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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٩ فبروری ٠٨
  

 ھای ترکيه برای آزادی عبدهللا اوجاالن،  اعتصاب غذا در زندان
  !تسخير پايگاه ترکيه در اقليم کردستان توسط مردم

 

ھای حکومت فاشيستی ترکيه، با موجی از حمايت در کشورھای  جمعی برای آزادی آپو، در زندان اعتصاب غذای دسته 

 ھا دارنده جايزه نوبل نيز خواھان آزادی ده. مختلف جھان فرانسه و کانادا تا اقليم کردستان عراق مواجه شده است

ای را در اقليم کردستان بمباران کردند مردم  چنين به دليل اين که ھواپيماھای جنگی ترکيه، منطقه ھم. اند اوجاالن شده

 . خمشگين به يک پايگاه نظامی ترکيه حمله کردند و آن را به آتش کشيدند

جمعی و سرکوب ھای فردی و  و ارتش فاشيست ترکيه غير از سرکوب آزادی)  مخفی مخوفپوليس( دولت، ميت

 از ئیھا چنين بخشی ھای اجتماعی، ھم ھا و جنبش ھا، حزب دموکراتيک خلق ھا، ارمنی سيستماتيک مردم کرد، علوی

س جمھوری مستبد اين کشور، در ھر ئي راردوخانرجب طيب . روژآوا و اقليم کردستان عراق را نيز اشغال کرده است

کند و بر طبل  ک، روژآوا و اقليم کردستان عراق را تھديد می.ک.کرد، پرانی و ديد و بازديد خود، ھمواره مردم  سخن

به اين ترتيب، دولت ائتالفی حزب اسالمی عدالت و توسعه و حزب نژادپرست حرکت ملی جامعه ترکيه . کوبد جنگ می

گردانده و فضای ھا به عقب بر را از نظر اقتصادی، دموکراسی پارلمانی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی و ديپلماتيک، دھه

  .اند سنگين اقتصادی و سياسی و نفس گيری را بر جامعه ترکيه تحميل کرده

وکالی اوجاالن ھم . عمل آورده است دولت ترکيه طی حدود سه سال گذشته از مالقات اوجاالن با خانواده وی ممانعت به

 بار درخواست برای مالقات با ٧٠٠ه بيش از اند با موکل خود ديدار کنند با وجود اين ک  نتوانسته١٣٩٠از پنجم مرداد 

  . با وی مالقات کردند١٣٩٥ شھريور ٢١خانواده اوجاالن آخرين بار در روز . اند وی را به مقامات ترکيه داده
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پايان ليال گوون، نماينده حزب دموکراتيک  وی اعتصاب غذای نامحدود و بی. است» ليال گوون«کننده  نخستين اعتصاب

صورت گرفته است، توسعه  PKK در زندان دياربکر که در اعتراض به حصر عبدهللا اوجاالن، رھبر زندانیھا  خلق

  .برند ھای ترکيه، در اعتصاب غذای نامحدود به سر می پيدا کرده و در حال حاضر صدھا زندانی سياسی در زندان

. ماه در زندان امرالی با وی مالقات کردند، پس از دو سال و سه )عمو( »آپو«خانواده عبدهللا اوجاالن معروف به 

ماه   دی٢٢ک روز شنبه .ک. پ-گزارش خبرگزاری فرات نيوز، خانواده اوجاالن رھبر حزب کارگران کردستان به

  . در زندانی امرالی در غرب ترکيه، وی را مالقات کردند١٣٩٧

ين کسانی بود که از مالقات محمد اوجاالن ھا، از اول عمر اوجاالن نماينده پارلمان ترکيه از حزب دمکراتيک خلق

  .اوجاالن با برادرش خبر داد

مالقات با اوجاالن برای مطلع بودن از وضعيت سالمتی و «: ، گفت)شانلی اورفا( اين نماينده مجلس ترکيه از استان رھا

  ».حق زندگی بوده است

  .ھا نيز دست به اعتصاب غذا زدند جه شد و آناعتصاب غذای ليال گوون، با حمايت صدھا زندانی در سراسر ترکيه موا

ک،  .ک . روز از اعتصاب غذای يکی از نمايندگان کردھای ترکيه در زندان در حمايت از رھبر محبوس پ۶۶پس از 

