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چکیده
در جهان امروز ،ر سانههای اجتماعی و مجازی [تقریباً] یکی از ارکان ا صلی ساحت سیا ست و سیا ستورزی مح سوب
میشوون؛ ررا که ه سوااتار سویاسوی و ه سوو های انسوانی از ای ازاارها در جهت تممی اه؛ا

و مااع اویش اسوتااد

میکاا؛ .م الوصوود در اصوووث تمتیراب موبت و یا ماای رسووانههای اجتماعی و مجازی در عرآیا؛ دموکراتیااسوویون زحو و
تردی؛ وجود دارد ای رسووانهها ،در عی ایاکه زه لحاظ ذاتی و محتوایی ،کارکرد متعارضِ «ا؛مت و ایانت» دارن؛ زه لحاظ
عرضی و جانبی کارکردشان زه «ماهیت نظ سیاسی» ،زستگی دارد .تمکی؛ پژوهش حاضر ای است که تمتیر عوارض جانبی زر
کارکرد ضعید (شکاا؛ ) و گاهاً ماای رسانههای اجتماعی و مجازی در عرایا؛ دموکراتیااسیون ،زیشتر از عوارض ذاتی است
ررا که ماهیت غیردموکراتیک نظ سیاسی امکان شکلگیری عضای عمومی و زرقراری ارتباط میان عضای مجازی و واقعی را
نمیده؛ .مطالعه موردی دور حاکمیت حاب ع؛الت و توسعه ترکیه ( )2002-2019تمیی؛ کاا؛ ای م؛عا است.

واژگان کلیدی :رسانه اجتماعی -مجازی ،دموکراتیااسیون ،عضای عمومی ،نظ سیاسی ،ترکیه
بیان مسئله
رسوووانه های اجتماعی و مجازی تقریباً پ؛ی؛ ای ج؛ی؛ هسوووتا؛ که عملکرد موبت و یا ماای ای رسوووانهها در عرآیا؛
دموکراتیاا سیون ،محل زحو و تردی؛ میزا ش؛ .طوری که زرای از دان شما؛ان و نظریهپردازان حوز سیا ست و ارتباطاب
معتق؛ن؛ تمتیراب رسووانههای اجتماعی زر سوویاسووت همتون تمتیراب ای رسووانهها زر دیگر حوز ها ،تلایقی از «ا؛ماب و
ایانت ها» ا ست زه ای معاا که ر سانههای اجتماعی از یک سو ،میتوانا؛ تمتیراب موبتی نظیر نظارب پیو سته زر عملکرد
ق؛رتما؛ان ،شااعیت زی شتر سیا سی ،عرااوان؛ن گرو های حا شیهای زه کا شگری سیا سی ،م شارکت زی شتر شهرون؛ان در
انتخازاب ،تاوع نگرشی و ان؛ی شگانی زه مقوله سیاست و  ...داشته زاشا؛ .از سوی دیگر ،می توانا؛ تمتیراب ماای همتون
در اولویت قرار گرعت سرگرمی ،ازتذال سیا سی ،ت ضعید دولتمردان و سیا ستم؛اران ،عرعی ش؛ن عر صه سیا ست و ...
زرجای زگذارن؛( .گودرزی)1397 ،
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م الوصووود در زحو دموکراتیااسووویون و تحکی دموکراسوووی ،نظریهپردازان مشوووهوری همتون هازرماع معتق؛ن؛
ر سانههای اجتماعی کمکی زه زهبود عرآیا؛ دموکراتیاا سیون نکرد ان؛ .هازرماع در م صاحبه زا «عرانکاورتر رون؛ شاو» در
جواب ای سؤال که «ع ضای مجازی زه دموکرا سی کمک کرد ا ست یا ایر؟» میگوی؛« :ایر» .زه زع او ا سا ساً ع ضای
عمومی شووکل نمیگیرد زیرا نقطه اتصووال مشووترا زرای حضووور آد های مختلد ای اسووت که می پذیرن؛ زخشووی از
حقیقت در دسووت دیگری اسووت و ای امر در عضووای مجازی شووکل نمیگیرد( ».رحمانی دهکردی )1394 ،از دی؛گا
هازرماع ع ضای عمومی در جایی ت شکیل می شود که سه ویژگی «کرامت ان سانی»« ،گاتگو» و «عقالنیت» وجود دا شته
زاش؛ .حوز عمومی عرصه عکر ،گاتگو ،است؛الل و ززان است .حوز عمومی نمودی است از اصول رازطه متقازل و مباحوه
انتقادی و عضوووایی اسوووت زرای تااه از طریث مباحو عمومی و همتای عضوووایی اسوووت زرای زرازری ،عقالنیت و درا
متقازل ،است؛الل مبتای زر تبادل گاتاری( .زوستانی و پوالدی)1 :1396 ،
«زیونگ رول هان» یکی از متاکران مطرح آلمان در عرصه حیاب رسانهای ،از ج؛یتری ماتق؛ان هاجارهای عرهاگی
تجویا ش؛ توسط نئولیبرالیس است.
هان در کتازی زه نا «روان سوویاسووت» ( )Psychopolitikنئولیبرالیسو و رو ها و شووگردهای تاز ی ای نظا زرای
اعمال سلطه را کاوی؛ است .وی در ای زاعتار زه شبکههای ارتباطاب دیجیتالی اشار میکا؛ که در آغاز از آنها زه عاوان
«ر سانهای زرای آزادی زیمرز» ا ستقبال ش؛ .ایاترنت القاکاا؛ ی آزادی و تحرا زیمرز زود .اما ای او شبیای اولیه یک
توه زود« .آزادی و ارتباط زیمرز» زه «کاترل و نظارب مطلث» تب؛یل ش؛ ا ست .شبکهی ارتباطاب دیجیتالی ،د ستیازی زه
اطالعاب را راان آ سان کرد که «اعتماد» زه عاوان پراتیک اجتماعی اهمیت اود را از د ست داد ا ست .هر «کلیک» ما
تبت میشوووود و هرگامی که در عضوووای مجازی زر میداری قازل تعقیب اسوووت .ما همه جا ردپای دیجیتالی اود را
میگذاری و همهی زن؛گی دیجیتالی ما در شوووبکه تبت میشوووود .زر ای پایه می توان گات که نظارب و کاترل ،زخش
هایی ج؛اییناپذیر از ارتباطاب دیجیتالی ه ستا؛ .نه عقط سرویسهای اطالعاتی حکومتی از ما جا سو سی میکاا؛ ،زلکه
شرکتهای غولآسای ایاترنتی ه زا پرتو اعکا؛ن زر زن؛گی ما و شاا

کردن آن ،سود اود را تضمی میکاا؛ .زه ای

ترتیب امکان پروتکلزرداری کامل از زن؛گی ما عراه آم؛ است.
زه زاور هان ،جامعه کاترل دیجیتالی زطور مستمر از آزادی زهر کشی میکا؛ و رای جامعهای ممک ش؛ است زیرا
زازیگران صووحاهی دیجیتالی در توه آزادی زسوور میزرن؛ و از ای رو داوطلبانه شووبکه را زا انبوهی از اطالعاب درزار ی
اود تغذیه میکاا؛ و اود را زه نمایش عمومی میگذارن؛ .شاا

