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 Political سياسی

 
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۵ فبروری ٢١

  شانزدھمين سال ربودن عبدهللا اوجاالن 

  ! پيشرفت مذاکرات وی با دولت ترکيهۀو خبرھای متناقض دربار

 

به عبارت ديگر . ، شانزده سال پيش در کنيا ربوده شد)PKK( حزب کارگران کردستانعبدهللا اوجاالن رھبر 

اما اکنون بيش از ھر زمان ديگری يک جنبش . مرالی زندانی است سال است که در زندان جزيره اي١۶اوجاالن 

  .قوی در داخل ترکيه و خارج کشور، برای آزادی وی راه افتاده است

. گدار حزب کارگران کردستان ترکيه، سازمانی چپ مسلح در ترکيه است ، رھبر و بنيان)معروف به آپو( اوجاالن

نخست وزير وقت ترکيه » بلند اجويت«ر دستگيری وی را  دستگير شد و خب١٣٧٧ ]دلو[ بھمن٢۶وی در تاريخ 

 نکرده است ء سری نگه داشته و تاکنون آن را افشااگرچه دولت ترکيه جزئيات دستگيری وی را کامالً . اعالم کرد

 گسترده کردھا ۀاما خبر ھمکاری اطالعاتی سيا و موساد در اين پروژه پس از دستگيری وی مطرح و منجر به حمل

  . ھای حکومت اسرائيل در اروپا شد انهبه سفارتخ

دارد در کتاب » موساد«که رابطه نزديکی با » سيا«از عناصر اطالعاتی سازمان » گوردون توماس«يک دھه بعد 

ً «: خود نوشت  توسط سازمان  و ترکيه، بلکه مستقالً امريکانه توسط نيروھای امنيتی » اوجاالن« دستگيری اساسا

  » .ر ربودن وی او را به ترکيه تحويل دادند شد و آنان پس اءموساد اجرا

  

  عبدهللا اوجاالن به ھنگام دستگيری و انتقال به ترکيه
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ً ١٩٩٨ تا ١٩٩۶ترکيه ديگر در  ترکيه در روز ششم ماه می . ک را ھدف قرار داده بود.ک. مقر رھبری پ، مستقيما

اما اين .  يک حمله انفجاری قرار داد محل سکونت رھبر خلق کرد عبدهللا اوجاالن در دمشق را ھدف١٩٩٦سال 

اين حمله زنگ خطری برای اوجاالن بود که ديگر در معرض ھدف حمالت . انفجار تنھا منجر به خسارات مالی شد

 .نيست ک.ک.پ رھبری کادر و وی برای امنی جای سوريه و مستقيم است

يل منعقد شد که بخشی از آن شامل فشار به ژيک نظامی امنيتی ميان ترکيه و اسرائيسترات، يک پيمان ١٩٩٧در سال 

 .در اين چارچوب فشارھا بر سوريه باال گرفت که در آن زمان ميزبان اوجاالن بود. ک بود.ک.پ

، آتيال آتش فرمانده کل وقت ارتش ترکيه طی سخنانی در شھرستان ١٩٩٨مبر سال در روز شانزدھم سپت

 ارتش به سوريه ، اگر سوريه اوجاالن را از کشورش اخراج نکند، آشکارا سوريه را تھديد کرد و گفت»ريحانلی«

   .کند حمله می

ھا ميان ترکيه و سوريه در جريان بود که بعدھا مشخص شد  چنين روابط ديپلماتيک برای کاھش تنش در اين مدت ھم

 .تر بر سوريه بود تا اوجاالن را اخراج کند ھا برای اعمال فشار بيش بخشی از اين تماس

 وی و رھبری احتماالً . جام اوجاالن مجبور به ترک سوريه شد و گزينهھای ممکن را در مقابل خود قرار دادسران

 .چون روسيه، يونان و ايتاليا برود  ھمئیپا که وی به يکی از کشورھای ارودک به اين نتيجه رسيدن.ک.پ

المللی نيز   بينۀز آن روز به بعد توطئا.  سوريه را به مقصد يونان ترک کرد١٩٩٨بر سال واوجاالن در روز نھم اکت

به ھمين دليل وی، . ھا عمل نکرد  به وی داده بود به آنئیھا از جمله يونان که وعده. ای شد عليه وی وارد ابعاد تازه

  .ناچار شد پس از سفر به روسيه راه ايتاليا را در پيش بگيرد و وارد رم پايتخت اين کشور شود

 وقت ايتاليا، تالش می کرد برای بحرانی که پس از ورود اوجاالن به اروپا باال گرفته بود ماسيمو دالما نخست وزير

 ً ، انگليس و ترکيه، اوجاالن به اجبار شھر رم را نيز ترک کرد امريکا فشارھای ۀ در نتيجراه چاره ای بيابد اما نھايتا

  .جا به يونان بازگشت  به روسيه و از آنو مجدداً 

در نتيجه . فريقای جنوبی ياری برسانندايونان به اوجاالن قول داده بودند که برای انتقال وی به مقامات دولتی وقت 

تعھدات خود را اما اين بار نيز دولت يونان . فريقای جنوبی بروداوی در سفارت يونان در کنيا، پناه گرفته بود تا به 

 نيروھای ١٩٩٩ سال روریبه در روز پانزدھم فزير پا گذاشت و کمکی به اوجاالن نکردند و نتيجه اين شد ک

 و اسرائيل، اوجاالن را در کشور کنيا ربودند و وی را به تيم اطالتی ترکيه موسوم به امريکادستگاه اطالعاتی 

   .سازمان ميت تحويل دادند

ق و ايران به با پخش خبر عمليات ربودن و تحويل اوجاالن به ترکيه، نه تنھا مردم کردستان ترکيه، سوريه، عرا

 ۀ زدند، بلکه ھمئیپيما المللی عليه وی دست به تظاھرات و راه ھای بين حمايت از اوجاالن و محکوم کردن توطئه

ھای آزاده، به خصوص نيروھای چپ و کمونيست اعتراضات وسيعی را در کشورھای غربی نيز سازمان  ساننا

ن اچنين تعدادی از معترض ھم. اسرائيل و يونان حمله کردندھای  ن سياسی کرد، به برخی از سفارتخانهفعاال. دادند

  .در خالل اين اعتراضات جان خود را از دست دادند و يا زخمی و زندانی شدند

 حريت چاپ ترکيه، انگين آالن در ۀبنا به گزراش روزنام. انگين آالن، فرمانده عمليات دستگيری اوجاالن بود

کانديد شد و توانست تا با  (MHP) گرای ترکيه از طرف حزب حرکت ملی ٢٠١١انتخابات مجلس ترکيه در سال 

 .برد ولی ھنوز نتوانسته در مجلس ترکيه حضور يابد و در زندان به سر می. کسب آرای کافی به مجلس راه يابد
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ت اردوغان عليه دولنام او در ميان نظاميانی که قصد داشتند . شود مربوط می» باليوز«دليل حبس او؛ به پرونده 

اکنون به ھمراه ديگر محکومان پرونده   سال حبس محکوم شد و ھم١٨به ھمين دليل او به . شد کودتا کنند؛ ديده می

  .برد در زندان استانبول به سر می» باليوز«

اعضای خود را از جمله ) ميت( ليس مخفی اين کشوروس ھمه پأ است که نيروھای امنيتی ترکيه و در رتأکيدالزم به 

ست و ھم يک سازمان فاشيستی   مذھبیاين حزب ھم شديداً . کنند انتخاب می» گرای ترکيه حزب حرکت ملی«ز بين ا

ھای مختلف  را برای دولت» خوانده پدر«رو، سران اين حزب، ھمواره نقش  از اين. است و به شدت ضدکرد است

  .کنند ترکيه ايفا می

دارای روحيه باالی ) اردو( ، ارتشيان و افسران ارتش ترکيه١٩٢٣گذاری جمھوری الئيک ترکيه در  ھنگام بنيان

ھای ناشی از جنگ جھانی، به اين افکار روی آورده بودند در نتيجه  ترکی بودند و برای تسکين دادن شکست پان

پس از درگذشت آتاترک و گذار از دوران . کردند ترکيست برقرار می ھای سياسی پان ھای نزديکی با گروه ھمکاری

حزب حرکت ملی که از آن تاريخ تاکنون در صحنه سياسی ترکيه . ک حزبی، احزاب چندی در ترکيه تشکيل شدندت

 .گذاری شد بنيان »آلپ ارسالن تورکش« در آن دوران توسطکه حضور دارد يکی از احزابی بود 

 ۀ به درج١٩۴۴ از مدرسه جنگ پياده نظام دانش آموخته شد و در سال ورنیت ۀ با درج١٩٣٩تورکش در سال 

 ١٠ ماه و ٩محاکمه و به  نژادپرستی و پان تورانيسم به اتھام» نيھال آتسز«در ھمين سال به ھمراه .  رسيدنیړگج

 از اتھامات وارده ١٩۴٧او در ھمان سال نخست زندان با حکم دادگاه نظامی آزاد و در سال . روز حبس محکوم شد

 امريکا فرستاده شد و در امريکاری را به پايان رساند سپس به  افسۀ دانشکد١٩۴٨تورکش در سال . تبرئه شد

ت نمايندگی ستاد أھموند ھي« در واشينگتن در کميته دائمی ناتو به عنوان ١٩۵۵ -۵٧ھای  در سال. تحصيل کرد

 فرستاده شد و سپس به عنوان فرمانده نيروی المان به ١٩۵٩او در سال . انجام وظيفه نمود» مشترک ارتش ترکيه

  .ارتقاء يافت و به درجه آلبای در ارتش ترکيه نائل گرديد) مديريت شعبه ترکيه( زمينی ناتو

