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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 مارچ ٢٣
 

  کتيکی دولت ترکيه با اوجاالن تۀمذاکر

 ! و آتش بس يک طرفه توسط وی
  

 ]حمل[ فروردين١ برابر با ٢٠١٣ چ مار٢١شنبه پنجک در پيامی که در تاريخ  .ک .عبدهللا اوجاالن، رھبر زندانی پ

  .بس اعالم کرده است ک و دولت ترکيه آتش  .ک .جانبه بين پ ، به مناسبت نوروز داده به طور يک ١٣٩٢

: در پيام اوجاالن، که از زندان فرستاده شده و در دياربکر، بزرگ ترين شھر کردنشين ترکيه خوانده شد، آمده است

متن کامل پيام اوجاالن در زير ھمين مطلب درج (» . که تفنگ ھا خاموش شوند و سياست سخن بگويدزمان آن رسيده«

  .)شده است

خوانده و گفته در » مثبت«وزير ترکيه، از اين پيام عبدهللا اوجاالن استقبال کرده و آن را  رجب طيب اردوغان، نخست 

  . ک نخواھند زد .ک .ه عليه پبس، نيروھای ترکيه دست به عمليات تاز صورت اعمال آتش 

اوجاالن، . اين پيام، نخست به زبان کردی و سپس به زبان ترکی و توسط دو تن از نمايندگان مجلس ترکيه خوانده شد

  » .ای جديد برای اقليت ھای قومی است اين آغاز مبارزه. اين سرآغازی است نو، نه يک پايان«: گفته است

  نخست اين که . االت متعددی مطرح استؤاوجاالن در زندان و زير فشارھای امنيتی، س دولت ترکيه با ۀدر مورد مذاکر

ک در کوه .ک.پيام اوجاالن که از زندان فوق امنيتی و توسط واسطه ھای دولتی فرستاده شده است آيا برای رھبری پ

يره ايمرالی خالی از سکنه ، در زندانی در جز١٩٩٩به خصوص اوجاالن از سال ! ھای قنديل قابل پذيرش است يا نه؟

 مذاکرات نمايندگان دولت با وی را، آن ھم ری در بھبود زندان وی به عمل نيامده است واقعاً ييزندانی است و کم ترين تغ

بدون حضور ناظران بی طرف داخلی و بين المللی و رسانه ھا، می توان مذاکره ناميد و به توافقات آن نيز اعتماد کرد؟ 

. قرار گيرد» PKKL«وافقات پنھانی اوجاالن، چه قدر می تواند مورد قبول حزب کارگران کردستان ھم چنين اين ت

، پلنوم ھا و کنگره ھا گرفته می شود آيا ئی اجراۀ مرکزی، کميتۀ تصميمات جدی ھر حزبی در دفتر سياسی، کميتاصوالً 

 چگونه می تواند از سوی کليت ۀارد عمال سال است ھيچ ارتباط سياسی و تشکيالت با حزب خود ند١۴کسی که حدود 

  !  آن را رقم می زندۀتصميمی که سرنوشت يک حزب سياسی و آيند. آن حزب، حرف و اول و آخر را بزند

 ألۀ مس ئیدر چنين وضعيتی، به نظر می رسد دولت ترکيه در مذاکره با اوجاالن، اھداف ديگری را غير از حل پايه

 اين است دولتی که با يک زندانی مذاکره می کند اگر ذره ای صداقت مسألهمھم ترين . کرد در ترکيه دنبال می کند

 او را از يک زندان فوق امنيتی مثالً . ری مثبتی در موقعيت آن زندانی به وجود آوردييداشته باشد در اولين گام بايد تغ
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ر پيدا کند؛ به وی اجازه دھد تا ييی تغدر جزيره ای به يک زندانی عادی انتقال دھد؛ يا وضعيت او به بازداشت خانگ

ک و ناظران .ک.گو کند؛ عالوه بر نمايندگان دولت و اوجاالن، نمايندگانی نيز از حزب پ و  با رسانه ھا گفتمستقيماً 

