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اما زماني كه كليدش خورد، با سرعت  ،امكان برگزاري انتخابات زودرس براي مدتي وجود داشت

بار ديگر به آوريل اعالم كرد كه كشور يك 18در رجب طيب اردوغان انگيزي به وقوع پيوست. شگفت

گراي لي، رهبر حزب مليخواهد رفت. يك روز پيش از آن، دولت باغچه زودرسسمت برگزاري انتخابات 

آگوست (به  26انتخابات زودرس در تاريخ  ، خواهان برگزاري) و متحد اردوغانMHPافراطي حركت ملي (

لي چندي نگذشت تا كاشف به عمل آمد كه باغچه. شد) ريزي شده بودكه قبالً برنامه 2019جاي نوامبر 

وپنج دقيقه در مورد مزايا و معايب لي تقريباً بيستخودسرانه تصميم نگرفته است. روز بعد، اردوغان و باغچه

به وقوع خواهد ژوئن  24گفتگو كردند و سپس اعالم داشتند كه رقابتي زودرس در تاريخ  زودرسانتخابات 

  پيوست.

بود كه  مبرم قدرآن يچه چيز رس شدند؟برگزاري انتخابات زود خواهانلي چرا اردوغان و باغچه

هاي عمومي، از ضرورت تسهيل در بيانيهلي و اردوغان هر دو باغچهتوانستند تا سال آينده صبر كنند؟ نمي

بخشد ديكتاتوري ميشبه جمهور قدرترئيسگذار به نظام رياستي جديد صحبت كردند، نظامي كه به 

اصلي  هايانگيزهتقلب همراه بود). با اين حال، مشخص شد كه  تهامسال گذشته كه با ا پرسيِ(محصول همه

؛ ه استشدبدل : وضعيت سوريه كه تركيه در شمال آن به يك نيروي اِشغالگر مستقيم هستندچيز ديگري 

شوند؛ و ترس از گسترش مخالفت با حكومت تبديل ند به يك بحران تواناقتصادي كه به سرعت مي مشكالت

  اردوغان. 

هاي مردمي، شاهد گردبادي از وقايع بوده است: خيزش 2013از زمان خيزش پارك گزي در تركيه 

تالش براي كودتا، انتخابات كليدي، تغييرات در نظام سياسي، جنگ داخلي، جنگ در سوريه، حمالت 

و  بردسر ميراري رسمي بطضاوضعيت  در 2016ي ژوييهاز كودتاي ناموفق در  تروريستي. كشور پس

  نتايج منفي به همراه داشته است. 2013در الگوي اقتصادي كشور 

: چسبيدن هر چه است بوده شكلهاي متنوع به يك واكنش اردوغان و محفل حاكم وي به اين بحران

 ــ رحمانه براي تثبيت موقعيت خودپيش سركوبگرانه و بيكارگيري ابزارهاي بيش از بيشتر به قدرت و به

آخرين نمونه از  فقطآينده  رسبسيار شكننده. انتخابات زود اما فاشيستي كامالً يايجاد وضعيتفرآيند 

  دموكراتيك.ابزاري شبه بابار ي خويش است، اينتثبيت سلطهبراي اردوغان  هايتالش
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  سياسي پيكربندي

شوند زمان برگزار ميهمبه ُيمن تغييرات اخير در نظام انتخاباتي جمهوري اينك انتخابات سراسري و رياست

هاي انتخاباتي تشكيل دهند. اگر يك ائتالف بيش از ده درصد آرا را از آن ائتالف تاو احزاب اجازه دارند 

  آورند.مي به دسترا هاي پارلماني خود كند، تمام احزاب در آن ائتالف كرسي

اگر بخواهد به تنهايي وارد انتخابات ) اهميت دارد، حزبي كه MHPويژه براي حزب حركت ملي (اين امر به

اين حزب با حزب حاكم اردوغان يعني حزب عدالت و  با خطر سقوط به زير حدنصاب مواجه است.شود 

در پي  ،را بر خود دارد» اتحاد ملت«كه نام  يادشده تضمين كند. ائتالفتا بقاي خود را ائتالف كرد توسعه 

  ي تركيه است. يكپارچه كردن كنترل پيشاپيش موجود اردوغان بر دولت و جامعه

) است، ساختاري جديد به رهبري İYİ Parti، حزب نيك (»اتحاد ملت«هاي نيرومند و مخالف يكي از گروه

 رسانتخابات زودبرگزاري بردند كه گمان مي ناظران در ابتداعضو پيشين حزب حركت ملي، مرال آكشنر. 

