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  بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ اپريل ٠۴

  نگاھی به انتخابات شھرداری ھا در ترکيه
 ! و تحوالت آن کشور

  
  مقدمه

تخابات ھشت نفر کشته شدند و تعداد زيادی نيز زخمی در طی ان. برای اولين بار انتخابات خونينی در ترکيه برگزار شد

  .شدند که حال برخی از آن ھا، وخيم اعالم شده است

ھم چنين به نتايح اين انتخابات اعتراضات شديدی صورت گرفته به طوری که قرار است در برخی حوزه ھا مانند 

دبير حزب . ه است دوباره خوانده شوندی به آن ھا ريخته شدأ ر٧۵ صندوق که حدود ٢۴۶آنکارا پايتخت ترکيه، 

در اين اعتراضات نيز تعدادی جان خود .  اين درخواست را به کميسيون عالی انتخابات داده استجمھوری خلق، رسماً 

  .را از دست داده و يا زخمی و دستگير شده اند

ت جنگنده ھای دولت ترکيه يک برای نمونه، در مقطع انتخابا. در اين انتخابات عوامل خارجی نيز بسيار دخيل بود

  . جنگی سوريه را سرنگون کردندئیھواپيما

ل وتر را بست تا کنترئي شبکه ھای اجتماعی يوتيوب و تو و علناً به عالوه مھم تر از ھمه در اين انتخابات، دولت رسماً 

  .شديدی بر اخبار و گزارشات انتخابات اعمال کند

 ھزار شعبه، در اين انتخابات شرکت ٢٠٠ استان ترکيه و ٨١د شرايط در  ميليون واج۶/۵٢ ميليون نفر از ۴۶حدود 

  .برای نخستين بار در تاريخ جمھوری ترکيه، سه زن موفق به کسب مقام شھرداری در اين کشور شدند. کردند

سعه خبر  ھای ترکيه از پيشتازی حزب عدالت و تو  اعالم نشده است اما رسانهھا ھنوز رسماً  ی گيری أ رئینتايج نھا

 ھا، حزب جمھوری خلق  بنا بر گزارش.  را کسب کرده باشدء درصد آرا۴٨ اند که اين حزب حدود   و برآورد کرده داده

  . را به دست آورده استء درصد آرا٢٧ ترين حزب رقيب، حدود  ترکيه، بزرگ

ايتخت، حزبش را پيروز رجب طيب اردوغان، طی نطقی از بالکن ساختمان مقر حزب عدالت و توسعه در آنکارا، پ

اش را به فساد مالی و درز  او، ھشدار داد مخالفانی که کابينه .  ھا اعالم کرده است انتخابات شوراھای محلی و شھرداری

دولت «او، ھم چنين وعده داده است که » .ھا را پرداخت خواھند کرد ھزينه اين کار« اند  کردن اسرار دولتی متھم کرده

  .رش ريشه کن کندرا در کشو» موازی

 امسال در ترکيه، انتخابات رياست جمھوری برگزار شود و اکنون رجب طيب اردوغان گستقرار است که در ماه ا

  .خود را برای کانديدای ريسات جمھوری آماده می کند
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 ۀ حوز١٠ز  ھا به شمارش آراء در بيش ا اعتراضۀ ھا در ترکيه، به دليل ادام اعالم نتايج قطعی انتخابات شھرداری 

  . ماه موکول شد]حمل[ فروردين٢٠انتخاباتی، به بعد از 

 ۀ، برای پراکنده ساختن صدھا معترض که به نشان١٣٩٣حمل  ١١ - ٢٠١۴ اپريل ١ليس ترکيه روز سه شنبه وپ

ک آور  به گاز اشپشتيبانی از حزب اصلی اپوزيسيون در مقابل ساختمان شورايعالی انتخابات در آنکارا جمع شده بودند،

  . محکوم کردند،ن در حالی که عليه دولت شعار می دادند، آن چه را تقلب در انتخابات می ناميدنامعترض. متوسل شد

  

  موازين امنيتی

 حريت، اقدامات امنيتی فوق العاده ای برای برگزاری اين انتخابات پيش بينی شده بود از جمله حضور ۀبه گزارش نشري

 ٣٩ی گيری در شھر استانبول که در انتھای روز تعداد اين افسران به أنظارت در شعب ر برای پوليس ھزار نيروی ١۵

اين افزايش نيروھا برای نظارت بر شمارش، مھر و .  استانبول افزايش خواھد يافتپوليسھزار نفر يعنی تمامی پرسنل 

 .ی در نظر گرفته شده استأموم کردن و حمل و نقل صندوق ھای ر

ی گيری أ، از ناظران حزب شان خواست تا انتھای ر(AKP)اش، سخنگوی حزب عدالت و توسعه ھم چنين مصطفی آت

 .ی حضور داشته باشندأو شمارش آراء شعبه ھای اخذ ر

از سوی ديگر، حزب جمھوری خواه خلق، رقيب اصلی حزب حاکم عدالت و توسعه نيز تمھيدات ويژه ای از جمله 

 .روندان بر شمارش آراء اتخاذ کرده استايجاد يک سايت اينترنتی برای رصد شھ

، سکوالرھا را در انتخابات شکست داد تاکنون در سه ٢٠٠٢حزب عدالت و توسعه اردوغان که اولين بار در سال 

 .انتخابات گذشته بر آن ھا پيروز شده است

 

  ءتعداد شرکت کنندگان و تقسيم آرا

ھا، عدالت و   درصد صندوق ٨٧ دھد که بنا بر شمارش  ن میترکيه، نشا» وی تی ان «ۀنتايج اعالم شده از سوی شبک

 درصد ٢٩» خواه خلق جمھوری « را از آن خود کرده است و رقيب اصلی اين حزب، يعنی ء درصد آرا۴۵توسعه 

  .آرای عمومی در کشور را به دست آورده است

 ۴٧وزير ترکيه نزديک به   نخست  گفته بود که حزبء درصد آرا۶٣پيش از آن خبرگزاری آنادولو بر پايه شمارش 

 .اند  را از آن خود کرده ء درصد از آرا٢٧درصد و رقيب آن بيش از 

»  ميليون۵٠بيش از «کنندگان را   گيری، شمار شرکت  یأ پرتيراژ حريت نيز در گزارش خود از رۀ سايت روزنام وب

 .پيروز اين انتخابات است» و توسعهعدالت « وزير آن کشور نقل کرده است که  عنوان کرده و از قول نخست

)  درصد٣٩( ميالدی ٢٠٠٩ھا به دست آورده از آرای سال   شمارش اکثر صندوق ۀ که عدالت و توسعه بر پايئیآرا

 . تر است  کم٢٠١١ درصدی سال ۵٠بيش تر و از آرای 

 ميالدی ٢٠٠٢ خود که از سال ھای انتخاباتی  نکند، اين حزب به پيروزیتغيير ئیبا اين حساب و چنان چه نتايج نھا

