
 

 

 و توسعه و عدالت حزب رانیحکم

 هیترک در یاجتماع یهاشکاف ندهیآ
 55/18/0۳۱5 تاریخ پذیرش: 01/16/0۳۱5 تاریخ دریافت:

 ینظر اشرف یعل

 **یمیسل برهان

 

 چکیده
 نیب   ه ا یری  درگ یریسرگ از ال مطرح است کهؤاین س تحوالت اخیر ترکیه،با توجه به 

علی ه   0۳۱5تیرم ا    نافرج ا   یکودت ا  و کردس اان  انزارک ارگ  حزب و این کشور دولت

 ؟گذاش ت  دخواه   تأثیر آن یاسیس ند یآ و درونی ترکیه یهاشکافچگونه بر  ،اردوغان

 -)ناسیونالیس  ای کیدئولوژی  ا اقادارگرایان  ه و ک  ردیرو ،مقال  ه ای  ن هیفرض  ب  ر اس  ا  

 آن لی  تما عد  و ویژ  رهبری آن یعنی اردوغان، اسالمیسای( حزب عدالت و توسعه، به

 ت راک   باع    ،یترک   -یک رد  و یسن -یعلو یهاشکاف از یناش مسائل وفصلحل به

 .شد دخواهاین کشور  یاسیس بحران گسارش و داخلی ترکیه یهاشکاف بیشار

 

 ح زب  کرده ا،  مس لله  ه ا، یعل و  ،یدموکراس ،یاجاماع یهاشکاف: کلیدی واژگان

  .توسعه و عدالت

                                                                                                                                        
 نویسند  مسلول( تهران دانشگا  یاسیس علو  گرو  اریدانش( aashraf@ut.ac.ir 

  تهران دانشگا  یاسیس علو  یدکارا یدانشجو **
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   مقدمه
 اکثر که( هیترک شرق جنوب در واقع) سوروچ شهر در داعش 5105 ژوئیه 51 یاناحار اتیعمل

 تجم ع  ،یاناح ار  اتی  عمل نی  ا. گذاشت جا به یزخم صد و کشاه ۳۳ ،هساند کرد آن انساکن

 منج ر  و داد قرار هدف را( هیسور نشینکرد یشهرها از) یکوبان یبازساز طرفدار جوان نفعاال

 ک ارگران  ح زب  یس و  از ف وق،  اتیعمل در داعش با یهمدسا به هیترک دولت ساخانماه  به

 ینهاده ا  عض و  پ ن   از شیب   و هیترک ارتش عضو کی شدنهکشا با .شد( ک.ک.پ) کردساان

. ش د  یدی  جد مرحل ه  وارد هی  ترک دول ت  و کک.پ. منازعه حادثه، نیا از بعد هفاه در یایامن

 یالملل  نیب   گرو  گزارش به بنا. است بود  سابقهیب ،امروز به تا مقطع نیا از هایریدرگ شدت

 ،هی  ترک دولت و کک.پ. یهایریدرگ انیجر در ،5106 ژوئیه 0۱ تا 5105 ژوئیه 51 از ،بحران

 50۱ و کردس اان  ک ارگران  ح زب  عضو 65۳ ،یایامن ینهادها عضو 585 ، یمدن شهروند ۳17

 یکودت ا  از بع د  ،گ ر ید یس و  از(. Berkay, 2016) ان د شد  کشاه نامعلو  یوابساگ با جوان

 و اتینش ر  ،یمدن ینهادها گولن، جنبش طرفداران از جدا ،علیه اردوغان 0۳۱5تیرما   نافرجا 

 .  اندگرفاه قرار یاگسارد  فشار معرض در کرد یاسیس نیفعال
 اته ا   ب ه  را نیکردنش   من اط   در معل    00585 رای  اخ هی  ترک پ رورش  و آموزش وزارت

در مجم و،،  (. Rudaw, 2016) اس ت  کرد   یتعل کار ازک، ک.پ. از تیحما در ییهاتیفعال
 یترک   –یکرد شکاف و داشاه دنبال به را هیترک یکردها شیپ از شیب یاینارضا تحوالت اخیر

   .است کرد  دیتشد را
ی هموار  از سوی اکثریت سنی با عن اوین منف    ،در ترکیه مذهبی یمثابه اقلیانیز بهها علوی

ه ب  ه ا  آن م ذهبی  و موجودی ت مام ایز   ان د گذار و مرتد توصیف شد رافضی، بدعتهمچون 
تخص ی  بودج ه دولا ی ب ه     ، آمی ز اقدامات تبع ی  دادن به پایانرسمیت شناخاه نشد  است. 

ک ردن  م ذهبی ی ا وارد  ه ای  برداش ان ک ال   ها، خانهج رسمیت شناخان روحانیون علوی، به

، ضرورت برخ ورد یکس ان و   دولایدرسی مدار  های جزو در  اصول و عقاید مذهبی علوی
ها علوی اخیرهای دههمطالبات  جملهاصول سکوالریس  از  بر اسا  برابر دولت با همه عقاید

، ه ا عل وی ن حاش یه ران د   از تبعی  و به یجدا .(Subasi, 2010: 173) در ترکیه بود  است

، یعنی اسال  گرا یبازتولید قدرت از سوی حزبگرایی سنی در داخل ترکیه و گرفان اسال نض 
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، بیش از پیش منشاء نگرانی علوی ان  اخیرهای در سال بحران سوریه با ،حزب عدالت و توسعه

 .است شد در ترکیه امروز 

 ه ای درون ی ترکی ه و   این وضعیت چگونه بر ش کاف  مقاله این است کهاین اصلی  پرسش

 اقادارگرایان ه و  ک رد یرو ،مقال ه ای ن  فرض یه  ب ر اس ا     ؟خواه د داش ت  تأثیر  آنسیاسی آیند  

 ع د   و ویژ  رهبری آن یعنی اردوغان اسالمیسای( حزب عدالت و توسعه، به -)ناسیونالیسای کیدئولوژیا
 بیش ار  ت راک   باع    ،یترک   -یک رد  و یس ن  -یعلو یهاشکاف از یناش مسائل وفصلحل به آن لیتما

 ه ای یشگ را در واق ع،   .ش د  دخواه  ای ن کش ور    یاس  یس بحران گسارش و داخلی ترکیه یهاشکاف

، منجر ب ه ب دبینی ب یش از پ یش اقلی ت      در داخل و خارج حزب عدالت و توسعه گرایانهسنی

 ترکی ه را در قب ال  ه ای  رویک رد کمالیس ت   آن نیز انهکارمحافظه ایناسیونالیس گرایشو  علوی
 گون ه مافاوت از رویک رد دموکراتی ک ب ه ای ن     ،نو، برخورد. این کندمیکردها بازتولید  مسلله

پاسداش ت حق وق ناش ی از شناس ایی     و ه ا  رسمیت شناخان تفاوته که همان ب ستهاشکاف

ه ای داخل ی ترکی ه در آین د      و در نایجه، به احامال زیاد باع  تراک  بیشار ش کاف  هاستآن
  خواهد شد.

 

 ؛ کارکردها و پیامدهاهای اجتماعیشکافالف. 
ه ای  نظ ا  اع  از  ،آن بر حیات سیاسی جوامع مخالف پیامدهایو  0های اجاماعیشکافبح  

 شناس ی سیاس ی ب ود  اس ت.    هموار  یکی از مباح  مه   در جامع ه   ،اقادارگرا یا تیکدموکرا

اجاماعی های ثیر شکافأت ،0۱51و  0۱91های در دهه ۳و بریلسون )مکاب کلمبیا( 5الزارسفیلد

کان و س یمور  رُدهندگان و حمایت حزبی را مورد بح  قرار دادند. بعدها یأبر رفاار سیاسی ر

کنن د   سیاست و حکومت و نقش تعیین ها بربر تأثیر این شکاف 0۱67سال در  9مارتین لیپست

اجاماعی که های هویت گرو  ها،بر اسا  تببین آن کردند. تأکید ساخاار رقابت حزبیدر  هاآن

 Andersen and) اس ت برخی احزاب سیاسی خاص  حامیگرو  هساند، های کنند  ارزشالقا

Heath, 2003: 303) . حزب ی و  های سیسا »لیپست و رُکان در کااب اصلی خود تحت عنوان

                                                                                                                                        
1. Social Cleavage 

2. Lazarsfeld 

3. Berelson 

4. lipset and Rokkan 
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حزب ی م درن در کش ورهای    های به چهار شکاف اجاماعی که بر سیسا  0«دهند یأتعهدات ر

