
انتخابات محلی ترکیه، ناسیونالیسم و مسأله کرد

گفت و گو با ودات دایان و ازگور باغچه چی، تحلیلگران و فعاالن سیاسی ترکیه

امین درودگر

این انتخابات همچون دیگر رأی گیری ها در سال های اخیر ترکیه به یک. تنها یک روز تا انتخابات محلی ترکیه باقی مانده است

می گویند، اهمیت ویژه ای برای« زمانه»رقابت سخت بین گروه های سیاسی متفاوت بدل شده و آن طور که فعاالن سیاسی به 

.کردها و جامعه ترکیه به طور کلی یافته است

AFP : ــ منبع۲۰۱۸ ژوئیه ۱۵ ژوئیه سخنرانی می کند، ۱۵اردوغان در سالگرد کودتای نافرجام 

 مارس در هر منطقه برای انتخاب فرمانداری ها و مسئوالن محلی پای صندوق ها۳۱واجدان شرایط رأی گیری یکشنبه 

می روند. هرچند این انتخابات محلی است، اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری بار دیگر نقش پررنگی در تبلیغات حزبی

.ایفا کرده است

.ودات دایان پژوهشگر مطالعات بین الملل و ازگور باغچه چی پژوهشگر سیاسی هر دو بر اهمیت این انتخابات تأکید می کنند

باغچه چی در دکترای خود در دانشگاه آزاد برلین درباره روابط نواستعماری و پسااستعماری در هنرهای اجرایی پژوهش

کرده و یکی از امضاکنندگان نامه دانشگاهیان ترکیه برای توقف جنگ در کردستان است و دایان یک کرد اهل ترکیه که در

.دانشگاه آزاد برلین دکترای مطالعات سیاسی خوانده است

 ژوئیه۱۵کودتای نافرجام  .رجب طیب اردوغان پیروز بزرگ دو انتخابات سرنوشت ساز گذشته و حتی یک کودتا علیه او بود

سه سال پیش با آمدن مردم به خیابان ها شکست خورد اما دولت اردوغان به بهانه آن مخالفان را از تمام نهادهای حکومتی و

اردوغان علی رغم مخالفت های جامعه مدنی علیه سیاست هایش،. دولتی کنار گذاشت و ده ها هزار تن را به زندان انداخت

https://www.radiozamaneh.com/439239


توانست در دو سال متوالی پس از کودتا ابتدا انتخابات تغییر قانون اساسی برای تبدیل نظام پارلمانی به ریاستی را به نفع خود

.تمام کند و سپس نیز در انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر بر این کرسی تکیه بزند

همان طور که باغچه چی می گوید، انتخابات محلی پیش رو به اهمیت دو انتخابات پیشین نیست اما به دلیل شرایط ویژه کنونی

زیرا اکنون نظام به نظام. اهمیت آن را می توان از تبلیغات دولت و رئیس جمهوری فهمید»به گفته او، . ترکیه مهم شده است

ریاستی تغییر کرده و سبک و شیوه ارتباط رئیس جمهوری با مردم و دیگر احزاب هم پس از آن تغییر کرده و آن را در

فرآیندی که. پس ما با فرآیند تثبیت این نظام جدید و کنترل تمام رسانه ها به دست دولت رویارو هستیم. انتخابات کنونی می بینیم

».البته هراس آور هم هست

ه د پ و مسأله  کرد

 میلیونی ترکیه را تشکیل می دهند۸۲کردها یک پنجم جمعیت . یکی از مهم ترین مسائل در انتخابات پیش رو مسأله کرد است

جنوب شرقی ترکیه به ویژه منطقه ای. اما مخالفان کرد می گویند که این اقلیت هنوز از بسیاری حقوق اساسی خود محروم است

در این درگیری ها بیش از. جنگیده( پ ک ک)است که دولت مرکزی برای بیش از سه دهه با حزب کارگران کردستان ترکیه 

. هزار تن کشته شده اند که اکثریت آنها را شهروندان کرد تشکیل می دهند۴۰

 اردوغان که با وعده حل مسأله کردها به قدرت رسید، فرآیند صلح با پ ک ک را در سال

دولت او سپس حزب دموکراتیک.  متوقف کرد و به درگیری نظامی با کردها پرداخت۲۰۱۵

را که سومین حزب بزرگ پارلمان ترکیه است، به همکاری با پ ک ک محکوم( ه د پ)خلق ها 

ه د پ با وجود تمام فشارها اما آراء خود را حفظ کرده. کرد و سران آن را به زندان انداخت

.است

:دایان در این  رابطه می گوید

فکر می کنم انتخابات مهمی برای کردها است زیرا آ ک پ اخیراً گفتار بسیار ناسیونالیستی ای را پی گرفته و تالش کرده«

