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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ می ٣١
  

  ترکيه٢٠١۵ نجوانتخابات ھفتم 
  )بخش چھارم( 

   
 ۴ عرصه رقابت توان  برگزار شود، می٢٠١۵ جون ٧شنبه  انتخابات عمومی ترکيه را که قرار است در روز يک

، )حزب جمھوری خلق( ، سکوالر و ناسيوناليست) حزب عدالت و توسعه( گرا جريان سياسی محافظه کار و اسالم

  .دانست) ھا حزب دموکراتيک خلق( سوسياليست و سکوالر چپ) حزب حرکت ملی( نژادپرست ترک

شود و به سبب  نتخابات عمومی از آن نام برده میتر با عنوان ا بيست و پنجمين دوره انتخابات پارلمانی که در ترکيه بيش

گزارترين انتخابات اين کشور نيز به تأثيرترين و   مستقيمی که بر انتخاب نخست وزير و ترکيب کابينه دارد، مھمتأثير

در .  استان ترکيه برگزار خواھد شد٨١، در ١٣٩۴ ]جوزا[ خرداد١٧- ٢٠١۵ جون ٧شنبه  رود در روز يک شمار می

  .ھای رای خواھند رفت دھی به پای صندوق  ميليون واجد شرايط رای۶/۵۶نتخابات اين ا

 ئیھا در کشورھا آن. کنند بار در انتخابات سراسری پارلمانی ترکيه شرکت می ھای خارج کشور نيز برای اولين یئ ترکيه

 انتخابات رياست جمھوری ھا سال پيش نيز در آن. ی خواھند رفتأھای ر کنند به پای صندوق که کار و زندگی می

  .شرکت کرده بودند

کنند   حزب در انتخابات شرکت می١۶ و به ثبت رسيده است اما در انتخابات پيش رو حدود تأسيس حزب ٨٠در ترکيه 

 ديگر يعنی حزب جمھوری ۀ، حزب حاکم ترکيه به ھمراه دو حزب عمد)AKP( ھا، حزب عدالت و توسعه که از ميان آن

اند، اما در   سياست ترکيه بودهۀدر طی ساليان گذشته بازيگران عمد) MHP(  فاشيستی حرکت ملیو حزب) CHP( خلق

ترين حزب قانونی در ترکيه است، نقشی بسيار پررنگ در  که بزرگ) HDP( ھا انتخابات امسال، حزب دمکراتيک خلق

  . سياست ترکيه داردۀصحن

 انتخاباتی اخير پارلمان ترکيه، عالوه بر نامزدھای کرد، ۀزھا برای مبار در فھرست نامزدھای حزب دمکراتيک خلق

ھا سازمان و جنبش مختلف سياسی، اجتماعی و فرھنگی ترک، ارمنی، علوی، آشوری،   به نمايندگی از دهئیکانديداھا

شم ھای محيط زيستی به چ ھای مدافع حقوق زنان و سازمان گراھا در کنار چندين سنديکای کارگری، سازمان جنس ھم

  .خورد می

ش در  االدين دميرتاش در کمپين انتخاباتی  انتخاباتی خود که از سوی صالحۀھا در برنام حزب دموکراتيک خلق

ھای مذھبی،   راديکال ديگر شامل مطالبات اقليتۀھا خواست استانبول اعالم شد، عالوه بر پافشاری بر مطالبات کردھا، ده

ھا به طور رسمی  چنين حزب دمکراتيک خلق  ھم.ن جامعه گنجانده شده استئياملی و نيز مطالبات کارگران و اقشار پ
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اعالم کرده است که خواھان خودمديريتی دموکراتيک برای کردستان و ساير مناطق ترکيه است و ھنگام اصالح قانون 

  . چند فرھنگی در ترکيه پافشاری خواھد کردۀاساسی بر پذيرش جامع

 زن در فھرست خود ٢۶٨ بر مساوات جنسيتی و قرار دادن تأکيدچنين با   انتخابات، ھمھا در اين حزب دمکراتيک خلق

تاز   زن، پيش۶١ زن و حزب حرکت ملی با ٩٩ زن و حزب عدالت و توسعه با ١٠٣نسبت به حزب جمھوری خلق با 

  .است

نگار با سابقه ترک  اندار روزنامه چنگيز چًھا به پارلمان ترکيه، اخيرا يابی حزب دمکراتيک خلق در رابطه با اھميت راه

ھا، بتواند از سد حدنصاب ده درصدی بگذرد و به  در روزنامه راديکال ترکيه نوشته است، اگر حزب دموکراتيک خلق

پارلمان راه يابد، به حزبی کليدی تبديل خواھد شد تا مانعی اصلی بر سر راه سيستم اداره فردی مملکت و سوپاپ 

  .دموکراسی در ترکيه باشداطمينانی برای تضمين 

ای با خود ھمراه  ھای مختلف را به گونه ھا و شخصيت ھا، اقشار، گروه وی در ادامه نوشته است حزب دمکراتيک خلق

يابی به پارلمان  چنانچه اين حزب بتواند از حد نصاب ده درصدی برای راه. کرده است که در خواب ھم قابل تصور نبود

 کرسی به دست ٣٠٠ت و توسعه کاھش خواھد يافت و احتماال نخواھد توانست بيش از عبور کند، آرای حزب عدال

  .بياورد

ھا، حتا بر  چنگيز چاندار در مقاله خود افزوده است، کاھش آرای عدالت و توسعه و افزايش آرای حزب دمکراتيک خلق

به اين .  خواھد داشتتأثيرلی خواه خلق و حزب حرکت م ميزان آرای دو حزب عمده ديگر ترکيه يعنی حزب جمھوری

بايد و حتی حزب عدالت و توسعه با اين خطر مواجه خواھد   خاتمه میاردوخان تک حزبی -ترتيب به سيستم تک نفره

  . دولت تشکيل دھدئیشد که نتواند به تنھا

ان  ان نال سیس شرکت نظرسنجی متروپل نيز در يک برنامه زنده تلويزيونی از کائير» اوزر سنجر«در ھمين رابطه 

ھا، يکی از بازيگران مھم اين انتخابات است و تا  در انتخابات پيش روی ترکيه، حزب دموکراتيک خلق: ترک گفت

زمانی که اين حزب حدنصاب انتخابات را به دست نياورده و وارد مجلس نشده است، ھيچ قدرتی در ترکيه نخواھد 

  .حزب عدالت و توسعه شودتوانست مانع در دست گرفتن دوباره حاکميت توسط 

ھا نتواند به مجلس راه پيدا کند، حتی اگر حزب  اين بدين معنی است که اگر حزب دموکراتيک خلق: وی در ادامه افزود

  . درصد آراء را کسب کند باز ھم قدرت را از آن خود خواھد کرد۴٠ و يا ۴٢عدالت و توسعه 

يابی به پارلمان از  ھا برای راه انجام گرفته حزب دمکراتيک خلق که در ترکيه ئیھا  بنا به نظرسنجیًو اما اخيرا

 ٢٠١۵ جون ٧ه نظرسنجی متروپل در خصوص انتخابات مؤسسحدنصاب ده درصدی گذشته است، بر اساس گزارش 

