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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ اکتوبر ١٣

  

 !نشاجنگ و تروريسم دولتی در ترکيه عليه مردم کرد و ديگر مخالف
  )بخش چھاردھم(

   

، دو انفجار ٢٠١۵بر و باقی نمانده است، صبح روز روز شنبه دھم اکتکه سه ھفته به انتخابات پارلمانی ترکيه در حالی

  .  زخمی بر جا نھاد۵١۶ کشته و ١٢٧کم  پياپی در نزديکی ايستگاه قطار آنکارا در ميان ابنوھی از مردم، دست

يت مسؤولھنوز ھيچ گروھی . شود اين انفجارھا مرگبارترين حمالتی است که تاکنون در ترکيه رخ داده است گفته می

 اين مسؤولھا حزب حاکم عدالت و توسعه را  اما حزب دمکراتيک خلق. اين انفجارھا را برعھده نگرفته است

 .داند  ھا می خونريزی
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 صبح به وقت ترکيه در مکانی به وقوع پيوست که در آن تظاھراتی ١٠س ساعت أبر اساس گزارشات، اين دو انفجار ر

  . در حال برگزاری بود» کار، صلح و دموکراسی«با نام 

ھای  کنفدراسيون اتحاديه«، )ديسک(ھای کارگران انقالبی کنفدراسيون اتحاديه« را ئیپيما فراخوان مشترک اين راه

، احزاب چپ و )بی.تی.تی( »انجمن پزشکان ترکيه«و » دسين و معماراننھاد مھن«، )کسک( »کارگری بخش عمومی

  .ھا داده بودند سوسياليست و حزب دموکراتيک خلق

 شھر کردنشين ٢دولت موقت حزب عدالت و توسعه و دستگاه امنيتی ترکيه، در  زمان با اين انفجار ھولناک، ھم

 .ردنداين کشور، حکومت نظامی اعالم ک» ديار بکر«و » ماردين«

سی  بی  يکی از ساکنان محلی به بی.دھنده اجسادی در صحنه حادثه است ھای اجتماعی نشان تصاوير منتشره در شبکه

به گفته اين شاھد عينی، پس از انفجار . گفته است صدای دو انفجار را شنيده و پس از آن شماری جسد را ديده است

 .مردم خشمگين به خودروھای پليس حمله کردند

 دقيقه بعد از اين انفجارھا پليس ضدشورش با گاز اشک آور به مردم حمله کرد اما ۵شود در حالی که   میگفته

  .ھا در قلب پايختت ترکيه با نيم ساعت تاخير به محل حادثه رسيدند آمبوالس

ری کسک، ، کنفدراسيون کارگری ديسک، کنفدراسيون کارگ)پ.د.ه( ھا ھای مرکز بحران حزب دموکراتيک خلق فعاليت

 ئیباختگان شناسا  پزشک قانونی ادامه دارد و ھويت جان ھا و سردخانه انجمن پزشکان و انجمن وکال، در بيمارستان

 .شود می

  .اند باخته  تن جان١٢٧دست آورده، تاکنون  باختگان به ھای جان پ با ارتباط با خانواده.د.بنا به آماری که مرکز بحران ه

ھا نگران حال فرزندان و بستگان خود بودند که در پی  زدحام و شلوغی، برخی خانوادهخاطر ا در روز انفجار به

 .برند سر می ھا در سالمت به پ، مشخص شد که شمار زيادی از آن.د.ھای مرکز بحران ه فعاليت

کردند،  ئیدر مرکز پزشک قانونی کچيورن جنازه فرزند خود را شناسا» جمال آوشار«گفته شد که شب گذشته خانواده 

 .اما پس از کمی جنازه مفقود شد

. ھا نيز جان خود را از دست دادەاند چنين در انفجار روز شنبه آنکارا، دو نامزد انتخاباتی حزب دمکراتيک خلق ھم

کبری ملتم موالاوغلو نامزد منطقه يک استانبول در محل انفجار و عبدهللا ارول نامزد شھر گيرەسون در بيمارستان 

  .ندباختها جان
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کرد   میتأکيدباخت از جمله کسانی بود که ھمواره در اظھارات خود  کبری ملتم موالاوغلو که در انفجار آنکارا جان

 . و حزب حاکم در انتخابات اصرار خواھند ورزيداردوخانمصرانه بر صلح و شکست 

ا منتشر کرده و در قسمت توضيحات ھای انتخاباتی ر وی پيش از اين حادثه در شبکه توئيتر خود، تصاويری از فعاليت

 .نوشته بود پاسخ ما به حمالت اصرار در صلح است

چنين عبدهللا ارول که از فعاالن سياسی با سابقه بود پس از جراحت در اثر انفجار به بيمارستان منتقل شد ولی تالش  ھم

 . نرسيدئیپزشکان برای نجات او به جا

سو در جمعيت خانواده زندانيان  ا در شھر گيرەسون، از دھه نود ميالدی به اينھ نامزد انتخاباتی حزب دمکراتيک خلق 

 .ھای مخالف دولت فعاليت داشته است سياسی، جمعيت حقوق بشری ايھاد، حزب ھادپ و برخی از ديگر سازمان

  مھر١٨ر با  براب٢٠١۵ اکتوبر ١٠بار آنکارا، شامگاه روز شنبه  ھا، پس از انفجارھای خون گزارش خبرگزاری به 

کنندگان در اين تظاھرات از جمله   شرکت.ترکيه تظاھرات کردند ، ھزاران نفر در استانبول عليه دولت١٣٩۴ ]ميزان[

 ».اردوخاندزد ـ قتل ـ «: زدند فرياد می

آميز صدھا نفر از معترضان در استانبول به حمالت  تظاھرات اعتراض: به گزارش عصرامروز، رويترز نوشت

  . عليه دولت، به خشونت کشيده شدئی ترکيه، پس از سر دادن شعارھا وز شنبهانتحاری ر

 مسؤولس جمھور ترکيه بودند، حزب عدالت و توسعه را ئي، راردوخانکنندگان که خواستار استعفای رجب طيب  تظاھر

، مانع از ادامه اين آور در واکنش به اين اعتراضات پليس ترکيه با پرتاب گاز اشک. دانستند رواج خشونت در ترکيه 

  .  شدئیپيما راه

اين يک حمله به وحدت کشور ما و يا «: ھا گفت الدين دميرتاش، يکی از دو رھبر اصلی حزب دمکراتيک خلق صالح

ھای  از دست. شما قاتليد«: ن دولتی گفتمسؤوالوی خطاب به » .چيزی شبيه آن نيست، بلکه حمله دولت به مردم است

  ».چکد شما خون می

 در شھر سوروچ و نه در جوالیيرتاش حاکمان را متھم کرد که نه در مورد حمله به جوانان سوسياليست در ماه دم

