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پیش گفتار مرتجم:

منت حارض ترجمه ی فصل هشتم کتاب یرن اُرکون اوغلو با نام مارکسیسم، ملی گرایی و ملت دموکراتیک )2018( 

است که سال گذشته از جانب انتشارات ایلتیشیم )İletişim Yayınları( در ترکیه انتشار یافت. عناوین سایر فصول 

کتاب عبارتند از: ملت و ملی گرایی، مسئله ی ملت در روشنگری انگلیسی و فرانسوی و رمانتیسم آملانی، مارکس-

انگلس و مسئله ی ملی، مسئله ی ملی در مارکسیسم اتریشی و آملانی، رادیکال های چپ، بلشویک ها و مسئله ی 

ملی، و نظریات ملت و ملی گرایی پس از 1980. کتاب های دیگر اُرکون اوغلو عبارتند از نیچه و وجهه ی واقعی 

اتیک، 2010(. او همچنین مرتجم  پسامدرنیسم )انتشارات جیالن، 2007( و مارکسیسم و معارصیت )انتشارات 

کتاب هانس هینز هولز با عنوان شکست و آینده ی سوسیالیسم )انتشارات یوردام، 2010( به زبان ترکی است.

دلیل اصلی ترجمه ی این منت آشنایی با مواضع تاریخی چپ ترکیه در قبال مسئله و جنبش کُردی است. در فالخن 

شامره ی صد و چهل و هفتم گزیده ای از مواضع اخیر عمده ترین احزاب چپ رسمی ترکیه در مورد حمله ی نظامی 
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به شامل سوریه را گرد آورده بودیم.1 منت حارض را می توان به عنوان مقدمه ی متأخر آن مواضع در نظر گرفت. 

با طرح دیدگاه های شخصیت ها و سازمان های  به اختصار  این منت در آن است که نویسنده می کوشد  اهمیت 

نقد  به  و  دهد  ارائه  کشور  این  در  کُردی  جنبش  و  مناسبات چپ ها  کلیت  از  تصویری  ترکیه  چپ  برجسته ی 

رویکردهای بازیگران مختلف بپردازد. بی شک مرور این تاریخ پرماجرا بین چپ ها و جنبش کُردی ترکیه می تواند 

به متام  این منت تقدیم می شود  پایان ترجمه ی  باشد. در  برای متام سوسیالیست ها داشته  سویه های آموزنده ای 

جان های زیبایی که زیر چکمه های فاشیسم کاملیستی-اردوغانی به بهانه های واهی »حفظ بقای ملی« و »مبارزه 

با تروریسم« نفس هایشان بند آمد و رویاهایشان ُخشکید تا وارثان آتاتورک بادی به غبغب بیاندازند و درون و 

بیرون »مرزهای ملی« خود را با خون »دیگری های ملت تُرک« بشویند و در تصاویر تلویزیونی به یکدیگر »سالم 

نظامی« دهند و از فرط ملی بودن به اُرگاسم برسند. تاریخ هر دولت-ملت، از جمله دولت-ملت ترکیه، آکنده از 

قتل عام های »دیگری ها«ست. در این منت مواضع چپ های ترکیه در این باره را می خوانیم.

***

در فصل های پیش سعی کردیم کلیتی از مباحث مطرح شده در رابطه با موضوع ملت و ملی گرایی را ارائه دهیم. 

بزرگی  آسیب های  و  مشکالت  برای  را  عرصه  چند-ملیتی  دولت های  در  همگن  دولت-ملِت  از  اروپامحور  فهم 

موضوعات  مربم ترین  و  مهم ترین  از  یکی  کُردی  مسئله ی  که  دارند  نظر  اتفاق  همه گان  امروزه  است.  گشوده 

حیات اجتامعی و سیاسی در ترکیه است. ملّتی مّد نظر است که به چهار بخش تقسیم شده است؛ عالوه بر این، 

حل مسئله ی کُردی نه فقط مشکل ترکیه بلکه مسئله ی کل خاورمیانه است. پیش از پرداخنت به موضوع ملت 

دموکراتیک که پادزهر دولت-ملت است، رضورت دارد به بررسی دیدگاه های شخصیت ها و احزابی بپردازیم که 

در ترکیه پیرامون مسئله ی کُردی صاحب فکر و نظرند.

حل ناپذیری مسئله ی کُردی در ترکیه دالیل تاریخی، اجتامعی، سیاسی و ایدئولوژیک-نظری دارد. بررسی این دالیل 

به صورت گسرتده موضوع این کتاب نیست. به همین خاطر به صورت موجز به این دالیل اشاره می کنیم. از 

منظر تاریخی، ترس از تجزیه که میراث دوران پایانی عثامنی است، تبدیل به یک عامل غیرعقالنی جهت دهنده 

به بوروکراسی نظامی و غیرنظامی ترکیه شده است. این واهمه در گذر زمان در میان قرشهای گسرتده ی جامعه 

پراکنده شده و دولت برای زنده نگه داشنت مداوم این هراس تالش های عظیمی کرده است.

اقتدارگرایی در ترکیه بنیان های اجتامعی نیرومندی دارد. هیچ جنبش رنسانس وار و روشنگرانه ای که بتواند قدرت 

1-  فالخن شامره ی صد و چهل و هفتم. مواضع چپ ترکیه در مورد حمله ی نظامی به شامل سوریه.

http://manjanigh.com/?p=3543
http://manjanigh.com/?p=3543
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ایدئولوژیک و سیاسی اقتدارگرایی را ُخرد کند، در ترکیه وقوع نیافته است. نتیجه ی این اوضاع در عرصه ی سیاسی 

به مثابه ی ضعف آگاهی دموکراتیک پدیدار شده است. عالوه بر این، سازوبرگ بوروکراتیک دولت و اتحاد طبقه ی 

حاکم به منظور جلوگیری از گسرتش هر نوع آگاهی دموکراتیک متام امکان ها را بسیج کرده و می کند. گرایش 

نه دموکراسی واقعیتی شناخته شده  اقتدارگرایی و  به  سازوبرگ بوروکراتیک دولت و طبقه ی رسمایه دار معارص 

است. بوروکرات به سبب آنکه همواره طالب قدرت و اقتدار است، مخالف دموکراسی است و منی تواند تصمیامت 

دموکراتیک را تاب آورد. رسمایه نیز از آنجایی که در پی سود بیشرت است، نه دموکراسی که اقتدارگرایی را ترجیح 

می دهد.

مخمصه ی اصلی، تفّوق اقتدارگرایی اسالمی بر چپ است. فقدان یک آگاهی سیاسی-دموکراتیک واقعی در جنبش 

چپ ترکیه در مواضع آن در قبال مسئله ی کُردی نیز آشکار می شود. به طوری که امروز بعضی از چهره ها و محافل 

سوسیالیستی در رابطه با مسئله ی ملی از لیربال های قرن نوزدهمی هم عقب مانده ترند. تعداد کسانی که گامن 

می کنند می توان بدون دموکرات بودن سوسیالیست شد، بسیار زیاد است.

در عرصه ی ایدئولوژیک-نظری اندیشه ی دولت-ملت و نیروی سیاسی ملی گرایی نیز نقش بسزایی ایفا می کنند. 

تأثیر ملی گرایی تُرک، به ویژه ایدئولوژی کاملیستی بر چپ مانع از آن شده که چپ بتواند از دیدگاه های متفاوت 

به مسئله ی کُردی بنگرد. جّو ایدئولوژیک خفه کننده ای که ستاینده ی دولت-ملت است مانع از فهم ملت به نحوی 

ایدئولوژیک-نظری چپ و عدم  نیز ضعف  کُردی  از دالیل مهم حل ناپذیری مسئله ی  متفاوت شده است. یکی 

توانایی آن برای گسسنت از اندیشه ی دولت-ملت است.

یکی از مهم ترین مسائل در ترکیه ضعف و فقدان آگاهی دموکراتیک است. لنین بر این نکته تأکید داشت که 

طبقه ی کارگری که در چهارچوب مبارزه بر رس دموکراسی آموزش ندیده باشد ناتوان از براندازی بورژوازی خواهد 

بود. بسیار خب، مبارزه بر رس دموکراسی/ یا مبارزه ی دموکراتیک به چه معناست؟ و یا آموزش دیدن در چهارچوب 

مبارزه بر رس دموکراسی یعنی چه؟ الزم است پاسخ درستی به این پرسش داده شود، پرسشی که می تواند منتهی 

به سوءتعابیر شود. مبارزه بر رس دموکراسی در اکرث مواقع به صورتی تک بُعدی و لیربالی تفسیر می شود. بنا بر این 

درک لیربالی، پیش از هر چیز باید به آزادی های دموکراتیک دست پیدا کرد و دموکراسی بورژوایی تأسیس شود. 

این تلقی تک بُعدی و ناقص است. لیربالیسم امروز، حامی درکی محدود از دموکراسی است، زیرا از اساس اهمیتی 

برای آگاهی یابی و سازماندهی ستم دیدگان در فرآیند مبارزه ی دموکراتیک قائل نیست. در اینجا به طور مخترص 

از داللت مبارزه ی دموکراتیک برای طبقه ی کارگر صحبت به میان خواهیم آورد.
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اُس و اساس مبارزه ی دموکراتیک از منظر طبقه ی کارگر به معنای گسرتش توان سازمانی و آگاهی طبقاتی کارگران 

در چهارچوب مبارزه بر رس حقوق سیاسی و دموکراتیک است. آشکارسازی استثامر طبقاتی نشانگر تضاد و نابرابری 

طبقاتی بین بورژوازی و طبقه ی کارگر است. از این رو، تحت رشایط رسمایه داری، مبارزه بر رس دموکراسی را باید 

در معنای نربدی در جهت گسرتش آگاهی و توان طبقاتی طبقه ی کارگر تفسیر کرد. طبقه ی کارگری که از مرزهای 

قانونی بورژوایی پا فراتر نگذارد و این مرزها را زیر و رو نکند، منی تواند آگاهی و سازماندهی خود را گسرتش دهد.

لنین در رابطه با طرح مطالبات انقالبی در مقاله ای به نام »انقالب سوسیالیستی و حق تعیین رسنوشت ملل به 

دست خود« چنین می نویسد:

مطرح  را  آن  انقالبی  سوسیال-دموکرات های  همه ی  که  مستعمرات  بالدرنگ  استقالل یابِی  »مطالبه ی 

کرده اند نیز چیزی نیست که بدون وقوع زنجیره ای از انقالب ها و تحت رشایط رسمایه داری »تحقق پذیر« 

از  سوسیال دموکراسی  شسنت  دست  رضورت  نباید  می شود  حاصل  امر  این  از  که  نتیجه ای  اما  باشد. 

راسخ ترین نربدی باشد که باید در رابطه با این مطالبات انجام دهد )چنین چیزی تنها به نفع بورژوازی 

است(، برعکس، نتیجه ای که باید گرفت، درنوردیدن مرزهای قانونیت بورژوایی، زیر و رود کردن این 

مرزها، بدون دلخوشی به نُطق های درون پارملان و اعرتاضاتی که فقط در حّد کالم باقی می مانند، جذب 

توده ها به اعرتاضات مشخص، تشدید مبارزه در جهت هر گونه مطالبه ی دموکراتیک اساسی، تا جایی 

که پرولتاریا به بورژوازی حمله ور شود، یعنی تا زمان انقالب سوسیالیستی که از بورژوازی سلب مالکیت 

می کند، نه صورت بندی این مطالبات به شکلی رفرمیستی بلکه صورت بندی شان به نحوی انقالبی و به 

عمل درآوردن آن هاست.2

در این معنا، طبقه ی کارگری که در برابر هر نوعی از رسکوب، از جمله رسکوب ملی، به پا نخیزد ناتوان از کسب 

حامیت سایر ستم دیدگان جامعه و رهربی آنان است. جنبش طبقه ی کارگری که مطالبات پیرشو ملت های تحت 

ستم، زنان و جنبش های محیط زیستی را در دستور کار خود قرار ندهد و گوش خود را بر فریادهای هم جنس گرایان 

ستم دیده ببندد منی تواند در جامعه تفّوق ایدئولوژیک و سیاسی بیابد.

سازمان ها و آگاهی طبقاتی کارگران ترکیه همواره از جانب طبقه ی حاکم، به ویژه در دوران کودتاهای 1971 و 

1980 رسکوب شده اند. جنگی که دولت علیه کُردها به راه انداخته است متأسفانه موجب تقویت ملی گرایی در 

صفوف طبقه ی کارگر ترکیه شده است. از سوی دیگر، به منظور مقابله با ملی گرایی، آشکارسازی ریشه های فکری 

2- Lenin, W.I. UKKTH, s. 137.
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شوونیسم اجتامعی موجود در محافل مشخصی از جنبش سوسیالیستی ترکیه مبادرت حائز اهمیتی است.

جنبش چپ ترکیه و کُردها

این عنوان به خودی خود موضوع گسرتده ای است. به همین دلیل مجبورم موضوع را محدود کنم. با رصف نظر از 

دوران مصطفی صبحی 3ها به موضوعاتی از قبیل مجادالت درون حزب کارگر ترکیه )TİP(، که در دوران گسرتش 

جنبش طبقه ی کارگر و به دست فعاالن سندیکایی تأسیس شد، و مباحث حول ساختار اجتامعی-اقتصادی ترکیه 

)اینکه در ترکیه رسمایه داری حاکم است یا فئودالیسم( به صورت گسرتده نخواهم پرداخت. از آنجایی که موضوع 

ما مربوط به ملت و ملی گرایی است، در رابطه با مسئله ی کُردی رضوری است که دیدگاه های حکمت کیویلجیملی4  

و مهری بللی5 را در مرکز بحث قرار داد و به نظرات بعضی از سوسیالیست ها و سازمان ها اشاره کرد. نظرات 

عبدالله اوجاالن در مورد دولت-ملت را نیز توضیح خواهم داد.

حکمت کیویلجیملی و کاملیسم

این باره  در  کیویلجیملی  حکمت  دیدگاه های  به  نپرداخنت  است،  ملی  مسئله ی  آن  موضوع  که  کتاب  این  در 

می توانست نقص بزرگی باشد. تا جایی که می دانم کیویلجیملی اولین شخصی است که در ترکیه از کردستان به 

عنوان مستعمره ای پنهان در چهارچوب ملت های تحت ستم سخن به میان آورده است. او مارکسیست کوشایی 

بود که خاستگاهش طبقات باال نبود، به مسائل نظریه ی انقالبی می پرداخت، تقریباً در مورد هر موضوعی قلم 

می زد و میراث مهمی از خود بر جای گذاشت. بهرت است کیویلجیملی را به عنوان روشنفکری که از آخرین نسل 

ملی  میثاق  محدوده های  در چهارچوب  که  او  بگیریم.  نظر  در  می اندیشید،  جهانی  و  بود  عثامنی  روشنفکران 

می اندیشید و به همین خاطر از لحاظ فکری »غیرمرکزنشین« بود از روشنفکران طرفدار دولت-ملت جمهوری که 

نگاه از باال به پایینی داشتند، متفاوت بود.

کیویلجیملی نخستین مارکسیستی است که بین انقالب تاریخی و انقالب اجتامعی متایز قائل شد. او سعی کرد 

کند. بخش  تبیین  اجتامعی  انقالب  با  را  انکشاف جوامع طبقاتی  و  تاریخی  انقالب  با  را  تحول جوامع بی طبقه 

مهمی از جنبش انقالبی ترکیه، کیویلجیملی و به بیان بهرت، دیدگاه های او را نادیده گرفته است. به سبب برخی 

Mustafa Suphi  -3: )1921-1883( از نخستین رهربان کمونیست انقالبی و پایه گذار حزب کمونیست ترکیه.

4-  Hikmet Kıvılcımlı

5-  Mihri Belli



8

جنبش چپ ترکیه، مسئله ی کُردی و اوجاالن

از دیدگاه های مسئله دار او در عرصه ی سیاسی، آرای مهمی که در حوزه های فلسفه و تاریخ مطرح کرده بود نیز 

انکار شد و الیق بررسی تلقی نگردید. چنین گفته می شد که به خاطر آنکه مفاهیم مورد استفاده ی کیویلجیملی 

در آثار مارکس وجود نداشت، دیدگاه های او نیز منی توانست مارکسیستی باشند. طبق نظر برخی، کیویلجیملی 

پس از نیمه ی دوم دهه ی 1930 تحت تأثیر کاملیسم قرار گرفته بود. منونه ی این هم تجلیل وی از ارتش و افرسان 

جوان در سال های 1960 تا 1970 تلقی می شد.

وی تحت عنوان یول )راه( یک پژوهش جامع انجام داده است. تصور بر این است که این پژوهش در سال 1929 

آغاز شد و در 1933 خامته یافت. کیویلجیملی در پژوهش خود با عنوان راه دیدگاه های جالبی در مورد مسئله ی 

کُردی، ارمنی و کاملیسم مطرح کرده است. او به عنوان عضو حزب کمونیست ترکیه )TKP( موضعی متفاوت تر 

از این حزب اتخاذ کرده است. با این حال، تفاوت هایی میان دیدگاه های او در راه و آرای سال های بعدی او وجود 

دارد. بررسی جامع دیدگاه های کیویلجیملی در مورد کاملیسم و مسئله ی ملی فراتر از حدود این کتاب است. به 

همین سبب به نکات اصلی آرای او کفایت می کنیم.

