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 چکیده

، 2003پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغاان در ساا  

رکیه از های کمالیستی و نفوذ ارتش در ساختار سیاسی تای برای کاهش ارزشهای گستردهتالش

ورت صاو دموکراتیزه کردن جامعه و همچنین پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپاا طریق اصالحات 

نجار باه موجود آورد که در نهایات هایی را در ارتش بهگرفت. انجام این دست از امور نگرانی

سیاسای  گردید. کودتا زمینه مناسبی را بارای تیییار در سااختار 2016کودتای ناموفقی در سا  

ه افزایش فراهم آورد که در نهایت منجر ب 2017ی قانون اساسی در سا  پرسترکیه از طریق همه

 قدرت اردوغان در ساختار سیاسی جدید ترکیه شد. سؤا  مطرح این است کاه باا وجاود عادم

یاسی سز کودتا، چرا پس از تیییر قانون اساسی برخی از احزاب ا حمایت مردم و احزاب سیاسی

ر پاسخ اند؟ دمعترض به حزب حاکم و رهبریت اردوغان شدهو تعداد زیادی از شهروندان ترکیه 

، هااییگیاری چناین نارضاایتیبه سؤا  فوق این فرضیه مورد آزمون قرار گرفت که علت شکل

تاا  باه های اقتدارگرایاناه از ساوی وی باوده کاه نهاینحوه کشورداری اردوغان و اتخاذ سیاست

روعیت بحران مش ست. در این مقاله از نظریهتضعیف روند دموکراسی در این کشور منجر شده ا

دادن و روش تبیینی برای درک تیییر سااختار سیاسای ترکیاه اساتفاده و هاده پاشوهش نشاان

 .باشداقتدارگرایی رهبر حزب عدالت و توسعه می
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 دمهمق

گیری حزب عدالت و توسعه، نشان از گذار واقعی جامعاه ترکیاه برآورد دهه او  قدرت

های نظامی و امنیتای جانبه در این کشور دارد. دستگاهساالری و توسعه همهسوی مردمبه

تر به روابط اجتماعی و فاردی مرور از مداخله در امور سیاسی منع شده و مردم آزادانهبه

ند. ادامه این روند باعث رضایت روزافزون شهروندان ترکیه از حازب پرداختخویش می

گرای عدالت و توسعه و شخص اردوغان شده بود. اما با توجه به باروز رفتارهاای اسالم

های کمالیستی، نوعی نارضایتی در سرکوبگرانه و عدو  حزب عدالت و توسعه از ارزش

ه در نهایات منجار باه کودتاای ساا  وجود آورد کخصوص نظامیان بهها و بهکمالیست

جانباه ماردم و احازاب سیاسای در هماان شد که این کودتا با عدم حمایت همه 2016

ای شد تا اردوغاان باه ساعات اولیه با شکست مواجه شد. شکست کودتای مذکور بهانه

-ها )طرفداران فتحگرایانی همچون گولنیستوقمع گسترده مخالفان خود حتی اسالمقلع

-گولن( بپردازد. اما این تمام ماجرا نبود و اردوغان برای اجرایی کردن نیات سیاسای اهلل

پرسای در پرسی تیییر قانون اساسی متوسل شد. در نهایت این همهاش به برگزاری همه

میالدی برگزار شد و بر اساس آن ساختار سیاسی ترکیه تیییر یافات.  2017آوریل سا  

دی، ساختار پارلمانی نظاام سیاسای ترکیاه تیییار کارده و بر اساس این تیییرات پیشنها

ای جمهور این کشور قادرت اجرایای گساتردهصاحب یک ساختار ریاستی شد و رئیس

جمهوری ترکیه منصبی تشاریفاتی باود کاه میالدی، رئیس 2014پیدا کرد. پیش از سا  

ات قانون اساسای شد؛ اما با تیییربرای یک دوره هفت ساله از سوی پارلمان انتخاب می

از سوی حزب عدالت و توسعه، اردوغان توانست برای نخساتین باار در تابساتان ساا  

جمهور ترکیه و نخستین میالدی با آرای مستقیم مردمی به عنوان دوازدهمین رئیس 2014

جمهوری برسد. تیییار قاانون جمهور منتخب با آرای عمومی مردم به مقام ریاسترئیس

نهایی حزب حاکم ترکیه و اردوغان برای ایجاد ساازوکارهای الزم باه اساسی ترکیه گام 

منظور کسب حداکثر قدرت سیاسی در این کشور است. در چارچوب الیحه تیییر قانون 

میالدی در جلساتی پرتنش در پارلمان ترکیه  2016اساسی که بندهای آن در دسامبر سا  

جمهاور، رئایس کشاور و وزیری حذه شاده و رئایسبه تصویب رسید، پست نخست

مسئو  انتخاب و اداره هیئت وزیران خواهد بود. در این پشوهش ساختار سیاسی جدیاد 
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-عنوان متیییار وابساته مایعنوان متیییر ثابت و بحران داخلی دولت اردوغان بهترکیه به

باشد و برای دادن اقتدارگرایی اردوغان، رهبر حزب حاکم میباشد. هده این مقاله نشان

هایی که باعث تیییر در سااختار سیاسای ین منظور سعی گردیده تا با روش تبیینی ایدها

مطرح شده این است کاه  سؤالی که در این پشوهشترکیه شده را مورد بررسی قرار دهیم. 

چرا پس از تیییر قانون اساسی تعداد زیادی از شهروندان ترکیه و برخی از احزاب سیاسی نسبت 

اند. در پاساخ باه ساؤا  فاوق، در ساختار سیاسی جدید ترکیه معترض شدهبه رهبری اردوغان 

سااالری مطارح و باه تحلیال فرایناد ناشای از اردوغان از نظاام ماردم فرضیه دور شادن

ها و بحران مشروعیت بر اثر این تیییر و همچنین تأثیرات آن بر آینده اردوغان نارضایتی

  و حزبش خواهیم پرداخت.

 

 پیشینه تحقیق

. اناداز چشام وی راهباردی امدهایپ ه،یترک نافرجامی کودتا(. 1395ی )ول ،یمحمد لگ

ی کودتا دهیپد به سندهینو نوشتار، نیا در .9-16 صص ،30شماره ،یخارج روابط مجله

 از سمیکمالی هاانیبن از حفاظت و کیدموکراتی نهادها ازی پاسداری برا هیترک دری نظام

 باه اداماه در نیهمچنا. پاردازدیما 2016 ساا  در ودتاک وقوعی هانهیزم و ارتشی سو

 و گولن جماعت با توسعه و عدالت حزب روابط ارتش، نهاد و دولت نیب روابطی بررس

ی روهاین با آن ارتباط و هاستیکمال و گرااسالمی هاگروهی مدن -یاسیسی روهاین تعامل

ی هااناهیزمی بررسای بارا لیاتحل سطح سه از مقاله نیا در سندهینو. پردازدیمی خارج

-نیبا وی امنطقاهی امدهایپ وی داخلی روهاین روابط بری خارجی رهایمتی ریتاث ،یداخل

 .کندیم استفاده هیترک 2016 سا  نافرجامی کودتای الملل

 علات(. 1396) عبدالرضاا ،یشااهیعال ؛یدعلیسا ناشاد،ی دیمج ؛یمحمدعل ،یریبص

 مطالعاات مجلاه توسعه، و عدالت حزب هیعل هیترک ارتش 2016 نافرجامی کودتای کاو

 لیادالی بررسا باه مقاله نیا در سندگانینو .39-64 صص ،37 شماره الملل، نیب روابط

 گار رابرت تدی نسب تیمحروم هینظر اساس بر هیترک 2016 سا  نافرجامی کودتا وقوع

ی هاارزشا از ارتش شدن محروم را نافرجامی کودتا وقوع لیدال جمله از و اند؛پرداخته

 هیاترک در استیس در دخالت ندهیفزا انتظارات از شدن محروم و خود قدرت به معطوه
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 ساازمان شدن منحل همچونی اقدامات سلسله قیطر از توسعه و عدالت حزب توسط که

