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  سياسی

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۵ مارچ ٢٩

  
  کردألۀترکيه و مس

  PKK ارتش ترکيه به مواضع ۀحملپيام نوروزی عبدهللا اوجاالن و 
  )بخش يکم(

   
که از زندان فرستاده شده و در ، پيام نوروزی خود، )PKK(ران کردستانگذار حزب کارگ عبدهللا اوجاالن رھبر و بنيان 

نوروز را به «: شود ترين شھر کردنشين ترکيه خوانده شد، چنين آغاز می جمع صدھا ھزار نفری در دياربکر، بزرگ

  .گويم داران، طرفداران صلح، برابری، آزادی و دموکراسی تبريک می ھا، دوست ھمه خلق

داری، امپرياليسم و متحدين منطقهايشان بر ھمه جھان تحميل کردەاند در  ای نئوليبرال که جامعه سرمايهھ بحران سياست

ھای ما به   فرھنگی خلق-دھد و در جريان اين بحران غنای فکری گری ادامه می چنان به ويران کشور و منطقه ما ھم

 .ه استرو شد رحمانه ھدف قرار گرفته و با خطر نابودی روبه شيوەای بی

گيری  توانيم در برابر چنين تصويری ساکت باشيم و موضع مان نمی ھای تاريخی، وجدانی و سياسی ما بر پايه ارزش

 .ھای فکری، سياسی و اخالقی ماست يتمسؤولمداخله فوری در اين وضعيت از . نکنيم

ای  ه انجام داديم، امروز در برھه که ما در راه برابری، دموکراسی و آزادی و ايجاد آشتی شرافتمندانئیھا مبارزه

ای رسيده   ما ھرگز بيھوده نبوده و اکنون به مرحله خواھانه چھل سال مبارزه پرھزينه آزادی. ساز قراردارد سرنوشت

 ».تواند به شيوه قبلی، ادامه يابد است که ديگر نمی

ھا را به پذيرفتن موازين  ملت-ھمه دولتدر ھمين زمينه من «: چنين به پايان رسانده است اوجاالن، پيام خود را اين

-خواھم که تنوعات جديد و جامعه دموکراتيک را بپذيرند و فراتر از اين دولت ھا می خوانم و از آن دمکراتيک، فرا می

  .ھای منطقه شورای مشترک دمکراتيک خاورميانه را تاسيس کنند ملت

ھند به جای گرفتن فعاالنه در صفوف مبارزه آزادی و د من جوانان و زنان را که اکثريت جامعه ما را تشکيل می

ھا  خواھم که اين مبارزه ھا می خوانم و از آن ھای اقتصادی، اجتماعی، سياسی و امنيتی فرا می خواھانه در حوزه برابری

 .را به پيروزی برسانند

به . ی ھمه بشريت سبب خير باشدفرستم و اميدوارم اين نوروز ويژە تاريخی برا به مقاومت و پيروزی کوبانی درود می

 )متن کامل اين پيام، در زير ھمين مطلب ضميمه است(   ».فرستم ھا درود و سالم می ھمه آن
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   نوروزی مردم کرد در دياربکرئیگردھما

چون کذشته باز ھم سرکوب مردم کرد و بر طبل جنگ کوبيدن و  ھماما جواب دولت و ارتش ترکيه به اين پيام اوجاالن، 

ک است به طوری که اين موضع دولت به اختالف جديد بين رجب طيب اردوغان و دولت منجر  ک پ حمله به مواضع 

  . شده است

جاالن رھبر زندانی پيام نوروزی عبدهللا او.  نخست به زبان کردی و سپس به زبان ترکی خوانده شدعبدهللا اوجاالن،پيام 

، در مراسم نوروزی شھر دياربکر، از سوی پروين بولدان و ٢٠١۵ مارچ ٢١، روز )ک.ک.پ(  کارگران کردستان

در لحظه خوانده شدن اين پيام جمعيت . ھای کردی و ترکی در حضور ميليونی مردم خواندە شد سری ثريا اوندر به زبان

  .زادی اوجاالن شدندصدھا ھزار نفری حاضر در مراسم، خواھان آ

پايان جنگ «ھای ترکيه جشن نوروز در دياربکر و پيام نوروی عبدهللا اوجاالن را تيتر کردند و از  اکثر روزنامه

ای با  ، با مقاله١٣٩٢ فرودين ١در » راديکال«ی  روزنامه. نوشتند» خاموشی آتس جنگ در نوروز«و » برادرکشی

اين روزنامه به خواندن پيام عبدهللا اوجاالن توسط . منتشر شد» به زبان کردیبولدان به زبان ترکی و اوندر «عنوان 

ی ھستند که ھيأتھر دو نماينده جزو . کند نمايندگان کرد مجلس ترکيه اشاره می» سری ثريا اوندر«و » پروين بولدان«

  . بار با اوجاالن در زندان امرالی ديدار کرده بودند٣پيش از اين 

به پيام نوروزی اوجاالن » صباح«روزنامه . منتشر شد» دو زبان و يک ھدف«ترکيه نيز با عنوان » وطن «  روزنامه

روزنامه ديگر ترکی ھم » ينی شفق«. انتشار يافت» شود آتش صلح در نوروز شعله ور می«اشاره کرد و با عنوان 

» آکيت « وباالخره روزنامه. ردرا انتخاب ک» !وقت خاموش نخواھد شد آتش صلح ھيچ«برای صفحه اول خود عنوان، 

 .انتشار يافت» آزمون برادری در نوروز«ھم با عنوان 

جميل بايک در پيام . ھای قنديل، در مراسم نوروز کوبانی قرائت شد ک در کوھستان ک پيام جميل بايک، از رھبران پ

ای به پايان مبارزه مسلحانه نکرده و  ھا سخن گفته اما اشاره نوروزی خود گرچه مانند اوجاالن از برادری و اتحاد خلق

  . شادباش گفت» جويان آپوايست جنگ«در عوض نوروز را به 

حلی برای صلح ارائه دھد و پس از آن کردھا  جميل بايک، پيش از اين نيز گفته بود که دولت اردوغان بايد نخست راه

حلی  ، اعالم کرد آنکارا بايد ابتدا راه١٣٩٣ اسفند ١۴ - ٢٠١۵ مارچ ۵شنبه   بايک پنج.خلع سالح را خواھند پذيرفت

