




اهمیّت پرداخنت به بحیجه بوران به عنوان یک سیاستمدار متفکّر در تاریخ چپ ترکیه از این روست که بوران 

به طور مثال، بوران نخستین زن   ها» را داشته است.ی بخشی از «اولین ی یک زن سوسیالیست تجربه به مثابه 

به عنوان �اینده وارد پارملان شود. عالوه بر این، از طرف یک حزب سوسیالیست سیالیستی بود که توانست سو 

از آنجایی که در زبان فارسی منابع چندانی در   شود.شناس نیز یاد مینخستین زن جامعه از بوران به عنوان 

به شده استدر این نوشته سعی  بوران به طور مشخص وجود ندارد،مورد چپ ترکیه به طور کلی و بحیجه 

.  شودزبان معرفی ی فارسی خواننده  به تاریخ سیاسی ترکیه بحیجه بورانخنت به خطوط کلی طور موجز و با پردا

ی سیاسی بحیجه  شناسی و زندگی و تجربه نامه، مکتب جامعه ی اشاره به زندگی در این منت به ترتیب به واسطه 

 . ی دوم قرن بیستم در ترکیه نیز آشنا خواهیم شدیمه های نبوران با فضای سیاسی دهه 

** *

 ها این روندو  کردهدن را تجربه شهای متفاوتی از اجت�عیهمواره روند تولد از زمان ی برشیدر جامعه  انسان

ی کننده ی اجت�عی به عنوان عامل تعیین هطبق ،برای مثال .دارندگیری شخصیت فرد شکل نقش بسزایی در 

کند. از این رو در آموزش، را مشخص می مثالً  ،عیهای اجت�ارتباط فرد با نهاد  میزانها این روند چگونگی

تا بپردازیم، تالش خواهیم کرد  بورانبحیجه  یو سیاس ت آکادمیک چهارچوب این نوشتار قبل از اینکه به هویّ 

بوران لیل هویت سیاسی بحیجه این تصویر کلی که به درا ترسیم کنیم. وی  یتصویری کلی از زندگینامه 

از  تریگرایانهاهد کرد تا درک واقع به ما کمک خو  ،شود شامل می  نیز تاریخ چپ ترکیه رااطالعاتی کلی در باب 

 داشته باشیم.  وی



یعنی  ۱۹۱۰در تاریخ  ١جریان اتحادگرایانسیاسی ولی از نظر فکری نزدیک به ای غیر در خانواده بحیجه صادق 

ای بورسا و خانواده  در شهرکه او چشم به جهان گشود.  ۱۹۲۳در ،جمهوریت  از اعالمسیزده سال قبل 

پس ازرا  خود ان تحصیل دور  ،ی فرهنگی رشوع به اجت�عی شدن کرده بودو صاحب رسمایه  بورژواخرده 

ی ترین مدرسهبر  در ،یونان به این شهر ارتش ی�ل حملهبه استانبول به دلیل احت اشزادگاه مهاجرت اجباری از 

پارچگی قانون یک « ۱۹۲۴ مارس ۳در تاریخ  جمهوریعالم پس از ایک سال . دکر  آن دوران آغاز فرانسوی 

در  بورانپس از این اتفاق بحیجه شدند.  تعطیلمدارس فرانسوی  به اجرا در آمد و در پی آن متام ٢آموزش» 

از ۱۹۳۱در تاریخ  و  ، به تحصیل ادامه دادردهنقش مهمی در زندگی او ایفا ک  برای دخرتان که ییکالج آمریکا

ینامهفصل در  رانزیرا او طی این دو او در این دوره شکل گرفت  میل آکادمیک .شدالتحصیل کالج فارغ این 

ی لیسانس در دانشگاه  او پس از سپری کردن دوره  .)۲۰۱۸(تکلی،  زدمی  قلمفعال به صورت  کالج قسطنطنیه

پی برده بودند، به   ویبوغ به ن که  ،در کالج خود اساتید  چند تن ازی فه به واسطه ی فلس استانبول و رشته 

های ترکیه مشغول آموزگاری  که در آن دوران در یکی از شهرستان  بوران. بحیجه شددانشگاه میشیگان معرفی 

مقطع دکرتی به  ای از این دانشگاه برای تحصیل در او دعوتنامه  وجود هرگونه درخواست از جانب رغمبه  ،بود

شناس و مارکسیست در همین دوران تحصیل در  جامعه یک به عنوانهویّت او . کرددریافت صورت بورسیه 

کسب با مارکسیسم و ویآشنایی  موجبی تاریخی که خود او از این برهه  .گرفتدانشگاه میشیگان شکل 

از ۱۹۳۹در سال  بوران .کرده استد یا اشزندگی  عطف ی به عنوان نقطه  شدشناسی جامعه  در ای دکرت درجه 