)، حزب CHP. اما حزب جمهوري خلق (استحزب نوپا به رقابت انتخاباتي اين از ورود  جلوگيريبراي 

به  ،اين حزب با تغيير وابستگي حزبي خود ي: پانزده نفر از نمايندگان پارلمانبه كمك آمدسكوالر ميانه، 

) نيز SPكار سعادت (حزب اسالمي ـ محافظهشود. وارد ت انتخاباتي رقاب بهكمك كردند تا » حزب نيك«

» حزب سعادت«و » حزب نيك«البته با اين تضمين كه  ،پس از چند نوبت مذاكره به دو حزب ديگر پيوست

تشكيل دادند. را . اين دو حزب با هم بلوك راست ضدّاردوغان حفظ كننددر پارلمان را هاي خود كرسي

كه بخت عبور از حد نصاب  است تنها حزب چپي) HDPها (عني حزب دموكراتيك خلقحزب حامي كُردها ي

  را دارد. ده درصد 

 اتحادي به بحث دربارهاز جانب اردوغان،  زودرسهاي پس از اعالم انتخابات در هفتهاحزاب مخالف، 

 از مهوري خلقج. حزب را شكست بدهنداردوغان  بهتري طرزپرداختند تا به واحد  ايبر سر  يك كانديد

گذاران حزب عدالت و توسعه، جمهور پيشين و از بنيانرئيسعبداهللا گل،  با(حتي  حمايت كرداستراتژي اين 

كه احزاب مخالف انتظار دارند انتخابات  ه اين دليلتا حدي ب ؛ها به ثمر ننشستاما تالش ،)انجام شدمالقاتي 

دهند كه اردوغان نشان مي قابل اتكا نيستند،ها در تركيه اگرچه آشكارا نظرسنجي ــ به دور دوم كشيده شود

درصد رأي  45تواند در دور اول اكثريت آرا را از آن خود كند (اردوغان در بيشترين حالت حدود نمي

ن معركه دارد). عالوه بر اين، عبداهللا گل از طرف مقامات دولتي تحت فشار قرار گرفت تا خود را درگير اي
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نشانگر آن است كه بورژوازي  بلكه ،هاي اوستپالكيامري كه نه تنها حاكي از ترس اردوغان و هم ،نكند

جمهور رئيس بهي آشكار براي حملهالزم جسارت  ازهاي گذشته حامي اردوغان بوده) تركيه (كه طي سال

  .برخوردار نيست

يداهاي نهايي بدين ترتيب است: اردوغان با حمايت فهرست كاند ،ها و مانورهاي بسيارزنيپس از گمانه

حزب عدالت و توسعه و حزب حركت ملي؛ مرال آكشنر با حمايت حزب نيك؛ محرم اينجه با حمايت حزب 

الدين دميرتاش، رياست آخر صالححمايت حزب سعادت؛ و دست اجمهوري خلق؛ تمل كارامالاوغلو ب

جمهوري ينك در زندان است. دميرتاش در انتخابات رياستها كه امشترك و سابق حزب دموكراتيك خلق

ژوئن همان سال بود. اما  7در انتخابات  شنيز شركت كرد و يكي از داليل اصلي موفقيت حزب 2014سال 

تا به امروز در  2016بر مشد و از نوا عقب زدهشديد اردوغان پس از كودتاي نافرجام  سركوباو در پي 

