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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۵ اگست ٠٢
 

 !یاردوخانکودتا در ترکيه از نوع   بهِش
  )بخش يازدھم(

 

 جوان سوسياليست ٣٠٠يستی عليه س جمھوری ترکيه، پس از اقدام ترورئيھای دولت و ارتش و ر گری جنايات و وحشی

زمان داعش و شدتر از آن مواضع حزب کارگران  عام بوده است، بمباران ھم در شھر سوروچ، که يک قتل

 درباره عدم امکان ادامه مذاکره با اردوخانگر سخنان  گر و اشغال ، از سوی ارتش ترکيه سرکوب)ک. ک.پ( کردستان

  . ھا وارد مراحل جديد و خطرناکی شده است قکردھا و انتقاد از حزب دموکراتيک خل

 
به اين ترتيب، حزب عدالت و توسعه از تمامی ابزارھای سياسی، امنيتی و نظامی بھره می جويد تا با اتکا به 

ھا و سياست کنفدراليسم دمکراتيک را به حداقل رسانده و  ناسيوناليسم ترک، جايگاه محبوب حزب دموکراتيک خلق

س جمھوری ترکيه، عامل ترورھا، ئي مخفی و رپوليسرو، دولت، ارتش،  از اين. دوباره بازيابدھژمونی خود را 

  !کشتارھای ترکيه و قاتالن ساکان قنديل ھستند

درصد ١٣ھا با   خلق رقيب حزب عدالت و توسعه اسالمی، پس از ورود حزب دموکراتيک پس از سيزده سال دولت بی

را در مجلس از دست داده و برای تشکيل حکومت ناچار از ائتالف با ساير احزاب آراء، حزب حاکم اکثريت قاطع خود 

حل مشکل خود را در برافروختن آتش جنگ و راه انداختن  رسد اين حزب راه از سوی ديگر، به نظر می. سياسی است

 نفع خود يافته ای برای به ھم زدن وضع موجود به ھای وسيع، بھانه رعب و وحشت و ترور در شھرھا با دستگيری

  .است
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 قانون اساسی و تبديل نظام سياسی کشور تغييرس جمھور ترکيه، چند سالی است که در فکر ئي، راردوخانرجب طيب 

ھدف او اين است که در مقام رياست جمھور باالترين قدرت را داشته باشد، بر ترکيه تا سال . به يک نظام رياستی است

طلبانه و مستبدانه،  ھای عظمت ھا و طرح  کشور حکومت کند و با اجرای پروژه اينتأسيس که صدمين سالگرد ٢٠٢۴

 و حزب حاکم عدالت و توسعه اين بود که در انتخابات پارلمانی ماه اردوخاناميد . شايد به حاکميت مطلق خود ادامه دھد

اما با نيروگيری نيروھای چپ .  قانون اساسی برسدتغيير گذشته، دوسوم آرا را کسب کند و به ھدف خود در مورد جون

ھا نصيب حزب حاکم نشد،  ھا به مجلس نه تنھا دوسوم کرسی به ويزه مردم کرد در اين انتخابات پارلمانی و ورود آن

 .بلکه اکثريت مطلق خود را ھم از دست داد

ای ايجاد منطقه امن در کند از جمله ھم تالشش بر دولت ترکيه، با آغاز اين جنگ خونين خود،اھداف مختلفی را دنبال می

باشد در جھت تضعيف خودمديريتی در روژاوا و ) داعش( شمال سوريه، بيش از آن که عليه نيروھای دولت اسالمی

 .ھا در پارلمان ترکيه است ک و حزب دموکراتيک خلق.ک.پ

ت اخير و ، پس از شکست در انتخابااردوخانس جمھور آن رجب طيب ئيدر واقع حزب حاکم عدالت و توسعه و ر

شان، به دنبال سناريوھا سياه و مختلفی  ھای بلندپروازانه ناتوانی از تشکيل دولت ائتالفی و بر باد رفتن روياھا و سياست

  .رفته خود را دوباره باز يابد  قدرت مطلق از دستئیبود تا به ھر بھا

ھای   خود عليه پايگاهئی، حمالت ھواجوالی ٢۴ - اسد ٢با اين سناريوھا بود که سرانجام دولت ترکيه از روز جمعه 

ھای   جنگندهئینيز اعالم کرده که حمالت ھوا» ک.ک.پ«. را آغاز کرده است) ک.ک.پ(  حزب کارگران کردستان

  .اعتبار کرده است  را بی٢٠١٣بس سال  ترکيه عليه مواضع اين گروه عمال آتش

ز توقف روند مذاکرات رسمی صلح با کردھا ، ا٢٠١۵ جوالی ٢٨ -١٣٩۴ اسد ۶شنبه   روز سهاردوخانرجب طيب 

  .ناممکن دانست» دھند اتحاد ملی و برادری ما را ھدف حمله قرار می«او مذاکره با کسانی را که . خبر داد

سازی عليه حزب  رانی اخير خود، عمال شمشير را عليه مردم کرد، از رو بسته و در پرونده نخست وزير ترکيه در سخن

ھا با  گويد اما آن ھا از امنيت و آتش بس سخن می حزب خلق دموکراتيک « ادعا کرد که ھا، دموکراتيک خلق

ھا  من به حزب دموکراتيک خلق. کنند  که در تالشند به شھرھای ترکيه ھرج و مرج صادر کنند تعامل میئیھا تروريست

درصد آراء از سالح کالشيکنف در اما اين که در جشن کسب سيزده ...  درصد از آراء را به دست آوريد ١٣گفتم شما 

  » .شود ھا ثبث و ضبط می ھمه اين. دھيم ای را نمی اندازی کنيد؛ چنين اجازهسرطانجنوب شرقی استفاده و 

در » دولت اسالمی« کرد که اين کشور حمالت نظامی خود عليه مواضع گروه تروريستی تأکيد جمھور ترکيه،  سئير

 .ادامه خواھد داد» با قاطعيت«ل عراق را ک در شما ک ھای پ سوريه و پايگاه

او در جمع .  اين اظھارات را در حال ترک ترکيه برای ديداری رسمی از چين در فرودگاه آنکارا بيان کرداردوخان

 ».قدم پس نخواھد گذاشت«وجه  خبرنگاران گفت ترکيه به ھيچ

 با داعش عنوان اردوخانآميز ترکيه  وابط ابھامھا با توجه به ر اما در اين بين ھنوز ھم برخی کارشناسان و رسانه

کنند که ھدف اصلی اقدامات اخير دولت ترکيه نه داعش، بلکه مقابله با قدرت يابی مردم کرد در ترکيه و سوريه  می

 .باشد می

ھای  رکردهبه تازگی اسنادی از منزل يکی از س«: گفت» گاردين« با روزنامه انگليسی مذاکرهرتبه غربی در  يک مقام عالی

  ».ای وجود دارد داعش کشف شده است که نشان می دھد ميان اين گروه تروريستی و ترکيه روابط تجاری گسترده

بر اساس اسنادی که کشف شده است، دولت ترکيه اقدام به خريد نفت از : اين مقام غربی که خواست نامش فاش نشود، ادامه داد

 را ئیھا ھای داعش در حال حاضر رايزنی ن دولت آنکارا و تروريستمسؤوال غربی،  به گفته اين مقام.کند نيروھای داعش می
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أبو «اين اسناد از منزل سرکرده تونسی داعش به نام :  او افزود.دھند به صورت مستقيم در برخی موارد با يکديگر انجام می

 .کشف شده است» سياف

خواه خلق در پارلمان ترکيه، طی يک کنفرانس  جمھورینماينده حزب » شاواک بايف« چنين حدود چھار ماه پيش، ھم

ھای   ھزار تروريست در چارچوب سياست۵٠ھای گذشته  خبری در صحن پارلمان اين کشور فاش کرد که طی سال

تر  ھا که بيش سوال اساسی اين است که اين تروريست«:  وی افزود.اند خصمانه دولت ترکيه عليه سوريه به ترکيه آمده

پردازد و چه تضمينی وجود دارد که  ھای آنان را چه کسی می کنند؟ ھزينه  و چچنی ھستند در کجا اقامت میئیياھا ليب آن

  »اين افراد تھديدی برای امنيت کشور نباشند؟

با اطالع سازمان ) کوبانی( العرب گروه تروريستی داعش پس از شکست در عين«:  کردتأکيداين نماينده پارلمان 

بايف، ضمن ابراز شگفتی از » .ھای سنگين و مھمات خود را به ترکيه منتقل کردند  ترکيه سالحاطالعات و ارتش

ھا  دولت حزب عدالت و توسعه در حمايت از داعش و مسلح کردن اين گروه تروريستی و پناه دادن به آن» مباالتی بی«

 به آوارگان سوری اختصاص داده شده است دولت ترکيه اعتباراتی را که برای پناه دادن«: ھايشان گفت و درمان زخمی

 را که ئیھا دولت ترکيه جنايت«: اين نماينده پارلمان اضافه کرد» .دھد ھای داعش قرار می در اختيار تروريست

بخشد و حتی تدابيری اتخاذ کرده تا زمينه پيوستن شھروندان ترکيه به  شوند می ھای داعش مرتکب می تروريست

  ».فراھم شودھای تروريستی  سازمان

ھای  وزير خارجه ترکيه، با بيان اين که يادداشت تفاھم آموزش و تجھيز تروريست» چاووش اوغلو«از سوی ديگر 

از اھداف اصلی اين » مبارزه با دولت سوريه« امضاء شده است، اذعان کرد که امريکافعال در سوريه بين اين کشور و 

 عليه داعش و نظام سوريه امريکاديده و مجھز شده از سوی ترکيه و   او مدعی شد که نيروھای آموزش!برنامه است

  !مبارزه خواھند کرد

فاشيستی ترکيه، به حمالت وحشيانه خود عليه مخالفين خود در شھرھای مختلف کشور و  - بدين ترتيب، دولت مذھبی

در . دھد ھای قنديل ادامه می در کوه) ک.ک.پ( ای مواضع حزب کارگران کردستان  و توپخانهئیچنين بمباران ھوا ھم

در حالی .  به دولت ترکيه داده و ناتو نيز از آن حمايت کرده استامريکاک را دولت .ک.حقيقت چراغ سبز حمله به پ

  . باشد) داعش( که ظاھرا قرار بود اين حمالت متوجه دولت اسالمی

ھای موجود در اين کشور برای  استفاده از پايگاه برای امريکاوزارت امورخارجه ترکيه نيز در اطالعيه ای از توافق با 

 خود را در اختيار ئیھای ھوا ترکيه در مقابله با داعش ھمه پايگاه: در اين اطالعيه آمده است. مقابله با داعش خبر داد

د ھا در عمليات ض توانند از اين پايگاه دھد و از اين پس کشورھای عضو اين ائتالف می ائتالف ضد داعش قرار می

  .کنند  ترکيه نيز در اين عمليات شرکت میئیھای نيروی ھوا داعش شرکت کنند و در صورت لزوم جنگنده

 عليه داعش استفاده کند و ئی اجازه داده که از پايگاه اينجرليک برای حمالت ھواامريکاھا، ترکيه به  بنا به اخبار رسانه

منوع در شمال سوريه که يکی از اھداف دولت ترکيه در جنگ  با ايجاد منطقه پرواز مامريکادر مقابل اين امتياز، 

داد و  ھای نظامی خود را در اختيار نيروھای ائتالف قرار نمی تا قبل از اين ترکيه پايگاه. سوريه بوده موافقت کرده است

 منطقه امن حدود به نوشته روزنامه حريت، اين. ھای باال و کارآمدی اندکی ھمراه بود  از دبی با ھزينهامريکاحمالت 

 ميان شھر مرزی جرابلس در شمال شرق   کيلومتر عمق خواھد داشت و محدوده۵٠ تا ۴٠ کيلومتر طول و بين ٩٠

توانند در اين  بر اين اساس ھواپيماھای حکومت سوريه نمی. سوريه تا شھر مارع در شمال حلب را در بر خواھد گرفت

  .پرواز در آيند مورد ھدف قرار خواھند گرفتمنطقه به پرواز در آيند و در صورتی که به 

ک، از حمله ترکيه به مقرھای اين حزب در  .ک .ناميدن حزب کارگران کردستان ترکيه، پ» تروريستی«کاخ سفيد با 

 اسد، شنبه سوم امريکابه گزارش خبرگزاری فرانسه، بن رودز، معاون شورای امنيت ملی  .شمال عراق حمايت کرد
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گوی شورای امنيت ملی  اليستر بسکی، سخن .برخوردار است» ھا دفاع از خود در برابر تروريست «گفت ترکيه از حق

  . استامريکاپيمان  در کاخ سفيد، نيز گفت ترکيه به عنوان عضوی از ناتو ھم

 ترکيه  سياست خارجی اتحاديه اروپا در واکنش به حمالت ارتشمسؤول» فدريکا موگرينی« حريت ديلی،  چنين به گزارش ھم

  .داشتن روند صلح با کردھا از سوی ترکيه شد ک خواستار زنده نگه.ک.به مواضع گروه پ

ھای قربانيان حمالت تروريستی  موگرينی در تماسی تلفنی با مولود چاووش اوغلو وزير خارجه ترکيه با تسليت به او و خانواده

او در عين  . کردتأکيده داعش و ھر گروه تروريستی ديگر شھر سوروج ترکيه بر حمايت اتحاديه اروپا از حمالت ترکيه علي

بس  ھا نبايد روند صلح را تخريب کنند و آتش  کرده و گفت تروريستتأکيدداشتن روند مذاکرات صلح با کردھا  حال بر زنده نگه

 .بايد حفظ شود

وزير ترکيه  داوود اغلو نخستشنبه با احمد  به گزارش رويترز، آنگال مرکل صدراعظم آلمان در تماس تلفنی روز يک

  . کردتأکيد» ھای افراطی ک و گروه. ک .جنگ با پ«بر حمايت برلين از آنکارا در 

گوی دولت آلمان، داوود اوغلو در اين تماس تلفنی آنگال مرکل را در جريان اقدامات دولت ترکيه در قبال  به گفته سخن

 . قرار داده است» جنگ با تروريسم«

، نمايندگان کشورھای عضو ناتو برای رسيدگی به درخواست ترکيه در ٢٠١۵ جوالی ٢٨ - ١٣٩۴ اسد ۶ شنبه روز سه

ترکيه با استفاده از ماده چھار منشور ناتو به خاطر در خطر بودن امنيت خود، از اعضای ناتو . بروکسل گرد ھم آمدند

  .درخواست کرد که اجالس ويژه تشکيل دھند

 تاکنون پنج بار چنين جلساتی را تشکيل داده که چھار بار آن به خواست دولت ١٩۴٩ال  خود در ستأسيسناتو از آغاز 

 .ترکيه بوده است

برگ، دبير کل ناتو، اعالم کرد که در اين اجالس ويژه اعضای ناتو ھمبستگی کامل خود را با ترکيه اعالم  ينس استولتن

شنبه ناتو ھيچ سخنی درباره حمالت ترکيه به مواضع  سه در اجالس روز .و ھر گونه اقدام تروريستی را محکوم کردند

حزب کارگران کردستان در جنوب شرقی اين کشور به ميان نيامد و درباره قطع مذاکرات صلح ترکيه با اين حزب 

 .س جمھوری ترکيه، نيز حرفی زده نشدئي، راردوخانتوسط رجب طيب 

 دولت ترکيه خواسته بودند مذاکرات صلح را با حزب کارگران تر از اين در حالی بود که بسياری از اعضای ناتو پيش

ھا به حمله ارتش ترکيه عليه مواضع کردھا در عراق اعتراض کرده  آن. کردستان به خطر نياندازد و آن را ادامه دھد

 .بودند

) ک ک پ( از حزب کارگران کردستان) داعش( »دولت اسالمی«کشورھای عضو ناتو در مبارزه با جريان تروريستی 

 .اند حمايت کرده

پرداخت و » دولت اسالمی«برگ، دبير کل ناتو، در اين اجالس تنھا به برخورد ترکيه با جريان تروريستی  ينس استولتن

 .ھای ترکيه برای مبارزه با اين جريان تروريستی خشنود است گفت که او از فعاليت

که دولت ترکيه خواستار ارسال نيروھای ناتو به اين کشور نيست  کرد تأکيددبير کل ناتو در ادامه سخنانش بر اين نکته 

 .و اين کشور به لحاظ تعداد دومين ارتش بزرگ عضو ناتو را در اختيار دارد

ای ربطی به   پرداخت و گفت ايجاد چنين منطقه چنين به ايجاد منطقه حائل در شمال سوريه اش ھم دبير کل ناتو در سخنان

