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  چكيده
 تركيه سياسي حيات در گرفت صورتم.  2002 نوامبر سوم در كه تركيه يملّ مجلس هنگامزود انتخابات
هاي ها و گروهاعتراض كماليستاين تغييرات گرچه موجب  گرديد. ايريشه تحوالت و تغيير صحنة

ه به عدالت و توسع آميز حزبتدليل استقبال عمومي جامعة تركيه و اقدامات موفقي اما به ،الئيك شد
سبب موفقيت اين حزب و تداوم حضور آن در مسند قدرت سياسي تركيه  ،پيروز انتخابات عنوان حزب

پارلماني  انتخابات سه دورةدنبال بررسي به  اسنادي و ايكتابخانه روش از استفاده با حاضر پژوهش. شد
مجلس  انتخابات ةسه دور اين در حزب عدالت و توسعه پيروزيو داليل م.  2011تا م.  2002از سال 

رات در دي از جمله اصالحات اقتصادي، تغييعوامل متعد تحقيق، هاييافتهبر طبق  .استملّي كبير تركيه 
ت اسالمي، اصالحات داخلي در كيد بر هويها، تأدر مقابل كماليست، مشي اعتدال خارجيسياست
انتخابات پارلماني تركيه نقش داشتند. و بقاي سياسي اين حزب در سه دوره تموفقي 

  .هحزب عدالت و توسع اي،هاي ناحيهشكاف سد ده درصدي، پارلماني، انتخابات ،تركيه واژگان كليدي:
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  مهمقد ـ1
ة اروپا، اديحكشوري عمدتاً مسلمان با اقتصاد سريعاً رو به رشد در آستانة نامزدي اتّتركيه به عنوان 

جا جمع شده است. مناسبات فرهنگي اقتصادي و سياسي عمده و مهمي در يك كشوري است كه در آن
عقيده  ي از اختالفاين كشور با داشتن يك مجلس ملّي منتخبِ مردم و يك فرايند سياسي كه سطح خاص

 و ضاييي فهابررسي عملكرد بخشي از پويايي ا در خود پذيرفته و دروني كرده است، محل خوبي براير
يتر تيلور آيد. بنابه گفتة پالذكر از طريق پژوهش جغرافياي انتخاباتي به شمار ميهمگرايي مناسبات فوق

هاي دموكراسي«را بر روي ) از آنجايي كه جغرافياي انتخاباتي از لحاظ تاريخي رويكرد عمدة خود 1990(
مت عنوان يك روش تحليلِ پوياييِ سياسيِ قسيكاي شمالي متمركز كرده از آن بهاروپا و آمر» ليبرال اجتماعي
فته است و به گرشوري كه در پيرامون اين متن قرارعنوان ككمتر استفاده شده است. تركيه، بهاعظمي از دنيا، 

تر كند، فرصت خوبي را براي درك بهعنوان يكي از معدود كشورهاي مسلماني كه انتخابات منظّم برگزار مي
د دهائه ميهاي داخلي ارنظر تحليلي در ارتباط با پوياييموجود در انتخابات به منزلة نقطهاحتماالت متعدد 

(Jefferson West,2005:500).  
 وم.  1998 فوريه 28 در اربكان الديننجم گراياسالم دولت عليه بر تركيه ارتش نرم كودتاي از بعد
 دوغانرب اَبه رهبري رجب طي حزب عدالت و توسعه ،مدرن معروف شدكه به كودتاي پست وي استعفاي

 در .قدرت را در تركيه به دست بگيردم.  2002توانست در سال  ،كه انشعابي از احزاب رفاه و فضيلت بود
 هايچهره تمامي همچنين،. دادند دست از را خود هايكرسي نمايندگان، از درصد 90 حدود انتخابات اين

. ندبازماند مجلس به ورود از) داشتند دست در را كشور سياسي صحنة ميالدي، 90 دهة طول در كه( سياسي
 ندگيز و دادند استعفا خود هايسمت اين ناكامي از پي در خورده در انتخاباترهبران احزاب شكست اكثر

ـ  2007(خود  زمامدارينخست  ة.حزب عدالت و توسعه در دوركردند عنوان يافتهخاتمه را خود سياسي
نگه دارد و خود را  دور ،حكومت هاي مختلفتا خود را از هرگونه درگيري با جناح كردتالش  )2002

را  اعضاي اين حزبكار نشان دهد. به همين سبب بود كه در آن دوره برخي ناظرين، حزبي محافظه
ن بردن آكردن ساختار نظام و پيش در آن برهه بر باز حزبهاي اكثر تالش د.ناميدن» مسلمان هايدموكرات«
وستن به هاي الزم براي پيدر مواردي كه به اجراي استاندارد به ويژه ه سمت ليبراليسم سياسي و اقتصاديب
اليسم حقوق بشر و مساوات و ليبر ،يهاي حزبدر اين دوره با تالش .متمركز بود ،شدرتبط ميپا مارو ةحاديتا

در اين  حزب . همچنيناروپا بر آن تأكيد داشت كه و اين همان چيزي بود شدها تقويت تدر برخورد با اقلي
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و  ي(در سطح ملّ شاننقش گوت اوزالرتو دورانگشايش اقتصادي در  ةره با تاجران كوچكي كه از دوردو
) به 2007ـ  2011( حزباين م حكومت دورة دو وارد ائتالف شد. ،المللي) رو به گسترش گذاشته بودبين
 شورك نظام مختلف اركان به را دموكراسي تالش كردتوسعه  و حزب عدالت شد.معروف  دموكراسي نبرد
 ضاييق و آموزشي هايدستگاه بر كه سكوالري نخبگان و ارتش نگراني و مخالفت لهمسأ اينكند.  وارد
 ستگاهد و ارتش با نهاد هر از بيش دوره اين در توسعه و عدالت حزب اختالف .برانگيخت را داشتند هيمنه
اوج . دندشالئيسيته در تركيه محسوب مي بوده و حافظ غيردموكراتيك دستگاه دو اساس از كه بود قضايي
 2008جمهوري در سال رياستسمت هللا گل به اهاي حزب با اين دو نهاد در جريان انتخاب عبددرگيري

 يك براي تالشي جمهوري گل،امات اين دو نهاد در جريان رياستاقد ،ناظرين از بسياريبه اعتقاد بود. م. 
 ،هاي حزبدر اين دور با تالش شود.مي تلقي) شد اجرا اربكان مقابل در كه چيزي همان( »نرم كودتاي«

 يروهاين تيحاكم و سياست در ارتش نقش آن، طبق كه گرفت صورت اساسي قانون در جديدي اصالحات
آن از طرف  و اعضاي ي تغيير يافتساختار دادگاه قانون اساس. از بين رفت حكومتي ساتمؤس بر سكوالر

 رد توسعه و عدالت حزب دولت چشمگير هايتموفقي بر عالوه شدند.جمهور انتخاب پارلمان و رئيس
 رشد رخن. است پربار بسيار نيز اقتصاد عرصة در دولت اين اقتصادي ةكارنام خارجي، و داخلي سياست
 بوده ركمت چين اقتصادي رشد نرخ از تنها ،حكومت اين حزب مو دو لاو دو دورة در تركيه اقتصادي پايدار

 هاييابرقدرت اركن در را خود نام دنيا، بزرگ اقتصاد شانزدهمين جايگاه به رسيدن با است توانسته كشور اين و
 .دهد قرار) دنيا قدرتمند اقتصادهاي( G20 گروه در غيره و آلمان ژاپن، چين، آمريكا، ةمتحد اياالت همچون

ضمن افزايش محبوبهاي حزب عدالت و توسعه، تبنابراين مجموعه اقدامات فوق و ساير فعالياين  تي
م.  2011و  2007هاي آن در انتخابات پارلماني سال ةت دوبارد مردم و موفقيموجبات رويكرد مجد ،حزب

سه دوره  ضمن بررسي ،اين پژوهش درصدد استآورد. و تداوم حضور در حكومت تركيه را فراهم 
اسي يس در مسند قدرت حزب عدالت و توسعه را و تداوم حضور تموفقي داليلانتخابات پارلماني در تركيه، 

  .دنك بررسي و تحليلرا  م.2011تا م.  2002تركيه از سال 

  ـ چارچوب نظري2
هاي آشكار انتخابات و راهبردهاي تجزيه و تحليل جلوه«هاي مطالعة جغرافياي انتخاباتي يكي از راه

. با اين تعريف، جغرافياي انتخاباتي، )Flint, 2001:302(است » هاي جهان اقتصاديسياسي در ميان پويايي
 نيروهاي جهاني يِهاي ساختاري دانش و تجربة محلّتشده در درون محدوديالگوهاي انتخاب سياسي اعمال
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دهد. جغرافيدانان انتخاباتي در پي توضيح اين موضوع هستند كه چگونه فرايندهاي را مورد بررسي قرار مي
هاي انتخاباتي خاص حوزه«شود تا ي واسطه مياي و محلّناحيه هاي فضاييِتملّي و جهاني در موقعي

-Flint, 2001:315( را مورد تحليل قرار دهد »هاي سياسيجغرافيايِ پاسخ«را شناسايي كرده و » ايناحيه

