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

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ نومبر ٠٨
 

 !آغاز يک دوره جديد در ترکيه 
   )بخش ھفتم(

   

ين امنيتی ترکيه بازداشت مأمور نماينده اين حزب در مجلس ترکيه، شبانه توسط ٩ھا و  رھبران حزب دموکراتيک خلق

ھای پارلمانی خود را قطع   اعالم کرد که کليه فعاليت٦شنبه  ھا، اين حزب صبح يک  دستگيری ايندو روز پس از. شدند

 !خواھد کرد

س جمھور ترکيه را متھم کرده که اين کشور را در ئي راردوخانھا، رجب طيب  يکی از معاونان حزب دموکراتيک خلق

  .لی قرار داده استآستانه جنگ داخ

اتحاديه اروپا اين . اند را محکوم کرده ھا انتقاد کرده و آن اين موج جدی دستگيری شدت به کشورھای غربی به

  .توصيف کرده است» شکنندگی دموکراسی در ترکيه«ھای جديد را باعث  دستگيری

وزير امور خارجه » عمر سليک«به شن ، صبح روز يکئیھای وسيع از سوی کشورھای اروپا در مقابله با اين واکنش

 برگزار شود، نومبر ٧  که روز دوشنبهاجالسیترکيه، کليه سفرای اين کشور در اروپا را فرا خواند تا با شرکت در 

 .آخرين تحوالت کشور را مورد بررسی قرار دھند

» اسفناک«وضعيت اين کشور را اين اتحاديه،  کميسيون اتحاديه اروپا در جديدترين گزارش خود، درباره ورود ترکيه به

، حقوق بشر و آزادی بيان سخن رفته ئیھای قضا ترکيه در زمينه» گرد عقب«در اين گزارش از . توصيف کرده است

 .است

***  

ھايشان در آنکارا و  الدين دميرتاش در خانه ھا، خانم يوکسکداغ و صالح رھبران مشترک حزب دموکراتيک خلق

ھا نيز در مقر اين حزب بازداشت  س گروه پارلمانی حزب دموکراتيک خلقئيديس بالوکن، ر ار.دياربکر بازداشت شدند

  .شد

مقر اين   بهپوليسھا نيز در يورش شبانه   نماينده ديگر حزب دموکراتيک خلق٩بر اساس بيانيه وزارت کشور ترکيه، 

  .اند ھايشان بازداشت شده حزب در آنکارا و خانه
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الدين دميرتاش رھبر مشترک حزب  منزل صالح ، با يورش به٢٠١۶ نومبر ۴ يه بامداد جمعه ترکيه در ساعات اولپوليس

  . را در دياربکر بازداشت کرد(HDP) ھای ترکيه دمکراتيک خلق

سرپرستی  تر، گلتان کيشيناک و فرات آنلی، شھرداران مشترک دياربکر ترکيه بازداشت شده بودند و نماينده دولت به پيش

  .ترين شھر کردنشين ترکيه منصوب شده بود شھرداری بزرگ

مداران کرد در ترکيه  ترين سياست تر از اين نماينده پارلمان ترکيه بوده است، يکی از شناخته شده خانم کيشيناک که پيش

  .است

  
  . در مقابل منزلش خبر داده بودپوليسيتر از حضور نيروھای دميرتاش پيش از بازداشت در حساب کاربری خود در توئ

تازگی در انتقاد از بازداشت سردبير و برخی از خبرنگاران روزنامه اپوزيسيون جمھوريت،  الدين دميرتاش، به صالح

بسط و گسترش سانسور، سرکوب و تالش در مرعوب کردن منتقدانش متھم کرده   و عواملش را بهاردوخانرجب طيب 

ھا تقاضای تجديدنظر کنيم مثل اين است که  اين بازداشت اگر نسبت به«:  کرده بودتأکيدالدين دميرتاش،  صالح. بود

خودش را دارد  که بازداشت، قانون مربوط به اند در صورتی دستگاه قضا و دادگاه با صدور رای، تصميم درستنی گرفته

  .»گيری ھستند  و گروگانئیربا مھا آد اين. جا ھيج چيز مطابق قانون نيست ولی اين

ھمکاری و حمايت از حزب کارگران کردستان  ، ھمواره دميرتاش و حزبش را متھم بهاردوخاندولت ترکيه و 

 . کنند؛ اتھامی که ھمواره رد شده است می) ک.ک.پ( ترکيه

ه کردھای ترکيه در اعتراض ک گردد؛ يعنی زمانی  بر می٢٠١۴ اکتوبر ھا عليه دميرتاش به سازی  يکی ديگر از پرونده

در جريان اين . خيابان آمدند نقش بازدارنده آنکارا در آزادسازی شھر کردنشين کوبانی سوريه از چنگال داعش، به به

 ٣۵کم  ھا و ھمه نيروھای مخالف دولت ترکيه برخوردار بودند، دست ھا خلق اعتراضات که از حمايت حزب دموکراتيک

  .ن خود را از دست دادند جاپوليس ٢شھروند کرد و 

 .اند  نماينده ديگر ھم دستگير شده١١در عملياتی جداگانه در آنکارا، رھبر ديگر اين حزب، خانم فيگن يوکسکداغ و 

ان مأمور تصوير کشيده شده، در راه پله ساختمان خطاب به  که توسط تلفن ھمراه بهئیفيگن يوکسک داغ، در ويديو

چرا ... خوانم اين حکم جلبی را که ھم با خود داريد نمی. گونه وارد آپارتمان من بشويد اينشما اجازه نداريد «: گويد می

  .»کنيد؟ دادستانی که شما را فرستاده مثل خودتان جزء اراذل و اوباش است چراغ را خاموش می

ين نمايندگان، در در واقع ا. دموکراتيک خلق در آنکارا نيز حمله کرده است دفاتر حزب چنين به  ترکيه، ھمپوليس

ھای سياسی مخالف جريان حاکم در دولت، بازداشت شدند تا بدين   برای تسويه ترکيه از جرياناردوخانراستای طرح 

  .ترتيب عمال منتقد جدی در نھادھای رسمی باقی نمانده باشد
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آنالين فيلتر و اعتراضات و ھای اجتماعی و نرم افزارھای ارتباطی  ھای تازه، شماری از شبکه زمان با اين دستگيری ھم

  .وقوع پيوسته است در برخی نقاط اين کشور بهئیھا درگيری

طلب  س جمھور مستبد و جنگئي راردوخانپس از وقايع رخ داده در ترکيه که از آن با عنوان کودتا ياد شد، رجب طيب 