  .اند  در دياربکر، ھيچ روشنگری نکردهجونھا در ماه  گذاری در ميتينگ انتخاباتی حزب دمکراتيک خلق بمب

ھا در دياربکر  باتی حزب دمکراتيک خلق، انفجار در تجمع انتخا١٣٩۴ ]جوزا[ خرداد١۵ - ٢٠١۵  جون ۵در روز 

، ١٣٩۴ ]سرطان[ تير٢٩ - ٢٠١۵ جوالی ٢٠چنين در روز  ھم.  نفر زخمی بر جا گذاشت٢٢٠کم  سه نفر کشته و دست

 جوان سوسياليست جان ٣۴در انفجار يک بمب در شھر مرزی سوروچ ترکيه و در نزديکی مرز اين کشور با سوريه، 

يت مسؤول که اين گروه  دانست در حالی) داعش( »دولت اسالمی«انفجار در سوروچ را گروه دولت ترکيه عامل . باختند

  .آن را برعھده نگرفته است

پس از انفجار سوروچ بود که جنگ دولت ترکيه عليه نيروھای کمونيست و سکوالر، مردم کرد و ديگر مخالفينش در 

ھای قنديل و کردستان عراق، بار ديگر آغاز شد  در کوه) ک ک پ( ھای حزب کارگران کردستان چنين پايگاه شھرھا و ھم

  .اند ھا جان خود را از دست داده که از آن زمان تاکنون، صدھا نفر در اين درگيری

من اين حمله «: س جمھوری ترکيه پس از انفجارھای روز شنبه در آنکارا گفتئي، راردوخاناز سوی ديگر رجب طيب 

س جمھوری ترکيه، ئير» .کنم ً صلح در کشور ما را ھدف قرار داده، عميقا محکوم میشنيع را که وحدت، ھمبستگی و

 . خواھند شدئیچون گذشته، وعده داد که عامالن انفجارھای روز شنبه شناسا ھم

شواھد بسيار قوی وجود دارد که انفجارھا توسط دو «: تر بود وزير ترکيه جالب سخنان احمد داود اوغلو، نخست 

ک و يا  ک داود اوغلو ادعا کرد و احتمال داد که عامل اين انفجارھا داعش، پ» .تحاری صورت گرفته استتروريست ان

ک، آن ھم در تظاھراتی سنديکاھای کارگری و  ک گذاری توسط پ در حالی که احتمال بمب. اند ھای تندرو چپ بوده گروه
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ت از مردم کرد برگزار کرده بودند، مطلقا پوچ و ھا که عليه جنگ و به حماي ھای چپ و حزب دموکراتيک خلق نيروی

 .معنی است بی

در . بس موقت اعالم کرد  مھر، چند ساعت پس از انفجارھای آنکارا آتش١٨ -  ٢٠١۵ اکتوبر ١٠ک روز شنبه  ک پ

 ».کند منظور برگزاری انتخابات در کمال آرامش متوقف می اين گروه حمالت خود را به«: ک نوشته شد ک بيانيه پ

بس  شان به آتش شان عليه مردم کرد پايان يابد جواب خواھند جنگ  و داود اوغلو نمیاردوخانبنابراين، به دليل اين که 

  .چنان ادامه دارد ک ھم.ک. نيروھای ترکيه عليه مواضع پئیاما حمالت ھوا! ک حرکت ترورستی آنکاراست.ک.پ

 ئی روز شنبه پس از انفجارھای روی داده در گردھماھا، س مشترک حزب دمکراتيک خلقئيالدين دميرتاش ر صالح

بس روی داده است گفت ما با ذھنيتی  زمان با قوت گرفتن احتمال آتش اين حمله ھم«صلح در آنکارا با اشاره به اين که 

  ».رو ھستيم کش درون حکومت ترکيه روبه  و آدمئیمافيا

درست «: بس از سوی حزب کارگران کردستان ندانست و گفت ارتباط با احتمال اعالم آتش دميرتاش، اين واقعه را بی

بدون شک تمامی . بس وجود دارد در آنکارا حملهای به اين شکل عليه حاميان صلح روی داد زمانی که احتمال آتش

 کنند اجساد و مجروحين را به مراکز درمانی منتقل رفقای ما در محل واقعه شديدا متأثر شدەاند در حالی که تالش می

گذاری به ميان  ھای ھا بمب آن. برد آور به مردم يورش می شود که پليس در اين بين با گاز اشک در تصاوير ديده می. کنند

جای آمبوالنس برای ما  عام در مرکز آنکارا روی داده اما به قتل. ھا ندادند اجساد پرتاب کردند و اجازه ورود به آمبوالنس

 ».دولت به دنبال افزايش تعداد تلفات بودهمشخص است که . پليس اعزام کردند

حمله با گاز به مجروحين انفجار . کند آور به مجروحين حمله می چه بر سر دولت آمده که با گاز اشک«: دميرتاش گفت

طور که عامالن حمله در   و معرفی شوند ھمانئیرود عامالن انفجار شناسا انتظار نمی. صحنهای دردناک است

 ».وقت مشخص نشدند  ھم ھيچ"آمد"و " پرسوس"

، سازمان اطالعات ملی ترکيه را متھم به آگاھی از اين حمله کرد و )پ.د.ه(ھا س مشترک حزب دموکراتيک خلقئير

 قرار دھند تأثيرکنند جامعه را تحت  سعی می. رو ھستيم کش درون حکومت ترکيه روبه  و آدمئیما با ذھنيتی مافيا«: گفت

ھمه اين اتفاقات در . شود و به اين روزھا پايان خواھد داد اھد بود که در برابر ظلم تسليم نمیاما پاسخ ما مقاومتی خو

اين اتفاق تنھا به عنوان يک حمله ناجوانمردانه در تاريخ ثبت نخواھند شد چرا که .  خواھند شدئیچارچوب حقوقی پيگر

  ».ای نخواھيم داد چنين اجازه

  
ک تھديدی برای امنيت .ک.پ«پ با اين دروغ که .ک.تر شده، آ  جنگ شديددر وضعيتی که«: ک گفت.ک.رھبری پ

در چارچوب . کند که جنگی را که آغاز کرده را در نظر مردم سرپوش بگذارد عمل و تالش می» انتخابات است

ام نشود، مان و گريالھا انج ای عليه خلق ھای داخلی و خارجی ترکيه، جنبش ما تصميم گرفت تا وقتی که حمله فراخوان

ريزی  نيروھای گريالی ما در اين مرحله از انجام حمالت برنامه. نيروھای گريال در حالت دفاعی غيرفعال خواھند بود

