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مصاديق بيثباتساز مؤثر بر شکنندگي دولت ترکيه از زمان
روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه تا سال 2018
حسين سميعي اصفهاني ل کارشناسيارشد جغرافياي سياسي ،دانشياه فردوسي مش د ،مش د ،ايران.
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حفظ ثبات سياسي براي مشروعيت بخشيدن به حاکميت ،کارآمدي در تأمين خدمات رفاهي و افزايا وزن
ژئوپليتيک در نظام بينالمللي از مهمترين کارکردهاي يک نظام سياسي است .دولت با بيثباتي سياسي باال ،شکننده
ناميده ميشود .هدف اصلي اين پژوها شناسايي و بررسي عوامل و مصاديق بيثباتساز و همچنين متغيرهاي
تاثيرگذار بر شکنندگي دولت ترکيه است .يافتههاي پژوها به دو روش کتابخانهاي و پنل خبرگان بدست آمده
است 29 .متغير در  9دسته مورد نظر شوارتز  STEEPVASLطبقهبندي گشت و براي هر کدام ،وضعيت ترکيه به
تفصيل تشريح گرديد .در مرحله بعد ،با استفاده از داده هاي کمي شاخص دولتهاي شکننده بنيادي براي صلح
تحليل کمي مصاديق بيثباتي ترکيه انجام شد .و در پايان بر اساس نظرات خبرگان ترکيهشناس ،يافتههاي پژوها
نشان ميدهد که افزايا شکاف قومي -مذهبي ،شکنندگي اقتصادي ،شکايات گروهي گسترده ،عدم عدالت
فضايي ،افزايا پناهندگي و آوارگي ،حمايت سياسي ،اقتصادي و لجستيکي کناگران خارجي از گروههاي
اپوزيسيون ،سرزمين آسيبديده بواسطه درگيري ،سياستهاي هيدروپليتيکي ،فساد مالي و تقابل حزب عدالت و
توسعه با جريان گولنيسم بيشترين اثر را بر شکنندگي دولت ترکيه دارند.
واژههاي کليدي :بيثباتي سياسي ،دولت شکننده ،حزب عدالت و توسعه ،ترکيه.
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.1مقدمه
ثبات يا پايداري سياسي همواره از مهمترين اهداف و نتايج نظامهاي سياسي بوده است .به عبارت
ديگر ،توسعه و امنيت پايدار هر کشور ،ذيل ثبات سياسي محقق خواهد شد .از اينرو ،بروز
مصاديقي چون جنگ داخلي ،انقالب ،شورش ،کودتا ،عمليات تروريستي ،عدم توازن اقتصادي،
عدم توازن اجتماع و  ...نشان از بيثباتي سياسي است که روند آنها در کشورهاي مختلف متفاوت
است ،و وابستگي شديد به جغرافياي کشور ،گذار تاريخي و اقتصاد سياسي آنها دارد .کشور
شکننده ،برآيند بيثباتي سياسي است .دولتهاي شکننده ،به دولتهايي گفته مي شود ،که در
منشور شکنندگي ،اعمال اقتدار ،ارائه خدمات و مشروعيت داراي درجات پاييني
هستند( .)Yazdanfam,2013:50دولتهاي شکننده ،انواع مختلفي دارند که در منطبقترين
تقسيمبندي به ترتيب توانمندي بيشتر در ارائه خدمات ،اقتدار و مشروعيت ،به سه دولت ضعيف،
فرومانده و فروپاشيده تقسيم ميشوند(.)Carment,2010:19
جمهوري ترکيه ،پس از فروپاشي امپراطوري عثماني و در پي پيمان سايکس-پيکو در سال 1923
ميالدي توسط آتاتورک تأسيس شد .مطابق آنچه گفته شد ،عوامل بيثباتساز در کشور ترکيه به
طور خالصه به سه دوره تاريخي  .1دوره قبل از فروپاشي امپراطوري عثماني .2 ،دوره تکحزبي
کماليستي و .3دوره ظهور دولت نگهبان در عمل بستگي دارد( .)Oktem,2016:53-54همچنين
از منظرجغرافياي سياسي در تاريخ معاصر ترکيه سه اشتباه در ساختار سياسي آن رخداد داده
است که منشأ بسياري از عوامل بيثبات ساز بوده است که عبارتنداز .1 :قانون شهروندي
کماليستي« :ترکِ مسلمانِ سنيِ سکوالر»(.2 ) Oktem,2016:78انتخاب وضعيت به جاي موقعيت
از زمان آتاتورک تا قبل از حزب روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه ،که مغاير با امنيت ملي
است( .3 )Karimipour:1999:50نقض تنا صفر با همسايگان و استفاده اشتباه از کد ژئوپليتيک
منطقه در زمان شروع بحران سوريه .آثار دوران و پيامدهاي اشتباهات مذکور ،سبب گشته است
که جمهوري ترکيه عليرغم رشد چشمگير اقتصادي و افزايا وزن ژئوپليتيکي آن در منطقه و
جهان تا قبل از بحران سوريه ،همچنان بر سر تاريخ ،هويت ،فقر و تبعيض داراي منازعه باشد.
افزون براين ،از سال  2014به بعد ،ترکيه با کناگري زور و قهرآميز خود در منطقه ،سبب
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هدايت آن به سوي ناامني ،بيثباتي بيشتر در منطقه و جهان شده است( Ajorlou and et al,

 )2016,31و به همين دليل ،در رتبهبندي شاخص شکنندگي دولتها ،در سال  ،2018امتياز 82
را کسب کرده است که اين کشور را در گروه دولتهاي ضعيف قرار ميدهد ،کسب کند( FFP,

 .)2018:1بر اين اساس ،پژوها حاضر درصدد است با نگاهي جامع و آيندهنگر ،به سواالت
زير پاسخ دهد:
.1مصاديق بيثباتساز مؤثر بر شکنندگي کشور ترکيه چيست؟
.2اثرگذارترين متغيرهاي بيثباتساز بر شکنندگي دولت ترکيه کدامند؟
.2روششناسي
ماهيت روش ،توصيفي-تحليلي محسوب ميشود .از آنجا که مقاله حاضر بخشي از پاياننامه
کارشناسي ارشد است و در آن از روششناسي آينده پژوهشي در تحليل آيندهنگارانه شکنندگي
کشور ترکيه بهره برده شده است .لذا با توجه به تخصصيبودن پژوها و روششناسي مورد
استفاده در آن ،که اعتبار شرکتکنندگان به تخصص آنهاست ،لذا پنل خبرگاني  10نفره متشکل
از(اعضاي هيات علمي دانشگاه ،مراکز پژوهشي علوم سياسي (بخا ترکيهشناسي) و کارگزاران
اسبق سفارت ايران در ترکيه) تشکيل شد .دادههاي تحقيق به دو صورت کتابخانهاي و پنل
خبرگان جمعآوري شده است .مهمترين متغيرها و شاخصهاي بيثباتسازي که ترکيه در آنها
مصاديق بيثباتي دارد ،تهيه گشت .متغيرها بر اساس مدل ارتقا يافته تحليل روند شوارتز يعني
 ،STEEPVASLدستهبندي شدند .اين مدل در ابتدا توسط پیتر شوارتز 1در سال  1970مدل
 STEEPارائه ميشود ،سپس در سال  1975توسط هول رويد و الوريج 2مدل )STEEP(V

اصالح شد( ،)Loverige,2002:7و در نهايت در سال  1394اين مدل توسط مطهرنيا به
 3 STEEPVASLارتقاء پيدا مي کند( .)Mottaharnia,2016:34سپس پرسشنامهاي از نوع بسته
با مقياس چندگزينهاي رتبهاي جهت ارزشگذاري پنل خبرگان طراحي شد و در اختيار آنها قرار
1.Peter Schwartz
2.Holroyd and Loveridge
 .3در تحل يل رو ند کالن  STEEPVASLرو ند هاي اجت ماعي( ،)Sف ناوري( ،)Tاقتصـــادي( ،)Eزيســـتمحيطي(،)E
سياست( ،)Pارزش( ،)Vامنيت( ،)Sارتا( ،)Aحقوق( )Lبررسي ميشود.
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گرفت .پرسشنامه از طيف  1تا  10طراحي شده است و پس از اجماع نظر پنل خبرگان ،به هر
يک از عوامل ارزش مورد نظر داده شد.
.3ادبيات نظري و روش پژوهش
پيا از معرفي بنيان نظري پژوها ،ارائه تعريفي از مفاهيم کليدي پژوها ،مولفهها و
شاخصهاي آنها ضروري است .يکي از مفاهيم اصلي پژوها بيثباتي سياسي است .بيثباتي
را تغييراتي که به صورت مستمر و مکرر ،کارکرد منظم يک سامانه را مختل کند( Shams,2004:
 )109و يا وقوع تغيير ،فراتر از دامنه نوسانات معمولي تعريف کردهاند( Brecher and

 .)Wilkenfeld,2003:61محمدي لرد ،ديدگاههاي مختلف در خصوص بيثباتي سياسي را در 5
مقوله تداوم ،تجربي ،ژورناليستي ،سيستمي ،مشروعيت ،هنجاري و عملياتي دستهبندي کرده
است( .)Mahmoudi lard,2016:21در اين بين ،ديدگاه سيستمي و عملياتي با توجه به هدف
مقاله ،مورد توجه است .در ديدگاه سيستمي ،ثبات وابسته بر دو عامل ،درستي کارکرد ويژه خود
و داشتن روابط مطلوب با سيستمهاي فرعي است( .)Azimi Dowlatabadi,2008:64به عبارت
ديگر عامل متضمن بقا در دريافت داده و تبديل آن به بازده و همچنين عدم گسست ميان مدار
دادهها ،فرآيند بازده و بازخورد است .و وقتي اين زنجيره ميان داده ،بازده و بازخورد دچار
شکست شود ،نظام سياسي ارتباط خود را با پيرامون از دست بدهد و نتواند خواسته ملت خود
را تأمين کند ،دچار بيثباتي ميشود( .)Panahi,2004:35در ديدگاه سيستمي به موازات تأکيد بر
نيروهاي داخلي ،ميبايست بر روابط نيروهاي خارج از نظام نيز توجه کرد .روي هم رفته ،چنانچه
ثبات يک نظام سياسي را با تعادل يکي بدانيم ،تا زماني که نيروهاي برهم زننده تعادل(داخلي و
خارجي) ثبات(تعادل) را تهديد نکرده باشند ،نظام حالت ثبات خود را حفظ خواهد کرد(شکل.)1
شكل( :)1ديدگاه سيستمي بيثباتي
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از منظر عملياتي ،ثبات و بيثباتي سياسي پديدهاي مستمر است و بيانگر اين اصل است که
سطوح مختلف بيثباتي چگونه منجر به ايجاد انواع دولتهاي شکننده ميشود و با گذشت زمان
تغيير ميکند ،بنابراين بازههاي زماني ،استفادهشده در تحليلهاي «وضعيتهاي سياسي» بايد
کوتاهمدت باشد( .)Sanders,2001:117لذا بيثباتي سياسي شرايطي است که تأثير و تأثر اجزاي
مختلف در درون و بيرون نظام داراي عدم قطعيت و مبهم است(.)Sanders,2001:119

