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روزنامه لز اکو  ]فرانسه[

بحران برق فرانسه
روزنامه »لز اکو« در گزارش جدید خود به موضوع افزایش 
10برابری قیمت برق در فرانســه به نسبت 3سال گذشته 
پرداخته است. براســاس این گزارش، افزایش هزینه برق 
توان رقابت با تعرفه های تنظیم شــده قیمت انرژی را از 
تامین کننده های خرد گرفته است و این شرکت های کوچک 
 مشتریان خود را به شرکت برق »الکتریسیته دو فرانس«، 
دومین شرکت برق بزرگ اروپا ارجاع می دهند. بسیاری از 
شرکت های برق فرانسه به دلیل اینکه قراردادهای خود را 
پیش از آغاز بحران انرژی در اروپا با مشتریان شان به امضا 
رسانده اند، با افزایش هزینه ها از تمدید قراردادها خودداری 
کرده و به مشتریان خود نسبت به افزایش شدید قیمت برق 
از ابتدای پاییز هشدار می دهند. این هشدارها تاکید دارند 
که قرار است هزینه برق خانوارهاي فرانسوي چند صد یورو 
در سال افزایش بیابد. به گفته مقامات فرانسوي، فرانسه 
به واسطه بحران  انرژي به یکي از گران ترین کشورها براي 

فروش برق تبدیل شده است.

انتخابات ترکیه؛ اردوغان مصمم، مخالفان سردرگم
رجب طيب اردوغان در شرايطی به طور غيرمنتظره كارزار انتخاباتی خود را كليد زده كه به نظر می رسد احزاب اپوزيسيون 

هنوز راهبرد مشخصی برای شكست حريف قدرتمند خود ندارند 

بلوچستان پاکستان زیر آب
مقامات پاكستان اعالم كردند 
استان بلوچستان اين كشور كه 
پيش از اين هم به خاطر جاری 
شدن سيل های ناگهانی خســارات شديدی 
متحمل شــده بود،  در اثر بارندگی های شبانه 
ارتباط خود را با ســاير نقاط كشــور از دست 
داده است. پاكستان در هفته های اخير به دليل 
بارش باران های موســمی درگير بحران های 
شديد شده و برای مقابله با وقوع فاجعه انسانی 
در تقالســت. وزير تغييرات اقليمی پاكستان 
روز پنجشنبه اعالم كرد كه باران های موسمی 
بی ســابقه و جاری شدن ســيل در پاكستان 
زندگی بيش از 30ميليون نفر را طی چند هفته 

گذشته تحت تأثير قرار داده است.
تخريب زيرســاخت ها و قطعی مســيرهای 
ارتباطاتی به مشكالتی كه مقامات پاكستانی 
در عمليــات امداد و نجات خــود در منطقه با 
آن مواجه هستند افزوده است. پاكستان برای 
مقابله با پيامدهای باران های ســيل آســای 
هفته هــای اخير كــه منجر به جاری شــدن 
سيل های عظيم و كشته شدن بيش از 900نفر 
شده اســت، از جامعه بين المللی درخواست 
كمک كرده است. شبكه های هوايی، جاده ای 
و ريلی در بلوچستان هم اكنون به حالت تعليق 

درآمده اند و ارتباط اين منطقه با ســاير نقاط 
كشور قطع شده است.

اداره مخابرات پاكستان در توييتر خود اعالم 
كرد كه به دليل بارش باران های ســيل آسا و 
جاری شدن سيل های ناگهانی در بلوچستان 
كابل فيبر نــوری، خدمات صوتی و داده ای در 
»كويته« و ساير شــهرهای اصلی اين استان 
دچار اختالل شده اســت و تالش ها برای حل 
اين وضعيت بی سابقه ادامه دارد. شهباز شريف، 
نخست وزير پاكستان هم روز جمعه در توييتی 
اعالم كرد كه برای بسيج كردن تمامی منابع 
ممكن برای مديريت بحران با ســفرا و ديگر 
ديپلمات های ارشد در اسالم آباد ديدار كرده 

است.
به گفته مقامات، تخريب يک پل راه آهن اصلی 
ميان »كلپور« و »مــاخ« در گذرگاه »بوالن«، 
كويته مركز استان بلوچســتان را برای مدتی 
نامشخص از بقيه كشور جدا انداخته است. هر 
4بزرگراهی كه بلوچستان را به استان های ديگر 
متصل می كنند هم به دليل آسيب ديدن پل ها 
و رانش زمين مسدود شده اند. آمارها حاكی از 
آن اســت كه تا كنون بيش از 235نفر در اين 
استان كشته و صدها هزار نفر خانه های خود را 

از دست داده اند.

