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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۵ جون ٠٨
  

 !ھا، پيروز انتخابات پارلمانی ترکيه حزب دموکراتيک خلق
  

 وضعيت تغييرھادھای موجود در جھت ترين ن ترين و قديمی انتخابات سراسری امروز پارلمان ترکيه که يکی از مھم 

ھا، به پايان  گير حزب دموکراتيک خلق وجود به اھداف و قوانين سکوالر و دموکراتيک در ترکيه است، با پيروزی چشم

  . رسيد

، آغاز شده و ١٣٩۴ خرداد ١٧ برابر با ٢٠١۵ جون ٧شنبه   يک  صبح٨انتخابات پارلمانی ترکيه از امروز ساعت 

  .ساعت پايان شب گذشته، ممنوعيت تبليغات از سوی شورای عالی انتخابات اعالم شده بود. يان رسيد به پا١٧ساعت 

س جمھور ترکيه، در استانبول، احمد داووداوغلو نخست وزير ترکيه در قونيه، جميل چيچک ئي راردوخانرجب طيب 

س حزب حرکت ملی ئيلی ر لت باغچهخواه خلق و دو س حزب جمھوریئيس مجلس ملی ترکيه، کمال قليچداراوغلو رئير

  .ی دادندأس حزب دموکراتيک خلق نيز در استانبول رئيالدين دمير تاش ر در آنکارا و صالح

و فشار ) پ.ک.آ( ھای انتخاباتی حزب حاکم عدالت و توسعه  صبح امروز، تخلفات و تقلب٨گيری از ساعت  با آغاز رای

  .ھم به جريان افتاد) پ.د.ه( ھا عليه طرفداران حزب دموکراتيک خلق

ھا و تمامی  ھا، استانداری بر اساس گزارشات در اين انتخابات، از جمله نيروھای امنيتی، پليس، نظاميان، فرمانداری

  .کنند نيروھای ديگر دولتی به نفع حزب حاکم عدالت و توسعه فعاليت می

ھای پارلمان به  د مستقل برای کسب کرسی نامز١۵٠ حزب سياسی و بيش از ٢٠شنبه،  در انتخابات سراسری روز يک

 درصد آراء را به دست آورد و در غير اين صورت ١٠کم  برای حضور در پارلمان بايد دست. رقابت سياسی پرداختند

اين نظام . شود اند، تقسيم می ی داشتهأ درصد ر١٠ که بيش از ئیھا آرای نامزدھای ناکام بين احزاب پيروز، يعنی آن

  . ميالدی بنا نھاده شد١٩٨٠ کودتای نظامی سال سياسی بعد از

 درصد، ۵/١١ھا  گرای دمکراتيک خلق  درصد، حزب چپ۴/۴٢، عدالت و توسعه »ان ان سی«طبق اعالم شبکه ترکی 

  .اند  را کسب کردهء درصد آرا١/١٧ درصد و حزب حرکت ملی ۶/٢۴خواه خلق  روی جمھوری حزب ميانه

 :درصد آرای شمارش شده به قرار زير خواھد بود٩٠ اساس ھای مجلس بر تقسيم تقريبی کرسی

  کرسی٢۶٨حزب عدالت و توسعه 

  کرسی٨٠: ھا حزب دمکراتيک خلق

  کرسی١٢۵: خواه خلق حزب جمھوری

  کرسی٨۵: حزب حرکت ملی
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ار بود با  ترکيه اميدواردوخان. شود  می  مشکلاردوخان قانون اساسی برای تغييربا نتايج حاصله، برگزاری رفراندوم 

و . ھای مجلس توسط نمايندگان حزب عدالت و توسعه، اليحه رفراندوم را از تصويب بگذراند تصاحب اکثر کرسی

 .تری به او واگذار نمايند دھند و اختيار و اقتدار بيش موقعيت تشريفاتی رياست جمھوری در ترکيه را ارتقاء 

توانست قانون اساسی ترکيه را به رفراندوم  شد، می س می کرسی مجل۵۵٠ کرسی از ٣٣٠ صاحب  اگر عدالت و توسعه

