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 چكيده

وزن  ياو افزا يخدمات رفاه يندر تأم يکارآمد يت،به حاکم يدنبخش يتمشروع يبرا ياسيحفظ ثبات س

باال، شکننده  ياسيس باتيثياست. دولت با ب ياسينظام س يک يهاکارکرد ينتراز مهم المللييندر نظام ب يتيکژئوپل

 هاييرمتغ ينو همچن سازثباتيب يقعوامل و مصاد يو بررس ييپژوها شناسا ينا ي. هدف اصلشوديم يدهنام

دست آمده و پنل خبرگان ب ايپژوها به دو روش کتابخانه هاييافتهاست.  يهدولت ترک يبر شکنندگ يرگذارتاث

به  يهترک يتهر کدام، وضع يگشت و برا بنديطبقه STEEPVASL دسته مورد نظر شوارتز 9در  يرمتغ 29است. 

صلح  يراب ياديشکننده بن يهاشاخص دولت يکم يبا استفاده از داده ها  عد،. در مرحله بيدگرد يحتشر يلتفص

پژوها  هاييافته شناس،يهاساس نظرات خبرگان ترک بر يانانجام شد. و در پا يهترک ثباتييب يقمصاد يکم يلتحل

دم عدالت گسترده، ع يگروه ياتشکا ي،اقتصاد يشکنندگ ي،مذهب -يشکاف قوم ياافزا که دهدينشان م

 يهااز گروه خارجي گرانکنا يکيو لجست ياقتصاد ياسي،س يتحما ي،و آوارگ يپناهندگ ياافزا يي،فضا

ابل حزب عدالت و و تق يفساد مال ليتيکي،يدروپه هايياستس يري،بواسطه درگ ديدهيبآس ينسرزم يسيون،اپوز

 .دارند يهدولت ترک ياثر را بر شکنندگ يشترينب يسمگولن يانتوسعه با جر
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 .مقدمه1

ت بوده است. به عبار ياسيس هاينظام يجاهداف و نتا ينترهمواره از مهم ياسيس يداريپا ياثبات 

رو، بروز ينمحقق خواهد شد. از ا ياسيثبات س يلهر کشور، ذ يدارپا يتتوسعه و امن يگر،د

 ي،عدم توازن اقتصاد يستي،ترور ياتانقالب، شورش، کودتا، عمل ي،چون جنگ داخل يقيمصاد

مختلف متفاوت  يهااست که روند آنها در کشور ياسيس ثباتيي. نشان از ب.اجتماع و . ازنعدم تو

 آنها دارد. کشور ياسيو اقتصاد س يخيکشور، گذار تار يايبه جغراف يدشد يو وابستگ است،

شود، که در  يگفته م ييهاشکننده، به دولت يهااست. دولت ياسيس ثباتييب يندشکننده، برآ

 يينيدرجات پا يدارا يتاعمال اقتدار، ارائه خدمات و مشروع نندگي،منشور شک

 تريندارند که در منطبق يشکننده، انواع مختلف هايدولت .(Yazdanfam,2013:50)هستند

 يف،به سه دولت ضع يت،در ارائه خدمات، اقتدار و مشروع يشترب يتوانمند يببه ترت بندييمتقس

 (.Carment,2010:19)شونديم يمتقس يدهفرومانده و فروپاش

 1923در سال  يکوپ-کسيسا يمانپ يو در پ يعثمان يامپراطور يپس از فروپاش يه،ترک جمهوري

به  يهساز در کشور ترکثباتيشد. مطابق آنچه گفته شد، عوامل ب يستوسط آتاتورک تأس يالديم

 يحزبدوره تک .2 ي،عثمان يامپراطور يدوره قبل از فروپاش .1 يخيطور خالصه به سه دوره تار

 ينهمچن(. Oktem,2016:53-54)دارد يدوره ظهور دولت نگهبان در عمل بستگ .3و يستيکمال

آن رخداد داده  ياسيسه اشتباه در ساختار س يهمعاصر ترک يخدر تار ياسيس يايجغرافاز منظر

 يقانون شهروند .1: ازساز بوده است که عبارتند ثباتياز عوامل ب يارياست که منشأ بس

 تيموقع يبه جا يتانتخاب وضع.2 (Oktem,2016:78 )«سکوالر يِمسلمانِ سن ترکِ»: يستيکمال

 يمل يتبا امن يرکار آمدن حزب عدالت و توسعه، که مغا ياز زمان آتاتورک تا قبل از حزب رو

 يتيکو استفاده اشتباه از کد ژئوپل يگاننقض تنا صفر با همسا .3( Karimipour:1999:50)است

اشتباهات مذکور، سبب گشته است  يامدهاي. آثار دوران و پيهبحران سور شروعمنطقه در زمان 

آن در منطقه و  يتيکيوزن ژئوپل ياو افزا ياقتصاد يررشد چشمگ رغميعل يهترک يجمهورکه 

منازعه باشد.   يدارا يضفقر و تبع يت،هو يخ،همچنان بر سر تار يه،جهان تا قبل از بحران سور

خود در منطقه، سبب   يزآمزور و قهر يگربا کنا يهبه بعد، ترک 2014از سال  ين،ابر افزون
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 ,Ajorlou and et al)در منطقه و جهان شده است يشترب ثباتييب ي،ناامن يآن به سو يتهدا

 82 ياز،  امت2018ها، در سال دولت يشاخص شکنندگ بنديدر رتبه يل،دل ينو به هم (2016,31

 ,FFP)دهد، کسب کنديقرار م يفضع هايکشور را در گروه دولت ينکرده است که ا برا کس

نگر، به سواالت يندهجامع و آ يساس، پژوها حاضر درصدد است با نگاها ينبر ا (.2018:1

 پاسخ دهد: يرز

 يست؟چ يهکشور ترک يمؤثر بر شکنندگ سازثباتيب يقمصاد.1

 کدامند؟ يهدولت ترک يبر شکنندگ سازثباتيب يرهايمتغ يناثرگذارتر.2

 يشناسروش.2

 نامهياناز پا يه مقاله حاضر بخش. از آنجا کشوديمحسوب م يليتحل-يفيروش، توص ماهيت

 ينگارانه شکنندگيندهآ يلدر تحل يپژوهش يندهآ يشناسارشد است و در آن از روش يکارشناس

مورد  يشناسبودن پژوها و روشيبهره برده شده است. لذا با توجه به تخصص يهکشور ترک

نفره متشکل  10 يخبرگانکنندگان به تخصص آنهاست، لذا پنل استفاده در آن، که اعتبار شرکت

( و کارگزاران يشناسيه)بخا ترک ياسيعلوم س يدانشگاه، مراکز پژوهش يعلم ياته ي)اعضااز

و پنل  يابه دو صورت کتابخانه يقتحق يهاشد. داده يل( تشکيهدر ترک يراناسبق سفارت ا

در آنها  يهککه تر سازيثباتيب يهاها و شاخصيرمتغ ينتر. مهمتشده اس يآورخبرگان جمع

 يعنيروند شوارتز  يلتحل يافتهبر اساس مدل ارتقا  هايرگشت. متغ يهدارد، ته يتثبايب يقمصاد

STEEPVASLمدل  1970در سال   1شوارتزپیتر مدل در ابتدا توسط  ينشدند. ا يبند، دسته

STEEP مدل  2الوريجو  يدتوسط هول رو 1975 سالسپس در  شود،يارائه م STEEP(V) 

به  يامدل توسط مطهرن ينا 1394در سال  يت، و در نها(Loverige,2002:7)الح شداص

STEEPVASL 3  کند يم يداارتقاء پ(342016:Mottaharnia,.) از نوع بسته  ياسپس پرسشنامه

آنها قرار  يارشد و در اخت يطراح خبرگانپنل  يگذارجهت ارزش يارتبه ايينهگزچند ياسبا مق

                                                           

1.Peter Schwartz 
2.Holroyd and Loveridge  

ند کالن   يل در تحل .3 ند  STEEPVASLرو ماع  يها رو ناور (S)ياجت ــاد(T)ي، ف ــت، ز(E)ي، اقتصـ ،  (E)طييمحيسـ
 .شوديم يبررس (L)، حقوق(A)رتاا، (S)يت، امن(V)، ارزش(P)ياستس
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شده است و پس از اجماع نظر پنل خبرگان، به هر  يطراح 10تا  1 يفاز طگرفت. پرسشنامه 

 از عوامل ارزش مورد نظر داده شد.  يک

 و روش پژوهش ينظر ياتادب.3

 و هاپژوها، مولفه يديکل يماز مفاه يفيپژوها، ارائه تعر ينظر يانبن ياز معرف ياپ 

 ثباتيياست. ب ياسيس ثباتييب پژوها ياصل يماز مفاه يکياست.   يآنها ضرور هايشاخص

 :Shams,2004)سامانه را مختل کند يککه به صورت مستمر و مکرر، کارکرد منظم  ييراتيرا تغ

 Brecher and)اندکرده يفتعر يفراتر از دامنه نوسانات معمول يير،تغ وعوق ياو  (109

Wilkenfeld,2003:61.) 5را در  ياسيس يثباتيمختلف در خصوص ب هاييدگاهلرد، د يمحمد 

کرده  يبنددسته ياتيو عمل يهنجار يت،مشروع يستمي،س يستي،ژورنال تجربي، تداوم، مقوله

با توجه به هدف  ياتيو عمل يستميس يدگاهد ين،ب يندر ا(. Mahmoudi lard,2016:21)است

خود  هيژکارکرد و يثبات وابسته بر دو عامل، درست يستمي،س يدگاهمقاله، مورد توجه است. در د

به عبارت  (.Azimi Dowlatabadi,2008:64)است يفرع هاييستمو داشتن روابط مطلوب با س

مدار  يانعدم گسست م ينآن به بازده و همچن يلداده و تبد يافتعامل متضمن بقا در در يگرد

داده، بازده و بازخورد دچار  يانم يرهزنج ينا يبازده و بازخورد است. و وقت يندها، فرآداده

از دست بدهد و نتواند خواسته ملت خود  يرامونارتباط خود را با پ ياسيکست شود، نظام سش

بر  يدبه موازات تأک يستميس يدگاهدر د(. Panahi,2004:35)دشويم ثباتييکند، دچار ب ينرا تأم

 هم رفته، چنانچه يتوجه کرد. رو يزخارج از نظام ن يروهايبر روابط ن بايستيم ي،داخل يروهاين

و  ي)داخلبرهم زننده تعادل هاييروکه ن يتا زمان يم،بدان يکيرا با تعادل  ياسينظام س يکثبات 

 .(1)شکلحالت ثبات خود را حفظ خواهد کرد نکرده باشند، نظام يدتهد را)تعادل( ثبات (يخارج
 يثباتيب يستميس يدگاهد(: 1)شكل
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که  اصل است ينا يانگرستمر است و بم اييدهپد ياسيس ثباتييثبات و ب ياتي،منظر عمل از

مان زو با گذشت  شوديمشکننده  هايانواع دولت يجادچگونه منجر به ا باتيثيبسطوح مختلف 

 يدبا «ياسيس هاييتوضع» هاييلشده در تحلاستفاده ي،زمان يهابازه ينبنابرا کند،يم ييرتغ

 يأثر اجزاتو  يراست که تأث يطيشرا ياسيس ثباتييلذا ب (.Sanders,2001:117)مدت باشدتاهکو

  (.Sanders,2001:119)و مبهم است يتعدم قطع ينظام دارا يرونمختلف در درون و ب

واژه  ياسي،س ثباتيياز متون مرتبط با ب ياريدولت شکننده است؛ در بس يگر،د يمفهوم اساس

