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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ سپتمبر ١۴
  

 !عبدهللا اوجاالن آزاد بايد گردد
 )بخش دوم(

 که در صورت آمادگی دولت و مردم کرد اعالم کرده» حزب کارگران کردستان«، رھبر زندانی )آپو( عبدهللا اوجاالن 

اين ترتيب، بيش از سه دھه جنگ  در ترکيه را فراھم کند تا به»  کردھامسأله«تواند در شش ماه زمينه حل  ترکيه، او می

 .و درگيری خاتمه يابد

 محمد«پيام عبدهللا اوجاالن، امروز در يک کنفرانس مطبوعاتی در شھر کردنشين دياربکر در ترکيه از سوی برادرش 

با برادر » عيد قربان«مناسبت  اجازه داده بود که روز گذشته به» محمد اوجاالن«دولت ترکيه به . اعالم شد» اوجاالن

خانواده رھبر   سال بود که به نزديک به دو.اش واقع در جزيره امرالی، ديدار کند اش در زندان محل نگھداری زندانی

  .ده نشده بودحزب کارگران کردستان، اجازه مالقات با او دا

اين . چند دھه اخير نيست  کردھا مربوط بهمسأله«: نقل از رھبر زندانی حزب کارگران کردستان گفت محمد اوجاالن، به

ای برای حل اين  ما ھم پروژه. اگر دولت آمادگی دارد، نمايندگانش را بفرستد.  سال است وجود دارد١۵٠ بيش از مسأله

 .» اين مشکل را حل کنيم داريم و قادريم در شش ماهمسأله

سی . طرفه حل نخواھد شد اين مشکل، يک«که  چنين با بيان اين خود، ھم سپتمبر ١١شنبه عبدهللا اوجاالن، در ديدار روز 

اگر دولت آمادگی داشته باشد، . تواند ھشتاد سال ديگر ادامه يابد جنگی که می. تا چھل سال است اين جنگ ادامه دارد

 .»ھا خاتمه داد یخونريز توان به می

خبری از وی،  کردن عبدهللا اوجاالن و بی سرانجام اعتراضات و اعتصاب غذاھا در داخل و خارج ترکيه، عليه ايزوله

 .برادر وی اجازه مالقات در زندان جزيره امرالی دھند  ترکيه مجبور شدند بهئینتيجه داد و مقامات قضا

) دياربکر( ، با برادرش، در کنفرانسی مطبوعاتی در شھر آمد٢٠١٦ مبرسپت ١١محمد اوجاالن پس از ديدار روز شنبه 

  .درباره اين ديدار سخن گفت

دو تا سه زندانی ديگر نيز در «: نقل از اوجاالن گفت که وضعيت جسمانی رھبر خلق کرد خوب بود، به وی با اعالم اين

شرايط مانند .  از لحاظ سالمتی مشکل زيادی نداريمانزوا ادامه دارد اما. کنيم امرالی ھستند و با يکديگر فعاليت می

توانيم با   داريم که اگر حکومت برای آن آماده باشد میئیپروژەھا. کنيم جا گفتگو می با رفقای اين. دوران گذشته است

 من ھيأت حکومتی نزد. فرايند قبلی از سوی ما متوقف نشد.  را حل کنيممسألهاين پروژەھا در طول شش ماه  توسل به
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 کرد مسئلهای بزرگ مسألهاما . کنند گردند و در زمانی کوتاه چارەای پيدا می آمد و گفتند تا پانزده روز ديگر بازمی

شان را از دست  روزانه سی انسان جان.  سال سابقه دارد٢٠٠ تا ١٥٠بيست سال نيست، بلکه  مسئلهای محدود به. است

ھای باوجدان بايد  اين ناحقی عليه کشور بود و انسان. شدند ا کشته نمیھ اگر حکومت صداقت داشت اين انسان. دھند می

 مسألهما برای حل اين . جا اعزام کند اين تواند دو نماينده را به اگر حکومت آمادگی دارد می. در مورد آن فکر کنند

در اين جنگ، طرفين جنگی عميق جريان دارد، .  را حل کنيممسألهدر طول شش ماه قادريم که . بزرگ پروژه داريم

. تواند ھشتاد سال ديگر ادامه يابد جنگی که می. سی تا چھل سال است اين جنگ ادامه دارد. توان غلبه بر يکديگر ندارند

طور  چارەيابی به. ھا بايد پايان بگيرد و اشکی سرازير نشود ديگر خونريزی. دھند  که جان میئیھا افسوس برای انسان

کشد و   خيلی طول نمیمسألهاگر حکومت مايل باشد اين . ف اصلی در اين بين حکومت استطر. طرفه ممکن نيست يک

اگر در کشوری روزانه سی تا چھل . فردا عيد است، عيد قربان. از لحاظ جسمانی در وضعيت خوبی ھستم. شود حل می

 بر عھده مسألهچارەيابی اين . اين اساسا اقدامی اخالقی نيست. شود جشنی برپا کرد شوند چگونه می انسان کشته می

