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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
 نيابتی بيژن
  ٢٠١٩ اپريل ٢۴

 

 ترکيه در سياسی ۀزلزل
 حکم باالخره ٢٠١٩ چمار ٣١ انتخابات از پس روز ھفده و توسعه و عدالت حزب آمدن کار روی از پس سال ھفده

 می داده او دسته ب بسيار کشمکشھای از پس ستانبول کالنشھر در اپوزيسيون کانديدای "ُاغلو ِامام ِاکرم" داریشھر

 شھر شوراھای و ھا شھرداری محلی انتخابات طی بار اولين برای انخاردو طيب رجب اقتدارگرای رھبريت .شود

 کالنشھر در و پايتخت نقرها در ھمزمان ديگر، شھر چند و آنتاليا ، ِازمير چون بزرگی شھرھای بر عالوه ترکيه

 .است نيافته یئرھا آن گيجی از ھفته سه گذشت از پس ھنوز که شود می مواجه ای خردکننده شکست چنان با ستانبول

 و داده تغيير ترکيه کل در را سياسی قوای تعادل قرن ربع يک از پس شھر دو اين در قدرت شدن دسته ب دست

 اين پذيرش به حاضر قيمتی ھيچ به اما حاکم حزب .است شکسته درھم را حزبش و انخاردو يریناپذ شکست ۀاسطور

 .نيست شکست

 ھمچون یئاقتدارگرا سيستمھای کادر در ويژهه ب کشورھا سياست بر چندانی تأثير معمول روال در محلی انتخابات

 به موسوم پشتيبانش ۀجبھ و خلق جمھوری زبح پيروزی اما .بگذارند ھم نبايد و گذارند نمی ترکيه در کنونی حاکميت

 رأس اما کند نمی نقض را کلی ۀقاعد اگرچه که ستا سابقه کم استثتای يک ستانبول کالنشھر انتخابات در "ملت ائتالف"

 کل بر را خود دوری چندانن ۀآيند در نيز آن ھای لرزه پس و ريخته درھم را اقتدارگرا جمھور رئيس تشکيالت ۀقاعد و

  .کرد خواھد تحميل اکميتشح

 ميليارد چند درآمد منبع يک کالنشھر اين شھرداری .بدھد دست از را ستانبول توسعه و عدالت حزب که !نبود قرار

 خانواده و انصار و اعوان و حزب و  "رئيس"برای نجومی رانتھای با حاکم حزب ۀپرد پشت معامالت مرکز و ریلاد

 يعنی پيش قرن ربع يک درست که بود اينجا از .کرد می ياد خود عشق ۀمثاب به شھر اين از انخاردو .است بوده اش

 .بود کرده آغاز را ترکيه سياسی ھرم رأس به صعودی سير ستانبول شھردار عنوان به انتخابش با ١٩٩٤ درسال

 رياست پست کردن رھا اب تا بود واداشته را "ييلدرم علی بن" سابقش وزير نخست شھر اين داشتن نگه برای اينبارھم

  .گردد محلی انتخابات يک در حزب نامزد ، مقننه ۀقو

 کس ھيچ .گيرد می را عقلش ھمه از اول کشد زيره ب را حاکمی بخواھد اگر خدا که مضمون اين با دارند مثلی ھا چينی

 وارد ضربه او به ٢٠١٣ در گزی پارک اعتراضات از پس سالھای ويژهه ب اخير سالھای در انخاردو خود از بيشتر

 اصل آشکار ۀنمون او .ندارد خود با سياسی عقالنيت از نشانی ھيچ بعضأ او ۀيابند تغيير دائمأ مواضع . است نکرده
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 .ارتجاعی نه و شناسد می انقالبی نه که اصلی .باشد می "آورد می فساد قدرت " ۀشد تجربه بار ھزاران و بديھی

 ھيچ و سياسی رھبری ھيچ .آورد می فساد خود با شود می ولؤغيرمس و رکزمتم قدرت که ھرکجا کنم می تأکيد ،ھرکجا