رويداد

گزارش

 تکاپوی روسیه و اوکراین
برای تجدید قوا

با گذشت بيش از 6ماه از آغاز جنگ اوكراين، تلفات جانی 
سنگينی به نيروهای طرفين وارد شده و اكنون سرنوشت 

جنگ وابسته به سرعت ارتش ها در تجديد  قواست

والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه به تازگی و در شرايطی كه 
6ماه از آغاز جنگ اوكراين گذشته، با امضای يک فرمان نظامی 
دستور افزايش 10درصدی نيروهای ارتش روسيه را داد. پوتين 
روز پنجشنبه در كاخ كرملين مسكو با انتشار فرمان جديد خود 
اعالم كرد كه تا آغاز سال2023، 137هزار نفر به سربازان ارتش 
روسيه افزوده خواهد شد. به اين ترتيب و درصورت اجرای اين 
فرمان تعداد كل نيروهای مسلح روســيه از 1.9ميليون نفر به 

بيش از 2ميليون نفر خواهد رسيد.
افزايش نيروی نظامی روســيه در ميانه جنــگ اوكراين فقط 
يک طرف اين بازی مسلحانه اســت. در طرف ديگر جنگ نيز 
اوكراينی ها به شدت و به صورت فشرده در حال آموزش نيروی 
نظامی خود هستند. پس از گذشت 6ماه از جنگ، ارتش روسيه 
و اوكراين از ادامه درگيری ها خســته اند و شــايد از همين رو 
تجديد قوای انسانی در دستور كار هر دو كشور قرار گرفته است. 
»بيل برنز«، رئيس ســازمان جاسوســی آمريكا، ماه گذشته 
تخمين زد كه در طول جنگ اوكراين حــدود 15هزار نظامی 
روس كشته و 45هزار نفر هم مجروح شــده اند. او تخمين زد 
كه تلفات نظاميان اوكراين كمی كمتر از نظاميان روس است. 
اين نيروها از اسفندماه سال گذشته در امتداد جبهه ای به طول 
بيش از هزار كيلومتر مشــغول نبرد هســتند و آينده آنچه در 
اوكراين رخ خواهد داد بيش از هرچيز بســتگی به آن دارد كه 
كدام طرف می تواند ارتش خود را سريع تر تجهيز و تجديد قوا 

كرده و آموزش دهد.

ارتش روسیه در تکاپوی جذب نیرو 
اگرچه پوتين دســتور افزايش نيروهای نظامی روسيه را امضا 
كرده، اما سازوكار آن در بيانيه كرملين مشخص نشده و هنوز 
معلوم نيست كه افزايش اين نيروها از طريق فراخوان عمومی 
نيروهای آماده به خدمت صورت خواهد گرفت يا قرار است ارتش 
روسيه نيروهای جديد حرفه ای را استخدام كند. برخی منابع 
خبری گفته اند كه دســتور اجرايی رئيس جمهور روسيه برای 
استخدام و جذب سرباز از طريق پرداخت مشوق های مالی قابل 

توجه به داوطلبان انجام خواهد شد.

اكونوميست در گزارشی آماری از ميدان جنگ اوكراين، وضعيت 
ارتش روسيه را كمی دشوار عنوان كرده و گفته است كه براساس 
برآوردها بيش از نيمی از تيپ ها و هنگ های روس اكنون كمتر 
از 60درصد از نيروی انسانی و تجهيزات اصلی خود را در اختيار 
دارند و به همين دليل كارايی آنها كاهش يافته است. همچنين 
والديمير پوتين تمايلی به اعالن رســمی جنگ ندارد. اعالن 
جنگ رسمی به روسيه اين اجازه را خواهد داد تا مردان جوان را 
به صورت اجباری عازم خدمت سربازی كند و نيروهای ذخيره 
را فراخواند، اما ترجيح فعلی پوتيــن بر جذب نيروهای نظامی 
به صورت داوطلبانه است كه برای اين كار بايد بهای سنگينی در 

