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مرکز مطالعات وبرانمه ریزی بیان سعی دارد منبع مستقل مهمی برای حتلیل مسائل عراق به مشار 
آید واجنمن مناسىب براى اجياد فضاى گفتگو پریامون رخدادهای عراق ومنطقه ابشد. عالوه بر آن مرکز 
بیان سعی دارد در تبلور اندیشه راهربدی کارآمد نزد تصمیم گریندگان سیاسی عراق )از متامی احزاب 
وجرایهنا( نقشی فعال ایفا کند وتالش می کند تواانیی سایر هنادها دولتی وغری دولتی ومراکز آموزشی 
وپژوهشی وسازماهنای مردم هناد در جامعه مدنی را هببود خبشد ات در نتیجه آن کارشناسان زبده ای در 

عرصه مدیریت واقتصاد وجامعه شناسی واداره امور سیاسی در کشور به میدان بیایند.

مرکز بیان رسالت خود را از طریق ارائه مقاالت علمی واجرای مطالعات میدانی وپشتیبانی مالی از 
پژوهشگران وبرگزاری کنفرانس ونشست وکارگاه های علمی ودوره های آموزشی برای هنادهای دولتی 

ودانشگاه ها به اجنام می رساند.
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ساختار حزیب، پژوهش و وتسعه در »حزب عدالت و وتسعه«

چکیده:

»حزب عدالت و توسعه« که از سال 2002میالدیبه این سو، قدرت عمده ی سیاسی را 
در کشور ترکیه در دست دارد؛ به عنوان یکی از موفق  ترین و سازمان ایفته ترین احزاب سیاسی 
در کشورهای اسالمی در نظر گرفته می شود. این حزب؛مهواره به سبب ایده های نو، برانمه های 
خالقانه و توجه به نسل جوان ترکیه ، از دیگر احزاب ترکیه خصوصاً احزاب سنتی ملی گرا و 
سکوالر متمایز بوده است. »حزب عدالت و توسعه« از نظر اداری و ساختاری، از خبش های 
خمتلفی تشکیل شده که یکی از آن ها »اداره ی پژوهش و توسعه« است. مهم ترین بروز بریونی این 
معاونت، راه اندازی و تداوم فعالیت »آکادمی سیاست« در ده سال اخری در این کشور است. 
»آکادمی سیاست« دوره ای آموزشی و کواته مدت است که فعاالن حزبی و نیز عموم شهروندان 
ترکیه می توانند در آن دروس سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اخریاً مذهبی را بیاموزند. اتکنون 
این دوره ها شرکت کرده  و فارغ التحصیل شده اند.حتکیم  ده ها هزار نفر از شهروندان ترکیه در 
قدرت از طریق برقراری ارتباط جدی اب جامعه ی ترکیه،  شناسایی و مهراه کردن خنبگان کشور، 
ایفنت و جذب نریوهای جواِن عالقه مند به فعالیت های تشکیالنه، تغیری فضای فکری جامعه 
به سوی ارزش های مورد نظر حزب، دست ایبی به زابن مشرتک بنی نریوهای ستادی، افزایش 
سطح فکری کارکنان و ارتقای انسجام و مهاهنگی درون حزبی و در اختیار گرفنت دست ابالتر 
در مباحث فکری در عرصه ی عمومیجامعه ی ترکیه را می توان مهم ترین ابعاد فعالیت و اهداف 

اسرتاتژیک »آکادمی سیاست« در نظر گرفت. 
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مرکز مطالعات و برنامه ریزی بیان

مقدمه 

عمل کرد موفق »حزب عدالت و توسعه«به عنوان یک کنش گر سیاسی اب هویت اسالمی-
حمافظه کارانه در کشوری اب اکثریت مسلمانو در عنی برخورداری از قانونی سکوالر و تشکیل 
شده بر اساس اندیشه های الئیک، عالوه بر اجياد مباحث فکری متعدد و معرفی شدن به عنوان 
را  مستقیمی  أتثریات  اسالمی،1  در کشورهای  فکری  و  آکادمیک  برخی حمافل  در  الگو  یک 
نیز در جهان اسالم داشته و ابعث شده ات برخی احزاب اسالم گرا در کشورهای اسالمی؛ اب 
ابزسازی ایدئولوژیک و سازمانی خود، در مقام تقلید از عمل کرد این حزب برآیند.2بعد از »هبار 
عربی«، این حزب نیز تالشی دامنه دار، برای اتثریگذاری بر احزاب اسالم گرا در کشورهای درگری 
اب انقالب های سیاسی را آغاز کرد. منونه ی متام عیار این امر را می توان در تالش های »حزب 
عدالت و توسعه«برای ارائه میشاوره و تقویت جایگاه »حزب آزادی و عدالت« نزدیک به جنبش 

اخوان املسلمنی در مصر مشاهده کرد.3

1.به عنوان منونه نگاه کنید به:
Nasr, S.V.R., 2009. The rise of Islamic capitalism: Why the new Muslim middle class is the key to 
defeating extremism. Free Press; Nasr, S.V.R., 2005.The Rise of” Muslim Democracy”.Journal of 
Democracy, 16(2), pp.13-27.
2.Khatib, I. and GHANEM, A.A., 2018. Diffusion in the Arab World: Turkey and Iran as Models 
of Emulation on the Eve of the ‘Arab Spring’. Insight Turkey, 20(2), pp.223-250.
3.Bekaroğlu, E.A., 2016. Justice and Development Party and Muslim Brotherhood in the “Arab 
Spring”: A Failed Post-Islamist Interaction to Transform the Middle East. PESA Uluslararası Sosyal 
Araştırmalar Dergisi, 2(1); Altunişik, M.B., 2014. Turkey as an ‘emerging donor’and the Arab 
uprisings. Mediterranean Politics, 19(3), pp.333-350.; Freedom and Justice Party seeks election 
advice from Turkey’s ruling party, https://www.egyptindependent.com/freedom-and-justice-party-
seeks-election-advice-turkeys-ruling-party/ (November 18, 2011)

برای مقایسه ی»حزب عدالت و توسعه« اب اخوان املسلمنی مصر نگاه کنید به:
Köni, Hakan, and Ensar Nişancı. “COMPARING THE JUSTICE AND DEVELOPMENT 
PARTY WITH THE POLITICAL EXPERIENCE OF THE MUSLIM BROTHERS IN EGYPT.” 
(2016). Balkan Journal of Social sciences, 5:9 (2016) 217-228.
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»حزب  فعالیت های  ابعاد  و  ایدئولوژی  توسعه،  درابره یپیدایش،  زایدی  آاثر  اتکنون  اگرچه 
عدالت و توسعه« نوشته شده و گاه به طور اختصاصی ساختار این حزب را مورد بررسی قرار 
داده4است؛ اما اتکنون درابره ی مهم ترین اقدام آموزشی و تعلیمی این حزب یعنی أتسیس و تداوم 
فعالیت »آکادمی سیاست«5 که در حقیقت یک دوره ی آموزشی کواته مدت برای فعاالن حزبی 
و عموم مردم ترکیه، مهم ترین جمرای ارتباط این حزب اب خنبگان کشور و هم چننی اقدامی بی سابقه 
در عرصه ی احزاب ترکیه ای و کم سابقه در عرصه ی حزبی در جهان است، حتقیقی مستقل به 
رشته ی حتریر در نیامده است. به این ترتیب، نوشتار حاضر اولنی اثر در این زمینه در نظر گرفته 

می شود. 

در این نوشتار؛ ابتدا به معرفی امجالی »حزب عدالت و توسعه« می پردازمی، سپس ساختار 
و تشکیالت این حزب را معرفی می کنیم و در ادامه؛ درابره ی اتریخ و پیشینه، شیوه ی اداره، 
مواد درسی و مدیریت »آکادمی سیاست« سخن می گوییم و در اپاین، درابره داللت های این 

»آکادمی« در سیاست و جامعه ی ترکیه حبث خواهیم کرد. 