 از کشور ٢٨ . خواستار آن ھستند و اين دو کشور به آن خواھند پرداختامريکااست که ترکيه و ناتو ندارد و موضوعی 

 .ھستند ناتو عضو ترکيه، و امريکا جمله

 روستای جوالی ٢۴ای اعالم کرد که دولت ترکيه در روز  گ با صدور اطالعيه.پ.رسانی نيروی ی مرکز اطالع

  .اند  زخمی شدهئی مبارز ارتش آزاد و چند روستا۴ کرده که بر اثر آن باران زورمخار واقع در غرب کوبانی را توپ
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 روستای زورمخار در غرب کوبانی را  جوالی ٢۴گ اعالم کرد که دولت ترکيه در روز .پ.مرکز اطالع رسانی ی

 .سپی مورد ھدف قرار داده است گ را در گری.پ.شب گذشته ھم يک خودروی ی. باران کرده است توپ

 روستای زورمخار واقع در غرب جوالی ٢۴ روز ٣٠:۴ارتش ترکيه در ساعت  «:آمده است» گ.پ.ی«ه در اطالعي

بر اثر . کوبانی و در نزديکی جرابلس، مواضع نيروھای ما و نيروھای ارتش آزاد را با استفاده از تانک زير آتش گرفت

 . زخمی شدندئی مبارز ارتش آزاد و چند روستا۴ھا  اين بمباران

 گلوله ٧.  شب گذشته ھم مواضع مبارزان ما و ارتش آزاد در ھمان روستا را توپباران کرد٢٢رکيه در ساعت ارتش ت

 .تانک به مواضع نيروھايمان شليک شد

 يک خودروی نيروھای ما از ٢٣فندر در ساعت  سپی، در روستای تل چنين امشب در شرق کوبانی، در غرب گری ھم

 .اندازی قرار گرفتطانسرسوی نظاميان ترکيه مورد ھدف 

اين موضع گيری، . کند به مواضع ما حمله می, کاران داعش را بمباران کند ارتش ترکيه، به جای اين که مواضع تبه

چنين به ارتش ترکيه ھشدار  ھم. المللی عمل کنند دھيم که مطابق قوانين بين به مقامات ترکيه ھشدار می. صحيح نيست

 ».ع نيروھای ما حمله نکننددھيم که بارديگر به مواض می

ھای ارتش ترکيه به مناطق دفاعی مديا  ای اعالم کرد که حمالت جنگنده گ با صدور اطالعيه.پ.نيروی مدافع خلق، ه

باختند و خسارات زيادی به روستائيان ھم   ھم ادامه يافت و بر اثر آن، سه گريالی ديگر جانجوالی ٢۶شنبه  روز يک

  .وارد شده است

 خود عليه مناطق دفاعی مديا ادامه داد و مواضع گريالھا ئی ارتش ترکيه به حمالت ھواجوالی ٢۵ت روز گ گف.پ.ه

  .باران کرد را با استفاده از توپخانه سنگين توپ

براثر اين . ھای ترکيه تپه شھيد رستم را بمباران کردند  جنگنده١۴ الی ١٣گ افزود که روز شنبه، ساعت .پ.ه

 .سوزی شد  و مراتع دچار آتشھا باران، جنگل توپ

 قرار ئی از سوی ھواپيماھای جاسوسی مورد شناسا٢٠ و ١٠شنبه نيز مناطق خاکورک و خنير در ساعات  روز يک

روز ھم منطقه   ھمان١٢ الی ١١در ساعت . ھای منطقه اربايان را بمباران کردند  ھم جنگنده۵۵:١٢در ساعت . گرفتند

 .ھا و مراتع شد سوزی در جنگل  موجب وقوع آتشآريس فارس را بمباران کردند که

سرنشين بر آسمان مناطق دفاعی مديا به   ھواپيماھای جاسوسی بدون٢٢ ھم در ساعت جوالی ٢۴تر در شب  پيش

ھای ترکيه روستاھای منطقه متينا را بمباران کردند که بر   صبح جنگنده۵ در ساعت ٢۵در روز . زنی ادامه دادند گشت

 .ھا تا پاسی از شب ادامه يافت سوزی در جنگ ت مالی زيادی به روستائيان وارد شد و آتشاثر آن خسارا

  
ھا زخمی شده بودند، اما  گ آمده که روز گذشته اعالم کرديم سه تن از رفقايمان بر اثر بمباران.پ.در ادامه بيانيه، ه

 .اند اکنون مطلع شديم که چھار تن ديگر از رفقايمان زخمی شده ھم
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ور، دژوار پاسور و آرگش  ظفر گه«ھای   سه تن از گريالھا به نامجوالی ٢۵گ افزود که در جريان حمالت روز .پ.ه

 .اند جان باخته» کچی

ھای قنديل، در عين حال ارتش ترکيه مواضع يکان ھای خلق  ک در کوه.ک.ارتش ترکيه عالوه بر بمباران مواضع پ

، اعالم ١٣٩۴ اسد ۵، دوشنبه )کردستان سوريه( ھای خلق روژوا ندھی يگانفرما. در روژاوا را نيز بمبارن کرده است

» جرابلس«شود چندين تانک ارتش ترکيه به روستای  گفته می. ھا را بمباران کرده است کرد که ارتش ترکيه مواضع آن

  .اند در شمال سوريه حمله کرده

  (YPG) »ھای مدافع خلق يگان« نقل از  ای به در بيانيهبان حقوق بشر سوريه که مرکز آن در بريتانياست،  سازمان ديده

از ترکيه  YPG شود که گفته می. اعالم کرد که ارتش ترکيه مواضع اين نيروھای مسلح کرد را بمباران کرده است

 .پايان دھد» تجاوز«خواسته است به اين 

شود در پی  گفته می.  دولت سوريه استو مخالفان معتدل» ھای مدافع خلق يگان«جرابلس در شمال سوريه زير کنترل 

 .اند  در غرب شھر کوبانی زخمی شده (FSA)»ارتش آزاد سوريه« و  YPG اين حمله چھارعضو

اند که ھدف ارتش ترکيه از حمله به شمال سوريه، نه مواضع جريان تروريستی  در ادامه اعالم کرده YPG نيروھای

 .طقه بوده است، که رزمندگان کرد در اين من»دولت اسالمی«

اند  پشت سر گذاشته و توانسته) داعش( »دولت اسالمی«ھای شديدی را با جريان تروريستی  نظاميان کرد جنگ اين شبه

، از متحدان پراھميت نيروھای »ھای مدافع خلق يگان«. ھای وسيعی از شمال سوريه را زير کنترل خود درآورند بخش

در ترکيه ) ک. ک. پ( چنين متحد بسيار نزديک حزب کارگران کردستان نطقه و ھمگرايان افراطی در م ائتالف عليه اسالم

 .است

» ھای مدافع خلق يگان« اعالم کرد، نيروھای ٢٠١۵ جوالی ٢٧در اين ميان ديدبان حقوق بشر سوريه روز دوشنبه 

در نزديکی » صرين« شھر .را از نيروھای داعش آزاد کنند» صرين«موفق شدند، شھر » گ پ ی«روژاوا موسوم به 

  .رودخانه فرات در شمال سوريه و در مرزھای ترکيه واقع شده است

به عنوان نقطه آغاز حمالت » صرين«ھای گذشته از شھر  نظاميان داعش طی ماه به گزارش خبرگزاری رويترز، شبه

 .کردند که تحت کنترل کردھاست، استفاده می» کوبانی«خود به 

  

  
ھای  ھای مخالف سوری موفق شد پيروزی با حمايت برخی سازمان» ھای خلق يگان «جون ١۵پيش از اين در تاريخ 

 .ھای جنگ عليه داعش در استان رقه در شمال سوريه محقق سازد گيری را در ميدان چشم

راھی که داعش از آن برای حمل و نقل سالح و  ھای اصلی سوريه قرار دارد، بزرگ صرين در مسير يکی از بزرگراه

چنين برای حمله به کوبانی و تامين تدارکات الزم  داعش از اين منطقه، ھم. کرد ين دو منطقه حلب و رقه استفاده میآدم ب

  .کردند شان به آن شھر استفاده می برای تداوم حمالت
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. ردندتوانند دوباره برای جنگ برگ ھا نمی آن. شويم ما به پايان کار نزديک می«: ھای خلق، گفته است يک مبارز يگان

ما در اين . اند اند و فرار کرده ھايشان را زمين گذاشته ھا اسلحه تعدادی از آن. اند جا رھا کرده ھا اجساد را ھم در اين آن

 ».نبرد پيروز شديم

اند  ھا نفر آواره شده ای که در آن ميليون ھای پيچيده گذرد، درگيری بار سوريه می ھای خشونت چھار سال از آغاز درگيری

ھا از مارس  بنا بر گزارش سازمان ملل متحد، اين درگيری. اند ھا ھزار جان خود را از دست داده و يا زخمی شدهو صد

 . ھزار کشته بر جای گذاشته است٢٣٠ ميالدی تا کنون بيش از ٢٠١١

يل ھای ترکيه بر ضد کردستان را مورد تحل ، سياست»د.ی.پ -  حزب اتحاد دموکراتيک«س مشترک ئيصالح مسلم، ر

جنگند، اما اساسا جنگ ترکيه بر ضد کردھا  کند که بر ضد داعش می قرار داد و خاطرنشان ساخت که ترکيه وانمود می

کند و افزود که  مسلم، بيان کرد که ترکيه داعش از وجود داعش به عنوان نوعی تھديد بر ضد کردھا استفاده می. است

  .کردھای منطقه جرابلس، مقاومت خواھند کردھای ترکيه عليه غرب کردستان و يا  بر ضد سياست

. عام عليه کوبانی عنوان کرد مسلم انجام عمليات تروريستی عليه جوانان سوسياليست در شھر پرسوس را در واقع قتل

وی اظھار کرد که اين » .شود عام می ھر آن که به کوبانی کمک کند، قتل«عام پيام دادند که  وی افزود که با اين قتل

 .ھای ترکيه بر ضد کردھا و غرب کردستان انجام شد ام در چارچوب سياستع قتل

عليه کردھا مدام به » برقراری صلح« تاکنون تحت نام ٢٠١٣ از سال اردوخانپ ترکيه و .ک.مسلم افزود که دولت آ

افروزی  جنگاند و خاطرنشان ساخت که طی اين مدت داعش را تشکيل داده و از آن برای  ھای مختلف دست زده توطئه

پ ترکيه با وانمود به اينکه صلح .ک.مسلم خاطرنشان کرد که دولت آ. ھايشان است استفاده کردند که از جمله توطئه

ھای گذشته به دست خود داعش را  تحت نام صلح، در سال«:وی افزود. کند، تدارک جنگ گسترده را ديد  برقرار می

حتی اگر به صورت مستقيم ھم نباشد، به صورت غيرمستقيم . فاده کردندتشکيل داده و از آن برای ضديت با کردھا است

 ».اين کار را کردند

کند و راه  مسلم خاطرنشان کرد درحالی که تمامی جھان درپی يافتن اين پاسخ است که چه قدرتی از داعش پشتيبانی می

شد، يا  بايست پشتيبان داعش می رکيه يا میت«:وی گفت. گشايد، ترکيه با دو مانع بسيار بزرگ روبرو شد  را برای آن می

خواھد وانمود کند که دشمن داعش است،   از اين فشارھا ھم در اين اواخر میئیبرای رھا. جنگيد بايست عليه آن می می

 سوريه مسألهک و نيز .ک.مسلم بيان کرد که ترکيه درصد است روند صلح با پ» .جنگد ولی درحقيقت عليه کردھا می

 خود مبنی بر جنگ عليه داعش، در واقع ئیستان را با ھم فيصله دھد و افزود که ترکيه با تصميم نھاو غرب کرد

 .خواھد از وجود داعش به عنوان تھديدی بر ضد کردھا استفاده کند می

ش برای يا بايد دست از سالح برداريد يا اين که از داع: خواھد به کردھای شمال کردستان بگويد ترکيه می«: مسلم افزود

 ».افشا کرد, عام در پرسوس اين سياست خود را ھم با انجام قتل. جنگ عليه شما استفاده خواھم کرد

جنگند و در کنار  عليه داعش می«المللی، ترکيه وانمود کرد که  ھا در عرصه بين مسلم افزود که در پی نارضايتی

يه کردھا آغاز کرده و به حمالت شديد عليه مناطق ، اما در واقع جنگ واقعی را عل»گيرد ھای جھانی قرار می قدرت

 .زند دفاعی مديا دست می

. کند  را بمباران میئیکند، آيا از ترکيه نخواھند پرسيد که چه نيرو ترکيه قنديل را به شدت بمباران می«: مسلم افزود

 کرکوک و بسياری مناطق ديگر بر  نيست که در شنگال،ئیکند، آيا ھمان نيرو ھا را بمباران می  که ترکيه آنئیگريالھا

ست عليه  جنگد؟ آيا ھمان نيرو نيست که در منطقه از پيشروی داعش جلوگيری کرد؟ اين چگونه جنگی ضد داعش می

حمالت ترکيه به گريالھا به معنای جای گرفتن آن . کند جنگد، بمباران می  را که برضد داعش میئیداعش؟ ترکيه نيرو

 ».اوم جنگ عليه ملت کرد استکشور در جبھه داعش و تد
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 کيلومتر در جرابلس از ۴٠ای به وسعت  ، بايد منطقهامريکابا توجه به پيمان ترکيه با «مسلم در پاسخ به اين پرسش که 

مردم آن منطقه تصميم خواھند گرفت که «: گفت» نظر شما چيست؟. سازی و به ارتش آزاد تحويل داده شود داعش پاک

 ».باشندتحت کنترل کدام طرف 

ژ حضور ندارند، اما برخی نيروھا مدتی مديد است .پ.گ و ی.پ.اکنون ی مسلم خاطرنشان کرد که در اين منطقه، ھم

 .جنگند اند و برضد داعش می در جرابلس مستقر شده

. بدانيدھا را تنھا  توانيد آن نمی. جنگند ھا عليه داعش می آن. مردم آن منطقه به ويژه کرد و عرب ھستند«: وی افزود

ھا به آن منطقه حمله  زدن به آن ھا خواھد بود يا خير، يا اين که شايد برای ضربه مشخص نيست که ترکيه پشتيبان آن

 ».کند

 تأکيدکس اجازه دخالت ترکيه در سوريه و غرب کردستان را نخواھد داد و   چيز، ھيچ مسلم بيان کرد که فراتر از ھمه

مسلم بيان کرد که ترکيه با . ريه و غرب کردستان از ھمان اوايل افشا شده استھای ترکيه برضد سو کرد که سياست

ھای خود را پياده کند و آن اين است که انقالب غرب کردستان را در نطفه خفه  خواھد برنامه پيمانی که منعقد کرده، می

 .کند

زود که عليه مواضع ترکيه که تحت نام  مسلم اف.گاه اجازه نخواھند داد چنين چيزی روی دھد مسلم يادآور شد که ھيچ

 .کنند، خواھند ايستاد و مقاومت خواھند کرد مقابله با داعش در جرابلس و مناطق ديگر عليه کردھا دشمنی می

عليه ھرگونه سياست . جا مستقرند ژ برای دفاع از مردم در آن.پ.گ و ی.پ.ھمگان به خوبی بدانند که ی«: وی افزود

ژ .پ.گ و ی.پ.ی. ل داعش و حاميان آن، و بر ضد ھر سياست کردستيزانه، مقاومت خواھند کردپذيری در مقاب تسليم

اند، از اين پس ھم عليه ديگر دشمنان مقاومت  طور که تاکنون بر ضد حکومت سوريه و داعش مقاومت کرده ھمان

 ».خواھند کرد

بر عليه داعش، به شدت نگران شده است از ھای خلق در مرزھای ترکيه  به عقيده من، دولت ترکيه از پيشروی يگان

  .ھای خلق را آغاز کرده است  خود بر عليه يگانئیرو، حمالت وحشيانه اخير ھوا اين

 و ئیای را در نقاط مخلتف اين کشور برای شناسا چنين ارتش ترکيه طی روزھای گذشته عمليات گسترده  و ھمپوليس

» ھای تروريستی سازمان«ھا در  چنين داعش به اتھام عضويت آن  ھمبازداشت اعضای حزب کارگران کردستان ترکيه و

  .ترتيب داده است

دھند و در مقابل جنگ  امان و بر حق خود ادامه می اند و به مبارزه بی اما در اين اين حمالت مخالفين نيز ساکت ننشته

  .اند تحميلی و نابرابر دست به مقاومت زده

 استان اين کشور بازداشت کردند ٣٩ نفر را در ١٣٠٢عالم کرد که مقامات ترکيه، چنين دفتر نخست وزير ترکيه، ا ھم

