
   

 
 

  
  

  هیترک یاسیتحوالت س ندیانداز حزب عدالت و توسعه در فرا چشم
   1سجاد طایري

  
  
  

  
  18/11/1398پذیرش نهایی:  تاریخ          25/10/1398تاریخ دریافت: 

  چکیده 
به نحوی که این حزب های اخیر از قدرت و اقبال عمومی حزب عدالت و توسعه کاسته شده است،  در سال

ها در شهرهای  مجلس و ریاست جمهوری پیروز شده و انتخابات شهرداری  با اختالف کمی در انتخابات
بزرگ را به رقبای خود واگذار کرده است. عالوه بر این، انشعاب در داخل حزب هم مسأله مهمی است. 

 از انشعابی های جریان برآوردن سر اهدش ها کمالیست حامی نهادهای و نظام فشار نتیجه در که همانگونه
 احزاب گیری شکل امکان، بودیم سعادت و رفاه، فضیلت های حزب مانند ترکیه پیشین گرای اسالم احزاب
 »اردوغان طیب رجب« توسط توسعه و عدالت حزب شده حذف و ناراضی اعضای میان از جدید انشعابی

پیش خبرهایی در فضای ترکیه مطرح شده است مبنی بر اینکه  ها ویژه که از مدت نیست؛ به انتظار از دور نیز
 و سـابق وزرای از تـن چنـد و اردوغان سابق دوستان همراه به ترکیه، سابق جمهور رئیس ،»گل عبدالله«

منظور درک بهتر و شـناخت  بهکنند.  اندازی راه جدیدی حزب دارند قصد توسعه و عدالت حزب اعضای
  شود. انداز آن بررسی و چشمه، الزم است عملکرد حزب عدالت و توسعه یدر ترک یاسیروند س رشتیب

  واژگان کلیدي
  حزب عدالت و توسعه، ترکیه، رجب طیب اردوغان، انتخابات، انشعابات حزبی.  

  
  
  
  

                                                                                                                                         
  کارشناس ارشد علوم سیاسی، کارشناس مسائل ترکیه. 1
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  مقدمه
 با و داشته دست در را قدرت بالمنازع شکل به گذشته سال ١٨ ترکیه در توسعه و عدالت حزب
 چنـد نظـام تأسـیس از پـس کـه گفت توان می ترکیه، جمهوری معاصر تاریخ اجمالی بررسی
 ١٣٢٩ سـال در خلـق جمهـوری حـزب اقتـدار سـاله ٢٧ دوران پایـان و این کشور در حزبی
 رجـب« مانند به رهبری هیچ و »توسعه و عدالت«حزب  اندازه به حزبی هیچ تا کنون شمسی،
  .کند جلب خود سوی به اندازه این ات را ترکیه مردم است توجه نتوانسته ،»اردوغان طیب
 سلیمان بایار، جالل اینونو، عصمت همچون مهمی سیاسی رجال از کمال آتاتورک، پس
 ییلمـاز، مسـعود اربکـان، الدین نجم اجویت، بلنت اوزال، مندرس، تورگوت عدنان دمیرل،
 مـورد ،دیگـران از بـیش اردوغـان میـان، ایـن در اما کردند، ظهور دیگران و باغچلی دولت
  .گرفت قرار توجه و حمایت

 و گردشـگری، بهداشـت اقتصـادی، هـای حوزه توانسته است در حزب عدالت و توسعه
 های ســرمایه جــذب ها، شـهرداری در ویژه بــه عمــومی کیفیــت خـدمات ارتقــای آمـوزش،
 نمـایش بـه خـوبی دفاعی، عملکـرد صنایع تقویت و ای منطقه دیپلماتیک پویایی خارجی،
ردها، معضل حل برای تالش با نیز قومی و فرهنگی های حوزه در و بگذارد

ُ
 علویان به توجه ک

  .برداشت بلندی های گام فرهنگی، های حوزه و
 ترکیـه گران تحلیل از بسیاری اکنون و خود قرار ندارد اوج شرایط در دیگر حزب، این اما
 جـدی فـرودی مسیر گیر، در چشم فرازی از پس حزب عدالت و توسعه که باورند این بر نیز
 حـزب عـدالت و توسـعه بـه که قرار دارد شرایطی در ترکیه در حال حاضر. است گرفته قرار

 به کاتالیزوری و کمکی نیروی از است ناچار و برسد هدف به انتخابات در تواند نمی تنهایی
 از ها فرسنگ آن، افراطی ترکی ناسیونالیسم گفتمان که بگیرد کمک »ملی حرکت« حزب نام

  .است دور او یاران و اردوغان فکری گفتمان
های اخیر کـاهش یافتـه اسـت تـا  قدرت و اقبال عمومی حزب عدالت و توسعه در سال

جمهوری پیروز شـده و  جایی که این حزب با اختالف پایینی در انتخابات مجلس و ریاست
وع انشعابات ها در شهرهای بزرگ را به رقبایش واگذار کرده است. موض انتخابات شهرداری

طور کـه در نتیجـه فشـار نظـام و  حزبی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. همـان  درون
گرای پیشـین ترکیـه  های انشعابی از درون احزاب اسالم ها، جریان نهادهای حامی کمالیست

های انشعابی  گیری حزب از جمله حزب فضیلت، رفاه و سعادت شکل گرفت؛ امکان شکل



شم
چ

 
فرا

در 
عه 
وس
و ت

ت 
دال
ب ع

حز
داز 
ان

 ندی
 س
الت
حو
ت

ی
 یاس

رک
ت

  هی
 

 

 75  

اعضای ناراضی و حذف شده حزب عدالت و توسعه توسط اردوغـان وجـود جدید در میان 
ها پـیش در خبرهـای مطـرح شـده در  دارد. اهمیت این موضوع تا جایی است کـه از مـدت

 سـابق دوستان همراه به ترکیه، سابق جمهور رئیس ،»گل عبدالله«فضای ترکیه آمده است که 
 حـزب دارنـد قصـد توسـعه و عـدالت حـزب اعضـای و سابق وزرای از تن چند و اردوغان
  کنند. اندازی راه جدیدی

اکنون با توجه به آنچه که مطرح شد، پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که با توجه به 
تحوالت سیاسی اخیر جامعه ترکیه، آینده سیاسی حزب عدالت و توسعه به چه سمتی پـیش 

منظـور درک بهتـر و شـناخت  بـهخواهد رفت؟ در راستای پرداختن به این پرسش اساسی و 
انداز آن  و چشـمه، الزم است عملکرد حـزب عـدالت و توسـعه یدر ترک یاسیروند س رشتیب

  شود. بررسی

  . عملکرد حزب عدالت و توسعه در قدرت1
ظهـور ه یـترک یاسـیدر صحنه س ١٣٨٠از سال  یاسالم یها شهیحزب عدالت و توسعه با ر

 یروزین پیروز شد. ایدرصد آراء پ ٢/٣٤، با کسب ١٣٨١و در انتخابات زودهنگام سال  کرد
که حزب عـدالت و توسـعه در ویژه آن  به ،ن کشور داشتیدر ا ییگرا نشان از گسترش اسالم

مجدد حزب حاکم عدالت و  یروزیپ ١.شد ءدرصد آرا ٦/٤٦ز موفق به کسب ین ١٣٨٦سال 
ب یـرجـب ط یحزبـ ار همیـ، »عبداللـه گـل«و انتخـاب  ١٣٨٦ مردادتوسعه در انتخابات 

جمهـور  سین رئیازدهمیعنوان  به ه،یر ترکیوز رهبر حزب عدالت و توسعه و نخست ،اردوغان
ا یبه کاخ چانکا یریوز ، حلقه اقتدار حزب حاکم را عالوه بر پارلمان و مقر نخستاین کشور
ه یـترک یخ جمهـورین بـار در تـارینخسـت یداد و بـرا یز تسـریـ) نیجمهـور استی(مقر ر

ك یك، بلکه از درون یون الئیاسیان و نه از حلقه سین کشور نه از حلقه نظامیهور اجم سیرئ
ج خوب حزب عـدالت و توسـعه در ین نتایگرا، انتخاب شد. همچن کار اسالم حزب محافظه
  تکرار شد. ١٣٩٤و  ١٣٩٠ یها انتخابات سال