گفتاری شبیه به آنچه در. است تا مسأله ی کردها را به عنوان موضوعاتی مربوط به “تروریسم” و “عقب افتادگی” تقلیل دهد

آ ک پ می گوید ما مسأله ی کرد را حل کرده ایم و حاال موضوعات مربوط به کردها را.  وجود داشت۱۹۷۰ و ۱۹۶۰دهه های 

».باید بر حسب اقتصاد و توسعه یا تروریسم فهمید

 از دست۲۰۱۴پس از ظهور ه د پ مناصب مدیریتی مناطق کردنشین را در انتخابات ( آ ک پ)حزب حاکم عدالت و توسعه 

را در بیش از یکصد( به زبان ترکی« قیوم)»اما دو سال بعد به بهانه درگیری های نظامی با پ ک ک، گماشتگان دولتی . داد

 هزار کارمند دولتی را به بهانه ارتباط۱۵قیوم ها پس از سر کار آمدن . شهرداری جایگزین منتخبان مردمی در آن مناطق کرد

. شهردار و هزاران عضو ه د پ در جریان سرکوب ها زندانی شدند۱۰۰بیش از . با پ ک ک از کار اخراج کردند

:دایان می گوید

» این گماشتگان در حال ساختن جاده و خانه های. شهردارهای کرد دستگیر شده اند و گماشتگان دولتی جای آنها را گرفته اند

پس این انتخابات را باید پاسخ کردها به دولت و آ ک پ. جدید بودند تا به کردهای محلی نشان دهند که به آنها توحه می کنند

اینکه آیا کردها هم مسئله  کردها را از منظر توسعه و عقب ماندگی می فهمند یا اینکه هویت نیز بخشی از مسأله کردها: فهمید

آیا سیاست های آ ک پ را می پذیرند یا شهرداران منتخب خودشان: است؟  پس نتیجه انتخابات پیامی است که کردها می فرستند

»را می خواهند؟

ودات دایان، پژوهشگر مطالعات بین الملل و

نظریه سیاسی، دانشگاه آزاد برلین



به عقیده هر دو کارشناسی که با زمانه گفت و گو کردند، و بسیاری از تحلیلگران سیاست ترکیه، ه د پ در اکثریت قریب به

.اتفاق مناطق کردنشین موفق خواهد شد که شهرداری ها را در اختیار بگیرد

ً  برابر با دفعه پیش است: »دایان می گوید و به نظرم آ ک پ باز هم دوباره اکثریت شهرداری ها در. رأی آنها هم اکنون تقریبا

اما این واقعیت فرق دارد با این پرسش که آیا دولت بار دیگر گماشتگان خودش را. مناطق کردنشین را واگذار خواهد کرد

، مقامات کرد را به۲۰۱۷ – ۲۰۱۶جایگزین شهردارهای ه د پ خواهد کرد یا نه؟ آنها در توجیه گرفتن شهرداری ها در 

».کمک کردن به پ ک ک در جنگ داخلی که در شهرهای کردنشین اتفاق افتاد، متهم کردند

همزمان با تقلیل مسأله کرد، دستگاه سرکوب دولتی همین حاال نیز برای کارزار تبلیغاتی ه د پ مشکالت جدی ایجاد کرده

اردوغان نیز همین هفته در سایه احتمال بسیار باالی موفقیت ه د پ در مناطق کردنشین اعالم کرد که مقام های منتخب. است

.ممکن است با گماشتگان دولتی یا قیوم ها تعویض شوند

 علیه نمایندگان و شهرداران ه د پ مطرح شد، در این۲۰۱۶اتهام های مشابه با آنچه در سال 

روزانه در اخبار می شنوی که اعضای ه»به گفته ودات دایان،  . کارزار انتخاباتی نیز طرح شده اند

آنها واقعاً نتوانستند تبلیغات انتخاباتی شان را پیش ببرند و سانسور شدیدی. د پ دستگیر شده اند

.»علیه آن در رسانه ها اعمال شد

ازگور باغچه چی نیز نسبت به خطر تبلیغات علیه ه د پ هشدار می دهد اما آن را وسیع تر و

:خطر ناک تر از گذشته توصیف می کند

قبالً هم پروپاگاندای زیادی علیه ه د پ وجود داشت اما سطح تبلیغات منفی اکنون بسیار باال است و ارتباط ه د پ با جنبش«

آ. این فرآیند بسیار خطرناکی است. کردی این بهانه را به دست دولت داده که دیگر همه حامیان آن را “تروریست” خطاب کند

ک پ قبالً انتخابات را “مقدس”  جلوه می داد اما حاال تهدید کرده که اگر حتی نامزدهای مخالف برنده شوند، آنها را با