 و عادالت حزب عدو  ،2013 و 2011ی هاسا  دری اساس قانون اصالحات کون،ارگنه

 کودتاا شکسات لیادال به ادامه در نیهمچن. دانندیم ...وی ستیکمالی هاارزش از توسعه

 امیاپ کاهی جمعی هارسانه نقش ارتش، از مخالف احزاب و مردم تیحما عدم همچون

 تینها در که اندپرداخته... و کردیم منعکس دولت از دفاعی برا مردم به را جمهورسیرئ

 .دیگرد کودتا شکست باعث

 نادهیآ و هیاترک 2016ی کودتا(. 1395ی )رصی فرحمند، رضا؛یعل ،یاصفهانی عیسم

-افاتیره فصالنامه ،یسینو ویسنار روش بر دیتاک با توسعه و عدالتی گرااسالم حزب

 نوشاتار، نیاا در. 122-156 صاص هفاتم، ساا  ،45 شمارهی. المللنیب وی اسیسی ها

 هیاپا بار توسعه و عدالت حزب ندهیآ و هیترک 2016 سا ی کودتای بررس به سندگانینو

 دو در ویسانار چهاار باه مقالاه نیا در. اندپرداختهی وپردازیسنار کیتکن وی پشوهندهیآ

 نیاای هاافتهی اما .است شده پرداخته نامطلوبی ویسنار و مطلوبی ویسناری کل دسته

 ساا  دری پرسهمه موفقی برگذار و مذکوری کودتا شکست  که دهدیم نشان پشوهش

 و عدالت حزب چنانچه و داد خواهد سوق زیآمسلطه مناسبات سمت به را دولت ،2017

 را خود تیمشروع ند،یننما استفاده کیدموکراتی سازوکارها از اردوغان شخص و توسعه

ی فرهنگ ،یاقتصاد ،یاسیس اصالحات که معتقدندمقاله  سندگانینو. داد خواهند دست از

 حزب سران و باشدینم هیترک در موجودی هابحرانی پاسخگو کیدموکرات اصالحات و

 کاه اسات آن ازمنادین خاود تیمشاروع حفظ و بحران از خروجی برا توسعه و عدالت

 .بزندی ترگسترده اصالحات به دست

 بر هیترک 2016ی جوال 15ی کودتا(. 1397) عبدالرضا ،یشاهیعال ن؛یحس ا،یمسعودن

 صص رم،چها سا  ،16 شماره ،یپشوهدولت فصلنامه ،یاجتماعی هاشکاه هینظر اساس

 2016 ساا  نافرجاامی کودتای واکاو وی بررس به سندگانینو مقاله، نیا در .210-175

 نوشاتار نیاا در پشوهشاگران اناد؛پرداختاهی اجتماعی هاشکاه هینظر اساس بر هیترک

 و هاایعلاو کرد، و ترک شکاه همچون متعددی هاشکاه قیتعم و وجود که معتقدند

 دری رو نیاا از. اسات شده 2016 سا  در کودتا روزب باعث... و دولت و ارتش دولت،

 تا 2003 سا  از توسعه و عدالت حزب و ارتش انیم موجود شکاه نییتب به نوشتار نیا
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ی هاشکاه قیتعم ازی ناش را مذکوری کودتا بروز مقاله نیا سندگانینو. پردازدیم 2016

 در دولات فضاع شادن انیانما از پاس ارتاش نخبگاان و حاکم حزب انیمی اجتماع

 تقابل در دولت دیشد ضعف ه،یسور بحران در دولت فراوانی سازنهیهز ت،یامنی برقرار

 .داندیم... و ک.ک.پ وی ستیتروری هاگروهک با

 

 چارچوب نظری

ای که باید مورد توجه قرار بگیرد، های اجتماعی، نخستین پدیدهدر بحث پیرامون بحران

طاور مانظم جریاان نیاباد یاا حاالتی از ای باهدهمفهوم مشروعیت است. اما هرگاه پدیا

وجود نابسامانی ایجاد شود، نظمی مختل گردد و یا حالتی  غیرطبیعی پدید آید، بحران به

آید. در چاارچوب و روش سیساتمی، بحاران وضاعیتی اسات کاه نظام اصالی یاا می

دیگار، ت عباار هایی از آن سیستم را مختل کرده و پایداری آن را برهم زناد. باهقسمت

بحران وضعیتی است که متییری ناگهانی در یک یا چند قسمت از عوامل متییر سیساتم 

آورد. از سویی همانگونه که  هر بحرانی با تیییر بنیادین هماراه نیسات، هار وجود میبه

باشد. از نظر برداشت عمومی بحران دگرگونی در صحنه سیاست هم ناشی از بحران نمی

ود آمدن شرایط غیرمعمو  یا غیرمتعااره در روناد حرکات یاک وجعبارت است از به

سیستم. به دیگر سخن، بحران وضعیتی ناپایدار در یک یا چند قسمت از عناصار متییار 

 (.317: 1382نظم موجود است )قائدی، 

های سیاسی، ارسطو در کتاب سیاست چنین بیان نماوده کاه در باب مشروعیت نظام

هایی که در جهت منافع مشترک شهروندان عمل ادالنه )نظامها بر حق و عبرخی از نظام

هایی کاه در جهات مناافع خااص کنند( و برخی دیگر منحره و فاسد هستند )نظاممی

کنند(. روسو نیز در کتاب قرارداد اجتماعی خود باه دنباا  حکام و فرمانروایان عمل می

مشاروع سااخت یاا باه آن تاوان اقتادار سیاسای را اثبات این فرضیه بود که چگونه می

مشروعیت بخشید. بحث و استدال  مفروض روسو بر پایه مفهوم اراده عماومی اساتوار 

کنند که مشروعیت باید به های مدرن کار خود را با این مفروض آغاز میبود. تمام نظریه

مسائلی چون اقتدار، قانونی بودن، تعهد و الزام، حقانیت و دیگر کیفیااتی از ایان دسات 

دازد که با هر نظم سیاسی و اجتماعی همراه باشاد. هار حکومات یاا دولات زماانی بپر
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مشروع و واجد مشروعیت تلقی خواهد شد که از حق حکومت کردن برخوردار باشاد. 