افت بدون ئيرسيد، اين حزب امکان م  می٣۶٧ھای حزب عدالت و توسعه به  در صورتی که تعداد کرسی. بگذارد

 . کندء اجرا برگزاری رفراندوم، قانون اساسی جديد را

ه و حزب حاکم عدالت و توسعه ي جمھوری ترکسئي، راردوخانب ين دوره انتخابات پارلمانی برای رجب طيج اينتا

  .سرنوشت ساز است

. متمرکز شده است (HDP) ھا ک خلقيدموکرات» کرد«گرای  ھا اکنون به حزب چپ تدپرس، ھمه توجهيبه گزارش آسوش

 . را بر ھم بزنداردوخانب يتواند برنامه حزب عدالت و توسعه رجب ط اکنون اين حزب می

داری از پارلمانی به رياستی، سياست خارجی ترکيه   سيستم حکومتتغييرک، .ک.لح با پ کردھا و مذاکرات صمسأله

ھای مھمی ھستند که اکنون در مقابل پارلمان  از جمله چالش… ھای خاورميانه از جمله عراق و سوريه و در قبال بحران

  . جديد ترکيه قرار دارد

ترين  قدند که در تاريخ معاصر ترکيه انتخابات کنونی بيشمداران ترک وابسته به احزاب مختلف معت برخی از سياست

  . را بر سرنوشت اين کشور داردتأثير

 قانون اساسی و ايجاد تغييراز اختيارات کنونی رياست جمھوری ناراضی است و تمام تالشش   اردوخانرجب طيب 

  .سيستم رياست جمھوری و حذف پست نخست وزيری ترکيه است

  :از بودند عبارت ترکيه پارلمانی تخاباتان در AKP اصلی ھدافا

  . قانون اساسی از طريق مجلستغيير کرسی پارلمان و ٣۶٧ کسب -

  . کرسی و امکان به ھمه پرسی گذاشتن قانون اساسی٣٣٠ کسب -

  . کرسی و تشکيل دولت به صورت مستقل و غيرائتالفی٢٧۶ کسب -

  … کردھا، سياست خارجی در قبال سوريه ومسألهند  تثبيت حاکميت خود و اعمال ديدگاه حزب در اموری مان-

  . جلوگيری از بررسی مجدد پرونده بزرگ فساد مالی اعضای مھم حزب عدالت و توسعه توسط احزاب اپوزيسيون-

  .  کرسی، يعنی اکثريت پارلمان را در اختيار دارد٣٢۶حزب عدالت و توسعه اکنون 

  

  ):CHP( خواه خلق حزب جمھوری

 و گرا ملی حزبی که است ترکيه اپوزيسيون حزب ترين بزرگ حزب اين .است اوغلو قليچدار کمال حزب اين رھبر

  .است رو ميانه

  

  :انتخابات در CHP اصلی اھداف

تر قدرت را در اختيار گرفته و مجلس را  ھا تا حدی که بتواند از طريق ائتالف با احزاب کوچک  باال بردن تعداد کرسی-

  .وردبيرون بيا AKP از دست

گرای  ھای اسالم  نگرش نسبت به سوريه و حمايت از دولت اسد، دوری از جريانتغيير اصالح سياست خارجی و -

  .افراطی و بھبود روابط با ايران، سوريه و مصر

  .مسألهکننده در اين  تعيينل مذاکرات صلح با کردھا و به دست آوردن نقش و کنتر-
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  . جلوگيری از ايجاد سيستم رياستی-

  .افشا و پيگيری پرونده فساد مالی گسترده حزب عدالت و توسعه از طريق پارلمان -

  .  نفره ترکيه دارد۵۵٠ کرسی در پارلمان ١٣۵ھم اکنون  CHP الزم به ذکر است که

  

  :)MHP( حزب حرکت ملی

 و گرا راطاف ترکيست پان حزبی .شود می محسوب ترکيه اپوزيسيون حزب دومين .است باغچلی دولت حزب اين رھبر

  .است مخالف کشور اين کردھای حقوق و حقوق با شدت به که دارد فاشيستی گرايشات

  