 نفر ٨چنين جزو  ھم.کودتا عضو بود  در کميته رھبری »ادنان مندرس« عليه دولت ارتش ١٩۶٠تورکش در کودتای 

يه کودتا را شخصا از راديو تورکش اعالم.  نمودندء را طراحی و اجرا١٩۶٠ می ٢٧از افسرانی بود که کودتای 

او به علت اختالف نظرھای داخلی با ساير اعضا از کميته اخراج و . ھا افتاد خواند و از آن تاريخ نامش بر سر زبان

 انجمن صلح و ١٩۶٣او در سال . به عنوان مشاور سفير به دھلی نو فرستاده و از ارتش نيز بازنشسته اعالم شد

فتحی «و » طلعت آيدمير«در اين سال با . گذاری کرد ردن نيروھای ملی گرا بنيانپيشرفت را با ھدف گردھم آو

که در تدارک کودتای ديگری بودند وارد ھمکاری شد ولی به علت به توافق نرسيدن با آن دو کودتا را به » گورجان

 دادن آن تبرئه تورکش در دادگاه نظامی به جرم سازماندھی کودتا محاکمه ولی به جھت لو. دولت گزارش کرد

  .گرديد

 ئیخواه ملت روستا حزب جمھوری«، به ھمراه چند تن از اعضای پيشين کميته اتحاد ملی ١٩۶۵در سال 

C.K.M.P « حزب « حزب او به نام ۶٩در سال .  کرد و به عنوان نماينده مردم آنکارا وارد مجلس شدتأسيسرا

 تا ١٩۶٩ھای  در سال. نشان ترازو سمبل حزب قرار داد نام و نشان سه ھالل ماه را به جای تغيير» حرکت ملی

 که وحشت نظاميان و ١٩٨٠تورکش پس از کودتای .  به عنوان نماينده مردم آدانا در مجلس حضور داشت١٩٧٣

ھا از رشد  و گسترش جنبش کارگری و نيروھای سوسياليستی علت اصلی آن بود زندانی شد و تا سال  پان ترکيست

 از فعاليت سياسی ممنوع شده بود ولی در اين سال با ورود به حزب کوشش ١٩٨٧او تا سال .  در حبس بود١٩٨۵

 با لغو قانون ١٩٩٣در سال .  وارد پارلمان گرديد١٩٩١ بار ديگر وارد ميدان سياست شد و در سال M.G.Pملی 
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 نتوانست وارد ١٩٩۵در انتخابات .  دادتغييرممنوعيت فعاليت احزاب نام کوشش ملی را به حزب حرکت ملی 

  . بر اثر سکته قلبی درگذشت١٩٩٧آلپ ارسالن تورکش در سال . پارلمان شود و به نگارش کتاب روی آورد

در » ھای خاکستری گرگ«ترکيست به نام  ترين سنگر نيروھای پان حزب حرکت ملی، در دھه ھفتاد ميالدی بزرگ

ھای  به رھبری سليمان دميرل در سال» گرا جبھه ملی« به ھای ائتالفی موسوم اين حزب دوبار در دولت.ترکيه بود 

در پايان دھه ھفتاد ميالدی حمالت . پايانی دھه ھفتاد شرکت کرد و تورکش سمت معاون نخست وزير را کسب نمود

شدن پنج ھزار نفر گرديد به طوری که در روزھای  مسلحانه اين حزب به نيروھای چپ و کمونيست، سبب کشته

 تورکش به ١٩٨٠پس از کودتای . رسيدند  نفر به قتل می٣٠از کودتا به طور متوسط روزانه بيش از واپسين پيش 

پس از آزادی او از . ھمراه بسياری ديگر از رھبران سياسی به مانند دميرل، اربکان و اجويت دستگير و زندانی شد

اين حزب پس از . پيگيری شد »حزب کوشش ملی« ھای سياسی حزبش تا مدتی در قالب  تالش٨٧زندان در سال 

تر   کم١٩٨٧ نوامبر ٢٩  در انتخابات پارلمانی M.H.P.  در جامعه ترکيه با افول شديدی روبرو شد١٩٨٠کودتای 

ھرچند تورکش به عنوان (  وارد انتخابات نشد١٩٩١بر و اکت٢٠در انتخابات .  را به دست آوردء درصد آرا٣از 

 ٣/۴ نيز توانسته بود ١٩٨٩ھا در سال  در انتخابات شھرداری).  مجلس شدکانديدای مستقل از شھر يوزقات راھی

 موفق به ورود به پارلمان ء درصد آرا٨ حزب حرکت ملی با کسب ١٩٩۵در انتخابات .  را کسب نمايدءدرصد آر

 - ھرچند پس از سقوط دولت ائتالفی چيللر .  پايه استء درصد آرا١٠چرا که برای ورود به پارلمان کسب . نشد

 اين حزب توانست صاحب M.H.Pھای حزب راه راست و پيوستن آنان به   و استعفا نماينده١٩٩۵اربکان در سال 

گيری   نتوانست پيروزی چشم١٩٩٩ تا انتخابات سال M.H.Pاما پس از مرگ تورکش . دو کرسی در مجلس گردد

  .در عرصه سياست انتخاباتی نشان دھد

M.H.Pھای قفقاز و ترکان  نشين به مانند ترک  ديرين ترکيه و کمک به جوامع ترکھای  خواھان پايبندی به سنت

پرست ساير کشورھا شبکه زيرزمينی  ھای قوم ھای مالی به گروه اين حزب از طريق کمک. اويغور چين است

  .ترکی را پس از فروپاشی شوروی تشکيل داده است ھای پان فعاليت

او . ، طی يک کنگره اضطراری به رھبری حزب بر گزيده شد١٩٩٧در سال » لی دولت باغچه«با مرگ تورکش 

ھای  لی در جوانی در انجمن باغچه.  در شھر عثمانيه است و در رشته اقتصاد تحصيل کرده است١٩۴٧متولد سال 

 به ١٩٧٠در سال . گيری داشت ھای نژادپرست بودند فعاليت چشم که انجمن) اولکوجولر( گرای اولکو اوجاقالری ملی

 M.H.Pپيش از پيوستن به .  شرکت نمودئیيرکلی فدراسيون ملی دانشجويان ترک رسيد و در مبارزات دانشجودب

 پيوست و تا معاونت دبيرکل M.H.Pدر زمان حيات تورکش به . برگزيده شد »حزب ملی گرای کار« به دبيرکلی

  .پيش رفت

مور سازمان اطالعاتی أاز يک سياستمدار، ملی نکته قابل توجه اين است که او در واقع پيش  در مورد باغچه

ای از آلب ارسالن تورکش در  ، نامه٢٠٠٧در آستانه انتخابات . رود در حزب حرکت ملی به شمار می) ميت( ترکيه

. ميت در حزب حرکت ملی دانسته شده بود مورألی از سوی تورکش م  آن باغچهمطبوعات ترکيه منتشر شد که در

لی به عنوان يک  فکران خود نوشته بود از باغچه ، به يکی از ھم١٩٨٣نامه که در سال چنين در اين  تورکش ھم

  .عنصر غيرقابل اعتمادی ياد کرده است

M.H.P ١٢٩تری وارد پارلمان شود و با داشتن  ھا با اقتدار بيش  پس از سال١٩٩٩ پريلا توانست در انتخابات 

  . شرکت کند»بلند اجويت«کرسی در پارلمان در دولت ائتالفی 
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پيروزی اين حزب در اين دوره از انتخابات به دليل افول ناگھانی دو حزب رفاه و راه راست و باز شدن عرصه 

  .ک در کنيا بود.ک.برای ساير احزاب و نيز دستگيری عبدهللا اوجاالن رھبر پ

 از ورود به مجلس M.H.P و پيروزی قاطع حزب عدالت و توسعه، ٢٠٠٢با سقوط دولت ائتالفی اجويت در سال 

  . فعاليت زيادی در صحنه سياست ترکيه از خود نشان نداد٢٠٠٧ تا ٢٠٠٢ھای  باز ماند و در حد فاصل سال

 بيش از ء درصد آرا١۴ بود که توانست با کسب ٢٠٠٧دومين موفقيت نسبی حزب حرکت ملی در انتخابات سال 

ھای فزاينده به ھواداران و نيروھای  حمالت و خشونتپيروزی نيز  نعامل اصلی اي. ه وارد مجلس نمايد نمايند٧٠

گرايانه ميان مردم  ھای ملی يعنی در اين دوره نيز باعث افزايش گرايش. ک در داخل ترکيه و در خارج آن بود.ک.پ

از سوی ديگر، ائتالف ناموفق حزب راه راست و حزب مام ميھن که .  شدM.H.P به سوی ءو سرازير شدن آرا

رو گشت و در نھايت سبب از دور خارج شدن مام   روبهیغات زيادی اعالم شد ولی سپس با موانع حقوق با تبليءابتدا

  . بودM.H.Pميھن از گردونه انتخابات گرديد سبب افزايش اقبال 

ترکسيتی و فاشيستی  ھدف از توضيح نسبتا طوالنی درباره اين حزب، اين است که روشن شود ھمواره گرايشات پان

  . اند اند و دشمنی و خصومت با مردم کرد را بازتوليد کرده  ترکيه حاکم بودهھای بر دولت

زنند  ترکيستی می ھای پان  گروهتأسيسبسيار ديده شده که افسران رده باالی ارتش ترکيه پس از بازنشستگی دست به 

 ئیگرا رکيه در زمينه ترکاز اقدامات بارز ت. بخشند و با جذب نيروھای اجتماعی در جامعه، به قدرت خود تدوام می

يت کشتار يک و نيم ميليون ارمنی توسط پان مسؤولچنين ارمنستان و نپذيرفتن  دشمنی با مردم کرد و ھم

) ترک نژاد( :تورک سوی«ھای  لسهجتر از ھمه برگزاری  ھای کميته اتحاد ترقی در زمان عثمانی و مھم ترکيست