یعنوان استاد در دانشکده  و پس از بازگشت به ترکیه در ه�ن سال به التحصیل شدرغ این دانشگاه فا

ی شناسی شهری و مقدمه هایی چون آمار، جامعه سدر  رشوع به تدریس شناسی دانشگاه آنکاراجامعه 

ویانع داشت همراه با دانشجطبقاتی نسبت به تحلیل وقای او که رویکردی . )۲۰۱۸(تورکمن،  جامعشناسی کرد 

فراگیری  رشد نشینی در آن زاغه که  ،در آنکارای آن دورانبه صورت تطبیقی نشینی ی زاغه پدیدهروی  خود

عضو حزب   ۱۹۴۲در سال  بورانبحیجه  .انجام داد ایمیدانی گسرتده  هایپژوهش مانیسا  در و ،داشت

نظام  با مخالفت خود را به صورت مخفیانه فعالیت داشت. ویدر آن زمان که  دش )TKP(نیست ترکیه و کم

۱۹۴۶در سال  .کردآشکار  »تان « مخالف و انتقادی یهمکاری با نرشیهدر ترکیه از طریق  ٣حزبی سیاسی تک

 فشارهای بعد از این ی در نتیجه و  بُردحمله  اساتید چپبه در مجلس  سخ�انی یک کشور وقت طیوزیر 

قبل بوراناز دانشگاه اخراج شدند.  ۱۹۵۱در سال گرا و چپ و بسیاری از اساتید مخالف  بورانبحیجه  سخ�انی،

 مضمون هایی باوشته ناو  ،برای مثالکادمی و سیاست داشت. ی آز دانشگاه حضوری فعال در عرصه از اخراج ا

ا هدف ح�یت از حزب سوسیالیستی  طبقاتی دموکراسی و مشارکت خلق در سیاست را ب یسویه وکراسی، دم

ین مقاالت خود  او در این دوران یکی از مهمرت چنینهم  کرد.منترش می »زسُ «ی در روزنامه زحمتکشان روستایی 

از ترکیه بود که   شناسیژورنال آمریکایی جامعهعضو  و تنها منترش کرد نگرگذشته  شناسیرا با موضوع جامعه 

مخالف خراج اساتید چپ والزم به ذکر است که ا. )۱۷: ۲۰۱۸ت (تورکمن، نوشی ماین مجله نیز برای  مقاالتی

 ر سال اخیر و به خصوص پس از اعالمطی چهابه طور مثال، کنون ادامه داشته است. در ترکیه از ه�ن زمان تا

گرا از پ بسیاری از اساتید منتقد و چ  ،۲۰۱۶در پی کودتای نافرجام  در ترکیه ) OHAL( العاده وضعیت فوق 

 .ها شدبعضی از رشته  تعطیلی ها منجر بهاز دانشکده یبرخدر  این وضعیت یه شدند وها تصفدانشگاه 

 ی اصلی سیاسی و فرهنگی اواخر دوره  هاییکی از جریان ت اتحاد و ترقی را به طور رسمی پایه گذاشتند و جمعی ١٩٠٦ترکان جوان در سال  -١
 رفتند. (برگرفته از ویکیپدیا) ش�ر میعث�نی به

های ام نهاد از طرف مجلس بزرگ ترکیه با هدف ادغام مت ١٩٢٤مارس  ٣قانون توحید تدریسات یا یکپارچگی آموزشی قانونی است که در تاریخ  -٢
 زش ملی جمهوری ترکیه) تصویب شد. آموزشی در وزارت معارف (وزارت آمو 

 .شوداطالق می  ۱۹۴۵-۱۹۲۳های بین سال ) CHPخواه خلق (ب جمهوری حز  فردمنحرصبه حزبی به دوران اقتدار سیاسینظام تک  -٣



به انزوایی  ،با او ازدواج کرده بود ۱۹۴۶ که در سالپس از اخراج از دانشگاه همراه با همرس مرتجم خود  بوران

دولت  دلیل مخالفت با سیاست طرفدار جنگ او بهشدند. به کار  ترجمه مشغول یحوزه و در  ده ساله رفتند

 تبعید محکوم شد.، به پانزده ماه زندان و پنج ماه گردیدنیروی نظامی به کره اعزام  هب جرکه من ۱۹۵۰در تاریخ 

به حزب دموکرات از جانب های سیاسی رسکوب فعالیت  جو گیریشکل ی بحران اقتصادی و سیاسی و در نتیجه 

کرد.  را پنهان �ی  ٤جریان چپ  که نزدیکی خود به اتفاق افتاد  کودتایی ۱۹۶۰می  ۲۷ ، درمندرس عدنانرهربی 

که در انزوایی اجباری  بورانشد و از این رو بحیجه   گشودههای سیاسی فعالیت کودتا فضا برای این  یدر نتیجه 