اقدام نمود و تقريبا ھمه منتقدان دولت  اين کشور ئیات بسيار وسيعی در نھادھای امنيتی، سياسی و قضاتغيير ترکيه، به

  . پاکسازی شدندئیاز نھادھای دولتی، نظامی و قضا

الدين دميرتاش، دو رھبر مشترک حزب  داغ و صالح امنيتی، فيگن يوکسک-ترين گام از اين طرح بزرگ سياسی در تازه

  . ھا بازداشت شدند دموکراتيک خلق

بر اين دو رھبر سياسی کردھای ترکيه، شماری از نمايندگان کرد پارلمان بر اساس بيانيه وزارت کشور ترکيه، عالوه 

 .اند ھای تروريستی بازداشت شده  برای ارائه شھادت درباره پرونده اتھام خودداری از حضور در دادگاه ترکيه نيز به

 به حمايت از  کرسی در پارلمان ترکيه دارد، از سوی دولت ترکيه٥٩ھا که  پيش از اين حزب دموکراتيک خلق

تواند  ھا که می اين بازداشت. ، اتھامات را رد کرده بود ک متھم شده بود اما اين جريان سياسی مخالف دولت.ک.پ

ھای داخلی در ترکيه دامن بزند، پس از آن رخ داد که مجلس ترکيه با اکثريت حامی دولت با تصويب  افزايش تنش به

  .دگان را لغو کردقانونی مصونيت پارلمانی گروھی از نماين

ھيچ يک از اعضای «: ھا گفته بود س مشترک حزب دموکراتيک خلقئيپس از تصويب اين قانون، فيگن يوکسکداغ، ر

. ھا را اجابت نخواھند کرد ھا و دادستانی ، اعتراف و شھادت در دادگاهئیبازجو صورت داوطلبانه دعوت به حزب به

دادگاه بکشند، بايد با زور اين کار را انجام  خواھند ما را به  افرادی که میای تمثيلی برای حکومت نخواھند شد و مجسمه

دادگاه قانون اساسی  ما از حق اعتراض به. دھند و بھتر است از حاال، اقدامات الزم را انجام دھند چون ما آماده ھستيم

  .»حد نصاب برسد تا تعدادشان به نماينده ديگر دارند ٥٢خود، استفاده خواھند کرد و برای اين اعتراض، نياز به 

کنند اين اليحه يک کودتا است،   نماينده ديگر که مثل ما فکر می٥٢از «: وی با کودتا خواندن اين اليحه عنوان کرده بود

دادگاه قانون اساسی ارجاع داده خواھد شد را امضاء نمايند،  ای که به تقاضا داريم با ما ھمراه شوند و پای اعتراض نامه

آوری امضاء برای  رسد که اين را ھم ھفته آينده با جمع دادگاه قانون اساسی نمی حدنصاب اعتراض به  تعداد ما بهچون

  !»شود، يا نه  نماينده جسور در اين پارلمان پيدا می٥٢اعتراض نامه، خواھيم ديد که آيا 

اپ را فيلتر کرد که احتماال اقدامی  ستر، يوتيوب و واتئيبوک، تو ھا، دولت ترکيه فيس زمان با اعالم بازداشت ھم

با اين حال گفته . بازداشت اين نمايندگان پارلمان ترکيه است ھای احتمالی نسبت به  اعتراضکنترولپيشگيرانه برای 

  . که در برخی مناطق ترکيه از جمله دياربکر داشته که تاکنون شماری زخمی بر جای گذاشته استئیھا شود درگيری می

عدالت و « نمايندگان که از سوی حزب حاکم ئیاتفاق آراء با طرح لغو مصونيت قضا کيه چند ماه پيش بهپارلمان تر

برخی . ھای امروز ھموار کرد  را برای بازداشتاردوخانقانونی که راه دولت . پيشنھاد شده بود، موافقت کرد» توسعه

  .ھا، حکم جلب صادر شده است  نماينده حزب دموکراتيک خلق۵٩گويند برای ھر  از منابع خبری می

 ترکيه و پوليس» تحقيقات ضد تروريسم«با اين حال خبرگزاری آناتولی اعالم کرده که نمايندگان اين حزب در ارتباط با 

 .اند ای توضيحات، بازداشت شده احضاريه دادگاه در ارائه پاره توجھی به دليل بی به

 در ورودی منزلش در پوليسميرتاش با استفاده از توئيتر، خبر داده که صاباح گزارش داده، د گونه که روزنامه ديلی آن

  .منزل و دستگيری وی را دارند دياربکر تجمع کرده و قصد ورود به

 . ترکيه اعالم کرده دميرتاش را برای بررسی اتھامات وارده مرتبط با تروريسم بازداشت کرده استپوليس

 .اند نان حزب دموکراتيک خلق ترکيه ھم بازداشت شده نفر ديگر از معاو٧گويد  ديلی صاباح می
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دست   ميليون رای به٦دموکراتيک خلق ترکيه سومين حزب بزرگ پارلمان اين کشور است که در انتخابات اخير،  حزب

بھانه کودتای نافرجام ھم سياسيون کرد و غيرکرد را تحت فشار قرار  ھا به دولت ترکيه پيش از شروع پاکسازی. آورد

 .داد می

شرح ذيل اعالم  ھا را به  نفر از نمايندگان دستگير شده حزب دموکراتيک خلق٩ای در توئيتر اما فھرست  کاربران ترکيه

 :اند کرده

 من محمد علی اصالن، نماينده پارلمان از بت -١

  ضياء پير، نماينده پارلمان از دياربکر-٢

  فرھاد انکو، نماينده پارلمان از شيرناک-٣

  بيرليک، نماينده پارلمان از شيرناک ليال-٤

  سلماء ايرماک، نماينده پارلمان از مردين-٥

  نورسل آيدوگان، نماينده پارلمان از دياربکر-٦

  سيری سوريا اوندر، نماينده پارلمان از آنکارا-٧

  گلسر يلديريم، نماينده پارلمان از مردين-٨

  عبدهللا زيدان، نماينده پارلمان از ھاکاری-٩

  پروين بولدان، نماينده پارلمان از استانبول-١٠

  نماينده پارلمان از استانبول  ادريس بالوکن،-١١

 
استقرار نيروھای پوليس مقابل دادگاه دياربکر در روز اول محاکمه گلتن کيشاناک و فيرات آنلی، دو شھردار دياربکر؛ 

  ١٣٩٥ ]عقرب[ آبان٩

ھای گسترده عليه نويسندگان  سو با بازداشت ن شاخص اين حزب که ھمھا و بازداشت رھبران و نمايندگا دستگيری

