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 چکیده 

، مجموعه تحوالتی در ترکیه آغاز  2016پس از وقوع کودتای ناکام در ژوئن   
های گذشته این کشور قابل مقایسه نیست.   های پساکودتای دههشده که با دوره

است.   مذکور  کودتای  از  پس  ترکیه  در  دولت  ماهیت  تحلیل  مقاله  این  هدف 
ترکی دولت  ماهیت  اینکه  از  عبارتست  مقاله  اصلی  پس  پرسش  کودتای ه  از 

ژوئن   صورتچگونه    2016ناکام  اینگونه  نیز  مقاله  فرضیه  شده  است؟  بندی 
اردوغان و حزب متبوع   تغییراتی که رجب طیب  است که تحوالت و مجموعه 

سال وی طی  توسعه(  و  کرده  )عدالت  آغاز  گذشته  کودتای های  از  پس  بود، 
گونه  2016 را  به  ترکیه  در  دولت  ماهیت  که  شده  تسریع  دموکراسیای   از 

که برخی نهادهای حالیکند. در این دولت، در شکننده به »آنوکراسی« تبدیل می
گرایی و گذار به دولت آنوکراتیک در  دمکراتیک برقرار است، نشانگان اقتدار

یافته است.  افزایش  میحال  نشان  مقاله  تغییر  های  که  قانون   18دهد  اصل 
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پارلمان قدرت  ساخت  تبدیل  ترکیه،  اختیارات  اساسی  افزایش  ریاستی،  به  ی 
نقض  رئیس   قضایی،  نظام  شدید  تضعیف  نظارتی،  نهادهای  تضعیف  و  جمهور 

ها و کردها و های شدید علیه گولنیستویژه اعمال خشونتشدید حقوق بشر به
و  لشکری  نیروهای  سطوح  در  دولت  مخالفان  گسترده  پاکسازی  و  سرکوب 

آنوکرات دولت  تکوین  نشانگان  از  کودتای سال کشوری  از  ترکیه پس  در  یک 
هایی که برای فرضیه مقاله گردآوری شده، به روش  آید. دادهبه شمار می  2016

 است. تحلیلی پردازش شده  ـ توصیفی
 : آنوکراسی، ترکیه، کودتا، حقوق بشر، دولت واژگان کلیدی
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 مقدمه   

کننده  تا هدایتای که »کودگونهتالش برای کودتا در ترکیه امری رایج بوده؛ به
بوده   ترکیه  در  توسط  (32:  1395)بهرامی،  است«  سیاست  مدرن  ترکیه  دولت   .
است. یکسال قبل از مرگ وی بنیانگذاری شده    1923ژنرال آتاتورک درسال  

ای تحت عنوان »کمالیسم« که شامل جمهوریخواهی،  (، مجموعه1938)در سال  
گرایی  قالبیگری، سکوالریسم و دولتطلبی یا انگرایی، اصالحناسیونالیسم، مردم

((AtaÖv, 1981: 28-35  دستی این کشور بوده است، تدوین شده و سند باال
و رژیم جمهوری ترکیه براساس الگوبرداری از فرانسه و نیز انتقاد و واکنش به  

است. نظامیان پس  نظام اتوکراتیک سلطانی در نظام سیاسی عثمانی مستقر شده  
در   اساسی  قانون  و  کمالیسم  اصول  حافظان  عنوان  به  ترکیه،  دولت  تاسیس  از 

کودتا کردند. شش نفر از هفت رئیس  1997و    1981،  1970،  1960های  سال
سال طی  ترکیه  بودند  1989تا    1923های  جمهور  ارتش  بازنشسته  افسران  از 

پس از کودتاهای مذکور، تغییرات بسیاری در  ( و  44:  1396)بصیری و دیگران،  
و    2003قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال  ترکیه ایجاد کردند. با به  

بر  مجموعه اصالحاتی ک انجام شد، بسیاری از پژوهشگران  به رهبری اردغان  ه 
ترکیه خارج می از عرصه سیاسی  بتدریج  نظامیان  بودند که  اعتقاد  و  این  شوند 

دهد و این کشور  تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی و یونان در ترکیه رخ می
 پیوندد. به اردوگاه کشورهای دمکراتیک می

های انقباضی سیاسی حزب عدالت و توسعه،  ستبه دالیل مختلف از جمله سیا 
نظامیان مصری در سال   بازگشت بی2013موفقیت کودتای  در عرصه  ،  ثباتی 

در   این کشور  بازتاب سیاست خارجی  آن  از  بخشی  که  ترکیه  داخلی  سیاست 
ب سوریه  و  ژوئنعراق  در  ترک  نظامیان  از  بخشی  کودتا   2016ود،  به  دست 

این نظامیان  رزدند.  در  برخالف  بار  زیرا  ماندند  ناکام  خود  هدف  به  سیدن 
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« 2« بودند، »کودتای جناحی 1کودتاهای پیشین ترکیه که همگی »کودتای صنفی 
رخ داد. در کودتای جناحی تنها بخش خاصی از ارتش مشارکت دارد؛ ولی در  

می عمل  یکپارچه  صنفی  مجموعه  یک  مثابه  به  ارتش  صنفی،  کند  کودتای 
حدود یک   نفر یعنی 8651تنها  2016در کودتای ژوئن  (.112: 1383)بروکر،  

  :SCF, 2017هزار نفری ترکیه مشارکت داشتند ) 561و نیم درصد از ارتش 

تجربه  ( که البته بسیاری از آنها دانشجویان دانشکده افسری و نیروهای بی181
بودند بی ژاندارمری  خود  ماموریت  از  بهو  بودند.  نیروهاعالوه  اطالع  ی  اطالع 

همه حمایت  و  کودتا  وقوع  از  )میت(  اطالعاتی  سرویسسرویس  های  جانبه 
حاکم   حزب  بسیج  توان  و  مستقر  دولت  از  مردم  و  امنیتی  و  )گل اطالعاتی 

 باعث شکست کودتا در همان ساعات نخست وقوع شد.  (11: 1395محمدی، 
لت  ترکیه نیست بلکه بررسی ماهیت دو  2016مساله این مقاله، تحلیل کودتای  

این کشور در دوره پس از کودتاست. پرسش اصلی مقاله این است که ماهیت  
ای که در  است؟ فرضیهچگونه    2016دولت ترکیه پس از کودتای ناکام ژوئن  

صورت اینگونه  شد،  خواهد  پردازش  میپاسخ  ترکیه  بندی  دولت  ماهیت  شود: 
ت. در چنین  در حال گذار به دولت آنوکراتیک اس 2016پس از کودتای ناکام  

نشانگان  دارند،  وجود  همچنان  دمکراتیک  نهادهای  برخی  درحالیکه  دولتی 
گرایی در حال افزایش است. تبدیل ساخت قدرت از پارلمانی به ریاستی،  اقتدار 

افزایش اختیارات وسیع رئیس جمهور بدون نظارت و پاسخگویی، نقض شدید  
اقلیت علیه  خشونت  بشر،  و  حقوق  سرکوب  و  قومی  گسترده  های  پاکسازی 

 های دولت آنوکراتیک ترکیه است.  مخالفان دولت از ویژگی
پژوهش که  شده  باعث  ترکیه  عمیق  و  سریع  این  تحوالت  درباره  متعددی  های 

پژوهش این  از  یکی  انجام شود. در  به ریشهکشور  ترکیه  ها  اخیر  های کودتای 

 
1. Corporate Coup 
2. Factional  Coup 
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ای  مدنی  مقابل قدرت جامعه  تغییرات پساکودتا در  و  موقتی  ن  پرداخته  کشور، 
شده  پیش فالحی،  است  بینی  ناکام   (.1395)  کودتای  دیگری،  پژوهش  در 

، بر اساس نظریه محرمیت نسبی و محروم شدن ارتش ترکیه از اختیارات  2016
درباره دولت    (.1396)بصیری و دیگران، است  وسیع سیاسی و نظامی تحلیل شده  

مق انگلیسی  زبان  به  حالیکه  در  نیز  دارد  آنوکراتیک  وجود  متعددی  االت 
(Regan and Bell, 2010)  تاثیرات   اما هیچ پژوهش مستقلی به  که قائل 

عالوه نظام باشد، یافت نشد؛ به  2016بنیادین در ترکیه پس از کودتای تابستان  
نشده  1آنوکراسی » فارسی  زبان  سیاسی  ادبیات  وارد  هنوز  که  است  مفهومی   ،»

وجوه   از  یکی  بنابراین  تحلیلی  است.  توصیفی  روش  به  که  مقاله  این  نوآورانه 
درباره   آنرا  آنکه  نظریه مذکور است و دوم  تبیین  و  مفهوم  معرفی  بررسی شده 
ترکیه کاربردی کرده است. با توجه به اینکه ترکیه در محیط راهبردی جمهوری 
اسالمی قرار دارد و ماهیت دولت آن بر مناسبات و تعامالت آن با ایران و نیز  

تاثیر سا بسیار  منطقه  کشورهای  این یر  از  است،  دولت  گذار  دقیق  شناخت  رو 
 پژوهانه ضروری و حائز اهمیت است.  ویژه با رویکرد آینده ترکیه به

 چارچوب نظری؛ دولت آنوکراتیک

برای گونه سابقهتالش  علوم سیاسی  شناسی دولت،  پیدایش  تاریخ  به قدمت  ای 
های محققان این حوزه مطالعاتی از زمان  دارد و در حقیقت از نخستین دغدغه

-ها برای طبقهاست. افالطون و سپس ارسطو نخستین تالش یونان باستان بوده
پیچیده شدن دولت و  تحول  با  دادند.  انجام  را  آنها ها، گونهبندی دولت  شناسی 

شده متحول  گونه  نیز  میان  در  دولتشناسیاست.  دوگانه  موجود،  های های 
پردازان،  های مختلف، تقریبا توسط همه نظریهدموکراتیک ذیل نام اتوکراتیک و 

ها  های جدیدی از دولتبندیپس از پایان جنگ سرد، دسته است. مطرح شده

 
1. Anocracy 
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گونه و  شده  شدهمطرح  پیشنهاد  اقتدارگرا  و  دمکراتیک  ترکیبی  مدل  از   هایی 

 (.  Morlino, et al, 2017: 112است )
گونه از  یکی  دآنوکراسی  ترولتهای  از  های  خروج  برای  تالشی  و  کیبی 

دمکراتیک  تقسیم دوگانه  متصلب  است    ـبندی  دیگران،  اتوکراتیک  و  )دان 

 ای از دولت، بیشترین ظرفیت را برایرسد چنین گونهو به نظر می (192:  1396

- داشته  2016تبیین تحوالت ماهیتی دولت ترکیه پس از کودتای ناکام سال  
نوعی  آنوکراسی  ویژگی  باشد.  از  ترکیبی  که  است  رویهدولت  های  های 

های آنوکراتیک دارای برخی عناصر  دموکراتیک و غیردموکراتیک است. دولت
 Ghandi andاتوکراسی و برخی عناصر دموکراسی یا ترکیبی از آنها هستند )

Vreeland, 2008: 402 .)معتقدند آنوکراسی به دولتی اشاره دارد   رگان و بل
دهد لیکن سازوکارهای شکایت را  ها به مخالفان را میخی مشارکتکه اجازه بر

)نمی نظامRegan and Bell, 2010: 748دهد  توانایی  در  محققان  های  (. 
آنوکراسی و دموکراسی برای حفظ اقتدار، پویایی سیاسی و دستور کار سیاسی  

نهادهای دموکراتفاوت قائلند. این دولت به شکل مشابهی دارای برخی  تیک  ها 
دهد. از این رو برخی محققین از  هستند که مقدار خاصی از رقابت را اجازه می

می یاد  جزئی«  »دموکراسی  عنوان  با  آنوکراسی  از  بل  و  رگان  کنند  جمله 
(Regan and Bell, 2010: 748.) 

