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 Human Rights  حقوق بشر

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٨ فبروری ١٨
  

 !سالگرد ربودن عبدهللا اوجاالن
، عبدهللا ...نان، ترکيه و، اسرائيل، يوامريکاھای اطالعاتی  سازمان ربايان آدم، ١٩٩٩ فوريه ١۵نوزده سال پيش، يعنی 

 .اوجاالن را در کنيا ربودند و به ترکيه انتقال دادند

 با ھمکاری ئیربا در يک عمليات تروريستی و آدم، ١٩٩٩ فوريه ١۵ - ١٣٧٧ بھمن ٢۶اوجاالن روز دوشنبه 

 بولنت  گيری وی راخبری دست. ، در نايروبی دستگير شد...، اسرائيل، ترکيه وامريکا مخفی کنيا، پوليسھای  سازمان

گفته  به. گاه افشا نخواھد شد اجويت گفت که جزئيات دستگيری اوجاالن ھيچ. اجويت نخست وزير وقت ترکيه اعالم کرد

، طی ده روز انجام )ميت( او، اوجاالن در عملياتی که توسط ساززمان اطالعات ارتش ترکيه و سازمان اطالعات ترکيه

درباره جزئيات دستگيری وی و ھمکاری .  وی محل دستگيری اوجاالن را اعالم نکرد.دادند انجام شد، دستگير گرديد

  .ھا منتشر گرديد کشورھای مختلف در آن زمان، مطالب مختلفی در رسانه

  

اين کشور را تھديد به حمله نظامی در صورت عدم اخراج  دولت ترکيه با استقرار نيروھای نظامی خود در مرز سوريه

اوجاالن در پی اين تھديد و به دليل اين که جنگی رخ ندھد، سوريه را به مقصد روسيه ترک . کشور کرداوجاالن از آن 

رفت و در  چون ايتاليا و يونان و سرانجام به نايروبی ھای بعد به برخی کشورھای ديگر از جھان ھم وی در ماه. کرد

دارای روابطی وخيمی در  ھا در قبرس ھا و يونانی يونان بر سر اختالف ارضی و اختالف ترک( محل اقامت سفير يونان
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به قصد فرودگاه  ئیاوجاالن سفارت يونان را به ھمراه وکيالن خود و چند مقام کنيا. مستقر شد) اند نيم قرن اخير بوده

يک روز بعد . شود اما اتومبيل وی در مسير ناپديد می. کند  ديگر ترک میئیجھت سفر به يک کشور آفريقا نايروبی

اجويت نخست وزير ترکيه خبر دستگيری و انتقال وی به ترکيه را منتشر و تلويزيون ترکيه تصاويری از وی با دست و 

 .پای بسته در کنار دو نيروی امنيتی ديگر نشان داد

در بيانيه سفارت يونان در واشينگتن . دولت يونان ھر گونه ھمکاری با دولت ترکيه برای دستگيری وی را تکذيب کرد

حلی برای مشکل وی بر اساس استاندارھای  آمده بود که وی اجازه يافت در سفارت آن کشور در نايروبی بماند تا راه

با اين حال افکار عمومی و مطبوعات يونان به شدت عليه پانگراس، وزير خارجه وقت يونان، . اتحاديه اروپا يافت شود

ھای يونان را مورد حمله قرار  طرفداران اوجاالن نيز سفارت خانه. دندبرانگيخته شده و انتقادات تندی عليه او ابراز کر

 .اند وکيل اوجاالن نيز گفته بود مقامات يونانی موکلش را فريب داده. دادند

 مالقات با عبدهللا اوجاالن را به حال تعليق در آورده  تاکنون٢٠١۵دولت ترکيه در اقدامی غيرانسانی، از آوريل سال 

 .است

اما اوجاالن با وجود فشارھای . ن تاريخ تاکنون، تنھا زندانی جزيره ايمرالی در حومه استانبول استوی از آ

فرسای روانی و جسمی در زندان نيز دست از اھداف و مبارزه بر حق و عادالنه خود نکشيد و به ھمين دليل نيز  طاقت

ھای خود را توسط وکالی خود و ھيات  ھا و پيام بھا، جزوات، کتا وی اھداف و سياست. شھرت و آوازه جھانی پيدا کرد

اند و  ھای اوجاالن قطع کرده فرستاده است اما اکنون بيش از دو سال است که ھمه مالقات صلح، به خارج از زندان می

  . کسی از وضعيت وی خبر ندارد

شد و يک  شناخته می) ک.ک.پ( اوجاالن ھنگامی که آزاد بود در افکار عمومی به عنوان رھبر حزب کارگران کردستان

اما در . کرد، به اندازه کافی شناخته شده بود مبارزه سياسی و چريکی پيگيری را عليه دولت فاشيست ترکيه رھبری می

اش،  ھا و رھنمودھای سياسی اين نوزده سالی که وی در زندان است به دليل شھامت، مقاومت، مبارزه و تزھا و تئوری

گيری يافته  ھای او، نه تنھا در ترکيه، بلکه در خاورميانه نيز رشد چشم ل شده و افکار و سياستبه يک چھره جھانی تبدي

ک، بلکه اکثريت مردم کردستان ترکيه، بخشی از مردم کردستان ايران و عراق نيز وی را .ک.اکنون نه تنھا پ. است

  .نامند  خود میدانند، در حالی که مردم روژآوا، يک صدا اوجاالن را رھبر رھبر خود می

 اساسی اين است که آيا اوجاالن چه کرده است که اين ھمه آوازه جھانی پيدا کرده است؟ مگر سؤالدر چنين شرايطی، 

ی در مبارزه روزمره دارد تا اين ھمه طرفدار پيدا کند؟ زندانی که اسير است و ھمه تأثيريک زندانی، چه امکانات و 

شان باشد درباره زندان و  شان بخواھد و به نفع حاکميت کنند و ھر چه دل ريزی می حبانان طر ھای او را زندان برنامه

رو، در تاريخ انگشت  از اين. رسانند ھا و از اين طريق به گوش افکار عمومی جامعه می زندانيان سياسی به رسانه

نخست به ايستادگی و پايداری و تالش اين امر مھم نيز . اند آورده شماری از زندانيان سياسی، چنين موقعيتی را به دست 

نلسون ماندال . و مبارزه شخص زندانی سياسی مربوط است و در وھله دوم، جايگاه طبقاتی و موقعيت او در جامعه است

زندانی ديروزی در زندان حکومت آپارتايد آفريقای جنوبی و عبدهللا اوجاالن زندانی سياسی امروزی در زندان حکومت 

شان تبديل   کمابيش سرنوشت مشابھی دارند و به سنبل و نماد مبارزه و مقاومت جامعه خود و طرفدارانفاشيست ترکيه،

  .اند ات خود را بر حاکميت، افکار عمومی و حيات سياسی جامعه گذاشتهتأثيرچنين  اند؛ و ھم شده 
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ان ترکيه است و در ميان طرفدارانش  ميالدی، در استان شانلی اروفا کردست١٩٤٨ اپريل ٤عبدهللا اوجاالن، متولد 

گذار حزب کارگران کردستان  وی رھبر و بنيان.  مشھور است )سروک يعنی رھبر و آپو يعنی عمو(  »سروک آپو« نام به

  . است که يک حزب سوسياليستی و مسلح در ترکيه است

.  گرديدتأسيس  استان دياربکر، در روستای فيس شھرستان ليجه در١٩٧٨ز ئيفکرانش در پا اين حزب توسط آپو و ھم

دولت ترکيه، مدعی است سی ھزار نفر در جريان . ک، مبارزه سياسی و مسلحانه را عليه دولت ترکيه آغاز کرد.ک.پ

تر   تر و قوی اما با اين وجود، اين جريان روزبروز اجتماعی. اند درگيری نيروھای اين حزب با ارتش ترکيه کشته شده

 .شده است

ھا نفر آواره  ھای ترکيه به مردم کرد، ميليون ھا و ناسيوناليست  مخفی و فاشيستپوليست وحشيانه ارتش و در اثر حمال

دفاع جان خود را از  گناه و بی ھا ھزار انسان بی  اند؛ ده اند؛ ھزاران روستا از بين رفته  شان آواره شده از خانه و کاشانه

رزه پيگير خود، حکومت ترکيه را در نزد افکار عمومی مردم ترکيه و ک بود که با مبا.ک.اما اين پ. اند دست داده

در نتيجه اين حزب دستاوردھای . منطقه و جھان رسوا کرده و از نفی حضور مردم کرد در ترکيه جلوگيری کرده است

  .زيادی را برای مردم کرد ترکيه و منطقه به ارمغان آورده است

  

   اوجاالنحمله داعش به کانتون کوبانی و ھشدار

شھر کوبانی را فتح کند و در اين شھر دست به » دولت اسالمی«چه گروه  آپو، به دولت ترکيه ھشدار داده که چنان

  .مذاکرات صلح با دولت ترکيه را قطع خواھد کرد» ک.ک.پ«عام مردم بزند،  قتل

من از ھمه در ترکيه «: گفته استای درباره ضرورت دفاع از کوبانی  به گزارش رويترز، عبدهللا اوجاالن در بيانيه

يت مسؤولاند مذاکرات صلح در راه رسيدن به دموکراسی ادامه پيدا کند، نسبت به کوبانی قبول  خواھم که اگر مايل می

  ».کنند

ھا قرار  ، از سوی ھياتی از نمايندگان وی در اختيار رسانه»ک.ک.پ«اين بيانيه با امضای عبدهللا اوجاالن، رھبر حزب 

 . استگرفته

ھمان زمان قرار بود که مجلس ترکيه امروز مجوز حمله نظامی ارتش اين کشور به شمال سوريه و عراق را صادر 

 باز گذاشت تا به سوريه حمله اردوخان حمله به سوريه را تصويب کرد و دست دولت رجب طيب المانسرانجام پ. کند

 . کند

از دو ھفته پيش کانتون کوبانی در شمال سوريه را » اسالمیدولت «ھنگامی که بياينه اوجاالن منتشر شد گروه 

 . بود محاصره کرده
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در صورت . کند کوبانی تنھا دو کيلومتر با مرز ترکيه فاصله دارد و نقشی استراتژيک در پيشروی جھادگرايان ايفا می

دولت «نظاميان  دفاع از کوبانی در برابر شبه. شدند ، دو منطقه تحت تصرف داعش به يکديگر متصل میتصرف کوبانی

  .ھای مدافع خلق حزب بر عھده داشتند و ھنوز ھم دارند را يگان» اسالمی

ھای داعش که در کوبانی به سر  داد، تروريست  شد که نشان میھای اجتماعی منتشر  در شبکهئیدر ھمان دروه ويديو

کنند و باز  وگوی دوستانه می شوند و با مرزبانان سرحدی اين کشور گفت برند به راحتی به مرز ترکيه نزديک می می

  .گردند می

گروھی از مرزبانان نظاميان تروريستی داعش با  دھد که شبه اين ويدئوی آماتور نشان می: روزنامه ديلی ميل، نوشت

  .کنند وگو می ترکيه در نزديکی شھر مرزی کوبانی در شمال سوريه گفت

  

رود که اين فيلم در  گمان می. تی را درباره ارتباط مرزبانان ترکيه با عناصر داعش مطرح کرده استسؤاالاين ويدئو 

ھای ترکيه عضو  ای در حاشيه شھر کوبانی گرفته شده باشد و روابط خوب اين گروه ترورستی را با مقام نزديکی تپه

  .دھد ناتو نشان می

تفاوت به حصار  نظامی کامال مسلح کامال بی ، در اين فيلم، دو شبه»ايسنا«چنين به گزارش خبرگزاری رسمی ايران  ھم

ھا در حالی که شعار هللا اکبر  و سرانجام آن... دھند شوند و با لبخند برای کمره دست تکان می  نزديک میمرزی ترکيه

که اين عوامل داعش به سمت کوبانی حرکت کنند، متوجه  البته پيش از آن. روند دھند، به سمت کوبانی می سر می

اين تصاوير . دھند آيند و دست تکان می مت حصار میشود و به حالت تمسخر به س ھا فيلم گرفته می شوند که از آن می

  .برد  میسؤالدھنده تعھد دولت آنکارا را برای مبارزه با گروه تروريستی داعش زير   تکانئیويدئو

  

  نقت داعش در بازارھای اتحاديه اروپا

تسخير کرد اين اولين ، مناطق وسيعی از خاک عراق و سوريه را »دولت اسالمی«از زمانی که گروه تروريستی به نام 

 در حالی که ھمان .شان به مواضع اين گروه در سوريه حمله کردند بار بود که دولت ترکيه ادعا کرد که نيروھای مسلح

رساند، رفت و آمدھای  کند، سالح می دادند که دولت ترکيه به داعش کمک می شماری نشان می موقع اسناد و شواھدی بی

ھای ترکيه تحت درمان قرار  ھا و بيماران داعش در بيمارستان گذارد، زخمی  باز میآن را از مرزھايش به سوريه

در اين . فروشد خرد و در بازارھای جھانی به قيمت گران می گيرند و در مقابل نفت داعش را با قيمت نازلی می می

 .مورد حتی صدای اتحاديه اروپا ھم درآمده بود

يانا ھيباسکووا، نماينده . اند خريده» دولت اسالمی«شورھای آن نفت خام ارزان از اتحاديه اروپا اذعان کرده که برخی ک

اتحاديه اروپا در عراق، در نشست کميته امور خارجی پارلمان اروپا اعالم کرد که چندين کشور عضو اتحاديه از 
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 ئیران به کشورھای اروپانفت خريداری شده از مرزھای ترکيه، عراق و اي. اند قيمت خريده نفت خام ارزان» داعش«

  .در اين ميان ترکيه ادعای استفاده از مرزھای خود را برای اين کار را رد کرد. انتقال يافته است

بايد تضمين کنند که «، ھشدار داده بود که کشورھای عضو ٢٠١٥شورای امنيت سازمان ملل متحد در پايان ماه ژوئيه 

اين محدوديت به ويژه در » .لی يا تجاری با دولت اسالمی داعش اقدام نکندھيچ شھروند يا فرد ديگری به داد و ستد ما

 .مورد معامله نفت خام از طريق سوريه يا عراق مصداق داشت

واشنگتن « روزنامه  بنا بر گزارش. کرد  ھزار بشکه نفت خام توليد می۴٠ تا ٢۵داعش در عراق و سوريه روزانه بين 