چنين ادامه  اند و ھم ک توقيف و تعطيل شده.ک. که به ادعای وابستگی به پئیھا روزنامه جمھوريت و رسانه

 ھای گسترده داخلی و خارجی ھای دولتی که با واکنش در درون دستگاه» گولن«ھای گسترده عوامل گروه  سازی پاک

  .ھای متفاوتی را دارد روست، بازتاب روبه

شنبه برای رسيدگی و  ترين حزب مخالف در مجلس اين کشور روز يک خواه خلق ترکيه بزرگ حزب جمھوری

 .دھد العاده تشکيل می گيری در قبال تحوالت و التھابات اخير در ترکيه، جلسه فوق موضع
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از بازداشت ) حزب اصلی مخالف دولت در مجلس ترکيه( خواه خلق س حزب جمھوریئير» کمال قليچداراوغلو«

  .ھا انتقاد کرد و درباره عواقب آن ھشدار داد  نمايندگان حزب دموکراتيک خلق

مدافعان مردم ساالری «: خواه خلق در ازمير گفت قليچداراوغلو در سخنانی در نشست شھرداران عضو حزب جمھوری

گيرند فقط بايد از طريق انتخابات از   با انتخابات در منصبی قرار میبايد از اين موضوع دفاع کنند که کسانی که

  .»شان برکنار شوند، در غير اين صورت دموکراسی در ترکيه نابود خواھد شد منصب

کنم، در کشور شما  کنم و نابود می سکوت می کنم، وادار به کشم، تيرباران می کنم، می د زندانی میئياگر بگو«: او گفت

  .»ر نخواھد شدصلح برقرا

 تن از نويسندگان و مديران ٩پ و .د.بازداشت رھبران و نمايندگان ح در حالی که کمال قليچداراوغلو رھبر اين حزب به

روزنامه مخالف جمھوريت واکنش تند نشان داده و مدعی شده است جنون جدی بر دولت ترکيه حاکم شده، دولت 

، از »حرکت ملی ترکيه«پ را رھبر حزب دست نژادپرست .د.حلی رھبر حزب حرکت ملی، عمليات عليه  باغچه

  .ھا در مجلس ترکيه حمايت کرد و آن را ستود دستگيری نمايندگان حزب دموکراتيک خلق

مشروع خواندن «س حزب حرکت ملی ترکيه در اظھاراتی ضمن ئيخبرگزاری آناتولی، دولت باغچلی، ر گزارش به

محاکمه نمايندگانی که از : فريبانه ادعا کرد ، عوام»ھا ب دموکراتيک خلقمحاکمه نمايندگان و روسای مشترک حز

کنند اقدامی  دھد؛ حمايت می  که ارتش ترکيه ھر روز در مبارزه با اين گروه میئیھا ک و کشته.ک.حمالت دشمنانه پ

فطرت و  ت است بهاگر کسی ھم ناراح. خاطر اين موضوع ناراحت باشد کس نبايد به ھيچ. کامال درست و مشروع است

  .نيت خود رجوع کند

 پوليسدر کنار دولت و  حرکت ملی ترکيه  حزب ھای اخير در مناطق کردنشين و نقاط ديگر ترکيه،  در تمام سرکوب

و بعد از آن در  آتاتورک ھای خاکستری که در طول تاريخ حاکميت اين حزب جريان کرگ. مخفی آن بوده است

  . ھا است ھا دست داشته و رھبری اين جريان در دست آن خواھان و کمونيست و آزادیھا و ترورھای مخالفين  جنايت

بنامند و » ديکتاتور«برايش مھم نيست او را «گويد  شرمی می س جمھوری ترکيه، با بیئي، راردوخانرجب طيب 

  .کنند  کمک می»تروريسم«ک، به .ک.حزب کارگران کردستان، پ کشورھای قاره اروپا را متھم کرد که با کمک به

طور واحد در تروريسم  اروپا به«: رانی تلويزيونی گفت  آبان در يک سخن١۶ - نومبر ٦شنبه  ، روز يکاردوخان

ک  .ک. بينيم که پ روشنی می اند ولی به را يک سازمان تروريستی ناميده» ک.ک.پ«ھا اگرچه  آن. شريک جرم است

 .»کند چگونه آزاد و راحت در اروپا فعاليت می

ھمراه با ) ناتو(  و سازمان پيمان آتالنتيک شمالیالمان، ايران، امريکاحزب کارگران کردستان از سوی دولت ترکيه، 

  . شده استئیشناسا» تروريستی«عنوان گروھی  ھا، به تعدادی ديگر از دولت

داند و  رکرد ترکيه میويژه حقوق اقليت کرد و عي ھا، به ، مدافع آزادی و برابری ھمه انسان»ک.ک. پ«در حالی که 

  .خواستار خودمديريتی دموکراتيک در اين کشور است

، پس ... وامريکاشود که سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا، دولت  س جمھوری ترکيه پس از آن بيان میئياين سخنان ر

 را اردوخانن دولت ھا، دور تازه برخورد با منتقدان و مخالفا از بازداشت تعدادی از اعضای حزب دموکراتيک خلق

  .شدت محکوم کردند به

يک گوش من . ھا من را ديکتاتور يا چيز ديگری بنامند دھم که آن من اھميتی نمی«: انتقادھا، گفت  در واکنش بهاردوخان

  .»مھم اين است که مردمم من را چه بنامند! در است و گوش ديگرم دروازه

  .دنبال داشته است ھای حقوق بشری و شماری از کشورھا را به  سازماناکنون اقدامات سرکوبگرانه دولت ترکيه، انتقاد
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ھای اخير   آبان با ابراز نگرانی از دستگيری١۴گوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه  راوينا شمدسانی، سخن

  .»از حد مجاز استفراتر «دھند  العاده انجام می شان در وضعيت فوق چه مقامات ترکيه با استفاده از اختيارات گفت آن

اين نگرانی دامن زده که در اين  گويد شمار زياد افراد بازداشتی به گزارش خبرگزاری رويترز، خانم شمدسانی می به

  .قضيه روال قانونی طی نشده است

 وی افزود سازمان ملل ھفته گذشته نيز از بازداشت و تعليق فعاليت نمايندگان انتخابی ابراز نگرانی کرده بود ولی

 .کننده است ھا نيز بسيار نگران وضعيت وخيم و سرکوب رسانه

گوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، تصريح کرد ترکيه بايد شفاف عمل کند و اطمينان دھد که اقداماتش در  سخن

 .چارچوب قانون است

دنی و سياسی افراد المللی درباره حقوق م ما از اعالم وضعيت اضطراری و ابطال اصول مشخص ميثاق بين«: او افزود