شده برحذر خواھند بود و غير از دفاع از خود به ھيچ اقدام نظامی دست نخواھد زد و ضرری به روند انتخابات برابر و 

 ».عادالنه نخواھد زد
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 در ترکيه و کردستان، نوعی سستی به جون ٧ک با بيان اين که در پی انتخابات .ج.رای رھبری کرياست مشترک شو

ھمه بر اين بار شدند .  مملو از اميال دموکراتيک در کردستان و ترکيه ايجاد شده بودئیمدتی فضا«: ميان آمده و افزود

ای مملو از صلح و آرامش باز  راه بر ترکيهھا بحران و تنش، مسايل اساسی گذشته حل خواھند شد و  که پس از مدت

ای دموکراتيک مملو از  ھدف نبوده و ترکيه ھا ساله بی ھای ترکيه ھم اميدوار شدند و ديدند که مبارزات ده خلق. شود می

تی  انتظاراجون ٧ھای منطقه با انتخابات  ھای ترکيه، بلکه تمامی خلق ھا شکل خواھد گرفت، نه تنھا خلق حيات آزاد خلق

 ».مثبت برای آينده خود داشتند

انگاشت، شکست خورد و با  پ که غير از خود ديگران را نيست می.ک. آجون ٧ک افزود که در انتخابات .ج.ک

ھا، ايزديان، اعراب، آذری، ارمنی  گرا، سريانی ھای چپ ھا، دموکرات گرفتن نمايندگان کردھا، علويان، سوسياليست جای

 . که ريشه در جامعه ترکيه داشت، شکل گرفتو محلميان، حقيقت مجلسی

اما درحالی که در ترکيه اميد به حيات مشترک و دموکراتيک به وجود آمد و مجلس ھم برای آن مھيا «: ک افزود.ج.ک

کار شدند و ميان احزاب  خاطر اين وضعيت بسيار خشمگين بودند، دست به  و دولت باغچلی که بهاردوخانشد، طيب 

نپذيرفتند که . ھا از برگزاری انتخابات زودھنگام دم زدند آن.  برای تشکيل دولت ائتالفی بعمل آمدئیمختلف ديدارھا

مان بخاطر  ھرچند خلق. پ به اقدامات پليد دست زدند.د.پ در مجلس جای گيرد و از ھمان روز اول عليه حزب ه.د.ه

اين امر ھم . ر چنين وضعيتی خشمگين شدندخاط پرست به پ و حزب ملی.ک.آ,  خوشحال بودجون ٧نتايج انتخابات 

 ».شان بود ھای ھا و ھم سياست دھنده ذھنيت آن نشان

، نتايج انتخابات را رد کرد و برای حفظ حاکميت خود، به ھر جوالی ٢۴پ با آغاز جنگ از .ک.آ«: ک يادآور شد.ج.ک

 انجام رساند تا حاکميت نامشروع خود  سياسی برای جلوگيری از تشکيل دولت جديد بهئیراھکاری متوسل شد و کودتا

 .ھای فاشيستی و اتوريتر راھکار جنگ را در پيش گرفت لذا ھمانند حاکميت. را مشروع جلوه دھد

 ٣٠پ بر سر قدرت بمانند انجام گرفت و در نشست شورای امنيت ملی در روز .ک. و آاردوخاناين جنگ برای اين که 

 . تصميم آن اخذ شد٢٠١۴ اکتوبر

ھا در منطقه اقليم کردستان عراق، جنگ اسرائيل عليه مردم فلسطين، جنگ ائتالف عربستان عليه  نون درگيریھم اک

 و عربستان، امريکاهللا لبنان و حکومت اسالمی ايران از حکومت بشار اسد و ائتالف ترکيه و  يمن، دفاع روسيه و حزب

ھای که ھمه طرفين آن  جنگ. ش از پيش متالطم کرده است، منطقه خاورميانه را بي...وقايع اقليم کردستان عراق و

  .داری در جريان ھستند ھای سرمايه داری و رقابت حکومت ارتجاعی و در راستای اھداف سيستم سرمايه

توجھی دولت به وضع  بحران اقتصادی، بی, قيام مردم در شھرھای اقليم کردستان عراق، در اعتراض به فساد مالی

  .مندان و معلمان، افزايش يافتمعيشتی مردم، کار

 ۴٠» آرام بايز« ساله و ١٩ھای عثمان عدنان   تن از معترضان به نام٢کالر مقر حزب بارزانی به آتش کشيده شده و 

 . شھروند ديگر زخمی شدند١٣باخته و  دست نظاميان حزب دموکرات جان ساله به

در » ان ان کی«در ھولير و » آرتی ان«ھای تلويزيونی  کهنيروھای امنيتی وابسته به حزب بارزانی دفتر نمايندگی شب

ھای تلويزيونی از  چنين کارمندان اين شبکه ھم. ھولير، سوران و چومان را اشغال و آن را با توسل به زور پلمپ کردند

  .ھولير اخراج شدند
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 آن حزب نشان  ود را نسبت بهھای حلبجه و سليمانی به مراکز حزب بارزانی حمله و مردم خشم و انزجار خ در استان

 .دادند

 .دنبال اعتراضات مردمی تخليه و به نيروھای امنيتی تحويل داده شد  دو مرکز حزب دموکرات کردستان، به

 تظاھرکنندگان .طور کامل مسدود کرد بوک در ھولير را به دولت اقليم کردستان و حزب دموکرات، شبکه اجتماعی فيس

اين حزب در روزھای گذشته و در جريان . ن آوردندئيرا پا) گرتوو ک يه(ستگی اسالمیدر شھر کالر پرچم حزب ھمب

 .اعتراضات مردمی از حزب بارزانی پشتيبانی کرد که موجب خشم بيشتر تظاھرکنندگان شد

 بنا به. معترضان در شھر سليمانی ھم به مقر حزب دموکرات يورش بردند که با ممانعت نيروھای امنيتی روبرو شدند

پليس از گاز اشکاور و . اند ھا ماموران پليس بوده  تن از آن١٨اند که   تن در اين شھر زخمی شده۵٢ھا تاکنون  گزارش

 .فلفل برای متفرق کردن تظاھرکنندگان استفاده کرد

 نظاميان گروه دولت اسالمی و تصرف مناطق وسيعی از شمال عراق توسط اين گروه، يکی از عوامل بحرانی حمله شبه

 .شدن اوضاع اقتصادی در اقليم کردستان و سراسر عراق است

، به دفاتر حزب دموکرات کردستان عراق که رياست آن ٢٠١۵ اکتوبرمردم معترض کردستان عراق، روز شنبه دھم 

  .س اين اقليم بر عھده دارد، حمله کردندئيرا مسعود بارزانی ر

ن عراق عليه وضعيت بد معيشتی و اقتصادی در اقليم کردستان ھای شديدی در اقليم کردستا شنبه سومين روز اعتراض

