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  بھرام رحمانی

 ٢٠١٩ مارچ ٣١

  ھای ترکيه، انتخابات شھرداریآيا در 
 !شکست خواھند خورد؟اردوخان و حزبش  

   

منظور انتخاب شھرداران، اعضای  انتخابات محلی ترکيه به ميليون شھروند واجد شرايط در نوزدھمين دوره ۵٧بيش از 

، ١٣٩٨ فروردين ١١ -  ٢٠١٩ چ مار٣١شنبه   سراسر کشور، فردا يکئیشوراھا و نمايندگان محالت شھری و روستا

  سيستم پارلمانیتغييربا ( اين انتخابات در پی انتخابات رياست جمھوری. روند ھای رای می  استان به پای صندوق٨١در 

 درصد آراء را ٥٩/٥٢ با اردوخان، که پيروزی رجب طيب ٢٠١٨ جون ٢۴و پارلمان ترکيه در تاريخ ) به رياستی

  .، برگزار خواھد شد٢٠٢٣ جون ٢٣بينی شده در  آخرين انتخابات پيش. شود دنبال داشت، برگزار می به

آورده است، در اين انتخابات به دنبال مانندی به دست   که پس از آتاتورک، اختيارات وسيع و بیاردوخانرجب طيب 

ِاز سوی ديگر مخالفان حزب حاکم، اين انتخابات را فرصتی . تر کردن اقتدار خود در صحنه سياسی ترکيه است مستحکم
حال با  درعين.  کنند ِدانند تا ناکارآمدی دولت در اداره اقتصادی کشور و تبعات سياسی حکومت فرد محور را برجسته می

  . ايجاد کننداردوخانتر حزب  ِگرفتن حداکثری مناصب محلی، شکافی در دل اقتدار ھر روز فربهدر دست 

مطابق قانون . ھا ھا و دھياری ھا، شھرداری استانداری: اين انتخابات ساختار سه نھاد مديريتی را مشخص خواھد کرد

بر اين اساس در . اد شھرداری مستقر شودھای ترکيه، در ھر شھری با جمعيت بيش از پنج ھزار نفر بايد نھ شھرداری

در . شوند ٔھا توسط حزب عدالت و توسعه مديريت می  شھرداری وجود دارد که عموم آن١٣٩٧ استان ترکيه، ٨١

ترين سھم را در   درصد آرا بيش٥/٤٤، حزب عدالت و توسعه با ٢٠١۴وضعيت فعلی و طی انتخابات محلی سال 

گرای حرکت ملی با   آرا، حزب ملیدرصد ٧٩/٢٧خواه خلق با  از آن حزب جمھوری مديريت محلی ترکيه داشته و پس

 ٥با نزديک ) در آن زمان، به نام حزب صلح و دموکراسی فعاليت داشت(  ھا  درصد آرا و حزب دموکراتيک خلق٢/١٥

  .درصد آرا باالترين سھم در مديريت محلی را دارند

، »نيک«، »ھا دموکراتيک خلق«، »جمھوری خلق«، »حرکت ملی «،»عدالت و توسعه«حزب، از جمله  ١٢اکنون 

در » وطن«و » دموکرات«، »چپ دموکراتيک«، »اتحاد بزرگ«، »کمونيست ترکيه«، »ترکيه مستقل«، »سعادت«

  .ھا، در حال رقابت ھستند اين انتخابات برای تصدی کرسی شھرداری
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خير ترکيه با حزب عدالت و توسعه اسالمی ائتالف کرده و به در انتخابات پارلمانی ا» حرکت ملی«حزب نژادپرست 

عنوان کانديدای مورد حمايت خود در انتخابات   را بهاردوخانرجب طيب » ائتالف جمھور«اين ترتيب، با تشکيل 

 . معرفی کرد٢٠١٨رياست جمھوری 

عش قصد دارد از نامزدھای  اعالم کرده بود حزب متبو،٢٠١٨لی، رھبر حزب حرکت ملی در سپتامبر  دولت باغچه

 .ھای انتخابات محلی حمايت کند و ائتالف تداوم خواھد داشت کليدی حزب عدالت و توسعه در رقابت

با اين حال، يک ماه بعد، پس از يک جلسه بين دو رھبر، اين ائتالف مجددا اعالم و از سر گرفته شد و به اين ترتيب 

