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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

٢٤/٠٩/١٠   

  

  !تحوالت تاريخی ترکيه و ھمه پرسی قانون اساسی
    

    

 برابر با ٢٠١٠ سپتامبر ١٢ ميليونی ترکيه که واجد شرايط رای دادن ھستند، ٧٣ ميليون نفر از جمعيت ٥٠حدود 

، به پای صندوق ھای رای رفتند تا در ھمه پرسی اصالحات قانون اساسی اين کشور که با فشار ١٣٨٩ شھريور ٢١

   .و حمايت حزب اسالم گرای عدالت و توسعه در پارلمان اين کشور تصويب شده رای دادند

 ماده ٢٦ آرای منفی به تصويب رسيد تا اصالحات  درصد٤٢ درصد آرای مثبت و كم تر از ٥٨اين طرح با بيش از 

نخست وزير تركيه، پس از اين پيروزی نسبی در » رجب طيب اردوغان«. ای در قانون اساسی کشور وارد شود

: در تاريخ سياسی كشور خواند و ادعا کرد» نقطه عطف«جمع ھواداران خود حاضر شد و اين رويداد را يك 

ه تاريخی بسيار مھمی عبور كرد و اين گام بسيار بزرگی در راستای تقويت مردم تركيه با اين تصميم از برھ«

   ».ساالری است

زيرا ھر وقت بحث از . تاکنون بحث درباره قانون اساسی ترکيه در اين کشور، يکی از تابوھای مھم سياسی بود

، )معروف به آتاترک(ال پاشا قانون اساسی می شده ناسيوناليست ھا و در راس ھمه ژنرال ھای طرفدار مصطفی کم

حزب عدالت «اما اين بار به نظر می رسد . با نشان دادن عکس العملل شديد حتا مانع بحث درباره تغيير آن می شدند

به رھبری رجب اردوغان، در حاکميت حدود ھفت ساله خود، زمينه ھای اجتماعی تغيير قانون اساسی را » و توسعه

 ژنرال ھا پس از ھر کودتا، با ھدف تحکيم موقعيت شان تغييرات دل خواه خود را در در حالی که. فراھم کرده بود

   .قانون اساسی وارد کرده اند

 اساسی اين است که تغيير قانون اساسی ترکيه با چه ھدفی صورت گرفته است؟ قرار است اين سؤالدر اين ميان 

از ھمه، اين تغييرات چه ربطی به حقوق و آزادی ھای تغييرات به نفع چه گرايشی و چه جريانی تمام شود؟ مھم تر 

   فردی و اجتماعی، دمکراسی مردمی، عدالت اجتماعی و حقوق اقليت ھای ملی و مذھبی به ويژه مردم کرد دارد؟
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در اين مطلب، سعی من بر اين است با نگاھی به تاريخ شکل گيری جمھوری نوين ترکيه و تدوين و تصويب اولين 

آن، پروسه تغييرات بعدی آن از جمله توسط کودتاگران و ھم چنين تغييرات اخير قانون اساسی ترکيه، قانون اساسی 

   .ت باال را ھم پيدا کنيمسؤاالجواب 

 ميالدی تحت تاثير موج تمايالت آزادی ١٨٧٦نخستين قانون اساسی تركيه، در اواخر امپراتوری عثمانی در سال 

تاثير انقالبات اجتماعی در اروپا و آمريكا، به ويژه انقالب كبير فرانسه در سال خواھی به وجود آمد که عمدتا تحت 

اما پس از مدت زمان کوتاھی از اين تغيير نگذشته بود که پادشاه .  به نام مشروطيت اول به وقوع پيوست١٧٨٩

اسی و قانونی شاه، عکس اين اقدام سي. عثمانی به بھانه جنگ با شوروی سابق، اجرای آن را به حالت تعليق درآورد

العملل شديد روشنفکران و مردم آزادی خواه را به دنبال داشت از جمله مدحت پاشا و ھم فكران او مبارزه عليه شاه 

ھمه اين تالش ھا و مبارزات منجر به مشروطيت دوم در امپراتوری عثمانی و تدوين قانون اساسی . را تشديد کردند

. اکيد بر حكومت مجلس، اختيارات شاه محدود و حق قانون گذاری به مجلس داده شددر اين قانون، با ت.  شد١٩٠٨

اما عمر مشروطيت دوم . ھم چنين در اين قانون اساسی، پاره ای از حقوق سياسی مردم نيز به رسميت شناخته شد

ه جنگی در كشور، عمال العاد زيرا امپراتوری عثمانی وارد جنگ جھانی اول شد و به دليل حالت فوق . نيز کوتاه بود

با اوج گيری جنگ و طوالنی شدن آن، اختالفات . اجرای اين قانون اساسی نيز بار ديگر به حالت تعليق درآمد

درونی امپراتوری، تضعيف آن و مبارزات روزافزون مردم، ھمگی سبب شد که اين امپراتوری راه اضمحالل را 

اثر جنگ ھای طوالنی در اروپا، امپراتوری عثمانی نيز در . طی کند و در سراشيبی فروپاشی قرار گيرد

از سوی ديگر، مستعمرات آن واقع . مستعمرات خود را يکی پس از ديگری از دست می داد و عقب نشينی می کرد

در اين .  کردند در بالكان نيز تحت تاثير موج جديد انقالبات در اروپا و آمريكا، يكی پس از ديگری اعالم استقالل می

يان ضعف ھای حاکميت، فساد درباری ھا و حکومتيان و جنگ ھای فرسايشی، سبب شد تا امپراتوری عمال در م

   .معرض فروپاشی قرار گيرد

، يکی از افسران جدی و با نفوذ در ارتش امپراتوری عثمانی، و به )آتاترك(در اين دوران، مصطفی كمال پاشا 

نبرد با اشغال گران بود، با ايده نجات كشور از دست بيگانگان و عنوان يكی از فرماندھان اصلی جنگ، مشغول 

. مردم، به مبارزه و نبرد با اشغال گران پرداخت» پرستی وطن «با بسيج احساسات » ترك«تشكيل يك كشور مستقل 

 پس از نبردھای خونين با نيروی ١٩١٩نيروھای ارتش و گروه ھای مردمی به فرماندھی کمال پاشا، در سال 

غال گر، به پيروزی رسيدند و توانستند نيروھای اشغال گر را از سرزمين ھای کنونی ترکيه عقب برانند و در اش

  . سرزمين ھای باقی مانده امپراتوری عثمانی، جمھوری نوين و مستقل ترکيه را اعالم کنند

 از اقشار و گروه ھای  ھای مردمی باين ترتيب، نخستين قانون اساسی جديد تركيه، با حضور نمايندگان گروه

   . به تصويب رسيد كه در آن سيستم حكومت كشور از پادشاھی به جمھوری تغيير پيدا کرد١٩٢١مختلف، در سال 

برای ھمين، دومين قانون اساسی جمھوری تركيه در . ، خيلی فشرده و چند ماده بيش تر نداشت١٩٢١قانون اساسی 

ھای اساسی آن بنيان گذاری سيستم  صويب رسيد كه از ويژگی  توسط مجلس دوم منتخب مردم، به ت١٩٢٤سال 

جدايی دين از سياست و تكيه اداره كشور بر اراده ملی و نظام «الئيك در نظام حقوقی و سياسی كشور مبنی بر 

براساس اين قانون، نخست وزير و اعضای كابينه نيز از طرف حزب پيروز در انتخابات سراسری . است» پارلمانی

   .جمھور نيز از طرف نمايندگان پارلمان انتخاب می شود انی به قدرت می رسند و رييس پارلم
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در كشور است و اختيارات اداره » وحدت ملی«از ويژگی ھای ديگر در اين سيستم، اين بود كه رييس جمھور نماد 

نيدگی قوه مقننه و قوه ھم چنين ويژگی ھای ديگر آن، در ھم ت. كشور و قوه مجريه عمال به دست نخست وزير است

  . مجريه است

، حکومتی مقتدر و آھنين ١٩٣٨ـ ١٩٢٣ تا ١٣١٧ـ ١٣٠٢در واقع آتاترک در دوران رياست جمھوری خويش از 

ايجاد کرد و با تغييرات بنيادی فرھنگی و اجتماعی، کوشيد ترکيه را » حزب جمھوری خواه خلق«تک حزبی به نام 

، عصمت اينونو، ھم فکر او، رييس ١٩٣٨ -  ١٣١٧ بعد از مرگ او در سال .به صورت جوامع اروپايی در آورد

، از اقتدار نظام سياسی ترکيه کاسته شد و حرکت به ١٩٥٠ـ١٩٣٨ تا ١٣٢٩ـ١٣١٧در دوره اينونو، از . جمھور شد