کلیات

»حزب عدالت و توسعه« یکی از مهم ترین احزاب در یکی از مؤثرترین کشورهای اسالمی 
در جهان امروز است و از سال 2002، قدرت را در این کشور در سطوح عالی در اختیار 
دارد. این سطوح شامل رایست مجهوری، خنست وزیری ،  اپرملان، شوراهای شهر و شهرداری های 
شهرهای مهم ترکیه می شود. این حزب در اغلب این سطوح عمل کرد قابل قبولی از خود به جای 
هناده و به نظر می رسد که در سال های آینده نیز یکی از ابزیگران اصلی عرصه ی سیاست در 

سطوح اید شده در کشور ترکیه ابشد.6

4.از مجله:
Hale, W. and Ozbudun, E., 2009. Islamism, democracy and liberalism in Turkey: The case of 
the AKP. Routledge, chapter 4; Ergun Özbudun (2006) From Political Islam to Conservative 
Democracy: The Case of the Justice and Development Party in Turkey, South European Society & 
Politics, 11:3-4,pp. 550-553,
5.Siyaset Akademisi

6. برای کسب اطالعات بیشرت درابره ی این حزب نگاه کنید به:
Cizre, Ü. ed., 2008. Secular and Islamic politics in Turkey: The making of the Justice and 
Development Party. Routledge., Yavuz, M.H. ed., 2006. The Emergence of a New Turkey: Islam, 
Democracy, and the AK Parti. University of Utah Press.
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»حزب عدالت و توسعه« به دبریکلی رجب طیب اردوغان، در 17 آگوست سال 2001، 
)17 سال قبل( در ترکیه اتسیس شد. پریوزی این حزب در سال 2002، از سوی بسیاری 
از انظران؛ نوعی »زلزله ی سیاسی« در سیاست ترکیه در نظر گرفته می شود.7 مشار زایدی از 
اعضای بنیان گذار این حزب، از اعضای »حزب فضیلت« بودند. در حالی که مشاری دیگر از 
اعضای »حزب مام میهن«، »حزب راه صحیح« و مشاری از مستقلنی نیز از اعضای مؤسس 
این حزب به مشار می روند. این حزب در سال های گذشته؛ ابرها تغیریات ایدئولوژیک و ساختاری 
را درون خود جتربه و مسئولنی ارشد آن به جز اردوغان، در جایگاه های حزبی صعود و سقوط 
کرده اند. در حال حاضر؛ افرادی اب حداکثر وفاداری به رجب طیب اردوغان، دارای مناصب 
اصلی در این حزب هستند. به عبارت دیگر،  در سال های گذشته،  مهواره افرادی که در مسائل 
خمتلف اب شخص اردوغان اختالف نظر داشته، از مناصب کلیدی حزب کنار زده شده و افراد 
هم نواتر اب وی، به تدریج به مرکز قدرت در این حزب دست ایفته اند. اب این وجود، »حزب 
عدالت و توسعه« ماهیت خود را به عنوان یک حزب منسجم و یک اپرچه حفظ کرده و در 
اغلب انتخاابت صورت گرفته از سال 2002، اتکنون در کشور ترکیه، پریوز بوده است. »حزب 
عدالت و توسعه« در حال حاضر رایست مجهوری، اکثریت جملس و هجده شهرداری از سی 
از شهروندان  نفر  اختیار دارد. هم چننی حدود ده میلیون  شهرداری کالن شهرهای ترکیه را در 
این کشور عضو رمسی این حزب هستند.8  ایدئولوژی این حزب از سوی منتقدین حمافظه کاری 
لقب  نوعثمانی گرائی  و  اقتصادی  لیربالیسم  پوپولیسم راست گرا،  ملی،   اجتماعی، حمافظه کاری 

گرفته و گرایش سیاسی آن عمداتً  راست، دانسته می شود. 

گرچه آاثر زایدی به حبث درابره هویت دموکراتیک - حمافظه کار این حزب پرداخته9 و برخی 
درابره تبعیت این حزب از جراین های جهانی نئولیربال سخن گفته اند،10 اما ماهیت این حزب 
ابعاد ساختاری درونی و اسرتاتژی و رهربی آن در مقام یک سازمان  به عنوان یک سازمان، 

7.Çitak, Z. and Tür, Ö., 2008. Women between tradition and change: The justice and development 
party experience in Turkey. Middle Eastern Studies, 44(3), pp.455.
8. http://www.yargitaycb.gov.tr/sayfa/faaliyette-olan-siyasi-partiler/1095

9.برای منونه نگاه کنید به مقاالت این کتاب:
Cizre, Ü. ed., 2008. Secular and Islamic politics in Turkey: The making of the Justice and 
Development Party. Routledge.
10. Cihan Tu[gbreve] al, Passive Revolution: Absorbing the Islamic Challenge to Capitalism 
(Palo Alto, CA:Stanford University Press, 2009).
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مستقل، کمرت مورد ارزایبی قرار گرفته است.11یکی از مهم ترین آاثر در این زمینه؛ کتاب سیاست 
ترکیه ای و به قدرت رسیدن »حزب عدالت و توسعه«: دشواری های هنادی شدن و اسرتاتژیراهربی 
نوشته آردا جان کومباراجیباشی است که این حزب را از منظر ساختار درونی و ساز و کارهای 
فعالیت تشکیالتی مورد ارزایبی قرار داده است.12 وی در این کتاب اب استفاده از اندیشه های 
"آجنلیو اپنه بیانچو" در کتاب احزاب سیاسی:  سازمان و قدرت13 نشان می دهد که این حزب 
در طی سال ها و در جراین وقایع خمتلف از »نظامی از مهبستگی«14 به »نظامی از منافع«15 
گذر کرده است.16 کومباراجیباشی بر آن است که »حزب عدالت و توسعه« اب اینکه به نسبت 
احزاب دیگر سیاسی ترکیه، حزبی نواپست اما توانسته پیشرفت های قابل مالحظه ای به سوی 
نسبتاً  به صورت  او،  بیان  به  این سازمان دهی،  بردارد.  هنادی شدن  و  سیستمی شدن سازمانی 
هم گونی در مهه ی مناطق کشور ترکیه توزیع شده و به این ترتیب، چرتی اداری فراهم آمده که 
به وسیله ی آن، رهربان، مسئوالن و منابع مهم برای انسجام حزب در مهه ی سطوح مشغول به 

کار هستند.17

مسئله ی ورود افراد خمتلف درون ساختار حزب و ارتباط نظام مند اب جامعه ی ترکیه را می توان 
از یک سو، یکی از مهم ترین امتیازات و برتری های »حزب عدالت و توسعه«و از سوی دیگر 
یکی از مهم ترین مشکالت احزاب سیاسی سکوالر در این کشور دانست. به این تعبری؛ این 
اقدام را ابید در راستای مزیت مهیشگی احزاب اسالمی در ارتباط اب توده ی مردم کشور ترکیه در 
نظر گرفت. امری که اولنی ابر اب »حزب رفاه« و تبدیل شدن آن به یک »حزب توده ای« و دارای 
انسجام اجتماعی مطرح شد. احزاب اسالم گرا مهواره؛ بدنه ی طرفدار حزبی خود را در قالب 
اجنمن ها، بنیادها، روزانمه ها، نشرایت ادواری، موسسات انتشاراتی، رادیوها، شبکه های تلویزیونی، 
دارالقرآن ها، خوابگاه های دانشجویی و دانش آموزی، کالس های کمک آموزشی و اجنمن جتارت 

11.Cemil Boyraz (2010) Turkish Politics and the Rise of the AKP: Dilemmas of Institutionalization 
and Leadership Strategy, Turkish Studies, 11:2, p. 287.
12.Kumbaracibasi, A.C., 2009. Turkish Politics and the Rise of the AKP: Dilemmas of 
institutionalization and leadership strategy. Routledge.
13.Angelo Panebianco, Political Parties: Organization and Power (Cambridge: Cambridge 
UniversityPress, 1988).
14.system of solidarity
15.system of interests
16.Kumbaracibasi, A.C., 2009. Turkish Politics and the Rise of the AKP: Dilemmas of 
institutionalization and leadership strategy. Routledge, p. 12. 
17.Kumbaracibasi, A.C., 2009. Turkish Politics and the Rise of the AKP: Dilemmas of 
institutionalization and leadership strategy. Routledge, Chapter 7. 
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اسالمی)HAK-I( واجنمن جتار اسالم گرا )MÜSİAD(، هلدینگ ها، طریقت های صوفیه 
اب  اسالم گرا  احزاب  ارتباط  از  منونه هایی  به عنوان  سازماندهی کرده اند.18  مذهبی  و گروه های 
جامعه ی ترکیه می توان به برگزاری نشست هایی توسط »حزب رفاه« به عنوان قدم های اولیه برای 
آموزش اصول اداره ی حزب و تکنیک های فعالیت سیاسی اشاره کرد19این »نشست«ها را ابید 
برانمه های آموزشی درون و برون حزب دانست که بعدها در قالب »حزب عدالت و توسعه« 
به »آکادمی سیاست« منجر شد. در منونه ی آکادمی سیاست »حزب عدالت و توسعه« که 
اینجا موضوع حبث ماست یک حزب اب گرایشات حمافظه کارانه/اسالمی و اب تکیه بر دانش و 
مهارت های روز که برای عموم مردم و به خصوص طبقه ی جوان و حتصیل کرده ی ترکیه جذاب 
است، نوعی از آموزش را ارائه می دهد که در ارتباط اتم اب افراد و گروه های مرجع در جامعه 

است. 

