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Σε “αρένα” σύγκρουσης το κόμμα του Ερντογάν
– Μαζικές παραιτήσεις
/ Επικαιρότητα

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας έχει μετατραπεί σε
“ιδεολογική
Ανάπτυξης

επιτροπή”
(AKP)

του

του

Κόμματος

Τούρκου

Δικαιοσύνης

Προέδρου

Ρετζέπ

και

Ταγίπ

Ερντογάν, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Παράλληλα, η
έλλειψη

δημοκρατίας

στο

εσωτερικό

του

κόμματος

έχει

οδηγήσει σε παραιτήσεις ακόμα και σε μαζικές παραιτήσεις
από τους αντιφρονούντες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η
πρόσφατη παραίτηση 872 μελών του AKP στο Αϊδίνιο.
Της Σβετλάνα Λεβίτσκι
«Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας
είναι ότι σήμερα, σχεδόν όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από ένα μόνο άτομο, τον
Πρόεδρο», είπε ο Ναμίκ Ταν σε συνέντευξή του στον ειδησεογραφικό ιστότοπο T24
που δημοσιεύτηκε σήμερα.

«Αυτό ενέχει πολλά σοβαρά μειονεκτήματα. Ο καθορισμός της εξωτερικής
πολιτικής με βάση προσωπικούς λόγους, δεν είναι προβλέψιμος. Εμπεριέχει
κινδύνους και δημιουργεί ανασφάλεια. Σε απομακρύνει από τους αληθινούς σου
συμμάχους και φίλους και δεν μπορείς να αποφύγεις την απομόνωση», είπε ο Ναμίκ
Ταν.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το κόμμα ΑΚΡ κέρδισε τις εκλογές με κοινοβουλευτική
πλειοψηφία τον Νοέμβριο του 2002, σχηματίζοντας την πρώτη μονοκομματική
κυβέρνηση

της

Τουρκίας

από

το

1987.

Ενώ

το

κόμμα

είναι

τώρα

σε

κοινοβουλευτική συμμαχία με το ακροδεξιό Κόμμα Εθνικιστικού Κινήματος (MHP),
ο

Ερντογάν

διαθέτει

εξαιρετικά

ενισχυμένες

εκτελεστικές

εξουσίες

που

αποκτήθηκαν στις εκλογές του 2018.
Ο κύριος πολιτικός στόχος του AKP του Ερντογάν είναι να κυβερνήσει τη
χώρα με μια λαϊκιστική αντίληψη, όπως είπε ο Ναμίκ Ταν. Αυτό προβλέπει
τη χρήση όλων των δυνατών μέσων για να κερδίσει την υποστήριξη του
κοινού με κάθε κόστος, όπως και να χρησιμοποιήσει τα παράπονα των
πολιτών προς το δικό του συμφέρον, όπως επεξήγησε. «Ο λαϊκισμός
οδήγησε σε μια αυξανόμενη αποξένωση από την αξία και τον ρεαλισμό στην
εξωτερική πολιτική. Οι αποφάσεις ελήφθησαν για ιδεολογικούς λόγους και
ελήφθησαν υπόψη τα συμφέροντα του κόμματος», τόνισε.
Το

Υπουργείο

Εξωτερικών

έχει

πλέον

αποκλειστεί

από

τη

χάραξη

πολιτικής και έχει μετατραπεί σε πρακτορείο διεθνών επικοινωνιών,
υπογράμμισε ο Ναμίκ Ταν.
Όπως επεσήμανε, αυτές οι λαϊκιστικές πολιτικές πρακτικές είχαν αρνητικές
επιπτώσεις στην περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα, καθώς η κυβέρνηση
απομακρύνθηκε

από

τους

δημοκρατικούς

κανόνες. «Η

Τουρκία

άρχισε

να

αναφέρεται στη διεθνή σκηνή όσον αφορά τη στρατιωτική της ισχύ. Ως
αποτέλεσμα, η παγκόσμια εικόνα της χώρας έχει επιδεινωθεί με τρόπους που θα
χρειαστεί πολύς χρόνος για να ανακάμψει», ανέφερε ο Ναμίκ Ταν.
Αν η πολιτική ηγεσία της Τουρκίας άκουγε τις προβλέψεις και τις υποδείξεις του
επαγγελματικού

προσωπικού

του

Υπουργείου

Εξωτερικών,

θα

είχαν

συνειδητοποιήσει ότι η χώρα θα μπορούσε να παρασυρθεί στη μοναξιά και να
λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να το αποτρέψει αυτό έγκαιρα, κατέληξε ο Ναμίκ
Ταν.

