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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ اپريل ١٩
  

 ! جديد در ترکيهۀآغاز يک دور
 )بخش چھاردھم(

     

مضمون اين . جام شدپرسی درباره قانون اساسی ان در ترکيه، ھمه ١٣٩۶ ]حمل[فروردين ٢٧ -٢٠١٧ اپريل ١۶

س جمھوری و نيروی پشت ئي اصل قانون اساسی در جھت برقراری يک نظام رياستی که دست ر١٨ تغييرپرسی؛  ھمه

  . گذارد ھای مستبدانه و ديکتاتوری باز می سر او را در اعمال سياست

 نفر ۵٠۵ ھزار و ۵٨٨ون و  ميلي۵۶، ٢٠١٧ اپريل ١٦پرسی  شورای عالی انتخابات ترکيه اعالم کرده است که در ھمه

ميزان مشارکت مردم .  صندوق رای رفتند١۴٠ ھزار و ١۶٧ھستند که به پای ) سال به باال ١٨(واجد شرايط رای دادن

  . درصد برآورد شده است٨۶پرسی، حدود  ترکيه در اين ھمه

 درصد و ٤١/٥١ موافقان حدود بر اساس نتايج شمارش تقريبا تمامی آرا که توسط کميسيون انتخابات ترکيه اعالم شده،

  .اند  درصد آرا را به دست آورده٥٩/٤٨مخالفان 

ھا از جمله عوامل پرشمار  گيری از آن بينی شده بود که رای  صندوق رای پيش۴۶١برای اخذ آرای زندانيان ترکيه نيز 

  .ترکيه نيز انجام شد» ٢٠١٦ جوالی ١۵کودتای «زندانی 

 باالتر از آرای اردوخانھای ارتجاعی  ھای مقيم اروپا از سياست ت که حمايت ترکانگيز آن اس  جالب و حيرتمسأله

ھای  بر اساس آخرين نتايج شمارش آرا، اکثريت ترک. کنند شھروندان داخلی ترکيه است که در کالن شھرھا زندگی می

 درصد ٨/٣٦مخالفان . اند  رای دادهاردوخان درصد به نظام رياستی مورد نظر رجب طيب ٢/٦٣ با بيش از المانساکن 

  .اند را تشکيل داده

 . درصد دست يافته است١/٤١ درصد و در سوئيس به ٣/٧٢ در اتريش به اردوخاناردوگاه 

 در مناطق شھری و نيروی ژاندارمری در پوليس ھزار نفر نيروی ٣٨٠پرسی بالغ بر   امنيت اين ھمهتأمينبرای 

ھا درگيری به وجود  با اين وجود در برخی حوزه. بردند سر می باش به دهآما  در حالئیمناطق خارج از شھر و روستا

پرسی با سالم گرم حمله کردند و دو نفر ار   به مخالين ھمهاردوخانآمده است از جمله در شھر دياربکر، طرفداران 

  .کشتند
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ھا شديد بود و پس  نسور بر رسانهويژه سا ھای اخير، اختناق شديدی در جامعه بر قرار کرده بود به دولت ترکيه، در ھفته

نگاران اخراج و  شماری از روزنامه  رسانه را تعطيل و تعداد بی١٥٠ تاکنون، بيش از ٢٠١٦از کودتای نافرجام ژوئيه 

 درخواست ئینگارن نيز اجبارا کشور را ترک کرده و از کشورھای اروپا تعدادی از روزنامه. اند يا زندانی کرده

  .اند پناھندگی کرده

 ٢٧٠، بيش از ٢٠١٧، در سه ھفته نخست ماه مارس »شورای عالی صدا و سيمای دولتی ترکيه«طبق گزارش رسمی 

 گذاشته شده در اردوخان قانون اساسی با ھدف افزايش قدرت تغييرساعت وقت در اختيار نمايندگان دولت و موافقان 

يک از  طور کلی به ھيچ اه خلق قرار داده شده و به ساعت به مخالفان و نمايندگان حزب جمھوری خو٤٥حالی که تنھا 

  .ھا، سومين حزب پارلمانی دعوت نشده است ھای تبليغاتی، از نمايندگان حزب دموکراتيک خلق اين برنامه

بازتاب عقايد و نظرات «در زمينه » عدالت«ھای راديو و تلويزيون به رعايت  در حال که بر اساس قانون، مديران شبکه

  .ندھست» عموم

 رای اردوخانترکيه به اصالحات قانون اساسی  درصد مردم  ٣/۵١  - ٢٠١٧ اپريل ١۶شنبه  پرسی روز يک در ھمه

 است، بلکه نمايانگر موقعيت  برانگيز و قابل بحث ارقام و نتايح اعالم شده اما نه تنھا مبھم و پرسش. دادند» آری«

عبارت ديگر، پس از پايان اين  به.  نيز ھستاردوخان شکننده حزب حاکم عدالت و توسعه و رھبر آن رجب طيب

 و ھم فکرانش ار نيز اردوخانپرسی نه تنھا برای موافقان موفقيتی چندانی به بار نياورد، بلکه حتی کابوس سياسی  ھمه

  .افزايش داد

 نزديک به ٢٠١۵در انتخابات ماه نوامبر » حرکت ملی«گرای  در حالی که حزب عدالت و توسعه و حزب فاشيستی ملی

، ھمه »٢٠١۶ ژوئيه ١۵کودتای نافرجام «بھانه   بر اين تصور بود که بهاردوخان.  درصد آرا را کسب کرده بودند۶٠

ھا را سرکوب کرده و کردستان را به خاک و  ويژه حزب دموکراتيک خلق خود، بهمخالفين سياسی، اجتماعی و فرھنگی 

 با اين افق و تحليل بود که حزب .کردند می گير او را تضمين  سھل و چشمخون کشيده است حاصلش بايد پيروزی نسبتا 

ھا و ابزارھای دولتی را به کار گرفتند تا با  ، تمام نيرو و ارگاناردوخانحاکم عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی و 

لشکرکشی به انداختن فضای رعب و وحشت و ترور و جنگ،  در سراسر کشور و با راه» وضعيت اضطراری«اعالم 

چنين با   ھزار نفر و ھم١٥٠ھای مخالف، اخراج و يا دستگيری حدود  سوريه و روژاوا، اعمال سانسور شديد بر رسانه

ک و فعالين نيروھای چپ و کمونيست تصور .ک.ھا، پ دستگيری ھزاران عضو و ھوادار حزب دموکراتيک خلق

شان را نيز با آرای  پرسی، يعنی پرده آخر نمايش قدرت يو ھمهکردند که ديگر ھمه چيز بر وفق مرادشان است و سنار می

  . تری به پايان خواھند رساند بيش

شھرداران اغلب . ھا و نيز دوازده نماينده مجلس را به زندان افکند دولت ترکيه، رھبران حزب دموکراتيک خلق

ترشان را به   خود منفصل و بيشھا در کردستان است از سمت شھرھای کردستان که جزئی از حزب دموکراتيک خلق

  . زندان انداختند

پرسی قانون اساسی ترکيه در شرايطی برگزار شد، که فاقد حداقل شرايط دمکراتيک بود و مخالفان،  خالصه کالم، ھمه

ھا و چپ راديکال و سوسياليست در معرض تھديد و  ھای اجتماعی و فعاالن حزب دموکراتيک خلق خصوصا جنبش

تر از ھمه جامعه ترکيه بيش از  ھمه اھداف و آرزوھای اردغان برآورده نشد و مھم  با اين.ه قرار داشتندسرکوب وحشيان

  .پيش دو قطبی گرديد

 مذھبی - مقايسه کنيم، اين بلوک به اصطالح ملی ٢٠١۵بنابراين اگر اين انتخابات را با نتايج انتخابات سراسری نوامبر 

تر  و مھم. زمان پايگاه طبقاتی حزب حرکت ملی بسيار ضعيف شده است ده، و ھم درصد آرايش را از دست دا١٠حدود 
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از آن، وضعيت اين بلوک در شھرھای بزرگ استانبول و آنکارا و ازمير است که بر طبق ھمين ارقام اعالم شده، کمپين 

ماندن در قدرت، بيش   باقی برایاردوخاناکنون تنھا گزينه عملی . دست آورده است  درصد آرا را به۵١ھا  در آن» نه«

طلبانه و فاشيستی در منطقه و در سياست داخلی  آميز جنگ ھای تنش کارگيری سياست از ھر زمان ديگری، به

  . کشوراست

چنين پايگاه اجتماعی قوی  داری و دموکراتيک در ترکيه از تجربه کافی و ھم مبارزات طبقاتی عليه سياستم سرمايه

 شبانه در  ھا و خودانگيخته  ، شعار اصلی جوانان فعال در تظاھراتاردوخانحکومت و در مقابل . برخوردار است

اين فقط آغاز کار است، مبارزه ادامه «: ، اين است که...نشين استانبول، آنکارا، ازمير و ھای مخالف ھای محله خيابان

  »!دارد

***  

سرعت، به نقض مقررات اعتراض  دی نشان دادند و بهالعملل شدي پس از اعالم نتايج انتخابات، بالفاصله مخالفين عکس

