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منطقویوژیکاسرتاتمطالعاتمرکز

نوییزوسیمهاوسرتاتېژیکود مرکزې
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مقدمه

ه باندې و نوماندانو ترمن واک ووېشل شو، له تېر  اکنو د دوو مخک يوه کال راهيسې کله چې د ولسمرشيزو 

ۍ له روان  ينې ک د هېواد سيايس، اقتصادي او امنيتي وضعيت د پخوا په پرتله ال ډېر خراب شو. اوس 

تنې د دوه ډ تنې کوي. دا غو ې د رابللو غو ر خه د وتلو لپاره، د لويې ج خوا وله ډلو لهبحرا وضعيت 

ي دي،  ي دي او بله ډله بیا د پخوانيو جهادي قوماندانانو د شورا غ ي، چې يوه يې د پارملان یو شمېر غ کې

ې د رابللو  ه غواړي؟ او د لويې جر ه ډول لویه جر وک  ن کې لري. دا چې  ۍ هم په  ينې نورې ک چې 

ه اهداف دي؟ دلته پرې شننه لولئ. تنې ترشا  د غو

ه برخه کې د ترکيې په د  وند د بريا په اړه لولئ. دغه ۲۶تحليل په دو اکنو کې د عدالت او پراختيا  عمومي 

وکيو په ترالسه کولو او يا هم له کوم  اکنو کې د حکومت جوړولو لپاره د اړتيا وړ  ه مياشتې وړاندې  وند په پن

وند رسه د اېتاليف حکومت پر جوړولو ونه توانېد او کل دا و، بل  يواله کچه ا اکنو مخکې هم په ن له وروستيو 

ل بيا هم د حکومت په جوړولو کې له سيايس بن اکنو کې چې ترکيه به دا  ر په دې  بست رسه مخ يش. م

ه مياشتې  تنه دا ده، چې له پن لې. پو وک و کل زياتې  وند د ترکيې د پارملان له ا عدالت او پراختيا 

اکنو ر  وکيو کې دومره وړاندې  وند په  اوروسته کوم الملونه د دې باعث شول چې د عدالت او پراختيا 

ه  ون، د سيمې د هېوادونو لپاره  وند بريا خپله د ترکيې او دغه راز د افغانستان په  زياتوالی رايش؟ د دغه 

پيغام درلود؟

ه کې پر همدغو موضوعاتو د سرتاتېژيکو او  ې سيمهد اوون تحليل په دې  ان نو مرکز، د خپرنيزې  ې ييزو 

نې لولئ. ې ACKUشننې او 
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ه او په هېواد کې روان وضعيت لويه جر

ې یو  و کې د مرشانو جر ي؛ خو په دې ور تنې کې ې د رابللو غو و میاشتو راهیسې د لویې جر له تېرو 

و له حک و او دغه راز د پخوانيو جهادي قوماندانانو د شورا غ تل، چې له روان بُنشمېر غ خه د ومته وغو بست 

و او د  ې د غ ې د ډول په اړه د مرشانو جر ر د رابلل کېدونکې لويې جر ه راوغواړي؛ م وتلو لپاره دې لویه جر

ه د هېواد  ه راوغواړي؟ او آيا لويه جر ايا حکومت به لويه جر تنه توپ لري.  پخوانيو جهادي قوماندانانو غو

ضعيت په سم لوري بېولی يش؟ اوسنی بحرا و 

ه ژمنه شوې لویه جر

اکنو له النجمنو پایلو وروسته د  اکنو او د  اوونو  مرب په ۲۰۱۴د تېر کال د ولسمرشۍ له دوو پ کال د سپ

ه. د دغې ۳۰ و نوماندانو د ميل وحدت تر نامه الندې د اېتاليف حکومت پر جوړولو موافقه وک مه، دوو مخک

ه، چې په دوو کلونو کې دننه به د اسايس قانون د تعديل لپاره موافقې د دویمې مادې له مخې دواړو ژمنه وک

ي.  وک قانو ک و په اسايس قانون کې د اجرائيه رییس  ه راغواړي، تر لویه جر

وړېدو تقریباً  تل شوې، نه په ۱۳اوس چې د ميل وحدت حکومت له ج ه راغو ي؛ نه دا جر میاشتې تېرې