  .ای در نزديکی استانبول با برادرش ديدار کرد عبدهللا اوجاالن در زندانی در جزيره

در حالی که اين نماينده پارلمان شصت و ششمين روز اعتصاب «: م کردھا در اين باره اعال حزب دموکراتيک خلق

  ».به داليل ضعف جسمانی با مشکالت جدی مواجه شده است گذراند،  اش را می ئیغذا

آنکارا وی را متھم به .  پس از اعتراض به عمليات نظامی ترکيه عليه کردھای سوری بازداشت شد٢٠١٨وی ژانويه 

  .تی و حمايت از يک گروه تروريستی کرده استانجام تبليغات تروريس

آقای عبدهللا اوجاالن امروز با «: پ در پيامی اظھار داشت.د. ھـ- ھا س مشترک حزب دموکرات خلقئيپروين بولدان ر

وضعيت سالمتی آقای اوجاالن خوب است و طی چند روز آينده اطالعات . برادر خود، محمد اوجاالن ديدار کرد

 ».دھيم مردم قرار می تيار تری را در اخ بيش

 .، اوجاالن را از نايروبی پايتخت کينيا ربود١٩٩٩در سال ...  ميت با ھمکار سيا و موساد و- سازمان اطالعاتی ترکيه

سپس اين حکم به حبس ابد . ، عبدهللا اوجاالن را به اعدام محکوم کرد١٣٧٨دادگاھی در ترکيه ترکيه روز ھشتم تير 

  .برد  در اين زندان به سر می١٩٩٩ل از ساوی . تبديل شد

***  

: صبيحه تميزکان، دختر ليال گوون، حدود يک ماه پيش در خصوص وضعيت جسمانی مادرش به خبرنگاران گفته بود

تری دارد و کمی  اکنون انرژی کم. تواند راه برود  ھنوز می. من انتظار داشتم اوضاع او وخيم باشد ولی خيلی بد نبود«

تواند  او ھنوز ھم می. ھای سالمت عمومی او خيلی بد نيستند نشانه.  کيلو وزن کم کرده است١٠ حدود او. خسته است

مادر من گفت که . خوابی دارد شود و خستگی، سردرد و بی  اما فشار خونش کم می. اش را برطرف کند  نيازھای شخصی

ه برای او يک ھدف مھم دارد، در آرامش به سر اين مبارز. برد  او بسيار خوشحال است که در اين مقاومت به سر می

  ».برد و قصد دارد تا تقاضايش برآورده نشده اعتصاب خود را ادامه دھد  می

 زندانی در اعتراض به انزوای شديد عبدهللا ٦٠٠کم   دست:  دی ماه، اعالم کرده است٧کمپين آزادی عليه حصر، 

 زندانی در ٦٤اند که از اين تعداد   ور دست به اعتصاب غذا زدهھای اين کش اوجاالن از سوی دولت ترکيه در زندان

  .اعتصاب غذای نامحدود ھستند
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اکنون در اعتصاب  ھای ترکيه را که ھم  زندانی سياسی در زندان٢٣٩چنين خبرگزاری مزپوتاميا، فھرست اسامی  ھم

   .برند، منتشر کرده است سر می غذای نامحدود به

 روز پيش در زندان شھر آمد ٩٠وی از .  را ليال گوون نماينده دربند پارلمان آغاز کردھا موج اعتصابات در زندان

   .پايان شده است اعالم کرد وارد اعتصاب غذای بی

دنبال ديدار اخير با اوجاالن در زندان امرالی اعالم کردند منظورشان از رفع حصر  ليال و ديگر زندانيان اعتصابی به

   .گشای صلح و پايان جنگ حکومت ترکيه عليه کردھا باشد وادگی نبود، بلکه اين ديدار بايد راهفقط اجازه يک ديدار خان

 ئیگو ھا، با اشاره به وضعيت وخيم ليال گوون در پارلمان، خواستار پاسخ فلکناز اوجا نماينده حزب دمکراتيك خلق

  .تهای شخصی خواند را رد کرد و آن را خواسسؤالس مجلس اما طرح ئير. وزارت دادگستری شد

مدت  خاطر آن بود که در يک پاراگراف به غيرقانونی بودن حصر طوالنی  از وزير دادگستری، بهسؤالرد اين طرح 

