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مقدمه
عملیات اناحاری  51ژوئیه  5105داعش در شهر سوروچ (واقع در جنوب شرق ترکیه) که اکثر
ساکنان آن کرد هساند ۳۳ ،کشاه و صد زخمی به جا گذاشت .ای ن عملی ات اناح اری ،تجم ع
فعاالن جوان طرفدار بازسازی کوبانی (از شهرهای کردنشین سوریه) را هدف قرار داد و منج ر
به ماه ساخان دولت ترکیه به همدسای با داعش در عملیات ف وق ،از س وی ح زب ک ارگران
کردساان (پ.ک.ک) شد .با کشاهشدن یک عضو ارتش ترکیه و ب یش از پ ن عض و نهاده ای
امنیای در هفاه بعد از این حادثه ،منازعه پ.ک.ک و دول ت ترکی ه وارد مرحل ه جدی دی ش د.
شدت درگیریها از این مقطع تا به امروز ،بیسابقه بود است .بنا به گزارش گرو ب ینالملل ی
بحران ،از  51ژوئیه  5105تا  0۱ژوئیه  ،5106در جریان درگیریهای پ.ک.ک و دولت ترکی ه،
 ۳17شهروند مدنی  585 ،عضو نهادهای امنیای 65۳ ،عضو ح زب ک ارگران کردس اان و 50۱
جوان با وابساگی نامعلو کشاه شد ان د ( .)Berkay, 2016از س وی دیگ ر ،بع د از کودت ای
نافرجا تیرما  0۳۱5علیه اردوغان ،جدا از طرفداران جنبش گولن ،نهادهای مدنی ،نش ریات و
فعالین سیاسی کرد در معرض فشار گسارد ای قرار گرفاهاند.
در من اط کردنش ین را ب ه اته ا

وزارت آموزش و پ رورش ترکی ه اخی را  00585معل

فعالیتهایی در حمایت از پ.ک.ک ،از کار تعلی کرد اس ت ( .)Rudaw, 2016در مجم و،،
تحوالت اخیر نارضایای بیش از پیش کردهای ترکیه را به دنبال داشاه و شکاف کردی– ترک ی
را تشدید کرد است.
علویها نیز بهمثابه اقلیای مذهبی در ترکیه ،هموار از سوی اکثریت سنی با عن اوین منف ی
همچون رافضی ،بدعتگذار و مرتد توصیف شد ان د و موجودی ت مام ایز م ذهبی آنه ا ب ه
رسمیت شناخاه نشد است .پایاندادن به اقدامات تبع ی

آمی ز ،تخص ی

بودج ه دولا ی ب ه

روحانیون علوی ،بهرسمیت شناخان ج خانهها ،برداش ان ک ال ه ای م ذهبی ی ا واردک ردن
اصول و عقاید مذهبی علوی در جزو های درسی مدار
برابر دولت با همه عقاید بر اسا

دولای ،ضرورت برخ ورد یکس ان و

اصول سکوالریس از جمله مطالبات دهههای اخیر علویها

در ترکیه بود است ( .)Subasi, 2010: 173جدای از تبعی

و به حاش یه ران دن عل ویه ا،

نض گرفان اسال گرایی سنی در داخل ترکیه و بازتولید قدرت از سوی حزبی اسال گرا ،یعنی
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حزب عدالت و توسعه ،با بحران سوریه در سالهای اخیر ،بیش از پیش منشاء نگرانی علوی ان
در ترکیه امروز شد است.
پرسش اصلی این مقاله این است که این وضعیت چگونه بر ش کافه ای درون ی ترکی ه و
فرض یه ای ن مقال ه ،رویک رد اقادارگرایان ه و

آیند سیاسی آن تأثیر خواه د داش ت؟ ب ر اس ا

ایدئولوژیک (ناسیونالیسای -اسالمیسای) حزب عدالت و توسعه ،به ویژ رهبری آن یعنی اردوغان و ع د
تمایل آن به حلوفصل مسائل ناشی از شکافهای علوی -س نی و ک ردی -ترک ی ،باع

ت راک بیش ار

شکافهای داخلی ترکیه و گسارش بحران سیاس ی ای ن کش ور خواه د ش د .در واق ع ،گ رایشه ای
سنیگرایانه حزب عدالت و توسعه در داخل و خارج ،منجر ب ه ب دبینی ب یش از پ یش اقلی ت
علوی و گرایش ناسیونالیسای محافظهکارانه آن نیز رویک رد کمالیس ته ای ترکی ه را در قب ال
مسلله کردها بازتولید میکند .این نو ،برخورد ،مافاوت از رویک رد دموکراتی ک ب ه ای نگون ه
شکافهاست که همان به رسمیت شناخان تفاوته ا و پاسداش ت حق وق ناش ی از شناس ایی
آنهاست و در نایجه ،به احامال زیاد باع

تراک بیشار ش کافه ای داخل ی ترکی ه در آین د

خواهد شد.

الف .شکافهای اجتماعی؛ کارکردها و پیامدها
بح

شکافهای اجاماعی 0و پیامدهای آن بر حیات سیاسی جوامع مخالف ،اع از نظ ا ه ای

دموکراتیک یا اقادارگرا ،هموار یکی از مباح

مه

در جامع هشناس ی سیاس ی ب ود اس ت.

الزارسفیلد( 5مکاب کلمبیا) و بریلسون ۳در دهههای  0۱91و  ،0۱51تأثیر شکافهای اجاماعی
بر رفاار سیاسی رأیدهندگان و حمایت حزبی را مورد بح

قرار دادند .بعدها رُکان و س یمور

مارتین لیپست 9در سال  0۱67بر تأثیر این شکافها بر سیاست و حکومت و نقش تعیینکنن د
آنها در ساخاار رقابت حزبی تأکید کردند .بر اسا

تببین آنها ،هویت گرو های اجاماعی که

القاکنند ارزشهای گرو هساند ،حامی برخی احزاب سیاسی خاص اس ت ( Andersen and

 .)Heath, 2003: 303لیپست و رُکان در کااب اصلی خود تحت عنوان «سیسا های حزب ی و
1. Social Cleavage
2. Lazarsfeld
3. Berelson
4. lipset and Rokkan
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تعهدات رأیدهند » 0به چهار شکاف اجاماعی که بر سیسا های حزب ی م درن در کش ورهای
غربی مسلط بود است ،اشار کرد اند که شامل .0 :شکاف مرک ز -پیرام ون (ش کاف فرهن
مرکز و ملتساز با مقاومتهای فزایند گرو های ق ومی ،م ذهبی و زب انی مخال ف در من اط
حاشیهای و پیرامون)؛  .5ش کاف کلیس ا و دول ت؛  .۳اقاص اد ص نعای و پیشاص نعای (زم ین-
صنعت) ،تضاد طبقاتی و منافع زمینداران با طبقه نوظه ور ب ورژوازی؛ و  .9ک ارگران در براب ر
کارفرمایان و سرمایهداران.
از دید آنها ،شکافهای فوق نشأتگرفاه از دو انقالب ملی و صنعای بود و نقش مهم ی
در شکلگیری سیسا حزبی مدرن اروپایی ایفا کرد اند ( .)Choe, 2002: 6همچن ین ،لیپس ت
در کااب «انسان سیاسی» 5و کمبل در کااب «رأیدهن د آمریک ایی» ، ۳ب ر نق ش ش کافه ای
اجاماعی در مطالعات رأیدهندگان و رفاار سیاسی آنها تأکید کرد اند ( Manza et al, 2005:

 .)204مطالعات نظری و تجربی در خصوص شکافهای اجاماعی از این مقطع به بع د چن ان
گسارش یافت که به یکی از حوز های مه جامعه شناسی سیاسی تبدیل ش د .جامع هشناس ان
سیاسی مخالف به تناسب جوامع ،از شکافهای ماعدد و دساهبندیهای گوناگون آنه ا بح
کرد اند .از نظر داگال

ری ی و مایک ل تیل ور ،9ش کافه ای اجام اعی ب ه معی ار تقس ی ی ا

دساهبندی افراد به گرو ها یا اجاماعات مخالف جامعه تبدیل شد اند .برخی از این شکافه ا،
باع