  !نيز انخاردو طيب رجب و نيست فساد اين از دوره ب مطلقه قدرت تمرکز ۀنقط در ايدئولوژيک پيشوای

 در مستمر تالش منتقد، و مخالف با ارتباط در سازی شيطان سياست ، غيرخودی و خودی ميان خطرناک بندی قطب

 دادستان و قاضی و وکيل و نگار روزنامه ميان در وحشت و رعب ايجاد و دولتی و خصوصی ھای رسانه کردن قبضه

 به اپوزيسيون کل بر تروريسم با ھمکاری مارک از رويه بی ۀاستفاد سوء ، قضائيه ۀقو بر نفوذ اعمال راستای در

 رشوه رسوخ و اجتماعی پايگاه از یئجدا ، شھرداريھا انتخابات پيروز طرف ھمين يعنی آن بخش بزرگترين شمول

 نتايج و داده ھم دسته ب دست اقتصادی بد شرايط اينھا ۀھم رأس در خالصه و حزب باالی در خواری رانت و گيری

 .زند می رقم را انتخابات اين

 .بودم کرده اشاره ھم اردوخان مقابل در آلترناتيوی بی معضل به ام نوشته ترکيه با رابطه در که مطالبی در قبأل

 آن داشتنی دوست و کاريسماتيک رھبر و خلقھا دمکراتيک حزب يعنی بالقوه آلترناتيو تنھا که بودم نوشته ھمينطور

 کرد خلق به سياسی نزديکی دليل به نيز برد سرمیه ب زندان در و حاکميت اسير اکنون ھم که "ِدميرتاش الدين صالح"

 آلترناتيوی بی معضل اين .است بوده ترکيه مردم کل ميان در مکفی رایآ جلب پتانسيل فاقد ک ـ ک ـ پ تشکيالت و

 سياستھای اعمال به ھرانتخابی و صندوق ھر از ھراس بی و باز دست با حزبش و اردوخان که بود شده باعث

 انتخابات اين .يندآ بيرون پيروز ھم متوالی سال ھفده و وارد بعدی انتخابات به انتخاباتی از و بپردازند خود ۀاقتدارگرايان

 .است کرده حل "ُاغلو ِامام ِاکرم "ۀچھر در را اردوخان آلترناتيو معضل ، آيد پيش چه که آن از مستقل نقطه ھمين از

 است ترديد مورد اينھم خود که بياورد دوام بتواند ھم ٢٠٢٣ سال در جمھوری رياست انتخابات تا اردوخان دولت اگر

  .رفت خواھد حاکميت مصاف به پر دست با رزارکا آن در حتمأ او اپوزيسيون

 با که ھم کجا ھر .است کرده حکومت یئتنھا به قاطع اکثريت يک با ھمواره توسعه و عدالت حزب متوالی سال ھفده

 ھمچون يا بود انداخته راهه ب جديد انتخابات ٢٠١٥ ونج انتخابات مثل يا بود شده روه روب ءآرا مطلق اکثريت مشکل

 به را نامطلوب نتايج انتخابات عالی کميسيون بر نفوذ اعمال و فشار با ٢٠١٧ پريلا در اساسی قانون رتغيي رفراندوم

 دو به نزديک رقم يک ، روند می شيپ ير به ير ءآرا که آنجا رفراندوم آرای شمارش پايان در .بود داده تغيير خود نفع

 نظام به پارلمانی نظام از اساسی قانون تغيير حساب به و بازشماری انتخابات عالی کميسيون حکم به باطله رأی ميليون

 شوند می ريخته اردوخان حزب حمايت مورد رياستی

 می را ريل ھمين ستانبول کالنشھر در پايتخت مھمتراز و پايتخت در ويژهه ب جا درھمه اقتدارگرا حاکميت اينبارھم

 به لحظه به لحظه را انتخابات نتايج و است اردوخان خصش به وابسته که آنادولی دولتی آژانس .نشد ولی برود خواست