ھای غيرقانونی چپ  و سازمان) ک.ک.پ( ، حزب کارگران کردستان)داعش( شود اعضای دولت اسالمی که گفته می

  .اند بوده

اين . خود با سوريه خبر داد منطقه نظامی بسته موقت در مرزھای ۴ ئی، از برپا٢٠١۵ جوالی ٢٨شنبه  دولت ترکيه سه

  .گيرد اقدام در راستای افزايش ابعاد امنيتی ترکيه در مناطق مرزی صورت می

 آغاز جوالی ٣٠ترکيه صادر شده است، اجرای اين تصميم از روز » کيليس«ای که توسط والی منطقه  برپايه بيانيه

فراھم کردن حمايت و امنيت برای «ف از اين اقدام ظاھرا ھد. خواھد شد و تا روز ھفتم اوت آينده ادامه خواھد يافت

 .است» شھروندان در مناطق مرزی و تعامل با تھديدھا و خطرھای احتمالی
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ھای  ھای بازرسی و پاسگاه  مناطق نظامی با افزايش تدابير امنيتی در مناطق مرزی و افزايش ايستگاهئیاعالم برپا

نظاميان ميان ترکيه و  ھدف از اين اقدام جلوگيری از رفت آمد شبه. ستمرزی از سوی نيروھای مرزبانی ترکيه ھمراه ا

 .سوريه است

برپايه اين توافق، آنکارا به . گيرند  منعقد شد، صورت میجوالی ٧ و ترکيه که امريکاچنين پس از توافق  ھا، ھم اين اقدام

 خود در ئیھای ھوا جازه استفاده از پايگاهالمللی عليه گروه دولت اسالمی موسوم به داعش ا کشورھای عضو ائتالف بين

در مقابل ارتش ترکيه مواضع گريالھای حزب کارگران . دھد عمليات عليه مواضع تندروھا در عراق و سوريه می

 .دھد و داعش را مورد حمله قرار می) ک.ک.پ( کردستان

او، در يک .  نيز با خودش ھمراه کندکند حمايت دولت عراق و اقليم کردستان را  تالش میاردوخاندر چنين شرايطی، 

س جمھور عراق گفته تا زمانی که حمالت تروريستی در خاک ترکيه متوقف نشود، ئيتماس تلفنی با فواد معصوم ر

  .ک در خارج از مرزھای ترکيه ادامه خواھد داد.ک.ارتش اين کشور به عمليات نظامی خود عليه مواضع گروه پ

ھای صلح بين دولت ترکيه و حزب کارگران کردستان، گفت مذاکرھ بر ادامه روند تأکيدس جمھور عراق ھم با ئير

، برای ٢٠١٣فواد معصوم تصميم دولت ترکيه در سال . به نفع ھمه اقشار مردم ترکيه استئیيابی به صلح نھا دست

 .  کردکيدتأھا مذاکرھک را تصميمی شجاعانه توصيف و بر ادامه اين .ک.ھای صلح با سازمان پمذاکرھآغاز 

 ترکيه اظھار نظر ئیای صادر کرد، نچيروان بارزانی ھم در مورد حمالت ھوا پس از اين که مسعود بارزانی بيانيه

، به اظھارات خصمانه اردوخانپ ترکيه و .ک.نچير حمالت دولت ترکيه را محکوم نکرد و ضمن تحسين دولت آ. کرد

  .پرداخت) ک.ج.ک( بر ضد کنفدراليسم جوامع کردستان

پ ترکيه به .ک.وزير دولت اقليم جنوب کردستان در اظھارات خود در مورد حمالت دولت آ نچيروان بارزانی، نخست 

 .مناطق دفاعی مديا، اظھار نظر و از آن حمالت پشتيبانی کرد

ه پايان بس و روند صلح با ترکي آتش«ک که گفته بود .ج.س کئيھا پس از اظھارات ر انه بمبارانمتأسف«: بارزانی گفت

 ».آغاز شد» گيری نيستند ک مرجع تصميم.ک.سالح پ پ و جناب اوجاالن در زمينه خلع.د.يافته و ه

:  او گفت.ک پرداخت.ج.ای به انزوای تحميل شده بر اوجاالن نکرد و تنھا به متھم کردن ک ترين اشاره بارزانی، کوچک

ھای گسترده و حمالت دولت  تالش کرد که بمبارانو » وضعيت کنونی دولت ترکيه را تحت فشاری مضاعف قرار داد«

 .پ ترکيه را موجه جلوه دھد.ک.آ

 وزارت خارجه ترکيه، درخواست کرد که اين کشور ھيأتی با جلسھطی ) يکيتی(دفتر سياسی اتحاديه ميھنی کردستان

  .ک در مناطق مرزی اقليم کردستان را متوقف کند.ک.بمباران مواضع پ

عضو دفتر سياسی يکيتی اعالم کرد که در ديدار دفتر سياسی  دپرس؛ حاکم قادر محمد جانبه گزارش خبرگزاری کر

 وزارت خارجه ترکيه که در سليمانيه برگزار شد، آخرين تحوالت منطقه و به ويژە اقليم کردستان ھيأتاين حزب و 

 .مورد بحث و بررسی قرار گرفت

ر اين ديدار رسما و مصرا از طرف مقابل درخواست کردە است که عضو بلند پايه يکيتی افزود که دفتر سياسی يکيتی د

 می گيرد،  ک صورت.ک.ترکيه بمباران مناطق مرزی اقليم کردستان را که به منظور ھدف قرار دادن مواضع پ

به  را مذاکرهبه گفته حاکم قادر يکيتی از طرف مردم اقليم کردستان درخواست کردە است که ترکيه راھکار . متوقف کند

  . مشکالت فيمابين در پيش بگيرد و عنوان راه حل مسائل
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انداختن رعب و وحشت در شھرھای کشور، با  ک و راه.ک.در مقابل حمالت وحشيانه ارتش ترکيه به مواضع پ

وقفه، اعتراضات وسيعی نيز در داخل و خارج کشور عليه اين سياست ميلتاريستی دولت ترکيه راه  ھای بی دستگيری

  .استافتاده 

ای ارتش ترکيه به مناطق دفاعی مديا طی تظاھرات گسترده شھروندان در شھرھای مختلف   و توپخانهئیحمالت ھوا

حزب دموکرات «در اين تظاھرات مواضع خصمانه . اقليم کردستان عراق، به شدت محکوم گرديد

  .ی بسوی منطقه قنديل آغاز شد طوالنی از شھر سليمانئیپيما امروز ھم راه. محکوم شد» )ھا بارزانی(کردستان

 زدند، ئیپيما در تا مقابل کنسولگری ترکيه، دست به راه در شھر ھولير شمار زيادی از شھروندان از مقابل پارک شانه

.  و تجمع مقابل کنسولگری ترکيه ممانعت کردندئیپيما اما نيروھای امنيتی وابسته به حزب دموکرات از ادامه راه

 در محکوميت حمالت ئیھا ھا و بيانيه ھم در محلی در نزديکی کنسولگری ترکيه تجمع کرده و پيامپيمايان معترض  راه

 .، قرائت کردندئیترکيه به مناطق گريال

، حزب گوران، جنبش آزادی، »ک.ن.ی«حزب اتحاديه ميھنی کردستان، «در شھرستان رواندوز از توابع ھولير ھم 

 برگزار کرده و حمالت ترکيه به مناطق ئیپيما  کردستان تجمع و راهکشان کردستان و حزب کمونيست حزب زحمت

 .دفاعی مديا را محکوم کردند

صدھا تن درحالی که پرچم و .  برگزار کردئیپيما در شھرستان کالر واقع در منطقه گرميان ھم جنبش آزادی يک راه

ای اعتراضی قرائت شد که در آن آمده که  يهطی اين تجمع بيان.  شرکت کردندئیپيما پالکارد در دست داشتند، در راه

کند و قنديل ھم خط قرمز  حزب کارگران کردستان يک نيروی بزرگ ملت کرد است، از تمامی کردستان دفاع می

 .کردھا است

 بر ضد آن حزب ئیپيمايان نسبت به مواضع خصمانه حزب دموکرات بارزانی نارضايتی شديد نشان داده و شعارھا راه

 .سردادند

خواه کردستان، حزب  در شھرستان رانيه از توابع استان سليمانی ھم با پيشاھنگی جنبش آزادی، سازمان زنان آزادی

 قاتل اردوخان«پيمايان شعارھای  راه.  گسترده برگزار شدئیپيما دوست کردستان يک راه  و جنبش جوانان ميھنئیرھا

 .دسرداده ش» زنده باد مقاومت«و » مرگ بر خيانت«، »است

پيمايان از شھرھای  شمار زيادی از راه.  طوالنی به سوی منطقه قنديل آغاز شدئیپيما در شھرستان رانيه، يک راه

 که مورد حمله ئیھولير، سليمانی، کرکوک و ديگر شھرھای جنوب کردستان به رانيه آمده و به سوی مناطق گريال

 . کردندئیپيما دولت ترکيه واقع شده، راه

 در مقابل استانداری شھر دھوک جنوب کردستان ٣٠:١٧ھای مدنی ھم امروز در ساعت  و سازماناحزاب سياسی 

 .گردھم آمده و حمالت دولت ترکيه را محکوم خواھند کرد

کشی آن دولت، حمالت   و تداوم سياست نسلئیدر روزھای اخير، به دنبال حمالت گسترده ارتش ترکيه به مناطق گريال

  .رکيه ھم افزايش يافته است تپوليسمسلحانه عليه 

 مامور ۵گفته شد که .  ترافيک آن شھر انجام گرفتپوليسای مسلحانه عليه مرکز  در شھر نصيبين شمال کردستان حمله

 در پوليس در پی اين حمله مسلحانه، صدھا نيروی . بر اثر اين حمله زخمی و به بيمارستان نصيبين منتقل شدندپوليس

 .ک مستقر شدند ترافيپوليسحومه مرکز 

ھای دموکراتيک به  ئیپيما بار عليه راه  ترکيه در سراسر شھرھای ترکيه و شمال کردستان به حمالت خشونتپوليس

   .زند صورت سرکوبگرانه دست می

  .کنم  ترکيه و مقاومت و مبارزه متقابل جوانان و معترضين اشاره میپوليسھای  گری در ادامه به چند نمونه از وحشی
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. پيمايان در شھرھای سيحان و جزير در شمال کردستان يورش برد ترکيه با استفاده از سالح واقعی به راه پوليس

 ارتش ترکيه به مناطق دفاعی مديا به خيابان آمده ئیشھروندان در اين دو شھر به منظور محکوم کردن حمالت ھوا

 .بودند

. کوشاغی را مسدود کردند  گردھم آمده و بلوار گونایجوانان در محله حريت شھرستان سيحان واقع در استان آدانا

کشی سياسی در شمال  ھای نسل عام پرسوس و عمليات  ترکيه به مناطق دفاعی مديا، قتلئیجوانان خشمگين حمله ھوا

پاش به جوانان  ھای آب ھای گازی و ماشين  ترکيه ھم با استفاده از گلولهپوليس. کردستان را به شدت محکوم کردند

 . ترک پرداختندپوليسجوانان معترض ھم با سنگ و مولوتوف به درگيری خيابانی با . رش برديو

 

ھای  ھا از گلوله  در اين درگيریپوليس.  خيابانی روی داد  ترکيه درگيریپوليسدر شھرستان جزير، ميان جوانان و 

  . پاسخ دادندپوليسنجک صوتی به يورش ساز، مولوتوف و نار ھای دست واقعی استفاده کرد که جوانان کرد ھم با فشنگ

عام پرسوس را محکوم  ھای گازی به تظاھرکنندگانی که قتل  آن کشور با استفاده از گلولهپوليسدر شھر ازمير ترکيه، 

  .کردند، يورش برد می

رنج که طی خواه و  ھای گازی به نيروھای دموکراسی  ويژه ان کشور با استفاده از گلولهپوليسدر شھر ازمير ترکيه، 

 .عام پرسوس را محکوم کردند، يورش برد تظاھراتی قتل

 

 در نزديکی ساختمان پوليسای مسلحانه عليه مرکز  در شھرستان ارديش از توابع استان وان شمال کردستان حمله

  .دراز استفاده کردند ھای لوله افراد مسلح از سالح. فرمانداری انجام گرفت

شود که شمار  گفته می. ، تلفات جانی به ميان نيامده استپوليسمله مسلحانه به دژبانی ھا، در جريان ح بنا به گزارش

 .اند  به محل حمله اعزام شدهپوليسزيادی نيروی 

ھا، افرادی ناشناس با   بنا به گزارش. کنترل ترافيک، ترافيکی سنگين ايجاد شدپوليسدر شھر تاتوان در نزديکی مرکز 

  . ترافيک حمله کردند و تا دقايقی صدای شليک گلوله به گوش رسيدپوليسرکز استفاده از سالح گرم به م

. ، به تظاھرکنندگان جوان يورش بردندجوالی ٢٧ سرکوبگر دولت ترکيه، روز دوشنبه پوليس، )دياربرک( در شھر آمد

ھا  ، به خيابانئیريالای ارتش ترکيه به مناطق گ  و توپخانهئیجوانان در اين شھر، به منظور محکوم کردن حمالت ھوا

 آوريل منطقه رزان ۵ھا، در محله  اما آن. کشی کردھا از سوی دولت ترکيه، شعار سردادند  نسل پيمايان سياست راه. آمدند

يک نوجوان . ھای گازی و گاز اشکاور قرار گرفتند  ترکيه با استفاده از گلولهپوليسطلبانه  شھر آمد مورد حمله خشونت

  .باخت هللا آيدن به يک آپارتمان ھفت طبقه پناه برد که بر اثر سقوط از ارتفاع، جان يت ساله به نام ب١١

، و انزوای تحميل شده بر عبدهللا اوجاالن را )پ.ک.آ( طلبانه دولت حزب عداال و توسعه ھای جنگ مردم شھر آمد سياست

جوانان برای جلوگيری از ورود . دند ترکيه درگير شپوليسجوانان در برخی محالت و نقاط شھر با . محکوم کردند

  . به محالت، خندق خيابانی حفر کردندپوليس

کردن حمالت ترکيه به مناطق  در ھمين روز، شھرستان نصيبين از توابع استان ماردين، جوانان به منظور محکوم

مله مسلحانه عليه جوانان  ترکيه، به حپوليس. ھا ريختند کشی سياسی عليه ملت کرد به خيابان دفاعی مديا و تداوم نسل

  .تظاھرکننده دست زد

 به سوی تظاھرکنندگان ٣٠:١ ترکيه در خيابان کاناريا واقع در محله عبدالقادرپاشا در ساعت پوليسھای ويژه  يگان

  .اندازی کردند که بر اثر آن يک جوان به نام وی اشاره نشده، جان باختسرطان
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 ترکيه وی را به بيمارستان پوليسبه بيمارستان نصيبين منتقل شده که باخته نخست زخمی و  گفته شد که جوان جان

 .اند ماردين منتقل کرده

دھد خانواده آن را   ترکيه اجازه نمیپوليسشود و  باخته در بيمارستان ماردين نگھداری می اکنون پيکر جوان جان ھم

 .تحويل بگيرند

 ترکيه به مدت چندين پوليسستان ماردين ميان جوانان کرد و ، در شھرستان قوسر از توابع اجوالی ٢٩روز چھارشنبه 

  .ساعت درگيری خيابانی روی داد

 ارتش ترکيه به مناطق ئیدر شھرستان قوسر از توابع استان ماردين، جوانان به منظور محکوم کردن حمالت ھوا

 .ھا آمدند  ترکيه، به خيابانپوليسکشی  ھای نسل  و نيز عملياتئیگريال

پاش و گاز فلفل به جوانان يورش  ھای آب  با استفاده از ماشينپوليس دست زدند، اما ئیپيما ر محله برچم به راهجوانان د

 .برد که به درگيری خيابانی انجاميد

طلب ترکيه پاسخ دادند که چندين ساعت به   خشونتپوليسساز به يورش  ھای دست جوانان با استفاده از سنگ و فشنگ

 .ھا، برق محله برچم قطع شد ين درگيریدر ح. طول انجاميد

ھا آمده و با  لر، امک و گورسل جوانان به خيابان ھای سنتو، گوچمن در شھرستان رزان در استان آمد ھم در خيابان

  . ترکيه درگير شدندپوليس

 و سنگ به يورش ساز ھای دست جوانان ھم با استفاده از نارنجک.  ترکيه، از گاز فلفل عليه جوانان استفاده کردپوليس

ھا مدتی مديد ادامه يافت  درگيری. جوانان گاھی ھم در جريان درگيری از سالح واقعی استفاده کردند.  پاسخ دادندپوليس

