدي ا

روند . هاي کوچک را از ابراز هویت منع کردقومیتۀوي مفهوم دگرپذیري را رد و هم. کند
1. Treaty of Sèvres.
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به صورتی جمهوري ترکیهگیريها از همان ابتداي شکلگرفتن حقوق مختلف اقلیتنادیده
اساسی که حتی تمامی مفاد قانونيربه طو؛سو نبوداین کشور همهاي داخلیعیتطرفه با واقیک

ترك اعم هاي غیرآن از بیان اقلیتداد و درمیصرفاً ملت ترك را مخاطب قرار 1982اصالحی 
). 71-68: 1383نورالدین و موسوي، (نژادي خودداري کرده است- از دینی

طبق آمار . دي برخوردار استدر ترکیه از تنوع زیااز نظر بافت نژادي جمعیت ساکن 
هایی چون ارامنه، کرد، یونانی، درصد را اقلیت15درصد این کشور ترك و 85هاي ترکیه، رسانه

هاي ترکیه، کردها و ارامنه به علت سعی در حفظ در میان اقلیت. دهندتشکیل میعرب وگرجی
در و از این جهت کردهمعه ترکیه خودداري شدن در جااصالت قومی و مذهبی خود، از حل

تحت تاثیر این رویکرد، معضل قومی کردي همواره .انددولت ترکیه بودهو حساسیت توجه مرکز
کردها به عنوان . دار براي دولت ترکیه و دموکراسی آن بوده استهاي دامنهیکی از چالش

گاه توسط ایدئولوژي کمالیسم به یچه) میلیون نفر10تا 8با جمعیت (ترین اقلیت قومی بزرگ
نیمطالبات گوناگوعنوان یک اقلیت قومی و داراي حق به رسمیت شناخته نشده و به همین دلیل 

از تجزیه کامل تا فدرالیسم تا حداقل شناسایی حقوق قومی و فرهنگی خود در چارچوب فراگرد 
).Yavuoz, 2003: 171(اند ورود ترکیه به اتحادیه اروپایی مطرح ساخته

هاي اقتصادي، فرهنگی و سیاسی مرزبندي شده قلمرو کردي در ترکیه با شماري از گسل
اند، اما به کردهاي ترکیه هرچند به طور کامل در ایدئولوژي ملی این کشور جذب نشده. است

اي هاي قومی بررقابت بین گروه).Yavouz , 2003: 175(اندهاي اقتصادي آن آمیختهخوبی با الیه
دستیابی به منابع اقتصادي و فرصت سیاسی، احساس نابرابري قومی در زندگی روزمره و نیز 

ده و کراحساسات ناشی از فقر و محرومیت نسبی، آگاهی قومی در زندگی روزمره را تقویت 
هاي اقتصادي بیش از سایر عوامل در انگیزه. کندها را فراهم میجمعی آنزمینه تحرك دسته

کسانی که از درآمدي متوسط و امنیت شغلی . اقدامات قومی حائز اهمیت هستندگیري شکل
اما آن دسته از کردهایی که به راحتی در ؛شوندبرخوردارند به راحتی در جامعه مدرن جذب می

کننده منابع به هاي قومی و دولت، به عنوان توزیعبا سایر گروهاندجامعه قومی خود ادغام نشده
تواند موجب پدیداري هاي اقتصادي، عالیق اجتماعی هم میعالوه بر انگیزه. یزندخرقابت برمی

. اقدام گروهی باشد یعنی ممکن است قوم خاصی براي احیاي غرور اجتماعی خود به پاخیزد
.اي دارندند، چنین انگیزهاهاي مختلف کردي که در مناطقی چون آناتولی شرقی فعالگروه

بر این اساس » ك.ك.پ«یا » حزب کارگران کردستان«هاي رادیکالشاقدامات تروریستی و رو
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ها از این جهت به مثابه متغیر تهدیدزا براي این چالش).226: 1389نصري،(قابل توضیح است 
هاي قومی خود دالی است بر عدم کنند که از یک سو تداوم شکافدموکراسی ترکیه عمل می

