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  توسعه و عدالت حزباردوغان و  اقتدارگرايي
 تركيه در آن هايپيامد و 

  *ابوالحسن خلج منفرد
 چكيده

حزب عدالت و توسعه با چهره اي دموكراتيك و عملگـرا بـه عنـوان يـك حـزب      
فراگير در صحنه سياسي تركيه ظاهر شد و با ايجاد تغييرات و تحـوالت جـدي در   
سياست داخلي و خارجي اين كشور موفق شد تا حد زيادي بر شكافهاي اجتماعي 

دارنـد فـائق آيـد و     ، قومي ، مذهبي و سياسي تركيه كه ريشه در تاريخ اين كشـور 
از اواخـر دهـه   . . آراي حزب را در انتخابات پياپي سراسري ومحلي افـزايش دهـد  

هاي اقتدار خـود را    ميالدي هنگامي كه حزب عدالت و توسعه توانست پايه 2010
 "دورة اقتدارگرايي". مستحكم كند و كانونهاي قدرت اين كشور را در اختيار بگيرد

ازدموكراسي درون حزبي و حـذف تـدريجي مخـالفين     گذار. اين حزب آغاز شد 
اردوغان از رهبري حزب ازيك سو و تـالش بـراي تغييـر سـبك زنـدگي مـردم و       

صـفر  "تربيت نسل جوان متدين از سوي ديگر ونيز دورشدن از سياسـت خـارجي   
در اين مقالـه بـا روش تحقيـق    .از نشانه هاي اين دوران بود "مشكل با همسايگان 

لي به تبيين تغيير چهره حزب عدالت و توسعه از يك حزب فراگيـر  توصيفي وتحلي
محور مي پردازيم و به ايـن پرسـش پاسـخ مـي     -به يك حزب اقتدارگراي شخص

پيامدهاي اقتدارگرايي اردوغان و حـزب او درتركيـه وتـاثير آن در احيـاي     :  دهيم 
  ؟   مجدد شكافهاي اجتماعي اين كشور چه بوده است

 ب عـدالت و توسـعه ، قـانون آهنـين اليگارشـي، اقتـدارگرايي،      حـز : هـا  واژهكليد
    تركيه ، اردوغانشكافهاي اجتماعي در

  
  مقدمه.1

مليت "و  "اسالم گرايي"،"غرب گرايي"جريانهاي اصلي فكري و اجتماعي تركيه يعني 
وريت اسـتمرار و تكامـل   ي جمه بود در دوره كه در دوران عثماني شكل گرفته "گرايي
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اسالم گرايي، مليـت   -هاي غرب گرايي  ناشي از دوگانه هاي تعارضات و تقابليافت و 
گرايي تركي در مقابل مليت گرايي كردي وباالخره دوگانه سني گـري درمقابـل علـوي    

ي كـه  شكافهاي. ،قومي و مذهبي در تركيه گرديدشكافهاي اجتماعيموجب تعميق گري، 
و بحرانهاي شديد سياسـي،   به خود گرفتاي  ابعاد گسترده ر قرن بيستمآخ در دهه هاي

حزب عدالت و توسعه از درون . راي اين كشور به ارمغان آورداجتماعي و اقتصادي را ب
اين شكافها متولد شد و تالش كرد با ارائه تصويري نو و متفاوت از احزاب موجـود در  

  .بور كند و بربحرانهاي كشور فائق آيدتركيه از اين شكافها ع
 گـراي  اسـالم  احـزاب  در حضور سابقه عمدتا كه توسعه و عدالت حزب گزاران بنيان 

 غيـر  اي چهـره  ارائـه  با برآمدند صدد در احزاب اين از گرفتن فاصله با داشتند را تركيه
 بـا  تا درآورند فراگير حزب يك شكل به را آن خود، تاسيس تازه حزب از ايدئولوژيك

 را حـزب  آراي تركيـه  در گوناگون اجتماعي و سياسي گرايشهاي و جريانات نظر جلب
 بـا توانسـت   توسـعه  و عدالت حزب از آمده بر دولت.  برسانند حداكثر به انتخابات در

 سياست درتغييرات جدي و تحوالت گسترده  عملگراو  كارانه محافظه سياستهاي اتخاذ
 كـردن  كم با توانست حزب اين داخلي سياست در.  كند ايجاد تركيه خارجي و داخلي

 در را حـزب  آرا و كنـد  جمـع  خود گرد را زيادي طرفداران موجود اجتماعي شكافهاي
 آرام آرام خود قدرت باتحكيم و داده افزايش تركيه در ومحلي سراسري پياپي انتخابات
 زمـاني كـه    نيز خارجي سياست در.  كند دور قدرت مركز از را خود كماليست مخالفين

AKP خـارجي  سياسـت  اصلي هدفمي داد كه  ضمانت رسيد قدرت به 2002 سال در 
 بـا  و كـرد  عمـل  خود قول به AKP ابتدا در.  است اروپايي اتحاديه به يابي دست تركيه
 2005 سال در و كرد حركت اروپايي اتحاديه عضويت سوي به قانوني اصالحات انجام
 مقـام  در اوغلـو  داوود وقتـي .  كرد اروپايي اتحاديه در نامزدي گفتگوهاي وارد را تركيه
 از اعتـدال  از موجي كرد اعالم را »همسايگان با مشكل صفر« سياست خارجه امور وزير
 سرسـختي  ننادشم با حتي كهنه هاي نزاع. داشت پي در فوري نتايج كه برخاست آنكارا
 آمـاده  كـه  كـرد  مي وانمود اروپا. شد گذاشته كنار عراق شمال كردهاي يا ارمنستان مانند
 ارودغـان . گرفـت  رونـق  نيز خاورميانه به صادرات.  است تركيه روي به درها كردن باز

  . درآمد منطقه رهبر ترين  محبوب عنوان به مدتي براي جسور
 توسـعه  و عـدالت  حـزب  از برآمده دولت كه هنگامي از.  نياورد دوام فوق وضعيت اما

 كـردن  دور بـا  را خـود  اقتـدار  اي پايـه  مـيالدي  2010 دهة اواخر از آرام آرام شد موفق
 قـدرت  حـامي  نهادهـاي  و پايگاههـا  تضـعيف  و قـدرت  از داخلـي  مخـالفين  تدريجي
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 قـدرت  كانونهاي و كند مستحكم) قضائيه قوة و ارتش جمله از( تركيه در ها كماليست
 آغـاز  تركيه در حزب اين "اقتدارگرايي دورة". بگيرد اختيار در كامل بطور را كشور اين
همراه شـد   حزب اين خارجي و داخلي سياستهاي در جدي تغييرات با كه اي دوره شد،
 2011ر سـال  د در شمال آفريقا و كشورهاي خاورميانه» بيداري اسالمي«شكوفايي و با 

اي تحليل گران و رسانه هاي تركيه به تبعيـت از رسـانه هـ    حوادثي كه.  مصادف گرديد
 و توسـعه  و عـدالت  حـزب  حقيقـت  در. ياد مي كردنـد  " عربي بهار"  به غربي از آن 

 آن بيـرون  در هـم  و حزب درون در هم را " گرايي اقتدار" سمت به حركت آن رهبري
  .  بود كرده آغاز

  
 دروناز گـذر : و حـزب عـدالت و توسـعه    ميخلز اليگارشي آهنين قانون.2

  مدار شخصاقتدارگرايي  به حزبي
 كشـور  ايـن  احـزاب . اسـت  نبـوده  حزبـي  درون دموكراسي براي جايي گاه هيچ تركيه
 تعـداد  برحـول  كـه  را سياسـي  سيسـتم  يك« و برده رنج گرايانه اقتدار رهبري از هميشه

 احـزاب  ،AKP اسـالف  كـه  وجـودي  با . كند مي خلق »چرخد مي كليدي افراد معدودي
 دموكراتيـك  نهـادي  عنـوان  بـه  AKP ، حـزب  نبودند مستثني امر اين از سعادت و رفاه

 كـرد و افـرادي   رشد سعادت حزب داخل در شكافي 2000 سال حوالي در. كرد  ظهور
 سبك به را خود بايد حزب كه كردند مطرح را بحث اين اردوغان و گل عبداهللا همچون
 و فراگيـري  داخلـي،  دموكراسي سطح ارتقاء همچون مواردي و كند تعريف باز اروپايي

 رأي بـا  تمـاس  مـدار  شـخص  رهبري كه بودند اين بر آنها. كردند مطرح را تمركززدايي
عـدالت و   حـزب  و كـرده  رها را سعادت حزب نهايتاً اينها. كند مي محدود را دهندگان
 و بپيونـدد  اروپـا  اتحاديـه  بـه  خواسـت  مـي  روشـني  بـه  اين حزب .نهادند بنا توسعه را
 اصـالحات « بـود  چيـز  همـه  از بـاالتر  چيـز  يـك  مسـتلزم  اروپـا  اتحاديـه  در عضويت

  . »دمكراتيك
 امـور  اداره اصـلي  روش بايـد  دموكراسـي : ميـدارد   اشعار AKP حزب اصلي نامه آيين

 درونـي  عمليـات  در متعـددي  دموكراتيك شواهدو )Tepe,2005:73( باشد حزب داخلي
 سـازي  تصـميم  حزب، ليست تهيه براي اوليه انتخابات: داشت وجود شرح اين به حزب
 مركـزي  رهبري جانب از اي اجازه. سياستگذاري شكل روي بر فشرده مباحث و شفاف
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 خـود  نفـوذ  حـوزة  در را خـود  مستقل تصميمات تا شد صادر احزاب همة براي حزب
 بـا  گرفت دست در را  AKP  حزب حاكميت فوراً اردوغان طيب رجب اگرچه. بگيرند

.  گرفت مي انجام حزباز جانب هيات حاكمه  داخلي امور در تعادل و كنترل حال اين
 در گرايي سازمان باالي سطح بر شواهدي حزب در موجود رسمي هاي رويه طوريكه به
 اصـلي  هـاي  نامـه  آيـين   (Mecham,2004:351). داشت پي در را مثبتي نتايج كه بود آن