  :انتخابات در MHP اصلی اھداف

  . احيای ناسيوناليسم ترکی در ساختار حکومت ترکيه و بازسازی وجھه تخريب شده حزب-

  .گذار در مجلس از طريق ائتالف با احزاب ديگرتأثير مبدل شدن به حزبی -

  .ک و اوجاالن.ک. توقف روند مذاکرات صلح و گفتگوھا با پ-

  .ھای چپ در ترکيه ھای کردی و اقليت  مبارزه عليه جريان-

  . جلوگيری از سيستم رياستی و پيگيری پرونده فساد مالی دولت ترکيه-

MHP  کرسی مجلس را در اختيار دارد۵٣ اکنون .   

  

  :)HDP( ھا خلق دموکراتيک حزب

الدين دميرتاش و  صالح HDP روسای مشترک .دارند عھده بر را آن رياست زن يک و مرد يک را زبح اين رياست

ديدگان و استثمارشدگان  ھای ملی و مذھبی و محرومان و ستم اين حزب عمال به نماينده اقليت. فيگن يوکسکداغ ھستند

  . جامعه ترکيه تبديل شده است

  . نماينده در مجلس دارد۶٣اين حزب اکنون به صورت مستقل نزديک به 

  

  :انتخابات در HDP اصلی اھداف

  . کرسی در پارلمان۶٠ درصدی برای اولين بار و حضور با بيش از ١٠ شکستن حد نصاب -

ن، برابری زن و مرد، محيط زيست، دفاع از قوانين سکوالر و جلوگيری از اسالميزه ئي دفاع از خودمديريتی از پا-

  .شدن جامعه

  .مذاکرات صلح اندن اھداف خود در به کرسی نش-

  .گذاری برای آينده سياسی خود ھای ملی و مذھبی و فکری ترکيه و سرمايه  جذب اقليت-

  . جلوگيری از ايجاد سيستم رياستی در ترکيه-

گيری در در محله   محل رایئیدر مدرسه ابتدا. گيری گزارش شده است ھای رای  در حوزهئیھا تقلب و درگيری

شھر ازمير، يک پليس خواست به صورت علنی و در حالی که سالح در دست داشته باشد رای خود را در کنت  گازی

  .ھا، از اقدام آن پليس جلوگيری شد بنا به مخالفت ناظران حزب دموکراتيک خلق.  بريزد١١۵٠صندوق 

از اعضای »  دورموش بارش دورموش، ذکی دورموش و والی«در محله کچيکران شھرستان بيگری در استان وان ھم 

. ھا آسيب رساندند پ حمله کردند و دو دستگاه خودروی آن.د.پ به طرفداران و اعضای حزب ه.ک.مجلس حزب حاکم آ

 .ھای سينان و اورھان چليک زخمی شدند بر اثر اين يورش، دو شھروند به نام
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اولر و محله  خی نقاط محله باغچلیدھنده است، در بر  ھزار رای٢٣١ ميليون و ١٠در شھر استانبول ھم که دارای 

 برگه و پاکت رای تقلبی ۴٠جه ھم  چکمه در حيات دبيرستان امالک کونوت واقع در بيوک. گونگورن برق قطع شد

ھا سالح  پ در کنار صندوق.ک.پاشا ھم چند ناظر حزب آ گازی واقع در منطقه بايرام  عثمانئیدر مدرسه ابتدا. ضبط شد

 .حمل کردند که ضبط شد

اند و مردم   ناظميه، خودروھای زرھی ارتش مستقر شدهئیدر شھر شرناخ شمال کردستان ھم در حيات مدرسه ابتدا

درحالی که بنا به قانون ترکيه بايد نيروھای مسلح صد متر دورتر . ريزند ھا می تحت فشار پليس آرای خود را به صندوق

 .گيری مستقر شوند از مراکز رای

پ که در رديف نخست فھرست است، ھمراه با ارتشی از .ک.نامزد حزب آ» اوغلو م انصاریسال«در شھر آمد ھم 