شناسي سياسي، نوعاً فقط بر روي هاي انتخاباتي زيادي در علوم سياسي و جامعهكه مدل. در حالي)316
»خاصمحل زندگي اش«هاي انتخاباتي را به كند، جغرافيدانان انتخاباتي، گزينهتمركز مي» ت اشخاصهوي «

حليل براي درك اين ارتباط و ت» مراتبيـ  جغرافياييساختار سلسله«ن و يا كنند. نقش مكانيز مرتبط مي
. (Jefferson West,2005:501)ت آيد، بسيار مهم اسهايي كه بين يك مكان با مكان ديگر پديد ميتفاوت

دهندگان به صورت همزمان تحت تأثير دامنة كامل تجارب مادي، جغرافيدانان اتفاق نظر دارند كه رأي
ا هاي متفاوت بعلل را به طرق مختلف در مكان» همگرايي«گيرند و چگونگي اجتماعي و مذهبي قرار مي

نندة ككنند و اين امر را براي تحليل الگوهاي انتخاب سياسي كه تعيينهاي تاريخي متفاوت بررسي ميپيشينه
  .)Agnew, 1996:138( شمارند، مهم مياستي اي و محلّمسائلي همچون تركيب مجالس ملّي، ناحيه

 روش تحقيقـ 3

 ها و اطالعات اينشناسي توصيفيـ  تحليلي بوده و روش گردآوري دادهپژوهش حاضر از نظر روش
 سترسو تركي استانبولي در د ، انگليسياساس مطالعة كتب، مقاالت و نشريات اعم از فارسي تحقيق بر

 .هيه شده استت ستاد عالي انتخابات تركيه پورتالمراجعه به  انتخابات با مربوط به رآماهمچنين  باشد.مي
  هاي انتخاباتي مربوطه ترسيم شده است.نقشه GIS افزاربا استفاده از نرم براي تبيين بهتر موضوع

  هاي تحقيقيافته ـ4
  كيهترت جغرافيايي و سياسي يموقع -4-1

هم پيوند اروپا و آسيا را به  ةقار آسيا واقع شده است و دو غربشرقي اروپا و در جنوبجمهوري تركيه 
درصد خاك تركيه را تشكيل  97آناتولي كه  جزيرةبهش .باشدجزيره مياين كشور شامل دو شبه دهد.مي
درصد  3م به نام تراس شرقي كه دو جزيرةه آسيا واقع شده است و شبهدر قارو دهد (آسياي صغير) مي

 :Bureau of Political and International Studies, 2009(د دهدر قسمت اروپايي تشكيل ميكيه را خاك تر

ران، سوريه، اي( آسيايي ونان، روسيه و قبرس) و پنج همساية(بلغارستان، ي اروپايي تركيه چهار همساية .)1
باشد كه استان مي 81 ت سياسي تركيه داراياز نظر تقسيما و ارمنستان) دارد. ، آذربايجانعراق، گرجستان
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و پايتخت  (www.e-icisleri.gov.tr) اروپايي و بقيه در قسمت آسيايي واقع شده است تراسچهار استان در 
ت شناخته به رسمي م. 1923فقين در سال لوزان با متّ نامةتركيه فعلي با امضاي عهد باشد.آن شهر آنكارا مي

در  نوع حكومت د.جمهور انتخاب شلين رئيسبه آتاتورك به عنوان او شد و مصطفي كمال پاشا معروف
  .باشدمي رجمهوري پارلماني و از نظر ايدئولوژي به صورت سكوال ،از نظر سياسي تركيه
  انواع انتخابات در تركيه -4-2
  (عمومي) انتخابات پارلماني -4-2-1

نماينده با رأي مستقيم  550د كه شوبرگزار ميبار هر چهار سال يك 1 مجلس ملّي كبير تركيهانتخابات 
ن انتخابات هر پنج سال برگزار ايم.  2007ت تا سال شوند. از زمان تشكيل جمهوريمردم وارد مجلس مي

نج پبات از ت اين انتخاپرسي جهت تغيير برخي مفاد قانون اساسي، مدم. طي همه 2007اما در سال  شد،مي
  (Byegm, 2015: 9). سال كاهش يافت چهارسال به 

  ي)ها (محلّانتخابات شهرداري -4-2-2
قيم ي مستأسال با رهر پنج اين انتخابات تركيه، م.  1982  قانون اساسي مصوب 127مادة  3بر اساس بند  

 ي، شهردار، شوراي شهر،مديران دولت محلّ ،آن كه در نتيجة (Sami Türk,1989:79)د شومردم برگزار مي
ت هيأ و اعضاي )در ايران ه در شهرهاي محلّشوراياريمعادل ( اعضاي شوراي استاني، مختارهاي محالت

  .(Yozgot & Zabun,2009:77)د شونانتخاب مي شوراي روستايي

  جمهوريرياستانتخابات  -4-2-3
 7ت به مد ي براي يك دورهجمهور توسط نمايندگان مجلس ملّرئيس ،تركيه1982طبق قانون اساسي 

- رياستپرسي، طي يك همهم.  2007شد. اما بعد از تغيير برخي مفاد قانون اساسي در سال انتخاب مي سال

تواند دو دوره در اين انتخابات شود. هر فرد ميسال انتخاب مي 5ت به مد ي مستقيم مردمبا رأ جمهوري
  .(Yavuz, 2008:1175-1177)د شركت كن

  درصدي) 10(باراژ  درصدي 10حد نصاب  -4-3
درصد از آراي ملّي را به دست بياورد  10بر طبق نظام انتخاباتي حال حاضر تركيه، يك حزب بايد حدود 

احزاب . در تركيه (Jefferson West,2005:501) ي كندتصد مجلس ملّي كبير تركيههاي الزم را در تا كرسي

                                                            
1 Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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در صورتي . كشور را كسب كنند يدرصد از كل آرا 10 حداقلبايد  ،يابند پارلمان راهكه بتوانند به براي اين
تواند كند، نمي عبوردرصدي  10باراژ از اما نتواند در كل كشور  ،ت آراء شوداي حائز اكثريدر منطقه يكه حزب
شده اي كسبهبنابراين تعداد كرسي نماينده اعزام كند. ،انتخاباتي ديگري به مجلس ةيا از هر ناحي ناحيهاز آن 

احزاب كُرد را از به دست آوردن  درصدي، 10حد نصاب  گيرد.ق ميبه حزب برنده تعلّ توسط اين حزب
ـ به استثناي انتخابات سال نمايندگي ناحية جنوب ـ باز داشته است. عليرغم اين 2015شرق  كه آن احزاب م. 

رات جغرافيايي بر نمايندگي اث ،درصدي10. قانون كسب برخوردار بودندحمايت زيادي  از در ناحية خود
تواند در درك الگوهاي توسعه و قدرت سياسي در كشور تركيه مفيد يك حزب دارد و چنين بررسي مي

مسؤالن تركيه از وضع چنين قانوني با درصد باال به در مجموع  .(Jefferson West,2005:501)د شوواقع 
ي ط دو سه حزب صاحب كرستوس پتانسيل باال گيري احزاب بادنبال اهداف ذيل بودند: ممانعت از شكل

 پارلمان و كسبه بكوچك نصاب و جلوگيري از ورود احزاب  حد شدن احزاب زير، منحلدر مجلس تركيه
تسهيل ورود يك يا دو حزب بزرگ به پارلمان، ايجاد شرايط  ،هاي پارلمان. در اصل هدف اين قانونكرسي

  .(Göksel & Çınar, 2011a:26-27)د باشبه پارلمان مي ايناحيهسخت براي ورود احزاب كوچك و 
  همختصر از انتخابات گذشت تاريخچة -4-4
سال اين . در دبرگزار شم.  1876تركيه در سال پارلماني لين انتخابات اولين قانون همزمان با تدوين او

. ، شكل گرفتبود مبعوثانو  اعيانت دو هيأ هم كه شاملمجلس عمومي لين او ،عثماني حكومتاساسي 
عوثان با مبت أهيكرد و اعضاي مي انتخاب العمربه صورت مادام سرشناس افراد بين از پادشاه را اعيان تهيأ
ماه نتوانست دوام بياورد و با دستور  4اين مجلس بيش از  .شدندمي انتخاب سال 4 تمد براي عمومي يأر

د م منحل شسلطان عبدالحميد دو(Alkan, 1995:49). 32 هاي انتخابات مجلس عمومي در سال ،سال بعد
با فروپاشي امپراتوري  م. 1920مارس  18و آخرين مجلس در  دبرگزار شم.  1919و  1914، 1912 ،1908

دو روند مرتبط به هم بر پيشينة سياست انتخاباتي تركيه حاكم است.  .(Alkan, 1995:50)د شعثماني منحل 
تمركزگرايي شديد قدرت اقتصادي و سياسي در غرب كشور بخصوص اطراف شهرهاي اولين روند، 

 Jefferson) باشد. دومين روند، الگوي دخالت نظامي در سياست مدني استاستانبول و آنكارا مي

West,2005:504) .م.1923 سال ت دربعد از تشكيل جمهوري برگزار م.  1923ژوئن  28لين انتخابات در او
ي كمال پاشا و مصطفار تشكيل حكومت شد دخلق تنها حزب رسمي عهده خواهوريحزب جمهو شد 
 ظهور وجود با هتركي در حكومتي سيستم .(Alkan, 1995:52) شدجمهور انتخاب لين رئيسعنوان اوبه
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 1946ا سال ت شدند، بسته تأسيس از پيش نيز برخي و منحل سرعت به برخي كه احزاب تعدادي تمدكوتاه
در اين  .(Kaştan, 2006:123) نامندحزبي ميدليل اين دوره را دورة تكبه همين  بود حزبيتك م. به شيوة

خواه خلق پيروز انتخابات رلماني برگزار گرديد و در همة آنها حزب جمهوريانتخابات پا شش دورة ،تمد
خواه خلق بر مسند در طول سه دهة اول از برپايي حكومت تركيه تنها حزب جمهوري ،به عبارتي بود.