 .»اند فراتر از حد مجاز است ھا انجام داده ھای ترکيه در اين زمينه نگران ھستيم، اقداماتی که مقام

اش شرکت کرده  یالمانبوريس جانسون، وزير امور خارجه بريتانيا، ھم که در يک کنفرانس خبری مشترک با ھمتای 

ر اسد در سوريه دانست ولی گفت برلين و لندن درباره برخورد دولت بود، ترکيه را شريکی مھم در نبرد با حکومت بشا

 .ھای جدی دارند ھا نگرانی ترکيه با رسانه

عنوان » اخباری بسيار بد از ترکيه«گر پارلمان اروپا برای ترکيه، از اين اقدام انتقاد کرده و آن را  کتی پيری، گزارش

  . است کرده

. ھا در ترکيه، ابراز نگرانی کرد ز بازداشت رھبران حزب دموکراتيک خلق سياست خارجی اتحاديه اروپا امسؤول

الدين  ما بسيار نگران بازداشت صالح«: تر نوشتئيھا، فدريکا موگرينی در صفحه خود در تو گزارش خبرگزاری به

  .»دميرتاش، رھبر حزب دموکراتيک خلق ترکيه و نمايندگان ديگر در اين کشور ھستيم

اين اتحاديه در سال جاری، بدترين  ميسيون اتحاديه اروپا برای بررسی شرايط پيوستن ترکيه بهگزارش ساليانه ک

  .اتحاديه اروپا تھيه شده است گزارشی است که تا کنون درباره کشورھای منتظر ورود به

اتحاديه  اين کشور بهھای ترکيه در شرايطی که بايد فراھم شوند تا  رفت ھا يا پس کميسيون اتحاديه اروپا ھر سال پيشرفت

  .کند اروپا وارد شود را بررسی می

ترين   بيش.در زمينه آزادی بيان داشته است» گرد جدی يک عقب«بر اساس اين گزارش، ترکيه در يک سال اخير 

گستردگی «.  در اين کشور استجوالیانتقادات در اين گزارش متوجه اقدامات دولت ترکيه پس از کودتای نافرجام ماه 

 .در اين گزارش مورد نقد قرار گرفته است» روح جمعی حاکم بر اين اقدامات«اين کودتا و  نسبت به» امات واکنشیاقد

ترين  ای معنادار يکی از منفی  ارائه شود، با فاصلهنومبر ٩ای که قرار است روز چھارشنبه   صفحه١٠٢اين گزارش 

آلبانی و صربستان از . اتحاديه اروپا تھيه شده است رود به است که تا کنون در مورد ھفت کشور داوطلب وئیھا گزارش

ھا تا کنون ارائه شده، کمتر از گزارش اخير درباره   که درباره وضعيت آنئیھا جمله اين کشورھا ھستند که گزارش

 .ترکيه حاوی نکات منفی بوده است

از جمله مارتين . اند  جريان دارد انتقاد کردهچه در ترکيه آن ھای ارشد اتحاديه اروپا، تا کنون ھريک نسبت به ديپلمات

س جمھوری ترکيه را متھم کرده که زير پوشش مقابله با ئي، راردوخانس پارلمان اروپا رجب طيب ئيشولتز، ر

 .سمت يک نظام جمھوری استبدادی است ات ساختاری در ترکيه بهتغييرکودتاگران در حال ايجاد 

 در جريان است و تا کنون ٢٠٠۵اتحاديه از سال  اروپا برای پيوستن اين کشور بهوگوھای ميان ترکيه و اتحاديه  گفت

 .اند اتحاديه اروپا بررسی شود، مورد بحث قرار گرفته  موردی که بايد در قرارداد پيوستن ترکيه به٣۵ مورد از ١۶
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عنوان  به. ين قرار گرفته استب طور خاص زير ذره ھای ترکيه به در گزارش اخير کميسيون اتحاديه اروپا وضعيت رسانه

اين موضوع انتقاد کرده که از چندی پيش ديگر راديو و تلويزيون مستقل کردی در ترکيه وجود  مثال، اين گزارش به

 .ندارد

. اند ھای تروريستی بازداشت شده اتھام حمايت از سازمان نگار به  روزنامه١٣در ماه گذشته تنھا از روزنامه جمھوريت، 

 .گذشته سردبير و ھشت ھمکار ديگر اين روزنامه بازداشت شدندروز شنبه 

ھای  تر را با قطع کمک ھای ضعيف کميسيون اتحاديه اروپا در اين گزارش فاش کرده که چگونه دولت ترکيه رسانه

 واضح طور ھا اشاره شده به آن تعداد مواردی که در اين گزارش به. ورشکستگی کشانده است ھای ديگر به دولتی يا راه

 .نشان از گستردگی اين پديده دارند

 که در اين زمينه ترکيه بايد انجام دھد، لحن اين ئیدر موضوع برداشتن ويزای اروپا برای شھروندان ترکيه و کارھا

جويان از يونان  معامله ترکيه با اتحاديه اروپا بر سر بازگرداندن پناه تر به نکات مثبت بيش. تر است گزارش کمی ماليم

 .تر شده است جويان کمی بيش ترکيه مربوط است، اگرچه اخيرا تعداد پناه هب

 .ھای اتحاديه اروپا از ترکيه، اين ھشدار داده شده که اقدامات کافی انجام نگرفته است اما در مورد برخی از خواسته

در اين مورد » خواھانه و انتخابی دل«دھد  مقامات امنيتی اجازه می عنوان مثال درباره قانون ضد ترور در ترکيه که به به

  .ه در ترکيه مورد پرسش قرار گرفته استئيچنين استقالل قوه قضا ھم. تصميم بگيرند

اين موضوع اعتراض کرده که مدت بازداشت موقت پس از اعالم شرايط اضطراری  چنين به کميسيون اتحاديه اروپا، ھم

بر اساس اين گزارش . که قاضی اتھامات دستگيرشدگان را بررسی کند  روز افزايش پيدا کرده قبل از آن٣٠در ترکيه به 

 .گيرند زندانيان در طول بازداشت موقت مورد آزار و شکنجه قرار می

اتحاديه اروپا باعث انتقادات زيادی  گزارش سال گذشته کميسيون اتحاديه اروپا، درباره وضعيت ترکيه برای پيوستن به

پس از برگزاری انتخابات پارلمان  دستور او انتشار اين گزارش به ود يونکر شد چرا که بهس اين کميسيون، ژان کلئير به

