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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٣ فبروری ٢٨
  »ک.ک.پ«آيا 

 !دچار خواھد شد؟» تاميل« به سرنوشت چريک ھای 
  

 عبدهللا اوجاالن، رھبر زندانی حزب کارگران  با٢٠١٣ وریرفب ٢٣کرد پارلمان ترکيه روز شنبه، سه تن از نمايندگان 

 امرالی ترکيه در نزديکی استانبول و در چارچوب تالش ھا ۀاين ديدار در زندان جزير. ديدار کردند) P.K.K(کردستان 

 .برای پايان دادن به سه دھه جنگ دولت ترکيه عليه مردم، صورت گرفته است

، ١٩٩٩ سال فبروری ١۴ اوجاالن، از .نھا زندانی اين جزيره است است که ت١۴ک، .ک.عبدهللا اوجاالن، رھبر پ

  .اما اکنون دولت ترکيه مجبور شده است با وی به مذاکره بنشيد.  گذراند دوران حبس ابد خود را در اين جزيره می

ان س سازمئي دو ماه پيش ر،»عدالت و توسعه«حزب اسالمی  وزير فعلی ترکيه و رھبر  رجب طيب اردوغان، نخست

  .امنيت ترکيه را به ايمرالی فرستاد و به اوجاالن پيام صلح داد

 احزاب ترک و کرد در پارلمان اين کشور، موافقت خود را با اين ۀروند تحوالت ترکيه، نشان می دھد که تقريبا ھم

ات دولت ترکيه با مذاکربه اين ترتيب، . می گذرد» زندان ايمرالی«تحوالتی که مسير آن از .  اند مذاکره اعالم کرده

  .اوجاالن ادامه دارد

وزير  ، مشاور ارشد رجب طيب اردوغان، نخست  چاپ ترکيه، به نقل از يالچين آکدوغان» حريت« سراسری ۀروزنام

  .ک وجود ندارد .ک .اين کشور نوشت که امکان پيروزی نظامی بر گروه پ

ن امنيتی ترکيه در مسؤوال به طول کشيده از سوی  ھای ترکيه اين مذاکرات که به مدت چھار ساعت  رسانهۀبه گفت

مذاکرات ميان » .ک بوده است ک ھدف از اين مذاکرات خلع سالح پ«به گفته آکدوغان . زندان صورت گرفته است

مقامات ترکيه، ادعا می کنند که تنھا . ، صورت گرفته است٢٠١٢مبر سال  دس٢٣ن ترکيه و اوجاالن در روز مسؤوال

  .  جنگجوی کرد کشته شدند۴۵٠حدود ھزار و ، ٢٠١٢در سال 

وزير ترکيه،  رجب طيب اردوغان، نخست «: درباره مذاکرات اخير، نوشته بود» سايتونگبرلينر «ی المان ۀروزنام

 ٢٠١٢مبر  ای زندانيان کرد در نو  ھفته٩ی اعتصاب غذا. چراغ سبز برای انجام مذاکره با عبدهللا اوجاالن را داده است

 رسد که پايان  به نظر می. دادن به اين اعتصاب نشان داد که نفوذ وی ھم چنان پابرجاست اوجاالن برای پايان و دستور 

  . مسلحانه بدون توافق با اوجاالن، دشمن شماره يک ترکيه، ممکن نيستۀدادن به مبارز 

راساس آن کردھای ترکيه در در تحليل ھا و گزارشات آمده است که احتمال دست يابی به توافقی ميان دو طرف که ب

  . مسلحانه عليه دولت خاتمه داده شود، بيش تر شده استۀمقابل کسب حقوق بيش تر به مبارز
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 ميالدی، گزارش شد که رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه خاقان فيدان، يک مقام ارشد ٢٠١٢مبر سال در دس

پس از آن به دو نماينده کرد پارلمان ھم اجازه . رستاده استاطالعاتی را برای مذاکره با اوجاالن به جزيره امرالی ف

، دومين ديدار با اوجاالن از )BDP(ديدار اين نمايندگان حزب صلح و دموکراسی . مالقات با عبدهللا اوجاالن داده شد

  . سال گذشته استدسمبرزمان شروع مذاکرات صلح در 

 يا اصالح قانون تغييرک و .ک.ته بودند تا درباره خلع سالح پ، به ايمرالی رف»صلح و دموکراسی«نمايندگان حزب 

  .ت، از طرف اوجاالن سخن گفتأپروين بولدان، يکی از اعضای اين ھي. اساسی ترکيه با اوجاالن مذاکره کنند

سالم نخست، اوجاالن : ما در حال حاضر تنھا اجازه داريم که سه پيام اوجاالن را با شما در ميان بگذاريم«: وی، گفت

ای و خبرنگاران ترکيه رساند و از ھمه زحمات، تالش ھا و حمايت ھای آنان از مذاکره  خود را به ھمه فعاالن رسانه 

  . ھای صلح تشکر کرد

 کننده دانست و از دولت، کردھا و تعيينگوی امروز را تاريخی، حساس و  و دوم، اوجاالن مقطع کنونی و به ويژه گفت

 اقدامات در اوج ھوشمندی ۀست ھوشيارانه، ظرافت و حساسيت اين مقطع را درک کنند و ھمافکار عمومی ترکيه خوا

  . انجام شود

 ۀک خواست با ھمه اسيران به درستی و به شيو.ک.از پ. ک و ھم ترکيه تعدادی زندانی در اختيار دارند.ک.سوم، ھم پ

پروين » .ه زودی نزد خانواده ھای خود بازگردند آنان آزاد شوند و بۀانسانی برخورد کند و ابراز اميدواری کرد ھم

 ھای ديگر خودداری کرد و گفت بايد زودتر پيام اوجاالن را به سران حزب صلح و  الؤبولدان، از پاسخ به س

  .دموکراسی برساند

ی برداشته رسيد، اما اکنون گام ھای نخستين در اين باره در حال چنين مذاکره ای که تا چند سال پيش محال به نظر می 

  .ک را بمباران کردند.ک.ک در پاريس ترور شدند و ھواپيماھای ترکيه نيز مقر پ.ک.شده است که اخيرا سه عضو پ

ھر دوی اين ، که )BBP(و حزب بزرگ متحد )  (MHPحزب حرکت ملی اعضا و ھواداران احزاب ، ئیاز سو

ترکيه را اشغال کرده اند و به دفتر خانه خلق حمله احزاب، ناسيوناليست افراطی و فاشيست ھستند دفتر حزب کمونيست 

را نيز ) BDP(» صلح و دموکراسی«نمودند و با ضرب و شتم وحشيانه ای بينی احمد تورک نماينده مجلس حزب 

  .شکستند

س حزب جمھوريخواه خلق ترکيه خواستار عذرخواھی نخست وزير اين کشور درباره حمله ھفته گذشته به نمايندگان ئير

  . صلح و دمکراسی در شھر سينوپ شدحزب

حزب عدالت «حزب حاکم اصلی ترين و بزرگ ترين حزب اپوزيسيون پارلمانی (CHP) » حزب جمھوری خواه خلق«

حزب . اين حزب، خود را وارث سياست ھای الئيک آتاتورک و ناسيوناليسم ترکی می داند. است) AKP(» و توسعه

حزب حرکت ملی .  مذھبی می داند- خود را به اصطالح يک جريان ملی توسعه و عدالت که افکار مذھبی دارد 