هاي امپراتوري سابق حاد بين ژنرالخواه خلق از اتحكومت بوده است. قدرت سياسي حزب جمهوري
رد كه هم كهاي شرقي كشور مشتق شده است. اين حزب بستري را فرادار از قسمتعثماني و اشراف زمين

ن شدن و همانندي با فرهنگ اروپايي، ضمر شد و اين امر به صنعتيميس ،دولتط نوسازي كشور توسدر آن 
در  دموكراتگيري حزب با شكل .(Jefferson West,2005:504) دار منجر شدموقعيت اشراف زمين حفظ
 و احزاب مختلف گيردحزبي شكل ميسيستم چند ،موجودي تنها حزب به عنوان رقيب جدم.  1946سال 

ت در تركيه يي از زمان تشكيل جمهوركلّبه طور. (Yanık, 2003:9) كنندورود به پارلمان را پيدا مي جازةا
 دورة 8 ،ها)(شهرداري يانتخابات محلّ ةدور 19، يانتخابات پارلمان دورة 24 م. تحقيقا2011ًسال تا  )1923(

حزب عدالت  مزبور م. برگزار شده است كه در سه دورة1979 تا سالم. 1961انتخابات مجلس سنا از سال 
استشده  دولتق به تشكيل موفّراء ت آو توسعه با كسب اكثري )http://tr.wikipedia.org(.   

  ميالدي 1923-1999 هايبين سال احزاب منتخب در انتخابات پارلماني تركيه -1جدول

  
  )Supreme Electoral Council of Turkey - (Tüik, 2012) (YSK)(: منبع
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  م. 2002انتخابات پارلماني سال  -4-5
در تاريخ  ابمهم و جذّ يكي از انتخاباتبه مفهوم واقعي خود  تركيهم.  2002سال هنگام زودانتخابات 

شود. آنچه ارزيابي ميم. 1980بعد از سال الت ترين تحو. اين انتخابات يكي از مهمشودمحسوب ميتركيه 
حزب  صه و ويژگيمشخّ بلكه ،انتخابات نه تنها نتيجة ،قع شدب همگان واكه در اين انتخابات مورد تعج

 ،ذشتگت كوتاهي از تأسيس آن نميكه مدحزب عدالت و توسعه  ،اين انتخاباتدر  .بودپيروز در انتخابات 
ظرهاي ناختالف ،هعدر خصوص حزب عدالت و توس .توانست دولت را تشكيل دهد ءت آرابا كسب اكثري

رو ي ميانهگراكار، برخي اسالمحزب را محافظه برخي اين ؛ به طوري كهگران وجود داردمتفاوتي ميان تحليل
م. 2002سال ت پارلماني اانتخابدر  .(Işık & Melih,2006:1) كنندفي ميدموكرات معرّ مسلمانِگر و برخي دي

در  32,652,702 نفر واجد شرايط 41,291,568از مجموع ، بودانتخابات پارلماني  مينت و دوكه بيستركيه 
 )%21(كمتر از  نفر ميليون 9همچنين حدود  .بود %79،08صد مشاركت كشوري ركت كردند. درانتخابات ش

 ،انتخاباتي شدند هايوارد رقابت ي كهحزب 18 ه ازدر اين دور از واجدين شرايط در انتخابات شركت نكردند.
در كشور آراء  %1و كانديداهاي مستقل  %19،38خلق  خواهجمهوري، حزب %34،29حزب عدالت و توسعه 

 .)Supreme Electoral Council of Turkey (YSK),2002( و وارد پارلمان شدند را به خود اختصاص دادند
 .بودنماينده  178و  363لق به ترتيب خ خواهعدالت و توسعه و جمهورين احزاب تعداد نمايندگان پارلما

 مجلس به مستقل نمايندة نفر 9 تركيه مختلف نواحي از بار ليناو براي تركيه سياست پارلماني در همچنين
 هاي مركزي وحزب عدالت و توسعه در استان ،در اين دوره از انتخابات .)2 ة(جدول شمارند يافت راه يملّ

ت توان گفت حزب عدالمي .كسب كرد را بيشترين آراء ،هاي جنوبهايي از استانشمالي و همچنين بخش
خواه حزب جمهوري .)1 (نقشة شمارة را به خود اختصاص داد ءاستان تركيه بيشترين آرا 53و توسعه در 
ز ه صورت نواري ابهاي مرزي كه در استان ،ت در تركيه شكل گرفتسيس جمهوريزمان با تأخلق كه هم

 تاندو اسهمچنين اين حزب در  ، بيشترين آراء را كسب كرد.غرب كشيده شده استغرب تا جنوبشمال
(نقشة  ت آراء را به خود اختصاص دادياكثراستان  11اين حزب در  .بيشتري بود شرقي داراي آرايشمال
درصدي را كسب  10نصاب  نتوانست حدآراء  %6،23ب ها با كسدموكراتيك خلق رديحزب كُ .)1 شمارة
و  هاي شرقكه شامل استان كردنشين بود نواحياين حزب در  ايو وارد پارلمان شود. بيشترين آر كند

   .)1 ةشمار نقشة( ، بيشترين آراء را كسب كرداستان 13. اين حزب در استشرق تركيه جنوب
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  ميالدي 1999 آن با انتخابات سال مقايسةم. و  2002م نوامبر نتايج انتخابات سو -2جدول

  
   Supreme Electoral Council of Turkey (YSK) منبع:

  
  تركيهم.  2002احزاب در انتخابات پارلماني سال  يپراكندگي آرا -1 نقشة

)Zaki & Others,2016(  
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  م. 2002 سال پارلماني تحليل انتخابات -4-5-1
وارد مجلس شده بودند، م. 1999از احزابي كه در انتخابات پارلماني سال  يكهيچدر اين انتخابات 

كننده حزب شركت 18ارلمان شوند. از بين و وارد پ انتخابات عبور كنند نتوانستند از حد نصاب ده درصديِ
خواه گذشت و حزب جمهوريسيس آن ميز تأماه ا 6در انتخابات تنها دو حزب عدالت و توسعه كه حدود 

 وسيلة هب مردم كودتاي« اصطالحاًيا  و سياسي زلزلة انتخابات كه از آن به عنواناين  .وارد پارلمان شدخلق 
گيري شكلو ميالدي  90 دهةهاي ائتالفي دولتگيري پايان شكلد، شومي تفسير و تعبير »يهاي رأصندوق

 42 از بعد رهدر اين دو .دارد نيز را اساسي قانون تغيير قدرت حتي كه باشدمي حزبييك سيستم مقتدر تك
 وسعهو ت عدالت حزب آراي ،در اين انتخابات. شكل گرفت تركيه در دوحزبي يملّ مجلس يك داًمجد سال
 مام ميهن )،%17,4( )، رفاه%25,9( يمّل حركت قبيل گرا ازراست احزاب آراي اي ازمالحظهقابل طوربه
توانست م. 2002 انتخابات در توسعه و عدالت حزب. است دست آمدهه ب قبلي دهندگان) و رأي11,1%(

 خشنود آنها از و دادند رأي يملّ حركت و ميهنمام احزاب رفاه، بهم.  1999 سال در كه را كنندگانيانتخاب
 كارهافظمح و گراراست حزب يك توسعه و عدالت حزب كه گفت توانپس مي. دكن جلب خود به ،اندنبوده
خود در  حزب مورد عالقة ،كنندگاناز شركت %54حدود در اين انتخابات  .)Rasouli, 2014:95( باشدمي

 %17 ست كها قابل توجه اين تحقيق اين اند. نكتةي دادهأير داده و به حزب ديگري رانتخابات قبلي را تغي
ه ب ،انددر انتخابات شركت كردهبار  ليندهنده كه براي اويأميليون ر 4ه از بين عدالت و توسحزب ع آراي

 ابيارزيي در كشور مورد بحث قرار گرفت. . بعد از اين انتخابات مفهوم دموكراسي به طور جددست آمد
اي در پارلمان ندارندنماينده كشور %40نزديك به ت است كه اين انتخابات بيانگر اين واقعي(Duman & 