ش کاف فرهن     )پیرام ون   -شکاف مرک ز . 0 :که شامل اندکرد اشار   ،غربی مسلط بود  است

ق ومی، م ذهبی و زب انی مخال ف در من اط       های فزایند  گرو های ساز با مقاومتمرکز و ملت

 -)زم ین  اقاص اد ص نعای و پیشاص نعای    .۳ ؛ش کاف کلیس ا و دول ت    .5 ؛(و پیرامونای حاشیه

ک ارگران در براب ر   . 9 ؛ وتضاد طبقاتی و منافع زمینداران با طبقه نوظه ور ب ورژوازی   ،صنعت(

 داران.  کارفرمایان و سرمایه

گرفاه از دو انقالب ملی و صنعای بود  و نقش مهم ی  تأفوق نشهای شکاف ،هااز دید آن

لیپس ت   ،همچن ین . (Choe, 2002: 6) اندگیری سیسا  حزبی مدرن اروپایی ایفا کرد در شکل

ه ای  ب ر نق ش ش کاف   ،  ۳«دهن د  آمریک ایی  یأر»و کمبل در کااب  5«انسان سیاسی»کااب در 

 :Manza et al, 2005) اندکرد  تأکیدها آن دهندگان و رفاار سیاسییأاجاماعی در مطالعات ر

چن ان   به بع د  از این مقطع اجاماعیهای مطالعات نظری و تجربی در خصوص شکاف. (204

شناس ان  جامع ه  ش د. جامعه شناسی سیاسی تبدیل  مه های گسارش یافت که به یکی از حوز 

بح    ه ا  آن گوناگونهای بندیماعدد و دساههای از شکاف ،سیاسی مخالف به تناسب جوامع

معی ار تقس ی  ی ا     اجام اعی ب ه  ه ای  ش کاف  ،9ری ی و مایک ل تیل ور   داگال   نظراز  اند.کرد 

ه ا،  برخی از این شکاف .اندتبدیل شد  یا اجاماعات مخالف جامعهها بندی افراد به گرو دساه

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

گونه شکاف  سهها از دید آن ، شد  است.داشاه باشدای از لحاظ سیاسی اهمیت عمد تواند می

   :دارد دوجو

 ؛کاست و نژادمانند  ،5اناسابیهای شکاف. 0

 ؛ایدئولوژیک یا ترجیحات ارزشیهای مانند شکاف ،6یا عقیدتی نگرشیهای شکاف. 5

                                                                                                                                        
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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,Choe ) دهی یا عضویت سازمانی ی ا حزب ی  یأمانند رفاار ر ،0رفااری یا عملیهای شکاف. ۳

2002: 4.) 

 تعری ف ای رون ه ر جامع ه  کنن د  در د را خطوط بالقو  تقسی ها شکاف 5اسکات فالناجان

 ۳گروه ی ه ای  شکاف .0 :عبارتند از از نظر وی هاگوناگون این شکاف سه شکلو  کرد  است

، ج وان  -پی ر مانند شکاف س نی   9های فرهنگیشکاف .5 ؛نژادی، زبان، مذهبها مبانی تفاوت

 -اقاص ادی ه ای  ش کاف  .۳؛ خ واهی مدرن یا اقا دارگرایی و آزادی  –روساایی، سنای -شهری

 ن و منزلتأاجاماعی یا شهای مبانی بر نقشهای تفاوتطبقاتی یا های مانند شکاف 5کارکردی

(Choe, 2002: 4.) اگ ر  ،م ذهبی  -قومیهای مانند شکاف ،اجاماعیهای برخی از این شکاف 

 و گ اهی  اجاماعی توانند به چندپارگیمی د،نفصل نشوودموکراتیک حلهای از طری  مکانیس 

اع  از دموکراتی ک   ،در جوامع غربی هموار  فوقهای شکاف .گردندمنازعات خونینی منجر  به

ایجاد دنبال خود  هاند و منازعات وسیعی را بآورد  بر یا اقادارگرا و در جوامع جهان سومی سر

ل ز،  و در کان ادا و ه ا  و کاتالونیا در اسپانیای معاصر، کبکها نگاهی به منازعات باسک .اندکرد 

ف وق و تبع ات سیاس ی و اجام اعی     ه ای  اهمیت ش کاف ، بریاانیااسکاتلند و ایرلند شمالی در 

 .  سازدمی را آشکارها جدی آن

ماناس ب   را تدری  نهادهای سیاسی به یسئسو و اسارالیا، بلژیک، کاناداهمچون  یکشورهای

سیس ا  سیاس ی    بلژیک قبالً برای مثال، اند. کردماحول  خود زبانی –با ساخاار اجاماعی قومی

در  ،بن ابراین ملت ماحد بلژیک ی پی دایش نیاف ت.     ،سیسا اما از طری  این  ،داشتای یکپارچه

زبانی و قومی را به خوبی بازت اب  های تا تفاوت ایجاد شد اتیتغییر ی سیاسی این کشورنهادها

 ب رای بالقو   یحل را مثابه  نظا  غیرمامرکز فدرالیسای به عمدتاً دهد. بعد از جن  جهانی دو ،

دموکراتی ک تب دیل   مرکزی ناکارامد و غیرهای حکومتحل مسللۀ مدیریت جوامع ناهمگون و 

 .Erk, 2008: 2-3)شد )

                                                                                                                                        
1. behavioral or ‘act’ cleavages 

2. Scott C. Flanagan 

3. segmental cleavages 

4. cultural cleavages 

5. economic-function cleavages 
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از  ،گیری از اسابداد ق ومی اکثری ت در جوام ع ن اهمگون    پیش برای 0مدل دموکراسی انجمنی

 نظران علو  سیاسی آمریک ایی پیش نهاد ش د  اس ت. دموکراس ی     از صاحب 5ارتپهسوی آرنت لی

ی و ک اربردش  أگرایی در سیس ا  ر تناسب .5 ؛حکومت ائاالفی فراگیر. 0 :انجمنی مبانی بر اصول

برای اجاماعات ای اداری )خودمخااری منطقه -عد  تمرکز سیاسی .۳ ؛عمومیهای در همه حوز 

. این چهار ویژگی در هم ه  است ح  وتو برای اجاماعات .9 و فرهنگی یا مذهبی( -مامایز قومی

 هخ ورد. ب   م ی  مالزی به چش    و یس، هلندئویژ  در بلژیک، سو هانجمنی در جهان بهای سیسا 

اصل خودگردانی گروه ی و تقس ی  و تس هی  ق درت در     ها، و شکافها تفاوت خانرسمیت شنا

 داشاه باشد. ناهمگوننقش مهمی در ثبات سیاسی درازمدت جوامع تواند میسطح ملی، 

د انجامی د و  سلطه گروه ی و س رکوب خواه     به گرااکثریتهای مدل ،گرایاناز منظر انجمن

گرا و بازی با حاصل جمع ص فر در  بار آیند  خواهد شد. مدل اکثریتساز منازعات خشونتزمینه

ام ا در جوام ع    ،گشا باش د تواند را می د،نبرای جوامعی که فرهن  سیاسی همگونی دار سیاست،

ران دگی و  حاش یه ب ه  س از ائمی از نو، ق ومی، م ذهبی و زمین ه   دهای ماکثر، موجب خل  اکثریت

در  این مدل در جوامع ماکثر موف   عم ل نک رد  اس ت )م ثالً      خواهد شد.ها تبعی  علیه اقلیت

نق ش و   .0 :قبر (. موفقیت این مدل از دید لیجف ارت، ب ه ش رایط زی ر بس اگی دارد      و نیجریه

رفان از توان ایی فرات ر   .5 ؛و منافع مخال ف ها ظرفیت سازگاری نخبگان سیاسی در معامله خواساه

تعهد نخبگ ان سیاس ی ب ه حف س سیس ا  و بهب ود        .۳ ؛و همکاری و تواف  بین نخبگانها شکاف

اس ت ک ه نخبگ ان سیاس ی مخ اطرات       مسلله همه اینها مسالز  این .9 ؛ وانسجا  و ثبات سیاسی

  .(Lijphart, 1969: 216) گی و تجزیه سیاسی را درک کنندپار چند

سرکوب و انکار بود  و رویکرد همیشه ، ی اجاماعیهانحو  مواجه با شکاف ،خاورمیانهر د

اس ت. س لطه    ب ود  در ای ن جوام ع    پراکند ناپذیر خشونت و منازعات زنجیر  پایان عامل این

گرا و فقدان فرهن   سیاس ی دموکراتی ک    گرا و فرقهاقادارگرای قو های چون و چرای نظا بی

در ص ورت  الباه  ،در این منطقه ، زمینه را برای منازعات خونین گروهینخبگان سیاسیدر میان 

   .فراه  کرد  است ،هابروز و بیان نارضایایهای شدن فرصتفراه 

                                                                                                                                        
1. Consociational Democracy 

2. Lijphart, A. 
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 های اجتماعی در ترکیه  تشدید شکافتضعیف دموکراسی و ب. 

