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امكان برگزاري انتخابات زودرس براي مدتي وجود داشت ،اما زماني كه كليدش خورد ،با سرعت
شﮕﻔتانﮕيزي به وقوع پيوست .رجب طيب اردوغان در  18آوريل اعﻼم كرد كه كشور يكبار ديﮕر به
سمت برگزاري انتخابات زودرس خواهد رفت .يك روز پيش از آن ،دولت باغچهلي ،رهبر حزب مليگراي
افراطي حركت ملي ) (MHPو متحد اردوغان ،خواهان برگزاري انتخابات زودرس در تاريخ  26آگوست )به
جاي نوامبر  2019كه قبﻼً برنامهريزي شده بود( شد .چندي نﮕذشت تا كاشف به عمل آمد كه باغچهلي
خودسرانه تصميم نﮕرفته است .روز بعد ،اردوغان و باغچهلي تقريب ًا بيستوپنج دقيقه در مورد مزايا و معايب
انتخابات زودرس گﻔتﮕو كردند و سپس اعﻼم داشتند كه رقابتي زودرس در تاريخ  24ژوئن به وقوع خواهد
پيوست.
چرا اردوغان و باغچهلي خواهان برگزاري انتخابات زودرس شدند؟ چه چيزي آنقدر مبرم بود كه
نميتوانستند تا سال آينده صبر كنند؟ باغچهلي و اردوغان هر دو در بيانيههاي عمومي ،از ضرورت تسهيل
گذار به نظام رياستي جديد صحبت كردند ،نظامي كه به رئيسجمهور قدرت شبهديكتاتوري ميبخشد
)محصول همهپرسيِ سال گذشته كه با اتهام تقلب همراه بود( .با اين حال ،مشخص شد كه انﮕيزههاي اصلي
چيز ديﮕري هستند :وضعيت سوريه كه تركيه در شمال آن به يك نيروي اِشغالﮕر مستقيم بدل شده است؛
مشكﻼت اقتصادي كه به سرعت ميتوانند به يك بحران تبديل شوند؛ و ترس از گسترش مخالﻔت با حكومت
اردوغان.
تركيه از زمان خيزش پارك گزي در  2013شاهد گردبادي از وقايع بوده است :خيزشهاي مردمي،
تﻼش براي كودتا ،انتخابات كليدي ،تغييرات در نظام سياسي ،جنگ داخلي ،جنگ در سوريه ،حمﻼت
تروريستي .كشور پس از كودتاي ناموفق در ژوييهي  2016در وضعيت اضﻄراري رسمي بسر ميبرد و
الﮕوي اقتصادي كشور در  2013نتايج منﻔي به همراه داشته است.
واكنش اردوغان و محﻔل حاكم وي به اين بحرانهاي متنوع به يك شكل بوده است :چسبيدن هر چه
بيشتر به قدرت و بهكارگيري ابزارهاي بيش از پيش سركوبﮕرانه و بيرحمانه براي تثبيت موقعيت خود ــ
فرآيند ايجاد وضعيتي كامﻼً فاشيستي اما بسيار شكننده .انتخابات زودرس آينده فقﻂ آخرين نمونه از
تﻼشهاي اردوغان براي تثبيت سلﻄهي خويش است ،اينبار با ابزاري شبهدموكراتيك.
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پيكربندي سياسي
انتخابات سراسري و رياستجمهوري اينك به يُمن تغييرات اخير در نظام انتخاباتي همزمان برگزار ميشوند
و احزاب اجازه دارند تا ائتﻼفهاي انتخاباتي تشكيل دهند .اگر يك ائتﻼف بيش از ده درصد آرا را از آن
خود كند ،تمام احزاب در آن ائتﻼف كرسيهاي پارلماني را به دست ميآورند.