علی ت آنکه محمپس از  ۱۹۶۲او در اواخر  .ادامه دادنوشنت به فعالیت خود  یواسطه به برد دوباره به رس می 

به حزب  یچهارمین کنگره  در  بوران .درآمدب این حز  یتعضوبه رکیه رسید ر به رهربی حزب کارگران تآیبا

هایکشور امتی  خلع سالح" تسنش و در ه�ن سال به  درآمدی اجرایی کمیته  عضویت به ۱۹۶۴تاریخ 

هایسال بین  بوران .)۲۰۱۸(تورکمن،  یافته بود ترتیبراسل  برتراند از جانبکه  ، نشستیدعوت شد" خاورمیانه

بیناختالف  ۱۹۶۸در تاریخ  .زب کارگران ترکیه فعالیت کردح سوی ی مجلس از به عنوان �اینده ۱۹۶۵-۱۹۶۹

و دوستانش به جریان مخالفت   او تبدیل هب این موضوع منجر و رسید به اوج خودی حزب و رهرب  بوران

۱۹۷۰ه در سال چهارم ک یره کنگ در کردمتهم می ٥" اریسمرهربی حزب را به "آیب این جریان که حزبی شد.درون

از  بارن ترکیه در این کنگره برای اولین حزب کارگرا .برساندرا به رهربی حزب  بورانبحیجه  توانست ،برگزار شد

شدباعث  ۱۹۷۱ مارس ۱۲همین موضوع پس از کودتای  کهوجود خلق کرد و حقوق آنها سخن به میان آورد 

این حزب   تعطیلی پس از  و در نهایت به تعطیلی کشانده شد. شود طلبیحزب کارگران ترکیه متهم به جدایی

سال ۱۵به  بوران. دریافت کردندو احکام سنگینی دستگیر شدند  بورانه با بحیجه همرامتام اعضای اصلی آن 

 .شدآزاد  و  عفو مشمول ۱۹۷۴در سال   اماحبس محکوم 

زیرا روند به وقوع پیوسنت این کودتا  کنیم صحبت ۱۹۷۱ مارس ۱۲به صورت خالصه از کودتای باید  در اینجا

 یمجله  حتی فشار های چپ بازی کرده است. این کودتا که با ح�یت ونقش مهمی در رسکوب جریان

که در این   شود جاسوسیگفته می  .دچپ نباشعلیه جریان  ۱۹۶۰بود ه�نند کودتای قرار  »یون« گرایچپ 

با افشای عملیات کودتا مانع از  بر هم زد و را معادالت این کودتا امکرد متکار می  دستگاه امنیتیمجله برای 

چپ جریان فرماندهان نزدیک به ،کشید دولت جل ارتش برایعالرضبدر نهایت کار به اعالم  .وقوع آن شد

و تغییر  ۱۹۶۰ی قانون اساسی شخصیت دوگانه  ها بسته شد.شدند و فضا برای فعالیت سیاسی چپ  تصفیه 

در رقم زد. در ترکیه  ۱۹۸۰-۱۹۷۰های بین سال را  ه ده ترینحادثه راست پر از چپ به  ۱۹۷۱تای ودک گرایش

خصوص پس از بسته شدن حزب  ه های چپ و بی رسکوب شدید جریان، در نتیجه تنشر پُ ی تاریخی این بازه 

دنیز گزمیش،   همچون ، مبارزانیپدیدار شدند ی مسلحانهمعتقد به مبارزه های سیاسی گروه  ،کارگران ترکیه

نیز بورانبحیجه  شدند. یا اعدام کشته در همین دوره فعالیت کرده و در نهایت ماهیر چایان و حسین اینان

زاهرات رو حکومت نظامی و لغو تظ رغم اعالمبه  ۱۹۷۹می  ۱و در تاریخ  ت گرفقرار ها این رسکوب  در معرض

فاشیستی  کودتای .شدیک ماه زندانی  دستگیر و  و در نتیجه دآمها به خیابان  اشیحزب کارگر همراه با دوستان

 ی این سنتز ترکتأکید بر بخش بنا کرده بود.  اسالمی-یی سنتز ترکبر پایهماهیت فکری خود را  ۱۹۸۰سپتامرب  ۱۲

منیسکمو مبارزه با بر بخش اسالمی به منظور  مترکزو  تهیافگی قدرت به تاز  یِ رد های کُ با جریان به خاطر مبارزه 

اثرات در آن دوران شد که کُرد های سیاسی چپ و دید جریانرسکوب ش هب منجرسنتز این  .صورت گرفته بود

از  است که در آن دوران یر احزاب سوسیالیستی رسمی های ک�لیست) در کنار ساخواه خلق (چپ حزب جمهوری  ،منظور از جریان چپ -٤
 کردند.کودتاگران ح�یت می 

