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مقدمه ی مترجم

متن پیش رو که نخس�ت به زبان ترکی و انگلیس�ی در 4 جوالی 2012 در قالب 

یک جزوه منتش�ر ش�د، به س�ه دلیل به فارس�ی ترجمه شده اس�ت. نخست، در 

ش�رایط کنونی ترکیه، تحت حکمرانی دولت اس�ام گرا-نولیبرال حزب عدالت 

و توسعه، و به ویژه سرکوب های سیاسی مس�تقیم و غیرمستقیم آن علیه هر نوع 

اپوزیس�یون، چنان نگاه ها معطوف به »پوسته ی سیاس�ی« وقایع شده است که 

گوی�ی تنها تعدادی ح�زب و عامل سیاس�ی درکارند و نیات خوب و ب�د رهبران و 

کادرهای آن هاست که تاریخ و مبارزه را به پیش می برد، نه مناسباتی اقتصادی-

اجتماعی-طبقاتی در عمق جامعه که هر یک از آن احزاب سیاسی تنها نماینده ی 

بخشی از آن »سرمایه ی بزرگ« هستند! این جزوه به ما نشان می دهد اگر قصد 

داریم فهم درس�تی از واقعیات کنونی ترکیه داش�ته باش�یم، ناگزیری�م که به طور 

جّد نگاهی به فرآیند تاریخی »انکش�اف س�رمایه داری« در این کش�ور، َاش�کال 

منحصربه ف�ردش و به تب�ع آن، پیدایش و تکوین مبارزات طبقه ی کارگر و س�ایر 

گروه های اجتماعی داش�ته باش�یم و مثًا فرآین�دی چون انتخاب�ات پارلمانی را 

صرفًا با لنز درگیری های سیاس�ی رس�می بین CHP ،MHP ،HDP ،AKP و غیره 

نبینیم، بلکه آن را از نقطه نظر انکش�اف تاریخی س�رمایه و نقش دولتی سیاس�ی 

ک�ه قرار اس�ت در ای�ن بره�ه از تاریخ ترکی�ه حامل و من�ادی منافع »س�رمایه ی 

بزرگ« باش�د، مورد ماحظه قرار دهی�م. بنابراین، صرف نظ�ر از اینکه احزاب 



4

 ،HDP سیاسی اصطاحًا پیشرو در چهارچوب مناس�بات »موجود« ترکیه، مثل

می توانن�د دس�تاوردی برای جنب�ش دموکراس�ی خواهی به همراه آورن�د یا نه، 

نبای�د از خاطر برد که همین قبیل احزاب هم زم�ان می توانند تحت عنوان تحقق 

ایده های »چپ نو«، »پسامارکسیس�م«، »دموکراسی مشارکتی«، »فراگیری 

مطالب�ات اجتماعی« و غی�ره و غیره، البت�ه با حمایت های کمابیش گس�ترده ی 

مردمی، بیش ترین منافع اقتصادی را برای »س�رمایه ی ب�زرگ« و »بورژوازی 

ک�رد و ترک« از طریق موجودیت یابی و س�ازماندهی »مبتنی بر ائتاف و آش�تی 

طبقاتی« ایجاد کنند، به طوری که تنها وجهه ی سیاس�ی مترقی شان در مواجهه 

با س�ایر گروه های سیاس�ی رقیب نمایان ش�ود ام�ا خصلت طبقات�ی بورژوایی و 

مصالحه جویش�ان چندان م�ورد توجه واقع نش�ود! این موضوع ربط�ی به نیات 

ش�خصی یا زندگی فردی پ�اک یا ناپاک یک رهبر حزب�ی و مجموعه کادرهای آن 

ک�ه صادقانه مبارزه می کنند، در حمات تروریس�تی دولتی و غیردولتی کش�ته و 

زخمی می ش�وند، به زندان می افتند یا عزیزترین یاران و رفقای هم رزم خود را به 

هر ترتیب از دست می دهند ندارد، بلکه همان طور که از تاریخ به طور کلی و تاریخ 

مبارزات توده های کار به طور مشخص آموخته ایم، مبارزه با وضع موجود و منطق 

نابودگر آن ممکن نیست مگر از طریق انتخاب و اولویت دهی به ایستادن در یکی 

از دو س�وی معادله ی کاسیک و همواره نوش�ونده ی کار-سرمایه. این جزوه از 

خال بررس�ی تاریخی مختصر انکشاف سرمایه داری و جنبش طبقه ی کارگر در 

ترکیه نش�ان می دهد که تا چه حد این موضع گیری اساس�ی برای هر نوع فعالیت 

سیاس�ی-مبارزاتی، دس�ت کم در مورد خاص ترکیه، حیاتی بوده و چشم پوش�ی 

از آن، چ�ه پیامدهایی هم برای تاریخ ترکیه و هم برای نیروهای سوسیالیس�ت، 

کمونیس�ت و فعاالن اتحادیه ای و کارگری و احزاب سیاسی شان، چه در ترکیه و 

چه در سطح منطقه، داشته و دارد.

دوم، زبان این جزوه و نحوه ی نگارش آن به ترتیبی اس�ت که بس�یار آسان یاب 

و مناس�ب برای هر قش�ری اس�ت و در ترجمه هم سعی شده این س�اختار تا جای 
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ممکن و در حد بضاعت مترجم، حفظ ش�ود. خوشبختانه یا متأسفانه در این متن 

خبری از ارجاعات به س�بک علمی-دانش�گاهی نیس�ت. کل متن شکل روایی 

دارد و کامًا مشخص است که این جزوه برای نیات آموزش سیاسی-تاریخی به 

طبقه ی کارگر و عاقه مندان در ترکیه به رش�ته ی تحریر درآمده اس�ت. خواندن 

چنین متنی ب�رای اولین بار می تواند ه�ر خواننده ای را ج�ذب و وادارش کند که 

برای بررس�ی ی�ا اطاع از فان موض�وع در تاری�خ ترکیه می تواند به کوه اس�ناد 

و م�دارک آکادمیک ب�ا رعایت اصول ن�گارش علمی! رجوع نماید. درس�ت مثل 

»کتابچه های جلد س�فید«ی که در گذش�ته همین نقش را ب�رای طبقه ی کارگر 

و مب�ارزان ایران ایف�ا می کردند. امروز جای خالی این قبی�ل متن ها و جزوه های 

کم ادعا، در عصر غلبه ی خروار خروار نوش�ته های پرادعای بی سروته اما دارای 

ارجاعات علمی چن�د ده صفحه ای، به ویژه در میان آثار سوسیالیس�تی )تألیفی یا 

ترجمه( به زبان فارسی کامًا احساس می شود.

سوم، نحوه ی اس�تدالل این جزوه در مورد انکش�اف تاریخی سرمایه داری در 

ترکیه »در ابتدا« بس�یار شبیه به استدالل هایی است که ما در ایران بارها از جانب 

مورخان موس�وم به »نوتاریخ نگاری« مثل همایون کاتوزیان ش�نیده ایم: اینکه 

مش�کل اصلی تاریخی جامعه ی ایران »نبود مالکیت خصوصی« به سبب شکل 

استبدادی دولت، شیوه ی تولید آس�یایی، جمع شدن اضافه محصول در دستان 

دولت مستبد و غیره بوده اس�ت که مانع انباشت اولیه ی سرمایه داری و ورود آن 

به هر ش�کل به تاریخ و جامعه ی ایران شده اس�ت. این جزوه اگرچه با چنین نوع 

اس�تدالل هایی می آغازد و در سراسر متن خود بر »شیوه ی سنتی دولت مستبد« 

در مدیریت سیاس�ت و اقتصاد مدام اش�اره می کند، اما بی درنگ نش�ان می دهد 

که همان ش�کل »خاص اس�تبداد« به ص�ورت تاریخی تا چه حد در س�ازگاری با 

اقتضاعات »محلی س�رمایه« در جغرافیای ترکیه هم گام شده و پیش زمینه های 

انکشاِف هرچند متأخرتر سرمایه داری در مقایسه با تاریخ کشورهای غربی را در هر 

دوره فراهم آورده اس�ت. وجود نداشتن مراحل تاریخی انکشاف سرمایه همانند 
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کش�ورهای غربی در کشوری مثل ایران، دست کم در روایت های مورخانی مانند 

کاتوزیان، آن ها را به این نتیجه گیری می رس�اند که اساسًا سرمایه داری در ایران 

انکشاف نیافته است. حال آنکه به زعم نویسندگان این جزوه، عدم وجود مراحل 

انکش�اف س�رمایه داری در ترکیه، مش�ابه تاریخ تکوین آن در کشورهای غربی، 

که بارها بر آن تأکید می کنند، گواه آن اس�ت که َاش�کال خاص ویژه )peculiar(ی 

دیگری در تاریخ این کش�ور وجود داش�ته اند که منجر به انکشاف سرمایه داری و 

جنبش طبقه ی کارگر شده اند. مثًا به قول نویسندگان این جزوه، »در میان این 

پاش�اهای عثمانی، مصطفی کمال نخس�تین فردی بود که شروع به تشکیل یک 

دولت-ملت غربی از نوع س�رمایه داری در مناطق آزادش�ده ی آناتولیا کرد. بدین 

ترتیب، قرار ش�د مأموریت تاریخی بورژوازی ملی را پاش�اهای عثمانی به انجام 

رسانند!«.

در نهای�ت ترجمه ی این ج�زوه در روزهای خاکس�تری خاورمیانه ی اندوهناک 

اما پرامید تقدیم می ش�ود به خاطره ی همه ی آن جان های زیبایی که ش�نبه، 10 

اکتبر 2015 در ساعت 10:04 صبح به وقت محلی، در آنکارا با همکاری مستقیم 

و غیرمس�تقیم دولت اردوغان، قتل عام ش�دند و لکه های خون ش�ان نه فقط بر 

سنگ فرش های خیابان های آنکارا که در دل تاریخ نقش بست.

مهرداد امامی

1 نوامبر 2015

10 آبان 1393

آنکارا، ترکیه

*پی نوش�ت: بخش نخست این متن از زیرعنوان »جامعه ی عثمانی و شیوه ی تولید آسیایی« 
تا »جنگ استقال و تأسیس جمهوری بورژوایی: 1923-1919« پیشتر توسط ناصر معاصر 
ترجمه و در بخش فارسی س�ایت marksist.net انتشار یافته است. ترجمه ی حاضر به صورت 

کامل و بدون کپی کردن بخش پیشتر ترجمه شده انجام گرفته است.
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فرآین�د انکش�اف س�رمایه داری در ترکیه در مقایس�ه با غرب فرآین�دی متأخرتر اس�ت. این تأخیر 

تاریخی ناشی از س�اختار اجتماعی اقتصادی منحصربه فردی است که سرمایه داری ترکیه بر مبنای 

آن انکش�اف پی�دا کرد. ب�ه همین دلی�ل، به منظور فه�م خصوصی�ات تکین س�رمایه داری ترکیه، 

ضروری اس�ت که نگاهی کلی به تاریخ اقتصادی و اجتماعی امپراتوری عثمانی داش�ته باش�یم که 

شکل دهنده ی پیش زمینه ی تاریخی ترکیه ی مدرن و امروزی است.

دول�ت عثمان�ی در ابتدای ق�رن 14 )در س�ال 1300( پایه گذاری ش�د. تنها پس از فتح اس�تانبول 

)1453( ب�ود ک�ه عثمانی تبدی�ل به یک امپراتوری واقعی گش�ت. با بررس�ی تاری�خ دولت عثمانی 

می توانیم از س�ه دوره ی متفاوت س�خن بگوییم که هر کدام مش�خصات خاص خود را دارند و 600 

سال بین بنیان گذاری و فروپاشی آن دولت را در بر می گیرند.

دوره ی نخس�ت که تا ق�رن هفدهم میادی به درازا کش�ید، دوره ی ظهور عثمان�ی به مثابه یک 

امپرات�وری غول پیک�ر بود که در آن دولت عثمانی به واس�طه ی فتوحاتی هم در آس�یا و هم در اروپا 

قلمرو خود را گس�ترش بخش�ید. از لحاظ س�اختار اجتماعی-اقتصادی و سیاس�ی، دولت عثمانی 

آیینه ی تمام نمای خصوصیات یک اس�تبداد شرقی کاس�یک در این دوره بود که بر مبنای شیوه ی 

تولید آسیایی بنیان نهاده شده بود.

دوره ی دوم که از قرن 17 تا 19 ادامه یافت، عصر تزلزل و سستی پیش از ظهور غرب سرمایه داری 

بود. نظام ارضی که جزء س�ازنده ی بنیان اقتصادی اس�تبداد عثمانی اس�ت در این دوره رو به زوال 

نهاد؛ فس�اد و هرج وم�رج در مدیریت دولت افزایش یافت و نبردهای ق�درت در میان طبقه ی حاکم 

دولتی تشدید شد.

و نهایتًا دوره ی سوم که کل قرن 19 را پوشش می دهد، عصر فروپاشی است که طی آن، امپراتوری 
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در تمام عرصه ها رو به انحال و تجزیه می رود و رفته رفته تبدیل به نیمه مستعمره ی غرب می شود.

جامعه ی عثمانی و شیوه ی تولید آسیایی

مارکس به هنگام پژوهش در مورد تکامل تاریخی َاش�کال پیشاس�رمایه دارِی مالکیت و مناسبات 

تولید توجه فراوانی به »ش�یوه ی تولید آس�یایی« و »اس�تبداد شرقی« داش�ت. این صورت بندی 

اجتماعی-اقتصادی که در ش�رق رویت شد، نه شباهتی به برده داری دوران باستان داشت نه شبیه 

شیوه ی تولید فئودالی در قرون وسطی بود.

خصلت مش�ترک برده داری عصر باستان و فئودالیسم قرون وس�طایی، که تحت شرایط تاریخی 

خاصی در غرب پدیدار شدند، این است که هر دو این شیوه های تولید مبتنی بر مالکیت خصوصی-

انف�رادی بودند. این اش�راف یا م�اکان خصوصی بودند که اضافه ی محصول تولیدش�ده توس�ط 

تولیدکنن�دگان مس�تقیم )برده ها و س�رف ها( را که ب�ر روی زمین ه�ای این جوام�ع کار می کردند، 

استخراج نمودند. دولت هم در جامعه ی برده داری و هم در جامعه ی فئودالی ابزار ویژه ی سرکوب 

و سازمان یافتن آن برای تضمین سیطره ی زمین داران بزرگ بر تولیدکنندگان مستقیم بود.

ب�ا وجود این، زمانی که ب�ه تکامل تاریخی این جوامع ش�رقی می نگریم، هم در َاش�کال مالکیت 

و هم در مناس�بات تولید، ش�کل گیری طبقات و دولت شکل انکشاف نس�بتًا متفاوت تری دارد زیرا 

در ای�ن جوام�ع هی�چ مالکی�ت خصوصی-انفرادی ب�ر روی زمین وجود نداش�ت و حت�ی مالکیت 

خصوصی یی که صاحب طبقه باش�د، دس�ت کم آن گونه ک�ه در غرب وجود داش�ت، در کار نبود. در 

جوامع ش�رقی، مالکیت تمام زمین ها و منابع طبیعی متعلق به »یگانی فرازین« یعنی دولت بود که 

در رأس آن ش�خص حاکم قرار داش�ت. دولت به مثابه مالک حقیقی تمام اراضی، همچنین مالک 

حقیقی اضافه تولیدی بود که تولیدکنندگان مستقیم )کمون های کشاورزی( تولید می کردند. دولت 

اس�تبدادی مرکز ثق�ل تمام کمون های کش�اورزی بود و در قال�ب »پدر مقدس« پدیدار می ش�د که 

حافظ و نگه دارنده ی نظم در پیشگاه این کمون هاست. دولت استبدادی که قدرت حاکمه ی جوامع 

شرقی بود، سه کارکرد اساسی داشت؛ جنگ و کشورگشایی )غارت خارجی(، مالیات بر زمین )غارت 

داخلی( و امور عام المنفعه که از ضروریات بازتولید هستند.

مارکس »ش�یوه ی تولید آس�یایی« و »استبداد ش�رقی« را در گروندریس�ه و کاپیتال مورد بررسی 
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قرار داد و در بس�یاری از آثار خود در همین باب، تاریخ جامعه ی عثمانی را به مثابه ی تاریخ اس�تبداد 

ش�رقی، مش�ابه تاریخ های هند، چین، ایران و روس�یه ارزیابی نمود. در واق�ع، جامعه ی عثمانی، 

دست کم تا قرن نوزدهم، از نظرگاه شیوه ی تولید و ساختار دولت نمونه ی بارز استبداد شرقی بود.

دول�ت عثمانی در عصر بنیان گذاری و گس�ترش فتوحاتش س�رزمین های بس�یاری را به تس�خیر 

درآورد که آن س�رزمین ها از آن به بعد جزء مایملک دولت، و سپس هم جماعت های مسلمان و هم 

غیرمس�لمان )تولیدکنندگان مس�تقیم( تبدیل به خراج گذاران وابس�ته به زمین )رعایا( ش�دند. یک 

بوروکراسی لشکری/نظامی )سپاهی( به منظور مدیریت این سرزمین ها تشکیل شد.

بوروکراس�ی نظامی در امپراتوری عثمانی مهم ترین و چش�م گیرترین بخش طبقه ی حاکم دولتی 

ب�ود. س�پاهیانی که نماین�ده ی مرجع مرک�زی )دولت س�لطانی( در س�رزمینی بودند ک�ه اداره اش 

می کردند، مس�ئول مدیریت زمین، جمع آوری اضافه محصول )در ش�کل مالیات( تولیدشده توسط 

رعایا و س�ربازگیری برای ارتش عثمانی در ش�رایط جنگ�ی بودند. این مناس�بات تولیدی مبتنی بر 

زمی�ن اهمیتی حیاتی برای دولت عثمانی داش�ت زیرا بنیان اقتصاد آن جنگ و فتوحات س�رزمینی 

بود و این مناسبات تولیدی دولت عثمانی را قادر می ساخت تا ارتشی بزرگ را پروبال دهد.

هی�چ حکمران منفردی، اعم از لش�کری و کش�وری1، در جامعه ی عثمانی نمی توانس�ت به حق 

خود مالک زمین باش�د و در نتیجه، توانایی آن را نداش�ت که از حق اس�تثمار فردی اش بر دهقانان 

تولیدکننده اس�تفاده کند. دم ودس�تگاه حاکم به افراد اجازه نمی داد دس�ت به انباش�ت فردی ثروت 

بزنند و برای مقاصد خود از آن بهره ببرند. این یعنی در نظم عثمانیایی رابطه ای ش�بیه به »ارباب-

سرف« یا »نجیب زاده-برده« وجود نداشت. س�اختار استبدادی مرکزی دولت عثمانی و مالکیت 

دولتِی فراگیرنده بر زمین هرگز به یک نیروی مس�تقل، یعنی تیول داران، اجازه نمی داد که در برابر 

حکومت مرکزی ق�د علم کند. تنها مالک زمین و حاکمیت، فقط و فقط دولت یکپارچه ای بود که در 

شخص پادشاه )سلطان( تجسم می یافت.

