
)57شماره پیاپی (1397زمستان، 27، شماره هفتمهاي راهبردي سیاست، سال پژوهشفصلنامه

ثبات سیاسی و دموکراسیترکیه و آینده2017پرسی همه

3امینیسعید- 2ساداتسرپرستابراهیمسید- 1زاهدينسا

20/6/1397: پذیرش- 18/9/1396: دریافت

چکیده
اي در صحنه تحوالت داخلی ترکیه به سی ترکیه، دوران تازهپرسی قانون اساهمه

، 2017آوریل 16پرسی با پیروزي شکننده حزب عدالت و توسعه در همه. آیدحساب می
پرسی و تحوالت ناظر به آینده دموکراسی در این کشور را می توان مطالعه پیرامون این همه

این مقاله تالش شده تا با استفاده از در. اي دانست که ارزش بررسی بیشتري داردمسأله
پرسی قانون اساسی ترکیه تحلیل نظریه گردش نخبگان به عنوان چارچوب نظري، همه

پرسی قانون اساسی ترکیه چه ال محوري مقاله این است که همهؤدر این راستا س. شود
مقاله با هاي اینگذارد؟ بررسیتأثیري بر آینده دموکراسی و ثبات سیاسی در ترکیه می

پرسی روش توصیفی و تحلیلی، مبتنی بر منابع اسنادي این فرضیه را قوت بخشید که همه
قانون اساسی اخیر ترکیه، آینده نظام سیاسی مبتنی بر گردش نخبگان این کشور را  تضعیف 

شود به واسطه آن فضاي رقابتی براي سایر نخبگان غیرحکومتی مانند احزاب و موجب می
د شود، و آینده ثبات سیاسی و دموکراسی در این کشور با وضعیت مبهم و مخالف محدو

رو باشد، همچنین آینده امنیت اجتماعی و سیاسی ترکیه، تر نسبت به گذشته روبهشکننده
.تر از پیش به نظر آیدمتزلزل
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مقدمه
هاي سیاسی که از در واقع در نظام. پویایی؛ یکی از مسائل کشورهاي در حال توسعه است

افتد و نخبگان حاکم در این پویایی الزم را ندارند، گردش نخبگان نیز به درستی اتفاق نمی
رار ها قدرت را در اختیار خود قآورند تا مدتکشورها به محض این که قدرت را به دست می

هاي اپوزیسیون را به منزله تهدید تلقی کرده و دهند و هرگونه اعتراض و رقابت سایر جریانمی
حتی اگر در گذشته . کنندبراي صیانت از قدرت خود اقدام به سرکوب و تضعیف مخالف می

همین حزب و یا جریان نخبگی حاکم فعلی از طریق فرآیند دموکراتیک قدرت را به دست 
اما چون ساختار نظام سیاسی این کشورها پویایی کامل را ندارند،  بعد از سپري آورده باشد،

روند و شدن یک موعد زمانی، نخبگان حاکم به هر طریقی به سمت حفظ قدرت خود پیش می
کنند از اقدامات ممکن براي تضعیف سایر نخبگانی که براي کسب قدرت با او رقابت می

تر کردن مدت زمان ریاست جمهوري، مادام طوالنیمواردي چون. کنندفروگذار نمی
هاي نخبگان العمرکردن ریاست جمهوري، اصالح قانون اساسی کشور مطابق با سالیق و خواسته

توان هاي مذکور رخ دهد، میدر واقع اگر چنین شرایطی در هر کشوري با ویژگی... . حاکم و
هدف . ها کارکرد صحیحی نداردنظامگفت که گردش نخبگان در سطوح باالي سیاسی در این 

این مقاله بررسی وضعیت پویایی با گردش نخبگان سیاسی، حکومتی و غیر حکومتی ترکیه بعد 
. پرسی قانون اساسی اخیراستاز همه

آمیز و منطبق با اصول دموکراسی در خصوص تغییر هاي مسالمتپرسی یکی از راههمه
تی وي یا حتی تنظیم کننده خط مشی آینده سیاست وضعیت موجود در ساختار سیاسی و حکوم

پرسی اخیر ترکیه در مورد اصالح قانون اساسی این همه. آیدخارجی یک کشور به حساب می
. شودکشور، به عنوان رخدادي مهم از زمان حیات آتاتورك به این سو، براي ترکیه قلمداد می

را که میراثی به جاي مانده از زمانی که پرسی ترکیه شاید به ظاهر قانون اساسی این کشورهمه
اما در واقعیت چیز دیگري از . کندها آن را تدوین کرده بودند، اصالح میارتش و کمالیست

توان به دست آورد و آن هم تقابل جریان هاي فکري و سیاسی مختلف براي پرسی میاین همه
. تغییر و حفظ وضع موجود است

هاي اخیر به ویژه بعد از تشدید بحران در سوریه، ملغی شدن حزب عدالت و توسعه در سال
تر، کودتاي نافرجام اخیر این ك و همچنین از همه مهم.ك.پیمان صلح موقت میان دولت با پ
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در واقع رجب طیب . کشور، به صورت جدي پیگیر تغییر اوضاع کنونی ترکیه برآمده است
این . بیت جایگاه حزب مطبوعش استاردوغان، به دنبال حفظ و ادامه قدرت خود و تث

پرسی اول این که این همه. پرسی براي حزب عدالت و توسعه، نتیجه چندان مطلوبی نداردهمه
در شرایطی برگزار شد، که دولت شرایط سختی را براي احزاب مخالف نظیر حزب 

دوم . دایجاد کرده بو(CHP)2خواه خلق و همچنین حزب جمهوري(HDP)1هادموکراتیک خلق
این که دولت عدالت و توسعه شرایط کامال امنیتی را در مناطق کرد نشین ترکیه و تحت تأثیر 

پرسی ك حاکم کرده است و سوم این که نتیجه همه.ك.فضا شرایط فعلی سوریه و منازعه با پ
تواند مانع جدي بر سر راه اعمال اصالحات مدنظر اردوغان و حزببسیار شکننده بود و حتی می

. وي شود
هاي اخیر، به ویژه بعد از تحوالت داخلی کشورهاي عرب حزب عدالت و توسعه در سال

زدایی هم از جنبه داخلی و سوریه و عراق، کامال تغییر موضع داده و از سیاست تنش: منطقه مانند
ی این حزب که در ابتدا خود را پایبند به اصول دموکراتیک معرف. هم خارجی فاصله گرفته است

هاي رسمی، خود را طرفدار و پایبند اصول کرده بود و در تبلیغات انتخاباتی و سایر اعالم
که قدرت را به دست گرفت، همچنان در قدرت باقی دموکراسی معرفی کرده بود، اما بعد از این

تا به امروز این حزب، همچنان تمام قدرت نهادهاي قدرت را در اختیار 2002ماند، یعنی از سال 
گرفته و سایر نهادهاي مخالف مانند ارتش را تضعیف کرده است، تا نتوانند اقداماتی از قبیل 

توان کودتا و سایر اقدامات تضعیف کننده علیه دولت عدالت و توسعه انجام دهند، آیا می
پرسی اخیر را هم در این راستا تحلیل و بررسی کرد؟ همه

3چارچوب نظري گردش نخبگان

گرایی از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میالدي در اروپا و ایاالت متحده نظریه نخبه
هاي بین دو اجتماعی محققان با گستردگی مطرح شد و در سال-هاي سیاسی آمریکا در نوشته

، تمامی مراکز آموزشی و تحقیقاتی ایتالیا را در 5و موسکا4جنگ جهانی متأثر از نظرات پاره تو 
دهد که ترقی و تعالی یا سقوط و فروپاشی هر مملکتی به هاي تاریخی نشان میربهتج. برگرفت

1. Halkların Demokratik Partisi
2. Cumhuriyet Halk Partisi
3 . Circulation of Elites
4. Vifrdo Pareto(1848 – 1923)
5. Mosca
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هاي سیاسی، اجتماعی ها در اجراي برنامهنقش نخبگان سیاسی وابسته است و اندیشه و تفکر آن
سازي موثراست کننده و سرنوشتهاي مردم به میزان تعیینو چگونگی تحقق خواسته

).105: 1395کیاکجوري، (
که فرآیند تغییر، به نیروهاي . امعه مطرح شده مدنظر پارتو یک سیستم متعادل استج

. شود تا کاري با هدف بازگرداندن و حفظ تعادل اجتماعی  صورت پذیردمتحرك متمایل می
نخبگان حکومتی و نخبگان غیر : کند که دو نوع طبقه نخبه در جامعه وجود داردپارتو ادعا می

