
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  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

  ٢٠١۶ مارچ ١٣
 

 دستاوردی مھم

  !»اتحاد انقالبی چند حزب و سازمان چپ و سوسياليست ترکيه«
ای موجوديت خود را   کنفرانسی خبری و صدور بيانيهی طیئ  چپ و انقالبی کردستانی و ترکيهھای احزاب و سازمان 

 ۀمبارز ای به  تازهۀپيش و انقالبی، روحي اين حرکت رو به. اعالم کردند» ھا  خلقۀجنبش انقالبی متحدان«تحت عنوان 

وجود  ای را در مناطق تحت نفوذ گريالھا به سابقه خصوص شور و شوق بی انقالبی در کردستان و سراسر ترکيه، به

  .ورده استآ

از که ھای زياد مذاکره ده سازمان انقالبی و چپ و سوسياليست ترکيه و کردستان اين کشور، پس از آغاز روند جلسات 

اتحاد اين نيروھا، .  سرانجام به تشکيل يک جنبش مردمی و اجتماعی منجر شد، تاکنون ادامه داشت٢٠١٥ دسمبرماه 

ه است که لينک آن و تصاويری از اين اتحاد در زير ھمين مطلب آمده  اعالم شدًطی يک کنفرانس خبری مشترک رسما

 .است

ما عليه سيستم حاکم جمھوری ترکيه و «: اند ھا در بيانيه اعالم موجوديت اين تشکل آمده، گفته  که نام آنئیھا سازمان

تی، از جمله مبارزات ھای مبارزا عنوان ھمکار يکديگر در تمامی عرصه ، به)پ.ک.آ( حزب فاشيست عدالت و توسعه

جنبش «بر اين اساس، نيروھای خود را در قالب . بخشيم کارھا، اين انقالب را ارتقاء می مسلحانه با تمامی ابزارھا و راه

 .»دھی و يکی ساختيم سازمان» ھا  خلقۀانقالبی متحدان

اند و  اعالميه خود را قرائت کرده برگزار شده و ئیھا در اين کنفرانس خبری، در مناطق گريال نمايندگان اين سازمان

 . »کنند شان را برای اطالع افکار عمومی بيان می ھدف«: اند گفته

، طی سخنانی )ک.ک.پ( عضو کميته رھبری حزب کارگران کردستان» دوران کالکان« مشترک،  قبل از قرائت بيانيه

مان   موجب خشم فاشيسم خواھد شد و برای خلقکنيم که ماھيت آن ای را قرائت می جا اعالميه ما امروز، در اين«: گفت

  .»مايه روشنگری و اميدواری خواھد گرديد

 آغاز کرده بودند و بر بنيان دسمبرھايشان را از ماه مذاکره چنين افزود که چون انقالبيون ترکيه و کردستان  وی ھم

ھا تصميم   خلقۀ تشکيل جنبش انقالبی متحدانھا با اين سازمان. اند اتحاد عظيم دست يافته ھا به اتحاد نيروھا و عمليات

 .انجام برسانند  بهًشان را مشترکا گرفتند که نيروھای خود را متحد و مبارزات
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ل؛ .م/پ.ک.ت«:  اين اتحاد بزرگ را چنين اعالم کردۀدھند ھای تشکيل دوران کالکان، اسامی احزاب و سازمان

پ؛ قرارگاه انقالبی و حزب .ک.ب؛ د.ک.ی.لنينيست؛ تپ؛ .ا.ک.پ؛ ت.ک.م؛ م.پ.س.ل.م/پ؛ ج.ک.ه.ک؛ ت.ک.پ

 .»)پ.ک.ل.م(مارکسيست لنينيست کمونيست

از اروپا ھم از اين اتحاديه حمايت و » )احيا(زيستن کورديناسيون انقالبيون پرولتر و جنبش دوباره«چنين اعالم شد که  ھم

 .اند پشتيبانی کرده

ما جنبش انقالب متحدانه «: افزود ،   چنين اتحاد تاريخیتأسيس و اھميت روز تشکيل دوران کالکان، ضمن اشاره به

 گزی در  عام گرد قتل امين سال٢١چنين در  ، ھم١٩٧١ مارچ ١٢گرد کودتای نظامی فاشيستی ين سالام٤٥ھا در  خلق

شيسم و گری فا ، با اعالم موجوديت عليه اشغال٢٠٠٤عام قامشلو در سال  گرد قتل امين سال١٢، نيز در ١٩٩٥سال 

 در حال مبارزه برای ارتقای انقالب، برای آزادی و سوسياليسم، برای دموکراسی و برادری ميان ئیگرا ھرگونه واپس

ويژه انسانيت  ھای ترکيه و کردستان و به ھا نبرد کرده و مصمم ھستيم؛ لذا موجوديت خود را برای اطالع ھمه خلق خلق

، با صدور اعالميه اين اتحاد، بار ديگر آشکارا ١٩٧١مبر  سپت١٢ای فاشيستی گرد کودت امين سال٤٥در . داريم اعالم می

. باشد کنيم که انقالب، دموکراسی و سوسياليسم برای حصول پيروزی مصمم و مصر است و دارای انگيزه می اعالم می

ھا،  اما جان آن. ل رساندقت کاياھا را به ھا و ابراھيم کايپا ھا، دنيز گزميش ، ماھر چايانمارچ ١٢کودتای فاشيستی 

 سال ٤٥. جا حضور داريم ما اين. جا حضور دارند شان، فکرشان، اھداف و آرزوھايشان شکوفا است و ھمين مقاومت

آن ادامه  گونه شکوفا است و به پيش اراده ما برای آزادی، دموکراسی و سوسياليسم چطور بود، امروزه ھم ھمان

، که تالش »پ.ک.آ«پيروزی برسانيم عليه فاشيسم حزب حاکم  رزاتی انقالب را بهما با اين ھدف که خط مبا. دھيم می

دھی و   را احيا و فعال کند و از اين طريق فاشيسم را مجددا سازمانسپتمبر ١٢ و مارچ ١٢کند کودتای فاشيستی  می

ھای جنبش متحدانه ما عليه  ربدر ترکيه و کردستان، د. ايم ديکتاتوری فاشيستی را برقرار کند، جبھه متحد تشکيل داده

اتحاد  ھا را به تمامی آن. ھای اجتماعی متحد، گشوده است ھا و ھمه جبھه روی تمامی افراد، احزاب و سازمان فاشيسم به

خواھيم اعالميه  جا می بر اين مبنا، اين. پيروزی برسيم حرف ما اين است که با ھم مبارزه کنيم و با ھم به. خوانيم فرامی

 .»ھا را برای اطالع افکار عمومی قرائت کنيم جنبش انقالبی متحدانه خلق تأسيس

ھا تبريک گفت و  تمامی خلق را به» ھا جنبش انقالبی متحدانه خلق «تأسيسپ ھم .ک.ل.نماينده حزب م» فرزاد جان«