 . بگذاردتأثيرترکيه موکول شد با اين استدالل که اين گزارش نبايد بر انتخابات در ترکيه 

 .جويان صورت گرفته است  پناهمسألهترکيه در  دليل وابستگی و نياز اتحاديه اروپا به منتقدان اما گفتند اين کار به

بسياری از .  موقعيت سياسی استتغييرای عکس را در پيش گرفته و لحن تند آن حاکی از  گزارش امسال اما رويه

 .ترکيه نيست جويان ديگر مانند يک سال قبل نيازمند به اعضای اتحاديه اروپا معتقدند که اين اتحاديه در بحث پناه

از آن . ترکيه بود جويان از يونان به زنی با ترکيه بر سر قرارداد استرداد پناه ا در حال چانهدر آن زمان اتحاديه اروپ

شدن مرزھای غربی  شدت کاھش پيدا کرده است و البته بسته اند به  شدهالمانجويانی که وارد  زمان تا کنون تعداد پناه

 .بالکان نيز عامل ديگر اين کاھش بوده است

 گفته مجازات اعدام دوباره در ترکيه احيا شود، اين اردوخانگونه که  تواند بگويد اگر آن اطمينان میحاال ديگر اروپا با 

 .اتحاديه اروپا را فراموش کند چرا که اين موضوع خط قرمز اروپاست کشور بايد ورود به

ين کشور در اتحاديه نھايتا کميسيون اتحاديه اروپا در آخرين گزارش بررسی اوضاع ترکيه در ارتباط با عضويت ا

، حقوق ئیگذشته در زمينه قضا ھا نسبت به اروپا، شرايط ترکيه را بسيار نابسامان خوانده و اعالم کرده که اين نابسامانی

  .اند بشر و آزادی بيان افزايش يافته

 ئیه راديووگو با خبرنگار شبک ، در گفتنومبر ۶شنبه  ، روز يکالمانتبار حزب سبزھای  س ترکئيجم اوزدمير، ر

  . با تشديد وخامت اوضاع در نظر دارد قدرت خود را تحکيم بخشداردوخان گفت المان» دويچلندفونک«
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ای ديگر که در  او در مصاحبه. تبديل شود»  ترکی- ديکتاتوری اسالمی«يک  رود تا به اوزدمير، در ادامه گفت ترکيه می

وگوھا بر سر عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا نبايد  ه گفتمنتشر شد، ھشدار داد ک» اشپيگل تاگس«ی المانروزنامه 

 .کلی قطع شود به

كا ھم در نشستی خبری اعالم كرد كه دولت يگوی وزارت امور خارجه آمر پس از اتحاديه اروپا، روز جان كربی، سخن

  .ن كشور استياسی مخالف ايھای س شدت نگران بازداشت مقام كا بهيآمر

ر يه خواست مقامات و اعضای دستگيای از دولت ترك هيانير منطقه كردستان عراق ھم در بيزو چروان بارزانی نخستين

  .ن حزب را انتخاب كردند احترام بگذارنديرای مردمی كه مقامات ا ه را آزاد كرده و بهيك خلق تركيشده حزب دمكرات

خص اين حزب، اعالم کرد که تمامی بازداشت رھبران و نمايندگان شا ، در واکنش بهنومبر ٦شنبه  سرانجام روز يک

  .مقاومت در قبال اقدامات غيردمکراتيک، ادامه خواھد داد ھای پارلمانی خود را متوقف کرده ولی به فعاليت

» پ.د.ح«گوی  العاده مقامات بلندپايه اين حزب توسط آيحان بيلگن سخن دنبال نشست فوق اين تصميم که در دياربکر و به

  .ھای ترکيه منتشر گرديد ی در رسانهاعالم شد، با کد فور

ھای داخلی  ايميل رسانه نام بيلگن به پ در دياربکر، به.د.دنبال نشست کميته مرکزی ح شنبه به ای که روز يک در اطالعيه

. روست ترين حمالت روبه ترين و تاريک تاريخ سياسی و دمکراسی در ترکيه با گسترده: و خارجی ارسال شد، آمده است

در دوره پيش رو، . ھای پارلمانی حزب متوقف شود اين اعمال فشارھا، تصميم گرفته شد که تمامی فعاليت ش بهدر واکن

ھا را خواھيم  مردم شکايت و پيشنھادات آن خانه گشته و اعمال فشارھای ناحق عليه حزب را به به شھر، خانه شھر به

  .گرفت

فشارھای غيردمکراتيک مقاومت خواھند کرد، نھادھای مدنی و احزاب که در مقابل اعمال   بر اينتأکيدآيحان بيلگن، با 

  .ھمبستگی با اين حزب و حمايت و حراست از دمکراسی فراخواند سياسی را به

: ھا در برابر ھواداران حزب خواند، آمده است ای که وی در مقابل ساختمان مرکزی حزب دموکراتيک خلق در بيانيه

اطالع  ما ناچاريم در خارج از دفتر مرکزی و در خيابان بيانيه خود را به. ل شده استساختمان مرکزی حزب ما اشغا«

 ١٥کودتا در .  ژوئن وارد مرحله کودتا شده است٧ما بارھا يادآوری کرديم که ترکيه پس از . افکار عمومی برسانيم

ھا  نمايندگان حزب دمکراتيک خلقچه که محاکمه   از جمله آنجوالی ١٥ھای قبل از کودتای  تصـميم.  اجرا شدجوالی

کودتا را نعمت «ھمه ثابت کرد که ذھنيتی که  چه که پس از کودتا رخ داد به آن. ناميده شد، بخش اصلی اين کودتا بود

  .اھداف خود رسيده است خوانده بود به» خدا
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خواھيم ھمه ملت شرايط  ند، ما میرفقای ما از محاکمه ھيچ ھراسی ندار«: گزارش فرات نيوز، بيلگين در ادامه افزود به

 ئیھمين دليل ھم ما برای بازجو به. وضعيت جاری توجه کنند خوبی ببينند، بايد جھانيان به کودتا را در اين کشور به

  .»دولت ترکيه با اين اقدام خود لکه سياھی بر تاريخ سياسی ترکيه زد. ھای ترکيه مراجعه نکرديم دادگاه به

اين اقدام نشانه آغاز دوره فاشيسم در ترکيه است و ما اين مرحله را متوقف «: ان سخنان خود افزودآيھان بيلگين در پاي

از خلق خود . حمايت ما بپردازند ھواداران ما، دوستان ما و آحاد خلق ما بايد به. شويم ما تسليم نمی. خواھيم کرد

  .»با صدای بلند موضع اتخاذ نمايندخواھيم که ايستادگی خود را دربرابر نژادپرستی نشان دھند و  می