های مختلف، نوعی  انجام شده، با توجه به داده   2014براساس پژوهشی که سال  
محدودیتامتیازدهی   اجرایی،  نظام  در  افراد  مورد  برپایه جذب  در  موجود  های 

-اقدامات اقتدارگرایانه نظام اجرایی و رقابت سیاسی، نوعی تفکیک بین دولت
شده   قائل  آنوکراتیک  یعنی  آنها  فاصل  حد  و  اتوکراتیک  و  دموکراتیک  های 

امتیاز   آنها،  امتیازدهی  اساس  بر  امتیاز   10است.  و  مطلق  مونارشی  به  10  به   +
دولت اساس  این  بر  است.  یافته  اختصاص  تحکیم  و  عمیق  که  دموکراسی  هایی 

گیرند )نمودار  های آنوکراتیک قرار می اند، در زمره دولت+ کسب نموده5و  -5
و گذار و تغییر     -7تا    -6های فساد، امتیازی بین  (. همچنین در حوزه1شماره  
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امتیازی   اجرایی  نظام  کرده  -8تا     -7بین   در  )را کسب   & Marshallاند 

Cole, 2014: 105تا  0های دارای امتیاز  (. براساس نتایج این پروژه، دولت-  
بسته  آنوکراسی  از   1اصطالحاً  باز   5تا    1و  می 2آنوکراسی  در  گیرد نام   .

آنوکراسی   در  ولی  دارد  نخبگان جریان  برخی  بین  تنها  رقابت  بسته  آنوکراسی 
نخبگان،  بر  عالوه  رقابت    باز،  دایره  حقیقت  در  و  دارند  حضور  نیز  سایرین 

آنوکراسیگسترده تعداد  گزارش،  این  براساس  است.  در  تر  ثابتی  شکل  به  ها 
تعداد آنها از    2013تا    1989دوران پس از جنگ سرد افزایش یافته و از سال  

 (. Marshall & Cole, 2014: 12مورد رسیده است ) 53به  30

ها و شورهای آنوکراتیک در مقایسه با دموکراسیامتیازات ک .1نمودار 
 ها براساس پروژه پولیتی   اتوکراسی

                           Source: systemicpeace.org/polityproject.html 

 
ویژگی از  دولتیکی  مهم  در  های  های  خشونت  باالتر  سطوح  آنوکراتیک، 
دهد هدف  های موجود نشان میهای دموکراتیک است. پژوهشمقایسه با دولت

خشونت این  اقلیتعمده  گروهها،  همچنین  و  قومی  و  مذهبی  نژادی،  های های 

 
1. Closed Anocracy  
2  . Open Anocracy 

http://www.systemicpeace.org/polityproject.html
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(. سطح  Ghandi & Vreeland, 2008: 404) مخالف با دولت مرکزی است
دولت در  بشر  حقوق  آنوکرانقض  دولتهای  از  باالتر  دموکراتیک  تیک  های 

به سمت خطر شدید در نقض    .است یا گذار  باال و  این دولت در معرض خطر 
به انسانی  حقوق  نقض  بین  باال  ارتباط  نوعی  اساس  براین  هستند.  بشر    حقوق 

شکلی غیرخطی در گذار از دموکراسی به آنوکراسی وجود دارد. به طور کلی با  
دم ساختار  به  شدن  نقضنزدیک  این  میزان  میوکراتیک،  کاهش  یابد.  ها 

ویژگی نشاندرحالیکه  فوق  عدم  های  نوعی  آنوکراسی دهنده  در  است،  ثبات  ها 
دولت این  در  پیچیدگی«  و  »گستردگی  درحالیکه  نوعی  دارد.  وجود  ها 

های جامعه مدنی و مشارکت سیاسی را دارا هستند  ها برخی ظرفیتآنوکراسی
راحتی  سازد و بنابراین، درحالیکه محققان بهها متمایز میسیکه آنها را از اتوکرا

-های اتوکراتیک و دموکراتیک بر اساس ویژگیقادر به شناسایی و تمیز دولت
آنوکراسی لیکن  هستند،  آنها  متمایز  مقولههای  از  ها  ترکیبی  و  تنیده  هم  در  ای 

 (. Regan and Bell, 2010: 749این دو هستند )

هایی در کنار نوعی محدودسازی حقوق فردی وجود  دولت، آزادیدر این نوع  
محدودیت همچنین  محدودیتدارد.  نیز  و  انتخاباتی  رقابت  برای  در  هایی  هایی 

های انتخابی وجود دارد. آنوکراسی یک وضعیت گذار کوتاه و موقتی  مسئولیت
مانند   به  مدت  طوالنی  حضور  پی  در  که  است  حکومتی  شیوه  بلکه  نیست 

 ها است.  ها و اتوکراسیراسیدموک
های درونی هستند  ثباتیهای آنوکراتیک اغلب بازتاب شرایط درونی و بیدولت

با رخدادهای ثبات ناگهانی در  که معموال  تغییر  زدا نظیر منازعه نظامی، کودتا، 
کنند اما حضور  ها عمدتا انتخابات برگزار میشوند. این دولترهبری ایجاد می

ها و شود. برای این ناسازگاریماعی با انحای گوناگون محدود میهای اجتگروه
های آنوکراتیک دالیل متعددی وجود دارد. برخی کشورهای گیری دولتشکل

آنوکراتیک در گذار از اتوکراسی به دموکراسی، وضعیت آنوکراتیک را تجربه  
ظهور   های سیاسی در حالکنند. برخی به دلیل افزایش تقاضا از سوی گروهمی
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کنند. برخی نیز به دلیل رشد فساد یا شکاف و از دست  به این سمت حرکت می
آن  سوی  به  اختالفات  کاهش  و  سیاسی  کنترل  حفظ  برای  صالحیتشان  دادن 

می پیدا  گروه سوق  و  اجتماعی  منازعه  تضعیف  کنند.  سبب  اغلب  گرایی، 
میدموکراسی دولتها  برخی  و  نهادینهشود  به  قادر  است  ممکن  سازی  ها 

یا نخبگان  های جدی در میان گروهاصالحات به دلیل عدم توافق های اجتماعی 
سیاسی کلیدی نباشند و برخی ممکن است دست به تحکیم نهادهایشان در پاسخ  

طلب باشند.  های شخصی رهبران فرصت طلبیهای سیاسی به منظور جاهبه بحران
آنوکراسی بحربرخی  و  منازعات  مدیریت  به  قادر  بین  انها  کشور  درون  در  ها 

های  های اجتماعی برای مدت زمانی معینی از طریق استفاده از محدودیتگروه
آنوکراسی از  دیگر  برخی  هستند.  سیاسی  به مشارکت  ناکام  گذار  محصول  ها 

می نمونه آن را  ) دموکراسی هستند که  دید  اوگاندا  و  آنگوال   Reganتوان در 

and Bell, 2010: 749.) 
ر  نظر  آنوکراسیاز  بل  و  پیچیدگی  گان  و  بودن  باز  یا  بسته  میزان  اساس  بر  ها 

های فردی و آزادی بیان و مطبوعات مواجه  های آزادیساختاری از محدودیت
دولت همچنین  لیکن  هستند.  هستند  پارلمان  دارای  عمدتاً  آنوکراتیک  های 

حدود  های پارلمان توسط ابزارهای مختلف مرقابت برای به دست آوردن کرسی 
بامی انتخاب  از  پس  حتی  نمایندگان  و  مهار    شود  و  کنترل  مختلف  ابزارهای 
دولتمی این  وجود،  این  با  دارایشوند.  و  ویژگی  ها  هستند  نیز  مثبتی  های 
تر  های خود به رشد و ثبات اقتصادی و توزیع مناسبتوانند با برخی مداخلهمی

 (.  Regan and Bell, 2010: 750امکانات در سطح جامعه کمک نمایند )

ای ترکیبی از دموکراسی و اتوکراسی است که در آن  در حقیقت آنوکراسی گونه
جنبه برخی  حفظ  عین  ساختارهای  در  برخی  دموکراسی،  نهادهای  و  ها 

برداری از آرای مردمی  دهی و بهرهاقتدارگرایانه وجود دارد که تالش برای جهت
به نظر می  نوع ازوجود دارد که  باالیی در تحلیل ساختار    رسد این  دولت توان 

می پساکودتا  ترکیه  در  کودتاها دولت  چون  خاصی  حوادث  باشد.  داشته  تواند 
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سبب شده تا نقض اصول دموکراتیک، نقض حقوق بشر و سلب قدرت واقعی از  
قوم و  انتخابی  دموکراسی  نهادهای  یک  از  ترکیه  گذار  تسریع  سبب  گرایی 

 شود. شکننده به یک دولت آنوکراتیک 

 گیری دموکراسی  شکننده ترکیه و شکل

عصر جدیدی موسوم به کمالیسم در    1923گیری دولت ترکیه در سال  با شکل
اقتدارگرا   نظام  نوعی  کمالیسم   شد.  آغاز  عثمانی  امپراتوری  بازمانده  مهمترین 

کرد. کمالیسم به دو  های دمکراتیک را اعمال میبود که بتدریج برخی از مؤلفه
  1950( و دوره اعتدال )1950تا    1923بل تقسیم است: دوره افراط )دوره قا

به   آن  ابعاد  همه  مدرنیته غربی در  تحمیل  اول،  مهمترین ویژگی دوره  بعد(.  به 
جامعه ترکیه بود که مهمترین کارگزار آن آتاتورک بود. آتاتورک با توسل به 

اری ارتش ملی،  گذاین تز، ترکیه را یکپارچه ساخت. گسترش بوروکراسی، پایه
ملی این دوره شکل  تقویت  اجتماعی در  نظام  از  سیاسی  نظام  تفکیک  و  گرایی 

های نوساز مدرن قرار گرفت. این مشی سیاسی پس  گرفت و ترکیه ذیل دولت
سال   در  آتاتورک  مرگ  قانون    1938از  کنار  در  ترکیه  ارتش  و  یافت  ادامه 