  . بعد موضوع خلع سالح مطرح شود،برای صلح بيابد

 ھشدار داد خلع سالح تا وقتی دولت ترکيه ،»ک ک پ«گذاران   يکی از بنيان، جميل بايک،به گزارش خبرگزاری فرانسه

او که از مقر نيروھای کرد . حاصل نخواھد شدحلی مناسب برای صلح برنداشته است  ھای الزم را به سوی ارائه راه قدم
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است که پس از قرائت بيانيه عبدهللا اوجاالن در پارلمان ترکيه » ک ک پ«گفت اولين رھبر   قنديل سخن می در کوھستان

 .گيری کرده است موضع

برد روز  سر میای نزديک استانبول در زندان ب  سال است در جزيره١۶که » ک ک پ« ساله ۶٧عبدهللا اوجاالن رھبر 

ای برای خلع سالح برگزار  تا در فصل بھار کنگره  ای از نيروھای کرد خواسته بود ، در بيانيه٢٠١۵ بروری ف٢٨شنبه 

 .اتخاذ کنند» ستراتيژيکتاريخی و «و در آن تصميمی 

به گفته » .تواند حاصل شود  پس از طی اين مراحل است که خلع سالح و دوری از خشونت میتنھا«: جميل بايک افزود

ھای الزم را   است که بايد ابتدا قدم، جمھور ترکيه سئي ر، حزب رجب طيب اردوغان،»عدالت و توسعه ترکيه«او حزب 

 .پذير شود بردارد تا خلع سالح انجام

، که قبل از عيد نوروز )پ.د.ه( ھا کننده حزب دموکراتيک خلق  مذاکرهھيأتگوی  از سوی ديگر، سری ثريا اوندر، سخن

در زندان امرالی با اوجاالن ديدار کرده بود، گفت که در ديدار با عبدهللا اوجاالن موضوع اساسی گفتگوھا، نامه اوجاالن 

  :وی در مصاحبه با خبرگزاری فرات گفته است. برای نوروز بوده است

 اساسی برای ديدار، نامه نوروز مسأله«: اند و افزود  ساعته به عمل آورده۴ عبدهللا اوجاالن ديداری اوندر گفت که با

 در آمد برای اطالع افکار عمومی جھان مارچ ٢١در روز . جناب اوجاالن نامه را به اتمام رسانده و تحويل ما داد. بود

 ».آن را قرائت خواھيم کرد

 ناظر مذاکرات صلح را به ھيأتھای اخير و پيشنھادھايشان برای تشکيل  اليتاوندر يادآور شد که در خصوص فع

نخستين .  دولت ارايه دھندھيأتبه احتمال زياد در ھفته جاری پيشنھادات خود را به «: اند و افزود اوجاالن ارايه داده

 ». ناظر انجام خواھد شدھيأتنشست بعد از نوروز، به احتمال زياد با حضور 

اين . اند ھا در خارج از کشور، اطالعاتی درخواست کرده زود که اوجاالن در مورد وضعيت حقوقی تبعيدیاوندر اف

 .اطالعات الزم در ھفته جاری به اطالع ايشان خواھد رسيد

 جناب اوجاالن پيشنھادات خود«: اوندر گفت. اوندر افزود که اوجاالن در مورد انتخابات ترکيه ھم تحليلی به انجام رساند

. درصدی انتخابات مانعی ايجاد کند کنم حد نصاب ده  گفت فکر نمی. پ را با ما در ميان گذاشت.د.در مورد خط حزب ه

 ».ھا ھم مشخص است  آن در رسانهتأثيرافزودند که پاسخ مردم به سياست دموکراتيک نيرومندانه خواھد بود و 

 اقليم به پ،.د.ه حزب از ترکيه پارلمان نمايندگان از »نازا ليال« با ھمراه رو پيش روزھای در که کرد بيان اوندر

 و احزاب تمام مقامات با سپس طالبانی، آقای و بارزانی آقای با نخست« :افزود وی .کرد خواھند سفر عراق کردستان

 برای الناوجا جناب که را ای نامه ديدارھا، آن طی .رساند خواھيم انجام به ئیديدارھا  سلسله ای منطقه ھای سازمان

 مورد در نظر تبادل ديدارھا، آن در گفتگو اصلی محورھای .داد خواھيم تحويل اند، کرده ارسال طالبانی و بارزانی آقايان

 تھديد را کردھا که است کوبانی و کرکوک موصل، کردستان، غرب در موجود خطرات رفع کردھا، ملی کنفرانس

 اين طی ما .بود خواھد عملی راھکارھای بررسی نيز و کرد خلق امنيت تأمين برای ھا سياست اتخاذ چنين ھم کند؛ می

  ».رساند خواھيم ھمه نظر و سمع به را اوجاالن جناب ھشدارھای و پيشنھادات ديدارھا،

 زندانيان .يافتند انتقال گذشته روز جا آن زندانيان« :گفت ھم امرالی زندان به سياسی زندانی چند انتقال مورد در اوندر

 زندانيان از نفره ۵ گروه يک اوجاالن جناب پيشنھاد با .شد خواھند منتقل جزيره به آينده روز دو يکی طی ھم جديد

  ».شد خواھد منتقل امرالی به آينده روز دو يکی طی گری منشی يتمسؤول شدن دار عھده جھت

تفسير دمھات عگيد از پيام . ک در اين زمينه گفتگو کرده است ک سخنگوی پ» دمھات عگيد«خبرگزاری کردپرس با 

متن اين گفتگو، در زير . * ھنگ نيستآ  گران ترکيه ھم ھای خوشبينانه برخی تحليل اوجاالن، چندان با تفسيرھا و تحليل

  . ضميمه است
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مرکز اطالع رسانی نيروی مدافع خلق از عمليات و تحرکات نظامی ترکيه و ايران در مناطق تحت اختيار نيروھای 

  . داده استگريال خبر

، از عمليات و تحرکات نظامی ترکيه و ايران در ٢٠١۵ مارچ ٢۵رسانی نيروی مدافع خلق، چھارشنبه  مرکز اطالع