کل در واقع عامل اين تغييرات، توسعه اقتصادی و ش. سمت دموکراسی بورژوايی و نظام چند حزبی آغاز گرديد

در عين حال، پس از جنگ جھانی دوم از . گيری سازمان ھای صنفی جديد و تشکل ھای کارگری و روشنفکران بود

حزب تازه تاسيس . تسلط حکومت بر تجارت و غيره کاسته شد و اميد به مشارکت سياسی اجتماعی افزايش يافت

 با شکست حزب جمھوری ١٩٥٠ - ١٣٢٩دموکرات به رھبری جالل بايار، در نخستين انتخابات مجلس ملی در 

 ١٩٥٠ -  ١٣٣٠طی دھة . دموکرات ھا يک دھه در مجلس و دولت ماندند. خواه خلق، به پيروزی قاطع دست يافت

   .کشاورزی و اقتصاد نوسازی، دنبال شد

، گسترش نابرابری ھای اقتصادی و اجتماعی و افزايش فعاليت ١٩٦٠ -  ١٣٤٠در فضای نسبتا باز سياسی دھه 

کارگران صنعتی و غيرصنعتی و بخش بزرگی ار . ی سياسی، به بحران ھای سياسی و درگيری احزاب انجاميدھا

   .مردم آزادی خواه وارد مبارزه سياسی جدی شدند

، معروف به کودتای ژنرال ھا، حکومت عدنان مندِرس نخست ١٩٦٠ می ٢٧ - ١٣٣٩ خرداد ٧با کودتای نظامی 

توجيه نظاميان برای . ، ساقط شد)١٩٦٠ مه ٢٧ـ١٩٥٠ مه ٢٢ -١٣٣٩ خرداد ٦ا  ت١٣٢٩ خرداد ٢(وزير ترکيه 

 خرداد ١٠کودتاگران، از . کودتا مقابله با اصالحات مذھبی و بحران شديد اقتصادی و اقدامات مقتدرانه دولت بود

کرات را  حکومت نظامی برقرار کردند و حزب دمو١٩٦١ نوامبر ٢٠ ـ ١٩٦٠ مه ٣٠ -  ١٣٤٠ آبان ٣٠ تا ١٣٣٩

   .منحل و عدنان مندرس را اعدام کردند

، »كميته ملی«، زمام امور را به دست گرفتند و با تشکيل »نظام الئيك«، ژنرال ھا به بھانه حفظ ١٩٦٠در كودتای 

   .جانشين دولت و مجلس شدند و اداره امور كشور را در دست گرفتند

 جديد کرد و پس از برگزاری رفراندوم و کسب آرای الزم، به ، اقدام به تدوين پيش نويس قانون اساسی»كميته ملی«

 ١٩٦٠ھای قانون اساسی  از تفاوت و ويژگی .  شد١٩٢٤ تركيه، جايگزين قانون اساسی ١٩٦٠عنوان قانون اساسی 

توان به اختيارات ويژه ارتش در اداره سياسی كشور به بھانه حفظ نظام الئيك،  ، می ١٩٢٤نسبت به قانون اساسی 

، تشكيل دادگاه قانون اساسی كه يازده عضو آن به صورت )مجلس ملی و مجلس سنا(يجاد سيستم دو مجلسی ا

جمھور انتصاب می شوند و وظيفه اصلی آن رسيدگی به اعتراض  ھميشگی تا زمان بازنشستگی از طرف رييس 

دادگاه قانون . تركيه استاحزاب مخالف به مصوبه مجلس، مبنی بر مغايرت اين مصوبه با اصول قانون اساسی 

   .اساسی، در صورت تشخيص مغايرت مصوبه ای با دادگاه قانون اساسی، حكم به ابطال آن مصوبه می دھد

از وظايف مھم ديگر دادگاه قانون اساسی تركيه، رسيدگی به شكايت دادستان كل كشور مبنی بر تخلف احزاب از 

 ھای  از ويژگی. تواند حكم به انحالل حزب کند قانون اساسی می اصول قانون اساسی كه در اين حالت نيز دادگاه 

توان به وجود اصول تغييرناپذير در متن قانون اساسی اشاره كرد كه   تركيه، می ١٩٦٠مھم ديگر قانون اساسی 
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ی آن مربوط به سيستم الئيك است كه مجلس حتا حق پيشنھاد تغيير آن را نيز نمی تواند بررسی نمايد و ضمانت اجرا

   .نيز به عھده دادگاه قانون اساسی است

با فعال شدن . ، آغاز شد١٩٦٧ - ١٣٤٦حرکت وسيع کارگری، به ويژه پس از تشکيل حزب کارگران در سال 

زيرا نيروھای راست با حمايت . احزاب چپ فعاليت و مبارزه نيروھای سياسی طبقاتی تر و خشونت آميز شد

در واقع طرح . جم شديدی را عليه نيروھای کارگری سوسياليستی آغاز کردند پليسی تھا-نيروھای مخفی نظامی 

تا اين که . نظاميان اين بود که نخست جامعه را ناامن سازند و سپس به بھانه تامين امنيت دست به کودتا بزنند

ت دو سال به ، دست به کوتا زد و با اعالم شرايط ويژه، حاکميت کشور را به مد١٩٧١ - ١٣٥٠سرانجام ارتش در 

  . دست گرفت

، در دھه بعد شدت بيش تری يافت و حزب ھای جديدی با ١٩٦٠ - ١٣٤٠تضادھای سياسی و ايدئولوژيک دھه 

   .گرايش ھای گوناگون چپ که عمدتا طرفدار مائو و پروروس بودند و يا حزب سالمت ملی اسالمی بود

دو حزب بزرگ تر . يان دھه، ائتالفی و ناھمگن بودند تا پا١٩٧٣ - ١٣٥٢حکومت ھای دوره ای ترکيه، به ويژه از 

در مجلس، حزب جمھوری خواه خلق و حزب عدالت، برای تشکيل حکومت نيازمند حضور احزاب کوچک تر با 

   .گرايش ھای مختلف بورژوايی بودند

ع سرمايه داران نظام اقتصادی به گونه ای بود که موجب تضاد مناف. اقتصاد ترکيه، به وام ھای خارجی متکی بود

افزايش قيمت نفت و رکود اقتصاد اروپا، که پيامد آن کاھش تقاضا برای نيروی کار از ترکيه بود، بر . داخلی می شد

   .بی کاری و تورم اقتصادی افزود

، قبرس را اشغال کرد، اروپا ترکيه را ١٩٧٤ارتش ترکيه، در دوران نخست وزيری بولنت اجويت ژانويه ـ نوامبر 

   . اقتصادی کرد و کمک ھای خارجی قطع و وضع اقتصادی اين کشور بحرانی تر شدتحريم

اول .  اتفاق افتاد که جامعه ترکيه و جھان را تکان داد١٩٧٧يک واقعه مھم کارگری و جنايت دولت ترکيه در سال 

روھای چپ تجمع  ھزار کارگر و مدافعين جنبش کارگری و ني٥٠٠استانبول » تقسيم« در ميدان ١٩٧٧ماه می سال 

  . کرده بودند تا روز جھانی کارگر را گرامی بدارند

ماموران حکومت با تفنگ ھای دوربين دار از جای نامعلومی به روی کارگران آتش گشودند و حدود سی و دو نفر 

يز ھم چنين تعداد بی شماری ن. صدھا نفر زير دست و پا زخمی شدند.  پليس جان باختند توسط گلوله و با ھجوم

  . اين فقط يک نمونه آشکار جنايات دولت ترکيه عليه کارگران بود. دستگير شدند

با اوج گيری مبارزه کارگران، نيروھای فاشيستی و عوامل امنيتی حکومت مبارزه سياسی در داخل اين کشور را به 

.  دست به کودتا بزنندو در واکنش به چنين وضعی،. خشونت ھای خيابانی کشاندند تا جامعه را ناامن نشان دھند

رھبر اين کودتا، ژنرال کنعان اورن بود که اين بار نيز .  روی داد١٩٨٠ - ١٣٥٩کودتای سوم نظاميان در سال 

ھای کودتاگر،  ھم چنين ژنرال . تشكيل دادند و قدرت را به دست گرفتند» شورای امنيت ملی«فرماندھان ارتش 

اين پيش نويس . نان، مامور تدوين پيش نويس قانون اساسی جديد باشدتشكيل دادند تا از طرف آ» شورای مشورتی«

   .، به رفراندوم گذاشته شد و مورد تصويب قرار گرفت١٩٨١در سال 

 تدوين شد؛ با اين تفاوت كه در اين قانون ١٩٦٠، تقريبا با ھمان ساختار قانون اساسی ١٩٨١در واقع قانون اساسی 