مفهوم اساسي ديگر ،دولت شکننده است؛ در بسياري از متون مرتبط با بيثباتي سياسي ،واژه
شکنندگي دولت استفاده شده است .دولت شکننده به کشوري گفته ميشود ،که نظام سياسي آن،
توانايي کافي جهت تأمين امنيت پايدار ملت خود را ندارد ،مقبوليت آن از سوي ملت و بعضاً
نظام بينالملل به شدت کاسته شده است و در نتيجه اقتدار الزم براي اعمال حاکميت بر سرزمين
و ملت را ندارد .لذا مطابق تقسيمبندي دولتها از سوي کارمنت در شکل( )2نشان داده شده
است ،دولت ضعيف ،فرومانده و فروپاشيده همگي طيفهايي از دولت شکنندهاند ،که در طيف
فروپاشيده ،کشور تجزيهشده ،يا بخشي از کشور به صورت خودمختار از حاکميت نظام سياسي
مرکزي کشور ،مستقل شده است.
شكل( :)2ديدگاه ثبات و بيثباتي سيستمي کارمنت

()Source: Carment,2010:19
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مطابق شکل( )2که کشورهاي جهان را به سه دسته «دولت در حال توسعه»« 1،دولت به سوي
مردمساالري»  2و «دولت شکننده»  3را تقسيمبندي ميکند ،ميتوان نتيجه گرفت که سه کشور
مذکور در يک هسته مرکزي «دولت ضعيف» داراي همپوشاني هستند .دولتهاي شکننده در سه
محور منشور شکنندگي ،ناتواني در اعمال اقتدار ،ناتواني در ارائه خدمات عمومي و مقبوليت
اندک اشتراک دارند( .)Yazdanfam,2013:49دستهبنديهاي متعددي جهت کارآمدي و
شکنندگي دولتها انجام شده است ،در اين بين بنياد صلح جهاني و مجله فارين پالسي از
جامعترين دستهبنديها را ارائه کردهاند .اين دو ،دولتها را بر اساس  12شاخص فشارهاي مردم
شناختي ،مهاجرت تودهاي ،شکايات گروهي ،مهاجرت به خارج از کشور و فرار مغزها ،توسعه
اقتصادي نامتوازن ،فقر يا رکود اقتصادي شديد ،مشروعيت دولت ،کاها خدمات عمومي دولت،
نقض حقوق بشر و حاکميت قانون ،شکاف در دستگاه امنيتي ،افزايا چنددستگي نخبگان و
مداخله کنشگران خارجي از سال  2006تا به کنون در حال رتبهبندي کردن هستند .در اين
طبقهبندي ،همه دولت-ملتها(توسعهيافته ،در حال مردمي شدن و شکننده) را بر اساس 12
شاخص رتبهبندي ميکند( .)FFP,2014:5-16از حيث نظري اما ،ترکيب نظريات عجم اوغلو ،تد
رابرت گار و جيمز روزنا ،پيکربندي پژوها را تشکيل ميدهد؛ عجم اوغولو و رابينسون در
کتاب چرا ملتها شکست ميخورند؟ اشاره ميکنند که مهمترين عامل شکست يا موفقيت
کشورها وابسته به ساختار نهادهاي آنهاست .رمز موفقيت اقتصاد پايدار در کشورهاي توسعه
يافته ،ساختار نهادي همافزا 4است .در نقطه مقابل ،عامل شکنندگي کشورهاي بيثبات را،
نهادهاي استثمارگ ر5يا نهادهاي اقتدارگرا و بهرهکا معرفي ميکنند( Acemoglu and

 .)Robinson,2014:493-538متناسب با مدل کارمنت ،دولتهاي در حال توسعه و توسعهيافته
داراي نهاد هم افزا و از ثبات باالتري برخوردارند ،درعوض دولتهاي به سوي مردمساالري و

1.Developing States
2.Democratizing States
3.Fragile States
4.Integrative Institution
5.Extractive Instituation
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شکننده ،عمدتاً داراي نهاد استثمارگرند و سطح بيثباتي بيشتري دارند .تد رابرت گار در کتاب
چرا انسانها شورش ميکنند؟ بر اين باور است که انواع خشونت (آشوب ،توطئه و جنگ داخلي)
دولت ملتها ،ناشي از محروميت نسبي آنهاست .وي محروميت نسبي را به صورت ،شکاف
ميان موفقيت و انتظارات ملت يک کشور ،تعريف ميکند .به عبارتي زماني که حکومت و دولت
يک کشور ،زمينه مناسب براي موفقيت ملت خود فراهم نکنند و به موازات آن ،انتظارات ملت
به دليل تواناييهاي موجود ،هجمه رسانهها از موفقيت وضع موجود بيشتر شده باشد ،سبب ستيز
خشونت بار مدني ميشود .گار براي کشورهاي مختلف در بازه زماني متفاوت سه نوع محروميت
نسبي را بيان ميکند .1 :محروميت نسبي نزولي(سطح انتظارات در موقعيت ارزشي گروههاي
انبوه ثابت ،و تواناييهاي الزم جهت حصول به انتظارات رو به کاها است)؛  .2محروميت
نسبي آرزويي(برعکس حالت گذشته ،سطح تواناييهاي موقعيت ارزشي گروههاي انبوه ثابت
است ولي سطح انتظارات روند صعودي دارد) و  .3محروميت صعودي(افزايا شديد انتظارات
با کاها شديد همزمان توانايي همراه است)( .) Gurr,1971:46-52بنابراين ميتوان نتيجه گرفت،
دولتهاي توسعهيافته ،در حالتوسعه ،در حال مردمساالري و شکننده ،به ترتيب در طيف
محروميت نسبي ،از درجات کمتر به بيشتر برخوردارند .لذا کشورهايي که محروميت نسبي
کمتري دارند ،انواع خشونت کمتر ديده ميشود.
جيمز روزنا در کتاب نظريه آشوب در سياست جهان ،اين فرضيه را بيان ميکند ،که تأثيرگذاري
بازيگران در سياست جهان ،از پديدههاي ارتباطي ،در تأثير و تأثري که از در آنها ايجاد ميشود،
ناشي شود( .)Rosena,2005:70در اين بين ،رخداد تغييري جزئي در شرايط اوليه باعث تغييرات
عظيم در پديدههاي ارتباطي خواهد شد .يکي از مهمترين مفاهيم به کاربرده شده در نظريه
آشوب ،اثر پروانهاي است که نقا عوامل کوتاهمدت را در بروز تحوالت بزرگ و احتماالً
آشوبناک بيان ميکند .بنابراين سيستمهاي اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و سازماني ،همچون
سيستمهاي جوي ،از اثر پروانهاي برخوردار هستند و تحليلگران بايد با آگاهي از اين نکته مهم
به تحليل و تنظيم مسائل بپردازند( .)Alvani,1999:42-43روزنا در اين نظريه بيان ميکند که
پارادايمهاي حاکم بر پديدههاي ارتباطي بينالمللي قرن بيستم تغيير يافته و يک صورتبندي
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جديد نيازمند است .و بدين منظور است که از آشوب که بيانگر دو واقعيت متضاد ولي مکمل
يکديگرند استفاده کرده است .1 :آشوب حکايت از وجود نوعي بينظمي دارد ،که پيچيده است
و آينده را با عدمقطعيتهاي بسياري مواجه ساخته است .2 ،تحوالت در نمود ظاهري پديدههاي
جريان دارد و ميتوان آنها در قالب يک الگوي نظامند و تابع قواعد و محاسباتي خاص ارزيابي
کرد .در واقع مجموع اين دو واقعيت ايده نظم در عين بينظمي را موجب شده است( Rosena,
.)2005:50

بنابراين ،بر پايه مباني نظري مطروحه ،الگوي مفهومي پژوها را در قالب شکل( )3ميتوان
ترسيم نمود .به عبارت روشنتر ،شکنندگي دولتها به سه عامل ساختار نهادي ،محروميت نسبي
و ظهور بحرانهاي عمومي(جهاني ،ملي و منطقهاي) بستگي دارد .به گفته عجم اوغلو ،دولتي که
ساختار نهادي آن همافزا باشد؛ از مشروعيت مردمساالرانه باالتر ،در تأمين نيازهاي ملت
کارآمدتر ،وحدت اجزاي طبقه مسلط بيشتر و بالتبع محروميت نسبي کمتر ،برخوردار است.
محروميت نسبي ،ناشي از فشارهاي جمعيتي ،ناتواني در ارائه خدمات عمومي ،اقتصاد نامتوازن
و رکود اقتصادي شکل ميگيرد ،و هر چه بيشتر شود ،پديدههايي چون شکايات گروهي ،خروج
طبقه متوسط ،فرار مغزها ،نقض حقوق بشر ،پناهندگي و آوارگي و ظهور دستگاه سرکوبگر و
امنيتي بيشتر خواهد شد .همچنين متغير اعمال اقتدار و توان سرکوب در مقابل سرپيچي و
نافرمانبرداري در نيرويهاي نظامي و انتظامي بر ميزان تابآوري و يا شکنندگي دولتها در
مقابل بحرانهاي عمومي مؤثر است ،در شرايط برابر ،دولتي که اقتدار و توان سرکوب باالتري
داشته باشد ،ماندگاري و ثبات سياسي آن بيشتر خواهد بود و برعکس و به طور خالصه در ظهور
بحرانهاي عمومي که مطابق نظريه آشوب قابليت انتشار سريع در ابعاد منطقهاي ،ملي و جهاني
را دارد ،دولتهاي با ساختار نهادي همافزا ،داراي محروميت نسبي کمتر و ثبات و ماندگاري
سياسي بيشتري خواهند بود .در مقابل دولتهاي با ساختار نهادي اقتدارگرا ،از محروميت نسبي
و شکنندگي و آسيبپذيري بيشتري دارند .و بسته به ميزان شکنندگي موجود ،دولت ضعيف،
فرومانده و فروپاشيده شکل خواهد گرفت.
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شكل( :)3مدل فرآيند مؤثر بر شكنندگي دولتها

 .4موقعيت ژئوپليتيک و ژئوکالچر ترکيه
مطابق شکل( )4کشور جمهوري ترکيه واقع در نيمکره شمالي و حد واسط دو قاره اروپا و آسيا
است .با کشورهاي يونان و بلغارستان ،ارمنستان ،جمهوري آذربايجان(نخجوان)،گرجستان ،ايران،
عراق و سوريه همسايه است .از شمال به درياي سياه ،از غرب و شمالغرب به درياي اژه و
مرمره و از جنوب به درياي مديترانه محدود و همچنين دو تنگه استراتژيک داردانل و بسفر در
قلمرو اين کشور واقع شده است .به همين علت براي آن ،موقعيت خاص جغرافيايي ،ژئوپليتيکي
و ژئواستراتژيي فراهم کرده است .کشور ترکيه داراي  81استان است که مهمترين آنها شامل
آنکارا ،استانبول ،ازمير ،آنتاليا و قونيه ،با جمعيتي بالغ بر  81ميليون نفر( World Population