بدی�ن ترتیب، نظ�ام اس�تثماری در امپراتوری عثمانی به ش�کل جمع�ی س�ازوکار می یافت نه به 

صورت فردی و این اتفاقی بود که به واس�طه ی دولت عملی می ش�د. اضافه محصول ستانده شده 

از تولیدکنندگان مس�تقیم در شکل مالیات نخس�ت در خزانه ی دولت جمع آوری می شد و سپس در 

military and civil  1
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میان طبقه ی حاکم دولتی )مقامات عالی دربار، بوروکراسی عالی مقام لشکری-کشوری و علمای 

دینی( در قالب دستمزدها و هدایا توزیع می شد. در ورای این هرِم طبقه ی حاکم که به نحوی شدیدًا 

متمرکز و بوروکراتیک-سلس�له مراتبی س�اختار یافته ب�ود، حاکم قدرقدرت )س�لطان( قرار دارد که 

به اصطاح قرار است »به نام خدا بر زمین حکومت کند و از این رو به مقامی مقدس ترفیع می یابد«. 

سلطان نماد قدرت دولتی مرکزگرا و متمرکز است.

ساختار طبقاتی جامعه ی عثمانی

ترکی�ب اجتماع�ی جامعه ی عثمانی متش�کل از ی�ک طبقه ی حاک�م دولتی برفراز ه�رم جامعه و 

تولیدکنندگان مستقیم در قعر آن )دهقانان و پیشه وران( بود. هم کمون های کشاورزی و هم اصناف 

پیشه وری در شهرها تحت کنترل شدید دولت مرکزی بودند.

هی�چ طبق�ه ی تجاِر رش�دیافته ای همانند نمون�ه ی غربی آن در ارگانیس�م اجتماع�ی امپراتوری 

عثمانی وجود نداش�ت و نمی توانست داشته باش�د. تقریبًا همه ی اضافه محصول در دستان دولت 

انباش�ته می ش�د و به منظور برآوردن نیازهای خود دولت مورد اس�تفاده قرار می گرفت. در نتیجه، 

هی�چ کاالی�ی باق�ی نمی ماند تا در تج�ارت خصوصی ی�ا مبادله ی آزاد اس�تفاده ش�ود. تحت چنین 

ش�رایطی، انباشت یک سرمایه ی تجاری و شکل گیری طبقه ی تجار درون این نظام  ناممکن بود. 

تجارت در جامعه ی عثمانی دربرگیرنده ی تجارت راه دور برای رفع نیازهای دربار )سلطان(، سپاه و 

بوروکراس�ی عالی مرتبه ی لشکری-کشوری بود که در شهرها سکنا داشتند. با وجود این، این نوع 

تجارت یا توس�ط مقامات رسمی دست نشانده ی دولت یا به وسیله ی تجار خارجی )که جزئی از نظام 

عثمان�ی نبودند( انجام می گرفت. بدین ترتیب، کاری که دولت انج�ام می داد مبادله ی ارزش های 

مصرفی به منظور رفع نیازهای خود بود و نه تجارت کاالیی.

در مورد وضعی�ت تولیدکنندگان در قعر هرم جامعه، که در کمون های کش�اورزی یی کار می کردند 

ک�ه بنی�ان اصلی اقتصاد عثمانی را تش�کیل می داد، باید گف�ت که آن ها کامًا از حی�ات اجتماعی و 

اقتصادی ش�هرها دورافتاده بودن�د و زندگی تک افتاده ای داش�تند. در این کمون های کش�اورزی 

آس�یایی مالکیت خصوصی، مناس�بات کاالیی و مبادله ای هرگز توس�عه نیافتند. سطح بسیار پایین 

تقس�یم کار، وحدت دست نخورده ی کشاورزی و پیش�ه وری و رفع تمام نیازها از درون خود کمون، 
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هم�ه ی این موارد اجتماع�ات مذکور را در وضعی�ت واحدهای اقتصادی خودکف�ا و تک افتاده نگه 

می داش�ت. به س�بب همین ویژگی ها، کمون های کش�اورزی خود را بازتولی�د می کردند و در طول 

صدها سال تحت لوای استبداد عثمانی به حیات خویش ادامه می دادند.

مارکس می گفت این کمون های کش�اورزی آس�یایی که در ظاهر س�اده و بی ض�رر بودند، هر کجا 

که وجود داش�تند بنیان اقتصادی اس�تبداد شرقی را تش�کیل می دادند. انکشاف مناس�بات بازار و 

س�رمایه داری در جایی که هیچ مالکیت خصوصی و مبادله ی آزادی وجود نداشت، ناممکن بود. از 

این رو، مارکس خاطرنش�ان ساخت که پویش های درونِی منجر به انکشاف سرمایه داری در جوامع 

ش�رقی که تحت سلطه ی شیوه ی تولید آسیایی بودند، وجود نداش�ت و سرمایه داری تنها به عنوان 

عاملی خارجی توانست در این جوامع رسوخ و نفوذ کند.

تکامل جامعه ی عثمانی تضاد آش�کاری با توس�عه ی غرب دارد. دولت در غ�رب در امتداد تکامل 

خود جامعه ش�کل گرفته اس�ت، یعنی بنا به تفوق طبق�ات اجتماعی در رابط�ه ی اقتصادی. با این 

حال، در برابر، در جامعه ی عثمانی مناسبات اجتماعی و طبقات در دستان دولت شکل می یافتند.

س�هم عناصر غیرمولد یا انگلی )مقامات دربار، بوروکراس�ی فرازین لشکری-کش�وری و علمای 

دی�ن( در جامعه ی عثمانی بیش�تر از جوامع فئودالی اروپا در قرون وس�طی ب�ود. بنابراین آن ها باید 

نقش�ی اساس�ی در ش�کل دهی به ش�هرها در جامعه ی عثمانی ایفا می کردند. اما این ش�هرها مثل 

»شهرهای خودآیین«ی نبودند که مستقل از حکومت مرکزی در غرب شکل یافتند. در برابر، خود 

دولت این شهرها را ساخت و آن ها نوعی ستاد اجرایی بودند که طبقه ی حاکم در آن ها اسکان داشت. 

ضرورت رفع نیازهای طبقه ی حاکم منجر به س�ازمان دهی صنعت و تجارت در این شهرها شد. اما 

ه�م صنعت و هم تجارت به مثابه ی تابعی از دولت تحول یافتند نه به عنوان فعالیت خصوصی افراد 

مس�تقل. در نتیجه، فعالیت صنعتی و تجاری در ش�هرهای عثمانی تحت کنترل مطلق دولت بود. 

این دولت گرایی انعطاف ناپذیر برای مدتی طوالنی، مانع از ش�کل گیری یک نظام بازار و گس�ترش 

مبادله همانند غرب ش�د. از این رو فرآیند انباشت بدوی س�رمایه و انکشاف مناسبات سرمایه داری 

که در طول قرون 16 و 17 در غرب رشد پیدا کرده بود نمی توانست در جامعه ی عثمانی تجربه شود.

در این نوع از س�اختار اجتماعی، پویش درونی یی که انکشاف سرمایه داری را ممکن سازد، وجود 

نداشت. همان طور که انگلس در مقاله ای به سال 1890 در نوئه زایت می نویسد: »در واقع، همانند 
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تمام حکام شرقی، حکمرانی ترک ها نیز مغایر با یک جامعه ی سرمایه داری است؛ زیرا ناممکن است 

که بتوان اضافه محصول را از ش�ّر نظارت تام حکام مستبد و پاشاهای حریص حفظ کرد؛ در ترکیه ما 

شاهد شرط اولیه و ضروری مالکیت بورژوایی نیستیم که همانا امنیت تاجر و کاالهای اوست.«

عصر تزلزل استبداد عثمانی

پس از فتح آمریکا و گش�ایش مس�یرهای جدید تجارت، فرآیند توسعه ی س�ریع تجارت و انباشت 

ب�دوی س�رمایه در اروپای غربی آغاز ش�د. به طور وی�ژه در بریتانیا، که در قرون 16 و 17 مناس�بات 

تولیدی فئودالی متاش�ی می شدند، طبقه ای جدید )بورژوازی( پدیدار شد و پیش شرط های )تولید 

کارگاهی( س�رمایه داری صنعتی آینده پا به عرصه وجود نهادند. این عصِر مرکانتیلیس�م با سیاس�ت 

اس�تعمارگری در سرتاسر جهان هم گام شد. فرآیند پرجوش وخروش انکشاف سرمایه داری با فراز و 

نشیب هایی در قرون 18 و 19 به رشد خود ادامه داد.

ب�ا این حال، وضعیت امپرات�وری عثمانی در همی�ن دوره به کلی متفاوت ب�ود. دولت عثمانی به 

س�بب ساختار ایستای خود قدرتش را پیش از توسعه ی غرب از دس�ت داد و از قرن 17 وارد دوره ی 

س�کون شد. نظام آس�یایی اراضی عثمانی ها در همین دوره ش�روع به فروپاشی کرد. عدم فتوحات 

سرزمینی جدید، اهمیت رو به افول مسیرهای تجاری شرق، فزونی یافتن قاچاق، نابسندگی تولید 

کش�اورزی و غیره منجر به س�قوط منابع درآمدی دولت عثمانی ش�دند. در ابتدای قرن 17 مخارج 

دولت عثمانی تا س�طح س�ه برابر درآمدهای مالیاتی اش افزایش یافتند. خزانه ی عثمانی که گرفتار 

چنین مضیقه ی مالی یی ش�ده بود باید به س�رعت به انواع جدید درآمد مالیاتی متوس�ل می شد. اما 

منبع دیگری به جز منابع درآمدی حاصل از زمین وجود نداشت که استخراج شوند. دولت به منظور 

افزایش منابع درآمدی مجبور ش�د که حق خودش برای مالیات س�تانی را به وس�یله ی تعیین قیمت 

رقابتی به فروش بگذارد. در نتیجه، با خارج کردن تصدی اراضی از دس�تان بوروکراس�ی لش�کری 

)سپاهی(اش، دولت شروع به واگذاری آن ها به افرادی خصوصی کرد که ملتزم نام گرفتند )ملتزم ها 

افرادی بانفوذ بودند که ثروت ش�خصی را به طریقی انباش�ت می کردند(. این یک تحول بسیار مهم 

ب�ود که منجر به انحطاط و اضمحال کامل نظام اراضی عثمانی ش�د. این تحول به قدری اهمیت 

داش�ت که قدرت کنترل تولید کشاورزی و اضافه محصول را تغییر داد. اینک افراد مستقل جایگزین 
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دولت ش�دند، دولتی که مس�تقیمًا اضافه محص�ول در کش�اورزی را تحت عنوان مالی�ات مصادره 

می کرد. بدین ترتیب، عناصر جدیدی که منابع درآمدی دولت را تقسیم می کردند، ظهور یافتند. این 

وضعیت منجر به ش�کل گیری نیروهای سیاسی نوین در کنار طبقه ی دولتی )سلطان و بوروکراسی 

لشکری-کش�وری( ش�د. پس از مدتی، مالکیت اراضی که اساس�ًا متعلق به دول�ت بود، عمًا و نه 

قانونًا، در دس�تان ملتزم ها قرار گرفت. بدین نحو، در امتداد نظام آس�یایی کهن اراضی که مبتنی بر 

مالکی�ت دولتی بود، اینک یک نظام ارضی جدید )نوعی اس�تبداد و اج�اره داری محلی(، بر مبنای 

مالکیت بالفعل افراد مستقل )یعنی غصب زمین( و مناسبات استثمار خصوصی پدیدار شده بود. این 

ملتزم ها ش�روع به تشکیل نیروهای نظامی شخصی خود در مقابل دولت مرکزی کردند. از قرن 18 

به بعد، دولت مرکزی )ساطین( در برابر این استبداد محلی و اربابانش بیش از پیش دچار استیصال 

و ناتوان از غلبه بر این نیروهای مرکزگریز شد.

س�ایر بخش های عاقه مند به مش�ارکت در کس�ب اراضی دولتی عبارتند از مقامات رس�می مثل 

وزی�ران، پاش�اها و حکمرانان ایالت�ی و علمای دینی که جزئ�ی از خود طبقه ی دولت�ی بودند. بنا به 

قوانی�ن عثمانی، ای�ن مقامات از تصاحب مالکی�ت خصوصی و منفرد بر زمین منع ش�ده بودند. اما 

مقامات راه حلی برای این مش�کل یافت�ه بودند. در امپراتوری عثمانی امکان داش�ت که زمین را به 

»وقف« )نوعی نه�اد اقتصادی( اختصاص داد، نهادی که برای »خیریات دینی« و »همبس�تگی 

اجتماعی« تشکیل یافته بود و حق کنترل زمین ها را می شد به این وقفیات واگذار کرد. حکمرانان و 

پاشاها با بنیان گذاری وقفیات می توانستند کنترل زمین های دولتی را از طریق آن ها به دست آورند. 

از این رو، اراضی دولتی توسط بوروکراسی فرازین دولتی و نیز مستبدان و اربابان محلی در والیات 

مورد چپ�اول قرار گرفتند. در تاریخ اقتصادی ترکیه، این نظام وقفیات نقش بس�یار مهمی در غارت 

مالکیت عمومی ایفا کرده است. نظام وقف که به قدر کافی قدرتمند است، در تاریخ جمهوری نیز به 

حیات خویش ادامه داد و حتی امروز تحت نش�ان دولت بورژوایی هم موجودیت دارد. این وقفیات 

دولت�ی با در اختیار داش�تن دارایی ه�ای میلیون دالری و صدها ش�غل همچنان یادگاری از س�نت 

عثمانی باقی مانده و قادر است به وسیله ی بوروکراسی حاکم دست به غارت بزند.

البته کسانی که بیشترین خسارت را از پوسیدگی نظام ارضی عثمانی دیدند تولیدکنندگانی بودند که 

بر روی زمین کار می کردند )رعایا(. رعایا پیشتر تنها در مقابل دولت و برای پرداخت مالیات مسئولیت 
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داشتند اما اینک تحت انقیاد س�رکوب و استثمار بی رحمانه ی مستبدان محلی قرار گرفتند. پیش از 

آنکه خیلی طول بکشد، این سرکوب و استثمار بی رحمانه ی مستبدان محلی، اربابان و متلزم های 

رباخوار )مالیات س�تانان خاص( تبدی�ل به امری غیرقاب�ل تحمل برای رعایا ش�د. در نتیجه ی این 

دگرگونی، دهقانان اراضی را ترک کردند و در قرون 17 و 18 بیکار شدند. اما از آنجایی که توسعه ی 

صنعت�ی در نظام عثمانی وجود نداش�ت تا بتواند این توده های جداش�ده از زمین را اس�تخدام کند، 

آن ها یا دسته های راهزنان را به وجود آوردند یا راهی شهرها شدند تا گروه های بیکاران و الابالی ها 

را ش�کل دهند. در مناطق تک افتاده، که فاصله ی زیادی از مرکز امپراتوری داش�تند، یک آنارشی، 

اغتشاش و آشوب کامل حکم فرما شد.

فرآیند فروپاشی

فروپاش�ی اساس�ی تر در س�اختار س�نتی امپرات�وری عثمان�ی در ق�رن 19 از خال رابط�ه اش با 

سرمایه داری غربی انجام گرفت. این فرآیند زمانی پایان یافت که امپراتوری عثمانی نیمه مستعمره 

ش�د و فرو پاش�ید. بنابراین می توانیم بگوییم که س�رمایه داری غربی به عنوان عاملی بیرونی نقش 

اساسی را در فروپاشی نهایی امپراتوری عثمانی ایفا کرد.

در قرن 19 بازار عثمانی به روی س�رمایه داری غرب گش�وده ش�د. در عین حال، اتکای دولت به 

بانک ه�ای غربی از طری�ق بدهی های خارجی افزایش یافت. از دیگر س�و، راه آهن ها و ش�بکه ای 

ارتباطی در همان دوره به وس�یله ی س�رمایه ی خارجی به مثابه بنیان ضروری توس�عه ی یک بازار 

سرمایه داری تأسیس ش�دند. حمل ونقل دریایی، کشتی سازی و گشایش برخی معادن و کارخانه ها 

ب�رای مقاص�د نظامی و غیره برخ�ی دیگر از تح�والت این دوره هس�تند. به موازات ای�ن فرآیندها 

اقداماتی در جهت توس�عه ی مالکیت خصوصی بر زمین، همراه با رشد یک بورژوازی کمپرادور که 

نخست متشکل می شد از غیرمسلمانان ساکن حوالی بنادر، صورت گرفت.

در ابت�دای قرن 20، زمانی که س�رمایه داری به مرحله ی امپریالیس�تی خود گام گذاش�ت، فرآیند 

طوالنی م�دت انحال امپراتوری عثمانی وارد آخرین مرحله اش ش�د. در ای�ن مرحله، امپراتوری 

عثمانی در معنای حقیقی کلمه تبدیل به یک نیمه مس�تعمره همانند ایران و چین ش�د. برای مثال، 

بانک عثمانی که س�رمایه داری فرانس�ه آن را تأس�یس ک�رده بود به تدریج نقش ی�ک بانک مرکزی 
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را یاف�ت که مدیریت پول رایج عثمانی را بر عهده داش�ت. عاوه بر این، پس از بحران های ش�دید 

بدهی، خزانه ی عثمانی به شورایی بین المللی با نام دیون العمومیه )بدهی های عمومی( واگذار شد 

که متشکل از نمایندگان دولت های غربی بود.

ام�ا طبقه ی حاک�م عثمان�ی منفعانه این جری�ان را نمی پذیرف�ت، جریانی که مش�تمل بر افولی 

سراس�ری بود که به نحو یکپارچه ای عمل نمی کرد. آن ها برای حفظ خود مجبور بودند اصاحاتی 

جدید همانند اصاحات روس�یه ی تزاری را پیاده کنند تا دم ودس�تگاه دولت )بیش از همه ارتش( را 

تقوی�ت نمایند. تم�ام این تحوالت به طور کلی منجر به ش�کل گیری تقریب�ًا دو جناح درون طبقه ی 

حاکم عثمانی ش�د که منافع و دیدگاه های متضادی داش�تند. هر دوی این جناح ها س�عی داشتند به 

روش خود باعث نجات دولت عثمانی ش�وند. در حالی که یکی از آن ها اعتقاد داش�ت که این هدف 

را می ت�وان از خال حفظ س�نت های اس�تبدادی کهن به دس�ت آورد، جناح دیگ�ر مدافع »غربی 

ش�دن« و »مدرن س�ازی« بود. این جناح اصاح طلب که به عنوان جنبش ترک های جوان مادیت 

یافت، س�ازمان سیاس�ی مس�تقل خود را تحت عنوان کمیته ی اتحاد و ترقی بنیان گذاشت. پس از 

فرآیند طوالنی مدتی از مبارزات و درگیری ها، این جناح توانس�ت در 1908 قدرت را به دست گیرد و 

اعام سلطنت مشروطه کند. تقریبًا تمام کادرهایی که بعدها دم ودستگاه جمهوری بورژوایی را پایه 

گذاشتند از دل این جنبش و سازمان یابی بیرون آمدند.

