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حزب عدالت و توسعه: شكافهای اجتماعی و ميانجيگری سياسی

غالمعلی سلیمانی1 
استادیار و عضو هیات علمی گروه تاریخ و تمدن و انقالب اسالمی دانشگاه تهران )نویسنده مسئول(

بهزاد عبادی2 
دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( قزوین

تاريخ دريافت: 94/02/03                     تاريخ پذيرش: 94/04/17

چكيده
احزاب به عنوان یکی از مهمترین نیروهای اجتماعی، بر مبنای شکافهای اجتماعی شکل گرفته و درصدد 
مدیریت آنها هستند. کمتر جامعه ای را می توان یافت که دارای شکاف اجتماعی نباشد، بنابراین ضرورت 
احزاب در تمام کشورها به عنوان سازوکار مدیریت شکافها به وضوح مشاهده می شود. به طور کلی، 
می توان شکافهای اجتماعی را از لحاظ ماهیت و نوع آن به پنج دسته سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قومی 
و مذهبی طبقه بندی کرد. در ترکیه به عنوان میراث یک جامعه متکثر، شکافهای اجتماعی متعددی وجود 
دارد که عموماً فعال هستند.  به این معنا که همزمان سه عنصر آگاهی سیاسی، سازماندهی و عمل سیاسی 
را دارا هستند. هدف این پژوهش پرداختن به تجربه حزب عدالت و توسعه در مدیریت شکافهای 
اجتماعی از طریق بررسی فرایند تاریخی شکل گیری برنامه های حزبی بر مبنای شکافهای موجود در این 
کشور می باشد. به نظر می رسد حزب عدالت و توسعه توانسته از طریق تمرکز بر سه دسته از شکافهای 
اقتصادی، قومی و مذهبی، نقش مهمی در ممانعت و کاستن از سیاسی شدن شکافها بردارد. این امر از 
طریق گسترش و تنوع بخشی به پایگاه اجتماعی صورت گرفته است. موفقیت این حزب در انتخابات 
متعدد در سال های اخیر و گسترش دایره رأی دهندگان حزبی می تواند مصداق روشنی بر موفقیت 

برنامه های حزب عدالت و توسعه تلقی شود.

واژه هـای کلیـدی: حزب عدالت و توسـعه، میانجیگری سیاسـی، شـکاف اقتصادی، شـکاف قومی، 
شـکاف مذهبی 
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2. behzad5555@gmail.com 
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مقدمه
نظام  بود، جامعه متکثّری را تحت پوشش  توانسته  امپراتوري عثماني طي سالیان متمادي 
نتوانست  اروپا  بیمار  مرد  نظامي،  اثر شکست هاي  در  ولی  کند،  یکپارچه  واحدي  سیاسي 
امواج مدرنیته مقاومت نموده و دچار اضمحالل و فروپاشي شد و ترکیه فعلی  در مقابل 
بازمانده امپراتوري عظیم عثماني است. سیستم سنتی خالفت علی رغم اصالحات متعدد که به 
تنظیمات شهره داشتند، نتوانست ردای اقتضائات دولت مدرن را برتن کند و دچار فروپاشی 
شد. به نظر می رسد انقالب ترکهاي جوان به عنوان سرآغاز ترکیه نوین و مدل کمالیستي مبتنی 
بر شیوه نوسازی غربی، نه تنها شکاف سنت و تجدد را از بین نبرد، بلکه موجد شکاف های 
دیگري نیز در جامعه ترکیه شد. با عنایت به وضعیت امروزین جامعه ترکیه به نظر می رسد 
سه نوع از شکاف های اقتصادی، مذهبی یا فرهنگی و قومی را می توان مهم ترین و فعال ترین 

شکاف های این کشور دانست. 
در حوزه اقتصادی رشد اقتصادی ناموزون در چارچوب الزامات اقتصاد جهانی منجر به 
افزایش نابرابری میان طبقات اجتماعی از یکسو و مناطق شهری و روستایی از سوی دیگر 
شد و به تشدید هرچه بیشتر شکاف اقتصادی دامن زد. فرایند شهرنشینی و صنعتی شدن 
ترکیه توسط دولت آتاتورك محدود به بخشهای خاصی از ترکیه شد و به شکل گیری شکاف 
»حاشیه« و »پیرامون« و ظهور طبقه حاشیه نشین شهری در حومه شهرهای بزرگ ترکیه شد. 
همچنین سیاست سکوالریزاسیون دولت کمالیستی هرچند علویان را به عنوان بخش مهمی 
از جامعه ترکیه به خود جلب کرد و علویان به مدافعان اصلی انقالب کمالیستی و ایدئولوژی 
سکوالریستی آن تبدیل شدند، اما در ادامه گفتمان کمالیستی نتوانست دغدغه ها و مطالبات 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن ها را در برنامه خود بگنجاند؛ از همین رو زمینه شکل گیری 
دیگر سیاست  از طرف  فراهم ساخت.  ترکیه  را در ساخت جامعه  شکاف علوی - سنی 
با  به برخوردهای خشونت آمیز  تنها  نه  نیز  مبتنی بر یک دولت و یک زبان  همگون سازی 
اقلیت های زبانی بویژه کردها منتهی شد، بلکه در سطح وسیعتری زمینه فعال شدن شکاف 

قومی کردی - ترکی را به دنبال داشت. 
دولت کمالیستی تالش داشت تا با حل بحران های توسعه سیاسی برآمده از شکاف های 
اجتماعی و کاستن از میزان خطرات احتمالی، گامی به جلو بردارد ولی در عمل خود به 
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فعال شدن شکاف های اجتماعی و تشدید بحران های توسعه سیاسی)بحران هویت، بحران 
مشروعیت، بحران مشارکت، بحران توزیع، بحران نفوذ، بحران ادغام( در جامعه ترکیه دامن 
مشخص  به طور  و  سیاسی  احزاب  که  است  این  پژوهش  اصلی  سؤال  این وصف  با  زد. 
حزب عدالت و توسعه چه گامی در حل بحران های سه گانه فوق برداشته است؟ به نظر 
می رسد حزب عدالت و توسعه در تالش است با ارائه برنامه های مدون، مانع از سیاسی شدن 
شکاف های مختلف اقتصادی، قومی و مذهبی در جامعه ترکیه شده و از این طریق زمینه را 

برای حل بحران های مشارکت، هویت و مشروعیت و توزیع فراهم نماید. 
به  ابتدا  در  داد،  پاسخ خواهد  مقاله  این  اصلی  به سؤال  در سه بخش  پژوهش حاضر 
شکل گیري احزاب به طور کلي و به طور خاص احزاب برنامه دار و ارتباط شکل گیری آن ها 
با شکاف های اجتماعي خواهد پرداخت، در بخش دوم به معرفي حزب عدالت و توسعه 
به عنوان یک حزب برنامه دار اشاره کرده و نهایتاً در ادامه برنامه حزب برای جلوگیری از 

تعمیق و حل شکاف های سه گانه فوق را مورد بحث قرار خواهد داد. 

1- چارچوب نظری و مفهومی پژوهش: احزاب برنامه دار و شكاف های اجتماعي
نوسازی، همیشه کشورهای استوار و باثباتی ایجاد نمی کند، بلکه برخی اوقات به بی ثباتی 
و  نااستوار  شرایط  در  که  کشوری  هانتینگتون،  تعبیر  به  می زند.  دامن  بحران ها  پیدایش  و 
بی ثبات قرار دارد، از نظر اجتماعی وابستگی اش با الگوهای سنتی زندگی  گسسته می شود؛ با 
فشارهایی در جهت دگرگونی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبرو می گردد؛ شیوه های نوین 
و بهتر تولید کاالهای اقتصادی و خدمات آن کشور را احاطه می کنند و به ویژه از آنجا که 
دولت نمی تواند توقعات فزایندة مردمش را برآورده سازد، کشور از فراگرد دگرگونی نوسازی 
سرخورده می شود. نتیجة چنین سرخوردگی های ذهنی و عینی جامعه نیز چیزی جز کاهش 
شدید مشروعیت نظام و شدت گرفتن بحران در سطح جامعه و در نهایت خشونت های 

فراگیر و گسترده نیست)هانتینگتون،1370 :72(.
به طور کلی می توان گفت در فرآیند نوسازی و توسعه، تقاضاهای جدیدی به صورت 
ظرفیت  از  باید  سیاسی  نظام  لذا  می کند،  ظهور  جدیدتر  نقش های  ایفای  و  مشارکت 
بی ثباتی،  با  این صورت،  باشد. در غیر  برخوردار  تغییر وضعیت  برای  توانایی های الزم  و 
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هرج ومرج، اقتدارگرایی و زوال سیاسی مواجه خواهد شد و امکان دارد پاسخ جامعه به این 
نابسامانی ها، به شکل نا استواری های خشونت  بار از جمله انقالب باشد.

در پاسخ به بحران ها و بی ثباتی ها،احزاب سیاسي با کارکردهاي متعدد، از جمله گسترش 
مشارکت سیاسي، مشروعیت، یکپارچگي ملي، مدیریت منازعات و جامعه پذیري سیاسي 
مي توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند. درواقع، می توان گفت احزاب مهم ترین پاسخ 
نهادی به بحران های توسعه سیاسی، توانایی ایفای نقش در حل شش معضل یا بحران توسعه 
یعنی مشارکت، مشروعیت، یکپارچگی، مدیریت منازعه، جامعه پذیری سیاسی و دولت سازی 

را دارند)بنگرید به بایندر در پای،1380: 114-109(.
ایجاد  تصادفی  صورت  به  مدرن،  جوامع  ملزومات  از  یکی  عنوان  به  سیاسی  احزاب 
نمی شوند، بلکه بر اساس عالئق، شکافها و زمینه های مختلف اجتماعی شکل می گیرند. به 
عبارت دیگر، احزاب و گروه های سیاسی، جلوه های عینی شکاف های اجتماعی هستند و 
آن ها را نمایندگی می کنند. به جرأت می توان گفت هیچ جامعه ای را نمی توان یافت که فاقد 
شکاف و یا تنها دارای یک شکاف اجتماعی باشد. برحسب نوع، شمار و نحوه صورت بندی 
شکاف های اجتماعی، هر کشوری سیاست و اجتماع متفاوتی پیدا می کند؛ به هر میزان که 
شمار و پیچیدگی شکاف های اجتماعی، نحوه صورت بندی و تنوع آن ها بیشتر باشند، جریان ها 