 .»را عملی کنيم توانيم آن ماست و می

 يادآوری نمود که محمد   کرد وتأئيدجمعيت وکالی سدە ھم در بيانيهای مالقات محمد اوجاالن با عبدهللا اوجاالن را 

ی دجله، اين جمعيت نقل از خبرگزار به. اوجاالن بدون ديدار با رسانهھا از اسکله گملک منطقه بورسا خارج شدە است

اطالع افکار   به-عبدهللا اوجاالن -در ادامه بيانيه خود اعالم کرد که در روزھای آتی جزئيات ديدار را با موکل خود 

 .عمومی خواھند رساند

سری ثريا اوندر، نماينده پارلمان ترکيه و عضو ھيأت امرالی در رابطه با اھميت پيام اوجاالن اعالم کرد که محتوای 

  .تواند تلنگری باشد تا مردم ترکيه را بيدار کند  در اين روزھا میمسألهين پيامی برای چارەيابی چن

سری ثريا اوندر نماينده پارلمان ترکيه و عضو ھيأت امرالی، در رابطه با اھميت پيام اوجاالن اعالم کرد که محتوای 

 .ی باشد تا مردم ترکيه را بيدار کندتواند تلنگر  در اين روزھا میمسألهچنين پيامی برای چارەيابی 

ھا با آقای اوجاالن ما شاھد  که از زمان قطع مالقات سری ثريا اوندر طی مصاحبه با خبرگزاری فرات با اعالم آن

را  لهای شخصی نيست بلکه آنأآزادی و سالمتی و امنيت اوجاالن اساسا مس«: ھای وی بوديم گفت واقعيت پيشبينی

ھای وی در حقيقت  اوجاالن تنھا رھبر سياسی بوده که پيشبينی. المتی کشور و منطقه ترجمه کردتوان به معنای س می

ھای خود تاکنون ھمه   اوجاالن با پيامئیاز سو. دھند و ديدگاھش فقط از لحاظ نظامی نيست روی می

ھا بد  الن خوب است و بقيه آناوجا- شايعه  حکومت را ناکام گذاشته و در پيام خود اجازه نداده که برخی به ھای جوسازی

 .» دامن بزنند-ھستند

کنعان اورن در دوره کودتا گفته بود، با اقدام .  استسپتمبرگرد کودتای دوازدھم  امروز سال«: سری ثريا اوندر افزود

دست   بهتری را  کنيم، بعدا تصميم گرفتيم مناطق بيشکنترولکرديم که نواحی گستردەتری را  عليه قبرس ابتدا تصور نمی

اين ديد قديمی حکومت، نادرست و . عنوان يک کارت برنده استفاده کنيم بياوريم تا بر روی ميز مذاکره از آن به

حکومت . دھند نيز طبق ھمان منطق پوچ است چه اکنون در برابر منتخبين و سازەھای مردمی انجام می آن. محتواست بی

باره  استنباط آقای اوجاالن در اين بايد به. و نبايد با آن برخورد نظامی کندبايد درک کند که با معضلی سياسی مواجه بوده 

کند و راه را بر  ھا ادامه پيدا می در حالت کنونی جنگ سال. تواند بازنده و برندەای داشته باشد برسد که اين جنگ نمی

  .»کند ھای اجتماعی باز می زخم

قات با عبدهللا اوجاالن را ثمرە تالش و مبارزە کردھا دانسته و محمد امين پنجوينی از سياستمداران کردستان، مال

 .»کردھا قلمداد نمايد  بهاردوخانمثابه خير  ھيچ کسی نبايد اين امر را به«يادآوری کرده که 
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ھای باکور  از سوی دولت ترکيه بر شھرداری» قيم «تعيينمداران باشور کردستان دربارە  محمد امين پنجوينی از سياست

.  آن را غيرقابل قبول خواند  برعليه خلق کرد قلمداد کرد واردوخاندستان را مرحله خطرناکی از اعالم جنگ کر

 واگذار نمايند، برای مبارزە با اين فتنه اردوخانچون   ھمئیھا نژادپرست ھا را به گفته پنجوينی، کردھا نبايد شھرداری به

 .ندپا خيز ، کردھا بايد در ھمه عرصهھا بهاردوخان

ھای کردستان نه تنھا وظيفه حزب مناطق  مندی از شھرداری پنجوينی در ادامه سخنان خود افزود که وظيفه صاحب

ھا  ايشان حمايت احزاب ديگر کرد را از شھرداری. دمکراتيک، بلکه وظيفه احزاب ديگر باکور کردستان ھم است

 .وظيفهای ميھنی دانست

 اشارە نمود و -رھبر خلق کرد -مالقات محمد اوجاالن با عبدهللا اوجاالن  ت، به با خبرگزاری فرامصاحبه ۀوی در ادام