 .مناطق تحت اختيار نيروھای گريال خبر داده است

بع  يک عمليات نظامی را در منطقه شمرخ از توامارچدر اين اطالعيه اشاره شده که ارتش ترکيه در روز بيست و سوم 

چنين يک روز بعد نيروھای نظامی زيادی را به ھمراه خودروھای جنگی به منطقه روانه کرده  مردين آغاز کرده و ھم

 . اين عمليات بدون آن که منجر به درگيری شود متوقف شده است.است

کی مناطق حفاظتی ھای مرزی در نزدي چنين گزارش داده است که سپاه پاسداران ايران از پايگاه نيروی مدافع خلق، ھم

 .کرده است» تپه شھيد نودا«و » تپه شھيد دلبرين«، »دوال کوک«مديا اقدام به توپباران و خمپارەباران نواحی 

 .وقفه بر فراز آسمان کوھستان زاپ پرواز کردەاند در اين بين ھواپيماھای جاسوسی بدون سرنشين ترکيه نيز بی

پرواز «: ای ايران به قنديل خبر داد ، از حمالت توپخانه٢٠١۵ مارچ ٢٧ -  ١٣٩۴ن ي فرورد٧نيروی مدافع خلق، جمعه 

ھواپيماھای تجسسی ترکيه بر فراز مناطق تحت اختيار نيروھای گريال افزايش يافته و حکومت ايران نيز دست به 

  ».توپباران اين مناطق زده است

ظامی ارتش ترکيه عليه نيروھای گريال که در رسانی نيروی نيوھای مدافع خلق، اعالم کرد که تحرکات ن مرکز اطالع

 .بس قرار دارند، افزايش يافته است دوره آتش

گر ترکيه در حومه   ارتش اشغالمارچ ٢٣در غروب روز  «:ای صادر کرد و گفت گ در اين مورد اطالعيه.پ.ه

 ٨ ھم مارچ ٢۴ روز ۶در ساعت . روستای گولک از توابع شھرستان شمرخ استان ماردين به عمليات نظامی دست زد

.  کاميون ترانزيتی نيروھا و مھمات نظامی را بصورت گسترده به منطقه عملياتی منتقل کردند٢خودروی زرھی و 

 . بدون حصول نتيجه پايان يافت١١:٣٠عمليات نظامی در ساعت 

واقع در مناطق دفاعی تپه شھيد دلبرين و تپه شھيد نودا ,  ھم منطقه دوال کوکی مارچ ٢۴ روز ٢٢ الی ٢١از ساعت 

 .مديا توپباران شد

زنی بر  گر ترکيه به گشت  ھم ھواپيماھای جاسوسی ارتش اشغالمارچ ٢٣ روز ٢١ الی ١٩ و ١٢ الی ١١از ساعت 

 ھمان روز در ١٨:٣٠ الی ١٨ھای ارتش اشغالگر ترک از ساعت  چنين جنگنده ھم. فراز مناطق دفاعی مديا پرداختند

 .واز درآمدندآسمان آن مناطق به پر

، در بيانيهای اعالم کرد ارتش ترکيه تعمدا به افزايش ٢٠١۵ مارچ ٢۶شنبه  فرماندھی قرارگاه مرکزی مدافع خلق، پنج

ھای نظامی ارتش ترکيه در حالی که مقامات اين کشور  عمليات. ھای نظامی عليه نيروھای گريال دست زده است عمليات

 .ند بحث بر انگيز استروند رسمی مذاکرات صلح را پذيرفتها

گويد ارتش ترکيه در روزھای  بس را رعايت کردەاند می اين بيانيه با اشاره به اين که نيروھای گريال تاکنون قواعد آتش

ھای نظامی زده است که احتماال با اھداف انتخاباتی و جھت جلب نظر نژادپرستان ترکيه به  اخير دست به تشديد عمليات

 .سعه صورت گرفته استنفع حزب عدالت و تو

فرماندھی قرارگاه مرکزی مدافع خلق مشخصا به حمالت توپخانهای ارتش به محل استقرار نيروھای گريال در نزديکی 

کند و حق دفاع و  جولمرگ و عمليات در مردين و پروازھای تجسسی ھواپيماھای بدون سرنشين ارتش اشاره می

 .ظ دانسته استدھی را تحت ھر شرايطی برای خود محفو پاسخ

پ در شھرستان شمرخ واقع در استان ماردين، شمال کردستان، برای محکوم کردن .ب.پ و د.د.تشکيالت احزاب ه

، به منطقه آغاز عمليات نظامی رفته و کنفرانسی خبری ٢٠١۵ مارچ ٢۴عمليات نظامی ارتش ترکيه عليه گريالھا در 
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ک را  ک گ و پ پ ھای ی راضی پوسترھای عبدهللا اوجاالن، پرچمشھروندان معترض در اين تجمع اعت. برگزار کردند

 .سردادند» زنده باد رھبر آپو«حمل کرده و شعار 

  سئي کردھا به موضوع اختالف بين دولت و رجب طيب اردوغان، رمسألهدر چينن شرايطی، چگونگی برخورد با 

کند،  ھا پشتيبانی می   گذاشتن سالح ن برای زميندر حالی که دولت از پيام اوجاال. جمھور اين کشور تبديل شده است

  .جمھور از مذاکرات صلح با کردھا انتقاد کرده است س ئير

، از رويکرد دولت در رابطه با روند ١٣٩۴ فروردين ٢ - ٢٠١۵ مارچ ٢٢شنبه  گويند، اردوغان روز يک ھا می رسانه

جمھور  س ئيوزير ترکيه خواستار عدم دخالت ر معاون نخست در پی اين سخنان بولنت آرينچ، . صلح با کردھا انتقاد کرد

   .در فرايند آشتی با کردھا شد

ھا را زمين  آن پيام از طرفداران خود خواسته بود تا سالح او در .  نيز پيام مشابھی داده بودفبروریاوجاالن در پايان ماه 

 طرفدار کردھا و نمايندگان دولت در   ھا دمکراتيک خلق پيام اوجاالن در ديدار نمايندگان حزب فبروریدر ماه . بگذارند

  .وزير در استانبول قرائت شد مقر نخست 

از نظر «: او گفت. خواند» نامتناسب«جمھور اين ديدار را  س ئيھای نزديک به اردوغان، ر به موجب گزارش روزنامه