  ی حافظ این سبک بودنداساسی سکوالر و حزب جمهوری خلق از نهادهای اساس
 (. 35-34: 1392)داراب زاده و وثوقی، 

با پایان جنگ جهانی دوم و نزدیکی ترکیه به غرب، فشارهایی برای تکثرگرایی  
و ایجاد احزاب جدید به دولت ترکیه وارد شد. در این مقطع زمانی، احزابی نظیر  

نه را برای گذار  های غیرکمالیستی بودند، زمی مام میهن و رفاه که دارای گرایش
اقدامات   با  فرایند  این  که  کرد  فراهم  ترکیه  در  جزئی  دموکراسی  نوعی  به 

، با شروع دوران موسوم به اوزالیسم  1980تقویت شد. از دهه    تورگوت اوزال
تحوالت   برای  زمینه  ترکیه،  سیاست  و  جامعه  در  لیبرالی  فضای  شدن  حاکم  و 

پایه در  ساختعمیق  و  فره ها  و  اجتماعی  تحوالت های  این  شد؛  فراهم  نگی 
شکاف کاهش  با  زمینهساختاری  اجتماعی  واگرای    های  منافع  تجمع  برای 
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سیاسی  جریان نیروهای  و  فراهم  ـ ها  امکانات اجتماعی  واقع  در  و  شد  تر 
ای برای نهادمند شدن و تحکیم سازوکار دموکراسی در ترکیه فراهم نمود  عدیده

ت(.  132:  1389)یاووز،   سیاسی  دهه  نظام  از  و    1980رکیه  مجال رشد  کوشید 
نهادهای   قالب  در  جامعه  گوناگون  عالیق  تا  کند  فراهم  را  مدنی  جامعه  توسعه 

ها و  مدنی و مردمی سازمان یابد و رقابت و تکثر سیاسی از انباشته شدن خواسته
های نهفته جلوگیری کند؛ این فضا برای احزاب مختلف فراهم شد تا  تمرکز ایده

یاسی حضور یافته و فرایندهای دموکراتیک تقویت گردد. همچنین  در فضای س
دهه  سیاست در  اوزال  تورگوت  آزادسازی  بیشتر    1980های  توانمندی  سبب 

به خصوصی  پایهبخش  از  یکی  باز عنوان  فضای  این  شد.  مدنی  جامعه  های 
جریان تقویت  سبب  اسالمهمچنین  تسلط  های  زمان  در  که  شد  گرایی 

)داراب زاده و وثوقی،  نحای گوناگون سرکوب و مهار شده بودند  ها به اکمالیست
1392  :39 .) 

نیز ادامه یافت هرچند    1990این روند که از زمان اوزال آغاز شده بود در دهه  
اختالل   دچار  را  روند  این  اربکان  دولت  گذاشتن  کنار  در  نظامیان  دخالت 

تو و  عدالت  حزب  حاضر،  قرن  اوایل  از  وجود  این  با  توانست  ساخت.  سعه 
انتخابات بسیاری از جریان های سیاسی را در زیر چتر خود متحد ساخته و در 

ای  به پیروزی رسد. این حزب در ابتدا توانست با نشان دادن چهره  2002سال  
خواهان و  گرا، دموکراسی های روشنفکری اسالمرو از خود با گروهمعتدل و میانه

الئیک گروهحتی  و  مختلها  قومی  با  های  و  سازد  برقرار  نزدیک  ارتباط  ف 
این   آورد.  دست  به  را  کشور  در  قدرت  ترکیه،  روز  مسائل  از  دقیق  شناخت 
حزب در ابتدا توانست خود را نماینده آشتی گفتمان اسالم و سکوالریسم معرفی  

 نماید. 
های اجتماعی  های خاص جامعه ترکیه و شکافها و ویژگیبا توجه به پیچیدگی

د روند  بوده  موکراسیموجود،  همراه  بسیاری  نشیب  و  فراز  با  ترکیه  در  سازی 
است. با این وجود، از نظر برخی اندیشمندان با ورود حزب عدالت و توسعه و 
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بنیان تقویت  و  ارتش  جایگاه  تضعیف  جهت  در  حزب  این  های اقدامات 
به اجتماعی  و  تعارضات سیاسی  اسالمدموکراسی و کاهش  میان  و  ویژه  گرایان 

در مسیر تثبیت و تحکیم قرار گرفت. براساس   2000ران الئیسیته در دهه  طرفدا
  2002های اساسی در سال  آمارهای خانه آزادی، وضعیت دموکراسی و آزادی

رشد قابل توجهی یافته و براساس این گزارش ترکیه در    2010نسبت به سال  
براساس این گزارش، اقشمار دموکراسی دامات  های در حال رشد قرار داشت. 

افزایش   و  سیاسی  فرآیندهای  در  ارتش  نقش  کاهش  سبب  ترکیه  دولت 
مشارکت مردم در انتخاب زمامداران شده بود. اصالحات قانون اساسی در سال  

ها و  مبنی بر محدودسازی دولت در اعمال فشار و تعیین حدود بر آزادی  2004
به نهادهای دولتی،    تر برای توهینها، شرایط و قیود آزادانهحقوق افراد و گروه

محروم نمودن ارتش از موقعیت خود در تعیین مناصب دولتی و ... در ارتقای 
 (. 57: 1389)موثقی، ترکیه نقش مهمی ایفا نمودند 

آرمان پیوستن ترکیه به اروپا که از دوره آتاتورک در ترکیه مطرح بود و شعار  
آمده شرق  از  »ما  بود:  این  آتاتورک  سمعروف  به  اما  میایم  غرب  رویم«  وی 

شد این کشور برای جلب  همواره باعث می  (128:  1395)گوهری مقدم و مددلو،  
اروپایی شدن  نظر  طوالنی  کند.  رعایت  را  دمکراتیک  معیارهای  بکوشد  ها، 

فرایند طوالنی مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا موجب شد برخی رویه
نها کشور  این  در  دمکراتیک  رفتارهای  و  مدنی،  ها  جامعه  نهادهای  شود.  دینه 

در   شرق  کشورهای  سایر  با  مقایسه  در  ترکیه  حزبی  تکثر  و  مطبوعات  آزادی 
بوده   باالتری  به سطوح  ترکیه  که  شد  باعث  عوامل  این  مجموعه  رغم  است. 

های دمکراتیک را  های نظامدخالت ادواری نظامیان در سیاست، برخی شاخص
 باشد. داشته 

 گذار ترکیه به نظام آنوکراتیک  

ای طوالنی  رمق دمکراسی در ترکیه، اقتدارگرایی در آن ریشهبرخالف سنت کم
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دار چهار قرن فرهنگ اقتدارگرایی است. اقتدارگرایی  دارد. ترکیه حداقل میراث
عنوان   به  »سلطانیسم«  اصطالح  که  بود  قوی  حدی  به  عثمانی  امپراتوری  در 

سنتی اقتدار  از  با    شکلی  وبر  ماکس  توسط  پاتریمونیالیسم  افراطی  حالت  و 
استناد به تاریخ امپراتوری عثمانی مطرح شد: »با پیدایش ستاد اداری و شخصی  
سرور، سیادت سنتی به نظام موروثی و در صورت قدرت فوق العاده سرور، به  

یابد ... اگر سیادت موروثی بدون رعایت سنت، بر اختیار  سلطانیسم گرایش می 
داشته    و تکیه  میخودکامگی  نامیده  سلطانی  سیادت  :  1384)وبر،شود«  باشد، 

گذار  (371  -370 ماموریت  خود  برای  منور،  دیکتاتور  قامت  در  آتاتورک   .
و اصول شش بود  متصور  به جامعه مدرن  ترکیه  اجرا  جامعه سنتی  گانه خود را 

تر از اروپا  یکرد. یکی از مهمترین اصول وی، سکوالریسم بود که بسیار افراط
ریشه خواهان  وی  شد.  رابطه حذف  اجرا  این  در  بود.  ترکیه  هویتی  مبانی  کنی 

از   یکی  تعبیر  به  بود.  وی  دستورکارهای  صدر  در  مذهبی  نهادهای  و  مذهب 
بنیادین   اصل  شش  میان  در  غایب  مؤلفه  دموکراسی،  ترکیه،  نویسندگان 

آتاتورکجمهورری اصول  میان  نظم  ترکیه است.  ریشه در سوءظن    خواهی در 
نخبگان حاکم داشت که معتقد بودند حاکمیت مردم در نهایت به حاکمیت اسالم  

 (. 61: 1396)اسپوزیتو و دیگران، شود منجر می
ای که وقتی آتاتورک به قدرت  گونهتفکر آتاتورک هواداران فراوانی داشت؛ به 

وی بودند و حتی  خواهانه  رسید، تمام روشنفکران ترکیه پشتیبان برنامه جمهوری
تا   که  الپ«  گوک  »ضیا  چون  در    1928کسانی  مشروطه  پادشاهی  خواهان 

جمهوری دمکراسی  در  که  رمانتیک  تصور  با  بودند؛  عثمانی  خواهانه امپراتوری 
بود، آسوده خاطر شدند و   بر آرای عمومی  نمایانگر دمکراسی مبتنی  کمالیستی 

کردند  جتماعی آینده تلقی میرهبری فرهمند آتاتورک را کانونی برای توسعه ا
اصول   (.76:  1385)اتابکی،    اجرای  مسؤلیت  نظامیان  آتاتورک،  از  پس 

عهده را  اکمالیسم  هرگاه  و  شدند  میدار  شده  حساس  نقض  اصول  این  کردند 
می کودتا  دادند.  است،  انجام  را  بزرگ  کودتای   چهار  راستا،  این  در  کردند. 
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در   کودتا  مه سال    27اولین  مندرسعلیه  1960ماه  وقت    عدنان  وزیر  نخست 
که   از    10ترکیه  پس  وی  شد.  انجام  داشت،  عهده  به  را  دولت  رهبری  سال 

کودتا، اقدام به خودکشی کرد اما ناموفق بود و دو روز بعد به دار آویخته شد.  
ارتش    کودتای  دولت    1971مارس    12دومین  دمیرل علیه  نخست  سلیمان   ،

علیه دولت سلیمان دمیرل    کنعان اورن رهبری    وزیر وقت بود. سومین کودتا به
ترین کودتا از زمان تشکیل جمهوری انجام شد که خونین 1980سپتامبر    18در 

هزاران نفر بازداشت شدند.  1980شد. پس از کودتای سال  ترکیه محسوب می
  28نفر نیز اعدام شدند. چهارمین کودتای ارتش    50بسیاری از آنها شکنجه و  

با  ع  1997فوریه   کودتا  این  شد.  انجام  اربکان  الدین  نجم  ائتالفی  دولت  لیه 
موجب   کودتا،  به  اربکان  تهدید  با  ارتش  و  بود  متفاوت  گذشته  کودتاهای 