دانند که اين امر   قلمداد کند، بلکه ھمه میاردوخانچون خيری از دست  خاطرنشان کرد که ھيچ کسی نبايد اين امر را ھم

 با رھبر آپو است و در اين راستا تداوم دشمنی دولت ترکيه مصمم به. به واسطه مقاومت و مبارزات خلق کرد ميسر شد

واسطه نيروی  عمل آوردە است و امروز تنھا به  ماە است که از مالقات خانوادە و وکال با ايشان ممانعت به١٩بيش از 

 .پذيرش ديدار خانوادە با رھبر خلق کرد شدند ھا دولت ترکيه مجبور به خلق کرد و مبارزات ھمه جانبه آن

چنين   روز پيش برای مالقات خانوادە يا وکال با عبدهللا اوجاالن و ھم٢١گال در تبعيد پس که از در اين ميان، شورای شن

اعتصاب غذا زدە بودند،  فرانسه دست به - رسميت شناختن موقعيت سياسی و اداری شنگال در شھر استراسبورگ برای به

اعتصاب  شان در ميتنيگی رسانهای در شھر آمد بهپس از انجام ديدار محمد اوجاالن با رھبر خلق کرد و اعالم پيام اي

  .غذای خود پايان دادند

يکی از اھداف خود منبی بر  ھا به نمايندگی از اعتصابيون استراسبورگ در سخنان اعالم کرد که آن سزای وچار به

ختن موقعيت رسميت شنا مالقات فوری اعضای خانودە با رھبر خلق کرد دست يافتهاند و برای ھدف ديگر ھم که به

 .ھای خود ادامه خواھند داد فعاليت سياسی و اداری برای شنگال است به

که در محل قرائت بيانيه پايان ) ديا لينکه( از سوی ديگر، ونر سکامت و موسی چاکماک از اعضای حزب چپ آلمان

مان را با ترکيه مورد انتقاد اعتصاب غذا شرکت کردە بودند در سخنانی از فعالين ايزدی تجليل کردە و ھمکاری دولت آل

 .شديد قرار دادند

 .، پايان يافت...و » زندەباد شنگال«، »زندەباد رھبر آپو«اعتصاب مذکور، با شعارھای 

اتھام ارتباط  ھستند، به» ھا دموکراتيک خلق«حزب پارلمانی   شھردار کرد منتخب مردم، که نزديک به٢٨در ھمين حال، 

در مقابل اين اقدام . اند ھا افراد دولتی انتصاب شده جای آن از کار برکنار شدند و به» حزب کارگران کردستان«با 

  .فاشيستی دولت ترکيه، اعتراضات مردمی در حال گسترش است

ظن ارتباط با حزب کارگران کردستان از کار برکنار و   را به ھزار معلم١١چنين دولت ترکيه اعالم کرد که بيش از  ھم

  .ق درآورده استحالت تعلي يا به

 شھرداری کردستان و برکناری شھرداران و کارکنان آن توسط دولت ترکيه، کنفدراليسم جوامع ٢٨در پی اشغال 

  .، اين اقدام را بخشی از سياست جنگ با کردھا توصيف کرد)ک.ج.ک( کردستان

برکناری اعضای شوراھای جای شھرداران منتخب مردمی و  به» قيم«که اعزام  ك، با اعالم آن.ج.رياست مشترک ك

 از خواست  دھد که مجبوريد مردم می ھا اين پيام را به حکومت با انتصاب قيم«: گويد اراده خلق است، می شھر، حمله به

ھا دور  غصب شھرداری. گری خود را تحميل کند کند با استفاده از خشونت، اشغال حکومت تالش می. ما تبعيت کنيد

طور جداگانه برکنار شدە و صدھا   کرد است ھرچند پيش از اين نيز شھرداران زيادی بهتازەای از حمالت عليه خلق
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پايهای مطرح کردند و گفتند  وقتی که از اين فشارھا نتيجه نگرفتند اتھامات بی. عضو مجالس شھرداری دستگير شدەاند

حتی يک لایر ھم از .  مالی کردەاندك کمک.ك.ھا به پ ست که شھرداری پايه حکومت اين اتھام بی. کنيم قيم اعزام می

 .»حکومت ھيچ سندی برای اين ادعاھا ندارد. کنيم  اعالم میتأکيدرا با  ما پرداخته نشده و اين ھا به شھرداری

کنند فساد مالی وجود دارد و   که عوامل حزب عدالت و توسعه در آن کار میئیھا در شھرداری«: افزايد اين بيانيه می

ھای کردستان در  ترين مدرکی در مورد فساد مالی در شھرداری کوچک. کند مانند خود دزد تصور میاين حزب ھمه را 

کردستان بخشی  ھا به جھان بايد آگاه باشد که اعزام قيم. دست ندارند و اتھامات مطرح شده نظر شخصی دولتمردان است

  .از جنگ عليه خلق کرد است

مسير درخواست دمکراسی و زندگی آزادانه حرکت کردند ھدف حمله قرار که در  خاطر اين ھای کردستان به شھرداری