متخصصان مسائل ساختاری احزاب نشان داده اند که حفظ بدنه ی را ی دهندگان پیش شرط 
بنیادین استقالل احزاب به عنوان یک »سازمان« است. به این ترتیب برقراری ارتباط مستمر اب 
سازمان رأی، یکی از اهداف اصلی هر یک از احزاب، از مجله »حزب عدالت و توسعه« در 
ترکیه است. عالوه بر آن، این حزب نیاز به این دارد که به صورت دامی اب اعضای خود در ارتباط 
ابشد. از آجنا که اعضای این حزب، تقریباً یک هشتم مجعیت ترکیه را تشکیل می دهند، و نیز 
از آجنا که ده ها هزار نفر درون ساختار حزبی آن عمل می کنند؛ نیاز به این است که این حزب 
دارای یک سری آموزش های اولیه در زمینه ی بینش سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ابشد. این امر 
از دو سو اب چالش مواجه است. از یک سو، عدم ثبت اترخیی است که احزاب سیاسی آن را 
جتربه کرده اند و به این ترتیب نتوانسته اند ارتباط مستمری اب بدنه ی رأی خود به صورت مستقیم 
برقرار کنند و دومی قدرت چانه زنی احزاب سیاسی در ترکیه اب هنادهایی است که می توانند اب 

18.Hale, W. and Ozbudun, E., 2009. Islamism, democracy and liberalism in Turkey: The case of 
the AKP. Routledge, p. 16. 
19.White, Jenny B., Islamist Mobilization inTurkey: A Study in Vernacular Politics(Seattle and 
London, University of Washington Press, 2002), p. 19 

درابره سازمان دهی اجتماعی احزاب اسالم گرا در ترکیه نگاه کنید به:
Hale, W. and Ozbudun, E., 2009. Islamism, democracy and liberalism in Turkey: The case of the 
AKP. Routledge, Tuğal, C.Z., 2006. The appeal of Islamic politics: ritual and dialogue in a poor 
district of Turkey. The Sociological Quarterly, 47(2), pp.247-9.

نیز نگاه کنید به:
See also Yeşim Arat, Political Islamin Turkey anld Women’s Organizatiolns (Istanbul, TESEV, 
1999).
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تصمیم خود ماهیت و کیان احزاب را اب خطر مواجه کنند.20از سوی دیگرابید در نظر داشت 
که »حزب عدالت و توسعه« در پی آن است ات خود را، حزبی مطلوب برای مهه ی رای دهندگان 
ترکیه ای معرفی کند؛ به این ترتیب طرح مباحث مدرن، علمی و حرفه ای توسط مسئولنی این حزب 
و هنادهای مرتبط را ابید یکی از جدی ترین اتکتیک های آن برای جذابیت خبشی به فعالیت های 

خود در نظر گرفت. 

ساختار و تشکیالت

»حزب عدالت و توسعه« به حلاظ تشکیالت و ساختار درونی، متشکل ترین، منظم ترین و 
منسجم ترین حزب اتریخ ترکیه و یکی از ساختارایفته ترین احزاب در کشورهای اسالمی و ارواپیی 
به مشار می رود. این حزب در متامی 81 استان و 951 شهرستان ترکیه دارای دفرت حزبی فعال 
و قدرمتند است. در هر یک از استان ها نیز این حزب دارای کمیته ی اجرایی، کمیته ی اداری، 
داخلی و حکمیت  دموکراسی  و کمیته ی  انضباطی  شاخه ی زانن، شاخه ی جواانن، کمیته ی 

است. 

اما مغز متفکر این حزب، هنادهای اسرتاتژیک مستقر در دفرت مرکزی این حزب در آنکارا 
هستند. در دفرت مرکزی عظیم این حزب؛ تشکیالت این حزب قرار دارند که عالوه بر دبریکل 
و  »پژوهش  معاونت  معاونت ها،  این  از  یکی  می شوند.  بسیاری  معاونت های  شامل  حزب، 
توسعه« است که خود دارای مدیر، هفت معاون و تعداد زایدی کارمند می ابشد. أتسیس این 
معاونت در »حزب عدالت و توسعه« نشان می دهد که این حزب اهتمام خاصی به رعایت 
استانداردهای سازمان های بنی املللی دارد؛ هنادهایی که در آهنا خبش »پژوهش و توسعه«21 یکی 

از عناصر اصلی فعالیت سازمانی  است.22

اجنام  و  مرتبط اب حزب  زمینه های  در  پژوهش  اجنام  توسعه«مسئولیت  و  پژوهش  »معاونت 
بررسی های معطوف به ترقی، امور آی تی )IT(، اینرتنت و فراهم آوردن زیرساختارهای الزم 
20.Cemil Boyraz (2010) Turkish Politics and the Rise of the AKP: Dilemmas of Institutionalization 
and Leadership Strategy, Turkish Studies, 11:2, p. 291.
21.Araştırma ve Gelişitirme Başkanlığı

22. برای مشاهده ی امهیت فعالیت خبش پژوهش و توسعه در سازمان های مدرن نگاه کنید به:
Ortega-Argiles, Raquel; Potters, Lesley; Vivarelli, Marco (2011). “R&D and productivity: testing 
sectoral peculiarities using micro data”. Empirical Economics. 41 (3): 817–839, Ortega-Argiles, 
Raquel; Piva, Mariacristina; Vivarelli, Marco (2011). “Productivity Gains from R&D Investment: 
Are High-Tech Sectors Still Ahead?”. IZA Discussion Papers. IZA (5975): 1–22, 
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بر عهده  فعالیت های تشکیالتی حزب را  انتخاابت و ای  امر در جراین  این  از  استفاده  برای 
دارد. هم چننی موظف است ات مهه ی آموزش های حزبی در سطوح خمتلف را برانمه ریزی کند و به 
مرحله ی اجرا در بیاورد. عالوه بر اینها؛ حتلیل شرایط انتخاابتی و نتایج آن،  در سطوح خمتلف 
از وظایف این معاونت است. هم چننی فراهم آوردن شرایط برای استفاده از گونه های خمتلف 
این  برای  تعریف شده  وظائف  از مجله  افزایش سطح کارایی کارکنان حزب،  نیز  و  تکنولوژی 

معاونت است.23

»آکادمی سیاست«

می توان گفت که مهم ترین بروز بریونی معاونت پژوهش و توسعه »حزب عدالت و توسعه« 
را بتوان »آکادمی سیاست« آن معرفی کرد. »آکادمی سیاست« انم دوره ی آموزشی است که 
»حزب عدالت و توسعه« در ده سال اخری آن را در استان های خمتلف کشور ترکیه برگزار کرده 
است. فعاالن حزبی و نیز عموم شهروندان ترکیه می توانند در این دوره های کواته مدت؛ دروس 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اخریاً مذهبی را بیاموزند. اتکنون ده ها هزار نفر از شهروندان 
ترکیه در این دوره ها شرکت کرده  و فارغ التحصیل شده اند. این فعالیت که امروزه به عنوان مهم ترین 
عامل ارتباط خنبگان اب این حزب به مشار می آید ، هم اکنون بیش از ده سال از عمرش می گذرد. 
به این ترتیب می توان گفت که هم اکنون زمانی است که می توان درابره ی ویژگی ها و کارایی های 
آن سخن گفت. از نظر این حزب؛ اجياد و تداوم این آکادمی نشان دهنده ی امهیت ابالیی است 
که مسئله ی آموزش نزد آن دارد.24بعد از گذشت ده سال از فعالیت این »آکادمی«  مسئولنی 
»حزب عدالت و توسعه«اعالم کرده اند که در صدد این هستند ات این دوره ها را برای شهروندان 
ترکیه ای ساکن خارج از ترکیه نیز برگزار کنند.25 ایشان هم چننی اظهار داشته اند که دروس این 
آکادمی در راستای حتقق اهداف ابراز شده در چشم اندازی است که این حزب برای آینده ی 

ترکیه در نظر گرفته و ات سال 2023، ابید به آن دست ایبد. 