İpekşen, 2013:132). ذشته از ج انتخابات گاين انتخابات نشان از كاهش مشاركت مردم نسبت به پن نتيجة
ال س سابقةبي اقتصاديشديد  بحران از ناشي زياد مردم فقر آن هم وجود كه داليل باشدميم. 1980سال 
 به گاندهندرأي اعتماد ضعف ،در كشور اخير سال ده سياسي ثباتيبي تركيه، جمهوري تاريخ درم. 2001

 مندقدرت حزبِتك ايجاد اقتدار خود، اشتياق تمسئولي احساس از احزاب ، دورشدنائتالفي هايحكومت
 ,Rasouli( باشد، مينمايد حل را آنان مشكالت سرعت به كه جامعه مردم وسيع قشر بين در و اثربخش

 جديد و و سخنان هاچهره گرايش مردم بهبا توجه به موارد ذكر شده و داليل ديگري از جمله  .)2014:90
ت به نفع اانتخاب ر بر نتيجةاز عوامل موثّهمچنين ارائه فهم جديد از سياست از طرف حزب عدالت و توسعه 

  .(Okbay, 2007:12) باشدمي حزب عدالت و توسعه



 41                           )2002ـ  2011( هيترك ريكب يانتخابات مجلس ملّ ليو تحل يبررس            سال دوم          

  م.2007 سال انتخابات پارلماني -4-6
. ودبو اقتصاد  خارجيسياستاس از نظر سياست داخلي، يك سال مهم و حس تركيهبراي م. 2007سال 
روابط  ،خارجي سياست ةجمهوري و انتخابات پارلماني، در حوزداخلي، انتخابات رياست سياست ةدر حوز

ظارات ات اقتصادي و انتاقتصاد، ثب اروپا، مسأله عراق و قبرس و در حوزةة حاديآمريكا، اتّ ةبا اياالت متحد
 شدمحسوب ميت تركيه لويوموضوعات و مسائل در امردم از عملكرد اقتصادي حزب حاكم از  بينانةخوش

(SAE, 2007:2) . وبيستدر اين سالدر ماه  .دبرگزار شر زودتر از وقت مقرّانتخابات پارلماني  مين دورةسو
 حزب حاكم عدالت و توسعه كانديداي ،جمهوري تركيه بودكه يازدهمين انتخابات رياستم. 2007آوريل 
 شد، گيريرأي كه ايمرتبهدو در .في كردمعرّ جمهوريرياست ستپ براي را» گل عبداهللا« خود موردنظر
 باتشركت در انتخاو عدم پارلمان جلسات دليل آن تحريم ترينمهم. نرفت فراتر رأي 358 از وي آراي تعداد

 ياساس قانون دادگاه بهبعد از انتخابات  حزب اين. بود خلق خواهجمهوري حزب توسط جمهوريرياست
 اتـانتخاب ،است نشده رازـاحنمايندگان  مدوسو تكه اكثريبه دليل اين شد عيدـم و كرد شكايت

 ور اين از. داد ارلمانـپ گيريرأي طالـاب به رأي اساسي ونـانـق اهـدادگ جهـدر نتي و است ونيـانـيرقـغ
 شد ارلمانيـپ انتخابات زودهنگام رگزاريـب واستارـخ ت،ـبا اعالم انحالل دول انـاردوغ بطي بـرج

(www.milletincumhurbaskani.org).  تعداد  برگزار گرديد.م.  2007جوالي  22بنابراين انتخابات در تاريخ
به پاي  %84,25نفر يعني  35,049,691نفر بود كه  36,056,293واجدين شرايط براي رأي دادن در اين دوره 

صندوق بود. در اين دوره چهارده  158,700 هاي رأي در كل كشورهاي رأي رفتند. تعداد صندوقصندوق
حزب  %46,58توسعه با كسب هاي انتخاباتي شدند كه از بين آنها سه حزب عدالت و حزب وارد رقابت

 وارد بود نشده موفق قبل دورة در حزب (اين %14,27ي حزب حركت ملّ و %20,88خواه خلق جمهوري
مجلس درصدي عبور كرده و وارد  10نصاب  د، توانستند از سد ح(YSK, 2007) از كل آراء شود) پارلمان
نفر  70ي نفر، حركت ملّ 112خواه خلق نفر، جمهوري 341لت و توسعه تعداد نمايندگان احزاب عدا شوند.

 .قراردادند خود تياولو رأس در را ردهاكُ مسايل و ندبود ردكُ آنها نفر 20 كه بود نفر 26و كانديداي مستقل 
پيروز انتخابات  ءت آرابا كسب اكثري م.2002در اين انتخابات، حزب عدالت و توسعه همچون انتخابات سال 

عدالت  حزب يكه درصد آرابا وجود اين .را تشكيل دهددولت  ،بدون ائتالف با احزاب ديگرو توانست  شد
به  حزب نسبتدو اين اما تعداد نمايندگان  ،در اين انتخابات افزايش داشت خواه خلقو جمهوري و توسعه

نفر و حزب  22 حزب عدالت و توسعه به طوري كه تعداد نمايندگان ؛كاهش داشتم. 2002انتخابات سال 
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حزب  م. درصد آراي 2007سال  در انتخابات .)3(جدول شمارة  داشتكاهش نفر  66خواه خلق جمهوري
 13( 2ركزيمآناتولي  نواحيرين آراء مربوط به و بيشت يافتجغرافيايي افزايش  ناحية 7عدالت و توسعه در 

كه  يشرقآناتولي جنوب ناحيةدر  .باشد) مياستان 18( 4دنيز و كارا )استان 9( 3شرقي، آناتولي جنوب)استان
ل خود را به ميزان قاب توسعه برخالف ساير احزاب كه آراي حزب عدالت و ،باشدنشين ميكرد ناحيةيك 
احيةناين حزب به ترتيب شامل  كمترين آرايبيشترين آراء را كسب كرد. ند، ه بودهي از دست دادتوج 
خواه حزب جمهوري .دششامل ميسه استان بزرگ تركيه را  و استان از نواحي مختلف 17، استان) 3( 5تراكيه

ت با شد هب آناتولي مركزي ناحيةو  يشرقجنوب نواحيو در  داشت يأتراكيه افزايش ر ناحيةخلق فقط در 
و  شرقينواحي جنوبخواه خلق در همچون حزب جمهوري ،ي. حزب حركت ملّمواجه شدكاهش آراء 

 .)4(جدول شمارة  (Yükseler, 2007:4)د كمترين آراء را به خود اختصاص دا آناتولي

ها با شاخص توسعة دريافتي احزاب از استان يميزان آرا 6(DPT)ه تركي ريزيبه گزارش سازمان برنامهبنا 
ص ميزان شاخ ،انتخابات نتايج اين توجه بهباها رابطة مستقيم دارد. استان 7(SEGE)ي اقتصاد ـاجتماعي 

درصد كمتر  10حدود  ميزانبوده است كه اين  1,2059حزب عدالت و توسعه  اقتصاديـ ة اجتماعي عتوس
آناتولي افتة ينواحي كمتر توسعهدر حزب عدالت و توسعه  اين شاخص،توجه به  بااز ميانگين كشوري است. 
 همورد اشار نواحيحزب حاكم در  ميزان آراي. بيشترين آراء را كسب كرد شرقيمركزي، آناتولي جنوب

م.  2002ـ  2007هاي در بين سال بود. %48,4تراكيه  ناحيةو در  %58,2 8يافتهتوسعه استان سه،  % 86,6
طرح گفتمان سياسي م ط حزب عدالت و توسعه و همچنيناجتماعي اجرا شده توسـ هاي اقتصادي سياست

متر نواحي كدر  مردم قرار گرفت. مخصوصاً استقبالمورد  ،نواحيهاي انتخاباتي در تمام شده در رقابت
  .)4(جدول شمارة  (Yükseler, 2007:4) ت مورد پذيرش قرار گرفتيافته به شدتوسعه

بود كه  1,8343خواه خلق جمهوري اقتصادي حزبـ ة اجتماعي عميزان شاخص توسم. 2007در سال 
 مركزي، آناتوليآناتولي يافته از جمله نواحي كمتر توسعهاين حزب در . باشدمي %52,1اين ميزان حدود 

خواه جمهوريهاي حزب تموفقيخود را از دست داد. بيشتر  آراياز  %4,3حدود دنيز  و كارا شرقيجنوب
                                                            
2 İç Anadolu Bölgesi 
3 Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
4 Karadeniz Bölgesi 
5 Trakya Bölgesi 
6 Devlet Planlama Teşkilatı 
7 Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi 

  استانبول، آنكارا، ازمير 8
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حزب در  اين يآرا ،اما در مجموع ؛بوداستان بزرگ تركيه  سهة تراكيه و يافتتوسعه نواحيمربوط به خلق 
هاي اعالمي اين حزب سياست .بودحزب عدالت و توسعه  كمتر از آراي %24و  %12,4به ترتيب  نواحياين 

ة عص توسشاخ مورد حمايت قرار گرفت.تا حدودي يافته نواحي توسعهدر  يافتهنواحي كمتر توسعه جزهب
كمتر از ميانگين كشوري و نزديك  %10,1بود كه اين ميزان  1,2091ي اقتصادي حزب حركت ملّـ اجتماعي 

 ،%17,6 هيافتنواحي كمتر توسعهي در حزب حركت ملّ ي. ميزان آرااستبه شاخص حزب عدالت و توسعه 
در  شرقيناحية آناتولي جنوب جزبود. اين حزب به %27,6تراكيه  ناحيةو در  %29,4سه شهر بزرگ تركيه 

 هاي اين حزب به جزگفتمان و سياست .)4ة (جدول شمار خود را افزايش داد حدودي آراي تا نواحيساير 
 ,Yükseler)مورد قبول واقع شديافته يافته و توسعهنواحي كمتر توسعهشرقي در تمام ناحية آناتولي جنوب

دو حزب توانستند وارد پارلمان شوند  فقط كهم. 2002خالف انتخابات سال بر .)4(جدول شمارة   (2007:5
 هفت حزب بود.  ،ال در پارلمانزاب فعدر اين انتخابات تعداد اح

درصدي  10نصاب  ي توانستند از حدخواه خلق و حركت ملّسه حزب عدالت و توسعه، جمهوري
 و حزب (DTP)ك دموكراتي ، جامعة(BBP) حاد بزرگاما حضور احزاب اتّ عبور كرده و وارد پارلمان شوند.