ھای   وزير و يکی از فراکسيون ون نخستجواری يالچين آکدوغان، معا او ھم» .جا درست نبود من اين ديدار در آن

 .خواند» نامتناسب«پارلمان را در اين ديدار 

من اين را دوست ندارم يا من از اين موضوع «اظھاراتش مانند اين که «: آکدوغان نيز درباره واکنش اردوغان گفت

ند صلح توسط دولت ھدايت او گفت که رو» .کند احساساتی است و تنھا نظرات شخصی او را بيان می» خوشنود نشدم

 .دارد» يتمسؤول«شود و دولت در اين زمينه  می

جمھور است گفت، برای ھر موضوعی با ديگران  س ئياردوغان ضمن رد کردن اين انتقاد، با يادآوری اين که ر

نيز در گاه  شود و گه جمھور پيشين وارد مسائل سياسی روز می س ئيگويد، بر خالف ر اردوغان می. کند مشورت می

ای توسط دولت برای نظارت بر روند صلح با کردھا را رد کرد و به جای  او تشکيل کميته. ھای کابينه شرکت دارد جلسه

 .شد) ميت( يت به سازمان اطالعات ترکيهمسؤولآن خواستار ارائه 

روند صلح با موفقيت به تا » ھر چه را الزم است انجام دھد«وزير ترکيه روز شنبه وعده داد  احمد داوداوغلو، نخست 

 .خواند» از ھر نظر مثبت«بولنت آرينچ، معاون او نيز اظھارات اوجاالن را . پايان رسد

 سال پيش که حزب عدالت و توسعه به قدرت رسيد، ١٢ نوشت، از مارچ ٢٢شنبه  روز يک» ٢۴تی «سايت خبری  وب

 .جمھور است س ئيترين اختالف بين دولت و ر تاکنون اين بزرگ

ز ئيدولت در پا. بست رسيده است ھاست به بن ماه» ک ک پ«اکرات صلح ميان دولت ترکيه و رھبر حزب ممنوع مذ

 .  مذاکرات را با رھبر محکوم به حبس ابد اين حزب آغاز کرد٢٠١٢

يش نشينی نيروھا چند ماه بعد عقب» ک ک پ«با اين ھمه . بس شده بود ک خواستار آتش ک  اوجاالن از پ٢٠١٣ مارچدر 

از آن زمان به بعد مذاکرات متوقف مانده . ھای خود را شکسته است از ترکيه را متوقف کرد، با اين اتھام که دولت وعده

  .است

سابقه درون حزب عدالت و توسعه و اين انتقادھا با نزديک شدن انتخابات سرنوشت در ھر صورت کشمکش اخير و بی

  کشد؟مه اين دعوا به کجا میادا. ساز پارلمانی ترکيه تشديد يافته است

حال . جمھور ترکيه عادت نداشت کسی از ميان حزبش و طرفدارانش با او مخالفت کند س ئيرجب طيب اردوغان، ر

دخالت اردوغان در . کند وزير ترکيه از دخالت اردوغان در روند صلح با کردھا انتقاد می بولنت آرينج، معاون نخست 

، برای اولين بار در ٢٠١۵ جنوریاو در ماه . يه تابحال چيزی غيرعادی نبوده استامور مھم و روزانه دولت ترک
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اين موضوع برای رياست جمھوری ترکيه که يک مقام فرمايشی است و نقشی در .  دولت شرکت کردھيأتنشست 

  .ھای دولت ندارد در ھمان زمان مورد توجه ناظران سياسی قرار گرفته بودگيری تصميم

کرد که در زمان نخست وزيری و در مبارزه انتخاباتی خود برای احراز مقام رياست جمھوری پنھان نمیاردوغان حتی 

 .اما حاال کسی از ميان خود دولت آشکارا در مقابل او ايستاده است. سودای گرفتن سکان قدرت کشورش را در سر دارد

انشعابی که به نفع . لت و توسعه زياد استدر ھر صورت قبل از انتخابات پيش رو، احتمال انشعاب  در حزب عدا

 .طلب است خواه و برابری جامعه ترکيه، به ويژه نيروھای سوسياليستی و آزادی

ی است که اکنون افکار عمومی ترکيه اگستتشديد دعواھای لفظی ميان اردوغان با دولت حاکی از وجود رويکردھای متف

. اند  اختيار کرده اما به جای او طرفداران سرسختش پا به ميدان گذاشتهاردوغان فعال سکوت. نيز از آن با خبر شده است

  .ھای بولنت آرينج اعتراض کردندتعدادی از نمايندگان حزب عدالت و توسعه در مجلس به صحبت

شھردار . گيری کندمليح گوکچک، شھردار آنکارا که از نزديکان اردوغان است از آرينچ خواست از سمتش کناره

گوکچک معاون نخست وزير را به تالش برای متزلزل » .خواھيم آرينچ ما تو را نمی«: تر خود نوشتئيدر توآنکارا 

هللا فتح» دولت موازی«چنين گفت که آرينچ به ابزاری در دست  او ھم. ھای حزب عدالت و توسعه متھم کردکردن پايه

کند که  وی اردوغان را متھم می. برد ريکا به سر می منتقد دولت اردوغان است که در آم،گولن. گولن تبديل شده است

 .برد ترکيه را به سوی توتاليتاريسم پيش می

پروده جنبش  دست«دارد و خود » رفتار نامتناسب«اما آرينچ ھم ساکت ننشست و بالفاصله پاسخ داد که شھردار آنکارا 

خوار است و درباره  فاسد و رشوه«  معاون نخست وزير ترکيه صريحا گفت که شھردار آنکارا . است» گولن

ھای ترکيه، دعوای آرينچ با شھردار آنکارا  به نوشته روزنامه. او مدارک و اسناد نيز موجود است» خواری رشوه

 .پيامدھای حقوقی خواھد داشت

موجوديت اين ک وجود دارد و انکار  ک  سال است که پ٣٠گوی احمد داوود اوغلو در سخنانی اعالم کرد که  سخن

 -  امرالی ھيأتگوی ارشد نخست وزيری ترکيه به ارزيابی بيانيه مشترک  اتيم محجوبيان، سخن. حزب غيرممکن است