 .آغاز شده، ادامه داده است

  

  اکثريت نسبی

در سه سال گذشته .  را کسب کردندء درصد آرا۵٠ نزديک به ٢٠١١اردوغان و حزبش در انتخابات پارلمانی در سال 

 سياسی مخالف ل کند، اما پيوسته با اعتراض مردم و احزابوھا و اينترنت را کنتر دولت اردوغان تالش کرد رسانه 

 .تر را مسدود کردئياردوغان برای کنترل اوضاع در آستانه و در جريان انتخابات، يوتيوب و تو. مواجه شد
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 ھای اقتصادی، تالش زيادی نيز برای اسالمی  در کنار پيشرفت» عدالت و توسعه«در طی اين سه سال حزب حاکم 

ھای الکلی و دخالت در  ا، در کنار محدوديت برای فروش نوشابه  ھ ترين اين تالش از مھم . خرج داد کردن جامعه به  

ای  ه   توان از پشتيبانی مالی از مدارسی نام برد که در آن ھا برای تدريس دين اھميت ويژ زندگی خصوصی مردم می

تر از پيش  عميق  ترکيه را  ۀدرپی اختالس و فساد مالی به دولت، شکاف در جامع اين اقدامات و نيز اتھامات پی. قائلند

 .کرده است

 

  سه زن شھردار

 از خانواده سابق وزير شاھين فاطمه. برای اولين بار در تاريخ جمھوری ترکيه، سه زن به عنوان شھردار انتخاب شدند

 جمھوری حزب از اوغلو چرچی اوزلم و دمکراسی و صلح حزب از کيشاناک گولتان توسعه، و عدالت حاکم حزب

  .شدند انتخاب »وآيدين دياربکر انتپ، غازی« شھرھای دارانشھر عنوان به خواه

 از پيش او، .کرد انتپ غازی شھرداری پست تصدی نامزد را خود و رفت کنار ترکيه کابينه از تازگی به شاھين، فاطمه

 .بود هيافت راه کشور اين ملی مجلس به انتپ غازی شھر ۀنمايند عنوان به دوره سه ترکيه ۀخانواد وزرات پست تصدی

 عنوان به بار دومين برای نيز اوغلو چرچی و رفت می شمار به دمکراسی و صلح حزب رھبر دو از يکی نيز کيشاناک

 .شود می برگزيده آيدين شھر شھرداری

  

   انتخابات شھرداری ھاۀشکايت سه حزب ترکيه دربار

 در برخی از ءند نسبت به شمارش آرا را در انتخابات شھرداری ھا در ترکيه کسب کردءسه حزبی که بيش ترين آرا

 .شھرستان ھا به شورای عالی انتخابات شکايت کردند

با گذشت سه روز از انتخابات » حرکت ملی«و » جمھوری خواه خلق«و احزاب » عدالت و توسعه«حزب حاکم 

  . در برخی از شھرستان ھا معترض ھستندءشھرداری ھا در ترکيه، نسبت به شمارش آرا

 سوم قرار گرفت به شمارش ۀ در ردء درصد آرا١۵که يک حزب ناسيونال فاشيست است با کسب » ملیحرکت «حزب 

  .معترض است و به شورای عالی انتخابات ترکيه شکايت کرده است» کاستامونو، ايغدير و کوتاھايا« در شھرھای ءآرا

کيه را کسب کرد، افزون بر  درصد آرای انتخابات شھرداری ھا در تر٢٨ک جمھوری خواه خلق، که ئيحزب ال

کوچوک چکمه، بی اوغلو و « در مناطق ء در آنکارا خواستار بازبينی آراءاعتراض در خصوص شمارش آرا

  .در استانبول شده است» اوسکودار

 در آمار غيررسمی به عنوان پيروز ء درصد آرا۴۵براساس گزارشات حزب حاکم عدالت و توسعه که با کسب 

  .، خواستار بازبينی آرای منطقه اوسکودار در استانبول شده استانتخابات اعالم شده

از :  چه زمانی اعالم خواھد شد، گفتال که نتايج قطعی انتخابات احتماالً ؤيک کارشناس امور حقوقی، در پاسخ به اين س

احتساب حق  در شھرستان ھا تا سه روز پس از انتخابات وجود دارد و با ءنظر قانونی حق اعتراض به شمارش آرا

 فروردين ماه ادامه داشته باشد و ٢٠اعتراض به تصميم قطعی شورای انتخابات می توان گفت که اين روند می تواند تا 

  .پس از آن نتايج قطعی اعالم شود

در اعتراض به نتايج انتخابات در آنکارا، ھواداران حزب جمھوری خواه خلق بزرگ ترين حزب مخالف در مجلس 

 .بر ساختمان شورای عالی انتخابات اين کشور در آنکارا تظاھرات کردندترکيه، در برا

  

  درگيری ميان گروه ھای مختلف
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 ھنگام برگزاری انتخابات محلی در ترکيه، چند درگيری ١٣٩٣ فروردين ١٠ برابر با ٢٠١۴ چ مار٣٠شنبه روز يک

 خبرگزاری فرانسه، تنھا در دو منطقه حاتای به گزارش.  ھای مخالف در مناطق گوناگون اين کشور روی داد ه ميان گرو

  . نفر زخمی شدند١۴ کم   نفر کشته و دست٨و سانليورفا در جنوب ترکيه 

 مسلحانه در ۀدر يک حمل. روز دوشنبه، يعنی روز بعد از انتخابات، کشمکش ميان ھواداران احزاب سياسی ادامه دارد

 خود به ضرب ۀدر مقابل خان» سعادت«نامزد حزب اسالمی » بھمن آيدين«در جنوب شرق ترکيه » تيلو«شھرستان 

  . تن ازھمراھان وی زخمی شدند۵گلوله کشته و 

در گيری ھای ديروز . در شھر آکساری در بخش مرکزی ترکيه، در يک درگيری يک تن کشته و شماری زخمی شدند

فا در جنوب شرق و آنکارا پايتخت در ميان ھواداران احزاب رقيب اغلب در استان ھای حاتای در جنوب، شانلی عر

 .ترکيه رخ داد

صلح و «و حزب کردی » عدالت و توسعه«درگيری ھا در برخی از حوزه ھای انتخاباتی ميان ھواداران حزب حاکم 

  . کردئیبيش تر خودنما» حرکت ملی«و حزب ناسيونال فاشيست » دمکراسی

 گرچه درگيری گروه .ی از آنان وخيم گزارش شده استشماری از مصدومان به بيمارستان منتقل شدند که حال برخ

با .  ھای گذشته نيز رايج بوده است رود و در سال  شمار می  ھای مخالف در جريان انتخابات در ترکيه، امری عادی به 

