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 Political  سياسی

  
  مانیحبھرام ر

  ٢٠١٩ اپريل ٠٢
 

 !جا نبود  از انتخابات ديروز بیاردوخاننگرانی و ترس 
 استان اين ٨١ در ١٣٩٨ فروردين ١١ -٢٠١٩ مارس ٣١شنبه  دھنده ترکيه، روز يک ميليون شھروند رای د و پنجھفتا 

ھای رای رفتند تا  ھای کشور به پای صندوق کشور، برای شرکت در نوزدھمين دوره انتخابات شوراھا و شھرداری

در سال .  درصد بوده است٨٣ تخابات محلی ترکيهميزان مشارکت در ان. برای پنج سال نمايندگان خود را انتخاب کنند

 . درصد بود٩٢ ميزان مشارکت مردم در انتخابات محلی حدود ،٢٠١۴

. چون نرخ تورم و بيکاری است  ھمئیھا شاخص. ، وضعيت شکننده اقتصادی استاردوخانترين نگرانی و ترس  بزرگ

 ھزار نفر شغل ٢١١شود، تنھا در ماه گذشته  ب می محسواردوخانکه از منتقدين دولت » سوزچو«گزارش روزنامه  به

 درصد ٦٠ درصد افزايش يافته؛ قيمت ميوه و سبزيجات ٣٠ در قياس ساالنه ئیاند؛ ھزينه مواد غذا خود را از دست داده

ھای شرکتی نگرانی  ھای زندگی و حجم باالی بدھی تر شده؛ ارزش لير ناپايدار و تورم باالست و افزايش ھزينه بيش

ھای ساخت و  تری در بخش ھای شغلی کم در نتيجه، فرصت. ثباتی اقتصادی در ترکيه ايجاد کرده است ادی درباره بیزي

 و ھمه اين بخش ھا در مھد منتقدان حزب عدالت و توسعه يعنی آناتولی ساز، زغال سنگ و کشاورزی وجود دارد

  .ھستند

 نشست ١٠٠ده است در رابطه اين انتخابات، بيش از  که به ھيتلر و سلطان عثمانی معروف شاردوخانرجب طيب 

او انتخابات را .  نقطه آنکارا سخنرانی کرد٤ منطقه استانبول و ١٤انتخاباتی برگزار کرد و در دو سال گذشته در 

  .موضوع مرگ و زندگی ترکيه دانست و رقبايش را به حمايت از تروريسم با ھدف برانداختن ترکيه متھم کرد

بھای اين کار را خواھند «ھشدار داد که اگر کانديدای اپوزيسيون در آنکارا پيروز شود، شھروندان چنين  او ھم

 ».پرداخت

ترکيه در معرض خطر قرار دارد و دشمنان اين کشور را بايد در » بقای ملی«چنين گفته است که  ، ھماردوخان

  .ھای رای نابود کرد صندوق

:  گفتاردوخانشھر درباره ادعاھای  خلق، در يک نشست انتخاباتی در اسکیخواه  دار رھبر حزب جمھوری کمال قليچ

ارتباط اين موضوع با نجات . کنيم ھا را انتخاب می داستان موضوع مرگ و زندگی چيست؟ ما روسای شھرداری«

  »کشور چيست؟

 ».ھستیاگر موضوع مرگ و زندگی در ترکيه مطرح باشد، دليلش تو «:  گفتاردوخاندار خطاب به  قليچ
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ای کم  از شش شھر بزرگ ترکيه، استانبول، آنکارا، ازمير، آنتاليا، آدانا، و بورسا حزب عدالت و توسعه تنھا با فاصله

ھا را   درصد شھرداری۵٠ شھر بزرگ ترکيه دو حزب اصلی رقيب، ھر کدام ٢٠از . در شھر بورسا پيروز بوده است

  .از آن خود کرده اند

خبری درباره نتايج شمارش آرای استانبول، آژانس خبری دولتی آناتولی آماری جديد   ساعت بی١٣باالخره بعد از حدود 

خواه خلق با کسب  اوغلو نامزد حزب جمھوری دھد که اکرم امام ھای شمارش آرای استانبول نشان می آمار. ارائه داد

 تفاوت آرای . درصد جلوتر است١٧/٠ لدريم، نامزد حزب عدالت و توسعه، نزديک بهئيعلی   درصد آرا، از بن٧٩/٤٨

  .  ھزار رای است٢٣دو نامزد رقيب معادل بيش از 

س ئي در انتخابات شھرداری استانبول يک شکست بزرگ برای روخاناردلدريم، نخست وزير سابق ئيعلی  بن شکست

  .شود جمھوری ترکيه و حزب او محسوب می

 سال وارد ١٠ترکيه بعد از . دانند اقتصادی اين کشور می را بحران اردوخانگران يکی از داليل شکست  تحليل

 .تر از يک ماه پيش از برگزاری انتخابات شھرداری اعالم شد اين خبر کم. ترين رکود اقتصادی شد بزرگ

الدين دميرتاش  اما يک عامل مھم که به شکست حزب عدالت و توسعه در شھرھای بزرگ منجر شد، با فراخوان صالح

ھا در شھرھای بزرگ نامزدی ارائه  از زندان، حزب دموکراتيک خلق) پ.د.ه( ھا زب دموکراتيک خلقرھبر مشترک ح

خواه   رای زيادی از دست نداد، اما ائتالف حزب جمھوریاردوخانکه حزب  ھمين علت با وجود اين نکرد، و به

  .توانست به پيروزی دست بيابد) اتحاد ملت( خلق

  
   ». در انتخابات محلی شکست خورداردوخان«: ر مورد نتايج انتخابات نوشت لوموند فرانسه د روزنامه

نشھر دياربکر، وان و مردين  پ در ھشت شھر از جمله سه کال.د.، ه»آناطولی«طبق گزارش خبرگزاری رسمی ترکيه 

تمام پ .د.ه. بخش به پيروزی رسيد ۴۶چنين در  پ ھم.د.ه. دست آورده است جايگاه نخست را در کسب آرا به