 به گزارش خبرگزاری رويترز، شماری از جوانان معترض روز شنبه، يک جاده اصلی در شرک .عراق عراق است

  .سعيد صادق را بستند و ساختمان حزب دموکرات کردستان را سنگ باران کردند

نيروھای ضد شورش برای متفرق کردن معترضان . از اين حمله پخش کرد ئیھا ُتی کرد صحنه.آر.شبکه تلويزيونی ان

 .ھا حمله کرده و با پرتاب سنگ و چوب پاسخ دادند به آن

ھای حزب دموکرات  ھا نيز معترضان ساختمان الر برگزار شد که در آن تظاھراتی ھم در شھرک سليمانيه و شھرک که

 .کردستان را سنگ باران کردند

اين دو . ھا اعتراضات در جريان است، در دست دارد ھنی کردستان، کنترل استان سليمانيه را که در آنحزب اتحاديه مي

 .حزب رقيب ديرينه ھستند و حتی در مقاطعی باھم جنگيدند

تا کنون اتحاديه ميھنی با تمديد دوره . ھای کنونی ميان دو حزب، رياست اقليم کردستان عراق است يکی از اختالف

 .بارزانی دو دوره پياپی رياست اقليم را بر عھده دارد. خالفت کرده و آن را غير قانونی دانسته استبارزانی م

ھای حزب دموکرات کردستان به منظور  ھای امنيتی برای محافظت از ساختمان ھای اربيل و دھوک، اقدام در استان

 .جويانه، تشديد شد جلوگيری از حمالت انتقام

ھای كشاورزی روستاھای دامنه  نيھا و زم پيماھای جنگی ترکيه، بخش بزرگی از مزارع، باغھای ھوا در پی بمباران

ھای  رساختيد به زيھا موجب وارد آمدن خسارات شد ن بمبارانيا. سوزی شده است ن منطقه، دچار آتشيشون در ايكوه ب

ھا و مراتع منطقه دچار  گلن روستای منطقه قطع و جنيع برق شده و برق چنديات توزتأسيسژه يمنطقه و به و

  . شده استیسوز  آتش

ه در بمباران مناطق يدر واكنش به اقدام ارتش ترك) تیيكي( ھنی كردستانيه ميس شورای مركزی اتحادئيعادل مراد، ر

د يشود و موجب وارد آمدن خسارات شد ك انجام می.ك.ه مواضع پيات ارتش عليم كردستان كه با عنوان عمليشمالی اقل

م در يشمرگ اقليروی پيك و نه حتی ن.ك.روھای پينه ن:  شده، گفت ن منطقهيشدن ساكن ن مناطق و كشته و زخمیيدر ا

ان يرنظامين مناطق فقط شھروندان عادی و غيو در ا دھد حضور ندارند ھا را ھدف قرار می ه آنيمناطقی كه ترك

 .اند ھا سكوت كرده ن بمبارانيابل ان حال تمام جھان در مقيشوند، اما با ا حضور دارند و قربانی می
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م كردستان يه، گفت كه الزم است اقليھا از سوی ترك  بر ضرورت توقف بمبارانتأکيدبا ) تیيكي(عضو شورای رھبری 

  .ه داشته باشدين اقدامات تركيموضع شفاف و واضحی در مقابل ا

ه، برای توقف يھا از ترك ھا و درخواست آن ارانن بمبيگر كشورھا به ايكا و دين خواستار واكنش آمريچن عادل مراد ھم

  .م كردستان شدي به مناطق اقلئیحمالت ھوا

ه در مورد ير تركيم كردستان عراق در تماس تلفنی كه با احمد داوود اوغلو، نخست وزيس اقلئياما مسعود بارزانی، ر

انه و در مقابله با ي منطقه خاورمه دريك داشته، اعالم كرده است كه اقدامات ترك.ك.ه به مواضع پيحمالت ترك

چنين خواھان  او ھم. ميكن ت میي كرده و از آن حماتأئيدن خصوص را ين كشور در ايمات ايستی و تصميھای ترور گروه

 .ک از منطقه شده است.ک.خروج نيروھای پ

زب دموكرات ان حيمانی ميپ م كردستان ھم از وجود ھميك در اقل.ك.ك به پيمداران كرد نزد استيكی از سي

  .م خبر داده استيك در اقل.ك.ر آنكارا به مواضع پيه در حمالت اخيو دولت ترك) پارتی( كردستان

م کردستان، اعالم ي در اقل كيحل دمكرات س مشترك سابق حزب راهئين پارلمان كردستان و ريشينده پينما» ق گلپیيفا«

  .مانی و ھماھنگی وجود دارديپ ك ھم.ك.ه برای حمله به پيان پارتی و تركيكرده است كه م

  
 با بمابارن ًاخيرا.  يکی از فرماندھان قديمی سپاه قدس جمھوری اسالمی در جنگ داخلی سوريه کشته شده استًاخيرا

ن حکومت بشار اسد، بقايای ارتش و نيروھای امينتی اين حکومت به ھمراھی سپاه پاسداران جمھوری اھای مخالف

  .اند ن حکومت سوريه آغاز کردها عمليات زمينی را عليه مخالفهللا لبنان اسالمی و حزب

 و ئیجو نگاران و فعالين جنبش کارگری، زنان و دانش جمھوری اسالمی ايران، با تھديد مجدد سلمان رشدی، روزنامه

ت و ھای کارگر و عمومی در جامعه ايران اس ، نگران خيزش»ضداغتشاش«تشديد فشار بر زندانيان و برگزار مانور 

ھای  بر اين تصور است که با راه انداختن فضای رعب و وحشت در جامعه، مانع اعتراضات و اعتصابات و شورش

  . شھری احتمالی شود

اما اکنون با ورود روسيه به . ھای منطقه، به خصوص در جنگ داخلی سوريه، ترکيه نقش اساسی دارد در درگيری

، امريکابلوکی که پشت . ای و جھانی، وضعيت بسيار وخيم تر شده استعنوان يکی از بازيگران مھم تحوالت منطقه 

اند و بلکوکی که اکنون پشت روسيه در جھت حفظ حکومت بشار اسد  در جھت سرنگونی حکومت بشار اسد صف بسته

، طلب ھستند که در جھت حفظ منافع اقتصادی، سياسی طلب و جنگ اند ھر دو بلوک ارتجاعی، خشونت وارد صحنه شده

. شوند آن ھا برای حفظ منافع خود به ھر توطئه و ترفند و جنايتی متوسل می. داری خود تالش می کنند نظامی و سرمايه

. شود ھا، مستقيم و غيرمستقيم سھيم می رو، ھر نيروی و به ھر توجيه و دليلی وارد اين بلوک شود در جنايت آن از اين

