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ِجنبش کرد و گفتمان اسالمی آن در عرص    سياسی ترکيهۀُ
) حزب اتحاد دمکراتيک (١د ی و  پ) فع خلقاتحاد مدا(گ  پ ُ  جنبش کرد با  نمايندگی یۀ تا به حال مبارز٢٠١٢از سال 

  و مقاوت آن در برابر داعش  باعث شده است که اين جنبش از سوی اشخاص و گروه ھای سياسی "روژآوا"در 

ھای چپ  اين ديدگاه به احزاب و گروه. مختلف به عنوان  الگوی جديد راديکال، چپ و سکوالر در منطقه قلمداد شود

  "روژاوا"پ  به جنگ .ک.ل.ه است و يکی از نتايج آن دخالت احزاب مسلح چپ ترکيه مثل ممنطقه  نيز منتقل  شد

 باور کلی در ًدر اين مقاله بررسی  ماھيت راديکال يا چپ جنبش به کنار  گذاشته شده و صرفا. گ بود پ تحت رھبری ی

مسلم است که قبل از ھر .   شد گرفته  خواھدبحث نمايندگی جنبش به عنوان يک قطب سکوالر در منطقه به ۀبار

در .  ھای رھبر آن ضروری خواھد بود  ماھيت سياسی و ايدئولوژيک  ھر  جنبشی، پرداختن به ديدگاهۀقضاوتی در بار

  . نبرد مسلحانه و نظامی نيز توجه داشتۀکنار آن بايد به فعاليت ھای مختلف جنبش  بيرون از عرص

 به درخواست ٢٠١۴ اسالم دمکراتيک که در سال ۀ کنگر تجمعدر ترکيه دومينمبر  در ماه دسًبه عنوان  مثال اخيرا 

ه خواھان  اين کنگره کتجمعدر پايان اولين . ُ از طرف جنبش کرد در ترکيه سازماندھی شده بود،  برگزار شد"اوجاالن"

ان شده است که امت اسالم طلب و دمکرات از اسالم   شد،  با انتشار يک بيانيه عنو خواه، برابریتوجه به درک آزادي

 ۀدر بياني. ھای مختلف بازسازی شود ھا و ھويت به عنوان  گروھی با اديان، زبان٢بايد تحت چارچوب ميثاق مدينه 

کيد شده است که اسالم به حق استفاده از زبان مادری احترام أ روم در  قرآن اشاره شده  و تۀ سور٢٢ تمذکور به آي

ی و نژادپرستی از ئگراي امت اسالم بايد در برابر حمالت سکوالريسم استبدادی، فرقه«شده که در ادامه گفته . گذارد می

ھای اسالمی،  سازمان ھمکاری اسالمی و    اتحاد عرب دعوت شده بود که به  از گروه.  »ُکردھا با فداکاری دفاع  کنند

 که رھبر "اوجاالن"اعالم شده است که برای آزادی در پايان بيانيه . تر شرکت کنند ُ کرد در ترکيه فعالألۀروند حل مس

  ٣.باشد دعا خواھند کرد کنگره می

                                                 
ُسياسی جنبش کرد در سوريه ھستند، ھمراه با احزاب و تشکيالت  گوناگون از جمله پ ک ک در اين دو سازمان که  بخش ھای نظامی و  1

با رھبری عبدهللا اوجاالن ، سياست مشترکی  را دنبال ) کنگره جوامع کردستان(بخش ترکيه و پژاک در بخش ايران تحت سازمان ک ج ک 
 کنند می

2 https://fa.wikipedia.org/wiki/مدينه_ميثاق     
   : کنگره اسالم دمکراتيک به ترکیجلسۀ پايان همتن بياني  ( 3

http://www.imctv.com.tr/demokratik-islam-kongresinden-medine-sozlesmesi-onerisi/  
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 دياربکر از حزب دمکراتيک خلق ھا وابسته به جنبش ۀ،  وکيل و نمايند"التان تان" امسال جنوریروز بيست و نھم  