» کـار دمـوکرات محافظـه«ک حـزب یـعنـوان  حزب عدالت و توسعه، از ابتدا خود را به
ل یـه، همـراه بـا تمایـترک یاسالم و فرهنگ مل یسنت یها به ارزش یکه بر وفادار کرد یمعرف

                                                                                                                                         
1. Ozel Turkeyat, For an analysis of the AKP's election victory, the Journal of 

Democracy, Vol.14,NO.2,2019,pp.80-82 
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و  یت قـانون، جامعـه مـدنیکرد. حاکم ید میکأت یبرال ـ دموکراسیو گفتمان ل ینوساز یبرا
ن حـزب یـا یها ن رئـوس برنامـهیتـر از جملـه مهـم یاساسـ یهـا یاحترام به حقوق و آزاد

و  یدئولوژیـت خود را از ایاز مشروع یحزب عدالت و توسعه تنها بخش شوند. یمحسوب م
شان بوده است، نه  ت آنها به خاطر دستاوردها و عملکرد موفقیرد. عمده مشروعیگ یاسالم م

ه یجامعه ترک یسنت یها رو، ممکن است بخش نیت از اسالم. از ایصرف شعار دادن در حما
 یبـه حـزب عـدالت و توسـعه رأ یاسالم یها شیگرا افته آن به خاطری و مناطق کمتر توسعه

ن حـزب یـن حزب به خاطر عملکرد موفـق ایداده باشند، اما اکثر طبقه متوسط و طرفداران ا
 به آن رأ

ً
  اند. داده یمجددا

حزب حاکم عدالت و توسعه در دوره اقتدار خود توانست عالوه بر حوزه  ،گرید یاز سو
از  یمـیش از نیت بـیـز فعـال شـده و کنتـرل مالکیـن یا و رسـانه یدر حوزه اقتصاد یاسیس

ه یـت در اتحادین مرتبط بـا عضـویدر چارچوب مواز رد.ین کشور را به دست گیا یها رسانه
ك یـبـه  یداخلـ یاسیکننده منازعات س نییتع ینظام یرویك نیه از حالت یاروپا، ارتش ترک
 یاز زمان روطور کلی،  به .ل شدیکشور تبد یت ارضیمدافع استقالل و تمام یا ارتش حرفه

. ایجاد شده یترک یو خارج یاست داخلیدر س ینیکار آمدن حزب عدالت و توسعه، روند نو
  های خاص روند سیاسی نوین ترکیه عبارتند از: ویژگی
  ان و سکوالرها؛یگرا ن اسالمیب یو اجتماع یاسیس یشدن فضا ی. قطب١
  ؛٢ییبه اروپاگرا ١ییگرا ر گفتمان غربیی. تغ٢
  یاسی. ثبات س٣

ً
  شکننده؛ یائتالف یها دار و عبور از دوره حکومتیپا نسبتا

  .داریپا یو رشد و توسعه اقتصاد ی. ثبات اقتصاد٤
ر داد. ییـه را تغیترک یو اجتماع یاسیت نظام سیط و موقعیفوق شرا یها یژگیو ،در مجموع

 یاسیس یشدن فضا یقطبکرد تا از  یط سعیر شراییحزب حاکم عدالت و توسعه با توجه به تغ
و  یاسـیگـاه سیو پا گرفتـهبهـره را  بیشـترینسـم یمـدافع کمال یرانده شدن نهادها حاشیهو به 
م کنـد. اعمـال اصـالحات در یتحکـ قدرتمنـدش یگـاه اجتمـاعیپا مانندخود را به  یاقتصاد

ق اقتدار و حـ راستای کاهشاز آنها در  یا ه اروپا که بخش عمدهیت در اتحادیچارچوب عضو
شـده  یقطبـ ی) بود، باعث شـد تـا فضـاییسم (ارتش و نهاد قضایمدافع کمال ینهادها یوتو

                                                                                                                                         
1. Westernization 
2. Europeanization 
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از اقتدار و قـدرت » با حاصل جمع صفر یباز«ط یه با توجه به حاکم بودن شرایدر ترک یاسیس
  ١.دیفزایمانه قدرت حزب حاکم بیسم کاسته و بر پیمدافع کمال ینهادها

 برای مهم بسیار پیامد چندین ،١٣٩٨فروردین  ١١ای ه شهرداری در این میان، انتخابات
 و عـدالت حـزب شکسـت و انتخابـات ایـن پیامـد ترین مهم شاید که داشت ترکیه سیاست
 و درونـی اختالفات بروز حزب، این حاکمیت سال ١٧ از بعد ترکیه کالنشهرهای در توسعه
 بسـیار شکل به ترکیه دولت کابینه در هم و حزب عالی شورای در هم گسترده تغییرات طرح
 افـراد جدایی، اقتصادی عمده گرفت. مشکالت باشد که روز به روز قوت بیشتری می جدی
 ضـعیف عملکـرد، حـزب داخـل در درونـیهای  تنش و اختالفات، حزب تأثیرگذار و مهم
 رئـیس و ترکیـه جمهـور رئیس ،»اردوغـان طیـب رجب« تا شده باعث و عوامل دیگر دولت

  .بگیرد قرار حزب داخل در بزرگی بسیار تغییر انهآست در آک.پارتی،

  هاي داخلی حزب عدالت و توسعه . چالش2
ن یـمتکثـر ا غیـر و دمکراتیک از عوامل اصلی نزول حزب عدالت و توسعه، ساختار نیمه یکی

حزبـی را پدیـد آورده  یک نظام چنـدن جهت که یاز امدل حکومتی ترکیه  کشور است. اگرچه
نظام سیاسی ترکیه از دموکراتیک ت آن است که یشود؛ اما واقع یم ق تلقیدموکراسی موف، است

 هر حزبی، زبودن به دور است
ً
 یها استیآورد، توان اعمال س ت را بدست مییکه اکثر یرا عمال

ان یـه و دخالت مکـرر نظامیخ تحوالت ترکین، تاریکند. عالوه بر ا ز کسب مییسرکوبگرانه را ن
  د. یک نامیتوان کشوری دموکرات ین کشور را نمیااست نشان داده که یدر س

رغـم  بـه »رجـب طیـب اردوغـان«حـزب عـدالت و توسـعه و شـخص  در حال حاضر
دموکراتیـک  دارای ماهیتی غیردهند،  یسر مدر حمایت از آزادی و دموکراسی که شعارهایی 
 دولـت، از ادانتقـ دلیـل بـه خبرنگاران از یبسیار دولت اردوغان، ای که در گونه ، بههستند

های زیـاد بـر  اعمال فشار و محدودیت نیاند. همچن شده زندانی یا و قرار گرفته فشار تحت
بازداشـت بسـیاری از و  های شدید اردوغان نسبت به منتقدین دولت نگاران، واکنش روزنامه

   .همگی گواهی بر این مدعا هستند» پ.ک.ک«شهروندان ترکیه به اتهام حمایت از 
 انه و جهان اسالمیدر خاورم عنوان مدل مطلوب دمکراتیک از ترکیه به رغم آنکه هجه بیدر نت 
 ست که ترکیه، زندان بزرگی از نظر آزادی بیان و مطبوعـات اسـت.ا شود، اما واقعیت آن یاد می

                                                                                                                                         
1. Ozel Turkeyat, Ibid, p. 83 
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» ترین زندان بزرگ«عنوان  خود از ترکیه به ١٣٩١سال  گزارش در مرز بدون گزارشگران سازمان
 خبرنگاران، گسترده بازداشت ها، تلفن شنود اینکه تأکید بر با سازمان کرد. این یاد خبرنگاران

 افـزایش موجـب کـه اسـت یمـوارد جملـه از ترکیه درها  تهدید رسانه و یخبر منابع تحقیر

اسـت.  کـرده یـاد خبرنگاران حقوق ناقض عنوان به کشور این شده و بارها از شدگان بازداشت
 عنوان بـه را (سـی.پی.جی)، ترکیـه نگاران روزنامـه از حمایـت یتهکم یا رسانه نهاد همچنین

  ١کرد. معرفی ١٣٩١ سال در رسانه یآزاد سرکوبگر ترین بزرگ
 ین کشـور بـه آزادیـدر مورد تعهد دولت ا یدیشد یها ینگران له باعث انتقاد وأن مسیا

نسـبت بـه  بسیاری از مـردم ،شده است. بنابراین آنک یت وجه دمکراتیمطبوعات و مشروع
دوره حاکمیـت حـزب هـای سیاسـی و حـریم خصوصـی خـود در  آزادی هتر شدن دایر تنگ

ه یـترک یدر حوزه داخل یاساس ین امر به چالشیو ا معترض و نگران هستند عدالت و توسعه
  تبدیل شده است.