  .اوجاالن در امرالی اشاره شده بود

ن ھای ترکيه آغاز شده بود که در آ  ای در زندان    ميالدی ھم اعتصاب غذای گسترده٢٠١٢الزم به ذکر است که در سال 

  .به پايان رسيد PKK دوره اين اعتصاب غذاھا با پيام عبدهللا اوجاالن رھبر دربند

ھا در  َ بھمن اعالم کرد که ليال گوون، نماينده حزب دموکراتيک خلق۵ - ژانويه ٢۵خبرگزاری آناتولی ترکيه جمعه 

  . کشور ممنوع شدپارلمان اين کشور، در جريان محاکمه از اتھامات تروريستی تبرئه اما از خروج از

اعتصاب او در اعتراض به شرايط زندان عبدهللا اوجاالن، رھبر حزب .  روز در اعتصاب غذا بود٧٩ليال گوون 

 .شود، انجام شد داری می طور غيرقانونی در انزوا نگه شود به که گفته می) ک .ک .پ( کارگران کردستان

 .عنوان تماشاگر حضور داشتند ن، نه وکالی او و نه کسانی بهاند که در جلسه دادگاه نه ليال گوو منابع کردی گفته

  .آوری شده کافی است و او بايد آزاد شود دادستان خواھان تداوم حبس او بود اما ھيئت دادگاه اعالم کرد که مدارک جمع

  
 ھا در پارلمان ترکيه، پس از آزادی از زندان ، نماينده حزب دموکراتيک خلق)راست(َليال گوون 

اش درباره عمليات مرزی  دليل اظھارات انتقادی بازداشت او به. برد سر می ليال گوون يک سال است که در بازداشت به

  .داند دولت ترکيه کردھای سوريه را تروريست می. ترکيه در سوريه عليه کردھای اين کشور صورت گرفت

. نوشند خورند اما برای ادامه زندگی آب شيرين می زنند غذا نمی در ترکيه معموال کسانی که دست به اعتصاب غذا می

ھا گفته بود که وضعيت جسمانی او به مرحله بحرانی  حزب دموکراتيک خلق. ليال گوون نيز در اين مدت چنين کرد

 .رسيده است

ه و سردادن  از استقبال مردم از او خبر داده و نوشتند جمعی از مردم با ھلھل ھای کردی پس از آزادی ليال گوون، رسانه

 .، از او استقبال کردند»مان است  کرامت خلق ليال مايه«و » باد مقاومت ليال گوون زنده «شعار 
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جا به  شود و در آن اش منتقل می ھا گفته است که گوون به خانه پروين بولدان، يکی از رھبران حزب دموکراتيک خلق

 .دھد اعتصاب غذای نامحدود خود ادامه می

***  

المللی خواھان رفع حصر و  ای خطاب به نھادھای بين  نوبل در نامه  جايزه  برنده۵٠ بھمن، ۴ - ژانويه ٢۴به شن روز پنج

 ارسال کرده ١٩٨٠ صلح نوبل در سال   جايزه اين نامه را آدولف پرز اسکويل، برنده. انزوای عبدهللا اوجاالن شدند

ھرشباخ از . نوبی، بتی ويلياميز از ايرلند شمالی، دودلی آرشيرين عبادی از ايران، دزموند توتو از آفريقای ج. است

  .کنندگان اين نامه ھستند ء ، يواخيم فرانک از آلمان از جمله امضاامريکا

 اروپا،   سياست خارجی اتحاديهمسؤول اروپا، فدريکا موگرينی  اين نامه به توربون جاکلند دبيرکل شورای اتحاديه

 در شورای  گيری از شکنجه  پيش ھمکاری و امنيت اروپا و رايت بريالت دبيرکل کميتهميروسالو الشاک رئيس سازمان 

 .اروپا ارسال شد

ھای مختلف، پشتيبانی خود را از ليال گوون ابراز داشتند و وضعيت سالمت او  در اين نامه برندگان جايزه نوبل در رشته

 .را خطرناک توصيف کردند

*** 

عشتار در کمپ مخمور در شھر ھولير در مقابل مقر سازمان ملل در مخالفت با حصر اوجاالن گروھی از زنان انجمن 