های اجتماعی و سیاسی سروکار دارد که متضامن مشروعیت عمدتا  با بر حق بودن نظام

و در مقابل، تسالیم صاره یاا ساکوت مطالعه اعتباریابی و حمایت از سوی شهروندان 

رود و محض آنان است که این مضمون از مباحث زیربنایی در نظریه سیاسی به شمار می

گاردد. در هار های مربوط به تعهد سیاسی تادوین و ارائاه مایغالبا  در چارچوب نظریه

و کار  صورت تمامی یا تقریبا  اکثر جوامع پیچیده انسانی به نوعی با مسئله مشروعیت سر

اجتماعی موجود، سزاوار پیروی و تبعیات  -دارند؛ یعنی با این مسئله که آیا نظم سیاسی

از سوی اعضا و اتباع آن است یا خیر و چرا؟ لیکن این مسئله در جوامع مدرن به مراتب 

 (.61-65: 1384تر از دیگر جوامع است )نوذری، تر و زیربناییحیاتی

ان مشروعیت باه تیییار در ماهیات اقتادار عالیاه هار لئونارد بایندر معتقد است بحر

کشوری اشاره دارد. به نظر وی در عصر مدرن حکاومتی مقباو  اسات کاه ماردم آن را 

برگزینند، امین مردم باشد، برای منافع مردم کار کند، بازتابی از خصوصیات اصلی ماردم 

تی و باشااد و ایااده مااردم را ماانعکس سااازد. میاازان مشااروعیت ساااختارهای حکااوم

-های اعالم شده یا سیاستغیرحکومتی نیز از توفیق یا شکست در اجرای مؤثر سیاست

شود. رژیمی که ظرفیت سیاسی خود را برای های تبلور یافته در قوانین مصوب ناشی می

هاایی کاه نمایاانگر مشاروعیت گیرد یا در اجرای سیاستمشروع به کار می اهداه غیر

در جایی که باب مشارکت باز است و ظرفیت سیاسی  عملی نظام است، شکست بخورد،

رژیم مابین ساختارهای غیرحکومتی پخش شده، خود را در معارض خطرهاای بزرگای 

(. هابرماس در فصل پنجم کتاب مفاهمه 235-236: 1377)خواجه سروی،  دهدقرار می

و تکامل جامعه تحت عنوان معضالت مشروعیت در دولت مادرن باه بحاث و بررسای 

ای تمایزات نظری در بحث مشروعیت، پردازد؛ از جمله اشاره به پارهاره چند نکته میدرب

بررسی و ارزیابی اصل مشروعیت در دوران مدرن، نحوه ظهور معضل مشروعیت مادرن 

داری پیشارفته های سرمایهجایی در دولتاز د  ساختارهای دولت بورژوایی، نحوه جابه

ف مشروعیت. به اعتقاد هابرماس، مشروعیت به معنای آن و باالخره ارزیابی مفاهیم مختل

های مناسب و متقنی برای اثبات داعیه صحت و بر حق باودن است که دالیل و استدال 

یک نظم سیاسی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر نظام سیاسی مشروع و برخاوردار از 
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ین دو ادعا اقامه نماید؛ که های مناسبی دا  بر امشروعیت، نظامی است که بتواند استدال 

-صحیح و عادالنه باشد و ثانیا  به عنوان نظامی صحیح و عادالنه به رسمیت شناخته  اوال 

ی به رسمیت شناخته شدن است. بر ایان اسااس شود. بنابراین هر نظم مشروع، شایسته

دارد: مشروعیت به معنای تأییاد و باه هابرماس در خصوص معنای مشروعیت اظهار می

رسمیت شناختن یک نظم سیاسی است و ایان چیازی نیسات جاز درساتی و صاحت 

ادعاهای آن مبنی بر عادالنه و بر حق بودن. به عبارت دیگر، مشروعیت عبارت اسات از 

یید و حمایت از ساوی حاوزه تأهر پدیده یا امری که ارزش به رسمیت شناخته شدن و 

(. تعریف هابرمااس Habermas, 1996 : 178عمومی یا افکار عمومی را داشته باشد )

ناظر به مشروعیت نظم سیاسی است، مبین آن اسات کاه  عمدتا از معنای مشروعیت که 

-مشروعیت یک داعیه اعتباری حاکی از اعتبار، اقتدار، هنجاری بودن، ارزشمند باودن آن

هاست. بر این مبنا ثبات و پایداری نظم سلطه منوط به شناسایی موقت آن است. بادین 

هایی مطرح است که در آن مشروعیت یک در ارتباط با موقعیت عمدتا رتیب این مفهوم ت

گاوییم رفته باشد که در آن صورت می سؤا نظم یا نظام مورد مناقشه قرار گرفته یا زیر 

اند. ایان جریاان باه صاورت فرآیناد یاا های مشروعیت سر برآوردهمعضالت یا بحران

ک طره منکر وجود مشروعیت است و طاره دیگار نماید که طی آن یروندی رخ می

 (.69-70: 1384ورزد )نوذری، مدعی وجود مشروعیت است و بر آن اصرار می

یی را برای دالیال هامؤلفهتوان طور کلی و با توجه به نظریه بحران مشروعیت، میبه

یی اهمؤلفاهبحران داخلی دولت اردوغان پس از تیییر در ساختار سیاسی در نظر گرفت. 

هاای اقتدارگرایاناه از ساوی چون نارضایتی و اعتراضات مردم نسبت به اتخاذ سیاسات

اردوغان، منزوی کردن ارتش در محیط سیاسی داخلی، سرکوب مخالفان و... که در متن 

 ها پرداخته خواهد شد.زیر در قالب این نظریه به آن

 

 ساختار سیاسی

-در دست دارند و یک کلیت واحد را بهمجموعه نهادها و مراکزی که قدرت سیاسی را 

هاا و از تمامی خصلت متأثرشوند. این کلیت آورند، ساختار سیاسی نامیده میوجود می

تاوان دو ناوع طور کلی مایبخشند. بههایی است که به جامعه مربوطه هویت میویشگی
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سنتی  ( ساختار ساده و غیرتخصصی که در جوامع1ساختار عمده را از هم تفکیک کرد: 

( سااختار پیچیاده، 2اند؛ ها از هم تفکیک نشدهها و ارگانشود و در آن کارویشهدیده می

متنوع، تمایز گذاری شده، تخصصی و نهادینه اسات کاه در جواماع مجهاز باه فرهنا  

های گیرد. قدرت سیاسی و شیوه استقرار آن، نهادها و سازمانسیاسی مشارکتی شکل می

توانناد ناوع های نظام سیاسی، عناصری هستند که مایمجموعهموجود در جامعه و زیر 

 (.165-169: 1387زاده، ساختار سیاسی را آشکار سازند )نقیب

 

 قانون اساسی قبل از تغییر ساختار سیاسی

نظام حکومتی ترکیه از پادشاهی به جمهوری تیییر یافته بود  1921در قانون اساسی سا  

، 1923یه به رهبری مصطفی کما  آتاتورک در سا  یس جمهوری نوین ترکتأسو پس از 

های مهم آن به تصویب رسید؛ از ویشگی 1924نخستین قانون اساسی این کشور در سا  

توان به بنیانگذاری نظام الئیک به عنوان نظام حقوقی و سیاسی کشور که بار جادایی می

اشاره نمود )صفوی،  ید داشت،تأکدین از سیاست و محوریت اراده ملی و نظام پارلمانی 

در پای  1974و  1973، 1971هاای (. قانون اساسی ترکیه به ترتیب در سا 144: 1395

قانون اساسی این کشور  1982تحوالت داخلی، دچار تیییراتی گردید و سرانجام در سا  

، نوع حکومت کشور ترکیه، 1982پرسی گذاشته شد. طبق ماده یک قانون اساسی به همه

هاای ری تعیین شد. در ماده دو قانون، مشخصات جمهوری ترکیه با عناواناز نوع جمهو

دموکراتیک، غیردینی، دارای نظام اجتماعی مبتنی بر حمایات قاانون و مفااهیمی چاون 

صلح عمومی، انسجام، عدالت ملی، احترام به حقاوق بشار و وفااداری باه ناسیونالیسام 

دارای ساه قاوه  2017. ترکیه تا سا  (37: 1384زاده، آتاتورک، ترسیم شده است )فالح

کردناد. حکومات مجریه، مقننه و قضائیه بود که طبق قانون مستقل از یکدیگر عمل مای

جمهور از طاره پارلماان پارلمانی بود؛ به این معنا که رئیس -این کشور از نوع ریاستی

جریاه شد. در این ساختار سیاسی ترکیه سه قوه مبرای یک دوره هفت ساله منصوب می

 پردازیم:وجود داشت که در ذیل بهصورت مختصر بررسی هر یک از قوا می
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 قوه مجریه