قالب دستمزد های هنگفت بپردازد.
در عين حال فراخوان های ميهن پرستانه در شهرهای كوچک 
روسيه هم نتوانســته انتظار فرماندهان نظامی را برای جذب 
داوطلبان فراهم كنــد. به گفته كارشناســان نظامی، اگرچه 
فراخوان جذب نيروهای جديد رزمــی می تواند كمک بزرگی 
برای ارتش روسيه به شمار رود، اما مسئله آنجاست كه ساختار 
ارتش روسيه حتی قبل از جنگ اوكراين از نظر سنی ميانسال و 
در سنين نزديک بازنشستگی بوده و طی سال های گذشته هم 
اقدامات وزارت دفاع روسيه برای جوان سازی نيروهای ارتش 
چندان نتيجه بخش نبوده است. درعين حال، برخالف آنچه در 
تئوری بيان می شود،  نيروهای جديد جذب شده ارتش روسيه 
به جای 3هفته آموزش، تنها يک هفته آموزش نظامی می بينند 

و سپس راهی نبرد می شوند.

ارتش جوان تر اوکراین
در مقابل نيروهای ميانسال ارتش روسيه، متوسط سن نيروهای 
ارتش اوكراين با توجه به جوان بودن اين كشور بين 20 تا 30سال 
عنوان شده است. از سوی ديگر ارتش اوكراين از سوی ائتالفی 
از كشــورهای غربی به آموزش های نظامی دسترسی دارد. اين 
آموزش ها در انگليس و توسط مربيانی از آمريكا، استونی، فنالند، 
نروژ، نيوزيلند، سوئد و دانمارک به سربازان ارتش اوكراين داده 

می شود.
از نظر تعداد، ارتــش اوكراين در موضع ضعــف در قرار دارد. 
الكســی رزنيكوف، وزير دفاع اوكراين اعــالم كرده كه ارتش 
اين كشــور 700هزار نيرو در اختيار دارد كه با افزوده شــدن 
نيروهای پليس، مرزبانی و ژاندارمــری مجموع اين نيروها به 
يک ميليون نفر می رسد. از سوی ديگر تنها بخش كوچكی از 
اين نيروها دارای مهارت و تجربه برای شــركت در يک جنگ 
تمام عيار هستند. بر اين اســاس ارتش اوكراين از نظر تعداد، 
نصف ارتش روسيه و از نظر تعداد نيروهای حرفه ای نيز بسيار 
كمتر از نيروهای نظامی روسيه اســت. از اين رو نيز لندن اين 
روزها تالش و توجه خود را بر آموزش نيروهای ارتش اوكراين 

متمركز ساخته است.
جنگ اگرچه به طور رســمی ميان اوكراين و روسيه است، اما 
واقعيت امر آن است كه روس ها با ائتالفی نظامی از كشورهای 
غربی در حال مقابله هســتند؛ ائتالفی كه به نيروهای اوكراين 
تكنيک های جنگ شــهری را آموزش می دهد. جنگ شهری 
تكنيكی به شدت مخرب است كه به سربازان آموزش می دهد 
چگونه بدون نابودی زيرســاخت ها مبارزه كنند. اعداد و ارقام 
اگرچه گويای كل ماجرا نيستند، اما ترديدی نيست كه ارتش 
روسيه برای كسب و حفظ دستاوردهای خود در اوكراين نيازمند 
آن است كه بداند تحوالت در زمين اوكراين فقط با فرماندهی 
نيروهای اوكراينی نيست، بلكه اين ائتالفی از كشورهای غربی 

است كه جنگ را هدايت می كند.

بشار اسد
رئیس جمهور سوریه

تنهــا از طریــق ارتش هــا نمی تــوان بــا 
تروریســم جنگیــد. افــکار افراطــی بــا 
سرعت بیشتری میان کشورها درحال 
گســترش اســت و هیــچ حــد و مــرزی 
نمی شناسد بلکه از طریق اینترنت به 
صورت مســتقیم بین مردم گســترش 
می یابد؛ برای همین تحرک در ســطح 
روابــط دوجانبــه میــان کشــورها در 
زمینه های اقتصادی و فرهنگ ضرورت 

دارد.)سانا(

اشرف غنی 
رئیس جمهور سابق افغانستان

من آخرین حلقه از زنجیر فرماندهان 
بــودم کــه افغانســتان را تــرک کــرد، 
هیچ کس نبود کــه در کنار من بجنگد 
و فــدا کــردن خــودم، نمی توانســت 
افغانســتان را نجــات دهــد. گارد 
ریاست جمهوری سقوط کرده بود و به 
من گفته شد تا پيش از حمله طالبان 
به كاخ رياست جمهوری تنها 2 دقیقه 

فرصت دارم.  )شبکه پی بی اس(

الکساندر لوکاشنکو
 رئیس جمهور بالروس

غــرب بایــد درک کنــد کــه در صــورت 
تشــديد تنش هــا،  هیــچ بالگــرد و   
جنگنــده ای، آنهــا را نجــات نخواهــد 
داد. یک بار به پوتین در سن پترزبورگ 
گفتیــم کــه هواپیماهــای ســوخو-2۴ 
بالروس را هم به نوعی تغيير خواهيم 
داد تــا بتواننــد ســالح های هســته ای 
حمل کننــد. همــه چیــز آماده اســت. 

