
 انتخابات پارلمانی ترکیه؛ کردها میان بیم و امید
نماینده به مجلس را دارند. حزب کرد  ۵۸در انتخابات پارلمانی ترکیه کردها شانس فرستادن 

ای ایفا کند. اما اگر کنندهها قادر است در توازن قدرت در پارلمان ترکیه نقش تعییندمکراتیک خلق

 د افتاد؟این حزب شکست بخورد چه اتفاقی خواه
     

 

ژوئن( کارشناسان تردیدی ندارند که حزب حاکم عدالت و ۷خرداد/  ۱۷در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه ترکیه )

به پارلمان راه خواهند  (MHP) و حرکت ملی (CHP) خواه خلقو دو حزب مخالف جمهوری (AKP) توسعه

شود شانس گذر از حد نصاب کردها شناخته میکه به عنوان حزب  (HDP) هایافت. اما حزب دمکراتیک خلق

 درصدی پارلمان ترکیه را خواهد داشت؟ ۱۰

پیروزی  پیش از پاسخ به این پرسش، توضیح این مسئله ضروری است که حزب حاکم عدالت و توسعه برای یک

اند قانون اساسی کشور را تغییر دهد و سیستم کنونی پارلمانی ترکیه را به کند، تا بتومبارزه می سازسرنوشت

کرسی پارلمان را  ۳۳۰سیستم ریاست جمهوری قوی تبدیل کند. برای این منطور حزب حاکم اردوغان باید 

ه حد بوده است. بنابراین سرنوشت انتخابات کنونی ب ۳۲۶حال باالترین تعداد کرسی این حزب بدست اورد. تا به

 .ها بستگی داردنصاب حزب دمکراتیک خلق

 روزنامه زمان: اردوغان نه، دمیرتاش آری

حزب »نویسد: ها میالدین دمیرتاش، رئیس حزب دمکراتیک خلقخبرگزاری "دوغان" ترکیه از قول صالح

ا مجلس ها در صورت راهیابی به مجلس، روند دمکراتیزه شدن ترکیه را آغاز خواهد کرد. مدمکراتیک خلق

 «.ترکیه را به یک محیط برادرانه تبدیل خواهیم کرد

اما در کارزار انتخاباتی لحن سران حزب حاکم برادرانه نیست. بشیر آتاالی، سخنگوی حزب عدالت و توسعه 

« کند که "دمیرتاش تیتر روزنامه زمان است و احزاب مخالف قصد خلع سالح دولت را دارند.اعتراض می

 .کنند، روحانی منتقد اردوغان خطاب میهللا گولنارگان فتح ای است که مقامات آن رانامه"زمان" همان روز
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 هاالدین دمیرتاش، رهبر حزب دمکراتیک خلقصالح

دمکراسی در کشور به کند، اگر کسی نمی خواهد نویس این روزنامه صریحا درخواست میشاهین آلپای، مقاله

 .صفر برسد "به اردوغان نه، به دمیرتاش آری" بگوید

 اگر کردها رای نیاورند چه اتفاقی خواهد افتاد؟

اند. خبرگزاری "آناتولی" ترکیه از قول های ترکیه سناریوی شکست این حزب کرد را هم بررسی کردهرسانه

در صورت عدم کسب حد نصاب انتخابات توسط حزب »نویسد: یالچین آکدوغان، معاون نخست وزیری ترکیه می

اند دولت را به زانو درآورند، در ها نتوانستهها هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. این جریانات در کوهدمکراتیک خلق

ها و حزب کارگران کردستان )پ ک ک( وی حزب دمکراتیک خلق« شهرها نیز چنین توانایی نخواهند داشت.

 .انده در مناطق کردنشین کشور باعث افزایش تنش شدهرا متهم کرده است ک

ها نتواند حد نصاب انتخابات پارلمان در پاسخ به مقامات ترکیه، کردها هشدار دادند اگر حزب دمکراتیک خلق

ترکیه را به دست آورد حزب حاکم نهایتا دو هفته بعد از انتخابات در منطقه کردنشین ترکیه اعالم جنگ خواهد 

 .کرد

 واست کردهای ترکیهدرخ

گر سیاسی مقیم ترکیه بر این باور هستند که به احتمال زیاد کردها که کارشناسان از جمله احمد هاشمی، تحلیل

شدند در این دور برای نخستین بار در تاریخ تر به عنوان نامزدهای مستقل وارد کارزارهای انتخاباتی میپیش

رلمان این کشور راه پیدا خواهند کرد و این امر سرنوشت سیاسی و تاسیس جمهوری ترکیه در قالب حزبی به پا

 .گیری آینده ترکیه را رقم خواهند زدجهت

 

 گوید: پیروزی با ماستاردوغان می
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ها حد اگر حزب دمکراتیک خلق»گوید: وله میاحمد هاشمی، کارمند پیشین وزارت خارجه ایران به دویچه

های دولت اردوغان خواهد ها و بلندپروازیورد، مانعی برای اجرای برنامهدست آدرصدی الزم را به ۱۰نصاب 

حزبی و بالمنازع در قدرت بوده است. گذشتن کردها از سال گذشته به عنوان دولتی تک ۱۳بود که در ظرف 