 آخرين در را رسانی اطالع يکباره به ستانبول آرای درصد پنج و نود شمارش ۀنقط در کرد می منتقل یئ رسانه سيستم

 "ييلدرم علی بن"نفع به رأی ھزار سه از بيش اندکی با راء آرا اختالف که شرايطی در و چمار ٣١ شب ساعات

 در ھم "ييلدرم علی بن" .کند می خودداری رسانی اطالع ھرگونه از بعد روز صبح تا و متوقف بود کرده رشگزا

 بر عالوه .کند می معرفی انتخابات قطعی پيروز را خود و حاضرشده تلويزيون در فرمودهه ب شب ھمان ۀيازد ساعت

 و تلقی يافته خاتمه را انتخابات لۀأمس و دهآم دوربين جلوی نيز حزب ۀنمايند صبح پنج درساعت بعد ساعت چند اين

 .کند می اعالم "ييلدرم علی بن " ،"جمھور ائتالف"کانديدای نيز را ستانبول پيروزانتخابات

 رياست قبلی انتخابات در .آيد می نظر به يافته خاتمه ستانبول برای چيز ھمه گذشته روال به ًاظاھر نقطه اين در

 حمايتھای که اردوخان مخالف کانديدای "اينجه محرم" ھم آنجا در .بود شده ھمينطور نيز گذشته سال ھمين در جمھوری



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 توسط شده اعالم آرای ۀنتيج اساس بر انتخابات شب ھمان در کند کسب بود توانسته انتخابات جريان در را بسياری

 طيب رجب پيروزی خود حزب لهجم از ھمه انتظار خالف و شده ظاھر دوربين مقابل آنادولی دولتی آژانس ھمين

  .بود کرده ختم را غائله و گفته تبريک را اردوخان

 در رقيب پيروزی اعالم از پس بالفاصله  "ُاغلو ِامام ِاکرم".دھد می تغيير شب انتھای در را معادله چيز دو اما اينبار

 يدئتأ به و دارد دست در انتخاباتی یھا هزحو از که دقيقی ھای داده به اتکاء با و شده حاضر مطبوعاتی کنفرانس يک

 نزديک با رأی صندوقھای کل درصد ٩٨ حدود نتايج اساس بر که کند می اعالم ، رسيده ھم گيری رأی مختلف مراکز

 ستانبول انتخابات پيروز طرف را خود نيز او بديترتيب .است گرفته پيشی خود رقيب از اختالف رأی ھزار سی به

 .برد می لؤاس عالمت زيره ب را آنادولی دولتی خبرگزاری توسط ءآرا شمارش گزارش کوکمش توقف و کرده معرفی

 او موضعگيری اين با .بخورد را حقش که دھد نمی اجازه ھم کسی به اما بخورد خواھد نمی را کسی حق گويد می او

 رقم بار زير قيمتی ھيچ به او اينبار گذشته جمھوری رياست انتخابات در "اينجه محرم" خالف که دھد می نشان

 روز صبح تا اغلو امام .ھست دھندگانش رأی آرای از حفاظت به مصمم و رفت نخواھد آنادولی خبرگزاری سازيھای

 بين و داخلی ھای رسانه مستمر طوره ب مطبوعاتی کنفرانس دوازده به نزديک طی زدن ھم بر پلک ای لحظه بدون بعد

  .شود می ترکيه انتخابات عالی کميسيون توسط نتايج اعالم خواھان يرانهپيگ و کرده اطالعاتی ۀتغذي را المللی

 کارشناسان با انتخابات ۀويژ ۀبرنام استمرار بر مبنی ترکيه "فوکس" ۀپربينند و سراسری ۀشبک اقدام ديگر فاکتور

 اين .باشد می تانتخابا متغير احوال و اوضاع از مستمر رسانی اطالع و روزبعد صبح نزديکيھای تا آن در حاضر