 چيزي چنين. بود كرده فراهم حزب داخل مديريت در را اي دوره هاي محدوديت حزب
 بـا  حـزب عـدالت و توسـعه متنـاظر    .  نداشـت  سـابقه  تركيه سياسي احزاب ادبيات در

 يـك  كميتـه  ايـن . بـود  كرده ايجاد را مركزي گيري تصميم و اجرايي يك كميته مجلس،
 هـدايت  را حـزب  مهـم  امـور  كـه  بـود  كرده انتخاب را مركزي اجرايي نفري 12 كميته
 مهمتـرين  كـه  بودنـد  سـعادت  حـزب  از جداشدگان شامل حزب مركزي هستة .كرد مي

 تفاوت و ايدئولوژيك مختصر اختالفات كه بودند شنر و آرينچ گل، اردوغان، آن عناصر
 موفقيـت  .بـود  در حـزب شـده   تعادل ايجاد موجب اينها بين سياسي ديدگاههاي اندك
 از حمايـت  برنامـه  همچنـين . بـود  نهفتـه  مختصـر  تفاوتهـاي  همين در نيز AKP حزب

 الگـوي  در را تركيـه  كاميـابي  و بـود  آگاهانـه ) الئيسـم  نـه ( سكوالريسـم  و دموكراسي
 سياسـت  يك شامل كه داشت را موفقي اوليه دوره يك AKP .كرد مي تأمين اش اروپايي
 بحـران  از را تركيـه  كـه  بـود  مسـتحكمي  اقتصـادي  برنامه نيز و ومؤثر آگاهانه خارجي
    (lancaster,2014:1678-1680).داد نجات 2001 اقتصادي

، سازمان حزبي را وسيله اي براي به استبداد انجاميـدن  )1911-1997(روبرت ميخلز    
ميخلز بر اين باور است كه تشـكيالت حزبـي بـه حاكميـت گروهـي از       .داند احزاب مي

زيرا احزاب بـراي ايفـاي نقـش خـود ناچـار بـه تقويـت        . انجامد پيشگامان سياست مي
ويش اند و در اين ميان برخي افراد تمام وقت و زندگي خود رابـه فعاليتهـاي   سازمان خ

دهند  و در نتيجه گروهي كوچك از فن ساالران سياسـي و حرفـه    حزبي اختصاص مي
يابنـد و نـوعي اسـتبداد فـن      اي خود را در باالي هرم قدرت و سلسله مراتب حزبي مي

 داد نشـان  ميخلـز  )  35-34: 1390،يوبيا. (افكند ساالرارنه بر تشكيالت حزبي سايه مي
 بطـور  خـود  حزبـي  سـازمانهاي  در دارنـد  تمايـل  دموكراسيها، با تناقض در احزاب كه

 را آلمان دموكرات سوسيال حزب او. بگيرند خود به اليگارشيك شكل ناپذيري اجتناب
 سـوي  بـه  زمـان  طـول  در سازمانها همة بلكه احزاب تنها نه كه گرفت نتيجه و زد مثال

 اندازه چه تا خود تأسيس زمان در آنها اينكه از جداي روند، مي پيش اليگارشي تمايالت
 احزابـي  از اي نمونه. ناميد »اليگارشي آهنين قانون« را نظريه اين او. اند بوده دموكراتيك
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  ،  كـرده  سرپيچي خود تعهد از بعداً اما  بوده حزبي درون دموكراسي به متعهد ابتدا در كه
 حـزب  ايـن  اقـدامات  در خـوبي  بـه  امـر  اين كه است تركيه در توسعه و عدالت حزب
  (lancaster,2014:1673-1674)  .شد نمايان

 داراي كـه  احزابـي  وزيـران  نخست كه است شده طراحي طوري تركيه سياسي يستمس 
 موانــع همــه كــه هنگــامي. برخودارنــد فراوانــي قــدرت از هســتند پارلمــاني اكثريــت
در سياست زيادي  حدي تا او شخصيت. شد برداشته اردوغان وزير نخست گيري قدرت
به عنوان محبوب ترين و پر جذبه ترين سياستمدار در تركيه اردوغان . آشكار شد تركيه 

در پي يك نبرد حقوقي كشدار و پيچيده و تحمل محروميت هاي اعمال شده از معاصر 
او سرشار از انرژي بود و بسياري از هم نسالن خود را  .سوي حكومت به قدرت رسيد

با اين همه او به عنوان . در ستيزه جويي ، خود پرستي و قدرت طلبي پشت سرگذاشت 
به شدت درگير احساس ناامني و تشويش،درمحاصره مشاوراني ضعيف ي نخست وزير

ديگران راواداربـه  ومانورهايي كوشـيد تـا  او باتشويق ،تهديد  .اما مطيع و خدمتگذار بود
ــد    ــاي خودكن ــته ه ــين در برابرخواس ــاووز،  . (تمك ــان ي ــل).  201: 1391حاك  تحلي

 از حـاكي  او رهبـري   ويژگيهـاي  و اردوغـان  شخصـيت  تحليـل  از "اوجال"و"گورنر"
 و متخاصـم  اي مهـره  بصـورت  و اسـت  قـدرت  تشنة كه هاست رسانه در فردي تصوير

 همـراه  و موافـق  اطرافيـاني  بـه  عالقمند اردوغان. شود مي مقابله و ركارزا وارد پرقدرت
 به معتقد او كه آنجا از. خيزند برمي اي مسئله هر درباره او نظرات از حمايت به كه است

 دارد خـالق  متفكرين به نسبت كمي تحمل است جهان در »غيرخودي ـ خودي نظريه«
 تصـميم  تنهايي به خودش كه دهد مي ترجيح كندن پيدا را خود موافقان او وقتي بنابراين
 بـه  كـه  سياستهايي. است داده شان AKP سياستهاي در را خودش كه ترجيحاتي. بگيرد
. است او ويژه ترجيحات و احساسي هاي خطابه ناگهاني، قضاوتهاي  نتيجه رسد مي نظر

(Gorener &Ucal,2011 :357) 
 شـد  رانده باال سمت به در حزب  قدرت مستمر بطور بعد سالهايچنين شرايطي، دردر
 در اردوغـان  كه شد منجر استبدادي سپس و اليگارشي آهنين قانون اعمال به ابتدا در كه

 شـنر . كـرد  تغيير به شروع چيز ، همه دوم انتخاباتي پيروزي از پس .داشت قرار رأسش
 گـل : بودنـد  كـرده  رهـا  را آن نيـز  ديگر نفر 2 و بود كرده ترك را نفره چهار هيئت قبال

 اليت هم آرينچ. نبود حزب روزانه اقدامات در شركت به قادر و بود شده جمهور رئيس
 بـه  اردوغان لذا .بود كرده ترك اش جمهوري رياست نامزدي نتيجه در را حزب رهبري
 رهبـري  روش تغيير در كوتاهي مدت در امر اين. بود مانده باقي حزب رهبر تنها عنوان
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 مسـائل  حتـي  داد مـي  اجـازه  صـبورانه  كه اردوغاني«: نويسد مي كُرنل. شد پديدار نيز او
 كـه  بـود  شـده  ظـاهر  اردوغـاني  جايش به  و يافت تغيير شود گذاشته بحث به كوچك
 حـزب  خـارج  و داخـل  در مباحـث  و نصـايح  به شنوايي گوش و نداشت انتقاد تحمل
 مالقـات  تقاضـاي  جسـارت  حتينمايندگان حزب  بيشتر كه مي گويند شاهدان. داد نمي

 بـراي  اختصاصـي  صـحنة  يـك  بـه  مبـدل  حزبي اجالس بودند داده ازدست را اردوغان
 در رويـه  همين نداشتند را ياپرسش صحبت حق مجلس نمايندگان و بود شده اردوغان
   (Cornell, 2014 )»بود حاكم نيز) دولت هيئت( وزيراي شوراي

 آن از اردوغـان  كـه  تسـلطي  امـا  نبـود  غريبـه  رهبـري  تسـلط  پديـدة  با تركيه اگر چه  
 كليـدي  عامل بصورت اردوغان«: سامبور نوشتة به داشت سابقه ندرت به بود برخوردار

AKP بدون حزب اوست حقيقي قدرت اردوغان كاريزماتيك شخصيت.  است آمده در 
 از يكـي  اردوغـان  براي جانشين يافتن حقيقت در .است روح بدون بدن مانند اردوغان
 .بـود  خواهـد  آينـده  در AKP مهم چالشهاي (sambur,2009:121)    كنتـرل رو بـه رشـد 
 همـه  تقريبـاً  وقتـي كـه   شـد  آشكار 2011 سال انتخاباتي مبارزات در حزب بر اردوغان
 كسـب  را) آراء% 50( 2007 سـال  از بـيش  آرايـي  و آمدنـد  ميدان به اردوغان طرفداران

 بـر  حـزب  رهبـري  كانديـداهاي  ليسـت  حزب، داخل اي نامه آيين اصالحات با. كردند
 سـطح  آمـدن  پـايين  از حكايت افراطي بطور امر اين و يافتند تفوق حزب ديگر اعضاي

 جمهور رئيس طرفداران بيشتر اردوغان كار اين با. بود حزب در فراگيري و تمركززدايي
 مخالفت اردوغان ترتيب بدين. كرد خارج حزب ليست از را گولن نهضت و گل عبداهللا
 . بخشـيد  اسـتحكام  حـزب  بـر  را خـودش  كامل كنترل و كرد خنثي را حزب در داخلي

(Muftuler-Bac and Keyman,2012:92)  

  
   تركيه داخلي هاي سياست در چرخشگرايي حزب و اقتدار.3
 دولـت  هـاي  موفقيت و تركيه در توسعه و عدالت حزب حاكميت تحكيم و استمرار با

 در الئيك نظام افراطي محافل تضعيف نيز و سياسي و اقتصادي هاي عرصه در اردوغان
 نظـام  هـاي  نهـاد  ديگـر  و اساسـي  قانون دادگاه ارتش، بر دولت كنترل افزايش و تركيه
.  داد بـروز  خـود  از دينـي  و فرهنگـي  مسـائل  به بيشتري توجه اردوغان دولت ، الييك

