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بھرام رحمانی
 ١٩اپريل ٢٠١٧

آغاز يک دورۀ جديد در ترکيه!
)بخش چھاردھم(
 ١۶اپريل  ٢٧ -٢٠١٧فروردين]حمل[  ١٣٩۶در ترکيه ،ھمهپرسی درباره قانون اساسی انجام شد .مضمون اين
ھمهپرسی؛ تغيير  ١٨اصل قانون اساسی در جھت برقراری يک نظام رياستی که دست رئيس جمھوری و نيروی پشت
سر او را در اعمال سياستھای مستبدانه و ديکتاتوری باز میگذارد.
شورای عالی انتخابات ترکيه اعالم کرده است که در ھمهپرسی  ١٦اپريل  ۵۶ ،٢٠١٧ميليون و  ۵٨٨ھزار و  ۵٠۵نفر
واجد شرايط رای دادن) ١٨سال به باال( ھستند که به پای  ١۶٧ھزار و  ١۴٠صندوق رای رفتند .ميزان مشارکت مردم
ترکيه در اين ھمهپرسی ،حدود  ٨۶درصد برآورد شده است.
بر اساس نتايج شمارش تقريبا تمامی آرا که توسط کميسيون انتخابات ترکيه اعالم شده ،موافقان حدود  ٥١/٤١درصد و
مخالفان  ٤٨/٥٩درصد آرا را به دست آوردهاند.
برای اخذ آرای زندانيان ترکيه نيز  ۴۶١صندوق رای پيشبينی شده بود که رایگيری از آنھا از جمله عوامل پرشمار
زندانی »کودتای  ١۵جوالی  «٢٠١٦ترکيه نيز انجام شد.
مسأله جالب و حيرتانگيز آن است که حمايت ترکھای مقيم اروپا از سياستھای ارتجاعی اردوخان باالتر از آرای
شھروندان داخلی ترکيه است که در کالن شھرھا زندگی میکنند .بر اساس آخرين نتايج شمارش آرا ،اکثريت ترکھای
ساکن المان با بيش از  ٦٣/٢درصد به نظام رياستی مورد نظر رجب طيب اردوخان رای دادهاند .مخالفان  ٣٦/٨درصد
را تشکيل دادهاند.
اردوگاه اردوخان در اتريش به  ٧٢/٣درصد و در سوئيس به  ٤١/١درصد دست يافته است.
برای تأمين امنيت اين ھمهپرسی بالغ بر  ٣٨٠ھزار نفر نيروی پوليس در مناطق شھری و نيروی ژاندارمری در
مناطق خارج از شھر و روستائی در حالآمادهباش بهسر میبردند .با اين وجود در برخی حوزهھا درگيری به وجود
آمده است از جمله در شھر دياربکر ،طرفداران اردوخان به مخالين ھمهپرسی با سالم گرم حمله کردند و دو نفر ار
کشتند.
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دولت ترکيه ،در ھفتهھای اخير ،اختناق شديدی در جامعه بر قرار کرده بود بهويژه سانسور بر رسانهھا شديد بود و پس
از کودتای نافرجام ژوئيه  ٢٠١٦تاکنون ،بيش از  ١٥٠رسانه را تعطيل و تعداد بیشماری از روزنامهنگاران اخراج و
يا زندانی کردهاند .تعدادی از روزنامهنگارن نيز اجبارا کشور را ترک کرده و از کشورھای اروپائی درخواست
پناھندگی کردهاند.
طبق گزارش رسمی »شورای عالی صدا و سيمای دولتی ترکيه« ،در سه ھفته نخست ماه مارس  ،٢٠١٧بيش از ٢٧٠
ساعت وقت در اختيار نمايندگان دولت و موافقان تغيير قانون اساسی با ھدف افزايش قدرت اردوخان گذاشته شده در
حالی که تنھا  ٤٥ساعت به مخالفان و نمايندگان حزب جمھوری خواه خلق قرار داده شده و بهطور کلی به ھيچيک از
اين برنامهھای تبليغاتی ،از نمايندگان حزب دموکراتيک خلقھا ،سومين حزب پارلمانی دعوت نشده است.
در حال که بر اساس قانون ،مديران شبکهھای راديو و تلويزيون به رعايت »عدالت« در زمينه »بازتاب عقايد و نظرات
عموم« ھستند.
در ھمهپرسی روز يکشنبه  ١۶اپريل  ۵١/٣ - ٢٠١٧درصد مردم ترکيه به اصالحات قانون اساسی اردوخان رای
»آری« دادند .ارقام و نتايح اعالم شده اما نه تنھا مبھم و پرسشبرانگيز و قابل بحث است ،بلکه نمايانگر موقعيت
شکننده حزب حاکم عدالت و توسعه و رھبر آن رجب طيب اردوخان نيز ھست .بهعبارت ديگر ،پس از پايان اين
ھمهپرسی نه تنھا برای موافقان موفقيتی چندانی به بار نياورد ،بلکه حتی کابوس سياسی اردوخان و ھم فکرانش ار نيز
افزايش داد.
در حالی که حزب عدالت و توسعه و حزب فاشيستی ملیگرای »حرکت ملی« در انتخابات ماه نوامبر  ٢٠١۵نزديک به
 ۶٠درصد آرا را کسب کرده بودند .اردوخان بر اين تصور بود که بهبھانه »کودتای نافرجام  ١۵ژوئيه  ،«٢٠١۶ھمه
مخالفين سياسی ،اجتماعی و فرھنگی خود ،بهويژه حزب دموکراتيک خلقھا را سرکوب کرده و کردستان را به خاک و
خون کشيده است حاصلش بايد پيروزی نسبتا سھل و چشمگير او را تضمين میکردند .با اين افق و تحليل بود که حزب
حاکم عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی و اردوخان ،تمام نيرو و ارگانھا و ابزارھای دولتی را به کار گرفتند تا با
اعالم »وضعيت اضطراری« در سراسر کشور و با راهانداختن فضای رعب و وحشت و ترور و جنگ ،لشکرکشی به
سوريه و روژاوا ،اعمال سانسور شديد بر رسانهھای مخالف ،اخراج و يا دستگيری حدود  ١٥٠ھزار نفر و ھمچنين با
دستگيری ھزاران عضو و ھوادار حزب دموکراتيک خلقھا ،پ.ک.ک و فعالين نيروھای چپ و کمونيست تصور
میکردند که ديگر ھمه چيز بر وفق مرادشان است و سناريو ھمهپرسی ،يعنی پرده آخر نمايش قدرتشان را نيز با آرای
بيشتری به پايان خواھند رساند.
دولت ترکيه ،رھبران حزب دموکراتيک خلقھا و نيز دوازده نماينده مجلس را به زندان افکند .شھرداران اغلب
شھرھای کردستان که جزئی از حزب دموکراتيک خلقھا در کردستان است از سمت خود منفصل و بيشترشان را به
زندان انداختند.
خالصه کالم ،ھمهپرسی قانون اساسی ترکيه در شرايطی برگزار شد ،که فاقد حداقل شرايط دمکراتيک بود و مخالفان،
خصوصا جنبشھای اجتماعی و فعاالن حزب دموکراتيک خلقھا و چپ راديکال و سوسياليست در معرض تھديد و
سرکوب وحشيانه قرار داشتند .با اينھمه اھداف و آرزوھای اردغان برآورده نشد و مھمتر از ھمه جامعه ترکيه بيش از
پيش دو قطبی گرديد.
بنابراين اگر اين انتخابات را با نتايج انتخابات سراسری نوامبر  ٢٠١۵مقايسه کنيم ،اين بلوک به اصطالح ملی  -مذھبی
حدود  ١٠درصد آرايش را از دست داده ،و ھمزمان پايگاه طبقاتی حزب حرکت ملی بسيار ضعيف شده است .و مھمتر
afgazad@gmail.com