ترين نظرسنجی   بزرگئیپارلمان ترکيه، در آخرين نظرسنجی صورت گرفته که از لحاظ جمعيتی و وسعت جغرافيا

 درصد آراء برای اولين ۴/١٠ھا توانسته با کسب   کنون در ترکيه برگزار شده است، حزب دموکراتيک خلقبوده که تا

  . درصد در سطح ترکيه برسد١٠ به رقم باالی ربا

 به بعد توسط شرکت متروپل ٢٠١۵ جنوریی که از ماه ئھا در تمام نظرسنجی: ه آمده استمؤسسدر گزارش اين 

 اپريل درصد آراء را به دست آورده بود، اولين بار در ماه ٩ الی ٨ھا بين  اتيک خلقصورت گرفته بود حزب دموکر

  . دست پيدا کند۴/١٠توانست به رقم 

ھايش يعنی قانون اساسی  که بخواھد پيگير روياھايش باشد و بخواھد برنامه ان برای اين خبنابراين، رجب طيب اردو

العاده  ھا و وظايف فوق است جمھوری و سيستم ايالتی با صالحيتجديد را تدوين و به تصويب برساند و نظام ري

 به ھمين .ھا بشود کند تا مانع رشد روز افزون حزب دمکراتيک خلق ھا را برقرار کند، به ھر قيمتی تالش می استانداری

ً يراس جمھوری، احمد داوود اوغلو نخست وزير و ساير مقامات دولتی ترکيه اخئيان رخخاطر، رجب طيب اردو
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ھای  رانیسخنتر ديدارھا و  اند و اين روزھا در بيش ھا آغاز کرده کارزار تبليغاتی وسيعی را عليه حزب دمکراتيک خلق

  .کنند خود به اين حزب حمله می

 عليه اردوخانھای حزب عدالت و توسعه و رجب طيب  شويم توطئه تر می ھر چه به انتخابات پارلمانی ترکيه نزديک

 در اردوخانطبق قانون، . شود  تشديد میءھا از حمله به دفاتر اين حزب گرفته تا تھمت و افترا  خلقحزب دموکراتيک

مقام رياست جمھوری، موظف است فراحزبی عمل کند اما او اين قانون را آشکارا نقض کرده و مرتب عليه احزاب 

ھايش قرآن را به دست  رانیر يکی از سخنحتا او د. کند ری میگي ھا موضع اپوزيسيون، به ويژه حزب دموکراتيک خلق

به عبارت ديگر او در تالش است . گرفته و ادعا کرده که اگر اين حزب وارد پارلمان شود قرآن ھا را خواھد سوزاند

  .ندازدجنگ دين ھم راه بيشان،  برای حفظ قدرت و حاکمت خود و حزب

 جمھور ترکيه و احمد داوود  سئي راردوخانکيه، رجب طيب ترين مجادله سياسی جاری در تبليغات انتخاباتی تر در تازه

اين در حالی است که براساس . توجھی به دين اسالم متھم کردند  وزير، رقبای انتخاباتی خود را به بی اوغلو نخست

  .ک استئيقانون اساسی ترکيه ساختار حکومت اين کشور ال

  
ھای الئيسيته متھم  گذشته اين حزب را به نقض اصول و ارزشمخالفان حزب حاکم عدالت و توسعه ترکيه در يک دھه 

الدين دمير  رانی موثر صالح ای به يکديگر پس از سخن ھای ترکيه ترين دور از حمالت سياسی گروه در تازه. اند کرده

ات  و داوود اوغلو، او را به ناديده گرفتن اصول و مقدساردوخان  (HDP)ھا حزب تاش رھبر حزب دموکراتيک خلق

 . اسالمی متھم کردند

چون اھميت اورشليم  اھميت نمادين ميدان تقسيم برای مخالفان حکومت ترکيه ھم«: دميرتاش در سخنان خود گفته بود

  » .برای يھوديان و اھميت کعبه برای مسلمانان است

در «:  متھم کرد و گفترانی خود در شھر باتمان، دميرتاش را به داشتن افکار و عقايد زرتشتی  اما در سخناردوخان

شود و داشتن چنين  ک توزيع می ک  حاوی آموزش اصول دين زرتشت بين اعضای پئیھا ک جزوه ک ھای پ کمپ

مگر شما «: او با حمله به دميرتاش گفت» .ترين تشکل سياسی کردھای ترکيه، عجيب نيست عقايدی از رھبر بزرگ

. چه کسی گفته شھر قدس برای يھوديان است. ه يک ميزان استدانی اھميت کعبه و شھر قدس برای مسلمانان ب نمی

  » .قدس قبله اول و شھر مقدس مسلمانان است

داوود اوغلو نيز در اظھاراتی با حمله به دميرتاش گفت که شھر قدس برای مسلمانان است و متعلق دانستن اين شھر به 

 در سخنان خود بار ديگر با پافشاری بر مواضع دميرتاش که آن روزھا سفر به پاريس داشت. يھوديان درست نيست

  .پيشين خود رھبران حزب حاکم ترکيه را به تالش برای ايجاد سلطه بر ديگران از طريق دين متھم کرد

ھای سياسی مشھور کرد ترکيه است که طی  از چھره) BDP( الدين دميرتاش رھبر حزب صلح و دموکراسی صالح

مداران سوسياليست نقش مھمی در ھدايت مبارزات سياسی و پارلمانی داشته و نه  سياستساليان گذشته به عنوان يکی از 
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مدار توانمندی  ھا و به ويژه روشنفکران و اصحاب رسانه، به عنوان سياست تنھا در ميان کردھا، بلکه در بين ترک

وی در سال . برخوردار استشود که از توان جذب حمايت کارگران، جوانان، زنان و ديگر طبقات جامعه  شناخته می

. ، در بخش پالو در استان کردنشين االزغ به دنيا آمده و در دانشگاه آنکارا در رشته حقوق تحصيل کرده است١٩٧٣

ھا، خيلی  ھای جوانی وارد فعاليت سياسی شدند و ھر دو آن وی ھمراه با برادرش نورالدين دميرتاش، در نخستين سال

در ) BDP( در شرايطی که حزب صلح و دموکراسی.  برخوردار شدندئی سياسی باالھای حزبی و زود، از موقعيت

چرا که . کند چون گذشته به عنوان يک رھبر فعاليت می ادغام شده، دميرتاش ھم) HDP( ھا حزب چپ دموکراتيک خلق

 بر روی پروژه ھای سوسياليست است که توان خود را ھا در اختيار چھره ھر دو کرسی رھبری حزب دموکراتيک خلق

اما . حزب متمرکز کرده و بر خالف برخی ادعاھا، صرفا يک حزب کردی نيست» سراسری شدن«يا » ای شدن ترکيه«

  . کند ديدگان دفاع می از حقوق ھمه اقليت ھای ملی به ويزه کردھا و ھمه ستم

ھا در  گذاری ھا بعد از بمب س مشترک حزب دموکراتيک خلقئيالدين دميرتاش، ر به گزارش خبرگزاری دوغان، صالح

  .مراکز حزب متبوعش در استان مرسين و آدانا به مرسين سفر کرده و با استقبال قابل توجه مردم اين شھر رو به رو شد

