
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 
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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۵ جون ١۵
  

 !ھای کردستان و بحران تشکيل دولت ائتالفی در ترکيه؟ درگيری
)٧(  

  

ھا در شھر  جار بمبی در ميتينگ دموکراتيک خلق، يعنی دو روز قبل از انتخابات، در اثر انف٢٠١۵ جونروز جمعه پنج 

ھا در  انه چند روز بعد يکی از زخمیمتأسف.  تن ديگر  نيز زخمی شدند٢٠٠دياربکر، چھار تن جان باختند و حدود 

  . بيمارستان درگذشت

 چند زخمی »آدانا«و » مرسين«ھا در شھرھای  گفتنی است، ماه گذشته نيز دو انفجار در دفاتر حزب دموکراتيک خلق

  .بر جا گذاشته بود

ھا،  ھا که از حمايت اقشار مختلف محروم و تحت ستم جامعه ترکيه از جمله کردھا، ارمنی حزب دموکراتيک خلق

ھای ترکيه برخوردار است، با بيش از  ھا و کمونيست جنس گراھا، کارگران، چپ ھا، ھم ھا، ايزدی ھا، سوريانی علوی

اکنون برنامه .  نماينده وارد پارلمان ترکيه شد٨٠صدی را پشت سر گذاشت و با  در١٠ حد نصاب ء درصد آرا١٣

 قانون اساسی با مشکل تغييربرای » عدالت و توسعه«س جمھوری ترکيه و حزب اسالمی ئي، ر»اردوخانرجب طيب «

  .ستای از ابھام قرار گرفته ا چنين بحران تشکيل دولت ائتالفی نيز در ھاله ھم. رو به رو شده است

 
  »اورھان گوندر«

 ٢٠» اورھان گوندر« نوشت، عامل اين انفجار، جون ١١شنبه  به نقل از منابع امنيتی روز پنج» وطن«پايگاه خبری 

  .ساله شھروند ترکيه، دو روز پيش از انفجار از مرز سوريه وارد ترکيه شده است
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در » غازی آنتپ«سوريه را داشته است در شھر گذاری ھنگامی که قصد بازگشت به  عامل اين انفجار پس از اين بمب

 ماه پيش با عبور از مرز ترکيه وارد خاک سوريه شده و به ۶حدود » اورھان گوندر«. جنوب ترکيه دستگير شد

  .عضويت گروه تروريستی داعش درآمده بود

 در سوريه تحت تعقيب قرار نی با اعضای داعشولفيبرده را پس از دوبار تماس ت ان امنيتی ترکيه ناممأمور: وطن نوشت

  .دادند و سپس دستگير شد

پوشی به رفت و  تر، احزاب مخالف ترکيه دولت اين کشور را به حمايت از عناصر گروه تروريستی داعش و چشم پيش

  .اند آمدھای آنان در مرزھای ترکيه و سوريه متھم کرده

ان، .ان. با شبکه سیمصاحبهراتيک خلق ترکيه، در ، رھبر حزب دموک»الدين دميرتاش صالح«قبل از اعالم اين خبر، 

  . دست دارد،اعالم کرد داعش در حمالت انفجاری که ھفته گذشته کمپين انتخاباتی اين حزب را ھدف گرفته بود

ھا را ماه گذشته ھدف قرار  ای که دفاتر حزب دموکراتيک خلق چنين دو حمله دميرتاش اعالم کرد اين انفجارھا و ھم

ھا را در آدانا و مرسين  فردی که حمالت به دفاتر حزب دموکراتيک خلق: وی گفت. داعش مرتبط بوده استدادند با 

چنين فردی که در انفجار ھفته گذشته  ھم.  در سوريه بوده است و مدتی با داعش ھمکاری داشته استًانجام داده بود اخيرا

 .ست داشته ائیھا رسد با داعش ارتباطات دست داشته به نظر می

ما فکر : وی تصريح کرد. چنين از نيروھای امنيتی ترکيه به علت ضعف در جلوگيری از اين حمالت انتقاد کرد وی ھم

. توانستند جلوی اين حمالت را بگيرند، اما به دليل ضعف عملياتی دستگاه اطالعاتی اين کار را نکردند ھا می کنيم آن می

 .ه بايد جلوی اين حمالت را بگيرديت دولت است کمسؤولدر آخر بايد گفت اين 

اتی را تغييردولت آينده ترکيه : کند گفت چنين با اعالم اين که دولت ترکيه از داعش در کوبانی حمايت می دميرتاش ھم

ھای ائتالفی، ديگر نخواھند توانست به حمايت از  دولت. وجود خواھد آورده در سياست آنکارا در قبال سوريه ب

 .داعش در سوريه ادامه دھند مانند ئیھا گروه

گذاری روز  واقع در جنوب شرقی ترکيه تظاھرات برپا کردند تا حمله بمب» دياربکر«ھای جامعه مدنی در استان  گروه

  . را محکوم کنند (HDP) ھا جمعه در ميتينگ حزب دموکراتيک خلق

کردند که بر روی   را با خود حمل میئیاھ آغاز کردند و پارچه نوشته «AZC»  خود را از ميدانئیپيما معترضان، راه

 ». چيز صلح در وجود ھمه«: آن نوشته شده بود

تظاھرات مردم خشمگين که دولت را به کوتاھی و . ھا در شھرھای کردشنين ادامه دارد پس از انتخابات نيز اين ناآرامی

  . ی ضدشورش به خشونت کشيده شدليس و نيروھاودانند با دخالت پ دست داشتن در حمالت عليه مردم کرد سھيم می

 مدعی شدند، يک انفجار رخ داد و آن ھم به دليل نقص فنی در يک مرکز تقويت برق در شھر ءن دولتی ابتدامسؤوال

از ديگر سو، يک خبرنگار » .کاری شده بود اين پست برق دست«: اما سپس وزير انرژی ترکيه گفت. دياربکر بود

دو انفجار به فاصله پنج دقيقه در ميان تجمع کردھا در «: داشت به رويترز گفت که در محل حادثه حضور انگليس

گريختند يا قصد کمک به  آور با کسانی که از محل حادثه می  با شليک گاز اشکپوليسدياربکر رخ داد و پس از آن 

  ».ديدگان را داشتند، درگير شد آسيب

دميرتاش پس . رانی کندھا در اين تجمع سخن وکراتيک خلقم، رھبر مشترک حزب د»الدين دميرتاش صالح«قرار بود 

  ».ھر کاری که بکنند ما به دنبال صلح و آرامش ھستيم«: از انفجار، در دفتر حزبش گفت

 را در منطقه ئیھا ، محل انفجار، حرکت کردند و گل»ايستايسون«طبق اين گزارش، معترضان سپس به سمت ميدان 

  .حادثه قرار دادند
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گرا  يک مقام حزب اسالم. ھا در دياربکر ادامه دارد ھای مذھبی به حزب دموکراتيک خلق ھا و حمالت گروه اما درگيری

 پس از خروج از دفترش در شھر جون ٩شنبه  رسان اسالمی روز سه س يک گروه کمکئيدر ترکيه اعالم کرد ر

  .دياربکر در جنوب شرقی اين کشور به ضرب گلوله کشته شد

 کردنشين ترکيه دو روز پس از ً عمدتاۀھا در منطق  به تنشًری رويترز از آنکارا، اين حمله احتماالبه گزارش خبرگزا

  .برگزاری انتخابات در اين کشور دامن خواھد زد

 ئی که در صحنه جمع شده بودند، تير ھوا Yeni Ihya Der شاھدان اعالم کردند پس از اين حمله، اعضای گروه

  .انی که وارد صحنه شده بودند، درگير شدندشليک کردند و با خبرنگار

  . کردندتأئيد منابع امنيتی، کشته شدن آيتاچ باران را .ھا زخمی شدند شاھدان افزودند سه خبرنگار در اين درگيری

است که مورد حمايت ھواداران گروه شبه نظامی حزب هللا، » ھدی پار«گرای  اين گروه وابسته به حزب سياسی اسالم

  . ميالدی، بود٩٠ل در دھه گروھی فعا

، افزود وی در حالی که دفتر انجمن را ترک »وی شھيد شد« با رويترز با اعالم اين که مصاحبهيک مقام ھدی پار در 

  .می کرد، به ضرب گلوله کشته شد

تھاجم در يک ) احيا( س انجمن کردی اسالمیئيھای ترکيه، دقايقی پيش از کشته شدن آيتاچ باران ر به گزارش رسانه

  .مسلحانه خبر دادند

زمان  مھاجمان ھم.  تن ديگر نيز جان باختند٣ھای دياربکر،  در تيراندازی مھاجمان ناشناس پس از قتل باران در خيابان

س انجمن احيا است و از ئي، عامل قتل ر»ک.ک.پ«حزب غيرقانونی کارگران کردستان «: زدند با تيراندازی فرياد می

  ».ند گرفتعناصر آن انتقام خواھ

 ترکيه برای پوليسان امنيتی و مأمور.  خبرنگار است۴ھا حاکی از زخمی شدن شماری ديگری از جمله  آخرين گزارش

 .اند ای را آغاز کرده تسلط بر اوضاع شھر، عمليات گسترده

شنبه  بات عمومی يکدار کردن انتخا انگيز برای ايجاد ناامنی در ترکيه و خدشه کارشناسان، اين حادثه را اقدامی توطئه

 .اند گذشته در اين کشور ارزيابی کرده

 حزب .تری دارد، اين حادثه را محکوم کرد ھا که در مناطق کردنشين ترکيه ھواداران بيش حزب کردی دمکراتيک خلق

 .ای ارتباط خود را با اين حادثه تکذيب کرد نيز در اطالعيه) ک.ک.پ( کارگران کرد ترکيه

ھا در اظھاراتی اعالم کرد که حزبش به ھيچ عنوان يک  س مشترک حزب دموکراتيک خلقئي، رالدين دميرتاش صالح

س مشترک حزب ئيالدين دميرتاش، ر ، صالحHaber7 به گزارش خبرگزاری .گروه مسلحانه و تروريستی نيست

: ين حزب عنوان کردس فراکسيون ائيھا در اظھاراتی با انتقاد شديد از حزب حرکت ملی و اظھارات ر دموکراتيک خلق

کنم با دقت   حساس خواھش میۀمن از ھمه در اين دور. ھا يک گروه تروريستی و مسلحانه نيست حزب دموکراتيک خلق