 کنگره جوامع کرد از اھميت زيادی مسألهدر اين : ک پرداخته و اعالم کرد ک چنين خلع سالح پ  حکومتی و ھمھيأت

توانستيم ادعا  وجود نداشت به راحتی می) ک ک پ( کارگران کردستانزيرا اگر سازمانی به نام حزب . برخوردار است

ک و کنگره  ک کنيم ضرورتی برای مبارزه با مقوله تروريسم در داخل ترکيه وجود ندارد، ولی اکنون انکار وجود پ

  .جوامع کرد در ترکيه غيرممکن شده است

اول از ھمه .  مقر اصلی آن نيز در کوه قنديل استک وجود دارد و ک  سال است که پ٣٠در نھايت : محجوبيان گفت

آميز،  حل موفقيت در صورت رسيدن به يک صلح و راه. ک را انکار کرد ک توان موجوديت پ  کنم که نمیتأکيدبايد 

ک، و قبول اين تصميمات از جانب مردم کردستان  ک ھای وابسته به پ اقدامات کنگره جوامع کرد، تصميمات جريان

  .ائل حياتی ھستند که کوه قنديل بايد به آنان بپردازدترکيه، مس

 پارلمان، و رأی ٢٠١۵او در ادامه اظھارات خود ضمن اشاره به اين که رفتار کنگره جوامع کرد در نتايج انتخابات 

اھد  خود را اتخاذ خوئیرو تصميم نھا کوه قنديل در روزھای پيش:  خواھد گذاشت، افزودتأثيرھا  حزب دموکراتيک خلق

، ٢٠١۵ جون ٧ھا در انتخابات  کرد؛ زيرا تصميمات کنگره جوامع کرد ھر چه باشد در آرای حزب دموکراتيک خلق

  . گذار خواھد بودتأثير

ترين حزب اپوزيسيون پارلمانی دولت، خلق از پيام اوجاالن ترکيه استقبال  خواه، بزرگ از سوی ديگر، حزب جمھوری

  .  ، اين پيام را سند خيانت حزب عدالت و توسعه به ترکيه عنوان کرد»کت ملیحر«کرده است اما در مقابل حزب 
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در ھيچ کجای دنيا : خواه خلق ترکيه، در اولين اظھارنظر خود اعالم کرد ، رھبر حزب جمھوری»کمال قليچدار اوغلو«

 حقيقت بپيوندد بسيار اگر اين موضوع به... توان از بنا کردن صلح پايدار سخن به ميان آورد در سايه سالح نمی

با . ما بارھا عنوان کرده بوديم که مشکل کردھا بايد در چارچوب امنيتی حل و فصل شود. خوشحال خواھيم شد

ولی اگر ھر دو طرف نسبت به ھم خلع سالح شوند اين موضوع . دموکراسی و آزادی اين مشکالت رفع خواھد شد

  .بسيار حائز اھميت خواھد بود

مداران و جامعه مدنی  ب حرکت ملی، برعکس آن چيزی بود که اکثر قريب به اتفاق مردم، سياستاما اظھارنظر حز

تر مردم ترکيه اين پيام را تاريخی ارزيابی کرده و از آن اظھار خرسندی  در حالی که بيش. گويند ترکيه از آن سخن می

اين پيام خلع سالح نيست؛ :  عنوان کردس فراکسيون حزب حرکت ملی در مجلس ترکيهئير» اوکتای ورال«اند؛  کرده

. اين بيانيه مدرک خيانت به وطن است. ک است ک اعطای جمھوريت، وطن و مليت توسط حزب عدالت و توسعه به پ

بر اساس اين بيانيه مفاھيم . ک است ک اين موضوع پيام خلع سالح نبوده بلکه اظھار نامه تسليم شدن حکومت به پ

ک برای  ک اين بيانيه بدين معنی است که حزب عدالت و توسعه سيستم پ. ازنگری خواھد شدوطن، جمھوريت و مليت ب

  .ک را قبول کرده است ک  کردھا به روش عبدهللا اوجاالن و پمسألهحل و فصل 

، بسياری از اعضای )ميت( شاشان ذکر است که اين حزب، يک حزب فاشيستی است به طوری که پليس مخفی ترکی

  .کند کادرھا اين حزب انتخاب میخود از ميان 

گويند که دخالت زياد اردوغان در امور دولت ترکيه سبب نارضايتی احمد داوداوغلو، نخست وزير ترکيه  کارشناسان می

نخست وزير ولی اکنون مجبور شده است درباره دعوای . کنداما وی علنا اين موضوع را مطرح نمی. ھم شده است

 و جدال از معاون خود و شھردار آنکارا وی در واکنش به بحث. گيری کند  و معاونش موضعموجود بين شھردار آنکارا

  .خواھند ھرج و مرج کنند موفق نخواھند شد ای که می ھمزمان انتقاد کرد و گفت آن عده

ازنگری و اردوغان اين انتخابات را برای ب. مانده است ساز ترکيه باقی  ھفته به انتخابات پارلمانی سرنوشت١٠حال 

س ئي قانون اساسی و افزايش اختيارات رتغييرزيرا وی برای . دانداصالح قانون اساسی اين کشور حساس و مھم می

تشديد دعوای اردوغان با دولت ترکيه احتماال به حزب حاکم که در . ھای پارلمان نياز داردجمھور به دو سوم از کرسی

ھا، حزب حاکم عدالت و سنجی بر اساس نظر. زندکرده بود ضربه می درصد آرا را کسب ۵٠انتخابات پيشين حدود 

 . درصد آرا از اکثريت مطلق فاصله دارد۴٠تر از ديگر احزاب است، با اين حال حدود  توسعه اردوغان ھنوز ھم پيش

 اپريل ٢٨ ھای اطالعاتی ترکيه و آمريکا بازداشت شد و در ، با ھمکاری دستگاه١٩٩٩ سال فبروریاوجاالن پانزدھم 

ريزی و رھبری يک سازمان   به جرم پايه١٩٩٩ سال جون ٢٩به کشور محاکمه و در » خيانت«ھمين سال به اتھام 

  .برای مبارزه مسلحانه با دولت مرکزی به مرگ محکوم شد» تروريستی«مسلحانه 

جازات اعدام را لغو کند به ، يعنی زمانی که ترکيه برای عضويت در اتحاديه اروپا مجبور شد م٢٠٠٢اين حکم در سال 