 .ھا پايان يافت که با متفرق شدن جوانان در کوچه

 ترکيه قرار يسپولدر شھرستان صور به تظاھرات دست زدند که مورد حمله » اللبی«شماری از جوانان ھم در محله 

 . به محالت، خندق حفر کردندپوليسھا برای جلوگيری از ورود   جوانان در برخی خيابان.گرفتند

 جوالی ٢۶ ساله که در ٢٢» سيدخان دده«سپاری پيکر  در شھرستان گور از توابع استان جولمرگ، پس از مراسم خاک

  . ترکيه روی دادپوليسخيابانی با  ترکيه به قتل رسيد، درگيری پوليسدر شھرستان نصيبين بدست 

 ويژه و نيز ساختمان دادگستری پوليسھای سازمانی  در اثنای درگيری، افرادی ناشناس به حمله راکتی عليه خانه

 .شھرستان گور انجام شد

 ھنوز مشخص نيست که در . ويژه روی دادپوليسھای سازمانی  بر اثر اين حمله درگيری کوتاه مدت در نزديکی خانه

 و نيروی نظامی به محل پوليس در پی اين حمله، شمار زيادی .اند يا خير نتيجه اين حمالت افرادی کشته و زخمی شده

 .اعزام شد

لی واقع در استان درسيم، يک خودروی آتشنشانی، يک تويوتا و يک خودروی ديگر متعلق به  در روستای چيچک

  .شرکت دولتی تداش به آتش کشيده شد

ای مسلحانه  ، عليه فرمانده گارنيزون در شھرستان مالزگرد از توابع استان موش، حمله٢٠١۵ ٔالیجو ٢٨شنبه  سه

  .زخمی شد» فرمانده ارسالن کوالکسز« به نام پوليسبر اثر اين حمله، يک . انجام گرفت

به منزل خود ارسالن کوالکسز، فرمانده گارنيزون در شھرستان مالزگرد استان موش شمال کردستان در حين بازگشت 

اما پس از . کالکسز به شدت زخمی شد. يافتن خودرو از آن پياده شد که با حمله مسلحانه روبرو شد به خاطر عارضه

 .انتقال به بيمارستان درگذشت
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دادند و از سوی تشکيالت احزاب  سر می» جنگ را متوقف کنيد«پيمايان که شعار   ترکيه به راهپوليسدر شھر وان، 

 به ضرب و شتم روسای مشترک پوليسنيروھای . ھای مدنی برگزار شد، حمله کردند پ و سازمان.ب.پ و د.د.ه

  .پيمايان پرداختند شھرداری و راه

.  کردندئیپيما طيران راه نيسان گردھم آمده و به سوی پارک فقی پيمايان در خيابان ايکی در شھر وان ھزاران تن از راه

 .ھا حمله کرد ھای آبپاش به آن ی گازی و ماشينھا  ھم با استفاده از گلولهپوليس

روسای مشترک شھرداری که درصدد متوقف ساختن درگيری ميان مردم و . شمار زيادی از راھپيمايان بازداشت شدند

س مشترک شھرداری ئيعبدالقادر چالشکان، ر.  برآمدند، از سوی ماموران مورد ضرب وشتم قرار گرفتندپوليس

 .س مشترک شھرداری آرتميتان زخمی شدندئير» ويل چتينروژبين س«محمودی و 

س مشترک شھرداری وان را مورد ضرب و شتم قرار داد و در صدد بازداشت وی برآمدند، اما با ئيچنين بکر کايا، ر ھم

 . ناچار شد از اين اقدام منصرف شودپوليسمقاومت مردم، 

 ترکيه در شھر آمد شمال کردستان در خيابان امک واقع پوليس، مقابل شعبه سياسی مرکز جوالی ٣٠شنبه  غروب پنج

  .اند  گفته شده که بر اثر اين انفجار دو از از عابرين زخمی شده.در منطقه رزان انفجاری روی داد

 . را مسدود کردندپوليس به منطقه اعزام و مسيرھای منتھی به مرکز پوليسبه دنبال اين انفجار، شمار زيادی نيروی 

 .ھا شده و شھروندان را مورد ضرب و شتم قرار دادند  وارد کوچهليسپونيروھای 

ين تشکيالت حزب مسؤولس شعبه سازمان حقوق بشر در شھر آمد، ھارون اوزلو و مولود کاراکوش ئير» مراد ملت«

ن کرد مدارا اين سياست.  ترکيه اعتراض کردند که بازداشت شدندپوليسبار  ھای خشونت پ در وان نسبت به يورش.ب.د

به سوی ساختمان » زنده باد رھبر آپو« عبور کرده و ھمراه با راھپيمايان و با سردادن شعار پوليساز حلقه محاصره 

  .پ حرکت کردند.د.تشکيالتی حزب ه

 در وان آشکارا درصدد پوليسمشخص است که «: پ در جمع مردم گفت.د.س مشترک تشکيالت هئير» ويسی ديلکچه«

بايد ھرچه زودتر . تی که به خشونت ادامه دھند، ما به مقاومت دموکراتيک خود ادامه خواھيم دادتاوق. گری است اخالل

 ».شده ما آزاد شوند رفقای بازداشت

 ترکيه ھم درگيری خيابانی پوليسالزم به ذکر است که در محالت شھيد فرات، خاچورت و صبحان ميان جوانان کرد و 

 .روی داد

گريالھا . گ در روزھای اخير حمالتی کوبنده عليه ارتش ترکيه به انجام رساندند.پ. هگريالھای: ک.ک.به گزارش پ

را منفجر » يومورتالک« لوله نفتی  در شھرستان بايزيد در استان آگری، خط لوله انتقال گاز ايران به ترکيه و خط

  . کردند

د در خاک ترکيه ھدف حمله تروريستی قرار  ساعت؛ دو قطار ايران که عازم کشور ترکيه بودن٢۴تر از  چنين در کم ھم

گرفتند که در اولين حمله خسارت جانی و مالی خاصی به مسافران قطار وارد نشد اما در حمله دوم يک نفر بر اثر اين 

 به قطار ايرانی در خاک ترکيه، ١٣٩۴ اسد ٨شنبه  به گزارش خبرگزاری آناتولی، پس از حمله پنج .حادثه زخمی شد

يز در نزديکی مرز ايران و ترکيه و درخاک ترکيه يک قطار مسافربری ديگر ايرانی ھدف حمله قرار روز جمعه ن

  .گرفت و در پی آن يک نفر زخمی شد

مسافران . در اين حادثه، يک بمب کنترل از راه دور زير واگن قطار منفجر شد و منجر به زخمی شدن يک نفر گرديد

 اين مسؤولک .ک.دولت ترکيه اعالم کرده است که پ.  سفر خود ادامه دادندقطار پس از اين حادثه با اتومبيل به

 .ھنوز ھيچ واکنشی به اين اتھامات نداده است) ک.ک.پ(حزب کارگران کردستان. عمليات است
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خواه خلق و حزب حرکت ملی، تتھا حزب  ھا، جزب جمھوری در ميان سه حزب پارلمانی، يعنی حزب دموکراتيک خلق

ک و مخالف سرسخت ھرگونه به .ک. يک حزب فاشيستی و پان ترکيستی است موافق حمله عليه پحرکت ملی که

  .ھای تحت ستم اين کشور است رسميت شناختن حقوق مردم کرد و ديگر اقليت

س مشترک حزب حرکت ملی ترکيه که يک حزب فاشيستی است در ئيبه گزارش خبرگزاری جھان، دولت باغچلی، ر

رفتاری که حزب عدالت و :  از عملکرد حزب عدالت و توسعه به عنوان دولت ترکيه اعالم کرداظھاراتی با انتقاد

ھای تروريستی  ھای مشکوک و روابط پنھانی که با گروه توسعه در مقابل پديده ترور از خود نشان داده است و ديالوگ

در واقع حزب . دفاع کرده است  ناامن و بیداشته است نه تنھا ترکيه را تضعيف کرده بلکه اين کشور را در مقابل ترور،

ک به ترکيه را تقويت کرده و باعث افزايش .ک.عدالت و توسعه با روندی تحت عنوان روند مذاکرات حمالت پ

  .جو برای اين گروه شده است روحيه، سالح و جنگ

چند روز اخير، نظاميان و در . ن جايز نيستجلسھديگر صبر کردن و منتظر «: او در ادامه اظھارات خود تصريح کرد

تمام اين کشتارھا و ترورھا نتيجه . کشته شده اند...  ھای ترکيه در آدی يامان، دياربکر، کيليس، جيالن پينار و پوليس

روند مذاکرات صلح  اعالم خاتمه. ک داشته است.ک.اصراری است که حزب عدالت و توسعه در پيشبرد مذاکرات با پ

 ».ه ملت ترکيه يک وظيفه ملی و تاريخی است که وی بايد به آن دست بزندتوسط احمد داوود اوغلو ب

روز آن فرارسيده است که در کوه قنديل پرچم ترکيه را به اھتزاز درآوريم و «: دولت باغچلی در ادامه ادعا کرد

  ».ايان داده شودک و داعش بايد نابود شده و به کمپ ھای آنان پ.ک.تمام مناطق در دست پ. ک را ريشه کن کنيم.ک.پ

 تأکيد امرالی در روند مذاکرات صلح طی اظھارتی ضمن ھيأتگوی  به گزارش روزنامه زمان، سری ثريا اوندر سخن

عمليات صورت گرفته در اقليم کردستان : بر اين که حکومت حال حاضر ترکيه يک حکومت موقت است، عنوان کرد

مليات يک عمليات سياسی بر عليه سربازان ترکيه به دستان خود در واقع اين ع. عراق يک عمليات صرفا نظامی نيست

ترکيه را ناديده  در خواھانه اکنون يک حکومت موقت، تاريخ سياسی و تمام تمايالت دموکراسی. سربازان ترکيه است

واقع حکومت در . گرفته و اقتداری را تشکيل داده است که ھزينه ھای جبران ناپذيری بر جامعه ترکيه وارد خواھد آورد

  .موقت ترکيه برای اين که اقتدار را از دست ندھد جنگ را آغاز کرده است

تاريخ اين موضوع را : وی در ادامه اظھارات خود با انتقاد شديد از احمد داوود اوغلو، نخست وزير ترکيه تصريح کرد

 ماه آينده به ۶ز کند وی را حداکثر تا کسانی که باعث شدند تا داوود اوغلو اين عمليات نظامی را آغا. ثبت خواھد کرد

 .نحوی کنار خواھند گذاشت که نامش در تاريخ نيز باقی نماند

ولی اين . ھا نھادينه خواھد شد طلب در ترکيه، صلح در اين سرزمين ھای جنگ با وجود انسان: اوندر خاطرنشان کرد

  .اند قصد صلح در ترکيه را ندارند دادهھای مردمان اين سرزمين را افزايش ن تا غم) عدالت و توسعه(افراد

  
گ .پ.ک و ی.ک. را طرح کرد که چرا دولت ترکيه در اين زمان، دست به حمله عليه پسؤالدر چنين شرايطی، اين 

  زده است؟



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۵

 ميان اين ٢٠١٣اين اولين حمله ترکيه به مواضع شاخه نظامی حزب کارگران کردستان، پس از قرارداد صلح سال 

  .رود ن با دولت ترکيه به شمار میحزب اپوزيسيو

 کرسی؛ بيش از پيش ٨٠ھا به پارلمان و کسب  يابی حزب دموکراتيک خلق پس از انتخابات پارلمانی گذشته و راه

ھای مدنی و سياسی بپردازند؛ که   را ايجاد کرده تا مردم کرد، به نھادسازی و تشکيل احزاب و ورود به فعاليتئیفضا

 درصدی کردھا در ترکيه؛ دولت ترکيه بايد بپذيرد که جامعه سياسی ترکيه به سمت ٢۵ت در اين صورت با جمعي

  .ھا واگذار کند تری را به مردم کرد و يا ديگر اقليت ھای بيش  پيش رود و حزب عدالت و توسعه کرسیئیتکثرگرا

سی و مدنی به مبرازه زيرزمينی و ھای سيا ھا را دوباره از فعاليت ک؛ آن.ک.شايد اکنون با ايجاد درگيری دوباره با پ

ھای چريکی سوق دھد و ھمانند گذشته به جای اين که کردھا به فعاليت حزبی و پارلمان فکر کنند؛ سالح در دست  جنگ

  .بگيرند

اين روند تا حدی پيش رفت .  کردھا را حل کندمسأله روی کار آمد؛ سعی کرد تا ٢٠٠٣ ھنگامی که در سال اردوخان

ھای ترکيه به سمت عراق  ک از کوه.ک.نامه صلح امضاء کردند و نيروھای پ دو طرف توافق ٢٠١٣که سال 

 درصد آرا را کسب کرده و وارد ١٣ھا،   نيز نيروھای حزب دموکراتيک خلق٢٠١۵نشينی کردند و در سال  عقب

  . تشکيل دولت بازداشتندئیپارلمان شدند و حزب عدالت و توسعه را از توانا

کردند از طريق به رسميت شناختن  س جمھور اين کشور، گمان میئي راردوخان وزير و رجب طيب داواوغلو نخست

 سال ١٣کرد که پس از  بينی نمی اما پيش.  کند ک بتواند پايگاه خود را محکم.ک. پ آزادی و حقوق مردم کرد، و صلح با

 که بتوانند اکثريت را در پارلمان از دست حاکميت مطلق بتواند به قدری فعاليت سياسی و مدنی کردھا را تقويت شود

  .حزب عدالت و توسعه خارج کنند

 و اتحاديه اروپا و امريکااند که نخست رابطه خود را با   به اين نتيجه رسيدهاردوخاندر چنين شرايطی، احتماال دولت و 

ن، تحکيم بخشند؛ و سپس حمالت ئياامريکاناتو تحکيم به بھانه ھمکاری عليه داعش و واگذاری پايگاه اينجيرليک به 

ک و مردم کرد و حتی به روژاوا را آغاز کنند و صلح دو سال گذشته را زير پا بگذارند تا .ک.دوباره خود را به پ

  . ھا را به حاشيه برانند نيروھای سياسی و مدنی کرد و حزب دموکراتيک خلق

وی سقوط سريع اين شھر را داشتند نه تنھا اين از سوی ديگر، دولت ترکيه، ھنگام حمالت داعش به کوبانی، آرز

نشينی شد، بلکه يگان ھای خلق پيشروی کردند و  آرزوشان بر باد رفت و داعش شکست سختی خودر و وادار به عقب

و صرين در نوار مرزی با ترکيه نيورھای » کوبانی«و » الحسکه«، »تل ابيض«اکنون مناطق شمالی از جمله 

  .پيش رفته و اين اتفاق موجب ھراس ترکيه شده است» الرقه«عقب رانده اند و تا نزديکی تروريستی داعش را به 

ھای خلق محاصره  ھای مادی و معنوی و سالح و انسانی به دست نيروھای يگان دولت ترکيه، مرزھا را بست تا کمک

دامات ترکيه بود که خشم مردم آزاده چنين از ورود آوارگان روژاوا به داخل ترکيه از جمله اق شده در کوبانی نرسد و ھم

دستی آشکار با داعش متھم   را به ھماردوخانھا دولت  خواھان سراسر جھان را برانگيخت و آن ترکيه و ھمه آزدی

  .کردند

اند که با تشکيل دولت کرد در شمال سوريه به شدت برخورد خواھند کرد و حتی برای   و داود اوغلو بارھا گفتهاردوخان

کس از  باش در مرزھای سوريه درآورده بودند در حالی که ھيچ دن مصمم بودن خود، ارتش را به حالت آمادهنشان دا

  .رھبران و رزمندگان روژاوا، ھرگز نگفته  که در آن منطقه، دولت کرد برپا خواھند کرد

ھای حزب کارگران   ترکيه عليه پايگاهئیھا، با وجود انتقادات شديد به حمالت ھوا بنا به گزارش خبرگزاری

 خواھان لغو مصونيت پارلمانی اردوخانزمان  ھم. چنان ادامه دارد ، عمليات نظامی اين کشور ھم)ک .ک .پ( کردستان

، ٢٠١۵ جوالی ٢٩ ترکيه بامداد روز چھارشنبه ١۶ اف ـ   ھواپيماھای جنگنده. ھا شد نمايندگان حزب دموکراتيک خلق
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مقامات رسمی ترکيه، اين عمليات را . ک را در شمال عراق بمباران کردند .ک . پ بار ديگر مواضع حزب ممنوعه

  . اند ، توصيف کردهجوالی ٢۴ھای اين حزب از روز جمعه  از آغاز بمباران پايگاه» شديدترين حمله«