اکل شوې اسايس  ه  ې د رابللو لپاره کومه نې قانون کې تعدیل راوړل شوی او نه هم په دې موخه د لویې جر
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ې د  خه د لویې جر و له حکومت  ې یو شمېر غ ده. همدا المل دی، چې په دې وروستیو کې د مرشانو جر

و له یوې خوا په اسايس قانون کې بدلون راويل او له بل ې، تر تنې ک ې خوا د افغان حکومت دایرولو غو

انه يش. داخيل او بهرنی سیاست رو

تنې ې د رابللو غو روان وضعيت او د لويې جر

بست په لور روان دی. په هېواد کې ناامن ورځ میاشتو راهیسې د هېواد وضعیت د یوه بحران او بُن۱۳له تېرو 

و ل و ور ل يو واليت د  ي  ي، ان تر دې چې په لوم پاره په بشپ ډول د طالبانو ولکې ته ورغی او تر بلې زیاتې

نو له مخې، دا مهال د هېواد په کچه  ې ينو  ن د  رول الندې ۲۹د دې تر ولسوال د طالبانو تر بشپ کن

.1دي

خه د مالت د ادارې په اند، د  ونې  او په افغانستان کې له پان وړ دی. په دې ت اقتصادي حالت هم مخ په 

ونې کچه ۲۰۱۵رتله د کال په پ۲۰۱۴ یو نهو میاشتو کې په هېواد کې د پان ه شوې ۲۶کال په لوم ي سلنه را

ت . همدا راز د بې2ده ارتيا کچه هم اوج ته رسېدلې او افغان هم د بل هر وخت په پرتله خپل ارز کارۍ او وز

بایللی دی.

نه ده، چې د  ته هم هغه بله اندې وان قرش تې رېوان له افغانستانه د  ميل وحدت حکومت وررسه الس او 

والو ادارې د راپور له مخې، د  رو ملتونو د ک ست تر ۲۰۱۵دی. د مل خه د ا نوري مياشتې  کال له ج

تې ده۴۴افغانانو په ۱۲۰۰۰۰میاشتې پورې تقریباً  .3اروپايي صنعتي هېوادونو کې پناه غو

لو ناکامېدل هغه بل المل و، چې روان وضعیت یې له وا د سولې لپاره د پيل شويو هله خد افغان حکومت لو 

ېرې د همدغو الملونو پر بنس او په واک کې د دوی د بُن ۍ او پخوان جهادي  . يو شمېر ک بست رسه مخ ک

خه د وتلو  تنه کوي او د دوی په اند، له دغه حالت  ې د رابللو غو ې له کبله، دا مهال د لويې جر ه ون کمرن

مهايل حکومت جوړول دي. یوازېن ې رابلل او د لن الره د لویې جر

1 See online:

http://www.longwarjournal.org/archives/2015/10/taliban-controls-or-contests-scores-of-districts-in-afghanistan.php
2 See online: http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/10/151031_k05_afghanistan_aisa_investment_decreased
3 See online: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refdaily?pass=52fc6fbd5&id=562dc8155
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ه؟ کوم ډول لويه جر

ه  ه؛ رابللیميل وحدت حکومت په اوسني وخت کې نه د اسايس قانون لویه جر يش او نه هم دوديزه لویه جر

ې دایرول اوسمهال ناشو دي. په اسايس قانون کې ياده شوې لوي ه که د اسايس قانون د لویې جر ه جر

ي، چې تراوسه د ولسوالیو د  وړې انو له رئیسانو ج یو او د والیتونو او ولسوالیو شورا به، د ميل شورا له غ

که د اوسن  اکنې هم اړينې دي؛  ې  ن د وليس جر اکنې هم النه دي شوې. د دې تر انو لپاره  شورا

ې رسمي کاري موده  اکنو لپیپای ته رسېدلاو مرشوعیت جر اکل شوې.او د  ه هم نه ده  اره يې تراوسه نې

ې پر دایرولو موافق دي. په  د ميل وحدت حکومت مرشان هم د اسايس قانون او يا هم ژمنه شوې لویې جر