پست »کودتای  عنوان  به  آن  از  دلیل  این  به  و  شد  وی  یاد  استعفای  مدرن« 
 (. 47-45:  1396)بصیری و دیگران،   شود می

 2016وره پیش از کودتای بسترهای تشکیل دولت آنوکراتیک: د

تضعیف   برای  ساختاری  اقدامات  توسعه  و  عدالت  حزب  رسیدن  قدرت  به  با 
انجام می شد و با متهم کردن برخی نظامیان دخالت و نفوذ نظامیان در سیاست 

به کودتا، تعداد بسیار زیادی از آنها دستگیر شدند. نخستین اقدام، تغییر ترکیب  
یک  ریاست  و  ملی  امنیت  که  غیر  شورای  شورا  این  بود.  آن  راس  بر  نظامی 

دهه   آغاز  از  بود،  ارتش  سران  از  سیاستگذاری    1960متشکل  در  مهمی  نقش 
بود. صدها نفر از   1ارگنه کن عمومی داشت. دومین اقدام؛ انحالل سازمان مخفی  

نظامیان ارشد و سیاستمداران مخالف به اتهام عضویت در این سازمان مخفی و  
بر برای  این  اقدام  بازداشت و محاکمه شدند. در  توسعه  و  اندازی حزب عدالت 

اعالم کرد ارتش قصد کودتا داشته و    2007راستا بود که دادستان ترکیه ژوئن  

 
1. Ergenekon 
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گسترده بازداشت موج  از  ژوئن  ای  در  شد.  آغاز  نخستین    2008ها  دنبال  به 
یز  ن  2010نفر بازداشت و راهی زندان شدند. سال    31،  کن ارگنه  کیفرخواست  

نفر از سران ارتش به اتهام کودتا برای براندازی اردوغان، دستگیر شدند. دو   31
نیز   بعد  دولت    330سال  براندازی  برای  تالش  اتهام  به  ارتش  افسران  از  نفر 

سال   در  آوریل  2003اردوغان  در  شدند.  زندان  روانه  و  محکوم  نیز    2011، 
نگاران  یسندگان، روزنامهنفر شامل افسران ارتش، حقوقدانان، نو  500بیش از  

حدود   و  بازداشت  مخالف،  قانونگذاران  با   300و  همکاری  اتهام  به  آنها  نفر 
فرمانده    2013سازمان تروریستی ارگنه کن متهم شناخته شدند. در اواسط سال  

برای سرنگونی دولت، همراه   اتهام تالش  به  ترکیه،  نیروهای مسلح    275سابق 
محک ابد  حبس  به  و  محاکمه  شد  نفر  ارتش  مهار  موجب  پرونده  این  شد.  وم 

همچنین باید به اصالح قانون اساسی ترکیه در    (.76:  1396)اسپوزیتو ودیگران،  
زدایی شد  اشاره کرد که در آن از کودتا توسط نظامیان  مشروعیت  2011سال  

دادگاه در  نظامیان  محاکمه  ممنوعیت  همچنین  و  رفت.  بین  از  غیرنظامی  های 
قانون اساسی را تغییر دهد و مسئولیت    35وسعه توانست ماده  حزب عدالت و ت

در   گذشته  دهه  هفت  طی  که  را  کمالیسم  اصول  و  ترکیه  سرزمین  از  حفاظت 
به پارلمان تفویض کند   بود،    (. 52-51:  1396)بصیری و دیگران،  اختیار ارتش 

پایه باعث شد  اقدامات  های نظام دمکراتیک در ترکیه قویتر شود  این مجموعه 
ساز نظام آنوکراتیک در  اما تحوالت بعدی نشان داد که همه این اقدامات، بستر 

 شود. ترکیه می
از   که  بود  ناسازواری  فرایند  سرآغاز  توسعه  و  عدالت  حزب  رسیدن  قدرت  به 

های دمکراتیک در ترکیه تقویت شد اما از سوی دیگر بتدریج باعث  یکسو رویه
ن صورت  این  به  و  شد  اقتدارگرایی  نضج  غلبه  کشور  این  در  آنوکراتیک  ظام 

فرایند   این  فرایند است.  یک  آنوکراتیک،  تاکید کرد که وضعیت  باید  گرفت. 
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آغاز شده بود و چندین نقطه عطف در تکوین آن وجود    2016قبل از کودتای  
«، به عنوان مبدا نزولی دموکراسی  1دارد که در میان آنها از حادثه »پارگ گیزی 

 :Karakoç, 2016شود )قتدارگرایی در ترکیه تعبیر میو آغاز تحکیم روند ا 

و    .(43 به ساخت  اعتراض  از جوانان در  تعدادی  داد که  این حادثه زمانی رخ 
ساز و قطع درختان در میدان تقسیم استانبول تجمع اعتراضی برپا کردند اما با  
  پاسخ شدید پلیس و نیروهای امنیتی مواجه شدند. قطع درختان در پارک گیزی

به سلسله اقدامات اقتدارگرایانه حزب عدالت و     2013می    27ای بود که   بهانه
روانه اردوغان، واکنش نشان داده شود. این  های تکتوسعه و مشخصا سیاست

سلسله اقدامات حزب را از یک حزب مردمی به سمت حزب مسلط تغییر داده  
دیگران،  بود   و  سی(183:  1395)اسماعیلی  از  مردم  ادارک  اردوغان  است.  های 

طیف از  ائتالفی  شد  به  موجب  گیزی  پارک  بهانه  به  اجتماعی  و  سیاسی  های 
با تداوم حادثه گیزی بیش از    (.77:  1396)اسپوزیتو و دیگران،  ها بریزند  خیابان

هزار نفر بازداشت شدند. این حادثه نشان داد دولت ترکیه در حال از دست    5
های دموکراتیک یعنی تحمل نظر مخالفان های اصلی دولتدادن یکی از ویژگی

(. به تعبیر دیگر این اعتراض اهمیتی نمادین در  Karakoç, 2016: 58است )
اعتراض دارد.  ترکیه  آنوکراسی  اگوست  تاریخ  و  می  ماه  در  گیزی  پارک  های 

از    2013 موجی  موجب  سال،  همین  سپتامبر  در  دولت  فساد  به  اعتراض  و 
به زمان  از  که  شد  سابقه   اعتراضات  توسعه  و  عدالت  حزب  رسیدن  قدرت 

-نداشت. تظاهرات که ابتدا به دلیل  اعتراض به پروژه توسعه شهری بود اما به
نارضایتی و  اعتراض  بیان  برای  راهی  عنوان  به  مواجه شد.  تدریج  های گسترده 

خیایان  به  نفر  میلیون  سه  از  از  بیش  بخشی  را  آنها  اردوغان  و  بودند  آمده  ها 
بین نشانگان  توطئه  از  که  سیاسی  سرکوب  حادثه،  این  در  کرد.  تلقی  المللی 

شد.  دولت جدیدی  مرحله  وارد  اردوغان  دولت  توسط  است،  آنوکراتیک  های 

 
1. Gezi Park 
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اردوغان زمانی گفته بود: »دموکراسی قطاری است وقتی به مقصدی رسیدی، از  
می پیاده  منفرد،    «شویآن  مشتی   (.80:  1395)خلج  را  خود  مخالفان    اردوغان 

نفر علیه من تجمع کنند، من    10غارتگر و ولگرد تعبیر کرد و گفت: »هرجا که  
هزار نفر علیه من   100کنم و هر جا  هزار نفر را علیه آنها سازماندهی می  200

می بسیج  آنها  علیه  خود  حزب  از  را  نفر  میلیون  یک  من  دارند،    «کنمتجمع 
ان تقسیم جامعه به دوقطب  این اظهارات، فرم(.  79:  1396)اسپوزیتو و دیگران،  

های اقتدارگرا و توتالیتر، فرمان حذف سیاسی  بود. اردوغان مانند حاکمان نظام
نمی فکر  وی  مانند  که  را  عفو  کسانی  سازمان  دبیرکل  کرد.  صادر  کنند، 

را    2016های گسترده اردوغان پس از کودتای نظامی ناکام  الملل، سرکوببین
سموم »ما در مقابل آنها« تعبیر کرده است. این  یکی از مصادیق بارز گفتمان م

در سال  در اردوغان طی سخنانی  که  است  تشکیل حزب    2003حالی  باب  در 
شدن   دوقطبی  و  تمایزگذاری  دنبال  به  »ما  بود:  گفته  توسعه  و  عدالت 

دوایدئولوژی ساختار  استقرار  جای  به  نیستیم.  شدید  مرزبندی  و  ها  سیاه  قطبی 
های سیاسی  تر از احزاب و جریانتصویری چندبعدی و متنوعپی ایجاد  سفید، در
 (. 71: 1396)اسپوزیتو و دیگران،   هستیم«

  2016نشانگان گذار به دولت آنوکراتیک پس از کودتای 

دولت شد،  ذکر  نظری  چارچوب  در  که  با  همانگونه  اغلب  آنوکراتیک  های 
شوند؛ البته وقوع هر  ایجاد میرخدادهایی نظیر کودتا و تغییر ناگهانی در رهبری 

نمی منجر  آنوکراتیک  نظام  پیدایش  موجب  چنین  کودتایی  ایجاد  بلکه  شود 
نظامی به عوامل دیگری نیز وابسته است. ترکیه پیش از کودتای نافرجام ژوئن 

بستر  2016 در  اخیر  کودتای  اما  بود.  کرده  تجربه  را  دیگر  کودتای  چهار   ،
فر در  اردوغان  داد.  رخ  مانند  دیگری  افرادی  چندساله  اوغلوایندی  داود    احمد 

را در حاشیه قرار داده بود و    گل عبداهلل پرداز مهم حزب عدالت و توسعه و نظریه
انتخاب رئیس  از نخست   تغییر شیوه  ترکیه رسید.  ریاست جمهوری  به  وزیری 
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مستقیم   رای  با  که  رئیس جمهوری  اولین  عنوان  به  اردوغان  انتخاب  و  جمهور 
شود.  به قدرت رسیده بود، در ترکیه به معنی تضعیف دموکراسی تعبیر می  مردم

خودپرست   و  قدرت  تشنه  فردی  سیاسی،  و  شخصی  خلقیات  نظر  از  اردوغان 
تقاضای  جسارت  ترکیه  پارلمان  نمایندگان  از  بسیاری  حتی  که  شده  معرفی 

نمی خود  به  را  او  به  منفرد،  دهند  مالقات  کینز   (.73:  1395)خلج  در    راستفن 
نویسد: »او تعصبی آتشین نسبت به قدرت خود  توصیف شخصیت اردوغان می

می امروزی  ترکیه  محرکه  نیروی  را  حکومتش  یا  حزب  نه  خود،  و  داند«  دارد 
نظام    (.241:  1395)جزایی،   در  بینادین  تغییرات  سلسله  ایجاد  دنبال  به  وی 

مؤلفه برخی  بود که  ترکیه  این کشورسیاسی  مانند احزاب،    های دمکراتیک در 
نمی اجازه  آن  به  رسانه  و  مدنی  کودتای جامعه  وقوع  شرایطی،  چنین  در  دادند. 