)ريانووستی(

نقل قول جهان نما

كيوسک

با وجــودی كه بيــش از 10ماه تا 
انتخابات رياست جمهوری در تركيه 
زمان باقی است، احزاب و گروه های 
سياســی به طور رســمی آرايش انتخاباتی به خود 
گرفته اند. تنها چند روز پــس از گردهمايی احزاب 
اپوزيسيون تركيه برای معرفی يک كانديدای واحد 
در انتخابات، رجب طيب اردوغان، رئيس جمهوری 
فعلی تركيه و تنها كانديدای حزب حاكم عدالت و 
توسعه نيز در اقدامی غافلگيركننده به طور رسمي 
كارزار انتخاباتی خود را كليد زد. رجب طيب اردوغان 
در شــرايطی وارد كارزار انتخاباتی زودهنگام شده 
اســت كه برای مدتی طوالنــی از اظهارنظر درباره 
احتمــال ورودش بــه رقابت ها طفــره می رفت. او 
ســرانجام حدود 3ماه پيش در ديدار با هوادارانش 
در شهر ازمير از نامزدی برای انتخابات سخن گفت 
و از رقبای انتخاباتی اش خواســت تا در اسرع وقت 

كانديدای خود را معرفی كنند.

6 در برابر یک 
يكشــنبه هفته گذشــته بود كه رهبــران 6حزب 
اپوزيســيون تركيه اعالم كردند كه برای انتخابات 
رياســت جمهوری 2023ميالدی يــک كانديدا را 
برای رقابت بــا اردوغان معرفی خواهنــد كرد. در 
بيانيه مشترک آنان آمده بود: »كانديدای موردنظر 
ما سيزدهمين رئيس جمهوری تركيه خواهد بود.« 
در فهرست رهبران احزاب سياسی مخالف اردوغان 
نام هايی چون »احمد داووداوغلو« نخست وزير سابق 
و »علی باباجان« ديده می شود كه هر دو از متحدان 
بسيار نزديک اردوغان در ســال های نه چندان دور 

به شمار می رفتند.
رهبران احزاب كه با تشــكيل ائتالف اپوزســيون 
»اتحاد ملت« كه تعهد كرده اند به زمامداری اردوغان 
در تركيه پايان دهند، با انتقاد از شــرايط اقتصادی 
امــروز تركيــه سياســت های ماجراجويانه دولت 
فعلی را عامل اصلی وضــع موجود می دانند. »مرال 
آكشنر« رهبر حزب »خوب« كه از او به عنوان يكی از 
محتمل ترين گزينه ها برای رقابت با اردوغان نام برده 
می شود اخيرا با اشاره به شــرايط سخت اقتصادی 
مردم تركيه گفته: »باور نمی كنيد، در سفر استانی 
در يک داروخانــه، دفتر بزرگی آوردند كه نشــان 
می داد مردم برای خريد دارو پول ندارند و دارو را به 
شكل نسيه خريده اند. مبلغ نسيه در حد 350هزار 
لير بود. يک مادربزرگ، يک سكه ربع سال1974 را 
كه برای پول كفن كنار گذاشته بود، به جواهرفروشی 

آورده بود تا بفروشد و بتواند نان بخرد. در چالدران، 
در دوران كرونا، با كودكی صحبت كردم كه به من 
گفت: آشــنايان ما تبلت داشتند، ولی ما نتوانستيم 
بخريم. هم اكنون يک مدل آموزشی وجود دارد كه 
ثروتمندان می توانند فرزندان خود را با پول آموزش 
دهند. جمهوری تركيه، فرصت های برابر در آموزش 
را برای ما فراهم كرد. من شخصا، مقطع دبستان را در 
مدرسه روستا خواندم اما دولت اردوغان، فرصت های 
برابر را از فرزنــدان ما گرفت و حاال در بســياری از 
رشته های دانشــگاهی، عالوه بر قبولی در كنكور، 
قبولی در مصاحبه نيز شرط است و فرزندانی داريم 
كه با نمره 92 از 100 در آزمون حضوری رد شده اند. 
چرا؟ چون حزب عدالت و توسعه می  خواهد در تمام 
حوزه ها، فقط از هواداران خودش حمايت كند و همه 