متی افرادي هستند در رأس هرم قدرت و تمامی ابزارهاي تولید ثروت و نخبگان حکو. حاکم 
که نخبگان غیر حاکم، گروهی هستند، منتقد و خواهان تغییر . اعمال قدرت را در اختیار دارند

,Alexander)پردازندوضعیت موجود و براي کسب قدرت به رقابت با نخبگان حکومتی می

(2015): nationalvanguard.org.(
» ظهور و سقوط نخبگان«پارتو نظریه گردش نخبگان را اولین بار در اثر برجسته خود به نام 

گرایی و همچنین گردش نخبگان اعتقاد پارتو به عنوان طراح نظریه نخبه. مطرح کرده است
دارد؛ افرادي که به طبقات پایین تعلق دارند ممکن است موفق شوند تا به نخبگان موجود 

اي را ن افرادي که، زمانی جزئی از اقشار پایین بودند بعد از مدتی گروه نخبگان تازهبپیوندند و ای
بندي در واقع نویسندگان برجسته در حوزه نظریه گردش نخبگان دو نوع دسته. دهندتشکیل می

:(Bottomore, 1993: 49)اند را براي گردش نخبگان ذکر کرده
ان حکومتی؛هاي مختلفی از نخبگگردش بین دسته- الف
.گردش بین نخبگان و بقیه مردم-ب

واستدادهقرارتردیدموردرااشرافونجباارثیحاکمیتواقتدارنظریهایندرپارتو
برترعینیلحاظازهموکیفیلحاظازکهاشخاصیبهفقطحاکمیتیااقتدارکهداشتاعتقاد
بازجامعهوجودنخبگانگردششرطترینمهمازیکینظریهاینطبقگیرد،میتعلقهستند
بدونویکدیگرندملزوموالزمباز،جامعهونخبگانگردشکهگفتتوانمیواقعدراست،
). 2: 1394زاده، ولی(کندپیدامعنایاباشدداشتهوجودتواندنمیدیگرموردیکی،وجود

م که هر کدام از این نخبگان باید در واقع ما نخبگان سیاسی، اقتصادي، علمی و فرهنگی داری
گرایی  فقط به طبقه حاکم محدود در جوامع بسته، نخبه. پویایی خود را حفظ و آن را ادامه دهند

یعنی ثروت و سرمایه، قدرت و اعمال قدرت، نهادهاي فرهنگی و سایر مراکز علمی . شده است
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ها در یک شرایط ناعادالنه از هدر نتیجه سایر اقشار و سایر گرو. در اختیار طبقه حاکم است
هاي در این نوع نظام. شوندرسیدن به جایگاه بهتر در سیستم سیاسی یک کشور محروم می

سیاسی، که گردش نخبگان در سطوح عالی سیاسی کار ویژه و صحیحی ندارند، شاهد ضعف 
قدرت در تعادل سیستم سیاسی هستیم و نخبگان متعلق به طبقات پایین جامعه که براي کسب 

اند؛ براي تحقق اهدافشان شرایط رقابت نابرابر با طبقه حاکم، از سیستم سیاسی حذف شده
اجتماعی کشور را با بحران -که ممکن است ثبات سیاسی. کنندهاي دیگر را انتخاب میراه

این اعتراضات از طریق تظاهرات و سرپیچی . اي بزنندروبرو کنند و دست به اعتراضات گسترده
در واقع این . شودهاي نخبگان حاکم و رودرویی با نظام سیاسی به نمایش گذاشته میخواستهاز

هاي وضعیت منعکس کننده نتیجه اقدامات متهورانه نخبگان حاکم است که در مقابل درخواست
. اندها مبادرت ورزیدهها و نخبگان مقاومت نشان داده و به سرکوب آنمشروع سایر گروه

اي که در سالمت نظام سیاسی ان سیاسی به لحاظ حساسیت و نقش تعیین کنندهگردش نخبگ
اي براي ایجاد ثبات هاي نظام دارد، از اهمیت ویژهو مدیریتی به منظور تحقق اهداف و آرمان

نظر به اهمیت این موضوع، همواره دو بستر براي ورود عناصر سیاسی و . سیاسی برخوردار است
بستر اول، از راه انتخابات : یک نظام مبتنی بر گردش نخبگان آشکار استیا نخبگان سیاسی در 

که در صورت موفقیت در جریان انتخابات و ورود به عرصه سیاسی و اجرایی، بسیاري از 
بستر . گیردها قرار میهاي دولتی از صدر تا ذیل در حوزه قدرت، سیاست و هدایت آنمنصب

ها و ی و یا ورود در آن این است که چنان که جناحدوم، براي اثر بخشی بر نظام سیاس
کنند هاي انتخاباتی پیروزي به دست آورند، تالش میهاي سیاسی نتوانند در عرصه رقابتتشکل

ها و نهادهاي سیاسی از طریق واسطه یا مراوده با نخبگان حاکمیت، عناصر خود را در دستگاه
: 1394نیا، ملکوتیان، غالمی(ه ها تأمین شود حکومت نفوذ دهند تا منافع و مواضع این گرو

126 .(

هاي مبتنی بر گردش نخبگان هاي ثبات سیاسی در نظامشاخص
ثبات سیاسی هر شکلی از حکومت باید به صورت پایدار، تحقق ثبات ذات سیاسی آن شکل 

ترین اهداف هر نظامثبات سیاسی از مهم.(AKONGDIT, 2013: 2)حکومت را شامل شود 
یعنی این رفتار مشترکی است . ترین غرایز هر نوع حکومتی استاین هدف از مهم. سیاسی است
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در . به دنبال تحقق و حفظ آن است... هاي دیکتاتوري، سوسیالیست، لیبرالیسم وکه حکومت
المللی هاي داخلی و بینتوانند پروژههاي سیاسی تحت لواي ثبات سیاسی هستند که میواقع نظام

هایی بنابراین براي اثبات اهمیت ثبات سیاسی، در پی آن هستیم تا شاخص. را پیگیري کنندخود 
ها تضمین کننده بقاي را مطرح کنیم که در یک نظام مبتنی بر گردش نخبگان این شاخص

.گرا استسیاسی یک نظام نخبه

مشروعیت سیاسی - الف
هایی که داراي حکومت. تمشروعیت سیاسی یک عامل کلیدي در حفظ ثبات سیاسی اس

مشروعیت سیاسی باشند از سوي مردم مورد پذیرش واقع شده و کمتر مورد اعتراض و تهدید 
. هاي باثبات، نهادها و فرآیندهاي سیاسی، داراي مشروعیت هستنددر نظام. گیرندقرار می
شود اما میها مورد پذیرش واقعاند و تصمیمات آنها از قدرت سیاسی برخوردار بودهحکومت

هاي مشروع، شهروندان این این پذیرش به سبب قدرت سیاسی حکومت نیست، بلکه در نظام
ها داراي اختیار براي اتخاذ چنین تصمیماتی هستند زیرا خود اند که حکومتمسئله را پذیرفته

.(Allan, 1993: 244)مردم حکومت را از طریق فرآیند انتخابات آزاد انتخاب کردند

هاي اجتماعی و سیاسیلبه بر شکافغ-ب
اي که این در هر جامعه. هاي اجتماعی و سیاسی نیز بسیار با اهمیت استمسئله شکاف

تردید بی. پذیري و تهدیدزایی کمتري برخوردار استها کمتر باشد، آن جامعه از آسیبشکاف
. ر خواهد بودهاي اجتماعی کمتري دارد، از امنیت بیشتري برخورداکشوري که از شکاف

امروزه متأسفانه برخی از اقدامات مانند اقدامات حساب نشده اقتصادي، سیاسی و فرهنگی 
ها تواند این شکافریزي کشور میریزي و بودجهبرنامه. تر کندها را عمیقتواند این شکافمی

). 13: 1380روحانی، (ها را تبدیل به گسل کندرا به تدریج از بین ببرد و یا بالعکس شکاف
هاي اجتماعی و سیاسی، برخورداري افراد از حقوق به نسبت برابر بنابراین براي غلبه بر شکاف
شود که در نهایت به استقرار یک هاي موجود اجتماعی و سیاسی میسیاسی باعث ترمیم شکاف

).59: 1389قوام، (کند نظام دموکراتیک با ثبات کمک می
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وحدت ملّی-پ
بندي منافع ملّی اولویت. دهدوده و اساس نظام مدیریت امنیت ملّی را شکل میانسجام نیز شال

ناتوانی . افزاري امنیت ملّی، به درجه انسجام در درون نظام وابسته استو نیز سازو کارهاي نرم
هاي متعدد و متنوع اجتماعی، زمینه را براي تهدیدات پارچه کردن گروهنظام سیاسی در یک