اردوغان و حزب او دست به اقداماتي زد كه از منظر مخالفينش تـالش بـراي تغييـر در    
 و هـا  دانشـگاه  در حجاب منوعيتبراي رفع م تدريجي گامهاي: سبك زندگي مردم بود

 سيسـتم  و شد اصالح تركيه ملي موزشآ نظام شد، برداشته دولتي هاي سازمان و مراكز
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 دغدغـه  سـو  يـك  از تا شد ساله 8 اجباري آموزش قانون جايگزين 4+4+4 پيوسته غير
 سـوي  از و شـود  مرتفـع  مـدارس  در دختران حجاب خصوص در متدين هاي خانواده
 همچنـين  و يابـد  بيشـتري  رونـق  خطيـب  امام مدارس جمله از اي حرفه مدارس ديگر
 مـدارس  التحصيالن فارغ برابر حقوق تركيه عالي آموزش قانون 45 ماده در تغيير ايجاد
 كـه  يافـت  ادامـه  آنجـا  تا روند اين. كرد تامين را دانشگاه در تحصيل براي خطيب امام

 خـود  سخنراني در توسعه و عدالت حزب كل دبير و وزير نخست اردوغان طيب رجب
 بـه  سخن متدين جوان نسل تربيت از حزبشاخه جوانان  كنگره در2012 آوريل ماه در

 مـي  تجربـه  را سـكوالر  و دموكراتيـك  ارزشهاي هم جوانان آن در كهنسلي  .آورد ميان
نسل دين داري كه حـزب  . كنند مي حفظ و كسب را اخالقي و ديني فضايل هم و كنند

كه احـزاب محافظـه كـار     براي اين هدف تربيت مي شد آن بودعدالت و توسعه درپي 
   )77 : 1391دورموش ، . (داراي آراي موافق در انتخابات سياسي باشند

 مقـدمات  وشـد   معطـوف  تركيـه  ديانت امور سازمان به اي ويژه توجه اساس همين بر
 شـدن  فـراهم  بـا .  گرديد فراهم تركيه خارج و داخل در سازمان اين بيشتر آفريني نقش
 سـازماني،  ساختار در نظر مد اصالحات و تغييرات انجام و كشور در سياسي هاي زمينه
 حـاكم  دولـت  و مجلس جانبه همهدر سايه حمايت  و سازمان مديريت و وظايف شرح
 .يافت گسترش روز به روز 2010 سال اواخر از ديانت امور سازمان فعاليتهاي ،تركيه در

 در) نفـر  هـزار  122 بـه  نفر هزار 84 از( سازمان اين پرسنل درصدي 50 حدود افزايش
 كنفـرانس  برگـزاري  و سـازمان  ايـن  ساعته 24 تلويزيون و راديو افتتاح ، سال سهمدت 
 بودجـه اكنون اين سازمان بـا    .مدعاست اين بر شواهدي المللي بين و ملي بزرگ هاي

 تركيـه  دولتـي  سـازمانهاي  مهمتـرين  و بزرگترين از دالر ميليارد نيم و دو حدود ساليانه
ــت ــه)  http://www.diyanet.gov.tr/tr/kategori/istatistikler/136.(اس ــي گفت ــود م  ش
 برابـري  تركيه وزارتخانه هشت با تنهايي به سازمان اين انساني ونيروي امكانات بودجه،

 توسـعه  و عـدالت  حـزب  حكومـت  دوران در سازمان اين تشريفاتي جايگاه و كند مي
 از بسـياري  از نيـز  نظـر  ايـن  از و اسـت  يافتـه  ارتقـاء  دهـم  رتبـه  به ودوم پنجاه ازرتبه

  .يافت باالتري رتبه تركيه كشوري و لشكري سازمانهاي و ها وزارتخانه
 تـالش  بركشـور  خود اقتدار توسعه براي توسعه و عدالت حزب اقدامات از ديگر يكي
 مقاله درتحليل گر مسائل تركيه  »سور ال« . بود قضائيه قوه ساختار و قوانين تغيير براي
 بـر  دادگسـتري  وزيـر  رياسـت   " قضـايي  اسـتقالل  بـا  حافظي خدا " عنوان تحت اي
 آخـرين  را شـورا  اين در وزير مقام قائم عضويت و " دادستانها و قضات عالي شوراي"
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 كـه  وجودي با دليل بهمين. است شده داده دولت به قضائيه قوة در كه داند مي امتيازتي
 و نفـر  22 بـه  شـوراي  اين اعضاي افزايش با كه هستند مدعي دولت طرفدار هاي رسانه
 پـيش  قضـائيه  قـوة  اسـتقالل  در خللـي  شـورا  ايـن  اعضاي تعيين براي انتخابات انجام
 نظـر  مـورد  ليسـت  شـد  برگـزار 2010 اكتبر 17 در كه انتخاباتي در عمل در اما. آيد نمي

 بـه  و آوردنـد  رأي همگـي  بـود  شـده  منتشـر  هـا   روزنامه در قبال كه دادگستري وزارت
 اسـتقالل  بـا  بايـد  ترتيـب  بـدين  كه آمدند در دادستانها و قضات عالي شوراي عضويت
 نيـز  و وزارت پرسنلي مديركل وزير، مقام قائم معاون. كرد خداحافظي تركيه در قضايي
. بودند شدگان انتخاب درميان دولت كارگزاران عنوان به تركيه دادگستري آكادمي رئيس

 در نيـز  او قـائم  و وزيـر  وچـون  شدند انتخاب دولت ليست از نفر 10 انتخابات اين در
 شـوراي  ايـن  در دولـت  جانب از نفر 12 نفر 22 از عمل در بنابراين هستند عضو شورا

  (ulsever,2010:10). ددارن حضور
تقويت وكنترل سازمان ديانت به عنوان دستگاه ايـدئولوژي   با همراهاردوغان تالش كرد 

را » ميـت «حزب حاكم ، دستگاه اطالعات و امنيت كشوريعني سازمان اطالعات تركيـه  
. كرد ميدان تاز يكه حزب در همينطور و كشور در را او ابزاري كه. در دست بگيرد نيز 

 عنـوان  بـه  كه بوده سايه تدول از بخشي اسالفش و »ميت« تركيه در سنتي بطور اگرچه
 كوشـش  اردوغـان  و AKP اما. كرد مي عمل كودتاها به بخشي مشروعيت محركه موتور

مـي   گفتـه  كـه  »موازي دولت« عليه و بگيرند خدمت در را ميت تا اند داشته را مضاعفي
 اردوغان همكاري اولين. بگيرد كار به است شده تشكيل گولن اهللا فتح طرفداران از شد
 دركه از طرفداران وفادار نخست وزير به شمار مـي رفـت    »ميت«فيدان رئيس حاكان و

 قانون اصالح ،AKP بعدي گام .گرفت شكل »كن ارگنه« موضوع در ميالدي 2008 سال
 اصـالحيه  ارائه نيز و اطالعاتي مأمورين به قانوني مصونيت اعطاي براي »ميت« پرسنلي
 ايـن . بـود  وزيـر  نخسـت  تأييـد  بـدون  »ميت« رئيس عليه اقدام از ممانعت براي قانوني

 ميت رئيس تركيه، عمومي دادستان كه افتاد اتفاق زماني ميالدي 2012 سال در اصالحيه
 براي را او و برد سؤال زير آنان رهبر و كرد شورشيان با صلح گفتگوهاي با رابطه در را

 بـود  AKP بـه  آشكار قرمز كارت يك اقدام اين. كرد احضار دادستاني سواالت به پاسخ
 گـولن  خود شد مي گفته( شود تقويت »موازي دولت« به حزب سوءظن شد موجب كه
 و نداشـت  اعتمـادي . است مشهور كردي تروريستي سازمان يك عنوان به كه P.K.K به

 در جاري درگيري به دادن پايان براي P.K.K سازمان با مذاكره براي AKP اقدام مخالف
 (park,2014) .بود تركيه شرقي جنوب
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 اقـدامات  و شـد  تـر  وخـيم  AKP وضـع   2013 دسـامبر  17 مالي رسوايي با حاليكه در
سازمان اطالعات تركيـه موسـوم بـه     جديد قانون  گرديد، اعمال »ميت« عليه تر سخت

 مقـام  به  سال همان آوريل ماه واز شد پيشنهاد )AKP جانب از( 2014 فوريه در »ميت«
 اجـازه  و داد گسـترش  شـدت  بـه  را »ميـت « اختيـارات  حـدود  قانون اين.  درآمد اجرا

 همـة  بـه  توانسـت  مي »ميت« مثال. كرد فراهم قضايي جدي نظارت بدون را آن عمليات
 اطالعات شهروندان دربارة يابد، دست اي وزارتخانه هر اطالعاتي پايگاههاي و آرشيوها

 بخواهد خصوصي شركتهاي از و) كشور از خارج شهروندان جمله از(  كند آوري جمع
 »ميت« به سمع استراق اجازه همينطور. بگذارد اختيار در را مشتريان به مربوط اطالعات

 نيـاز  بـدون توانست  مي ميت اينك تركيه »بشر حقوق نگهبان«براساس گزارش .شد داده
 جنايـات  تروريسـم،  ملـي،  دفـاع  خـارجي، روابـط   بـه  مربوط اطالعات دادگاه حكم به

 كند آوري جمع شود مي منتقل ارتباطي كانالهاي طريق از كه را سايبر امنيت و المللي بين
(“Turkey.” Human Rights Watch, April 29, 2014).  