اين امر بهويژه براي حزب حركت ملي ) (MHPاهميت دارد ،حزبي كه اگر بخواهد به تنهايي وارد انتخابات
شود با خﻄر سقوط به زير حدنصاب مواجه است .اين حزب با حزب حاكم اردوغان يعني حزب عدالت و
توسعه ائتﻼف كرد تا بقاي خود را تضمين كند .ائتﻼف يادشده كه نام »اتحاد ملت« را بر خود دارد ،در پي
يكپارچه كردن كنترل پيشاپيش موجود اردوغان بر دولت و جامعهي تركيه است.
يكي از گروههاي نيرومند و مخالف »اتحاد ملت« ،حزب نيك ) (İYİ Partiاست ،ساختاري جديد به رهبري
عضو پيشين حزب حركت ملي ،مرال آكشنر .ناظران در ابتدا گمان ميبردند كه برگزاري انتخابات زودرس
براي جلوگيري از ورود اين حزب نوپا به رقابت انتخاباتي است .اما حزب جمهوري خلق ) ،(CHPحزب
سكوﻻر ميانه ،به كمك آمد :پانزده نﻔر از نمايندگان پارلماني اين حزب با تغيير وابستﮕي حزبي خود ،به
»حزب نيك« كمك كردند تا به رقابت انتخاباتي وارد شود .حزب اسﻼمي ـ محافظهكار سعادت ) (SPنيز
پس از چند نوبت مذاكره به دو حزب ديﮕر پيوست ،البته با اين تضمين كه »حزب نيك« و »حزب سعادت«
كرسيهاي خود را در پارلمان حﻔظ كنند .اين دو حزب با هم بلوك راست ضدّاردوغان را تشكيل دادند.
حزب حامي كُردها يعني حزب دموكراتيك خلقها ) (HDPتنها حزب چپي است كه بخت عبور از حد نصاب
ده درصد را دارد.
احزاب مخالف ،در هﻔتههاي پس از اعﻼم انتخابات زودرس از جانب اردوغان ،به بحث دربارهي اتحاد
بر سر يك كانديداي واحد پرداختند تا به طرز بهتري اردوغان را شكست بدهند .حزب جمهوري خلق از
اين استراتژي حمايت كرد )حتي با عبداﷲ گل ،رئيسجمهور پيشين و از بنيانگذاران حزب عدالت و توسعه،
مﻼقاتي انجام شد( ،اما تﻼشها به ﺛمر ننشست؛ تا حدي به اين دليل كه احزاب مخالف انتظار دارند انتخابات
به دور دوم كشيده شود ــ نظرسنجيها در تركيه اگرچه آشكارا قابل اتكا نيستند ،نشان ميدهند كه اردوغان
نميتواند در دور اول اكثريت آرا را از آن خود كند )اردوغان در بيشترين حالت حدود  45درصد رأي
دارد( .عﻼوه بر اين ،عبداﷲ گل از طرف مقامات دولتي تحت فشار قرار گرفت تا خود را درگير اين معركه
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نكند ،امري كه نه تنها حاكي از ترس اردوغان و همپالكيهاي اوست ،بلكه نشانﮕر آن است كه بورژوازي
تركيه )كه طي سالهاي گذشته حامي اردوغان بوده( از جسارت ﻻزم براي حملهي آشكار به رئيسجمهور
برخوردار نيست.
پس از گمانهزنيها و مانورهاي بسيار ،فهرست كانديداهاي نهايي بدين ترتيب است :اردوغان با حمايت
حزب عدالت و توسعه و حزب حركت ملي؛ مرال آكشنر با حمايت حزب نيك؛ محرم اينجه با حمايت حزب
جمهوري خلق؛ تمل كارامﻼاوغلو با حمايت حزب سعادت؛ و دستآخر صﻼحالدين دميرتاش ،رياست
مشترك و سابق حزب دموكراتيك خلقها كه اينك در زندان است .دميرتاش در انتخابات رياستجمهوري
سال  2014نيز شركت كرد و يكي از دﻻيل اصلي موفقيت حزبش در انتخابات  7ژوئن همان سال بود .اما
او در پي سركوب شديد اردوغان پس از كودتاي نافرجام عقب زده شد و از نوامبر  2016تا به امروز در
زندان به سر ميبرد.