)MHP(حزب  صلح و دموکراسی . ، يک حزب ناسيوناليست افراطی و فاشيستی است)BDP ( که يک حزب کردی

اکنون به نظر می رسد که ھمه اين احزاب به اين . است منافع خود را در روند دموکراتيزه شدن جامعه ترکيه می بيند

يجه رسيده اند که ادامه جنگ با مردم کرد، جز تخريب و ويران گری حاصلی ديگری ندارد از اين رو، آن ھا اجبارا نت

  .تن به چنين سياستی داده اند

: س حزب جمھوری خواه خلق در آنتاليا، گفتئيکمال قليچدار اوغلو ر: شبکه تلويزيونی تی آر تی ترکيه، اعالم کرد

رباره وقايع شھر سينوپ عذرخواھی نکرده است اما ما ھم چنان منتظر عذرخواھی وی نخست وزير ترکيه ھنوز د

س حزب جمھوری خواه خلق، با اشاره به اين که ئير. در سياست عذرخواھی نشانه خردمندی است: وی، افزود. ھستيم

ھم به ارتباط با حزب صلح و دمکراسی که پيش تر شھردار سينوپ را که از اعضای حزب جمھوری خواه خلق است مت
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ما ھم چنان منتظريم اردوغان به سبب اتھام زنی ھای خود : اين تنش ھا کرده و سپس عذرخواھی کرده است، گفت

  . عذرخواھی کند

سيس شد، ھمواره حقوق اقليت ھای ملی به ويژه کردھا، نه أاز ھنگامی که جمھوری ترکيه به رھبری کمال آتاتورک ت

نيز مردم کرد شديدا سرکوب شدند؛ ميليون ھا خانواده کرد به »  ھا ژنرال«که در کودتاھای تنھا زير پا گذاشته شد، بل

پس از .  و ضعيف تر شدنقاط ديگر ترکيه کوچ داده شدند و آگاھانه سرمايه گذاری و اشتغال در مناطق کردنشين ضعيف

در حمالت پی در پی ارتش و . ه داردک جنگ مسلحانه را آغاز کرد که تا به امروز ادام.ک.، پ١٩٨٠مبر کودتای سپت

  . نيروھای ويژه دولتی به کردستان، حدود چھل ھزار نفر جان باخته و چندين برابر آن نيز زخمی و معلول شده اند

 زندانی کرد در زندان ھای ترکيه دست به اعتصاب غذا زده بودند نخست دولت ترکيه در مقابل خواسته ھای ٧٠٠اخيرا 

 داد اما سپس بر اثر فشار افکار عمومی داخل ترکيه و در سطح بين المللی، اجبارا عقب نشينی کرد و آنان مقاومت نشان

حق صحبت به زبان . شمارد  اين کشور مجاز میئیای به مجلس برد که تکلم به زبان کردی را در محاکم قضا اليحه 

  . و دادگاه، از مطالبات اصلی زندانيان اعتصابی بودئیمادری در بازجو

 ھای  ، در روزنامه ھا و کانال ھای خبری تلويزيون ترکيه و ھم چنين شبکه» کردۀمسأل«گو بر سر  و بحث و گفت

عالوه بر اين ھا، نويسندگان، شاعران، ھنرمندان و فعاالن . اجتماعی مجازی نيز در سطح گسترده ای در جريان است

  . الش ھای گسترده ای را آغاز کرده اندعرصه ھای سياسی، اجتماعی و فرھنگی نيز در اين راستا ت

 کردتبار موسيقی ترکيه، که در بين  خواننده»  سس ابراھيم تاتلی«رمان نويس مشھور ترکيه گرفته تا » ياشار کمال«از 

ترک ھا نيز از محبوبيت خاصی برخوردار است از اين مذاکرات و به رسميت شناختن حقوق مردم کرد استقبال کرده 

 سال از عمر ھنری ام ۴٠«:  تويتر خود که صدھا ھزار بازديده کننده دارد، نوشته است سی، در پيام صفحهتاتلی . اند

پس نگذاريد در آرزوی آشتی بميريم و . احساس می کنم عمر زيادی برای من باقی نمانده است. در حسرت آشتی گذشت

  ».کاری کنيد که چشمان ما روی آرامش و صلح و برادری را ببيند

ميانجی گری ) ميت( بين عبدهللا اوجاالن و سازمان اطالعات ترکيه ١٩٩٧ھام ايشيک، يک ميانجی کرد که از سال ال

کند و ابراز  توصيف می» بھار ديررس« کند، اتفاقاتی را که در رابطه با خلع سالح پ ک ک در ترکيه افتاده را به  می

وی به .  فعاليت مسلحانه وجود نداردۀت و ھيچ توجيھی برای ادامنظر کرده است که از ديد اوجاالن جنگ پايان يافته اس

  . کرد در ترکيه اميدوار استۀمسألحل 

س اقليم کردستان عراق، از مذاکرات دولت ترکيه با ئيھای ترکيه خبر مربوط به حمايت مسعود بارزانی، ر رسانه 

بارزانی در خلع «: رکيه در باره اين مذاکره، نوشتندھای ت روزنامه .  ای بازتاب دادند اوجاالن را ھم به صورت گسترده

ک برای پايان دادن به فعاليت مسلحانه نقش مھمی برعھده خواھد .ک.سالح و اقناع کردن حزب کارگران کردستان پ

  ».داشت

 ک درباره شرط اعالم آتش بس و توقف درگيری.ک.فرات نيوز، به نقل از دوران کالکان از رھبران پدر اين ميان، 

اگر . اعالم آتش بس نياز به ھوای مساعد سياسی و زمينه ھای مقدماتی دارد«: ک و دولت ترکيه، نوشت.ک.بين پ

گوھای ايمرالی می داند، بايد  و واقعا حکومت ترکيه به صلح اعتقاد دارد و اعالم آتش بس را قدمی برای پيشرفت گفت

اگر آنان . ق مطالبات کردھا در چه مسيری حرکت می کندبرنامه ھای خود را اعالم کند و نشان دھد که برای تحق

  ».برنامه خود را اعالم کنند، کردھا با استقرار صلح و ثبات ھيچ مشکل و مخالفتی ندارند

رسيدن به صلح با روی کار بودن دولتی برآمده از حزب عدالت و توسعه و در سايه احزابی «: کالکان، در ادامه افزود

 حرکت ملی دشوار است و اين احزاب در رفتار سياسی خود ھمواره مرتکب اقداماتی می ھم چون جمھوری خلق و

به عنوان مثال، اقدامات ھيجانی و خشونت محور ملی گرايان ترک . شوند که در راستای تھديد صلح و آرامش است
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کننده احزابی است که ترک پيش از آن که ريشه در عواطف نژادپرستانه داشته باشد، نتيجه و دستاورد اقدامات تحريک 

  ».ندازند می خواھند آنان را به جان ھم بيھا را مانند دشمن کردھا به صحنه آورده و

حزب عدالت و توسعه و دولت «: کالکان، ھم چنين درباره نقش حزب صلح و دموکراسی در مذاکرات صلح گفت

ھمه ترکيه می . رفداران صلح را نگران می کنداردوغان اقداماتی انجام می دھند که بدون شک ھمه آگاھان سياسی و ط

 کند، به ءگوھای صلح نقش سياسی خود را به درستی ايفا و داند که حزب صلح و دموکراسی برای آن که در مقطع گفت