 را که از سوی حکومت غصب شده و عوامل خود را بر آنان گمارده بود پس گرفت و با وجود ائتالف ئیھا شھرداری

  .اسالميون و نژادپرستان در ايغدر و قارص آنان را شکست داد

 نيروی مسلح ٧٠۴ ھزار و ١٨ ارتشی، در مجموع ٣۶۴ ھزار و ١٠ و پوليس ٣۴٠ ھزار و ٨در حالی است که 

ھا   بودند تا به ادعای حکومت امنيت انتخابات شھرداری مستقر شده) آمد( ترکيه، روز انتخابات در شھر دياربکرحکومت 

   .را فراھم کنند

 در مقابل ساختمان مرکزی حزب دموکراتيک ١٣٩٧ آبان ٢٩ -  ٢٠١٨ نوامبر ٢٠ که از پوليسچنين چماقداران  ھم

  .بار اين محل را ترک کردندمستقر شده بودند برای اولين ) پ.د.ه( ھا خلق
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روز شکست بزرگ حز محافطه کار )  مارس٣١شنبه  يک( که امروز  بر اينتأکيدھا، با  ن حزب دمکراتيک خلقمسؤوال 

ھای اخذ  اند که حکومت با محاصره صندوق در کردستان خواھد بود، تصريح کرده) پ.ک.آ( اسالمی عدالت و توسعه

  .ای را به آنان ندادند اجازه چنين توطئه» پ.د.ه« زند اما ناظران رای در تالش است تا به تقلب دست

ھای شمال کردستان و ترکيه،  منظور جلوگيری از تقلب حزب حاکم در انتخابات شھرداری ھا به حزب دمکراتيک خلق

  . کرده بودتعيينھای اخذ رای   ھزار ناظر را بر صندوق١٢٠

ھا در دياربکر،  شنبه شھرداری انعت از تقلب حکومت ترکيه در انتخابات روز يکبرای مم» پ.د.ه«کميسيون انتخابات 

آدانا، آگری، اليح، چولک، بدليس، خارپت، ارزروم، مرسين، موش، قارص، رحا و وان که . درسيم، جولمرگ، مردين

   .مرحله عمل گذاشت های زياد در ميان شھروندان دارد تدابير الزم را اخذ و ب اين حزب جايگاه نخست را با فاصله

 ھزار و ٢٣ھا   بودند، تعداد کل صندوق  شدهتعيينعنوان مرکز اخذ رای   مدرسه به٧٨٤ ھزار و ١٢ھا،  برپايه گزارش

   .گيری را بر عھده داشتند ای رسمی وظيفه نظارت بر رای به شيوه» پ.د.ه« کنشگر ٢٥٠٠ صندوق اعالم شده و ٨١١

. ھا را پذيرفته بود ھا بر صندوق  ھزار عضو ھيئت نظارت حزب دمکراتيک خلق۵٩کميسيون انتخابات ترکيه حضور 

 .در سرتاسر ترکيه وظيفه صيانت از آرای شھروندان را بر عھده داشتند» پ.د.ه« ھزار ناظر ويژه ۶٠چنين  ھم

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

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

اين اولين انتخابات محلی بعد . پرداختند ھا، شوراھا و روسای مناطق به رقابت  اين دوره برای تصدی کرسی شھرداری

 . سيستم پارلمانی به رياستی در ترکيه بودتغييراز 

نام داشت که حاصل ائتالف دو » س جمھورئير«اولين ائتالف، . ر جريان اين انتخابات دو ائتالف بزرگ تشکيل شدد

مخالف ھر نوع مشارکت » حرکت ملی«حزب نژادپرست . بود (MHP) و حرکت ملی (AKP) حزب عدالت و توسعه

ويژه خلق  ھای تحت سنم به رفدار خلقط» نسبتا با قدرت«ھا، جريان اصلی سياسی و  دولت با حزب دموکراتيک خلق

 .کرد است

حزب عدالت و توسعه و حزب نژادپرست حرکت ملی،  متشکل از» ائتالف جمھور«که   پس از انتخابات گفتاردوخان

 روستا شده است که در ٢٠٠ منطقه و شھرستان و ۵٣٨ شھر، ٢۴ کالنشھر، ١۶موفق به کسب کرسی شھرداری در 

  .ودش  شھرداری می٧٧٨مجموع 
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ھای برخی از شھرھا از جمله کالن شھرھای آنکارا،   اما اعتراف کرد که ائتالف او ناچار شده است شھرداریاردوخان

با توجه به پيروزی مخالفان در اين . حزب اپوزيسيون واگذار کند چنين آدانا را به پايتخت و آنتاليا، شھرتوريستی و ھم

 ضربه مھمی خورد، ھر چند که شکست   در اين انتخاباتاردوخان«: دان سه کالن شھر، برخی از کارشناسان گفته

اگر کم و کاستی داريم برای اصالح « کرد که تأکيد ھم اين شکست را پذيرفت و در اين ارتباط اردوخانخود » .نخورد

 ». ھستيممسؤولھا  آن

 کار خوب ن و حزب محافظهترين حزب مخلف دولت در پارلما عنوان اصلی به (CHP)  خواه خلق دو حزب جمھوری

(İyi)  وجود آوردند به» اتحاد ملی«نيز ائتالف جديدی به نام. 