سازی اوی شت از شاا

سازی زیگانه مؤترتر ا ست،

درست مانا؛ استومار اویشت که از استوما زیگانه زهر وری زیشتر دارد و تاز زا احساع آزادی نیا همرا است.
زه اعتقاد هان ،نئولیبرالیس از هر «شهرون؛» یک «مصر کاا؛ » می سازد .آزادی شهرون؛ در زرازر اناعال مصر کاا؛
رنگ می زازد .انتخابکاا؛ ی امروز که زه مصر کاا؛ تب؛یل ش؛  ،عالقهای واقعی زه سیاست ن؛ارد .او در قبال سیاست
واکاشووی اناعالی دارد و زه غر زدن و گالیه کردن زسووا؛ میکا؛ ،درسووت مانا؛ مصوور کاا؛ ای که از کاال یا ا؛ماب
معیای نااشاود است .سیاستم؛اران ه از همی ماطث پیروی میکاا؛ .آنان نیا صرعاً زای؛ کاالیی عرضه کاا؛ .از ای رو زه
«عر ضهکاا؛گانی» تب؛یل می شون؛ که زای؛ م شتریان اود را ا شاود سازن؛ .اما شااعیتی که امروز از سیا ستم؛اران مطالبه
می شود ،اوا ستهای سیاسی نی ست .از آنان اوا سته نمی شود که در رون؛ تصمی گیریهای سیاسی شاا

زاشا؛ ،از آنان

اوا سته می شود که اود را عریان سازن؛ ،ما سک از رهر زرگیرن؛ و ر سواییآعریای کاا؛ .الزمهی اوا ست شااعیت،

تماشاگرانی است که اواهان نظار کردن رسواییها هستا؛ .ای  ،رویکرد یک شهرون؛ متعه؛ نیست ،زلکه رویکرد یک
نظار گر مااعل است.
زه طور کلی زه زاور هان ،ما وارد یک عصر «روان سیاست دیجیتالی» ش؛ ای که در حال گذار از «نظارب مااعالنه» زه
«ه؛ایت ععاالنه» ا ست .ای امر ما را در زحرانی دیگر عرو میزرد .اکاون اود اراد ی آزاد در معرض اطر ا ست(3.محیی،
)1398
«اَسرا آرسان» استاد دانشگا «زیلگی» ترکیه و از صاحب نظران حوز رسانه ه معتق؛ است« :عضای مجازی زخشی از
جامعه م؛نی ترکیه را زه اناعال کشووان؛ و رویکرد محاعظهکارانه و مااعالنهی آنها نسووبت زه مسووا ل سویاسووی اعاایش یاعته
است طوری که اصحاب رسانه در ترکیه زه یک نوع زیماری روانی «اودسانسوری» درار ش؛ ان؛ .جامعه م؛نی ترکیه در
سالهای قبل از [ 2000نسبت زه امروز که در عرصه رسانه و مطبوعاب پیشرعت رشمگیری داشته است] در سپهر سیاسی
– اجتماعی ترکیه ععالتر زودن؛)Şen, 2012:173( .
دکتر عباع ا س؛ی از نظریهپردازان مه حوز روزنامه نگاری و مطبوعاب در ایران ه معتق؛ ا ست جامعه ر سانهای و
مطبوعاتی ایران زه دلیل ایاکه «زی آرمان» اسوووت نه تعادل دارن؛ و نه سوووایه ،نه حر

دارن؛ نه عراحر  ،نه موج دارن؛ نه

نیرو لذا نبای؛ انتظار دا شته زا شی درزار سیا ست ،اقت صاد ،مع شیت ،عاب ،قانون ،جامعه عردا و غیر حر

زانا؛ ،تحول

آعری زا شا؛ ،ص؛ای ع؛الت را زگ سترانا؛ و زه عرآیا؛ دموکراتیاا سیون کمکی کاا؛ .آنها نه را عردا را ن شان میدها؛ نه
طلیعه امی؛ را نه دی؛ زان امروز هستا؛ و نه روشاگر عردا نه کلی؛ دارن؛ و نه نکته و امی؛ نه ص؛ای زنان دارن؛ و نه ص؛ای
زن؛ و نه نسی زی؛اری دارن؛ و نه صایر حیاب و قس علی هذا( .اس؛ی)1396 ،
دکتر رحمانی دهکردی از دیگر صاحبنظران حوز ر سانه و سیا ست در ایران ،زا ذکر زرای از ویژگیهای عر صه
ر سانه و ع ضای مجازی نظیر «اعاایش نقابها و هویتهای سیال و دوزی ستی»« ،کاتالیاور زودگی»« ،تمتیرگذاری موقتی و
ضعد توان اجتماعی»« ،تقلیل رعتار انسانی زه ح؛اقل نیازهای انسانی»« ،عق؛ان عضای گاتگو و تضارب آراء و ان؛یشه» و
غیر  ،معتق؛ است «عریادهای مجازی زه گو

کسی نمیرس؛» ،لذا ای عریادها نمیتوان؛ در عرایا؛ دموکراتیااسیون مؤتر

زاشا؛ .دکتر رحمانی دهکردی تمکی؛ میکا؛ طبث تقسی زا؛ی هانا آرنت از رعتار انسانی شامل .1تال

معا

(شباهت زا

حیوان)  .2کار االقانه (تمایا زا حیوان)  .3عمل یا اکش (ااث انسان) «عمل» عالیتری رعتار انسانی ،زه معاای حضور
مؤتر عرد در جامعه ا ست که زه عرد هویت می زخ ش؛ ،زه زن؛گیا

معاا میده؛ و زی او و سایری تااوب ایجاد میکا؛

اما در عرصه مجازی ای اتااق صورب نمیگیرد( .رحمانی دهکردی)1394 ،
نگارن؛گان مقاله حاضووور زیشوووتر زا دی؛گا «هان» هماظر هسوووتا؛ ررا که معتق؛ن؛ اارج از عامل «محتوایی و ذاتی
رسانههای اجتماعی و مجازی» ،که سه مهمی در عملکرد ضعید ای حوز در عرآیا؛ دموکراتیااسیون دارد یک عامل

 - 3هان در مقاله دیگری تحت عنوان «چرا امروز دیگر انقالب ممکن نیست» ،می گوید «زمانی تصور بر این بود که باید حکومتی که به عنوان مرجع
حاکمیت اطالعات شخصی شهروندان را برخالف خواست شان ،از آنها می گیرد ،مقابله کرد .این دوران مدت زیادی است که به پایان رسیده .امروز ما
با اراده شخصی ،داده های خود را فاش می کنیم .درست همین آزادی محسوس است که اعتراض ها و انقالب ها را ناممکن می کند .به اعتقاد هان،
خودبروزدهی و خودآشکارسازی داوطلبانه فرد برای نظام حاکم از همان منطق بهرهوری و خوداستثمارگری پیروی می کند .با این وصف ،علیه چه باید
اعتراض کرد؟ علیه خودمان؟! این وضعیت تضادآمیز را جنی هولزر ،هنرمند مفهومی آمریکایی ،در «گزین گویهها» ،اثر خود ،به خوبی بیان می کند« :از
من در برابر خواستههایم محافظت کنید»! (ر.ک« .چرا امروز دیگر انقالب ممکن نیست ،بیونگ -چول هان /ترجمه :فرهاد سلمانیان 16 ،آبان .)1393