افزایی در ساختار کالن نظام سیاسی و تضعیف ظرفیت سیاسی نظام فراهم پارهامنیتی جدید، 
هاي کننده حرکتمتغیر یکپارچگی در جهان سوم، به دلیل ماهیت سیال و سرایت.کندمی

). 41: 1377مون، آذر و این(العاده مهم است مرکز، فوقگریز ازاجتماعیِ
در . دوام و معنا پیدا کند، هویت ملّی استشود انسجام و وحدت ملّیعاملی که باعث می

هاي مثبت را نسبت به عوامل، عناصر و ها و نگرشاي از گرایشواقع هویت ملّی مجموعه
کننده در سطح یک کشور، به عنوان یک واحد سیاسی به پارچهبخش و یکالگوهاي هویت

سبت به اجتماع ملّی در فرد به عبار ت دیگر نوعی احساس تعهد و تعلقِ عاطفی ن. آوردوجود می
توان عنصرِ لذا هویت ملّی را می. شودکند که موجب وحدت و انسجام یک جامعه میایجاد می

یابی به اتحاد و وحدت ملی بدون وجود آن ذهنیِ وحدت ملی دانست، عنصري که دست
، دین، گذشته هاي نمادین خود نظیر زبانگیري از تواناییهویت ملی با بهره. پذیر نیستامکان

در واقع هویت ملی از مفاهیم بسیار . سازدوفاق اجتماعی و وحدت ملی را تأمین می... تاریخی و
اجتماعی است و وحدت و انسجام - فراگیر و در عین حال مشروعیت دهنده به نظم سیاسی 

).115: 1390آبادي، قاسمی و ابراهیم(درونی یک واحد سیاسی را در پی دارد

قابت عادالنه احزاب و مشارکت آزادانه طبقات مختلف اجتماعیبسط ر- ت
زاي ساخت سیاسی و تکوین و گسترش هاي باز و دموکراتیک، در پرتو انبساط دروندر نظام

نفوذ و برگزاري هاي ذيهاي گروهبسترهاي رقابت نهادینه در قالب تشکیل احزاب سیاسی، فعالیت
هاي توسل به تضاد و رفتارهاي غیررقابتی به ی، مکانیسمانتخابات ادواري در سطوح ملی و محل

که افزایش کنترل حکومت بر منابع قدرت سیاسی، احتمال رقابت در حالی. شودشدت محدود می
مدارانه و هاي مختلف را کاهش داده و به میل رفتار سیاسی قدرتسیاسی در بین گروه

هاي بنابراین یکی از روش. شودخشن منجر میطلبانه به سوي رفتار انقالبی، رادیکال و اصالح
گریز از تضاد و میل به رقابت نهادمند که نتیجه آن افزایش ثبات سیاسی است، تمهید و تدارك 
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هاي سیاسی، حقوقی و فرهنگی براي جذب و ترغیب فعاالن و رقباي سیاسی به رقابت در مکانیسم
).255: 1374بشیریه، (خت سیاسی است از طریق انبساط سا) مبارزه در رژیم(چارچوب نظام 

تقابل نخبگان حکومتی و غیرحکومتی: گرایی در ترکیه نویننخبه
هاي نخبگان حاکم که گرایشات تند تحت تأثیر سیاست1923ترکیه نوین از زمان تولد در 

و صحنه سیاست ترکیه در حوزه داخلی . زد قرار داشتها موج میگرایانه و الئیسیته در آنغرب
گرایانه هاي غرباو با اتخاذ سیاست. خارجی نتیجه عملکرد معمار ترکیه نوین، آتاتورك است

مآبانه در صدد زدودن هرگونه آثاري از اسالم به جاي مانده از امپراتوري عثمانی از و سکوالر
او برخوردي مصمم در برابر کسانی که به انجام چنین اصالحاتی از . چهره ترکیه بوده است

اي که از هرگونه سرکوب و تضعیف احزاب و نخبگان به گونه. ي وي، معترض بودند داشتسو
آتاتورك تمام نهادهاي اسالمی، علما و وعاظ را تحت . ورزیدغیرحکومتی مخالف، امتناع نمی

در این مسیر وي از ارتش، در راستاي تحقق اهدافش استفاده کرده و به . کنترل خود در آورد
وي با تک حزبی کردن فضاي . نشاندها و اعتراضات را فرو مینظامی مخالفتوسیله نیروهاي

او با تأسیس . سیاسی ترکیه، به نوعی دیکتاتوري حزبی خود را در این کشور به نمایش گذاشت
فضاي رقابتی در صحنه سیاسی ترکیه را براي سایر جریان هاي خواه خلق،حزب جمهوري

). 83: 1395اکتم، (اسالمی و غیراسالمی سلب کرد 
هاي آن ، از اقتصاد و اي راکد بود که دولت بر تمام بخشپیامد دولت تک حزبی، جامعه

ها یک همه آن. فرهنگ تا سیاست و از ارتش و بوروکراسی تا قوه مقننه و مجریه، چیره شده بود
اي به سبک معه، اما در واقع به منظور خلق جا»رسیدن به تمدن معاصر«: کردندهدف را دنبال می

-84: 1395اکتم، (اروپایی، درگیر کنترل اجتماعی کامل در چارچوب یک دیکتاتوري بودند 
وي به . بعد از مرگ آتاتورك، اینونو قدرت را به عنوان رئیس جمهور به دست گرفت). 83

اینونو فاقد کاریزماي . خواه خلق انتخاب گردیدجمهور و رئیس حزب جمهوريعنوان رئیس
حزب را اتخاذ کرد و رژیم صورت » رئیس دایمی«و » قائد ملی«آتاتورك بود، لذا عناوین کمال 

» یک حزب، یک ملت، یک رهبر«که به خوبی توسط شعار حزبی . فاشیستی به خود گرفت
هاي زندگی و در دوران اینونو دولت حتی شدیدتر از گذشته، در همه جنبه. توصیف شد

عصمت اینونو به عنوان رئیس جمهور ترکیه تا ). 172: 1380موثقی،(کرد ها مداخله میترك
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قدرت را در دست داشت اما این دوره ریاست جمهوري وي همانند دوران 1950سال 
. آتاتورك مستبدانه و اقتدارگرایانه بود

هاي فاشیستی تغییراتی در ساختار سیاسی ترکیه به با پایان جنگ جهانی دوم و فروپاشی نظام
هاي اي در صحنه رقابتگرایی و حکومت نخبگان وارد مرحله تازهوست که نخبهوقوع پی

گذار ترکیه نوین رویاي ها همانند بنیاناز آنجایی که کمالیست. سیاسی جمهوري ترکیه شدند
هاي غربی به عنوان یک کشور سر تا پاي اروپایی شدن و تالش برا پذیرفته شدن از جانب دولت

پروراندند، با اعمال یک سري اصالحات در ساختار سیاسی ترکیه، یاروپایی را در سر م
.خواستند خود را همسو با غرب نشان دهندمی

هاي غربی، به منظور احراز جایگاه خود در میان دموکراسی1983تا 1950ها در طی سال
جا که حزب جمهوریت خلق براي تداوم سلطهاز آن. ترکیه نظامی چند حزبی را برگزید

به اولویت ) کمالیسم(کمالیستی خود از پشتیبانی مردمیِ چندانی برخوردار نبود، دفاع از رژیم 
نظامی که در آن تنش مداومی بین مسئوالن منتخب و . ارتش در نظامی چند حزبی مبدل شد

احزاب سیاسی همزمان ناگزیر به بازي در دو . پاسداران غیر منتخب نظامی و غیرنظامی رژیم بود
در بازي انتخاباتی، احزاب در پی حداکثر سازي آراء و . ن انتخابات و رژیم بودندمیدا

که در بازي رژیم، دغدغه اصالح رژیم هاي خود در برابر احزاب رقیب هستند، در حالیکرسی
. موجود را دارند

کار راست میانه، از قبیل حزب دموکراتیک، حزب عدالت، حزب مام تمامی احزاب محافظه
هر زمان . انداکنون نیز حزب عدالت و توسعه، همزمان در این بازي دو گانه درگیر بودهوطن و

رسید که قادر به کسب قدرت از راه که حزب مدافع رژیم، جمهوریت خلق به این نتیجه می
بازي انتخاباتی نیست، با پدید آوردن بحرانی در رژیم هدف سلب مشروعیت از احزاب راست 

بنابراین با استفاده ابزاري حزب کمالیست ). 58: 1391یاووز، (کند یمیانه را دنبال م
خواه خلق، از نام آتاتورك و همچنین با حمایت مقتدرانه ارتش، که خود را پاسدار جمهوري