بدين ترتيب بود كه ابتدا نمايندگان مورد حمايت اين احزاب به صورت كانديداي  (ÖDP)ي همبستگ و آزادي
زاب باره به سمت احدند و بعد از حضور در پارلمان دوو وارد پارلمان ش ندمستقل در انتخابات شركت كرد

خواه خلق ائتالف كرد ا حزب جمهوريكه قبل از انتخابات ب (DSP)حزب دموكراتيك چپ  خود برگشتند.
 .عضو اين حزب به پارلمان از ائتالف خارج شده و اعالم كردند كه حامي حزب خود هستند 13بعد از ورود 

 نماينده رسيد 99نفر به  13خروج  نماينده بود با 112خواه خلق كه بنابراين تعداد نمايندگان حزب جمهوري
(Tuncer, 2007:143).  

 استان 73 در توانست حزب اين كه است تاهمي حائز نيز منظر اين از توسعه و عدالت حزب پيروزي
 . گيرد قرار خود رقيب حزب دو از باالتر تركيه استان 81 از

 توانست و بود ءآرا كل درصد 50 از بيش استان 39 در حزب اين آراي كهاين ديگر تاهمي حائز نكتة
 حزب. هدد اختصاص خود به تركيه شرقجنوب در كردنشين هاياستان از برخي در را ءآرا درصد بيشترين
 يبيشتر قدرت با گرفت و اختيار در را جمهوريرياست و پارلمان دولت، دوره اين در توسعه و عدالت

 در يشهر انتخاباتاين  در حزب اين قاطع پيروزي. قدم برداشت خود هايبرنامه و اهداف نسبت به پيشبرد
  .داشت اردوغان دولت گذشته سال پنج هايسياست و عملكرد
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  ميالدي 2002آن با انتخابات سال  سةو مقايم.  2007جوالي  22نتايج انتخابات  -3جدول 

  
  Supreme Electoral Council of Turkey (YSK) منبع:

  

  ميالدي 2007 سال مختلف تركيه در انتخابات پارلماني نواحياحزاب در  درصد آراي -4جدول

  
  Supreme Electoral Council of Turkey (YSK) منبع:
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  تركيهم.  2007احزاب در انتخابات پارلماني سال  پراكندگي آراي -1 نقشة

(Zaki & Others,2016) 
  

  م. 2011انتخابات پارلماني سال  -4-7
ب محسوترين انتخابات در تاريخ سياسي تركيه استرين و حسيكي از مهمم. 2011انتخابات سال 

 محدود كرد. ،قرن بر اين كشور حاكم بودكه حدود نيمرا وروكراسي . تركيه در اين انتخابات قدرت بشودمي
ر آن بخش بثيرگذار و قدرتهاي تأكردن بوروكراسي و حوزه دودهاي قبل از اين انتخابات براي محسال

اصالحات در قانون اساسي تركيه  -1 توان به مواردي اشاره كرد:اقداماتي صورت گرفت كه از آن جمله مي
را انجام  هاييتقانون فعالي رتمند سياسي كه در خارج از محدودةتحقيق و بررسي در مورد بازيگران قد -2
آگاهي عمومي از  ها در امور سياسي كشور وها و جناحواكنش افكار عمومي به دخالت گروه -3 دادندمي

رگذار در تحكيم دموكراسي و ثيأاز عوامل تم. 2010آوريل  12راستا رفراندوم شدن.  در اين روند دموكراتيزه
لين انتخاباتي بود كه طي اواين انتخابات  .(Ete, 2011:14-15) روكراسي در اين كشور بودوكردن بمحدود

خابات . اين انتانتخابات زودهنگام نبود در واقع جزو و قت قانوني برگزار نشدسال گذشته زودتر از و 34
برگزار گرديد. م. 2007سال بعد از انتخابات سال  چهار ،صورت گرفت طبق اصالحاتي كه در قانون اساسي

مطرح و در نهايت اواخر در مجلس از سوي حزب حاكم م. 2007ژوئن  27اصالحات قانون اساسي در 
كه تغيير زمان  داشتماده  26ه پرسي به تصويب رسيد. اين اصالحيم. طي يك همه2010آوريل سال 
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در  ع انتخابات برخي تغييراتماه قبل از شرو 13حدود  د آن بود.فاسال يكي از م 4سال به  5انتخابات از 
بليغات ردي، افزايش زمان تآزادي تبليغات به زبان كُ وان:تابات صورت گرفت كه از آن جمله ميقوانين انتخ

انتخابات  بيست و چهارمين .اشاره كرد سال 25زدهاي پارلماني به سن نام روز و كاهش 30روز به  20از 
نفر  43,914,948واجد شرايط  52,806,322 بيند. از برگزار شم. 2011 ژوئن 12 پارلماني تركيه در تاريخ

كاهش  %1قبل بيش از  كه نسبت به دورة بود %83,16در انتخابات شركت كردند. ميزان مشاركت مردمي 
ب با كس تنها سه حزب عدالت و توسعه ،هاي انتخاباتيكننده در رقابتكترحزب ش 15از بين داشت. 
درصدي عبور  10توانستند از مانع از كل آراء  %13,01ي و حركت ملّ %25,98 خواه خلقجمهوري ،49,83%

حزب ، 327يافته به پارلمان از حزب عدالت و توسعه تعداد نمايندگان راهكرده و وارد پارلمان شوند. 
در اين انتخابات حزب  .بود نماينده 35 و كانديداي مستقل 53ي ، حزب حركت مل135ّخلق  هخواجمهوري

جدول ( دولت را تشكيل دهدقبل توانست بدون ائتالف با احزاب ديگر  همچون دو دورة عدالت و توسعه
اما تعداد  ،حزب عدالت و توسعه در اين انتخابات افزايش داشت يكه درصد آرابا وجود اين .)4شمارة 
 نماينده رسيد. 326نماينده به  341كاهش يافت و از م. 2007به انتخابات سال  هاي اين حزب نسبتنماينده

 135و به  افزايش داشت ،اين حزب يخواه خلق با افزايش درصد آراحزب جمهوريهاي تعداد نماينده
ي كرسي بيشتر را از آن خود كرد. حزب حركت ملّ 23 م. 2007نماينده رسيد كه نسبت به انتخابات سال 

م.  2007كرسي در سال  72هاي اين حزب از و تعداد كرسي انتخابات با كاهش آراء مواجه شد در اينهم 
اين . بود (BDP)ي صلح و دموكراس رديكُ ق در اين انتخابات حزبيكي از احزاب موفّ كرسي رسيد. 53به 

كند به صورت حزبي در اين انتخابات درصدي عبور  10نصاب  تواند از حديكه نمبا علم به اين حزب
 ،با حمايت از كانديداهاي خود كه به صورت مستقل در انتخابات شركت كرده بودند اما ؛شركت نكرد

ز ق بعد امين حزب موفّدواين حزب، عتقاد كارشناسان . به اكندراهي پارلمان  را نماينده 36حدود  توانست
دهاي رتي حزب، كُحاميان اين حزب در اين انتخابات طرفداران سنّ. بودعدالت و توسعه در اين انتخابات 

پيروزي حزب صلح و دموكراسي در  كه درعواملي  هاي چپ در شهرهاي بزرگ بود.كار و جناحمحافظه
ردها (تهية ليست قدرتمند ي مطرح و بانفوذ در ميان كُهافي كانديداعرّنقش داشت: م مزبور انتخابات

كه  9ردي و امكان مذاكره دولت با اين حزب و پ.ك.كلة كُ، اعالم رهبران اين حزب بر حل مسأانتخاباتي)

                                                            
9 Partiya Karkerên Kurdistanê, PKK 
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ردهاي ساكن شهرهاي بزرگ شد. از ديدگاه سياسي حضور كردنشين تركيه و كُ باعث جذب آراي نواحي
  . (Ete, 2011: 23-24)شت ي دامهم رفتن خشونت نقشبين پارلمان در تسريع روند صلح و از اين حزب در