تقسی افراد به گرو های مخالف ک ه گ اهی در زم ان و مک ان خاص ی ای ن تقس یمات

میتواند از لحاظ سیاسی اهمیت عمد ای داشاه باشد ،شد است .از دید آنها سه گونه شکاف
وجود دارد:
 .0شکافهای اناسابی ،5مانند نژاد و کاست؛
 .5شکافهای نگرشی یا عقیدتی ،6مانند شکافهای ایدئولوژیک یا ترجیحات ارزشی؛
)1. Party Systems and Voter Alignments (1967
2. Lipset’s Political Man
3. Campbell et al.’s The American Voter
4. Douglas W. Rae and Michael Taylor
5. ascriptive
6. attitudinal or ‘opinion
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 .۳شکافهای رفااری یا عملی ،0مانند رفاار رأیدهی یا عضویت سازمانی ی ا حزب ی ( Choe,

.)2002: 4
اسکات فالناجان 5شکافها را خطوط بالقو تقسی کنن د در درون ه ر جامع های تعری ف
کرد است و سه شکل گوناگون این شکافها از نظر وی عبارتند از .0 :شکافه ای گروه

ی۳

مبانی تفاوتها نژادی ،زبان ،مذهب؛  .5شکافهای فرهنگی 9مانند شکاف س نی پی ر -ج وان،
شهری -روساایی ،سنای– مدرن یا اقا دارگرایی و آزادیخ واهی؛  .۳ش کافه ای اقاص ادی-
کارکردی 5مانند شکافهای طبقاتی یا تفاوتهای مبانی بر نقشهای اجاماعی یا شأن و منزلت
( .)Choe, 2002: 4برخی از این شکافهای اجاماعی ،مانند شکافهای قومی -م ذهبی ،اگ ر
از طری مکانیس های دموکراتیک حلوفصل نشوند ،میتوانند به چندپارگی اجاماعی و گ اهی
به منازعات خونینی منجر گردند .شکافهای فوق هموار در جوامع غربی ،اع از دموکراتی ک
یا اقادارگرا و در جوامع جهان سومی سر بر آورد اند و منازعات وسیعی را به دنبال خود ایجاد
کرد اند .نگاهی به منازعات باسکها و کاتالونیا در اسپانیای معاصر ،کبکه ا در کان ادا و ول ز،
اسکاتلند و ایرلند شمالی در بریاانیا ،اهمیت ش کافه ای ف وق و تبع ات سیاس ی و اجام اعی
جدی آنها را آشکار میسازد.
کشورهایی همچون اسارالیا ،بلژیک ،کانادا و سوئیس به تدری نهادهای سیاسی را ماناس ب
با ساخاار اجاماعی قومی– زبانی خود ماحول کرد اند .برای مثال ،بلژیک قبالً سیس ا سیاس ی
یکپارچهای داشت ،اما از طری این سیسا  ،ملت ماحد بلژیک ی پی دایش نیاف ت .بن ابراین ،در
نهادهای سیاسی این کشور تغییراتی ایجاد شد تا تفاوتهای زبانی و قومی را به خوبی بازت اب
دهد .بعد از جن

جهانی دو  ،عمدتاً نظا غیرمامرکز فدرالیسای به مثابه را حلی بالقو ب رای

مدیریت جوامع ناهمگون و حل مسللۀ حکومتهای مرکزی ناکارامد و غیردموکراتی ک تب دیل
شد (.(Erk, 2008: 2-3
1. behavioral or ‘act’ cleavages
2. Scott C. Flanagan
3. segmental cleavages
4. cultural cleavages
5. economic-function cleavages
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مدل دموکراسی انجمنی 0برای پیشگیری از اسابداد ق ومی اکثری ت در جوام ع ن اهمگون ،از
سوی آرنت لیپهارت 5از صاحبنظران علو سیاسی آمریک ایی پیش نهاد ش د اس ت .دموکراس ی
انجمنی مبانی بر اصول .0 :حکومت ائاالفی فراگیر؛  .5تناسبگرایی در سیس ا رأی و ک اربردش
در همه حوز های عمومی؛  .۳عد تمرکز سیاسی -اداری (خودمخااری منطقهای برای اجاماعات
مامایز قومی -فرهنگی یا مذهبی) و  .9ح وتو برای اجاماعات است .این چهار ویژگی در هم ه
سیسا های انجمنی در جهان به ویژ در بلژیک ،سوئیس ،هلند و مالزی به چش

م یخ ورد .ب ه

رسمیت شناخان تفاوتها و شکافها ،اصل خودگردانی گروه ی و تقس ی و تس هی ق درت در
سطح ملی ،میتواند نقش مهمی در ثبات سیاسی درازمدت جوامع ناهمگون داشاه باشد.
از منظر انجمنگرایان ،مدلهای اکثریتگرا به سلطه گروه ی و س رکوب خواه د انجامی د و
زمینهساز منازعات خشونتبار آیند خواهد شد .مدل اکثریتگرا و بازی با حاصل جمع ص فر در
سیاست ،برای جوامعی که فرهن

سیاسی همگونی دارند ،میتواند را گشا باش د ،ام ا در جوام ع

ماکثر ،موجب خل اکثریتهای دائمی از نو ،ق ومی ،م ذهبی و زمین هس از ب هحاش یهران دگی و
تبعی

علیه اقلیتها خواهد شد .این مدل در جوامع ماکثر موف

عم ل نک رد اس ت (م ثالً در

نیجریه و قبر ) .موفقیت این مدل از دید لیجف ارت ،ب ه ش رایط زی ر بس اگی دارد .0 :نق ش و
ظرفیت سازگاری نخبگان سیاسی در معامله خواساهها و منافع مخال ف؛  .5توان ایی فرات ررفان از
شکافها و همکاری و تواف بین نخبگان؛  .۳تعهد نخبگ ان سیاس ی ب ه حف س سیس ا و بهب ود
انسجا و ثبات سیاسی؛ و  .9همه اینها مسالز این مسلله اس ت ک ه نخبگ ان سیاس ی مخ اطرات
چندپار گی و تجزیه سیاسی را درک کنند ).(Lijphart, 1969: 216
در خاورمیانه ،نحو مواجه با شکافهای اجاماعی ،همیشه رویکرد سرکوب و انکار بود و
این عامل زنجیر پایانناپذیر خشونت و منازعات پراکند در ای ن جوام ع ب ود اس ت .س لطه
بیچون و چرای نظا های اقادارگرای قو گرا و فرقهگرا و فقدان فرهن

سیاس ی دموکراتی ک

در میان نخبگان سیاسی ،زمینه را برای منازعات خونین گروهی در این منطقه ،الباه در ص ورت
فراه شدن فرصتهای بروز و بیان نارضایایها ،فراه کرد است.
1. Consociational Democracy
2. Lijphart, A.
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ب .تضعیف دموکراسی و تشدید شکافهای اجتماعی در ترکیه
بعد از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در س ال  5115در ترکی ه ،ت الشه ایی ب رای
گسارش پروسه دموکراتیزاسیون در این کشور انجا گرفت .در کنار نیازها و فش ارهای داخل ی
و تحوالت جهانی ،بح

پیوسان ترکیه به اتحادیه اروپا نیز عامل مهم ی در انج ا اص الحات

بود .همچنین ،حزب عدالت و توسعه از ابزار اصالحات برای به حاشیه ران دن رقب ای داخل ی
کمالیست خود (ارتش ،نهادهای قضایی و احزاب اپوزیسیون کمالیس ت) به ر ب رداری ک رد و
توانست ارتش و نظامیان را مطیع حکومت مدنی و اناخابی خود کند .اص الحات داخل ی ای ن
حزب ،در سالهای حک رانیاش ،تبعات مثبای بر روند دموکراتیزاسیون در ترکیه گذاش اه ،ام ا
به تدری که این حزب به بازتولید قدرت پرداخاه ،گرایشات اقادارگرایانهای از خود بروز داد
است؛ به طوری که گزارشهای سازمانهای بینالمللی نشان م یده د وض عیت ش اخ

ه ای

دموکراسی و حقوق بشر در دور حک رانی این حزب چن دان قاب ل دف ا ،نیس ت و حا ی در
برخی شاخ
بر اسا

ها روند پسرفت دید میشود.
گزارش خانه آزادی 0در سال  5109در زمینه آزادی مطبوعات ،ترکیه از کش وری