 بخش قانونی  ۀ اشخاص شناخته شد ديدار کرده است و از"اوجاالن" با ًھای اخير چندين بار مستقيما ُکرد، که در سال

ُ مردم کرد تحت حمالت "جيزره"جنبش است، در مجلس و در حالی که در شھرستان سور وابسته به دياربکر و در 

به خاطر استخدام « :ليس ترکيه قرار داشتند، چنين تقاضا  و اعتراضی را به مجلس ترکيه ارائه داد وشديد ارتش و پ

توانند از  ِ يا ھمسران وکالی مجلس که محجبه ھستند نمیءی ساختمان مجلس، وکالھا شدن مردھا در آرايشگاه

»  . ای در مجلس برای اين زنان تشکيل شود بنا بر اين بايد آرايشگاه جداگانه. ھای مخصوص مجلس استفاده کنند آرايشگاه

 در مجلس بروری ١٠ه  در روز پاسخ مثبت داد و آرايشگاه جدا برای زنان محجب! مجلس به اين تقاضای بسيار مھم

است، ! ُ که با مشکالت اصلی و فوری مردم کرد در چنين زمانی بسيار مرتبطدياربکر دۀ نماينۀ اين دغدغ٤.سيس شدأت

گيرد نبايد بھانه ای برای  ُنشان می دھد که وخامت جنگ نا عادالنه که اکنون بين کردھا و دولت ترکيه صورت می

دھد که در چنين موقعيتی   مجلس به خود اجازه میۀياسی جنبش باشد،  چرا که حتا نمايندسکوت چپ در مقابل چرخش س

  . حجاب و آرايش را مطرح کندألۀمس

اما .  آور باشد تواند تعجب  سکوالر و چپی در خارج از ترکيه دارد میۀُاتخاذ چنين گفتمانی توسط جنبش کرد که چھر

ِ که در آن اصل سوسياليسم دمکراتيک ١٩٩۵ک در  ک  پنجم پۀ از کنگر طوالنی دارد و حتا قبلۀاين برخورد سابق
 اين مقاله ۀدر ادام. لنينيزم شده و تصوير داس و چکش از پرچم حزب برداشته شد،  شروع شده بود جايگزين مارکسيسم

اما بايد .  اھد شد به بعد پرداخته خو١٩٩٠گرا از سال  ِ به سوی گفتمان اسالم"اوجاالن"ک و رھبر آن  ک به گرايش پ

ھای مختلف، بلکه  اشاره شود که اين بررسی  تالشی نه برای تخريب جنبش يا نديده گرفتن دستاوردھای آن در عرصه

ِقسمت بزرگی از چپ ترکيه  در اثر رويدادھای . باشد ِھای تاريخ سازمان می  يک نقد و انعکاس واقعيتۀبرای ارائ
شوند و اين نگرش   نقد اين جنبش میۀيم اين کشور ، دچار ترس و تعارف در باُسياسی فعلی و سرکوب کردھا توسط رژ

  .نبايد از سوی چپ ايران نيز اتخاذ  و  بازتوليد شود

  

  :  فکری آنشۀگفتمان اسالمی در جنبش و ري)  ١

لمللی فروپاشی ا در سطح بين.  ُ بزرگی که جنبش کرد با آن رو به رو بود آشکار شدمسألۀ ميالدی دو ٩٠ ۀبا شروع دھ

را نيز تحت فشار ) ک ک پ( اکثر احزاب مارکسيست، حزب کارگران کردستان ۀچون تجرب اتحاد جماھير شوروی ھم

هللا در  گرای افراطی حزب ی،  تشکيل شدن سازمان اسالمئ  و در سطح منطقه بحران ايدئولوژيک جديد قرار داد

ُمذھبی مردم کرد و سطوح اطالعاتی دولت، جنبش را  به يافتن ش  از طريق بخشی از اقشار کردستان ترکيه و حمايت