طبيعی ست که موضع کمونيست و ھمه مدافعيان جنبش کارگری و کمونيستی و آزاد و برابری، بايد  رد اين ميان موضع 

در . ھا انسان دوستانه و ضدجنگ و ضداستثمار طبقاتی خود باشد بر عليه ھر بلوک و طرح و تبليغ اھداف سياست

تواند  جو می طلب و عدالت خواه و تحول شرايط موجود جھان، تنھا طبقه کارگر با اتحاد و ھمبستگی ھمه نيروھای آزادی

  . دھدتغييروضع موجود را به نفع انسانيت 
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 جوالیک از پايان ماه  ک ک، نيروھای امنيتی ترکيه و نيروھای پ.ک.ھای پ  ترکيه به پايگاهئیزمان با حمالت ھوا ھم

  .اند ھا کشته شده درگيریتاکنون صدھا نفر در جريان اين . ، بار ديگر حمالت نظامی خود را آغاز کردند٢٠١۵

  
 منطقه مورد ۴٠٠ک در شمال عراق که بنا به گفته مقامات ترکيه مجموعا .ک. اخير ترکيه به مواضع پئیحمالت ھوا

ای را نيز در  زمان، عمليات بسيار گسترده ی امنيتی و پليس ترکيه ھمھا قرار گرفته است؛ نيروھا ھدف حمالت آن

ناميده، شروع کرده که طبق » ک.ک.ھای تروريستی داعش و پ عوامل گروه«چه  سرتاسر ترکيه برای دستگيری آن

گير  نفر را دست١۵٠٠٠ھا، بيش از  گيری آن ھای منتشر شده، تاکنون با حمله به صدھا مرکز تصميم آخرين گزارش

  . کرده است

 ھزار زندانی ھستند و اين رقم رکوردی در تاريخ جمھوری ترکيه ١٧٠ھای ترکيه در حال حاضر پذيرای بيش از  زندان

 ٢٠٠٢پس از سال : ای نوشت ، در مقاله١٣٩۴ ]سنبله[وري شھر٧به گزارش روزنامه بوگون روز شنبه شنبه . است

ھا  ث شده ولی به رغم اين در حال حاضر تعداد جمعيت زندانی در زندان زندان جديد در ترکيه احدا٩۴ميالدی تاکنون 

 زندان جديد در پنج سال آينده را به اجرا خواھد ٢٠٧ھا است و دولت ترکيه طرح ساخت  بيش از ظرفيت اسمی زندان

  .گذاشت

 . نفر بود۴٢٩ ھزار و ۵٩ ميالدی، برابر ٢٠٠٢ھای ترکيه در سال  تعداد زندانيان زندان

 سال ١٨تر از  ھا کم  محکوم و زندانی کودک که سن آن١۶۵ھای ترکيه دو ھزار و  نوشته اين روزنامه، در زندانبه 

  .برند سر می  نفر محکوم و مابقی در انتظار صدور حکم به۵۴۵برند که از اين عده  سر می است به

تعداد جمعيت .  نفر است١٧ ھزار و ھای ترکيه نيز ھشت  سال در زندان٢٠ الی ١٨تعداد جمعيت زندانی بين سنين 

  . نفر است٨٩٠ ھزار و ١٠٠ سال نيز ٣٩ الی ٢١زندانيان بين سنين 

 ٣۴٨ ھزار و ٢٩ ميالدی ٢٠١٠ھا که در سال  طبق آمار اعالمی از سوی وزارت دادگستری ترکيه، تعداد پرسنل زندان

  . يافت نفر افزايش ۴٢۶ ھزار و ۴٩نفر بود در ماه مه سال جاری ميالدی به 

 ھزار و ٢۶ زندان جديد به ظرفيت ۴٢جاری ميالدی  طبق برنامه اعالمی از سوی وزارت دادگستری ترکيه در سال

 . نفر افتتاح خواھد شد٣٨٠

با » پليس«نظامی کرد است در خيابان توسط   شود يک شبه انتشار تصاوير کشيده شدن جسد شخصی که گفته می

  .رو شده است به  روای در اين کشور ھای گسترده واکنش

 که متعلق به پليس است، جسد اين فرد را با طنابی که دور گردنش انداخته شده، در ئیدر اين تصاوير، خودرو

 .کشد ھای شرناک در جنوب شرقی ترکيه می خيابان
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زب دموکراتيک  ساله است که داماد ليال بيرليک، نماينده کرد مجلس ترکيه از ح٢۴فرد کشته شده، حاجی لقمان بيرليک 

 .ھا است خلق

سی، گفته است  بی  خانم بيرليک به بخش ترکی بی.ساز بود گويند که حاجی لقمان، فعال حقوق بشر و فيلم خانواده او می

 .که دامادش که زخمی شده بود، بازداشت شد و به طور خودسرانه به قتل رسيد

در آن تصاوير، جسدی با پيراھنی قرمز رنگ و . تشر شدھای اجتماعی من تصاوير مربوط به اين اقدام ابتدا در شبکه

 . شد ھای تاريک کشيده می شد که در خيابان شلواری تيره، با طنابی بر گردن نشان داده می

تر خود يکی از تصاوير مربوط ئيھا از جمله افرادی بود که در تو الدين دميرتاش، رھبر حزب دموکراتيک خلق صالح

  .زنشر کردبه کشيده شدن جسد را با

 منتشر شده، ماموران حاضر در خودرو به جسد دشنام ئیگويد که در تصاوير ويديو روزنامه زمان چاپ ترکيه می

 .گويد ھا به ديگری برای کشتن اين فرد تبريک می دھند و يکی از آن می

و ) ک ک پ( ن کردستانگويند که اين جوان کرد روز جمعه در درگيری ميان نيروھای حزب کارگرا ھای ترکيه می رسانه

  .نيروھای امنيتی ترکيه در شرناک کشته شده است

پليس با .  دست زدندئیپيما عام آنکارا، به راه کردن قتل به منظور محکوم) دياربکر( ھا ھزار تن از مردم شھر آمد ده

که دچار بيماری » وکعبدالعزيز تار«يک شھروند به نام . ھای گازی به تظاھرکنندگان يورش برد  و با گلوله خشونت

پيمايان وی را به بيمارستان منتقل   راه.قلبی بود بر اثر شليک گلوله گازی از سوی پليس جان خود را از دست داد

  .کردند، اما در راه جانش را از دست داد

ين شھرستان سور واقع در استان آمد شمال کردستان ترکيه، صبح روز شنبه از سوی پليس ترکيه محاصره شد که ا

  . چنان ادامه دارد محاصره ھم

حکومت .  سحرگاه عملی گرديد۵حکومت نظامی در شھرستان سور از سوی استانداری آمد اعالم شد و از ساعت 