داد، اردوی مخالفان حداقل با  کرده و با صدای بلند اعالم کردند که اگر تقلب و ساير موارد غير قانونی روی نمی

  .رسيد اختالف چندين درصد آرا به پيروزی آشکاری می

ھا اعالم  چنين حزب دمکراتيک خلق ترکيه و ھمخواه خلق  حزب اصلی مخالف دولت در پارلمان ترکيه، حزب جمھوری

ھا را به چالش  ای که روی داده، نتايج آرا در اکثر صندوق کردند که با توجه به موارد متعدد نقض قوانين و تقلب گسترده

  .خواھند کشيد

ھای رای بدون  خصوص به تصميم کميسيون عالی انتخابات ترکيه اعتراض دارند که اجازه داده است تعرفه مخالفان به

  .گفته مخالفان اين تصميم راه را برای تقلب گسترده گشود به. مھر و نشان رسمی ھم شمارش شوند

پرسی  حل اين معضل و کاھش تنش لغو نتايج اين ھمه تنھا راه«خواه خلق، گفته است که  يکی از رھبران حزب جمھوری

  ».توسط کميسيون عالی انتخابات است

  ».پرسی ھيچ مشروعيت دمکراتيکی ندارد اين ھمه«: ھا نيز گفته است  خلقگوی حزب دمکراتيک سخن

در اقدامی نمادين رای » بشاک«رھبر مشترک حزب سوم ترکيه در زندان است ھمسرش » الدين دميرتاش صالح«که  در حالی

د خواسته بود که به رفراندوم  دمير تاش از ھواداران خو.منفی خود به رفراندوم قانون اساسی ترکيه را به صندوق رای انداخت

  .رای منفی بدھند

پرسی را  ھا نتايج ھمه وزير ترکيه گزارش شد که آن جمھور و نخست سئيدر مقابل بعد از ظھر روز دوشنبه به نقل از ر

  .دانند ات قانون اساسی میتغييرھا در مورد  پايانی بر حرف و حديث
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 قانون تغيير، پس از پيروزی حزب حاکم در رفراندوم )حزب فاشيستی( رھبر حزب حرکت ملی ترکيه» لی دولت باغچه«

ھای رای رفته و با اراده آزاد خود سيستم رياستی را  ملت عزيز ما در کمال بلوغ فکری پای صندوق«: اساسی، ادعا کرد

  ».برگزيدند

ی بسيار مھم و دستاوردی غيرقابل اين موفقيت«: او که حزب متبوعش با حزب حاکم تشکيل دولت ائتالفی را داده است افزود

 ».انکار است

ملت ترک به عنوان تنھا صاحب حق حاکميت ملی، «: س حزب حرکت ملی ترکيه در ادامه ادعاھايش گفتئيدولت باغچلی ر

 ».در مورد آينده کشورش اظھار نظر و از آينده و استقالل خود حمايت کرده است

پرسی امروز را به کشور، ملتم و دمکراسی و احزاب  از صميم قلب نتايج ھمه. بگذارندھمه بايد به اين نتيجه احترام : او افزود

 ».، دوره جديدی برای دولت و سياست ما آغاز شد»آری«با تجلی اراده ملی در قالب رای . گويم سياسی ترکيه تبريک می

ھای کارزار تبليغاتی  کانات و روشپرسی در مورد ناعادالنه بودن ام ھا پيش از برگزاری ھمه اردوی مخالفان از مدت

ھای وابسته به دولت، بلکه از   قانون اساسی، نه تنھا از حمايت رسانهتغييرھا، طرفداران  گفته آن به. شکايت کرده بودند

  .ای برخوردار بودند امکانات تبليغاتی گسترده

نحوه  ای در اعتراض به رات پراکنده در استانبول، تظاھ٢٠١٧ آپريل ١٨ و نيز روز دوشنبه ١٦در طول شب يک شنبه 

  .پرسی برگزار شده است شمارش آرا و نتايج ھمه

ات قانون تغييرپرسی   و دولت حزب و عدالت اسالمی ترکيه، روز دوشنبه خواھان لغو نتايج ھمهاردوخانمخالفان 

نحوه برگزاری آن را مغاير با پرسی ھم  المللی ناظر بر اين ھمه اند و نھادھای بين شده» نقض مقررات«اساسی به دليل 

 .اند المللی و استانداردھای اتحاديه اروپا ارزيابی کرده معيارھای بين

جمھور کشور اختيارات  سئي، به عنوان راردوخان قانون اساسی به رجب طيب تغييرپرسی که با  نتايج اين ھمه

دھد، بلکه آينده   میتغييرنھادھای حکومتی را ای خواھد داد، نه تنھا ساختار سياسی کشور و تقسيم قدرت بين  گسترده

 از اعضای مھم ناتو بوده و زمانی يکی از نامزدھای پيگير ١٩۵٢راھبردی داخلی و خارجی ترکيه را که از سال 

 . خواھد کردتعيينپيوستن به اتحاديه اروپا بود، 

***  

ات قانون اساسی که مخالفان آن را تغييرسی پر ھا داخلی و خارجی، پس از اعالم نتايج آرا ھمه گزارش خبرگزاری به

دانند، تنش سياسی در اين کشور افزايش يافته است برخی رھبران اتحاديه   میاردوخانمسيری برای اعمال قدرت فردی 

  .وگو و توافق را دنبال کنند ھا خواسته است با حفظ آرامش گفت اروپا از ھمه طرف

المللی  پرسی ترکيه با معيارھای بين  کرده است که ھمهتأکيدو ھمکاری اروپا، در اين زمينه کميته ناظر سازمان امنيت 

  .مطابقت نداشته است

 انتخابات در ھيأت، نماينده اين سازمان، نوشت که تصميم »زولتا تانا دی«آسوشيتدپرس در تشريح اين ديدگاه به نقل از 

  .را مخدوش کرده استھای بدون مھر رسمی، سالمت انتخابات  مورد معتبر بودن تعرفه

 شده از سوی شورای تعيينپرسی با معيارھای   کرده که روند برگزار ھمهتأکيدکميته ناظر سازمان حقوق بشر اروپا ھم 

  .اروپا ناھمخوان است

 کردند که تأکيدای مشترک به ھمراه مجمع پارلمانی شورای اروپا،  چنين در بيانيه ، ھمئیاين دو نھاد ناظر اروپا

  ».پرسی دموکراتيک کافی نبوده است  قانونی برای برگزاری يک ھمهچارچوپ«
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 شده از سوی شورای اروپا تعيينپرسی با معيارھای   کرد، روند برگزار ھمهتأکيدکميته ناظر سازمان حقوق بشر اروپا 

چارچوپ «دند که  کرتأکيدای مشترک به ھمراه مجمع پارلمانی شورای اروپا،  ناھمخوان است، و ھر دو نھاد در بيانيه

  ».پرسی دموکراتيک کافی نبوده است قانونی، برای برگزاری يک ھمه

 رای مثبت مردم اردوخاننی با رجب طيب ولفي در تماسی تترمپبا اين وجود، کاخ سفيد روز دوشنبه اعالم کرد، دونالد 

  . قانون اساسی اين کشور را به او تبريک گفته استتغييرترکيه به 

ی روسای جمھوری دو کشور در تيلفونچنين اعالم کرده است که در اين تماس  يتدپرس، کاخ سفيد ھمگزارش، آسوش به

 .اند  حکومت سوريه صحبت کردهئی به يک پايگاه ھواامريکاخصوص حمله موشکی 

س جمھوری ترکيه منتشر شده است که ساعاتی پيش از آن ئي با رامريکاس جمھوی ئيی رتيلفوندر حالی خبر تماس 

پرسی ترکيه اظھار نظر  المللی، در مورد ھمه  تا زمان انتشار گزارش کميسيون بينامريکاگوی کاخ سفيد گفته بود،  نسخ

  .کند نمی

کميسيونی «گوی کاخ سفيد اعالم کرد که   فروردين، شان اسپايسر سخن٢٨ -  اپريل ١٧در کنفرانس خبری روز دوشنبه 

 روز آينده ١٢ تا ١٠ساسی ترکيه است، و اين کميسيون گزارش خود را بين پرسی قانون ا المللی سرگرم بررسی ھمه بين

  ».ھا کار خود را انجام دھند گذاريم آن مانيم و می ما منتظر می«اسپايسر اضافه کرد که » .منتشر خواھد کرد

ن حال، در تضاد با گذارد در عي نشيان واشينگتن را به نمايش می گيری کاخ سفيد، عالوه بر اين که تضاد کاخ اين موضع

پرسی خودداری   و طرفدارانش در ھمهاردوخان نيز است که تا کنون از تبريک موفقيت ئیموضع رھبران اروپا

  .اند کرده

  

 شده که نتايج تأکيدپرسی ترکيه  جمھور فرانسه، در مورد ھمه سئيگيری روز دوشنبه فرانسوا اوالند، ر در موضع

 و صدای مخالفان ئیھای اروپا ھای ترکيه توصيه شده، به ارزش مقام  است و به»کشوری دوپاره«پرسی نشانگر  ھمه