اولين اقدام عملی که در اين راستا انجام شد، نوشته و منتشر شدن . راه حلی سريع اما کوتاه مدت و سطحی وادار کرد

 دوره جناح   درکی که در آناوجاالندر اين کتاب .  بود١٩٩١در سال »  مذھب ألۀنگاه انقالبی به مس«کتابی به اسم 

کند و  شد را نقد می گرای ترکيه از اسالم داشت و تا حدی به دولت و نھادھای رسمی از جمله ارتش نيز منتقل می راست

.  کند شود دفاع  می در مقابل اين درک حاکم که سنتز اسالمی ترکی ناميده می» بازبينی درست اسالم«از ضرورت 

 سال از انقالب ١٢با توجه به گذشت .   استاوجاالنحسين انقالب ايران توسط  قابل توجه در اين کتاب تۀترين نکت مھم

 که آن موقع ھنوز خود را يک مارکسيست می ناميد ، از اوجاالنرفت   در زمان نوشته شدن اين کتاب، انتظار می

آخوندھای «م  شصت توسط رژيۀُعام کردھای ايران در اوائل دھ کم از قتل  يا دست١٣۶٧کشتار زندانيان سياسی 

                                                 
4 http://haber.sol.org.tr/turkiye/altan-tan-meclis-kuaforu-basortululere-uygun-duzenlensin-144223 
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ُھا و کردھا سخن به ميان    از کشتار زندانيان سياسی و  از سرکوب چپاوجاالنبا اين حال . مطلع باشد» انقالبی

   .پردازد  به تحسين انقالب ايران میًآورد و صرفا نمی

 ضد ًندارد بلکه کامالھای اسالم ارتباطی  فاشيزم ارتشی ترکيه نه تنھا با منافع خلق: نويسد  میاوجاالندر کتاب مذکور 

ثيرات أھای امپرياليسم غرب ھستند، برای محدود کردن ت ترين حامی ايدئولوژی ھا در حالی که بزرگ آن. ھا است آن

ھا برای جلوگيری از بيداری  آن.  استفاده می کنند٥آورند و  از سنتز ترکی اسالمی مثبت انقالب ايران، به اسالم پناه می

  )۴٣ صفحه ١٩٩١اوجاالن . (پذيرند  ذات اسالم، ابعاد ارتجاعی آن را میھای اسالم به جای خلق

  : دھد  کتاب چنين ادامه می۴۵ ۀ انقالب ايران در صفحۀاو دربار

بار ديگر در ) انقالب ايران. ( ضد فشار خارجی استهشود مقاومت سنتی ب چيزی که در انقالب اسالمی ايران ديده می«

ھر چند که ظاھر او دينی . عی عراق و ھم عليه امپرياليزم کارکرد پيشرو داشته است ضد رژيم ارتجاهتاريخ، ھم ب

ھای ايران و به ويژه خلق فارس را  پيش برده است و با  ست که منافع ملی خلق است اما اين انقالب عصيانی) یئ فرقه(

گرا و ليبرال   غربًھای رژيم شاه که اکثرا پاکسازی بازمانده.  کرده استءفروپاشی رژيم سلطنتی ايران نقشی پيشرو ايفا

 امريکا و حمالت ارتجاعی با رھبريت صدام، مثبت ۀثيرات ايالت متحدأنگرش آنان در مقابل ت.   مثبت است،باشند می

جاع محلی يعنی سلطنت  ضد امپرياليزم و ارتهشود از ايدئولوژی مذھبی ب اند که چگونه می به خصوص نشان داده. است

گام انقالب ايران از نظر شکستن وضع موجود و ايجاد پيشرفت انقالب در . ھای مثبتی ھستند ھا درس اين. استفاده کرد

  .»ھا درس گرفتن مھم است از اين. خاورميانه مثبت است

  :دھد تر چنين توضيح می را پيش» ھای انقالب درس«اوجاالن 

ھای مشابه  ھا، مالھای ارتجاعی و سازمان غين که تحت اسم اسالم ھستند، از جمله طريقتبايد تمام آن نھادھای درو «