 داعش در سوريه و قسمت کردنشين ترکيه به ديگر کنترولاز طريق مناطق تحت ترين ميزان اين توليد  بيش» پست

 . بشکه را منتقل کند٢٠٠٠تواند از اين مناطق تا حدود  ھر کاميون می. شود کشورھا قاچاق می

ران گ بنا بر ارزيابی تحليل.  استامريکا دالر ۵۵ تا ۵٠معموال قيمت ھر بشکه نفت خام در مناطق کردنشين ترکيه بين 

بعضی کارشناسان نيز اين . کنند  در ازای خريد ھر بشکه پرداخت میدالر ۴٠بازار نفت خام، قاچاقچيان به داعش تا 

 .اند تر ارزيابی کرده قيمت را کم

 پست به نقل از يک کارشناس نوشته است که ممانعت از معامله نفت داعش در بازارھا بسيار دشوار است،  واشنگتن

 . از اين دست بسيار سودآور استئیھا  خريد و فروش در معامله بھای چون تفاوت

. اند ھای نفتی سودآوری برده ھای امنيتی غربی با کسب اطالعاتی از عراق و ترکيه، پی به وجود چنين معامله دستگاه

 تخمين ،امريکاھای امنيتی  سرويس.  ميدان نفتی را در شمال عراق و استان رقه سوريه در اختيار دارد١١داعش 

 از جمله از طريق فروش نفت، سرقت و قاچاق انسان به دست دالرزدند که داعش روزانه بيش از سه ميليون  می

 .آورد می

بخش بزرگی «:  نوشته بودامريکان دولتی مبارزه با تروريسم در مسؤوالتر در ماه ژوئن به نقل از  واشنگتن پست پيش

اين گروه . آيد ھا، اخاذی و قاچاق کاال و نفت به دست می لحانه و سرقت بانکھای مس ھای دريافتی داعش از حمله از پول

 مالی مستقل از تأمين محدودتر از ئیھا با اين حال، چنين کمک. کند ھای مالی خارجی دريافت می چنين اعانه و کمک ھم

 ».راه درآمدھای اين گروه است

.  را به سرقت بردامريکا دالر ميليون ۴٢٩و مبلغی معادل در آغاز ماه ژوئن داعش به بانک مرکزی موصل حمله کرد 

ای نوشته که اين اقدام، دولت اسالمی در  در مقاله» اينترنشنال بيزنس تايمز «امريکائینگار نشريه  جک مور، روزنامه

 .ھای تروريستی جھان تبديل کرده است عراق را به يکی از ثروتمندترين گروه

، در مطلبی که در ١٣٩٤ شھريور ١٥، به تاريخ شنبه »ايسنا«مت اسالمی ايران به گزارش خبرگزاری رسمی حکو

داعش با فروش نفت عراق، که با سود : نامه صدا منتشر شده، آمده است مورد دسترسی داعش به نفت عراق در ھفته

کان را دارد که ھای ترک و البته سکوت ساير صادکنندگان نفت ھمراه بوده است، اين ام فراوان برای برخی واسطه

  .منابع مالی خودش را توسعه دھد

ھا  پيش از درگيری با کردھای عراق، از طريق واسطه» دولت اسالمی عراق و شام«شود گردانندگان  گفته می... 

بردند تا تحت عنوان نفت شمال عراق صادر  ھای کردستان عراق می  ھزار بشکه نفت به پااليشگاه٢٠ تا ١٥روزانه 

 ...ای دارد رحمانه نفت بازی بی. ای دارد زی پيچيدهنفت با. شود

 »...اند ھا سود فراوان برده ھا در ترکيه با دريافت نفت از داعشی به گزارش ھفته نامه صدا، برخی واسطه

    

  دھی حزب کارگران کردستان و مذاکرات صلح آرايش و سازمان
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نگره خود، ضمن اعالم تحول بزرگ در آرايش و  ھشتمين ک، در٢٠٠٢ک در واکنش به تحوالت جھانی در سال .ک.پ

 کرد و عبدهللا اوجاالن را تأسيسرا » کنگره آزادی و دمکراسی کردستان«دھی حزب کارگران کردستان ترکيه،  سازمان

  .عنوان رھبر خود معرفی کرد چنان به ھم

يانا با ھدف خلع سالح ، برای جلب آرای مردم کرد و اح٢٠١٢س جمھور ترکيه در سال ئي، راردوخانرجب طيب 

اما ھنگامی که متوجه شد طرف . ک را آغاز کرده بود.ک.ک و رياکارانه مذاکرات صلح با اوجاالن و پ.ک.کردن پ

ھا دست به کشتار  دارد نه تنھا اين مذاکرات را قطع کرد، بلکه مانند کماليست تر و ھوشيارتر گام برمی مقابل خيلی آگاه

  .ک تحميل نمود.ک. جنگ خونين ديگری را به مردم کردستان و پمردم کرد، حتی کودکان زد و

  

 

  

  

  

  

  

  )پ ک ک( س شورای رھبری حزب کارگران کردستانئيالن، رئي مراد قره

س شورای رھبری حزب کارگران ئي، مراد قريالن ر٢٠١٣ آوريل ٢٦- ١٣٩٢شنبه ششم ارديبھشت  پنج

تم ماه مه ھزاران نيروی مسلح اين حزب خاک ترکيه را ترک در کوھستان قنديل اعالم کرد از ھش) ک.ک.پ( کردستان

ک عبدهللا اوجالن .ک.ھای دولت ترکيه با رھبر زندانی پ اين بخشی از توافق. روند کنند و به کردستان عراق می می

 .است

نظامی ھنگامی که گفتگوھای صلح بين دولت ترکيه و اوجاالن آغاز شد، بسياری شک داشتند که شورای رھبری شاخه 

الن به ھمراه دو تن ديگر از اعضاء شورای ئي شنبه مراد قره روز پنج. ک در قنديل از او حرف شنوی داشته باشد.ک.پ

ک از ترکيه نشان داد که عبدهللا اوجالن .ک.رھبری، ھاجر زاگروس و زکی شنگالی با اعالم زمان خروج نيروھای پ

 .زند میک .ک. سال دوری، ھنوز حرف اول را در پ١۴پس از 

ک اعالم کرد که از ھر گونه درگيری با نيروھای امنيتی ترکيه پرھيز خواھد کرد، اما گفت اگر .ک.شورای رھبری پ

دولت ترکيه . ک از خود دفاع خواھند کرد و روند خروج به تعويق خواھد افتاد.ک.به آنان حمله شود، گريالھای پ

ھای  الن گفت آنان در دستهئي خروج از ترکيه است، اما قرهک پيش از .ک.خواھان زمين گذاشتن سالح نيروھای پ

او از دولت اقليم کردستان عراق خواست با نيروھای در . کوچک و در تاريکی شب مخفيانه از منطقه خارج خواھند شد

 .ک به ماليمت رفتار کند.ک.حال خروج پ

ی برای مقاومت نيست، بلکه فصل جديدی از الن در عين حال به نيروھا و ھواداران اين حزب گفت اين پايانئي قره

 .مبارزات آغاز شده است

 اجتماعی فراگير و -ک، آرايش سازمان نيز دگرگون شد و شکل يک جنبش سياسی .ک.در موضع جديد اوجالن و پ

حزب حيات آزاد «به نظر در چارچوب ھمين آرايش جديد سازمانی بود که . ای را به خود گرفت منطقه

 .ھای ديگر مناطق کردنشين منطقه طور بخش سازماندھی شند و ھمين) اکپژ(  »کردستان
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حزب اتحاد «پس از پيام عبدهللا اوجاالن و اميد به صلح در ترکيه، بسياری بر اين تصور بودند که روزی اوجاالن از 

»  آزاد سوريهارتش«بخواھد به ) دانند که اوجاالن را رھبر معنوی خود می( در سوريه) د.ی.پ( »دمراتيک سوريه

 .بپيوندند

 از ارتش آزاد سوريه در کنار ھم عليه نيروھای امنيتی بشار اسد در محله ئیھا د و يگان.ی.در آن روزھا در حلب پ

 . شيخ مقصود جنگيده بودند

دولت ترکيه ھم قول داده بود بخش زيادی از مطالبات کردھا را در چھارچوب قانون اساسی در حال تدوين و اصالحات 

 .مکراتيک در کشور لحاظ کندد

پروسه صلح برای ما پايان «: ھای سياسی کرد ترکيه و نماينده مجلس در اين باره گفته بود آيسل طغل يکی از چھره

برنامه اوجاالن برای آينده . نيست بلکه آغازی برای اتحاد استراتژيک کرد و ترک در يک جمھوری دمکراتيک است

توانند به کمک کردھای سوريه بروند يا ھمراه  آنان می. ن در خارج از ترکيه استک حضور آنا.ک.نيروھای مسلح پ

 ».پژاک عليه نيروھای ايران بجنگند

ھای  در سال. داند د، عبدهللا اوجاالن را رھبر خود می.ی.ک مستقل است اما اين حزب نيز مانند پ.ک.گرچه پژاک از پ

کرد در مقابل حمالت ايران ھم ايستاده بود و  رکيه مبارزه میک، در مقابل حمالت ت.ک. ميالدی پ٢٠١١ تا ٢٠٠۴

 .زمان پژاک در حال مبارزه با حکومت اسالمی ايران بود و ھست ھم

ک، افق برقراری صلح و آرامش به مناطق کردنشين پس از سی سال پايان خواھد يافت .ک.بس از سوی پ با اعالم آتش

  . و عاالنه خود خواھند رسيدو مردم کرد ترکيه، به حقوق آزاد و برابر

  

  بس و قطع مذاکرات صلح توسط دولت ترکيه شکستن آتش

 نفر مظنون به عضويت در گروه تروريستی ۶٠٠ ترکيه در جريان عمليات ضدترور حدود پوليسدر چنين روندی، 

 اين حمله، عمال ک پس از .ک. پ. را در اين کشور دستگير کرد) ک. ک .پ( و حزب کارگران کردستان» دولت اسالمی«

  .ک لغو شد.ک.بس بين دولت ترکيه و پ آتش

، ادعا کرد که عملياتی عليه ترور در سراسر ٢٠١٥ ژوئيه ٢۵احمد داوود اوغلو، نخست وزير وقت ترکيه، روز شنبه 

  .اند دستگير شده» ھای تروريستی سازمان« نفر به اتھام عضويت در ۵٩٠ترکيه انجام شده و در جريان آن 

ری فرانسه به نقل از احمد داوود اوغلو، گزارش داد که ارتش ترکيه روز شنبه برای بار سوم به مواضع حزب خبرگزا

 .اند در سوريه حمله کرده» دولت اسالمی«در شمال عراق و مواضع جريان تروريستی ) ک. ک. پ( کارگران کردستان

ه نيز مدعی شد که ترکيه در نظر دارد در مرز به گزارش خبرگزاری رويترز مولود چاووش اوغلو، وزير خارجه ترکي

  .وجود آورد ای امن برای خود به منطقه» دولت اسالمی«خود با شمال سوريه، با عقب راندن جريان تروريستی 

ک در سايت .ک.در شمال عراق، پ) ک ک پ(  ارتش ترکيه به مواضع حزب کارگران کردستانئیپس از حمالت ھوا

بس اعالم شده ميان اين حزب و دولت ترکيه پس از بمباران مواضع اين حزب ديگر  که آتشاينترنتی خود اعالم کرد 

  .اعتبار ندارد

وگوھای صلح   گفت،٢٠١٢در سال ) ک ک پ( طور که در باال اشاره کرديم دولت ترکيه و حزب کارگران کردستان ھمان

 .را آغاز کرده بودند

 اين کشور به ئیای حمله ھوا ، با صدور بيانيه٢٠١٥ ژوئيه ٢٥وز شنبه وزير وقت ترکيه ر دفتر احمد داوداوغلو، نخست

 . کردتأئيددر سوريه را ) داعش( »دولت اسالمی«ک در شمال عراق و گروه تروريستی  .ک .پ«مواضع 
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ھا  و انبارھای تسليحاتی آن» ک.ک.پ«ھای  گويد، در شمال عراق اھدافی مانند پناھگاه وزيری ترکيه می دفتر نخست

 . را ھمراھی کرده استئیای نيروی زمينی ترکيه نيز حمالت ھوا حمالت توپخانه. ورد حمله قرار گرفتندم

 موضع از مواضع حزب کارگران کردستان را در شمال عراق ھدف قرار داده ٧گويد،  وزيری ترکيه می دفتر نخست

 .است

اق را تسخير کردند اين اولين بار بود که مناطق وسيعی از خاک سوريه و عر) داعش( »از زمانی که دولت اسالمی

کار   چرا که دولت محافظه.شان به مواضع اين گروه در سوريه حمله کردند دولت ترکيه مدعی شد نيروھای مسلح

ھای جديد آنکارا عليه  اقدام. كند کاری می ھا بود مورد انتقاد قرار داشت که در مقابله با داعش کم اسالمی آنکارا، مدت

 .دنبال انفجار انتحاری در شھر سوروچ اين کشور رخ داد دشده بهگروه يا

 . تن زخمی شدند١٠٠ و حدود  جوان سوسياليست جان باختند٣٢در انفجار انتحاری در شھر سوروچ 

ک  .ک .بسی که با کمک اوجاالن از زندان بين ترکيه و پ  يعنی از زمان نقض آتش،٢٠١۵بدين ترتيب، از ژوئيه سال 

اند و  اند، بسياری از شھرھای کردستان ترکيه ويران شده ، تاکنون ھزاران نفر جان خود را از دست دادهبرقرار شد

کسی که عمال و در يک کنفرانس مطبوعاتی .  استاردوخانعامل اصلی آن نيز دولت ترکيه به رھبری رجب طيب 

  !خواھيم مانند حکومت ھيتلر گفته است ما حکومتی می

 

  حکومت ھيتلری

، در بازگشت از عربستان سعودی ضمن ارائه ٢٠١٥ دسامبر ٣١س جمھوری ترکيه روز ئي راردوخانطيب رجب 

توضيحات الزم در خصوص نتايج سفرش به عربستان سعودی بار ديگر بر لزوم اجرای سيستم رياستی به جای سيستم 

  . کردتأکيد قانون اساسی تغييرچنين  پارلمانی در ترکيه و ھم

 يکی از سؤال در راه بازگشت از عربستان سعودی به کشورش، با اردوخانخبرگزاری رويترز، بر اساس گزارش 

