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  حزب کمونيست ترکيه

  ٢٠١٩ اپريل ١٠

  محلی   حزب کمونيست ترکيه در مورد انتخاباتۀبياني

  
  

 نتايج انتخابات محلی اين کشور را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و زير عنوان   مرکزی حزب کمونيست ترکيهۀکميت

   زير را منتشر نمودۀبياني»  استقرار يک سيستم دوحزبی را نخواھيم دادۀاجاز«

انتخابات نه تنھا برای حزب . شود تر می سال پيش به قدرت رسيد روز به روز شديد١٧ که AKPبحران دولت .١

 وفق دھد به بحران جديدی منجر AKPکند خود را با رژيم   بلکه برای اپوزيسيونی که تالش میAKPعدالت و توسعه 

تواند تنھا برای  فراخوان اعتدال که بالفاصله پس از انتخابات از طرف نمايندگان سرمايه اعالم شد می. گرديده است

ترکيه به سرعت به سوی يک بحران بسيار شديد اقتصادی و سياسی و اجتماعی . حران را به تعويق افکند بۀمدتی ادام

  .در حرکت است

 MHP ولی نمايندگانی که در بين آنھا يکی به حزب حرکت ملی  اند،  پيروز شدهنقرهاستانبول و که آنھا در  حتی با اين.٢

ترين حزب اپوزيسيون  طور برای مھم ًد معروف است و ظاھرا ھمينتعلق دارد و ديگری برای گرايشات اسالمی خو

اند  يوس شدهأ مAKP سال از حزب ١٧مردم که . ند ا ھمگی دچار بحران  CHPخواه ترکيه  يعنی حزب خلق جمھوری
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از اين طريق ممکن نيست به موفقيت رسيد و .  قرار گرفتند  AKP در اختيار خلق و خوی CHPبارديگر به کمک 

  . اميدوار ساختمردم را

 يک پيمان بزرگ برای حزب کمونيست ترکيه نامزد کرد و به ۀخود را به عنوان نمايند» اوغلو فاتح محمد ماچ«.٣

ما تمام قدرت خويش را به ! اين انتخاب برای ترکيه دارای اھميت تاريخی است. انتخاب شد» درسم«عنوان شھردار 

» درسم«در اينجا به خلق .  مديريت شھری ملی در سطح ايالت ايجاد کنيمکار خواھيم گرفت تا ھمراه دوستان خود نوعی

  !گوئيم برای اين انتخاب تبريک می

کرد با وجود کليه ناماليمات  ًآراء حزب کمونيست ترکيه در اين انتخابات که ظاھرا يک سيستم دوحزبی را تداعی می.۴

. ی را به خود اختصاص دادندأ ھزار ر١٣٠ری قريب نامزدھای حزب برای شوراھای شھ. و موانع به شدت رشد يافت

، »بالچووا«، »اورال« در ءتعداد آرا. ای افزايش يافت در سه شھر بزرگ کشور آراء حزب به طور قابل مالحظه

 درصد مردم حزب ٢حتا » اورال«در .  عبور کردءدرصد آرا١از مرز » باشيکتاش«و » چشمه«، »نارلی دره«

  .کمونيست را انتخاب کردند

 زيادی را ءدربخشی از مناطق که حزب کمونيست ترکيه مديريت شھری مردمی را مدنظر قرار داده بود توانست آرا.۵

. سفانه نتوانست به داليل وقايع خودجوش در ھرمورد به ھدف درنظر گرفته شده برسدأ سوی خود جلب کند که متبه

دواند و نتايج حاصل در مناطق  حزب کمونيست ترکيه يک حزب انتخاباتی نيست و در مناطق مختلف کشور ريشه می

  .داند کند، بلکه آن را دستاورد می مورد نظر را شکست تلقی نمی

. فزايدھا بي دھای خود برای پست شھرداریحزب کمونيست ترکيه توانست با وجود اوضاع نامساعد به تعداد نامز.۶

 حزب در ۀتوان آراء اعتراضی دانست ولی اين نتيجه نيز مبين وجود پاي بخشی از آرائی که به حزب داده شد را می

سيس أاستار تغيير نظم کنونی ترکيه و تابات کسانی که خودر اين انتخ. جامعه است که حزب از سال گذشته بناکرده است

  .يک کشور سوسياليستی ھستند، حزب ما را انتخاب کردند

در ترکيه اميد . کسانی که حزب کمونيست ترکيه را انتخاب کردند بايد بدانند که به عزم آنان پاسخ داده خواھد شد.٧

د فاز کوشاتری ل قرار خواھد داد و نسبت به مبارزات انتخاباتی وارحزب ما نتايج انتخابات را مورد تحلي. زند جوانه می

دانيم که  ما می. ھا و ارتجاعيون قرار نگيرد داران و امپرياليست يوس و نااميد در مقابل نظم سرمايهأخواھد شدتا خلق، م

  .ايم با آنھا در يک قايق ننشسته

که مارا  ا به اشکال مختلف به حزب ما مدد رساندند بدون آن کسانی که حزب ما را انتخاب کردند و يۀمايليم از ھم.٨

  .انتخاب کنند تشکر کنيم

تر  باھم قوی. کنيم به ما بپيوندند پد دعوت میت  حزب کمونيست ترکيه میهبار ديگر از دوستان خود که قلبشان ھمرا.٩

رد، خلق حزب کمونيست ترکيه را اگر پول قدرت را در اختيار دا: خواھيم بود و با ھم صدايمان رساتر خواھد گشت

  .پشت خود خواھد داشت

  کميته مرکزی

  ٢٠١٩ پريلا ٢

  ردگلوب: منبع

  تارنگاشت عدالت

  