ې ته په وینا کې وویل، چې حکومت به د  ولنو یوې غون رائيه ريیس ډاکرت عبدهللا د مد  او اج همدې ت

ي، ه دایره ک اکنیز نظام کې اصالحات اسايس قانون لویه جر و په اسايس قانون کې تعدیل او د هېواد په  تر

ې. 4راوړي ه ک ه يې نه ده په ډا تلو نې ې د راغو . خو د دې جر

ې د دایرولو  په بل اړخ کې د پخوانيو جهادي قوماندانانو يوه تازه جوړه شوې شورا بيا د اضطراري لویې جر

و هېواد له روان تونکې ده، تر ه د ولسمرش د فرمان له بُنغو ه هم دا ډول لویه جر خه وبايس. که  بست 

که د اسايس قانون د  مې مادې له مخې ولسمرش کوالی يش په مهمو ميل، ۶۵مخې دایرېدالی يش؛ 

ي. خو بیا هم  عه وک تنې ته مراج ولنیزو او یا اقتصادي چارو کې د افغانستان د خلکو نظر پو سیايس، 

ې ومني. اوسني وضعيت ته په کتو رسه به ولسمرش ملزم ن و پرېک ه دی، چې د اضطراري او مشور لويو جر

ای یې د یوه نوي  ول او پر کله هم راونه غواړي، چې موخه یې د حکومت پر ه هې حکومت داسې لویه جر

، ار وک ین ندونو کې  ر رائيه ریس په خپلو وروستیو  د «چې موقتي حکومت رات وي. په همدې اړه اج

ینې داسې سیاسیون هم شته، چې د حکومت چپه کول حکومت د وسله ن په داخل کې  والو مخالفینو تر

و ه دایره نه ک ې پرته هې کومه بله لویه جر ».5غواړي او موږ به د اسايس قانون له لویې جر

4 See online:

http://www.tolonews.com/en/afghanistan/22192-abdullah-assures-to-convene-loya-jirga
5 See online:

http://www.tolonews.com/en/afghanistan/22192-abdullah-assures-to-convene-loya-jirga
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انې شته دي: او درې سيناريو ې په ت ن لويې جر د بې

ۍ: ه ر لوم ي او پر حکومت بېالبېل هغه لويه جر تنه کې يو له خوا غو ينو ک تل دي، چې اوس يې د  اغو

ي. ه دايره ک فشارونه واردوي؛ خو لکه چې مخکې وويل شول حکومت به ونه غواړي چې دا ډول لويه جر

يو فشارونه زیات يش، نو د ميل وحدت حکومت به د دویم: هادي قوماندانانو د شورا او نورو ک که د ج

و له دې الرې هغوی د حتمصل ي، تر ه وک ې ورکولو ه ېرو ته په واک کې د ون پالنې او پخوانيو جهادي 

وي. ر خه راو تنې او پر حکومت د فشارونو له واردولو  ې له غو لويې جر

ون په اړه د درېیم: کمه شونتيا داسې هم شته چې حکومت به پخوا ولسمرش حامد کرزي له خوا د امنيتي ت

ه رابويل چې مش ېر يوه داسې جر ې په  و "مشور"ورې لپاره رابلل شوې لويې جر وروستاړی وررسه وي، تر

ه ولري. ې الزامي نه وي او يوازې مشور ب يې پرېک

ي؟ ه به اوسن ستونزې حل ک آيا لويه جر

ه هم اوسمهال د ميل وحدت حکومت دري دا دی چې د حکومت د دواړو مرشانو ترم ن له ژمنه شوې که 

ه  ه راونه بويل؛ خو بيا هم که د اوسنيو ستونزو د هواري په موخه لويه جر ې پرته به، هې ډول بله جر لويې جر

ای يش؟ تل يش، آيا د اوسني وضعيت د بدلون او سم لوري ته د ت تضم به وک راوغو

ې د رابللو د اوسمهال ډېری شنونکي په دې اند دي، چې د جهادي قوماندانانو د شو  را له خوا د لویې جر

وړول دي؛ خو که  مهايل حکومت ج ای یې د یوه نوي او لن ول او پر تنې تر شا د اوسني حکومت پر غو