نیمهآزاد به جرگۀ کشورهای غیرآزاد پیوساه است .این کشور رتبه  0۳9را در می ان  0۱7کش ور
بررسی شد داراست؛ یعنی عقبتر از کشورهایی همچون نیجریه ،لبن ان ،ت ونس ،کنی ا ،لیبری ا،
اوگاندا ،الجزایر و کویت .این در حالی است که در سال  510۳ترکیه در رتبه  051ق رار گرفا ه
بود ( .)Eligur, 2014: 152خانه آزادی در گزارش  5106خود نیز وضعیت آزادی رسانهها در
ترکیه در سال  5105را هشداردهند دانساه و ابراز کرد که که حکومت تحت کنارل اردوغ ان
و حزب عدالت و توسعه ،به شکل فزایند ای از قوانین مدنی ،قانون جزای افا را و ق انون ض د
تروریس  ،در راساای مجازاتکردن نویسندگان گ زارشه ای اناق ادی اس افاد ک رد اس ت و
روزنامهنگاران در طول سال  5105با خشونت رو به رشد ،تهدید و ارعاب از س وی ب ازیگران
دولای و غیردولای مواجه بود اند .این گ زارش ،اناخاب ات پارلم انی ( ژوئ ن و ن وامبر ،)5105
بحران سوریه و از سرگیری منازعه با پ.ک.ک را در قطبیشدن سریع فضا و افزایش فش ار ب ر
رسانهها مؤثر دانساه است .همچنین مقامات ترکیه ،بنا به گفاه این گزارش ،از اه ر ه ای اداری
1. Freedom House
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و مالی علیه اصحاب رسانه ،برای نفوذ بر پوششهای خبری و ساکتک ردن ص دای مخالف ان،
بهر برد اند.
این گزارش به دساگیری روزنامهنگاران روزنامه مشهور جمهوریت به اتهام ات مرب وط ب ه
تروریس  ،به دلیل اناشار گزارشی در خصوص ارسال سالح به سوریه از س وی س رویسه ای
امنیای ترکیه و حمله گروهی از افراد به روزنامه حریت در سپاامبر  ،5105به عنوان نمونهه ایی
در این مورد اشار کرد است ( .(Freedom of the Press "Turkey", 2016گ زارشگ ران
بدون مرز 0نیز در ژانویه  5109ب ه زوال آزادی مطبوع ات تح ت حاکمی ت ح زب ع دالت و
توسعه پرداخاهاند .بر اسا

این گزارش ،ترکیه از نظر آزادی مطبوع ات و رس انهه ا در س ال

 511۳در رتبه  006قرار داشت ،اما در سال  5109به رتبه  059در میان  07۱کشور سقوط کرد
است؛ یعنی عقبتر از کشورهایی مانند قطر ،افغانساان و عراق .این گ زارش اع ال ک رد ک ه
ترکیه به بزرگارین زندان روزنامهنگاران تبدیل ش د اس ت ( .)Eligur, 2014: 152همچن ین،
طب ارزیابی اکونومیست ،5ترکیه به عنوان رژیمی دورگه تعریف ش د ک ه دارای رتب ه  88در
میان  067کشور دنیاست .رژی های دورگه ،۳رژی هایی هساند که برخی از مظاهر دموکراسی و
اناخابات را حفس کرد  ،اما در حقیقت اقادارگرا هساند؛ چون فرصته ا و را ه ای مح دودی
برای کنارزدن حزب حاک باقی گذاشاهاند (.)Eligur, 2014: 152
سازمان دید بان حقوق بشر 9ه در گزارش جه انی س ال  5109اش ار ک رد ک ه ح زب
عدالت و توسعه عد تس اهل زی ادی نس بت ب ه اپوزیس یون سیاس ی ،اعاراض ات عم ومی و
رسانههای مناقد از خود نشان داد و روشهای غالب نخستوزیر اردوغ ان را ه

ب ه ش کل

فزایند ای اسابدادی توصیف کرد است .همین سازمان در گ زارش جه انی س ال  5105خ ود
اشار کرد بود که بعد از پیروزی در سال ( 5100دور سو ) ،حکومت حزب عدالت و توسعه
در راساای تقلیل حقوق و آزادیها در ترکیه گا ه ای زی ادی برداش اه اس ت .هم ین گ زارش
افزود که حکومت حزب ع دالت و توس عه از طری

ق انون ،ب ه مح دودکردن آزادی بی ان و

1. Reporters Without Borders
2. Economist Intelligence unit’s Index of democracy
3. hybrid regime
)4. Human Rights Watch (HRW
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انجمنها و تشکلها پرداخاه و به برخی از مقامات اجاز داد است که مناقدین را برای م ا ه ا
و سالها بازداشت کنند ،در حالی که محاکمه آنها به ج ر و اته ا تروریس

و ب ا تکی ه ب ر

شواهد واهی بود است (.)Eligur, 2014: 152-153
نت شنکان 0در گزارشی جدیدی تحت عنوان تهدیدهای درحال پیدایش در ترکیه ،افش ای
پروند های فساد ،حوادث پارک گزی ،شکست پروسه صلح با کردها و از س رگیری جن

با

پ.ک.ک را برای جامعه مدنی و آزادی بیان و مطبوعات در ای ن کش ور نگ رانکنن د ارزی ابی
کرد و به روند محدودیتها بر آزادی رسانهها اشار کرد اس ت .در بخش ی از ای ن گ زارش
آمد است« :بعد از اناشار پروند های مربوط به فس اد اقاص ادی از س وی محاف ل نزدی ک ب ه
جنبش فاح اهلل گولن در دسامبر  ،510۳واکنشهای تندی نسبت به آن از سوی مقام ات دول ت
ترکیه صورت گرفت و در لیستهای سازمانهای تروریسای قرار داد شد .روزنام ه بوگ ون و
ایساگا های تلویزیونی بوگون 5و کانال ترک تحت کنارل حکومت ق رار گرف ت .ب الر ب ر 018
هزار سایت در ترکیه مسدود شد اند که شامل سایتهای ک ردی و اناق ادی و ی ا س ایته ایی
است که حکومت آنها را نزدیک به جنبش گولن میداند که از جمل ه آن م یت وان ب ه مجل ه
نوکاه ۳اشار کرد» ) .(Schenkkan, 2016همچنین ،ای ن گ زارش ب ه رون د دس اگیریه ا در
مناط کردنشین ،فشار بر فعالین سیاسی و کشاهشدن صدها شهروند در اثر درگیریهای بعد از
ژوئیه  5105بین ارتش و نیروهای امنیای ترکیه و پ.ک.ک اشار کرد است.
بر اسا

آمارهای حکومت ترکیه ،کودتای تیرما  0۳۱5که از سوی بخ شه ایی از ارت ش

صورت گرفت ،منجر به کشاهشدن  596نفر ،در اثر مقامت در براب ر آن ش د ( 07۱نف ر از ای ن
کشاهشدگان شهروندان عادی بودن د) .همچن ین ،ح دود  5111ه زار نف ر نی ز زخم ی ش دند
( .)Ward, 2016بعد از ای ن کودت ا ،حکوم ت ترکی ه ب ه برکن اری ب یش از  91ه زار نف ر از
پستهایشان اقدا کرد است .جدای از اساعفای اجباری رؤسای دانشگا ها ،سیس ا قض ایی
به طور خاص ضربه سخای ماحم ل ش د اس ت؛  5067قاض ی و دادس اان دس اگیر و زن دان
شد اند و  5795نفر دیگر نیز از پستهایشان برکنار شد اند .حک دساگیری  ۱1روزنامهنگ ار
1. Nate Schenkkan
2. Bugün
3. magazine Nokta
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بعد از  55ژوئیه صادر شد .همچنین بعد از  57ژوئیه ،حکومت س ه آژان س خب ری 06 ،کان ال
تلویزیونی 5۳ ،ایساگا رادیویی 95 ،روزنام ه 05 ،مجل ه و  5۱ش رکت توزی ع را بس اه اس ت
).(Ward, 2016
این روند باع

تضعیف دموکراسی در ترکیه و ه زمان ،تشدید شکافهای داخلی در ای ن

کشور شد است؛ شکافهایی که در صورت تداو روند کنونی ،میتوانن د ب رای آین د ترکی ه
پیامدهای منفی و خطرناکی بهدنبال داشاه باشند.