»حزب عدالت و توسعه« در کشور ترکیه که از سال 2002، اتکنون قدرت سیاسی را در 
سطوح خمتلف در اختیار داشته؛ مهواره به سبب ایده های نو، برانمه های خالقانه و توجه به نسل 
23. http://www.akpartiyenimahalle.org/ar-ge-baskanligi/
24. https://www.akparti.org.tr/site/haberler/siyaset-akademisi-10.-yilini-tamamliyor/104077#1
25.https://www.akparti.org.tr/site/haberler/siyaset-akademisine-katilmis-olmak-ya-da-olmamak-
bir-farklilik-olusturacak/85988#1
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جوان ترکیه ، از دیگر احزاب ترکیه، به خصوص، احزاب سنتی ملی گرا و سکوالر متمایز بوده 
است. این حزب اب برخورداری از نوعی نشاط سیاسی در سطوح خمتلف اجرایی؛ توانسته ات در 
سطوح حملی و ملی، پریوز اغلب انتخاابت ابشد. یکی از ابداعات این حزب در عرصه ی پژوهش 

و توسعهی »آکادمی سیاست« است. 

»آکادمی سیاست« این سخن از رجب طیب اردوغان؛ رئیس مجهور و دبری کل »حزب 
است:  »هدف  انتخاب کرده  و سرلوحه ی عمل خود  عنوان شعار  به  را  توسعه«،  و  عدالت 
آموزش می ابیست تربیت نسلی صاحب عقل سلیم، قلب سلیم و ذوق سلیم ابشد«. این آکادمی 
هم چننی اعالم کرده که أتسیس چننی هنادی، در نتیجه ی   توصیه اردوغان بوده است. به نظر 
می رسد اهداف این آکادمی به صورت رمسی از مجله چننی بیان شده است:  »تقویت ارتباط 
میان رای دهندگان اب حزب،  افزودن توجه اجتماعی به مسئله سیاست، افزایش اطالعات شرکت 
کنندگان در زمینه هایی هم چون اتریخ، اتریخ سیاسی، اقتصاد و سیاست خارجی«. اما روشن 
است که مصداق این اهداف برای »حزب عدالت و توسعه«،  حتکیم قدرت از طریق برقراری 
ارتباط جدی اب جامعه ی ترکیه،  شناسایی و مهراه کردن خنبگان کشور، ایفنت و جذب نریوهای 
جوان و عالقه مند به فعالیت های تشکیالنه، تغیری فضای فکری جامعه به سوی ارزش های مورد 
افزایش سطح فکری کارکنان و  به زابن مشرتک بنی نریوهای ستادی،  نظر حزب، دست ایبی 
ارتقای انسجام و مهاهنگی درون حزبی و در اختیار گرفنت دست ابالتر در مباحث فکری در 

عرصه ی عمومی جامعه ی ترکیه است. 

اتریخ و پیشینه

طرح أتسیس »آکادمی سیاست« به سال 2007، ابز می گردد. در آن زمان که »حزب 
عدالت و توسعه«؛ خنست وزیری، رایست مجهوری و جملس و اکثر شهرداری های مهم ترکیه را 
در دست داشت، در پی أتسیس »آکادمی سیاست« برآمد. »آکادمی سیاست« عماًل در 
ماه ژانویه سال 2008، کار خود را آغاز کرد. اولنی شرکت کنندگان در این آکادمی،  اعضا و 
مسئولنی حزب بودند  ؛ چه اینکه یکی از اهداف اولیه ی أتسیس این هناد؛ »اجياد یک هویت 
سازمانیو تضمنی یک زابن مشرتک در میان منسوبنی به حزب اعالم شده بود. شرکت کنندگان در 
این دوره ها را شهروندان ترکیه ای تشکیل می دهند و زانن و مردان در آن اجازه شرکت دارند؛ به 
صورتی که یک سوم شرکت کنندگان دوره آیخر را نیز زانن تشکیل می دادند. در آخرین دوره ی این 
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آکادمی که در سال 2018، برگزار شد، 38درصد از شرکت کنندگان دارای مدرک دانشگاهی 
بودند و میانگنی سن افراد شرکت کننده، 36 سال بود. جوان ترین شرکت کننده دراین دوره 32 
سال داشته است. در این دوره، استان بورسا اب 630 شرکت کننده بیشرتین شرکت کننده را 
داشت. در دوره ی سال 2018، و ده سال بعد از آغاز به کار این »آکادمی«،برای اولنی ابر در 
استان های حاشیه ای، حمروم و نزدیک به مرز عراق و سوریه هم چون شریانک، حکاری، کریکالرلی 
و موش این آکادمی برگزار شد. در این دوره، در استان شریانک 450 نفر برای شرکت در آن 
ثبت انم کردند که رقمی قابل مالحظه به مشار می رود. »آکادمی سیاست« از زمان أتسیس در 
سال 2008 اتکنون،  شصت هزار نفر را آموزش داده است. این افراد اتکنون در هجده دوره 
برگزار شده آن شرکت کرده اند. از این میان این افراد، 25 هزار نفر دوره ها را اب موفقیت طی 
کرده  وحائز شرایط درایفت گواهی انمه فارغ التحصیلی شده اند؛  اما مشخص نیست چند  درصد 

از این افراد برای درایفت گواهی انمه به »آکادمی سیاست« مراجعه کرده اند. 

مهه ی این دوره ها در متامی استان های کشور برگزار منی شوند. بلکه برخی از دوره ها برای تعداد 
خاصی از برخی استان ها در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال در آخرین دوره ی این آکادمی 
که در سال 2018، برگزار شد، در 29 استان برای اولنی ابر بود که »آکادمی سیاست« 
برگزار می شد. این سخن به این معناست که ات دوره ی آخر )یعنی دوره ی هجدهم( این دوره در 
29 استان کشور برگزار نشده بود. در دوره ی هجدهم )دوره ی آخر( 6346 نفر در »آکادمی 
سیاست« شرکت کرده  بودند که سهم شرکت کنندگان از استان های بورسا، آنکارا و شریانک 
از دیگران بیشرت بود. »آکادمی سیاست« از زمان أتسیس در سال 2008، اتکنون  60 هزار 
نفر را آموزش داده است. این افراد اتکنون در هجده دوره ی برگزار شده آن شرکت کرده اند. از 
این میان این افراد، 25 هزار نفر دوره ها را اب موفقیت طی کرده  و شرایط درایفت گواهی انمه ی 
درایفت  برای  افراد  این  از  درصد  چند  نیست  مشخص  اما  شده اند؛   حائز  را  فارغ التحصیلی 

گواهی انمه به »آکادمی سیاست« مراجعه کرده اند. 

رجب طیب اردغان، دبری کل »حزب عدالت و توسعه«، در مراسم گشایش هجدمهنی دوره ی 
»آکادمی سیاست« سخنانی ایراد کرد و در آن از جتربه ی برگزاری آن، چننی گفت:  «در دنیای 
سیاست شبیه ]به این آکادمی[ وجود ندارد، در احزاب سیاسی چننی چیزی نیست. زیرا آن ها 
به سیاست هرگز به عنوان یک مدرسه نگاه منی کنند اما »حزب عدالت و توسعه« در این زمینه 
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به مدرسه  تبدیل شده است. برای اینکه توجه مردمان کشورمان را به سیاست افزایش دهیم؛ اب 
هدف اینکه در هر زمینه ای از سوی متخصصان سیاستی آگاهانه بسازمی؛ این فعالیت به الگویی 

برای دیگر احزاب تبدیل شده است. زیرا ما حزب اولنی ها هستیم«.26

شیوه ی اداره

پیش از برگزاری هر دوره، برای مدتی حمدود که از طرف »آکادمی سیاست« تعینی می شود، 
است  درس هایی  شامل  دوره ها  می شود.  آغاز  دوره ها  بعد  مدتی  و  می گرید  انم صورت  ثبت 
ارائه  ارائه می شود. زمان  آنالین  به دو صورت حضوری و  از طرف »آکادمی سیاست«  که 
درس ها تعطیالت اپاین هفته )روزهای شنبه و یکشنبه(  در ساعت های عصرگاهی است. برای 
فارغ التحصیلیاز این دوره ها و اخذ گواهی انمه؛حضور منظم در کالس ها، شرکت در امتحان اپاین 

دوره و موفقیت در آن الزامی است. 