  .اند تا به وظيفه خود عمل کند اعتصاب غذا کرده و از سازمان ملل خواسته

  
 دولت ترکيه تنھا عبدهللا«: ليال آرزو، يکی از زنان اعتصاب کرده در مقابل مقر سازمان ملل در ھولير، گفته است

ما اين . اند اوجاالن را منزوی نکرده است چون ما معتقديم تنھا وی نيست که منزوی شده، بلکه کل خلق کرد منزوی شده

   ».مان است دانيم و معتقديم پايان حصر اوجاالن پايان حصر ما و جامعه طور مستقيم حصر خود می حصر را به

 خود  کنند، بايد به وظيفه المللی کار می ھای بين ری يا سازمان که با عنوان حقوق بشئیھا سازمان«: وی در ادامه گفت

   ».اند، حمايت کنند ست برای پايان دادن حصر اعتصاب کرده عمل کنند و از کسانی که مدت طوالنی

ھا  الزم به ذکر است که ششم فوريه آسايش دولت اقليم کردستان در ھولير، به اين فعالين زن حمله کرده و چادرھای آن

   .ا برچيده و ھمين امر سبب خشم اين فعالين شده استر

ما چادری را برای ماندن در آن برپا کرده بوديم، اما در روز «: گويد کنندگان می نوران سزگين، يکی ديگر از اعتصاب

آوری  مان را جمع ، به ما حمله کردند و چادھای)حزب دمورات کردستان عراق( ک.د.مان آسايش پ دوم اعتصاب

   ».دکردن

کشند، اما  مان را می مان را اشغال کرده است، در شيالدزه جوانان دولت ترکيه خاک«: نوران سزگين در ادامه گفت

کنند،  گری انجام نداد، اما در مقابل نيروھايشان نيمه شب به ما حمله می ک ھيچ واکنشی به اين کشتار و اشغال.د.پ

   ».ايم  کردهزن ھستيم که فقط برای پايان حصر اعتصاب ٧ ما
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  .کنند ھا حمايت می روند و از درخواست آن روزانه شھروندان شھر ھولير و فعالين به ديدار اين زنان اعتصاب کرده می

ھمراه گروھی از دوستانش به  زيور گردی، يکی از فعالين شھر ھولير است که با ھدف حمايت از اين اعتصاب به 

 خلق کرد است، چون حصر رھبر  خواست اين زنان خواست ھمه«: گويد میزيور . کنندگان رفته است ديدار اعتصاب

   ».خواھان است  آزادی آپو حصر ھمه

ما «: سازمان محمد عضو انجمن ھولير جنبش آزادی جامعه کردستان که از زنان اعتصاب کرده ديدار کرده است گفت

   ».کنيم جانبه می عنوان جنبش آزادی از اعتصاب کنندگان حمايت ھمه به

ھا ھستيم بايد در  کند، ما ھم يکی از ھمين خلق ھا دفاع می گويد که از حقوق خلق سازمان ملل می«: چنين گفت وی ھم

  ».مقابل اين ھمه ظلم سکوت نکنند

  :، نوشت٢٠١٩  فوريه ٦خبرگزاری فرات، چھارشنبه  

ير، به زنانی که در مقابل ساختمان ک در شھر ھول.د.برای بار دوم نيروھای آسايش حزب دمکرات کردستان عراق پ«

  .سازمان ملل متحد دست به اعتصاب غذا زده بودند حمله کرد

منظور  باشد، به بيش از يک ھفته است که مجلس زنان اشتار که متشکل از زنان کمپ شھيد رستم جودی در مخمور می

 نمايندگی سازمان ملل متحد دست به رفع حصر و انزوای شديد رھبر خلق کرد، عبدهللا اوجاالن در مقابل ساختمان

  ».اند اعتصاب غذا زده

کنندگان در   دانشجو دستگير شدند؛ اين دانشجويان جھت مالقات با اعتصاب۵در اين گزارش آمده است که ھنگام حمله 

ر  نفر از اعضای مجلس عشتار د۶با وجود فشارھای حزب دمکرات کردستان عراق، تا کنون . اين محل حضور داشتند

