
 

آفرینیاردوغانباسوءاستفادهازقرآنجنجال  

ماه به انتخابات پارلمانی ترکیه باقی مانده است. انتخابات   کمتر از یک

عدالت و »هفدهم خرداد به لحاظ استراتژی سیاسی برای حزب حاکم 

خواهد عالوه بر تسخیر پارلمان سیستم  مهم خواهد بود زیرا می« توسعه

تبدیل کند« ریاست جمهوری»به « سیستم پارلمانی»سیاسی ترکیه را از  . 

ز پیش با کلید زدن کارزار انتخاباتی وارد عرصه از همین رو اردوغان چند رو

آفرید. زیرا  رقابت ها شده و در یک سخنرانی با در دست گرفتن قرآن جنجال

بسیاری از منتقدان او را متهم کردند با سوءاستفاده از دین و قرآن می خواهد 

 به اهداف سیاسی خود دست یابد.

پیش از تصدی پست ریاست جمهوری  3002تا  3002 اردوغان که از سال

قانونگذار حزب عدالت و توسعه را  200نخست وزیر بود، تاکید دارد ترکیه باید 

عضوی بفرستد تا به این ترتیب بتواند قانون اساسی را به  550به پارلمان 

منظور تغییر سیستم سیاسی به سمت ریاست جمهوری تغییر دهد. او 

وری است که در ترکیه با رای مستقیم مردم انتخاب نخستین رئیس جمه

 شد.

 سوءاستفادهازقرآن

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه هفته گذشته در همایشی در شهر 

سیرت در جنوب شرقی ترکیه در حالی که قرآن کریم را به دست گرفته بود، 

نطق گفت: من با قرآن بزرگ شدم و با قرآن زندگی می کنم. وی در این 

انتخاباتی حمایت مردم از حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات آینده را 

 خواستار شد.

در واکنش به این اقدام اردوغان، نمایندگان احزاب مخالف جمهوریخواه خلق و 

حرکت ملی ترکیه در مجلس این کشور بشدت از او انتقاد کردند. ایلحان 

اه خلق که پیشتر خود عضو اوزکس نماینده استانبول از حزب جمهوریخو

سازمان امور دیانت ترکیه و مفتی بود، ساعتی پس از اظهارات اردوغان گفت: 

کسی که ادعا می کند با قرآن بزرگ شده و با قرآن زندگی می کند، باید بداند 

که قرآن کریم در تعالیم خود دزدی، رشوه خواری، فساد مالی و ظلم را حرام 



کسی که ادعا می کند با قرآن زندگی می کند  کرده است. وی اضافه کرد:

 باید به دستورات الهی پایبند باشد و آنها را رعایت کند.

یوسف حالج اوغلو، نماینده حزب مخالف حرکت ملی نیز از سیاست های 

اردوغان در قبال تحوالت و ایجاد تفرقه میان مسلمانان منطقه بشدت انتقاد 

کار از مخالفان حکومت سوریه حمایت کرد. وی گفت: اردوغان به صورت آش

کرد و این اقدام او در واقع حمایت از کشتار مسلمانان به دست یکدیگر بود. 

این نماینده مجلس افزود: کسانی که از به صفر رساندن مشکالت ترکیه با 

 همسایگان سخن می گفتند، سیاست خارجی ترکیه را به ذلت کشاندند.

غلو، رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه نیز در از سوی دیگر کمال قلیچدار او

گفت وگو با خبرنگاران با انتقاد از رئیس جمهور ترکیه گفت: آنانی که برای 

حفظ قدرت به هر اقدامی دست می زنند، حق ندارند در مسند ریاست 

جمهوری ترکیه باقی بمانند. او با متهم کردن اردوغان به نقض بی طرفی و 

زب حاکم در مقابل دیگر احزاب سیاسی، از وی خواست حمایت یکجانبه از ح

عبدهللا گل رئیس جمهور پیشین را الگوی خود قرار دهد. قلیچدار اوغلو مدعی 

سال اخیر هیچ کاری غیر  02شد سران دولت حزب حاکم عدالت و توسعه در 

 از پر کردن جیب هایشان انجام نداده اند.

موکراتیک مردمان نیز با انتقاد تند از صالح الدین دمیر تاش، رهبر حزب کردی د

ورود اردوغان به صحنه مبارزات انتخاباتی گفت: اردوغان باید پاسخگو باشد 

که چرا در مقام ریاست جمهوری بی طرفی را رعایت نمی کند. وی با عنوان 

این که بر اساس قانون اساسی ترکیه رئیس جمهور باید در مقابل احزاب 

ضافه کرد: اگر اردوغان با پول این ملت و دولت به سیاسی بی طرف باشد، ا

 نفع حزب حاکم تبلیغات می کند، آن را حالل نمی کنیم.

در همین رابطه خبرگزاری فرانسه در گزارشی با اشاره به اظهارات جنجالی 

رجب طیب اردوغان، »اردوغان که اعتراض احزاب را به دنبال داشت، نوشت: 

ناقشه آمیزی دین را به موضوعی در کارزار رئیس جمهور ترکیه به صورت م

انتخاباتی تبدیل کرده است؛ آن هم در شرایطی که ترکیه سکوالر بزودی 

شاهد برگزاری انتخاباتی خواهد بود که گفته می شود دستاورد بزرگی را 

برای حزب حاکم عدالت و توسعه همراه خواهد داشت. اردوغان در ژستی بی 

ار ترک، هفته گذشته یک جلد قرآن ترجمه سابقه از سوی یک سیاستمد

 «شده به زبان ترکی را به راهپیمایی خود آورد.



( که ریشه های اسالم گرا دارد، به AKPحزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه )

احتمال زیاد پیروز انتخابات پارلمانی آینده خواهد بود . اردوغان که یکی از 

در دست دارد،  3003قدرت را از  بنیانگذاران حزب حاکم به شمار می رود و

احتماال برای به دست گرفتن کنترل دو سوم اکثریت پارلمان برای ایجاد 

تغییرات مورد نظر خود در قانون اساسی، راه چندان زیادی پیش رو ندارد. 

برخی منتقدان اردوغان را متهم به جعل این نظرسنجی ها می کنند و می 

سوی دولت حزب عدالت و توسعه برای گوینداین یک سیاست تبلیغاتی از 

 بقای خود در قدرت است.
 

 