 .نفع نامزدھای حزب عدالت و توسعه تبليغ کرد آنکارا و استانبول بهحزب حرکت ملی در بسياری از شھرھا مانند 

در » سعادت«و » نيک«، »دموکرات«، »جمھوری خلق«توسط احزاب » ائتالف ملت«نام  در اين ميان ائتالفی نيز به 

ق و  تشکيل شد، با اين حال، رايزنی پيرامون انتخابات محلی ميان حزب جمھوری خل٢٠١٨انتخابات عمومی سال 

، در خصوص معرفی نامزد واحد در ٢٠١٨ دسامبر ١٢که دو حزب در  ھای بعد ادامه يافت تا اين در ماه» خوب«

. شھير، آنکارا، استانبول، آنتاليا، بورسا و آدانا به توافق رسيدند شھرھای آيدين، موغال، تکيرداغ، حتای، ازمير، اسکی

رسين و در مقابل اين حزب جمھوری خلق از نامزد حزب نيک اما حزب خوب از نامزد حزب جمھوری خلق در شھر م

 . حزب نيک قبل از انتخابات پارسال، از حزب حاکم عدالت و توسعه انشعاب داده است.در باليکيسير حمايت کرد

چرا که اين انتخابات، اولين آزمون سياسی ترکيه برای سنجش ميزان حمايت .  مھم استتاين انتخابات از بسياری جھا

 جونطلب اين کشور، پس از انتخابات رياست جمھوری  س جمھوری فاشيست و جنگئي، راردوخانز رجب طيب ا

 دھد و توزان قوا به نفع تغييرتواند رويکرد را در حوزه سياست داخلی  شود و نتيجه آن می  ميالدی محسوب می٢٠١٨

 . پيدا کندتغييرديدگان جامعه ترکيه،  محرومان و ستم

طلبی   قانون اساسی برگزار شد، قدرت برتری و قدرتتغييرپرسی  ست جمھوری سال گذشته که در پی ھمهانتخابات ريا

 .ه را تثبيت کردئيو قوه قضا) پارلمان( گذاری  از باالی سر قوه قانوناردوخانطلبی  و جنگ

يرا احتماال ائتالف حزب حاکم ز.  قرار دھدتأثير تحت امريکاتواند روابط ترکيه را با  چنين می اين انتخابات محلی، ھم

گذارد تا بر   را تحت فشار میاردوخان، بار ديگر (MHP) و حزب حرکت ملی (AKP) يعنی حزب عدالت و توسعه

ھای کردستان سوريه،  ھای سوريه به ويژه ادامه اشغال کانتون عفرين در روژآوا و حمله با ساير کانتون رزمينساشغال 

 ورزد و به اين بھانه مخالفين خود را شديدتر سرکوب کند تأکيدچنان  ح هللا گولن، ھمچنين استرداد فت ک و ھم.ک.پ

 .ک.ک.ھا و پ ويژه حزب دموکراتيک خلق به

تری از سوی  به اين ترتيب تداوم ائتالف اين دو حزب پس از اين انتخابات، منجر به اتخاذ خط مشی سياسی سختگيرانه

 ھم اردوخانھم در وضعيتی که  آن. خواھد شد) کردستان سوريه( چنين روژآوا و ھمدولت ترکيه بر عليه مردم کرد ترکيه 

 . و روسيه در تنگنا قرار داردامريکاھای به وجود آمده در روابط خود با  اکنون نيز برای حل و فصل چالش
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توسط  S-400 ھای روس شود که فرصت زيادی تا زمان تحويل گرفتن موشک اين انتخابات در حالی برگزار می

 .باقی نمانده است)  ميالدی٢٠١٩تابستان ( ترکيه

 را که با انتقادات ھفته گذشته رجب طيب دالرکنند روند کاھش ارزش پول اين کشور در برابر  مقامات ترکيه تالش می

  .رسميت شناختن حاکميت اسرائيل بر جوالن شدت گرفته است، مھار کنند  بر سر بهامريکا از اردوخان

 به اين ٣۵-ھای اف  را از روسيه بخرد، قرارداد فروش جنگنده۴٠٠- کرده است که اگر ترکيه سامانه سيصله ف، امريکا