  برد.زندان به سر مي

محرم اينجه براي رقابت با اردوغان بتواند انتخابات را به دور دوم بكشاند، البته آكشنر هم رود انتظار مي

حزب حركت  ـ دهند كه بلوك حزب عدالت و توسعهها همچنين نشان ميرا دارد. نظرسنجي امكانهمين 

هاي بينيتوان پيشال حاضر نميملي به احتمال زياد اكثريت پارلماني خود را از دست خواهد داد. اما در ح

انتخاباتي برگزار شود يا نه؟ اردوغان، گذشته از  ساساًا دانيم آيانميداليل اين است كه دقيق كرد. يكي از 

طور مند به تثبيت قدرت خود است تا پرورش دموكراسي تركيه. و اگر هم انتخابات همانهر چيز، بيشتر عالقه

  برگزار شود.» عادي«شرايط  ، بعيد است دررودپيش  است ريزي شدهكه برنامه
  

  پيش به سوي فروپاشي؟

اقتصادي بود: در حالي  هاينگرانيتا حد زيادي واكنش به  زودرستصميم اردوغان مبني بر اعالم انتخابات 

شود، موفق ياد مي ماجراييبه عنوان  اقتصاد تركيههاي جريان اصلي غربي از هاي رسانهكه اغلب در خروجي

  جز الگوي پايدار.به استالگوي اقتصادي تركيه هر چيزي 

اي و واسطه است، بدين معني كه اگر يك طرف داستان توليد در تركيه مبتني بر واردات كاالهاي سرمايه

هاي (و در گردش) شديد است. تركيب نرخ بازرگانيرشد سريع است، طرف ديگر همواره كسري حساب 

كند كه ي معيوبي را ايجاد ميچرخه ترقي بهاي پولگران/ پولالمللي) و د (در مقايسه با سطح بينسو باالي
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هاي تعديل ساختاري اي كه تا حدي پيامد برنامهتواند از چنگ آن بگريزد، چرخهكشور به راحتي نمي

ي و اوايل دهه 1990ي المللي پول و بانك جهاني در اواخر دههنوليبرالي تحميلي از سوي صندوق بين

با  عامدانه 2008تا سال روي كار آمد،  2002حزب عدالت و توسعه كه در پي انتخابات است.  2000

د. بازتوليد كري خارجي ورود سرمايهجريان به را اقتصاد  ، وابستگيهاي تعديل ساختاريبرنامهدنبال كردن 

(با اين ويژگي كه بخش خصوصي  انجاميدتصاعدي بشدت هاي خارجي حجم عظيمي از بدهي به روند همين

  د).كشلت بار اين بدهي را بر دوش ميبيش از دو

گذار از خطرپذيري و ثبات سرمايه برداشتبه  ارزي آشيل الگوي اقتصادي تركيه در حساسيت نرخ پاشنه

در برابر ارزش لير تركيه را بيش از پيش كاهش داده است. ارزش لير  ،هاي اخيرسياسي است. آشفتگي سال

درصد  41، 2016 يژوييه، از زمان اعالم وضعيت اضطراري در درصد 141به اين سو  2013ر از مي دال

كند. به درصد كاهش يافته است. نرخ لير هر روز بيشتر از ديروز سقوط مي 15و از ابتداي سال جديد نيز 

اند. حجم بدهي خارجي مين كردهاي كهاي بدهي و ناتواني از پرداخت ديون در گوشهرسد بحراننظر مي

از  چهارم توليد ناخالص داخلي كشور است و بعضيبخش خصوصي اكنون در مجموع بيش از يك

  هستند.  بازسازماندهي خودها در حال بدهي تجديدساختار براي هاي هزارشاخهبنگاهترين بزرگ

پرسي سال ها، همهاز نظر آن هاست كه از مشكالت در حال رشد باخبرند. امااردوغان و حزب او مدت

هاي ها از سياستي آتي براي تغيير روند بسيار اهميت دارند. بنابراين آنگذشته و انتخابات دوگانه