   پذير است؟ جمھوری امکان خبرنگاران روبرو شد که از وی پرسيد آيا حفظ انسجام داخلی نظام در مدل حکومتی رياست

  ».ھيتلر نگاه کنيد) تحت رھبری( المانه توانيد ب  در دنيا وجود داشته؛ میئیھا بله، قبال نمونه«:  پاسخ داداردوخان

که در ساختار سياسی ايالتی و يا متمرکز، سيستم رياستی وجود ندارد،  تصور اين«:  در اين مصاحبه اعالم کرداردوخان

. ھای زيادی داريم که چنين ساختاری از سيستم رياستی استفاده کرده است در طول تاريخ نمونه. تصوری اشتباه است

در نگاھی به سيستم . ھای حکومتی توجه داشته باشيم، در اصل سيستم رياستی از قبل ھم وجود داشته است يستماگر به س

 ». در زمان ھيتلر ھمين سيستم موجود بوده استالمانسياسی 

چنان که برای جامعه سياسی   در مورد سيستم رياستی و تشبيه آن به سيستم حکومتی ھيتلر، ھماردوخاناظھار نظر 

ھای مھم جھان از جمله از  ھا و اخبار خبرگزاری يه موجب شگفتی بود، به عنوان خبری مھم در سر تيتر گزارشترک

خبرساز شدن اظھارات اخير . قرار گرفت… گاردين، رويترز، دويچه زايتونگ، اسپوتنيک، الجزيره، العربيه و 

ی او از ساختار سيستم حکومتی مورد توجه قرار  نه از حيث اھميت خبری، بلکه از نظر ماھيت قياسی و تحليلاردوخان

 و ھيتلر در کنار ھم اردوخانطوری که نشريات داخلی ترکيه در کنار نشريات خارجی، تصاويری را از  به. گرفت

 . واکنش نشان دادنداردوخانھا نيز به اين سخنان   حتی برخی دولت.اند منتشر کرده

 نشان امريکاھارف، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه اياالت متحده در ھمين راستا واکنش نخستين از سوی مری 

اگر به صراحت بيان کرده باشم، بايد بگويم «:  خبرنگاری، در اين خصوص اعالم کرد کهسؤالداده شد و وی در پاسخ 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

 ترکيه ما در يک سری مسايل با. شود المللی می که چنين ابراز نظری باعث مخدوش شدن اعتبار ترکيه در سطح بين

 ».ھمکاری خواھيم کرد، اما ابراز چنين مسايلی و مطالبی حقيقتا لزومی نداشته است

ھای مختلف  ای توضيح داده است که خبرگزاری دفتر رياست جمھوری ترکيه ھم بالفاصله يک روز بعد، با اعالم بيانيه

اين دفتر، . اند ا تحريف کردهس جمھوری با شخص ھيتلر مغرضانه عمل کرده و موضوع رئيسازی ر در درک تشبيه

 که دارای روش اداره واحد و ايالتی ئیچه در ساختار سياسی کشورھا چنان سيستم رياستی ھم«: که چنين با توضيح اين ھم

ھای پارلمانی و يا رياستی مورد توجه  چه که در سيستم آن. ھستند، وجود دارد؛ مجبور به اتکاء به سيستم فدرالی نيست

ھای پارلمانی نيز اگر سيستم حکومتی به درستی عمل  لذا در سيستم. ، رعايت حقوق و اجرای عدالت استگيرد قرار می

 ». حادث ساخته بودالمانای را پديد خواھد آورد که ھيتلر بر سر   ھمان فاجعه  نکند،

زاب مخالف دولت اما توضيحات دفتر رياست جمھوری ترکيه، ھيچ کس را قانع نکرد و نتوانست از ميزان نگرانی اح

تواند مانعی بر سر راه اجرای   بر اين محور که ساختار سياسی متمرکز نمیاردوخان تأکيدچراکه . آن کشور بکاھد

 .سيستم رياستی بوده باشد، خود نشانگر آن است که وی مصمم به در دست گرفتن اقتدار سياسی دولت است

ھای موجود ميان وی و حتی حزب عدالت و توسعه با ساير  و تنشھا  که اين قضيه خود به دامنه مخالفت با وجود اين

 زد و نگرش متفاوتی را تأئيد بر داشتن اوتوريتری سياسی مھر اردوخاناحزاب افزود، در عين حال بر وجود ترجيح 

 .ای گذاشت  عمدهتأثيردر ارزيابی آينده سياسی دولت ترکيه در داخل و خارج 

رجب طيب . س جمھوری در اين کشور نقشی تشريفاتی داشتئييه پارلمانی بود و رنظام حکومتی ترکتا آن تاريخ، 

ھای اخير، مجموعه اقداماتی با تھديد و تطميع به مرحله اجرا درآورد تا اين که سرانجام پس از   طی سالاردوخان

م کرد که تاکنون اين العاده در کشور اعدا  حالت فوقاردوخان شده گذشته ميالدی، کنترولکودتای سال ناکام و يا 

  .وضعيت ادامه دارد

  

  ھا ھزار نفری ھای ده العاده و دستگيری کودتا، اعالم وضعيت فوق

پنج روز پس از کودتای نافرجام در اين کشور به اجرا گذاشته شد و  ،٢٠١٦العاده در ترکيه بيستم ژوئيه سال  حالت فوق

  .ھر سه ماه يک بار تمديد شده است از آن تاريخ تاکنون

 

د دارد، حزب عدالت و توسعه که وجو العاده در ترکيه  که به اجرای حالت فوقئیھا با وجود ھمه انتقادات و اعتراض

  . پارلمان اين کشور را در اختيار دارد به راحتی توانسته اين وضع را ھر سه ماه تمديد کند ھای اکثريت کرسی

مقامات اين کشور از ژوئيه  دھد و از اينرو ای به مقامات و نيروھای امنيتی ترکيه می العاده اختيارات ويژه حالت فوق

، مقامات ئی، دستگاه قضاپوليس ارتش،  ھای مختلف از جمله  به بازداشت گسترده و جمعی در بخش تاکنون اقدام٢٠١٦
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اند ھمه اين  نگاران، جامعه ھنرمندان و نويسندگان و نيز جامعه دانشگاھيان ترکيه روی آورده سياسی مخالف، روزنامه

 .ھا به بھانه ارتباط اين افراد با کودتا انجام شده است بازداشت

اند که از حادثه کودتا برای تسويه حساب با مخالفان  حاديه اروپا و احزاب مخالف دولت ترکيه، آنکارا را متھم کردهات

چنان و ھر از گاھی با ايجاد موجی جديد  اما دولت ترکيه، ھم. کند اش و پياده کردن اھداف نئوعثمانی استفاده می سياسی

کند، بلکه در پی القای اين موضوع نيز ھست  ِی نگرانی و ترس را القاء مینه فقط به جامعه ترکيه نوع ھا از دستگيری

  . امنيت اجتماعی و اقتصادی استتأمينھای سياسی و امنيتی برای حفظ و  چنان نيازمند ھوشياری مقام که جامعه ھم

ان از ھر طيف و مقابله با مخالف االجل و مقامات ارشد آن مايل نيستند که امکان ضرب در عين حال دولت ترکيه

العاده است  سياسی و اجتماعی بدون رعايت ضوابط و اصول شھروندی از دست بدھند، چرا که فقط در حالت فوق گروه

از اختيارات  قوانين و در پوشش استفاده حداکثری توانند بدون رعايت ان دولتی میمأمور و ئیکه نيروھای ضابط قضا

   .ابله با مخالفان از ھر طيفی ادامه دھندويژه به اجرا و اعمال مشت آھنين در مق

العاده در کشور،   و دولت ترکيه از تکرار مکرر اعالم وضعيت فوقاردوخانبا اين حال برخی معتقدند ھدف شخص 

  . و کليت جامعه استئی برای تسلط کامل بر نھادھای امنيتی و قضااردوخانبرد برنامه خزنده  پيش

 که ناشی از شيوه سياست وحکومت حزب حاکم عدالت وتوسعه بوده ئیھا  نارضايتیتحوالت سياسی واجتماعی ناشی از

    .ھای سياسی و امنيتی مجموعه ھيات حاکم ترکيه تبديل شده است ھا و دغدغه است و به نگرانی

 را اردوخان روندی شتابان بخشيده و  ھای عمومی ھای سياست خارجی و داخلی ترکيه که به نارضايتی طيفی از تصميم

وضعيتی که محافل سياسی ترک از آن، .  و امنيتی کرده استئیتر بر نھادھای اجرا ناگزير از تالش برای نظارت بيش

    .برند ی حکومت در ترکيه نام میپوليس  عنوان گسترش شيوه به

    در مقامکند و سعی دارد به جای ايفای نقش  در ھمه مسائل ريز و درشت کشور از موضع باال دخالت میاردوخان

در رھبری تبليغات انتخابات  وضعيتی که در رفتار او. س جمھور مردم ترکيه، نقش يک رھبر مستبد را ايفا کندئير

  .کند ھای حمايتی از دولت نمود پيدا می ئیپيما پرسی قانون اساسی و بعضا راه گذشته ھمه پارلمانی

ھای تند رھبران  نی بر خيانت به کشور، با واکنش به رھبران احزاب مخالف مب »اردوخانرجب طيب «ھای  اتھام

معاون حزب جمھوری خلق   Bülent Tezcan »بولنت تزجان« برای مثال، .احزاب مخالف مواجه شده است

  . ضد دولت آنکارا، متھم کرد٢٠١٦س جمھور اين کشور را به تحريف کودتای نافرجام سال ئي، ر)CHP( ترکيه

 ٢٠١٦ ژوئيه سال ١٥ از سالگرد کودتای نافرجام اردوخاندولت رجب طيب   گفت، بنابر اين گزارش، بولنت تزجان

 .استفاده کرده است »نوشتن يک تاريخ ساختگی«منظور  ميالدی به

از انجام تحقيقات درباره کودتای نافرجام ماه ژوئيه سال گذشته جلوگيری کرده  اردوخان  کرده است کهتأکيدچنين  او، ھم

  .است

رھبر حزب جمھوری خلق ترکيه نيز واکنش مشابھی عليه دولت آنکارا بروز داده » کمال قليچدار اوغلو«پيش از اين، 

  .است

 ميالدی يک کودتای ٢٠١٦ ژوئيه ١٥کودتای نافرجام   بر اين کهتأکيدرھبر حزب جمھوری خلق ترکيه، مدتی پيش با 

  .رجام به نفع خود استفاده کرده استدولت ترکيه از نتايج کودتای ناف خاطرنشان کرد،  شده بود،کنترول

 را بسيار تسريع اردوخاناھداف بلندپروازانه رجب طيب   ميالدی،٢٠١٦کودتای نافرجام ماه ژوئيه سال  در حقيقت

  .کرده است
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  ھا نحوه دستگيری اعضای حزب دمکراتيک خلق

برای شخص  )کنند ياد می »نيمه کودتا«وان بسياری از کارشناسان از آن به عن(در واقع، انجام اين کودتای نافرجام که 

العاده  ھای فوق با تصويب قانون حالت  و حزب حاکم عدالت و توسعه ترکيه اين شرايط را فراھم کرده است کهاردوخان

  .ھای خود را محقق سازند در پارلمان ترکيه، اھداف و خواسته

پائين، حبس، تحقير و سرکوب رھبران احزاب مخالف و ھای بسيار  در واقع، حذف مخالفان از نھادھای دولتی حتی شغل

 فراھم اردوخانھای دولت  اظھارنظرھای تند و افراطی عليه رھبران اين بخش از احزاب مسيری است که برای مقام

  .شده است

 يک دولت آنکارا راه صد ساله را دھد که ھای بيش از يک سال گذشته در ترکيه، نشان می نگاھی به آمار تصفيه حساب

    . ساله طی کرده است

قرار  تحت تعقيب ارتش اين کشور  ھزار نفر،١٧٠بر اساس اعالم وزارت دادگستری ترکيه از سال گذشته تاکنون 

  .اند گرفته

 ھزار ٩ فرماندار، نزديک به ١١٦  معاون استاندار، ٧٣ استاندار، ٢٤ ھزار افسر ارتش، ٧، بيش از جنرال ١٦٩

 سيصد قاضی طی يک سال پس از کودتا، به اتھام عضويت در گروه گولن و ارتباط با ، بيش از دو ھزار وپوليس

  .اند کودتا بازداشت و حبس شده

  . تن زخمی شدند١٩٣ ھزار و ٢ تن کشته و ٢٤٩در جريان کودتای نافرجام سال گذشته ميالدی، در مجموع 

، نظامی، آموزشی و ارکان ئیه در تشکيالت قضابا تشکيل گروھی و با رخن» هللا گولن فتح«: دولت آنکارا گفته است

  .طرح اين اتھام ھا ھمواره توسط گروه گولن رد شده است. دولتی، کودتای سال گذشته را سازماندھی و اجرا کرده است

ھا و سطوح مختلف اداری و  حذف نزديک به دويست ھزار نفر از کارکنان نھادھای دولتی در رتبه بديھی است که

 ره صد ساله را يک ساله طی اردوخانتوان ادعا کرد که دولت  به ھمين دليل می. پذير نيست  سال امکان طی يکئیقضا

  .کرده است

ھا، يعنی احزاب دوم و سوم مخالف در پارلمان  و دموکراتيک خلق دو حزب مخالف جمھوری خلق عالوه بر گروه گولن

  .اند ترکيه نيز مورد غضب حاکميت آنکارا قرار گرفته
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چنين ھاکان شوکور،  ھم. شود ھای جديد يک فرماندار سابق استانبول نيز ديده می ھا، در ميان اخراجی بر گزارشبنا

 ھاکان شوکور پس از پايان فعاليت خود .ھای دريافتی خود محروم شده است ستاره سابق فوتبال اين کشور، از ھمه مدال

هللا گولن از  اما به دليل داشتن رابطه با فتح. ه، وارد سياست شددر فوتبال، به عنوان نماينده حزب حاکم عدالت و توسع

 ترکيه عليه او حکم بازداشت صادر کرده ئیکند و دستگاه قضا  زندگی میامريکااو اکنون در اياالت متحده . نظرھا افتاد

  .است

العاده اعالم کرده  عيت فوقس جمھوری ترکيه به بھانه کودتا وضئي، راردوخانگويند، رجب طيب  بنابراين، منتقدان می