 . محمتجيک رفت و رای دادئیمحافظان که استانداری در اختيار او قرار داده به مدرسه ابتدا

د کرد پ روستائيان را تھدي.ک.عضو حزب آ» سينان متر«تپتک در شھرستان پياس ھم مختار روستا  در روستای سلطان

 .پ رای بدھند.ک.که به حزب آ

 برگه رأی مھر نشده را در ٢٠ الی ١۵ تعداد ١٠٣۴ شماره  ين صندوقمسؤول بکر آرل در ارغنی ھم ئیدر مدرسه ابتدا

 .گيری بکار بردند رای

 نظاميان الر از توابع چولک ھم باشالر در شھرستان حمام تاشی، المالی و ينی گفته شد که در روستاھای آالتپه، چوبان

پ در روستای ديرکلی درصدد .ک.در شھرستان سيور از توابع داراھنه ھم اعضای حزب آ. اند ھا را ضبط کرده صندوق

 .پ برآمدند.د.ين حزب همسؤولحمله به 

 .گيری شوند ھا وارد محل رای پ اجازه داده نشد که به عنوان ناظر بر صندوق.د.در سرت به اعضای ه

 گرفتند که موجب نارضايتی شديد   فاتح شد، از مردم فيلمئی ماردين ھم پليس وارد مدرسه ابتدادر منطقه آرتوکلوی شھر

 .مردم شد

پ را مورد تھديد .د. حزب ه١٣٨۴ای اعضا و رئيس صندوق شماره  پ.ک.س آئيدر شھرستان قوسر استان ماردين ھم ر

 .قرار داد

پ با .د.س تشکيالت حزب هئي ھم محمدعلی آسان، ردر روستای حمدای سفلی در شھرستان سريکانی استان اورفا

ھا قرار  بدھند، مخالفت کرد که مورد يورش آن کردند که به آن حزب رای ھا که مردم را تھديد می ای پ.ک.گروھی از آ

 .گرفت

 در ١٢۴٢گيری شد که صندوق  پ در استان وان وارد محل رای.ک.فوزی اوزگوکچه، شھردار توشبا و عضو حزب آ

الدين   صندوق رأی در دبيرستان صالح۴يولو ھم  در منطقه ايپک. او ناظران برصندوق را تھديد کرد. ار داردآن قر

گيری تماس تلفنی برقرار و به ناظران عضو حزب  متين يلماز، فرماندار پايزاوا با مراکز رای.  رای کم آمد١۵۶ايوبی 

در منطقه توشبای در .  داد که مردم را تحت فشار قرار دھندچنين به پليس و نظاميان دستور او ھم. پ توھين کرد.د.ه

 رای ٨٠ الی ٧٠در مدرسه آرتميتان ھم به ميزان . ھای مھرنشده رای ضبط شد علی يوجل برگه  حسنئیمدرسه ابتدا

 .ھا، باطل اعالم شد ھای آن بخاطر عدم مھر پاکت

 آوريل در جولمرگ ھم پليس مدنی از ٢٣ ئیدادلين در محله داگگول و در مدرسه ابت  صالحئیدر مدرسه ابتدا

ھای ويژه دولت  در روستای باژرگه ھم يگان. اين امر موجب نارضايتی مردم شد. دھندگان فيلم و عکس گرفتند رای

ھای تعبيه شده رفته و آرای  تالش کردند آشکارا و علنی رأی دھند که بخاطر نارضايتی مردم ناچار شدند به داخل کابينه

 .دھندگان يورش بردند در روستای جيران و روستای کاتون ھم نظاميان به رای.  مھر کنندخود را
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 برگه مھرشده رای را به ١٠خواست  پ فردی را که می.د.در مدرسه محمود افندی در شھر ارزروم ھم ناظران حزب ه

 . صندوق بدھد، بازداشت کردندمسؤول

 .پ در محالت گشت و مردم را تھديد کرد.ک.ضو حزب آدر منطقه خراسان ھم عبدالقادر آيدن، شھردار ع

ھا را  گيری ناظران بر صندوق پ در حين رای.ک.در شھرستان گولی از توابع اردخان ھم اورھان آتاالی، نامزد حزب آ