  .»گرفتند

سازی مردم کرد خوانده  ك، در پيام خود صريا اين اقدام دولت ترکيه را اصرار در سرکوب و پاک.ج.رياست مشترک ك

کند و با بھانه قرار دادن  حزب حاکم ترکيه ھيچ صدای مخالفتی را تحمل نمی«: گويد  بر مقاومت متقابل، میتأکيدو با 

خواه ديگر  خواه کردھا و نيروھای دمکراسی  در صدد از ميان برداشتن جنبش آزادیجوالیکودتای نظامی پانزدھم 

پ، .د. نمايندگان پارلمانی هئیپيش از آن با لغو مصونيت قضا. کردستان بخشی از اين سياست است ھا به اعزام قيم. است

خلق کرد و نيروھای دمکراسی خواه فقط گزينه مقاومت را پيش رو دارند و . ف قرار دادنداعضای اين حزب را نيز ھد

  .»ھا دفاع کنند بايد از شھرداری

ھا با ارتش ترکيه در مناطق  رسانی نيروی مدافع خلق از تداوم درگيری در چنين شرايطی، مرکز مطبوعات و اطالع

  .مختلف خبر داده است

*** 

نماينده پارلمان ترکيه در » سری ثريا اوندر« با انتشار پيامی کتبی که از سوی ،٢٠١٣نوروز سال عبدهللا اوجاالن، در 

  .سخن گفته بود» ھا خاموش کردن سالح«شھر کردنشين دياربکر قرائت شد از ضرورت 

دند و توافق رسي بس به  برسر برقراری آتش،٢٠١٣در ھمين ارتباط، دولت ترکيه و حزب کارگران کردستان در سال 

سو و عبدهللا اوجاالن، رھبر زندانی حزب کارگران کردستان از طرف  بين نمايندگان دولت از يک» مذاکرات صلح«

بست رسيد و يک بارديگر جنگ دولت عليه مردم کرد  اين مذاکرات اما در دو سال گذشته به بن. ديگر، صورت گرفت

 .ک از سرگرفته شد.ک.و پ

ک و مردم کردستان ترکيه، نيروھای حزب .ک.ز حمالت نظامی ارتش ترکيه به پبعد از شکست پروسه صلح و آغا

زمان در  ھم. مقاومت زدند و مواضع دولت ترکيه را ھدف قرار دادند کارگران کردستان در يک سال گذشته، دست به

روستاھای نظير در شھرھا و  برخی مناطق کردستان، خودمديرتی دموکراتيک اعالم گرديد و مقاوکمت مردمی بی

 . کردستان شکل گرفت

عالوه بر » نسيبين«و » سور«چون   ھمئیدر جريان حمالت وحشيانه نيروھای دولتی و مقاومت مردمی، در شھرھا

کوچ و ترک خانه و  ھا ھزار نفر مجبور به شان را از دست دادند و ده تخريب اماکن مسکونی، صدھا غيرنظامی جان

  .شان شدند کاشانه

چنان بر طبل جنگ عليه مردم  س جمھور ترکيه، نه تنھا ھمئي، راردوخاندر راس ھمه رجب طيب دولت ترکيه و 

خود را عليه » ترين عمليات تاريخ بزرگ«شان  کردستان ترذکيه و پوکوک می کويند، بلکه ادعا دارند که دولت و ارتش

 .اند نيروھای کرد در روژاوا آغاز کرده
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ک که اکنون  ک ، در حال مذاکره با اوجاالن رھبر زندانی پ٢٠١٥ه، تا اوايل سال دولت حزب عدالت و توسعه در ترکي

بعد نه تنھا  اما از آن تاريخ به. اند، بود ھای مدنی و سياسی کردستان، رھبری وی را پذيرفته اکثريت مردم کرد و تشکل

  . وضعيت وی نداردھايش را قطع کرده، بلکه ھيچ کس اطالعی از  ھای وی با وکاليش و فاميل مالقات

در طول جمھوريت در ترکيه، مردم کردستان . اندازه تاريخ جمھوريت دارد ای به  مردم کرد در ترکيه، سابقهمسألهالبته 

ھا و بمباران مناطق  طرفين و اخبار درگيری ميزان تلفات جانی و مالی وارده به. اند قيام زده  بار دست به٢٩ترکيه، 

 ئیک کماکان در برابر ارتش و دولت ترکيه از قدرت مانور باال .ک .دھد که پ  میمختلف داخلی و مرزی نشان

ھای صورت گرفته وسيع، خصوصا در يک سال گذشته از اعضای  در کنار اين موضوع دستگيری. برخوردار است

 شھرھا نيز حضور ھا، بلکه در ھا و کوه ک ديگر نه تنھا در اردوگاه .ک. دھد که پ اتحاديه جوامع کردستان، نشان می