ھای اخالقی  ثير کرد و به جای آن احساسات اسالمی ضد کاپيتاليست و ضد امپرياليست خلقمان را و ارزشأت را بی

رزيابی و پذيرش درست از اسالم به  انقالب ايران ديده می شود، با تحليل و اۀطور که در نمون ھا را ھمان اسالمی آن

  )۴٨ صفحه ١٩٩١اوجاالن . (»ھا برد ميان توده

 آن در مقابل نقش اسالم و خلق، ديدگاه خود را با اين جمالت »ۀکنند نگرش نفی«اوجاالن پس از نقد چپ ترکيه به دليل 

  : سازد تر می روشن

. ود باور داشتر که در ترکيه به کار می» پيشرو استمذھب و دولت از ھم جدا است، سکوالريزم « نبايد به گفتمان 

ھای  ی ملی و طبقاتی خلقئو صھيونيزم برای خاموش کردن رھا نگرشی است که طبق منافع غرب سکوالريزم در واقع

 اوجاالن. (انقالبی او را ديد-بايد سکوالريزم در ترکيه را رد کرد و ذات ضد...گيرد خاور ميانه مورد استفاده قرار می

  )۴٩-۵٠.  ص١٩٩١

ُگرا، بلکه يک به اصطالح رھبر سوسياليست جنبش کرد   جمالت فوق، نه يک اسالمۀتعجب آور است که نويسند

گيری اقليم   و شکل٢٠٠٣ثير اشغال عراق توسط امريکا در أ با ت١٩٩٩او پس از دستگير شدن در سال . باشد می

.  را ھم در ساختار و ھم در ايدئولوژی و گفتمان جنبش ايجاد کردتری  منطقه، تغييرات کلی کردستان خود مختار در آن

و عراق و تقويت بخش ) پژاک(ايران .) د.ی.پ(ھای جنبش در سوريه  توان در تشکيل بخش تغيير ساختاری را می

 ۀ  با به کار بردن مفاھيم سوسياليسم دمکراتيک و جامعاوجاالن ايدئولوژيک ۀدر عرص. نظامی زنان خالصه کرد

ھا را  ُاکولوژيک خواستار نظام خودمديريتی دمکراتيک برای کردھا و کنفدراسيون دمکراتيک برای منطقه  شد، و اين
                                                 

شد اما   اعمال نمیًالبته اين ايدئولوژی بيشتر به راست افراطی ترکيه تعلق داشت و از طرف ارتش ترکيه رسما. ی ترکئگرا تلفيق اسالم با ملی
   5 .شد  ابزاری میۀتوان گفت که از بعضی نکاتش عليه چپ استفاد می
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ی که در مرکز اين ئاز آنجا. راه حل قرار داد کاپيتاليستی می نامد، به عنوان  ۀدر مقابل نظام کنونی که آن را مدرنيت

شود، اسالم انقالبی که در کتاب فوق مطرح شد نيز  اسم  ستفاده میچارچوب ايدئولوژيک جديد از مفھوم دمکراتيک ا

  ٦. را گرفت» اسالم دمکراتيک«

  

  :ُبعد عملی گفتمان اسالمی در جنبش) ب

  به بعد در راستای سازماندھی کردن١٩٩١ک از سال  ک در چارچوب خاستگاه فکری که در باال توضيح داده شد، پ

 ۀ برگزار شدند در بار١٩٩٠ چھارم و کنفرانس دوم حزب که در سال ۀدر کنگر. ی کردئھا ُی کرد در ترکيه فعاليت علما

ُ کرد تحت رھبری حزب، ۀھای مذھبی در جامع متحد کردن فرقه: مسائل مذھبی بحث و اين تصميمات گرفته شد

ی و سازمان دادن ی ملئھا به نھادھای رھا بی و تبديل آنھای مذھ ُ کرد، فعاليت در انجمنۀسازماندھی علويان شيع