 .اين تفاوت که در گذشته، خبری از کشته شدن افراد منتشر نشده بود

  

  فساد مالی بر انتخاباتۀساي

 موضوع شفاف و روشنی نيست و دخالت مسائل مختلف در آن به پيچيدگی ماجرا ئی شو ن فساد و پولماجرای بحرا

االصلی به نام رضا ضراب، شھروند ترکيه و سليمان  ، بازرگان ايرانیپوليسبنا به گزارش رسانه ھا و .  کند کمک می

 و قاچاق ئی شو اقتصادی ترکيه متھم به پولترکيه، ھمراه با فرزند وزير امور ) بانک خلق(اصالن، مدير ھالک بانک 

 اند که   به دولت وقت ايران کمک کردهھم چنين ادعا شده است عمالً .  اند طال به ترکيه و ايران طی دو سال گذشته شده

   . ھا را دور بزند تحريم

، )بانک خلق( بانک ، ھالکئیمورين مستقر در مرزھای زمينی و ھواأابعاد داخلی فساد برمالشده حول محور برخی م

شدگان شامل انتقال غيرقانونی  اتھامات وارده به بازداشت . ھای کشور، اقتصاد و شھرسازی ترکيه قرار دارد وزارتخانه 

اين گونه .  اسناد جعلی است وساز و تھيه ، ارتشاء، اخذ کارت اقامت غيرقانونی، اخذ مجوز ساختئیشو ارز و طال، پول 

معنی . ھاست ، اقتصاد، شھرسازی و محيط زيست و شھرداری ]داخله[ ھای کشور  وزراتخانه اختياراتۀامور در حيط

 ھا، بلکه دولت و اطرافيان آن ھا، درگير اين فساد   آن ۀو مفھوم آن اين است که نه تنھا اين وزارتخانه ھا و واحدھای تابع

 ئیول نقد و طال، بايد افرادی در مرزھای زمينی و ھوا پدالرھا  به عنوان مثال، برای انتقال ميليون .  اند گسترده بوده

 به اين اقدام غيرقانونی چراغ سبز ئیکرده است؛ يعنی گمرک، مرزبانی، ھواپيما  دھنده ھمکاری می  با انتقال) فرودگاه(

  . توسط افرادی در اين ساختارھا اين اقدام ميسر گرديده استتداد که در قبال دريافت رشو بايد نشان می 

 که در پشت اين تحقيقات قرار ئی ھا خوانده و گفته است آن» عمليات کثيف«نخست وزير ترکيه، اين تحقيقات را يک 

از سوی ديگر، موضوعی که بر پيچيدگی اين بحران کمک می . ھستند» دولت درون دولت«دارند به دنبال تشکيل يک 

 پوليس و ئی در حزب عدالت و توسعه بوده، بر سيستم قضاگولن، که روزی متحد اردوغان. هللا گولن است کند نقش فتح 

 امريکا اکنون در  گولن، ھم. ای شدن اين خبرھا نقش اساسی دارد شود که در رسانه  ترکيه نفوذ خاصی دارد و گفته می 

ديل شده  ھای متنوع سياست ترکيه تب برد و مروج قرائت خاصی از اسالم است که به تدريج به بازيگر صحنه به سر می 

 ئیاختالف اردوغان و گولن از آن جا. دانند  احزاب اسالمی ترکيه می  ۀفردی ناشناخته که امروز او را پدرخواند. است
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سازی سيستم آموزشی، شمار زيادی از مدارس غيرانتفاعی  آغاز شد که دولت رجب طيب اردوغان، برای يکپارچه 

  .داند ين اردوغان، او را تھديدی برای دولت خود می ھم چن. وابسته به گولن را در ترکيه تعطيل کرد

ی رفتند که برگزاری اين انتخابات در پی التھابات أشھروندان ترکيه، در حالی به پای صندوق ھای ربه اين ترتيب، 

  .سياسی اخير در اين کشور، آن را به يکی از حساس ترين و سرنوشت سازترين انتخابات برای احزاب تبديل کرده است

 آغاز شده ، ھم چنان ملتھب است و در ١٣٩٢ ]قوس[ آذر٢٦ - ٢٠١٣مبر  دس١٧ياسی ترکيه با روندی که از فضای س

حيات سياسی اين کشور و رشد و پيشرفت جنبش کارگری، با راه انداختن درگيری ھای خونين توسط گرايشات راست و 

 . ميالدی شد، سابقه نداشته است١٩٨٠مبر تپی س، منجر به کوتای نظام١٩٨٠ ۀدر دھ) MIT - ميت (سازمان امنتيت 

 خود، با عمليات بزرگ ۀ سال حاکميت بی وقف١٢، حزب حاکم عدالت و توسعه پس از ٢٠١٣مبر  دس١٧در سحرگاه 

 قضائيه اين کشور، ضربه شديدی را متحمل شد و چنان شوکی به اين حزب ۀ به دستور قوپوليس»  و فسادءارتشا«عليه 

 .ازگر التھابات سياسی کم نظيری در اين کشور شدوارد کرد که آغ

 و به دنبال آن افشای مکالمات تلفنی منتسب به شخص رجب طيب اردوغان نخست وزير ئیی و قضاپوليساين عمليات 

 او و وزرای کليدی در کابينه اش، از سوی اردوغان و حزب حاکم به عنوان عملياتی برای براندازی دولت او ۀو خانواد

 سياسی اجتماعی، اقتصادی و حقوقی ۀ سياسی ترکيه با يک سری عمليات مھندسی شدۀدی حزب حاکم از صحنو نابو

  .تلقی شد

 ميالدی تاکنون نتوانسته اند در مقابل رشد حزب عدالت و توسعه قدرت ٢٠٠٢احزاب مخالف دولت ترکيه که از سال 

ده و احزاب جمھوری خواه خلق، حرکت ملی و صلح و  محکمی که حزب حاکم خورده، استفاده کرۀ کنند، از ضربئینما

  . شکست حزب عدالت و توسعه را به وجود آوردندۀدمکراسی زمين

  

  کردستان ترکيه

کنترل سه ) پی.دی.بی(» صلح و دموکراسی«، حزب کردی چ مار٣٠شنبه خابات شھرداری ھای ترکيه، روز يکدر انت

  .استان آگری، بيتليز و ماردين را به دست آورد

پی در استان ھای .دی.د نشده حکايت از پيروزی بیئيأھم چنين برخی خبرگزاری ھا، اعالم کرده اند آمارھای ت

  .کردنشين دياربکر، باتمان، سيرناک، حککاری، وان، اگدير، سيرت و درسيم دارد

ردين را در  و کانديد زن آشوری به طور مشترک شھرداری ما»احمد ترک«پی با پيروزی سياستمدار کرد .دی.بی