وجود این . هاي دموکراسینیاز تحقق آرمانوان پیشسازي به عنملت–تکمیل فرایند دولت 
هاي داخلی میان دولت و احزاب گریز از مرکز شکاف در مقاطع گوناگون منجر به درگیري

از سوي دیگر، نمود . کردي شده و صحنه سیاسی ترکیه را با ناامنی و التهاب مواجه کرده است
گیري هاي ناشی از آن منجر به شکلنیخارجی عدم احترام دولت ترکیه به حقوق کردها و نام

دستاویزي به نام حقوق بشر شده تا از رهگذر آن کشورهاي غربی به ویژه اروپا در روند شناسایی 
.دموکراسی ترکیه و مزایاي ناشی از آن تاخیر ایجاد کنند

متغیر چالش مذهبی علویان* 
هاي قومی و مذهبی و داراي اقلیتجامعه سیاسی ترکیه از منظر اجتماعی یک جامعه متکثر بوده

این گروه از یک پراکنش اکولوژیک در . دکرتوان به شیعیان ترکیه اشاره که از آن میان میاست
گونه نقش و جایگاه فضاي جغرافیایی ترکیه برخوردارند ولی در ساختار سیاسی ترکیه از هیچ

هایی هستند که در قرن دوازده و ترکمنعلویان ترکیه همان.متناسب با منزلت خود برخوردار نیستند
این قبایل سلحشور به دین اسالم . سیزده از آسیاي مرکزي به آناتولی و بالکان مهاجرت کردند

: 1389و نصري، Yildirim, 2012(ند کردنقش مهمی در تسلط ترکیه بر آناتولی ایفا وگرویدند
ۀنوین با گذشتۀورك بر قطع ارتباط ترکیپس از سقوط امپراطوري عثمانی، پاي فشردن آتات).215

. گري فراهم آوردسنی خود، به نوعی فرصت تنفس را براي علوي- عثمانی و به تبع آن اسالمی
هاي غربی به ویژه ها از تأسیس جامعه و ملت مدرن ترکیه با تکیه بر تعاریف، معیارها و ارزشعلوي
جمهوریت، به عنوان یکی از ةلویان از همان دورین سبب عه اب. سکوالریسم حمایت کردندبر پایه

منبعیکعنوانبهاسالمایدئولوژي کمالیسم ازکهدرحالی.پشتیبانان دولت وارد عمل شدند
اینحقیقت،درکرد،میکشور استفادهدرزبانی- قومیتیمختلفهايگروهبخشوحدت

که زمانیاز ها علوي).Yavouz, 2000: 21-43(بود هشدتعریفاسالمبامتضادشکلیبهایدئولوژي
اي خود را در معرض تهدیدي اساسی یافتند، همگام با نهادها و احزاب هویت و موجودیت فرقه

ها را کامالً گرایان یا آناند زیرا اسالمدهکرسکوالر نقش مهمی در مبارزه با اسالم بنیادگرا ایفا 
هاي موجود بین آیین علوي و مذهب سنی، جه به تفاوتخواستند بدون توساختند و یا میمنزوي می

ها بر هویت پیشرفته و جدید از تأکید علوي. هاي خود را به علویان تحمیل کنندها و دیدگاهارزش
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ها ها از سوي دیگر موجبات حسادت و تنفر سنیسو و تغییر ناگهانی وضع سیاسی اقتصادي آنیک
ها و نفرت تاریخی گرایانه علويزرگ و رشد گرایش چپشدن شهرهاي بصنعتی. را فراهم ساخت

بندوبار و زناي با محارم متهم شده و مورد تا علویان به داشتن روابط جنسی بیشدها موجب سنی
).218: 1389نصري،(کار مانند حزب ملی قرار گیرند هاي محافظهحملۀ گروه

، عمیقاً بر علویان تأثیر 1980ال هاي منفی سیاسی و اقتصادي به وجود آمده پس از سزمینه
سازي و آفرینی دولت در اقتصاد و پیامدهاي منفی جهانی، کاهش نقش1980در دهه . گذاشت