انتظار ميرود محرم اينجه براي رقابت با اردوغان بتواند انتخابات را به دور دوم بكشاند ،البته آكشنر هم
همين امكان را دارد .نظرسنجيها همچنين نشان ميدهند كه بلوك حزب عدالت و توسعه ـ حزب حركت
ملي به احتمال زياد اكثريت پارلماني خود را از دست خواهد داد .اما در حال حاضر نميتوان پيشبينيهاي
دقيق كرد .يكي از دﻻيل اين است كه نميدانيم آيا اساساً انتخاباتي برگزار شود يا نه؟ اردوغان ،گذشته از
هر چيز ،بيشتر عﻼقهمند به تثبيت قدرت خود است تا پرورش دموكراسي تركيه .و اگر هم انتخابات همانطور
كه برنامهريزي شده است پيش رود ،بعيد است در شرايﻂ »عادي« برگزار شود.
پيش به سوي فروپاشي؟
تصميم اردوغان مبني بر اعﻼم انتخابات زودرس تا حد زيادي واكنش به نﮕرانيهاي اقتصادي بود :در حالي
كه اغلب در خروجيهاي رسانههاي جريان اصلي غربي از اقتصاد تركيه به عنوان ماجرايي موفق ياد ميشود،
الﮕوي اقتصادي تركيه هر چيزي است بهجز الﮕوي پايدار.
توليد در تركيه مبتني بر واردات كاﻻهاي سرمايهاي و واسﻄه است ،بدين معني كه اگر يك طرف داستان
رشد سريع است ،طرف ديﮕر همواره كسري حساب بازرگاني )و در گردش( شديد است .تركيب نرخهاي
باﻻي سود )در مقايسه با سﻄح بينالمللي( و پول گران/ترقي بهاي پول چرخهي معيوبي را ايجاد ميكند كه
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كشور به راحتي نميتواند از چنگ آن بﮕريزد ،چرخهاي كه تا حدي پيامد برنامههاي تعديل ساختاري
نوليبرالي تحميلي از سوي صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني در اواخر دههي  1990و اوايل دههي
 2000است .حزب عدالت و توسعه كه در پي انتخابات  2002روي كار آمد ،تا سال  2008عامدانه با
دنبال كردن برنامههاي تعديل ساختاري ،وابستﮕي اقتصاد را به جريان ورود سرمايهي خارجي بازتوليد كرد.
همين روند به حجم عظيمي از بدهيهاي خارجي بشدت تصاعدي انجاميد )با اين ويژگي كه بخش خصوصي
بيش از دولت بار اين بدهي را بر دوش ميكشد(.
پاشنهي آشيل الﮕوي اقتصادي تركيه در حساسيت نرخ ارز به برداشت سرمايهگذار از خﻄرپذيري و ﺛبات
سياسي است .آشﻔتﮕي سالهاي اخير ،ارزش لير تركيه را بيش از پيش كاهش داده است .ارزش لير در برابر
دﻻر از مي  2013به اين سو  141درصد ،از زمان اعﻼم وضعيت اضﻄراري در ژوييهي  41 ،2016درصد
و از ابتداي سال جديد نيز  15درصد كاهش يافته است .نرخ لير هر روز بيشتر از ديروز سقوط ميكند .به
نظر ميرسد بحرانهاي بدهي و ناتواني از پرداخت ديون در گوشهاي كمين كردهاند .حجم بدهي خارجي
بخش خصوصي اكنون در مجموع بيش از يكچهارم توليد ناخالص داخلي كشور است و بعضي از
بزرگترين بنﮕاههاي هزارشاخه براي تجديدساختار بدهيها در حال بازسازماندهي خود هستند.