آزادی احزاب، تشکل ھای دمکراتيک، آزادی .  مجلس سنا از آن حذف گرديداساسی، قوه مقننه تك مجلسی شد و

اين کودتا، يکی از خونين ترين کودتاھا . بيان، مطبوعات و ھم چنين حقوق و آزادی ھای فردی نيز محدودتر گرديد
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تيارات ارتش بدين گونه، اخ. به ويژه عليه کارگران و تشکل ھای آن ھا و سازمان ھا و احزاب چپ و کمونيست بود

   .ھای خاص نظامی نيز اختيارات گسترده ای به دست آوردند باز ھم در اداره كشور افزايش يافت و دادگاه 

 ٨ ـ ١٩٨٠ سپتامبر ١٨ برابر با ١٣٦١ آبان ١٧ ـ ١٣٥٩ شھريور ٢٧حکومت نظامی به رياست کنعان اورن 

ی وضع کرد و براساس آن، قوة مقننه از نظام ، احزاب سياسی پيشين را منحل و قانون اساسی جديد١٩٨٢نوامبر 

، رقابت سه حزب نوپای مام ميھن و حزب خلق ١٩٨٣ - ١٣٦٢در انتخابات . دو مجلسی به تک مجلسی تغيير يافت

 ٢٢اوزال نخست وزير . و حزب دموکراسی ملی، به پيروزی حزب مام ميھن به رھبری تورگوت اوزال انجاميد

  .  شد١٩٨٩ اکتبر ٣١ تا ١٩٨٣ دسامبر ١٣ابر با  بر١٣٦٨ آبان ٩ تا ١٣٦٢آذر 

 مردم ايران و استقرار حکومتی اسالمی، اھميت راھبردی ١٣٥٧تحوالت منطقه ای، به خصوص پيروزی انقالب 

ترکيه را نزد امريکا افزايش داد و سبب حمايت گسترده آمريکا، به ويژه حمايت مالی آن از برنامه ھای اقتصادی 

  . اوزال شد

اصالحات «ايت نظاميان و پشتيبانی ھمه جانبه نظامی، سياسی، اقتصادی و ديپلماتيک آمريکا، برنامه با حم

، تمرکززدايی و کاھش ديوان قدرت نظام اداری و سياست ھای جديد »اقتصادی بازار آزاد و توسعه صادرات

   .فرھنگی، به اجرا در آمد

تگی ژنرال کنعان اورن، تورگوت اوزال به رياست جمھوری ، با بازنشس١٩٨٩ اکتبر ٣١ -  ١٣٦٨ آبان ٩در تاريخ 

 دگرگونی ھای اقتصادی و اجتماعی بسياری در ترکيه، به خصوص در ١٩٨٠ - ١٣٦٠طی دھه . ترکيه انتخاب شد

طبقه بورژوا، قدرت خود را ھمه جانبه . جامعه شھری آن، به وجود آمد که بيش تر ناشی از تحوالت اقتصادی بود

در نتيجه، رويکرد جديدی نسبت به مسايل . تر کرد و به ساختار سياسی و قدرت صعود کردتر و تکميل 

ايدئولوژيک و فرھنگی به وجود آمد که ارزش ھای سرمايه داری و ليبراليسم را در راس برنامه ھا و سياست ھا و 

  . اھداف خود قرار داد

 ٩ن او و سليمان دميِرل، نخست وزير  کشمکش سياسی درازمدت ميا١٩٩٣ - ١٣٧٢با مرگ اوزال در سال 

 ٢٠٠٠ مه ٦ـ ١٩٩٣ می ٥، پايان يافت و دميرل به مقام رياست جمھوری ترکيه ١٩٩٣ آوريل ١٧ - ١٩٨٩  نوامبر

  . رسيد

در اين دوره، انتخابات جديد برگزار شد و در اين انتخابات خانم تانسو چيللر، رھبر حزب راه راست، نخست وزير 

و در ائتالفی ناپايدار با حزب جمھوری خلق، دولت خود را ) ١٩٩٦ـ ١٩٩٣ سپتامبر -١٣٧٥ ـ١٣٧٢شھريور (شد 

، که نقطه عطفی در تحوالت دھه ١٩٩٥ دسامبر -  ١٣٧٤در انتخابات سراسری پارلمانی، در آذر . تشکيل داد

ل حزب راه راست  کرسی در مقاب١٥٨ بود، حزب اسالم گرای رفاه به رھبری نجم الدين اربکان با ١٩٩٠ -  ١٣٧٠

 ارديبھشت  در نتيجه اربکان، نخست وزير.  کرسی به پيروزی رسيد١٣٢ کرسی و حزب مام ميھن با ١٣٥با 

 شد و پس از ائتالف با حزب راه راست به رھبری چيللر، ١٩٩٧ ـ مارس ١٩٩٦ آوريل - ١٣٧٦ ـ اسفند ١٣٧٥

مناسبات نزديک تری برقرار کرد و طرح » اسالمی«او در اين دوره، با کشورھای به اصطالح . کابينه تشکيل داد

در داخل ترکيه نيز سياست ھای اسالمی چون . را پيشنھاد داد» گروه ھشت«تشکيل گروه کشورھای اسالمی، به نام 

جامعه ترکيه در برابر سياست ھا و اقدامات اربکان واکنش . لغو ممنوعيت حجاب در مدارس را به اجرا در آورد

 فشارھای سياسی و اجتماعی عليه دولت اربکان، شديدتر شد و سرانجام منجر به سرنگونی .سختی نشان داد

  .  شد١٩٩٧ مارس -  ١٣٧٦حکومت او در اسفند 
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او، به گسترش روابط با غرب . ، جای او را گرفت١٩٩٩ـ١٩٩٧مسعود ييلماز، رھبر حزب مام ميھن، طی آوريل 

  .  و اسرائيل مبادرت نمودو در اس ھمه تحکيم روابط با دولت ھای آمريکا

، انتخابات پارلمانی ترکيه برگزار شد و احزاب راست مام ميھن و ١٩٩٩ آوريل ٨ -  ١٣٧٨ فروردين ٢٩در تاريخ 

 کرسی از ١٣٦راه راست، که در ساختار سياسی جايگاه برجسته ای داشتند، نسبت به حزب سوسيال دموکرات با 

 کرسی شکست خوردند و بولنت اجويت، رھبر حزب ١٢٩ ملی با  کرسی و حزب ملی گرای فاشيستی حرکت٥٥٠

  . سوسيال دموکرات، در ائتالف با احزاب حرکت ملی و مام ميھن، دولت خود را تشکيل داد

به مجلس » ٥ + ٥فرمول «در پايان دوره ھفت ساله رياست جمھوری سليمان دميرل، بولنت اجويت اليحه ای به نام 

با رد اين . تصويب، متضمن ادامه رياست جمھوری دميرل برای يک دوره پنج ساله بودپيشنھاد داد که در صورت 

تا اين که سرانجام، رھبران احزاب سياسی مجلس در مورد رياست . اليحه دولت ائتالفی دچار بحران سياسی شد

 - ١٣٧٩بھشت  اردي١٧، حقوق دان و رييس دادگاه قانون اساسی، توافق کردند و در »احمد نجدت سزر«جمھوری 

  . ، پس از سه بار رای گيری، نجدت سزر رييس جمھور ترکيه شد٢٠٠٠ مه ٦

، قوه قانون گذاری از مجلس بزرگ ترکيه تشکيل ١٩٩٥ - ١٣٧٤ و اصالحيه ١٩٨٢ -  ١٣٦١مطابق قانون اساسی 

قوه . راه می يابندنمايندگان از طريق انتخابات برای دوره ای پنج ساله به مجلس .  نماينده دارد٥٥٠می شود که 

مجلس، رييس جمھور را برای . اداره می کنند) نخست وزير و وزيران(مجريه را رييس جمھور و شورای وزيران 

رييس جمھور رييس ھيات دولت است و شورای مشورتی دولتی با . يک دوره ھفت ساله تجديدناپذير انتخاب می کند

است از رييس جمھور، اعضای شورای امنيت ملی و ھيات قوه مجريه مرکب . سی عضو، به وی مشورت می دھند

نخست وزير، رييس ستاد مشترک ارتش، وزير دفاع ملی، وزير : دولت و اعضای شورای امنيت ملی عبارت اند از

رييس جمھور رياست اين . امورخارجه، و فرماندھان سه نيروی زمينی و دريايی و ھوايی و فرمانده ژاندارمری

  . در ساختار سياسی ترکيه، ارتش حافظ اصول کماليسم، به ويژه اصل الئيسيته است. داردشورا را برعھده 

قوه قضائيه شامل ديوان کشور، دادگاه ھای اداری و نظامی و کيفری و دادگاه ھای عالی مانند دادگاه قانون اساسی و 