تانبول در سطح سران عالی رتبه کشورھا در آنکارا يا استانبول برگزار ھا که عموما در آنکارا يا اس لسه جاين . است

پس از يک وقفه شش ساله در . پذيرفت  با ميزبانی ترکيه انجام می٢٠٠٠گردد از زمان فروپاشی شوروی تا سال  می

رک زبان در حالی که حضور سران کشورھای ت.  اين اجالس در آنتاليا برگزار گرديدجمعت ھفتمين ٢٠٠۶سپتامبر 

  .زنند خود يک طنز تاريخ است حرف می ھا با کمک مترجم در اين سلسله نشست

حی قرار گرفت اما قاطع و ووراوجاالن، در زندان ايمرالی، در حالی که در زير شديدترين شکنجه ھای جسمی 

د که وی در عمليات ، اعالم کر١٣٨٧عبدهللا اوجاالن نيز در سال . محکم مواضع خود و حقوق مردم کرد دفاع کرد

  .، اسرائيل و ترکيه ربوده و به زندان ايمرالی منتقل شدامريکاھای اطالعاتی  مشترک سازمان

محکوم شد، اما ترکيه به دليل  جنگ مسلحانه و قتل ھزاران نفر، محاکمه و به اعدام» اتھام«وی پس از دستگيری به 

 دارد از اعدام وی خودداری کرد و اعدام وی را ئیديه اروپا که برای عضويت در اتحائیھا انتقادات گسترده و تالش

اساس بود که حتی دادگاه حقوق  چنان بی در عين حال اتھاماتی که دادگاه ترکيه به وی زد آن. به حبس ابد تحفيف داد

 و پس از شکايت وکالی اوجاالن، محاکمه وی را دارای ايرادات مختلف و ١٣٨۴اروپا نيز در سال   بشر

 وجود قاضی ارتشی در دادگاه، عدم دسترسی وی به پرونده خود، حبس قبل از محاکمه و .نصفانه اعالم کردغيرم

  .صدور حکم اعدام را از موارد غيرمنصفانه بودن دادگاه دانست

 و از زمان دستگيری در کنيا، در زندان جزيره ايمرالی در دريای اژه به سر ١٩٩٩ روریبعبدهللا اوجاالن از ف

  .برد می

تمامی » از دولت کاھنی سومر به سوی تمدن دمکراتيک« دفاعيات خود تحت نام ۀاوجاالن در دو جلد از مجموع

ثمر کردن طرح  گری انجام گرفته و نيروھای سھيم در آن را آشکار نمود و اعالم کرد برای بی جوانب پنھان توطئه
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ن مردم ترک و کرد بود به اعمال دمکراسی در ای که ھدفش بر افروختن ھر چه شديدتر کينه و دشمنی بي توطئه

 . ورزيدتأکيدآميز   کرد به صورت مسالمتۀمسألجمھوری ترکيه و حل 

چنين پس از اتمام نگارش  اوجاالن ھم. بس اعالم کرد ک چندين بار آتش.ک.در ھمين راستا و به پيشنھاد اوجاالن، پ

کرد به ترکيه ارائه داد و  ۀمسألقشه راھی برای حل مجموعه دفاعياتش که در چندين جلد کتاب منتشر شدند، ن

 تاکنون با وجود ھمه موانعی که دارد، ادامه ٢٠١٣نام گرفته و از سال » فرايند صلح«ساز فرايندی شد که  زمينه

 .داشته است

ن ست که خبرھای متناقضی درباره پيشرفت مذاکرات بي  در حالیروریبشانزدھمين سالگرد توطئه گری پانزدھم ف

 .اوجاالن و دولت ترکيه و ھيات ميانجی ايمرالی و قنديل در جريان است

اوجاالن در دو روز آينده فراخوان خلع سالح را اعالم خواد «، ادعا کرده که »حريت«روزنامه سراسری ترکيه 

 .در يک برنامه زنده وداع با سالح را اعالم خواھد کرد. کرد

ک در زندان جزيره ايمرالی و .ک.بين عبداله اوجان رھبر پ«، نوشت که  روزنامه حريتۀمحسن گيزيل لی نويسند

ت أاو ادعا کرده که پس از بازگشت ھي» .، به يک موقعيت حساسی رسيده است»مذاکرات صلح«دولت تحت عنوان 

واھد ای صادر خ ھای قنديل رفته بودند، اکنون اوجاالن در طول ده روز آينده بيانيه به کوه)  (HDPحزب دموکرات

  . مسلحانه عليه دولت ترکيه را با صدای خودش در يک برنامه تلويزيونی اعالم خواھد کردۀکرد و پايان مبارز

  : که در خبرھا به شکل زير آمده استئیبرخی ادعا ھا

، يعنی روز عيد ٢٠١۵ چ مار٢١ک خواھد خواست که .ک.، از پچاوجان در ھمين ماه مار:  کنگره خلع سالح

االن از اين کنگره خواھد خواست جاو. با حضور ھمه کادرھای تشکيالتی برگزار شود» لع سالمکنگره خ«نوروز 

شده و قدم ھای » مذاکره جدی«که به مبارزه مسلحانه سی ساله عليه دولت ترکيه خاتمه داده شود؛ و با دولت وارد 

  .ماندگار برداشته شود

ت به محض اين که متن أاين ھي. به قنديل خواھند بردھا  ت حزب دموکرات خلقأاوجاالن را ھي» متن فراخوان«

را دريافت کردند آن را به کوه » پايان دادن به مبارزه مسلحانه و پس از اين مبارزه سياسی با شيوه دموکراتيک«

 .ک خواھند برد.ک.ھای قنديل به رھبری پ

در مورد برزمين گذاشتن سالح ک، ضمن اشاره به برخی ادعاھا .ک.عضو کميته رھبری پ» دوران کالکان«اما 

گذارد، چرا چنين کاری بکند؟ کردھا سالح را کناری  ک سالح برزمين نمی.ک.پ«: ک، گفت.ک.از سوی پ

 ».بايد دولت ترک خلع سالح شود. نخواھند گذاشت

 ۀمسألتوانند ھر چيزی را با توسل به  حقيقت اين است که نمی«: کالکان در مورد انتخابات آينده ترکيه ھم گفت

کند اذھان را به نفع خود  ای را داريم، اما دولت سعی می ما توان مبارزه دايمی در ھر عرصه. انتخابات توجيه کنند

  . »شکل دھد

ی أر) پ.ک.آ( نبايد ھيچ کس به حزب عدالت و توسعه«: کالکان ضمن اشاره به عملکردھای دولت ترکيه، گفت

نيروھای . کند که انگار جايگزينی برای او وجود ندارد وانمود میپ چنان .ک.آ. بايد ھمه ضد آن باشند. بدھد

 ».است) پ.د.ه( ھا  حزب دموکراتيک خلق،توانند جايگزينی مھم بيابند و آن دموکراتيک می

بايد از . محور باشد و به جامعه توجه کند بايد بيش از پيش مردم. کند صورت گسترده تالش میه پ ب.د.ه«:وی افزود

پ در انتخابات تنھا با .ک.دادن حزب آ شکست. راديکال باشد و با جامعه يکی گردد. يک دوری کندمواضع بروکرات

 .»گردد پ ممکن می.د.آلترناتيو حزب ه
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وی .  در ترکيه نداردئیگرا خواه ترکيه ھيچ سنخيتی و ارتباطی با چپ کالکان در ادامه يادآور شد که حزب جمھوری

 ».پ پشتيبانی کنند.د.ھای دموکراتيک در ترکيه خواست که از حزب هگرايان و نيرو از ھمه علويان، چپ

بايد . گيرند چنان انجام می ديدارھا ھم«: کالکان ديدارھای امرالی، آنکارا و قنديل را مورد تحليل قرار داد و گفت

مھم مذاکرات، رھبر ھای   کنند، اما يکی از طرفذاکرهمتوانند  پ می.ک.پ و آ.د.ديدارھا با رھبر آپو افزايش يابد، ه

اين مذاکرات صرفا ميان احزاب . گشت شد و جايگاه آن مشخص می تی تشکيل میأبايست تاکنون ھي می. آپو است

بايست عملی  طرح نوين صلح می. ھا ھم مشارکت داده شوند بايد ديگر جناح. گيرد پ صورت نمی.ک.پ و آ.د.ه

بايست به اتمام رسيده   نشده است، در حالی که تا به حال میھنوز مذاکرات آغاز. گرديد، اما ما چيزی نديديم می

 ».بود

 در جلسه ٢٠١۵ روریب ف١٧ھا، روز  الدين دميرتاش از رھبران حزب دمکراتيک خلق از سوی ديگر، صالح

امرالی بر سر ده ماده صحبت شده است که دولت ترکيه بايد بر اساس آن گام ذاکرات مرسمی حزبش اعالم کرد در 

 .ردبردا

ت خبرنگاران پاسخ داد در مورد شايعاتی مبنی بر زمين سؤاال ھفتگی حزب در آنکارا به ۀدميرتاش که در جلس

ھا يکی از موارد مطرح در جريان فرايند  کنار گذاشتن سالح«: گذاشتن سالح از سوی حزب کارگران کردستان گفت

 .سته بندی شده استصلح است اما در قبال آن دولت وظايفی دارد که در ده ماده د

اما دولت طوری . ک انجام می شود.ک.ھا از سوی پ  کند، مرحله کنار گذاشتن سالحءاگر دولت اين ده ماده را اجرا

 ».کاری می کند  قرار نيست ھيچ اقدامی در اين قبال انجام دھد و پنھانئیوانمود می کند که گو

روزھای آينده طی بيانيهای آخرين وضعيت فرايند حل ت نمايندگانی که به امرالی رفتند در أدميرتاش گفت ھي