٢

www.afgazad.com

از آن ،وضعيت اين بلوک در شھرھای بزرگ استانبول و آنکارا و ازمير است که بر طبق ھمين ارقام اعالم شده ،کمپين
»نه« در آنھا  ۵١درصد آرا را بهدست آورده است .اکنون تنھا گزينه عملی اردوخان برای باقیماندن در قدرت ،بيش
از ھر زمان ديگری ،بهکارگيری سياستھای تنشآميز جنگطلبانه و فاشيستی در منطقه و در سياست داخلی
کشوراست.
مبارزات طبقاتی عليه سياستم سرمايهداری و دموکراتيک در ترکيه از تجربه کافی و ھمچنين پايگاه اجتماعی قوی
برخوردار است .در مقابل حکومت و اردوخان ،شعار اصلی جوانان فعال در تظاھراتھا و خودانگيخته شبانه در
خيابانھای محلهھای مخالفنشين استانبول ،آنکارا ،ازمير و ،...اين است که» :اين فقط آغاز کار است ،مبارزه ادامه
دارد!«
***
پس از اعالم نتايج انتخابات ،بالفاصله مخالفين عکسالعملل شديدی نشان دادند و بهسرعت ،به نقض مقررات اعتراض
کرده و با صدای بلند اعالم کردند که اگر تقلب و ساير موارد غير قانونی روی نمیداد ،اردوی مخالفان حداقل با
اختالف چندين درصد آرا به پيروزی آشکاری میرسيد.
حزب اصلی مخالف دولت در پارلمان ترکيه ،حزب جمھوریخواه خلق ترکيه و ھمچنين حزب دمکراتيک خلقھا اعالم
کردند که با توجه به موارد متعدد نقض قوانين و تقلب گستردهای که روی داده ،نتايج آرا در اکثر صندوقھا را به چالش
خواھند کشيد.
مخالفان بهخصوص به تصميم کميسيون عالی انتخابات ترکيه اعتراض دارند که اجازه داده است تعرفهھای رای بدون
مھر و نشان رسمی ھم شمارش شوند .بهگفته مخالفان اين تصميم راه را برای تقلب گسترده گشود.
يکی از رھبران حزب جمھوریخواه خلق ،گفته است که »تنھا راهحل اين معضل و کاھش تنش لغو نتايج اين ھمهپرسی
توسط کميسيون عالی انتخابات است«.
سخنگوی حزب دمکراتيک خلقھا نيز گفته است» :اين ھمهپرسی ھيچ مشروعيت دمکراتيکی ندارد«.
در حالیکه »صالحالدين دميرتاش« رھبر مشترک حزب سوم ترکيه در زندان است ھمسرش »بشاک« در اقدامی نمادين رای
منفی خود به رفراندوم قانون اساسی ترکيه را به صندوق رای انداخت .دمير تاش از ھواداران خود خواسته بود که به رفراندوم
رای منفی بدھند.
در مقابل بعد از ظھر روز دوشنبه به نقل از رئيسجمھور و نخستوزير ترکيه گزارش شد که آنھا نتايج ھمهپرسی را
پايانی بر حرف و حديثھا در مورد تغييرات قانون اساسی میدانند.
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»دولت باغچهلی« رھبر حزب حرکت ملی ترکيه)حزب فاشيستی( ،پس از پيروزی حزب حاکم در رفراندوم تغيير قانون
اساسی ،ادعا کرد» :ملت عزيز ما در کمال بلوغ فکری پای صندوقھای رای رفته و با اراده آزاد خود سيستم رياستی را
برگزيدند«.
او که حزب متبوعش با حزب حاکم تشکيل دولت ائتالفی را داده است افزود» :اين موفقيتی بسيار مھم و دستاوردی غيرقابل
انکار است«.
دولت باغچلی رئيس حزب حرکت ملی ترکيه در ادامه ادعاھايش گفت» :ملت ترک به عنوان تنھا صاحب حق حاکميت ملی،
در مورد آينده کشورش اظھار نظر و از آينده و استقالل خود حمايت کرده است«.
او افزود :ھمه بايد به اين نتيجه احترام بگذارند .از صميم قلب نتايج ھمهپرسی امروز را به کشور ،ملتم و دمکراسی و احزاب
سياسی ترکيه تبريک میگويم .با تجلی اراده ملی در قالب رای »آری« ،دوره جديدی برای دولت و سياست ما آغاز شد«.
اردوی مخالفان از مدتھا پيش از برگزاری ھمهپرسی در مورد ناعادالنه بودن امکانات و روشھای کارزار تبليغاتی
شکايت کرده بودند .بهگفته آنھا ،طرفداران تغيير قانون اساسی ،نه تنھا از حمايت رسانهھای وابسته به دولت ،بلکه از
امکانات تبليغاتی گستردهای برخوردار بودند.
در طول شب يک شنبه  ١٦و نيز روز دوشنبه  ١٨آپريل  ٢٠١٧در استانبول ،تظاھرات پراکندهای در اعتراض بهنحوه
شمارش آرا و نتايج ھمهپرسی برگزار شده است.
مخالفان اردوخان و دولت حزب و عدالت اسالمی ترکيه ،روز دوشنبه خواھان لغو نتايج ھمهپرسی تغييرات قانون
اساسی به دليل »نقض مقررات« شدهاند و نھادھای بينالمللی ناظر بر اين ھمهپرسی ھم نحوه برگزاری آن را مغاير با
معيارھای بينالمللی و استانداردھای اتحاديه اروپا ارزيابی کردهاند.
نتايج اين ھمهپرسی که با تغيير قانون اساسی به رجب طيب اردوخان ،به عنوان رئيسجمھور کشور اختيارات
گستردهای خواھد داد ،نه تنھا ساختار سياسی کشور و تقسيم قدرت بين نھادھای حکومتی را تغيير میدھد ،بلکه آينده
راھبردی داخلی و خارجی ترکيه را که از سال  ١٩۵٢از اعضای مھم ناتو بوده و زمانی يکی از نامزدھای پيگير
پيوستن به اتحاديه اروپا بود ،تعيين خواھد کرد.
***
بهگزارش خبرگزاریھا داخلی و خارجی ،پس از اعالم نتايج آرا ھمهپرسی تغييرات قانون اساسی که مخالفان آن را
مسيری برای اعمال قدرت فردی اردوخان میدانند ،تنش سياسی در اين کشور افزايش يافته است برخی رھبران اتحاديه
اروپا از ھمه طرفھا خواسته است با حفظ آرامش گفتوگو و توافق را دنبال کنند.
در اين زمينه کميته ناظر سازمان امنيت و ھمکاری اروپا ،تأکيد کرده است که ھمهپرسی ترکيه با معيارھای بينالمللی
مطابقت نداشته است.
آسوشيتدپرس در تشريح اين ديدگاه به نقل از »تانا دیزولتا« ،نماينده اين سازمان ،نوشت که تصميم ھيأت انتخابات در
مورد معتبر بودن تعرفهھای بدون مھر رسمی ،سالمت انتخابات را مخدوش کرده است.
کميته ناظر سازمان حقوق بشر اروپا ھم تأکيد کرده که روند برگزار ھمهپرسی با معيارھای تعيين شده از سوی شورای
اروپا ناھمخوان است.
اين دو نھاد ناظر اروپائی ،ھمچنين در بيانيهای مشترک به ھمراه مجمع پارلمانی شورای اروپا ،تأکيد کردند که
»چارچوپ قانونی برای برگزاری يک ھمهپرسی دموکراتيک کافی نبوده است«.
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کميته ناظر سازمان حقوق بشر اروپا تأکيد کرد ،روند برگزار ھمهپرسی با معيارھای تعيين شده از سوی شورای اروپا
ناھمخوان است ،و ھر دو نھاد در بيانيهای مشترک به ھمراه مجمع پارلمانی شورای اروپا ،تأکيد کردند که »چارچوپ
قانونی ،برای برگزاری يک ھمهپرسی دموکراتيک کافی نبوده است«.
با اين وجود ،کاخ سفيد روز دوشنبه اعالم کرد ،دونالد ترمپ در تماسی تيلفونی با رجب طيب اردوخان رای مثبت مردم
ترکيه به تغيير قانون اساسی اين کشور را به او تبريک گفته است.
بهگزارش ،آسوشيتدپرس ،کاخ سفيد ھمچنين اعالم کرده است که در اين تماس تيلفونی روسای جمھوری دو کشور در
خصوص حمله موشکی امريکا به يک پايگاه ھوائی حکومت سوريه صحبت کردهاند.
در حالی خبر تماس تيلفونی رئيس جمھوی امريکا با رئيس جمھوری ترکيه منتشر شده است که ساعاتی پيش از آن
سخنگوی کاخ سفيد گفته بود ،امريکا تا زمان انتشار گزارش کميسيون بينالمللی ،در مورد ھمهپرسی ترکيه اظھار نظر
نمیکند.
در کنفرانس خبری روز دوشنبه  ١٧اپريل  ٢٨ -فروردين ،شان اسپايسر سخنگوی کاخ سفيد اعالم کرد که »کميسيونی
بينالمللی سرگرم بررسی ھمهپرسی قانون اساسی ترکيه است ،و اين کميسيون گزارش خود را بين  ١٠تا  ١٢روز آينده
منتشر خواھد کرد «.اسپايسر اضافه کرد که »ما منتظر میمانيم و میگذاريم آنھا کار خود را انجام دھند«.
اين موضعگيری کاخ سفيد ،عالوه بر اين که تضاد کاخنشيان واشينگتن را به نمايش میگذارد در عين حال ،در تضاد با
موضع رھبران اروپائی نيز است که تا کنون از تبريک موفقيت اردوخان و طرفدارانش در ھمهپرسی خودداری
کردهاند.