   .اند  اين اعتصاب گرفته محل اعتصاب باقی مانده و تصميم به ادامه

زمان با شروع اعتصاب غذای زنان کمپ شھيد رستم جودی تا کنون، فشار شديدی بر ساکنان اين کمپ وارد شده و  ھم

  .شود از رفت و آمد آنان به ھولير ممانعت می

***  

زه در استان دھوک واقع در اقليم کردستان عراق امروز در اعتراض ِ ژانويه، اھالی شھر شالد٢٦ -  بھمن ٦روز شنبه 

  .ھای ترکيه دست به تظاھرات زدند به بمباران اين مناطق توسط جنگنده

تظاھرکنندگان با حمله به پايگاه ارتش ترکيه در اين منطقه توانستند با تسخير آن، چندين خودرو و ادوات نظامی ارتش 

  .ه آتش بکشندترکيه را در اين پايگاه ب

  
ن کردند که ئيھای ترکيه برای ترساندن و متفرق کردن مردم در مناطق مسکونی اقدام به پرواز در ارتفاع پا جنگنده  

  .باعث وحشت مردم شد

 .ھای ترکيه در چھارشنبه گذشته، چھار نفر از اھالی اين منطقه کشته شده بودند بر اثر بمباران جنگنده
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لی در اين اعتراضات يک نفر از اھالی اين شھر توسط نيروھای مستقر در پايگاه ترکيه، کشته و طبق اعالم منابع مح

  .زخمی شدند پانزده نفر ديگر 

گويد ھنوز علت  س سازمان بھداشت و درمان منطقه میئينجيب سعيد، ر. سان نيست ھا از واقعه روز شنبه يک روايت

گفته او، ابتدا سربازان ترکيه تيراندازی کردند و بعد از آن  به. تدقيق مرگ تنھا قربانی اين درگيری معلوم نيس

  .ھا و خودروھای آنان را آتش زندند که بر اثر آن چند انفجار نيز روی داد معترضان تانک

عنوان  با پوشيدن لباس شخصی خود را به) ک.ک.پ( اند که برخی اعضا حزب کارگران کردستان مقامات ترکيه مدعی

  . زده و برای درگيری ميان نيروھای ترکيه و معترضان آتش به پا کردندمردم عادی جا

ک را نابود .ک.طلب ترکيه، پس از حمله دھوک قول داده بود پ س جمھور فاشيست و جنگئي، راردوخانرجب طيب 

 در باز ھم سعی کردند) ک.ک.اعضای پ(ھا  آن«: تپه گفت رانی در شھر غازيان او روز شنبه در جريان سخن. کند

از اين لحظه . ھا مجبور شدند پراکنده شوند آمدند و آن ھواپيماھا و پھپادھای ما به پرواز در. عراق کار ناپسندی اجام دھند

 ».ھايشان ھدف خواھيم گرفت ھا را در سوراخ به بعد ما آن

ا به حفظ ھمکاری م«: جمھوری ترکيه نيز به خبرگزاری رويترز گفت فخرالدين آلتون، مدير ارتباطات دفتر رياست

 ».کنيم تا شھروندان غيرنظامی در منطقه آسيبی نبينند نزديک با مردم دھوک پايبنديم و تا حد توان خود تالش می

 .ک نسبت داده بود.ک.تر حادثه روز شنبه را به پ وزارت دفاع ترکيه نيز پيش

مقر . دھد  قرار میئیدف حمالت ھوارا در مناطق کردنشين ھ) ک.ک.پ( ترکيه مرتبا مواضع حزب کارگران کردستان

 .ھای قنديل کردستان عراق قرار دارند ک در کوه.ک.ھای اصلی پ و پايگاه

زمان ادعا کرده است که برخی  دولت اقليم خودمختار کردستان حمله به پايگاه نظامی ترکيه را محکوم کرده و ھم

حزب دموکرات در دولت کردستان که . ک است.ک.به پاشاره دولت اربيل . اند  اين رويداد بودهمسؤول» کاران خراب«

  .دست برتر را در منطقه دارد، روابط نزديکی با حکومت ترکيه دارد

  
بار سربازان مستقر در پايگاه نظامی دھوک به شھروندان معترض اين منطقه در شمال  دولت بغداد تيراندازی مرگ