علی آیبار، نخستین رهرب حزب کارگران ترکیه است که در آن زمان از اقتدار زیادی در حزب  ه معنای ایدئولوژی طرفداران محمتآیباریسم ب -٥
 بود.  ه حزب ایجاد کردبرخوردار بود و با جریانی رقابت داشت که بحیجه بوران درون  



ار دوستانش  رص از این کودتا و فضای رسکوب به ا پس  بوران .پدیدار استهم در چپ ترکیه منفی آن هنوز 

ترکیه از   ازگشت بهمبنی بر ب کودتاچیان دستور پیروی نکردن ازو به دلیل  شدکیه به ترک خاک تر  وربجم

  ش شدید بی�ریرغم زدیک شده بود علیکه به پایان عمرش ن ۱۹۸۷در تاریخ  بوران .شد شهروندی ترکیه اخراج 

چشم از  ز آنو دو روز بعد ا رشکت کردکنفرانس اتحاد چپ  در فهمی و اختالفگونه کج ر برای جلوگیری از ه

 . بست جهان فرو

 

 بوران حیجه شناسی ب  جایگاه جامعه

 او تصویری کلی از روش و رویکردی کهقبل از اینکه شناسی جامعهدر  بورانیجه بح ر درک بهرت جایگاهبه منظو 

شناسی حاکم قبل  جامعه  های به سنت به صورت مخترص شناسی آمریکا به ارث برده بود ترسیم کنیم، امعه ج از

که در چهارچوب دانشگاه استانبول  را هاجریان این توانمیبه طور کلی  .ای خواهیم داشتاشارهاو از 

  ضیا شناسی دورکیم شکل گرفته بود و تاثیر جامعهرویکرد اول تحت  تقسیم کرد. دستهموجودیت داشتند به دو 

  شناسی دورکیم از جامعه گرایانهز گرایانه و سنتملی یفهمگوکالپ  کرد.�ایندگی می  در ترکیه وکالپ آن راگ

ی امپراتوری  که ازدوران عبدالحمید دوم در دوره  بود گراییی غرب مسئله  ناشی از عضومو خود این  ؛ داشت

  ). ۵۸-۵۷، ۲۰۱۲(باکاجاک،  است همواره موضوع بحث و جدل بودهاز فروپاشی  عث�نی به عنوان یک راه فرار

این جریان   بود.ه در ترکیآن  ی�اینده ن الدیباحو پرنس ص یدار شدهپدپالی تاثیر مکتب له حت جریان دوم ت

غرب و   سنتز طرفدارکه  یدر مقابل جریان دیگر و  کردمی  �ایندگیرا  لیربال رادیکالیهای شناسی برنامه جامعه 

وران در  که در آن د  بورانبحیجه  .داشت گراییدرکی رادیکال از غرب، بود گراییبا چهارچوب فکری ملی رشق 

های  این جریان ،بود شناسی دانشگاه آنکاراامعه ی جکده در دانش یایجاد مکتب فکری جدیدبرای تالش 

در   هژمونیکهای به این جریان  بورانهای ترین نقد کرد. یکی از اساسی را به شدت نقد می شناسی جامعه 

و فاقد هرگونه   مشخص نکرده  را فلسفهز خود با ها مر این بود که این جریان  ی آن دورهترکیه  شناسیجامعه 

 سازی.تنها مشغول کتاب و  شناسی پشت میزنشینهستند. یعنی جامعه میدانی  یتو فعال پژوهش

یکی از  رشوع به ساخت و گسرتش مکتب فکری خود کرد. مسلطهای در مقابل جریان بوران ترتیب  بدین

پژوهش  جدید های اساس  یمقاله  اش نگارش کادمیک حیات آ در  و حتی دوراندر این  بورانترین کارهای اصلی

را  اثر خود هم معیارهای سنجش و روش دورکیم برای تحلیل ساختار اجت�عی  در بوران. بود شناسیعه جامدر 

و به ارث برده  گ شیکامکتب از  دانست وخود را به آن نزدیکرت می که ،کرد و هم روش اکولوژی اجت�عینقد می

  مسلط های برخالف جریاناین روش  .دادتحلیل قرار شناسی خود مورد ساخنت روش جامعه در راستای  را بود

  ، شده بودتعریف تنیده هم و در مرموز» شناسی «های جامعهه عنوان جریانب بورانکه از جانب  ،شناسیجامعه 

 تاثیرتحت  بورانیکی از مفاهیمی که . را داشتها هدفمند کردن پژوهش  ، اجرا ومدیریت تواناییدر آن دوره 

او این مفهوم را در این   .)۸، ۲۰۱۵بود (ارباش، اجت�عی»  دگرگونی«د سی قرار دا ر مورد بر  چنین رویکردی