تر بين دو عضو  ھای بيش تواند به تنش امری که می.  عليه آنکارا اعمال خواھد کردئیھا کشور را لغو کرده و تحريم

 .بزرگ ناتو دامن بزند

ھا پيش دچار تنش است و اين خطر وجود  روابط آنکارا و واشنگتن از مدت. استشدت مخالف  ، با اين معامله بهامريکا

  . مواجه شودامريکاھای  ھا، ترکيه با دور جديدی از تحريم دارد که در صورت تحويل گرفتن اين موشک

 حاضر زيرا ترکيه در حال.  حاکم خواھد شداردوخانھا، وضعيت بسيار بغرنجی بر دولت  در صورت اعمال اين تحريم

 . نيز با اولين رکود اقتصادی ده سال اخير اين کشور مواجه است

شود و در سايه توافقی که  ژيک ترکيه در سوريه محسوب میيروسيه شريک سترات. اما لغو اين قرارداد نيز ممکن نيست

ای مخالفان مسلح يکی از آخرين دژھ پيش از اين ميان آنکارا و مسکو حاصل شده، از حمله نيروھای دولتی سوريه به

  .تحت حمايت دولت ترکيه در ادلب جلوگيری شده است

تواند از يک سالح اقتصادی ديگر عليه  چنين می مسکو ھم. شود ترين شريک تجاری ترکيه نيز محسوب می روسيه مھم

ه بازديد ھا گردشگر روسی را که ھر ساله از مناطق تاريخی و ديدنی ترکي ترکيه استفاده کند؛ يعنی شمار ميليون

  .کنند، محدود کند می

  
ھای نفتی عليه اسالمی ايران، از ترکيه خواسته که واردات نفت و گاز خود را   در چارچوب برنامه اعمال تحريمامريکا

 تقاضای امريکااين در حالی است که ترکيه به اين واردات وابسته است و از ھمين رو، از . از اين کشور متوقف کند

 .چنان موافقت کند امری که مشخص نيست واشنگتن با تمديد آن ھم. رده استمعافيت موقت ک

 در اين شھر، بايد تا زمان امريکادادگاھی در استانبول رای داد که متين توپوز، مترجم و کارمند کنسولگری ھمين ھفته 

ديپلماتيک بين دو کشور شد،  منجر به تنش ،٢٠١٧بازداشت او در سال . محاکمه به اتھام جاسوسی در زندان باقی بماند

 .شود اما او نخستين نفری نيست که دستگير می

يک کارمند ديگر کنسولگری اکنون در بازداشت خانگی است و کارمند سوم ديگر در شھر آدانا در ماه فوريه به چھار 

 . در واقع اردوعان بين دو ابرقدرت جھانی بدجوری گير کرده است.سال زندان محکوم شد

 در واقع .کند می» قلدری «ترمپھای جوالن ھيچ ربطی به اسرائيل ندارد و دونالد   گفته است که بلندیاردوخان

 .داند و از اين منظر با اسرائيل مخالت است می» جھان اسالمی« خود را نماينده اردوخان
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ناخت، رجب طيب رسميت ش س جمھور ونزوئال بهئيعنوان ر  خوان گوايدو را بهترمپچنين زمانی که دونالد  ھم

سرت «توصيف کرد و به نيکالس مادورو زنگ زد تا با اعالم حمايت از او بگويد » آور شوکه« اين تصميم را اردوخان

 ».را باال بگير و محکم بايست

کدار در بانک دولتی ھالک اين   حکم داد که مھمت ھاکان آتيال، شھروند ترکيه و بانامريکاسال گذشته دادگاھی در 

 ٣٢ھا به  ه اتھام ھمکاری با رضا ضراب تاجر ايران در کمک به حکومت اسالمی ايران برای دور زدن تحريمکشور، ب

 .چنين اين دادگاه ھالک بانک را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرد ھم. ماه زندان محکوم شده است

 . انتقاد کردامريکاای سياسی به دولت خودش خواند و به شدت از   اين پرونده را حملهاردوخان

در سال ) ساختگی( دھی کودتای نافرجام هللا گولن را که آنکارا او را به سازمان  بارھا خواسته است، فتحامريکاترکيه از 