ی متقابل از سوی ھا  کرد که اوجاالن گامتأکيدوی . ھای صلح را آشکار می کنندذاکره م کرد در مسألهآميز  مسالمت

 . انجام ده مادەای دانسته که برای اقدامات بعدی ضروری ھستندکردھا را در گرو

  

در مورد روند مذاکرات صلح به قنديل سفر کرده ) ک.ج.ک( ن ارشدمسؤوال با ت ايمرالی که برای انجام ديدارأھي

ادريس بالوکان و پروين بولدان، نمايندگان پارلمان ترکيه از حزب . ، به شھر آنکارا بازگشت٢٠١۵ روریب ف١۵بود 

  .ددر مورد جزئيات اين ديدارھای خود در قنديل، بيانيهای منتشر کردن) پ.د.ه( دموکراتيک خلق ھا

  

  نمايندگان پارلمان ترکيه در ديدار با اوجاالن در زندان ايمرالی

ک ضمن اعتراض به عدم شروع مذاکرات مستقيم در .ج.ن کمسؤوالھا،  بر اساس بيانيه حزب دمکراتيک خلق

ھای مذاکرات و تحقق صلحی  فرايند صلح اعالم کردەاند که حزب حاکم ترکيه به جای فعاليت در زمينه سرفصل

 .ايدار، مشغول جوسازی و اتالف وقت استپ
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بايست تا  نويس مذاکرات صلح ارائه شده از سوی رھبر خلق کرد می ک اعالم کردند طبق پيش.ج.ن کمسؤوال

گرفت که ابطال اين تقويم از سوی  ھای مذاکرات توافقی صورت می  در مورد برخی از سرفصلروریبپانزدھم ف

 .ده استدولت ترکيه موجب نارضايتی قنديل ش

طرف، نشانه عدم صداقت و  ت نظارتی بیأ شيوه مذاکره و آغازبکار ھيتعييندر اين ديدار مباحثی از قبيل عدم 

 مجدد بر کارساز بودن پروژە اوجاالن برای اعمال دمکراسی در حکومت و تأکيدجديت دولت توصيف شده و ضمن 

 اخير ۀکند که نمون خالف اين مسير حرکت میعه جامعه ترکيه، خاطرنشان شده است که دولت حزب عدالت و توس

در مجلس ترکيه است که دست دولت را بيش از اين برای سرکوب مخالفان باز » بسته امنيت داخلی«آن طرح 

 .کند می

 کرد مسألهآميز  تواند به فرايند حل مسالمت اند دولت ضمن لغو اين طرح خطرناک که می ک گفته.ج.ن کمسؤوال

بايد اصالحات قانونی دمکراتيک را به صحن مجلس ببرد و به جای اولويت دادن به منافع انتخاباتی به پايان دھد، 

 .ھا اھميت دھد آينده دمکراتيک خلق

ھای ترکيه عليه مردم کرد مواجه  ھای ھولناک و تروريستی دولت اگر به تاريخ ترکيه بنگريم با انبوھی از طرح

 و تروريستی بود که ئیربا ، يک اقدام آدم١٣٧٧ ]دلو[ بھمن٢۶اوجاالن در روز برای مثال، طرح ربودن . شويم می

  .  درآمدء و اسرائيل و با ھدايت دولت وقت ترکيه، به مرحله اجراامريکاليس مخفی ترکيه و وتوسط پ

اين ترور توسط يک عنصر اطالعاتی ترکيه انجام شد که به درون . ک در پاريس.ک. ترور سه تن از اعضای پ*

ک بوده و دو فعال زن .ک.گذاران پ  سکينه جانسيز، قربانی اصلی ترور پاريس، از بنيان.زب نفوذ کرده بوداين ح

اين سه فعال زن روز  .اند کرد ديگر که ھمراه با او کشته شدند نيز از ھواداران و نزديکان به اين حزب بوده

  . در شھر پاريس به قتل رسيدندرسانی کردھا ، در مرکز اطالع١٣٩١دی ج   ٢٠١٣ نوریج ١٠شنبه پنج

چنين   که در صحنه قتل پيدا شده و ھمئیھا دادستانی پاريس اعالم کرده که از روی آثار بر جای مانده از پوکه

را به عنوان مظنون اصلی قتل » عمر گونی«تصاوير ضبط شده در دوربين مداربسته محل حادثه، فردی به نام 

  .بازداشت کرده است

  (DNA) اِی.ان.ای که در محل حادثه يافت شده، دی س اعالم کرده که روی ھشت پوکه از ده پوکهدادستانی پاري

شوند که وارد محل حادثه  چنين در تصاوير دوربين مداربسته نيز سه نفر ديده می متعلق به عمر گونی يافته شده و ھم

  .يگر کيستند ھنوز به دست نيامده استاند اما ھيچ اطالعاتی حاکی از آن که دو نفر د شده و از آن خارج شده

تر  چه باعث شده، اعالم نام عمر گونی به عنوان مظنون اصلی ترور سه فعال زن کرد، انگشت اتھام را بيش اما آن

تر کند اين است که گونی نه تنھا اصال کرد نبوده، بلکه  ھای ديگر را ضعيف به سوی دولت ترکيه برگرداند و گمانه

  . ترکی تعلق داشته استئیگرا ھای قوی ملی ا ريشهای ب به خانواده
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 شھرت دارد، روستای زادگاھش که ئیگرا عمر گونی در بخشی از استان سيواس ترکيه به دنيا آمده که به ملی

مداران پان  ترين سياست تر توزال نام داشته، روستای ھمجوار، المالی، زادگاه محسن يازيچی اوغلو، از برجسته پيش

  .است) بوبوک بيرليگی(گذار حزب نژادپرست اتحاد بزرگ   و بنيانترکيست

  

  ١٩٩۵سکينه جانسيز در کنار عبدهللا اوجاالن، سال 

اند که   او ھميشه ھوادار حزب حرکت ملی بودهۀکند گفته است که خانواد عموی عمر گونی که در آنکارا زندگی می

دلی  و ديگر اعضای خانواده گونی ھر گونه ارتباط يا حتی ھماو . گراترين است در ميان احزاب اصلی ترکيه، ملی

به گفته ذکائی گونی، عموی عمر، ھر وقت در اين خانواده نام . کنند ک رد می.ک.عمر را با مسائل کردھا و پ

 .لرزد آيد، پشت ھمه می ک می.ک.پ

ای کرد فرانسه بوده و ميان فعاالن ھ بنابر ادعانامه دادستانی، عمر گونی از چھارده ماه پيش عضو فدراسيون انجمن

  .رفت و آمد داشته است) ک.ک.پ(  و ھواداران حزب کارگران کردستانءکرد و اعضا

جا  کرده و از آن ھای کرد فرانسه، عمر گونی خود را کرد معرفی می س فدراسيون انجمنئيبه گفته محمد اولکر، ر

اند و به دليل آن که از خردسالی در فرانسه بزرگ شده بوده   که به انجمن رفت و آمد داشتهئیخالف ديگر کردھاکه 

  .کرده و فردی خوشنام بوده است ھا کمک می به زبان فرانسه مسلط بوده، در اموری مانند ترجمه به آن

بر گذشته، سه بار به وت و اکتگسھای ا يس آمده، عمر گونی بين ماهگونه که در ادعانامه دادستانی پار چنين آن ھم

 .رفت و آمد داشته استترکيه 

 از درون حاکميت ترکيه، پشت ترور سه فعال ئیھا  مجموعه اين اطالعات باعث شده تا اين گمانه قوت يابد که دست

 .اند زن کرد بوده

ک، گفته که سکينه جانسيز قرار بوده به کوھستان قنديل سفر کند اما .ک.سوزدار اوستا، يکی از کادرھای زن پ

 .اند دھد که طراحان ترور از برنامه سفر او خبر داشته شود و ھمين نشان می ز سفر ترور میدرست سه روز پيش ا
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ای اعالم کرده که عمر گونی عامل يکی از دو محفل درون  ک در بيانيه.ک.مراد قارا ايالن، فرمانده شاخه نظامی پ

  ... تواند نظامی ترکيه می  دستگاه امنيتی

نوان مظنون اصلی عمليات ترور، بخش زيادی از اطالعات درباره او از طريق پس از اعالم نام عمر گونی به ع

 .فيس بوک به دست آمده است

ھا محل اقامتش را  عمر گونی در فيس بوک فعاليت مرتب داشته و دو صفحه در اين شبکه داشته که در يکی از آن

 . و در ديگری پاريس ذکر کرده استالمانايالت بايرن 

اش تارکان و  ھای مورد عالقه شود، خواننده ای از تمايالت کردی ديده نمی ن دو صفحه، ھيچ نشانهيک از اي در ھيچ

گرايانه ترکی دارد و تيم فوتبال مورد  ھاست که مضمون ملی  گرگۀاند، از طرفداران سريال تلويزيونی در عطيه

شود که تمايالت مذھبی او  ه ديده می از کعبئیھا چنين عکس در صفحه فيس بوکش ھم. اش، گاالتا سرای است عالقه

 .رساند را می

 از خود ئیھا بوکش عکس در ادعانامه دادستانی پاريس ذکر شده که عمر گونی بيکار بوده اما خودش در صفحه فيس

بوک از رابطه خود با گل آی آيدمير  چنين در فيس او ھم. را در حال کار در فرودگاه شارل دوگل پاريس گذاشته است

 الماناش در  گويند از ازدواج نافرجامی که با دخترخاله اش می ار روژ تی وی نوشته و در حالی که خانوادهخبرنگ

خورد که او را در حال بوسيدن دخترک  بوک او به چشم می داشته، صاحب فرزندی نشده، اما عکسی در فيس