  .اختيار گرفت

 ٩٩ شرکت يافت و توانست در ۀ، در انتخابات شھرداری ھای ترکيه اجاز٢٠٠٩پی، برای اولين بار در سال .دی.بی

 را از آن خود کرد و اين ء درصد آرا٧/۵در آن انتخابات، حزب صلح و دموکراسی . شھر کوچک به پيروزی برسد

  . درصد افزايش داد۵/۶ به ٢٠١١رقم را در انتخابات پارلمانی 

. پی.دی.رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه، در رقابت ھای انتخاباتی در شھر کردنشين دياربکر، به حزب بی

او، ادعا کرد که اين حزب جوانان کرد را به . حمله کرد و آن را شاخه ای از حزب کارگران کردستان ترکيه دانست

  . تا کشته شوند،کوھستان ھا می فرستد

 نفر از زندانيان کرد را که متھم به ۴۵اما حزب حاکم با ھدف جلب توجه و کسب آرای مردم کرد به خود در انتخابات، 

  . از زندان آزاد کرد،ھواداری از حزب کارگران کردستان ترکيه بودند

مردم حزب حاکم و ھم چنين حزب جمھوری خواه خلق و حزب حرکت ملی، تالش زيادی به خرج دادند تا آرای 

اما اکثريت مردم کردستان نسبت به اين سه حزب بدبين بوده و ھمواره با سرکوب . کردستان را به دست آورند
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ک، .ک.حتی اردوغان می خواست با مذاکره با عبداله اوجاالن رھبر زندانی پ. رو بوده انده سيساتماتيک آن ھا روب

  . آرای مردم کردستان را بگيرد، شکست خورد

 مناطقی را در مرزھايش با کردستان ن، نه تنھا مذاکرات صلح با اوجاالن را متوقف کرد، بلکه اخيراً دولت اردوغا

ک نيز در سطح محدودی حمالت .ک. متقابال پ؛ک در آن جاھا مستقر ھستند بمباران کرد.ک.عراق، که نيروھای پ

 خود که از جمله برای یسعه، به وعده ھابنابراين، حزب عدالت و تو. چريکی در مناطق کردنشين را دوباره آغاز کرد

يعنی نه تنھا به اين . رفع تبعيض نسبت به اقليت ھا، به خصوص کردھا و علوی ھا و سريانی ھا داده بود، عمل نکرد

  . ران کرد را نيز زندانی کردان سياسی و روزنامه نگنماند، بلکه تعداد زيادی از فعاالوعده ھای خود پايبند 

ت می توان گفت که مردم کردستان ترکيه، بزرگ ترين پيروز انتخابات اخير ھستند و سه أ، به جردر چنين شرايطی

  .شھرداری بزرگ را در کنار شھرھا و شھرستان ھای مناطق کردنشين بردند

  

  )پی.دی.بی(حزب صلح و دموکراسی 

 و تحوالت در تغييرمی تواند  حزب صلح و دموکراسی، ۀبرخی کارشناسان ترکيه، بر اين باورند که پيروزی قاطعان

  . ترکيه را بيش از پيش تقويت کندۀجامع

 صبح و از تحليل گران سياسی مشھور ترکيه که به عنوان يک روزنامه نگار ۀ بارالس سردبير روزنام]محمد[مھمت

ۀ  با شبکهمصاحبنزديک به رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه شناخته می شود، دقايقی پس از پايان انتخابات، در 

پيروزی حزب صلح و دموکراسی از اھميت سياسی ويژه ای برخوردار «: ... ، اعالم کردHABAERتلويزيونی 

ک، باعث شده که به عنوان يک نھاد سياسی و سازمانی، شايان .ک.برخی ھا معتقدند که وابستگی اين حزب به پ. است

 و ءست و اگر حزب صلح و دموکراسی در انتخابات امروز آرااما اين تحليل نابه جا و دور از انصاف ا. اعتماد نباشد

 سياسی و ۀنتايج درخشانی به دست بياورد، صلح و ثبات سياسی در ترکيه ايجاد می شود و اين موضوع می تواند توسع

 ».اقتصادی ترکيه را سريع تر کند

 شھرداری ترکيه را به دست ٩٧ ميالدی ٢٠٠٩حزب صلح و دموکراسی در انتخابات شھرداری ھای ترکيه در سال 

  .آورده بود اما شواھد حاکی از آن است که اين بار حزب مزبور پيروزی بزرگی به دست آورده است

 با کردپرس، اعالم کرد که تخمين ھا حاکی از آن مصاحبه، از روزنامه نگاران کرد ترکيه در » پويراز]محمد[مھمت«

داری ترکيه را در انتخابات امروز به دست می آورد و در ھمين  شھر١۵٠است که حزب صلح و دموکراسی بيش از 

 شھرداری را به دست ١٣٠ تا ١٢٠حال تحليل گران ديگر کرد و ترک بر اين باورند که حزب صلح و دموکراسی بين 

  .می آورد

بيش از ما «نخستين بار صالح الدين دميرتاش رھبر حزب صلح و دموکراسی، در يک سخنرانی حزبی اعالم کرد که 

به ھمين دليل پس از اين به خود تکيه کرده و پس از . اين نمی توانيم در انتظار دولت برای تدريس زبان کردی باشيم

  » .اعالم خودگردانی خواھيم کرد و کتاب ھای درسی مان را چاپ خواھيم کرد» محلی«انتخابات 

کيه از اين سخنان را تکذيب کرد اما اظھارات ھر چند حزب صلح و دموکراسی طی بيانيه ای استنباط رسانه ھای تر

  .بعدی نمايندگان کرد مانند پروين بولداغ و احمد ترک نيز در ھمين راستا بوده است

به گزارش کردپرس، احمد ترک در آخرين اظھار نظر در خصوص خودگردانی کردھای ترکيه بعد از انتخابات به 

 اعالم کرده ايم که ھدف اصلی ما ايجاد خودگردانی دموکراتيک ما به طور علنی و آشکار «:رسانه ھا گفته است

ما می خواھيم به شکل گام به گام پيش برويم و الزم می دانم .  نداريمئیکردستان ترکيه است و از بيان اين موضوع ابا

بلکه . نيستی تالش برای کسب پست شھرداری ا به معنخطاب به ھمه اعالم کنم که انتخابات پيش رو برای ما، صرفاً 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

آرای کردھا به حزب ما موجب آن می شود که دست جناب اوجاالن در مذاکره با دولت بازتر باشد و ھر اندازه که آرای 

بيش تری کسب کنيم، ايشان ھم به شکل راحت تری می تواند با حکومت مذاکره کند و به عبارتی ديگر کردھای ترکيه 