شود، نامزدی برای شھرھای  ، سومين حزب در پارلمان اين کشور محسوب می (HDP) ھا حزب دموکراتيک خلق

 .ه حمايت کنداستانبول، آنکارا و ازمير اعالم نکرد تا به اين ترتيب از ائتالف احزاب مخالف دولت ترکي

در دياربکر، . خود اختصاص دھد توانسته مانند انتخابات گذشته، آرا فراوانی را به) HDP(ھا حزب دموکراتيک خلق

  .وان، باتمان و حکاری نامزدھای اين حزب با فاصله زياد به رقيبان در صدر قرار دارند

ندان از اعضای اين حزب و ھوادران آن خواست که در پيامی از ز» پ.د.ه«الدين دميرتاش، دبير مشترک حزب  صالح

.  مبنی بر تقلب در انتخابات منتشر شدئیھا زمان با برگزاری انتخابات گزارش ھم. از آرای خود محافظت کنند

ھا نخستين انتخابات  انتخابات شھرداری. اند گيری در آنکارا خبر داده ھای ترکيه از قطع برق در برخی شعب رای رسانه

 .شود  نظام سياسی ترکيه از پارلمانی به رياستی است که برگزار میتغيير پس از

ھای جنوب و   و نظاميان در استانپوليسان مأمور از حضور پرشمار ئیھا نيز گزارش» پ.د.ه«ھای نزديک به  رسانه

 .جنوب شرق ترکيه منتشر کردند

ای مشارکت در انتخابات به ترکيه بازگشتند،  برخی از واجدين شرايط رای را که برپوليسان مأموردر برخی مناطق 

 .دھنده که از آلمان به ترکيه رفته بودند، گزارش شده است در شرناخ بازداشت دو رای. دستگير کردند

 که پيش از انتخابات ئیھا نتايج نظرسنجی. گيری شرکت کردند از زندان در رای» پ.د.ه«برخی از اعضای حزب 

 .ھای کردستان ترکيه بود تن نامزدھای نزديک به اين حزب در استانگر پيشی گرف منتشر شد، بيان

را » پ.د.ه«گيری يکی از نامزدھای  ن يک خوزه رایمسؤوالتر منتشر شده که در آن ئييک ويدئو در شبکه اجتماعی تو

 .کنند خطاب می» تروريست«

ھای ترکيه  در مجلس و يا شھرداری» پ.د.ه«ھای گذشته تالش کرده مانع حضور نمايندگان   طی سالاردوخاندولت 

  .شوند داری می ھای طوالنی محکوم و در حال حاضر در زندان نگه شماری از اعضای اين حزب به حبس. شود

  
ھای  بات در آماده باش بودند، درگيری و نيروی امنيتی برای برقراری نظم در روز انتخاپوليس ھزار ۵۵٣که  با اين

  .ای شد انتخاباتی در روز انتخابات باعث کشته و زخمی شدن عده
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 فروردين گفت که در روز ١١- مارس٣١شنبه  در نخستين گزارش رسمی سليمان سويلو وزير کشور ترکيه عصر يک

ھا چھار تن  فته او، در جريان اين درگيریگ به.  حادثه درگيری ميان رای دھندگان رخ داده است٣١٠برگزاری انتخابات 

گيری  شدگان از نمايندگان حزب اسالمی سعادت بودند که در يک حوزه رای دو تن از کشته. جان خود را از دست دادند

 مسؤولن دفتر حزب عدالت و توسعه را مسؤوالرھبر حزب سعادت، . در استان ماالتای ھدف شليک گلوله قرار گرفتند

در خبر ديگری حداقل سه تن از .  به موضوع شده استئی دو تن دانسته و خواستار رسيدگی قضاکشته شدن اين

.  ترکيه دستگير شدندپوليسدھندگان که از آلمان و ايتاليا برای مشارکت در انتخابات به ترکيه رفته بودند، از سوی  رای

ه ترکيه در کشورھای ديگر حضور داشتند، تر تھديد کرده بود؛ افرادی که در تظاھرات علي وزير کشور ترکيه پيش

  .محض ورود به ترکيه دستگير خواھند شد به

گيری و يک ناظر انتخابات در   حوزه رایمسؤولگفته سخنگوی حزب اسالمی سعادت، دو عضو اين حزب، يک  به

  .ده استھا يک نفر دستگير ش به گزارش رسانه. اند گيری در استان ملطيه کشته شده درگيری در حوزه رای

 .اند که حال يک نفر وخيم است ن بيمارستان دياربکر ھم دو نفر در درگيری انتخاباتی چاقو خوردهمسؤوالگفته  به

گفته   به.اند چنين از زخمی شدن پانزده نفر در درگيری انتخاباتی در جنوب شرق ترکيه خبر داده ھای ترکيه، ھم رسانه

 . چاقو خورده است خاباتی در محله قاضی استانبول ھم يک نفر در درگيری انتپوليس

 ١٦س حزب حاکم اسالمی عدالت و توسعه برای نخستين بار پس از ئيس جمھوری ترکيه و رئي، راردوخانرجب طيب 

ھای ترکيه در آنکارا و ازمير و استانبول و در مناطق کردنشين شکست را  سال در انتخابات شوراھای شھر و شھرداری

معنی يک ھشدار سياسی بزرگی برای  ت حزب عدالت و توسعه در آنکارا و استانبول و ازمير، بهشکس. کند تجربه می

  . و حزبش استاردوخان

 به حزب نژادپرست حرکت ملی به رھبری ،٢٠١۶» نافرجام«و يا » ساختگی«، پس از کودتای ناردوخارجب طيب 

ابات نيز با شعارھای ناسيوناليستی و نژادپرستی و حمله لی، در اين دوره از انتخ او و باحچه. لی نزديک شد دولت باحچه

دھند، انتخابات را به  تر اعضای آن را فعالين سياسی کرد تشکيل می که بيش) پ.د.ه(  ھا به حزب دموکراتيک خلق

 . مذھبی عليه خلق کرد تبديل کردند–کارزاری برای تحريک رويکرد ناسيوناليستی 

 فروردين اعالم کردند حزب حاکم در پايتخت شکست ١٢ آوريل ١ترکيه صبح دوشنبه ھای دولتی  با اين وجود، رسانه

 .خواه خلق در آنکارا در مقابل حزب عدالت و توسعه پيروز شده است خورده و منصور يواش، نامزد حزب جمھوری

. سی رأی دادندمردم به دموکرا: ای اعالم کرد خواه با انتشار بيانيه داراوغلو، رھبر حزب جمھوری کمال قليچ

داراوغلو گفت حزب او در آنکارا و استانبول و حتی در ازمير که سومين شھر بزرگ ترکيه است، در انتخابات  قليچ