ل احزاب سياسی آزاد است به اين تشکي. ديوان کشور در راس تشکيالت قضايی قرار دارد. دادگاه عالی نظامی است

شرط که بر مبنای نژاد و طبقه شکل نگرفته و، به کمونيسم و فاشيسم و اصول گرايی مذھبی متعھد نبوده و با 

، اصالحيه قانون ٦٩ ـ٥٧، ص ١٦٠ـ١٣٨، قوه قضائيه، مواد ٣فصل (اتحاديه ھای تجاری پيوند نداشته باشند 

   ).٥، ص ٧٥، ماده اصالحی ١٩٩٥اساسی 

سياست خارجی با وجود تغييرات سياست خارجی ترکيه، بنا به نيازھای تحوالت منطقه ای و بين المللی، اصول 

تاکنون . است) اصول آتاتورک، غرب گرايی و ملی گرايی(سياست خارجی اين کشور متاثر از اصول کماليسم 

ه بر دولت الئيک و عضويت ترکيه در دولت ھای ترکيه، اصول کماليسم را دنبال کرده و بر ھمين اساس، ھموار

  . اتحاديه اروپا اصرار داشته اند

، با اعالم استقالل قبرس از ١٩٦١ - ١٣٤٠در . اساس سياست غرب از موضع ترکيه در قبال قبرس، تغيير کرد

 ١٣٤٦سلطه بريتانيا، اختالف ترکيه و يونان بر سر جامعه ترک زبانان قبرس شدت يافت و به جنگ ترکيه و يونان 

، ترکيه قبرس را اشغال کرد، دولت وقت ١٩٧٤ ژوئية ٢٠ -  ١٣٥٣ تير ٢٩پس از آن که در .  انجاميد١٩٦٧ -

 اين کشور را تحريم تسليحاتی ١٩٧٨ـ ١٩٧٥ - ١٣٥٧ تا ١٣٥٤آمريکا، کمک ھای خود را به ترکيه قطع و از 

   .کرد
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 ادامه ١٩٧٠ - ١٣٥٠ی احيای دينی دھه با حضور علنی حزب سالمت ملی در صحنه سياست ترکيه، برنامه ھا

   .يافت و گرايشات اسالمی، در ساختار سياسی ترکيه مسير اصلی خود را باز کردند

تلفيق عناصر ترک ـ «، با حمايت ھمه جانبه نظاميان حاکم، ايدئولوژی حاکمان ١٩٨٠ -  ١٣٦٠در اوايل دھه 

ی کانون روشنفکران، شامل برخی از نخبگان  در آثار فکر١٩٧٠ -  ١٣٥٠اين آموزه در دھة . شد» اسالمی

نظاميان، که گرايشات سياسی چپ را بزرگ . فرھنگی و دولت مردان و مقامات طراز اول ترکيه، نھاديه شده بود

 دينی، فعاليت ھای - ترين تھديد برای جمھوری می دانستند، با مطرح کردن اين آموزه در قالب ايدئولوژيک ملی 

بر اساس اين آموزه، اسالم و ھويت پان ترکيسم، عموما فرھنگ . د تا تھديد چپ ھا خنثی گردداسالمی را احيا کردن

، برای نخستين بار در تاريخ جمھوری ١٩٨٢ -  ١٣٦١ قانون اساسی ٢٤بر اساس ماده . ملی ترک را می ساخت

مدارس امام ـ خطيب به ورود دانش آموختگان . ترکيه، آموزش دينی از دبستان تا دبيرستان ھمگانی و اجباری شد

  . دانشگاه ھا در تمامی رشته ھا، جز رشته ھای نظامی، آزاد و بر تعداد مساجد و مدارس دينی افزوده شد

، پايگاه اجتماعی اسالميون محکم تر گرديد و برنامه ھا و سياست ھای حزب رفاه جای خود ١٩٩٠ - ١٣٧٠در دھه 

 و به ويژه در انتخابات سراسری مجلس ١٩٩٤ - ١٣٧٣شھرداری ھا اين حزب در انتخابات . را در جامعه باز کرد

   . به پيروزی قاطع رسيد١٩٩٥ - ١٣٧٤در سال 

با قدرت گرفتن فعاليت ھای حزب اسالمی رفاه، احزاب الئيک و چپ، با سياست ھای آنان به مبارزه جدی 

مبارزه دائم با مظاھر :  بوده است ازبرخی از مبارزات چپ جامعه عليه اقدامات اسالم گرايان عبارت. برخاستند

اسالمی چون حجاب، حذف اربکان از قدرت سياسی، خنثی کردن سياست ھای اسالمی حزب رفاه، بسته شدن دوره 

ھای ابتدايی و راھنمايی مدارس امام ـ خطيب و ھم چنين نقد و افشای تالش ھای سياسی، اجتماعی و فرھنگی 

   .نويسندگان اسالمی بوده است

حزب (» حزب آزادی بخش اسالمی«، »سازمان جھاد اسالمی ترکيه«مان ھا و احزاب مھم اسالمی ترکيه چون ساز

چريک ھای اسالمی «و » حزب ّهللا ترکيه«، »انقالبيون اسالمی کرد«، »جنبش انتقام اسالمی«، )التحريراالسالميه

المی ايران رابطه داشته و بسياری از ، فعاليت ھای سياسی مخفيانه در ترکيه دارند اغلب با حکومت اس»ترک

   .فعالين آن در اردوگاه ھای ايدئولوژيک مذھبی، نظامی، سياسی و امنيتی حکومت اسالمی ايران آموزش ديده اند

اين بار . از نوع ديگری بود» قدرت نمايی« در واقع ١٩٩٧آخرين مداخله ارتش در صحنه سياسی ترکيه، در سال 

 ھای ارتش، اين بار  اه با مانورھای خيابانی تانک ھا و نيروھای مسلح نبود، بلكه ژنرالمداخله ارتش علنی و ھمر

حزب «و با طرح معينی، نجم الدين اربكان، نخست وزير وقت را كه رھبر » شورای شورای امنيت ملی«در 

نبال آن نيز دادگاه قانون بود به دليل اين که اقدامات ضد الئيك داشت مجبور به استعفاء کردند و به د» اسالمی رفاه

   .اساسی حكم انحالل حزب رفاه و حبس خانگی اربكان را صادر کرد

اما پس از تعطيلی حزب رفاه، رجب طيب اردوغان، که از کادرھای اصلی حزب رفاه و از ھم فكران نزديک 

   .را به وجود آورد» حزب عدالت و توسعه اسالمی«الدين اربكان بود با جمعی از اعضای سابق حزب رفاه،  نجم

، به علت فعاليت ھای اسالمی از جمله به دليل خواندن يک شعر اسالمی در يکی از سخن ١٩٩٨در سال اما او نيز 

  .  ماه در زندان ماند٤ ماه حبس محکوم شد اما تنھا ١٠رانی ھايش، به 

رسی ھای پارلمان را از ، اكثريت ك٢٠٠٢حزب عدالت و توسعه اسالمی، در انتخابات محلی و سراسری در سال 

اين حزب پس از پيروزی پارلمانی، به تنھايی دولت تشکيل داد و تغيراتی نيز در قانون اساسی به . آن خود کرد

. وجود آورد از جمله ممنوعيت فعاليت سياسی اردوغان، پس از گذشت حدود سه ماه از حاکميت حزبش، لغو گرديد
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با لغو ممنوعيت فعاليت . الی ترکيه، پست نخست وزيری را به عھده داشتتا آن موقع، عبد گل رييس جمھوری فع

      .سياسی اردوغان، او پست نخست وزيری را به عھده گرفت

اين . حزب عدالت و توسعه اسالمی، تا حدودی در مھار کردن تورم و کنترل و ثبات نسبی اقتصادی کشور موفق شد

 ھای  در اين راستا، رفرم. ود به اتحاديه اروپا را پيگيری کردحزب تالش کرد ھم چون دولت ھای گذشته، ور

به ھمين داليل اين .  در راستای پيوستن به اتحاديه اروپا٢٠٠٤قانونی ايجاد کرد؛ از جمله قانون اساسی در سال 

ن اما سايه سنگي.  ھای مجلس را از آن خود کند  نيز اكثريت قاطع كرسی٢٠٠٧حزب توانست در انتخابات سال 

ارتش در صحنه سياسی کشور، تھديد و دستگيری و شکنجه فعالين نيروھای چپ توسط پليس مخفی مخوف آن 

. ، سرکوب و کشتار مردم حق طلب مناطق کردنشين، و ھم چنين محدوديت ھای آزادی بيان باقی ماندند»ميت«

خی قوانين مدون کشور از جمله عالوه براين ھا، حزب عدالت و توسعه تالش ھايی را در جھت اسالميزه کردن بر