  .)مجانيم قيزي(جانم، دخترکم : دھد و زير آن نوشته شده خردسالی نشان می

ھا صالح الدين  ھا را قانع نکرده که از جمله آن با اين حال، اعالم نام عمر گونی به عنوان مظنون، ھنوز خيلی

) شود ھا ناميده می  نام داده و حزب دموکراتيک خلقتغييراين حزب اخيرا ( دميرتاش، رھبر حزب آشتی و دموکراسی

 دستگاه ئیکه از ھمان آغاز ھم ترور پاريس را مايه رسواترين تشکل سياسی قانونی کردھای ترکيه است  و بزرگ

  .امنيتی فرانسه خوانده بود

چنين پس از انتشار خبر ترور به پاريس رفت و در سخنرانی برای جمعی که برای  صالح الدين دميرتاش، ھم

» وبوسکی فرانسهر«اعتراض گردآمده بودند، دستگاه اطالعاتی و امنيتی فرانسه را مقصر دانست و اين ترور را 

  .نام نھاد

 ئی کردنشين در مرز ترکيه و عراق به نام روبوسک گرفته شده و به رسوائیکه از نام روستا»  روبوسکیئیرسوا«

 با اطالعاتی که از امريکا رخ داد که سازمان اطالعاتی ٢٠١٢ھم معروف است، زمستان  )دره مرده( اولو دره

الت متحده دريافت کرده بود، عبور کاروانی از مرز عراق بسوی ترکيه ھواپيماھای بی سرنشين تجسسی ارتش ايا

 نيروی ھوائی ترکيه، اين کاروان را به گمان آن ١۶ھای اف  خبر داد و جنگنده) ميت( را به سازمان اطالعاتی ترکيه

ار کولبر ک باشند ھدف آتش قرار دادند اما فردای آن روز مشخص شد که قربانيان، سی و چھ.ک.ھای پ که چريک

شان بيست  ترين ل به ترکيه رد می کردند و بزرگسالئيکرد محلی بودند که اجناس قاچاقی مانند سيگار و چای و گازو

 .ساله بود

انگاری کرده يا اين که  احتماال ھدف صالح الدين دميرتاش از چنين تشبيھی آن بوده که دستگاه امنيتی فرانسه يا سھل

چون سکينه  ک ھم.ک.جازه داده که اين ترور صورت بگيرد چرا که کادری در پھم گذاشته و ا عمدا چشم روی

آوری کمک مالی برای آن بوده، حتما زير   جمعمسؤولجانسيز که به نوعی بازوی ديپلماتيک اين حزب در اروپا و 

توانند از ديد  اند نمی نظر دائمی دستگاه امنيتی فرانسه قرار داشته است و کسانی که به قصد جانش نزد او رفته

  .ماموران فرانسوی پنھان مانده باشند
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زمان با قرار  ، که به خصوص در کردستان ترکيه، جايگاه و نقش مھمی دارد، ھم»ھا حزب دموکراتيک خلق«

رسانی به اين شھر، خواستار  گرفتن شھر کوبانی در آستانه سقوط، برای تحت فشار قرار دادن دولت ترکيه در کمک

  .ھرات گسترده در شھرھای ترکيه شده استبرگزاری تظا

 و کادرھای اين ءھا، اعضا  شھرداری٢٠١۴ چ نماينده در پارلمان ترکيه دارد و در انتخابات ماه مار٢٣اين حزب 

  . وارد شھرداری ھای شھرھای کردستان شدندئیحزب با آرای باال

يک حزب سياسی در ترکيه   )  PartisiHalkların Demokratik(ھا، که نام آن ترکی   حزب دموکراتيک خلق

 يک دولت دموکراتيک مردمی عنوان کرده که به مردم تأسيساش، ھدف خود را  اين حزب در اساسنامه. است

اين حزب مخاطب خود را تمام کسانی . فرصت زندگی شرافتمندانه، بدون سرکوب، استثمار و تبعيض را بدھد

 از سوی کنگره دمکراتيک ٢٠١٢ اکتبر ١۵اين حزب در تاريخ . دعنوان کرده که تحت ستم و استثمار قرار دارن

در اکتبر  تعدادی از اعضای برجسته حزب آشتی و دموکراسی. شکل گرفت خلق ھا و نيروھای چپ کردستان

اين حزب به ھمراه کنگره دموکراتيک . ھا پيوستند   از اين حزب استعفا داده و به حزب دموکراتيک خلق٢٠١۴

  .شرکت کرد امی مشترک در انتخابات محلی در غرب ترکيهھا در اقد خلق

ھا دارای دو رھبر، يک زن و يک مرد است و قصد دارد تا اين شکل از رياست را ترويج  حزب دموکراتيک خلق 

گرايان، جنبش گزی پارک، جنبش مردم در  جنس چنين نمايندگانی از جنبش ھم در کميته رھبری حزب، ھم. کند

  .ھای مختلف عضويت دارند  نيز نمايندگان گروهزندگی اجتماعی و

شود، متحول  ھا، اکنون چھارمين حزب مھم ترکيه محسوب می پس از انتخابات ماه مارس سال جاری شھرداری

تر و تعامل با جامعه  ھای قبلی صلح و دموکراسی، گرايشات سوسياليستی بيش در اين راستا به جای سياست  .شد

  .ترک مدنظر حزب جديد است

  

  ھا الدين دميرتاش، رھبر جوان حزب دموکراتيک خلق صالح

الدين دميرتاش در انتخابات رياست جمھوری سال گذشته ميالدی، نامزد حزب دموکراتيک خلق کانديد  صالح

موفقيتی برای دموکراسی در «آورد که به گفته اوجاالن  دست   درصد آرا را به ١٠رياست جمھوری بود که حدود 

تواند در آينده حتی به حزب مخالف اردوغان  چنين گفته است حزب دموکراتيک خلق می  اوجاالن ھم.است» ترکيه

  .تبديل شود
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، در مناطق کردنشين در اعتراض به جنايات نيروھای امنيتی روی ٢٠٠٦ پريلای که در ماه ئ  در اعتراضات توده*

ن کشور دستور داد حتی به زنان و يتی ايی امنروھايه، به نير وقت ترکيب اردوغان، نخست وزيداد، رجب ط

 .رند، تيراندازی کننديگ سم مورد استفاده قرار میيکودکانی که به گفته او به عنوان ابزار ترور

ھای  ه که طی آن چھارده نفر مظنون به چريکيات ھفته آخر مارس ارتش ترکياين اعتراضات، پس از عمل

، به شھر ٢٠٠٦ مارس ٣٠شنبه  ری شھر دياربکر، در روز پنجي و درگاعتراض. ک، کشته شدند، آغاز شد.ک.پ

  .ر شدنديس درگيده شد و صدھا جوان در اين شھر، با ماموران پليز کشيمجاور بتمن ن

، ٢٠٠٦ آوريل ١اردوغان، دستور تيراندازی به کودکان و زنان معترض را ھنگامی به زبان آورد که روز شنبه 

ن يـتی در شھرھای کردنشيروھای امنيان حمله وحشيانه ني نفری بودند که در جر٧ جمله  ساله از٣ و ٧، ٩کودکان 

  .، به مردم معترض و صف تظاھرکنندگان کشته شدند»بتمن«و » اربکريد«

ھای   ساختمان- ٢٠٠٦ مارس ٣١ تا ٢٨ -ای و ھجوم وحشيانه نيروھای امنيتی، در طول سه روز اعتراض توده

 ٣٦٠ش از ي نفر توسط نيروھای امنيتی به قتل رسيدند و ب١٥حدود . ھا به آتش کشيده شدند ليتومبھا و ا دولتی، بانک

  . نفر نيز دستگير شدند٥٤٦نفر مجروح و 

گری دولت ترکيه و کشتن کودکان، تنھا اظھار نگرانی  ن ھمه وحشیيه اروپا و سازمان ملل متحد در مقابل اياتحاد

  .ه شدنديت کرد ترکيتر برای اقل شيھای اقتصادی ب فرھنگی و فرصتت حقوق يکردند و خواستار رعا

 اورھان پاموک، نويسنده معروف ترکيه و برنده جايزه نوبل، قبل از گرفتن جايزه نوبل به دليل اظھارنظری *

 .درباره کشتار ارمنی ھا و کردھا در ترکيه، محاکمه شد

، به ويژه توجه »برف« ادبيات شود، در رمان معروف خود به نام اورھان پاموک، قبل از اين که برنده جايزه نوبل

 با يک نشريه خارجی، با اشاره به کشتار جمعی ارامنه در ئیزيادی از محافل ادبی جھان را برانگيخت، در گفتگو

 وطنان خود ھای اخير، از ھم ھزار از شھروندان کرد در دھه ٣٠ ، در دوران ترکيه عثمانی، و کشتار١٩١۵سال 

  .تری به تاريخ ميھن خود بنگرند و گذشته را بکاوند خواسته است که با صداقت و شجاعت بيش

ھای ترکيه عثمانی آمد، فاجعه عظيمی بود که از   بر سر ارمنی١٩١۵چه در سال  آن«: گويد وی در اين مصاحبه می

اين سخنان، جامعه ترکيه را ... ».اما وظيفه ماست که از گذشته حرف بزنيم. ملت ترک مخفی نگاه داشته شده است

انديشان و دولت ترکيه، بر چسب  اما خشک. خواھان ترکيه، از آزادی بيان پاموک دفاع کردند آزادی. به ھم ريخت

ھايش را سوزاندند و حتا به مرگ  را به سينه پاموک زدند، کتاب» توھين به مليت ترک«و » خيانت به وطن«

: بھرام رحمانی، ناشر: وک و تابوھای دولت ترکيه، آزادی انديشه و بيان، نويسندهاورھان پام ( ...».تھديدش کردند