  .ھا و شوراھای شھر پيروز شده است شھرداری

ن حزب ھا آگاھانه در اين شھرھا، کانديدا معرفی نکرده بود تا آرای اپوزيسيو شايان ذکر است که حزب دموکراتيک خلق

  .حاکم نشکند

گری و فاشيستی او را به کابوس تيديل کرده است و زنگ   در استانبول، روياھای نئوعثمانیاردوخانترديد شکست  بی

 با پيروزی در انتخابات شھرداری آن اردوخانست که  استانبول شھری. خطر را برای او حزبش به صدا درآورده است

او در جريان . است اکنون او را به قدرتمندترين فرد کشورش تبديل کرده ، قدم در راھی گذاشت که ١٩٩۴در سال 

که در استانبول به پيروزی برسد، در ترکيه به پيروزی  ھرآن«کارزارھای سياسی پيش از انتخابات شوراھا گفته بود 

 ».است رسيده 
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از ساکنان . تانبول پيروز شديمدر انتخابات اس«: شنبه در حضور ھوادارن خود، ادعا کرده بود يلدريم شامگاه يک

  ».استانبول به خاطر اعتمادی که به من نشان دادند، متشکرم

 درصد آرا را از آن خود کرده و ٤٨.٧١ درصد آرا مطرح شد که نشان داد او ٩٨اين سخنان يلدريم پس از شمارش 

 . کرد درصد آرا را به دست آورده است؛ آماری که خبرگزاری آناتولی منتشر٤٨.٦٥رقيبش 

 . ميليون تن ساکنش ھستند١٥ ھزار رای در شھری است که ٥تر از  برپايه اين نتايج، اختالف ميان يلدريم و امام اغلو کم

، اعالم کرد که اکرم امام اغلو نامزد اپوزيسيون در ٢٠١٩ آويل ١س کميسيون عالی انتخابات ترکيه دوشنبه ئياما ر

  . يلدريم نامزد حزب عدالت و توسعه پيشی گرفتانتخابات شھرداری استانبول، بر بن علی

 . رای را از آن خود ساخت١٣/٤ ميليون رای به دست آورد در حالی که يلدريم ٦/٤برپايه اين اعالم، امام اغلو 

ھای آنکارا، ازمير و آنتاليا که يکشنبه برگزار شده بود ھم  حزب عدالت و توسعه حاکم در ترکيه در انتخابات شھرداری

  . خوردشکست

وگو با خبرنگاران، شکست در آنکارا را به سود اپوزيسيون پذيرفت و گفت که حزبش ھرجا الزم   در گفتاردوخان

 .باشد، به نتايج اعتراض خواھد کرد

اکرم امام اغلو نامزد اپوزيسيون، پيروزی خود . ای از ابھام قرار گرفته بود پيش از اين نتايج انتخابات استانبول در ھاله

وزير اسبق ترکيه و نامزد حزب عدالت توسعه در انتخابات استانبول،  پيش از او بن علی يلدريم نخست. اعالم کردرا 

 .پيروزی خود را اعالم کرده بود

خواھم به ساکنان استانبول و ھمه ترکيه اعالم کنم که برپايه آمارمان، مشخص است  می«: امام اغلو بامداد دوشنبه گفت

 ».يروز شديمما در استانبول پ

 ھزار رای پيش افتاده و رقابت ٢٩است، افزود که با » نيک«و » خواه خلق ملت جمھوری«امام اغلو که نامزد دو حزب 

 .است» محال«برای رسيدن به او 

 ھزار رای ٢٨اوغلو، نامزد اين حزب برای شھرداری استانبول با  خواه خلق، اعالم کرد که اکرم امام حزب جمھوری

حزب عدالت و توسعه . وزير سابق و نامزد حزب عدالت و توسعه پيشی گرفته است لدريم، نخستئيعلی   بنتر از بيش

 ميليون ۴ھر کدام از اين دو نامزد بيش از . اوغلو جلو افتاده است تر از امام  ھزار رای بيش۴لدريم با ئيکند که  ادعا می

  .اند رای به دست آورده

 :ت در استانبول را پذيرفت در سخنانی تلويحا شکساردوخان

ھا پيروز شده  حال حزب عدالت و توسعه در محله حتی اگر مردم ما شھرداری استانبول را از دست دھند، اما با اين«

 ».است

عنوان حزب اول ظاھر شده  دھد که حزب عدالت و توسعه در اين انتخابات به نتايج نشان می«: تر ادعا کرده بود او پيش

  ». تا به امروز ھمواره ھمين طور بوده است٢٠٠٢ابات سوم نوامبر است که از انتخ

گرايان در انتخابات   ساله حزب اسالمی عدالت و توسعه است که نامزد اسالم١٦اين نخستين بار در حاکميت 

  .خورد ھا در آنکارا شکست می شھرداری

 نيز اردوخانپرسی برای  نوعی ھمه ترکيه بهھا نسبت به وضعيت اقتصادی  اين انتخابات شوراھا با توجه به نارضايتی

  .شد محسوب می

چنين رکود اقتصادی که گريبان ترکيه را گرفته   درصدی، افزايش بيکاری، سقوط ارزش لير به يک سوم و ھم٢٠تورم 

  . و حزب حاکم اين کشور کاسته شوداردوخاناند محبوبيت  از جمله داليلی ھستند که موجب شده
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 ٨٢پنجم جمعيت  کردھا بيش از يک.  مردم کرد بود و ھستمسألهمسائل در انتخابات اخير ترکيه، ترين  يکی از مھم

ھا اخير دولت  در سال. دھند اما ھنوز مردم کرد از بسياری حقوق اساسی خود محروم است ميليونی ترکيه را تشکيل می

نتيجه آن بيکاری وسيع در اين مناطق است و از سوی ديگر، ، کردستان را در محاصره اقتصادی قرار داده و اردوخان

طلبی خود تبديل  طلبی و جنگ  مخفی اين منطقه را به جوالنگاه خشونتپوليس و پوليسھمواره ارتش و ژاندارمری و 