»هدیه  2016ژوئن   اردوغان  خود  تعبیر  به  و  تاریخی  برای  فرصتی  الهی«  ای 
استقرار نظام آنوکراتیک به وی داد. با ناکام ماندن این کودتا، مجموعه اقداماتی  

که   انجام شد  اردوغان  دولت  این کشور  توسط  در  آنوکراتیک  نظام  تکوین  به 
 منجر شد.  

 نقض حقوق بشر و اصول دمکراتیک  ـ الف

آغاز شد. در  بازداشت مظنونان  نظامیان با شکست کودتا،  توسط  حالیکه کودتا 
العاده و تمدید مکرر آن، بازداشت گسترده  بود، با اعالم وضعیت فوق  انجام شده 

تر سراسر  در  غیرنظامیان  و  تعداد  نظامیان  بازداشت،  نحوه  شد.  آغاز  کیه 
اصول  بازداشت نقض  مصداق  بارزترین  آنها،  شکنجه  و  بدرفتاری  و  شدگان 

می محسوب  بشر  حقوق  و  بازداشتدمکراتیک  طیف  حدی  شود.  به  شدگان 
تمام سطوح غیرنظامی مانند نظام قضایی، نظامگسترده   های آموزشی  است که 

کارمندان، نیروهای نظامی و پلیس، اصحاب  ها و مراکز آموزشی،  بویژه دانشگاه
شود. این گستردگی  های اجتماعی را شامل مینگاران و شبکهها، روزنامهرسانه
کودتای    باعث بودن  ساختگی  و  کودتا«  در  »کودتا  چون  عناوینی   15شده 
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 جوالی مطرح شود. 

شامل   لیستی  اردوغان  دولت  که  بود  گذشته  کودتا  شکست  از  ساعت  دو  تنها 
نفر از افسران ارتش را به اتهام مشارکت در کودتا اعالم کرد. همچنین    1563

نام   بود،  قضایی  مقامات  شامل  که  لیستی  بر    2075در  که  داشت  وجود  نفر 
هایی که  اساس محل خدمت آنها در دو سال پیش تهیه شده بود. یکی از بازپرس 

مرگ طبیعی، فوت  روز قبل از کودتا، با    57ها بود،  نام وی در لیست بازداشتی
ها قبل از کودتا دهنده آن است که لیستبود. حداقل این دو لیست نشانکرده  

  158،  2016جوالی    31(. دولت اردوغان تا  Yayla, 2016بودند )  آماده شده
دریادار،   و  کرد.    2133ژنرال  بازداشت  گولن  با  همکاری  اتهام  به  را  افسر 

شماره   مصوبه  اضطراری   689براساس  در  وضعیت  تعداد  2017آوریل    29،   ،
 (. ÖzÇelik, 2017: 9هزار نفر از سطوح مختلف اخراج شدند ) 10

های مختلفی تهیه شده که  درباره نقض حقوق بشر در ترکیه پساکودتا، گزارش 
بین عفو  گزارش  و  استکهلم  آزادی  مرکز  گزارش  جامعشاید  آنها  الملل  ترین 

د نخست  مرکز  که  اطالعاتی  از  برخی  معیارهای باشد.  از  ترکیه  عبور  رباره 
»پاکسازی   است:  شرح  این  به  کرده،  اعالم  از    140دمکراتیک  نفر  هزار 

قاضی و بازپرس    4424 های نظامی و غیرنظامی شامل برکناری کارمندان بخش
شود، به عالوه هزاران نفر  درصد از کل قضات ترکیه را شامل می  30که حدود  

پیگرد   تحت  قضایی  نظام  از  گرفتهدیگر  قرار  محاکمه  تحت  و  و  اخراج  اند؛ 
دیپلمات  30تعقیب قرار گرفتن حدود   از  ترکیه که سالدرصد  ها ها و سفرای 

سفارتخانه در  فعالیت  داشتهتجربه  خارج  در  کشور  این  عنوان  های  ذیل  اند 
تروریست و  کودتاچیان  با  بازداشت  همکاری  معلمین،    51899ها؛  شامل  نفر 

فروشندگا خانهدانشجویان،  زنان  حتی  و  پزشکان  و  ن،  عضویت  اتهام  به  دار 
مؤسسه آموزشی شامل مراکز آموزش    2099هواداری از جنبش گولن؛ پلمپ  

شرکت خصوصی    965ها؛ تعطیلی و توقیف دارایی و سرمایه  عالی و دبیرستان
موسسه و نهاد   200متهم به همکاری با شبکه گولن بدون محاکمه؛ توقیف حدود 
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مسترسانه بازداشت  ای  دولت؛  منتقد  و  تا  روزنامه  264قل  کودتا  از   12نگار 
برای  2017جوالی   بازداشت  حکم  صدور  ترکیه  روزنامه  105؛  از  که  نگاری 

اند؛ همچنین باید ابه بستن دفاتر صدها سازمان، بنیاد و انجمن فعال  خارج شده
زداشت  (. نحوه باSCF, 2017 :10در حوزه جامعه مدنی نیز اشاره شده است« )

بودند،   کشور  از  خارج  در  که  خبرنگارانی  است.  توجه  قابل  بسیار  خبرنگاران 
تا خبرنگاران تحت تعقیب، خود را   بازداشت شده  آنها  یا فرزندان  مادر، همسر 

 (. Al Jazeera, July 27, 2016تحویل دهد )

بین  عفو  گزارش  سازمان  در  نیز  یکی    2016/2017الملل  را  ترکیه  خود، 
بر کرده  کشورهای  معرفی  بشر  حقوق  نقض  در  این  جسته  براساس  است. 

بازداشتگاه در  متهمان  شکنجه  و  بدرفتاری  جنوب  گزارش،  نواحی  در  بویژه  ها 
بوده   رایج  بسیار  آنکارا،  و  استانبول  اضطراری،  شرق،  وضعیت  اعالم  است. 

ای را برای بدرفتاری و  حرفهدست ماموران و نیروهای دولتی و بازجوهای غیر 
  30به    4است. مدت بازداشت پیش از محاکمه، از  گذاشته    نجه متهمان باز شک

یافته  افزایش  تسخیری،    روز  نه  و  انتخابی  وکالی  به  متهمین  دستیابی  است. 
شده   محدود  بر  بشدت  مستقل  نظارت  برای  ملی  سازوکار  هیچ  است. 

المللی  بین ها وجود ندارد. دولت ترکیه امکان بازرسی ناظران نهادهایبازداشتگاه
تقریبا غیرممکن کرده بشری را  ماه جوالی    حقوق  در  که هزاران    2016است. 

بازداشتگاه در  می نفر  نگهداری  پلیس  غیررسمی  و  رسمی  موارد  های  شدند، 
جنسی تجاوز  شتم،  و  ضرب  از  متهمین   متعددی  عنف  به  تجاوز  به  تهدید  و 

آنها از پشت بسته شده  های  گزارش شد. هزاران نظامی و متهم در حالیکه دست
ک فضاهای  در  نامناسبی  وضعیت  با  نگهداری  بود،  متراکم  بسیار  اما  وچک 

سرویسمی و  غذا  آب،  به  آنها  محدودی  شوند.  بسیار  دسترسی  بهداشتی  های 
نمی آنها  مدافع  وکالی  و  متهمان  چه  دارند،  و  شده  بازداشت  دلیلی  چه  به  دانند 

شوند   محاکمه  است  قرار   ,Amnesty International Report)زمانی 

های گسترده و  . فضای روانی رعب و وحشت ناشی از بازداشت(369 :2017



 161 ...پساکودتا و گذار به دولت هیترک 

 

نفر به دلیل فشارهای   82حتی ربودن افراد توسط نیروهای امنیتی موجب شده  
بازداشت بودهسنگین روحی در دوره یا  بوده و  از  ای که تحت تعقیب  اند، پس 

 (. SCF, 2017: 10د )حمالت قبلی، فوت شده یا خودکشی کنن
به  ناکام  کودتای  از  دوره پس  در  دمکراتیک  اصول  و  بشر  نقض حقوق  موارد 

نمی ختم  مذکور  جهانیموارد  عصر  در  شبکهشود.  و  دولت  شدن  اجتماعی،  های 
است. اردوغان هیچگونه  های بسیاری در این زمینه ایجاد کرده  ترکیه محدودیت

ای که فساد را افشا ائل نیست و هر رسانهتساهلی با انتقاد از سوی مطبوعات ق
به میکند،  شناخته  دولت  دشمن  روز  عنوان  در  تنها  سه    27شود.  جوالی؛ 

تلویزیونی،    16خبرگزاری،   رادیویی،     23کانال  و    45ایستگاه    25روزنامه 
 (. Al Jazeera, July 27, 2016انتشاراتی متوقف شدند )

نهادهای   سایر  و  )میت(  ترکیه  اطالعات  سازمان  جدید،  دستورالعمل  براساس 
امنیت   حفظ  کودتا،  درباره  تحقیقات  انجام  برای  و  دولتی  عمومی  نظم  و  ملی 

بازرسی از ارتباطات دیجیتال و همه موسسات  جلوگیری از وقوع جرائم، حق 
سی داشته باشند و  ها دستردولتی و خصوصی را دارند. آنها مجازند به همه آرشیو

بدون مجوز دادگاه حق استراق سمع، ورود به حریم خصوصی و نظارت بر تبادل  
دولت  (.75:  1395)خلج منفرد،  های ارتباطی جمعی را دارند  اطالعات از کانال

اردوغان پس از کودتا با الگوبرداری از روسیه و چین، اعالم کرد که یک موتور  
ارزش با  سازگار  ملیجستجو  محتوای    های  جریان  کنترل  برای  کشور  این 

آزادی بیان پس از    (.Yesi, 2017: 13-15کند ) ارتباطات اینترنتی ایجاد می
شده   محدود  بشدت  از  کودتا  پس  اضطراری،  است.  وضعیت    11اعالم 

وروزنامه شده  بازداشت  گروه  375حداقل   نگار  شامل  غیردولتی  های سازمان 
سازمان زنان،  حقوق  حمدافع  شدند.قوق  های  تعطیل  وکال  انجمن  و   بشری 

وب شدن  مسدود  اینترنت،  سانسور  شبکهسایتتشدید  و  اجتماعی،ها    های 
ای، از دیگر مصادیق نقض حقوق  ممنوعیت برگزاری تجمعات سیاسی و حرفه

بین عفو  گزارش  در  که  است  ترکیه  مردم  شده  دمکراتیک  اشاره  آنها  به  الملل 
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 (. Amnesty International Report, 2017: 368-169) است 

 خشونت مذهبی در سرکوب جنبش گولن  -ب

فتح جنبش  با  اردوغان  مواجهه  بهنوع  گولن،  نافرجام،  اهلل  کودتای  از  پس  ویژه 
های آنوکراتیک را در خود دارد. دولت اردوغان اصول  ترکیبی از نشانگان نظام