  .خود احترام بگذارند

زمان  اما ھم» گيری کنند عھده مردم ترکيه است که در مورد ساختار سياسی خود تصميم تنھا به« کرد که تأکيداوالند 

گيری منصفانه و آزاد بوده يا نه، توجه   مورد که رایچنان به ارزيابی ناظران خارجی در اين يادآور شده که فرانسه ھم

  .خواھد کرد

 - س جمھوری و و نواز شريف، نخست وزير پاکستانئيممنون حسين، ر: نھاد رياست جمھوری ترکيه اعالم کرد

 ويکتور اربان، نخست وزير مجارستان و انس العبده، رئيس ائتالف -الکساندر لوکاشنکو، رئيس جمھور بالروس
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س جمھور کشور ئي، راردوخانان سوريه پيروزی ھمه پرسی اصالحات قانون اساسی ترکيه را به رجب طيب مخالف

  .تبريک گفتند

در مقابل سياستمداران . کار بوده است پرسی در ترکيه خوددار و محافظه ، در واکنش به نتيجه ھمهالمانتاکنون دولت 

  . اند  نظر خود را به صراحت اعالم کردهالماناپوزيسيون 

پرسی قانون اساسی در ترکيه، ھمه را به حفظ آرامش  ی ھمه ، در واکنش به نتيجهالمانزيگمار گابريل، وزير خارجه 

را » ھر انتخابات آزاد و دموکراتيکی «  نتيجهالمانگويد   ھم میالمانس دفتر آنگال مرکل، صدراعظم ئي ر.کند دعوت می

 فروردين تا چه حد منطبق بر ٢٧ -اپريل ١٦شنبه  پرسی روز يک که ھمه ير، اينی پتر آلتما به گفته. شناسد به رسميت می

اين اصول بوده از جمله در پی گزارش ناظران انتخاباتی سازمان امنيت و ھمکاری اروپا و ھمچنين گزارش شورای 

يد در قضاوت و در اين مرحله با« ھم معتقد است که المانس دفتر صدراعظم ئير. اتحاديه اروپا مشخص خواھد شد

 ».گيری محتاط بود نتيجه

پرسی قانون اساسی مطرح  ھای اخير در پيوند با موضوع ھمه ورود ترکيه به اتحاديه اروپا از موضوعاتی بود که در ماه

 قانون اساسی و به تبع آن افزايش اختيارات تغييربرخی از کارشناسان و سياستمداران بر اين عقيده بودند که . شد می

کند و اين امر مانعی جدی بر سر راه پيوستن ترکيه  جمھوری ترکيه، اين کشور را از اصول دمکراتيک دور میس ئير

  . اروپا خواھد بود به اتحاديه

پرسی قانون اساسی در ترکيه اميدھا به   ھمه مسيحی، معتقد است نتيجه- مقام آنگال مرکل در راس حزب دمکرات حال قائم

 .طور کامل از بين برده است  اروپا را به هورود اين کشور به اتحادي

، اردوخانھای رجب طيب  و از منتقدان سرسخت سياست) حزب سبزھا( المانتبار پارلمان   ترک جم اوزدمير، نماينده

گويد ترکيه به دو بخش  او می. برای ترکيه ارزيابی کرده است» روزی سياه«پرسی را   در ھمهاردوخانپيروزی جناح 

اوزدمير . و نزديک به نيمی از جمعيت اين کشور به دموکراسی و مخالفت با ديکتاتوری رای داده استتقسيم شده 

 . از ترکيه شده استالمانخواستار خروج فوری ھمه نيروھای ارتش 

، ھم از دولت اين کشور خواسته به صراحت مشخص المانھا در پارلمان  س فراکسيون چپئيکنشت، ر خانم زارا واگن

 ». ديکتاتوراردوخانمتمايل به دموکراسی يا در کنار «کدام سو ايستاده؛ کند در 

گوی  بھرام قاسمی، سخن. پرسی قانون اساسی در ترکيه واکنش نشان داد حکومت اسالمی ايران نيز به نتيجه ھمه

ا است و ترکيه کشور ھمسايه م«: ، گفتاپريل ١٧ - فروردين ٢٨وزارت امور خارجه اسالمی ايران، روز دوشنبه 

چه را که اکثريت مردم ترکيه  شود و ھر آن چه در اين کشور اتفاق افتاده و خواھد افتاد به مردم ترکيه مربوط می آن

قاسمی افزود که ھنوز زود است بتوان درباره پيامدھای سياسی » .بپذيرند و به آن رای بدھند مورد احترام ما خواھد بود

و ابراز اميدواری کرد که نتيجه اين رفراندوم منجر به ثبات در ترکيه و امنيت و با اين حال ا. رفراندوم قضاوت کرد

 و تحوالت منطقه، تغييرھاست که در   حکومت اسالمی ترکيه و حکومت اسالمی ايران، سال.صلح در منطقه شود

شار اسد و حکومت يعنی حکومت اسالمی ايران از حکومت ب. ويژه در جنگ داخلی سوريه در مقابل ھم قرار دارند به

 .شان نسبت به گذشته تيره است کند از اين رو، تا حدودی روابط  ترکيه از مخالفان آن حمايت می

او شامگاه دوشنبه از سازمان . جمھور ترکيه مواجه شد سئي راردوخاناما اين اظھار نظرھا با واکنش تند رجب طيب 

ترين انتخابات را که  د و ادعا کرده که کشورش دموکراتيکامنيت و ھمکاری اروپا خواست که جايگاه خود را بشناس

  .شود، برگزار کرده است نمونه آن در کشورھای غربی ديده نمی
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تر از حدی بود که انتظار   و حاميان او بسيار کماردوخانبر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، ميزان آرای رجب طيب 

  . درصد، فقط در مراحل پايانی شمارش آرا تضمين شدھا بر مخالفان با حدود دو داشتند، و پيروزی آن

ات قانونی اساسی تغيير و حاميان اردوخانتر بود، ولی  در سه شھر بزرگ، استانبول، آنکارا و ازمير رای مخالفان بيش

  .توانستند حمايت طرفداران خود در شھرھای کوچک و روستاھای آناتولی را جلب کند

***  

  .پردازيم ات قانون اساسی ترکيه میيرتغيدر ادمه مطلب فوق، به 

ات مھمی صورت تغيير قانون اساسی برای گذر از نظام پارلمانی به نظام رياستی، ١٨پرسی اصالح ماده  طبق اين ھمه

تر  ات بيشتغيير و از زمان رسميت يافتن و اجرای کامل اين ٢٠١٩گر آن بعد از سال  خواھد گرفت که آثار ويران

  . آشکار خواھد شد

 : درصدی مردم ترکيه قرار است در اين کشور ايجاد شود، عبارتند از٤/٥١اتی که از پی رای مثبت شکننده تغيير

  )رياستی( تبديل نظام سياسی حکومت از پارلمانی به رياست جمھوری*

  .شود تواند برای دو دوره پنج ساله با رای مستقيم مردم انتخاب  س جمھوری میئي ر*

  .کند س دولت شده و اعضای کابينه را انتخاب و معرفی میئيس جمھوری رئيذف شده و ر پست نخست وزيری ح*

  . افزايش خواھد يافت۶٠٠ به ۵۵٠ھای مجلس ملی کبير ترکيه از   شمار کرسی*

ابد و شرط گذراندن خدمت وظيفه ئي سال کاھش م١٨ سال به ٢۵ حد نصاب سنی برای نامزدی در انتخابات از *

  .افرادی که با ارتش ارتباط دارند، صالحيت نامزدی در انتخابات را نخواھند داشت. شود ف میعمومی برای وی حذ

ابد و انتخابات پارلمانی و انتخابات رياست جمھوری ھر ئي دوره نمايندگی مجلس از چھار سال به پنج سال افزايش م*

 در انتخابات رياست جمھوری نتواند در صورتی که ھيچ نامزدی. بار و در يک روز برگزار خواھد شد پنج سال يک

  .اکثريت را به دست آورد، انتخابات به دور دوم کشيده خواھد شد

ھا در مورد اعطای اختيارات ويژه  چنين حق آن  حق پارلمان مبنی بر بازخواست و استيضاح وزرا و دولت، ھم*

  .شود برخی از وزرا لغو می به

  .رد کند)  رای٣٠١(  تا پارلمان، ھمان طرح را با اکثريت مطلقس جمھوری الزم استئي برای ابطال وتوی ر*

س جمھوری را با ابزارھای تحقيق پارلمانی، تفحص پارلمانی، مباحثه عمومی و ئيتواند کابينه و معاون ر  پارلمان می*

. شود گزين میاستيضاح لغو شده و به جای آن تحقيق و تفحص پارلمانی جاي.  کتبی مورد پرسش و تحقيق قرار دھدسؤال

  .ھا پاسخ دھد  روز فرصت دارد به پرسش١۵معاون اول تا 

توانند نامزد رياست جمھوری شوند که توسط يک يا چند حزبی که حداقل پنج درصد آرای   افراد تنھا زمانی می*

س جمھوری ئي ر.اند و يکصد ھزار رای داشته باشند، حمايت شوند دست آورده مردمی را در انتخابات پارلمانی پيشين به