  دليل عمده اشاره كرد: سهتوان به ميهاي حزب عدالت و توسعه در خصوص كاهش كرسي
 حزب آراي در اين انتخابات افزايش يافت. اما حزب عدالت و توسعه يآراكه درصد وجود اينبا  -1

 و اين حزب توانست بيشتري داشتافزايش نسبت به حزب عدالت و توسعه خواه خلق جمهوري
- افزايش دهد. بنابراين افزايش تعداد كرسيم. 2007هاي خود را نسبت به انتخابات سال تعداد كرسي

 تعداد نمايندگان حزب عدالت و توسعه را تحت تأثير قرار داد. ،هاي اين حزب

ردي صلح و دموكراسي به عنوان تنها رقيب حزب عدالت حزب كُ آرايردنشين درصد كُ نواحيدر  -2
بت نس نواحيهاي حزب عدالت و توسعه در اين به طوري كه تعداد نماينده ؛و توسعه افزايش يافت

در اين انتخابات  هاي خود را از دست داد.كرسي نواحيدر برخي  و كاهش داشتم. 2007به سال 
 كردند.موكراسي به صورت مستقل در انتخابات شركت ردي صلح و دنمايندگان حزب كُ

بين انتخابات  در فاصلة استان 10نمايندگان تعداد  افزايشتصميم ستاد عالي انتخابات در خصوص  -3
 ,Göksel & Çınar)حزب عدالت و توسعه شد تعداد نمايندگانكه منجر به كاهش م.  2007ـ  2011

نماينده  70توان به استانبول اشاره كرد كه تعداد نمايندگان اين شهر از ها مياين استان از جملة .(2011:1
 يم. درصد آرا2011تا سال م. 2002در تمام انتخابات برگزار شده از سال  .تنماينده افزايش ياف 85به 

در شهرهاي آنكارا و  داشت. خواه خلق افزايشو حزب جمهوري كاهشحزب حاكم در اين شهر 
خواه خلق نسبت به حزب حاكم افزايش حزب جمهوري اء و تعداد نمايندگانردرصد آ نيز ازمير

در  به طوري كه ردي بود.مربوط به احزاب كُ ردي دياربكر و وان بيشترين آراءداشت. در شهرهاي كُ
 تدر سه استان حاكمي ردي بود نه حزب حاكم.افزايش تعداد نمايندگان به نفع احزاب كُ اين نواحي

حزب  ، آراياكمحزب ح در دو استان ديگر با افزايش آراي زب عدالت و توسعه بود.مطلق از آن ح
  ق هم افزايش داشت. خواه خلجمهوري
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  ميالدي 2007آن با انتخابات سال  م. و مقايسة 2011ژوئن  12نتايج انتخابات  -5جدول 

  
  Supreme Electoral Council of Turkey (YSK)منبع: 

  
  تركيهم.  2011احزاب در انتخابات پارلماني سال  پراكندگي آراي -3 نقشة

(Zaki & Others,2016) 
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   انتخابات پارلماني در سه دورة مورد مطالعه حزب عدالت و توسعه در پيروزي عوامل مؤثر بر -4-8
  اقتصاديعملكرد  -4-8-1
 و عدالت حزب .كرد تجربه را پايداري رشد هيترك اقتصاد ،توسعه و عدالت حزب دولت لاودورة  در
 شش حذف با ،دهد كاهش %10 تا را بيكاري كند، رقميتك را تركيه رقميسه متور نرخ شد قموفّ توسعه
 براي ،هدد افزايش خارجي ارزهاي مقابل در را تركيه پول ارزش ها،اسكناس روي ارقام جلوي از صفر
 از حتي را زيادي هايسرمايه شد قموفّ و داد انجام را ايوقفهبي تالش ،خارجي هايگذاريسرمايه جلب

 برابر 5/2 حدود كه رسيد دالر 7400 به هاترك سرانة درآمد ت،مد اين در .كند جذب عربي كشورهاي
 هدر طول سه دور رشد اين و داشت رشد % 6  حدود تركيه داخلي ناخالص توليد .بود ايران در سرانه درآمد

 نرخ شد قموفّ توسعه و عدالت حاكم حزب م.2004 سال در. است بوده مستمر تقريباً اين حزب اكميتح
 طور به .است بوده سابقهبي تركيه تاريخ در گذشته سال سي طي رقم اين كه دهد كاهش %3/9 به را تورم
 آزادسازي، هايسياست گرفتنپيش در با توسعه و عدالت حاكم حزب اقتصادي زمينة در گفت توانمي يكلّ

 تصاداق زمينة در. شود نايل دستاوردها اين به شد قموفّ جهاني بازار اقتصاد با همراهي و سازيخصوصي
 ايشافز به اردوغان اقدام اين. كرد فقرا و تركيه نيافتةتوسعه نواحي به زيادي هايكمك اردوغان داخلي،
مردم از سياريب شد باعث و بود رموثّ تركيه يافتةتوسعه كمتر نواحي در توسعه و عدالت حزب تمحبوبي 

 تعدال حزب درخشان و قموفّ كارنامة ،شك بدون. دهند رأي توسعه و عدالت حزب به تركيه بضاعتكم
 گرفتن پيش در با توانست حزب اين. است داشته آنها پيروزي در يمهم نقش اقتصادي زمينة در توسعه و

 از را اييهوام و كند جلب را پول الملليبين صندوق و جهاني بانك اعتماد ليبرالي، هايسياست سرييك
 بسياري كه شد باعث اردوغان اقتصادي آزادسازي هايسياست. كند دريافت الملليبين مهم مالي نهاد دو اين
 از خوشي دل الئيك، مؤسسات و نهادها اين. كنند حمايت او از هم الئيك مالي نهادهاي و ساتمؤس از

 و ناردوغا اقتصادي هايسياست از دليل همين به ندارند، هاكماليست محوردولت اقتصادي هايسياست
 تموفقي آنها معاش تعيين و مردم زندگي سطح ارتقاي در توسعه و عدالت حزب. كردند حمايت او حزب
  .)European and American Studies Group, 2007: 226-227( است داشته هيتوج درخور

  قموفّ خارجيسياست -4-8-2
 عملكرد ) م.2002ـ  2011( مزبور در بازة زماني توسعه و عدالت حاكم حزب ،خارجيسياست زمينة در

 توسعه و عدالت حزب اروپايي، حاديةاتّ در تركيه تعضوي از حمايت بحث در خصوصاً. است داشته قيموفّ
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 مذاكرات شروع براي يصمشخّ تاريخ گرفتن در اردوغان تموفقي. ببرد باال را خود تمحبوبي شد قموفّ
 گيريموضع .كنند نگاه »يملّ قهرمان« يك عنوان به او به تركيه مردم كه شد باعث اروپا حاديةاتّ به الحاق
 طور به عمومي افكار نزد گروه اين اعتبار كه شد باعث هم عراق عليه آمريكا جنگ در اردوغان دولت
 ريگيجهت. بود جنگ مخالف تشد به تركيه عمومي افكار زمان اين در چون يابد، افزايش گيريچشم

 سرائيلا و لبنان اهللاحزب روزة سهوسي جنگ مورد در به ويژه خاورميانه، مسايل در تركيه خارجي سياست
 فكارا در حزب اين تمحبوبي افزايش به هم باز اشغالي هايسرزمين در اسرائيل خشن اقدامات همچنين و

 اب مخالفت رغمعلي. است داشته غرب با مناسبي روابط حاكم حزب ،هااين سال طي. كرد كمك عمومي
 روابط ااروپ حاديةاتّ با نشود، تيره جهان ابرقدرت تنها با روابطش كه برآمد درصدد عراق، به آمريكا حملة
 اين تعضوي به بتواند شايد تا كند، برآورده را هااروپايي هايخواسته از بسياري كرد سعي و داشت مناسبي

 رنيامد،ب كشور آن با روابط زدن برهم درصدد اسرائيل، خشن هايسياست با مخالفت ضمن. درآيد حاديهاتّ
 حفظ ضمن گفت توانمي دركل. برآمد ايران با روابط گسترش و سوريه با مشكالت حل درصدد بلكه
. )Masoudnia, & Najafi, 2011:141( بود هم شرق و اسالم جهان با روابط گسترش پي در غرب با روابط

، وسيهر و ايران با روابط گسترش چونهم يتوان به موارد ديگراز ساير اقدامات تركيه در اين خصوص مي
از  فراملّي)اي (منطقه در مقياس مشكالت از برخي در گريميانجيو ارمنستان،  يونان و سوريه با زداييتنش

اشاره سرائيل ارژيم اي ايران، روند صلح بين سوريه و اسرائيل، روند صلح بين فلسطين و له هستهجمله مسأ
 خارجي سياست نوعي كرد تالش در اين بازة زماني اردوغان دولت گفت توانمي مجموع، دركرد. 