حجاب . آزادی حجاب اسالمی در دانشگاه را آغاز کرد که با اعتراضات عمومی مردم روبرو شد و عقب نشينی کرد

   .در دانشگاه ھای ترکيه ممنوع است

ھا و احزاب الئيك از افزايش موفقيت اين حزب، منجر به طرح   اما سايه ارتش بر سياست و ترس و خشم ژنرال

دادگاه . ھای ضدالئيك شد  شكايت از طريق دادستانی به دادگاه قانون اساسی مبنی بر انحالل اين حزب به دليل فعاليت

 ھای دولتی به آن  قانون اساسی اين بار به جای انحالل حزب حكم به جريمه حزب عدالت و توسعه و کم کردن كمك

   .رای داد

در حالی . يز تالش مذبوحانه ای به خرج دادند تا دست به کودتا بزنند ن٢٠٠٧عده ای از ژنرال ھای ترکيه در سال 

 ٢٠٠٧در سال » ارگنه كن«كشف كودتای تحت عنوان . که چنين کودتايی نه زمينه داخلی و نه زمينه خارجی داشت

طراحی كودتا برای ساقط کردن دولت حزب عدالت و  ھای ارتش بود، مبنی بر  كه متھمان آن ھا عمدتا از ژنرال

   .توسعه اسالمی بود

اما اين آخری قبل .  سال گذشته، چھار کودتا را سازمان دھی و به مرحله اجراء درآورده است٥٠ارتش ترکيه طی 

   .از اين که کودتاگران دست به اقدامی بزنند طرح شان لو رفت و عامالن آن نيز دستگير شدند

ھای آتاتورک و الئيسيته معرفی می کند کشتارھا و ويرانی ھای اين کودتاھا را در  يه خود را حافظ آرمان ارتش ترک

  . کارنامه خود دارد

بدين ترتيب، به سرعت . اردوغان، با بھره گيری از کشف اين کودتا، تغيير قانون اساسی را سرعت بيش تری داد

  . ر كميسيون منتخب تحت بررسی و رسيدگی قرار گرفتپيش نويس قانون اساسی جديد تركيه در مجلس د

روند تغيير قانون اساسی، به اين شکل است که نخست بايد در مجلس مورد بحث و بررسی و تصويب قرار بگيرد و 

حزب حاکم در . سپس توسط رييس جمھور تاييد و پس از طی اين مراحل به رفراندوم عمومی مردم گذاشته شود

زيرا اکثريت کرسی ھای نمايندگی را در اختيار دارد و رييس جمھور نيز .  مشکل چندانی نداشتپيش برد اين روند،

بنابراين، اين پروسه بدون مشکالت زياد قانونی . از اعضای سابق حزب اردوغان و ھم فکر نزديک او می باشد

   .طی شد

بعالوه اين که .  نماينده تصويب کرد٣٣۶ پارلمان ترکيه، بسته اصالحات در قانون اساسی اين کشور را با رای مثبت

 کرسی پارلمان ترکيه را در اختيار دارد و با اتکاء به اين ٥٥٠ کرسی از  ٣٦٠اکنون  حزب عدالت و توسعه ھم 

 اين مصوبه پس از امضای عبدهللا گل، رييس جمھور ترکيه، به ھمه .اکثريت به تنھايی کابينه تشکيل داده است
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 گرای ترکيه، به اين مصوبه رای منفی دادند و در نظر دارند با  اب مخالف دولت اسالماحز. پرسی گذاشته شد

  . شکايت به دادگاه قانون اساسی ترکيه، جلوی اجرای آن را بگيرند

با اصالحات .  بند آن از تصويب نمايندگان گذشت٢٦ بند بود که ٣٠ اصالحی تصويب شده در پارلمان شامل  بسته

ھای کودتاچی ارتش ترکيه از تعقيب و مجازات قضايی لغو می  قانون اساسی مصونيت ژنرال بينی شده در  پيش 

 شود، با مخالفت احزاب  ھم چنين بخشی از بسته اصالحات که مربوط به رفرم در سيستم قضايی می. شود

فکيک قوا مخالفان دولت اردوغان اين اصالحات را مخالف قانون اساسی و برضد اصل ت. اپوزيسيون روبروست

  . دانسته اند

 کرسی برخوردار است تالش ٩٧ اپوزيسيون در پارلمان ترکيه است، از  خواه خلق، که حزب عمده حزب جمھوری 

  . پرسی جلوگيری آغاز کرد اما در اين راه موفق نشد ھايی را مبنی بر جلوگيری از برگزاری ھمه 

   گرای عدالت و توسعه ھستند که در سال  حزب اسالماکثريت اعضای کنونی دادگاه قانون اساسی ترکيه، مخالف

يکی از مھم ترين اھداف حزب . اند ھای دولت اردوغان جلوگيری کرده   شدن بسياری از طرح ھای اخير از عملی

  . اردوغان از تغيير قانون اساسی، تغيير ترکيب اعضای کنونی دادگاه قانون اساسی و افزايش تعداد آن است

بينی شده در اين طرح با  چرا که به باور اين احزاب، مواد پيش . ر، با اين تغييرات مخالف بودنداما احزاب ديگ

   .سپس تغيير قانون اساسی به رفراندوم عمومی گذاشته شد. بسياری از اصول الئيك مغايرت دارد

 گرايانه خود را مخفی  سالمکنند که عاليق ا ھای سکوالر ترکيه اردوغان و حزبش را متھم می  به ويژه منتقدان نھاد

   . ھای خود به پيش ببرند می كنند و قصد دارند آن را از طريق برنامه

 ميالدی و ١٩٨٠اردوغان در ھمين زمينه، ادعا کرده است که اعمال تغييرات در قانون اساسی ترکيه که در سال 

تر شدن ترکيه  يت دموکراسی و نزديک گذرد برای تقو  سال از وقوع آن می ٣٠پس از کودتايی نظامی نوشته شد و 

جمھوری ترکيه و از متحدان و ھم فکران سياسی  عبدهللا گل، رييس . ھای اروپايی ضروری است به استاندارد

ای که به دست آيد بايد  ھر نتيجه   «: اردوغان ھم، پس از انداختن رای خود به صندوق در آنکارا پايتخت ترکيه گفت

   ».با آن رفتار شودبا احترام و خردورزی 

ما بايد به سرعت از نتايج آرا حمايت کنيم، دولت خاطرات سرکوب وحشيانه  «: جمھوری ترکيه اضافه کرد رييس 

  » . ميالدی به وقوع پيوست فراموش نکرده است١٩٨٠ای را که به دنبال کودتای سال  

تغييرات را مورد مناقشه قرار نمی عموما مخالفان سکوالر دولت اسالم گرای حزب عدالت و توسعه، ضرورت 

است راه را برای حزب   گويند که تغييرات پيشنھادی در قانون اساسی که از سوی دولت ارائه شده  دھند، اما می 

 ھا را ھم  عدالت و توسعه باز خواھد کرد تا پس از گذشت ھشت سال از کنترل دولت و تحکيم قدرت، کنترل دادگاه

   .در اختيار بگيرد

حزب عدالت و توسعه، ھم .  اردوغان که از حاميان اقتصاد نئوليبرالسم بازار آزاد با گرايشات اسالمی استحزب

 رود  به شمار می» ناتو« خارجی ترکيه را که از اعضای سازمان پيمان آتالنتيک شمالی  گيری سياست چنين جھت 

 است در حالی که به شدت از رفتار اسرائيل با  دهتغيير داده و روابط خود را با ايران، سوريه و عراق تعميق بخشي

   . کند فلسطينيان انتقاد می

، در جلسه استماع كنگره »واشنگتن برای خاور نزديك«متخصص مسائل تركيه در موسسه » سونور گاكاپتای«

 ای حزب عدالت و توسعه در سياست ھاي خاورميانه«: آمريكا، وضعيت تركيه امروز را چنين توصيف کرده است
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 درجه ای ايجاد كرده و ضمن نزديك شدن به ايران و ھم پيمانان تھران، از اسرائيل فاصله ١٨٠تركيه چرخشی 

   ».اين امر نشانگر تولد ايدئولوژی در سياست تركيه است. گرفته است

کامال جديد اين قانون اساسی «: ، رييس دانشگاه استانبول، در زمينه تغيير قانون اساسی گفته است»مسوت پارالک«

است ولی نبايستی برای واکنش نشان دادن به نسخه قبلی تنظيم شود، بلکه در نگارش آن بايد به اصول سکوالر و 

   ».دمکراتيک و دستاوردھای جمھوری توجه شود

اند که روند  ای و اتحاديه کارگری، طی يک اقدام ھماھنگ، خواھان اين شده  در ھمين حال ھفت سازمان حرفه 