 .کند، به اين کشور مسترد کند  متھم می٢٠١۶

لن نيز متقابال اتھام هللا گولن مدارک کافی مورد نياز است و گو کند که برای استرداد فتح  در مقابل استدالل میامريکا

 .کودتا را رد کرده است

رکود اقتصادی در ترکيه، موضوعی قابل توجه در آستانه برگزاری اين انتخابات است و موقعيت حزب حاکم را در 

  .کند شھرھای کليدی از جمله استانبول و آنکارا تھديد می

ميزان بيکاری در ميان جوانان اين کشور . است درصد رسيده ١١ درصد و نرخ بيکاری به ٢٠تورم در ترکيه به باالی 

 درصد ھم ٢٠تر است و به باالی  چنين مناطق کردشنسن به دليل محاصره و برخوردھای نژادپرستانه، بيش و ھم

 .عبارت ديگر از ھر پنج جوان در اين کشور يک نفر بيکار است رسد؛ به می

 .دھندگان ترک است نين مشکل بيکاری دو نگرانی مھم رایچ دھد که وضعيت اقتصادی و ھم ھا نيز نشان می نظرسنجی

 با اردوخان درصد افزايش يافته و باعث شده است که ٣٠ در ترکيه نزديک به ئیدر يک سال گذشته، قيمت مواد غذا

 .ھا به کار بگيرد ھای نامتعارفی را برای کاھش قيمت ، روشئیاعالم جنگ عليه افزايش بھای مواد غذا

کاھش دوباره .  درصد سقوط کرد۵ مارس، بيش از ٢٧ بازارھای مالی ترکيه نيز روز چھارشنبه شاخص سھام در

ھای اين کشور را مجبور کرد تا برای حفظ ارزش نقدينگی در  ارزش سھام پس از آن روی داد که دولت ترکيه بانک

 .آستانه انتخابات، از عرضه لير ترکيه به متقاضيان خودداری کنند

 ليره ترکيه معامله شد؛ موضوعی که بحران سقوط ارزش ٦٧٥٠/٥ به امريکا دالر، ھر ٢٠١٩مارس  ٢٩روز جمعه 

 افزايش يافت و به ٥/٠ قيمت ليره ترکيه اردوخانپس از سخنان . پول ترکيه در سال گذشته را به ھمگان يادآوری کرد

  . رسيددالر ليره در مقابل ھر ٥٥٥٠/٥

نرسيده ولی توضيح نداد سطح قابل قبول از » سطح قابل قبول«تی گفت که ارزش ليره ھنوز به آر  به شبکه تیاردوخان

 .نظر او چيست

ھای اين کشور فشار آورد که به موسسات مالی خارجی ليره قرض   روز چھارشنبه گذشته، به بانکاردوخاندولت 

 . درصد افزايش پيدا کند١٠٠٠ بالفاصله ھای خارجی اين موضوع سبب شد که کارمزد اقتراض ليره از بانک. ندھند

بانک مرکزی ترکيه مجموعه اقداماتی را برای حفظ ارزش ليره انجام داد که منع نقدينگی ليره در بورس لندن يکی از 

 .آنھاست

گفته . دھد ھا ليره نمی ھا به آن اند که بانک گذاران خارجی که قصد معامله با ليره ترکيه دارند، گفته ھا و سرمايه بانک

 .شود منع نقدينگی ليره در بازارھای مالی به دستور حکومت و با ھدف جلوگيری از سقوط ارزش پول ملی انجام شد می
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حتی يک «گران بازارھای مالی لندن گزارش کرد که دولت ترکيه دستور داده  فايننشيال تايمز بريتانيا از يکی از تحليل

 ».ھای خارجی قرض داده نشود ليره به بانک

 حزب کنترول شھرداری ترکيه در ٨١ شھرداری از ۴٩در حال حاضر، . کند اکنون خطراتی حزب حاکم را تھديد می

  .است (AKP) حاکم يعنی عدالت و توسعه

ھا از حزب عدالت و توسعه در  مشکالت اقتصادی و سياسی باعث شده که ترديدھای بسياری درباره ميزان حمايت

ھای دو شھر استانبول  که رای ھم در حالی آن. وجود آيد آدانا، بورسا، آنکارا و استانبول بهشھرھای بزرگ، يعنی ازمير، 