آن،  ياسيه نظام سک شود،يگفته م يدولت استفاده شده است. دولت شکننده به کشور يشکنندگ

بعضاً  وملت  يآن از سو يتملت خود را ندارد، مقبول يدارپا يتامن ينجهت تأم يکاف ييتوانا

 ينر سرزمب يتاعمال حاکم ياقتدار الزم برا يجهبه شدت کاسته شده است و در نت المللبيننظام 

شده  نشان داده (2)کارمنت در شکل سوي از هادولت بندييمو ملت را ندارد. لذا مطابق تقس

 يفاند، که در طاز دولت شکننده هايييفط يهمگ يدهفرومانده و فروپاش يف،است، دولت ضع

 اسيينظام س يتاز کشور به صورت خودمختار از حاکم يبخش ياشده، يهتجز شورک يده،فروپاش

 کشور، مستقل شده است. يمرکز

 کارمنت يستميس ثباتييثبات و ب يدگاهد(: 2)شكل

 
(Source: Carment,2010:19) 
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دولت به سوي »  1،«دولت در حال توسعه»جهان را به سه دسته  يکه کشورها (2)شکل مطابق

گرفت که سه کشور  يجهنت توانيم کند،يم بندييمرا تقس  3 «دولت شکننده»و   2 «ساالريمردم

نده در سه شکن يهاهستند. دولت يهمپوشان يدارا «يفدولت ضع» يهسته مرکز يکمذکور در 

 يتو مقبول يدر ارائه خدمات عموم يدر اعمال اقتدار، ناتوان يناتوان گي،محور منشور شکنند

و  يجهت کارآمد يمتعدد هايبنديدسته (.Yazdanfam,2013:49)اندک اشتراک دارند

از  يپالس ينو مجله فار يصلح جهان يادبن ينب ينها انجام شده است، در ادولت يشکنندگ

مردم  فشارهاي شاخص 12 اساس بر را هادو، دولت ين. ااندکردهه ئرا ارا هابنديدسته ينترجامع

ها، توسعه مهاجرت به خارج از کشور و فرار مغز ي،گروه ياتشکا ي،امهاجرت توده ي،شناخت

دولت،  يوممدولت، کاها خدمات ع يتمشروع يد،شد يرکود اقتصاد يانامتوازن، فقر  ياقتصاد

نخبگان و  يدستگچند ياافزا يتي،قانون، شکاف در دستگاه امن يتو حاکم نقض حقوق بشر

 ينکردن هستند. در ا يبندبه کنون در حال رتبه تا 2006از سال  يمداخله کنشگران خارج

 12شدن و شکننده( را بر اساس يدر حال مردم يافته،)توسعههاملت-همه دولت ي،بندطبقه

 عجم اوغلو، تد ياتنظر يباما، ترک ينظر يثح از (.FFP,2014:5-16)کنديم يبندشاخص رتبه

در  ينسونعجم اوغولو و راب دهد؛يم يلپژوها را تشک يکربنديروزنا، پ يمزرابرت گار و ج

 يتموفق ياعامل شکست  ينترکه مهم کنندياشاره م خورند؟مي شکست هاکتاب چرا ملت

توسعه  يدر کشورها يدارپا صاداقت يتموفق آنهاست. رمز يها وابسته به ساختار نهادهاکشور

را،  ثباتيب يکشورها شکنندگي عامل مقابل، نقطه در. است 4افزانهادي همساختار  يافته،

ر  Acemoglu and)کننديم معرفي کااقتدارگرا و بهره ينهادها يا5نهادهاي استثمارگ

Robinson,2014:493-538). يافتهو توسعه سعهال تودر ح هايمتناسب با مدل کارمنت، دولت 

و  يساالرمردم يبه سو هايبرخوردارند، درعوض دولت ينهاد هم افزا و از ثبات باالتر يدارا

                                                           

1.Developing States 

2.Democratizing States 

3.Fragile States 

4.Integrative Institution 

5.Extractive Instituation 
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رابرت گار در کتاب  تد دارند. يشتريب ثباتيينهاد استثمارگرند و سطح ب يشکننده، عمدتاً دارا

( يشوب، توطئه و جنگ داخلباور است که انواع خشونت )آ ينبر ا کنند؟يها شورش مچرا انسان

را به صورت، شکاف  ينسب يتمحروم يآنهاست. و ينسب يتاز محروم ناشي ها،دولت ملت

که حکومت و دولت  يزمان ي. به عبارتکنديم يفکشور، تعر يکو انتظارات ملت  يتموفق يانم

ات ملت ملت خود فراهم نکنند و به موازات آن، انتظار يتموفق يمناسب برا ينهکشور، زم يک

 يزشده باشد، سبب ست يشتروضع موجود ب يتها از موفقموجود، هجمه رسانه هايييتوانا يلبه دل

 يتمتفاوت سه نوع محروم يمختلف در بازه زمان يکشورها ي. گار براشوديم يخشونت بار مدن

 يهاگروه يارزش يت)سطح انتظارات در موقعينزول ينسب يتمحروم .1: کنديم يانرا ب نسبي

 يتمحروم .2الزم جهت حصول به انتظارات رو به کاها است(؛  هايييتواناانبوه ثابت، و 

انبوه ثابت  يهاگروه يارزش يتموقع هاييي)برعکس حالت گذشته، سطح تواناييآرزو ينسب

انتظارات  يدشد يا)افزايصعود يتمحروم .3 دارد( و يروند صعود نتظاراتسطح ا ياست ول

گرفت،  يجهنت توانيم ينبنابرا(. Gurr,1971:46-52 )همراه است( ييتوانا همزمان يدبا کاها شد

 يفدر ط يبو شکننده، به ترت يساالرتوسعه، در حال مردمدر حال يافته،توسعه يهادولت

 ينسب يتکه محروم ييبرخوردارند. لذا کشورها يشترکمتر به ب اتاز درج ي،نسب يتمحروم

 . شوديم يدهد دارند، انواع خشونت کمتر يکمتر

 يرگذاريکه تأث کند،يم يانرا ب يهفرض ينجهان، ا ياستآشوب در س يهروزنا در کتاب نظر جيمز

 شود،يم يجادکه از در آنها ا يو تأثر يردر تأث ي،ارتباط هاييدهجهان، از پد ياستدر س يگرانباز

 تغييراتباعث  يهاول يطدر شرا يجزئ ييريرخداد تغ ين،ب يندر ا  (.Rosena,2005:70)شود يناش

 يهبه کاربرده شده در نظر يممفاه ينتراز مهم يکيخواهد شد.  يارتباط هاييدهدر پد يمعظ

مدت را در بروز تحوالت بزرگ و احتماالً است که نقا عوامل کوتاه ايآشوب، اثر پروانه

همچون  ي،و سازمان ياجتماع ياسي،س ي،اقتصاد هاييستمس ين. بنابراکنديم يانآشوبناک ب

نکته مهم  يناز ا يبا آگاه يدگران بايلبرخوردار هستند و تحل يااز اثر پروانه ي،جو يهاميستس

که  کنديم يانب يهنظر ينروزنا در ا (.Alvani,1999:42-43)مسائل بپردازند يمو تنظ يللبه تح

 بنديصورت يکو  يافته ييرتغ يستمقرن ب يالمللينب يارتباط هاييدهحاکم بر پد هاييمپارادا
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مکمل  يمتضاد ول يتدو واقع يانگرمنظور است که از آشوب که ب  يناست. و بد يازمندن يدجد

است  يچيدهدارد، که پ نظمييب ياز وجود نوع يتآشوب حکا .1 استفاده کرده است: نديکديگر

 هاييدهپد يتحوالت در نمود ظاهر. 2مواجه ساخته است،  ياريبس هاييتقطعرا با عدم يندهو آ

 يابيخاص ارز ينظامند و تابع قواعد و محاسبات يالگو يکآنها در قالب  توانيدارد و م يانجر

 ,Rosena)را موجب شده است نظمييب يننظم در ع يدها يتدو واقع ينواقع مجموع ا کرد. در

2005:50.)  
 توانيم( 3)کلپژوها را در قالب ش يمفهوم يمطروحه، الگو ينظر يمبان يهبر پا بنابراين،

 ينسب يتمحروم نهادي، ساختار عامل سه به هادولت شکنندگي تر،نمود. به عبارت روشن يمترس

 هک يدارد. به گفته عجم اوغلو، دولت ي( بستگياو منطقه يمل ي،)جهانيعموم هايو ظهور بحران

ملت  يازهاين ينساالرانه باالتر، در تأممردم يتافزا باشد؛ از مشروعآن هم ينهاد ساختار

کمتر، برخوردار است.  ينسب يتبع محرومتو بال يشترطبقه مسلط ب يکارآمدتر، وحدت اجزا

اقتصاد نامتوازن  ي،در ارائه خدمات عموم يناتوان يتي،جمع ياز فشارها يناش ي،نسب يتمحروم

خروج  ي،گروه ياتچون شکا هايييدهشود، پد يشترو هر چه ب گيرد،يشکل م ياقتصاد ودو رک

 و گرو ظهور دستگاه سرکوب يو آوارگ يطبقه متوسط، فرار مغزها، نقض حقوق بشر، پناهندگ

و  يچياعمال اقتدار و توان سرکوب در مقابل سرپ يرمتغ ينخواهد شد. همچن يشترب امنيتي

ها در دولت يشکنندگ ياو  يآورتاب يزانبر م يو انتظام ينظام هاينيرويدر  ينافرمانبردار

 يکه اقتدار و توان سرکوب باالتر يبرابر، دولت يطمؤثر است، در شرا يعموم يهانمقابل بحرا

خواهد بود و برعکس و به طور خالصه در ظهور  يشترآن ب ياسيو ثبات س يداشته باشد، ماندگار

 يو جهان يمل ي،ادر ابعاد منطقه يعانتشار سر يتآشوب قابل يهنظر مطابقکه  يعموم يهابحران

 يکمتر و ثبات و ماندگار ينسب يتمحروم يافزا، داراهم يبا ساختار نهاد يهالترا دارد، دو

 ينسب يتاقتدارگرا، از محروم يبا ساختار نهاد هايخواهند بود. در مقابل دولت يشتريب ياسيس

 يف،موجود، دولت ضع يشکنندگ يزاندارند. و بسته به م يشتريب پذيرييبو آس يو شکنندگ

 شکل خواهد گرفت.  يدهفرومانده و فروپاش
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 هادولت يمؤثر بر شكنندگ يندمدل فرآ(: 3)شكل

 

 يهو ژئوکالچر ترک يکتيژئوپل يتموقع. 4

 ياو حد واسط دو قاره اروپا و آس يشمال يمکرهواقع در ن يهترک يکشور جمهور (4)شکل مطابق

 يران،ن(،گرجستان، ا)نخجوايجانآذربا يو بلغارستان، ارمنستان، جمهور يونان يهااست. با کشور

اژه و  يايغرب به دراز غرب و شمال ياه،س ياياست. از شمال به در يههمسا يهعراق و سور

داردانل و بسفر در  يکدو تنگه استراتژ ينمحدود و همچن يترانهمد يايمرمره و از جنوب به در

 يتيکيژئوپل يايي،خاص جغراف يتآن، موقع يعلت برا ينکشور واقع شده است. به هم ينقلمرو ا

آنها شامل  ينتراستان است که مهم 81 يدارا يهفراهم کرده است. کشور ترک ييو ژئواستراتژ

 World Population)نفر يليونم 81بالغ بر  يتيبا جمع يه،و قون ياآنتال ير،ازم ستانبول،آنکارا، ا