در موضعگيری روز دوشنبه فرانسوا اوالند ،رئيسجمھور فرانسه ،در مورد ھمهپرسی ترکيه تأکيد شده که نتايج
ھمهپرسی نشانگر »کشوری دوپاره« است و بهمقامھای ترکيه توصيه شده ،به ارزشھای اروپائی و صدای مخالفان
خود احترام بگذارند.
اوالند تأکيد کرد که »تنھا بهعھده مردم ترکيه است که در مورد ساختار سياسی خود تصميمگيری کنند« اما ھمزمان
يادآور شده که فرانسه ھمچنان به ارزيابی ناظران خارجی در اين مورد که رایگيری منصفانه و آزاد بوده يا نه ،توجه
خواھد کرد.
نھاد رياست جمھوری ترکيه اعالم کرد :ممنون حسين ،رئيس جمھوری و و نواز شريف ،نخست وزير پاکستان-
الکساندر لوکاشنکو ،رئيس جمھور بالروس -ويکتور اربان ،نخست وزير مجارستان و انس العبده ،رئيس ائتالف
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مخالفان سوريه پيروزی ھمه پرسی اصالحات قانون اساسی ترکيه را به رجب طيب اردوخان ،رئيس جمھور کشور
تبريک گفتند.
تاکنون دولت المان ،در واکنش به نتيجه ھمهپرسی در ترکيه خوددار و محافظهکار بوده است .در مقابل سياستمداران
اپوزيسيون المان نظر خود را به صراحت اعالم کردهاند.
زيگمار گابريل ،وزير خارجه المان ،در واکنش به نتيجهی ھمهپرسی قانون اساسی در ترکيه ،ھمه را به حفظ آرامش
دعوت میکند .رئيس دفتر آنگال مرکل ،صدراعظم المان ھم میگويد المان نتيجه »ھر انتخابات آزاد و دموکراتيکی« را
به رسميت میشناسد .به گفتهی پتر آلتماير ،اينکه ھمهپرسی روز يکشنبه  ١٦اپريل ٢٧ -فروردين تا چه حد منطبق بر
اين اصول بوده از جمله در پی گزارش ناظران انتخاباتی سازمان امنيت و ھمکاری اروپا و ھمچنين گزارش شورای
اتحاديه اروپا مشخص خواھد شد .رئيس دفتر صدراعظم المان ھم معتقد است که »در اين مرحله بايد در قضاوت و
نتيجهگيری محتاط بود«.
ورود ترکيه به اتحاديه اروپا از موضوعاتی بود که در ماهھای اخير در پيوند با موضوع ھمهپرسی قانون اساسی مطرح
میشد .برخی از کارشناسان و سياستمداران بر اين عقيده بودند که تغيير قانون اساسی و به تبع آن افزايش اختيارات
رئيس جمھوری ترکيه ،اين کشور را از اصول دمکراتيک دور میکند و اين امر مانعی جدی بر سر راه پيوستن ترکيه
به اتحاديه اروپا خواھد بود.
حال قائممقام آنگال مرکل در راس حزب دمکرات-مسيحی ،معتقد است نتيجه ھمهپرسی قانون اساسی در ترکيه اميدھا به
ورود اين کشور به اتحاديه اروپا را بهطور کامل از بين برده است.
جم اوزدمير ،نماينده ترکتبار پارلمان المان)حزب سبزھا( و از منتقدان سرسخت سياستھای رجب طيب اردوخان،
پيروزی جناح اردوخان در ھمهپرسی را »روزی سياه« برای ترکيه ارزيابی کرده است .او میگويد ترکيه به دو بخش
تقسيم شده و نزديک به نيمی از جمعيت اين کشور به دموکراسی و مخالفت با ديکتاتوری رای داده است .اوزدمير
خواستار خروج فوری ھمه نيروھای ارتش المان از ترکيه شده است.
خانم زارا واگنکنشت ،رئيس فراکسيون چپھا در پارلمان المان ،ھم از دولت اين کشور خواسته به صراحت مشخص
کند در کدام سو ايستاده؛ »متمايل به دموکراسی يا در کنار اردوخان ديکتاتور«.
حکومت اسالمی ايران نيز به نتيجه ھمهپرسی قانون اساسی در ترکيه واکنش نشان داد .بھرام قاسمی ،سخنگوی
وزارت امور خارجه اسالمی ايران ،روز دوشنبه  ٢٨فروردين  ١٧ -اپريل ،گفت» :ترکيه کشور ھمسايه ما است و
آنچه در اين کشور اتفاق افتاده و خواھد افتاد به مردم ترکيه مربوط میشود و ھر آنچه را که اکثريت مردم ترکيه
بپذيرند و به آن رای بدھند مورد احترام ما خواھد بود «.قاسمی افزود که ھنوز زود است بتوان درباره پيامدھای سياسی
رفراندوم قضاوت کرد .با اين حال او ابراز اميدواری کرد که نتيجه اين رفراندوم منجر به ثبات در ترکيه و امنيت و
صلح در منطقه شود .حکومت اسالمی ترکيه و حکومت اسالمی ايران ،سالھاست که در تغيير و تحوالت منطقه،
بهويژه در جنگ داخلی سوريه در مقابل ھم قرار دارند .يعنی حکومت اسالمی ايران از حکومت بشار اسد و حکومت
ترکيه از مخالفان آن حمايت میکند از اين رو ،تا حدودی روابط شان نسبت به گذشته تيره است.
اما اين اظھار نظرھا با واکنش تند رجب طيب اردوخان رئيسجمھور ترکيه مواجه شد .او شامگاه دوشنبه از سازمان
امنيت و ھمکاری اروپا خواست که جايگاه خود را بشناسد و ادعا کرده که کشورش دموکراتيکترين انتخابات را که
نمونه آن در کشورھای غربی ديده نمیشود ،برگزار کرده است.
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بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه ،ميزان آرای رجب طيب اردوخان و حاميان او بسيار کمتر از حدی بود که انتظار
داشتند ،و پيروزی آنھا بر مخالفان با حدود دو درصد ،فقط در مراحل پايانی شمارش آرا تضمين شد.
در سه شھر بزرگ ،استانبول ،آنکارا و ازمير رای مخالفان بيشتر بود ،ولی اردوخان و حاميان تغييرات قانونی اساسی
توانستند حمايت طرفداران خود در شھرھای کوچک و روستاھای آناتولی را جلب کند.
***
در ادمه مطلب فوق ،به تغييرات قانون اساسی ترکيه میپردازيم.
طبق اين ھمهپرسی اصالح ماده  ١٨قانون اساسی برای گذر از نظام پارلمانی به نظام رياستی ،تغييرات مھمی صورت
خواھد گرفت که آثار ويرانگر آن بعد از سال  ٢٠١٩و از زمان رسميت يافتن و اجرای کامل اين تغييرات بيشتر
آشکار خواھد شد.
تغييراتی که از پی رای مثبت شکننده  ٥١/٤درصدی مردم ترکيه قرار است در اين کشور ايجاد شود ،عبارتند از:
* تبديل نظام سياسی حکومت از پارلمانی به رياست جمھوری)رياستی(
* رئيس جمھوری میتواند برای دو دوره پنج ساله با رای مستقيم مردم انتخاب شود.
* پست نخست وزيری حذف شده و رئيس جمھوری رئيس دولت شده و اعضای کابينه را انتخاب و معرفی میکند.
* شمار کرسیھای مجلس ملی کبير ترکيه از  ۵۵٠به  ۶٠٠افزايش خواھد يافت.
* حد نصاب سنی برای نامزدی در انتخابات از  ٢۵سال به  ١٨سال کاھش مئيابد و شرط گذراندن خدمت وظيفه
عمومی برای وی حذف میشود .افرادی که با ارتش ارتباط دارند ،صالحيت نامزدی در انتخابات را نخواھند داشت.
* دوره نمايندگی مجلس از چھار سال به پنج سال افزايش مئيابد و انتخابات پارلمانی و انتخابات رياست جمھوری ھر
پنج سال يکبار و در يک روز برگزار خواھد شد .در صورتی که ھيچ نامزدی در انتخابات رياست جمھوری نتواند
اکثريت را به دست آورد ،انتخابات به دور دوم کشيده خواھد شد.
* حق پارلمان مبنی بر بازخواست و استيضاح وزرا و دولت ،ھمچنين حق آنھا در مورد اعطای اختيارات ويژه
بهبرخی از وزرا لغو میشود.
* برای ابطال وتوی رئيس جمھوری الزم است تا پارلمان ،ھمان طرح را با اکثريت مطلق) ٣٠١رای( رد کند.
* پارلمان میتواند کابينه و معاون رئيس جمھوری را با ابزارھای تحقيق پارلمانی ،تفحص پارلمانی ،مباحثه عمومی و
سؤال کتبی مورد پرسش و تحقيق قرار دھد .استيضاح لغو شده و به جای آن تحقيق و تفحص پارلمانی جايگزين میشود.
معاون اول تا  ١۵روز فرصت دارد به پرسشھا پاسخ دھد.
* افراد تنھا زمانی میتوانند نامزد رياست جمھوری شوند که توسط يک يا چند حزبی که حداقل پنج درصد آرای
مردمی را در انتخابات پارلمانی پيشين بهدست آوردهاند و يکصد ھزار رای داشته باشند ،حمايت شوند .رئيس جمھوری
منتخب ديگر الزامی به لغو عضويت خود در حزب متبوع خود نخواھد داشت.
* رئيس جمھوری ،رئيس کشور و رئيس دولت خواھد بود و اختيار تعيين و اخراج وزرا و معاونين خود را خواھد
داشت .ھمچنين رئيس جمھوری میتواند ھمهپرسی برگزار کرده و فرمانھای حکومتی صادر کند .اگر قوه مقننه قانونی
در مورد ھمان فرمان اجرائی رئيس جمھوری تصويب کند ،فرمان رئيس جمھوری باطل و مصوبه پارلمان معتبر
خواھد بود.
* پارلمان ،ھر تحقيق و تفحصی را میتواند با اکثريت مطلق) ٣٠١رای( آغاز کند .پارلمان پيشنھاد را در طول يک ماه
به بحث میگذارد .در صورت پايان مباحثه ،مجلس میتواند تحقيق و تفحص را با رای مخفی سه پنجم اعضا)٣۶٠
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رای( شروع کند .پس از پايان تحقيق و تفحص ،پارلمان میتواند با دو سوم آرا) ۴٠٠رای( عليه رئيس جمھوری اعالم
جرم کند.
* رئيس جمھوری میتواند يک يا چند معاون انتخاب کند .در صورت خالی ماندن مقام رياست جمھوری ،بايد ظرف
 ۴۵روز انتخابات برگزار شود .در صورتی که انتخابات پارلمانی کمتر از يک سال با انتخابات رياست جمھوری
فاصله داشته باشد ،ھر دو در يک روز برگزار خواھند شد .اين مسأله ربطی به محدوديت دو دورهای رئيس جمھوری
نخواھد داشت.
* انجام تحقيق و تفحص در مورد اتھامات معاونان رئيس جمھوری و وزرا با سه پنجم آرای نمايندگان مقدور خواھد
بود .پارلمان میتواند پس از اعالم نتايج تحقيق و تفحص ،با رأی دو سوم نمايندگان ،عليه آنھا اعالم جرم کند .در
صورت اثبات اتھام ،معاون يا وزير خاطی تنھا در صورتی محکوم به کنار گذاری از مقام خود خواھند شد که جرم
صورت گرفته به درجهای باشد که آنھا را از نامزدی در انتخابات منع کند .در صورتی که يک نماينده پارلمان به
عنوان وزير يا معاون رئيس جمھوری انتخاب شود ،عضويت وی در پارلمان لغو و نماينده ذخيره ،جای او را خواھد
گرفت.
* رئيس جمھوری با ھمراھی سه پنجم پارلمان میتواند در مورد برگزاری يک انتخابات زودھنگام تصميم بگيرد .نھاد
واضع انتخابات ،تا زمان انتخابات خود را منحل خواھد کرد.
* اختيار اعالم وضعيت اضطراری به رئيس جمھوری داده میشود که پس از موافقت پارلمان اجرائی خواھد شد.
پارلمان میتواند وضعيت اضطراری را تمديد ،کوتاه يا تعليق کند .وضعيت اضطراری تا چھار دوره قابليت تمديد دارد
مگر در شرايط جنگی که اين وضعيت بدون محدوديت زمانی باقی خواھد ماند .ھر گونه فرمان اجرائی که در زمان
وضعيت اضطراری توسط رئيس جمھوری صادر میشود ،بايد به تصويب پارلمان برسد.
* قوه قضائيه حق نظارت بر افعال رئيس جمھوری را خواھد داشت.
* دادگاهھای نظامی لغو میشوند مگر در شرايط جنگی برای بررسی جرائم سربازان.
* پيش از اين رئيس جمھوری میتوانست يک قاضی را در دادگاه عالی استيناف نظامی و يکی در دادگاه عالی نظامی
اداری تعيين کند .حاال با انحالل دادگاهھای نظامی ،تعداد قضات دادگاه قانون اساسی از  ١٧به  ١۵خواھد رسيد .در
نتيجه قضات انتخابی توسط رئيس جمھوری از  ١۴به  ١٢کاھش مئيابد و اما پارلمان ھمچنان حق گزينش سه قاضی را
خواھد داشت.
* ھيأت عالی قضات و دادستانھا به »ھيات قضات و دادستانھا« تغيير نام خواھد يافت .اعضای آن از  ٢٢نفر به ١٣
نفر و تعداد ادارات آن از  ٣به  ٢کاھش خواھد يافت ۴ .عضو آن توسط رئيس جمھوری و  ٧عضو توسط مجلس
انتخاب خواھند شد .نامزدھای ھيأت بايد رای دو سوم) ۴٠٠نفر( را در دور نخست و رأی سه پنجم) ٣۶٠نفر( را در
پارلمان برای ورود به ھيأت به دست آورند .دو عضو ديگر ،وزير دادگستری و معاون وی خواھند بود که بدون تغيير
باقی خواھند ماند.
* رئيس جمھوری ٧۵ ،روز پيش از پايان سال مالی ،اليحه بودجه را به مجلس میفرستد .اعضای پارلمان نمیتوانند
پيشنھادی برای تغيير ھزينهھای عمومی بدھند .اگر بودجه تصويب نشود ،يک بودجه موقت به جای آن پيشنھاد میشود.
اگر بودجه موقت ھم به تصويب نرسد ،قانون بودجه سال پيش با تغيير نسبی اعداد به کار گرفته خواھد شد.
* انتخابات بعدی رياست جمھوری و سراسری در  ٣نوامبر  ١٢)٢٠١٩آبان]عقرب[  (١٣٨٩برگزار خواھد شد .اگر
مجلس تصميم به برگزاری انتخابات زودھنگام بگيرد ،ھر دو انتخابات در يک روز انجام خواھند شد .انتخاب اعضای
afgazad@gmail.com