و گروه ها و احزاب سیاسی برای پوشش آن ها متعدد و متکثر می شوند. 
پدیدهای  از سایر  و  بوده  برخوردار  تداوم  و  پایداری  ویژگی  از  اجتماعی  شکاف های 
اجتماعی که در کوتاه مدت شکل می گیرند، متفاوت هستند. بنابراین، شرط پایداری زمینه را 
برای گروه بندی ها و صف بندی ها در جامعه حول محور آن ها فراهم می کند. به طور مشخص 
شکاف های اجتماعی حکایت از تمایزها و تفاوت هایی است که موجد گسست، صف آرایی 
و گروه بندی در ساخت جامعه می شوند. براین اساس گروه های اجتماعی از یکدیگر جدا و 

در مقابل هم قرار می گیرند )بشیریه، 99: 184(.
نظر  از  هستند؛  متفاوت  و  متمایز  همدیگر  از  پیدایش  حیث  از  اجتماعی  شکاف های 
ضرورت تکوین، برخی از شکاف ها ساختاری و برخی دیگر تاریخی یا تصادفی هستند. 
شکاف های ساختاری، شکاف هایی هستند که به مقتضای برخی ویژگی های دگرگونی ناپذیر 
و پایدار در جامعه انسانی پدید آمده و همواره وجود دارند، مثل شکاف های طبقاتی، جنسی 
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و نسلی. برخی دیگر از شکاف های اجتماعی حاصل سرنوشت تاریخی یک کشور هستند 
و بنابراین ضرورت ساختاری ندارند، مثل شکاف های مذهبی و فرقه ای، شکاف میان دین و 
دولت، شکاف های قومی، زبانی و نژادی. اگر بخواهیم از فردریک ویل1 کمک بگیریم این 
دسته از شکاف ها انتسابی هستند بدین معنا که ناشی از هویت های اولیه هستند؛ یعنی فرد با 
 Weil, (آن ها به دنیا می آید و غالباً غیرقابل تغییر و تعویض اند و »طبیعي« محسوب مي شوند
pp. 1492-1485 ,1992(. به نظر می رسد در جامعه ترکیه هر دو دسته از شکاف ها را می توان 

مشاهده کرد. 
جامعه شناسی سیاسی به شکاف هایی توجه دارد که فعال هستند، به این معنا که همزمان 
سه عنصر آگاهی سیاسی، سازماندهی و عمل سیاسی را دارا هستند. بنابراین، شکاف های 
غیرفعال هنوز زمینه ظهور و بروز اجتماعی پیدا نکرده و احزاب و جریان های سیاسی را نیز 
در پی ندارند. به طور کلی، می توان شکاف های اجتماعی را از لحاظ ماهیت و نوع آن به 
5 دسته طبقه بندی کرد؛ شکاف سیاسی، شکاف اقتصادی، شکاف فرهنگی، شکاف قومی و 
شکاف مذهبی. در پژوهش حاضر تنها سه دسته از شکاف ها را در جامعه ترکیه مورد بحث 
و بررسی قرار خواهیم داد؛ نخست، شکاف اقتصادی که بیشتر حول نحوه توزیع درآمدها، 
دسترسی به امکانات و سطح معیشت معنا پیدا می کند که آن را شکاف مرکز ـ پیرامون یا 
حاشیه می نامیم. دوم، شکاف مذهبی که ناظر بر شکاف بین فرقه های مختلف یک مذهب 
یا شکاف بین مذاهب مختلف یک دین است و سوم، شکاف های قومی که متأثر از پیدایش 
دولت ـ ملت های جدید از پیکره امپراتوری های متالشی شده قدیم است که مرزهای سیاسی 
به جای مرزهای فرهنگی تنوع مختلف گروه های قومی و زبانی را در پی داشته است که 

به صورت اقلیت و اکثریت قومی یا چندین اقلیت قومی درآمده است. 
احزاب سیاسی همانطور که اشاره شد شکاف های اجتماعی را در یک کشور نمایندگی 
می کنند؛ هرچه شکاف های اجتماعی در یک کشور متنوع  تر باشد، به همان میزان احزاب 
پیکار سیاسی  ابعاد  بود.   گفته است هنگامی که در جامعه ای  بیشتر خواهند  نیز  سیاسی 
چندگانه باشند، می توان انتظار داشت که برای بیان همه این ابعاد، شمار به نسبت زیادتری از 
احزاب بایستگی یابند مگر آن که این ابعاد با یکدیگرهمپوشانی داشته باشند، از این رو تنوع 

1. Frederick Weil
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اجتماعی یک کشور شمار و گونه های احزابی را که در انتخابات هماورد جویی می کنند، تبیین 
می کند.)نوریس و کدی،1388: 25(. 

در جامعه ترکیه نیز تنوع و تعدد شکاف های اجتماعی و به تبع آن تنوع گروه ها و احزاب 
با  متعدد  احزاب  وجود  دیگر  عبارتی  به  کرد.  مشاهده  می توان  را  سیاسی  جریان های  و 
گرایش های معارض یکی از مؤلفه های اصلی جامعه ترکیه است)داراب زاده و دیگران، 1392: 
Hun-(ترکیه جامعه ای پیچیده، چندالیه و نمونه ای برجسته از یک کشور تکه تکه است .)27
tington,1996:74(. باشلِِونت1 براین باور است عواملی که هویت حزبی را در ترکیه تحت 

تأثیر خود قرار می دهند عبارتند از: ارزیابی درباره اقتصاد)دیدگاه اقتصادی(، قومیت)ترك و 
کرد(، هویت و فرقه گرایی)سنی و علوی(. )Başlevent,2005: 547-562(شریف ماردین نیز 
خاطرنشان می سازد که مهم ترین شکافی که حیات سیاسی ترکیه را در دهه های اخیر تحت 
تأثیر خود قرار داده است، شکاف حاشیه - مرکز هست.بدین معنا که پویایی سیاسی جامعه 
ترکیه ریشه در شکاف و تقابل بین حاشیه روستایی، دیندار، سنتی و مرکز مدرن، سکوالر و 

 .)Mardin,1973(غربگرا دارد
تجربه حزب عدالت و توسعه، موضوع رابطه احزاب با شکاف های اجتماعی را از منظری 
دیگر مورد توجه قرار می دهد. اسالف حزب عدالت و توسعه، احزابی با گرایش های اسالمی 
هستند که در دوره کوتاه مدت اربکان، قدرت را با تشکیل دولت ائتالفی در این کشور در 
دست گرفتند. حزب عدالت و توسعه از دل انشعاباتی که در حزب اسالمگرای رفاه اربکان 
ایجاد شد، شکل گرفت. احزاب اسالمی به طور کلی تالش می کردند؛ نمایندگی گروه های 
اسالمی را حول شکاف بین گروه های اسالم گرا و جریان های سیاسی طرفدار سیستم الئیسیته 

در این کشور نمایندگی کنند. 
آنچه حزب عدالت و توسعه و تجربه این حزب را در ارتباط با شکاف های اجتماعی 
حائز اهمیت می سازد، تالش این حزب برای گسترش حوزه فعالیت حزبی از دایره شکاف 
حول گروه های اسالم گرا و سکوالر به سمت پوشش دادن سایر شکاف های فعال در این 
کشور یعنی شکاف های قومی، مذهبی و اقتصادی است. حزب عدالت و توسعه در راستای 
تبدیل شدن به حزب فراگیر تالش دارد از طریق ارائه دستورالعمل و برنامه حزبی مشخصی، 

1. Başlevent
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شکاف های مختلف جامعه ترکیه را نمایندگی کرده و در مقام حزب حاکم از تعمیق و گسترده 
شدن آن ها و نهایتاً تضعیف و چندپاره شدن این جامعه جلوگیری کند. 

برنامه دار و مصلحت گرا  به دو دسته  برای نخستین بار، احزاب را  نیومن1 که  زیگموند 
به موازات  را  برنامه و خط مشي خود  معتقد است، حزب مصلحت گرا  تقسیم بندی کرده، 
دگرگونی های سیاسي و اجتماعي در جامعه تغییر داده و با شرایط زمان سازگار مي سازد. 
چنین حزبي پایبندي به مرام سیاسي خاصي ندارد و سعي مي کند هدف هایش را با نیازهاي 
برنامه دار، حزبي است که  جامعه در یک زمان به خصوص تطبیق دهد. در مقابل، حزب 
داراي برنامه اي جامع و درازمدت بوده و راه حل هایی اساسي براي مشکالت جامعه طرح 
مي کند.)دوورژه،1357: 58-62(. جامعه شناسان سیاسی رابطه میان احزاب سیاسی برنامه دار 
و شکاف های اجتماعی را امروزه مورد توجه قرار داده اند و تالش دارند آنها را از این زاویه 
مورد توجه قرار دهند. در قالب برنامه های حزبی، شکاف های اجتماعی قرار نیست، به طور 
کامل از بین بروند، چراکه اساساً برخی از شکاف ها همانطور که اشاره شد، جز جدایی ناپذیر 
اکثر جوامع هستند، اما انتظار می رود برنامه های حزبی بتواند از تعمیق آنها و نهایتاً سیاسی و 
امنیتی شدن آنها جلوگیری بعمل آورد. به نظر می رسد تجربه حزب عدالت و توسعه مصداق 

خوبی در این زمینه باشد. 