 .ھا دور سازند پ را از صندوق.د.نظاميان ھم تالش کردند ناظران ه. تھديد کرد

پ اجازه داده نشد که .د. در مرعش ھم به ناظران ه.ھای زياد، ادامه دارد گيری با وجود ممانعت رایدر شھر آگری ھم 

 .گيری شوند تپه وارد محل رای در روستای سيران

در  . اند ای نيز زخمی شده عده. ای نيز روی داده است ھای پراکنده گيری درگيری ھای رای در برخی شھرھا در حوزه

شانلی «ين طرفداران حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی درگيری رخ داده و در شھر ب» قاضی انتب«شھر 

  . اند ھا حمله کرده ای به طرفداران حزب دموکراتيک خلق نيز عده» اورفا

شود حزب عدالت و توسعه  گفته می. ھا اعالم شده است چنين در برخی حوزه تقلب انتخاباتی از سوی خبرگزاری ھم

در حوزه ديگری يک مامور . ھای رای آورده است ھای ترکی به پای صندوق ھندگان سوريه را با شناسنامهتعدادی از پنا

  ... پليس دو بار رای داده است و

المللی حزب چپ سوئد، که به عنوان ناظر بر انتخابات به ترکيه رفته از شھر   فروم بينمسؤول» آن مارگرت ليو«

نايال آراس، يکی ديگر از . ای انتخاباتی تقلب شده و فضای بدی به وجود آمده استھ بينگول خبر داده در يکی از حوزه

مارگرت . ھا ھشدار داده شده است اند که به آن ھا به تقلب اعتراض کرده المللی ھم گفته که در يک از حوزه ناظران بين

چنين آمينه  ھم. اند  تھديد قرار گرفتهالمللی انتخابات ترکيه، مورد ليو، به خبرگزاری سوئد گفته است که ناظرين بين

  .کاکاباوه نماينده حزب چپ در پارلمان سوئد نيز به عنوان ناظر به دياربکر رفته است

اند که به حزب  نگاران و نويسندگان مشھور و مردمی ترکيه، از مردم خواسته بسياری از ھنرمندان و روزنامه

 در تغييرھا، حزب  ترکيه بر اين باورند که حزب دموکراتيک خلقبخش آگاه جامعه . ھا رای دھند دموکراتيک خلق

... گراھا، جوانان، زنان کارگران و ھای ملی و مذھبی، ھم جنس ھای کالن ترکيه به نفع مردم به خصوص اقليت سياست

  .است

اندازد در  میشده، رای خود را در شھر دياربکر به صندوق  در تصوير زير فردی که با دست و پا و صورت باندپيچی

در اين حرکت تروريستی . ھا در دياربکر زخمی شده بود  در ميتينگ تبليغاتی حزب دموکراتيک خلق انفجار چندين بمب

     .کم پنج نفر جان باختند و صدھا تن نيز زخمی شدند دست

بعد از ھر سه دوره . گزاری خارجی است گذار در عرصه سياست داخلی و سياستتأثيرپارلمان ترکيه، نقش زياد بسيار 

دار گذر از  ، اغلب احزاب سنتی پرچم)اوايل دھه شصت و دھه ھفتاد و اوايل دھه ھشتاد( کودتا و حاکميت نظاميان

  . اند گری به حکومت سيويل بوده نظامی

ھای  مدرن در ترکيه، فراز و نشيب» ملت- دولت«ھای پس از استقرار جمھوری و  گذاری ترکيه، طی سال مجلس قانون

خواه خلق امروزی نماينده اقتدار سياسی در ترکيه  از دوران تک حزبی که حزب جمھوری. زيادی را طی کرده است

سياسی بسياری  -  ھای اجتماعی بود تا بعد از جنگ دوم جھانی که ورود به فضای چند حزبی شکل گرفت، ترکيه جنبش

  .را از سر گذرانده است

نخست . س جمھوری مقامی نمادين داردئير.  کشور استئیترين سمت اجرا مھمنخست وزير در نظام پارلمانی ترکيه، 

