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 20131جنبش اجتماعی پارک گزی ترکیه بررسی جامعه شناختی

 2فاطمه قابل رحمت

 

 چکیده     

گزی ترکیه در سال های اجتماعی بوده است.جنبش پارکای برای ظهور  جنبش ها و انقالبباز منطقهمیانه از دیرخاور 

های جدید اجتماعی است که نیروها و میانه است.این جنبش در زمره جنبشهای مهم  اخیر در خاور، از جنبش2013

گیری و در ادامه ،بر تغییر شکل ام به نحوی بر شکلی که هر کداند.عواملگیری آن موثر بودهعوامل مختلفی در شکل

ی زیست محیطی به یک جنبش جدید اجتماعی موثر بودند.وجود موقعیت جنبش پارک گزی از یک جنبش ساده

گرای عدالت و توسعه و مخالفانش،توسعه اقتصادی و سیاسی ناموزون ژئوپلتیک ترکیه در منطقه ،قدرت گرفتن حزب اسالم

ترکیسم و تنوع گرا مانند پانهای ملیهای قومی مانند کردها ،جریانهای طبقاتی ،وجود جریانبه وجود آمدن شکافو 

ی متوسط و مطالباتی که درباره مشارکت اند.همچنین رشد طبقهمذهبی،از جمله مهمترین دالیل بروز جنبش پارک گزی

اینترنت، به عنوان یک ابزار قدرتمند،درادامه حیات این جنبش موثر های اجتماعی و گیریها دارند و وجود شبکهدر تصمیم

ی مدنی و هایی در ترکیه و در سایر کشورهای منطقه، راهی برای تقویت جامعهرسد بروزچنین جنبشبودند.به نظر می

 پیاده سازی دموکراسی و خواست مردم باشد.

 

 ب عدالت و توسعه،اسملسرکلید واژه:ترکیه،جنبش جدید اجتماعی،جنبش پارک گزی،حز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
های جدید اجتماعی  در خاور این مقاله،یکی از مقاالت برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده با عنوان بررسی جامعه شناختی جنبش 1

 باشد.می میانه به راهنمایی آقای دکتر محمد صادق مهدوی
 fatemeh.ghrahmat@gmail.comدانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران. 2
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 مقدمه

گری دینی های اجتماعی است.احیاجنبش یشناسانه یک جامعه،نگریستن به آن از دریچههای بررسی جامعهیکی از راه

های از مهمترین تحوالت دهه آغازین قرن حاضر هستند.در بسیاری از کشورها،جنبش ،و فرایند دموکراتیک سازی

د در تعارض یری نظام های سیاسی دموکراتیک شده و در بعضی از کشورها این دو فراینگشکلاجتماعی موجب تقویت 

های سیاسی تحت فشارند تا میان سرکوب و مشارکت همگانی گسترده در یک اند.حاکمان و رژیمبا یکدیگر قرار گرفته

را با شرایط جدید اجتماعی انطباق  جنبش اجتماعی یکی را انتخاب کنند.صاحبان قدرت اگر نتوانند با سرعت کافی خود

دهند ممکن است ناگزیر از ترک قدرت شوند و اگر دست به فضای باز اجتماعی و سیاسی بزنند با خطر شکست در 

ای که در سالهای ابتدایی قرن بیست و یکم شاهد آن هستیم،اگر چه از برخی جهات انتخابات روبرو خواهند بود.ترکیه

است،ولی از ابعاد مختلفی  1923یستم و مخصوصا سالهای نخست تشکیل نظام جمهوری در سال شبیه ترکیه آغاز قرن ب

به ویژه پس از تغییر نموده و چهره جدیدی به خود گرفته است.شرایط اجتماعی و سیاسی ترکیه در چند سال اخیر و 

مدت  ت و تحوالت مقطعی و درازهای چشمگیری داشته استوسعه فراز و نشیبگرایان حزب عدالت وقدرت نمایی اسالم

ها و نقش آنها یعنی  تاثیر ست.به همین دلیل شناخت این مولفههای مختلفی قرار داشته اآن تحت تاثیر عوامل و مولفه

اسالم و ارزشهای اسالمی،هویت ملی و پان ترکیسم و جهانی شدن و پیوستن به اتحادیه اروپا از اهمیت زیادی برخوردار 

  است.

  2013ی م 2۸در روز  ست .ترکیه ا 2013 قیق بررسی علل شکل گیری  جنبش پارک گزیاصلی این تحموضوع  

در شهر استانبول پارک گزی در میدان تقسیم هایی بین پلیس ترکیه و معترضانی که از چند روز پیش در درگیری

که براساس آن قرار بود قسمتی  گرفتیک پروژه شهرداری صورت متحصن شده بودند، صورت گرفت. این اعتراض به دلیل

اما با گذشت قطع گردد و جایگزین آن یک مجتمع فرهنگی احداث شود. میدان تقسیم از درختان این بوستان واقع در 

چند روز این اعتراضات از یک کنش جمعی برای حفظ محیط زیست به یک جنبش اجتماعی بدل گردید و تبعات زیادی 

.چه در طی جنبش و بارترین تظاهرات در ترکیه طی سالیان گذشته بوده استها خشونتگیریاین دررا به دنبال داشت.

چه پس از آن ،گروههای مختلف مردم ،احزاب و اقلیتها ،نخبگان سیاسی و اجتماعی در ترکیه هرکدام از نگاه خود و با 

فرایند و پیامدهای این جنبش پرداخته توجه به جایگاهشان در گذشته و حال در رابطه با دولت ترکیه،به بررسی علل ،

اند.بعضی آن را یک جنبش دموکراتیک و سکوالر دانسته و بعضی آن را توطئه دشمنان داخلی و خارجی برای از بین 

های تجزیه کنند که توسط گروهبردن وحدت ترکیه دانسته اند.گروهی هم آن را فقط یک غوغای سیاسی ارزیابی می

های مطرح شده بیشتر از ان کردستان از آن استفاده ابزاری شده است.اکثر برداشتطلبی مانند حزب کارگر

شود. این تحقیق قصد دارد بدون هیچگونه گرایش سیاسی، این پدیده را از منظر جامعه های سیاسی ناشی میگیریجهت

 بر عواملی چهمطرح کند که و این سوال را ی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد شناختی و به عنوان یک جنبش اجتماع

 داشتند. تاثیر 2013 سال در ترکیه دراین جنبش اجتماعی  گیری شکل

 ترکیه 2013 جنبشهای بروز باعث که حوادثی  ،سیاسی شناسیجامعه و تاریخی شناسیجامعه رویکرد با ،پژوهش این در

 ها داده گردآوری.است تاریخی – تبیینی و کیفی روش یک ،پژوهش این در شده استفاده روش. شودمی بررسی ،گردید

 اسناد دیگر و ها نامه پایان ها، ،روزنامه تحلیلی و علمی های مقاله ها، کتاب از برداری فیش طریق از پژوهش این در