ھا در شھرھای مختلف اين کشور   با حاميان حزب دموکراتيک خلقپوليسسی، گزارش داده است  بی شبکه خبری بی

ھمراه ده عضو ديگر  بنابر اين گزارش، بازداشت دو تن از رھبران اين حزب در پارلمان ترکيه به. درگير شده است

  .رو شده است دی روبهھای شدي پارلمان با واکنش

  .سوی معترضان کرده و چندين نفر را بازداشت کردند پرتاب گاز اشک به  اقدام بهپوليسدر استانبول نيروھای 

  . برای متفرق کردن معترضان از اسپری فلفل استفاده کرده استپوليسدر آنکارا، پايتخت، 

  .اعتراضاتی ھم در ازمير و آنتاليا گزارش شده است

  
شدت محکوم کردند و خواھان  رانی، دولت ترکيه را به  و سخنئیپيما  نيز ھزاران نفر با راهئیدر اکثر شھرھای اروپا

ھای غربی را نيز  معترضان دولت. ھا و ديگر زندانيان سياسی شدند آزادی رھبران و نمايندگان حزب دموکراتيک خلق

  . اند  در سرکوب مخالفان فراھم کردهاردوخاندولت ترکيه و رجب طيب مورد انتقاد قرار دادند که زمينه را برای 

ھای اخير رھبران سياسی کردھا تظاھرات  ، صدھا نفر در استانبول عليه بازداشتنومبر آبان، ١٥ – نومبر ٥روز شنبه 

  .»ما سکوت نخواھيم کرد«: دادند خواندند و شعار می می» فاشيستی«تظاھرکنندگان دولت را . کردند

 اين روز، .پاش و باتون تظاھرکنندگان را متفرق کنند آور و آب  موفق شدند با استفاده از گاز اشکپوليسان مأمور

اين .  نفر از کارکنان روزنامه جمھوريت افزايش يابد٩چنين دادگاھی در استانبول رای داد که زمان بازداشت موقت  ھم

هللا گولن، واعظ و مدرس علوم دينی ساکن  چنين فتح و ھم) ک .ک .پ( رابطه با حزب کارگران کردستان افراد متھم به

 . ھستندامريکا

ھا و مجمع  ھای اين حزب در پارلمان اعم از کميسيون پ و متوقف شدن تمامی فعاليت.د.دستگيری گسترده رھبران ح

آن مطرح شدن موضوع جمعی نمايندگان اين حزب و در ارتباط با   در خصوص استعفای دستهئیھا زنی عمومی گمانه

  .دنبال دارد ای و شايد انتخابات زودھنگام در محافل سياسی را به برگزاری انتخابات ميان دوره

 کرسی خالی شود، بايد ظرف سه ماه ٢٨ کرسی پارلمان ترکيه حداقل ٥٥٠براساس قانون اساسی ترکيه اگر از 

  .ای برگزار شود انتخابات ميان دوره
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اما محافل حزب حاکم اين ادعاھا را . ين موضوع احتمال انحالل اين حزب نيز مطرح شده استچن در محافل سياسی، ھم

تواند مورد  سر رسيده است و شخصيت حقوقی نمی  دارند دوران انحالل احزاب سياسی در ترکيه بهتأکيدرد کرده و 

ن حزب مسؤوال نمايندگان و شود و بايد رھبران و اين شخصيت حقوقی است که مرتکب جرم می. مجازات قرار گيرد

 .مورد محاکمه قرار گيرند

با . شود  موجب لغو نمايندگی مجلس نمیئیتنھا شدن نمايندگان و رھبران حزبی به از سوی ديگر، بازداشت و زندانی

 ئیھا، سرنوشت نھا قطعی شدن محاکمه نمايندگان و تصميم مجمع عمومی مجلس در خصوص سلب نمايندگی آن

  .پ روشن خواھد شد.د.نمايندگان ح

جمعی از نمايندگی مجلس را بسيار دشوار و  گيری از سياست با استعفای دسته پ برای کناره.د.گيری ح البته تصميم

  .ھای سياسی جدی است دارای ريسک

راه  بازداشت رھبران حزب مخالف دولت ترکيه موجی از فروش سھام و اوراق قرضه در بازار بورس اين کشور به

  .ترين سطح خود سقوط کرده است نئي و يورو، به پادالرو ارزش لير ترکيه در برابر انداخته 

ترين نرخ پول  نئياين پا. فروش رفت  لير به۵/٣ لير و ھر يورو ١٥/٣ امريکا دالر، در ترکيه ھر نومبر ٤روز جمعه 

  .ھای اخير است ملی ترکيه در برابر ارزھای خارجی در سال

تنھا در سه ماه و نيم گذشته لير ترکيه . ھاست که زير فشار قرار دارد ، لير ترکيه ھفتهالمان ھای براساس گزارش رسانه

 . و يورو از دست داده استدالر درصد ارزش خود را در برابر ١٠

وجود در شرايط کنونی چه  با اين. شود تر می روز ارزان به ھا روز ئیترکيه برای اروپا معنای آن است که سفر به اين به

 شود سفر کند؟ روش اقتدارگرايانه رھبری می  بهاردوخانکشوری که توسط  کسی حاضر است به

ھای  اتحاديه آژانس.  درصد کاھش يافته است٣٠تر از  ترکيه در يک سال گذشته بيش ھای وارد شده به شمار توريست

برلين منتقل  ای اژه تشکيل شود بهدر کرانه دري» آداسی قوش«، نشست ساالنه خود را که قرار بود در المانمسافرتی 

 .کرده است

 برای ايجاد يک سيستم اردوخانھای رجب طيب  تالش. گذاران و بازرگانان نگران وضعيت اقتصاد ترکيه ھستند سرمايه

 . گذاران را نگران کرده است طور فزاينده سرمايه رياست جمھوری و بستن دھان منتقدان به

، ٢٠١٦کند، در ماه سپتامبر  که اعتبار مالی کشورھا را سنجش می (Moody) »مودی«المللی اعتبارسنجی  آژانس بين

  .رتبه اعتباری ترکيه را کاھش داد

ثباتی و  چنين به دليل بی ھم. ھای خارجی از ترکيه خارج شوند آژانس مودی اعالم کرد اين خطر وجود دارد که سرمايه

 .گذاری نداشته باشند ران داخلی و خارجی عالقه چندانی به سرمايهگذا آشفتگی سياسی در اين کشور، ممکن است سرمايه

اربكر معرفی ي، در د٢٠١٦ نومبر ٤ب روز جمعه ي انفجار مھمسؤولك را  .ك .ه، پين دولت تركيش از ايكه پ در حالی 