Review,2018:1) 75-70)کقوم تر ياست و دارا ييکيموزا يکشور ياست. از نظر تنوع قوم 

، 2هاچرکسي ها، 1شامل زاز يبدرصد به ترت 7-12 يدرصد، و مابق 19( و کرد يتدرصد جمع

                                                           

1.Zazas 

2.Circassians 
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و   10، يوناني9، يهودي8، آشوري7، ارمني6پوماک ،5، الز4، اعراب3، گرجي2، آلبانيايي1بوسنيايي

سه دوره  يدارا ياز نظر ساختار اقتصاد (.2020Report,CIA,ook Borld Fact W)  11هاايزدي

خلق(؛ با  ي)حزب جمهورچپ-يانه، نفوذ احزاب م1970-80)دوره اول .1شاخص است: 

-2002)ومدوره د .2بر بازار(  يدولت و نه مبتن هايياستبه س يهسرما يبارز وابستگ يژگيو

 يبارز، شروع جراح يژگيتورگوت اوزال(؛ با و يهن،)حزب مام ميانهم-، نفوذ احزاب راست1980

 يب)رجب طکار آمدن حزب عدالت و توسعه يتا اکنون، رو 2002وم )دوره س .3( و ياقتصاد

 يبده ياافزا يندرآمد و همچن ياافزا اقتصادي،بارز، دوره اصالحات  يژگياردوغان(؛ با و

 هايسياست بر هاگروه يرگذارترينتأث ياسي،از نظر ساختار س(. Bahikesh,2010:4)(يخارج

و  (Safavi,2016:156-192)هايو نظام يعيانش ها،يعلو ها،يسمشامل، اکراد، گولن يهکشور ترک

خواه خلق، يچپ به راست، جمهور ياان گرايزم يبفعال به ترت ياسيچهار حزب س ين،همچن

 ياستهستند. س (Safavi,2016:204-214)و عدالت و توسعه يدموکرات خلق، حرکت مل

و اقتصاد آن  يخاز تار يناش ينمچنو ه يو ژئواستراتژ يتيکژئوپل يتمتأثر از موقع يه،خارجه ترک

 يستيتفکر کمال .1: داردوجود  يهترک يخارج ياستمهم در س يريگدو جهت ياست. به طور

مناطق  ي)حرکت به سو يگانو تنا صفر با همسا يعمق راهبرد .2غرب(  ي)حرکت به سو

 ها،يارتش ها،يستکمال يناز روابط ب ياو گسترده يچيده(. در مجموع، مجموعه پيرامونيپ

عراق،  يران،، اويژهبه يگانمسئله قبرس، روابط با همسا ي،مذهب -يقوم هاييتاقل ها،يستگولن

 يهاو سازمان يکامرآ يه،روس يل،نوع رابطه با اسرائ ي،جهان ياارمنستان، مسئله منطقه يه،سور

                                                           

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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 هايياستبر سو بالکان(  ي،مرکز يايقفقاز، آس يا،غرب آس)جنوباييهتحوالت ناح ي،امنطقه

  (.Safavi,2016:215)گذاردياثر م يهخارجه ترک
 يهکشور ترک ياسينقشه س (:4)شكل

 
 (Source: Nations Online Project,2018) 

 پژوهش هاييافته.5

 يهکشور ترک يساز مؤثر بر شكنندگثباتيب يقمصاد. 5-1

 ييرن دچار تحول و تغاست که در گذار زما ينسب يمفهوم ياسياشاره شد، ثباث س چنانکه

 يکار آمدن حزب آ.ک.پ، الزام ياز زمان رو يهدولت ترک يشکنندگ ي. لذا جهت بررسشوديم

 يتشود. به طور خالصه آنچه وضع بررسي آن دهندهشکل يديکل يراثو م يمعظ يخاست، تار

دوره  ي،ثمانع يقبل از انحطاط امپراتور يوابسته به سه بازه زمان کند،يم يجادرا ا يهترک يکنون

 و دوره دولت نگهبان در عمل است.  يستيکمال يحزبتک

 هاياز قدرت يوستهپ يهاشکست ي،و ادار يحقوق ي،اصالحات نظام يدر پ يعثمان امپراتوري

 يهاملت-خود به دولت يونخود در مقابل پرداخت د يناز سرزم ييهابخا ياروپا و واگذار

 بود. ياول رو به زوال و فروپاش يتا جنگ جهان يمذهب-يقوم هاييسازپاک ينو همچن يياروپا
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 ينکهشد، تا ا يلدولت مدرن تشک ينهادها يستم،قرن ب يلدر اوا يامپراطور آمديبه جهت ناکار

به طور کامل  يعثمان يامپراطور يکو،پ-يکسسا يماناول و انعقاد پ يجنگ جهان يانپس از پا

را در  يهترک يبود، جمهور يافته يلولت مدرن تشکد ينهادها يو آتاتورک که از اعضا يدفروپاش

را  کشور يشرفتو پ يتدر دوره دوم، آتاتورک تثب (.Oktem,2016:50)دکر يستأس 1923سال 

 يمبنا قرار داد و راهبرد مل يندولت را بر ا يدئولوژيلذا ا کرد،يم يتنها در ارتباط با غرب تلق

بود، چراکه اروپا هم قصد  آميزمناقشه يه تالشکرد ک يناروپا تدو يهبه اتحاد يوستنرا در پ

 (.Oktem,2016:54)شديتمدن محسوب م يبرا ياريرا داشت و هم مع يانحطاط امپراتور

را در قالب  يهترک يمرز، قانون شهروند يتکشور و تثب ياز فروپاش يريجهت جلوگ ينهمچن

و انجام  يداخل هايز جنگکرد و توانست پس ا يفسکوالر تعر يِچهار واژه ترکِ مسلمانِ سن

بگستراند و با راندن  ياييرا به اکثر نقاط جغراف يهترک انشهروند يي،زداو فرهنگ يکشنسل ينوع

آتاتورک با  يگررا بر کشور حاکم کند، به عبارت د يکشور، ثبات نسب يهبه حاش هايتاقل يرسا

 يمذهب -ياز نظر قوم ملت همگون-دولت يکاقتدارگرا به دنبال  يحزبدولت تک يک يجادا

 يمجدد نجات داد، ول يرا از فروپاش يهترک ي،و اماتگرچه اقد(. Oktem,2016:54-78)بود

 يجادترک را در کشور ا-شکاف کرد يژهبو يفرهنگ يقعم هايشکاف يمذهب -يقوم يکنشگر

 شده است.  يلتبد يهترک يلکرد که به پاشنه آش

چون گذار ناقص  هاييژگيکه با و شوديرا شامل م 1980 يسوم پس از آتاتورک تا کودتا دوره

منتخب  يهاحکومت ينمبارزه قدرت ب يف،ضع يحزب ياستس ياسي،س يدستکار ي،به دموکراس

و  ياسيس يندهفزا شدنيقطب يزو ن ييهو قوه قضا يمنتخب مانند، ارتا، بوروکراسيرغ يگرانو باز

که در  يتحوالت يبا تمام يهترک يهورجم (.Oktem,2016:54)شوديشناخته م اي،دهخشونت تو

داشته به کشور دستخوش  المللييندر نظم منطقه و ب يتيکيوزن ژئوپل ياحوزه اقتصاد و افزا

وضع قانون  .1است و از سه اشتباه  ياسيس ثباتييب يقکه مصاد ي. منازعاتشوديمنازعه شناخته م

 .3 ( وي)تا قبل از بهار عربيانهخاورم کيتيژئوپل ياز کدها گيريعدم بهره .2 اليستي؛شهروند کم

 . گيردي( نشأت ميهبحران سور يانه)از آغاز تا ميانهخاورم يتيکژئوپل ينادرست از کدها گيريبهره

 يبرتر به شهروندان ترک مسلمان سن يقانون يگاهجا يدنبخش يعني يستيشهروند کمال قانون



 301 ............يهدولت ترک يمؤثر بر شكنندگ سازثباتيب يقمصاد  __________________________

 يبوده است و به عبارت يهترک يجمهور يکشو نسل ينژاد يضتبع زدايي،يتسکوالر، آغاز هو

 ي،و انطباق با تنوع قوم يشکست رهبران آن در سازگار يه،ترک يتناقض جمهور ينآشکارتر

ارامنه،  يکشو نسل يقوم يسازپاک يت،ها، تبادل جمعکه با وجود جنگ دبو يو مذهب يزبان

 ينورک به مناسبت دهمآتات يقانون سخنران ينسند ا ينمانده است. از بارزتر يهمچنان باق

داد و  يلرا تشک يستيکمال ينگار يختار ياصل هاييهاست که پا يهترک يجمهور يسسالگرد تأس

 «است که خود را تُرک بخواند يخوشبخت کس»شد:  ينهنهاد ردر ذهن شهروندان و سراسر کشو

(Oktem,2016:77-78.) ار بر گذآنچه که از مشخصات دوره دوم اثر آتاتورک مطابق همچنان

 را مرکز توجه قرار يانهاروپا و عدم توجه به خاورم يهدر اتحاد يتمدرن گفته شد، عضو يهترک

بود  ينکار آمدن حزب عدالت و توسعه ا يتا قبل از رو يداران ويراثداد. اشتباه آتاتورک و م

است  يدر حال يناست و ا يمل يتامن يرانتخاب کردند که مغا «يتموقع» يجارا به «يتوضع»که 

است  تريقو يانهرابطه با خاورم يجاددر ا يو اقتصاد يفرهنگ، مذهب يايي،جغراف هاييتکه واقع

از آن غافل  هايستکه آتاتورک و کمال دهديم يوندپ يانهرا به خاورم يهترک يرعامل ز 13و حداقل 

عراق  يران،ا اب اشينيو سرزم يقوم هاييوستگيمسأله کرد و پ .2 فيايي؛جغرا يتموقع .1 بودند:

به  يدنبر اساس اصل تنوع بخش يژهومنطقه به ينبه واردات نفت و گاز و از ا يازن .3 يه؛و سور

 يبرا يآناتول ينقا داالن يفايا .4 يدروکربني؛کانون واحد ه يکواردات و اتکاء نداشتن به 

 يفضا يتيزو تران ينقا معبر. 5 و عراق به اروپا؛ يرانو گاز ا نفت يهاعبور خطوط لوله

 يعيتنگاتنگ و طب هاييوابستگ .6و اروپا؛  يانهخاورم يوندپ ي( براينيزم-يي)هواينيسرزم

-بر دولت ياندازکنترل عراق از نظر اعمال فشار و دست .7 يه؛عراق و ترک يه،سور تيکيليدروپه

 يد صنعتاقتصا يبرا يانهرونق خاورمکشا بازار پر. 8و عربستان؛  يتکو يژهوبه يجنوب يهاملت

ملت ترک  يمذهب يهاو عالقه يانهها با خاورمترک يو مذهب يخيتار يرينهد هاييوندپ .9 يه؛ترک

رشد و . 10تام به مسأله قدس؛  يمنطقه، از جمله دلبستگ ينا يو فرهنگ ياسالم يهابه نماد

و به  انهيمناطق خاورم يگرآن با د يقعم هاييوندکشور و پ يندر ا ياسالم گرايييادگسترش بن

در صورت  يانه،به صحنه خاورم يهترک يو کانون يکاحتمال بازگشت استراتژ .11مصر؛  يژهو

 يفضا يننقا بدون جانش. 12 يي؛از الحاق به جامعه اروپا يديامو نا يتداوم سرخوردگ
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 هاييددر قبال تهد يهترک يبه عنوان عقبه مناسب دفاع يانهخاورم يو مذهب يفرهنگ يني،سرزم