ی دیگر ی به دوره ایی دیگر و از دوره ها با طبیعت از یک جامعه به جامعهی انسان چهارچوب فکری که رابطه 

یعت  های بیولوژیکی خود با طبکه برای برطرف کردن نیاز گونه ها ه�ن کرد. انسان تعریف می ،یر استمتغ

  شوند. های اجت�عی خود وارد روابط انسانی میطرف کردن نیاز کنند به همین ترتیب برای بر ر میارتباط برقرا

  ای است ی شخصی، رابطه ه رابط .کرده استشخصی تقسیم ی شخصی و غیر سانی را به دو دسته روابط ان بوران

ابط  و ر اما فرماست. کم حصداقت و رفاقت  و در این روابط شوندشان وارد آن میشخصی  هویتبا ها که انسان 

های متفاوت ارتباط برقرار  ذاشته و با ابژه شخصیتی خود را کنار گ هویته شخص ک اندشخصی به صورتی غیر 



بدین ترتیب   ی هستند.شخصروشنده و غیره از جمله روابط غیر بین کارفرما و کارگر، مشرتی و فکند. روابط می

(بوران،   .کندتقسیم کار اجت�عی تعریف می نظامشخصی پدیدار شده را ابط غیر ی رو نظمی که در نتیجه  بوران

۱۹۴۰ :۱۶۷ ( 

ی امکان وجود و یا ناممکن بودن یک  بر مسئله  مبتنیکه  بوران یبرجسته یکی دیگر از مقاالت مهم و 

  بوران . داشتم ناشناسی دوگانگی در درک جامعه بود،   اجت�عیعلم در  (اثباتی) یپوزیتیویستشناسی جامعه 

تبدیل   پوزیتیویستشناسی جامعه به ا او ر  رویکرداین  هرچندشناسی داشت از جامعه  پوزیتیویستیدرکی 

ن  بیا این مسئله را اآشکار  کرده بود،منترش ۱۹۴۱در سال یورت و دنیا ی یادداشتی که در مجله  بازیرا او  کرد�ی

.  )۱۲: ۲۰۱۵بیعت متفاوت است (ارباش،انین طکه روش درک حقیقت اجت�عی با روش درک قو  کردمی

گرفت که فاقد هرگونه درک  شناسی قرار می در مقابل نوعی از جامعه  در آن دوره دقیقاً  بورانشناسی جامعه 

عالوه بر این درک سیاسی   . نستدایکار میدانی �های اجت�عی را تفسیر پدیده  وشو ر  این علم بود میدانی از 

که   قرار داشتشناسی قبل از خود  در جامعه   مسلطبل گرایش سیاسی دو جریان  ر مقاقا ددقی  بورانو آکادمیک 

 . ندترک و دیگری �اد لیربالیسم بودگرایی یکی �اد ملی

 

 مداربه مثابه یک سیاست  بورانبحیجه 

  زمان و  ۱۹۳۹که در سال  کردخواهیم  اشاره بوران حیات سیاسی بحیجه  گیریشکل  در این بخش به

. قبل از هر چیز الزم به ذکر  شوداو با مارکسیسم آغاز می  آشنایی از  عدبمیشیگان  اش در دانشگاهییدانشجو

همواره به عنوان اولین  در تاریخ سیاسی مدرن ترکیه  به مثابه یک سیاستمدار زن بوراناست که بحیجه 

  بوران از این رو  شود.ب شناخته می یس حز یردر مقام  زن همچنین نخستینسوسیالیست و  مجلس زن ی دهن�ای

وجود داشت  های چپ جریانهایی که در بحث و جدل هم در تاریخ سیاسی مدرن ترکیه و هم به خصوص در 

ترین میکی از مه ،برای مثال .)۱۲: ۲۰۱۶ایفا کرده است (تورکمن،  های قابل توجهینقش به اشکال مختلفی 

است که   سوسیالیسم معضالتترکیه و شک کتاب سیاسی اوست بیتز هویت آکادمیک و آثار او که نشانگر سن

در این کتاب به ، گاه از مجادله برای تحقق سوسیالیسم دست نکشیدهیچ که  بوران .انتشار یافت ۱۹۶۸در سال 

  به منظور  .درو بو روبه ها با آن در آن دوره  را تحلیل کرد که سوسیالیسم ترکیه مشکالتیصورت تئوریک و عملی 

  هم به موازی  شکلشود به آغاز می ۱۹۶۰به صورت رسمی از سال که  بورانفعالیت سیاسی یر کردن تصو

خواهیم  تاریخ سیاسی ترکیه هم به  و ،یگران اصلی آن بودیکی از باز بورانکه  ،ی حزب کارگران ترکیهتاریخچه 

 ) ۵۱۷:  ۲۰۱۸اوغلو، (چولهان  .است به این دو موضوع گره خورده  بورانرماجرای ، زیرا حیات سیاسی پپرداخت

دنان  عاجت�عی موجود در زمان دولت -ی رسکوب و فشارهای سیاسی که در نتیجه  ۱۹۶۰می  ۲۷کودتای 

شد که ماهیتی «شیزوفرنیک»   ٦» ۱۹۶۰ی «قانون اساسی دهه  گیریبه شکل ، منجر مندرس به وقوع پیوست

از طرفی هم یک قانون  داده شد که  ۱۹۶۰ یقانون اساسی دهه  بهفت شیزوفرنیک به این خاطر ص داشت.