2- حزب عدالت و توسعه به عنوان يک حزب برنامه دار 
به صورت یک جنبش حاشیه ای  تا حد زیادی  ترکیه  اواخر، احزاب اسالمی در  تا همین 
بودند؛ اما موفقیت حزب عدالت و توسعه در سه انتخابات سراسری گذشته، قدرت رو به 
رشد جنبش های سیاسی با ریشه های اسالمی را نشان می دهد. با این حال، حزب عدالت و 
توسعه خود را نه حزبی اسالم گرا بلکه حزبی محافظه کار و دموکراتیک معرفی می کند. رجب 
طیب اردوغان در این باره معتقد است که »بخش بزرگی از جامعه ترکیه، خواستار مفهومی 
از مدرنیته هستند که سنت ها را رد نمی کند، به اعتقادهای محلی احترام می گذارد، به زندگی 
معنوی انسان ها ارج می نهد و مسیر پیشرفت و توسعه جوامع را فقط معادل با الگوی آمریکایی 
معرفی نمی کند«)Erdogan,2004:6(. از نظر اردوغان، تشکیل حزب عدالت و توسعه، پاسخی 

1. Sigmund Newman
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به این خواست مردم ترکیه بود. در همین راستا، استدالل می شود حزب عدالت و توسعه 
از سیاست های هویتی هیچ حمایتی به عمل نمی آورد، زیرا از نظر سران این حزب، چنین 
سیاست هایی از طریق قرار دادن ما در مقابل دیگران، باعث قطبی کردن جامعه می شود و به 
همین دلیل است که این حزب از همان ابتدای کار خود با تمرکز بر مشکالت موجود در 

 .)Yavuz,2005:351-356(ترکیه، بیشتر بر سیاست های خدمتی تأکید می کند
اردوغان می گوید: احزاب پیش از عدالت و توسعه از قبیل حزب رفاه، فضیلت و ... به طور 
عمده به شکل جماعتی سیاسی تشکیل شده بودند به گونه ای که رفتارهای آن ها تحت تأثیر 
نوعی ایدئولوژی خاص قرار داشت و تنها از حامیان این ایدئولوژی خاص حمایت می شد؛ 
Demir- )البته این نوع سیاست ها خطرناك اند زیرا این امر به قطبی شدن جامعه منجر می شود

alp and Eisenstadt,2006:5(. حزب سعی دارد با دور شدن از هویتی خاص، هویت های 

چهل تکه موجود در جامعه را بازنمایی و نمایندگی کند. 
حزب  ملی،  حرکت  حزب  خلق،  جمهوری  مخالف)حزب  سیاسی  احزاب  مقابل،  در 
دموکراتیک خلق ها(نه تنها برنامه ای ارائه نمی کنند که گویای طرح ها و ابتکاراتشان باشد، بلکه 
صرفاً درصدد به چالش کشیدن و زیرسوال بردن اهداف و برنامه های حزب عدالت و توسعه 
هستند. این احزاب، وعده های »غیر مستقیمی« به رأی دهندگان می دهند و اذعان می کنند طی 
برنامه های خود همه شهروندان ـ اعم از آن ها که به آن حزب رأی داده یا نداده اند- را بدون 

توجه به جهت گیری شان در جریان انتخابات مورد حمایت قرار خواهند داد. 
 حزب عدالت و توسعه در مرحله اول یعنی از زمان به قدرت رسیدن در سال 2002 م 
تا 2010 تالش کرده پایگاه اجتماعی و انتخاباتی خود را برمبنای شکاف اصلی یعنی شکاف 
حاشیه ـ مرکز تطبیق داده و به تثبیت قدرت سیاسی خود در عرصه سیاسی ترکیه بپردازد. 
در مرحله دوم یعنی از سال 2010 و بویژه انتخابات سراسری 2011 حزب درصدد تبدیل 
شدن به یک حزب فراگیرست؛ همین هدف، حزب عدالت و توسعه را متوجه دیگر طبقات 
اجتماعی و شکاف های اجتماعی موجود در جامعه ترکیه کرد، چرا که حزب برای افزایش 
میزان حمایت و گسترش دامنه پایگاه اجتماعی اش بویژه در زمان انتخابات نیازمند جلب نظر 

دیگر طبقات اجتماعی بویژه کردها و علویان است.
شکاف اجتماعی حاشیه ـ مرکز مهم ترین شکاف در ترکیه در پیروزی احزاب اسالم گرا 



... 
ی و

ماع
جت

ی ا
فها

کا
 ش

عه:
وس

و ت
ت 

دال
ب ع

حز

119

فصلنامه علمی - پژوهشی

همچون احزاب رستگاری ملی و رفاه نقش بسزایی داشته است. چرا که دستورالعمل و برنامه 
احزاب اسالمی با شکاف مزبور و به تبع آن با دغدغه ها و مطالبات حامیانش در تعامل متقابل 
و رابطه ای دوسویه بوده است. در حال حاضر، حزب عدالت و توسعه از چارچوب بندیهای 
احزاب سلف خود به نحو احسن بهره برداری می کند؛ از همین رو شکاف پیرامون ـ مرکز، 
خاستگاه اصلی تداوم پیروزی های انتخاباتی حزب در دهه اخیر بوده است. به نظر می رسد که 
در گام اصلی و مهم، حزب برای تثبیت قدرت خود نیاز مبرم به این طبقه اجتماعی و اهتمام 
به این شکاف اجتماعی اصلی دارد؛ از این جهت که بدون حمایت این طبقه، حزب عدالت 
و توسعه محلی از اعراب نخواهد داشت. از همین رو، نمایندگی منافع اقتصادی و عالیق 
مذهبی این قشر در اولویت کاری حزب قرار دارد. عالوه بر این، شکاف مرکزـ پیرامون در 
نتیجه فعال بودن در طی چند دهه اخیر به شکاف سیاسی تأثیرگذاری در ساخت جامعه ترکیه 

تبدیل شده است. 
شکاف علوی ـ سنی از آن جهت برای عدالت و توسعه مهم بوده است که اوالً علویان 
بخش مهمی از جمعیت ترکیه و رأی دهندگان این کشور را تشکیل می دهند. دوماً شکاف 
علوی ـ سنی تنها در حد شکاف اجتماعی مطرح بوده و نتوانسته است به شکاف سیاسی 
در  تأسیس حزب سیاسی شود. هرچند، شکاف علوی  به  منجر  آن  تبع  به  و  تبدیل شده 
دهه های اخیر دوباره فعال شده است، اما وارد مرحله رقابت سیاسی و تشکیل حزب سیاسی 
از  نمایندگی  به  توانسته  دهه ها  برای  خلق  راستا، حزب جمهوری  همین  در  است.  نشده 
جمعیت علویان این کشور، دغدغه ها و مطالبات آنها را نمایندگی کند و علویان ترکیه به طور 
سنتی به حزب جمهوری خلق رأی می دهند. باوجود این، در طی دهه اخیر این وضعیت در 
حال تغییر است و حزب عدالت و توسعه با گنجاندن مطالبات و دغدغه های علویان در دستور 
کار خود بویژه بسته دموکراتیک به دنبال جذب حمایت سیاسی علویان و روی گردانی آنها از 

مهمترین رقیبش یعنی حزب جمهوری خلق است. 
نهایتاً، یکی از مهم ترین شکاف های اجتماعی در جامعه ترکیه که به شکاف سیاسی نیز 
منجر شده است، شکاف قومي می باشد. چرا که شکاف کردی سه ویژگی عمده فعال بودن 
شکاف های اجتماعی را داراست: آگاهی سیاسی، عمل سیاسی و رهبری و سازماندهی. در 
رابطه با شکاف قومی حزب عدالت و توسعه تالش می کند با بی اعتبارکردن شعارهای حزب 
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رقیب یعنی حزب دموکراتیک خلق  فعلی)حزب صلح و دموکراسی سابق( مبنی بر احقاق 
حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کردها گام های زیر را مورد توجه قرار داده است؛ اوالً 
بخشی از شعارها و برنامه های رادیکال حزب دموکراتیک خلق ها را با ساختار سیاسی ترکیه 
متناسب نمی بیند و بر این باور است که اصوالً قابلیت اجرایی ندارند و تنها شگردهای سیاسی 
برای جذب آراء است؛ دوماً، بخش دیگر شعارها که تا حدودی حزب عدالت و توسعه آن ها 
را محق می داند، برآورده ساختن آن ها را از توان حزب دموکراتیک خلق ها خارج می داند و 
سوماً، تنها حزبی که در حال حاضر می تواند پاسخگوی مطالبات و خواسته های معطل مانده 

کردها باشد، فقط حزب عدالت و توسعه است.

3- شكاف های اجتماعی و برنامه های حزب عدالت و توسعه 
در واقع، توجه و اهتمام به مطالبات سیاسی گروه های مختلف اجتماعی به ترتیب اهمیت 
یعنی شکاف اقتصادي)حاشیه نشین شهری(، قومي)کردها( و مذهبي) علویان( و تالش برای 
ارائه راه حل برای مشکالت، مسائل و دغدغه های کلی آنها با گنجاندن برنامه های اجرایی در 
دستورالعمل کاری، مهم ترین استراتژی حزب عدالت و توسعه به منظور تثبیت و حفظ پایگاه 
اجتماعی و قدرت سیاسی و سرعت بخشیدن به روند تبدیل حزب عدالت و توسعه به حزبی 
فراگیر در عرصه سیاسی ترکیه است. در بخش بعدی تالش خواهیم کرد؛ سه شکاف پیرامون 
ـ مرکز، شکاف کردی ـ ترکی و شکاف سنی ـ علوی را کالبدشکافی کرده و دستورالعمل 
حزب عدالت و توسعه برای پاسخگویی به مطالبات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی 

و نتایج آن را مورد بررسی و مداقه قرار دهیم.  

3-1- شكاف اقتصادی؛ )شكاف حاشيه - مركز(
نوسازی به شیوه کمالیستی علی رغم ایجاد تغییرات اساسی در حوزه های فرهنگی و سیاسی 
فاقد تغییرات ساختاری مالزم با آن در حوزه اقتصادی - اجتماعی بود. )موثقی و اعتمادی 
فر،1392: 165-166(. پایگاه اجتماعی دولت کمالیستی در اعیان و اشراف، زمینداران، و طبقه 
تجاری روبه رشد قرار داشت که در ائتالف با نظامیان، بوروکرات های اداری و روشنفکران، 
مانع تغییر و اصالحات اقتصادی - اجتماعی شدند. دهقانان، کارگران و طبقات پایین شهری 
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و روستایی از این تغییرات که محدود به ابعاد فرهنگی و سیاسی بودند، نفعی نبردند. رشد 
ناهمگون اقتصادی نابرابری میان طبقات را از یکسو و شکاف بین مناطق شهری و روستایی 
افزایش داد. انقالب کمالیستی ساختار اقتصادی - اجتماعی جامعه آناتولی را به طور اساسی 
تغییر نداد و نه تنها شکاف بین غنی و فقیر و بویژه شکاف میان مناطق شهری و روستایی 
دست نخورده باقی ماند بلکه باعث فعال شدن شکاف مرکز- پیرامون در ساخت اجتماعی 

ترکیه شد. )موثقی،1380: 152-151(. 
هرچند، نوسازی سیاسی و فرهنگی جامعه ترکیه به شیوه کمالیستی نتوانست به عرصه 
اجتماعی و اقتصادی تسری پیدا کند. با این حال، آثار و تبعات ناشی از نوسازی در دهه های 
بعد بویژه دهه 1980 منجر به تقویت و فعال شدن هرچه بیشتر شکاف مرکز- پیرامون شد. 
طی دهه های اخیر بویژه از دهه 1980 به این سو، رشد اقتصادی ترکیه با عدم تعادل شدید 
Milliyet, Septem- )اجتماعی - اقتصادی بین مناطق و گروه های اجتماعی توأم بوده است
ber 3, 1994(. بدین معنا که نابرابری در توزیع امکانات و فرصت های اجتماعی- اقتصادی 