 تحت آن در خارجی گذاری سرمايه دليله ب که باشد می ترکيه یئ رسانه سيستم در تلويزيونی ھای شبکه معدود از شبکه

 غير به .کند می منتشر المقدور حتی را ترکيه رنگارنگ اپوزيسيون به مربوط خبرھای و نبوده حزبش و اردوخان نفوذ

 کانال چھل سی به نزديک چيزی ترکيه علويان و خلق جمھوری حزب به زديکن ديگر ۀشبک پنج چھار و شبکه اين از

 يا و ترک خبر ، ترک ِان ِان سی خبری ھای شبکه ھمچون يا و باشند می اش ودسته دار و "رئيس" به وابسته يا ديگر

  .کنند می و کرده عمل حاکم سياستھای چارچوب در و مرعوب آنان توسط وی تی ِان

 شمارش که اين به اشاره با و حاضر دوربينھا مقابل در انتخابات عالی کميسيون رئيس "گوون عدیس" بعد روز صبح

 و اعالم رقيبش از جلوتر یئھزارتا ھشت ھفت و بيست اختالف يک با را "ُاغلو ِامام ِاکرم" ، نشده تمام ھنوز ءآرا

 آنادولی دولتی خبرگزاری با ارتباط در لیؤاس به پاسخ مھمتردر ھمه از .کذارد می صحه او ادعاھای بر بدينترتيب

 دانم نمی من و نيست من ! مشتری اصآل آنادولی خبرگزاری گويد می او .برد می کاره ب را جالبی ۀجمل "گوون سعدی"

 من بودند کرده اعالم را ءآرا درصد پنج و نود از بيش نتايج که موقعی آنھا .گيرند می کجا از را خود اطالعات آنھا که

 ! بودم شده خود کامپيوتری سيستم دوار تازه

 موقت رفع از پس حاکم حزب .شود می آغاز ستامبول شھرداری حکم دريافت گير نفس ماراتن بعد به نقطه اين از

 خواھان بعد .دارد ادامه ھنوز ءآرا شمارش و نيست يافته خاتمه داستان که شود می مدعی و آمده ميدان به وارده شوک

 می فاحش خطاھای و تقلب دليله ب ستانبول ۀمنطق يک انتخابات به اعتراض بعدی قدم .شوند می باطله آرای بازشماری

  .شوند می "چکمجه بيوک" در انتخابات تجديد و ابطال خواھان آنھا .باشد

 ميان در خيانت حتی و توطئه ، تقلب از سخن و حاضرشده دوربينھا مقابل در ديگری از پس يکی حزب نمايندگان

 ۀدوبار نفوذ از صحبت حتی .رانند می بودند شده گمارده دولت خود توسطء قضا از که گيری رأی مراکز ولينؤمس

 يعنی متحدشان با ھمراه حزبش و اردوخان .کنند می گيری رأی ھای هزحو در گولن هللا فتح ۀشد سرکوب جريان بقايای

 آخر در .روند می فرو آن در بيشتر پازدنی و دست ھر با که شوند می باتالقی وارد سر با ملی حرکت فاشيستی حزب
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 کل ابطال خواھان ترکيه انتخابات عالی کميسيون استقرار محل به مدرک و سند اصطالح به چمدان سه بردن با نيز

 .شوند می ستانبول انتخابات

 ٢٠١٦ تسگا پانزده ۀشد لوکنتر کودتای مقطع از ويژهه ب اخير درسالھای که حاکميتی در یجريان کردن تصوير

 واقع ظلم مورد طرف قالب در گرديده اقتدارگرا و انحصارطلب بشدت حکومت يک به تبديل و بسته رو از را شمشير

 مظلوميت ياد را آدم .است مھوع باشد دار گريه يا دار خنده که آن از فراتر که ماند می دیيتراژ کمدی يک به بيشتر شده

 و عدالت حزب که است شرايطی در تازه اينھا .اندازد می خودمان نايرا در ! ستم تحت طلبی اصالح و سابق امام خط

