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مقدمه ی مرتجم:

ایران توانسته از طریق اعتصاب ها و اعرتاض های پیوسته و مداوم  امروز که طبقه ی کارگر 

بکشد،  اجتامعی  و طبقات  نیروها  به رخ سایر  را  آگاهی طبقاتی خود  و  توان  از  وجهه ای 

یکی از رضوری ترین اقدامات، بازخوانی تاریخ مبارزاتی طبقات کارگر سایر کشورها، به ویژه 

کشورهای خاورمیانه است. اصلی ترین اهمیت این بازخوانی تاریخی نشان دادن شباهت ها 

و تفاوت هایی است که سیاست طبقه ی کارگر می تواند در کشورهای مختلف داشته باشد. 

و  بیستم  قرن  در  ترکیه  کارگر  مبارزاتی طبقه ی  تاریخ  از  جامع  نسبتاً  منت حارض خالصه ای 

بیست ویکم است. امید که انتشار و ترجمه ی چنین متونی بتواند در شناخت طبقات کارگر 

انتقال تجارب مبارزاتی نقشی هرچند کوچک ایفا  کشورهای همسایه نسبت به یکدیگر و 

کند. ترجمه ی این منت تقدیم می شود به متام کارگران مبارز نیشکر هفت تپه و فوالد اهواز، 

کسانی که به خوبی می دانند رسنوشت شان نه در صندوق های رأی بلکه در دستان خودشان 

است.

14 آذر 1397

آنکارا

***

متام  و  گرفت  به دست  را  قدرت   1980 سپتامرب  در  ترکیه  مسلح  نیروهای  کل  فرمانده ی  که  زمانی 

فعالیت های سیاسی و اتحادیه ای را تعلیق و ده هاهزار فعال سیاسی را دستگیر کرد، با هیچ مقاومتی 
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از جانب توده هایی که طی دو دهه ی گذشته در قالب گروه های صدهاهزار نفری یا حتی میلیونی 

سازماندهی شده بودند، مواجه نشد. ژنرال هایی که خود را به عنوان ناجیان ملت، محافظان نظم و 

قانون و تنها نیروی قادر به جلوگیری از خون و خون ریزی معرفی می کردند تا حد زیادی از انفعال 

توده هایی بهره بردند که در روزهای پس از 12 سپتامرب 1980 تبدیل به یک »اکرثیت کامالً خاموش« 

شدند. خربی از اعرتاض در دانشگاه ها و کارخانه ها که پیش از کودتا خط مقدم بسیج توده ای بودند 

به فراخوان مقامات نظامی خطاب به  نبود. چشم گیرترین منود رضایت توده ها در واکنش  در کار 

باتجربه ترین و مبارزه جوترین بخش های طبقه ی کارگر ظاهر شد که DISK )کنفدراسیون اتحادیه ی 

کارگران انقالبی( سازمان آن ها بود. پس از بازداشت کمیته ی اجرایی »دیسک« و رؤسای اتحادیه های 

خطاب  تلویزیون  و  رادیو  مطبوعات،  طریق  از  استانبول  نظامی  حکومت  مقامات  آن،  به  وابسته 

به فعالین اتحادیه ای »دیسک« در همه ی سطوح، از سخنگویان کارگران تا سازمان دهندگان شعب 

از  پیش  کنند.  نظامی  مقامات  تسلیم  را  که خود  دادند  کارخانه ها، دستور  در  اتحادیه  منایندگان  و 

رضب العجل، هزاران کارگر به این فراخوان پاسخ مثبت داده و صف های طویلی در برابر ساختامن 

کارگرانی  این ها هامن  دادند.  تشکیل  استانبول  نظامی  فرماندهی حکومت  بدنام(  زندان  )و  اصلی 

بودند که نخست مبارزه ی اتحادیه ای را در اوایل دهه ی 1960 رشوع کرده بودند یا کسانی که در 

اعتصاب های غیررسمی و اشغال کارخانه ها رشکت و مواجهات خونباری با نیروهای امنیتی داشتند؛ 

اتحادیه ای،  اعتصاب های  باب  در  توجهی  قابل  تجربه ی  از  کارگر،  طبقه ی  پیش گامان  کارگران،  این 

 70 و   1960 دهه های  متالطم  سالیان  طول  در  تظاهرات  و  بَست نشینی ها  رسارسی،  اعتصاب های 

به قصابان  تسلیم خود  انتظار  تحقیرآمیز در صف  به شکلی  کارگران  اینک هامن  بودند.  برخوردار 

حقوق دموکراتیک بنیادِی طبقه ی کارگر بودند.

طی چند هفته ژنرال ها که رضبه ی سهمگینی به روحیه ی پیش گامان طبقه ی کارگر وارد کرده بودند 

توانستند به چپ ترکیه به مثابه ی یک کل، حمله ای مهلک کنند. پیش از رشوع سال 1980، دو دهه 

با مطبوعات به شدت  اما قدرمتند در ترکیه،  انقالبی سازمان ها و گروه های سیاسی جوان  مبارزه ی 

گسرتده و کنرتل ضعیف اما پرآشوب سازمان های توده اِی حدوداً یک میلیون نفری متوقف شد. کودتای 

سپتامرب و وقایع پس از آن بارزترین گواه این است که جنبش چپ ترکیه در دوره ی رشد انفجاری خود 

همچنان از نقاط ضعفی جدی رنج می برد.
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همین نقاط ضعف- در نظریه، سیاست، سازماندهی، تداوم و سنت- عمدتاً ناشی از گذشته ی آن، 

از ماهیت مبارزه ی طبقاتی در ترکیه و از مسائل جنبش جهانی کارگران به مثابه ی یک کل است که 

می کوشم آن را در این مقاله بیشرت از طریق بررسی دو دهه ی اخیر چپ ترکیه مورد تحلیل قرار دهم. 

همچنین خواهم کوشید تا توضیح دهم که آیا این کاستی ها تداوم خواهند داشت یا اینکه چپ ترکیه 

در راه بلوغ سیاسی قدم برمی دارد یا نه.

می توانیم چهار دوره در تاریخ چپ ترکیه را ترسیم کنیم که دربرگیرنده ی تاریخ جمهوری مدرن ترکیه 

میراثی سوسیالیستی از دوره ی امپراتوری عثامنی در کار نبود همچنین  باشد. از آنجایی که تقریباً 

می توانیم شصت سال اخیر را که آغاز آن فروپاشی امپراتوری و مبارزه برای ایجاد نظم جدید است 

مورد مالحظه قرار دهیم. دوره ی نخست با پایان جنگ جهانی اول می آغازد و در 27 می 1960 به 

پایان می رسد، چهار دهه مبارزه ی طبقاتی در سطح پایین آن هم تنها با فعالین سیاسی حاشیه اِی 

چپ. تا جایی که رشد و ماهیت جنبش سیاسی چپ ترکیه و بسیج های کارگران موضوع بحث باشد، 

در نظر گرفنت سال های بین 1918 تا 1960 به عنوان یک دوره معنادار است.

دوره های دوم و سوم شامل دهه های 1960 و 1970 می شوند. این دو دهه بیانگر سطوح و اَشکال 

متفاوت آگاهی طبقاتی، انواع گوناگون سازمان های انقالبی و مسائل متعدد نظری هستند. در این 

مرحله ی شدیداً  با  که  کرد چرا  دو دهه صحبت خواهم  باب همین  در  و عمدتاً  تفصیل  به  مقاله 

سفت وسختی از مبارزه ی طبقاتی و بحران سیاسی و اقتصادی مصادف می شوند، مرحله ای که در آن 

چپ ترکیه شکل و گرایشات کنونی اش را به خود گرفت. کودتای 12 سپتامرب 1980 باب فتح دوره ی 

چهارم بود که مشخصاً منی توانیم به طور دقیقی در مورد آن سخن بگوییم.

چپ ترکیه تا دهه ی 1960

زمانی که حزب کمونیست ترکیه )TKP( در باکو، در اتحاد شوروی به تاریخ ژوئن 1919 پایه گذاری 

شد، ترکیه پیشاپیش در گیرودار جنگ آزادی بخش و در پی انقالبی بورژوایی تحت رهربی افرسان 

جوان ارتش پراکنده ی عثامنی بود که فاتحان جنگ جهانی اول آن ها را شکست داده و خلع سالح 

در  و مشارکت  آزادی بخش  به جنگ  پیوسنت  برای  ترک  کمونیست های  تالش  نخستین  بودند.  کرده 

تأسیس دولت جدید ترکیه مصیبت بار بود. تقریباً کل رهربی حزب کمونیست در ژانویه ی 1921، به 
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رسعت پس از ورود به خاک ترکیه در ترابزون، شهری واقع در شامل رشقی، نابود شدند. در طول هامن 

ماه ها، رهرب شورای ملی در آنکارا )و فرمانده ی کل قوای مسلح ارتش( یعنی مصطفی کامل، مشغول 

رس به نیست کردن نیروهای چریکی-دهقانی بود که مستقل از حکومت او شکل گرفته بودند تا با 

اشغال گران یونانی و متحدان فئودال بومی شان مبارزه کنند. این نیروها، که فرمانده شان فردی به نام 

اِثِم )Ethem( بود و »ارتش سبز« نامیده می شدند، تبدیل به مانعی بر رس راه هدف کادرهای بورژوای 

مصطفی کامل به منظور تأسیس یک جمهوری بورژوایی مستقل شدند.

برای مصطفی کامل، به رغم روابط نسبتاً خوبش با اتحاد نوپای شوروی، کار چندان سختی نبود که 

طی چند ماه از رّش رقبای چپ خود خالص شود. از آن زمان به بعد، این رهربی بورژوا که از حامیت 

فعاالنه ی اکرثیت بوروکراسی نظامی و غیرنظامی عثامنی، یعنی قوی ترین نیروی اجتامعی و سیاسی 

آن هنگام در جامعه برخوردار بود برنامه های خود را اجرایی کرد و در 1923 جمهوری ای را تأسیس 

منود که حیات سیاسی آن تحت استیالی نظامی تک حزبی بود.

پس از تأسیس جمهوری، کادرهای کمونیست ترک عبارت بودند از: بقایای روس تبار حزب کمونیست 

ترکیه که در آملان در طول بسیج کارگران در اواخر و پس از جنگ کمونیست شده بودند، تنی چند 

از کادرهای جنگ آزادی بخش، حلقه های چپ آنکارا و کمونیست های استانبول که روابط مشخصی 

با جنبش کارگران در آن شهر داشتند. آن ها کنگره ی دوم خود را در سال 1925 در استانبول برگزار 

کردند و دست به متحد کردن و سازماندهی حزب زدند. از آن موقع تا پس از کودتای 27 می 1960، 

کادرهای حزب کمونیست ترکیه در حالی که تنها فعالیت های سازمانی مخفِی ناچیز و ناکافی داشتند 

با رسکوب شدید از جانب دستگاه دولت مواجه شدند و به کرات بازداشت، شکنجه، تعقیب و زندان 

را تجربه کردند.

جنبش کارگران ترکیه در این دوره ی تقریباً چهار دهه ای دیگر رسزندگی نداشت و فقط چند بسیِج نه 

چندان گسرتده را تجربه کرد- که همه ی آن ها بی رحامنه به دست دولت کاملیست در هم کوبیده شد. 

حوالی 1925، زمانی که اتحاد در میان کارگران تبدیل به امری مؤثر و نیرومند شد، حکومت به بهانه ی 

شورشی کُردی در رشق به سازمان های کارگران حمله و به خاطر مصلحت کشور آن ها را ممنوع اعالم 

کرد. در 1932، زمانی که دومین حزب )به رهربی متحدان نزدیک مصطفی کامل( اجازه یافت تا دست 

به سازماندهی بزند و در انتخابات رشکت کند، ازمیر، دومین شهر بزرگ صنعتی آن زمان، تبدیل به 
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عرصه ی بسیج های کارگری شد. با این حال، همراه با افول مضحکه ی »حزب دوم«، بسیج های کارگران 

هم به تدریج تحلیل رفت. آخرین موج جنبش کارگران در 1946 تحقق یافت، هنگامی که اینونو، 

رییس جمهور وقت کشور، تحت تأثیر پایان جنگ جهانی دوم، متعهد شد تا یک نظام چندحزبی ایجاد 

کند و ممنوعیت های معروف برای سازماندهی فعالیت ها بر مبنای طبقاتی برداشته شد. همین تغییر 

بود که عرصه را برای سازماندهی اتحادیه های کارگری ای فراهم کرد که از 1925 به بعد ممنوع شده 

بودند. طی چند هفته ی بعد، مراکز صنعتی شاهد موجی از فعالیت های اتحادیه ای بودند. ده ها هزار 

کارگر در اتحادیه ها سازماندهی شدند. شش ماه بعد، مقامات حکومت نظامی )حکومت نظامی از 

آغاز جنگ برقرار بود( اتحادیه سازی را ممنوع، رشوع به بازداشت و تعقیب های معمول خود کردند. 

دهه ی 1950 به رغم بنیان گذاری نخستین کنفدراسیون اتحادیه ی کارگری یعنی اتحادیه ی کار ترکیه 

)TÜRK-Iş( با همکاری اتحادیه های کارگری آمریکا تحت رشایط جنگ رسد، دیگر شاهد هیچ بسیج 

کارگری حائز اهمیتی نبود. اگر به این فهرست کوتاه اما کامِل بسیج های کارگری در طول بیش از این 

چهار دهه »بازداشت های کمونیست ها« در 1925، 1927، 1929، 1930، 1932، 1937، 1946، 1951، 

1957 را1 اضافه کنیم، تصور فقر میراث نظری، سیاسی و سازمانی و رشد بی حاصل کمونیسم ترک 

چندان دشوار نیست. همچنین نباید شدت مجازات های اعامل شده بر کمونیست ها را از یاد بربیم که 

آن ها را سال های سال به عقب راند و موجب دوره های طوالنی فرتت در فعالیت های سازمانی مخفی 

شد. تنها باید به خاطر داشت که شاعر معروف ترک، ناظم حکمت به سبب اصطالحاً فعالیت های 

از پانزده سال در زندان بود یا مثالً حکمت کیویلجیملی، یک کمونیست کهنه کار  کمونیستی بیش 

تجزیه شد. مدت ها  دچار  بارها  این رشایط حزب  تحت  بود.  در حبس  سال  بیست  از  بیش  دیگر، 

منی توانست کنگره برگزار کند چه برسد به اینکه کنگره ی مداوم داشته باشد. آخرین کنگره ی حزب 

کمونیست در 1932 برگزار شده بود.2 بنابراین در شامگاه 27 می 1960- یعنی روز کودتا که می رفت 

می شد  متشکل  ترکیه  کمونیست  حزب  باشد-  ترکیه  چپ  گسرتش  برای  نوین  عرصی  گشاینده ی  تا 

ادعای حزب بودن  از حلقه های اعضای سابق حزب که هیچ کدام شان  از گروه های منشعب شده ای 

نداشتند و نیز یک »دفرت خارجی« واقع در اروپای رشقی که از امکانات پخش رادیویی و تلویزیونی 

1- برای بازداشت ها تا سال 1932 بنگرید به حکمت کیویلجیملی، حزب و فراکسیون؛ برای سایرین بنگرید به الف. ساییلگان، 94 

سال چپ.

2- بنگرید به کنگره ی پنجم حزب کمونیست ترکیه )اسناد کنگره ی پنجم حزب کمونیست ترکیه(، لندن 1983.
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برخوردار بود اما هیچ نفوذی در ترکیه نداشت.

در برابر این بسرت سیاسی و اجتامعی سرتون و واپس گرایانه و اوضاع فروپاشِی سازمانِی تقریباً کامل 

بود که کادرهای حزب کمونیست شاهد تحول جدید دوره ی پس از 1960 بودند. دو گرایش اصلی 

چپ که در اوایل دهه ی 1960 ظاهر شدند متاماً مستقل از این کادرها بودند. یکی حزب کارگران 

ترکیه )TIP( با گرایش پوپولیستی بود که فعالین اتحادیه ای و روشنفکران چپی که هیچ سابقه، سنت 

بودن«  »قانونی  به خاطر  ترکیه  کارگران  کردند. حزب  تأسیس  را  آن  نداشتند  تجربه ی سیاسی ای  یا 

 )Yon( »فاصله ی خود را از کادرهای حزب کمونیست حفظ می کرد. دومین گرایش نرشیه ی »جهت

بود که از »انقالبی گرِی« کاملیستی تحت حامیت دولت در چهل سال گذشته پیروی می کرد. در این 

رشایط، کاملیسم که به افرسان جوان کودتای 27 می الهام بخشیده بود، تقریباً به عنوان تنها سنت 

انقالبی قدیم شکوفا شد. بیشرت کادرهای حزب کمونیست به دسته ی هم رسایانی پیوستند که معتقد 

بودند کاملیسم و به اصطالح دژ »الیه ی روشنفکران نظامی و غیرنظامِی« آن بالقوگی انقالبی اش را 

از دست نداده است.

این واقعیت مسلّم که اکرثیت کادرهای حزب کمونیست مجبور به پذیرش تحلیل های متعدد کمینرتن 

در مورد ترکیه ی کاملیست به عنوان نیرویی »ضّدامپریالیستی« و »پیرشو« بودند به تلقی مثبت این 

کادرها از کاملیسم شکل بخشیده بود. با این حال، حتی کسانی که در دهه ی 1930 کاملیسم را به 

مثابه ی یک ایدئولوژی بورژوایی مرتجع تحلیل کرده بودند و ابداً هیچ انتظاری از »الیه ی روشنفکران 

نظامی و غیرنظامی« نداشتند پس از 27 می 1960 موضع خود را تغییر دادند.3 شاید کودتای »افرسان 

کاملیست« جوان و تحوالت متعاقب آن موجب تحیّر کمونیست های پیری شده بود که به زندان و 

چهار دهه رشایط سیاسی و اجتامعی راکد و مرده خو گرفته بودند.