 بدون ئیگرا پسداری، فاشيسم و ھرگونه وا گری، سرمايه م که خلق ما ديگر عليه اشغالئيخواھيم بگو می«: افزود

عنوان جنبش رھبری و  ھا با شعار دموکراسی، آزادی، برابری و انقالب به جنبش انقالب متحدانه خلق. آلترناتيو نيست

ھايمان که  ويژه علويان و از ھمه خلق کشان، محرومان، به ما از کارگران و زحمت.  گشته استتأسيسانقالب متحدانه 

آوريم که در صفوف جنبش انقالبی  عمل می ھا دعوت به تمامی زنان، جوانان و خلقدارای اعتقاداد مختلف ھستند، از 

مان تبريک  تمامی خلق ھا را به  جنبش انقالب متحدانه خلقتأسيس. ھا جای گرفته، متحد شده و مبارزه کنند متحدانه خلق

 .»ھا داريم گفته و آرزوی پيروزی برای آن

زنده باد برادری «و » زنده باد انقالب«، »مرگ بر فاشيسم«ردادن شعارھای ھا و احزاب با س کنفرانس خبری سازمان

 .پايان يافت» ھا خلق

***  

 و امريکابرخی کارشناسان و نظريه پردازان، کليد اصلی بقای امپراتوری . گرددتر می روز وخيم به اوضاع ترکيه روز

اشتن سرنوشت ما و باقی ماندن بازارھای جھانی زير تسلط آن بر جھان را تسلط بر منابع نفت و انرژی و در اختيار د

ای را با عنوان رويکردھای جديد اين امپراتوری در پيش  ھای پيش دستانه دانستند و بر اين اساس جنگ  میدالرسلطه 
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  درصد از ذخاير انرژی دنيا را٦٠ھای حاشيه خليج فارس بيش از  خيز و دولت جا که منطقه ھالل حاصل از آن. گرفتند

ھا  اش را که ناشی از بروز جنگ  و متحدان جھانی و منطقهامريکا اين منطقه پيامدھای اين روياپردازی  در اختيار دارد،

  .شود چنان متحمل می ھا و جوامع و اقتصاد اين کشورھا است، ھم و تخريب دولت

ھای عربی حاشيه خليج  کومتھای تروريستی اسالمی جھان را در منطقه بسيج کردند و ح  و متحدانش گروهامريکا

ھای مختلف کرد تا روند اجرای   مالی و تسليحاتی و جذب تروريستتأمين مسؤولل ئيفارس را با ھمکاری ترکيه و اسرا

ای را براساس  خيز آسيا و ايجاد خاورميانه مبتنی بر رويکردھای فرقه ھای نيابتی و تخريب منطقه ھالل حاصل جنگ

ای و  ھای فرقه حکومت  برای تجزيه منطقه به١چرا که اھداف توافق سايکس پيکوی . ند دنبال ک٢طرح سايکس پيکو 

مذھبی و ايجاد تفرقه و دشمنی ملی و مذھبی و سنی و شيعه و غيره در منطقه، برای از بين بردن وحدت و ھمبستگی 

 و متحدانش از يک امريکا  قابتبه عالوه ر. طلبانه بوده است ھای مترقی کارگری سوسياليستی و برابری انسانی، جنبش

از سوی ديگر، منطقه خاورميانه را با مخاطرات زيادی از جمله بروز ... هللا لبنان، روسيه، چين و سو و ايران، حزب

ھايشان با   که حاکميتئیرسد مردم کشورھا نظر می مدت بعيد به در کوتاه. اند ھای بزرگ ملی و مذھبی مواجه کرده جنگ

 و جنگ داخلی سوريه بھبود پيدا کرده و مردم کمی ليبياچون افغانستان، عراق،  اند ھم  کردهتغييررجی دخالت نيروی خا

  .احساس امنيت کنند

بازی و اخالقی، فساد اقتصادی، مواضع سياسی و اجتماعی از منظر  ادعاھای شخصی بيش از حد، کيش شخصيت، لج

که در جھان  محض اين به. س جمھور ترکيه ھستندئياردوغان رھای رجب طيب  گی مذھبی از جمله ويژه - ناسيوناستی

ھای عربی يکی بعد از ديگری سقوط کردند، اردوغان تصميم  عرب اعتراضات مردمی آغاز شد و برخی از حکومت

خواست چيزی  او می. گرفت از اين فرصت بھره گرفته و دوباره سلطه ترکيه بر خاور نزديک و ميانه را برقرار کند

او که . ھا عضو آن محسوب شوند ھای عربی در مقام واليت وجود آورد که دولت  عثمانی جديد را بهامپراتوری بهشبيه 

تحقق بخشيدن اين انديشه جلب کرد تا  برای اجرای اين طرح منابع مالی نداشت، عربستان سعودی و قطر را به

دوحه در سطوح مختلف و از جمله در سطح  -  رياض - محور آنکارا. ھای فعاليت نظامی و سياسی آنکارا بپردازند ھزينه

در حالی که ترکيه از ارتش نيرومند و وزن سياسی زيادی . وجود آمد ھماھنگی فعاليت نظامی و اطالعاتی، به

خط سياسی عربستان سعودی  در اين شرايط، خود ترکيه به. ھای خود پول ندارد برخوردار است، اما برای اجرای برنامه

خصوص سوريه حمايت کرده است که مورد  ، يمن و بهليبياھا در   جھان عرب وابسته شده و از رفتار آنو قطر در

  .تر شده است آخری به ويژه برای ترکيه، خطرناک

او . گرای افراطی و فاشيستی تبديل شده است گرای و عثمانی شخصيت سياسی اسالم اردوغان بيش از پيش به اکنون

انی را ايجاد کند اما کشور ترکيه را به سوی ديکتاتوری، تروريسم، جنگ، فقر و بيکاری سوق  عثمامپراتورینتوانست 

کردن  رھبری اردوغان و داوود اوغلو، در آمادگی و مسلح عالوه بر آن، دولت حزب حاکم عدالت و توسعه به. داده است

اين منظور در خاک خود با  قدم شد و به پيشھای تروريستی اسالمی برای مقابله با حکومت بشار اسد  نظاميان گروه شبه

دفعات سعی کرد اياالت متحده را  آنکارا به. نظامی ايجاد نمود -  ھای آموزشی سياسی پول سعودی و قطری اردوگاه

در خاک سوريه » دوستانه انسان«اصطالح کريدور  ايجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز قسمت شمالی سوريه و ايجاد به به

ولی اين انديشه تا کنون . د مرز با ترکيه با استقرار نيروھای ترکی در اين منطقه برای دفاع از آن، متقاعد کنددر امتدا