  .منتخب ديگر الزامی به لغو عضويت خود در حزب متبوع خود نخواھد داشت

 و اخراج وزرا و معاونين خود را خواھد تعيينس دولت خواھد بود و اختيار ئيس کشور و رئيس جمھوری، رئي ر*

اگر قوه مقننه قانونی . کندھای حکومتی صادر  پرسی برگزار کرده و فرمان تواند ھمه س جمھوری میئيچنين ر ھم. داشت

س جمھوری باطل و مصوبه پارلمان معتبر ئيس جمھوری تصويب کند، فرمان رئي رئیدر مورد ھمان فرمان اجرا

  .خواھد بود

پارلمان پيشنھاد را در طول يک ماه . آغاز کند)  رای٣٠١( تواند با اکثريت مطلق  پارلمان، ھر تحقيق و تفحصی را می*

 ٣۶٠( تواند تحقيق و تفحص را با رای مخفی سه پنجم اعضا در صورت پايان مباحثه، مجلس می. گذارد به بحث می
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س جمھوری اعالم ئيعليه ر)  رای۴٠٠( تواند با دو سوم آرا پس از پايان تحقيق و تفحص، پارلمان می. شروع کند) رای

  .جرم کند

الی ماندن مقام رياست جمھوری، بايد ظرف در صورت خ. تواند يک يا چند معاون انتخاب کند س جمھوری میئي ر*

تر از يک سال با انتخابات رياست جمھوری  در صورتی که انتخابات پارلمانی کم.  روز انتخابات برگزار شود۴۵

س جمھوری ئيای ر  ربطی به محدوديت دو دورهمسألهاين . فاصله داشته باشد، ھر دو در يک روز برگزار خواھند شد

  .نخواھد داشت

س جمھوری و وزرا با سه پنجم آرای نمايندگان مقدور خواھد ئيام تحقيق و تفحص در مورد اتھامات معاونان ر انج*

در . ھا اعالم جرم کند تواند پس از اعالم نتايج تحقيق و تفحص، با رأی دو سوم نمايندگان، عليه آن پارلمان می. بود

محکوم به کنار گذاری از مقام خود خواھند شد که جرم صورت اثبات اتھام، معاون يا وزير خاطی تنھا در صورتی 

در صورتی که يک نماينده پارلمان به . ھا را از نامزدی در انتخابات منع کند ای باشد که آن صورت گرفته به درجه

س جمھوری انتخاب شود، عضويت وی در پارلمان لغو و نماينده ذخيره، جای او را خواھد ئيعنوان وزير يا معاون ر

  .فتگر

نھاد . تواند در مورد برگزاری يک انتخابات زودھنگام تصميم بگيرد س جمھوری با ھمراھی سه پنجم پارلمان میئي ر*

  .واضع انتخابات، تا زمان انتخابات خود را منحل خواھد کرد

. شد خواھد ئیشود که پس از موافقت پارلمان اجرا س جمھوری داده میئي اختيار اعالم وضعيت اضطراری به ر*

وضعيت اضطراری تا چھار دوره قابليت تمديد دارد . تواند وضعيت اضطراری را تمديد، کوتاه يا تعليق کند پارلمان می

 که در زمان ئیھر گونه فرمان اجرا. مگر در شرايط جنگی که اين وضعيت بدون محدوديت زمانی باقی خواھد ماند

  .د به تصويب پارلمان برسدشود، باي س جمھوری صادر میئيوضعيت اضطراری توسط ر

  .س جمھوری را خواھد داشتئيه حق نظارت بر افعال رئي قوه قضا*

  .شوند مگر در شرايط جنگی برای بررسی جرائم سربازان ھای نظامی لغو می  دادگاه*

امی توانست يک قاضی را در دادگاه عالی استيناف نظامی و يکی در دادگاه عالی نظ  پيش از اين رئيس جمھوری می*

در .  خواھد رسيد١۵ به ١٧ھای نظامی، تعداد قضات دادگاه قانون اساسی از  حاال با انحالل دادگاه.  کندتعييناداری 

چنان حق گزينش سه قاضی را  ابد و اما پارلمان ھمئي کاھش م١٢ به ١۴س جمھوری از ئينتيجه قضات انتخابی توسط ر

  .خواھد داشت

 ١٣ نفر به ٢٢اعضای آن از .  نام خواھد يافتتغيير» ھا ھيات قضات و دادستان«ه ھا ب  عالی قضات و دادستانھيأت *

 عضو توسط مجلس ٧س جمھوری و ئي عضو آن توسط ر۴.  کاھش خواھد يافت٢ به ٣نفر و تعداد ادارات آن از 

را در )  نفر٣۶٠( را در دور نخست و رأی سه پنجم)  نفر۴٠٠(  بايد رای دو سومھيأتنامزدھای . انتخاب خواھند شد

 تغييردو عضو ديگر، وزير دادگستری و معاون وی خواھند بود که بدون .  به دست آورندھيأتپارلمان برای ورود به 

  .باقی خواھند ماند

توانند  اعضای پارلمان نمی. فرستد  روز پيش از پايان سال مالی، اليحه بودجه را به مجلس می٧۵س جمھوری، ئي ر*

. شود اگر بودجه تصويب نشود، يک بودجه موقت به جای آن پيشنھاد می. ھای عمومی بدھند  ھزينهرتغييپيشنھادی برای 

  . نسبی اعداد به کار گرفته خواھد شدتغييراگر بودجه موقت ھم به تصويب نرسد، قانون بودجه سال پيش با 

اگر . برگزار خواھد شد) ١٣٨٩ ]عقرب[ آبان١٢( ٢٠١٩ نوامبر ٣ انتخابات بعدی رياست جمھوری و سراسری در *

انتخاب اعضای . مجلس تصميم به برگزاری انتخابات زودھنگام بگيرد، ھر دو انتخابات در يک روز انجام خواھند شد
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ھای نظامی به محض تصويب اين  دادگاه.  روز پس از تصويب اين قانون انجام خواھد شد٣٠ھا   قضات و دادستانھيأت

  .شوند قانون منحل می

***  

 منتشر المان در مساجد اردوخان امنيتی عوامل حکومت ترکيه و طرفداران - ی پوليسھای   نيز از فعاليتئیھا شگزار

  .شده است

 بروری ف٢٨آخرين اقدام در اين زمينه روز .  بارھا مساجد و نھادھای اسالمی را بازرسی کرده استالمان پوليس

زمان، يک مسجد و چند  طور ھم  برلين بهپوليس مأمورھا در اين روز صد.  رخ داد١٣٩٥ ]حوت[ اسفند١٠  - ٢٠١٧

  .را بازرسی کردند» ٣٣فصلت «محل مسکونی و تجاری وابسته به انجمن 

 .گرايان افراطی تبديل شده است دھند که اين انجمن به يکی از مراکز مالقات اسالم مقامات امنيتی برلين، احتمال می

، بارھا به مسجد ٢٠١۶مبر  دس١٩ھای کريسمس برلين   بازارچه به يکی ازشود که انيس عامری، عامل حمله گفته می

  . تن زخمی شدند۴٨ نفر کشته و ١٢در اين عمليات تروريستی . وابسته به اين انجمن رفت و آمد کرده است

    

 ال سخنرانی در فرانکفورت در ح  پير فوگل، از مبلغان سلفی      انيس عامری                                             

ھايم در  ھا در شھر ھيلدس  اسفند نيز دست به تفتيش مرکز سلفی٢٤ - مارس١٤شنبه  تر در بامداد سه  پيشالمان پوليس

اين . گرايان تندرو بوده است ھا در اين شھر کانون تردد اسالم ، مسجد سلفیالمان پوليسگفته  به. ايالت نيدرزاکسن زد

 . صورت گرفتپوليسان مأمورادی از عمليات با شمار زي

، المانبه گفته مقامات امنيتی . را ممنوع اعالم کرد (DIK) ھا وزارت امور داخله ايالت نيدرزاکسن نيز انجمن سلفی

 در اين مرکز انجام داده ئیھا  جستجو و تفتيشپوليسھا تحت مراقبت بوده و پيش از اين نيز  گرايان مدت مرکز اسالم

 .بود

کردند و افراد را برای  گرايان در مسجد و مراکز خود، اسالم افراطی را تبليغ و ترويج می ، اسالمالمان پوليس گفته به

  .دادند پيوستن به جھادگرايان در مناطق جنگی آموزش می

 .ستھايم اقامت داشته ا ھا در ھيلدس  در مرکز سلفی٢٠١۶ تروريستی در برلين نيز در فوريه  انيس عامری، عامل حمله

 بدل المانھای تندرو در  ھاست که به مرکز تجمع سلفی ھايم مدت ، منطقه گوتينگن و ھيلدسالمانگفته مقامات امنيتی  به

ھايم بازداشت   در شھر ھيلدس٢٠١۶ھا نيز در نوامبر  ، واعظ تندرو و يکی از رھبران جنبش سلفی»ابو وال«. شده است

 .شده بود

ھايم يکی از  گرايان در ھيلدس با ممنوعيت انجمن اسالم«: خله ايالت نيدرزاکسن گفتبوريس پيستوريوس، وزير امور دا