  ».جاالن می سپارنددر انتخابات پيش رو ابتکار عمل را به او

  که بر روی نقشه، مناطق شرقی و جنوب شرقی ترکيه را در بر میبه شکلی است    کردستان ترکيه،  ئیموقعيت جغرافيا

آمار موثقی در مورد ميزان جمعيت کردھای ترکيه وجود . گيرد و با کشورھای ايران و عراق و سوريه ھم مرز است

 آمارھای اين در حالی است که.  ميليون نفر ھستند١٢ دھد که بالغ بر  ندارد؛ ولی آمارھای رسمی دولت ترکيه نشان می

آن چه که اھميت دارد چشمگير بودن تعداد کردھای . زند  ميليون نفر تخمين می ٢٢غيررسمی جمعيت کردھا را بالغ بر 

  .  سرنوشت مردم ترکيه بگذارندتعيين اساسی در تأثيرتواند  ساکن در اين منطقه است که می 

 موقت امور ۀبرای ادار» کابينه موقت«ی شبيه سازمان ھای سياسی در کردستان سوريه، ساختاربه خصوص ھم اکنون 

نام گرفته با » مديريت انتقالی« موقت، ۀاين کابين. سيس کرده اندأمناطق کردنشين سوريه در شمال شرق اين کشور ت

اين اقدام سازمان ھای سياسی کردستان سوريه، .  شود انجام می» اتحاديه دموکراتيک کردستان سوريه«محوريت حزب 

حزب اتحاديه چرا که اھداف و سياست ھای .  می پذيردتأثير می گذارد و ھم تأثيروالت کردستان ترکيه ھم بر تح

اين حزب، زيربنای فکری خود را . ک نزديک است.ک.، به اھداف و سياست ھای پدموکراتيک کردستان سوريه

 و ايجاد گفتمان در بين تغييردار  مثل آزادی، برابری، عدالت و صلح بنا نھاده و طرف ھای دمکراتيک  ارزشۀبرپاي

  .گرايشات مختلف کردستان سوريه و منطقه است

  

   حزب حاکم توسعه و عدالتۀسياست ھای پشت پرد

 در امنيت ئی، گردھم آچ مار٢٧انتشار گزارشی در دو بخش ضبط شده از سوی يک فرد ناشناس در يوتيوب، به تاريخ 

است تا با به کار بستن ترفندی به شکل آشکار عليه سوريه وارد جنگ ملی را نشان می دھد که طی آن دولت بر آن 

  .شود

ھای احمد داووداوغلو مذاکره  محرمانه در مورد اوضاع سوريه منتشر شد که در آن بخشی از ۀ يک جلسئینوار ويديو

معاون رياست س سازمان امنيت ملی و ژنرال ياشار گورل ئيوزير خارجه با معاون خود فريدون سينيرلی اوغلو، ر

  .ستاد نيروھای مسلح ترکيه ضبط شده است

  گذاشته خواھد شد و متعاقباً ء می کنند که توسط عامالن سوری به اجرامذاکره يک عمليات مخفيانه ۀاين چھار نفر دربار

  .نسبت داده شده تا تھاجم ترکيه به سوريه را قانونيت ببخشد) داعش(» دولت اسالمی عراق و شام«به سازمان 

. توصيف کرد» يک اعالن جنگ صريح عليه دولت و مردم کشور«احمد داوود اوغلو، در واکنش به اين رويداد، آن را 

 در مورد ضبط و انتشار اين ئیبه محض انتشار اين ويديو در روز ھفتم فروردين، دادستانی شھر آنکارا تحقيقات قضا

 دادستانی که مضامين اين ويديو را تھديدی عليه امنيت طبق دستور مقامات.  يوتيوب را آغاز کردۀويديو روی شبک

  .کشور توصيف کردند، سايت يوتيوب مسدود شد

گفته می شود اردوغان از صندوق دولت ترکيه، به القاعده در سوريه کمک مالی کرده است و چندين بار بانکدار اين 

سوی سازمان ملل متحد تحت پيگرد قانونی قرار  با فردی مالقات داشته که از سازمان را مالقات کرده، يعنی مشخصاً 

  .دارد

و ارتش اسالمی ) القاعده(، به حمايت از گروه ھای جھاد گرای جبھه النصره ٢٠١۴ چ مار٢٣شنبه ارتش ترکيه روز يک

و . پيش از ناحيه واحد مرزی کسب داخل خاک سوريه ساخته بود، برخاست) چ مار٢١(، که دو روز )ھوادار سعودی(

  .  ھای ترکيه، يک ھواپيمای سوريه را سرنگون کردند١۶ -اف 
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در . از وقتی که اين اطالعات در يوتيوب منتشر شد، دولت به دستپاچگی افتاد و راه دسترسی به يوتوب را مسدود کرد

عين حال کمال قليچ دار اوغلو رھبر حزب جمھوری خلق، مورد تھديد قرار گرفت که اين موضوع را در تلويزيون 

از .  کرده بود و به ھمين علت موجب بازداشت آيتک نيز شد که يکی از روشنفکران نزديک به فتح هللا گل استمطرح

  .واکنش ھای اردوغان گمان می رود که ديگر بر اوضاع تسلط ندارد

 مسدود تر از سوی متحدان غربی خود مورد انتقاد قرار گرفته بود بائيدولت ترکيه که از پيش به خاطر مسدود کردن تو

 .رو خواھد شده  اروپا با دردسرھای بيش تری روبۀکردن سايت يوتيوب در مناسبات خود با اتحادي

مين کرده است، اسلحه و أاز آغاز جنگ داخلی در سوريه، دولت ترکيه پشتيبانی ھمه جانبه ای را برای جنگ طلبان ت

  ...  در خاک ترکيه واطالعات، زير پوشش کمک ھای بشردوستانه برای اردوگاه ھای نظامی

 شد که با ئی، اردوغان از سوی غرب و ناتو، پرچمدار دخالت در امور داخلی کشورھاا ناتو عليه ليبيۀاز زمان حمل

 به قدرت رسيدن اخوان المسلمين در ااين موضع اردوغان ب. رو ھستند و يا می شونده بحران و اعتراضات مردمی روب

ی و ممنوعيت فعاليت ھای اخوان المسين از يک سو و اعتراضات مداوم مردمی در اما بر کناری مرس. مصر تقويت شد

  .داخل ترکيه از سوی ديگر، مانع تحقق اين آرزوھای اردوغان و دولت او شد

 اروپا ندارد و به طور کلی تحت ۀ و ناتو از او، بيم چندانی از اتحاديامريکاھم چنين اردوغان، به ويژه به دليل پشتيبانی 

  .ر غرب قرار نداردفشا

 نيز در يک نوار صوتی، صدای نخست وزير شنيده می شد که او با بروری ف٢۴. اين حرکت برای نخستين بار نيست

 ھای تجسسی به منزل، در پوليس ميليون يورو را پيش از رسيدن ٣٠پسرش حرف می زند و به او توصيه می کند که 