ھای سه گانه روژاوا  چرا که يک ھدف مھم و اصلی ترکيه از پياده شدن اين طرح، نابودی کانتون. عملی نشده است

کوبانی را تسخير خواھد و با ترکيه ھم مرز خواھد و از اين اردوغان بر اين توم بود که داعش . ويژه کوبانی است به

سو در  ھای خود را از يک رو، اردوغان تانک از اين. سادگی پيش خواھد رفت ھايشان به طريق معامالت و بده و بستان
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 تا از خاک تری داد ھای داعش امکانات بيش تروريست باش درآورد و از سوی ديگر، به حال آماده مرزھايش با کوبانی به

ھم پس از چھار ماه  برانگيز پيکارگران زن و مرد روژاوا، آن نظير و تحسين اما پيروزی بی. ترکيه وارد کوبانی شوند

 .تر کرد طور کلی دولت ترکيه را خشمگين تن، اردوغان و به به محاصره و مقاومت و حتی جنگ تن

ھای مختلف  ھای دوجانبه در زمينه از ھمکاری»  عربیبھار«شود که دو کشور سوريه و ترکيه قبل از  يادآوری می

نيروی برق، ( منابع خود ترکيه در چارچوب نظريه عثمانی جديد خود، سوريه را به. درآمدھای عظيمی دريافت داشتند

مرکز بازرگانی و لجستيکی منطقه تبديل  کرد و دمشق به وابسته می) ھای انرژی، محصوالت کشاورزی و آب حامل

  .شد می

ولی . عمل آورد  که با آن پيوندھای اقتصادی نيرومندی داشت، ھمين بازی را بهليبيا اردوغان سعی کرده بود نسبت به

خط اردوغان در جھت جلب کردستان عراق . ترکيه سود برابر صفر داد  ترکيه عليه معمر قذافی بهئیماجراجو

ستان عراق که ھر دو ھميشه شريک مھم آنکارا در  عثمانی جديد موجب تشديد روابط با عراق و کردامپراتوری به

ھای گمرکی بر  دليل کشمکش بار بی ترکيه در رابطه با ايران ھر دو سه ماھی يک. زمينه انرژی و اقتصاد بودند، گرديد

  . پا کرد و ايران را در صورت عدم کاھش مجدد قيمت گاز، با امتناع از خريد گاز ايرانی تحت فشار قرار داد

المسلمين در مصر توسط کودتای نظاميان نيز روياھای  ناگفته نماند که سقوط دولت اسالمی مرسی و اخوانالبته 

  . نقش بر آب کرد بيش از ھمهبلندپروازانه اردوغان را

اين امر . عضويت اتحاديه اروپا برابر صفر است روشن است که شانس آنکارا تحت رياست اردوغان برای پيوستن به

ھزار ز سال جاری در چارچوب تبانی با عربستان سعودی، صدھا ئيه روشن شد که ترکيه در تابستان و پاويژ زمانی به

کثيف و «توافق  اروپا راه داد تا اين که اتحاديه اروپا و ترکيه دست به  و پاکستانی را بهپناھنده سوری، عراقی، افغان

 ميليارد و نيم يورو و اعطای برخی تسھيالت گمرکی و يعنی دولت ترکيه با دريافت حدود سه. دست زدند» غيرانسانی

چنان  جويان ھم ھای غيرانسانی اتحاديه اروپا و ترکيه بر سر پناه البته اين بده و بستان. جويان بست ، راه را بر پناهئیويزا

دپروازانه سران ياھای بلنؤتوان گفت که ر بنابراين می. روابط با اياالت متحده ھم صاف و ھموار نيست. ادامه دارد

  .ترکيه برآورده نشده است

نرخ . رکود اقتصادی اشاره کرد که بر اثر سقوط نرخ ليره ترکيه پديد آمد ويژه به در ميان مسايل اقتصادی ترکيه بايد به

 ژوئن سال ٧اوضاع کشور بعد از انتخابات .  درصد رسيد٨   به٢٠١٥ سپتمبرتورم باالتر از حد انتظار بوده و در ماه 

 سال اخير اکثريت مطلق ١٣زيرا حزب عدالت و توسعه برای اولين بار طی .  نمايندگان مجلس ترکيه شدت يافت٢٠١٥

گراھا،  جنس ھا نيز که خود را نماينده کارگران، محرومان، ھم به عالوه حزب دموکراتيک خلق. پارلمانی را از دست داد

در حالی که شخص .  نماينده وارد پارلمان شد٨٠داند با  د میويژه مردم کر ھای ملی و مذھبی به ھا، اقليت ارمنی

شان  ھای حزب بود اما در ھمه ميتينگ طرف می اردوغان در مقام رياست جمھوری و طبق قانون بايد فراسازمانی و بی

شور بديھی است که اين امر بر اقتصاد ک. ھا بود شرکت کرد و يک بخش سخنان او، ھميشه عليه حزب دموکراتيک خلق

ھا در جھت تشکيل دولت ائتالفی شکست خورده و سرانجام در ميان جنگ خونين دولت و ارتش  ھمه تالش. اثر گذاشت

ھای وسيع مخالفين و نيروھای چپ و کمونيست در سراسر کشور،  ک و تھديد دستگيری.ک.ترکيه عليه مردم کرد، پ

 نوامبر ١، انتخابات ...اھرات صلح و دموکراسی در آنکارا وگذاری در تظ ، بمب...نگاران و نويسندگان و تھديد روزنامه

ھای قبل از  و در ميان بھت و حيرت جامعه و بر خالف نظرسنجی. ، يعنی انتخابات زودرس برگزار شد٢٠١٥

حزبی   سال گذشته، دولت تک١٣انتخابات، چند درصدی آرای حزب عدالت و توسعه باال رفت تا توانست باز ھم مانند 

  .دھدتشکيل 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

ھای الزم   درصدی عبور کرده و حزب عدالت و توسعه صاحب نيز کرسی١٠سرانجام، حزب دموکراتيک خلق از سد 

حکومت يک نفری خود ادامه  کند و به تازی می چنان يکه اما اردوغان، ھم. دست نياورد  قانون اساسی را بهتغييربرای 

اش با  اعمال و اقدامات فراقانونی او و رابطه کند که به  جرات نمیتر از ھمه اين است که در اين شرايط کسی مھم. دھد می

  .تحقيقات در فساد مالی خانواده و اطرافيان نزديک وی ادامه دھد داعش اعتراض کند و يا به

 ترکيه در ئیھای نيروی ھوا روسيه و سقوط ھواپيمای جنگی روسيه توسط جنگنده چنين سياست اردوغان نسبت به ھم

، فسخ توافقات درباره چھار شاخه خط لوله جريان ترکی و کاھش حضور روسيه در بخش گردشگری مرز سوريه