اغراق نیست اگر بگوییم یکی از دالیل مهم ضعف ایدئولوژیک-نظری جنبش انقالبی امروز ترکیه ناشناخته بودن و 

یا مقبول نبودن ارزیابی های کیویلجیملی از کاملیسم برای بخش های وسیعی از چپ است. تأکید ضّدامپریالیستی 

رایج در برخی از احزاب، سازمان ها و گروه های چپ ترکیه ی امروز واقعیتی است که مانع گسرتش بنیان طبقاتی 

جنبش سوسیالیستی ترکیه است. نوشته های حکمت کیویلجیملی در دهه ی 1930 علیه کسانی که بورژوازی تُرک و 

کاملیسم را نیرویی ضّدامپریالیستی نشان می دادند، آموزنده است. وی در برابر تز ضّدامپریالیست بودن بورژوازی 

تُرک چنین نوشته است:

بورژوازی تُرک ضّدامپریالیست است. برای دفاع از انقالب به هر قیمتی که شده باید از کاملیسم در ترکیه 

دفاع کرد. در این رشایط، این تز که جنبش رهایی خلق تحت ستم کُرد باید منتظر مباند و غیره برای حزب 

ما تز چندان جدیدی منی تواند باشد. این تز، تزی است که جنبش های انقالبی ترکیه را تبدیل به دنباله روی 

کاملیسم می کند و انواع و اقسام این نظریات را از جانب دنباله روان قدیمی که کادرهایی ُدم تکان دهنده 

برای کاملیسم اند، شنیده  بودیم. برای کسانی که یک توده ی خلق تحت ستم را فدای کاملیسم می کنند، 

در اصل فداکاری هیچ انتهایی ندارد. پس معتقدان به »انقالبی گری« کاملیسم در برابرمان صف می کشند 

و به همین ترتیب منطق خود را تا بی نهایت ادامه می دهند.6

6-  Kıvılcımlı, Türkiye’de Ulusal Sorun )TUS(, Yol 2, s. 473.
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از منظر کاملیست ها »غور و تأمل« در مسئله ی کُردی جنبش ضّدامپریالیستی را محدود می کرد. به همین خاطر 

برای حفاظت از سویه ی ضّدامپریالیستی کاملیسم رضورت داشت که آماده سازی انقالبی دهقانان تُرک از دستور 

کار خارج شود. کیویلجیملی که مخالف این قبیل تزها بود در مقاله ی خود با عنوان »دشمن: بورژوازی« دست به 

تحلیل کاملیسم می زند. به زعم کیویلجیملی که بر اتحاد کاملیسم با »اربابان فئودالی و مستبدان« تأکید می کرد، 

»کاملیسم یعنی بورژوازی تُرک ارتجاع را در آغوش گرفته است«.7 از نظر او، »کاملیسم بزرگ ترین و خطرناک ترین 

دشمن خونی دهقانان زحمتکش ترکیه است. وقتی نام کاملیسم برده می شود بقایای اربابان فئودالی به عالوه ی 

رسمایه ی سوداگر به اضافه ی رسمایه ی مالی و بلوک دولِت رسمایه ی مالی به ذهن متبادر می شود«.8

به زعم کیویلجیملی کاملیسم ایدئولوژی و اقتدار سیاسی بورژوازی جمهوریت است:

این اژدهای چهاررس و یگانه ی رسمایه )بورژوازی جمهوریت، کاملیسم( مادامی که در ترکیه حاکم است 

چیزی به جز تازیانه بر پشت دهقان تُرک نخواهد زد. این یگانه دشمن چهاررس، این کاملیسم دجال، 

بی شک این بورژوازی تُرک در روزهای قیامت رسمایه داری جهانی متولّد شده است.9

بیان  این چنین  کیویلجیملی رویکرد کاملیسم که مناینده ی یک فهم بورژوایی دوپهلوست نسبت به دهقانان را 

می کند: »برای به دست آوردن دل دهقان چیزی به جز مردم فریبی انجام نداده و دهقانان زحمتکش نیز بنا به 

غریزه ی خود دشمن خونی آن فرومایگی شده اند«.10 کاملیسم در حالی که واکنش دهقانان ترکیه به رژیم را به 

از توضیح ارتجاع ساکنان شهرهای رشقی به سبب وابستگی دهقانان کُردستان به  دینداری آنان نسبت می داد، 

فئودالی  اربابان  با  مبارزه  به  که  روزی  »می دانند  دهقانان  کیویلجیملی  نظر  از  می برد.  لذت  فئودالی  اربابان 

برخیزند در مقابل خود دم ودستگاه دولت کاملیستی را با متام درندگی اش خواهند یافت. به همین خاطر، دهقانان 

وقتی می گویند بیایید اربابان فئودالی را از میدان به در کنیم ترس آن را دارند که به چاله ای ظاملانه  و عمیق تر 

درغلتند«11. 

کاملیسم هیچ گاه مخالف اربابان فئودالی نبوده است که در رشق بر دهقانان کُرد ستم کرده اند. »زیرا کاملیسم در 

هیچ یک از موضوعات اجتامعِی مستقیامً مرتبط با مناسبات طبقاتی نتوانسته "َخلقی/مردمی" باشد. یعنی ناتوان 

7-  Kıvılcımlı, “Düşman: Burjuvazi”, Yol 2, s. 121.

8-  Kıvılcımlı, “Müttefik: Köylü”, Yol 2, s. 255.

9-  Kıvılcımlı, “Müttefik: Köylü”, Yol 2, s. 256.

10-  Kıvılcımlı, “Burjuvazi ve Köylü”, Yol 2, s. 137.

11-  Kıvılcımlı, TUS, Yol 2, s. 390.



10

جنبش چپ ترکیه، مسئله ی کُردی و اوجاالن

از تأسیس دموکراسی بورژوایی بوده و همواره از روش های انقالبی راستین زَهره تََرک شده است«.12 کاملیسم در 

خالل جنگ استقالل از آنجایی که از یک جنبش دهقانی گسرتده و دموکراتیک می هراسید، از سلطنت در برابر 

خلق/مردم همواره هامنند یک سپر استفاده کرده است.

امروزه نیز کاملیسم از آنجایی که واهمه ی شدیدی از دست یابی جنبش دهقانی گسرتده و دموکراتیک در کردستان 

به سطوح باال دارد، اربابان و خان های فئودالی را در برابر خلق تهی دست کردستان به سان یک سپر به کار می گیرد. 

با این حال، »خلق تهی دست کُرد نیز با ساطوری که کاملیسم هر روز بر گُرده ی آن فرو می کند به صورت عملی 

آموخته است که کاملیسم در شهرهای رشقی متحد اربابان فئودالی و بقایای آن هاست. به همین خاطر، خلق 

تهی دست کُرد به هیچ وجه اصطالحاً به دروغ هایی که بورژوازی جمهوری از مسند بلندمرتبه ی خود علیه اربابان 

است  مایل  کاملیست  بورژوازی  که  دارد  تأکید  نکته  این  بر  کیویلجیملی  گوش منی سپارد«.13  می گوید،  فئودالی 

سیاست دهقانی وابسته به عادات و رسوم، محافظه کاری و ارتجاع روستاها را به نفع خود به کار گیرد: »کاملیسم 

تا رسحّد مرگ از تورم توده  ی پرولرتها در دهات می ترسد. به بیان دیگر، کاملیسم اکنون تبدیل به جریان مرّضی 

شده که مانع از توسعه ی نیروهای مولّد در ترکیه می شود«.14

حکمت کیویلجیملی، مسئله ی ارمنی و کُردی

کیویلجیملی در جزوه ی مسئله ی ملی در ترکیه به مسئله ی ارمنی و کُردی می پردازد. او در منت مقدمه با اشاره 

به این گفته ی مارکس که »ملتی که به دیگران ستم کند خود منی تواند آزاد باشد«15 با طرح پرسشی جالب بررسی 

خود را می آغازد: »آیا در ترکیه یک ملت بیگانه و تحت ستم وجود دارد؟« پاسخ او به این پرسش مثبت است و 

وی بر وجود ملت های تحت ستم در ترکیه تأکید می کند. در ترکیه نامی ناشناخته، ارسارانگیز و برای آنکه کسی 

متوجه نشود، نامشخص کشف شده است:

رشق یا شهرهای رشقی! این تعریف چنان مبهم است که بورژوازی جمهوریت امروزه معنای مّد نظر خود 

را به آن می بخشد، آن را به طریقی که خود می خواهد معرفی می کند و کسی به هیچ ترتیب منی تواند 

نه رشکت های سهامی  ما  این حال،  با  نظر چیست.  یا معنای مورد  آن  از  متوجه شود منظور کاملیسم 

12- Kıvılcımlı, TUS, Yol 2, s. 415.

13- Kıvılcımlı, TUS, Yol 2, s. 390.

14- Kıvılcımlı, “Müttefik: Köylü”, Yol 2, s. 236.

15-  این جمله را نه مارکس بلکه انگلس گفته است. این واقعیت در فصل چهارم کتاب تبیین شده است.
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کاملیسم هستیم و نه روشنفکر ُخرده بورژوای معتقد به اوهام )...( اگر می خواهیم »مارکسیست هایی« 

نباشیم که اسباب تفریح بورژوازی را فراهم می کنند، باید این مسئله را هامن طور که هست، مادیت 

ترکیه و  بزنیم: مسئله ی رشق در  نام و رسم آن فریاد  با  را  اوهام بی نام«  نهفته در »پرده ی  انضاممی 

موضوع شهرهای رشقی منازعه بر رس ملیت است16! 

بداعت  آنگاه  شده اند  نگاشته   1930 دهه ی  ابتدایی  سال های  در  باال  سطور  که  کنیم  توجه  نکته  این  به  اگر 

کیویلجیملی به چشم می آید. از منظر وی که با اصول لنینیستی به این موضوع می پردازد، مسئله ی رشق مسئله ی 

آن  انتقال  از  کرد؛  منتقل  سوسیالیست  نسل های  به  منی توان  را  کیویلجیملی  نقطه نظر  این  است.  کُردی  ملیت 

جلوگیری شده است.

او  ارمنستان-کردستان.  داشتند:  نشده  یا  نام شناخته شده  دو  در گذشته  کیویلجیملی شهرهای رشقی  نظر  طبق 

به این موضوع اشاره می کند که این نام ها در دوران عثامنی استفاده می شدند. وی به رغم اینکه این اسامی در 

نقشه ی امروز ترکیه وجود ندارند دست به پژوهش در این رابطه می زند که آیا در شهرهای رشقی ملیت های ارمنی 

و کُردی وجود دارند یا نه. وی از مهاجرت اجباری ارمنی ها سخن می گوید. از نظر او، بورژوازی مرشوطه در ترکیه 

موجب مهاجرت اجباری ملیت ارمنی شده است، ملیتی که تهدیدی اساسی و بزرگ در نظر گرفته می شد.

قالب  در  کُرد  فئودالی  اربابان  رسید؛  قدرت  به  غیرقانونی  تصمیم  با  ترقی  و  اتحاد  دولتی  دم ودستگاه 

سازمان های شبه نظامی تسلیح شدند. کُردها و تُرک ها به نحوی که منونه ی آن در جهان وجود ندارد و 

با وحشتی نابکارانه دست به قتل عام ارمنیان زدند. اما هامن قدر که بورژوازی مرشوطه ی تُرک از این 

قتل عام سود برد، اربابان فئودالی کُرد هم، حتی شاید بیشرت منتفع شدند. اربابان فئودالی در کردستان 

بی رقیب شدند و به واسطه ی مال و منالی که از تاراج ارمنی ها به دست آوردند، به وزن خود اضافه 

کردند.17

این تز که اربابان فئودالی کُرد بیشرتین منفعت را از مال و منال ارمنی ها بردند بحث برانگیز و اغراق شده است؛ 

اما از منظر تأکید بر مهاجرت اجباری ارمنی ها رویکرد مهمی است.

کیویلجیملی در باب رهایی ملی و اجتامعی به منظور اجتناب از تبدیل شدن به عروسکی در دستان طبقات دشمن 

و امپریالیسم یک تاکتیک لنینیستی واقع گرایانه پیش می نهد: »با این تاکتیک، فراموشی ظلمی که بورژوازی تُرک 

16- Kıvılcımlı, TUS, Yol 2, s. 318.

17- Kıvılcımlı, TUS, Yol 2, s. 321.
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در حق َخلق ارمنی روا داشته حتی منی تواند محل بحث باشد«.18 پس از نابودی ارمنی ها تنها مشکلی که در رشق 

باقی ماند مسئله ی کُردی بود. زیرا »بورژوازی تُرک که اقتدار سیاسی را در اختیار دارد، دست در دست عشیره ها 

و اربابان فئودالی کُرد که یک نظام قبیله ای عقب مانده به لحاظ اقتصادی هستند، توانسته است تقریباً ریشه ی 

ارمنی ها در ترکیه را که مناینده ی توسعه ی اقتصادی پیرشفته تری بودند، بخشکاند. بورژوازی تُرک به ناگهان در 

کردستان بزرگ فقط با کُردها رودررو قرار گرفت.19

کیویلجیملی واقعیت ملت و مسئله ی ملی به مثابه ی یک مشکل اجتامعی پیچیده را آشکارا نقطه ضعف مارکسیسم 

در نظر می گیرد: »مسئله ی ملیت بیش از آنکه مشکل کمینرتن باشد ضعیف ترین جبهه ی حزب ماست«.20 وی 

مارکسیستی بود که در رابطه با رویکرد به مسئله ی ملی تفاوت اساسی بین انرتناسیونال اول و دوم را به خوبی 

درک کرده بود. انرتناسیونال سوم، به موضوعی که انرتناسیونال دوم در موردش اهامل کرده بود اما لنین بر آن تأکید 

داشت، یعنی رابطه ی بین مبارزات رهایی ملی و انقالب سوسیالیستی اهمیت می داد.

کیویلجیملی در مورد جنبش رهایی ملی و رسکوب ملت کُرد در ترکیه چنین نوشته بود:

ترکیه خود شاهد یکی از این جنبش های رهایی ملی مهم بوده است. اما این جنبش رهایی به خاطر آنکه 

تن به اقتدار و دیکتاتوری بورژوازی کاملیستی داد نتوانست از خصلت ها و تناقضات رسمایه داری خالص 

شود. و اساساً منی توانست خالص شود. هامن طور که در باال اشاره کردیم، به رغم اینکه ترکیه در روابط 

خارجی ملتی تحت ستم بود اما در روابط داخلی هیچ ابایی از ایفای نقش یک ملت ستم  گر نداشت. 

امروز در جمعیت ترکیه دو ملیت وجود دارد که جمعیت زیادی را شامل می شوند: تُرک ها و کُردها. 

کُرد تحت  است، خلق  بوده  تُرک  بورژوازی  اختیار  در  اقتصادی  تفوق سیاسی،  و  اقتدار  که  آنجایی  از 

عنوان موهوم و نامشخص »شهرهای رشقی«، در معرض یک استعامر خاص و پنهان، یک ادغام شدید و 

به بیان درست تر یک سیاست نابودسازی قرار گرفت. این سیاست نابودکننده و استعامری کاملیسم به 

سبب الزامات تاریخی و سیاسی متعدد، در توازن قوای بین املللی تا به امروز شاهد توجهی بی طرفانه یا 

بی تفاوتی بوده است.21

در فراز باال سه نکته جالب توجه است. ترکیه هم ملتی تحت ستم و هم ستم گر است؛ کردستان یک مستعمره ی 

18-  Kıvılcımlı, TUS, Yol 2, s. 321.

19-  Kıvılcımlı, TUS, Yol 2, s. 331.

20-  Kıvılcımlı, TUS, Yol 2, s. 325.

21-  Kıvılcımlı, TUS, Yol 2, s. 326.
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خاص و پنهان است؛22 سیاست استعامری کاملیسم به سبب الزامات سیاسی و سیاست توازن قوای بین املللی به 

حد کافی توجهات را جلب نکرده است. کیویلجیملی کاملیسم را در برابر مسئله ی کُردی چنین ارزیابی می کند: 

اما بدون اطالع رسانی- سیاست نظامی  »لشکرکشی هایی خونین در جهت مطیع سازی- حکومت نظامی مداوم 

نابودگرانه! سیاست پیروز کاملیسم در شهرهای رشقی همین است«.23

کاملیسم از منظر کیویلجیملی رژیمی بورژوایی است که با اتکا بر خشونت نظامی هم زحمتکشان ترکیه و هم 

ملت کُرد را رسکوب می کند. وی سیاست کاملیسم در قبال خلق کُرد را شدیداً نقد می کند:

خلق  برابر  در  کاملیسم  مطیع ساِز  اردوکشی های  خورده اند،  شکست  دامئاً  که  عصیان هایی  در  تاکنون 

کُرد با وحشت نظامی گرانه ی درنده تر از آنچه یک گرگ با گله ی گوسفندان می کند، کُردها را به چنگ 

»پول  منطقه  مردماِن هامن  از  کرده ام  هزینه  اردوکشی  برای  اینکه  گفنت  با  سپس  و  کشیده  دندان  و 

بیشرتی«24 گرفته، هامنند آنچه در زمان های قدیم پس از افطارهای فئودالی [به مهامنان.م] داده می شد. 

به بیان دیگر، پرداخت مخارج عصیان را نیز به گردن روستاهایی می اندازد که از فرط گرسنگی در حال 

فروپاشی اند.25

کیویلجیملی درباره ی شعار »شلیک کنید، حمله نکنید« که بی رحمی افرسان، رسبازان و پلیس را در برابر خلق کُرد 

نشان می دهد، چنین می گوید:

این شعار از جانب مبارشان عمومی اولیه26 که در کردستان نقش آتیالهای مدرن را دارند، واو به واو به 

متام واحدهای محافظان، افرسان، ژاندارم ها و رسبازان به صورت »غیرقانونی« تعمیم یافته است!)...( 

22-  یکی از نویسندگانی که به مسئله ی کُردی پرداخته و وضعیت کردستان را از مستعمرات نیز بدتر می داند اسامعیل بشیکچی 

است. اما از آنجایی که در اینجا به بررسی انتقادی دیدگاه های سوسیالیست هایی می پردازیم که به خود مارکسیست-لنینیست 

می گویند، نقطه نظرات بشیکچی را مطرح منی کنیم.

23-  Kıvılcımlı, TUS, Yol 2, s. 326.

24-  اصطالح )diş kirası( در زبان ترکی به معنای »پول دندان« است. این اصطالح به یکی از رسوم دوران عثامنی ارجاع دارد که 

در آن پس از افطار در دربار و میهامن خانه های ثرومتندان به مسافران هدیه و یا پول داده می شد. گفته می شود صاحب افطاری 

موقع خروج مهامنان از دربار یا خانه مقداری پول و یا هدیه ای کوچک را در کیسه ای مخملی گذاشته و با رصف این جمله به آن ها 

تقدیم می کرد: »شام مهامن من بودید و برای اینکه من ثواب بربم سختی کشیدید و دندان هایتان را خسته کردید، این هم پول/

هدیه ای برای دندانتان«. در اینجا منظور نویسنده آن است که »پول دندان« که در رسوم گذشته به مهامن ها داده می شد این بار 

به صورتی طعنه آمیز از طرف دولت کاملیستی به خاطر هزینه های لشکرکشی از مردم کُرد ستانده شده است. م.

25-  Kıvılcımlı, TUS, Yol 2, s. 407-408.

26-  مبارشان عمومی اولیه )Birinci Genel Müfettişlik( نخستین فرمانداری های منطقه ای در ترکیه، به ویژه در مناطق کُردنشین 

بودند که اقتدار و نظارت کاملی بر نیروهای کشوری، نظامی و قضایی داشتند. این فرمانداری ها بین سال های 1927 تا 1952 

فعالیت کردند.
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متحقق  کردستان  در  را  نکنید«  کنید، حمله  »شلیک  که شعار  اولیه  مبارشان عمومی  به همین سبب، 

ساخته اند، تجلی آشکار سیاست کاملیستی در آن منطقه اند؛ این اُس و اساس سیاست استعامری اجراشده 

در کردستان است.27

کیویلجیملی بر این نکته تأکید دارد که نهاد مبارشان عمومی نخستین نهادی بود که علیه کُردها تأسیس شد و 

دامئاً ایجاد رعب و وحشت می کرد: »مبارشان عمومی نهادی است که از سال 1926 به بعد رشوع به ایجاد رعب 

و وحشت کرد و نهادی است متکی بر دیکتاتوری "قانونی" نظامی و استعامری که به منظور گسرتش کاملیسم 

در کشور و استفاده از ابزار ترور در مناطق مقتضی تأسیس شد. در کردستان این نهاد اواخر سال 1927 برای 

نخستین بار آغاز به کار کرد«.28

این گفته ی مصطلح در گذشته که »ملت تُرک آدم منی شود« اینک پارچه ای در قباره ی خاص کُردها شده است. 