 شھرھای و روستاھا در ويژهه ب ترکيه سطح در را ءآرا اکثريتً اظاھر ملی حرکت حزب ش اانتخاباتی شريک و توسعه

 رد ويژهه ب کردنشين مناطق در .اند کرده خود آن از ھمچنان ستانبول و نقرها شھرھای شوراھای ھمينطور کوچکتر

 حزب کانديدای به دادن رأی برای مرزی ۀمنطق در مستقر ليسوپ و سربازان کردن وارد با که توانستند آنھا "ِشرناک"

 به مناطق آن در نيز انتخابات عالی کميسيون و بکشند بيرون خلقھا دمکراتيک حزب دست از را آنجا شھرداری ، حاکم

 لحظه اين تا را ھمه و نداده اثر ترتيب کردھا توسط ستانبول رد حاکم حزب اعتراضات مشابه اعتراضھای از کدام ھيچ

 .است کرده رد

 ، بود بزرگ شھرھای انتخابات به ) پ ـ د ـ ه ( خلقھا دمکراتيک حزب ھمين ورود چگونگی انتخابات اين شاھکار اما

ه ب اپوزيسيون پيروزی بولستان در شھرھا ۀھم رأس در و نقاط بسياری در حزب اين ۀھشياران ورود بدون که آنجا تا

 تمامی در بود حتمی پيروزيشان که کردنشين مناطق از غير به ، پيشين انتخابات کليه خالف آنھا .بود محاالت جزو واقع

 .کردند اتخاذ را "ملت ائتالف" يعنی اپوزيسيون نامزدھای از غيرفعال حمايت تاکتيک کانديدا معرفی عدم با ديگر نقاط

 با که شود می موفق است برخوردار درصدی دوازده ءآرا يک از ستانبول درکالنشھر فقط که ھاخلق دمکراتيک حزب

 و اشتراک ۀنقط کمترين که اپوزيسيونی از حمايت به ش ااجتماعی ۀبدن کردن قانع و خودی کانديدای معرفی عدم

 ِامام ِاکرم" نفع به را آنان درصد ده حداقل آرای است، بوده موجود ھوادارانش و حزب ميان در آن به نسبت سمپانی

 از که آن از بيش جديد شھردار آرای از بزرگی بخش واقع در .کند تکليف تعيين را انتخابات نتيجه و کرده وارد  "ُاغلو

 مھم ًاصال ترکيه چپ ميان در ديگر بسياری و پ ـ د ـ ه برای .باشد می "معاويه بغض" حاصل باشد بوده "علی حب"

 کل در فاشيستشان ھمدستان و حاکم اقتدارگرای جريان تضعيف يا شکست مھم شود، می هبرند کسی چه که نبود

 .شود می ھم موفق که تاکتيکی .است بوده ترکيه سياسی جغرافيای

 اعالم را انتخابات تجديد تقاضای قبول يا رد برای یئنھا تصميم و ستانبول قطعی نتايج ھنوز انتخابات عالی کميسيون

 اسامی اردوخان به نزديک ۀروزنام دو .دارد ادامه طرف دو ھر از شورا اين عضو قاضی يازده بر رفشا .است نکرده

 حرکت حزب فاشيستی ۀدست و دار و حاکم حزب فشار که شرايطی در .کننند منتشرمی قانون خالف را آنان عکسھای و

 کشانيدن ميدان به در و صحنه لوج در بيشتر اپوزيسيون فشار ، دارد جريان پرده درپشت بيشتر برآنھا ملی

 رسانی اطالع و ءآرا بازشماری ھنگام به رأی صندوقھای از حفاظت در تشکيالتی بسيج و یئسو از عنصراجتماعی

  .باشد می ديگر سوی از ترکيه خارج و داخل در یئ رسانه سيستم ۀتغذي و مستمر

 ۀتپ مال ۀمنطق در کردند می حمل را ترکيه پرچم تنھا که اپوزيسيون ۀنفر ھزار صد چند ميتينگ پريلا ٢١ يکشنبه روز