 يناتو، برا يابه عنوان تنها عضو منطقه يهترک يتنقا و مأمور. 13 يونان؛و  يهروس يکژاسترات

 يانهسوم از آغاز تا م اشتباه (.Karimipour,2001:62-63)منطقه ينو موقت در ا مئاعمال نفوذ دا

داد. درواقع  دولت بشار اسد رخضد بر يعرب-يدر ائتالف غرب يهترک يريو قرارگ يهبحران سور

و  يهبر محور بحران سور يانهدر منطقه خاورم يهبحران سور يانهتا م يهدولت ترک هايتياسس

فعال در منطقه،  ريستيترو هاييانجر يانحام يرو سا يبا سعود يراهبرد هاييعراق و همکار

در  يهترک يادعاها يگيريدر منطقه، ضرورت پ يهترک گريلزوم مداخله يرنظ هايياستخراج محور

کنشگران درجه  هاييو عراق، ضرورت محدود کردن باز يهسور يانگاريداق، تهدو عر يهسور

در منطقه  گراملي ياناتجر يداتلزوم مقابله با تهد يران،ا ياسالم ياول منطقه از جمله جمهور

کم دست ياو  يهمنطقه در ترک يانتقال انرژ يهاراه يعضرورت تجم يسم،عربپان يژهبه و يهترک يهعل

 ياز سو يدو عراق، عدم احساس تهد يهباالخص در سور يانتقال انرژ يبر محورها هيتسلط ترک

ممانعت از  رورتقرار گرفته بود، ض يدر جبهه غرب يهکه به اتفاق ترک يسعود يرنظ يکنشگر

 يهاز منظر نظر يونيستيصه يمروابط با رژ يتدر مقابل آنکارا، اهم يعرب يبندبلوک گيريشکل

 Hosseini Taghi)داووداغلو، فاصله داشت «يگانا صفر با همساتن»و  يعمق راهبرد

Abadi,2015:1 .)ائتالف  به يوستنداوود اوغلو( و پ يبرکنار يا)از پس از استعفاء يهلذا دولت ترک

 يونيستيصه يمروابط با رژ سازييحکومت بشار اسد، و تالش در عاد يتدر تثب يهروس-يرانا

سبب  ي،راهبرد يسردرگم ينرا اتخاذ کرد. البته ا «يگانهمساتنا صفر با »بازگشت به راهبرد 

متأثر از  يتوضع ينعلت ا(. Khani,2016:1)گشت  يهترک يو شدت شکنندگ اعتبارسازييب

است که  يگيهمسا يدهپد يژهمنافع و اهداف و به و يصنگرش اردوغان به جهان، تشخ يوهش

 يايجغراف يگربکشاند. به عبارت د يگانصلح با همسا ياتنا  يکشور را به سو ياسيس يريتمد

 يانم يياهداف و منافع واگرا ياسيس يهاسازه يرا دارد، ول ييهمگرا يالزم برا يهامنطقه بستر

توجه به  با (.Karimipour and et al,2017:100-99)کرده است يجادا مسايگانو ه يهترک

به شرح  ،(STEEPVASL)شوارتز تهيافدر مدل ارتقاء ساز،ثباتيب يقداده شده، مصاد يحاتتوض

 داده شده است. يحتوض يلبه تفص يرشده، و در ادامه هر متغ يبنددسته (1)جدول
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 يهدولت ترک يساز شكنندگثباتيب يقمصاد (:1)جدول
 عناون مصداق بعد رديف

 (Sاجتماعي ) 1
فرار و افزايا  ، افزايا پناهندگي و آوارگي، افزايا خروج طبقه متوسطکاها نرخ رشد

 مذهبي -، افزايا شکاف قوميمغز ها

 هاي برتر بومي در اقتصاد کشورسهم پايين فنّاوري (Tفناوري ) 2

 هاي نظاميشکنندگي اقتصادي، افزايا هزينه (Eاقتصادي ) 3

 هاي هيدروپليتيکيسياست بوم، عدم عدالت فضايي و پويايي زيستو   سالمت محيطي (Eزيست بوم ) 4

 (Pسياسي ) 5

اقتدار گرايي، فساد مالي، تحريم  هاي حکومتي در جهت تثبيت خودتغييرات در دستگاه

حمايت   اقتصادي و  نهادهاي حکومتي، تقابل حزب عدالت و توسعه با جريان گولنيسم،

 هاي اپوزيسيونسياسي،  اقتصادي و لجستيکي کنشگران خارجي از گروه

 ازمان ديانتافزايا قدرت و نفوذ س (Vفرهنگي )-ارزشي 6

 قلمرو آسيب ديده بواسطه درگيري (Aارتا ) 7

 عمليات گسترده تروريستي، 2016کودتاي نظامي نافرجام شکايات گروهي گسترده،  (Sامنيتي ) 8

 (Lحقوقي ) 9
افزايا زندانيان سياسي، نقض آزادي بيان و افزايا  مسائل ، سرکوب و محاکمه مخالفان

 پناهندگان و آوارگان
 

 ياجتماع .5-1-1

 کاهش نرخ رشد .5-1-1-1

 يرومولد بر مرگو  )کمبود( زادمازاد يجهنت يت،در جمع يانهسال يانگينم ييرنرخ رشد را درصد تغ 

 کنديم ييناست که تع ي. نرخ رشد عاملگوينديو تعادل مهاجران به داخل و خارج کشور را م

مسکن، جاده و  يمارستان،)مدارس، بهايرساختز يملت برا يازهاين ييربار تغ يزانکه به چه م

 (.Zeng and Land,2001:18)..(، اشتغال بر کشور متحمل خواهد شد..( منابع)غذا، آب، برق و 

است،  يتند يببا ش يتيکاها نرخ جمع يدارا يهترک شود،يمشاهده م (5شکل)طور که در همان

و خود د شويمواجه م  سنيختار در سا ييرو تغ يتجمع يريکاها و پ يامدهايبا پ يندهکه در آ

 نشان خواهد داد. يو خدمات ينظام يروين ي،مولد اقتصاد يرويرا در کمبود ن
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 يهدر ترک يتنمودار رشد تراکم جمع (:5شكل)

 
(Source: CIA World Factbook,2018) 

 فرار نخبگان يشخروج طبقه متوسط، افزا يشافزا يو آوارگ يپناهندگ يشافزا .5-1-1-2

را  ياسيو س ياجتماع ياقتصاد کنندهيينتع ييراتتاکنون تغ 1980از دهه  يژهوبه يهشور ترکک

مهاجرت  يدهوجو کرد. پدجست يشينپ يهادر تحوالت دهه يدآن را با هاييشهشاهد بوده که ر

 ينا يراز داخل به خارج از کشور تحت تأث ينبزرگ و همچن يگسترده از روستاها به شهرها

همواره  يگانهمسا ياندر م ياييبه لحاظ جغراف يهخاص ترک يتعالوه موقعده است. بهتحوالت بو

 يهامهاجرت يا يو قوم يداخل يهااز جنگ يناش يهامهاجرت يبرا يکشور را مقصد مناسب ينا

 (.Sirkeci, 2003:1-7)کار قرار داده است

در حال حاضر، خارج  ايهيشهروند ترک يليونم 5که  کند،يادعا م يهامور خارجه ترک وزارت

نسبتاً کم  شود،يرا شامل م يهترک يتدرصد جمع 6که  يزانم ين. اگرچه اکننديم يزندگ يهترک

 يداراست. رشد پا ياروپا، رقم بزرگ يهعضو اتحاد ياز کشورها يبا برخ يسهاست. اما در مقا

 يدجد يوب قانونکنترل مهاجرت نامنظم، اساس چهارچ يتالش برا ينو همچن ييمهاجرت اروپا

جلب کرده  سازييکپارچهو  يريهمه توجهات را به درگ اييهو سور يعراق يبود. مهاجرها

مهاجرت  ياستس يراهنما يارمع تواند،ياروپا، نم يهکامل اتحاد يتهدف عضو ين،بودند. بنابرا

گذار بر راث ياو منطقه يداخل يهابحران ينهمچن .(Sirkeci and et al,2015:1-10)باشد يهترک

 يمنف يتند يببا ش ،(6شکل)مطابق  يه،باعث شده است که نرخ خالص مهاجرت در ترک يهترک

 قابل مشاهده است.( 6شکل)شود  که در 
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 2017-2000  يهنمودار نرخ خالص مهاجرت در ترک(: 6شكل)

 
(Source: CIA World Factbook,2018) 

 2/7اروپا حداقل  يهبه اتحاد يهترک يوستنپ معتقدند که بالفاصله پس از گرانيلعالوه تحل به

 ياقتصاد يسيونکم يخواهد شد. بر اساس برآوردها ياروپا جار يسوکار به يايترک جو يليونم

خواهد  يدر پ ينهاروپا هز يهاتحاد يبرا يورو يلياردم 28 يهاتحاد ينبه ا يهترک يوستناروپا، پ

 ينکار از ا يرويو مهاجرت ن يهترک يتکه با عضو اندنگران يناز ا ييانداشت. عالوه بر آن اروپا

است،  يياروپا يهاز مشکالت اتحاد يکيکه  يکارينسبت ب يي،اروپا يگرد يکشور به کشورها

 . (Safavi,2016:239)حادتر گردد
 يمذهب-يشكاف قوم يشافزا. 5-1-1-3

در اواخر قرن  يسمکردشده است. جنبا پان يهدولت ترک يشکاف قوم ينترها مهممسئله کرد 

تفکر به جهت عدم توجه به  ينآغاز شد. ا يدر مخالفت با نظام عثمان يداهللعب يخش يامبا ق 19

حزب عدالت  (.Koulaiee and et al,2016:6)سور شکل گرفت و طرح استقالل مطرح شد يمانپ

سبب کار آمدن، حل مسئله کردها را در دستور کار خود قرار داد، و  يو توسعه، از زمان رو

شد و نقطه اوج طرح صلح دولت اردوغان شد.  توجهيقابل هاييتجلب آرا و کسب موفق

طرح صلح آ.ک.پ  ستان،از سران ارتا حزب کارگران کرد ييالن،مراد کرا 2011 ييزهرچند در پا

. با رسدينم يياعالم کرده بود و اعالم کرد که به جا ياکارانهرا ر «يکرد ياگشا»تحت عنوان 

تحت فشار قرار گرفت و از  گرايانيمل يژهمخالفان و به و يصلح، اردوغان از سو آغاز طرح
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اعتماد  سلبها و موضع حزب کرد ييرسبب تغ ي،کردضد هاييموضع خود بازگشت، و سخنران

فاصله  ير،متغ ينا يهانمود يگرز د(. اFarahmand and Samiei Esfahani,2017:104)آنها گشت

 يبرجب ط هايييگراتداوم اقتدار يجهاز حزب حاکم آ.ک.پ در نت يهترک هاييعلو گرفتن

 ،«ديانتسازمان امور  يتو حما يتمردم با تقو يسبک زندگ ييرتغ» ير،نظ ياردوغان است. اقدامات

 يعرب-يبه ائتالف غرب يهورود ترک ي،جامعه علو ينفر از اعضا ينشدن چندو کشته يريدستگ

 يرا در پ هايعلو يداست که اعتراضات شد يمسائل ينترمهم بشار اسد، از يدولت علو يهبر عل

-يشکاف قوم يقمصاد يگرمسئله ارامنه از د ينهمچن .(Khalej Monfared,2016:80)داشت

ارمنستان و  يتيکيبحران ژئوپل .1از  يو ارمنستان ناش يهترک ياناست. موانع روابط م بيمذه