  .ھای مسجد امام

ُ بخشی از علمای سنی کرد که ھوادار ،پرست کردستان ھای  وطن  تحت اتحاد امام١٩٩١در اين راستا حزب در سال 

 نھضت اسالمی ١٩٩٣ش فروپاشيد و در ياين نھاد به دليل اختالفات در ميان اعضا.  سازمان داده شد،جنبش بودند

 در چارچوب تغيير کلی ٢٠٠۴در سال .  به فعاليت خود ادامه داد٢٠٠۴ن سازمان تا سال اي. کردستان جايگزين آن شد

ساختار و سياست جنبش که در پايان بخش اول اين مقاله به آن اشاره شد، جوامع اسالمی کردستان به عنوان  نھاد بخش 

ھای گوناگونی نيز در   و سازمانھا  به بعد انجمن٢٠٠٧به غير از اين سه نھاد، از سال . سيس شدأاسالمی جنبش ت

ھا فعاليت  اين سازمان. باشد  اسالم دمکراتيک میۀھا کنگر   فعاليت قانونی غير دولتی تشکيل يافتند که يکی از آنۀعرص

  .ھا ھست ای جداگانه برای  آن مختلف دارند که نياز به مقاله

زمان دادن حزب و نھادھای قانونی وابسته به جنبش  اسالمی، ساۀھای فعاليت جنبش در حوز ترين مثال اما يکی از مھم

دولت از «در آن دوره جنبش اعالم کرد که .  استاوجاالن با درخواست ٢٠١١در سال » ھای غير دولتی نماز جمعه«به 

» .پرست به نماز ايستاد ھای وطن برد و بايد تحت رھبری امام ھای مسجد در کردستان جنگ روانی پيش می طريق امام

ھای  ھای اپريل و می در بيست شھر ترکيه و کردستان ده ھا ھزار نفر به نماز جمعه استای اين ديدگاه، ماهدر ر

  .اعتراضی شرکت کردند

اين درخواست به ويژه پس از . خر بايد به مطالبات جنبش برای حذف شدن وزارت امور مذھبی کشور اشاره کردآو در 

. ان شدختبليغ و باعث تشنج بين جنبش و دولت اردو) ه د پ(يک خلق ھا پارسال توسط حزب دمکرات جون ٧انتخابات 

)  نيز به آن اشاره شده است١٩٩١ در سال اوجاالنای جديد نيست و در کتاب مذکور   که واقعه(در حالی که اين مطالبه 

 دين و ۀصل رسمی در عرو يک درخواست سکوالريستی به نظر می رسد، بايد توجه کرد که حذف کنترءدر ابتدا

 اجتماعی ۀھا را بسيار تقويت کند و در نتيجه معادل تواند نقش سياسی آن ھای اسالمی می خودمختار شدن نھاد و سازمان

  . خود مختار شيعه در ايران ديده شد، صورت بگيردی بين دولت شاه و علما١٩۶٠ ۀمشابه بر آن که در دھ

ُجنبش کرد نيز با نگرش خود . شود تر می ای جامعه تنگ سياسی ترکيه روز به روز برای سکوالرھۀدر کل عرص

ی ئگرا تلفيق دادن آن با ملیگر چه نه با (ی ئفتمانی سياسی را به نفع اسالمگرا  گۀ اسالم پوپوليستی حاکم بر عرصۀسلط

. کند و تقويت میرا باز توليد ) ُی کرد و مفھوم دمکراسیئگرا شور، بلکه با استفاده از ملیگرا در ک ُترک مثل جناح راست
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اين شرايط بايد با رو راستی و بدون تعارف توسط چپ منطقه  بررسی شود تا بتوان از آن برای تشکيل و تقويت يک 

  .استفاده کرد» اسالم دمکراتيک«،  به جای اميدواری از مدافعين ) سکوالرًاو طبعيت(آلترناتيو واقعی مارکسيستی 
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