نت را علیه آنها بشر را علیه این جنبش نقض کرده و حداکثر خشواولیه حقوق  
است. در حالیکه از اتحاد جنبش گولن و حزب عدالت و توسعه در    اعمال کرده

 ,Demiralpشد )« در ترکیه یاد  می1تحت عنوان » اتحاد بزرگ   2002سال  

،  2004( و حزب عدالت و توسعه پس از پیروزی در انتخابات سال  1 :2016
والریسم، به وارد ساختن عناصر  های سکبرای تقلیل نفوذ ارتش و تضعیف بنیان

دانشکده در  گولن  بدنه  اسالمگرای  و  ژاندارمری  ادیان،  وزارت  نظامی،  های 
عبداهلل گل، نخست وزیر اسبق    (.10:  1395محمدی،   )گلاصلی دولت دست زد  

ها را به عنوان رئیس شورای  ترکیه، از حزب عدالت و توسعه، یکی از گولنیست
منصوب   ترکیه  آموزش  صدها  عالی  اشتغال  برای  زمینه  حزب،  همین  و  کرد 

واعظ گولنیست عضو سازمان دیانت ترکیه به عنوان مدرس در مدارس دولتی  
های اقتدارگرایانه دولت  اما سیاست  (.170:  1393نوازنی و دیگران،  فراهم کرد )

اردوغان زمینه واگرایی حزب عدالت و توسعه و جنبش گولن را موجب شد و  
همکاری و  خدشه  اتحاد  بشدت  گیزی  پارک  ماجرای  از  پس  با  آنها  شد.  دار 

نفره از مقامات رسمی دولت و فرزندان برخی مقامات   47افشای فساد مالی تیم  
ارشد کشور و از همه مهمتر ماجرای پخش نوارهای ویدیویی از ارتباط خانواده  

رویی  هیات دولت از جمله اظهارات منتسب به اردوغان با متهمان به فساد، رویا
گولنیست با  شد  اردوغان  بیشتر  منفرد،  ها  کرد   (.81:  1395)خلج  اعالم  دولت 

گولنیست ماجراها،  این  همه  سازمانپشت  آنها  و  داردند  قرار  سایه  ها  های 

 
1. Grand Alliance 
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داده رئیس    50  .اندتشکیل  جمله  از  توسعه  و  عدالت  حزب  طرفدار  شخصیت 
بود با جنبش گولن    بانک« و فرزندان سه وزیر کابینه که ادعا شدهحزب »هالک

دسامبر دارند،  شدند    2013همکاری  بازجویی  دادستان  و توسط  )اسپوزیتو 

اولویت  (81:  1396دیگران،   مهمترین  از  یکی  اردوغان،  و  دولت  کاری  های 
»سازمان سایهپاکسازی  که گولنیستهای  کردهای  ایجاد  اعالم شد.    ها  بودند«، 

قضات،   و  قضایی  بازپرسان  پلیس،  نیروهای  جمله  از  نفر  راستا صدها  این  در 
دسامبر   در  ترکیه  پلیس  همچنین  شدند.  پاکسازی  یا  و  شده  به  2014برکنار   ،

گولنیست تلویزیونی  کانال  مهمترین  که  »سامانیولو«  تلویزیونی  بود،  شبکه  ها 
بازداشت کرد. آنها به اتهام ایجاد و اداره  حمله کرد و سردبیر و مدیرکل آن را  

(. دولت اردوغان اعالم کرد Demiralp, 2016: 5سازمان نظامی متهم شدند ) 
درصد    20)شبکه آموزش مدارس خصوصی( که تقریبا   1، درشانه 2015تا سال  

)اسپوزیتو و دیگران، آنها تحت مدیریت طرفدران گولن بود، تعطیل خواهد شد  
1396  :83.)   

تابستان    کودتای  از وقوع  عنوان    2016اردوغان پس  به  را  به سرعت جنبش 
از   ارتش،  در  گولن  هواداران  کرد  اعالم  اردوغان  کرد.  معرفی  کودتا  عامل 

کرده  دریافت  را  حمله  دستور  گولن(  اقامت  )محل  اردوغان  پنسیلوانیا  اند. 
اهلل گولن را  خطاب به رئیس جمهور آمریکا گفت: »من قبال به شما گفتم یا فتح

بازداشت کنید یا وی را به ترکیه مسترد کنید. اما شما گوش نکردید. مجددا از  
می به شما  پنسیلوانیا  از  را  مرد  این  هستیم،  استراتژیک  شرکای  ما  اگر  خواهم 

( کنید«  مسترد  هر Nytimes.comترکیه  را  (. گولن  کودتا  در  مشارکت  گونه 
آشکار باره  این  در  »من  گفت:  و  کرد  می رد  جنبش  ا  عضو  که  هرکسی  گویم 

»خدمت« است و در این کودتا شرکت داشته، به اصول این جنبش خیانت کرده  
همراهان    .است و  ترکیه  رئیس جمهور  اردوغان،  توسط  سناریو  این  افزود  وی 

 
1. Dersane   
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دولت اردوغان با اعالم جنبش گولن، به. (fgulen.comاست« )وی اجرا شده  
ا تروریستی،  سازمان  یک  بازداشت  عنوان  کودتا،  شکست  لحظات  نخستین  ز 

گولنیست پارک گسترده  حادثه  از  پس  اردوغان  دولت  چون  کرد.  راآغاز  ها 
قدرت  از  کرده گیزی  خطر  احساس  گولن  جنبش  اجتماعی  اینیابی  از  به  ،  رو 

بود. بازداشت افراد  دنبال محدودسازی آن بود و به این دلیل آنها را رصد کرده  
ها قبل از  حدی بود که برخی از آماده بودن لیست بازداشتی   وابسته به گولن به

ریشه برای  اقداماتی  سلسله  و  دادند  خبر  دولت  کودتا  بدنه  از  جنبش  این  کنی 
»خدمت  اساسی  شعار  سه  با  گولن  جنبش  اینکه  به  توجه  با  شد.  ارائه  1آغاز   »

«، جستجوی 3« بخشش و کار خوب و »اخالص 2خدمت به دین و  دولت؛ »همت 
محور تبدیل شده بود  رضایت خدا برای انجام هر کاری، به جنبشی افقی و جامعه

های گسترده، انجمنی تشکیل داده بود  محور دارای شبکهو برخالف احزاب دولت
ریشه  (؛226:  1392)یاووز،   بسیار  ریشهبنابراین  و  است  این  دار  سریع  کنی 

م منجر  مذهبی  حقوق  و  بشر  حقوق  گسترده  نقض  به  از  یجنبش  که  شود 
دولت نشانگان  استبارزترین  آنوکراتیک  و    .های  جنبش  بزرگترین  گولن 

می محسوب  ترکیه  در  اسالمی  جنبش  شبکهقویترین  که  از  شود  فراملی  ای 
گسترده طیف  شامل  آن  رسانهحامیان  بازرگانان، صاحبان  بانکداران،  از  ها،  ای 

بوروکرات و  پلیس  صدهافسران  آموزشی،  نظام  شبکه  خصوصی،  ها،  مدرسه  ا 
دنیاستخوابگاه مختلف  نقاط  دیگر  و  ترکیه  در  آموزشی  مراکز   ها، 

(Demiralp, 2016: 3  در حقیقت بیشتر بازداشت شدگان و اخراج شدگان .)
از مشاغل مختلف که در قسمت قبلی به آمار آن اشاره شد، هواداران و منتسبین  

 جنبش گولن هستند. 
 

 
1. Hizmat  
2. Himmat 
3. Ihlas 
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  خشونت قومی علیه کردها ـ پ

قومیتا علیه  مؤلفهعمال خشونت  از  دولتها،  مهم  است.  های  آنوکراتیک  های 
قومیت از  میکردها  محسوب  ترکیه  کههای  جمعیت   18 شوند  از    80درصد 

را تشکیل می دهند.  ترکیه  ترکیه که   1میلیونی  مرکزی  منازعه کردها و دولت 
، ذیل عنوان  بود  هزار نفر شده   30های گذشته باعث کشته شدن بیش از  طی دهه

توسعه راه و  عدالت  حزب  دولت  در  کردی«  »گشایش  و  دمکراتیک  حل 
دهه  پیشرفت تا  حالیکه  در  بود.  کرده  فراوانی  موجودیت    1980های  انکار  با 

در برابر   2005نامیدند. اردوغان در سال های کوهستانی میکردها، آنها را ترک
فراقوم هویتی  منزله  به  را  شهروندی  بحث  ترک،  بحث  هویت  و  کرد  مطرح  ی 

خرده جانشین  همبستگی،  و  اسالمی  اخوت  شد  فراهویت  قومی  )یاووز،   هویت 

علیرغم مخالفت برخی از رهبران کردهای ترکیه، از سال  (.  303-304:   1389
تا جاییکه    2011 یافت.  با دولت کاهش  آنها  تنش  اوجاالنسطح  رهبر    عبداهلل 

سال   2پ.ک.ک  کن  2013در  خواستار  زندان  سالحدر  گذاشتن  و  ار  شده  ها 
بس یکطرفه اعالم کرد. در چنین شرایطی گفتگوها ادامه یافت و دولت با  آتش

ای   ماده  10باغچه به توافق  در دلمه  2015فوریه    28حزب دمکراتیک خلق در  
به   ترکیه،  احزاب  سایر  اعتراض  پی  در  انتخابات  آستانه  در  اردوغان  رسیدند. 

کرد و گفت با یک گروه تروریستی توافقنامه امضا   صراحت این توافقنامه را رد 
بس پایان  با توجه به تحوالت سوریه، آتش  (.82:  1395)خلج منفرد،  است  نکرده  

ژوئن   ترکیه در  نیروی هوایی  توسط  مواضع کردها  بمباران  و  از    2015یافت 
هدیه کودتا،  وقوع  شد.  حذف  سرگرفته  ضمن  تا  بود  اردوغان  برای  الهی  ای 

ها در مناطق کردنشین، به هر  ها، کردها را نیز سرکوب کند. بازداشتگولنیست

 
1. worldpopulationreview.com 
2. The Kurdistan Workers' Party (Partiya Karkeren Kurdistan – PKK) 
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 (.Yayla, 2016شد )ای انجام میبهانه
آنها در    نمایندگان  لغو مصونیت  علیه کردها،  اردوغان  اقدامات دولت  از  یکی 

بازداشت   و  ترکیه  دمیرتاشصالحپارلمان  خلق    الدین  دمکراتیک  حزب  رهبر 
همراه   دمیرتاش  است.  ترکیه  پارلمان  در  کرسی  دارای  سومین حزب  که  است 

 :SCF, 2017نماینده پارلمان، شب هنگام در منازل خود بازداشت شد )  11

دمکراتیک،  10 روندهای  برخالف  همچنین  که   49(.  کردنشین  مناطق  شهردار 
( شدند  برکنار  هستند،  محلی  شوراهای   Amnesty  Internationalمنتخب 

Report, 2017: 367  با برخورد  زمینه  در  ترکیه  مرکزی  دولت  اقدامات   .)
نگار منتقدی  مهنگاران در مناطق کردنشین بسیار شدیدتر بود و هر روزناروزنامه

شود.  دولت اردوغان پس از  ذیل عنوان قانون مبارزه با تروریسم بازداشت می 
حدود   کردنشین،  مناطق  در  منتخب  شهرداران  اینترنت    5برکناری    12ساعت 

تلفن  شبکه  همچنین  کرد.  قطع  را  دیاربکر  بویژه  کردنشین  مناطق  نفر   میلیون 
 ,Yesi, et alها قطع شد )اعتراضهمراه هم برای جلوگیری از هماهنگی برای 

2017: 14.) 