اردوغان و حزب او مدتهاست كه از مشكﻼت در حال رشد باخبرند .اما از نظر آنها ،همهپرسي سال
گذشته و انتخابات دوگانهي آتي براي تغيير روند بسيار اهميت دارند .بنابراين آنها از سياستهاي
مشكلگشاي متعدد اما موقتي استﻔاده كردهاند تا رشد اقتصادي را تحريك كنند و ظاهر اقتصاد را به شكل
بهتري درآورند :افزايش حداقل دستمزد ،گسترش اعتبار ،معافيتها و كاهش مالياتي ،پيشنهاد تجديدساختار
ديون براي بخش خصوصي ،بهكارگيري صندوق ضمانت اعتباري كه نهادي عمومي است براي به تأخير
انداختن ناتواني در پرداخت ديون ،بازبيني در روش محاسبهي توليد ناخالص داخلي و از اين قبيل موارد.
اخير ًا هنﮕامي كه محمد شيمشك ،معاون نخستوزير )و وزير سابق اقتصاد( ،به بدهيهاي تصاعدي در ارز
خارجي و كاهش ارزش لير به عنوان منابع بالقوهي بحران اشاره كرد و خواستار افزايش نرخ بهره شد،
اردوغان بﻼدرنگ به سرزنش او در سخنرانيهاي عمومي متعدد پرداخت و ادعا كرد كه »نرخ بهره هم پدر
و هم مادر تورم و نيز دليل اصلي در پس پشت تمام مشكﻼت اقتصادي است«.
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به بيان كوتاه ،اقتصاد به واسﻄهي تركيب كاهش ارز لير ،بدهيهاي تصاعدي ،تورم و نرخهاي فزاينده
بهره و بيكاري باﻻ آسيب ديده است .بحران به شكل گريزناپذيري پديدار ميشود ،اما پيش از آنكه بتوان
راهحلي يافت» ،نبرد نهايي« يعني انتخابات آتي بايد با پيروزي همراه باشد .اين ،دستكم ،قمار اردوغان
است.
تجزيهي بلوك راست
يكي از دﻻيل اصلي موفقيت حزب عدالت و توسعه در بيش از يك دهه ،توانايي آن در ايجاد اتحاد ،تثبيت
و سلﻄه بر بلوك جناح راست در كشور بوده است .براي مثال ،اردوغان زماني متحد نزديك فتحاﷲ گولن،
روحاني قدرتمند و رهبر جنبش اسﻼمگراي ظاهراً ميانهرو بود .اين زوج با شروع بحران هژمونيك حزب در
سال  2013به دشمنان ابدي تبديل شدند ــ به نحوي كه اردوغان اينك گولن را مسئول كودتاي نافرجام
 2016ميداند ــ و حزب عدالت و توسعه به حزب حركت ملي بيشتر نزديك شد.
اردوغان ،به بيان ديﮕر ،كوشيده است تا شكافهاي موجود در بلوك راست خود را با اتحادهاي جديد،
و دستيابي به گستردهترين ادغام ممكنِ نيروهاي راست سرهمبندي كند .با اين حال ،اين رويكرد فقﻂ
شكافهاي جديدي را ايجاد كرده ،و اين بلوك با اعﻼم برگزاري انتخابات زودرس رو به فروپاشي است.
در اينجا بايد به برخي وجوه و گرايشها توجه كرد.
نخست ،ادغام حزب حركت ملي در بلوك قدرتِ حزب عدالت و توسعه ،به انشعاب درون خود حزب
حركت ملي انجاميد .مرال آكشنر ،وزير پيشين كشور ،كه منتقد اين ادغام و قدرت فزايندهي اردوغان بود،
كوشيد رهبر حزب حركت ملي شود .آكشنر به دنبال ناكامياش با اعمال نظر اردوغان از حزب اخراج شد.
آكشنر كه اكنون كانديد رياست جمهوري »حزب نيك« است ،ظاهراً پايﮕاههاي مستحكمي در بخشهايي از
كشور )بهويژه شهرهاي ساحلي جنوب( دارد كه قدرت حزب حركت ملي در آن زياد است .آكشنر همچنين
از پوشش خبري رسانههاي بينالمللي نيز بهره ميبرد كه او را بهرغم سياستهاي دستراستياش ،فردي
ضدّ اردوغان معرفي كردهاند.