  . سنگين و غيرقابل انکاری دارد

 ئی نيروی ھوا١٦ک توسط اف  ک ھای پ ، نخست با بمباران اردوگاه٢٠١٥ جوالی ٢٦جنگی که دولت ترکيه از تاريخ 

مردم  روستاھا و شھرھای کردنشين، بهتمام  ھای قنديل و سپس حمله ارتش و نيروھای امنيتی ويژه به ترکيه در کوه

ھای تحسين برانگيز مردم کردستان در اعالم خودمديريتی  اما مقاومت سرسختانه و سياست. کردستان تحميل کرده است

ک و مردم کردستان و دولت ترکيه  ک ھای روژاوا تجربه شده، شرايط و تحوالت فعلی ميان پ دموکراتيک که در کانتون

معضل .  مردم کرد و حل اين معضل نياز درمانده شده استمسألهبست  ھنوز دولت برای خروج از بندھد که  نشان می

مسکن، بلکه  اين زخم نه به. کند مردم کرد در ترکيه و منطقه يک زخم قديمی است که با ھر حرکتی دھان باز می

خواھانه مردم و در پيشاپيش ھمه طبقه   آزادیطلبانه و ای نياز دارد و آن ھم با مبارزه متحدانه و برابری درمان ريشه به

 اردوخانبه خصوص که االن دولت ترکيه و در راس ھمه رجب طيب . پذير و عملی است کارگر سراسر ترکيه امکان

ھای  خواسته خصوص مردم کرد از دست داده است اجبارا دير يا زود به اعتبار خود را در نزد بخش عظيم مردم کرد به

ناپذير  ھا در ترکيه اجتناب گذاری  خواھد گذاشت در غير اين صورت ادامه جنگ داخلی و ترور و بمبمردم کرد گردن

  .کننده که عامل اصلی دولت ترکيه است وضعيتی نگران. است

تر تشخيص داده و   با شخصيت کاريزمائی که اخيرا ھيتلر و حکومت فاشيسم را برای ترکيه کنونی مناسبتاردوخان

داری   با حمايت سرمايهاردوخان. ترين عامل پيروزی سه دوره حزب عدالت و توسعه بوده است  است مھمزبان آورده به

چنان  المللی و منطقه و داخلی، ھم اسالم در ترکيه، در معادالت بين -  جھانی، سعی دارد ضمن تحکيم بنيادھای ناسيوناليسم

 او نياز ئی فعلی پارلمانی برقرار کند که شخصيت کاريزماجای سيستم  قانون اساسی سيستمی بهتغييرجوالن دھد تا با 

  .دارد

ک و مردم کردستان و مخالفين  ک ، پ)داعش( جای تضعيف دولت اسالمی ، بهاردوخانس جمھور ترکيه رجب طيب ئير

ه از با وجود مطالبات بيش از اندازه واشنگتن از ترکيه برای استفاد. خود در سراسر ترکيه را ھدف قرار داده است

در واقع سال گذشته اين . داد  يک سال ادامه داشت و ترکيه اجازه آن را نمیمسألهعليه داعش اين » اينجيرليک«پايگاه 

آن  اقدامی که احتماال آمريکا به. ک را آغاز کرد ک پ ھای  پايگاه پايگاه را در اختيار آمريکا قرار داد و بالفاصه حمله به

  . چراغ سبز نشان داده بود

نتايج انتخابات پارلمان  با نگاه به. کردن با آتش است روند مذاکرات صلح در حال بازی دادن به  با پاياناردوخان واقع در

 استان کردنشين ترکيه در جنوب شرقی ١٢در . توان از جريانات داخلی ترکيه باخبر شد  می٢٠١٥ ژوئن ٧ترکيه در 

 داخلی در ترکيه اکنون ئیبرای جدا. آراء را کسب کرده است درصد ٨٦ھا متوسط  اين کشور حزب دموکراتيک خلق



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

اعتصاب، عصيان، شورش، درگيری مسلحانه و . نحوی رقم خورده است که يک جرقه کوچک ھم کافی است شرايط به

ھای جنوب شرق ترکيه توسط مردم کرد توانسته کردھای استانبول، ازمير، آدانا و ساير  ھر نوع اقدام ديگر در استان

ھای چپ و  عالوه بخشی از طبقه کارگر ترکيه و احزاب و سازمان به.  قرار دھدتأثيررھای ترکيه را نيز تحت شھ

  .کمونيست نيز حامی مردم کردستان ھستند

 مخفی پوليسنگاران و فعالين سياسی در ترکيه با ھماھنگی  بر کسی پوشيده نيست که ترورھای پی در پی روزنامه

 ميت خود مستقيما تير خالص را شليک نکرده باشد اما شکی در آن نيست پوليساگر . ه استصورت گرفت) ميت( ترکيه

  . اند ھای کماليست با ھماھنگی ميت ترکيه اين ترورھا را سازمان داده که داعش يا فاشيست

پيش از کن ترور شد، چند ھفته    در شھرغازی عينتاب با اسلحه خفهپوليس، در روز روشن و جلو چشم »ناجی جرف«