گرا ها و احزاب سیاسی چپسازي باعث اخراج کارکنان دولتی، کاهش قدرت اتحادیهخصوصی
و ایدئولوژیک مورد ها احساس کردند که با این تحوالت اقتصادي، سیاسی در نتیجه علوي. شد

از ).221: 1389نصري، (دهند تهدید واقع شده و جایگاه اجتماعی و اقتصادي خود را از دست می
به دلیل عمر کوتاه توان گفتمیگرایانحاکمیت اسالمباعلویانسوي دیگر، در نسبت سنجی 

سبتاً طوالنی حاکمیت گرایان با علویان در دورة ندولت اربکان و ائتالفی بودن آن، تعامل اسالم
برداشت آنان از نقش علویان و غالباً متاثر از دو محورحزب عدالت و توسعه اهمیت بیشتري دارد 

سو با به عنوان یکی از پشتیبانان اصلی رژیم کمالیستی و دیگري، تمایالت لیبرالیستی این حزب هم
گرایی ها از این روند الحاقداري علويبرقرار دارد که منجر به بهرهروند الحاق به اتحادیه اروپایی

نگرش به همین دلیل نیز .)3: 1390کولوچ،(گرایان شده است اروپایی براي تعدیل مواضع اسالم
ها از توان در قالب هراس آنگرا در ترکیه را میکلی علویان به روي کار آمدن احزاب اسالم

قدرت گرفتن . رد ارزیابی قرار دادگرایی دوران امپراطوري عثمانی موبازگشت هژمونی سنی
گرایانه در این احزاب و خاصه ویژه پس از آشکارشدن تمایالت نوعثمانیگرا، بهاحزاب اسالم

).Kalin, 2003: 26(هاي اخیر به نگرانی علویان افزوده است حزب عدالت و توسعه در سال
گرا نسبت به نقش و ها و احزاب اسالمدر مجموع وجود نگرش تحقیرآمیز از جانب گروه

هاي اخیر هاي ترك و کرد در سالهاي گسترده میان علويهاي ترکیه و اختالفجایگاه علوي
شناسی هاي مذهبی و به رسمیتمنجر شده است تا نظام سیاسی ترکیه از حیث مدیریت چالش

.ها با ضعفی مفرط و انتقاداتی گسترده روبرو شودحقوق اقلیت

مداخله نظامیانغیر چالش ارتش و مت
این نهاد به . است1961اساسی بنیاد حقوقی ارتش در ساختار سیاسی ترکیه مادة سوم قانون

اساس بر. ، چرخه قدرت را به ضرر غیرنظامیان تغییر داد1982اساسی سال قانون118موجب اصل 
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ه نهاد نیرومند تشکیل شد که طی یک دورة چهل سال» شوراي امنیت ملی«این ماده شورایی به نام 
ریاست شورا . نام گرفت» دولت ژرف«یا » دولت پنهان«هاي سیاسی در ترکیه بود و تصمیماتخاذ 

در این ماده حوزة امنیت ملی چنان . وزیر بر عهده داشترا رئیس جمهور و در غیاب وي نخست
خود را به توانستند تصمیماتاي میعمالً در هر زمینه،هاوسیع تعریف شده بود که ژنرال

با تأسیس تعاونی نیروهاي مسلح، ارتش ترکیه قدم به عرصۀ 1961در . مداران تحمیل کنندسیاست
گروهی تعاونی ارتش را در کنار بخش خصوصی و بخش دولتی، بخش . تجارت و صنعت نهاد
ر اقتصادي کشو-بدین ترتیب، نظامیان در زندگی سیاسی و اجتماعی. نامندسوم اقتصاد ترکیه می

- اي یافتند و از پاسدار تمامیت ارضی کشور به حفظ نظم سیاسی و اقتصاديالعادهاهمیت فوق
را باید در 1980و 1971هاي هاي دو کودتاي بعدي در سالریشه. اجتماعی موجود تبدیل شد

).262: 1392انتخابی،(همین نقش جدید ارتش جست 
هاي کشورهاي جهان سوم را از سایر ارتشهاي ارتش ترکیه که آن ترین ویژگییکی از مهم