 .است اینترنت در جستجو و مکتوب،

  تحقیق پیشینه
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 جنبشهای پیرامون تحقیقاتی اول بخش.میگیرد قرار بررسی مورد بخش دو در شده انجام تحقیقات ،پیشینه تحقیق این در

 تحقیق این تفاوت.آن به مربوط مسائل و ترکیه مورد در شده انجام تحقیقات پیشینه دوم بخش و کلی طور به اجتماعی

 جدید جنبش یک عنوان به ترکیه گزی پارک ،جنبش تحقیقات این از کدام هیچ در که است این شده انجام تحقیقات با

 .میباشد متفاوت هدفی با و جدید ،تحقیقی جهت هر از رو پیش تحقیق و است نگرفته قرار بررسی مورد اجتماعی

  اجتماعی جنبشهای باره در تحقیق پیشینه 

 ایران،سودان های کشور در گرا اسالم جنبشهای به معاصر اسالمی های جنبش کتاب در اسپوزیتو جان -

 علل تشریح به اسالمی جنبشهای از الگو سه ارائه ضمن اسپوزیتو.میکند مقایسه هم با را مصر ،پاکستان،مالزی،الجزایر،و

 پاکستان در قدرت در مشارکت سودان،الگوی و ایران در قدرت تصاحب الگوی.میپردازد ها جنبش این پیامدهای و ،فرایند

 .الجزایر و مصر در مستقر رژیم توسط جنبش سرکوب الگوی سوم و مالزی و

 اول بخش خرداد،در دوم اصالحی جنبش بر تاکید با اجتماعی جنبشهای شناسی جامعه کتاب در پور جالیی -

 شناسایی ایران در را اجتماعی خرد جنبش نه و کالن جنبش دو و پرداخته اجتماعی جدید جنبشهای نظری ابعاد به

 و متاخر دینی ،روشنفکران پرداخته جنبش گیری شکل چگونگی به خرداد دوم جنبش بررسی با دوم بخش در.میکند

 و ملی امنیت و اصالحات سر بر مختلف های گفتمان چالشهای سوم بخش در.میشمارد بر مهم عوامل از را مطبوعات

 قرار ارزیابی مورد را کردی جنبش انتخابات بررسی از پس انتها در او.میدهد قرار بررسی و نقد مورد را قومی گروههای

 .میدهد

 سیاست و رفاه برای مبارزه پایان جدید اجتماعی جنبشهای عنوان تحت پژوهشی در خاور خسرو و راد قانعی -

 سیاست جدیدو جنبشهای مقوله دو بین کنشی و مفهومی ارتباطات انواع میکوشند تبیینی دیدگاههای طرح با ؟ اجتماعی

 .کنند بندی طبقه را اجتماعی رفاه های

 با آن رابطه و مدرنیته مفهوم اجتماعی جنبشهای و مدرنیته عنوان تحت پژوهشی در اطهری و غفاری -

 با مدرنیته رابطه به و داده قرار تفسیر مورد معاصر شناسی جامعه اندیشه در و کالسیک آثار در را اجتماعی جنبشهای

 .میپردازد سیاسی و اجتماعی تغییرات

 ترکیه درباره تحقیق پیشینه

 های گیری جهت(شدن جهانی و گرایی اسالم،ملی) ترکیه خارجی سیاست عنوان تحت کتابی در باالبان کوزه -

 های سیاستگذاری در را نظامی نیروهای و اسالم ، گرایی ملی تاثیر و کرده مقایسه هم با را ترکیه جدید و کمالیستی

 .میکند بررسی اخیر دوران در ترکیه خارجی

 در را معاصر اجتماعی و اسالمی جنبشهای معاصر ترکیه در اسالمی سیاسی هویت عنوان با کتابی در یاووز -

 .میکشد نقد به امنیتی عاملی عنوان به را اسالم نقش تغییر و کرده ارزیابی ترکیه

 دوره در را اسالم حضور ترکیه در الئیسیته انداز چشم و اسالمی احزاب عنوان با کتابی در اعتضادالسلطنه -

 را ای ترکیه الئیسیته مفهوم و کرده مقایسه هم با معاصر دوران نیز و آن درحین و عثمانی خالفت از قبل مختلف های

 .میکند تعریف

 های افق و ها چالش(قدرت در توسعه و عدالت حزب)؟ سو کدام به ترکیه عنوان تحت ای مقاله در نورالدین -

 نظامیان،وضعیت وضعیت را چالشها این مهمترین نویسنده.میدهد قرار بررسی مورد را ترکیه در حاکم حزب روی پیش
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 بسیار ترکیه سرنوشت در را گرایان اسالم و سکوالرها تقابل و شمرده بر گرا اسالم دهندگان رای رای، حفظ و اقتصادی

 .میداند موثر

 چارچوب نظری

ت جمعی رفتارهای سایر بین ،در سازماندهی میزان معیار به توجه با را اجتماعی هایجنبش پورجالیی

 قرار انقالبی و بوروکراتیک رفتارهای انواع مابین که هستند جمعی رفتار نوع آن ،اجتماعی هایجنبش.کندمیمتمایز

 .اندشده سازماندهی بیشتر دومی از و کمتر اولی از که ویژگی این با.گیرندمی

 و"هاجنبش هایویژگی" معیار یکی.کرد تفکیک آن متعارف گونه از را جدید هایجنبش توانمی معیار دو با حداقل

 .است افتاده اتفاق آن در اجتماعی هایجنبش که"ایجامعه نوع" معیار دیگری

 :دارند تفاوت زمینه پنج در حداقل متعارف هایجنبش با جدید های،جنبش"هاویژگی"معیار اساس بر

 گویند.تحول جامعه سخن میهای متعارف که درباره بر خالف جنبش ی دارند،راهکارها و مطالبات محدودتر -1

 جنبشهای در کهصورتی است،در هدف وعین مطلوب امری النفسه فی اعضا یابی هویت جدید هایجنبش در -2

 کند.می پیدا محوری نقش که است جنبش مخالفان و منافع تضاد این متعارف

 عضو توانمی راحتی به.هستند کوچک و متمرکز،پراکنده غیر جدید،اغلب هایجنبش هایسازمان و هاتشکل -3

 متمرکز کارگری هایجنبش در مراتب سلسله و سازماندهی که صورتی در. شد خارج آنها از و شد متکثر هایجنبش این

 .شود آنها عضو میتواند راحتی به هرکس و است سخت و

 و تاکتیکی های شیوه کاربرد،شودمی حاد مخالفانش با جنبشیرابطه کهشرایطی در -4

 هایتظاهرات،نشست درانتخابات،اعتصابات،فعالمشارکتیامانندتحریم)جدیداجتماعیهایجنبشمبارزاتی

 سمبلیک جنبه بیشتر و است متفاوت متعارف هایجنبش از(جنبش مخالفان به مربوط نهادهای با عمومی،رویارویی