٨

www.afgazad.com

ھيأت قضات و دادستانھا  ٣٠روز پس از تصويب اين قانون انجام خواھد شد .دادگاهھای نظامی به محض تصويب اين
قانون منحل میشوند.
***
گزارشھائی نيز از فعاليتھای پوليسی  -امنيتی عوامل حکومت ترکيه و طرفداران اردوخان در مساجد المان منتشر
شده است.
پوليس المان بارھا مساجد و نھادھای اسالمی را بازرسی کرده است .آخرين اقدام در اين زمينه روز  ٢٨فبروری
 ١٠ - ٢٠١٧اسفند]حوت[  ١٣٩٥رخ داد .در اين روز صدھا مأمور پوليس برلين بهطور ھمزمان ،يک مسجد و چند
محل مسکونی و تجاری وابسته به انجمن »فصلت  «٣٣را بازرسی کردند.
مقامات امنيتی برلين ،احتمال میدھند که اين انجمن به يکی از مراکز مالقات اسالمگرايان افراطی تبديل شده است.
گفته میشود که انيس عامری ،عامل حمله به يکی از بازارچهھای کريسمس برلين  ١٩دسمبر  ،٢٠١۶بارھا به مسجد
وابسته به اين انجمن رفت و آمد کرده است .در اين عمليات تروريستی  ١٢نفر کشته و  ۴٨تن زخمی شدند.