 ». منھدم شده استالمانھا در  مراکز مھم تجمع جنبش سلفی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

کنند، بلکه مقابله با   زندگی میالمانآميز در  طور صلح  نه مقابله با مسلمانانی که به او تصريح کرد که ھدف اين عمليات

دولت «است که از اسالم برای مقاصد خود سوء استفاده کرده و از گروه تروريستی » متعصب افراطی«ھای  گروه

 .کنند حمايت می» اسالمی

ھا و منازل برخی از اعضای  ھای مرکز سلفی مسجد، اتاق.  شرکت داشتندمأمور ٣٧٠، بيش از المان پوليسدر عمليات 

  . آن انجام شد ھايم و محدوده اين عمليات در شھر ھيلدس. ن انجمن مورد تجسس و تفتيش قرار گرفتاي

 . در رابطه با کشف و ضبط اسناد و مدارک تا کنون گزارشی منتشر نکرده استالمان پوليس

به داعش در سوريه  کرد که اين انجمن در ترغيب جوانان برای پيوستن تأئيدگوی وزارت داخله ايالت نيدرزاکسن  سخن

 .کرده و با جھادگرايان در مناطق جنگی رابطه داشته است و عراق فعاليت می

ترکيه » اداره ديانت«فعاليت دارند، حقوق خود را از » المان مسلمانان ترک در  جامعه«امامان جماعتی که زير پوشش 

 جاسوسی المانهللا گولن در مساجد  ن جنبش فتحای دستور داده، عليه طرفدارا اين اداره طی بخشنامه. کنند دريافت می

 .کنند

اين روزنامه از . دولت ترکيه قرار دارند»  شديدکنترولزير «مساجد برلين » برلينر تسايتونگ«بنا به گزارش 

تعويض « خبر داده بود که به ٢٠١٦ دسامبر ١٧کلن در روز شنبه   نوی در محله» انتخابات ناگھانی مسجد زھيتليک«

 کار  شيوه«ات ناگھانی، عدم رضايت آنکارا از تغييرشود که دليل اين  گفته می. آن انجاميده است» ئی اجراھيأتاعضای 

  .بوده است» ھيأت

 که به ئیھای ارشادی اعضا  با برنامهئی اجراھيأتھای اعضای جوان  ن مسجد، سياستمسؤوال يکی از  بنا به گفته

ھای غيرسنتی در   و تنظيم متنالمانی  پيوندی با جامعه ھای ھم اجرای برنامه. ودخوان نب ترکيه وابستگی شديد داشتند، ھم

 .ترين مسجد برلين بود ھای اصلی اين بزرگ ی اسالم برای واحدھای درسی از جمله فعاليت باره

تور داده است ترکيه از ماه سپتامبر به کارمندان خود دس»  ديانت اداره«نويسد که  چنين می  پرتيراژ، ھم اين روزنامه

ھا و نھادھای فرھنگی فعال در برلين   انجمنئیاجرا ھيأت مواضع سياسی امامان جماعت، آموزگاران، اعضای  درباره

هللا گولن، رھبری مذھبی جنبشی به ھمين نام مورد بررسی   سراسری ھواداران فتح ھا را با شبکه تحقيق کنند و رابطه آن

  .به دفتر روزنامه ارسال شده است»  ديانت اداره « ه است که کپی بخشنامهشده آمد در گزارش ياد. قرار دھند

   

                  اردوخان با ھمسرش     مسجدی در المان                             

ر هللا گولن را عامل اصلی کودتای نافرجام در ژوئن سال ميالدی جاری د جمھور ترکيه، فتح ، رئيساردوخانرجب طيب 

 المان مسلمانان ترک در  کنسولگری ترکيه در برلين و جامعه» برلينر تسايتونگ « بنا به نوشته. داند اين کشور می

(DITIB) ھای خبرنگار آن نداده است تا کنون پاسخی به پرسش.DITIB ) المان مسجد در ٩٠٠تشکل سراسری (
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 تأمينترکيه »  ديانت اداره«ندان اين تشکل از بودجه حقوق کارم. شود طور مستقيم زير نظر دولت ترکيه اداره می به

  .شود می

بنا به . اند ارزيابی کرده» دستور به جاسوسی در خارج«ترکيه را به عنوان »  ديانت اداره« بخشنامه المانمقامات امنيتی 

رلسروھه  در کاالمانگوی امور دينی حزب سبزھا، دادستان کل  به نقل از فولکر بک، سخن» اشپيگل«گزارش 

 به دستور الماندر  DITIB دھند برخی از امامان جمعه وابسته به در اختيار دارد که نشان می» مدارک معتبری«

 به  DITIB گويد که به اين دليل نيز عليه فولکر بک می. کنند آنکارا عليه مسلمانان ترک در اين کشور جاسوسی می

  .دادگاه کارلسروھه شکايت برده است

 ترکی ـ اسالمی در امور  اتحاديه« مساجد اين کشور، موسوم به   ترين شبکه ی خواھان اعالم استقالل بزرگنالمامقامات 

  . شدند (DiTiB)تيب مذھبی ـ دی

در » ولت دی«وگو با روزنامه  گوی فراکسيون احزاب سوسيال مسيحی و دموکرات مسيحی در گفت اشتفان ماير، سخن

 .تبديل شود» اردوخانھای  بلندگوی تبليغ سياست«ادشده نبايد به  ي اين رابطه ھشدار داد که شبکه

. شود  میتأمين را زير پوشش خود دارد، از سوی دولت ترکيه المان مسجد فعال در ٩٠٠که بيش از  DiTiB  بودجه

» ترکيهوزارت ديانت «بينند و حقوق خود را نيز از  امامان جماعت اين مساجد در مدارس مذھبی استانبول آموزش می

 .کنند دريافت می

ی، از جمله المان و نھادھای  پيوندی با جامعه ھای ھم اندرکاران اين شبکه به عنوان نمايندگان آن در تنظيم برنامه دست

 .تنظيم مواد درسی مربوط به آموزش اسالم در مدارس با ادارات اين کشور ھمکاری نزديک دارند

  DiTiB، نيز در اين رابطه گفت که انتظار دارد، المانسيال دموکرات گوی فراکسيون حزب سو کرستين گريزه، سخن

ھای اخير و اقدامات دولتی عليه دموکراسی و آزادی بيان را در ترکيه مورد انتقاد قرار دھد و از سياست جديد  دستگيری

 .جمھور اين کشور پشتيبانی نکند رئيس

 المان در مساجد اردوخانھای  توانيم تحمل کنيم که سياست  نمیما«: ھشدار داد» ولت دی«وگو با روزنامه  او در گفت

  ».تبليغ شود

کنند،  ھای نماز خود نفرت و خشونت ترويج می يت اين شبکه در رابطه با امامانی که در خطبهمسؤولگريزه با اشاره به 

  ». اخراج شوندالماندر صورت لزوم اين امامان بايد از «: گفت

  

 تيب ساخته شده است  با پشتيبانی مالی دیبورگ کهسمسجدی در دوي
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وزيری خانم مالو دراير از حزب سوسيال  به نخست( لند فالز  از جمله راينالمانحال در بسياری از اياالت  با اين

ی  ھای اسالمی در زمينه ای با نمايندگان انجمن ھای دوره ، نشست)از حزب دموکرات مسيحی( و نيدرزاکسن) ھا دموکرات

  .تنظيم مواد درسی متوقف شده استچگونگی 

آورند  جا می  ھستند که اغلب مراسم مذھبی خود را در مساجدی بهئیتبارھا ، ترکالمان درصد مسلمانان مقيم ٧٠بيش از 

 .شوند  اداره می DiTiBکه زير نظر

در سال » گماينهفرانکفورتر آل«ی المان   و روزنامه(ARD) المان اول تلويزيون سراسری  بر اساس تحقيقات شبکه

 .ای دارند  فعاليت گستردهالماندر اين شبکه در ) داعش( »دولت اسالمی«، ھواداران جريان تروريستی ٢٠١۵

نامه  ھفته. اند، بسيار زياد است  که برای شرکت در عمليات تروريستی به عراق يا سوريه رفتهالمانگرايان  شمار اسالم

 ٩١٠شمار اين افراد را بيش از ) اداره حفاظت از قانون اساسی( المانيت داخلی به نقل از سازمان امن» اشپيگل«ی المان

   .نفر اعالم کرده است

برمبنای آمار اداره حفاظت از  .دھند اند که بسياری از اين افراد را زنان تشکيل می  گزارش دادهالمانمقامات امنيتی 

 .اند ی بودهالماننيمی از اين افراد دارای تابعيت  يک پنجم اين افراد زن بوده و بيش از المانقانون اساسی 

اما . اند ھای سوريه و عراق کشته شده گرايان در درگيری  نفر از اين اسالم١۴۵دھند که تاکنون  اين اطالعات نشان می

ھا در  ز آن نفر ا٧٠کم  شود که دست گفته می. کنند  بازگشته و دوباره در اين کشور زندگی میالمانيک سوم اين افراد به 

 .اند ھای تروريستی شرکت داشته درگيری

فعاليت کنند، به » دولت اسالمی«خواستند در صفوف جريان تروريستی   شمار جھادگرايانی که می،٢٠١٣از سال 