درس ها در هر هفته دو روز و هر روز به مدت چهار ساعت )از ساعت 16 ات ساعت 20(  
ارائه می شود. این درس ها به مهراه چهار ساعت درس که به صورت اینرتنتی مشاهده می شود، در 
جمموع یک دوره ی درسی بیست ساعته را می سازند. کسانی که در هفتاد درصد درس ها حاضر 
بیاورند، مستحق درایفت گواهی انمه  را  منره های الزم  و  امتحان شرکت کنند  در  شده ابشند، 
به گونه ی »گواهی انمه حضور و شرکت« و ای  تکمیل دوره  اپاین دوره می شوند. گواهی انمه 
»گواهی انمه ی موفقیت« در دوره ارائه می شود. الزم به ذکر است که گواهی انمه دوم به افرادی 
داده می شود که در امتحان اپاینی منره ابالتری را کسب کرده ابشند. این گواهی انمه ها به افراد 
برگزیده هر دوره در سطح استانی توسط مسئولنی حملی حزب ارائه می شود. از نفرات اول ات سوم 
هر دوره در کل ترکیه؛ در آنکارا تقدیر صورت می گرید  و آهنا جوایز خود را در مراسم رمسی از 
دست دبریکل »حزب عدالت و توسعه« درایفت می کنند. در آخرین دوره ی این »آکادمی« به 
نفر اول در کل ترکیه یک لپ اتپ اپل مک پرو، به نفر دوم یک موابیل آی فون ایکس و به نفر 

سوم یک تبلت آی پد پرو اهدا شد.

برای ثبت انم؛ افراد می ابید هزینه ای را به حساب »حزب عدالت و توسعه« واریزکنند. این 
هزینه در سال 2018، برای هر کس به مبلغ 250 لریه )معادل 45دالر( بوده است. این هزینه 
26.https://www.akparti.org.tr/site/haberler/cumhurbaskani-erdoganin-siyaset-akademisi-
acilisinda-yaptigi-konusmanin-met/98100#1
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برای افراد دارای معلولیت، زانن و افراد بنی هجده ات سی سال،صد لریه است.27شرایط شرکت 
افراد در این دوره ها به این قرار اعالم شده است: داشنت هجده سال متام، شهروند ترکیه بودن، 
مشارکت دموکراتیک ،  نشان دادن عالقه به سیاست و اقتصاد، داشنت هدف برای بیشرت کردن 
روابط عمومی و عالقه مند به افزودن به داشته های علمی شخصی. افرادی که قباًل در دوره ها 
شرکت کرده ابشند وهم چننی آهنا که پیشرت در دوره ها ثبت انم کرده ابشند و ای دوره ای را نیمه 

متام رها کرده ابشند نیز امکان شرکت در این آکادمی را دارند. 

مواد درسی، مدرسان و مدیریت »آکادمی سیاست«

مواد درسی »آکادمی سیاست«، مشار زاید و متنوعی از دروس را شامل می شود. این دروس 
خود به چند گونه تقسیم می شوند:برخی از آهنا مهارت های اساسی شرکت کنندگان را هدف 
گرفته و هببود می خبشد و برخی دیگر در صدد تقویت دانش و بینش شرکت کنندگان است. 
مشاری از درس های این آکادمی نیز معطوف به برانمه های کالن این حزب از مجله تغیری ساختار 
قدرت در ترکیه از سیستم خنست وزیری به رایست مجهوری است. به صورتی که یک درس خاص 
برای این امر در نظر گرفته و استدالل های حزب برای این اقدام در قالب یک دوره ی آموزشی، 

به کارکنان حزبی و عمومی شرکت کنندگان القا شده است. 

در میان دروس »آکادمی سیاست«، چنان که انتظار می رود، مشاری از درس ها اب حمتوای 
عدالت  »حزب  منظورهای  و  اهداف  راستای  در  می خورد که  چشم  به  نیز  »حمافظه کارانه« 
متأخر  دوره های  در  به طور عمده  این درس ها  داشت که  نظر  در  ابید  نیز  است.  توسعه«  و 
حمافظه کارانه  مباحث  و  دروس  از  خالی  اغلب  ابتدایی  دوره های  و  شده  وارد  دوره های  این 
بوده است. در دوره های اخری؛ درس هایی مانند »استفاده از شبکه های اجتماعی«، »ساختار 
اجتماعی و هناد خانواده« و هم چننی درس »عرفان و فرهنگ عرفانی«28به درس های »آکادمی 
این درس های »آکادمی سیاست«  از  به هر صورت منونه هایی  افزوده شده است.  سیاست« 
ترتیب است:   »به اشرتاک گذاشنت جتربه ها«،  »نگارش در فضای جمازی«،    »زندگی  این  به 

27.حداقل حقوق رمسی مصوب دولت در سال 2018، برابر اب حدود 1600 لریه )معادل تقریبا 290 
دالر( بوده است. 

28.در دروس معنوی »آکادمی سیاست«، درابره ی جالل الدین مولوی، امحد یسوی و یونس امره حبث و 
بررسی صورت خواهد گرفت.
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سیاسی در ترکیه«، »خطابه و رهربی«،  »نظام ها و ایدئولوژی های سیاسی«،  »اسرتاتژی سیاسی 
سازمان دهی«،  و  تشکیالت  »اجياد  سیاسی«،   »ارتباطات  ارتباط«،   برقراری  توامنندی های  و 
و  و خطابه«  ترکیه«،  »نظام  رایست مجهوری«،  »سیاست  در  اتریخ سیاست  بر   »مقدمه ای 

 »مهارت های ارتباطی«. 

به آموزش آخرین  از یک سو  این درس ها به خوبی نشان می دهد که »آکادمی سیاست« 
تکنولوژی های موثر در جهان سیاست اهتمام دارد و از سوی دیگر توجه به افزایش دانش فرهنگی 
و اجتماعی خماطبان را وجهه ی مهت خود قرار داده است. هم چننی تالش دارد ات مریاث فرهنگی 
حمافظه کارانه ی ترکیه )در اینجا مسئله ی عرفان و فرهنگ عرفانی( را به آهنا آموزش دهد. این 
نکته از این جهت جالب توجه است که در دوره های خنست تشکیل مجهوری ترکیه به صورت 
علنی و ات به امروز در احزاب سکوالر و مهم تر از مهه، حزب مجهوری خواه خلق به صورت 
ضمنی، به مریاث ترکی-اسالمی مهواره اب نگاهی پرتردید نگریسته می شده و برخی از بزرگان این 
اندیشه، از مجله؛ شخص مصطفی کمال آاتتورک، رمساً از لزوم به کنار هنادن سنت های عرفانی 
برای رسیدن به مدرنیته، که از نظر آهنا هنایت ترقی بشری بود سخن می گفته اند. هم چننی برخی 
از دروس، مهانند »ساختار اجتماعی و هناد خانواده« که در دوره های اخری این آکادمی افزوده 
شده، به خوبی ماهیت حمافظه کار این حزب و تالش برای گسرتش ایده های حمافظه کارانه مانند 

خانواده را به خوبی نشان می دهد. 