 جامعـه،  عمـومي  سـپهر  در توسـعه  و عـدالت  حـزب  نفـوذ  توسعه عرصه مهمترين اما
 گونـاگون  ابـزار  بكـارگيري  بـا  توسـعه  و عدالت حزب. است تركيه گروهي هاي رسانه
 داده گسـترش  كشـور  خبـري  هـاي  شـبكه  و گروهي هاي رسانه اغلب بر را خود كنترل
 را اي دوره هيچ من«: گويد مي مرز بدون گزارشگران اعضاي از وغلوا اوندر ارول. است

 يـا  تعقيـب  تحـت  گذشـته  سـال  5 طي گزارشگر صدها دوره اين مانند كه ندارم ياد به
 يـك  گفتـه  مطـابق .  »يابـد  مـي  افـزايش  روز هـر  رقم اين و. باشند گرفته قرار بازداشت
 كانـال  3 تنهـا  تركيه اصلي خبري كانال 40 بين از اكنون استانبول در اي رسانه كارشناس

 گـزارش  براسـاس . كننـد  مـي  انتقـاد  توسـعه  و عدالت حزب از كه اند مانده باقي خبري
 در كشـور  180 بـين  در خبـري  آزادي رعايـت  زمينـه  در تركيه »مرز بدون گزارشگران«

ــف ــرار 149 رديـ ــه قـ ــت گرفتـ  .اسـ (http://www.economist.com/news/special-

report/21689877-mr-erdogans-commitment-democracy-seems-be-fading-

getting-train)     

  
  اردوغان نظرمورد رياستي نظام استقرار منظور به اساسي قانون تغييرات.4

 مهمتـرين  از يكـي  عنـوان  بـه  گذشـته  سـالهاي  در تركيه در جديد اساسي قانون تدوين
 تحـوالت  از اي عمـده  بخـش  درحقيقـت  و بـوده  مطـرح  كشور اين در سياسي مسائل
 در توسـعه  و عـدالت  حـزب  شكست و 2015 بهار انتخابات ويژه به كشور اين سياسي
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 مربـوط  مباحث از متأثر زيادي حد تا دولت تشكيل براي مجلس در الزم اكثريت كسب
 تركيـه  سياسـي  ساختار در حاضر احزاب ي همه اگرچه. است بوده مهم موضوع اين به

 در نظاميـان  كودتـاي  محصـول  كشـور  اين در موجود اساسي قانون كه دارند نظر اتفاق
 ي دهـه  دو در كـه  فراوانـي  تحوالت و تغييرات وجود با قانون اين و است 1980 سال

 و نـدارد  سازگاري تركيه ي جامعه در امروز شرايط و مقتضيات با ديده، خود به گذشته
 تركيه بر حاكم حزب اصرار اما شود تدوين نو از تركيه براي جديدي اساسي قانون بايد
 نظـام « بـه  »پارلماني نظام« از كشور اين سياسي نظام تغيير بر اردوغان شخص ويژه به و

 از بسـياري  و شـده  مواجـه  زيـادي  هـاي  مخالفـت  بـا  جديد اساسي قانون در »رياستي
 انتخابات در تركيه بر حاكم حزب شكست دليل مهمترين كه معتقدند سياسي تحليلگران

 جديـد  اساسي قانون در شرط پيش اين بر اردوغان فراوان تأكيد 2015 سال ژوئن هفتم
  .بود
 بوده تركيه در گرايي اسالم جريان مطالبه تركيه در " رياستي نظام " استقرار حقيقت در

 مرحـوم .  است شده مي تعقيب تركيه گراي اسالم رهبران توسط پيش سالها از كه است
 در معاصـر  دوران در اسـالمي  سياسـي  حركـت  اصلي گذار بنيان كه اربكان الدين نجم
 دو بـر  خـود  حزبـي  و سياسـي  فعاليـت  اوليـه  سالهاي همان در رود مي شمار به تركيه

 مـي  تاكيد مردم توسط تركيه جمهور رئيس مستقيم انتخاب و عمومي رفراندوم موضوع
 در مـيالدي  1973 سال در كه " مردم راي چرايي " عنوان تحت اي مقاله در وي.  كرد

 در رياسـتي  سيسـتم  به گذار لزوم است كرده منتشر " گازته ملي" گراي اسالم  روزنامه
 مـي  فرانسه و آمريكا حقوقي سيستم به شبيه نظامي خواهان او.  كند مي مطرح را تركيه
 ملـت  معنوي و مادي ظرفيت ارتقائ موجب رياستي سياسي نظام كه دارد اعتقاد و شود

ــده ــه و گردي ــل هم ــد عوام ــك ض ــت در را دموكراتي ــين از حكوم ــد ب ــرد خواه  .ب
(Erbekan,Neden Halk Oylamasi,1973)   

  
  داخلي سياست تعقيب در تركيه خارجي سياست.5

 آتـش  به تونس در دولت هاي سياست به اعتراض در را خود جوان مرد يك هنگامي كه
 ناگهـاني  بطور عربي كشورهاي خيابانهاي ورسيد  خاورميانهشعله هاي آن آتش به .  زد

و سياست خارجي تركيه نيز دچـار   شد مستبد حاكمان عليه اعتراض و خشونت صحنة
 تغييـر  همسـايگانش  بـا  شكل صفر سياست بود مدعي حاليكه در داووداغلو. تحول شد

،  اسـت بـوده   همسايه كشورهاي مردم با مشكل صفر معناي به سياست اين بلكه نكرده
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  .ساخت  نمايانتركيه را  خارجي سياست در اي منطقه تسلط و محور خاورميانه رويكرد
 و عـدالت  حزب اقتدارگرايانه  سياستهاي با درست  تركيه خارجي سياست در چرخش
 هـم  2011 سال ابتداي در تركيه حاليكه در.  بود شده همزمان اردغان شخص و توسعه
 بـا  سـال  ميانـه  در دارد؟ چكـار  ليبي در ناتو: گفت مي و بود قذافي معمر سرهنگ پيمان
 و پيوست انگليس و فرانسه مشاركت و آمريكا رهبري به ناتو مشترك عمليات به افتخار
 پـاريس  با »برادرانه روابط« اينك و بودند »شورشي« ديروز تا كه كساني نظر جلب براي

 بـه  وفـاداري  اعـالم  براي نقد پول دالر ميليون 300 نيز تركيه بودند كرده برقرار لندن و
 احمـد  خارجـه  وزيـر  يافـت،  كاملي چرخش نيز سوريه با روابط. فرستاد بنغازي به آنها

 رهبـر  كـه  رسـيد  نتيجـه  اين به اسداربش با ساعته شش مالقات يك از پس اوغلو داوود
 »اسد برادر« كه بود اينجا و نيست صادق خود هاي گفته در نشين سني كشور يك علوي
 بـود،  همسـايگانش  عليه تحريم مخالف كه آنكارا و شد »اسد ديكتاتور« به مبدل ديروز

  ),hurriyetdailynews.4/01/2012Kanli. ( .شد پيشقدم دمشق عليه تحريم در
 خـود  منظـر  از تركيه دولت ،2011 سال در عربي بهار خيزش به اصطالح  گيري بااوج 
 سـني  مسـلمانان  يعنـي  منطقـه  ايـن  اصلي هاي خلق آنها نظر از كرد؛ برخورد حوادث با

 بـرهمين . انـد  برآمـده  غـرب  طرفـدار  نظامي اشراف براندازي درصدد نهايت در مذهب
 طـور  به و كرد استقبال نوظهور گرايان اسالم از گرمي به توسعه و عدالت حزب اساس
 در. گردانـد  رو بودنـد  تركيـه  كاالهـاي  مشـتريان  قبال كه مستبدي دولتمردان از ناگهاني
 ايسـتاده  اكثريـت  شـيعي  دولت مقابل در كه مذهب سني احزاب پشت در تركيه،  عراق
 سـنت  اهـل  هاي نارضايتي كشيدن استثمار به براي داعش تالش از و گرفت قرار بودند
 يعنـي  مطلـع  اصـطالح  بـه  هاي ترك  نيز مصر قضيه در. غافل شد خالفت تشكيل براي
 حـزب  هـاي  تاكتيـك  كـه  كردنـد  تشويق را المسلمين اخوان ، حزب در ارودغان مردان
 تسـخير  خـود  وفادار طرفداران توسط را عالي دادگاه و بندند كار به را توسعه و عدالت
 تركيـه  بـا  خصـمانه  شـدت  بـه  مواضع و هستند قدرت در نظاميان اينك كه جايي. كنند
 بـا  تركيـه  سـواحل  در را خـود  تعطـيالت  پـيش  مـدتي  تا اردوغان كه سوريه در. دارند

 از را خـود  كامـل  حمايـت  و داد موضـع  تغييـر  ناگهـان . گذارنـد  مـي  بشار اسد خانواده
 از بسـياري  ماننـد  نيـز  اردوغـان  اطالعـاتي  دسـتگاه . گذاشـت  نمـايش  به اسد مخالفين

 سنت اهل درصدي 70 اكثريت كه بودند رسيده نتيجه اين به غربي اطالعاتي سازمانهاي
-http://www.economist.com/news/special). آمــد خواهنــد فــائق اســد بــر زودي بــه

report/21689872-consequences-not-talking-neighbours-alone-world)  
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   توسعه و عدالت حزب اردوغان و اقتدارگرايي هايو پيامد تبعات.6
 دولـت  خـارجي  و داخلـي  درسياسـت  چـرخش  و توسعه و عدالت حزب اقتدارگرايي

 مهمتـرين  اينجـا  در. گسـترش داد   را كشـور  ايـن  در اختالفات سياسـي  برتركيه حاكم
 نـاآرامي  و حـوادث  يعنـي  تركيه جامعه در اختالفات اين از ناشي و پيامد هاي حوادث

 وجـدال  درگيـري  ، گـزي  پـارك  حـوادث  به موسوم  2013 سال بهار در گسترده هاي
 دموكراتيـك  هـاي  گشـايش  رسـيدن  بست بن به ، گولن اهللا فتح جريان با حاكم حزب
 تركيـه  علويهاي و كردها با دولت مشكالت دوباره گيري اوج و توسعه و عدالت حزب

عـه و بررسـي   را به تفصيل مورد مطالدر تركيه  ومذهبي قومي شكافهاي دوباره تعميق و
  .دهيممي قرار 