  . اين قانون اساسی را شفاف و آن ھا نيز در نگارش آن مشارکت داشته باشندتنظيم 

اين تالش مشترک به گفته آن ھا، با ھدف وجود يک قانون اساسی جديد برای ترکيه آزاد و دمکراتيک انجام می شود 

ون اساسی کند و و اين بحث را مطرح ساخته که دولت نبايستی به شکل مستقل از ديگران اقدام به نگارش اين قان

   .اما دولت ترکيه، جايی به رشد و گسترش اين بحث ھا نداد. بايد از ديدگاه ھای مختلف در اين زمينه استفاده کند

اتحاديه اروپا، برای سازمان دھی دوباره دستگاه قضايی در اين کشور حمايت کرد اما در عين حال دولت را متھم 

   . است اساسی شده پيشنھاد اصالح قانون کرد که مانع از مناظره عمومی درباره 

در حالی که مقامات بلندپايه حزب حاکم عدالت و توسعه، تالش ھای گسترده ای را برای جلب حمايت سرمايه داران 

وزير دادگستری، » سعدهللا ارگين«معاون نخست وزير، » جميل چيچک«بر پايه گزارشات، . به خرج داده بودند

س گروه نمايندگان حزب عدالت و توسعه در مجلس و حقوق دانان اين حزب در راستای نايب ريي» بکر بوزداغ«

اين تالش با مقامات نھادھا و تشکل ھای مھم بخش خصوصی ترکيه از جمله انجمن صاحبان صنايع و تجار بزرگ 

، کنفدراسيون »موسيعاد«، انجمن صاحبان صنايع و بازرگانان مستقل ترکيه موسوم به »توسيعاد«ترکيه موسوم به 

و انجمن صاحبان صنايع و بازرگانان آناتولی موسوم به » توسکون«صاحبان صنايع و تجار ترکيه موسوم به 

 ماده مھم از قانون اساسی ترکيه را ٢٣در استانبول ديدار و بسته پيشنھادی دولت برای اصالح بيش از » آسکون«

   .شدندتشريح کرده و خواھان حمايت آن ھا از اين اصالحات 

راه ، ١٣٨٩ شھريور ٢١ برابر با ٢٠١٠ سپتامبر ١٢در رفراندوم حزب عدالت و توسعه اسالمی با پيروزی خود 

را برای برقراری نظام يک حزبی در ترکيه ھموار کرد و در انتخاباتی که قرار است ده ماه ديگر برگزار گردد، 

انی را به دست آورد و در مديريت کشور به احتمال دارد حزب رجب طيب اردوغان اکثريت کرسی ھای پارلم

 بينی کرده   وله پيش ، رييس بخش ترکی دويچه»بھاء الدين گونگور«برای نمونه، . احزاب ديگر نيازی نداشته باشد

نظر او،  به .  پرسی اصالحات قانون اساسی، بيش تر گرايش اسالمی پيدا خواھد کرد است که، ترکيه پس از ھمه

   .ای شده است در دست حزب عدالت و توسعه برای رسيدن به اھداف اين حزب ه وسيله دمکراسی در ترکي

. بر اساس اصالحات انجام شده، از اين پس عملكرد و حوزه نفوذ دادگاه قانون اساسی تركيه تغيير خواھد كرد

 رييس جمھور  نفر برسد؛ ضمن اين كه اين اعضاء از طرف مجلس و١٧ نفر به ١١اعضای اين دادگاه، بايد از 

پيش تر اين نھاد در اختيار سكوالرھا بود و با توجه به نقش آن در تاييد يا رد . انتخاب و منصوب خواھند شد

مصوبات مجلس، سكوالرھا قوانين مصوب اسالم گرايان حاضر در مجلس را به طور گزينشی تاييد می كردند و به 

بنابراين، مردم تركيه . اه ھا نتوانست از سد اين دادگاه بگذردعنوان مثال مصوبه آزادی استفاده از حجاب در دانشگ

   .باشند! ؟»آزادی«بايد به زودی شاھد نھايی شدن اين 

. بند ديگری از قانون اساسی تركيه كه در رفراندوم روز يك شنبه تغيير يافت، مربوط به ديوان عالی تركيه است

اين ديوان، چند سال . زبی را كه بخواھد، غيرقانونی اعالم كندپيش از اين، ديوان عالی اين كشور می توانست ھر ح



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١١

در گذشته ھم سعی داشت حزب حاكم كنونی . پيش، يك حزب اسالم گرا را كه بر سر كار بود، غيرقانونی اعالم كرد

از اين نتيجه اين تغيير آن است كه . را غيرقانونی اعالم كند كه فقط با يك رای كم تر، نتوانست به اين ھدف برسد

   .فعاليت كند» حزب اسالم گرا«پس حزب عدالت و توسعه خواھد توانست بدون ھيچ محدوديتی با عنوان 

    

 فصل ٣٥در اين فاصله از .  رسما در خواست عضويت در اتحاديه اروپا را تسليم کرده است٢٠٠٥ترکيه در سال 

ورد بررسی قرار گرفته و روند کند پرداختن به  فصل م١٣مربوط به شرايط پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا، تنھا 

  . شرايط عضويت ترکيه در اتحاديه در يک سال گذشته واکنش ھای تند و انتقادی دولت اردوغان را برانگيخته است

جدايی بخش يونانی نشين از بخش ترک نشين جزيره قبرس و خودداری دولت ترکيه از به رسميت شناختن دولت 

دولت .  عضو جامعه اروپا است از جمله موانع پيوستن ترکيه به جامعه به شمار می رود٢٧ز قبرس که اينک يکی ا

يونان نيز که ترکيه را با وجود عضويت ھر دو کشور در پيمان ناتو، ھم چنان يک خطر امنيتی عليه خود تلقی می 

يدا دچار بحران اقتصادی است و در اين اما اکنون يونان شد. کند، در راه پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا ايستاده است

زمينه با کمک ھای مالی دولت آلمان خود را سر پا نگه داشته، در نتيجه اگر آلمان موافقت جدی خود را به پيوستن 

  . ترکيه به اتحاديه اروپا اعالم کند احتماال يونان مخالفت نخواھد کرد

تن آن کشور به اتحاديه اروپا، عوامل داخلی نيز در اين عالوه بر عوامل خارجی بازدارنده ترکيه در مسير پيوس

وضعيت آزادی ھای فردی و حقوق اجتماعی و آزادی ھای مذھبی و موضوع حقوق اقليت ھای . روند دخيل ھستند

 ميليون کردھای ساکن در ترکيه، ھم چنان از نگاه جامعه اروپا، نامطلوب و انتقادآميز ٢٠ تا ١٨ملی به خصوص 

  . است

 را دارا ٢٠در ھر صورت ترکيه اينک شانزدھمين اقتصاد بزرگ جھان محسوب می شود و عضويت گروه اما 

  . بنابراين، اروپا نيز بيش از اين نمی تواند به قدرت رو به رشد اقتصادی ترکيه پشت کند. است

ت ھفت سال در ساختار سياسی ترکيه، رييس جمھور که در راس قوه مجريه قرار دارد از سوی مجلس، به مد

رييس جمھور، حق عزل نخست وزير، انحالل پارلمان، تعيين اعضای سطوح باالی قوه قضائيه، . انتخاب می شود

او ھم چنين، می تواند در شرايط بحرانی به . انتخاب رييس بانک مرکزی و سرپرست راديو و تلويزيون را دارد

نخست وزير که نماينده اکثريت . ب سياسی فرمان دھدکنترل شديد اتحاديه ھای کارگری، تجاری، مطبوعات و احزا

   .مجلس است، ھمراه شورای وزيران به رييس جمھور در اداره کشور کمک می کند

.  ساله انتخاب می شوند٥ نمايندگان آن برای يک دوره  قانون گذاری است که» مجلس ملی«ترکيه دارای يک 

 و کنترل بر روند کار نخست وزير و شورای وزيران، و وظيفه مجلس، تصويب، اصالح و لغو قوانين، نظارت

قوه قضائيه نيز براساس قوانين مجلس، به صدور احکام قضايی . است... بحث راجع به بودجه، اعالن جنگ و

احکام صادره از سوی دادگاه ھای مستقل ترکيه در صورت تاييد دادگاه ھای عالی چون دادگاه . مبادرت می ورزد

   .يوان کشور و دادگاه عالی نظامی به مرحله اجرا درمی آيدقانون اساسی، د

سابقه تعدد احزاب سياسی در ترکيه . از ديگر ويژگی ھای ساختار سياسی ترکيه، فعاليت احزاب در آن کشور است

ھمان طور که در باال نيز تاکيد کرديم قبل از آن، حزب جمھوری خواه . به بعد از جنگ جھانی دوم برمی گردد