انيس عامری

پير فوگل ،از مبلغان سلفی در حال سخنرانی در فرانکفورت

پوليس المان پيشتر در بامداد سهشنبه  ١٤مارس ٢٤ -اسفند نيز دست به تفتيش مرکز سلفیھا در شھر ھيلدسھايم در
ايالت نيدرزاکسن زد .بهگفته پوليس المان ،مسجد سلفیھا در اين شھر کانون تردد اسالمگرايان تندرو بوده است .اين
عمليات با شمار زيادی از مأموران پوليس صورت گرفت.
وزارت امور داخله ايالت نيدرزاکسن نيز انجمن سلفیھا) (DIKرا ممنوع اعالم کرد .به گفته مقامات امنيتی المان،
مرکز اسالمگرايان مدتھا تحت مراقبت بوده و پيش از اين نيز پوليس جستجو و تفتيشھائی در اين مرکز انجام داده
بود.
بهگفته پوليس المان ،اسالمگرايان در مسجد و مراکز خود ،اسالم افراطی را تبليغ و ترويج میکردند و افراد را برای
پيوستن به جھادگرايان در مناطق جنگی آموزش میدادند.
انيس عامری ،عامل حمله تروريستی در برلين نيز در فوريه  ٢٠١۶در مرکز سلفیھا در ھيلدسھايم اقامت داشته است.
بهگفته مقامات امنيتی المان ،منطقه گوتينگن و ھيلدسھايم مدتھاست که به مرکز تجمع سلفیھای تندرو در المان بدل
شده است» .ابو وال« ،واعظ تندرو و يکی از رھبران جنبش سلفیھا نيز در نوامبر  ٢٠١۶در شھر ھيلدسھايم بازداشت
شده بود.
بوريس پيستوريوس ،وزير امور داخله ايالت نيدرزاکسن گفت» :با ممنوعيت انجمن اسالمگرايان در ھيلدسھايم يکی از
مراکز مھم تجمع جنبش سلفیھا در المان منھدم شده است«.
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او تصريح کرد که ھدف اين عمليات نه مقابله با مسلمانانی که بهطور صلحآميز در المان زندگی میکنند ،بلکه مقابله با
گروهھای »متعصب افراطی« است که از اسالم برای مقاصد خود سوء استفاده کرده و از گروه تروريستی »دولت
اسالمی« حمايت میکنند.
در عمليات پوليس المان ،بيش از  ٣٧٠مأمور شرکت داشتند .مسجد ،اتاقھای مرکز سلفیھا و منازل برخی از اعضای
اين انجمن مورد تجسس و تفتيش قرار گرفت .اين عمليات در شھر ھيلدسھايم و محدوده آن انجام شد.
پوليس المان در رابطه با کشف و ضبط اسناد و مدارک تا کنون گزارشی منتشر نکرده است.
سخنگوی وزارت داخله ايالت نيدرزاکسن تأئيد کرد که اين انجمن در ترغيب جوانان برای پيوستن به داعش در سوريه
و عراق فعاليت میکرده و با جھادگرايان در مناطق جنگی رابطه داشته است.
امامان جماعتی که زير پوشش »جامعه مسلمانان ترک در المان« فعاليت دارند ،حقوق خود را از »اداره ديانت« ترکيه
دريافت میکنند .اين اداره طی بخشنامهای دستور داده ،عليه طرفداران جنبش فتحﷲ گولن در مساجد المان جاسوسی
کنند.
بنا به گزارش »برلينر تسايتونگ« مساجد برلين »زير کنترول شديد« دولت ترکيه قرار دارند .اين روزنامه از
»انتخابات ناگھانی مسجد زھيتليک« در محله نویکلن در روز شنبه  ١٧دسامبر  ٢٠١٦خبر داده بود که به »تعويض
اعضای ھيأت اجرائی« آن انجاميده است .گفته میشود که دليل اين تغييرات ناگھانی ،عدم رضايت آنکارا از »شيوه کار
ھيأت« بوده است.
بنا به گفته يکی از مسؤوالن مسجد ،سياستھای اعضای جوان ھيأت اجرائی با برنامهھای ارشادی اعضائی که به
ترکيه وابستگی شديد داشتند ،ھمخوان نبود .اجرای برنامهھای ھمپيوندی با جامعهی المان و تنظيم متنھای غيرسنتی در
بارهی اسالم برای واحدھای درسی از جمله فعاليتھای اصلی اين بزرگترين مسجد برلين بود.
اين روزنامه پرتيراژ ،ھمچنين مینويسد که »اداره ديانت« ترکيه از ماه سپتامبر به کارمندان خود دستور داده است
درباره مواضع سياسی امامان جماعت ،آموزگاران ،اعضای ھيأتاجرائی انجمنھا و نھادھای فرھنگی فعال در برلين
تحقيق کنند و رابطه آنھا را با شبکه سراسری ھواداران فتحﷲ گولن ،رھبری مذھبی جنبشی به ھمين نام مورد بررسی
قرار دھند .در گزارش يادشده آمده است که کپی بخشنامه »اداره ديانت« به دفتر روزنامه ارسال شده است.

اردوخان با ھمسرش

مسجدی در المان

رجب طيب اردوخان ،رئيسجمھور ترکيه ،فتحﷲ گولن را عامل اصلی کودتای نافرجام در ژوئن سال ميالدی جاری در
اين کشور میداند .بنا به نوشته »برلينر تسايتونگ« کنسولگری ترکيه در برلين و جامعه مسلمانان ترک در المان
)(DITIBتا کنون پاسخی به پرسشھای خبرنگار آن نداده است)DITIB .تشکل سراسری  ٩٠٠مسجد در المان(

afgazad@gmail.com

١٠

www.afgazad.com

بهطور مستقيم زير نظر دولت ترکيه اداره میشود .حقوق کارمندان اين تشکل از بودجه »اداره ديانت« ترکيه تأمين
میشود.
مقامات امنيتی المان بخشنامه »اداره ديانت« ترکيه را به عنوان »دستور به جاسوسی در خارج« ارزيابی کردهاند .بنا به
گزارش »اشپيگل« به نقل از فولکر بک ،سخنگوی امور دينی حزب سبزھا ،دادستان کل المان در کارلسروھه
»مدارک معتبری« در اختيار دارد که نشان میدھند برخی از امامان جمعه وابسته به  DITIBدر المان به دستور
آنکارا عليه مسلمانان ترک در اين کشور جاسوسی میکنند .فولکر بک میگويد که به اين دليل نيز عليه  DITIBبه
دادگاه کارلسروھه شکايت برده است.
مقامات المانی خواھان اعالم استقالل بزرگترين شبکه مساجد اين کشور ،موسوم به »اتحاديه ترکی ـ اسالمی در امور
مذھبی ـ دیتيب ) (DiTiBشدند.
اشتفان ماير ،سخنگوی فراکسيون احزاب سوسيال مسيحی و دموکرات مسيحی در گفتوگو با روزنامه »دیولت« در
اين رابطه ھشدار داد که شبکه يادشده نبايد به »بلندگوی تبليغ سياستھای اردوخان« تبديل شود.
بودجه  DiTiBکه بيش از  ٩٠٠مسجد فعال در المان را زير پوشش خود دارد ،از سوی دولت ترکيه تأمين میشود.
امامان جماعت اين مساجد در مدارس مذھبی استانبول آموزش میبينند و حقوق خود را نيز از »وزارت ديانت ترکيه«
دريافت میکنند.
دستاندرکاران اين شبکه به عنوان نمايندگان آن در تنظيم برنامهھای ھمپيوندی با جامعه و نھادھای المانی ،از جمله
تنظيم مواد درسی مربوط به آموزش اسالم در مدارس با ادارات اين کشور ھمکاری نزديک دارند.
کرستين گريزه ،سخنگوی فراکسيون حزب سوسيال دموکرات المان ،نيز در اين رابطه گفت که انتظار داردDiTiB ،
دستگيریھای اخير و اقدامات دولتی عليه دموکراسی و آزادی بيان را در ترکيه مورد انتقاد قرار دھد و از سياست جديد
رئيسجمھور اين کشور پشتيبانی نکند.
او در گفتوگو با روزنامه »دیولت« ھشدار داد» :ما نمیتوانيم تحمل کنيم که سياستھای اردوخان در مساجد المان
تبليغ شود«.
گريزه با اشاره به مسؤوليت اين شبکه در رابطه با امامانی که در خطبهھای نماز خود نفرت و خشونت ترويج میکنند،
گفت» :در صورت لزوم اين امامان بايد از المان اخراج شوند«.