 مدنی نافرمانی به جدید هایجنبش آوردومی روی چریکی اعمال به معموال متعارف های،جنبش حاد شرایط در).دارد

 (.جویندمی توسل

 کلیدی نقش هاجنبش این های انگیزه و هاسمبل معرفی برای عمومی های رسانه جدید هایجنبش در  -5

 و هابولتن به متکی ،رسانی خبر لحاظ از و جنبش سازمان ریزیبرنامه به متکی کارگری هایجنبش ،عکسبر.یابندمی

 هایتاکتیک کاربرد از اجتماعی جدید هایجنبش هدف معموال.بودند محرمانه اقدامات و سازمانی درون نشریات

 قرار تاثیر تحت را جامعه  عمومی افکار کنندمی سعی بیشتر آنها بلکه ،نیست حکومت در سیاسی قدرت مبارزه،کسب

 (24 ،13۸9پور جالیی.)بگذارند اثر سیاست در مستقیم غیر و دهند

 جدید هایجنبش تفسیر در.گرددبرمی جامعه وضع بودن جدید به اجتماعی هایجنبش بودن دوم،جدید معیار اساس بر

 یجامعه در.شود می اشاره صنعتی فرا یجامعه به صنعتی یجامعه از مدرن یجامعه ساختاری تغییرات به اجتماعی

 حالی در.گیردمی شکل داران سرمایه و کارگران میان طبقاتی هایجنبش و مبارزات محور حول، اصلی چالش ،صنعتی

 هایدموکراسی ،ضعف یافته افزایش فزاینده طور به زنان شده،درصداشتغال گسترده عالی آموزش صنعتی فرا جامعه در که

 ای توده های رسانه ضعف فردی،و حقوق رعایت در چپ ایتوده احزاب بیشتر،ضعف مشارکت جذب از دفاع در پارلمانی

 پیامدهای و شده فشرده اطالعاتی و ارتباطی هایاست،شبکه شده روشن آشکاری طرز به واقعی آگاهی از دفاع در راست

 به را جهانی و ملی هایجامعه،نگرانی این نظیربی هایفرصت و امکانات موازات به شدن صنعتی کننده تهدید و منفی

 پدیده دو عنوان به صنعتی جوامع ساختار در تغییرات بروز با اجتماعی جدید هایجنبش ظهور لذا.است آورده وجود

 (26 ،13۸9پور جالیی.)شوندمی تلقی یکدیگر با متقارن و همزمان
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 کارکردهای که ایپیچیده ساختار فرایند این در که چرا.است3 ساختاری تمایز بر مشتمل عموما اسملسر،نوسازی نظر از

 بر را خاص وظیفه یک انجام تنها هریک که شودمی تقسیم متعددی تخصصی ساختارهای به دارد برعهده را ایچندگانه

 این با ،دهدمی انجام را اولیه ساختار وظایف همان کل در تخصصی ساختارهای از متشکل جدید مجموعه این.دارند عهده

 (34 ،1392سو.)رسندمی انجام به گذشته از ترکارآمد بسیار ایشیوه به خود جدید زمینه در کارکردها که تفاوت

 نام به نیز را دیگری یمساله برد،امامی باال نهادهارا کارکردی ظرفیت ساختاری انفکاک گرچه که کندمی بحث اسملسر

 رایب.است جدید مختلف نهادهای فعالیت سازیهماهنگ و تطبیق همان از عبارت که آوردمی پیش سازیهم و ادغام

 وجود این با.آیدپدید جدید های نقش و نهادها باید ،اندگشته متمایز تازگی به که ساختارهایی سازیهماهنگ و تطبیق

 ها ارزش میان ستیز آن دلیل اولین.باشد نشده حل بخش رضایت نحو به وزنه همسازی و ادغام مساله است ممکن

 در نآ با و داشته تفاوت قدیم هایارزش با که باشد هاارزش از ایمجموعه حاوی است ممکن جدید ساختار یک.است

 نهادهایی ستا است،ممکن متفاوت نهادها رشد نرخ که آنجا از.شودمی ناشی ناموزون توسعه مساله،از دومین.باشند ستیز

 .اندنیامده وجود به آنها،هنوز به مبرم نیاز وجود با که آوریم نظر در را

 هاآشفتگی این.انجامدمی اجتماعی هایآشفتگی پیدایش ،به یافته تمایز ساختارهای میان در سازیهم و ادغام فقدان

 جلیت چریکی جنگ یا سیاسی،ناسیونالیسم،انقالب آمیز،خشونت مسالمت تحریک مختلف اشکال از هریک در تواندمی

 نچنی در مشارکتشان اند،احتمالنشده اجتماعی های جابجایی دچار ساختاری تمایز جریان در که کسانی.یابد

 (35 ،1392 سو.)است بیشتر هاییآشفتگی

 کندمی سعی و است کالن ساختاری نظریه یک است معروف جمعی رفتارهای 4افزوده ارزش نظریه به که اسملسر ینظریه

 کندمی بررسی اسملسر که جمعیرفتارهای انواع.کندتوصیف را اجتماعی هایجنبش جمله از جمعی رفتارهای انواع همه

 اسملسر) آمیز،جنبش معطوف به هنجار و جنبش معطوف به ارزش است.جمعی،طغیان خصومت هراس،هیجان :شامل

13۸0، 25) 

 انجام باید خاصی کنش ایمرحله هر در.بگذرد ایششگانه مراحل از باید ، افتدبی اتفاق اجتماعی جنبش یک اینکه برای

 .نیست دیبع مراحل وقوع الزامی کننده تعیین ،قبلی مراحل وقوع فزاید،البتهابی جنبش وقوع احتمال بر تا بگیرد

 مانند.کندمی ایجاد را جمعی رفتار نوع چند آمدن وجود به امکان که است 5 ساختاری مساعد شرایط وجود شرط اولین

 اجتماعی های جنبش وقوع برای را زیر ساختاری شرایط اسملسر.  جامعه یک در مختلف مذاهب و ،طبقات نژادها وجود

 :شماردبرمی

 تفکیک( رهاهنجا مانند) اجتماعی کنش اجزا سایر از مذهبی و ارزشی نظام هرچه:مذهبی غیر از مذهبی تفکیک عدم(الف

 شکستن که شودمی ارزشها،سبب از هنجارها تفکیک عدم.است مساعدتر ارزشی هایجنبش برای باشد،زمینه نشده

 جنبه ماعیاجت وضعیت یک از نارضایتی هر صورت این در.شود تحمل قابل غیر و کندمی پیدا ارزشی جنبه نیز هنجارها

 ذهبیم غیر از مذهبی عناصر تفکیک میزان هرچه.شودمی محسوب اساسی هایارزش با ضدیت و تقابل و یابدمی ارزشی