دهه ی 1960: عرص طالیی چپ ترکیه

سیاسی جدیدی  نظم  بسرت  در  مدرن،  ترکیه ی  تاریخ  در  نخستین بار  برای  ترکیه  جنبش چپ  ظهور 

که در پی کودتای نظامی 1960 به وجود آمد امکان پذیر شد. آنچه آرمان تنی چند از اعضای حزب 

دئیمر،  حوسنو  به ش.  بنگرید  آن  دست  به  کُردی  خیزش های  و رسکوب  کاملیستی  انقالب  حامی  آشکارا  تحلیل  یک  برای    -3

برگزیده ی نوشته ها. برای تحلیل مخالف آن بنگرید به ح. کیویلجیملی، راه، نوشته شده بین 1929-1933.
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کمونیست در طول چهل سال گذشته بود در این دوره ی جدید به عنوان بسیج ده ها و حتی صدها 

هزار اَشکال نوین، شعارهای جدید و سازمان یابی های تازه رس برآورد. با دهه ی 1960 ترکیه وارد یک 

دوره ی بیست ساله شد که در آن تقریباً همه ی اَشکال مبارزه ی طبقاتی را میلیون ها نفر تجربه کردند: 

از جنبش جوانان تا شورش در ارتش، از جنبش های طبقه ی کارگر تا فعالیت های چریک های شهری، از 

تشکل یابی کارمندان دولت تا ناآرامی و سازماندهی فعالیت ها در نیروی پلیس. ریشه های این تحول 

به کودتای 27 می 1960 برمی گردد، که برخالف کودتاهای متعاقب 2 مارس 1971 و 12 سپتامرب 1980 

به وسیله ی افرسان جوان سازماندهی و اجرایی شد و منتهی به یک قانون اساسی جدید گشت که 

نیروی جنبش نیرومند دانشجویان و کارگران، سازمان های توده ای قدرمتند و انتشاراتی های چپ به 

رسعت در حال رشد را آزاد کرد.

شکل گیری حزب کارگران ترکیه به وسیله ی پانزده فعال اتحادیه ای در فوریه ی 1961 و انتشار هفتگی 

»سمت« در دسامرب 1961 نشانه ی ظهور چپ ترکیه به مثابه ی یک نیروی سیاسی جدید بود. گرایش 

بنیان گذاران حزب کارگران ترکیه اتحادیه گرایی مبارزه جویانه همراه با متایالت سیاسی چپ بود که 

آن ها مجلس  تهییج کننده ی  عامل  یافت.  تجلی  وقت،  اتحادیه ای  کنفدراسیون  تنها   ،TURK-IŞ در 

موسسان پس از 27 می 1960 بود که شامل منایندگان اتحادیه ها و آماده سازی قانون اساسی می شد 

که دربردارنده ی حق اعتصاب و مشارکت در چانه زنی جمعی بود. شکل گیری حزب کارگران ترکیه 

به دست فعاالن اتحادیه ای خرب از تحوالت در طبقه ی کارگر در طول دوره ی آینده می داد. اگرچه 

اندکی  تنها  و  بودند  سابقه ی سوسیالیستی  و هرگونه  سیاسی  تجربه ی  فاقد  این حزب  بنیان گذاران 

تجربه ی کار اتحادیه ای را داشتند با این حال در شامگاه عرص جدید فعالینی بودند که »جایگاه مناسب 

خود« را طلب می کردند. مطمئناً تصادفی نبود که این نسل از فعالین اتحادیه ای، دیسک- کنفدراسیون 

اتحادیه ای مبارزه جو و جدید- را در 1967 به وجود آوردند و جنبش اتحادیه ای را در دهه ی 1970 

هدایت کردند. شکل گیری حزب کارگران ترکیه نخستین نشانه ی این تحوالت بود.

به  نابودی  با خطر  ماه نخست  در چند  و  کرد  کار  به  متزلزلی رشوع  به طور  ترکیه  کارگران  حزب 

سبب منازعات داخلی بی حاصل روبه رو بود. بنیان گذاران این حزب به منظور غلبه بر این مسئله از 

روشنفکران چپ تقاضای پیوسنت به حزب کردند. با پیوسنت روشنفکران حزب کارگران ترکیه هویت 

واقعی خود را یافت. از آن زمان به بعد روشنفکران چپ، کسانی که پیش از 1960 از حزب کمونیست 
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بنیان گذاران  افرادی که تحت تأثیر دوره ی جدید چپ شده بودند، به همراه  فاصله گرفته بودند و 

اتحادیه گرای حزب ُمهر خود را بر آن زدند. پس از این نقطه ی عطف، حزب کارگران ترکیه رشوع به 

صعودی پیوسته کرد که در انتخابات رسارسی 10 اکترب 1965 به نقطه ی اوج خود رسید. در انتخابات 

هفته نامه ها،  نرشیات،  با  حزب  بود.  یافته  دسرتسی  رادیو  به  نخستین بار  برای  حزب   ،1963 محلی 

ماه نامه ها، جزوات و غیره و با حامیت برخی از ستون نویسان روزنامه های مشخص به رسعت خود را 

در مقیاسی ملی مطرح کرد. سخن از سوسیالیسم که می شد آن را از رادیو شنید، نرشیات گسرتده ی 

چپ، تیرتهای اصلی مرتبط با حزب کارگران ترکیه در بزرگ ترین روزنامه های ترکیه و حتی مناد آن، 

برای همه«، همگی  برای دهقانان، مشاغل  آن »زمین  اصلی  و شعار   )Çark-Başak( چرخ-خوشه 

تازگی های خیره کننده ی یک عرص جدید بودند. ماهیت کامبیش یکپارچه ی حزب و روحیه ی باالی 

کادرهای آن موجب شد بتوانند حزب را در برابر یورش های وحشیانه ی راست ها در طول این دوره ی 

رشد به حد کافی مقاوم کنند.

در انتخابات رسارسی 1965، حزب کارگران ترکیه سه درصد رأی ها را به خود اختصاص داد. این موضوع 

از این نظر اهمیت داشت که سوسیالیسم در حال کسب مرشوعیت در ترکیه بود. با این حال، سهم 

اندک رأی طبقه ی کارگر در آن سه درصد حکایت از ضعف پایگاه طبقاتی حزب داشت. حزب کارگران 

ترکیه با کمک یک نظام انتخاباتی محافظ احزاب کوچک و 300 هزار رأیی که به دست آورد صاحب 

15 کرسی در پارملان شد. رهربی حزب، مبهوت از این »پیروزی« انتخاباتی اکنون کامالً متقاعد شده 

بود که حزب به عنوان سازمان سیاسی طبقه ی کارگر در راه بدل شدن به یکی از قوی ترین نیروها در 

پارملان تا انتخابات بعدی است. با این وجود، ظرف چند سال، غیاب یک جنبش اتحادیه ای نیرومند با 

تاریخی دیرین، عدم بلوغ سیاسی طبقه ی کارگر جوان ترک، و ناتوانی سیاسی و نظری رهربی حزب 

کارگران ترکیه، ورشکستگی این توهامت پارملانی را آشکار کرد.

در میانه ی دهه ی 1960، حزب کارگران ترکیه به مثابه حزبی با سابقه ی اندک، به نظر می رسید حزبی 

بسیار قوی و سازمانی درست و درمان با آینده ای نویدبخش باشد. پس از انتخابات رسارسی در 1965، 

حزب حدود ده هزار عضو و یک گروه پارملانی شامل پانزده عضو و مطبوعاتی تأثیرگذار داشت. تقریباً 

همه ی جامعت روشنفکری ترک دهه های اخیر و متام انرژی جوانان انقالبی به حزب کارگران رسازیر 

شد. با این حال، به رغم این نکات مثبت، پنج تا شش سال پس از شکل گیری حزب، وجود آن درون 
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طبقه ی کارگر نزدیک به صفر بود. روابط حزب با طبقه چندان فراتر از گرایش اتحادیه ای بنیان گذاران 

آن نبود. عالوه بر این، نه گرایش حزب و نه نوع کار آن هدفی برای توسعه ی این روابط نداشت. حزب 

کارگران که خود را به سازوکار پارملانی پیوند زده بود، گرایش شدیدتری به پروپاگاندای پوپولیستی 

خطاب به دهقانان و طبقات متوسط داشت. نشانه ی جالب این گرایش جدید تغییر سال 1969 مناد 

حزب از »چرخ-خوشه« به تصویر مردی بود که دهقان به نظر می رسید. به موازات این جهت گیری 

طبقاتی جدید، ناتوانی رهربی حزب به منظور پرورش کادرهای جوانی که به رسعت به مارکسیسم 

گرایش می یافتند بیش از پیش اثبات شد. این بی کفایتی بعدها یکی از عواملی شد که عرصه را برای 

رسدرگمی نظری و انشعاب های ناخوش فراهم کرد.

به طور خالصه، ظرف چند سال حزب کارگران در حال از دست دادن برجستگی خود به عنوان سازمان 

مرکزی و یگانه ی چپ ترکیه بود. هرچند حزب کارگران برای نسل جوانی که تنها در اوایل دهه ی 1960 

با مارکسیسم آشنایی داشتند تا حدی نقش مدرسه را ایفا کرد. با این حال، آنچه مبارزان جوان از این 

مدرسه آموختند نه سیاست مرتبط با طبقه ی کارگر در معنای حقیقی آن بلکه ضدیت با امپریالیسم 

با چاشنی ناسیونالیستی، دیدگاه های پوپولیستی-دموکراتیک و بعضی تلقی های مبهم از سوسیالیسم 

و مارکسیسم بود.

در هامن سالی که حزب کارگران تأسیس شد، نرشیه ی جدیدی به نام »جهت« در استانبول به دست 

از روشنفکران چپ گرا، که خود را نوکاملیست می نامیدند، رشوع به کار کرد. »جهت« در  گروهی 

نخستین شامره ی خود مانیفستی با امضای 531 نفر از روشنفکران برجسته منترش کرد که ایده های 

خود در رابطه با »رشد اقتصادی رسیع« و »غربی شدن به عنوان هدف انقالب های آتاتورک« را توضیح 

می داد. در اوایل دهه ی 1960 این جریان می رفت که تبدیل به دومین جریان مهم درون چپ ترکیه 

شود. »جهت« »الگوی توسعه ی ملی گرایانه ی« خود را به عنوان »راه سوم« هم در برابر »رسمایه داری« 

و هم »کمونیسم« مطرح کرد. بنا به این نظریه، ترکیه کشوری بود که در آن طبقه ی کارگر همچنان 

ضعیف بود، کشوری که در آن توده ها به آسانی به دست نیروهای »هم دست زمین داران وابسته« 

از طریق سازوکار پارملانی فریفته می شدند. این »الگو« که مبتنی بر ملی سازی ها، اصالحات ارضی و 

برنامه ریزی دولتی بود نه به واسطه ی مسیر پارملانی کالسیک بلکه از طریق یک مجلس موسسان که 

به دست یک »جبهه ی ملی« تحت رهربی افرسان »ملی گرا-انقالبی«، تکنوکرات ها و روشنفکران شکل 
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یافته باشد می توانست محقق شود.4

ظرف مدت کوتاهی تیراژ نرشیه ی »جهت« به 30000 نسخه رسید. اگرچه این تیراژ را حفظ نکرد، 

تیراژ بعدی بیش از 10000 نسخه ای آن حکایت از نفوذ گسرتده ی ایدئولوژی کاملیستی در آن دوران 

مارکسیسم،  به  متامیل  روشنفکری  دانشجویی  حلقه های  اکرثیت  بر  بسزایی  تأثیر  داشت. »جهت« 

بعضی حلقه های چپ در حزب جمهوری خواه خلق )که خود مصطفی کامل آن را پایه گذاشته بود(، و 

همچنین بعدها، درون برخی از گروه بندی های سیاسی در نیروهای مسلح داشت. با این حال، نرشیه ی 

 ،1967 در  ملی-دموکراتیک  انقالب  جنبش  با ظهور  ابتدا،  در  توجهش  قابل  قدرت  به رغم  »جهت« 

نیز جریان »چپ میانه رو« در حزب جمهوری خواه  ادعای مارکسیست بودن داشت، و  جنبشی که 

خلق، در اواخر دهه ی 1960 قدرت خود درون چپ ترکیه را از دست داد.

در حالی که حزب کارگران ترکیه و نرشیه ی »جهت« اوج می گرفتند، جنبش کارگران مستقل از آن 

دو در راه خود قدم می گذاشت. طبقه ی کارگر در فرآیند بدل شدن به یکی از مهم ترین نیروهای 

اجتامعی در آینده ی ترکیه بود. این واقعیت مسلّم در افزایش عضویت در اتحادیه ها تجلی یافت. در 

حالی که در 1963 عضویت ها حدود 300000 نفر بود تا 1968 از مرز یک میلیون نفر گذشت. البته 

قدرت کّمی واقعی طبقه ی کارگر به مراتب بیش از آن بود. به سبب محدودیت ها در قانون تأمین 

اجتامعی، بخش حائز اهمیتی از طبقه ی کارگر شهری، یعنی کارگران صنایع ُخرد و متام پرولتاریای 

امکان  نه  و  اجتامعی  تأمین  پوشش  نه  می رسید(  نفر  میلیون ها  به  بخش  دو  هر  )تعداد  دهقانی 

تشکل یابی اتحادیه ای داشتند.

از  تا آن را در هر عرصه ای  از طبقه ی کارگر کافی بود  این، بسیج حتی بخش محدودی  از  گذشته 

حیات اجتامعی کشور مطرح کند. این دوره ی رسیع و رسزنده ی تشکل یابی اتحادیه ای با اکسیون های 

کارگران از قبیل اعتصاب ها، آهسته کاری ها، و اعرتاضات نشسته همراه شد هرچند باید پذیرفت که در 

این مرحله ی نخست، اکسیون های طبقه ی کارگر ابعاد شگرفی به خود نگرفت. در پنج سال بین 1963 

و 1968، 320 اعتصاب قانونی با مشارکت 40000 کارگر رقم خورد.5 این ارقام رسمی شامل تعداد 

4-  برای ترشیح مفصل این دیدگاه بنگرید به دوغان آوجی اوغلو، نظم اجتامعی ترکیه.

5-  ارقام مربوط به اعتصابات رسمی از موسسه ی آمار دولتی، وزارت کار و نیز گزارشات منترششده از جانب اتحادیه های کارگری 

متفاوت برگرفته شده است. اگرچه این ارقام اغلب نشانگر تفاوت ها هستند من میانگین آن ها را برای هر سال در نظر گرفته ام. 

در مورد اعتصابات غیررسمی، از آنجایی که هیچ آماری به صورت رسمی وجود ندارد، من ارقام خود را مبتنی بر ارقام منترشه ی « 
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کارگرانی منی شد که در اعتصاب های غیررسمی )لفظ ترکی آن »direniş« یعنی مقاومت است( رشکت 

می کردند، اعتصاب هایی که به خاطر طوالنی بودن روند قانونی الزم برای اعتصاب های قانونی شکل 

گرفتند. بنا به یک برآورد تخمینی )در این مورد آمارهای رسمی وجود ندارند( حدود 70000 کارگر 

در 38 اعتصاب غیرقانونی مشارکت داشتند. عالوه بر افزایش در تعداد کارگران حارض در اکسیون 

صنعتی، مبارزاتی که جریان داشتند سخت تر و در کارخانه های بزرگ تر بود- اغلب آن ها با بیش از 

هزار کارگر.

مبارزه جویان جنبش سوسیالیستی نقشی در این بسیج ها نداشتند. این ها انفجارهای خودانگیخته ی 

نوعی طبقه ی کارگر بود که اغلب ورای محدودیت های وضع شده توسط اتحادیه ها حرکت می کردند. 

در این سال ها، جنبش سوسیالیستی و کارگری مسیرهای متفاوتی را پشت رس می گذاشتند؛ این وضع 

تا دوره ی پس از 1974 ادامه داشت.

اتحادیه های کارگری تحت رهربی فعالین  اگرچه در 1967 »دیسک« به عنوان دومین کنفدراسیون 

از  خرب  که  نبود  عطفی  نقطه ی  اما  شد  تأسیس  ترکیه  کارگران  حزب  عضو  عین حال  در  اتحادیه اِی 

نشان گر  »دیسک«  بنیان گذاری  این حال،  با  بدهد.  کارگری  با جنبش  همگرایی جنبش سوسیالیستی 

تا 12 سپتامرب 1980، »دیسک« مهم ترین  از 1967  بود.  ترکیه  در  مبارزه جویانه  اتحادیه گرایی  آغاز 

سازمان اتحادیه اِی جنبش کارگری ترکیه باقی ماند. این سازمان، که اتحادیه گرایی مبارزه جویانه را به 

عنوان بدیلی برای اتحادیه گرایی شدیداً بوروکراتیِک سازمان TURK-İŞ مطرح کرده بود، شعارهایی 

را رس داد که هرچند کامالً شفاف نبود اما بیانگر میل به ادغام جنبش کارگری در جنبش سوسیالیستی 

داشت. زمانی که »دیسک« پایه گذاری شد، تنها 30 تا 35 هزار عضو داشت، در حالی که این رقم 

برای TURK-İŞ تقریباً یک میلیون عضو بود. در سال های سپسین، »دیسک« و TURK-İŞ به مثابه 

 TURK-İŞ .سازمان هایی از هم متایز یافتند که دو نسل متفاوت از طبقه ی کارگر را پوشش می دادند

با اعضای بسیار زیاد خود کامالً پشت دغدغه های دولتی سنگر گرفته بود و بیشرت اعضایش بیست 

یا سی ساله هایی بودند که سابقه شان به دوره ی به اصطالح دولت گرایی در دهه ی 1930 می رسید. 