خاطر قطع  به. دست نيروھای پليس ترکيه کشته شد نظامی وارد دومين روز خود شد و در آن شھرستان يک کودک به

  .اد ارتباط با مردم آن شھر دشوار استخطوط ارتباطی تلفن و اينترنت، ايج

پ در شھر آمد، محاصره شھرستان سور را محکوم کرد و از مردم خواست دست به تظاھرات و .ب.تشکيالت حزب د

 .اعتراض بزنند

طور مداوم دم از  دولت ترکيه به. اين روزھا در مناطق کردنشين ترکيه، جنگی تمام عيار و نابرابر در جريان است

ھا در  دفاتر حزب دموکراتيک خلق. کند ھا را عليه مردم کرد تحريک می ھا و فاشيست ترکيست زند و پان یانتقام م

نظيری در شھرھای کردستان شکل گرفته و  اما با اين وجود، مقاومت بی. اند بسياری از شھرھا مورد حمله قرار گرفته

ن نيروی ارتش ترکيه اين شھرھا را محاصره و منع ھزارا. اند بسياری از شھرھای کردنشين اعالم خودگردانی کرده

اکثريت اين نيروھا . ک در شھرھای ترکيه در نبرد با ارتش ترکيه ھستند.ک.نيروھای پ. اند رفت و آمد بر قرار کرده

  .دھی کرده است ک در دو سال گذشته در تشکيالت مخفی شھرھا و روستاھا سازمان.ک.کسانی ھستند که پ

ھا تمام ساختار حاکميت ترکيه را مختل خواھد  ھا شدت خواھد يافت به نحوی که شدت درگيری رگيریبه احتمال قوی، د

ديگر به ندرت کسی به خود جرات . شدن است در حال حاضر مرزھای اين کشور با عراق و ايران در حال بسته. کرد

ک در حال تشکيل منطقه جديدی در .ک.کنترل شھرھا عمال از دست دولت خارج شده و پ. دھد به ترکيه سفر کند می

 .باشد ترين توان را برای اعمال قدرت بر آن دارا می ترکيه ھست که دولت کم

جا  اين«. وزير موقت ترکيه، در اظھارات خود تشديد بحران در کشور به زبان آورده است احمد داود اوغلو، نخست 

اوغلو اين موضع را در اشاره به . اذ کرده کرده استترين موضعی را عليه مردم اتخ خطرناک» ترکيه است نه سوريه
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چه که در شمال سوريه انجام شده   کنند مشابه آنتأسيسھا را در ترکيه  خواھند آن گفت که احزاب کرد می» ئیھا کانتون«

 . است

ھا را  آن شھر کردنشين ترکيه، ارتش با حمله به اين شھرھا، ١۵به دنبال اعالم خودگردانی دموکراتيک شھرداران 

  .محاصره کرده و مقررات حکومت نظامی و منع آمد و شد برقراری کرده است

کننده در روند اعالم  به گزارش سايت شبکه الجزيره و خبرگزاری فرانسه، شھرداران و ھمه افراد شرکت

ھا را به دست  انھای شھرداری، کنترل اين ساختم ارتش و پليس نيز با حمله ساختمان. اند بازداشت شده» خودمختاری«

  .اند گرفته

 شھر دستگير کرده ١۵چنين مقامات ترکيه ھر فرد شريک در اعالم خودمختاری و مخالفت با دولت مرکزی را در  ھم

  .طلبی زده است ئیھا اتھام تالش برای جدا است و به آن

توان به شھرھای شيرناک،  ت میھا اعالم منع آمد و شد اعالم کرده اس  که دولت و ارتش ترکيه در آنئیاز جمله شھرھا

ھای پراکنده ميان اعضای مسلح  دياربکر شاھد درگيری. جيزره، سيلوبی و ديگر شھرھای استان دياربکر اشاره کرد

   .ک و ارتش است.ک.پ

پارچگی سرزمينی و پذيرش حاکميت دولت مرکزی، در  گويند که ضمن احترام به يک در مقابل، اين شھرداران می

  .خواھند خودگردانی داشته باشند ه میمرزھای ترکي

ھا در شھر جيزره در جنوب شرقی ترکيه روی داد و مقررات منع آمد و شد و حکومت نظامی  ترين بحران يکی از مھم

چنين ارتش و پليس اين شھر را در محاصره خود دارند و مانع از ورود و خروج به  ھم. در اين شھر برقرار شده است

   .ک است.ک.ھای شديد مسلحانه ميان نيروھای امنيتی و ھواداران پ ھر شاھد درگيریاين ش. شوند آن می

در پی محاصره اين شھر توسط .  قرار گرفتنداردوخانھا نيز مورد ھدف حمله حاميان  مراکز حزب خلق دموکراتيک

جيزه حرکت کردند تا الدين دميرتاش به ھمراه شماری از روسای اين حزب، به سمت شھر  ارتش و پليس ترکيه، صالح

وی  .ھا مجبور شدند در خارج از شھر متوقف شوند محاصره اين شھر را بشکنند اما ارتش مانع از ورود شد و آن

  .توصيف کرد» حکم اعدام«تصميم به اجرای مقررات منع و رفت و آمد در اين شھر را 

قطعا ھر کسی با آتش بازی کند احتمال .  داددولت ترکيه و ريس جمھورش با ادامه اين روند تاوان سنگينی پس خواھد

اگر حزب عدالت و توسعه در انتخابات قبلی ترکيه با کاھش آراء تاوان پس داد . سوزی شود دارد خودش نيز دچار آتش

  .اين بار با ھرج و مرج در داخل ترکيه تاوان پس خواھد داد

 MAK ه نظرسنجی و آماریمؤسستوسعه را اش عدالت و   و حزباردوخانطلبی  بخشی از داليل خشونت و جنگ

  .نشان داده است

ای  ه معتبر نظرسنجی ديگر به عنوان مؤسسهمؤسسکه در ترکيه از ميان سه  MAK ه نظرسنجی و آماریمؤسس

، طی اعالم نتايج نظرسنجی انجام گرفته، خبر از ٢٠١۵ سپتامبر ٢١شود، در   شناخته میاردوخاننزديک به دولت 

ست که در مناطق جنوب شرقی و شرق ترکيه  اين در حالی. صدی آرای حزب عدالت و توسعه داد در٩کاھش مجدد 

 درصد را دارد و بر عکس آن بر شمار طرفداران حزب دمکراتيک ٣٢آمار به دست آمده حکايت از کاھش بيش از 

 ۵٠تواند باالی  ق ياد شده میھا در مناط رسد که در شرايط کنونی حزب دمکراتيک خلق ھا افزوده شده و به نظر می خلق