 )Review,2018:1است .از نظر تنوع قومي کشوري موزاييکي است و داراي قوم ترک(75-70
2

درصد جمعيت) و کرد  19درصد ،و مابقي  7-12درصد به ترتيب شامل زاز1ها ،چرکسيها،

1.Zazas
2.Circassians
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بوسنياي ي ،1آلبانياي ي ،2گرجي ،3اعراب ،4الز ،5پوماک ،6ارمن ي ،7آشوري ،8يهودي ،9يونان ي 10و
ايزديها .)World Fact Book Report,CIA,2020(11از نظر ساختار اقتصادي داراي سه دوره
شاخص است .1 :دوره اول( ،1970-80نفوذ احزاب ميانه-چپ(حزب جمهوري خلق)؛ با
ويژگي بارز وابستگي سرمايه به سياستهاي دولت و نه مبتني بر بازار)  .2دوره دوم(-2002
 ،1980نفوذ احزاب راست-ميانه(حزب مام ميهن ،تورگوت اوزال)؛ با ويژگي بارز ،شروع جراحي
اقتصادي) و  .3دوره سوم ( 2002تا اکنون ،روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه(رجب طيب
اردوغان)؛ با ويژگي بارز ،دوره اصالحات اقتصادي ،افزايا درآمد و همچنين افزايا بدهي
خارجي)( .)Bahikesh,2010:4از نظر ساختار سياسي ،تأثيرگذارترين گروهها بر سياستهاي
کشور ترکيه شامل ،اکراد ،گولنيسمها ،علويها ،شيعيان و نظاميها( )Safavi,2016:156-192و
همچنين ،چهار حزب سياسي فعال به ترتيب ميزان گرايا چپ به راست ،جمهوريخواه خلق،
دموکرات خلق ،حرکت ملي و عدالت و توسعه( )Safavi,2016:204-214هستند .سياست
خارجه ترکيه ،متأثر از موقعيت ژئوپليتيک و ژئواستراتژي و همچنين ناشي از تاريخ و اقتصاد آن
است .به طوري دو جهتگيري مهم در سياست خارجي ترکيه وجود دارد .1 :تفکر کماليستي
(حرکت به سوي غرب)  .2عمق راهبردي و تنا صفر با همسايگان (حرکت به سوي مناطق
پيراموني) .در مجموع ،مجموعه پيچيده و گستردهاي از روابط بين کماليستها ،ارتشيها،
گولنيستها ،اقليتهاي قومي -مذهبي ،مسئله قبرس ،روابط با همسايگان بهويژه ،ايران ،عراق،
سوريه ،ارمنستان ،مسئله منطقهاي جهاني ،نوع رابطه با اسرائيل ،روسيه ،آمريکا و سازمانهاي
1.Bosnian
2.Albanian
3.Georgian
4.Arabs
5.Laz
6.Pumak
7.Armenian
8.Assyrian
9.Jews
10.Greek
11.Yazidis
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منطقهاي ،تحوالت ناحيهاي(جنوبغرب آسيا ،قفقاز ،آسياي مرکزي ،و بالکان) بر سياستهاي
خارجه ترکيه اثر ميگذارد(.)Safavi,2016:215
شكل( :)4نقشه سياسي کشور ترکيه

()Source: Nations Online Project,2018

.5يافتههاي پژوهش
 .5-1مصاديق بيثباتساز مؤثر بر شكنندگي کشور ترکيه

چنانکه اشاره شد ،ثباث سياسي مفهومي نسبي است که در گذار زمان دچار تحول و تغيير
ميشود .لذا جهت بررسي شکنندگي دولت ترکيه از زمان روي کار آمدن حزب آ.ک.پ ،الزامي
است ،تاريخ عظيم و ميراث کليدي شکلدهنده آن بررسي شود .به طور خالصه آنچه وضعيت
کنوني ترکيه را ايجاد ميکند ،وابسته به سه بازه زماني قبل از انحطاط امپراتوري عثماني ،دوره
تکحزبي کماليستي و دوره دولت نگهبان در عمل است.
امپراتوري عثماني در پي اصالحات نظامي ،حقوقي و اداري ،شکستهاي پيوسته از قدرتهاي
اروپا و واگذاري بخاهايي از سرزمين خود در مقابل پرداخت ديون خود به دولت-ملتهاي
اروپايي و همچنين پاکسازيهاي قومي-مذهبي تا جنگ جهاني اول رو به زوال و فروپاشي بود.
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به جهت ناکارآمدي امپراطوري در اوايل قرن بيستم ،نهادهاي دولت مدرن تشکيل شد ،تا اينکه
پس از پايان جنگ جهاني اول و انعقاد پيمان سايکس-پيکو ،امپراطوري عثماني به طور کامل
فروپاشيد و آتاتورک که از اعضاي نهادهاي دولت مدرن تشکيل يافته بود ،جمهوري ترکيه را در
سال  1923تأسيس کرد( .)Oktem,2016:50در دوره دوم ،آتاتورک تثبيت و پيشرفت کشور را
تنها در ارتباط با غرب تلقي ميکرد ،لذا ايدئولوژي دولت را بر اين مبنا قرار داد و راهبرد ملي
را در پيوستن به اتحاديه اروپا تدوين کرد که تالشي مناقشهآميز بود ،چراکه اروپا هم قصد
انحطاط امپراتوري را داشت و هم معياري براي تمدن محسوب ميشد(.)Oktem,2016:54
همچنين جهت جلوگيري از فروپاشي کشور و تثبيت مرز ،قانون شهروندي ترکيه را در قالب
چهار واژه ترکِ مسلمانِ سنيِ سکوالر تعريف کرد و توانست پس از جنگهاي داخلي و انجام
نوعي نسلکشي و فرهنگزدايي ،شهروندان ترکيه را به اکثر نقاط جغرافيايي بگستراند و با راندن
ساير اقليتها به حاشيه کشور ،ثبات نسبي را بر کشور حاکم کند ،به عبارت ديگر آتاتورک با
ايجاد يک دولت تکحزبي اقتدارگرا به دنبال يک دولت-ملت همگون از نظر قومي -مذهبي
بود( .)Oktem,2016:54-78گرچه اقدامات وي ،ترکيه را از فروپاشي مجدد نجات داد ،ولي
کنشگري قومي -مذهبي شکافهاي عميق فرهنگي بويژه شکاف کرد-ترک را در کشور ايجاد
کرد که به پاشنه آشيل ترکيه تبديل شده است.
دوره سوم پس از آتاتورک تا کودتاي  1980را شامل ميشود که با ويژگيهاي چون گذار ناقص
به دموکراسي ،دستکاري سياسي ،سياست حزبي ضعيف ،مبارزه قدرت بين حکومتهاي منتخب
و بازيگران غيرمنتخب مانند ،ارتا ،بوروکراسي و قوه قضاييه و نيز قطبيشدن فزاينده سياسي و
خشونت تودهاي ،شناخته ميشود( .)Oktem,2016:54جمهوري ترکيه با تمامي تحوالتي که در
حوزه اقتصاد و افزايا وزن ژئوپليتيکي در نظم منطقه و بينالمللي داشته به کشور دستخوش
منازعه شناخته ميشود .منازعاتي که مصاديق بيثباتي سياسي است و از سه اشتباه  .1وضع قانون
شهروند کماليستي؛  .2عدم بهرهگيري از کدهاي ژئوپليتيک خاورميانه(تا قبل از بهار عربي) و .3
بهرهگيري نادرست از کدهاي ژئوپليتيک خاورميانه(از آغاز تا ميانه بحران سوريه) نشأت ميگيرد.
قانون شهروند کماليستي يعني بخشيدن جايگاه قانوني برتر به شهروندان ترک مسلمان سني
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سکوالر ،آغاز هويتزدايي ،تبعيض نژادي و نسلکشي جمهوري ترکيه بوده است و به عبارتي
آشکارترين تناقض جمهوري ترکيه ،شکست رهبران آن در سازگاري و انطباق با تنوع قومي،
زباني و مذهبي بود که با وجود جنگها ،تبادل جمعيت ،پاکسازي قومي و نسلکشي ارامنه،
همچنان باقي مانده است .از بارزترين سند اين قانون سخنراني آتاتورک به مناسبت دهمين
سالگرد تأسيس جمهوري ترکيه است که پايههاي اصلي تاريخ نگاري کماليستي را تشکيل داد و
در ذهن شهروندان و سراسر کشور نهادينه شد« :خوشبخت کسي است که خود را تُرک بخواند»
( .)Oktem,2016:77-78همچنان آتاتورک مطابق آنچه که از مشخصات دوره دوم اثرگذار بر
ترکيه مدرن گفته شد ،عضويت در اتحاديه اروپا و عدم توجه به خاورميانه را مرکز توجه قرار
داد .اشتباه آتاتورک و ميراثداران وي تا قبل از روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه اين بود
که «وضعيت» را بهجاي «موقعيت» انتخاب کردند که مغاير امنيت ملي است و اين در حالي است
که واقعيتهاي جغرافيايي ،فرهنگ ،مذهبي و اقتصادي در ايجاد رابطه با خاورميانه قويتر است
و حداقل  13عامل زير ترکيه را به خاورميانه پيوند ميدهد که آتاتورک و کماليستها از آن غافل
بودند .1 :موقعيت جغرافيايي؛  .2مسأله کرد و پيوستگيهاي قومي و سرزمينياش با ايران ،عراق
و سوريه؛  .3نياز به واردات نفت و گاز و از اين منطقه بهويژه بر اساس اصل تنوع بخشيدن به
واردات و اتکاء نداشتن به يک کانون واحد هيدروکربني؛  .4ايفاي نقا داالني آناتولي براي
عبور خطوط لولههاي نفت و گاز ايران و عراق به اروپا؛  .5نقا معبري و ترانزيتي فضاي
سرزميني(هوايي-زميني) براي پيوند خاورميانه و اروپا؛  .6وابستگيهاي تنگاتنگ و طبيعي
هيدروپليتيک سوريه ،عراق و ترکيه؛  .7کنترل عراق از نظر اعمال فشار و دستاندازي بر دولت-
ملتهاي جنوبي بهويژه کويت و عربستان؛  .8کشا بازار پررونق خاورميانه براي اقتصاد صنعتي
ترکيه؛  .9پيوندهاي ديرينه تاريخي و مذهبي ترکها با خاورميانه و عالقههاي مذهبي ملت ترک
به نمادهاي اسالمي و فرهنگي اين منطقه ،از جمله دلبستگي تام به مسأله قدس؛  .10رشد و
گسترش بنيادگرايي اسالمي در اين کشور و پيوندهاي عميق آن با ديگر مناطق خاورميانه و به
ويژه مصر؛  .11احتمال بازگشت استراتژيک و کانوني ترکيه به صحنه خاورميانه ،در صورت
تداوم سرخوردگي و نااميدي از الحاق به جامعه اروپايي؛  .12نقا بدون جانشين فضاي
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سرزميني ،فرهنگي و مذهبي خاورميانه به عنوان عقبه مناسب دفاعي ترکيه در قبال تهديدهاي
استراتژيک روسيه و يونان؛  .13نقا و مأموريت ترکيه به عنوان تنها عضو منطقهاي ناتو ،براي
اعمال نفوذ دائم و موقت در اين منطقه( .)Karimipour,2001:62-63اشتباه سوم از آغاز تا ميانه
بحران سوريه و قرارگيري ترکيه در ائتالف غربي-عربي بر ضددولت بشار اسد رخ داد .درواقع
سياستهاي دولت ترکيه تا ميانه بحران سوريه در منطقه خاورميانه بر محور بحران سوريه و
عراق و همکاريهاي راهبردي با سعودي و ساير حاميان جريانهاي تروريستي فعال در منطقه،
استخراج محورهايي نظير لزوم مداخلهگري ترکيه در منطقه ،ضرورت پيگيري ادعاهاي ترکيه در
سوريه و عراق ،تهديدانگاري سوريه و عراق ،ضرورت محدود کردن بازيهاي کنشگران درجه
اول منطقه از جمله جمهوري اسالمي ايران ،لزوم مقابله با تهديدات جريانات مليگرا در منطقه
عليه ترکيه به ويژه پانعربيسم ،ضرورت تجميع راههاي انتقال انرژي منطقه در ترکيه و يا دستکم
تسلط ترکيه بر محورهاي انتقال انرژي باالخص در سوريه و عراق ،عدم احساس تهديد از سوي
کنشگري نظير سعودي که به اتفاق ترکيه در جبهه غربي قرار گرفته بود ،ضرورت ممانعت از
شکلگيري بلوکبندي عربي در مقابل آنکارا ،اهميت روابط با رژيم صهيونيستي از منظر نظريه
عمق راهبردي و «تنا صفر با همسايگان» داووداغلو ،فاصله داشت( Hosseini Taghi