عر ضی و جانبی وجود دارد که ماهیت کارکردی ر سانههای مجازی و ارتباطی را تحت تمتیر قرار داد ا ست .زه ای معاا
که کارکرد رسانههای اجتماعی در عرایا؛ دموکراتیااسیون« ،زه ماهیت نظ سیاسی حاک » در هر جامعه زستگی دارد .اگر
سااتار سیاسی دموکراتیک زاش؛ ،امکان ارتباط میان عضای مجازی و عضای واقعی زرقرار میگردد و ز؛ی ترتیب امکان
انتقال سو انسانی از مقا «عردی» زه مقا « شهرون؛ی» عراه می شود اما اگر سااتار سیاسی غیر دموکراتیک زاش؛ ای
ارتباط و انتقال زرقرار نش؛ و سو ها در همان مقا عردی زاقی می مانا؛ و مشارکت ععال انجا نمیگردد.
مضوواعاً رون؛ اعتراض و مقاومت مجرد در عضووای مجازی ،ذاتاً امری ناقت اسووت و ماجر زه را؛ادی تاز نمیگردد.
نمیشود در اانه نشست و زا کلیک کردن انقالب و تغییر انجا داد .عضای رسانه تاها میتوان؛ نقش «هش؛ار دها؛ » داشته
زاش؛ آنته حیاتی زود و تما کاا؛ است ،حضور مستقی و عملی مرد در سپهر عرآیا؛ دموکراتیااسیون اع از اصالح
و انقالب است.
زه همی ماوال ،نگارن؛گان ای ادعا را که «در عصووور کاونی ،انقالزاب زیشوووتر در عرصوووه رسوووانههای اجتماعی انجا
میشوووود و هر حرکت و انقالزی از ای عرصوووه نشووومب میگیرد» ،مورد تردی؛ قرار میدها؛ ررا که انقالبها تقریباً در
همهی دور ها زود است .در طول تاریخ ،مرد ز؛ون هیچ گونه ازاار رسانهای هموار در عرصه سیاست و حکومت ععال
زودن؛ و نقادیها و اعترا ضاب گ سترد ای انجا میدادن؛ .لذا تا زمانی که ع ضای عمومی تهی از سو های ان سانی ععال در
سووپهر سوویاسووت و اجتماع زاشوو؛ اعاایش سوواحت رسووانههای اجتماعی و عضووای مجازی ،توعیقی در عرآیا؛ موعقیتآمی ِا
دموکراتیااسیون نخواه؛ داشت .سو یا همان عاملیت ( )agencyزه معاای قازلیت ایجاد تااوب است تااوبِ «هست» و
«اواه؛ زود» در ارتباط زا هر موضوعی.
زه ویژ  ،در عر صهی سیا ست ا ست که سو
عرصه ،صِر

سیا سی یا همان عامل سیا سی شاااته می شود .از ای لحاظ ،در ای

مخالات کردن زا «آنته هست» اما انتخاب نکردنِ «آنته اواه؛ زود» زه معاای عامل یا سو سیاسی نیست.

در سوویاسووت ،عرد یا جمعی که از عقل عملیِ معطو

زه ه؛

زراوردارن؛ و در راسووتای تحقث ه؛

انتخاب شوو؛ شووان

د ست زه عمل می زنا؛ ،عامل /سو ان؛( .قا ضیمرادی )50-49 :1397 ،م الو صد سو زودن و زه ویژ سو سیا سی
زودن در ع ضای مجازی و عر صه ر سانه زه سختی امکانپذیر ا ست .زه قول هان «ما امروز عقط ت صور می کای که سو
تحت انقیاد نی ستی  ،زلکه ان سان آزادی ه ستی که اود را رونان «پرو »ای هموار از نو ک شد و تعرید میکا؛ .اما ای
گذر از « سو » زه «پرو » که حس آزادی در آن تبلور می یاعت ،اکاون ن شان میده؛ که اود ای پرو زه نوعی جبر و
انقیاد تب؛یل ش؛ است( .محیی  )1398لذا زای؛ یک حوز عمومی که ح؛اقل اصوصیت ذیل را داشته زاش؛ ،شکل زگیرد:
 .1زرازری شهرون؛ان ز؛ون در نظر گرعت ماالت شرکت کاا؛گان
 .2آزادی زیان نظراب زرای همگان
 .3ج؛ایی ای حوز از ناوذ اقت؛ار (دولتی و غیر آن) و پول
 .4اهمیت است؛الل زرتر
 .5از آنجا که است؛الل زرتر حامی ایر عمو است میتوان؛ در حکومت اتر گذارد
 .6هر آن ر سانهای که تحت نظارب دولت نبا ش؛ را می توان ر سانه حوز عمومی زه شمار آورد( .پ؛را -92 :1388 ،
)93

حا صل کال ایاکه عارغ از زحو محتوایی و ذاتیِ عای؛ ما؛ی یا م ضر زودن ر سانههای اجتماعی و مجازی در عرآیا؛
دموکراتیااسیون آنته مه است «ماهیت نظ سیاسی» است .ماهیت نظا های سیاسی اساساً طوری تاظی ش؛ است که زه
تعبیر هان «سوویاسووت ه  ،در قالب آنها زه زا؛گی کشووی؛ میشووود» .زاازرای تاها در صووورتی که سووااتار سوویاسووی ماهیت
دیکتاتوری ن؛اشته زاش؛ ،عضای عمومی شکل میگیرد و زه تب آن ،ه شرایط و عرصت شکلگیری و ععالیت رسانههای
اجتماعی و مجازی عراه میگردد ،ه زمیاه و امکان زرقراری ارتباط میان عضای مجازی و واقعی میسر میگردد .تاها در
ای صورب است که عرآیا؛ دموکراتیااسیون روال طبیعی زه اود میگیرد و تحکی دموکراسی امی؛زخش میشود.
ای معضل تقریباً در اکور کشورها زه ویژ کشورهای در حال توسعه قازل ردیازی است در ای جستار ،کشور ترکیه
[دور حاکمیت حاب ع؛الت و توسعه] زه عاوان مطالعه موردی انتخاب ش؛ است:
در ک شور ترکیه طی دور تقریباً سه دههای ( سال های  1990تاکاون) زا ظهور دولتهای ن سبتاً دموکراتیک ،از یک
ساحت ر سانهای و مجازی ر ش؛ زی شتری یاعت ،از طر