ظهور ناگهاني حزب سعادت ،دومين نشانهي مهمِ تجزيهي بلوك راست است .ريشهي هر دو حزب
عدالت و توسعه و سعادت در »جنبش نﮕرش ملي« است ،جرياني اسﻼمگرا كه چند دهه تحت عناوين
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گوناگون حزبي در رقابتهاي انتخاباتي شركت كرده است .اردوغان و رئيسجمهور پيشين عبداﷲ گل از
اين سنت جدا شدند و در سال  2001حزب عدالت و توسعه را پايهگذاري و خود را به عنوان اسﻼمگرايان
ميانهروتر معرفي كردند .در حالي كه اردوغان و گل به سرعت راه ورود به ردههاي باﻻي سياست تركيه را
طي كردند ،حزب سعادت در گمنامي بيرمق شد .تنها همين اواخر بود كه حزب سعادت به عنوان بازيﮕري
جدي مجدداً سر بر آورد و پيوسته با آكشنر و حزب جمهوري خلق براي بحث دربارهي ائتﻼف ديدار
داشتهاند .آكشنر و حزب جمهوري خلق ميدانند كه حزب سعادت ميتواند به آنها كمك كند تا مسلمانان
محافظهكار راه خود را از اردوگاه اردوغان جدا سازند.
سومين گرايش در مورد تجزيهي بلوك راست به جمعيت كُرد تركيه مربوط ميشود .درصد چشمﮕيري
از كُردها در سالهاي گذشته به حزب عدالت و توسعه رأي دادند ،بهويژه سرمايهداران محلي ،زمينداران و
افرادي كه اعتقادات ديني محافظهكارانه دارند .عدالت و توسعه در عوض وعدهي بازگرداندن حداقل حقوق
كُردها و رونق اقتصادي را داد .ظهور بهاصﻄﻼح »فرآيند صلح« در اواخر دههي  2000بين دولت و
چريكهاي پ.ك.ك موجب تقويت حزب عدالت و توسعه در مناطق عمدت ًا كُردنشين شد .با اين حال ،در
پي انقﻼب روژاوا به سال  ،2012خيزش پارك گزي در  2013و بهويژه موفقيت حزب دموكراتيك خلقها
در انتخابات ژوئن  ،2015حزب عدالت و توسعه شتاب خود را از دست داد و فرآيند صلح از بين رفت.
در عوض در مناطق كردنشين جنگ آشكار از سر گرفته شد .در كوتاهمدت ،اين امر موجب هراس بخشي
از حاميان حزب دموكراتيك خلقها و گرايش آنها به حزب عدالت و توسعه در انتخابات زودرس اواخر
 2015شد .اما در بلندمدت ،اين مسئله تنها موجب تعميق بيﮕانﮕي كُردهاي محافظهكار از رژيم كنوني شد.
حمﻼت تركيه به مناطق كُردنشين در شمال سوريه )روژاوا( و عمليات امسال آن در عﻔرين موجب تثبيت
آن بيﮕانﮕي شد .بهطور كلي ،حتي احزاب كُردي كه رابﻄهي گرمي با جنبش رهايي كُردها ندارند نيز از
حزب عدالت و توسعه فاصله گرفتند.
در مجموع ،اين گرايشات حاكي از تجزيه اشاره به پايان بلوك راست متحد تحت لواي حزب عدالت و
توسعه دارند .اين بدين معنا نيست كه اردوغان و عدالت و توسعه بازندهاند .درست برعكس! آنها هر چه
در چنته دارند براي حﻔظ دستاوردهاي خود رو خواهند كرد و بر روي قدرتي كه درون دولت انباشتهاند
قمار خواهند كرد.