» شود رقه در سکوت قربانی می«سازی  دوست و ھمکار ناجی جرف از اعضای گروه فيلم» احمد محمد موسی«آن نيز 

نگار توسط داعش گردن زده شد، در ھمان روز فارس حمادی  دو ماه پيش ابراھيم عبدالقادر روزنامه. را کشتند

س کانون وکالی دياربکر را در روز روشن و باز جلو ئي رنگار مستقل را کشتند، يک ماه پيش ھم طاھر ايلچی روزنامه

که اسم و رسم اين قربانبان در حد و اندازه  دليل اين  ترکيه ترور کردند و ترورھای ديگری که خبرھايش بهپوليسچشم 

 خفا در» طرف و با وجدان بی«ھای  چنانی نمی يابد و قتل شان در سکوت رسانه نگارن نيست انعکاس آن اين روزنامه

   .ماند می

ھای سورچ و  گذاری اين ترورھا در ادامه سرکوب، ارعاب و فضای جنگی چند ماه پيش دولت ترکيه است که با بمب

نگاران و فعالين  مناطق کردنشين و ترور روزنامه  و زمينی بهئیآنکارا شروع شد و در حال حاضر ھم با حمالت ھوا

  . سياسی ادامه دارد

چطور است که در .  ميت ترکيه استپوليس و اردوخاندانند که اين ترورھا زير سر  خوبی می ی بها فعاالن سياسی ترکيه

ترين حرکت و فعاليت  چرا اگر کوچک!. شود گيرد اما تروريستی دستگير نمی طی دو ماه پيش چندين ترور صورت می

 که در ئیھا کنند اما تروريست محاکمه میھا را دستگير و   صورت بگيرد سريعا آناردوخانای از مخالفان دولت  مخفيانه

  !  و دستگير کنند؟ئیتوانند شناسا کنند را نمی شھر و در روز روشن بدون ھيچ مانع و مشکلی ترور می

 ترکيه با داعش بارھا درز و فاش شده است، خريد نقت و مبادله دولت ترکيه با داعش علنا پوليسخبر ھمکاری دولت و 

ھای  عکس. ھای روسی بمباران شدند کرھای نفت داعش در مرز ترکيه توسط جنگندهگيرد، حتی تان صورت می

 ترکيه با افراد داعش در مرزھا بارھا منتشر شده است، پوليسھای اجتماعی، از ھمکاری  شده در شبکه  منتشر

 ترکيه در پوليس کمک اند، ھای ترکيه منتقل شده ھای ترکيه پر است از افراد زخمی داعش که توسط آمبوالنس بيمارستان

  . مکان امن بارھا صورت گرفته است جا کردن و انتقال اعضای داعش به جابه

با خبرنگاران از اقدام روزنامه جمھوريت  و گو ھای وکالی دادگستری ترکيه در گفت س اتحاديه کانونئيفيضی اوغلو ر

وی با اعالم . ريستی در سوريه، حمايت کردھای ترو گروه اين کشور برای انتشار تصاوير ارسال سالح از ترکيه به

وظيفه مطبوعات افشای اين قبيل «: مدير مسئول اين روزنامه گفت» جان دوندار«حمايت از روزنامه جمھوريت و 

  . »مردم است رسانی به جرايم و اطالع

ای سازمان اطالعات ھ اقدام روزنامه جمھوريت در انتشار خبر و تصاوير ارسال سالح توسط کاميون«: وی اضافه کرد

  .» ترکيه ارزيابی کردئیتوان در چارچوب قوانين جزا سوريه را نمی به) ميت( ترکيه

وی اصابت نکرد اما يک  تالش کردند جان دوندار را روز روشن در مقابل دادگستری ترور کنند که تيرھا به

  .نگار زخمی شد روزنامه
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 کرد و گشايش سياسی در داخل کشور ترکيه زمام مسألهوعدە حل ھا با   و حزب عدالت و توسعه که سالاردوخانرجب 

  .» تروريسم استمسألهچه ھست   کرد وجود خارجی ندارد آنمسألهنام  مسئلهای به«امور را در دست گرفتند، گفته است 

قی زبان مادری شده و حقوق سياسی و اجتماعی بخواھد يک تروريست تل عبارتی ھر کردی که خواھان تحصيل به به

زبان  تحصيل به مطالبهای ندارد، پرچم ترکيه را مقدس پنداشته و به«ست که  ، کردی»کرد خوب« بنابراين، .شود می

 .»کند ترکی و زندگی در چنين کشوری افتخار می

گرای  ھای ملی گويان دولت ترکيه، با استفاده از ادبيات نژادپرستانه، گروه داوود اوغلو نخست وزير وقت و ديگر سخن

باختگان را  دولتی که تاکنون حتی مسئوليت قتل يک شھروند را نپذيرفته و ھمه جان. ديگر را ھم با خود ھمراه کردەاند