اند تا رشد اقتصادي را تحريك كنند و ظاهر اقتصاد را به شكل استفاده كرده يگشاي متعدد اما موقتمشكل

 تجديدساختارها و كاهش مالياتي، پيشنهاد رش اعتبار، معافيتبهتري درآورند: افزايش حداقل دستمزد، گست

كارگيري صندوق ضمانت اعتباري كه نهادي عمومي است براي به تأخير ديون براي بخش خصوصي، به

ي توليد ناخالص داخلي و از اين قبيل موارد. انداختن ناتواني در پرداخت ديون، بازبيني در روش محاسبه

هاي تصاعدي در ارز به بدهي ،وزير (و وزير سابق اقتصاد)معاون نخستحمد شيمشك، م اخيرًا هنگامي كه

، دشافزايش نرخ بهره  خواستارد و ي بحران اشاره كرخارجي و كاهش ارزش لير به عنوان منابع بالقوه

پدر  نرخ بهره هم«هاي عمومي متعدد پرداخت و ادعا كرد كه اردوغان بالدرنگ به سرزنش او در سخنراني

  »اقتصادي است. مشكالتو هم مادر تورم و نيز دليل اصلي در پس پشت تمام 
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فزاينده هاي هاي تصاعدي، تورم و نرخي تركيب كاهش ارز لير، بدهيبه بيان كوتاه، اقتصاد به واسطه

كه بتوان پيش از آنشود، اما كاري باال آسيب ديده است. بحران به شكل گريزناپذيري پديدار ميو بي بهره

كم، قمار اردوغان يعني انتخابات آتي بايد با پيروزي همراه باشد. اين، دست» نبرد نهايي«حلي يافت، راه

  است.
  

  ي بلوك راستتجزيه

در ايجاد اتحاد، تثبيت توانايي آن  ،يك دهه بيش از قيت حزب عدالت و توسعه دريكي از داليل اصلي موف

اهللا گولن، است در كشور بوده است. براي مثال، اردوغان زماني متحد نزديك فتحبر بلوك جناح رو سلطه 

رو بود. اين زوج با شروع بحران هژمونيك حزب در گراي ظاهراً ميانهروحاني قدرتمند و رهبر جنبش اسالم

رجام كه اردوغان اينك گولن را مسئول كودتاي ناف نحويبه  ــ  شدندتبديل به دشمنان ابدي  2013سال 

  و حزب عدالت و توسعه به حزب حركت ملي بيشتر نزديك شد. ــ داندمي 2016

هاي جديد، تحادهاي موجود در بلوك راست خود را با اتا شكاف كوشيده استاردوغان، به بيان ديگر، 

 فقطبندي كند. با اين حال، اين رويكرد سرهمترين ادغام ممكنِ نيروهاي راست يابي به گستردهو دست

. استفروپاشي  رو بهبا اعالم برگزاري انتخابات زودرس اين بلوك و ، هاي جديدي را ايجاد كردهشكاف

  .كردتوجه  هابه برخي وجوه و گرايش بايددر اينجا 

به انشعاب درون خود حزب  ،حزب عدالت و توسعه نخست، ادغام حزب حركت ملي در بلوك قدرتِ

 بود،ان وغي اردادغام و قدرت فزايندهمنتقد اين ، كه پيشين كشوروزير مرال آكشنر، . انجاميدحركت ملي 

اردوغان از حزب اخراج شد.  اش با اعمال نظرآكشنر به دنبال ناكاميد. شوحزب حركت ملي  كوشيد رهبر

هايي از در بخش يحكمستهاي مپايگاه ظاهراً ،است» حزب نيك«آكشنر كه اكنون كانديد رياست جمهوري 

. آكشنر همچنين در آن زياد استحزب حركت ملي قدرت كه  داردويژه شهرهاي ساحلي جنوب) كشور (به

فردي  ،اشراستيهاي دسترغم سياستبهاو را برد كه المللي نيز بهره ميهاي بينرسانهخبري از پوشش 