چه کسی سالح در دست . گروه مسلحانه نيز نيستيم. ما با حزبی، نھادی و شخصی دشمنی نداريم. و ھوشياری رفتار کنند

. باشيم ھای دموکراتيک در ترکيه می سی ھستيم که در تالش برای اجرای سياستما يک حزب سيا. دانند دارد ھمه می

 .ھمه بايد با صبر و ھوشياری رفتار کنند

ھا  کند ما با حزب دموکراتيک خلق س فراکسيون حزب حرکت ملی عنوان میئير:  کردتأکيدوی در ادامه اظھارات خود 

ھا باعث خواھد شد  د که ھمکاری آنان با حزب دموکراتيک خلقبايد بدان  وی. به ھيچ عنوان ھمکاری نخواھيم کرد

کس ديگر حق  ھيچ. ستند از شرف و افتخار ما بھره خواھند بردياما باگر آنان در کنار . اعتبار اين حزب افزايش پيدا کند

 .ھا حمله کند ندارد به حزب دموکراتيک خلق
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 نفر از طرفداران حزب ٣ قتل آيتاج باران، ۀ حادثديروز بعد از: ھا، تصريح کرد س حزب دموکراتيک خلقئير

مشخص نيست اين افراد . اند ھای زمانی مختلف به قتل رسيده ھا، به صورت مشکوک و در فاصله دموکراتيک خلق

: اند ھای نزديک به حزب عدالت و توسعه امروز در خبری اعالم کرده خبرگزاری. اند توسط چه کسانی به قتل رسيده

  ».ھا در دياربکر کشتار آغاز کرده است تيک خلقحزب دموکرا«

ھا را در مظان اتھام قرار  ھا است و در تالش است تا حزب دموکراتيک خلق استفاده از اين قتل حکومت در حال سوء

  .دھد

طی سخنانی در اين ) آمد( بار چند روز اخير در شھر دياربرک ھای خون چنين پس از درگيری الدين دميرتاش، ھم صالح

  .شھر خواھان روشن شدن زوايای اين حمالت و دستگيری عامالن آن شد

ھای مسلحانه در  باختگان اخير درگيری داد، جان ت خبرنگاران پاسخ میسؤاالالدين دميرتاش که در شھر آمد به  صالح

 وحشيانه ھا را ضدانسانی و  حزب دمکراتيک خلقئیچنين حمله انفجاری به گردھما اين شھر را گرامی داشت و ھم

 .خواند

 کرد برخی قصد داشتند جنگ تأکيدباختن صدھا شھروند شود  توانست منجر به جان وی با اعالم آن که حمالت اخير می

 .ندازند اما موفق نشدندبرگزاری انتخابات را به تأخير بيداخلی ايجاد کنند که شايد موعد 

پ خبر داد و در اعتراض به پيگيری غيرعلنی .د.  هئیادميرتاش، از بازداشت يک متھم در ارتباط با انفجار گردھم

کشتاری بزرگ روی داده که اطالعی در . پ ارائه نشده است.د.ن همسؤوالپرونده آن گفت تاکنون ھيچ توضيحی به 

مورد جزئيات آن نداريم، مشخص نيست که چه کسانی با فرد متھم ھمکاری کردند، چه کسانی در اورفا به او کمک 

توانسته از  گذاری نمی عامل بمب. رساندند؟ وزير داخله بايد حزب ما را در جريان وضعيت پرونده قرار دھداطالعاتی 

 ءھا افشا افرادی در دولت به او کمک کردەاند و بدون شک بايد ھويت آن. سوريه بيايد و اينجا دو بمب را منفجر کند

 .شود

ھای مسلحانه پس از انتخابات در شھر آمد گفت يک توطئه  یچنين طی سخنانی در مورد درگير پ ھم.د.رئيس مشترک ه

آنچه روی داده جنگ ميان کردھا و مسلمانان .  صدنفره در دست استئیدر جريان است، اطالعاتی حاکی از ھجوم نيرو

 .رو شده استه  مردم روبۀنيست، در واقع ارتش متجاوز داعش با مقاومت شرافتمندان

ھای  ھای شوم سازمان ھا در بازی جز خدمت و سياست اگر برخی گروهه مت خلق باشند، بدميرتاش گفت ھمه بايد در خد

 .المللی نقش پيدا کردەاند بايد بدانند ما بی دفاع نيستيم امنيتی بين

ھای اخير رفتند و کميتهای برای  پ به عيادت مجروحان درگيری.د.تی از نمايندگان هأرانی دميرتاش، ھي پس از سخن

 با نمايندگان سازەھای مدنی و احتماال با گروه ھداپار که يک سوی اين ھيأتاين . ين مورد تشکيل شدتحقيق در ا

 .ھاست ديدار خواھد کرد درگيری

س نيروھای ئيشنبه گذشته با ر يک منبع در دفتر نخست وزيری ترکيه گفت احمد داوداوغلو، نخست وزير، روز پنج

 مصاحبهشور درباره ناآرامی در منطقه عمدتا کردنشين جنوب شرقی ترکيه مسلح و ديگر مقامات امنيتی ارشد اين ک

  .خواھد کرد

 از احزاب طرفدار کردھا در ترکيه، روز  ھا به گزارش خبرگزاری رويترز از آنکارا، رھبر حزب دموکراتيک خلق

جنوب شرقی ترکيه باال چھارشنبه دولت را متھم کرد در حالی که پس از انتخابات عمومی اخير اين کشور خشونت در 

 .گرفته است، تعمدا و منفعالنه کنار ايستاده است

  .ھا وارد پارلمان شد و حزب حاکم عدالت و توسعه اکثريت خود را از دست داد در اين انتخابات حزب دموکراتيک خلق
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 در ترکيه را متھم ھای پنھان قدرت  گروه داعش و کانون مير محمد فرات از سران سابق حزب عدالت و توسعه ترکيه،

  .ھای روزھای اخير در ترکيه کرد به دست داشتن در قتل

 در قالب فھرست حزب جون ٧که در انتخابات  (به گزارش پايگاه اينترنتی روزنامه طرف چاپ ترکيه، مير محمد فرات 

س انجمن ئيچ باران ر قتل آيتا :، گفت)ھا به عنوان نماينده مرسين در مجلس ترکيه انتخاب شده است دموکراتيک خلق

ھا در يک مرکز طراحی شده  ھای نزديک به حزب ھدی پار و سه تن از اعضای حزب دموکراتيک خلق احياء از انجمن

  .است

ھا شد با ھمکاری داعش و  ای که منجر به قتل آيتاچ باران و سه تن از اعضای حزب دموکراتيک خلق توطئه: وی گفت

  . شده استءجراھای پنھان قدرت در ترکيه ا کانون

  .ھا در پی آن ھستند که با ايجاد ناآرامی، ترکيه را به دوران حالت فوق العاده بازگردانند  برخی :فرات گفت

، در جمع دانشجويان خارجی با انتقاد از کشورھای ۵٠١۵ جون ١١س جمھور ترکيه، روز ئي، راردوخانجب طيب ر

کرد را تقويت » ھای تروريست«کنند و در عين حال  را بمباران میھای سوريه  ھا و عرب ھا ترکمن غربی ادعا کرد آن

  .گيرند ھا را می ھا و عرب کنند که دارند جای ترکمن  می

 از احزاب اردوخان. جمھور ترکيه پس از انتخابات پارلمانی اين کشور بوده است س ئياين اولين حضور عمومی ر

 اين توصيه کسی ست که تا قبل از .رچه زودتر دولت تشکيل دھندو ھ» خودپرستی را کنار بگذارند«ترکيه خواست که 

 .کرد انتخابات به طور ھيستريک به احزاب مخالف خود، به ويژه حزب دموکراتيک خلق ھا برخورد می

ھا را به دست آورده، اما برای تشکيل کابينه به ائتالف با ديگر  ترين کرسی حزب عدالت و توسعه با وجود اين که بيش

يک از سه حزب ديگر برای ائتالف با حزب عدالت و توسعه اعالم آمادگی  ب نياز دارد، ھرچند تاکنون ھيچاحزا

 .اند نکرده

 جمھور از تمام اختيارات قانونی برای يافتن راھی برای تشکيل دولت استفاده خواھد  سئياو وعده داد که به عنوان ر

 .کرد

 اقليت و انتخابات زودھنگام را در پی ۀ يک دولت شکنندًفق نرسند، احتماالاگر احزاب برای تشکيل دولت ائتالفی به توا

  .بينی کرد توان سناريوھای مختلفی را پيش باره می  در اين.خواھد داشت

بر اساس قانون اساسی ترکيه، احزاب سياسی اين کشور پس از اعالم نتايج قطعی انتخابات از سوی شورای عالی 

 .شود کيل دولت جديد فرصت دارند، در غير اين صورت انتخابات زودھنگام برگزار می روز برای تش۴۵انتخابات 

 در اردوخاندر تحليلی درباره انتخابات ترکيه نوشت که به نفع غرب نيست رجب طيب » تايمز«روزنامه انگليسی 

 اردوخان روزنامه افزود، اين.  را به دست آورد و سلطه خود را بر تمامی کشور بگستراندءپارلمان ترکيه اکثريت آرا

گويند، اين  ھاست قدرت را قبضه کرده است و منتقدان می کنند، مدت که بسياری وی را با پادشاھان عثمانی مقايسه می

    .آورد که يک شخص مدتی طوالنی در قدرت باقی بماند يقينا با خود فساد می

ز مقام نخست وزيری بر اساس قانون اساسی ترکيه، به گزارش روزنامه حريت، بعد از استعفای احمد داوود اوغلو ا

بعد از آن که کمال . ديدارھا، مذاکرات و رفت و آمدھای احزاب برای تشکيل حکومت ائتالفی افزايش پيدا کرده است

 + CHP + MHP در خصوص احتمال ائتالف )CHP( خواه خلق ترکيه س حزب جمھوریئيقليچدار اوغلو، ر

HDP  مداران حزب در اين خصوص برخی سياست.  ديدارھای مختلفی صورت گرفتسخن گفت، در آنکارا CHP   که

در خصوص حمايت از اکمل الدين احسان اوغلو  )MHP( در انتخابات رياست جمھوری نيز با حزب حرکت ملی ترکيه