طر

دیگر ارتباط میان ع ضای مجازی و واقعی زه میاان زیادی

زرقرار گردی؛ طوری که نمودار عرایا؛ دموکراتیااسیون طی سالهای  2000تا  2008رش؛ قازل توجهی نشان میده؛ .اما
از سال های  2010زه زع؛ زه دلیل ت ضعید رویه دموکراتیک سااتار سیا سی حاک و ت ش؛ی؛ روحیه اقت؛ارگرایانه رهبران
سیاسی[ ،تغییر ماهیت سیاسی از دموکراتیک زه اقت؛ارگرایی] اتصال و ارتباط میان عضای مجازی و واقعی تقریباً قط ش؛
و زه تب آن عرآیا؛ دموکراتیاا سیون ه ضعید و متوقد گ شته ا ست 4.نمودار ذیل ن شان میده؛ که تقریباً از سال های
 1985تا  2005شاات لیبرال دموکراسی در ترکیه در حال رش؛ است اما از سال  2005زه زع؛ سیر ناولی پی؛ا کرد است:
(راغاپتای)151 :1397 ،

در زخش زع؛ی ،ضم معرعی اجمالی ا صو صیاب جامعه م؛نی ترکیه ،سیا ست ر سانهای دولت ترکیه طی دو دهه
اایر مورد زررسی قرار می دهی تا رگونگی تمتیر ماهیت سیاسی زر عملکرد رسانهها و زه تب آن تمتیرگذاری آن زر رون؛
سیاسی و دموکراسیسازی کشور ترکیه مشخت شود.
الف) خصوصیات جامعه مدنی ترکیه:
 .1حضور پراتیک در عرصه جامعه
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 -به دلیل همین قطعشدگی شاهد بروز رفتارهای دوگانه بعضاً منفعل و محافظهکارانه و بعضاً رادیکال و خشونتآمیز از سوی جامعه مدنی ترکیه

هستیم.

یکی از ویژگیهای مه جامعه م؛نی ترکیه حضور «پراتیک» سو های انسانی در عرصه سیاست و اجتماع میزاش؛.
زراال

جامعه م؛نی اروپا که زیشتر «استریلوار» هستا؛ جامعه م؛نی ترکیه زیشتر ععال و پراتیک ا ست و گویا « سیاست

در آنها درونی ش؛ است» .انسانها هموار یک ریای زرای انتقاد و اعتراض دارن؛ م؛ا حر

میزنا؛ و زحو میکاا؛.

یک ضوورب المول ترکیهای می گوی؛« :اگر دو تُرا گرده آیا؛ سووری یک حاب تشووکیل میدها؛ اما اگر دو ایرانی
کاار ه قرار گیرن؛ ،سری یک روزنامه تمسیس میکاا؛» .روزنامه محل زحو و گاتگوی رودررو و م ستقی نیست هیچ
اعتراق و تضارزی وجود ن؛ارد .اما در حاب عضای مشارکت و حضور عملی حاک است و هموار گاتگوها دوجانبه و یا
را؛جانبه انجا میشود.
طی سووالهای اایر حضووور ععاالنه جامعه م؛نی ترکیه در تعیی و تکلید مسووا ل مختلد جامعه ،نمود زیشووتری یاعته
اسووت «رعران؛ قانون اسوواسووی سووالهای  2010، 2007و  2017زحران پارا گای  ،2013کودتای  ،2016و انتخازاب
پارلمانی ،ریاسووتجمهوری و شووهرداریهای سووالهای  ،2019 ،2018 ،2015نشووان میده؛ ،سوویاسووت «مااعلسووازی» و
«اتمیا سازی » جامعه م؛نی ترکیه از عرصه سیاست و اجتماع تقریباً شکست اورد است .در زحران پارا گای ،حضور
میلیونها شووهرون؛ ععال در می؛ان «تقسووی » اسووتانبول ترکیه جهت مقازله زا سوویاسووتهای غیردموکراتیک س وااتار حاک ،
اتبابگر ای ادعا است .در تاریخ  1و  ،2013در  48استان ترکیه زیش از  90مورد تظاهراب اعتراضی زرگاار گردی؛.
ای اتااق ،از سووووی تحلیلگران و نویسوووا؛گان مختلای مورد ارزیازی قرار گرعت نیلوعر گوله یکی از ان؛یشوووما؛ان
مشووهور ترکیه قیا پارا گای را «مبارز شووهرنیشوواان اسووتانبول جهت مراقبت و حااظت از اماک هویتی اویش» یاد
میکا؛ .همتای ارگون اوززودون از نظریهپردازان حوز حقوق سووویاسوووی -م؛نی ترکیه ای قیا را در حقیقت «اناجار
ناگهانی نارضایتی مرد از م؛ااالب دولت در مح؛ود ی ترجیحاب شخصی و شیو زن؛گی سکوالر و آزادانه اویش»
قلم؛اد میکا؛)Özbudun, 2014:157( .
 .2کارناوالیک شدگی جامعه مدنی
جامعه م؛نی ترکیه طی دو دهه اایر زه مراتب «رنگی تر» شووو؛ اسوووت طوری که طی سوووال های اایر ،در هاگامه
اعتراض و مبارز  ،سپهر سیا سی «مجم الجاایری» میمان؛ که از اعراد و گرو های سیا سی -اجتماعی مختلد ت شکیل
شووو؛ اسوووت .زه عاوان موال ،نکته قازل تممل در زحران پارا گای ( )2013ای زود که ترکیب قیا کاا؛گان اکوریت از
طبقه متوسط ،5تحصیل کرد و از همه مهمتر جوانانی [زن و مرد] زودن؛ که سازقه عضویت در هیچ حاب یا جریان سیاسی
ن؛اشتا؛ .ای گرو گرایش ش؛ی؛اً لیبرال و دموکراتیک داشتا؛ که در میان آنها ،کمالیست ها ،رپ ها ،ض؛ کاپیتالیستها،
م سلمانها ،پیرامون و حا شیه ن شی ها ،عمای ستها ،کردها ،علویها ،گرو های شغلی حرعهای و کارگران رو یت می ش؛.

 -5به گفته بانک جهانی در سال  2014در فاصله سال های  1993تا  ،2010درصد طبقه متوسط ترکیه از  18درصد به  41درصد افزایش یافته است و از
طرف دیگر میزان درآمد  40درصد قشر پایین جامعه ،به اندازه متوسط کل جمعیت افزایش یافته است و این بدان معناست که میزان افزایش درآمد در
کشور نصیب طبقات مختلف شده است .اما مسئله اینجاست که اردوغان با مشت آهنین بر کشور حکومت می کند در حالی که طبقه متوسط خواهان
آزادی بیشتر است و جامعه آزاد را ترجیح می دهد و شرایط موجود کاسه صبر آنها را لبریز کرده است .لذا یکی از چالش های کنونی و سال های آتی
اردوغان ،خواسته های لیبرالیستی اکثریت طبقه متوسط است .همانطور که در دهه  1990اسالمگرایی پس از سال ها اختفا در حکومت کمالیست های
سکوالریست توانست خودی نشان دهد ،پس از حادثه پارک گزی در سال  2013به نظر می رسد که جنبش لیبرالیسم در حال رشد است.

