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  ٢٠١۵ نومبر ٠۴

  

ِحکومت عدالتمند«   مسلمانان ضد امپرياليست در ترکيه» ِ
 

 ٢٠١٣ِر خيابان، به ھنگام وقايع پارک گزی در استانبول در آغاز سال مسلمانان ضد امپرياليست از زمان افطار د

آنھا نه تنھا نسبت به نظام اقتصادی، بلکه ھمچنين به رھبری سياسی ترکيه و خاور ميانه شک يافته و بر . شھرت يافتند

مين جھت نيز پيشنھاد ھه اين باورند که نه حکومت دينی و نه حکومت ضد دينی برای اين منطقه منباسب می باشند و ب

  .حکومت عدالتمند را مطرح می سازند

  
 با اتحاديه صنفی KESK مصاحبه ایاحسان الی آچيک دومين شخص از سمت چپ در تصويری از : توضيح تصوير

  ٢٠١٣ جوالی ١٩، .Onur Tکارمندان در آنکارا، 

وی در جوانی از فعاالن افراطی جنبش جوانان ]. ١[ می باشد احسان الی آچيکرھبر فکری مسلمانان ضد امپرياليست 

 او از رفقای خويش که امروزه بر کشور حاکم اند جدائی گزيد تا به تبليغ نظريات ٢٠٠٣در سال ]. ٢[مسلمان بود 

سپس او طرح اسالم اجتماعی، انقالبی، دموکراتيک و تساھل طلب را .  بپردازد اسالم و سرنوشت ترکيهۀخويش در بار

ِزيکی محض قرار داد؛ در مقابل اسالم روحانی که ھيچتافعنوان نمود و آن را در مقابل اسالم م گونه تأثيری بر زندگی  ِ

 با اين قصد که افکار ی آچيکال. اجتماعی مردم نداشته و در واقع حامل خرافات و سنت ھای اشتباه می باشدۀ روزان
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. ِقرآن را با تيتر قران زنده منتشر ساختۀ  ترجم٢٠٠٣سنتی را اصالح نموده و وحی الھی را به روز نمايد در سال 

  .ھدف او تأکيد بر ھويت فرازمانی و جھانی کتاب مقدس اسالم و تبديل آن به کتابی ، مأخد برای زندگی روزانه می باشد

ِوی تناسبی ميان مفاھيم مالکيت، اغناء، ھبه، زکوة و ربح .  مارکسيسم و اسالم با ھم تضادی ندارنديکچالی آ  ۀبه گفت
در . ن نقل می شوند و مفاھيم ماده، مالکيت، سرمايه، پول و کار در کاپيتال مارکس برقرار می نمايدآ از قرًکه غالبا

به ھمين جھت . دارند، در مورد کاپيتاليسم چنين نيستکه به نظر وی سوسياليسم و کمونيسم مشترکاتی با اسالم  حالی

اين : ِراھنمای کاپيتاليسم تصفيه شده را عنوان می سازندۀ مسلمانان ضد کاپيتاليسم در ھر يک از تجمعات خويش ايد

عبارت، شھروندان مسلمان جديد را ھدف خويش ساخته است که کاپيتاليسم را تبديل به عادت ھای مذھبی خويش ساخته 

 که درترکيه قدرت را به دست دارد در حال حاضر ھدف آ ک پ دموکراتيک عدالت و توسعه -حزب محافظه کار. اند

ِ و با وی در اسالم بی مرز و طبقه الی آچيکشھروندان جديد مسلمان مزبور که در گذشته ھمراھان . اين انتقاد می باشد
وجود آورند که ايدئولوژی آن از فکر ه جديدی را بۀ ده اند تا طبقھم نظر بودند، به نظر وی آن ايده ھا را به کناری نھا

  . پيشرفت شخصی و ھمرنگی با جماعت تغذيه می کند

  
  ال: شعار اصلی مسلمانان ضد کاپيتاليست: توضيح تصوير

  