اعش اعالم منابع د. ن حمله را بر عھده گرفته استيت امسؤوليصورت رسمی  ستی داعش بهيكرده بود اما گروه ترور

گذاری   بمبئیدنبال داشت با خودرو  نفر را به٩ را كه كشته شدن پوليسمقر  ن حمله بهين گروه، اياند كه اعضای ا كرده

  .اند شده انجام داده

ن ياند كه ھدف داعش از ا اند از بازداشت آزاد شوند اعالم كرده ك خلق كه توانستهيھای حزب دمكرات  نفر از مقام٢

ك با انتقاد . ك .كی از رھبران پي.  بوده استپوليسن مقر ياسی كرد در بازداشتگاه ايھای س رار دادن مقامات ھدف قيعمل

روھای دولتی يری با نين حزب درگيروھای ايد كرده كه نيك خلق تھديد از بازداشت تعدادی از اعضای حزب دمكراتيشد

  .ش خواھند داديرا افزا
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ھای  مقام. شود تر می شيه بياست خارجی تركيبا كشورھای مختلف در صحنه سان بحران داخلی، ھر روز جدال يدر م

 و با فرستادن  ار با بغداد قرار گرفتهيھای خود در منطقه مرزی عراق در تقابل تمام ع سو با استقرار تانك كيه از يترك

  .اند ش دادهيھا را افزا ه تنشيداخل خاك عراق و سور روھای خود بهين

دا يش پيای واشنگتن افزا ھای منطقه استيهللا گولن و س كارا و واشنگتن ھم ھر روز بر سر استرداد فتحان آنيھا م تنش

 از آنكارا المانر امور خارجه ينی و وزير موگريه اروپا ھم با انتقادھای اخين كشور با اتحاديھای ا اختالف. كند می

ه اعالم كرده درصورتی كه تا آغاز سال نو يازگی دولت تركت به. ده استيد دو طرف كشيتھد دا كرده و كار بهيش پيافزا

ان و يجو دا نكنند مرزھای خود را برای عبور پناهينگن را پيكشورھای حوزه ش الدی شھروندانش امكان ورود بهيم

  .اروپا باز خواھد كرد شان به دنيرس

ايستيم و  در مقابل فشارھا می«: ده استصالح الدين دميرتاش، در پيامی که از طريق وکيل خود منتشر کرده اعالم کر

الدين دميرتاش، گزارش خبرگزاری دوغان، محسون قھرمان، وکيل صالح به. »مبارزات دموکراتيک خود پايبند ھستيم به

در اين . س مشترک حزب دموکراتيک خلق ھا را قرائت کردئيالدين دميرتاش، ر صالحۀ نام، با خبرنگارانصحبتدر 

من و . رو ھستيم با يک بعد ديگر از اعمال فشار حکومت حزب عدالت و توسعه و دولت ترکيه روبه«: نامه آمده است

مبارزه برای  ما به. مان در ھمه جا مقابل اين اعمال فشارھا مستحکم روی پای خود خواھيم ايستاد تمام دوستان

اين روزھای تاريک در مقابل ايستادگی .  ماندمان فداکارانه ادامه داده پايبند خواھيم دموکراسی، آزادی و صلحی که ملت

 .شرايط ھرگونه که باشد به مبارزات دموکراتيک خود ادامه خواھيم داد. پايان خواھد رسيد ما دير يا زود به

ھا بعد از صدور  الدين دميرتاش و فيگن يوکسکداغ، روسای مشترک حزب دموکراتيک خلق ذکر است، صالح الزم به

جا نيز تحت تدابير شديد امنيتی با  َفرودگاه چنگيز توپل در استان کوجاعلی منتقل شده و از آن يما بهاحکام خود با ھواپ

الدين دميرتاش  کوجاعلی منتقل شده و صالح  F زندان تيپ  و ژاندارمری، فيگن يوکسکداغ بهپوليسحضور نيروھای 

يت تدابير امنيتی و اسکورت روسای مشترک مسؤول  کاروان نظامی١٥در اين انتقال .  اديرنه منتقل شدFزندان تيپ  به

  .ھا تا زندان را برعھده داشتند حزب دموکراتيک خلق

کوجاعلی ھمان زندانی است که گولتن کيشاناک و فرات آنلی روسای شھرداری کالنشھر دياربکر در  F زندان تيپ

  .جا محبوس ھستند آن

  .اند ھردار اين حزب از کار برکنار يا دستگير شدهھا ش ھا، و ده  صدھا عضو حزب دموکراتيک خلقتاکنون

-   پ.د.ه( صورت مخفف و به)  Halkların Demokratik Partisi(:ترکی استانبولی به( ھا حزب دموکراتيک خلق

  . است ترکيه شود که يک حزب سياسی سراسری در ناميده می) HDP  :ترکی استانبولی به 

مردم   يک دولت دموکراتيک مردمی در ترکيه عنوان کرده که بهتأسيساش، ھدف خود را  اين حزب در اساسنامه

اين حزب مخاطب خود را تمام مردمی عنوان . فرصت زندگی شرافتمندانه، بدون سرکوب، استثمار و تبعيض را بدھد

 از سوی کنگره دموکراتيک ،٢٠١٢ اکتوبر ١۵اين حزب در تاريخ . تحت ستم و استثمار و سرکوب قرار دارندکرده که 

  .  شدتأسيسھا و نيروھای چپ و سوسياليست کرد و غيرکرد  خلق

طلبانه  ھا دارای دو رھبر، يک زن و يک مرد است و قصد دارد تا اين شکل از رياست برابری حزب دموکراتيک خلق

 در آنکارا، ارطغرل کورکجو و صباحت ٢٠١٣ اکتوبر ٢٧در کنفرانسی در تاريخ . يغ و ترويج و نھادينه کندرا تبل

رياست  جا که در قانون احزاب ترکيه با اين وجود، از آن. رياست اين حزب انتخاب شدند طور مشترک به تونجل به

اکنون فيگن  ھم .رھبر حزب ثبت شده استنام  رسميت شناخته نشده است، تنھا نام صباحت تونجل به مشترک به

  .الدين دميرتاش رياست مشترک اين حزب را بر عھده دارد داغ و صالح يوکسک
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جنسگرايان، جنبش گزی پارک، جنبش  چنين نمايندگانی از جنبش ھم ھا، ھم در کميته رھبری حزب دموکراتيک خلق

ھای ملی و مذھبی عضويت  چنين اقليت ف سياسی و ھممردم در زندگی اجتماعی و نيز نمايندگانی با گرايشات مختل