یکی دیگر از عوامل نزول حزب عدالت و توسعه، عملکرد شخص اردوغان است. رجب 
 آمـده، وجـود به اقتصادی رونق به اتکاء با کرده تالش ریاخهای  سال طول در ب اردوغانیط
 محـرومهای  هیـن اسـاس، الیـابد. بـر ایب متحدانی خود برای جامعههای  هیال برخی انیم از

 عمـق به دلیل هم و هستند یراض دولت از اقتصادی رونق واسطه به هم که شهرها در جامعه
 مـذهبی ریـغ روهـایین بـه نسبت دولت رانهیگ سختای ه عملکرد از شان، مذهبی باورهای
 تیحما از دولت حال، نیع در ان اردوغان هستند.ین حامیتر باشند، مهم یخشنود م جامعه
  . است برخوردار زین باشد می قوی آن انیم در مذهبی باورهای که هیترک انییروستا

ز دارند، در زمـره ین کیالئ یها شین و مدرن که گرایگر، طبقه متوسط شهرنشید یاز سو
 زنند، ها قدم می ابانیخ در که دخترانی شوند. اغلب یاردوغان محسوب م یمخالفان اجتماع

های  سـتیکالیسند ان،یتظاهرکننـدگان، دانشـجو انیـم ن دریحجاب هسـتند. همچنـ فاقد
هـای  میت بانانیپشت حتی و ستیز طیمح طرفداران بشری، حقوقهای  سازمان فعاالن جوان،
کتاش حضور دارند کـه یبش ای و گاالتاسارای فنرباغچه،های  میت مانند استانبول فوتبال اصلی
 روشـنفکران، مدنی، طبقه متوسط، ن، جامعهینامید. بنابرا اجتماعی گرانیرا باز آنها توان می

                                                                                                                                         
هاي  هاي عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی، فصلنامه سازمان برزگر و بهروز مختاري، ابعاد، پیامد و چالش . کیهان١

  ١٤٥، ص ١٣٩٢، تابستان ٢المللی، سال اول، شماره  بین
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 در نیادیـبن امـری عنوان به تهیسیالئ تیکه خواستار رعا فعال زنان و کیالئ روهایین جوانان،
  ١روند. یهستند، از جمله مخالفان اردوغان به شمار م هیترک ساسیا قانون

از منظر بسیاری  دارد، دست در ترکیه در را که حدود دو دهه قدرت در مجموع، اردوغان
 و احـزاب عمـومی افکار خوانده شده است. او متهم است که به از سیاستمداران "خودکامه"

 بـه اش، متبوع حزب نظر ریمغا گاه را، خود ظرن که کند می تالش و گذارد نمی وقعی اسییس
 مـردم شخصـی زنـدگی های جنبـه تمـامی در اردوغـان گوینـد معترضان می .بنشاند کرسی
  ٢کنند. می اشاره خانواده تنظیم برنامه مورد در او اظهارات به جمله  آن از و کند می دخالت

. در حـالی کـه در های سیاسی در داخل حزب عدالت و توسعه است نکته دیگر، تسویه
بـرد،  های آغازین ایجاد حزب، اردوغان از همفکری تمام افراد حاضر در حزب بهره می سال

اما به مرور زمان بخشی از آنها را از حزب و ساختار قدرت کنـار گذاشـت. جـدایی بخـش 
دهـد کـه او در  دهنده و مؤسس حزب عدالت و توسعه نشـان می های تشکیل مهمی از چهره

  ن کشور شده است. یدر ا یموجب بروز اعتراضات خود داری حکومت سبک

  هاي خارجی حزب عدالت و توسعه . چالش3
های حزب عدالت و توسعه در حوزه سیاست خـارجی ایـن حـزب  ترین چالش از مهم یکی

معروف شده، باعـث  ییگرا یاین حزب که به نوعثمان یاست خارجیاست. تفکر حاکم بر س
از  یره شـدن روابـط آنکـارا بـا برخـین تیه داخل کشور و همچنب یخارج یها بحران یتسر
  گان خود شده است. یهمسا

هایی در روابط ترکیه  همچنین سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه موجب بروز تنش
دهد که دو کشور از زمان  با آمریکا و اروپا شده است. بررسی روابط ترکیه و آمریکا نشان می

و توسعه دچار اختالف نظرهای جدی هم در روابط دوجانبه و روی کار آمدن حزب عدالت 
 آنکـارا  ای و بین هم در مورد مسائل منطقه

ً
المللی هستند. در حالی کـه پـیش از آن معمـوال

 مطیع اوامر و فرمان به
ً
رو،  شد. از این های واشنگتن بود، شناخته می عنوان بازیگری که کامال

های  ات در روابط دو طرف چندان بارز نبود، اما در سـالرغم آنکه در گذشته میزان اختالف به
اخیر مسائل و مشکالت متعددی در تعامالت دوجانبه آنکارا و واشنگتن پدیـد آمـده کـه از 

                                                                                                                                         
1. Rabasa Angel & Stephen F. Larrabee, The Rise of Political Islam in Turkey, 

Arlington: Rand Corporation, National Defense Research Institute, 2018 
2. Ozel Turkeyat, Ibid, p  . 94 
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  توان به موارد زیر اشاره کرد:  ترین آنها می  جمله مهم
ردهای سوریه، که آنکـارا آنهـا را شـاخه اقمـاری پ.ک.ک و١

ُ
 . حمایت کاخ سفید از ک
  داند؛  گروهی تروریستی می

. انتقادهای آمریکا از دولت اردوغـان در مـورد عـدم رعایـت حقـوق بشـر، سـرکوب ٢
  ها و احزاب مخالف؛ نهادهای مدنی، رسانه

  ؛١٣٩٥. مداخله آمریکا در امور داخلی ترکیه و حمایت از کودتای نافرجام سال ٣
  آنکارا از واشنگتن؛ رغم تقاضای علنی به» الله گولن فتح«. عدم استرداد ٤
  به جرم حمایت از جریان گولن؛ » اندرو برانسون«. دستگیری کشیش مسیحی، ٥
هـای اقتصـادی آمریکـا علیـه  واسطه اعمـال تحریم . کاهش ارزش لیر در برابر دالر به٦

  برخی از مقامات دولت ترکیه؛
  ده؛متح از ترکیه توسط ایاالت فوالد و آلومینیوم واردات تعرفه . افزایش٧
  

ها و اختالفـات  المللی نیز تنش ای و بین عالوه بر این، در مباحث مرتبط با مسائل منطقه
  ترین آنها عبارتند از: متعددی در روابط ترکیه و آمریکا پدید آمده که مهم

  های ترکیه در سوریه؛ . عدم حمایت آمریکا از طرح١
  . بروز تنش در روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی؛٢
  ؛٤٠٠ط رو به رشد ترکیه با روسیه و مسأله خرید سامانه دفاع موشکی اس . رواب٣
  ؛»جمال خاشقجی«سلمان در پرونده قتل  . پافشاری ترکیه برای متهم کردن بن٤
  . حمایت ترکیه از قطر در بحران روابط خارجی این کشور با عربستان سعودی؛ ٥
  المسلمین؛ تی شناختن اخوان. نارضایتی آنکارا از سیاست آمریکا مبنی بر تروریس٦
  عنوان پایتخت اسرائیل از سوی آمریکا؛ . مخالفت آنکارا با اعالم قدس به٧
  آمریکا؛» معامله قرن«های اشغالی و مخالفت با طرح  حمایت ترکیه از حماس در سرزمین. ٨
  . پشتیبانی ترکیه از دولت نیکوالس مادورو در مقابل خوآن گوایدو در ونزوئال؛٩
  در لیبی و پشتیبانی آمریکا از خلیفه حفتر؛» وفاق ملی«ایت ترکیه از دولت . حم١٠
 توسـط اول جهانی جنگ جریان در ارامنه کشتار درباره ترامپ . خشم ترکیه از سخنان١١

