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نتایج انتخابات شهرداری استانبول، از شکست تلخ حزب عدالت و توسعه حکایت می کند. 

اردوغان و یارانش، در تمنای نتیجه ای مطلوب، مدعی تقلب و تخلف در انتخابات پیشین شده 

بودند و با وجود مقاومت های دیگر احزاب، سرانجام توانستند به صورت قانونی، انتخابات را مجدداً 

در استانبول برگزار کنند. اما نتیجه نه  تنها به سود آن ها رقم نخورد که حتی تلخی اش مضاعف 

نیز شد. این شکست که به دلیل تشدید اختالف آراء در نتایج حاصل از برگزاری مجدد آن، 

بار ضد حیثیتی بیشتری نیز برای حزب عدالت و توسعه داشت، در دستگاه محاسباتی و تحلیلی 

اردوغان، معنادار و برای او و یارانش، حائز اهمیت است. به بیان دیگر، اردوغان با این شکست، 

هم یکی از تاکتیک های خود برای غلبه بر شکست انتخاباتی )یا پیروزی حداقلی و با تفاوت کم( 

را شکست  خورده می بیند و هم از این واهمه دارد که مبادا این رویدادِ پیروزِی رقبا، با تکرار در 

انتخابات های بعدی، به روند تبدیل شده و کار برای حزب عدالت و توسعه سخت تر و سخت تر 

گردد. در ادامه، نکاتی در این خصوص می آید؛

۱-روند  قدرت یابی اردوغان و یارانش طی سال های اخیر، هموار بوده است. هرجا و هر 

زمان که نظام توزیع قدرت مبتنی بر صندوق های رأی بود، حزب عدالت و توسعه با سیاست ورزی 

خاصش پیروز می شد. این رویکرد توانست کرسی های پارلمان را نصیب AKP کند، شهرداری ها 

را به این حزب اعطاء کند، قانون اساسی را تغییر دهد و در نهایت، لباس جدید و مقتدرانه ی 

ریاست جمهوری را بر تن اردوغان بپوشاند. حزب عدالت و توسعه تا کنون، صندوق های رأی را 

ابزاری می دید که هر آن چه از آن بیرون می آمد، با تفاوت هایی به سودش بود.
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۲-در خردادماه ۱۳۹۴، حزب عدالت و توسعه اگرچه در انتخابات پارلمانی، جایگاه نخست 

را کسب کرد اما این پیروزی طعم تلخی داشت؛ اختالف آراء AKP با حزب دوم، مانند همیشه 

بتواند  بعد برگزار شد تا یک حزب  انتخاباتی که چندی  انتخابات و  این  نبود. در فاصله میان 

اکثریت را برای تشکیل کابینه کسب کند، اردوغان و یارانش چنان برخی مولفه های ذهنی و 

عینی را در نظر مردم ترکیه تغییر داده و دوباره تنظیم کردند که این بار، نتایج همان گونه که 

مطلوب شان بود، رقم خورد.

۳-در انتخابات شهرداری ها در ترکیه هم اگرچه حزب عدالت و توسعه در بسیاری از 

شهرها، پیروز شده و قدرت را در دست دارد، اما شکست استانبول برای آن ها حداقل از دو زاویه، 

معنادار است؛ نخست این که پس از شکست در انتخابات اول، اردوغان با ادعای تقلب و تخلف، 

زمینه را برای برگزاری انتخابات مجدد فراهم کرد تا بتواند با تنظیم دوباره برخی مولفه های ذهنی 

و عینی برای مردم این شهر، حزبش را پیروز انتخابات کند. نتایج انتخابات مجدد نشان می دهد 

که اردوغان در این مسیر، شکستی سخت تر از انتخابات اول خورده است؛ تاکتیکی که در سال 

۹۴ از سوی اردوغان پیاده شد، این بار نتیجه نداد و این برای AKP باید محل تأمل بسیار باشد. 

نکته دوم اما این است که اردوغان و یارانش، مسیر قدرت یابی را با شهرداری ها شروع کردند و 

اردوغان قبل از نخست وزیری و ریاست جمهوری، شهردار موفِق کالن شهر فرهنگی، اقتصادی و 

توریستی استانبول بود و سپس به فتح سنگر به سنگر! نهادهای قدرت روی آورد. حاال که آن ها، 

سنگر اول یعنی شهرداری استانبول، آنکارا و چند شهر دیگر را از دست داده اند، دچار این واهمه 

شده  اند که مبادا روند سنگر به سنگر، این بار از سوی رقبای شان آغاز شده باشد.
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احتمالی  تهدید  این  رفع  برای  اساسی  فکری  می کند که  ایجاب  اردوغان  ۴-هوشمندی 

بیاندیشد. اظهارات او پس از برگزاری انتخابات شهرداری ها گویای این امر است. او گفت که 

تا اطالع ثانوی، با درخواست های برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی موافقت نخواهد کرد و 

در پی اصالح رویکردهای حزبش، خواهد کوشید. و حاال با شکست دوم در استانبول، جدیت او 

و یارانش برای نوسازی حزب و رویکردهایش بیشتر از قبل خواهد شد. این که حزب عدالت و 

توسعه در نخستین انتخابات در نظام ریاستی، پیروزی تلخی را تجربه کرده است، برای رهبران این 

حزب بسیار قابل تامل است.
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