 .0تشدید شکاف کردی
مسلله کردها هموار یکی از مسائل اصلی تاریخ ترکیه مدرن بود و نقش عمد ای در سیاس ت
داخلی و سیاست خارجی این کشور ایفا کرد است .ریشه این مسلله نیز به فرآیند شکلگی ری
دولت– ملت مدرن با ایدئولوژی ناسیونالیس

ق ومی ترک ی برم یگ ردد ک ه منج ر ب ه انک ار

هویتهای غیرترکی ،به وی ژ کرده ا و س رکوب ه ر گون ه مطالب ات آنه ا در هم ان اوای ل
جمهوری تاز تأسیس ترکیه شد .عصمت اینونو 0از نزدیکان و جانشین مصطفی کم ال مش هور
به آتاتورک ،موضع رسمی دولت ترکیه را در س ال  0۱55ب دین گون ه خالص ه ک رد« :م ا ب ه
صراحت میگویی که ناسیونالیست هس ای و ناسیونالیس

تنه ا ف اکاور همبس اگی و انس جا

ماست .در برابر اکثریت ترک ،هیچ عنصر و گرو دیگر نف وذی ن دارد ،م ا بای د هم ه س اکنان
سرزمینمان را به هر قیمای ترکیز کنی و ما باید آن کسانی را که مخ الف ت رکه ا و ترکیس
هساند ،نابود کنی » ( .)Barkey and fuller, 1998: 10او در جای دیگری اظهار داشت« :تنها
ملت ترک ح ادعای حقوق قومی و ملی را در ای ن کش ور دارد ،ه یچ عنص ر ی ا موجودی ت
دیگری چنین حقی ندارد».
این دیدگا از سوی وزیر دادگساری (عدالت) ترکیه محمود ایسات بوزهورت 5در س پاامبر
 0۱۳1بدین شکل بیان شد است« :ما در این کشور که ترکیه خواند میشود ،زندگی میکن ی ؛
آزادترین کشور در جهان  ...من معاقد تنها ترکها باید حاک و حک ران ای ن کش ور باش ند.
1. Ismet Inonu
2. Mahmut Esat Bozhurt
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آنهایی که ترک خال

نیساند تنها یک ح در این کشور دارن د ،آن ه

ح

خ دماگزاری و

بردگی» ( .)Entessar, 1992: 81در سال  0۱56وزیر آموزش حکم ی را اب ال ک رد ک ه ب ر
آن ،نا ها و کلمههایی همچون کرد ،الز ،چرکس و غیر نباید مورد اسافاد ق رار گیرن د،

اسا

چرا که به وحدت ترکیه صدمه وارد میکنند ( .)Cagaptay, 2006: 106قانون اساسی ترکی ه
نیز در سال  ،0۱59اصطالحات شهروندی و شهروندان را معادل یا برابر با ترک و ت رکب ودن
قلمداد کرد .این قانون ،هر شهروند جمهوری ترکیه را یک ترک اعال کرد اس ت .در بن د 88
آن آمد است« :ساکنان ترکیه صرف نظر از مذهب و نژادشان ،باید به مثابه ترک در نظر گرفا ه
شوند» (.)Ozcan, 2006: 67
تالشهایی گسارد در راساای ترک معرفیکردن کردها و بازنویس ی کا ابه ای ت اریخ و
معمولشدن عبارت «ترک کوهی» برای کردها در ادبیات رسمی در ترکیه صورت گرف ت .ای ن
رویه انکار و سرکوب همچنان تا دههها ادامه داشت .برای نمونه ،میتوان به فرهن

لغت ترکی

اناشاریافاه در سال  0۱70اشار کرد که در آن ،کرد را مردمی ترک که زبانشان به نوعی فارسی
شکساه تغییر یافاه ،معرفی کرد است ( .)Ozcan, 2006: 68این ناسیونالیس افراط ی و انک ار
هویت کردی ،کردها را از همان آغاز در معرض فشار ادغا و همگونسازی اجب اری ق رار داد.
این باع

نارضایای و شورشهای ماعدد کردها شد و را را برای چند دهه خشونت گشود.

فشار جنبش کردی و افول ایدئولوژی کمالیس از ده ه  0۱۱1و همچن ین ،بح

پیوس ان

ترکیه به اتحادیه اروپا ،به بازبینی تدریجی سیاستهای افراطی دولت ترکی ه نس بت ب ه اقلی ت
کرد منجر شد ،اما ه زمان با برخی عقبنشینیها از رویکرده ای س اب  ،رون د س رکوبه ای
دولای نیز در این دهه هولناک بود است .بر اس ا

گ زارش وزارت ام ور خارج ه آمریک ا در

فوریه  ،5111ترکیه در دهه  0۱۱1بیش از  561هزار نفر را در مناط کردنشین این کشور وادار
به تخلیه خانههایشان کرد است .برخی از سازمانهای غیردولای ،شمار این افراد را حای بیشار
از دو میلیون نفر برآورد کرد اند (.)Loizides, 2010: 520
بعد از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه ،به تدری شاهد معا دلت رش دن
رویکرد دولت ترکیه نسبت به مطالبات کردهای این کشور بودی  .ای ن رویک رد معا دل باع
گشایشهایی در عرصههای مخالف نسبت به کردها شد .تالشهای قابلتوجهی مانن د پروس ه
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مذاکرات و آشای میان بازیگران سیاسی کردی و حزب حاک در آنکارا (مانند حادثه ه ابور در
سال  ،511۱گفتوگوهای اوسلو و مذاکر با اوجاالن از سال  )510۳برای ح لوفص ل مس لله
کردی صورت گرفت .الباه ،در همین دور نیز سرکوب سیاسی کردها تداو پی دا ک رد ک ه در
این مورد میتوان به فشار بر اپوزیسیون سیاسی کرد و انحالل ح زب جامع ه دموکراتی ک 0ب ه
وسیله دادگا قانون اساسی ،دساگیری عد زیادی از طرفداران حزب صلح و دموکراس ی 5بع د
از سال  511۱به عنوان جزیی از عملیاتهای ض د «اتحادی ه جوام ع کردس اان» ۳ک ه تش کلی
وابساه به پ.ک.ک است و محاکمه آنها اشار ک رد .عوام ل داخل ی ،منطق های و ب ینالملل ی
مخالفی در گسارش نقشآفرینی کردها و برجساگی مسلله کردی در ترکیه سه داشاهاند.
از جمله عوامل داخلی میتوان ب ه ت داو مب ارز جس ورانه و فراگی ر پ.ک.ک ،پوی ایی و
گسارش جنبش سیاسی– مدنی کردی در داخل ترکیه ،افول کمالیس و ظهور نیروهای سیاس ی
اسال گرا مانند حزب عدالت و توسعه با گفامانی نوعثمانیسای که تس اهل بیش اری نس بت ب ه
تکثر اجاماعی دارد ،اشار کرد .از لحاظ منطقهای نیز وجود اقلی خودگران کردس اان ع راق و
اخیراً نیز خودمخااری کردهای سوریه با نقشآفرینی کلیدی پ.ک.ک ،سه عمد ای در فشارها
بر دولت ترکیه و اعاماد به نفس نیروهای سیاسی کرد داشاه است .عوامل ب ینالملل ی از قبی ل
جهانشمولی گفامان دموکراسی و حقوق بشر ،جهانیشدن و گسارش تکنولوژیهای اطالعاتی
و ارتباطی و به ر گی ری گس ارد جن بش ک ردی از ای ن ابزاره ا ،فعالی ت گس ارد و م داو
دیاسپورای کردی در اروپا و سیاسته ای حم ایای غ رب ،ب ه وی ژ اتحادی ه اروپ ا در بهب ود
وضعیت اقلیتها در ترکیه نیز نباید نادید گرفاه شوند.
حزب عدالت و توسعه با گفامان دموکراسی محافظهکار در نظر و گرایشهای نوعثمانیسای
در عمل که ه زمان حامل رگههایی از ترکگرایی و اسال گرایی سنی معادل است ،ب ه واس طه
ماهیت ایدئولوژیک نگاهش به مسلله ک رد ،پاس خی ک ه ب ه ای ن مس لله داد اس ت ،همچن ان
ماناق

 ،ابادایی و توأ با چالشهای خاص خود بود اس ت .الز ب ه ذک ر اس ت ک ه بخ ش

عمد ای از اسال گرایان ترک ،به مخالف ت ب ا تقلی د جمه وری از م دل دول ت– مل ت غرب ی
1. DTP
2. BDP
3. Kurdistan Communities Union
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میپردازند .از منظر آنها ،این مدل تضعیفکنند وحدت اس المی(امت اس المی) و ب رادری و
مسبب خل ناسیونالیس کردی بود است .نویسندگان اسال گرای ترک ،بر رس میب ودن زب ان
ترکی و تمامیت یکپارچه دولت ترکیه پافشاری میکنن د ،ام ا اس ال گرای ان ب ا ریش ه ک ردی،
خواهان به رسمیت شناخان آشکار هویت کردی و تبعات سیاسی آن ،یعنی نوعی خودمخااری
هساند .برای اسال گرایان ترک ،هویت اسالمی عمدتاً در راساای تعدیل ملیگرای ی ک ردی ب ه
کار گرفاه میشود .از طرف دیگر ،از آن برای شالود شکنی از ناسیونالیس