منجر به شدت گرفتن روند مهاجرت از روستاها و نواحی پیرامونی شرق آناتولی به نواحی 
شهری در مرکز و غرب ترکیه شد و همین مسئله باعث افزایش شهرنشینی و شکل گیری طبقه 

حاشیه نشین شهری در قلب و غرب آناتولی شد. 
عالوه بر این، دست کم سه عامل اساسی در فعال شدن شکاف مرکز - پیرامون تأثیر بسزایی 
داشته اند؛ نخست اینکه تعقیب سیاست هاي صنعتي و مدرنیزاسیون از سوي دولت هاي ترکیه 
به صورت متوالي منجر به جریان مهاجرت مردم روستایي در مقیاس وسیع به شهرها شد. 
دوم اینکه، سیاست حمایتی دولت در مکانیزه کردن کشاورزی و جایگزینی واردات در بخش 
صنعتی و کم توجهی به کشاورزی سنتی منجر به افزایش فقر در نواحی روستایی و پیرامونی 
کشور و تشویق مهاجرت دسته جمعی به شهرها در دهه 1960 و 1970 شد. سوم اینکه از 
سال 1983، نزاع بین ارتش ترکیه و شورشیان کرد به افزایش روند جابجایی و مهاجرت 
دسته جمعی از روستاهای آناتولی جنوب شرقی به سوی مراکز شهری وسیع در غرب ترکیه 

.)Köylüoğlu,1995(منجر شد
شکاف شدید درآمدی بین شهرها و حومه های شهری منجر به تشدید روند مهاجرت 
از مناطق روستایی و حاشیه ای به مناطق مرکزی شد. مسیر مهاجرت صرف نظر از برخی 
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 Danielson and(است بوده  شهری  مناطق  به  حاشیه ای  و  پیرامونی  مناطق  از  استثنائات، 
Keleş,1985:86-7(.  براساس گزارش موسسه آمار دولتی، از هر 100 نفر ساکن در استانبول 

در سال 1980 بیش از 60 نفر پیشینه غیربومی داشتند. در آنکارا، 40 درصد جمعیت این شهر 
.)Cerit,1986:97(در سال 1980 غیر بومی بودند

نخستین پیامد این مهاجرت، شکل گیری آلونک ها و تشکیل طبقه حاشیه نشین شهری 
بود؛ این تازه واردان جدید در بخش اقتصاد رسمی به کار گرفته نمی شدند، بلکه عمدتاً در 
بخش های غیر رسمی اقتصاد جذب می شدند. آنها به خانه های ارزان قیمت نیاز داشتند ولی 
ناکامی دولت در تهیه و تدارك و برآورده کردن خواسته هایشان، کارگران مهاجر کم درآمد 
را به سمت ساخت آلونک های شهری1 از طریق تصرف غیر قانونی زمین دولتی و بدون 
مجوز ساخت سوق دادند. برای مثال، بیش از 70 درصد از جمعیت شهر آنکارا در مساکن 
غیرقانونی زندگی می کنند؛ این رقم در استانبول، ازمیر و آدانا 55 درصد و 40 درصد در 
ارزروم و سامسون است)Keleş,1989:88(. در سال 1985، 30 درصد از کل جمعیت شهری 
درآلونک های موقت مناطق شهری بصورت غیرقانونی زندگی می کردند)Keleş,1988(. از 
سال 1975 یک چهارم جمعیت شهری در چنین آلونک های موقت شهری زندگی می کنند 
و این مناطق شهری تبدیل به مهم ترین پایگاه های اجتماعی احزاب سیاسی برای بسیج و 

.)Yavuz,2003:83(حمایت سیاسی شدند
دغدغه های اقتصادی به همراه مطالبات هویتی و مذهبی زمینه همکاری طبقه حاشیه نشین 
شهری را با احزاب سیاسی اسالم گرا بویژه در رقابت های انتخاباتی محلی و سراسری فراهم 
ساخت. همین امر به این مناطق شهری در ترکیه مشروعیت بخشیده و دامنه توسعه و گسترش 
این نوع از مناطق شهری را افزایش داد. نتیجه این تغییرات در حوزه سیاسی در مجموع به 
نفع احزاب و گروه های اسالمی تمام شد، این مهاجرین آداب  و رسوم، باورها، اعتقادات 
و عادت هاي سنتي خود را نیز به شهرها آوردند. بسیاري از این مهاجرین روستایي که از 
آلونک هاي موقت شهري در حومه  بودند، در  بیگانه شده  از خود   ریشه های خود جدا و 
شهرهاي بزرگ زندگي مي کردند و با فرهنگ شهري عجین نشده بودند. آن ها نماینده بخش 
مهمي از رأي دهندگان بالقوه احزاب اسالمي )نظیر سلسله احزاب دیدگاه ملي اربکان( بودند 

1. gecekondu
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که مخالف غربي شدن و نیروهاي جهاني شدن بودند. 
در عین حال، هجوم گسترده مهاجران باعث نزدیکي هر چه بیشتر دو بخش متفاوت 
جامعه ترکیه یعني؛ بخش شهري و سکوالر، و روستایي و دیندار شد که موجب تشدید 
تنش هاي اجتماعي و »برخورد تمدن ها« در داخل گردید. گذشته از این، پویایی سیاسی جامعه 
ترکیه ریشه در همین شکاف و تقابل بین حاشیه ی فقیر، روستایی، سنتی، مذهبی و مخالف 
غربی سازی در مقابل مرکز مرفه، شهری، مدرن، سکوالر و غربگرا دارد. نکته مهم آنکه در 
درون این طبقه شهری فقیر و سنتی، اسالم ابزار اتحاد و عامل همبستگی و انسجام گروهی 
است. آن ها آموزه های قرآنی و سنت های اسالمی در این شرایط شهری جدید را بازتفسیر 
می کنند تا از آن به عنوان ابزاری برای فهم جهان سیاسی و اجتماعی جدید و زندگی شهری 

نگران کننده، بهره می گیرند. 
واقعیت آنست که مقامات دولتی ترکیه در ابتدا نظر یا طرح مشخصی در خصوص توسعه 
شهری از نوع حاشیه نشینان شهری نداشتند؛ اما بعدها بتدریج حکومت، خود را با این الگوی 
شهری تطبیق داد و به دلیل پیروی از سیاست انتخاباتی و نیاز به پایگاه حمایتی آن ها باعث 
شد تا دو طرف نیاز متقابل به یکدیگر را بیشتر احساس کنند. در واقع، نیاز حکومت به رأی 
دهندگان این طبقه، حمایت سیاسی و توانایی بسیج سیاسی آن ها در مواقع الزم از یکسو و 
نیاز مبرم حاشیه نشینان شهری به دریافت خدمات شهری و همگانی از سوی دیگر حکومت 

و حاشیه نشینان شهری را بیش از پیش به همدیگر نزدیک ساخت. 
حزب رفاه قبل از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، سازمان یافته ترین حزب در میان 
تمامي احزاب سیاسي بود و به همراه تعداد کثیري از مسلمانان متدین به ویژه زنان که داوطلبانه 
براي حزب کار مي کردند و شبکه اي از کمک هاي رفاهي ـ اجتماعي را براي فقرا تدارك 
آلونک نشین ها و دیگر  بودند؛ آن ها در  می دیدند. شبکه های مردمي حزب فوق العاده مؤثر 
مناطق شهري فقیر کار مي کردند، به ساکنان در پیدا کردن شغل کمک مي کردند، بیمارستان 
دیگر تسهیالت  توزیع مي کردند و  رایگان  فراهم مي کردند، غذاي  پزشکي  مراقبت هاي  و 

 .)B. White ,2002(اجتماعي تدارك مي دیدند
اتفاقاً حزب عدالت و توسعه از این زیرساخت های اجتماعی موجود برای موفقیت های 
انتخاباتی خود در انتخابات سراسری و بویژه محلی به بهترین نحو سود برد. حاشیه نشینان 
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شهری به دلیل تناسب دیدگاه ها، باورها و جهان بینی مذهبی با حزب عدالت و توسعه و نیاز 
اقتصادی به کمک مالی حزب حاکم به سمت حمایت سیاسی و انتخاباتی از حزب عدالت 
و توسعه در دهه اخیر سوق پیدا کرد. از سوی دیگر، توان بسیج سیاسی این طبقه فوق العاده 
پویا برای حمایت از موجودیت حزب بویژه در مقابل نهادهای سکوالر، ارتش و نظامیان و 
اهمیت پایگاه اجتماعی و انتخاباتی آن ها باعث شد تا حزب عدالت و توسعه نیز به سوی یک 

همکاری و ائتالف با این طبقه نوظهور اجتماعی متمایل شود.
اقتصادی  با دغدغه های  متوسط سنتی(  فرهنگی جناح راست)طبقه  اولویت های  تلفیق 
جناح چپ)طبقات پایین شهری و روستایی( به گسترش جاذبه و حمایت سیاسي حزب 
عدالت و توسعه کمک شایاني کرد. حزب عدالت و توسعه با کسب 34 درصد از آراء در 
انتخابات نوامبر سال 2002م - با اختالف قاطع نسبت به حزب سکوالر جمهوري خلق که با 
کسب 19 درصد از آراء در جایگاه دوم قرار گرفته بود - به پیروزي رسید. اتخاذ پیام سیاسي 
عمل گرا و میانه رو از جانب حزب عدالت و توسعه بدون تردید در موفقیت انتخاباتي حزب 

در انتخابات سال 2002م مؤثر بود. اما عوامل دیگري نیز نقش داشتند: 
اولین عامل؛ عملکرد مخّرب اقتصاد ترکیه بود، ارزش پول رایج ترکیه چندین بار کاهش 
میزان 5/9 درصد در سال 2001م،  به  اقتصادي  افت  بانکداري ویران شد و  یافت، بخش 
نارضایتي  از  توانست  بود. حزب عدالت و توسعه  فساد  بود. دومین عامل مؤثر،  بي سابقه 
عمومي نسبت به کشف فساد در جریان غالب احزاب سکوالر بهره برداري کرده و خود را 
به عنوان حزب »دولت پاك« معرفی کند. عامل سوم، استفاده حزب عدالت و توسعه از افول 
گرایش چپ ترکي در اوایل دهه 1990م، برد. حزب عدالت و توسعه )و قبل از آن حزب 
رفاه( در پر کردن خالء ناشي از زوال تفکر چپ به ویژه در مناطق کارگري موفق بود. بیشترین 
دستاورد حزب عدالت و توسعه در بین مهاجران جدید در حومه مناطق شهري بود. گروهي 
که امروزه اکثریت نسبي را در نواحي شهري ترکیه تشکیل مي دهند. آن ها مردماني متدین و 
از نظر اجتماعي محافظه کار هستند که جذب هیچ یک از احزاب سکوالر ـ چپ و راست ـ 