  . در حالی که دولت ترکيه به ھيچ کدام از اين بديھيات اھميتی نداده است. بی طرف در اين مذاکرات شرکت داشته باشند

 جدی و ستراتژيک نيست، بلکه به داليل روشنی ۀ دولت ترکيه با اوجاالن يک مذاکرۀين ترتيب، به نظرم مذاکربه ا

 اروپا به اين ۀاولين دليل اين که دولت ترکيه، برای قطعی شدن عضويتش در اتحادي.  تاکيتکی و موقتی استکامالً 

و نقش مھم دولت ترکيه در سازمان دھی و مسلح کردن مذاکرات نياز دارد؛ دوم اين که در رابطه با تحوالت سوريه 

ک، نياز دارد؛ سوم اين که .ک.اپوزيسيون سوريه و به سقوط کشاندن حکومت سوريه، به خاموش کردن سالح ھای پ

 انتخابات پارلمانی ترکيه برگزار شود حزب حاکم توسعه و عدالت به آرای مردم کردستان نيز ٢٠١۴قرار است سال 

  .گو می کند و بنابراين، دولت ترکيه رياکارنه و مزورانه با اوجاالن گفت...  و.نياز دارد

چرا که دولت ترکيه، بدون . با اين وجود، بايد از منظر پروژه ای کالن به مذاکرات دولت ترکيه با اوجاالن نگاه کرداما 

 می تواند به عضويت ئیدر سطح اروپا کرد، نه می تواند صلح و آرامش را در داخل کشور بر قرار کند و نه ألۀحل مس

ک، نه تنھا موقعيت حالت فوق .ک. مسلحانه توسط پۀبه عالوه در صورت تداوم مبارز.  اروپا دربيايدۀقطعی اتحادي

العاده نظامی در جنوب شرق ترکيه ادامه خواھد يافت، بلکه چون گذشته ارتش ترکيه به لشکرکشی ھای گاه و بيگاه خود 

در حال حاضر اين مسايل، به ضرر حزب حاکم عدالت و .  و کوه ھای قنديل را نيز ادامه خواھد دادبه کردستان عراق

  .توسعه اسالمی است

ک، قدرت خود را در انتخابات پيش .ک.ند تا با بھره گيری از مذاکره با پابه عالوه سران دولت ترکيه، بر اين تصور

  .ر قانون اساسی ترکيه به نفع اھداف خود، فراھم آورديي مناسبی نيز برای تغۀرو ھم چنان حفظ کند و زمين

برای مثال، . در اين ميان، حزب عدالت و توسعه رقبای سرسختی نيز چون احزاب کماليستی و ناسيوناليستی دارد

معاون رھبر حزب حرکت ملی در يک کنفرانس مطبوعاتی در مجلس ملی ترکيه خطاب به دولت » اوکتای وورال«

شما در حال خيانت به اين کشور ھستيد تا ديروز می گفتيد نمايندگان حزب «:  وزير ترکيه، گفته استاردوغان نخست

. صلح و دموکراسی نبايد با تروريست ھا عکس يادگاری بگيرند اما امروز آنان را به مھمانی ديدار با اوجاالن می بريد

  »ولت ترکيه با اوجاالن را چگونه ارزيابی می کنيد؟با اين اوصاف نگاه احزاب مخالف و اپوزسيون به نوع مذاکرات د

 دولت ترکيه با عبدهللا اوجاالن، مطرح شده، تحرکات زيادی در اين خصوص ۀاز حدود سه ماه پيش که بحث مذاکر

  . ای با اوجاالن به تفاھم رسيده است  ماده ۴ ۀدولت ترکيه بر سر يک توافق نام. صورت گرفته است

. است  نظرات دولت ترکيه ۀمين کنندأاست فقط ت ای دولت ترکيه و اوجاالن علنی شده   ماده ۴فق اما آن چه که از توا

  . تصميم گيری برای اوجاالن در زندان و زير فشارھای روانی، کار چندان آسانی نيستقطعاً 