س کوالر ت رک ،در

راساای جایگزینی نوعی هویت مشارک اسالمی در چارچوب هویت س رزمینی ترکی های به ر
گرفاه میشود (.)Yavuz, 1998: 12-13
نگا رهبران حزب عدالت و توسعه نیز در چارچوب همین رویکرد امتمحورانه و برادری
اسالمی جریانهای اسال گرای پیشین ترک است .آنها همیشه س عی م یکنن د ب ین کرده ا و
ناسیونالیس ک ردی و نیروه ای سیاس ی ح امی آن تم ایز ایج اد کنن د .مل یگرای ی ک ردی را
نشأتگرفاه از گفامان مسلط و انکارگرای کمالیسای میدانند که با رخت بر بسان آن از صحنه
سیاسی ترکیه ،کردها در چارچوب هویت اسالمی و برادری ،همچنان به دول ت ترکی ه وف ادار
هساند و مسللهای نخواهند داشت .اردوغان و رهبران حزب عدالت و توسعه همیش ه در کن ار
نقد کمالیس  ،بر هویت مشارک اسالمی (س نی) کرده ا و ت رکه ا تأکی د م یکنن د .در گفا ار
اردوغان ،گاهی هویت ترکی و کردی جایگاهی یکسان در ترکی ه دارد ،ام ا گ اهی نی ز هوی ت
ترکی به جایگا همان رویکرد رسمی کمالیسای به مثابه هویای فراقومی و ملی ارتقا م ییاب د و
هر گونه بح

به رسمیت شناخاهشدن زبان کردی ،از دید او ،به تجزی ه ترکی ه منج ر خواه د

شد .گزار های مطرحشد در سخنرانیهای اردوغان در پیوند با کردها ،ج دا از برخ ی عناص ر
دینی ،حکایت از همان گزار های ناسیونالیس ترکی رسمی دارد.
برای نمونه ،اردوغان در سخنرانی فوریه  5118در شهر کردنشین حکاری ابراز داش ت« :م ا
گفای یک ملت ،یک پرچ  ،یک سرزمین مادری و یک دولت .آنهایی که مخالف این هس اند،
باید از این کشور برون د» ( .)Bahcheli and Noel, 2011: 116او همچن ین در س خنانی در
مار

 5105منکر مسلله کردها در ترکیه شد و ابراز داش ت ک ه «کرده ا تنه ا مل ت در ترکی ه

نیساند ،بلکه  ۳6قومیت دیگر در ترکیه وجود دارد .ما همه زیر س قف جمه وری ترکی ه جم ع

 11ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  73پاییز 59

شد ای  .ما چه میگویی ؟ ما میگویی یک ملت ،ی ک پ رچ  ،ی ک س رزمین م ادری (وط ن).
بعضی در پذیرفان این مقاومت میکنند و مسلله کردی را از این موضو ،خل میکنند ،برادران
کرد نباید در این دا بیفاند» ( .)Today's Zaman, March 23, 2015این نگا ای دئولوژیک
به مسلله کردها که ریشه در ملغمهای از ناسیونالیس ترکی و اسال گرایی سنی دارد ،حاض ر ب ه
پذیرش اقلیت مامایزی به نا کردها نب ود و عم دتاً ب ا تکی ه ب ر اش اراک م ذهبی ،س عی در
پاککردن صورت مسلله و پافشاری بر یکیبودن همه گرو های قومی ترکیه ،زیر چا ر هوی ت
رسمی ترکی دارد.
این نگا  ،مسلله کردها را ،همانگونه که در گفا ار اردوغ ان روش ن اس ت ،اساس اً مس لله
نمیداند و این کامالً با نگرش رهبران سیاسی کرد در خصوص ماهی ت مس لله فاص له زی ادی
دارد .همچنین ،با رویکرد دموکراتیک به این مسائل که در مباح

نظری مقاله بدان اش ار ش د

(به رسمیت شناخان حقوق جمعی اقلیتها و تض مین ق انونی آن) ،تف اوت عم د ای دارد .از
سوی دیگر ،جدا از تبلیغات حزب عدالت و توسعه در خصوص فرآیند م ذاکرات و ص لح ب ا
کردها که هموار با مالحظات اناخاباتی توأ بود است ،در عمل این حزب ،اقدامات محدودی
را در راساای تحق حقوق فرهنگی و مطالبات احزاب سیاس ی ک رد انج ا داد اس ت .هم ین
مسلله به تدری ناخرسندی جریانهای سیاسی کرد و بدبینی آنها به روند مذاکرات را به دنبال
داشاه است .بیریا بایر 0به برخی از پیشرفتهای مثبت در خصوص تأمین حقوق دموکراتی ک و
فرهنگی اقلیت کرد به شکل دوفاکاو اشار و اذع ان دارد ،ام ا معاق د اس ت ح زب ع دالت و
توسعه در شناسایی دوژور این حقوق و تضمین آن شکست خورد است.
در هیچ کدا از اسناد قانونی از واژ های کرد یا کردساان اسافاد نشد اس ت ،ای ن مس لله
خود پرسشهایی را در خصوص امکان اجراییشدن ای ن اص الحات در بوروکراس ی اداری و
قانونی ایجاد میکند؛ به عنوان نمونه ،دادگا که اجاز اسافاد از زبان کردی داد بود ،در پروسه
دادگا فعالین سیاسی «اتحادیه جوامع کردساان» اجاز صحبتکردن به زبان کردی به آنها داد
نشد ( .)Gunes and Zeydanlioglu, 2014او همچنین ضمن اشار به رویکرد ای دئولوژیک
و تناق

آمیز حزب عدالت و توسعه از لحاظ نظری و عملی نسبت به کردها و مس لله ک ردی،
1. Berya bayir
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عنوان کرد است که گفامان سیاسی این حزب ،نشان از پروژ سیاسی محدودش در خص وص
مسلله کردی دارد و پرسشهایی نیز در خصوص انگی ز ه ای مح رک چن ین اق داماتی ایج اد
میکند .یک نگا کلی نشان میدهد که تعهد حزب عدالت و توسعه به دموکراسی ،حقوق بش ر
یا دفا ،از تکثر ،تنها تببینکنند این اصالحات محدود نیست ،بلکه ای ن اص الحات بخش ی از
فرآیند تعه دات ترکی ه جه ت عض ویت در اتحادی ه اروپ ا ب ود و م یباش ند( Gunes and

.)Zeydanlioglu, 2014
در مجمو ،،به نظر میرسد رهیافت و فه

دول ت ترکی ه و کرده ا ،ب ه وی ژ پ.ک.ک،

نسبت به مس لله ک ردی ،ب ه ط ور بنی ادینی ماف اوت اس ت ( .(Yavuz, 2009: 189ب رای
ملی گرایان کرد ،ریشه مسلله کردها ،در بی عدالای تاریخی و انکار حقوق سیاسی و فرهنگ ی
آن ها در جمهوری ترکیه نهفاه است که تا به امروز نیز به نوعی ادامه پیدا کرد اس ت .آنه ا
را حل مسلله را در به رسمیت شناخان حق وق سیاس ی و فرهنگ ی و ن وعی فدرالیس

در

مناط کردنشین میدانند ؛ یعنی نگاهی مافاوت نس بت ب ه نگ ا دول ت ترکی ه .ای ن تف اوت
دیدگا  ،در صورت بندی مسلله و مکانیس حلوفصل آن ،زمینهساز بیاعامادی گسارد ای در
خالل سالهای مذاکرات صلح بین طرفین گردید .به همین دلیل بود که روند مذاکرات صلح،
بهراحای و بر اثر وقو ،حوادثی بعد از اناخابات  7ژوئن  ، 5105جای خود را به ادبیات انکار
و اولویت برخورد نظامی و جن

دوبار با پ.ک.ک و دساگیری برخی از فعالین سیاس ی و

مدنی در شهرهای کردنشین داد .این حوادث که همرا با ناخشنودی حزب عدالت و توس عه
از ناای اناخابات روی داد ،به خوبی مورد بهر برداری ابزاری این حزب ،به امید پیروزی در
اناخابات نوامبر  5105قرار گرفت.
تحوالت فوق و نگاهی به مواضع طرفین در جریان درگیریهای خ ونین ی ک س ال اخی ر،
نشان از این دارد که حداقل در کوتا مدت ،احامال حلوفصل مسلله به ش یو ای مس المتآمی ز
وجود ندارد .هر یک از طرفین زبانی تند علیه همدیگر به کار ب رد و فع الین سیاس ی «ح زب
دموکراتیک خل ها» ه در معرض فشار گسارد ای قرار گرفاهاند .بعد از کودتای نافرج ا نی ز
نه تنها اعضای جنبش گولن و نهادهای همسو با آن دس اگیر و س رکوب ش د ان د ،بلک ه ای ن
مسلله دسااویزی برای دساگیری برخی از فعالین کردی و توقیف برخی از نشریات کردها شد
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است .در این راساا ،نشریه اوزگور گوندی  0به اتها تبلیغات برای پ.ک.ک و ارگ ان رس انهای
این سازمان ،در  06آگوست  5106توقیف و برخی از روزنامه نگاران آن ،از جمله نجمه