  
  تركيه در »گزي پارك« حوادث.6-1
 11 از پـس   او دولت و  تركيه وزير نخست اردوغان طيب رجب،  2013 سال اوايل در

 پيشـرفتهاي  و يافتـه   اقتـدار  و موفقيـت  موضـع  در كـامال  را خـود  مستمر  قدرت سال
 توسـعه  و عـدالت  حـزب  حاكميـت  استمرار مرهون را تركيه جايگاه ارتقاء و اقتصادي

)AKP(  تثبيـت  جهـت  در را بيشـتري  اقـدامات  روز هـر  دولـت  ايـن .  معرفي مي كرد 
 نمـايش  و مـردم  توجه جلب براي بزرگي هاي پروژه و گرفته پيش در موجود وضعيت
عبـارت   آنهـا  از برخـي  كـه كرد مطرح او دولت و وزير نخست شخص قدرت و شكوه
  : از بودند

 كـه  دالر ميليارد 22 بودجه با مرسين استان در تركيه اتمي نيروگاه اولين تأسيس طرح.1
 مـدار  وارد 2019 سال تا آن برق است قرار و شود مي ساخته روسيه دولت مشاركت با

  . شود
 نزديكـي  در فرانسـه  و ژاپـن  مشـاركت  بـا  تركيه اتمي نيروگاه دومين ساخت قرارداد.2

 بـه  ژاپـن  وزيـر  نخسـت  پـيش  ماه دو سفر در كه دالر ميليارد 22 بودجه با سياه درياي
  .شود مدار وارد 2023 سال تا آن برق است قرار و رسيد امضاء به تركيه

 آن منـاره  6 كـه  اسـتانبول  در نفر هزار 30 گنجايش با تركيه مسجد بزرگترين ساخت.3
  . بود خواهند جهان سطح در ها مناره بزرگترين

 كـه  دالر ميليـارد  نـيم  و سه معادل اي بودجه با بسفر تنگه روي بر پل سومين ساخت.4
 سـلطان  يـاوز  پـل « را پل اين نام پروژه اين زندي كلنگ مراسم در تركيه جمهور رئيس
  .نهاد »سليم
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 ميليـون  150 ظرفيـت  بـا  اسـتانبول  در جهان فرودگاه بزرگترين ساخت قرارداد انعقاد.5
  .سال در مسافر

 دو در زميني زير آهن راه تونل يك ايجاد طريق از آسيا و اروپا بين ريلي ارتباط ايجاد.6
  بسفر تنگه كرانه در استانبول اروپايي و آسيايي بخش

   استانبول در گزي پارك و تقسيم ميدان توسعه طرح باالخره و.7
 افـزايش  و اساسـي  قـانون  تغيير با داشت قصد تركيه وزير نخست اردوغان طيب رجب
 بزرگ هاي پروژه همه و زده تكيه پست اين به 2015 سال در جمهوري رياست قدرت
 اسـت،  تركيـه  در جمهوريـت  تأسـيس  سـال  يكصدمين كه 2023 سال تا را الذكر فوق
 سـه  بريـدن « فضـايي  چنـين  در.  سازد ماندگار تركيه تاريخ در را خود نام و كند افتتاح
 حـوادث  كـه  شـد  اي جرقه همچون تقسيم ميدان توسعه طرح اجراي در »درخت اصله

 خلـوت  حيـات  عنـوان  به آن از كه استانبول شهر .كرد ور شعله تركيه گسترده اي را در
 .شـده بـود   تركيـه در  اعتراضـات  اصلي كانون شود مي برده نام توسعه و عدالت حزب
 را ترقـي  هاي پله و رسيد شهرت به استانبول شهرداري با ابتدانيز  اردوغان طيب رجب

 حصـن ت در همـين شـهر،   2013مي  30روز  در. دكر طي يك به يك سياست عرصه در
 هجوم با» گزي «  پارك در درخت اصله 600 حفظ براي  مردم از گروهي آميز اعتراض
 مهـم  شـهرهاي  در اي زنجيـره  و گسـترده  تظاهرات سبب اقدام اين و شد مواجه پليس
 اردوغـان  دولـت  صحيح تدبير عدم دليل به. شد اردوغان دولت سياستهاي ضد بر تركيه
 بـه  وابسـته  جوانـان  عمـدتا  كه معترضانو با گسترش اعتراضات ،  نخست روزهاي در

 برگـزاري  و اردوغان طيب رجب استعفاي خواستار ند،بود حاكم دولت مخالف احزاب
 حمله خصوص در وزير نخست معاون رسمي عذرخواهي.  ندگرديد زودرس انتخابات

 و دهـد  پايـان  اعتراضـات  بـه  نتوانست نيز »گزي« پارك در معترضان به پليس اول روز
 نقـاط  در وشـد  كشـيده  ازميـر  و اآنكار جمله از مهم شهرهاي ديگر به اعتراضات دامنه

 بـه  . گرديـد  برگـزار  عمـومي  اعتصـاب  و اعتراضي تجمع يكصد از بيش تركيه مختلف
 بـه  نزديـك  و كشـته  چهـار  حـداقل  اول هفته سه درگيريهاي تركيه هاي رسانه گزارش
 و دسـتگير  نيـز  زيـادي  تعـداد  و به جـاي گذاشـت   مجروح نيز نفر پانصد و هزار هفت

 كشـورهاي .  داشت پي در نيز را المللي بين هاي واكنش تركيه حوادث. دشدن بازجويي
 بـه  و كردنـد  مطـرح  اردوغـان  هـاي  سياسـت  عليـه  را انتقادهايي اروپا اتحاديه و غربي

 غربـي  پيمانان هم پاسخ در اردوغان. گرفتند ايراد تركيه دولت توسط معترضان سركوب
 كشـور  هـر  در هـا  اعتراض همين اگر: گفت و كرد متهم »گانه دو معيارهاي« به را خود
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 ديـدگاه  ايـن  بـه  اروپـا  اتحاديـه . شد مي آنها با تري خشن برخورد داد مي رخ اروپايي
 از كـه  تركيـه  بـه  را آلمان رياست به اروپا اتحاديه از هيأتي سفر و گرفت ايراد اردوغان

 )تحليلي برحوادث اخير تركيه:1392خلج منفرد ،(. كرد لغو بود شده ريزي برنامه قبل
 در »سـلطان  يـا  دمـوكرات  تركيه؛ مشكالت« عنوان تحت اي مقاله در يتساكونوم مجله 

 استانبول در تقسيم ميدان«  ؛نوشت  استانبول در »پارك گزي« به موسوم وقايع توصيف
. اسـت  شـده  مصـر  »تحريـر  ميدان« مانند تركيه تجارت پايتخت و اروپا شهر بزرگترين
 در كـه  اعتراضاتي. است اردوغان طيب رجب از روزافزون نارضايتي نشانگر اعتراضات

 جاي به دستگير نفر 900 و رخمي 4000 كشته، 3 تاكنون و يافته گسترش كشور سراسر
 مـدتها  از. است تركيه در اقتدارگراييتبعات  حوادث اين از واقعي درس. است گذاشته
 مثابه به دموكراسي بود گفته زماني كه او . داشت وجود ارودغان دربارة نگرانيهايي پيش

 نيـز  اردوغـان اگر چـه    شوي؟ مي پياده آن از رسيدي مقصدي به وقتي كه است قطاري
 اسـتريت  وال جنـبش  در آنچه كه مشابه را تركيه اخير اعتراضات با برخورد هكرد سعي

 پـي  در كـرد  اعـالم  پاسخ در تركيه در آمريكا سفارت اما كند قلمداد داد روي نيويورك
 .».نشـــــــد  كشـــــــته كســـــــي آمريكـــــــا در پلـــــــيس اقـــــــدامات

-erdogan-tayyip-recep-http://www.economist.com/news/leaders/21579004(
)sultan-or-democrat-them-dismiss-not-ersprotest-street-turkeys-heed-should  
  
  گولن اهللا فتح حركت با جدالتقابل و .6-2

 بـا  فراواني همراهي توسعه و عدالت حزب حكومت اول دوره در گولن اهللا فتح حركت
 روزنامه جمله از حركت اين به وابسته گروهي هاي رسانه طوريكه به داشت حزب اين
.  كرد مي كامل جانبداري او حزب و اردوغان از بود تركيه روزنامه پرتيراژترين كه زمان
 هـاي  درزمينه گولن جريان گسترده فعاليتهاي از سالها اين در متقابال نيز اردوغان دولت

 نمونه كه كرد مي پشتيباني آن روزافزون رشد و اي رسانه و آموزشي ، اقتصادي مختلف
 ويژه به گروه اين تجمعات در اردوغان شخص ازجمله تركيه دولتمردان شركت آن بارز
 دانشـجويان  از نفـر  هـزاران  حضـور  بـا  سـاله  همـه  كه بود تركي زبان المپياد مراسم در

 مراسـم  ايـن .  شد مي برگزار تركيه مختلف شهرهاي در جهان سراسر از مدارس گولن
 كامـل  پوشـش  از بـود  شده تبديل او جريان و گولن براي گسترده تبليغات ميدان به كه

 اهللا فـتح  جريان همراهي و همكاري. شد مي برخودار دولتي هاي رسانه ازطرف  خبري
 كـه  جريـان  ايـن  عوامـل  شود مي گفته كه بود شده عميق چنان اردوغان دولت با گولن
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 در اي برجسته نقش داشتند اي العاده فوق نفوذ كشور اين پليس و قضائيه ،قوه درارتش
 . داشتند  گرفت شكل سالها آن در اردوغان دولت عليه كه هايي توطئه و كودتاها افشاي

 حزب اين گرايي اقتدار مرحله آغاز و توسعه و عدالت حزب قدرت هاي پايه تحكيم با
 ، تركيـه  بـر  حاكم دولت و برحزب دركنترل اردوغان مدارانه– شخص تمايالت بروز و