 . برخوردار استئیو آنکارا برای حزب حاکم از اھميت باال

شکلی است که حتی اگر نھادھای باالدستی مانند رياست جمھوری و مجلس قوانينی   در ترکيه، بهئیساختارھای اجرا

با ( رو، برای حزب عدالت توسعه از اين. ھا و ديگر نھادھای محلی است اجرائی در اختيار شھرداریمصوب کنند، نھاد 

در دست گرفتن نھادھای ) اردوخانگرای حرکت ملی و رياست جمھوری  داشتن اکثريت مجلس در ائتالف با حزب ملی

  . کندئیصورت محلی نيز اجرا همحلی به اندازه نھادھای باالدستی اھميت دارد تا بتواند تصميمات خود را ب

. شود ھا اداره می  ميليون نفر از مردم اين کشور زير نظر شھرداری۶٠ھا، زندگی  ِبر اساس آمار اتحاديه شھرداری

ونقل عمومی را سازمان  ھای شھری را آماده کنند، سامانه حمل اند تا زيرساخت ھا در ترکيه موظف اساسا شھرداری

زيست شھری را سامان دھند، به   و شھری را فراھم آورند؛ امور مربوط به محيط ئیت جغرافياھای اطالعا دھند؛ سيستم

مديريت کنند، ) نشانی، آمبوالنس ، آتشپوليسمانند ( ھا بپردازند؛ نھادھای مربوط به امور اضطراری را آوری زباله جمع

سرپناھان مسکن فراھم کنند،  د؛ برای بیودفن را سامان دھن  کنند؛ مسائل مربوط به کفنکنترولترافيک شھری را 

.  احداث کنند؛ به ثبت ازدواج پرداخته و برنامه توسعه اقتصادی و تجاری شھر را تدوين نمايندئیھای دانشجو خوابگاه

ھای  تواند برای شرکت ِدر ميان اين خدمات عمومی، عمده جذابيت شھرداری در امکانی است که به لحاظ اقتصادی می

 .زبی که برنده انتخابات است ايجاد کندنزديک به ح

 ١٠توانند از سد  حال، برای ساير احزاب موجود در کشور که معموال در انتخابات پارلمانی نمی اين انتخابات درعين 

ھای سياسی  ھا به اين احزاب و سازمان انتخابات شھرداری. کند درصدی ورود به مجلس عبور کنند، فضاسازی می

که حتی در يک شھر کوچک ھم بتوانند برنده انتخابات شوند، اھداف سياسی خود را برای   در صورتیدھد تا اجازه می

برای مثال وقتی در انتخابات محلی قبلی، نماينده حزب کمونيست ترکيه در شھر . آورند اداره کشور به تحقق درمی

ت گيرد، الگوی مناسبی برای نيروھای موفق شد امور شھرداری را در دس) شھری با اکثريت علويان( ُکوچک اواجيک

ساله در اين شھر، با رايگان کردن وسايل نقليه عمومی، احداث  دستاوردھای اين دوره پنج. چپ ترکيه ايجاد کرد

ھا و   مردم، مدلی ساخته تا سياستئیھای اقتصادی با مديريت شورا ھای فرھنگی و ايجاد بنگاه خانه و ساير نھاد کتاب

 .ِ مديريت عمومی در فضای سياسی ترکيه مطرح شوداھداف جديدی از

، که متشکل از احزاب و )ه د پ(ھا ھای موجود سياسی ترکيه، حزب دموکراتيک خلق از ميان احزاب و سازمان

ويژه  ھا، به ھای اخير، برنده اصلی انتخابات شھرداری  بوده و در سال ھای راديکال ھای کرد و نيروھای چپ سازمان

به ھمنی دليل، دولت ترکيه اين حزب و اعضا و ھوادارن آن را، ھمواره در . ين در شرق ترکيه بوده استمناطق کردنش

 بر اين حزب اعمال شده ،٢٠١۵ و زندان و شکنجه قرار داده است که بعد از کودتای   و دستگيری فشارھای سياسی

، يکی از دو رھبر مشترک اين حزب، زندانی الدين دميرتاش اکنون اکثر اعضای کليدی اين حزب، از جمله صالح. است