 ب رای ه ایی  در ترکی ه، ت الش   5115قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در س ال   بعد از به

کشور انجا  گرفت. در کنار نیازها و فش ارهای داخل ی   این گسارش پروسه دموکراتیزاسیون در 

اص الحات  انج ا   در  مهم ی عامل  به اتحادیه اروپا نیز ترکیه پیوسان بح  ،و تحوالت جهانی

ران دن رقب ای داخل ی     حاشیه بهبرای اصالحات  توسعه از ابزارحزب عدالت و همچنین، بود. 

و  ک رد ب رداری  احزاب اپوزیسیون کمالیس ت( به ر    و )ارتش، نهادهای قضایی کمالیست خود

. اص الحات داخل ی ای ن    کندتوانست ارتش و نظامیان را مطیع حکومت مدنی و اناخابی خود 

دموکراتیزاسیون در ترکیه گذاش اه، ام ا    رونداش، تبعات مثبای بر رانیحک های در سال ،حزب

از خود بروز داد  ای ، گرایشات اقادارگرایانههتدری  که این حزب به بازتولید قدرت پرداخا هب

ه ای  ده د وض عیت ش اخ    م ی  المللی نشانبینهای سازمانهای گزارشطوری که  به ؛است

قاب ل دف ا، نیس ت و حا ی در     این حزب چن دان   رانیحک در دور   و حقوق بشر دموکراسی

 شود.می روند پسرفت دید ها برخی شاخ 

، ترکیه از کش وری  مطبوعاتدر زمینه آزادی  5109در سال  0گزارش خانه آزادیبر اسا  

کش ور   0۱7را در می ان   0۳9رتبه  پیوساه است. این کشورکشورهای غیرآزاد  به جرگۀآزاد نیمه

تر از کشورهایی همچون نیجریه، لبن ان، ت ونس، کنی ا، لیبری ا،     عقب یعنی ؛ستبررسی شد  دارا

ق رار گرفا ه    051ترکیه در رتبه  510۳در سال  . این در حالی است کهگاندا، الجزایر و کویتوا

در ها وضعیت آزادی رسانهنیز خود  5106در گزارش  خانه آزادی (.,Eligur 152 :2014) بود

که حکومت تحت کنارل اردوغ ان   کرد  که و ابراز دانساهرا هشداردهند   5105سال ترکیه در 

از قوانین مدنی، قانون جزای افا را و ق انون ض د    ای شکل فزایند  به ،و حزب عدالت و توسعه

اس ت و   ک رد   اس افاد  اناق ادی  ه ای  کردن نویسندگان گ زارش مجازات راساایدر  ،تروریس 

ب ازیگران  خشونت رو به رشد، تهدید و ارعاب از س وی   با 5105در طول سال نگاران روزنامه

(، 5105) ژوئ ن و ن وامبر    پارلم انی  این گ زارش، اناخاب ات   اند.بود مواجه دولای و غیردولای 

ب ر   شدن سریع فضا و افزایش فش ار را در قطبی پ.ک.کبحران سوریه و از سرگیری منازعه با 

اداری ه ای  از اه ر   ،به گفاه این گزارش بنا ترکیه، . همچنین مقاماتثر دانساه استؤمها رسانه

                                                                                                                                        
1. Freedom House 
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 ان،ک ردن ص دای مخالف    خبری و ساکتهای نفوذ بر پوشش، برای اصحاب رسانه علیهو مالی 

  اند.بهر  برد 

 مرب وط ب ه  اتهام ات   هنگاران روزنامه مشهور جمهوریت باین گزارش به دساگیری روزنامه

ه ای  دلیل اناشار گزارشی در خصوص ارسال سالح به سوریه از س وی س رویس  ه تروریس ، ب

ه ایی  عنوان نمونه ، به5105در سپاامبر  ترکیه و حمله گروهی از افراد به روزنامه حریت امنیای

گ ران  گ زارش  ).Turkey" Freedom of the Press"2016 ,) اشار  کرد  است در این مورد

لت و زوال آزادی مطبوع ات تح ت حاکمی ت ح زب ع دا      ب ه  5109در ژانویه نیز  0بدون مرز

در س ال  ه ا  این گزارش، ترکیه از نظر آزادی مطبوع ات و رس انه   بر اسا  .اندپرداخاهتوسعه 

کشور سقوط کرد   07۱ در میان 059به رتبه  5109قرار داشت، اما در سال  006در رتبه  511۳

تر از کشورهایی مانند قطر، افغانساان و عراق. این گ زارش اع ال  ک رد  ک ه     عقبیعنی است؛ 

همچن ین،   (.Eligur, 2014: 152) نگاران تبدیل ش د  اس ت  ان روزنامهترکیه به بزرگارین زند

در   88دارای رتب ه   ک ه  ش د   دورگه تعریف یعنوان رژیم ترکیه به ،5اکونومیست ارزیابی  طب

هساند که برخی از مظاهر دموکراسی و هایی رژی  ،۳دورگههای . رژی ستکشور دنیا 067 میان

مح دودی   ه ای و را  ه ا فرصت چون ، اما در حقیقت اقادارگرا هساند؛اناخابات را حفس کرد 

 (.Eligur, 2014: 152)اند باقی گذاشاهحزب حاک   کنارزدن برای

اش ار  ک رد  ک ه ح زب      5109در گزارش جه انی س ال   ه   9سازمان دید  بان حقوق بشر

عدالت و توسعه عد  تس اهل زی ادی نس بت ب ه اپوزیس یون سیاس ی، اعاراض ات عم ومی و         

ش کل   اردوغ ان را ه   ب ه   وزیر غالب نخستهای مناقد از خود نشان داد  و روشهای رسانه

خ ود   5105اسابدادی توصیف کرد  است. همین سازمان در گ زارش جه انی س ال    ای فزایند 

)دور  سو (، حکومت حزب عدالت و توسعه  5100اشار  کرد  بود که بعد از پیروزی در سال 

 هم ین گ زارش  . زی ادی برداش اه اس ت   ه ای  در ترکیه گا ها در راساای تقلیل حقوق و آزادی

بی ان و   ب ه مح دودکردن آزادی   ،حکومت حزب ع دالت و توس عه از طری   ق انون     کهافزود  

                                                                                                                                        
1. Reporters Without Borders 

2. Economist Intelligence unit’s Index of democracy 

3. hybrid regime 

4. Human Rights Watch (HRW) 

https://freedomhouse.org/report/freedom-press/freedom-press-2016
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ه ا  قدین را برای م ا  اپرداخاه و به برخی از مقامات اجاز  داد  است که منها تشکل وها انجمن

ب ا تکی ه ب ر     و به ج ر  و اته ا  تروریس     ها که محاکمه آن در حالی ،بازداشت کنندها و سال

  (.Eligur, 2014: 152-153)هی بود  است شواهد وا

در ترکیه، افش ای  تحت عنوان تهدیدهای درحال پیدایش  جدیدی در گزارشی 0نت شنکان

شکست پروسه صلح با کردها و از س رگیری جن   ب ا     ،، حوادث پارک گزیفسادهای پروند 

کنن د  ارزی ابی   را برای جامعه مدنی و آزادی بیان و مطبوعات در ای ن کش ور نگ ران    پ.ک.ک

در بخش ی از ای ن گ زارش    . اس ت  د کر اشار ها بر آزادی رسانهها کرد  و به روند محدودیت

مربوط به فس اد اقاص ادی از س وی محاف ل نزدی ک ب ه       های بعد از اناشار پروند » :آمد  است