تا مدتی پيش جايگزينی طرح جريان جنوبی با .  ايجاد کرده استئیسزا ترکيه، در افت اقتصادی اين کشور نقش به

ترين مرکز توزيع  مھم تواند به ترکيه میکه  ترکيه خواھد شد و اين - جريان ترکی باعث انعقاد پيمان مھم راھبردی روسيه

جای چھار  طرف روس به. انرژی خاورميانه برای اروپای جنوبی تبديل شود اين آرزوی اردوغان نيز بر باد رفت

 ٧٥/١٥يک شاخه با ظرفيت   ميليارد متر مکعب گاز در سال مايل است به٦٣شاخه خط لوله گاز با ظرفيت جمعی 

طور کلی از خريد گاز روسی امتناع خواھد کرد  بعد از آن اعالم شد که آنکارا به.  بسنده کندميليارد متر مکعب در سال

ھنگام فرود در   ترکيه برای مدت چند ثانيه بهئیحريم ھوا ھای روسی به گيری، ورود جنگنده که تنھا علت اين موضع

 سوريه و عراق ئیحريم ھوا قريبا ھر روز بهدر حالی که ھواپيماھای ترکيه، ت. پايگاه حميميم در نزديکی الذقيه بود

باره مھر  و در اين. کنند اين حوادث توجه نمی کنند ولی غرب و ناتو به ک را بمباران می.ک.تجاوز کرده و مواضع پ

. کند ترکيه در حال حاضر عمدتا از سه کشور روسيه، ايران و آذربايجان گاز دريافت می. اند ھايشان زده سکوت بر لب

دھد که برای آن امتناع  تنھا اين رقم نشان می. گردد  درصد گاز طبيعی مورد مصرف ترکيه از روسيه وارد می٦٠حدود 

ھای آب گرم، بلکه در  گاز طبيعی نه تنھا در بخش مسکن و ديگ. از گاز روسی کار دشواری برای ترکيه خواھد بود

 LNG بتوان گاز طبيعی ميليون ھا خانوار ترکی را با گاز شايد. شود کار گرفته می حد زيادی برای توليد نيروی برق به

حدود نيمی از نيروی برق ترکيه با استفاده از . زمينه توليد نيروی برق دشوار است عوض کرد ولی انجام اين کار در 

ذغال البته ترکيه با استفاده از آب و . شود  درصد آن از طريق مصرف گاز روسی توليد می٢٥گاز طبيعی و حد اقل 

مصرف گاز برای توليد .  کردتأمينتوان از اين طريق تقاضای جمعی را  کند ولی نمی سنگ ھم نيروی برق توليد می

  .ناپذير است نيرو اجتناب

 اس ئیھای جنگی روسيه از تنگه بسفر و تنگه چاناک قلعه و ارسال سامانه ضد ھوا ترين کشتی عبور يکی از بزرگ

ممکن است روسيه يک ھواپيمای ترکيه را که . امی عليه ترکيه را افزايش داده استسوريه، خطرھای نظ چھارده به

دست آورد، ممکن است   را بهامريکاآنکارا که تاکنون نتوانسته است حمايت ناتو و . اند، ساقط کند وارد حريم سوريه شده

  .ترين قدرت اتمی دنيا تنھا بماند در جنگ با بزرگ

بار نشستن آن سی و پنج  ياسی ترکيه و روسيه در دوران بعد از فروپاشی شوروی که بهروابط فرھنگی، اقتصادی و س

  .طول انجاميد، از ھم پاشيد ای که ساقط کردن ھواپيمای روسيه به طول انجاميد، در طول ھفده ثانيه سال به

کيه از دولت اين کشور ھای روسيه عليه تر ھای جدی اقتصادی تحريم آسيب روزنامه تودی زمان ترکيه، با اشاره به

 اما اردوغان که تالش کرده بود با ساقط .خواست با عذرخواھی از روسيه بحران بين دو کشور را مديريت و آرام کند

سره کنند از اين عذرخواھی  منطقه بکشاند تا کار سوريه را يک  را بهامريکاکردن ھواپيمای روسی، نيروھای ناتو و 

  .اين طرح ترکيه جواب منفی دادند نيز به امريکاسر باز زد و ناتو و 

گفته کارشناسان، بخش گردشگری ترکيه طی  در مورد درآمدھای ترکيه از محل ورود گردشگران روس بايد گفت که به 

ھا   درصدی سفرھای آن٢٥کننده کاھش   نيم ميليون گردشگر روس را از دست داد که منعکس٢٠١٥شش ماه اول سال 
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دھند در سوچی و  شھروندان روسيه در شرايط اظھارات غيردوستانه رھبران ترکيه ترجيح می. سال قبل است نسبت به

ثباتی سياسی ترکيه و بروز خطرات تروريستی در اين  ھا، بلکه توريست غربی نيز بی نه تنھا آن. کريمه استراحت کنند

 درصد درآمدھای خود ٤٠ قبل حدود سال در مجموع، بخش گردشگری ترکيه نسبت به. گيرند کشور را نيز در نظر می

  .اند ھا و مناطق توريستی ورشکست شده را از دست داده و حتی برخی ھتل

رود و اين در حالی است که  شمار می ھای بسيار بد برای اقتصاد ترکيه به سابقه ارزش لير، يکی از نشانه سقوط بی

 در ٦/٣بيش از   در صورت تداوم شرايط ارزش لير به٢٠١٦کنند تا پايان سال  بينی می برخی کارشناسان اقتصادی پيش

  . سقوط کنددالربرابر ھر 

تخريب پارک گزی در استانبول در ژوئن   از زمان آغاز اعتراضات بهدالرروند سقوط ارزش برابری لير در مقايسه با 

  . رسيده استدالر لير در برابر ھر ٣بيش از   بهدالر لير در برابر ھر ٨/١ آغاز شد و از حدود ٢٠١٣

گزارش روزنامه حريت ترکيه در ھشت ماھه نخست سال جاری ميالدی در مقام مقايسه با مدت مشابه سال گذشته،  به

  . درصد افزايش داشته است٤٩ھای برگشتی در ترکيه  ميزان چک

الن شامل حال کردھای ھای ملی نيز نه تنھا ھرگز پيگيرانه نبوده ولی ا مردم کرد و ساير اقليت سياست اردوغان نسبت به

  . کشورھای ھمسايه عراق و سوريه ھم شده است

جنگند، بمباران  ھا می ھای مسلح روژاوا را که با تروريست  ترکيه در سوريه اکثرا نه داعش، بلکه يگانئینيروی ھوا

مردم کردھا و ھمه کند که اين رفتار وی تنفر  بنابراين، اردوغان در ھر دو مورد با شدت و خشونت رفتار می. کند می