گوھاست اما حزب عدالت و توسعه با ايجاد موانع و بھانه تراشی ھای بی  و ميدان آمده و خواھان سھيم شدن در گفت

ره تالش کرده تا نمايندگان حزب صلح و دموکراسی را از تالش برای استقرار آرامش و دموکراسی دليل ھموا

  ».بازدارد

چرا که تجارب تاريخی نشان داده است دولت ھا پس . ک، نبايد به سادگی مبارزه مسلحانه را کنار بگذارد.ک.رھبری پ

پس از خلع سالح، سرکوب کرده و وعده ھای پيشين خود را  را مبارزه مسلحانه داشته اند ۀ که سابقئیاز اين که نيرو ھا

  .عام استھای اين نوع قتل ھای  تاميل يکی از آخرين نمونه یدر اين مورد چريک ھا. نقض گرفته اند

 درصد جمعيت سريالنکا را اقليت تاميل تشکيل می دھد که سال ھاست قربانی سرکوب و نسل کشی در اين ١۵بيش از 

 ھزار کشته و ميليون ھا آواره بر ٧٠٠ج تنش ھای سياسی و جنگی که در طول يک ربع قرن، بيش از کشور ھستند؛ مو

مرکز مطالعاتی گروه بحران بين «چند سال پيش .  ميليون از تاميل ساکن ھندوستان ھستند۶٠حدود . جای گذاشته است

.  ھزار غيرنظامی کشته شدند٣٠ دست کم  جنگ داخلی سريالنکائی، طی گزارشی اعالم کرده که در مراحل نھا»المللی

حتی گروه ھای حقوق بشر وابسته به سازمان ملل نيز نيروھای دولتی را متھم به محدود کردن دسترسی اقليت تاميل به 

  !  در طول جنگ کردندئیدارو و مواد غذا

ھم .  کرد به کار برده اندھمين سياست و جنايت مشابه را نيز حکومت ھای ترکيه، ايران، عراق و سوريه عليه مردم

چنين جناياتی که چندين دھه است حکومت ھای اسرائيل عليه مردم فلسطين و لبنان مرتکب شده اند و جامعه جھانی نيز 

  !نظاره گر آن ھاست

 از جمله مستعمرات انگليس بوده ١٩۴٨ فبروری ميالدی تا زمان استقالل در چھارم ١٩جمھوری سريالنکا، از قرن 

 درصد ٢/۵ کنند و نرخ بی کاری در اين کشور نيز حدود  درصد از مردم اين کشور زير خط فقر زندگی می ٢٢. است

.  کنند  ھای تاميلی و انگليسی نيز صحبت می ولی مردم به زبان. ، زبان رسمی اين کشور است»سين ھالی « زبان. است

قدمت تاريخ ببرھای تاميل در .  ھای کھن جھان است زبان کنند از  ھا و مسلمانان به آن تکلم می زبان تاميلی که تاميل 

برای مدت مديدی مردمان اين منطقه با . گردد در جنوب به پيش از تاريخ مسيح باز می ) سينگ ھالسان(شمال و شيرھا 

ن دو  کردند، تا زمانی که منطقه به تسخير اروپائيان درآمده و مناطق مسکونی اي مسالمت در کنار يکديگر زندگی می

 واحد بريتانيا شد، اين  ھنگامی که سريالنکا مستعمره. ھا تبديل گرديدند  ھا و ھلندی  ھای جداگانه پرتغالی قوم به مستعمره

  .نيز برقرار گشت» نداز و حکومت کنتفرقه بي«ما از ھمان زمان سياست دو منطقه نيز به يکديگر ملحق شدند، ا

ی ئ ھا ھمواره خواستار استقالل ملی و منطقه  ، تاميلی ١٩۴٨مار بريتانيا در سال پس از اعالم استقالل سريالنکا از استع

ھا   قانونی وضع شد که طبق آن ورود دانش جويان تاميلی به دانشگاه ١٩۵۶اما در ازای استقالل، در سال . خود بودند

، حکومت ھای سينگالی ١٩۶٠ و ١٩۵٠در سال ھای . سھميه بندی شده و کسب مناصب سياسی برای آنان ممنوع شد

دقيقا ھمان سياستی را که احزاب سکوالر طرفدار آتاتورک (انواع سياست ھای تبعيض گرانه از جمله در مورد زبان 

 مطالبات تاميل ۀھم. را در مورد تاميل ھا به کار بستند)  درآورده اندءعليه مردم کرد و غيره در ترکيه به مرحله اجرا

  . طلبی محکوم کردند و کشتار نمودندئی آنان به جداھا را بی پاسخ گذاشتند و
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 ھزار ناپديد بر ١١ ھزار کشته و ۶٠ بيش از ٢٠٠٣و ارتش  سری النکا، تا سال » ببرھای تاميل«جنگ نابرابر بين 

  .گو با شکست مواجه شد و و تالش ھای نادر برای گفت. جای گذاشت

سی ثبت نام کردند ولی فعاليت چريک ھای تاميل در شمال  چريک ھای ببرھای تاميل به عنوان حزبی سيا١٩٨٩در 

وضعيت فعاليت اين حزب رسمی از يک طرف و جريان مسلح آن را به يک جنبش اجتماعی قدرت . شرق ادامه داشت

  . مندی تبديل کرد

   جبھهحدود سی درصد اين.  عظيمی از زنان را جذب خود کرده است ۀسازمان چريک ھای چپ ببرھای تاميل نيز تود

، در ١٩٨٧اولين زن پارتيزان در سال .  شود ناميده می» پرندگان آزادی« زنان قطعۀ.  دھند را زنان پارتيزان تشکيل می

 با ی ھزار زن چريک تاميلی دردرگير۴٠٠٠تاکنون حدود . حين درگيری با نيروھای حافظ صلح ھندی از پای درآمد

 ھای حضور در بين نيروھای رزمنده برای زنان، عالوه بر مبارزه  تيکی از جذابي. نيروھای دولتی جان باخته اند

 - سنتی تاميلی ۀ برابری طلبانه چپ، مقبوليت اجتماعی است که در غير اين صورت، جامعی ھاتبرای آزادی و سياس

  .دارد ھندو آن را از زنان دريغ می 

، ناگھان به پايان خود ٨٨سال ]ثور[ديبھشت ماه اين جنبش حدود سی سال با دولت سريالنکا جنگيد تا سرانجام در ار

ترين جنبش ضد دولتی در  ترين و پيشرفته  ببرھا که خواھان استقالل بخشی از جمھوری سريالنکا بودند، قوی . رسيد

ترونيک ھا را مورد ھجوم الک توانستند با ھواپيما به مواضع دولتی حمله کنند، ماھواره  آن ھا می . آمدند دنيا به شمار می 

تشکيالت منظم و .  ھای چريکی داشتند ھا افزون بر قدرتی بود که در جنگ  ئیاين توانا… قرار داده از کار بيندازند و

 ئی ھا  اين نيروی جنگاور معاصر پرسشۀپايان يک بار. کارآزموده ببرھای تاميل، امروز ديگر به تاريخ پيوسته است

  .چند را در ھر ذھن کنجکاو برمی انگيزد

ھدف . زدنی داشتند ، شجاعت، پشت کار و تعھدی مثال )ايلم(بخش خلق تاميل  اعضای ببرھای تاميل يا ـ جنبش آزادی 