  .درصد آرای انتخاباتی را از آن خود سازد

رفت و در تحقق   تا به امروز به عنوان مدل حزبی توسعه يافته به شمار می٢٠٠٢حزب عدالت و توسعه که از سال 

تواند  ھا چه می دليل اين. روست ھای جدی روبه داشت، اکنون با چالش  اميدوارانه گام برمی٢٠٢٣اھداف خود در سال 
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گری  توان در اھداف و سياس تھا بلندپروازانه و نئوعثمانی باشد؟ داليل ريشه ای شکست حزب عدالت و توسعه را می

 .اند ھای دولت جستجو کرد که مردم را از اين حزب رويگران شده  و ناتوانیاردوخان

ھا را در ريزش آرای حزب  زنی توان گمانه سعه می قدرت در حزب عدالت و توتغييربا نگاھی گذرا به عملکرد و فرآيند 

  .بينی کرد عدالت و توسعه اسالمی پيش

ان حزب عدالت و توسعه بوده و در طول مؤسستر از  او، پيش. در اين راستا سخنان بولنت آرينچ حائز اھميت است

 دولت را برعھده داشته یئگو س جمھوری، وزير دولت، سخنئيھای گذشته وظيفه معاونت نخست وزير، مشاور ر سال

ھای رسمی تلويزيونی ترکيه اعالم کرد که حزب عدالت و  بولنت آرينچ در مصاحبه زنده خود در يکی از کانال. است

 . شکل يافته استتغييربودن » من«بودن به شکل مديريت » ما«توسعه از مديريت 

نيز که در نيمه اول سپتامبر سال جاری در آنکارا ناگفته نماند که در چھاردھمين کنگره ساالنه حزب عدالت و توسعه 

س جمھوری پيشين ترکيه، بولنت آرينچ ئيشناس اين حزب مانند عبدهللا گل ر برگزار شد، برخی از اعضای بلندپايه و سر

 . ان و صاحب منصبان پيشين اين حزب حضور نداشتندمؤسسو تنی چند از 

 ترک و کشف - ھمکاری آنان با رضا ضراب، سرمايه گذار ايرانیاختالس اقتصادی چھار وزير در کابينه قبلی و

چنين زد و بندھای انجام گرفته در مزايده و   توسط بانک خلق ترکيه برای حکومت اسالمی ايران و ھمئیشو ماجرای پول

، پسر اردوخانھا بالل  ھا به افراد متصل حزبی و در راس آن ھا و سپردن پروژه ھا و ساير ارگان ھای شھرداری مناقصه

  . جلب شوداردوخان باعث شد که توجه مردم به اين نوع عملکردھای غيرقانونی دولت و اردوخان

 درصدی کارمندان و ٣به عالوه، ايجاد شکاف طبقاتی در جامعه، افزايش ميزان بيکاری در جامعه، افزايش حقوق 

شدگان در فاجعه معادن  م توجه به حقوق کشته درصدی اقتصاد کشور، عد١٠کارگران در برابر افزايش تورم بيش از 

ھا به سوريه، ثروتمند شدن  زغال سنگ زونگولداک، ماجرای قاچاق نفت به نفع داعش، ماجرای انتقال سالح با تريلر

س جمھوری اين کشور ثبت ئياز جمله مواردی است که در پرونده دولت ترکيه و ر... بيش از پيش وابستگان حزبی و

  . اند شده

چون رابطه با داعش، تالش برای سرنگونی حکومت بشار اسد در سوريه،   در خصوص سياست خارجی ھمدوخانار

  . ای شده است ھا فزاينده دخالت در عراق، اقليم کردستان عراق و غيره به لحاظ ديپلماتيک نيز دچار بحران

خالت کرده تا نظام حاکم بر آن کشورھا ترکيه طی چھار سال گذشته به صورت غيرمستقيم در امور داخلی ھمسايگانش د

  . دھدتغييررا تغير دھد اما اکنون خود ناچار شده است که اصول بازی را 

چنان   کرد عامل آن وابسته به داعش بوده، ھمتأکيدحمله انتحاری شھر سوروچ که احمد داود اوغلو نخست وزير ترکيه 

چنين اين گروه  ھم. يت انجام اين حمله را برعھده نگرفته استولمسؤای ابھام است و داعش تا اين لحظه ھنوز  در ھاله

  . ھای داداوغلو را نيز تکذيب نکرده و سکوت اختيار کرده است اتھام

، اين بود که او ارزيابی درستی از قدرت دشمنان خود، حاکميت سوريه و اردوخانترين اشتباه دولت ترکيه و  بزرگ

ھای  ھرچند که برخی گروه. کرد که اين حکومت تا اين حد بتواند مقاومت کند صور نمیرو، ت پيمانان آن نداشت از اين ھم

ھای  دربرگيرنده جبھه النصره و احرار الشام و ديگر گروه( مسلح تروريستی اسالمی به ويژه داعش، ائتالف جيش الفتح

  اکنون روشن شده .شغال خود درآورنداند برخی نقاط سوريه را به ا با حمايت ترکيه، قطر و عربستان توانسته) اسالمی

  . ک بوده است.ک.است که اعالم جنگ آشکار ترکيه به داعش، اسم رمز حمله به پ

 را برای پيوستن به ائتالف اردوخان، با رفت وآمدھای مداوم به آنکارا سعی کردند که امريکائیاز سه سال پيش مقامات 

ھای نشدنی برای ورود به اين جنگ از جمله ضرورت  اما او ھر بار شرطالمللی و برای مبارزه با داعش قانع کنند  بين

 ٩٠ کيلومتر و طول ۵٠ايجاد مناطق امن يا ايجاد منطقه پرواز ممنوع در خاک سوريه و در مرزھای ترکيه به عمق 
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 سکونت جوی سوری موجود در ترکيه در اين مناطق  ھزار پناه٧٠٠کرد تا بيش از يک ميليون و  کيلومتر مطرح می

  .کرد داده شوند اما واشنگتن در مقابل اين خواسته ھا سکوت اختيار می

 و ناتو را در جنگ خود عليه امريکا به طور ظاھری وارد جنگ عليه داعش شده است به اميد اين که حمايت اردوخان

 ارتجاعی خود را به و مردم کرد و ديگر مخالفينش به دست آورد تا قدرت و سلطه)  ک.ک.پ( حزب کارگران کردستان

  . حفظ کندئیھر بھا

اين در شرايطی است که نرخ توسعه . البته اين جنگ پيروزی ندارد و از نطر مالی و انسانی نيز بسيار پرھزينه است

اقتصادی در اين کشور از ھفت درصد به سه درصد کاھش يافته و بحران دولت موقت انتخابات در اين کشور روز به 