( )Arat, 2013:87-88آنها به یاری «رسااانههای اجتماعی» سااعی داشااتود رویاهای خود را به مرد
بفروشود؛ آنها خواهان یک ترکیه دموکراتیک هستود .اما مسئله زرای ای لیبرال ها ای است که عاق؛ یک رهبر
پرجاذزه و کاریاماتیک می زاشا؛ یا عاق؛ حازی ق؛رتما؛ هستا؛ که آنها را زه ق؛رب زرسان؛( .راغاپتای)234-233 :1397 ،
در حقیقت مطالباب معتر ضی پارا گای ری شه در تغییر ززان سیا سی و رویکرد حکومتی حاب ع؛الت و تو سعه زه
ویژ از سووال های  2007زه زع؛ دارد .از آن سووال ها ،همامان زا تال

های حاب ع؛الت و توسووعه جهت تضووعید ق؛رب

نظامیان ،از یک طر  ،مکانیا های «توازن و کاترل» تضووعید شوو؛ن؛ و از طر

دیگر حاب اپوزیسوویون اصوولی (حاب

جمهوری اوا الث) از انجا سوویاسووت های مقازلهگرایانه علیه سووااتار سوویاسووی ناتوان زود لذا شووهرون؛انی که از طریث
گرو ها و زایادهای سیاسی نتوانستا؛ ص؛ایشان را انتقال دها؛ ،زه ایازانها پاا آوردن؛ )Ete, 2013:17( .زخش عم؛ ی
محتوای شعارهای اعتراض کاا؛گان « ،سیاسی» زود و زه اقت؛ارگرایی حاب ع؛الت و تو سعه و ع؛ انعطا

دموکراتیکی

آن می تازی؛( .داراب زاد  ،موتقی ،قرزانی ،1392 ،ث )17:زه تعبیر دیگر ای اعترا ضاب ،نمایانگر ا ش از تکبر ق؛رب و
ازها و ع؛ شااعیت حاب ع؛الت و توسعه زود( .قلی پور )1392 ،ای غلیان اش در حقیقت ماهو «ناعرمانی م؛نی تود
ای» را زرای اولی زار پس از کودتای  1980دوزار احیا کرد .یک تغییر زی وا سطه و زرج سته در ع ضای سیا سی زه وجود
آم؛ زود« :یک زار دیگر ،مقاومت زه عاوان یک را؛اد اوب ،زیبا و درسوووت تق؛یس شووو؛» .وا «مقاومت» (زه ترکی
 )direnişکه پس از سال  1980از عضای عمومی زدود ش؛ زود ،دوزار زه عرهاگ وا گان رایج زرگشت.
جیهان توغال نویسا؛ کتاب « سقوط م؛ل ترکیه :رگونه قیا های عرزی لیبرالیس اسالمی را سرنگون کرد» است؛الل
میکا؛ که سبک اعتراضاب و نیا اصلت را؛طبقهای و را؛ موضوعی آن ،مه است «جابش های اجتماعی در ترکیه
حتی از میانه های دههی  ،1990او آب و رنگتر و ز شّ ا تر ش؛ زودن؛ اما ای نخ ستی زار زود که یک ایا

تود

ای زا گرایشهای کامالً کارناوالی مشخت می ش؛(.»6توغال ،2016 ،ث)10 :
 .3پیشقراولی طبقات فرهیخته
در ای اصوث اایراً «نوآ رامسکی» در مصاحبه زا روزنامه حریت ترکیه ( )2015گاته است« :ترکیه تاها ک شوری
است که م سراغ دار که در آن رهر های زرجستۀ طبقاب عرهیخته (روزنامه نگاران ،دانشگاهیان و نویسا؛گان) نه تاها
علیه جرا حکومت اعتراض میکاا؛ ،زلکه زرای اعتراض زه آنها دسوووت زه اعمال دلیرانهای از نوع « ناعرمانی م؛نی»
میزنا؛ .ای ریای نیسوووت که در هر جایی اتااق زیات؛ .مطمئااً در اروپا و آمریکا روی نمیده؛ .رای کسوووانی و رای
رهر هایی وجود دارن؛ اما در حا شیه ه ستا؛ .اما در ترکیه ای اعراد جریان م سلط می زا شا؛ ای حیرب انگیا ا ست .ای
درسووی اسووت که غرب میتوان؛ از ترکیه زیاموزد .آنته زه راسووتی قازل توجه اسووت تاها و تاها رغبت ای قشوور زرجسووتۀ
عرهیختگان ،روشوووااکران و ععاالن دارای امتیازاب ویژ زه شووورکت در اعتراض ها نیسوووت ،که البته ای نیا تا ح؛ی نادر
اسووت ،زلکه اق؛ا آنها زه ناعرمانی م؛نی جالب تر اسووت .در غرب انجا ای کارها زسوویار آسووانتر اسووت .آنجا آزادی و

 -6با وجود اینکه جنبش گزی سرشار از ابداعات تازه بود ،از ارجاعات تاریخی نیز بیبهره نبود .در جریان تظاهرات ،نمای مرکز فرهنگی آتاتورک در
میدان تقسیم با تصویر مرد جوانی در کنار یک بنر پوشیده شد که روی آن نوشته شده بود «سرتان را باال بگیرید!» .این مرد جوان« ،دنیز گَزمیش» دانشجوی
مبارزی بود که توسط ارتش ترکیه در سال  1972اعدام و به نماد چپ انقالبی تبدیل شده بود.

حمایت زیشوووتری وجود دارد ،اما مرد از ای کارها نمیکاا؛ .ای موضووووع هیجان انگیا اسوووت و م کشوووور دیگری
نمیشااس که رای ریای در آن روی ده؛»)Hürriyet gazetesi, 2015( .
البته ای موضوع مول شمشیر دولبه است در کاار پرد موبت ای اتااق ،یعای «ظهور طبقاب عرهیخته ععال و عملگرا و
تمتیرگذاریشان در عرایا؛ دموکراتیااسیون» پرد ماای دیگر ،شکلگیری جریانی است که در طول سااتار حاک ععالیت
میکا؛ و هموار رویکردی رادیکال و ضووو؛ دموکراتیک دارد .ای جریان ،هموار تال