 (205 ،1391پناهی.)است بیشتر جنبش بودن مذهبی باشد،احتمال کمتر

 وضعیت اصالح و سازی باز برای مذهبی غیر هایراه ایجامعه در اگر:نارضایتی ابراز وسایل فقدان(ب

 برای ایوسیله ناراضی گروهی صورت این در.بود خواهند اقدام راه تنها مذهبی یاو ارزشی هایموجودنباشد،جنبش

 زبح خاص،یا شخص یک علیه را خود نارضایتی تواندنمی چون و ابدینمی خود اجتماعی وضعیت بهبود و بازسازی

 (206 ،1391پناهی.)بردمی سوال زیر را نظام باشد،کل آن تغییر خواهان و کند ابراز خاصی هنجار یا خاص،و
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 :است فراهم ارزشی هایجنبش وقع برای زمینه نتیجه در و بسته نارضایتی ابراز هایراه زیر شرایط در اسملسر نظر به

 هاینشین حاشیه و دهقان محروم طبقات جامعه،مانند در سیاسی قدرت از محروم اقشار و وجودگروهها -1

 شهری

 .باشد بسته بارشان رقت وضعیت اصالح راههای همه و باشند استعمارگران سیطره تحت مردم -2

 .دباش نداشته خود وضعیت بهبود برای راهی استعمار تحت مردم مانند نیز ستم و سلطهتحت هایاقلیت -3

 بر نفوذ هایراه و نباشند اجتماعی سریع تغییرات با متناسب ناپذیرکهانعطاف سیاسی ساختارهای وجود -4

 .کنندن اصالحات درخواستهای به توجهی مداران سیاست و باشد بسته نیز آنان هایدیدگاه تغییر و مدارانسیاست

 ارزشی را ضیاعترا هر انقالبی رژیمهای آن در که کندمی ایجاد را وضعیتی نیز انقالب از پس اجتماعی شرایط -5

 .باشند داخلی و خارجی فشارهای تحت که وقتی کنند،خاصهمی تلقی

 هایجنبش بروز برای را مساعدی زمینه نیز حزبی نظام وشکست سیاسی احزاب بر حکومت نبودن مبتنی -6

 راهی ناراضی هایگروه و است بسته یافته سازمان سیاسی جمعی کنش هایراه شرایط این در کند،زیرامی ایجاد ارزشی

 مشروعیت مبانی از دمجد تعریف به ناچار به نتیجه در.یابند نمی خود انتقاد مورد هایسیاست یا افراد و شرایط تغییر برای

 .شوندمی متوسط نظام کلیت و نظام

 یا واقعی اقتصادی بازار،محرومیت رکود چون عواملی.است 6ساختاری تنش جنبش، آمدن وجود به شرطدومین

 محسوب ساختاری تنش اجتماعی ساختارهای در الزم هماهنگی فقدان و مختلف وسیع،تضادهای ذهنی،استثمار،مهاجرت

 چهار اسملسر.کنند محتمل را جمعی جنبش یک وقوع توانندمی ساختاری مساعد شرایط وجود صورت در که شوندمی

 تنش، تسهیالت و تنش:است مربوط اجتماعی کنش یاجزا از یکی به کدام هر که کندمی مطرح را ساختاری تنش نوع

 .هاارزش و تنش ،هنجارها و تنش، بسیج و

 اکثریت است ممکن مثال.است آن به مناسب پاسخ و تنش منبع و علت مورد در عمومی باور انتشار و رشد شرط سومین

 هم را سبمنا پاسخ بدانندو خارجی مهاجران وجود یا طبقاتی استثمار را بیکاری یا اقتصادی رکود وجود علت مردم

 .کنند تلقی خارجیان کردن بیرون یا طبقاتی یمبارزه

 سعادت و ارزشهای برنده بین از و هانابسامانی همه علت که منبع یک بر معموال،هاتنش حل راه و تبیین و تفسیر برای

 تلقی هدیدت عامل جامعه هنجارهای و هاارزش و اجتماعی نظم اساس بر ، بدی و شر منبع این.شودمی انسانهاست،تمرکز

 ایگزینج و عامل آن رفتن ازبین با کهطوری به.شودمی تعریف آرمانی وضعیت و جدید شر،نظم همان اساس بر.شودمی

 (20۸ ،1391 پناهی.)یافت خواهد تحقق آرمانی آن،وضعیت شدن

 اگر.گزینندرمیب را فعاالنه اقدام یا انفعال مسیر دو از یکی مردم ،ارزشی اعتقادات چنین وجود با است معتقد اسملسر

 واگذار یبیغ نیروهای و منجی یک ظهور به را کار و شوندمی است،منفعل بسته جامعه بازسازی راه که کنند تصور مردم

 .کنندمی نتخابا را جنبش به فعاالنه پیوست کنند،مسیر تصور ممکن و باز را جامعه بازسازی راه مردم اگر اما.کنندمی

 تایید را عمومی باور که هستند وقایعی عوامل یا عامل این.است نندهکتسریع یا7 زا شتاب عوامل وقوع مرحله چهارمین

 جنبش وقوع و دهدمی ارتباط عینی واقعیات به را عمومی اعتقاد عوامل این هستند، آن صحت بر روشنی شاهد و کنندمی

 اخراج یا تورم،بیکاری وقوع وسیله به ناگهان تواندمی ،اقتصادی محرومیت از ناشی ساختاری تنش مثال.کندمی تسریع را

 دال که ایحادثه هر همچنین.شود جنبش گیری اوج سبب که کارخانه یک در خارجی کارگران حفظ و بومی کارگران
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 یا توانمند رهبر یک حضور یا ظهور مانند،  شودمی محسوب زا شتاب باشد،عامل جنبش بروز یک امکان در تغییر بر

 .شود مردمی فراگیر بسیج وسیله به و فعال به فعال غیر حالت از جنبش تحول باعث توانندمی فوق عوامل. کاریزماتیک

 زیادی تعداد مرحله این در.افتدمی اتفاق زا شتاب عامل وقوع از پس که است کنش برای افراد ۸بسیج  مرحله پنجمین 

 رابطه بسیج کننده تعیین عوامل.دهند سازمان خاصی رهبری با را هماهنگی جمعی کنش تا آیندمی هم گرد افراد از

 جنبش یک تبدیل سبب تواندمی ،کنترلعوامل عمل ینحوه و نوع که طوری دارند،به اجتماعی کنترلعوامل با نزدیکی

 :هستند آفرین نقش جنبش برای عمومی بسیج در مهم عنصر چند.شود برعکس یا و انقالبی به اصالحی

 کنند،اعتقادمی مطرح را نوینی ارزشی نظام که اند کاریزماتیک یا فرهمند رهبری دارای ارزشی هایجنبش:رهبری(الف

 .کندمی متعهد آن تحقق برای را مردم دهد،ومی شکل بدان را عمومی

 به زیادی درود،تعدا باال ارزشی جنبش یک موفقیت امکان مردم تصور به بنا وقتی:ارزشی جنبش وضعیت از تصور نوع(ب