این اقدامات که در اصل در تولید فلز، منسوجات، بنت، زغال سنگ و شکر صورت گرفته بود به سبب 

مراکز صنعتی مشخص  در  آنکه  جای  به  بودند  یافته  کشور گسرتش  در رستارس  دولتی  برنامه ریزی 

« سازمان های گوناگون چپ حساب کرده ام.
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مترکز یابند و بخش های عقب مانده ی طبقه ی کارگر را شامل می شدند. این کارگران که شامرشان به 

صدها هزار نفر می رسید در قیام های دهه ی 1960 نه مشارکت داشتند و نه نقش رهربی کننده. این 

بخش های طبقه ی کارگر تنها از اواسط دهه ی 1970 به بعد بود که در جنبش طبقه ی کارگر، آن هم به 

صورت محدود، مشارکت جستند. از سوی دیگر، »دیسک« به رسعت در کارخانه های بخش خصوصی 

با  بنگاه های خصوصی  این  گرفت.  قدرت  بودند،   1960 دهه ی  و   1950 دهه ی  اواخر  محصول  که 

تکنولوژی تولید نسبتاً مدرن خود در مراکز صنعتی بزرگ از قبیل استانبول، ازمیت و ازمیر در بخش 

غربی بیشرت توسعه یافته ی کشور متمرکز شدند. فقدان امنیت شغلی و روش های گوناگون تشدید کار 

که در این بنگاه ها به کار گرفته می شد در کنار سایر مشکالت اقتصادی مربوط به اموری از قبیل 

دستمزدها و ساعات کاری در تشدید مبارزه ی اتحادیه های کارگری سهم داشت و کارگران به ناگزیر 

به »دیسک« گرویدند.

در  جدید  جریان های  ظهور  با  شد  مصادف  »دیسک«  پایه گذاری  با  کارگری  جنبش  گسرتش  شتاب 

جنبش سوسیالیستی که قرار بود به زودی صحنه را از آِن خود کنند. این عنارص جدید، جنبش جوانان 

سوسیالیست دهه ی 1960 و جنبش انقالب ملی-دموکراتیک اعضای قدیمی حزب کمونیست ترکیه 

بودند. اینک باید به بررسی این جنبش ها بپردازیم.

ظهور جنبش جوانان سوسیالیست و انقالب ملی-دموکراتیک

فعالیت های  به  که  انقالبی شکل بخشید، جنبشی  به جنبش جوانان  که  پدیده ی دهه ی 1960  سه 

ماشه ی  که  بود   60 دهه ی  ابتدای  جوانان  بسیج های  یکی  شد،  ختم   1970 دهه ی  ابتدای  چریکی 

کودتای 27 می را کشید و حول مسائلی چون قربس و پایگاه های آمریکا در ترکیه تا اواسط دهه ی 60 

تداوم یافت، دیگری حزب سوسیالیست ترکیه بود که نقش یک مدرسه را برای جوانان انقالبی ایفا کرد 

و سومی هم جنبش انقالب ملی-دموکراتیک بود.

نزدیک به اواخر سال 1967، تنی چند از کادرهای قدیمی حزب کمونیست هفته نامه ای به نام چپ 

ترکیه )Türk Solu( را راه اندازی کردند که ادعا می کرد صدای همه ی نیروهای ملی و دموکرات در 

ترکیه، از منایندگان پرولتاریا گرفته تا مناینده های بورژوازی ملی است. این جریان در سطح نظری موفق 

شد تا بالقوگی به اصطالح انقالبی کاملیسم را با برداشت مرحله اِی استالینیستی از انقالب مفصل بندی 
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کند. از نظر جنبش انقالب ملی-دموکراتیک، ترکیه همچنان حائز وجوهی فئودالی و تحت هژمونی 

هدف  بود،  شده  بیان  جریان  این  اصلی  شعار  در  که  هامن طور  بنابراین  بود.  آمریکا  امپریالیسم 

نخستین قدم انقالبی باید از بین بردن این نیروها و ایجاد یک ترکیه ی نه سوسیالیست بلکه »کامالً 

مستقل و به راستی دموکراتیک« می بود. این کار باید به دست جبهه ای از متام طبقات و قرشهای ملی 

از پرولتاریا گرفته تا بورژوازی ملی انجام می شد. »الیه ی روشنفکران نظامی و غیرنظامی« با سنت 

انقالبی کاملیستی خود که هنوز از پا در نیامده بود، از خالل کسب قدرت خونتای آن ها می بایست 

هرگز  ملی-دموکراتیک  انقالب  باشد.  داشته  انقالب  این  در  عمده  دقیق تر،  بیان  به  یا  مهم،  نقشی 

پیشنهادهایی انضاممی درباره ی مسئله ی حزب مطرح نکرد و سازمان و فعالیت هایش را به انجام 

کارهای تهییجی در بین جوانان و روشنفکران چپ از طریق نرشیات هفتگی و ماهانه ی خود محدود 

کرد.

انتقادهای خود را معطوف به حزب کارگران ترکیه کرد و آن را به  جنبش انقالب ملی-دموکراتیک 

خاطر مردود شمردن ایده ی مرحله ای/تدریجی انقالب متهم به فرصت طلبی کرد و تاکتیک اتحادهای 

حزب کارگران و نادیده گرفنت بالقوگی انقالبی »الیه ی روشنفکران نظامی و غیرنظامی« را محکوم 

می کرد. همین نقد نظری بود که موجب جلب حامیت، به ویژه از طرف مبارزان جوانی شد که در 

مرحله ی گسسنت از حزب کارگران ترکیه بودند.

حزب کارگران ترکیه بیش از پیش خود را به فعالیت پارملانی محدود و رشوع به اتخاذ موضعی منفی 

اکسیون های ضّدآمریکایی کرده  از قبیل تسخیر دانشگاه ها و  به فعالیت های جوانان مبارز  نسبت 

بود. در حالی که رهربی حزب کارگران به جوانان هشدار می داد که در نتیجه ی فعالیت های آن ها 

»احتامل برآمدن فاشیسم« وجود دارد، جنبش انقالب ملی-دموکراتیک، در برابر، جوانان را تشویق 

انقالبی  معیار  تنها  عنوان  به  را  که جنگ جویی  انقالبیون جوان  برای  تشویق  این  می کرد.  تهییج  و 

بودن می شناختند رسنوشت ساز بود. در برابر »قانون گرایی« حزب کارگران ترکیه، این انقالب ملی-

دموکراتیک بود که »انقالبی گری« مشخصی را، هرچند نه یک انقالبی گری پرولرتی، منایندگی می کرد، 

انقالبی گری ای که نسل های جوان آمادگی فدا کردن خود را برای آن داشتند.

به عالوه، به رغم خصلت دنباله روانه و عقب ماندگی نظری، انقالب ملی-دموکراتیک به سبب ریشه های 

رهربی اش در حزب کمونیست قادر به ارائه ی ایده های خود با ظاهر ارتدوکسی مارکسیست-لنینیستی 
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با ارجاعات فراوان به مارکس، لنین، مائو و دیگران بود. با فرض اینکه رهربی حزب کارگران فاقد حتی 

حداقلی از دانش نظری مارکسیستی ای بود که از آن ها به عنوان رهرب انتظار می رفت، و نیز اینکه 

جوانان مبارز گرایش تندوتیز اما با دانشی کم به نظریه ی مارکسیستی داشتند، ارتدوکسی ظاهری 

انقالب ملی-دموکراتیک به اندازه ی کافی برای جوانان متقاعدکننده بود تا انقالب ملی-دموکراتیک به 

عنوان تنها جریان سیاسی مارکسیستی اصیل ظاهر شود.

اعتقاد صادقانه و متایل به  این موضوع رصف نظر کرد که مبارزان جوان به رغم  از  نباید  همچنین 

مارکسیسم همچنان تحت تأثیر گذشته ی خود بودند. خط انقالب ملی-دموکراتیک که امتیاز زیادی 

برای نقش »قرش روشنفکران نظامی و غیرنظامی« به عنوان حامالن »بالقوگی انقالبی کاملیسم« قائل 

بود با بقایای ناسیونالیسم کاملیستی رس سازگاری داشت. از این رو، اینک جنبش جوانان انقالبی با 

خطی نظری که مبنای آن بود روز به روز قوی تر می شد و خصلتی توده ای به خود می گرفت. این 

جنبش یک سازمان جوانان انقالبی منحرصبه فرد و یگانه به نام »جوانان انقالبی« )Dev-Genç( را 

شامل چند هزار فعال سوسیالیست جوان ایجاد کرد که توانایی بسیج تعداد قابل توجهی از جوانان 

از عرصه ی دانشگاه و  انقالبی« به معنای واقعی فراتر  دانشجو را داشت. فعالین سازمان »جوانان 

دانشجویان قدم برداشتند. آن ها نه تنها دست به سازماندهی بایکوت ها و تسخیر دانشگاه ها زدند 

روستایی،  مناطق  در  تهییج  آمریکا،  دریایی  نیروی  ناوگان ششم  علیه  اکسیون هایی  همچنین  بلکه 

حامیت از اعتصاب ها و تشکل یابی، مبارزه علیه حمله ی مسلحانه ی فاشیستی، مبارزه ی ایدئولوژیک 

در ضدیت با رهربی حزب کارگران و غیره انجام دادند. در این فرآیند در سال های پایانی دهه ی 1960 

بالقوگی انقالبی جنبش جوانان در حال تبدیل شدن به جنبشی سیاسی بود که به زایش سازمان های 

چریکی سال های 72-1971 مدد رساند.

دوره ی انشعاب ها در چپ ترکیه )1968-71(

خصلت نشان اواخر دهه ی 1960 نه تنها تشدید فعالیت های انقالبی جنبش جوانان و طبقه ی کارگر 

بلکه همچنین افزایش انشعاب های متعدد در چپ ترکیه بود. این انشعاب ها ظرف سه سال باعث 

ایجاد بیش از نیم دوجین گروه و سازمان های سوسیالیستی شد. با تصور مسائل عظیمی که جنبش 

انقالبی جوانان با آن ها روبه رو بود این انشعاب ها گریزناپذیر بودند.
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پیش از همه، چپ ترکیه به واسطه ی تنوع، پیچیدگی و نیرومندی مبارزه ی خودش شگفت زده شده 

بود و با مسئله ی عظیم چگونگی رهربی این مبارزه مواجه بود. چپ ترکیه در حالی که با چنین مسائل 

حیاتی ای مواجه می شد دستخوش تحول نظری مداوم و رسیعی شد. با فقدان یک سنت سازمانی-

نظری مشخص، هر عنرص جدید برای پیرشفت یا حتی ابهام در عرصه ی نظری راه را برای مخالفت های 

جدید گشود و با تصور سطح نظری پایین، عرصه را برای بحرانی تازه فراهم می کرد. البته انشعاب ها 

و بحران های جنبش بین املللی کارگران هزینه های خود را بر تحول نظری چپ ترکیه تحمیل کرد، اما 

نه به صورت سازنده یا مثبت. شکاف چین-شوروی، اشغال چکسلواکی و ظهور جنبش های چریکی در 

آمریکای التین فقط بعضی از عواملی اند که در چپ ترکیه بیشرتین توجهات را جلب کردند.

در 1968، در رشف این دوره از انشعاب ها، دو نیروی اصلی در چپ ترکیه حزب کارگران، که دوره ی 

ملی- انقالب  بودند. جنبش  ملی-دموکراتیک  انقالب  و جنبش  را پشت رس می گذاشت،  رکود خود 

 ،)Aydınlık( »و »روشنایی )Türk Solu( »دموکراتیک حول دو نرشیه گرد آمد، نرشیات »چپ ترکیه

و عمدتاً بر مبارزه جوترین بخش های جنبش جوانان سوسیالیست با کنرتل محدود اما پیوسته رو به 

افزایش بر اعضای مشخصی از حزب کارگران به ویژه در استانبول و آنکارا تأثیر گذاشت. دیگر گروه 

چپ اصلی در ابتدای دهه ی 1960، یعنی نرشیه ی »جهت« )Yon( در 1967 انتشار خود را متوقف 

کرد اما کادرهای آن نرشیه ای دیگر را با نام »انقالب« )Devrim( در 1969 راه اندازی کردند. نرشیه ی 

»انقالب« خود را تبدیل به صدای گروه افرسان رادیکال در ارتش کرد بدون آنکه نفوذی در میان 

حلقه های مارکسیستی پیدا کند، آن گونه که پیشرت نرشیه ی »جهت« در زمان خود پیدا کرده بود.

انقالب  ایدئولوژیک جنبش  و حمله ی  درونی  نزاع های  به خاطر  که  در حالی  کارگران  سپس حزب 

ملی-دموکراتیک بر رس مسئله ی »اسرتاتژی انقالبی« آسیب دیده بود ناگهان با انشعابی در رهربی 

 1968 آگوست  ماه  در  چکسلواکی  اشغال  به  دست  شوروی  نیروهای  که  زمانی  شد.  مواجه  خود 

زدند، بخش هایی از چپ که حول حزب کارگران گرد آمده بودند مشخصاً و به طور جدی برآشفتند؛ 

اما این اتفاق برای جنبش انقالب ملی-دموکراتیک نیفتاد. جنبش انقالب ملی-دموکراتیک از اشغال 

چکسلواکی به عنوان »مداخله ای انقالبی دربرابر گرایشات رفرمیستی که تحت کنرتل CIA بودند« 

متجید کرد. در حزب کارگران، رهرب حزب محمت علی آیبار، آشکارا اشغال را نکوهش کرد. این نخستین 

و واضح ترین مخالفت با خط رسمی شوروی در تاریخ چپ ترکیه بود. جناح دیگر حزب- که در اکترب 
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1970 استیال یافت و رهربی را به دست آورد- حامی اشغال بود و حمله ای وسیع به خط رهربی حزب 

را تدارک دید. در سال های بعد، گروه نزدیک به محمت علی آیبار تقریباً به نوعی از یوروکمونیسم 

یازید. جریان  یا »سوسیالیسم دموکراتیک« دست  قبیل »سوسیالیسم خندان«  از  با شعارهای آن ها 

دیگر خود را به خط پرو-مسکو چسباند. از آن زمان به بعد این دو جریان دیگر تبدیل به نیروهایی 

تأثیرگذار در جنبش سوسیالیستی نشدند.

از  نخستین انشعاب جنبش انقالب ملی-دموکراتیک در اوایل دهه ی 1970 به وقوع پیوست. یکی 

گروه هایی که آکادمیسین های جوان دانشگاه در آن دست باال را داشتند، به نقد رویه های افراطِی 

جنبش جوانان پرداختند که از طرف جنبش انقالب ملی-دموکراتیک مشتاقانه تجلیل می شد و جنبش 

انقالب ملی-دموکراتیک را به خاطر عدم پذیرش نقش رهربی کننده ی پرولتاریا متهم کردند. این گروه 

از جنبش انقالب ملی-دموکراتیک منشعب و در ماه های پس از آن تبدیل به مائوئیست شدند؛ و تا 

به امروز هم به خط چینی وفادار مانده اند.

از سوی دیگر، در میان کادرهای مبارزان جوان، گرایشاتی به مبارزه ی مسلحانه و جنگ چریکی به 

از خط جنبش  آن ها  انشعاب  در  به منظور ترسیع  گرایش  این  بود.  نیرومند شدن  رسعت در حال 

نه موضع  و  ملی-دموکراتیک  انقالب  ارتدوکسی جنبش  به اصطالح  نه  بود.  ملی-دموکراتیک  انقالب 

ضّدپارملانی آن دیگر معنایی نداشت، مبارزان جوان اینک خود را بهرتین مارکسیست-لنینیست ها و 

شایسته ترین رزمندگان می دانستند. عالوه بر این، »چریک هایی« که این دیدگاه را داشتند روز به روز 

بیشرت متوجه می شدند که محاسبات سیاسی جنبش انقالب ملی-دموکراتیک متکی به کسب قدرت 

رادیکال از جانب خونتای نظامی بود. بنابراین این نه به خاطر خط پرولرتی یا آگاهی مارکسیستی-

لنینیستی شان بلکه به سبب اعتقاد صادقانه شان به پرولتاریا و مارکسیسم-لنینیسم بود که پیش از 

هر چیز مواضع خود را از جنبش انقالب ملی-دموکراتیک جدا و در نهایت از آن انشعاب کردند. یکی 

از دو گروه اصلی که قصد تشکیل سازمان های چریکی داشتند تفاوت های خود را با جنبش انقالب 

این گروه در یک جزوه حول  بیان کرد.  پیچیده ای  ملی-دموکراتیک به صورت نظری به نحو نسبتاً 

مسائل تلقی ها از انقالب، ساخنت حزب و هژمونی پرولتاریا مخالفت متام و کامل خود را با جنبش 

انقالب ملی-دموکراتیک اعالم کرد. همین گروه بود که چند ماه بعد »جبهه ی حزبی آزادی بخش خلق 

 )THKO( »را تشکیل داد. گروه دیگر که خود را »ارتش آزادی بخش خلق ترکیه )THKP-C( »ترکیه
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نامید، تفاوت خود را از طریق رشوع بالفاصله ی جنگ چریکی و تلقی خود به مثابه ی یک ارتش اعالم 

کرد. بدین ترتیب، سه سال پس از ظهور جنبش انقالب ملی-دموکراتیک این جریان هم به گرایشات 

مائوئیستی و هم به گرایشات »کانون های چریکی«6 جان بخشید. همین گرایشات بود که ُمهر خود 

را بر دهه ی آینده حک کردند.