سازد، این است که ارتش این کشور مرزهاي بین نظامیان و غیرنظامیان را از و کودتاخیز جدا می
خصلت . بین نبرده و به نوعی مشروعیت دموکراسی و حکومت غیرنظامیان را پذیرفته است

» نهادهاي نظامی«را از طریق منحصر به فرد دیگر ارتش ترکیه، آن است که نفوذ سیاسی خود 
استقالل سیاسی ارتش و قدرت . »نهادهاي سیاسی و غیر نظامی«کند نه از طریق اعمال می

کننده پشت پرده آن حالت فراساختاري و کاریزماتیک دارد و همواره به عنوان حافظ منافع خیره
گرایی و فرقههاي اجتماعی وبه همین دلیل در مقابل شکاف. باشدمیملی کشور، مطرح 

هرچند در دوره معاصر و بویژه بعد از .طلب، ایستاده استهاي تجزیهگرایی مفرط با اندیشهملی
علیه اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه این تردید به وجود ) 2016(کودتاي ناموفق اخیر 

رك اصالت و آمده که اقدام ارتش علیه دولت دموکراتیک مستقر و نحوه پاسخ عمومی به این تح
رنگ اي از آن را کمالذکر براي ارتش ترکیه و یا الاقل بخش عمدههاي فوقتداوم ویژگی

.ساخته است
گردد، زمانی که باز می1960هاي ارتش در ترکیه در زمان معاصر به سال کودتاها و مداخله

تاي کود. کردوزیر وقت حزب دموکرات را سرنگون نخست» عدنان مندرس«ارتش، حکومت 
دادن بخشی حکومت ائتالفی دمیرل با از دست1971در آغاز سال .تندترین این موارد بود1960

اي تهدیدآمیز دولت را مجبور به ها با صدور بیانیهژنرال. از پشتیبانان خود در مجلس عمالً فلج شد
). 328: 1380اطهري،(وزیري را که مورد تأییدشان بود بر سر کار آوردند استعفا کردند و نخست
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. مادة آن اصالح شد یا به کلی تغییر یافت44،اساسیپس از آن در پی بازنگري در قانون
خشونت سیاسی، بحران اقتصادي و .شدهاي مدنی شهروندان و مطبوعات محدود آزادي
گرایانه شوروي عوامل اصلی مداخله ارتش در کنار نقش مداخلههاي فردي و ایدئولوژیکی رقابت
ثبات آشکار شده بود که دولت شوروي در پی بی1970تا دهه .یاست ترکیه تا این زمان بوددر س

، 1980از. نژاد استگرایان افراطی تركهاي قومی ناراضی و چپکردن آن کشور از راه اقلیت
بنابراین در . هاي رقیب فراتر رفته بودهاي اجتماعی از مرز شورش و درگیري گروهخشونت

این نکته را باید به ).10: 1386لوئیس،(اندهان ارتش بار دیگر دولت را برکنار کردند ، فرم1980
هاي گذشته، حکومتی که به دست یاد داشت که در هر سه مورد مداخلۀ آشکار ارتش در دهه

در واقع، این مداخالت منجر . نظامیان سرنگون شد، حکومتی دموکراتیک و یا با ثبات نبوده است
1980-1971، هرج و مرج و آشوب شدید سیاسی 1961رفتن اقتدارگرایی غیرنظامیان به از میان 

، با از میان رفتن خطر 1990اما در دهه . که کلیت نظام سیاسی را دچار مخاطره کرده بودشد
کمونیسم براي ترکیه، حضور نمایان ارتش در صحنه سیاسی به بهانه حفظ ثبات نظام سیاسی، تنها 

.رکیه را در پیمودن مسیر دموکراتیزاسیون فراهم آوردموجبات تأخیر ت
در دورة پس از جنگ سرد، تغییري در درك ارتش از تهدید و تعریف ماموریت آن ایجاد 

زمانی که . تغییر کرد» تهدیدهاي فروملی«به » تهاجم دشمن«الگوي تهدید درك شده از . شد
مواجه اسالمی در داخل ظهور جنبشبا ترکیهبودجهان غرب درگیر تروریسم بنیادگرایی مذهبی 