.)Rabasa and Larabee,2008:49(نشدند
و  عدالت  حزب  قدرت  منابع  مهم ترین  از  یکي  شهري  مناطق  حومه  تردید،  بدون 
اجتماعي  از شبکه هاي  تمام،  مهارت  با  است)Cagapty,2007:26 and 36(. حزب  توسعه 
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و زیرساخت هاي محلي توسعه یافته – که بیشتر آن ها توسط حزب رفاه به منظور گسترش 
حمایت سیاسي در بین طبقه کارگر فقیر در مناطق شهري وسیعي از ترکیه دایر شده بود - 
کمک گرفت. گذشته از این، ثبات اقتصادي، دغدغه اصلي رأي دهندگان و عامل کلیدي 
مارس  محلی  انتخابات  نتایج  درواقع،  بود.  توسعه  و  عدالت  انتخاباتي حزب  موفقیت  در 
2014، انتخابات ریاست جمهوری اوت 2014 و انتخابات سراسری نوامبر 2015 حاکی از 
آنست که غالب رأی دهندگان و هواداران حزب حاکم عدالت و توسعه هنوز از طبقات پایین 
 شهری و روستایی ترکیه اند.کارنامه موفق و قابل دفاع اردوغان شامل رشد اقتصادی، افزایش 
افزایش سطح درآمدها در  سرمایه گذاری خارجی، رونق تجارت خارجی، کاهش تورم و 
دوران زمامداری حزب عدالت و توسعه )2016 2002-( نقش بسزایی در پیروزی مجدد 
و  اوت 2014  ریاست جمهوری  اخیر)انتخابات  انتخابات  دو  در  توسعه  و  عدالت  حزب 

انتخابات سراسری نوامبر 2015(  داشته است. 
هرچند در پی انتخابات ژوئن 2016 که حزب حاکم از دست یابی به اکثریت بازماند و 
با عدم ائتالف احزاب دیگر قادر به تشکیل دولت نشد، اما بازهم به عنوان پیروز انتخابات 
توانست بیشترین آرا را بدست آورد. در انتخابات زودرس مجلس ملی ترکیه که در روز 
با کسب 317  توانست  برگزار شد حزب حاکم  نوامبر 2015(  آبان 1394 )1  یکشنبه 10 
کرسی، اکثریت کرسی های الزم برای تشکیل دولت مستقل را از آن خود کند. در این انتخابات 
حزب عدالت و توسعه نسبت به انتخابات 5 ماه قبل موفقیت چشمگیری بدست آورد و 
احزاب دموکراتیک خلق ها و حرکت ملی شکست محسوسی داشتند؛ در حالی که حزب 

جمهوری خواه خلق تغییر چندانی در تعداد کرسی های خود نداشت.
مجموع سه شهر استانبول، آنکارا و ازمیر به عنوان پرجمعیت ترین شهرهای ترکیه دارای 
30 درصد از جمعیت رأی دهندگان واجدشرایط در پارلمان و انتخابات محلی می باشند. در 
انتخابات محلی 2014 و انتخابات سراسری 2015 دو شهر مهم استانبول و آنکارا همچنان 
در سلطه حزب باقی ماندند و تنها در شهر مهم ازمیر، حزب جمهوری خلق همانند سال های 
گذشته به پیروزی رسید. به بیان دیگر در شهرهای استانبول، آنکارا، بورسا، آنتالیا، قونیه، 
ترابوزان، قاضی عنتپ، کایسری، آنتالیا، سامسون و ارزروم که اغلب حاشیه نشینان شهری 
ترکیه را در خود جای داده اند، حزب عدالت و توسعه توانسته است قاطعانه به پیروزی برسد. 
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قبل از حزب عدالت و توسعه، حزب رفاه به توان سیاسی این طبقه نوظهور اجتماعی - 
سیاسی آگاهی پیدا کرد و در انتخابات به نحو احسن از این طبقه و شبکه های اجتماعی شکل 

گرفته پیرامون آن به بهترین نحو ممکن استفاده کرد. 
حزب به زودی دریافت که در مقابل سنگرهای مستحکم سکوالریسم، کمالیسم و نظامیان 
نیاز به دژ محکمی از طبقات اجتماعی حامی دارد. دغدغه های اقتصادی مشترك، همپوشانی 
عالئق سیاسی و باور به هویت اسالمی مشترك، طبقه حاشیه نشین شهری و حزب عدالت و 
توسعه را بیش از پیش به هم نزدیک ساخت. طبقه مزبور به دلیل توان مالی کم، مشکل مسکن 
و کمبود خدمات شهری در مناطق حاشیه ای شهرها به توجه دولت نیازمند بود و البته علقه های 
مذهبی مشترك نیز این عالقه به پیوند و ارتباط و حمایت سیاسی از حزب عدالت و توسعه را 
افزایش می داد. از سوی دیگر، نیاز مبرم دولت به داشتن پایگاه اجتماعی به منظور حفظ حیات 
سیاسی در بلندمدت، نیروی سیاسی - اجتماعی برای مقابله با نهادهای سکوالر در صورت 
نیاز، استفاده از توان بسیج سیاسی آن و پایگاه اجتماعی برای حمایت انتخاباتی از حزب در 
انتخابات دلیل موجهی بود که حزب عدالت و توسعه را نیز به همکاری و ائتالف هوشمندانه 
با این طبقه سوق داد. از همین رو، حزب عدالت و توسعه اقدام به گنجاندن دغدغه ها و 
مطالبات اقتصادی، فرهنگی و هویتی طبقه حاشیه نشین شهری همچون: حمایت های اقتصادی 
و مالی و حمایت از حقوق فرهنگی و مذهبی همچون حمایت از لغو قانون ممنوعیت حجاب 
در دانشگاه ها وگسترش مدارس مذهبی امام خطیب در دستورالعمل های حزبی به منظور جلب 

نظر این طبقه فقیر اما تأثیرگذار، کرده است. 

3-2- شكاف قومی؛ كردها و حزب عدالت و توسعه 
اگرچه ترك ها اکثریت جمعیت جمهوری ترکیه را تشکیل می دهند، اما این کشور از نظر 
قومی به صورت جامعه ای متنوع باقی مانده است. کردها تقریباً یک پنجم جمعیت را تشکیل 
می دهند و مسئله ادغام کردها از نظر اجتماعی، داخلی و امنیتی به عنوان موضوع اساسی پیش 

 .)Özoğlu,2002( روی کشور، همچنان به قوت خود باقیست
حزب عدالت و توسعه از زمان به قدرت رسیدن در سال 2002 شماری از برنامه های 
اصالحاتی را برای مخاطب قرار دادن نارضایتی کردها طراحی و اجرا کرده است. در آگوست 
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2002، تلویزیون دولتی ترکیه پخش محدود برنامه های تلویزیونی به زبان کردی را آغاز کرد. 
برنامه اصالحی حزب عرصه هایی همچون آموزش، مبارزه با فقر،کمک به بهبود معیشت 
اقتصادی را شامل می شود؛ برای مثال اجرای پروژه عظیم عمرانی معروف به »گاپ«1 در 
اقتصادي حائز  از کارشناسان سیاسي و  بسیاري  آناتولی شرقی، به عقیده  مناطق کردنشین 
اهمیت زیادي در ابعاد داخلي و بین المللی است. طرحي که حدود 10درصد از خاك ترکیه را 
در برمي گیرد و هدف تعریف شده آن، تولید برق از 13سد احداث شده بر روي رودخانه هاي 
بزرگ و پر آب دجله و فرات و آبیاري یک میلیون هکتار از زمین هاي کشاورزي حاصلخیز 
منطقه و بهبود وضعیت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي افراد ترکیه در جنوب شرق این کشور 

.)http://www.gap.gov.tr :است)نگاه کنید به
این اصالحات در وهله اول، به تقویت پایگاه اجتماعی و افزایش حمایت عمومی از 
حزب عدالت و توسعه در بین کردها انجامید. در انتخابات 22 جوالي 2007، میزان آراي 
حزب عدالت و توسعه در شهرهاي شرقي و جنوب شرقي- که به طور سنتي به احزاب 
طرفدار کردها رأي مي دادند - به دو برابر رسید )54 درصد در سال 2007 در مقابل 29/27 

.)Karakaya Polat,2008:1 ()2002 درصد در سال
برخالف انتخابات جوالی 2007 که حزب عدالت و توسعه بیشتر کرسی های شهرهای 
انتخابات شهرداری  در  بود؛  آورده  به دست  را  آناتولی  در جنوب شرقی  ترکیه  کردنشین 
در  کردی2  دموکراتیک  جامعه  حزب  مقابل  در  توسعه  و  عدالت  حزب   ،)2009 )مارس 
جنوب شرقی آناتولی که برای برنامه هویت فرهنگی کردها مبارزه می کرد، متحمل شکست 
شد)Akyol,2009(.پیام شکست در انتخابات مزبور، بیانگر اهمیت هویت فرهنگی در مقابل 
خواسته های مادی برای کردها بود. بنابراین، از انتخابات شهرداری 2009 به بعد حکومت 
اردوغان دست به ابتکار عمل در خصوص آغاز بکار یک برنامه فراگیر اقتصادی و فرهنگی 
برای حل مشکالت جامعه کردی ترکیه زد. فرایندی که همچنان ادامه دارد. حکومت به مذاکره 
فراگیر با بسیاری از عناصر جامعه ترکیه از جمله احزاب سیاسی عمده و ارتش برای سنجش 

 .)Larrabee,2010:101-103(ظرفیت اجرایی و کسب حمایت سیاسی دست زد
حزب عدالت و توسعه عالوه بر اقدامات فرهنگی و اقتصادی دو اقدام مهم دیگر نیز برای 
1. Güneydoğu Anadolu Projesi
2. DTP
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حل مسئله کردی انجام داده است؛ نخست اینکه در سطح منطقه ای، ترکیه در دوران دولت 
حزب عدالت و توسعه پویائي بیشتری نسبت به دوره های قبل پیدا کرده است. برخالف 
نجدت سزر که استدالل مي کرد؛ تعهد ترکیه حفاظت از منافع ملي دیگران نیست، اردوغان 
Larrabee,2007: 103-( بر این باور هست که ترکیه اختیار »تماشاگر صرف« بودن را ندارد