میکا؛ نقطه تمرکا گاتمان

حاب ع؛الت و توسووعه را از «انقالب نر دموکراتیک» زه «جاگ حاظ ق؛رب» تغییر ده؛ تغییری که اایراً ماجر زه الث
مااهی ج؛ی؛ از نوع اقت؛ارگرایی نظیر «نئوعومانی س »« ،زااپارتی س » « ،سلطانی س » « ،سااری س »« ،اردوغانی س » و غیر ش؛
اسووت و نتیجه آن شووکلگیری روحیه اسووطور سووازی و کیششوو؛گی حول شووخصوویت اردوغان ،قطبی سووازی جامعه،
زهر ما؛ی از سیاست پِلبیسیتی جهت تغییر قانون اساسی و دیگر مسا ل مه جامعه ،انحصار رسانه ای ش؛ی؛ و موارد دیگر.
در زخش زع؛ی زه وضعیت رسانهای ترکیه پردااته می شود تا ز؛ی ترتیب نشان دهی رطور سیاست رسانهای دولت
حاب ع؛الت و توسووعه زه ویژ از سووال های  2013زه زع؛ عرآیا؛ دموکراتیااسوویون ترکیه را تحت تمتیر قرار داد اسووت
طوری که زرای از صاحباظران حوز سیاست و رسانه ترکیه« ،انحصار رسانه ای اعمال ش؛ از سوی دولت» ،را زه موازه
یکی از موان تحکی دموکراسی در ترکیه معرعی میکاا؛.
ب) سیاست رسانهای دولت حزب عدالت و توسعه
انحصووار رسووانههای ارتباطی و اسووتااد تبلیغاتی از آنها در حقیقت یکی از مهمتری وجو حاکمیتی حاب ع؛الت و
تو سعه زع؛ از سالهای  2007زه زع؛ ا ست .طوری که طی سالهای اایر انح صار گرایی ر سانهای حاب ع؛الت و تو سعه
مح؛ود زه روزنامههای مشوووهور «یِای شووواعاا»« ،یِای آکئت» و «کانال  »7زاقی نمان؛ ،روزنامه های «صوووازاح»« ،اسوووتار»،
«حریت» ه که از روزنامه های تمتیرگذار ترکیه زودن؛ زاالجبار زه مطبوعاب دولتی تب؛یل شووو؛ن؛ .همتای طی سوووالهای
اایر زا ع شار سیا سی و اقت صادی دولت حاک  ،اکور ر سانهها و مطبوعاب زلوا اپوزی سیون مورد ت سویه قرار گرعتا؛ .ای
رویکرد سووورکوبگرایانه زع؛ از واقعه پارا گای ( )2013شووو؛ب یاعت زن؛انی کردن «جان دون؛ار» سوووردزیر روزنامه
م شهور «جمهوریت» [متعلث زه حاب اپوزی سیون جمهوریاوا الث] ،سوق ص؛ م سلحانه علیه ای شان در مقازل دادگا و
اروج ایشان از کشور زه دلیل ته؛ی؛ ،سه نکته محوری زازگشت عشار و سرکوب زه عرصه رسانه زودBora, 2017: ( .
 )517ه اکاون طبث آمار « سازمان گاارشگران ز؛ون مرز» » ،زیش از  150روزنامه نگار در ترکیه زن؛انی هستا؛ و ترکیه
زه «زن؛ان زارگ اروپا» تب؛یل ش؛ ا ست طوری که زر ا ساع شاات سال  ،2019ترکیه رتبه  157از میان  180ک شور
جهان را کسب کرد است.
در ا صل دولت ترکیه زا اعمال سیا ستهای انح صارگری ر سانهای ،در ص؛د تولی؛ ع ضای «لیاتی» ( )Linchingدر
عرصه رسانه است ،تا ز؛ی ترتیب انتشار ابری «وح؛ب الشکلی» زه نمایش زگذارد! طوری که ایاک شاه؛ «گرِد /تاگ»
ش؛ن هر ره زیشتر عضای رسانهای ترکیه هستی  .هر را؛ قبل از دور حاب ع؛الت و توسعه ه  ،عضای رسانهای را؛ان
عراخ نبود اما «زرسااتگی ابری» که درار انحصار ،تک ص؛ایی و غیرواقعی ش؛  ،تا ای درجه نبود! ای زرسااتگی ،از
سوی ر سانههای اجتماعی ه تقویت می شود آنته در ززان ر سانههای اجتماعی تحت عاوان «ترول» [تاکتیک تحریک

زر اسوواع اابار راسووت -و دروغ] مطرح میشووود ،از سوووی گرو رسووانه ای دولت زا عبارب «آا ترول»7کارهایی نظیر
عریب سووویاسوووی ،اطالعاب گمرا کاا؛  ،حقارب ،ز؛نا کردن و تولی؛ اابار دروغی را انجا میدها؛ .آقای احم؛
تاشگتیرن یکی از نویسا؛گان و روشااکران اسالمگرایی که زرای سیاست های حاب ع؛الت و توسعه را مورد انتقاد قرار
میده؛ از «ززان ترولیِ» دولت ترکیه جهت ااه کردن مخالای زه شوو؛ب ازراز نارضووایتی کرد اسووت .زه اعتقاد ایشووان
سوووااتار حاک هموار ماتق؛ی اود را ته؛ی؛ میکا؛ که «اگر نمی اواهی؛ زه گذشوووته زرگردی؛ ،شووورایط زی قانونی و
غیردموکراتیک ععلی را تحمل کای؛»! ( )7 sabah,29.01.2019
البته اق؛ا «ترولی رسووانهای» مختت حاب ع؛الت و توسووعه نیسووت زلوا اپوزیسوویون ه از ای موضوووع اسووتااد
میکا؛ اما زه دلیل انحصووار رسووانهای دولت کاونی ترکیه ،تمتیرگذاری را؛انی ن؛ارن؛ .نتیجتاً عرصووه رسووانهای ترکیه ،زه
جای الث یک عضوووای گاتگوی همگرایانه و عقالنیت محور ،زه دو ل عوا عریبانهای مب؛ل شووو؛ اسوووت که هر گونه
مخالات و انتقاد را زه یک زحران ماجر میکا؛ و زا تولی؛ اتمسووار زهرآگی  ،صوو؛ای مخالای را ااه میکا؛ .ای عضووا نه
تاها سپهر ان؛یشه ،زلکه حیاب عرهاگی -سیاسی ترکیه را ه در حال محو کردن است.
در ای راستا می توان زه حمالب و تهاجماب مکرر دولت حاب ع؛الت و توسعه زه «اقت؛ار عرهاگیِ» زلوا سکوالر-
غرزگرا و جریان رپ ها ا شار کرد .مجالب «جیاس»« ،اوب» و «کاعا» که در سالهای  2015شروع زه انت شار یاعتا؛ ،موال
زارز ای تهاجماب می زاشا؛ .توقید ای مجالب ،ته؛ی؛ و دستگیری زرای از نویسا؛گان و اساتی؛ وازسته زه ای نشریاب
از جمله اق؛اماب غیردموکراتیکی ا ست که در را؛ سال اایر رخ داد ا ست .شای؛ زتوان گات زارگتری قرزانی عر صه
مطبوعاتی ترکیه «روزنامه حریت» و عرصه رسانه ای «شبکه ارتباطی دوغان» زاش؛ زخش زارگی از مسئولی و نویسا؛گان
ای دو ازاار ارتباطی ،رویکرد و ان؛ی شه لیبرالی و سکوالر -ال ی سمی داشتا؛ و سیا ستهای حاب ع؛الت و تو سعه را مورد
انتقاد قرار میدادن؛ .در سووال  2009دولت زه زهانه «عرار مالیاتی» شووبکه رسووانه ای «دوغان» را  2.5میلیاد دالر جریمه کرد.
ای جریمه ،مسوووئولی ای نهاد رسوووانه ای را زه عرو

کانال ها و مطبوعاب زیرمجموعه ا  ،مجبور کرد لذا امپراتوری

رسانهای دوغان که در حقیقت وزنهای در زرازر انحصار رسانه ای دولت حاک زود ،متالشی ش؛( .راغاپتای ،پیشی )154 :
همتای آقای «ج اوزان» که در سووال  2004زه عاوان یکی از تروتما؛تری اعراد ماتق؛ حاب ع؛الت و توسووعه زه شوومار
میآم؛ و مؤسس حاب «جوان» زود ،از طر