 مـي  تـر  نمايـان  روز هر كشور اين در گرا اسالم مهم جريان دو بين اختالفات و رقابتها
 قـويتر  روز هـر  دولـت  اركان همه در گولن جريان گسترده نفوذ به مربوط شايعات. شد
 انقـالب  رهبـر  بازگشت مثابه به كشور به حركت اين رهبر بازگشت از سخن و شد مي

 گفته محافل برخي در حتي.  بود افتاده زبانها سر بر تبعيد سالها از پس ايران به اسالمي
  .  است تركيه در فقيه واليت و ديني رهبر نقش ايفاي خواهان گولن اهللا فتح كه شد مي

 فرزنـدان  و دولت رسمي مقامات تجار، از نفره 47 گروه يك 2013 دسامبر در كه وقتي
 و شـدند  دستگير اقتصادي پليس توسط مالي فساد اتهام به AKP دولت وزراي از برخي
 بـه  منتسـب  برخـي  كـه  شد فاش اينترنت در رابطه اين در آوري شرم تلفني هاي مكالمه
 و خويشـاوندي  گسترده رابطة و) شد تكذيب آنها صحت البته كه( بود اردوغان شخص
 از تن دهها گرديد آشكار حزب طرفداران به ساز و ساخت سودآور قراردادهاي اعطاي
 ايـن  از بـيش  شـرايط  توانسـت  نمـي  رسـيد  مـي  نظر به .شدند استعفا به مجبور مقامات
 دالر ميليونها داشتن جمله از مالي فساد اتهامات مركز در اردوغانچرا كه  شود تر خراب

 بـا  مقابله درصدد هيچگاه اردوغاندر مقابل .  قرارگرفته بود خارجي بانكهاي و منزل در
 نهضـت  و گـولن  اله فتح يعني اش توجه مورد ديگر دشمن او بلكه برنيامد اتهاماتاين 

 بـانكي  بهـره  نـرخ  البي مانندكه بنا به اعالم اردوغان  گروهي .ددا قرار هدف را خدمت
 و حـامي  عنـوان  بـه  صـريحا  آمريكا متحده اياالت بار اين. ندبود تركيه نابودي درصدد
 فرانسـيس  تركيـه  در آمريكـا  سـفير  كـه  كـرد  تهديـد  اردوغـان  و شـد  معرفي همدست
 وزير نخست تلفن شده ضبط صداي وقتي حتي. گرداند مي باز كشورش به را ريكاردون

 زكـات  هـم  شـده  كشـف  پـول  و  شـده  مونتـاژ  نوارهـا  اين كه شد مدعي او شد افشاء
 (Lancaster,2014 : 1684).باشد مي
 اردوغان شخص و توسعه و عدالت حزب سرسخت موضع شد موجب افشارگريها اين
 فـتح  جريان دستگيريها و افشاگريها اين پشت در اينكه ويژه به برسد خود اوج نقطه به
 تأسـيس  اول سـالهاي  در جريـان  اين اگرچه. داشت قرار »خدمت« به موسوم گولن اهللا

 متعلـق  هاي رسانه و رفت مي شمار به حزب قدرتمند پيمان هم توسعه، و عدالت حزب
 اهللا فـتح  به وابسته دانشگاههاي و پرداختند مي اسالمي مسائل ترغيب و تشويق به آن به
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 ايـن  فراوان پيروان و كردند مي تأمين را AKP حزب سفيد يقه نيروهاي از انبوهي گولن
 پيروزي با بودند كرده رخنه قضائيه قوه و پليس جمله از دولت جاي همه در كه جريان
 دولت( »عميق دولت« بردن بين از در كليدي نقش 2002 سال انتخابات در AKP حزب

 اردوغـان  وقتي وجود اين با داشتند ارتش افسران محاكمة و ها  كماليست دورة) سايه در
 بـه  وابسـته ) كنكـور  آمـوزش  مركز( مدرسه صدها گرفت تصميم 2013 سال اواخر در

 را توسـعه  و عـدالت  حزب مالي فساد شدند مصمم متقابًال نيز آنها كند تعطيل را گولن
 حاميان و هواخواهان و بود آلود خشم نيز توسعه و عدالت حزب پاسخ اما. كنند آشكار

 ارتباط جرم به پليس 6000 حدود 2014 ژانويه از كه بطوري داد قرار هجوم مورد را آن
 وكالء خبرنگاران، دستگيري موج و اند شده بركنار كار از يا شده جابجا گولن حركت با
 يك سردمدار عنوان به رسماً گولن اهللا فتح ،2014 دسامبر در. گرفت اوج دانشگاهيان و

 بـراي  راه و گرديـد  معرفي است، »موازي دولت« يك ايجاد درصدد كه تروريستي گروه
 فعاليـت  جـرم  بـه  هـا   روزنامـه  سـردبيران  جمله از او به وابستگان محاكمه و دستگيري
    .شد باز تروريستي

(http://www.economist.com/news/specialreport/21689877-mr-erdogans-

commitment-democracy-seems-be-fading-getting-train/comments?page=1)  
  
   ومذهبي قومي هاي شكاف تعميقبر عدالت حزب گرايياقتدارتاثير.7

 تالش برتركيه خود فراگير حاكميت دوران در اردوغان دولت و توسعه و عدالت حزب
 و داشـت  كردنشـين  درمنـاطق  خود آراء افزايش و كردها نظر جلب براي را اي گسترده
 از بخشـي   شـناختن  رسميت به .كرد كسب مناطق دراين را توجهي قابل هاي موفقيت
 سياسـت  اعـالم  و وزبـاني  فرهنگـي  هـاي  زمينـه  در ويـژه  بـه  كردها مطالبات و حقوق

 .  رفت مي شمار به حزب اقدامات جمله از دموكراتيك حل راه قالب در كردي گشايش
ميالدي  يكي از سـران ارشـد حـزب كـارگران      2011با اين وجود در اواخر پاييز سال 

در بيانيه اي با زير سوال بردن طرح صلح حـزب عـدالت و توسـعه      ك.ك.كردستان پ
» گشايش كردي«اعالم كرد كه به دليل رويكرد رياكارانه حزب حاكم ، طرح به اصطالح 

) حزب حـاكم (آنها «: كارايبالن آمده بود ميه مراددر اعال. دولت ره به جايي نخواهد برد
خواهند با خشونت بطور كامل مـا را تسـليم    ندارند بلكه مي) براي صلح(هيچ تصميمي 

اشـاره بـه گفتگوهـاي    (دهنـد   از يك سو دولت  حاكم گفتگوها با ما را ادامه مـي . كنند
در حالي كه از طرف ديگـر در  ) 2011در سال  سازمان اطالعات تركيه با گروههاي كرد
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اي و  حال گفتگو با طرفهاي ثالثي چون ايران، عراق و برخي ديگـر از قـدرتهاي منطقـه   
. جهاني هستند تا يك طرح جامع را براي يك قتل عام به سبك سريالنكا ترتيـب دهنـد  

گوينـد حـزب عـدالت وتوسـعه درصـدد حـل مشـكل اسـت          مثالً من از كساني كه مي
صلح اين حزب چيسـت؟ كسـي هسـت كـه بگويـد ايـن طـرح صـلح         طرح : پرسم مي

 كـه  اسـت  ايـن  آنها هدف كه چرا ندارد وجود چيزي چنين خيرچيست؟ و كجاست؟  
 تسـليم  بـه  مجبـور  را مـا  و كننـد  نشيني عقب به وادار را ما و دهند تحليل را ما قدرت
 (kanli, huttiyetdailynews,9/27/2011 ) .».نمايند خودشان شرايط مطابق

 بـه  يافـت  ادامه نشيب و فراز با بعد سالهاي در طرف دو بين وگوها گفت وجود اين با
 مـارس  21( 1392 سـال  فـروردين  اول در )P.K.K(كردسـتان  كـارگران  حزب طوريكه

 اعـالم  طرفه يك بس آتش امرالي، جزيره در خود زنداني رهبر اوجاالن اشاره با) 2013
  سـالح  ،صـلح  شـرايط  قالـب  در هسـتند  آماده گروه اين جنگجويان كه شد گفته و كرد

 عـدم  مورد در كاراييالن مراد بيني پيش اما.  كنند ترك را تركيه خاك و گذاشته برزمين
 هنگـامي  كردها با صلح شرايط پذيرش  براي توسعه و عدالت حزب و اردوغان جديت
 در خـود  گوهـاي  و گفت دور آخرين در برتركيه حاكم دولت نمايندگان كه شد نمايان
 حــزب از نماينــدگاني بــا اســتانبول باغچــه دولمــه دركــاخ مــيالدي 2015 فوريــه مــاه

 قنـديل  و امرالـي  در كردسـتان  كـارگران  حـزب  جانب از كه) HDP( خلقها دموكراتيك
 ماده 10 توافق به كه جنجالي و اميدواركننده توافقي  به  داشتند حضور مذاكرات دراين

 از اردوغـان  وقتـي  امـا . يافتنـد  دست ، شد موسوم 2015 فوريه 28 در باغچه دولمه اي
 تحت حزب خارج و درداخل تركيه گراي ملي گروههاي ويژه به مخالف احزاب جانب
 و نشست عقب خود موضع از سرعت به شد كردها با سازش به ومتهم قرارگرفت فشار
 بـي  اظهـار  بـا  تركيـه  سراسـري  انتخابـات  درآسـتانه  سال همان آوريل ماه 24 تاريخ در

 كجا از باغچه دولمه توافق اين ؟ توافق كدام:  كرد اعالم باغچه دولمه توافق از اطالعي
ــده ــن ؟ آم ــت اي ــا حكوم ــك ب ــروه ي ــتي گ ــوافقي تروريس ــته ت ــدارد و نداش ” . ن

(http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/04/24/cumurbaskani-erdogan-ne-

dolmabahce-mutabakati)  
 مقاومت احساس افراطي گرايان ملي و ارتش طرف از كه اردوغان كه گويند مي منتقدين