احسان اوغلو در اين راستا نيز اولين ديدار با اکمل الدين .  تماس برقرار کردندMHP به توافق رسيده بودند با

نيز از اين  برای کسب اطالع در خصوص اين که حزب دموکراتيک خلق ھا. صورت گرفته است  MHP نماينده
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نيز وارد مذاکره خواھد شد تا برای تشکيل حکومت   HDP بعد از اين ديدار با  CHP ائتالف حمايت خواھد کرد يا نه،

  . گانه نظرات اين حزب را نيز جويا شود٣ائتالفی 

 + AKP در خصوص ائتالف  MHP حزب عدالت و توسعه نيز در اولين ديدار خود با ف ديگراز طر

MHP  که شروع ئیديدارھا. است حزب عدالت و توسعه به صورت جدی در حال مذاکره. اند مذاکراتی را آغاز کرده 

ھا با يکديگر  ين حزبگيرد و فقط نمايندگان احزاب و معاون شده است ھنوز در سطح ديدار رھبران احزاب صورت نمی

 .ديدار کرده و نتايج آن را به رھبران انتقال خواھند داد

ترين ويژگی آن سرعت باالی رشد اقتصادی   سال حاکميت بالمنازع خود را که مھم١٣حزب عدالت و توسعه پس از 

 دارد که آن را از انداز سختی را پيش روی خود رو، اين حزب در عرصه سياسی چشم از اين. ترکيه است از دست داد

بالفاصله پس از اعالم نتايج انتخابات، با استعفای داوود اوغلو نخست . دارد  حزبی باز می تشکيل يک دولت قوی تک

حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی با .  تشکيل کابينه ائتالفی شده استمأمور اردوخانوزير، وی از سوی 

در ھمان روز اعالم نتايج .  صندلی فاصله دارد١٨ف به عالوه يک پارلمان  کرسی تا تصاحب حدنصاب نص٢۵٨کسب 

ھا، احتمال ائتالف با عدالت و توسعه را رد کرد و اندکی بعد  الدين دميرتاش رھبر جوان حزب دموکراتيک خلق صالح

  .خواھد دادخواه خلق ترکيه اعالم کرد با آن دست دوستی و اتحاد ن کمال قليچدار اوغلو رھبر حزب جمھوری

  

  سناريوھای سياسی احتمالی 

ميلی دميرتاش و قليچدار اوغلو برای ائتالف با عدالت و توسعه به دبيرکلی احمد داوود اوغلو، اين حزب  با وجود بی

: نعمان کورتولموش معاون نخست وزير ترکيه گفت. تواند به ائتالف با حزب حرکت ملی اميدوار باشد ھنوز می

دھد  حزب عدالت و توسعه ترجيح می. فی يا برگزاری انتخابات زودھنگام دو گزينه پيش رو استتشکيل دولت ائتال«

خواھيم تشکيل دولت ائتالفی را آزمايش کنيم، انتخابات زودھنگام نيز احتمال  می«: او افزود» .دولت ائتالفی تشکيل دھد

  ».دارد برگزار شود، ولی احتمال آن کم است

و حزب جمھوری خواه خلق ) AKP( ل دولت ائتالفی، ائتالف حزب عدالت و توسعهسناريوی اول برای تشکي

دو حزبی که نه تنھا ھيچ وجه مشترکی ندارند در بسياری از مواقع نيز . ، دور از انتظار است)CHP( ترکيه

ھای  ديشهخواه خلق، حزبی متمايل به سوسيال دموکراسی با ان حزب جمھوری. عملکردھای متضادی با ھمديگر دارند

 به ًھای اسالم سنی است که احتماال گرا با انديشه مصطفی کمال آتاتورک در مقابل حزبی اسالم» گرای ملی - سکوالر«

ولی يکی از سناريوھای حکومت ائتالفی که . ھيچ عنوان نخواھند توانست بر سر يک حکومت ائتالفی به توافق برسند

ولی نبايد اين را نيز . است  AKP  - CHPشود ھمين ائتالف ی نيز ياد میاز آن به عنوان قدرتمندترين حکومت ائتالف

س جمھور اسبق ترکيه زمانی که ئير» عصمت اينونو«به قول . فراموش کرد که در سياست ھيچ چيزی غيرممکن نيست

 روزنامه وحدت ترکيه،( .شنويد درنگ کرده و در مورد آن فکر کنيد يک چيز غيرممکن می

 com.gazetevahdet.www://http(  

ھای  گيری وقتی موضع. است) MHP( و حزب حرکت ملی ترکيه) AKP( سناريوی دوم، ائتالف حزب عدالت و توسعه

ترک را نيز  -  کردھا و روند مذاکرات صلح کردمسأله س جمھور ترکيه در خصوصئي راردوخاناخير رجب طيب 

س ئيای ر  درجه١٨٠ تغيير. بينيم اضافه کنيم ائتالف حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی ترکيه را تمام شده می

از طرف ديگر نيز . گراھای ترکيه  کردھا، در واقع تالشی است برای به دست آوردن دل ملیمسألهجمھور در مواجه با 

ھاست از وضعيتی که دارد به ستوه آمده است و ديگر خواھان تبديل شدن به حکومت در ترکيه  زب حرکت ملی سالح

سياسی ترکيه باعث شده است اين حزب مواضع  - ھای انتخاباتی پی دولت باغچلی در عرصه در ھای پی شکست. است
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و حزب عدالت و توسعه . اين ائتالف سمپاتی داردبنابراين حزب حرکت ملی، به . سابق خود در ترکيه را از دست بدھد

داری از پارلمانی به رياست   سيستم حکومتتغييرداند که متقاعد کردن حزب حرکت ملی ترکيه در راستای  به خوبی می

  .خواھد بود) خواه خلق ترکيه ھا و حزب جمھوری حزب دموکراتيک خلق( تر از دو حزب ديگر جمھوری بسيار راحت

حزب دموکراتيک . است) HDP( ھا  حزب دموکراتيک خلق-) AKP( م نيز ائتالف حزب عدالت و توسعهسناريوی سو

ياھای حزب عدالت و ؤای که پتانسيل آن را دارد که ھم ر  نماينده٨٠ نماينده به پارلمان ترکيه فرستاده است؛ ٨٠ھا،  خلق

ترين  محتمل. دالت و توسعه در پارلمان ترکيهھای حزب ع توسعه را نقش بر آب کند و ھم کليدی باشد برای خواسته

 ساله خود، ھمواره داعيه آن را ١٣حزب عدالت و توسعه در طول دوران حاکميت . ائتالفی که امکان دارد به وجود آيد

از . داشته است که در جھت بھبود وضعيت کردھای ترکيه اقدامات فراوانی انجام داده و نماينده کردھای ترکيه بوده است

ھا به عنوان  ترک آغاز شده است که با حزب دموکراتيک خلق -  روندی موسوم به روند مذاکرات صلح کرد٢٠٠۵ال س

ھا اين روند با موانع جدی  اگرچه در طول اين سال. نماينده جامعه کردھای ترکيه مذاکرات فراوانی صورت گرفته است

اند که اين روند را   کردهتأکيدلت و توسعه ھمواره ھا و حزب عدا ولی حزب دموکراتيک خلق. رو به رو شده است

ين ھر دو حزب نه تنھا برای ترکيه بلکه برای آينده خاورميانه نيز مسؤولروندی که به گفته . کاره رھا نخواھند کرد نيمه

» اند به خاطر اين روند کودتاھا را نيز به جان خريده «اردوخانحائز اھميت فراوانی است و به قول رجب طيب 

 بر اين تأکيدھا در خصوص اين ائتالف صادر شده است ھمواره  اظھاراتی که تاکنون از حزب دموکراتيک خلق

ايم و به ھيچ عنوان وارد ائتالف با  موضوع داشته است که ما خود را برای ايفای نقش حزب اپوزيسيون آماده کرده

رھبر دربند » عبدهللا اوجاالن« بازيگر ديگری مانند ولی زمانی که آينده کردھا در ميان باشد و. حزبی نخواھيم شد

ک مطرح باشد اين اظھارات تا چه اندازه خواھد توانست دوام داشته باشد؟ عبدهللا اوجاالن از آغاز روند .ک.پ

حال . ھا و حکومت ترکيه بوده است رو حلقه واسط حزب دموکراتيک خلق مذاکرات، ھمواره به عنوان يک بازيگر ميانه

ای قرار دارد و با در  ک در روزھای بسيار حساس و شکننده. ک.وند مذاکرات صلح بين دولت و اوجاالن و پکه ر

ھا به صورت  در طول اين سال) خواه خلق ترکيه حزب حرکت ملی و حزب جمھوری( نظر گرفتن اين که دو حزب ديگر

 قانون اساسی ترکيه بيش از تغييرعالوه بر اين . اند مستقيم و غيرمستقيم مخالفت خود با روند مذاکرات را اعالم کرده

قانون اساسی که ھمواره به عنوان سند . ھا و حزب عدالت و توسعه است ھر حزبی خواسته حزب دموکراتيک خلق

 بزرگی قرار گرفته است ائتالف اين دو حزب خواھد توانست تغييردشمنی با کردھای ترکيه معرفی شده است در آستانه 

اما احتمال حضور حزب . ھای ھر دو حزب در آن اتخاذ شده باشد عملی سازد را به طوری که خواسته تغييراين 

  .ھا در دولت ائتالفی با حزب عدالت و توسعه بسيار کم است دموکراتيک خلق

و حزب ) CHP( خواه خلق ترکيه  حزب جمھوری- ) HDP( ھا سناريوی چھارم و آخری، ائتالف حزب دموکراتيک خلق

آيا وجود دشمن مشترکی به نام حزب عدالت و . ائتالفی عجيب، با يک دشمن مشترک. است) MHP(ملی ترکيه حرکت 

   حزب اپوزيسيون متضاد و مخالف از ھم را زير يک دولت متحد کند؟٣توسعه خواھد توانست 

 و حزب حرکت ھا خواه خلق ترکيه خواھد توانست نقش واسطه در ائتالف حزب دموکراتيک خلق آيا حزب جمھوری

 در اظھاراتی ٢٠١۵ اپريل ١٧خواه خلق ترکيه در  س حزب جمھوریئيملی ترکيه را بازی کند؟ کمال قليچدار اوغلو، ر

ما از حضور اين حزب در . ھا بايد در پارلمان ترکيه حضور داشته باشد حزب دموکراتيک خلق«: خاطرنشان کرده بود