یأت دولت بود که طبق قاانون هجمهور، شورای امنیت ملی و قوه مجریه مرکب از رئیس

جمهور برای یک دوره هفت ساله از ساوی مجلاس کبیار برگزیاده اساسی ترکیه، رئیس

جمهور هماهنگی میان ترین وظایف رئیسو بود. از مهمشد که ریاست قوه مجریه با امی

وزیر، تعیین اعضای سطوح باالی قوه قضاائیه، ها و نهادهای دولتی، تعیین نخستسازمان

تعیین رئیس بانک مرکزی و تعیین رئیس رادیو و تلویزیون ملی ترکیه بود. وی همچنین 

ماا در صاورت ارجااع مجاز به انحال  مجلس و حق وتوی مصوبات مجلس را داشت ا

گردید. در نهایت در این نظاام مجدد این مصوبات اختیار وتو از رئیس جمهور سلب می

جمهوری و عدم وتوی مجدد مصوبات سیاسی با توجه به تشریفاتی بودن منصب ریاست

مجلس توسط وی، این سمت تحت کنتر  مجلاس کبیار ملای کاه متشاکل از احازاب 

 بود.سیاسی می

گذاری و نظارت اسات تاا لس ملی کبیر ترکیه که کار اصلی آن قانونمجقوه مقننه: 

نماینده داشت. طبق قانون اساسی این کشور، انتخابات پارلمانی هر پنج  550قبل از تیییر

 بود:ترین وظایف این مجلس به شرح زیر میشد و مهمسا  یکبار برگزار می

 ی دو سوم اعضا؛رأ باوضع، اصالح و لیو قوانین  (1

 رت بر هیئت وزرا و عملکرد دولت؛نظا (2

 تفویض اختیار به هیئت دولت در جهت صدور احکام حکومتی؛ (3

 بررسی و تصویب الیحه بودجه؛ (4

 اعالن جن  و....                                                                                                          (5

ک دوره هفت ساله از طره مجلس و باه پیشانهاد جمهور برای یانتخاب رئیس  (6

 گرفت. وزیر صورت مینخست

 

 قوه قضائیه

ها اشاره کرده قانون اساسی ترکیه به صراحت به استقال  نظام قضایی و دادگاه 138ماده 

هاای قضاایی و تجربیاات ها بر اساس اصو  قانون اساسای، رویاهاست. قضات دادگاه

هاد، سازمان و یا مقام مسئولی حق دخالت، اعما  نظار و کنند. هیچ نفردی، قضاوت می
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ی را ندارد، هرچند با دخالت قوه مقننه از طریق تصویب رأتوصیه به دادگاه، جهت تیییر 

ی محکومان به اعدام، عفو مجرمان و نیز دخالت قوه مجریه از طریق انتخاب تعادادی رأ

رفتاه  سؤا استقال  این قوه زیر  جمهور،از اعضای دادگاه قانون اساسی به وسیله رئیس

 است. نظام قضایی ترکیه به شرح زیر است:

دادگاه قانون اساسی، که به بررسی مطابقت شکل و محتوای قوانین، احکام دارای  .1

 عضو است. 15پردازد و متشکل از نامه داخلی مجالس با قانون اساسی میپشتوانه و آیین

ر در مورد تصامیمات و احکاام صاادره دیوان عالی استیناه که مرجع تجدید نظ .2

طور قانونی به دیگر مقامات قضاایی ارجااع نشاده ها و دیگر مواردی است که بهدادگاه

 است.

شورای کشوری که آخرین مرجع تجدید نظر در مورد تصمیمات و احکام صادره  .3

جااع های اداری ارهای اداری است و مواردی که در قانون به دیگر دادگاهاز سوی دادگاه

 نشده است.

 کند.های نظامی که به جرایم نیروهای مسلح رسیدگی میدادگاه .4

های نظامی استیناه که آخرین مرجع تجدید نظار در ماورد تصامیمات و دادگاه .5

 های نظامی است.احکام صادره از سوی دادگاه

های امنیات دولتای کاه باه تخلفاات علیاه تمامیات ارضای کشاور، نظام دادگاه .6

طور مستقیم با امنیت داخلی و خارجی کشور ارتباط ه و تخلفاتی که بهدموکراتیک جامع

ها نیز در راستای پیوساتن باه اتحادیاه اروپاا از ساا  کنند. این دادگاهدارد، رسیدگی می

زاده، های کیفری محو  گردیاده اسات )فاالحمنحل گشته و وظایف آن به دادگاه 2004

1384 :41-37.) 

 

 یهتغییر ساختار سیاسی ترک

 2017در آوریل ساا   2016قانون اساسی ترکیه بار دیگر به دنبا  کودتای نافرجام سا  

توان ترین تیییرات در قانون اساسی میاصل خود گردید که از مهم 18دچار تیییراتی در 

کرسی و تیییر نوع نظام حکومتی ترکیه از  600به  550های پارلمان از به افزایش کرسی

نظام ریاستی اشاره کرد که این موضوع باعث افزایش قدرت روزافازون  نظام پارلمانی به
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جمهور در ساختار سیاسی ترکیه شد. با تصویب نهاایی اصاالحات صاورت نقش رئیس

تواند در صورتی که پارلمان به دنبا  جمهور این کشور میگرفته در قانون اساسی، رئیس

جمهاور ستن از اختیارات رئایستصویب قوانین یا اصالح جدید قانون اساسی جهت کا

باشد، پارلمان را منحل کند. بدین ترتیب هیچ قدرتی در سااختار سیاسای ترکیاه عماال  

جمهاور ایان کشاور شاده یاا وی را باه علات تواند مانع از قدرت بالمنازع رئایسنمی

جمهاور، امکاان اشتباهات احتمالی محاکمه یا برکنار کند، چرا که با اقدام فاوری رئایس