 .)Abadi,2015:1لذا دولت ترکيه از پس از استعفاء(يا برکناري داوود اوغلو) و پيوستن به ائتالف
ايران-روسيه در تثبيت حکومت بشار اسد ،و تالش در عاديسازي روابط با رژيم صهيونيستي
بازگشت به راهبرد «تنا صفر با همسايگان» را اتخاذ کرد .البته اين سردرگمي راهبردي ،سبب
بياعتبارسازي و شدت شکنندگي ترکيه گشت( .)Khani,2016:1علت اين وضعيت متأثر از
شيوه نگرش اردوغان به جهان ،تشخيص منافع و اهداف و به ويژه پديده همسايگي است که
مديريت سياسي کشور را به سوي تنا يا صلح با همسايگان بکشاند .به عبارت ديگر جغرافياي
منطقه بسترهاي الزم براي همگرايي را دارد ،ولي سازههاي سياسي اهداف و منافع واگرايي ميان
ترکيه و همسايگان ايجاد کرده است( .)Karimipour and et al,2017:100-99با توجه به
توضيحات داده شده ،مصاديق بيثباتساز ،در مدل ارتقاءيافته شوارتز( ،)STEEPVASLبه شرح
جدول( )1دستهبندي شده ،و در ادامه هر متغير به تفصيل توضيح داده شده است.
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جدول( :)1مصاديق بيثباتساز شكنندگي دولت ترکيه
عناون مصداق

رديف

بعد

1

اجتماعي ()S

2

فناوري ()T

سهم پايين فنّاوريهاي برتر بومي در اقتصاد کشور

3

اقتصادي ()E

شکنندگي اقتصادي ،افزايا هزينههاي نظامي

4

زيست بوم ()E

سالمت محيطي و پويايي زيستبوم ،عدم عدالت فضايي و سياستهاي هيدروپليتيکي

5

سياسي ()P

6

ارزشي-فرهنگي ()V

افزايا قدرت و نفوذ سازمان ديانت

7

ارتا ()A

قلمرو آسيب ديده بواسطه درگيري

8

امنيتي ()S

شکايات گروهي گسترده ،کودتاي نظامي نافرجام  ،2016عمليات گسترده تروريستي

9

حقوقي ()L

کاها نرخ رشد ،افزايا پناهندگي و آوارگي ،افزايا خروج طبقه متوسط و افزايا فرار
مغز ها ،افزايا شکاف قومي -مذهبي

تغييرات در دستگاههاي حکومتي در جهت تثبيت خود اقتدار گرايي ،فساد مالي ،تحريم
اقتصادي و نهادهاي حکومتي ،تقابل حزب عدالت و توسعه با جريان گولنيسم ،حمايت
سياسي ،اقتصادي و لجستيکي کنشگران خارجي از گروههاي اپوزيسيون

سرکوب و محاکمه مخالفان ،افزايا زندانيان سياسي ،نقض آزادي بيان و افزايا مسائل
پناهندگان و آوارگان

 .5-1-1اجتماعي
 .5-1-1-1کاهش نرخ رشد

نرخ رشد را درصد تغيير ميانگين ساليانه در جمعيت ،نتيجه مازاد(کمبود) زاد و ولد بر مرگومير
و تعادل مهاجران به داخل و خارج کشور را ميگويند .نرخ رشد عاملي است که تعيين ميکند
که به چه ميزان بار تغيير نيازهاي ملت براي زيرساختها(مدارس ،بيمارستان ،مسکن ،جاده و
 )..منابع(غذا ،آب ،برق و  ،)..اشتغال بر کشور متحمل خواهد شد(.)Zeng and Land,2001:18
همانطور که در شکل( )5مشاهده ميشود ،ترکيه داراي کاها نرخ جمعيتي با شيب تندي است،
که در آينده با پيامدهاي کاها و پيري جمعيت و تغيير در ساختار سني مواجه ميشود و خود
را در کمبود نيروي مولد اقتصادي ،نيروي نظامي و خدماتي نشان خواهد داد.
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شكل( :)5نمودار رشد تراکم جمعيت در ترکيه

()Source: CIA World Factbook,2018
 .5-1-1-2افزايش پناهندگي و آوارگي افزايش خروج طبقه متوسط ،افزايش فرار نخبگان

کشور ترکيه بهويژه از دهه  1980تاکنون تغييرات تعيينکننده اقتصادي اجتماعي و سياسي را
شاهد بوده که ريشههاي آن را بايد در تحوالت دهههاي پيشين جستوجو کرد .پديده مهاجرت
گسترده از روستاها به شهرهاي بزرگ و همچنين از داخل به خارج از کشور تحت تأثير اين
تحوالت بوده است .بهعالوه موقعيت خاص ترکيه به لحاظ جغرافيايي در ميان همسايگان همواره
اين کشور را مقصد مناسبي براي مهاجرتهاي ناشي از جنگهاي داخلي و قومي يا مهاجرتهاي
کار قرار داده است(.)Sirkeci, 2003:1-7
وزارت امور خارجه ترکيه ادعا ميکند ،که  5ميليون شهروند ترکيهاي در حال حاضر ،خارج
ترکيه زندگي ميکنند .اگرچه اين ميزان که  6درصد جمعيت ترکيه را شامل ميشود ،نسبتاً کم
است .اما در مقايسه با برخي از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا ،رقم بزرگي است .رشد پايدار
مهاجرت اروپايي و همچنين تالش براي کنترل مهاجرت نامنظم ،اساس چهارچوب قانوني جديد
بود .مهاجرهاي عراقي و سوريهاي همه توجهات را به درگيري و يکپارچهسازي جلب کرده
بودند .بنابراين ،هدف عضويت کامل اتحاديه اروپا ،نميتواند ،معيار راهنماي سياست مهاجرت
ترکيه باشد( .)Sirkeci and et al,2015:1-10همچنين بحرانهاي داخلي و منطقهاي اثرگذار بر
ترکيه باعث شده است که نرخ خالص مهاجرت در ترکيه ،مطابق شکل( ،)6با شيب تندي منفي
شود که در شکل( )6قابل مشاهده است.
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شكل( :)6نمودار نرخ خالص مهاجرت در ترکيه 2017-2000

()Source: CIA World Factbook,2018

به عالوه تحليلگران معتقدند که بالفاصله پس از پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا حداقل 7/2
ميليون ترک جوياي کار بهسوي اروپا جاري خواهد شد .بر اساس برآوردهاي کميسيون اقتصادي
اروپا ،پيوستن ترکيه به اين اتحاديه  28ميليارد يورو براي اتحاديه اروپا هزينه در پي خواهد
داشت .عالوه بر آن اروپاييان از اين نگراناند که با عضويت ترکيه و مهاجرت نيروي کار از اين
کشور به کشورهاي ديگر اروپايي ،نسبت بيکاري که يکي از مشکالت اتحاديه اروپايي است،
حادتر گردد(.)Safavi,2016:239
 .5-1-1-3افزايش شكاف قومي-مذهبي

مسئله کردها مهمترين شکاف قومي دولت ترکيه شده است .جنبا پانکرديسم در اواخر قرن
 19با قيام شيخ عبيداهلل در مخالفت با نظام عثماني آغاز شد .اين تفکر به جهت عدم توجه به
پيمان سور شکل گرفت و طرح استقالل مطرح شد( .)Koulaiee and et al,2016:6حزب عدالت
و توسعه ،از زمان روي کار آمدن ،حل مسئله کردها را در دستور کار خود قرار داد ،و سبب
جلب آرا و کسب موفقيتهاي قابلتوجهي شد و نقطه اوج طرح صلح دولت اردوغان شد.
هرچند در پاييز  2011مراد کراييالن ،از سران ارتا حزب کارگران کردستان ،طرح صلح آ.ک.پ
تحت عنوان «گشايا کردي» را رياکارانه اعالم کرده بود و اعالم کرد که به جايي نميرسد .با
آغاز طرح صلح ،اردوغان از سوي مخالفان و به ويژه مليگرايان تحت فشار قرار گرفت و از
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موضع خود بازگشت ،و سخنرانيهاي ضدکردي ،سبب تغيير موضع حزب کردها و سلب اعتماد
آنها گشت( .)Farahmand and Samiei Esfahani,2017:104از ديگر نمودهاي اين متغير ،فاصله
گرفتن علويهاي ترکيه از حزب حاکم آ.ک.پ در نتيجه تداوم اقتدارگراييهاي رجب طيب
اردوغان است .اقداماتي نظير« ،تغيير سبک زندگي مردم با تقويت و حمايت سازمان امور ديانت»،
دستگيري و کشتهشدن چندين نفر از اعضاي جامعه علوي ،ورود ترکيه به ائتالف غربي-عربي
بر عليه دولت علوي بشار اسد ،از مهمترين مسائلي است که اعتراضات شديد علويها را در پي
داشت( .)Khalej Monfared,2016:80همچنين مسئله ارامنه از ديگر مصاديق شکاف قومي-
مذهبي است .موانع روابط ميان ترکيه و ارمنستان ناشي از  .1بحران ژئوپليتيکي ارمنستان و
آذربايجان(مسئله قرهباغ)  .2ادعاي نسل ارامنه به دست امپراطوري عثماني در سال .3 1915
شناسايي رسمي مرز هاي دو کشور و چشم پوشي ارمنستان از بخا شرقي ترکيه به عنوان
ارمنستان غربي(.)Koulaiee and Goudarzi,2015:47-48
 .5-1-2فناوري
 .5-1-2-1سهم پايين فناوريهاي برتر بومي در اقتصاد کشور ترکيه