به وقوع پیوستند 1997و 1980، 1971، 1960دانست، کودتاهاي قانون اساسی سکوالر ترکیه می
. هاي مختلف معرفی کنندده تا ترکیه را به عنوان سرزمین کودتاها باعث شکه وجود این کودتا

در واقع رخ دادن چنین کودتاهایی، نشان دهنده ضعف سیستم حکومتی مبتنی بر گردش 
خواه خلق و حامی نظامی آن، که حزب کمالیست جمهوري. نخبگان در این کشور است
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سیستم انتخاباتی چند حزبی، قدرت را توانستند مشاهده کنند که سایر احزاب رقیب در یک نمی
به دست بگیرند و نقش و جایگاه حزب جمهوري خلق را به عنوان اولین حزب سیاسی تأسیس 

بنابراین . شده در تاریخ ترکیه و همچنین نقش و اثرگذاري ارتش را در سیاست تضعیف کنند
وجه حزبی است، به هیچهاياین سیستم سیاسی که به ظاهر خواهان دموکراسی و مبتنی بر رقابت

).تحلیل نگارنده(کارکرد صحیحی نداشته است 
گرا ها از احزاب اسالمزمانی که احزاب و یا نخبگان غیرحکومتی اپوزیسیون که بیشتر آن

با نگاهی . اند، به انتقاد از وضع موجود برآمدند، با سرکوب، انحالل و بازداشت مواجه شدندبوده
ه این مهم دست یافت که وضعیت در دوران پس از آتاتورك با این که توان ببه این وضعیت می

. اصالحاتی در ساختار سیاسی ترکیه به وجود آمده است، تفاوتی با دوران آتاتورك نکرده بود
چون در دوران آتاتورك، سایر نخبگان متعلق به جریان هاي سیاسی مختلف به ویژه جریانات 

اسی و اجتماعی مغایر با روح الئیک رژیم سیاسی محروم بودند، گرا، از هرگونه فعالیت سیاسالم
با این تفاوت که در دوران آتاتورك . این وضعیت در دوران پس از آتاتورك هم ادامه یافت

المللی و تالش فقط یک حزب وجود داشت ولی در دوره جدید با توجه به تغییر شرایط بین
نمایش گذاشتن چهره اروپایی ترکیه در عرصه ها و به ها براي کسب رضایت غربیکمالیست

اما این نظام چند . نظام چند حزبی را جایگزین نظام تک حزبی کردند1946المللی در سال بین
حزبی کارکرد درستی نداشته است و تا زمانی که سایر احزاب در راستاي صیانت از قانون 

توانست اما این تعهد نمی. داشتندهاي آتاتورك بودند، اجازه فعالیتاساسی سکوالر و آرمان
گرا دائمی باشد، چون بیشتر جمعیت ترکیه مسلمان بود و گرایش شدیدي به براي احزاب اسالم

ولی قانون اساسی ترکیه و . انداسالم داشتند و خواستار حفظ هویت و فرهنگ اسالمی خود بوده
رفت و به دنبال آن احزاب گها را نادیده میها این خواسته آنهاي کمالیستگیريجهت
شدند که در ولی بالفاصله با کودتا مواجه می. گرا خواهان تغییر در این نوع سیستم بودنداسالم

). 176: 1380موثقی، (این دوره شاهد دیکتاتوري نخبگان کمالیست هستیم 

یابی نخبگان سیاسی اسالمیترکیه و قدرت2002انتخابات 
گراي عدالت و توسعه، دو سوم رکیه باعث شد تا حزب اسالمت2002انتخابات پارلمانی 

گرایان، فرصتی اي براي اسالمحصول چنین نتیجه. هاي مجلس ملی را ازآن خود کندکرسی
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رفت تا بتوانند به بازسازي قدرت خود در مقابل حزب رقیب و کمالیست طالیی به شمار می
گرا به وضعیت نامساعد ات محروم و اسالماین انتخابات واکنش طبق. جمهوري خلق بیاندیشند

. این طبقات از مشارکت واقعی در سیاست محروم بودند. اقتصادي و سیاسی حاکم بر کشور بود
رسیدند، بعدها توسط گرا و یا غیر اسالمیکه توسط مردم به قدرت میچون هر حزب اسالم

اتورك و ضدیت با قانون هاي آتارتش و حمایت حزب جمهوري خلق به بهانه ضدیت با آرمان
).تحلیل نگارنده(شدند اساسی از قدرت ساقط می

ناپذیر باشند، افراد تو، هنگامی که طبقات به صورت بسته و انعطافبر اساس نظریه پاره
شایسته و مستعد طبقات پایین، امکان دسترسی به مقامات باالي جامعه و مدیریت را نخواهند 

خیزند تا آن را سرنگون سازند و براي رسیدن به این به پا میپس علیه نظم اجتماعی . داشت
هاي خود را با مالیمت یا رسانند که خواستهزنند و به آنان یاري میها تکیه میهدف بر توده

روي، بنابراین حزب عدالت و توسعه که با شعار میانه). 129: 1387دوورژه، (خشونت بیان کنند 
اد لیبرالی، بهبود وضعیت اقتصادي، تالش براي عضویت در اتحادیه طرفداري از اقتصاد بازار آز

که در همان ابتداي کار دولت . اروپا و حمایت از حقوق بشر قدرت را به دست گرفت
، لی گراهام،کارانمحافظهگرا،اسالم، طلباناصالح،اسالم گراهاگرا شاملراستهاي گروه

. نه اجتماعی حزب عدالت و توسعه را تشکیل دادند، بدمیانه و طرفداران تجارتهايراست
حزب عدالت و توسعه براي در امان نگاه داشتن خود از هر گونه کودتایی از جانب ارتش و 

ها، در اهداف کاري خود دو اولویت مهم را قرار داد که اول تثبیت جایگاه این حزب کمالیست
. پردازیمر ادامه به آن میو دوم تضعیف نقش ارتش و حامیان آن  بوده است که د

رهبران حزب عدالت و توسعه براي تثبیت جایگاه خود و کاهش خطر کودتا از سوي 
زیرا حزب عدالت . اندارتشیان، در سیستم ناپایدار دموکراتیک ترکیه، بسیار محتاطانه عمل کرده

الدین اربکان اي که از سرنوشت اسالف خود مانند حزب رفاه به ریاست نجمو توسعه با تجربه
کسب کرده بود، به دنبال بقاء و ادامه حیات سیاسی خود در این سیستم بسته گردش نخبگان 

چون در این نظام . آیددر واقع نظام گردش نخبگان ترکیه، نظامی باز به حساب نمی. بوده است
ب مخالفان، ها، سرکوتوانند دوام بیاورند که بتوانند قدرت همراه کردن تودهتنها نخبگانی می

هاي  نظام الئیک و عدم ایجاد یک جلب حمایت ارتش، ثابت کردن وفاداري خود به آرمان
بنابراین حزب عدالت و توسعه در همان ابتداي . دولت مذهبی منبعث از اسالم را داشته باشند
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را ها گرا و کمالیستگرا، ملیهاي اسالمهایی که قدرت را در دست گرفت، باید تمام طیفسال
اي مهم به این دوره بسیار براي رهبران حزب عدالت و توسعه، دوره. ساختبا خود همراه می

ها مواجه شودخواستند اقدامی انجام دهند که با واکنش ارتش و کمالیستآمد و نمیحساب می
). 1394، اقبال(

بود دوران حاکمیت حزب و عدالت و توسعه، با تمامی موانعی که بر سر راه این حزب
بهبود شرایط : هاي داخلی و خارجی همانندتوانست دستاوردهاي مثبت بسیاري در عرصه

که این حزب اما بعد از این. اقتصادي و بهبود وضعیت اکراد را براي این حزب به ارمغان آورد
توانست جایگاه خود را در عرصه سیاسی این کشور تثبیت کند، انجام اصالحات در این کشور 

در واقع رجب . اصالح در ساختار سیاسی ترکیه در اولویت اساسی این حزب قرار گرفتبه ویژه
قدرت او را . طیب اردوغان اکنون به قدرتمندترین شخصیت سیاسی ترکیه تبدیل شده است

المللی این کشور در توانیم مدیون احیاي وضعیت اقتصادي ترکیه و و ارتقاي جایگاه بینمی
ها اردوغان را تبدیل به و به همین دلیل، این موفقیت. اي دانسترامنطقهاي و فمناسبات منطقه

). 1394، اقبال(خواهد اریکه قدرت را رها کندرهبري کرده است که نمی
به بعد باعث شد تا این حزب از اصول 2010اقدامات حزب عدالت و توسعه از سال 