رانی می کرد، در اظھاراتی با اشاره به  در ميدان اصلی شھر مرسين سخن  ھزار نفر٣٠وی که با حضور بيش از 

ھای استان مرسين و آدانا اين بود که جنازه اعضای بلندپايه حزب  گذاری ھدف از بمب: کردھای اخير عنوان  گذاری بمب

کسانی که . حمالت صورت گرفته تالش برای يک کشتار بزرگ بود... ھا را از آن جا بيرون بکشند دموکراتيک خلق

ھا با حضور تمام افراد   خلقدانستند که در آن ساعات تشکيالت حزب دموکراتيک حمالت را صورت دادند به خوبی می

ای بود که درصدد است تا کرد را با ترک و ترک را با کرد  در پی اين حمالت انگيزه. کنند حزبی جلسه برگزار می

ھا ھوشمندی خود را از  تمام طرفداران ما نبايد در مقابل اين فتنه. ھا را خورد گونه توطئه نبايد فريب اين. دشمن بکند

 اردوخانھا را ترتيب دادند دريافت کرديم ولی باز نخواھيم گذاشت رجب طيب  گذاری سانی که اين بمبپيام ک. دست دھند

 .در اين کشور سيستم رياست جمھوری برپا کند

ھای انتخاباتی شروع شود و ما وارد عرصه تبليغات انتخاباتی نشده  قبل از اين که ميتينگ: دميرتاش در ادامه افزود

 ميتينگ انتخاباتی و ۶۶تا کنون از آغاز تبليغات انتخاباتی به . ھا ھشدار داده بوديم گونه توطئه بوديم در خصوص اين

را به » آگری«کسانی که فتنه . ھا در ترکيه حمالتی صورت گرفته است ھای تبليغاتی حزب دموکراتيک خلق کانون

ھا تحريک شديد مردم منطقه و   ھدف از اين توطئه.اند ھا را ترتيب داده گذاری  ھستند که اين بمبئیھا وجود آوردند ھمان

  .ھا است ھای انتخاباتی حزب دموکراتيک خلق جلوگيری از فعاليت

اسالميسم سنی و  ، که برای رسيدن به اھداف خود به گرايشات پاناردوخاندر واقع حزب حاکم ترکيه به رھبری 

ترين حزب قانونی در ترکيه، ابتدا سعی کرد که با گسيل  کند، برای مقابله با بزرگ ترکيسم ترک عثمانی تکيه می پان

ارتش و ژاندارمری به مناطق کردنشين به ويژه منطقه ديادين در استان آگری و تحريک حزب کارگران کردستان، آتش 

ھا را به ويژه در مناطق  دھندگان به حزب دمکراتيک خلق ور کند تا از اين طريق نظر رای جنگ را با کردھا شعله

 بدھد، اما رھبران حزب کارگران کردستان در قنديل و اعضای اين سازمان در اروپا با محکوم کردن تغييرنشين  رکت

  . کرد در ترکيه، از پروسه صلح حمايت کردندمسألهآميز   بر حل مسالمتتأکيدجنگ و 

ھا   با حزب دمکراتيک خلق که حزب حاکم ترکيه نتوانست از راه دوباره به راه انداختن جنگ به مقابله پس از آن

بپردازد، برای اولين بار به صورت گسترده، اقدام به معرفی کردن کانديداھای کرد وابسته به حزب عدالت و توسعه در 

  .مناطق کردنشين کرده است

و ھا را تکفير کرد و رھبران  چنين با تکيه بر اسالمی بودن جامعه ترکيه به نوعی حزب دمکراتيک خلق ، ھماردوخان

  .ھا مسلمان نيستند اعضای اين حزب را زرتشی خواند و گفت آن
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الدين دميرتاش يکی از رھبران مشترک حزب  رانی خود در باتمان با حمله به اظھارات صالح  در سخناردوخان

اوقاف ( ھا که گفته بود در صورت پيروزی حزبش در انتخابات آتی پارلمان ترکيه، وزارت ديانت دمکراتی خلق

  .ھا افکار و عقايد زرتشتی دارند اين: را منحل خواھد کرد، گفت) یاسالم

حزب کارگران ( ھا چنين در سخنان خود در باتمان افزود، ما براساس مدارکی که از آن س جمھوری ترکيه، ھمئير

. دھند میھای قنديل، دين زرتشتی را به اعضايشان آموزش  ھايشان در کوھستان ايم، در کمپ به دست آورده) کردستان

را خوب بشناسند، ) ھا حزب کارگران کردستان و حزب دمکراتيک خلق( م که اين افرادئيگو من به ھموطنان کرد خود می

  .ھا يک بار ما را فريب دادند، ديگر نبايد فريبشان را بخوريم ھا چنين افکاری دارند، اين اين

ھای تندرو به دفاتر حزب  ھا، حمله گروه ک خلقشدن انتخابات و افزايش ارای حزب دمکراتي چنين با نزديک ھم

  .ھا، شدت گرفته است دموکراتيک خلق

با » اوشاک«ھای افراطی در شھر  ، گروھی صد نفره شامل ناسيوناليست٢٠١۵ اپريل ٢٩بعد از ظھر روز چھارشنبه 

 حمله کردند که در آن ھا در مرکز شھر چوب، چاقو و قمه به محل برگزاری تبليغات انتخاباتی حزب دموکراتيک خلق

نيروھای پليس » اوشاک«ھا در شھر   حزب دموکراتيک خلقمسؤولحمله سه عضو اين حزب زخمی شدند و بنابه گفته 

  .کردند به جای متفرق کردن مھاجمان در عمل از آنان حمايت می

رب ترکيه از سوی در غ» مانيسا«از توابع شھر » سوما«ھا در منطقه   دفتر حزب دمکراتيک خلقاپريل ٢٧روز 

از توابع » جھان بيلی« افراد ناشناس به ساختمان اين حزب در منطقه اپريل ٢٩شب . مھاجمان ناشناس به آتش کشيده شد

  .حمله کردند و پرچم و تابلوھای اين حزب را شکستند» قونيه«شھر 

ھا، در شھرکی واقع در جنوب  ق فرد يا افراد مسلح ناشناس به يکی از دفاتر حزب دمکراتيک خلاپريل ٢۵روز شنبه 

آنکارا از سوی افراد مسلح مورد حمله » چانکايا«چنين دفتر مرکزی اين حزب در منطقه  ھم. استانبول تيراندازی کردند

  .قرار گرفت که مھاجمان آن حمله چند روز بعد توسط پليس بازداشت شدند

ھا را به  ھای انتخاباتی حزب دمکراتيک خلق  ميتينگاز سوی ديگر در روزھای اخير، مقامات چند استان ترکيه، مجوز

ھای حزب حاکم عدالت و  زمانی با ميتينگ ھای مختلف از جمله در شھرھای درسيم، استانبول و ازمير به بھانه ھم بھانه

  .توسعه لغو شده است

  
شود نزديک به نيم ميليون  شان در شھر ازمير که گفته می رانی خود در ميتينگ تبليغاتی بزرگ حزب نر سخدميرتاش د

آدرس » .ھاست حزب عدالت و توسعه در حال تحريک طرفداران حزب دموکراتيک خلق«: نفر شرکت کرده بودند گفت