  )٧، ص ٢٠٠۶کتاب ارزان، چاپ اول سال 

...  به پايان رسيد٢٠٠۵، روز جمعه نھم دسامبر »توھين به تاريخ ملت ترک«اولين جلسه اورھان پاموک، به اتھام «

ای در سنبله سال جاری عليه اورھان پاموک، تقاضای سه سال  انامهدادستان استانبول، با اقامه دعوا و نتظيم ادع

دادستان استانبول با استناد به مصاحبه پاموک با يک روزنامه سوئدی که در آن گفته بود بيش از يک . زندان کرد

اموک و اورھان پ( »...اند، اين ادعانامه را تنظيم کرده است ھزار کرد در ترکيه کشته شده ٣٠ ميليون ارمنی و

، ص ٢٠٠۶کتاب ارزان، چاپ اول سال : بھرام رحمانی، ناشر: تابوھای دولت ترکيه، آزادی انديشه و بيان، نويسنده

  )١٠ص 
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المللی از جمله انجمن  خواه اين کشور، اعتراض نھادھای بين سرانجام دولت ترکيه، در مقابل اعتراض مردم آزادی

ی کرد و از دادگاه خواست که رای به عدم پيگيری پرونده اورھان پاموک نشين عقب... جھانی قلم، اتحاديه اروپا و 

  .بدھد

  

تاريخ شرمسار مردم «ان چگونگی دستگيری و دادگاھی و محاکمات و دفاع اوجاالن را در کتابی به نام ي من جر*

 اين ٩۶ و ٩۴از جمله در صفحات .  نوشته ام و آن را نشر و کتاب ارزان منتشر کرده است٢٠٠١در سال » کرد

کتاب، به نقل از يک گزارش تحقيقی که از سوی کارشناسان دانشکده جامعه شناسی دانشگاه آتاتورک در مورد 

 درصد مردم مناطق ٢١براساس آمارھای رسمی « کوچ در کردستان ترکيه انجام داده اند، نشان داده شده که مسأله

خليه اجباری روستاھا و خراب کردن منازل روستا نشينان، در اين تحقيق، ت. کردنشين زير خط فقر زندگی می کنند

مجبور کردن مردم به ھمکاری با نيروھای نظامی و نگھبانان روستا و دولت، به عنوان عوامل اصلی کوچ مردم 

 درصد از کسانی که آماده به کار ھستند، اظھار می دارند که دولت به اندازه کافی ٨۴... کردستان معرفی شده است

اين ھم يکی از عوامل اصلی و مھم کوچ مردم از کردستان . ت اجتماعی را به اين منطقه اختصاص نمی دھدخدما

 ».به شمار می آيد

در تاريخ » اشپيگل«ی المانای با مجله   ترکيه، طی مصاحبه١٩٨٠ژنرال کنعان اورن، رھبر کودتاچيان سپتامبر 

 کردھا بارھا، در زمان امپراتوری عثمانی و آتاتورک، به پا ...«:  در رابطه با مردم کرد، گفت١٩٨١ سپتامبر ١٩

ھر وقت جمھوری ترکيه . ھای ھولناکی برای سرکوبی کردھا وجود دارد ھا و برنامه در برابر ما نقشه. اند خواسته

اضافه و بايد ... خواھند با کمک نيروھای خارجی، ترکيه را تجزيه کنند کنند و می شود، کردھا قد علم می ضعيف می

ھا  آن. ھا اجازه نخواھيم داد که ترکيه را متالشی کنند کنم که مردمی به نام کرد در کشور ترکيه وجود ندارد، ما به آن

 را ريشه کن مسألهما تمام نيروی خود را به کار خواھيم برد تا اين . قادر نيستند چيزی را از ما بگيرند

  )۴٨کتاب ارزان، ص : ، ناشر٢٠٠١بھرام رحمانی، چاپ اول سال : تاريخ شرمسار مردم کرد، نويسنده( »...کنيم

 کردند در نتيجه تظاھرات چھار روزه مردم کرددر اعتراض ، اقرار١٣٩٣ ]ميزان[ مھر١٨جمعه  مقامات ترکيه *

 . تن ديگر زخمی شدند٣۶٠ نفر جان باختند و ٣١کم  به بستن مرز کوبانی و در دفاع از مردم اين منطقه، دست

شھرستان بزرگ و کوچک ترکيه آغاز شد و به  ٧٣حمايت از کوبانی که در بيش از سی استان و در تظاھرات 

ھای چھار  به اقرار وزير کشور ترکيه در درگيری. درگيری خيابانی ميان معترضين و نيروھای امنيتی منجر شد

وزير کشور  اِوکان آال  .دان  تن ديگر زخمی شده ٣۶٠ نفر کشته و ٣١کم    شھر اين کشور، دست٣۵روز گذشته در 

گفت، ادعا کرده که پنج تن که به گفته او تروريست  ، در آنکارا سخن می٢٠١۴ اکتبر ١٠ترکيه، که روز جمعه 

ھا   چنين از کشته شدن دو پليس در اين درگيری او ھم. اند  اند نيز توسط نيروھای امنيتی آن کشور کشته شده مسلح بوده

بيش از يک ھزار تن  ھای چھار روز گذشته در اين کشور،  در جريان درگيری شور ترکيه،به گفته وزير ک. خبر داد

  .ھم بازداشت شدند

و بستن مرزھا ) داعش( »خالفت اسالمی«کار  جوانان خشمگين به دليل روابط نھان و آشکار دولت ترکيه با گروه تبه

يختند و در مقابل نيروھای سرکوبگر حکومت ترکيه، ھا ر جويان به خيابان رسانی به مردم کوبانی و پناه به روی کم

  .زدند دست به مبارزه و جنگ و گريز 
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 مکان اداری، تجاری و دولتی ترکيه، به ويژه دفاتر حزب حاکم را به آتش کشيده ٣۵٠ھا بيش از  در اين درگيری

گذار جمھوری ترکيه را نيز   بنيان  مجسمه آتاترک شده و معترضين خشمگين در شھرھای دياربکر، وان و استانبول

  . به آتش کشيدند

 گفت که ٢٠١۴بر و اکت٧او، سه شنبه  .س جمھور ترکيه، گفته بود کوبانی سقوط کرده استئيرجب طيب اردوغان ر

  .نظاميان گروه دولت اسالمی موسوم به داعش است سوريه در آستانه سقوط به دست شبه) کوبانی( شھر عين العرب

 از شھر با ئیھا شود که خبرھا از جنگ و گريز و جنگ تن به تن در بخش طرح میاين سخنان در حالی م

دھنده اين واقعيت  اما ھمين ادعای اردوغان نشان. کرد  راندن نيروھای تروريستی داعش از کوبانی حکايت می عقب

  .است که دولت ترکيه، به انتظار سقوط کوبانی نشسته است

کاران داعش  شرمانه گفته است که به باور وی تبه س جمھور ترکيه، بیئي ردر واکنشی ديگر، رجب طيب اردوغان

  .، تفاوتی با ھم ندارند (PKK) و نيروھای حزب کارگران کردستان

او در . چنان به صلح با کردھا پايبند است از سوی ديگر داوود اوغلو نخست وزير ترکيه مدعی است که کشورش ھم

  ».لح را قربانی خرابکاری نخواھيم کردما روند ص«: اين مورد تصريح کرد

آن . دھند ھای داخلی و خارجی دولت را مورد نقد قرار می احزاب مخالف دولت در پارلمان ترکيه، ھمواره سياست

اند که درباره روابطش با داعش به نمايندگان توضيح دھد اما دولت اين خواست نمايندگان  ھا بارھا از دولت خواسته

  .را رد کرده است

 ھزار تن از افراد گروه داعش در ترکيه ٢٢: ، گفت١٣٩٣نماينده استان ھاتای در مجلس ترکيه، در شھريور 

چاپ ترکيه، علی اديب اوغلو از نمايندگان حزب » ينی چاغ«به گزارش پايگاه اينترنتی روزنامه . اند آموزش ديده

ھای  روه تروريستی داعش پس از آغاز درگيریگ: خواه خلق در مجلس ترکيه، با اعالم اين موضوع گفت جمھوری

 کرد، آموزش اين افراد با تأکيداديب اوغلو  .داخلی در کشورھای خاورميانه از ترکيه مانند يک ھتل استفاده کرد

اطالع دولت ترکيه صورت گرفته است و اين تروريست ھا پس از آموزش برای جنگ به عراق و سوريه اعزام 

  .اند شده

 نيرو و تدارکات تأمينداعش از ترکيه به عنوان منبع . موضوع اکنون يک موضوع پنھان نيستاين : وی گفت

افکار عمومی جھان اين موضوع را به خوبی می دادند که ترکيه از ھيچ حمايتی از داعش . استفاده کرده است

  .فروگذار نکرده است

ا توسط عناصر داعش، ارسال سالح به داعش از ھ به رغم کشتار ترکمن: نماينده استان ھاتای در مجلس ترکيه گفت

چنان ادامه دارد و عالوه بر سالح مھمات نيز از  قاچاق سالح از ترکيه ھم: وی گفت. چنان ادامه دارد ترکيه ھم

  .شود طريق ترکيه به اين گروه ارسال می

کنند، شھروند ترکيه  ھا شرکت می شماری از عناصر داعش که در سوريه و عراق در درگيری: اديب اوغلو گفت

کم صد  ست که دست ھا حاکی از آن گزارش: وی گفت . داعش نيز ترک تبار ھستندئیبرخی از عناصر اروپا. ھستند

  .اند ھا کشته شده اند در درگيری تن از افرادی که از ترکيه به داعش پيوسته

ھا و  ترين تبعيدی گی خطرناکھای جزاير واقع در دريای مرمره در مجاورت شھر استانبول، محل زند زندان

شدند؛ تروتسکی پس از فرار از شوروی  ھا نگھداری می ھای عثمانی در اين زندان  شاھزاده.زندانيان ترکيه بود