آزادی خواھان و انسان دوستان ترکيه و منطقه و جھان از دولت و ارتش و ديگر نيروھای امنيتی و خود اردوغان شده 

  .است

ھا و  ترکيست آيد که مقامات رسمی ترکيه و در راس ھمه اردوغان، گزينه ناسنجيده و غلط تحريک پان نظر می به

ھای مسلح تحت ضربات نيروی  تروريست. دانند تروريسم را آخرين فرصت خود میھا و مذھبيون و فاجعه و  فاشيست

ترديد  خاک ترکيه فرار کرده و بی هللا لبنان و سپاه پاسداران ايران از سوريه به  روسيه و ارتش سوريه و حزبئیھوافضا

  . ھا دامن خواھند زد حمالت تروريستی و تحريک ناآرامی جا نيز به دير و يا زود آن

خصوص شخص رجب طيب اردوغان،  امنيتی اين کشور، به-  اکنون دولت ترکيه، ارتش و ديگر نيروھای پليسی

خون ھزاران شھروند ترک و کرد و حتی کودک، زن حامله و سالمندان و سربازان آغشته شده و اعتبار  شان بهدست

ھا  ست که جنايات آن  وضعيتی طبيعیدر چنين. اند لحاظ سياسی و حقوقی در جامعه از دست داده خودشان را به

دليل جنايت عليه  آوری و کبتی گردد و با ھدف برگزاری دادگاھی سمبوليک برای محاکمه رجب طيب اردوغان به جمع

گذارد و   میتأثيرکم اين محاکمه در افکار عمومی  دست. چون تريبونال راسل و ايران تريبونال، محاکمه شود بشريت ھم

  .مال وجود دارد که او پس از پايان رياست جمھوريش محاکمه تسريع شودچنين اين احت ھم

ھای سياسی اردوغان، سخت توھم و اشتباه، کيش شخصيت و مرتکب جنايت  از حاال روشن است که طراحان فناوری

ه، سريعا يک ک در حال توسعئيکنند از دولت ال زيرا سعی می. کشانند لبه پرتگاه می شوند و کشور را به عليه بشريت می

اين احتمال نيز وجود دارد که ترکيه . اسالمی را ايجاد نمايند - ای دوران جنگ سرد با رنگ ملی ديکتاتوری خاورميانه

  .اکنون نيز غرق جنگ و آتش است، گرفتار شود ای که ھم در منطقه

ون اساسی مبنی بر آزادی دو او با انتقاد از حکم دادگاه قان. رجب طيب اردوغان، دشمن آزادی بيان و انديشه است

  .رود ای تکرار شود، مشروعيت دادگاه زير سئوال می نگار ترک، ھشدار داد که اگر چنين رويه روزنامه
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دنبال شکايت رجب طيب اردوغان در  جان دوندار و اردم گول، سردبير و عضو تحريريه روزنامه جمھوريت ترکيه به

روزنامه جمھوريت . بازداشت شدند» ضويت در يک ائتالف تروريستیع«و » جاسوسی«اتھام  ، به٢٠١٥ نوامبر ٢٩

ھای تروريستی در سوريه منتشر کرد و   از ارسال احتمالی سالح از ترکيه به گروهئیدر آن زمان تصاوير و ويدئو

لی برای ھای ارسا چنين اردوغان مدعی شد که سالح ھم. دولت ترکيه دستور سانسور ھرگونه خبری در اين زمينه را داد

 .روند شمار می ھای سوريه بودند که متحد ترکيه به ترکمن

نقض حريم «نگار را  نگاران حکم داد و حبس اين دو روزنامه آزادی اين روزنامه اما دادگاه قانون اساسی ترکيه به

کارا  در آن١٣٩٤ اسفند ۶ - ٢٠١٦ فبروری ٢۵شنبه   جلسه دادگاه در روز پنج. دانست» خصوصی و آزادی بيان

 . تن از قاضيان با آن مخالفت کردند٣ نگار رای دادند و در مقابل نفع دو رونامه  قاضی به١٢برگزار شد و در جريان آن 

ای که  در پرونده.  برگزار شودمارچ ٢۵ھا قرار است روز  نگار آزاد ھستند، ولی دادگاه بعدی آن گرچه حاال دو روزنامه

 اتھاماتی که .اعالم شده است» اقدام عليه امنيت ملی ترکيه«ھا  شده، اتھام آنبا شکايت دولت برای اين دو تشکيل 

 .زند ھر مخالف و منتقد می حکومت اسالمی ايران به

من از اروپا بسيار مايوس «:  گفتالمان» دی ولت«روزنامه  جان دوندار، سردبير روزنامه جمھوريت در ترکيه به

 بايد تا حدودی معين با دولت ترکيه ھمکاری ئیجو وجو برای حل بحران پناه دوندار افزود، اين که در جست. »ام شده

  .ولی اين امر نبايد مانع از دفاع از لزوم رعايت حقوق بشر و آزادی بيان شود. تواند بفھمد کرد را می

د از سه  بع٢٠١٦ فبروری ٢۶س دفتر روزنامه جمھوريت در آنکارا شامگاه جمعه ئيدوندار، سردبير و اردم گول، ر

 .ماه بازداشت آزاد شدند

شاکی خواستار مجازات حبس ابد برای . جمھور ترکيه بازداشت شدند سئيھا در پی شکايت رجب طيب اردوغان، ر آن

 .دو متھم شده است

بينی کرد که تبرئه  چاپ رسيد پيش به» دی ولت« در روزنامه ٢٠١٦ فبروری ٢٧ای که شنبه  دوندار در مصاحبه

وظيفه خبرنگاری خود عمل  ادگاه قانون اساسی ترکيه نظر وکالی مدافع مبنی بر اين که متھمان تنھا بهد. خواھند شد

  . کرده استتأئيداند  کرده و آزادی مطبوعات را مالک قرار داده

 ٢۵ قرار است محاکمه» .شويم کنم که ما در مرحله بعد تبرئه می بينی می  ھمين دليل من پيش به«: سردبير جمھوريت گفت

 . آغاز شودمارچ

در راس چنين «: دھد وی ادامه می. » از نفرت حاکم شودئیشود فضا تالش می«افزايد، در ترکيه  سردبير جمھوريت می

 .»جمھور قرار دارد که ھواداران خود را فعال ساخته تا ديگران را دشمن بنامند س ئيکمپينی ر

زب حاکم عدالت و توسعه و رجب طيب اردوغان در ترکيه ھای اصلی منتقد ح روزنامه جمھوريت از جمله روزنامه

 .است

گفت حکم دادگاه را ناقض عليه ترکيه و مردم آن  اردوغان که روز جمعه گذشته در اجتماعی در شھر بوردور سخن می