امتيازات را در اختيار آنان بگذارد.«
ائتالف »اتحاد ملت« گرچــه از تصميم خود برای 
معرفی يک كانديدای واحد خبــر داده اما به دليل 
اختالفات داخلی تاكنون موفق به اين كار نشــده 
است؛ امری كه از ديد ناظران سياسی نشانه ناتوانی 
آنان برای مقابله با حريف قدرتمندی است كه مصمم 

به رقابت های انتخاباتی پا گذاشته است.

ضعف مخالفان، نقطه قوت اردوغان 
نشريه نشنال اينترســت با اشــاره به تأثير بحران 
اقتصادی بر انتخابات ســال آينده تركيه می نويسد 
رجب طيب اردوغان از سال 2003 ميالدی رهبری 
تركيه را برعهده دارد اما به نظر می رســد كه سقوط 
آزاد اقتصاد تركيه موقعيت او را بيش از پيش تضعيف 
كرده است. رای دهندگان تركيه خشمگين و بسياری 
از آنان خواهان تغيير هســتند. درحالی كه بيشتر 
توجه ها معطوف اين مسئله است كه اردوغان برای 
ماندن در قدرت چه خواهد كرد، احزاب مخالف هنوز 
نتوانسته اند نامزدی برای جايگزينی او و راهی برای 
خروج كشور از شــرايط فعلی ارائه دهند؛ امری كه 

می تواند به نقطه قوت اردوغان و سكوی پيروزی او 
در انتخابات بعدی تبديل شود. به عبارت ديگر، شايد 
بحران جدی اقتصادی و آمار باالی بيكاری در داخل 
و تشديد تنش ها با شركای بين المللی و همسايگان 
در خارج برخی از ناظران را به اين فكر انداخته باشد 
كه اين ســطح از ناكارآمدی احتماال رای دهندگان 
تركيه را تشويق خواهد كرد كه به مخالفان اردوغان 
رأی دهند، اما كالف سياست در تركيه پيچيده تر از 

آن چيزی كه در نگاه اول به نظر می رسد.
واقعيت اين است ائتالفی كه عليه اردوغان تشكيل 
شده هنوز نتوانسته گزينه نهايی خود را برای رقابت 
با رئيس جمهوری فعلی تركيه معرفی كند. شنيده ها 
حاكی از اين است كه »كمال قليچدار اوغلو« اصرار 
دارد كه خود كانديدای نهايی احزاب مخالف و گزينه 
رياست جمهوری بعدی تركيه باشد. منتقدان بر اين 
باورند كه گرچه حزب جمهوريخواه خلق بزرگ ترين 
شريک ائتالف »اتحاد ملت« اســت اما لزوما به اين 
معنا نيســت كه رهبر اين حزب بايد نامزد ائتالف 
باشد؛ به ويژه اينكه قليچدار اوغلو سياستمداری است 
كه در ميان افكار عمومی تركيه محبوبيت چندانی 
ندارد. اغلب منتقدان بر ايــن باورند كه اگر ائتالف 
می خواهد بــرای بركناری اردوغان شــانس جدی 
داشته باشــد بايد بهترين كانديدای ممكن را برای 
رقابت با او معرفی كند؛ كسی چون »اكرم امام اوغلو« 
شهردار استانبول و عضو حزب جمهوريخواه خلق. 
نشنال اينترست می نويســد اكرم  اوغلو در صورت 
انتخاب از سوی ائتالف مخالفان می تواند به كابوس 
انتخاباتی اردوغان تبديل شود. او در انتخابات محلی 
برای تعيين شهردار استانبول در سال 2019 ميالدی 
هم توانست گزينه موردنظر اردوغان را شكست دهد. 
اكنون نيز نظرسنجی ها به طور مرتب نشان می دهد 
كه امام  اوغلو بيشترين شانس را برای شكست دادن 
اردوغان دارد. اين در حالی اســت كه نظرسنجی ها 
نشان می دهد قليچدار اوغلو تقريبا هيچ شانسی در 