در حالی که چپ ترکیه دستخوش بحران بود بسیج های توده ای در کشور و به ویژه جنبش کارگران 

دوره ی  مبارزه جویانه ترین   1971 و   1968 بین  دوره ی  می کردند.  کسب  بیشرتی  و  بیشرت  انگیزه ی 

طبقه ی کارگر در تاریخ معارص است. گواه این امر اعتصاب های رسمی و غیررسمی ای است که در 

سال 1968 شکل گرفت و در آن 40 هزار کارگر مشارکت داشتند )80 درصد شامل کسانی می شد که در 

اکسیون های غیررسمی فعالیت داشتند(. کارگران که تحت تأثیر جنبش رو به ظهور دانشجویی همراه 

با تسخیر دانشگاه ها بودند طی این سال ها دست به تسخیر بیش از پیش کارخانه ها زدند. 1970 

سالی بود که حکایت از عروج جنبش کارگری داشت. در حالی که 25 هزار کارگر که بیشرتشان در 

کارخانه های بزرگ شاغل بودند در اعتصاب های رسمی رشکت داشتند، تعداد کارگران در اعتصاب های 

غیررسمی 60 هزار نفر بود. در همین سال، بیش از ده کارخانه ی بزرگ به تسخیر درآمد و در خالل این 

تسخیرها درگیری های شدیدی با پلیس رخ داد. 1970 همچنین سالی بود که بزرگ ترین کاهش ارزش 

پول ترکیه که تاکنون مشاهده شده به وقوع پیوست. به موازات این بسیج های کارگری و دانشجویی، 

»جوانان  سازماِن  مبارزان  تهییج  با  همراه  فقیر  دهقانان  اوقات، خشم  گاهی  روستایی،  مناطق  در 

انقالبی« منجر به اکسیون های اعرتاضی عظیم می شد. برای نخستین بار در تاریخ ترکیه- دهه ی 1970 

شاهد چنین اکسیون هایی نبود- بخش های مشخصی از دهقانان فقیر، به ویژه ُخرده دهقانانی که در 

ایفا کردند. در عین حال، سازمان های  تولید کشاورزی صادراتی مشارکت داشتند، در بسیج ها نقش 

مربوط به کارمندان اداری نیرومندتر شدند. معلم ها موفق شدند دست به سازماندهی یک اعتصاب 

عمومی قوِی 100 هزار نفره بزنند. سازمان یابی درون ساختار ارتش با رسعت بیشرتی انجام و نیرومند 

در  به ویژه  قطعی  نفوذی  جریانات چپ  و  می شد  کشیده  این حوزه  در  زیادی  نقشه های  می شد. 

مدارس نظامی داشتند. جامعه ی ترکیه در چنان وضعیت غلیانی بود که در تابستان 1970 کار حتی به 

Focoism -6: نوعی اسرتاتژی جنگ چریکی یا کانون های شورشی که چه گوارا آن را طراحی و رژی دبره نظریه پردازی اش کرده 

است.
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تالش برای اعتصاب در پلیس ضّدشورش به خاطر دستمزدها و رشایط کاری کشید!

در ژوئن 1970، بزرگ ترین اکسیون کارگرِی تاکنون موجود رقم خورد. در استانبول و ازمیت بیش از 

150 هزار کارگر به فراخوان رهربی »دیسک« مبنی بر ترک کردن محیط کار و ریخنت به خیابان ها برای 

اعرتاض علیه الیحه ای که هدف از آن خارج کردن »دیسک« از صحنه ی اتحادیه های کارگری بود، پاسخ 

دادند. وسعت این اکسیون حتی رهربی »دیسک« را مجبور به عقب نشینی کرد. در حالی که ده ها 

هزار کارگر معرتض در کف خیابان بودند، رییس »دیسک« در پی اعالم فراخوانی برای »بازگشت به 

محیط کار« بود. اما پیش تر کار از کار گذشته بود! کارگران که از سّد متام باریکادهای نظامی و پلیس 

می گذشتند به راهپیامیی خود ادامه دادند. این تظاهرات دو روزه، که در آن سه کارگر و یک پلیس 

جان خود را از دست دادند، تنها به واسطه ی اعالم حکومت نظامی در استانبول و ازمیت متوقف 

شدند. این اتفاق در پی بازداشت رهربی »دیسک« و صدها تن از کارگران و دانشجویان افتاد.

به سوی جنگ چریکی

اشاره به این نکته جالب توجه است که در عین آنکه جنبش های کارگری و توده ای رو به گسرتش 

بودند، بخش قابل توجهی از سوسیالیست های جوان، که می توان آن ها را از هر لحاظ به عنوان بهرتین 

افراد نسل خود تلقی کرد، به سمت مبارزه ی چریکی در سازمان هایی با عناوین سنگین متایل یافتند، 

سازمان هایی که در واقع به نحو مضحکی قوای مادی ضعیفی داشتند. در مقایسه با سایر تجارب 

مصیبت بار و ناموفق جنگ چریکی در کشورهای گوناگون، رشایطی که به نحوی گرایش انقالبیوِن 

مبارز جوان به جنگ چریکی را »مرشوع می کردند« در ترکیه وجود نداشت. بسیج های عمومی در 

وضعیت ایستایی نبودند، همچنین کنرتل سندیکایی-رفرمیستی نیرومندی بر جنبش کارگران در کار 

نبود، حتی جنبش چپ هم گرفتار محدودیت های پارملانی نبود. در ترکیه ی اواخر دهه ی 1960 و 

اوایل دهه ی 1970 عدم وجود یک حزب کمونیستی رفرمیسِت با نفوذ، ضعف بوروکراسی اتحادیه ای 

در »دیسک«، گسرتش جنبش های کارگران و جنبش های توده ای و ورشکستگی جریانات رفرمیستی 

این حال،  با  بود.  کرده  فراهم  انقالبیون جوان  از  پیشتاز  گروه  یک  برای  امیدوارکننده ای  دورمناهای 

رصف نظر از این رشایط مساعد، جوانان انقالبی دست به اتخاذ جنگ چریکی زدند. این گرایش نه تنها 

موجب شکست سنگین این نسل شد بلکه تأثیر عمیق خود را بر نسل جوان تر دهه ی 1970 گذاشت.
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بنابراین دالیل موج چریکی 72-1971 دالیلی »بدیع« و نه »کالسیک« بودند. این بدعت ناشی از این 

واقعیت مسلّم است که نسل های انقالبی جوان دهه ی 1960 ُمهر خود را به شکلی قابل توجه بر 

دستاوردهای اصلِی مبارزات انقالبی دهه های اخیر زده بودند. مشخصاً در دوره ی بین 1968 و 1970، 

دستاوردهای سازمان »جوانان انقالبی« در عرصه های متعدد مبارزه ی طبقاتی و سهم جدی آن ها در 

مباحث نظری چپ ترکیه، این مبارزان جوان را در خط مقدم جنبش چپ قرار داده بود. در طول این 

دوره، چنین نوع تجاربی برای جوانان انقالبی یک آموزش سیاسی رسیع و سطح معینی از پختگی 

را به همراه آورد. عدم وجود رهربی واقعی از جانب نسل های قدیمی تر در سطوح نظری، سیاسی 

و سازمانی به ناگزیر موجب شد تا این انقالبیون جوان خود را به عنوان تنها پیشگام راستیِن جنبش 

سوسیالیستی ببینند. آن ها به شدت از خود مطمنئ شدند.

تا نربدهای عملی بود که به نحو چشم گیری بر  از مبارزات نظری گرفته  همین حس پیشتاز بودن 

پایان 1970 رشوع  ناکافی خود در  با نیروهای  تا  تأثیر گذاشت  انقالبی«  کادرهای سازمان »جوانان 

به مبارزات مسلحانه کنند. همچنین جای شگفتی نیست که کادرهایی که کامالً فاقد تجربه ی یک 

سازماندهی سیاسی بودند، در چنان دوره ای از طغیان ها دست به انتخاب شکلی از مبارزه زدند که 

بسیار شسته رُفته، فاقد پیچیدگی و نیز رمانتیک بود. ما همچنین باید به تأثیر چهارچوب ایدئولوژیک 

آن جنبش سیاسی ای اشاره کنیم که در آن این کادرهای انقالبی جوان آموزش سیاسی دیده بودند. 

هامن طور که اشاره کردیم، جنبش انقالب ملی-دموکراتیک در اساس متام امیدهای خود برای دگرگونی 

اجتامعی را رصف نیروهای خارج از طبقه ی کارگر کرد. از ابتدا تا انتها، این جنبش به مثابه ی گروهی از 

افراد ایفای نقش کرد که حول دو نرشیه با هدف تأثیرگذار بودن در حلقه های روشنفکری دانشجویی 

برای  رو،  این  از  نداشتند.  کارگر  طبقه ی  مبارزات  یا  سازماندهی ها  به  توجهی  و  بودند  آمده  گرد 

نسل های جوانی که از آن سنت می آمدند ناممکن بوده که بتوانند به رسعت به سمت طبقه ی کارگر 

گرایش یابند و اَشکال مناسب سازماندهی و مبارزه را به وجود آورند.

آن چنان که انتظارش می رفت، حتی طغیان 16-15 ژوئن کارگران به حد کافی نتوانست بر کادرهای 

جوان تأثیر داشته باشد تا راه سیاست طبقه ی کارگر را در پیش گیرند. این قیام احتامالً گسست جوانان 

انقالبی از جنبش انقالب ملی-دموکراتیک را ترسیع کرد اما »انقالبی گری«ای که آن ها به جای سیاست 

دنباله روِی جنبش انقالب ملی-دموکراتیک گذاشتند ربطی به طبقه ی کارگر نداشت بلکه انقالبی گرِی 
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چریک های شورشی بود.

هرچند قیام چریکی 72-1971 تأثیر عظیمی بر جنبش انقالبی ترکیه به طور کلی گذاشت اما مقیاسی 

نسبتاً کوچک داشت. هسته ی کادرهای آن، به ویژه دانشجویان، به زحمت به بیش از چند صد نفر 

می رسید. قیام چریکی بیش از هجده ماه )از سپتامرب 1970 تا مارس 1972( تداوم نیافت. وقایعی که 

خالصه ای از این موج چریکی کلی بودند عبارتند از: پنج تا ده رسقت از بانک و مصادره ی مقادیر 

و  آدم ربایی  َدنگ َدنگ های  پول،  ازای  در  کودک  یک  گروگان گیری  تاجر،  یک  ربایش  پول،  ناچیزی 

ترور نخستین سفیر سفارت ارسائیل و سه تکنسین بریتانیایی، و چندین ماه جنگ چریکی روستایی 

به هر  بود.  ژاندارم ها  با  اولین درگیری های مسلحانه  آن  نتیجه ی  که  نفره  تیمی 25-30  به وسیله ی 

قله ی  مثابه ی  به  بعدی  نسل های  از جانب  دوره ی چریکی  این  آن،  به رغم وسعت کوچک  ترتیب، 

مبارزه ی طبقاتی در تاریخ ترکیه ی مدرن پذیرفته شد و هم دلی عظیمی را به دست آورد. در کشوری 

که تا آن زمان تقریباً به مدت پنجاه سال شاهد هیچ جنگی نبود، کشوری که به ندرت در پنج یا ده 

سال گذشته ی خود تجربه ی مبارزات طبقاتی »مساملت آمیز« را داشت، کشوری که ترورهای سیاسی 

را به خود ندیده بود و حتی فاقد یک جهان قدرمتنِد زیرزمینِی غیرسیاسی بود، این شورش مسلحانه ی 

رمانتیک مبارزان انقالبی جوان، هرچند کوچک، اما تأثیر عمیقی بر نسل های آتی و از این رو تأثیر 

قابل توجهی بر دهه ی 1970 داشت.

کودتای 12 مارس 1971 و دگرگونی چپ ترکیه

رسکوبی که معلول مداخله ی نظامی 12 مارس 1971 بود می رفت که تبدیل به نقطه ی عطفی برای 

چپ ترکیه شود. رشایط نسبتاً قانونی ده سال بین 1961 و 1971 به شکلی بسیار ناگهانی پایان یافت. 

دستگیری های  شدند،  ممنوع  چپ  سیاسی  سازمان های  شد،  متوقف  توده ای  سازمان های  فعالیت 

گسرتده انجام شد، مبارزان تحت پیگرد، یورش های ناگهانی و آزار و اذیت قرار گرفتند- تقریباً متام 

فرونشانی  از  پس  می شدند.  مواجه  واقعیت  این  با  نخستین بار  برای  باید  جوان  انقالبی  کادرهای 

از خود  دفاع  برای  مقاومتی کوچک  اکسیون  استثنای چند  به  انقالبی  فعالیت های چریکی، جنبش 

به مدت سه سال از تک وتا افتاد. متام فعالین چپ، از رهربی حزب کارگران تا بنیان گذاران نرشیه ی 

»جهت«، از رهربان جنبش انقالب ملی-دموکراتیک تا مبارزان قیام چریکی و پیشگامان نوین جنبش 



23

طبقه ی کارگر ترکیه و چشم انداز جنبش سوسیالیستی

رادیکال کُردی که به تازگی ظهور یافته بود تا زمان عفو عمومی 1974 در زندان بودند.

انقالبی  ایجاد آگاهی  تجربه ی رسکوبی که مبارزان جوان متامیل به جنگ چریکی داشتند، موجب 

پایانی بر  از هر چیز، کودتای 12 مارس و وقایع پسایند آن نقطه ی  جدیِد دهه ی 1970 شد. پیش 

توهامت حول کاملیسم گذاشت. آنچه که در ارتش به وقوع پیوست، ارتشی که هم از طرف نرشیه ی 

»جهت« و هم از طرف جنبش انقالب ملی-دموکراتیک تقریباً ظرف یک دهه پیش از آن به مثابه ی 

نیرویی انقالبی تصویر شده بود، برای برخی حکم یک نومیدی وحشتناک را داشت و برای بعضی 

دیگر حامل درس های سیاسی مهمی بود. در ماه های منتهی به 12 مارس 1971، فعالیت های سیاسی 

در نیروهای مسلح، با متهید طرح و نقشه های متفاوت و خونتا به نقطه ی جوش خود رسیده بودند.

به استثنای حزب کارگران تقریباً متام چپ ترکیه به درجات مختلف انتظارات مثبتی از این طرح و 

نقشه ها داشت. برخی از نیروهای چپ حتی با خونتا هم کاری می کردند. آن تهمیدات یا اقدام به 

جنگ چریکی هم در این میان استثنا نبودند. البته که رویکرد آن ها از رویکرد نرشیه ی »جهت« و 

جنبش انقالب ملی-دموکراتیک کامالً متفاوت بود اما این تحوالت را در دیدگاه خود به مثابه ی اموری 

رسنوشت ساز برای جنگ چریکی شان تلقی منی کردند. با این حال باید اذعان داشت که مبارزان متامیل 

به جنگ چریکی نیز به خاطر تأثیر سابقه ی گرایش خود به جنبش انقالب ملی-دموکراتیک موجب 

گسرتش بعضی از انتظارات مثبت از این به اصطالح کادرهای »کاملیست انقالبی« شدند.

زمانی که ژنرال های 12 مارس )که بیشرتشان را می توان به عنوان کاملیست های صادق تلقی کرد(، 

به  انتظاراتش  کل چپ تحسین شدند، چپی که  تقریباً  از جانب  استعفا کردند  به  را مجبور  دمیرل 

اوج خود رسیده بود. با این حال، ظرف مدت کوتاهی، هامن ژنرال ها حمله ی خود به چپ ها و نیز 

افرسان جوان را آغاز کردند. در حالی که حمله به چپ ها از طریق ممنوع کردن فعالیت های حزبی 

سیاسی، تعلیق حیات اتحادیه های کارگری و اجرای یک عملیات خونبار ضّدچریکی صورت گرفت، 

یورش به افرسان مخالف شامل اخراج ها و بازداشت های گسرتده می شد. مسئله ی بسیار جدی ای بود 

اندیشه های رادیکال باعث کسب حامیتی گسرتده در دهه ی 1960  که نیروهای مسلح- که در آن 

شده بودند- در سال های بحرانی دهه ی 1970 دیگر شاهد چنان نوعی از سیاسی شدن در صفوف 

خود نبود.

ثابت کردند که کاملیسم حاوی هیچ برنامه ی  تنها  نه  این تحوالت که ظرف چند ماه رقم خوردند 
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انقالبی ای نیست بلکه حتی نشانگر ناسازگاری روش های توطئه گرایانه با اهداف انقالبی بودند. از 

روشنفکران  »الیه ی  و  کاملیسم  انقالبی  بالقوگی  اسطوره ی  پرونده ی  سوسیالیست  کادرهای  منظر 

نظامی و غیرنظامی« آن بسته شد.

در  را  جوان  مبارزان  که  بود  چریکی  رمانتیسیسم  از سوی  »جنبشی«  شاهد  دوره همچنین  همین 

سال های اخیر مسحور کرده بود. شکست نظامی و سیاسی فعالیت های چریکی 72-1971 را که شامل 

از میان رفنت برخی از بهرتین کادرهای این نسل بود، منی شد پنهان کرد. از آن زمان به بعد، هرچند 

اکرثیت قابل توجهی به لحاظ سیاسی فعال باقی ماندند اما تقریباً هیچ یک از این چریک های پیشین 

نقشی در این شکل از مبارزه نداشتند. با این حال، این جنبشی عجیب و غریب بود. قیام چریکی، 

به رغم شکستش، منزلت باالیی در میان انقالبیون جوان داشت و نوعی هم دلی از جانب توده ها نیز 

به دست آورد و در نتیجه رهربان سابقاً چریک به نحو ریاکارانه ای ترجیح دادند که به جای نقدی 

راستین و گشوده به تجربه ی چریکی از خاطرات افسانه اِی این دوران بهره بربند.