دولت زا اتها «ااتالع» مواجه ش؛ و زاالجبار زه عرانسه عراری ش؛ و حازش

کمی زع؛ توقید گردی؛ .همتای در سووال  2013یکی از شوورکتهای هل؛یاگ ترکیه تحت عاوان «گرو کُچ» 8زه حمایت
از معترضی پارا گای مته ش؛ و تحت زازرسی های مالیاتی موااذ و جریمه گردی؛ .ای گرو زع؛اً عاصله اود را زا
زلوا اپوزیسیون زه مراتب زیشتر کرد)Bora, İbid: 534( .
در گاارشووی که در مورد آزادی رسووانهها و زا نا (Democracy in Crisis: Corruption, Media and
) Power in Turkeyماتشر ش؛ ،وقای مرزوط زه آزادی زیان و رسانهها در ترکیه زا عاوان« ،مسئلهای نیست که مرزوط
زه سازمان مشخت و یا روی؛اد ااصی زاش؛ ،زلکه دنباله اق؛اماب نسبتاً طوالنی م؛تی که زرای ه؛ایت و سمت و سو دادن
زه م سا ل کلی جامعه ا ست» ،معرعی ش؛ ا ست .در ای گاار

آم؛ ا ست که حاب حاک ع؛الت و تو سعه در سالهای

 -7منظور ترول های اینترنتی حزب عدالت و توسعه
 -8طبق گزارش درز شده ،یکی از هتل های وابسته به گروه کُچ ،هنگام اعتراضات به عنوان پناهگاه و بیمارستان موقتی مورد استفاده قرار گرفت .لذا
دلیل دشمنی دولت همین بود.

اایر زرای ایجاد عشوووار زر روی رسوووانه ها ی مخالد و ماتق؛ اود از راهکارها و تکایک های پیتی؛ و گاها زنجیر وار
استااد کرد است که از مهمتری آنها میتوان زه موارد ذیل اشار کرد:
 .1تر سان؛ن  .2ااراج های د سته جمعی  .3اری؛ غولهای ر سانهای ترکیه و یا تال

های م ستقی زرای ور شک ست

کردن آنها[ :هل؛یاگ های تجاری نادیک و همسوووو زا حاب ع؛الت و توسوووعه در مااقصوووه ها و ماای؛ های عمومی و
دولتی سووودهای میلیارد لیر ای کسووب میکاا؛ .اما از سوووی دیگر هل؛یاگ های تجاری (هل؛یاگها و شوورکت های
تجاری و صاعتی در ترکیه در صاعت پر سود رسانه نیا زسیار ععال هستا؛) که زا دولت همرا نیستا؛ و از سیاستهای داالی
و اارجی حاب ع؛الت و توسعه انتقاد میکاا؛ ،زا تحقیقاب و زازرسیهای متع؛د مالیاتی و غیر مواجه زود و ز؛ی واسطه
جریمه های نق؛ی عراوان و گاها کمر شووکای را تحمل کرد ان؛ .در ای مورد زه اری؛ گرو رسووانه ای صووازاح-آ تی وی
( )Sabah-ATVاز سوی گرو سرمایه گذاری رالیک ( )Çalıkکه از شرکت های نادیک زه حاب ع؛الت و توسعه
و شخت اردوغان ا ست نا زرد .4].کاترل مکالماب تلاای شهرون؛ان و زه شکل ااث روزنامهنگارها و ا صحاب ر سانه
 .6زازداشت( .ابرگااری مهر 16 ،ارداد )1394
همتای انح صار ر سانه ای که طرع؛اری اعراطی را طلب میکا؛ ،حاب ع؛الت و تو سعه را زه و ضعیتی ر سان؛ ا ست
که دیگر تاب تح مل انت قادهای درون حازی و ج ااحی را ه ن؛ارد .در همی عضوووا اسوووت که «مت ق؛ّمی » که پیو ن؛
ای؛ ولو یکی زا رهبران حاب دارن؛ ،زا کورکتری نق؛ کاار گذاشوووته میشوووون؛ و «متماری » طرع؛ار اردوغان ق؛رب و
اعتبار می گیرن؛ .یکی از ای موارد« ،هاکان آلبایراا» نویسا؛ و روزنامهنگار مشهور ترکیه است که علیرغ داشت نگا
حامی محور زه حاب ع؛الت و توسعه و انتشار سرمقاله های زا ادزیاب «ر یس محوری» ،زه دلیل زرای انتقادهای کورک
درونگروهی ،از جریان اصوولی رسووانههای دولتی کاار گذاشووته شوو؛ .ایشووان زع؛ا از ایاکه در روزنامه «پُسووت رسووتاایا /
 »Diriliş Postasıکه در حقیقت مجرای ماتق؛ی درون حازی زود ،پااها؛گی داد نش؛ ،زه جرگه نویسا؛گان روزنامه
«کارار» پیوسووت .روزنامه کارار که در اصوول امی؛گا و ملجاء تعادل و موازنه در عرصووه سوویاسووت ععلی ترکیه میزاشوو؛،
انتقادهای اود را از ماظر «زی اعت؛الی و نسووواجی؛گی» ادامه میده؛ .ای جریان رسوووانهای زع؛ از کودتای  15جوالی
 ،2016در مسئله تسویه حساب ها سعی در تلقی نوعی رویکرد «ع؛التگرایانه و قانون محوری» زود .زه عاوان موال آقای
«حی؛ر شوواکاتلی توکسووال» یکی از نویسووا؛گان روزنامه «کارار» زا اشووار زه ارتباط دیری میان حاب ع؛الت و توسووعه و
جماعت گول  ،ازعاد تسویه ح سابهای زع؛ از کودتای  2016را زا تسویه حساب های  28عوریه  1997مقایسه میکا؛ .در
آن دور  ،از طریث زرای ممموری امایتی اسال گرا زه محالب علوی نشی و سکوالر مسلک حمله ش؛ و اهالی مورد آزار
و اذیت قرار گرعت)Bora, İbid: 508( .
همتای آقای اردوغان از طریث قانون « شکایت از شخت توهی کاا؛ » ،در مقا دوازدهمی ر یس جمهوری ترکیه،
 1800زار از آن استااد کرد و ماتق؛ی اود را دادگاهی ،جریمه و زن؛انی کرد است .ای در حالی است که عب؛اهلل گل
در مقا یازدهمی ر یس جمهوری ترکیه  139زار و احم؛ نج؛ب سوووار زه عاوان دهمی ر یس جمهور ترکیه تاها  26زار
استااد کرد زود( .راغاپتای ،پیشی  ،ث)225 :
زه طور کلی الگوی کلی؛ی سات حکومتی ترکیه ای است« :تاها کاعی نیست زا حکومت دی؛گا های مشترا داشت،
زلکه زای؛ از رهامودها و دسووتور کار حکومت پیروی کرد» .زه تعبیر دیگر سووات حکومتی ترکیه مخالد ان؛یشووۀ ععالیت
مسووتقل اسووت ،حتی اگر در ای ععالیت ای؛ ولو ی مورد تمیی؛ وی گسووتر