   .نيدتوانيد در زير مطلب بب ھای فيلم ميتينگ ازمير را می لينک
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با حضور در ميتينگ ) حزب حاکم در يونان( معاون وزير خارجه يونان و عضو کميته مرکزی حزب چپ سيريزا يونان

ھا در  ھا حمايت رسمی ملت يونان و حزب متبوعش از حزب دموکراتيک خلق انتخاباتی حزب دموکراتيک خلق

  .انتخابات پارلمان ترکيه را اعالم کرد

ھا که در ميتينگ انتخاباتی  س مشترک حزب دموکراتيک خلقئيالدين دميرتاش، ر اتولی، صالحبه گزارش خبرگزاری آن

 پارلمان ترکيه در طول ٢٠١۵ جون ٧انتخابات «: حزب متبوعش در ازمير شرکت کرده بود طی اظھاراتی عنوان کرد

ا در تمام عرصه ھای کشور ايجاد ترين تحوالت ر ترين انتخابات خواھد بود و نتايج آن بيش تاريخ جمھوری ترکيه مھم

 ئیگرا جانبه ترين ھدف خود در اين انتخابات را مبارزه با ديکتاتوری و يک ھا اصلی حزب دموکراتيک خلق. خواھد کرد

تر از ھر چيزی ترکيه در دوران بعد از اين انتخابات به  بيش.  کرده است و برای تحقق اين ھدف تالش خواھد کردتعيين

 ».ساسی جديد نياز داردصلح و قانون ا

حزب عدالت و توسعه در حال تحريک طرفداران حزب دموکراتيک «: وی در ادامه اظھارات خود تصريح کرد

تمام نامزدھای انتخاباتی حزب عدالت و توسعه به جای تالش برای متقاعد کردن مردم در جھت کسب رای . ھاست خلق

را برای متقاعد کردم ملت ترکيه در جھت حمايت نکردن از حزب ھای خود  برای حزب عدالت و توسعه تمام فعاليت

ھا را اتخاذ  حزب عدالت و توسعه يک پروژه دشمنی با حزب دموکراتيک خلق. اند ھا به کار گرفته دموکراتيک خلق

 ». برای ما جشن بزرگی خواھد بود٢٠١۵ جون ٧ولی ما مطمئن ھستيم شب . کرده است

معاون وزير خارجه يونان و عضو کميته مرکزی حزب » يئانيس بورنوس« بزرگ ازمير، عالوه بر اين در اين ميتينگ

ھا ضمن اعالم حمايت  با حضور در ميتينگ انتخاباتی حزب دموکراتيک خلق) حزب حاکم در يونان( چپ سيريزا يونان

ای که  مجادله«: ان کردھا در انتخابات پارلمان ترکيه عنو رسمی ملت يونان و حزب متبوعش از حزب دموکراتيک خلق

ملت يونان از خود نشان داده و حزب چپ سيريزا را به اقتدار رساند ھمان مجادله را طرفداران حزب دموکراتيک 

  .ھا نيز در ترکيه از خود به نمايش خواھند گذاشت و اين حزب را به اھداف خود خواھند رساند خلق

  

   کانديداھا برخی ليست و ترکيه کردنشين مناطق خصوص به پارلمانی انتخابات در HDP و AKP رقابت

 طرف از ترکيه پارلمان ٢٠١۵ انتخابات در نامزدی برای ترکيه حکومت کابينه وزيران اسامی ،7Haber گزارش به

 کرده عنوان خبرنگاران با گفتگو در توسعه و عدالت حزب سخنگوی آتاالی، بشير .شد منتشر توسعه و عدالت حزب

 ٢٠١۵ پارلمان انتخابات برای توسعه و عدالت حزب انتخاباتی نامزدھای ليست در ترکيه حکومت ونیکن وزير ٧ :است

 ترکيه، دادگستری وزير بوزداغ، بکر :شامل اسامی اين توسعه و عدالت حزب ليست اساس بر .اند نگرفته قرار ترکيه

 منابع وزير لديزئي تانر ترکيه، خارجه زيرو اوغلو، چاووش مولود ترکيه، اجتماعی امنتيت و کار وزير چليک، فاروق

 و گمرک وزير چانيکلی نورالدين ترکيه، دامپروری و کشاوزی غذا، کردتبار وزير اکر مھدی ترکيه، انرژی و طبيعی

 نگرفته جای توسعه و عدالت حزب ليست در که ھستند ترکيه کردشگری و فرھنگ وزير چليک عمر و ترکيه تجارت
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 معاون آرنج بولنت و ترکيه وزير نخست اقتصادی مشاور و ترکيه وزيری نخست معاون اباجان،ب علی چنين ھم .اند

 .اند نگرفته قرار توسعه و عدالت حزب ليست در نيز ترکيه وزير نخست

  :است ذيل شرح به ترکيه پارلمان ٢٠١۵ انتخاباتی ليست در توسعه و عدالت حزب برجسته اسامی

  يهقون استان :احمد داوود اوغلو

  آنکارا .١ منطقه :يالچين آکدوغان

  ارزروم استان :افکان آال

  اردو استان :نومان کوتولموش

  دنيزلی استان :نيھاد زيبکچی

  دياربکر استان :لمازئيجودت 

  عنتاب غازی استان :مھمت شيمشک

 که نحوی به است داشته ترکيه کردنشين مناطق به زيادی توجه ليست اين در توسعه و عدالت حزب است، ذکر به الزم

 خواھد ھا خلق دموکراتيک حزب و توسعه و عدالت حزب بين ترکيه شرق جنوب و شرق در انتخاباتی رقابت ترين بيش

 شھر نامزد عنوان به توسعه و عدالت حزب از کردی سياسی ھای جنبش مھم ھای شخصيت از ميراوغلو، اورھان .بود

 داشته ھا خلق دموکراتيک حزب نمايندگان با تنگاتنگی رقابت تا ستا شده باعث مسأله اين .است شده معرفی ماردين

  .باشند

 امنيتی ھای زندان در سال ١۵ که است ترکيه کرد معروف مداران سياست از ميراوغلو اورھان است، ذکر شايان

 داشته عضويت کرد سياسی احزاب از بسياری در وی .است برده سر به ١٩٨٠ نظامی کودتای از بعد ترکيه حکومت

  .است

اندازی شديدی   پارلمان ترکيه پوست٢٠١۵ جون ٧ھا برای انتخابات  به گزارش روزنامه مليت، حزب دموکراتيک خلق

 نماينده کنونی که در پارلمان ترکيه ھستند به داليل متفاوتی از جمله اعضای ١۶در ليست اين حزب . کند را تجربه می

  .ده پارلمان شوند و يا در رھبری حزب قرار گيرند، حضور نخواھند داشتتر از دو دوره نماين توانند بيش آن نمی

گرای دياربکر پس از آن که مشخص شد از شھر ارزروم برای انتخابات پارلمان ترکيه در  ، نماينده اسالم»آلتان تان«

. ابات نخواھد شدنظر گرفته شده است از نامزدی انصراف داده و اعالم کرده است در انتخابات پيش رو نامزد انتخ

 دوره ٢نماينده شھر آگری به دليل قانون » خليل آکسوی«نماينده شھر بتليس، و » َحسام الدين زندرلی اوغلو«چنين،  ھم