این نه تنها بر درك نیروهاي مسلح از تهدیدها و تعریف ماموریت، بلکه همچنین بر تحکیم . بود
هاي با وجود این که ارتش در حراست از ترکیه و ارزش.گذاشته استیردموکراسی در ترکیه تأث

ما در نهایت مداخله نظامیان در امور سیاسی هاي تاریخی نقشی مهم ایفا کرده است اآن در بزنگاه
ترین تهدیدات تکامل دموکراسی و تثبیت آن ها در مقاطع مختلف یکی از مهمو تغییر دولت

. باشدمی

اقتدارگرایی متاخر پوپولیستی
هاي تهدید ثبات و دموکراسی در ترکیه، اقتدارگرایی پوپولیستی ترین مولفهشاید در میان مهم

اگرچه در ساختارهاي دموکراتیک جایگاه افراد در درون سیستم . شکل تهدید باشدجدیدترین 
هاي حزبی و عدم تعریف مشخص از رسالت حزب و دولت و شود اما شکنندگی نظامتعریف می

بخش خود به جامعه تهی شده شود تا نظام حزبی از رسالت آگاهینسبت آنها با یکدیگر باعث می
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در کشوري نظیر ترکیه الاقل در . منویات فرد و رهبر حزب قرار گیردو به عملکرد در راستاي
هاي متراکم جامعه ترکیه و ضعف احزاب اپوزیسیون اردوغان یک سال گذشته با تشدید شکاف

گیري از این فضا به تحیکم و یکدست سازي قدرت مبادرت کرده و با و تیم همراه وي با بهره
ري از اقتدارگرایی در یک نظام دموکراتیک تبدیل کرده است توسل به پوپولیسم خود را به مظه

ترین تواند یکی از جديکه تداوم این وضعیت و عدم پذیرش هنجارهاي دموکراتیک می
.تهدیدها را در برابر دموکراسی ترکیه نهادینه کند

گیرينتیجه
هاي ملو از شکلاي معنوان کشوري با نظام سیاسی دموکراتیک در منطقهقرارگیري ترکیه به

سنتی و اقتدارگراي دولت؛ مطالعه ابعاد و زوایاي نظام سیاسی این کشور و پیامدهاي آن بر محیط 
با این حال . اي را از اهمیتی دوچندان برخوردار کرده استسیاسی و اجتماعی داخلی و نیز منطقه

اکی از این روند نگاهی هرچند گذرا به تاریخ سیاسی ترکیه نوین از زمان تاسیس تاکنون ح
اگرچه در قانون اساسی ترکیه نوین با به . باشددار در نوسان الگوهاي دموکراتیک میدامنه

شدن اصولی همچون جمهوریت و سکوالریسم، تکثر نیروها و شکل دموکراتیک رسمیت شناخته
ا گاه ثابت نبوده و به اشکال متناوب بحکومت مورد پذیرش قرار گرفت اما این روند هیچ

هاي ها که در ادوار مختلف در شکلاین چالش. ثباتی سیاسی مواجه بوده استهایی از بیچالش
رخ نمایانده ) هاکودتاها و سرکوب(آمیز و غیرمسالمت) هاتظاهرات و اعتصاب(آمیز مسالمت

.گاه در مدار ثبات سیاسی دائمی قرار نگیردباعث شده تا الگوي دموکراسی در ترکیه هیچ
ثباتی در نظام سیاسی ترکیه با هاي الگوي متناوب ثبات و بینوشتار با هدف درك ریشهاین 

ها و تبارشناسی تحول دموکراسی در جامعه و سیاست این کشور نشان داد که نگاهی به زمینه
باوجود نزدیک شدن عمر دموکراسی در این کشور به یک قرن هنوز غایت این نوع از نظام 

کردن ثبات مبتنی بر آراي مردمی و تجلی آن در نهادهاي سیاسی و حققسیاسی که هدف آن م
رابطه دولت با جامعه بوده ایجاد نشده است؛ چنانکه بررسی سیر تاریخی دموکراسی ترکیه از زمان 