ترکيه عليرغم رشد اقتصادي و جذب سرمايهگذاري ،در شاخص نوآوري داراي رتبه خوبي
نيست( .)Ebadi,2011:20براساس آخرين دادههاي سازمان توسعه و همکاري اقتصادي سهم
تحقيق و توسعه از درآمد ناخالص ملي از سال  2000تا  2016از  0/5به  1درصد رسيده است،
و همچنان از بسياري از کشورهاي اتحاديه اروپا عضو سازمان ،پايينتر است(.)OECD,2019:1
 .5-1-3اقتصاد
 .5-1-3-1شكنندگي اقتصادي

اين شاخص ريشههاي متعددي دارد ولي متغيرهايي چون افزايا بدهي خارجي ،کاها
سرمايهگذاري خارجي ،کاها رشد اقتصادي ،کاها ارز رايج در برابر ارزهاي با گستره جهاني،
کسري بودجه و  ...ارزيابي ميشود .با روي کار آمدن آ.ک.پ ميزان بدهي خارجي از  118ميليارد
دالر به بيا از  400ميليارد دالر در سال  2018رسيده است که در شکل( )7قابل مشاهده
است(.)CIA World Factbook,2018
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شكل( :)7نمودار رشد بدهكاري خارجي در ترکيه(ميليون دالر)

()Source: CIA World Factbook,2018

به خاطر باال بودن بدهي خارجي ،اقتصاد ترکيه شکننده ،بدون توليد ارزشافزوده با تکيه به
فناوري نوين ،متکي بر فناوري پايين و متوسط و وابسته به بدهي با نرخ بهره بسيار باال بوده و
شرايط چندان مطلوبي ندارد .ترکيه همچنين با کسري سرمايه براي توليد اقتصادي مواجه است،
اين مقدار در سال  2018بالغ بر  80ميليارد دالر بوده است و بسياري از تحليلگران اقتصادي،
کسري تراز تجاري در ترکيه را عامل افزايا شديد تورم و نرخ ارز ميدانند که براي رفع اين
کسري به سرمايه جديد و استقراض خارجي نيازمند است .شکل( )8شاهد اين مدعاست( CIA

.)World Factbook,2018
شکل( :)8نمودار روند سرمايهگذاري خارجي در ترکيه از  2007الي 2017

()Source: CIA World Factbank,2015
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 .5-1-3-2افزايش هزينههاي نظامي

هزينههاي نظامي در دهه  1990فشار سنگيني بر دولت ترکيه وارد کرد ،از اينرو ،حزب آ.ک.پ
تالش کرد به جهت اهداف رشد اقتصادي و دستيابي به تجارت آزاد و تنا صفر با همسايگان
و همچنين مقارن شدن به قدرت رسيدن آن با بحران اقتصادي ،هزينههاي نظامي را کاها دهد،
که در دهه  1990فشار سنگيني بر دولت وارد کرده بود .ولي به دليل عضويت در ناتو ،بحرانهاي
منطقهاي و مخصوصا کودتاي نافرجام نظامي  ،2016هزينههاي نظامي افزايا چشمگيري داشت
که شکل( )9بيانگر آن است.
شكل( :)9نمودار روند هزينههاي نظامي ترکيه از  2008الي (2017ميليون دالر)

()Source: Tradingeconomics.com,2017

 .5-1-4زيستبوم
 .5-1-4-1سالمت محيطي و پويايي زيستبوم

داشتن تصوير شفاف و دقيق از متغيرهاي محيطي ،سالمت محيطي و پويايي زيستبوم ،نقا
بسيار مهمي در سياستهاي کالن و خرد کشورها داراست ،و از ايجاد بحرانهاي زيستمحيطي
درون سرزميني و تناهاي فراسرزميني با همسايگان در مقياس منطقهاي جلوگيري شود .ترکيه
بر اساس اين شاخص در سال  ،2018در رتبه جهاني  108از ميان  180کشور ،و در منطقه اوراسيا
در رتبه  24از ميان  29کشور قرار گرفته است .امتياز سالمت محيطي( )HLTو پويايي و زنده
بودن زيستبوم( )ECOبه ترتيب  71/56با رتبه جهاني  60و  40/57با رتبه  156است .با توجه
به نمره ترکيه در دو بعد عملکرد محيطزيستي( ،)ECO and HLTجايگاه آن در برهمکنا اين
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دو بعد به صورت نمودار زيراست:
شكل( :)10نمودار برهمكنش ميان سالمت محيطي و پويايي زيستبوم شاخص عملكرد محيطزيست
()EPI

()Source: EPI,2018

در اين نمودار نشان ميدهد که ممکن است ،برخي از تناها به دليل رشد اقتصادي منابع را
براي سرمايهگذاري ايجاد ميکند اما باعث افزايا بار آلودگي و استرس زيستگاه ميشود .با
توجه به شکل( ،)10جايگاه ترکيه به طور تقريبي با کادر قرمز نمايا داده شده است ،مقادير
ابعاد مذکور ،هر چه به صد نزديکتر باشد ،نشانه عملکرد بهتر کشور در بعد مورد نظر است.
نمرههاي ترکيه نشان ميدهد که عملکرد کشور در سالمت محيطي داراي نمره متوسط رو به
بااليي است ولي سالمت محيطي ،سبب کاها پويايي زيستبوم کشور شده است .رتبه جهاني
اين کشور از  100به  108تنزل پيدا کرده است(.)EPI,2018:4-10
 .5-1-4-2سياستهاي هيدروپليتيكي

ترکيه پروژه گپ را که بر اساس طرح اوليه آتاتورک که در سال  1936شکل گرفته بود ،آغاز
نمود .بر اين اساس دولت ترکيه با هدف آبياري بيا از  40درصد از زمينهاي قابل کشاورزي
اين منطقه که دچار کمآبي بودند و همچنين توليد برق ،مسائل اقتصادي-اجتماعي همچون
صنعت ،حمل ونقل ،معدن ،ارتباطات ،بهداشت ،آموزش ،توريسم و مسائل زيربنايي ،طراحي شد
و همچنان ادامه دارد .ولي به موجب احداث اين پروژه و با توجه به موقعيت کشورهاي سوريه،
عراق و ايران که در پاييندست حوضهآبريز رودخانههاي دجله و فرات واقع شدهاند ،اين کشورها
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به شدت نگران سياستهاي ترکيه در خصوص کنترل منابع آب اين رودخانه و اثرات اجراي
پروژه گپ بر آينده سياسي ،زيستمحيطي ،اقتصادي و اجتماعي خود شدند(تاکنون نيز هيچ
قراردادي براي نحوه استفاده از آب مشترک ميان چهار کشور به امضا نرسيده است) .از جمله
معضالت اين طرح عبارتند از :بيآب کردن و متروکهشدن ميليونها هکتار از زمينهاي کشاورزي
سوريه ،عراق و ايران ،توسعه بيابانزايي در کشورهاي منطقه که با کنوانسيون جهاني مقابله با
بيابانزايي مغايرت دارد ،تضييع حقوق جوامع بومي که به واسطه پروژههاي هيدروپليتيک اين
کشور ،زمينهاي کشاورزي و روستاهاي کردستان ترکيه به زير آب رفته و در جوامع بومي
سوريه ،عراق ،ميانرودان و خوزستان ايران هم به صورت بحران آب و توسعه ريزگردها روند
افزايشي داشته و با بيانيه رعايت حقوق جوامع بومي  UNDRIPبه عنوان يک سند مهم بيناللملي
نيز مغايرت دارد ،بيتوجهي به حقابه جوامع بومي و محلي کرانه دجله و فرات ،تغيير گونههاي
بومي فون و فلور منطقه خاورميانه و مخصوصاً منطقه دريايي رامپي ،تأثير مستقمي هيدروپليتيک
ترکيه بر توسعه بحران ريزگر دها در منطقه و به خصوص استانهاي جنوبي کشور ( Ordou,

.)2017:1
 .5-1-4-3عدم عدالت فضايي

جهت بررسي اين شاخص ،از شاخص خوشبختي که خود شامل 11متغير مسکن ،تعادل کاري،
درآمد و ثروت ،سالمتي ،آموزش ،محيطي ،امنيت ،مشارکت مدني ،دسترسي به خدمات
زيرساختي ،زندگي اجتماعي ،رضايت از زندگي است ،استفاده ميشود .عدم تعادل در شاخص
خوشبختي استانها ،به معناي عدم توسعه برابر است که اين خود يکي از متغيرهاي بروز بيثباتي
در کشورهاست ،ميشود .شکل( )11نتايج رتبهبندي استانهاي ترکيه را در سال  2015را نشان
ميدهد .با توجه به نتايج اين پژوها ،استانهاي جنوبشرقي(کردنشين) ،که در شکل( )11با
رنگ تيرهتر نشان داده شده است ،کمترين ميزان شاخص خوشبختي را دارا هستند .اين بدان
معناست که مجموع امتيازهاي دريافتي اين استانها از  41متغير مذکور ،کمترين امتيازها را کسب
کردهاند .عدم تعادل فضايي موجود در اين استانها ريشه تاريخي در اصول جمهوريت کماليستي
ترکيه دارد(.)Turkstat and Well being Index,2015:1-3
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شكل( :)11اطلس شاخص خوشبختي ترکيه

()Source: Turkstat,2015

 .5-1-5سياسي
 .5-1-5-1تغييرات دستگاههاي حكومتي در جهت تثبيت خود اقتدارگرايي

دکتر بوراک کوپور در توضيح اين شاخص ،مقالهاي تحت عنوان «ترکيه :در مسير بيثباتي دولت»
در سال  2015نوشته است که به تفصيل مصاديق آن را شرح ميدهد .وي در مقدمه بيان مي کند،
که پيروزي انتخاباتي حزب حاکم ترکيه ،در  ،2015فرمان سياسي آلماني «زمانهاي بحران،
زمانهاي رياست جمهوري است ».را تأييد مي کند و عملياتيشدن راهبردهاي اردوغان در کشور،
ترکيه راه به يک کشور دائماً استثناي تبديل کرده است .وي در اوت  2015سخنرانياي انجام
مي دهد که هدف آن تغيير نظام پارلماني به رياستي بود« :در اين کشور ديگر رئيس جمهور با
قدرت نمادين وجود ندارد ،بلکه اين بار با قدرت واقعي است .دولت ترکيه در اين راه تغيير مي
کند ،بايد وضعيت واقعي را از طريق قانون اساسي تعيين کرد» .همچنان اشاره مي کند که اردوغان
با تغيير در سه دستگاه حکومتي عبارتند از :نيروي وزارت دادگستري به عنوان سپر محافظ،
نيروي امنيتي به عنوان دستيار و رسانه مستقل به عنوان ابزار دستکاري ،سعي در اقتدارگرايي هر
چه بيشتر خود کرده است(.)Copur,2015:1-2
 .5-1-5-2فساد مالي