 ديگر با نيز خوبي روابط آمريكا، و اروپا با همكاري حفظ عين در كه معنا بدين كند؛ دنبال را چندوجهي
 استقالل ويس به بيشتر تركيه خارجي سياست گرايش. باشد داشته منطقه كشورهاي و بزرگ هايقدرت
 يغرب كشورهاي منطقه، كشورهاي با تركيه روابط شد موجب اردوغاناين اقدامات  مجموعه. باشدمي عمل

 مواجه نيز وركش داخل در عمومي اقبال با تركيه دولت الملليِبين جديد شرايط و يابد گسترش اسالم جهان و
  .شد

  اصالحات داخلي -4-8-3
 مطالبات و هاخواست و كند پرهيز نگريسويك از داخلي سياست در كرد تالش اردوغان دولت

 قوقح رعايت بر مبني را خود اعالمي هايسياست اين دولت. باشد داشته مدنظر نيز را مختلف هايگروه
 هاييضتبع رفع ديني، و قومي هايتاقلي حقوق رعايت بر تأكيد اعدام، مجازات لغو شهروندي، حق و بشر
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در و حكومت در نظاميان نقش كاهش و تيجنسي اجراي .بخشد قتحقّ امكان حد تا اجرايي هايتمسئولي 
 در ولتبا د ردهاكُ كند. مخالفت يتلقّ گراقانون و دموكرات را دولت ،عمومي افكار شد باعث هاسياست اين

 حالت راخي دهة چند طي كه بود دولتي نخستين اردوغان . دولتكرد پيدا كاهش مزبور هايسياست نتيجة
 عين در اما كرد؛ لغو )م.2002ـ  2011( در بازة زماني مورد مطالعه تركيه كردنشين نواحي در را العادهفوق
 سياست اين اعمال نتيجة .)Vaezi, 2007:4( ايستاد شدت به ردهاكُ طلبانةجدايي هايگرايش مقابل در حال

 و كردنشين نواحياز م. 2007انتخابات سال  در را خود آراي بيشترين توسعه و عدالت حزب كهباعث شد 
 ردوغانا دولت. كنندمي زندگي آنها در) مذهبي هايطريقت و هاعلوي( ديني هايتاقلي كه كند كسب نواحي

 درگيري و كند اررفت بيشتري احتياط با الئيك نهادهاي بربرا در تا كرد تالش رويميانه مشي از گيريبهره با
 در سعي اهسياست از برخي اعمال با حتي و برساند ممكن حداقل به را ارتش ويژه به نهادها اين با مقابله و

 اين هايي از جانب طرفين نيز همراه بود.ظنهرچند كه اين اعتمادسازي با سوء .نمود آنها اعتماد جلب
 هانظامي و دولت درگيري از سويك از مردم همواره كه است مهم تركيه جامعة در حيث اين از موضوع
  . كنندمي استقبال حكومت در ارتش نقش كاهش از ديگر سوي از و باشندمي نگران

 ل،مثا براي. كندمي حمايت جامعه اسالمي تمايالت از راديكال اسالم با مخالفت ضمن اردوغان دولت
 ولي باشد؛مي دولت حمايت مورد خطيب امام مذهبي مدارس تفعالي و بانوان اسالمي حجاب موضوع دو

 فوق مورد دو در جمله از دولت اصالحي هايبرنامه اجراي مانع همواره هاالئيك نظر تحت قانوني نهادهاي
تركيه كه  يشوراي امنيت ملّتوان گفت كه بر اثر اصالحات صورت گرفته در تركيه، در مجموع مي. اندبوده

تركيه بوده است، از يك نهاد داراي قدرت خاص  خارجي سياستكنندة اصلي طي چند دهة گذشته هدايت
  .)Vaezi, 2008:52( به يك نهاد صرفاً مشورتي تبديل شده و نقش و حضور نظاميان در آن كاهش پيدا كرد

4-8-4- ت اسالميبازسازي هوي  
 ادندد نشان اخير انتخابات جمله از مختلف هايروش با تركيه مردم عمالً طوالني، هايسال گذشت با
 و ندندار و تمايل آنچناني رغبت ،باشدنمي تركيه غني فرهنگ از برگرفته ها كهي الئيكهاسياست به كه

 به شگراي بنابراين،. بودند خود تيهوي هايزخم بر نهادن مرهم براي اسالمي فرهنگ احياي دنبال به همواره
 پيروزي وم. 2002 سال انتخابات .است بوده مطرح تركيه جامعة در همواره ،گزينه ترينمهم عنوانبه اسالم
 ار تركيه جامعة مطالبات نوع اًصمشخّ، تا به امروز ت اين حزبحاكمي و تداوم  توسعه و عدالت حزب

 خود رايگاسالم اسالف تجربه از استفاده با است كرده تالش همواره توسعه و عدالت حزب .بازنمايي كرد



 هاي جغرافياي سياسي                                 شماره اولمجلّة پژوهش                                              52

 بتنس غربي كشورهاي برخي هايحساسيت همچنين و تركيه الئيك نهادهاي در موجود موانع و دولت در
 كه دهد ارائه هتركي شرايط با متناسب سياسي اسالم از جديدي تعريف تركيه، در اسالمي دولت حاكميت به
 ماسال از است كرده سعي حزب اين جهت همين به. شود مواجه خود حركت مسير در مزاحمت كمترين با

 كند لبجخود  به نيستند اسالم مخالف كه را هاييگروه و اقشار كلية ،مقابل در و بگيرد فاصله راديكال
)Vaezi, 2008:55(. اين دهندةنشانم. 2011و  2007هاي سال انتخابات نتايج تركيه مردم كه است تواقعي 

 به قاطع رأي. دادند رأي توسعه و عدالت حزب به يبيشتر درصد م.2002 سال انتخابات با مقايسه در حتي
  .خود را در حال از دست دادن است مردمي پايگاه ت واهمي تركيه در الئيسم كه است آن بيانگر تفكر اين

  توسعه و عدالت حزب اعتدال و رويميانه مشي -4-8-5
 بود داده قرار خود كارهاي سرلوحة را گراييافراط از پرهيز خود، حكومت اول دورة در اردوغان دولت 

 كه اتيهاماتّ از بسياري كه شد باعث گرااسالم دولت اقدام اين. كردمي پرهيز راديكال هايگيريموضع از و
 راديكال هايگرايش و گرايانهاسالم هايبرنامه داشتن به هممتّ را آن و زدندمي اردوغان دولت به هاالئيك
 نفر 156 اساميم. 2007سال  انتخابات برگزاري از قبل اردوغان راستا، اين در. شود خنثي كردند،مي اسالمي

 نفري 156 كه است اين مهم نكتة. كرد جايگزين را ديگر نفر 156 و كرد حذف خود انتخاباتي ليست از را
 نديت گرايانهاسالم هايگرايش و بودند توسعه و عدالت حزب يتندرو جناح از شدند حذف ليست از كه

 هايهچهر بعضاً و هاتكنوكرات دانشگاهي، شاخص هايچهره از شدند آنها جايگزين كه نفري 156 .داشتند
 با. )Masoudnia, & Najafi, 2011:142( بودند )بودند جدا شده الئيكي افراطي هايگرايش از كه( الئيك
 خالفينم انتقادي هايحربه از بسياري و شد ترنزديك رويميانه به هم باز توسعه و عدالت حزب اقدام، اين
ر و اقدامات ه به رفتاتوج بام. 2008عدالت و توسعه در آغاز سال  . رويكرد معتدل حزبكرد خنثي را

نيروهاي پ.ك.ك در شمال  بين امر سركواتا حدودي از مسير خارج شد. دليل  طرفداران دولت الئيك
ودبط ارتش و سكوت آمريكا در حمايت از نظاميان و اقدامات ضداسالمگرايانة نيروهاي الئيك عراق توس. 

 قرار شدهت تضعيفكه نيروهاي الئيك در موقعياز آنجا كه حاكمان حزب عدالت و توسعه با علم به اين
  تري را در پيش گيرند. مات قاطعتصميم گرفتند در مقابل آنها مواضع و اقدا ،دارند

 ايدئولوژي افول تركيه، سياسي عرصة در جديد و غيردولتي بازيگران قدرتمندشدن ،عالوه بر موارد فوق

ه و كارشكني نظاميان توسع و عدالت حزب كادر بودنسالم ه،كيتر در تهوي بحران شدنمطرح و كماليسم
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 قاطعيت با حزب اين شد باعث كه بودند عواملي جمله از جمهوريها در انتخابات رياستو كماليست

 .شود پيروز مجلس ملّي تركيه انتخابات در سه دورةبيشتري 

  گيرينتيجه -5
باشد توار ميت قومي اسرفاه اقتصادي، عقايد ديني و هوي هاي سياسي بر مسائلي نظيردر تركيه، تفاوت

اي ه، متّصف به اين ويژگي هستند تا الگوهاي ناحيبخصوصهاي . برخي مكاندارنديكديگر همپوشاني با كه 
توان ميوجه ن ماند و به هيچرا تشكيل دهند كه ظاهراً عليرغم تغييرپذيري عمومي، نظام حزبي پا برجا مي

س اي و كاهش احزاب در مجلايجاد سه بلوك ناحيهحال تغيير باشد. ت در تركيه دريقين داشت كه وضعي
» انتخابات حياتي«عنوان ) م. به2002 ـ 2011هاي (كردن انتخابات در بين سال امكان قلمداد كبير تركيه، ملّي

اي هوجود دارد. آرچر و تيلور در تعريف انتخابات حياتي معتقدند كه در انتخابات حياتي، تغيير شديد شكاف
 ده درشصاي مشخّاحيهن سه گروه پيشين و پيوندهاي جغرافيايي در درون يك حوزة انتخابيه وجود دارد.