اردوغان . نھد آن وقعی نمی چالش کشيده و گفته بود که به  او اندکی پس از صدور حکم دادگاه نيز آن را به.توصيف کرد

حق شکايت که  وزير دادگستری ترکيه ھم اعالم کرد که در قانون مربوط به. چنين ناقض قانون اساسی دانست حکم را ھم

  .اتی خواھد دادتغييرنگار شد  باعث آزادی دو روزنامه

او . رو شد بهس دادگاه قانون اساسی ترکيه روئياظھارات اردوغان و اعضای دولت او با پاسخ متقابل زوھتو ارسالن، ر

 .گفت که حکم دادگاه قانون اساسی بر مبنای قانون اساسی اخذ شده و برای ھمه شھروندان ترکيه صادق و تعھدآور است
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نگاران بيش از پيش در صدد  ھا و روزنامه کنند که با شکايت مکرر دولت عليه رسانه منتقدان اردوغان را متھم می

ترکيه در حال .  ھزار مورد ھم فراتر رفته است٢شمار اين شکايات حاال از . محدودسازی آزادی بيان در ترکيه است

 ايستاده ١۴٨گيرد در مقام   کشور را در برمی١٨٠لحاظ آزادی بيان در فھرست گزارشگران بدون مرز که  حاضر به

 .برند سر می نگاران ترکيه در حال حاضر در زندان به شماری از روزنامه. است

گروه  ھا، روزنامه پرتيراژ زمان و خبرگزاری جيھان که به لت ترکيه برای محدودسازی آزادی رسانهدر آخرين اقدام دو

هللا گولن، متحد سابق و رقيب کنونی دولت اردوغان نزديک بودند، اجبارا تحت اختيار و کنترل ھياتی از دولت قرار  فتح

 اردوغان و دولت ترکيه پيوسته اتھام .ھماھنگ شودھا با خواست و سليقه دولت  گرفتند تا مشی و شيوه خبررسانی آن

 .اند ھا را رد کرده تالش برای محدودسازی آزادی رسانه

ھای دولت ترکيه  ترين خبرھا از کردستان ترکيه، گزارش شده که در شھر شرناخ شمال کردستان آمادگی در ميان تازه

و » خوابگاه محمدامين آجار«ای دانشگاه شرناخ با نام ھ گفته شد که خوابگاه. گرانه ادامه دارد عام برای حمله قتل

  . پليس و ارتش ترکيه تحويل داده شده است ساختمان دانشگاه به

ھای دخترانه و پسرانه  خوابگاه. اند در دانشگاه و خوابگاه آن در شرناخ، نظاميان ارتش و پليس ويژه ترکيه مستقر شده

  .اند پايگاه خود مبدل کرده ده و آن را بهھمان نظاميان اختصاص دا آن دانشگاه ھم به

زودی حکومت نظامی و  در شرناخ به«: ھا گفته شد آن دانشجويان در اين زمينه با رياست دانشگاه ديدار کردند که به

. ھايتان برويد خانه به. شوند  روز ھمه چيز تمام می٢٠ما گفتند در عرض  به. شد اعالم خواھد شد مقررات منع آمدو

 .»کنيم تان را در تابستان جبران می مانده قبدروس ع

.  آمبوالنس مستقر شده است٢٠اکنون   دستگاه است، ھم٦تان شرناخ که مارچھای بي از سوی ديگر، بر تعداد آمبوالنس

 .اند تان اعزام شدهمارچآن بي ھای نجات مديکال ملی نيز به چنين اکيب ھم

بازرسی گسترده از سوی ارتش ترکيه داير شده  ل کردستان مراکز ايستشھرستان گور شما در تمامی مسيرھای منتھی به

ھای نظامی  اطراف منطقه يگان ھای مقر نظامی خود مبدل ساخته و بر تپه نظاميان مدارس شھر و منطقه را به. است

 اعضای گروه دولت ترکيه نيروھای مسلح خود را که دارای ريش و موی سر دراز ھستند و شبيه. اند ويژه مستقر ساخته

  .آن شھرستان اعزام کرده اما مردم مصمم ھستند که شھر را ترک نکنند کار داعش ھستند به تبه

در چارچوب مقررات منع . شھرستان گور استان جولمرگ شمال کردستان از سوی ارتش ترکيه محاصره شده است

ز سوی نظاميان با مستقر ساختن خودروھای آن شھر ا شد و حکومت نظامی بسيار شديد، تمامی مسيرھای منتھی به و آمد

صورت گسترده  شھروندان از سوی نظاميان، به. بازرسی داير شده است نظامی نوع کريب، مسدود و مراکز ايست

در مسيرھای منتھی . شد در سراسر مناطق اورامار و دوسکی ھم کامال ممنوع شده است آمدو. شوند بازديد بدنی می

در خود شھر . شوند شدت کنترل می ھا به ن، باژارکه و روستاھا، خودروھای زرھی مستقر و جادهھای شمذينا شھرستان به

يولو ھم از سوی خودروھای زرھی  خيابان ايپک. ھای اطراف شھر با موانع آھنی مسدود شده است ھم تمامی جاده

 .محاصره شده است

 دستگاه تانک که مجھز ٢٠ر از جمله  خودروی زرھی نوع کريپ، کبری و اژد٢٠٠ ساعت گذشته ٤٨در عرض 

کش، وينچ نظامی، بيل  چنين تعداد زيادی تانکر نفت ھم. آن شھر اعزام شده است ھای ھوشمند ھستند به دوربين به

خودروھای زرھی در حيات پادگان فرماندھی آن . آن شھرستان منتقل گشته است مکانيکی، زرھی و کاميون به

 .اند شھرستان مسقر شده
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 نظاميانی را که در ازای حقوق ماھيانه   خودروی زرھی با شماره پالک بورسا٢٣چنين  زھای اخير، ھمدر رو

 .اند شھرستان گور اعزام کرده نامند ھمراه با نيروھای ويژه پليس به ھا را نيروی ويژه ژاندارمری می جنگند و آن می

تری از سوی ارتش  شده، ادامه دارد و نظاميان بيشھا اعالم   که خودمديريتی در آنئیشھرھا حمالت ارتش ترکيه به

  .ترک به شرناخ اعزام شده است

شھر  ، ارتش ترکيه با استفاده از خودروھای زرھی روند انتقال نظاميانش از شھرستان جزير به٢٠١٦ مارچ ١١غروب 

 جمھوری  پ و کاخ رياست.ک.حزب آ کاران وابسته به اين نظاميان از سوی مردم کرد، تبه. شرناخ را آغاز کرده است

 .شوند ترکيه ناميده می

ستاد مشترک . ھا، درباره بمباران مواضع حزب کارگران کردستان ترکيه در شمال عراق است آخرين خبر خبرگزاری