 .نماينده بودن در اين انتخابات نامزد نخواھند شد

شھر از حزب  نماينده پارلمان اين ۴ھر . ھا در شھر وان خواھد بود ات حزب دموکراتيک خلقتغييرترين  بيش

ين سياست خارجی مسؤولاز » نظمی گور«، »اوزدال اوچر«. ھا در اين انتخابات نامزد نخواھد شد دموکراتيک خلق

که بعد از آزادی از زندان به جرم عضويت در کنگره جوامع کرد از شھر » کمال آکتاش«ھا،  حزب دموکراتيک خلق

 پارلمان ٢٠١۵ھا در انتخابات  از اعضای مھم حزب دموکراتيک خلق» آيسل توگالک«وان نماينده مجلس شده بود و 

  .ترکيه حضور نخواھند داشت

نماينده شھر شانلی اروفا در مجلس » ابراھيم بينيچی«نماينده شھر شرناخ در مجلس ترکيه، » حسيب کاپالن«چنين،  ھم

نمايندگان شھر باتمان در مجلس ترکيه، » آيال آکات آتا«و » لديزئيبنگی «نماينده استانبول، » صبحات تونجل«ترکيه، 

از اعضای فعال حزب و نماينده شھر » عادل زوزانی«نماينده قارص، » مولکيه بيرتانه«نماينده موش، » دمير چليک«

کيه مداران معروف در بين قبايل شھر حکاری و نماينده اين شھر در مجلس تر از سياست» اسد جانان«حکاری به ھمراه 

  . پارلمان ترکيه حضور نخواھند داشت٢٠١۵در انتخابات 
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ھای نامزدی اعضای ھيئت امرالی در روند مذاکرات  ھا، حوزه بر اساس اخبار منتشر شده از حزب دموکراتيک خلق

 ٠١استانبول، سری ثريا اوندر، از منطقه . ٣بر اين اساس، پروين بولدان از منطقه . صلح نيز مشخص شده است

عالوه بر اين، صالح . ا، ادريس بالوکن از شھر بينگول، ليال زانا از شھر دياربکر، نامزد انتخابات خواھند شدآنکار

چنين  ھم.  شھر آدانا نامزد انتخابات خواھند بود٠١ استانبول، و فيگن يوکسکداغ از منطقه ٠١الدين دميرتاش از منطقه 

  .شھر ازمير نامزد انتخابات خواھند شدسلما ايرماک از شھر حکاری و ارطغرول کورکچی از 

س ئير» پير سلطان عبدل«ھای ترکيه  ھا با انجمن علوی شايان ذکر است، در چارچوب ائتالف حزب دموکراتيک خلق

مرال دانيش بشاش، . ھا نامزد انتخابات شده است  از حزب دموکراتيک خلق  ازمير٠٢ھای ترکيه از منطقه  انجمن علوی

  زب از شھر ازمير خواھد بودنيز نامزد ديگر ح

 ھا خلق دموکراتيک حزب مشترک سئير دميرتاش، الدين صالح دوغان، خبرگزاری  گزارش بهدر اوايل ماه گذشته، 

 ترکيه پارلمان ٢٠١۵ انتخابات در ھا خلق دموکراتيک حزب انتخاباتی نامزدھای ليست ارائه از بعد

 در .ايم داده ارائه را انتخاباتی نامزدھای ليست ترين معقول :گفت انخبرنگار به و کرده برگزار مطبوعاتی ای مصاحبه

 ئیھا ويژگی دارای اند شده اعالم حزب توسط که ئینامزدھا کليه )١ .گرفتيم نظر در را اصل ۴ انتخاباتی نامزدھای تھيه

 ليست در ای انديشه و یزبان فرھنگی، ئیگرا کثرت .ھستند دارا را ھا خلق دموکراتيک حزب الزم کلی اصول که ھستند

 اجتماعی مقبوليت از جامعه در شده اعالم نامزدھای از اعظمی بخش )٢ است؛ مشھود کامال ما انتخاباتی نامزدھای

 ليست در حاضر افراد تمام )۴ دارند؛ خود حوزه مردم با نزديکی ارتباط شده اعالم نامزدھای تمام )٣ ھستند؛ برخوردار

  .باشند داشته فعالی نقش ترکيه مجلس در و شده وارد ترکيه پارلمان مجادالت رد که دارند را آن ئیتوانا

 ادر .است برخوردار تکثر از که است ليستی تنھا است شده ارائه ھا خلق دموکراتيک حزب توسط که ليستی :افزود وی

 ديگر بزرگ حزب ٣ زنان تعداد از ليست در حاظر زنان تعداد .دھند می تشکيل زنان را نامزدھا درصد ۵٠ ليست اين

 .است ھا خلق دموکراتيک حزب در مرد و زن حقوق برابری دھنده نشان مسأله اين و است بيشتر ترکيه

 .است پيشرفت و شدن بزرگ حال در لحظه ھر ھا خلق دموکراتيک حزب :کرد عنوان خود اظھارات ادامه در دميرتاش،

 اصلی ھدف .است کرده آغاز »جديد زندگی« شعار با استانبول از ار خود تبليغاتی ھای برنامه اپريل ٢١ از حزب، اين

 اجازه عنوان ھيچ به .بود خواھد سياسی ھای بندی قطب کاھش و جامعه در تنش کاھش انتخاباتيمان ھای برنامه در

  .داشت خواھيم آميز صلح و دموکراتيک شاد، برنامه يک .کند پيدا افزايش ھا تنش داد نخواھيم

 به توجه با البته .کند تحميل ما به را خود به نزديک شخصی تا نکرد سعی انتخابات اين در ک.ک.پ  :دکر تصريح وی

 اين در اما .است معقول باشند، داشته ای خواسته چنين ھم اگر ترکيه، در ک.ک.پ سياسی حضور و سالح خلع احتمال

  .نشد عملی مسأله اين انتخابات

  

  )HDP( ھا موکراتيک خلقھای کردی با حزب د ائتالف سازمان

 به .ھا در انتخابات پارلمانی ترکيه اعالم کردند سه حزب کردستان ترکيه، ائتالف خود را با حزب دموکراتيک خلق

 مذاکره به شروع کرد خواھانه آزادی ھای حرکت تمام با ائتالف برای ھا خلق دموکراتيک حزب ،7Haber گزارش

 حزب ھيئت .شد برداشته ترکيه مجلس ٢٠١۵ انتخابات برای ائتالف جھت در مھم گامی راستا، ھمين در .است کرده

 ابتکار و )KADEP( دموکراسی مشارکت حزب ،)DDKD( کرد انقالبی- دموکراتيک انجمن با ھا خلق دموکراتيک

  .کردند مذاکره ٢٠١۵ پارلمان انتخابات خصوص در آنان اعضای با و کرده ديدار کردستان، آزادی

 انتخابات در HDP از که اين بر تأکيد ضمن ديدار اين در کرد انقالبی -دموکراتيک انجمن سئير ،»رتاشچيع امام«

  .کنند کسب را حدنصاب انتخابات اين در بايد کردھا :افزود کرد، خواھد حمايت
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 بزرگ ديگر حزب با و کند انتخاب بايد زيادی دقت با را خود کادر ھا خلق دموکراتيک حزب :کرد تصريح وی