پس از آن، احزاب متعددی پديد .  در دست داشت١٩٥٠ تا ١٣٢٩ تنھا حزب سياسی کشور بود که قدرت را تا خلق،

  . آمدند، اما ھمواره فعاليت احزاب در ترکيه با محدوديت ھای زياد و به ويژه کودتاھای نظامی مواجه بوده است
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 درآمد فروش مواد اوليه نيست؛ بلکه بر پايه توليد ناخالص ملي ترکيه، متکی بر اقتصاد تک محصولی و يا ناشی از

از اين رو، توليد ناخالص ملی آن کشور، . سياست تشويق صادرات و مھار تورم، به افزايش رشد اقتصادی است

ترکيه از مھم .  کشور صنعتی جھان به دست آورده است٢٤ مقام ھفدھم را در ميان ١٩٩١ تا ١٣٧٠طی سال ھای 

  . است... ، دانه ھای روغنی، گوشت، توتون وترين صادر کنندگان فندق

نرخ رشد تورم و بی کاری به ترتيب رقم .  ميليارد دالر رسيد٥٠ به رقم ١٩٩١ تا ١٣٧٠بدھی خارجی ترکيه، در 

   .اما در چند سال اخير اقتصاد اين کشور، بھبود پيدا کرده است.  درصد را نشان می داد١٣/٥ و ١٦

 نفری اين کشور نماينده دارند يعنی احزاب جمھوری خواه ۵۵٠ل حاضر در پارلمان سه حزب عمده ترکيه که در حا

خلق، حرکت ملی و صلح و دموکراسی ھر کدام با انگيزه ھای مختلف مردم را به رای نه به ھمه پرسی دوازدھم 

صالحات معتقد است که در ا» صلح و دموکراسی«برای مثال، حزب کردی .  قانون اساسی دادند٢٠١٠سپتامبر 

مساله آزادی ھای اقليت ھای قومی مدنظر قرار نگرفته استم، حزب ملی گرای حرکت ملی به رھبری دولت باغچه «

با اصالحات قانون اساسی، يک پارچگی ترکيه به خطر می افتد و ترکيه با عقب گرد وارد دوره «لی معتقداست که 

ری خواه خلق به عنوان رقبای سرسخت حزب ضمن اين که احزاب حرکت ملی و جمھو» .ای تاريک می گردد

عدالت و توسعه مدعی ھستند که اصالحات پيشنھادی حزب عدالت و توسعه اصالحات فراگير نيست، بلکه 

می نامند، است که طی آن با افزايش نفوذ دولت در نھادھای » اردوغانيسم«اصالحات حزبی در راستای آن چه 

  . ويت می شودقضايی، جايگاه حزب عدالت و توسعه تق

تھديد کرده بود که در صورت تصويب ) CHP(قبل از رفراندوم تغييرات قانون اساسی، حزب جمھوری خواه خلق 

   .اصالحات قانون اساسی در مجلس، نزد دادگاه قانون اساسی شکايت خواھد کرد

 در صدد تبديل قانون رھبر حزب مخالف جمھوری خواه خلق با عنوان اين که اين بسته پيشنھادی» دنيز بايکال«

اساسی ترکيه به قانون اساسی حزب حاکم می باشد، گفته است که حزب متبوع وی به اين بسته رای منفی خواھد 

  .  نماينده در مجلس دارد٩١) CHP(حزب جمھوری خلق . داد

ی مانده نيز با عنوان اين که حدود يک سال به برگزاری انتخابات مجلس باق) MHP(سخن گوی حزب حرکت ملی 

   ».تغيير قانون اساسی بايد پس از برگزاری انتخابات از سوی مجلس آينده تدوين شود«: است، گفته بود

حزب صلح و دموکراسی که پس از انحالل حزب جامعه دموکراتيک به رھبری احمد ترک تشکيل شده اصلی ترين 

  . حزب کردی در پارلمان ترکيه است

ينده برگزار خواھد شد و بايد ديد که سرنوشت حزب اردوغان در اين انتخابات به انتخابات پارلمانی ترکيه، سال آ

  . کجا خواھد رسيد

    

 يک روزنامه بريتانيايی به نقل از منابع ديپلماتيک غربی در ترکيه مدعی شده است که احمدی نژاد برای اخيرا

 ميليون دالر کمک مالی می ٢٥کيه، مبلغ پيروزی حزب عدالت و توسعه اسالمی در انتخابات سراسری سال آينده تر

   .کند

 ميليون ميليون دالر به ١٢روزنامه ديلی تلگراف، در مطلبی مدعی شده است که احمدی نژاد موافقت کرده تا 

 ميليون ديگر تا پايان سال جاری ميالدی در اختيار اردوغان و حزب ١٣اردوغان کمک کند و قرار بر اين شده 

   .می برای ھزينه ھای انتخاباتی قرار گيردعدالت و توسعه اسال

   . شود٢٠١١اين پول قرار است صرف تضمين پيروزی مجدد رجب طيب اردوغان در انتخابات ژوئيه سال 
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يک ديپلمات غربی به ديلی تلگراف گفته است، توافق بين حزب عدالت و توسعه ترکيه و حکومت اسالمی ايران 

 ترديدھای افکار عمومی ترکيه را درباره روابط عميق دولت شان با اين موضوع شک و. بسيار خطرناک است

   .حکومت ھای اسالمی را افزايش می دھد

 ميليارد دالر پول نقد و شمش طال را به داليل نامعلومی به ترکيه ١٨دو سال پيش نيز دولت احمدی نژاد، بيش از 

غ کالن توقيف شد و خبر آن در رسانه ھای ترکيه و انتقال داده بود که نخست توسط مامورين گمرک ترکيه اين مبال

   .ايران منتشر گرديد اما سپس اين ماجرا راکد گذاشته شد و ھيچ گونه روشنگری در اين مورد صورت نگرفت

 ھای آنکارا نام ايران را از فھرست کشورھايی که  يک روزنامه چاپ ترکيه، خبر داده بود که مقاماخيرا ھم چنين 

  . اند  آيند حذف کرده  شمار می  برای امنيت ملی ترکيه به »تھديد خاصی«

، نام ايران در ميان فھرست »گزارش بازنگری امنيتی ترکيه«، در نسخه جديد »حريت«بر اساس گزارش روزنامه 

بار از سوی  نسخه تازه اين فھرست که ھر پنج سال يک : اين روزنامه می افزايد. شود ديده نمی » تھديدھای خاص«

به گزارش خبرگزاری فرانسه، اعضای . شود از ماه اکتبر معتبر خواھد بود ورای امنيت ملی ترکيه منتشر می ش

  » .اند در دسترس نبوده «شورای امنيت ملی ترکيه برای مصاحبه در مورد علل حذف نام ايران از اين فھرست 

ھای   قدرت  گيرد که اخيرا نگرانی رت می  ھای ترکيه در حذف نام ايران از اين فھرست در حالی صو اقدام مقام

  . است ای حکومت اسالمی ايران افزايش يافته  ھای احتماال نظامی برنامه ھسته  غربی بر سر جنبه 

گسترش روابط حکومت ترکيه با حکومت اسالمی ايران و سرپيچی اين کشور از ھمراھی در اعمال دور جديدی از 

  . است اش شده  پيمانان غربی  يتی متحدان آمريکايی و ھم ھا عليه ايران باعث نارضا تحريم 

 ھای  ، اعالم کرده بود که با وجود تحريم١٣٨٩ مرداد ٢٠تانر ييلديز، وزير انرژی ترکيه، روز چھارشنبه، 

وزير انرژی . ھای ترکيه ای به فروش بنزين به ايران ادامه خواھند داد مضاعف اياالت متحده عليه ايران، شرکت 

يه، ھم چنين از آغاز احداث سه نيروگاه مشترک شش ھزار مگاواتی توليد برق با ايران در آينده نزديک خبر ترک

  . داده است

 ھای شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران،  بنابراين، بی جھت نيست که رجب طيب اردوغان، با وجود تحريم

از سوی ديگر، او از فعاليت ھای ھسته ای . ران شده استخواستار تحکيم و تقويت روابط اقتصادی آنکارا و تھ

  . حکومت اسالمی حمايت می کند

چرا ما نتوانيم ساز و کاز تجارت آزاد با ايران داشته باشيم ھمانند «: رجب طيب اردوغان در اين زمينه گفته است

  » .مرحله برسيمبينم که ما نتوانيم به اين  آن چه که با اروپا داريم؟ من شخصا ھيچ دليلی نمی

اگر ما ھر چه زودتر گفتگوھا بر سر يک توافق تجاری با امتيازھای ويژه را به «: نخست وزير ترکيه افزوده است

ما بايد به اين ھدف . برسيم) مبادله تجاری( ميليارد دالر ٣٠ به حجم  در مدت پنج سال می توانيم... به پايان برسانيم