 .3 1915در سال  يعثمان يمنه به دست امپراطورنسل ارا يادعا .2باغ( )مسئله قرهيجانآذربا

به عنوان  يهترک يارمنستان از بخا شرق يدو کشور و چشم پوش يمرز ها يرسم ييشناسا

 (.Koulaiee and Goudarzi,2015:47-48)يارمنستان غرب

  يفناور .5-1-2

 يهدر اقتصاد کشور ترک يبرتر بوم هاييفناور يينسهم پا .5-1-2-1

 يرتبه خوب يدارا يدر شاخص نوآور گذاري،يهو جذب سرما يغم رشد اقتصادريعل يهترک 

سهم  ياقتصاد يسازمان توسعه و همکار هايداده ينبراساس آخر (.Ebadi,2011:20)يستن

است،  يدهدرصد رس 1به  5/0از  2016تا  2000 سالاز  يو توسعه از درآمد ناخالص مل يقتحق

 (.OECD,2019:1)است ترييناروپا عضو سازمان، پا يهاتحاد يهااز کشور ياريو همچنان از بس
 اقتصاد .5-1-3

 ياقتصاد يشكنندگ .5-1-3-1

کاها  ي،خارج يبده ياچون افزا يرهاييمتغ يدارد ول يمتعدد هاييشهشاخص ر ينا 

 ي،با گستره جهان يدر برابر ارزها يجکاها ارز را ي،کاها رشد اقتصاد ي،خارج گذارييهسرما

 يلياردم 118از  يخارج يبده يزانکار آمدن آ.ک.پ م يشود. با رويم يابيدجه و ... ارزبو يکسر

قابل مشاهده  (7شکل) است که در يدهرس 2018دالر در سال  يلياردم 400از  يادالر به ب

 (.CIA World Factbook,2018)است
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 دالر( يليون)ميهدر ترک يخارج يرشد بدهكار نمودار(: 7شكل)

 
(Source: CIA World Factbook,2018) 

به  يهافزوده با تکارزش يدشکننده، بدون تول يهاقتصاد ترک ي،خارج يخاطر باال بودن بده به

باال بوده و  ياربا نرخ بهره بس يو متوسط و وابسته به بده يينپا يبر فناور يمتک ين،نو يفناور

 ،مواجه است ياقتصاد يدتول يبرا يهسرما يبا کسر ينهمچن يهندارد. ترک يچندان مطلوب يطشرا

 ي،اقتصاد گرانيلاز تحل ياريدالر بوده است و بس يلياردم 80بالغ بر  2018مقدار در سال  ينا

 ينرفع ا يکه برا داننديتورم و نرخ ارز م يدشد يارا عامل افزا يهدر ترک يتراز تجار يکسر

 CIA)مدعاست ينهد اشا (8شکل)است.  يازمندن يو استقراض خارج يدجد يهبه سرما يکسر

World Factbook,2018.) 

 2017 يال 2007از  يهدر ترک يخارج يگذاريهنمودار روند سرما (:8شکل)

 
(Source: CIA World Factbank,2015) 
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 ينظام هايينههز يشافزا .5-1-3-2

.پ رو، حزب آ.کينوارد کرد، از ا يهبر دولت ترک ينيفشار سنگ 1990در دهه  ينظام هايينههز 

 يگانبه تجارت آزاد و تنا صفر با همسا يابيو دست يتالش کرد به جهت اهداف رشد اقتصاد

را کاها دهد،  ينظام يهاهينهز ي،آن با بحران اقتصاد يدنمقارن شدن به قدرت رس ينو همچن

 يهادر ناتو، بحران يتعضو يلبه دل يبر دولت وارد کرده بود. ول ينيفشار سنگ 1990که در دهه 

داشت  يريچشمگ ياافزا ينظام هايينه، هز2016 ينافرجام نظام يو مخصوصا کودتا ياقهمنط

 آن است. يانگرب (9شکل)که 
 دالر( يليون)م2017  يال 2008از  يهترک ينظام هايينهنمودار روند هز(: 9شكل)

 
(Source: Tradingeconomics.com,2017) 

 بوميستز .5-1-4

 بوميستز ايييو پو يطيسالمت مح .5-1-4-1

بوم، نقا يستز ياييو پو يطيسالمت مح يطي،مح هاييراز متغ يقشفاف و دق يرداشتن تصو

 يطيمحيستز يهابحران يجادها داراست، و از اکالن و خرد کشور هايياستدر س يمهم ياربس

 هيشود. ترک يريجلوگ يامنطقه ياسدر مق يگانبا همسا ينيفراسرزم يهاو تنا ينيدرون سرزم

 ياکشور، و در منطقه اوراس 180 ياناز م 108 ي، در رتبه جهان2018شاخص در سال  ينبر اساس ا

و زنده  ياييو پو (HLT)يطيسالمت مح يازکشور قرار گرفته است. امت 29 ياناز م 24در رتبه 

است. با توجه  156با رتبه  57/40و  60 يبا رتبه جهان 56/71 يببه ترت (ECO)بوميستبودن ز

 ينآن در برهمکنا ا يگاه، جا(ECO and HLT)يستيزيطدر دو بعد عملکرد مح يهنمره ترک به
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 :يراستصورت نمودار ز به دو بعد
 يستزيطبوم شاخص عملكرد محيستز ياييو پو يطيسالمت مح ياننمودار برهمكنش م (:10شكل)

(EPI) 

 
(Source: EPI,2018) 

منابع را  يرشد اقتصاد يلها به دلاز تنا يبرخدهد که ممکن است، ينمودار نشان م يندر ا

 با .شوديم يستگاهو استرس ز يبار آلودگ يااما باعث افزا کنديم يجادا يگذاريهسرما يبرا

 يرداده شده است، مقاد يابا کادر قرمز نما يبيبه طور تقر يهترک يگاه، جا(10شکل) توجه به

نه عملکرد بهتر کشور در بعد مورد نظر است. تر باشد، نشايکابعاد مذکور، هر چه به صد نزد

نمره متوسط رو به  يدارا يطيدهد که عملکرد کشور در سالمت محينشان م يهترک يهانمره

 يبوم کشور شده است.  رتبه جهانيستز ياييسبب کاها پو يطي،سالمت مح ياست ول ييباال

 . (EPI,2018:4-10)کرده است يداتنزل پ 108به  100کشور از  ينا

 يدروپليتيكيه هايياستس .5-1-4-2

شکل گرفته بود، آغاز  1936آتاتورک که در سال  يهپروژه گپ را که بر اساس طرح اول يهترک 

 يقابل کشاورز هاييندرصد از زم 40از  ياب ياريبا هدف آب يهاساس دولت ترک يننمود. بر ا

همچون  ياجتماع-قتصاديئل ابرق، مسا يدتول ينبودند و همچن يآبمنطقه که دچار کم ينا

شد  يطراح يربنايي،و مسائل ز يسمصنعت، حمل ونقل، معدن، ارتباطات، بهداشت، آموزش، تور

 يه،سور يهاکشور يتتوجه به موقع پروژه و با ينبه موجب احداث ا يو همچنان ادامه دارد. ول

ها کشور يناند، ادهاقع شدجله و فرات و يهارودخانه يزآبردست حوضهيينکه در پا يرانعراق و ا
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 يرودخانه و اثرات اجرا يندر خصوص کنترل منابع آب ا يهترک هايياستبه شدت نگران س

 يچه يز)تاکنون نخود شدند يو اجتماع ياقتصاد يطي،محيستز ياسي،س يندهپروژه گپ بر آ

 ملهاز ج است(. يدهچهار کشور به امضا نرس ياننحوه استفاده از آب مشترک م يبرا يدقراردا

 يکشاورز هايينهکتار از زم هايليونشدن مکردن و متروکه آبيطرح عبارتند از: ب ينمعضالت ا

مقابله با  يجهان يونمنطقه که با کنوانس يهادر کشور زايييابانتوسعه ب يران،عراق و ا يه،سور

 ينا دروپليتيکيه يهاکه به واسطه پروژه يحقوق جوامع بوم يعيدارد، تض يرتمغا ييزايابانب

 يآب رفته و در جوامع بوم يربه ز يهکردستان ترک يو روستاها يکشاورز هايينکشور، زم

ها روند گرديزهم به صورت بحران آب و توسعه ر يرانرودان و خوزستان ايانعراق، م يه،سور

 للملياينسند مهم ب يکبه عنوان  UNDRIP يحقوق جوامع بوم يترعا يانيهداشته و با ب يشيافزا

 يهاگونه ييرکرانه دجله و فرات، تغ يو محل يبه حقابه جوامع بوم توجهييدارد، ب يرتمغا يزن

 يدروپليتيکه يمستقم يرتأث ي،رامپ ياييمنطقه در و مخصوصاً يانهفون و فلور منطقه خاورم يبوم

 ,Ordou) کشور يجنوب يهادها در منطقه و به خصوص استانيزگربر توسعه بحران ر يهترک

2017:1.) 
 ييعدم عدالت فضا .5-1-4-3

 ي،مسکن، تعادل کار يرمتغ 11که خود شامل يشاخص، از شاخص خوشبخت ينا يجهت بررس 

به خدمات  يدسترس ي،مشارکت مدن يت،امن يطي،آموزش، مح ي،درآمد و ثروت، سالمت

شاخص  . عدم تعادل درشودياست، استفاده م ياز زندگ يترضا ي،اجتماع يزندگ يرساختي،ز

 ثباتييبروز ب يرهاياز متغ يکيخود  ينعدم توسعه برابر است که ا يها، به معنااستان تيخوشبخ

را نشان  2015را در سال  يهترک يهااستان يبندرتبه يجنتا (11ل). شکشوديهاست، مدر کشور

با  (11)(، که در شکليننش)کرديشرقجنوب يهاپژوها، استان ينا يج. با توجه به نتادهديم

بدان  ينرا دارا هستند. ا يشاخص خوشبخت يزانم ينتر نشان داده شده است، کمترهيررنگ ت

را کسب  هايازامت ينمذکور، کمتر يرمتغ 41ها از استان ينا يافتيدر هاييازمعناست که مجموع امت

 يستيالکم يتدر اصول جمهور يخيتار يشهها راستان ينموجود در ا فضايي تعادل عدم. اندکرده

 (.Turkstat and Well being Index,2015:1-3)دارد يهترک
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 يهترک ياطلس شاخص خوشبخت(: 11)شكل

 
(Source: Turkstat,2015) 

 ياسيس .5-1-5

 ييگراخود اقتدار يتدر جهت تثب يحكومت هايدستگاه ييراتتغ .5-1-5-1

« دولت ثباتييب ير: در مسهيترک»تحت عنوان  ياشاخص، مقاله ينا يحدکتر بوراک کوپور در توض 

کند،  يم ياندر مقدمه ب يدهد. ويرا شرح م آن يقمصاد يلنوشته است که به تفص 2015در سال 

بحران،  يهازمان» يآلمان ياسي، فرمان س2015در  يه،حاکم ترک حزب يانتخابات يروزيکه پ

اردوغان در کشور،  يهاشدن راهبردياتيکند و عمل يم ييدرا تأ« است. يجمهور ياستر يهازمان

انجام  يايسخنران 2015در اوت  يکرده است. و يلتبد يکشور دائماً استثنا يکراه به  يهترک

جمهور با  يسرئ يگرکشور د يندر ا»بود:  ياستيبه ر يپارلمان امنظ ييردهد که هدف آن تغ يم