بنابراین سیاستی که دولت قبالً در کردستان آغاز. گماشتگان دولتی تغییر خواهد داد ــ حتی در جایی مثل آنکارا پایتخت ترکیه

و تفرقه و جدایی ای که این حکومت به دنبال ایجاد آن در میان مردم است،. کرد، حاال به کل کشور گسترش داده است

».خطرآفرین خواهد بود

ناسیونالیسم ترک

یک دلیل عمده آنها. دایان و باغچه چی هر دو امید زیادی به آغاز مجدد فرآیند صلح با مخالفان کرد در آینده نزدیک ندارند

دایان توضیح می دهد که. ترویج هر چه بیشتر گفتارهای ناسیونالیستی است :

» ،(ای پارتی)و حزب خوب ( ج ه پ)حزب جمهوری خواه . احزاب اپوزیسیون ترکیه نیز گفتار ناسیونالیستی را اتخاذ کرده اند

پس به دلیل عملکرد نامناسِب حتی اپوزیسیون باید انتظار. دو حزب اپوزیسیون هستند که چنین گفتاری را ترویج می کنند

».داشت که شکاف ها گسترده تر شود

ازگور باغچه چی، پژوهشگر هنر و استعمار،

دانشگاه آزاد برلین



کابینه اردوغان در برابر عکس بزرگی از مصطفی کمال آتاتورک ــ عکس از آرشیو

این کارشناس نظریه سیاسی و مطالعات بین الملل در پاسخ به پرسش زمانه که »آیا این فقط سیاست حزبی است یا جامعه به

:طور کلی به گفتارهای ناسیونالیستی روی خوش نشان می دهد؟« می گوید

» شاید مردم از طریق شبکه های اجتماعی به منابع بدیل برای اخبار دسترسی. به نظرم جامعه به این گفتارها پاسخ می دهد

من حتی شبکه های اینترنتی. داشته باشند، اما هنوز اکثریت جمعیت ترکیه اخبارشان را از طریق تلویزیون  به دست می آورند

آنها نیز سخنانی را تکرار می کنند که احزاب. را هم دنبال می کنم و مصاحبه  شهروندان ترک را در این شبکه ها گوش داده ام

».اصلی می گویند و تبلیغ می کنند

دایان از این رو به. او به همین خاطر هشدار می دهد که تغییر سیاست های آ ک پ به رفتار رأی دهندگان ترک نیز بستگی دارد

آیا نتایج انتخابات در مناطق کردنشین می تواند به کارزار حمایت از عبدهللا اوجاالن رهبر پیشین پ ک ک»پرسش زمانه که 

چنین پاسخ می دهد« و اعتصاب غذاها برای خروج او از انزوای مطلق در زندان یاری برساند؟ :

فکر نمی کنم تنها به نتیجه انتخابات در مناطق کردنشین بستگی داشته باشد بلکه به نتیجه کلی انتخابات بستگی دارد و نتیجه«

اگر آ ک پ بتواند شکستش در مناطق کردنشین را با پیروزی اش در مناطق ترک نشین. انتخابات در مناطق غیرکردنشین

 درصد رأی ها به طور کلی دست یابد، بعید است که در سیاست هایشان تغییری ایجاد شود زیرا۵۰جبران کند،  و بار دیگر به 

به ندرت در این. در نظر بگیرید که تقریباً تمام رسانه ها را آ ک پ در دست دارد. این نتیجه را مهر تأیید تفسیر می کنند

».رسانه ها حرفی از مسأله کرد یا رویدادها در مناطق کردنشین یا اعتصاب غذاها می شنوی

اقتصاد بحران زده

حزب عدالت و. ترکیه در حالی انتخابات محلی را فردا یکشنبه برگزار خواهد کرد که اقتصاد این کشور بحران زده است

اما نتایج نامطلوب. توسعه قدرت دو دهه خویش در سیاست ترکیه را مدیون عملکرد خوب اقتصادی در سال های اولیه بود

«پرفورمنس زیرساخت»که نظریه پردازان سیاسی به آن )نولیبرال سازی اقتصادی و برنامه های ساخت و ساز اردوغان 

در این سال ها بیش از پیش آشکار شده است؛ به ویژه در یک سال گذشته که بحران های سیاسی و مشکالت صنعت( می گویند

.توریسم نیز معضالت اقتصادی را تشدید کرد و به کاهش ارزش واحد پول ملی ترکیه و افزایش تورم انجامید



:ازگور باغچه چی به همین خاطر انتخابات پیش رو را فراتر از مشارکت غیرفعاالنه مردم در یک انتخابات دیگر می داند

«ً رأی دهندگان در انتخابات می توانند پیام شان را در مورد بدترشدن وضعیت اقتصادی بفرستند و احتماالً این انتخابات صرفا