رهب�ری ملی گرای کمیت�ه ی اتحاد و ترقی با خود اندیش�ید ک�ه راه رهایی همانا نزدیک ش�دن به 

امپریالیسِم در حال ظهور آلمان و اتحاد با آن در جنگ جهانی است. امپریالیسِم در حال ظهور آلمان 

به هزینه ی رقبای امپریالیستش نفوذ عظیمی بر امپراتوری عثمانی پیدا کرده بود و در زمان چرخش 

قرن این امپراتوری را محکوم کرده بود که برده ای مالی برای آلمان باش�د. دولت عثمانی با اقتصاد 

ضعیف و نیروهای مس�لح کم بنیه اش به جن�گ جهانی ورود کرد و در نتیجه شکس�ت خورد و نابود 

شد. پس از جنگ، قوای امپریالیستی تمام س�رزمین های امپراتوری را به جز منطقه ای کوچک در 

آناتولیای مرکزی تسخیر کردند. این امر منتهی به تعمیق تناقضات درون طبقه ی حاکم عثمانی و از 

این رو، انشعاب سرنوشت ساز جناحی شد که بعدها پایه گذار جمهوری بورژوایی شدند.
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جنگ استقالل و تأسیس جمهوری بورژوایی: 1919-1923

جمه�وری بورژوای�ی در 1923 پایه گذاری ش�د و ای�ن نمایانگر نقطه ی عطف�ی تاریخی در رابطه 

با ش�روع انکش�اف س�رمایه داری در ترکیه بود. به دالیلی که در باال ذکرش�ان رفت، ت�ا پایان جنگ 

جهانی اول، انکشاف س�رمایه داری در جامعه ی عثمانی همانند نوع غربی آن نبود. در نتیجه، یک 

بورژوازی ملی، همانند نمونه ی غربی، به نحو کارآمدی رشد پیدا نکرده بود. بنابراین، سران ارتش 

عثمانی تنها نیروی منس�جِم قادر به حفظ سنت »طبقه ی دولتی« قدیمی بودند و خودشان رهبری 

جنگ استقال ملی در برابر امپریالیست های اروپایی را بر عهده گرفتند که پس از جنگ جهانی اول 

آناتولیا را به تصرف درآورده بود. در میان این پاشاهای عثمانی، مصطفی کمال نخستین فردی بود 

که شروع به تش�کیل یک دولت-ملت غربی از نوع سرمایه داری در مناطق آزادشده ی آناتولیا کرد. 

بدین ترتیب، قرار شد مأموریت تاریخی بورژوازی ملی را پاشاهای عثمانی به انجام رسانند!

بنیان گذاری یک جمهوری بورژوایی و گذار به س�رمایه داری در ترکیه در عصر امپریالیس�م تحقق 

یافت. این دوره همچنین عصری تاریخی بود که در آن انقاب کبیر اکتبر زنجیرهای امپریالیستی-

س�رمایه داری را از هم گس�یخته بود. برقراری قدرت ش�وراهای »کارگران و دهقانان« به سرعت 

تبدیل به منبع الهام برای رهایی مردمان تحت س�تم ش�د. از این رو، جنگ استقال ملی در ترکیه، 

همس�ایه ی اتحاد ش�وروی، تحت نفوذ و تأثیر دو گرایش متفاوت گس�ترش یاف�ت: انقاب اکتبر و 

بلشویک ها از یک سو و ناسیونالیسم بورژوایی از دیگر سو.

ای�ن وضع منجر به ش�کل گیری دو جنبش اس�تقال جداگانه علیه امپریالیس�ت های فاتح ش�د. 

نخس�ت جنبش ناسیونالیس�تی به رهب�ری مصطفی کمال که متش�کل از س�ران ارت�ش عثمانی، 

ب�ورژوازی تجاری و ماکان بزرگ آناتولی بود. جنبش دوم که ارتش س�بز نام گرفته بود تحت تأثیر 

انقاب روس�یه و ش�وراهای دهقانی بود، اساس�ًا جنگی چریکی را آغاز کرد و عمدت�ًا خود را مبتنی 

بر رعایا یا دهقانان س�اخت. این جنبش همچنین تا حدی در ارتباط با جنبش کمونیس�تی نوپا در آن 

هنگام بود.

جنب�ش ناسیونالیس�تی ب�ه رهب�ری پاش�اها و بوروکرات ه�ای عثمان�ی از طری�ق بهره ب�رداری 

موفقیت آمیز از توازن قوای جدید در س�طح جهان که ناشی از پایان جنگ جهانی اول و وجود اتحاد 

شوروی بود، به اهداف خود دست یافت. هرچند قوای امپریالیست بخش بزرگی از آناتولیا را تصرف 
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کرده بودند، در واقع آن ها در نتیجه ی جنگ جهانی به ش�دت تضعیف شده بودند. تاطم و شورش 

انقابی عظیم�ی در میان طبقه ی کارگر اروپا و نیز جنبش های قدرتمند اس�تقال در مس�تعمره ها 

س�ر برآورده و در حال ظهور بود. عاوه بر این، یک انترناس�یونال انقاب�ی هم تحت رهبری رژیم 

انقابی جدید در ش�وروی تأسیس ش�ده بود که س�عی می کرد از هر دوی این پویش ها استقبال کند 

و راه را نشان ش�ان ده�د. هم زمینه ی عینی و هم ترس و وحش�تی که انترناس�یونال کمونیس�تی و 

اتحاد ش�وروی موجباتش را فراه�م آوردند، عواملی زیان بخ�ش و تضعیف کننده ی جاه طلبی های 

امپریالیست ها بودند. رهبری ناسیونالیست در آناتولیا مهارت خاصی در عبور از روی این نقطه ضعف 

امپریالیس�ت ها داش�ت و در عین حال توانایی آن را هم داش�ت که میل وافری به چاپلوسی از اتحاد 

شوروی نشان دهد و کمک مالی و نظامی حیاتی از شوروی دریافت کند.

رهبری ناسیونالیس�ت که به نحوی مستقل از دولت اس�تانبول تحت ِاشغال بریتانیا رفتار می کرد، 

از طریق تأس�یس یک مجل�س ملی جدید و ی�ک دولت در آن�کارا در همان ابتدای 1920 توانس�ت 

نوع�ی وضعیت قدرت دوگانه را ب�ه وجود آورد. اما حتی در این مرحله هم جنبش ناسیونالیس�تی به 

رهبری کمال ش�روع به برقراری مراودات دیپلماتیک با امپریالیس�م بریتانیا کرد. طی این مراودات 

بریتانیایی ها از کمال خواس�تند که هم از اتحاد ش�وروی فاصله بگیرد، هم از شّر جنبش کمونیستی 

نوپا و هم قوای چریکی ارتش س�بز متش�کل از دهقانان خاص شود. تمام این عناصر نامطلوب در 

ابتدای سال 1921 همان طور که بریتانیا می خواست تصفیه شدند و آنگاه دولت آنکارا به هدف خود 

رسید که همانا دعوت شدن به کنفرانس لندن در تاریخ فوریه ی 1921 بود.

برخ�اف آنچه ادعا می ش�ود، ارتش دائمی به رهبری کمال مس�تقیمًا با قوای امپریالیس�ت وارد 

جنگ نش�د. پس از کنفران�س لندن، ارتش ه�ای فاتح غربی ش�روع به بیرون کش�یدن قوای خود 

از آناتولی�ا کردند. آن به اصطاح جنگ اس�تقال در واقع جنگی علیه ارمنیان ش�رق ترکیه و عمدتًا 

علیه ِاش�غال غرب کش�ور به دس�ت یونانی ها بود. نه بریتانیایی های فاتح اس�تانبول و حومه ی آن، 

ن�ه ایتالیایی های ِاش�غال گر مناطق اژه و مدیترانه و نه حتی فرانس�وی هایی ک�ه بخش های جنوبی 

و جنوب ش�رقی آناتولی�ا را تصرف کرده بودن�د، جنگی علیه ش�ان درنگرفت. اگرچ�ه یک مقاومت 

مس�لحانه ی کوچک مقیاس دربرابر قوای فرانسه صورت گرفت اما باید به خاطر داشته باشیم که در 

واقعیت آن لشکر فرانسوی متشکل از ارمنی ها بود!
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پس از شکس�ت موفقیت آمی�ز یونانی ها )به طور اتفاقی بریتانیا به س�رعت پ�س از کنفرانس لندن 

حمای�ت خود از یونانی ها را متوقف کرد( در آناتولی�ای غربی، دولِت تحت رهبری مصطفی کمال در 

آنکارا در کنفرانس لوزان به س�ال 1923 از جانب دولت های امپریالیس�تی به رسمیت شناخته شد. 

با اعام جمهوری )29 اکتبر 1923( س�ه ماه پس از توافق لوزان، که در ماه جوالی امضا شده بود، 

جمه�وری بورژوایی ترکیه در خ�اک آناتولی که جایگزین امپراتوری نابودش�ده ی عثمانی گش�ت، 

متولد شد.

بورژوازی ترکیه در تاش خود برای پایه گذاری جمهوری بس�یار ضعیف و بزدل بود. بورژوازی از 

یک سو برای استقال ملی اش دربرابر غرب امپریالیست می جنگید و با این حال از دیگر سو ترسان 

از انج�ام الزامات انق�اب دموکراتیک بورژوایی بود زیرا از اینکه جنبش مردمی در آناتولیا ش�بیه به 

انقاب ش�وروی شود واهمه داشت. به همین دلیل است که بورژوازی ترکیه به طور کامل دست به 

الغای سنت های مرتبط با دولت مستبد و کهن آسیایی عثمانی ها نزد. در برابر، بورژوازی ترک تمام 

آن س�نت ها را اقتباس و با هم ترکیب کرد و به آن ها کمی چاشنی جمهوری خواهانه افزود. بنابراین 

محتوای دموکراتیک جمهوری بورژوایی جدید که مصطفی کمال بنیان گذاش�ت، بسیار ناچیز، و از 

سوی دیگر، خصلت سرکوب گرانه و توتالیتر آن بسیار غامض بود.

در نتیجه اصاحات اجتماعی و سیاس�ی الزم برای انکشاف سرمایه داری مدرن در ترکیه از باال و 

به روش های بیسمارکی انجام گرفت! آن اصاحات برآیند یک انقاب بورژوا دموکراتیک رادیکال 

نبودند. جمهوری بورژوایی جدید با ماکان به توافق رسید و قدرت را با آن ها تقسیم کرد. از این رو، 

بورژوازی تا دهه ی 1960 راه انکشاف سرمایه داری پروسی را در پیش گرفت. بدین ترتیب انکشاف 

سرمایه داری در ترکیه فرآیندی شدیدًا به تأخیرافتاده و دردناک بوده است.

پای�گاه طبقاتی ق�درت سیاس�ی جدید متش�کل از عناص�ر پیش رو بود: بوروکراس�ی لش�کری-

کش�وری که همچنان موقعیت سنتی خود )به ش�کل عثمانیایی اش( در طبقه ی حاکم را حفظ کرده 

ب�ود؛ بورژوازی تجاری؛ و زمی�ن داران بزرگ در آناتولیا. عنصر هژمونی�ک در این بلوک از طبقه ی 

حاکم، بوروکراس�ی لشکری-کش�وری تحت رهبری مصطفی کمال بود. قدرت کمالیس�ت پیشتر 

در کنگ�ره ی اقتص�ادی 1923 اعام کرده بود که راه رش�د س�رمایه داری را در پیش خواهد گرفت. 

بدی�ن ترتیب، دولت جدید اعان کرد که عاقه مند به اقتصادی س�رمایه داری بر مبنای مناس�بات 
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لیبرالی اس�ت و هیچ مشکلی با س�رمایه ی خارجی ندارد. به همین صورت، دولت آنکارا مسئولیت 

بدهی های عثمانی را بر عهده گرفت و تضمین داد که طی ش�ش س�ال آینده هیچ کاری با امتیازات 

س�نتی و معافیت هایی که دولت های امپریالیس�تی در ط�ول دوران عثمانی به دس�ت آورده بودند، 

نداشته باشد.

تشکیل حزب کمونیست ترکیه

حزب کمونیس�ت ترکیه )TKP( در 1920 به عنوان بخش�ی از کمینترن تحت نفوذ مستقیم انقاب 

اکتبر ش�کل گرفت. کنگره ی گش�ایش حزب در باکو زیر نظر بلشویک ها برگزار ش�د. اما تنها پس از 

گذشت یک س�ال، جنبش ناسیونالیس�تی بورژوایی مصطفی کمال در توافق با امپریالیسم بریتانیا، 

توطئه های ش�دیدی علیه حزب کمونیس�ت ت�ازه کار ترکیه ص�ورت داد. جنب�ش بورژوایی کمال از 

چشم انداز رشد حزب کمونیس�ت ترکیه و امکان تبدیل یک انقاب کارگری-دهقانی به یک دولت 

شبیه ش�وروی وحشت داشت. و در یک توطئه، 15 عضو ارش�د حزب کمونیست از جمله نخستین 

دبیرکل حزب، مصطفی صوفی، در تاریخ 28 ژانویه ی 1921 در آب های عمیق دریای س�یاه کشته 

)غرق( شدند.

این صفحه از تاریخ یک تراژدی واقعی برای کمونیس�ت های ترک اس�ت. جنبش ناسیونالیس�تی 

بورژوایی مصطفی کمال سیاس�ت ریاکاران�ه ی توافق های پنهان با امپریالیس�م را در پیش گرفت تا 

جنبش کمونیس�تی ترکیه را به وسیله ی توسل جستن به دسیسه ها و توطئه ها نابود کند، در حالی که 

در عین حال تظاهر می کرد ضّد امپریالیس�ت و جنبش�ی پوپولیستی اس�ت که جویای یاری گرفتن از 

اتحاد شوروی است. و متأسفانه تقریبًا در تمام ترفندهایش موفق بود. در واقع، این واقعیت تاریخی 

نمونه ی بارز اشتباهی [رایج] اس�ت: اعتماد کردن به بورژوازی در جنبش های رهایی بخش ملی و 

تلقی آن به عنوان یک متحد. نمونه ی مشابه دیگر تجربه ی اتحاد شوروی در چین با چیانگ کای-

شک بود.

حقیقت این اس�ت ک�ه جنبش سوسیالیس�تی در ترکیه ت�ا مدت زی�ادی نتوانس�ت مأموریت رهبر 

بورژوا و بیس�مارک گونه ای مانند مصطفی کمال و خصلت واقعی کمالیسم را درک کند. نقطه ضعف 

بنی�ادی اکثریت عظیم چ�پ ترکیه بینش ضدیت با امپریالیس�م ب�دون محتوایی ضّد امپریالیس�تی 
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اس�ت. به همین دلیل اس�ت که چپ در ترکیه تا س�ال ها جنبش کمال را به عنوان جنبشی واقعًا ضّد 

امپریالیس�تی تلقی می کرد و حتی امروز در میان چپ ها هم سویی با کمالیسم وجود دارد. یکی دیگر 

از سوءبرداش�ت های چپ این است که کمابیش سرمایه داری دولتی کمالیسم را با سوسیالیسم یکی 

می انگارد. بدین ترتیب جنبش چپ به طور کلی وظیفه ی خود را توجه به آن نوع دولت گرایی می داند 

که موجب تقویت س�رمایه داری در ترکیه ش�د و انباش�ت س�رمایه را برای ب�ورژوازی محلی ممکن 

س�اخت. جای افسوس اس�ت! اما این واقعیت دارد. یک موضوع به غایت مهم هم در کار است. به 

دلیل این رویکرد اش�تباه به کمالیسم، چپ ترکیه در بس�یاری از عرصه ها، به ویژه در مورد مسئله ی 

کرد که نگرشی شوونیستی تا همین امروز به آن داشته اند، ناتوان از درک درست بوده است.

تاری�خ جمه�وری بورژوای�ی در ترکی�ه تاریخ ظل�م و جورهای تمام نش�دنی، ممنوعیت ه�ا و ترور 

دولتی علیه طبقه ی کارگر و جنبش سوسیالیس�تی بوده است. برای مثال، حزب کمونیست ترکیه، 

قدیمی تری�ن حزب چپ کش�ور، در طول 70 س�ال تاریخ خود تنها به مدت دو س�ال توانس�ت قانونًا 

فعالیت کند. مابقی آن، تاریخ فعالیت غیرقانونی و پنهانی بوده است.

حزب کمونیس�ت ترکیه تقریبًا در تمام دوران وجودش خط رسمی شوروی استالینیستی را در پیش 

گرف�ت. هرچند برخی گروه های اپوزیس�یون در گذش�ته درون حزب کمونیس�ت پدیدار ش�دند، اما 

هیچ یک از آن ها نتوانس�تند از استالینیس�م بگسلند. تنها یک اس�تثنا در کل تاریخ حزب کمونیست 

ترکیه وجود دارد که »اپوزیس�یون کارگران« بود که در 1932 س�ازماندهی شد و مورد حمایت شاعر 

بزرگ ترک، ناظم حکمت، بود. اما این گروه اپوزیس�یون اتهامش تروتسکیسم بود و توسط رهبری 

استالینیست حزب در نهایت تصفیه شد.

نخستین مرحله ی قدرت کمالیستی: 1923-1930

سیاس�ت های اقتصادی پی گرفته ش�ده در نخس�تین س�ال های دولت بورژوایی، سیاس�ت های 

اقتص�ادی لیبرالی در چهارچوب تاش برای گس�ترش مراودات با س�رمایه داری غرب بود. هدف 

اصلی این سیاس�ت ها ایجاد اقتصادی ملی از طریق حرکت در امتداد راه رشد سرمایه داری بود. اما 

برای شروع س�رمایه گذاری های کاپیتالیس�تی نه یک طبقه ی بورژوای ملی و نه یک انباشت کافی 

سرمایه در ترکیه وجود داش�ت. در نتیجه، تمرکز سیاست های اقتصادی دولت در طول این دوره بر 
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تشویق و حمایت از کارآفرینی [کاسب کاری] سرمایه دارانه ی خصوصی بود. دولت جوان بورژوایی 

که تحت رهبری افس�ران عثمانی تشکیل یافته بود، قصد داشت مانع جریان خروج سرمایه از ترکیه 

به اروپا ش�ود، کاری که توس�ط بورژوازی کمپرادور غیرمس�لمان انجام می گرف�ت. این بورژوازی 

محلی در ترکیه بود که باید از این س�رمایه اس�تفاده می کرد، آن هم برای س�رمایه گذاری در ترکیه نه 

تداوم خروج آن از کشور و جریان یافتنش به سمت غرب.

قدرت سیاس�ی در این دوره عمدتًا در دس�تان کادرهای بوروکرات لشکری-کش�وری باقی ماند. 

این کادرها به یک معنا بر بورژوازی ملی در حال ظهور سروری می کردند. این جنبه ی خاص فرآیند 

انکش�اف س�رمایه داری در ترکیه اس�ت. هدف این کادرها ایجاد یک طبقه و دولت بورژوا به شکل 

غربی اش بود. و همین کادرهای دولتی بودند که حزب جمهوری خواه خلق )CHP( را دقیقًا با همین 

هدف بنیان گذاشتند.