تواند  ھا و حزب حرکت ملی ترکيه در پارلمان ترکيه می وکراتيک خلقحزب دم. ... مجلس ترکيه حمايت خواھيم کرد

  ). tr.com.hurriyet.www://http روزنامه حريت ترکيه، (»يک آلترناتيو ائتالف جديد باشند

اين دو حزب در . حرکت ملی ترکيه پديده جديدی نيستخواه خلق ترکيه با حزب  در واقع ائتالف حزب جمھوری

الدين احسان اوغلو نامزد انتخابات رياست جمھوری ترکيه در مقابل حزب  انتخابات رياست جمھوری ترکيه بر سر اکمل
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ولی با توجه به آراء و ارقام موجود در .  وارد ائتالف شده بودنداردوخانعدالت و توسعه و نامزدی رجب طيب 

اين ائتالف تاچه اندازه خواھد . ات پارلمان ترکيه ائتالف اين دو حزب برای تشکيل حکومت ائتالفی کافی نيستانتخاب

برد  داری برای پيش توانست حکومتی قدرتمند در ترکيه به وجود آورد؟ آيا وجود دشمن مشترک در عرصه حکومت

رچه پتانسيل آن را دارد که اين احزاب را زير اھداف سه حزب متضاد با ھم کافی خواھد بود؟ وجود دشمن مشترک اگ

  .ھای ضد و نقيض اين احزاب خواھد توانست دولت را اداره کند؟  يک سقف جمع کند ولی در ادامه چگونه انديشه

در اظھاراتی با  )CHP( خواه خلق ترکيه به گزارش خبرگزاری اخالص، سزگين تانری گولو، معاون حزب جمھوری

 تعييندر پارلمان   CHP ترکيه را سرنوشت حکومت ائتالفی: مت ائتالفی در ترکيه عنوان کرداشاره به تشکيل حکو

و حزب حرکت ملی  )HDP(ھا  تمايل دارد در قالب ائتالف با حزب دموکراتيک خلق  CHP .خواھد کرد

يل حکومت اولين اولويت ما در تشک. يک دولت بدون حزب عدالت و توسعه را در ترکيه تشکيل دھد )MHP( ترکيه

به ھمين دليل . برای تحقق اين حکومت نيز تالش خواھيم کرد. ائتالفی يک حکومت بدون حزب عدالت و توسعه است

دادند تا به اقتدار حزب MHPو  HDP ملت ترکيه به ما و. دعوت می کنيم با ما ھمکاری کنند  MHP و  HDP از

 .ھای ديگری نيز وجود دارد ما انتخابگونه است ا ھای ما اين اولويت. عدالت و توسعه پايان دھيم

احتمال ائتالف نکردن اين دو حزب در پارلمان : گفت  CHP وی در خصوص احتمال ائتالف حزب عدالت و توسعه و

 است که شرايطی را به وجود آورند MHP  و  HDP اکنون وظيفه دو حزب. ھا است بيش از احتمال ائتالف کردن آن

اين خواسته تمام کسانی است که به احزاب اپوزيسيون رای . توسعه به وجود آيدکه حکومتی بدون حزب عدالت و 

احزاب بايد . اند، در نظر بگيريم ما نيز بايد اين خواسته ملت ترکيه را که اين بار در مجموع اکثريت را تشکيل داده دادند

تا زمانی که اين احتمال از .  دھندھا ادامه»شود می«ھای خود دست برداشته و سياست خود را بر اساس »شود نمی«از 

 .ميان برداشته نشده است ما به سناريوی ديگری نخواھيم انديشيد

  

   ھشدار عبدهللا گل به اردوخان و داوود اوغلو

 و داوود اوغلو ھشدار داد که عدم تشکيل حکومت ائتالفی و تالش اردوخانس جمھور سابق ترکيه در سخنانی به ئير

  .ات زودھنگام تبعات وخيمی برای حزب عدالت و توسعه در پی داردبرای برگزاری انتخاب

سس حزب عدالت و توسعه ؤس جمھور ترکيه و از اعضای مئيبه گزارش خبرگزاری دوغان، عبدهللا گل، يازدھمين ر

ھا  گيری یأبعد از مشخص شدن نتايج ر: مين دوره پارلمان ترکيه عنوان کرد٢٥در اظھاراتی با اشاره به نتايج انتخابات 

 .س حزب عدالت و توسعه تماس برقرار کردمئيس جمھور ترکيه و احمد داوود اوغلو، رئي، راردوخانبا رجب طيب 

اند تشکيل   به سياسيون ترکيه دادهجون ٧پيامی که ملت ترکيه در «ام  در ھر دو تماس عنوان کرده: وی خاطرنشان کرد

 از صندوق ھا بيرون آمده است را ناديده گرفته و تصميم برای ای که اگر اراده. حکومت ائتالفی در ترکيه است

اين خطای . برگزاری انتخابات زود ھنگام گرفته شود يک خطای بسيار بزرگ در عرصه سياسی ترکيه خواھد بود

 ». سياسی در آينده ترکيه نتايج بسيار وخيمی به نام حزب عدالت و توسعه به بار خواھد آورد

خواه خلق ترکيه و نماينده شھر آنتاليا در پارلمان  س سابق حزب جمھوریئيمان، دنيز بايکال، ربه گزارش روزنامه ز

مجری برنامه از جزئيات » جونيت اوزدمير« با مصاحبهدر  Kanal D ترکيه از اين حزب با شرکت در تلويزيون

  .س جمھور ترکيه سخن گفتئي راردوخانديدارش با رجب طيب 

يتی از سوی مسؤولھيچ . جا نرفته بودم من برای سخن گفتن در خصوص ائتالف به آن: کردوی در اظھاراتی عنوان 

سخنان ما در خصوص تحوالت ترکيه و اقدامات الزم . خواه خلق ترکيه در کاخ رياست جمھوری نداشتم حزب جمھوری

 .ھمخوان با اين تحوالت بود
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ت أھای احزاب سياسی نش تالفی در ترکيه از برنامهامروزه سخت بودن تشکيل حکومت ائ: وی در ادامه تصريح کرد

ھای   سال حکومت حزب عدالت و توسعه احزاب اپوزيسيون برای مقابله با سياست١٣در طول . نگرفته است

ھای  به دليل حساسيت. اند که بيرون آمدن از آن دشوار است اقتدارگرايانه حکومت وارد يک اصول سفت و سخت شده

خواه خلق ترکيه با حزب دموکراتيک  اشاره به تشکيل حکومت ائتالفی حزب جمھوری( ھويتموجود بر سر مقوله 

در اين صورت دست حزب . رسد تشکيل حکومت ائتالفی توسط ما سخت به نظر می) ھا و حزب حرکت ملی ترکيه خلق

فساد مالی، روند :  اعم ازھای خود که عدالت و توسعه باز خواھد بود تا در درون خود محاسباتی انجام داده و برنامه

  .را ادامه دھد... مذاکرات صلح و 

انتخابات زود ھنگام اگر حکومت ائتالفی «س جمھور ترکيه در ديداری که با ايشان داشتم؛ گفت ئير:  کردتأکيدبايکال 

  را بهئیگيری صورت گرفت و احزاب درصدھا یأدر انتخابات يک ر» .تشکيل نشود يک امری طبيعی خواھد بود

معلوم نيست که . ھای احزاب در اين مدت را از بين ببرد تواند ھمه تالش انتخابات زود ھنگام می. اند دست آورده

حتی قانون اساسی ترکيه نيز انتخابات زود ھنگام را تحت . انتخابات زود ھنگام بتواند نتايج مفيدی به بار بياورد

س ئياحتمال حکومت ائتالفی ناموفق باشد در آن صورت ر ٢ روز ٤٥اگر در طول . شرايطی خاصی ضروری می داند

نبايد انتخابات زود . جمھور کشور با رئيس مجلس وارد مذاکره شده و تصميم به انتخابات زود ھنگام را خواھد گرفت

رئيس جمھور ترکيه نيز بايد بر سر مواضع خود در خصوص . ھنگام را به عنوان يک رويه در کشور در نظر گرفت

  .ات زود ھنگام بماند و نبايد انتخابات زود ھنگام را مطرح کرده و از آن حمايت کندانتخاب

  

   تبديل شدبھار حزب عدالت و توسعه به خزان

ھا نيز اين  ھا حزب عدالت و توسعه حزب اول بوده اما باز ھم در آن استان تر استان اگر چه در غرب ترکيه در بيش

 زير سعی خواھيم کرد تا به داليل کاھش آراء حزب عدالت و توسعه در ساير در. حزب با کاھش آراء رو به رو بود

  .مناطق ترکيه نيز اشاره کنيم

، اقتصاد ترکيه به طور متوسط ھر ٢٠٠٢از زمان به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی سال 

با .  درصد ثروتمندتر از سيزده سال پيش است٦٨ درصد رشد داشته و به اين ترتيب، در حال حاضر، ترکيه ٥/٤سال 

سال گذشته، نرخ رشد اقتصاد ترکيه به .  ھمه، در چند سال اخير، عملکرد اقتصاد ترکيه به خوبی گذشته نبوده است اين

. المللی پول، اين رقم در سال جاری تنھا اندکی افزايش خواھد داشت بينی صندوق بين  درصد رسيد و به پيش٩/٢

ترکيه با  . درصد رسيد١٠ درصد قرار داشت، در سال گذشته به بيش از ٨ نرخ بيکاری که سه سال پيش زير چنين، ھم

 درصد توليد ناخالص داخلی رسيد که ٦کسری قابل توجه تراز پرداخت تجاری مواجه است که در سال گذشته، به حدود 

اوت بين پرداخت ارزی برای واردات و دريافت تراز تجاری تف.  درصد در سال پيش از آن بود٨البته کمتر از رقم 

اين موضوع باعث شده است تا ملت ترکيه نسبت به  .ارزی برای صادرات است و بايد به ارز خارجی پرداخت شود

 کاھش محبوبيت حزب عدالت و توسعه در پی داشته مسألهاقدامات اقتصادی ترکيه با ديده شک نگاه کنند و اين 

 نيز بشدت به کاھش محبوبيت اردوخان فساد مالی وزرا و نزديکان مسألهالزم به ذکر است ) BBC خبرگزاری.(است