  عثمانی؛ دولت
های اقتصادی واشنگتن علیـه  جانبه و تحریم های یک . عدم همراهی آنکارا با سیاست١٢
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  ١.جمهوری اسالمی ایران
های اخیر از میزان اشتراک نظر میان ترکیـه و  دهد که در سال مجموع موارد فوق نشان می

المللی کاسته شـده و بـر سـطح اختالفـات  ای و بین آمریکا در مورد مسائل دوجانبه، منطقه
های اردوغـان در  توجهی آمریکا و اروپا به بلنـدپروازی طرفین افزوده شده است؛ چنانکه بی

المللی موجب بـروز سـرخوردگی در داخـل ترکیـه و همچنـین  ای و بین منطقهمورد مسائل 
  بوجود آمدن اختالفات متعدد در روابط متقابل ترکیه و غرب شده است.

  . اختالفات درونی حزب عدالت و توسعه4
یکی از دالیل اصلی نزول حزب عدالت و توسعه به اختالفات درونی این حـزب و جـدایی 

که از زمـان شود. نخستین اختالفات میان اعضای حزب  آن مرتبط میبرخی از اعضای مهم 
نـک بـه ید شد و ایتشد یه بوجود آمده بود، در دوران اعتراضات پارک گزیشروع بحران سور

داوود « که زمانی از حاکم حزب در ها جدایی روند است.تبدیل شده ان آنها یم یجد یرقابت
 آغـاز کـرد، تـرک »اردوغان طیب رجب« با فاختال دلیل به را وزیری نخست سمت »اوغلو
 و عـدالت از حـزب پارلمـان نماینـده سـه همـراه بـه »اغلو داوود« اخراج اعالم پی شد. در
 داوود. گرفت شکل »آینده حزب«نام  به حزبی و ثبت تأسیس برای اغلو داوود تالش، توسعه
 اصـول او. ردک توصیف »ضرورت یک هم و مسئولیت یک هم« را جدید حزب تشکیل اغلو
 اعالم کرد که برتری و کرده معرفی »دینی تکثرگرایی« و »سکوالر لیبرالیسم« را حزب بنیادین
  ٢ندارد. قبول را آینده حزب در سکوالری یا مذهبی ساختار هیچ

 در ایـن از پیش که هستند هایی از شخصیت آینده حزب مؤسسان لیست از بزرگی بخش
 ایـن تـرین مهم جمله از. اند کرده استعفا یا و اند شده خراجا یا داشته فعالیت پارتی آک حزب

 سـلیم«، ترکیـه دریانوردی و ارتباطات سابق وزیر ،»بیلگن فریدون« به توان می ها شخصیت
، »اونـال عمـر«، »یامـالی نـدیم«، اسـتانبول در پارتی آک تشکیالت سابق رئیس، »تموچی

 نماینـده ١٣ همراه به، »تورهان مصطفی ابراهیم«، »اوزداغ سلجوق«، »اوستون صفر آیهان«
 استاندار، »کوچوک الدین عزت« جمله از دولتی مهم افراد و ترکیه پارلمان در پارتی آک سابق
 انتخابـات شـمار بی نامزدهـای کنـار در ترکیـه، سـابق سفیر، »اوزجان ضیا یوسف«، سابق

                                                                                                                                         
  1398خرداد  1مریکا، اندیشکده راهبردي تبیین، آشعیب بهمن، چارچوبی براي فهم روابط ترکیه و . 1
المللی مطالعات صـلح،   فاطمه خادم شیرازي، نقش احزاب نوساخته در آینده سیاسی ترکیه، مرکز بین. 2

  1398ذر آ 24
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  ١کرد. اشاره پارتی آک حزب از ترکیه پارلمان نمایندگی مختلف های دوره
 امـور، اقتصـاد های وزارتخانـه تصـدی تـر پیش کـه هـم »باباجان علی«از سوی دیگر، 

 عمیقی اختالفات دلیل به، داشت بر عهده را ترکیه وزیری نخست معاونت همچنین و خارجه
 حـزب در خـود عضـویت بـه بـود کـرده پیدا اردوغان با »مواضع و ها ارزش، اصول« در که

، ترکیه سابق جمهور رئیس، »گل عبدالله« همکاری با دارد قصد نیز باباجان. داد پایان حاکم
 حزب اسم او. دهد تشکیل لیبرال و مذهبی از اعم سیاسی های طیف مشارکت همه با حزبی
  .کرد خواهد اعالم نهایی یک مقطع در و رسیدن نتیجه به از بعد را آن اعضای و تأسیس تازه

 سـران، توسـعه و عـدالت حزب برابر در دیدج حزب تأسیس از جلوگیری برای اردوغان
 صـدد در کـه کـرده اعـالم همچنین و کرده آنان علیه اطالعات افشاگری به تهدید را احزاب
 از اقـداماتی ،نیز جدید احزاب تأسیس از قبل .است علنی صورت به افراد این علیه سخنرانی
 تـالش و حزب های و آرماناصول  از جدایی به افراد کردن این متهم، خیانت به اتهام جمله
  ٢بود. شده اعمال حاکمیت طرف از »امت« میان چنددستگی و تفرقه ایجاد برای

 میان اردوغان و جداشـدگان از حـزب عـدالت و توسـعه را ها اختالف به هر حال، ریشه
  کرد: بررسی ترکیه خارجی و داخلی سیاست محور دو توان در می

 ویژه بـه کشور اداره  شیوه در حزب طیف دو الفاخت به توان می داخلی سیاست حوزه در
 و تـورم افـزایش، اقتصـادی رشـد کـاهش واقع، در. کرد اشاره ترکیه اقتصادی امور مدیریت
 را کشـور این اقتصادی و سیاسی نخبگان از بسیاری ترکیه، ملی پول واحد ارزش آمدن پایین
  .است کرده نگران وضعیت آینده به نسبت

 انتخابات نتایج در روشنی به حزب عدالت و توسعه محبوبیت و کارآمدی کاهش پیامد
 شـهرداری کرسـی کسـب به موفق حزب تنها نه ویژه که به است؛ مشاهده قابل ها شهرداری
 از ترکیـه شـهر یازده شهرداری اداره توانست خلق جمهوری حزب بلکه نشد، مهم شهرهای
 اداره شـهرداری دادن دسـت از ینهمچنـ. بیـاورد دسـت بـه هـم را استانبول و آنکارا جمله

  . آید می شمار به توسعه و عدالت رهبران برای مهمی نمادین ضربه ها، سال از پس استانبول
 و توسـعه و حزب عـدالت ضعف نقاط روی خوبی به توانستند مخالف در واقع، احزاب

                                                                                                                                         
  1398آذر  25ن حزب آینده ترکیه، اسسؤخبرگزاري کردپرس، نگاهی به لیست م. 1
  فاطمه خادم شیرازي، همان. 2
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 آنها از و کرده تمرکز ها شهرداری عملکرد از شهرها این مردم نارضایتی از ناشی های شکاف
 افـزایش در سنگین شکست این های لرزه پس. کنند برداری بهره خود آرای افزایش راستای در

 این مهم عناصر جدایی گسترش و حزب عدالت و توسعه بلندپایه مقامات درونی اختالفات
  .است یافته نمود رقیب احزاب و نیروها انسجام افزایش و حزب

دوغان برای گسترش مناسبات با روسیه و دوری از نیز تمایل ار خارجی در حوزه سیاست
شـده اسـت.  آمریکا و اروپا موجب نارضایتی برخـی از اعضـای حـزب عـدالت و توسـعه