 ھای حرکت مدنی، ھای سازمان احزاب، تمام با بايد اين بر عالوه .شود ائتالف وارد )دموکراتيک مناطق حزب( کردھا

 عنوان به ما .ھستند آن خواھان نيز حزب اعضای خود که است چيزی ھمان اين .شود ائتالف وارد اجتماعی و سياسی

 خود ھای رنگ ھمه.کنند حمايت  HDP از کردی ھای حرکت تمام که ھستيم اين خواھان کرد سياسی ھای حرکت از يکی

 به کرد انقالبی-دموکرات انجمن سئير عنوان به من .آمد خواھند گرد سقف يک زير در ولی کرد خواھند حفظ را

  .کنم می اعالم را ھا خلق دموکراتيک حزب با ائتالف رسمی صورت

 حدنصاب بتواند  HDP که آن برای :کرد  اعالم اتیاظھار در نيز آزادی ابتکار حزب گوی سخن »اوزجانر آدم«

 ھای حرکت از يکی عنوان به نيز ما .آيد می نظر به ضروری ائتالف وجود آورد، دست به را انتخابات ضددموکراتيک

  .گرفت خواھيم ھا خلق دموکراتيک حزب با ائتالف خصوص در تصميمی رو پيش جلسه در کردی سياسی

 احزاب بين ائتالف وجود از که اين بر تأکيد ضمن اظھاراتی در نيز دموکراسی مشارکت حزب کل دبير »باکسی لطفی«

 بزرگ ائتالف اين به بايد ... و کردی اجتماعی، ھای گروه ترکيه، کرد سياسی احزاب تمام :کرد عنوان کنند، می استقبال

 برای ما .آمد خواھد حساب به راندومرف نوعی خود اين دھند، رای سياسی حزب يک به کردھا درصد ٩٠ اگر .بپيوندند

  .ماند نخواھد باقی حدنصابی شوند جمع جبھه يک در ترکيه کردنشين منطقه اگر کرد خواھيم تالش ائتالف

 مذاکرات طريق از آن آميز مسالمت فصل و حل برای تالش و کردھا مسأله به دموکراتيک نگاھی با  HDPدر واقع 

 .کند پيدا دست خود اھداف به انتخابات اين در و کرده جلب را کرد سياسی ھای تحرک تمام مساعد نظر توانست خواھد

 دادن رای شرايط واجد ميليون ١۵ به نزديک ھا آن بين در که .دارد وجود کرد شھروند ميليون ٢٠ به نزديک ترکيه در

 دست به را حدنصاب انستتو خواھد حزب اين دھند رای  HDP به افراد اين از ميليون ۵ که صورتی در تنھا .ھستند

 ھا، علوی کرده، سوساليستی، نيروھای دموکراتيک حزب اولين ترکيه جمھوريت تاريخ در بار اولين برای و آورده

 شده مجلس وارد حزبی صورت به که باشد ...و جوانان و زنان کارگران، گراھا، چنس ھم الزھا، ھا، آسوری ھا، ارمنی

  .است

ھا   کرد که برای آن که ترکيه به دام ديکتاتوری نيفتد به حزب دموکراتيک خلقتأکيدھا  س کنگره دموکراتيک خلقئير

س مشترک سابق حزب دموکراتيک ئير» ارطغرول کورکچی«، Ozgur-Gundem به گزارش روزنامه .نيازمند است

ه شرکت در انتخابات ما آماد: ، در اظھاراتی اعالم کرد)HDK( ھا س کنونی حاضر کنگره دموکراتيک خلقئيھا و ر خلق

ھا ھستيم و اين آمادگی خود را به اين حزب به صورت   پارلمان ترکيه در ائتالف با حزب دموکراتيک خلق٢٠١۵ جون

  .ھا ھستيم ايم و در حال حاظر منتظر پاسخ مثبت از حزب دموکراتيک خلق رسمی مخابره کرده

ھا چه به  حزب دموکراتيک خلق: جلس ترکيه عنوان کردوی در ادامه اظھارات خود با اشاره به حدنصاب انتخابات م

ولی . پارلمان ھمه چيز نيست. مجلس راه پيدا کند و چه پيدا نکند اين به معنی خارج شدن ما از سياست فعال نخواھد بود

 و حرکت حزب عدالت و توسعه به سوی ديکتاتوری خواھد ئیھا به نوعی مانع اقتدارگرا حضور حزب دموکراتيک خلق

 نماينده توسط حزب عدالت و توسعه شده و به ٣٣٠ھا با حضور در مجلس ترکيه مانع کسب  حزب دموکراتيک خلق. شد

بنابراين ترکيه برای جلوگيری از رفتن .  را خواھد گرفتاردوخانرجب طيب  گرايانه جانبه نوعی جلوی انديشه ھای يک

 .ھا نياز دارد راتيک خلقبه سمت ديکتاتوری توسط حزب عدالت و توسعه به حزب دموک

خواه خلق ترکيه، پتانسيل آن را ندارد که  ارطغرول کورکچی، در ادامه اظھارات خود با اشاره به اين که حزب جمھوری

ھای محلی، دموکراسی با  آزادی، افزايش اختيارات مديريت: ھای ما شامل خواسته: بتوان به اين حزب اعتماد کرد، افزود

حزب . ھا و زندگی در کشوری برابر است ھا اعم از کردھا و ترکيه و ساير مليت م اقليتتکيه به برابری تما
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به ھمين خاطر دل بستن به اين حزب . ای را در مجلس دارا نيست  ھدايت چنين پروژهئیخواه خلق ترکيه، توانا جمھوری

  .به معنی از دست دادن يک شانس بزرگ است

ھا  ای رسمی اعالم کرد که در انتخابات پارلمانی آينده با حرب دموکراتيک خلق حزب کمونيستی کار ترکيه، در بيانيه

   .کند ائتالف می

 ٢٠١۵ جون ٧ھا در بيانيه رسمی اعالم کرده است در انتخابات پارلمانی  ، حزب دموکراتيک خلقHaber7به گزارش 

 .به صورت ائتالفی وارد انتخابات خواھد شد) EMEP( با حزب کار ترکيه

سلما «ھا با رھبر حزب کار،   الدين دميرتاش و فيگن يوکسکداغ، روسای مشترک حزب دموکراتيک خلقصالح

خود را : س حزب منتشر کرده و اعالم کردئيای با امضای ر پس از اين ديدار حزب کار بيانيه. ، ديدار کردند»گورکان

 شرايط خاص و ٢٠١۵ين حساسيت در انتخابات دليل ا. کنيم ترين انتخابات طول تاريخ جمھوريت ترکيه می آماده مھم

 ١٠قانون احزاب سياسی موجود در کشور، قوانين انتخاباتی و وجود . حساس زندگی سياسی و اجتماعی در کشور است

با شرايط . درصد حدنصاب انتخابات راه را برای برگزاری انتخابات دموکراتيک در کشور بسيار سخت کرده است

حزب عدالت و توسعه و حکومت . رسد صول دموکراسی در داخل کشور بسيار سخت به نظر میموجود نھادينه کردن ا

 دھد حتی با مطرح کردن بسته تغييرترکيه، در طول حاکميت خود نخواسته است قوانين ضد دموکراتيک انتخابات را 