اما هم به رغم سیاس�ت های لیبرالی و هم تصویب قوانین تش�ویقی، نه پیش�رفت س�رمایه داری 

صنعتی و نه س�طح قابل قبول�ی از یک طبقه ی ب�ورژوای »ملی« امکان تحق�ق نیافت. برای این 

منظ�ور نه میزان کافی انباش�ت س�رمایه ی محلی و نه جریان س�رمایه ی خارجی از س�مت غرب به 

ترکیه هیچ کدام وجود نداش�تند. اگرچه هدف سیاس�ت کلی کمالیس�تی غربی شدن )یعنی تبدیل به 

یک کشور سرمایه داری( بود، دولت های سرمایه داری غرب همچنان با احتیاط به جمهوری نوپای 

ترکی�ه نزدیک می ش�دند. در نتیجه، در طول این مرحل�ه ی اول، ترکیه عمدتًا »کش�وری مبتنی بر 

کشاورزی« با مناسبات تولید پیشاسرمایه داری باقی ماند.

در این س�ال های نخس�ت، برخی اصاحات فراس�اختاری انجام ش�دند که چهارچوب انکشاف 

س�رمایه داری را تش�کیل می دادند. مصطفی کمال که پیش�گام این جریان اصاح�ات بود، هدف 

جمهوری نوپای بورژوایی را بدین ترتیب معرفی کرد: »رس�یدن به سطح کنونی تمدن غربی«. اما 

این اصاحات مرتبط با »غربی ش�دن« که مصطفی کم�ال در عرصه ی اجتماعی پیاده می کرد، در 

واقع برای جامعه ای که تداوم جامعه ی عثمانی بود، بس�یار سخت قابلیت دسترسی داشت. عاوه 

ب�ر این، برای عمل�ی کردن این اصاح�ات باید دگرگونی ه�ای مقتضی از مبنا ص�ورت می گرفتند 

)صنعتی س�ازی، اصاح�ات ارضی و غیره(. اما این ها م�واردی بودند که ترکیه فاق�د آن بود! نظام 

اجاره داری همچنان وجود داش�ت، به ویژه در بخش های شرقی و جنوب شرقی )کردستان ترکیه(. 
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با وجود این، بوروکراس�ی کمالیستی به جای تصفیه ی این نظام اجاره داری خود را با آن متحد کرد. 

بدین ترتیب، بیش�تر اصاحات فراس�اختاری در عرصه ی اجتماعی اصاحاتی س�طحی بودند که 

نمی توانستند فراتر از محدودیت های رسمی حرکت کنند و »بیگانه با مردم« باقی ماندند.

بحران جهانی سرمایه داری و دوره ی »سرمایه داری دولتی« در ترکیه:

1930-1946

در س�ال 1930 مخمصه ی اقتصادی جمه�وری نوپای ترکیه به هیچ ترتی�ب امیدوارکننده نبود و 

این اتفاق در طول دوره ی وقوع بحران ش�دید نظام س�رمایه داری جهان�ی )1933-1929( افتاد. 

این بحران اقتصاد ترکیه را به واس�طه ی تجارت خارج�ی آن متأثر کرد. از آنجایی که صادرات ترکیه 

عمدتًا مبتنی بر کش�اورزی بود، کاهش در قیمت های تولیدات کشاورزی هم منابع درآمدی دولت و 

هم زمین داران را کاهش داد. واحد پول ترکیه در این دوره به نحو چشم گیری ارزش خود را از دست 

داد. به عاوه، خزانه ی ترکیه به س�بب آنکه دولت ش�روع به بازپرداخت بدهی های عثمانی در این 

زمان ش�وم کرده بود، در شرایط بغرنجی قرار داشت! این بدهی ها تقریبًا یک دهم بودجه ی دولت را 

در کام خود فروکشیدند.

این شرایط ناخوش�ایند، دولت بورژوایی نوپا را مجبور به توسعه ی یک استراتژی اقتصادی جدید 

کرد. و این استراتژی شامل مداخله ی مس�تقیم دولت در حیات اقتصادی )دولت گرایی2( به منظور 

ش�روع صنعتی س�ازی و تأس�یس یک اقتصاد ملی بود. حال وهوای کادرهای بوروکرات لشکری-

کش�وری که در دولت جایگاه هژمونیک را داشتند، به همین نحو موافق اجرای این استراتژی بود. 

به خاطر آنکه این کادرها پیشاپیش در جایگاه طبقه ی حاکم بودند، اینک خود را هم صاحب دولت و 

هم حافظ جامعه می دانستند. بوروکراس�ی کمالیستی باور داشت که سرمایه داری »ملی« در ترکیه 

تنها از طریق دولت می تواند پایه گذاری ش�ود. بحران جهانی از ای�ن نظر باعث تقویت دیدگاه آن ها 

شد. اقتصاد اتحاد شوروی، دولت همسایه، که به نظر می رسید مبتنی بر دولت گرایی است، چندان 

تح�ت تأثیر بحران قرار نگرفت و در عوض به رش�د خود ادامه داد و رهبران ترکیه متوجه پیش�رفت 

شوروی در طول این دوره شدند.

statism  2
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تحت این ش�رایط، دولت ترکیه ش�روع به آماده سازی نخس�تین طرح های اقتصادی پنج ساله ی 

خود کرد، به یک معنا همانند آنچه که در اتحاد شوروی وجود داشت. این دوره، که از 1930 تا 1946 

ادام�ه یافت، عصر »دولت گرای�ی« مطلق بود که در تمام عرصه های اقتصاد وجود داش�ت. حیات 

سیاسی تحت دیکتاتوری تک حزبی حزب رسمی دولت یعنی حزب جمهوری خواه خلق )CHP( بود 

که حکمرانی بوروکراس�ی را نمایندگی می کرد. هرچند نام این حزب واژه ی »خلق« را دربرداش�ت 

ام�ا هیچ ارتباطی با خل�ق و منافع او نداش�ت. در برابر، این حزب نماینده ی بلوک »بوروکراس�ی-

بورژوازی-بزرگ مالکان« در برابر خلق کارگر بود.

س�رمایه داری در ای�ن دوره تحت لوای مدیری�ت و رهنمود دولتی رش�د یافت. نتیجت�ًا در تضاد با 

غرب، عصر س�رمایه داری رقابتی در ترکیه وجود نداشت. در این زمان بنگاه های دولتی به سرعت 

گس�ترش یافتند و سهم شان از صنعت در اقتصاد ترکیه دوبرابر شد. تا 1950، بانک داری، نهادهای 

صنعتی بزرگ، معدن، انرژی، صنایع شیمیایی، حمل ونقل، ارتباطات، نساجی، صنایع مشروبات 

الکلی، سیگار )تنباکو( و غیره توسط دولت مدیریت می شدند. هدف بنیادی و درازمدت این رویه ی 

دولت گرای�ی و »س�رمایه داری دولتی« فراهم کردن عرصه برای رش�د یک صنعت س�رمایه داری 

بومی و ایجاد یک طبقه ی »بورژوای ملی« به وس�یله ی انباش�ت سریع س�رمایه از خال استثمار 

فزاینده ی کار در بین مردم بود.

دولت گرایی در این س�ال ها در یک چهارچوب به غایت خودکامانه و س�رکوب گر به لحاظ سیاس�ی 

پیاده ش�د و توده ه�ای کارگر حتی ح�ق کوچک ترین اعتراضی نداش�تند و در ش�رایط زندگی ش�ان 

هیچ بهب�ود ارزنده ای به وجود نیامد. اما دولت توانس�ت این سیاس�ت کاپیتالیس�تی را که مبتنی بر 

اس�تثمار فزاینده ی کار بود، تنها در پوشش رتوریک کلی »پوپولیسم« و »ضدیت با امپریالیسم« به 

اج�را درآورد. برخی از رهبران حزب کمونیس�ت ترکیه که در آن موقع حزبی استالینیس�ت بود، این 

رویه های قدرت کمالیس�تی را مورد حمایت قرار دادند. رهبران حزب )که در میانشان دبیرکل حزب 

هم وجود داش�ت( می خواس�تند که حزب دنباله روی قدرت کمالیستی باش�د. برخی از این رهبران 

حزب را ترک کردند تا نشریه ای )نشریه ی کادرو به معنی کادر( در حمایت از دولت گرایی CHP منتشر 

کنند. آن ها این س�رمایه داری دولتی را به مثابه ی سیاستی پوپولیستی و ضّد امپریالیستی ستودند و 

بر ماهیت طبقاتی بورژوایی-ناسیونالیس�تی قدرت کمالیستی چشم پوشیدند. آن ها مدافع این ایده 
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بودند: »دولت گرایی ما از آن نوع دولت گرایی ملی است که مبتنی بر هیچ طبقه ای نیست و می تواند 

نمونه ای برای خلق های جهان باشد تا جنگ اس�تقال خود را شروع کنند.« این توهم عمیق، که 

دولت گرایی را معادل سوسیالیس�م و جامعه ی بی طبقه می ان�گارد، از آن زمان در جنبش های چپ 

ترکیه به حیات خود ادامه داده و امروز نیز همچنان موجود است!

پس از مرگ مصطفی کمال در 1938، که پیش�تر از او به عنوان »فرمانده ی ابدی« یاد می ش�د، 

حت�ی کوچک ترین تغییری در س�اختار دیکتات�وری تک حزبی ایجاد نش�د و یکی دیگر از پاش�اهای 

پیشین عثمانی، عصمت اینونو، با لقب »فرمانده ی ملی« به ریاست جمهوری رسید.

هرچن�د ترکیه در جنگ جهانی دوم ش�رکت نکرد، اما توده های کارگر به دام فاکت بی س�ابقه ای 

افتادند به طوری که گویی در جنگ مش�ارکت داش�تند. افزایش گ�زاف در هزینه های نظامی، افت 

تولید به میزان 6-5 درصد در س�ال، اس�تخدام جمعیت مولد عمدتًا در ارت�ش، افزایش ناگهانی در 

گران فروش�ی همانند وضعیت جنگی در سراسر کش�ور، همه و همه فاکت و محرومیت را وخیم تر 

ک�رد. عاوه بر این، توده های کار تحت نظام س�رکوب و ترور ش�دید قرار گرفتن�د. و اقلیت هایی که 

در ترکی�ه زندگی می کردن�د، مثل یونانی ه�ا، ارمنی ها، یهودی�ان و غیره، نیز در این میان س�همی 

از س�رکوب نصیب ش�ان ش�د؛ اماک و دارایی ش�ان مصادره ش�د و بس�یاری از آن ه�ا در نتیجه ی 

عملیات هایی مانند آنچه که تحت عنوان »مالیات بر ثروت« انجام گرفت، که میراثی از آلمان نازی 

بود، به اردوگاه های کار تبعید شدند.

این شرایط، همراه با اقدامات اقتصادی و سیاسی علیه برخی از بخش های طبقه ی حاکم، موجب 

بروز نارضایتی و تناقضاتی درون جامعه ش�د و عرصه را برای شکاف سیاسی در بلوک طبقه ی حاکم 

در دوره ی پس از جنگ فراهم کرد.

باید خاطرنش�ان کرد که اگرچه ترکیه وارد جنگ نش�د اما چندان مقاومتی هم دربرابر خودفروشی 

به کمپ امپریالیس�تی که فاتح احتمالی جنگ بود، نش�ان نداد. برای نمونه، دولت ترکیه اجازه داد 

یک گرایش فاشیس�تی نژادپرست درون دولت رشد کند که در صورت پیروزی آلمان نازی با نازی ها 

همکاری داش�ته باشد. تنها پس از آنکه مشخص شد آلمان برنده ی جنگ نیست، این جریان درون 

دولت تصفیه شد.
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دوره ی پس از جنگ: توازن قوای جدید جهان و ترکیه )1946-1950(

از آنجا که ترکیه رویکردی غیرقابل اطمینان در جنگ جهانی دوم اتخاذ کرد و دوشادوش متحدان 

اروپایی اش در جنگ علیه نازیس�م ش�رکت نداشت، موضع این کش�ور از نظر متحدانش مبهم بود. 

اما زمانی که شکس�ت آلمان قطعی ش�د، ترکیه به ش�کل ریاکارانه ای علیه آلم�ان اعام جنگ کرد 

تا س�ابقه ی دغلکارانه ی خود را جبران کند. این اعام جنگ خیلی دیر انجام ش�د، درس�ت پیش از 

فروپاشی خود آلمان.

در هم نش�ینی3 جدی�د جهانی، طبق�ه ی حاکم ترکیه متوجه ش�د که ب�ا رابطه ی جهانی به ش�دت 

تغییریافته ای مواجه اس�ت. طوفان لیبرالی پس از شکس�ت فاشیس�م در اروپا وزی�دن گرفته بود و 

ترکیه هم بنابراین مجبور بود اقدامات لیبرالی خاص خود را در عرصه ی سیاس�ی روی میز بگذارد تا 

بتواند با این تغییرات سازگار ش�ود. بورژوازی ترکیه، که با مشکات اقتصادی جدی طرف بود، در 

باب کمک اقتصادی از جانب س�رمایه داری غرب ناامید بود و در این بس�تر مشخصًا اشتیاق داشت 

تا به امپریالیسم آمریکا نزدیک ش�ود. با وجود این، ترکیه با پی بردن به اینکه دیکتاتوری تک حزبی 

نمی تواند در این هم نشینی جهانی جدید تداوم یابد، در سال 1946 مجبور شد تن به تشکیل احزاب 

سیاسی نوین دهد.

ب�ه بیان خاصه، هم ش�رایط جدید در سراس�ر جهان و هم رابط�ه ی نوین با امپریالیس�م ایاالت 

متحده، اثرات خود را بر حیات سیاس�ی ترکیه در دوره ی بعدی گذاش�تند. در نتیجه، CHP که تحت 

سلطه ی بوروکراسی بود، اینک دیگر مورد پسند برخی بخش های طبقه ی حاکم )به ویژه زمین داران 

بزرگ و تجار( نبود. بنابراین، ائتافی که پیش�تر در طبقه ی حاکم حول CHP ش�کل گرفته بود دچار 

شکافی اساسی ش�د. زمین داران بزرگ و تجار از CHP خارج شدند و حزب دموکراتیک )DP( را پایه 

گذاشتند. تأسیس حزب دموکراتیک گامی اساسی برای زمین داران بزرگ و تجار بود تا خود را از شّر 

توفق سیاسی بوروکراسی کمالیستی برهانند. و در سال 1950، با روی کار آمدن حزب دموکراتیک، 

دیکتاتوری تک حزبی CHP، که تقریبًا 30 س�ال به طول انجامیده بود، به پایان رسید. این وضعیت 

نوید خاتمه یافتن یک عصر در تاریخ جمهوری بود.

توده های گس�ترده ی مردم که حال خوش�ی در نتیجه ی س�رکوب ش�دید تحت نظ�ام دیکتاتوری 

juxtaposition  3
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تک حزبی نداش�تند، در انتخابات 1950 به حزب دموکراتیک رأی دادند و آن را با اکثریتی قاطع وارد 

پارلمان کردند. با این حال، حزب دموکراتیک که منافع زمین داران بزرگ و تجار را نمایندگی می کرد، 

در واقع حزب اصیل نظم موجود بود. از آنجایی که رژیم اجازه نمی داد بدیل های دیگری پیش�اپیش 

مردم نمایان ش�وند، مردم ترکیه برای خاص شدن از ش�ّر CHP به هر قیمتی به حزب دموکراتیک 

چسبیدند. حزب دموکراتیک از طریق تظاهر به اینکه مدافع دموکراسی و آزادی هاست، کارکردش 

انتقال خش�م توده ها ش�د. اما پس از پیروزی چندان طول نکشید که حزب دموکراتیک ثابت کند که 

می تواند به اندازه ی CHP در دوران دیکتاتوری اش، خصم و دشمن بی رحم طبقه ی کارگر و چپ به 

طور کلی باشد.

در 1946 چن�د ح�زب چپ ه�م در کنار ح�زب دموکراتیک تأس�یس ش�دند. ب�رای نمونه، حزب 

کمونیس�ت ترکیه دو حزب سوسیالیس�تی قانونی به وجود آورد زیرا هنوز تش�کیل حزبی سیاس�ی با 

عنوان »کمونیست« غیرقانونی بود. یکی از آن ها »حزب کارگران و دهقانان سوسیالیست ترکیه« 

و دیگری »حزب سوسیالیست ترکیه« بود. با وجود این، بورژوازی بزدل و فریبکار ترکیه به سرعت 

نشان داد که چقدر در مورد احزاب چپ بی تسامح است. CHP کمالیست که همچنان در قدرت بود، 

در حالی که ادعا می کرد دارد اصاحات لیبرالی را پیاده می س�ازد، این دو حزب سوسیالیست را تنها 

شش ماه پس از پایه گذاری شان تعطیل کرد.

از دیگر س�و، طبقه ی کارگر ترکیه نیز توانس�ت از بحران سیاس�ی جدید پس از جن�گ بهره ببرد و 

اتحادیه های قانونی را به وجود آورد. این نخس�تین بار از زمان آغ�از جمهوری بود که اتحادیه های 

کارگ�ری رس�میت یافتند. صده�ا اتحادیه ی کارگ�ری محلی بنیان گ�ذاری و ه�زاران کارگر در این 

اتحادیه ها س�ازماندهی ش�دند. مش�خص بود که این جنبش اتحادیه ای در حال ش�کوفایی است. 

ام�ا بورژوازی ترکیه از این امر وحش�ت داش�ت. تنها پس از ش�ش م�اه، اتحادیه ه�ای کارگری که 

سوسیالیس�ت ها و کمونیس�ت ها پایه گذاشته بودند تعطیل و سران آن ها دس�تگیر شدند. از این رو، 

بورژوازی توانست این جنبش اتحادیه ای در حال ظهور را سرکوب کند.

تاریخ جمه�وری ترکیه از نقطه نظ�ر حقوق اقتص�ادی و اجتماعی طبقه ی کارگ�ر تاریخ بازداری، 

ممنوعیت و سرکوب بوده است. قانون کار که چهارچوب قانونی مناسبات صنعتی را تعیین می کند، 

تنها 13 س�ال پس از اعام جمهوری در 1936 تصویب ش�د. به هر ترتیب، این قانون حق تشکیل 
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اتحادیه ه�ا، چانه زن�ی جمعی یا حق اعتص�اب را در بر نمی گرف�ت. تنها در 1947 ب�ود که کارگران 

حق تش�کیل اتحادیه ها را به دس�ت آوردند. حت�ی در آن موقع هم حق اعتص�اب و چانه زنی جمعی 

غیرقانونی اعام شد. این حقوق تنها در 1963، یعنی چهل سال پس از اعام جمهوری، به دست 

آمدند. از سوی دیگر، دولت بورژوایی تا 1960 به هیچ حزب سوسیالیستی قانونًا مجوز فعالیت نداد. 

با وجود این، بندهای قانونی یی که »پروپاگاندای کمونیس�تی« را ممنوع می کردند، و البته برگرفته 

از قانون کیفری فاشیس�تی موس�ولینی در 1936 بودند، تا 1990 ملغی نش�دند و حتی پس از اینکه 

تبصره های مشخص ملغی ش�دند، تبصره های برگرفته از قانون کیفری موسولینی در مصوبه های 

جدید ادغام شدند که شامل همان ممنوعیت ها می شد.