  .حزب عدالت و توسعه منجر شد

 سيستم تغيير در عرصه انتخاباتی پارلمان ترکيه، ھمواره بر اردوخانحزب عدالت و توسعه و شخص رجب طيب 

ھای صورت گرفته  تر نظرسنجی اين در حالی است که بيش. اند حکومتداری از پارلمانی به رياست جمھوری سخن گفته

 بيش از تأکيد. دھد ھای مردمی را نشان می  درصد حمايت٤٠ سيستم پارلمانی به رياست جمھوری تغييردر ترکيه برای 

  .اندازه بر سيستم رياست جمھوری در ترکيه باعث ايجاد نگرانی از پيامدھای اين سيستم در اين کشور شده بود
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پردازند معموال به صورت روند عملکرد آنان سنجيده   که به صورت حزبی به رقابت میئیابات در کشورھاانتخ

احزاب ترکيه قبل از ورود به عرصه انتخابات پارلمان کشور اساسنامه انتخاباتی خود را ارائه داده و در آن . شود می

رسيم؛ حزب  دی انتخابات پارلمان ترکيه بدين نتيجه میحال با بررسی رون. اھداف خود در انتخابات را ذکر کرده بودند

ھای خود   بوده است ولی نه تنھا نتوانسته است موقعيت کرسی٢٠١٥عدالت و توسعه با اين که حزب اول در انتخابات 

حزبی که در دوره قبل . در مجلس قبلی را حفظ کند بلکه نتوانسته به اھداف مذکور در اساسنامه حزب دست پيدا کند

 کرسی ٢٥٨ درصد آراء به ٩ کرسی و بيش از ٦٨ کرسی نمايندگی را در مجلس ترکيه در اختيار داشت با کاھش ٣٢٦

الزم . کاھش پيدا کرده است که اين رقم نخواھد توانست حزب عدالت و توسعه را به اھداف مورد نظر خود نزديک کند

تشکيل حکومت؛ ) ١:  ھدف عمده طراحی کرده بود٣ش به يادآوری است حزب عدالت و توسعه در اساسنامه انتخاباتي

با توجه به نتايج . داری کشور از پارلمانی به رياست جمھوری  سيستم حکومتتغيير) ٣ قانون اساسی؛ تغيير) ٢

 ھدف عمده دست پيدا نکرده است و اين علی رغم پيروزی ٣انتخاباتی اين حزب در حال حاضر به ھيچ کدام از اين 

  . سال اخير ترکيه است١٣ت برای حزب پيروز مطلق ظاھری يک شکس

 اين شکست سياسی حزب حاکم در ترکيه بھتر است نگاھی عميق داشته باشيم به ئیبرای روشن شدن موضوع و چرا

  .ديد  خود را بر سر قدرت می٢٠٢٣تحوالت ترکيه و ماھيت شکست حزبی که تا سال 

ت حزب عدالت و توسعه کاھش آراء اين حزب در مناطق کردنشين ترين داليل عدم موفقي ترين و اصلی يکی از مھم

حزب عدالت و توسعه . چند فاکتور مھم در اين موضوع دخيل ھستند که سعی خواھد شد به آن پرداخته شود. ترکيه بود

 داری که کردھای محافظه کار و دين. در دوره ھای قبل ھمواره در مناطق کردنشين به عنوان حزب اول بوده است

. ديدند می» دوراھی سخت«دھند در انتخابات ھمواره خود را در معرض انتخاب  اکثريت کردھای ترکيه را تشکيل می

با پيشينه ظلم و جنايت در مناطق کردنشين ترکيه و سياست ( ھا از يک طرف احزابی مانند حزب جمھوری خواه خلق

گراھای   بر ملیتأکيدبا (  حزب حرکت ملی ترکيهو) ھای حاکميتش ھای سرکوب و انکار ھويت کردھا در طول سال

و از طرف ديگر حزب جديد ) »بھترين کرد، کرد مرده است« بر اين که تأکيدترک و ناديده گرفتن ھويت کردی و 

 آغاز به کار کرده و ھمواره در اظھارات خود به اھميت مناطق کردنشين ٢٠٠٢گرای عدالت و توسعه که از سال  اسالم

ولی چه اتفاقی افتاد که .  کرده است باعث می شد تا آنان به سمت اين حزب کشيده شوندتأکيد آنان مسأله و حل و فصل

 بپردازيم مسأله ئی سال محبوبيت خود در مناطق کردنشين را از دست داد؟ قبل از اين که به چرا٤اين حزب در عرض 

  . در مناطق کردنشين خالی از لطف نخواھد بود٢٠١٥ و ٢٠١١مرور ارائه آراء حزب عدالت و توسعه در انتخابات 

چيزی که برای حزب عدالت و توسعه در تمام ترکيه به خصوص در مناطق کردنشين ترکيه بسيار گران تمام شد 

ھای نظامی و  س جمھور ترکيه در خصوص کردستان سوريه و کمکئيين دولتی به خصوص رمسؤولاظھارات 

زمانی که احساسات کردھای . در جنگ کوبانی بود» داعش«يا ھمان »  اسالمیدولت«استراتژيک ترکيه به نيروھای 

س جمھور ترکيه داغی بود بر دل ئيدار شده بود اظھارات عجيب ر جھان از کارھای نيروھای داعش در کوبانی جريحه

  نيروھاینيروھای داعش با« در اظھارات تاريخی خود که عنوان کرده بود اردوخانرجب طيب . مردم کرد ترکيه

YPG دوران جديدی را رقم زد که در آن کردھای ترکيه » ھيچ تفاوتی برای ما ندارند و ھر دو تروريست ھستند

   .اعتمادی به حزب عدالت و توسعه را آغاز کردند بی

روزھای خوش حزب عدالت و توسعه در مناطق کردنشين ترکيه پايان داد که کردھای اين  ھا، به حزب دموکراتيک خلق

ای از خود در پارلمان ترکيه نداشتند و مجبور به انتخابی بودند که حداقل جلوی حوادث تلخ در مناطق  شور نمايندهک

ھای برجسته کرد از اين  ھا و حمايت ھمه جانبه شخصيت کردنشين ترکيه را بگيرد با ورود حزب دموکراتيک خلق
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 ٢٠١٥ھا را در انتخابات  به حزب دموکراتيک خلقحزب باعث شد ريزش آراء شديدی از سوی حزب عدالت و توسعه 

  . ای بود که قبل از انتخابات نيز پيش بينی می شدمسألهاين . شاھد باشيم

 اردوخان فعال زن کرد در پاريس فرانسه، يک دليل ديگر شمست ٣و ترور ) روبوکسی( نتيجه ماندن کشتار اولودره بی

ھا رو به رو بودند به دنبال  ھا، کشتارھا، انکارھا، کودتاھا و شورش عام ل که در تاريخ خود با قتئیکردھا. و حزبش بود

چيزی که حزب عدالت و . آن واقعيتی بودند که بتوانند با زبان، ھويت و انديشه خود در سرزمينی مشترک زندگی کنند

بعد از تشکيل . ا داده بود وعده آن را به کردھ٢٠١١ مين دوره نمايندگی مجلس در سال ٢٤توسعه در تبليغات انتخابات 

حکومت توسط حزب عدالت و توسعه اگر چه اقداماتی برای بھبود وضعيت کردھا توسط حکومت ترکيه صورت گرفت 

ھای ارتش ترکيه  بمباران جنگنده. ولی حوادثی رخ داد که زخمی عميق بر افکار عمومی کردھای ترکيه به جا گذاشت

 شھروند کرد ترکيه که برای امرار معاش خود ٣٤ک و کشته شدن .ک.ميان پدر منطقه اولودره به بھانه ورود نظا

مجبور به قاچاق کاال شده بودند به خصوص کشته شدن تعداد زيادی کودک در اين بمباران زخمی عميق بود بر تاريخ 

تيجه مانده است و ن عام بدون رسيدگی خاصی بی  سال از اين حادثه ھنوز پرونده اين قتل٣با گذشت . کردھای اين کشور

 فعال زن کرد ترکيه در ٢عالوه بر اين ترور سکينه جانسيز و . کند اين موضوع تمام کردھای ترکيه را آزرده خاطر می

زمانی که به اين . اعتمادی نسبت به حکومت ترکيه را به وجود آورد پاريس فرانسه نيز در افکار عمومی ترکيه يک بی

را نيز اضافه کنيم فضای امنيتی در ... زيره، تظاھرات پارک گزی، تظاھرات کوبانی و اتفاقات حوادثی مانند حوادث ج

  . سال در مناطق کردنشين ترکيه آن چيزی نبود که مردم اين منطقه از حزب عدالت و توسعه انتظار داشتند٤اين 

 گرفته بود که در تالش برای ای در نظر حزب عدالت و توسعه در چند ھفته مانده به انتخابات پارلمان ترکيه برنامه

 کردھا مسألهعدم وجود « مبنی بر اردوخاناين برنامه از اظھارات رجب طيب . گراھای ترک بود شدن به ملی نزديک

ھای شديد اعضای حزب عدالت و توسعه در  گيری آغاز شده و به توقف روند مذاکرات صلح و موضع» در ترکيه

ک .ک.س جمھور ترکيه در خصوص اين که ھيچ موقع با پئياظھارات ر. ردخصوص روند مذاکرات صلح ادامه پيدا ک

 امرالی؛ دقيقا برعکس آن چيزی بود که ھيأتیبر سر ميز مذاکره نخواھند نشست و عدم وجود ميز مذاکرات در 

 ھای تبليغاتی حزب روند مذاکرات صلح که ھمواره يکی از حربه.  در دياربکر عنوان کرد٢٠٠٥ در سال اردوخان

 جھت داده و به سمت ملی گراھای ترک و ناديده گرفتن تغييرعدالت و توسعه در مناطق کردنشين ترکيه بود اين بار 

شان بودند زمانی که اين اظھارات را   سال در انتظار حل و فصل مسائل١٠مردمی که . روند مذاکرات متمايل شده بود

ص نماينده حزب عدالت و توسعه ھم است چه واکنشی نشان خواھند شنوند که اتفاقا اين شخ از باالترين مقام کشوری می

  . نماينده دياربکر توسط حزب عدالت و توسعه واکنشی بود که کردھای اين کشور نشان دادند١١ نماينده از ١داد؟ کسب 

  