ببرھای . جنبش آزادسازی بخشی از خاک جزيره سريالنکا از مديريت دولت مرکزی و کسب استقالل مردم تاميل بود

  .  ھای غيرمذھبی دنيای معاصر بودند معدود جنبشآن ھا از . ای ترديد نداشتند تاميل، در راه اين ھدف ذره

س جمھوری جمھوری سريالنکا عزم خود را برای نابود کردن ببرھا جزم ئي، که ر١٣٨۵ سنبله -  ٢٠٠۶ گستاز ماه ا

  .کرد، تاريخ اين جنبش به آخرين سال ھای حيات خود رسيد

، »رانيل و يکرم سينگ«بر رقيبش » اکسهراجاپ«، ١٣٨۴ - ٢٠٠۵سريالنکا در سال جمھوری در انتخابات رياست 

 ھای مھمی که راجاپاکسه در فعاليت ھای تبليغات انتخاباتی به مردم داد،  يکی از وعده. نخست وزير وقت، پيروز شد

در اين بين عجيب آن بود که ببرھا در . در جزيره سريالنکا و شکست نظامی ببرھای تاميل بود» نابودی تروريسم«

.  خواستند ويکرم سينگ را از دست يابی به قدرت باز بدارند  کردند، زيرا می جاپاکسه حمايت میانتخابات از را

او از ابتدای رسيدن به رياست جمھوری . ی بيش تر از حريف، به پيروزی رسيدأ ھزار ر١۵٠راجاپاکسه، با کسب 

- ٢٠٠۶ گستتا سرانجام در ا. ھا کنددرصدد بود تا فرصت مقتضی را به دست آورده اقدام به عمليات نظامی عليه ببر

کردند، مجرای انتقال آب را  ببرھا که در شمال کشور با دولت مخالفت می . ، اين فرصت ر ابه دست آورد١٣٨۵ سنبله

موران دولتی شد و سپس به يک أانسداد مجرای انتقال آب، بھانه ای برای درگيری شديد بين ببرھا و م. مسدود کردند

نيروھای . در واقع اين جنگ، آغاز روند پايان کار جنبش ببرھای تاميل بود. انمانسوز تبديل گرديدجنگ تمام عيار خ

دولتی، قدم به قدم و به صورت متوالی سنگرھای تاميل ھا را يکی پس از ديگری و به خونين ترين شکلی تسخير می 

  .کردند تا سرانجام روز پايان ماجرا فرا رسيد
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ببرھا . ا عليه منافع ھزاران کشاورزی می دانستند که کار و روزگارشان به آب وابستگی داردببرھا، آن اقدام دولت ر

 ھای عمرانی  اعالم کردند که دولت عالوه بر اين در عمل به تعھدات خود برای عمران منطقه کوتاھی ورزيده و طرح

  .کند  مالی نمی تأميناين منطقه را 

 ارتش پاکستان ھدف ۀسرگرد بازنشست» بشيرولی«: م به وقوع پيوست دو رويداد بسيار مھ٢٠٠۶ گست ا١۴روز 

 اين ۀای را بمباران کرد و در نتيج  دخترانه ۀدر ھمان روز دولت سريالنکا، مدرس. سوءقصد نافرجامی قرار گرفت

اين مدرسه محل  قرار داد اما ادعا کرد که تأئيددولت انجام عمليات را مورد . آموز کشته شدند  دختر دانش ۵٣عمليات، 

  .تربيت بمب گذاران انتحاری بود

 ھمان سال، يکی از بمب گذاران انتحاری عضو ببرھای تاميل خود را به ستون خودروھای حامل وزير دسمبردر ماه 

او بيست سال پيش از ارتش بازنشسته شده و در . س جمھوری بودئيوزير وقت دفاع برادر راجاپاکسه ر. دفاع کوبيد

 بود از فردای رياست جمھوری برادرش و بنا به دعوت دولت او امريکااو که مقيم دائم . ای باز کرده بود ه  مغازامريکا

س جمھوری در کنار ژنرال فونسکا، دو قطب ئيبرادر ر.  دار سمت وزارت دفاع گردد به سريالنکا بازگشت تا عھده

 سرسختانه ٢٠٠٧دولت راجاپاکسه در آغاز سال . بزرگ مخالف ببرھا بودند که ھر دو ھم مورد سوءقصد قرار گرفتند

  .مصمم گشت تا مبادرت به قلع و قمع ببرھای تاميل کند و آنان را در مقر خودشان نابود سازد

اما . ، عمليات پاک سازی مناطق شرق از حضور ببرھا، کامل شده و به پايان رسيد١٣٨۶ سرطان -  ٢٠٠٧در جوالی 

اعزام کرد تا » مانار« در شرق جريان داشت، دولت راجاپاکسه يک تيپ ارتش را به پيش تر در ھمان ايام که عمليات

سنبله  – ٢٠٠٧مبر ن دو منطقه، عمليات ديگری در سپتپس از پايان کار در اي. پاک سازی آن منطقه ھم آغاز شود

  .، در شمال شرق آغاز شد١٣٨۶

. نشينی کنند ببرھای تاميل به عمق مناطق شمالی عقب  ھای   درآمد، موجب شد که چريکءعملياتی که در شرق به اجرا

ببرھای تاميل، . در گيری ھا، ھم چنان ادامه داشت. عنوان کردند» نشينی ستراتژيک عقب « ھا اين کار خود را  چريک

ه می به ھمين دليل، مواضع و تجھيزات خود را تا آن جا ک. ای سھمگين و ھمه جانبه ای در راه است می ديدند که حمله 

 نشينی جمعيت انبوھی از مردم ھم کوچ کرده به عمق  ھمراه با اين عقب. دادند تر انتقال می  توانستند به خطوط داخلی  

  .نواحی شمال رفتند

ببرھای تاميل ھم از درون اين . نواحی شمال جمھوری سريالنکا، از ديرباز محل زندگی و زيست گاه مردم تاميل است

نيروھای . نشين از دولت مرکزی جزيره آغاز کرده بودند  را برای استقالل ناحيه تاميل ئیھامردم برخاسته و تالش 

شدند، شديدا رفتار ضدتاميلی  چون از بقيه نواحی جزيره به آن جا انتقال داده می   نشين ھم  ارتشی مستقر در ناحيه تاميل

بش تاميل ھا در قلب مردم اين منطقه جای بگيرد و  باعث شده بود که جنمسألهاين . و تبعيض آميز و فاشيستی داشتند

  .قدرت مندتر شود

 ھزار نفر از مردم تاميل ھم به طرفداری از ببرھا برآمدند و ضديت خود را با ٣٠٠عمليات ارتش سبب شد که حدود 

ن ھا، خانه و کاشانه نشينی ستراتژيک آ ھا ھمان جمعيت انبوھی بودند که پابه پای ببرھا در عقب  اين . ارتش پنھان نکنند

در عين حال اين افراد، کسانی بودند که جنبش . خود را ترک گفته با زن و بچه و مال و اموال به شمال کوچ می کردند

  .دانستند ببرھا را باور داشته، ھمراھی و پشتيبانی آن را وظيفه خود می 

 انجام داده بودند که قطعا در جلب ھواداری و پشتيبانی ئی، جنبش ببرھا عملياتی ھوا١٣٨۵ حوت -  ٢٠٠٧ چدر ماه مار