- بندي نگرشتهدس هاي احتمالي در سياست تركيه اشاره دارد.سري از شكافجغرافياي انتخاباتي تركيه به يك

شود. مي صلي است كه از نتايج انتخابات مشخّها نسبت به دين به عنوان مقولة سياسي، يك شكاف احتما
خواه خلق رأي دهند كه در كل معتقدند حزب جمهوريهاي ساحلي گرايش داشتند كه به نفع ساكنان استان

هاي مركزي به احزابي مانند عدالت و توسعه رأي كه استانكه دين فقط يك امر شخصي است در حالي
هاي ديني در عرصة زندگي اجتماعي اليتاندازهاي ديني و انجام فعتر چشمند؛ چرا كه از نقش چشمگيراهداد

أله به تبار باشد. اين مسهاي كُردتبار و تركتتواند بين مليم مياحتمالي دو كردند. شكافمردم حمايت مي
گرا يبار ملّتند و احزاب تركاهت بيشتري داشترد موفقيشرقي تركيه كه در آن احزاب كُويژه در جنوب طور

ر ديگ دو ناحية ت درمشهود است. اين وضعي ،نداهنتايج اندكي به دست آوردهمچون حزب حركت ملّي 
 ابقةاي ساز احزاب دار كنندهم بين نواحي حمايتگيرد. شكاف احتمالي سوكامالً حالت معكوس به خود مي

ه به آيد. اين قضيبه وجود مي ،باشدشانس مينواحي كه حامي احزاب جديد يا كم ديرينه در حكومت و نيز
ر گرايش هاي ساحلي بيشتاستان مشهود است. كشور هاي ساحلي با بقيةهاي بين استانخصوص در تفاوت

ر د ،رأي دهندخواه خلق مانند حزب جمهوري» وابسته به دستگاه حكومتي و قديمي«داشتند به احزاب 
 نظير حزب تجربه در حكومتي به حمايت از احزاب جديدتر و كمشرقلي كه نواحي مركزي و جنوبحا

  گرايش داشتند.  عدالت و توسعه
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يك اتفاق غيرمنتظره در تاريخ سياسي تركيه م. 2002لت و توسعه در انتخابات سال داپيروزي حزب ع
 حزب دو آينده فقط انتخابات در كه كردندنمي باور احزاب از يكهيچ انتخاباتاين  از قبلشود. محسوب مي

 تشكيل ائتالفي حكومتهمانند انتخابات گذشته  كه بود اين بر عمومي اعتقاد شود. انتخابات پيروز بتواند

 مجلس يك تركيه در داًمجد سال 42 از بعد كه گذاشت نمايش به را ييهاهصحن انتخابات . اما نتيجةدشومي

 نيز را اساسي قانون تغيير قدرت حتي كه كار آمد روي اقتداري چنان با حكومت و شكل گرفت زبيدوح يملّ
تعبير  هاي رأيصندوق سياسي يا كودتا به وسيلةان زلزلة گران از اين اتفاق به عنوبرخي تحليل .داشت
 احزاب راست را به خود جلب وسعه در اين انتخابات توانست آرايحزب تازه تأسيس عدالت و ت كنند.مي

از كرسي  363آراء را كسب كرد اما تعداد  %34كند. در اين انتخابات گرچه حزب عدالت و توسعه حدود 
ي به مجلس و اختصاص يابي حزب حركت ملّعدم راه ،دليل آن هم .كردهاي پارلمان را از آن خود كرسي

 ت خودل حاكمياين حزب در دورة او هاي اين حزب به حزب عدالت و توسعه بود.كرسيتعداد بيشتر 
اين دوره  در ها و مخالفان خود درگير نشود.پيش گيرد و با نظاميان، كماليست مشي اعتدال را در ،سعي كرد

ا ت رفاهي جامعه، بهبود روابط بمسائل اقتصادي، بهبود وضعي و توسعه بيشتر در زمينة حزب عدالت
 هاستكماليمتمركز شد و از اقدامات آشكاري كه باعث اعتراض  حادية اروپاكشورهاي همسايه و مسلمان، ات

  خودداري كرد. ،شدمي
اعث پيروزي در اين حزب بل حكومت رضايت مردم از اقدامات حزب عدالت و توسعه در دورة او

م.  2002 سال انتخابات از بيشتر %12ه در اين انتخابات، عشد. حزب عدالت و توسم. 2007انتخابات سال 
رسيد. دليل  كرسي 341 بهكرسي  363هاي اين حزب از اما تعداد كرسي ،شد برخوردار عمومي تمقبولي از

زايش افبه اين حزب، هاي پارلمان اختصاص تعدادي از كرسيرلمان و ي به پايابي حزب حركت ملّآن هم راه
اين انتخابات  باشد.ميم. 2007نماينده در سال  26به م. 2002نماينده در سال  9مستقل از  هايتعداد نماينده

ه خواحزب جمهوري و يگاه قانون اساسحاميان الئيك از جمله ارتش، داددرگيري اين حزب با  دهندةنشان
ي اندازسنگ دليلبه وزير تركيه و رهبر حزب حاكم، ب اردوغان نخسترجب طيدر اين سال  خلق بود.

ر اخواست ،با اعالم انحالل مجلس نامزد حزب عدالت و توسعه بودجمهوري كه در انتخاب رياستها الئيك
روي خارج م انتخابات حزب عدالت و توسعه از مشي ميانهدر دور دو د.برگزاري انتخابات زودهنگام ش

هاي حامي الئيك برآمد و تا حدودي توانست از قدرت و نفوذ و درصدد برخي اقدامات عليه گروه شده



 55                           )2002ـ  2011( هيترك ريكب يانتخابات مجلس ملّ ليو تحل يبررس            سال دوم          

. حزب حاكم در اين دوره برخي از تغييرات در قانون اساسي به وجود آورد و بكاهدآنها در حكومت 
  .ها توانست از طريق رفراندوم به تصويب برساندرغم مخالفت كماليستعلي

بيشتري وارد  همچون دو انتخابات گذشته با آراي حزب عدالت و توسعهم. 2011انتخابات سال در 
 يقبل از دست داد. عوامل هاي خود را نسبت به دو دورةتعدادي از كرسي پارلمان شد و با وجود افزايش آراء

ن حزب، اختصاص هاي ايخواه خلق و به تبع آن افزايش تعداد كرسيحزب جمهوري از جمله افزايش آراي
و افزايش تعداد سمهية نمايندگي برخي شهرهاي بزرگ  رديهاي مستقل كُبه نمايندهكردنشين  نواحي آراي

ق در اين انتخابات بعد از حزب هاي اين حزب نقش داشتند. يكي از احزاب موفّدر كاهش تعداد كرسي
اهاي خود را به صورت مستقل كانديد ي صلح و دموكراسي بود كه توانستردعدالت و توسعه، حزب كُ

  وارد پارلمان كند.
 دهد حزب حاكم عدالت و توسعهنشان مي ) م.2002ـ  2011( بررسي سه دوره انتخابات پارلمان تركيه

ت حكوم م.)1923ـ1946( ل انتخابات پارلمانيهفت دورة او خواه خلق درهمچون حزب جمهوري توانست
دهد مي نشانانتخابات پارلماني  پراكندگي آراي احزاب در سه دورةهمچنين نقشة  .حزبي تشكيل دهدتك

. باشديمي بيشتر ناحية درياي سياه داراي آرايمركزي آناتولي و  نواحيكه حزب حاكم عدالت و توسعه در 
ترين بيش ،باشدصنعتي مي نواحيغربي مرمره، اژه و درياي مديترانه كه  نواحيخواه خلق در حزب جمهوري

آناتولي داراي  يشرقردي شرق و جنوبكُ نواحيها هم در ردي دموكراتيك خلق. حزب كُكسب كردآراء را 
دي در پيروزي اين حزب و تداوم حضور آن در صحنة سياسي نقش عوامل متعد. داران بيشتري بودطرف
 اقتصادي، بحرانتوان به مي ،شدم. 2002ز پيروزي اين حزب در سال سازمينه كه عواملاين از جملة  .دارند
- كلعمومي به ايجاد و ش خواستائتالفي و همچنين  هايدولت تاحساس مسئوليعدم ثباتي سياسي،بي

حزب عدالت و توسعه تا سال  دولتگذار در تدوام عوامل اثر مقتدر اشاره كرد. حزبيِتك دولتگيري 
داخلي،  اسالمي، اصالحات تهوي بازسازيتوسعه،  و عدالت حزب اعتدال و رويميانه مشي م.2011

 تركيه، سياسي عرصة در جديد و غيردولتيبازيگران  شدن قدرتمنداقتصادي،  ق، عملكردموفّ خارجيسياست

   .ه بودتوسع و عدالت حزب كادر سالم بودن تركيه، در تهوي بحران شدن مطرح و كماليسم ايدئولوژي افول
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