در توضيح اين متغير ،از مهمترين رخدادهايي که در ترکيه اتفاق افتاد ،رسوايي فساد مالي در
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سال  2013بود که منجر به دستگيري  52نفر از نزديکان حزب حاکم آ.ک.پ شد .دادستان وقت
 14نفر را به جرم رشوه ،فساد ،تقلب ،پولشويي و قاچاق طال متهم کرد .در پي اين رسوايي ،سه
وزير محيطزيست و برنامهريزي عمراني ،وزير کشور و وزير اقتصاد ترکيه از سمت خود استعفا
دادند( .)Foreignpolicy,2015:1همچنين کوپور ،از حساب مالي  ،تحت عنوان «صندوق خزنده»
ياد ميکند که هيچ ثبت پارلمانياي از آن وجود ندارد و بودجه عمليات پليس مخفي ،هزينههاي
تبليغاتي حزب و  ...از آن تأمين ميشود(.)Copur,2015:3
 .5-1-5-3تقابل حزب عدالت و توسعه با جريان گولنيسم

جريان گولنيسم ،يک جريان ديني فراملي است که فتحاهلل گولن رهبري آنرا ميکند .عمده
اختالفنظرهاي حزب عدالت و توسعه و گولنيست در پي اعتراضات پارکگزي بوجود آمد و
دولت خواستار تعطيلي شبکه مدارس آموزش تحت رهبري گولن شد ،و دادستان که به گولن
بسيار نزديک بود ،دست به افشاي فساد دولت زد و تنا ميان اين دو جريان اسالمگرا در ترکيه
شدت گرفت و سرانجام ،با کودتاي  15جوالي  2016به اوج خود رسيد ،به طوريکه اردوغان
اعتقاد دارد که اين کودتا با گولن مرتبط است( .)Zasztowt,2016:1البته بسيار دور از ذهن است
که جريان گولنيستي بتواند حزب اردوغان را شکست بدهد ،به اين علت که جريان مذکور در
تالش براي عدمموفقيت اردوغان در انتخابات رياست جمهوري  2014و تغيير نظام بواسطه
کودتا نافرجام  2016که اردوغان آنرا به فتحاهلل گولن نسبت ميدهد و همچنين پاکسازيهايي
که آ.ک.پ از پس از رسوايي فساد مالي و در پي آن جنبا پارک گزي و کودتاي  2016انجام
داد ،نشان از تسلط اردوغان بر اوضاع دارد ولي همچنان تنا بين اين دو جريان اسالمگرا ادامه
دارد .به عالوه اينکه گولن چه به لحاظ شخصيت کاريزماتيک و چه به لحاظ قدرت سياسي،
قابل مقايسه با اردوغان نيست ،هرچند غرب نگران نوع حکومت اردوغان است ،ولي تحليل
حمايت غرب از گولن بر عليه اردوغان ،تحليلي سادهانگاره است( .)Bakinz,2014:12البته اين
احتمال موجود است که حمايتهاي انجام شده صرفاً به جهت فشار بر دولت اردوغان و تغيير
رفتار و همسويي بيشتر با همپيمانانا باشد.
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 .5-1-5-4تحريمهاي اقتصادي و نهادهاي حكومتي

تحريمهاي اقتصادي به جهت تغيير رفتار و کنشگري کشور در نظام بينالمللي انجام ميشود،
لذا ميتواند پيامدها با درجات مختلفي بر ساختار سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي ،امنيتي ،زيست
محيطي و  ...بر کشور داشته باشد .از مهمترين رويدادهايي که در اين زمنيه ،تأثير منفي شديدي
بر اقتصاد ترکيه وارد کرد ،انهدام جنگنده سوخو  24در نوامبر  2015توسط جنگنده اف  16ترکيه
و همچنين اقدام به دور زدن تحريمها عليه ايران و سرپيچي از اجراي تحريمهاي مجدد آمريکا،
اقدامات بحثبرانگيز اردوغان پس از کودتاي نافرجام  2016و همچنين بازداشت اندرو برانسون،
کشيا آمريکايي به ترتيب از سوي روسيه و آمريکا تحريم اقتصادي گشت و منجر به شکنندگي
بيشتر ساختار اقتصادي آن شد.
 .5-1-5-5حمايت سياسي ،اقتصادي و لجستيكي کنشگران خارجي از گروهها اپوزيسيون(مخصوصاً کردها)

بنابرخبرگزاري آناتولي ،مورخ  16مارچ  ،2018مقالهاي با عنوان «پارلمان اروپا از گروه
تروريستي پ.ک.ک حمايت ميکند» منتشر کرده بود .در اين مقاله ذکر مي کند که پارلمان اروپا،
طي مصوبهي خواستار اتمام علميات شاخه زيتون ترکيه در عفرين شده ،همچنين با ميزباني از
گروه تروريستي پ.ک.ک و اجازه داير کردن نمايشگاه ،سعي در خارجکردن اين گروه از فهرست
تروريستي دارد .يکي از گزارشگران پارلمان اروپا به نام کتي پيري ،در گزارشي اعالم کرده بود
که «پ.ک.ک تهديدي براي اروپا نيست» ،و اين در حالي است که زمان در حمالت پ.ک.ک به
ترکيه ،همبستگي ميان اروپا و ترکيه ديده نميشود ولي در مواقع حمالت داعا ،پرچم ترکيه
در برخي از ساختمانهاي اداري شهرهاي اروپا نصب مي شد( .)Anatoli Press,2018:1همچنين
خبرگزاري مرکزي پرس در مورخ  3دسامبر  2017متن مصاحبهاي از يکي از فراريان گروههاي
تروريستي وابسته به پ.ک.ک در سوريه ،به صراحت از حمايتهاي اقتصادي ،تسليحاتي جهت
تأمين اهداف ژئوپليتيکي آمريکا پردهبرداري ميکند(.)Markazi Press,2017:1
 .5-1-6ارزشي()V
 .5-1-6-1افزايش قدرت و نفود سازمان ديانت

اين سازمان به جهت افزايا قدرت سياسي حزب عدالت و توسعه جهت تقابل با ساير احزاب
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مخالف ،به دستور اردوغان نفوذ بسياري در ترکيه بدست آورد .اردوغان با بسترسازي مناسب
در کشور ،ساختار سازماني شرح سازماني شرح وظايف و مديريت سازمان از اواخر سال 2010
روز به روز گسترش يافت .افزايا حدود  50درصدي پرسنل افتتاح راديو و تلويزيون  24ساعته
سازمان و برگزاري کنفرانسهاي بزرگ ملي و بينالمللي ،دارا بودن بودجه بالغ بر  2/5ميليارد
دالر در سال(برابري بودجه اين سازمان با هشت وزارتخانه ترکيه) و ارتقاي جايگاه تشريفاتي
اين سازمان از رتبه  52به  10که از بسياري از وزارتخانهها و سازمانهاي لشگري و کشوري
ترکيه رتبه باالتري دارد ،از نشانههاي تغيير ساختار و افزايا قدرت اين سازمان است( Khalej

.)Monfared,2016:1
 .5-1-7ارتش()A
 .5-1-7-1قلمرو آسيب ديده بواسطه درگيري

اين شاخص برگرفته از شاخص دولت ضعيف در جهان در حال توسعه ،موسسه بروکينگز
است .و دربرگيرنده جنگهاي انقالبي و قومي است .اين بهترين شاخص موجود براي توانايي
دولتها در استفاده از نيروهاي مسلح در کل قلمرو در جهت حفظ و انحصار تماميت ارضي
است( .)Rice and Patrick,2008:30در اين شاخص اختصاصاً به عمليات برونمرزي کشور
ترکيه در عراق و سوريه پرداخته شده است .درگيري بين ترک و کرد در ترکيه ،درگيري اي
مسلحانه بين جمهوري ترکيه و گروههاي شورشي مختلف کرد(عمدتاً پ.ک.ک) است ،که
خواهان جدايي از ترکيه براي تشکيل يک کردستان مستقل ،يا داشتن خودمختاري و داشتن
حقوق سياسي و فرهنگي بيشتر براي کردها در جمهوري ترکيه هستند .ترکيه بمباران هوايي و
علميات زميني متعددي را از سال  1992تاکنون در سوريه و عراق براي حمله به پ.ک.ک و
ساير گروههاي مرتبط با آن هدايت کرده است .که عمليات شمال عراق(در کشور عراق) ،عمليات
فوالد(در کشور عراق) ،عمليات چکشي(در کشور عراق) ،عمليات خورشيد(در کشور عراق)،
عمليات سپر فرات(در کشور سوريه) ،عمليات هوايي سوريه و عراق(در کشور عراق و سوريه)،
عمليات شاخه زيتون در عفرين(در کشور سوريه) ،عمليات سپر تيريس در شمال عراق(در کشور
عراق) شامل ميشود( .)Wikipedia,2018:1اين شاخص بيانگر ،ميزان آسيبپذيري قلمرو
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سرزميني و تماميت ارضي ترکيه است ،و در صورت تشديد ساير عوامل بيثباتساز ،گذار ترکيه
از کشوري ضعيف به کشوري فروپاشيده محتمل خواهد بود و در اين صورت ،استانهاي جنوب
و جنوبشرقي ترکيه که بيشترين حوزه نفوذ و عمق فعاليت گروه پ.ک.ک است ،احتمال تجزيه
آن براي تشکيل کردستان بزرگ باال خواهد بود.
 .5-1-8امنيتي
 .5-1-8-1شكايات گروهي گسترده

مطابق نظريه گار ،مجموعه اي از اقدامات و رخدادهايي منجر به محروميت نسبي و بروز انواع
خشم ملت(آشوب ،توطئه و جنگ داخلي) ميشود .در اين خصوص ،اردوغان با اجراي چند
طرح عظيم ملي همچون تأسيس نيروگاه اتمي ،بزرگترين فرودگاه دنيا ،بزرگترين مسجد دنيا،
ارتباط ريلي ميان بخا اروپايي و آسيايي استانبول ،ساخت سومين پل بر تنگه بسفر و در نهايت
طرح جامع ميدان تقسيم استانبول قصد تثبيت قدرت و وضعيت موجود را داشت .با عملياتي
کردن طرح جامع ميدان تقسيم و با «بريدن سه اصله درخت» در پارک گزي شهر استانبول و با
هدف اوليه حفظ  600اصله درخت ،آتا زير شعله را شعلهور ساخت و مطابق نظريه آشوب،
به يک اعتراض گسترده در اکثر شهرهاي مهم ترکيه همچون آنکارا و ازمير تبديل گشت .بنابر
خبرگزاريهاي ترکيه در چند هفته اول اين اعتراضات ،منجر به حداقل کشته شدن  4نفر7500 ،
نفر مجروح و دستگيري بسياري از معترضين و وابستگان به اعتراضات شد ،در پي آن اختالفات
با جريان گولنيست باال گرفت و منجر به رسوايي فساد مالي حزب حاکم شد و تداوم پيامدهاي
آن کودتاي نافرجام  2016را نتيجه داد(.)Khalej Monfared,2013:80
 .5-1-8-2کودتاي نافرجام