دوره ی حکمرانی حزب دموکراتیک: 1950-1960

در نتیجه ی سیاس�ت اقتصادی به نفع زمین داران بزرگ و تجاِر اهل واردات-صادرات، یک رشد 

س�رمایه داری دیوانه وار در این دوره در بخش کشاورزی صورت گرفت و افزایش در تولید کشاورزی 

منتهی به بس�ط منابع بدهی خارجی ش�د. این رشد سراسیمه ی کش�اورزی و پیشرفت چشم گیر در 

صنعتی سازی، متکی بر گسترش بحران اقتصادی جهان بود. نیروی محرکه ی این رشد در دهه ی 

1950 گشایش زمین های جدید برای کشاورزی و استفاده از تکنیک های پیشرفته در کشاورزی بود 

که معنای آن چیزی جز انکشاف سرمایه داری در کشاورزی نبود.

با توجه به تحوالت در سپهر سیاسی، تصفیه ی کادرهای بوروکرات لشکری-کشوری از دستگاه 

دولت- کس�انی که مداف�ع پروپاقرص مداخل�ه ی دولت در اقتص�اد بودند- در این دوره آغاز ش�د، 

درست در زمانی که قدرت سیاس�ی در حال گذار به ائتاف بورژوازی تجار و زمین داران بزرگ بود. 

اما نزاع بین بلوک س�نتی مدافع مداخله گری در اقتصاد با بخش بورژوای حامی لیبرالیس�م، بدون 

آنکه سازشی در بگیرد، تداوم یافت.

رواب�ط بین ترکیه و امپریالیس�م ای�االت متحده هر چه نزدیک تر ش�د. عضوی�ت در ناتو )1952(، 

 )CENTO( تصمیم آمریکا مبنی بر ورود ترکیه به طرح مارش�ال، شکل گیری سازمان پیمان مرکزی

و غی�ره، همه و همه در این دوره اتفاق افتاد. و همچنین در ای�ن دوره بود که ترکیه فعاالنه از طریق 

اع�زام نیرو به جنگ کره و تبدیل ش�دن به یکی از نزدیک ترین متحدان آمری�کا در خاورمیانه جانب 
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سیاست جنگ سرد ایاالت متحده را گرفت.

در رابطه با مناس�بات طبقاتی، دولت ترکیه در پی کنترل جنبش اتحادیه ای بود چرا که می دانست 

در س�طح موجود انکش�اف س�رمایه داری، دیگر ممکن نبود که بتوان به وس�یله ی ممنوعیت های 

م�داوم و اقدام�ات س�رکوب گرانه مانع جنب�ش اتحادی�ه ای طبقه ی کارگر ش�د. از ای�ن رو، دولت 

ترکی�ه با هدایت ای�االت متحده، کنفدراس�یون اتحادیه های کارگری ترکی�ه )Turk-iş( را در 1952 

به وجود آورد تا تحت نظارت دولت فعالیت کند. این س�ازمان وضعیتی تقریبًا نیمه رس�می داش�ت و 

در پ�ی ایجاد اتحادیه گرایی تجاری4 به س�بک آمریکایی در میان طبق�ه ی کارگر ترکیه، به عاوه ی 

مقادی�ر دس�ت ودلبازانه ی کمک مال�ی از جانب آمریکا بود ک�ه وزارت کار ترکیه نق�ش قابله را برای 

Turk- راه اندازی اش ایفا می کرد. این سازمان گام بزرگی برای استخدام کارگران بخش عمومی در

iş برداشت.

دوره ی بین 1950 و 1955 دوره ی لیبرالیسم تام است. این دوره همچنین پیش زمینه های بحران 

اقتصادی و مالی را که در افق مشخص بود، فراهم آورد. دولت بورژوا بدهی های خارجی را تا حدی 

عظیم افزایش داد و سیاس�ت یک جانبه ی س�رمایه گذاری عمدتًا در کشاورزی را پیش گرفت و روی 

منابع درآمدی ناش�ی از صادرات کشاورزی حساب باز کرد. این وضعیت مورد طبع منافع سرمایه ی 

امپریالیستی بود و هم سرمایه داران آمریکایی و هم اروپایی ترجیح می دادند که وام هایی با نرخ های 

باالی س�ود بپردازند و از فروش محصوالتشان در عوِض س�رمایه گذاری های مستقیم سود ببرند. 

این اوضاع پس از چندی ترکیه را وارد یک بن بست اقتصادی و مالی تمام عیار کرد.

نخس�تین بح�ران جدی س�رمایه داری ترکی�ه در 1958 روی داد. هم بحران مال�ی و هم بحران 

ناش�ی از بدهی های خارجی عرصه را برای براندازی حکومت حزب دموکراتیک فراهم نمود. کسر 

موازن�ه ی تجارت خارجی به 60 درصد کل ص�ادرات رس�ید. واردات درون دادهای ضروری برای 

صنعت )ماش�ین ها، تجهیزات، مواد خام( ناممکن ش�د. در نتیجه، از حجم س�رمایه گذاری ها کم و 

اقتصاد کوچک شد و مخارج اجتماعی کاهش یافتند. در نهایت، ترکیه به چنان وضعیتی قدم گذاشت 

که نمی توانس�ت بدهی های خارجی خ�ود را بازپرداخت کند. البته این طبق�ات زحمتکش بودند که 

بیشترین رنج و آس�یب را از این تحوالت بردند. اما از س�وی دیگر، اوضاع افسران پایین مرتبه تر در 

business trade unionism  4
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ارتش و سایر مقامات در دیگر وزارتخانه های کشوری به صورت روزانه وخیم تر می شد.

حزب دموکراتیک به تزریق کمک مالی از محل دارایی های دولتی و بانک ها به زمین داران بزرگ 

ب�ه رغم بحران اقتص�ادی ادامه داد، در حالی ک�ه به نحو مقتضی حمایتی از س�رمایه داران صنعتی 

نمی ک�رد. ای�ن اوضاع به طور طبیع�ی موجب بروز واکن�ش در میان بورژوازی صنعتی ش�د. حزب 

دموکراتیک به ش�کل ابلهانه ای از طریق کاهش امتیازات اقتصادی بوروکراس�ی نظامی و تضعیف 

نفوذ سیاسی آن ها موجبات ناخشنود کردن ارتش را فراهم کرد.

ب�ورژوازی صنعتی م�ال و ام�وال کافی داش�ت و در پی حذف س�لطه ی زمین داران ب�زرگ بود. 

هم زمان، امپریالیست ها نیز مدافع پایان بخشیدن به قدرت زمین داران بزرگ بودند که مانعی برای 

انکش�اف سرمایه داری در ترکیه محسوب می ش�دند. امپریالیسم اینک حامی اجرای یک توسعه ی 

س�رمایه داری برنامه ریزی ش�ده تحت لوای بورژوازی صنعتی بود. ام�ا همین طور واضح و مبرهن 

بود که چنین دگرگونی اساس�ی یی در اقتصاد نمی تواند محقق ش�ود تا زمان�ی که حزب دموکراتیک 

حاکم کشور است، زیرا آن ها حامی چنین نوعی از توسعه نبودند.

عصر جدید در پی کودتای نظامی 27 می: 1960-1970

چندین تظاهرات دانش�جویی عظیم علیه دولت در آخرین روزه�ای حکمرانی حزب دموکراتیک 

روی دادند که موجب بروز تناقضات عمده در میان طبقات کارگر و متوسط شهری شدند و به سرعت 

با کودتایی از جانب افسران پایین مرتبه و میانی مواجه گردیدند. زمان زیادی از این کودتا نمی گذشت 

که نخس�ت وزیر پیشین، مندرس و دو تن از وزیران برجس�ته اش بدون روند قانونی از کار برکنار و به 

دار آویخته ش�دند. هر دس�تاورد دیگری هم که این کودتا داشت، هم بورژوازی صنعتی ترکیه و هم 

امپریالیس�م به آن خوش�امد گفتند زیرا صرف نظر از مقاصد این افسران کودتاچی پایین مرتبه، نهایتًا 

در بلندمدت این به نفع بورژوازی صنعتی و امپریالیسم بود که کودتا صورت بگیرد.

از نظ�ر این افس�ران، آن ها انقابی ب�رای دفاع و حفاظ�ت از آزادی ها و نهاده�ای جمهوری که 

آتات�ورک پایه ری�زی کرده بود، و دربراب�ر رویه ه�ای غیردموکراتیک حزب دموکراتی�ک انجام داده 

بودند! به هر ترتیب، طولی نکشید که این افسران »انقابی« نیات واقعی خود را در اولین بیانیه ی 

سیاسی شان بی درنگ پس از کودتا افش�ا کردند: »ما به تمام معاهدات بین المللی متعهد می مانیم. 
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ما به ناتو و سازمان پیمان مرکزی متعهدیم.« چنین بیانیه ای از طرف خونتای »انقابی« باید خیال 

امپریالیست ها را راحت کرده باشد چرا که هم به ایاالت متحده و هم به اروپایی ها تضمین می داد که 

اوضاع طبق روال همیشه است و نیازی به نگرانی نیست!

به س�رعت پس از کودتا، CHP حزبی که مصطفی کمال بانی آن بود، از جانب افس�ران فراخوانده 

ش�د تا قدرت را به دس�ت بگیرد. CHP نماینده ی بورژوازی ش�هری بود که حول iş Bankası )یعنی 

بان�ک تجارت(- بانکی ک�ه بزرگ ترین بانک ترکیه بود و همچنان هس�ت و تا حدودی تحت تملک 

خود CHP اس�ت- دارودس�ته ی روش�نفکران بورژوا و بوروکراس�ی لشکری-کش�وری گرد آمده 

بودن�د. ای�ن حلقه ها خواهان تحقق یک صنعتی س�ازی کاپیتالیس�تِی برنامه ریزی ش�ده )چیزی که 

آن را »اقتصاد ترکیبی« می نامیدند( و نیز جذب س�رمایه ی خارجی بودن�د. به همین منظور، آن ها 

»س�ازمان برنامه ریزی دولتی« را بنیان گذاشتند تا برنامه ای پنج ساله را با کمک غرب امپریالیست 

تدوین کنند. از طریق این برنامه ها قصد بر این بود که مناسبات تولید پیشاسرمایه داری نابود شوند، 

اصاح�ات ارضی انجام بگیرد و منابع از کش�اورزی به صنعت انتقال یابند، اقدامی که اساس�ًا علیه 

زمین داران بزرگ بود.

پس از این شور و هیجان کوتاه، کار همیشگی رژیم پارلمانی در ترکیه از نو آغاز شد، از جمله فرآیند 

انتخابات�ی، و در 1965 ح�زب عدالت )AP( به قدرت رس�ید. اگرچه این حزب ب�ه عنوان خط فرعی 

حزب دموکراتیک تأس�یس ش�ده بود، اما اینک برخاف گذش�ته نماینده ی بورژوازی صنعتی بود. 

AP سیاست اولویت دهی به صنعت را در پیش گرفت، به ویژه اولویت دهی به خط مونتاژ در صنعت. 

این وضعیت منجر به رشد ناگزیر در تمرکز و مرکزیت یابی سرمایه شد.

س�ال 1960 هم از نقطه نظر انکشاف سرمایه داری و هم رشد جنبش طبقه ی کارگر و تبدیل آن به 

جنبشی توده ای نقطه ی عطف مهمی اس�ت. یک قانون اساسی جدید در نتیجه ی کودتای نظامی 

27 می 1960 تدوین ش�د. عصر جدیدی با ظهور دموکراتیک س�ازی نسبی هم در حیات سیاسی و 

هم اجتماعی گشایش یافت.

در طول چهل س�ال نخس�ت جمه�وری، بورژوازی بومی به لطف انباش�ت س�رمایه ی ناش�ی از 

سرمایه داری دولتی پروبال گرفت. و شروع به س�رمایه گذاری های صنعتی خصوصی کرد. صنعت 

س�رمایه داری خصوصی با فراز و نش�یب هایی در همین دوره رش�د یافت. و به موازات این تحول، 
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طبقه ی کارگر به س�رعت و به خوبی ش�روع به گس�ترش و تکاپو کرد. در ده�ه ی 1960، کل جامعه 

نش�ان داد که به ش�کوفایی سیاس�ی و فرهنگی گرای�ش دارد. تمام بخش های جامعه دس�ت به کار 

تأس�یس س�ازمان ها، انجمن ه�ا، تعاونی ها و غیره ش�دند. برای نخس�تین بار ظرف چهل س�ال، 

کتاب های ممنوعه ی چپی امکان انتش�ار قانونی در سطح عموم یافتند. اندیشه های سوسیالیستی 

توجه بخش های وسیعی از روشنفکران را به خود جلب کردند. اگرچه این تحوالت آغازگر فرآیندی 

بی دروپیکر با فراز و نش�یب های فراوان بودند، در مقام مقایس�ه با تاریخ جنبش های پرولتاریایی در 

کشورهای اروپایی، چه فرآیند به تأخیرافتاده ای بوده است!

تحوالت مهمی در رابطه با جنبش طبق�ه ی کارگر پس از 1960 روی دادند. در 1961، یک حزب 

سوسیالیست قانونی با نام TIP )حزب کارگران ترکیه( بنیان گذاری و تبدیل به نخستین حزب توده ای 

در تاریخ جمهوری شد. بنیان گذاران این حزب نخست فعالین اتحادیه ای بودند و سپس روشنفکران 

سوسیالیس�ت به آن پیوستند. حزب کارگران ترکیه که به سرعت توجه کارگران فعال در اتحادیه ها را 

به خود جلب کرد از همان ابتدای کار بس�یار مردمی بود، هم در مناطق ش�هری و هم روس�تایی. در 

1965، حزب در انتخابات پارلمانی 15 کرس�ی را کسب کرد و توانس�ت از نظام دموکراتیک تری که 

آن موقع وجود داشت، بهره برداری کند. این پیروزی ها به کارگران دل و جرأت بخشید و در 1963 

آن ها توانس�تند حق اعتصاب و چانه زنی جمع�ی را از آن خود کنند. طبقه ی کارگر که با پیروزی های 

خود دلگرم ش�ده بود، پ�س از 1963 به مب�ارزه ی خود ادام�ه داد. در این زمان تنها کنفدراس�یون 

دولتی Turk-Is وجود داش�ت و چندی نگذشت که مشخص ش�د این سازمان ناتوان و بی عاقه به 

حمای�ت از مبارزات اقتصادی فزاینده ی طبقه ی کارگر اس�ت. کنفدراس�یون ثابت ک�رد که بیگانه از 

آرمان کارگران اس�ت و خیلی نگذش�ت که اپوزیس�یونی قدرتمند درون خود Turk-Is به وجود آمد. 

نسل جدید کارگران و رهبران شان نسبت به نوعی از اتحادیه گرایی که تحت پوشش »اتحادیه گرایی 

فراحزبی و غیرسیاس�ی« کاس�ه لیس دولت بورژوایی بود، انتقاد داش�تند و می کوشیدند تا مجرای 

نوین�ی برای مبارزات اتحادیه ای بگش�ایند. چهار اتحادیه )معدن، الس�تیک، نش�ر و مواد غذایی( 

از Turk-Is اخراج ش�دند و در 1967 کنفدراسیونی جدید با نام کنفدراس�یون اتحادیه های کارگران 

انقابی )DISK( را پایه گذاش�تند. این اتحادیه ها همواره در خط مقدم مبارزات بوده اند و مشخصًا در 

بخش خصوصی سازماندهی کرده اند.
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DISK در مب�ارزات اتحادیه ای در سراس�ر ترکی�ه تبدیل به مرک�ز توجه و کانونی ب�رای حلقه های 

سوسیالیستی فعال درون پرولتاریا شد. و سپس نوبت به نقطه ی عطفی دیگر در تاریخ طبقه ی کارگر 

ترکیه رسید: سال 1968.

فعالیت جوانان و موج اعتصاب های سراس�ری در اروپا در سال 1968 به سرعت جوانان ترکیه را 

متأثر و بسیج کرد. و موج مبارزات طبقه ی کارگر که همان موقع آغاز شده بود نیز فراسوی چهارچوب 

قانونی بورژوازی گام نهاد و شدت و گستره ی آن با استفاده از تاکتیک هایی مثل تسخیر کارخانه ها، 

بایکوت ه�ا و اعتصاب ه�ای غیرقانون�ی افزای�ش یاف�ت. هرچن�د هم�ه ی آن مبارزات به ش�کلی 

خودانگیخته رش�د پیدا کردند اما به تمامی ش�امل جوهری انقابی بودند. این مبارزات بی درنگ با 

مطالبات افزایش یابنده ی جوانان در حمایت از اس�تقال ملی و تظاهرات و تس�خیر اراضی توس�ط 

 Turk-Is قدرتمندتر ش�د و کارگران متعلق به DISK .دهقانان در مناطق روس�تایی پی گرفته ش�دند

مبارزات خود برای خروج از آن سازمان و عضویت در DISK را آغاز کردند.

در 1968، تنه�ا حزب قانونی و ت�وده ای چپ حزب کارگران ترکیه )TIP( بود. بس�یاری از حلقه ها 

و افراد چپ، که گرایش های سیاس�ی گوناگونی داش�تند فعالیت سیاس�ی خود را در این حزب انجام 

می دادند. حزب غیرقانونی کمونیس�ت ترکیه )TKP( نیز از دیگر سو تا 1973 برای تشکیل سازمانی 

مج�زا تاش نمی کرد و آن ه�م درون حزب کارگران ترکی�ه به فعالیت خود ادام�ه داد. در واقعیت، 

 TKP بودند. به رغم این، شکافی کامل بین کادرهای قدیمی TKP اعضای سابق TIP اکثریت رهبران

و نس�ل های جدید که بی اطاع از تاریخ TKP بودند، وجود داشت. با وجود این، TKP قدیمی ترین و 

به یک معنا، حزب تاریخی طبقه ی کارگر ترکیه بود و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، اگر نخواهیم 

TIP را از ماجرا خارج کنیم، بر بسیاری از صورت بندی های سیاسی در ترکیه تأثیر خود را حفظ کرد.

در دهه ی 1960، در فرآیند بس�یج سیاسی ترکیه، چریکیسم5 و مائوئیسم، مشخصًا درون جنبش 

جوانان، همانند س�ایر کش�ورهای آن موقع، ش�روع به س�ازماندهی کردند. به همین خاطر و نیز بنا 

ب�ه عوامل دیگ�ر، TIP که در ابتدا فراکس�یون های مختلف چپ را در کالبد خ�ود متحد کرده بود، به 

تدریج شروع به تجربه ی انشعابی وخیم کرد. پس از آن زمان، هرگز یک حزب قانونی طبقه ی کارگر 

که توده ای و قابل مقایس�ه با دوره ی رش�د اولیه ی TIP باش�د در ترکیه وجود نداشته است. انشعابی 

guerrillaism  5
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تأس�ف بار اما گریزناپذیر درون TIP به وقوع پیوست: چریکیس�م و مائوئیسم در یک سو و انقابیون 

پرولتری که به دفاع از کارگران در سازمان های پرولتری ادامه دادند، در سوی دیگر.

در این زمان، دولت دس�ت به کار س�ازماندهی جنبش های ارتجاعی مذهبی و چرخاندنشان علیه 

کارگران و دانش�جویان شد تا جنبش چپ در حال ظهور را س�رکوب کند. کمپانی های نفتی عربی-

آمریکای�ی همانن�د ARAMCO در خاورمیان�ه مس�تقیمًا به تأمین مال�ی این س�ازمان های ارتجاعی 

برخواستند.