 به مواضع حزب کارگران کردستان در شمال عراق در چھارشنبه ئیای از حمله ھوا ارتش ترکيه امروز در اعالميه

ک در مناطق قنديل متينه، ھفتانين و آواسين باسيان در شمال .ک.ھای پ  بنا بر اين اعالميه، اردوگاه .گذشته خبر داد

  . استفاده شده است١٤- و اف١٦- ھای اف افکن  در اين حمله از بمب.عراق ھدف حمله قرار گرفتند

مواضع حزب کارگران کردستان ھای اين کشور عليه  ستاد مشترک ارتش ترکيه ادعا کرده که در نتيجه حمالت جنگنده

ستاد مشترک ارتش ترکيه اعالم کرده است که .  تن از اعضای اين حزب کشته شدند۶٧ھای شمال عراق  ترکيه در کوه

ھا و انبار مھمات   ترکيه عليه اردوگاهئینيروی ھوا ۴و اف ١۶اين حمالت چھارشنبه گذشته توسط چھارده جنگنده اف

  .ور صورت گرفته استحزب کارگران کردستان اين کش

 کشته ٢٩ در آنکارا که فبروریبار است که پس از سوءقصد انتحاری ھجدھم  ھا، اين اولين گزارش خبرگزاری بنا به

 .دھد ھای حزب کارگران کردستان را در خاک عراق ھدف حمله قرار می  ترکيه پايگاهئیبرجای گذاشت، نيروی ھوا

ک رشته عمليات نظامی و اعالم وضعيت اضطراری در شماری از شھرھای  گذشته ارتش ترکيه با انجام يدسمبراز 

در اين . کردنشين اين کشور کوشيده است تا اعضای حزب کارگران کردستان ترکيه را از اين شھرھا بيرون براند

دليل  ز بهھا ھزار نفر ديگر ني ھا غيرنظامی جان خود را از دست دادند و ده عمليات شماری از نيروھای دو طرف و صد

 .ھايشان ناگزير از مھاجرت و تبعيد شدند تخريب خانه

دارند اما در مقابل، تعداد  تاکيد است که دولت و ارتش ترکيه، ھمواره آمار تلفات نظامياتن خود را مخفی نگاه می الزم به

  .کنند ک را چندين برابر اعالم می.ک.ھای پ کشته

طلب و سوسياليست و کمونيست، چنين فرصتی را   ھمه نيروھای مساواتترديد کارگران، زنان، روشنفکران و اما بی

خصوص اتحاد اخير ده حزب و سازمان سياسی چپ و کمونيست، شور و شوق  به. اردوغان و حزبش نخواھند داد به

  . مبارزه عليه دولت را در سراسر جامعه ترکيه را بيش از پيش افزايش خواھد داد

ھای  آيد که در آينده نزديک، شخصيت نظر می به.  مثبت آينده نزديک ترکيه را تصور کردنھايتا مشکل بتوان سناريوی

چنين مجبور خواھد شد تا  ترديدی نيست که آنکارا ھم. سياسی ديگر مجبور خواھند شد جو سالم کشور را احيا کنند

 است که در روژاوا تجربه شده و  خودمديريتی دموکراتيک چندين سال. ھا را بپذيرد مطالبات مردم کرد و ديگر اقليت

ترکيه نيز خودمديريتی برخی مناطق کردستان  اکنون در نتيجه مثبت انسانی، اجتماعی، سياسی و فرھنگی داده ھم

  . دموکراتيک اعالم شده است

ک اين حرکت ي. گردد بايد صميمانه تبريک گفت اتحاد و مبارزه اخير ده حزب و سازمان برمی جا که به اما تا آن

رو، ھم بايد مورد پشتيبانی ھمه  از اين. دستاورد و تجرب مھمی در عرصه سياسی و اجتماعی ترکيه و منطقه است

خواه قرار گيرد و ھم در صورت امکان در اين حرکت با  نيروھای مدافع طبقه کارگر، سوسياليست، کمونيست و آزادی
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ويژه در منطقه پرتالطم خاورميانه  سيوناليستی آن سھيم شد و بهچنين تقويت جنبه انترنا ھا و ھم ھدف تقويت مبارزاتی آن

  ! گسترش داد

  

 ٢٠١٦ مارچدوازدھم  -  ١٣٩٤ ]حوت[شنبه بيست و دوم اسفند

  

  :ضميمه

  :ھا  جنبش انقالبی متحدانه خلقۀمتن کامل اعالمي

 !ھايمان خلق به«

گيرند  ھای جمعی که در خاورميانه انجام میگر در تمامی کشتار گرا و اشغال ملت ھای مرتجع، فاشيست، دولت تشکل

رود که  ابد که میئيسوی جنگ جھانی سوق م ای به گران در سوريه، جنگ منطقه با مداخله اشغال.  اصلی ھستندمسؤول

 برای حفظ موقعيت و ئیھا ھم از سو دست آن گران و حاکمان محلی مرتجع و فاشيست ھم اشغال. کل بشريت را تھديد کند

کنند و از  ود در منطقه و نيرومندی مجددشان، در ميان خود ھم با ضربات نابودگر از يکديگر استقبال میحاکميت خ

 .زنند ھر اقدامی دست می عام نمايند به ھا يکديگر را قتل که خلق ديگر سو ھم بر بنيان ملت، دين و مذھب برای اين

خوارانه  شود، لذا بر حمالت خون رو می ھا روبه  و يا با آنکند گران سازش می پ بر بنيان منافع خود با اشغال.ک.دولت آ

 ممکن در  ھر نحو به. زند ھا دست می پيمانی پليدترين ھم ای به المللی و منطقه ھای منطقه، در راه اھداف بين خلق خود به

ھا،  ار در خيابان با ترورھای دولتی، کشتئیاز سو. زند خوارانه دست می حمالتی خون مان به کشور عليه تمامی خلق

کند مخالفان خود را سرکوب کند؛ در عين حال عليه ملت کرد  ھا تالش می کردن ھا و زندانی ھا و موج بازداشت عام قتل

کشی مشغول  نسل کند و به سان می زند، با خاک يک باران شھرھای صدھا ھزار نفری با تانک و توپ دست می توپ ھم به

آورده و  گرا و مدرن را نزد خود جمع سيستم واپس ھای فاشيستی و مرتجع وابسته بهجمھوری ترکيه تمامی نيرو. است

خوارانه و  پيمانی و سازش داخلی خون اين ھم. کند حزبی خود و سرکوب تمامی مخالفان تالش می برای حاکميت تک

 .دھد فاشيستی را بر بنيان دشمنی با کردھا ادامه می

گشايد؛  ناپذير می گری و تخريبات جبران گيرد که راه را بر آالم، اشغال  ما انجام میھای  بر ضد خلقئیھا از سو ھمه اين