هرچند این استفاده ی کلبی مسلکانه از گذشته در دوره ی پس از 1974 قوت گرفت، یک مسئله برای این 

کادرها زمانی که به زندان افتادند روشن شد. کادرهای چریک پس از شکست های »احزاب«، »جبهه ها« 

و »دسته هایشان« که شامل دانشجویان دانشگاه هم می شد، فعالیت های »تبلیغات مسلحانه«شان 

در شهرها و فعالیت های چریکی روستایی در کوهستان ها، کارهای نظری شان حول »جنگ مردم«، 

»جنگ چریکی« و »انقالب دهقانی«، به آسانی منی توانستند ادعا کنند که سوسیالیست های وابسته به 

طبقه ی کارگرند. آن ها منی توانستند شکست خود را به سادگی به خاطر قدرت ارتش یا فقدان آمادگی 

کافی یا به واسطه ی چند اشتباه تاکتیکی توضیح دهند. باید اذعان کرد که در این دوره ی رسکوب، و 

شاید به طور خاص تحت تأثیر رشایط زندان، کادرهای انقالبی جوان رصاحتاً به طرق گوناگون به این 

نکات منفی اعرتاف کردند.

با این وجود، این تغییرات مثبت عمیق منتهی به پیرشفت های سازنده ای نشد که شاید باید می شد. 

اگرچه نسل دهه ی 1960 از نقاط ضعف اصلی خود آگاه شد، در آن دوره آن ها موفق نشدند از 

نظر سیاسی و نظری به شکل پخته تری در دهه ی آینده فعالیت کنند. نه انباشت نظری و نه تجارب 

قیام  با  انقالبی  کادرهای  که  زمانی  نبود.  کافی  تحولی  اثبات چنین  برای  کلی  به طور  عملی جنبش 

جدید پس از دوره ی 1974 مواجه شدند، اعرتافات رصیح حول نقاط ضعف بنیادین چپ ترکیه به 
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رسعت جای خود را به اصطالحاً ارتدوکسی پیگیرانه ی گرایشات نوین داد- مائوئیسم، کمونیسم پرو-

مسکو یا خاطرات »حامسی« از ماجراجویی چریکی اخیر. این بازشکل گیری رسیع چپ ترکیه منجر به 

جایگزینی توهامت کاملیستی دهه ی 1960 با لیربالیسم حزب جمهوری خواه خلق شد که نه تنها بر 

کادرهای سوسیالیست بلکه بر توده های میلیونی هم تأثیر گذاشت. در عین حال، به جای ماجراجویی 

چریکی رمانتیِک نسل دهه ی 1960، نومیدی احمقانه از مبارزه ی مسلحانه ی دهه ی 1970 رس رسید 

که هزاران مبارز جوان را گرفتار کرد. رویاهای »انقالب دهقانی« در مقیاسی که در طول دهه ی 60 

وجود داشت دیگر در کار نبودند، در عوض کادرهای انقالبی در حال اعطای امتیازات جدِی سیاسی 

و ایدئولوژیک به بوروکراسی اتحادیه های کارگری بودند. چپ به خاطر ابهام در گرایشش به طبقه ی 

کارگر، بوروکراسی اتحادیه ای را به عنوان »قهرمانان« طبقه ی کارگر معرفی کرد و به رضر بسیج های 

کارگری به عروج آن یاری رساند.

حکومت نظامی در 1973 لغو شد و ارتش »به سنگرها بازگشت«؛ حزب جمهوری خواه خلق از دل 

انتخابات هامن سال به عنوان بزرگ ترین حزب کشور رس بر آورد؛ و سال بعد شاهد احیای جنبش 

کارگری به همراه تجدید حیات بسیج های دانشجویی بود. کادرهای دهه ی 1960 که اکنون در دهه ی 

جدید متام مسئولیت را به عهده گرفته بودند، می بایست راه حل هایی بیابند که مستلزم تالش های 

اساسی و اضافی منی بود و در نتیجه سه گرایش جدید و عمده ی دهه ی 1970 رشوع به پدیداری 

کردند- مائوئیست ها، پرو-شوروی ها و چپ مستقل.

1974 و پسایندهای آن: قیام ها و جهت گیری های جدید

1974 سال گذار از رسکوب 12 مارس به قیام های انقالبی دهه ی 1970 بود. تحت دولت ائتالفی حزب 

سوسیال دموکرات جمهوری خواه خلق و حزب بنیادگرای اسالمِی رهایی ملی، سال 1974 شاهد یک 

ترکیه  اکرثیت زندانیان سیاسی، شکل گیری حزب کارگران سوسیالیست  آزادی  عفو عمومی جزئی و 

)TSIP( به عنوان نخستین حزب قانونی این دوره، احیای نرشیات چپ و گسرتش رسیع فعالیت های 

اتحادیه ای بود. چندی نگذشت که نخستین شوک وارد شد. در تابستان 1974، ترکیه یک سوم قربس را 

اشغال کرد. به رسعت پس از اشغال قربس حکومت نظامی اعالم و اعتصاب ها ممنوع شد. اشغال قربس 

همچنین باعث ایجاد موج عظیمی از شوونیسم شد که کل جامعه را از باال به پایین در بر گرفت. این 
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موج به قدری قدرمتند بود که متام اتحادیه های کارگری ازجمله »دیسک«، انجمن های حرفه ای و نیز 

سازمان های مربوط به کارمندان نه تنها با اشغال قربس موافقت کردند بلکه حتی کارزارهایی از هر 

نظر در حامیت از آن به راه انداختند. در جنبش سوسیالیستی به ندرت مخالفت منسجمی با اشغال 

قربس وجود داشت.

حزب  مانورهای  که  زمانی  ملی  رهایی  خلق-  جمهوری خواه  حزب  ائتالف  قربس،  اشغال  از  پس 

جمهوری خواه خلق برای انتخاباتی جدید به مثر ننشست منحل شد. از آن زمان به بعد ترکیه وارد 

دوره ای از بحران پارملانی شد که در سال های بعد توأم بود با بحران اقتصادی و اجتامعی شدیدی که 

تا 12 سپتامرب 1980 به طول انجامید. در ماه می 1975، شکل گیری دولت جبهه ی ملی با مشارکت 

گسرتده ی حزب فاشیست، گسرتش رسیع ترور فاشیستی و رشد رسسام آور دسته های مسلح فاشیست 

را به دنبال داشت. تحت این رشایط دشوار، جنبش سوسیالیستی و جنبش کارگری رو به افول گذاشتند 

که نقطه ی اوج آن در 1977 بود.

در این دوره ی جدید، جنبش کارگری تجربه ی خیزش در سطح ملی را رشوع کرد که در طول دهه ی 

»دیسک«  برای  را  عرصه  امر  همین  بود.  پیوسته  وقوع  به  مشخصی  صنعتی  مراکز  در  تنها   1960

فراهم کرد تا در آناتولی و در میان کارگران شهرداری شهرها و قصبه های گوناگون و در میان کارگران 

نساجی و فلزکار در مناطقی مشخص دست به سازماندهی بزند. برای »دیسک« امکان نداشت که 

بتواند دستاوردهای یکسانی در بعضی از مراکز صنعتی بزرگ و تازه ساخِت آناتولی کسب کند. برای 

مثال، در معادن زغال سنگ شامل غربی، جایی که صدها هزار کارگر مشغول به کار بودند و گاهی 

در  کند.  را جذب  نفر  یک  حتی  نتوانست  »دیسک«  می داد،  روی  بزرگ  کارگری  بسیج های  اوقات 

دو مورد متفاوت، یکی کارگاه تولیدی آلومینیوم سیدی شهیر و دیگری مجتمع فلز اسکندروم که در 

اولیه ی مشخصی داشت  به کار بودند، »دیسک« که موفقیت های  آن ها ده ها هزار کارگر مشغول 

بعدها در پی حمالت دسته های فاشیست با عقب نشینی فاجعه باری مواجه شد. مهم ترین دلیل این 

این مناطق بود، یعنی کسانی که برای تحقق وظیفه ی  شکست ها ضعف کادرهای محلی چپ در 

خطیر سازماندهی کارگران در مواجهه با تعرض فاشیستی بسیار بی تجربه بودند.

به هر ترتیب، »دیسک« در حال تبدیل شدن به سازمان کارگری قدرمتنِد صدها هزار کارگر بود. در 

سالیان ابتدایی پس از دوره ی 1974، علت اعتصاب های غیررسمی متعدد گرایش به »دیسک« بود. 
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به رغم حکومت  در 1974،  مثال،  برای  امرند.  گواه همین  کارگری خود  بسیج های  به  مربوط  ارقام 

نظامی و ممنوعیت های متفاوت برای اعتصاب ها، شامر کارگران اعتصابی بیش از هشتاد هزار نفر 

بود. سال بعد در حالی که این رقم از مرز یکصد هزار نفر می گذشت، همچنین افزایشی در شامر 

اعتصاب های غیررسمی به وجود آمد. در هامن سال، اعتصاب عمومِی کوچِک 60 هزار کارگر سازمان 

TÜRK-İŞ بود. علی رغم این واقعیت  TÜRK-İŞ در ازمیر نشانگر تأثیر تحوالت اخیر بر سازمان 

مسلّم که درون سازمان TÜRK-İŞ یک جنبش سوسیال دموکرات جدید ظهور پیدا کرده بود اما با 

با  را »دیسک«  نقش  این  نشد.  کارگر  بسیج های طبقه ی  به مرکز  تبدیل  TÜRK-İŞ هرگز  این حال 

عضویت 300 هزار نفره ی خود از 1968 تا 12 سپتامرب 1980 ایفا کرد.

در 1976، بیش از دویست اعتصاب رسمی و غیررسمی اتفاق افتاد، یک اعتصاب عمومی با بیش از 

صد هزار کارگر »دیسک« علیه شکل گیری دادگاه های حفاظت دولتی صورت گرفت و روز کارگر در 

استانبول برای نخستین بار ظرف پنجاه سال گذشته از طرف صدها هزار کارگری که ممنوعیت رسمی 

را نادیده گرفتند برگزار شد. سال 1977، تهییج ماهرانه ی نیروهای امنیتی با استفاده از تفرقه افکنی 

از یک ونیم میلیون  بین مائوئیست ها و پرو-شوروی ها( تظاهرات بیش  بین گروه های چپ )عمدتاً 

نفرِی روز کارگر را تبدیل به آشوبی کرد که 37 کشته به جای گذاشت. همچنین در 1977، انتخاباتی 

انجام شد که در آن حزب جمهوری خواه خلق که به طور رسمی در دهه ی 1970 تحت رهربی بولنت 

اجویت »سوسیال دموکراسی« را اتخاذ کرده بود، به طور کلی به مثابه ی مناینده ی متام نیروهای مرتقی 

نگریسته می شد. کارگران در شهرهای بزرگ به صورت های اکرثیت های متعددی در گردهامیی های 

مراکز  در  خلق  کوبنده ی حزب جمهوری خواه  پیروزی  می یافتند.  خلق حضور  حزب جمهوری خواه 

صنعتی بزرگ ثابت کرد که توهامت کارگران نسبت به این حزب نیرومندتر از هر زمان دیگری تا آن 

موقع بود.

در کنار بسیج های کارگران، بسیج اجتامعی و سیاسی در رستارس جامعه در سال 1977 به نقطه ی 

باالیی رسید. جوانان دانشجو در عین آنکه قویّاً در عرصه ی سیاسی فعال بودند مبارزه ی عظیمی را 

علیه نیروهای فاشیست آغاز کردند. کارمندان که حق تشکیل اتحادیه از آن ها سلب شده بود دست 

ایجاد سازمان های توده ای متعددی شامل صدها هزار نفر زدند. معلامن، در آن موقع، صاحب  به 

یکی از بزرگ ترین و فعال ترین سازمان های توده ای در کشور بودند. کارگران فنی از قبیل مهندسان 
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و معامران سازمان هایی توده ای به وجود آوردند که تأثیر قابل توجهی بر حیات اجتامعی و سیاسی 

داشتند. عالوه بر این، دهه ی 1970 شاهد شکل گیری جالب توجه ترین سازمان توده ای در ترکیه بود: 

اتحاد همبستگی پلیس7 با چهل شعبه و پانزده هزار عضو که خود را یکی از سازمان های توده ای 

درش  خلق  جمهوری خواه  حزب  آنکه  از  پیش  اتحاد،  این  کنگره ی  آخرین  کرد.  معرفی  دموکراتیک 

با مشارکت منایندگان سازمان های پیرشوی متعدد و احزاب سوسیالیستی تشکیل شد  را تخته کند، 

انجام دادند- سخرنانی هایی که در کنگره های متام سازمان های  به کنگره  که سخرنانی هایی خطاب 

دموکراتیک تبدیل به یک سنت شد!

به بیان خالصه، زمانی که ترکیه با دولت جدید حزب جمهوری خواه خلق در 1978 مواجه شد، حدود 

یک میلیون کارگر، کارمندان خدماتی، زحمتکشان و دانشجویان در سازمان هایی توده ای سازماندهی 

و  اعضا  تعداد  بودند.  متفاوت  سوسیالیستی  جریانات  و  احزاب  گروه ها،  کنرتل  تحت  که  می شدند 

جانبداران این گروه ها را می توان صدها هزار نفر دانست. اینک می توانیم چیزهایی در مورد جریانات 

اصلی جنبش چپ ترکیه در این دهه بگوییم.

)TKP( ظهور حزب کمونیست ترکیه

حزب کمونیست ظرف چند سال در دهه ی 1970، از یک سازمان سیاسی منزوی و کوچک پیش از 

1960، و از یک »دفرت خارجی« در دهه ی 60 که فاقد هرگونه پشتیبانی داخل ترکیه بود، تبدیل به 

بزرگ و  بسیار  دارای یک سازمان جوانان   TKP .ترکیه شد از قدرمتندترین جریانات چپ در  یکی 

نخستین سازمان تشکل یافته ی زنان بود و نیز برای مدتی نفوذ یا حتی استیالیی شدید بر »دیسک« و 

سایر سازمان های توده ای متعدد داشت و از مطبوعاتی پرخواننده از جمله یک روزنامه برخوردار بود. 

تأثیر پرقدرت این جریان، که از حامیت پرشور بخش های معینی از جوانان دانشگاهی، روشنفکران 

ُخرده بورژوا و بوروکراسی »دیسک« بهره می برد، یکی از چشم گیرترین پدیده های دهه ی 1970 بود. 

به یکی از دالیل این تحول بدیع پیش تر اشاره شد: کارکرد آن به مثابه ی یک راه حل حارض و آماده برای 

کادرهایی که نومیدانه نیازمند جهت گیری جدیدی در ابتدای این دوران بودند. هرچند کادرهای دفرت 

خارجی حزب کمونیست نه اعتباری در میان نسل های انقالبی جوان داشتند و نه اعتامد به نفس آن ها 

7- Police Solidarity Association
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را، اما زمانی که بخش اعظم چپ ترکیه روی خود را به سمت دو جریان اصلی جنبش انرتناسیونالیستی 

کارگران برگرداند، حزب کمونیست به عنوان »حزب خواهر« »احزاب کمونیست جهان« جذابیتی کافی 

پیدا کرد. از سوی دیگر، تأثیر فزاینده ی توهامت رفرمیستی که به موازات تفوق حزب جمهوری خواه 

خلق پیدا شد، روشنفکران ُخرده بورژوای چپ را برانگیخت تا به سمت حزب کمونیست متایل یابند.

میان  در  احساس  این  از  ناشی  را  آن  می توان  »دیسک«  در  کمونیست  حزب  استیالی  مورد  در 

بوروکرات های اتحادیه ها دانست که خود را مجبور به انتخاب یک گزینه از میان جریانات مختلف 

چپ می دانستند. سیاسی شدن فزاینده ی کارگران، بوروکراسی اتحادیه ای را مجبور کرد تا از موضع 

که  بود  زمانی  در  بوروکرات ها  قدرت  ضامنت  مناسب ترین  که  موضعی  بیاید،  کوتاه  خود  داوری 

و  در همه ی شعبه ها  اتحادیه های عضو،  متام  در  اکنون  بود.  نفوذی حداقلی  گروه های چپ  نفوذ 

تقریباً در همه ی کارخانه ها فعالیت های سازمان دهنده و مبارزه جویان کارگری متعلق به گروه های 

سوسیالیستی مختلف را می شد مشاهده کرد. در این رشایط، با فرض اینکه از یک سو سیاسی شدن 

این  از سوی دیگر قدرت مبارزه در بین  در میان اعضای »دیسک« به شدت قوی و مثبت بود، و 

گروه ها متایل به خشونت داشت، بوروکراسی اتحادیه ای با رضورت اتخاذ یک موضع سیاسی واضح 

مواجه بود. بوروکراسی اتحادیه ای به صورت طبیعی به حزب کمونیست که روابط بین املللی مهمی در 

همه ی زمینه ها داشت )از جمله جنبش اتحادیه های کارگری بین املللی(، بالقوگی برای رشد رسیع، یک 

برنامه ی سیاسی و شعارهای رفرمیستی ای که البته خیلی آزاردهنده نبودند، متوسل شد. به یک نحو، 

این کارها نوعی تکرار فعالیت های فعالین اتحادیه ای در اوایل دهه ی 1960 بودند که حزب کارگران 

ترکیه را تشکیل دادند. در مرتبه ی دوم، فعالین اتحادیه ای )حتی برخی از هامن شخصیت ها( اقدام 

به برداشنت یک گام سیاسی دیگر رو به جلو کردند که با این حال ثابت شد که پربارتر یا موفق تر از 

منونه ی نخست آن نبود.