بورژوازی آماده می ش�د تا نه تنها به سازمان های اتحادیه ای طبقه ی کارگر بلکه همچنین به طور 

کلی علی�ه حقوق اتحادیه ای حمل�ه کند. دولت بورژوای�ی حمله ی خود را با وض�ع لوایح قانونی به 

منظور تعطیل کردن DISK ش�روع کرد و طبقه ی کارگر به س�رعت با ضّد حمله هایی عظیم پاسخ آن 

را داد. در تاریخ 15 و 16 ژوئن تظاهراتی کارگری انجام ش�د که بیش از 150000 کارگر در اس�تانبول 

و ازمیت در آن ش�رکت داشتند. این روزها یعنی 15 و 16 ژوئن 1970 روزهای بسیار مهمی در تاریخ 

مبارزات طبقه ی کارگر ترکیه هس�تند. خیابان های اس�تانبول و ازمیت که خاس�تگاه طبقه ی کارگر 

م�درن ترکیه اند، به خاطر ق�وت و نیرومندی تظاهرات در ط�ول این دو روز به ل�رزه افتادند. در آن 

روزها، کارفرماها یا در خانه هایش�ان پنهان می شدند یا به سرعت استانبول را ترک می کردند. پلیس 

و ارتش با اس�لحه به جان کارگران افتادند و نتیجه ی آن 3 کشته و بیش از 200 زخمی بود. حکومت 

نظامی اعام ش�د، خروج از خانه برای توده ها ممنوع ش�د و کمابیش قانون من�ع رفت وآمد به اجرا 

درآم�د! این من�ع رفت وآمد به مدت دو ماه ادامه داش�ت تا هر تظاهراتی س�رکوب ش�ود اما به رغم 

همه ی این اقدامات آن ها نتواس�تند اراده ی طبقه ی کارگر را درهم بش�کنند که اینک اشتیاق بیش 

از پیش ش�دیدی به تغییر نش�ان می داد. تا پیش از این هرگز چنین طوف�ان قدرتمندی از جناح چپ 

وزیدن نگرفته بود.

1980-1970: دوره ی انحصاری شدن سرمایه در ترکیه

این دوره عصر ش�تاب انحصاری ش�دن س�رمایه در صنعت است. هم جوشی س�رمایه ی بانکی و 

صنعتی، ش�کل گیری گروه های س�رمایه ی مالی همانند غرب و آغاز ایفای نقش ش�ان در سیاست 

در همین دوره اتفاق افتاد. و تمایزیابی بین طبقه ی س�رمایه دار بیش از پیش گس�ترش یافت. برای 
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مثال، بورژوازی بزرگ که مبتنی بر بانک و س�رمایه ی صنعتی است، سازمان مجزای خود را بنیان 

گذاش�ت: TUSIAD، س�ازمانی که اینک در ترکیه »باش�گاه ثروتمندان« نام دارد. این س�ازمان در 

1970 تشکیل شد و از آن زمان به بعد تبدیل به عنصری تعیین کننده در قدرت سیاسی شد.

خصل�ت متمایز انکش�اف س�رمایه داری در ای�ن دوره اج�رای مدل�ی از صنعتی س�ازی مبتنی بر 

بدهی های خارجی و »جایگزینی واردات« اس�ت. نمود انضمامی این مدل، رش�د سریع در صنعت 

مونتاژ در دهه ی 1970 بود. برای نمونه، صنعت خودرو و صنعت کاالهای مصرفی پردوام ترکیه از 

همان ابتدای امر به عنوان صنایع مونتاژ پایه گذاری ش�دند. اجزا از خارج وارد ترکیه و سپس در آنجا 

مونتاژ می شدند. آن سرمایه دارانی که در این صنایع سرمایه گذاری کرده بودند به وسیله ی پرداخت 

دستمزدهای بسیار پایین به کارگران و افزایش نرخ استثمار توانستند در مدت زمان کوتاهی انباشت 

سرمایه ی بسیار عظیمی را نصیب خود سازند.

کودتای نظامی 12 مارس 1971

بورژوازی ترکیه با این طرزفکر که موفق شده طبقه ی کارگر را از خال سیاست های سرکوب پس 

از آغاز جمهوری آرام کند، مدت ها احساس راحتی می کرد. با وجود این، زمانی که بورژوازی متوجه 

ش�د که قدرت اپوزیس�یون طبقه ی کارگر با فراز و نش�یب هایی در یک دوره ی آزادی نسبی افزایش 

یافته اس�ت، بی درنگ شروع به پیشبرد استراتژی سرکوب علیه این اپوزیسیون کرد. بنابراین، تنها 

پس از ده س�ال، دومین کودتای نظامی رخ داد. این واقعیت مسّلم که جنبش طبقه ی کارگر با فراز و 

فرودهایی رش�د کرده و بیش از پیش مبارزه جو شده بود، همراه با تشدید فعالیت های ضّد آمریکایی 

جوانان و غیره، هم طبقات حاکم در ترکیه و هم امپریالیسم آمریکا را دچار وحشت کرده بود. عاوه 

بر این، جریان های آمریکاستیزی و استقال ملی درون ارتش هم گسترش یافته بودند. قدرت های 

حاک�م راه ح�ل را در انجام یک کودتای نظامی دیگ�ر )12 مارس 1971( یافتن�د و دِر پارلمان را تخته 

کردند. به دلیل آن که این اقدام نخس�ت به عنوان کودتایی چپ گرایانه ترس�یم شد، بخش معینی از 

انقابیون خرده بورژوا ش�دیدًا در گمراهی به س�ر می بردند. در واقع این کودت�ا، کودتایی ارتجاعی 

)راست گرایانه( بود که تحت رهبری ایاالت متحده صورت گرفت!

در ای�ن دوره ی رژیم ه�ای به غایت س�رکوب گر و ش�به نظامی، بی�ن 1971 و 1974، هم جنبش 
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کارگ�ری و هم جنبش سوسیالیس�تِی در حال رش�د ضرب�ه ای س�خت خوردند. تنها ح�زب قانونی 

طبقه ی کارگر، TIP، بس�ته ش�د. فعالیت های اتحادیه ها که ش�عب DISK بودند، و نیز انجمن های 

جوانان ممنوع اعام ش�دند. هزاران تن از روش�نفکران سوسیالیست، کارگران، جوانان انقابی، 

فعاالن اتحادیه ای و غیره دس�تگیر ش�ده و مورد ش�کنجه قرار گرفتند. جنبش چپ گرا کامًا از هم 

پاش�ید و سازمان ها پراکنده ش�دند. دولت بورژوایی ترکیه سه تن از رهبران جنبش دانشجویی را که 

دانشجویان دانشگاه بودند و سن هر کدام تنها ]کمی[ باالی 20 سال بود به اتهام نقض قانون اساسی 

به دار آویخت. هدف بورژوازی مرعوب س�اختن جوانان انقابی و منزوی کردن سوسیالیس�ت ها 

و انقابیون از س�مت مردم بود. بورژوازی ترک این رژیم سیاس�ی تام االختی�ار )رویه های دولتی-

پلیسی سرکوب( را تقریبًا تبدیل به رژیم دائمی کرد تا مبادا مهلتی به طبقه ی کارگر دهد.

این دوره از دومین دیکتاتوری نظامی 3 سال به درازا کشید و مشق بورژوازی برای رژیم فاشیستی 

نظامی 12 س�پتامبر 1980 بود. بورژوازی ]از این دوره[ درس های زیادی آموخت که فقط به اعمال 

ممنوعیت ه�ای جدید برای جلوگیری از رش�د چپ محدود نمی ش�د. ب�ورژوازی از طریق لغو تمام 

بندهای دموکراتیک قانون اساسی قدیم، قانون اساس�ی نسبتًا لیبرال تر 1961 را به کلی تغییر داد. 

مثًا بندهای ضّد سوسیالیستی جدیدی وارد قانون کیفری کرد. از سوی دیگر، بورژوازی در پوست 

حزب خلق، حزب دولتی 50 س�اله رفت تا چنین نش�ان دهد که آن حزبی سوسیال دموکرات است و 

بدین وسیله طبقه ی کارگر را فریب دهد. معمار این فریبکاری نخست وزیر اجویت )Ecevit( بود.

پس از 1973 و جنبش روبه شکوفایی طبقه ی کارگر

در 1973 انتخابات جدید برگزار شد و در 1974 حزب به ظاهر چپ اجویت به قدرت رسید. بحران 

سیاس�ی تازه ای هم برای بورژوازی و هم برای چپ سر بر آورد. جنبش چپ اینک به تمامی تجزیه 

و به ده ها سازمان جدید تقسیم شده بود.

ب�ه لح�اظ ایدئولوژیک و سیاس�ی دو گرایش عم�ده در میان این چپ تجزیه ش�ده وجود داش�ت. 

نخست، گرایش چپ س�نتی استالینیستی که هدفش س�ازماندهی در میان طبقه ی کارگر و جنبش 

اتحادیه ای بود و از خط رسمی CPSU پیروی می کرد. دوم، گرایش پوپولیستی انقابی که در میان 

جوانان دانش�جو و الیه های خرده بورژوای ش�هری و شهرستانی س�ازماندهی می کرد. البته منبع 

تغذیه ی ایدئولوژیک این گرایش نیز استالینیس�م بود. خط سیاس�ی آن ها در مائوئیسم و چریکیسم 
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تجلی می یافت.

متأسفانه یک گرایش کمونیستی انترناسیونالیستی که بر مبنای مارکسیسم انقابی سازمان یافته 

باش�د در آن دوره وجود نداش�ت. هرچند حلقه های روش�نفکری محدودی وجود داشتند که مدافع 

اندیش�ه های تروتسکی و منتقد استالینیس�م بودند اما آن ها نتوانستند سازمان سیاسی فعال یا حتی 

ی�ک خط فک�ری در میان جنبش چ�پ به وجود آورن�د چرا که جری�ان استالینیس�تی در بین جنبش 

چپ ترکیه بس�یار قدرتمند بود و ایده ی »سوسیالیس�م دولتی استالینیس�تی« در میان روشنفکران 

سوسیالیس�ت ش�دیدًا مورد قبول بود. در آن هن�گام، در بین چپ گرایان ترکیه پیش�داوری جدی و 

منفی یی نسبت به تروتس�کی و تروتسکیسم وجود داشت و همچنان دارد. از نظر آن ها، تروتسکی 

»دشمن لنینیسم«، »یک آوانتوریست«، »خائن« و غیره است.

در TKP ،1973 که س�ال ها تنها به عنوان دفتر خارجی مس�کو موجودیت داشت، تصمیم گرفت 

به صورت غیرقانونی درون کش�ور دوباره دس�ت به س�ازماندهی بزند. این گام بزرگی به پیش برای 

TKP بود و حتی به رغم فعالیت غیرقانونی به س�رعت محبوبیت و گس�ترش یافت. علت اصلی این 

محبوبی�ت به رغم س�ازمان غیرقانون�ی TKP، این بود ک�ه این حزب یک جنبش ت�وده ای قانونی و 

گسترده را در اطراف خود به وجود آورده بود که می توانست جنبش اتحادیه ای را به واسطه ی تسلط 

ب�ر رهبری DISK تحت تأثیر قرار دهد. بین 1970 و 1980 بس�یاری از اعضای این حزب غیرقانونی 

موفق ش�دند به عنوان کمیته های اجرایی تعداد زیادی از اتحادیه ها و س�ازمان های توده ای قانونی 

انتخاب شوند. در کنار آن ها، همچنین انجمن های قانونی جوانان، معلمان، کارمندان فنی و زنان 

با ده ها هزار عضو وجود داش�تند که مستقیمًا تحت کنترل حزب تش�کیل یافته بودند. و البته صدها 

هسته ی حزبی مخفی متشکل از کارگران کارخانه ها هم موجودیت داشتند.

این روش س�ازماندهی TKP در واقع روش درستی بود. متأس�فانه، هم خط سیاسی و هم رهبری 

 TKP حزب کامًا سوس�یال رفورمیست بودند و هم دس�تی طبقاتی می کردند. از آنجایی که رهبری

متکی بر بوروکراسی شوروی بود و بدون چون وچرا خط مورد نظر مسکو را پی می گرفت، نتیجه ی 

گریزناپذیر، انش�عاب در حزب بین کس�انی که می خواس�تند مس�یری انقابی ت�ر را در پیش گیرند و 

رفورمیس�ت ها ب�ود. در این زمان، چندین و چند حزب سوسیالیس�تی قانونی و غیرقانونی تش�کیل 

شده بودند اما هیچ یک از آن ها نفوذی همانند TKP بر جنبش های کارگری نداشت.
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در دوره ی بین 1970 و 1980 رش�د جنبش طبقه ی کارگر بی سابقه بود و در عین حال اندیشه های 

سوسیالیستی در میان طبقه ی کارگر در حال گسترش بودند. DISK تحت هدایت TKP برای نخستین 

بار در 1976 یک گردهمایی توده ای را به منظور بزرگ داش�ت اول ماه می، که در 50 س�ال گذش�ته 

ممنوع ب�ود و تقریبًا به طور کامل از ذهن پرولتاریا زدوده ش�ده بود، س�ازماندهی کرد. 200 هزار نفر 

به این گردهمایی پیوستند و جنبش اتحادیه ای دست به سازماندهی اعتصاب ها زد، اعتصاب هایی 

که طوالنی تری�ن نمونه ها در تاریخ ترکیه بودن�د. مبارزه جوترین اتحادی�ه ی DISK یعنی اتحادیه ی 

کارگران فلزکار آغازگر اعتصاب ها بود که بیش از 120 کارخانه در بخش خصوصی و 40 هزار کارگر را 

در بر می گرفت و به مدت 11 ماه تداوم یافت. یک جنبش همبستگی گسترده و قدرتمند پیرامون این 

اعتصاب ها ش�کل گرفت. جنبش جوانان، جنبش زنان کارگر، روش�نفکران و غیره، همگی در کنار 

چادره�ای اعتصاب همراه با کارگران اعتصاب کننده در طول 11 ماه اعتصاب حاضر ش�دند و اعام 

همبس�تگی کردند. خانواده های اعتصاب کنندگان به حال خود رها نش�دند بلک�ه از طرف تمام این 

گروه ها مورد حمایت قرار گرفتند.

بورژوازی ترکیه از این وقایع وحش�ت و به درس�تی پیشبینی کرد که حتی ش�مار بسیار بیشتری در 

بزرگ داش�ت بعدی اول ماه می ش�رکت خواهن�د کرد. اکنون ی�ک گردش به چ�پ در دیدگاه های 

صنعتی و سیاس�ی به وج�ود آمده بود و بورژوازی می توانس�ت آن را ببیند. در م�اه می 1977 بیش 

از 500 هزار نفر از تمام بخش های جامعه در بزرگ داش�ت های اول ماه می ش�رکت کردند. با وجود 

این، بورژوازی پیش�اپیش اقدامات تافی جویان�ه ی خود را آغاز کرده بود و دس�ت به هر نوع عمل 

تحریک آمی�زی برای کارش�کنی در گردش به چ�پ توده ها زد که هم زمان ش�ده بود با رش�د قدرت 

اتحادیه ای. بورژوازی ترکیه در این اعمال ضّد انقابی خود از کمک های سرویس های اطاعاتی 

امپریالیسم آمریکا بهره گرفت.

این گردهمایی عظیم اول ماه می شاهد اعمال تحریک آمیز و خون باری بود که توسط سرویس های 

اطاعاتی ترکیه و آمریکا مدیریت شدند؛ 500 هزار تظاهرات کننده از روی تعمد طعمه ی آتش تیربار 

تیم های ضّد چریکی ش�دند که در س�اختمان های مجاور مخفی ش�ده بودن�د. تیراندازی ها و عبور 

ماشین های ویژه ی پلیس از روی افراد حدودًا 40 کارگر را کشت.

خاطره ی اول ماه می 1977 هرگز از اذهان کارگران و انقابیون فراموش نشده و آن روز واقعه ای 
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تاریخی اس�ت که در آن بورژوازی ترکیه و آمریکا دس�ت به قتل عام کارگران و انقابیونی زدند که در 

همبس�تگی با یکدیگر تظاهرات می کردند. از این رو، بزرگ داش�ت اول ماه می تحت هر ش�رایطی 

تبدیل به یک سنت اساسی برای انقابیون ترکیه شده است.

جّو سیاس�ی پس از اول ماه می 1977 وقتی بورژوازی دس�ت به آغاز اقدام�ات تحریک آمیز ضّد 

انقابی خود برد، ش�روع به تغییر کرد. یک بار دیگر، بورژوازی به تکاپ�و افتاد تا از طریق کودتا مانع 

گس�ترش جنبش چپ ش�ود، کاری که همیش�ه انجام می دهد. اما پیش از آن، سوس�یال دموکرات 

دروغی�ن بولن�ت اجویت و ح�زب او، یعنی CHP، حم�ات ضّد کمونیس�تی را کلید زدن�د. اجویت 

پیش�اپیش آماده ش�ده بود تا نفوذ حزب کمونیس�ت ترکیه در DISK را در هم بش�کند و این سازمان را 

مطیع سازد.

از س�وی دیگر، رهب�ران و انقابی�ون کارگری از جانب دارودس�ته های مس�لح ش�به نظامی، به 

رهبری حزب فاشیس�ت جنبش ناسیونالیس�تی )MHP( در ش�هرها، به ویژه در مناطق کارگرنشین، 

مورد حمله قرار گرفتند. آن ها ش�روع به کشتار گزینشی شخصیت های معروف در مبارزه ی انقابی 

و جنبش کارگری کردند. فهرس�ت های قتل در روزنامه های فاشیستی منتشر می شدند و از افرادی 

که هدف های بعدی کش�تار بودند، نام می بردند. و آنگاه قتل های سیاسی توسط این نیروهای ضّد 

چریکی که CIA آموزش ش�ان می داد، شروع به هدف گیری شخصیت های سیاسی مهم کردند. هر 

روز ده ها نفر کشته می ش�دند. هدف از این کشتارها خواباندن تمام و کمال اعتراضات توده ای بود. 

در این فرآیند و در این کارزار ضّد انقابی حدودًا 5 هزار نفر کشته شدند.

