
 

 

 

 

نامشروع: چرا اردوغان شکست خورد «یآر  « 

 

اونگون امره  

 

  

 

 یو ظاهراً به خود اردوغان رأ یبه اصالحات قانون اساس هیدرصد مردم  ترک ۵۱،۳ ل،یآور ۱۶ شنبهکی یپرسهمه در

اردوغان  موفقمهیار نقم انگریاند، بلکه نماو قابل بحث زیبرانگاعالم شده اما نه تنها پرسش حیدادند. ارقام و نتا «یآر»

هستند زیو نشانگر شکست او ن . 

 

  

 

 یدولت برمبنا یبازساز ای یانجام پروژه نوساز ،یقانون اساس رییپروژه تغ یاردوغان از اجرا بیرجب ط زهیانگ

را  هیکه خود او ترک یایو اقتصاد یاجتماع ،یاسیس یاز بحران بوم یریجلوگ یبرا یبود؛ اقدام« مرد قدرتمند» یالگو

و اقدام  یریگمیبه تنها مرجع تصم یجمهور به طور قانون سیاکنون رئ ،یقانون اساس رییبدان دچار کرده بود. پس از تغ

کشور بدل شده است یاسیس . 

 

  

 

حرکت  یافراط یگرایساده بود: حزب عدالت و توسعه و حزب مل شیاردوغان کم و ب یپروژه برا نیو کتاب ا حساب

نافرجام  یحاصل از کودتا تیدرصد آرا را کسب کرده بودند. مشروع ۶۰به  کینزد ۲۰۱۵ه نوامبر در انتخابات ما یمل

نسبتاً آسان اردوغان را  یروزیپ ستیبایم یجملگ… ها وخلق کیحزب دموکرات ندهیو سرکوب فزا ۲۰۱۶ هیژوئ ۱۵

کردندیم نیتضم . 

 

  

 

عدالت و توسعه )حزب ادوغان(، تمام ابزار و وسائلش را  همان دولت به عالوه حزب ای م،یحساب و کتاب، رژ نیا با

 زیها و نخلق کیچپ بازداشت شدند. رهبران حزب دموکرات یهاترازو قرار داد. صدها فعال ُکرد و سازمان یرو

 ای) کیمناطق دموکرات»تحت حکومت حزب  یشهرها لبمجلس به زندان فرستاده شدند. شهرداران اغ ندهیدوازده نما

ها در کردستان است( از سمت خود منفصل و خلق کیاز حزب دموکرات یکه جزئ «یصلح و دموکراس»زب همان ح

از  یادی( شمار زشودیم یاکنون دارد دائم)که هم« العادهفوق تیوضع»به حبس محکوم شدند. تحت  شترشانیب

 یمجلس، درست مقارن با برگزار انندگینما تیهزار کارمند از کار اخراج شدند. در نها هاها ممنوع و دهروزنامه

قرار گرفتند انهیاصالحات در مجلس، مورد تعرض و خشونت وحش یمربوط به بررس یهاجلسه . 

 

  

 

احزاب مختلف؛  یسخنران انینابرابر م داً یشد یزمان عیبا توز مانست؛یم زیهجوآم یابه مضحکه زین  یغاتیتبل کارزار

بود افتهیسامان … ها وخلق کیتکه اساساً به ضرر حزب دموکرا یعیتوز . 

 

  

 

بود و هواداران  یحداقل یدموکراس کی هیاول طیبرگزار شد، که فاقد شرا یطیدر شرا هیترک یپرسکالم، همه کی در

قرار داشتند اریدر معرض سرکوب تمام ع کالیها و چپ رادخلق کی، خصوصاً فعاالن حزب دموکرات«نه» . 

 

  

 



 ییکار را نهامحافظه-یسن-یپروژه استبداد کی یروزیپ ستیبایکه م یسازوبرگ ز،یآمضتناق یو به شکل نهمهیا با

اثنا، حزب راست  نیدولت را رو آورده و آشکار کرده است. در هم یروهایو ضعف ن یاکنون تناقضات درون کرد،یم

آورد: شمار  رونین سر ببتواند از آ ستیچ معلوم نیبزرگ شده که ه یبحران درون کیدچار  زین یحرکت مل یافراط

 نیمشاهده دفاع پرشور ا ،یکردند. به راست تیحما« نه»حزب بر خالف نظر رهبر حزب از  نیا ندگانیاز نما یادیز

فرد )اردوغان( واقعاً  کی یآن در برابر قدرت استبداد گاهیاز مجلس و حقوق و جا« آال تورکا» سمیسربازان فاشکهنه

است که به  یزیاز آن چ ترقیو عم دارترشهیر اریحزب بس نیا یانتخابات گاهیبحران در پا نیکه ا ژهیبود؛ به و زیآمهطعن

بر قوت  یشانس اساساً مبتن نیداشت، اگرچه ا یادیواقعاً شانس ز یروزیپ یبرا« نه». در هرحال، کارزار رسدینظر م

کارزار نبود نیچپ ا گاهیپا . 