طبق نظر ایدئولوگ های بورژوازی کاملیستی »کُردها آدم منی شوند«. وزیر امور داخلی در رابطه با کُردها ابایی 

از گفنت این جمالت ندارد: »باید عاصیان، راهزنان، تبه کاران، یاغیان و غیره را رسبه راه کرد، بی امان تحت تعقیب 

قرار داد، یکی یکی آن ها را نابود کرد و تا زمانی که یک نفر از آن ها باقی مناند همه را در هم شکست و غیره«.29 

ُخردکننده ی  »دستگاه  می کند:  توصیف  چنین  را  کردستان  در  تُرک  بورژوازی  استعامری  سیاست  کیویلجیملی 

بوروکراسی، رعب و وحشت به دست ژاندارم ها، حمالت چاقوکِشانه ی ارتش... این ها سیاست استعامری بورژوازی 

تُرک در کردستان است.«30 سیاست کاملیستی بر مبنای ظلم و ستم سه گانه ی بوروکراسی-ژاندارم-ارتش پایه گذاری 

شده است.

سیاست پی گرفته شده در کردستان چیست؟ هدف کاملیسم در کردستان چیست؟ پاسخ کیویلجیملی چنین است: 

»چه از نظر فرهنگ، چه از لحاظ حکومت، هدف کاملیسم در کردستان انکار وجود خلق کُرد در آنجا، نابودی 

این موجودیت در متام موارد، در هم کوبیدن و خاموش کردن صدای آن است. هدِف خصلِت حکومتی و فرهنگی 

می نویسد:  چنین  کُرد  خلق  انکار  با  رابطه  در  کاملیستی  رژیم  اسناد  به  اشاره  با  کیویلجیملی  است«.31  همین 

»کاملیسم نه حقوق فرهنگی کُردها بلکه حتی موجودیت آن ها را به رسمیت منی شناسد«.32 کسی که در برابر 

27- Kıvılcımlı, TUS, Yol 2, s. 408.

28- Kıvılcımlı, TUS, Yol 2, s. 409.

29-  سخنان وزیر به نقل از کیویلجیملی )s ,2 Kıvılcımlı, TUS, Yol. 409-410( است.

30- Kıvılcımlı, TUS, Yol 2, s. 415.

31- Kıvılcımlı, TUS, Yol 2, s. 426.

32- Kıvılcımlı, TUS, Yol 2, s. 427.
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باشد.  رسکوبی که به ستم دیدگان روا داشته می شود ساکت مباند، نه سوسیالیست که حتی منی تواند دموکرات 

کیویلجیملی با اشاره به اینکه حزب طبقه ی کارگری که از مبارزه ی متام ستم دیدگان حامیت نکند منی تواند نقش 

رهربی کننده داشته باشد، چنین می گوید: »پرولتاریای ترکیه و پیش گامان آن به هامن اندازه ای که این دیکتاتوری 

از آنجایی که مسئله ی شهرهای رشقی  باید رهرب آگاهانه ی آن ها باشد.  نظامی بر متام ستم دیدگان رهربی دارد 

مسئله ای ملی است، در بررسی این مسئله از این منظر- در مقایسه با نزدیکی به موج های انقالبی جدید جهان- 

مطمئناً تأخیر داشته ایم و عقب افتاده ایم«.33

از بررسی دو شورش وقوع یافته در کردستان )شورش 1925 شیخ سعید و عصیان 1927 شهر  کیویلجیملی پس 

آغری( از منظر ملی و جهانی نتایج به دست آمده را چنین می نویسد:

شورش شیخ سعید: الف( درون کشور، از آنجایی که ضّدحمله ی اربابان فئودالی علیه رسمایه داری بود،   .1

شورشی ضّدانقالبی بود. ب( از منظر جهانی، به خاطر آنکه چشم کمک از جانب امپریالیسم داشت نیز 

مجدداً ضّدانقالبی بود. در این رشایط، شورش شیخ سعید چه از منظر ملی و چه بین املللی ضّدانقالبی 

بود.

شورش کوه آغری: الف( در داخل کشور می خواست عصیانی علیه بورژوازی تُرکی باشد که کُردها را   .2

به عنوان یک ملت رسکوب می کرد. این جنبش رهایی ملی که در برابر ستم رسمایه داری به پا خاست، 

تا جایی که رهایی طبقات زحمتکش فرودست را منایندگی می کرد، در داخل کشور یک جنبش پیرشو 

کردند.  اتکا  لورنسی  امپریالیسم  بر  آغری  شورشیان  جهانی  منظر  از  ب(  می شد،  محسوب  انقالبی  و 

جنبشی  جهانی  منظر  از  آغری  شورش  رشایط  این  در  است.  جهانی  ضّدانقالب  معنای  به  امپریالیسم 

ضّدانقالبی است.34 

به زعم کیویلجیملی این شورش ها »قصد داشتند آلت و عروسکی در دستان امپریالیسم جهانی شوند و با اتکا بر 

آن وقوع و خامته یافتند. به همین دلیل خصلتی ضّدانقالبی داشتند. حتی شورش آغری که "تجزیه طلبانه" محسوب 

می شد نیز تبدیل به چنین ماجرایی شد«. 35

کیویلیجیملی در رابطه با شورش های کُردی از کمک دولت های امپریالیستی به جنبش ملی کُردی صحبت کرده 

است. دیدگاه هایی وجود دارند که معتقدند ادعای کیویلجیملی درباره ی شورش آغری که آن را بدون نشان دادن 

33- Kıvılcımlı, TUS, Yol 2, s. 326.

34- Kıvılcımlı, TUS, Yol 2, s. 457.

35- Kıvılcımlı, TUS, Yol 2, s. 466.
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حتی یک دلیل بازیچه ی امپریالیسم قلمداد می کرد، حاکی از تأثیر نسبی ایدئولوژی کاملیستی بر اوست. وی در 

رابطه با عصیان های کُردی چنین مطالبی نیز نوشته است:

آیا ممکن است عصیانی که طبقات گسرتده ی خلق را بر پا می دارد، بدون دلیل باشد؟ علت عصیان ها 

در شهرهای رشقی آیا تنها می تواند ناشی از حمله ی ارتجاعی اربابان فئودالی و دستان خارجی پشت آن 

باشد؟ اگر طبقات ستم دیده ی گسرتده ی خلق وجود نداشته باشند آیا احتاملی برای شوراندن آن طبقات 

ایجاد می شود؟ در این رشایط، چه کسی نقش اصلی را در تداوم عصیان ها بدین شکل ایفا می کند؟ اجازه 

دهید بگوییم شورش شیخ سعید رصفاً شورشی ضّدانقالبی است. بسیار خب، آیا مسئله ی اخیر کوه آغری 

نیز چنین است؟ پس از طرح این سواالت به صورت جامع تری مشخص می شود که بزرگ ترین دلیل این 

عصیان ها کاملیسم است. 36

به زعم کیویلجیملی، »خلق کُردستان و دهقانان کُرد به سبب رسکوب های ملی و اجتامعی در زمان جنگ استقالل 

خلقی  طبقات   .1 از:  عبارتند  عطف  نقطه ی  این  اصلی  ویژگی های  می شوند«.37  عطف  نقطه ی  یک  به  تبدیل 

اربابان  نه  یافته اند. در داخل کشور،  آگاهی  از دو شورش مهم گرفته اند،  که  به واسطه ی درس هایی  کردستان، 

فئودالی کُرد و نه بورژوازی کُرد در مسیر رهایی، رفیق و همراه خلق کردستان نخواهند بود. در خارج از کشور 

نیز، امپریالیسم هیچ گاه رهایی راستین خلق کردستان را نخواهد خواست. 2. خلق تهی دست کردستان در جهت 

دست یابی به رهایی ملی به دو چیز نیاز دارد: یک هدف ملموس و روش ها و اشکال نوین جنگی.38

می توان گفت کیویلجیملی که این سطور را در سال های بین 1933-1929 نگاشته بود، به نسبت حزب کمونیست 

ترکیه مرتقی تر بود، اما نباید ادعای تأثیرپذیری کیویلجیملی از ملی گرایی تُرک پس از 1935 را نیز فراموش کرد. 

مایلم بخش مربوط به کیویلجیملی را با این کلامت »پیرشو« وی به پایان برم: تفکر و فرهنگ کُردی در نسبت 

مستقیم با مدت زمان و خشونت رسکوب ناشی از تفّوق بورژوازی تُرک گسرتش خواهد یافت و یک دست خواهد 

شد. خلق کردستان صاحب چنان »رس کُردی«یی هستند که هر چقدر هم آن رس له شود، در واقع بزرگ تر می شود 

و هر چه آن رس بریده شود در اصل تکثیر می یابد، هامنند دیوهای افسانه ای چند رس.39

36- Kıvılcımlı, TUS, Yol 2, s. 421.

37- Kıvılcımlı, TUS, Yol 2, s. 463.

38- Kıvılcımlı, TUS, Yol 2, s. 463.

39- Kıvılcımlı, TUS, Yol 2, s. 340-341.
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نقدهایی به کیویلجیملی

موضع  با  رابطه  در  جریانم،  در  که  جایی  تا  کنیم.40  بیان  خالصه  به طور  نیز  را  کیویلجیملی  به  انتقادات  باید 

کیویلجیملی در برابر مسئله ی کُردی، گاربیس آلتین اوغلو و رجب ماراشلی انتقاداتی داشته اند. هر دو نفر نیز 

انجام داده به کاستی های وی  اینکه کیویلجیملی تحلیل های حائز اهمیتی در باب مسئله ی کُردی  با اذعان به 

اشاره می کنند. آلتین اوغلو چنین می نویسد: »کیویلجیملی که در اوایل دهه ی 1930 مسئله ی تُرکی-کُردی را از 

منظری انرتناسیونالیستی بررسی می کرد بعدها از این رویکرد فاصله گرفت و در قالب یک موضع کاملیستی و 

ملی گرایانه ی تُرکِی نوعی تحول یافته بود. او در دهه های 1940 و 1950 ترجیح داد هیچ اشاره ای به مسئله ی کُردی 

نکند«.41 به زعم آلتین اوغلو، دو حکمت کیویلجیملی وجود دارد: کیویلجیملِی اوایل دهه ی 1930 و کیویلجیملِی 

 Vatan( پس از آن. آلتین اوغلو عدم اشاره ی کیویلجیملی در برنامه ی حزبی که خود پایه گذاشت، حزب وطن

Partisi(، و نیز آثار بعدی وی به مسئله ی کردی را منونه می آورد.42

رجب ماراشلی، کیویلجیملی را حول چند نکته نقد کرده است. ماراشلی نقطه ی آغاز رویکرد کیویلجیملی یعنی 

»برطرف شدن« مسئله ی ارمنی را اشتباه و ناقص می داند. از نظر او، »نادیده گرفنت تلفات قتل عام و عدم اشاره به 

برنامه ی مهاجرت اجباری ارمنی ها از جانب کیویلجیملی نقصان مهمی است. عالوه بر این، کیویلجیملی همین که 

جدایی ارمنی ها از رسزمین مادری شان در نتیجه ی تبعید و قتل عام و اجبار به زندگی تحت هویت هایی که به آن ها 

تعلق ندارند را مسئله منی داند و معتقد است که مسئله ی ارمنی برطرف شده است، به خودی خود دچار اشتباهی 

وخیم می شود«. ماراشلی موضع اولیه ی کیویلجیملی در باب مسئله ی کردی را چنین تعریف می کند:

کیویلجیملی در این اثر خود اولین فردی بود که تا آن زمان کُردها را یک ملت، کردستان را یک کشور 

که  ارزیابی می کرد، موضوعی  انقالب سوسیالیستی  اسرتاتژیک  نیروی ذخیره ی  را  کُردی  و جنبش ملی 

واقعیتی  به  محدود  تنها  را  کُردی  مسئله ی  وی  دیگر،  بیان  به  نشد.  بحث  محل  نیز   1970 دهه ی  تا 

جامعه شناختی منی کرد بلکه نقش سیاسی آن را نیز در نظر می گرفت.43

40-  تا جایی که می دانم، نخستین منتقدان مراد بلگه و دمیر کوچوک آیدین بودند. از آنجایی که این انتقادات ربطی به مسئله ی 

ملی ندارند به آن ها منی پردازیم.

41-  Garbis Altınoğlu, “Türk-Kürt Sorunu ve Hikmet Kıvılcımlı”.

42-  طبق روایتی در یک کنفرانس از حکمت کیویلجیملی پرسیده می شود که »چرا از تفکرات پیشین خود در مورد مسئله ی کُردی 

دست کشیده و دیگر اشاره ای به آن منی کند؟«؛ او نیز در حالی که با انگشت اشاره و شست دست راست خود دایره ای کشید 

نشانه ای ترسیم کرد که به معنای »جراتش را ندارم« بود.

43-  رجب ماراشلی، منت ارائه شده در کنفرانس »نقد نیروهای کمکی رشق«.
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طبق نظر رجب ماراشلی، دیدگاه کیویلجیملی مبنی بر ضّدامپریالیست بودن کاملیسم نادرست است. ماراشلی که 

منتقد گفتامن کاملیسم به مثابه ی نیرویی ضّدامپریالیستی است، در رابطه با مسئله ی ارمنی و کُردی نیز به انتقاد 

از »سیاست بلشویک ها« می پردازد. به گفته ی ماراشلی:

با  دادند  ترجیح  امپریالیستی  به روی مداخله ی  نگه داشنت مرزهای جنوبی خود  با دغدغه ی بسته  بلشویک ها 

بوروکراسی کاملیستی به توافق برسند. کیویلجیملی از آنجایی که حارض نبود حتی فکر کوچک ترین انتقادی به 

بلشویک ها را از گوشه ی ذهن خود بگذراند، دست درازشده به سمت بوروکراسی کاملیستی را نه تنها نقد نکرد 

بلکه به ستایش از آن پرداخت. این در حالی است که بوروکراسی روسی تحت لوای بلشویسم نه به دنبال گسرتش 

حداکرثی انقالب بلکه محدودسازی آن در جهت تثبیت مرزهای قدیم روسیه بود و به همین سبب، نه جنبش ملی 

کُردی و ارمنی را بلکه حکومت آنکارا که در پی بازسازی اقتدار عثامنی بود به عنوان حکومت مرشوع پذیرفته 

است. حکومت بلشویک ها از طریق معاهدات کارس و مسکو )1921( بسیار پیش از این رسنوشت ارمنستان و 

کردستان را تقدیم کاملیست ها کرده بود.44

هر چقدر هم که انتقادات ماراشلی به خاطر یکسان سازی بوروکراسی بلشویکی و روسی مسئله دار باشد اما باید 

اذعان کرد که برخی از مشکالت را به نحوی درخور بیان کرده است.

واقعیت ملت و مهری بللی

در اینجا الزم است به بررسی انتقادی دیدگاه های مهری بللی، یکی از رهربان جنبش سوسیالیستی ترکیه و یکی از 

اشخاصی که بر نسل مشخصی تأثیر داشت، در باب ملت بپردازیم. بللی مقاله ای دارد با عنوان »واقعیت ملت«45  

که در سال 1969 نگاشته شد. این مقاله که در کتابی به نام نوشته های مهری بللی: 1970-1965 انتشار یافته 

بود، در آگوست 2014 در نرشیه ی تئوری نیز منترش شد.46 پرداخنت مهری بللی به مسئله ی کُردی در زمانی که 

44-  رجب ماراشلی، هامن.

45-  مقاله ی »واقعیت ملت« به عنوان منت کنفرانسی در دانشکده ی حقوق دانشگاه آنکارا آماده شده اما در روزی که قرار بود 

کنفرانس برگزار شود، یعنی 20 مارس 1969، مهری بللی به خاطر مقاله ای به نام »ضّدانقالب در ترکیه« بازداشت شد و نتوانست 

مقاله ی خود را ارائه دهد و منت سخرنانی او، زمانی که وی در زندان بود در نرشیه ی آیدینلیک )روشنایی( منترش شد )یادداشت 

کتاب(.

46-  مقاله ی »واقعیت ملت« در سایت اینرتنتی انجمن فرهنگ و هنور جفرانده نیز منترش شده است. در نسخه ی نرشیه ی تئوری 

پاراگراف نخست مقاله موجود نیست. نخستین پاراگراف که در سایت انجمن جفرانده انتشار یافته چنین است: »اینکه در ترکیه 

کدام مسائل به بحث گذاشته خواهند شد و اینکه از کدام موضوعات صحبت خواهد شد را نه نیروهای طرفدار وضع موجود و 

هم دستان امپریالیسم بلکه انقالبیون تعیین خواهند کرد. به منظور پیروزی مبارزه ی انقالب ملی دموکراتیک خلق ما، در جهت 

ترکیه ای کامالً مستقل و به راستی دموکراتیک، موضوعاتی که در موردشان باید شفاف سازی شود یک به یک در نرشیه ی آیدینلیک 
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این موضوع تابو به حساب می آمد، مبادرتی در خور ستایش است. امروز نقد مقاله ای که 46 سال پیش نگاشته 

شده از بعضی جهات مسئله دار است. عالوه بر این، مهری بللی که از احرتام مشخصی برخوردار است در دوران 

پایانی حیات خود نزدیکی بیشرتی به مسئله ی کُردی پیدا کرد. با این حال، منت حارض به خاطر این نگاشته شده 

که نرشیه ی تئوری مدافع برخی از تفکرات »نادرست« مهری بللی در مقاله ی مذکور است. بنابراین نقدی که در 

اینجا مطرح می کنیم، نقد مقاله ی 46 سال پیش مهری بللی و دیدگاهی است که نرشیه ی تئوری اکنون مدافع آن 

است. بللی مقاله ی خود را چنین می آغازد:

طّی جنگ جهانی دوم در جبهه ی رشق، زمانی که دشوارترین و خونبارترین نربدها در حال وقوع و ارتش 

آملان نازی تا عمق خاک شوروی نفوذ کرده بود و پشت دیوارهای استالینگراد کمین داشت، اتحاد شوروی 

احساس نیاز کرد تا رسود ملی رسمی خود را تغییر دهد. تا سال 1943، رسود ملی اتحاد شوروی رسود 

انرتناسیونال بود. از 1943 به بعد، رسود ملی امروزی را قبول کردند.47

و چنین ادامه می دهد:

چسبیدن چهارچنگالی ملت هایی که به نظمی سوسیالیستی گذر کرده اند به ارزش های خود، بسیج آن ها 

در جهت رشد و گسرتش بدون مانع فرهنگ هایشان نشانگر چیست؟ اینکه قوی ترین عامل تحرک بخش 

به توده ها، نه فقط در کشورهای سوسیالیستی بلکه در کشورهای درون نظام جهانی کاپیتالیستی هم 

ملی گرایی است، چه چیزی را اثبات می کند؟ به نظر من، این اثبات عظیم ترین واقعیت عرص ما یعنی 

واقعیت ملت است.48

تحلیل های حول گسرتش ملی گرایی هم در اتحاد شوروی و هم در نظام جهانی رسمایه داری صحیح است. مشکل 

نتیجه ای است که از این تحلیل ها استخراج می شود. به نتایجی که بللی از این تحلیل ها گرفته بعدتر اشاره خواهیم 

کرد. اجازه دهید نخست به دیدگاه های وی در باب تعریف ملت بپردازیم. مهری بللی در حالی که چهار عنرص 

تشکیل دهنده ی ملت را تبیین می کند به نقل تعریف ملت طبق دیدگاه های استالین می پردازد، امری که در آثار 

نخست شعار  در وهله ی  و »وطن«  »ملت«  که شعارهای  عنوان می کند  است. وی  نهادینه شده  سوسیالیستی 

انقالب های بورژوادموکراتیک بودند و برای نخستین بار از جانب بورژوازی در دوران انقالب ها مطرح شدند. اما 

بررسی خواهند شد. رسکوب و تدابیر مرعوب کننده ای که مانع از این هدف می شوند منی توانند جلوی ما را بگیرند«. نرشیه ی تئوری 

این پاراگراف را ذکر نکرده است.