 به عراق و سوريه رفتند بيش از دوبرابر اين المان از ٢٠١۵گرايان افراطی که در  شمار اسالم. تدريج افزايش يافت

 نفر ۶٨٠کم  را دست» ھای تروريست توريست« آن زمان شمار اين المانمقامات امنيتی .  بود٢٠١۴ر سال افراد د

 .تخمين زده بودند

داويد تامپسون، خبرنگار فرانسوی، چندی پيش در باره جھادگرايان بازگشته از عراق و سوريه با خبرنگار ھفته نامه 

دولت «جريان تروريستی   بود که افزايش پيوستن جھادگرايان بهاو بر اين نظر. وگو کرد گفت» اشپيگل«ی المان

رسيد ھيچ   که به نظر می  بود؛ در زمانی٢٠١۵ تا ٢٠١٣ھای ميان  ھای وسيع اين گروه در سال ، پيشروی»اسالمی

 .ايستادگی کند» دولت اسالمی«تواند در مقابل   نمیئینيرو

در » دولت اسالمی«ه روند الحاق جھادگرايان به جريان تروريستی  اعالم کرده کالماناداره حفاظت از قانون اساسی 

عراق و سوريه اکنون کاھش يافته، زيرا اين گروه تروريستی به شدت زير فشار قرار دارد و ھمين عامل سبب شده که 

 .تری به اين مناطق بروند ی با احتياط بيشالمانگرايان  اسالم

ی که برای شرکت در عمليات المانگرايان  ه توضيح داده که شمار اسالم در اين بارالمانسازمان امنيت داخلی  

 ٢٠١۶تا کنون به نسبت ھمين زمان در سال ) ٢٠١٧(اند از آغاز سال جاری ميالدی  تروريستی به عراق يا سوريه رفته

 .تر بوده است ميالدی کم

در سوريه و عراق » دولت اسالمی«تی ی متمايل به جنگ در سوريه و جريان تروريسالمانکاھش شمار جھادگرايان 

اين سازمان تروريستی به ھمين دليل بسياری از منابع مالی خود چون . نشينی از مناطق وسيعی شده است مجبور به عقب

 .درآمد حاصل از فروش نفت يا ماليات از مردم را از دست داده است

 المانعيت سفر اين افراد به اين مناطق از طرف دولت ی به عراق و سوريه ممنوالماندليل ديگر کاھش سفر جھادگرايان 

 . سفر به اين کشورھا را نداده است  متقاضی، اجازه١٠٠ به بيش از الماندولت . نيز بوده است
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از » دولت اسالمی« با جريان تروريستی   به شدت نگران جھادگرايانی ھستند که پس از فعاليتالمانمقامات امنيتی 

اين افراد بسيار خطرناک ھستند، «: گويد يکی از اين مقامات امنيتی در اين باره می. اند  بازگشتهمانالسوريه و عراق به 

خصوصی ھم در زندگی  اند و ھدف به اند، به شدت افراط گرا شده بار بسياری را تجربه کرده زيرا تجربيات خشونت

 ».ندارند

گردند؛  محتوای گذشته خود بازمی ھا به زندگی بی آن «:داويد تامپسون، خبرنگار فرانسوی در اين باره گفته است

  ».اش نيستند ای که ديگر حاضر به ادامه زندگی

» ھای تروريست توريست«ھا را  حلی برای برقراری ارتباط با اين افراد که بعضی آن  راهالماناما ھنوز جامعه 

ھای  ھا جلوی فعاليت تگيری يا زندانی کردن آنکوشند با زيرنظر داشتن، دس مقامات دولتی می. نامند، نيافته است می

 .ھا را بگيرند تروريستی احتمالی آن

 نفوذ المان مراکز مذھبی جديد در ايالت زاکسن تأسيسنيزدر تالش است تا از طريق » المسلمين اخوان«چنين گروه  ھم

سوی ديگر مسلمانان استفاده اين گروه برای تحقق اين ھدف از نبود مراکز کافی اسالمی از . خود را گسترش دھد

 .کند می

المسلمين در اين   با نگرانی ناظر نفوذ فزاينده گروه افراطی اخوانالمان در ايالت زاکسن المانسازمان امنيت داخلی 

  .ايالت است

 ئیھا المسلمين از طريق انجمن گويد، گروه اخوان  در زاکسن میالمانس سازمان امنيت داخلی ئيگورديان ماير ـ پالت، ر

و  ، زبان، قوميت  نظر از مليت ھا صرف وگوی ھمه انسان در زاکسن که خود را مرکزی برای ديدار و گفت SBS مانند

 المانبرد تا کسانی که به عنوان پناھجو وارد  شان معرفی کرده از کمبود مراکز عبادی برای مسلمانان بھره می مذھب

 . برای اشاعه تفکر اسالم سياسی خود بنا کندئی قرار دھد و ساختارھاتأثيراند را تحت  شده

اين «گرا ندارد، بلکه به گفته او  ھای اسالم ھا يا تروريست گفته گورديان ماير ـ پالت اين موضوع ربطی به سلفی اما به

  ». استالمانالمسلمين ترويج شريعت در  ھدف اخوان...  استئیموضوع ورای جھادگرا

  

اسالم اسالم و  ئی  ان  گرا ي مانگرا ل ا  در 

، بارھا در رابطه با آموزش و تربيت امامان، المانمداران وابسته به احزاب سوسيال مسيحی و دمکرات مسيحی  سياست

  .اند ھای مساجد و نھادھای مذھبی مسلمانان در اين کشور اظھار نظر کرده  فعاليتکنترولو 
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ھا از جانب عربستان سعودی و ترکيه  اعتقاد آناست که به » اسالم سياسی«ھا برخورد جدی با  نقطه مشترک اکثر آن

 .شود پشتيبانی می

 که مرکز فعاليت آن در ايالت بايرن است، المانتر آندرآس شوير، دبيرکل حزب سوسيال مسيحی  در اين رابطه پيش

م در  چارچوب آموزش اصول اسالتعييناو نيز مانند ينز اشپان خواستار طرحی قانونی برای . اظھار نظر کرده بود

 . استالمان

گفته بود » برخورد ما با اسالم سياسی بايد انتقادی و شديدتر باشد«که   بر اينتأکيدگزارش دويچه وله، شوير ضمن  بنا به

ی المانھا به زبان  ھای نماز و وعظ  آموزش ببينند و خطبهالمانمدنظر او، امامان مساجد بايد در » قانون اسالم«که در 

 .صورت گيرد

ھای انسانی مندرج  ی ارزش ھا بايد بر پايه کند که مضمون سخنرانی  میتأکيدچنين  ل حزب سوسيال مسيحی، ھمدبير ک

 . تنظيم شوندالماندر قانون اساسی 

 کنترول نيز خواھان المانمسيحی در پارلمان  مسيحی و سوسيال س فراکسيون متحد احزاب دمکراتئيفولکر کائودر، ر

 .ی موافق نيستالمانا اجبار برای اقامه نماز و عبادت به زبان است اما ب» اسالم سياسی«

 و يھوديان اين کشور اشاره المان مقيم ئیمدار وابسته به حزب دمکرات مسيحی در اين راستا به مسيحيان ايتاليا سياست

 .کنند  و عبری برگزار میئیکند که مراسم نيايش خود را به زبان ايتاليا می

 کشوری سکوالر است و دولت به عنوان نماينده ملتی که از اديان گوناگون المانورزد که   میأکيدتکائودر در عين حال 

 .کند، بايد جايگاھی واالتر از دين داشته باشد پيروی می

به . ھايم را تفتيش کرد گرايان افراطی در شھر ھيلدس  مسجد و منازل اسالمالمان پوليسدر پی يک عمليات گسترده، 

  .نيز ارتباط داشته است» دولت اسالمی«اين انجمن با گروه . ھا ممنوع شده است ی فعاليت انجمن سلفیالمان گفته مقامات

گرانه  سرکوب  مساجد اين کشور عليه سياست  ترين شبکه گيری صريح بزرگ   خواستار موضعالماناحزاب ائتالفی 

 نقش المانمواد درسی مربوط به اسالم در مدارس اين شبکه در تنظيم . جمھور ترکيه، شدند سئي، راردوخانرجب طيب 

  .کند مھمی بازی می

***  

ات صورت گرفته در قانون اساسی قدرت و اختيارات در تغييرگويند با   و حزب حاکم ترکيه میاردوخانمخالفان 

گذار استبداد  ايهتواند پ  میمسألهھا از عقل جمعی به عقل فردی و يا گروھی تقليل خواھد يافت و اين  بسياری از حوزه

که تجربه نزديک به دو دھه اخير ثابت کرده رجب  گردی جدی برای جمھوری ترکيه باشد؛ به ويژه اين رای بوده و عقب

ناپذيری برای افزايش و گسترش قدرت سياسی خود و حزب  س جمھوری ترکيه، اشتھای سيریئي راردوخانطيب 

  .متبوعش دارد

جمھور ترکيه است، اين  سئي ر٢٠١٥وزير ترکيه را داشت و از سال   سمت نخست٢٠١٤ تا ٢٠٠٢ که از سال اردوخان