 .داشت را کنونی شرايط در قدرت نمايش يک معنای خود ۀنوب به که گرديد انجام "ُاغلو ِامام ِاکرم" سخنرانی با ستامبول

 در او چلين به اقدام و حاکم جريان به وابسته لمپنھای توسط خلق جمھوری حزب رھبر ھمزمان گرفتن قرار حمله مورد

 مقابل در )ک ـ ک ـ پ ( کردستان کارگران حزب رزمندگان با نبرد در شده کشته نيروھای از يکی ۀجناز تشييع جريان

 .دارد ترکيه سياسی فضای در کنونی انفجارآميز وضعيت شدت و حدت از نشان حال درعين امنيتی نيروھای چشمان
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 .است چرخيده وضوحه ب چيزی ترکيه در بگيرد صميمیت چه اتانتخاب عالی کميسيون و آيد پيش چه که آن از مستقل

 اگرچه آن تجديد و انتخابات ابطال به تصميم .گشت نخواھند باز سابق جايگاه به ديگر حزبش و اردوخان طيب رجب

 حتی من وربا به .گرداند برنخواھد او دامن به ديگر بار را ستانبول کالنشھر اينحال با ندارد و نداشته قانونی مبنای ھيچ

 راضی که اين ضمن .داشت خواھد را درصدی سه دو حداقل افزايش يک اغلو امام آرای ھم انتخابات تجديد صورت در

 رجب مقابل در چرايش و چون بی شنوی حرف رغم علی ھم دوباره کانديداتوری پذيرش برای ييلدرم علی بن کردن

  .بود نخواھد آسان و ساده چندان اردوخان طيب

 اين سياسی ساختار در تحولی و تغيير ھرگونه .دارد ژيکيسترات نقش يک ايران برای ترکيه که ام گفته ھم بألق ، باری

 در نظامی ھای یئرويارو بر که خاورميانه در موجود سياسی بنديھای صف بر تنھا نه را خود بالفصل تأثيرات کشور

 جديد دور آغاز .گذاشت خواھد آن متعاقب یئجغرافيا راتتغيي و اسالمی جمھوری رژيم تکليف تعيين با رابطه در تقدير

 سازمان سابق کارگزار حفتر نرالج دسته ب اليبي تمامی سپردن به تصميم و الجزاير و سودان در "چنج رژيم" ۀپروژ

 "بازھا جناح" شدن فعال و "بزرگ خاورميانه طرح "ۀدوبار خوردن کليد ھای نشانه ھمگی مريکاا مرکزی اطالعات

 .است منطقه اين در

 ديگر سوی از پاسدارسالمی آوردن و فرماندھی تغيير با آن کردن راديکاليزه و يکسو از پاسداران سپاه گذاری ليست

 نبرد در لبنان هللا حزب ولينؤازمس بسياری و خود مرگ دانستن محتمل با رابطه در نصرهللا حسن سيد درکنارسخنرانی

 خالصه و کالھبرداری و فساد متعدد ھای پرونده رغم علی اسرائيل ۀامزادحر دولت رأس در نتانياھو ماندن ، آتی

 و متحده اياالت محلی مزدوران شرکت با عربی ناتوی اصطالح به تشکيل راستای در مپتر دولت ناپذير وقفه اقدامات

 به مذکور رتابرقد ورود کنار در ايران عليه گير نفس تحريمھای و اقتصادی کمرشکن ۀمحاصر اينھا ۀھم رأس در

 .نيستند منطقه و ايران سياسی افق در خوبی ھای نشانه ھمه و ھمه عراق به مريکاا نظامی تھاجم از پيش مشابه شرايط

  .بود نخواھد پذير امکان ھرگز اما ايران در باشد پذير امکان ترکيه در اگر سياسی قدرت آميز مسالمت یئجاه جاب

 ١٣٩٨] ثور[ ارديبھشت دوم

 

 

 
  