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و اگر سلﻄهي حزب عدالت و توسعه و اتحاد بلوك راست پايان يابد ،بلوك راست ميتواند مجدد ًا در
شكلي ديﮕر متحد شود .اتحاد انتخاباتي بين حزب جمهوري خلق ،حزب نيك ،و حزب سعادت گامي به
سمت چنين فراگردي است :كنار گذاشتن بعضي از آسيبهاي تحميلشده از سوي اردوغان ،اما مخالﻔت
شديد با تغيير ساختار قدرت اساسي جامعه يا ممانعت از ظهور يك بديل مردمي راستين .اين نيروها در
تﻼشند تا خود را به عنوان نيروهاي ترميمگر ــ با حمايت از چهارچوب نوليبرالي و بسيار شكنندهي تركيه
و از اين طريق توسل به منافع بخشهاي عمدهي بورژوازي ــ جا بياندازند.
چپ در چهارچوب نقش خود بايد از اين پويش مﻄلع باشد ،ضمن آنكه متوجه باشد بحران درون بلوك
راست ،فضايي را براي پيشبرد بديل دموكراتيك مردمي ميگشايد.
عامل كُردي
در انتخابات سراسري ،سهم قابل توجهي از آراي كُردها محتمﻼً از آن حزب دموكراتيك خلقها ميشود.
همين امر در مورد انتخابات رياستجمهوري نيز صدق ميكند .صﻼحالدين دميرتاش در ميان كُردها از
احترام واﻻيي برخوردار است ،حتي در ميان كساني كه ميل چنداني به حزب دموكراتيك خلقها و پ.ك.ك
ندارند .اما احتماﻻً دميرتاش نميتواند به دور دوم انتخابات راه يابد و همين باعث ميشود تا كُردها نقش
رأيدهندگان مستقل را در انتخابات نهايي ايﻔاء كنند .بنابراين بهرغم خصومتها و سركوب سالهاي اخير،
جاي شﮕﻔتي نخواهد بود اگر تمام كانديدها و احزاب ظرف هﻔتههاي آينده به دنبال كسب آراي كُردها باشند
)در واقع آنها پيشاپيش شروع به اين كار كردهاند(.
همين موضوع در مورد اردوغان هم صحت دارد ،حتي اگر اَعمال او در ساليان اخير چنين چيزي را به
مراتب دشوار ساخته باشد )تنها به عنوان چند نمونه :ائتﻼفهاي او با مليگرايان افراطي كه نيروهاي ضد
كُرد محسوب ميشوند؛ حمﻼت او به مناطق كُردنشين؛ و عمليات عﻔرين -كه به اِشغال منﻄقهي كُردنشين
در شمال سوريه انجاميد( .هر ابزاري كه دولت از آن استﻔاده كند ــ چه هويج باشد يا به احتمال زياد چماق
ــ بسيار بعيد است كه اردوغان و حزب عدالت و توسعه بتوانند بخش قابل توجهي از آراي كُردها را از آنِ
خود كنند.
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حزب دموكراتيك خلقها از آنجا كه به هيچ ائتﻼف انتخاباتي وارد نشده است ،در نتيجه بايد از ده
درصد آرا عبور كند كه حد نصاب ورود به پارلمان است .اگر از پس اين كار بر بيايند ،بخت اتحاد حزب
عدالت و توسعه ـ حزب حركت ملي براي دستيابي به اكثريت مﻄلق بسيار اندك خواهد بود و
بلندپروازيهاي اردوغان ضربهي سختي خواهد خورد.
گام بعدي چيست؟
چپ سوسياليستي كانديداي خاص خود را در انتخابات را ندارد .اگرچه بسياري از چپهاي سوسياليست
از حزب دموكراتيك خلقها و دميرتاش حمايت خواهند كرد ،ديﮕران به سمت حزب جمهوري خلق گرايش
خواهند يافت؛ برخي هم تحت عنوان »جبههي متحد ضدّ فاشيست« حامي هر دوي آنها خواهند بود .با
فرض محاسبات انتخاباتي ،آنها ممكن است به حزب دموكراتيك خلقها رأي بدهند تا كمك كنند كه حزب
از حدنصاب  10درصدي براي ورود به پارلمان بﮕذرد و سپس به احتمال زياد از هر آن كسي حمايت كنند
كه در دور دوم مقابل اردوغان قرار ميگيرد.