یاز؛ .زازتاب امروزی ای الگو ز؛ی شووکل

است « :تاها کاعی نیست زرنامه و دستور کاری اسالمی داشت ،زلکه زای؛ استراتژی حکومت زرای ععالیت اسال گرایانه را
سرلوحه کار قرار داد» د شمای حکومت ععلی ترکیه زا زرای ر سانهها و انجم های واز سته زه جماعتها و طریقت های
اسال گرا ه در همی راستا معاا می یاز؛ .در گذشته گرو ها و عرقه های اسالمی زیادی در ترکیه وجود داشتا؛ زا تااوب
ها و مااقشوواب عم؛ ای که میان آنها زود ،همۀ آنها ماارداً در زرری؛ن ر ی کمالیسووت اوب عمل کردن؛ .اما امروز که
اسووال گرایان زه ق؛رب رسووی؛ ان؛ ،معتق؛ن؛ دیگر زه م؛ل پر هرج و مرج سووازث نیازی نیسووت .در مقازل ،م؛ل «حکومت
واح؛» را تبلیغ میکاا؛ که انتظار دارد همۀ گرو های اسالمی زرنامۀ تعیی ش؛ توسط حکومت را زپذیرد و دنبال کا؛.
در اصوووث دالیل دشوومای حاب اسووال گرایی ع؛الت و توسووعه زا دیگر گرو های اسووالمی ،مسووئله «ع؛ توبیت
هژمونی در زسووتر جامعه ترکیه» از دیگر مواردی اسووت که هموار محل زحو اسووت .طبث گاته الکال و ،یکی از شوورایط
پذیر

یک گاتمان ،قازلیت اعتبار آن ا ست یعای ا صول پی شاهادی گاتمان نبای؛ زا ا صول ا سا سی گرو های اجتماعی

نا سازگار زا ش؛ )laclau, 1990( .اما اق؛ا های غیر ستیاانه حاب ع؛الت و تو سعه نه تاها گرو های ال یک و سکوالر
[ح؛ود  50در ص؛] را زه ش؛ب رنجان؛ و آزرد ااطر کرد زلکه جریان های ا سالمگرا را نیا نارا ضی نمود ا ست لذا
اعتبار جامعی ن؛ارد.
نتیجتاً ایاکه تغییر ماهیت سوویاسووی ترکیه از رویه دموکراتیک زه اقت؛ارگرایی ،زاعو شوو؛ اسووت اوالً :یک سوویاسووت
انح صارگرایانه در عر صه ر سانه زکار گرعته شود و زه تب آن سیا ست مح؛ودیت ،طرد و د شمای علیه ماتق؛ی درونی و
زیرونی اعمال گردد .طوری که زا اعاایش زیش از ح؛ مح؛ودیت اعمال شووو؛ علیه جامعه م؛نی و رسوووانهای ،ترکیه طی
سووالهای اایر زه «زن؛ان زارگ روزنامهنگاران در قار اروپا» مب؛ل گشووته و از لیسووت کشووورهای «نسووبتاً آزاد» زه جرگه
کشووورهای «غیرآزاد» سووقوط نمود .زاازرای ای عرضوویه که «عملکرد ضووعید رسووانههای ارتباطی و مجازی در عرآیا؛
دموکراتیااسیون زیشتر از آنکه متمتر از نقض و ضعد ماهیتی و محتوایی اودشان زاش؛ ،زه ماهیت غیردموکراتیک سااتار
سیاسی زستگی دارد» در مورد کشور ترکیه اتبابپذیر است.
نتیجهگیری
علیرغ گستر

آمار رسانههای اجتماعی و مجازی ،زه دو دلیل ذاتی و عرضی تقریباً در عرایا؛ دموکراتیااسیون مؤتر

واق نمیشون؛ .دلیل ذاتی و محتوای زه ن؛اشت ارتباط واقعی و مستقی زا سو های انسانی هر جامعه زاز میگردد و دلیل
عرضووی و جانبی زه وازسووتگی آن زر ماهیت نظ سوویاسووی هر جامعه مرزوط اسووت .تمکی؛ نگارن؛ زر ای اسووت که تمتیر
عوارض جانبی زی شتر از عوارض ذاتی ا ست ررا که اگر در جامعهای سااتار سیا سی دموکرتیک زا ش؛ ،ع ضای عمومی
زرای گاتگو و تضوووارب آراء عراه میگردد ،ارت باط م یان عضوووای م جازی و واقعی زرقرار میشوووود و نتیج تاً عرآی ا؛
دموکراتیااسوویون محقث میشووود .در یک جامعه دموکراتیک ،عضووای مجازی هموار زه موازه یک آ یر عمل میکا؛ و
عضوووای واقعی زه موازه محل گاتگو ،مااظر  ،مباحوه ،ج؛ل و نهایتاً ارا ه را کار و تصووومی گیری جمعی .اما اگر سوووااتار
سیاسی غیردموکراتیک و اقت؛ارگرا زاش؛ دو حالت وجود اواه؛ داشت .1 :عضای عمومی شکل نمیگیرد و ارتباط میان
عرصووه مجازی و عرصووه واقعی قط میگردد [ .2زه تب از حالت اول] شوورایط زرای زروز شووور  ،انقالب و غیر عراه
میشود.

در ترکیه کاونی زه ویژ از سوووال های  2013زه زع؛ ،هر روز عضوووای عمومی تاگتر ،و مح؛ودیتهای زیشوووتری علیه
رسووانههای مجازی و ارتباطی اعمال میگردد که نتیجهی آن اوالً :کاهش میاان و گسووتر ی ععالیت آنها در عرصووه اطالع
ر سانی و آگاهی زخ شی ا ست و تانیاً پ؛ی؛ «محاعظهکاری درونی /اود سان سوری» را در حوز ر سانهای ترکیه زه وجود
آورد ا ست .زه همی دالیل ا ست که عملکرد ر سانههای مجازی و ارتباطی در تقویت و تکمیل عرآیا؛ دموکراتیاا سیون
ترکیه ،زه میاان قازل مالحظهای کاهش یاعته است.
م هذا ،در جامعه ترکیه زه دلیل ایاکه دارای سااتار حازی ن سبتاً قوی و تقریباً نهادیاه ش؛ ا ست ،و سو های ان سانی
هاوز گرعتار «تارد محض» نش؛ ان؛ و امکان شکلگیری «مای سیاسی» و «کاش مشترا» نسبتاً وجود دارد امکان رهایی
وجود دارد .اتااقاب را؛ ما اایر ترکیه یعای زرگااری انتخازاب شوووهرداری در تاریخ  31مارع  2019و تکرار آن در
تاریخ  23و  2019ن شان داد که جامعه م؛نی ترکیه همتاان ععال ا ست و ر سانهها تماماً تحت سلطه و ماقاد سااتار
سیاسی نی ست .پیروزی نامادهای زلوا اپوزی سیون در کالن شهرهایی نظیر ا ستانبول ،آنکارا و ازمیر ،زار دیگر ای جمله
را در اذهان ت؛اعی نمود« :عرایا؛ دموکراتیااسیون ترکیه در حال حرکت و دموکراسی همتاان زن؛ است».
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