  .اندمعرفي كرده ضدّ اردوغان

ي هر دو حزب ي بلوك راست است. ريشهتجزيهي مهمِ نشانه ظهور ناگهاني حزب سعادت، دومين

گرا كه چند دهه تحت عناوين است، جرياني اسالم »جنبش نگرش ملي«عدالت و توسعه و سعادت در 
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جمهور پيشين عبداهللا گل از است. اردوغان و رئيسشركت كرده هاي انتخاباتي رقابتدر حزبي گوناگون 

گرايان گذاري و خود را به عنوان اسالمحزب عدالت و توسعه را پايه 2001و در سال  نداين سنت جدا شد

هاي باالي سياست تركيه را روتر معرفي كردند. در حالي كه اردوغان و گل به سرعت راه ورود به ردهميانه

ن بازيگري رمق شد. تنها همين اواخر بود كه حزب سعادت به عنواطي كردند، حزب سعادت در گمنامي بي

ديدار ائتالف  يدربارهبا آكشنر و حزب جمهوري خلق براي بحث  پيوستهجدي مجدداً سر بر آورد و 

ها كمك كند تا مسلمانان تواند به آندانند كه حزب سعادت مي. آكشنر و حزب جمهوري خلق مياندداشته

  كار راه خود را از اردوگاه اردوغان جدا سازند.محافظه

 چشمگيريشود. درصد ميمربوط ي بلوك راست به جمعيت كُرد تركيه در مورد تجزيهسومين گرايش 

داران و داران محلي، زمينويژه سرمايهبه حزب عدالت و توسعه رأي دادند، بههاي گذشته در سالاز كُردها 

حداقل حقوق ي بازگرداندن كارانه دارند. عدالت و توسعه در عوض وعدهكه اعتقادات ديني محافظه افرادي

بين دولت و  2000ي در اواخر دهه» فرآيند صلح«اصطالح ُكردها و رونق اقتصادي را داد. ظهور به

شد. با اين حال، در هاي پ.ك.ك موجب تقويت حزب عدالت و توسعه در مناطق عمدتًا كُردنشين چريك

ها حزب دموكراتيك خلق ويژه موفقيتو به 2013، خيزش پارك گزي در 2012پي انقالب روژاوا به سال 

، حزب عدالت و توسعه شتاب خود را از دست داد و فرآيند صلح از بين رفت. 2015در انتخابات ژوئن 

مدت، اين امر موجب هراس بخشي در عوض در مناطق كردنشين جنگ آشكار از سر گرفته شد. در كوتاه

اواخر  زودرسو توسعه در انتخابات ها به حزب عدالت ها و گرايش آناز حاميان حزب دموكراتيك خلق

كار از رژيم كنوني شد. شد. اما در بلندمدت، اين مسئله تنها موجب تعميق بيگانگي كُردهاي محافظه 2015

حمالت تركيه به مناطق كُردنشين در شمال سوريه (روژاوا) و عمليات امسال آن در عفرين موجب تثبيت 

ي گرمي با جنبش رهايي كُردها ندارند نيز از كُردي كه رابطهطور كلي، حتي احزاب آن بيگانگي شد. به

  حزب عدالت و توسعه فاصله گرفتند.

تجزيه اشاره به پايان بلوك راست متحد تحت لواي حزب عدالت و  حاكي از ، اين گرايشاتدر مجموع

ها هر چه آن !اند. درست برعكستوسعه دارند. اين بدين معنا نيست كه اردوغان و عدالت و توسعه بازنده

اند در چنته دارند براي حفظ دستاوردهاي خود رو خواهند كرد و بر روي قدرتي كه درون دولت انباشته

  كرد. قمار خواهند
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تواند مجددًا در ي حزب عدالت و توسعه و اتحاد بلوك راست پايان يابد، بلوك راست ميو اگر سلطه

شكلي ديگر متحد شود. اتحاد انتخاباتي بين حزب جمهوري خلق، حزب نيك، و حزب سعادت گامي به 