   نتايج انتخابات ترکيهۀگران دربار نظر برخی تحليل

ھا به پارلمان ترکيه، آن ھم با  ابات، راه يافتن حزب دموکراتيک خلقبينی اين انتخ يکی از نکات تقريبا غيرقابل پيش

ھا را  گران سياسی حزب دموکراتيک خلق ھا و تحليل بسياری از رسانه. گران بود درصدی باالتر، دور از انتظار تحليل

  .دانند برنده اصلی اين انتخابات می

ھا با  ای تودی گفته است حزب دموکراتيک خلق.اس.به يوھوارد آيشنتات، استاد تاريخ از دانشگاه لورنس نيويورک 

ھا به بخشی از پروسه سياسی در  ثابت کرد که آن)  کرسی پارلمان ترکيه۵۵٠ کرسی از ٨٠گرفتن (کسب اين نتيجه 

  .اند که در نوع خود شاھکار است شده ترکيه تبديل 

ًمعتقد است تقريبا تنھا چيزی که احزاب مختلف را ُفادی ھاکورا، کارشناس مسائل کردھا در مدرسه چتھام ھاوس لندن 

برای تشکيل دولت به مصالحه سياسی نياز است اما اين .  استاردوخانتواند گرد ھم بياورد، مخالفت با  در ترکيه می
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بنابراين تکرار انتخابات ناگزير است ھرچند ممکن است حزب دموکراتيک . فرھنگ سياسی در ترکيه وجود ندارد

  . را تکرار کندجون ٧شنبه  ين بار نتواند نتيجه روز يکھا ا خلق

ناتالی مارتين، استاد علوم سياسی و روابط . رود  با نتيجه کنونی از ميدان به در نمیاردوخانگران معتقدند  برخی تحليل

که يک نخبه  اردوخانرسد مردی مثل  الملل در دانشگاه ناتينگھام به آژانس خبری فرانسه گفته است به نظر نمی بين

  .راحتی ميدان را ترک کند سياسی است و نيز تشنه قدرت است به

 را عامل اردوخان Council Of Foreign Relations ستيون کوک، پژوھشگر ارشد مطالعات خاورميانه در موسسه

زرگی در  مشکل باردوخانوی معتقد است . داند کسب نتايج ضعيف حزب عدالت و توسعه در انتخابات اخير ترکيه می

برای وی مشکل .  نتيجه اقدامات بد خود را گرفت خوشحال ھستنداردوخانکه  ھا از اين خيلی از ترک. اين انتخابات بود

بست انتخابات مجدد برگزار  اما ممکن است برای بيرون رفتن از اين وضعيت بن. خواست برسد چه می خواھد بود به آن

  .ستی در ترکيه چشم دوخته است ھنوز به سيستم ريااردوخانکند؛ چرا که 

داند   را بازنده اصلی انتخابات ترکيه میاردوخانالملل در دانشگاه کوک استانبول،  علی کارگوگلو، پروفسور روابط بين

.  سيستم حکمرانی از پارلمانی به رياستی برسدتغيير و ئیتنھا چراکه وی نتوانست به دو ھدف خود يعنی تشکيل دولت به

 بايد اردوخانکردند که  ود که مردم نقش فعال وی را در صحنه سياسی ترکيه قبول نداشتند و فکر میعلت ھم اين ب

  .کرد طرفی مقام رياست جمھوری را حفظ می بی

در   HDP ھا، ديجيتال ژورنال به نقل از وھاب کاسکان از دانشگاه دجله ديار بکر نوشت حضور حزب دموکراتيک خلق

زنيم که  ما درباره حزبی حرف می.ک آن به حل مشکل کردھا بدون استفاده از اسلحه استپارلمان ترکيه به معنی کم

  .تنھا رأی کردھای ترکيه را به دست آورد بلکه توانست رأی مردم را از سراسر کشور نيز کسب کند نه

 ئیُ نظر کردھاتغيير  در اين انتخابات رااردوخانبرخی ديگر از کارشناسان علت پيشرفت کردھا در انتخابات و ناکامی 

اند اما به دنبال واکنش منفی وی به حمله داعش به شھر کردنشين کوبانی   رأی دادهاردوخانطور سنتی به  دانند که به می

 را تنھا گذاشتند و رأی خود را به اردوخانھای اقتصادی در مناطق کردنشين،  در سوريه و ادامه ندادن طرح

  .ريختند  HDP صندوق

 ترکيه ارائه کرده ٢٠١۵ جون ٧يک ميرسون، استاد مدعو در دانشگاه ھاروارد تحليلی مفصل از انتخابات پروفسور ار

کاری که حزب عدالت و توسعه را  دھد رأی کردھای محافظه تحليل وی نشان می.و آن را در سايت خود قرار داده است

  .گذار بوده استتأثيرھا بسيار  موکراتيک خلقھا دادند، در راه يافتن حزب د رھا کردند و به حزب دموکراتيک خلق

 دولت تشکيل دھد، بحث تشکيل دولت ائتالفی موضوع روز در ترکيه ئیتنھا تواند به  که حزب حاکم کنونی نمی اکنون

پروفسور آکين انور، از دانشگاه قدير ھاوس استانبول به مجله فارن .  شده است است و احتماالت زيادی برای آن ارائه

توان با دادن رشوه مثل واگذار کردن وزارت کشور به حزب حرکت ملی  ی گفته است تجربه نشان داده است میپالس

البته در مقطع کنونی ھنوز معلوم نيست اما اولين چيزی که حزب حاکم . اين حزب را وارد دولت ائتالفی کرد  MHP يا

بس ميان دولت ترکيه و  ممکن است پايان يافتن آتش طرف اين حزب باشد که پيامد آن  کند شايد رفتن به امتحان می

  .ک باشد.ک.پ

  

  ھای انتخاباتی احزاب وعده

ھای متعدد و  نتخاباتی خود وعدهھای ا اپوزيسيون در مانيفست و ھم احزاب) آک پارتی( ھم حزب عدالت و توسعه

ای جديد بسازند و آک پارتی معتقد است در دوران  خواھند ترکيه می CHP  و HDP.اند متنوعی برای آينده ترکيه داده
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 در اين ميان. تر اصالح کند داری خود ترکيه جديد را بنا کرده و اکنون به حمايت نياز دارد تا آن را ھر چه بيش زمام

HDP ھای ملی و مذھبی است مه نگران اقشار فراموش شده جامعه، يعنی زنان، کارگران، جوانان و اقليتبيش از ھ. 

استفاده شد، اما دو حزب اپوزيسيون نيز که  ، اصطالحی بود که نخستين بار توسط حزب عدالت و توسعه»ترکيه جديد«

 .اند ا وعده دادهای جديد و متفاوت ر اند، ترکيه بيانيه انتخاباتی خود را منتشر کرده

 بسياری تغيير جھت  (HDP) ھا و حزب دموکراتيک خلق (CHP) خواه خلق ھر دو حزب اپوزيسيون، حزب جمھوری

  .اند، و حزب دوم يک دستور کار سوسياليستی برای دولت خود اعالم کرده است از رسم ھا در ترکيه متعھد شده

ای   ترکيه HDP در بيانيه انتخاباتی» ترکيه جديد«دھندگان کرد،  به اميد فراتر رفتن از حاميان سنتی اش، يعنی رای

  .دھد شدگان از جامعه می است که اولويت را به زنان، جوانان و رانده

HDP الدين دميرتاش و فيگن يوکسک داغ، يک سيستم   در بيانيه اعالم شده توسط رھبران مشترک حزب، صالح

 .نخست وزيری مشترک را وعده داده است

 سال ١٨ھای پارلمان را به   سال و سن نامزد شدن برای کرسی١۶چنان که وعده داد سن رای دادن را به  رتاش، ھمدمي

 ».توانيم يک ترکيه جديد را تنھا از طريق يک دگرگونی بنيادين، بسازيم ما می«: کاھش دھند، گفت

 ليره ٢٠٠سی، ارائه کمک ھزينه به مبلغ ھای جداگانه ديگری، حزب وعده داده که حق اعتراض به قانون اسا در پيام

گرايانه و شوونيستی از کتب مدرسه، ايجاد يک   ھستند، حذف زبان جنگ١۵-٢۵ترکيه در ماه به کسانی که بين سنين 

  .گنجاند اش می  مارس، روز جھانی زن، به عنوان تعطيل رسمی، را در برنامه٨سيستم آموزش چند زبانه و اعالم 

HDP حزب بسياری از فعاالن حقوق تأسيساز زمان . گرايان است جنس برای حقوق ھم يک حامی بزرگ 

ستيزی و  گرا جنس حزب در بيانيه خود متعھد به مبارزه با ھم. اند گرايان به طور فعال در سياست درگير شده جنس ھم

 .انجام اقداماتی برای به رسميت شناختن شھروندی برابر در قانون اساسی شده است

ستيز،که ھيچ رنگی را جز سياه و سفيد به  گرا جنس ما داريم به ذھنيت ھم«: ، در اين زمينه گفت»وکسک داغفيگن ي«

  ».ھای آنان را نيز پذيرا باش م رنگئيگو شناسد، می رسميت نمی

رط مرز ترکيه و ارمنستان را بدون قيد و ش«ھا در مورد ديپلماسی بود، دميرتاش وعده داده است  يکی ديگر از پيام

 ».کند  میئیبازگشا

اند برای ترکيه جديدی که در رويای خود  ھای مشترکی داده وعده CHP  و HDPھای مختص به خودشان، عالوه بر پيام

 .دارند

اند، که مدت زيادی است  ھای اجباری دينی، به ويژه برای جامعه علوی کشور شده ھر دو طرف متعھد به لغو دوره

ھر دو حزب . اند متعصبانه و مغرضانه خوانده شده (ECHR)  حقوق بشرئیاه اروپامورد شکايت است و توسط دادگ

گاه به رسميت بشناسند، که اين نيز يکی ديگر از مطالبات علويان است که  ھا را به عنوان عبادت وعده دادند که جم خانه

 . حمايت شده استECHRتوسط 

HDP و  CHP ای را متوقف خواھند کرد، حد نصاب انتخابات را  ی ھستهگذاری در انرژ گويند که سرمايه ھر دو می

دھند، سيستم محافظتی روستاھا را، که در آن ھزاران نفر از مردم شرق و جنوب  دارند يا کاھش می از ميان بر می