خه  ېرو  ای یې له پخوانيو جهادي قوماندانانو او يو شمېرو نورو  ول هم يش او پر چېرې اوسنی حکومت وپر

ته يش، هې که له روان جوړ شوی موقتي حکومت هم رامن خه ونه يش ايستلی؛  واد به له اوسني بحران 

خه د وتلو یوازېن الره د سولې معقوله او عميل پروسه او د دولت له وسلهبُن والو مخالفينو رسه روغه بست 

ې دايرول، د موقت حکومت جوړول او یا هم هغو  ن لويې جر ه، لکه د بې جوړه ده. له دې پرته هر ډول بله ه

خه کسان خه دباندې پاتې دي، په واک کې سهم ورکول به افغانستان له اوسني بد وضعیت  و ته چې له واک 

ي. ونه يش ایستلی، بلکې دا به په هېواد کې سیايس زغم کم او د ولسواک تجربه پيکه ک
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انتخابات ترکیه و پیروزي حزب عدالت و توسعه

از نظر بسیاري در سطح جهان غیرمنتظره بود. لمانی اول نوامبر ترکیهپارپیروزي حزب عدالت و توسعه در انتخابات
الزم براي آرايتوسعه نتوانست اکثریت در انتخابات قبلی ترکیه، که پنج ماه قبل برگزار گردید حزب عدالت و

دهد. دست آورد و براي تشکیل حکومت مجبور بود تا با احزاب دیگر حکومت ائتالفی تشکیله تشکیل حکومت را ب
پارلمانیانتخابات،مطابق به قانون اساسی ترکیه،ی نرسید و در نتیجهیبه جاها براي حکومت ائتالفی نیزتالشاما

زودهنگام برگزار گردید.

هاي غربی این بود که نتایج انتخابات جدید نیز فرقی از انتخابات خصوص در کشوره ها بباور،قبل از این انتخابات
ترکیه همچنان درگیر ،دست نخواهد آورد و در نتیجهه شت. هیچ حزبی اکثریت را در پارلمان بقبلی نخواهد دا

بست سیاسی بر سر تشکیل حکومت ائتالفی باقی خواهد ماند.بن

کننده در انتخاباتاحزاب شرکت

بر بنیاد د و هستنترکیهنمایندة پارلمان550انتخابدرشرکتشرایطواجدترکیهشهروندمیلیون54ازبیش

ه تواند به پارلمان وارد شود که حداقل ده در صد از مجموع آرا را بقانون اساسی ترکیه هر حزب در صورتی می
در شود.هایش به حزب برنده اختصاص داده مییابد و کرسیبه پارلمان راه نمیدر غیر آن دست آورده باشد
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حزب توانستند از 4حزب سیاسی شرکت داشتند که فقط 16د برگزار ش2015جوالي 7ماه قبل که در 5انتخابات 

دست آورند.ه صد بگذرند و در پارلمان کرسی بمرز ده در

میالدي زمام امور 2002قدرتمندترین حزب در صحنۀ سیاسی فعلی ترکیه حزب عدالت و توسعه است که از سال 

دست گیرد و حزبی ه صادي توانست قدرت را در ترکیه بدر ترکیه را در اختیار دارد. این حزب با وعدة بهبود وضع اقت
داند، با قبول گرا. این حزب در نظام سیاسی سیکوالر ترکیه که دین را از سیاست جدا میوضوح اسالمه است ب

هاي خود به مردم وفا کرد و جایگاه خود را تثبیت نماید. این حزب با صداقت تمام به وعده،خطرات بسیار توانست
. ساختهاي امنیتی بود، به کشوري با ثبات و مرفه مبدل را که درگیر بحران اقتصادي و چالشترکیه 

زمام ،ترین احزاب سیاسی در ترکیه بوده و در مقاطعی از تاریخ معاصر ترکیهخواه خلق یکی از قدیمیحزب جمهوري
عهده داشته است.ه ی بیامور این کشور را به تنها

گرایانه است که در بعضی موارد از اقدامات حزب عدالت و توسعه ت ملی و تاحدي اسالمحزب حرکت ملی با گرایشا
حمایت کرده است.