ی ه�ن  از طرف دیگر محدودکننده  هم شد وی فضا جهت فعالیت سیاسی شناخته میکراتیک و گشاینده و دم

مرجع  ترین عالی. به طور مثال، دادگاه قانون اساسی به عنوان بودهای نظارتی ی تقویت نهاد ه واسطه فضا ب

ی  دادگاه قانون اساسی یکی از مراجعی بود که در واقعه ۱۹۷۲دها در تاسیس شد. بع ۱۹۶۱حقوقی در سال 

 
  ١٩٨٠سپتامرب  ١٢از نو نوشته شد. این قانون اساسی تا زمان کودتای هایی از آن اصالح و بخش  ١٩٦٠می  ٢٧از کودتای  قانون اساسی ترکیه پس  -٦

کنان اورن   ١٩٨٠سپتامرب  ١٢کودتای ی فرمانده شود. ی مدرن یاد مین اساسی ترکیه ترین» قانو . از این قانون اساسی به عنوان «دموکراتیک پابرجا بود
 . به تن ما گشاد بود» ١٩٦٠چنین گفته بود: «قانون اساسی  ١٩٦٠ون اساسی  در مورد قان



خاطر گشایش   به  ۶۰ی های دهه در سال  ها را تایید کرد.اعدام دنیز گزمیش و رفقایش در نهایت حکم اعدام آن 

های شدید در  ی پنجاه را به سبب رسکوب هه مثل بحیجه بوران که د های چپیشخصیت در فضای سیاسی 

کرده   هایی مثل تالیف و ترجمه (برای بحیجه بوران مشخصا ترجمه)کار  فق اجباری رس کرده و خود را و ی انزوای

با تغییر ساختاری قانون اساسی ترکیه و در   توانستند یک بار دیگر وارد فعالیت سیاسی مستقیم شوند. ،بودند

توانست مقبولیت قابل توجهی نزد  ی سوسیالیستی نیز اندیشه  ۶۰ی سی در اوایل دهه پی آن گشایش فضای سیا 

تاسیس   ۱۹۶۱ی ) با هویتی سندیکالیستی در فوریه TIPجامعه پیدا کند. به عنوان مثال، حزب کارگران ترکیه (

ر به عنوان  علی آیبا باشد. محمت  ته ی پارملان داش که توانست چند �اینده به حدی محبوبیت یافت شد و 

فل سوسیالیستی، روشنفکری و  سزایی در جذب افرادی از محاترکیه نقش به گذار و اولین رهرب حزب کرگران پایه

. متام این موارد موجب شد که حزب کارگران ترکیه رفته رفته عالوه بر ماهیتی  داشتدر این حزب مخالف 

برای مثال، این حزب در جریان اولین  شود. ی سوسیالیستیسندیکالیستی تبدیل به یک حزب دارای برنامه 

نامه و  گرایی» خود را کنار گذاشت و سوسیالیسم را در اساس گرایش «جامعه  ۱۹۶۴ی خود در سال کنگره 

ی متام شهروندان کارگری که حول  ی جدید حزب را به عنوان �ایندهاین برنامه  اش جایگزین کرد.ی حزبیبرنامه 

  ۱۹۶۵اظهارات آیبار در سال  کرد.  کنند، معرفیمی ی کارگر زندگی دموکراتیک طبقه  علمی و پیشتازی تاریخی، 

یک تبدیل به  حزب کارگران ترکیه را »طرفداری از قانون اساسیو « «تصاحب قدرت از طریق قانون» از قبیل

 داریِ مایه ی یک میانجی غیررس حزب پارملانی برجسته کرد. حزب کارگران ترکیه که طرفدار توسعه به واسطه 

-از درون دچار انشعاب شد. در یک طرف آیبار با گرایشی مارکسیست  هادر آن سال  ،ی کار بودحامی جبهه 

دیده و تحقیرشده» بود و در طرف دیگر  ی سیاسی «خلق ستم اش از سوژه لنینیستی وجود داشت که تعریف

. این  )۲۰۱۷:۶۱۵(بورا،  کرداساسی تلقی می  کارگران و دهقانان را به عنوان طبقاتبحیجه بوران قرار داشت که 