آلپای5

به اتها تروریس در  ۳0آگوست بازداش ت ش دند ( .(hurriyetdailynews, 2016مص ونیت
پارلمانی نمایندگان حزب دموکراتیک خل ها نیز لغو و اخی راً ب رای برخ ی از آنه ا احض اریه
دادگا صادر شد است .این فشارها هموار توأ با جن

لفظی رهبران این ح زب ب ا مقام ات

ارشد دولت بود است .فاکاورهای دیگر از جمله سیاستهای خصمانه دولت ترکیه نس بت ب ه
کردهای سوریه که اخیراً در قالب عملیات «سپر فرات» دنبال میشود ،نیز خش کردهای ترکی ه
را بهدنبال داشاه است.
تحوالت فوق و خشونتهای یک سال اخیر در مناط کردنش ین ترکی ه ،ش کاف ک ردی-
ترکی را بیش از پیش تعمی کرد و امکان مصالحه سیاسی و بازگشت بر سر میز مذاکر را ب ه
گزینهای دشوار تبدیل ساخاه است.

 .1فعالشدن شکاف سنی– علوی
مسلله علویها هموار یکی از شکافهای اجاماعی و تاریخی در ترکی ه ب ود اس ت .ج دا از
بح

تبعی

که به فعالشدن این شکاف یاری رساند  ،تقویت و گسارش اس ال گرای ی س نی

در جامعه و دولت نیز باع

گسارش علویگرایی سیاسی شد است .در سالهای اخیر ،بحران

سوریه نیز که توأ با اظهارات گزند برخی از مقامات حزب عدالت و توس عه علی ه عل ویه ا
بود است ،این شکاف را تشدید کرد است .ب ا پی روزی دوب ار ح زب ع دالت و توس عه در
اناخابات نوامبر  ،5105نگرانیهای علویها بیشار و احامال تشدید شکاف فوق در آیند ب یش
از پیش وجود دارد.
فرقه علوی که ریشه در اندیشههای ح اج بکا اش ( )0501-0570ص وفی ب زرآ آن اتولی
دارد ،در امپراطوری عثمانی هموار مورد سرکوب و تبعی

قرار میگرفاند .اکثریت عل ویه ا

از لحاظ قومی و زبانی ترک هساند ،اما  51درصد آنها نیز ک رد هس اند و ب ه ط ور س نای در
1. Özgür Gündem
2. Necmiye Alpay
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و چ ورو  0و ای االت آن اتولی

روسااهای ایاالت آناتولی ش رقی و مرک زی از جمل ه س یوا
شرقی -جنوبی مانند تونجلی ،االزی

و م وش 5س اکنند ( .)Azak, 2010: 139البا ه اقلی ت

علوی عربی نیز در ترکیه وجود دارد که جمعیت آنها نزدیک  ۳11هزار نفر و عمدتاً در منطقه
هاتای -اسکندرون ساکنند.
علویها در اوایل دهه  0۱51از روند شکلگیری جمهوری سکوالر ترکیه ،به امید رهایی از
زیر بار فشارهای همیشگی اساقبال کردند و هموار از مدافعین سکوالریس در ترکیه بود ان د،
اما به تدری روند تحوالت در ترکی ه نش ان داد ک ه در عم ل ،اح زاب و گ رو ه ای سیاس ی
رگههایی از سنیگرایی در تعامل با آنها بروز میدهن د و ب ه رغ

اذع ان ب ه سکوالریس

در

قانون اساسی ترکیه ،در عمل دولت هموار هویای سنی داشاه و این گرایشهای س نیگرایان ه،
دوبار بهحاشیهراندگی و طرد عمومی علویها را به دنبال داشاه است .این مسلله بع د از ده ه
 0۱81بیشار خودش را نشان داد .با گس ارش گفام ان اس ال گرای ی سیاس ی و سیاس ته ای
جهتدار دولت (اجباریشدن تدریس مسائل دینی در مدار

با مصوبه  0۱85که باع

تقویت

اسال سنی به عنوان بخشی از هویت رسمی مرد ترکیه شد) ،نگرانیهای علویها بیشار ش د.
در دهه  0۱81نیز اقدامات خشونتآمیزی علیه علویان انجا شد .بیانیهه ایی ک ه در س اله ای
 0۱8۱و  0۱۱9از سوی فعالین مدنی علوی در ترکیه اناشار یافت ،در کنار اناقاد از نهاد رس می
ریاست امور دینی که اسال سنی را نمایندگی میکند ،به تعریف سنیمحورانه از هویت دول ت
و ملت ترکیه اعاراض میکند.
همچنین ،از روند بهحاشیهراندگی علویان و تبلیغات بر علی ه آنه ا ی ا اح داث مس جد در
مناط علوینشین ،ابراز ناخرسندی و خواساار رعای ت ب یطرف ی دول ت نس بت ب ه ادی ان و
مذاهب کشور ،ماناسب با اصل سکوالریس در قانون اساسی ش د ان د .ب ا ب ه ق درت رس یدن
حزب عدالت و توسعه در سال  5115ک ه گرایش ات اس ال گرایان ه س نی دارد ،ش رایط ب رای
علویها دشوارتر شد است .علویها در ساله ای اخی ر هم وار در م ورد رویک رد دول ت و
حزب عدالت و توسعه نسبت به خود معارض بود اند .برای مثال ،آنها ب ه دور ه ای م ذهبی

1. Sivas, Çorum
2. Tunceli, Elazığ and Muş
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اجباری در مدار  ،که عمدتاً روی اسال سنی مامرکز است ،اعاراض داشاهاند .برخی از آنها
نیز ادعا میکنند که در زمینه اساخدا در نهادهای دولای نسبت به آنها تبعی

اعمال میشود.

جامعه علوی همچنین ،در یک دهه اخیر پیدرپ ی نارض ایای خ ود را از نب ود مک انه ای
عبادت برای علویها ،که آن را بیت المجمع یا بیت االجاما 0،م ینامن د ،اب راز داش اهان د ،ام ا
مقامات حزب عدالت و توسعه مدا از پاسخ روشن و اقدامات عملی نسبت ب ه تحق

برخ ی

مطالبات مذهبی آنها طفر میروند .برای نمونه ،در  57ژوئیه  5105س خنگوی پارلم ان ترکی ه
مانند سایر مقامات ترکی ه درب ار بی ت المجم ع ب رای عل ویه ا اظه ار داش ت ک ه «علوی ان
زیرمجموعه و بخشی از اسال هساند و جایی ج ز مس جد ب رای عب ادت الز ندارن د .ج ای
عبادت آنها همان مکانهای مربوط به اسال و مسلمانان است» .رجب طیب اردوغان نیز بارها
گفاه است که علویها مذهب نیساند و در اسال  ،مسجد به عنوان تنها مکان ب رای عب ادت در
نظر گرفاه شد است (.)Uras, 2014
مشارکت فعال علویها در اعاراضات پارک گزی در ژوئن 510۳نشان از ناخرسندی آنه ا
نسبت به حزب حاک دارد .بعد از اعاراض ات پ ارک گ زی ، 5تجمع ات اعاراض ی در من اط
علوینشین در شهرهای ترکیه از جمله دیکمن ۳در آنکارا و تا انداز ای در آنااکی ا 9ک ه ش هری
در مناط جنوبی و مرکز اجاما ،علوی ترکیه است ،ادام ه یاف ت .جوان ان عل وی ب ا نیروه ای
پلیس درگیر و به زد و خورد با آنها پرداخاند .هر شش نف ر کش اهش د در اعاراض ات ف وق،
ماعل به علویان و گرو های فعال آنها بود اند (.)Cagaptay, 2014
در دور حزب عدالت و توسعه ،وضعیت اقلیتهای مذهبی و قومی نسبت به گذشاه بهبود
یافت ،اما این مسلله بیشار در خصوص وضعیت غیرمسلمانان ترکیه صدق م یکن د .ب ه عن وان
نمونه ،حکومت در سالهای اخی ر قس مای از دارای یه ایی را ک ه در ق رن بیس ا ماعل

به

کلیساهای مسیحی بود و مورد توقی ف ق رار گرفا ه ب ود ،ب ه آنه ا برگردان د و از ص احبان
داراییها حمایت کرد است ،اما در مورد علویها ،کمار شاهد چنین پیش رفته ایی ب ود ای .
1. Cemevi
2. Gezi
3. Dikmen
4. Antakya
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برای مثال ،بر اسا

قوانین ترکیه ،حکومت موظف به حمای ت و نگه داری از مس اجد اس ت.