 .شودمی دیده جنبش در سریعی رشد و پیوندندمی آن

 رفتنگ قوت سبب تواندمی جنبش،هم عمل شیوه یا و راهبرد در تغییر:خاص های شیوه و راهبرد شکست و موفقیت(ج

 و عابتفرقه،انش سبب و زند دامن جنبش درون تضادهای به تواندمی هم و شود آن به مردم بیشتر پیوستن و جنبش

 .شوند جنبش ضعف

 و سیاسی نظام و سازمان مندکردننهاد به قدرت گرفتن دست به از پس ارزشی جنبش: ارزشی جنبش مندی نهاد(د

 با اجتماعی و ،اقتصادی سیاسی هایحوزه در انقالبی شرایط9   سازی عادی و مندینهاد کار.دارد نیاز جنبش ارزشهای

 به قبلی های نهاد از دارد امکان مرحله این در.طلبدمی را خود کار و ساز و است متفاوت رژیم سرنگونی برای انقالبی کار

 این و گردد گرا آرمان انقالبیون از بخشی یاس و بدبینی سبب تواندمی که شود استفاده مدیریت برای دائم یا موقت طور

 .کنند تعریف جنبش اهداف از بازگشت را اقدامات

: گرددمی جنبش نپیروا بین در تفرقه و ناپایداری باعث مهم عامل چند: ارزشی هایجنبش در ناپایداری و تفرقه مبانی( ه

 مسائل و عمل شیوه و راهبرد در آن،تغییر پیروان و جنبش در ناهمگونی ،وجود جنبش درون در مختلف رهبران ظهور

 (209 ،1391پناهی.)اندجمله آن از جنبش مندینهاد به مربوط

 تعیین که دارد بستگینیز 10 اجتماعی کنترل عوامل به آن وضعیت و عمومی بسیج فرایند شده، ذکر عوامل بر عالوه

 شامل عوامل این.بود خواهد چگونه آن فرایند و نحوه شود واقع اگر و خیر یا افتدمی اتفاق جمعی حرکت آیا کندمی

 و شروع در آنها عملکرد نحوه و حضور عدم یا حضور که هستند غیره و ،رهبران،دادگاهها،مطبوعات پلیس وضعیت

 نیروهای عملکرد نوع اثر در جنبش یمرحله به رسیدن از پس ،ارزشی اعتقاد یک.دارند کنندهتعیین جنبش،اثر گیریشکل

 .گردد مبدل عیار تمام انقالب یک به یا شود اصالحی جنبش به شود،تبدیل سرکوب تواندمی کنترل
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آگاهی سیاسی 

نیروهای 

 اجتماعی

تقاضای فزاینده 

مشارکت 

 سیاسی

شرایط مساعد 

 ساختاری

وقوع عوامل 

 شتابزا

انتشار باور 

 عمومی

 تنش ساختاری

شرایط خاص منطقه 

 ای/سیاست خارجی

عدم پذیرش سیاستهای کالن 

 دولت ها از سوی جامعه

 شکاف بین تقاضای مشارکت

 سیاسی و وضع موجود

ارتباطات 

 داخلی /جهانی

 تغییر عمده ارزشها/هنجارها

گیری ایدئولوژی های شکل

 جایگزین

بسیج برای 

 کنش

 وقوع جنبش اجتماعی

 کنترل اجتماعی
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 یافته ها

 کند برشمرد:هایی که جنبش پارک گزی را از سایر جنبش ها متمایز مییژگی وهای تحقیق میتوان با توجه به یافته

 اساسا اجتماعی جدید های جنبش.نامید اجتماعی جدید جنبش یک توانمی را گزی پارک جنبش -

 .کنندمی متصل فردا های برنامه به را امروز های خواسته که هاییهستند،جنبش فرهنگی هاییجنبش

 دستورالعمل یا اطالعات توزیع برای عمودی سازمان یا کنترل و فرماندهی رسمی،مرکز رهبری جنبش، این در -

 داده کاهش را رسمی رهبری به نیاز و آورده وجود به آن در را همبستگی و ،همکاری روابط بودن افقی.ندارد وجود ها

 . است

 شکل به آن در موبایل ارتباطی های شبکه و اینترنت کاربرد.است ای شبکه مختلف اشکال در جنبش این -

 و آنالین اجتماعی های شبکه شامل ،اشکال این.است وجهی چند بندی شبکه شکل خورد،امامی چشم به ای گسترده

 جنبش این چهاگر.شودمی جنبش دوران در شده تشکیل هایشبکه و موجود پیش از اجتماعی های شبکه نیز و آفالین

 فضای در موازی شکلی به آن موجودیت دارند،اما شهری فضای در ریشه ،خیابانی هایراهپیمایی و اشغال واسطه به

 توسط شده اشغال مکانهای فضای و اینترنت در ها جریان فضای بین تعامل از جنبش فضای.شودمی محقق اینترنت

 .شودمی ساخته کنشگران

 شهرهای ،در اصلی شهر یک در شدن فعال از پس یعنی.است کشوری و محلی زمان هم طور به جنبش این -

 .کندمی پیدا گسترش و میشود فعال هم دیگر

 زمان:کندمی ایجاد را خود خاص زمان شکل ،جنبش تاریخ،این اجتماعی هایجنبش از بسیاری مانند -

 به شده اشغال مکان در سو،معترضان یک از:شودمی ایجاد متفاوت تجربه دوگونه ترکیب از که زمان از زمان،شکلیبی

 سوی رسید،از خواهد فرا کی هایشان خواسته به دولت پاسخ زمان که دانندنمی کنند،زیرامی زندگی روز به روز صورت

 از برآمده اجتماع و زندگی جدید اشکال های امکان از نامحدود افق یک به هایشان برنامه و مباحثات در معترضان دیگر

 .دارند نگری آینده نوعی و کنندمی اشاره جنبش

 .است شده برانگیخته زا شتاب عامل یک اثر بر و است خودجوش زیادی حد تا جنبش این پیدایش لحاظ از -

 پرسش مورد جنبش عنوان به را خود مداوم طور به جنبش شروع از.است تاملگر خود شدت به جنبش این  -

 را آن آرزوی که جامعه و دموکراسی یابد،نوعی دست آن به خواهدمی هست،آنچه آنچه درباره هاییپرسش.دهدمی قرار

 های بحث و وبالگ هزاران و اینترنت در موجود گوناگون یهامجمع هایاندیشیهم فرایند در تاملگری خود این.دارد

 .است آشکار کامال، اجتماعی های شبکه در گروهی

 کرده ترفعال را جنبش و داده افزایش شهروندان میان در را جنبش با همدلی پلیس، خشونت، جنبش این در -