مخالفت اما  ،اردوغان سويشده از هاي تحميلكنار گذاشتن بعضي از آسيب :سمت چنين فراگردي است

ظهور يك بديل مردمي راستين. اين نيروها در ممانعت از  ساختار قدرت اساسي جامعه ياتغيير  شديد با

ي تركيه با حمايت از چهارچوب نوليبرالي و بسيار شكننده ــ گرترميمنيروهاي تالشند تا خود را به عنوان 

  .جا بياندازند ــ ي بورژوازيهاي عمدهو از اين طريق توسل به منافع بخش

بحران درون بلوك  باشدمتوجه  ضمن آنكه ،چپ در چهارچوب نقش خود بايد از اين پويش مطلع باشد

  گشايد.فضايي را براي پيشبرد بديل دموكراتيك مردمي مي ،راست
  

  عامل كُردي

شود. ها ميخلقدر انتخابات سراسري، سهم قابل توجهي از آراي كُردها محتمالً از آن حزب دموكراتيك 

الدين دميرتاش در ميان كُردها از كند. صالحجمهوري نيز صدق ميهمين امر در مورد انتخابات رياست

ها و پ.ك.ك احترام وااليي برخوردار است، حتي در ميان كساني كه ميل چنداني به حزب دموكراتيك خلق

كُردها نقش شود تا و همين باعث مي ت راه يابدتواند به دور دوم انتخاباندارند. اما احتماالً دميرتاش نمي

هاي اخير، و سركوب سال هاخصومترغم كنند. بنابراين به انتخابات نهايي ايفاءدر را  مستقلدهندگان رأي

هاي آينده به دنبال كسب آراي كُردها باشند ها و احزاب ظرف هفتهگفتي نخواهد بود اگر تمام كانديدجاي ش

  اند).يش شروع به اين كار كردهها پيشاپ(در واقع آن

چنين چيزي را به همين موضوع در مورد اردوغان هم صحت دارد، حتي اگر اَعمال او در ساليان اخير 

 كه نيروهاي ضد گرايان افراطياو با ملي هايائتالف(تنها به عنوان چند نمونه:  ساخته باشدمراتب دشوار 

 ي كُردنشينكه به ِاشغال منطقه -كُردنشين؛ و عمليات عفرين؛ حمالت او به مناطق شوندمحسوب مي كُرد

 هويج باشد يا به احتمال زياد چماق چه ــ ). هر ابزاري كه دولت از آن استفاده كندانجاميددر شمال سوريه 

از آنِ است كه اردوغان و حزب عدالت و توسعه بتوانند بخش قابل توجهي از آراي كُردها را  بعيدبسيار  ــ

  .كنندخود 
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در نتيجه بايد از ده  است، نشدهوارد هيچ ائتالف انتخاباتي  بهجا كه ها از آنحزب دموكراتيك خلق

درصد آرا عبور كند كه حد نصاب ورود به پارلمان است. اگر از پس اين كار بر بيايند، بخت اتحاد حزب 

ندك خواهد بود و يابي به اكثريت مطلق بسيار احزب حركت ملي براي دستـ  عدالت و توسعه

  ي سختي خواهد خورد.هاي اردوغان ضربهبلندپروازي
  

  گام بعدي چيست؟

هاي سوسياليست در انتخابات را ندارد. اگرچه بسياري از چپرا چپ سوسياليستي كانديداي خاص خود 

ها و دميرتاش حمايت خواهند كرد، ديگران به سمت حزب جمهوري خلق گرايش از حزب دموكراتيك خلق

ها خواهند بود. با حامي هر دوي آن» ي متحد ضدّ فاشيستجبهه«خواهند يافت؛ برخي هم تحت عنوان 

كه حزب  ها رأي بدهند تا كمك كنندها ممكن است به حزب دموكراتيك خلقفرض محاسبات انتخاباتي، آن

كسي حمايت كنند درصدي براي ورود به پارلمان بگذرد و سپس به احتمال زياد از هر آن  10از حدنصاب 