ست که در مناطق کرد نشین و نیز در میان اهاگراي دیموکراتیک خلقحزب مهم دیگر در ترکیه حزب ملی
هاي بزرگ این کشور از نفوذ و حمایت برخوردار است.در شهر،گرایانملی

تخابات دور قبلیان

دست آورده ه کرسی را ب258صد از مجموع آرا و ر دAKP(40.87(حزب عدالت و توسعهجوالي،7در انتخابات

ی ممکن نبود.یبود که تشکیل حکومت به تنها

ه در صد آرا را ب24.95کرسی و132بود که توانست )CHP(حزب دوم در آن انتخابات حزب جمهوري خلق 

سومین حزب و در نهایت آراصددر16.29کرسی و80دست آوردنه با ب)MHP(ب حرکت ملی دست آورد. حز

صد از مجموع آرا چهارمین در13.12کرسی و80کسب با)HDP(ها دموکراتیک خلقحزب بنام ،حزب کردها

دست ه صد از مجموع آرا را بحزب انتخابات شد. این نخستین باري بود که یک حزب کردي موفق شد تا ده در
آورده و در پارلمان ترکیه عضویت حاصل نماید. 
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جدول الف: انتخابات پارلمانی دور اول ترکیه به روایت آمار

فیصدي آراهاتعداد کرسینام حزب

40.87کرسیAKP258یا حزب عدالت و توسعه

24.95کرسیCHP132یا حزب جمهوري خلق 

16.29کرسیMHP80یا حرکت ملی حزب 

13.12کرسیHDP80یا دیموکراتیک خلقحزب 

تغییر در انتخابات دور دوم

تشکیلها برايرایزنیکرسی حکومت را تشکیل نماید و258نتوانست با کسب حزب عدالت و توسعهپس از آنکه 

تشکیل توسعه، دستوروعدالتحزببنیانگذاروجمهوریسرئاردوغان،طیبماند، رجبنتیجهبدونائتالفیدولت
حزبوانتخابات دور دوم این معادله را کامال دگرگون کرد.کردصادررازودهنگامانتخاباتدولت موقت و برگزاري

شود. ترکیهزودهنگامپارلمانیانتخاباتبرندهپارلمانهايکرسیاکثریتکسبباتوسعه توانستوعدالت

ه کرسی را ب316خود اختصاص داده و ه درصد از آرا را ب49.36این انتخابات حزب عدالت و توسعه توانست در

ی حکومت یآورد تا به تنهااین فرصت را فراهم میرهبر حزب عدالت و توسعه دست آورد که براي احمد داود اوغلو 

صد از مجموع در25.43کرسی و134برهبري کمال قلیچدار اوغلو با کسه حزب جمهوري خلق بتشکیل دهد.

که مورد حمایت رهبري صالح الدین دیمیرتاشبههاحزب دیموکراتیک خلقآرا در مقام دوم قرار گرفت.
هم خواند در این انتخابات شکست سنگینی را متحمل شد پ.ك.كتوان آنرا بازوي سیاسی و تاحدي میکردهاست

در 10.65از دست داد و در مجموع ،دست آورده بوده انتخابات گذشته بکرسی خود را که در 21کرسی80از و

ي الزم براي ورود به پارلمان را کسب کرد.صد آرا
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جوالي، حزب 7در واقعۀ عجیب دیگر در این انتخابات شکست سنگین حزب حرکت ملی بود. بعد از انتخابات قبلی 

اما حرکت ملی شرایط سنگینی را براي ائتالف ،بسازدخواست با این حزب حکومت ائتالفی عدالت و توسعه می

کرسی 80از در انتخابات اخیر، عدالت و توسعه توانستولیپیشنهاد کرد که براي عدالت و توسعه قابل قبول نبود 

دست آورد.ه کرسی را ب36که در دور قبلی انتخابات به دست آورده بود، این حزب

حزببرايبزرگینامزد مستقل در آن حضور داشتند، پیروزي21حزب و 16که راول نوامبانتخاباتدر کل، نتایج

دموکراتیکحزبوملیحرکتحزب.رودمیشماربهترکیهجمهوررییساردوغانطیبرجبوتوسعهوعدالت
. شوندمیمحسوباین انتخاباتبازندگانهاخلق