» پارسا و تابع قانون« او را به عنوان فردی ۀ صوتی چھرۀان، اين پروندبا وجود انکار اردوغ. جای مطمئنی پنھان کند

 .خدشه دار کرد

، وضعيت ٢٠١٣ عليه شخصيت ھای بزھکار دام گذاری کرد، يعنی از پايان سال ئی قضاپوليسدر واقع، از وقتی که 

 و قاضی و پوليسسای ؤند و ر وزير کابينه اش و ھزاران کارم١٠اردوغان، با برکنار کردن . از حالت عادی خارج شد

 .دادستان که آن ھا را متھم به طرفداری از فتح هللا گل کرده بود، پاسخ داد

 سری مقامات امنيتی در مذاکرۀاردوغان، افشای نوار . اردوغان، در جواب به انتقاد اپوزيسيون آن ھا را خائن خواند

  . توصيف کردرسانه ھای اجتماعی توسط مخالفان را خيانت به ملت و کشور

  

   بحران سوريه بر انتخابات ترکيهتأثير

بحران سوريه بر انتخابات داخلی ترکيه سايه افکنده است چنان که فاش شدن يک فايل صوتی در چند روز گذشته نشان 

داد، دولت اردوغان برای درگيری ھای مرزی با سوريه و سرنگون کردن ھواپيمای سوری از قبل برنامه ريزی کرده 

  .است

 ناکارآمدی دولت در مواجھه با بحران ھای داخلی ارزيابی می ۀمخالفان دولت اردوغان، دخالت ھا در سوريه را نتيج

  .کنند

ی به اين فکر افتادند که آلترناتيو ئاز آغاز بحران سياسی در سوريه و اعتراضات مردمی، دولت ھای غربی و منطقه 

دولت ترکيه، به مرکزی در اين ميان . تان در اين کشور به قدرت برسانند عراق و افغانس، اسياسی خود را ھمانند ليبي

ن راست و مذھبی حکومت سوريه و محل آموزش و تسليح آن ھا و روانه کردن شان به داخل سوريه تبديل ابرای مخالف

اما آغاز . ندرجب طيب اردوغان، تمام سعی خود را به کار انداخت تا ھر چه زودتر دولت سوريه را سرنگون کن. شد

 اعتراضات و علنی شدن فساد اقتصادی گسترده ۀاعتراضات در ترکيه به دليل نابودی پارک گزی در استانبول و ادام
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 امريکاگولن، در پنسيلوانيای . به اختالف با او تبديل شد» فتح هللا گولن«ھم چنين پس از آن که ائتالف با  در دولت و

 ھا و ئیعواملی ھستند که دولت ترکيه را دچار بحران کرده اند و مانع ماجراجوزندگی می کند؛ از جمله مھم ترين 

  .بلندپروازی ھای حزب عدالت و توسعه شده اند

  

   تھران- انتخابات ترکيه بر روابط آنکارا تأثير

يه با  ترکۀنتايج انتخابات محلی ترکيه و تشويق اردوغان به شرکت در انتخابات رياست جمھوری به تدريج در رابط

در عين حال وزير .  ميليون متر مکعب گاز از ايران وارد می کند١٠ترکيه ساالنه . گذار خواھد بودتأثيرايران نيز 

  .انرژی ترکيه از دو برابر شدن اين واردات صحبت کرده است

 ی خارج سياستتغيير، سفر رجب طيب اردوغان به ايران در ماه گذشته، نشانگر »زمان« ترکی ۀبه گزارش روزنام

 سياست ترکيه نسبت به سوريه در حالی است که دو تغييرسفر اردوغان به تھران، بيانگر . ترکيه در خاورميانه است

  . خاورميانه را دارندۀگذاری در رويدادھای آتی منطقتأثيرکشور قابليت 

 ۀدر يک دھ. رکيه شد روابط ايران و تئی، باعث شکوفا٢٠٠٢به قدرت رسيدن حزب اسالمی عدالت و توسعه در سال 

بين سال .  اقتصادی تجاری را ادامه دادندۀگذشته ترکيه متقاضی منابع انرژی ايران بوده و دو کشور روابط دوجانب

 ميليارد رسيد و تعداد شرکت ھای ايرانی داخل ترکيه از ١۶ روابط تجاری دو کشور از يک ميليارد به ٢٠١١ تا ٢٠٠٠

ی ميان ايران و کشورھای غربی، آنکارا خواستار استفاده از فرصت ئتوافق ھسته با .  به دو ھزار رسيده است٣٠٠

 تأثير ھای اقتصادی است که قدرت حزب عدالت و توسعه را در انتخابات تحت دشواریژيک برای کاھش يھای سترات

  .قرار می دھد

آزادی رضا ضراب و دو نفر از  رھبر حزب جمھوری خواه خلق ترکيه با مخالفت شديد نسبت به در عين حال، اخيراً 

 فساد در دولت ۀفرزندان وزرای اردوغان از زندان، نخست وزير ترکيه را متھم به از بين بردن تمامی مدارک پروند

  .خود کرد

س ايرانی االصل ئيرو تاجر به عنوان » بابک زنجانی« فساد مالی در دولت اردوغان که به نوعی با دست داشتن ۀپروند

 و پرداخت رشوه ھمراه شد، می تواند در صورت قوی تر شدن موضع حزب جمھوری ئیر پول شود» رضا ضراب«

  .گذار باشدتأثيرخواه خلق، بر روابط ايران و ترکيه 

 

  قدرت طلبی روزافزون اردوغان و شکاف بين او و عبدهللا گل

 کانديد را خود حزبش، ۀماساسنا و اساسی قانون تغيير با دارد قصد اردوغان، طيب رجب است حاکی ھا گزارش

بنا به گزارش رسانه ھا از ترکيه، رجب طيب اردوغان نخست وزير اين کشور با  .نمايد کشور اين جمھوری رياست

  . اين کشور شودۀترميم قانون اساسی، مصمم است که کانديد رياست جمھوری آيند

نخست وزير اردوغان «: ، گفت ٢٠١۴ چ مار٣٠شنبه ر خصوصی رجب طيب اردوغان، روز يکطه کينتچ، دستيا

 رياست ۀس جمھور، کانديدای انتخابات آيندئيتصميم قطعی دارد که با ترميم قانون اساسی و برگرداندن قدرت به ر

 درصد امکانات شرکت اردوغان در انتخابات رياست جمھوری ٩٩«: او، در ادامه گفت» .جمھوری اين کشور شود

 ».زودی اعالم خواھد کرده  آينده را بگسترای انتخابات ماه اموجود است و وی کانديداتوری خود ب

 حزب خود است، بلکه در ۀ دستيار خصوصی نخست وزير ترکيه، اردوغان نه تنھا در صدد ترميم برنامۀبنا به گفت