ی در کنگره  ی نزدیک او در برابر گرایش «آیباریسم» قد علم کنند. بعدها منجربه آن شد که بوران و حلقه  ستیز

  بحیجه بوران به عنوان اولین زن سوسیالیست و حتی اولین زن در تاریخ ترکیه دبیرکل حزب شد.  ۱۹۷۰چهارم 

اند، به ترور و ادغامی که با آن مواجه بار وجود کردها در رشق ترکیه و رسکوب، نخستین  برایدر همین کنگره 

دلیل اصلی به تعطیلی کشاندن حزب از طرف دادگاه  ۱۹۷۱رسمیت شناخته شد که همین امر بعدها در سال 

شوروی به  های عضو پی�ن ورشو به رهربی ی نظامی دولت همراه با حمله  ۱۹۶۸ در سال قانون اساسی شد. 

هایی انشقاق  دستگی و در نتیجه چند و گرفت یه شدت بیشرتیان ترکات در حزب کارگر چکسلواکی اختالف

بوران که خود به   ،ی نظامی باال گرفته بوددر این میان که بحث بر رس این حمله )۶۲۰: ۲۰۱۷(بورا،  .پدیدار شد

تاریخ  توانمی .کرد بیان آشکارا ی نظامیمله را با این ح شد مخالفت خویشار شوروی شناخته می عنوان طرفد

  رسمی  شک مهمرتین محصولکه بی ی اصلی تقسیم کرد، حزبی به طور کلی به دو دوره  را ب کارگران ترکیه حز 

  سیاسی خلق های موجود در آن دوره را قدرت گرفنت بحرانبوده و راه خروج از جریان سوسیالیستی ترکیه 

شده است  ان تلقی درخش در تاریخ چپ ترکیه  گذاری که از منظر تاثیر  ی اولدوره  .دانستزحمتکش می 

الزم به ذکر است که در این دوره نیز  .شودمی شاملرا  ۱۹۷۵تا  ۱۹۶۱تاسیس این حزب در های بین سال 

ترین اصلی ی دوم که بحیجه بوران دوره  .اندسال این حزب بوده تاثیرگذارترین پنج  ۱۹۶۸و  ۱۹۶۳های بین سال 

تر این دوره دورانی است که ویژگی اصلی آن شورایی. گیردیبر م دررا   ۱۹۷۵سال بعد از  زیگر آن بوده دورانبا

ست طبقاتی به سیاست  ی کارگر و تبدیل سیاتر آن، تاکید بیشرت بر طبقه شدن حزب، سازماندهی سفت و سخت 

 ) ۴۳۵: ۲۰۰۷(سیلیار،  .اصلی حزب بود

دگی و هم در حیات سیاسی  ای را هم در زن بحیجه بوران نقش عمده یانهرداز پهویت آکادمیک و ویژگی نظریه 

روح مبارز و رویکرد مصمم خود برای تحقق  سیاستمدار  زن او ایفا کرده است. بوران همواره به عنوان یک



و   حکومت نظامی وجود رغمبه  ۱۹۷۹می  ۱گونه که در ه�ن اش را آشکارا نشان داده، های سوسیالیستی آرمان

از   ،عالوه بر این .اش به میدان تقسیم آمده و دستگیر شدندی قای حزبهمراه با رفتجمع در این روز ممنوعیت 

در   عضویت های محرومیت و تبعید وبعد از دوره خود  تطبیقتوانایی توان به ی او میخصوصیات برجسته 

انتخاب شدنش به عنوان و در نتیجه حزب  این مخالف در یایجاد جریانو  ۱۹۶۲حزب کارگران ترکیه در سال 

در وصف تاثیرگذاری بحیجه بوران در حزب کارگران ترکیه این چنین نوشته   ٧آیدین انگین  .کرددبیرکل اشاره 

سوسیالیسم به معنی احساس ترحم و  ما بعد از حضور بحیجه بوران در حزب تازه این را دریافتیم که است: « 

ز نقد اساسی و  است که ا و تحلیلی ، فلسفه عدالتی نبوده، بلکه اندیشهی علیه ب فقرا و عصیان نسبت بهتاسف 

و همچنین پس از  داشته دهندهتعلیم  جایگاهدر حزب از این رو بوران  »ت گرفته است. نشأ داری علمی رسمایه

 ) ۳۰: ۲۰۱۸(تکلی،  .ارزش شده بود یک ادی در حزب مبدل بهاو انسجام نهدبیرکلی 

حزب   وندر در نیز ف میان او و آیبار های سیاسی بحیجه بوران که خود یکی از نقاط اختال یکی دیگر از ویژگی