مسجدی در دويسبورگ که با پشتيبانی مالی دیتيب ساخته شده است
afgazad@gmail.com

١١

www.afgazad.com

با اينحال در بسياری از اياالت المان از جمله راينلند فالز)به نخستوزيری خانم مالو دراير از حزب سوسيال
دموکراتھا( و نيدرزاکسن)از حزب دموکرات مسيحی( ،نشستھای دورهای با نمايندگان انجمنھای اسالمی در زمينهی
چگونگی تنظيم مواد درسی متوقف شده است.
بيش از  ٧٠درصد مسلمانان مقيم المان ،ترکتبارھائی ھستند که اغلب مراسم مذھبی خود را در مساجدی بهجا میآورند
که زير نظر  DiTiBاداره میشوند.
بر اساس تحقيقات شبکه اول تلويزيون سراسری المان) (ARDو روزنامه المانی »فرانکفورتر آلگماينه« در سال
 ،٢٠١۵ھواداران جريان تروريستی »دولت اسالمی«)داعش( در اين شبکه در المان فعاليت گستردهای دارند.
شمار اسالمگرايان المان که برای شرکت در عمليات تروريستی به عراق يا سوريه رفتهاند ،بسيار زياد است .ھفتهنامه
المانی »اشپيگل« به نقل از سازمان امنيت داخلی المان)اداره حفاظت از قانون اساسی( شمار اين افراد را بيش از ٩١٠
نفر اعالم کرده است.
مقامات امنيتی المان گزارش دادهاند که بسياری از اين افراد را زنان تشکيل میدھند .برمبنای آمار اداره حفاظت از
قانون اساسی المان يک پنجم اين افراد زن بوده و بيش از نيمی از اين افراد دارای تابعيت المانی بودهاند.
اين اطالعات نشان میدھند که تاکنون  ١۴۵نفر از اين اسالمگرايان در درگيریھای سوريه و عراق کشته شدهاند .اما
يک سوم اين افراد به المان بازگشته و دوباره در اين کشور زندگی میکنند .گفته میشود که دستکم  ٧٠نفر از آنھا در
درگيریھای تروريستی شرکت داشتهاند.
از سال  ،٢٠١٣شمار جھادگرايانی که میخواستند در صفوف جريان تروريستی »دولت اسالمی« فعاليت کنند ،به
تدريج افزايش يافت .شمار اسالمگرايان افراطی که در  ٢٠١۵از المان به عراق و سوريه رفتند بيش از دوبرابر اين
افراد در سال  ٢٠١۴بود .مقامات امنيتی المان آن زمان شمار اين »توريستھای تروريست« را دستکم  ۶٨٠نفر
تخمين زده بودند.
داويد تامپسون ،خبرنگار فرانسوی ،چندی پيش در باره جھادگرايان بازگشته از عراق و سوريه با خبرنگار ھفته نامه
المانی »اشپيگل« گفتوگو کرد .او بر اين نظر بود که افزايش پيوستن جھادگرايان بهجريان تروريستی »دولت
اسالمی« ،پيشرویھای وسيع اين گروه در سالھای ميان  ٢٠١٣تا  ٢٠١۵بود؛ در زمانی که به نظر میرسيد ھيچ
نيروئی نمیتواند در مقابل »دولت اسالمی« ايستادگی کند.
اداره حفاظت از قانون اساسی المان اعالم کرده که روند الحاق جھادگرايان به جريان تروريستی »دولت اسالمی« در
عراق و سوريه اکنون کاھش يافته ،زيرا اين گروه تروريستی به شدت زير فشار قرار دارد و ھمين عامل سبب شده که
اسالمگرايان المانی با احتياط بيشتری به اين مناطق بروند.
سازمان امنيت داخلی المان در اين باره توضيح داده که شمار اسالمگرايان المانی که برای شرکت در عمليات
تروريستی به عراق يا سوريه رفتهاند از آغاز سال جاری ميالدی ) (٢٠١٧تا کنون به نسبت ھمين زمان در سال ٢٠١۶
ميالدی کمتر بوده است.
کاھش شمار جھادگرايان المانی متمايل به جنگ در سوريه و جريان تروريستی »دولت اسالمی« در سوريه و عراق
مجبور به عقبنشينی از مناطق وسيعی شده است .اين سازمان تروريستی به ھمين دليل بسياری از منابع مالی خود چون
درآمد حاصل از فروش نفت يا ماليات از مردم را از دست داده است.
دليل ديگر کاھش سفر جھادگرايان المانی به عراق و سوريه ممنوعيت سفر اين افراد به اين مناطق از طرف دولت المان
نيز بوده است .دولت المان به بيش از  ١٠٠متقاضی ،اجازه سفر به اين کشورھا را نداده است.
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مقامات امنيتی المان به شدت نگران جھادگرايانی ھستند که پس از فعاليت با جريان تروريستی »دولت اسالمی« از
سوريه و عراق به المان بازگشتهاند .يکی از اين مقامات امنيتی در اين باره میگويد» :اين افراد بسيار خطرناک ھستند،
زيرا تجربيات خشونتبار بسياری را تجربه کردهاند ،به شدت افراط گرا شدهاند و ھدف بهخصوصی ھم در زندگی
ندارند«.
داويد تامپسون ،خبرنگار فرانسوی در اين باره گفته است» :آنھا به زندگی بیمحتوای گذشته خود بازمیگردند؛
زندگیای که ديگر حاضر به ادامهاش نيستند«.
اما ھنوز جامعه المان راهحلی برای برقراری ارتباط با اين افراد که بعضی آنھا را »توريستھای تروريست«
مینامند ،نيافته است .مقامات دولتی میکوشند با زيرنظر داشتن ،دستگيری يا زندانی کردن آنھا جلوی فعاليتھای
تروريستی احتمالی آنھا را بگيرند.
ھمچنين گروه »اخوانالمسلمين« نيزدر تالش است تا از طريق تأسيس مراکز مذھبی جديد در ايالت زاکسن المان نفوذ
خود را گسترش دھد .اين گروه برای تحقق اين ھدف از نبود مراکز کافی اسالمی از سوی ديگر مسلمانان استفاده
میکند.
سازمان امنيت داخلی المان در ايالت زاکسن المان با نگرانی ناظر نفوذ فزاينده گروه افراطی اخوانالمسلمين در اين
ايالت است.
گورديان ماير ـ پالت ،رئيس سازمان امنيت داخلی المان در زاکسن میگويد ،گروه اخوانالمسلمين از طريق انجمنھائی
مانند  SBSدر زاکسن که خود را مرکزی برای ديدار و گفتوگوی ھمه انسانھا صرفنظر از مليت ،زبان ،قوميت و
مذھبشان معرفی کرده از کمبود مراکز عبادی برای مسلمانان بھره میبرد تا کسانی که به عنوان پناھجو وارد المان
شدهاند را تحت تأثير قرار دھد و ساختارھائی برای اشاعه تفکر اسالم سياسی خود بنا کند.
اما بهگفته گورديان ماير ـ پالت اين موضوع ربطی به سلفیھا يا تروريستھای اسالمگرا ندارد ،بلکه به گفته او »اين
موضوع ورای جھادگرائی است ...ھدف اخوانالمسلمين ترويج شريعت در المان است«.