ت آمارجدول ب: انتخابات پارلمانی دور دوم ترکیه به روای

فیصدي آراهاتعداد کرسینام حزب

49.36کرسیAKP316یا حزب عدالت و توسعه

25.43کرسیCHP134یا حزب جمهوري خلق 

11.96کرسیMHP41یا حزب حرکت ملی 

10.65کرسیHDP59یا دیموکراتیک خلقحزب 

47,195,628: حیحصآرايتعداد-درصد 84: مشارکتمیزان
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عوامل پیروزي حزب عدالت و توسعه

توان چنین برشمرد:عوامل پیروزي حزب عدالت و توسعه در انتخابات اخیر را می

امنیت و اقتصاد.1

. در فاصلۀ دو در پیروزي این حزب تاثیر عمده داشته است،هاي امنیتی و اقتصاديمردم ترکیه از چالشنگرانی
ها افزایش عملیات نظامی در داخل کشور، پایان دورة انگیزي بود که از جملۀ آنحوادث غمانتخابات، ترکیه شاهد

بس میان ارتش ترکیه و حزب پ.ك.ك، کاهش لیره در برابر ارزهاي خارجی و بحران پناهندگان درگذر از آتش
ترکیه به اروپا بود. 

امنی در سوریه روي ترکیه تاثیرگذار است و در این هاي زیادي مواجه بود. جنگ و ناترکیه از نظر امنیتی با چالش
شدت نگران ساخته است. به همین ه بوده که مردم این کشور را نسبت به آینده بناامنیاواخر ترکیه نیز شاهد وقایع 

ه ماه گذشته با خراب کردن اوضاع اقتصادي و امنیتی ب5گویند که دولت در طول مینیز مخالفین اردوغان ، دلیل

اما.ت قصدي، مردم را از آینده نگران ساخت و در نتیجه مردم به دلیل ترس به حزب عدالت وتوسعه راي دادندصور
رجب.ی خود را به اثبات رسانیده استیها عمال کارادر مقابله با ناامنیدر گذشته، عدالت وتوسعه حکومت حزب

بودگفتهکردنیروهايترکیه وارتشدرگیريبهارهاشبااخیرانتخاباتازپیشجمهور ترکیهرئیساردوغان،طیب
کشوربهثباتبازگشتمورددررادهندگانرايانتظارتواندمیحزباینسويازهاکرسیاکثریتکسبتنهاکه

.کندبرآورده

ابسته به امنیت و، نیز دهدبخش بزرگی از درآمد کشور ترکیه را تشکیل میکه م زهاي ناشی از صنعت توریدرآمد

دهند و به در صد کل اقتصاد کشور را تشکیل می51و 32در ترکیه دو بخش صنعت و توریزم به ترتیب است. 

ساله میزان ارقام توریزم افزایش سو همهبدین2006شدت نسبت به وضعیت بالتکلیفی حساس هستند. از سال 

میالدي این رقم به 2014کردند که در سال دیدنترکیهازگردشگردمیلیون18حدود2006سالیافته است. در

ها ورود گردشگران به ترکیه کاهش یافته است.به دلیل ناامنی2015میلیون گردشگر رسیده بود، اما در سال 41

برنامۀ روشن.2

هاي اقتصادي و امنیتی دهد که حزب عدالت و توسعه با ارائۀ یک برنامۀ روشن و عملی در بخشها نشان میبررسی

خود اختصاص ه ماه قبل راي بیشتر مردم را ب5ترکیه در مقایسه با انتخابات والیت 81والیت از 80نست در توا

دهد و جالب اینجاست که بیشترین افزایش در آراي این حزب برخالف انتظار در والیات کردنشین جنوب و 
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که خت زیرا تحلیلگران گمان نداشتند شرق بوده است. شاید همین مسئله نتایج انتخابات را غیر منتظره ساجنوب
درمخالفاحزابازکدامهیچواقعدرکردها به حزب عدالت و توسعه راي دهند در حالیکه در عمل این اتفاق افتاد.