 اوجاالن، رھبر براساس اين توافق قرار است عبدهللا حريت ترکيه، طی گزارشی نوشته بود ۀالبته چندی پيش روزنام

در اين گزارش، آمده که اوجاالن و . ک اقدامات اوليه را انجام دھد.ک .ک طی روزھای آتی برای خلع سالح پ.ک .پ

حريت چھار توافق صورت گرفته بين اوجاالن و دولت ترکيه . ديگر به توافق رسيدند دولت ترکيه در چھار مورد با يک

ک را به متوقف .ک .ق ميان طرفين آن است که اوجاالن با نوشتن يک نامه، پرا چنين برشمرده است، بند اول تواف

  . کردن حمالت فراخواھد خواند

ک فقط حمالت خود را متوقف .ک .ای، نيروھای پ بس نيست و براساس چنين خواسته   اعالم آتش ۀاين حالت به مثاب

 مناطق داخلی و مرزی ترکيه عقب ۀصل بھار از ھمک با فرارسيدن ف.ک .طبق بند دوم، تمامی نيروھای پ. خواھند کرد

نه تنھا شمال عراق، بلکه مناطق کردنشين شمال سوريه نيز يکی از . نشينی کرده و به سوی شمال عراق خواھند رفت 

 .نقاط استقرار مورد توافق دولت و اوجاالن بوده و بخشی از نيروھا به سوريه فرستاده خواھند شد
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من به حکومت «ک خواھد نوشت، عبارت .ک .دهللا اوجاالن در نامه ای که خطاب به سران پبر مبنای بند سوم، عب

پايان دائمی «ک با شعار .ک . پۀرا ذکر خواھد کرد و در نھايت، اوايل تابستان، يازدھمين کنگر» ترکيه اعتماد دارم

 بيان خواھد کرد انتشار اين گزارش  مذاکرات صلحۀدر قنديل برگزار شده و تصميمات خود را دربار» فعاليت مسلحانه

ن حکومت و نيز سران مسؤواليک از  اما ھيچ .  ھای تلويزيونی داغ کرد  را در کانالمسألهبازار بحث پيرامون اين 

ھا، رجب طيب  فقط براساس آخرين گزارش .  اند  ميزان صحت اين توافقات اظھارنظر نکردهۀک تاکنون دربار.ک .پ

 تلويزيونی اعالم کرده است که دولت آنکارا آمادگی دارد از ھر ۀ زندۀ ترکيه در يک مصاحبوزير اردوغان، نخست 

 .  کردھا بپردازدمسألهای که در اختيار دارد استفاده کند تا به حل  وسيله 

سالح خود را بر زمين بگذارند، اين امر » ک.ک .پ«اگر اعضای حزب کارگران کردستان ترکيه : اردوغان گفته است

 .از نظر او، کردھا نبايد احساس کنند که ھدف عمليات نظامی ھستند.  معنای پايان عمليات نظامی خواھد بودبه

 خود، يک سياستمدار کرد را به ۀوزير ترکيه با ايجاد اصالحات در کابين ھا حاکی از آن است که نخست  آخرين گزارش 

ً اردوغان، در اقدامی ن. سمت وزارت کشور ترکيه منصوب کرد  ۀ اعالم کرد که چھار نفر از اعضای کابيناگھانی رسما

براساس اين گزارش، اردوغان ادريس نعيم شاھين، وزير کشور ترکيه و نيز وزرای بھداشت، . ر داده استييخود را تغ

 شاھين در چند سال اخير به دليل اظھارات تند و تحريک کننده عليه. گردشگری و آموزش را از سمت خود برکنار کرد

ای رفتارھای نامناسب ديگر ھمواره مورد انتقادات  ليس ترکيه و پاره وھای پ نگاران، خشونت  جويان، روزنامه انشد

 . گسترده قرار داشت

اردوغان، به جای ادريس نعيم شاھين، معمر گولَر، سياستمدار کرد ماردينی و استاندار پيشين استانبول را به عنوان 