نھادھای . نگاران مستقل را سرکوب کند سازی و کردھای مخالف دولت و روزنامه تا بتواند مخالفان خود را پاک

کودتای نافرجام ماه ژوئيه ترکيه فرصت  در مجموع بايد گفت،. اند المللی نيز از رفتار دولت ترکيه انتقاد کرده بين

تحت پيگرد قرار » قانونی«ھای به ظاھر  آنکارا قرار داده است تا مخالفان خود را با شيوهمناسبی برای رھبران دولت 

  . نيز قرار داشتنداردوخاندھند، مخالفانی که بعضا روزگاری در زمره متحدان 

  

يکل روبين با  يادداشتی به قلم ماامريکا به اردوخانبه بھانه سفر اخير » امريکن اينترپرايز«پايگاه اينترنتی انديشکده 

، درباره احتمال نمايشی بودن کودتای نافرجام و دست داشتن »تری از دست داشتن اردغان در کودتا شواھد بيش«عنوان 

س ئي، راردوخاندر حالی که رجب طيب «: تر مخالفان منتشر کرده است  در اين نمايش با ھدف سرکوب راحتاردوخان

ترين دستور کارش  رسد که مھم نظر می کند به  ديدار میامريکاس جمھور ئي ر،ترمپجمھور ترکيه در واشنگتن با دونالد 

هللا گولن يک عالم مذھبی ترک تبار است که بعد از افشاگری  فتح. هللا گولن، متحد پيشين و دشمن کنونی است استرداد فتح

  . مورد خشم دولت قرار گرفت٢٠١٣ در سال اردوخانطرفدارانش از مفاسد 

 اردوخاندر ترکيه . کند  متھم می٢٠١٦ جوالی ١٥ن و طرفدارانش را به دست داشتن در کودتای نافرجام ، گولاردوخان

» ھديه الھی«او کودتا را يک . تری را از مشاغل دولتی برکنار کرد ھا ھزار نفر از مخالفان را زندانی و تعداد بيش ده

  .سازی کند دئولوژيکی خود پاکناميد که وی را قادر ساخت جامعه را از مخالفان سياسی و اي

داند، در حالی که بسياری از  ھای طرفدار دولت از کودتا دارند، تنھا گولن را مقصر می  و رسانهاردوخانروايتی که 

.  خودش کودتا را طراحی کرده استاردوخانکنند که   را در گوشه و کنار مطرح میئیھا ظن ھا سوء ھا و ديپلمات ترک

رسد که ريشه حوادث، کودتای سال  نظر می  يک تئوری توطئه به شمار آيد، اما به تدريج بهمسأله ممکن بود زمانی اين

  .گذشته ھستند

برخی از شواھد به .  از کودتا مطرح می کننداردوخانافسران نظامی ترکيه به تدريج مشکالتی را در خصوص روايت 

تھم شده به شرکت در کودتا وجود دارد که در واقع مشکل درگيری درباره افراد م. رسند وضوح ساختگی به نظر می

  .چندين ھفته قبل از کودتا مرده بودند
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ای که به خاطر اقداماتی که متھم شده در شب کودتا انجام داده، به سه بار اعدام محکوم شده  شھادت يک سرھنگ ترکيه

ت مھمی را مطرح کرده سؤاالندن، او به جای اعترافات اجباری زير شکنجه يا از ترس ساکت ما. ھم جالب توجه است

  :اين سرھنگ در بخش از خود، گفته است. اند  و دولت ترکيه از پاسخ به آن طفره رفتهاردوخانکه تاکنون 

ھا مواجه شدم  وقتی به جزئيات کيفرخواست و اتھاماتی که با آن. ام ای آموزش ديده عنوان يک سرباز حرفه ھا به من سال«

  .ھا رفتار کنم اند و توقع دارند که ھمانند احمق رسم که مرا احمق فرض کرده  نتيجه میکنم، به اين دقت می

  شان را از دست دادند، کالبدشکافی نشدند؟  نفری که در کودتا جان٢٤٨چرا اجساد 

اکنون اعالم ايم را ت ھا استفاده کرده شود من و سربازانم در کودتا از آن  که گفته میئیھا چرا شماره سريال و پوکه فشنگ

  نکرده اند؟

  ھا را به پرونده دادگاه اضافه کنم؟ چرا به من اجازه نداديد گزارش فشنگ اين اسلحه

اند که از ميان   نفر به اتھام تالش برای کودتا زندانی شده١٠٠٠تنھا حدود .  ھزار پرسنل دارد٦٠٠ارتش ترکيه حدود 

ھا  ھای توقيف شده آن  ساله ھستند که ھيچ فشنگی در اسلحه١٦ود  نفر از دانشجويان دانشکده افسری و در حد٦٧٠ھا  آن

  آيا اين جريان عجيب نيست؟. وجود ندارد

 در جريان کودتا به پرواز ١٦ ھای اف  جت جنگنده در ارتش داريم و گفته شده تنھا تعداد کمی از جنگنده٢٨٠ما حدود 

ھا شليک شده را منتشر  د از اين جنگندهئيگو يال مھماتی که میرسد؟ چرا شماره سر نظر می آيا اين طبيعی به. اند در آمده

  کنيد؟ نمی

 ترکيه ئی ثانيه به حريم ھوا٢٠ کرد که يک جنگنده روسی را که تنھا تأئيد ترکيه ئی، نيروی ھوا٢٠١٥ نوامبر ٢٤در 

 ساعت بدون ھيچ ٩انند تو  متعلق به کودتاچيان می١٦ طور چند جنگنده اف چه. تجاوز کرده بود را سرنگون کرده است

  مزاحمتی بر فراز پايتخت پرواز کنند؟

آيا اين منطقی . ايم  تانک انجام داده٧٤ايم که کودتا را با  من و ھمکارانم متھم شده.  تانک دارد٢٥٠٠ارتش ترکيه حدود 

  رسد؟ نظر می به

يده است و نه از ھاکان فيدان، کند که ماجرای کودتا را اولين بار از برادر ھمسرش شن  مصرانه ادعا میاردوخان

   اين ادعا را باور کنم؟ آيا توقع داريد من.  سازمان امنيت ترکيهمسؤول

ھا و  ھا، ورودی بسياری از پادگان تنھا يک ساعت بعد از شروع حوادث، ھزاران کاميون پر از بار متعلق به شھرداری

  ھا فرستاد؟ را يک ساعته بار زده و به سوی پادگانطور ممکن است که ھزاران کاميون  چه. مناطق نظامی را بستند

باره  خواھم بيش از اين در اين نمی. طرف بمانيد ھايم توجه کنيد و درباره اين موضوع بی من توقع دارم که به حرف

  .صحبت کنم چرا که گذر زمان بھترين قاضی است و حقيقت به زودی روشن خواھد شد

 و اروپا امريکا از اردوخانممکن است .  استاردوخانھای حکومت  يژگیچينی برای مقاصد سياسی از و دسيسه

پاسخ  ت بسياری وجود دارند که ھنوز بیسؤاالبخواھد که سرکوب مخالفان سياسی در ترکيه را ناديده بگيرند، اما 

  )»پارس تودی«: منبع( .اند مانده

کند که چه کسی پشت  و با آر تی گفته که فرقی نمیگ و گر و کارشناس مسائل سياسی در گفت تحليل» يفگينی باخريفسکی«

تر مخالفان را در ھم کوبيد و  س جمھوری کنونی ترکيه است که بيشئيکودتای نافرجام باشد، استفاده کننده اصلی از آن ر

  . شدالعاده برنده پرسی برای قانون اساسی در سايه حالت فوق ھای خود را به شکل بزرگی تقويت کرد و در ھمه جايگاه

يفگينی باخريفسکی، در عين حال تصريح کرد که انتقال از دموکراسی پارلمانی به نظام سلطه قوی رھبر امری طبيعی 

  .است به ويژه اگر جنگ ھای داخلی و کانون ھای بی ثباتی پيرامون ترکيه را در نظر بگيريم
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و سرکوب مخالفين در ترکيه، حمله ارتش سازی نھادھای حکومتی  از پيامدھای اصلی کودتای نافرجام و عمليات پاک

. است» شاخه زيتون«و اکنون نيز حمله اين ارتش ترکيه به عفرين با نام » سپر فرات«ترکيه به سوريه به نام عمليات 

 تاکنون و با مشارکت نيروھای زمينی و تانگ و توپخانه و پوشش ٢٤/٠٨/٢٠١٦نيروھای ترکيه در شمال سوريه از 

پيمان  ھای ھم  و گروه »ارتش آزاد سوريه«ھای تروريستی موسوم به  ری افراد مسلح وابسته به گروه و با ھمکائیھوا

مخالفان سوری مسلح از جمله نيروھيا شکست خورده و پراکنده داعش به منظور سرکوب نيروھای دمکراتيک سوريه 

  .تھای مدافع خلق و نابودی سيستم خودمديريتی دمکراتيک در روژآوا اس و يگان

ھا مظنون شده  در ھمين زمينه سوتنيچنکو، گفته است که دولت ترکيه تالش کرد که ارتش را از ھمه عناصری که به آن

کرد اما  سازی کند؛ اقدامی که به لحاظ نظری بايد ارتش را تقويت می است که به اندازه کافی ھوادار دولت نيستند، پاک

  .چنين عملياتی نتايج برعکس داشته است

کارشناس روس در ادامه گفت که عمليات سپر فرات نشان داد که ترکيه به اندازه کافی آمادگی اجرای عمليات اين 

را » الباب«که نيروھای ترکيه نياز به زمانی بسيار طوالنی داشتند تا شھر کوچک  زمينی گسترده را ندارد با علم به اين

  . در آورند به سيطره خود

 مؤسس» مصطفی کمال آتاتورک« حفظ ميراث سياسی ايدئولوژيک مسؤوللحاظ سنتی ارتش ترکيه که خودش را به 

 و سومين ١٩٧١، دومی در سال ١٩٦٠داند، سه کودتای نظامی طی نيم قرن انجام داد، اولی در سال  ترکيه جديد می

  . بوده است١٩٨٠کودتا نيز در سال 

  

  خبری از وضعيت اوجاالن پس از کودتا تاکنون بی

. ن کودتا، خبری از عبدهللا اوجاالن نيستپس از اي

ھای پيگير و مداوم وکالی اوجاالن نيز بی جواب  درخواست

الدين دميرتاش، رھبر مشترک حزب  اما صالح. اند مانده

ھا که اکنون او نيز زندانی شده در اين مورد گفته  دمکراتيک خلق

  شب کودتا در زندان اوجاالن درگيری نظامی روی داده «:است

  ».است

 اعالم  در اظھاراتی تازه، ١٣٩٥دميرتاش، اواسط  شھريور ماه 

 اوجاالن اطالعی در دست نيست و   از سرنوشت عبدهللا کرد که

 . است يا خير مشخص نيست که آيا وی زنده

از :  اعالم کرد  در اظھاراتی تازه ھای ترکيه، رھبر مشترک حزب دمکراتيک خلق  الدين دميرتاش، ، صالح»خندان«  گزارش به

 . است يا خير دانيم آيا وی زنده خبريم و نمی  اوجاالن بی سرنوشت عبدهللا

 . است  در زندان امرالی رخ داده جوالی، زد و خورد نظامی١۵   شب وقوع کودتا در ما با خبر شديم که:  کردتأکيدوی 

 شب کودتا يک  دانيم که ما می: کرد، افزود وان بيان می   اين سخنان را در ميان ھواداران حزب خويش در شھر دميرتاش که

م داني نمی   است و  ھمين دليل زد و خورد نظامی سختی در اين زندان روی داده  و به  کرده بالگرد نظامی به زندان امرالی حمله

 . است يا نه آيا اوجاالن زنده
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 و زمينی ارتش ترکيه روی ئیک که با حمالت ھوا .ک . و پ ھا ميان ترکيه  موج جديدی از درگيری پس از کودتای نافرجام، که

ه و  ترکي ھا در جامعه  نگرانی  است تا به  اوجاالن با خبر نيست و ھمين امر ھم موجب شده  است، کسی از سرنوشت عبدهللا داده

 . شود منطقه دامن زده

 دھد تا يکی از بستگان اوجاالن   تنھا اجازه ما از دولت بارھا تقاضا کرديم که:  کردتأکيدرھبر حزب دمکراتيک کردھا در پايان 

 . است  و اين نگران کننده  موافقت نشده با وی ديدار کند، اما ھرگز با اين خواسته

 در دياربکر دست به اعتصاب غذا زدند و خواستار ٢٠١٥در پنجم سپتامبر  نفره از حاميان اوجاالن ٥٠يک جمعيت 

وزير دادگستری ترکيه ھم گفته است . اوجاالن يک سال و نيم است که ممنوع المالقات شده است. ديدار با اوجاالن شدند

  .ان افزايش يافته استکه ھيچ نگرانی در رابطه با سالمت جسمانی اوجاالن وجود ندارد و تدابير امنيتی در اين زند

  

  تروريسم دولتی ترکيه

ھای ترکيه  ھای قنديل محدود نبوده و تروريست ک و مردم کرد در ترکيه و کوه.ک.البته جنگ دولت ترکيه تنھا عليه پ

برخی نمايندگان . گذاران حزب کارگران کردستان را در پاريس ترور کردند از جمله در پاريس سه تن از فعاالن و بنيان

  .اند لس ترکيه اين اقدام را به ايران نسبت دادهمج

قتل اين . رسانی کردھا در شھر پاريس به قتل رسيدند  در مرکز اطالع١٣٩٤ دی ٢١شنبه  اين سه فعال زن کرد روز پنج

زمانی آن با از سرگيری  و ھم) ک.ک.پ(گذاران حزب کارگران کردستان سه زن کرد در پاريس از جمله يکی از بينان

ای درباره رابطه اين  ھای جدی حرف» ک .ک.پ«وگوھای صلح ميان دولت ترکيه و عبدهللا اوجاالن رھبر زندانی  گفت

 . را با ھم به وجود آورده استمسألهدو 

ھای فيدن دوغان،   فرانسه اجساد سکينه جانسيز و دو زن فعال سياسی کرد به نامپوليس، ٢٠١٣ ژانويه ١٠در تاريخ 

واقع در شماره » رسانی کردستان مرکز اطالع«کرد در پاريس و ليال رايزن ديپلماتيک کرد را در نماينده کنگره ملی 

  . ک بود.ک.گذاران پ ھا، سکينه جانسيز از بنيان يکی از آن.  پاريس کشف کرد١٠، خيابان الفايت در منطقه ١۴٧