با دو فروند ھواپيمای سبک حمله ) ببرھای سياه (ئیدو تن از اعضای جوخه انتحاری ھوا. مردمی آثار مثبتی داشت

ی آن ھا جنبش ببرھا، عکس .  ای را به دو موضع ارتش انجام داده به سالمت به پايگاه ببرھای تاميل بازگشتند جسورانه

  . ھم دارندئیآن موقع ھمه دريافتند که ببرھای تاميل قدرت ھوا.  را منتشر کردئیدو عضو جوخه ھوا
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اين گروه در می سال .  طلب در سريالنکا بود خواه تاميل يک سازمان مسلح سکوالر و چپ استقاللببرھای آزادي

  . ل را زمين گير کرده بودسيس شد که فقر و بی کاری و ستم اکثريت مردم تاميأ، در حالی ت١٩٧۶

  آن. ھا برای رفع ستم و نابرابری و استقالل خود جنگيدند و در اين راه نيز قربانيان بی شماری دادند ببرھای تاميل، سال 

 ھای خود را بر زمين   سال نبرد سياسی و مسلحانه سرانجام با دولت مرکزی به مذاکره نشستند و سالح٣۶ھا، بعد از 

  . گذاشتند

، يک سويه اعالم آتش بس کردند و علت آن را جلوگيری از )ال تی تی ئی( پايگاه اينترنتی ببرھای تاميل ۀا به نوشتبن

غيرنظاميان تاميلی قربانی «:  ھا، در بيانيه اينترنتی خود نوشتند آن. صدمات بيش تر به غيرنظاميان ذکر نمودند

و » .ھايمان را زمين بگذاريم ش روی ما نيست، جز اين که سالح راه ديگری پي. شوند بمباران، بيماری و گرسنگی می 

، تلويزيون دولتی جمھوری سريالنکا، به نقل از منابع ١٣٨٨ ثور ٢٨ برابر با ٢٠٠٩ می ١٨در پايان نيز روز دوشنبه 

 کامل نظامی اين کشور گزارش کرد که مقاومت شورشيان مسلح تاميل که در محاصره نيروھای دولتی بودند به طور

 کشته شده ئیبخش تاميل، در جريان اين نبرد نھاکاران، رھبر سازمان ببرھای آزاديدر ھم شکسته و ولوپيالی پرابھا

  .است

آن ھا، پيرو . برند  ميليون نفری سريالنکا ھستند و عمدتا در شمال جزيره به سر می ٢١ درصد جمعيت ١۵ ھا  تاميل

 ٢١ درصد جمعيت ٩٠.  ھستندئیاکثريت و دولت را در اختيار دارند، بوداھا که  ن ھندو ھستند، اما سين ھالی ئيآ

، تاميلی )۶/۴(، تاميلی ھندی )٨/٧٣ (ئیبر اساس آمارھای رسمی و مرسوم، سين ھاال. ميليونی سريالنکا با سواد ھستند

سين ( درصد ٧٠ دھند که  مليت ھای اصلی اين کشور را تشکيل می) ٢/٧( مور ئیو سريالنکا) ٩/٣ (ئیسريالنکا

 ٢/۶ن ھندو و ئيپيرو آ) تاميل(مسلمانند، ھفت درصد ھم ) تاميل و مور( درصد ۶/٧باشند و  پيرو بودا می ) ئیھاال

  . اند درصد ديگر نيز مسيحی

ارتش از ھر روستا و شھر قدم به قدم جلو .  کرد جنبش ببرھا، ھم چنان مواضع خود را يکی پس از ديگری ترک می

تا . شد تر و تنگ تر می  وچک در نتيجه جغرافيای ببرھا، ھمواره ک. نشينی نداشتند ای جز عقب  ھا چاره آمد و ببر می 

 ھزار کيلومتر از اراضی و مناطقی که قبال زير کنترل ببرھا بود از دست آن ھا خارج شد و ١٠، حدود ٢٠٠٨مبر سپت

  . ھزار کيلومتر از قلمرو قبلی خود را در اختيار داشتند۵فقط 

» روز قھرمانان« که سالروز تولدش و ١٣٨٧ عقرب ١٧ -  ٢٠٠٨مبر  نو٢٧جنبش در روز ، فرمانده »پرابھاکاران«

اکنون .  ھا با جنگ شديدی درگير شد که تاکنون شاھد آن نبود سرزمين تاميل«: ببرھا بود در سخنانی که ايراد کرد، گفت

آتش .  شد کشيد و دم به دم بر شدت وحدت آن افزوده می می  ھای جنگ از ھر گوشه و کنار اين سرزمين زبانه  شعله

دولت . رفت اما دود اين آتش فقط به چشم مردم تاميل می .  ھاست افروز اين جنگ ھم دولت بود که در اختيار سينھالی

ين روش به قيام  ھا را بيش تر بسوزاند و آن ھا را با ا سينھالی قصد داشت آتش را تندتر کند تا گرما و حرارت آن تاميل

  ».عليه جنبش ببرھا وادارد

 ھای سازمان وی، خانه و کاشانه خود را ترک کردند به   ھزار نفر از مردم ھمراه پرابھاکاران و چريک٣٠٠حدود 

تاميل ھا، از ھر سو در محاصره بودند و ضروری بود تا خود را از خط مقدم جنگ دور . کوچ ناگزيری تن دادند

  . سازند

کيلی نوچی، مقر . نوچی به دست ارتش افتاد ، شھر کيلی ١٣٨٧دی ج - ٢٠٠٨ جنوری و آغاز دسمبر پايان در روزھای

 ھا از چند ھفته قبل از آن، وقتی اوضاع را وخيم ديده بودند، اين  چريک. ھای تاميل بود ستاد مرکزی جنبش چريک 

 شد، شھر خالی از سکنه و عاری از ھر جنب و براساس گزارشات، وقتی ارتش وارد کيلی نوچی. شھر را تخليه کردند

  .زدند  ھا پرسه می   کردند و گاوھا در خيابان  ھا در گوشه و کنار شھر پارس می سگ. جوش بود
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. از آن به بعد جنگ شديدتر و شديدتر شد. ھم سقوط کرد» وو مواليتی«، ١٣٨٧دی ج ١۵ -  ٢٠٠٨ جنوری ٢۵روز 

پرابھاکاران، مردم ھمراه خود را از .  شد  ھا رحم نمی ردم گرفته تا چريکجنگی خشن که در آن به ھيچ کس از م

وو  در کيلی نوچی و مواليتی. جنگ در اين جا، شکل متفاوتی به خود گرفت. کشيد» پوتوکوديروپو«به » مواليتی وو«

نشينی و تخليه  ان عقب ارتش با سرعتی سررسيد که امک» پوتوکوديروپو«کرده بودند، اما در  ھا شھر را تخليه  چريک 

ترديد سنگين است و در  تلفات جنگی که در شھر درگيرد بی . جنگ در شھر به پا شد. ھا فراھم نشد شھر برای چريک 

ببرھا بخش اعظم .  تر بود اما تلفات ببرھا سنگين. اين مورد چنان که بعدا مشخص شد ھر دو طرف تلفات زيادی دادند

 ھا  چريک. شھر تبديل به ويرانه شد.  شماری از فرماندھان ميانی خود از دست دادندنيروی جنگی خود را به عالوه