سکوت کرده  سو کرده و يا وادار به کند با استفاده از زور، رسانهھای داخلی ترکيه را ھم يا با خود ھم مجرم معرفی می

 .است

کند در انظار عمومی خود را فردی قاطع نشان دھد  تابد ھرچند که سعی می می که ھيچ صدای مخالفتی را برناردوخان

او پس از کودتای انتخاباتی و قبضه کردن مجلس و . داند که پيروزی در اين بازی سخت خواھد بود اما اکنون می

 .شودھای دولتی، ھمه چيز را تمام شده تلقی کرد و خواست در ھر مسئلهای از موضع قدرت وارد  دستگاه

س جمھور انتظارش ئيچه که ر اجرا گذاشتند، آن حل خود را به جانبه راه اما وقتی که درھای گفتگو بسته شد، کردھا يک

ھای دولتی در شھرھايشان که ديگر  و دستگاه» دولت -  ملت«ھای منطقهای و رد  اعالم خودمديريتی. را نداشت

 .مشروعيتی برای آن قائل نبودند

خواه، چپ و کمونيست موظفند از اين جنبش اعتراضی  ھای آزادی مه نيروھا و احزاب و تشکلدر چنين شرايطی، ھ

ھا در ساختن جامعه خودمديرتی دموکراتيک دفاع کنند و اعمال و  مردم کردستان ترکيه و مطالبات بر حق و عادالنه آن

 و حزبش اردوخانين رجب طيب س جمھور اسالمی و فاشيستی اين کشور، يعئيکارانه دولت و ر ھا جنايت سياست

  .را شديدا محکوم نمايند» عدالت و توسعه اسالمی«

ھا داريم و حزب  ھا، ادارات و خيابان ، دانشگاه ھا، مدارس اکنون در ترکيه ھم جنبش شھری در کارخانه در واقع ما ھم

  ھای خود بھره برد سياست بزار پيشعنوان ا ھا تالش می کند از ھمه امکانات موجود از جمله پارلمان به دموکراتيک خلق

ای را داريم   ندارند؛ و ھم يک جنبش مسلحانهئیسيستم پارلمانتاريسم بوژوا ھا توھمی به گفته رھبرانش، آن گيرند و به می

کند اما بيش از ده سازمان و حزب سياسی چپ و سوسياليست در آن حضور  ک آن را رھبری می.ک.که ھر چند که پ

  .فعال دارند

ھای سياسی و اجتماعی  حل راه کند به رو، ھمواره تالش می قعيت اين است که انسان موجود متفکری است از اينوا

گرد سياسی کند  اما در اين راه، احتمال دارد انسان عقب. دست آورد تری به ھای بيش جديدی دسترسی پيدا کند و موفقيت

ھا و افکار و نظريات خود را  و يا اين که ايده. نی مخالف آن بودای که خودش ھم دورا گذشته پناه ببرد حتی گذشته و به

   .ی برسديرپذ ھای سياسی پيشرو و امکان حل راه ارتقا دھد و به

ھا، اما در عين حال با قلبی سرشار از عشق و   طوالنی و گذر از رنجئیپيما دسته دوم تعلق دارد و يک راه اوجاالن به

افکار   وضع موجود، از افکار پروروسی و چپ ناسيوناليست بهتغييرخواھانه و مردمی و  مبارزه آزادی موفقيت  باور به

  .آنارشيستی را طی کرده است خواھانه سوسياليستی شبه طلبانه و آزادی برابری

کم در ترکيه،  بايد پيوندھای مبارزه سياسی، اجتماعی و فرھنگی منطقه، دستترديد برای تحوالت خاورميانه،  بی

ھای مھم اين پيوند طبقاتی، ارتباط و ھمکاری  در اين ميان يکی از حلقه. تر کرد توان محکم ، عراق و ايران را میسوريه

کند  طلب تعريف می ھر انسان و جريانی که خود را کمونيست و انترناسيوناليست و مساوات. ک است.ک.با روژاوا و پ
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مردم کرد و روژاوا  ويژه حمالت وحشيانه دولت و ارتش ترکيه به وقايع منطقه، به تواند نسبت به معنای واقعی نمی به

ک در يک صف .ک.طلب و کمونيست ترکيه با پ ھای چپ و برابری اکنون بخش اعظم سازمان ھم.  بمانداگستتف بی

اين طور کلی دم و دستگاه حاکميت  داری ترکيه و به اند تا با دشمن مشترک خود، يعنی با سيستم سرمايه قرار گرفته

 خودمديريتی دموکراتيک در سراسر ترکيه، متحمل جنگ و تروريسم دولتی شده و پيکار سخت ئیکشور، با ھدف برپا

ھای جھان از آمريکا و استراليا گرفته تا اروپا و ايران در  اکنون بسياری از کمونيست ھم. برند و دشواری را پيش می

حزب کارگران  نابراين، توجيھاتی از قبيل اين که بهب. روژاوا در حال ساختن الگوی جديد کمونی ھستند