، عزم خود را جزم کرده و به دنبال کسب ٢٠١٤ و ٢٠١٣سال  برای پيروزی در انتخابات اردوخانرجب طيب 

 نيز به فکر بازگرداندن شکوه و قدرت عثمانيبود و ھنوز ھم  تر درد اخل ترکيه و در خاورميانه ھای بيش پيروزی

  مربوط به حق و حقوق مردم کردمسأله و دولت ترکيه با آن مواجه ھستند، اردوخانترين چالشی که  اما بزرگ.. ھست

دولت ترکيه با کشتن اين سه زن، نشان داد که . اين کشور است که در راس آن حزب کارگران کردستان قرار دارد

در پی اين ترور و کشتار . گرايانه بوده است ک رياکارانه و مصلح.ک.خواھی و مذاکره شان را با اوجاالن و پ صلح

گذاری در ميتينگ حزب  دمکراسی آنکارا و بمبگذاری در ميتينگ صلح و  جوانان سوسياليست در سوروچ، بمب

ھای   شده، حمله به مردم مناطق کردنشين، دستگيریکنترولھا در دياربکر و وقايع پس از کودتای  دمکراتيک خلق

ھا و زندانی کردن رھبران آن، حمله  ک و دفاتر حزب دمکراتيک خلق.ک.وسيع مخالفين و مطبوعات و حمله به پ

 و اردوخان و تروريستی دولت ئیکارانه و مافيا دھنده تالش تبه کنون عفرين، ھمه و ھمه نشنظامی به سوريه و ا

  .شان است شان برای حفظ قدرت حزبش

چنين بحران اسرائيل   مردم کرد در خاورميانه از ترکيه و ايران و سوريه و عراق حل نشود و ھممسألهبه ھر حال اگر 

راه حل منطقه نيز ھمان راه حلی است . ر در خاورميانه، سرابی بيش نيستو فلسطين؛ بحث از برقراری صلح ماندگا

 مردم خاورميانه از ستم و سرکوب و ئیرھا. که اوجاالن فرموله کرده و در شش گذاشته در روژآوا پراتيک شده است

تبيث و گسترش داری منطقه در گرو  ھای ھار سرمايه ھای آپارتايد جنسی دولت کودتا و کشتار و استثمار و سياست
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ھای اين کشورھا را مشغول آن کند باعث  ھا انتقال يابد و دولت منطقه دولت. کنفدراليسم دمکراتيک در خاورميانه است

 توازن قدرت در منطقه خواھد شد چراکه ترکيه با وجود کشوری قدرتمند در منطقه خاورميانه مانند ايران تغيير

 .المللی ايفا کندتواند خيلی نقشی را در مسائل بين  نمی

ک و .ک.يک دليل ديگر، اين که دولت ترکيه با قتل اين سه زن با نوعی خط و نشان کشيدن برای ساير اعضای پ

ھا گوشزد کرده است که در صورت عدم ھمراھی و ھمکاری اعضای  شخص عبدهللا اوجاالن، اين موضوع را به آن

  .ران اين حزب ندارد برای کشتن رھبئیک، دولت ترکيه ھيچ ترس و ابا.ک.پ

  

به عنوان تنھا تشکل سياسی دموکراتيک و پارلمانی فعال در » رھبر حزب صلح و دموکراسی«الدين دميرتاش  صالح

ه حساسيت حضور فعاالن سياسی کرد در پاريس و رصد دقيق فعاليت گيری خود با اشاره ب ترکيه، در نخستين موضع

ھای انجام شده، مقصر دانست و از اين  ھا را در قتل اطالعاتی فرانسه، اين سرويس- ھای امنيتی آنان از سوی سرويس

 .اطالعاتی فرانسه ياد کرد- نھادھای امنيتیئیعنوان رسوا ھا به قتل

ھای اخير باخبر دانسته و  فته است که نھادھای امنيتی و اطالعاتی فرانسه را از روند قتلجا پيش ر ھا تا آن زنی اين گمانه

زنی، توافق  در چارچوب اين گمانه. اند ھا شده است و حتی از تعقيب فوری عامالن نيز خودداری کرده مانع از اين قتل

 .ھای پاريس قلمداد شده است اصلی قتل برای قتل مخالفان کرد در اروپا، عامل ئیمداران اروپا ترکيه با سياست

ھای مختلف آمده است، شخصی به نام  ھا و رسانه نکته ديگری که بايد بدان اشاره کرد بر اساس اخباری که در سايت

ھای وابسته به دولت ترکيه او را  ھر چند که رسانه. اند را در ارتباط با قتل اين سه زن کرد دستگير کرده» عمر گونای«

ای اعالم کرد که عمر گونای که  رسانی کردھا با صدور بيانيه عاالن کرد معرفی کرده است، ولی مرکز اطالعيکی از ف

 .داشتن در ترور اين سه زن فعال کرد متھم شده بدون شک جزو فعاالن کرد نيست به دست

ما «: رنظر کرده استک، اين چنين اظھا.ک.ھای نزديک به پ چنين صاحبخانه گونای در مصاحبه با يکی از سايت ھم

به او . آيد؛ موھای سرش را کوتاه کرده بود  که يادم میئیتا جا. اھميت با ھم حرف زديم بار در مورد موضوعی کم يک

ی باشی من ھم يک ترک الماناگر تو يک نازيست «ای، که ناگھان از جا بلند شد و فرياد زد  گفتم چرا اين کار را کرده

آيد و  دانستيم چه وقت می ما نمی. ی بگويدالمان را به يک ئیتواند چنين چيزھا د فاشيست میتنھا يک فر» .عثمانی ھستم

 ».رود می

  

  آور صلح از قنديل در زندان فوت کرد پيام

 ترکيه دستگير پوليس ميالدی توسط ٢٠١٠لطفی تاش از اعضای کنگره جوامع کرد و گروه صلح قنديل که در سال 

  .دان دياربکر درگذشت زن١٣٩٣شده بود در دی ماه 
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 بعد از پيام عبدهللا اوجاالن از ٢٠٠٩از اعضای کنگره جوامع کرد، که در سال » لطفی تاش«، Haberlerبه گزارش 

 سالگی ٦٢ سال حبس محکوم شده بود در سن ١٤ دستگير و در دادگاه به ٢٠١٠کوه قنديل به ترکيه آمده بود و در سال 

 جنازه وی از جلوی ساختمان کنگره جوامع دموکراتيک. ه دليل سکته قلبی درگذشتدياربکر ترکيه ب D در زندان تيپ

(DTK) سپاری به استانبول فرستاده شد برای خاک.  

لطفی تاش از : ع جنازه اين عضو تيم صلح قنديل گفتئيشھردار کالنشھر دياربکر در مراسم تش» َگولتن کيشاناک«

. کرد و حامل پيام دوستی، صلح، برادری و برابری بود  نقاط ترکيه سفر میزمانی که به کشور خود برگشته بود به تمام

ھا در کشور ھستند، افرادی  اما کسانی که باعث ريخته شدن خون.  صلح در ترکيه تمام تالش خود را کردتأسيسبرای 

  .مانند وی را دستگير و زندانی کردند

 اوجاالن، از طرف کنگره جوامع کرد جمعی تحت عنوان ، پس از پيام عبدهللا٢٠٠٩ اکتبر ١٩الزم به ذکر است، در 

شد، از مرز   عضو زنان کنگره جوامع کرد تشکيل می٤ نفری که از ٨اين گروه . به ترکيه فرستاده شد» گروه صلح«

ک و تالش .ک.لطفی تاش از اعضای گروه صلح کوه قنديل به جرم عضويت در پ. خابور ترکيه وارد اين کشور شدند

  . سال زندان محکوم شد١٤ دستگير و به ٢٠١٠ازماندھی عمليات در خاک ترکيه، سال برای س

 

  پيام نوروزی و تاريخی عبدهللا اوجاالن

 عبدهللا اوجاالن، رھبر ١٣٩٤پيام نوروزی سال ک، .ک.و پ.ھای دولت ترکيه عليه مردم کرد  گری با اين ھمه وحشی

ان کردی و ترکی توسط پروين بولدان و سری ثريا اوندر در مراسم ، به دو زب)ک ک پ(حزب کارگران کردستان ترکيه

  .شود  يک پيام مھم و يک سند تاريخی محسوب می.بزرگ عيد نوروز در دياربکر ترکيه قرائت شد

 ئیھا شرط عبدهللا اوجاالن بپذيرد و گام  پيش١٠پيام عبدهللا اوجاالن، اعالم حسن نيت بود، اگر حکومت ترکيه در مورد 

طور کلی جنگ  کند که به  بردارد و بتواند حسن نيت خود را عمال ثابت کند، آن موقع است که اوجاالن تضمين مینيز

 )ن آمده استئيمتن کامل اين بيانيه را در پا( .مسلحانه را متوقف کند

 

  شباھت زندگی سياسی اوجاالن و ماندال

ھا در يک جزيره  ماندال نيز سال. اندال در زندان داردزندگی سياسی اوجاالن شباھت زيادی به زندگی سياسی نلسون م

  . زندانی بود

 ریيتعب !»بودم رفته ساله ٢٧ لیيتعط كي به انگاری« :بود گفته خود زندان دوران سال٢٧ درباره ماندال نلسون بار كي

  .است جنوبی قایيآفر پوست اهيس جمھور سئير نينخست تلخ طنز و طبعی شوخ انگريب كه

ون و يزيو، تلويجا او راد در آن. پ تاون تمام شديكی كيای نزد ندان ماندال، سرانجام به اقامت او در خانهھای ز سال

ط ين شراياما ا. گرفت ادی كه ھر روز با او صورت میيدارھای زيبه اضافه استخری برای شنا و د. روزنامه داشت

 .اش را در آن جا گذراند سال از حبس١٨با يست كه او تقريطی نيسه با شرايھرگز قابل مقا

 گرفته شده است كه شھرت ئیھا ليره از سين جزينام ا. بل واقع شده استيپ تاون و كوه تين كي ب »روبن «ره بدنام يجز

ره واقع شده و ين جزيزندان روبن در ھم. شود ل، روبن گفته میيی به سالماندر زبان . كنند جا ازدحام می دارد در آن

ن زندان به اعضای كنگره ملی ين حرفی را كه نگھبانان اينخست. ھا ساخته شد داری جذامی برای نگهش يبا سه قرن پيتقر

 »د مردي است كه شما در آن خواھئیجا ھمان جا نيا  « :ن بود كهيجا زدند ا قا ھنگام ورودشان به آنيآفر
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او کسی بود که . اسر جھان برخوردار بودای در سر العاده مدارانی بود که از احترام فوق نلسون ماندال، يکی از سياست

  .را به عھده داشت) آپارتايد(  رھبری مبارزه با حکومت نژادپرست

س جمھوری سياه پوست آفريقای جنوبی شد و نقش ئي سال زندانی بود، سرانجام اولين ر٢٧نلسون ماندال، که مدت 

  .به عھده گرفتای را در برقراری صلح و امنيت و آزادی در ساير مناقشات  برجسته

  

 از رياست ١٩٩٩نلسون ماندال، پس از آن که در سال . او شخصی دوست داشتنی بود و با فروتنی و شوخ طبعی

برای مقابله با . گيری کرد، به صورت مشھورترين سفير و نماينده آفريقای جنوبی درآمد ھوری کشورش کنارهجم

ھای او بود که سبب شد آفريقای جنوبی به عنوان ميزبان  بيماری ايدز و ويروس اچ آی وی، تالش زيادی کرد و فعاليت

  . انتخاب شود٢٠١٠ھای جام جھانی سال  بازی

 . مذاکرات صلح در جمھوری دموکراتيک کنگو، بروندی و ساير کشورھای جنوب آفريقا شرکت داشتچنين در  وی ھم

محل تولدش دھکده کوچکی در .  دادليب ھونگا، بود-نام اصلی او خولی ساسا.  متولد شد١٩١٨نلسون ماندال در سال 

ھای دبستانش روی او  سون را يکی از معلمنام انگليسی نل. شرق دماغه آفريقای جنوبی بود و پدرش از قبيله ماديبا بود

 .گذاشت

س شاخه ئي و رمؤسسعنوان يک فعال سياسی به کنگره ملی آفريقا پيوست و بعد   نلسون ماندال به،١٩۴٣در سال 

 .جوانان اين حزب شد

گ باز  پروانه وکالت گرفت و با اوليور تامبو، که ھمکارش بود دفتر وکالت خود را در ژوھانسبور،١٩۵٢در سال 

سيستم آپارتايد توسط حزب ملی، که تمام اعضايش . آن دو به اتفاق مبارزه عليه تبعيض نژادی را شروع کردند. کرد

 .سفيد پوست بودند و اکثريت سياه پوست را سرکوب می کردند، پياده شده بود

ای که  شد ولی پس از محاکمه فعال ديگر کنگره ملی آفريقا اتھام خيانت زده ١۵۵ به نلسون ماندال و ،١٩۵۶در سال 

 .چھار سال طول کشيد، از آنان رفع اتھام شد

شد، مبارزه عليه   و به آنان تحميل میتعيينپوستان  پس از تصويب قانون جديدی که به موجب آن محل کار و زندگی سياه

 .آپارتايد شدت يافت

ھای   و ساير اعضای ارشد اين سازمان به فعاليت کنگره ملی آفريقا غيرقانونی اعالم شد و نلسون ماندال،١٩۶٠در سال 

 .زيرزمينی روی آوردند

 سياه پوست را به ۶٩ در جريان تظاھرات در شھرک سياه پوست نشين شارپويل، پوليسکه  در ھمين سال، پس از آن

 .ضرب گلوله کشت، مخالفت با آپارتايد تشديد يافت
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 .برای سرنگون کردن دولت با توسل به خشونت، به زندان افتادسرانجام او دستگير شد و به جرم خرابکاری و تالش 

ماندال دفاع از خودش را در دادگاه به عھده گرفت و از اين فرصت برای دفاع از عقايدش در ارتباط با دموکراسی، 

است شمارد و آرزويش اين  او گفت او ايده يک جامعه آزاد و دموکراتيک را محترم می. آزادی و برابری صحبت کرد

 است که برای تحقق آن ئیوی افزود اين آرزو. سان زندگی کنند ھای يک که تمام مردم به اتفاق با مصالحه و با فرصت