استای در ر ٬این حد نصاب برای اردوغانی که قصد دارد با تغییر قانون اساسی و گذار از نظام پارلمانی کنونی

سیستم ریاست جمهوری قدرتمندی را روی کار بیاورد، مشکل ایجاد خواهد کرد و او را  ٬افزایش اختیارات خود

 «.مجبور به تشکیل دولتی ائتالفی خواهد کرد

ها خواستار آن است که هویت کردی بطور کامل به رسمیت شناخته به گفته این کارشناس، حزب دمکراتیک خلق

های دیگر است. این اسی قید گردد که ترکیه متشکل از دو ملت عمده ترک و کرد و اقلیتشود و در قانون اس

 کننده ملتی عمدتا ترک است، مورد پرسش قرار دادهحزب حتی ساختار سیاسی کشور ترکیه را که بیشتر منعکس

 .و خواستار تغییر آن به کشور فدرال ترکیه و منطقه خودمختار کردستان است

 شود؟بینی میدرصدی را بیاورند چه سناریویی پیش ۱۰اما اگر کردها نتوانند آرای حد نصاب 

دست آوردن حد نصاب  ها در بهبه نظر آقای هاشمی، ممکن است در صورت شکست حزب دمکراتیک خلق

های یمناطق کردنشین ترکیه دچار آشوب و ناآرامی شده و "پ ک ک" درگیر ٬الزم برای ورود به پارلمان

 .نظامی خود را از سر بگیرد

رئیس جمهوری کنونی  ٬حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان»کند: هاشمی اضافه می

های مناطق در دادگاه به زبان کردی و یا افزایش اختیارات شهرداری امکان دفاع متهم امتیازاتی چون ٬ترکیه

به زبان کردی را تاسیس کرده است. با این وجود  ۶ساعته تی ار تی  ۲۴و تلویزیون  کردنشین را به کردها داده

در این دور که اردوغان سودای افزایش اختیارات نهاد ریاست جمهوری را دارد در صورت شکست حزب 

درصدی برای حزب  ۱۰ها بر کردها را افزایش خواهد داد. البته گذشتن از حد نصاب محدودیت ٬کردی

حزب دمکراتیک خلق ها عالوه بر رای  ٬رسد. زیرا در این دورها تقریبا قطعی به نظر میتیک خلقدمکرا

ها و دیگر مخالفین اردوغان را هم با خود ها، لیبرالها، چپکردها آرای غیر کردها، از جمله بخشی از علوی

 «.دارد

 دهنددهندگان ترک هم به حزب کردها رای میرای

گوید اگر حزب وله میگر مسائل ترکیه از شهر استانبول هم به دویچهنگار و تحلیلوزنامهمحمد صالح خاتم، ر

 .نماینده در مجلس خواهد بود ۵۸درصد آرا را کسب کند صاحب  ۱۰کردها در این انتخابات 

 

 شوند بیشترین نماینده را به پارلمان بفرستندکردهای ترکیه آماده می
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وفقیت یا عدم موفقیت حزب کردها بیشتر از آنکه کردها نقش داشته باشند اقشاری این کارشناس معتقد است در م

ها تا حدودی مشخص ها نقش خواهند داشت، چرا که میزان آرای کردهای ترکیه به حزب دمکراتیک خلقاز ترک

کننده عییندهندگان ترک هستند که در موفقیت یا عدم موفقیت این حزب تاست و به نوعی این بار بخشی از رای

 .خواهند بود

دانند حزب عدالت و توسعه را ها میویژه در بین ترکگروهی از مردم به»کند: این کارشناس همچنین تاکید می

دانند که چه جایگزینی را میخواهند و به نوعی میگویند "در هر شرایطی ما خواهان حزب خواهند، اما نمینمی

کننده ورود به پارلمان باشد با علم به ها که تعداد آنها ممکن است تعیینترکعدالت و توسعه نیستیم" این گروه از 

های حزب عدالت ها باعث کاهش شدید کرسیدرصدی از سوی حزب دمکراتیک خلق ۱۰اینکه کسب حد نصاب 

 «.کنندو توسعه در مجلس خواهد شد به رای دادن به حزب کردها فکر می

ها در این انتخابات به پارلمان راه ول، در هر صورت چه حزب دمکراتیک خلقبه گفته این کارشناس مقیم استانب

نخواهد داشت. با پیروزی قاطع  حل مسئله کردها در ترکیه های پارلمان بماند، تاثیر منفی دریابد و چه بیرون در

گیری را از میان خواهد برد حزب حاکم، اختیارات رئیس جمهور ترکیه افزایش خواهد یافت و تعدد مراکز تصمیم

نماینده کرد مجوز ورود به پارلمان ترکیه را کسب  ۵۸خاطب اصلی خود را باز خواهند یافت. اما اگر و کردها م

 .کنند این پیروزی بزرگی در تاریخ کردهای ترکیه خواهد بود

 05.06.2015 تاریخ •

 طاهر شیرمحمدی نویسنده •

 حزب عدالت و توسعه, هاحزب دمکراتیک خلق, انتخابات پارلمانی ترکیه هاکلیدواژه •
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