کنند.پیشنهادفعلیوضعازرفتبرونبرايحلیراهنتوانستندگذشتههايماه
کارزار انتخاباتی.3

هاي زیادي نیز در کارزارهاي انتخاباتی به خرچ دادند. حتی زمانی که نتایج شحزب عدالت و توسعه این بار تال
هاي شد رهبران حزب عدالت و توسعه در دفتر مرکزي این حزب حضور نداشتند و در حوزهانتخابات اعالم می

بردند.انتخاباتی خویش به سر می
حمالت پ.ك.ك.4

بود که مردم ي عملیات دولت بر ضد این گروه عامل دیگرو )ك.ك.پ(کردستانکارگرانحمالت مسلحانۀ حزب
دانند میك.ك.پسیاسیبازوياین حزب راترکیهدربسیاريراي ندهند، چونکردها-خلقبه حزب دموکراتیک

کرسی کاهش پیدا کرده 59کرسی به 80ها در انتخابات اخیر از هاي حزب دموکراتیک خلقو بدین ترتیب کرسی

گرا هاي کرد مخالف دولت ترکیه به ایران و امریکا موجب شد تا کردهاي اسالمنزدیک شدن گروهاست. همچنان،
ها راي داده بودند، این بار به حزب عدالت و توسعه راي بدهند.که پنج ماه قبل به حزب دیموکراتیک خلق

ایتالفیحکومتازهراس.5

ها درگیر کشمکش اند که چنین حکومتمال شاهد بودههاي ائتالفی تجربۀ تلخ دارند و عمردم ترکیه از حکومت
میان خود بوده و فرصت کمتري به حل مشکالت مردم داشته اند، تمایل خود را به ثبات سیاسی به نمایش گذاشتند 

ی سکاندار امور کشور شان باشد. به یتوسعه بتواند به تنهاو ترجیح دادند شاهد شرایطی باشند که حزب عدالت و
گرایان هم که در دور قبلی انتخابات به حرکت ملی راي داده بودند، این بار راي شانرا به ل جمعی از ملیهمین دلی

صندوق عدالت و توسعه ریختند.

تاثیر پیروزي حزب عدالت و توسعه بر وضعیت داخلی ترکیه

تاثیر پیروزي این حزب هاي حکومت جدید این کشور رونما نخواهد شد، ولی باز همهرچند تغییر زیادي در سیاست
توان در دو نکته بیان کرد:بر وضعیت داخلی ترکیه را می

تغییر در قانون اساسی.1

هرچند حزب کرسی در پارلمان داشته باشد.330تغییر وارد سازد باید ترکیهاگر یک حزب بخواهد در قانون اساسی

کهجمهوررئیساختیاراتافزایشواساسینونقاتغییرپرسیهمهبرگزاريبرايالزمهايکرسیعدالت و توسعه
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ندارد، اما وي در نخستین سخنرانی خود به پارلمان ترکیه بر نیاز تغییر در قانون رابودهآنخواهاناردوغانآقاي
اش حمایت احزاب خواهد نظام پارلمانی را به صدارتی تغییر دهد. بنابراین اگر حزباساسی تاکید کرد. اردوغان می

ر و یا اعضاي مستقل پارلمان را به دست آورد، در قانون اساسی این کشور تغییر وارد خواهد آورد و آنرا به دیگ
پرسی پیش خواهد کرد.همه

پالیسی جنگ برضد پ.ك.ك.2

حکومت جدید ترکیه سیاست جنگ با پ.ك.ك را در پیش خواهد گرفت. چنانچه اردوغان در سخنرانی خود به این 
گفت که با پ.ك.ك تا زمانی به جنگ ادامه خواهد داد که این گروه اسلحه را به زمین بگذارد.مسله اشاره کرد و

تواند روي آیندة سیاسی ترکیه تاثیرگذار باشد؛ در گذشته بیشتر روشن ساخت که مینیز را ايهاین انتخابات نکت
کردند اما اکنون به حمایت می،که درگیر جنگ با دولت ترکیه استپ.ك.كکردهاي ترکیه با هر طرز فکري از 

جاي ه دور سازند و بپ.ك.كهاي کرد به تدریج در حال منسجم شدن اند تا خود را از گرارسد که اسالمنظر می
آمیز دست اي هم براي آنان در قبال نداشته است، با دولت ترکیه به تعاملی مسالمتتوسل به خشونت که هیچ بهره