 .اگر الزم باشد حاضر است جانش را فدا کند

 و نيز پسر ارشدش که يک ١٩۶٨ھنگام فوت مادرش در سال .  ماندال به حبس ابد محکوم شد،١٩۶۴در زمستان سال 

 .ر اثر تصادف اتومبيل کشته شد، به او اجازه شرکت در مراسم تدفين آنان داده نشدسال بعد د

 به زندان پالسمور، در خاک اصلی ١٩٨٢ سال را در زندان جزيره روبن گذراند و در سال ١٨نلسون ماندال مدت 

 .آفريقای جنوبی منتقل شد

ھای سياه پوست  بردند، جوانان شھرک سر می يا تبعيد بهدر حالی که ماندال و ساير رھبران کنگره ملی آفريقا در زندان 

تا قبل از سرکوبی اين مبازرات، صدھا نفر . کردند چنان تالش می نشين آفريقای جنوبی برای مبارزه با تبعيض نژادی ھم

 .کشته و ھزاران نفر مجروح شدند

ی را برای آزادی نلسون ماندال شروع کرد و الملل کرد مبارزه بين  اوليور تامبو، که در تبعيد زندگی می١٩٨٠در سال 

 به اجرا گذاشته ١٩۶٧ را عليه حکومت نژادپرست آفريقای جنوبی را که در سال ئیھا در پی آن جامعه جھانی، تحريم

 .بود تشديد کرد

ی س جمھوری وقت آفريقای جنوبی ممنوعيت کنگره ملئي دکلرک، ر-دبليو- اف١٩٩٠اين فشارھا نتيجه داد و در سال 

ماندال از زندان آزاد شد و مذاکره برای تشکيل اولين حکومت چند نژادی مبتنی بر دموکراسی، . آفريقا را لغو کرد

 .شروع شد

  

 جايزه صلح نوبل

ن اھدای جايطه مسؤوال اين اقدام .دکلرک مشترکا جايزه صلح نوبل دريافت کردند- دبليو- او و اف١٩٩٣در دسامبر 

خواه  داری را بيش از پيش به نمايش گذاشت که جايزه خود را بين يک انسان آزادی د سرمايهصلح نوبل، وقاحت اين نھا

  کش تقسيم کند؟ س يک حکومت نژادپرست و آدمئي ساله حکومت آپارتايد و ر٢٧و زندانی سياسی 

توان دريافت  ، میاند طلبان و صاحبان قدرت  بوده با نگاھی گذرا به برندگان جايزه صلح نوبل، که اغلب از ميان جنگ

  . نمايشی و تشريفاتی بورژوازی دانست اين جايزه از ھدف اصلی خود منحرف شده و صرفا يک جايزه

 ١٩١٩اند؛ جايزه صلح نوبل را در سال  را داده» پدر ليبراليسم«، لقب امريکاس جمھور پيشين ئيوودرو ويلسون، ر

چنين  او ھم. امی به کوبا، ھائيتی، مکزيک و روسيه فرستاد را برای جنگ و مداخله نظامريکااو ارتش . دريافت کرد

 . مواضع شديد نژاپرستی اتخاذ کرده بودامريکائیپوستان  عليه سياه

 به دليل ايفای نقش در مذاکره ١٩٧٣او در سال  ؛امريکاھنری کيسينجر، مشاور امنيت ملی و وزير امور خارجه پيشين 

با اين . طور مشترک با له دوک، طرف ويتنامی، دريافت کرد ه صلح نوبل را بهبرای خاتمه جنگ وحشيانه ويتنام، جايز

رحمانه در ويتنام،  در طول جنگ، اين کيسينجر بود که بر کشتار بی. حال، جنگ ويتنام تا دو سال ديگر نيز ادامه داشت

  .کامبوج و الئوس نظارت مستقيم داشت

. ی جنوبی ربوده و کشته شدندامريکاعمليات بسياری از فعاالن سياسی در اين . بود» عمليات کندور«او گرداننده اصلی 

 .او در کودتای نظامی در شيلی نيز دخالت داشت
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شيمون پرز، ھدايت عملياتی به نام . گذاران حکومت اسرائيل س جمھوری اسرائيل و يکی از بنيانئيشيمون پرز، ر

او در اين عمليات، بسياری از شھرھای لبنان را بمباران . ت در لبنان را بر عھده داش١٩۶۶در سال » ھای خشم خوشه«

  .او سپس دستور حمله به اردوگاه پناھندگان در لبنان را صادر کرد. کرد و کوشيد مقاومت اين کشور را در ھم بشکند

به طور مشترک  به دليل مذاکرات صلح موقت ميان حکومت اسرائيل و دولت خودگردان فلسطين، جايزه صلح نوبل به

بخش و رھبر خودگردان فلسطين و اسحاق رابين، نخست وزير وقت حکومت  ياسر عرفات رھبر سازمان آزادی

 .اسرائيل اعظا شد

 به دليل تالش برای تقويت ديپلماسی در جھان و ھمکاری ،٢٠٠٩؛ در سال امريکاس جمھور قبلی ئيباراک اوباما، ر 

 ھزار نيروی نظامی ٣٠ما تنھا دو ماه پس از دريافت جايزه صلح نوبل، اوبا. ھا، جايزه صلح نوبل را کسب کرد بين ملت

 .ديگر به افغانستان اعزام کرد

کش اسرائيل و عربستان  ادامه فعاليت زندان گوانتانامو، فرماندھی ناتو در حمله به ليبی، حمايت گسترده از رژيم کودک

 . بردسؤالنوبل به اوباما را بيش از پيش زير ھا و غيره اعطای جايزه صلح  ھای نظامی به آن سعودی و کمک

در ھر صورت اگر از اين اقدامات رياکارانه بورژوازی و نھادھای دست ساخته آن بگذريم؛ پنج ماه بعد برای اولين بار 

نظر از اين که از چه نژادی ھستند، در انتخابات دموکراتيک شرکت کردند  در تاريخ آفريقای جنوبی، تمام مردم صرف

 .س جمھوری خود انتخاب کردندئينلسون ماندال را به عنوان رو 

 

  وکيل ماندال، وکيل اوجاالن

تاون پايتخت آفريقای   در کيپ١٩٣٦ فوريه ٨وکيل سرشناس بود که روز » اسا موسا«يکی از وکالی نلسون ماندال، 

  . از دنيا رفت، ٢٠١٧ فوريه ٢٦شنبه   سال عمر، قبل از يک٨١جنوبی چشم به جھان گشود و پس از 

خواھی خلق کرد در کردستان، ترکيه و اروپا  ھای آزادی اين مدافع حقوق آزادی و انسانيت، در بسياری از فعاليت

ايشان يکی از اعضای . بود» المللی انسياتيو و آزادی برای اوجاالن مرکز بين«موسا از اعضای . شرکتی فعال داشت

ھانی بود که برای ديدار با اوجالن حدود دو سال گذشته به ترکيه سفر نمودە ھای سرشناس ج المللی شخصيت  نفرە بين١١

  .بودند

تاون به شغل   در شھر کيپ١٩٩٧موسا تا سال .  در دادستانی قانونی اساسی عالی به وکالت رسيد١٩٦٢اسا موسا، سال 

  . بازنشست شد٢٠١١ موسا سال اسا.  از سوی دادستانی عالی به قضاوت ارتقا يافت١٩٩٨وکالت ادامه داد و در سال 

که در شھر سليمانی باشور کردستان برگزار شدە بود » آزادی برای اوجاالن« در کنفرانس ٢٠١٦اسا موسا سال  

در اين چند روزی که اين کنفرانس در جريان بود و من ھم يکی از سخنرانان آن بودم . شرکت کرده بود مالقات کردم

  .جدی و تيزبين ديدماسا موسا را انسانی مھربان و 

آسا موسی، وکيل مدافع نلسون ماندال رھبر متوفی جنبش ضد آپارتايد آفريقا بود که در اين دوره برای آزادی عبدهللا 

  . کرد اوجاالن تالش می

، طی ١٩٩٩که وضعيت اوجاالن را از زمان ربودن وی در سال  وی در مصاحبه ای با خبرگزاری فرات، با بيان اين

کرد از سوی  ماندال نيز ھمانند اوجاالن که برای آزادی خلق خود مبارزه می: کند، گفت المللی را دنبال می بينيک توطئه 

  .الدولی در جريان يک توطئه دستگير و زندانی شد ھای امنيتی بين دستگاه
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ر ترکيه و خاورميانه اوجاالن نه تنھا در راه آزادی خلق کرد، بلکه برای آزادی و دمکراسی د: چنين گفته است وی، ھم

کند و از من دعوت شد که با اوجاالن در زندانی امرالی ديدار کنم اما دولت ترکيه از ديدار من با اوجاالن  مبارزه می

  .ممانعت کرد

: افزايد ھا برای آزادی اوجاالن می اين مدافع راه آزادی و حقوق انسان و وکيل مدافع ماندال در پايان، با اشاره به تالش

ھای مردمی در شھرھای  چنين در خصوص خودمديريتی آسا موسی، ھم. ھا با ھدف آزادی اوجاالن بايد افزايش يابد شتال

  .المللی، خودمديريتی يک حق قانونی و طبيعی است کردستان بيان داشت که بر اساس قوانين بين

اده و خواستار ديدار با اوجاالن در زندان ای به وزارت دادگستری ترکيه ارائه د المللی نامه ، يکی ھيات بين٢٠١٦سال 

  .امرالی شدند

مداران  المللی و شماری از نويسندگان و سياست المللی که از وکيل نلسون ماندال و رياست سازمان صلح بين اين ھيات بين

به بکر بوزداغ ای  مين سالگرد دستگيری اوجاالن، نامه١١٨ و انگليسی تشکيل شده است در ئیی، کاناداالمان، امريکائی

  .وزير دادگستری ترکيه ارائه کرده و از وی خواستار ديدار با اوجاالن شدند

ھا  بار ديگر خواستار آغاز پروسه صلح در سوريه و بھبود شرايط اوجاالن شد، زيرا از نظر آن در اين نامه، ھيات يک

ازه داده شود تا در گفتگوھا و مذاکرات بايست به اوجاالن اج اوجاالن در پروسه صلح ترکيه نقش اساس داشته و می

  .صلح شرکت کند

   

   ٢٠١٦ک در حومه شھر کرکوک، سال .ک.موسا در حال سخنرانی در يکی از مقرھای پ

» ديميتری روسوپولوس«، امريکائیجانت ايھل نويسنده و بازيگر : گذشته از اسا موسی، اعضای ھيات عبارت بودند از

دکتر توماس «استاد دانشگاه از انگليس، » الدس فدريکو«المللی از کانادا،  ی اجتماعی بينگذار انستيتوی اکولوژ بنيان

» آندره ھونکو«فعال عدالت اجتماعی از انگليس، » دکتر ردھا دسئوزا«استاد دانشگاه کامبرودگ، » جفری ميلی

ادگار د ژسوس «مپاس از نروژ، نويسينده و مترجم انتشارات نيوکا» اريک ايگالند«، المانپارلمانتار مجلس فدرال 

فرانجسکو «س کميسيون صلح و عدالت پارلمان انگليس و ئير» ژوئه ريان«از پارلمان ونزوئال، » لوجانا گونزالس

س ھيات ئير» اسا موسی«نامه به وزير دادگستری ترکيه، توسط . وزير سابق فرھنگ اکوادور» والسکو آندراد

وی . ادگستری ترکيه ارسال شد و داليل خود برای سفر به امرالی را مطرح کردوزير د» بکر بوزداغ«المللی به  بين

 کرد مسألهتواند در ترکيه برای حل  طور که رھبر نلسون ماندال انجام داد، بر اين باوريم که اوجاالن ھم می ھمان«: گفت

وضعيت مشابه اوجاالن و ماندال اسا » .يمخواھيم به امرالی رفته و با اوجاالن ديدار انجام دھ لذا می. نقشی مھم ايفا کند

موسی در ادامه نامه خود خاطرنشان کرد که برای از سرگيری مذاکرات صلح بايستی شرايط اوجاالن در امرالی بھبود 

  ...بخشيده شود و اوجاالن را به نلسون ماندال، رھبر آفريقای جنوبی تشبيه کرد
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داد،  می جويانه انجام  صلحئیندال در جزيره روبن که طی آن ديدارھاھای نلسون ما اسا موسی، ضمن اشاره به فعاليت

برای اثبات دليل آن ھم نامه ماندال قبل . تون بودم من وکيل جناب ماندال و رفقای وی در زندان روبن و گاپ«: يادآور شد

 ٢٠١٤از سال . کنم  می که برای من ارسال کرده بود را برايتان ارسال١٩٨٩ آگوست ٢١از آزادی از زندان وستر در 

 تاکنون، سطح کنونی ٢٠١٤در آخرين سفرم به ترکيه از ژوئن .  من روند صلح در ترکيه را دنبال کردم٢٠١٥الی 

  » . استتأسفروند صلح و عدم تحقق مذاکرات پايدار جای بسی 

است از سراسر جھان از ھای نامدار حوزه علم، ھنر و سي کنند بسياری شخصيت ھا شخص نامدار از ھيات حمايت می ده

اسامی برخی از آن . خواھد به جزيره امرالی رفته و با اوجاالن ديدار کند، حمايت کردند  نفره که می١١ھيات 

پروفسور نوام چامسکی، طارق علی، پروفسور ديوی گرابر، ژوھان ھالووای، مائورو پالما، دکتر فيليکس : ھا شخصيت

ی ژانس، مارک توماس، جرمی ھاردی، دکتر ديويد ايوان، دکتر بيل باورينگ، پادل، بارونس ھلنا کندی، بارونس ژن

مايک مانسفيلد، جامس کلمن، بروس کنت، دکتر درک وال، برت اسکوونبرگ، استفان سميله، نيک ھيلديارد، لوئيس 

فروز کريستيان، تونی سيمپسون، آرا صرافيان، آالستاری ليون، مات فوت، برواون ژانس، ژوھانس د ژونگ، 

  ... ميتيبورواال و

عمل خواھد   بهئی در استانبول، آنکارا و جزيره امرالی ديدارھا٢٠١٦ فوريه ١٧ الی ١٤المللی که از   برنامه ھيات بين

مداران  ھا، حقوقدانان و سياست ھيات با روشنفکران، آکادميسين:  فوريه١٤: ھای خود را چنين اعالم کرد آورد، برنامه