 دول ت  از سوی مقام ات  آنتندی نسبت به های ، واکنش510۳جنبش فاح اهلل گولن در دسامبر 

. روزنام ه بوگ ون و   داد  شدتروریسای قرار های سازمانهای ترکیه صورت گرفت و در لیست

 018و کانال ترک تحت کنارل حکومت ق رار گرف ت. ب الر ب ر      5تلویزیونی بوگونهای ایساگا 

ه ایی  س ایت  ی ا و اناق ادی   و ک ردی های که شامل سایت اندهزار سایت در ترکیه مسدود شد 

ت وان ب ه مجل ه    م ی  داند که از جمل ه آن می را نزدیک به جنبش گولن هاآنحکومت  است که

در ه ا  رون د دس اگیری   ب ه گ زارش  همچنین، ای ن  . ,Schenkkan) (2016« اشار  کرد ۳نوکاه

بعد از  یهادر اثر درگیری شهروندشدن صدها مناط  کردنشین، فشار بر فعالین سیاسی و کشاه

 .کرد  است اشار  پ.ک.کبین ارتش و نیروهای امنیای ترکیه و  5105 ژوئیه

از ارت ش  ه ایی  که از سوی بخ ش  0۳۱5تیرما  تای دکو ،بر اسا  آمارهای حکومت ترکیه

نف ر از ای ن    07۱) ش د در اثر مقامت در براب ر آن   ،نفر 596شدن منجر به کشاه ،صورت گرفت

 ه زار نف ر نی ز زخم ی ش دند      5111ح دود  ، همچن ین  .بودن د(  شهروندان عادیشدگان کشاه

(Ward, 2016.) ه زار نف ر از    91ب یش از  برکن اری   ، حکوم ت ترکی ه ب ه   ودت ا ک ای ن  بعد از

سیس ا  قض ایی   ها، سای دانشگا ؤاز اساعفای اجباری ر یجدا است. اقدا  کرد شان هایپست

دس اگیر و زن دان    و دادس اان  قاض ی  5067 ؛سخای ماحم ل ش د  اس ت    طور خاص ضربه به

نگ ار  روزنامه ۱1حک  دساگیری  اند.شان برکنار شد هایاز پست نیزدیگر نفر  5795 اند وشد 

                                                                                                                                        
1. Nate Schenkkan 

2. Bugün 

3. magazine Nokta 
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کان ال   06حکومت س ه آژان س خب ری،     ژوئیه، 57بعد از همچنین  د.شصادر  ژوئیه 55بعد از 

 اس ت  توزی ع را بس اه   ش رکت  5۱و  ل ه مج 05 ،روزنام ه  95ایساگا  رادیویی،  5۳تلویزیونی، 

(Ward, 2016). 

های داخلی در ای ن  فزمان، تشدید شکاباع  تضعیف دموکراسی در ترکیه و ه  این روند

توانن د ب رای آین د  ترکی ه     هایی که در صورت تداو  روند کنونی، میکشور شد  است؛ شکاف

  دنبال داشاه باشند. منفی و خطرناکی بهپیامدهای 

  

 یکردتشدید شکاف  .0

ای در سیاس ت  له کردها هموار  یکی از مسائل اصلی تاریخ ترکیه مدرن بود  و نقش عمد لمس

گی ری  به فرآیند شکل است. ریشه این مسلله نیز ایفا کرد داخلی و سیاست خارجی این کشور 

گ ردد ک ه منج ر ب ه انک ار      ملت مدرن با ایدئولوژی ناسیونالیس   ق ومی ترک ی برم ی     –دولت

ه ا در هم ان اوای ل    گون ه مطالب ات آن   وی ژ  کرده ا و س رکوب ه ر     هب ،ترکیغیرهای هویت

از نزدیکان و جانشین مصطفی کم ال مش هور    0د. عصمت اینونوشسیس ترکیه أتجمهوری تاز 

م ا ب ه   : »ک رد گون ه خالص ه    ب دین  0۱55را در س ال   ترکیه به آتاتورک، موضع رسمی دولت

ناسیونالیس   تنه ا ف اکاور همبس اگی و انس جا       و  هس ای   گویی  که ناسیونالیستصراحت می

هیچ عنصر و گرو  دیگر نف وذی ن دارد، م ا بای د هم ه س اکنان        ،ماست. در برابر اکثریت ترک

ه ا و ترکیس     ما باید آن کسانی را که مخ الف ت رک  و  مان را به هر قیمای ترکیز  کنی سرزمین

تنها »در جای دیگری اظهار داشت:  او(. ,Barkey and fuller :1998 10) «هساند، نابود کنی 

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

در س پاامبر   5عدالت( ترکیه محمود ایسات بوزهورت) از سوی وزیر دادگساری این دیدگا 

 کن ی ؛ زندگی می شود،ترکیه خواند  می ما در این کشور که»شکل بیان شد  است:  بدین 0۱۳1

ران ای ن کش ور باش ند.    ها باید حاک  و حک   آزادترین کشور در جهان ... من معاقد  تنها ترک

                                                                                                                                        
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     

ک ه ب ر    ک رد ا اب ال   وزیر آموزش حکم ی ر  0۱56در سال  (.Entessar, 1992: 81) «بردگی

گیرن د،  و غیر  نباید مورد اسافاد  ق رار  هایی همچون کرد، الز، چرکس ها و کلمهاسا  آن، نا 

 قانون اساسی ترکی ه  (.Cagaptay, 2006: 106)کنند چرا که به وحدت ترکیه صدمه وارد می

 ب ودن ت رک  ، اصطالحات شهروندی و شهروندان را معادل یا برابر با ترک و0۱59در سال  نیز

 88بن د  در قلمداد کرد. این قانون، هر شهروند جمهوری ترکیه را یک ترک اعال  کرد  اس ت.  

مثابه ترک در نظر گرفا ه   باید به ،نظر از مذهب و نژادشان ساکنان ترکیه صرف»آمد  است:  آن

 . (Ozcan, 2006: 67) «شوند

ه ای ت اریخ و   بازنویس ی کا اب  کردن کردها و معرفی ترک در راساایهایی گسارد  تالش

صورت گرف ت. ای ن   در ترکیه در ادبیات رسمی  برای کردها« ترک کوهی»شدن عبارت معمول

ترکی توان به فرهن  لغت می ،نمونه برایها ادامه داشت. رویه انکار و سرکوب همچنان تا دهه

فارسی  ینوعشان به نکرد را مردمی ترک که زبااشار  کرد که در آن،  0۱70اناشاریافاه در سال 

این ناسیونالیس  افراط ی و انک ار    (.Ozcan, 2006: 68) معرفی کرد  است ،تغییر یافاه شکساه

سازی اجب اری ق رار داد.   هویت کردی، کردها را از همان آغاز در معرض فشار ادغا  و همگون

 گشود.   خشونت  را برای چند دهه و را شددد کردها های ماعنارضایای و شورش این باع 

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

های افراطی دولت ترکی ه نس بت ب ه اقلی ت     به بازبینی تدریجی سیاست ،ترکیه به اتحادیه اروپا

 ه ای رون د س رکوب   ها از رویکرده ای س اب ،  نشینیزمان با برخی عقباما ه  ،دشکرد منجر 

رج ه آمریک ا در   خا گ زارش وزارت ام ور   بر اس ا  نیز در این دهه هولناک بود  است. دولای 

وادار  در مناط  کردنشین این کشور هزار نفر را 561از  بیش 0۱۱1در دهه  ، ترکیه5111فوریه 

دولای، شمار این افراد را حای بیشار های غیررد  است. برخی از سازمانان کشهایبه تخلیه خانه

 (.Loizides, 2010: 520) اندون نفر برآورد کرد از دو میلی

ش دن  ت ر تدری  شاهد معا دل  ه، بدر ترکیهبعد از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه 

رویکرد دولت ترکیه نسبت به مطالبات کردهای این کشور بودی . ای ن رویک رد معا دل باع       

توجهی مانن د پروس ه   های قابلتالش .دشهای مخالف نسبت به کردها هایی در عرصهگشایش
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حادثه ه ابور در  مانند مذاکرات و آشای میان بازیگران سیاسی کردی و حزب حاک  در آنکارا )

 فص ل مس لله  وح ل  برای( 510۳مذاکر  با اوجاالن از سال  و گوهای اوسلوو، گفت511۱سال 