در حالي كه نمايش قدرتمند حزب دموكراتيك خلقها و شكست انتخاباتي حزب عدالت و توسعه و
اردوغان بايد هدف تمام نيروهاي دموكراتيك و انقﻼبي باشد ،چپ بايد براي روزهاي پيش و پس از انتخابات
استراتژي داشته باشد .افق سياسي-اجتماعي شديداً گشوده است .حزب عدالت و توسعه و اردوغان ممكن
است پيروز شوند ،كه در آن صورت احتماﻻً به قلعوقمع تمام صداهاي مخالف در جامعه خواهند پرداخت.
اگر آنها پيروز نشوند ،بهشكل صلحآميزي كنار نخواهند كشيد .اردوغان بهطور منظم از زمان كودتاي نافرجام
به بعد دست به بسيج حاميان خود زده است و اگر آشوب و بيﺛباتي در پي انتخابات گسترش يابد ،براي
بسيج دوبارهي آنها درنگ نخواهد كرد .در حالت بديل ،نيروهاي »ترميمگرا« ممكن است روي كار بيايند و
براي نظم سياسي متﻔاوتي فشار بياورند كه موجب تضعيف اردوغان بدون تغيير و تحول چنداني شود؛ در
تمام اين مدت اين گرايش را »ض ّد فاشيست« يا »ض ّد ديكتاتوري« ناميدهاند تا بر نارضايتي مردم از رژيم
موجود تأكيد ورزند.
نهايت ًا بسيج تودهاي و مردمي ممكن است به خيابانها بريزد و تهديدي براي استيﻼي اردوغان به وجود
آورد .لحظهاي كه موازنهي قوا و ديوار ترس و سركوب فرو ميريزد ،حتي اگر يك لحظه هم باشد ،تمام
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مبارزات مردمي كه اكنون منزوي و به نوعي سركوب شدهاند ميتوانند دوباره مﻄرح شوند و قدرت و
امكانهاي پنهان خود را محقق سازند .در اين نقﻄه ،وظيﻔهي چپ برافراشتن مﻄالبات دموكراتيك ـ مردمي
راستين خواهد بود كه خود را از سويي از »ض ّد فاشيسم« نيروهاي ترميمگرا متمايز خواهد كرد ،و از سوي
ديﮕر ،در برابر ض ّد بسيج محتمل و شبهنظامي با حمايت دولت ،به ساخت و گسترش جبههاي مردمي خواهد
پرداخت.
در حالي كه نتايج انتخابات مهم خواهد بود )با فرض اينكه انتخابات انجام شود؛ اردوغان همچنان
ميتواند از رقابت ممانعت كند( ،تاريخ همچنين نشان ميدهد كه پيروزي انتخاباتي بر اردوغان براي جدا
كردن او از قدرت كﻔايت نخواهد كرد .او بدون نبرد كنار نخواهد رفت .در عين حال ،تجارت بزرگ تركيه
به حمايت از گذار »آرام« از اردوغان تمايل دارد ،گذاري كه در عين حال شامل مﻄالبات چپ نميشود و
مانع هرگونه حركت به سمت يك جمهوري دموكراتيك ـ مردمي راستين است.
بنابراين چپ با نبردي دشوار در جبهههاي گوناگون مواجه است .چپ بايد براي كنار رفتن اردوغان و
حزب عدالت و توسعه فشار بياورد ،بدون آنكه تسليم فراخوانِ »هر كس به جز اردوغان« شود كه مسيري
است كه با تأمين منافع سرمايه ،بنيانهاي دولت استبدادي را تقويت خواهد كرد.
هنوز بيش از يك ماه تا  24ژوئن فاصله است و چند هﻔتهي آتي بيشك پرماجرا خواهد بود .اما هر
اتﻔاقي كه بيﻔتد ،به جرأت ميتوان گﻔت كه مبارزه در شب انتخابات پايان نخواهد يافت.
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