خواه، دموکراتيک  ھيات در آنکارا با مقامات احزاب جمھوری:  فوريه١٥. انبول ديدار خواھد کردکرد و ترک در است

رود با مشاور امنيت اجتماعی و مقامات وزارت  سپس انتظار می. ھا، و عدالت و توسعه ديدار خواھد کرد خلق

اگر اجازه داده .  به امرالی خواھد رفتبرای انجام ديدار با اوجاالن از گملک:  فوريه١٦. دادگستری نشستی برگزار کند

ھای وکال و  ھای مدنی، کانون غروب ھم با نمايندگان سازمان. جا کنفرانسی خبری برگزار خواھد کرد شود، در آن

 در آن شھر، ترکيه را ئیھيات به استانبول بازگشته و پس از انجام ديدارھا:  فوريه١٧. مداران ديدار خواھد کرد سياست

  )فرات نيوز: منبع( ». گفتترک خواھد

*** 

  

  ھای خطرناک اردوخان و حمله به عفرين ادامه ماجراجوئی

دست آوردن قدرت و جايگاه در محافل  در ھر صورت و به ھر طريق ترکيه نشان داده است که برای حفظ حاکميت و به

يا انجام دھد ايزوله کردن اوجاالن، زند و اول کاری که بايد برای رسيدن به اين رو المللی دست به ھر اقدامی می بين

  . ک، عفرين و تضعيف مخالفين و خودمديريتی دمکراتيک در روژآوا است.ک.حمله به پ
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سوی  اش، جامعه ترکيه را به طلبی ھای فاشيستی و نژادپرستی و ترفندھای مختلف و جنگ ، با افکار و سياستاردوخان

تواند ترکيه را از اين مخمصه و منجالب نجات  اکنون فقط يک نفر می. کند تر ھدايت می تر و بغرنج ھای خطرناک بحران

  .دھد و آن عبدهللا اوجاالن است

گذرد سران حکومت ترکيه را بسيار  کار سوری به عفرين می ھای تبه  روز از تھاجم ارتش ترکيه و گروه٢٨اکنون 

اما اکنون با . ز ارتش ترکيه وارد عفرين خواھد شدھا اعالم کرده بودند در طول چند رو نگران کرده است چون که آن

طوالنی شدن آن و مقاومت تخسين برانگير نيروھای مدافع خلق و مردم عفرين و تلفات ارتش ترکيه، حتی صدای 

ھا به اين  در حالی که آن.  و حکومت اسالمی ايران و سازمان ملل و اتحاديه اروپا را نيز درآورده استامريکاروسيه و 

ھای اخير به اين حد وخيم نبوده  گويند که اوضاع سوريه در سال جم حکومت ترکيه چشم بسته بودند اما اکنون میتھا

المللی يک جنش عظيم ھمبستگی با عفرين و روژآوا و عليه دولت ترکيه راه افتاده است که  چنين در سطح بين ھم. است

  .له وحشيانه داعش به کوبانی و شکست آن استنشدنی در رابطه با حم يادآور ھمبستگی و حماسه فراموش

امين روز مقاومت تاريخی عفرين را در  ٢٨ای بيالن  در اطالعيه) د.س.ق( مرکز مطبوعات نيروھای سوريه دمکراتيک

 خودروی زرھی و تانک متجاوزان ٩روز گذشته  د اعالم نمود که تنھا در شبانه.س.ق. گران منتشر کرد در برابر اشغال

  .اند همنھدم شد

ِبنابر اطالعيه ارتش غاصب ترکيه آن روستاھای سترک و جوق در حومه اعزاز را ھدف توپباران قرار دادند و 

   .اند ھای ترکيه ھم بر فراز آسمان عفرين به پرواز درآمده جنگنده

  نيمه شب جمعه چھار خودرو زرھی ارتش٣:٣٠د در پاسخ به حمالت ارتش غاصب ترکيه ساعت .س.مبارزان ق

   .د تصاوير اين عمليات را منتشر کرده است.س.ق. ترکيه را در بخش جندرس منھدم کردند

گران در اطراف روستای محمديه، تعداد زيادی از نظاميان ترکيه  د به اشغال.س.چنين در ضدحمله مبارزان ق ھم

   . درگيری است  عرصهھای دشمن ھنوز ھم در اجساد کشته. ومزدوران آن از پای درآمدند و مابقی فرار کردند

ای  شنبه شب روستای بافلونه بخش شرا را بمباران کردند و خانه  پنج٢١ھواپيماھای جنگنده رژيم ترکيه از ساعت 

   .ساکنان را ويران نمودند

چنين روستاھای کانيا باتمانه، حاج خليل، اطراف کوه ميرا و خرابه سورک در بخش راجو از سوی دشمن ھدف قرار  ھم

  .ھای ساکنين زيان فراوان وارد کردند  به خانهگرفت و

در تله انفجاری و کمين نيروھای ما عليه نظاميان دشمن در روستای شاديه در اين بخش يک خودرو زرھی و يک 

  .ھا نظامی به ھالکت رسيدند عراده تانک دشمن به تمامی منھدم شدند و ده

اف روستای جقال بخش شيا به کمين انداختند و يک خودرو نيروھای ما شب گذشته يک گروه از مھاجمان را در اطر

   .تعداد زيادی نظامی از پای درآمدند. متعلق به ارتش ترکيه را ھمراه با تمام سرنشيان منھدم کردند

کاران النصره در بخش جندرس منتشر شد که در آن  چنين تصاويری دال بر ھمکاری مابين ارتش غاصب ترکيه و تبه ھم

  .کنند  نظاميان زخمی ترکيه را مداوا میکاران، تبه

اند تا در کنار مردم اين منطقه و  در چنين شرايطی، نيروھای انترناسيوناليست از کشورھای مختلف راھی عفرين شده

  . کار بجنگند ھای تبه رزمندگان آن عليه متجاوزان ارتش ترکيه و گروه

اند  ھا در برابر عناصر داعش مبارزه کرده با زبان و فرھنگ جداگانه ماهمبارزان اينترناسيوناليست از کشورھای متعدد جھان و 

  .اکنون پس از حمله ارتش ترکيه به عفرين به اين کانتون رفتند و برای محافظت از دستاوردھای انقالب روژاوا سھيم شدند
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آرگش از بازتاب انقالب » .ام هبيش از ھشت ماه پيش به روژاوا آمد«: گويد آرگش يکی از مبارزان اينترناسيوناليست می

جا  چه که دمکراسی مستقيم شنيده است به اين چه که در رابطه با آزادی زنان و آن گويد و برای آن روژاوا در غرب می

  .آمده است و در صف مبارزان جای گرفته است

يق در رابطه با چگونگی سپس به تحق. جا ماند آرگش برای مشارکت در آزادسازی رقه، به روژاوا آمد و شش ماه اين

گرانه حکومت ترکيه به عفرين را   کرد که سکوت در مقابل حمله اشغالتأکيدآرگش . مديريت امور جامعه پرداخت

   ».جا آمديم پوشی کنم و با رفقای خود به اين نتوانستم از مشارکت در محافظت از عفرين چشم«: نپسنديد و افزود

   .پا خيزند معه جھانی خواست تا در برابر تجاوزگری دولت ترکيه بهاين مبارز اينترناسيوناليست از جا

گويد  آندوک می.  ماه پيش به روژاوا آمد تا به انقالب روژاوا کمک کند٩آندوک يک مبارز ديگر اينترناسيوناليست از 

ين بخش از روژاوا گران در ا که شش ماه را در رقه مانده و امروز برای دفاع از عفرين به مقاومت خلق عليه اشغال

   .ملحق شده است

از پيروزی قطعی در برابر » باد مقاومت عفرين زنده«ترپان يک مبارز ديگر اينترناسيوناليست با سردادن شعار 

  .گران سخن گفت اشغال

سرحد در مبارزه برای .  ماه پيش از کشور فرانسه به مقاومت روژاوا پيوست١٤سرحد مبارزی اينترناسيوناليست از 

 روز پيش به عفرين آمد تا در برابر دولت غاصب ترکيه در مقاومت عفرين ١٠ادسازی رقا ھم شرکت کرد و از آز

 - ھای مدافع خلق مبارزان اينترناسيوناليست يگان) ضد نژادپرستی( فاشيست سرحد عضو گردان آنتی. ايفای وظيفه کند

 که مشارکت در انقالبی فمينسيتی، اکولوژيک و خوبی درک کرده گ جای گرفته تصريح نمود که در روژاوا به.پ.ی

   .اجتماعی برای ھر فرد جامعه الزامی است

کاران وابسته به  گری دولت ترکيه و تبه سرحد از تمام انقالبيون در سطح جھان خواست تا مبارزه خود را عليه اشغال

   . ارتقا دھنداردوخان

ست پنج ماه پيش به کردستان آمد و برای محافظت از انقالبی که کندال قامشلو يکی ديگر از مبارزان اينترناسيونالي

پس از نابودی داعش، اکنون داعش در : گويد کندال می. پيشاھنگی آن را زنان بر عھده دارند به مبارزه ملحق شده است

کندال . اند  شدهور کاران آن ھستند درصدد ضربه زدن بر انقالب روژاوا به عفرين حمله  و تبهاردوخانقواره ديگری که 

 کرد و خاطرنشان کرد که حضور وی در دفاع از عفرين انتقاد بر عملکرد تأکيدبر شرکت در مقاومت تاريخی عفرين 

  .دولت بريتانيا در رابطه با فروش اسلحه و مھمات به حکومت فاشيست ترکيه است

  

  بندی جمع

چنان رھبر بدون چون و چرای نه تنھا  برد اما ھم یسر م  سال است در زندان به٢٠عبداله اوجاالن با وجود اين که 

. ک، بلکه رھبر معنوی روژاوا است و مورد احترام اکثريت کردھای منطقه و نيروھای چپ منطقه و جھان است.ک.پ

. چنان اختيار مذاکره کردن را در دست دارد  مذاکره کرد ھماردوخان، از موضع قدرت با ٢٠٠٨چنان که در سال  او ھم

ای را ترسيم کرد که در آن از  ھا و شرايطی را پيشنھاد کرده است که در آن، نظمی نوين منطقه ن، تزھا و تئوریاوجاال

 .ھا می توانند براختالفات و مشکالت خود فائق آيند و در ھمبستگی و اتحاد زندگی کنند جمله کردھا و ترک

ھا و ھمه زندانيان سياسی و اجتماعی و  دمکراتيک خلقسرانجام ترکيه ناچار خواھد شد اوجاالن، رھبران زندانی حزب 

طلب و فاشيست و در راس ھمه  فرھنگی را آزاد کند و به يک انتخابات آزاد گردن بگذارد و ھمه عوامل و عناصر جنگ
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در  اين است که اردوخانطلبانه  رويکرد جنگ. ھای خلق بسپارد دست دادگاه  را به دليل جنايت عليه بشريت، بهاردوخان

  . تر کند ، بتواند پايگاه خود را در ميان گرايشات فاشسيتی ملی و مذھبی قوی٢٠١٩آستانه انتخابات مھم سال 

  .دھد اما اين رويکرد واگرايانه بسيار خطرات است و جامعه ترکيه را به سوی جنگ داخلی و تروريسم سوق می

اجازه داده است ارتش خود را وارد سوريه کند و به ، تاکنون به ترکيه ...، تصميم روسيه وامريکارويکرد حاکميت 

ای از خود نشان داده و از  پردازند اما مقاومت قھرمانه ھرچند اکنون مردم عفرين، بھای سنگين می. عفرين پورش ببرد

ی ھا تاکنون يگان. کنند شان با چنگ و دندان دفاع می ھمه دستاوردھای سياسی، اجتماعی و فرھنگی و خانه و کاشانه

اند که ارتش  ھای تروريستی دخيل در جنگ داخلی سوريه، عمال نشان داده مدافع خلق در جنگ با داعش و سراير گروه

  . ترکيه را نيز شکست خواھند داد

اين احتمال وجود دارد که جنگ جديد بين نيروھای درگيری . اکنون اوضاع سوريه بيش از ھر زمانی وخيم تر شده است

اکنون جرقه درگيری بين اسرائيل و حکومت اسالمی در لبنان و سوريه زده شده . ور گردد ه شعلهدر جنگ داخلی ترکي

روشن نيست که آينده سوريه و خاورميانه چه .  و روسيه و ترکيه و اتحاديه اروپا نيز بحرانی استامريکاروابط . است

 در حال منزوی کردن امريکاراه کشورھای عربی رو در راس ھمه پادشاھی عربستان سعودی به ھم! خواھد شد

ھای تروريستی شيعی منطقه و حکومت  چنان بر حمايت خود از گروه حکومت اسالمی نير ھم. حکومت اسالمی ھستند

در نتيجه . کند ھا در يمن و غيره پافشاری می  عراق، حوثی هللا لبنان و شبه نظاميان شيعه جانی بشار اسد و حزب

  .ای در حال فروريزی است سرمايه درای جھانی و منطقهھای سابق بين دول  بندی صف

حل  به ھر حال، ايده خودمديريتی دمکراتيک با در نظر گرفتن ھمه نقاط ضعف و قوت و کمبودھا و دستاوردھای آن راه

طلبی و تروريسم دولتی و غيردولتی است و  اندازی، خشونت، جنگ مھم سياسی، انسانی و اجتماعی در مقابل تفرقه

  . ھای خاورميانه خاتمه دھد تواند به بحران می

ترکيه بايد فورا عبدهللا اوجاالن، ھمه نمايندگان کرد ترکيه و شھرداران و ھم زندانيان سياسی، اجتماعی و فرھنگی را 

که به اتھام ترور بازداشت کرده آزاد نمايد و گفتگوھای متوقف شده را از سر بگيرد و به به برگزاری يک انتخابات 

در چنين مسيری و با . ھای اجتماعی گردن بگذارد ھای اجتماعی، احزاب و جنبش ھا، شبکه مکراتيک و آزادی رسانهد

ھای غيرقابل برگشت  ک نيز با تضمين.ک.ک، مردم کرد در ترکيه و روژآوا است که پ.ک.قطع جنگ ترکيه عليه پ

يه را آزاد کند و برای نشان دادن حسن نيت، جنگ  امنيتی ترک- تواند اسرای نظامی  سياسی از سوی دولت ترکيه، می

رسد اھل مصالحه  نظر می  و حزب او که قدرت مطلق را در دست دارد بهاردوخاناما رجب طيب . مسلحانه را قطع کند