ھا برای انقالب در  امروزه فرصت. گردد صورت متحد، می ھا به گری ميان خلق شدن انقالبی از ديگر سو ھم موجب کامل

حرکت  گری موفق سريعا به البیاين وضعيت موجب شده که پيشاھنگی انق. منطقه و کشور ما بيش از پيش مھيا است

 .درآيد

ابد، ئيگرايانه افزايش م گرايانه و دين ھای نژادپرستانه، مذھب بر اين اساس، درحالی که در جھان و منطقه ما جنگ

ھای تحت  ھا، روشنگر راه خلق ئیگرا ھا، با رد تمامی واپس  و انتخابی برای آن عنوان گزينه انقالب غرب کردستان به

طور  شوند و ھمان بسته آن شکوفا می ھای ذاتی ھم ھمين دليل، روژاوا و مقاومت به. ھا شده است ه اميدواری آنستم و ماي

 .پ فاشيست و جمھوری ترکيه شده است.ک.ھمان شيوه آماج حمالت آ گران مورد ھدف است، به که برای اشغال

ھای متحد ما است و   کردھا و مبارزه انقالبی خلقمعنای مقاومت ذاتی ھمين دليل امروزه، انقالب غرب کردستان به  به

کشان، روشنفکران،  ھای تحت ستم، زحمت معنای تضمين آينده و امنيت جانی تمامی خلق چنين به ھم. ادامه دارد

 .باشد ھای جھان می ھای عظيم و تضمين آينده خلق معنای صيانت از ارزش به. ھا است ھا و ھمه خلق دموکرات

ھای الئيک  علويان، جبھه. ھای جامعه در امنيت نيست يک از بخش  سيستم کنونی ترکيه، آينده ھيچخاطر حاکميت به

ھای ذاتی کردھا درھم شکسته  چه مقاومت چنان. رو ھستند کشان، فقرا و ھمه مخالفان با حمله روبه دموکراتيک، زحمت
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ھمين  به. ود در ترکيه را سرکوب خواھد کردرحمی، ھمه مخالفان خ خوارانه و بی کار خون پ با ھمان راه.ک.شود، آ

 .مقاومت ملت کرد وابسته است کش به ھای زحمت دليل، تضمين آينده ھمه نيروھای انقالبی و پيشرو ترکيه و خلق

دستان آن و سيستم حاکم جمھوری  پ و ھم.ک.چون نيروھای سوسياليست و انقالبی ترکيه و کردستان عليه فاشيسم آ ما ھم

کاری جھت ارتقای مبارزات  ھا با ھر وسيله و راه مان از جمله مبارزه مسلحانه را در ھمه عرصه ه مبارزاتکنونی ترکي

ھای اين اتحاد ما ھم  درب. ايم يکی ساخته» ھا جنبش انقالبی متحدانه خلق«مان را در قالب  دھيم و نيروھای انجام می

از ھمه . مبارزه و عمليات ھستند زدن به  که درصدد دستئیھا برای نيروھای خارج از ما گشوده است و ھم برای آن

 .دھد ھا پشتيبانی کرده و پيشنھاد می آن

ای دموکراتيک و  داری، فاشيسم، شوونيسم و نژادپرستی، آينده سرمايه گری،  ھا عليه اشغال جنبش انقالب متحدانه خلق

ھا، در راستای فروپاشی  نيروی انقالبی خلق ا بهاين جنبش با اتک. آورد ارمغان می ھای تحت ستم به آزاد برای خلق

 .گردان نخواھد شد ھای اجتماعی خود از اين راه روی پشيبان پ متحد شده و با توسل به.ک.حاکميت فاشيستی آ

کشی از طبقات  با بھره. دشمن زنان و جوانان است. کند پ گذشته از جامعه، طيبعت را ھم نابود می.ک.دولت آ

بر تمامی . نمايد داری ايجاد و تحميل می زند و شرايط برده استثمار بيش از حد دست می ارگران بهکش و ھمه ک زحمت

 را که با حمالت ئیھا تمامی آن نيروھا جنبش انقالبی متحدانه خلق. پردازد عام می قتل ھا حاکميت زور ايجاد و به خلق

کند، متحد  دھی می  ھستد، آموزش و سازمانرو پ و حکومت بورژوای جمھوری ترکيه روبه.ک.رحمانه دولت آ بی

 .دھد سازد و ھمبستگی عمومی برای مبارزه را اساس کار خود قرار می می

کند و برای رسيدن  ای فراھم می ای اکولوژيک و آزادی زنان زمينه ھا برای ايجاد جامعه جنبش انقالب متحدانه خلق

ھا در ترکيه و کردستان و نيز ايجاد مديريت  ا ايجاد حاکميت خلقھا و حقوق خود، ب آزادی کشان و طبقه کارگر به زحمت

 .نمايد ھايمان مبارزه می  آزاد خلق دموکرات، جھت آينده

ويژه برای زنان،  شوند، به  متضرر میئیگرا ھا ھمه کسانی که از ناحيه فاشيسم و واپس جنبش انقالبی متحدانه خلق

رو ھستند، آزادی، دموکراسی و برادری   که با ظلم و ستم روبهئیھا هکشان و تمامی جبھ جوانان، کارگران و زحمت

 .دھی شوند، متحد گردند و مبارزه کنند آورد که سازمان عمل می ھا دعوت به ارمغان آورده و از ھمه آن ھا را به خلق

يچ سازمان و ھ. خوار سوق خواھد يافت اگر از وضعيت کنونی جلوگيری نشود، مسلما ترکيه بسوی ديکتاتوری خون

تواند موجب پايان انقالب   میئیتنھا اين امر به.  سيستماتيک که بتواند اين روند را متوقف سازد، باقی نمانده استئینيرو

دھی خود را  ھای ما با سازمان که خلق گيرد يا اين خوارتری شکل می يا ديکتاتوری خون. ھای متحد گردد و مقاومت خلق

  .کند روان آن نابود می پ فاشيست و جھادگرا را ھمراه با دنباله.ک.کاران آ مسلح ساخته و تبه

 !ھای ما پيروز خواھد شد پاشد، انقالب متحدانه خلق فاشيسم فرومی

 !کنيم ھايمان نابود می فاشيسم را با انقالب متحدانه خلق

 )گ.ی.ش.ت(ھا جنبش انقالبی متحدانه خلق

پ؛ قرارگاه .ک.ب؛ د.ک.ی.پ؛ لنينيست؛ ت.ا.ک.پ؛ ت.ک.مم؛ .پ.س.ل.م/پ؛ ج.ک.ه.ک؛ ت.ک.ل؛ پ.م/پ.ک.ت«

 .»)پ.ک.ل.م(انقالبی و حزب مارکسيست لنينيست کمونيست
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