 تغییرات قانون اساسی؛ تمرکز قدرت بدون نظارت  ـ  ت

سه اقدامات  باید  اگر  را  اساسی  قانون  تغییر  بدانیم،  موقتی  را  مذکور  گانه 
برای  نهادینه اساسی  قانون  تغییر  کرد.  تعبیر  ترکیه  در  آنوکراتیک  نظام  سازی 

و توسعه، پس از پیروزی در انتخابات سراسری  بار توسط حزب عدالت  نخستین
ای را  ماده  60مطرح شد. اکثریت حزب عدالت و توسعه بسته پیشنهادی    2011

اردوغان   پارلمان کرد. هدف  تقدیم  اساسی  قانون  تجدیدنظر در  و  برای اصالح 
  326کنترل هر سه قوه بود. اما نتوانست رای سه پنجم پارلمان را کسب کند )

از   ودیگران،  رای(    550رای  در    (.77:  1396)اسپوزیتو  اردوغان  اینکه  از  پس 
رئیس    2014انتخابات   عنوان  اصالح  به  موضوع  شد،  انتخاب  ترکیه  جمهور 

انتخابات  در  و  گرفت  قوت  دیگر  بار  اجرایی  نظام  تغییر  و  اساسی   قانون 
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های اصلی حزب عدالت و توسعه  جزء سیاست  2015سراسری ژوئن و نوامبر  
به دلیل مخالفت با اردوغان درباره تغییرات پیشنهادی در   حمد داوود اوغلوابود. 

شد، استعفا داد و  وزیری میمورد قانون اساسی که منجر به حذف مقام نخست  
ییلدیریم بن شد  علی  او  باعث    .جانشین  اردوغان،  به  ییلدریم  فکری  نزدیکی 

ناکام کودتای  و  شد  اساسی  قانون  تغییر  فرایند  در  را    تسریع  مسیر  این  نیز 
ترکیه   پارلمان  سرانجام  فراوان،  مشاجرات  از  پس  کرد.  ژانویه    20هموارتر 

  16پرسی که  پرسی رأی داد. در این همهرأی موافق به این همه  339با    2017
قانون    2017آوریل   تغییر  موافقان  شد،  برگزار  دولتی  گسترده  تبلیغات  تحت 

 (.cnn.comدرصد برنده شدند )  6/48درصد بر مخالفان با  4/51اساسی با 
سازوکار   بدون  مخالفان  به  محدود  مشارکت  حق  محدود،  انتخابات  برگزاری 

ویژگی از  یکی  جزیی،  دمکراسی  خالصه  و  نظامشکایت  مهم  های های 
همه جریان  در  هم  مساله،  این  است.  اساسی  آنوکراتیک  قانون  اصالح  پرسی 

  شهابیشده در آینده خواهد بود.    ایتساز انتخابات هدترکیه رخ داد و هم زمینه
های سلطانی »ریاکاری قانونی« است.  های نظاممعتقدند از ویژگی  خوان لینزو  

های سلطانی به این معناست که آنها به قوانین اساسی در ظاهر  ظاهر قانونی نظام
می کشورشان احترام  در  دموکراسی  ستودن  برای  فرصتی  هر  از  اغلب  گذارند. 

می حالیجویسود  در  میند  ارائه  آن  از  مجددی  تعریف  فرمانروایان که  دهند. 
دهند و یک نظام حکومت چندحزبی دارند  های سلطانی انتخابات ترتیب مینظام

گونه به  وضع  می اما  برنده  همیشه  حکومت  که  است  به  ای  آن  بر  افزون  شود. 
نمی داده  نهادی  نقش  یا هیچگونه  پایگاهی مطمئن  شود.  اقلیت شکست خورده، 

گروهآزادی مدنی  به  های  مخالف  نقض  های  خودسرانه  و  است  محدود  شدت 
لینز،شود«  می و  اثبات    (.48-47:  1380)شهابی  برای  آنوکراتیک  فرمانروایان 

کنند، آنها در هیچ یک از  مشروعیت دمکراتیک خود به آرای عمومی مراجعه می
نمی  بازنده  انتخابات  همهاین  درباره  مساله  این  داد.  شوند  رخ  ترکیه  در  پرسی 

ای بود که  رای »آری« به منزله  پرسی به گونهتبلیغات اردوگاه اردوغان در همه
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اندیشید و در جوار رئیس  دوستی بود که به آینده عظمت ترکیه میشهروند وطن
گرفت. اما گفتن »نه« به معنای شهروند خائنی بود که  جمهور اردوغان قرار می

ق دولت  علیه  فتنه  کودتای  از  تروریست  15انونی،  و  مخالف  جوالی  های 
اردوغان حمایت کرده همان افرادی هستند که در پشت دشمنان ترکیه ایستاده  

گروه از  میو  پشتیبانی  ی.پ.گ  و  پ.ک.ک  تروریستی  چنین  های  در  کنند. 
والت   استفن  که  بود  »آیا    2017آوریل     16شرایطی  نوشت:  خود  توئیت  در 

می فکر  کسی  همهک واقعا  در  را  متفاوتی  نتیجه  اجازه  اردوغان  که  پرسی  ند 
   1بدهد«. 

ماده از قانون اساسی ترکیه اصالح شده، اما در وافع دامنه اصالحات    18اگرچه  
اسا قانون  حقیقت  است که در  تهیه  به حدی زیاد  این کشور  برای  سی جدیدی 

ایش اختیارات  است. محور همه تغییرات، افر  شده و نظام سیاسی آنرا تغییر داده 
حوزهبی تمامی  در  جمهور  رئیس  وحصر  تغییرات  حد  این  از  برخی  هاست. 

 عبارتند از:  
وزرای    ـ2 رییس جمهور عالیترین مقام سیاسی و اجرایی ترکیه خواهد بود؛ـ  1

می را  کابینه  آنها  استیضاح  حق  مجلس  و  شده  انتخاب  مجلس  از  خارج  توانند 
توانند به صورت مکتوب از وزرا  نها مینمایندگان مجلس ت ـ3نخواهد داشت؛  

نیز   پاسخ کتبی    15سوال مطرح کنند و وزرا  این سواالت  به  دارند  روز وقت 
از   ـ4بدهند؛   ترکیه  مجلس  نمایندگان  به    550تعداد  کنونی  نفر    600نفر 

سال    18سال کنونی به    25سن نمایندگی پارلمان از    ـ5افزایش خواهد یافت؛  
سال یکبار    5انتخابات ریاست جمهوری و مجلس هر  ـ  6کاهش خواهد یافت؛  

شد؛   خواهد  برگزار  همزمان  می  ـ7و  جمهور  ریاست  رییس  با  همزمان  تواند 
پیش اساس  این  بر  و  باشد  نیز  خود  متبوع  حزب  عضو  میجمهوری   شود؛بینی 

گستردهـ  8 اختیارات  ترکیه  جمهور  میرییس  او  داشت.  خواهد  تواند  ای 

 
1. twitter.com/stephenwalt 
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همهفرمان فرامین  و  آمریکا(  )همچون  کرده  صادر  اجرایی  و  های  پرسی، جنگ 
گذارد؛   اجرا  مورد  به  پارلمان  تایید  با  را  و  ـ  9صلح  قضات  عالی  هیات 

ها، تغییر نام یافته و اختیار رییس جمهور  ها به هیات قضات و دادستاندادستان
به    22یش خواهد یافت. تعداد اعضای این هیات از  برای تعیین اعضای آن افزا

عضو آن نیز وزیر    2عضو آن از سوی رییس جمهور و    4نفر کاهش یافته و    13
انتخاب   و  بود  او خواهند  معاون  و  از سوی    7دادگستری  نیز  مانده  باقی  عضو 

های نظامی به طور کلی منحل شده و  دادگاه- 9پارلمان صورت خواهد گرفت؛  
داد از  اعضای  نیز  اساسی  قانون  که    15به    17گاه  یافت  خواهد  کاهش  نفر 

و    12انتخاب   جمهور  رییس  سوی  از  دادگاه  این  از سوی    3قاضی  نیز  قاضی 
می منصوب  )ـ  10شوند؛پارلمان  آرا  سوم  دو  اکثریت  با  رای(    400پارلمان 

تواند علیه رییس جمهور اعالم جرم کند و در این صورت قوه قضاییه مسئول می
بود و  رس احتمالی رییس جمهور خواهد  به تخلفات  پارلمان پس از    ـ11یدگی 

می وزرا  یا  و  جمهور  رییس  معاونان  از  تفحص  و  سه  تحقیق  اکثریت  با  تواند 
پنجم نمایندگان علیه آنها نیز اعالم جرم کند. معاونان رییس جمهور و وزرا تنها  

ه جرایم آنها در حدی  گیری از منصب خود خواهند بود کزمانی مجبور به کناره
 .(1396/ 27/1)روزنامه قانون، باشد که مانع نامزدی آنها در انتخابات شود 

است.    قضایی  نظام  استقالل  رفتن  بین  از  تغییرات،  این  پیامدهای  از  یکی 
مقننه   و  مجریه  قوای  با  برابر  اهمیتی  خود،  قوای  تفکیک  نظام  در  مونتسکیو، 

نظام آنوکراتیک ترکیه، قوه قضاییه به یکی از    برای قوه قضاییه قائل بود. اما در 
می تبدیل  جمهور  رئیس  قدرت  اعمال  عمدهابزارهای  تغییر  شود.  پیامد  ترین 

قانون اساسی ترکیه که جنبه نهادی دارد، انحصار قدرت اجرایی در دست رئیس  
رئیس جمهور،   قدرت  بر  نظارت  نبود سازوکار  جمهور، حذف نخست وزیری، 

بر مناسب  اعالم  زمینه  اختیار  دوره؛  چندین  تا  جمهوری  ریاست  تداوم  ای 
وضعیت اضطراری همان موقعیتی    وضعیت اضطراری برای رئیس جمهور است.