کنند، و به سيستم  شدند، لغو می  توسط دولت مسلح می(PKK) شرقی برای مبارزه با حزب کارگران کردستان

 .ی دست دوم پايان خواھند دادکار پيمان

دھند جھت پايان دادن به  ھر دو حزب قول می: درباره ورزش است CHP و HDP ھای مشترک و جالب يکی از وعده

Passolig يعنی سيستم فروش بليط اينترنتی، که مورد اعتراض حاميان فوتبال بوده است و منجر به کاھش تعداد ،

 .قدام کنندتماشاگران در استاديوم شده است، ا
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دھندگان را برای  ای جديد تبديل کرده است، و حمايت رای گويد که در حال حاضر نيز ترکيه را به ترکيه آک پارتی می

چه تا کنون انجام داده به قيمت آزرده کردن و منزوی کردن برخی از اقشار جامعه،  اما آن. خواھد تر می ات بيشتغيير

 )روزنامه حريت(  .شان در خطر است، تمام شده است زندگیکنند سبک   که حس میئیھا خصوصا آن

  

  ھا ترکيب نمايندگان حزب اتحاد دموکراتيک خلق

 قابل توجه مسألهولی . ھا، به عنوان حزب اول مناطق کردنشين ترکيه به پارلمان راه يافته است حزب دموکراتيک خلق

، که نشان از محبوبيت آن در مناطق غير کردنشين نشين غرب ترکيه است پيروزی نامزدھای اين حزب در مناطق ترک

تر مناطق ترکيه توانسته  شد اکنون در بيش ای شناخته می حزبی که تا قبل از اين به عنوان يک حزب منطقه. نيز دارد

آن از   کرسی۵٩  کرسی نمايندگی در پارلمان ترکيه به دست آورد،٨٠که توانسته است   HDP. است رای کسب کند

  .نيز از ساير مناطق ترکيه است  کرسی٢١ دنشين ومناطق کر

از استان استانبول ھستند و اين حزب در استانبول از حزب حرکت   HDP  نماينده١١چيزی که اھميت دارد اين است که 

 کرسی از استانبول ١٠  MHP( .تری کسب کرده و به عنوان حزب سوم اين استان معرفی شده است بيش( ملی ترکيه

شھری که ھمواره به  . نماينده به پارلمان ترکيه بفرستد٢توانسته از شھر ازمير نيز   HDP چنين ھم )تکسب کرده اس

خواه خلق ترکيه به شمار رفته و ھميشه از اين حزب حمايت کرده است، با وجود  عنوان قلعه مستحکم حزب جمھوری

پايتخت ترکيه، آنکارا از . ه خود اختصاص دھد درصد آراء اين استان را ب۵۴/١٠اقليت کم کرد در اين استان توانست 

جا به پارلمان  را از آن) مداران معروف کرد ترکيه از سياست( توانست سری ثريا اوندر  HDP شھرھای ديگری بود که

 نماينده از آنکارا در پارلمان ترکيه ١ درصد از آراء اين استان توانسته است ۵٧/۵اين حزب با کسب . ترکيه بفرستد

  . باشدداشته

حمايت .  کامال متفاوت از ساير مناطق ترکيه ترسيم شده استئیبا نگاھی مختصر به استان ھای کردنشين ترکيه تابلو

اين حزب در دياربکر توانسته . کامل مردم مناطق کردنشين ترکيه از حزب دموکراتيک خلق ھا کامال بارز بوده است

چنين استان وان نيز با  ھم.  نماينده را از آن خود کند١٠ اين استان  نماينده١١ درصد آراء را کسب کرده و از ٧٣/٧٧

 درصد آراء شرناخ نيز ٩٠/٨٣کسب . کرده است  HDP  نماينده خود را تقديم٨ نماينده از ٧  درصدی۵٠/٧٣حمايت 

مه زمان و ، روزناCNNturk ھای آناتولی، خبرگزاری( . نماينده اين استان را از آن خود کند۴ھر   HDP باعث شد تا

  )جمھوريت

HDPزن به پارلمان ترکيه به ٣٣ کرده بود، توانست با فرستادن تأکيدھای سياسی   که بارھا بر حضور زنان در عرصه 

ترين نماينده زن در تاريخ خود خواھد  به اين ترتيب، بيست و پنجمين پارلمان ترکيه شاھد بيش. ھای خود عمل کند وعده

  . کرسی نيز مربوط به مناطق ترک نشين و غربی کشور است٢١ن مناطق کردنشين و  کرسی اين حزب از آ۵٩. بود

 ٨٠چيزی که در اين دوره از انتخابات اھميت فراوانی داشت وجود نامزدھای زن فراوان در ليستبود، که با کسب 

 ٢۵  HDP مايندگان زندر سايه ن.  نامزد مرد را به پارلمان ترکيه بفرستد۴٧ نامزد زن و ٣٣کرسی نمايندگی توانست 

  .ترين نماينده زن در طول دوران سياسی خود خواھد بود مين مجلس ترکيه شاھد حضور بيش

 کرده بود و ھمواره خود را حزبی برای تأکيدکه بارھا بر حضور زنان در عرصه ھای سياسی   HDP بدين ترتيب،

ترين تعداد نمايندگان زن را به پارلمان ترکيه  يشتوانست به وعده ھای خود عمل کرده و ب زنان ترکيه معرفی کرده بود

  .بفرستد

  : زن عبارتند از٣٣اين 
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بورسا؛  بيتليس؛ آسيه کولچاک از آگری؛ ميزگين ايرگات از آدانا؛ ليال زانا و ديرايت تاشدمير از مرال دانيش بشتاش از

ارزروم؛ سلما  سحر آکچينار بايار ازدياربکر؛  نورسل آيدوغان، فلکناز اوچه، چاغالر دميرل و سيبل يغيت آلپ از

ِمرسين؛ پروين بولدان، بياض اوستون، چاغالی دميرل، فيليز کرستچی اوغلو و ھدی  حکاری؛ چيلم اوز از ايرماک از ِِ
  سرت موش؛ خديجه سويپ تپين از ماردين؛ بورجو چليک از لديرم و انيسه گونيلی ازئياستانبول؛ گولسر  کايا از

ِشانلی اورفا؛ فيگن يوکسکداغ، يوردوسو اوزسوکمنلر و طوبی  نجلی؛ ديلک اوجاالن و ليال گوون ازتو اديبه شاھين از
شرناخ؛ قيزناز  باتمان؛ ليال بيرليک و آيجان ايرمز از وان؛ سعادت بچريکلی و عايشه آچار باشاران از حاضر از

   .کارس ايغدير؛ شفق اوزآنلی از تورکعلی از

  :HDP  نماينده مرد۴٧

آگری؛ سری ثريا اوندر  آدی يامان؛ بردان اوزترک و مھمت امين ايلھان از لديريم ازئيآدانا؛ بھجت  ان توران ازريدو

بيتليس؛ ادريس بالوکن،  بينگول؛ محمود جالدت کايدالی از آنتاليا؛ ھيشار اوزسوی از آنکارا؛ سروھان اولوچ از از

شچيعر و ادنان چنگيز ازدياربکر؛ جالل دوغان و محمود طغرول نعمت هللا اردوغموش، آلتان تان، ضياء پير، عمام تا

مرسين؛ صالح الدين  حکاری؛ دنگير مير مھمت فرات از غازی عنتاب؛ نيھات آکدوغان و عبدهللا زيدان از از

استانبول؛   تملی؛ گارو ياپالن؛ لونت توزل و علی کنعان اوغلو ازئیدميرتاش؛ اردال آتش؛ تورگوت اوکر؛ سزا

کوجاعلی؛ ميتھات سنجر،  کارس؛ علی حيدر کونجا از ازمير؛ آيھان بيلگن از ول کورکچی و مسلم دوغان ازارطغر

سرت؛ علی جان اونلی  لديريم ازئيموش؛ قدری  لديريم ازئيماردين؛ احمد  ارول دورا و مھمت علی آسالن از

ورفا؛ لزگين بوتان، عادم اوزجانر، موسی ايتاح شانلی ا تونجلی؛ عثمان بايدمير، ابراھيم آيھان و ضياء چاليشکان از از

شرناخ؛ تاشکين آکتاش  لديز و فرھاد انجو ازئيباتمان؛ فيصل ساری  وان؛ علی آتاالن از و رمزی اوزکوکچه از

  .ايغدير آيداھان؛ مھمت امين آدی يامان از از

  

    صلح ايمرالیھيأت

 مسؤولس جمھور ترکيه ئيه است که متوقف شده است و ر ايمرالی اعالم کرد که مذاکرات صلح دو ماھيأتگوی  سخن

  .اين اتفاق است

 امرالی با حضور، پروين بولدان، سری ثريا اوندر و ادريس بالوکن بعد از ھيأتبه گزارش خبرگزاری دوغان، 

 .انتخابات پارلمان ترکيه اولين نشست خبری خود در خصوص روند مذاکرات صلح را برگزار کردند

يک ائتالف ملی را تشکيل : ند در آغاز اظھارات خود با اشاره به حکومت ائتالفی در ترکيه عنوان کردسری ثريا او

در صورتی که اين حکومت تشکيل شود مقوله جنگ در کوتاه ترين زمان ممکن از . خواھيم داد که ضامن صلح باشد

وند مذاکرات صلح است، ما با وزارت ھای اساسی اين حکومت نيز ر يکی از مولفه. کشور ترکيه رخت برخواھد بست

س سازمان نظم عمومی ترکيه مذاکراتی داشتيم تا بتوانيم به جزيره امرالی سفر کرده ئيدادگستری ترکيه ديدار کرديم با ر

ما روند مذاکرات صلح را قربانی تشکيل .  که متوقف شده است از سر بگيريمئیجا و روند مذاکرات صلح را از آن

 . کردحکومت نخواھيم

متوقف   س جمھور ترکيهئيروند مذاکرات صلح از جانب رجب طيب ادوغان ر:  کردتأکيدوی در ادامه اظھارات خود 

س ئيدر سايه ر. ولی ما نخواھيم گذاشت اين روند ناديده گرفته شده و از افکار عمومی مردم ترکيه پاک شود. شده است

ولی نتايجی که در . ه فراھم شده بود به وسيله وی از بين رفتجمھور ترکيه ميزی که با ھزاران تالش برای مذاکر