  . است
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 در يک سخنرانی، اردوخانبای ان وجود، . دھند  تشکيل می  ميليون جمعيت ترکيه را مردم کرد٢٠کم بيش از  دست

اگر خواستار حکومتی برای خود ھستيد در شمال «: شرمانه خطاب به فعالين سياسی، اجتماعی و فرھنگی کرد گفت بی

، اردوخاناين سخنان نژادپرستانه و فاشيستی » .جا برويد نام کردستان وجود دارد گم شويد و به آن ای به هعراق، منطق

  !شدت خشم مردم کرد و ھر انسان آزاده ای را برانگيخت به

 نشين ھا، تالش کرده است جامعه سکوالر ترکيه را اسالميزه کند به ويژه، زنان را سرکوب و خانه اردغان در اين سال

 .کند

 مارس امسال، زمانی که اذان مغرب در مساجد در حال پخش بود، زنان در خيابان تقسيم در ٨برای مثال، روز 

در اين مورد، .  نيز قرار گرفتندپوليسزمان مورد حمله  دادند و ھم اعتراض به شرايط نابرابر اجتماعی شعار سر می

 از اين لحظه، آن را ئی، با پخش ويدئو)ی نزديک به حزب حاکمروزنامه ا( شفق نگاران روزنامه ينی يکی از روزنامه

 در  ھای جدی ت او، موجب تنشئياين تو. دارند اھانت به ساحت دين تلقی کرده و گفت که اين زنان با اسالم مشکل 

ه مخالف خواھم در اين انتخابات به کسانی ک می«: ھايش گفت  در يکی از ميتينگاردوخان که ئیجامعه ترکيه شد تا جا

 ھزار مسجد ترکيه، عليه اين ١١٠ھای نماز جمعه کشيده و در   حتی به خطبهمسألهاين » .اذان ھستند درسی جانانه دھيد

  . عنوان مبلغين دشمنی با دين معرفی شدند اقدام سخن گفته شد و سکوالرھا به

آنان «:  ميتينگ انتخاباتی، عنوان کرد با نشان دادن صحنه حمالت نيوزلند در يکاردوخانعالوه در واقعه ديگری،  به

مخالفان » .شوند ھمانند اجدادشان با تابوت از اين کشور خارج خواھند شد که با افکار ضد اسالمی وارد ترکيه می

سنگر » دين«ِکرده و پشت » دين استفاده انتخاباتی«اند که او از  ، به دستی اعالم کردهاردوخانائتالف دولتی و انتخاباتی 

  .ه استگرفت

 ٢٠١۴ھای انجام شده حاکی از ريزش حداقل پنج درصدی آرای حزب عدالت و توسعه نسبت به سال  تر نظرسنجی بيش

 .در صورت وقوع چنين امری، احتمال اعالم انتخابات زودرس مجلس از سوی حزب حاکم نيز محتمل خواھد بود. است

 به مخالفان شديدتر و تندتر اردوخانھا در ترکيه، حمله  با نزديک شدن موعد برگزاری انتخابات شوراھا و شھرداری

 مارس ارزيابی ٣١شنبه  ناظران اين رفتار را ناشی از نگرانی جدی او در شکست در انتخابات روز يک. شده است

  .کنند می

ازی ھا از پيشت ھای ترکيه، برخی نظر سنجی سه روز پيش از آغاز رای گيری در انتخابات شوراھا و شھرداری    

دھند که کرسی   مانند استانبول خبر میئیھای تنگاتنگ در شھرھا نامزدان احزاب اپوزيسيون در برخی شھرھا و رقابت

 . از اھميت زيادی برخوردار استاردوخانشھرداری آن برای رجب طيب 

رلمان ترکيه را س کنونی پائي مارس بينعلی ايلدريم، ر٣١شنبه  حزب حاکم عدالت و توسعه، برای انتخابات روز يک

 .عنوان نامزد شھرداری استانبول معرفی کرده است به

 نظام پارلمانی به تغييررود پيش از اصالح قانون اساسی ترکيه و  شمار می  بهاردوخانايلدريم که از ياران وفادار 

دھندگان  از رای بيش از نيمی ،٢٠١٧در ھمه پرسی اصالح قانون اساسی در سال . رياستی، نخست وزير اين کشور بود