ال  پارلمان وجود دارد. بر اساس اصالحات صاورت گرفتاه، اختیاارات مجلاس در انح

رود و باه هماین سابب قادرت ماانور جمهور و نظارت بر وی از بین میانتخاب رئیس

شاود. در ایان نظاام حازب پیاروز احزاب مخالف در برابر حزب حاکم بسیار کمتر می

بود. از ساوی دیگار اصاالحات انتخابات مجبور به جلب رضایت سایر احزاب نخواهد 

انجام گرفته باعث زیر سؤا  رفتن استقال  دستگاه قضایی ترکیه خواهد شاد، چارا کاه 

تارین نهااد قضاایی متشاکل از تواند رئایس عاالیجمهوری میطبق قانون جدید رئیس

 12جمهور قادر خواهد باود ها را شخصا  منصوب کند. همچنین رئیسقضات و دادستان

ترین مرجع ارجاع قضایی کشور است ضو دادگاه قانون اساسی را که بلندپایهع 15نفر از 

-را تعیین کند؛ این در حالی است که این دادگاه مسئولیت نظاارت بار عملکارد رئایس

جمهور را بر عهده دارد. همچنین ضعیف بودن نهادهای نظارتی و پارلماان ترکیاه آنجاا 

جمهوری و نقاض قاانون حتمالی رئیسشود که برای ارجاع پرونده تخلف امشخص می

نمایناده نیااز  400کام توسط او از سوی پارلمان به دادگاه قانون اساسی، امضای دسات

تواناد جمهور در هر زمانی که بخواهاد، مایاست، این در حالی است که شخص رئیس

پرسای قاانون (. تصویب نهایی همهIndependent.co.uk, 2017پارلمان را منحل کند )

ایان کشاور گردیاده کاه  جمهاوری در ترکیه باعث اقتدارگرایی روزافازون رئایساساس

مصداق بارز آن، تصمیم اخیر اردوغان برای عملیاات جنگای چشامه صالح در شاما  

های داخلی و خارجی است که منجر به آوارگای رغم مخالفتسوریه و شرق فرات علی

زندانیان داعشی در شهرهای ماورد  بیش از دهها هزار نفر از اکراد سوریه و احتما  فرار

هجوم شده که در نهایت به روند دموکراتیک این کشور آسایب زده و سااختار سیاسای 

احزاب مختلف را با مشکل مواجه خواهد کرد؛ به این ترتیب اعتبار ترکیه به عنوان یاک 
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ت را برای اتخااذ تصامیما دار شده و زمینهالملل خدشهدولت دموکراتیک در عرصه بین

 کند.خودسرانه و دیکتاتورمآبانه برای اردوغان فراهم می

 

 بحران داخلی دولت اردوغان پس از تغییر ساختار سیاسی

های امپراتوری عثمانی بر اساس معاهاده لاوزان در پس از آن که ترکیه امروزی بر خرابه

ر ، نظام حکومتی این کشو1924بنا شد، بر اساس قانون اساسی مصوب سا   1923سا  

ریاستی تعیین شد. اما پس از اصالحات قاانون اساسای در ساا   -از نوع نظام پارلمانی

وزیاری حاذه و اختیاارات ، نظام پارلمانی به ریاستی تیییر کرد و پست نخسات2017

جمهور منتقل شد که این امر در نهایت منجر باه افازایش قادرت، وزیر به رئیسنخست

اردوغان در ساختار سیاسی ترکیه شد. این امر باعاث فردگرایی و اقتدارگرایی روزافزون 

هاای زیاادی را در انحراه ترکیه از روند دموکراتیزه شدن گشته و بدین سبب نارضایتی

وجود آورده است. در ذیل باه عاواملی کاه بین مردم و احزاب سیاسی مخالف دولت به

ز عملکارد دولات برخی از احزاب سیاسی و بسایاری از ماردم ترکیاه ا باعث نارضایتی

 ، اشاره خواهیم کرد:اردوغان که منجر به  بحران مشروعیت شده

 

 بحران کردستان ترکیه

های داخلی ترکیه است. پس از تیییر در ساختار ترین چالشبحث پ.ک.ک و اکراد مهم

گیری، ایشان یابی روزافزون اردوغان در ساختار سیاسی و تصمیمسیاسی ترکیه و قدرت

برای محدود کردن مخالفان جزم کرد و با اعالم اینکه دیگر با ایان شارایط عزم خود را 

توان انتظار صلح و گفتگو با پ.ک.ک را داشته باشیم، چرا که هام پ.ک.ک بسایار نمی

ضعیف شده و هم ترکیه دیگر ترکیه سابق نیست و ما با ابزارهای اطالعاتی قوی زمینی، 

ایط دشاواری را بارای فعالیات پ.ک.ک فاراهم هوایی و پلیسی که در اختیار داریم، شر

خواهیم آورد. این در حالی است که اعتماد بین دولت و پ.ک.ک کامال  از باین رفتاه و 

ها نیز از بین رفتاه اسات و در همچنین فرصت ارزشمندی به نام حزب دموکراتیک خلق

هاا مقصار هساتند این رابطه هر دو طاره در از باین باردن حازب دموکراتیاک خلاق

(. همین قضیه باه ناوعی ساردرگمی اردوغاان در 204-205: 1396)مسعودنیا؛ عالیشاه، 
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دهد که این موضوع موجاب نارضاایتی های داخلی و خارجی را نشان میتعیین سیاست

اکراد و شهروندان ترک شده است. جن  اردوغان با اکراد در شما  سوریه که منجر باه 

ه سبب گردیده تا نه تنهاا در داخال ماورد تنفار آوارگی صدها هزار کُرد و غیر کُرد شد

مشاروعیت  های جهان دچار بحرانکُردها قرار گیرد، در خارج هم نزد بسیاری از دولت

 گردد.

 

 آزادی بیان و مطبوعات

هایی برای در ترکیه تالش 2002بعد از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سا  

گسترش دموکراسی در این کشور انجام شد، موضوع پیوستن به اتحادیه اروپا، تحاوالت 

جهانی، نیازها و فشارهای داخلی انگیزه مهمی برای انجاام اصاالحات در داخال ترکیاه 

(. اما اردوغاان بعاد از تثبیات قادرت در 40: 1396نشاد؛ عالیشاهی، بود)بصیری؛ مجیدی

برگزید و از اصالحات به عنوان ابزاری برای به حاشیه راندن رقبای  داخل تیییر رفتار را

المللای، وضاعیت هاای باینهاای ساازمانکرد. بر اسااس گازارشداخلی خود استفاده 

های دموکراسی و حقوق بشر در دوره حکمرانای اردوغاان چنادان قابال دفااع شاخص

ده اسات. همچناین در ها حتی شاهد پسرفت نیز باونیست و ترکیه در برخی از شاخص

در زمینه آزادی مطبوعات،  2014در سا   "فریدام هاوس"گزارش سازمان حقوق بشری 

ترکیه از کشوری نیمه آزاد به فهرست کشورهای غیر آزاد پیوسته است. این کشور رتباه 

تر از کشاورهایی نظیار نیجریاه، لبناان، کشور داراست، یعنی عقب 197را در میان  134

ترکیاه در  2013اوگاندا، الجزایر و کویت. این در حالی است کاه در ساا  تونس، کنیا، 

خاود نیاز وضاعیت آزادی  2016در گزارش  "فریدام هاوس"قرار گرفته بود.  120رتبه 

را هشدار دهنده دانسته و اذعاان داشات کاه حاکمیات  2015ها در ترکیه در سا  رسانه

ای از قوانین مدنی و قوانین مبارزه باا اردوغان و حزب عدالت و توسعه به شکل فزاینده

کنناد و تروریسم در راستای مجازات کاردن نویساندگان و منتقادان خاود اساتفاده مای

های روزافزون، تهدید و ارعاب از ساوی با خشونت 2015نگاران ترکیه در سا  روزنامه

و از حاکمیت این کشور مواجه هستند. این گزارش انتخابات پارلماانی، بحاران ساوریه 

سرگیری مناسبات با کارگران کُرد را از عوامل مؤثر در روند قطبی شادن ساریع فضاا و 
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نگااران روزناماه توان باه دساتگیری روزناماهها اعالم کرد؛ که میافزایش فشار بر رسانه

مشهور جمهوریت به اتهام مربوط به تروریسم باه دلیال انتشاار گزارشای در خصاوص 

های امنیتی ترکیه و حملاه گروهای باه یق اعضای سرویسارسا  سالح به سوریه از طر

 .هایی در این رابطه اشاره کردبه عنوان نمونه 2015در سپتامبر  "حریت"روزنامه 

باه زوا  آزادی مطبوعاات در ترکیاه  2014بدون مرز نیز در ژانویه   "گزارشگران "

، 2003ات در ساا  اشاره کرده و در گزارش خود نوشتند که ترکیه از نظر آزادی مطبوع

کشور سقوط کرد  179در میان  154به رتبه  2014قرار داشت، اما در سا   116در رتبه 

(Rsf.org, 2014.) 