مشابه تحليل عامل قبلي مبني بر چگونگي بروز خشم در ملت ،تعدادي از اعضاي نيروي ارتا،
با هدف استقرار دموکراسي ،حقوق بشر ،نظم و قانون به دليل ناکارآمدي دولت در ايجاد نظم و
امنيت عمومي ،مخصوصاً اقدامات تروريستي انجامشده توسط گروههايي چون پ.ک.ک و
وابستگان و همچنين داعا تا قبل از  25جوالي  ،2016و فاصله حزب عدالت و توسعه از
آرمانهاي کماليستي ،به عالوه روند اقتدارگرايي اردوغان در کشور ،کودتاي نافرجام  2016را

316فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال هجدهم ،شماره سوم ،پاييز  ___________________________ 1401

در ترکيه با هدف سرنگوني دولت وقت انجام دادند .هرچند اين اتفاق جامعه مدني ترکيه را به
چالا کشاند و به شأن آن در نظام بينالملل خدشه وارد کرد ،ولي کودتا بخشي از تاريخ معاصر
آن و هدايتکننده سياستهاي ترکيه است و پنج کودتاي سال هاي 1997 ،1980 ،1971 ،1960
و  2008شاهد اين مدعاست( .)Samiee Esfahani and Farahmand,2017:124کودتا 2016
خود دومينويي از پيامدهاي اقتدارگري اردوغان و تداوم رخدادهاي بيثباتساز و بروز ناکارآمدي
دولت وي شامل فساد مالي  ،2013جنبا پارک گزي  ،2013افزايا شکاف قومي-مذهبي،
عملياتهاي تروريستي پيدرپي ،و به طور خالصه نتيحه سياستهاي داخلي و خارجي حزب
حاکم بوده است .به عبارت ديگر ،کودتاي  ،2016از سوي مخالفين حزب حاکم به دليل همه
جانبهگري اردوغان در تمرکز قدرت سياسي و اقتصادي و افزايا فشارهاي آن براي دور
نگهداشتن احزاب رقيب از کانون قدرت ،با ابزاري غيردموکراتيک انجام شد.
 .5-1-8-3عمليات گسترده تروريستي

بروز عمليات تروريستي ،نشان از شکاف و ناکارآمدي سازمان اطالعاتي يک کشور در جهت
شناسايي و خنثي نمودن عمليات گروهکهاي تروريست و تأمين امنيت ملي است .از اين منظر
با تشديد اقتدارگرايي اردوغان ،فاصله از راهبرد تنا صفر با همسايگان و بحرانهاي منطقهاي،
از عملياتهاي تروريستي مصمون نمانده است به طوريکه از  2011الي اوايل سال  ،2017بيا
از  75حمله ،توسط  9سازمان تروريستي مختلف انجام شده بود که در مجموع  1094کشته و
بيا از  4500زخمي بر جاي گذاشت (شکل .)12شکل( ،)13نوع هر حمله و تعداد دفعات هر
حمله به تفکيک در حمالت تروريستي ترکيه در سال  2011الي  2017ذکر شده است:

__________________________ مصاديق بيثباتساز مؤثر بر شكنندگي دولت ترکيه317 ............
شكل( :)12تعداد حمالت تروريستي انجام شده در ترکيه -2011اوايل 2017

شكل( :)13نمودار فراواني نوع حمالت تروريستي در ترکيه از  2011الي 2017

 .5-1-9حقوقي()L
 .5-1-9-1سرکوب و محاکمه مخالفان ،افزايش زندانيان سياسي ،نقض آزادي بيان و حقوق بشر و افزايش مسائل
پناهندگان و آوارگان

پس از تصويب همه پرسي  2017مبني بر رياستي شدن نظام سياسي ترکيه و اجراي آن از 2019
و هچنين کودتاي نافرجام  2016موجب گشت که پاکسازيهاي گستردهاي از سوي شخص
اردوغان و نزديکان وي شد که همچنان ادامه دارد ،که شامل محاکمههاي بدون روند قانوني،
اخراج بيا از  110000نفر از ارگانهاي دولتي از پس از شکست کودتا ،بسته و مصادره شدن
دارايي رسانهها ،انجمنها ،مؤسسات ،بيمارستانهاي خصوصي مراکز آموزشي در ارتباط با کودتا،
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تحت پيگيرد قانوني بيا از  50هزار نفر از کارمندان دولت ،معلمان ،سياستمداران ،وکيل و
قاضي و همچنين افسران پليس و پرسنل نظامي به اتهام ارتباط با جريان تروريستي گولنيسيمي
موسوم به  FETOو  ...است .در مورد آزاديبيان ،گزارش مذکور اذعان دارد که ترکيه رهبر جهان
در زندان روزنامهنگاران و کارکنان رسانهاي است .بسياري از روزنامهنگاران و فعالين حوزه رسانه
به دليل اتهام و ارتباط با کودتاگران ،محاکمه شدند ،وبسايت ويکيپديا به دستور وزارت فناوري
و ارتباطات مسدود شد و  45درصد محتواي آنالين توييتر در شا ماه اول  2017حذف گرديد.
دستگيرشدگان مخصوصا آنهايي که به اتهام همکاري با سازمان  FETOدستگير شدهاند ،مورد
شکنجه و آزار ،موقعيتهاي استرس طوالني ،تهديدات تجاوز جنسي ،تهديد به وکال و دخالت
در معاينات پزشکي قرار گرفتهاند .همچنين با از سرگيري اختالفات و درگيري ميان حزب
آ.ک.پ و حزب پ.ک.ک در جنوبشرقي ،دولت اقدام به سرکوب اعضاي پارلمان و
شهرداريهاي انتخاب شده و طرفداران اين حزب کرد .ترکيه همچنان ميزبان  3/4ميليون پناهنده
سوريهاي است .بهعالوه پناهجوياني از افغانستان ،عراق و ساير کشورها را ميزباني ميکند .معامله
مهاجرتي با اتحاديه اروپا ،که در ازاي کمکهاي مالي ،مانع از مهاجرت آنها به اتحاديه اروپا
شود ،همچنان ادامه و محدوديتهايي بر سر مرز سوريه ،جهت دسترسي پناهجويان به ترکيه
وجود دارد .براساس آخرين بروزرساني در دسترس ،حداقل  380000نفر از کودکان مهاجر،
دسترسي به مدرسه ندارند به عالوه اين شرايط با عدم دسترسي به حفاظت کامل همراه با شرايط
کار استثمارگرانه و فقر ترکيب شده است( .)HRW REPORT,2018:1پس از بررسي مصاديق
عوامل مؤثر بر شکنندگي کشور ترکيه ،از تحليل شاخص شکنندگي دولتهاي بنياد صلح جهاني
و فارين پالسي براي اندازهگيري آن استفاده شده است ،مطابق شکل( )14رتبه شکنندگي کشور
ترکيه از سال  2006الي  ،2018نشان داده شده ،که از سال  2014شيب صعودي شديدي پيدا
کرده است.

__________________________ مصاديق بيثباتساز مؤثر بر شكنندگي دولت ترکيه319 ............
شكل( :)14نمودار امتياز کل کشور ترکيه در فهرست شاخص شكنندگي دولتها (صندوق براي صلح) در
سالهاي  2006الي 2018

()Source:FSI,2006-2018

همچنين شکل( )15نمودار روند متغيرهاي  12گانه را از  2006تا  2018براي کشور ترکيه نشان
ميدهد.
شكل( :)15نمودار روند شاخصهاي شكنندگي دولت ترکيه از سال  2006الي ( 2018صندوقي براي صلح)

()Source: FSI,2006-2018

320فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال هجدهم ،شماره سوم ،پاييز  ___________________________ 1401

متناسب با نمرههاي سال  ،2018تحليل متغيرهاي شاخص شکنندگي بدين صورت است:
.1متغيرهاي فشارهاي جمعيتشناختي ،فقر و رکود اقتصادي ،توسعه نامتوازن و کاهش
خدمات عمومي :ترکيه بدليل عضويت در ناتو ،عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي،
مخصوصاً از زمان روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه و رشد اقتصادي باالي آن ،که بواسطه
تزريق بسيار باالي سرمايهگذاريهاي خارجه بوده است ،توانسته است اين شاخصها را در لبه
هشدار نگه دارد به صورتي که شواهد مزمن و جدي از فشارهاي جمعيت وجود دارد که نسبتاً
بر مناطق و جوامع اثر ميگذارد ،توسعه اقتصاد نابرابر و ناهموار در گروهها وجود دارد اما همراه
با خشونت فراگير نيست ،اقتصاد قوي است اما يک رکود شديد را آغاز کرده است .خدمات
عمومي ضعيفي در مناطق روستايي ولي خدمات عمومي مناسبي در کليه مناطق شهري وجود
دارد.
.2متغيرهاي شكايات گروهي ،پناهندگي و آوارگي ،خروج مغز و طبقه متوسط ،ظهور دستگاه
امنيتي ،چنددستگي نخبگان سياسي و نقض حقوق بشر :با توجه به مصاديق بيثباتي گفته شده،
در ترکيه شکايات گروهي به شدت عميق است ،اقدامات سازمانيافته انتقامجويانه توسط پارتيزان
و گروههاي مخالف و شبهنظاميان ناشي از بيعدالتيهاي درکشده ،تبعيض نهادينه و يا
محروميت سياسي ،يک الگو پايدار از جنايات بزرگ همراه با معافيت از مجازات را ايجاد کرده
است و نتيجه آن پاکسازي قومي ،افراطگرايي ،نسلکشي خواهد بود ،صدها هزار انسان آواره
از خشونت ،سرکوب و فجايع زيستمحيطي از کشور فرار ميکنند و يا در حال ورود هستند،
فرار نخبگان در حال افزايا است ،امنيت در بخاهايي از دولت به دست حزب(احزاب) در
مقابل دولت است(اند) که از نيروهاي خشونت براي نگهداري کنترل استفاده ميکنند يا نيروهاي
دولت براي کنترل با نيروهاي پيشتاز تعارض دارند ،کالس سياست ضعيف و شکننده و
تقسيمشده به رهبران ملي ،به همراه ضعف مکرر در دولت ،گردش باالي نخبگان سياسي و
ساختارهاي سياسي که ريشه عميقي ندارد يا در بيشتر جامعه و ملت حضور ندارد ،حقوق بشر
مرتباً و خشمگينانه در کليه سطوح نقض ميشود و هيچگونه جامعه شهروندي و رسانه