، پيش از آغاز سفر رسمی خود به چين، در جمع جوالی ٢٨شنبه   روز سهاردوخانطور که رد باال اشاره کرديم  ھمان

. قدم پس نخواھد گذاشت«وجه  خبرنگاران از توقف روند مذاکرات رسمی صلح با کردھا خبر داد و گفت ترکيه به ھيچ

 خود که به درخواست ترکيه در بروکسل تشکيل جوالی ٢٨شنبه  نمايندگان کشورھای عضو ناتو در اجالس روز سه«

وگوھای صلح ميان دولت و کردھای اين کشور را  ک و قطع گفت. ک.  سياست جديد ترکيه در برابر پ شد، بحث درباره

  .مسکوت گذاشتند

 پوليسھا شد و ادعا کرد که مقامات   نمايندگان حزب دموکراتيک خلقئیچنين خواستار لغو مصونيت قضا  ھماردوخان

او با اشاره به . ک تحت نظر قرار دھد .ک . پ  حزب ممنوعهبايد اعضای اين حزب را به دليل احتمال ھمکاری آنان با

» .شود  میتأسيسچون بالفاصله يک حزب جانشين ديگر «: اين که ممنوع کردن اين حزب درست نيست، گفت

حزب دموکراتيک . کنند، بايد تاوان آن را ھم بپردازند  کرد نمايندگانی که به تشکيالت تروريستی اتکاء میتأکيد اردوخان

در برابر، حزب عدالت و .  درصد آرا را به دست آورد١٣ای بيش از  طور غيرمترقبه  در انتخابات اخير ترکيه به ھا لقخ

  . درصد آرا را کسب کرد۴١اکثريت خود را از دست داد و تنھا ) اردوخانحزب ( توسعه

انتخاباتی خود، عدم ائتالف با  در کارزار  ھا الدين دميرتاش، رھبر حزب دموکراتيک خلق ھای صالح يکی از وعده

  .حزب عدالت و توسعه بود

 اين حزب در مجلس،   نماينده٨٠ گفت که خودش و اردوخان، در رابطه با خواست جوالی ٢٩دميرتاش روز چھارشنبه 

د ترسي اگر نمی«: او سپس خطاب به نمايندگان ديگر گفت. بپوشند اند بالفاصله از مصونيت پارلمانی خود چشم   آماده

  ».نظر کنيم د ھمگی از مصونيت پارلمانی خود صرفئيبيا

 فساد و   دميرتاش به آن گروه از نمايندگان حزب عدالت و توسعه است که به اشاعه کارشناسان معتقدند که اشاره

ل گيری و تشکي مقامات دادگستری اما به دليل رعايت مصونيت پارلمانی نمايندگان از پی. شوند خواری متھم می رشوه

  .اند پرونده عليه آنان منع شده

ک از سر گرفته  ک وگوھای صلح با پ ھا، خواھان اين ھم شد که گفت ھا، حزب دموکراتيک خلق به گزارش خبرگزاری

 تقديم مجلس ٢٠١۴ انتخابات رياست جمھوری اين کشور در سال   صلح با کردھا را در آستانه دولت ترکيه اليحه. شود

ک، شرايط بازگشت کردھای عضو  ک ھای اعضای پ شرط تحويل سالح ای، ضمن پذيرش پيش ماده  شش   اين اليحه. کرد

ای  ما به مرحله«: وزير ترکيه در اين رابطه گفت بشير آتاالی، معاون نخست. کند اين حزب به جامعه را تسھيل می

ھايشان را بر زمين گذاشته و  دم سالحاند، مر ھا به پايان رسيده اند، خشونت شويم که در آن مشکالت حل شده نزديک می

  ».اند تا به زندگی اجتماعی معمولی خود بازگردند ھا بازگشته از کوه

ما دو سال و «:  در پارلمان گفتاردوخاندميرتاش، با يادآوری اين موضوع و اھميت امضای قرارداد صلح، خطاب به 

 مذاکرات  چرا ادامه. ديگر کافی بود که آن را به پايان ببريمتنھا ده روز . نامه کار کرديم نيم در مورد مفاد اين توافق

  »ھا را زمين بگذارد؟ ک اسلحه ک ترسيد که پ ؟ از اين میاردوخانصلح را رھا کرديد، آقای 

 روند   کرد که ادامهتأکيد گذشته،  ک در ھفته ک جمھور ترکيه، با اشاره به کشته شدن دو سرباز ترک از سوی پ س ئير

 اردوخاندر حالی که . پذير نيست ، امکان»که وحدت ملی و برادری ما را ھدف قرار می دھند کسانی«صلح با مذاکرات 

  .کند ک از خود دفاع مي. ک.ک را مستقيما صادر کرده و پ.ک.جنگ عليه مردم کرد و پ
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 اکتبر سال ٨الی  ۶پس از اين ماجراھا، دادستانی جمھوری ترکيه در شھر دياربکر، در ارتباط با تظاھرات روز 

که » اتھام«را به اين ) پ.د.ه( ھا س مشترک حزب دموکراتيک خلقئيالدين دميرتاش، ر گذشته، حکم بازپرسی از صالح

  .صادر کرد» بخشی از جامعه را مسلح و عليه بخش ديگر آن تحريک کرده«

تنظيم کرد » گ.پ.ال سالح برای یارس«پ با اعای .د.پارلمانتار حزب ه» لدزئيفيصل سار«چنين کيفرخواستی عليه  ھم

 .که ھمراه با چندين پرونده برخی پارلمانتاران برای رياست مجلس ترکيه ارسال کرد

ھای  الدين دميرتاش، يکی از دو رھبر حزب دمکراتيک خلق ح  ترکيه در گشودن پرونده عليه صالئیاقدام دستگاه قضا

  .شود  سياست رھبری ترکيه تلقی میتغيير چارچوب  ديگری از تشديد فشارھا بر کردھا در ترکيه، نشانه

ھا و به جريان انداختن پروسه لغو مصونيت نمايندگان اين حزب در مجلس البته  فشار بر رھبر حزب دمکراتيک خلق

چرخش جديد در سياست اين حزب که . ای حزب حاکم ترکيه است  از تدارکات برای اھداف داخلی و منطقهئیفقط جز

شود ابعاد مھم ديگری ھم  معرفی می) داعش( »دولت اسالمی«نوان آغاز ھمکاری با ائتالف ضد گروه در ظاھر به ع

 .دارد

 سال جاری با گسترش جونکند توانست در انتخابات  تر کردھای ترکيه را نمايندگی می ھا که بيش حزب دمکراتيک خلق

عه ترکيه برای اولين بار حد نصاب ده درصد را ھای ديگر جام ھای خود در حمايت از مطالبات بخش شعارھا و سياست

 . نماينده به مجلس راه يابد٨٠بشکند و با 

حزب حاکم که اکثريت مطلق مجلس را در دست . اين حضور عمال به ضرر آرای حزب حاکم عدالت و توسعه تمام شد

 قانون اساسی را به تصويب تغييرتری بود تا بتواند اھداف خود در   به دنبال رای باز ھم بيشجونداشت در انتخابات 

قرار ) اردوخانرجب طيب ( س جمھورئيسابقه اختيارات ر  نظام پارلمانی به نظام رياستی و گسترش کمتغيير. برساند

، چھره کاريزماتيک و دمستبد حزب حاکم قصد دارد که تا اردوخاناز نظر منتقدان، . ات باشدتغييربود ھسته اصلی اين 

انگيز  ھای بعضا بحث گذاری ترکيه با اختيارات وسيع در قدرت باشد و با انجام پروژه سالگی بنيان، يعنی صد٢٠٢۴سال 

 .گری خود جامه عمل بپوشد و نامی از خود در تاريخ ترکيه ثبت کند طلبانه به رويای نوعثمانی و عظمت

رفراندوم عمومی در باره آن  در قانون اساسی نيازمند دو سوم آرای مجلس است و در اين صورت نيازی به تغيير

 . کنندتأئيدات رای دھند بايد مردم نيز در رفراندوم آن را تغييردر صورتی که فقط سه پنجم نمايندگان به اين . نيست

 سال اکثريت مطلق خود را ھم از دست داد و ١٣ دست نيافت، بلکه بعد از ئیحزب عدالت و توسعه نه تنھا به چنين آرا

ھيچ حزب ديگری ھم حاضر نيست در ائتالف با حزب حاکم . يز نيازمند ائتالف با حزب ديگری شدبرای تشکيل دولت ن

 که به اتھام فساد مالی اردوخان قانون اساسی ھمراھی کند يا از خواست ادامه محاکمه پسر تغييربا اھداف آن در 

 .اش در قوه قضائيه تحت بررسی است دست بکشد پرونده

ھا  و حمله به آن» دولت اسالمی« سياست در قبال نيروھای تغيير، ظاھرا با تبليغ اردوخان و چرخش کنونی دولت ترکيه

 . ک قرار داده است.ک.اش را بر سرکوب مخالفين و حمله به پ شروع شد، اما در عمل تمرکز اصلی

امنيت ترکيه را به «ھا  باره که آن ھا، و تبليغ در اين ک و مخالفين، از جمله حزب دمکراتيک خلق ک ھدف تھاجم به پ

  ھای سياسی در عمل تضعيف موقعيت و امکانات کردھا و ساير نيروھای اجتماعی نزديک به تشکل» اندازند خطر می

ھا از ورود مجدد به مجلس کم و بيش  بازماندن حزب دمکراتيک خلق. ھا در بسيج اجتماعی برای انتخابات جديد است آن

  . قانون اساسی استتغييربی به اکثريت مطلق يا حتی رای الزم برای يا تحقق ھدف حزب حاکم برای دست

به گزارش خبرگزاری آناتولی، بر اساس اطالعات به دست آمده، دادستانی جمھوريت ترکيه در اقدامی نادر در 

تحت »  ترکيهئیقانون جزا«الدين دميرتاش دستور تشکيل پرونده و رسيدگی به پرونده با رجوع به  خصوص صالح

و » مسلح کردن بخشی از ملت ترکيه عليه بخشی ديگر از ملت«، »اقدمات مجرمانه عليه امنيت جامعه«عنوان 
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 سال حبس برای ٢۴دادستان ترکيه خواستار  .را صادر کرده است» تحريک اذھان عمومی عليه امنيت ملی کشور«

  .ھا شده است س مشترک حزب دموکراتيک خلقئيالدين دميرتاش، ر صالح

الدين دميرتاش، رای به نقض قانون توسط وی را صادر کند،  دادگاه عالی ترکيه پرونده تشکيل شده عليه صالحاگر 

 نمايندگان پارلمان ئیاصل مصونيت قضا« قانون اساسی ترکيه خواستار لغو ٨٣دادستانی ترکيه با رجوع به اصل 

ترکيه و وزارت دادگستری ترکيه ابالغ شده و بعد س پارلمان ئيکه اين درخواست به ر. از دميرتاش خواھد شد» ترکيه

 . اين دو مقام، دادگاه رسيدگی به پرونده برگزار خواھد شدتأئيداز 

 در جريان تظاھرات کوبانی در بسياری از ٢٠١۴ اکتبر ۶-٧-٨الزم به ذکر است، اين تشکيل پرونده به حوادث 

الدين دميرتاش،  صالح. گردد ندان ترکيه شده بود بر میشدن بسياری از شھرو شھرھای ترکيه که باعث کشته و زخمی

از اين به بعد ھمه . رويم ھا می برای مقابله با کشتار کوبانی به خيابان«: در آن روزھا طی بيانيه رسمی عنوان کرده بود

  ».جای ترکيه، کوبانی است

 تن از جوانان سوسياليست و ٣٢شدن  دولت ترکيه به دنبال انفجار در شھر پرسوس يا سوروچ در جنوب ترکيه و کشته

شدن  آوری کمک برای کوبانی گرد ھم آمده بودند و نيز به دنبال کشته ھا، که برای جمع شدن حدود صد تن از آن زخمی

بر اساس گزارش رسانه . ک انجام داد.ک. اين کشور، ھم زمان حمالتی را به مواضع داعش در سوريه و پپوليسدو 

  .تر بوده است ک در مقايسه با بمباران مواضع داعش بيش.ک.ھا تعداد حمالت به پ

 بر سر مشارکت آنکارا در جنگ عليه داعش و استفاده ائتالف امريکازمان با شروع حمالت اعالم شد که ترکيه و  ھم

، دوخانارترديد دولت ترکيه و  در چنين وضعيتی، بی. اند  اينجرليک ترکيه به توافق رسيدهئیضد داعش از پايگاه ھوا

ک و نيز کمک اطالعاتی واشينگتن به ترکيه و نيز .ک.ھا، برای ھدف قرار دادن پ  به آنامريکادر مقابل چراغ سبز 

 .ايجاد منطقه امن در شمال سوريه، راضی به مشارکت در جنگ با داعش شده است

سال گذشته و انجام ندادن برخی تحليلگران با اشاره به رفت و آمد داعش در مرزھای ترکيه و سوريه در طول دو 

گونه اقدام تروريستی از سوی داعش در کشور ترکيه در مقايسه با حمالت اين گروه در چندين کشور، ترکيه را به  ھيچ

  .کنند داشتن رابطه مخفی با اين گروه ستيزه جو متھم می

به بيزنس اينسايدر  Foundation for Defense of Democracies س موسسه تحقيقاتیئيجاناتان شانزر، نايب ر

ھا بسيار آرام بوده است که از نظر من به اين معنی است که ترکيه با داعش  گفته است مرز ترکيه در طی اين سال

ارتباطات اطالعاتی دارد؛ چرا اين گروه تروريستی از حمله به ترکيه که حامی غرب و عضو ناتو است، خودداری 

  ».طرناکی را شروع کرده استترکيه بازی خ« : وی افزود. کرده است

، جذب برخی از آرای )HDP( ھا برگزاری انتخابات زود ھنگام، جلوگيری از رای دادن مردم به حزب دموکراتيک خلق

 سوريه و کسب وجاھت -ک و مردم کرد، ايجاد منطقه پرواز ممنوع در مرز ترکيه .ک.گراھا به خاطر جنگ با پ ملی

دولت و حزب . توانند اھداف حمله تروريستی سوروچ باشند ريه؛ تضعيف روژاوا، میقانونی برای دخالت نظامی در سو

  .اند س جمھوری که در پی چنين اھدافی باشد آشکار ھب تروريسم روی آوردهئيو ر

س جمھور و ارتش ترکيه، مظنون اصلی حمله تروريستی سوروچ در استان ئيکارارنه دولت و ر اکنون يا اقدامات جنايت

است را ) داعش(  نفر جان باختند و صد ديگر نيز مجروح شدند، دولت اسالمی٣٤رفا، که در نتيجه آن بيش از شانلی او

در واقع حزب حاکم اسالمی عدالت و توسعه، به جنگ و خونريزی، آشوب و ھرج و . تواند حدس بزند ھر کسی می

افکار عمومی در ترکيه و جھان، بر اين . اند تا حاکميت خونين خود را حفظ کنند مرج، وحشت و ترور، روی آورده

، تاکنون نه تنھا با القاعده و داعش مدارا کرده اند، بلکه با اردوخانو ) AKP( باورند که حکومت حزب عدالت و توسعه
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آن ھا وارد معامالت خطرناک نيز شده اندبنابراين، کسی باورد ندارد که مبارزه دولت ترکيه عليه داعش جدی و 

 .اقدام ترکيه عليه داعش، ظاھرای و تاکتيکی و زودگذر است. استاستراتژيک 

و اين نيز يک واقعيت است که مقامات حزب . چه در کوبانی روی داد، حساسيت شديدی دارد نسبت به آندولت ترکيه، 

شماری  حاکم عدالت و توسعه، از جمله داعش به کوباين فوق العاده خوشحال بودند و برای سقوط آن لحظه

 نماينده وارد ٨٠از حد نصاب انتخابات عبور کرد و با ) HDP( ھا ھا، از اين که حزب دموکراتيک خلق آن .کردند می

  . اند پارلمان شد شخت بر آشفته شده

ھای جاری ترکيه مطرح   با روزنامه حريت، مسايل حساسی را درباره سياستئیمذاکرھالدين دميرتاش در  صالح* 

  .توانيد در پايان اين مطلب مطالعه کنيد  را میمذاکرهاين .  دارندکرده است که برخی تازگی

ھای اطالعاتی اين کشور، جوانان عضو انجمن   ترکيه يا سرويسپوليسپذيرد که که  ترديد ھيچ عقل سليمی نمی بی

تا برای جوانان سوسياليست را که با سر و صدا و تبليغات علنی از شھرھای مختلف ترکيه راھی سوروچ شده بودند 