  . افزايش دھد٢٠٢٩کم تا سال  اش را دست جمھوری کند که طول دوره رياست امکان را کسب می

 قانون تغيير، به اين نتيجه و عزم رسيد که با ٢٠١٥او بعد از افزايش قدرت با کسب عنوان رياست جمھوری در سال 

 قانون تغيير. اسی ترکيه، سيستم سياسی اين کشور را از سيستم پارلمانی به يک سيستم رياست جمھوری تبديل کنداس

 سيستم قوه  کرد و اعتقاد داشت که  به شدت آن را پيگيری میاردوخانترين اقداماتی بود که  اساسی يکی از محوری

وزيری و رياست جمھوری وجود دارد  ف وظايف نخستمقننه و مجريه در ترکيه با توجه به مشکالتی که در تعري

 .تواند جوابگوی نيازھای شرايط امروز ترکيه باشد نمی
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ھدف . تر از اصل اين طرح است  سيستم پارلمانی به سيستم رياست جمھوری به مراتب مھمتغيير از اردوخانالبته ھدف 

کند که باالتر از   تالش میاردوخان نشستن است و  نه بر مسند رياست جمھوری نشستن، بلکه بر مسند خالفت اردوخان

مقام رياست جمھوری برای خودش يک مقام معنوی و رھبری تعريف کند و به نوعی با خالفتی که با مدرنيزه گره 

که مردم ترکيه را با تصدی رياست  جا عالوه بر اين خورده برای خودش يک جايگاه خاص و معنوی تعريف کند و در آن

 که قبال جزو امپراتوری عثمانی بودند اعمال نفوذ ئیايت کند، بتواند در منطقه و بر برخی از کشورھاجمھوری ھد

دنبال  ی که بهاردوخان کرده و تغييرھای اخير نشان داده که وی   در سالاردوخانھای مختلف  رفتار و کنش. داشته باشد

ھای مذھبی و قومی بتوانند آزادانه خواسته و   گروهھای سياسی و شرايطی که تمام دموکراتيزه کردن ترکيه، آزادی

قطبی کردن جامعه ترکيه  خواھی تبديل شده که به دنبال تک مطالبات خود را بيان کنند بود اآلن به يک اقتدارگر و تماميت

 .است

 با حزب اردوخانات در قانون اساسی حاصل ھمکاری حزب عدالت و توسعه، حزب رجب طيب تغييرنويس  پيش

روند تصويب .  تقديم پارلمان اين کشور شده بود٢٠١٦ دسامبر ١٠بود و )  م ه پ- حرکت ملی( شيستی ناسيوناليستفا

و ) ترين حزب اپوزيسيون پارلمانی بزرگ( خواه خلق دو حزب جمھوری.  آغاز شد٢٠١٧ ژانويه ٩اين مواد از 

مخالفان اصلی اين ) ھا م کرد و ديگ اقليتھای اجتماعی و دموکراتيک و مرد حزب حامی جنبش( ھا دموکراتيک خلق

  .اند توصيف کرده» اردوخانديکتاتوری «ات بودند و آن را آغاز روند تغيير

 نماينده حزب عدالت و توسعه با اين سياست مخالفت ١٨کم   ھمه پرسی در پارلمان ترکيه، دستمسألهپيش از تصويب 

» عدالت و توسعه« کرسی پارلمان در اختيار حزب حاکم ٥٥٠ کرسی از ٣١٧در آن دوره و در حال حاضر . می کردند

 تمام تالش و تھديدات خود را برای راضی کردن اردوخانبنابراين .  قانون اساسی کافی نبودتغييراين آرا برای . است

 نشود و مخالفان معنای واقعی اجرا گيری مخفی به  نماينده مخالف انجام داد و تمام تدابير الزم را انجام داد تا رای١٨آن 

طوری که در  به.  قانون اساسی بدھندتغيير در داخل حزب عدالت و توسعه نتوانند به راحتی رای منفی به اردوخان

» احمد داود اوغلو«حتی آرای .  رای مثبت وی بودندکنترول مسؤول نماينده ١٠گيری برای ھر يک نماينده  ھنگام رای

بسياری از نمايندگان حزب . شد  میکنترولمجلس سابق ترکيه ھم به شدت س ئير» جميل چيچک«وزير سابق و  نخست

توانستند  شوند نمی» گولن«که متھم به وابستگی به تشکيالت  گرا از ترس اين عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی

  . قانون اساسی را علنی مطرح کنند و به اين اليحه رای منفی دھندتغييرمخالفت خود با 

ھای داخلی در  از اوضاع داخلی و خارجی ترکيه در شرايطی که ناامنی» عدالت و توسعه« و حزب اناردوخفضاسازی 

چنان رو به افزايش است اھدافی چون  چند سال اخير رو به رشد بوده و بحران سياسی و امنيتی حاکم بر آنکارا که ھم

  .ھمراه کردن برخی از مردم سيستم رياستی را به وجود آورد

***  

جمھور قرار دارد که با رای  سئيشود که در راس آن قوه مجريه و شخص ر ، به نظامی گفته می»سياسی رياستینظام «

شود و بين دو قوه مجريه و مقننه تفکيک وجود  شود و قوه مجريه از درون پارلمان انتخاب نمی مستقيم مردم انتخاب می

  .ستی برقرار است  کشور جھان ساختار نظام سياسی ريا٣٨ھم اکنون در . دارد

شود و پس از   میتعيينس قوه مجريه از نتايج انتخابات پارلمانی ئيوزير به عنوان ر ھای پارلمانی، نخست اما در نظام

ھای پارلمان را از آن خود کرده است دست به  ترين کرسی که انتخابات پارلمانی برگزار شد رھبر حزبی که بيش اين

 .حزبی يا ائتالفی باشد تواند تک ت میزند که اين حکوم تشکيل دولت می
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در صورتی که حزب پيروز انتخابات از اکثريت الزم پارلمانی برای تشکيل کابينه برخوردار باشد ديگر نيازی به 

ھای پارلمان را دارد با احزاب نزديک به خود وارد  ترين کرسی بيند و در غير اين صورت حزبی که بيش ائتالف نمی

 .زند تر ديگر، دست به تشکيل دولت ائتالفی می در ازای اعطای امتيازاتی به يک يا چند حزب کوچکشود و  رايزنی می

چون ايتاليا از زمان جنگ دوم  نحوی که در کشوری ھم ھا است به ھای پارلمانی عدم ثبات دولت يکی از مضرات نظام

ھا ثبات   مداوم دولتتغييرو اين ) يک دولتطور متوسط ھر سال  به(اند   کردهتغيير دولت ٦٠جھانی تاکنون بيش از 

 .کند رو می ھای حکومت مستقر با چالش روبه ھا و سياست الزم را برای پيشبرد برنامه

ھای پارلمانی   سال گذشته رھبر حزبی بوده است که با در اختيار داشتن اکثريت قاطع کرسی١٥ در اردوخانبا اين حال 

حزبی بوده است و از اين جھت مشکلی برای ثبات دولت   در رأس يک حکومت تکبدون نياز به تشکيل دولت ائتالفی،

تر از ھمه، ادرغان در سال ھا اخير   مھم.ھای مورد نظرش نداشته است ھا و سياست برد و اجرای برنامه خود برای پيش

ھا  ھا سياست ھمه عرصه درا ختيار داشته و تاکنون در ئی قانون اساسی سکان رھبری کشور را به تنھاتغييرو بدون 

 .دلخواه خود را پيش برده و بر اکثريت مردم ترکيه و حتی پارلمان آن کشور تحميل کرده است

 سيستم حکومتی به نظام رياستی از ترکيه يک تغيير که قصد دارد با اردوخانچنين معتقدند  مخالفان سيستم رياستی، ھم

رتبه کشور  جمھور بدون مصوبه پارلمان، وزرا و مقامات عالی سئيه ر يعنی سيستمی را ايجاد کند ک.روسيه جديد بسازد

مخالفان اين .  شدن قوانين را صادر و ھر زمان که صالح بداند بتواند پارلمان را منحل کندئیرا منصوب کند، حکم اجرا

 است و پارلمان ھم نامند، سيستمی که در آن قدرت سياسی و اقتصادی در دست يک فرد می» پوتينيسم«سيستم را سيستم 

  .شود سازمانی عقيم و ناکارآمد محسوب می

، اردوخانس کانون وکالی ترکيه معتقد است که نظام رياست جمھوری مدنظر رجب طيب ئير» اوغلو متين فيضی«

 . سال در اين کشور حاکم بوده است٦٠٠است که » سلطانی«شبيه به نظام 

*** 

 آن را مطرح کرد، خط )٢٠١۶کودتای نافرجام ژوئيه « پس از اردوخانب احيای مجازات اعدام در ترکيه که رجب طي

ھای اخير بارھا اعالم کرده که در صورت احيای مجازات اعدام در ترکيه،  اين اتحاديه در ماه.  اروپاست قرمز اتحاديه

 از اين دست، ئیتھديدھابا وجود .  اروپا فورا متوقف خواھد شد ھرگونه مذاکره با اين کشور برای پيوستن به اتحاديه