  » .برسيم

 ميليارد دالر است ١٠اکنون بالغ به  ار داشت که حجم مبادالت تجاری کشورش با ايران ھم اردوغان، در ادامه اظھ

  . دھد که بخش عمده آن را صادرات گاز ايران به ترکيه تشکيل می 

دولت ترکيه ھمراه با دولت برزيل، که از اعضای غير دايم شورای امنيت ھستند، پيش از تصويب چھارمين 

ايران، تالش کرده بودند در ھمکاری نزديک و ھمه جانبه با حکومت اسالمی، راه حلی پيدا  تحريمی عليه  قطعنامه

فرصت «ھا رای مخالف دادند و آن را  از اين رو، ترکيه و برزيل به اين تحريم . کنند تا اين قطعنامه تصويب نشود

  . خواندند» سوزی 
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به فکر منافع اقتصادی و سياسی خويش ھستند و از واقعيت اين است که برزيل و ترکيه چون ديگر کشورھای جھان 

حکومت اسالمی ايران، يک حکومت . اين بابت توانايی مقاومت در مقابل فشارھای اتحاديه اروپا و آمريکا را ندارند

تروريستی و تبه کار و مافيايی است که ھر دولت و ھر جريانی به آن نزديک شود در نزد افکار عمومی مردم آزاده 

  .  و جھان محکوم استايران

. واقعيت اين است که در دنيای امروز، رسانه ھا در قدرت گيری احزاب و سازمان ھا نقش مھمی ايفاء می کنند

حزب اردوغان، صاحب دو روزنامه مليت و حريت و شبکه تلويزيونی دی و خبرگزاری حريت و ده ھا مجله و 

 صباح و شبکه تلويزيونِی ای و خبرگزاری صباح و مجالت گروه بيلگين، صاحب روزنامه. بنگاه خبرپراکنی است

وابسته (؛ زمان )وابسته به حزب رفاه(روزنامه ھای ملی گازته : برخی از اين رسانه ھا عبارت اند از. متعدد است

؛ ھفته نامه ھای آکسيون و جمعه، شبکه ھای )متعلق به گروه اقتصادی اخالص(؛ ترکيه )به طريقت فتح ّهللا چی

يزيونی شبکه وی، دمساژ، و سامان يولو، ھمگی وابسته به طريقت فتح ّهللا چی و حاميان حزب عدالت و توسعه تلو

   .ھستند

نمازھای جمعه و جماعات را . دولت اردوغان، در برنامه درسی مدارس دولتی، آموزش دينی را نھاديه کرده است

بيش تر از فارغ التحصيالن مدارس امام ـ خطيب اند، در ائمه جمعه و جماعات که در استخدام سازمان ديانت اند و 

   .قالبی صرفا عبادی اقامه می کنند

ترکيه کشوری است که بين روابط و مناسبات اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی جھان شمول غرب و شرق 

ساختارى که در .  باشدبنابراين، اين تغييرات جديد قانون اساسى نمی تواند جواب گوى تغييراتش. گير کرده است

. به قانون اساسى جديدى دارد تا راھنمايى براى رسيدن به اھداف آن باشد ھمه ابعادش در حال دگرگونى است نياز

فعلى، نه قدرت ژنرال ھا کامال حذف شده و نه سايه اسالميون و پليس مخفی مخوف آن  در تغييرات قانون اساسى

زنان، اقليت ھای ملی و مذھبی، به ويژه مردم کردستان آن کشور توجه و کم شده و نه به حق و حقوق کارگران، 

از اين رو، حزب عدالت و توسعه اسالمی، با اين تغييرات فقط به فکر تحکيم قدرت خويش و تحميل . تاکيد شده است

   .افکار ارتجاعی خود به جامعه با سياست ھای اقتصادی نئوليبراليسم اش است

ھا در عرصه سياسی » کماليست« سال، بازوی مسلح ٧٠رکيه به طور سنتی، برای بيش از از سوی ديگر، ارتش ت

اين کشور بوده است و حزب حاکم در ترکيه تالش دارد با اعمال برخی اصالحات، دامنه فعاليت سياسی اين نھاد را 

   .اقدامی که نيازی به چالش ندارد. محدود کند

اھميت محورى   ترکيه، جايگاه و چگونگی حل مساله کردھاست که ازنکته مھم ديگر در روند دمکراتيزه شدن

از عوامل مھم ارزيابى  ميزان موفقيت يا عدم موفقيت ترکيه در حل مساله کرد در اين کشور، خود. برخوردار است

   .تحوالت اين کشور از منظر دمکراسى خواھد بود

 ١٢پس از کودتای . جباری مردم کرد دخيل بوده اندھمه دولت ھای تاکنونی ترکيه، در سرکوب و کشتار و کوچ ا

، صدھا نفر کشته شدند و ھزاران نفر در زندان ھا در زير شديدترين و وحشيانه ترين شکنجه ھا ١٩٨٠سپتامبر 

سرکوب ھر چه شديدتر مردم حق . ده ھا ھزار نفر از کشور گريختند و به کشورھای پناھنده پذير رفتند. قرار گرفتند

از سوی ديگر، با تصويب قانون اساسی جديد آزادی بيان، .  در اولويت سياست ھای نظاميان قرار گرفتطلب کرد،

قلم و تشکل و غيره محدود گرديد و بسياری از قوانين جزئی نيز که به نفع کارگران و مردم آزادی خواه بود از آن 

فعاليت احزاب چپ ممنوع گرديد . بسته شدنددر اين دوره، بسياری از سنديکاھا و تشکل ھای کارگری . حذف گرديد

کودتاگران درس اجباری دين را نيز به دروسی . و اعضاء و فعالين اين احزاب و سازمان ھا به شدت سرکوب شدند
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ھدف ژنرال ھا از بال و . مساجد يکی پس از ديگری ساخته شد. کردند که در مدارس ترکيه تدريس می شد اضافه 

اين سياست در . می، جلوگيری از رشد و گسترش افکار کارگری سوسياليستی در جامعه بودپر دادن به گرايش اسال

دوره ھای بعدی از جمله در دوره رياست جمھوری تورگوت اوزال، نخست وزيری سليمان دميرل، نخست وزيری 

ھمه اين سياست ھای اما حاصل . خانم تانسو چيللر نيز با ھمين اھداف و ھم چنين جلب آرای اسالميون ادامه يافت

ارتجاعی يک جا به کيسه حزب عدالت و توسعه اسالمی ريخته شد به طوری که توازن قوای احزاب کماليست و 

   .الئيک پارلمانی را به نفع خود به ھم زد و آن ھا را به حاشيه صحنه سياسی ترکيه راند

ترين   گل، در تاريخ ترکيه ارتجاعی دولت حاکم کنونی به نخست وزيری رجب اردوغان و رياست جمھوری عبدهللا

دولت اردوغان تاکنون برای گسترش اسالم در جامعه و قوانين کشور، سياست ھای مزورانه و . حکومت است

   .رياکانه ای را پيش برده است

ابری در واقع نتايج ھمه پرسی تغييرات قانون اساسی در ترکيه، نه به معنای دست يابی مردم به رفاه و آزادی و بر

واقعی در جامعه، بلکه به معنای تشديد رقابت ھای احزاب پارلمانی و پيروزی احتمالی مجدد حزب عدالت و توسعه 

، با تضعيف نھادھای الئيک و سکوالر، اتحاديه ھای کارگری و عموما ٢٠١١در انتخابات عمومی جوالی سال 

   .گرايشات چپ جامعه است

ر سازمان دھی تشکل ھای کارگری و احزاب مختلف از جمله احزاب چپ جامعه ترکيه، تجارب قوی و طوالنی د

اما دولت ھای غيرنظامی و نظامی اين کشور به داليل تاريخی و به ويژه نزديکی تاريخی آن ھا با دولت . دارد

آمريکا، به غيرانسانی ترين شکلی گرايش چپ جامعه را سرکوب کرده اند و در کردستان به نسل کشی دست زده 

ترکيه، به ويژه در دوران جنگ سرد، بزرگ ترين . تاريخا ھم قتل عام ارمنی ھا را در کارنامه خود دارند. ندا

   .پايگاه آمريکا و ناتو عليه شوروی سابق بود

مسلم است که اين اصالحات و تغييرات قانون اساسی پايان کار نيست، بلکه آغاز چالش و روند تازه ای است که 

آزادی خواه و برابری طلب ترکيه نيز می توانند از آن، در راستای حقوق و خواست ھای کارگران و مردم 

   .اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی خويش بھره جويند

    

   ٢٠١٠ بيستم سپتامبر - ١٣٨٩بيست و نھم شھريور 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