اس الم گر ائی و اس الم گ ر ا ي ا ن در ا ل م ا ن
سياستمداران وابسته به احزاب سوسيال مسيحی و دمکرات مسيحی المان ،بارھا در رابطه با آموزش و تربيت امامان،
و کنترول فعاليتھای مساجد و نھادھای مذھبی مسلمانان در اين کشور اظھار نظر کردهاند.
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نقطه مشترک اکثر آنھا برخورد جدی با »اسالم سياسی« است که به اعتقاد آنھا از جانب عربستان سعودی و ترکيه
پشتيبانی میشود.
در اين رابطه پيشتر آندرآس شوير ،دبيرکل حزب سوسيال مسيحی المان که مرکز فعاليت آن در ايالت بايرن است،
اظھار نظر کرده بود .او نيز مانند ينز اشپان خواستار طرحی قانونی برای تعيين چارچوب آموزش اصول اسالم در
المان است.
بنا بهگزارش دويچه وله ،شوير ضمن تأکيد بر اينکه »برخورد ما با اسالم سياسی بايد انتقادی و شديدتر باشد« گفته بود
که در »قانون اسالم« مدنظر او ،امامان مساجد بايد در المان آموزش ببينند و خطبهھای نماز و وعظھا به زبان المانی
صورت گيرد.
دبير کل حزب سوسيال مسيحی ،ھمچنين تأکيد میکند که مضمون سخنرانیھا بايد بر پايهی ارزشھای انسانی مندرج
در قانون اساسی المان تنظيم شوند.
فولکر کائودر ،رئيس فراکسيون متحد احزاب دمکراتمسيحی و سوسيالمسيحی در پارلمان المان نيز خواھان کنترول
»اسالم سياسی« است اما با اجبار برای اقامه نماز و عبادت به زبان المانی موافق نيست.
سياستمدار وابسته به حزب دمکرات مسيحی در اين راستا به مسيحيان ايتاليائی مقيم المان و يھوديان اين کشور اشاره
میکند که مراسم نيايش خود را به زبان ايتاليائی و عبری برگزار میکنند.
کائودر در عين حال تأکيد میورزد که المان کشوری سکوالر است و دولت به عنوان نماينده ملتی که از اديان گوناگون
پيروی میکند ،بايد جايگاھی واالتر از دين داشته باشد.
در پی يک عمليات گسترده ،پوليس المان مسجد و منازل اسالمگرايان افراطی در شھر ھيلدسھايم را تفتيش کرد .به
گفته مقامات المانی فعاليت انجمن سلفیھا ممنوع شده است .اين انجمن با گروه »دولت اسالمی« نيز ارتباط داشته است.
احزاب ائتالفی المان خواستار موضعگيری صريح بزرگترين شبکه مساجد اين کشور عليه سياست سرکوبگرانه
رجب طيب اردوخان ،رئيسجمھور ترکيه ،شدند .اين شبکه در تنظيم مواد درسی مربوط به اسالم در مدارس المان نقش
مھمی بازی میکند.
***
مخالفان اردوخان و حزب حاکم ترکيه میگويند با تغييرات صورت گرفته در قانون اساسی قدرت و اختيارات در
بسياری از حوزهھا از عقل جمعی به عقل فردی و يا گروھی تقليل خواھد يافت و اين مسأله میتواند پايهگذار استبداد
رای بوده و عقبگردی جدی برای جمھوری ترکيه باشد؛ به ويژه اينکه تجربه نزديک به دو دھه اخير ثابت کرده رجب
طيب اردوخان رئيس جمھوری ترکيه ،اشتھای سيریناپذيری برای افزايش و گسترش قدرت سياسی خود و حزب
متبوعش دارد.
اردوخان که از سال  ٢٠٠٢تا  ٢٠١٤سمت نخستوزير ترکيه را داشت و از سال  ٢٠١٥رئيسجمھور ترکيه است ،اين
امکان را کسب میکند که طول دوره رياستجمھوریاش را دستکم تا سال  ٢٠٢٩افزايش دھد.
او بعد از افزايش قدرت با کسب عنوان رياست جمھوری در سال  ،٢٠١٥به اين نتيجه و عزم رسيد که با تغيير قانون
اساسی ترکيه ،سيستم سياسی اين کشور را از سيستم پارلمانی به يک سيستم رياست جمھوری تبديل کند .تغيير قانون
اساسی يکی از محوریترين اقداماتی بود که اردوخان به شدت آن را پيگيری میکرد و اعتقاد داشت که سيستم قوه
مقننه و مجريه در ترکيه با توجه به مشکالتی که در تعريف وظايف نخستوزيری و رياست جمھوری وجود دارد
نمیتواند جوابگوی نيازھای شرايط امروز ترکيه باشد.
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البته ھدف اردوخان از تغيير سيستم پارلمانی به سيستم رياست جمھوری به مراتب مھمتر از اصل اين طرح است .ھدف
اردوخان نه بر مسند رياست جمھوری نشستن ،بلکه بر مسند خالفت نشستن است و اردوخان تالش میکند که باالتر از
مقام رياست جمھوری برای خودش يک مقام معنوی و رھبری تعريف کند و به نوعی با خالفتی که با مدرنيزه گره
خورده برای خودش يک جايگاه خاص و معنوی تعريف کند و در آنجا عالوه بر اينکه مردم ترکيه را با تصدی رياست
جمھوری ھدايت کند ،بتواند در منطقه و بر برخی از کشورھائی که قبال جزو امپراتوری عثمانی بودند اعمال نفوذ
داشته باشد .رفتار و کنشھای مختلف اردوخان در سالھای اخير نشان داده که وی تغيير کرده و اردوخانی که بهدنبال
دموکراتيزه کردن ترکيه ،آزادیھای سياسی و شرايطی که تمام گروهھای مذھبی و قومی بتوانند آزادانه خواسته و
مطالبات خود را بيان کنند بود اآلن به يک اقتدارگر و تماميتخواھی تبديل شده که به دنبال تکقطبی کردن جامعه ترکيه
است.
پيشنويس تغييرات در قانون اساسی حاصل ھمکاری حزب عدالت و توسعه ،حزب رجب طيب اردوخان با حزب
فاشيستی ناسيوناليست)حرکت ملی -م ه پ( بود و  ١٠دسامبر  ٢٠١٦تقديم پارلمان اين کشور شده بود .روند تصويب
اين مواد از  ٩ژانويه  ٢٠١٧آغاز شد .دو حزب جمھوریخواه خلق)بزرگترين حزب اپوزيسيون پارلمانی( و
دموکراتيک خلقھا)حزب حامی جنبشھای اجتماعی و دموکراتيک و مردم کرد و ديگ اقليتھا( مخالفان اصلی اين
تغييرات بودند و آن را آغاز روند »ديکتاتوری اردوخان« توصيف کردهاند.
پيش از تصويب مسأله ھمه پرسی در پارلمان ترکيه ،دستکم  ١٨نماينده حزب عدالت و توسعه با اين سياست مخالفت
می کردند .در آن دوره و در حال حاضر  ٣١٧کرسی از  ٥٥٠کرسی پارلمان در اختيار حزب حاکم »عدالت و توسعه«
است .اين آرا برای تغيير قانون اساسی کافی نبود .بنابراين اردوخان تمام تالش و تھديدات خود را برای راضی کردن
آن  ١٨نماينده مخالف انجام داد و تمام تدابير الزم را انجام داد تا رایگيری مخفی بهمعنای واقعی اجرا نشود و مخالفان
اردوخان در داخل حزب عدالت و توسعه نتوانند به راحتی رای منفی به تغيير قانون اساسی بدھند .بهطوری که در
ھنگام رایگيری برای ھر يک نماينده  ١٠نماينده مسؤول کنترول رای مثبت وی بودند .حتی آرای »احمد داود اوغلو«
نخستوزير سابق و »جميل چيچک« رئيس مجلس سابق ترکيه ھم به شدت کنترول میشد .بسياری از نمايندگان حزب
عدالت و توسعه و حزب حرکت ملیگرا از ترس اينکه متھم به وابستگی به تشکيالت »گولن« شوند نمیتوانستند
مخالفت خود با تغيير قانون اساسی را علنی مطرح کنند و به اين اليحه رای منفی دھند.
فضاسازی اردوخان و حزب »عدالت و توسعه« از اوضاع داخلی و خارجی ترکيه در شرايطی که ناامنیھای داخلی در
چند سال اخير رو به رشد بوده و بحران سياسی و امنيتی حاکم بر آنکارا که ھمچنان رو به افزايش است اھدافی چون
ھمراه کردن برخی از مردم سيستم رياستی را به وجود آورد.
***
»نظام سياسی رياستی« ،به نظامی گفته میشود که در راس آن قوه مجريه و شخص رئيسجمھور قرار دارد که با رای
مستقيم مردم انتخاب میشود و قوه مجريه از درون پارلمان انتخاب نمیشود و بين دو قوه مجريه و مقننه تفکيک وجود
دارد .ھم اکنون در  ٣٨کشور جھان ساختار نظام سياسی رياستی برقرار است.
اما در نظامھای پارلمانی ،نخستوزير به عنوان رئيس قوه مجريه از نتايج انتخابات پارلمانی تعيين میشود و پس از
اينکه انتخابات پارلمانی برگزار شد رھبر حزبی که بيشترين کرسیھای پارلمان را از آن خود کرده است دست به
تشکيل دولت میزند که اين حکومت میتواند تکحزبی يا ائتالفی باشد.
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در صورتی که حزب پيروز انتخابات از اکثريت الزم پارلمانی برای تشکيل کابينه برخوردار باشد ديگر نيازی به
ائتالف نمیبيند و در غير اين صورت حزبی که بيشترين کرسیھای پارلمان را دارد با احزاب نزديک به خود وارد
رايزنی میشود و در ازای اعطای امتيازاتی به يک يا چند حزب کوچکتر ديگر ،دست به تشکيل دولت ائتالفی میزند.
يکی از مضرات نظامھای پارلمانی عدم ثبات دولتھا است بهنحوی که در کشوری ھمچون ايتاليا از زمان جنگ دوم
جھانی تاکنون بيش از  ٦٠دولت تغيير کردهاند )بهطور متوسط ھر سال يک دولت( و اين تغيير مداوم دولتھا ثبات
الزم را برای پيشبرد برنامهھا و سياستھای حکومت مستقر با چالش روبهرو میکند.
با اين حال اردوخان در  ١٥سال گذشته رھبر حزبی بوده است که با در اختيار داشتن اکثريت قاطع کرسیھای پارلمانی
بدون نياز به تشکيل دولت ائتالفی ،در رأس يک حکومت تکحزبی بوده است و از اين جھت مشکلی برای ثبات دولت