 حزب عدالت و توسعه نه تنھا .جديد امنيتی در آستانه انتخابات کشور را گام به گام به سمت ھرج و مرج کشانده است

 .برخی موانع آزادی را برنداشته است، بلکه با اقدامات اخير خود موانع زيادی در مسير آزادی به وجود آورده است

ای که تا کنون در مسير آزادی و دموکراسی ترکيه  ما به عنوان حزب کار ترکيه، مبارزه: در ادامه اين بيانيه آمده است

ھای خود در  برای تداوم تالش. ھا دنبال خواھيم کرد ا از اين به بعد به ھمراه حزب دموکراتيک خلقايم ر دنبال کرده

ھدف ما از اين ائتالف . خواھيم شد ھا وارد عرصه  پارلمانی ترکيه به ھمراه حزب دموکراتيک خلق٢٠١۵انتخابات 

يم حد نصاب انتخابات را از پيش رو برداريم برای اين که بتوان. ای دموکراتيک به ھمراه اين حزب است ايجاد ترکيه

  .ھا تالش خواھيم کرد زير سقف حزب دموکراتيک خلق

الزم به ذکر است، . ھا وارد ائتالف شده است شايان ذکر است، اين اولين حزب ترکی است که با حزب دموکراتيک خلق

 لنينيستی را - ارد و خط مشی کمونيستی شده است و مرکز آن در آنکارا قرار دتأسيس ١٩٩۶حزب کار ترکيه در سال 

  .کند دنبال می

، تغييربرای تحقق اين .  نظام سياسی کشور داردتغيير، سعی در اردوخانس جمھوری فعلی ترکيه رجب طيب ئير

در . کند اکنون در اين خصوص فعاليت می  مورد نياز است و حزب عدالت و توسعه نيز ھمئیدرصد رای بسيار باال

برخی افراد موافق نظام . شود  در رابطه با اين موضوع مشاھده میئیالت و توسعه نيز اختالف نظرھاداخل حزب عد

  .، مخالف اين نظام سياسی ھستنداردوخانرياستی ھستند و برخی ديگر، با وجود 

الم کرده نيز مخالفت خود با سيستم رياستی را اع  است اردوخانس جمھوری پيشين ترکيه عبدهللا گل که ھم حزبی ئير

چنين اطالع داريم که در ميان  ھم. کند تر اظھار نظر می تر و ماليم  بسيار راحتاردوخانعبدهللا گل بر خالف . است

کنند،  اين افراد ھرچند که با صدای بلند اعالم نظر نمی. اعضای حزب عدالت و توسعه گروه مخالف بزرگی وجود دارد

  .اما اين وضعيت کامال واضح و آشکار است

يعنی در ترکيه نظام سياسی پارلمانی . ترکيه دارای يک نظام سياسی است که تقريبا از جنگ جھانی دوم ادامه دارد

اين نظام . شود مندترين حزب مجلس تشکيل می ترين و قدرت  محوريت مجلس و توسط قوی تر با حاکم است و دولت بيش

 سال ١٢ اجرا است و حتی حزب عدالت و توسعه نيز در طول چنان در ترکيه قابل ھا، ھم سياسی با وجود تمام کاستی

به ھمين دليل، اظھارات .  اين نظام حرکت کرد و مشکل بزرگی ھم به وجود نيامد حکومت خود، در چارچوب
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اين اظھارات در . چنان طرفدار ندارد ھای ائتالفی و موضوعات مشابه آن ، از جمله در خصوص خطر حکومتاردوخان

زيرا نظام رياستی ممکن است برای . دھندگان به خود اين حزب نيز بازتاب خوبی ندارد و در ميان رایبين خودشان 

در اين خصوص . دموکراسی موجود خطر ايجاد کند و مسير کشور را به سوی ديکتاتوری و خودکامگی سوق دھد

  .گذار باشدتأثيرھا ممکن است بر روی آرا   وجود دارد و اين نگرانیئیھا نگرانی

ھای داخلی که تاکنون بر سر پارک گزی، فساد اقتصادی، ھمکاری با داعش و  حزب عدالت و توسعه عالوه بر چالش

ھای بلندپروازانه  بستن مرزھايش به روی مردم کوبانی و جلوگيری از رساندن کمک به اين کانتون روژاوا، سياست

  . اند رو شده بست روبه  با بن تا حدودیاردوخانالمللی رحب طيب  ای و بين داخلی و منطقه

ترکيه از مرزھای خود پا . برای مثال، حزب عدالت و توسعه در قبال سوريه و عراق اشتباھات زيادی انجام داده است

، که مخالف بشار اسد بود، ...چون ارتش آزاد سوريه، جبھه النصره، داعش و فراتر گذاشته و به ھر گروه ارتجاعی ھم

 باعث تشديد اردوخان ديگر ئیاز سو. ه داد و حتا به اين افراد آموزش و تسليحات نظامی داداجازه ورود به سوري

  .ھای مذھبی در منطقه شده است درگيری

کند و بيکاری و نارضايتی در جامعه ترکيه نيز  ھای گذشته، روند رکود طی می به عالوه اقتصاد ترکيه نيز نسبت به سال

  .افزايش يافته است

شما قدرت «: ھا در اين کشور گفت  ھزار تن از ترک١۴ و در جمع المان، در سفر اخيرش به وخاناردرجب طيب 

  ».ھای رای سالح شماست صندوق. ترکيه ھستيد

شان را فراموش نکنند،   ادغام شوند اما زبان و مذھبالمان کرد که در جامعه تأکيد المانھای ساکن   به ترکاردوخان

 ».شويم تر می ھان ادغام شويم قویقدر ما در ج ھر چه«: افزود

زنم ترکيه نوين با  من از ترکيه نوين حرف می«: وی در سخنانی که به طور مستقيم از تلويزيون ترکيه پخش شد گفت

تواند از يک طرف  جمھور نمی س ئير:  جمھوری گفت  با برشمردن مزايای نظام رياستاردوخان» .شود شما شروع می

ما بايد بعد از . د و بايد بگويم که من نسبت به تمامی احزاب يک احساس مشترک دارميا جناح خاصی حمايت کن

 و ئیگويم به رياست اجرا انتخابات راھی استوار و پايدار را برای اداره کشور طی کنيم و به ھمين دليل است که من می

 .قانون اساسی جديد نياز داريم

ھوری ترکيه اميدوار است اکثريت آرای انتخابات پارلمانی ژوين س جمئي راردوخانو » عدالت و توسعه«حزب حاکم 

تر   داده و سيستم رياست جمھوری را با ھدف اعطای اختيارات بيشتغييررا از آن خود کند تا بتواند قانون اساسی را 

می به سبک  در پی ايجاد يک حکومت اسالاردوخانگويند  سکوالرھای ترکيه میرو، نيروھای چپ و   از اين. دھدتغيير

  . ايران در ترکيه است

 نيز المان پليس . دست به تظاھرات زدندالمان در اردوخانرانی ھزاران تن از حاميان و مخالفان  زمان با اين سخن ھم

 با منتقدان درگير شده و مخالفان و اردوخان برخی از حاميان الماندر مقابل مرکز کنگره در غرب «: گزارش داد