هاای مطبوعااتی در ترکیاه در نیز با اشااره باه آزادی "بان حقوق بشردیده"سازمان 

گیاری نوشت کاه حازب عادالت و توساعه ساخت 2014گزارش جهانی خود در سا  

هاای منتقاد از خاود ت به اپوزیسیون، سیاسیون، اعتراضات عمومی و رساانهزیادی نسب

خاود نوشات کاه حازب  2012نشان داده است. همین سازمان در گزارش جهانی سا  

در راساتای کااهش حقاوق و  2011عدالت و توسعه بعد از پیروزی در انتخابات ساا  

. ترکیه از طریاق (Hrw, 2014)های زیادی برداشته است های مدنی در ترکیه گامآزادی

-دنبا  محدود کردن آزادی بیان پرداخته اسات. در راساتای هماین سارکوبگریقانون به

های کُردی، اند که شامل سایتهزار سایت در ترکیه مسدود شده 108هاست که بالغ بر 

 های وابسته به جنبش گولن هستند.انتقادی و سایت

های حقوق بشری از بق اعالم برخی از سازمانها طها و فشار بر رسانهاوج دستگیری

بود که طی آن حکم دساتگیری  2016هاوس بعد از کودتای نافرجام سا   جمله فریدام

ایساتگاه  23کاناا  تلویزیاونی،  16نگار صادر شاد و ساه آژاناس خباری، روزنامه 90

وناد شرکت توزیع نشریات مسدود شادند. ایان ر 29مجله و  15روزنامه،  45رادیویی، 

های اقتدارگرایانه از سوی و اتخاذ سیاست 2017پس از تیییر نظام سیاسی ترکیه در سا  

ها کاه تاا باه اماروز اداماه داشاته، رویکارد تضاعیف اردوغان برای محدودسازی رسانه

دموکراسی در ترکیه را تشدید کرده و نارضایتی مردم و اصحاب رسانه را به دنبا  داشته 

روعیت را باارای اردوغاااان بااه وجاااود آورده اسااات کااه ایااان اماار بحاااران مشااا

(Freedomhouse.org, 2019.) 
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 سرکوب مخالفان و پاکسازی نهادهای دولتی و قضایی

، در 2003پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغاان در ساا  

راستای گسترش دموکراسی و الحاق این کشور باه اتحادیاه اروپاا اصاالحاتی صاورت 

ت. اردوغان با استفاده از این اصالحات توانست رقبای خود مانند نظامیاان، قضاات گرف

و... را در محیط سیاسی داخلی ترکیه منزوی کند. اماا بهاناه اصالی کاه باعاث شاد تاا 

 2016اردوغان دست به تسویه حساب گسترده علیه مخالفان بزند، کودتای نافرجام سا  

رکوب مخالفان و پاکسازی نهادهای دولتی دسات بود که طی آن دولت اردوغان برای س

به اخراج، محاکمه و بازنشسته کردن اجباری نظامیان و عوامل دخیال در کودتاا زد. اماا 

توانست به پاکسازی کامل نهادهای دولتای و قضاایی ترکیاه از لاو  اتفاق مهمی که می

ارلماانی باه نظاام کودتاچیان بینجامد، تیییر و اصالح در قانون اساسای و تیییار نظاام پ

-داد تا در صحنه سیاسی به قدرتی بایجمهور میریاستی بود که این قدرت را به رئیس

این اتفااق افتااد و اصاالحات قاانون  2017بدیل تبدیل شود. در نهایت در آوریل سا  

 درصد رأی موافق به تصویب رسید. 2/51اساسی با 

به پاکسازی گسترده ارتش، نهادهای  پس از تیییر نظام حکومتیِ ترکیه، اردوغان اقدام

ها که از عاامالن اصالی کودتاا بودناد، نماود. ایان خصوص گولنیدولتی و قضایی و به

نفر به اتهام ارتباط با جنابش  223ها در ارتش تا این اواخر نیز ادامه داشت که پاکسازی

وی کاار ها، تصویب قوانین جدید و رگولن دستگیر و محاکمه شدند. این تسویه حساب

های اقتدارگرایانه اردوغان بودند، موجب شد تاا سو با سیاستآمدن نفرات جدید که هم

های اقتدارگرایاناه اردوغاان بیشاتر شاده و باه ناوعی محبوبیات ها از سیاستنارضایتی

حکومت در نزد مردم ترکیه کمرن  شود و اردوغان و حزب عدالت و توسعه طرفداران 

-از دست بدهند؛ در ثانی این تسویه حساب 2016از کودتای  خود را نسبت به زمان قبل

آ  خاود در آیناده باا های ایادهها در ارتش باعث گردید تا اردوغان در اجرای سیاست

مشکل مواجه شود و این قضایا نشان دهنده به وجود آمدن نوعی بحاران مشاروعیت در 

 باشد.محیط سیاسی داخلی برای اردوغان و حزب متبوعش می
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 انتخابات شهرداری استانبول

برگزار شد، آقای اکرم امام  2019مارس  31در انتخابات شهرداری استانبو  که در تاریخ 

خواه خلاق و خاوب باود و اوغلو در قالب ائتاله جمهور که نامزد دو حزب جمهوری

علی ییلدریم در قالب ائتاله مردم که نامزد دو حزب عدالت و توسعه و حرکت آقای بن

گرای ترکیه بود، به رقابت با یکدیگر پرداختند که در نهایت آقای امام اوغلاو پیاروز یمل

روز بیشتر طو  نکشید و  18میدان شد. اما حضور امام اوغلو به عنوان شهردار استانبو  

کمیسیون انتخابات ترکیه با فشار دولت اردوغاان دساتور ابطاا  انتخاباات و برگازاری 

(. اماام اوغلاو در دور دوم Washingtonpost.com, 2019) دوبااره آن را صاادر کارد

انتخابات نیز مانند دور او  پیروز میدان شد. نتیجه انتخابات شاهرداری اساتانبو  بارای 