 .است

 این.کندمی تمرکز واحد موضوع یک سر بر که هنگامی ندارد،جز مشخصی شدهتعیینپیشاز برنامه جنبش این -

 مدنی جامعه قواعد مورد در دولت از تریگسترده هایخواسته ادامه در و پارک تخریب از جلوگیری، ابتدا در موضوع

 جنبش در کننده شرکت شهروندان مختلف هایگروه زندگی شرایطی درباره گیریتصمیم حول، هاخواسته بیشتر اما.است

 یکی ،بازگسترده جذابیت این.شودنمی ایجاد رهبری یا سازمان گونه ها،هیچ انگیزه این محدودی نا دلیل به زند،امامی دور

 کار یک بر توانندنمی هاجنبش نوع این دلیل همین به.است آن ضعف نقاط از ،اهداف مشخصی نا و جنبش قوت نقاط از

 این نتیجه در.است ابزاری شدت به که قرارگیرند سیاسی کنش مسیر در توانندنمی دیگر سوی از.کنند تمرکز برنامه یا

 است ممکن سیاسی احزاب که چند هر.شود پذیرفته همکاری به سیاسی احزاب توسط تواندمی سختی به جنبش از نوع

 (GOLE2013,15) .شوند مند بهره  عمومی افکار در شده ایجاد ذهن تغییر از
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 دارىسرمایه ماقبل ساختارهاى رفتنمیاناز خطى و سریع فرایند باعث ،دارىسرمایه نفوذ آنکه از کنونی،بیش ترکیه در

 ترویج را آنها حتى رسیده، همسازى به دارىسرمایه ماقبل ساختارهاى با است ممکن دارىسرمایه ساختارهاى شوند،

 روبناى سیاسی، یتوسعه و اجتماعی-اقتصادی یتوسعه روند ادامه با.  بخشند استمرار را تعادل نبود ترتیب بدین و دهند

 نهادهاى و شده تغییر دستخوش نیز( سیاسى چارچوبهاى و ارزشها هویتها،) پیرامونی کشوری عنوان به ترکیه یجامعه

 .اند شده تبدیل ،شده پیرامونی نیمه یجامعه در ایشکننده هاینهاد به اىاجتماعى و سیاسى سنتى

 وساختار شودمى سیاسى صحنه در بحرانباعث داده، افزایش را رژیم مشروعیت نیاز سطح دولتى، دارىسرمایه یتوسعه

 مدرن، و سنتى عناصر در که است اىکننده ناکام هاىثباتىبى دربردارنده که رسدمى ظهور به گذارى حال در سیاسى

 در دولت که چرا دهدمى کاهش را اىتوده مشروعیت ،هاثباتىبى این.  آوردمى پدید را رشدى به رو هاىنارضایتى

 یاتمامى قرارگیرد تهدید مورد عمده کارمحافظه نهادهاى منزلت که هنگامى. شودمى کارآیى فاقد ،تقاضاها به پاسخگویى

 شرایط رسدمی نظر به.شودمى حادثمشروعیت بحران باشند، نداشته دسترسى سیاسىنظام به جامعه عمدههاىگروه

 ،یکی سیاسی توسعه و اجتماعی– اقتصادی توسعه روند در توسعه و عدالت حزب رسیدن قدرت به از بعد ،ترکیه یجامعه

 .است بوده گزی پارک جنبش بروز علل از

 جدید متوسط طبقه رشد و ظهور گزی پارک جنبش گیریشکل  عوامل از یکی آمده، بدست شواهد به توجه با همچنین

 از متاثر که را مهم گرایش دو توانمی جدید متوسط طبقه ترکیه،در جامعه تحوالت به توجه با. است اخیر دهه چند در

 (5، 13۸۸)فوزی. سکوالر جدید متوسط طبقه و گرادین جدید متوسط طبقه.داد تشخیص هستند دینی فرهنگ

 وضعیت در گرفتن قرار دلیل به  که پلورالیستی های گرایش با سکوالر متوسط طبقه رشد و ظهور که رسدمی نظر به

 ایدئولوژی دو تالقی نقطه در گرفتن قرار به گرایش(استثمار تحت نه و کش بهره نه یعنی)طبقاتی منافع حیث از بینابینی

 داری سرمایه اقتصادی های سیاست این بنابر و است متمایل رفاهی دولت و دموکراسی سوسیال به و داشته راست و چپ

 مشارکت مطالبه ،طبقه این. کند ایفا را موثری نقش  گزی پارک جنبش گیری شکل در تواندپذیرد،مینمی را دولت

 .آیدنمی کنار داری سرمایه اقتصاد های گیری تصمیم مورد در دولت اقتدارگرایی با و داشته سیاسی

 مجازی فضای باشد آفرین نقش گزی جنبش گیری شکل در ساختاری مساعد شرایط عنوان به تواندمی که دیگری عامل

 خشم گذاشتن اشتراک یکدیگر،به با اتصال طریق از مردم. است اجتماعی های شبکه به آسان دسترسی و( اینترنت)

 چالش به را سلطه توانندمی کلی طور به جامعه و خود برای جایگزین های پروژه ساخت بودن،و هم با خود،احساس

 و گیری شکل در ناپذیر جدایی بخشی هم شهری،باز فضای اشغال و متقابل ارتباطات وجود با یارتباط یشبکه.بکشند

 کندمی فراهم مشترک عمل از شکلی بلکه نیست ابزار فقط جنبش این در اینترنت.است داشته گزی پارک جنبش عملکرد

 درون در مردم ارتباط حفظ با فناوری این.دهدمی گسترش و اندیشی،هماهنگی بقا،هم گزی،امکانرهبربی جنبش به که

  (Tastan 2013,15) .میکند محافظت فیزیکی فضاهای سرکوب مقابل در را گزی کلی،جنبش طور به جامعه با و جنبش

 معترضان مکانی میشود،موقعیت گرفته نظر در جنبش گیری شکل برای ساختاری مساعد عوامل زمره در که دیگری عامل

 گزی پارک. است استانبول شهر نقاط ترین مرکزی از یکی در تقسیم میدان نزدیکی در گزی پارک.است گزی پارک یعنی

 است ای گونه  کارناوال جنبش گیری شکل برای مناسب مکانی،دارد مردم ذهن در که تعریفی و مکانی موقعیت دلیل به

 از مردم تا میسازد مهیا را ،مکانینوشیدنی هایلیوان و هاوبارها،گل هاوجودکافه.میکند ترغیب شرکت برای را مردم که

 . شوند ترغیب آن در حضور برای اجتماعی یطبقه و سنی گروه

 وجود ها،تنش این از یکیتوانند در بروز جنبش موثر باشند.تنش های ساختاری هم از جمله عواملی هستند که می

 قومی گروه عنوان به آنها گرفتن نادیده و کردی زبان آموزش ممنوعیت مانند کردها درباره دولت قومی ضد هایسیاست