114(. دولت اردوغان با هوشمندی تمام به این نکته پی برد که حل مسئله کردها تنها با 

اصالحات در داخل تحقق نخواهد یافت، بلکه می بایست در عرصه منطقه ای و بین المللی 
نیز به دنبال دیپلماسی فعال و تماس های مستقیم با طرف های منازعه بویژه دولت عراق و 
Rabasa and Lara- باشد تهدیدات پ.ك.ك  با  مقابله  برای  کردستان  منطقه ای  )حکومت 

.)bee,2008:75-91

تماس های  برقراری  از  ترکیه  ارتش  بویژه  و  اردوغان  سال 2008، حکومت  از  قبل  تا 
مستقیم با مقامات حکومت منطقه ای کردستان در شمال عراق هراس داشتند. با این استدالل 
که برقراری چنین تماس هایی ممکن است انگیزه استقالل حکومت مرکزی کردستان را هرچه 
بیشتر تقویت کند. از اواخر سال 2008، تماس بین حکومت اردوغان با اقلیم کردستان افزایش 
یافته است. در اکتبر 2008 میالدی، برای اولین بار مراد اوزچلیک1 فرستاده ویژه ترکیه به عراق 
و احمد داود اوغلو2 با مسعود بارزانی رئیس حکومت منطقه ای کردستان در بغداد مالقات 
کردند)Salaheddin,2008(. این دیدار اولین تماس مقامات ترکیه و بارزانی در سطوح عالی 

بوده است. 
همچنین در مارس 2009، اولین دیدار عبداهلل گل3 رئیس جمهور ترکیه با نچیروان بارزانی، 
 Hürriyet Daily News and Economic Review, March(در سفر به بغداد شکل گرفت
2009 ,19(. دیدار عبداهلل گل نشانگر تحول مهمی در دیدگاه ترکیه در خصوص برقراری 

روابط با حکومت منطقه ای کردستان بود.گل در طی این دیدار از واژه کردستان برای اشاره 
به حکومت منطقه ای کردستان استفاده کرد. این امر نشانگر یک خروج اصلی از سیاست 
دهه های گذشته مبنی بر انکار هویت کردی و تمامیت ارضی حکومت منطقه ای کردستان 
است)Kardaş,2009a(. عبداهلل گل به عنوان یکی از حامیان قوی تجدید رابطه با حکومت 

1. Murat Özçelik
2. Ahmet Davutoğlu
3. Abdullah Gül
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منطقه ای معتقد است؛ یک فرصت تاریخی در نتیجه اجماع بین رهبران سیاسی و مقامات 
نظامی برای حل مسئله کردی بوجود آمده است)Kardaş,2009b(. سفر تاریخی و نمادین 
به دعوت  پاسخ  در  دیاربکر  به  در سال 2013  کردستان عراق  اقلیم  رهبر  بارزانی  مسعود 
اردوغان که برخی از روزنامه های ترکی، عربی و ُکردی از آن با عنوان رنسانس نام بردند، 

نشانگر عزم راسخ حزب عدالت و توسعه برای گسترش روابط با اقلیم کردستان عراق بود.
در حال حاضر، ترکیه مهم ترین سرمایه گذار خارجی در اقلیم کردستان عراق است. آینده 
اقلیم کردستان عراق بویژه در عرصه اقتصادی، وابستگی شدیدی به روابط با ترکیه دارد. بیش 
از 80 درصد کاالهایی که در اقلیم کردستان عراق به فروش می رسند، ساخت ترکیه بوده و 
تقریباً 1200 شرکت ترکی در این منطقه سرمایه گذاری کرده اند. درواقع، بیش از 50 درصد 
شرکت های خارجی سرمایه گذار در کردستان عراق را شرکت ها و سرمایه گذاران ترك تشکیل 

می دهند. 
هرچند اقلیم کردستان عراق از نظر ذخائر نفتی، غنی و ثروتمند است، اما نیاز شدیدی به 
تکنولوژی و سرمایه گذاری خارجی دارد. از همین رو، اقلیم کردستان عراق به ترکیه به عنوان 
یکی از بهترین شرکای اصلی برای سرمایه گذاری نگاه می کند. ترانزیت انرژی شمال عراق به 
بازارهای جهانی بویژه اروپا از طریق اراضی و بنادر ترکیه منافع متقابل زیادی برای دو طرف 
دارد. از یکسو درآمد سرشاری را برای اقلیم کردستان عراق به دنبال خواهد داشت و از سوی 
دیگر، ترکیه می تواند از نفت و گاز بسیار ارزان تر آن در قیاس با منابع انرژی روسیه بهره مند  
شده و از میزان وابستگی انرژی به روسیه بکاهد. همانطوری که هنری برکی1 خاطرنشان 
می سازد، هردو طرف انگیزه قوی برای پیدا کردن راه حل سیاسی با عنوان معامله بزرگ در 

.)Barkey,2007:51-57(بلندمدت را دارند
گذشته از این، حزب عدالت و توسعه در عرصه داخلی از اوایل 2013 تا 2015 مذاکرات 
صلحی را میان دولت ترکیه با عبداهلل اوجاالن2 رهبر محبوس حزب کارگران کردستان ترکیه 
)پ.ك.ك( آغاز کردکه یکی از نتایج اولیه آن اعالم آتش بس و سپس آغاز عقب نشینی نیروهای 
پ.ك.ك بود. فرایند صلح با پ.ك.ك و نحوه خروج نیروهای آن ها از خاك ترکیه و انتقال 

1. Henri Barkey
2. Abdullah Öcalan
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به شمال عراق شامل5 مرحله می شد: مرحله اول: آتش بس؛ در این مرحله، اقدامات مؤثری 
همچون شکل گیری هیئت شصت وسه نفره فرزانگان صلح و ایجادکمیسیون هفده نفره ناظر بر 
صلح از سوی مجلس ترکیه اتفاق افتاد. مرحله دوم؛ عقب نشینی نیروهای نظامی پ.ك.ك از 
خاك ترکیه را شامل می شد. دولت ترکیه با تضمین هایی که به پ.ك.ك داد، این مرحله بدون 
تنش صورت گرفت و بخشی از دو هزار چریک پ.ك.ك به اقلیم کردستان عراق عقب نشینی 
کردند. مرحله سوم؛ در خصوص تغییرات قانون اساسی است. مرحله چهارم هم کنار گذاشتن 
سالح از سوی اعضای پ.ك.ك است که البته گروهی از ترك ها معتقد بودند این مرحله باید 
قبل از مرحله سوم باشد. در عین حال، در بین خود کردها هم درباره این موضوع اختالف 
وجود داشت. مرحله پنجم، بازگشت اعضای پ.ك.ك به خانه هایشان و شرکت آن ها در 
فرایند سیاسی بود. علی رغم نتایج ملموس و امیدوارکننده در گام های نخستین، مذاکرات صلح 
در نتیجه زیاده خواهی های پ.ك.ك و قتل دو تن از افسران پلیس در سال 2015 از یکسو و 
بدعهدی های اردوغان به شکست انجامید که همین امر منجر به شروع درگیری ها بین دولت 

و گروه تروریستی پ.ك.ك در شدیدترین شکل ممکن شده است.
برای بررسی میزان موفقیت حزب عدالت و توسعه به بررسی انتخابات شهرداری ها در 
مارس سال 2014 م می پردازیم. نگاهی به جدول نتایج انتخابات محلی 2014 و آرای کسب 
شده توسط احزاب مختلف در مناطق کردنشین ترکیه خود گویای بسیاری از جنبه های پیدا 

و پنهان مسئله است. 
جدول ميزان آرای كسب شده توسط احزاب سياسی در 25 استان كردنشين)انتخابات محلی 2014(

تعداد آراءحزبردیف

1)AKP(3/925/280عدالت و توسعه
2)BDP(1/578/194صلح و دموکراسی
3)MHP(427/722حرکت ملی
4)CHP(465/512جمهوری خلق
5)SP(622/208سعادت
6)BBP(661/950اتحاد بزرگ
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تعداد آراءحزبردیف

7)HUDAPAR(48/818مطالبه آزاد
8)HAKPAR(61/897حق و آزادی
7/781/294مجموع آراء9

http://kurdpress.com/Fa/NSite/FullStory/News :نگاه كنيد به

همانگونه که از جدول نتایج انتخابات شهرداری ها در سی ام ماه مارس سال 2014 )دهم 
رهبری  به  توسعه  و  عدالت  مشخص هست، حزب  ترکیه  کردنشین  مناطق  در  فروردین( 
اردوغان در مناطق کردنشین ترکیه، همچنان حزب مسلط است و با کسب سه میلیون و پانصد 
هزار رأی در این مناطق یعنی دو برابر بیشتر از نامزدهای پ.ك.ك، هوادار دارد.در مقابل میزان 
آرای نامزدهای پ.ك.ك در هر دو حزب صلح و دموکراسی و حزب دموکراتیک خلق ها، 
رو به کاهش گذاشته و شواهد نشان می دهد که این نامزدها در مسیر رشد و کسب قلمروها 
و سکوهای جدید نیستند. در انتخابات سراسری 2015 نیز حزب عدالت و توسعه با هدایت 
احمد داود اوغلو در مقام نخست وزیر در مناطق کردنشین آناتولی به موفقیت چشمگیری 

دست یافت. 
با عنوان فرایند صلح پیشرفت  اقلیت کردی  ابتکار عمل دولت در مخاطب قرار دادن 
مهمی است. این اولین تالش جدی از زمان تورگوت اوزال برای مخاطب قرار دادن جمعیت 
کردهای ترکیه است. اگر این ابتکار عمل موفقیت آمیز باشد، نتایج مهمی را برای تحول سیاسی 
ترکیه در برداشته و یکی از جدی ترین تهدیدهای ثبات داخلی ترکیه را از میان برخواهد 
داشت)İdiz,2009(. چرا که تالش پ.ك.ك برای ایجاد دولت مستقل کردی در جنوب شرقی 
آناتولی نگرانی امنیتی شماره یک دولت ترکیه است. هرچند که فعاًل مذاکرات صلح جای خود 
را به درگیری و خشونت افسارگسیخته بین طرفین داده است، اما ابتکار جدید دولت »بینالی 
یلدیریم« تحت عنوان »بسته اصالحی« با هدف حمایت از سرمایه گذاری در منطقه شرق و 
جنوب شرق آناتولی و بازسازی تأسیسات و مساکن مخروبه ناشی از عملیات پاکسازی و 
مقابله با جنگجویان گروه تروریستی پ.ك.ك می تواند نتایج سودمندی را برای گشایش باب 