 و داراسـت را نـاتو بـزرگ ارتـش دومـین که کشوری برای شرق با روابط عبارتی، گسترش به
اشـته، بـه د حسـاس جایگـاهی و شده تعریف غرب جهان امنیتی و نظامی سپهر در همواره

  ١مذاق بسیاری از اعضای حزب عدالت و توسعه خوش نیامده است.
 آینـده بـه نسـبت ترکیـه عمیـق هـای نگرانی پیرامون آمریکا کمک و همراهی از ناامیدی
ردنشین مناطق
ُ
 بـزرگ هـای پیروزی، کشـور ایـن در آنکـارا های سیاست شکست و سوریه ک
 ایران و روسیه باالی دست و آنهاست اصلی یبانپشت ترکیه که هایی گروه برابر در سوریه ارتش
ها درباره سیاست خارجی حزب عدالت  به نارضایتی که هستند عواملی، سوریه تحوالت در

  اند.  و توسعه دامن زده
روابط خود را بـا که  »عبدالله گل«رود که افرادی همچون  در چنین شرایطی احتمال می

ه گرفـت، از یـترک یان اعتراضـات داخلـیـر جرکه د یجماعت گولن حفظ کرده و با مواضع
ست که اردوغان به ین در حالیا ، موقعیت بهتری پیدا کنند.برخوردار شده یشتریت بیمحبوب

  مواجه است. یشتریب یها الشچبا  یه و سرکوب اعتراضات داخلیسبب ورود به بحران سور
حـزب  از شـده دهرانـ بزرگـان و گذاران بنیان حضور با جدید حزبی به هر روی، تشکیل

 بـود؛ نقطـه خواهـد ترکیه اخیر دهه دو تاریخ در مهمی بسیار عطف نقطه توسعه، و عدالت
 هـای انتخابات در حزب عدالت و توسـعه راه سر بر بزرگ چالشی تواند می تنها نه که عطفی
 .باشـد از بین بردن دستاوردهای اردوغان را نیز داشـته پتانسیل شاید بلکه دهد، قرار رو پیش

 ملی حرکت حزب و اردوغان ریاستی، به پارلمانی نظام تغییر برندگان نباید از یاد برد که تنها
 اسـت ممکـن و رسـید مردم تأیید به ای شکننده رأی با اساسی قانون تغییر پرسی همه. بودند
 سیاسـتمداران دیگـر و باباجـان علی، داوود اوغلو احمد، گل عبدالله مانند تأثیرگذاری افراد

                                                                                                                                         
1. Mustafa Akyol, What you should know about Turkey's AKP, 3 January, 2019 
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 حــزب بــا ائتالفــی در و جدیــد حزبــی تشــکیل بــا حــزب عــدالت و توســعه از شــده جــدا
 پرسـی همه از پـیش به را کشور شرایط بتوانند اردوغان مخالفان دیگر و خلق خواه جمهوری
  .برگردانند ١٣٩٦ سال

  سنجی حزب عدالت و توسعه . وضعیت5
د: در دوره اول، بررســی کارنامــه حــزب عــدالت و توســعه حکایــت از دو دوره متفــاوت دار

المللی ترکیـه شـد. در  حزب عدالت و توسعه باعث تغییر وجهه داخلی و بین عملکرد موفق
اما این حزب توانسـت بـا  ،های مختلفی درگیر بودند های قبل از آن با بحران که دولت حالی

حـزب همچنین  ابد.یدست های چشمگیر سیاسی و اقتصادی  ها به پیشرفت حل این بحران
تضعیف کند  تازی نظامیان در عرصه سیاسی را و توسعه توانسته است تا حدودی یکهعدالت 

. در دوره دوم، حـزب عـدالت و توسـعه و رشد اقتصادی با کاهش تورم را به ارمغـان بیـاورد
مدرن بـا نظـم  –قطبی بین جامعه سکوالر  گرایانه اجتماعی، ایجاد دو تغییرات واپس موجب
 –محـو تـدریجی میـراث آتـاتورکی در درون سـاخت سیاسـی های مـذهبی و بر سنت مبتنی

چند نمودارها همیشه تضادهای اساسـی در  هر ،های اخیر کشور شد. در سال اجتماعی این
اما به دلیل شکوفایی اقتصادی ترکیـه  ،داد قطبی سیال را در جامعه ترکیه نشان می دو بین این
 ییـدأن نظامیان که تا حدودی مورد تاین مدت، تضاد حزب حاکم با قدرت آشکار و پنها در

 کـه» بهار عربی«تر از همه بروز وقایع موسوم به  طبقات فرودست و اقشار مدنی بود و مهم

 کرد، این تضـادها در حاشـیه طلبانه نقش حمایتی در قبال آن ایفا می دولت اردوغان فرصت

   .قرار گرفته بود
عد داخلی و منطقههای اخیر دولت اردوغان د نگاهی اجمالی به سیاست

ُ
خـوبی  ای به ر ب

سیاسی که حزب عدالت و توسعه در پیش گرفته نقش مهمی در  ءمشی دهد که خط نشان می
های سیاسی و رادیکالیزه شدن جامعة ترکیه داشته است. هرچند که ترکیه  گیری شکاف شکل

نان همچاین کشور  اما، کسب کردههای مهمی  موفقیت در عرصه داخلی و سیاست خارجی
سیاست خارجی از جمله در رویـارویی بـا تحـوالت  هایی در با معضالت داخلی و چالش

و  اند بـه ارث رسـیده هـای قبـل ها از دولت چالشاین برخی از  .ای روبروست جدید منطقه
هایی که برخی از آنها ریشـه در داخـل  چالشهستند؛  های جدید چالشبرخی نیز از جمله 

افزایش تنش در سطح داخلی، حوادث پـارک اند.  جه عوامل بیرونیترکیه دارد و برخی در نتی
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شدت قـدرت  به انینظام یمقامات دولت و کودتا فساد مالی ی، افشا١٣٩٢ خردادگزی در 
تبدیل شدن به و توانایی ترکیه برای  ب کردین کشور را تخریه، وجهه انرم ترکیه را محدود کرد

   در منطقه را کاهش داد.الگو 
های اروپایی دولت ترکیه را متهم به نادیده گرفتن آزادی بیان و  برخی از دولت ،اینعالوه بر 

و نبود مدیریت مناسـب اند  عدم رعایت ضوابط اتحادیه اروپا در مورد رعایت حقوق بشر کرده
تواند مشکالتی در روابط ترکیه و اتحادیـه اروپـا ایجـاد کنـد. همـه مسـائل و  در این مسأله می
شده موجب شد که برخی صاحب نظـران مسـائل سیاسـی اعـالم کننـد کـه مشکالت مطرح 

 یمنزو یلقب گرفته بود، اکنون به کشور ١٣٩٠ای که ستاره در حال ظهور منطقه در سال  ترکیه
هرچند که حـزب عـدالت و توسـعه در داخل و خارج تبدیل شده است.  یاساس یها با چالش

ها به دلیل اینکه بـا منـافع ملـی ترکیـه گـره  الشبرخی از این چ اما ،ها است متوجه این چالش
حـزب عـدالت و توسـعه بـا منـافع متضـاد و  ،بنـابراینراحتی قابل حـل نیسـتند.  اند به خورده

ها به نفع ترکیـه نیسـت و در صـورت  حل برخی از این چالش واقع،است. در مواجه متعارض 
رسد ترکیه با بـازی  وشد. به نظر میاقدام به برطرف کردن آنها باید از برخی منافع خود چشم بپ

  ١های متعددی مواجه خواهد شد. با مشکالت و چالش در این مسیر و بودهرو  ای روبه پیچیده
، اخیـر های سال طی یارانش و اردوغان یابی قدرت  های گذشته، روند همچنین بر خالف سال

 بـر مبتنـی قـدرت زیـعتو نظـام کـه زمـان هـر و در گذشته، هر مکـان. است نبوده چندان هموار
 ایـن. شـد می پیـروز خاص خـود ورزی سیاست با توسعه و عدالت حزب، بود رأی های صندوق
 را ها امـور شـهرداری، کنـد توسعه و عدالت حزب نصیب را پارلمان های کرسی توانست رویکرد