او اعالم کرده که پس از رفراندوم پيش از ھمه به اين موضوع . کند چنان بر موضع خود پافشاری می  ھماردوخان

  .خواھد پرداخت

 درصد نمايندگان ھم مسير برگزاری ۶٠موافقت . برای احيای حکم اعدام موافقت دو سوم پارلمان ترکيه الزم است

گويد در صورتی که احيای مجازات اعدام در پارلمان رای نياورد،   میاردوخان. کند را ھموار میپرسی برای اعدام  ھمه

 .پرسی ديگری برگزار خواھد شد تا شھروندان در اين مورد تصميم بگيرند ھمه

***  

 قانون تغييرمخالف  ) HDP(  »ھا حزب دموکراتيک خلق« در کنار  )CHP(»خواه خلق جمھوری«حزب اپوزيسيون 

پرسی   ميليون از جمعيت کردستان ترکيه، واجد شرايط شرکت در ھمه١٠گفتنی است بيش از . ساسی ترکيه ھستندا

 درصد از واجدان شرايط کرد، به حزب ٦٥، بيش از ٢٠١٥ در نوامبر -بودند و در آخرين انتخابات پارلمانی 

ھا کرسی پارلمان را به نمايندگان  وری ترکيه دهھا رای داده بودند که برای نخستين بار در تاريخ جمھ دموکراتيک خلق

  .اين حزب سپردند
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رھبری حزب جمھوری خلق ترکيه، اعالم . آرای رفراندوم شده است اکنون اين احزاب پارلمانی، خواستار بازشماری

 . درصد آرا بايد بازشماری شوند۶٠کرد تا حدود 

ھای  سيون انتخابات خالف مقررات عمل کرده و تعرفهان ترک گفته است که کمي ان رھبری اين حزب، به شبکه سی

 .غيررسمی و غيرمجاز را معتبر شمارده است

ھا نيز که مورد حمايت بخشی از کارگران، نيروھای چپ  و سوسياليست، زنان، دانشجويان،  حزب دمکراتيک خلق

: ن حزب در شبکه توئيتر نوشته استاي. جنس گراھا، علويان، کردھا و نيز خواستار بازشماری دو سوم آرا شده است ھم

 ». درصد بوده است۴ تا ٣بر اساس اطالعات ما، دستکاری در نتايج انتخابات حدود «

  . روز اعالم کند١١ شمارش آرا را ظرف ئیکميسيون انتخابات ترکيه، موظف است نتيجه نھا

***  

رفتار و اعمال آمرانه و .  آغاز شده استتوان گفت که يک دوره در ترکيه تمام شده و دوره جديدی بندی می در جمع

اند ھمگی  ويژه در سه سال گذشته عليه بشريت انجام داده ھای مخربی که او و حزبش به  و سياستاردوخانبلندپروازانه 

اين حکومت و سران آن، نسبت به آينده جامعه ترکيه . در تثبيت موقعيت سياسی و اقتصادی و نظامی خودشان بوده است

، دخالت )داعش( »دولت اسالمی« و اطرافيانش با اردوخانھای  ويژه ھمکاری  تالطمات خطرناک خاورميانه بهدر ميان

، تھديد مداوم منطقه »ک.ک.پ«مستقيم در جنگ داخلی سوريه، عراق، تھديد و لشکرکشی به مردم کردستان ترکيه و 

 خود، تعقيب و تھديد و زندانی کردن و يا ئیا، خط و نشان کشيدن به منتقدين اروپ»روژاوا«خودگردان دموکراتيک 

ھا، شھردارھای منتخب  نگار، معلم و اساتيد دانشگاه  ، روزنامهپوليس ھزار فعال سياسی، نظاميان، ١٥٠اخراج بيش از 

انداختن فضای  وضعيت اقتصادی کشور، معيشت مردم، بيکاری و تورم فزاينده، راه مردم مناطق کردنشين، عدم توجه به

بوده ... و» !کودتای نافرجام؟«العاده در کشور به بھانه   و وحشت و ترور و جنگ داخلی، اعالم وضعيت فوقرعب

تر   قانون اساسی باز ھم در جھت تثبيت ھر چه بيشتغييرپرسی برای  شان نيز ھمه سناريوی سياه آخرين. است

ر و حاکميت خونين و فاشيستی او تقديس ی که چندی پيش از ھيلتاردوخان.  صورت گرفته استاردوخانديکتاتوری 

  .کرده بود

   را دوشنبه»العاده وضعيت فوق« نبوده بالفاصله اردوخانپرسی وفق مراد  دليل اين که که نتيجه ھمه شايان ذکر است به

العاده در اين کشور سه ماه  وزير ترکيه اعالم کرد، وضعيت فوق معاون نخست. ، تمديد کرده است٢٠١٧ اپريل ١٧

   .شود مديد شده است و اجرای آن از روز چھارشنبه آغاز میت

وزير ترکيه در کنفرانسی مطبوعاتی در آنکارا  گزارش خبرگزاری رويترز، نومان کورتولموش، معاون نخست به

العاده  افزود، اين تصميم پس از آن اتخاذ شد که شورای امنيت ملی ترکيه به شورای وزيران توصيه کرد وضعيت فوق

ژوئيه سال گذشته در ترکيه، اين سومين بار است که وضعيت » کودتای نافرجام«از زمان  .اين کشور تمديد شوددر 

  .شود العاده در اين کشور تمديد می فوق

  .شود پرسی در واقع ھفتمين دور ھمه پرسی در تاريخ سياسی ترکيه محسوب می اين ھمه

 قانون اساسی برگزار کرده که در تأئيدپرسی خود را در خصوص   نخستين ھمه،١٩۶١ترکيه برای نخستين بار در سال 

بار ھم مردم اين کشور در چھارمين دور  ھا بيرون آمده و يک از صندوق» آری«ھای گذشته پنج بار رای  ھمه پرسی

  .اند داده» نه«پرسی رای   به ھمه١٩٨٨ھمه پرسی در سال 

 ھم اردوخان حزب حاکم عدالت و توسعه اسالمی به رھبری پرسی در دوره اقتدار پرسی سومين دور ھمه اين ھمه

به اين ترتيب، يک دوره جديد در جامعه ترکيه آغاز شده است و آينده و سرنوشت جامعه اين کشور را . شود محسوب می
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ايع اما اين ھمه وق. ھای اقتصادی، فقر و بيکاری و ناامنی شغلی و جانی قرار داده است در ميان جنگ، ترور، بحران

اند  گفته» نه «اردوخاندھنده به  پرسی را بپذيريم باز ھم تقريبا نصف جمعيت رای ترکيه نيست چون که حتی اين ھمه

پرسی، اعتراضاتی در  خصوص که از ھمان دقايق نخست اعالم نتايج ھمه بنابراين، اين موقعيت بسيار شکننده است به

اکنون تنھا . ھم زده است ت سياسی اردغان و حامنيانش را بهشھرھای بزرگ و کوچک ترکيه راه افتاده است و چر

غايت دوقطبی جامعه ترکيه باقی مانده است يک طرف حاکميت با ھمه نھادھا و  راھی که در پيش پای جامعه به

طلب  ، مردم حقئیھای سرکوب و جنگ و ترور و در طرف ديگر جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجو ارگان

جو، راھی جز اتحاد و ھمبستگی طبقاتی و مبارزه پيگير بر  طلب و عدالت خواه و برابری نيروھای آزادیکرد و ھمه 

 اردوخانس آن ئيو ر) آک پارتی( داری و در راس ھمه عليه حزب عدالت و توسعه عليه ھمه ناماليمات سيستم سرمايه

 ئیو تالش برای برپا»  دولت-ملت «بور از عبارت ديگر، اکنون بايد بيش از ھر زمان ديگری سياست ع به. ندارد

 و دموکراسی مستقيم و خودمديريتی دموکراتيک که برای جامعه ترکيه و منطقه سياستی آشنا و عملی ئیمناسبات شورا

طلب و سوسياليست نه تنھا ترکيه،  ھای تحول خواه و برابری پذير و تجربه شده است در اولويت ھمه نيروی و امکان

  !قرار گيردبلکه منطقه 

 ئیبينی کرد که وی توانا گونه پيش توان اين  وجود دارد میاردوخاندر ھر صورت با شناختی که جامعه آگاه ترکيه، از 

مانده، ارتجاعی و ناسيوناليستی و فاشيستی ترکيه را با استفاده از فضای  ای از جامعه عقب سازی بخش عمده ھمراه

خواه و   اجتماعی آزادی-ھای سياسی  رد و اگر احزاب اپوزيسيون و جنبشبحرانی حاکم بر اين کشور و منطقه دا

طلب و ھمه نيروھای سکوالر و الئيک و سوسياليست نتوانند افکار عمومی را نسبت به اھداف مخرب و  برابری

قتصادی و امنيتی توانند فجايع زياد انسانی، اجتماعی، ا ات قانون اساسی میتغييرتر کنند، اين   روشناردوخانغيرانسانی 

  .در جامعه ترکيه به بار بياورد

  ٢٠١٧ اپريل ھجدھم – ١٣٩٦ ]حمل[شنبه بيست و نھم فروردين سه

 

 