در  ک ه  و  پی دا ک رد  رکوب سیاسی کردها تداس نیز در همین دور  ،الباهصورت گرفت.  کردی

ه ب   0توان به فشار بر اپوزیسیون سیاسی کرد و انحالل ح زب جامع ه دموکراتی ک   می این مورد

بع د   5، دساگیری عد  زیادی از طرفداران حزب صلح و دموکراس ی وسیله دادگا  قانون اساسی

ک ه تش کلی    ۳«اتحادی ه جوام ع کردس اان   » های ض د عنوان جزیی از عملیات به 511۱از سال 

الملل ی  ای و ب ین داخل ی، منطق ه   عوام ل  اشار  ک رد. ها آناست و محاکمه  کپ.ک.وابساه به 

 اند. آفرینی کردها و برجساگی مسلله کردی در ترکیه سه  داشاهدر گسارش نقش یمخالف

، پوی ایی و  پ.ک.کفراگی ر  جس ورانه و  توان ب ه ت داو  مب ارز     عوامل داخلی میجمله  از

مدنی کردی در داخل ترکیه، افول کمالیس  و ظهور نیروهای سیاس ی   –سیاسی گسارش جنبش

وعثمانیسای که تس اهل بیش اری نس بت ب ه     ن یگرا مانند حزب عدالت و توسعه با گفاماناسال 

ع راق و   اقلی  خودگران کردس اان  وجودای نیز منطقه از لحاظ، اشار  کرد. ردتکثر اجاماعی دا

ر فشارها ای دسه  عمد  ،پ.ک.ک آفرینی کلیدیدهای سوریه با نقشنیز خودمخااری کر اخیراً

 از قبی ل  الملل ی عوامل ب ین  نفس نیروهای سیاسی کرد داشاه است. بر دولت ترکیه و اعاماد به

های اطالعاتی شدن و گسارش تکنولوژیشمولی گفامان دموکراسی و حقوق بشر، جهانیجهان

جن بش ک ردی از ای ن ابزاره ا، فعالی ت گس ارد  و م داو         گی ری گس ارد    و ارتباطی و به ر  

وی ژ  اتحادی ه اروپ ا در بهب ود      هه ای حم ایای غ رب، ب     دیاسپورای کردی در اروپا و سیاست

 نادید  گرفاه شوند.   نبایدها در ترکیه نیز وضعیت اقلیت

وعثمانیسای ن هایکار در نظر و گرایشحزب عدالت و توسعه با گفامان دموکراسی محافظه

واس طه   ، ب ه استگرایی سنی معادل گرایی و اسال ترک ی ازهایزمان حامل رگهدر عمل که ه 

همچن ان   ،مس لله داد  اس ت  ای ن  ماهیت ایدئولوژیک نگاهش به مسلله ک رد، پاس خی ک ه ب ه     

. الز  ب ه ذک ر اس ت ک ه بخ ش      بود  اس ت های خاص خود   با چالشأماناق ، ابادایی و تو

مل ت غرب ی    –لف ت ب ا تقلی د جمه وری از م دل دول ت      گرایان ترک، به مخاز اسال ای اعمد 

                                                                                                                                        
1. DTP 

2. BDP 

3. Kurdistan Communities Union 
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کنند  وحدت اس المی)امت اس المی( و ب رادری و    این مدل تضعیف ،هااز منظر آن .پردازندمی

ب ودن زب ان   گرای ترک، بر رس می مسبب خل  ناسیونالیس  کردی بود  است. نویسندگان اسال 

گرای ان ب ا ریش ه ک ردی،     ام ا اس ال    ،کنن د پافشاری می ترکیه دولتترکی و تمامیت یکپارچه 

یعنی نوعی خودمخااری  ،شناخان آشکار هویت کردی و تبعات سیاسی آن رسمیت خواهان به

 هگرای ی ک ردی ب    تعدیل ملی در راساای گرایان ترک، هویت اسالمی عمدتاًهساند. برای اسال 

در شکنی از ناسیونالیس   س کوالر ت رک،    شالود  رایبشود. از طرف دیگر، از آن کار گرفاه می

ای به ر   جایگزینی نوعی هویت مشارک اسالمی در چارچوب هویت س رزمینی ترکی ه   راساای

 (.,Yavuz :1998 12-13) شودگرفاه می

محورانه و برادری امت رویکردنگا  رهبران حزب عدالت و توسعه نیز در چارچوب همین 

کنن د ب ین کرده ا و    ها همیشه س عی م ی  . آناستگرای پیشین ترک های اسال اسالمی جریان

گرای ی ک ردی را   ناسیونالیس  ک ردی و نیروه ای سیاس ی ح امی آن تم ایز ایج اد کنن د. مل ی        

از صحنه  آن که با رخت بر بسان دانندط و انکارگرای کمالیسای میگرفاه از گفامان مسلتأنش

می و برادری، همچنان به دول ت ترکی ه وف ادار    سیاسی ترکیه، کردها در چارچوب هویت اسال

ای نخواهند داشت. اردوغان و رهبران حزب عدالت و توسعه همیش ه در کن ار   هساند و مسلله

کنن د. در گفا ار   ه ا تأکی د م ی   )س نی( کرده ا و ت رک    نقد کمالیس ، بر هویت مشارک اسالمی

ارد، ام ا گ اهی نی ز هوی ت     اردوغان، گاهی هویت ترکی و کردی جایگاهی یکسان در ترکی ه د 

یاب د و  فراقومی و ملی ارتقا م ی  یمثابه هویا همان رویکرد رسمی کمالیسای به به جایگا ترکی 

شدن زبان کردی، از دید او، به تجزی ه ترکی ه منج ر خواه د     رسمیت شناخاه گونه بح  به هر

های اردوغان در پیوند با کردها، ج دا از برخ ی عناص ر    شد  در سخنرانیهای مطرحگزار  شد.

 های ناسیونالیس  ترکی رسمی دارد. دینی، حکایت از همان گزار 

م ا  » :در شهر کردنشین حکاری ابراز داش ت  5118در سخنرانی فوریه برای نمونه، اردوغان 

ایی که مخالف این هس اند،  هآن .گفای  یک ملت، یک پرچ ، یک سرزمین مادری و یک دولت

(. او همچن ین در س خنانی در   ,Bahcheli and Noel :2011 116)« باید از این کشور برون د 

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

ه جم ع  ما همه زیر س قف جمه وری ترکی     .قومیت دیگر در ترکیه وجود دارد ۳6نیساند، بلکه 
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)وط ن(.   گویی  یک ملت، ی ک پ رچ ، ی ک س رزمین م ادری     گویی ؟ ما میما چه می .ای شد 

کنند، برادران کنند و مسلله کردی را از این موضو، خل  میبعضی در پذیرفان این مقاومت می

ای دئولوژیک   این نگا  .(Today's Zaman, March 23, 2015)« در این دا  بیفاند نبایدکرد  

گرایی سنی دارد، حاض ر ب ه   ای از ناسیونالیس  ترکی و اسال به مسلله کردها که ریشه در ملغمه

کی ه ب ر اش اراک م ذهبی، س عی در      ب ا ت  به نا  کردها نب ود  و عم دتاً   یپذیرش اقلیت مامایز

ی ت  های قومی ترکیه، زیر چا ر هو بودن همه گرو کردن صورت مسلله و پافشاری بر یکیپاک

 رسمی ترکی دارد. 