  مقتدرانـه و جدیـد لبـاس، نهایـت در و دهـد تغییـر را اساسـی قـانون، کنـد واگذار حزب این به
 را رأی های صـندوق، تا کنـون توسعه و عدالت حزب. بپوشاند اردوغان تن بر را جمهوری ریاست

  ٢بود. سودش به هایی تفاوت با، آمد می بیرون آن از آنچه هر که دید می مثابه ابزاری به

                                                                                                                                         
1. Rabasa Angel & Stephen F. Larrabee, Ibid 

سعه اگرچه در انتخابات پارلمانی، جایگاه نخست را کسب کرد، اما ، حزب عدالت و تو1394در خرداد . 2
حزب عدالت و توسعه با حزب دوم، مانند همیشه نبود. در  این پیروزي طعم تلخی داشت؛ اختالف آراء

فاصله میان این انتخابات و انتخاباتی که چندي بعد برگزار شد تا یـک حـزب بتوانـد اکثریـت را بـراي      
هاي ذهنی و عینی را در نظر مـردم ترکیـه    لفهؤکند، اردوغان و یارانش چنان برخی متشکیل کابینه کسب 

  شان بود، رقم خورد. گونه که مطلوب تغییر داده و دوباره تنظیم کردند که این بار، نتایج همان
ها در ترکیه هم اگرچه حزب عدالت و توسعه در بسیاري از شهرها، پیروز شده  در انتخابات شهرداري
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 ایـن رفـع بـرای اساسی ای چاره که کند می ایجاب اردوغان در شرایط فعلی، هوشمندی
 ایـن گویـای ها شـهرداری انتخابات برگزاری از پس او اظهارات ندیشد کهبی احتمالی تهدید
 را آنکـارا و اسـتانبول در آمـده دسـت بـه نتـایج و انتخابـات ایـن پیام که گفت او. است امر

 دولـت های سیاسـت در مـردم اراده و خواست با هماهنگی برای را تغییراتی و کرده دریافت
کید کـرد کـه تـا همچنین او .کرد خواهد اعمال ترکیه  های درخواسـت بـا، ثـانوی اطـالع تأ

 رویکردهـای اصـالح پـی در و کـرد نخواهد موافقت پارلمانی زودهنگام انتخابات برگزاری
 بـرای یـارانش و او جـدیت، اسـتانبول در دوم شکسـت بـا اکنـون. کوشـید خواهد، حزبش
 و عـدالت حـزبکـه  نکتـه  ایـن. شـد خواهد قبل از بیشتر رویکردهای آن و حزب نوسازی
 این رهبران برای، کرده تجربه را تلخی پیروزی، ریاستی نظام در انتخابات نخستین در توسعه
  است. تأمل قابل بسیار حزب

 »اسـتانبول« همچون بزرگ شهرهای در هاشهرداری انتخابات نتایج به هر حال، اهمیت
. باشد داشته ترکیه یاسیس سرنوشت بر تواندمی که است شگرفی تأثیرات دلیل به »آنکارا« و

 محبوبیت به استانبول شهرداری انتخابات در پیروزی با ١٣٧٣ سال در اردوغان طیب رجب
 بـاور ایـن رو، است. از این رسیده ترکیه شخص قدرتمندترین جایگاه به امروز و یافت دست
 را یمردمـهای  نگاه تواندمی استانبول چون مهمی شهر در حزب یک موفقیت که دارد وجود
 بـا مستقیم ارتباط درها  شهرداری که از آنجایی. دهد سوق حزب آن شاخص افراد سمت به

 احزاب به مردم نگاه نوع درها  شهرداری در احزاب موفقیت عدم یا موفقیت، دارند قرار مردم
 حـزب اپوزیسـیون عنوان بـه خلـق خـواهجمهوری حزب اگر اساس، این بر. است تأثیرگذار

                                                                                                                                        
از دو زاویـه، معنـادار اسـت؛     کـم  دسـت رت را در دست دارد، اما شکست استانبول بـراي آنهـا   و قد

اینکه پس از شکست در انتخابات اول، اردوغان با ادعـاي تقلـب و تخلـف، زمینـه را بـراي       ،نخست
هـاي ذهنـی و عینـی بـراي      لفهؤبرگزاري انتخابات مجدد فراهم کرد تا بتواند با تنظیم دوباره برخی م

دهد که اردوغان در این  دم این شهر، حزبش را پیروز انتخابات کند. نتایج انتخابات مجدد نشان میمر
از سـوي اردوغـان    1394تر از انتخابات اول خورده است؛ تاکتیکی که در سال  مسیر، شکستی سخت

 ،. نکته دومحزب عدالت و توسعه باید محل تأمل بسیار باشد پیاده شد، این بار نتیجه نداد و این براي
ها شروع کردنـد و اردوغـان قبـل از     یابی را با شهرداري این است که اردوغان و یارانش، مسیر قدرت

شهر فرهنگی، اقتصادي و توریسـتی اسـتانبول    جمهوري، شهردار موفقِ کالن وزیري و ریاست نخست
اول یعنـی   بود و سپس به فتح سنگر بـه سـنگر نهادهـاي قـدرت روي آورد. حـاال کـه آنهـا، سـنگر        

انـد کـه مبـادا      اند، دچار این واهمه شـده  شهرداري استانبول، آنکارا و چند شهر دیگر را از دست داده
  شان آغاز شده باشد. روند سنگر به سنگر، این بار از سوي رقباي
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 پیـدا سـوق حـزب ایـن سـمت بـه هـانگـاه، باشد داشته استانبول در موفقی هکارنام، حاکم
 ایـن اهمیـت، اسـتانبول در دادن رأی شـرایط واجدین میلیونی ١٠ از بیش جمعیت. کند می

  ١کند.می تأیید پیش از بیش را موضوع
 حـزب آرای ریـزش، کرد ذکر توانمی اخیر انتخابات نتایج اهمیت برای که دیگری دلیل
 قـدرت افـول برای عطفی نقطه به موضوع این اگر. است بزرگ شهرهای در  توسعه و تعدال
 .شـد خواهـد مخـدوش حزب این ساله هفده حاکمیت، شود تبدیل توسعه و عدالت حزب
. بودنـد داده تشـکیل را هـاییائـتالف هـاشـهرداری انتخابات در اپوزیسیون و حاکم حزب
 ملت ائتالف برابر در ملی حرکت حزب و سعهتو و عدالت حزب از متشکل جمهور ائتالف
 وزن کنونی نتایج اساس، این بر. داشت قرار خوب حزب و خلق خواهجمهوری حزب شامل
 معنـای بـه انتخابـات در هـاائـتالف مشـارکت. کرد مشخص انتخابات در را هاائتالف این

 در  وسـعهت و عـدالت حـزب امـا دارنـد، خـود آرای وزن از احـزاب کـه اسـت هایینگرانی
 بـزرگ شـهرهای در نتوانسـت نیز ملی حرکت حزب با ائتالف رغم به فروردین ١١ انتخابات
 در ویژه بـه مـردم نگـرش تغییر معنای به موضوع این. کند کسب را پیشین هایموفقیت ترکیه

 سوی از جدی پیام یک انتخابات این. است توسعه و عدالت حزب نسبت به بزرگ شهرهای
 آنها دهی رأی رفتار تغییر با حزب این عملکردی ضعف که داشت حاکم حزب به ترکیه مردم
 ١٤٠٢ انتخابـات سـال در موفقیـت دنبـال به  توسعه و عدالت حزب اگر. شد خواهد مواجه
 بـه رسـیدن هـایراه در عملیـاتی صورت به و بگیرد جدی را فروردین ١١ هشدار باید، است
  .بردارد گام خود نظر مورد مطلوب
 مؤسسـه آمـار اسـاس بـر بیکاران تعداد. بود نیز اقتصادی هایپیام حامل اخیر اتانتخاب

 موجـب مـیالدی گذشته سال ارزی مسائل. است رسیده نفر میلیون ۴٫۷ به »استات ترک«
مـی دچـار اقتصـادی رکـود به کشور این اقتصاد حاضر حال در و شد ترکیه در تورم افزایش
 اند توانسـته پـارتی آک مخالفان، است بوده رقمی دو نهاآ در نرخ تورم که در شهرهایی. شود
  ٢شوند. انتخابات پیروز