مدرسان این دوره ها نیز طیف وسیعی از افراد و شخصیت ها را شامل می شوند. این افراد 
هم از اعضای بلنداپیه حزب و هم از متخصصنی مسائل فکری و دانشگاهی در ترکیه هستند. 
درجه ی  دارای  برخی حتی  و  تدریس هستند  به  مشغول  دانشگاه ها  در  اساتید  این  از  مشاری 
پروفسوری می ابشند. افراد فعال در حوزه های جتاری و ابزرگانی نیز دروس مرتبط اب ختصص خود 
را در »آکادمی سیاست« تدریس می کنند. اگرچه استفاده از اساتید دانشگاه و متخصصان 
برای تدریس در این هناد طبیعی می مناید، به کارگریی مسئوالن حزبی، وزرا و معاوننی وزرا برای 
تدریس در این آکادمی قابل توجه است؛ به خصوص اینکه بسیاری از این دوره ها در شهرستان ها 
و مناطق دور از اپیتخت برگزار می شود و به این ترتیب این افراد می ابید آخر هفته های خود را 
در سفر به این استان ها و تدریس در »آکادمی سیاست« بگذرانند. این امر منونه ای از فضای 
مهکاری، انسجام و تعهد حزبی را نشان می دهد؛ امری که این حزب را از بسیاری از احزاب 
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دیگر در ترکیه متمایز می کند. 

به عنوان منونه در آخرین )هجدمهنی( دوره ی »آکادمی سیاست« که در سال 2018، برگزار 
شد، مشاری از بلنداپیه ترین مسئولنی »حزب عدالت و توسعه«، دروس مرتبط اب موقعیت شغلی 
و ختصصی خود را تدریس می کردند. اسامی این افراد، مسئولیت دولتی ایشان و شهری که در 
اپاین هفته برای تدریس به آن سفر می کرده اند به این شرح است: بکری بوزداغ معاون خنست  وزیر 
در شهر ابرتنی، حممد مششک معاون خنست وزیر در شهر بورسا، هاکان چاووش اوغلو معاون 
خنست وزیر در شهر حکاری )در نزدیک مرز عراق(، رجب آک داغ معاون خنست وزیر در شهر 
گوموش خانه، عبداحلمید گول وزیر دادگسرتی در شهر قونیه، نورالدین جانیکلی وزیر دفاع در 
شهر ریزه، ژولیده ساریئر اوغلو وزیر کار و اتمنی اجتماعی در شهر سیواس )یکی از مقرهای 
اصلی سکونت علواین(، لطفی الوام وزیر توسعه در شهر نیئده، امحد ارسالن وزیر محل و نقل 
و دراینوردی در شهر کارامان، بولنت توفنکچی وزیر گمرک و جتارت در شهر ابیبورت، ویسل 
اروغلو وزیر جنگل و امور آب در شهر ادیرنه، اشرف فاکیبااب وزیر غذا، زراعت و دامداری در 
شهر آدی ایمان، ودات دمریاوز معاون دبری کل »حزب عدالت و توسعه« در شهر کرییک کاله، 
چیئدم کاراسالن معاون دبری کل »حزب عدالت و توسعه« در شهر چانکریی، حیاتی ایزجيی 
معاون دبری کل »حزب عدالت و توسعه« در شهر دوزجه، حممد موش رئیس فراکسیون »حزب 
عدالت و توسعه« در جملس ترکیه در شهر آغری )یکی از مراکز اصلی کردهای ترکیه(، امحد 
آیدین مناینده جملس از حزب عدالت توسعه در شهر ابمتان، مصطفی شنتوپ رئیس کمیسیون 
آلب ارسالن  اوشاک،  شهر  در  توسعه«  و  عدالت  »حزب  از  ترکیه  جملس  در  اساسی  قانون 
ایمیان  ایلووا، حسنی  در شهر  ترکیه  اطالعات جملس  و  امنیت  رئیس کمیسیون  کاواکلی اوغلو 
معاون وزیر فرهنگ و توریسم در شهر آرتوین،حسنی ایمیان  مدیر کمیسیون کار و امور اجتماعی 
در  جملس ترکیه در شهر آرتوین، جندت اونووار رئیس کمیسیون سالمت، کار و امور اجتماعی 
در شهر شریانک )یکی از مقرهای کردها در نزدیکی مرز عراق(، اکرم اردم مناینده جملس ترکیه از 
شهر استانبول در شهر کارابوک، فاطمه سنیها نوکهت مناینده جملس ترکیه در شهر ازمری و چنگیز 
آیدوغلو مناینده جملس از شهر آکسارای در شهر قارص )از مقرهای اصلی شیعیان ترکیه(. این 
افراد که به تناسب شغل خود در اپیتخت آنکارا،  اقامت دارند، در دوره های درسی »آکادمی 
سیاست« آخر هفته های خود را در شهرهای مذکور به  تدریس می پردازند و در روزهای عادی 

هفته در اپیتخت کارهای اداری خود را به اجنام می رسانند.  
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و  رویه ها  برانمه ها،  و  است  متمرکز  به صورت  برانمه ریزی »آکادمی سیاست«  و  مدیریت 
قواننی آن توسط »اداره ی پژوهش و توسعه« مستقر در دفرت اصلی »حزب عدالت و توسعه« 
در آنکارا تعینی می شود و سپس برای اجرا در اختیار دفاتر حزب در استان ها قرار می گرید.

مدیر فعلی »آکادمی سیاست« در حقیقت مدیر اداره پژوهش و توسعه و معاون دبری کل حزب 
عدالت  توسعه، آقای »محزه داغ«، 38 ساله، وکیل دادگسرتی و مناینده ی جملس از شهر ازمری 
است.  پیش از او پروفسور نکهت هواتر، رئیس فعلی دانشگاه ازمری این مسئولیت را بر عهده 

داشت. 

داللت های فکری و حزبی و چشم انداز آینده: 

کمال کلیچداراوغلو، دبری کل حزب مجهوری خواه خلق )حزب آاتتورک( که بزرگ ترین حزب 
خمالف دولت در این کشور به مشار می رود، در سخنانی طعنه آمیز، »آکادمی سیاست« را مورد 
خطاب قرار داد و گفت »حزب عدالت و توسعه یک آکادمی سیاست دارد و در آن درس هائی 
ارائه می شود. برخی نکات دوره ی دهم این آکادمی چننی است: »عالوه بر این موارد؛سیاست 
تنها از طریق دموکراتیک به پیش منی رود. خمالفینی که در مسری سیاست های مشا قرار می گریند 
را به طور فیزیکی حذف کنید، زندانی کردن نیز یکی از ظرفیت های فعالیت سیاسی به مشار 
از کلیچداراوغلو دعوت کرد که در درس های »آکادمی  نیز در اپسخ،  می رود«.29 محزه داغ 
سیاست« شرکت کند. او در این ابره اظهار داشت: »پیش ما بیا و در آکادمی سیاست آموزش 
ببنی. بلکه بتوانی در انتخاابت پریوز شوی.... ]قباًل هم[ از او دعوت کردم اما جواب نداد. 
یک انتخاابت دیگر گذشت اما ابز شکست خورد. دوره ی نوزدهم آکادمی سیاست هم برگزار 
می شود. اگر بیاید و در درس ها شرکت کند، شاید در انتخاابت آینده، اطالعاتی به دست 

 آورد«.30

از  نشان  نظر گرفته شود؛  در  لفظی سیاسی  یک جدال  اینکه صرفاً  از  بیش  این سخنان 
انرضایتی احزاب خمالف »حزب عدالت و توسعه« از گسرتش فعالیت های این حزب و برقراری 
افرادی  ترکیه،  اتریخ مجهوری  در  پیش تر  است که  اقشاری  اب  این حزب  توسط  ارتباط  جدی 
حاشیه ای و به دور از گفتمان های سیاسی در این کشور به حساب می آمدند. به این ترتیب است 

29.http://halktv.com.tr/chp-lideri-kilicdaroglu-akpnin-ders-notlarini-paylasti-muhalefeti-fiziken-
ortadan-kaldirmak-208997
30. https://www.akparti.org.tr/site/haberler/siyaset-akademisi-10.-yilini-tamamliyor/104077#1
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که مسئله ی»آکادمی سیاست« را می توان از حیث ارتباط »مرکز« و »حاشیه« در عرصه ی 
سیاست ترکیه نیز بررسی کرد. این مفاهیم که در ادبیات علوم اجتماعی معطوف به ترکیه، اب انم 
شریف ماردین، جامعه شناس فقید ترکیه ای، پیوند خورده، در پی این است که نشان  دهد چگونه 
می توان اتریخ سیاسی ترکیه در قرن های اخری را در ارتباط اب پوایئی های موجود در میان افراد در 