 و پوليسبه اين ترتيب، چرا . دوستانه راھی کوبانی شوند، از نزديک تعقيب نکرده نباشند انجام کارھای انسان

ای که به اين جوانان شد جلوگيری کنند؟ چنين اتفاقی در ميتينگ تبليغاتی پيش از  ھای امنيتی نتوانستند از حمله سرويس

انديشانه فکر کرد که يک کم کاری و  آيا بايد ساده. ياربکر نيز روی داددر شھر د ھا حزب دموکراتيک خلق انتخابات

  توجھی و اھمالی در کار بوده است يا يک سياست محرمانه و امنيتی آگاھانه و عامدانه است؟ بی

به افراد داعش اجازه داده که وارد خاک سوريه شوند و  ھای امنيتی آن، حدود سه سال است که دولت ترکيه و ارگان

اکنون مردم اين . پيش از عبور از مرز سوريه در خاک ترکيه، اقامت کرده و حتی در شھرھای ترکيه آموزش ببينند

   را می کنند که چه شد يک شبه دولت و ارتش به اين نتيجه رسيدند به داعش حمله کنند؟ سؤال

طالعی از ھويت مرتکبين اين حمله به دست داند که ھرگز قادر نخواھيم بود ا ای می مسألهجامعه آگاه ترکيه، قبل از ھر 

نيز ھويت مرتکبين برای افکار عمومی   HDPگونه که در مورد حمالت اولودره، ريحانلی و ميتينگ  بياوريم، ھمان

س جمھوری ترکيه، از احزاب سياسی عمده دعوت نکردند تا عليه تروريسم موضع ئيچرا دولت و ر. مشخص نشد

ک، حتی با احزاب پارلمانی نيز مشورت و تبادل نظر .ک. رابطه با حمله به داعش و پمشترک بگيرند؟ دولت چرا در

  نکرد؟

ک و .ک. طرح حمله به پاردوخانآيد اين است که دولت ترکيه و ارتش و  آشکارترين موضوعی که به ذھن انسان می

کارانه خود را اجرا  ند تا اين طرح تبهمخالفين در شھرھا را از قبل آماده کردد بودند و تنھا به دنبال فرصت مناسبی بود

  . ھای حمله به جوانان سوسياليست در آنکارا ھستند دست ، ھمHDP س مشترکئيالدين دميرتاش، ر کنند؛ به قول صالح

انداختن شبه کودتا در بسياری از  ک و راه.ک.اولين ھدف حمله به داعش و پ: س جمھور آنئياھداف دولت ترکيه و ر

عام  شان به خصوص قتل ين است که از اتھامات وارد فرار به جلو کنند و سياست و اھداف تررويسیشھرھای کشور، ا

  .جوانان سوسياليست، در نزد افکار عمومی روشن نشود

  . ی کنندپوليسک خالی کنند و فضای شھرھا را .ک.شان اين است که شھرھا را از فعالين چپ و پ ھدف دوم

انه افزايش امنيت عمومی مرزھا، ايجاد منطقه حائل يا منطقه پرواز ممنوع در مرز شان اين است که به بھ ھدف سوم

  . سوريه را موجه جلوه دھند

ھا  شان، انحالل حزب دموکراتيک خلق  ھدف پنجم.ھاست شان تضعيف نيروھای روژاوا و منزوی کردن آن ھدف چھارم

  .است
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ک، .ک. و جنگ با پئیاين که، به خاطر احتمال روياروشان، عبارت است از حصول اطمينان از  و نھايت ھدف پنجم

به نوعی در کردستان حالت فوق العاده نظامی اعالم کنند و با منزوی کردن مردم کرد و ھمه نيروھای چپ و آزاده و 

  . سوسياليست، يک انتخابات زود ھنگام برگزار شود تا اھداف پليد و غيرانسانی حزب عدالت و توسعه را برآورده شود

تواند ذھنيت  ھا نمی آن. توانند بر اين منوال ادامه دھد  ترکيه نمی و دولتاردوخان کرد که تأکيدتوان  بندی می در جمع

ھا انسان را   ترکيه، حق شھروندی ميليونپوليسھا و ارتش و  تاکنون دولت. ضدآزادی و ضدکردی را پنھانی حفظ کنند

  . اند زير پا گذاشته

ھا و محرومان  اسی و اجتماعی، تنھا در صورتی امکان دارد که دولت ترکيه حقوق ھمه اقليتحل انسانی، سي يک راه

عالوه بر اين، ترکيه . سانی را برای ھمه شھروندان ترکيه بر قرار کند جامعه را به رسميت بشناسد و حقوق برابر و يک

چه  بر خالف آن. نشينی کند عقب شبايد از سياست خارجی تعرضی خود ماجراجويانه و دخالت در امور ھمسايگان

توانند با  شان نسبت به گذشته تضعيف شده و بايد بپذيرند که ديگر نمی کنند، قدرت  و داود اوغلو ادعا میاردوخان

 سياسی ترکيه و -  ھای اجتماعی جنبش. آوری به ميليتاريسم و سناريوھای سياه، به دولت تک حزبی خود ادامه دھند روی

در اين ميان جنبش .  و داود اوغلو را پايان دھنداردوخانھای  طلبی  بايد تالش کنند به جاه نيزن ترکيهاحزاب اپوزيسيو

  ! ترکيه باشدپوليسھای دولت و ارتش و  گری گر اين ھمه وحشی کارگری ترکيه نبايد سکوت کند و نظاره

کنندگان پارگ  تصادی، کشتن تظاھراتکار جنگی، ھمکار گروه تروريستی اسالمی داعش، فساد اق  يکی جنايتاردوخان

استفاده از پست خود   جوان در سوروچ، سوء٣۴گزی و معترضين به بستن مرز کوبانی، طراحی ترورھا به ويژه ترور 

  !و غيره است و فاقد وجاھت و صالحيت رياست جمھوری است

  ٢٠١۵ست اگ يکم -  ١٣٩۴ اسدشنبه دھم 

  

  .ادامه دارد

  

  

  ميرتاش با حريت؛مصاحبه تاريخی د: ضميمه

. ھا چيزی نگفته بود تر ھرگز درباره آن الدين دميرتاش در اين مصاحبه جزئياتی را در اختيار ما گذاشت که پيش صالح

ھای قانونی  گويد با رد فراھم کردن ضمانت می HDP رئيس مشترک. از بسياری جھات اين يک مصاحبه تاريخی است

زمان ساخت استحکامات نظامی جديد، آتش بس در ترکيه به  و ھم PKK از سوی حکومت برای ترک سالح نيروھای

  .پايان رسيد

 ٢٠١٣آغاز شد که در مراسم نوروز سال ) PKK( پروسه آشتی با نامه عبدهللا اوجاالن رھبر حزب کارگران کردستان

اين پروسه . »ن رسيده استدوران مبارزۀ مسلحانه به پايا«در شھر دياربکر برای عموم قرائت شد و در آن آمده بود که 

 را پوليسدو   PKK سپس. در چند روز گذشته فاجعه شھر سوروچ روی داد. اکنون با يک وقفه جديد روبرو شده است

در دو شھر به قتل رساند و ترکيه عمليات نظامی خود را ھم عليه قنديل، منطقۀ کوھستانی مرزی که مرکز فرماندھی 

يک وضعيت . در سوريه آغاز کرد) داعش(  ھم عليه مواضع دولت اسالمیدر آن واقع است، و  PKK چريک ھای

 ئیکند و ھر کسی ادعا ھر کسی به گونه ای خاص زمان بندی وقايع را طرح می. جنگی جدی در کشور حاکم است

 .باره اين که ما چگونه به اين مرحله رسيديمرمتفاوت دارد د

، )HDP( ھا  کردھا، حزب دموکراتيک خلقمسأله متمرکز بر س مشترک حزبئيالدين دميرتاش ر ھمه منتظر صالح

گويد؟ چگونه عمل  او چه می. بودند که پس از چند روز سکوت اختيار کردن باالخره سخن بگويد و اظھار نظری بکند
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گز تر ھر  کردم؛ او جزئياتی را در اختيار ما گذاشت که پيشسؤالکند؟ من از دميرتاش درباره ھمه ادعاھای مطرح  می

  .به باور من از بسياری جھات اين يک مصاحبه تاريخی است. ھا چيزی نگفته بود درباره آن

 

بس چگونه به  در ذھن دارد، و درباره اين که آتش» پروسه آشتی«ھر کسی ترتيب زمانی متفاوتی از وقايع مرتبط با  -

  نظر شما چيست؟. رح شده استپايان رسيد و چه کسی نخست ميز مذاکره را ترک کرد، ادعاھای متفاوتی مط

ھا ھمه پيش   آغاز شد و تا امروز ادامه يافت دوران آماده سازی برای توافق دلمه باغچه بود؛ اين٢٠١٣ای که از  دوره

  .به عنوان يک واقعيت بايد نخست ببينيم توافق دلمه باغچه چگونه حاصل شد. درآمد بود

  

نخست . بود  PKK سه موضوع ترک سالح و ترک مخاصمه نيروھایترين بخش ھای پرو قبل از آن، يکی از کليدی -

ھا  وی گفت طرف کردی ترک سالح نکرد؛ آن. ھای چند روز گذشته خود روی اين مسأله تأکيد کرده بود وزير در بيانيه

  ؟توانيد جزئيات آن را برای ما بگوئيد در دوره ترک سالح چه اتفاقی افتاد، می. به وعده ھای خود عمل نکردند

. کرد ترک سالح بايد خيلی سريع انجام شود در ابتدای مذاکرات امرالی که من ھم در آن شرکت داشتم، اوجاالن فکر می

. ھا قانون ترک سالح را تدوين خواھند کرد ما با حکومت توافق کرده ايم و آن. نجامداين کار نبايد به طول بي«: ی گفتو

 حکومتی به توافق ھيأتما با . يم به طوری که باعث تحريک کسی نشودما بايد ترک سالح را خيلی سريع انجام دھ

  ».قانون مربوطه به زودی و در زمان خيلی کمی تصويب خواھد شد. رسيديم

  

  اين قانون چه اھميتی داشت؟ -

نی طور نيست؟ ترک سالح به اين مع ھا ھستند، اين مردان و زنان مسلحی در کوھستان: بگذاريد اين گونه توضيح دھم

خوب، . ھای خود از شھرھا، روستاھا و مناطق مسکونی عبور خواھند کرد است که اين افراد برای رسيدن به خانه

کنند؟ آيا روی خود  کنند؟ قاضی، دادستان، فرماندار و استاندار چه کار می نيروھای امنيتی با ديدن اين افراد چه کار می

افراد مسلح از پيش « قرار گيرند که سؤالند چه؟ اگر در آينده مورد گردانند؟ اگر روی خود را بر نگردان را بر می

، چه؟ دقيقا به ھمين داليل قانونی بايد وجود داشته باشد »چشمان شما عبور کردند، شما چرا ھيچ واکنشی نشان ندادی؟

  .و حکومت متعھد شد که اين قانون را تدوين خواھد کرد. که ترک سالح را پوشش دھد

  

   چه کسی وعده داد، به اوجاالن؟حکومت به -

شما در امرالی قول داديد که «ھا گفتيم  ما به آن.  حکومتی ديداری داشتيمھيأتما نيز پس از بازگشت از امرالی با . بله

بر اين اساس ما رفتيم و با وزير دادگستری .  کردندتأئيدھا نيز  آن. »چنين قانونی برای ترک سالح تصويب خواھد شد

ھمين االن در اتاق مجاور کارشناسان ما مشغول کار روی «: او نيز به ما گفت.  کرديمصحبت ارگين، وقت، سعدهللا

ھای آماده شده را به عنوان قانون ترک  اجازه دھيد متن. کارشناسان ما نيز کار می کنند«: من به او گفتم. »قانون ھستند

ن زمان اوجاالن اصراری نکرد که خلع سالح بايد ھمه گير باشد و کنم که آ البته ياد آوری می. »سالح تسليم پارلمان کنيم

دليل .  در داخل مرزھای ترکيه تشکيل جلسه دھندئیھا در جا چنين پيشنھاد کرد ھمه گروه وی ھم. شامل قنديل نيز بشود

 بودند برای  که در کوھستانئیھا اين امر اين بود که قرار بود در ميان مدت قانون ديگری نيز تصويب شود که آن

  .ن بيايندئيپيوستن دوباره به جامعه پا

  

  .ھای چشمگير اما بدون تصويب ھيچ قانونی تالش 
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  نقطه شکست در اين مرحله کجا بود؟  -

ھا  من به آن.  با ارگين وزير دادگستری ما به قنديل رفتيمصحبتپس از . گويم تا مردم آگاه باشند  جزئيات را میۀمن ھم

فرمانده ( النئيھا مراد قارا بر اساس اين صحبت. کنيم دادگستری و ھم ما روی قانون کار میگفتم که ھم وزارت 

به محض اين که تصويب قانون اعالم شود ما ترک سالح را . ايم ترک سالح کنيم ما تصميم گرفته«گفت ) PKKارشد

سعدهللا ارگين وزير دادگستری به شدت در آن دوره . »بريم ترين شکل ممکن به پايان می کنيم و آن را به سريع شروع می

 اردوخانفعاليت کرد و تالش زيادی برای تصويب قانون از خود نشان داد، اما ادامه کار توسط نخست وزير وقت که 

به . و متعاقب اين اظھار نظر يک بحران سر بر آورد» نه قانونی داريم و نه ھيچ چيز ديگری«وی گفت . بود متوقف شد

آقای اوجاالن خطرات ترک سالح بدون يک چارچوب قانونی را .  حکومتی به امرالی رفتھيأتم و قنديل باز گشتي

بر اين اساس در ديدار بعدی عبدهللا اوجاالن .  متوجه شديم که اين قانون تصويب نخواھد شدًتوضيح داد، اما ما بعدا

ً بعدا. »خواھم ترک سالح انجام شود حال من میبا اين . ما نتوانستيم اھميت اين قانون را به آنان تفھيم کنيم«: گفت

اما ھيچ قانونی يا چنين چيزی در . »ھايشان را به خاک بسپارند و ترک مخاصمه کنند بگذاريد اسلحه« گفت اردوخان

ھايشان را دفن  ھا چگونه اسلحه چه کسی اسلحه اش را دفن خواھد کرد و آن را کجا دفن خواھد کرد؟ آن. کار نيست

اين يک واقعيت است که بر اساس توافق .  روز به طول انجاميد٤٥رد؟ با اين بحران موضوع ترک سالح خواھند ک

  . روز به انجام می رسيد٤٥شد و ترک سالح کامل در عرض  صورت گرفته قانون بالفاصله تصويب می

  

  تکميل نشد، درست است؟ھا اجازه داده شد شاھد قسمتی از آن باشند، اما  سپس ترک سالح آغاز شد و به رسانه -

به ھر طريق آن را شروع «دانست اما به خاطر خواسته اوجاالن که  اگر چه قنديل اين کار را بسيار خطر ناک می

  .يک برنامۀ زمانی برآورد شده بود تا ھمه نيروھا در ترکيه جمع شوند و ترک سالح کنند. ، ترک سالح آغاز شد»کنيد

ھا به ما گفتند که از  آن. ما اين برنامه زمانی را به اطالع حکومت رسانديم.  شده بوداين زمان حدود سه ماه تخمين زده

تنھا چند روز به کليد خوردن ترک سالح مانده بود که بولنت آرنچ سخنگوی دولت در يک . اين بابت خشنود ھستند

خواھد ترک سالح  شان می لبگذاريد ھر چقدر که د. بروند به جھنم«: کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به پرسشی گفت

ًمن شخصا شاھد اين موضوع بودم چرا که در آن زمان من نيز . ای در قنديل داشت دھنده  تکانتأثيراين اظھارات .»کنند

  .کردم ًمکررا به کوھستان قنديل سفر می

  

  غافلگيری در قنديل

  رفتند؟ آيا سخنان آرنچ در قنديل موضوع مھمی به شمار می -

ھا ترک سالح را آغاز  دليل اين امر آن بود که آن. زده شده بودند ھا واقعا بھت گويم؛ آن ادقانه به شما میھا را ص من اين

ما به «ھای اوجاالن که می گفت  کرده بودند در حالی که ھيچ قانونی ھم برای آن تصويب نشده بود، تنھا به حساب حرف

ھا تا آن زمان ھم به  آن. » حل و فصل خواھد شدمسألهن نيز کنيم؛ بالفاصله پس از آ ھر طريقی که شده ترک سالح می

ھا بسيار به تندی واکنش نشان دادند اما فرايند را متوقف  و اگر چه آن. کردند اندازۀ کافی احساس ناراحتی و ناامنی می