مس لله   ساس اً اس ت، ا  روش ن در گفا ار اردوغ ان    گونه کههمان، مسلله کردها را، نگا این 

با نگرش رهبران سیاسی کرد در خصوص ماهی ت مس لله فاص له زی ادی      کامالً و این داندنمی

با رویکرد دموکراتیک به این مسائل که در مباح  نظری مقاله بدان اش ار  ش د    ،دارد. همچنین

از  ای دارد.ها و تض مین ق انونی آن(، تف اوت عم د     رسمیت شناخان حقوق جمعی اقلیت )به

ص لح ب ا    م ذاکرات و  فرآینددر خصوص  عدالت و توسعه جدا از تبلیغات حزبر، سوی دیگ

، در عمل این حزب، اقدامات محدودی   است  بودأخاباتی توات اناظکردها که هموار  با مالح

. هم ین    اس ت را در راساای تحق  حقوق فرهنگی و مطالبات احزاب سیاس ی ک رد انج ا  داد   

دنبال  هب را ها به روند مذاکراتهای سیاسی کرد و بدبینی آنتدری  ناخرسندی جریان مسلله به

مین حقوق دموکراتی ک و  أهای مثبت در خصوص تبه برخی از پیشرفت 0بیریا بایر. ه استداشا

ع دالت و   شکل دوفاکاو اشار  و اذع ان دارد، ام ا معاق د اس ت ح زب      فرهنگی اقلیت کرد به

 تضمین آن شکست خورد  است.  و  این حقوق دوژور  شناسایی درتوسعه 

سافاد  نشد  اس ت، ای ن مس لله    های کرد یا کردساان ااز اسناد قانونی از واژ کدا   در هیچ

شدن ای ن اص الحات در بوروکراس ی اداری و    هایی را در خصوص امکان اجراییخود پرسش

، دادگا  که اجاز  اسافاد  از زبان کردی داد  بود، در پروسه نمونهکند؛ به عنوان قانونی ایجاد می

ها داد  کردی به آنزبان ه کردن باجاز  صحبت «اتحادیه جوامع کردساان»دادگا  فعالین سیاسی 

او همچنین ضمن اشار  به رویکرد ای دئولوژیک  . (Gunes and Zeydanlioglu, 2014) نشد

 ،از لحاظ نظری و عملی نسبت به کردها و مس لله ک ردی   عدالت و توسعه آمیز حزبو تناق 

                                                                                                                                        
1. Berya bayir 
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که گفامان سیاسی این حزب، نشان از پروژ  سیاسی محدودش در خص وص   عنوان کرد  است

ه ای مح رک چن ین اق داماتی ایج اد      هایی نیز در خصوص انگی ز  مسلله کردی دارد و پرسش

دهد که تعهد حزب عدالت و توسعه به دموکراسی، حقوق بش ر  کند. یک نگا  کلی نشان میمی

بخش ی از   اص الحات ای ن  نیست، بلکه صالحات محدود این اکنند  تنها تببین ،یا دفا، از تکثر

 Gunes and)باش ند تعه دات ترکی ه جه ت عض ویت در اتحادی ه اروپ ا ب ود  و م ی         فرآیند

Zeydanlioglu, 2014) . 

وی ژ  پ.ک.ک،   دول ت ترکی ه و کرده ا، ب ه    رهیافت و فه    رسد نظر می در مجمو،، به

ب رای   .Yavuz, 2009: 189)) اس ت ماف اوت  ی ین، ب ه ط ور بنی اد   ک ردی  مس لله  نسبت به

عدالای تاریخی و انکار حقوق سیاسی و فرهنگ ی  گرایان کرد، ریشه مسلله کردها، در بیملی

ه ا  ها در جمهوری ترکیه نهفاه است که تا به امروز نیز به نوعی ادامه پیدا کرد  اس ت. آن آن

در ن وعی فدرالیس     رسمیت شناخان حق وق سیاس ی و فرهنگ ی و     هحل مسلله را در ب را 

ای ن تف اوت    ؛ یعنی نگاهی مافاوت نس بت ب ه نگ ا  دول ت ترکی ه.     دانندمناط  کردنشین می

ای در اعامادی گسارد ساز بیفصل آن، زمینهوبندی مسلله و مکانیس  حلدر صورت ،دیدگا 

بود که روند مذاکرات صلح،  دلیلطرفین گردید. به همین  بینهای مذاکرات صلح خالل سال

، جای خود را به ادبیات انکار 5105ژوئن  7اثر وقو، حوادثی بعد از اناخابات  راحای و بربه

و دساگیری برخی از فعالین سیاس ی و   پ.ک.کو اولویت برخورد نظامی و جن  دوبار  با 

توس عه  ت و مدنی در شهرهای کردنشین داد. این حوادث که همرا  با ناخشنودی حزب عدال

برداری ابزاری این حزب، به امید پیروزی در خوبی مورد بهر  ، بهاز ناای  اناخابات روی داد

 قرار گرفت. 5105نوامبر اناخابات 

های خ ونین ی ک س ال اخی ر،     درگیری جریانتحوالت فوق و نگاهی به مواضع طرفین در 

آمی ز  ای مس المت مسلله به ش یو   فصلومدت، احامال حلدر کوتا  اقلنشان از این دارد که حد

ح زب  »الین سیاس ی  کار ب رد  و فع    وجود ندارد. هر یک از طرفین زبانی تند علیه همدیگر به

 زاند. بعد از کودتای نافرج ا  نی   ای قرار گرفاهه  در معرض فشار گسارد  «هادموکراتیک خل 

ان د، بلک ه ای ن    ب ش د  نه تنها اعضای جنبش گولن و نهادهای همسو با آن دس اگیر و س رکو  

 شد مسلله دسااویزی برای دساگیری برخی از فعالین کردی و توقیف برخی از نشریات کردها 
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ای پ.ک.ک و ارگ ان رس انه  به اتها  تبلیغات برای  0است. در این راساا، نشریه اوزگور گوندی 

 5ه نجمه آلپایاز جمل ،توقیف و برخی از روزنامه نگاران آن 5106آگوست  06این سازمان، در 

مص ونیت   .)hurriyetdailynews, 2016) آگوست بازداش ت ش دند   ۳0در  یس اتها  ترور هب

ه ا احض اریه   ب رای برخ ی از آن   اًلغو و اخی ر  نیز هاپارلمانی نمایندگان حزب دموکراتیک خل 

  با جن  لفظی رهبران این ح زب ب ا مقام ات    أدادگا  صادر شد  است. این فشارها هموار  تو

های خصمانه دولت ترکیه نس بت ب ه   فاکاورهای دیگر از جمله سیاستارشد دولت بود  است. 

خش  کردهای ترکی ه  نیز شود، دنبال می «سپر فرات»در قالب عملیات  کردهای سوریه که اخیراً

 دنبال داشاه است.  هرا ب

 -، ش کاف ک ردی  ترکی ه  اخیر در مناط  کردنش ین های یک سال تحوالت فوق و خشونت

ترکی را بیش از پیش تعمی  کرد  و امکان مصالحه سیاسی و بازگشت بر سر میز مذاکر  را ب ه  

 ای دشوار تبدیل ساخاه است.گزینه

 

 علوی   –شدن شکاف سنیفعال .1

ب ود  اس ت. ج دا از     ترکی ه اجاماعی و تاریخی در های هموار  یکی از شکافها له علویلمس

گرای ی س نی   ، تقویت و گسارش اس ال  شدن این شکاف یاری رساند تبعی  که به فعال بح 

 بحران ،اخیرهای گرایی سیاسی شد  است. در سالدر جامعه و دولت نیز باع  گسارش علوی

ه ا  هارات گزند  برخی از مقامات حزب عدالت و توس عه علی ه عل وی   ظ  با اأکه تو سوریه نیز

. ب ا پی روزی دوب ار  ح زب ع دالت و توس عه در       است کرد این شکاف را تشدید  بود  است،

ب یش   در آیند  احامال تشدید شکاف فوقبیشار و ها علویهای گرانی، ن5105نوامبر اناخابات 

 .وجود دارداز پیش 

ص وفی ب زرآ آن اتولی    ( 0501-0570) ح اج بکا اش  های فرقه علوی که ریشه در اندیشه

ه ا  عل وی اکثریت  گرفاند.می در امپراطوری عثمانی هموار  مورد سرکوب و تبعی  قرار، دارد

و ب ه ط ور س نای در     هس اند  ک رد نیز ها درصد آن 51از لحاظ قومی و زبانی ترک هساند، اما 

                                                                                                                                        
1. Özgür Gündem 

2. Necmiye Alpay 
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و ای االت آن اتولی    0از جمل ه س یوا  و چ ورو     روسااهای ایاالت آناتولی ش رقی و مرک زی  

البا ه اقلی ت    .(,Azak :2010 139) س اکنند  5تونجلی، االزی   و م وش  جنوبی مانند  -شرقی

در منطقه  هزار نفر و عمدتاً ۳11ها نزدیک نیز در ترکیه وجود دارد که جمعیت آن یعلوی عرب

 اسکندرون ساکنند. -هاتای

به امید رهایی از  ،گیری جمهوری سکوالر ترکیهاز روند شکل 0۱51در اوایل دهه ها علوی

 ،ان د زیر بار فشارهای همیشگی اساقبال کردند و هموار  از مدافعین سکوالریس  در ترکیه بود 