این در دوره ی بیشرتین حّد نفوذ حزب کمونیست در »دیسک« بود که جنبش مبارزه جوی اتحادیه های 

به مدت سه سال، »دیسک«  تقریباً  نرم می کرد.  با مشکالت سازمانی شدیدی دست وپنجه  کارگری 

عرصه ی تصفیه هایی از طریق مانورهای غیرسیاسی متعدد بود- از خشونت تا حیله های بوروکراتیک 

و از ائتالف با کارفرماها علیه کارگران پیرشو به لحاظ سیاسی تا ایجاد اتحادیه های رقیب در بعضی 

شاخه ها. سنت های ضّددموکراتیک چپ ترکیه در عرصه ای مثل فعالیت های اتحادیه ای، جایی که نه 
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تنها منافع سیاسی بلکه حتی منافع مادی غیرعادی نیز در مخاطره بودند، شدیدترین و منزجرکننده ترین 

شکل ها را به خود می گرفت. به استثنای حزب جمهوری خواه خلق و حزب کمونیست، متام جریانات 

در چپ ترکیه در معرض این تصفیه ها بودند. 1978، زمانی که اتحاد بین جناح چپ فعالین اتحادیه اِی 

حزب جمهوری خواه خلق و سایر گروه های چپ، خط پایانی بر استیالی حزب کمونیست کشید، پایان 

رویه های ضّددموکراتیکی نبود که مانع حرکت »دیسک« می شدند و نومیدی عظیمی در میان کارگران 

به وجود آوردند. عالوه بر این، این بار هامن روش ها قرار بود برای خود حزب کمونیست به کار برده 

شوند.

حزب کمونیست ترکیه در طول دهه ی 1970، همراه با سایر جریانات کم نفوذتر پرو-شوروی از قبیل 

حزب کارگران )TIP( و حزب کارگران سوسیالیست )TSIP( بار سنگین خود را بر تحوالت سیاسی 

دهه ی 1970 از طریق سنت و رویه ی ضّددموکراتیک و سیاست رفرمیستی کالسیک خود تحمیل کرد.

مائوئیست ها و طرفداران انور خوجه در دهه ی 1970

دومین جریان اصلی چپ ترکیه در دهه ی 1970 کسانی بودند که استیالی ایدئولوژیک جناح مائوئیست 

جنبش کمونیستی جهانی را انتخاب کردند. در حالی که مجله ی »روشنایی« که از جنبش انقالب ملی-

دموکراتیک منشعب و به رسعت در 1970 مائوئیست شده بود، به فعالیت های خود به شکل آهسته 

و پیوسته ای به همراه یک حزب سیاسی ادامه می داد، و حزب کارگران-دهقانان ترکیه )TIKP(- یک 

هفته نامه و بعدها یک روزنامه ی نه چندان گسرتده داشت- وقایع پس از 1974 شاهد ظهور گروه های 

متعدد مائوئیست و سپس طرفداِر آلبانی بود.

از جنبش چریکی نشئت می گرفتند. زمانی که این کادرهای  این گرایشات مائوئیستی جدید عمدتاً 

شدیداً ضّدرفورمیست، و به شدت فرقه گرا به جهان خارج نگریستند تا یک »سنگر انقالبی بین املللی« 

برای پایه گذاری خط نظری جدید خود بیابند به نظر آن ها چنین می رسید که خط شوروی با رفرمیسم 

است.  »تجدیدنظرطلبی«  شگفت انگیز  منونه ی  خود،  مساملت آمیز  هم زیستی  سیاست  و  قدیمی 

سازش ناپذیری به اصطالح انقالبی چین، اگرچه در حال نرم شدن بود، نظر بسیاری از این کادرها را 

جلب کرد. همچنین تحت تأثیر هدف گذشته ی نزدیک خود یعنی »انقالب دهقانی« آن ها به آسانی 

توانستند با ایدئولوژی مائوئیستی تطابق یابند. عالوه بر این، نظریه ی مائوئیستی »جنگ خلقی« آن ها 
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را قادر کرد تا نقدی محتاطانه از فعالیت های چریکی اخیر خود داشته باشند در حالی که فرصت 

بهره برداری از منزلت آن نوع فعالیت را از دست ندهند.

 )Halkin Birliği( »اتحاد خلق« ،)Halkin Kurtuluşu( »این گروه ها، که نام هایی مثل »رهایی خلق

و »راه خلق« )Halkin Yolu( داشتند در زمانی نسبتاً کوتاه خصلتی توده ای پیدا کردند. کل انتشار 

هفته نامه های این گروه ها بیش از یکصد هزار نسخه بود که نشان از حامیت گسرتده از آن ها داشت.

این گروه ها نفوذ زیادی در میان جوانان دانشگاهی و بخش های معینی از جوانان ساکن زاغه ها در 

شهرهای بزرگ )دانشجویان، زحمتکشان بیکار و غیرپرولرت( و نیز در برخی از نواحی روستایی داشتند. 

نفوذ این جنبش ها در میان پرولتاریای صنعتی همواره به شدت ضعیف بود.

تا اواخر دهه ی 1970، این سازمان ها به پیروان خط سیاسی دولت آلبانی تبدیل شدند. از هامن ابتدا، 

این کادرها در تحمل سیاست خارجی جمهوری خلق چین و »نظریه ی سه جهان« که سیاست خارجی 

چین مبتنی بر آن بود، مشکل داشتند. زمانی که حزب کارگر آلبانی برای نخستین بار در کنگره ی هفتم 

خود در نوامرب 1976 دست به نقد این نظریه زد، این جنبش ها در عین آنکه نقد خود را مستقیامً 

متوجه مائو منی کردند هامن خط مشی را پیش گرفتند. پس از آنکه انور خوجه موضع رصیحی نسبت 

به سیاست چین در 1978 گرفت، بخش عظیمی از این جنبش ها ظرف چند ماه شاید به دومین جنبش 

بزرگ در جهان به تبعیت از انور خوجه، البته پس از خود حزب کار آلبانی، تبدیل شدند.

باید اشاره کرد که یک جنبش مائوئیستی دیگر هم پس از 1970 وجود داشت و رسسختانه پیرو مسیر 

پیدا کرد که سایر گروه ها در  بر هامن مبنای طبقاتی ای  مبارزه ی مسلحانه بود و خصلتی توده ای 

طول دهه ی 1970 داشتند. حزب کمونیست ترکیه-مارکسیست لنینیست- ارتش آزادی بخش کارگران 

و دهقانان ترکیه )TKP-ML-TIKKO( با رّد نظریه ی »سه جهان« از هامن ابتدا به نحوی بر خط 

مائوئیستی اواخر دهه ی 1960 تأکید می کرد.

چپ مستقل

سومین گروه بزرگ چپ ترکیه در دهه ی 1970 سازمان هایی بودند که می توان آن ها را »مستقل« 

را در  داشتند، نخست خود  با خاستگاه جنبش چریکی  گرایشات، که رهربانی  این  دسته بندی کرد. 

میان جوانان دانشگاهی و روشنفکران جوان ُخرده بورژوا جای دادند. با این حال، ظرف مدت کوتاهی 
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»چپ  جنبش  این  کردند.  پیدا  آناتولی  عقب مانده ی  مناطق  و  بزرگ  شهرهای  در  توده ای  خصلتی 

اشاره کرد گرایش راه  به آن  باید  اولین گرایشی که  از سه گرایش عمده تشکیل می شود.  مستقل« 

انقالبی )Dev-Yol( است که مدعی میراث داری کل جنبش چریکی اوایل دهه ی 1970 بود و خود را 

دنباله ی جبهه ی حزبی آزادی بخش خلق ترکیه )THKP-C(- سازمان چریکی مشهور آن دوره، معرفی 

می کرد. قدرت افسانه ای جنبش چریکی برای کوبیدن ُمهر خود بر جهت گیری نسل جدید دانشجویان 

انقالبی جوان کامالً موثر بود.

با این حال، در کنار اعتباری که داشت، خاطرات شکست جنبش چریکی همچنان به شدت زنده بودند. 

این موضوع به ویژه برای کادرهای رهربی صدق می کرد. به همین دلیل، عده ای از »هواداران راستین« 

برای مدت زیادی معتقد بودند که رشایط برای مبارزه ی چریکی به حد کافی آماده نبود. در نتیجه، 

 )Dev-Sol( انقالبی ایجاد چپ  انشعاب زودهنگام را تجربه کرد که باعث  انقالبی یک  گرایش راه 

شد که بالفاصله »تبلیغات مسلحانه«ی خود را آغاز کردند. بعد از این انشعاب بود که گرایش راه 

انقالبی به رسعت خصلتی توده ای یافت و سازمان های مردمی را در بسیاری از شهرها و شهرستان های 

آناتولی، در زاغه نشین های شهرهای بزرگ و در میان دانشجویان دانشگاه ها به وجود آورد. انتشار 

هفته نامه ی )هر هفته دو شامره( این جریان به مرز صد هزار نسخه رسید.

این جریان به رغم وسعت خود یک جنبش جوانان ُخرده بورژوایی با فاصله از طبقه ی کارگر باقی ماند. 

اگرچه گرایش راه انقالبی تا کودتای 12 سپتامرب کارکرد مهمی در مقاومت مسلحانه علیه فاشیست ها 

به خاطر خصلت مبارزه جویانه و توده ای خود در محله ها داشت، این شکل از مبارزه- که روزانه و 

فاقد هرگونه رهربی متمرکز بود- منجر به بلوغ سیاسی کادرهای این جریان نشد. تا جایی که نظریه 

محل بحث بود این جنبش ناتوان از به دست آوردن هر گونه پیرشفتی بود. تحت نفوذ شدید نظریه ی 

مبارزه ی مسلحانه ی جنبش چریکی گذشته، جریان راه انقالبی به جز چند تجدیدنظر جزئی در رابطه 

با آن نظریه ی غیرواقعی گام بیشرتی بر نداشت.

اگر جریان راه انقالبی در مرکز طیف بود، سایر سازمان های چپ مستقل در دو سمت متقابل قرار 

داشتند. رهربی جریان رهایی )Kurtuluş( از سنت جنبش چریکی بود و انتقادهایی جدی نسبت به 

گذشته ی چریکی خود داشت. این جریان در حالی که مخالف جریان های مائوئیستی و پرو-مسکو 

واسطه ی  به  به ویژه  لنین  خوانش  با  »ارتدوکس تری«  مارکسیستی  نظری  مبنای  یک  تا  کوشید  بود 
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استالین به وجود آورد. وجه مشخصه ی این جریان از مابقی سنت چریکی این واقعیت مسلّم بود که 

نظریه را جدی تلقی می کردند. با این حال، هیچ تفاوت متناظری در پایگاه اجتامعی هواداران آن در 

کار نبود. این جریان همچنین ریشه در جنبش جوانان داشت و به نسبت جریان راه انقالبی به سبب 

رویکرد انتقادی اش به جنبش چریکی و سطح نسبتاً باالتر نظری خود کوچک تر باقی ماند.

در حد دیگر طیف چپ مستقل به معنای واقعی کلمه »طرفداران« جنبش چریکی قرار داشتند. این 

کادرها، که تقریباً همه دانشجویان دانشگاه ها بودند، اکسیون های »تبلیغات مسلحانه« را در اواسط 

دهه ی 1970 آغاز کردند. با این وجود، این سازمان های »تبلیغات مسلحانه« به طرز عجیبی نقش 

زیادی در مقاومت فعاالنه علیه فاشیست ها، که عاجل ترین و حیاتی ترین مسئله ی آن زمان بود، ایفا 

نکردند. ساختار تنگ و باریک سازمان های غیرقانونی آن ها مانع از آن می شد تا در چنین نوعی از 

مبارزه رشکت کنند. آن ها در عوض به ترور رهربان جنبش فاشیستی، افرسان نظامی ایاالت متحده، 

رسان پلیس و غیره روی آوردند.

این گروه ها که خود را با نام های خیره کننده ای خطاب می کردند؛ نام هایی مثل چپ انقالبی، جبهه ی 

مارکسیستی-لنینیستی  مسلحانه ی  تبلیغات  اتحاد   ،)THKP-C( ترکیه  خلق  آزادی بخش  حزبی 

آن ها  از  برخی  که  فراوان خود  اکسیون های  رغم  به   -)HDO( انقالبی خلق پیشتازان   ،)MLSPB(

این دوران  به واقع متاشایی بودند، هیچ دستاورد سیاسی ای حاصل نکردند و موفق نشدند که در 

»آنارشی«  که مسبب  متهم می شدند  راست ها  و هم  از جانب چپ ها  آن ها هم  قدرمتندتر شوند. 

هستند.

باید تأکید کنم که تا اینجا من تنها به سازمان ها و جریان های اصلی چپ ترکیه اشاره کرده ام. وگرنه 

ده ها سازمان، گروه، ژورنال و روزنامه ی قانونی و غیرقانونی دیگر هم وجود داشتند. با این حال متام 

آن ها، چیزی بیش از چهل مورد، را می توان درون این گرایش های اصلی تلقی کرد.

چپ کُرد

پدیده ی دیگر چپ در دهه ی 1970 که باید آن را به طور مستقل مورد نظر قرار داد، جنبش انقالبی 

کُرد است. قیام های مسلحانه ی جنبش آزادی بخش کُرد در جمهوری ترکیه در دهه های 1920 و 30- 

که آخرین آن ها در 1937 بود- و قتل عام های سپسین، طلیعه ی یک دوره ی طوالنی سکوت بود. البته 
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پیش از 1960، دستگیری ها، تعقیب های قضایی، زندان و تبعید برای »جدایی طلبان کُرد« درست مثل 

»دستگیری های معروف کمونیست ها« بود. با این حال، این موارد ربطی به احیای چپ کُرد یا جنبش 

آزادی بخش کُرد پیدا نکرد. با این وجود، در دهه ی 1960، تحوالت ترکیه در کردستان ترکیه )کردستان 

شاملی یا باکور( نیز احساس می شد. اولین نشانه ی این تحوالت حامیت نسبتاً جدی برای حزب کارگران 

ترکیه در این بخش از کشور بود. در هامن دوران، مجموعه ای از »گردهامیی های رشقی« یا »تظاهرات 

برای رشق« که مسئله ی توسعه نیافتگی را مطرح کرد و در شهرهای اصلی کردستان شاملی به وقوع 

می پیوست، نشانه ی این بود که این جنبش در حال کسب خصلتی توده ای است. اواخر دهه ی 1960 

شاهد نخستین تالش های انقالبیون جوان کُرد )که در آن زمان در شهرهای آنکارا و استانبول دانشجو 

بودند( برای سازماندهی بود. آن ها »انجمن های فرهنگی انقالبی رشق« را تأسیس کردند که تبدیل به 

محل گردهامیی برای مبارزه جویان کُرد شد. اندکی بعد، پس از کودتای 12 مارس مقامات حکومت 

نظامی هم به این مبارزه جویان کُرد در شهرهای بزرگ و هم به پیشتازان سیاسی در کردستان شاملی 

حمله و آن ها را رسکوب کردند.

با تعصبات  کُرد  ناسیونالیسم کاملیستی به مسئله ی  چپ ترکیه در دهه ی 1960 تحت نفوذ شدید 

ناسیونالیستی می پرداخت. تنها جریانی که موضع نسبتاً مثبتی در مورد مسئله ی کُرد داشت حزب 

کارگران ترکیه )TIP( بود. به همین دلیل تعداد قابل توجهی از مبارزه جویان کُرد برای مدتی طوالنی 

و  یمن خصلت مستقل  به  اوایل دهه ی 1970  ماندند. سپس جنبش چریکی  باقی  این حزب  عضو 

ماهیت شورشی خود بسیاری از مبارزه جویان کُرد را وارد صفوف خود کرد. با این حال، میل و گرایشات 

این مبارزه جویان به سازماندهی در سازمان های مستقل خود در حال تقویت شدن بود. در دهه ی 

بعد، محصوالت این فرآیند منجر به ظهور سازمان های انقالبی متعدد کُرد شد.

اتفاقی که در دهه ی 1970 در کردستان شاملی افتاد، در برابر مابقی ترکیه یعنی جایی که جنبش 

کارگران رس بر آورد و رشوع به ادغام شدن در جنبش سوسیالیستی کرد، سیاسی شدن رسیع دانشجویان، 

از سازمان های  بود. بسیاری  بر مبنای آگاهی ملی  روشنفکران طبقه ی متوسط و توده های دهقان 

به  توده ای شدند.  به سازمان هایی  تبدیل  کوتاه  نسبتاً  زمانی  در  آمدند  به وجود  که  کُردی  انقالبی 

یک معنا، کردستان شاملی در دهه ی 1970 هامنند دهه ی 1960 در ترکیه بود. هرچیز در ارتباط با 

سیاست چپ از نظر توده ها و نیز مبارزه جویان انقالبی و جوان کُرد بسیار جدید بود. به رغم فقدان 
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هرگونه سنت در میان نسل های گذشته، اندیشه های مارکسیستی با اشتیاقی فراوان پذیرفته شدند. 

تفاوت مهم دیگر  تلقی می کردند. یک  به عنوان مارکسیست  را  متام گروه های سیاسی خود  تقریباً 

بین چپ کُرد و چپ تُرک این واقعیت مسلّم بود که در کردستان شاملی، سه گرایش خصلت نشان 

عمده ی چپ ترکیه- یعنی گرایشات پرو-شوروی، مائوئیست و چپ مستقل- قابل مشاهده نبودند. 