س جمھور باشد يا حداقل قدرت ھای رياست جمھوری ئيصدد ترميم قانون اساسی به شکلی است که قدرت در دست ر

 بار در ٣ حزب حاکم توسعه و عدالت اردوغان، آمده است که ھيچ عضوی نمی تواند بيش از ۀدر اساسنام. يش يابدافزا
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با توجه به اين که اين اصل اساسنامه برای خود او سد راه شده است، وی تصميم دارد که با . يک مقام حزبی قرار بگيرد

 . بار برساند۴ حزب، اين دوره را به ۀترميم اساسنام

 تغيير اردوغان نيست، بلکه اعضای عادی حزب نيز خواھان اين ۀ اين بند اساسنامه تنھا خواستتغيير«: طه کينتچ، افزود

س ئيبر اساس معلومات من، اردوغان کسی نيست که به اصول و ارزش ھا پشت کند، اما می خواھد يک ر. ھستند

 ».جمھور قدرتمند باشد

 نظام پارلمانی در کشور حاکم است، اما اردوغان می خواھد که نظام کامل يا نيمه در حال حاضر«: طه کينتچ، می گويد

 ».کامل رياست جمھوری برقرار شود

بعد از اين بحران، شاھد رفتار و .  ھای بحران رھبری را شايد بتوان در ھمان اعتراضات پارک گزی يافت اولين نشانه

در اين اعتراضات، در حالی که گل معتقد به . ور ترکيه، بوديمجمھ س ئيبرخورد متناقض اردوغان و عبدهللا گل ر

 آميز با معترضان بود، بيان کرد که صدای معترضان را شنيده است؛ اما اردوغان از اين رويکرد  برخورد مسالمت

. ھا خواند  ھای گسترده دانست و معترضان را ھمدست تروريست  عصبانی شد و تظاھرات ضد دولتی را شورش

ھر دو از که وزير  جمھور و برخورد تند رجب طيب اردوغان، نخست  س ئي عبدهللا گل، رۀ جويان  ھای مصالحه سياست

وزير  تر شدن اختالف نظرھای سياسی ميان نخست  رھبران حزب عدالت و توسعه ھستند با معترضان، نشان از عميق 

دستور اردوغان مسدود شد عبدهللا گل به اين اقدام دولت، تر به ئي نيز ھنگامی که تواخيراً .  جمھوری ترکيه دارد سئيو ر

س حزب أگيری متفاوت عبدهللا گل و اردوغان نمايانگر وجود دو ديدگاه متفاوت در ر بدون شک، موضع . انتقاد کرد

ی جمھور اردوغان در اين راستا حتی تالش کرد مانع نامزد شدن مجدد عبدهللا گل برای رياست  .عدالت و توسعه است

 از اين حزب نيز از وجود ٢٠١٠جدا شدن گولن در سال .  اين کار را به او ندادۀشود، ولی دادگاه قانون اساسی اجاز

 .اختالفات داخلی حزب حکايت دارد

س ئي عبدهللا گل راگر اتفاقات غيرقابل پيش بينی روی ندھد فرآيند تحوالت کنونی سياسی ترکيه نشان می دھد که احتماالً 

 حزب ۀ جديد رياست جمھوری اين کشور نامزد خواھد شد و اردوغان با اصالح اساسنامۀعلی برای دورجمھوری ف

 بتواند يک بار ديگر حزب خود را ٢٠١٥حاکم، يک بار ديگر رھبر اين حزب خواھد شد تا در انتخابات عمومی سال 

  .، برگزار خواھد بود٢٠١۴ست اگ انتخابات رياست جمھوری در .به قدرت برساند

  

  ريزش اعضای حزب اسالمی عدالت و توسعه

چھار ھزار «: چاپ ترکيه، يک روز پيش از برگزاری انتخابات شھرداری ھا در اين کشور، نوشت» وطن «ۀروزنام

استانبول در مخالفت با سياست ھای اين » اسن يورت «ۀترکيه در منطق» عدالت و توسعه«نفر از اعضای حزب حاکم 

  .حاکم کناره گيری کردندحزب از عضويت در حزب 

 وطن، يادآورشد که اين افراد به صورت جمعی از حزب حاکم ترکيه کناره گيری کردند و به حزب مخالف ۀروزنام

 اسن يورت ۀ اين روزنامه، در بين استعفاء کنندگان نامزد رياست شھرداری منطقۀ به نوشت.جمھوری خواه خلق پيوستند

 .ين منطقه از حزب حاکم ترکيه نيز به چشم می خورندو برخی از اعضای مجلس شھرداری ا

آنکارا يک ھزار نفر از اعضای حزب عدالت و توسعه، به طور دسته جمعی » گلباشی «ۀروز گذشته نيز در منطق

 .پيوستند» حرکت ملی«استعفاء و به حزب 

در جنوب اين » حاتای«ن  تن از اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه در استا١۵٠براساس اين گزارش، پيش تر نيز 

 . کرده بودندءکشور نيز در اعتراض به سياست ھای حزب حاکم به صورت دسته جمعی استعفا
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اين افراد که در مقابل ساختمان حزب حاکم ترکيه در مرکز شھر اسکندرون در استان حاتای تحصن کرده بودند، 

 . نخست وزير ترکيه را محکوم کردندۀسياست ھای مستبدان

ول مستعفی روابط عمومی حزب ياد شده به نمايندگی از اين جمع گفت که آن ھا از دموکراسی در ؤمس، » افالزارجان«

کشور طی دوره ای که گذشت، حمايت می کنند اما حزب عدالت و توسعه از چارچوب خود خارج شده و در مسير 

 .اشتباھی قدم گذاشته که کسی جز خدا از عاقبت آن خبر ندارد

در اعتراض به سياست ھای او و ساير سران » رجب طيب اردوغان« ھا عضو حزب حاکم ترکيه به رھبریتاکنون صد

 . کرده اندءاين حزب استعفا

 ترکيه در استان آفيون در بخش ۀ تن از اعضای حزب حاکم عدالت و توسع٢٨٨بر اساس اين گزارش، پيش تر نيز 

 . کردندءبه صورت دسته جمعی از اين حزب استعفامرکزی اين کشور نيز در اعتراض به سياست ھای حزب 

 ءوالن حزب استعفاؤود برای رياست شھرداری از سوی مسافراد ياد شده در اعتراض به عدم معرفی نامزد پيشنھادی خ

 استعفای خود به حزب حاکم به حزب مخالف جمھوری خواه خلق، بزرگ ترين حزب مخالف در ئۀآنان با ارا. کردند

 .يوستندمجلس ترکيه پ

  

  خرهؤم

ته اش به نسبت زمان  درصد از محبوبيت گذش١۵ ترکيه با از دست دادن بيش از ۀبه اين ترتيب، حزب عدالت و توسع