 تصـميم  داشـت  رو پـيش  در را 2015 ژوئن ماه  سراسري انتخابات طرفي از و كرد مي
 نهايت در و افتاد اتفاق همسايه كشور در كه آنچه. اندازد عقب به را موضوع اين گرفت
 امـر  ايـن  در نيـز  بگيرنـد  پـس  داعش دست از را كوباني سوريه ي كردها كه شد منجر
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 پـا  و دست خود براي را مستقلي بلوك. P.K.K اي سوريه شاخه كه حالي در. بود دخيل
 و اردوغـان  تـرس  .شـدند  هراسـناك  آنها گرفتن قدرت از تركيه رسمي مقامات كرد مي

 خـود  بـراي   سوريه در غرب با تاكتيكي پيماني هم يك در P.K.K كه بود آن از دولتش
 بـه  دولـت  و كردها بين صلح گفتگوهاي اينجا بود كه .كند كسب المللي بين مشروعيت

 را P.K.K مواضـع  بمباران مجدداً تركيه هوايي نيروهاي 2015 ژوئن ماه وازرسيد  پايان
 مقـررات  ، خاسـته  پا به كردي شهركهاي در نظامي شبه پليس. كرد آغاز عراق شمال در

 را P.K.K از حمايـت  اتهـام  بـه  نفـر  صدها و  كرده اعالم) نظامي حكومت( وآمد رفت
 دسـت  آتـش  گشودن و ها  جاده كنار در گذاري بمب به نيز كرد شورشيان .كرد دستگير
 برسـد  پيـروزي  به زور با تواند مي كه بود شده متقاعد ظاهراً اردوغان كه حالي در. زدند

ــأله ــردي مسـ ــاره كـ ــه دوبـ ــمت بـ ــدي سـ ــري نوميـ ــيش ديگـ ــي پـ ــت  مـ . رفـ
-mean-it-does-what-report/21689879-http://www.economist.com/news/special

(turk-be-proud  
 فاصله و مذهبي شكاف عميقو توسعه ،  تيكي ديگر از تبعات اقتدارگرايي حزب عدال

 اقـدامات .  دبـو  كشـور  براين حاكم دولت و اين حزب از  تركيه علويهاي شديد گرفتن
 سـازمان " جانبـه  همـه  تقويت با كه داخل، در مردم "زندگي كسب" تغيير براي گسترده

 غالـب  كـه  كشـور  ايـن  سكوالر طبقه گسترده اعتراضات شد همراه تركيه "ديانت امور
 شـورش  ، اعتراضات اين اوج.  داشت پي در را گيرند مي جاي طبقه اين در نيز علويها
 وقـوع  بـه  كشـور  ايـن  مختلف شهرهاي در كه بود »گزي پاك« به موسوم خياباني هاي

همچنـين   .گذاشت جاي به كشور اين علوي جامعة از جمله از كشته چندين و پيوست
 در »همسـايگان  بـا  مشـكل  صـفر « اصلوكنار گذاشتن  تركيه خارجي سياست در تغيير

از سـوي   مختلـف  كشورهاي در "اخواني سياسي اسالم" از حمايت و خارجي سياست
 اردوغـان  دولت عيار تمام ورود سياست اين تجلي مهمترين كه توسعه و عدالت حزب

 در "بشار اسـد  علوي اقليت دولت" سرنگوني و تاكيد علني بر سوريه داخلي بحران در
 و نارضـايتي ،  كشـور  ايـن  مقامـات  ديگـر  و اردوغـان  هـاي  سخنراني و دولتي تبليغات

در اين دوره نه تنها خواسته ها و تقاضـاهاي    .داشت پي در را علويها شديد اعتراضات
علويها مجدداً مورد بي اعتنايي قرار گرفته بلكه اردوغان با بازگشت به سياست قـديمي  

) ع(اگر علـويگري دوسـت داشـتن علـي    «اهل سنت تركيه با بيان اين جمله معروف كه 
بـه انكـار موضـوع علـويگري در ايـن كشـور       » هست من هم يك علوي كامـل هسـتم  

هاي جدي به مواضع اردوغان و اقدامات دولت اين كشور نشان  علويها واكنش.پرداخت
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تـاي  درشـهر ح  ")ع(بنياد فرهنگي و همبستگي اهـل بيـت   "رئيس  "علي يرال ".دادند 
د و خطـاب بـه   بـه اظهـارات اردوغـان واكـنش نشـان دا      هاي متعددتركيه با طرح سئوال

انتظار نداريم كه يك علوي كامـل باشـيد ، حتـي    ما از شما  : نخست وزير تركيه نوشت
ـ  . اگر بخواهيد هم نمي توانيد دور ه تنها انتظار ما از شما اين است كه يك سياسـتمدار ب

ــ   : Yeral,Ali.available on)      يداز تبعــيض، كــين ، دشــمني و نفــرت باش
https://www.youtube.com/watch?v=vQ1B0zc6B-w)                                                                    

در ايـن كشـور   موجـود  نگراني و نارضايتي شديد جامعه علويهاي تركيـه از شـرايط      
منتشـر   "نـه مركز بين المللي تحقيقـات  صـلح در خاورميا   "گزارشي كه اخيرا توسطدر

پژوهشگر موسسه ياد شـده  » كاآن ديلك«در اين تحقيق  .است  خوبي منعكسشده  به 
، بازرگانان، دانشجويان »ها دده«در يك تحقيق ميداني سؤاالتي را با رهبران ديني علويها 

و انجمنهاي غيردولتي جامعة علوي در شهرهاي مختلف تركيه ماننـد آنكـارا، چـوروم،    
هير، تونجلي، حتاي، آدانا و مرسين مطرح كـرده   آماسيا، توكات، ارزينجان، سيواس، نوش

  و نتايج زيررا به دست داده است؛
اند كه  بيشتر گروههاي علوي شركت كننده در اين پژوهش مدعي شده .1

ها و گفتمانهاي حزب عدالت و توسعه به ويژه در اين دوره اخير  سياست
 .ستموجب افزايش شكافهاي هويتي در بين گروههاي مذهبي وقومي شده ا

همة جوامع علوي اعم از تركها، كردها، زازاها و عربهاي علوي معتقدند كه  .2
ها و  حزب عدالت و توسعه يك رويكرد فرقه گرايانه دارد و سياست

 . گفتمانهاي حزب هويت علويها را هدف گرفته است
اي عليه  هاي يك درگيري فرقه دارد زمينه جامعه علوي تركيه اظهار مي .3

شود و اين  ها و شيعيان دامن زده مي وي اعم از جعفريگروههاي مختلف عل
نيز اين اعمال  AKPدولت . اي آنان را مورد هدف قرار داده است درگيري فرقه

كند گروههاي علوي  اي خود تشويق مي تنفرآميز را با همراهي شركاي منطقه
معتقدند كه حزب عدالت و توسعه گروههاي سلفي و جهادي را مورد  امطلق

 دهد قرار مي حمايت
ها و گفتمان حزب عدالت و  بطور كلي علويهاي تركيه مي گويند كه سياست .4

توسعه در پي به انزوا كشيدن جامعه علوي از ديگر گروههاي اجتماعي در 
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با  AKPكنند كه حزب عدالت و توسعه  تركيه است آنها همچنين اضافه مي
اي عرب از رژيم اسد و علويه PKKعلويهاي كرد، «دامن زدن به اين شعار كه 

درصدد است تا گروههاي علوي را در معرض تهديد » كنند حمايت مي
 .كار در تركيه قرار دهد گروههاي اجتماعي مذهبي و محافظه

توسط حزب عدالت » تركيه جديد«گروههاي علوي مدعي هستند كه گفتمان  .5
يت را و توسعه از نظر علويهاي تركيه مشروعيتي ندارد بلكه علويها اين وضع

بازگشت به دوران قبل از جمهوريت با رويكردهاي چون حاكميت مذهب و 
 .دانند مي) اردوغان(تسلط فردي 

د دموكراتيك در تركيه را رويكرد بطور كلي علويها بزرگترين مانع بر سر فرآين .6
امنيتي حكومت نسبت به هويتهاي مختلف قومي و نژادي و حقوق شخصي 

به شمار » تهديد امنيتي«هنوز علويها به عنوان . ددانن وسبكهاي زندگي آنان مي
سازي علويها اين  آيند و حكومت نيز با دخالت خود در موضوع هويت مي

 ( Dilek ,2015:9-13 ). .كند رويكردها را تقويت مي
 

  سال 13 از پس انتخابات در ناكامي.8
 چالشـهاي  و مشـكالت  و هـا  پيامـد  و توسعه و عدالت حزب اقتدارگرايي نهايي نتيجه
 سراسـري  انتخابات وپنجمين بيست در تركيه خارجي و داخلي سياست در آن از حاصل
 و عدالت حزب انتخابات اين در .شد نمايان )2015 ژوئن 7( 1394 خرداد 17 در تركيه
 تركيـه  سياسـي  نظام تغيير طرح تصويب براي نياز مورد آراي سوم دو به تنها نه توسعه

 كـار  ايـن  بـراي  رفراندوم پيشنهاد براي نياز مورد آراي درصد 60 يا و تركيه پارلمان در
 تشكيل براي حزب اين توانايي و داد دست از نيز را پارلمان اكثريت بلكه نيافت، دست
  .رفت فرو ابهام از اي هاله در دولت

 86/40كسـب  بـا  )حـاكم  حـزب (عدالت و توسعه حزب ، انتخابات اين نتايج اساس بر
حـزب   ،)نماينـده  132( درصـد  96/24 بـا حزب جمهوري خلق  ،)دهنماين 258( درصد

و حزب دموكراتيـك خلقهـا    و )نماينده 80( درصد 29/16 اختصاص باحركت ملي گرا
 از بـار  نخسـتين  اين يافتند راه مجلس به )نماينده 80( درصد 12/13 آوردن دست به با

 اكثريـت  تركيـه  در توسـعه  و عدالت حاكم حزب بودكه سو بدين .م 2002 سال نوامبر
 ديگـر  بـا  ائتالف نيازمند حكومت تشكيل براي و داد دست از را پارلمان بر خود مطلق