خواستند  آن ھا می.  متر حفر شده بود٣ کيلومتر کشيده بودند که پشت آن گودالی به عمق بيش از ١٠٠ديواری به طول 

  از طرفی می.  متوقف سازندبا احداث اين مانع، از پيشروی ارتش جلوگيری کنند و سربازان ارتش را پشت ديوار

اما ارتش ديوارھا را ويران کرد و با سرعتی باورنکردنی سرتاسر منطقه شمالی . خواستند جلو قتل عام مردم را بگيرند

تصرف ارتش آدم  هاحی تاميل نشين شمالی سريالنکا ب سرتاسر نو١٣٨٨ ھای آغاز سال  در ماه. کشور را تصرف کرد

معدودی از آن ھا به ساير نقاط سريالنکا و يا به جزاير مجاور . مانده قتل عام شدند ی ھای باق چريک . کش درآمد

  .گريختند و به طريقی خود را به ھندوستان رساندند

سسات ؤ ھای غيردولتی و م  ای به سازمان ، با انتشار بيانيه١٣٨٧ ميزان اوايل - ٢٠٠٨مبر  آخر سپتۀدولت در ھفت

االجلی  دولت در آن بيانيه، ضرب . کرد که از نواحی تحت سلطه ببرھای تاميل خارج شوندوابسته به ملل متحد اعالم 

يتی در قبال سالمت و امنيت کسی در اين مسؤول کرد که از آن به بعد تأکيد و تعيينبرای خروج و تخليه مناطق يادشده، 

  .مناطق نخواھد داشت

رار گرفتند، اما توجھی به اعتراضات افکار عمومی نشان دولت و ارتش جمھوری سريالنکا، از ھمه سو تحت فشار ق

جنگی .  جانبه تر از گذشته شده بود ، جنگ ھمه٢٠٠٨بر و نومبر ودر اکت. نداده و به عمليات نظامی خود ادامه دادند

به کار ھمه جانبه که دولت در آن، ھمه امکانات و نھايت ستراتژی، منابع، اطالعات و ھمه لوازم و ملزومات جنگی را 

  .انداخته بود

، به ١٣٨٨ ثور - ٢٠٠٩ماه می . ھای ببرھای تاميل ھم کشته شده است ارتش اعالم کرد که پرابھاکاران فرمانده چريک 

  .پايان نرسيده بود که داستان جنبش چريکی ببرھای تاميل به پايان رسيد

 داخلی با ارتش سريالنکا ھمراه با پسر ، رھبر جنبش ببرھای تاميل در آخرين مراحل جنگ»ولوپيالی پرابھاکاران«

  .مرگ او پايان جنبش تاميل نيز بود. ارشدش و دوازده تن ديگر از مقامات ارشد و ميانی جنبش کشته شد

وی، بر مبارزه .  پدری فرار کردۀای بود که با لباسی که برتن داشت از خان زاده  پرابھاکاران، از مردم تاميل و دھقان 

، که جنبش تاميل را تشکيل ١٣۵٩ – ١٩٨٠وی که در سال .  داشتتأکيدی و طبقاتی از موضع چپ برای رفع ستم مل

سه سال که گذشت تاميل ھا، به يمن .  قبضه سالح سبک بود٢۵ که داشتند ئیھا  نفر و کل سالح ۴٠داد جمع اعضای آن 

ش سه ساله شد قسمتی از شمال کشور را وقتی جنب.  شان به موقعيت چشم گيری رسيدند که بی سابقه بودۀتالش و مبارز

  . شمال و شرق کشور را در اختيار داشتۀبه تصرف درآورده بود و در ده سالگی، بخش عمد

جمھوری وقت سريالنکا اعتراف کرد که ببرھای تاميل دو  س ئير» چاندريکا کوماراتونگا«، ١٣۶٩ - ١٩٩٠در سال 

 ای دولتی در درون دولت سريالنکا  آن ھا در دوره. اختيار دارندھای آن کشور را در  سوم سواحل و يک سوم خشکی 

  .آمدند به حساب می 

ن  ببرھای تاميل در ميان فعاالۀ را پيرامون اھداف و برنامئی  و با فروپاشی بلوک شرق، بحث ھا٩٠در آغاز سال ھای 

حق «به اين ترتيب خواست . اميدات سياسی محسوسی انجتغييراين بحث ھا سرانجام به . اين جريان به ھمراه داشت
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بر . داد» خودگردانی محلی در چارچوب سريالنکائی واحد«جای خود را به خواست »  سرنوشت تا سر حد جدائیتعيين

، ٢٠٠١مبر  سپتۀاين بستر تالش ھای جديدی برای دست يابی به صلح آغاز شد؛ و سرانجام مدت کوتاھی پس از واقع

 و پس از ٢٠٠٢در سال . نروژ آمادگی خود را برای صلح با دولت سريالنکا اعالم نمودببرھای تاميل با ميانجی گری 

ھم . اين اما پايان جنگ و خونريزی در اين کشور نبود. چندين دور مذاکره، قرار داد آتش بس ميان طرفين امضاء شد

ان سرکوب و در ھم شکستن زمان با آغاز مذاکرات آتش بس، مخالفت ھای جناحی از بورژوازی سريالنکا، که خواھ

. داداين مخالفت ھا خود را با کارشکنی ھای اين جناح در روند مذاکرات نشان . کامل ببرھای تاميل ھستند، شدت گرفت

 حمايت می شدند، رسيدن به توافق با ببرھای تاميل را ئی از سوی دولت ھای اروپایجناح ديگر بورژوازی، که بخش

ھمين امر فرصت مناسبی را برای جناح رقيب، که از سوی . اساسی اين کشور می کرداتی در قانون تغييرمنوط به 

وينيستی  بر مبارزه عليه تروريسم و دامن زدن به احساسات شوتأکيد حمايت می شد، به وجود آورد تا با امريکادولت 

، سرکوب و در »ائتالف متحد«از فردای پيروزی . مبر سال گذشته قدرت دولتی را قبضه کندتوده ھا، در انتخابات نو

حاصل اين سياست جنايت کارانه . ھم شکستن مقاومت ببرھای تاميل به طور سيستماتيک در دستور کار قرار گرفت

  . نفر بوده است١۵٠٠مرگ بيش از 

 ھزار انسان چشم بسته بود حتی در نزديک آن ھا، يعنی ھندوستان ھم کسی به ھشدارھا و ٣٠٠جھان به قتل عام 

که خواھان قطع » تاميل نادو«به جز چند تن از مقامات ارشد استان .  ھای پرابھاکاران توجھی نمی کرد ستدرخوا

استاندار تاميل نادو، . ھا اعالم کردند حمالت ارتش سريالنکا شدند و ادامه آن را مساوی با کشتار ھزاران نفر از تاميل 

 ءاش دسته جمعی استعفا حتی تھديد کرد که به اتفاق وزيران کابينه او . از دولت ھند خواست تا واکنش الزم را نشان دھد

 جمھوری  سئيراجاپاکه ر. خواھند داد، مگر آن که دولت ھند از سريالنکا بخواھد تا عمليات ارتش را متوقف سازد

ود و در عمل به اين درخواست داد، اما اين فقط در حرف ب» !محترمانه؟«پاسخی  سريالنکا، در نطقی که ايراد کرد، 

به . سرعت عملی که ارتش به خرج داد برای ببرھای تاميل قابل تصور نبود. کرد ارتش کار خود را ھم چنان دنبال می 