47-  Mihri Belli, “Millet Gerçeği”, Teori, Ağustos 2014, sayı 295, s. 5.

48-  Mihri Belli, a.g.e., s. 5.
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بورژوازی که در عرص امپریالیسم خصلت ملی خود را از دست داده و دیگر میلی به تکمیل انقالب بورژوایی ندارد 

در میانه ی راه باز می ماند و دیر یا زود به مصالحه با نیروهای ضّدانقالبی می رسد:

در این رشایط، شعارهای »ملت« و »وطن« که زمانی بورژوازی مطرح شان کرد و از آن ها حفاظت منود 

به دست انقالبی ترین و در عین حال ملی ترین نیروی جامعه یعنی زحمتکشان می افتند. و باال نگه داشنت 

دلخواست های  منایندگان  که  می شود  سوسیالیست هایی  تاریخی  وظیفه ی  قوا  متام  با  ملی گرایی  پرچم 

واقعی زحمتکشان اند.49

به زعم مهری بللی، سوسیالیسم تنها در جامعه ای استقالل یافته و ملی شده می تواند تأسیس شود. ماده ی مورد نیاز 

سوسیالیسم، شهروند آزاِد ملت است. تحقق تام و متام دموکراتیک رشط حصول سوسیالیسم است. عالوه بر این، 

»همراه با گذار به سوسیالیسم، امتیازهای ملی موجب جلوگیری از رسکوب ملت های کوچک به دست ملت های 

بزرگ می شوند اما انقالب سوسیالیستی، دست کم در مرحله ی نخست آن، نه تنها موجب نابودی ملت ها نشده 

است بلکه ظرف دوره ای طوالنی، منجر به انکشاف و توسعه ی فرهنگ های ملی شده است. البته چنین گسرتشی، 

گواهی بر واقعیت نداشنت این گفته ی آلکسی تولستوی نیست که »رودخانه های ملقب به ملت روزی در اقیانوس 

انسانیت ادغام خواهند شد«.

به گفته ی بللی، از آنجایی که عظیم ترین واقعیت عرص ما واقعیت ملت است، وظیفه ی انقالبی این عرص نابودی 

متام موانع موجود بر رس راه استقالل و تبدیل شدن جامعه ی ترکیه به یک ملت تام و متام است. وی از عدم تناقض 

»ملی گرایی عمیق« با انرتناسیونالیسم سخن می گوید: »ملی گرایی در معنای عمیق آن، بدون آنکه دچار کوته بینی، 

اومانیسم و جهان وطن گرایی ُخرده بورژوایی شود، به واقع با انرتناسیونالیسم انقالبی در تناقض نیست«.50 بللی این 

نظرات را از سوسیالیست فرانسوی بزرگ، ژان ژورس51 نقل می کند. این در حالی است که ملی گرایی در جامعه ی 

انرتناسیونالیستی  نه موجب تقویت همبستگی  نه می تواند آموزش طبقه ی کارگر را ممکن کند و  رسمایه داری، 

49-  Mihri Belli, a.g.e., s. 9.

50- Mihri Belli, a.g.e., s. 11.

51-  ژورس سوسیالیستی بود که در دوران جنگ امپریالیستی اول مصمامنه برای صلح مبارزه کرد و مخالف جنگ امپریالیستی 

بود. ژورس چند روز پیش از اعالن جنگ آملان به روسیه در 1 آگوست و به فرانسه در 3 آگوست 1914، در تاریخ 31 جوالی 

1914 به دست یک ملی گرای متعصب کشته شد. وی مخالف جنگ بود اما مناینده ی فرانسوی جریان تجدیدنظرطلبی بود که 

در انرتناسیونال دوم رسبرآورده بود. اگر مهری بللی اظهارات انگلس در مورد ژورس را می دانست، آیا مجدداً او را به عنوان یک 

سوسیالیست فرانسوی بزرگ لقب می داد، مشخص نیست. انگلس مرتب با داماد مارکس، پل الفارگ در حال مکاتبه بود. او در یکی 

از نامه های خود )6 مارس 1894( در مورد ژورس چنین می گوید: »استادی جزمی اما بی دانش )در عرصه ی اقتصاد سیاسی(، این 

استعداد سطحی، برای آنکه خودش را مطرح کند و خود را مناینده ی سوسیالیسمی نشان دهد که آن را نفهمیده است، استعداد 

سخنوری خود را به بدی به کار می گیرد. وگرنه، سوسیالیسم دولتی را در مرکز توجه قرار منی داد«.
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شود. ملی گرایی یعنی حفاظت از امتیازهای بورژوازی یک کشور و ایجاد بی اعتامدی در میان زحمتکشان ملت 

ستم دیده.

 )Turancılık( نام توران گرایی با  بللی در مورد جریانی که مدافع مفهوم نژادپرستانه ی ملت در ترکیه است و 

شناخته می شود، چنین می گوید:

منایندگی  را  عثامنی  فئودالی-تئوکراتیک  آگاهی  برابر  در  ملی گرایانه  آگاهی  که  جایی  تا  توران گرایی، 

اسطوره شناسی  با  األنبیاء  جایگزینی قصص  در جهت  تالش هایی  بود.  پیرشو  و  مثبت  جریانی  می کرد، 

تُرکی، به زعم ما خصلتی مثبت و پیرشو دارد. اما توران گرایی، تا جایی که از ملی گرایی راستین جدا شده، 

مبارزه ی ملی تُرِک ترکیه در جهت جدایی اش از مناسبات فئودالی و تبدیل شدن به شهروند آزاد کشوری 

دموکراتیک را از مسیر صحیح آن منحرف کرده و نگاه خود را از مسائل انسان آناتولیایی به سمت دیگری 

معطوف کرده و آن را متوجه وهمی ناواقعی می کند، جریانی منفی و ارتجاعی است.52

دیدگاه بللی در مورد ارتجاعی بودن توران گرایی صحیح است اما استدالل هایی که مطرح می کند نه. جلب نظرات 

افراد به مسائلی غیر از مشکالت انسان آناتولیایی موجب »ارتجاعی شدن« یک جریان منی شود. این دیدگاه حداکرث 

به خاطر آنکه مبتنی بر واقعیات انضاممی نیست می تواند نقد شود. عالوه بر این، سوسیالیستی که نگاهش تنها 

معطوف به مشکالت ملت خویش است، بدین معناست که اهمیتی به همبستگی انرتناسیونالیستی منی دهد.

چیزی که به منت حارض مربوط می شود، رویکرد مهری بللی در رابطه با مسئله ی کُردی است. وی در مقاله ی خود 

چنین می گوید:

در یک سخرنانی که مسئله ی آن واقعیت ملی در ترکیه است، نپرداخنت به وضعیت کُردهای ترکیه، که 

تعداد آن ها طبق آمار رسمی دو و نیم میلیون نفر است )و دلیلی وجود ندارد که این ارقام را اغراق در 

نظر آوریم( از این منظر منی تواند رفتاری علمی و منطبق با متانت باشد. در ترکیه یک مسئله ی رشق 

وجود دارد و پرداخنت به این مسئله و یافنت راه حل هایی مناسب با منافع ترکیه وظیفه ای میهن پرستانه 

است. ما سال های مدید این وظیفه را انجام نداده ایم و آن را تابو تلقی کرده ایم. به همین خاطر، چنین 

وضعی حاصل شده که امروزه همه کس به جز تُرک ها با این مهم ترین مسئله ی کشور رسوکار دارند.53

بللی در رابطه با رّد تابوهای موجود حول مسئله ی کُردی موضعی جسورانه می گیرد. وی تأکید دارد که سکوت و 

رد شدن از کنار مهم ترین مسئله ی مملکت امتیازدهی به نظام موجود و موضعی است که با وطن پرستی واقعی 

52- Mihri Belli, a.g.e., s. 14.

53- Mihri Belli, a.g.e., s. 16.
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تطابقی ندارد.

بللی واقعه ی عصیان شیخ سعید را چنین ارزیابی می کند: شورش شیخ سعید، شورشی ارتجاعی در برابر نظمی 

انقالبی بود که در تاریخ جهان برای نخستین بار امپریالیسم را در یک نربد استقالل شکست داده بود. این شورش 

در ذات خود چیزی متفاوت از عصیان منه من به تحریک طریقت نقشبندی نیست. به همین خاطر، مهری بللی 

که معتقد است عطف خصلت ملی به شورش شیخ سعید تطابقی با واقعیت و پیرشو بودن ندارد بر این نکته 

تأکید می کند که یک جنبش ملی منی تواند به رهربی شیخ ها و سیّدهای عاشق انگلستان تشکیل شود. به زعم 

بللی، »خصلت شورش شیخ سعید هر چه می خواهد باشد، این شورش را منی توان گواهی بر رضورت سیاست ادغام 

)تُرک سازی( اتخاذشده در رشق پس از سال 1925 در نظر گرفت )...( سیاست ادغام نیز، موجب در سایه قرار 

گرفنت مبارزه ی دموکراتیک شده است«.54

طبق نظر بللی، یک زمین دار که از مناسبات فئودالی گسسته شده و در جامعه به آزادی دست یافته است، به 

آگاهی از آزادی خود در به کارگیری زبان مادری و ارزش های قومی  خویش خواهد رسید و در برابر سیاست ادغام 

سینه سپر خواهد کرد. به گفته ی بللی، در این رشایط »حکومتی که به دنبال پیاده سازی سیاست ادغام است، 

خواه ناخواه مبارزه ی ضّدفئودالی را تضعیف خواهد کرد، مانع از تشکیل طبقه ی دهقانی آزادی خواهد شد که 

به دلخواست های دموکراتیک خود دست نیافته و با فئودال ها رسوکله خواهد زد. در واقع امر، این اتفاق در رشق 

روی داده است«. بللی که عقب ماندگی رشق را تا حدی به سیاست های ادغام مرتبط می کند، با تأکید بر اینکه 

در هیچ نقطه ای از جهان این سیاست ها به نفع ملت نتیجه نداده است، دیدگاه خود در باب حل مسئله ی کُردی 

را چنین بیان می کند: »بر این باوریم که قائل شدن امکان به کارگیری زبان مادری برای کُردها موجب ُخشکاندن 

منابع فساد امپریالیستی و تقویت پیوندهای برادری تاریخی میان تُرک ها و کُردها و موجب تحکیم وحدت ملی 

خواهد شد«.55 بللی از اصالحات ارضی اساسی در کل کشور و به موازات آن گام هایی در جهت انقالب دموکراتیک 

دفاع کرده است. این گام های انقالبی، رشق یعنی این منطقه ی عقب مانده ی کشور را از رّش مناسبات فئودالی 

نجات خواهد داد و کار اربابان فئودالی، شیخ ها، استثامر و تحکم را یک رسه خواهد کرد. مهری بللی که معتقد 

است دیدگاه وی »در تطابق با اصل نظریه ی سوسیالیستی مبنی بر حق تعیین رسنوشت ملت ها به دست خود« 

قرار دارد، چنین ادامه می دهد:

که  منی دهد  را  معنی  این  و  نیست  مطلق  چیزی  خود،  دست  به  ملت ها  رسنوشت  تعیین  حق  اصل 

54- Mihri Belli, a.g.e., s. 18.

55- Mihri Belli, a.g.e., s. 19.
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تحت هر رشایطی هر ملتی باید مجزا شود و دولت ملی خود را تأسیس کند. لنین که منتقد رسسخت 

مارکسیست های لهستانی بود که مدافع بیرون کشیدن اصل حق تعیین رسنوشت ملت ها به دست خود 

از برنامه ی حزب سوسیال دموکرات روسیه بودند و خود از این اصل دفاع می کرد، برای مثال، رسسختانه 

مخالف استقالل لهستان از روسیه ی تزاری و تشکیل دولت مستقل آن بود.56

بله، اصل حق تعیین رسنوشت ملت ها به دست خود مطلق نیست. این دیدگاه صحیح است. اما این ادعا که 

»لنین رسسختانه مخالف استقالل لهستان از روسیه ی تزاری و تشکیل دولت مستقل آن بود« نادرست است. به 

نظر می رسد بللی توجهی به تفاوت ظریف بین دفاع تئوریک از اصل حق تعیین رسنوشت ملت ها به دست خود 

و حامیت عملی از آن اصل ندارد. دفاع از این اصل امری مطلق بود اما حامیت از آن منوط به تطابق با رشایط 

یعنی منافع طبقه ی کارگر بود.

لنین مخالفتی با حق جدایی یا استقالل لهستان نداشت. لهستان پس از جدایی از روسیه، معاهده ی صلح امضاشده 

با روسیه ی شوروی را نقض کرده بود. دولت لهستان به ریاست ژنرال پیلسودسکی که در خدمت بورژوازی بود، 

سعی داشت با کمک نظامی امپریالیسم فرانسه و انگلستان، اوکراین را اِشغال کند و علیه اوکراین اعالن جنگ 

کرد؛ این وضعیت، با افزودن به تنازعات بین شوروی و لهستان موجب بروز جنگ شده بود. لنین در سخرنانی 

خود خطاب به کارگران در 20 آوریل 1920 چنین می گوید: »جنگ با لهستان با زور به ما تحمیل شده است. قصد 

نداریم که خللی در استقالل لهستان ایجاد کنیم. )...( اما به رغم سیاست میانه رو و منعطفی که در پی گرفتیم، 

لهستان ما را مجبور به جنگ می کند. اگر اوضاع از این قرار است، آنگاه در برابر حمالت امپریالیست های لهستانی 

برای دفاع از از خودمان و از اوکراین همگی باید مردانه به پا خیزیم«.57

نقطه نظرات  با  ملی  مسئله ی  باب  در  لنین  مواضع  به  نزدیکی  از  بیش  دوران  آن  در  بللی  مهری  دیدگاه های 

مارکسیست های اتریشی قرابت داشت. وی چنین می گوید:

گسست در برادری مبتنی بر ریشه های تاریخی بین تُرک ها و کُردها، وحدت ملی و متامیت ارضی ترکیه 

به هر شکلی که باشد مخالف منافع واقعی تُرک ها و کُردها خواهد بود و امپریالیسم این منطقه از جهان 

را تقویت خواهد کرد. مسئله ی رشق تنها در چهارچوب میثاق ملی با تحقق انقالب ملی دموکراتیک هم 

در غرب و هم رشق ترکیه قابل حل است.58

56- Mihri Belli, a.g.e., s. 20.

57- Lenin, W. I. “Rede auf dem Verbandstag der Glas- und Porzellanarbeiter”, LW 31, s. 108.

58- Mihri Belli, a.g.e., s. 20.
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بللی در پایان سخرنانی خود به جمع بندی مسئله می پردازد و حق استفاده از زبان مادری برای کُردها را به آن ها 

اعطا می کند:

خالل در وحدت ملی و متامیت ارضی ترکیه به هر شکلی که باشد مخالف منافع واقعی تُرک ها و کُردها 

خواهد بود و به نفع امپریالیسم خواهد شد. مسئله ی رشق تنها به واسطه ی به رسمیت شناخنت حق 

استفاده ی کُردها از زبان مادری خود تحت مدیریت آموزشِی مرکزِی جمهوریِت الئیک و در عین حال، 

تحقق تام و متام انقالب ملی دموکراتیک هم در رشق و هم در سطح کل ترکیه می تواند برطرف شود.59

این نظرات کفایت  با این حال  تابو تلقی می شد.  این دیدگاه ها زمانی بیان شدند که صحبت از مسئله ی کُردی 

منی کنند؛ و از آرای لنین در باب حق تعیین رسنوشت ملت ها به دست خود فاصله دارند. عالوه بر این، در رابطه 

با زبان رسمی آشکارا چیزی نگفته است. مهری بللی در نهایت »از حل شدن مسئله ی کُردی در چهارچوب میثاق 

ملی« دفاع کرده است. بللی با این طرز تفکر خود جایی نزدیک به ایدئولوژی رسمی جای می گیرد. عدم پیگیری 

سیاستی که حول مسئله ی ملی اعتامد زحمتکشان کُرد را جلب کند، عرصه را برای بی اعتامدی بارز زحمتکشان 

کُرد نسبت به سوسیالیست های تُرک فراهم کرده است. مهری بللی در رابطه با مسئله ی ملی و کُردی نسبت به 

حکمت کیویلجیملی موضع عقب مانده تری دارد. بللی نه فقط به خاطر دیدگاه هایش حول مسئله ی ملی بلکه به 

سبب گرایش به راست در موضوعات مختلف نقد شده است. برای مثال، ماهیر چایان در آن زمان در باب سیاست 

کلی مهری بللی چنین انتقاد کرده بود:

دیگر به سبب نظرات دست راستی مهری بللی یک آشوب کامل در جنبش ایجاد شده است. این آشوب 

رشوع به مانع تراشی بر رس راه تئوریک و پیرشوی پراتیک جنبش کرده است. دیگر انشعاب شعار ماست. 

و مانند هر انقالبی یی که اصول انقالبی پرولتاریا را ورای همه چیز تلقی کند، به سان هر انقالبی دارای 

رشف و غیرت انقالبی، متام پیوندهای ارگانیک خود را با مهری بللی و جریانی که او منایندگی می کند، 

قطع کردیم!60

اگر به عقب برگردیم و به گذشته بنگریم بحث »آیا ترکیه کشوری رسمایه داری است یا نیمه فئودال؟« که زمانی 

انجام می گرفت، هامنند بحثی بی معنی و وقت تلف کننده می مناید. امروزه دیگر این بحث درمنی گیرد. شکل تولید 

رسمایه داری، حتی اگر کج و معوج هم باشد، شکل غالب است. بحث انقالب سوسیالیستی یا انقالب دموکراتیک 

در ترکیه اکنون اهمیت خود را از دست داده است. می توان گفت که در اصل مهری بللی واژگانی مثل »انقالب 

59- Mihri Belli, a.g.e., s. 20.

60-  ماهیر چایان، »نامه ی رسگشاده خطاب به نرشیه ی سوسیالیستی آیدینلیک«.
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ملی دموکراتیک«، »بورژوازی ملی« و »بورژوازی کمپرادور« را به لغت نامه ی چپ اضافه کرد. بحث بورژوازی 

ملی- بورژوازی کمپرادور بیش از آنکه موجب حرکت رو به جلوی جنبش سوسیالیستی ترکیه و عامل اتحاد آن 

باشد باعث وقفه در این جنبش و انشعاب آن در قالب گروه ها و مبحثی بی فایده بوده است. در رابطه با مفهوم 

»بورژوازی ملی«، تا جایی که می دانم، مارکس و انگلس از این مفهوم استفاده نکرده اند. لنین، اگر هم از این 

مفهوم استفاده کرده است، عمدتاً واژه ی »ملی« را درون پرانتز گذاشته و آن را در معنای مثبتی به کار نربده است. 

مفهوم »بورژوای ملی« در ترکیه ابزاری در جهت تداوم ایدئولوژی بورژوایی و بنابراین ایدئولوژی ای کاملیستی در 

جنبش چپ بوده است.