س�رانجام آن ها رئیس DISK، کمال ترکلر را به قتل رس�اندند که رهبر کارگران فلزکار بود. کارگران 

فلزکار بخش اصلی طبقه ی کارگر ترکیه هس�تند و کمال ترکلر در بین کل طبقه ی کارگر بسیار نیکنام 

و م�ورد احترام بود و معنای قتل او نقطه عطفی مهم در مس�یر منته�ی به کودتای نظامی بود. بیش 

از 500 ه�زار کارگ�ر، کارگ�ران اتحادی�ه ای و غیراتحادیه ای، هم از اس�تانبول و هم خ�ارج از آن در 

تشییع جنازه ی ترکلر شرکت جستند. اما متأسفانه جنبش طبقه ی کارگر یک رهبر واقعًا انقابی را از 

دس�ت داده بود که می توانست مبارزه را به پیش ببرد و در برابر کودتای نظامی مقاومت کند. رهبری 

بوروکرات TKP به موضع تسلیم کامل عقب نشینی کرد و به شکل شرم آوری با دولت اجویت سازش 

نمود. TKP کوشید نقش کشیشی را ایفا کند که از طبقه ی کارگر دلجویی می کند.
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کودتای نظامی 12 سپتامبر

تحت این شرایط نامساعد جنبش طبقه ی کارگر عقب نشینی کرد، پس از اول ماه می 1977 رو به 

خاموشی نهاد و در نتیجه، ترکیبی از وحشت، مصالحه جویی و فرسودگی در مقیاسی عظیم درست 

همان گونه که توطئه چینان قصد داش�تند، به س�راغ جنبش آمد. بورژوازی ترکیه تصمیم گرفته بود 

تا از طریق تانک ها، توپ ها و س�اح ها کنترل بحران اقتصادی و سیاس�ی یی را به دس�ت بگیرد که 

درس�ت پیش از 1980 تشدید شده بود. و در 12 س�پتامبر 1980 ترکیه شاهد سومین کودتای نظامی 

بود. قانون اساس�ی و پارلمان منحل و تمام احزاب از جمله احزاب بورژوایی تعطیل شدند. رهبران 

حزبی دس�تگیر، DISK منحل، فعالین اتحادیه ای بازداشت و تمام تفاهم نامه های جمعی امضاشده 

توس�ط اتحادیه ها ملغی ش�دند و س�پس دس�تمزدهای کارگران ثابت ماند. در کودتای 12 سپتامبر، 

دیکتات�وری نظامی ده ها هزار نفر از مردم را دس�تگیر و ش�کنجه کرد، و صدها نفر را کش�ت، به دار 

آویخت و نقص عضو کرد. برخی از ارقام را می توانید در اینجا ببینید:

-650 هزار نفر دستگیر شدند و اکثریت آن ها مورد شکنجه قرار گرفتند.

-بیش از 50 هزار نفر به عنوان مهاجران سیاسی مجبور به مهاجرت به کشورهای اروپایی شدند.

-700 مجازات اعدام درخواس�ت شد، 480 نفر به مرگ محکوم شدند، 216 نفر در پارلمان حکم 

تعلیقی گرفتند و 48 نفر به دار آویخته شدند.

-حدود 200 نفر تحت شکنجه کشته شدند.

-23677 انجمن، غیرقانونی اعام شدند.

کودتای نظامی 12 س�پتامبر واکنش ضّد انقابی بورژوازی ب�ه خیزش جنبش چپ گرای طبقه ی 

کارگر و جنبش های سیاس�ی چپ است. این رژیم نظامی فاشیس�تی نه تنها بورژوازی را از بن بست 

خود بیرون نیاورد بلکه همچنین نظم سیاس�ی بورژوایی را بر مبنایی ارتجاعی بازس�اختاربندی کرد 

ک�ه اثرات آن هن�وز ادامه دارند. در حالی که ب�ا فراخوان انتخابات پارلمانی 1983 این احس�اس به 

وجود آمد که رژیم نظامی پایان گرفته، اما در واقعیت هیچ چیز در ترکیه تغییر نیافته است. بورژوازی 

ناتوان از پنهان سازی ترس خود از طبقه ی کارگر و چپ همچنان تاش می کند تا موجب حفظ رژیم 

س�رکوبگرش از طریق ملبس کردن آن به اصطاحًا لباس پارلمانی شود. اما حتی این هم نمی تواند 

نظم بورژوایی را از ش�ّر بن بستش نجات دهد؛ دربرابر، بورژوازی را از چاله به چاه می اندازد. اینک 
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ب�ورژوازی با اصطاحًا رژی�م پارلمانی خود نه می تواند م�ردم ترکیه را فریب ده�د و نه جهانیان را. 

بنابراین ب�ورژوازی ناامیدانه با بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاس�ی خود دس�ت وپنجه نرم 

می کند.

به بیان کوتاه، تجارب گوناگون پیش�ین در کش�ورهای اروپایی؛ ظهور و س�قوط جنبش کارگری، 

قتل عام ها، حمات فاشیس�تی، دیکتاتوری های نظامی خون ب�ار و غیره؛ همه و همه ظرف چهل 

سال گذشته به شکل متوالی و شدید در ترکیه تجربه شده اند.

یکی از اهداف رژیم 12 سپتامبر پیش�ی گرفتن از بازار داخلی متمایل به رژیم انباشت سرمایه بوده 

اس�ت که تا ده�ه ی 1980 رایج بود. »اح�کام 24 ژانویه« که نماد رژیم نظامی در س�پهر اقتصادی 

بودن�د، عرص�ه را برای یک س�اختار اقتصادی جدی�د و متمایل به ص�ادرات فراه�م کرده اند. خط 

اوزالیستی )نسخه ی ترکی تاچریسم( که تمام موانع بر سر راه بازساختاربندی را نابود کرد، گام هایی 

بسیار جدی به سمت ادغام ترکیه در امپریالیسم برداشته است. یکی از این گام ها مسئله ی عضویت 

در اتحادیه ی اروپاست که همچنان مشکل بزرگی است.

انکش�اف س�رمایه داری در ترکیه مس�یر متفاوتی از راه کاس�یک آن در غرب داش�ته است. این 

نیروهای سیاس�ی کشوری )غیرنظامی( نیستند که نماد تأسیس جمهوری بورژوایی اند، بلکه عمدتًا 

بوروکراس�ی لش�کری )نظامی( این نقش را دارد. ب�ه همین دلیل، رژیم بورژوایی در این س�رزمین 

هیچ گاه همانند دموکراس�ی بورژوایی در غرب عمل نکرده اس�ت. بورژوازی ه�ر گاه در مواجهه با 

ش�دت گیری مبارزات طبق�ه ی کارگر و توده های کار ق�رار گرفت، برای نجات خود دس�ت به دامن 

ارتش ش�ده و عرصه ی سیاسی را به شکلی از رژیم غیرمعمولی6 واگذار کرده که در آن حکام نظامی 

دس�ت باال را داش�ته اند. ش�اهد همین اتف�اق بودیم وقت�ی بورژوازی ام�ورات خود را ب�ا پناه بردن 

پشت س�ر ناجی تاریخی اش یعنی ارتش و رژیم فاشیستی-نظامی در طول دوره ی پرهیاهوی تغییر 

ساختاری س�رمایه داری ترکیه در دهه ی 1980 انجام می داد. این نقطه ی مشترک، جایی که در آن 

رژیم تحت قیمومیت نظامی7 که برس�ازنده ی مش�خصه ی حیات سیاسی ترکیه است، به هیچ وجه 

به تازگی پدیدار نشده است.

در کشورهای غربی که قلمرو کاسیک انکشاف سرمایه داری اند، سپهر سیاسی به مثابه ی ابزاری 
extra-ordinary  6

military tutelage regime  7
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برای گس�ترش مالکیت خصوصی س�رمایه داری و جامعه ی مدنی به منزله ی نمودی از آن ش�کل 

گرفته و ایفای نقش کرده اند. اما در ترکیه، س�پهر سیاس�ی بورژوایی سنتی به تدریج خصم جامعه ی 

مدنی ش�ده و تنها از نوعی فرآیند انکشاف س�رمایه داری حمایت کرده که تحت نظارت دولت است. 

این شیوه و ساختار سیاست که بسط س�نت دولت استبدادی است بیش از پیش مانع نیازهای متغّیر 

سرمایه داری ترکیه و شروع فرآیندی جدید شده است.

ضرورت غلبه بر این مانع انگیزه ی واقعی در پس این واقعیت مس�ّلم اس�ت که بخش های معینی 

از ب�ورژوازی در ترکیه ش�روع به دفاع از سیاس�ت [جامع�ه ی] مدنی کرده اند، که البته در مقایس�ه با 

کشورهای غربی بسیار متأخر است. بر یک مبنای تاریخی یکسان، صرف نظر از اینکه سرمایه داری 

ترکی�ه قادر نبوده تا حزب�ی سوس�یال-دموکراتیک را پایه گذاری کند، حتی به گرایش�ی لیبرالی هم 

فرصت آن را نداده تا در سپهر سیاسی گسترش یابد.

در واقع، تنها پس از تغییر س�اختاری اقتصادی که تحت رژیم های غیرمعمولی در پی 1980 انجام 

گرفت، حلقه های بورژوایی به این موضوعات در ش�کل بحث و جدل توجه نشان دادند و تبلیغ شان 

کردند. اینجا تقریبًا مناس�بت دارد که تحلیل هایم�ان را در مورد این فرآیندهای جاری در ترکیه به یاد 

شما بیاوریم. )برای بحثی مفصل بنگرید به ای. چائلی، از بناپارتیسم تا فاشیسم(

زمانی که به دوره ی پیش از کودتای نظامی-فاشیس�تی 12 س�پتامبر می نگریم، متوجه می شویم 

ک�ه بورژوازی بزرگ با عناصر متع�دد خود در صنعت کارگاهی، تجارت، بان�ک داری و غیره، اینک 

قدرتمندتر ش�ده و کامًا در ترکیبی از سرمایه ی مالی استقرار یافته است. 1980 نقطه عطفی حیاتی 

اس�ت که عرصه را برای سرمایه ی مالی فراهم می کند تا تمام حیطه های زندگی را باالجبار از خال 

ش�اخک های اختاپوس وارش تح�ت هژمونی خود ببرد و ب�ا میلی وافر به س�مت بازارهای خارجی 

جهشی روبه جلو کند.

در این نقطه عطف، سرمایه ی بزرگ خود را آماده ی حرکتی کامل به منظور غلبه بر موانع موجود بر 

سر راه تحقق یک پیشرفت کاپیتالیستی عظیم درون کشور و نیز در خارج از آن با سرعت زیاد به سمت 

بازارهای خارجی کرد. از نقطه نظر س�رمایه ی مالی که اینک به خوبی رش�د یافته و هژمونیک شده 

بود، غلبه بر تنگنایی که ش�یوه ی انباش�ت مبتنی بر بازار داخلی ایجاد کرده بود، و نیز انجام تغییرات 

س�اختاری اکنون گریزناپذیر ش�ده بود. به همین دلیل، عاوه بر گرایش کس�ادی در س�رمایه داری 
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جهانی آن زمان، بحران س�اختاری س�رمایه داری ترکیه که ناشی از شیوه ی عملکرد خودکامانه ی8 

بلندمدت آن بود، اینک اوج گرفته بود و به س�بب آنکه راه حل این مس�ئله ب�ه تأخیر افتاده بود، کوه 

مشکات به ابعاد عظیمی گسترش یافت.

به خاطر تنش ش�دید میان میل س�رمایه ی بزرگ به پیش�رفت و وضعیت موجود، این س�رمایه در 

تم�ام عرصه های اقتصادی، سیاس�ی و غیره تهاجمی ش�د. و در حالی که به واس�طه ی تصمیمات 

24 ژانویه حرکت تغییر س�اختاری خود را برای حذف موانع موجود بر س�ر راهش آغاز کرد، از سوی 

دیگر قصد داش�ت به وسیله ی رژیم نظامی 12 س�پتامبر مانع خیزش جنبش طبقه ی کارگر شود و به 

وضعیت�ی انقابی خاتمه دهد که موجب تهدید نظم بورژوایی بود. فاشیس�م 12 س�پتامبر ضربه ای 

بس�یار جدی بود و به دشواری می شد جبرانش کرد، نتیجه آن شد که طبقه ی کارگر اتمیزه، مرعوب 

و شدیدًا ترسان از مبارزه ی سازمان یافته شد.

دوره ی پس از 12 سپتامبر 1980

نقش ارتش در حیات سیاس�ی ترکیه که پیشاپیش نقشی اساسی بود، با رژیم 12 سپتامبر شدیدتر و 

مستحکم تر شد. با ضرباتی که بوروکراسی نظامی به رژیم پارلمانی وارد آورد و قانون اساسی جدیدی 

که برای آن وضع کرد )قانون اساس�ی 1982 اولین نمونه اش بود که هنوز هم تأثیرگذار است( قصد 

داشتند چنان نوعی از دیکتاتوری نظامی را بنیان گذاری کنند که نقش ارتش را در حیات سیاسی، تو 

گویی تقریبًا به نحوی ابدی، تضمین نماید. این وضعیت منجر به تقویت جایگاه فرماندهان نظامی 

در سیاست شد که سال های سال ادامه یافته است، به رغم این واقعیت مسّلم که با انتخابات 1983 

خونتای نظامی به ظاهر از قدرت کناره گیری کرد و آن را به پارلمان واگذار نمود.

اگرچ�ه دیکتاتوری نظامی خون بار 12 س�پتامبر- که به عنوان یک رژی�م نظامی میانه رو در غرب 

تصویر شده اس�ت- به مرور زمان رو به زوال نهاد، اما میراث آن امروز هم تداوم دارد. برای مثال، 

مجموعه قوانین�ی که خونتای نظامی وضع کرد همچنان جاری اس�ت، هرچند برخی مواد الحاقی 

اخیرًا به قانون اساسی افزوده شده اند.

دیگر واقعیت مهم و مس�ّلم به رغم این موارد آن است که جنبه ی نظامی-استبدادی دولت ترکیه 

در طول دوره ی مبارزات رهایی بخش ملی خلق کرد در بخش کردستان ترکیه تقویت شده است.

autarchic  8



43

تاریخ مختصر انکشاف سرمایه داری و جنبش طبقه ی کارگر در ترکیه

در ط�ول این جنگ، ک�ه ارتش ترکیه علیه مقاوم�ت ملی کرد آغاز کرد، 30 هزار کرد کش�ته، ده ها 

هزار زندان�ی، هزاران تن ش�کنجه، و صدها هزار نف�ر از دهقانان کرد باالجبار از س�رزمین های آبا 

و اجدادی ش�ان خلع ید و روستاهایش�ان س�وزانده ش�ده اس�ت. این افراد که مجبور به مهاجرت به 

شهرهای بزرگ شدند، سرنوشتی جز بیکاری و گرسنگی در انتظارشان نبود.

در نتیجه ی انتخابات پارلمانی 1983، زمانی که طوفان های نولیبرالی در سراسر جهان شروع به 

وزیدن کرده بودند، اوزال )Özal( س�کان دار اقتصاد بود. وی اکنون نخست وزیر و معمار تصمیمات 

24 ژانوی�ه بود. و قوانین اقتصاد که مدت های مدید در فهرس�ت دس�ت نیافتنی ها بودند با توجه به 

تقاضاه�ای TÜSİAD تغییر پی�دا کردند. برای نمون�ه، مصوبات ناسیونالیس�تی و حمایت گرایانه از 

قبیل قانونی که از ارز رایج ترکیه پش�تیبانی می کرد، الغا شدند و رژیم تجارت خارجی آزادسازی شد. 

س�رمایه داری ترکیه تحت لوای اوزال به قیمت تجزیه کردن جامعه تغییری س�اختاری )بین المللی 

شدن، ادغام بیشتر در نظام امپریالیستی( را به نفع سرمایه ی مالی کلید زد.

خصلت ه�ای وی�ژه ی ترکیه چی�ز پنهانی نیس�تند. فرماندهان نظام�ی همواره در مرکز سیاس�ت 

بوده اند، امری که در کشورهای اروپایی بی سابقه است. این بوروکراسی نظامی همیشه تاش های 

مدن�ی بورژوایی به منظور تضعیف نقش خود در سیاس�ت را به مثابه ی تهدی�دی داخلی برای رژیم 

قلم�داد ک�رده و علیه این قبی�ل تاش ها موضع گرفته اس�ت. زمانی که دوره ی پ�س از 1980 را در 

نظر می گیریم، به یک معنا دش�وار است که بتوان دقیقًا مش�خص کرد چه زمانی شیوه ی حکمرانی 

غیرمعم�ول ب�ورژوازی پایان می یاب�د و چه موقع رژی�م پارلمانی معمول�ی بورژوای�ی در ترکیه آغاز 

می شود، امری که متفاوت از کشورهای اروپایی است.

بنابرای�ن، پس از 1983 ما با نوعی از حکومت بورژوایی با س�ازوکاری پارلمانی از یک س�و، و آن 

نهاده�ا و رویه هایی که رژی�م غیرمعمول وضع کرد از س�وی دیگر مواجهیم، که ت�ا زمان انتخابات 

سراس�ری 2002 در کل عجی�ب و غریب بود. به بی�ان دیگر، نظام پارلمانی ترکیه، که پیش�اپیش در 

مقایس�ه با نمونه های اروپایی غربی اش محتوای دموکراتیک َفَش�لی داش�ت، ب�ه خاطر نفوذ رژیم 

12 سپتامبر درس�ت تا انتخابات 3 نوامبر 2002 فشل تر شد. و توده های گسترده ی مردم با روی کار 

آوردن AKP به آن احزاب سیاس�ی که آن ها را نمایندگان نیروهای دولت گرا، س�رکوب و طرفداران 

وضع موجود می دانستند، درسی حسابی دادند.
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در حالی که به نظر می رسد دیگر این دوران سپری شده است، اما نباید فراموش کرد که بورژوازی 

بزرگ و س�ازمان هایش مث�ل TUSIAD حامی�ان اصلی دیکتاتوری فاشیس�تی به رهب�ری خونتای 

نظامی و متعاقبًا رژیم بناپارتی تحت لوای اوزال بودند. این نیروها با خوشحالی و رضایت خاطر ناظر 

تحرکات رژیم های غیرمعمول به منظور گش�ایش اقتصاد و سرکوب جنبش های انقابی و کارگری 

بودند.

هنگام بحث از رژیم 12 س�پتامبر مس�ائل مهمی وجود دارند که نباید از آن ها چش�م پوشید. پایان 

فاشیس�م در ترکیه شباهتی به همین فرآیند در اس�پانیا، یونان، پرتغال یا برخی کشورهای آمریکای 

التین ن�دارد. در این کش�ورها زمانی که دیکتاتوری های فاشیس�ت تضعیف ش�دند، از پایین ضربه 

خوردند، اتفاقی که در مورد ترکیه نیفتاد. به عاوه، مس�ائل دیگ�ری در ترکیه غایب بودند که در آن 

کشورها وجود داشتند، مثل جنبش توده ای توده های کار، خیزش های انقابی یا بسیج پرشور قوای 

سیاسی به منظور منحرف کردن چنین خیزشی از مسیر انقاب و احیای دموکراسی بورژوایی.

در مواردی که توده ها برای سرنگونی دیکتاتوری نظامی فاشیستی شورش می کردند، ژنرال های 

توطئه چین با فش�ار موج ش�ورش راهی دادگاه می ش�دند. اما دسیس�ه چینان فاشیس�ت در ترکیه با 

جیب های پ�ر از پولی که به یمن مناصب دولتی کس�ب می کردند، به مکان ه�ای تفریحگاهی خود 

منتقل شده اند.

به وقت صحبت از گذش�ته یک واقعیت مس�ّلم و مهم دیگر هم هس�ت که نبای�د فراموش کرد. در 

حالی که رژیم فاشیستی فرآیند تصفیه شدن خود را طی می کرد، نظم بورژوایی در ترکیه به وسیله ی 

جنبش رهایی بخش ملی خلق ستمدیده ی کردس�تان به لرزه افتاد. بورژوازی بزدل و ستمگر ترکیه 

حرفی از دموکراس�ی نمی زد و مدت های مدید امیدوارانه از این س�خن می گفت که ارتش مقدسش 

جنبش دموکراس�ی خواهی را س�رکوب خواهد کرد. با وجود این، رو آمدن مسئله ی کرد، که دولت 

ترکیه به یمن سیاست جادانه ی سرکوب، س�ال های سال از مواجهه با آن اجتناب کرده بود، تمام 

توازن ها و پارادایم های سیاسی مشخص را تغییر داد و به عنوان واسطه ای تاریخی اجتماعی ایفای 

نقش کرد.