 . رای منفی داده بودنداردوخانات مورد نظر تغييردر استانبول به 

نام  شنبه با حزب نژادپرست حرکت ملی وارد ائتالفی به ھای انتخاباتی روز يک حزب عدالت و توسعه برای رقابت

ھا در   شوراھا و شھرداریگويد اين نخستين بار از آغاز انتخابات خبرگزاری آناتولی می. شده است» ائتالف جمھور«

 .کنند ھا شرکت می صورت ائتالفی در رقابت  است که احزاب به١٩۴۴سال 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

ھا را  از پيش با لحن تندی عليه مخالفان خود سخن گفته و آن ھای انتخاباتی اخير خود بيش  در سخنرانیاردوخان

ھای  ھا و اکثر نيروھا و تشکل دموراتيک خلقتر عليه حزب  ھا بيش اين حمله. خوانده است» ھا دھندگان تروريست ياری«

ھای شورای  گيرد که در منطقه آناتولی در جنوب شرقی ترکيه، از شانس زيادی برای تصاحب کرسی کرد صورت می

 .ھا برخوردارند شھر و شھرداری

حسوب م» نيک«خواه خلق و حزب  پيمانانش، ائتالف ملت متشکل از دو حزب جمھوری  و ھماردوخانرقيب اصلی 

ھا، برای کالنشھرھای آنکارا، استانبول و ازمير نامزدی معرفی نکرد تا شانس نامزدان  حزب دموکراتيک خلق. شود می

 .اپوزيسيون افزايش يابد

طور سنتی حزب حاکم در آن اکثريت  شھر ترکيه نيز که به در شھر اردو، يکی از سی کالن» اشپيگل آنالين«گزارش  به

  .رسد نظر می ائتالف جمھور تا حدودی متزلزل بهآرا را داشت موقعيت 

ھا پيش، عليه شھرداران مناطق جنوب شرق ترکيه، با اکثريت ساکنان کرد، وارد عمل شده   از مدتاردوخاندولت 

 .برند ھا در بازداشت به سر می  نفر آن۴٠ شھردار اين منطقه پرونده قضائی تشکيل شده و ۶٠عليه . است

 را تحکيم کرده اما اردوخانتوسعه در انتخابات رياست جمھوری و انتخابات مجلس موقعيت پيروزی حزب عدالت و 

 .تواند وضعيت او را به کلی دگرگون کند ھا می شکست احتمالی اين حزب در انتخابات شوراھا و شھرداری

ون در آنکارا نتايج  تھديد کرده که در صورتی پيروزی نامزد اپوزيسياردوخاننوشته اشپيگل آنالين، رجب طيب  به

 بسياری از مخالفان و منتقدان خود اردوخان. کند شناسد و دستور بازداشت او را صادر می انتخابات را به رسميت نمی

 . کند متھم می) ک .ک .پ( را به حمايت از حزب کارگران کردستان

شنبه  در انتخابات روز يک. ند شھرداری ترکيه از حزب عدالت و توسعه ھست٨١ شھر از ۴٩در حال حاضر شھرداران 

 ئیتواند در نتيجه نھا ميزان مشارکت و به خصوص رای کردھا می.  ميليون شھروند ترکيه حق رای دارند۵٧حدود 

  .کننده باشد تعيينانتخابات در بسياری از شھرھای مھم 

ه خواھد شد و به اين ترتيب، به تازگی انجام شده است، حزب حاکم در رقابت آنکارا بازند  که بهئیھا بر اساس نظرسنجی

  .شود کار اسالمی بر پايتخت پايان داده می يک ربع قرن حکومت جريان  محافظه

ھا ديگر  بر اساس نظرسنجی.  نيز نامزد پيشنھادی از سوی حزبش بر لبه پرتگاه قرار دارداردوخاندر استانبول، زادگاه 

 . مخالفان دولت درخواھند آمدکنترولاحتماال در شھرھای بزرگ از جمله بورسا، آدانا و آنتاليا نيز 

ويژه مردم کرد و علوی  ھای اجتماعی ترکيه، محرومان جامعه، به به اميد اين که فردا شب، شاھد جشن و پايکوبی جبش

  !اش باشيم  و دولت فاشيستیاردوخانو ھم شکست 
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