ماهیر چایان، دنیز گزمیش و ابراهیم کایپاک کایا

الزم است در اینجا به دیدگاه های این سه جوان که خود را وقف انقالب کرده اند حول کاملیسم و مسئله ی کُردی 

بپردازیم. ماهیر چایان به نقد دوغو پرینچک که در آن زمان مدافع کاملیسم بود می پردازد. چرا که پرینچک از 

چنین چیزی دفاع می کرد: »حزب ما جبهه ی رهایی ملی است. فرمانده ی حزب ما مصطفی کامل است. اعضای 

حزب ما کل ملتی است که با استثامرگران آمریکایی هم دستی منی کند.«

پاسخ ماهیر چایان نیز چنین است: »حزب ما نه حزب جبهه ی ملی است و نه فرماندهی آن متعلق به رادیکال های 

ُخرده بورژواست. حزب ما حزب سوسیالیست ها، حزبی مارکسیستی است و راهنامی عمل حزب مان نه کاملیسم 

بلکه سوسیالیسم علمی است!«61 گفته های ماهیر چایان در مورد کاملیسم مسئله دار است. او در دفاعیات خود 

پیرامون کاملیسم چنین می گوید: »کاملیسم چپ است، رهایی طلبی ملی است، بیرق عصیان این قرش در برابر 

امپریالیسم است. )...( از منظر بازتاب موضع رهایی طلبی ملی همه ی ما کامالً حامی آتاتورکیم. بیرق رهایی طلبی 

ملی او را، با فدا کردن همه چیز، از جمله زندگی مان، ما به اهتزاز درمی آوریم.«62 چایان در جزوه ی انقالب مداوم 

2 و 3 نیز چنین می گوید: »کاملیسم بیرق رهایی ملی انقالبیون-ملی گرایان کشوری تحت اِشغال امپریالیسم است. 

ماهیت کاملیسم موضع گیری در برابر امپریالیسم است. )...( کاملیسم چپ است؛ رهایی طلبی ملی است. کاملیسم 

موضع سیاسی رادیکال انقالبیون-ملی گرایان علیه امپریالیسم است.«63

در رابطه با دیدگاه های ماهیر چایان که کاملیسم را ضّدفئودالی و ضّدامپریالیستی ارزیابی می کند، می توان سه 

61-  ماهیر چایان، »در باب خصلت فرصت طلبی جدید«.

62-  دفاعیات جبهه ی حزبی آزادیبخش خلق ترکیه )THKP/C(، ص. 131.

63-  ماهیر چایان، انقالب مداوم 2 و 3.
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نکته گفت. نخست، گفته های چایان در باب کاملیسم نشانگر کاملیست بودن وی نیست. تنها می توان از ناقص و 

نادرست بودن ارزیابی های وی از کاملیسم سخن گفت. دوم، او هرچقدر هم در گفتار کاملیسم را ضّدامپریالیستی 

بداند، در عمل به خاطر مبارزه علیه حکومت کاملیستی گسست عملی را متحقق کرده است. سوم، اگر ماهیر 

چایان زنده می ماند به احتامل زیاد ارزیابی خود از کاملیسم را در دوره های بعد تغییر می داد.

اجازه دهید به گفته های اوجاالن که تحت تأثیر موضع چایان در مسئله ی کُردی بود، اشاره کنیم:

چیزی که در من منجر به ریشه ای ترین ترجیح شد، سخرنانی ماهیر چایان در روزهای پایانی سال، اندکی 

پیش از غیرقانونی اعالم شدن حزب بود. او یک تنه پشت تریبون دانشگاه فنی استانبول رفت و با صدای 

پرصالبتی که تقریباً حاکی از باور، عزم و آگاهی بود چنین گفت: »ریویزیونیسم یک واقعیت است، باید 

با آن مقابله کرد. مسئله ی کُردی انکارناشدنی است و باید آن را پذیرفت. اگر اُپورتونیسم روی مواضع 

خود ارصار دارد باید روابط را با آن قطع کرد...«64

ادریس بالوکن، مناینده ی شهر بینگُل و از اعضای هیئت حزب صلح و دموکراسی )BDP( که با اوجاالن دیدار کرده 

بود، این مالقات را برای روزنامه ی اوزگور گوندم رشح داده و این منت در نرشیه ی رادیکال نیز منترش شده است. 

در مالقاتی که رشح آن در نرشیه ی رادیکال رفته تحت عنوان »پیامی به ماهیر چایان از اوجاالن« از طرف اوجاالن 

چنین می خوانیم: »من با خط ماهیر چایان و با جانبداری از او رشوع به این مبارزه کردم. چهل سال است که 

مبارزه ی خّط ماهیر را پیش می برم. این امانتی است که ماهیر به من داده و من چهل سال است سعی کرده ام از 

این امانت با بُعد مبارزاتی آن به بهرتین نحو محافظت کنم. اکنون نیز این امانت را تحویل می دهم.«65

از دنیز گزمیش به عنوان فردی عمل گرا آثار مکتوبی در اختیارمان نیست. او از مبارزه ی مشرتک خلق تُرک و کُرد 

سخن می گوید. دنیز گزمیش به سبب مبارزه علیه حکومت کاملیستی به لحاظ عملی از کاملیسم گسسته است. 

اگر گزمیش کاملیست بود، به جای »زنده باد مارکسیسم-لنینیسم« می گفت »زنده باد کاملیسم.«

در رابطه با مسئله ی کُردی و کاملیسم، ابراهیم کایپاک کایا تفاوتی اساسی دارد. او هم در تئوری و هم در عمل 

از کاملیسم گسسته است. تأکید بر گسست ایدئولوژیک در گفتار هم حائز اهمیت است. کایپاک کایا در خصوص 

کاملیسم چنین می گوید: »کاملیسم ایدئولوژی کدام طبقه است؟ طبق ریویزیونیسم شفق، کاملیسم ایدئولوژی 

تاریخ  از  ریویزیونیست های شفق معتقدند که مصطفی کامل بخشی   )...( است  میانه  بورژوازی  انقالبی  جناح 

64-  اوجاالن، از دولت کاهنی سومر به سوی متدن دموکراتیک، ص. 353.

65-  رادیکال، 18 اکترب 2013.
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مرتقی خلق ماست. این ادعاها کوچک ترین ارتباط و تطابقی با واقعیات ترکیه ندارند.«66

از منظر کایپاک کایا »کاملیسم ایدئولوژی بورژوازی بزرِگ کمپرادور ترکیه و جناح راست بورژوازی میانه است«  

67بنابراین:

به  او را  کاملیسم به معنای آنتی-کمونیسِم متعصبانه است. کاملیست ها مصطفی صبحی و 14 رفیق 

شکلی خائنانه و خونبار سالخی کرده اند. )...( کاملیسم یعنی رسکوب وحشیانه و خونین مبارزه ی طبقاتی 

توده های کارگر و دهقان و کارمندان ُخرد شهری. کاملیسم برای کارگران به معنای رسنیزه و آتش، چامق 

و قنداق تفنگ، دادگاه و زندان و ممنوعیت اعتصاب و سندیکاست. برای دهقانان نیز به معنای ظلم 

ارباب، کُتک ژاندارم، دوباره دادگاه و زندان و مجدداً هر نوع ممنوعیت سازماندهی است. )...( کاملیسم 

یعنی به غل و زنجیر کشیدن هر نوعی از اندیشه ی مرتقی و دموکراتیک.68

می دانیم که تحلیل کایپاک کایا از کاملیسم مشخصاً مبتنی بر منابع محدود بوده و از طرف رفقای خود او نیز نقد 

شده است. تحلیل های او مبتنی بر کتاب نویسنده ی شوروی، ُشنوروف است. کایپاک کایا که دیدگاه های رایج در 

دوران خود حول جنگ استقالل را نقد می کرد، چنین می نویسد:

جنگ استقالل ما، آن طور که ریویزیونیست های شفق ادعا می کنند نه موجب اعطای جسارت و امید 

به »خلق های ستم دیده ی آسیا« بلکه باعث جسارت و امید یافنت بورژوازی بزدل آسیا و الیگارشی مالِی 

کشورهای امپریالیست شده است. بورژوازی بزدل آسیا، در انقالب کاملیستی تحقق اَعامل ارتجاعی خود 

را مشاهده کرده است. )...( بنابراین، بورژوازی و زمین داران در چین آرزوی انجام انقالبی مشابه انقالب 

این راه را نشان داده  اما رفیق مائو زدونگ دقیقاً در هامن زمان بن بست بودن  کاملیستی داشته اند. 

است. الیگارشی مالی کشورهای امپریالیستی نیز به خاطر انقالب کاملیستی جسارت یافته است. زیرا 

بدین طریق، جلوگیری از یک انقالب خلقِی ریشه دار امکان تداوم وابستگی نیمه  استعامری کشورهای 

عقب مانده را برای آن ایجاد کرده است. )...( انقالبی که به خلق های ستم دیده امید و جسارت بخشیده، 

انقالب چین، انقالب ویتنام است. انقالب کاملیستی منونه ی آن است که چگونه توده ها منی توانند به 

رهایی دست یابند. انقالب های چین و ویتنام نیز منونه ی این است که چگونه توده ها به رهایی راستین 

66-  کایپاک کایا، مجموعه آثار، ص. 243.

67-  هامن، ص. 244.

68-  هامن، ص. 244-245.
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می رسند.69

کایپاک کایا در رابطه با مسئله ی کُردی به واسطه ی دفاع آتشین از شعار »حق تعیین رسنوشت ملت ها به دست 

خود« نیز از موقعیت خاصی برخوردار است. او با استفاده از مفهوم ملت کُرد به جای خلق کُرد نشان داده که در 

این رابطه صاحب آرایی واضح است. وی از سیاست های رسکوب گرانه ی کاملیسم در قبال کُردها انتقاد کرده است.

مایلم به چند مورد از اشتباهات کایپاک کایا اشاره کنم. نخست، این اشتباه به چشم می آید: کایپاک کایا دوره های 

متفاوت کاملیسم را از یکدیگر مجزا نکرده و در ارزیابی کاملیسم بیش از حد چپ روی کرده است. او با گفنت اینکه 

»کاملیسم فی نفسه فاشیسم است« تحلیل خود را دچار ضعف کرده است. این موضع، عرصه را برای برداشتی 

فراهم کرده که مبارزه بر رس حقوق دموکراتیک و انتخابات را خوار و خفیف می شامرد. کایپاک کایا که کاملیسم 

را به عنوان فاشیسم خصلت یابی می کند، در عین حال این موارد را نیز می گوید:

امتیازهای  از  از میان برد، بخشی  را  اِشغال را آزاد کرد، نظام سلطانی  اراضی تحت  انقالب کاملیستی، 

اعطاشده به کشورهای امپریالیستی را ملغی کرد )برای مثال: رشوع کرد به اخذ مالیات افزون تر از اجناس 

وارداتی کشورهای خارجی و اِعامل رسوم گمرکی. حقوق خاص اعطاشده به رسمایه ی خارجی را لغو کرد(. 

اما باز هم ترکیه به عنوان کشوری نیمه مستعمره باقی ماند.70

بعضی از ادعاهای کایپاک کایا در باب مفهوم »بورژوازی ملی« نیز از بازتاب واقعیت به دور است: »)...( باید کمی 

در باب مفهوم "بورژوای ملی" تأمل کرد. رفقا لنین، استالین و ُشنوروف به هنگام بحث از انقالب کاملیستی، مفهوم 

"بورژوای ملی" را در معنای تُرک بورژوا به کار می گیرند.«71 این در حالی است که پیشرت به عدم استفاده ی مارکس 

و انگلس از مفهوم »بورژوازی ملی«، و استفاده ی لنین از واژه ی »ملی« داخل پرانتز اشاره کرده بودم. استالین نیز 

در حالی که ابتدا واژه ی »ملی« را درون پرانتز استفاده می کرد، بعدها استفاده از پرانتز را کنار می گذارد.

پس از کودتای 12 سپتامرب 1980، جنبش انقالبی ترکیه شکست عظیمی خورد. »دشمنی« امروزی سوسیالیست های 

متعددی که پیشرت در کنار جنبش کُردی بودند با کُردها بنیان های اقتصادی، اجتامعی، سیاسی و فکری دارد. در 

اینجا به جای پرداخنت به ریشه های اجتامعی-اقتصادی-سیاسی تبدیل شدِن سوسیالیست های قدیم به ملی گرایان 

جدید به طور خالصه به بذرهای فکری آن ها اشاره می کنم.

واضح و مربهن است که در جامعه ی مدرن دو واقعیت شکل دهنده به سیاست های طبقاتی وجود دارد: منافع 

69-  هامن، ص. 222.

70-  هامن، ص. 222.

71- هامن، ص. 189.
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طبقاتی و ایدئولوژی طبقاتی. یکی از آرای جالب مارکسیست اتریشی، اوتو بائر، اشاره ی او به ناسازگاری بین 

از دوران می تواند صاحب  ایدئولوژی طبقاتی در برخی  از دوره هاست.  ایدئولوژی و منافع طبقاتی در بعضی 

محتوایی در تضاد با منافع طبقاتی باشد. دلیل این امر برخورداری ایدئولوژی طبقاتی از یک استقالل مشخص 

است. به این ترتیب که، ایدئولوژی طبقاتی محصول رشایط خاصی است که طبقه در آن به رس می برد و مدام 

از منفعت طبقاتی ناشی می شود؛ اما این ایدئولوژی طبقاتی وقتی یک بار به منصه ی ظهور می رسد به صورت 

مستقل هستی خویش را تداوم می بخشد؛ ایدئولوژی طبقاتِی ظاهرشده دیگر دارای منطق خویش اصالحی خاص 

خود می شود.

این ایدئولوژی طبقاتی که محصول رشایط خاصی است، با تغییر رشایط احتامل ناسازگاری با منافع طبقاتی را دارد. 

به رغم تغییر منافع طبقاتی، یک طبقه ی اجتامعی می تواند به ایدئولوژی طبقاتی پیشین خود بچسبد که محصول 

منافع طبقاتی قبلی بود. با این حال، رشایط جدیدی که طبقه ی اجتامعی نوین در آن به رس می برد، یک ایدئولوژی 

طبقاتی جدید را رضوری می سازد. بنابراین، ایدئولوژی طبقاتی یی که توجهی به رشایط جدید ندارد با گسست از 

واقعیات وضعیتی جزمی پیدا می کند. تحت این رشایط، بین ایدئولوژی قدیم و منافع طبقاتی جدید یک تضاد 

پدیدار می شود. نتیجه ی این امر از دست دادن نیروی ایدئولوژیک و سیاسی است. در بخش های وسیعی از جنبش 

سوسیالیستی ترکیه، یک ایدئولوژی طبقاتی نامتناسب با منافع طبقه ی کارگر حاکم شده است.

)TKP( و حزب کمونیست ترکیه )TİP( حزب کارگر

حزب کارگر ترکیه یکی از معدود احزابی بود که توانست کارگران و روشنفکران را گرد هم جمع کند. این حزب 

ُمهر خود را بر »فعالیت موفقیت آمیز بی بدیلی در حیات سیاسی ترکیه« بر جای گذاشته است. می توان گفت که 

بعد از حزب کارگر ترکیه هیچ حزب و سازمانی موفق به متحد کردن روشنفکران و کارگران نشده است. این حزب 

که معتقد بود »شکل تولید حاکم در ترکیه رسمایه داری است« مدافع سوسیالیسم به رهربی طبقه ی کارگر بود. 

اما برنامه ای که حزب کارگر ترکیه تحت عنوان سوسیالیسم مدافع آن بود، در اصل چیزی به جز برنامه ی انقالب 

دموکراتیک نبود. این حزب که مسئله ی کُردی را در دستورکار قرار داده بود در کنگره ی چهارم خود تحلیلی بر این 

مبنا ارائه داد که »خلق کُرد در رشق ترکیه زندگی می کند.« حزب کارگر ترکیه با این تحلیل متهم به »تجزیه طلبی« 

شد؛ به رسمیت شناخنت وجود کُردها منجر به ممنوعیت و تعطیلی حزب کارگر شد.

وقتی به حزب کمونیست ترکیه می پردازیم، منظورمان البته حزب کمونیست قدیم نیست. اجازه دهید در رابطه 
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با حزب کمونیستی که در سال 2001 تأسیس شد، به سخنان ودات تورکعلی گوش فرا دهیم:

برای مثال، حزبی به نام حزب کمونیست ترکیه وجود دارد... حزب کمونیست [قدیم] که 85 سال پیش 

جایگاهی  ما  تاریخ  در  که  بود  واقعی  مارکسیست-لنینیست  گسرتده ی  سازمان  نخستین  شد،  تأسیس 

پرافتخار داشته است. این حزب جدید چه رابطه ای با این سازمان تاریخی دارد؟ در اصل باید به این ها 

حزب کاملیست ترکیه )T.KE.P( گفت. این ها قافیه های کاملیستی را از نو تکرار می کنند. گامن می کنند با 

زمزمه کردن برخی مفاهیم مارکسیستی برای همه چیز راه حلی دارند. خواهش می کنم برنامه ی حزبی شان 

را باز کنید و بخوانید، این ها هنوز متوجه تغییر ساختار اساسی کاپیتالیسم در اوایل قرن بیستم نیستند، 

زمانی که پا به مرحله ی رسمایه ی مالی انحصاری گذاشت. کسی که این مرحله از کاپیتالیسم را با روش 

علمی مارکسیستی به خوبی تحلیل کرده لنین است. کامالً پیداست که درکی درست از »ضّدامپریالیسم« 

بنیان  هیچ  بر  مبتنی  کُردی  مسئله ی  به  رویکردشان  و  دیدگاه ها  ندارند.  است،  زبان شان  لقلقه ی  که 

مارکسیست-لنینیستی جّدی یی نیست. این ها هیچ اطالعی از تاریخ حزب کمونیست ترکیه )TKP( که 

اسمش را باال کشیده اند، ندارند.72

بخش های گسرتده ای از جنبش سوسیالیستی ترکیه با تکرار این شعار »که مبارزه ی طبقاتی در وهله ی اول است و 

مسئله ی ملی در وهله ی دوم« سعی در پوشاندن شوونیسم اجتامعی خود داشته اند. حال آنکه لنین این رویکرد را 

متعصبانه و جزمی می یافت و چنین می گفت: »رسبرآوردن موقت و دوباره ی مسئله ی ملی در خّط مقدم عرصه ی 

سیاسی نامحتمل نیست.«73 رّد و انکار این احتامل به معنای افتادن در دام موضعی جزمی است. یکی از دالیل 

سازماندهی مجزای جنبش کُردی از جنبش سوسیالیستی ترکیه پس از دهه ی 1970، شوونیسم اجتامعی موجود در 

میان بخش های گسرتده ای از جنبش سوسیالیستی ترکیه، یعنی،  بی اعتامدی به آن است.

جنبش کُردی و تغییر اسرتاتژی

کُردها یکی از متأخرترین ملت ها در صحنه ی تاریخ اند. هامن طور که می دانیم، عقب ماندن به لحاظ تاریخی 

هم مشکالت و هم مزایای خود را دارد. مسائل کُردها که به چهار بخش تقسیم شده اند، مشخص است. جنبش 

کُردی نخستین جنبش ملل تحت ستم است که بن بست دولت-ملت در سطح جهانی را به چشم دیده. جنبش 

کُردی در ترکیه به سبب موضع انتقادی آن در دوران اخیر علیه دولت-ملت، در مقایسه با بسیاری از جنبش های 

72-  مصاحبه با ودات تورکعلی. نرشیه ی فرهنگ و هرن جفرنده.