 يم ييرراه تغ يندر ا يهاست. دولت ترک يبار با قدرت واقع ينوجود ندارد، بلکه ا ينقدرت نماد

کند که اردوغان  يهمچنان اشاره م«. کرد يينتع يقانون اساس يقرا از طر يواقع يتوضع يدکند، با

به عنوان سپر محافظ،  يوزارت دادگستر يرويعبارتند از:  ن حکومتيدر سه دستگاه  ييربا تغ

هر  ييدر اقتدارگرا يسع ،يرسانه مستقل به عنوان ابزار دستکار و ياربه عنوان دست يتيامن يروين

 . (Copur,2015:1-2)خود کرده است يشترچه ب
 يفساد مال .5-1-5-2

در  يفساد مال يياتفاق افتاد، رسوا يهکه در ترک ييهارخداد ينتراز مهم ير،متغ ينا يحدر توض 
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حزب حاکم آ.ک.پ شد. دادستان وقت  يکاننفر از نزد 52 يريبود که منجر به دستگ 2013سال 

سه  يي،رسوا ينا يهم کرد. در پو قاچاق طال مت يينفر را به جرم رشوه، فساد، تقلب، پولشو 14

از سمت خود استعفا  يهاقتصاد ترک يرکشور و وز يروز ي،عمران يزيرو برنامه يستزيطمح يروز

« صندوق خزنده»، تحت عنوان  يکوپور، از حساب مال ينهمچن (.Foreignpolicy,2015:1)دادند

 هايينههز ي،مخف ليسپ ياتاز آن وجود ندارد و بودجه عمل اييثبت پارلمان يچکند که هيم ياد

  (.Copur,2015:3)شوديم ينحزب و ... از آن تأم يغاتيتبل
 يسمگولن يانتقابل حزب عدالت و توسعه با جر .5-1-5-3

. عمده کنديآنرا م ياهلل گولن رهبراست که فتح يفرامل ينيد يانجر يک يسم،گولن يانجر

بوجود آمد و  يگزاعتراضات پارک يدر پ يستحزب عدالت و توسعه و گولن يهانظراختالف

گولن شد، و دادستان که به گولن  يشبکه مدارس آموزش تحت رهبر يليدولت خواستار تعط

 يهگرا در ترکاسالم ياندو جر ينا يانفساد دولت زد و تنا م يبود، دست به افشا يکنزد ياربس

اردوغان  يکهبه طور يد،به اوج خود رس 2016 يجوال 15 يگرفت و سرانجام، با کودتاشدت 

دور از ذهن است  يارالبته بس (.Zasztowt,2016:1)کودتا با گولن مرتبط است يناعتقاد دارد که ا

مذکور در  يانعلت که جر ينبتواند حزب اردوغان را شکست بدهد، به ا يستيگولن يانکه جر

نظام بواسطه  ييرو تغ 2014 يجمهور ياستاردوغان در انتخابات ر يتموفقعدم يتالش برا

 هايييسازپاک ينهمچن و دهدياهلل گولن نسبت مکه اردوغان آنرا به فتح 2016کودتا نافرجام 

انجام  2016 يو کودتا يآن جنبا پارک گز يو در پ يفساد مال ييکه آ.ک.پ از پس از رسوا

گرا ادامه اسالم ياندو جر ينا ينهمچنان تنا ب يان بر اوضاع دارد ولداد، نشان از تسلط اردوغ

 ياسي،و چه به لحاظ قدرت س يزماتيککار يتگولن چه به لحاظ شخص ينکهدارد. به عالوه ا

 يلتحل يهرچند غرب نگران نوع حکومت اردوغان است، ول يست،با اردوغان ن يسهقابل مقا

 ينالبته ا(. Bakinz,2014:12)انگاره استساده يليتحل اردوغان، يهغرب از گولن بر عل يتحما

 غييرانجام شده صرفاً به جهت فشار بر دولت اردوغان و ت هاييتاحتمال موجود است که حما

 باشد. يماناناپبا هم يشترب ييرفتار و همسو

 



 313 ............يهدولت ترک يمؤثر بر شكنندگ سازثباتيب يقمصاد  __________________________

 يحكومت يهاو نهاد ياقتصاد هاييمتحر .5-1-5-4

 شود،يانجام م يالمللينکشور در نظام ب ير و کنشگررفتا ييربه جهت تغ ياقتصاد هاييمتحر

 يستز يتي،امن ي،اقتصاد ي،اجتماع ياسي،بر ساختار س يبا درجات مختلف هايامدپ توانديلذا م

 يديشد يمنف يرتأث يه،زمن ينکه در ا هايييدادرو ينترو ... بر کشور داشته باشد. از مهم يطيمح

 يهترک 16توسط جنگنده اف  2015در نوامبر  24م جنگنده سوخو وارد کرد، انهدا يهبر اقتصاد ترک

 يکا،مجدد آمر هاييمتحر ياز اجرا يچيو سرپ يرانا يهعل هايمزدن تحر اقدام به دور ينو همچن

بازداشت اندرو برانسون،  ينو همچن 2016نافرجام  ياردوغان پس از کودتا يزبرانگاقدامات بحث

 يگشت و منجر به شکنندگ ياقتصاد يمتحر يکاو آمر يهروس يواز س يببه ترت يکاييآمر ياکش

 آن شد.  يساختار اقتصاد يشترب
 ها()مخصوصاً کرديسيونها اپوزاز گروه يکنشگران خارج يكيو لجست ياقتصاد ياسي،س يتحما .5-1-5-5

ه پارلمان اروپا از گرو»با عنوان  يا، مقاله2018مارچ  16مورخ  ي،آناتول يخبرگزاربنابر 

کند که پارلمان اروپا،  يمقاله ذکر م ينمنتشر کرده بود. در ا« کنديم يتپ.ک.ک حما يستيترور

از  يزبانيبا م ينشده ،همچن يندر عفر يهترک يتونشاخه ز ياتخواستار اتمام علم يمصوبه يط

گروه از فهرست  ينکردن ادر خارج يسع يشگاه،کردن نما يرپ.ک.ک و اجازه دا يستيگروه ترور

بود  دهاعالم کر يدر گزارش يري،پ ياز گزارشگران پارلمان اروپا به نام کت يکيدارد.  يستيترور

است که زمان در حمالت پ.ک.ک به  يدر حال ينو ا ،«يستاروپا ن يبرا يديپ.ک.ک تهد»که 

 يهدر مواقع حمالت داعا، پرچم ترک يول شودينم يدهد يهاروپا و ترک يانم يهمبستگ يه،ترک

 ينهمچن (.Anatoli Press,2018:1)شد ياروپا نصب م يهاشهر يادار يهااز ساختمان يدر برخ

 يهاگروه ياناز فرار يکياز  ايمتن مصاحبه 2017دسامبر  3پرس در مورخ  يمرکز برگزاريخ

جهت  يحاتيتسل ي،اقتصاد هاييتبه صراحت از حما يه،وابسته به پ.ک.ک در سور يستيترور

 (.Markazi Press,2017:1)کنديم يبردارپرده يکاآمر تيکيياهداف ژئوپل ينتأم
  (V)يارزش .5-1-6

 يانتقدرت و نفود سازمان د يشافزا .5-1-6-1

احزاب  يرحزب عدالت و توسعه جهت تقابل با سا ياسيقدرت س ياسازمان به جهت افزا ينا 
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مناسب  يا بسترسازبدست آورد. اردوغان ب يهدر ترک ياريمخالف، به دستور اردوغان نفوذ بس

 2010سازمان از اواخر سال  يريتو مد يفشرح وظا يشرح سازمان يدر کشور، ساختار سازمان

ساعته  24 يزيونو تلو يوپرسنل افتتاح راد يدرصد 50حدود  يا. افزايافتروز به روز گسترش 

 يلياردم 5/2دارا بودن بودجه بالغ بر  ي،المللينو ب يبزرگ مل يهاکنفرانس يسازمان و برگزار

 يفاتيتشر يگاهجا ي( و ارتقايهخانه ترکسازمان با هشت وزارت ينبودجه ا ي)برابردر سالدالر 

 يو کشور يلشگر يهاها و سازمانخانهاز وزارت ياريکه از بس 10به  52سازمان از رتبه  ينا

 Khalej)ان استسازم ينقدرت ا ياساختار و افزا ييرتغ يهادارد، از نشانه يرتبه باالتر يهترک

Monfared,2016:1.) 

 (A)ارتش .5-1-7

 يريبواسطه درگ يدهد يبقلمرو آس  .5-1-7-1

 ينگزدر جهان در حال توسعه، موسسه بروک يفگرفته از شاخص دولت ضعشاخص بر ينا 

 ييتوانا يشاخص موجود برا ينبهتر يناست. ا يو قوم يانقالب يهاجنگ يرندهاست. و دربرگ

 يارض يتتمام انحصارمسلح در کل قلمرو در جهت حفظ و  هاييرواده از نها در استفدولت

کشور  يمرزبرون ياتشاخص اختصاصاً به عمل يندر ا(. Rice and Patrick,2008:30)است

 يا يريدرگ يه،ترک و کرد در ترک ينب يريپرداخته شده است. درگ يهدر عراق و سور يهترک

)عمدتاً پ.ک.ک( است، که مختلف کرد يشورش يهاو گروه يهترک يجمهور ينمسلحانه ب

و داشتن  يداشتن خودمختار ياکردستان مستقل،  يک يلتشک يبرا يهاز ترک ييجدا اهانخو

و  ييبمباران هوا يههستند. ترک يهترک يها در جمهورکرد يبرا يشترب يو فرهنگ ياسيحقوق س

حمله به پ.ک.ک و  ياق براو عر يهتاکنون در سور 1992را از سال  يمتعدد ينيزم ياتعلم

 يات)در کشور عراق(، عملشمال عراق ياتکرده است. که عمل يتبا آن هدا طمرتب يهاگروه يرسا

)در کشور عراق(، يدخورش يات)در کشور عراق(، عمليچکش يات)در کشور عراق(، عملفوالد

(، يهو سور)در کشور عراق و عراق يهسور ييهوا يات(، عمليه)در کشور سورسپر فرات ياتعمل

)در کشور در شمال عراق يريسسپر ت يات(، عمليه)در کشور سورنيدر عفر يتونشاخه ز ياتعمل

قلمرو  يريپذيبآس يزانم يانگر،شاخص ب ينا(. Wikipedia,2018:1)شوديعراق( شامل م
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 يهگذار ترک ساز،ثباتيعوامل ب يرسا يداست، و در صورت تشد يهترک يارض يتو تمام ينيسرزم

جنوب  يهاصورت، استان ينخواهد بود و در ا حتملم يدهفروپاش يبه کشور يفضع يشوراز ک

 يهگروه پ.ک.ک است، احتمال تجز يتحوزه نفوذ و عمق فعال يشترينکه ب يهترک يشرقو جنوب

 کردستان بزرگ باال خواهد بود.  يلتشک يآن برا

 يتيامن .5-1-8

 گسترده يگروه ياتشكا .5-1-8-1

و بروز انواع  ينسب يتمنجر به محروم ييهااز اقدامات و رخداد يگار، مجموعه ا يهمطابق نظر 

چند  يخصوص، اردوغان با اجرا ينشود. در اي( مي)آشوب، توطئه و جنگ داخلخشم ملت

 يا،مسجد دن گترينبزر يا،فرودگاه دن ينبزرگتر ي،اتم يروگاهن يسهمچون تأس يمل يمطرح عظ

 يتپل بر تنگه بسفر و در نها يناستانبول، ساخت سوم ياييو آس ييبخا اروپا يانم يليارتباط ر