 بود که مسألهشد اين  ای درباره آن بحث می چه در قنديل و در ديگر ديدارھای منطقه اما پس از اين اتفاقات آن. نکردند

 قلعه مانند و دارای ئیھا کنند به احداث ساختمان ھا بالفاصله شروع می کنند آن در آن مناطقی که گريالھای ما تخليه می«

اگر قرار است صلحی برقرار شود، اگر قرار است . معروف ھستند» کالکول« که به پوليساستحکامات به نام ايستگاه 

  »ھا ھست؟ ھا در دل کوھستان م چه احتياجی به اين کالکولئيان بيئيما از کوھستان پا
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مشکل واقعی در اين . گويد که خيلی طبيعی است حکومت سد و ايستگاه پوليس بسازد از آن طرف نخست وزير می  -

  ميان چيست؟

سازند با  ھا می چه آن آن. خواھم آن را توضيح دھم شود؛ من می بله، نخست وزير اين موضوع را به درستی متوجه نمی

شوند تا مانع از عبور  اين سدھا ساخته می. ھا سدھای نظامی ھستند اين. شود ھدف آبياری يا توليد انرژی ساخته نمی

ھای  ھا جاده و بر فراز کوھستان. پوشانند ای را با آب می ھای کوھپايه ھا زمين ھا شوند؛ آن ھا و دشت گريالھا از کوھستان

  .راه نيستند ھا که بزرگ ينشود؛ ا نظامی احداث می

  

چرا . ھا آگاه بود و از آن شکايت داشت، با اين وجود پروسه پيش رفت اما قنديل از قبل از احداث اين سدھا و کالکول -

  اين مسأله دوباره مطرح شد؟

با احداث گونه سر بر آورد، به ويژه  اين مشکل اين. وسازھا در خالل ترک سالح يک بار ديگر مشکل ساز شدند ساخت

گونه  قنديل موضوع را اين. ھای نظامی بتوانند در امتداد مرز تردد کنند ھا تا ماشين ھای بتونی بر فراز قله کوه جاده

. ھا صلح نيست کنيم اما حکومت که در حال ساختن استحکامات است، پس قصد آن ما داريم ترک سالح می«: تفسير کرد

ترک «ھا به اين منجر شد که قنديل تصميم بگيرد  اين بحث. »آغاز خواھند کردھا جنگ را  کنيم و آن ما ترک سالح می

مقاومت گزی پارک نيز با . ما اين وضعيت را نيز مستقيما به اطالع حکومت رسانديم. »سالح بايد کند تر انجام شود

. ه حکومت دامن زداعتمادی طرف کرد ب واکنش حکومت نسبت به جوانان در گزی پارک به بی. ھمين دوره مقارن شد

  »گونه عمل می کند واقعا دنبال صلح با ما است؟ آيا حکومتی که اين«ھا گفتند  آن

  »شد  AKP  خشمگين است، پروسه باعث کاھش آرایاردوخان«
  

  ...ای صادر کرد درباره لزوم درک بھتر وقايع گزی پارک در آن زمان اوجاالن بيانيه -

در چنين «اوجاالن با بيان اين که . ن قنديل ترمز فرايند ترک سالح را کشيده بودحتی پيش از صدور بيانيه توسط اوجاال

تنھا برجسته . اين داستان ترک سالح بود. ، موضع آنان را تقويت کرد»تواند ادامه پيدا کند وضعيتی ترک سالح نمی

به قول خود وفا نکرد، کردن رويدادھا بدون بررسی جزئيات اين که چه کسی چه قولی به چه کسی داد و چه کسی 

  .تحريف واقعيت است

  

  افتاد؟ شد، چه اتفاقی می اگر قانون ترک سالح که شما به آن اشاره کرديد تصويب می -

 منتقل خواھند شد و ئیای بسيار سريع به جا گريالھا با کاميون و اتوبوس و به شيوه«گفت؟  دانيد آقای اوجاالن چه می می

گفت  به ھمين دليل بود که می. کرد اين چيزی بود که وی تصور می. »آغاز خواھيم کردما مذاکرات را در اسرع وقت 

کشد؛ چون بايد خيلی سريع انجام  گويد اين کار سه ماه طول می الن به من میئيشوم وقتی مراد قارا من عصبانی می«

با کاميون و   PKK گريال ھایاگر حکومت به تعھد خود پايبند بود، اگر . »ايم شود، چون ما به حکومت چنين گفته

رسيد و احتماال دوره خلع سالح کامل نيز آغاز  شدند، ترک سالح به پايان می اتوبوس به مکان مشخص شده منتقل می

  .معلوم است که چه کسی قانون را وضع نکرد. شد می

  

  که ادامه پيدا کند؟گونه ضمانت قانونی آغاز شد، ھيچ راھی نبود  خوب، آيا فرايند ترک سالح که بدون ھيچ -

بتواند اتخاذ کند، اما پروسه ای با اين درجه از حساسيت تحمل چنين نقض عھدی   HDP در واقع اين تصميمی نيست که

  .اعتمادی ای را ندارد در يک توافق و چنين بی
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  ه بود؟اگر معاھده دقيقا در آن مقطع زمانی به شکست انجاميد، توافقی که در دلمه باغچه به آن رسيديد چ -

ما برای اين توافق با ھم ديدار کرديم؛ ھمه چيز آماده شده بود، چون بخش ... حاال اجازه دھيد به اين نکته باز گرديم

در غير اين صورت آيا چنين چيزی ممکن بود؟ تنھا گروه خيلی . ای از فرايند ترک سالح عمال انجام شده بود عمده

  .حکومت نيز اين را به خوبی می دانست.  بوددر داخل ترکيه مانده  PKK کوچکی از اعضای

و مذاکرات ادامه پيدا . ھا ھيچ صحبتی از اعضای باقی مانده نکردند چون بخش اعظم ترک سالح تکميل شده بود آن

  .»کنم تا ترک سالح صد درصد تکميل نشود من مذاکره نمی«در آن ھنگام حکومت نگفت . کرد

  .کردند د میچنان به امرالی رفت و آم ھا ھم ھيأت

  

  شد؟ ھای منتھی به توافق دلمه باغچه در امرالی از چه چيزی صحبت می در روزھا و ھفته -

مداران ديگر و حتی نمايندگانی از  نگاران، سياست رتبه، روزنامه ھای عالی ھيأت:  داده شدئیھا گونه قول در امرالی اين

  .قنديل با اوجاالن ديدار کنند

  

  داد؟ ا میھا ر چه کسی اين قول -

 کرده بوديم به مذاکرهدر ھمين اثنا ما ھر چه را که در امرالی درباره آن . کرد  حکومتی که با اوجاالن ديدار میھيأت

. نويس کرديم ھا را پيش ما آن گفته. شما چنين و چنان گفتيد«ھا گفتيم  ما به آن. شد  میتأئيدآورديم و ھميشه نيز  آنکارا می

آيا . تيم ميدانی قنديل پذيرفت که درباره اين موضوع توافقی حاصل شده است. ويس به قنديل رفتن ای از اين پيش نسخه

  » کنيم  میتأئيدبله، ما «: ھا گفتند آن» کنيد؟  میتأئيداين را 

  

  . حکومتیھيأت ھم وزارت و ھم -

  ھای اعالميه دلمه باغچه متن

  

 حکومتی و ھيأتگفته است که به  HDP ھيأتالن بارھا به شد اوجا در اين زمان، در دوره اين مذاکرات گفته می -

  حقيقت دارد؟. حل، اعتماد دارد برای يافتن راه) ميت( ھای ھاکان فيدان، رئيس سازمان اطالعات ملی تالش

ھای  ايم اما سياست مداران دغدغه ما با ھم توافق کرده«شد گفت   حکومتی که شامل ميت نيز میھيأت. کنم تصديق می

گفت در امرالی بر سر آن توافق  اما ھر موضوعی که اوجاالن می» .ھا را متقاعد کنيم  دارند، ما قادر نيستيم آنديگری

حدی  ھای بی تالش HDP ھيأت. ما اين را به قنديل اطالع داديم.  شدتأئيدشده است، بعدا ما آن را با آنکارا چک کرديم و 

  .رالی اعتماد به وجود آيداز خود نشان داد تا ميان آنکارا، قنديل و ام

  

مداران نزديک به حکومت حضور  نگاران و سياست تر روزنامه  نظارتی که در دلمه باغچه اعالم شد بيشھيأتدر  -

  چرا رئيس جمھور از اين آرايش خشمگين بود؟. کردند ھا بايد از امرالی ديدار می آن. داشتند

س ئيچه ر اما اگر به سلسله وقايع دقت کنيد متوجه خواھيد شد که آنکنيد،   میسؤالشما در واقع از چيزی که ديده شد 

  .ھای متن توافق  نظارت بود و نه واژهھيأتجمھور از آن عصبانی بود نه 

  

ای به  چنين گفت ھيچ اشاره کند؟ وی ھم  توافق دلمه باغچه نگفت آن را تأئيد نمیجلسهآيا رئيس جمھور پس از  -

  . نظارت نشده بودھيأتتشکيل 
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من بايد وارد .  رساند، بسيار مھم ھستندجلسهای که ما از سر گذرانديم و ما را به آن  ترتيب زمانی وقايع و پروسه

  .جزئيات شوم تا ھمگان از موضوع آگاه شوند

  امرالی با من تماس گرفتند و گفتند متنی را که بر سر آنھيأت - اوايل ماه فوريه بود -زمانی که من در کانادا بودم 

سپس اين .  کردمتأئيدمن آن را . ھا متن را برای من نيز فرستادند آن. اند تا به حکومت تقديم کنيم توافق شده آماده کرده

ھا گفتند متن قابل قبول نيست و متن ديگری را پيشنھاد  آن. ھا متن را مطالعه کردند متن به دست حکومت رسيد؛ آن

 مذاکرهو اين متنی نبود که در امرالی درباره آن . نتظارات حکومت آمده بوداما در متن جديد تنھا آرزوھا و ا. کردند

  .کرده بوديم

  

  متن خيلی متفاوت بود؟ -

 ئیچنين فصل ھا  بود که برای مذاکره الزم بودند و ھمئیھا متنی که ما آماده کرده بوديم حاوی فصل. خيلی متفاوت بود

ھا دقيقا اين را  من به آن. رخواست خلع سالح مطرح شده بود، نه مذاکراتھا تنھا د در متن آن. برای فراخوان خلع سالح

اين اتفاق نبايد با . سالح خود را زمين بگذارد، اما با اين روش اين اتفاق نخواھد افتاد PKK خواھيم ما نيز می«: گفتم

فت اين از کجا آمده؟ و بعد کل قنديل خواھد گ. اعتمادی ايجاد نکنيم د بیئيبيا. يا اوجاالن روی دھد  PKK فريب دادن

قنديل گفت . ھا برساند  خود را به قنديل فرستاديم تا متن حکومت را به آنھيأتپس از اين ما » .پروسه متوقف خواھد شد

اگر چنين درخواستی مطرح شود . ھا را داريم نويس ما نيز پيش. نه، اين ھمان چيزی نيست که در امرالی بحث کرديم«

د متنی آماده کنيم که ھمه ئيبيا«: ما گفتيم.  ما اين را نيز به حکومت اطالع دادھيأت. »د نخواھيم بودما به آن پايبن

  . حکومتی با ھم به امرالی رفتندھيأت ما و ھيأتبر اين اساس . »بپذيرند

  

  آوری اطالعات دربارۀ دو متن متفاوت؟ برای جمع -

تصميم گرفته شد اعالن عمومی ماجرا در دلمه .  وی را گرفتندتأئيد و »متن اين است«س جمھور گفتند ئيھا به ر آن. البته

س جمھور يا ئيحاال ر. چرا که بحران متن طول کشيد.  روز به طول انجاميد٢٢ھمۀ اين کار ھا . باغچه صورت گيرد

شان  ستداللھا ا آن. »جلوی آن را گرفت  HDP اوجاالن فراخوان خلع سالح را صادر کرد اما«: گويند نخست وزير می

  .اند را با ارجاع به اين بحران متن بنيان نھاده

  »و امرالی را فريب دھيم  PKKھا از ما خواستند آن«

  

  تر توضيح دھيد؟ ممکن است در اين باره بيش -

صل ھا در ا واقعيت اين است که در آن زمان آن. ھا را قبول نکرديم کنند که ما متن آن ھا به قسمتی از ماجرا اشاره می آن

اگر ما اين کار را بکنيم پروسه صلح به شدت «ھا گفتيم  ما به آن. را فريب دھيم  PKK خواستند اوجاالن و از ما می

را خشمگين کرد در اصل  AKP چه آن. »آسيب خواھد ديد، و مجبور خواھيم شد کل پروسه را دوباره از نو آغاز کنيم

  .اين بود

  

  .چه به ھر طريق صورت گرفتھا، اعالن دلمه باغ با وجود ھمه اين -

س جمھور بحران ئير. شد  میتأئيدس جمھور ئي، ھمه چيز توسط رجلسهدر ھر گام، از جمله در مرحله برنامه ريزی 

اين ھمان اعالنی است که مدت مديدی «: سپس وی اين را گفت. وی بسيار مشتاق پروسه بود.  را حل کردجلسهمحل 

ھای مقدماتی وی  به عبارت ديگر، صحبت. »مان اما دليلی است برای شادی کردندير است . است در انتظار آن ھستيم
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چه او خوشش نيامد اظھار نظری  آن. ھيچ وقت به اين موضوع توجه نشد. نبودند» پذيرم من اين را نمی«چيزی مانند 

 او نگفت اين تصوير .گونه مشکلی در رابطه با توافق مطرح نکرده بود بود که من کردم، در غير اين صورت وی ھيچ

  .اشتباه است يا توافق غلط است

  

  پس از آن چه اتفاقی افتاد که وی توافق را تأئيد نکرد؟ -

س جمھور متوجه شد که ئيطول کشيد، ر» پذيرم من اين را نمی«ھای مقدماتی تا زمان گفتن  در مدتی که از آن صحبت

. رفتند بودند که داشتند باال می  HDP کردند و اين آرایافزايش پيدا نکردند، در واقع کاھش نيز پيدا   AKP آرای

  .ھای نظرسنجی اين اطالعات را فراھم کرده بودند شرکت

  

  دانيد؟ شما اين را از کجا می -

اگر اين کار سودی برای ما ندارد «: ًس جمھوری دقيقا گفته بودئير. به اين موضوع پی برديم  AKP ما از درون خود

تر از ھمه از  به گوش رسيدند اما بيش  AKP و بدين ترتيب کم کم غرولندھا از درون» دھيم؟ م میچرا داريم آن را انجا

. ھای ما با ھم در تماس ھستند ھيأت خارج از حزب چندان بازتاب نيافته، اما مسألهاين . س جمھور بودندئيطرف ر

انتظار . رای خلع سالح تشکيل شودب  PKK شود و سپس جلسه مجمع عمومی ئیمعامله اين گونه بود که توافق اجرا

  .تر تشکيل دھد و اعالم خلع سالح کند ھا اين بود که قنديل جلسه مجمع را ھر چه سريع آن

  

  قرارداد اصلی چگونه بود؟ -

 کنند و در مذاکرهبايست بحث و   حکومتی و ناظران میھيأت ما، ھيأت.  بزرگی در امرالی برگزار شودجلسهقرار بود 

ھا يک  قرار بر اين بود که ھمه اين. امرالی اين طرح را پذيرفت. االن فراخوان خلع سالح را صادر کندھمان روز اوج

ھايمان را برای سفر خودمان و ناظران به امرالی مطرح  ما درخواست. ھفته پس از توافق دلمه باغچه ترتيب داده شود

 مذاکره مشکلی؟ ما در انظار عموم ديدار کرديم و چه. کرديم، اما طرف حکومتی به ما گفت که مشکلی پيش آمده است

 ھيأت گفته است نبايد اردوخانافتاد؟ ما بعدا در يافتيم که  چه اتفاقی داشت می. کرديم؛ افکار عمومی از ما انتظار دارد

فاصله به ھر حال بال. شده بودند تعيينواقعيت اين است که حتی اسامی نيز . نظارت يا چنين چيزی حضور داشته باشد

  .»پذيرم من توافق دلمه باغچه را نمی«س جمھور در پاسخ به يک پرسش گفت ئيپس از اين ماجرا ر

  

  در اين مقطع ھاکان فيدان و ميت چگونه نقشی داشتند؟ آيا ھرگز با وی صحبت کرديد؟ -

 مذاکرهتب در حال  حکومتی، به طور مرھيأتس ميت و دفتر نظم و امنيت عمومی، به عنوان بخشی از ئيما با دفتر ر