                                                                                                                                         
1. Emrullah Uslu, Ahmet Davutoglu: The Man behind Turkey's Assertive Foreign 

Policy Publication: Eurasia Daily Monitor Volume: 6, Issue: 57, 25 March, 
2019,p. 4 

اي اردوغـان، اندیشـکده    هـاي منطقـه   زاده، نتایج انتخابات ترکیـه و تـأثیر آن بـر سیاسـت     رامین ولی. 2
  1398اردیبهشت  9راهبردي تبیین، 
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 بـه  توسـعه و عدالت حزب در که است حزبی درون تغییرات اخیر انتخابات پیامد اولین
 درخواسـت به پاسخ لزوم از، نتایج اعالم از پس نیز اردوغان طیب رجب. آمد خواهد وجود
  توسعه و عدالت حزب درون در اصالحات برخی انجام عنایم به موضوع این. داد خبر مردم
رئـیس. دهـد قـرار افـول مسـیر در را حزب این تواندمی کنونی روند تداوم زیرا بود، خواهد
 سخن ساختاری تغییرات ضرورت از تندی لحن با نیز حزب مرکزی شورای در ترکیه جمهور

 گذاشته کنار حزب در حاضر افراد از یبرخ که شودمی بینیپیش اساس این بر. آورد میان به
 درون تغییـرات دوم بخـش. شـوند معرفـی آنها جایگزین عنوان به جدیدی هایچهره و شده
 اکنون حزب. شد خواهد منجر  توسعه و عدالت حزب کنونی هایسیاست تعدیل به، حزبی
 گـذارتأثیر و بـزرگ شـهرهای در ویژه بـه مـردم سـوی از جـدی هشدار یک  توسعه و عدالت

 مـورد رو پـیش دوره در را جدیـدی هایسیاست است ناچار رو، از این؛ است دریافت کرده
  .دهد قرار توجه

 حـزب بیشـتر همگرایـی،دارد سیاسـی عرصه بر هاداریشهر انتخابات که دیگری تأثیرات
 پیـدا حضـور اخیـر انتخابـات در ائـتالف این اگر. است ملی حرکت حزب و  توسعه و عدالت
 انتخابـات بـر ائتالف این تأثیرات. شدمی متزلزل آن دهنده تشکیل حزب دو وضعیت، کردنمی

 در اخیـر انتخابـات در حـزب دو ایـن. بـود توجه قابل نیز پیشین جمهوری ریاست و پارلمانی
 حضـور بـرای طـرفین ائـتالف اسـاس، ایـن بـر. کردند کسب را آراء از درصد ۵۱٫۶ مجموع
انتخابات  در مذکور ائتالف که کرد بینیپیش توانمی. یابد می اومتد آتی انتخابات در ترپررنگ
 از بعـد نیز ملی حرکت حزب رئیس، »باغچلی دولت. «خواهد داشت حضور نیز ١٤٠٢ سال

 دیگـر، عبارت بـه. داشـت خواهـد ادامه ١٤٠٢ سال تا جمهور ائتالف که کرد اعالم انتخابات
  ١است. رسیده پایان به کنونی روند با توسعه و عدالت حزب حزبی تک برتری دوران
 و آنکـارا از جمله ترکیه بزرگ شهرهای انتخابات در  توسعه و عدالت حزب موفقیت عدم
 حـزب رسـدمـی نظـر به. دارد حکایت ترکیه سیاسی عرصه در جدید روند آغاز از استانبول
 بیخـو بـه را اخیـر انتخابـات هـایپیـام »اردوغان طیب رجب« شخص و توسعه و عدالت
 در  توسـعه و عـدالت حـزب اگـر. هستند جدید تغییرات به پاسخ دنبال به حال و انددریافته
 تحـت نیـز آینـده جمهوری ریاست و پارلمانی انتخابات، باشد ناتوان مردم خواسته به پاسخ

                                                                                                                                         
  همان. 1
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 را ترکیـه حاکمیت بدنه تواندمی کنونی وضعیت تداوم. گرفت خواهد قرار کنونی فضای تأثیر
 و عـدالت حـزب آرای ریـزش بـه توجـه بـا، شد بیان که طور همان. سازد مواجه یتغییرات با

 مشـارکت جمهـور ائـتالف بـا نیـز آینده انتخابات در حزب این که شودمی بینیپیش توسعه
 ذکـر توانمی جمهوری ریاست و شهرداری انتخابات تفاوت در که اینکته تنها. باشد داشته
 توسـعه و عـدالت حـزب بـا مقایسه در »اردوغان طیب جبر« رأی سبد بودن تربزرگ، کرد
 . است

ً
 پـارتی آک آرای درصـد ترکیه آینده جمهوری ریاست و پارلمانی انتخابات در احتماال

  حزب آرای ریزش اما شود، مواجه ریزش با
ً
  ١نیست. اردوغان آرای کاهش معنای به لزوما

 سال تا ترکیه انتخابات آخرین ،فروردین ١١ انتخابات که است ضروری نیز نکته این ذکر
 و شـد مشـخص آراء نتـایج در اخیـر انتخابات در احزاب وزن اساس، همین بر. بود ١٤٠٢
  .بود خواهد آینده در احزاب فعالیت نوع مستلزم ١٤٠٢ سال در انتخابات نتیجه در تغییر

  . آینده حزب عدالت و توسعه6
ی پیش رو به احتمال زیاد موفق بـه ها رغم همه مشکالت و چالش حزب عدالت و توسعه به

 انتخابـات در توسـعه و عـدالت حـزب شـود. شکسـت بازسازی خود و بقاء در قـدرت می
 میـدان حدودی تا اردوغان مخالفان تا آورد فراهم را آن امکان و مجال دیگر بار استانبول یک

 مردم عمومی افکار نزد و ها رسانه در را حاکم حزب مشکالت و نواقص و گرفته دست در را
 بایـد جمهور، ائتالف نامزد ،»یلدیریم علی بن« شکست اهمیت مورد در .کنند ترکیه مطرح

 جـدی و مهـم پیام یک حاوی استانبول انتخابات در شکست که است این گفت که واقعیت
 پیـام ایـن اجتمـاعی و سیاسی ابعاد و اهمیت از توان نمی و بود توسعه و عدالت حزب برای
  .ماند غافل
 تورنسـلی کاغـذ و معیـار متـر ماننـد بـه را استانبول انتخابات توان نمی سو، دیگر از ماا

 این مخالفان برای توسعه و عدالت حزب سقوط  دهنده مدت بشارت میان در که کرد توصیف
 محل ها حوزه برخی در توسعه و عدالت حزب گفت که عملکرد باید رو، از این. باشد حزب
 جایگزین هنوز که کرد اذعان موضوع این به باید بینانه واقع نگرشی رد اما، است جدی انتقاد

  . باشد برخوردار حزب این نهادن کنار توان و ظرفیت از که سر بر نیاورده قدرتمندی
ایـن  فعلـی فضـای در کـه دهـد می نشـان ترکیـه سیاسی معادالت کنونی شواهد تحلیل

                                                                                                                                         
1. Ozel Turkeyat, Ibid, p. 84 
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 جایگـاه بـه رسـیدن امکـان تنها نه ،حزبی که از عدالت و توسعه منشعب شده باشد کشور،
 مقـام در توانسـت خواهـد سـختی به بلکه ندارد، را مطلق قدرت گرفتن دست در و نخست

  .شد تبدیل خواهد سوم حزب و جریان به حالت بهترین در و بگیرد قرار اپوزیسیون
 آن رد ایجاد کنـد، اردوغان مخالفان همه با گسترده ائتالف یک بتواند جریان این اگر اما
 خلق جمهوری حزب از مهمی بخش در این صورت باید گفت که؟ شد خواهد چه صورت

ردهای با نیست کامل راضی شکل به خوب حزب و
ُ
 ائـتالف یـک در »اوجـاالن« هـوادار ک

 توسعه و عدالت حزب از باقیمانده ائتالف و فرضی ائتالف بین رقابت بنابراین، و بگیرد جای
 از جـدی شـکل بـه تـوان نمی و بـود خواهـد سـایه بـه سـایه شکل به هم باز ملی حرکت و