ه ويژ جنوب شرقی ترکيه به. العاده دايمی بر قرار است نوعی حکومت نظامی و حالت فوق در اين مناطق، به. اند کرده

در . جنگيده است) ک.ک.پ( ای است که دولت مرکزی برای بيش از سه دھه با حزب کارگران کردستان ترکيه منطقه

  .دھند ھا را شھروندان کرد تشکيل می اند که اکثريت آن  ھزار تن کشته شده۴٠ھا بيش از  اين درگيری

 ،٢٠١۵  ک را در سال.ک.آيند صلح با پقدرت رسيد، فر  مردم کرد بهمسأله که با وعده حل اردوخاندر حالی که 

، اردوخاندولت . چنان ادامه دارد ک از سر گرفته شد و ھم.ک.متوقف کرد و مجددا حمالت نظامی به مردم کرد و پ

ک محکوم کرده .ک.را که سومين حزب بزرگ پارلمان ترکيه است، به ھمکاری با پ) پ.د.ه( ھا حزب دموکراتيک خلق

ھا  ، با وجود تمام سرکوب»پ.د.ه«اما . ن و صدھا عضو و کادر آن را به زندان افکنده استو به اين بھانه، رھبرا

 .ی و فشارھا، پايگاه اجتماعی و آراء خود را حفظ کرده استپوليس

 و ميليتاريستی را پی گرفته و تالش کرده  در سال ھا اخير، گفتمان بسيار ناسيوناليستی) پ.ک.آ( حزب عدالت و توسعه

 و ١٩۶٠ھای  گفتمانی مشابه دھه. تقليل دھد» تروريسم«عنوان موضوعاتی مربوط به   حلق کرد را بهمسألهاست تا 

١٩٧٠. 

ويژه  ھای دولتی را در مناطق کردنشين، به اغلب پست» پ.د.ه«پس از ظھور ) پ.ک.آ( حزب حاکم عدالت و توسعه

و اعالم وضعيت اضطراری در » کودتا«ه بھانه اما دو سال بعد ب.  از دست داد٢٠١۴ھا را در انتخابات  شھرداری

ک، بيش از يکصد شھردار از حزب .ک.ترکيه، و لشکرکشی به کردستان، روژآوا و اشغال کانتون عفرين و پ

 . عزل کرده و عوامل خود را جايگزين منتخبان مردمی در آن مناطق کرده است» پ.د.ه«

، معمل، پرستار، پوليسولتی، قاضی، استاد دانشگاه، نظامی،  دمأمورھا ھزار   عالوه بر اخراج دهاردوخاندولت 

 ١٠٠بيش از . ک از کار اخراج کرده است.ک.بھانه ارتباط با پ  ھزار کارمند دولتی را به١۵، تنھا ...نگار و روزنامه

  .وقفه زندانی شدند ھای سيستماتيک و بی پ در جريان سرکوب.د.شھردار و ھزاران عضو ه

کردن به  ھا را به کمک ، آن٢٠١٦- ٢٠١٧ھا و مقامات کرد در  ناری و زندانی کردن شھرداریدولت در توجيه برک

 .ک در جنگ خود عليه خلق کرد، متھم کرده است.ک پ

و جنبش مردم کرد راه » پ.د.ه« و دولت و طرفدارانش تبليغات منفی وسيعی را عليه اردوخاندر روزھای اخير 

بنابراين سياستی که دولت قبال در کردستان آغاز کرده، . کنند خطاب می» تروريست«ا ھا ر اند و ھمه حاميان آن انداخته

 .، سرکوب و سانسور و تفرقه به مرحله خطرناکی رسانده استاردوخان. حاال به کل کشور گسترش داده است

و حزب ) پ.ه.ج(  خلق خواه حزب جمھوری. البته بخشی از احزاب اپوزيسيون ترکيه نيز گفتان ناسيوناليستی دارند

 .کنند ، دو حزب اپوزيسيون ھستند که چنين گفتمان را ترويج می) پارتیئیا( نيک

ھا، پايگاه و جايگاه محکم خود را نه تنھا در ميان خلق کرد، بلکه ساير اقشار تحت  حزب دموکراتيک خلقبا اين وجود 

  . تحت ستم سراسر ترکيه نيز حفط کرده است

 که ۴٠٠ ، برنامه ترکيه برای خريد سامانه دفاعی روسی استرمپ و اردوخانای بين  سابقه کمپشت سخنان تند و نيز و 

امکان .  قرار داردئیامريکا ١۵  فروند جنگنده ضد رادار اف١٠٠ خبر آن اعالم شد و سفارش ٢٠١٧در ماه سپتامبر 

، يعنی رادارش، قادر ۴٠٠ سيستم اسدر واقع، قلب. زمان اين دو سيستم در ارتش ترکيه وجود ندارد کارگيری ھم به
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ِ ضبط کند که در کانون سيستم دفاعی ئیھای ھواپيما ھا و ظرفيت خواھد بود اطالعات ارزشمندی را در مورد ويژگی
ھای  سيستم موشکی و رادار روسيه حتی اگر به سيستم. اياالت متحده، اسرائيل و چندين عضو ديگر ناتو قرار دارد

ای که البته بدون  مسأله(  .تی اگر ظاھرا توسط سربازان و نيروھای ترک به خدمت گرفته شودائتالف متصل نشود و ح

  . تصور نيست يک دوره آموزشی طوالنی قابل

 به ترکيه نيز مشکل را حل نخواھد کرد و تمام مزايای ١۵ از اف »شده سازی ساده « از سوی ديگر، تحويل نسخه

بست    خود را گرفتار بناردوخانبنابراين . رکيه و ھم برای ناتو از بين خواھد برداستراتژيک اين ھواپيما را ھم برای ت

. لحاظ سياسی ممکن نيست به» به روسيه و ناتو«زمان  ھای دفاعی تعھد و وفاداری ھم  برنامه بيند زيرا در حيطه می