  . ش و کاھش نسبی آرايش نسبت به انتخابات پارلمانی گذشته، پيروز انتخابات شھرداری ھا اعالم شداوج محبوبيت

ساعت پيش از انتخابات که مدعی شده بود، نظرسنجی ھا نشان می  ۴٨خالف ادعای معاون نخست وزير ترکيه در 

اين در حالی است .  درصد نسبت به گذشته محبوبيت شان کم تر شده، نتايج انتخابات چيز ديگری می گويند٢دھند تنھا 

رسنجی ھا پس که توجه کنيم آخرين آمارھا پيرامون ميزان محبوبيت حزب حاکم، نه نتايج آخرين انتخابات، که نتايج نظ

  . درصد را نشان می دادند۶٠از اصالحات اخير دولت و پيش از افشای فسادھای مالی اخير بود که ارقامی باالی 

اين . در ترکيه، در اين انتخابت شرکت نکرده اند» خاموش«در کنار تمام اين وقايع، يک واقعيت اين است که اکثريت 

در .  رضايت چندانی رنج نمی برند که انتخابات را برای خود راه گشا بينندبخش از مردم يا بی تفاوت اند و يا از عدم

چنين وضعيتی، ھرچند ھم انتخابات اخير به پيروزی ضعيف حزب حاکم، منجر شد بنابراين، بحران ھای موجود در 

ات در خيابان ھا جامعه، ھم چنان موجود است و به ھمين سبب از اعتراضات و تظاھرات عمومی اقليت بازنده در انتخاب

اما اين اکثريت خاموش، با يک جرقه ممکن است به خيابان بريزد و به يک انفجار . و اماکن عمومی خبری نيست

  . م با درگيری مداوم استأ حزب حاکم با احزاب ديگر نيز بسيار پرتنش و توۀبه خصوص رابط. سياسی تبديل گردد

به خصوص در صورتی که برای انتخابات . صاب و اعتراض است اعتۀ قطبی شده و آمادۀ ترکيه، يک جامعۀجامع

رياست جمھوری، حزب عدالت و توسعه بخواھد اردوغان را معرفی کند، به سبب حساسيت نسبت به شخص او، تنش 

در مجموع دولت ترکيه و حزب عدالت و توسعه به رھبری . ھای سياسی و درگيری ھای خيابانی بيش تر نيز خواھد شد

  .  شرايط مناسبی ندارند و ترکيه آبستن بحران ھا و تکان ھای سياسی شديدی استاردوغان،

 اين گذشته ازعالوه بر اين ھا، تصميماتی چون فيلتر کردن توئيتر و يوتيوب و محدود کردن آزادی بيان و قلم و انديشه، 

 ۀ تنھا عضويت ترکيه در اتحاديکه در سطح جھانی انعکاس بسيار منفی دارد و چنين تصميماتی از طرف دولت ترکيه،

  .اروپا را سخت تر می کند؛ روشنفکران اين کشور را نيز عليه حاکميت می شوراند

  خواست کرد و بعد از جريانات بھار عربی می   المللی بازی می  ی و بينئ ترکيه، که نقش بسياری را در مناسبات منطقه 

ه الگوی مناسب کشورھای عربی تبديل شود، به يک باره با مشکالت و المسلمين در مصر ب تا با به قدرت رسيدن اخوان 
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ھا به يک باره تحت  محمد مرسی در مصر از حکومت به زير کشيده شد و اخوانی . رو گرديده تناقضات بسياری روب

ضوع با اين مو.  ھای تروريست خوانده شده است به تازگی، حتی اين گروه جزء گروه. تعقيب و محاکمه قرار گرفتند

ھم چنين .  جدی مصر و ترکيه و اخراج سفير ترکيه از مصر شدتقابل ھای ترکيه در مصر سازگار نبود و باعث  سياست

ترکيه، در کنار عربستان و قطر، به صف مقدم .  کنند مردم ترکيه، دولت را به دخالت در امور سوريه و عراق متھم می

  .رکيه ناخوشايند بود که در اعتراضات ميدان تقسيم به آن اذعان کردندعليه سوريه پيوست و اين موضوع برای مردم ت

 آميز و در اعتراض به قطع درختان پارک گزی استانبول   مسالمتئیاعتراضات مردمی ترکيه به صورت يک راھپيما

ی مھم  تجاری آغاز شد و به سرعت به شھرھا-   فرھنگیۀ کاربری آن از فضای سبز به يک مجموعتغييربه منظور 

 اعتراض ۀی در شھرھای مختلف ترکيه به نشانئ  ھنگامی که ھزاران ترکيه. ترکيه و از جمله آنکارا گسترش يافت

گزی استانبول، که يک فضای سبز ھای پارک  تر از قطع درخت  کنند، آشکار بود که چيزی بزرگ   می ئیراھپيما

شد    ھا را می  اين ناآرامی. ھا شده است گيختن اين ناآرامی چندان با اھميت در نزديکی ميدان تقسيم است، باعث برانن

توجھی به تقاضای  حرکتی که شايد بحران را شدت بخشيد بی . ترين بحران حکومت اردوغان تا بدان زمان ناميد بزرگ 

ای اردوغان ھا و تھديدھ سخنرانی .  خيابانی طرفداران اردوغان در مقابل آنان بود ۀگان و حضور گسترد کنند تحصن 

 اعتراضات به نابودی پارک گزی، به ۀادام.  اعتراضات شدۀبيش تر باعث تحريک متحصنين و گسترش دامن

  .اعتراضات عليه فساد دولتی وصل شد

 ھای پيش روی حزب عدالت و توسعه و دشواری آمده در ترکيه و  از اين رو، با در نظر گرفتن موضوع بحران پيش

 سياسی اردوغان و حزب او پيش بينی کرد از  ۀ توان سناريوھای مختلفی در آيند ن، می رجب طيب اردوغامخصوصاً 

  ...جمله تشديد بيماری سرطان او، استعفايش و

ات تأثير سياسی اين کشور را در پرده ای از ابھام فرو برده است از لحاظ اقتصادی نيز ۀروند حوادث در ترکيه، آيند

و اين امر نارضايتی ھای .  و ارزش آن را بيش از ھر موقع ديگری کاھش داده استفراوانی بر ارزش ليره داشته است

بايد . زيادی در ميان تجار و صاحبان صنايع ايجاد کرده که حاميان اصلی حزب حاکم عدالت و توسعه به شمار می آيند

   خير؟ديد که آيا در آينده زنگ ھا برای عدالت و توسعه و اردوغان به صدا در خواھد آمد يا

   ٢٠١۴ اپريل  دوم-  ١٣٩٣ ]حمل[چھارشنبه سيزدھم فروردين

 

 