براي کاستن از دامنه نفوذ ارتش و ابتدا این حزب. دموکراتیک به صورت مقطعی فاصله بگیرد
2010سپتامبر 12سازي خطر کودتا و همچنین مقابله جدي با احزاب اپوزیسیون، رفراندوم خنثی

پرسی، دست ریزي کرد که با رأي مثبت مردم به این همهرا طرح1389مصادف با شهریور 
ی و قانون اساسی ترکیه حزب عدالت و توسعه را براي انجام اصالحات کالن در ساختاري سیاس

پرسی، مقدمات تبدیل شدن این حزب موفقیت حزب عدالت و توسعه در این همه. باز گذاشت
. به حزب فراگیر ترکیه را فراهم کرد

سفیدحزبوهاکمالیستدوراندرنخبگانگردش
ومتفاوتکانوندوکهیافتهنظامايگونهبهترکیهدرقدرتساختارتاریخی،نظراز

باآمیزيمسالمتغیرزیستیهمومنازعهغیردینی،کمالیسموگراییاسالمیعنیقدرتمتعارض
بهتبدیلکهبودهاياتدازهبهآتاتوركاهمیتوارزشجامعه،دروندر. اندداشتههم

حذفسکوالریسم،روشوراهبردتثبیتوياصلیهدف. استشده»کمالیسم«ایدئولوژي
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درمذهبکهبودکمالیسممیراثاساسبر. بودمدرندولتباآنتطبیقواسالمتدریجی
حال،هماندر. شدگرفتهنظردرسنتیهايحکومتنمادعنوانبهطوالنیمدتبرايترکیه
مکتب. شدکاريمحافظهوتوسعهبینوتحجروروشنگريبینتمایزيخطدینیضدتفکر

عینرااسالمهاآنودانستمیشخصیامریکوامعهجمحدودهازخارجرامذهبالییسم،
اینبا.)45: 1392محمدزاده،وساعی(دانستندمذهبیوسیاسیاقتصادي،هايماندگیعقب

گروهوحزبهیچآتاتوركدوراندرکهیافتدستواقعیتاینبهتوانمیراحتیبهتعریف
عثمانیامپراتوريفروپاشیازپسنوینیهترکمدیریتوساختندرتوانستنمیگراییاسالم

سکوالر،هايآموزهبرمبتنیاصالحاتطریقازکوشیدمیآتاتوركواقعدر. جویدمشارکت
ازپساسالفرارونداین.)54: 1391یاووز،(آمیزددراروپاییتمدنباراتركنوینهویت

تکنظامتبدیلوترکیهسیاسیتمسیسدراصالحاتوجودباحتیودادندادامههمآتاتورك
و1960،1971،1980کودتاهايگرفت،قراراشارهمورداینازپیشکهحزبیچندبهحزبی
. بودندشدهگرااسالماحزابمشارکتونخبگانگردشصحیحاجرايمانع1997

اهرفحزبویژهبهپیشیناسالمیاحزابسایرخالفبرتوسعهوعدالتگراياسالمحزب
بهراخودمذهبیحزبیکعنوانبهتاداردکارانهمحافظهرویکردبیشتراربکانالدیننجم

باسکوالریسمواسالمترکیبومذهبازلیبرالتفسیرارائهباحزباین. بگذاردنمایش
حزباینواقعدر. دادارائهراهاکمالیستسبکبهداريحکومتازمتفاوتتفسیريیکدیگر

مذهبازجنبههیچترکیببهقائلکهکمالیستی،دکترینباهمسازيازنداشتگریزيابتدادر
صحنهبرتوسعهوعدالتحزبدههیکازبیشداريزمامطیدراما. نبودندسیاستدر

المللیبینجایگاهارتقايواقتصادياوضاعبهبودواسطهبهوهنرمندانهايگونهبهترکیهسیاسی
غالبحزببهوکندجلبرامذهبیوالئیکناسیونالیسم،اقشارحمایتتوانستورکشاین

روحیهساززمینهسرزمین،اینبردههیکازبیشحکومتوبرترياینتداوماما. شودتبدیل
یاورقیبانحذفپروژهجایگاهشان،تثبیتازپستاشداوفکرانهمواردوغاناقتدارگرایی

نافرجامکودتايدرمشارکتاتهامبهنفرهزارانبازداشتبنابراین. بزنندکلیدارهاآنتضعیف
یاوگولناهللافتخبههاآنکردنمنتسبوآندنبالبههارسانهبرخیهايفعالیتتعلیقو2016

به2016نوامبر4در(HDP)هاخلقدموکراتیکحزبرهبردمیرتاش،الدینصالحبازداشت
توسعهوعدالتحزبدهدمینشانکهاستهایینمونهجملهاز»ك.ك.پ«بااريهمکبهانه
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ایننخبگانیگردشوحزبیچندنظامتضعیفورقیبانحذفقدرت،حفظبرايتالشدر
مداقهموردادامهدرکه2017پرسیهمهبرگزاريبرايدولتاقدامراستاایندرکهاستکشور
. استتأملابلقگرفت،خواهدقراربیشتر

گردشسیستمبرآنمنفیتأثیرواساسیقانون2017پرسیهمهمبحثبهورودازپیشاما
خاورمیانهاخیرتحوالتارتباطموضوعبهمختصرطوربهاستضروريکشور،ایندرنخبگان

تضعیفبرکهتأثیريوهابحراناینمدیریتدرترکیهسازندهچنداننهخارجیسیاستو
. بپردازیمداشته،کشورایندرنخبگانگردشاهمیتوجایگاه

زدایی در عرصه خارجی و داخلی هاي خاورمیانه، دوران زوال تنشبحران
حزب عدالت و توسعه قبل از آغاز بحران در خاورمیانه توانسته بود، با کشورهاي عرب 

وابط دیپلماتیک و اقتصادي را به همسایه خود مثل سوریه اختالفات خود را به حداقل برساند و ر
اما سیاست خارجی این حزب در قبال تحوالت به وقوع پیوسته در . سطح باالیی افزایش دهد

زدایی عدالت وتوسعه هاي تنشمنطقه غرب آسیا به ویژه در عراق و سوریه باعث شد، سیاست
گذارد و به طور مستقیم که نتیجه متفکران سیاست خارجی یعنی احمد داوود اغلو بوده را کنار ب

ها باعث شد تا بحران سوریه از سطح ملی فراتر این دخالت. در امور سوریه و عراق دخالت کند
. اي افزایش یابداي و فرامنطقهرود و  به سطوح منطقه

هاي تخاصم جویانه حزب عدالت و توسعه در قبال سوریه باعث شد تا اعتراضات سیاست
یکی از اقشاري . وغان و سایر رهبران حزب عدالت و توسعه افزایش یابدداخلی به این رفتار ارد

جویانه حزب عدالت و که از معترضان اصلی حزب عدالت و توسعه نسبت به رفتار تخاصم
یکی از دستاوردهاي مثبت حزب عدالت و . توسعه بودند، اقلیت کرد ساکن در این کشور هستند

20ه عنوان یک اقلیت مهم و تأثیرگذار با جمعیتی حدود توسعه، آغاز مذاکرات صلح با کردها ب
به صلحی موقت بین 2012آغاز شده بود در 2009این مذاکرات که از سال . میلیون نفر است

این صلح شکننده، 2015اما عمر این صلح بسیار کوتاه بود و در . ك انجامید.ك.دولت و پ
ك دست به سالح بردند و .ك.اي پهملغی اعالم شد و دو طرف یعنی دولت و پیشمرگه

,Cook).هاي سیاسی کردند حلراهکار نظامی را جایگزین مذاکرات و راه 2017: 45)

اش در قبال تحوالت آمیز حزب سفید با سیاست تنش زدايبا استناد به رفتارهاي تناقض
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دن به یگانه سوریه و کردها در داخل باعث شده است، تا این حزب تمایالت زیادي به تبدیل ش
زنی و محکومیت کار به اتهامو براي این. حزب صاحب قدرت در این کشور داشته باشد

خواهی این حزب تمامیت. مبادرت ورزیده استHDPو» ك.ك.پ«هاي احزاب فعالیت
پس از CHPو یا HDPچنان زیاد است که حاضر نبود با سایر احزاب اپوزیسیون نظیر آن

و براي ادامه یکه تازي و تشکیل دولت بدون ائتالف با سایر ئتالف کندا2015ژوئن 7انتخابات 
احزاب، انتخابات پارلمانی دوباره در نوامبر همان سال برگزار شد، که حزب سفید در این 
انتخابات توانست پیروز شود و به اهداف خود یعنی فراهم کردن مقدمات الزم براي تبدیل نظام 