ین گردد. این فرصت خوبی نیز براي اردوغان خواهد بود تا از این طریق به مشکل جنگ ها تضمیابند تا حقوق کرد
خاتمه دهد.،هاي امنیتی مواجه ساخته استها سال است ترکیه را با چالشها که دهکرد

تاثیر پیروزي حزب عدالت و توسعه بر منطقه

کناردرکههستندمسائلیجملهازداعشگروه بابرخوردلزوموسوریهدرداخلیجنگادامهپناهجویان،بحران
با در .بودکردهچنداندوهمسایگانوخارجیهايقدرتبرايراترکیهانتخاباتنتایجاهمیتداخلی،مسائل

نظرداشت جایگاه ترکیه در جهان امروزي و سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه، پیروزي این حزب در انتخابات 
کشورهاي منطقه و جهان خواهد داشت.ترکیه تاثیراتی بر 

عوضجمهوررئیسبرايبیشترقدرتنفعبهرااساسیقانونبتوانداگر حزب عدالت و توسعهجهان اسالم: 
از.بودجهان به خصوص جهان اسالم خواهیمکلبرآنتاثیروترکیهدرگرااسالمقويیک دولتکند، شاهد

است، با جدیت عربجهاندرسیاسیاي تحوالتنتیجهحقیقتدرعش کهحکومت ترکیه با گروه دادیگر،سوي
بیشتر به میدان مبارزه خواهد رفت، چون در این اواخر انفجارهاي خونینی نیز در ترکیه از سوي این گروه انجام شده 

است.
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ز ناحیۀ حکومت ترکیه در مورد سوریه بنابر قرابت مرزي که به سوریه دارد به خصوص اسوریه و عراق: 
مهاجرین سوري و گسترش ناامنی از سوریه به این کشور، نگران است. بنابراین حکومت جدید بر کشورهاي درگیر 
در بحران سوریه و عراق فشار وارد خواهد کرد، تا جنگ در این منطقه به پایان برسد. به همین دلیل، رئیس جمهور 

یر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد بحران سوریه گفتگو اش در انتخابات، با والدمترکیه پس از پیروزي حزب
کرده است.

پیروزي حزب عدالت و توسعه تاثیر مثبتی بر وضعیت افغانستان نیز خواهد داشت، چون ترکیه در بیش افغانستان: 
ان با از یک دهۀ گذشته طرفدار صلح و ثبات در این کشور بود. حکومت ترکیه تالش کرد تا روابط حکومت افغانست

اي دارد، حسنه باشد و به اش به خصوص پاکستان که در پروسۀ صلح افغانستان نقش ارزندهکشورهاي همسایه

انقرهترکیه دروپاکستانافغانستان،افغانستان را میانبراياستانبولصلحپروسۀ2007همین دلیل در سال

جهتهاتدویر یافت. در این نشست2013سال جانبه این پروسه تاکرد که هشت نشست سهآغازترکیهپایتخت

رويکشورها،بینجانبهسههايهمکاريو برعالوةترکیهوساطتباپاکستان،وافغانستانمیاننظرهااختالفحل
مخالفین مسلح حکومت افغانستان نیز در .گرفتمیصورتنظرتبادلوبحثافغانستانصلحپروسهمختلفجوانب

تواند در قضیۀ و ناتو که در افغانستان حضور دارند، برخورد نرم با ترکیه دارند و این کشور میجمع کشورهاي عض
صلح افغانستان نقش مثبتی را ادا نماید.

پایان

ارتباط با ما:

info@csrskabul.comcsrskabul@gmail.com: ایمیل

www.csrskabul.com-www.csrskabul.netوب سایت:

اس رۀ  +)93(784089590: دفرتش

: ارتباط با مسؤول

، رئيس مرکز مطالعات اسرتاتژ abdulbaqi123@hotmail.com+)93(093161278يک ومنطقوی:دکتور عبدالباقي ام

drwahidm@gmail.com+)93(475757417داکرت وحيدهللا  مصلح، معاون مرکز مطالعات اسرتاتژيک ومنطقوی:

hekmat.zaland@gmail.com+)93(754540487الند، مسؤول تحقيقات و نرشات:حکمت هللا

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود مطالب این نرشیه به ما ارسال دارید.یادآوری: 
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