 

  

 

که به طرح اردوغان  ییروستا یمخالف،بخش آناتول نیشده:بخش کرد نش میخش تقسبه سه ب یپرسهمه جیبنا به نتا هیترک

تا استانبول ریبخش مخالف کالن شهرها از ازم ت،یداد و در نها «یآر» یرأ  

 

اربکریو در د ریاردوغان در استانبول، آنکارا و ازم باخت  

 

  

 

حزب عدالت و توسعه و حزب  یستیونالیوک جبهه ناسبل یبرا یپرسهمه جهیاعداد، نت نیبا ا یبدان معناست که حت نیا

( مطلوب هیترک ۷۰دهه  یراست و راست افراط یدولت یهاتکرار و زنده کردن خاطره سلطه ائتالف ی)برا یحرکت مل

ستین . 

 

  

 

صد در ۱۰به  کینزد یبلوک ائتالف نیا م،یکن سهیمقا ۲۰۱۵نوامبر  یانتخابات سراسر جیانتخابات را با نتا نیا اگر

مثال  کیاست.  شده دیناپد یحزب حرکت مل یطبقات گاهیاز پا یرا از دست داده، و همزمان بخش بزرگ شیآرا

حزب  ۲۰۱۵است. در نوامبر  سمیونالیو کردستان و دژ ناس هیمرز سور کینزد هیدهنده مشخص، استان عثمانتکان

درصد آرا را به دست آورده بودند.  ۱۸هم  یدرصد و بر رو ۳۴ ،یدرصد و حزب حرکت مل ۴۷عدالت و توسعه 

که به  یاند؛ امرداده یرأ یاستان به آر نیدرصد ا ۶۰تنها  ،یپرساعالم شده همه زیانگاکنون اما مطابق با اعداد بحث

استان از دست داده است نیرا در ا شیسوم رأ کیائتالف  نیکه ا دهدیمنشان  یروشن . 

 

  

 

در آنها « نه»کارزار  ز،یبرانگارقام اعالم شده پرسش نیو آنکارا است که بر طبق هماستانبول  تیتر از آن، وضعمهم و

دو شهر متعلق به حزب عدالت و توسعه اند؛  نیکه شهرداران ا یدرصد آرا را به دست آورده، آن هم در حال ۵۱

درصد آرا )دراستانبول(  ۵۶ ،یو توسعه و حزب حرکت مل التداده که بلوک حزب عد یرو یاتفاق در حال نیا ،یوانگه

کسب کرده بودند ۲۰۱۵درصد آرا )در آنکارا( را در نوامبر  ۶۳و  . 

 

شهر استانبول  یشهردار یکه در آن اردوغان برا) ۱۹۹۴سال  یبار از زمان انتخابات محل نیاول یبرا ب،یترت نیبد

در سه « نه» یشهر باخته است. بله، رأ دو نیو انتخابات در ا یرأ ی( حزب عدالت و توسعه انتخابات بازکردیرقابت م

ً یآنکارا و نها استانبول،قرار گرفته است؛ در  تیکالن شهر بزرگ کشور در اکثر که حزب عدالت و  ییجا ر،یدر ازم تا

است بیترت نیبه هم زین نیآدانا و مرس ا،یقرار داشت. و البته ماجرا در آنتال تیآنجا در اقل یتوسعه به طور سنت . 

 

  

 

 رومندین یقدرت ی( براحلرقابلیمشکل )اگرچه نه ضروتاً غ کی« نه» نیا ست؛ین نیصرفاً نماد یمنف یرأ نیا یمعنا

ندیبیسه متروپل بزرگ کشور را مخالف خود م تیاست که اکثر . 

 

  

 



حدت خود را با اردوغان با  تیبه صندوقها، مخالفت و ضد« نه»آرا گسترده  ختنیبا ر زین یکرد یجنبش مل یسنگرها

 اطیبا احت دیرا با جینتا اتیدولت قرار دارند، جزئ دیها تحت سرکوب شداستان نیاند. البته از آنجا که او شدت ادامه داده

کرد یبررس یخاص . 

 

در راه است یگرید یپرسهمه -یواقع «یآر» کیحسرت  در  

 

  

 

آثار  ،یپرسه بود؛ و حاال پس از همهکرد نییدرصد آرا تع ۶۰تا  ۵۵ انیم یزیرا کسب چ اشیهدف انتخابات میرژ

 یروزیپ یاما سخنران اند،فیسرک یاگرچه حساب هاستیدر آن کامالً آشکار شده است. توده اردوغان یو فرسودگ یخستگ

 روزیپ یکس شکست نخورده و تنها دموکراس چیه»بود:  یخال یاقیاز هرگونه شور و اشت م،یریلدیی ینعلیب ر،ینخست وز