  . کرسی پارلمان را به دست آورده است۵۵٠شود، رھبر حزبی است که اکثر  وزير که برای چھار سال انتخاب می
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م کرده  اعالاردوخانس جمھوری نبايد حزبی و جناحی رفتار کند، رجب طيب ئيھرچند مطابق قانون اساسی ترکيه، ر

ھای  ھای تلويزيونی و ميتينگ است که مانند روسای جمھوری پيشين عمل نخواھد کرد و عمال نيز با حضور در برنامه

 نظام سياسی کشور به نظام رياستی است و تغييراو خواھان . انتخاباتی نقش کليدی در کارزار انتخاباتی ايفا کرده است

دازه کافی رای بياورد تا بتواند قانون اساسی و نظام پارلمانی کشور را اميدوار است که حزب عدالت و توسعه به ان

 قانون تغيير کسری به دست آورد و در نتيجه ٣٣٠کم  برای اين منظور حزب عدالت و توسعه بايد يا دست.  دھدتغيير

 . اعمال کندات الزم راتغيير رای کسب کند و بدون برگزاری ھمه پرسی ٣۶٧اساسی را به ھمه پرسی بگذارد يا 

 يک تأسيس، در اساسنامه خود نوشته که ھدف خود را ) (Halkların Demokratik Partisi ھا حزب دموکراتيک خلق

دولت دموکراتيک مردمی عنوان کرده که به مردم فرصت زندگی شرافتمندانه، بدون سرکوب، استثمار و تبعيض را 

ھای ملی و مذھبی عنوان کرده که تحت ستم و استثمار   اقليتاين حزب مخاطب خود را تمام محرومان جامعه و. بدھد

ھا و نيروھای چپ و سوسياليست و  ، از سوی کنگره دموکراتيک خلق٢٠١٢ اکتبر ١۵اين حزب در تاريخ . قرار دارند

تعدادی از اعضای برجسته حزب . اعالم وجوديت کرد... گراھا و جنس ھا، ھم ھا، آسوری کمونيست و کردھا، ارمنی

  . ھا پيوستند  از اين حزب استعفاء داده و به حزب دموکراتيک خلق٢٠١٣در اکتبر  صلح و دموکراسی

  . ھا دارای دو رھبر، يک زن و يک مرد است و قصد دارد تا اين شکل از رياست را ترويج کند حزب دموکراتيک خلق

ه حزب آشتی و دموکراسی و نيز کنگره ھای نزديک ب ھا، چند تن از سوسياليست گذاران حزب دموکراتيک خلق بنيان

ھای چپ، مانند حزب کارگران سوسياليست  جامعه دموکراتيک ھستند که پالتفورمی را شکل دادند که ساير جريان

انقالبی، حز کار، حزب سوسياليست رنجبران، حزب سوسياليست بازسازی و حزب سبز و چپ آينده نيز در آن حضور 

 .دارند

 از اساسنامه انتخاباتی اين حزب گفته بود که اھميت دادن به ئیھا در مراسم رونما راتيک خلقس مشترک حزب دموکئير

  .دھد ھا را تشکيل می ھای حزب دموکراتيک خلق ھا، اساس سياست ھای محلی و افزايش اختيارات آن مديريت

الدين دميرتاش و فيگن  ھا با حضور صالح ، حزب دموکراتيک خلق١٣٩۴، در اوايل ارديبھشت CNNturkبه گزارش 

در سالن مرکز فرھنگ مصطفی کمال، » زندگی جديد«يوکسکداغ روسای مشترک حزب در مراسم بزرگی با نام 

   . کردندئیاساسنامه انتخاباتی حزب دموکراتيک خلق ھا را با حضور اکثر نامزھای انتخاباتی حزب رونما

الدين دميرتاش  ھا توسط فيگن يوکسکداغ و صالح خلقای حزب دموکراتيک   صفحه٢٠٠صفحه از اين اساسنامه  ۵٠

  .خوانده شد

ما ديگر . مبارزه کردھا در آستانه به بار نشستن قرار دارد«: الدين دميرتاش، طی اظھاراتی در اين زمينه گفت صالح