 حقوق اولیه اصول رعایت عدم و( شناسدمی کوهی ترک عنوان به بلکه کرد عنوان به نه را کردها ترکیه دولت)مستقل

 فراهم را گزیجنبش در گروهها این شرکت یزمینه که است ارمنی دینی اقلیت و کرد قومی ایهگروه مورد در بشر
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 که هرچند.گردید اصالحی اجتماعی جنبشی به محیطی زیست اعتراضی جنبش یک از جنبش شکل تغییر باعث و کرده

 ،شدمی داده اعتراضات خرآ روزهای در که شعارهایی در اما نگرفت انجام کاملی شکل به،جنبش ماهیت در تغییر این

 . شدمی شنیده دولت قومی ضد های سیاست با مخالفت در متفاوتی های خواسته

 گرای اسالم حزب گرفتن قدرت ،داشته نقش گزیجنبش گیریشکل در عنوان تنشی ساختاری به که دیگری عامل

 رهبری به توسعه و عدالت حزب اقدامات به واکنشی باید را ترکیه مردم گسترده اعتراضات بنابراین. است توسعه و عدالت

 . دید رییس جمهور شخص داری حکومت سبک همچنین و «اردوغان طیب رجب»

 الیه برخی میان از آمده، وجود به اقتصادی رونق به اتکاء با کرده تالش اخیر های سال طول در توسعه و عدالت حزب

 رونق یواسطه به هم که شهرها در جامعه محروم هایالیه اساس این بر. پیدا کند متحدانی خود برای جامعه های

 نسبت دولت یگیرانه سخت های عملکرد از شان،مذهبی باورهای عمق واسطه به هم و هستند راضی دولت از اقتصادی

 حمایت از دولت حال عین در. هستند اردوغان حامیان مهمترین باشند،می خشنود جامعه مذهبی غیر نیروهای به

 (19 ،13۸9 بهکیش). است برخوردار نیز باشدمی قوی آن میان در مذهبی باورهای که ترکیه روستاییان

 اردوغان اجتماعی مخالفان زمره در دارند، نیز الئیک هایگرایش که مدرن و شهرنشین متوسط یطبقه دیگر سوی از

 حقوق های سازمان فعاالن جوان، هایسندیکالیست دانشجویان، تظاهرکنندگان، میان در همچنین. شوندمی محسوب

 گاالتاسارای فنرباغچه، های تیم مانند استانبول فوتبال اصلی های تیم پشتیبانان حتی و زیست محیط طرفداران بشری،

 روشنی پیام گذرد،می ترکیه در آنچه بنابراین. داد نام اجتماعی بازیگران آنها به توان می که دارند حضور بشیکتاش یا و

 ترکیه گرایاسالم دولت به ـ فعال زنان و الئیک نیروهای جوانان، روشنفکران، متوسط، ی طبقه ـ مدنی یجامعه جانب از

 .هستند ترکیه اساسی قانون در بنیادین امر یک عنوان به الئیسیته رعایت خواستار آن طی که است

 ،داشت گزی پارک جنبش گیریشکل در مهمی نقش ی که به عنوان تنش ساختاری،عوامل از دیگر یکی رسدمی نظر به

 از ،جریانی لیبرالی اقتصادی و مدرنیزاسیون بر مبتنی رویکردی با اردوغان دولت.باشد دولت اقتصادی هایسیاست

 یتوسعه های گیری تصمیم در مردم مشارکت و دموکراسی اصول به و کرده ایجاد بزرگ های شهر در را نامتوازن یتوسعه

 نارضایتی بروز باعث ،آمرانه نسبتا صورتی به داریسرمایه گسترش و دولت یگرایانهاقتدار نگاه.است بوده توجهبی شهری

 مرکز ساخت با مخالفت گفت توانمی.است شده تعریف جدید متوسط یطبقه در نیازهایشان که شودمی مردمی در

 دولت سوی از گسیختهلجام صورتی به داریسرمایه گسترش های سیاست با مخالفت واقع در ،پارک بجای تجاری

 .غرب دارانهسرمایه اقتصاد دادن قرار الگو و مدرن رویکردی با اقتصادی توسعه با مخالفت.است

 به توجه با ترکیه خارجی سیاست.است اروپا اتحادیه و منطقه کشورهای قبال در دولت خارجی سیاست دیگر، عامل

 اثرگذار داخل در متعددی موضوعات بر بلکه خارجی روابط بر تنها ،نه قاره سه تالقی ینقطه در اشاستراتژیک موقعیت

 در تواندمی گذاریهاسیاست این مورد در نارضایتی و اعتمادی بی و مردم مختلف هایگروه مخالفت که است طبیعی.است

 . باشد موثر گزی پارک مانند جنبشی بروز

 با کشورهای همه تقریباتوانند در بروز جنبش ها موثر باشند.عواملی هستند که مییافته هم ازجمله باورهای تعمیم

 اسالمی کشوری را خود آنکه از هستند،فارغ روبرو موافقان و مخالفان مذهب، مشکالت با نوعی به مسلمان غالب جمعیت

 به مذهب چنان ،هم الئیک حکومتی ساختار علیرغم هم ترکیه در.کنند معرفی سکوالر دولتی را خود آنکه یا بنامند

 .برندمی و برده بهره آن از نیز ترک سیاستمداران که شود،عاملیمی قلمداد جامعه در مهم عاملی عنوان

 و عدالت گرای اسالم حزب رسیدن قدرت به از غرب،پس با مشترک ارزشهای و منافع داشتن بر ترکها باور وجود با

 قدرت به از پیش ترکیه با مقایسه قابل عنوان هیچ به امروز یترکیه یجامعه.داد نشان را خود غربیغیر روی توسعه،ترکیه

 رانده حاشیه به قبال که دار سرمایه هایمذهبی اجتماعی، لحاظ از مثال عنوان به. نیست توسعه و عدالت حزب رسیدن

 اصول بر زیادی عده هنوز اما.یافتند پوشش نوع انتخاب در بیشتری آزادی مذهبی زنان و شدند تر ثروتمند بودند شده
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 السلطنه اعتضاد) .سازدمی نمایان را خود نهایت در ترکیه جامعه در عمیق تضاد این.دارند باور الئیسیته و کمالیستی

1391، 92) 

 مقابل در و  نشین شهر مدرن متوسط طبقات میان در آتاتورک توسط شده ترویج مدرنیته،الئیسیته و سنت میان تقابل

 مختلف هایعرصه در را خود تاثیر شهری، مذهبی متوسط طبقات و روستاییان میان در کارانهمحافظه و مذهبی هایسنت

 متوسط،دری طبقه سکوالر و مذهبی گروه دو.است گزی پارک جنبش، هاعرصه این از یکی رسدمی نظر به و داده نشان

 داعیه رغم به که دولتی.کردند مطالبه دولت از را حقوقی، خود زعم به کدام هر و گرفتند قرار هم رویدررو جنبش این