 ترکيه، نخست وزير اين کشور ١٩۶٠تحت حکومت استالين، به اين جزاير پناھنده شد و پس از کودتای نظامی سال 

 .جا اعدام شد در آن
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 .جا زندانی است ايمرالی، واقع در دريای مرمره اکنون به اين دليل است که عبدهللا اوجاالن، در آنشھرت جزيره 

ھای دانشگاھی  شود او وقت خود را با خواندن کتاب گفته می. اکنون موھای اوجاالن در ھمين زندان سفيد شده است

اخيرا يک دستگاه تلويزيون نيز در . کند  می که دارد به اخبار محلی گوشئیگذراند و با راديو در سلول زندان می

 .اختيار او قرار داده شده است

بانان، کسی اوجاالن را  برای حدود چھارده سال به جز چند سياستمدار، وکيل مدافع، اعضای خانواده و نيز زندان

ش سياسی و مسلح حزب چنان رھبر جنب با اين وجود کسی ترديد ندارد که وی ھم. نديده و يا صدای او را نشينده است

، گزارش شد که رجب طيب اردوغان، نخست ٢٠١٣ به ھمين خاطر دسامبر .ک است.ک.کارگران کردستان، پ

وزير وقت ترکيه خاقان فيدان، يک مقام ارشد اطالعاتی را برای مذاکره با اوجاالن به جزيره ايمرالی اعزام داشته 

 .قات با عبدهللا اوجاالن داده شد به دو نماينده پارلمان کرد نيز اجازه مال.است

مھمت «تر او  ک، را در زندان ايمرالی داشت، برادر کوچک.ک.ھا تنھا کسی که اجازه ديدار با رھبر پ برای سال

 .کند بود که کشاورز است و در روستای عمرلی، در شرق ترکيه زندگی می» اوجاالن

اين اراده «:  است در تحسين برادرش گفته استاوجاالن که عضو حزب کردی صلح و دموکراسی) مھمت( محمد

مدت مالقات دو برادر » .او در شرايط شاقی در زندان است. العاده اوست که وی را زنده نگاه داشته است خارق

 .گيرد موران زندان صورت میأ دقيقه است که با حضور م۴۵معموال 

زنيم و بعد نيم ساعت  ده و امور خانوادگی حرف می دقيقه درباره اتفاقات ١۵ما حدود «: مھمت اوجاالن گفته است

 ».کنيم درباره مسائل سياسی منطقه و اطراف جھان صحبت می

فرستد و خاطرنشان   توسط او برای ھوادارانش میئیکند که برادرش گاھی پيام ھا مھمت اوجاالن اضافه می

ھای  اگر اين پل شکسته شود، ممکن است تفرقهھای ترکيه است و  سازد که عبدهللا اوجاالن پلی بين کردھا و ترک می

  .کند مھمت اوجاالن معتقد است که برادرش برای پايان دادن به خونريزی تالش می. جدی پيش آيد

توصيف افکار اوجاالن، در زندان بسيار متحول شده و از تفکر ناسيوناليسم کرد که قبل از دستگيری در 

بوکچين، «خودش در آثارش افرادی مختلفی ھم چون. يادی گرفته استاظھارنظرھايش وجود داشت اکنون فاصله ز

 .، نام برده است...والرشتاين، برودل، نيچه، فوکو، گوندر فرانک، گوردن چايلد، گيدنز و

گذار  بوکچين، پايه. ھای زندان اوجاالن يافت را در نوشته» ماری بوکچين«توان ردپای افکار  شايد بيش از ھمه می

 .ی اجتماعی يا جريان موسوم به اکوآنارشيسم دانستايده اکولوژ

 در کنيا دستگير شد و بوکچين اخبار وی را شنيد او را نيز يکی ١٩٩٩بنابر گفته ھمسر بوکچين، وقتی اوجاالن در 

ھا بود که منتقد چنين  بوکچين دھه. دام استالينيسم درافتاده است  لنينيست دانست که به- ديگر از رھبران مارکسيست

سمت  کنند و آنان را به استفاده می يابی به آزادی سوء افرادی بود و معتقد بود اينان از تمايل مردم برای دست

 تا ١٩۵٠بوکچين از دھه . دھند داری سوق می  و حتی، برخالف ظاھرشان، قبول سرمايهئیگرا انديشی و دولت جزم

 .اتيک را پی بريزد کوشيد مبانِی يک جامعه اکولوژيک دموکر٢٠٠۶زمان مرگش در 

 تأثيرشھر بدون شھرنشينی  وآزادی اکولوژی ويژه از  شروع به خواندن آثار بوکچين کرد و به٢٠٠٢اوجاالن در 

 اکولوژی را به تمام شھرداران در کردستان ترکيه و شھر بدون شھرنشينی از طريق وکاليش، خواندن. گرفت

داند و مشتاق   به بوکچين پيغام داد که خود را شاگرد او می٢٠٠۴در بھار . را به ھمه مبارزان توصيه کرد آزادی

 .کار ببرد ھايش را برای جوامع خاورميانه به است ايده
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ھای اکولوژيکی به قدری وخيم شده است که ديگر شعار مارکس مبنی بر يا  دھد که بحران بوکچين ھشدار می

حاال بايد . ی جامعه جوابگوی مسائل امروز ما نيستسوسياليسم يا بربريت که در واقع فراخوانی بود برای احيا

  .نگران نابودی نوع بشر باشيم و اين جز با خلق يک اکوتوپيا مبتنی بر اصول اکولوژيک ميسر نيست

 است، اما اين روش ديالکتيکی را اکولوژيزه کرد، مطالعه جھان طبيعی متأثربوکچين، گرچه از ديالکتيک مارکس 

 بالقوه مکمل ئیکاسه کرد، و موجودات انسانی و جھان طبيعی را شرکا ئوری جامع يکو اجتماعی را در يک ت

 .دانست نه متخاصم

اند، نه مسائلی   مسائل اجتماعیئیمحيطِی فعلی در تحليل نھا  مسائل زيستئیاکولوژی اجتماعی مدعی است که تمام

توان علت چنين  محيطی را می ای زيستھ بحران. و نه حتا مسائلی تکنولوژيک يا حکومتی يا بيولوژيک معنوی

ھا را بايد تاريخ طوالنِی سلطه انسان بر انسان و استعمار جھان  ريشه اصلی اين بحران. ھا مسائلی دانست نه پيامد آن

 اجتماعی و طبيعی به مثابه منابعی برای کسب قدرت و سود دانست

مراتبی چطور پديدار شد و  دھد که جامعه سلسله  میبه تفصيل توضيح ،»آزادی اکولوژی «ويژه در کتاب بوکچين، به

توان از ّشر آن خالص   در طول تاريخ در مقابل آن صورت گرفته است، و چگونه میئیھا بسط يافت، چه مقاومت

ای که  داند؛ جامعه  جوامع اکولوژيک دموکراتيک میئیمراتبی را برپا ھای سلسله او الزمه خالصی از اين نظام. شد

کنند که خودشان بر آن حکمرانی  زندگی می  با وسعت کوچکئیر آن مرکزيت ندارند، مردم در قلمروھاشھرھا د

اين جامعه جديد . کنند ھای تجديدپذير استفاده می کنند، و از انرژی  را خودشان در محل کشت میئیدارند، مواد غذا

 .شود  کمونال خود مردم راھبری مینه بوسيله بازار يا تحکم يک دولت، بلکه از جانب تصميمات اخالقی و

ھای موجود بايد کنار گذاشته  ملت گيری اين قلمروھا دولت برای شکل. اند  اين قلمروھا در واقع مجامعی دموکراتيک

کنند، برای  چون چنين مجامعی در ابعاد محلی عمل می. شان به شھروندان در اين مجامع تفويض شود شوند و قدرت

اين .  داشته باشند، بايد در قالب کنفدراسيون به يکديگر بپيوندندئیتر کارا  وسيعئیلمرو جغرافياکه بتوانند در ق اين

کرد که نظام قدرت را دوتکه  گونه ترسيم می بوکچين مسير انقالب را ھمين. ای انقالبی است خود ايده خودی ايده به

 .آورد  آن سربرمیکند و اين ھمان شرايطی است که، به تعبير تروتسکی، انقالب از می

گويد که نظير جامعه ارگانيک بوکچين  از جامعه طبيعی سخن می )١٣٨٣( »خلق يک از دفاع« اوجاالن در کتاب

جامعه انسانی، نه بر روابط حاکميتی درازمدت بلکه بر روابط مبتنی بر ھمبستگی «گيرد که  او نتيجه می. است

پندارد که در دامن آن بزرگ شده است و ھمبستگی ميان انسان  چون مادری می طبيعت را ھم. درازمدت استوار است

 ).١٩-١٨: ١٣٨٣اوجاالن، (» .و طبيعت مبنای زندگی است

آورد، شرايطی  اوجاالن معتقد است خواست زندگی در جامعه طبيعی که آزادی و برابری را برای انسان فراھم می

ھای  ھا و نظام  دولتئیشود و برپا گاه نابود نشده و نمی ای طوالنی بر مبنای آن زيسته است، ھيچ که بشر در دوره

 جوامع طبيعی در ئیخواست برپا). ١٩: ١٣٨٣اوجاالن، ( .مراتبی فقط بروز و ظھور آن را مانع شده است سلسله

يابی به  ھای دينی و فلسفی که ھمواره در طول تاريخ برای دست ھای طبقاتی و گروه ھای قومی و جنبش ميان گروه

 :مراتبی بوده است اند تداوم داشته و در تعارض دائمی با جامع سلسله ادی مبارزه کردهآز

چه . بخشيدن به خود برخوردار بوده است  ھستیئیھميشه از توانا… وقت از بين نرفته است جامعه طبيعی ھيچ«