، مبارزه مسلحانه خود را در مناطق جنوب )پ ک ک( از زمانی که حزب کارگران کردستان. حبس ابد تخفيف يافت

ک و مردم  ک ، در حمالت مداوم ارتش و نيروھای امنيتی ترکيه به پ١٩٨۴شرقی ترکيه آغاز کرده است، يعنی از سال 

ترکيه، اتحاديه اروپا و آمريکا، حزب کارگران . اند فر جان خود را از دست داده ھزار ن۴۵کردستان، تاکنون حدود 

  .دانند می» تروريستی«کردستان را سازمانی 

 خوانده شد برای فبروری ٢٨رھبر زندانی حزب کارگران کردستان، قبل از پيام نوروزی خود، در پيامی ديگری که در 

  .ی پايان دادن به مبارزه مسلحانه شدای برا نخستين بار خواستار برگزاری کنگره
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 را در مقابل حاکميت ترکيه، قرار داده ئیھا ک، پيش شرط ک اما اوجاالن برای پايان دادن به مبارزه مسلحانه توسط پ

قانونی که در آن، به آزادی و . ترين آن، تدوين قانون اساسی جديدی برای ترکيه است ترين و سخت است که به نظرم مھم

  .شھروندان توجه شده باشدبرابری 

 تاکنون در جريان ١٩٨۴، برای پايان دادن به مبارزه مسلحانه که از سال ٢٠١٢دولت ترکيه و اوجاالن در اواخر سال 

ھای خود در  اما اين مذاکرات بعد از تصميم از عمل نکردن دولت ترکيه به وعده. است، مذاکرات صلحی را آغاز کردند

  .تل شدقبال مردم اين کشور، مخ

، به درخواست عبدهللا اوجاالن، روند خروج از خاک ترکيه را به سوی مناطق ٢٠١٣ک در بھار سال  ک نيروھای پ

کوھستانی شمال عراق در ازای گرفتن امتيازاتی درباره رعايت حقوق مردم کرد ترکيه از دولت اين کشور، آغاز 

ک نيز روند خروج نيروھايش از خاک ترکيه را  ک ده نشد پگونه پيشرفتی در اين مذاکرات مشاھ اما چون ھيچ. کردند

ھای عمومی در   که به مردم کرد و آزادیئیھا گويند دولت مرکزی ترکيه تاکنون به وعده مردم کرد می. متوقف کرد

  .کشور، در ازای توقف مبارزات مسلحانه داده، عمل نکرده است

 ويژه و قوی تری دارد اما خود را يک حزب کردی تعريف نيم ھا، ھر چند در کردستان جايگاه حزب دموکراتيک خلق

ھا و  ھا و ارمنی اکنون در رھبری آن کردھا، ترک ھم. کند و در قامت يک حزب سراسری ترکيه ظاھر شده است

 ھای جامعه رو، اين حزب پيش از اين استراتژی خود را در راستای جلب توجه تمام بخش از اين. ھا قرار دارند سوريانی

  . ترکيه مورد بازبينی قرار داده است

ھا در انتخابات رياست جمھوری تابستان گذشته، يک مبارزه  الدين دميرتاش رھبر حزب دموکراتيک خلق صالح

ھای غيرکرد کشور و  ھای وی برای بخش مواضع روشن و صريح و سياست. انتخاباتی موفق را به جامعه نشان داد

پذيری، آزادی بيان و تثبيت  يتمسؤولفرما کردن قانون،  کز بر نياز حياتی به حکمکاری فراگير او با تمر برنامه

گرايان  جنس جويان، ھم دموکراسی و برابری موجب کسب آرای گرايشات چپ و سوسياليست، کارگران، زنان، دانش

ر سواحل دريای آگيان چنين توانست در منطقه دريای سياه و شھرھای واقع د وی ھم. به سمت دميرتاش و حزبش شد... و

گاه احزاب طرفدار حقوق کردھا نتوانسته بودند در   به دست بياورد، يعنی منطقی که تاکنون ھيچئیھا و مديترانه رای

  .ھا رای کسب کنند آن

اکنون در موقعيتی مناسبی قرار گرفته است که فضای حياتی جامعه ترکيه  ھا، ھم به عقيده من، حزب دموکراتيک خلق

 حزب عدالت و توسعه تحت فشار قرار گرفته است، پر کند و به فرايند باز شدن فضای سياسی ترکيه و که توسط

ای جامعه را به خود جلب کرده است  ھای حاشيه اين حزب، توجه جوانان و گروه. دمکراتيزه شدن اين کشور کمک کند

ھای ناسيوناليستی و ناتوانی  ر اثر سياستشوند که د خواه خلق محسوب می  از پايگاه رای حزب جمھوریئیھا که بخش

ھا خواھند  اند نيز به احتمال قوی آرای خود را صندوق حزب دموکراتيک خلق رھبری حزب از آن حزب دور شده

  . ريخت

  .ادامه دارد

  ٢٠١۵ مارچ بيست و ھفتم - ١٣٩۴ ]حمل[جمعه ھفتم فروردين

  

  :ضمانم* 

  :پيام نوروزی اوجاالن چنين بود* 

 .گويم داران، طرفداران صلح، برابری، آزادی و دموکراسی تبريک می ھا، دوست ا به ھمه خلقنوروز ر«
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داری، امپرياليسم و متحدين منطقهايشان بر ھمه جھان تحميل کردەاند در  ھای نئوليبرال که جامعه سرمايه بحران سياست

ھای ما به   فرھنگی خلق-بحران غنای فکریدھد و در جريان اين  گری ادامه می چنان به ويران کشور و منطقه ما ھم

 .رو شده است رحمانه ھدف قرار گرفته و با خطر نابودی روبه شيوەای بی

گيری  توانيم در برابر چنين تصويری ساکت باشيم و موضع مان نمی ھای تاريخی، وجدانی و سياسی ما بر پايه ارزش

 .، سياسی و اخالقی ماستھای فکری يتمسؤولمداخله فوری در اين وضعيت از . نکنيم

ای   که ما در راه برابری، دموکراسی و آزادی و ايجاد آشتی شرافتمندانه انجام داديم، امروز در برھهئیھا مبارزه