اگر چه در طـول تبليغـات انتخابـات ، اردوغـان بـر      .گرديد مستقل نمايندگان يا احزاب
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خالف مشي و رويه روساي جمهور تركيه كه غالبا وجهه اي ملي و غيـر حزبـي دارنـد    
هر چند . (ار نظر كرد و مردم را به راي باال به حزب حاكم تشويق كردتقريبا روزانه اظه

رييس جمهور تركيه مستقيما از حزب عدالت و توسعه نـام نمـي بـرد امـا اردوغـان بـا       
ضرورت تغيير ساختار نظام سياسي تركيه از شيوه پارلماني به رياستي بارها تاكيد كرد و 

آن حزب قادر خواهد بود ايـن مهـم را    افزود در صورت راي باالي مردم به يك حزب
بـا ايـن وجـود راي روز    .)  بود "حزب حاكم "منظور او از يك حزب . به انجام رساند

مردم تركيه نه تنها در راستاي تحقق اين خواسته اردوغان نبـود بلكـه    2015هفتم ژوئن 
 حتي حزب عدالت و توسعه را از تشكيل يك حكومت غير ائتالفي نيز محـروم كـرد و  

   .جايگاه اين حزب را خدشه دار ساخت
  
 خاتمه.9

سـال حاكميـت    13كه پس از  2015با ناكامي حزب عدالت و توسعه در انتخابات بهار 
اي را  حزب در تركيه براي اولين بار اتفاق مي افتاد اردوغان و حزبش سياسـت پيچيـده  

ازيك سو داوود اوغلو نخست وزير وقـت و  . براي جبران شكست خود درپيش گرفتند
ـ    الش فراوانـي را بـراي تشـكيل دولـت     رئيس حزب، با تعديل در سياسـتهاي حـزب ت

از سوي ديگر اردوغان كه به دنبـال تجديـد انتخابـات    .ائتالفي با ديگر احزاب آغاز كرد
گيـري از نـا آراميهـا و     بود بطور موقت موضوع نظام رياستي را كنارگذاشت و بـا بهـره  

يك خشونتهاي ايجاد شده پس از انتخابات و درگيريهاي شديد در مناطق كردي به تحر
در اين ميـان طغـرل تـوركش فرزنـد بنيانگـذار      . احساسات ناسيوناليستي مردم پرداخت

حزب ناسيوناليستي حركت ملي كه از رهبران اين حزب بود با اعـالم شـرايط حسـاس    
ترش و وحشت در . كشور ازسمت خود استعفا داد و به حزب عدالت و توسعه پيوست

ومردم با نگراني از وضعيت وخيم سياسي فاصله دوانتخابات دربين مردم گسترش يافت 
در ايـن انتخابـات بـار ديگـر     . وارد شدند 2015و اقتصادي در كشور به انتخابات پاييز 

درصد آرا موفق بـه   5/49حزب عدالت و توسعه پيروز ميدان بود و اين حزب با كسب 
كت اين در حالي بود كه آراي حزب حر. اخذ كرسيهاي الزم براي تشكيل دولت گرديد

درصد كاهش يافته و بـه سـبد حـزب عـدالت و توسـعه ريختـه شـده         5/4ملي حدود 
اين پيروزي ازجانب برخي تحليلگران پيروزي ترس ناميده شـد ومـردم از تـرس و    .بود

نگراني از وضعيت موجود و به دليـل خـاطرات ناخوشـايندي كـه از دولتهـاي ائتالفـي       
  .داشتند به حزب عدالت و توسعه راي دادند
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پيروزي مجدد حزب عدالت و توسعه بارديگر سياستهاي اقتدارگرايانه اردوغان در با 
درگيريهـاي شـديد بـا    . تعقيـب شـد   درون حزب و سياستهاي داخلي و خارجي دولت

كردها و مقابله با جريان فتح اهللا گولن با شدت بيشتري ادامـه يافـت و موضـوع بحـث     
وقتـي اخبـار   . ستور كار حزب قرارگرفتانگيز نظام رياستي با جديت بيشتر دوباره درد

بـا برخـي سياسـتهاي     مربوط به مخالفت داوودادغلـو وبعضـي از نزديكـانش درحـزب    
اردوغان در محافل سياسي آشكار گرديد تصفيه حزب از اين افراد برزبانها افتاد تا اينكه 

مـي   نهايتا با استعفاي داوود اوغلو از مقام نخست وزيري ورياست حزب در اوايل مـاه 
، بن علي ييلدرم ازياران نزديك، باوفـا وقـديمي اردوغـان بـه رياسـت حـزب و       2016

  .نخست وزيري انتخاب شد
 2016ژوئيـه   15دوماه از انتخاب نخست وزير جديد نگذشته بود كه تركيه در روز 

اين واقعه آنقدر غيرمنتظره بود كـه  . با يك كودتاي باور ناكردني و نافرجامي مواجه شد
آن را ساخته و پرداخته دولت حاكم دانستند تا بـه ايـن بهانـه مخالفـانش را از     بسياري 

اما به باور من اين كودتـا نتيجـه سياسـتهاي داخلـي و     .صحنه سياسي كشور حذف كند
كوشش همه جانبـه بـراي تمركـز قـدرت     . خارجي حزب حاكم و رهبرآن اردوغان بود

و فشارهاي فراوان برمخـالفين   سياسي و اقتصادي دردست اردوغان ويارانش ازيك سو
ي ديگـر موجـب شـد     داخلي وتالش براي دور كردن آنها از كانونهـاي قـدرت از سـو   

مخالفيني كه از كنار زدن حزب حاكم از طريق انتخابات نااميـد شـده بودنـد دسـت بـه      
البته وقتي اردوغان توانست با حمايت طرفدارانش درمقابـل كودتـا   .كودتاي نظامي بزنند

اي را درهمـه اركـان دولـت ازارتـش      فرصت را غنيمت شمرد وتصفيه گسـترده  بيايستد
درپـيش  ...هـاي گروهـي و   گرفته تا قوه قضائيه، آموزش وپـرورش، دانشـگاهها، رسـانه   

. ي زنـدان كـرد  وهزاران نفر را راهـ  از خدمات دولتي منفصل گرفت و دهها هزار نفر را
را بـرارتش و نيـروي پلـيس كامـل      خود همچنين باتغيير درساختارهاي موجود كنترلاو

حـزب حـاكم بـا برداشـتن     . گرفـت كرد و شخصا انتخاب روساي دانشگاهها رابرعهده 
ت سياسي از نمايندگان كرد مجلس زمينه رابـراي دسـتگيري دورئـيس مشـترك     مصوني

حزب كردي دموكرات خلقها فراهم كرد و بسياري از شهرداران شـهرهاي كردنشـين را   
) ك. پ.پ(ساني كه تروريستهاي طرفدار حزب كـارگران كردسـتان   به اتهام كمك به ك

ي ناسيوناليستي موجب رضايت  اين سياستها. ميناميد ازمقام خود خلع وراهي زندان كرد
و نزديك شدن بيشتر حزب ناسيوناليستي حركت ملي به حزب حاكم گرديد ونهايتا اين 

اند كه درآن نظام رياسـتي   هدو حزب برسر تدوين قانون اساسي جديدي به توافق رسيد
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  .جاي نظام پارلماني تركيه را خواهد گرفت
  

   گيري نتيجه.10
 دهـة  اواخر از آرام آرام شد موفق توسعه و عدالت حزب از برآمده دولت كه هنگامي از

 و قـدرت  از داخلـي  مخالفين تدريجي كردن دور با را خود اقتدار اي پايه ميالدي 2010
 قوة و ارتش جمله از( تركيه در ها كماليست قدرت حامي نهادهاي و پايگاهها تضعيف
. بگيـرد  اختيـار  در كامـل  بطـور  را كشـور  اين قدرت كانونهاي و كند مستحكم) قضائيه

 در جـدي  تغييـرات  بـا  كـه  اي دوره شـد،  آغاز تركيه در حزب اين "اقتدارگرايي دورة"
خيـزش   شـروع  بـا  رونـد  ايـن .  گرديد مصادف حزب اين خارجي و داخلي سياستهاي

 و ميانـه  خـاور  كشـورهاي  در " عربي بهار"  به موسوم بيداري اسالمي كه در تركيه نيز
 رهبري و توسعه و عدالت حزب حقيقت در.  گرفت شدت 2011 سال در آفريقا شمال

 آغـاز  آن بيـرون  در هـم  و حـزب  درون در هم را " گرايي اقتدار" سمت به حركت آن
 ميخلـز  "اليگارشي آهنين قانون" از استفاده با آمديم بر صدد در مقاله اين در.  بود كرده
 اقتـدار  حـزب  يـك  به فراگير حزب يك از توسعه و عدالت حزب چهره تغيير تبيين به

 عملكـرد  و سياسـتها  تغيير هاي نمونه و شواهد ارائه با و بپردازيم محور-شخص گراي
  . دهيم قرار كنكاش مورد تركيه جامعه در را آن ونتايج تبعات ، حزب اين

 دولـت  خـارجي  و داخلـي  درسياسـت  چرخش و توسعه و عدالت حزب اقتدارگرايي 
  اختالفـات  و شـكافها بـه   ديگـر  بـار  و شـد  مواجه شديد هاي بامخالفت برتركيه حاكم

 مهمتـرين  تحليـل  بـه  مقالـه  ايـن  در. دامن زد را كشور اين در مذهبي و قومي ، سياسي
 و حـوادث  يعنـي  تركيـه  جامعـه  در شـكافها  و اختالفات اين از ناشي وتبعات حوادث
 ، گـزي  پـارك  حـوادث  بـه  موسـوم  2013 سـال  بهار در تركيه در گسترده هاي ناآرامي
 هاي گشايش رسيدن بست بن به ، گولن اهللا فتح جريان با حاكم حزب وجدال درگيري

 و كردهـا  بـا  دولـت  مشـكالت  دوباره گيري اوج و توسعه و عدالت حزب دموكراتيك
 . ايم پرداخته كشور اين در ومذهبي قومي شكافهاي دوباره تعميق و تركيه علويهاي
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