آن می واسطه  به  محدودیتکه  از  هراس  بدون  را  مخالفان  از  توان  قانونی  های 
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سپهر سیاسی حذف کرد. وضعیت اضطراری، مرحله تعلیق قانون و سپس ایجاد  
حلقه  قوانین جدی اضطراری،  اعالم وضعیت  با  اردوغان  است.  دلخواه  مورد  و  د 

می را  قدرت  تنگانحصار  کند  تواند  این    (.224:  1395)جزایی،  تر  برایند 
است. ریاستی  به  پارلمانی  از  ترکیه  سیاسی  نظام  تبدیل  نظام   تغییرات،  سابقه 

می  دوم  عبدالحمید  سلطام  دوره  به  سالپارلمانی  طی  که  ـ    1876های  رسد 
دهه    1878 در  آتاتورک  کمال  شد.  ایجاد  قانونگذاری  برای    1920مجمعی 

بزرگ«  ملی  ماندگار   1»مجمع  ترکیه  مدرن  پارلمان  ایجاد  تا  که  کرد  ایجاد  را 
های فراوان، نظام پارلمانی ترکیه چندین دهه پایدار بود.  رغم فراز و فرودبود. به

نجم  بود.  انتقاد  مورد  نظام  این  همواره  سال    االبته  در  اربکان    1973الدین 
خواستار ایجاد نظام ریاستی شبیه امریکا یا فرانسه شد تا عوامل ضددمکراتیک  

منفرد،   )خلج  برود  بین  دهه  76:  1395از  در  نیز  اوزال  تورگوت  از    1980(. 
به   پاسخ  در  وی  البته  کرد.  دفاع  ترکیه  در  آمریکا  شبیه  ریاستی  نظام  ایجاد 

استبداد   2می به دلیل تفکیک قوا و کنترل و موازنه، منتقدین گفت در چنین نظا
شود. سلیمان دمیرل نیز به نظام پارلمانی ترکیه انتقاد داشت اما  فردی ایجاد نمی

با انتقاد شدید از دولت3ریاستی شبیه فرانسه بود خواهان نظام نیمه -. اردوغان 
است، نظام پارلمانی را  های ائتالفی  های ضعیف که نتیجه نظام پارلمانی و دولت

مدت از  و  ندانسته  مناسب  ترکیه  بود. برای  نظام  این  تغییر  فکر  در  پیش  ها 
اردوغان به نظام ریاست جمهوری به سبک فرهنگ سیاسی ترکیه با قوه مجریه  
و  توسعه  عامل  آنرا  و  دارد  اعتقاد  موازنه  و  نظارت  نظام  بدون  قدرتمند  بسیار 

می کشور  این  با  پیشرفت  اخذ  داند.  موقعیت  در  اردوغان  اساسی،  قانون  تغییر 
تصمیم واپسین  در  انحصار  است،  واپسین  از    (،225:  1395)جزایی،    تصمیم 

 های آنوکراتیک است. های دولتترین ویژگیعمده

 
1. The Grand National Assembly of Turkey (TBMM) 
2. Checks and Balances  
3. rubincenter.org 
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 گیرینتیجه

کودتای    از  پس  ترکیه  در  آنوکراتیک  نظام  تکوین  مقاله،  این    2016فرضیه 
کند. کودتای ام مقاله، این فرضیه را تایید میهای خبود. پردازش و تحلیل داده

نقطه عطفی در تاریخ تحوالت سیاسی ترکیه معاصر محسوب   2016ناکام سال  
-شود. روندی که اردوغان برای انحصار قدرت از یک دهه پیش آغاز کرده  می

بود، با کودتای مذکور به گذار از دمکراسی شکننده و تکوین دولت آنوکراتیک  
است. آنوکراسی فرایندی است که از یکسو ریشه در فرهنگ سیاسی    منجر شده

های  مدت مانند بازداشتترکیه دارد و از سوی دیگر با مجموعه اقدامات کوتاه
گسترده   سرکوب  اجتماعات،  و  بیان  سیاسی،  آزادی  در  محدودیت  گسترده، 

بلندمدت گولنیست تغییرات  و  مذهبی  و  قومی  گروه  دو  عنوان  به  کردها  و    ها 
یافته   تکوین  اساسی  قانون  تغییر  نیات  ذیل  اساسی،  قانون  تغییر  است. 

اساسی   قانونی  در  که  تغییراتی  مجموعه  کرد.  قانونی  را  اردوغان  اقتدارگرایانه 
را   ترکیه  نظام سیاسی  دمکراتیک  ظواهر  است  ممکن  اگرچه  انجام شده،  ترکیه 

ز الگوهای مثالی دولت  حفظ کند، اما نتیجه اجرایی آنها، تبدیل ترکیه به یکی ا
 آنوکراتیک خواهد بود. 

فوق  وضعیت  ریشهتداوم  به  اردوغان  دولت  تمایل  و  العاده،  گولن  جنبش  کنی 
می باعث  کردها،  سوی سرکوب  به  باز  آنوکراسی  سیاسی  نظام  از  ترکیه  شود 

آنوکراتیک شخصیت    نظام  کیش  ترکیه،  آنوکراتیک  نظام  در  یابد.  سوق  بسته 
ای که قانون اساسی بازنگری شده به  یابد و با اختیارات ویژهاردوغان تداوم می 

می میوی  و   دهد،  بگیرد  خود  دست  در  بیشتر  چه  هر  را  قدرت  انحصار  کوشد 
ترکیه،   آنوکراتیک  نظام  در  کند.  محدودتر  سیاسی  رقبای  برای  رقابت  عرصه 

نشده تضعیف  نظامی  بهنیروهای  دولت  بلکه  بازسازماگونهاند  را  آنها  ندهی  ای 
بازتولید   ابزارهای  از  یکی  به  و  دهند  دست  از  را  سنتی خود  استقالل  که  کرده 
دولت آنوکراسی این کشور تبدیل شوند. تداوم عضویت حزبی رئیس جمهور،  
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محدود و  وی  گسترده  اختیارات  با  آزادیهمراه  زمینهسازی  سیاسی،  ساز  های 
فاتی و جزیی و ترویج  مهندسی جامعه و بویژه انتخابات شده و دموکراسی تشری 

پوپولیسم در ترکیه تشدید شده و به این صورت  آنوکراسی در این کشور شکل  
گرفته است. با توجه به تغییرات قانونی، رئیس جمهور ترکیه حداقل برای یک  
در   دمکراسی  و  زد  خواهد  تکیه  جمهوری  ریاست  پرقدرت  مسند  بر  آینده  دهه 

جه به واکنش اتحادیه اروپا به تغییر نظام  شد. با توتر خواهد  این کشور، جزیی
دهه شش  فرایند  عملی  پایان  و  ترکیه  اتحادیه  سیاسی  در  ترکیه  عضویت  ای 

شود و  های اقتدارگرایانه نظام سیاسی ترکیه روز به روز تقویت میاروپا، جنبه
این کشور هر چه بیشتر از دموکراسی فاصله گرفته و گذار به دولت آنوکراتیک  

 بخشد. میرا سرعت 
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-ترجمه مهدی حقیقت تجدد آمرانه؛ جامعه و دولت در عصر رضاشاه،(، 1385اتابکی، تورج، )

 جو، تهران: ققنوس.
های اسالمی معاصر )اسالم و دموکراسی  دولت و جنبش(،  1396اسپوزیتو، جان و جان ال، )
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علیرضا ، ترجمه  ها، سیاست و حکومتهای غیردموکراتیک: نظریهرژیم(،  1383بروکر، پل، )
 ویر. اصفهانی، تهران: کسمیعی 

مجیدی  علی  سید  محمدعلی،  )بصیری،  عالیشاهی،  عبدالرضا  و  کاوی  1396نژاد  »علت   ،)
نافرجام توسعه  2016کودتای  و  عدالت  حزب  علیه  ترکیه  مطالعات   «،  ارتش  فصلنامه 

 . 37،  شماره المللروابط بین

  ( سیامک،  نوعثمانی 1395بهرامی،   از  »انحراف  ترکیه (،  در  کودتا  به  ه  فصلنام،   «گری 
 . 73، شماره مطالعات راهبردی

(، »هوموساکرهای نوین، بررسی وضعیت استثنایی در ترکیه؛ بر اساس  1395جزایی، محدثه، )
 . 29،  شماره المللیفصلنامه تحقیقات سیاسی بین ،  « نظریه اشمیت و آگامبن

پیامدهای  (، »اقتدارگرایی اردوغان در حزب عدالت و توسعه و  1395خلج منفرد، ابوالحسن، )
 .4، سال هفتم، شماره جستارهای سیاسی معاصر، «آن در ترکیه

های  ها و چالش(، »بررسی فرصت1392زاده، عاطفه و سعید وثوقی و محمد قربانی، )داراب 
فصلنامه  ،  «انگاری تاکنون از منظر نظریه سازه  1980گذار به دموکراسی در ترکیه از دهه 

 .4اره ، شم های سیاسی جهان اسالمپژوهش
( کورکی،  میلجا  و  اسمیت  استیو  تیم،  بیننظریه(،  1396دان،  روابط  ترجمه المللهای   ،

 عبدالمجید سیفی و شهرزاد مفتوح، تهران: میزان.
قانون،   در 1396/ 27/1روزنامه  دسترسی  قابل   ،  

.http://www.ghanoondaily.ir/fa/news/detail/31712 
( لینز،  خوان  و  هوشنگ  سلطانی،نظام(،  1380شهابی،  تهران:    های  صبوری،  منوچهر  ترجمه 

 شیرازه.
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( ولی،  محمدی،  پیامدهای1395گل  ترکیه؛  نافرجام  »کودتای  چشم (،  و  ،  « اندازراهبردی 
 .   2، سال هشتم، شماره فصلنامه روابط خارجی

رامین مددلو، )گو ابوذر و  مقدم،  »ریشه1395هری  گرایی در سیاست خارجی  های عثمانی(، 
 .17، سال پنجم،  شماره های راهبردی سیاستپژوهش، «(2015-2002ترکیه )

،  « رو و دموکراسی در ترکیه(، »اسالم میانه1389موثقی گیالنی، سید احمد و  هومن نیری، )
 .5، سال دوم، شماره مللیالفصلنامه تحقیقات سیاسی و بین

، فصلنامه  « سیاسی وی در ترکیه ـ  اهلل گولن و جنبش  اجتماعی  (، »فتح1393نوازنی، بهرام، )
 .10، شماره مطالعات سیاسی جهان اسالم

 ، تهران: سمت. ترجمه عباس منوچهری(، اقتصاد و جامعه، 1384وبر، ماکس، ) 
، ترجمه احمد عزیزی، تهران: نشر  دموکراسی در ترکیهسکوالریسم و  (،  1389یاووز، هاکان، )

 نی. 
( هاکان،  معاصر،(،  1392یاووز،  ترکیه  در  اسالمی  سیاسی  حاجی  هویت  آزاد  آقایی،  ترجمه 
 تهران: اشاره.
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