مرکز قدرت و اشخاص حاشیه ای در عرصه ی سیاست و جامعه یرتکیه فهمید.31

مسئله ی»آکادمی سیاست« از منظر دیگر می تواند در قالب دو مدل »فعاالن حرفه ای و 
فرصت  طلب ها« ای »ابورمندان و فعاالن«، به عنوان دو الگوی متفاوت از ساختار و فعالیت  
حزبی در نظر گرفته شود. البته این سخن به این معنا نیست که »آکادمی سیاست« در این میانه 
طرحی نو در افکنده و ابعث شده ات ساختار حزبی جدیدی در ترکیه و ای در عرصه ی احزاب 
سیاسی بنی املللی اجياد شود، بلکه بر آن است ات نشان دهد جتربه ی این آکادمی ابعث پواییی 
جدیدی در این میانه شده؛ به صورتی که می توان گفت در بدترین حال، مشاری از »ابورمندان و 
فعاالن« این حزب را به صورتی برای تبدیل شدن به »فعاالن حرفه ای و فرصت طلب ها« آماده 

کرده است.32

اما از سوی دیگر ابید به این حقیقت اذعان داشت که افزایش سطح آگاهی های سیاسی 
این دوره ها، اگر چه از یک سو ابعث پدید آمدن  و بینش های بنی املللی شرکت کنندگان در 
زابن مشرتک بنی فعاالن حزبی می شود و می تواند آهنا را به تکرارکنندگان و توجیه گران حرفه ای 
سیاست های حزبی تبدیل کند اما نباید این حقیقت را از نظر دور داشت که این امر تک تِک 
این ترتیب،  متخصص در مسائل خمتلف تبدیل خواهد کرد. به  افراد را به نریوهایی نسبتاً  این 
به نوعی پتانسیل انتقاد و اعرتاض نسبت به سیاست های حزبی را افزایش خواهد داد. اگرچه 

31.برای منونه نگاه کنید به:
Şerif Mardin, “Center-Periphery Relations: A Key to Turkish Politics”, Daedalus, Vol. 102, 
Winter, pp. 169–190; Mardin, Ş., 2006. Center-Periphery as a Concept for the Study of Social 
Transformation. Religion, Society, and Modernity in Turkey. New York: Syracuse University 
Press.; Mardin, Ş., 2006. Religion, society, and modernity in Turkey. Syracuse University Press

هم چننی در زمینه ی شکاف های اجتماعی و نظام های حزبی در ترکیه نگاه کنید به:
Hale, W. and Ozbudun, E., 2009. Islamism, democracy and liberalism in Turkey: The case of the 
AKP. Routledge, p.33-36.

32.برای مشاهده ی ادبیات علمی در این زمینه نگاه کنید به 
Kumbaracibasi, A.C., 2009. Turkish Politics and the Rise of the AKP: Dilemmas of 
institutionalization and leadership strategy. Routledge, p.26.
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نریوهای حزبی، به سبب منافع شخصی و ای اهداف بلندتر حزبی، ممکن است دست از یک سری 
از انتقادات بردارند و ای آهنا را علناً ابراز ندارند، اما منی توان کتمان کرد که آموزش های »آکادمی 
سیاست«، می تواند به حنوی از احنا، ابعث اجياد نوعی پواییی فکریشود که به طور دراز مدت 
ابعث به وجود آمدن برخی صداهای جدید در حزب خواهد شد. این صداهای جدید، اگرچه 
ممکن است به سبب برخی مالحظات، ابراز نشوند اما در هر حال پتانسیل هایی برای اعرتاض 
و انتقاد را فراهم می کنند. این امری است که کومباراجی ابشی به صورتی دیگر، در قالب تبینی 
ساختار سلسله مراتبی و از ابال به اپینی حزب تشریح کرده است. او نشان داده که قدرت انحمدود 
سران »حزب عدالت و توسعه« درون حزب و فرصت های بسیار حمدود برای خمالفت درون حزبی، 
اگرچه در کواته مدت سیستمی بودن حزب را تقویت می کند اما در بلندمدت ممکن است ابعث 
انرضایتی بدنه ی حزبی شود؛ چه اینکه این افراد احساس خواهند کرد در فرایند تصمیم سازی در 

حزب مشارکت ندارند و صداهایشان به گوش مسئولنی ابالتر در حزب منی رسد.33

به نظر می رسد به این سبب ابشد که  در درس های »آکادمی سیاست« کمرت حبثی درابره 
به چشم  هنادها  و  درون سازمان ها  تصمیم گریی  بنی املللی  و ساز  و کارهای  ساختارهای حزبی 
می خورد؛ چه اینکه جایگاه رجب طیب اردوغان، طیف مهراهان اصلی و اطرافیان صمیمی او در 
حزب را نتوان به سادگی در میان احزاب ارواپیی ایفت. به عبارت دیگر، »آکادمی سیاست« 
طرح چننی موضوعاتی را به مهراه موضوعات حبث برانگیز و مناقشه آفرین دیگر، مانند مسئله ی 
الئیسیسم در ترکیه، اقلیت های دینی و قومی در این کشور، جایگاه اسالم در سیاست ترکیه 
و اقدامات آاتتورک را درون درس های »آکادمی سیاست« قرار نداده است. به عبارت دیگر، 
می توان گفت آن چه بیش از دیگر مسائل در درس های این آکادمی مورد توجه بوده، نه مسائل 
حبث برانگیز حساس بلکه امور مهارتی و بینشی است؛ چه اینکه مسائل حساسی که پیش تر 
ذکرشان گذشت، در حلقه  ی حمدودی از سیاست گذاران اصلی حزب و در رأسشان رجب طیب 

اردوغان بررسی، تصویب و برای اجرا به دفاتر حزبی در سراسر کشور ارسال می شود.  

از سوی دیگر در حول »آکادمی سیاست« شبکه بزرگی از دوستان و هم کالسی ها/هم 
دوره ای ها و روابط پیچیده ای از استادان و شاگردان شکل می گرید که به خوبی می تواند در آینده؛ 
تبدیل به روابط سیاسی و معطوف به قدرت برای »حزب عدالت و توسعه« شود. این امر؛ یکی 
33.Kumbaracibasi, A.C., 2009. Turkish Politics and the Rise of the AKP: Dilemmas of 
institutionalization and leadership strategy. Routledge, Chapter 8. 
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از مهم ترین امتیازات و نقاط قوت احزاب اسالم گرا در ترکیه است. جتربه ی این چننی اقداماتی 
پیش تر در »حزب رفاه«که به طورعمده معطوف به شبکه های اجتماعی غری رمسی بود،مشاهده 
گردیده است. به صورت اترخیی برانمه ی  گروه های سیاسی اسالم گرا در ترکیه، شبکه ی وسیعی از 
روابط مبتنی بر اعتماد میان فردی و ارتباطات چهره به چهره ی، مشارکت در فعالیت های مجعی 
اب طیف وسیعی از انگیزه ها و اهداف و استفاده از اجنمن ها، بنیاد ها و شبکه های اجتماعی غری 
رمسی وجود داشته است.34 امری که جنی وایت، از آن تعبری به »سیاست بومی/حملی«35 می کند 
و آن را یکی از دالیل موفقیت اسالم گرااین ترکیه ای در عرصه ی سیاسی می داند.36به این ترتیب 
می توان گفت آنچه در حال حاضر در جراین »آکادمی سیاست«اتفاق می افتد، جزئی از فرایند 
ساخت »خنبگان اسالم گرا« است که مهواره در عرصه ی سیاسی ترکیه، به سبب امکاانت پواییی 

اجتماعی و آزادی بیان نسبی، امکان آن وجود داشته است.37

نگاه به جغرافیای مشارکت در »آکادمی سیاست« نیز راه گشا است. در دوره ی هجدهم 
بیشرتین شرکت  استانی که  از سه  یکی  برگزار شد،  آکادمی که در سال 2018میالدی  این 
کنندگان را به خود اختصاص داده بود، استان شریانک بود. این نکته از آجنا مهم است که به 
صورت سنتی این استان یکی از مقرهای اصلی کردهای انراضی کشور و حامیان حزب کارگران 
کردستان ترکیه )پ ک ک( به مشار می رود که در انتخاابت اساساً به »حزب دموکراتیک خلق ها« 
)ه د پ(که به صورت غری رمسی شاخه ی سیاسی )پ ک ک( در نظر گرفته می شود رای 
می دهند. در انتخاابت رایست مجهوری نیز مردم این استان در انتخاب اخری به صورت قاطع 
به صالح الدین دمریاتش، سیاست مدار مشهور کرد، رای داده اند. این مقدار اقبال به »آکادمی 
سیاست« در این استان نشان از آن دارد که »حزب عدالت و توسعه« در حال شناساندن 
34.Hale, W. and Ozbudun, E., 2009. Islamism, democracy and liberalism in Turkey: The case of 
the AKP. Routledge, p. 17.
35. velnacular politics
36. White, Jenny B., Islamist Mobilization inTurkey: A Study in Vernacular Politics(Seattle and 
London, University of Washington Press, 2002), p. 27.
37.Göle, N., 1997. Secularism and Islamism in Turkey: The making of elites and counter-
elites. The Middle East Journal, pp.46.