 .دارند

حزب آشتی و دموکراسی و نيز کنگره جامعه  به ھا، تعدادی از چپگرايان نزديک  گذاران حزب دموکراتيک خلق بنيان

البی،  حزب کارگران سوسياليست انق ھای چپ، مانند  بودند که ساير جريان دموکراتيک ھستند که پالتفرمی را شکل داده

ديدگان، حزب سوسياليست بازسازی، حزب سبز و حزب آينده حضور داشتند اين  حزب کار، حزب سوسياليست ستم

  . نمودندتأسيسطور متحد و مشترک  حزب را به

ويژه مردم کرد،  ھای تحت ستم ملی، به در مجموع اين حزب، يک حزب سراسری در ترکيه است که از حقوق اقليت

گراھا، زنان،  جنس چون ھم ھای اجتماعی ديگر، ھم ھا و جنبش ھا و گروه ھا، آذری ھا، ارمنی ن علویھای مذھبی چو اقليت

  .کند ديدگان دفاع می جوانان، دانشجويان، کارگران و ھمه ستم

 ميليون رای، نزديک به ۵تر از   توانست با کسب بيش٢٠١۵ نومبراين حزب در انتخابات زودھنگام پارلمانی ترکيه در 

  .خود اختصاص دھد درصد آرا را به ١١

بس شکننده دو  در پی لغو آتش.  است ھای اخير صحنه ناآرامی بوده ذکر است که مناطق کردنشين ترکيه در ماه الزم به

 ترکيه، پوليسنشين توسط ارتش و  مناطق کرد  ، حمالت به١٣٩٤در تابستان  ک ک پ ساله ميان ارتش ترکيه و گريالھای

  .است شدت گرفته 

کنند اين حزب را يک حزب کردی معرفی کنند و  س جمھور ترکيه، تالش میئيويژه دولت و ر ھا، به در اين ميان برخی

معرفی کنند و بگويند چون حزب کارگران کردستان ) ک.ک.پ( اين ترتيب آن را زايده حزب کارگران کردستان به

ک در مقابل جنگ .ک.در حالی که پ. يست استھا، يک حزب ترور تروريست است بنابراين حزب دموکراتيک خلق

اين . کند  مبارزه مسلحانه میئیاسلحه برده و برای آزادی و برابری و رھا دولت و ارتش ترکيه عليه مردم کرد دست به

مذاکره علنی و شرافتمندانه سياسی و اجتماعی با دولت و برقراری  حزب و رھبر آن عبدهللا اوجاالن، حتی حاضر به

البته دولت ترکيه اين سياست را . ھم زدند تا قدرت مستبدانه خود را نگه دارند  آن را بهاردوخاند که دولت و صلح شدن

معنای  ھا ھمه تبليغات سوء و دروغين است و به اما اين. برد کار می ھم به) کردستان سوريه( ھای روژوا در مورد کانتون

اين دولت با راه انداختن يک کودتای چند ساعته .  ترکيه استپوليسترين تروريست دولت و ارتش و  واقعی، بزرگ

رشدگان يتعداد بازداشت و دستگھمين دليل،  به. ھای خود را توجيه کند  در تالش است جنايتکنترولساختگی و تحت 

ده ي نفر رسھا ھزار حدود ده م گذشته بهين و ماه ن كشور، طی سهيداشتن در كودتای ا ظن ارتباط با جنبش گولن و دست به

، دادستان، کارمند دولت، آموزگار، استاد دانشگاه، پوليس ھزار نظامی، ١٥٠ در اين مدت کوتاه، حدود يعنی . است

هللا گولن، و کليه مخالفين دولت و  جنبش فتح پرستار، شھردار، نيروھای چپ، نيروھای مذھبی منتقد خود و وابسته به

ک؛ مردم .ک.حال بايد ديد چه جريانی تروريست است پ. اند  کار اخراج شده، دستگير و زندانی و يا ازاردوخانشخص 

س جمھوری ئي، مجريه، نظامی، امنيتی و رئیھا يا کليه دم و دستگاه سيستم سياسی، قضا کرد و حزب دموکراتيک خلق

  ! ديگرسؤالھا  چه کسی دوست گروه تروريستی داعش و چه کسی دشمن داعش است؟ و ده! ترکيه؟

س جمھوری اين کشور، عالوه بر اين که جامعه ئي راردوخانل حاضر دولت ترکيه و در راس ھمه رجب طيب در حا

ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و امنيتی و جنگ داخلی قرار  ترکيه را در معرض انواع و اقسام معضالت و فالکت

. يد جنگ در منطقه خاورميانه استگير و يکی از عوامل تشد داده در عين حال سنبل بالھت و خشونت و معرکه

کند اين امر صرفا  اعالم می» تروريست«س جمھوری، ھر کسی که دلش بخواھد بدون محاکمه ئي در مقام راردوخان
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بنابراين در چنين . در اين کشور است» دولت قانون«اصطالح  دھنده فروريزی دموکراسی پارلمانی و دولت به نشان

 سيستم حاکم ترکيه، از اعتصاب و اعتراض گرفته تا مبارزه مسلحانه، حق طبيعی و وضعيتی، ھرگونه مبارزه عليه

طلب و سوسياليست و در پيشاپيش ھمه  خواه و برابری ھا اجتماعی و نيروھای آزادی انسانی و سياسی ھمه جنبش

 جمھوری اين سئيعبارت ديگر، تروريست سيستم حاکم در ترکيه و در راس ھمه ر به.  ک در اين کشور است.ک.پ

و ديگر نيروھای چپ و سوسياليست » ک.ک.پ( ھا و حزب کارگران کردستان کشور است نه حزب دموکراتيک خلق

  !اين کشور

ترديد ھر جريان و انسان ضدجنگ، ضداستثمار و ضد وحشت و ترور، وظيفه آگاھانه و  در چنين شرايطی، بی

طلبانه  ھای فاشيستسی و جنگ ای بلند اعمال و رفتار و سياستداوطلبانه سياسی و اجتماعی و انسانی دارد تا با صد

قيد و شرط و فوری رھبران و نمايندگان حزب  خواھان آزادی بی! س جمھور ترکيه را شديدا محکوم کندئيدولت و ر

ه و محاکم! نگاران، ھمه زندانيان سياسی و اجتماعی و آزادی عبدهللا اوجاالن گردد ھا، روزنامه دموکراتيک خلق

  !المللی و اجتماعی پيگيری کند عنوان جنايت عليه بشريت در ھمه مجامع بين  و حزبش را بهاردوخان
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