حزب عدالت و توسعه ،قوانین را بسط داد تا شامل کلیساها و کنیسهه ا نی ز بش ود ،ام ا مک ان
عبادت علویان از این قوانین کنار گذاشاه شد است .هرچند جامعه و فعالین علوی ،تالشها و
درخواستهایی مبنی بر حمایت و دادن یارانه به جمعخانهها از سوی دولت ارائ ه کردن د ،ام ا
حزب عدالت و توسعه ،نه تنها چنین خواساههایی را رد کرد ،بلکه مصطفی الب ایرک ،0نماین د
پارلمان از حزب عدالت و توسعه ،چنین یارانههایی را یارانه به پرساشگا های شیاطین خوان د.
رهبری حزب عدالت و توسعه نیز هیچگا احسا

صمیمی به علوی ان ب روز ن داد اس ت؛ ب ه

طوری که «رحا جامو اوغلو» ،5روشنفکر علوی که از لیست حزب عدالت و توسعه به پارلم ان
را یافاه بود ،در سال  5117به دلیل تعصب مقامات این ح زب نس بت ب ه علوی ان اس اعفا داد
(.)Cagaptay, 2014
جن

سوریه و غلظت گفاارهای اسال گرایانه حزب ع دالت و توس عه نس بت ب ه دول ت

دمش و اقلیت علوی حاک بر این کشور ،به تشدید بدبینیها نسبت به علویان در داخل ترکی ه
و تعمی شکاف و خودآگاهی سنی -علوی در سالهای اخیر انجامید است .حای مناط ایالت
هاتای– اسکندرون که نی میلیون عرب علوی ساکن هساند ،در سالهای قبل شاهد ت نشه ا و
تظاهراتهایی بر علیه کمپهای اپوزیسیون و آوار های سنی عرب سوری ،از سوی بخش ی از
علویها با گرایش چپ بود است .عالو بر این ،اجام ا ،عل وی هات ای هم دلی بیش اری ب ا
بشاراسد داشاه و مخالف سیاست رویارویی آنکارا با رژی دمش بود اند و تظ اهرات مخالف ی
نیز علیه حمایت از مخالفان سوری انجا داد اند ( .)Abaza and Cagaptay, 2012عزال دین
دوغان ،رئیس مه ترین بنیاد علوی ۳به المانیاور 9گفاه است که «ریاست ام ور م ذاهب ترکی ه،
نسخه اسال سعودی را در آغوش گرفاه است .این از مه ترین مشکالت ترکیه است که دولت
به شکل سیسایماتیکی ،فرهن

اسالمی عربی را بر مرد ترکی ه تحمی ل م یکن د .آنه ا س عی

میکنند تصویری منفی از اسال علوی در ترکیه ایجاد کنند».
1. Mustafa Albayrak
2. Reha Camuroglu
3. Cem Foundation
4. al-monitor
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دوغان با اشار به اینکه دههها در راساای کسب آرا از س وی سیاس تم داران ،در م ذهب
دساکاری شد است ،ابراز میدارد که ترکیه ام روز را نم یت وان ب ه عن وان کش وری س کوالر
تعریف کرد ،بلکه آنچه هست ،دموکراسی سنی اس ت .او همچن ین عن وان ک رد ک ه «هرچن د
عقاید علوی وارد برنامه دور های مذهبی شد و این واقعه بعد از س ال  0507ت ا کن ون ب رای
اولین بار رخ داد و پیشرفای در زمین ه حق وق علوی ان محس وب م یش ود ،ام ا از حکوم ت
اردوغان راضی نیسای  .ما معاقدی تالشی ب رای پاکس ازی سیس اماتیک م رد عل وی از هم ه
نهادهای دولت از جمل ه در نهاده ای قض ایی وج ود دارد» ( .)Daloglu, 2012عل ی کنع ان
اوغلو ،یکی از رهبران و رئیس یک نهاد فرهنگی علوی نیز در سال  510۳در خصوص تبعی
علیه علویان در مصاحبه با سایت زمان امروز 0ابراز داشت که شرایط برای علویان بعد از جن
سوریه بدتر شد و تبعی

علیه آنه ا اف زایش پی دا ک رد اس ت .حکوم ت ،عل ویه ا را ب ا

تروریستها مرتبط میکند؛ به ویژ در اعاراضات پارک گزی .همچنین ،معاون حزب عدالت و
توسعه ابراز داشت که بیت المجمع یا همان محل عبادت علویها ،پرورشدهند تروریسته ا
هساند.
اوغلو معاقد است نگا به علویها در ترکیه همیشه مثبت بود  ،اما بعد از جن

سوریه ،ب ه

خاطر مواضع و سیاستهای حزب عدالت و توسعه و اس افاد مک رر اردوغ ان و دول ت او از
اصطالح علوی برای بشار اسد ،دید منفی نسبت ب ه علوی ان ایج اد ش د اس ت .او بخش ی از
مشکل اصلی علویان را بیکاری و به حاشیه راند شدن در سطح نهاده ای دولا ی در جمه وری
ترکیه میداند و گفاه است« :من به یاد نمیآور که یک مقا عالیرتبه حکوم ت ،عل وی ب ود
باشد؛ حای مقا عالی یک مدرسه را ه به علویها نداد اند .اینکه چرا علویها در پارک گزی
بودند ،به خاطر این بود که آنها فاقد کار و نان هساند» .از نظر اوغلو این مشکل چیز جدیدی
نیست و ریشه آن به گذشاه برمیگردد (.)Dogan, 2013
در مجمو ،،برآمدن اسال گرایی سیاسی سنی در جامعه ترکیه و بی ان آش کار گ رایشه ای
ایدئولوژیک از سوی حزب عدالت و توسعه در عرصه سیاست داخل ی و خ ارجی ،م وجی از
ناخشنودی علویان را در پی داشاه است .مسلله بحران س وریه و رویک رد فرق هگرایان ه دول ت
1. Todays Zaman
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ترکیه در این بحران نیز به تشدید بدبینیها نس بت ب ه جامع ه عل وی از ی ک س و و احس ا
نگرانی و محرومیت علویان از سوی دیگر شد است .این تحوالت ،امکان فعالترشدن بیش از
پیش شکاف علوی -سنی را افزایش داد است.
نتیجهگیری
تحوالت چند سال اخیر ترکیه ،در تاریخ این کش ور ب یس ابقه ب ود و باع

تش دید برخ ی

شکافهای اجاماعی آن شد است .دو شکاف قومی و مذهبی (علوی و کردها) که ریش هه ای
دیرینهای در تاریخ ترکیه دارند و هموار نقش مهمی در صحنه سیاسی این کشور داشاهان د ،در
سالهای اخیر و در اثر سیاستهای حزب ع دالت و توس عه تش دید ش د ان د .گ رایشه ای
اسال گرایانه (سنیمحورانه) رهبران حزب عدالت و توسعه و اظهارات منف ی آنه ا نس بت ب ه
علویان ،به ویژ بعد از تحوالت مربوط به بحران سوریه ،در کنار تداو تبعی

علیه این اقلیت،

ناخرسندی بیش از پیش آنها را از وضعیت موجود به همرا داشاه است .ب ا توج ه ب ه تمای ل
حزب عدالت و توسعه برای بازتولید قدرت از را تأکید بر اسال گرایی سنیمح ور ،ب ه عن وان
یکی از عناصر مه گفامانی سردمداران این حزب ،امکان فعالترشدن بیش از پیش این شکاف
در آیند وجود دارد .عالو بر این ،در صورتی که سیاسته ای فرق هگرایان ه دول ت ترکی ه در
سیاست خارجی نسبت به منطقه و جهان اسال تداو یابد یا تشدید شود ،این امکان به موازات
آن افزایش خواهد یافت.
همچنین ،رویک رد ای دئولوژیک ح زب ع دالت و توس عه ک ه ملغم های از اس ال گرای ی
سنیمحور و ناسیونالیس ترکی است ،نه تنها از درک ماهیت مسلله کردها عاجز بود  ،بلک ه را
را برای موفقیت مذاکرات صلح با نیروهای سیاسی کرد مسدود کرد است .بخشی از اظه ارات
اردوغان که در مقاله بدان اشار شد  ،فه تن نظرانه مقامات ارشد حزب ع دالت و توس عه را
از مسلله کردها نشان میدهد .این با درک کردها از مسلله و را حلی که برای پایاندادن ب ه آن
جساجو میکنند ،فاصله زیادی دارد .از طرف دیگر ،بساهه ای پیش نهادی و اق دامات مح دود
حزب عدالت و توسعه در این زمینه ،تنها محدود به برخی اقدامات جزئی و عم دتاً س مبولیک
در راساای تسهیل عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و گاهی نی ز مص رف اناخاب اتی داش اه
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است .در مجمو ،،به نظر میرسد با توجه به گرایشهای ایدئولوژیک حزب عدالت و توس عه،
به ویژ شخ