 ياتيموجود را داشت. با عمل يتقدرت و وضع يتاستانبول قصد تثب يمتقس يدانطرح جامع م

و با  ولشهر استانب يدر پارک گز« سه اصله درخت يدنبر»و با  يمتقس يدانکردن طرح جامع م

آشوب،  يهور ساخت و مطابق نظرشعله را شعله رياصله درخت، آتا ز 600حفظ  يههدف اول

گشت. بنابر  يلتبد يرهمچون آنکارا و ازم يهمهم ترک يهااعتراض گسترده در اکثر شهر يکبه 

  7500نفر،  4اعتراضات، منجر به حداقل کشته شدن  يندر چند هفته اول ا يهترک هاييخبرگزار

آن اختالفات  يتگان به اعتراضات شد، در پو وابس يناز معترض ياريبس يريمجروح و دستگ فرن

 هاييامدحزب حاکم شد و تداوم پ يفساد مال ييباال گرفت و منجر به رسوا يستگولن يانبا جر

  (.Khalej Monfared,2013:80)داد يجهرا نت 2016نافرجام  يآن کودتا
 نافرجام  يکودتا .5-1-8-2

ارتا،  يروين ياز اعضا يدر ملت، تعداد بروز خشم يبر چگونگ يمبن يعامل قبل يلمشابه تحل

نظم و  يجاددولت در ا يناکارآمد يلحقوق بشر، نظم و قانون به دل ي،با هدف استقرار دموکراس

چون پ.ک.ک و  اييهشده توسط گروهانجام يستيمخصوصاً اقدامات ترور ي،عموم يتامن

عدالت و توسعه از  ، و فاصله حزب2016 يجوال 25داعا تا قبل از  ينوابستگان و همچن

را  2016نافرجام  ياردوغان در کشور، کودتا ييبه عالوه روند اقتدارگرا يستي،کمال يهاآرمان
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ه را به يترک ياتفاق جامعه مدن يندولت وقت انجام دادند. هرچند ا يبا هدف سرنگون يهدر ترک

معاصر  يخاز تار يخشکودتا ب يالملل خدشه وارد کرد، ولينچالا کشاند و به شأن آن در نظام ب

 1997، 1980، 1971، 1960 يسال ها ياست و پنج کودتا يهترک هايياستکننده سيتآن و هدا

  2016کودتا (. Samiee Esfahani and Farahmand,2017:124)مدعاست ينشاهد ا 2008و 

 يناکارآمد ساز و بروزثباتيب يهااردوغان و تداوم رخداد ياقتدارگر هاييامداز پ ينوييدوم دخو

 ي،مذهب-يشکاف قوم يا، افزا2013 ي، جنبا پارک گز2013 يشامل فساد مال يدولت و

حزب  يو خارج يداخل هايياستس يحهو به طور خالصه نت پي،دريپ يستيترور هايياتعمل

همه  يلحزب حاکم به دل ينمخالف ي، از سو2016 يکودتا يگر،عبارت د بهحاکم بوده است. 

دور  يآن برا يهافشار ياو افزا يو اقتصاد ياسيغان در تمرکز قدرت ساردو يگرجانبه

 انجام شد. يکدموکراتيرغ  ياز کانون قدرت، با ابزار يبداشتن احزاب رقنگه
 يستيگسترده ترور ياتعمل .5-1-8-3

کشور در جهت  يک يسازمان اطالعات ينشان از شکاف و ناکارآمد يستي،ترور ياتبروز عمل

منظر  يناست. از ا يمل يتامن ينو تأم يستترور يهاگروهک ياتنمودن عمل يثو خن ييشناسا

 ي،امنطقه يهاو بحران يگاناردوغان، فاصله از راهبرد تنا صفر با همسا يياقتدارگرا يدبا تشد

 يا، ب2017سال  يلاوا يال 2011از  يکهمصمون نمانده است به طور يستيترور هايياتاز عمل

کشته و  1094مختلف انجام شده بود که در مجموع  يستيسازمان ترور 9حمله، توسط  75از 

نوع هر حمله و تعداد دفعات هر  (،13شکل) (. 12شکلگذاشت ) يبر جا يزخم 4500از  ياب

 ذکر شده است: 2017 يال 2011در سال  يهترک يستيدر حمالت ترور يکحمله به تفک
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 2017 يلاوا-2011 يهه در ترکانجام شد يستيتعداد حمالت ترور (:12شكل)

 
 

 2017 يال 2011از  يهدر ترک يستينوع حمالت ترور يفراوانر نمودا(: 13شكل)

 
  (L)يحقوق .5-1-9

مسائل   يشو حقوق بشر و افزا يانب ينقض آزاد ياسي،س يانزندان يشسرکوب و محاکمه مخالفان، افزا .5-1-9-1

 پناهندگان و آوارگان

 2019آن از  يو اجرا يهترک ياسيشدن نظام س ياستيربر  يمبن 2017 يهمه پرس يبپس از تصو 

شخص  ياز سو ياردهگست هاييموجب گشت که پاکساز 2016نافرجام  يکودتا ينو هچن

 ي،بدون روند قانون يهاشد که همچنان ادامه دارد، که شامل محاکمه يو يکاناردوغان و نزد

از پس از شکست کودتا، بسته و مصادره شدن  يولتد يهانفر از ارگان 110000از  يااخراج ب

با کودتا،  تباطدر ار يمراکز آموزش يخصوص هاييمارستانها، مؤسسات، بها، انجمنرسانه ييدارا
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و  يلوک ياستمداران،هزار نفر از کارمندان دولت، معلمان، س 50از  ياب يقانون يگيردتحت پ

 يسيميگولن يستيترور يانه اتهام ارتباط با جرب يو پرسنل نظام يسافسران پل ينو همچن يقاض

رهبر جهان  يهگزارش مذکور اذعان دارد که ترک يان،بيو ... است. در مورد آزاد FETOموسوم به 

حوزه رسانه  يننگاران و فعالاز روزنامه يارياست. بس يانگاران و کارکنان رسانهدر زندان روزنامه

 يبه دستور وزارت فناور يکيپدياو يتساان، محاکمه شدند، وباتهام و ارتباط با کودتاگر يلبه دل

. يدحذف گرد 2017 لدر شا ماه او ييترتو ينآنال يدرصد محتوا  45و ارتباطات مسدود شد و 

اند، مورد شده يردستگ FETOبا سازمان  يکه به اتهام همکار ييشدگان مخصوصا آنهايردستگ

به وکال و دخالت  يدتهد ي،تجاوز جنس يداتتهد ،ياسترس طوالن هاييتشکنجه و آزار، موقع

حزب  يانم يرياختالفات و درگ يريبا از سرگ يناند. همچنقرار گرفته يپزشک يناتدر معا

پارلمان و  يدولت اقدام به سرکوب اعضا ي،شرقآ.ک.پ و حزب پ.ک.ک در جنوب

پناهنده  يليونم 4/3 انيزبهمچنان م يهحزب کرد. ترک ينانتخاب شده و طرفداران ا هاييشهردار

کند. معامله يم يزبانيکشورها را م يراز افغانستان، عراق و سا يانيعالوه پناهجواست. به اييهسور

اروپا  يهمانع از مهاجرت آنها به اتحاد ي،مال يهاکمک ياروپا، که در ازا يهبا اتحاد رتيمهاج

 يهبه ترک يانپناهجو يدسترس جهت يه،بر سر مرز سور هايييتشود، همچنان ادامه و محدود

نفر از کودکان مهاجر،   380000در دسترس، حداقل  يبروزرسان ينوجود دارد. براساس آخر

 يطبه حفاظت کامل همراه با شرا يبا عدم دسترس يطشرا ينندارند به عالوه ا سهبه مدر يدسترس

 يقمصاد يرساز بر پس(. HRW REPORT,2018:1)شده است يبکار استثمارگرانه و فقر ترک

 يصلح جهان يادبن يهادولت يشاخص شکنندگ يلاز تحل يه،کشور ترک يعوامل مؤثر بر شکنندگ

کشور  يرتبه شکنندگ (14شکل)آن استفاده شده است، مطابق  يريگاندازه يبرا يپالس ينو فار

 يداپ يديشد يصعود يبش 2014، نشان داده شده، که از سال 2018 يال 2006از سال  يهترک

 ده است.کر
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صلح( در  ي)صندوق برا هادولت يدر فهرست شاخص شكنندگ يهکل کشور ترک يازنمودار امت(: 14شكل)

 2018 يال 2006 يهاسال

 
(Source:FSI,2006-2018) 

نشان  يهکشور ترک يبرا 2018تا  2006گانه را از  12 هاييرروند متغنمودار  (15شکل) همچنين

 دهد.يم
 صلح( يبرا ي)صندوق 2018 يال 2006از سال  يهدولت ترک يشكنندگ يهاند شاخصنمودار رو(: 15شكل)

 
(Source: FSI,2006-2018) 
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 صورت است: ينبد يشاخص شکنندگ هاييرمتغ يل، تحل2018سال  يهابا نمره متناسب

توسعه نامتوازن و کاهش  ي،فقر و رکود اقتصاد ي،شناختيتجمع يفشارها هايمتغير.1

 ي،و توسعه اقتصاد يدر ناتو، عضو سازمان همکار يتعضو يلبدل يهترک :يخدمات عموم

آن، که بواسطه  يباال يکار آمدن حزب عدالت و توسعه و رشد اقتصاد يمخصوصاً از زمان رو

ها را در لبه شاخص ينخارجه بوده است، توانسته است ا هاييارگذيهسرما يباال ياربس يقتزر

وجود دارد که نسبتاً  يتجمع ياز فشارها يشواهد مزمن و جد که يهشدار نگه دارد به صورت

ها وجود دارد اما همراه هموار در گروهصاد نابرابر و ناتوسعه اقت گذارد،يبر مناطق و جوامع اثر م

را آغاز کرده است. خدمات  يدرکود شد يکاست اما  يقو قتصادا يست،ن يربا خشونت فراگ

وجود  يمناطق شهر يهدر کل يمناسب يخدمات عموم يلو ييدر مناطق روستا يفيضع يعموم

 دارد.