انی به ریاستی و همچنین بازنگري در قانون اساسی ترکیه که تاحدودي سیاسی ترکیه از پارلم
ترکیه 2017پرسی قانون اساسی در واقع همه. گذار ترکیه بوده است روي بیاورددار بنیانمیراث

تکمیل کننده پروژه اردوغان براي تداوم قدرتش در مقام یک رهبر مقتدر است که درادامه این 
و تأثیر آن را بر شکست تئوري گردش نخبگان این بار توسط حزب شودپرسی تحلیل میهمه

(Aliriza, 2017).عدالت و توسعه بررسی خواهد شد 

و تقویت حکومت دیکتاتوري نخبگان و تضعیف نظام گردش 2017پرسی همه
نخبگان

. دتوسعه از برخی جهات با هم متفاوت هستنحالیافته و درنظام سیاسی در کشورهاي توسعه
یافته، به اصول هاي توسعهها در نظامترین تمایز آن پایبندي تمامی احزاب و گروهمهم

ها براي حفظ این رویه در هر مقطع زمانی براي کشورشان دموکراتیک و تالش این گروه
. یافته وجود ندارداما در کشورهاي در حال توسعه، وضعیت مشابه کشورهاي توسعه. هستند

گونه تخاصمی در میان احزاب از اصول صورت شفاف و واقعی بدون هیچگردش نخبگان به 
این گردش نخبگان در اکثر کشورهاي با نظام سیاسی باز توسط . هاي سیاسی باز استاولیه نظام

وجه به دنبال گیرد وحزب حاکم به هیچهاي دموکراتیک صورت میانتخابات و سایر رویه
اما در کشورهاي در حال توسعه، حزبی که توسط . یستهاي معترض و رقیب نحذف سایر گروه

رویه دموکراتیک به قدرت رسیده است بعد از سپري کردن مدت زمانی، کامال رودر روي این 
کند تا گیرد و از تمامی ابزارهاي تحت اختیار خود استفاده میرویه دموکراتیک قرار می

. هاي دیگر را ضعیف یا در نهایت حذف کندگروه
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، رخدادي مهم در تحوالت سیاسی )1396فروردین 27(2017ژوئن 7پرسی ترکیه در همه
چون تبدیل نظام پارلمانی به ریاست جمهوري، رویایی بود که اردوغان . رودترکیه به شمار می

ولی محقق کردن آن براي اردوغان در طی این . در صدد تحقق بخشیدن به آن بوده است
وزیري قرار داشته است، محقق جمهوري و یا در مقام نخست یاستهایی که یا در مقام رسال

پرسی به نفع اردوغان رقم خورد تا بنابراین این همه. چنان آسانی نبودهکردن این هدف کار آن
. ها و ارتش تدوین گشته بود، را به کل تغییر دهدبتواند  قانون اساسی که توسط کمالیست

یکپارچه ریاست جمهوري اردوغان عمال زمانی تثبیت خواهد پرسی، نظام تأیید همهپس از
و با این حال نظام پارلمانی فعلی ادامه . شد که او توسط انتخابات به ریاست جمهوري برسد

زمان دیگر و تا آن. دهدبه کار خود ادامه می2019وزیر تا سال خواهد داشت و همچنان نخست
تا این که انتخابات پارلمانی، محلی و ریاست . اصالحات قانون اساسی انجام خواهد شد
(Aliriza, 2017).انجام گیرد 2019جمهوري ترکیه به صورت همزمان در نوامبر 

اي، به پیروزي براي درصد رأي آري شهروندان ترکیه51,4پرسی با نتیجه این همه
تر از چیزي است اما این پیروزي بسیار شکننده. هاي حزب عدالت و وتوسعه تبدیل شدخواسته

ها و تحقق اهداف که اردوغان انتظار آن را داشت در واقع این نتیجه راه را براي اعمال خواسته
.آمیز کرده استاردوغان توأم با ریسک باال و مخاطره

پس ازالعادهحالت فوقایجاد سایه است تحتدولت عدالت و توسعه در ترکیه سعی کرده
پرسی هاي رأي براي همهندان این کشور را به پاي صندوقاخیر، شهرونافرجامکودتاي 

تا بتواند بهترین نتیجه را از این بکشانداصالحات قانون اساسی و تغییر نظام حاکمیتی ترکیه 
فضاي .خواهانه اردوغان را تحقق بخشدهاي تمامیتگراییانتخابات به دست آورد و آرمان

حد زیادي براي رأي دادن افکار عمومی ترکیه به نفع المللی تا موجود در عرصه داخلی و بین
، همین موضوع است که باعث شده حزب عدالت و توسعه و دولت نبودهجریان حاکم مساعد 

کنونی این کشور از تمامی پتانسیل خود براي جذب افکار عمومی و جلب نظر آنها جهت 
د این تفکر را القا کند که ترکیه آنها سعی دارن. موافقت با اصالحات قانون اساسی استفاده کند

هاي داخلی و باثبات و قدرت بازدارندگی بیشتري بر ضد توطئه،در سایه قانون اساسی جدید
)).2017Kirişci ,خارجی وارد عمل خواهد شد

هاي روزافزون در زمینه ي دینی و قومی، نگرانیهاهاي کرد و دیگر اقلیتاوضاع اقلیت
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هاي داخلی ترکیه و غیره در هاي مختلف جامعه مدنی، ترسیم سیاستآزادي مطبوعات و آزادي
توجهی المللی همواره نسبت به بیداخلی و بینگرانتحلیل. عرصه سیاسی ترکیه مطرح است

توان در نقض از ابعاد این نگرانی را مییکی . هاي مدنی نگرانندحزب عدالت و توسعه به آزادي
آزادي مطبوعات مشاهده کرد که به عامل نگرانی عادي در ترکیه تبدیل شده است

(shaheen,2017: 34).
بهریوزنخستازکشورییاجرادستگاهتیحاکم،یاساسقانونشدهاصالحطرحاساسبر

به2019سالدراستشیردورانکهیکنونجمهورسیرئنیهمچن. شودیممنتقلجمهورسیرئ
اردوغانبیترتنیابه. کندیمدایپزینراگریددورهدويبرايداتوریکاندامکانرسد،یمانیپا
.کندحفظهیترکيجمهوراستیرمنصبدرراخود2029سالتاتواندیم

امکانردممازیمینازشیبيرأباکهیمردمیپرسهمهدریاساسقانوناصالحاتبیتصو
طبقکهچراشد،خواهدهیترکییقضادستگاهاستقاللرفتنسوالریزباعثشود،یمریپذ

وقضاتازمتشکلییقضانهادنیتریعالسییرتواندیميجمهورسییرد،یجدقانون
عضو15ازنفر12بودخواهدقادريجمهورسییرنیهمچن. کندمنصوبشخصاراهادادستان
استیحالدرنیا. کندنییتعراکشورییقضاارجاعمرجعنیترهیبلندپایاساسونقاندادگاه

.(Shaheen, 2017: 5)داردعهدهبرراجمهورسیرئعملکردبرنظارتتیمسئولدادگاهنیاکه
يبراکهشودیممشخصآنجاهیترکیپارلمانوینظارتينهادهابودنفیضعنیهمچن

دادگاهبهپارلمانيسوازاوتوسطقانوننقضويجمهورسیرئیتمالاحتخلفپروندهارجاع
بخواهد،کهیزمانهردرجمهورسیرئاست،ازینندهینما400کمدستيامضا،یاساسقانون

روندبههیترکدریاساسقانونیپرسهمهیینهابیتصو. کندمنحلراپارلمانتواندیم
مواجهمشکلبارامختلفاحزابیاسیسساختارودزخواهدبیآسکشورنیاکیدموکرات
بهالمللنیبعرصهدرکیدموکراتدولتکیعنوانبههیترکاعتباربیترتنیابه. کردخواهد

.(Shaheen, 2017: 11)شدخواهددارخدشهجیتدر
مواجهخطرباراکشورایندردموکراسیآیندهوسیاسیثباتتواندمیاخیررفراندوم

ازقدرتانتقالونخبگانگردشفرآیندمقابلدرحاکمنخبگانپارتوتعبیربنابرواقعدر. ازدس
وسرکوببهآنحفظبرايودهندمینشانمقاومتخودازنخبگانسایربهنخبهقشریک