شود؛ زیرا حازب آینده سیاسی اردوغان و حزب عدالت و توسعه بسیار مهم ارزیابی می

ر به اسالم و روزگار عثمانی کار که گرایش آن بیشتعدالت و توسعه حزبی است محافظه

گارا و پیارو خاط خواه خلق، حزبای ساکوالر و ملایاست. در مقابل، حزب جمهوری

رود و آتاتورک است در ثانی پست شهردار یک پست سیاسی مهم در ترکیه به شمار مای

اردوغان به هیچ وجه راضی به از دست دادن آن نبود؛ همچنین در انتخاباات شاهرداری 

را نیز حزب عدالت و توسعه شکست خورده بود و این برای آیناده سیاسای ازمیر و آنکا

بار بود و در نهایت شکست حزب حااکم و پیاروزی مجادد اماام اردوغان بسیار فاجعه

ساله کم تجربه ولی پر انرژی  49اوغلو در انتخابات شهرداری استانبو ، این سیاستمدار 

توان گفات بدیل کرده است. در نهایت میرا به نماد پیروزی بر حزب حاکم و اردوغان ت

گیاری که پست شهرداری از اهمیت باالیی در ساختار سیاسای و تصامیمبا توجه به این

ترکیه برخوردار است، شهروندان استانبو  نیز که دارای فرهن  سیاسی باالیی در جامعه 

و حزب عادالت  های اقتدارگرایانه اردوغانباشند، در اعتراض به اتخاذ سیاستترکیه می

دهی یرأو توسعه، با مشارکت فعاالنه خود در انتخابات شهرداری تصمیم به تیییر رفتار 

خود نمودند که این امر نشان از ایجاد بحران مشروعیت برای اردوغان در جامعاه ترکیاه 

 دارد.  
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 برکناری شهرداران دیاربکر، وان و ماردین

اباات شاهرداری کالنشاهرهایی چاون پس از شکست حزب عادالت و توساعه در انتخ

استانبو ، آنکارا و ازمیر، این بار وزارت داخله ترکیه با دستور اردوغان اقادام باه تعلیاق 

کردنشین وان، ماردین و دیاربکر کارد کاه ماردم ایان  عمدتا همزمان سه شهردار مناطق 

ر مقابال د 2019اوت  19شهرها در اعتراض به تعلیق این شهرداران روز دوشنبه ماورخ 

شهرداری دیاربکر، پایتخت منطقه کردنشین جنوب شرق ترکیاه نسابت باه اتخااذ ایان 

کردنشاین، از  عمدتا تصمیم از سوی وزارت داخله تجمع کردند. شهرداران این سه شهر 

، کاار خاود را باه عناوان 2019ماارس  31پنج ماه پیش و پس از پیروزی در انتخابات 

ند. آقایان عدنان سالجوق میرزاکلای شاهردار دیااربکر، شهرداران منتخب آغاز کرده بود

احمد ترک شهردار ماردین و خانم بدیعه اوزگوکچه ارتان شهردار وان، از ساوی وزارت 

ای که از سوی وزارت داخله منتشر شد، داخله ترکیه از کار برکنار شدند. بر اساس بیانیه

ملاه عضاویت در یاک ساازمان های مختلف از جاین سه نفر در چندین پرونده به بهانه

گوید کاه اند. سخنگوی وزارت داخله ترکیه میتروریستی مورد پیگرد قانونی قرار گرفته

ین نیازهاای محلای شاهروندان، مناابع و امکاناات تاأمی جاباهشهرداران این سه شاهر 

-شهرهای تحت مدیریت خود را در جهت حمایت و پشتیبانی از تروریسم مصره کرده

 اند.

هاا هساتند( و حازب نیز این شهرداران )که عضو حزب دموکراتیاک خلاق اردوغان

های این کشاور را ماتهم باه وابساتگی باه حازب کاارگران کردساتان دموکراتیک خلق

اش در فهرست سایاه کند؛ زیرا این حزب از سوی آنکارا و متحدان غربی)پ.ک.ک( می

تگیری رهبار مشاترک و های تروریستی قرار دارد و به همین دلیال پاس از دساسازمان

، اعضای ایان حازب تحات فشاارهای 2016ها در سا  انتخابی حزب دموکراتیک خلق

تاوان (. در نهایات مایHumanrights-ev.com, 2019شدید و سرکوب قرار گرفتند )

تواند برای اردوغان و حزب ی نزدیک میها در آیندهو سرکوب گفت این موج برکناری

زیارا انجاام ایان قبیال از کارهاا باعاث شاده تاا ماوجی از متبوعش خطرآفرین باشد؛ 

ها در ترکیه علیه حزب عدالت و توسعه و اردوغان به راه بیفتد و اردوغان را با نارضایتی
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ها در ساه چالش بحران مشروعیت مواجه کند که این امر خود را در انتخابات شهرداری

 رکیه خود را نشان داد.دهی شهروندان تیرأشهر بزرگ ترکیه با تیییر رفتار 

 

 برکناری رئیس بانک مرکزی

 2019پس از تیییر و تحوالت گسترده در ساختار سیاسی ترکیه، روز ششم ژوئیاه ساا  

مراد چتین کایا رئیس بانک مرکزی ترکیه با دستور مستقیم اردوغان از کار برکناار شاد. 

شاجره بر سار نارخ بهاره ترین دالیل که به برکناری چتین کایا منجر شد، میکی از مهم

دار ریاست بانک مرکزی ترکیه بود. او با هده عهده 2016بانکی بود؛ چتین کایا از سا  

تقویت واحد پو  این کشور اقادام باه افازایش نارخ بهاره باانکی کارده باود. در دوره 

درصاد  24زمامداری چتین کایا، نرخ بهره بانکی بیش از شش درصد افزایش یافته و به 

بود. این در حالی است که اردوغان از رئیس بانک مرکزی بارها خواسته باود تاا رسیده 

گذاری در اقتصاد ایان کشاور افازایش یاباد. نرخ بهره را کاهش داده تا تمایل به سرمایه

های پولی و ماالی آن اصارار کایا نیز بر استقال  بانک مرکزی از دولت و سیاست چتین

هاای بانکاداران ایان رئیس بانک مرکزی ترکیه به نگرانیداشت. اما برکناری غیرمنتظره 

کشور دامن زده است. به نقل از یکی از بانکداران بزرگ ترکیه که در مصاحبه با رویتارز 

ترین نگرانی بانکداران ترکیه ناظر بر حفاظ اساتقال  باناک مرکازی اظهار کرده که مهم

 عماال رکازی توساط اردوغاان است. به باور بانکداران ترکیه، برکنااری رئایس باناک م

 برد. استقال  عمل این نهاد مالی را از بین می

اپوزیسیون ترکیه نیز اردوغان را متهم به گروگان گرفتن بانک مرکازی کارده اسات. 

 عماال یکی از نمایندگان اپوزیسیون ترکیه گفته است برکناری شبانه رئیس بانک مرکزی 

(. برکناری چتین Dw.com, 2019رساند )آسیب میبه اعتماد مردم به سامانه مالی ترکیه 

کایا در شرایطی صورت گرفت که نرخ تورم در ترکیه در ماه ژوئان باه کمتارین میازان 

توانست کااهش نارخ بهاره باانکی در خود در سا  جاری رسیده بود و چنین امری می

راج چتین های پولی و مالی دلیل اخترکیه را ممکن سازد. هرچند اختاله بر سر سیاست

رسد؛ زیرا کااهش نارخ کایا از سمتش اعالم شده است، اما این دلیل منطقی به نظر نمی

تواند دلیل متقنی برای اخاراج رئایس باناک مرکازی باشاد، آن هام در بهره بانکی نمی
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شرایطی که تورم در ترکیه رو به کاهش بود. گفتنای اسات کاه اخاتاله چتاین کایاا و 

یاد داشات تأکشد که رئیس بانک مرکزی به استقال  این نهاد اردوغان از آن جایی آغاز 

های اقتدارگرایانه اردوغان ناسازگار بود و همین امار در نهایات منجار باه که با سیاست

هاا و گوناه برکنااریبرکناری چتین کایا از سمتش از ساوی اردوغاان گردیاد. اماا ایان

الت و توسعه را باا بحاران ها در ساختار سیاسی در نهایت اردوغان و حزب عدسرکوب

مشروعیت در نزد افکار عمومی ترکیه مواجه خواهد کرد و این موضاوع باعاث خواهاد 

های های خود از حمایت مردمی کمتری نسبت به سا شد تا اردوغان در اجرای سیاست

 قبل برخوردار باشد.