».یک مشارکت غیرفعاالنه نخواهد بود

اگر مخالفان فکر می کنند این بار می توانند اردوغان را: »دایان نیز درباره اهمیت بحران اقتصادی در انتخابات پیش رو می گوید

اقتصاد بزرگ ترین “اسلحه” دولت آ ک پ بود و همواره بر آن تمرکز. تضعیف کنند، به خاطر بحران اقتصادی است

تنها امید اپوزیسیون همین بحران اقتصادی است و به همین خاطر با تمرکز بر گفتارهای ناسیونالیسم سعی دارند. می کردند

».رأی دهندگان را به سوی خود بکشند

پیش بینی ها

 تا کنون بارها خود را برای به زیر کشیدن اردوغان از صندلی۲۰۱۳جامعه مدنی ترکیه از جنبش اشغال گزی در 

.ریاست جمهوری بسیج کرد و با شرکت در چندین انتخابات از آن زمان چنین هدفی را پی گرفت اما هر بار شکست خورد

۲۰۱۷ درصد رسید و در انتخابات ۸۶,۲۳ ترکیه به رقم خارق العاده ۲۰۱۸میزان مشارکت مردمی در انتخابات عمومی 

 درصد۵۰در هر دو مورد حزب اردوغان بیش از .  درصد اعالم شد۸۵,۴۳برای اصالح قانون اساسی نیز این مشارکت 

.آراء را به خود اختصاص داد

معترضان به بازداشت اعضای انجمن پزشکی ترکیه که با جنگ عفرین مخالفت کرده بودند، با پلیس درگیر شدند؛ آنکارا،

پیش بینی می شود که آ ک پ در انتخابات محلی آنکارا شکست بخورد ــ منبع.  ژانویه گذشته۳۰ : AFP

آیا پس از این کارزارهای ناموفق انتخاباتی علیه آ ک پ، باز هم رأی دهندگان مخالف پای صندوق ها خواهند رفت یا میزان

مشارکت مردمی کاهش خواهد یافت؟

باغچه چی علت کاهش نیافتن این مشارکت را چنین توضیح. است« نه»پاسخ ودات دایان و ازگور باغچه چی به این پرسش 

:می دهد

» .در حالت عادی انتظار درصد پایین تری از مشارکت مردمی را داشتم اما اکنون به نظر نمی رسد این مشارکت پایین باشد

اما. نکته خوب این انتخابات این است که به خاطر محلی بودن، همچون موارد قبلی دیگر انتخاباتی صرفاً علیه اردوغان نیست

او همیشه موفق شده است که. او خودش را دائماً در بازی انتخابات وارد می کند و در برابر نامزدهای محلی قرار می دهد



تضادها و رقابت انتخاباتی را به بازی کیش شخصیت بکشاند، به عرصه بودن له یا علیه او، و اپوزیسیون هم عموماً وارد

اما این بار دیگر موضوع حالتی ابزورد پیدا کرده است زیرا رئیس جمهوری کشور علیه نامزدهای محلی. همین بازی می شود

اگر او این کارها را نمی کرد، شاید  .تبلیغ می کند و رأی  به نامزدهای حزب آ ک پ را رأی به خودش توصیف می کند

اما دخالت های او برای اینکه طرفدارانش را پای صندوق ها بکشاند، به انرژی. مشارکت مردمی در انتخابات کمتر می بود

».مخالف در کارزار اپوزیسیون هم انجامیده و به همین خاطر مشارکت مردمی احتماالً کمتر از گذشته نخواهد بود

.دایان نیز می گوید که به خاطر محلی بودن انتخابات و وخیم بودن وضعیت اقتصادی، میزان مشارکت باال خواهد ماند

ازمیر نیز احتماالً در دست. هر دو تحلیلگر پیش بینی می کنند که حزب عدالت و توسعه آنکارا،  پایتخت را از دست خواهد داد

به باور آنها، استانبول نیز محل جدال است هرچند شکست آ ک پ در آن به سختی روی خواهد. جمهوری خواهان خواهد بود

.داد و احتمال باالیی ندارد

 میلیون  واجد شرایط فردا بر سر۵۷بیش از  .توصیف کرده است« موضوعی مربوط به بقای ملی»اردوغان این انتخابات را 

 منطقه کالن شهری،۳۰آنها شهرداران .  هزار صندوق رأی حاضر خواهند شد تا به ادعای او پاسخ مثبت یا منفی بدهند۲۰۰

. منطقه را معین خواهند کرد و به عالوه، نمایندگان شوراهای محلی و روستایی را برخواهند گزید۹۲۲ پایتخت استانی و ۵۱

. بعدازظهر در مناطق غربی برگزار می شود۵ صبح تا ۸ بعدازظهر در مناطق شرقی و بین ۴ صبح تا ۷انتخابات بین  

به نقل از سایت زمانه
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