گردشبرمبتنیسیاسیهاينظامواقعدر. آورندمیرويهاتودهمیانوحشتورعبایجاد
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غیرحاکمنخبگانو. هستندنخبگانرقابتبرمبتنیسیاسیسیستمدارايهایینظامنخبگان،
رصدراحاکمنخبگانالمللیبینمناسباتواقتصاديداخلی،سیاستازاعمهافعالیتتمامی

فوريخیلیباشدنداشتهصحیحیعملکردمواردایندرحاکمحزبکهزمانیتاکنندمی
کهضعیفیعملکردواسطهبهرااوحکومتینخبگانتضعیفبرايوددهنمینشانالعملعکس
حاکمهايگروهیاوحزببامقابلهبهقدرتکسببرايوکشندمیچالشبهاستدادهانجام
بهاقدامخود،مطلوبمقصودوهدفبهرسیدنوموفقیتکسبهدفباوآورندمیروي

بارامردمهايتودهواجتماعیمختلفهايگروه،جریاناتسایروکنندمیگستردهتبلیغات
).145: 1377مون، ادوارد و این(سازندمیهمراهخود

گذشتیطتوسعهوعدالتحزبکهاستتیواقعنیايایگوه،یترکدریفعلتیوضع
یتمامازو. داردهیترکیاسیسيفضاکردنیقطبتکبهيدیشدلیتماریاخيهاسال

رهبرانرفتارآننمونه. استکردهاستفادههدفنیابهدنیرسيبراخوداریاختدرییابزارها
بهشروعکودتانیاازپسکهاستمخالفانبا2016نافرجاميکودتاازبعدتوسعهوعدالت

حزبخلق،يجمهورحزبرینظدولتمنتقدانومخالفاحزابواناتیجرساختنمتهم
همچوندولتمخالفانبهکودتانیاکردنمنتسبوك.ك.پنیهمچنوهاخلقکیدموکرات

يهاسالیطهیترکیاساسقانونیپرسهمهکلدر. استکردهسمیگولنانیجروگولناهللافتح
ندهیآوباشدداشتههیترکیداخلتیامنيبراياکنندهناامنویمنفراتیتأثتواندیمندهیآ

. سازندزیآممابهاراکشورنیادرونیزاسیدموکراس
176ردهدریاسیسثباتيهاشاخصلحاظازهیترک،یجهانبانکيهاگزارشاساسبر

تواندیمجنبهدوازهیترکیپرسهمهنیبنابرا.)Kirişci(37 :2017 ,استداشتهقرار2015سالدر
درموجوديهاتیاقلبریپرسهمهنیاریتأثیکی. شودهیترکيروشیپیمهماقاتاتفبسترساز

.استمخالفاحزابباوتوسعهوعدالتحزبتعاملنحوهیدوموهیترک

یمذهب/ یقوميهاتیاقلمسالهوهیترکیپرسهمه- الف
کهنیامحضبههاتیاقلنیاازکدامهرکههستندساکنهیترکدرياریبسيهاتیاقل

ینگراندهد،یميروهیترکیاسیسساختاردریراتییتغایوشودیمملتهبهیترکیاسیسيفضا
يبندمیتقسکردهاوهايعلودستهدوبههیترکيهاتیاقل. کندیمجادیاهاآنيبراراياعمده
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استاندروکشورنیادرکوچکتیاقلعنوانبهاعرابت،یاقلدونیابرعالوه. شوندیم
.هستندساکنيهاتاپرمناقشه
تیوضعکهشد،برگزاریطیشرادر) 1396فروردین 27(2017لیآور16یپرسهمه

قراربر2016نافرجاميکودتاازپساردوغانجمهورسیرئتوسطکشورنیادرالعادهفوق
نیاواقعدر. شدهمارهسوءظنبااناتیجروهاتیاقلبهدولتنگاهکودتاآنازپس. شد

و. کندمتهمکودتادرداشتندستبهراهیترکجامعهازیمهمبخشدولتتابودیلیدلکودتا
وسیپلدفاتر،یدولتاداراتکارمندانازیتوجهقابلتعداددولتتاشدباعثلیدلنیهمبه

زبحسیرئرتاشیدمنیالدصالحيریدستگبا. کنداخراجراارتشيروهاینهمچنان
درصد10حدودکشورنیاپارلماندرکههیترکدريکردحزبتنهاهاخلقکیدموکرات

مواجهچالشباراکردهایاسیسمشارکتوثباتندهیآداده،اختصاصخودبهراهایکرس
برگزارریاخيکودتاازمتأثرکاملییفضادرهیترکیپرسهمهيکودتاواقعدر. استساخته

عدالتدولتمتعدديهايریدرگامااند،دادهمثبتيرأبهاکرادیپرسهمهنیادرچندهر. شد
دینواردوغان،یطلباقتدارنیهمچنوهاخلقکیدموکراتحزبوك.ك.پباتوسعهو

سالازکهنیاازبعدخصوصبهکهدهدیمیپرسهمهازبعدرایپرچالشوآشوبپریدوران
گذاردیمبازاکرادسرکوبيبرارادولتدستودیدرآاجرابهدیجدیاساسقانوننیا2019

(Cook, 2017: 35).
یستیونالیناسيهاشهیاندباکامالکهیاسالمکارمحافظهاکرادر،یاخیپرسهمهدر

یول. ندیآیمحساببهاردوغانانیحامازودادندمثبتيردآنبهبودندمخالفك.ك.پ
يمرکزدولتازمداومصورتبهوندیآینمحساببهکارمحافظههیترکساکناکرادیتمام
بهبود،ياقتصادتیوضعيایاحهمچون؛یمطالبات. دارندراخودمطالباتشدنبرآوردهتوقع
ریساودولتطرفازتیهونیارشیپذويکردتیهوبهگذاشتناحترامویاسیسطیشرا

توسعهوعدالتدولتدوراندروریاخيهاالسیطکردهاتیوضعهرچند. گرایملاحزاب
کهافتیدستمهمنیابهتوانیماردوغانریاخيرفتارهابهینگاهباامااست،افتهیبهبود
نبودهکیدموکراتاصولچارچوبدرچنانآن،ینشیگزتوسعهوعدالتحزببرخوردنحوه
دیتشدنیهمچنوکردیمدننفعاالونگارانروزنامهبازداشتهمچونییرفتارها. است
ومهممناطقدریستیتروراتیعملنیچندانجامبهانهبهك.ك.پبامسلحانهيهايریدرگ
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افتینخواهدبهبودکردتیاقلیمدنتیوضعتنهانهیپرسهمهنیابانیبنابرا. کشورمختلف
استدادهجمهورسیئربهیاساسقانوندیجداصالحاتکهیاراتیاختوازاتیامتنیابابلکه

.سازدترمیوخرایپوشچشمقابلریغومهماریبستیاقلنیایاجتماعیاسیسطیشراتواندیم
قرارتیاذوآزارموردیعثمانيامپراتورزماندرینیدتیاقلکیعنوانبهها،يعلو

تاتورك،آتوسطکیالئدولتکیلیتشکویعثمانيامپراتوریفروپاشازبعدواندگرفته
نیاامااست،گرفتهقرارتعرضموردهاآنحقوقدوراننیادرچندهر. اندگشتهخشنود

راهیترکیتیجمعبافتازونیلیم15حدودانیعلو. استگذشتهازمساعدترهاآنيبراتیوضع
حزبژهیوبهاندبودهگرایملاحزاببهوفادارهموارهیتیاقلگروهنیا. دهندیملیتشک

ازیخوبتجربهرایز. اندنکردهتیحماوجهچیهبهیاسالماحزابازوخلقخواهيجمهور
یجانویمالتیامنضامنراییگرایملبریمبتنسکوالریاسیسنظاموندارندیاسالمحکومت

خلقخواهيجمهورحزبازیانتخاباتمختلفادواردرهموارهینیدتیاقلنیا. دانندیمانیعلو
(CHP)درراامورزمامکهیمدتنیایطتوسعهوعدالتحزبچندهر. استکردهتیحما
اماندادهقرارتعرضموردراتیاقلنیاياقتصادتیوضعویاجتماع،یمدنحقوقداشتهدست
اقبال،(استشدهلیتبدنهیریدسنتکیبهانیعلوجانبازیاسالماحزابازتیحماعدم

1394 :67(.
نبودههاآندییتأموردودادهآنبه"یمنف"يرأریاخیپرسهمهدررگذاریتأثتیاقلنیا
وجوداحتمالنیا،یاسیسویداخلاموردرارتشقدرتفیتضعویپرسهمهنیاازپس. است
رایمشکالتوورزدمبادرتجوبانهیتالفاقداماتويریگانتقامینوعسمتبهاردوغانتادارد