  .ده استتر ش روز پيچيده

به منظور پايان دادن به سه دھه جنگ آغاز کرده  PKK  مذاکرات صلحی با حزباردوخان رجب طيب ٢٠١٢سال 

   .بست کشاند ھا برای صلح را به بن ھای اخير اين تالش درگيری. بود

 بتواند در انتخابات ھا کند از جمله احساسات ناسيوناليستی را در ترکيه باال ببرد و شايد با اين روش ، تالش میاردوخان

 اردوخاناما اين بار نيز روياھای . ماه نوامبر، شايد اين بار، حزب عدالت و توسعه اکثريت مطلق را به دست آورد

بنابراين، مثابه زنگ خطر برای حزب .  نظام سياسی ترکيه از پارلمانی به رياستی، نقش بر اب خواھد شدتغييربرای 

  . به صدا درآمده استدوخانارعدالت و توسعه و در راس آن 

ھای  س جمھور آن، در دو عرصه داخلی و خارجی به سمت بحران و درگيریئيرسد دولت ترکيه و ر اکنون به نظر می

 در کسب اکثريت مطلق اردوخانادامه اين روند، در بھترين حالت حداقل به شکست دوباره . رود تر پيش می بيش

ثباتی سياسی و ركود  ھای طبقاتی، اجتماعی، بی  حال حاضر فعال شدن شکافدر. ھای پارلمان منجر خواھد شد کرسی

 در سوريه باعث ايجاد اردوخاندر عرصه خارجی نيز سياست . کند اقتصادی جامعه ترکيه را از درون تھديد می

 .مشکالتی شده و با دخالت مستقيم روسيه در جنگ سوريه، ترکيه در تنگنای جديدی گرفتار شده است

چنين ھفته  ھم.  موقت ترکيه، در روزھای گذشته نگرانی شديد خود را درباره اقدامات روسيه اعالم کرده بودنددولت

  .گذشته ورود يک جنگنده روسی به حريم ترکيه موجب تشديد خصومت ھا بين دو کشور شد

 دولت مرکزی است؛ اينان گران مسائل ترکيه اين کشور در آستانه جنگ داخلی با محوريت به نظر کارشناسان و تحليل

 و سرکوب غيرمعقول ذکر شده و   که انتخابات زودھنگام معتقدند شرايط داخلی اين کشور با توجه به مسائل سياسی

مسائل اقتصادی پيشرو که سررسيد قروض خارجی و داخلی آن از اواسط سال جاری خواھد رسيد از معظالتی است که 

  .حتمی کابينه ھمراه خواھد بود، با آن دست به گريبان خواھد شدات تغيير که با اردوخاندولت جديد 

  
احتمال دارد به دليل : توان تصور کرد  مختلفی را میئیالبته برای برگزاری و عدم برگزاری اين انتخابات، سناريوھا

تو از ترکيه، دخالت ھمه جانبه و فعالی نظامی روسيه در جنگ داخلی سوريه و تنش بين ترکيه و روسيه و حمايت نا

 دھد تا برای يک دوره ديگر انتخابات ترکيه را به اردوخانزا شود که بھانه مناسبی به دست  وضعيت به حدی تنش

توانند  سناريو بعدی اين است که در روز اول نوامبر، انتخابات را در کردستان، به بھانه اين که نمی. تعويق بياندازد
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ھا نتواند ده درصد حد نصاب را   کنند برگزار نکنند تا حزب دموکراتيک خلقنتأميھا و انتخابات را  امنيت صندوق

طرفه اعالم کرده تا اين  بس يک ک اعالم آتش.ک.به ھمين دليل و با وجود اين که پ. کسب کند و وارد پارلمان شود

  .دھند ک ادامه می.ک.ه پ و زمينی خود عليئیچنان به حمالت ھوا بھانه از دست دولت بيافتد اما نيروھای امنيتی، ھم

 نفر ١٢٧ در آنکارا در حال افزايش است و  به اکتوبر ١٠ صلح روز شنبه ئیپيما شدگان راه در حالی که آمار کشته

چنان در اين شھر و ديگر شھرھای ترکيه و در بسياری از   نفر نيز زخمی است، اعتراضات ھم۵١۶افزايش يافته و 

   . ادامه داردئیکشورھای اروپا

ھا،  ھای پزشکان، مھندسان، نھادھای مدنی، احزاب سوسياليست و حزب دموکراتيک خلق نديکاھای کارگری، تشکلس

ھا از   و حمايت آناردوخانکه در تظاھرات روز شنبه آنکارا حضور داشتند در اعتراض به دولت ترکيه و رجب طيب 

  . اند رده، اعالم اعتصاب سراسری کاکتوبر ١٣ و ١٢تروريسم، برای روزھای 

ھای کارگری  کنفدراسيون اتحاديه«، )ديسک(ھای کارگران انقالبی کنفدراسيون اتحاديه«اين فراخوان مشترک توسط 

در اين . اعالم شده است) بی.تی.تی( »انجمن پزشکان ترکيه«و » نھاد مھندسين و معماران«، )کيسک( »بخش عمومی

گان، برای دفاع از کار و صلح و دموکراسی در اعتراض به اين باخت فراخوان، ضمن اعالم عزای سه روزه برای جان

اقدام تروريستی، که به گفته آنان توسط دولت ترکيه حمايت شده است، از کارگران ترکيه درخواست شده است تا در 

  .شنبه به اعتصاب عمومی بپيوندند روزھای دوشنبه و سه

، زنان و ھمه نيروھای ئیيه با متحد کردن جنبش دانشجودر ھر صورت در چنين موقعيتی، تنھا جنبش کارگری ترک

 و تشديد سانسور و اختناق را بگيرد و ھم اردوخانتواند ھم جلو اين جنگ تحميلی  کمونيست، دموکراتيک و مترقی می

و و نه چرا که ھم اکنون نه دولت موقت انتخابات به رياست داود اوغل.  کندتأمين نوامبر را ١امنيت برگزاری انتخابات 

کاری  اند و کارشان توطئه و خراب اعتبار شده ھای حقوقی آن، ھمگی بی س جمھوری اين کشور و نه ارگانئي راردوخان

  ! ھای داخلی در کشور است و گسترش تروريسم و درگيری

شود،  یھمراھی م»  قاتلاردوخان«ع و با فرياد ئيباختگان انفجار آنکارا روی دست مردم تش در حالی که اجساد جان

  .بار را به عھده نگرفته است يت اين حمله مرگمسؤولھنوز ھيچ گروھی 

  !باختگان روز شنبه آنکارا گرامی باد ياد جان

  ٢٠١۵ اکتوبر دوازدھم - ١٣٩۴ ]ميزان[دوشنبه بيستم مھر

  ادامه دارد

 

 