سیاس ی  ه ای  اح زاب و گ رو    ،تحوالت در ترکی ه نش ان داد ک ه در عم ل     روندتدری   هاما ب

والریس   در  رغ   اذع ان ب ه سک    ب ه دهن د و  می بروزها گرایی در تعامل با آناز سنیهایی رگه

 ،گرایان ه س نی  هایاین گرایشو  هسنی داشا یقانون اساسی ترکیه، در عمل دولت هموار  هویا

بع د از ده ه    مسلله . اینه استدنبال داشاه را بها راندگی و طرد عمومی علویحاشیهدوبار  به

ه ای  گرای ی سیاس ی و سیاس ت   بیشار خودش را نشان داد. با گس ارش گفام ان اس ال     0۱81

تقویت  باع که  0۱85دینی در مدار  با مصوبه  مسائلشدن تدریس )اجباری دار دولتجهت

. ش د بیشار ها علویهای ، نگرانی(شد بخشی از هویت رسمی مرد  ترکیه عنوان اسال  سنی به

ه ای  ک ه در س ال  ه ایی  بیانیه آمیزی علیه علویان انجا  شد.نیز اقدامات خشونت 0۱81دهه  در

از سوی فعالین مدنی علوی در ترکیه اناشار یافت، در کنار اناقاد از نهاد رس می   0۱۱9و  0۱8۱

محورانه از هویت دول ت  کند، به تعریف سنیمی ریاست امور دینی که اسال  سنی را نمایندگی

 کند.  می و ملت ترکیه اعاراض

اح داث مس جد در   ی ا  ه ا  راندگی علویان و تبلیغات بر علی ه آن حاشیهاز روند به ،همچنین

طرف ی دول ت نس بت ب ه ادی ان و      ابراز ناخرسندی و خواساار رعای ت ب ی   ،نشینمناط  علوی

ق درت رس یدن    ب ا ب ه   .ان د ش د   ماناسب با اصل سکوالریس  در قانون اساسی ،مذاهب کشور

گرایان ه س نی دارد، ش رایط ب رای     ک ه گرایش ات اس ال     5115حزب عدالت و توسعه در سال 

و رویک رد دول ت    در م ورد اخی ر هم وار    ه ای  در سالها علویدشوارتر شد  است. ها علوی

م ذهبی  ه ای  ب ه دور  ها آن برای مثال، اند.معارض بود  خودحزب عدالت و توسعه نسبت به 

                                                                                                                                        
1. Sivas, Çorum 

2. Tunceli, Elazığ and Muş 
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ها برخی از آن .انداعاراض داشاه، روی اسال  سنی مامرکز است که عمدتاً ،اجباری در مدار 

 شود.می ها تبعی  اعمالدر زمینه اساخدا  در نهادهای دولای نسبت به آنکنند که می نیز ادعا

ه ای  از نب ود مک ان   نارض ایای خ ود را   پ ی درپیدر یک دهه اخیر  همچنین، جامعه علوی

ام ا   ،ان د اب راز داش اه  نامن د،  م ی  0االجاما، المجمع یا بیت بیت که آن را ،هاعبادت برای علوی

مقامات حزب عدالت و توسعه مدا  از پاسخ روشن و اقدامات عملی نسبت ب ه تحق   برخ ی    

س خنگوی پارلم ان ترکی ه     5105 ژوئیه 57در  برای نمونه،. روندمی مطالبات مذهبی آنها طفر 

علوی ان  »اظه ار داش ت ک ه    ه ا  المجم ع ب رای عل وی    بی ت  ب ار  مانند سایر مقامات ترکی ه در 

مس جد ب رای عب ادت الز  ندارن د. ج ای       ج ز  جایی و بخشی از اسال  هساندمجموعه و زیر

بارها  نیز رجب طیب اردوغان «.مربوط به اسال  و مسلمانان استهای همان مکانها عبادت آن

عنوان تنها مکان ب رای عب ادت در    بهمسجد مذهب نیساند و در اسال ، ها گفاه است که علوی

  (. ,Uras 2014) نظر گرفاه شد  است

ه ا  نشان از ناخرسندی آن 510۳ک گزی در ژوئندر اعاراضات پارها مشارکت فعال علوی

تجمع ات اعاراض ی در من اط      ، 5بعد از اعاراض ات پ ارک گ زی    .ردنسبت به حزب حاک  دا

ک ه ش هری    9در آنااکی ا ای در آنکارا و تا انداز  ۳شهرهای ترکیه از جمله دیکمننشین در علوی

نیروه ای  در مناط  جنوبی و مرکز اجاما، علوی ترکیه است، ادام ه یاف ت. جوان ان عل وی ب ا      

 ،ش د  در اعاراض ات ف وق   هر شش نف ر کش اه   ها پرداخاند.پلیس درگیر و به زد و خورد با آن

 (.,Cagaptay 2014)ند ابود ها فعال آنهای علویان و گرو به ماعل  

مذهبی و قومی نسبت به گذشاه بهبود های وضعیت اقلیت ،توسعهدر دور  حزب عدالت و 

عن وان   هکن د. ب   م ی  غیرمسلمانان ترکیه صدق بیشار در خصوص وضعیت مسلله اما این، یافت

را ک ه در ق رن بیس ا  ماعل   ب ه      ه ایی  دارای ی  قس مای از اخی ر  های حکومت در سال نمونه،

ردان د  و از ص احبان   برگه ا  مورد توقی ف ق رار گرفا ه ب ود، ب ه آن      بود  و کلیساهای مسیحی

. ای   ب ود  ه ایی  پیش رفت  چنین کمار شاهدها، یاما در مورد علو کرد  است،حمایت ها دارایی

                                                                                                                                        
1. Cemevi 

2. Gezi 

3. Dikmen 

4. Antakya 
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. حکومت موظف به حمای ت و نگه داری از مس اجد اس ت     ،ن ترکیهقوانی برای مثال، بر اسا 

ام ا مک ان    ،بش ود نی ز  ه ا  تا شامل کلیساها و کنیسه بسط داد ن راوانیق ،حزب عدالت و توسعه

و ها تالش ،و فعالین علوی جامعه هرچند. استن کنار گذاشاه شد  وانیقاین ز عبادت علویان ا

ام ا   دن د، کرارائ ه  دولت  از سوی هاخانهعجمبه  یارانهمبنی بر حمایت و دادن هایی درخواست

نماین د   ، 0، بلکه مصطفی الب ایرک کردرا رد هایی نه تنها چنین خواساه ،سعهوحزب عدالت و ت

شیاطین خوان د.  های گا به پرساش یارانهرا  هایییارانهچنین  ،پارلمان از حزب عدالت و توسعه

 ب ه  ؛احسا  صمیمی به علوی ان ب روز ن داد  اس ت      گارهبری حزب عدالت و توسعه نیز هیچ

سعه به پارلم ان  واز لیست حزب عدالت و تروشنفکر علوی که ، 5«غلوورحا جامو ا» طوری که

 دلیل تعصب مقامات این ح زب نس بت ب ه علوی ان اس اعفا داد     ه ب 5117را  یافاه بود، در سال 

(Cagaptay, 2014.) 