  ت آميز برای درگيری ھاراه حل مسالم

می تواند برای معرفی اين شخص و طرفداران وی نادرست و يا دستکم ناقص » مسلمانان ضد کاپيتاليست«اما عنوان 

ال می ؤدر واقع نيز آنھا نه فقط نظام اقتصادی، بلکه نظام سياسی موجود را در چارچوب نقدی درونی به زير س. باشد

کردان استفاده می ألۀ اقليت ھای قومی، به ويژه مسألۀ  حکومت از مسۀ خويش در بار در بيان نظرياتالی آچيک. برند

که ترکيه تبديل به طعمه ای سھل الوصول برای  عدالت و مساوات و جلوگيری از اينأله نمايد و برا ی حل مس

م عادلی که نجم الدين اربکان را در آناتولی پيشنھاد می کند که به نظا» حکومت عدالتمند«مپرياليسم گردد، بنيانگذاری ا

نظامی اسالمی که بر صلح، عدالت و آزادی تمامی مذاھب، تمامی :  نزديک است، مطرح ساخته بود١٩٩٠ۀدر دھ

بدين منظور وی به جايگذاری حجراالسود در ميان ديوارھای کعبه . قوميت ھا و تمامی طبقات اجتماعی بنا گشته است

ِی که خود را دارای باالترين حقانيت برای اين کار می دانستند توسط اين قضاوت محمد دعوای ميان قبايل. اشاره می کند
ی حل اختالفاتی که تبديل می گردد به مدلی برااين واقعه سمبلی است برای وظيفه شناسی و بدين سان . نبی فيصله يافت

  ].٣[ِدر شرق نزديک و به ويژه در ترکيه می بايست بدان عمل شود 

ِ نمی خواھد اين طرح جديد الی آچيک.  می رسد که مساوات ميان اديان در حال حاضر مخدوش باشداما به نظر
. ند از حکومتی بی طرف باشدادر اين راستا سخن نمی تو]. ۴[ سياسی اسالم باشد - حکومتی، فاقد ارزش ھای اجتماعی

  : واقعه الھام گرفته است۴او تحليلی را پيشنھاد می کند که از 
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ی در ئش از رسالت پيامبر به دنبال دعواکه ميان قبايل مختلف قريش چند سال پي) حلف الفضول(استان، پيمان ر◄

  رابطه با معامله ای بزرگ صورت گرفت

 ميالدی بسته شد و متنی است که توسط قريشيان و ساکنان مدينه به ۶٢٢اين ميثاق در سال : ميثاق مدينه 

  .زادی ھای شخصی، امنيت، دفاع و عدالت ميان قبايل ثبت گشته استامضاء رسيد و در آن قوانين مربوط به آ

 موضوع اصلی آن مربوط به حقوق بشر، از جمله . خطابه وداعيه پيامبر به ھنگام آخرين سفر حج وی به مکه

  .آزادی اديان، مساوات و امنيت می باشد

 اجتماعی محمد نبی- وحی قرآنی شامل بر اھداف سياسی ِ. 

  
گسستن « در جوار مسجد فاتح در استانبول با شعارھای ٢٠١۵دعوت به تظاھرات اول ماه مه : توضيح تصوير

  .»بندگی کاپيتاليسم«و آزاد گشتن از » زنجيرھا

  ِجانبداری از ايجاد کنفدراليسم دموکراتيک

بلکه به مفھوم »  مسلمانیۀجامع« نه به مفھوم يک -» امت«ۀ ِاق مدينه، مصداق دولت شھر برای بيان واژميث

امت آن چيزی را به واقعيت .  سياسی بود و نه دينی و مدلی برای اسالمی دموکراتيک- انجمنی اجتماعی-»شھروندان«

  ].۵[درآورد که امروزه بدان کنفدراليسم دموکراتيک گويند 

کنفدراليسم دموکراتيک اداره ای غير . مطرح ساخت) پ ک ک(، رھبر حزب کارگران کرد النجعبدهللا افھوم را اين م