خود برای پيشبرد و اجرای برنامهھا و سياستھای مورد نظرش نداشته است .مھمتر از ھمه ،ادرغان در سال ھا اخير
و بدون تغيير قانون اساسی سکان رھبری کشور را به تنھائی درا ختيار داشته و تاکنون در ھمه عرصهھا سياستھا
دلخواه خود را پيش برده و بر اکثريت مردم ترکيه و حتی پارلمان آن کشور تحميل کرده است.
مخالفان سيستم رياستی ،ھمچنين معتقدند اردوخان که قصد دارد با تغيير سيستم حکومتی به نظام رياستی از ترکيه يک
روسيه جديد بسازد .يعنی سيستمی را ايجاد کند که رئيسجمھور بدون مصوبه پارلمان ،وزرا و مقامات عالیرتبه کشور
را منصوب کند ،حکم اجرائی شدن قوانين را صادر و ھر زمان که صالح بداند بتواند پارلمان را منحل کند .مخالفان اين
سيستم را سيستم »پوتينيسم« مینامند ،سيستمی که در آن قدرت سياسی و اقتصادی در دست يک فرد است و پارلمان ھم
سازمانی عقيم و ناکارآمد محسوب میشود.
»متين فيضیاوغلو« رئيس کانون وکالی ترکيه معتقد است که نظام رياست جمھوری مدنظر رجب طيب اردوخان،
شبيه به نظام »سلطانی« است که  ٦٠٠سال در اين کشور حاکم بوده است.
***
احيای مجازات اعدام در ترکيه که رجب طيب اردوخان پس از »کودتای نافرجام ژوئيه  (٢٠١۶آن را مطرح کرد ،خط
قرمز اتحاديه اروپاست .اين اتحاديه در ماهھای اخير بارھا اعالم کرده که در صورت احيای مجازات اعدام در ترکيه،
ھرگونه مذاکره با اين کشور برای پيوستن به اتحاديه اروپا فورا متوقف خواھد شد .با وجود تھديدھائی از اين دست،
اردوخان ھمچنان بر موضع خود پافشاری میکند .او اعالم کرده که پس از رفراندوم پيش از ھمه به اين موضوع
خواھد پرداخت.
برای احيای حکم اعدام موافقت دو سوم پارلمان ترکيه الزم است .موافقت  ۶٠درصد نمايندگان ھم مسير برگزاری
ھمهپرسی برای اعدام را ھموار میکند .اردوخان میگويد در صورتی که احيای مجازات اعدام در پارلمان رای نياورد،
ھمهپرسی ديگری برگزار خواھد شد تا شھروندان در اين مورد تصميم بگيرند.
***
حزب اپوزيسيون »جمھوریخواه خلق«) (CHPدر کنار »حزب دموکراتيک خلقھا«) (HDPمخالف تغيير قانون
اساسی ترکيه ھستند .گفتنی است بيش از  ١٠ميليون از جمعيت کردستان ترکيه ،واجد شرايط شرکت در ھمهپرسی
بودند و در آخرين انتخابات پارلمانی  -در نوامبر  ،٢٠١٥بيش از  ٦٥درصد از واجدان شرايط کرد ،به حزب
دموکراتيک خلقھا رای داده بودند که برای نخستين بار در تاريخ جمھوری ترکيه دهھا کرسی پارلمان را به نمايندگان
اين حزب سپردند.
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اکنون اين احزاب پارلمانی ،خواستار بازشماری آرای رفراندوم شده است .رھبری حزب جمھوری خلق ترکيه ،اعالم
کرد تا حدود  ۶٠درصد آرا بايد بازشماری شوند.
رھبری اين حزب ،به شبکه سیانان ترک گفته است که کميسيون انتخابات خالف مقررات عمل کرده و تعرفهھای
غيررسمی و غيرمجاز را معتبر شمارده است.
حزب دمکراتيک خلقھا نيز که مورد حمايت بخشی از کارگران ،نيروھای چپ و سوسياليست ،زنان ،دانشجويان،
ھمجنس گراھا ،علويان ،کردھا و نيز خواستار بازشماری دو سوم آرا شده است .اين حزب در شبکه توئيتر نوشته است:
»بر اساس اطالعات ما ،دستکاری در نتايج انتخابات حدود  ٣تا  ۴درصد بوده است«.
کميسيون انتخابات ترکيه ،موظف است نتيجه نھائی شمارش آرا را ظرف  ١١روز اعالم کند.
***
در جمعبندی میتوان گفت که يک دوره در ترکيه تمام شده و دوره جديدی آغاز شده است .رفتار و اعمال آمرانه و
بلندپروازانه اردوخان و سياستھای مخربی که او و حزبش بهويژه در سه سال گذشته عليه بشريت انجام دادهاند ھمگی
در تثبيت موقعيت سياسی و اقتصادی و نظامی خودشان بوده است .اين حکومت و سران آن ،نسبت به آينده جامعه ترکيه
در ميان تالطمات خطرناک خاورميانه بهويژه ھمکاریھای اردوخان و اطرافيانش با »دولت اسالمی«)داعش( ،دخالت
مستقيم در جنگ داخلی سوريه ،عراق ،تھديد و لشکرکشی به مردم کردستان ترکيه و »پ.ک.ک« ،تھديد مداوم منطقه
خودگردان دموکراتيک »روژاوا« ،خط و نشان کشيدن به منتقدين اروپائی خود ،تعقيب و تھديد و زندانی کردن و يا
اخراج بيش از  ١٥٠ھزار فعال سياسی ،نظاميان ،پوليس ،روزنامهنگار ،معلم و اساتيد دانشگاهھا ،شھردارھای منتخب
مردم مناطق کردنشين ،عدم توجه بهوضعيت اقتصادی کشور ،معيشت مردم ،بيکاری و تورم فزاينده ،راهانداختن فضای
رعب و وحشت و ترور و جنگ داخلی ،اعالم وضعيت فوقالعاده در کشور به بھانه »کودتای نافرجام؟!« و ...بوده
است .سناريوی سياه آخرينشان نيز ھمهپرسی برای تغيير قانون اساسی باز ھم در جھت تثبيت ھر چه بيشتر
ديکتاتوری اردوخان صورت گرفته است .اردوخانی که چندی پيش از ھيلتر و حاکميت خونين و فاشيستی او تقديس
کرده بود.
شايان ذکر است بهدليل اين که که نتيجه ھمهپرسی وفق مراد اردوخان نبوده بالفاصله »وضعيت فوقالعاده« را دوشنبه
 ١٧اپريل  ،٢٠١٧تمديد کرده است .معاون نخستوزير ترکيه اعالم کرد ،وضعيت فوقالعاده در اين کشور سه ماه
تمديد شده است و اجرای آن از روز چھارشنبه آغاز میشود.
بهگزارش خبرگزاری رويترز ،نومان کورتولموش ،معاون نخستوزير ترکيه در کنفرانسی مطبوعاتی در آنکارا
افزود ،اين تصميم پس از آن اتخاذ شد که شورای امنيت ملی ترکيه به شورای وزيران توصيه کرد وضعيت فوقالعاده
در اين کشور تمديد شود .از زمان »کودتای نافرجام« ژوئيه سال گذشته در ترکيه ،اين سومين بار است که وضعيت
فوقالعاده در اين کشور تمديد میشود.
اين ھمهپرسی در واقع ھفتمين دور ھمه پرسی در تاريخ سياسی ترکيه محسوب میشود.
ترکيه برای نخستين بار در سال  ،١٩۶١نخستين ھمهپرسی خود را در خصوص تأئيد قانون اساسی برگزار کرده که در
ھمه پرسیھای گذشته پنج بار رای »آری« از صندوقھا بيرون آمده و يکبار ھم مردم اين کشور در چھارمين دور
ھمه پرسی در سال  ١٩٨٨به ھمهپرسی رای »نه« دادهاند.
اين ھمهپرسی سومين دور ھمهپرسی در دوره اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه اسالمی به رھبری اردوخان ھم
محسوب میشود .به اين ترتيب ،يک دوره جديد در جامعه ترکيه آغاز شده است و آينده و سرنوشت جامعه اين کشور را
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در ميان جنگ ،ترور ،بحرانھای اقتصادی ،فقر و بيکاری و ناامنی شغلی و جانی قرار داده است .اما اين ھمه وقايع
ترکيه نيست چون که حتی اين ھمهپرسی را بپذيريم باز ھم تقريبا نصف جمعيت رایدھنده به اردوخان »نه« گفتهاند
بنابراين ،اين موقعيت بسيار شکننده است بهخصوص که از ھمان دقايق نخست اعالم نتايج ھمهپرسی ،اعتراضاتی در
شھرھای بزرگ و کوچک ترکيه راه افتاده است و چرت سياسی اردغان و حامنيانش را بهھم زده است .اکنون تنھا
راھی که در پيش پای جامعه بهغايت دوقطبی جامعه ترکيه باقی مانده است يک طرف حاکميت با ھمه نھادھا و
ارگانھای سرکوب و جنگ و ترور و در طرف ديگر جنبش کارگری ،جنبش زنان ،جنبش دانشجوئی ،مردم حقطلب
کرد و ھمه نيروھای آزادیخواه و برابریطلب و عدالتجو ،راھی جز اتحاد و ھمبستگی طبقاتی و مبارزه پيگير بر
عليه ھمه ناماليمات سيستم سرمايهداری و در راس ھمه عليه حزب عدالت و توسعه)آک پارتی( و رئيس آن اردوخان
ندارد .بهعبارت ديگر ،اکنون بايد بيش از ھر زمان ديگری سياست عبور از »ملت  -دولت« و تالش برای برپائی
مناسبات شورائی و دموکراسی مستقيم و خودمديريتی دموکراتيک که برای جامعه ترکيه و منطقه سياستی آشنا و عملی
و امکانپذير و تجربه شده است در اولويت ھمه نيرویھای تحول خواه و برابریطلب و سوسياليست نه تنھا ترکيه،
بلکه منطقه قرار گيرد!
در ھر صورت با شناختی که جامعه آگاه ترکيه ،از اردوخان وجود دارد میتوان اينگونه پيشبينی کرد که وی توانائی
ھمراهسازی بخش عمدهای از جامعه عقبمانده ،ارتجاعی و ناسيوناليستی و فاشيستی ترکيه را با استفاده از فضای
بحرانی حاکم بر اين کشور و منطقه دارد و اگر احزاب اپوزيسيون و جنبشھای سياسی  -اجتماعی آزادیخواه و
برابریطلب و ھمه نيروھای سکوالر و الئيک و سوسياليست نتوانند افکار عمومی را نسبت به اھداف مخرب و
غيرانسانی اردوخان روشنتر کنند ،اين تغييرات قانون اساسی میتوانند فجايع زياد انسانی ،اجتماعی ،اقتصادی و امنيتی
در جامعه ترکيه به بار بياورد.
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