  .در دست داشتند» ، تو ضد دموکراسی ھستیاردوخان« را که بر رويش نوشته شده بود یئکردھا پالکاردھا

دھند و  ھای خارج را تشکيل می ترين جامعه ترک ای است که بزرگ  در حال حاضر ميزبان سه ميليون ترکيهالمان

 پس از جنگ المانروی کار  و برای افزايش نيالمانکارگران ميھمانی ھستند که سابق بر اين و چند دھه قبل به دعوت 

 .اند  ساکن شدهالمان کارگران، شھروند  اکنون فرزندان و نوادگان آن جھانی دوم به کشور دعوت شده و ھم

 ميليون تبعه ترک واجد شرايط ۴/١اند تا  مداران ترکيه از برلين، دوسلدوروف و دورتموند ديدن کرده بسياری از سياست

 . برای شرکت در اين انتخابات فرا بخوانندکنند  زندگی میالمانرا که در 

  :ھا عبارتند از بينی برخی از پيش
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 درصد ١٣ و ٢۶تر از   نتوانند آراء خود را بيشMHP و CHP را کسب کند، و اگر ء درصد آرا١٠  HDP اگر -١

 ممکن است نتواند در اين مورد، دولت. کند  درصد را کسب می۴١ آک پارتی زير ئیگاه در ھر سناريو افزايش دھند، آن

  .گيرند تر در يک ائتالف قرار می ھای بيش  کرسی را تضمين کند و بدون حمايت٢٧۶

سان باقی بمانند، سپس آک پارتی ممکن است بتواند يک   يکMHP و CHP درصد کسب کند و ١٠  HDP اگر-٢

 به يک اردوخانست جمھوری  کرسی الزم برای پيشنھاد ريا٣٣٠دولت تک حزبی تشکيل دھد اما نخواھد توانست به 

  .پرسی دست يابد، چه برسد به تصويب آن با رای مجلس و بدون حمايت اضافی ھمه

گاه به منظور جلوگيری از تشکيل دولت   درصد کسب کند و آراء آن زير حد نصاب باشد، آن١٠ نتواند HDP اگر -٣

اين سناريو توسط ھيچ .  درصد کسب کند٢٠ نزديک به MHP درصد و ٣٠ بايد باالتر از CHPتک حزبی آک پارتی، 

  .شود  نمیتأئيدھای فعلی  يک از نظرسنجی

 درصد نيز افزايش ١ با ھم حمايت خود را حتی MHP و CHP يا CHP درصد کسب کند اما ١٠ نتواند HDP اگر -۴

دون حمايت  باردوخان کرسی توسط آک پارتی برای پيشنھاد کردن سيستم رياست جمھوری مقتدر ٣٣٠دھند، کسب 

  .رسد اين سناريو نيز در فضای سياسی فعلی ترکيه محتمل به نظر نمی. رسد احزاب ديگر غير ممکن به نظر می

ھاست که   مھم ديگری که دولت ترکيه با آن درگير است، درخواست حزب دموکراتيک خلقمسألهدر چنين شرايطی، 

پارچگی ترکيه به   نظام قانون اساسی و تبديل يکتغييربر تر اقشار مختلف جامعه دارد، مبنی  سعی در جذب آرای بيش

ترين  ترين و جدی نفس ترين، تازه رو، اين حزب اصلی از اين. ن استئييک ساختار دموکراتيک خودمديريتی و از پا

  . رقيب حزب حاکم عدالت و توسعه است

اين حزب . اند نويسی کرده ھا نام تيک خلق نفر برای نامزدی در انتخابات پارلمان ترکيه از حزب دموکرا١۵٠٠بيش از 

 مانند استانبول، آنکارا، ازمير ئیتمام مناطق و شھرھا و حتا در خارج کشور بسيار فعال است، به خصوص کالنشھرھا

  .ھای مرسين، عثمانيه و ختای، از اھيمت فراوانی برخوردار است  شامل استان و منطقه چوکوروا

 استانی که اين حزب دارای تشکيالت ۵٧ استان از ۵۴ھا، در  حزب دموکراتيک خلقبه گزارش خبرگزاری آناتولی، 

نکته قابل توجه اين است که حزب مذکور خود را با تمام توان آماده کرده  .سازمانی است ميتينگ انتخاباتی خواھد داشت

 استان ميتينگ ۴٧ در ٢٠١۴اين حزب، در انتخابات رياست جمھوری . خواه برسد در اين انتخابات به نتيجه دل

  .انتخاباتی برگزار کرده بود

تر  دھندگان در ترکيه نه به نامزدھا بلکه بيش سيستم انتخاباتی در انتخابات عمومی ترکيه بر پايه نظام تناسبی است و رای

 به  درصد برای ورود احزاب١٠ھای انتخابات عمومی ترکيه حدنصاب  يکی ديگر از ويژگی. دھند به احزاب رای می

 ١٩٨٠نيروھای ارتش که آن ھنگام و پس از کودتای سال   و توسط١٩٨٣مجلس ترکيه است و اين قانون نيز از سال 

اين بدان معنی . ھنوز بر سر کار بودند وارد قانون انتخابات ترکيه شده است تا احزاب کوچک نتوانند وارد پارلمان شوند

ت عمومی برای اين که بتوانند وارد پارلمان شوند، حتما بايد بيش از کننده در انتخابا است که ھر يک از احزاب شرکت

ھای اخير ترکيه يکی    درصد از آراء ماخوذه در کل کشور را به دست آورند که اين موضوع در تمامی انتخابات دھه١٠

  .ترين موضوعات بوده است از پرچالش

ت، تالش حزب عدالت و توسعه برای تبديل نظام سياسی از ديگر موضوعاتی که در انتخابات پارلمانی ترکيه مطرح اس

 .رو است ھای شديدی در داخل ترکيه روبه پارلمانی کنونی به سيستم سياسی رياستی است که با مخالفت

کنند تا نمايندگان جديدی را به مجلس اين کشور بفرستند که بايد با  مردم اين کشور خود را آماده میبدين ترتيب، 

ھای دولتی در مناطق  س جمھور، پايان دادن به خشونتئياگونی دست و پنجه نرم کند؛ انتخاب رھای گون چالش

ھای آزادی بيان، عضويت در اتحاديه اروپا، سياست  ک، محدوديت.ک.کردنشين، ادامه مذاکرات صلح با اوجاالن و پ
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، و نيز اختالف ٢٠١۵ودجه خارجی ترکيه در منطقه و در سطح بين المللی، بحران اقتصادی و بيکاری، کسر ب

  ...ھای اخير درباره نقش اسالم و سکوالريسم در جامعه ترکيه به وجود آمده است و نظرھای عميقی که طی سال

 .شود آرای حزب حاکم ترکيه در اين مرحله از انتخابات کمی ريزش کند بينی می پيش.  کرسی دارد۵۵٠مجلس ترکيه 

 سال گذشته ١٢ در  (AKP)حزب عدالت و توسعه. پارلمان را در دست دارد کرسی ٣١٢اکنون  حزب حاکم ترکيه ھم

  .حزبی را اداره کند ھای پارلمان يک حکومت تک توانسته است بدون ائتالف با ديگر احزاب با داشتن اکثريت کرسی
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