  گيرد.كه در دور دوم مقابل اردوغان قرار مي

ها و شكست انتخاباتي حزب عدالت و توسعه و در حالي كه نمايش قدرتمند حزب دموكراتيك خلق

اردوغان بايد هدف تمام نيروهاي دموكراتيك و انقالبي باشد، چپ بايد براي روزهاي پيش و پس از انتخابات 

اجتماعي شديداً گشوده است. حزب عدالت و توسعه و اردوغان ممكن -. افق سياسياستراتژي داشته باشد

وقمع تمام صداهاي مخالف در جامعه خواهند پرداخت. است پيروز شوند، كه در آن صورت احتماالً به قلع

ي نافرجام طور منظم از زمان كودتاآميزي كنار نخواهند كشيد. اردوغان بهشكل صلحها پيروز نشوند، بهاگر آن

براي  ،ثباتي در پي انتخابات گسترش يابدو اگر آشوب و بياست به بعد دست به بسيج حاميان خود زده 

ممكن است روي كار بيايند و » گراترميم«ها درنگ نخواهد كرد. در حالت بديل، نيروهاي ي آنبسيج دوباره

 در ؛شود يبدون تغيير و تحول چندان فشار بياورند كه موجب تضعيف اردوغان يبراي نظم سياسي متفاوت

اند تا بر نارضايتي مردم از رژيم ناميده» ضّد ديكتاتوري«يا » ضّد فاشيست«تمام اين مدت اين گرايش را 

  موجود تأكيد ورزند.

ها بريزد و تهديدي براي استيالي اردوغان به وجود اي و مردمي ممكن است به خياباننهايتًا بسيج توده

ريزد، حتي اگر يك لحظه هم باشد، تمام ي قوا و ديوار ترس و سركوب فرو ميي كه موازنهاآورد. لحظه
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و قدرت و  توانند دوباره مطرح شونداند ميمبارزات مردمي كه اكنون منزوي و به نوعي سركوب شده

مردمي ـ  كچپ برافراشتن مطالبات دموكراتي يهاي پنهان خود را محقق سازند. در اين نقطه، وظيفهامكان

گرا متمايز خواهد كرد، و از سوي نيروهاي ترميم» ضّد فاشيسم«سويي از راستين خواهد بود كه خود را از 

اي مردمي خواهد ساخت و گسترش جبههنظامي با حمايت دولت، به در برابر ضّد بسيج محتمل و شبهديگر، 

  . پرداخت

اردوغان همچنان  ؛كه انتخابات انجام شودايندر حالي كه نتايج انتخابات مهم خواهد بود (با فرض 

اي جدا براردوغان  كه پيروزي انتخاباتي بردهد تواند از رقابت ممانعت كند)، تاريخ همچنين نشان ميمي

 تجارت بزرگ تركيهدر عين حال، او بدون نبرد كنار نخواهد رفت.  از قدرت كفايت نخواهد كرد. اوكردن 

شود و مطالبات چپ نميشامل از اردوغان تمايل دارد، گذاري كه در عين حال » آرام«به حمايت از گذار 

  مردمي راستين است.ـ  مانع هرگونه حركت به سمت يك جمهوري دموكراتيك

هاي گوناگون مواجه است. چپ بايد براي كنار رفتن اردوغان و بنابراين چپ با نبردي دشوار در جبهه

مسيري  شود كه »هر كس به جز اردوغان« خوانِاكه تسليم فربدون آن ،ت و توسعه فشار بياوردحزب عدال

  .كردهاي دولت استبدادي را تقويت خواهد نيانب ،منافع سرمايهبا تأمين كه است 

شك پرماجرا خواهد بود. اما هر ي آتي بيژوئن فاصله است و چند هفته 24تا بيش از يك ماه هنوز 

  توان گفت كه مبارزه در شب انتخابات پايان نخواهد يافت.بيفتد، به جرأت مي اتفاقي كه

2018مي  18  
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