اردوغان، ھم چنين معاون سياست خارجی حزب عدالت و توسعه يعنی عمر .  انتخاب کرد خودۀوزير کشور جديد کابين

چليک را به عنوان وزير فرھنگ و جھانگردی معرفی کرد و سکان وزارت بھداشت ملی را نيز به مھمت موذن اوغلو 

 . سپرده و نبی آوجی را به عنوان وزير آموزش ملی معرفی کرد

در ھمين حال با توجه به روند .  اردوغان، شمار وزرای کرد کابينه اردوغان به پنج نفر رسيدۀبا راه يافتن گولر به کابين

ھا را داده که حزب عدالت و توسعه  وزير ترکيه اين تضمين  اروپا، نخستۀآرام الحاق و پيوستن ترکيه به اتحادي

 ۀ ترکيه در مذاکرات اتحاديۀنمايند» اجمن باقيس«: گيرد و افزود  اروپا را ناديده نمیۀ پيوستن به اتحاديۀمذاکرات دربار

 .  مطرح کرده استمسأله اين ۀ کابينه اظھارات خود را دربارجلسۀاروپا در ھر 

 مانند ئی ھا او پيش تر در موقعيت.  مردم ماردين در مجلس ملی ترکيه استۀمعمر گولر استاندار سابق استانبول و نمايند

نيت داخلی و مشاور اردوغان فعاليت کرده است و در حال حاضر در کنار احمد ترک، ليس استانبول، مشاور اموس پئير

شناسد و از   مداری را به خوبی می  معمر گولر آداب دولت. شود  استان ماردين شناخته می ۀبه عنوان يکی از شش نمايند

 . دارد خوبیۀليس استانبول بوده است در امور امنيتی نيز تجربوس پئيآن جا که زمانی ر

از سوی ديگر، در حالی که مذاکرات دولت ترکيه با اوجاالن ادامه دارد، وزير دادگستری ترکيه گفت که دولت ترکيه به 

  .  خاک ترکيه را ترک کنند٢٠١٣نيروھای نظامی اين حزب عفو عمومی نمی دھد و آنان بايد تا پايان سال 

بس و بر زمين  کيد کرد که آتش أ خود، ت٢٠١٣ چ مار١٨دوشنبه سعدهللا ارگين، وزير دادگستری ترکيه، در سخنان شب 

 گفت که پارلمان ترکيه به خروج رزمندگان او، تلويحاً . گذاشتن سالح بايد به صورت ھم زمان صورت پذيرد

  .، شکل قانونی خواھد دادئیو استقرار آنان در شمال کردستان عراق با تصويب يک مجوز استثنا» ک.ک.پ«

اگر آن . ک در مناطق کوھستانی جنوب شرقی ترکيه مخفی شده اند.ک. چريک پ٢٠٠٠ود که حدود حدس زده می ش

  . ھا، توافقات دولت و اوجاالن را بپذيرند بايد تا پايان سال ميالدی جاری خاک ترکيه را ترک کنند
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 از جمله سکينه ک،.ک.در پاريس، سه تن از کادرھای زن پ» ميت«ليس مخفی ترکيه وچندی پيش يک عامل نفوذی پ

  . دولت ترکيه را نيز به نمايش می گذاردۀک را ترور کرد؛ رويکرد جنايت کاران.ک.جانسيز، از بنيان گذاران پ

 کرد در ترکيه راھبردھای متضاد ۀمسألحزب عدالت و توسعه به رھبری رجب طيب اردوغان در حل به اين ترتيب، 

 ئیيعنی از يک طرف دم از شناسا. ور ھم زمان در پيش گرفته استگو و روش ھای قھر آميز را به ط و مبنی بر گفت

 کرد در ۀمسألحقوق فرھنگی مردم کرد می زند و از طرف ديگر، ھمواره رويکرد نظامی و امنيتی را در برخورد با 

 ثبت کرده  خودۀترين زندانی کرد را نسبت به دولت ھای قبلی در کارنامحتی اين دولت، آمار بيش. ود دارددستور کار خ