کنفدراليسم دموکراتيک از ھدفگيری تضمين آزادی و خودگردانی ملت کرد، بدون به زير . حکومتی را متبلور می سازد

می »  دموکراتيکۀمدرنيت« مصداق النجاراتيک برای کنفدراليسم دموک. وجود آمده فعلی بۀ ال بردن مرزھای ترکيؤس

در نظر وی ناسيوناليسم و حکومت متکی بر ناسيون مبدأ مشکالت . قرار دارد»  کاپيتاليستیۀمدرنيت«باشد که در مقابل 

کردان در ترکيه ألۀ به نظر وی حل مس. ِوی با تأسيس حکومتی متکی بر ناسيون کرد مخالف است. خاورميانه می باشد

  ].۶[ِبدون استفاده از حکومت متکی بر ناسيون و نظام کاپيتاليستی، فاکتور کليدی برای حل مسائل خاورميانه می باشد 

 و با النجا در ديار بکر توسط ٢٠١۴ دموکراتيک خلق ھا که در ماه مه ۀدر ترکيه، ميثاق مدينه، به ويژه پس از کنگر

 در الی آچيک. صورت گرفت، دارای اھميتی ويژه گشت] ٧ [)اچ د پ(شرکت و حمايت حزب دموکراتيک خلق ھا 

ِو پ ک ک دعوت نمود که دين را در چارچوب فرايند حل ) ب د پ( از حزب خواھان صلح و دموکراسی ٢٠١١
او رھبران و فعاالن جنبش کردان را به پذيرش اسالم، . مسائل مراعات نمايند و در انتشار اسالم انقالبی شرکت جويند

  .آنھا مسلمان نمی باشندۀ که ھم ن واقعيت فراخواند، علی رغم اينبه عنوا
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  ٢٠١٣ جوالیاحسان الی آچيک به پيشنمازی در ميدان تقسيم به ھنگام اشغال پارک گزی در : توضيح تصوير

  پ ِحمايت از اچ د 

ِکه قصد خويش مبنی بر خودداری از دخالت در سياست را بيان می کند، بی پرده از اچ د پ حمايت   با اينالی آچيک
عنوان حزبی می شناسد که از سايرين به اھداف دينی، قومی و مذھبی و نيز به برابری ميان زن و ه نموده و آن را ب

 در حل مسائل کردستان النجعبدهللا ايد ويژه ای از مواضع ئی تأبا اينحال و. ی نزديک تر استمرد و برابری اقتصاد

که رھبرش در زندان   جنبش کردان می بايد افق خويش را توسعه بخشد و اين کار با اينالی آچيکدر نطر . می نمايد

يک کنفدراليسم دموکراتۀ  برای تحقق پروژالنجاوبدين خاطر راه حل موضوع در اين است که . است، ممکن نيست

ی که او بر اين امر آگاه است که اينکار می تواند ئو از آنجا. گردد آزاد ،وجامعه ای پلوراليستی بر مبنای اجماع ھمگانی

  . روم متکی می سازدۀِموجب ناباوری حاميان عقيدتی و ساير شھروندان وی گردد، پيشنھادات خويش را بر سور

اختالف زبانھا و رنگ ھای شماست که در اين برای جھانيان عبرتی  ھای وی خلقت آسمان ھا و زمين و تو از جمله آي

  ٢٢، ٣٠قرآن . است

ه خاطر فقدان عمق فکری و از سوی ديگر به از آنھا از يک سو ب. ّمسلمانان ضد کاپيتاليسم ھنوز جدی گرفته نمی شوند

 ۀبه ھر حال حضور آنھا در عرص.  شودخاطر فعاليتھايشان که غير واقعبينانه و آرمانگرايانه تلقی می گردد، انتقاد می

  . نمونه ای از اختالف در قرائت از اسالم می باشدۀ دينی نشاندھند–سياسی 

  :اشارات

 ٢٠١۵ جوالی ٨، مورخ Dipnot IFEAزير از عايشه اکيورک در اينترنت،ۀ برای جزئيات مطلب به مقال -١
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