در جلسه  یشتریداغ ب ازیرا اردوغان با پ یمل یبه توافق، وحدت و آشت میریلدییمکرر  یهااخوانفر«. شده است

 دهایهدت روزمندانه،یبا تکبر پ یاردوغان که نسبت یهوادارانش تکرار کرد. سخنران لیو بعد از آن در برابر خ یمطبوعات

 تیممنوع یگرفت، جز البته قسمت مربوط به ماجرا بار به خودکسالت یحالت شتریمعمولش نداشت، ب یهاییگوو گزافه

حال،  نیدرع… کار به او خدمت کردند( نیبا ا ییکه رهبران اروپا نیاستدالل ا نیجلسه در اروپا )و طرح ا یبرگزار

در مورد وضع دوباره مجازات مرگ.  دیجد یپرسهمه کی یبود: اعالم برگزار زین دیمانور جد کیشامل  یسخنران

مشخصاً جذب دوباره آرا از  —در آن مطمئن است یروزیکه او از پ گرید یپرسهمه کی یبرگزار–اقدام  نیهدف از ا

است شیبه نفع خو انیگرایدست رفته مل . 

 

  

 

دوباره  خواهدیکار م نیاشتباه کرد. اردوغان با ا دیحال، نبا نیبود. با ا میمانور مجازات مرگ خواه نیفردا شاهد ا از

 یپرسنسبت به همه یکمتر تیمجازات مرگ ضرورتاً عظمت و اهم یبرا یپرسهمه کنیل رد،یبه دست بگافسارها را 

با  می: رژستین هیدر ترک یعموم تیکردن وضع فیتلط یبه معن نیخواهد داشت. ا ینظام قانون اساس رییتغ یبرا

هدف، او  نیبه ا دنیبکشد. با رس رونیو ب اوردیبه دست ب یواقع «یآر» کی خواهدیموجود، م لیاستفاده از تمام وسا

 یجتماعآن که بتواند مشکالت ا یب – میثبات رژ یادعاها ؟یمتیرا با خود همراه خواهد کرد، اما به چه ق یگریلشگر د

و  افت،یادامه خواهد  شیاز پ شیاز موعد ب شیبه طور قطع دود شده، به هوا رفته و فرار پ –را حل و فصل کند

را دچار مشکل خواهد ساخت هیترک یاز بورژواز یهقابل توج یهابخش . 

 

طلبانه جنگ یخارج استیس کی شبردیپ ،یگریاز هرزمان د شیماندن در قدرت ب یباق یاردوغان برا یعمل نهیگز تنها

از  یجمهور استیر-وجود خواهد داشت؟ نظام مافوق شهیمقاومت هم ایآ کن،یاست. ل یستیفاش یداخل استیس کیو 

ها اما آب پل ریمجلس( به اجرا درخواهد آمد. ز و یجمهور استی)ر یآت یهاانتخابات یپس از برگزار ۹۲۰۱نوامبر 

 زیخواهد کرد و سرر دایپ انیآغشته به خون جر البیس نیو تا آن زمان ا…  اد،یز یجمع شده، و البته خون یادیز

 .خواهد شد

 

  

 

 یکه در معرض نژادپرست –مسلمان در اروپا هم  تیاز جمع ییاهبخش یآن برا جهیو نت یپرسهمه نیا تیبه اهم دیبا

به آنها قالب  شیمثبت از خو یاچهره تواندیکه اردوغان، با پرت کردن حواسشان، م یاشاره کرد، کسان —قرار دارند

از  ییااب نکهیا نیو البته در ع …کندیاروپا را محکوم م رد جیرا یهراسکه با صراحت کالم، اسالم ییمایکند؛ س

اشارات متظاهرانه )و قطعاً نژادپرستانه(  نیوجود دارد. ا یاسیس یواقعا مشکل نجایسرکوب مردم در کشور خود ندارد. ا

که  ستمورد نظر اردوغان ا هیبه زانو در آوردن ترک نیبل ا خورد،یکه به درد ما م ستین یغرب یاسیرهبران س

خواهد کرد رانیو تیو در نها ی، وافکندارمحبوب، خدشه یاو را به عنوان رهبر ریتصو . 

 

  

 

همزمان با از دست دادن  م،یاند. رژهنوز زنده هیاند، در ترککه ذاتاً به هم مرتبط ،یو طبقات کیدموکرات مبارزات

به دست آورده است. درمقابل  زیرا ن یازاتیکسب کرده بود، امت هیژوئ ۱۵ یکه پس از کودتا یتیروزافزون مشروع

استانبول،  نینشمخالف یهامحله یهاابانیشبانه در خ ختهیخودانگو  یانفجار کننده در تظاهراتجوانان شرکت اما م،یرژ



فقط آغاز کار  نیا»که:  آورندیم ادمانیبه  —شوندیخطوط نوشته م نیکه ا یزمان نیدر هم درست—ریازم ایآنکارا 

 «!است، مبارزه ادامه دارد

 

  

 

: آنسامبلمنبع  