اين رقابت ندارد.
اما مشــكل مخالفان اردوغان برای شكست دادن او 
در انتخابات فقط انتخاب كانديدای مناسب نيست. 
چينش ائتــالف نيز ترديدهای جدی را نســبت به 
كارآمدی آن ايجاد كرده است. تاكنون اعضای حزب 
دمكراتيک خلق تركيه)HDP( از عضويت در ائتالف 
»اتحاد ملت« كنار گذاشته شــده اند. اين در حالی 
اســت كه اگر كردهای تركيه در انتخابات پيش رو 
كانديدای مستقلی را معرفی می كند اين می تواند به 
معنی شكسته شدن آراي مخالفان و تقويت موقعيت 

سياسی اردوغان باشد.
نكته ديگر اينكه از نظر بســياری از كارشناســان و 
رای دهندگان و ناظران ائتالف اتحاد ملت در رساندن 
منظور و نيت خود مشــكل دارد. برنامه اين ائتالف 
پس از شكست اردوغان در انتخابات چه خواهد بود؟ 
پاسخ اين پرســش تقريبا نامشخص است. تركيه با 
مشكالتی اساسی و بنيادين دست به گريبان است؛ 
درحالی كه مخالفان اردوغان برای حل اين مشكالت 
هيچ برنامه  مشــخص و كاربردی اي ارائه نكرده اند. 
حزب حاكم عدالت و توسعه پيش از روی كار آمدن 
فهرستی از اولويت های خود برای مديريت كشور از 
اقدامات اقتصادی گرفته تا سياست خارجی و تالش 
برای ايجاد رفاه عمومی را منتشر كرده بود. به عبارت 
ديگر حزب عدالت و توسعه داليلی قابل  قبول را در 
اختيار رای دهندگان گذاشت و با اتكا بر اين داليل 
توانست رأی رای دهندگان را برای خود جمع كند. 
اما قليچدار اوغلو و متحدانش در ائتالف »اتحاد ملت« 
صرفا روی خشــم رای دهندگان از اردوغان حساب 
باز كرده انــد و اميدوارند كه ايــن نارضايتی بتواند 
زمينه ساز ايجاد تغيير و تحول در تركيه شود. عالوه بر 
اين، احــزاب مخالف هيچ پلتفرم رســمی اي برای 
صحبت كردن يا برقراری ارتبــاط با رای دهندگان 
ندارند و در عوض آنچه از ســوی اين ائتالف شنيده 
می شود وعده مبهمی چون بازسازی تركيه از طريق 
بازگشت به دمكراسی پارلمانی است. هيچ برنامه ای 
ارائه نشــده كه ائتالف چطور قرار اســت مشكالت 
اقتصادی، سياست خارجی يا چالش های ديگر امروز 
تركيه را حل كند. ناگفته پيداســت كه شعارهای 
مبهم بدون برنامه مشــخص نمی تواند باعث جلب 
اعتماد رای دهندگان شود. به عبارت ديگر، درست 
است كه اردوغان به لحاظ سياسی ضعيف شده است 
اما عالوه بر اســتفاده از مزايای رئيس جمهور بودن، 
نقطه قوت او در انتخابات پيش رو يک اپوزيسيون از 

هم گسيخته و سازماندهی نشده است. 

ائتالفی از همه مخالفان اردوغان
 انتخابات ریاست جمهوری ترکیه قرار است 18ژوئن 2023میالدی برابر با 28خرداد1402 برگزار 
شود. تقریبا در ماه های ابتدایی سال جاری میالدی بود که رهبران 6حزب اپوزیسیون ترکیه 
سندی 48صفحه ای شــامل 23ماده را برای انتخابات بعدی ریاست جمهوری در ترکیه امضا 
کرده و اعالم کردند که با هدف کنار گذاشتن اردوغان از فضای سیاسی ترکیه ائتالف »اتحاد 
ملت« را تشکیل می دهند. »کمال قلیچدار اوغلو« رهبر حزب جمهوریخواه خلق، حزب اصلی 
اپوزیسیون، »علی باباجان« رهبر حزب دمکراسی و پیشرفت، »گلتکین اویسال« از حزب 
دمکرات، »احمد داوود اوغلو« رهبر حزب آینده، »مرال آکشنر« از حزب خوب و »تمل کرم  
اوغلو«، رهبر حزب سعادت این سند را امضا کردند. ائتالف »اتحاد ملت« با ائتالف حاکم »ائتالف 
جمهور« مخالف است که شامل حزب عدالت و توسعه و حزب محافظه کار »حرکت ملی« است.
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