 وجـود حزب عـدالت و توسـعه کامل شدن نهاده کنار احتمال آن در که کرد دفاع سناریویی
  .باشد داشته

اسـتانبول،  انتخابـات در حزب عدالت و توسـعه سنگین شکست از از سوی دیگر، پس
اسـت کـه همگـی در راسـتای  هگرفتـ مهـم تصـمیم سه حزب بنیه تقویت منظور به اردوغان

  :اند تقویت حزب بوده
  عمومی؛ های سخنرانی در اوغلو داوود و باباجان عبدالله گل، جایگاه تصعیف برای تالش .١
 حرکت منظور به دو و یک سطح مدیران از تن ها ده کردن برکنار و حزب ساختار ترمیم .٢

  اصالحات؛ مسیر در
 ایجـاد از جلـوگیری ب به ساختار قدرت؛ بـرای. بازگرداندن برخی از عناصر مهم حز٣

 مشـــاوران عـــالی شـــورای انــدازی پـــارتی، راه درون آک از جدیـــد حـــزب یــک
 نهـاد کـار دسـتور در »اردوغـان طیـب رجـب« امضـای بـا ترکیه جمهوری ریاست
 با .شود می پرداخته آن پیگیری به جدی صورت به و گرفته قرار ترکیه جمهوری ریاست
 ترکیـه، جمهوری ریاسـت مشـاوران عـالی شـورای در آمده وجود هب ساختار به نگاه
 در وقـوع از پـیش عـالج عنوان به را شورا این، حاکم حزب که رسد می نظر به چنین
 یـک ایجـاد برای اوغلو داوود احمد و گل عبدالله های سیاسی به رهبری جریان برابر
  .است کرده ایجاد ترکیه در سیاسی جدید حزب
 و عـدالت حـزب مؤسـس اعضـای از »آرنـج بولنت« ترکیه،های  رسانه اعالم بر اساس

 از »چلیــک حســین«، ترکیــه وزیر نخســت معــاون ترکیــه و ســابق مجلــس رئــیس، توســعه
 آمـوزش وزیـر، ترکیه پارلمان رئیس ،»ییلماز عصمت«، پارتی آک های مهره ترین استراتژیک



شم
چ

 
فرا

در 
عه 
وس
و ت

ت 
دال
ب ع

حز
داز 
ان

 ندی
 س
الت
حو
ت

ی
 یاس

رک
ت

  هی
 

 

 91  

، باتجربـه و کارکشـته سـتمدارسیا یـک عبارتی بـه و ملـی دفـاع وزیر، ارتباطات وزیر، ملی
 عبداللـه معاون و ترکیه پارلمان سابق رئیس، پارتی آک مؤسس عضو ،»شاهین علی مهمت«
 مشـاوران عـالی شـورای داخـل به دقیق مهندسی یک اساس بر ١٣٨٦ تا ١٣٨١ سال از گل

  .اند شده فراخوانده جمهوری  ریاست
 مهمـی هـای حوزه در هـم هنـوز خلـق جمهوری در مجموع باید توجه داشت که حزب

 بزرگـی مشـکالت بـا داخلـی هـای تنش بر آمدن فائق و استراتژی و رهبری گفتمان همچون
 برخـوردار بـاالتر جایگـاهی به رسیدن برای چندانی توانایی از» خوب« حزب است. روبرو
  هم ک.ک.پ اقماری حزب و نیست

ً
  .اسـت گرفتـه قرار بایکوت و انزوا در عمال

ً
 در طبیعتـا

 فکر به توسعه و عدالت حزب گذاری سیاست شورای اصلی حلقه و اردوغان اگر ایط،شر این
 حال .برود پیش فرمان همین با آینده سال چهار تا تواند باشد، می خطاها جبران و اصالحات

 به را توسعه و عدالت حزب توانست خواهد اندازه چه تا اردوغان مد نظر اصالحات دید باید
  .دده سوق بهتری موقعیت

  گیري نتیجه
 حـزب داخلـی عوامل تهدید که دهد می نشان ای رسانه و اجتماعی سیاسی، شواهد بررسی
 را تهدیـدات این. است حزب از خارج تهدیدات از قدرتمندتر و تر مهم مراتب به ترکیه حاکم
  :کرد بندی دسته چنین توان می اجمالی شکل به

، اسـت توسـعه و عدالت حزب قوت قطهن و نماد ترین مهم که حالی عین در . اردوغان١
 مسـیر در حرکـت و گرایانـه دافعه مـنش خشـن، و تنـد ادبیـات بـا حـال همان در اما

  .دهد می قرار دشواری شرایط در را حزب عدالت و توسعه  قدرت، خواهانه تمامیت
 در مهمـی نقـش گذشـته های سـال در حزب عدالت و توسعه ای رسانه عظیم ماشین .٢

 هایی رسـانه افراطی و خودسرانه تند، اکنون گفتمان اما داشته، حزب نای های پیروزی
 جدی موانع با را او حزب نیست، بلکه اردوغان دهنده یاری تنها شفق، نه ینی همچون
  .کند می روبرو

 برخــی خــاطر بــه توســعه و عــدالت حــزب در کــادر پــرورش و اســتعدادیابی مکانیســم .٣
  .است شده مشکل استانی، دچار های شاخه سران مدیریتی ضعیف و فامیلی های گرایش

حـزب عـدالت و  تنهـا نـه راهکـار، و فکر، نظر، پیشـنهاد ارائه و انتقاد بیان مکانیسم .٤



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
بیستم

، شماره 
پ، 3

اپی
 ی

79
، پاییز  

1398
  

   
 

 

 92  

بـرد،  می بسـت بن سوی سیاست، به تولید و فکر تولید حیاتی و مهم حوزه در را توسعه
 شـدن رانـده یهحاشـ بـه و جوهـا رانت و طلبان فرصت ترفیع و رشد، ارتقا موجب بلکه

  .است شده توانمند و مستعد نیروهای
 انتقـادات بـه اعتنـایی بی و حزب عدالت و توسـعه مؤسسان های دیدگاه به توجه عدم .٥

 چیچـک، بشـیر باباجان، جمیل اوغلو، علی داوود گل، احمد عبدالله همچون افرادی
 زمینـه که آورده همفرا را آن دیگر، موجبات توانمند کادر چندین و یاکش آتاالی، یاشار

  .شود انشعاب، فراهم بروز و جدید حزب دو یا یک تأسیس برای
های یادشده، باز هم اردوغان و حـزب عـدالت و توسـعه موفـق بـه  رغم وجود چالش به

ترین نتیجه چنین امری، تداوم روندهای موجود در سیاست  بازسازی خود خواهند شد. مهم
حضـور مـداوم اردوغـان و نزدیکـان وی در قـدرت  داخلی و خارجی ترکیه است. در واقع،

  موجب بروز تغییر و تحولی در این کشور نخواهد شد. 
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  منابع و مآخذ 
  منابع فارسی

های  های عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی، فصلنامه سازمان مختاری، ابعاد، پیامد و چالش ـ برزگر، کیهان و بهروز
  .١٣٩٢، ٢، شماره ١المللی، سال  بین

  .١٣٩٨خرداد  ١تبیین،  راهبردی آمریکا، اندیشکده و ترکیه روابط فهم برای ـ بهمن، شعیب، چارچوبی
آذر  ٢٤صـلح،  مطالعـات المللـی بین ترکیـه، مرکـز سیاسـی آینده در نوساخته احزاب شیرازی، فاطمه، نقش ـ خادم
١٣٩٨.  
  .١٣٩٨ذر آ ٢٥ترکیه،  آینده حزب مؤسسان لیست به کردپرس، نگاهی ـ خبرگزاری

 ٩تبیـین،  راهبـردی اردوغـان، اندیشـکده ای منطقه های سیاست بر آن تأثیر و ترکیه انتخابات زاده، رامین، نتایج ـ ولی
  . ١٣٩٨اردیبهشت 
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