73-  Lenin, W. I., “Die nationale Frage in unserem Program”, LW 6, s. 457-458.
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سوسیالیستی در جهان که به دولت-ملت و ملیت چسبیده اند، جایگاه مرتقی تری دارد. مطرح کردن فهم و برداشتی 

از یک ملت دموکراتیک که به دنبال کسب قدرت دولتی نیست، اهمیت دارد و یک نظرگاه نوین را در دستور کار 

قرار می دهد.

بررسی مفّصل مراحلی که جنبش کُردی در ترکیه از رس گذرانده موضوع این نوشته نیست. در اینجا به اختصار به 

توضیح دالیل و نتایج تغییر اسرتاتژی جنبش کُردی پس از سال 2000 و سپس طرح موضوع ملت دموکراتیک از 

جانب اوجاالن بسنده می کنم.

ابتدا باید به تبیین دالیل تغییر اسرتاتژیک در جنبش کُردی، یعنی گذار از اسرتاتژی کردستان مستقل و متحد به 

کنفدرالیسم مبتنی بر خودآیینی دموکراتیک پرداخت. هرچند به نظر می رسد که این تغییر اسرتاتژی به ناگهان 

صورت گرفته است اما این تغییر پیش زمینه ای دارد. پیشنهادات آتش بس و صلح حاوی بذرهای این تغییر اسرتاتژی 

بودند. با این حال، پس از دستگیری عبدالله اوجاالن طی یک عملیات بین املللی، [تز] ترجیح هم زیستی با سایر ملل 

موجود بر [تز] استقالل یابی به مثابه ی یک دولت مستقل غلبه ی بیشرتی پیدا کرد. مشخصاً رّد انگاره ی دولت-ملت 

و حرکت به سمت مفهوم ملت دموکراتیک جهش ایدئولوژیک و تئوریک مهمی بود. ظهور برداشتی در جنبش 

کُردی که دولت-ملت را انکار کند، دالیل متنوعی دارد. در این رابطه می توان از شش دلیل حائز اهمیت نام برد.

دولت های امپریالیستی پس از جنگ جهانی اول، کُردها را به چهار پاره تقسیم کرده اند. هر یک از   .1

این پاره ها شاهد فرآیندهای متفاوتی از نظر سیاسی و فرهنگی بوده اند. نابرابری های سیاسی و فرهنگی 

در میان این پاره ها موانع عظیمی بر رس راه ظهور یک آگاهی مشرتک از ملت کُرد ایجاد کرده است. این 

واقعیت در میان کُردهای عراق، ایران، سوریه و ترکیه بنیان اسرتاتژی ها و تناقضات متفاوتی را گذاشته 

بوده اند.  مشرتک  موضعی  ارائه ی  از  ناتوان  تالش ها  متام  به رغم  پاره  چهار  به  منقسم  کُردهای  است. 

مبادرت هایی که تاکنون صورت گرفته، نتوانسته منجر به وحدت ملی شود. پیش بینی اینکه در آینده این 

وحدت چگونه حاصل خواهد شد امری دشوار است.

وجود ساختار عشیرتی و نفوذ دین در میان خلق کُرد که از جانب استعامرگران عقب نگه داشته   .2

شده اند، عوامل مهمی در جلوگیری از رشد آگاهی ملی اند. می توان گفت که متایزهای مذهبی شافعی، 

علوی و ُسّنی غل و زنجیری بر رشد آگاهی ملی کُردی بوده اند.

و  از کشورها  بعضی  شاید  که  اشتباه شد  این  دچار  از سوریه  اوجاالن  از خروج  کُردی پس  جنبش   .3

ملت ها به آن کمک کنند. اوجاالن مدتی در رم ماند. سپس گفته شد که ترجیح می دهد در یونان باشد. 
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درخواست پناهندگی وی از طرف روسیه نیز پذیرفته نشد. دست آخر آشکار شد که هیچ کشوری حارض 

نیست به اوجاالن کمک کند. این وضعیت، به نظرم، وقتی اوجاالن در هواپیام به ترکیه آورده می شد، او 

را وادار به تفکری عمیق بر این مبنا کرد که فقط از طریق کسب حامیت مردمان کشوری که در آن با 

یکدیگر زندگی می کنند می توان موجودیت و آینده ی خلق کُرد را تضمین منود.

مبارزه ی مسلحانه ی حزب کارگران کردستان )PKK( که از نیمه ی دوم دهه ی 1990 مسئله ی کُردی   .4

در ترکیه را به کل جهان معرفی کرد، نتوانست فراتر از تکرار خود گام بردارد. مبارزه دچار انسداد شده 

بود. جنبش کُردی بدون برخورداری از حامیت جنبش چپ و زحمتکشان ترکیه منی توانست از تنگنای 

خود خارج شود. بنابراین، تالش هایی به ویژه برای ارتباط گیری با روشنفکران و جنبش چپ ترکیه صورت 

گرفت.

شوک بزرگ ناشی از دستگیری اوجاالن، وی را مجبور به بازبینی در آرای پیشین خود و یافنت راه های   .5

جدید کرده است. اجامع نظر بر این است که شوک های تجربه شده تأثیری تحریک کننده بر انسان ها 

داشته اند. این واقعیتی مشهود است که شوک هایی که جوامع، جنبش های اجتامعی و ملی تجربه می کنند 

موجب می شوند افراد در باب اوضاع موجود [جامعه یا جنبش خود.م.] تعمق کنند.

باید به نقش مهمی که فضای ناشی از رشایط حبس انفرادی در امرالی ایجاد کرد، توجه منود. چنین   .6

فضایی منجر به این قبیل نتایج می شود: مترکز بر موضوعات تئوریک-ایدئولوژیک افزایش می یابد؛ زیرا 

برای تأمل عمیق تر زمان و فرصت وجود دارد؛ به دلیل حبس انفرادی، فاصله گیری نسبی از کوته نظری ها 

و ایدئولوژی های رایج محتمل است.

چنین دانسته می شود که اوجاالن معامر تغییر اسرتاتژی شکل گرفته در جنبش کُردی است. در این بخش تنها به 

انتقادی دیدگاه های اوجاالن در باب دولت-ملت، ملت دموکراتیک و کنفدرالیسم دموکراتیک خواهیم  ارزیابی 

پرداخت. بررسی انتقادی کل اندیشه های اوجاالن موضوع این نوشته نیست.

اوجاالن و روش او

پیش از بررسی مخترص دیدگاه های اوجاالن درباره ی دولت-ملت و ملت دموکراتیک باید نکاتی حول روش او بیان 

کرد. در اینجا نه روش کلی یعنی رابطه ی )سوژه-ابژه، ماده-روح و امر کلی- امر جزئی( بلکه روشی که اوجاالن 

در باب مسئله ی ملی مطرح کرده، بررسی می شود. اوجاالن که سعی دارد خاورمیانه را تحلیل کند در پیش گفتار 
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کتاب خود با عنوان بحران متدنی در خاورمیانه و راه حل متدن دموکراتیک در رابطه با روش خویش چنین می گوید:

یا  امر کلی  بیان پذیر است. خود خاورمیانه فی نفسه شاهرگ  تنها در منود جهانی  منطقه ی خاورمیانه 

جهان شمول است. تاریخ و فرهنگ منفرد تنها درون این جهان شمولیت معنادار است. منظورم از منفرد 

خاص بودگی های درون محدوده ی گسرتده ای است که از یک شخص تا یک ملت را در بر می گیرد. برای 

تعریف خودم به عنوان یک فرد تالش فراوانی کردم. طّی این تالش بیشرت متوجه شدم که منی توان از امر 

کلی یا جهان شمول اجتناب کرد. شک دارم که فرد پوچ لیربالیسم حتی به اندازه ی اسطوره شناسی های 

قدیم صاحب ارزشی اسطوره ای باشد.74

 از منظر اوجاالن که منتقد رویکرد فردگرای لیربالیسم در قبال مسائل است، فردگرایی از طرفی به معنای انحالل 

اندام  به زعم وی، عرض  با فهم حقیقت است.  ارتباط  از واقعیت و قطع  از طرف دیگر فاصله گیری  و  جامعه 

فردگرایی به مثابه ی شکل غالب زندگی در عرص ما اثباتی بر درستی آن نیست. از نظر اوجاالن، فردی که به امر 

اجتامعی وابستگی ندارد و در قبال جامعه مسئولیتی به عهده منی گیرد، منی تواند فردی اخالقی75 باشد.

به زعم اوجاالن که بر اهمیت اساس گرفنت کلیت واقعیت اجتامعی تأکید دارد، فرد تنها با عطف معنا به منبع 

اجتامعی واقعیت می تواند به باالترین سطوح دانش دست یابد. »به همین سبب، گریز از جامعه یعنی گریز از فهم 

و دانایی. گریز مرصانه ی لیربالیسم از جامعه هم مربوط به رویکرد سطحی آن به واقعیت می شود و هم مرتبط 

است با واقعیت آن در ماهیت رسمایه داری و اینکه منود ایدئولوژیک آن است. توسل بیشرت و بیشرت رسمایه داری و 

جامعه ی تحت هژمونی آن به تبلیغات و دروغ تدریجی مجدداً بر این سویه از واقعیت تأکید می کند.«76

از منظر اوجاالن، »جامعه ی فردگرای رسمایه داری حول اصل انکار شکل گرفته است. این جامعه تصور می کند هر 

چقدر دست به انکار فرهنگ و ُسنن هر نوعی از جوامع تاریخی بزند، هامن قدر خود را متحقق خواهد ساخت. 

بزرگ ترین کژدیسگی ایدئولوژی لیربالی همین است. شعار اصلی آن در شکل "جامعه وجود ندارد، فرد موجودیت 

دارد" بیان شده است. رسمایه داری اساساً نظامی بیامر است که جامعه را بر مبنای مرصف شکل می دهد.«77 

از نظر اوجاالن که لیربالیسم کاپیتالیستی را محکوم می کند، سوسیالیسم به مثابه ی ضّد-لیربالیسم نیز ایدئولوژی 

آزادی در کنش جمعی و حیات اخالقی است. اوجاالن در حالی که منتقد روشی است که با حرکت از فرد سعی 

74-  Lenin, W. I., “Die nationale Frage in unserem Program”, LW 6, s. 457-458.

75-  اوجاالن مفهوم اخالق را نه در معنای اخالق گرایی بدوی، بلکه به معنی اخالقیات اجتامعی و نظریه ی آن به کار می گیرد و 

بر این نکته تأکید دارد. بنگرید به در باب زندگی اوجاالن در زندان جزیره ی امرالی.

76-  عبدالله اوجاالن، مانیفست متدن دموکراتیک، کتاب چهارم، بحران متدنی در خاورمیانه و راه حل متدن دموکراتیک، ص. 7.

77-  عبدالله اوجاالن، مانیفست متدن دموکراتیک، کتاب پنجم، مسئله ی کُردی و مسئله ی ملت دموکراتیک، ص. 362.
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در تبیین جامعه و تاریخ دارد، روشی را اتخاذ می کند که رو به سمت حرکت از جامعه و تاریخ به منظور توضیح 

فرد دارد. در این نقطه، وی از نظر روشی رویکرد درستی دارد. او روش خود را چنین خالصه می کند: »روش اساسی 

من مبتنی بر اصل کلیت رابطه ی امر جزئی-امر کلی است.«78

اوجاالن و رّدیه ای بر دولت-ملت

در فصول گذشته ی کتاب حارض به انگاره ی ملت بر مبنای منابع فرانسوی و آملانی پرداختیم و اشاره کردیم که 

مفهوم رایج ملت و دولت-ملت در جهان در اصل از جانب متفکران رمانتیک آملانِی مخالف روشنگری )هردر 

و به ویژه فیخته( مطرح شده بود. همچنین از این سخن گفتیم که مفهوم ملت نزد رمانتیک های آملانی تا حدی 

بر مارکسیسم آملانی و اتریشی تأثیر گذاشته است و از این تز که مسئله ی ملی ضعیف ترین سویه ی مارکسیسم 

بوده است، سخن به میان آوردیم. اوجاالن در عین نقد دولت-ملت، بدون اشاره به تفاوت بین متفکران فرانسوی 

نقد می کند:  به درستی  آملانی مطرح شده،  رمانتیک های  از جانب  اصل  را که در  آملانی، مفهوم دولت-ملت  و 

»مبارزات ملت های در پی دولت و دولت های در پی ملت عنرص اساسی واقعیت خونبار عرص ماست. پیوند ملت 

به اقتدار سیاسی و دولت منبع اساسی مسائل عرص مدرنیته است.«79 هامن طور که پیداست، اوجاالن به حق به 

نتایج مخربی اشاره دارد که انگاره ی دولت-ملت برای برشیت در پی داشته است: »تاریخ چهارصد ساله ی اخیر 

مدرنیته ی رسمی، تاریخ نوعی قتل عام )عمدتاً فرهنگی و بعضاً فیزیکی( جامعه ی چندقومی، چندفرهنگی، دارای 

سازمان های سیاسی متفاوت و قادر به دفاع مرشوع تحت عنوان ملت همگن است.«80

دیدگاه های اوجاالن مبنی بر رّد دولت-ملت مشخصاً در رسانه ها نیز انعکاس یافت. نقل قول طویلی که در ادامه 

می آید، از جانب چندین تن از ستون نویسان روزنامه ها نیز در صفحات خود به اشرتاک گذاشته شد.81 اوجاالن 

چنین می گوید:

و  کُردی  و مسئله ی  واقعیت  فهم  بر رس  نربد حقیقت  به عرصه ی  تبدیل  کامالً  برای من  امرالی  زندان 

تعبیه ی امکان های حل آن شد. در حالی که بیرون از زندان گفتامن و عمل اعتبار داشت، داخل آن معنا 

78-  عبدالله اوجاالن، مانیفست متدن دموکراتیک، کتاب پنجم، مسئله ی کُردی و مسئله ی ملت دموکراتیک، ص. 10.

79-  عبدالله اوجاالن، مانیفست متدن دموکراتیک، کتاب پنجم، مسئله ی کُردی و مسئله ی ملت دموکراتیک، ص. 10.

80-  عبدالله اوجاالن، کنفدرالیسم دموکراتیک، ص. 11.

81-  مقاله ی منترششده در روزنامه ی رادیکال به تاریخ 16 ژانویه ی 2013 و مقاله ی ازگی باشاران با عنوان »اوجاالن چگونه از 

دولت-ملت عبور کرد؟« بعضی از فرازهای مهم اوجاالن را منترش نکرده اند. اما دست کم با ذکر سه نقطه )...( به عدم انتشار بعضی 

از نقاط اشاره کرده اند. برخی از ستون نویسان روزنامه ها این کار را هم انجام نداده اند.
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اهمیت پیدا کرد. بسط و گسرتش تفکراتی که در این دفاعیات در مورد فلسفه ی سیاسی به طور جامع 

و انضاممی تر مطرح کردم، خارج از زندان دشوارتر می شد. ادراک خود مفهوم سیاست هم نیازمند تالشی 

اینکه یک جزم گرای  به  بردنم  عظیم است؛ مستلزم فهم عمیق حقیقت است. می توانم بگویم که پی 

که  احتامل  این  مدرنیته،  متفاوت  مفاهیم  است.  انفرادی  حبس  با  مرتبط  تقریباً  بودم  پوزیتیویست 

الگوهای تأسیس ملت می توانند بسیار متنوع باشند، فهم اینکه ساختارهای اجتامعی عموماً ساختارهایی 

گامن پردازانه و محصول دست انسان اند و دارای ماهیت هایی منعطف هستند، در رشایط حبس انفرادی 

ممکن شد. مشخصاً عبور از دولت-ملت برای من بسیار حائز اهمیت بود. این مفهوم مدت ها برای من 

می کرد.  تغییر  اصالً  نباید  که  داشت  را  جزمی  خصلت  بود؛  مارکسیستی-لنینیستی-استالینیستی  اصلی 

زمانی که بر طبیعت اجتامعی، متدن و مدرنیته متمرکز شدم، فهم اینکه این اصل ربطی به سوسیالیسم 

به  اجتامعِی مرشوعیت یافته  اقتدارگرایی  نهایی  از رسوبات متدن طبقاتی است و حد  نخواهد داشت، 

دست رسمایه داری است برای من اهمیت زیادی داشت. بنابراین در رّد آن درنگ نکردم.82

اوجاالن با اظهار اینکه لیربالیسم کاپیتالیستی یک هژمونی بسیار نیرومند تأسیس کرده است و سوسیالیسم واقعاً 

چنین  است،  قفس  یک  دولت-ملتی  تفکر  دلیل  به همین  و  کند  عبور  دولت-ملت  مفهوم  از  نتوانسته  موجود 

می گوید:

از آنجایی که سوسیالیسم واقعاً موجود نتوانسته از مفهوم دولت-ملت عبور کند و آن را واقعیت اساسی 

مدرنیته تلقی کرده است، ما هم منی توانستیم یک ملی گرایی دیگر، مثالً احتامل ملی گرایی دموکراتیک 

را در نظر آوریم. ملت چیزی بود که بدون استثنا باید دولتی می داشت! اگر کُردها یک ملت اند، مطلقاً 

بردم که خود  اجتامعی متمرکز شدم، پی  بر واقعیات  آنکه وقتی  را می داشتند! حال  باید دولت خود 

ملت مبهم ترین واقعیت سده های اخیر بوده و تحت تأثیر قوی کاپیتالیسم شکل گرفته و مشخصاً الگوی 

دولت-ملت قفسی آهنین برای جوامع بوده است و متوجه شدم که هم مفهوم آزادی و هم جمع گرایی 

ارزشمندتر است. زمانی که پی بردم مبارزه در راستای دولت-ملت گرایی مبارزه در راه کاپیتالیسم است، 

تغییرات عظیمی در فلسفه ی سیاسی ام شکل گرفت. مبارزه ی کوته فکرانه بر رس ملی گرایی و طبقه گرایی 

)که ماهیت هر دوی آن ها به یک نقطه منتهی می شود(، در نهایت نتیجه ای به جز تقویت کاپیتالیسم 

نداشت.83

82-  در باب زندگی اوجاالن در زندان جزیره ی امرالی.

83-  در باب زندگی اوجاالن در زندان جزیره ی امرالی.
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دولت-ملت متمرکزترین و رایج ترین شکل حکومت مدرنیته ی کاپیتالیستی است. برجسته ترین خصلت این دولت-

ملت رایج، اقتداریابی ملت حاکم بر متام نیروهای اجتامعی غیر از خود و طرد آن هاست. از این رو، دولت-ملت 

یا حذف  ادغام  ساختار ضّددموکراتیکی است که موجب طرد دموکراسی می شود. تفکر دولت-ملت که در پی 

اجتامعات ملی دیگر است، ساختاری قابل دفاع نیست. دولت-ملت در اساس به معنای رّد دموکراسی و حتی 

جمهوریت است.84 دموکراسی ها و جمهوری ها بنا به ماهیت خود اَشکال حکومتی متفاوت از دولت-ملت هستند. 

به زعم اوجاالن، در حالی که دموکراسی و جمهوری به معنای حکومت مردم است، دولت-ملت در معنای رایج آن 

به معنی کسب قدرت دولتی از جانب یک گروه قومی و طرد دیگران است.