مبارزه طبقاتی طبقه کارگر کم بھا  ھا به و اداره سياسی و اجتماعی روژاوا نقد داريم، يا اين که آن) ک.ک.پ( کردستان

، الاقل از ...ھايشان دارای اشکاالتی است و يا اين که آينده روژاوا روشن نيست و طور کلی سياست دھند؛ يا اين که به می

چرا که با شرکت و حضور فعال در اين تحوالت، بھتر و موثرتر . طبقاتی پذيرفته شده نيستند -  ديدگاه مبارزه سياسی

نقدھای نظری خود  گر بود و به توان کمبودھا و اشکاالت اين جريانات را برطرف کرد تا اين که صرفا از دور نظاره می

در واقع روژاوا ! وقوع پيوسته است رده است که در روژاوا، انقالب سوسياليستی بهعالوه کسی ادعا نک به. بسنده کرد

جاست که نقش و حضور  ماند که برای کاشتن ھر محصولی آماده است و در اين خيزی می  حاصل زده زمين شخم به

  .جا حائز اھميت ھم برای روژاوا و ھم برای منطقه است ھا در اين ھا و کمونيست سوسياليست

ھای  ھا و سياست نقش مھم و تئوری توانيم به دھيم نمی ما وقتی ما تحوالت روژاوا را مورد بحث و بررسی قرار میا

ايده کنفدارليسم دموکراتيک يا خودمديريتی دموکراتيک که اداره جامعه . نپردازيم) رھبر آپو معروف به(  عبدهللا اوجاالن

 است و ئیعبارت ديگر روابط و مناسبات شورا و دموکراسی مستقيم و بهھا و نھادھای مردمی  ن و توسط ارگانئياز پا

ترين ابزارھای حاکميت  شود؛ يعنی مھم رد می» دولت - ملت«ور کلی فلسفه  ھا به  تر از ھمه در اين تئوری مھم

 ھمه و ھمه زند داری موجود و قوانين اساسی آن را دور می  گردد در واقع کل مناسبات سرمايه بورژوازی نابود می

ھای فکری آوجاالن در ھفده سال اخير در زندان جزيره امرالی  توسط اوجاالن فرموله و تئوريزه شده و محصول تالش

ھا نه تنھا مغايرتی با جنبش کارگری و  بنابراين، اين تئوری.  شده است جا ايزوله زندانی که عبدهللا اوجاالن در آن. است

.  سوسياليسم علمی فراھم آورده استئیای فکری و سياسی و عملی برای رشد و شکوفاھ کمونيستی ندارند، بلکه زمينه

چپ بودن و  نامند، نه تنھا بايد به دوست می کنند و در عين حال خودشان را چپ و انسان روژوا پشت می کسانی که به

کند و  داری خدمت می مايهنظم موجود سر سوسياليسم و کمونيسم اين گرايشات شک کرد، بلکه چنين سياستی عمال به

  . طبقايت جدی ندارد - مبارزه سياسی ترين ربطی به کم

گذرد، بلکه از  شده نمی چرا که مسير ساختن يک جامعه سوسياليسيتی و کمونيستی، از يک جاده مستقيم و آسفالت

در ! کوشی نياز دارد  و پيگيری و سختیئیجسارت، مقاومت، شکيبا گذرد که به ھای پر پيخ و خم خطرناکی می جاده

شده  تعيين و اھداف ئیسوی افق روشنا ھای سياسی نيستند که راھنمای حرکت به ئیگشا ھا و عقده جا فقط تئوری اين

 نانی را  برند؛ ھيچ لقمه  نمیئیجا ھا ره به شوند، بلکه بدون پراتيک محکم سياسی و اجتماعی، صرفا اين تئوری می

بنابراين تئوری و پراتيک . مانند افزايند و در حد اظھارنظر محفلی باقی می حروم نمیسفره خالی کارگران و مردم م به

مثابه يک مجموعه  ھمديگر بچسبند تا در يک مسير مشترک و به چنان محکم و مقاوم به ھای زنجير، آن مانند حلقه بايد به

  !ھای آرزوھايشان حرکت کنند سوی قله به

و ھمه .  نه تنھا آزاد شود، بلکه خودمديريتی دموکراتيک در سراسر ترکيه پياده گردداميد اين که عبدهللا اوجاالن، به

ھای اجتماعی،  چنين مخالفين، جنبش ، ھم... و  ويژه عليه مردم کرد، ارمنی، علوی کسانی که تاکنون جنگ و خونريزی به
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طوری که ديگر ھيچ حزب و  دور گردند بهاند نه تنھا محاکمه، بلکه از حاکميت  سانسور و اختناق و ترور راه انداخته

  !دولتی جرات تھديد و بازداشت مخالفين خود را نداشته باشد

  ٢٠١۶ سيزدھم سپتمبر - ١٣٩۵] سنبله[شنبه بيست و سوم شھريور سه
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