هاي زمانی مختلف با چالش دهد که این کشور در دورهتاسیس این جمهوري تاکنون نشان می
نظریه سیستمی به عنوان . آمیز مواجه بوده استدیدزا و خشونتثبات و مداخله متغیرهاي ته

ثباتی سیاسی نشان داد که نظام سیاسی دموکراتیک در بندي ثبات و بیچارچوب تحلیل و مفهوم
بخش و تهدیدزا براي دموکراسی مواجه بوده هاي همزمان ثباتروند و سیر زمانی خود با مولفه



)52پیاپی (96پاییز، 22شماره ،ششمسال هاي راهبردي سیاست، پژوهشفصلنامه142

هاي مقطعی ثبات و منجر شده تا دموکراسی در ترکیه با دورههاي همزمانوجود این مولفه. است
در میان . تهدید مواجه شده و در نگاه سیستمی نوسان دموکراتیک در این کشور حاکم شود

بخش، اصالحات مداوم قانون اساسی در چندین مرحله منجر به تقویت نهادهاي متغیرهاي ثبات
ان و رئیس جمهور و یا کاهش تاثیرگذاري نهادهاي سیاسی دموکراتیک به ویژه تغییر نقش پارلم

هاي همزمان با این اصالحات قانونی نظام حزبی ترکیه نیز متاثر از شکاف. امنیتی شده است
اي روبرو شده که تکثر و نهادمند شدن آن به اجتماعی مختلف در جامعه ترکیه با تحوالت عمده

براي پیوستن به اتحادیه اروپا نیز یکی هدف ملی ترکیه . تقویت دموکراسی کمک کرده است
شروط اتحادیه اروپایی براي پذیرش عضویت . دیگر از محورهاي مقوم دموکراسی بوده است

ها و مسائل مرزي تاثیر بسیاري هاي مرتبط با اقلیتترکیه همانند مسائل حقوق بشري، حل چالش
ها، همزمان با این مولفه. استهاي دموکراتیک در سیستم سیاسی ترکیه داشته در تغییر نگرش

هاي هاي مذهبی و نسبتویژه در بخش کردنشین، چالشهاي قومی بیی مانند تداوم چالشمتغیرها
تر جایگاه نظامیان و هاي متفاوت در ترکیه و از همه مهمها با دولتهایی مانند علويمختلف گروه

متاخر پوپولیستی در شاکله اردوغان مداخله ارتش در روند قانونگذاري و اجرایی و اقتداگرایی
).2جدول (زمینه نقص دموکراتیک را در این کشور ایجاد کرده است 

هاي ثبات و تهدید در مدل دموکراسی ترکیهمولفه: 2جدول 
هاي تهدیدمولفههاي ثباتمولفه

تهدیدهاي قومیاصالحات قانون اساسی
هاي مذهبیچالشنظام حزبی

چالش ارتش و مداخله نظامیاناصالحات اقتصادي
اقتدارگرایی متاخر پوپولیستیتالش براي عضویت در اتحادیه اروپا

عنوان با وجود این که در نزدیک به یک دهه اخیر روي کارآمدن حزب عدالت و توسعه به
گرایانه را در یک مدار مشترك حزبی که تالش کرده روندهاي مرتبط با جریان سکوالر و اسالم

هاي مهم ایجاد کرده تا دموکراسی ترکیه در مسیر ثبات ریف کند این زمینه را در برخی حوزهتع
هاي قومی و عدم تعامل مثبت با سایر قرار گیرد اما حوادث یک سال گذشته در تحریک گروه

علیه دولت اردوغان و حزب حاکم نشان داد 2016احزاب و در نهایت رخداد کودتاي نافرجام 



143...هاي ثبات و تهدید در روند دموکراسی ترکیهلفهمو

اي در تداوم بخشی به ثبات برآمده از هاي عمدهرغم ثبات مقطعی هنوز با چالشلیکه ترکیه ع
بین بود؛ رسد نتوان در میان مدت به تحقق این آمال خوشدموکراسی مواجه است و به نظر می

چنانکه با افزوده شدن چالش پوپولیسم به ضعف ساختاري نظام حزبی این روند به ابعاد جدیدي 
.استنیز همراه شده 
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