 .کندمی ترویج را گرایی اسالم از خاصی ،نوع بودن سکوالر

 جنبش گیریشکل در مستقیم غیر صورتی به بلکه مشخص طور به نه که است عواملی دیگر از گولنیسم و گولن جنبش

 که  بوده«آناتولیایی اسالم» عنوان با اسالم از مدرن ای نسخه تدریس مشغول خود عمر طول در گولن.است داشته نقش

 تروریسم هرگونه است؛ تسامح و مدارا به معتقد عمیقاً که گولن تفکر در. است بوده نورسی سعید های آموزه بر مبتنی

 مذهبی حال عین در و رو میانه و کار محافظه شخصی عنوان به گولن ،ترکیه فکری فضای در. است محکوم شدیداً

 . شود می محسوب

 در.اندیافته ارتباط اقتصادی لیبرالیزاسیون و سیاسی مشارکت فرایندهای ترکیه،به محورهویت اسالمی هایجنبش

 کجا در نمود تعیین است ممکنغیر تقریبا که اندتنیده هم در چنان اسالمی هایجنبش و دموکراتیزاسیون واقع،فرایند

 با متفاوت اسالمی ،اسالمی-سیاسی جنبش یک عنوان به گولن جنبش.یابد می خاتمه دیگری کجا در و آغاز آنها از یکی

 اسالم با موافق هایگروه موافقت عدم و امنیتی فضای به توجه با.کندمی عرضه را کنونی دولت توسط شده ارائه اسالم

 اکثر رسدمی نظر به اما کند، تایید درجنبش را هاگولنیست شرکت قاطعانه تواندنمی نگارنده ،مصاحبه برای گولنی

 انتخاب را ،جنبش جنبش طرفداران و دولت ترکیه،بین فعلی دولت با رقیب جریانی عنوان به گولن اهلل فتح طرفداران

 (12 ،2013بونزون) .اندکرده

 ایدئولوژی دو وجود گزی داشته است، جنبش گیریشکل بر مهمی تاثیر ،یافته تعمیم باوری عنوان به که دیگری علت

 بین در بسیاری طرفداران ها ایدئولوژی این دو هر.است کنونیی ترکیه در یکدیگر با تقابل در کردیسمپان و ترکیسمپان

 .دارند متوسط یطبقه

 از جنبش شکل تغییر با اما ،نداشتند رنگی پر و مستقل حضور گروه دو این از کدام هیچ گزی پارک جنبش شروع در

 پان در شده تعریف های انگیزه با کردها از ،تعدادی اعتراضی اجتماعی جدید جنبش یک به محیطیزیست جنبش یک

 شکل بر زیادی تاثیر،کردها حضور رسدمی نظر به.کنند مطرح دولت از را خود مطالبات تا و پیوستند جنبش ،به کردیسم

 جبهه دو ترکیست،حضور پان گرایان ملی و ها کرد میان تقابل پیشینه به توجه با.است داشته گزی پارک جنبش گیری

 نهایت در.استگرفته شکل رویداد این در هویت یمطالبه از متفاوتی نوع و داده جنبش به جدیدی شکل، مخالف

 . پیوستند توسعه و عدالت دولت طرفداران خیل به جایگزین انتخابی نبود دلیل به هاترکپان

 بندی جمع را اجتماعی گرفته شکل های باور و ایدئولوژیک هایجریان از متاثر عمده شکاف چند توانمی خالصه طور به

 فعال، مذهبی، طبقاتی و نسلی از این جمله اند.قومی شکاف. هستند غیرفعال دیگر برخی و فعال آنها از برخی که  کرد

 تحوالت بر زیادی منفی تاثیر کردی، ـ ترکی قومی شکاف بودن فعال به توجه با تواندمی سکوالر ـ مذهبی شکاف شدن

  .بگذارد ترکیه سیاسی انسجام و اجتماعی

 شده پنهان اعتراضات که ساده گاه اتفاقی.باشد تواندمی اتفاقی انقالبها،هر و هاجمعی،جنبش هایکنش در شتابزا عامل

 یکی – پارک  کاربری تغییر پروژه علیه تا آمدند گردهم فعاالن از شماری  که بود زمانی از جنبش شروع.کندمی مال بر را

 در. کنند اعتراض عثمانی، دوره های عمارت به شبیه بزرگ، خرید مرکز یک به -شهر مرکز در سبز فضاهای معدود از
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 گرد یک بروز باعث موضوع این.کردند درختان قطع به شروع ساختمانی کارگران که این با همزمان آن، از پس روز چند

  .بود گزی پارک جنبش آغازسر این و گشته زیست محیط فعاالن و مخالفان توسط خودجوش همایی

 اصالحی- اجتماعی هایجنبش موارد از بسیاری در مخالفان دستگیری عواملی مثل کنترل و رفتارخشونت آمیز پلیس و

است و در تبدیل این جنبش از جنبشی زیست محیطی  کرده تبدیل آمیز خشونت و انقالبی -اجتماعی هایجنبش به را

 اند.به جنبشی اجتماعی بی تاثیر نبوده

 نتیجه گیری

 :کرد خالصه عمده دسته چند در توانمی را گزی پارک جنبش گیریشکل علل در پاسخ به سوال اصلی،

 ترکیه یجامعه در اخیر یافته گسترش های ایدئولوژی و باورها از ناشی عوامل -1

 ترکیه در سیاسی اسالم جدید موج و گرایانهاسالم های جریان از ناشی عوامل -2

  سیاسی یتوسعه و  اجتماعی-اقتصادی توسعه روند از ناشی عوامل -3

  ژئوپلتیکی عوامل -4

 توسعه و عدالت دولت خارجی و داخلی گذاریهایسیاست -5

 :میشود بندی جمع زیر صورت به نظری مدل آمده دست به شواهد به توجه با
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 گیری جنبش پارک گزیعلل شکل -2مدل شماره
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Sociological study of GAZI park social movement in Turkey 

 

Abstract 

  

Middle East has been an area for social movements and revolutions outburst and 

occurrence. Gezi park movement in 2013 is one of the most important movements in 

Turkey and Middle East. GPM is a new social movement that many factors and causes 

have been effective in it. Factors that whichever were effective to formation and 

continuation to transformation GPM, from a simple environment movement to a social 

movement. The geopolitical position of Turkey in Middle East, The Policies of Islamist 

Justice and Development Party and its oppositions, uneven socio-economic and political 

development and the gap between social classes, ethnic groups like the Kurds, nationalist 

movements such as pan-Turkism and religious diversity, are some of these causes. The 

growth of the middle class and to participate in decisions about their demands and social 

networks and the Internet as a powerful tool in the formation and survival of the 

movement were effective. It seems that such movements not only in Turkey but also in 

other countries in the region towards strengthening civil society and democracy based on 

Demands of the people. This research utilizes SMELSER's theory to study the formation 

of the movement. 
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