»از آنجایی که هدف دولت-ملت ایجاد جامعه ای متشکل از ملتی همگن است، سایر اجتامعات ملی دیگر درون 

هامن دولت را یا حذف می کند و یا در قالب )اصطالحاً حقوقی( شهروندان برابر که ساختگی و رسشار از خشونت 

است، فرو می کند. دولت-ملت که در جهت ایجاد شهروندان متحدالشکل به سان میخ هایی یکسان فشار می آورد، 

از این جهت نیز دشمن زندگی است.«85 به زعم اوجاالن، دولت-ملت جامعه ای همگن می سازد؛ تالش برای ایجاد 

به  فیزیکی می شود. جامعه  به طرد فرهنگی و  اکرث مواقع منجر  جامعه ای همگن در جغرافیای چندملیتی در 

واسطه ی همگن سازی از تاریخ واقعی خود بریده می شود و متام فرهنگ های متفاوت به میانجی یک گامن پردازی 

ایدئولوژیک نابود می شوند. اوجاالن که بر خصلت ایدئولوژی دولت-ملت به عنوان قفسی آهنین تأکید دارد، در 

معرض انتقادات هم ملی گرایان تُرک، هم به اصطالح بعضی سوسیالیست های تُرک و هم ملی گرایان کُرد مدافع 

دولت-ملت قرار گرفته است.

از نظر اوجاالن، هژمونی ایدئولوژیک لیربالی، دشمنی دولت-ملت با دموکراسی را می پوشاند و می کوشد دولت-

ملت را به مثابه ی خصلت »عرص دموکراسی« حقنه کند. مدرنیته ی کاپیتالیستی ملت را تقدیس کرده و الوهی 

می کند. به بیان دیگر، »مدرنیته ی کاپیتالیستی در عوِض دین و خدای سنتی، خود الوهیت دولت-ملت را پایه 

گذاشته است. این ویژگی بسیار مهمی است. اگر ایدئولوژی ملی گرایی را به منزله ی دیِن دولت-ملت تعبیر کنیم، 

می توانیم خود دولت-ملت را نیز به عنوان خدای این دین در نظر آوریم.«86 از منظر اوجاالن، »اسالم سیاسی نیز، 

یک ایدئولوژی ملی گرایانه است که الیگارشی های دولت-ملتی دو سده ی اخیر را پوشانده است.«87

84-  عبدالله اوجاالن، کنفدرالیسم دموکراتیک، ص. 4.

85-  عبدالله اوجاالن، مانیفست متدن دموکراتیک، کتاب پنجم، مسئله ی کُردی و مسئله ی ملت دموکراتیک، ص. 38.

86-  عبدالله اوجاالن، مانیفست متدن دموکراتیک، کتاب پنجم، مسئله ی کُردی و مسئله ی ملت دموکراتیک، ص. 39.

87-  عبدالله اوجاالن، کنفدرالیسم دموکراتیک، ص. 11.
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یکی از ویژگی های بنیادی انگاره ی ملت و دولت-ملت مدرن، اتکای بی چون و چرای آن بر یک زبان واحد است. 

اکرثیت دیدگاه های مدافع دولت-ملت حتی منی توانند تصور دولتی بدون زبان رسمی و یا وجود چند زبان رسمی 

در یک دولت را داشته باشند. این قبیل دیدگاه ها، هامن طور که ناتوان از تصور ملتی )و نه ملیتی( هستند که 

می تواند به بیش از یک زبان سخن بگوید، دولت هایی که بیش از یک زبان رسمی دارند را هم نادیده می گیرند. 

به زعم اوجاالن، بزرگ ترین تهدید برای دموکراسی ها و حکومت های خودآیین از جانب اقتدارهای سیاسی طرفدار 

»خصلت  می شوند.  لورده  و  له  دولت-ملت  چرخ های  زیر  اجتامعی  فرهنگ  بقایای  آخرین  است.  دولت-ملت 

می یابد.  فرهنگ ها  همین  علیه  گسرتش یافته  سیاست های  در  را  خود  بازتاب  بیش ترین  دولت-ملت  قتل عام وار 

نابودی چندین موجودیت فرهنگی به واسطه ی این سیاست ها مهم ترین بخش قتل عام هایی است که مدرنیته ی 

مدرنیته ی  مخصوص  سالح  دولت-ملت  اوجاالن،  زعم  به  است.«88  گسرتده  جهان  نقطه ی  هر  در  کاپیتالیستی 

با در آغوش گرفنت دولت-ملت می توان  افراد و جنبش هایی که می پندارند  کاپیتالیستی است. به همین سبب، 

دگرگونی های اجتامعی عظیم را از طریق میان بر متحقق ساخت، خیلی دیر متوجه خواهند شد که با این سالح به 

خودشان شلیک کرده اند.

اوجاالن عبور خود از تفکر دولت-ملت را در عرص جهانی سازی مطرح کرده است. وی این گونه می اندیشد: در 

این دوره، از آنجایی که امپریالیسم نتوانسته یک الگوی سیستمی جدی و نوین گسرتش دهد، بحران نظم موجود 

تعمیق یافته و تبدیل به آشوب شده است. این آشوب مشخصاً در خاورمیانه به نحو قامض تری به چشم می آید. 

به همین دلیل، به پروژه ی جدیدی نیاز است که در خاورمیانه از دولت-ملت عبور کند. از نظر اوجاالن، این پروژه 

تنها می تواند کنفدرالیسم دموکراتیک باشد.

کنفدرالیسم دموکراتیک و ملت دموکراتیک

اوجاالن که سعی در تحلیل بحران جوامع خاورمیانه دارد رویکرد کنفدرالیسم دموکراتیک را به مثابه ی راه حل 

بحران پیشنهاد می دهد. وضعیت موجود خاورمیانه نه پذیرای ایاالت متحد از باال و نه پذیرای مردم از پایین است. 

به همین دلیل، حکومت های موجود میان این دو راه گیر افتاده اند. آن ها یا خود را تغییر خواهند داد و یا در برابر 

فشار ایاالت متحد ُخرد خواهند شد. موج دولت-ملت و ملی گرایی هامن طور که گذشته را از دست داده است، 

امروز را نیز از کف می دهد. یکی از مهم ترین دالیل مسائل موجود در خاورمیانه، هژمونی دو سده اِی مدرنیته ی 

88-  عبدالله اوجاالن، مانیفست متدن دموکراتیک، کتاب پنجم، مسئله ی کُردی و مسئله ی ملت دموکراتیک، ص. 113.
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کاپیتالیستی است که ریشه ی آن اروپای غربی است. به گفته ی اوجاالن، مادامی که نقش این هژمونی مشخص 

نشود، نه واقعیت کُردی و نه مسئله ی کُردی که حالت بافتی مرده را پیدا کرده است، را منی توان مفهوم پردازی و 

در مورد آن نظریه پردازی کرد.

مؤثرترین شکل هژمونی مدرن کاپیتالیستی که ریشه در اروپای غربی دارد، دولت-ملت است. تفکر غرب اروپایی 

دولت-ملت برای مردمان خاورمیانه و ترکیه فالکت به همراه داشته است. اجتناب این نیروهای هژمونیک غربی 

از پرداخنت به مسئولیت های خود در قبال نسل کشی ارامنه و انداخنت متام تقصیرات این نسل کشی بر گردن تُرک ها 

انحرافی آگاهانه است. دولت-ملت گرایی رژیم نسل کشی است. پیامدهای اندیشه ی دولت-ملت را که منکر تاریخ 

و نابودگر فرهنگ محلی و دموکراسی است، می توان در منونه ی دولت-ملت تُرک گرا شاهد بود که ارامنه را وادار 

به مهاجرت اجباری کرد.

دولت-ملت ها در خاورمیانه به واسطه ی انقالب ها پدید نیامدند؛ بلکه از جانب کارگزاران نظام هژمونیک تأسیس 

شدند. هدف اصلی این دولت ها تحت نام این نظام استعامر مردمان خود به شدیدترین شکل ممکن است. اوجاالن 

و  به حق  مبارزه ای  غربی  نیروهای هژمونیک  برابر  در  که منی توان  است  معتقد  دولت-ملت  دادن  قرار  مبنا  با 

موفقیت آمیز در پیش گرفت. او بدین ترتیب اندیشه ی دولت-ملت را رد می کند. به زعم اوجاالن، دولت-ملت بنا 

بر اصل »قانون سود حداکرثی« همواره میل به ایجاد »ملتی همگون« دارد و از آنجایی که دولت-ملت صاحب 

خصلتی منکر دموکراسی است، در نهایت حاوی تفکری است که راه به فاشیسم می برد.

اوجاالن کنفدراسیون ملل دموکراتیک خاورمیانه را به مثابه ی سازمان دربرگیرنده ی کلیت فرهنگی تلقی می کند. از 

نظر وی، تأسیس ملل دموکراتیک را منی توان بر اساس مرزهای دولت-ملت موجود انجام داد. مهم تر از آن، منی توان 

مرزهای ترسیم شده ای برای ملل دموکراتیک قائل شد. این رویکرد تأسیس جامعت هایی ملی را ممکن می سازد 

که فاقد اندیشه ی مرزهای سیاسی سفت وسخت هستند و در مکان های مشابه و حتی شهرها ملل مختلف را در 

قالب کلیت هایی متنوع و جامعت های ملی کلی تر در بر می گیرند. اساساً حالت عادی امور نیز همین است. تاریخ 

همواره شاهد هم زیستی تنگاتنگ اقوام و قبایل، دین و مذاهب گوناگون در قالب مناطق و شهرهای بی شامر 

بوده است. ممکن است ملت ها وطن مشرتکی هم داشته باشند. تاریخ همچنین رسشار از منونه های این واقعیت 

است. عالوه بر این، مفاهیم جامعه و ملت خالص نیز علمی نیستند. بدون تردید هامن طور که ملِل دارای زبانی 

واحد وجود خواهند داشت، وجود ملل چندزبانه نیز ممکن است.89

89-  عبدالله اوجاالن، کنفدرالیسم دموکراتیک، ص. 21.
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اوجاالن کنفدرالیسم دموکراتیک به مثابه ی عالج دردهای خاورمیانه را چنین تعریف می کند:

کنفدرالیسم دموکراتیک سازمان یابی ملِت دموکراتیک فاقد دولت است؛ سازمان یابی اقلیت، فرهنگ، دین 

و حتی جنسیت و مواردی شبیه آن است. من به این سازمان یابی ملت و فرهنگ دموکراتیک می گویم. در 

هر روستایی یک کمون دموکراتیک زاده می شود. هر سازمان یابی فرهنگی، کنفدراسیون یکپارچگی کل 

این موارد است. )...( من به این کنفدراسیون دموکراتیک فاقد دولت می گویم.90

دموکراتیک  کمون های  اتحادیه ی  مثابه ی  به  بلکه  دولت ها  اتحادیه ی  عنوان  به  نه  کنفدراسیون  این  بنابراین 

تلقی می شود. اوجاالن که مخالف فهم سوسیالیستی مبتنی بر دولت است و تأکید می کند که بدون دموکراسی 

سوسیالیسمی هم در کار نخواهد بود، مدافع یک سازماندهی اجتامعی مبتنی بر حکومت های خودمختار دارای 

برای  تنها  نه  دموکراتیک  کنفدرالیسم  این،  بر  است.91 عالوه  متنوع  بر کمون های  مبنی  و  پایین  از  سازماندهی 

خاورمیانه بلکه برای کل مردمان جهان راه حلی معترب است. اوجاالن این را نیز اضافه می کند: »من منی گویم در 

ترکیه کنفدرالیسم باشد. می گویم که با حفظ ساختار واحد خود جمهوریتی دموکراتیک باشد.«92

به زعم اوجاالن، کنفدرالیسم دموکراتیک الگویی در برابر دولت-ملت مدرنیته است. زیرا الگوی دولت-ملت، به 

الگوی جامعه ی یک پارچه، همگون، تک رنگ و فاشیستی راه می برد. بدیل دولت-ملت، ملت دموکراتیک است. در 

ملت دموکراتیک، متام اقوام، تلقی های مذهبی، واقعیات شهری، محلی، منطقه ای و ملی با هویت های خاص خود 

و ساختار خودآیین دموکراتیک خویش حق موجودیت دارند.93 به گفته ی اوجاالن، تجربه ی روسیه ی شوروی در 

بدو امر کنفدرالیسم رایج را در پیش گرفته بود اما بعدها، حذف رسیع کنفدرالیسم به نفع دولت مرکزی تبدیل 

به اصلی ترین دلیل انحالل سوسیالیسم واقعاً موجود شد. عالوه بر این، علت اصلی نهفته در عدم موفقیت تجارب 

جنبش های انقالبی ظرف دو سده ی گذشته نیز تلقی دولت-ملت به عنوان امری انقالبی تر و تلقی کنفدرالیسم 

دموکراتیک به مثابه ی یک شکل سیاسی عقب مانده بوده است.94

یکی از مهم ترین عنارص کنفدرالیسم دموکراتیک مفهوم ملت دموکراتیک است. اوجاالن با رّد پروژه ی دولت-ملت، 

ملت دموکراتیک را این چنین تعریف می کند:

خصلت تعیین کننده ی راه حل ملت دموکراتیک، جستجوی راه حل در بیرون از دولت است. جستجوی 

90-  عبدالله اوجاالن، کنفدرالیسم دموکراتیک، ص. 3.

91-  عبدالله اوجاالن، کنفدرالیسم دموکراتیک، ص. 2.

92-عبدالله اوجاالن، کنفدرالیسم دموکراتیک، ص. 6.

93-  عبدالله اوجاالن، کنفدرالیسم دموکراتیک، ص. 13.

94-  عبدالله اوجاالن، کنفدرالیسم دموکراتیک، ص. 4.
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راه حل در بیرون از دولت نه به معنای نابود کردن دولت و تأسیس دولتی جدید به جای آن است و نه 

به معنای حل شدن در دولت موجود به منزله ی ضمیمه ی آن. جامعه راه حل را درون خود، در چهارچوب 

اراده ی دموکراتیک می جوید. یعنی دولت در معنای مثبت و یا منفی هدف آن نیست. به عالوه، چه در 

کل تاریخ متدن و چه در دوران مدرنیته ی کاپیتالیستی، راه حل مسائل اجتامعی و منافع طبقاتی از منظر 

طبقات باال مرتبط با وجود دولت بوده است.

استثامر و رسکوب  از  مانع  که  است  ملتی  الگوی  »آن  عین حال  در  دموکراتیک  ملت  الگوی  اوجاالن،  منظر  از 

می شود. ملت دموکراتیک نزدیک ترین ملت به آزادی و برابری است. طبق این تعریف، ملت دموکراتیک انگاره ی 

ایدئال ملت برای جوامعِ در جستجوی آزادی و برابری است«.95 تعلق به یک ملت نه یک امتیاز ویژه است و نه 

یک نقصان. می توان به بیش از یک ملت تعلق داشت. به بیان درست تر، ملیت های متفاوت می توانند تنگاتنگ 

یکدیگر زندگی کنند. اگر ملت قانونی و ملت دموکراتیک به توافق برسند می توانند به آسانی در کنار هم زندگی 

کنند.

ملت دموکراتیک، پادزهر دولت-ملت است. ملی گرایِی در تضاد با دموکراسی و دولت-ملت مبتنی بر آن به معنای 

در تنگنا قرار دادن جامعه و گسست برشیت از یکدیگر است. اوجاالن بعضی از وجوه ملت دموکراتیک را چنین 

بیان می کند:

دولت- جانب  از  تجزیه شده  اجتامعی  مناسبات  تحلیلی،  الگویی  مثابه ی  به  دموکراتیک  ملت  الگوی 

ملت گرایی را دوباره دموکراتیک سازی می کند؛ موجب مصالحه جویی، صلح طلبی و مداراجویی هویت های 

متفاوت می گردد. تحول دولت-ملت به سوی ملت دموکراتیک دستاوردهای معظمی به همراه می آورد. 

الگوی ملت دموکراتیک پیش از هر چیز ادراکات اجتامعی مملوء از خشونت را در قالب یک آگاهی 

اجتامعی صحیح منعطف سازی می کند و به آن خصلتی انسانی )انسان عقالنی، عاطفی و دارای حس 

هم دلی( می بخشد.96

پروژه ی ملت دموکراتیک، تعلق انسان به بیش از یک ملت، هم زیستی و نیز زیست تنگاتنگ هویت های ملی 

خصوصیت  می تواند  که  است  خصلتی  دارای  دموکراتیک  ملت  پارادایم  بنابراین،  می سازد.  ممکن  را  متفاوت 

همگون ساز و ملی گرایانه ی دولت-ملت، زخم های عمیق و منازعات ناشی از آن را از میان بردارد.

اوجاالن مهم ترین مبنای فهم ملت دموکراتیک را خودآیینی دموکراتیک می داند و آن را چنین توضیح می دهد: اگر 

95-  عبدالله اوجاالن، مانیفست متدن دموکراتیک، کتاب پنجم، مسئله ی کُردی و مسئله ی ملت دموکراتیک، ص. 38.

96-  عبدالله اوجاالن، مانیفست متدن دموکراتیک، کتاب پنجم، مسئله ی کُردی و مسئله ی ملت دموکراتیک، ص. 40.
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ملت دموکراتیک یک روح است خودآیینی دموکراتیک بدن آن است. خودآیینی دموکراتیک تجلی انضاممی ملت 

دموکراتیک است. رابطه ی بین ملت دموکراتیک و خودآیینی دموکراتیک هامنند رابطه ی روح-بدن است. ملت 

دموکراتیک روح؛ خوآیینی دموکراتیک بدن است. اگر ملت دموکراتیک وجود نداشته باشد خودآیینی دموکراتیک 

نیز وجود نخواهد داشت، اگر خودآیینی دموکراتیک در کار نباشد، ملت دموکراتیک هم در کار نیست. خودآیینی 

دموکراتیک ابعاد مختلفی از قبیل سیاسی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی، دفاع از خود و غیره دارد.97 مادامی که 

هژمونی اقتدار سیاسی و دولت تحمیل نشود، مسئله ی اجتامعی یی وجود نخواهد داشت که دموکراسی ها نتوانند 

آن را برطرف کنند. دیدگاه های اوجاالن به رغم اینکه حاوی اندیشه های مهمی اند اما از وضوح کاملی برخوردار 

نیستند و نسبت به تفاسیر گوناگون گشوده اند. برای مثال، مشخص نیست که ملت دموکراتیک چیزی است درون 

ساختار دولت موجود یا پروژه ای است جهت فرا رفنت از آن.

نقدهایی به اوجاالن

دفاع اوجاالن از دیدگاه ملت دموکراتیک از لحاظ تجلی این پارادایم در عرصه ی اجتامعی و سیاسی اهمیت وافری 

دارد. در سطور باال دیدگاه های اوجاالن در باب مسئله ی ملی و دولت-ملت به اختصار رشح داده شد و سعی بر 

این بود که تا جای ممکن نسبت به مفاهیمی که خود اوجاالن استفاده کرده، وفادار مبانیم. همچنین تالش کردیم 

نظرات وی حول موضوع ملت دموکراتیک را درک کنیم و انتقال شان دهیم. اکنون اجازه دهید بعضی از انتقاداتم 

به اوجاالن را بیان کنم.