 

 اردوغان و ریزش در حزب عدالت و توسعه

های مختلف دولتای و غیار دولتای و تیییار در سمتپس از اخراج گسترده مخالفان از 

بار نوبت به ایجاد تیییرات در ساختار حزب عدالت و توساعه ساختار سیاسی ترکیه، این

هاای اقتدارگرایاناه از ساوی اردوغاان، حازب فرا رسیده بود. با توجه به اتخاذ سیاست

 2019ساط ساا  طاوری کاه در اواهایی مواجه شده است. بهعدالت و توسعه با ریزش

عبداهلل گل نخست وزیر سابق و علی باباجان معاون نخست وزیر سابق به دلیل تشادید 

اختاله نظر با اردوغان از این حزب جادا شادند؛ دو مااه بعاد نیاز احماد داود اوغلاو 

سمت وزیر امور خارجه ترکیه را بار  2014تا  2009های کار که در سا سیاستمدار کهنه

نخسات وزیار و متحاد اصالی  2016و  2014هاای آن در ساا  عهده داشت و پس از

تاوان باه مشای اردوغان بود، از این حزب استعفا کرد. از دالیل جادایی ایان افاراد مای

اقتدارگرایانه اردوغان و انتقاد از شیوه اداره حزب  عدالت و توسعه از ساوی رهباران و 

 مسئوالن این حزب اشاره کرد.

از حزب عدالت و توساعه چناد مااه پاس از آن صاورت خبر استعفای داود اوغلو  

ها از جمله آناتولی از تشکیل یک حزب جدید باه عناوان رقیاب گرفت که برخی رسانه

هاا اعاالم کردناد کاه داود حزب سابقشان خبر داده بودند. چندی پیش برخی از رساانه

الشند تا در اوغلو به همراه گل و باباجان و برخی از اعضای حزب عدالت و توسعه در ت

های اردوغان و حزب عدالت و توسعه یک حزب جدید را در فصال مخالفت با سیاست
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رسد ریزش در . به نظر می(Reuters.com, 2019)یس کنند تأسپاییز به رهبری باباجان 

حزب عدالت و توسعه همراه با ایجاد یک جریاان سیاسای جدیاد منشاعب از د  ایان 

اشاخاص برجساته ترکیاه در آن )داود اغلاو، علای  حزب، و تمایل عضویت بسیاری از

باباجان، عبداهلل گل، بولنت آرینچ، سعداهلل ارگون، مهمت شیمشک( و با رویکردی میاناه 

تواند به چالشی بزرگ برای حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان تبادیل شاود. می

ون حازب در کنار این جریان بزرگ سیاسی مخالف اردوغان، احزاب سیاسی دیگری چ

گرای سعادت به رهبری تمل کارامال، حزب وحدت به رهباری دساتیجی، حازب اسالم

-وطن به رهبری دوغو پرینچک، حزب دوباره رفاه به رهبری فاتح اربکان، حزب اساالم

گرای کردی هدایار به رهبری اسحاق ساغالم و حمایت مرا  آکشنر رهبر حزب خاوب 

د را از نوع رهبری اردوغان در هادایت ترکیاه از احزاب تازه تاسیس، همگی نگرانی خو

 (.(tasnimnews.comانداعالم نموده

 

 گیرینتیجه

، نظام حکومتی ایان کشاور از ناوع 1923یس جمهوری نوین ترکیه در سا  تأسپس از 

ریاستی تعیین شد؛ در این نظام رئیس جمهور برای یک دوره هفت ساله  -نظام پارلمانی

شد که منصبی تشریفاتی بود. اما با به قدرت رسیدن حازب میاز سوی پارلمان انتخاب 

، وی جهات اقتادارگرایی روزافازون 2003عدالت و توسعه به رهبری اردوغان در سا  

خود اقدام به اصالحات گسترده در ساختار سیاسی و دموکراتیزه کردن ظاهری ترکیه باه 

یاان و مخالفاان حازب عادالت و بهانه پیوستن به اتحادیه اروپا کرد تا از این طریق نظام

توسعه را که طرفدار نظام الئیک و سنت کمالیستی بودند، با خود همسو نماید. اوج ایان 

اصالحات را در محاکمه و پاکسازی نهادهای دولتی و قضایی از لو  مخالفاان پاس از 

، اصالحات قانون اساسی و تیییر نظام حکومتی به ریاساتی 2016کودتای نافرجام سا  

تاوان که منجر به کاهش قدرت مخالفان در ساختار سیاسی ترکیه شد، می 2017سا   در

های ساابق اردوغاان باا حزبیدهد که مردم و همهای تحقیق نشان میمشاهده کرد. یافته

اند و های اقتدارگرایانه وی مخالف بوده و اقدام به اعتراض و استعفا نمودهاتخاذ سیاست

داری و اقتادارگرایی لب نظریه بحران مشروعیت، شیوه حکوماتدلیل این اقدامات در قا
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باشد. عجم اغلاو معتقاد گیری ترکیه میروزافزون اردوغان در ساختار سیاسی و تصمیم

ساالری گرفتاار سازند، در دام اندکهایی که حاکمیت قانون را برقرار نمیاست که دولت

را حل نمایند و این به معنی دوری از ساالری مسائل ککنند با قانون اندشده و سعی می

دلیل عدم حل مشکالت و حتی تشدید (. مردم به1398باشد)عجم اغلو، مردم ساالری می

بحران کردستان ترکیه، کااهش آزادی بیاان، سانساور مطبوعاات، سارکوب مخالفاان و 

ری پاکسازی نهادهای دولتی و قضایی، ابطا  نتایج انتخابات شاهرداری اساتانبو ، برکناا

شهرداران دیاربکر، وان و ماردین و اخراج رئیس بانک مرکزی، در شهرهای مختلف بار 

علیه دولت اردوغان به تظااهرات پرداختناد. مسائوالن ساابق حازب عادالت و توساعه 

همچون داود اوغلو، عبداهلل گل و علی باباجان از حزب عدالت و توسعه کناره گیاری و 

در نهایت روند بحران داخلی اردوغان که متااثر از  سیس حزب جدید نمودند.أاقدام به ت

هاای حازب حااکم، تیییار رفتاار عدم پشتیبانی بخش مهمی از مردم در اجرای سیاست

، عادم پاذیرش 2019جمهوری در ساا  دهی شهروندان ترکیه در انتخابات ریاستیرأ

نظام سیاسی حاکم به عنوان یک نظام بر حاق از ساوی طیاف هاای مختلاف سیاسای، 

مشکالت بسیاری را برای اردوغان و حزب عادالت و توساعه بوجاود آورده اسات. در 

صورت ادامه این بحران، احتما  نارضایتی مجدد از سوی ارتش و احزاب سیاسی جدید 

ی مردمی علیه اردوغاان و حازب او در آیناده دور از و قدیم و حتی اعتراضات گسترده

 انتظار نخواهد بود.
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