 ما خواھان ديگر. ايم ھای ضدشورش و ھشدارھای پليس خسته شده در اين کشور از شنيدن صدای گلوله، انفجار، ماشين

  ».آن ھستيم تا بدون ترسيدن از يکديگر با اعتماد به ھم در صلح و آرامش زندگی کنيم

ھای موجود  ھای فرھنگ خودمديريتی دموکراتيک با آگاھی از تفاوت«:  خودمديريتی عنوان کردمسألهوی در خصوص 

ھای محلی  ھا افزايش اختيارات مديريت قحزب دموکراتيک خل. در ترکيه، امکان زندگی آزاد را به ارمغان خواھد آورد

با تکيه بر اصول دموکراتيک را به عنوان اصل سياسی در ترکيه پذيرفته است و برای عملياتی کردن اين مدل تمام 

 صلح در جامعه، تأسيس کردھا، دموکراتيزه کردن ترکيه، مسألهاين سيستم در حل و فصل . تالش خود را خواھد کرد

  ».دم ترکيه، بسيار مفيد واقع خواھد شدآزادی و اتحاد مر

ديگر زمان آن فرا رسيده . اند  جمھوری ترکيه، کردھای اين کشور انکار شدهتأسيساز زمان «: دميرتاش در ادامه افزود

ھا در ھر شرايطی از حل و فصل بدون سالح و به  حزب دموکراتيک خلق. است تا اين موضوع حل و فصل شود

-  ماده بيانيه مشترک ھيئت امرالی١٠ در ترکيه، مسأله خواھد کرد و برای عملی شدن اين صورت دموکراتيک حمايت
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ای که توسط عبدهللا اوجاالن   ماده١٠. ھيئت حکومتی را به عنوان اساس خود قرار داده و به آن نيز ادامه خواھد داد 

   .ھد کرد کردھا، بلکه تمام مشکالت ترکيه را حل خوامسألهطراحی شده است نه تنھا 

ھا، از حد نصاب ده درصدی عبور کرده و به طور طبيعی حزب عدالت و توسعه برای  اکنون حزب دموکراتيک خلق

. حائز اکثريت مجلس نيست) س قوه مجريهئيرياست جمھوری به مثابه ر( رفراندم و اجرای سيستم حکومت اکثريتی

به عالوه احتماال اين وضعيت سبب .  بر آب شده است نقشاردوخانبنابراين، رويای سيستم حکومتی رياست جمھوری 

  . تر شود و به يک انشعاب منجر گردد خواھد شد که اختالفات درون حزب عدالت و توسعه و نھاد رياست جمھوری بيش

  . تر خواھد شد  در دولت کماردوخاناکنون 

تر از  زان رای حزب عدالت به کمھا از حد نصاب ده درصدی عبور کرده و مي در اين وضعيت حزب دموکراتيک خلق

اکنون يک سناريوی محتمل اين است که ائتالفی .  درصد رسيده است اکنون ناچاز به تشکيل حکومت ائتالفی است۴٣

.  خيلی کاھش يافته باشداردوخانخواه خلق و عدالت و توسعه دولت را تشکيل داده و در آن نفوذ  از حزب جمھوری

خواه خلق و عدالت و توسعه  ھا با ائتالف دو حزب جمھوری حلی، حزب دموکراتيک خلقچنين در زمينه مديريت م ھم

  .تواند اھداف خود را پيش ببرد می

آن ھم در حالی که اين حزب و رجب طيب . تر شده است اکنون کار حزب و عدالت توسعه، نسبت به گذشته خيلی سخت

. اند ريزی کرده ھای بلندپروازانه و ماجراجويانه برنامه سياسترقيب خود را با  ، حفظ حاکميت بی٢٠٢٣ تا سال اردوخان

ترديد اين حزب اجازه نخواھد داد که اردغان  بی. ھا حزب حاکم را به چالش کشيده است اکنون حزب دموکراتيک خلق