جدیدی از اقدامات اصالحی برای مناطق کردنشین آناتولی به دنبال داشته باشد. 
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گروه  با  سال ها جنگ  از  ناشی  منفی  وجهه  و  مالی  سنگین  هزینه های  انسانی،  تلفات 
به جامعه ترکیه وارد ساخته است. بی تردید،  تروریستی پ.ك.ك صدمات جبران ناپذیری 
یکی از دالیل حضور و نقش پررنگ ارتش و نظامیان در حیات سیاسی ترکیه وجود چالش 
تجزیه طلبی و حمالت تروریستی پ.ك.ك است که در صورت حل آن مهم ترین بهانه آن ها 
برای در صحنه ماندن به طور سیستماتیک از بین می رود. کاهش نقش نظامیان در سیاست یکی 
از مهم ترین برنامه ها و اهداف حزب عدالت و توسعه به عنوان بخشی از روند دموکراتیزاسیون 
ترکیه و یکی از ملزومات الحاق به اتحادیه اروپا است. حل مسئله کردها ناخودآگاه توجیه 

عقالنی حضور پررنگ ارتش برای مقابله با کردها را زیر سؤال خواهد برد. 
اردوغان به خوبی دریافت که تأکید صرف بر مسائل اقتصادی هرچند ضروری بوده ولی 
به مسائل  انتخاباتی 2009 در کنار توجه  از شکست  از همین رو، پس  نبوده است.  کافی 
اقتصادی و معیشتی کردها به دغدغه های اجتماعی و فرهنگی آن ها پرداخت. حزب عدالت 
و توسعه به منظور پاسخگویی به مطالبات جمعیت کردنشین این کشور از یکسو دست به 
که  دموکراتیک  بسته  ارائه  و  با پ.ك.ك  مذاکرات صلح  آغاز  مهمی همچون  ابتکار عمل 
دیگر،  از سوی  کرد.  می باشد،  کردها  اجتماعی  و  فرهنگی  از خواست های  بخشی  حاوی 
فرایند توسعه و آبادانی مناطق کردنشین آناتولی و ارائه خدمات بیشتر رفاهی و حمایت از 
سرمایه گذاری های بیشتر اقتصادی در جنوب شرقی ترکیه را شدت بخشید. چراکه علی رغم 
موفقیت حزب عدالت و توسعه در جذب آرای مردم نواحی کردنشین ترکیه در انتخابات 
انتخابات سراسری 2015، برای تداوم موفقیت هایش  محلی و ریاست جمهوری 2014 و 
در عرصه انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آتی و تغییرات مدنظر نیاز به آرای مناطق 

کردنشین جنوب شرقی آناتولی دارد. 
حل مسئله کردها می تواند مشکل حقوق بشر ترکیه در خصوص رعایت حقوق اقلیت ها 
اتحادیه  در  ترکیه  عضویت  درخواست  به  می تواند  همچنین  مسئله  این  سازد.  برطرف  را 
به  ترکیه  الحاق  بیشتر در خصوص  )برای مطالعه  ببخشد.  نیروی جدیدی  اروپا تحرك و 
اتحادیه اروپا بنگرید به: مفیدی احمدی، 1393: 177-202(.  با وجود این، در نتیجه افزایش 
تلفات نظامیان و شهروندان غیرنظامی در ماه های اخیر و شکل گیری  خشونت ها و میزان 
بی اعتمادی و تنفر عمیق از خشونت های گروه تروریستی پ.ك.ك؛ هرگونه تالش حزب 
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عدالت و توسعه برای ازسرگیری مذاکرات با پ.ك.ك با مخالفت های قدرتمندی از سوی 
جناح راست ناسیونالیستی بویژه حزب حرکت ملی و بخش هایی از حزب جمهوری خلق 
مواجه خواهد شد. درواقع، حزب عدالت و توسعه و شخص رئیس جمهور نه اراده و تمایلی 
برای ازسرگیری و شروع مجدد مذاکرات صلح دارد و نه توان الزم. به نظر می رسد که در 
حال حاضر، استراتژی حزب در مقابله با گروه تروریستی پ.ك.ك از شیوه مذاکره مستقیم به 
بهره گیری همزمان از قدرت سخت افزاری نیروهای نظامی و امنیتی و اصالحات اقتصادی به 
منظور افزایش سطح سرمایه گذاری ها و گسترش رفاه و محرومیت زدایی از مناطق کردنشین 

جنوب و جنوب شرقی آناتولی تغییر جهت داده است. 

3-3- شكاف مذهبی؛ علويان و حزب عدالت و توسعه 
در کنار جریان غالب و اکثریت اسالم سنی در ترکیه، علویان را می توان اقلیت مذهبي عمده 
و عامل اثرگذار در شرایط سیاسي و اجتماعي ترکیه دانست.درباره جمعیت علویان در ترکیه 
اقلیت  از  از برآوردها، علوي ها، 70 درصد  آمارهای متفاوتی وجود دارد. بر اساس برخي 
مسلمانان غیر سني و تقریباً 15 میلیون را تشکیل مي دهند و30 درصد بقیه شیعه هستند. برخي 
از برآوردهاي دیگر نیز کمتر و از 5 تا 10 میلیون در نوسان است. اغلب علویان ترکیه ترك  

هستند، اما این فرقه اغلب اعراب ترکیه و تقریباً یک چهارم کردها را نیز شامل مي شود.  
نامطلوبي  تأثیر  مذهبي،  فرقه هاي  عبادتگاه های  تعطیلي  راستاي  در  کمالیستي  سیاست 
بر اعمال مذهبي علویان داشت، اما آن ها از استقرار جمهوري سکوالر به دلیل قطع پیوند 
تبعیض رسمي علیه علویان  به  پایان بخشیدن  به عنوان مذهب دولتي و  با اسالم سني  آن 
به عنوان  را  آتاتورك  تا  بود  کافي  علوي ها  از  تعدادي  براي  مسئله  همین  کردند.  حمایت 
مهم ترین شخصیت سیاسي در تاریخ علوي تلقي کنند. از طرف دیگر، گونر1 معتقد است 
که جمهوري ترکیه علي رغم ماهیت سکوالر خود، موقعیت ممتاز اسالم سني را به عنوان 
ویژگي معّرف هویت ترکیه حفظ کرده و به وضعیت علویان به عنوان بیگانگان تداوم بخشیده 

.)Göner,2005:111-113(است
بعد از کودتاي 1960 ، هویت علوي ها به لحاظ سیاسي با احزاب دست چپي مشخص 

1. Özlem Göner
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مي شد. مارکسیسم در بین جوانان علوي ریشه گرفت و آن ها دست به بازتعریف علویسم 
به عنوان جنبش سوسیالیستي زدند و همین امر باعث شد تا آماج حمالت گروه هاي افراطي 
دست راستي قرار گیرند. در ماجراي کاهرامان ماراش1 در سال 1978، گروه دست راستي 
Kin-(100 نفر از فعاالن دست چپي علوي را به قتل رساندند  گرگ هاي خاکستري تقریبًا

.)zer,2001:64

بعد از کودتاي 1980، آنچه که دانشمند برجسته ترك علوي، رها چامور اوغلو2 از آن با 
عنوان »رنسانس علوي«یاد مي کند، شروع شد. علوي ها به تدریج با کنار گذاشتن ایدئولوژي 
Rabasa and Lara- آوردند به مذهب و هسته جامعه علویسم روي  )سوسیالیستي دوباره 

 .)bee,2008:21-22

داد.  رخ  الگوي گذشته  در  قابل مالحظه اي  دگرگوني  م،  پارلماني 2007  انتخابات  در 
چامور اوغلو از فهرست انتخاباتي حزب عدالت و توسعه به نمایندگي پارلمان برگزیده شد. 
علی رغم نگرش منفی حزب عدالت و توسعه و علویان ترکیه نسبت به همدیگر، اردوغان از 
Rabasa and Lara- )او برای پیوستن به فهرست حزب عدالت و توسعه دعوت به عمل آورد
bee,2008:22(. این در حالی بود که رهبر بنیاد علوي جم3، عزالدین دوغان4 از علوي ها براي 

رأی دادن به حزب جمهوري خلق و دیگر احزاب سکوالر دعوت کرد؛ چرا که وي معتقد 
 Today’s Zaman,(بود حزب عدالت و توسعه خواهان براندازي نظام سکوالر موجود است

.)July 18,2007

اوایل حکومت حزب عدالت و توسعه بویژه دوره اول ـ نوامبر 2002 تا جوالی 2007ـ 
دوره ای بود که منجر به ناامیدی و یأس علویان شد. نخست وزیر رجب طیب اردوغان در 
سخنرانی های عمومی اش سخنی از علویان به میان نمی آورد. هیچ تالشی از سوی حزب 
عدالت و توسعه برای به کارگیری نمایندگان جمعیت علوی و نهادهای جامعه مدنی علویان 
صورت نگرفت. مطالبات اجتماعی، سیاسی و هویتی علوی ها با انکار یا مخالفت در این دوره 
مواجه شد. هیچ بیان و سیاست روشنی در خصوص مطالبات علویان در برنامه حزب حتی در 

1. kahramanmaraş
2. Reha Çamuroğlu
3. Cem
4. İzzettin Doğan
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 Güven ve İstikrar İçinde Durmak Yok Yola(بیانیه انتخاباتی ژوئن 2007وجود نداشت
.)Devam”, June 2007

با انتخاب مجدد حزب عدالت و توسعه در سال 2007 دولتمردان و سیاستمداران سطوح 
باالی حزب از جمله رئیس جمهور، نخست وزیر و دیگر اعضای کابینه، جامعه علوی ترکیه را 
 GÜNAY and(به طور خیلی سمبلیک با اصطالح »گشایش علوی«1 مورد خطاب قرار دادند
TÜRK, 2010(.طرح گشایش علوی بویژه از سال 2010 به بعد بیانگر تالش دولت اردوغان 

میان  از  با هدف  بر روی شکاف جامعه علویان و دولت)و حزب حاکم(  پل  ایجاد  برای 
برداشتن تدریجی و مرحله به مرحله مشکالت جمعیت علوی این کشور است. برنامه مزبور 
در واکنش به تبعیض، بی عدالتی و اقدامات شیطنت آمیز علیه علویان به دنبال ایجاد فضای 
بیشتر برای علویان در درون جامعه ترکیه و کسب شرایط مساوی و برابر با دیگر شهروندان 
هم از نظر مادی و هم روان شناختی است. روی هم رفته، تالش های اخیر همکاری های جدید 