  .ای خطير برای ترکيه است مسأله ۴٠٠رسد که انصراف از خريد اس نظر می طور به اين

جمھوری در ترکيه، يعنی قدرت تنھا يک فرد، و ملزومات   ديگر، به ناسازگاری موجود بين نظام جديد رياستمسأله

طور روزانه مبالغ  انداز، ترکيه بايد به ن پسئيبدون نفت و گاز و با نرخ پا. شود اقتصادی اين کشور مربوط می

. ای را جذب کند ھای مستقيم خارجی عمده گذاری يرد و سرمايهمدت وام بگ طور کوتاه توجھی از بازارھای مالی به قابل

در . گذاران را جلب و حفظ کند ھای جھانی و سرمايه منظور انجام اين کار، ترکيه بايد اطمينان بازارھای مالی، بانک به

  . در جھت عکس عمل کرده است٢٠١۶حالی که تنزل و تضعيف شديد حاکميت قانون در ترکيه از سال 

 ترکيه و اروپا به  قعيت مھم ديگر پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپاست که اکنون غيرممکن شده است و رابطهيک وا

روزرسانی اتحاديه گمرکی که برای ھر دو طرف ضروری است نيز به تعويق افتاده  دادوستد محدود گشته است؛ حتی به

مدت بحران شديد پول ملی  برعکس، در کوتاه.  نيستداری در ترکيه در آينده نزديک متصور  حکومت بھبود شيوه. است

 فعال در ئیھای اروپا ھا و شرکت روی بانک ای را پيش مالحظه ھای قابل ترکيه يا يک بحران اقتصادی فراگير چالش

 .ترکيه قرار خواھد داد

ويت در اتحاديه اروپا شايان ذکر است که پارلمان اروپا از شورای اين اتحاديه خواست تا مذاکرات با ترکيه برای عض

  .را به حالت تعليق درآورد

ابراز نگرانی شديد از وضعيت حقوق بشر، «ای ضمن   نماينده پارلمان با تصويب قطعنامه٣٧٠، ٢٠١٩اوايل مارس 

به شورای اتحاديه اروپا » ھا، مبارزه با فساد و قدرت زياد رئيس جمھوری در اين کشور حاکميت قانون، آزادی رسانه

 .کرد تا مذاکرات عضويت با ترکيه را به حال تعليق درآوردتوصيه 

 . نماينده ھم به آن رای ممتنع دادند١۴٣نماينده با اين طرح مخالفت کردند و  ١٠٩

خواستار قطع فوری و ) راست ميانه(  از آن گروه پارلمانی حزب مردمی اروپا نامه در حالی تصويب شد که پيش اين قطع

 .اين پيشنھاد از سوی اکثر نمايندگان رد شد. رکيه بر سر عضويت در اتحاديه اروپا شده بودنامحدود مذاکرات با ت

ترکيه گوش «: نامه گفت نويس اين قطع کتی پيری، نماينده ھلند از گروه سوسيال دموکرات و گزارشگر و طراح پيش

شن است که قطع مذاکرات عضويت، رو. ھای ھميشگی ما برای احترام به حقوق بنيادين ندارد  برای درخواستئیشنوا

ھای موجود برای تحت   بايد از تمام ابزارئیبه ھمين دليل رھبران اروپا. ھا در ترکيه نخواھد کرد کمکی به دموکرات

 ».فشار قرار دادن دولت ترکيه استفاده کنند

ھيچ «نامه   اعالم کرد اين قطعای ضمن انتقاد شديد از مصوبه پارلمان اروپا، وزارت امور خارجه ترکيه با صدور بيانيه

 .برای آنکارا ندارد» ئیمعنا
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و وزير مشاور دولت در مناسبات با ) پ آک(ھا، عمر چليک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه  گزارش خبرگزاری به

ی ھا نگرش به جھان از منظر جريان«اتحاديه اروپا در واکنش به صدور اين قطعنامه، نمايندگان پارلمان اروپا را به 

  .متھم کرد» راست افراطی

روابط .  آغاز شد اما عمال از چند سال پيش متوقف شده است٢٠٠۵مذاکرات الحاق ترکيه به اتحاديه اروپا از سال 

 و سرکوب گسترده مخالفان، به ٢٠١۶ويژه از زمان کودتای نافرجام تابستان  چندان گرم آنکارا و اتحاديه اروپا به نه

 .شدت تيره شده است

ک، .ک .آنکارا به دليل درگيری با پ. چنان حل نشده باقی است نين بحث بر سر نقش آينده ترکيه در سوريه، ھمچ ھم

جا با حمايت و موافقت  اقدمات ترکيه در سوريه تا اين. کند نيروھای روژآوا را از مناطق مرزی خود دور کند تالش می

ِراستا با اھداف و مقاصد خاص ترکيه  ھای پوتين ھم که سياستھيچ وجه تضمينی وجود ندارد  مسکو ھمراه بوده؛ اما به
 و دولت ترکيه خود را در تنگنا و گرفتار ميان مواضع سوری، روسی و اردوخاندر نھايت، ممکن است . باقی بماند

 با تعدادی ثباتی در رابطه  بنابراين، تحوالت سياسی درونی ترکيه اين کشور را در موقعيت دشوار و بی. بيابندئیامريکا

اداره اين وضعيت و پس از انتخابات اخير با . چنين منافع اقتصادی خودش قرار داده است اش و ھم از متحدان سنتی

 در جامعه ترکيه، به چيزی فراتر از نظريات معمول و شايد باز ھم به يک اردوخانآشکار شدن تضعيف پايگاه 

 !ا کند نياز پيد٢٠١٦چون سال  ديگر ھم» کودتای ساختگی«

به دنبال شکست حزب حاکم ترکيه در انتخابات شھرداری در آنکارا و چندين شھر مھم ديگر، بھای واحد برای مثال، 

 فروردين ارزش ھر لير ترکيه با سه دھم درصد کاھش در ١٢ بامداد دوشنبه .پول رسمی اين کشور باز ھم کاھش يافت