سياسی و برقراری آرامش و صلح نباشد، ھمانند بسياری از مقامات ناسيوناليست قبل از خود، بر اين باورند که از 

کم تاريخ چھل ساله اخير در تحوالت ترکيه و منطقه نشان داده  توان مردم کرد را شکست داد اما دست ظامی میطريق ن

ھای خود  ھای گذشته ترکيه چه نظامی و چه غيرنظامی، در بحران چون سران و دولت  و دولتش نيز ھماردوخاناست که 

  !غرق و خفه خواھند شد

 به رسيمت شناختن حقوق مردم کرد و ھمه مردم تحت ستم ترکيه، و ايجاد ک به دنبال برابری و.ک.اوجاالن و پ

ک با ھمين اھداف برقراری .ک.خودگردانی دمکراتيک در چھارچوب مرزھای ترکيه است و عبدهللا اوجاالن و پ

  .خواھند ھای سراسر ترکيه را می صلح، دموکراسی، آزادی و برابری ھمه خلق

ھا نفر داوطلب جای آن را  افتد ده اش زمين می بازد و اسلحه ای جان می زمندهک، ھر ر.ک.در حقيقت در صفوف پ

ک در .ک.بنابراين، انگيزه و روحيه رزمندگی گريالھای پ. باخته بر زمين بماند گذارند سالح آن جان گيرند و نمی می

 که گريالھای معروف است. ھمه عرصه ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی و رزمندگی بسيار باالست
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کادرسازی در اين جريان، بسيار ! ورد گذارد، بلکه ھمواره با جسارت و آگاھانه به پيش می ک، گامی به پس نمی.ک.پ

  !بينند  نظامی می- ھای سياسی  جدی و با کيفيت باالست و اعضای آن سخت آموزش

  ٢٠١٨ بروری ھفدھم ف-  ١٣٩۶ ]دلو[شنبه بيست و ھشتم بھمن

  

  :١ضميمه 

، به دو زبان کردی و ترکی )ک ک پ( عبدهللا اوجاالن، رھبر حزب کارگران کردستان ترکيه١٣٩٤وروزی سال پيام ن

  .توسط پروين بولدان و سری ثريا اوندر در مراسم بزرگ عيد نوروز در دياربکر ترکيه قرائت شد

ری، آزادی و دموکراسی ھستند و نوروز را به تمام دوستان و مردممان که طرفدار صلح، براب«: پيام تاريخی آمده است

ھمکاری مستبدانه قدرت ھای امپرياليستی و سرمايه داری با يکديگر و با . به خاطر آن تالش می کنند، تبريک می گويم

 را ما از مسألهتکيه بر انديشه نئوليبراليستی باعث به وجود آمدن بحران در منطقه و کشور ترکيه شده است که اين 

اقليت ھای قومی و تفاوت ھای دينی مردم ما و فرھنگ ما در ميانه اين بحران به صورت . ايم هنزديک مشاھده کرد

نه تاريخ ما و نه ھم عصرانمان، نه وجدانمان و نه سياستمان به ساکت . ه و بی معنی در حال از بين رفتن استالمانظ

در مقابل اين وضعيت، بر اساس . کشيدماندن در مقابل اين وضعيت رضايت نخواھند داد و خود را کنار نخواھند 

 .يت ھای سياسی و اخالقيمان يک اقدام فوری طلب می کردمسؤولباورھای مذھبيمان و 

. مبارزه مردم ما برای دموکراسی، آزادی، برابری و صلح با افتخار امروزه در آستانه موفقيت تاريخی قرار گرفته است

رات تلخ برايمان بوده به ھدر نرفته است و در يک مرحله بسيار حساس  ساله ما که پر از اتفاقات و خاط٤٠مبارزه 

ديگر تاريخ و مردم از ما يک صلح و .  ساله قرار گرفته ايم٤٠در آستانه پايان دادن به مبارزات مسلحانه . قرار دارد

يت سنگينی مسؤولا در ھمين راستا، ما ب. راه حل دموکراتيک را طلب می کنند که با روح دوران جديد سازگار باشد

 ھيئت حکومتی در کاخ نخست - ماده عنوان شده در بيانيه مشترک ھيئت امرالی ١٠يت مسؤولروبه رو ھستيم و اين 

 .وزيری ترکيه است

 ساله و ٤٠ک برای پايان دادن به مبارزه مسلحانه .ک. ماده مذکور تشکيل کنگره خلع سالح پ١٠ھمزمان با اجرای 

يت ھای مسؤولبرای ورود به مجادالت سياسی که با روح دوران جديد ترکيه سازگار باشد از انديشيدن تدابير الزم 

ک از مبارزات مسلحانه به مجادالت سياسی بايد .ک. استراتژيک و تاکتيک مبارزات پتغييربرای . تاريخی ما است

 خصوص موارد اساسی اميدوارم در کوتاه ترين زمان ممکن توافقات در. ک تشکيل شود.ک.کنگره خلع سالح پ

صورت گرفته، ھيئت ناظر در روند مذاکرات آغاز به کار کرده، کميسيون تحقيق و حقيقت ياب در مجلس تشکيل شده و 

وارد دورانی می . با کنگره جوامع کرد، دوران جديدی در تاريخ ترکيه رقم خواھد خورد. کنگره خلع سالح عملی شود

ديل آن به يک قانون آزاد و برابر تمام ھويت ھا در داخل ترکيه به رسميت شناخته شويم که با اصالح قانون اساسی و تب

 ساله جمھوريت ترکيه تمام حوادث تلخ گذشته ٩٠بدين ترتيب در تاريخ . شده و زندگی آزادی در کنار ھم خواھند داشت

 ای است که مسألهذاتا اين ھمان . را پشت سر گذاشته و برای آينده دموکراتيک و آزاد به راه خود ادامه خواھيم داد

 برای کشورمان و برای ملتمان بھترين انتخاب مسألهوليکن، اين . شايسته تاريخ واقعی و روح حقيقی عيد نوروز است

 . گذار بوده و مفيد خواھد بودتأثيردر عين حال برای منطقه ای که پر از باورھای دينی است نيز . است

ملی گراھای درون :  سال اخير اين گونه است١٠٠ سال اخير به خصوص در ٢٠٠سم در  کاپيتالي–واقعيت امپرياليسم 

دولت ھای ملی را بر عليه تمام اقليت ھای قومی و ھويتی و ھمچنين اقليت ھای دينی تحريک کرده و آنان را به عنوان 

ه اند تا به موجوديت خود در سعی کرد»  اداره کن–تجزيه کن «يعنی با استفاده از سياست . دشمن ھم معرفی می کنند
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کامال واضح است که آخرين ثمره تالش . اين مناطق ادامه دھند و اين سياست را بی رحمانه به منطقه تحميل کرده اند

ھای بی رحمانه امپرياليسم در منطقه ای که به ھيچ عنوان از آن دست برنداشته اند، توليد و طرح مقوله ای به نام 

بدون توجه به . گروھی که صفت وحشی گری را نيز رد کرده است. بوده است» )داعش( شام دولت اسالمی عراق و«

زنان و کودکان، کردھا، ترکمن ھا، ايزدی ھا، عرب ھا، سريانی ھا و تمام مردمان منطقه و انديشه ھايشان را وحشيانه 

 .قتل و عام کرده است

 آور پايان داده و آينده ای با صلح و آزادی، برادری و ديگر روز آن فرا رسيده است که به اين تاريخ تلخ و رنج

بر اساس باورھا و اعتقادات بنده، بايد از دولت . دموکراسی را که بازتاب کننده واقعی گذشته دورمان است را بنا کنيم

ولتی با  افراطی، ويران کننده و مصرف کننده شده اند عبور کرده و دئیھای ملی گرای افراطی که در اثر مليت گرا

در ھمين راستا تمام . به نظر من در اين شرايط مجبور به اين کار ھستيم. رعايت اصول سياسی دموکراسی ايجاد کنيم

 .ھای دموکراتيک دعوت می کنم کشورھای منطقه خاورميانه را برای تشکيل دولتی با رعايت اصول سياست

زنان کردی که برای آزادی و دموکراسی تالش می کنند و جزء چنين به وسيله اين نامه در اين روز مھم از جوانان و  ھم

کنم تا در دوران جديدی که پيش رو داريم، در زمينه ھای اقتصادی،  ترين عناصر يک جامعه ھستند دعوت می اصلی

ن ھمچني. اجتماعی، سياسی و امنيتی حضور فعال داشته باشند و در راه برابری و آزادی به مبارزات خود ادامه دھند

 شان ھم برای کشور ما و ھم برای تمام کشورھای بين المللی به يک معنی بسيار مسألهبدين وسيله به مرد کوبانی که 

روح توسعه يافته «در ھمين چارچوب به . عميق تبديل شده، سالم عرض می کنم و پيروزيشان را تبريک می گويم

که باعث ھمکاری مشترک کردھا و ترک )  کرد قرار دارد نيروھایکنترولمقبره جديد سلطان سليمان که تحت ( »عشمه

 .ھا شده است و در ميان مردمانمان به عنوان سمبل جديد تاريخ تبديل شده است را سالم می گويم

 که در باال ذکر کرده ام در يک جمله تالشی برای به وجود آوردن ديدگاه جديد در خصوص تاريخ و جامعه ئیتمام بندھا

 . يک دوران متفاوت و جديد استتأسيسمام اين پاراگراف ھا قدمی برای ت. ما بوده است

 .ھا باشد بار ديگر اين نوروز را به تمام انسان ھای جھان تبريک گفته و آرزومندم مايه خير و برکت برای آن

 زنده باد نوروز

 ھا زنده باد برادری ملت

 عبدهللا اوجاالن

 زندان امرالی

 

  ٢ضميمه 

ک جنبش مقاومت بر .ک. کرده که پتأکيددر سخنان خود » گوارا ارنست چه«ترين دوستان  ز نزديکژان زيگلر، يکی ا

  !»پيوست ک می.ک.اگر چگوارا امروز زنده بود به پ«: حق است و افزوده
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شناس و نويسنده، مشاور رياست کميته مشاوره حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر ويژه نھاد تغذيه  ژان زيگلر جامعه

، ٢٠١٧گوارا با خبرگزاری فرات در نوامبر  زمان ملل از رفقای نزديک رھبر انقالبی امريکای التين ارنستو چهسا

   .مصاحبه ای انجام داده است

 سازمان ملل در رابطه با شھرھای شمال کردستان را خاطرنشان کرده و ٢٠١٧ھای ماه مارس سال  زيگلر گزارش

قدر  جنايتی آن. ای وحشتناک دست به جنايت عليه بشريت زد کردستان به شيوهدولت ترکيه در شھرھای شـمال «: گفت

  ».المللی دادگستری بيانجامد تواند به محکوميت حکومت ترکيه در ديوان بين بزرگ است که می

 الزم است شورای امنيت سازمان ملل پرونده وقايع شھرھای شمال کردستان را مورد ارزيابی قرار داده و«: وی افزود

  ».المللی دادگستری موافقت نمايد با ارسال آن به ديوان بين

داری اوجاالن در زندان و رفتار حکومت ترکيه عليه ايشان به ھيچ  نگه«: زيگلر، بر آزادی اوجاالن تأکيد کرد گفت

يت الزم است که کميته بررسی نھاد حقوق بشر در سازمان ملل بخواھد که در رابطه با وضع. عنوان مشروع نيست

  ».عبدهللا اوجاالن تحقيق آغاز شود و برای آزادی اوجاالن نقش خود را ايفا کند

الزامی است که حقوق سياسی، مديريتی و «: زيگلر، اردوخان را دارای افکار نژادپرستانه و ديکتاتور ناميد و افزود

الزم . د و اوجاالن ھم آزاد شودک آغاز شو.ک.الزم است بدون اتالف وقت مذاکرات با پ. ھويتی کردھا پذيرفته شوند

  ».اند شناسائی شده و محاکمه گردند است کسانی که در کردستان دست به جنايت عليه بشريت زده

: ھای تروريستی را مورد انتقاد قرار داد و افزود ک در ليست سازمان.ک.ايشان در ادامه گفتگو، قرار گرفتن نام پ

  ». ھمه در برابر داعش جنگيده ھمچنان در ليست مذکور باشدغيرقابل قبول است نيروئی را که بيش از«

ممنوعيت پرچم و يا پوسترھا به معنی «: ک را احمقانه ناميده و خاطرنشان کرد.ک.زيگلر تصميم دولت المان عليه پ

  »...چه بايد در انزوا قرار داده شود خود حکومت ترکيه است آن. انکار يک ملت است

سی تحت رھبری نلسون  ان  آی-چون کنگره ملی آفريقا ک ھم.ک. پ- کارگران کردستانزيگلر اظھار نمود که حزب

ک جنبش .ک.پ. خواھی خلقی است ک جنبش آزادی.ک.پ«: خواه و مشروع است، افزود ماندال جنبشی آزادی

آشكارا . ھا ھا عليه نازی چون مقاومت فرانسوی ھم. جنگد خواھی مشروعی است که عليه نژادپرستی و ظلم می آزادی

شايسته است که ھر کسی از اين . خواھی است که مايه افتخار و تقدير است ک جنبش رھائی و آزادی.ک.گويم؛ پ می

  ».جنبش حمايت کند
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اگر «: گوارا است، تأکيد کرد ترين رفقای رھبر انقالبی انترناسيوناليست ارنستو چه ژان زيگلر که خود از نزديک

گوارا زيباترين نمونه  بدون شک چه. شد ک ملحق می.ک.رد به مبارزه در ميان صفوف پک گوارا امروز زندگی می چه

ک ملحق .ک.کنم؛ اگر زنده بود بدون شک به پ بار ديگر تکرار می يک. ھای آزادی و رھائی ملی است مبارزه جنبش

  ».جنگيد ھای فاشيست، استبدادی و تروريست می شد و عليه حکومت می

مدار و نويسنده  شناس، سياست جامعه.  در شھر برن پايتخت سوئيس متولد شده است١٩٣٤يل  آور١٩ژان زيگلر در 

شناسی مدرک دکترا کسب  ژان در حقوق و جامعه. است که زندگی خود را وقف مبارزه کمونيسم و انقالب نموده است

ای نمايندگی حزب   ايشان دوره.شناسی بوده است ھا در دانشگاه ھای ژنو و سوربون استاد کرسی جامعه کرد و در سال

  .سوسياليست در پارلمان فدرال سوئيس را بر عھده داشت

  

  