 ساله آن را ٣٧ ارتش سريالنکا عليه جنبش تاميل، کتاب مبارزه ۀامان و ناعادالن اين ترتيب، جنگ ھمه جانبه و بی 

  . بست

النكا، يچرا که دولت و ارتش سر. ا برقرار بود، نبايد فراموش شوديالنكا در دنيش سرات ارتيسكوتی كه در مراحل عمل

رقابل تصور يرحمی غ ھای تاميل، بلکه مردم عادی نيز از ھر خشونت و بی  ك يات کشتار نه تنھا چريان عمليدر جر

اما دولت ھای جھان و . تشر شدــا منيالنكا ھم در دنيھای ارتش سر رحمی  ھا و بی  ت يفروگذار نكرد و اخبار جنا

ک، موظف است اين نوع .ک.رھبری پ. نھادھايشان در مقابل اين ھمه وحشی گری دولت سريکانال سکوت کردند

  .ذھن خودش قرار دھد تا قربانی ترفندھای دولت ترکيه و حاکمان بين المللی آن نشودۀ تجارب را ھمواره ملک

مرکز مطالعاتی .  غيرنظامی کشته شدند٧٠٠٠ داخلی سريالنکا دست کم سازمان ملل می گويد در پنج ماه آخر جنگ

 ھزار غيرنظامی ٣٠ جنگ داخلی سريالنکا دست کم ئیگروه بحران بين المللی طی گزارشی اعالم کرد در مراحل نھا

  .کشته شدند

 تشکيل شد تا ١٣٨٩ رسيدگی کننده به آخرين سال ھای جنگ سريالنکا نيز در سال» کميسيون«ظاھرا در سازمان ملل 

اعضای اين کميسيون توسط . در مورد آخرين سال ھای جنگ اين کشور ميان ارتش و چريک ھای تاميل تحقيق کند

گروه ھای حقوق بشری می گويند نيروھای .  عملکرد آن ھا محدود استۀدولت اين کشور انتخاب شده اند و محدود

  . پايان جنگ در سال پيش، مرتکب جرايم جنگی شده باشنددولتی و شورشيان ببرھای تاميل ممکن است پيش از

 را که نيروھايش مرتکب جرايم جنگی شده اند، رد کرده و تشکيل اين مسألهدولت سريالنکا، بی شرمانه و وقيحانه اين 

  .کميسيون را دليلی بر اين مدعا می داند
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ت تحقيقاتی سه عضوی تشکيل أملل يک ھيبراساس گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، بان کی مون، دبير کل سازمان 

اما سريالنکا از . داد تا در خصوص جنگ داخلی سريالنکا و ادعاھای موجود درخصوص آن به وی مشاوره دھد

ت حاکميت سريالنکا أت سرباز زد و برای اعضای آن ويزا صادر نکرد و اعالم نمود تشکيل اين ھيأاين ھيبا ھمکاری 

ھای حقوق بشر، نيروھای دولتی را متھم به محدود کردن دسترسی اقليت تاميل به دارو و حتی گروه . را نقض می کند

  .  کردندئیمواد غذا

واقعيعت ھا نشان می دھد که اين نوع اقدامات دولت ھای سرمايه داری و نھادھای بين المللی آن ھا، تنھا در راستای 

  . بشريت محسوب نمی شودرقابت ھايشان صورت می گيرد و چندان دستاوردی مھمی برای

به اين ترتيب، نگرش و عملکرد و سياست ھای دولت ھا و گرايشات مختلف نئوليبراليسم به مبارزه مسلحانه در کشور 

  . فريقا و خاورميانه به ھيچ وجه قابل پرده پوشی نيستاھای متحول 

دولت ھای غربی در ھمکاری با دولت در اين ميان، قتل عام چريک ھای مسلح سريالنکا، يکی از کارنامه ھای سياه 

  . است که در مقابل ديکتاتورھا دست به اسلحه برده اندئیسريکالنکا، عليه نيروھا

چريک ھای ضددولتی موسوم . حدود ھفت سال پيش حمالت ارتش سريالنکا به چريک ھای مسلح ضددولتی شديدتر شد

اين حمالت نظامی در حالی شدت گرفت . حه برده بودنددر مقابل سرکوب ھای حکومت دست به اسل» ليببرھای تام«به 

الدی آتش بس برقرار شده بود و چريک ھا در حال مذاکره با ي م٢٠٠٢که بين حکومت و ببرھای تاميل از سال 

  .حکومت بودند

ای سازمان ملل متحد، به جای محکوم کردن حکومت آدم کش سريالنکا و دفاع از آزادی و برابری مليت ھا و آزادی ھ

عمومی که در قوانين خودش مدعی شده است به طور يک جانبه به محکوم کردن فعاليت ھای سياسی چريک ھای چپ 

  . تاميل پرداخت

 که ھمواره به بھانه ھای مختلف در مسائل امريکاس ھمه دولت أسازمان ملل و دولت ھای قدرت مند غرب و در ر

شتار بخشی از مردم سريالنکا و چريک ھای مسلح چپ اعتراضی کشورھای جھان دخالت می کنند، نه تنھا به اين ک

به اين ترتيب، دولت ھای به اصطالح . نکردند، بلکه مستقيما به حمايت از جنايات حکومت آدم کش سريکانال برخاستند

  .  آن ھا، کوچک ترين اعتراضی نکردندۀدمکرات و سکوالر غربی، به قتل عام ھزاران تاميلی و خانواد

 رو، کشتار و نابودی ببرھای تاميل، يکی از بزرگ ترين جنايات حکومت ھا عليه بشريت در تاريخ اخير بوده از اين

در واقع جنبش ببرھای تاميل، ھم به روند مذاکرات خوش باور شد و بخشی از آن سالح ھای خود را زمين . است

ھای مداوم ارتش   ترين حمله  ترين و خشن ين  سياسی مبارزات خود را پيش ببرند و ھم زير سنگۀگذاشتند تا در عرص

  .سريالنکا به کلی نابود گرديد

از زمانی که دولت ھای غربی گروه ھای مخالف حکومت سوريه را در ترکيه گرد ھم آورده اند و حتی آن ھا را در 

از مردم عادی اين موزش نظامی می دھند و به داخل سوريه می فرستند حدود ھفت ھزار نفر آ در ترکيه ئیپايگاه ھا

ميليون نفر . کشور، در ميان جنگ نيروھای حاکميت و اپوزيسيونی که مورد حمايت غرب و ترکيه است جان باخته اند

 قرار دارد که مخالف ئیدر حال حاضر حکومت ترکيه در صف مقدم دولت ھا. نيز از خانه و کاشانه خود آواره شده اند

ترکيه، حتی از سوی دولت ھای غربی نيز به عنوان ايدئولوژی آلترناتيو تحوالت اسالم دولت . حکومت بشار اسد ھستند

 ۀدر حالی که حکومت ترکيه، بيش از سه دھه است کردکشی به بھان. منطقه در سطح وسيعی تبليغ و ترويج می شود

  .مردم کرد را کشتار کرده و ميليون ھا نفر را آواره کرده استاز ک، ده ھزار .ک.مبارزه با پ

در چنين شرايطی، در حقيقت دولت ترکيه، ھم بر اثر مقاومت مردم حق طلب کرد، فشارھای افکار عمومی داخلی و 