 درصد ٤٥ه در جريان بحران ارزی سال گذشته ميالدی تاکنون، حدود لير ترکي.  رسيددالر ١٨/٠ به امريکا دالربرابر 

 . ارزش خود را از دست داده است

در سه ماه پايانی سال  (GDP)  اسفند، اعالم کرد که توليد ناخالص داخلی٢٠-  مارس١١ه آمار ترکيه دوشنبه مؤسس

 ۶/١ت توليد ناخالص داخلی در ادامه کاھش اف.  درصد کاھش يافته است۴/٢جاری در مقايسه با سه ماھه گذشته آن به 

  .ز رخ دادئيدرصدی آن در فصل پا

 .معنای رکود است ًدو افت پياپی فصلی در توليد اقتصادی عموما به

ارزش لير در اثر تنش ديپلماتيک با .  درصدی ارزش لير به لرزه درآمد٣٠سال گذشته ميالدی اقتصاد ترکيه با سقوط 

 .ب نگرانی از استقالل بانک مرکزی ترکيه سقوط کرده بودچنين به سب  و ھمامريکا

تر از رشد اقتصادی  اما اين عدد بسيار کم.  درصد شد٨/٢ برابر با ٢٠١٨طور کلی رشد اقتصادی ترکيه در کل سال  به

 .  درصد بوده است۴/٧ با ميزان ٢٠١٧اين کشور در سال 

.  درصد کاھش يافته بود٢٠تر از  نئي فوريه سال جاری به پا درصد رسيد، گرچه٢۴/٢۵ به ٢٠١٨تورم ترکيه در اکتبر 

  .طور خاص موجب افزايش قابل توجه قيمت اقالم خوراکی شد اين تورم به

 اقالم مصرفی را مھار کند، مخصوصا قيمت محصوالتی که معموال در سبد   تالش کرد که قيمتاردوخاندولت 

ھای ميوه و سبزيجات خود را به پا کردند تا بازار را  ه مقامات ترکيه غرفه در اين راستا، ماه گذشت.خانوارھا قرار دارند

 .وادار به کاھش قيمت اقالم خوراکی کنند

 تأثيرکه بحران اقتصادی جھانی بر تقاضای خارجی و داخلی   دچار رکود شد، بعد از آن٢٠٠٩ترکيه آخرين بار در سال 

 .گذاشت
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کاھش .  از دست داده است٢٠١٨ در سال امريکا دالرش را در برابر  درصد ارزش۴۵لير ترکيه، چيزی در حدود 

ترين سقوط ارزش  طوری که اين کشور بيش ھای اخير و در ھفته دوم اوت شتاب گرفت، به ويژه در ماه ارزش پول به

  . در ھمين ماه تجربه کرد-  در يک بازه زمانی دو روزه -  تا کنون ٢٠٠١پولش را از بحران 

دھند، به   نسبت میاردوخانبحران اصلی اقتصادی ترکيه را تالطم بازار ارز را به شيوه حکمرانی برخی کاشاسان 

بر اين . تر کرده است و آن يک نفر در يک سال گذشته پايه قدرتش را محکم» يک نفر بر مصدر امور است«که  اين

 و موفقيت انتخاباتی ٢٠١٧انون اساسی پرسی ق ، که تجلی نمادين آن ھمهاردوخاناساس، تمرکز مطلق قدرت در دستان 

در . ھای او وابسته و سپرده شود ئی بود، باعث شد سرنوشت ترکيه به تصميمات يک نفر و ماجراجو٢٠١٨او در سال 

تر شدن اوضاع شد، آن ھم در شرايطی که ترکيه پيش اين نيز در  اين روايت، قدرت جديد رياست جمھوری باعث وخيم

  . برد  از رکود دموکراتيک رنج میدوران وضعيت اضطراری

عنوان نوعی بھانه و   را بهامريکا و طرفدارانش تنش با اردوخان . استترمپ با اردوخانسناريوی ديگر، جدال و تنش 

نامند که از جانب غرب  می» جنگ اقتصادی«کنند و اين بحران اخير را پيامد  توجيه وضعيت وخيم اقتصادی معرفی می

ھا در عين حال مدعی اند که ترکيه در حال پيمودن مسير شکوھمند تبديل شدن به اقتصاد  اين.  شده استعليه ترکيه آغاز

  .نخست نه فقط در سطح منطقه، بلکه در عرصه جھانی است

کسری حساب جاری افزايش يافته و سطح . ، با بحران و تنگنا مواجه بوده است٢٠١٣در حالی که اقتصاد ترکيه از سال 

ھا با دريافت  گذاری جديد و بازپرداخت بدھی برای سرمايه–ی برای غلبه بر وابستگی اقتصاد به ورود سرمايه تعميق مال

 . تر کرد  و انقباض اقتصادی ھم وضعيت را وخيم٢٠١۶کودتای .  کافی نبود–وام جديد

ن آمدن ئيامر اما باعث پااين . ھای بھره و امنيت برای سرمايه است جذب و تسھيل ورود سرمايه نيازمند افزايش نرخ

معنای فشار مالی  تنزل لير ترکيه ھم به. ھای اقتصادی شده است چنين کاھش فعاليت مدت و ھم تقاضای داخلی در ميان

دار  اين تنگنا مشخصا تجلی بحران ريشه.  بود که در مبادالت خارجی شديدا مقروض بودندئیھا تر بر دوش شرکت بيش

  .رکيه استسياست انباشت سرمايه در ت

قبل از انتخابات ژوئن .  رسيدامريکا دالر ميليارد ٣٣٩ به ٢٠١٨ھای ارز خارجی بخش واقعی اقتصاد در ماه مه  بدھی

 درصد افزايش يافت و پول الزم برای اعتبارگردانی ۶، کسری حساب جاری نسبت به توليد ناخالص داخلی ٢٠١٨

جستجوی نوميدانه برای پيدا کردن .  گذشتدالر ميليارد ١٨٠ ماه آينده از ١٢بدھی بخش خصوصی و عمومی برای 