درابره ی ساختار این حزب نگاه کنید به:
Baykan, T.S., 2016. Electoral success of the Justice and Development Party: the role of political 
appeal and organization (Doctoral dissertation, University of Sussex).
Pelin Ayan (2010) Authoritarian Party Structures in Turkey: A Comparison of the Republican 
People’s Party and the Justice and Development Party, Turkish Studies, 11:2, pp. 197-215.
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خود به نسلی از کردهای حملی است که در پی طی مسریی نوین و کسب اطالعات بیشرت از 
جهان حاضر هستند. اگر چه ممکن است گفته شود که مشاری از حامیان احزاب سابق الذکر نیز 
برای گسرتش اطالعات و کسب بینش از جهان امروز در »آکادمی سیاست« حاضر شده اند، 
اما نباید از اید برد که صرف مهنی اقدام و نشاندن حامیان این احزاب بر صندلی جلسات و 
مشارکت دادن در دوره هایی که توسط »حزب عدالت و توسعه« در این استان های دور از مرکز 
و نزدیک مرز عراق برگزار می شود، موفقیت بزرگی برای این حزب است. امهیت این امر زمانی 
بیشرت مشخص می شود که بدانیم دیگر احزاب غری کردی ترکیه، اعم از سکوالر و ملی گرا، 
هیچ برانمه ی مدون و جدی برای درگری کردن مردم ُکرد ساکن  این نواحی اب خود ندارند و به 
این ترتیب در انتخاب خمتلف ترکیه، درصد رای بسیار انزلی درایفت می کنند. به عبارت دیگر؛ 
رقابت اصلی در این نواحی بنی احزاب کردی و »حزب عدالت و توسعه« است. »حزب عدالت 
و توسعه« نیز اب جدیت و اب اجرای برانمه هایی مانند »آکادمی سیاست« در پی تربیت نسلی 

مهراه اب خود در این نواحی و به کار گرفنت ایشان در رده های حزبی است. 

آشنائی اب مفاهیم و مسائل بنی املللی از طریق دروس »آکادمی سیاست« هم چننی ابعث 
می شود ات طرفداران، مسئوالن و مهراهان این حزب بتوانند اب زابن استاندارد جهانی سیاست 
و  این حلن  بگویند.  آمریکائی، سخن  و  ارواپئی  سیاست مداران  ارواپئی، خصوصاً  مهتااین  اب 
توسعه«  و  عدالت  برای »حزب  بنی املللی  مشروعیت  نوعی  آمدن  وجود  به  چشم انداز ابعث 

خواهد شد؛ امری که از بدو پیدایش اتکنون در پی آن بوده است.38

در اپاین ابید گفت که »آکادمی سیاست« که رجب طیب اردوغان از آن به یک »مدرسه« 
در عرصه ی سیاسی ترکیه تعیبری می کند، منونه ای از یک اقدام درخشان در فعالیت های حزبی 
است. اقدامی که در راستای اهداف بلندمدت »حزب عدالت و توسعه« از آموزش مفاهیم 
اقتصادی و سیاسی شروع کرده و به ترویج مفاهیم حمافظه کارانه ی فرهنگی مانند عرفان و خانواده 
رسیده است. این امر که اقدامی جدی در عرصه یسیاست ورزی به مشار می رود؛ نشانه ای آشکار 
از مدرن بودن، علمی بودن و حرفه ای بودن رفتارهای در عرصه ی سیاست ترکیه به صورت عام 
و »حزب عدالت و توسعه« به صورت خاص دارد. این »آکادمی«، اقدامی مدنی  و قانونی  
38.Ergün Yildirim , Hüsamettin İnaç & Hayrettin Özler (2007) A Sociological Representation 
of the Justice and Development Party: Is It a Political Design or a Political Becoming?, Turkish 
Studies, 8:1, p. 17. 
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برای استعدادایبی سیاسی و قرار دادن خنبگان ابلقوه سیاسی در مسری رشد و تبدیل کردن آهنا 
به مهره های سیاسی کارآمد، مهنوا و آموزش دیده است. امری که می رود اب گسرتش »آکادمی 
سیاست« به خارج از ترکیه و آموزش شهروندان ترک تبار ساکن ارواپ، دایره ی اقدامات و اتثری 

»حزب عدالت و توسعه« را به خارج از مرزهای خود بکشاند. 
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تصاویر ضمیمه

لوگوی »آکادمی سیاست« 

پروفسور نکهت هواتر، معاون پیشنی پژوهش و توسعه ی»حزب عدالت و توسعه« و رئیس 
فعلی دانشگاه ازمری در حال تشریح برانمه های »آکادمی سیاست«
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محزه داغ، معاون فعلی پژوهش و توسعه ی»حزب عدالت و توسعه«

پوسرتی شامل تصویر بن  علی ییلدیرمی خنست وزیر پیشنی ترکیه

بر روی پوسرت چننی درج شده است: »برانمه ی آموزشی ترکیه قدرمتند«
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پوسرت تبلیغاتی آخرین دوره ی آکادمی سیاست

بر روی این پوسرت شعار این آکادمی »از 1919 ات 2019، به امر ملت به سوی آینده ای 
روشن نقش بسته است«

افتتاح درس های آکادمی سیاست توسط رجب طیب اردوغان
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بر روی ختته چننی نوشته است: »زنگ آغاز درس های آکادمی به صدا در می آید«

رجب طیب اردوغان در حال ارائه ی جایزه به نفرات برگزیده کشوری آخرین دوره ی 
»آکادمی سیاست«
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رجب طیب اردوغان در حال ارائه ی جایزه به نفرات برگزیده کشوری آخرین دوره »آکادمی 
سیاست«

رجب طیب اردوغان در حال ارائه ی جایزه به نفرات برگزیده یکشوری آخرین دوره ی 
»آکادمی سیاست«
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رجب طیب اردوغان در آینی افتتاح آخرین دوره ی »آکادمی سیاست«

مشاری از فارغ التحصیالن آکادمی سیاست که موفق به درایفت مدرک فارغ التحصیلی 
شده اند
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منونه ای از فضاهای درسی و مدرسنی آکادمی سیاست

منونه ای از فضاهای درسی و مدرسنی آکادمی سیاست
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منونه ای از مدرسنی و شرکت کنندگان آکادمی سیاست در شهر قاضی آنتپ

منونه ای دیگر از مدرسنی و شرکت کنندگان در آکادمی سیاست
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منونه ای از شرکت کنندگان در آکادمی سیاست در شهر آداانی ترکیه

منونه ای از جلسات امتحان اپاینی آکادمی سیاست
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منونه ای از جلسات امتحان اپاینی آکادمی سیاست

منونه ای از جلسات امتحان اپاینی آکادمی سیاست
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اپسخ انمه ی امتحان اپاینی آکادمی سیاست

منونه ای از مدارک فارغ التحصیلی از آکادمی سیاست اب امضای رجب طیب اردوغان

بر روی مدرک فارغ التحصیلی چننی نوشته شده است: »به سبب به اپاین رساندن موفقیت آمیز 
برانمه ی»مدیریت حملی« آکادمی سیاست »حزب عدالت و توسعه« موفق به درایفت این مدرک 

شده است«