  .چون گذشته، در عرصه داخلی و خارجی کشور يکه تازی کند ھم

ھای خود، با  رانی ھای ترکيه، در يکی از سخن حزب دموکراسی خلقالدين دميرتاش رھبر مشترک  صالحبرای مثال 

گذاری شده خبر استفاده داعش از خاک  ھای بمب اشاره به حمله داعش به نيروھای مدافع کوبانی با استفاده از ماشين

  . کردتأئيدترکيه برای حمله به اين نيروھا را 

ھا از طريق خاک ترکيه به سوی نيروھای مدافع  ين تروريستتصاوير و اسنادی در دست داريم که ا«: دميرتاش، گفت

بر اساس اين تصاوير نيروھای داعش از فراز ساختمانی متعلق به وزارت کشاورزی ترکيه در . اند کوبانی حمله کرده

راد از  ما اين است که اين افسؤالاکنون . کنند منطقه مرزی با کوبانی به سوی نيروھای مدافع اين شھر تيراندازی می

  »اند به اين راحتی به اين ساختمان دولتی رفت و آمد کنند؟ چه طريقی توانسته

اگرچه نھادھای دولتی «: کرد، خاطرنشان کرد رانی می ای حزبش در غازی عنتاب سخن وی که در کنگره منطقه

دھنده استفاده  يم که نشان در دست دارئیھا ھرگونه رابطه بين داعش و ترکيه را انکار کرده اند، اما تصاوير و فيلم

 ».ھای متعلق به وزارت کشاورزی برای تير اندازی به نيروھای مدافع کوبانی است ھا از ساختمان تروريست

کنند و  ھای داعشی به راحتی از مناطق مرزی ترکيه استفاده می وحشی«: ھای ترکيه، افزود رھبر حزب دموکراسی خلق

برداری از  نخست وزير بايد در اين مورد توضيح دھد که آيا اجازه بھره. شود نمیھا انجام  ھيچ مقاومتی در برابر آن

 »!اراضی مرزی ترکيه به داعش داده شده است يا نه؟

اکنون عالوه بر مسايل داخلی مانند آزادی عبداله اوجاالن و ساير زندانيان سياسی، از سرگيری مذاکرات صلح بين 

 اردوخان رجب طيب ئیقتصادی کشور، نقش بر آب شدن روياھای ماليخولياک، معضالت ا.ک.دولت و اوجاالن و پ

ھای جديد و تازه با  چون  وضعيت سوريه در ھمسايگی ترکيه، ظھور رقابت درروابط خارجی نيز مسايلی ھم... و

به ھای متفاوت ترکيه با کشورھای ھمسايه خود، رقابت روسيه و غرب خصوصا آمريکا در منطقه بالکان و  ماھيت

شدن به اين ائتالف،  ويژه اوکراين، ائتالف کشورھای عربی در منطقه و احتمال گرايش و يا عدم گرايش ترکيه به ملحق

ل، شرکت در ائتالف ئي، دولت اقليم کردستان عراق، رابطه با اسرا)کردستان سوريه( رابط با ايران، وضعيت روژاوا
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قيد و شرط از ترکيه، وضعيت داعش و چگونگی چينش  مايت بیعربستان، تجديدنظر آمريکا در رابطه با سياست ح

المللی در  گذار بينتأثيرھای ملی منطقه، و ساير تحوالتی که از عوامل   آن بر اقليتتأثيراقتدار و نوع سيستم حکومتی و 

  !به عبارت ديگر، ورق جديدی در تاريخ ترکيه گشوده شده است. مجلس و دولت جديد ترکيه خواھد بود

چنين  ھا به پارلمان ترکيه به رھبران و اعضای اين حزب، دوستدارانش و ھم ايتا جا دارد ورود حزب دموکراتيک خلقنھ

ھای ملی و مذھبی تحت ستم ديگر، کارگران، زنان، جوانان و ھمه مردم آزاده اين کشور  مردم کرد و اقشار و اقليت

  !تری داشت تبريک گفت و آروزی پيروزی بيش

  ٢٠١۵ جون ھفتم -  ١٣٩۴ ]جوزا[دھم خردادشنبه ھف يک

 

 