  .کردستان را محکوم کرد

وزارت خارجه تيراندازی «: است بھمن منتشر کرد، آمده ٧شنبه  ای که وزارت امور خارجه عراق روز يک در بيانيه

 ».کند نيروھای ترکيه به شھروندان ما در منطقه شيالدزه استان دھوک را محکوم می

. چنين گفته است احتماال برای اعتراض رسمی، سفير ترکيه در بغداد را احضار خواھد کرد وزارت خارجه عراق، ھم

ميان کردھای معترض غيرنظامی و سربازان ترکيه در خاک بار  اين نخستين واکنش رسمی دولت عراق به تنش مرگ

 .کردستان عراق است
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ھای نگھبانی يک پايگاه نظامی اين   ترکيه به پستئی بھمن ماه، در اعتراض به حمالت ھوا٦معترضان کرد روز شنبه 

کردنشين عراق، قرار ، استان نيمه خودمختار »دھوک«در استان » شالدزه«پايگاه ترکيه در ناحيه . کشور يورش بردند

 .دارد

ای   ھفته جاری ترکيه خشمگين بودند ابتداء بيانيهئیمعترضانی که از کشته شدن حداقل شش غيرنظامی در حمالت ھوا

 .را خواندند و با محکوم کردن اين حمالت به طرف پايگاه نظامی ترکيه حرکت کردند

 گفت که نظاميان ترک حاضر در پايگاه با شليک يک مقام کرد که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رويترز

 .اند سوی معترضان، پايگاه را ترک کرده بوده به

 . خود گرفتندکنترولھا سر رسيدند و اوضاع را تحت  شرايط وقتی به حالت عادی بازگشت که پيشمرگه

راندازی نيروھای مستقر در ھای رسمی اقليم خودمختار کردستان عراق و نيز به شھادت اھالی منطقه، تي به گفته مقام

  .کم ده زخمی بر جای گذاشت پايگاه نظامی ترکيه به مردم معترض شالدزه يک کشته و دست

 
ای به   و توپخانهئی، حمالت ھوا»ک.ک.پ«ضع گر ترکيه، طی دو سال اخير، برای ھدف قرار دادن موا ارتش اشغال

اين حمالت با واکنش شديد حکومت . شمال عراق در دستور کار مداوم خود قرار داده است را در مواضع اين حزب

طوری که، وزارت خارجه عراق بارھا تجاوز نيروھای ترکيه به خاک  به. مداران عراق مواجه شده است بغداد و سياست

  .رده استک عراق را محکوم

  .ھای متعدد نظامی در منطقه کردستان عراق ايجاد کرده است ترکيه، با وجود مخالفت حکومت عراق، پايگاهحکومت 

***  

 ١٨ بيش از نيمی از اين . ھزار کارمند دولتی را اخراج کرد١٨، بيش از اردوخانسال گذشته ميالدی، دولت مستبد 

ھا استادان دانشگاه و بيش از پنج ھزار تن نيز   تن از آن١٩٩. دھند می ترکيه تشکيل پوليسھزار تن را اعضای نيروی 

  .از نيروھای مسلح کشور ھستند

 وضعيت اضطراری اعالم کرد و بنا به آمار دفتر حقوق ٢٠١۶ ژوئيه ١۵» ساختگی« پس از کودتای اردوخاندولت 

  از اين ميان،. ا از کار اخراج کرده است ھزار کارمند دولتی ر١۶٠بشر سازمان ملل، تا مارس سال گذشته ميالدی، 

 .برند سر می ھای اين کشور به  ھزار تن در حال حاضر در زندان٧٧گفته وزارت کشور ترکيه  به

 ژوئن سال ٢٧که با او در ائتالف است، ) پ.ه.م( »حرکت ملی« و دولت باغچلی، دبيرکل حزب نژادپرست اردوخان

 . موافقت کردندگذشته ميالدی، با لغو وضعيت اضطراری

ترين زندان  اين کشور اکنون بزرگ. کنند بھانه کودتای نافرجام متھم می  او را به سرکوب مخالفان بهاردوخانمنتقدان 

 .نگار پس از کودتا در ترکيه بازداشت شدند  روزنامه٣١٩ .نگاران جھان است روزنامه

آنکارا .  به نقد کشيده است خواند، آزادی بيان و حقوق بشر میچه نقض  اتحاديه اروپا نيز بارھا دولت ترکيه را به دليل آن