 . کاھش يافتند٢٠١٨ کسری در سال تأمينمنظور  به گذاری ھای مالی سرمايه ای نداشت و جريان ھای جديد نتيجه بودجه

چه مشخص است، رکود تورمی پيش  آن.  درصد بود٢۵ اوت باالی ١۴ تا ۶ از دالرسطح کاھش ارزش لير در برابر 

ھای ارزی در مبادالت خارجی قابل  وی ترکيه خواھد بود و ھزاران شرکت ورشکست خواھند شد، چرا که بدھیر

 .مديريت نخواھد بود

 ھم اينک بر سر يک چھارراه اردوخاندھد که حکومت  در شرايط کنونی، بحران ارزی اخير ترکيه به وضوح نشان می

المللی پول را در دستور کار قرار  تاندارد تثبيت اقتصادی صندوق بين گزينه برنامه اساردوخانممکن است . حياتی است

اما اين انتخاب مستلزم نابودسازی اغلب . دھد، موضوعی که بخش مسلط سرمايه در بلوک حاکميت خواستار آن است

  .  نجات يافتند٢٠١۶ھای است که پس از انقباض سال  شرکت

 ئی، بلکه عليه اقتدارگرااردوخانه حکمرانی پوپوليستی و اقتدارگرای  در ترکيه نه تنھا عليه شيواردوخانمخالفان 

کنند، نئوليبراليسمی که نھايتا اجرای پيشنھادات اصالح ساختاری  تکنوکرات و نئوليبرال اقتصادی او نيز مبارزه می

  .المللی پول است صندوق بين
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رنتيجه ترکيه در معرض خطر فرارسرمايه گير اعتبارات باعث شد تورم دورقمی بشود و د در ھر صورت رشد چشم

شدت در حال افزايش   درصد توليد ناخالص داخلی آن است و اين نسبت به۵٠بدھی خارجی ترکيه معادل . قرار بگيرد

سوم   درصد از توليد ناخالص داخلی را صرف بدھی خارجی کند و حدود يک٢٠طور متوسط ترکيه بايد سالی  به. است

  .طور کامل کارسازی شود آينده بايد به ماه ١٢آن ھم درطول 

 قرار دارد که گرفتار بحران بدھی خارجی ھستند، در کنار آرژانتين ئیترکيه در حال حاضر نزديک به صدر کشورھا

 .و اوکراين و آفريقای جنوبی) که فعال در صدر ھست(

المللی  دھد صندوق بين  او اجازه نمیکند که گيرد و ادعا می ھای پوپوليستی می اش ژست  برای حاميان داخلیاردوخان

ولی نتيجه اين شده است که ارزش لير ترکيه در طول سال گذشته .  اروپا به او بگويند که چه بايد بکند پول يا اتحاديه

سرعت  الوقوع بدھی خارجی به گذاران خارجی به سبب واھمه از بحران قريب شدت روند نزولی داشته باشد و سرمايه به

  . فرار کننداز ترکيه

  
 ھزار صندوق رای حاضر رفنند و جواب ٢٠٠ واجد شرايط فردا بر سر   ميليون۵٧بيش از  مارس، ٣١شنبه  روز يک

 ٣٠ھا شھرداران  آن. س حزب نژادپرست حرکت ملی دادندئي و دولت باعچه لی راردوخاندندان شکنی به ادعاھای 

 ئیعالوه، نمايندگان شوراھای محلی و روستا  را معين کردند و به منطقه٩٢٢ مرکز استانی و ۵١شھری،  منطقه کالن

  .را بر گزيدند

 گفته بود کسانی که خود را کرد اردوخانلی چند روز پيش ادعا کرده بود که ما در ترکيه کردستان نداريم و  باحچه

لی دولت ائتالفی تشکيل داده اند  ه و باحچاردوخانھای اخير، حزب  در سال. توانند به کردستان سوريه بروند نامند می می

 .  مذھبی را بر جامعه ترکيه تحميل کنند-کنند گفتمان سياسی و اجتماعی ملی  و با تمام قدرت تالش می

 تا کنون بارھا خود را برای به زير کشيدن ٢٠١٣جامعه ترکيه از جنبش اشغال پارک گزی در استانبول در سال 

  . سيج کرده استجمھوری ب  از صندلی رياستاردوخان

طور  کاری در اين کشور به کند و تورم و بی ترکيه پس از ده سال ثبات نخستين رکود اقتصادی خود را تجربه می

 درصد ١٣ درصد و بيکاری ٢٠ھای اخير تورم حدود  در سال.  قرار داده استتأثيرای زندگی مردم را تحت  سابقه بی

  .است در اين کشور افزايش يافته 

 سال به اين سو، حزب عدالت و توسعه قدرت را در اين ٢۵ استانبول دو قطب مھم اقتصادی ترکيه ھستند و از آنکارا و

انتخابات محلی ترکيه از اھميت خاص برخوردار است زيرا قدرت اسالميون که طرفداران . دو شھر به دست دارند

ناظران سياسی اين انتخابات را آزمونی برای . س جمھوری نيز ھستند مورد تھديد قرار گرفته استئي راردوخانطيب 

ای برای  گويند شکست انتخاباتی در آنکارا و استانبول ضربه اند و می قدرت حزب حاکم بر اين کشور توصيف کرده

 .س جمھوری ترکيه استئيحزب حاکم عدالت و توسعه و ر
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يز برای سرکوب و ايجاد خودکامگی  و حزبش بر قدرت است و قدرت خود را ناردوخاندر چنين شرايطی، ھر چند 

ک و جنگ داخلی سوريه نيز .ک.کند اما نه تنھا اقتصاد ترکيه، بلکه به لحاظ سياسی و تنش با مردم کرد و پ تر می بيش

  .در چنين روندی، ترکيه در معرض يک رکود خيلی جدی قرار دارد. در وضعيتی بسيار بحرانی است

  

 ٢٠١٩ پريلام  يک– ١٣٩٨ ]حمل[دوشنبه دوازدھم فروردين

  
 

 