ای رسيده   ما ھرگز بيھوده نبوده و اکنون به مرحله خواھانه چھل سال مبارزه پرھزينه آزادی. ساز قراردارد سرنوشت

 .به شيوه قبلی، ادامه يابدتواند  است که ديگر نمی

بر اين مبنا در اين برھه از . طلبد ھای معاصر را می آميز برپايه ارزش حلی مسالمت ضرورت تاريخی خلق ما امروز راه

 کرد به توافق مسألهای حل   ماده  ما بر محتويات منشور ده زمان که بيانيه کاخ دولمه باغچه منتشر شده است، ھمه

 .ايم تا به اين ترتيب روندی تازه را آغاز کنيم ن را اعالم کردهايم و رسما آ رسيده

ساله خود در  تواند مبارزه مسلحانه چھل  که درباره منشور انجام گرفت، حزب کارگران کردستان میئی گفتگوھا برپايه

 .برابر دولت ترکيه را به اتمام برساند

العادە  ھای معاصر، برگزاری کنگرەای فوق مطابق با ارزشھای سياسی و اجتماعی  ژی و تاکتيکيمن برای اتخاذ سترات

اميدوارم که در زمان کوتاھی به توافق اساسی و تشکيل شوراھای نمايندگان مجلس ترکيه . دانم را ضرورتی تاريخی می

ای نو  رحلهبا برگزاری اين کنگرە م. آميز اين کنگرە باشيم تا به اين ترتيب شاھد برگزاری موفقيت.  ناظر برسيمھيأتو 

 .شروع خواھد شد

آميز، مطابق با موازين  پس از اين جمھوری نود ساله ترکيه که مملو از ھرج و مرج است به سوی آيندەای صلح

چيزی که اليق حقيقت نوروز است ھمين است و در حضور ميليونی شما اين . دمکراتيک معاصر گذار خواھيم کرد

 . گويم مرحله نو را تبريک می

ھای مقدس است   که برای کشور و خلق ما ضرورت دارد برای منطقه ما که مملو از ارزشئیحال ھمه الگوھادر ھمين 

 .اند نيز ضروری

شان به  اند و قلدرمابی بايد بدانيم که نيروھای امپرياليستی از نقشهھای خود برای منطقه خاورميانه دست برنداشته

 .دە استصورتی در قالب داعش خود را در منطقه نشان دا

ای، زنان، کودکان و  گری ھم گذشته است و بدون در نظر گرفتن ھيچ مالحظه در حالی که اين گروە از مرز وحشی

کند؛  عام می ای قتل ھا را به شکل وحشيانه ھای منطقه به خصوص کرد، ترکمن، عرب، ايزدی، آشوری و سريانی خلق

مندانه و پايدار، برابری و دمکراسی رسيده  نيان نھادن آشتی شرافتگر و ب زمان پايان دادن به اين برھه خونين و ويران

 .است

خواھم که تنوعات  ھا می خوانم و از آن ھا را به پذيرفتن موازين دمکراتيک، فرا می ملت-در ھمين زمينه من ھمه دولت

کراتيک خاورميانه را ھای منطقه شورای مشترک دم ملت-جديد و جامعه دموکراتيک را بپذيرند و فراتر از اين دولت

 .تاسيس کنند

دھند به جای گرفتن فعاالنه در صفوف مبارزه آزادی و  من جوانان و زنان را که اکثريت جامعه ما را تشکيل می

ھا  خواھم که اين مبارزه ھا می خوانم و از آن ھای اقتصادی، اجتماعی، سياسی و امنيتی فرا می خواھانه در حوزه برابری

 .رسانندرا به پيروزی ب
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به . فرستم و اميدوارم اين نوروز ويژە تاريخی برای ھمه بشريت سبب خير باشد به مقاومت و پيروزی کوبانی درود می

 . فرستم ھا درود و سالم می ھمه آن

  »عبدهللا اوجاالن، زندان امرالی. ھا باد ھمبستگی خلق باد نوروز؛ زندە زندە

  

  :يد آقای دمھات عگ-کردپرسگوی  و متن گفت* 

ی ھيأتطور که مستحضريد مذاکرات صلح در مرحله حساسی قرار گرفته است،    آقای دمھات عگيد ھمان- کردپرس

ک در جريان اين نامه قرار دارد و مسعود  ک قرار بود نامه آقای اوجاالن را تسليم آقای بارزانی بکنند آيا پ  HDP از

 بارزانی قرار است چه نقشی در اين مذاکرات بازی کند؟

 به طور کلی انتظار ما از حکومت اقليم کردستان اين است که بيش از پيش از پروسه آشتی در کردستان - دمھات عگيد

 را ئیھا چرا که اگر حکومت اقليم در مقابل ترکيه اتخاذ موضع کند، ترکيه مجبور خواھد شد که گام. ترکيه حمايت کنند

لی است، يعنی برای اين که بين کردھا اتحاد شکل بگيرد و بتوانند با  کنگره ممسأله اول اين است، دوم مسأله. بردارد

يعنی موضوع نامه حول . شان را به پيش ببرند اين نامه نوشته شده است آھنگ خودشان مسائل يک اراده منسجم و ھم

 اساسی در دانيم که بحث محور اين موضوعات است، ما به صورت دقيق از محتوای نامه خبر نداريم ولی اين را می

  .محتوای نامه در مورد کنگره ملی کرد است

ک چه اقداماتی در  ک ای است که آقای اوجاالن در بيانيه خود به آن اشاره کرده اند؟ پ مسأله کنگره خلع سالح - کردپرس

  اين زمينه انجام داده است؟

. نيت است سخنان وی اعالم حسن. د ندارد در ابتدا بايد بگويم که در سخنان عبدهللا اوجاالن خلع سالح وجو- دمھات عگيد

نيت خود   را نيز بردارد و بتواند حسنئیھا  پيش شرط عبدهللا اوجاالن مذاکره بکند و گام١٠اگر حکومت ترکيه در مورد 

در . توانيم به طور کلی جنگ مسلحانه را متوقف کنيم توانم بگويم که ما می را عمال ثابت بکند، آن موقع است که می

دانيد  چرا که شما می. توانيم کنگره را برگزار کنيم تا جنگ مسلحانه را متوقف کنيم  در آن صورت است که ما میواقع