:  ۲۰۱۸(چولهان اوغلو،  .ه استبود  هاتوده بر در مقابل رهربی  ی حزبیکادرها بر رهربیاش از طرفداری بود، 

را مشاهده   هاییر کنیم به وضوح کل�ت و شعامی نگاه اشدبیرکلیوقتی به گفت�ن آیبار در دوران  )۵۲۱

بحیجه بوران در حزب کارگران   دبیرکلیی وقتی به دوره  ،مقابلدر  .اندخلقهای کنیم که مخاطب آن توده می

مداران و ها، سیاست سین یکه آکادم  شویممواجه می  با جلساتی بنگریم ۱۹۸۰-۱۹۷۵های کیه بین سال تر 

رای  بوران ب قائل شدن�ایانگر اهمیت  ضوعمو این  ،چنینهم فعال داشتند. ها حضور ه�مندان در آن 

از   داد.ها را مخاطب قرار می ها و روشنفکر ن مستقی� آکادمیسی  بردبه کار می نوع گفت�نی که ست و کادرها 

های  محیط بعضی از د در نمختلف طرفدار داشته باش در محافل کهآن از  های بوران بیش، اندیشهاین رو

خرب از  بوران را به رهربی بیاین مسئله بحیجه الزم به ذکر است که  .گرفتندی ممورد بحث قرار  جناحیدرون

های  پژوهش  از طریق به او داده کهاین فرصت را  اششناسانه هویت جامعه زیرا  ،کندتبدیل �ی خلق (مردم)

با  ار  اشمتاس  ، ارتباط وه استشناسی بودجامعه  سنت در آنمیدانی گسرتده که به نوعی خود پیشگام 

ود همواره رویکردی  سیاسی خ یان در دوران مبارزه بور  .کندحفظ  در سطوح مختلف مردمهای توده 

به   خود سیاسی شدن فرآیند های. برای مثال، او از اولین سال داشته استسیاست و آکادمی  به سنتزگزایانه

  م در ترکیه الت سوسیالیس عضمداشت. کتاب  اجت�عی-های نوشتاری در باب مسائل سیاسی شکل منظم فعالیت 

و نهادی از   مندنظامبه همین دلیل بوران درکی  شود. او در این مورد محسوب می ترین کارهای از برجسته 

سپتامرب   ١٢کودتای پس از  بوران. به جا آورد زندگیی را تا آخرین لحظه خود ی سیاسی وظیفه  و داشتسیاست  

زندگی  ه ومجبور به ترک ترکیو محکوم سال حبس  ١٥ ترکیه بهو به تعطیلی کشانده شدن حزب کارگران  ١٩٨٠

برد، فقط به خاطر جلوگیری از  او در همین دوران که از مشکالت سالمتی زیادی رنج می .شداجباری  تبعید در

«همبستگی   ی مطبوعاتیمصاحبه  در ،ی پزشکانرغم توصیه ، بهی و بروز اختالفات بیشرتحهای جنا سوءتفاهم 

  اکترب  ١٠در تاریخ ی مطبوعاتی از این مصاحبه  سه روز بعداو  .در بروکسل رشکت کرد ١٩٨٧ اکترب ٧در  چپ»

  و هایدار کوتلو  حزب کارگران ترکیه  دبیرکل به عنوان  که بحیجه بوراندر بروکسل از دنیا رفت. مالقاتی  ١٩٨٧

ر قالب حزب اتحاد کمونیست  داین دو حزب  ادغاماعالم به منظور به عنوان دبیرکل حزب کمونیست ترکیه 

 کت کردند.در آن رش  TBKP)( ترکیه

 به وسعت توانایی پراتیک و نظری او پی برد.  بوران هایو نوشته  توان با نگاه به عناوین آثار در پایان می 

) به ترتیب در کسب  ۱۹۴۵( های ساختار اجت�عیپژوهش ) و ۱۹۶۸(  ترکیه و معضالت سوسیالیسمهای کتاب 

 
 است.  قلم زدهحزب کارگران ترکیه  بر ثیر بوران رابطه با تأ است که در گرا و بازیگر تئاتر ن خربنگار چپ آیدین آنگی -٧



از مقاالت مهم او در مورد مسائل   اند.اشته های سیاسی و آکادمیک نقش اساسی دبوران در عرصه شهرت برای 

  ی حزب کارگران ترکیه ساله  ۲۴ی بارشافت ، مبارزه )۱۹۴۵(  توان به تقسیم کار و جایگاه اجت�عی زنروز نیز می 

، نگاه به  )۱۹۴۳(  شناختی، دوگانگی در درک جامعه )۱۹۸۰(  بندیی انقالب و صف ، در باب مسئله )۱۹۸۵(

 اشاره کرد.  )۱۹۷۷( ت: ه�مند �ونه، ناظم حکم)۱۹۴۷( شناسی در گذشتهجامعه 
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