Ελλείψει δημοκρατίας, μαζικές παραιτήσεις συγκλονίζουν το

AKP
Το κόμμα AKP επλήγη από μια σειρά παραιτήσεων υπό το φως της πολιτικής
ασάφειας και των κρίσεων που πολιορκούν τον Πρόεδρο του κόμματος Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν. Οι παραιτήσεις, σύμφωνα με το The Arab Weekly, έρχονται ως
διαμαρτυρία ενάντια στον αυξανόμενο έλεγχο στους ακολούθους του Ερντογάν
στο AKP και την απουσία δημοκρατίας εντός του κόμματος.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα τουρκικών μέσων ενημέρωσης, το AKP έχει
μετατραπεί σε αρένα σύγκρουσης μεταξύ διαφορετικών στρατοπέδων,
καθώς

οι

πιστοί

ακόλουθοι

της

πολιτικής

του

Τούρκου

Προέδρου

ετοιμάζουν να καταθέσουν αναφορές για τους αντιφρονούντες.
Ένα τόσο τεταμένο κλίμα, αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης, οδήγησε σε πολλές
παραιτήσεις και κατά καιρούς σε μαζικές παραιτήσεις, όπως συνέβη στη δυτική
επαρχία Αϊδίνιο.
Η τουρκική εφημερίδα Zaman ανέφερε πρόσφατα την παραίτηση 872 μελών του
AKP στο Αϊδίνιο.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, τα μέλη του κόμματος ανακοίνωσαν την
παραίτησή τους την περασμένη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης της
επικεφαλής του γυναικείου γραφείου στην επαρχία, Emil Oz Akmazlar,
λέγοντας

ότι

απέρριψαν

“τον

τρόπο

που

διοικούσε

το

κόμμα

και

υφίσταντο παρενόχληση”.
Η

εφημερίδα

επικαλούμενη

πηγές

ανέφερε

ότι

«υπάρχει

σοβαρή

σύγκρουση εντός του κόμματος σε ολόκληρη την επαρχία του Αϊδινίου»,
σημειώνοντας ότι «αναμένονται περισσότερες παραιτήσεις τις επόμενες
ημέρες».
Το

Αϊδίνιο

έχει

μετατραπεί

σε

προπύργιο

του

Κόμματος

Δικαιοσύνης

και

Ανάπτυξης. Οι μαζικές παραιτήσεις από αυτό το τοπικό παράρτημα συνέπεσαν με
την επίσκεψη του Ερντογάν στην περιοχή το Σάββατο όταν εγκαινίασε το μουσείο
του πρώην πρωθυπουργού Adnan Menderes.
Ο Τούρκος δημοσιογράφος Yavuz Beydar είπε ότι «η παραίτηση 872
ατόμων ταυτόχρονα είναι κάπως ασυνήθιστη όσον αφορά το AKP, αλλά
δεν αποτελεί επίσης μεγάλη έκπληξη δεδομένης της αναταραχής που
εξαπλώνεται στους συντηρητικούς κύκλους της τουρκικής πολιτικής».

Ο Yavuz Beydar είπε ότι αναμένεται «οι διχασμοί εντός του κόμματος να
επεκταθούν, καθώς βαθαίνει η οικονομική κρίση στην Τουρκία». Πρόσθεσε ότι δεν
γνωρίζει ακόμη τον λόγο πίσω από τις μαζικές παραιτήσεις.
Μάλιστα ο Yavuz Beydar αποκάλυψε ότι υπάρχουν αναφορές ότι περίπου
40 βουλευτές του AKP διεξάγουν συνομιλίες κεκλεισμένων των θυρών με
το

αποσχισθέν

Κόμμα

του

Μέλλοντος

με

επικεφαλής

τον

πρώην

Πρωθυπουργό του ΑΚΡ Αχμέτ Νταβούτογλου, το οποίο επιδιώκει να
προσελκύσει τους υποστηρικτές του ΑΚΡ και τους υπόλοιπους πολιτικούς
που δεν είναι πιστοί στον Ερντογάν.
Τους τελευταίους μήνες, ο Νταβούτογλου και οι αντίπαλοι του Ερντογάν
επεκτείνουν τις προσπάθειές τους για να σχηματίσουν μια πολιτική συμμαχία που
θα μπορέσει να νικήσει τον Ερντογάν στις επερχόμενες εκλογές.