ظھور جامعه جديد، چه ای برای سپری شدن طبقه کارگر و  عنوان زمينه عنوان اتنيسيته، برده و سرف، چه به به

رغم تمامی   آزاد و خانواده متکی بر مادر علیئیعنوان روستا نشين جنگل و صحرا، چه به عنوان جامعه کوچ به

 )١٣٨٣:٨٠اوجاالن، . (گاه ميدان را خالی نگذاشته است عنوان اخالق زنده جامعه ھيچ تخريبات انجام شده به
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يروی محرکه پيشرفت جامعه مبارزه محدود طبقاتی نبوده بلکه مقاومت برخالف ديدگاه رايج، تنھا ن«با اين وصف، 

البته منظور انکار و ناديده گرفتن مبارزه طبقاتی نيست و سخن اين است که . ھای جامعه اشتراکی است عظيم ارزش

وچ به کوه و نقش نخستين را اجتماعی که ھميشه در حال ک. آن را فقط بايد يکی از نيروھای ديناميکی تاريخ بدانيم

  ). ١٣٨٣:٨٠اوجاالن، ( »کند جنگل و بيابان است، بازی می

 منتشر کرد فراخوانی است برای ايجاد يک ٢٠٠۵ چکه اوجاالن در مار» بيانيه کنفدراليسم دموکراتيک کردستان«

ا،  اصلی از آن مجلس روستئیتصميمات اجرا«مبتنی بر جامعه طبيعی که در آن » دموکراتيک-ساختار کمونال«

 :نظامی که. »ھای آن است که اعتبار دارد  بنابراين، تصميمات خلق و توده.محله و شھر و نمايندگان آنان است

سيستمی است که تمامی اقشار خلق و در راس آنان، زنان و جوانان، . سيستم دموکراتيک غيردولتی خلق است

د کنفدراسيونی مستقيم و برابر، مجالس  کرده و بر اساس شھرونتعيينسياست سازماندھی دموکراتيک خود را 

نيرويش را از خلق گرفته و در عرصه اقتصاد نيز در پی رسيدن به … کنند شھروند آزاد خود را در منطقه ايجاد می

 . استئیخودکفا

 دولت، iتز بوکچين دربار«: ک در پيام تسليت خود گفت.ک. از دنيا رفت، پ٢٠٠۶وقتی بوکچين در جوالی 

ما اين اميد را برای عمل در اين راه حفظ … شود آيد و محقق می مراتب با مبازارت ما به اجرا درمی هقدرت، و سلسل

کم سه سالی  و حاال دست» .کند ای باشيم که يک کنفدارليسم دموکراتيک ملموس را برپا می کنيم تا نخستين جامعه می

، با تکيه بر سه اصل )کردستان سوريه( وژاواشود که اين سيستم در کردستان ترکيه و در پی آن در منطقه ر می

  .اکولوژی و دموکراسی و برابری جنسيتی به بار نشسته است و کوبانی نتيجه داده است

کم در  قابل تعممق است که اکنون اين نظريه دست. به نظرم اين مواضع اوجاالن ھم قابل تعممق است و ھم قابل نقد

از سوی ديگر، قابل نقد است که در اين مواضع، به مبارزه طبقاتی .  داشته استروژاوا، به بار نشسته و نتايج مثبتی

  .رنگی داده شده است کارگران با استراتژی کمونيستی، جايگاه کم

روند که  ترين اقليت ملی در ترکيه به شمار می گردد کردھا بزرگ در ھر صورت تا آن که به جامعه ترکيه می

دھد که  نتايج يک نظرسنجی دانشگاھی در ترکيه، نشان می. شود ليون نفر برآورد می مي٢۵ تا ١٧ھا بين  جمعيت آن

کنندگان در   درصد از شرکت۵۴تری دارند و تنھا  گرايانه کم ھای گذشته حس ملی مردم ترکيه نسبت به سال

  .است» ترک«ھا   داشتند که مليت آنتأکيدنظرسنجی 

ک يک حزب .ک.اند که پ چنان مدعی کرات، اما سران دولت ترکيه، ھمھا و ادامه مذا گو و اما با تمامی اين گفت

ک .ک.ھای دولت ترکيه و پ بينانه به درگيری طور که در باال اشاره کرديم اگر نگاھی واقع ھمان. تروريستی است

م ترک به ھای مختلف ترکيه و در راس ھمه ناسيوناليس ای که دولت ابيم آن ضربات کوبندهئيبيندازيم به سادگی درم

ک با مبارزه مسلحانه خود به .ک.وجه قابل مقايسه با ضرباتی که پ اند به ھيچ پيکر مردم کردستان ترکيه وارد کرده

طرف و عادالنه دولت  رو، اگر قرار باشد در يک دادگاه بی از اين. نيروھای امنيتی و ارتش ترکيه زده است، نيست

  .ک تبرئه و تروريسم دولتی ترکيه محکوم خواھد شد.ک.ترديد پ ک محاکمه شوند بی.ک.ترکيه و پ

نھايتا دولت ترکيه با فشار افکار عمومی مردم آزاده ترکيه و با مبارزه پيگير مردم کرد، مجبور به آزادی عبدهللا 

  .اوجاالن و به رسميت شناختن کليه حقوق مردم کرد خواھد شد

ک يک سازمان تروريستی است يا حاکميت .ک.اال، آيا باز ھم پھا و اسناد وقايع ب به اين ترتيب و با توجه به فاکت

ھای اجتمتاعی و در  ترديد حاکميت ترکيه با تروريسم دولتی خود، نه تنھا تمامی مخالفين خود و جنبش بی! ترکيه؟

د را اند، بلکه به طور مداوم مردم کر راس ھمه جنبش کارگری سوسياليستی را به ويژه با کودتاھايشان نابود کرده
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ای بر حق و  ، مبارزهئیھا بنابراين، مبارزه مسلحانه در مقابل چنين حاکميت. کنند اند و ھنوز ھم می سرکوب نموده

  . کنند ھای ديکتاتوری بر مخالفين خود تحميل می جنگ نابرابری که حکومت. عادالنه و قابل دفاع است

کردستان اين کشور و مبارزه و مقاومت مسلحانه در اين جنگ نابرابر و تحميلی حاکميت ترکيه بر عليه مردم 

ھا ھزار نفر نيز  اند؛ ده گر ترکيه، حدود چھل ھزار نفر جان باخته ک در مقابل دولت متجاوز و سرکوب.ک.پ

اند و  ھا، ميليون شھروند کرد، اجبارا خانه و کاشانه خود را ترک کرده عالوه بر اين. اند ھای جدی جسمی ديده آسيب

چرا که دولت ھای ترکيه، ھمواره منطقه کردستان را امنيتی . اند  ديگر ترکيه و يا کشورھای ديگر رفتهبه شھرھای

ھای غيرانسانی حاکميت ترکيه،  ھمين سياست. اند و ميليتاريزه کردند و عمال در محاصره اقتصادی نيز قرار داده

صدھا ھزار نفر نيز . قاط ديگر ترکيه باشدتر از ن سبب شده است که فقر و بيکاری در کردستان، به مراتب بيش

ھای  اند تا به چريک ھا را نيز سوزانده و خالی از سکنه کرده اند و روستاھای آن توسط دولت کوچه داده شده

اند و  ديده ھرگز از مبارزه بر حق و عاالنه خود دست نکشيده ديده و رنج اما اين مردم ستم. ک کمک نرسانند.ک.پ

. چنان به اين مبارزه خود ادامه دھند ی دارند تا برقراری آزادی و برابری و عدالت اجتماعی نيز ھمعزم و ادراده قو

سو از حقوق و  جو و کمونيست از يک طلب و عدالت خواه و برابری ست که ھر فرد و نيروی آزادی بنابراين، طبيعی

دم خاورميانه دفاع کنند؛ و از سوی ديگر، ھای ھمه شھروندان جھان، به ويژه از مبارزات مردم تحت ستم مر آزادی

شان با در نظر گرفتن کليه  ھای بزرگ و تحقق اھداف ھمه اين نيروھای فعال در منطقه، برای مقابله با بحران

ھای سياسی و  شان با ھمديگر در حال تبادل نظر و مشورت قرار گيرند و احيانا حرکت ھا و اختالفات تفاوت

  !دھی کنند و پيش ببرند اناجتماعی مشترکی را سازم

  ٢٠١۵ روریب نوزدھم ف- ١٣٩٣ ]دلو[ام بھمن پنج شنبه سی

  

  :ادداشتي

وده، خالف رلۀ ديگأسبرخورد نسبت به اوجاالن، به مانند ده ھا م سيم نم ه بخش ھای مختلف تق ه را ب ۀ ترکي ، جامع

ۀ منجی نامگذاری نموده اند، ميليونھا کرد و» قاتل کودکان«ترکھا و دولت ترکيه که وی را بخش اعظم  ی را به مثاب

ل از و رھبر بالمنازع خويش تا ھنوز می دانند، جناح ھای  م مواضع وی را چه قب مختلف نيروھای انقالبی ترکيه ھ

  .چه ھم در درون زندان قابل دفاع و حمايت نمی دانندزندان و 

 اين مطلب ۀکه نويسند - صفحه ٨۵۴در » از دولت کاھنی سومر به سوی تمدن دموکراتيک« زير نام کتاب دوجلدی 

ز می وی  ازنيز ی ني ه نظرات شای چگونگی دستگيری اش، حاوی نکت  ياددھانی نموده، گذشته از بخش ارزشمند اف

ۀ باشد که از ديد بسياری ھا من جمله اين قلم، سليم طلبان د ھای ت ی، پيام  می تواند گذشته از نمود ھای بارز تسليم طلب

  .مرگباری را نيز با خود بياورد

  AA-AA مقاالت سياسی در پورتالستاراوير