 اروپا، وادار به عقب ۀبين المللی، تحوالت سوريه به ويژه مناطق کردنشين اين کشور و ھم به دليل عضويت در اتحادي
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و رعايت حقوق اقليت ھا را تا به امروز بزرگ » بشر قوق نقض ح«. نشينی شده و با اوجاالن به مذاکره نشسته است

اگر دولت ترکيه بتواند اين مانع مھم را از سر راه بردارد احتماال . ترين مانع رسيدن ترکيه به اتحاديه اروپا بوده است

  .راھش به اتحاديه اروپا باز خواھد شد

ک .ک.چرا که اھداف و سياست ھای پ. دم و نيستمک نبو.ک. کنم که من ھرگز طرفدار سياست ھای پتأکيدالزم است 

اما، به .  طبقاتی با ستراتژی کارگری کمونيستی نداردۀجناح چپ بورژوازی کرد را نمايندگی می کند و ربطی به مبارز

رسيمت شناختن بدون قيد و شرط کليه حق و حقوق و مطالبات مردم کرد را نه تنھا در ترکيه، بلکه در ايران و کل 

يانه يک دستاورد بشری می دانم و از اين نظر عملکرد دولت ھای منطقه در قبال مردم کرد و ديگر مليت ھای خاورم

 مردم کرد، از مسايل گرھی و مھم ۀمسأل مردم فلسطين و ۀمسأل هبه عالو. تحت ستم را غيرانسانی و فاشيستی می دانم

! يد می دانم که اين منطقه به صلح و آرامش واقعی برسد پرتالطم خاورميانه است که بدون حل اساسی آن ھا، بعۀمنطق

ک، نخست بايد تحوالت ملموسی ر ااز طرف دولت ببينند و لمس کنند و سپس سالح خود .ک.اما ضروری است که پ

  ! را زمين بگذارد تا به سرنوشت چريک ھای تاميل دچار نگردد

ات اساسی در قانون اساسی ترکيه را تغيير موظف است اگر دولت ترکيه، حق و حقوق مردم کرد را به رسميت بشناسد

 مردم کرد در اين کشور، حل شود بی شک تمامی ۀمسألاگر . بپذيرد و در اين راستا گام ھای عملی و جدی بردارد

 مردم کرد پذيرفته می شود، بايد برای علويان و ديگر اقليت ھا، ۀمسأل که برای حل ئیآزادی ھا را، يعنی آن سياست ھا

  .کارگران، نويسندگان، روزنامه نگاران، احزاب، تشکل ھای دمکراتيک مردمی و غيره نيز به طور کامل پذيرفته شود

 کرد ايرانی، از جمله برخی روزنامه نگاران و تحليل گران راست، از ھمين االن ئیالبته برخی گرايشات بورژوا

وی مناسبی برای جريانات کرد ايرانی، که بيش از سه ک را الگ.ک. اوجاالن با حکومت ترکيه و خلع سالح پۀمذاکر

در حالی که تحوالت .  مسلحانه می کنند، به عنوان يک راه حل نشان می دھندۀدھه است عليه حکومت اسالمی مبارز

ترکيه با تحوالت ايران، از نظر اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی تفاوت ھای بسياری دارند و در واقع اين 

حکومت اسالمی ايران، با . به نوعی کم کردن فشار بر روی حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی استسياست، 

 که مدت ھاست در حال فروريزی ئیسرکوب خونين بزرگ ترين انقالب قرن، پايه ھای خود را محکم کرد؛ پايه ھا

گو و مذاکره را از بين  و ی گفت سال جنايت عليه بشريت، ھرگونه جا٣۴بنابراين، حکومت اسالمی، به دليل . است

ھر جريانی که به . از اين رو، ارتباط و مذاکره با اين حکومت در ھر سطحی، يک جنايت محسوب می شود. برده است

 اين که ۀبه عالو. کار است اکثريت مردم ايران، منفور و تبھاين راه کشيده شود ھمانند خود حکومت اسالمی، از نظر

حمان قاسملو رھبر حزب دموکرات کردستان ايران را بر سر ميز مذاکره در اتريش ترور حکومت اسالمی، عبدالر

اين مذاکره در دوره رياست جمھوری ھاشمی رفسنجانی، برگزار شده بود؛ تروريست ھا که از جانب خامنه ای . کرد

س ئيود احمدی نژاد رموريت داشتند و ھم چنين گفته می شأس جمھوری وقت مئيرھبر حکومت اسالمی و رفسنجانی ر

اسملو به قيت تيم ھای ترور را در سفارت حکومت اسالمی در اتريش برای کشتن مسؤولجمھوری کنونی نيز آن زمان 

 ناگھان وارد جلسه شدند و قاسملو و ھمراھانش را در حال مذاکره به فجيع ترين شکلی کشتند تا به خيال .عھده داشت

ا انگشت اتھام را به سوی سران ماما ھمه مستقي. ناشناسی دست به اين اقدام زده استود اين طور وانمود کنند که گروه خ

  .حکومت اسالمی گرفتند

 ملی و چگونگی حل آن، به ويژه در دھه ھای اخير يکی از مھم ترين معضالت جامعه بشری بوده ۀمسألمسلم است که 

ممنوعيت .  معطوف کردمسألهھمگان را به اين است به ويژه پاک سازی ملی در يوگسالوی سابق، بار ديگر توجه 

 ھر فردی است که به آزادی و برابری و دموکراسی، يعنی ۀمسأل حق ترين ه ترين و بئیزبان مادری، يکی از ابتدا

برقراری حقوق برابر و آزادی ھای فردی و انسانی در جوامع بشری باور دارد؛ بنابراين آزادی زبان مادری و به 
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 آزادی، برابری و ھمبستگی و ۀبدون قيد و شرط حقوق مردم تحت ستم و اقليت ھا، از اصول اوليرسميت شناختن 

اين ھمبستگی انسانی به .  شھروندان در تمامی امور اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی جامعه استۀمشارکت ھم

قوق يکسان و برابر و آزادانه ای  شھروندان از حۀويژه در چھارچوب يک کشور، تنھا زمانی امکان پذير است که ھم

به عبارت ديگر، با سرکوب و کشتار نمی توان مردمی را . برخوردار باشند و ھيچ مليتی و زبانی بر ديگری برتر نباشد

ھر چه اين سرکوب ھا تحقيرآميزتر و شديدتر باشد به ھمان شدت نيز راه بر . تا ابد در چھارچوب يک کشور نگاه داشت

بی شک، جھان نه به سوی بربريت و فاشيسم و . ين ناسيوناليستی و شوونيستی باز می شوددرگيری ھای خون

، شاعر سرشناس و ناظم حکمتھمان طور که ! نژادپرستی، بلکه به سوی آزادی و برابری و عدالت در حرکت است

  : را در قالب شعری چنين سروده استمسألهی، به زيباترين شکلی اين ئکمونيست ترکيه 

 اترين دريازيب«

   است که ھنوز در آن نرانده ايمئیدريا

  زيباترين کودک

  ھنوز شيرخواره است

  زيباترين روز

  ھنوز فرا نرسيده است

  و زيباتر سخنی که می خواھم با تو گفته باشم

  ».ھنوز بر زبانم نيامده است

  

  ٢٠١٣ بيست و ششم فبروری -  ١٣٩١سه شنبه ھشتم حوت 

 

 

 

 