گروه بندی های چپ که می توان آن ها را »مستقل« به حساب آورد در اقلیتی کوچک بودند. در مورد 

با  بودند.  تُرک ضعیف تر  مائوئیست های  نسبت  به  مقایسه ای  غیرقابل  به طرز  آن ها  مائوئیست ها، 

این حال، نفوذ کمونیسم شوروی قوی بود و تقریباً همه ی سازمان های اصلی اتحاد شوروی را به عنوان 

رهرب جنبش سوسیالیستی جهانی تلقی می کردند. این گرایش قوی به کمونیسم شوروی شاید به سبب 

خاطرات زنده ی شکست های گذشته ی قیام های کُردی علیه دولت ترکیه و نیز این باور بوده و هست 

که اتحاد شوروی می توانست عاملی تعیین کننده در موفقیت نهایی آن ها باشد.

از  بحرانی جدی شد. هیچ یک  وارد  اواخر دهه ی 1970  در  تجربه ی رشد رسیع  از  ترکیه پس  چپ 

گروه های چپ به رغم برخورداری از حامیتی گسرتده نتوانستند به الزامات نظری، سیاسی و سازمانی 

بر  نتوانست بالفاصله  از سوی آن ها  پاسخ دهند. پذیرش مشتاقانه ی مارکسیسم  رخدادهای واقعی 

عقب ماندگی فرهنگی، فقدان سنت های نظری و ضعف جنبش کارگری که مشکالت جنبش انقالبی 

به سبب مسائل خود و بحران ها و  ترکیه  از سوی دیگر، چپ  کند.  بود، غلبه  را تشدید کرده  کُرد 

نومیدی های فزاینده در موقعیتی نبود که بتواند جنبش انقالبی کُرد را در این دوران سخت راهنامیی 

این  از  جدایی ناپذیر  جزئی  که  کُردها  به  فاشیست  نیروهای  و  دولت  دستگاه  شدید  حمالت  کند. 

مشکالت بود و دشمنی بین گروه های چپ، که بعضاً به خون ریزی می انجامید، چپ کُرد را به مثابه 

یک کل وارد یک بن بست یا اضمحالل کرد که منتهی به 12 سپتامرب 1980 شد.

به سوی 12 سپتامرب 1980

حزب  دولت  شکل گیری  به  عدالت  حزب  از  مجلس  مناینده ی  یازده  خروج   ،1978 ژانویه ی  در 

سیاسی ای  بحران های  برای  موقت  راه حل های  آخرین  از  یکی  این  کرد.  کمک  خلق  جمهوری خواه 

بود که پس از 1974 به رسعت شان افزوده شده بود. دولت حزب جمهوری خواه خلق زمانی شکل 

قدرمتندترین  و  فعال ترین  توده ای  سازمان های  بود،  اوج خود  نقطه ی  در  کارگران  بسیج  که  گرفت 
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دوره ی خود را پشت رس می گذاشتند و جنبش فاشیستی نیز آماده ی حمله بود. حزب جمهوری خواه 

خلق با برنامه ی اتوپیایی مردم فریبانه ی خود و شعار »دموکراسی، صلح و عدالت اجتامعی« پس از 

رسکوب اوایل دهه ی 1970 تبدیل به »امید مردم« شده بود. اکنون این حزب در دوران بحران های 

اقتصادی شدید و دوقطبی شدن سیاسی و اجتامعی قدرت را در دست داشت. در این رشایط، انتظار 

توده ها ارائه ی راه حل هایی برای دو مسئله ی مربم وقت، یکی مستمندسازی تدریجی آن ها و دیگری 

توقف ترور فاشیستی بود. حزب جمهوری خواه خلق نتوانست پاسخی برای این مسائل دست و پا 

کند، که چندان هم دور از انتظار نبود. افت مداوم در سطح زندگی در طول دوره ی دولت حزب 

جمهوری خواه خلق به وقوع پیوست که نسخه ی صندوق بین املللی پول را اجرا می کرد. در مورد ترور 

فاشیستی، تنها یادآوری قتل عام فاشیستی در شهر »قهرمان مرعش« که بنا بر ادعاها بیش از صد نفر 

جان خود را از دست دادند و در هامن دوره اتفاق افتاد، دلیلی کافی است. متام این موارد با رکودی 

وحشتناک در بسیج توده ها متناظر بود. از نظر توده ها به خاطر اعتامد مهلک و انتظاراتشان از حزب 

جمهوری خواه خلق اینک رفنت به میدان نربد هوشمندانه نبود. برای مثال، در 1978 شامر کارگرانی که 

در اعتصاب های رسمی رشکت داشتند تنها ده هزار نفر بود. این رقم پایین تر از ارقام دوره ی پیش از 

1968 بود و کاهش تعداد اعتصاب های غیررسمی از آن هم شدیدتر بود.

جای تعجب نیست که ناتوانی و شکست حزب جمهوری خواه خلق بدین معنا نبود که توده ها به 

سمت جنبش سوسیالیستی چرخش می کنند. کامالً برعکس، نومیدی توده ها از حزب جمهوری خواه 

خلق آن ها را وارد دوره ای از یأس و غیرسیاسی شدن کرد. جدای از ارقام مربوط به اعتصاب ها یا 

اعتصاب کنندگان و سایر منایه های بسیج توده ای، چند تحول مهم تر وجود داشت که نشانگر عمق این 

یأس و نومیدی بود. نخست، در این دوره افزایش پیوسته در عضویت »دیسک« پس از بنیان گذاری 

آن متوقف شد و جای خود را به کاهش عضویت داد. بسیاری از منازعات بین اتحادیه های کارگری 

به پیروزی اتحادیه های مستقل منجر شد. در کنار این، حامیت توده ها از جنبش سوسیالیستی هم 

کاهش یافت. در انتخابات محلی دسامرب 1979 توده های کارگر که دو سال و نیم پیش در انتخابات 

حامی حزب جمهوری خواه خلق بودند واکنش خود را به سیاست دولتی این حزب از طریق رویگردانی 

از آن در انتخابات به شکل چشم گیری نشان دادند. چشم گیرترین منونه در استانبول بود. در این شهر 

که قلب طبقه ی کارگر است، رأی حزب جمهوری خواه خلق تقریباً به نصف کاهش یافت. گرایشات 
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سوسیالیستی موجود تنها موفق به کسب سه درصد آرای کل کشور شدند. این رقم چیزی بیش از 

تعداد تظاهرات کنندگان یکم می نبود که تنها چند سال پیش به دست سوسیالیست ها سازماندهی 

شده بود.

این رشایط موجب بحران های شدیدی در گروه های سوسیالیستی شد. در اواخر دهه ی 1970، چپ 

ترکیه جدی ترین انشعاب ها و بحران های درونی خود را تجربه کرده بود. این درگیری های درونی که 

نه موجب تحول نظری شد و نه جهت گیری های متفاوت، تنها باعث نومیدی بیشرت در میان کادرهای 

انقالبی گشت.

زمانی که دولت جدید جبهه ی ملی )MC( به دست رهربی حزب عدالت و حزب فاشیست حرکت 

ملی تشکیل شد، به نظر می رسید که موعد احیای بسیج کارگران فرا رسیده. اعتصاب های غیررسمی 

به وقوع پیوست و در آن ها ده ها هزار کارگر مشارکت کردند و برخی از آن ها منتهی به درگیری های 

شدید با پلیس شد. اما این موج اعتصاب موقتی بود و ظرف مدت کوتاهی از پا درآمد. با فرض اینکه 

»اقدامات معروف 24 ژانویه« که دولت در 1980 اعالم کرد موجب افت ناگهانی و اسفناک رشایط 

زندگی توده ها شدند، باز هم این تجدید حیات غیرواقعی می منود. در ماه های سپسین طبقه ی کارگر 

دولت  جانب  از  اعتصاب  تعلیق  پاسخ،  کند.  استفاده  اعتصاب خود  قانونی  از حق  تا  داشت  متایل 

»قانونی« بود.

در شامگاه کودتای 12 سپتامرب حدود 50 هزار کارگر که اکرثیت شان عضو »دیسک« بودند، دست به 

اعتصاب زدند. با این حال، این اعتصاب ها به طور کلی فاقد روحیه و نظم بودند. نه تنها کارفرمایان 

به  رضایت شان  و  کارگران  صرب  کاسه ی  رسیدن  رس  به  منتظر  هم  اتحادیه ای  فعالین  حتی  بلکه 

کم زور  و  ناکافی  موضوع  این  درباره ی  سوسیالیستی  جنبش  تهییج  بودند.  ناخوشایند  قراردادهای 

بود. ظرف چند ماه صدها هزار کارگر بخش های اتوموبیل، راه آهن و نساجی که بیشرتشان اعضای               

سندیکای»TURK-İŞ«بودند در رشف اعتصاب های جدید قرار داشتند. چندی نگذشت که کودتای 

12 سپتامرب از راه رسید.

وقایع پس از کودتای 12 سپتامرب 1980

ارائه ی  برای  موقعیتی  اینجا  اگرچه  بود.  زیاد  بسیار  دید   1980 کودتای  از  ترکیه  که چپ  خرسانی 
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روایتی کامل از تأثیرات رسکوب فراهم نیست توجهات را به اصلی ترین خرسانی جلب می کنیم که 

بلندمدتی خواهد داشت: غیاب محسوس حامیت  پیامدهای  بر جنبش گذاشته و  را  تأثیر  بیشرتین 

و همدلی معنوی یا حتی منفعالنه از جانب توده هایی که چپ ها ادعا می کردند رهربان و پیشتاز 

سیاسی شان هستند. این امر نشانگر آن بود که چپ ترکیه چیزی از مرشوعیت خود را از دست داده 

بود، مرشوعیتی که طی مبارزات دهه ی 1960 به دست آورده و در سال های ابتدایی دوره ی پس از 

1974 تحکیم کرده بود. هرچند این صحت داشت که توده ها چپ ترکیه را برای اینکه کاندیدای قدرت 

در هر یک از این دو دهه باشد به حد کافی بالغ منی دانستند اما چپ به سبب نفوذش در سازمان ها 

و نقش برجسته اش در مبارزات توده ای، دست کم به مثابه ی یک نیروی سیاسی جدی تلقی می شد. 

از منظر توده ها اوضاعی  ترکیه  این وضع چپ  ثابت می کند که  وقایع پسایند کودتای 12 سپتامرب 

تحلیل رفته است.

کرختی توده ها در برابر حمالت وحشیانه به چپ از جانب دولت ترکیه البته که ناگهانی و غیرمنتظره 

نبوده است. با این وجود، برای چپ ترکیه مواجهه با این واقعیت تحت رشایط به مراتب دشوارتر 

فعالیت غیرقانونی، زندان، بازداشت یا دادگاه به شکل قیاس ناپذیری تحمل ناپذیر بوده است. تنها به 

همین دلیل، کودتا با متام تأثیرات شوکه کننده اش پیامدهای بلندمدتی- اگر نگوییم لزوماً و به کلی 

منفی- خواهد داشت.

در سال های منتهی به 12 سپتامرب 1980، برنامه ها و شعارهای چپ ترکیه، روش مبارزه ی آن در برابر 

فاشیست ها و سبک کارش در سازمان های توده ای همگی به نوبه ی خود به عاقبت فجیع کودتا یاری 

رسانده بودند. چپ ترکیه در رابطه با اقناع توده ها در مورد اعتبار رهربی خود به کلی ناموفق بود. 

بیش و پیش از هر چیز، چپ ناتوان از ارائه ی یک برنامه ی سیاسی منسجم به ویژه به عنوان بدیلی 

دربرابر حزب جمهوری خواه خلق بود. زمانی که لیربالیسم حزب جمهوری خواه خلق در حال اوج گیری 

بود سوسیالیست ها دو موضع افراطی نسبت به آن داشتند، یکی قطب مخالف دیگری بود. یکی به 

واسطه ی اظهارنظرها یا شعارهایشان مشوق انتظارات توده ها در مورد دولت آتی حزب جمهوری خواه 

خلق بود )یعنی انتظارات خاص خود را از آن بیان می کرد( و دیگری در حالی منکر مطالبات آنی 

توده ها بود که به ظاهر علیه توهامت پیرامون حزب جمهوری خواه خلق مبارزه می کرد. چپ ترکیه 

که رویایش آن بود تا مشکالت را از طریق شعارهایی مثل »تنها راه انقالب است«، »جنگ خلق« یا 
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»قدرت از دهنه ی سالح می گذرد« و صدها مورد از این قبیل حل کند نه به لحاظ سیاسی توانست 

توده ها را سازماندهی کند و نه آموزش بدهد.

شهروندان  از  انقالبی  کادرهای  انزوای  موجب  خود  به خودی  ضّدفاشیستی  مبارزه ی  ماهیت  دوم، 

عادی ای شد که خود هدف ترور فاشیستی بودند. زیرا گروه های چپ هرگز مبارزه ی ضّدفاشیستی را 

به عنوان بخشی از مبارزه ی طبقه ی کارگر و سایر توده های زحمتکش بر عهده نگرفتند. به رغم لفاظی 

چپ ها، مبارزه ی ضّدفاشیستی تنها به مثابه ی ابزاری برای ایجاد استیالی این یا آن گروه چپ در هر 

موقعیت مشخص به راه افتاده بود. دلیل این هم مشخص بود- برانگیخنت مشارکت الزامی توده ها 

نیز نظامی و سازمان های سنتاً  با تجربه ی سیاسی و  از رهربی  در مبارزه ی ضّدفاشیستی، قطع نظر 

مورد اطمینان، یعنی مقیاس دموکراسی به منظور »متمدن ساخنت« رقابت بین گروه های چپ. چپ 

ترکیه به کلی فاقد یک رویه ی دموکراتیک معنادار بود بنابراین مبارزه ای که باید از سایر گروه های 

انقالبی مجزا می شد رضورتاً از توده ها نیز باید می گسیخت. »مناطق آزادشده ی« به اصطالح معروف 

در محالت بعضی از شهرها، جایی که جنبش انقالبی به حد کافی قدرت کنرتل بسیاری از جنبه های 

زندگی روزمره را داشت، منونه ی بارز این مسئله اند. این مناطق نه فقط از چنگ پلیس و فاشیست ها 

و  عجیب  مبارزه ی  همین  بودند!  شده  »آزاد«  نیز  سازمان های چپ  سایر  دست  از  همچنین  بلکه 

غریب ضّدفاشیستی یا دفاع از خود بود که وزن تحمل ناپذیرش را بر گُرده ی کادرهای انقالبی گذاشت 

ترور و وحشت فاشیستی، وادار به چرخش  برابر  از خودشان در  به منظور حفاظت  را،  و توده ها 

به سمت سایر نیروها، یعنی نیروهای »جدی تر« و »قابل اطمینان تر« کرد: نخست به سمت حزب 

جمهوری خواه خلق و بعدها نیروهای مسلح.

»مبارزه ی مسلحانه ی« به اصطالح معروفی که از میانه ی دهه 1970 به بعد جریان گرفت، دلیل دیگر 

بیگانگی چپ ترکیه از توده ها بود. در میان منونه های معارص، دشوار بتوان به مواردی از مبارزات 

فکر کرد که به رغم فداکاری های خارق العاده نتوانسته باشند نتایج مثبتی حاصل کنند. فعالیت های 

چریکی نه روحیه ای به کادرهای انقالبی بخشید، نه موجب برانگیخنت شوق، همدلی یا حتی عالقه 

در میان توده ها شد و نه توانست وحشتی در میان فاشیست ها و نیروهای پلیس به وجود آورد. در 

واقع، این فعالیت ها تنها خوراک قابل توجهی برای عوام فریبی دست راستی حول »آشوب« و »ترور« 

فراهم کردند.
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و گیرم که آخرین، اما نه کم اهمیت ترین عامل در تراژدی چپ ترکیه نزاع های درونی فاجعه بار در 

بین گروه های سیاسی  بر روابط  تأثیر مخربی  بود، که  به ویژه در »دیسک«  توده ای و  سازمان های 

چپ و کارگران و سایر زحمتکشان داشت. کارگران که شاهد چنان منازعات قدرت زیان باری از طریق 

روش های خشن یا گانگسرتوار در سازمان های خود بودند و نیز مشاهده کرده بودند که هامن فعالین 

اتحادیه ای هرازگاهی دوباره با عناوین سیاسی متفاوت به قدرت می رسند، رشوع به احساس بیگانگی 

کردن نه فقط از این سازمان ها و گروه های چپ بلکه از سیاست کردند.

این مسائل منفی، که تأثیرشان مدت ها پیش از کودتای نظامی آشکار بود، روی هم رفته به رسعت پس 

از کودتای 12 سپتامرب منجر به شکافی عمیق بین توده ها و گروه های چپ شد.

ترازنامه ی دو دهه: یک گام به پیش در دهه ی 1960 و دو گام به پس در دهه ی 1970؟

پس از بیست سال مبارزه آیا چپ ترکیه قادر خواهد بود تا نکات مثبتی از بن بست نظری، ناتوانی 

سیاسی و خاطرات ناخوشایند خود از رابطه اش با توده ها بیاموزد و دوباره رشوع به ایجاد امری نو 

کند؟ نگاهی دقیق به دو دهه ی گذشته می تواند تحوالت امروز و چشم اندازهای فردا را روشن کند.

به رغم محدودیت های ناشی از نفوذ استالینیستی و کاملیستی، دهه ی 1960 دوره ی تحولی رسیع و 

پرحاصل بود. نظریه ی مارکسیستی به طور کلی در آن سال ها موضوعی با اهمیت فراوان بود. در 

این دهه- یعنی نخستین عروج چپ ترکیه- اشتیاق کادرهای جوان به نظریه ی مارکسیستی، سهم های 

عظیم روشنفکران چپ در این حوزه، و وجود دیالوگ در میان گروه های به شدت متفاوت، همه و 

همه به تحولی صحیح و سامل در عرصه ی نظری یاری رساندند. یک خصلت نشان دیگر دهه ی 1960 

دغدغه ی جدی نسبت به جهان خارج و خیزش انرتناسیونالیسمی بود که تعصبات ناسیونالیستی ناشی 

از سنت های استالینیسم و کاملیسم را درمی نوردید.