 .کند ھا را رد می اين اتھام
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نظام رياستی جديد .  کردتغيير، نظام حکومتی را رسما به نظام رياستی اردوخانحزب عدالت و توسعه به رھبری 

 را از ئیاش بر دستگاه اجرا ن نظارتیعالوه، پارلمان نيز توا به. جمھوری داده است سئيای به ر  گستردهئیقدرت اجرا

  .تواند وزيران کابينه را بدون نياز به رای اعتماد پارلمان انتخاب کند  میاردوخان. دست داده است

توانددست پارلمان را  نمايد، می  صادر میئیکند، دستور اجرا  میتعيينجمھوری قضات عالی را نيز  سئيعالوه ر به

 .عالم نمايدمنحل کند و وضعيت اضطراری ا

ھای تروريستی که با حکومت مرکزی سوريه در حال جنگ  در چنين شرايطی، ارتش فاشيست ترکيه به بسيج گروه

ک .ک.ھا متعددی در خاک کردستان ترکيه با ھدف حمله به پ پايگاه. ھستند کانتون عفرين روژآوا را اشغال کرده است

  .ا به زندان افکنده استھا ر رھبران حزب دموکراتيک خلق.  کرده استتأسيس

او جامعه ترکيه به لحاط . کند ک و ساير مخالفين خود تھديد می.ک.رانی خود، روژآوا و پ  در ھر سخناردوخان

  .ھا به عقب برگردانده است اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی ده

کند که  ر مسند خالفت بنشيند و تالش  سيستم پارلمانی به سيستم رياست جمھوری اين بود که او بتغيير از اردوخانھدف 

نوعی بتواند در منطقه و بر  باالتر از مقام رياست جمھوری برای خودش يک مقام معنوی و رھبری تعريف کند و به

  . که قبال جزو امپراتوری عثمانی بودند اعمال نفوذ داشته باشدئیبرخی از کشورھا

خواھی تبديل شده که به   نشان داده که او به يک اقتدارگر و تماميتھای اخير  در سالاردوخانھای مختلف  رفتار و کنش

 ميليون مردم کردستان ٢٥ک و حدود .ک. اما مخالفين او و نيروی چپ و پ.قطبی کردن جامعه ترکيه است دنبال تک

طلب  ه و برابریخوا ای شده و در نزد مردم آزادی  و دولت او منطقهاردوخاناکنون اين نفرت از . ترکيه او نفرت دارند

 . پيدا کرده استئیمنطقه خاورميانه، يک چھره ھيوال

***  

خواه، چپ، سوسياليست، کمونيست، آنارشيست و فمينيست، حکومت  مسلم است که ھر انسان آزاده و نيروھای آزادی

  . مباشي» آپو« را شديدا محکوم کند و با صدای بلند خواھان آزادی اردوخانفاشيست ترکيه و در راس آن 

 و حزب نژاپرست باحچلی، به عبرات ديگر اردوخانآزادی اوجاالن، بر کناری دولت ائتالفی حزب اخوان المسلمين 

آزادی ... دولت ائتالفی فاشيسم مذھبی و فاشيسم ملی، آزادی ھمه زندانيان سياسی، آزادی مردم کرد، علوی، ارمنی و

ای اجتماعی، بر قراری آرامش بزرگ در کشورھای ھميسانه ھ احزاب، آزادی بيان و انديشه و تشکل، آزادی جنبش

گر و فاشيست ترکيه از کانتون عفرين و کردستان عراق، تحقق و توسعه کنفدراليسم و  ترکيه، خروج ارتش اشغال

بنابراين برای آزادی اوجاالن و ھمه زندانيان سياسی از ھر طريق ... خودمديريتی دموکراتيک در ترکيه، منطقه و

  !  بکوشيمممکن

 ئیھا وی در رابطه با کنفدراليسم دمکراتيک و يا خودمديريتی شورا ترديد اوجاالن آزاد خواھد شد و تزھا و تنوری بی

  !تحقق پيدا خواھد کرد

  ٢٠١٩ روریب ھفتم ف-١٣٩٧ ]دلو[شنبه ھجدھم بھمنپنج

  