.)SUBAŞI,2010:166 (.بین علویان و عرصه عمومی را ترویج داده است
از  تا حمایت  میانجیگری  از  ترکیه  نوسان سیاست خارجی  بحران سوریه و  آغاز  اما   
گروه های مخالف بشار اسد، چشم انداز طرح گشایش علوی برای مخاطب قرار دادن علویان 
کشور را با موانع عمده ای روبرو ساخت. اردوغان برای مخاطب قرار دادن علویان در 17 
جوالی 2013 این گونه گفت: »فتنه گران... می خواهند برادران علوی را از ما جدا کنند. این 
در حالی است که بین ما هیچ تفاوت و اختالفی وجود ندارد و آنان نیز مسلمان هستند. من 
قاطعانه اعالم می کنم که اگر علوی بودن، عشق به حضرت علی رضی اهلل عنه است، من نیز یک 

 .) http://www.kurdpress.com  علوی کامل هستم.«) در این باره نگاه کنید به
عذرخواهی نمادین اردوغان به نام دولت ترکیه از ‘کردهای علوی’ استان ‘تونجعلی ‘ 
به علت کشتار و تبعید آنان در دهه 1930حرکت جسورانه ای بود که فصل جدیدی را در 
مناسبات ناخوشایند سنی ها و علویان در ترکیه گشود. مخاطب قرار دادن مطالبات علویان 
صرفاً یک موضوع سیاسی از سوی حزب عدالت و توسعه نیست، بلکه فرصت تاریخی برای 
فرونشاندن یک تنش قدیمی در طول قرن ها است. همچنین الزمه تضمین حقوق مساوی 
برای همه شهروندان ترکیه است. فعاًل مشخص نیست که حزب عدالت و توسعه آیا قادر به 

1. Alevi opening
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پاسخ دهی به مطالبات علویان علی رغم موانع اجتماعی، سیاسی، قانونی و روان شناختی خواهد 
بود یا نه، اما بدون شک، انتظار حل مشکالت پیچیده تاریخی در طی یک دوره نسبتاً کوتاه 
امری غیرواقعی است. با این حال اگر فرایند مزبور موفقیت آمیز باشد تأثیر مثبتی در سطح 
سیاسی و ریشه های تنش و بی اعتمادی دوطرفه خواهد داشت. موفقیت گشایش علوی به 
تشکیل کانال های گفتگو و مشورت پایدار بین علوی ها و دولت از یکسو و بین شهروندان 

علوی با شهروندان سنی کمک به سزایی خواهد کرد. 
حکومت ترکیه در حال کار روی پیش نویس یک الیحة اصالحی است که به علویان اجازه 
می دهد دروس مذهبی مدارس را خودشان انتخاب کنند و برای اماکن مذهبی آن ها حقوقی 
مانند مساجد قائل می شود.انتظار می رود بستة اصالحی مذکور در ماه ژانویة 2015 توسط 
حزب عدالت و توسعه ارائه شود و به دانش آموزان علوی حق انتخاب دروس مذهبی مدارس 

را بدهد و درعین حال حکومت جم خانه ها را به عنوان پرستش گاه به رسمیت بشناسد. 
در مجموع، دولت اردوغان از پیگیری فرایند گشایش علوی اهداف زیر را دنبال می کند: 
پذیرش مطالبات هویتی علویان از طریق فرایند گفتگوی عمومی، ارتقای جایگاه شهروندان 
علوی در نتیجه فرایند گفتگو و مشورت، شناخت بیشتر دو طرف منازعه از یکدیگر بواسطه 
در معرض دید قرار دادن مؤلفه های فرهنگی، جهان بینی و مشکالت دو طرف، به حاشیه رفتن 
فضای دوقطبی علوی - سنی، ظهور رهبران در دو طرف درگیری با دیدگاهای سازنده و 

 .)KÖSE,2010:161 (...جایگزینی تدریجی گفتمان مذاکره با گفتمان مقابله و
درنتیجه پراکندگی جغرافیایی علویان در ترکیه و عدم وجود آمار تفصیلی در خصوص 
نتایج انتخابات بر اساس مذهب نمی توان آمار دقیقی از میزان حمایت علویان از حزب عدالت 
و توسعه بدست آورد. اما قلمرو سنتی علویان ترکیه مناطق شرقی و مرکزی آناتولی می باشد. 
سیواس6،  چانِکری5،  یوزگات4،  توکات3،  آماسیا2،  چوروم1،  شهرهای  در  راستا،  همین  در 

1. Çorum
2. Amasya
3. Tokat
4. Yozgat
5. Çankırı
6. Sivas
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االزیغ1، ماالتیا2، آدی یامان3، بینگل4 که اغلب جمعیت علویان ترکیه در آن ساکن هستند؛ 
حزب عدالت و توسعه در انتخابات اخیر سراسری 2015 به پیروزی رسید. 

در واقع، خاطرات تاریخی ناخوشایند علویان ترکیه از خشونت های ناسیونالیستها از یکسو 
و بدگمانی و سوءظن در خصوص اعمال محدودیت های مذهبی در صورت روی کار آمدن 
اسالم  گرایان از سوی دیگر، علویان را به سمت حزب جمهوری خلق به عنوان آلترناتیو سیاسی 
سوق داده است. اما از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه بویژه از سال 2007 به 
بعد شاهد تکاپوی دولت اردوغان و روشنفکران حزب عدالت و توسعه برای حل دغدغه های 
جامعه علوی این کشور هستیم. تالش دولت اردوغان برای به رسمیت شناختن هویت علوی؛ 
قانونی کردن عبادتگاه های مخصوص علویان، معرفی چهره های شاخص علوی در لیست 
انتخاباتی حزب عدالت و توسعه، مخاطب قرار دادن مشکالت جامعه علوی، دفاع از آزادی 
مذهبی علویان در انجام مراسم و مناسک مذهبی، حمایت شخص اردوغان از چاپ نشریات 
ادواری در خصوص علویان با عنوان گزارشات علوی و ... نشانگر اقدام آگاهانه برای پر کردن 

شکاف موجود در ساخت اجتماعی ترکیه یعنی شکاف سنی - علوی است. 
برخالف فرایند صلح با کردها که مهم ترین مانع آن مخالفت نیرومند بخش های مهمی 
از احزاب مخالف است؛ در چالش علوی اصلی ترین مانع موجود در بین خود علویان و 
باید  به طور خاص است.  به طور عام و حزب حاکم  به ساختار سیاسی  بی اعتمادی آن ها 
اذعان داشت سه واقعه مهم در سال های گذشته، شکاف سنی - علوی را در ترکیه تشدید 
کرده است. نخست؛ سیاست خارجی ناموفق حزب عدالت و توسعه در بحران سوریه که هم 
حوادث ریحانلی و کشته شدن شهروندان ترکیه را به دنبال داشته و هم این مسئله را در اذهان 
عمومی علویان تداعی می کند که دولت اردوغان در تالش برای حذف علویان از جغرافیای 
سیاسی کشور سوریه است. دوم؛ نامگذاری پل جدید در استانبول به نام سلطان یاووز که برای 
علویان ترکیه تداعی کننده قتل عام علویان در قرون گذشته بوده است. سوم؛ حوادث پارك 
گزی استانبول و کشته شدن شماری از شهروندان ترکیه که بیشترشان علوی بودند، هرچه 

1. Elazığ
2. Malatya
3. Adıyaman
4. Bingöl
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بیشتر بر دامنه ناامیدی علویان نسبت به اصالحات مدنظر حزب عدالت و توسعه می افزاید. 
باوجود این، مطمئناً حزب عدالت توانسته بسیاری از تابوهای جامعه از جمله کردها و 
بویژه مسئله ای به نام علویان را بشکند. علویان ترکیه در آینده و بویژه انتخابات آتی می توانند 
پایگاه حمایتی خوبی برای حزب عدالت و توسعه باشند. موفقیت حزب عدالت و توسعه در 
افزایش میزان اعتماد علویان به ساختار سیاسی و حزب حاکم و استقبال هر چه بیشتر علویان 
از برنامه گشایش علوی به تثبیت پایگاه اجتماعی حزب عدالت و توسعه کمک شایانی خواهد 

کرد. 
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نتيجه گيری 
نفوذ حزب عدالت و توسعه به تدریج در حال گسترش از پیرامون به سمت مراکز شهري 
است. با وجود این، مناطق فقیر و کمتر توسعه یافته شهرها، بیشترین نقش را در حمایت 
با  از حزب عدالت و توسعه داشته اند. شبکه هاي اجتماعي وسیع و ماشین حزبي کارآمد 
پیوندهاي نزدیک که با حوزه هاي انتخاباتي محلي دارند، این امکان را فراهم ساخته است تا 
حزب حمایت جدي در میان حاشیه نشینان و فقیران، که بسیاري از آن ها مذهبي و به لحاظ 
اجتماعي محافظه کار هستند و سهم رو به رشدي از جمعیت شهري ترکیه را تشکیل مي دهند، 
به دست آورد. سیاست هاي اقتصادي بازار آزاد حزب همچنین خوشایند بسیاري از بازرگانان 
سکوالر در شهرهاي بزرگ بود که به خاطر حمایت حزب عدالت و توسعه از عضویت ترکیه 

در اتحادیه اروپا به حزب متمایل شده بودند. 
به نظر می رسد حزب عدالت و توسعه توانسته با مدیرت هوشمندانه شکاف های اجتماعی 
این کشور ضمن تثبیت جایگاه سیاسی خود و جلب آرای طبقه حاشیه نشین در انتخابات 
محلی 2014 و همچنین انتخابات سراسری 2015 و به گسترش پایگاه اجتماعی اش فراسوی 
شکاف مزبور بپردازد. به بیان دیگر، هرچند طبقه اصلی حامی حزب را طبقات پایین شهری و 
روستایی تشکیل می دهند اما کسب آرای قابل توجه در مناطق توسعه یافته غرب ترکیه نشانگر 
حرکت حزب عدالت و توسعه در پرکردن شکاف اقتصادی – جغرافیایی این کشور است.  
در شکاف قومی، حزب عدالت و توسعه، حزب نخست مناطق کردنشین ترکیه می باشد. به 
بیان دیگر، حزب توانسته بیش از احزاب کردی، اعتماد و رضایت شهروندان را کسب کند. 
در خصوص شکاف علوی نیز باید گفت که دولت حزب عدالت و توسعه نیازمند گام های 
ملموس و جدی تری برای کسب آرای علویان این کشور است. هرچند در مناطقی که بطور 
سنتی علوی نشین هستند به پیروزی های قاطعانه ای رسیده است، اما بخش اعظم علویان ترکیه 
در خارج از قلمرو سنتی شان و در غرب ترکیه و در شهرهای بزرگی چون استانبول و آنکارا 

و حتی خارج از ترکیه در اروپا و بویژه آلمان ساکن هستند که بایستی مدنظر قرار گیرند. 
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