. باره رد شد  کرد، اما ھمه چيز به يکتأئيدھا را   حکومتی تعھداتی دادند و حکومت نيز آنھيأتھا به عنوان  آن. بوديم

ھا را بدون کم  من ھمه اين. ھا بايد از خودشان بپرسند دليل اصلی اين امر چيست آن. اين دقيقا چيزی است که اتفاق افتاد

  .گونه روی دادند وقايع دقيقا اين. و کاست توضيح دادم

  

  مشاجره با قنديل

در انتخابات اظھار نظرھای  HDP گير پس از موفقيت چشم. ای ديگر به موضوع نگاه بيندازيم اجازه دھيد از زاويه  -

را  HDPتان نيامد، سپس  شما خوش» آرای تعھد آور«ھا از عبارت  نخست آن. متعددی از جانب قنديل شاھد بوديم

 :ھا اين گونه استدالل کردند و بعد درباره اشاره شما به اوجاالن به عنوان نشانی پروسه صلح، آن. نفعل وصف کردندم
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موضع قنديل . ھا ھيچ گاه به موفقيت شما به عنوان دميرتاش اشاره ای نکردند آن. »او شخصيتی غير سياسی نيست«

  و دميرتاش چيست؟  HDP در قبال

و مجبور ھم نيستيم . کنيم اما ما درباره ھمه مسائل به يک شيوه فکر نمی. قنديل وجود نداردمسائل شخصی ميان من و 

يک حرکت عظيم   KCK البته. ھستند KCKسای مشترک ؤھستم و آنان ر HDP س مشترکئيمن ر. سان فکر کنيم يک

ياسی ترکيه را به روش خود ھای س ھا دگرگونی طبيعی است که آن. و موثر در خاورميانه، ايران، عراق و سوريه است

  .ھا باشيم ھای آنان ھستند نه دستوراتی که ما مجبور به اطاعت از آن و اين تفسيرھا تنھا انديشه. تفسير کنند

  

  ھا موافق نيستيد؟ شما در چه مسائلی با آن -

 در نتيجه جامعه .اين حوزه سياسی ھنوز کامل نيست. يک زمينه سياسی قابل توجه ايجاد کرده است  HDP برای مثال،

تحليل خواھد رفت   HDP  خواھد کرد کهتعيينکنيم  چه ما با اين فرصت می آن. داده است  HDP ترکيه فرصت مھمی به

ھای آن فراتر از اين  آغاز کرده ھنوز کامل نيست؛ اما پتانسيل  HDP پس فرايندی که. يا رشد خواھد کرد

  .روحيه يک حزب حاکم را دارا است  HDP .است

  

  ب شما چگونه به اين پتانسيل واقعی خود خواھيد رسيد؟خو -

 که پيش از انتخابات به مردم ئیھا ھای اصولی، با حفظ پيام مان و ارسال پيام با اسقرار صلح، با پا فشاری بر مواضع

رد پای حرکت طوالنی آن در سياست ترکيه قابل . يک حزب انتخاباتی نيست؛ يک نھضت پايدار است  HDP .داديم

ھا بخشی است از  برای صلح، برای خلع سالح و پيشنھاداتش درباره روش  HDP ھای بنابراين، فراخوان. اھده استمش

  .ھا عقايد من درباره مسائل است اين. و اين غيرسياسی نيست؛ اين ھستۀ سياست است. ماموريت و وظيفه اين حزب

  

  به نظر شما نقش اوجاالن چه بايد باشد؟ -

در ھر صورت اين قنديل است که تصميم . اين فشار يا باری روی دوش اوجاالن نيست. ا ھدايت کندوی بايد مذاکرات ر

خود . اوجاالن تنھا کسی است که در جايگاھی قرار دارد که بتواند فراخوان را صادر کند.  خلع سالح را اتخاذ کندئینھا

ای نخواھد   که اوجاالن در آن حضور ندارد، فايدهاما فراخوان خلع سالح در خالل مذاکراتی. گويد وی نيز ھمين را می

  .کنم طور فکر می من اين. تر از منظر سياست دموکراتيک ترکيه به مسائل نزديک شود قنديل بايد بيش. داشت

  

  منطق داخلی جنگ

  ھائی در دياربکر و آدی يامان به قتل رسيدند؟ چرا پوليس -

اگر ما در منطق داخلی جنگ، که از . ايم  نظاميان آن را درک نکردهجنگ و مبارزه يک منطق داخلی دارند که ما غير

به عنوان شخصی که درگير . توانيم از مرگ افراد جلوگيری کنيم معنی است، دخالت نکنيم نمی نظر ما درد آور و بی

کس نبايد  ھيچ. شدند ھا نبايد کشته می آن. ھا چرا کشته شدند توانم به اين پرسش پاسخ دھم که آن سياست مدنی ھستم نمی

من انگيزه يا توجيھی . توان چنين چيزی را توجيه کرد در منطق داخلی ما، در جھان سياست مدنی ما، نمی. کشته شود

  .سراغ ندارم

  

  توانيم سر در بياوريم؟ پس ما چه بايد بگوئيم؟ بگوئيم نمی -
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چه حکومت انجام  گ توافقی وجود دارد در آندر درون منطق جن. توانيم سر در بياوريم گويم که ما نمی نه، من نمی

  .معنی است، اما بايد اين واقعيت را در نظر بگيريم اين برای ما بی. دھد انجام می  PKK چه دھد و آن می

  

  ...ھا در دياربکر قنديل ھنوز بمباران نشده بود پيش از کشته شدن پوليس -

ام اين  ام؛ من گفته دردی خودم ر اعالم کرده من مراتب ھم. پذيريم وجه آن را نمی ام که ما به ھيچ من اعالم کرده

توانيم  ما چگونه می.  ھيچ ترديدی نداريممسألهما درباره اين . گناه ھمين مردم بودند  که کشته شدند پسران بیئیھا پوليس

ول به تن دارد نشانه در رابطه با مرگ مانند بولنت آرنچ معاون نخست وزير عمل کنيم؟ از نظر ما يونيفرمی که يک مقت

شوم، در مراسم  من اگر اطمينان داشتم که باعث تحريک مردم نمی.  نداردئیھويت سياسی وی نيست، اين ھيچ معنا

. ام ام و احترام خود را نسبت به اين مردم ابراز کرده ھا ديدار کرده من با خانواده آن. کردم ھا شرکت می پوليستدفين آن 

ھا  برادران آن. مانند ھم ھستيم. ھا و تصاوير نگاه کنيد فاوتی ھست با مثال مادر من؟ به عکسمنظورم اين است که چه ت

توان ميان مردم اين سرزمين تبعيض قائل شد؟  چگونه می. ھای من ھستند ھايشان مانند بچه بچه. مانند برادران من ھستند

تنھا راه يک مذاکره .  در صندلی خود نيستشستنناما راه جلوگيری از اين وقايع محکوم کردن و فحاشی کردن و بعد 

ما داريم . ما ھميشه با اين دردھا زندگی خواھيم کرد.  نخواھد رسيدئیدر غير اين صورت اين ماجرا به جا. جدی است

  .شويم خفه می

  

ا بنده تر از ھر زمان ديگری اھميت دارد، آيا ب اکنون بيش HDP اگر من به شما بگويم که موضع شما به عنوان -

  کنيد؟ موافقت می

دھيم؛ ما چنين قصدی  ما مردم را فريب نمی. سياست صلح ما معطوف به جبران مافات نيست، معطوف به نتيجه است

ما . کنيم و نخواھيم کرد ما چنين نمی. ھا عمل کنيم خواھيم شعار ھای زيبا بدھيم و در پس پرده خالف آن ما نمی. نداريم

ھا را پای ميز  ھای مخالف را با ھم آشتی دھيم و آن و راھش اين است که طرف.  گذار باشيمرتأثيخواھيم پايدار و  می

برای ھمه اين . نقشی در صلح داشته باشد، پس بايد موضع ما را درک کرده باشند  HDP اگر مردم انتظار دارند. بنشانيم

افکار .  کنيممذاکرهنکارا، قنديل و امرالی توانيم با آ ما تنھا حزبی در زمين ھستيم که می. يک موضع با ارزش است

. ما برای انجام کار عمل می کنيم. تا چه اندازه کاربردی و مفيد است  HDP عمومی ترکيه بايد متوجه باشند که اين نقش

پسند منتشر کند به نتايج عملی دست نخواھيم  ھای عامه نيز صبح و ظھر و عصر بيانيه  HDP در غير اين صورت، اگر

ھا ھستند و مادران سربازان، ھر  ھا که در کوھستان مادران آن. ھا را بگيريم خواھيم کار کنيم تا جلوی مرگ  ما می.يافت

  .خواھند دو از ما ھمين را می

  

  ی مادران کرد به صلحأر

نند تا از  کمذاکرهخواھند  توانند با ھر کسی که می ھا می آن. ھا ديگر به امرالی نخواھند رفت آن«داود اوغلو گفت  -

  برنامه شما برای ادامه پروسه چيست؟. »ھايشان را زمين بگذارند ھا بخواھند اسلحه آن

HDP  م تسليم ئيھا بگو م؟ آيا بايد به آنئيھا چه بگو در اين شرايط چه بگويد و به که بگويد؟ اگر به قنديل برويم به آن

  شويد؟

  

، از شما »ھا کنيد؛ اکنون زمان سياست مدنی فرا رسيده استھايتان را ر اسلحه«: آيا چيزی مانند گفته اوجاالن -

  رود؟ انتظار می
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. ھا را ناتمام رھا کرده است مذاکرهاين حکومت است که . اوجاالن قبال اعالم کرده که آماده است فراخوان را صادر کند

نشينی کردند؟ چرا  د؛ چرا عقبھمه اين چيزھا مورد توافق بودن.  بايد انجام شودئیھا کارھا مذاکرهبرای بازگشت به 

ما که در مناقصه خدمات دولتی . جا روی نداده است توافق دلمه باغچه اشتباه است؟ ھيچ کار غيرقانونی و غيراخالقی آن

چرا نبايد کار را ادامه داد؟ حتی وزيرانی که در عکس . ايم ما کار مقدسی برای صلح اين کشور کرده. ايم شرکت نکرده

  .ور دارند از آن توافق دفاع نکردنددلمه باغچه حض

توانيم ادامه دھيم؟ ما  چگونه می HDP گونه است، ما به عنوان وقتی وضعيت اين. چرا؟ ھمه کس سکوت کرده است

  .ھا تحت کنترل ما نيستند اسلحه نداريم و آن

  

  ...گويد شما پيوندھای مستحکمی داريد رئيس جمھور می -

ما . نيز يک سازمان متفاوت ديگر است  PKK ا يک سازمان متفاوت ھستيم؛م. کنم من منظور وی را درک نمی

ما تنھا در جريان پروسه صلح امور را تسھيل . کنيم  ما دون نداريم و با ھم ھمکاری نمی-رابطه ما فوق   PKK با

  .ايم ھا بوده کننده بحران ايم؛ گاھی نيز حل ھای مختلف نقش واسطه را داشته ما در زمان. ايم کرده

  

در مراحل مختلفی از پروسه آشتی حکومت بارھا اعالم کرد اوجاالن درک درستی از وقايع دارد اما قادر نيست  -

  حقيقت چيست؟. رو شده است تأثيری روی قنديل داشته باشد، يا به خاطر اظھار نظرھای تند شما با مشکل روبه

اما . تواند انجام دھد زيادی ھست که وی به خاطر صلح میچيزھای . بله، اراده و تحليل سياسی اوجاالن بسيار قوی است

خواھند با  ھا می کنم آن او چرا چھار ماه است در انزوا است؟ من فکر می. اند اکنون ديدارھا با اوجاالن متوقف شده

  .پذيرند اوجاالن مانند يک گروگان رفتار کنند و قنديل و خود اوجاالن اين را نمی

  

  .ببينمتوانم اين را  من می 

در قبال ترکيه تغيير کرده است؟ دوران   PKK ژیيتوان گفت که سترات شدن افسران پوليس می با توجه به کشته -

  ...گفت می» نبرد جديد«، چند روز پيش از PKK کالکان فرمانده ارشد

بر اساس اين .  آشکار کرد، نکاتی استراتژيک و مھم بودند٢٠١٣نکاتی که اوجاالن در پيام نوروزی خود در سال 

 کرده باشد چرا که يک تغييرکنم اين استراتژی  من فکر نمی. نکات کاری که ما بايد بکنيم تشکيل اتحاد با ترکيه است

 نيز، قبل ١٩٩٧اوجاالن از . اين يک استراتژی حامی منافع گذرا و موقتی نيست. ھسته ايدئولوژيک در مرکز خود دارد

شبه خلق نشد و اين   يک٢٠١٣بيانيه نوروز . گفت مند ھمين را می ای نظام  گونهاز آن که به امرالی آورده شود، به

به ھمين دليل بود که به ما گفت از اين موضوع برای منافع موقتی و انتخاباتی استفاده . ی نخواھد کردتغييرروزھا نيز 

  . نخواھد کردتغييرموضع استراتژيک قنديل . نکنيد

  

  چيست؟ HDP ناکنون برنامه شما به عنوا  -

ما بايد در اسرع وقت ھر دو طرف . ھا از کدام طرف باشند کند مرده ھمه ترکيه ھزينه جنگ را خواھد داد؛ فرقی نمی

ھا  رسانه. خواھيم به ھر دو طرف فشار بياوريم، زيرا حق صلح از جمله حقوق انسان است ما می. نبرد را فرا بخوانيم

ھای ما را نقد کنند اما نبايد دست از زبان صلح  ھا بايد کوتاھی آن. ه باز گردندنبايد درباره جنگ به تنظيمات کارخان

ما به . کنيم کنيم يا حکومت را محکوم می حمايت می  PKK  ازئیھای ما نبايد به نحوی تفسير شوند که گو بيانيه. بردارند
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ھا نيز بايد صدايشان را بلند  آن. لح ھستندنيز خواھان ص  AKP دانيم که افراد بسياری در درون ما می. حمايت نياز داريم

  .کنند

  

را در انتخابات رياست جمھوری و سپس در انتخابات عمومی افزايش داديد و حتی از حد نصاب  HDP شما آرای -

  اند، نشده است؟ به نظر شما اتفاقات اخير باعث نااميدی کسانی که به شما رای داده. نيز عبور کرديد

چنان که  ھم. ھا نيست يک از آن مرگ  ھيچ مسؤول HDP. است که مسبب اين نااميدی شده است  AKP اين عوام فريبی

است، تا مردم بگويند   AKP زده مطلوب شويم يک جو متشنج و آشوب به انتخابات زود ھنگام نزديک می

  .تواند ثبات و امنيت را برقرار کند است که می  AKP تنھا

  

. ارتباط دارد PKKبا  HDP. ھا را کشت پوليس PKK«: منطق سر راست دارداما اکثريت قاطع اين جامعه يک  -

تواند اشتباه باشد اما آيا به نظر شما گسترش يافتن اين منطق در ميان  اين می.»راه کند به بنا بر اين بايد کارھا را رو

  مردم غيرمعقول است؟

يک مادر . بايد متوقف شوند  PKKاعمال .  روبراه کنيمالبته که ما بايد کار کنيم تا امور را. خيلی منطقی و درست است

. بچه من در کوھستان است. ما به شما رای داديم«: گويد اين مادر به من می. چنين به صلح رای داده است کرد به ما و ھم

آيا . »ت کنيدبرويد و ھمه چيز را درس.  کنيدمذاکرهتوانيد با آنکارا  شما می. نبايد نيمه شب بمب بر سرشان ريخته شود

  .او حق دارد؟ بله او حق دارد

  

  و آخرين سؤال، آيا نارضايتی يا ناخشنودی خاصی عليه شخص شما در درون حزب يا در قنديل وجود دارد؟ -

من در سياست شيوه متفاوتی دارم، متفاوت از . دھم خواھم اين مصاحبه را شخصی کنم اما کوتاه جواب می من نمی -

شوند و اين  تر ھستند از رده خارج می نئي که در سطوح پائیبريد آنھا نی که استانداردھا را باال میدر عمل زما. ديگران

گونه  من ھيچ. کنند ھا درصد چندان بزرگی نيستند؛ بخش بزرگی از من حمايت می اما اين. شود باعث نا رضايتی می

من . من در سنت سياسی کشور منحصر به فرد ھستم. توانم آن را ترک کنم در ھر زمانی می. دلبستگی به صندليم ندارم

  .من آدم مردم ھستم. المللی يا اطالعاتی دارم ھای بين آدم کسی نيستم؛ من نه عضو محفلی ھستم و نه وابستگی

  

   روزنامه حريت- ازگی باشاران 
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