 رقم خورد بار ديگر اراده ملت ترکيه را برای تشکيل ميز مذاکرات در ٢٠١٥ جون ٧انتخابات پارلمان ترکيه در 

  .خواھد کرد تعييناز اين به بعد چه تحوالتی رخ خواھد داد را اراده سياسی مشترک . جزيره امرالی به جھانيان نشان داد
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:  ماه است که متوقف شده است، خاطرنشان کرد٢ بر اين که روند مذاکرات صلح تأکيدسری ثريا اوندر، در ادامه ضمن 

جديت و قاطعيت بايد به روند مذاکرات صلح برگشته و مذاکرات . دليل اصلی اين نشست خبری نيز ھمين موضوع است

  .از سرگرفته شود

  

  ھا  لقنقشه راه حزب دموکراتيک خ

به گزارش  . ماده نقشه راه خود برای آينده ترکيه را ترسيم کرد١۵ای رسمی و در  ھا، در بيانيه حزب دموکراتيک خلق

ای اصلی خود در خصوص ورود به پارلمان   ماده١٥ھا دريک بيانيه رسمی  خبرگزاری دوغان، حزب دموکراتيک خلق

 .دترکيه و نقشه راه خود در مجلس ترکيه را مشخص کر

 : ماده به شرح ذيل است١٥ھا اين  بر اساس بيانيه رسمی حزب دموکراتيک خلق

با وجود شرايط نابرابر، . ھا به صورت حزبی وارد انتخابات شد در يک دوران بسيار حساس حزب دموکراتيک خلق) ١

تلف باز توانست بيش ھای مخ ھا و فتنه ھا و حمالت مختلف و توطئه گذاری  درصدی انتخابات و بمب١٠وجود حدنصاب 

 درصد افزايش ١٠٠ نزديک به ٢٠١١در مقايسه با انتخابات پارلمان ترکيه در سال .  ميليون رای به دست آورد٦از 

آراء را تجربه کرديم، اين موفقيت، که با ھيجان آغاز شده و با پيروزی به پايان رسيد در واقع اميدی بود برای يک 

  .تترکيه ای برابر، آزاد و دموکرا

ھا به پارلمان ترکيه روياھای سيستم رياست جمھوری مورد نظر رجب طيب  يابی قدرتمند حزب دموکراتيک خلق راه) ٢

حزب عدالت و .  در ترکيه را با پايان رسانده و مانع به وجود آمدن يک حکومت اقتدارگرا در ترکيه شده استاردوخان

 ساله اين حزب در ترکيه ١٣بنابراين اقتدار . ا از دست داده استتوسعه در ابعاد بسيار وسيعی قدرت خود در ترکيه ر

با در نظر گرفتن ارزش ھای انسانی بر روی ترکيه باز شده » زندگی جديد« يک تأسيسبه پايان رسيده است و درھای 

  .است

 توسعه در کننده و بر گرفته از اصول مذھبی حزب عدالت و اين انتخابات، به سياست خارجی ھژمونيک، سرايت) ٣

ھا در اين انتخابات به دست آورده است تنھا متوجه ملت  موفقيتی که حزب دموکراتيک خلق. خاورميانه پايان داده است

با اين موفقيت تمام کسانی که برای آزادی، دموکراسی، برابری و صلح در منطقه خاورميانه مبارزه . ترکيه نبوده است

وھای انقالبی در کردستان سوريه، حزب سيريزا در يونان و حزب دموکراتيک پيروزی نير. اند کنند؛ پيروز شده می

  .ھا در ترکيه، پيروزی کارگران و مظلومان بود خلق

حزب عدالت و توسعه که روند مذاکرات صلح را متوقف کرده است و بدين طريق ضربه بزرگی به مطالبات ملت ) ٤

 مانند وان، دياربکر، آگری، حکاری و ئیآورده است، در استان ھا صلح پايدار در اين کشور وارد تأسيسترکيه برای 

  .شکست سنگينی را متحمل شده است... 

نماينده سياسی کردھا حزب عدالت و توسعه «بدين ترتيب ملت کرد ترکيه به اظھارات حزب عدالت و توسعه مبنی بر 

ی آزادی، برابری و صلح را توانسته اند با نماينده  ساله خود برا٣٥مردم کردستان ترکيه مجادله . اند پايان داده» است

  .رسمی خود به پارلمان ترکيه منتقل کنند

ھای غربی ترکيه مانند  در استان. روند مذاکرات صلح تنھا در دياربکر، وان، آگری و حکاری مطرح نشده است) ٥

بدين .  مورد حمايت قرار گرفته استھا استانبول، ازمير، آنکارا، کوچاعلی، آنتاليا و بورسا حزب دموکراتيک خلق

  . زندگی جديد در اين کشور مناسب ديده اندتأسيسھا را برای  ترتيب ملت ترکيه حزب موکراتيک خلق

 که متوقف شده ئیحکومت ائتالفی از ھر حزبی که باشد؛ دولت و حکومت ترکيه روند مذاکرات صلح را از آن جا) ٦

 کرده است به تأکيدالن به عنوان معمار روند مذاکرات صلح که ھمواره بر صلح عبدهللا اوجا. است از سر خواھد گرفت
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ھا در اين خصوص  حزب دموکراتيک خلق. زندانی بودنش بايد خاتمه داده شده و مذاکرات مستقيم با وی شروع شود

  .ھای سياسی خود را انجام خواھد داد يتمسؤولتمام 

ھا در   درصد نمايندگان حزب دموکراتيک خلق٤٠(  نماينده زن٣٢ھا  در ليست انتخاباتی حزب دموکراتيک خلق) ٧

ھا زنان  در پيروزی بزرگ حزب دموکراتيک خلق.  بسيار حائز اھميت استمسألهوجود دارد که اين ) پارلمان ترکيه

  .ز خواھد بودھا نماينده زنان ترکيه در پارلمان ترکيه ني بنابراين حزب دموکراتيک خلق. نقش بسيار مھمی بازی کردند

اين . ھای سياسی خود عمل خواھد کرد يتمسؤولھا برای تشکيل حکومت ائتالفی در ترکيه به  حزب دموکراتيک خلق) ٨

. ھای خود را برای تشکيل حکومت ائتالفی به نفع ملت ترکيه و بر اساس اصول سياسی دنبال خواھد کرد حزب تالش

  .احترام گذاشته و در چارچوب اختيارات قانون اساسی عمل خواھد کردس جمھور ترکيه به ارداه ملی ئيبدين ترتيب ر

حکومتی که در پارلمان ترکيه تشکيل خواھد شد بايد يک حکومت تکثرگرا در زمينه زبان، فرھنگ، انديشه، ھويت ) ٩

  . پيدا کندغييرتباشد و قانون اساسی ترکيه بر اساس اصول دموکراتيک، برابری، آزادی، اجتماعی و محيط زيستی ... و 

اند با احترام ياد کرده و آنان را  ھا در حمالت صورت گرفته کشته شده به تمام کسانی که از حزب دموکراتيک خلق) ١٠

زای اعضای حزب عدالت  کنيم و عامل اين حمالت را اظھارات نفرت برانگيز و خشونت به عنوان شھيدان حزب ياد می

  .دانيم ھا می ل حزب دموکراتيک خلقس جمھور ترکيه در قبائيو توسعه و ر

ھا و حزب مطالبه آزاد  ھا ميان طرفداران حزب دموکراتيک خلق ھا دياربکر در اثر درگيری بعد از انتخابات خيابان )١١

ھا، پيروزی حزب دموکراتيک  دليل اين کشتار، فتنه و توطئه.  ميالدی در مناطق کردنشين ترکيه بود٩٠يادآور دھه 

کسانی که برای اراده کردھای ترکيه احترام قائل نيستند، در تالش برای ايجاد ھرج و مرج در دياربکر . ھا است خلق

  . ببرندسؤالھا را زير  برآمدند تا به اين ترتيب مشروعيت پيروزی حزب دموکراتيک خلق

ھا را نقش  ند تمام اين توطئهھا قبل از انتخابات سپر کرد ھای خود را در مقابل بمب گونه که مردم دياربکر بدن ھمان )١٢

  .بار ديگر مردم ترکيه متانت خود را به تمام ترکيه نشان داده و ھوشيارانه عمل کردند. بر آب خواھند کرد

ھا در مناطق کردنشين ترکيه پايان داده و  کنيم تا به فتنه س جمھور ترکيه و نخست وزير کشور دعوت میئياز ر )١٣

  .زی خود کندسا ترکيه را وارد روند عادی

ھا به صورت مادی و  در طول اين روند ازھر نھادی، ھر شخصی، ھر گروھی که از حزب دموکراتيک خلق )١٤

  .کنيم بار ديگر به مقاومت کوبانی و گزی سالم کرده و با احترام از آنان ياد می. کنيم معنوی حمايت کرده تشکر می

ھای انسانی، به ثمر نشسته و بعد از اين زمان  تکيه بر ارزشبا » زندگی جديد«ھا  شعار حزب دموکراتيک خلق )١٥

  .عملی کردن آن فرا رسيده است

 نماينده در پارلمان ترکيه دارد اما قدرت بسيج اجتماعی و خيابانی اين حزب، ٨٠ھا، تنھا  اگرچه حزب دموکراتيک خلق

ھای  هللا نيز از قدرت ن کردستان توسط حزببه عالوه ناآرام کرد! تر از سه حزب ديگر است بسيار قدرتمندتر و وسيع

  .رسد درونی حاکميت ترکيه آغاز شده و به کشورھای ھمسايه نيز می

  ٢٠١۵ جون چھاردھم - ١٣٩۴ ]جوزا[شنبه بيست و چھارم خرداد يک

  

  :توضيح* 

  : از قلم افتاده استھای زير ھا، با عنوان ھای پنجم و ششم اين سلسه بحث با پوزش از خوانندگان عزيز اين مطالب، بخش

  !٢٠١۵ تحليلی بر وضعيت داخلی ترکيه و ديپلماسی آن در مقطع انتخابات -

  )بخش پنجم(

  !ھا، پيروز انتخابات پارلمانی ترکيه  حزب دموکراتيک خلق-
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  )بخش ششم(

  »انتخابات ترکيه و شکست سلطان اوردغان در گفت و گو با بھرام رحمانی«:  تلويزيون ميھنۀمصاحبلينک * 

8B7G0s7kgFo/be.youtu://https   

 

  

  .ادامه دارد

 

 