ابتدا،  با توده ها تجربه کرد. در  را  در رستارس دهه ی 1960، چپ ترکیه روابط سامل و بهبودبخشی 

عالقه ی زیاد روشنفکران طبقه ی متوسط و برخی از بخش های دهقانان ترک و کُرد نسبت به حزب 

کارگران ترکیه قابل توجه بود. کادرهای سوسیالیست جواب این اشتیاق را با تبلیغات و آژیتاسیون 

رصیح و گیرا دادند. چندی بعد، تجربه ی موفق مبارزان جوان در هدایت توده های عظیم دانشجویی 

و برخی از بخش های دهقانان فقیر به همراه روابطی محدود با کارگران نیز نقش مهمی در بلوغ چپ 
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ترکیه داشت. این روابط به یک معنا توده ها را برای شدیدترین و موفق ترین نربدهای خیابانی شان با 

پلیس، اِشغال کارخانه ها یا اعتصابات غیرقانونی که درگیری های سنگینی به دنبال داشت، آماده کرد.

سال های دهه ی 1960 به خاطر اشتیاق و نیروی موج انقالبی جوان، ضعف لیربالیسم حزب جمهوری خواه 

خلق، غیاب کنرتل بوروکراتیک اتحادیه ها بر طبقه ی تازه جان گرفته ی کارگر و عدم وجود یا میزان کم 

درگیری های فرقه ای- دست کم آن مواردی که ختم به درگیری مسلحانه شد- که همه و همه در تقابل 

آشکار با دهه ی 1970 بود، سال هایی جالب توجه بودند.

دهه ی 1970 کامالً متفاوت بود. نظریه ی مارکسیستی دیگر موضوعی نبود که با شور و حرارت دنبال 

شود. پس از 1974، فرمول ها و راه حل های حارض و آماده ی حامی شوروی و جنبش های مائوئیستی و 

چریکی اوایل دهه ی 70 برای توضیح هر مشکلی کفایت می کردند. مسئله این نیست که چپ ترکیه 

نتوانست چیزی در این دوره بنویسد یا بحثی در بیندازد. برعکس، بیش از آنچه الزم بود این کارها 

را کرد، در مورد هر موضوع و مسئله ای دست به قلم می شد- اما هر آنچه بود نظراتی سطحی بود 

که موضع این یا آن گروه را مطرح می کرد. دیگر تأثیر مثبت روشنفکران چپ حلقه های دانشگاهی 

که مشتاقانه در دهه ی 1960 فعالیت می کردند، در کار نبود. همراه با رسخوردگی ناشی از شکست 

1971 این کادرها در دهه ی 1970 در الک قلمرو دانشگاهی خود فرو رفتند.

در همین دوره، دغدغه ی چپ ترکیه نسبت به مشکالت بین املللی گامی بیش از برگردان آثار مائوئیستی 

یا حامی شوروی پیش نرفت. هرچند تأثیر ناسیونالیسم کاملیستی به شکل قابل توجهی در دهه ی 

1970 کم رنگ شده بود، در مقایسه با دهه ی قبل، افول انرتناسیونالیسم چپ منایانگر یک گام دیگر 

رو به عقب بود. وقایع انقالبی بین املللی، که جهان را در دهه ی 1970 لرزاند، از جانب چپ ترکیه 

تنها به شکلی منفعالنه تعقیب شد به طوری که گویی در سیاره ی دیگری اتفاق می افتند! برای مثال، 

نه انقالب پرتغال و نه فروپاشی دیکتاتوری های یونان و اسپانیا، هیچ کدام موضوع بحث قرار نگرفتند 

و به عنوان فرصت هایی برای درس گیری نظری قلمداد نشدند. چند سال بعد، ظهور یوروکمونیسم 

هیچ توجه عمده ای جلب نکرد و با حیرت دنبال شد تو گویی به سان آذرخشی در آسامن صاف. سایر 

تحوالت مهم، از قبیل جنگ داخلی لبنان و افول جنبش آزادی بخش فلسطین چیزی به جز لفاظی های 

ساده انگارانه ای مثل »زنده باد«ها به همراه نداشت. جنگ های ویتنام-چین و ویتنام-کامبوج شاید به 

عمد مورد توجه قرار نگرفتند. در اواخر دهه ی 70 نه انقالب ایران، نه انقالب نیکاراگوئه و نه اِشغال 
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افغانستان نتوانست توجه چپ ترکیه را برانگیزد.

به طور خالصه، بهرت است به چند مالحظه پیرامون بلوغ سیاسی کادرهای انقالبی و توانایی شان برای 

هدایت توده ها اشاره کنیم. هامن طور که پیشرت ذکرش رفت، در طول دهه ی 70 این کادرها هیچ 

خالقیتی در این زمینه بروز ندادند. ارتباط آن ها با طبقه ی کارگر تنها از طریق بوروکراسی اتحادیه های 

کارگری بود. از سوی دیگر، دهه ی 1970 شاهد بسیج های دهقانی دهه ی 1960 نبود. در مورد جنبش 

دانشجویی این جنبش دیگر یک جنبش توده ای متحد نبود بلکه اکنون متشکل از »مناطق نفوذ« بین 

این یا آن گروه بود. در نتیجه، به رغم عمق بحران های اقتصادی و اجتامعی و رشد جنبش انقالبی تنها 

چند منونه ی معدود از مواجهه ی توده ای با پلیس، نربدهای خیابانی، اشغال کارخانه ها یا اعتصاب های 

غیرقانونی مبارزه جو وجود دارد. در این رشایط، روابط کادرهای انقالبی با توده ها منی توانست بهبود 

یابد و چگونه برای آن ها امکان داشت تا به لحاظ سیاسی بالغ تر شوند؟ »چریک ها«ی دهه ی 1970 

دیگر منونه ی بارز این عقب ماندگی بودند. این افراد چریک هایی عجیب و غریب بودند- از رهربی 

تا کادرهای معمولی- کسانی که فعالیت سیاسی را به عنوان »چریک« در کشوری آغاز کردند که 

منی توانست چریک های زیادی داشته باشد!

تحول غریب و بدشگون چپ ترکیه را می توانیم در دو دهه ی اخیر آن مشاهده کنیم. به نظر می رسید 

که جنبش انقالبی منی تواند پیش تر از نقطه ای که در اواخر دهه ی 1960 به آن رسیده بود، گام بردارد. 

مسئله به صورتی است که گویی جنبش انقالبی ترکیه در طول دهه ی 1970 گام هایی رو به عقب 

برداشت یا شاید در این دهه رابطه ای ناموزون بین بلوغ سیاسی پیشگامان، میزان بسیج توده ای و 

عمق بحران اجتامعی در کار بود.

آینده از چه خرب می دهد؟

پیش از آنکه آخرین نکات را در مورد چشم اندازهای تحول چپ ترکیه به بحث بگذاریم نخست باید 

نگاهی به طبقه ی کارگر داشته باشیم. بی شک طبقه ی کارگر ُمهر و نشان خود را بر هر نوع تجدید 

حیات سیاسی و اجتامعی جدید به شکلی بسیار قدرمتندانه تر از آنچه در دهه های 1960 و 1970 رخ 

داد، خواهد گذاشت. در آینده، گرایش بخش عظیمی از چپ ترکیه به پرولتاریا- و اشارت هایی که 

اکنون وجود دارند- عاملی مهم در بسیج های اجتامعی دوره ی بعدی خواهد بود. پس از تجارب دو 
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دهه ی گذشته، طبقه ی کارگر به میزان کافی بالندگی یافته تا نقشی تعیین کننده در مبارزات آتی بر 

عهده بگیرد. قدرت کّمی )عددی( رو به افزایش طبقه ی کارگر همچنین عاملی دیگر در چهارچوب 

این برآیند محسوب می شود. بنا به آمارهای رسمی سال 1981، تعداد کارگران بیمه شده پیشاپیش به 

رقم 2154000 رسیده است. این رقم نه شامل کارگران شاغل در صنایع کوچک، که اغلب شان کارگران 

یقه سفید هستند، می شود و نه شامل کارگران بخش های خاصی مثل سالمت و تولید نظامی. این رقم 

همچنین پرولتاریای کشاورزی را نیز دربر منی گیرد. پرولتاریا اکنون دست کم 25 درصد جمعیت فعال 

به لحاظ اقتصادی را شامل می شود.

اما  دانست  بی تجربه  و  دیگر منی توان خام  را  مبارزه  تجربه ی  سال  بیست  با  کارگر  اگرچه طبقه ی 

همچنین نباید از خاطر برد که طبقه ی کارگر ترکیه، به رغم دو دهه تجارب فرشده ی عمدتاً مرتبط با 

مبارزه ی اتحادیه های کارگری همچنان فاقد تجربه ی سیاسی کافی است. شایان ذکر است که به رغم 

آشوب و همهمه ی دوره ی گذشته، طبقه ی کارگر هرگز به جز در سطح اتحادیه ها تجربه ی یک سازمان 

توده ای را از رس نگذرانده است. طبقه ی کارگر هیچ گاه شاهد اَشکال سازمانی ای نبوده که به واسطه ی 

آن ها بتواند هم دموکراسی و هم قدرت را مزه مزه کند. طبقه ی کارگر فاقد چنین خاطراتی است. 

روابط این طبقه با نیروهای سیاسی موجود در دو دهه ی گذشته بیش از هر چیز اثبات این ناتوانی 

است. کارگران به مثابه ی یک طبقه همواره از سازمان های سیاسی فاصله داشته اند و به عنوان اعضای 

آن سازمان ها پیوسته در اقلیت بوده اند. برای مثال، حزب جمهوری خواه خلق، به رغم نفوذ تأثیرگذارش 

از  به سمت سوسیال دموکراسی،  نیز دگرگونی رسیع اش  و  اتحادیه های کارگری،  در دو کنفدراسیون 

سازماندهی کارگران در سطح توده ای ناتوان ماند. تجلی سازمانی روابط حزب جمهوری خواه خلق با 

طبقه ی کارگر گامی جلوتر از »کمیته های کارگری« در حزب، که آن را می توان در هر سازمان سیاسی 

بورژوایی نیز یافت، برنداشت. از این منظر گروه های سوسیالیست نیز تفاوت چندانی نداشتند. در 

میان صدها هزار خواننده ی مطبوعات سوسیالیستی، خوانندگان/مخاطبان کارگر تنها اقلیت کوچک 

5 تا 10 درصدی را شکل می دادند. این واقعیت مسلّم که جنبش چپ ترکیه فاقد سنت جریان های 

کارگری است یک گواه جالب توجه دیگر در رابطه با ناتوانی آن است. به رغم این پیش زمینه ی منفی، 

مترکز طبقه ی کارگر ترکیه در مناطق صنعتی مشخص به عنوان جزء جدایی ناپذیر قدرت کّمی )عددی( 

آن، هسته های مرکزی آن که طّی چندین نسل در شهرها زندگی کرده اند، هستی آن در فرآیند رسیع 
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دگرگونی فرهنگی و تابع نبودنش نسبت به نفوذ شدید مذهب همه و همه پدیدآورنده ی بنیانی 

مستحکم برای بالیدگی سیاسی طبقه ی کارگر هستند.

در رابطه با این موضوع البته همه چیز بستگی به چپ ترکیه خواهد داشت. بدون معطلی می توان 

گفت یا امید داشت که پس از شکست ُخردکننده ی سپتامرب 1980، چپ ترکیه در آینده ای نزدیک با 

به جان خریدن تغییراتی مهم از هر لحاظ به پا خواهد خاست.

در حالی که اکنون نشانه های بارز چنین تغییراتی وجود ندارند یک عامل مهم در حیات چپ ترکیه 

نخستین  عنوان  به  تقریباً  شوند.  واقع  مثر  مثمر  باید  میان مدت  در  آن  پیامدهای  که  است  موجود 

مرتبه در تاریخ خود، چپ ترکیه شاهد تبعید گسرتده بوده است. هیچ گاه تعداد تبعیدیان ترک در 

کشورهای غربی بدین اندازه نبوده است. با نگاه به تاریخ چپ ترکیه می توانیم بگوییم که تبعیدیان 

حزب کمونیست ترکیه پس از بازگشت به کشور چیزی با خود برای چپ ترکیه به ارمغان نیاوردند، 

البته به جز انرتناسیونالیسم یا بهرت بگوییم، ناسیونالیسِم به اصطالح استالینیستی و اَشکال سازمانی 

ضّددموکراتیک تحت نفوذ شبح وار تجارب احزاب کمینرتن. اکنون، در حالی که کمونیسم استالینی در 

بحران به رس می برد، غرب احتامالً آموزش سیاسی حائز اهمیتی برای تبعیدیان ترک فراهم کرده که 

شامرشان اینک به هزاران نفر می رسد. موضوع جالب توجه تر این است که زندگی در تبعید برای 

چپ های ترکیه پس از رسازیر شدن »ترک های جوان« به اروپای غربی در اواخر قرن نوزدهم نخستین 

تجربه است. زندگی چند ده ساله ی نسل قبلی در اروپا، تقریباً در کل قرن بیستم ُمهر و نشان خود را 

بر حیات و تفکر سیاسی ترکیه بر جای گذاشت. امروز البته برای صحبت از تأثیر نسل کنونی بسیار 

زود است.

اگر تقریباً نیمی از پیشتازان چپ ترکیه در تبعید به رس می برند، نیمه ی دیگر در زندان اند و مستقیامً 

در حال تجربه ی خشن ترین دهشت از جانب دیکتاتوری هستند. به رغم متام رسکوب های وحشیانه، 

تنها مراکز مقاومت حامسی در برابر دیکتاتوری 12 سپتامرب  ظرف سه سال گذشته زندان ها تقریباً 

بوده اند. اگرچه زندان ها، با رشایطی مشابه اردوگاه های کار اجباری، در مقایسه با حّد مشخصی که 

زندان های 12 مارس از آن ویژگی برخوردار بودند، مکان هایی برای آموزش تئوریک نیستند، با این حال 

در همین زندان هاست که مبارزه جویی و عزم راسخ برای مبارزه جریان دارد و خود را حفظ می کند.

پس از ورشکستگی تئوریک، سیاسی و سازمانی ای که متام دسته بندی های چپ ترکیه تا حدی با آن 
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این موضوع  از  اینک  کادرها  از  انبوهی  افق منایان است. گسرته ی  مواجه شدند، عرص جدیدی در 

آگاهی دارند و آن را به وضوح، یا در اکرث موارد، به طور ضمنی، بیان می کنند. این امر مشخصاً برای 

کادرهایی بارز و مربهن است که در نخستین سال های دهه ی 1960 وارد جنبش انقالبی شدند. آن ها 

اکنون شاهد یک شکست دوم و حتی شدیدتر هستند. عرص جدید نیازمند وظایف جدید است. اولین 

و مهم ترین آن با علم به عمق بن بست تئوریکی که مواجه با آنند، به یک معنا وظیفه ی یادگیری »از 

صفر یا نقطه ی آغاز« است. این یک وظیفه ی بسیار هنگفت است و آمادگی یا عدم آمادگی کادرهای 

چپ هنوز مشخص نیست.

بیش از ده سال پیش، رهرب وقت حزب کارگران ترکیه، محمت علی آیبار، در طول زمانی که اِشغال 

چک اسلواکی به دست شوروی را محکوم می کرد، به انقالبیون جوان توصیه کرد که نه فقط لنین بلکه 

همچنین کائوتسکی، رزا لوکزامبورگ و سایرین را نیز بخوانند. او به رسعت محکوم و توصیه اش از 

جانب تقریباً متام مبارزان جوان و مشتاق، به عنوان لعن و تکفیر قملداد شد. البته خود او هیچ کدام 

از آن متون را به نحوی شایسته نخوانده بود و شاید به همین دلیل متقاعدکننده ظاهر نشد اما باید 

اذعان کرد که از آن زمان به بعد چپ ترکیه نه افق های نظری خود را گسرتش داده و نه تسامحش 

نسبت به اندیشه های گوناگون و جدید را. همچنین از آن زمان به بعد، چپ ترکیه هیچ توصیه ای 

مشابه آنچه آیبار پیشنهاد کرده بود، دریافت نداشته است. شاید اینک چنان توصیه ای بتواند به نحو 

به طور مشخص،  تنگنای عظیم، نسل دهه ی 1960  متقاعدکننده تری مطرح شود. تحت فشار یک 

احتامالً در پی رویکردهای متفاوتی به نظریه ی مارکسیستی باشد. ممکن است که این کادرها نتوانند 

چنین رویکردی را که آن ها را وادار به مطالعه از صفر می کند و از آن ها خواهان مطالعه ای دقیق و 

متواضعانه است، تحمل کنند، با این وجود، به نحوی می توان گفت که عرص کیمیاگری برای چپ ترکیه 

پیشاپیش پایان یافته است. اگر این نسل رشوع به مطالعه ی »علوم طبیعِی« سیاسِت طبقه ی کارگر 

نکند، نه تنها شاهد شکست های جدید و فاجعه بار برای چپ ترکیه به مثابه ی یک کل خواهیم بود 

بلکه همچنین خود این نسل نیز به رغم از رس گذراندن پرآشوب ترین دهه ها در تاریخ مدرن ترکیه، 

بدون میراثی سودمند ناپدید خواهد شد.

منبع: سایت لیب کام

https://goo.gl/Hsn4iD


https://www.facebook.com/manjanighreview
https://twitter.com/ManjanighColl
https://www.instagram.com/manjanigh/?hl=de
https://t.me/ManjanighCollective
https://soundcloud.com/khoroos
https://vimeo.com/chapgard
https://www.youtube.com/channel/UCXGRRAhcuLneTMcQVqds2fg
http://manjanigh.com/