غرولندهای س�ازمان های س�رمایه ی بزرگ در باب رژیم تحت قیمومیت نظامی که خصلت نشان 

تاریخ سیاس�ی کشور بود، تنها پس از آنکه این رژیم شروع به ایفای نقش در قالب مانعی برای منافع 
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آن ه�ا کرد، پدیدار ش�د. این واقعیت ک�ه صداهایی در میان ب�ورژوازی به گوش رس�ید که خواهان 

الگ�وی اروپایی دموکراس�ی بورژوایی در ترکی�ه بودند، خود گواه همین وضعیت اس�ت. همچنین 

گرایشی از لیبرالیسم سیاس�ی وجود دارد که در همین محدوده توسط نویسندگان و انتشاراتی هایی 

که نقش برجسته دارند، پروبال گرفته است.

شکی نیست وقتی گروه های سرمایه ی بزرگ از دموکراتیک سازی سخن می گویند، منظور آن ها 

ایجاد جوی سیاس�ی اس�ت که آن ها را از ش�ّر خودکامگی نجات دهد و توانایشان س�ازد تا درها را به 

س�مت جهان خارج بگش�ایند. و میزان عاقه مندی و درگیری آن ها با مسائل حیاتی مشخصی که 

تبدی�ل به قانقاریا ش�ده اند با همین موضوع تعیین می ش�ود. نوعی از منافع طبقات�ی در پس میل به 

»دموکراتیک س�ازی« که توس�ط بورژوازی TUSIAD پی گرفته شده وجود دارد که کامًا هماهنگ 

با اتحادیه ی اروپا و شدیدًا متناقض و ناهمسو است.

نوعی دموکراس�ی پهن دامنه تر که تنها می توان آن را از طریق مبارزه ی طبقه ی کارگر، انقابیون 

و خلق کرد به دست آورد بدون شک از دستور کار محتوای بسته ی »دموکراتیک سازی« بورژوازی 

بزرگ خارج است! دربرابر، رویکرد دارودسته های سرمایه ی بزرگ در باب گشایش های دموکراتیک 

به س�بب نگرانی های طبقاتی از امکان خیزش مبارزات توده ای در جهت این مطالبات، دغلکارانه 

و خودس�رانه اس�ت. به هر ترتیب، کامًا اشتباه است که چش�م انتظار نگرشی فراگیر و یک دست از 

جانب سازمان محض سرمایه ی بزرگ مثل TUSIAD بود.

TUSIAD هنوز نگرش�ی دغلکارانه دارد و به کرات گفتمان�ش را در رابطه با وضعیت مبارزه ی ضّد 

سیس�تمی و اولویت های هم زمان کش�مکش های درونی بورژوازی تغییر می دهد. ستون نویسان 

چپ لیبرال، از سوی دیگر، از TUSIAD انتظار دارند نگرشی متعّین و مشخص نسبت به اصاحات 

دموکراتیک داشته باشد. با این حال در هیچ کجای کره ی خاکی سازمان های سرمایه ی بزرگ چنین 

نوع نگرش�ی به این قبیل موضوعات ندارند. آن ها تنها مادامی و تا جایی به دموکراسی نیاز دارند که 

تضمین کننده و افزایش دهنده ی سودهایش�ان باش�د. با وجود این، نمی توان از نظر دور داشت که 

مواضع نویس�ندگان چپ لیبرالی که حامی یک دستورکار بورژوا دموکراتیک دیرپا بوده اند و مواضع 

سازمان های سرمایه ی بزرگ در مورد »راه حل دموکراتیک« کامًا مشابه یکدیگر نبوده است.

به زعم لیبرال های چپ مبارزه برای دموکراس�ی سیاسی که منجر به یک نظام پارلمانی بورژوایی 
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در ترکیه همانند الگوی غربی آن ش�ود، از اس�اس موضوع بس�یار حائز اهمیتی است. با وجود این، 

برای س�رمایه ی بزرگ، اجرای بسته های »دموکراتیک س�ازی« معین تنها بسته به زمان و شرایط 

می تواند ضروری باش�د )عمدتًا با فش�ار از خارج!(. اما س�ویه ی منفی یی هم در نگرش لیبرال های 

چپ وجود دارد که باید مورد تأکید قرار گیرد.

مطالب�ات  ب�ه  ح�د  از  بی�ش  اطمین�ان  م�ورد  در  موعظه س�رایی  طری�ق  از  چ�پ  لیبرال ه�ای 

»دموکراتیک س�ازی« از جانب سازمان های سرمایه ی بزرگ مثل TUSIAD آگاهی توده های کارگر 

را تحریف می کنند. گسترش این توهم که سرمایه ی بزرگ می تواند دموکراسی را به ارمغان بیاورد، 

این واقعیت مس�ّلم را تیره و تار می کند که کارگران و تهیدس�تان ترک و کرد برای دس�ت یابی به یک 

دموکراس�ی پهن دامنه ت�ر به مب�ارزه نیاز دارند. س�رمایه ی بزرگ از دیگر س�و که بنا ب�ه ماهیتش در 

راس�تای منافع خود فعالیت می کند، بدون توجه چندان ب�ه آنچه لیبرال های چپ می گویند راه خود 

را در پیش می گیرد.

مس�ائلی از قبیل تصفیه ی رژیم تحت قیمومیت نظامی و دموکراتیک س�ازی چش�م انداز سیاسی 

ترکیه، در دس�تورکار س�رمایه ی ب�زرگ در پیوند ب�ا میل آن به بین المللی ش�دن و الزامات اساس�ی 

اقتص�ادی، خود تبدیل به مواردی ش�ده اند. ع�اوه بر این، یافت�ن راه حلی برای مس�ئله ی کرد و 

مس�ئله ی قبرس به خاطر عواملی مثل میل ترکیه به عضویت در اتحادی�ه ی اروپا یا بر عهده گرفتن 

مأموریت ه�ای جدید در خاورمیانه در همکاری اش با ایاالت متحده در دس�تورکار س�رمایه ی بزرگ 

واقع شده است.

ام�ا دولت های ائتاف�ی بورژوای�ی متعاقب پی�ش از انتخاب�ات سراس�ری 2002 این مس�ائل را 

نتوانس�تند حل کنند. در واقع، آن ها این مس�ائل را در بس�یاری از وجوه وارد بن بست کردند. و این 

مس�ائل که همان قدر وخیم شدند که اکنون هس�تند، یکبار دیگر روی میز قرار گرفتند تا دولت جدید 

AKP که پس از انتخابات 2002 یک تنه با وعده ی یافتن راه حل به قدرت رسید، حل شان کند. اولین 

و دومین دوره ی دولت های AKP به نظر می رسید دوره ی جدیدی را به وجود آورده تا طی آن بتوان 

این مسائل را برطرف کرد.

ب�ا وجود ای�ن، همان طور که در باال ذکرش رف�ت، رابطه ی بین اقتصاد و سیاس�ت در ترکیه وجوه 

منحصربه فردی در مقایس�ه با کش�ورهای غرب�ی دارد. همان گونه که طی تحول تاریخی ش�رحش 
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رفت، یک نظام تحت قیمومیت نظامی مبتنی بر بوروکراس�ی لش�کری و کش�وری در این سرزمین 

شکل گرفته و به نفوذ خود ادامه داده است. در نتیجه ی این وضعیت، چشم انداز سیاسی بورژوایِی 

تح�ت رهبری نظام�ی در ترکیه، برخاف کش�ورهای س�رمایه داری غ�رب، خطوط قرم�ز و نقاط 

مقاومت خاصی به وجود آورده که با الزامات اساسی اقتصاد مغایرت دارند.

ب�ه خاطر س�نت اس�تبدادی-دولت گرا، تاریخ رس�می و متداول ترکیه در مقایس�ه با کش�ورهای 

غربی بس�یار متفاوت است. حتی بر حس�ب نام گذاری و تحلیل امور در عرصه ی سیاسی بورژوایی 

تفاوت های جدی بین گفتمان رس�می و وقایع در این کشور وجود دارند. برای مثال، اگر به گفتمان 

رس�می بنگرید، کسی که از سکوالریسم کمالیس�تی دفاع می کند به عنوان فردی مدرن، دموکرات 

و حتی انقابی قلمداد می ش�ود. با این حال، این خط که س�ال های س�ال بوروکراس�ی لشکری-

کش�وری و حزب دولت یعنی CHP در سیاس�ت نمایندگی اش می کردند، طرف�دار وضع موجود و به 

لحاظ سیاسی ارتجاعی است.

و آن بخش های »خارج از مرکز«ی که به ش�کل مداوم بوروکراس�ی کمالیس�تی سعی کرده آن ها 

را از حیات سیاس�ی دور نگه دارد و سال های س�ال به آن ها برچسب »ارتجاعی« زده است، جریان 

و قوایی سیاس�ی به وجود آورده اند که خواهان پایان بخش�یدن به رژیم تحت قیمومیت نظامی اند و 

تا همان حد از لیبرالیس�م نیز دفاع می کنند. عاوه بر این، آن احزاب سیاس�ی، نمونه ی اصلی شان 

حزب دموکراتیک دهه ی 1950 و متأخرترینشان حزب عدالت و توسعه، که این ویژگی را دارند رأی 

اکثریت عمده را به دست آورده و دولت های بورژوایی را تشکیل داده اند.

از این منظر اس�ت که بای�د به واقعیات امروز نگاه کنیم. صحیح اس�ت، بوروکراس�ی لش�کری-

کش�وری هوادار وضع موجود و ارتجاعی است. و AKP هم با وجوه آشکارا پوپولیستی اش در مقابل 

دولت پرستی کمالیس�تی و دربرابر وضع موجود دولت گرای س�نتی، حامل خصلت سیاسی لیبرالی 

است. AKP با این خصوصیات از احزاب دولت گرای منسوخی مثل CHP که در عرصه ی سیاسی به 

حال خود رها ش�ده اند، به نحو عظیمی پیشی گرفته است. AKP بر مبنای همین خصوصیات موفق 

شد تا خود را لیبرال-دموکرات و حامی توده های مردمی فقیر معرفی کند. جای تردید ندارد که تمام 

این نمودها چیزی به جز توهم نیستند.

جان کام این اس�ت: اگر مس�ئله ی مش�خصی مثل رژیم تحت قیمومیت نظام�ی در ترکیه وجود 
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نمی داش�ت، فقدان انگاره های بورژوا دموکراتیک و لیبرالیسم سیاسی در جانب AKP و حلقه های 

سیاس�ی متکی بر آن به راحتی آشکار می شد. AKP نماینده یا حامی توده های کارگر نیست بلکه یک 

حزب بورژوایی تمام عیار اس�ت. و حزب واقعی سرمایه ی بزرگ است که منادی منافع گروه های در 

حال تکوین سرمایه است که مبنای رشد آن ها استثمار سبعانه ی طبقه ی کارگر است.

ای�ن گروه ه�ای تکوین یابن�ده ی س�رمایه ی ب�زرگ و س�خنگویان ی�ا نماین�دگان سیاسی ش�ان 

تش�کیل دهنده ی آن قوای بورژوایی اند که میل ش�دیدی به توس�عه طلبی امپریالیس�تی در منطقه 

همپ�ای تزهای م�ازم نوعثمانی گ�ری دارند که اکن�ون محبوبی�ت یافته اند. از س�وی دیگر، این 

جاه طلبی های امپریالیس�تی را به س�ادگی نمی توان به مثابه ی بازتاب پوچ نوس�تالژی نگریس�ت. 

به رغ�م کش�مکش های درون�ی موجود در طبق�ه ی حاکم، نیروه�ای محرکه ی اقتص�ادی در پس 

این جاه طلبی برای گس�ترش، موجب ش�ده اند که دولت AKP در مس�یر طوالنی به سمت ادغام در 

اقتص�اد جهانی پیش روی کن�د. فرقی نمی کند AKP چ�ه واکنش های مخالف�ی از جانب گروه های 

آن موقع سکوالریس�ت س�رمایه ی بزرگ و طرفداران رژیم تحت قیمومیت نظامی دریافت می کند، 

این خود دولت AKP است که نهایتًا موفق می شود تا روی هم رفته نماینده ی یک سرمایه داری ترک 

بزرگ مقیاس تر باشد.

مس�ئله ی »عضویت اس�تراتژیک« که اخیرًا از جانب حلقه های حاکم ایاالت به گوش رسیده، در 

چهارچوب نقشی که ترکیه قرار است ایفا کند محتوایی واقعی پیدا کرده است. AKP به عنوان اثبات 

موفقیت خود، مجری و حافظ این وضعیت اس�ت. این رویکرد گواه میل ترکیه به مس�تحکم کردن 

جایگاه نیمه امپریالیستی خود است.

AKP و اطرافیان�ش اکنون از فرآیند تبدیل ترکیه به قدرتی نیمه امپریالیس�تی و پایان بخش�یدن به 

وضعیت کش�وری پیرامونی بودن، به خود می بالند. در واقع امر، این فرآیند حقیقتًا در دوران اوزال 

ش�روع ش�د. جنگ جدایی طلبی نوین که از بالکان تا خاورمیانه و جمهوری ترکیه گس�ترش یافت و 

با فروپاش�ی اتحاد شوروی آغازید، هم زمان ش�د با طرح های ترکیه ی اینک نیمه امپریالیست برای 

گس�ترش. و تغییر ظاهر ایدئولوژیکی تحرک بخش های بورژوایی جدید برای توس�عه طلبی در این 

مناطق نوعثمانی گری نام گرفته است.

ترکیه ک�ه زمانی یک کش�ور س�رمایه داری توس�عه نیافته ب�ود، در نتیجه ی انکش�اف پرهیاهوی 
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س�رمایه داری پس از 1960 تبدیل به یکی از کش�ورهای س�رمایه داری توس�عه یافته در حد متوسط 

ش�د. و پس از 1980 فرآیند تغییر پر تب وتاب ساختاری در مسیر گشایش به سمت جهان خارج تحت 

رژیم ه�ای بورژوایی غیرمعمول انجام گرفت که به وس�یله ی س�رکوب طبقه ی کارگ�ر و توده های 

کار تقریب�ًا محیطی عاری از تنش برای س�رمایه به وجود آورد. در نتیجه، ترکیه در میان کش�ورهای 

سرمایه دارِی در حد متوسط، راه صعود را در پیش گرفت و کشوری نیمه امپریالیست شد.

بس�یار اهمیت دارد که به درستی متوجه تغییری شویم که کشورهای س�رمایه داری از قبیل ترکیه 

از خ�ال آن درون س�ازوکارهای جهان�ی س�رمایه داری رش�د پیدا کردن�د. هرچند ترکی�ه متکی بر 

قدرت های امپریالیس�تی اس�ت اما اینک خود تبدیل به کش�وری نیمه امپریالیس�تی ش�ده که در آن 

س�رمایه داری با فراز و فرودهایی انکشاف پیدا کرده اس�ت. در نتیجه ی این فرآیند تغییر، بورژوازی 

در ترکیه متحمل درد ناش�ی از پوس�ت اندازی هم ش�ده است. کش�مکش های درونی بلوک قدرت 

بورژوایی که مدت های مدید جریان داش�ته بازتاب همین پوس�ت اندازی اس�ت. ام�روز بورژوازی 

ترکیه برحس�ب فهم مسائل برجسته ی سیاست در ترکیه و جهان اساسًا به دو بخش تقسیم می شود 

و از همین رو نگرش های سیاسی متناظر را پرورش می دهد.

قاعده ی کلی بی شک این اس�ت که بنیان و نیازهای اقتصادی در تحلیل نهایی تعیین کننده اند. با 

وجود این، درهم شکستن پوسته ی سیاسی سنتی در ترکیه و ایجاد یک چشم انداز سیاسی نوین که 

سازگار با اقتصاد جهانی باشد، در مسیری شدیدًا متأخر، مشکل دار و همراه با منازعه تحقق می یابد. 

به عنوان نتیجه گیری، می توانیم تحوالت همپای این مسیر را ذیل چند نکته خاصه کنیم.

نخس�ت، هرچند این انگیزه های اقتصادی ُمهری محکم بر دوره ی اخیر ترکیه می زنند، اما تنش 

در عرصه ی سیاسی همچنان ادامه دارد. اگرچه حزبی که حامی رژیم تحت قیمومیت نظامی است 

به طور عینی جایگاه خود را از دس�ت داده اما کشمکش سیاس�ی درونی بین آن ها و قوای لیبرال که 

مدافع نظامی زدایی اند هنوز به شکل قاطع به نتیجه نرسیده است.

دوم، با فرض واقعیات ترکیه، نه تنها بد نیس�ت بلکه خوب است که نیروهایی سیاسی وجود دارند 

که در عرصه ی سیاس�ی حامی دموکراس�ی بورژوایی اند، نیروهایی مث�ل لیبرال های چپ و غیره، 

هرچند آن ها نهایتًا فراتر از چهارچوب بورژوایی حرکت نمی کنند.
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س�وم، در این س�رزمین، در معنای بورژوایی آن مطالبه ی عادی س�ازِی9 چش�م انداز سیاسی که 

سال های س�ال زیر فرمان مستقیم یا س�ایه ی غیرمس�تقیم رژیم تحت قیمومیت نظامی بوده، گام 

مثبتی است. اما اینکه لیبرال های چپ مثًا از طریق صحبت در مورد »انقاب مدنی«، »انقاب 

دموکراسی« و غیره سعی می کنند این مسئله را غلوآمیز جلوه دهند، نباید جایز شمرده شود.

چهارم، در حالی که چنین تغییری با فرض واقعیات ترکیه امر مثبتی اس�ت، اما نباید فراموش شود 

که ش�دیدًا امری متأخر اس�ت. در جهانی که س�رمایه داری ل�رزان از بحران هاس�ت و بنابراین حتی 

چهارچوب دموکراس�ی های بورژوایی سنتی هم تنگ و محدود می ش�ود، به غایت خطرناک است 

که توهم »دموکراسی بورژوایی« را به وجود آورد تا نرم نرمک کار خویش را بکند.

پنجم، و آخرین مورد، »دموکراتیک س�ازی«یی که وارد دس�تورکار ترکیه و از دولت AKP مطالبه 

ش�ده اس�ت، انگیزه ی خود از جمله موضع لیبرال های چپ، را عمدتًا از نیاز سرمایه ی بزرگ برای 

جهانی ش�دن می گیرد. با این حال، آنچه امروز مورد نیاز اس�ت نوعی مبارزه برای دموکراسی است 

ک�ه علت وجودی، مش�روعیت و قدرت خود را از مب�ارزات انقابی طبقه ی کارگ�ر، توده های کار و 

تهیدستان خلق کرد به دست می آورد... عاوه بر این، همان طور که ما می کوشیم در هر موقعیتی، 

صرف نظر از نوع یا محتوا، این نکته را مورد تأکید قرار دهیم، تنها آن دستاوردهایی می توانند پایدار 

بمانند که از خال مبارزه ی سازمان یافته کسب شده و مورد حفاظت قرار گرفته اند!

4 جوالی 2012
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