اردوغان و گسارش درگیری و خشونتها در مناط کردنشین ترکیه ط ی ی ک

سال اخیر و اعمال فشارهای وسیع بر فعالین کردی بعد از کودتای نافرجا تیرما  ،0۳۱5امکان
حل و فصل مسلله کردی برای ترکیه در آیند نزدیک وج ود ن دارد ی ا ح داقل بس یار دش وار
است.
تحوالت اخیر ،شکاف کردی -ترکی را تعمی و بر شدت ناخرس ندیه ای کرده ا اف زود
است .این تشدید شکاف را به راحای میتوان در اظهارات تن د مقام ات ترکی ه از ی ک س و و
رهبران پ.ک.ک و حزب دموکراتیک خل ها از سوی دیگ ر علی ه هم دیگر مش اهد ک رد .در
صورتی که وض عیت کن ونی در رواب ط دول ت ترکی ه و کرده ا ادام ه یاب د ی ا دول ت ترکی ه
سختگیری و فشار بر کردها را افزایش دهد ،به احامال زیاد آیندۀ نامطملنتر و ش کنند ت ری
پیش روی دولت ترکیه خواهد بود.

منابع
Abaza, Khairi and Soner Cagaptay, Alawites and Alevis: Whats in a Name? October 11,
2012, fikraforum, http://fikraforum.org/?p=2764#.VlU5JXYrLIU
Action, Urgent, Indefinite 24-Hour Curfew, Over 200,000 IN Danger, Amnesty International
(2016), UA: 6/16 Index: EUR 44/3178/2016 Issue Date: 11 January.
Andersen, Robert, and Heath, Anthony (2003). Social identities and political cleavages: the
role of political context, Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in
Society) 166, no. 3.
Ankara suspends more than 11,000 teachers for alleged PKK ties, 9 September 2016,
http://rudaw.net/english/middleeast/turkey/08092016
Azak, Umut (2010). Islam and Secularismin Turkey, Kemalism, Religion and the Nation
State, London: I.B.Tauris & Co Ltd.
Bahcheli, Tozun and Noel, Sid (2011). The Justice and Development Party and the Kurdish
question, in : Nationalisms and Politics in Turkey, Political Islam, Kemalism and the
Kurdish issue, Edited by Marlies Casier and Joost Jongerden, London: Routledge Studies
in Middle Eastern Politics.
Banu, Eligur (2014), Turkey’s declining democracy, CurrentTrends IN IslamistIdeology ,
Hudson Institute ,Vol. 17.
Barkey, Henri and Fuller, Graham E (1998). Turkey's Kurdish Question, Rowman &
Littlefield Publishers.INC.
Cagaptay, Soner (2006), Islam, Secularism, and Nationalism in Modern Turkey, Who is a
Turk?, London and New York: Routledge.
Cagaptay, Soner, Turkey's Slow-Burning Alevi Unrest, Al-Sharq al-Awsat
Choe, Yonhyok (2002), Social Cleavage and Party Support, A Comparison Of Japan, South
Koreaand The United Kingdom, Research Reports, Södertörns högskola, No.5.
Daloglu, Tulin, Turkish Alawites Face Prejudice, Pressure by State, 27 December 2012,
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2012/al-monitor/alewites-turkey-syria.html
Dogan, YoncaPoyraz, Alevi leader Kenanoğlu: Discrimination against Alevis increased in
2013, December 22, 2013, http://www.todayszaman.com/monday-talk_alevi-leaderkenanoglu-discrimination-against-alevis-increased-in-2013_334655.html
Entessar, Nader (1992), Kurdish EthnoNationalism, Boulder and London: Lynne Rienner
Publishers.
Erdoğan shifts again, from ‘no Kurdish problem’ to ‘Kurds have problems’, March 23,
2015, Today's Zaman, http://www.todayszaman.com/national_erdogan-shifts-again-fromno-kurdish-problem-to-kurds-have-problems_376088.html
Erk, Jan (2008). Explaining federalism: state, society and congruence in Austria,
Belgium, Canada, Germany and Switzerland, Routledge.
Freedom of the Press, 2016, turkey, https://freedomhouse.org/report/freedompress/2016/turkey
Gunes, Cengiz and Welat Zeydanlioglu (2014). The Kurdish Question in Turkey: New
Perspectives on Violence, Representation and Reconciliation, New York: Routledge.
https://freedomhouse.org/article/emerging-threats-turkey-political-trends-2016

59  پاییز73  شماره، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردی31
Janoski, Thomas, Robert R. Alford, Alexander M. Hicks, and Mildred A. Schwartz
(2005), The handbook of political sociology: states, civil societies, and globalization,
Cambridge: Cambridge University Press.
Kincaid, John (2008), Federalism: The Highest Stage of Democracy? In: Jose V. Ciprut.
Democratizations: comparisons. Confrontations and contrasts, London: Cambridge.
Kirişci, Kemal, Erdoğan's victory isn’t a win for Turkish democracy, November 2, 2015,
http://www.brookings.edu/blogs/order-from-chaos/posts/2015/11/02-turkish-electionresults-akp-kirisci
Kreyenbroek, G. Philip and Sperl, Stefan (1992), The Kurds, A Contemporary Overview,
London and New York: Routledge.
Lijphart, Arend (1969), "Consociational democracy." World politics, Vol. 21, No. 2
Loizides, Neophytos G (2010), State ideology and the Kurds in Turkey, Middle Eastern
Studies, 46: 4.
Mandıracı, Berkay, Turkey’s PKK Conflict: The Death Toll, 20 July 2016,
http://blog.crisisgroup.org/europe-central-asia/2016/07/20/turkey-s-pkk-conflict-therising-toll/.
March 24, 2014, http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/turkeys-slowburning-alevi-unrest.
November
1
Elections
Special
Coverage,
hurriyet
news, 2015,
http://www.hurriyetdailynews.com/reelection/results
Özcan, Ali Kemal (2012), Turkey's Kurds: A Theoretical Analysis of the PKK and
Abdullah Ocalan, Routledge.
Rex, John, and Gurharpal Singh (2003). "Multiculturalism and political integration in modern
nation-states: thematic introduction, International Journal on Multicultural Societies,
Vol.5, No. 1.
Schenkkan, Nate, Emerging Threats in Turkey: Political Trends in 2016, February 3, 2016
Shatzmiller, Maya (2005), Nationalism and minority identities in Islamic societies, McGillQueen's Press-MQUP, Vol. 1.
Subasi, Necdet (2010), The Alevi opening: concept, strategy and process, Insight Turkey,
Vol. 12, No. 2.
Turkish linguist arrested on terror charges in Özgür Gündem probe, September 8 2016,
http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-linguist-arrested-on-terror-charges-in-ozgurgundem-probe.aspx?pageID=238&nID=103449&NewsCatID=341
Uras, Umut, Turkey 'guilty of religious discrimination',Aljazeera, 4 Dec, 2014,
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/12/turkey-guilty-religiousdiscrimination-2014123105736700367.html
Ward, Benjamin, The Government Response to Turkey’s Coup Is an Affront to
Democracy, AUGUST 3, 2016, https://www.hrw.org/news/2016/08/03/governmentresponse-turkeys-coup-affront-democracy
Yavuz, M. Hakan (1998)
A preamble to the Kurdish question: The politics of Kurdish Identity, Journal of Muslim
Minority Affairs, Vol. 18, No. 1.
Yavuz, M. Hakan (2009) Secularism and Muslim Democracy in Turkey, Cambridge and
New York, Cambridge University Press.
Yeğen, Mesut (2007) Turkish nationalism and the Kurdish question, Ethnic and Racial
Studies, Vol. 30 No. 1.
Yildiz, Kerim and Mark Muller (2008) The European Union and Turkish Accession,
Human Rights and the Kurds, London, Pluto Press.