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

ی ه  نسبت به علویان در داخل ترکها بدبینیبه تشدید  ،دمش  و اقلیت علوی حاک  بر این کشور

مید  است. حای مناط  ایالت اخیر انجاهای علوی در سال -و تعمی  شکاف و خودآگاهی سنی

و ه ا  ت نش  شاهد قبلهای اسکندرون که نی  میلیون عرب علوی ساکن هساند، در سال –هاتای

از سوی بخش ی از  سوری، سنی عرب های اپوزیسیون و آوار های بر علیه کمپهایی تظاهرات

 ب ا  بیش اری  ، اجام ا، عل وی هات ای هم دلی    این. عالو  بر   استبا گرایش چپ بودها علوی

مخالف ی   و تظ اهرات  اندبود  دمش بشاراسد داشاه و مخالف سیاست رویارویی آنکارا با رژی  

عزال دین   (. Cagaptay,Abaza and 2012) اندانجا  داد  مخالفان سورینیز علیه حمایت از 

 ،ریاست ام ور م ذاهب ترکی ه   »که  گفاه است 9به المانیاور ۳ترین بنیاد علویرئیس مه  ،دوغان

ترکیه است که دولت  مشکالتترین مه  از . ایندر آغوش گرفاه است نسخه اسال  سعودی را

 س عی ه ا  کن د. آن م ی  تحمی ل بر مرد  ترکی ه  فرهن  اسالمی عربی را  ،به شکل سیسایماتیکی

  «.کنند تصویری منفی از اسال  علوی در ترکیه ایجاد کنندمی

                                                                                                                                        
1. Mustafa Albayrak 

2. Reha Camuroglu 

3. Cem Foundation 

4. al-monitor 
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 ، در م ذهب م داران از س وی سیاس ت   کسب آرا در راساایها اینکه دهه با اشار  به دوغان

س کوالر   یعن وان کش ور   ت وان ب ه  نم ی  را دارد که ترکیه ام روز می ، ابرازشد  استدساکاری 

 هرچن د »ک ه  همچن ین عن وان ک رد     او  .اس ت  دموکراسی سنی ،آنچه هستتعریف کرد، بلکه 

کن ون ب رای    ت ا  0507مذهبی شد  و این واقعه بعد از س ال  های عقاید علوی وارد برنامه دور 

ش ود، ام ا از حکوم ت    م ی  در زمین ه حق وق علوی ان محس وب     یاولین بار رخ داد  و پیشرفا

پاکس ازی سیس اماتیک م رد  عل وی از هم ه       تالشی ب رای اردوغان راضی نیسای . ما معاقدی  

عل ی کنع ان    (.Daloglu, 2012) «وج ود دارد  از جمل ه در نهاده ای قض ایی   نهادهای دولت 

در خصوص تبعی   510۳در سال  نیز س یک نهاد فرهنگی علویئیو ریکی از رهبران اوغلو، 

که شرایط برای علویان بعد از جن   داشتابراز  0امروز در مصاحبه با سایت زمان علیه علویان

را ب ا  ه ا  عل وی  ،حکوم ت  اف زایش پی دا ک رد  اس ت.    ه ا  سوریه بدتر شد  و تبعی  علیه آن

معاون حزب عدالت و  ،همچنین .ویژ  در اعاراضات پارک گزی هب ؛کندمی مرتبطها تروریست

ه ا  تروریست دهند پرورشها، یا همان محل عبادت علوی المجمع بیت توسعه ابراز داشت که

 .ندساه

 هاما بعد از جن  سوریه، ب   ،در ترکیه همیشه مثبت بود ها علوی هاوغلو معاقد است نگا  ب

از  حزب عدالت و توسعه و اس افاد  مک رر اردوغ ان و دول ت او    های ضع و سیاستاخاطر مو

او بخش ی از   ایج اد ش د  اس ت.    نسبت ب ه علوی ان   ، دید منفیاصطالح علوی برای بشار اسد

لا ی در جمه وری   در سطح نهاده ای دو  شدند ران و به حاشیه بیکاریمشکل اصلی علویان را 

عل وی ب ود     ،رتبه حکوم ت آور  که یک مقا  عالیمن به یاد نمی»داند و گفاه است: میترکیه 

پارک گزی در ها علویچرا اینکه  اند.نداد  هاه  به علویرا حای مقا  عالی یک مدرسه  ؛باشد

چیز جدیدی اوغلو این مشکل از نظر  «.ها فاقد کار و نان هساندکه آن این بود  خاطره ب ،بودند

  (.Dogan, 2013) گرددبرمیگذشاه  آن به ریشهو  نیست

 ه ای گ رایش  بی ان آش کار  جامعه ترکیه و  گرایی سیاسی سنی دراسال  در مجمو،، برآمدن

داخل ی و خ ارجی، م وجی از    سیاست از سوی حزب عدالت و توسعه در عرصه  ایدئولوژیک

دول ت  گرایان ه  فرق ه  رویک رد بحران س وریه و   مسلله ناخشنودی علویان را در پی داشاه است.

                                                                                                                                        
1. Todays Zaman 



 17 ــــــــــــــــــــــــــــــ ...هایآینده شکاف و توسعه و عدالت حزب یرانحکم

احس ا   س و و   ب ه جامع ه عل وی از ی ک    نس بت  ها بدبینیتشدید ترکیه در این بحران نیز به 

شدن بیش از ترامکان فعالاین تحوالت،  است. شد  دیگر سویاز  محرومیت علویاننگرانی و 

 افزایش داد  است. را سنی -علوی شکاف پیش

 

  گیرینتیجه

س ابقه ب ود  و باع   تش دید برخ ی      تحوالت چند سال اخیر ترکیه، در تاریخ این کش ور ب ی  

ه ای  که ریش ه )علوی و کردها(  مذهبیو  قومیدو شکاف های اجاماعی آن شد  است. شکاف

در ، ان د هموار  نقش مهمی در صحنه سیاسی این کشور داشاه و ترکیه دارند در تاریخای دیرینه

 ه ای گ رایش  ان د. های حزب ع دالت و توس عه تش دید ش د     در اثر سیاستهای اخیر و سال

ه ا نس بت ب ه    محورانه( رهبران حزب عدالت و توسعه و اظهارات منف ی آن گرایانه )سنیاسال 

تداو  تبعی  علیه این اقلیت،  در کنار ،ویژ  بعد از تحوالت مربوط به بحران سوریه هب ،علویان

ها را از وضعیت موجود به همرا  داشاه است. ب ا توج ه ب ه تمای ل     ناخرسندی بیش از پیش آن

عن وان   مح ور، ب ه  گرایی سنیاز را  تأکید بر اسال  حزب عدالت و توسعه برای بازتولید قدرت

شدن بیش از پیش این شکاف تر، امکان فعالعناصر مه  گفامانی سردمداران این حزبیکی از 

 گرایان ه دول ت ترکی ه در   ه ای فرق ه  در صورتی که سیاستعالو  بر این،  در آیند  وجود دارد.

به موازات تشدید شود، این امکان تداو  یابد یا منطقه و جهان اسال   سیاست خارجی نسبت به

   یافت. افزایش خواهدآن 

گرای ی  از اس ال  ای ک ه ملغم ه  ع دالت و توس عه   رویک رد ای دئولوژیک ح زب    همچنین، 

را   ، بلک ه عاجز بود  کردها مسلله و ناسیونالیس  ترکی است، نه تنها از درک ماهیت محورسنی

بخشی از اظه ارات   .  استرا برای موفقیت مذاکرات صلح با نیروهای سیاسی کرد مسدود کرد

 را حزب ع دالت و توس عه  مقامات ارشد  نظرانه، فه  تن در مقاله بدان اشار  شد وغان که ارد

 آندادن ب ه  حلی که برای پایان و را  مسلله این با درک کردها از .دهدنشان می کردها مسللهاز 

پیش نهادی و اق دامات مح دود    ه ای  بساه ،از طرف دیگر کنند، فاصله زیادی دارد.می جساجو

س مبولیک  عم دتاً  و  جزئیحزب عدالت و توسعه در این زمینه، تنها محدود به برخی اقدامات 

داش اه  مص رف اناخاب اتی    گاهی نی ز  در راساای تسهیل عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و
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 ،و توس عه  ایدئولوژیک حزب عدالت هایرسد با توجه به گرایشمی نظره بدر مجمو،، است. 

ی ک   ط ی در مناط  کردنشین ترکیه ها ویژ  شخ  اردوغان و گسارش درگیری و خشونت هب

، امکان 0۳۱5تیرما  و اعمال فشارهای وسیع بر فعالین کردی بعد از کودتای نافرجا  سال اخیر 

ی ا ح داقل بس یار دش وار      در آیند  نزدیک وج ود ن دارد   کردی برای ترکیه مسلله حل و فصل

   است.

  اف زود  ی کرده ا ه ا ترکی را تعمی  و بر شدت ناخرس ندی  -شکاف کردی ،اخیر تحوالت

س و و   اظهارات تن د مقام ات ترکی ه از ی ک     درتوان می راحایه این تشدید شکاف را ب .است

در  ک رد.  مش اهد   علی ه هم دیگر  از سوی دیگ ر   هارهبران پ.ک.ک و حزب دموکراتیک خل 

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            

ت ری  تر و ش کنند  به احامال زیاد آیندۀ نامطملنگیری و فشار بر کردها را افزایش دهد، سخت

  روی دولت ترکیه خواهد بود.   پیش
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