خروج مغز و طبقه متوسط، ظهور دستگاه  ي،و آوارگ يپناهندگ ي،گروه ياتشكا هايمتغير.2

گفته شده،  ثباتييب يقبا توجه به مصاد و نقض حقوق بشر: ياسينخبگان س يچنددستگ يتي،امن

 يزانتوسط پارت يانهجوانتقام يافتهدامات سازماناست، اق يقبه شدت عم يگروه ياتشکا يهدر ترک

 ياو  ينهنهاد يضشده، تبعدرک هاييعدالتياز ب يناش ياننظاممخالف و شبه هايو گروه

کرده  يجاداز مجازات را ا يتبزرگ همراه با معاف ياتاز جنا يدارالگو پا يک ياسي،س يتمحروم

خواهد بود، صدها هزار انسان آواره  يکشنسل يي،گراافراط ي،قوم يسازآن پاک يجهاست و نت

در حال ورود هستند،  ياو  کنندياز کشور فرار م يطيمحيستز يعاز خشونت، سرکوب و فجا

از دولت به دست حزب)احزاب( در  ييهادر بخا يتاست، امن يادر حال افزا فرار نخبگان

 يروهاين يا کننديترل استفاده مکن دارينگه يخشونت برا يروهاي)اند( که از نمقابل دولت است

و شکننده و  يفضع ياستتعارض دارند، کالس س يشتازپ يهايروکنترل با ن يدولت برا

و  ياسينخبگان س يبه همراه ضعف مکرر در دولت، گردش باال ي،شده به رهبران مليمتقس

قوق بشر جامعه و ملت حضور ندارد، ح يشتردر ب ياندارد  يقيعم يشهکه ر ياسيس يساختارها

و رسانه  يجامعه شهروند يچگونهو ه شوديسطوح نقض م يهدر کل ينانهمرتباً و خشمگ
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 وجود ندارد. يشيآزاداند

نامشروع قلمداد  ياردولت بس: يدولت و مداخله کنشگران خارج يتکاهش مقبول هايمتغير.3

 يکنشگران خارجوجود دارد و  يزآمخشونت ياو مخالفت منطقه يتکارانهو اقدامات جنا شوديم

موارد مداخله و  يکنند و در بعضيدر کشور را فراهم م يو سازمان ياسيس ي،اقتصاد يهاکمک

 .  شوديمشاهده م صادياقت يوابستگ

  يهدولت ترک يساز بر شكنندگثباتيب يرمتغ يناثرگذارتر يابيارز .5-2

مقاله در  ينشده در ايررسمورد ب يقو مصاد يرمتغ يکردن شدت اثرگذار بندييتمنظور اولو به

دانشگاه و کارگزاران اسبق  يعلم يأته ي)اعضاشناسيهبر اساس نظر خبرگان ترک سطح کشور

 ياثرگذار يزانم يببه ترت 10تا  1 يفبسته به صورت ط يا(، پرسشنامهيهدر ترک يرانسفارت ا

که  يرهر متغ يانگينو م يازخبرگان قرار گرفت.  مجموع امت يارشد و در اخت يطراح يادکم تا ز

نشان داده شده است. ( 2)در جدول يه،در کشور ترک سازثباتيب يگذاراثر يزاندهنده منشان

 يبر شکنندگ ينترنشان داده شده است، اثرگذار يکه با رنگ خاکستر يبرتر يرمتغ 10 ينهمچن

 .دهديه را نشان ميدولت ترک
 کشور يداريبر پا يهکساز ترثباتيب يرمتغ ياثرگذار يزانم(: 2)جدول

 میانگین مجموع حاصلضرب ضرایب و فراوانی عنوان متغیر ردیف

2/6 62 مذهبی -افزایش شکاف قومی 1  

9/5 59 شکنندگی اقتصادی 2  

7/5 57 شکایات گروهی گسترده 3  

6/5 56 عدم عدالت فضایی 4  

5/5 55 افزایش پناهندگی و آواردگی 5  

6 
های تیکی کنشگران خارجی از گروهحمایت سیاسی، اقتصادی و لجس

 اپوزیسیون
54 4/5  

4/5 54 سرزمین آسیب دیده بواسطه درگیری 7  

3/5 53 های هیدروپلیتیکیسیاست 8  

2/5 52 فساد مالی 9  

9/4 49 تقابل حزب عدالت و توسعه با جریان گولنیسم 10  
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9/4 49 سرکوب و محاکمه مخالفان 11  

8/4 48 هاافزایش فرار مغز 12  

8/4 48 افزایش زندانیان سیاسی 13  

7/4 47 کاهش نرخ رشد 14  

7/4 47 افزایش  مسائل پناهندگان و آوارگان 15  

6/4 46 عملیات گسترده تروریستی 16  

5/4 45 افزایش خروج طبقه متوسط 17  

5/4 45 اقتدار گرایی های حکومتی در جهت تثبیت خودتغییرات در دستگاه 18  

4/4 44 های برتر بومی در اقتصاد کشورتکنولوژی سهم پایین 19  

4/4 44 های سیاسیافزایش اعدام 20  

2/4 42 افزایش قدرت و نفوذ سازمان دیانت 21  

1/4 41 وقوع کودتا 22  

6/3 36 تحریم اقتصادی 23  

4/3 34 های نظامیافزایش هزینه 24  

3/3 33 بحران قانون حجاب در ترکیه 25  

2/3 32 بوم پویایی زیست 26  

6/2 26 های حکومتیتحریم نهاد 27  

5/2 25 جوانی جمعیت 28  

5/2 25 سالمت محیطی 29  

 

 يريگيجهو نت يلو تحل يهتجز .6

ثبات  يهآن دارد. در سا ياسيکامل به ثبات س يملت وابستگ-دولت يک يدارپا يتامن تحقق

 ايمنطقه ي،د را در سطح ملخو ياهداف و منافع مل توانديملت م-دولت يکاست که  ياسيس

در  يرونيو ب يدرون سازثباتيعوامل ب يرکشور تحت تأث يککه  يزانيکند. به م ينتأم يو جهان

 تريفبه شهروندان ضع يدر ارائه خدمات عموم يو کارآمد يتاقتدار، مشروع السه شاخص اعم

 يربا مقاد يحت سازثباتيعوامل ب يها داراهمه دولت ياست. به طور کل ترثباتيعمل کند، ب

شود، در اکثر عوامل يکه اصطالحاً شکننده به آنها اطالق م ييهادولت ياندک را دارا هستند، ول

 يکاست. تفک يدهفرومانده و فروپاش يف،دولت ضع يفسه ط يکنند و دارايباال را کسب م يرمقاد



 323 ............يهدولت ترک يمؤثر بر شكنندگ سازثباتيب يقمصاد  __________________________

حوزه  ينا ينمتخصص بينمايف ينظرمشکل است و اتفاق يارمذکور از هم بس يهادولت يقدق

 يکديگرشدن آنها به يلتبد يتعوامل مؤثر بر آنها و قابل يدارد، همپوشان يتوجود ندارد. آنچه اهم

 يندارد. بنابرا يدشد يآنها بستگ ياسيو اقتصاد س يخيگذار تار کشور، ياياست. که به جغراف

 يهکل يوستهبه طور پ يستباياست که م يو دشوار يچيدهپ يها امردولت ياسيس ثباتييسنجا ب

 شود.  يلو تحل يهو تجز يبررس يندهگذشته، حال و آ يرا در سه بعد زمان يقمصاد

 ثباتييمختلف حوزه ب يهااز مطالعات و مدل يريگشد در ابتدا با بهره يپژوها سع ينا در

ر مرحله بعد استخراج شود. د ياسينظام س ثباتييمؤثر بر ب هاييرجامع از متغ يفهرست ياسي،س

 ثرساز مؤثباتيب يقمصاد ينترمهم يليمند و تحلنظام يشده، با نگاهاحصاء هاييرمتناسب با متغ

جهت  2018کارآمدن حزب عدالت و توسعه تا سال  ياز زمان رو يهدولت ترک يبر شکنندگ

در  صاًمخصو يردر سه دهه اخ يهترک يرچشمگ يهايتموفق رغميگشت. عل يانب ها،يرآزمون متغ

 ياست، ول يسهقابل مقا يونيستصه يمو رژ يکه در کنار امارات متحده عرب يبعد اقتصاد

 ييهادچار لغزش يو نظام يمل هاييدر رده استراتژ يردهه اخ يط نکاراآ يهايستاستراتژ

شرح  يلها شد، که در مقاله به تفصمرتکب آن ياتادر پنجاه سال آخر ح يزن ياند که عثمانشده

 هاييت)حزب آ.ک.پ.( بر خالف موفقاردوغان يبا رهبر يهترک ير،ه شد. در ده سال اخداد

 يو حت يمل ياستراتژ يهاشاخص يدگاهاز د يک،در ساحت ژئوتاکت هايايبرتر يرو ن ياقتصاد

است.  ييقهقرا يردر حال برگشت به س يبه سمت پرتگاه کشانده شده است، و به عبارت ينظام

خارج  يگانو تنا صفر با همسا يعمق راهبرد ينخود از دکتر يکج نزدخار يدر فضا يهترک

مناسبات با  يرگيت .1هوشمند عمل نکرده است، به چند علت:  يشده است و به نوع

 يه؛شمال سور يهابا کرد يرهافکندن مناسبات تيپ يه؛با دولت سور يرهمناسبات ت يافکني)پيهسور

)کاستن از حقابه مناسبات با عراق يرگيت ياافزا. 2، از فرات( يهاز حقابه سور ياپيکاستن پ

با  يانپايمستمر و ب يريدرگ النهرين،ينب يآب يتنگنا يارو به افزا يفرات و گرفتار-دجله

از  يتبا ارامنه، که آشکارا در حما يخيتار ي)تداوم دشمنارمنستان. 3(، يننشمرز يهاکرد

جانبه با چند ي)تداوم دشمنيونان .4نشان داد(،  در جنگ دوماهه با ارمنستان خود را يجانآذربا

در حوزه  .5(، يترانهمدر يلياز منابع فس رداريبمخصوصاً در مواجهه با مسئله قبرس و بهره يونان،
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 ينندارند(. عالوه بر ا يخوب يخينگاه تار يهنسبت به ترک يزن يبلغار و رومان يها)ملتبالکان،

. از جمله يستن يچندان مناسب يتموقع يدارا ياردوغان يهترک يزن يو جهان يرامونيپ يفضاها در

پندارند.  يم ياليستيها در باره ارامنه و منطقه را امپرترک ژيفرانسه استرات يژهاروپا ، به و يهاملت

 يرانا .6رو به نزول است.  يکاآمر يزو ن يحيمس يملت ها يگرد ينب يهترک يتموقع ينچنهم

نگرفته است. اردوغان  يادر پ يکيو استراتژ يدهپسند يوهروش و ش يران،)آنکارا در مقابله با ا

 يدرا محور قرار داده و با تشد يرانا يدارناپا يط به شدت گذرايشرا يت،با کسب اطالعات از م

در  ينچن هم يهترک ي(. وليندنمايم ياندازبه دست يبرا ترغ ، آنان يجانآذربا يوناليسمموج ناس

- ييکال .3 ي؛علو -يسن .2کرد،  - ترک .1 :از همه در چهار دسته چالا ياب يدرون يفضا

 يدارا يغن -يرو شکاف فق يندهفزا يکارياز جمله تورم و ب ي،اقتصاد يهاچالا .4کار، محافظه

 هاييرمتغ يبنديتوشناس، اوليهپنل خبرگان ترک يلاست. در مرحله بعد، با تشک يثباتيب يدتشد

مذکور است  يقو مصاد هايلبر تحل ييديدولت انجام شد، و تأ يبر شکنندگمؤثر  سازثباتيب

 يشکنندگ ي،مذهب -يشکاف قوم يادهد که افزاينشان م سنجييتوحاصل از اول يجنتا

 يتحما ي،گو آوار يپناهندگ ياافزا يي،گسترده، عدم عدالت فضا يگروه ياتشکا ي،اقتصاد

 يدهديبآس ينسرزم يسيون،اپوز يهااز گروه يکنشگران خارج يکيو لجست ياقتصاد ياسي،س

و تقابل حزب عدالت و توسعه  ليفساد ما يگان،با همسا يدروپليتيکيه يهاتنا يري،بواسطه درگ

 دارند.  يهدولت ترک يشکنندگاثر را بر  يشترينب يسمگولن يانبا جر

 يقدردان .7

مشهد  يدر دانشگاه فردوس ياسيس يايارشد جغرافينامه کارشناسيانحاضر بر گرفته از پا مقاله

جهان  پژوهييندهجهان اسالم، موسسه آ يهاجامع بحران يرمشارکت در پروژه تصو ينو همچن

جهان اسالم به  يپژوهيندهمشهد و موسسه آ يباشد. لذا، نگارندگان از دانشگاه فردوسياسالم م

 .نماينديتشکر م يو معنو يماد هاييتحما طرخا
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