اموردرمختلفموانعجادیالیقبازیمشکالت. آوردوجودبههاتیاقلریساوتیاقلنیايبرا
باواقعدر. آوردوجودبهیاجتماعیاسیسلیمساریسانیهمچنوینیدضیفراانجام،ياقتصاد

اگرکهانگاشتاقتدارطلبایمقتدريفردرااوتوانیماردوغانيرفتارهاوتیشخصیبررس
مخالفانکهاستيفرداو. ردیگیمانتقاممخالفانشومنتقدانازآورددستبهرایفرصتهر

هراگرکهکندیمالقاهیترکملتبهگونهنیااودرواقع. نامدیمهیترکدشمنراخودیداخل
ياقتصادشرفتیپدشمناوباورازبپردازدیدشمنومخالفتبهيودولتبایشخصایویحزب
واستانبولمیتقسدانیمدر"يگز"پاركتظاهراتسرکوبکهاستهیترکتیامنوهیترک

.استتأملقابلمخالفانشبهآندادنونسبتتظاهراتنیاازاردوغانانتقاد
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ونیسیاپوزبهتوسعهوعدالتحزبنگاهوهیترکیپرسهمه- ب
نظاماصولنیترمهمازیاسیسبازجامعهکیدریاسیسنخبگانانیمزیآممسالمتییجابجا

دریلو. استیپویاسیسنظامکیبارزيهایژگیوازمهمنیاواقعدر. استنخبگانگردش
بهمتزلزلنخبگانگردشتسمیساست،حاکمهاآندربندمینیدموکراسکهیاسیسيهانظام
راقدرتهتوسعوعدالتحزبکههاستسالهیترکدر.(Lenczowski,1979: 3)رسدیمنظر
ریساواردوغانيبراکشورنیادرهاسالنیاطولدرقدرتيدارزمامواقعدر. دارددستدر
. استآوردهوجودبهیطلباقتداروغروراحساسینوعتوسعه،وعدالتحزباستمدارانیس

هچونیاحزاب. اندنکردهتیحماحزبنیاازریاخیپرسهمهدرياریبساحزابهیترکدر
احزابیبرخهمهازترمهمنیهمچنوهاخلقکیدموکراتحزبخلق،خواهيجمهورحزب
نیامخالفانازبزرگیهمبستگحزبووطنحزبسعادت،حزبمانندبرالیلویاسالم
احساسوجهچیهبهاردوغانتاشودیمباعثیمخالفاننیچنوجودواقعدر. بودندیپرسهمه

.)نگارندهلیتحل(باشدنداشتههیترکیاسیسساختاررییتغدرافشاهدبردنشیپيبراثبات
يادوگانهتیوضعبااردوغانجمهور،سیرئبهشتریباراتیاختيواگذارویپرسهمهازبعد

سیرئماتیتصممیتسلراخوددیبااحزابکهنیایعنی.شدخواهدمواجهاحزابمقابلدر
یاولاگر. دهندادامهخوداعتراضاتوهامخالفتبههمچنانکهنیاایوکننداردوغانجمهور

صورتنیادرشوند،اومتبوعحزبواردوغانماتیتصموهاخواستهمیتسلوافتداتفاق
درنخبگانگردشعملدرورفتخواهدشیپاردوغانيکتاتوریدسمتبههیترکجامعه

.)نگارندهلیتحل(شودیملیتبدحاکمخبگانناستبدادبهوشدخواهدمواجهشکستباهیترک
خوديروشیپراهدواردوغانرند،ینپذراموجودتیوضعونیسیاپوزاحزاباگراما
هیترکیاسیسندهیآدرراهاآنوکندتعاملمخالفاحزابباکهنیاای: داشتخواهد

کهآوردخواهديرومخالفاحزابباتقابلسمتبهصورتنیاریغدرودهد،مشارکت
دواریامکشورنیادریدموکراسویاسیسثباتحفظبهتوانیماولکارراهتحققدرصورت

خواهدباربههیترکندهیآيبرارایمنفجهینتاحزابباتقابلفتد،ینکارگرکارراهنیااگرامابود
وقوعبهگرایمليهاگروهوکردهابادولتتنششیافزاهمچونیاتفاقاتواقعدر. آورد

یاسیسيفضاشدنامننا. ساختخواهدمتزلزلودگرگونراهیترکتیامنکهوستیپخواهد
ياقتصادرشدندهیآویخارجيگذارهیسرما،یالمللنیباعتباريروبرمیمستقطوربههیترک
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بودبهتوسعه،وعدالتحزبلیآشپاشنهیکلطوربه. گذاشتخواهدیمنفریتأثهیترک
يفضاشدنناامنباواستبودهحزبنیايدارزماميهاسالیطه،یترکياقتصادتیوضع

دامنهازودیدخواهدبیآسکشورنیايگردشگرصنعتحتمطوربهه،یترکیاسیس
دیتشدباآندنبالهبهوشدخواهدکاستهکشورنیادریداخلویخارجيهايگذارهیسرما
گذشتهازشتریبه،یتجزخطرونیسیاپوزیاسیساناتیجروهاتیاقلباولتدزیآمخصومترفتار
.کردخواهددیتهدراهیترک

يریگجهینت
گرفتنقدرتزمانازیاسیسعرصهدرهیترکیداخلتحوالتدرنویفصلهیترکیپرسهمه

قابلنبهجدوازیپرسهمهنیا. دیآیمحساببهسونیابه2002ازتوسعهوعدالتحزب
یدموکراسندهیآبرآنریتأثيگریدویاسیسثباتبرتحوالتنیاریتأثیکی: استیبررس

وعدالتحاکمحزبيبراهیترکیپرسهمهجهینت. استيامنطقهمهمکشورنیادرشکننده
در. باشداردوغانمدنظراهدافتحققکنندهلیتسهکهستینياجهینتاردوغانژهیوبهتوسعه

یتمامدردیبااردوغانکهانددادهیپرسهمهنیابهیمنفجوابدهندگانيرأازیمیناقعو
. باشدداشتهنظردررایمنفيآرانیانیسنگهیساهانهیزم

تیوضعنیاکه. استتیشخصکیوحزبکیقبضهدرقدرتکههاستسالهیترکدر
یدموکراسکهنیاوجودباهیترکدرواقعدر. استتضاددرنخبگانگردشيتئورروحبا
نوعنیهمازاستتوانستهتوسعهوعدالتحزبنیهمواستحاکمشکنندهوبندمین

معرضدربندمینیدموکراسنیهم،یپرسازهمهبعدببرد،رایاسیساستفادهحداکثریدموکراس
يجمهوراستیردیتمدهمچون؛یعیوساراتیاختیپرسهمهنیا. استگرفتهقراراضمحالل

دادههیهداوبهراکشورپارلمانوییقضادستگاهدريونفوذنیهمچنو2029تااردوغان
خواهدمواجهيجدیچالشباراکشورنیادریدموکراسویاسیسثباتندهیآکه. است

. ساخت
عملموفقریاخيهاسالیطدریخارجویداخليهاحوزهدرکهتوسعهوعدالتحزب

حساببهتوسعهوعدالتدولتقدرتیاصلمنبعمثبتيدستاوردهانیهمواستکرده
یطلباقتداررود،یمشماربهاردوغانصیخصاازواستواضحیخوببهکهيزیچاما. ندیآیم
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جهینتو. خواهدیمتوسعهوعدالتحزبيبراراقدرتفقطاویعنی. اوستیطلبانحصارو
وکنديتازکهیوندیبنشقدرتمرکببربتوانداوتااستکردهفراهمرایطیاشریپرسهمهنیا

نیادراويروزیپبا. داشتخواهدبرخودسرراهازمختلفطرقبهرایچالشومانعگونههر
ندارندسازشسراوباکهییهاتیاقلومخالفاحزابریسافیتضعيبراطیشرایپرسهمه

بایولستینهاستیکماليکتانوریدازياثرگریدهیترکدرامروزهچندهر. استشدهفراهم
یاسالمحزبکیبارنیاکهاستگشتهآغازيکتاتوریدازيدیجددورانیپرسهمهنیا

انیپابريامقدمهتوانیمرایاساسقانونیپرسهمهنیبنابرا. کردخواهديبازراآننقش
فراهممیتوانیمنیهمچنو. دانستهیترککیدموکراتتزلزلمستمیسدرنخبگانگردشدوران
ایودانستهیترکیاسیسصحنهدرییصداتکدورانآغازوییصداچنددورانانیپاکننده

خشنچهرهآرامبازگشتطیشرابسترسازوهشدارمثابهبهتواندیموضعنیاکهنیا
. باشدنیديلواتحتیستیکمالنوعازسمیسکوالر
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