اوجاالن در عین توضیح واقعیت ملت و دولت-ملت به تفاوت میان متفکران روشنگری فرانسوی و   .1

رمانتیک های آملانی توجه نکرده است. تعریف امروزی ملت و مفهوم دولت-ملت، مبتنی بر رمانتیسم 

آملانی است. این واقعیت را در فصل دوم کتاب حارض اثبات کردیم. نظریه پرداز دولت-ملت و ملی گرایی، 

آن گونه که اوجاالن عنوان کرده، نه هگل بلکه فیخته است. فیخته در پژوهش های آملانی زبان به طور کلی 

به مثابه ی نظریه پرداز ملی گرایی و مفهوم »ملت ارتجاعی« پذیرفته می شود.

اوجاالن معتقد است مارکس و انگلس از دولت-ملت دفاع کرده اند و باکونین و سایر آنارشیست ها   .2

مخالف آن بوده اند. به بیان اوجاالن:

ک. مارکس و ف. انگلس از آنجایی که خودشان هم آملانی بودند، دیدگاه های هگل در مورد مرکزیت یابی 

97-  عبدالله اوجاالن، خودآیینی دموکراتیک، ص. 6.
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دولت آملان و رضورت شکل گیری آن در قالب دولت-ملت را به منزله ی تحولی مرتقی در نظر گرفته اند. 

آنارشیست ها ازجمله باکونین با این قضاوت به مخالفت برخاستند. آن ها معتقد بودند دولت-ملت نه 

منود پیرشفته ترین آزادی فردی بلکه بیان بردگی مدرن بود و زندگی در قالب کمونیته ها سهم بسیار 

بیشرتی در آزادی فردی خواهد داشت.98

این دیدگاه به دور از واقعیت است. در جدل بین انگلس-باکونین، باکونین مدافع حق تعیین رسنوشت ملت ها 

به دست خود و فدراسیون ملل در اروپا بوده است. بله، در سال 1849-1848، نظرات انگلس در باب »ملل فاقد 

تاریخ« دیدگاه هایی متافیزیکی بودند اما ادعای مخالفت باکونین با دولت-ملت صحیح نیست.

یکی از خصوصیات برجسته ی اوجاالن قائل نشدن تفاوت بین مارکس و مارکسیسم رایج است. وی   .3

بعضی از دیدگاه ها را به مارکس نسبت می دهد )دیدگاه پیرشفت گرا، طرفداری از دولت-ملت و غیره(. 

اما در آرای مارکس فهم پیرشفت گرایانه از تاریخ و یا طرفداری از دولت-ملت وجود ندارد. مارکس را 

نه به خاطر دفاع از دولت-ملت بلکه به سبب عدم پرورش یک نظریه ی ملت می توان نقد کرد. فهم و 

درک از دولت-ملت، به واسطه ی رمانتیسم آملانی به کائوتسکی انتقال یافت و از طریق کائوتسکی در 

مارکسیسم اروپایی مسلط شده است. از نظر کائوتسکی، دولت عادی و نوعِی دوران رسمایه داری دولت 

ملی است.

و  در خاورمیانه  )بحران متدنی  دموکراتیک  مانیفست جامعه ی  کتاب چهارم  پیش گفتار  در  اوجاالن   .4

راه حل متدن دموکراتیک( مارکس را بدین ترتیب نقد می کند: مارکس »قصد داشته یک نظریه ی اجتامعی 

ماتریالیستی  بنیان  شاهرگ  اولین  دهد.  بسط  داروین  تکامل  نظریه ی  دل  از  تک خطی  و  پیرشفت گرا 

فسلفه ی پوزیتیویستی همین است«. این نقد اوجاالن به مارکس نادرست است. اینکه مارکس تحت تأثیر 

نظریه ی تکامل داروین مدافع فهمی تک خطی و پیرشفت گرایانه از تاریخ بوده، به دور از واقعیت است. 

به رسمایه داری  گذار  »بدون  که  پیش منی نهاد  را  تفکر  این  مارکس در مورد روسیه  اگر چنین می بود، 

می توان به واسطه ی مالکیت اشرتاکی زمین به سوسیالیسم گذار کرد«. فهمی تکاملی درون مارکسیسم 

رسوخ کرده است اما این فهم نه از طریق مارکس بلکه به واسطه ی گرایش داروینیستی کائوتسکی به 

او هرگز  است؛  داشته  فاصله  پیرشفت گرایانه ی تک خطی  فهم  از  مارکس  است.  کرده  نفوذ  مارکسیسم 

منی گوید گذار مطلقاً از فئودالیسم به رسمایه داری و مطلقاً از رسمایه داری به سوسیالیسم اتفاق خواهد 

98-  عبدالله اوجاالن، مانیفست متدن دموکراتیک، کتاب پنجم، مسئله ی کُردی و مسئله ی ملت دموکراتیک، ص. 288.
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افتاد.

نخست  مجلد  روسی  ترجمه ی  گفت:  چنین  می توان  پیرشفت  موضوع  پیرامون  مارکس  اندیشه ی  با  رابطه  در 

رسمایه ی مارکس در سال 1872 منترش می شود. رسمایه بیش از آملان در روسیه توجهات را جلب می کند؛ ظرف یک 

سال 4000 نسخه از رسمایه به فروش می رسد. به همین دلیل، مارکس زبان روسی را می آموزد و به بررسی نظام 

ارضی این کشور می پردازد. یکی از رهربان یک گروه روسی به نام ورا زاسولیچ با مارکس در ارتباط قرار می گیرد. 

زاسولیچ نامه ای می نویسد و نظرات مارکس را در مورد ساختار اجتامعی در روسیه جویا می شود. زاسولیچ مشخصاً 

نظر مارکس را در مورد این پیشنهاِد بعضی از انقالبیون روس مبنی بر اینکه »بدون گذار به رسمایه داری می توان 

به واسطه ی مالکیت اشرتاکی زمین به سوسیالیسم گذار کرد« جویا می شود. پاسخ مارکس به این پرسش ها در 

قالب چهار پیش نویس موجود است.99 در پاسخ مارکس سه نکته حائز اهمیت است. 1. تحلیل ارائه شده در کتاب 

رسمایه تنها برای اروپای غربی معترب است؛ 2. روسیه حتام نباید مسیر رسمایه داری اروپای غربی را دنبال کند؛ 3. 

بعضی کشورها، با پرش از روی رسمایه داری می توانند به سوسیالیسم گذار کنند. عقب ماندگی اقتصادی، می تواند 

تفّوق سیاسی به وجود آورد.

بعضی از دیدگاه های اوجاالن در مورد مارکس و هگل مسئله دار است. زیرا به خوبی به بررسی مارکس   .5

زیاد هم  نیستم.  مارکس  و  دارد: »من متخصص هگل  قبول  را  این مسئله  نیز  او خود  است.  نپرداخته  و هگل 

باید  اندیشه ی آن ها اطالعی ندارم. فکر منی کنم که  آن ها را مطالعه نکرده ام. در موردشان به جز خطوط کلی 

اطالع دقیقی از این موضوع داشت. اما به اندیشه های آن ها اهمیت می دهم و معتقدم حق به تفسیر وظیفه ای 

آزادی خواهانه است.«100 این فراز از گفته های اوجاالن مسئله دار و متناقض است. وی سعی دارد به تفسیر مارکس 

و هگلی بپردازد که آن ها را مطالعه نکرده است. به هنگام تفسیر نیز به تفاسیر سایر متفکران در مورد مارکس 

متوسل می شود. اوجاالن که تحت تأثیر نویسندگان کتاب امپراتوری است، در رابطه با نظریه ی ارزش مارکس چنین 

می گوید: »نویسندگان کتاب امپراتوری به نظریه ی ارزش می پردازند و عنوان می کنند که ارزش سنجش ناپذیر است. 

آن ها به نتایجی می رسند. نظریه ی ارزش مارکس اشتباه است. در اصل، رسمایه را هم نتوانستم به خوبی بررسی 

کنم، اما در تحلیل نهایی، رسمایه نربد بر رس سهم خواهی طبقه ی کارگری است که به طبقه ی بورژوا پیوسته است.« 

99-  برای کسب اطالعات بیشرت در این زمینه بنگرید به مارکس-انگلس، اَشکال اقتصادی پیش از رسمایه داری، ص. 232، همچنین 

بنگرید به اندر حلواجی اوغلو، »یادداشت هایی مقدماتی در باب تاریخ متدن-2: بالقوگی جهش امر عقب مانده«، نرشیه ی علم و 

آینده، شامره 33.

100-  عبدالله اوجاالن، مانیفست متدن دموکراتیک، 2. متدن کاپیتالیستی، عرص خدایان بدون نقاب و پادشاهان عریان، ص. 162.
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101

اوجاالن ادعاهای خود درباره ی نظریه ی ارزش مارکس را ادامه می دهد. وی در یکی دیگر از نوشته های   .6

خود چنین می گوید:

دارم. چپ  تردیدهایی  و  ارزش شک  نظریه ی  این  با  رابطه  در  است.  فاجعه  مارکس  ارزش  نظریه های 

جدید به تازگی دارد به این موضوع می رسد. نویسندگان انبوه خلق، والراشتاین و بوکچین این مطالب را 

می نویسند. اما در رابطه با نظام مند کردن، ما جلوتریم و عملی تر می اندیشیم. نظریه ی ارزش مخالفتی با 

رسمایه داری ندارد. فاقد رویکردی رادیکال است. این نظریه ی ارزش باعث شد رسمایه داری دویست سال 

بیشرت عمر کند. رسمایه داری را تا به امروز رس پا نگه داشت. در این نظریه ی ارزش در واقع تحلیل جامعه، 

تحلیل دین و سیاست وجود ندارد. فقط تعریف اقتصادی در کار است. این نظریه ، نظریه ای اروپامحور 

بود. بدین ترتیب، خلق های خارج از اروپا را بی سالح گذاشت. کل خلق های جهان را بی سالح گذاشت.102

این قبیل ادعاها درخور جدیّت علمی نیست و فاقد ارزش علمی است. چرا که نخست، باید چیستی نظریه ی ارزش 

مارکس و دوم چرایی نادرست بودن آن مطرح شود. اوجاالن که به بررسی مارکس نپرداخته، در مورد نظریه ی 

ارزش مارکس چنین می گوید: »برای اینکه نظریه ی ارزش مارکس واقعیت را بیان کند، پیش از هر چیز فرد باید 

از موجودیت اجتامعی خارج شود. متام پژوهش های اجتامعی تا به امروز اثبات کرده اند که فرد بدون جامعه به 

هیچ وجه منی تواند تحقق یابد.«103 این ادعا ناشی از عدم بررسی دقیق مارکس است. مارکس در گروندریسه با نقد 

کوبنده ی اقتصاد سیاسی بورژوایی که فرد را مستقل از جامعه در نظر می گیرد، بر موجودیت اجتامعی فرد تأکید 

کرده است. به همین سبب، چنین ادعایی از جانب اوجاالن فاقد مبانی مادی است.

برخی از اندیشه های اوجاالن موجب ابهام می شوند. اگر متنی که از زندان امرالی به بیرون درز کرده   .7

درست باشد، او در آن چنین می گوید:

طبقه ی کارگر و بورژوازی به هم می پیوندند و سپس جامعه [جامعه کیست؟] را استثامر می کنند. اُس 

و اساس نظریه ی ارزش این است. انقالبی گری این چنینی طبقه ی کارگر یک سفسطه است. چرا منی توان 

ارزش را سنجید؟ به این خاطر: این موضوع را در دفاعیاتم توضیح داده بودم، منونه ی اصلی آن را گفته 

بودم. کاری که مادر رصف کرده و مشقتی که کشیده را منی توان با پول سنجید. کارگری بدون مزد، هامنند 

101-  عبدالله اوجاالن، کنفدرالیسم دموکراتیک، ص. 7.

102-  عبدالله اوجاالن، کنفدرالیسم دموکراتیک، ص. 31.

103-  عبدالله اوجاالن، مانیفست متدن دموکراتیک، کتاب چهارم، بحران متدنی در خاورمیانه و راه حل متدن دموکراتیک، ص. 13.
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آنچه مادر انجام می دهد را کجا می گذاریم؟ بزرگ کردن کودک، نگه داری از او، کار خانگی قابل سنجش 

نیست.104

در این سطور نیز مجدداً عدم بررسی دقیق و مکفی مارکس و اقتصاد سیاسی کالسیک از جانب اوجاالن مشخص 

می شود. بهرت است که این دو واقعیت مشخص شوند: نخست، نظریه ی ارزش برای کاالهای تولیدشده در صنایع 

ارائه شده است. این نظریه برای آثار هرنی، عتیقه جات و غیره معترب نیست؛ هدف این نظریه تعیین ارزش های 

پولی این قبیل موارد نیست. برای این قبیل اشیاء منی توان نظریه ی ارزش را به کار برد. مارکس به همین خاطر از 

»ارزش کاال« سخن می گوید. مارکس با نشان دادن اینکه نیروی کار یک کاالست منبع استثامر را آشکار می سازد. 

پرورش  خانگی،  کارهای  زنان،  استثامر  واقعیاتی هامنند  که  است  نظریه ای  مارکس،  کار  بازتولید  نظریه ی  دوم، 

کودکان و غیره را توضیح می دهد. بازتولید کار حاوی نیازهای اجباری برای تداوم حیات نیروی کار کارگر است: 

این نیازها دوگانه اند: نیاز اولیه زادوولد و آموزش کودک است که این امر در اساس کار زنان است. نیاز دوم، الزام 

کار کردن دوباره ی کارگر است. به بیان دیگر، تغذیه، پوشاک، کارهای خانگی )شسنت ظروف، لباس ها و غیره( 

احتیاجاتی رضوری برای بازتولید کار هستند. نباید فرآیندهای تولید و بازتولید را با یکدیگر اشتباه گرفت.

توافق  کم ترین  که  از موضوعاتی شده  یکی  به  تبدیل  مارکس  اضافه ی  ارزش  و  کار  ارزش  نظریه ی   .8

کار  دارد:  کار وجود  از  دو مفهوم  مارکس  آرای  در  دارد.  در موردش وجود  اختالف نظرها  بیش ترین  و 

 :)Erwerbstätige( درآمدزا  فعالیت  منزله ی  به  کار  و   )Lebenstätigkeit( حیاتی  فعالیتی  مثابه ی  به 

متام  در  که  است  زندگی  برای  الزم  کاری  اجتامعی،  شکل  از  مستقل  حیاتی،  فعالیتی  مثابه ی  به  کار 

اَشکال اجتامعی وجود دارد. مفهوم کار به منزله ی فعالیت درآمدزا شکل فعالیت حیاتی یی است که در 

رسمایه داری دگرگونی یافته و بیگانه شده است. نقد مارکس به اقتصاد سیاسی کالسیک به سبب آن است 

که کار را تک بُعدی، یعنی تنها به عنوان فعالیتی درآمدزا تلقی می کند. مارکس به همین دلیل به طرح 

ازخودبیگانگی کار می پردازد. یکی دیگر از اندیشه های مارکس که کم تر از همه درک شده است، واقعیت 

ازخودبیگانگی کار است. شکست دادن دولت و عبور از آن نسبتاً آسان است؛ اما از میان برداشنت پول، 

و الغای کار مزدی بسیار دشوار است؛ به بیان دیگر، نابودی دولت آسان است؛ نابودی پول و کار مزدی 

دشوارتر است. چرا که پول الزم جهت برآوردن نیازهای زندگی روزانه موجب تداوم ازخودبیگانگی کار 

می شود. نویسنده ی این سطور کامالً موافق این دیدگاه لنین است که: »بدون فهم علم منطق هگل، درک 

104-  عبدالله اوجاالن، کنفدرالیسم دموکراتیک، ص. 7.
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رسمایه ی مارکس، به ویژه فصل نخست آن )نظریه ی ارزش( امکان پذیر نیست«. می توان این را نیز به 

سخنان لنین افزود: بدون مطالعه، بررسی و درک کل رسمایه ی مارکس فهم قوانین اقتصادی رسمایه داری 

ممکن نیست.

نیچه در نوشته های اوجاالن به عنوان »فغان« عصیان خواهی راستین در برابر دهشت نظام رسمایه داری   .9

ارزیابی می شود. با این حال، اگر نیچه به دقت بررسی شود می توان این واقعیت را تشخیص داد: نیچه به 

عنوان مخالف دموکراسی و سوسیالیسم، یکی از متفکرانی است که رشایط ایدئولوژیک فاشیسم آملانی 

را مهیا کرده است.105 بله، نیچه رادیکال ترین منتقد فرهنگ رسمایه داری است؛ اما او اعرتاضی به استثامر 

اقتصادی رسمایه داری ندارد. هامن طور که جرج لوکاچ عنوان کرده، »نیچه در عمل هم به خدایگان و هم 

به بردگان خدمت خواهد کرد اما تنها تفکراتی را مطرح می کند که به نفع خدایگان خواهد بود.«

اوجاالن از آنجایی که سال ها در رأس جنبشی بوده که در برابر دولت مبارزه کرده است،   .10

به حد  آنکه  به خاطر  اما  ارائه دهد.  را دارد که در موضوعات سیاسی تحلیل های عمیقی  توانایی آن 

کفایت توجه و عالقه ای به موضوعات اقتصادی نداشته است )مثالً خودش عنوان می کند که رسمایه ی 

مارکس را نخوانده است( نتوانسته تحلیل هایی جّدی در رابطه با موضوعات اقتصادی مطرح کند.

اگر اوجاالن می دید که نظریات او در خارج از زندان چگونه بی تأثیر و ساده سازی شده اند، می توانست از نوشنت 

این قبیل موارد درباره ی مارکس اجتناب کند. عالوه بر این، اگر فرصت این را داشت که مارکس و هگل را به 

واسطه ی منابع دست اول مطالعه کند، می توانست ارزیابی معنادارتری از مارکس داشته باشد. البته به هنگام نقد 

اوجاالن باید رشایط حبس انفرادی وی را مّد نظر قرار داد.

اوجاالن به عنوان رهرب یک ملت تحت ستم، با اتکا بر تجارب مبارزات سیاسی طوالنی مدت و با دست یابی به 

رویکرد ملت دموکراتیک از طریق جستجوی کورمال کورمال، سعی کرده است تا مبانی این دیدگاه را بنا کند. در 

رشایط امروز، جنبش کُردی به عنوان پویاترین عنرص دموکراسی در ترکیه به اتخاذ مفهوم ملت دموکراتیک متایل 

دارد. با این حال، سیاست رسکوبی که دولت ها در ترکیه پیش گرفته اند موجب می شود که درون جنبش کُردی هم 

نسبت به پروژه ی ملت دموکراتیک فاصله به وجود آید. پروژه ی ملت دموکراتیک از منظر خلق های خاورمیانه یک 

دستاورد است؛ به ویژه در این جغرافیا که محل سکونت دین ها و ملیت های متنوع است، پروژه ی ملت دموکراتیک 

»عقالنی ترین« رویکردی است که برای مسائل پاسخی دارد. به همین دلیل، توضیح دیدگاه ملت دموکراتیک به 

انتقادی نیچه و فلسفه ی پسامدرن پرداخته ام.  به بررسی  با عنوان نیچه و وجهه ی واقعی فلسفه ی پسامدرن  105-  در کتابم 

انتشارات جیالن، 2007.
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طبقات زحمتکش ترکیه و رشح مبانی نظری و فلسفی و نیز معنای آن حائز اهمیت است.
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