__________________________ مصاديق بيثباتساز مؤثر بر شكنندگي دولت ترکيه321 ............

آزادانديشي وجود ندارد.
.3متغيرهاي کاهش مقبوليت دولت و مداخله کنشگران خارجي :دولت بسيار نامشروع قلمداد
ميشود و اقدامات جنايتکارانه و مخالفت منطقهاي خشونتآميز وجود دارد و کنشگران خارجي
کمکهاي اقتصادي ،سياسي و سازماني در کشور را فراهم ميکنند و در بعضي موارد مداخله و
وابستگي اقتصادي مشاهده ميشود.
 .5-2ارزيابي اثرگذارترين متغير بيثباتساز بر شكنندگي دولت ترکيه

به منظور اولويتبندي کردن شدت اثرگذاري متغير و مصاديق مورد بررسيشده در اين مقاله در
سطح کشور بر اساس نظر خبرگان ترکيهشناس(اعضاي هيأت علمي دانشگاه و کارگزاران اسبق
سفارت ايران در ترکيه) ،پرسشنامهاي بسته به صورت طيف  1تا  10به ترتيب ميزان اثرگذاري
کم تا زياد طراحي شد و در اختيار خبرگان قرار گرفت .مجموع امتياز و ميانگين هر متغير که
نشاندهنده ميزان اثرگذاري بيثباتساز در کشور ترکيه ،در جدول( )2نشان داده شده است.
همچنين  10متغير برتري که با رنگ خاکستري نشان داده شده است ،اثرگذارترين بر شکنندگي
دولت ترکيه را نشان ميدهد.
جدول( :)2ميزان اثرگذاري متغير بيثباتساز ترکيه بر پايداري کشور
ردیف

عنوان متغیر

مجموع حاصلضرب ضرایب و فراوانی

میانگین

1

افزایش شکاف قومی -مذهبی

62

6/ 2

2

شکنندگی اقتصادی

59

5/ 9

3

شکایات گروهی گسترده

57

5/ 7

4

عدم عدالت فضایی

56

5/ 6

5

افزایش پناهندگی و آواردگی

55

5/ 5

54

5/ 4

7

سرزمین آسیب دیده بواسطه درگیری

54

5/ 4

8

سیاستهای هیدروپلیتیکی

53

5/ 3

9

فساد مالی

52

5/ 2

10

تقابل حزب عدالت و توسعه با جریان گولنیسم

49

4/ 9

6

حمایت سیاسی ،اقتصادی و لجستیکی کنشگران خارجی از گروههای
اپوزیسیون
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11

سرکوب و محاکمه مخالفان

49

4/ 9

12

افزایش فرار مغزها

48

4/ 8

13

افزایش زندانیان سیاسی

48

4/ 8

14

کاهش نرخ رشد

47

4/ 7

15

افزایش مسائل پناهندگان و آوارگان

47

4/ 7

16

عملیات گسترده تروریستی

46

4/ 6

17

افزایش خروج طبقه متوسط

45

4/ 5

18

تغییرات در دستگاههای حکومتی در جهت تثبیت خود اقتدار گرایی

45

4/ 5

19

سهم پایین تکنولوژیهای برتر بومی در اقتصاد کشور

44

4/ 4

20

افزایش اعدامهای سیاسی

44

4/ 4

21

افزایش قدرت و نفوذ سازمان دیانت

42

4/ 2

22

وقوع کودتا

41

4/ 1

23

تحریم اقتصادی

36

3/ 6

24

افزایش هزینههای نظامی

34

3/ 4

25

بحران قانون حجاب در ترکیه

33

3/ 3

26

پویایی زیست بوم

32

3/ 2

27

تحریم نهادهای حکومتی

26

2/ 6

28

جوانی جمعیت

25

2/ 5

29

سالمت محیطی

25

2/ 5

 .6تجزيه و تحليل و نتيجهگيري
تحقق امنيت پايدار يک دولت-ملت وابستگي کامل به ثبات سياسي آن دارد .در سايه ثبات
سياسي است که يک دولت-ملت ميتواند اهداف و منافع ملي خود را در سطح ملي ،منطقهاي
و جهاني تأمين کند .به ميزاني که يک کشور تحت تأثير عوامل بيثباتساز دروني و بيروني در
سه شاخص اعمال اقتدار ،مشروعيت و کارآمدي در ارائه خدمات عمومي به شهروندان ضعيفتر
عمل کند ،بيثباتتر است .به طور کلي همه دولتها داراي عوامل بيثباتساز حتي با مقادير
اندک را دارا هستند ،ولي دولتهايي که اصطالحاً شکننده به آنها اطالق ميشود ،در اکثر عوامل
مقادير باال را کسب ميکنند و داراي سه طيف دولت ضعيف ،فرومانده و فروپاشيده است .تفکيک

__________________________ مصاديق بيثباتساز مؤثر بر شكنندگي دولت ترکيه323 ............

دقيق دولتهاي مذکور از هم بسيار مشکل است و اتفاقنظري فيمابين متخصصين اين حوزه
وجود ندارد .آنچه اهميت دارد ،همپوشاني عوامل مؤثر بر آنها و قابليت تبديلشدن آنها به يکديگر
است .که به جغرافياي کشور ،گذار تاريخي و اقتصاد سياسي آنها بستگي شديد دارد .بنابراين
سنجا بيثباتي سياسي دولتها امري پيچيده و دشواري است که ميبايست به طور پيوسته کليه
مصاديق را در سه بعد زماني گذشته ،حال و آينده بررسي و تجزيه و تحليل شود.
در اين پژوها سعي شد در ابتدا با بهرهگيري از مطالعات و مدلهاي مختلف حوزه بيثباتي
سياسي ،فهرستي جامع از متغيرهاي مؤثر بر بيثباتي نظام سياسي استخراج شود .در مرحله بعد
متناسب با متغيرهاي احصاءشده ،با نگاهي نظاممند و تحليلي مهمترين مصاديق بيثباتساز مؤثر
بر شکنندگي دولت ترکيه از زمان روي کارآمدن حزب عدالت و توسعه تا سال  2018جهت
آزمون متغيرها ،بيان گشت .عليرغم موفقيتهاي چشمگير ترکيه در سه دهه اخير مخصوصاً در
بعد اقتصادي که در کنار امارات متحده عربي و رژيم صهيونيست قابل مقايسه است ،ولي
استراتژيستهاي آنکارا طي دهه اخير در رده استراتژيهاي ملي و نظامي دچار لغزشهايي
شدهاند که عثماني نيز در پنجاه سال آخر حياتا مرتکب آنها شد ،که در مقاله به تفصيل شرح
داده شد .در ده سال اخير ،ترکيه با رهبري اردوغان(حزب آ.ک.پ ).بر خالف موفقيتهاي
اقتصادي و نير برتريهايا در ساحت ژئوتاکتيک ،از ديدگاه شاخصهاي استراتژي ملي و حتي
نظامي به سمت پرتگاه کشانده شده است ،و به عبارتي در حال برگشت به سير قهقرايي است.
ترکيه در فضاي خارج نزديک خود از دکترين عمق راهبردي و تنا صفر با همسايگان خارج
شده است و به نوعي هوشمند عمل نکرده است ،به چند علت .1 :تيرگي مناسبات با
سوريه(پيافکني مناسبات تيره با دولت سوريه؛ پيافکندن مناسبات تيره با کردهاي شمال سوريه؛
کاستن پياپي از حقابه سوريه از فرات) .2 ،افزايا تيرگي مناسبات با عراق(کاستن از حقابه
دجله-فرات و گرفتاري رو به افزايا تنگناي آبي بينالنهرين ،درگيري مستمر و بيپايان با
کردهاي مرزنشين) .3 ،ارمنستان(تداوم دشمني تاريخي با ارامنه ،که آشکارا در حمايت از
آذربايجان در جنگ دوماهه با ارمنستان خود را نشان داد) .4 ،يونان(تداوم دشمني چندجانبه با
يونان ،مخصوصاً در مواجهه با مسئله قبرس و بهرهبرداري از منابع فسيلي مدريترانه) .5 ،در حوزه
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بالکان(،ملتهاي بلغار و روماني نيز نسبت به ترکيه نگاه تاريخي خوبي ندارند) .عالوه بر اين
در فضاهاي پيراموني و جهاني نيز ترکيه اردوغاني داراي موقعيت چندان مناسبي نيست .از جمله
ملتهاي اروپا  ،به ويژه فرانسه استراتژي ترکها در باره ارامنه و منطقه را امپرياليستي مي پندارند.
همچنين موقعيت ترکيه بين ديگر ملت هاي مسيحي و نيز آمريکا رو به نزول است .6 .ايران
(آنکارا در مقابله با ايران ،روش و شيوه پسنديده و استراتژيکي در پيا نگرفته است .اردوغان
با کسب اطالعات از ميت ،شرايط به شدت گذراي ناپايدار ايران را محور قرار داده و با تشديد
موج ناسيوناليسم آذربايجان  ،آنان را ترغيب به دستاندازي مينمايند) .ولي ترکيه هم چنين در
فضاي دروني بيا از همه در چهار دسته چالا .1 :ترک  -کرد .2 ،سني -علوي؛  .3الييک -
محافظهکار .4 ،چالاهاي اقتصادي ،از جمله تورم و بيکاري فزاينده و شکاف فقير -غني داراي
تشديد بيثباتي است .در مرحله بعد ،با تشکيل پنل خبرگان ترکيهشناس ،اولويتبندي متغيرهاي
بيثباتساز مؤثر بر شکنندگي دولت انجام شد ،و تأييدي بر تحليلها و مصاديق مذکور است
نتايج حاصل از اولويتسنجي نشان ميدهد که افزايا شکاف قومي -مذهبي ،شکنندگي
اقتصادي ،شکايات گروهي گسترده ،عدم عدالت فضايي ،افزايا پناهندگي و آوارگي ،حمايت
سياسي ،اقتصادي و لجستيکي کنشگران خارجي از گروههاي اپوزيسيون ،سرزمين آسيبديده
بواسطه درگيري ،تناهاي هيدروپليتيکي با همسايگان ،فساد مالي و تقابل حزب عدالت و توسعه
با جريان گولنيسم بيشترين اثر را بر شکنندگي دولت ترکيه دارند.
 .7قدرداني
مقاله حاضر بر گرفته از پاياننامه کارشناسيارشد جغرافياي سياسي در دانشگاه فردوسي مشهد
و همچنين مشارکت در پروژه تصوير جامع بحرانهاي جهان اسالم ،موسسه آيندهپژوهي جهان
اسالم ميباشد .لذا ،نگارندگان از دانشگاه فردوسي مشهد و موسسه آيندهپژوهي جهان اسالم به
خاطر حمايتهاي مادي و معنوي تشکر مينمايند.
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