گيرد   ھستند و اين ھم فقط در صورتی شکل میاگستکردن جنگ مسلحانه، دو موضوع جدا و متف خلع سالح با متوقف

  . پيش شرط مزبور گام بردارد١٠که ترکيه در مورد 

اند که برای مرحله بعدی مذاکرات بايد سران  ک اعالم کرده ک آقای صبری اوک و چند تن از رھبران پ - کردپرس

  ای در شرايط کنونی مقدور است؟ مسألهکنيد چنين  ک با آقای اوجاالن ديدار کنند، فکر می ک پ

) عبدهللا اوجاالن( جنبشبايد با رھبری   PKK  در واقع شرط اصلی و اساسی ما اين است که سران جنبش- دمھات عگيد

ايم که خلع  در مورد پروسه صلح و ھمه اين موضوعات ديدارھای مستقيم و بدون واسطه داشته باشند و ما بارھا گفته

اگر حکومت ترکيه . پذير است کردن جنگ مسلحانه، تنھا به واسطه عبدهللا اوجاالن امکان نشينی و يا متوقف سالح، عقب

ھای مثبتی بردارد، بايد خود عبدهللا اوجاالن ھم در کنگره حضور داشته باشد که خود  ام شرط مزبور گ١٠در مورد 

در حال حاضر غير از عبدهللا . ھا را قانع و راضی کند درخواست کند و بتواند آن  PKK جويان شخص او بتواند از جنگ

  .ليه ترکيه قانع کندکردن جنگ مسلحانه ع را برای متوقف  PKK ھای تواند چريک کس نمی اوجاالن ھيچ

چه   خلع سالح است؟ چنانمسألهزند  تر به آن دامن می  آقای دمھات عگيد اکنون بحثی که دولت ترکيه بيش- کردپرس

ک را نيز  ک ھای کردی وابسته به پ ھای ديگر حرکت توافقی صورت گيرد دامنه خلع سالح چگونه خواھد بود؟ آيا شاخه

  شود؟ شامل می

جنگ عليه ترکيه تنھا يک بخش از اين حرکت و . خواھانه است يک حرکت ملی آزادی) PKK( ما حرکت -دمھات عگيد

ھای  در بخش.  استاگست جدا و متفمسألهاگرچه جنگ مسلحانه عليه ترکيه متوقف ھم شود، اين يک . مبارزه ملی است
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ھای ديگر برنامه  در بخش. يه است که شد تنھا مختص به ترکئیھا صحبت.  استاگستھای ما متف ديگر برنامه و فعاليت

چرا که حرکت ما مختص به يک بخش از . ھای ما ادامه خواھد داشت نيست و فعاليت) ھمانند ترکيه( ما بدين صورت

گذار خواھد تأثيربرده گام بردارد مسلما بر سه قسمت ديگر کردستان   شرط نام١٠اگر ترکيه در مورد . کردستان نيست

کننده دارد، حکومت ترکيه و  متی که در ظلم به مردم کردستان نقش بسيار منفی و تخريبچرا که تنھا حکو. بود

م يکی از داليل اصلی که در کردستان سوريه تا به امروز ئيتوانيم بگو در حال حاضر ما می. مردان آن ھستند دولت

نقش ترکيه بر . گرانه ترکيه بوده است هھای مداخل ايم يک حاکميت متداول و شرايط آرامی را ايجاد کنيم، سياست نتوانسته

 ئیھا چه ترکيه در اين زمينه گام روی کردستان عراق و کردستان ايران ھم ھميشه يک نقش منفی بوده است و اگر چنان

  .تر خواھد بود ھای کردستان راحت  کرد در ديگر قسمتمسألهرا بردارد، حل 

ک در اين زمينه  ک امرالی اختالف نظر وجود دارد، موضع پ آقای اردوغان مدعی است که ميان قنديل و - کردپرس

  چيست؟

 روشن است که اين سخنان دور از واقعيت است و اين ھم يک جنگ ويژه است، اين که قنديل با امرالی -دمھات عگيد

اھد خو ھا وجود دارد، يک سياست است که حکومت ترکيه بدين شکل می کنند و اختالف نظر بين آن  فکر میاگستمتف

ھا مدعی ھستند که چنين اختالف نظری  اگر آن. ايجاد اختالف کند و به نوعی عبدهللا اوجاالن را تحت فشار قرار دھد

ھر يک . ھا و تعليمات اوجاالن ھستيم ما وابسته به آموزه. دھند ما مستقيم با رھبری ديدار کنيم وجود دارد چرا اجازه نمی

طور که گفتم ھدف دولت ترکيه اين است که بدين  ھمان. شود  آموزش محسوب میھای او برای ما يک تعليم و از گفته

  .صورت رھبری را تحت فشار قرار دھد و ايجاد تفرقه کند

  ای برای آينده در نظر گرفته است؟ ک چه برنامه ک بست بخورد پ چه مذاکرات صلح به بن  چنان- کردپرس

 را برندارد يا بخواھد ئیھا داريم، اگر حکومت ترکيه اقدام نکند و گامھای زيادی   ما آلترناتيو و برنامه- دمھات عگيد

تر و با نفوذتر ھستيم و  ای داشته باشد، در حال حاضر ما در ترکيه و کردستان ترکيه از ھميشه قوی کارانه برنامه فريب

ھای زيادی برای گفتن داريم  پس در اين زمينه با پشتيبانی مردم ما حرف. به طور کلی در خاورميانه ھم در اوج ھستيم

پس اگرچه . و ممکن است حوادثی که به موجب وقايع کوبانی ششم و ھفتم نوامبر در ترکيه اتفاق افتاد، تکرار شوند

برداری انتخاباتی را داشته باشد، مسلما ديگر پروسه صلحی وجود  کاری، فوت وقت و بھره حکومت ترکيه قصد فريب

 کرد مسألهخواھيم  ما می. ھای شديدی ايجاد خواھد شد ھای مردم شروع خواھند شد و بحران نخواھد داشت و دوباره قيام

 را به پيش برده مسألهرا بوسيله ارتباط با دولت و حکومت ترکيه حل کنيم و اگر دولت از عھده آن برنيايد، ما خودمان 

  . و به نتيجه خواھيم رساند

 

 

 