  .است

، مبنی بر به رسميت شناختن حقوق سياسی، اجتماعی و فرھنگی مردم »AKP«سياست ھای حزب عدالت و توسعه 

کردھا، در تالش است آرای ۀ مسألاردوغان، با دنبال کردن سياست ھای باز در مورد . کرد، نوعی نگاه ابزاری است

 واقعيتی که می توان آن را در رفتارھای انتخاباتی کردھا .ی به خود اختصاص دھدأتری را پای صندوق ھای ربيش

، به اين ٢٠١١اما در سال . ی دادندأ به حزب عدالت و توسعه ر٢٠٠٧ و ٢٠٠٢ که در انتخابات ئیکردھا. شاھد بود

روندی که تا . ريختند» حزب صلح و دموکراسی«ی ندادند و آرای خود را به صندوق احزاب ديگر به ويژه أحزب ر

 کردھا را نشان می ۀمسألازه ای نااميدی مردم کرد، وعده ھا و سياست ھای حزب عدالت و توسعه در راستای حل اند

  .دھد

حقيقت اين است که حزب عدالت و توسعه، برای تصويب طرح قانون اساسی خود در پارلمان، تعداد کرسی ھای الزم 

 کرسی پارلمان نيازمند است؛ در حالی ۵۵٠ کرسی از ٣٣٠برای انجام چنين کاری، اين حزب به . را در اختيار ندارد

  .  کرسی در اختيار دارد٣٢۶که تنھا 

بر اساس گزارشات، شماری از اعضای خود حزب عدالت و توسعه نيز با رويکرد اردوغان موافق نيستند و بر اين 

ر چنين شرايطی، تنھا راه باقی د. اساس، وی به بيش از چھار کرسی برای کسب اکثريت مورد تمايل خود نيازمند است

  . مانده برای اردوغان، ھمکاری با نمايندگان کرد زبان حاضر در پارلمان ترکيه است

اگر ما بتوانيم با حزب صلح و دموکراسی برای برگزاری رفراندوم قانون اساسی به «:  گذشته گفتۀاردوغان، ھفت

، از رھبران حزب »صالح الدين دميرتاش«يک روز بعد، . »اريمتوافق برسيم، می توانيم قدم ھای مشترکی با آن ھا برد

  ».حزبی که ما نزديکی بيش تری به آن داريم، عدالت و توسعه است«: صلح و دموکراسی تأکيد کرد

مين برخی أ که در طرح قانون اساسی جديد ترکيه مورد توجه قرار گرفته، تالش برای تئیدر حقيقت، يکی از بخش ھا

با اين حال، . دھا و پيگيری برنامه ای است که با عنوان ابتکار صلح با جنبش کردی خوانده می شودخواسته ھای کر

 اردوغان برای به نتيجه رسيدن اين برنامه، تمايل به تصويب ھرچه سريع تر قانون اساسی مدنظر ۀدليل اصلی عجل

  .  است٢٠١۵خود و کسب عنوان رياست جمھوری در انتخابات سال 

 ديرپای ۀمسأل، به عنوان رھبری موفق که توانسته ٢٠١۴اين، اردوغان می خواھد در انتخابات پارلمانی عالوه بر 

  . منازعه با کردھا را حل و فصل کند، ظاھر شود

 فوق به خوبی نشان می دھد که ھدف واقعی دولت اردوغان از طرح موضوع حل و ۀبه ھر حال، مسائل مطرح شد

 وی در عمل چه اھدافی را از طرح اين موضوع و به نتيجه رسيدن احتمالی آن دنبال می فصل مسائل با کردھا چيست و

 تالش ھای دولت ترکيه در رابطه با تحکيم و بقای حاکميت خويش است و ربط مستقيمی به ۀبنابراين، بخش عمد. کند

  .مردم کرد نداردۀ مسألی ئپايه ک و حل .ک. پۀمسأل

يعنی بخش نظامی و مراد کاريالن و جميل بايک، باھوز . ک.ک.االن، رھبری پاز ديگر سو، ممکن است خالف اوج

بر استمرار جنگ با ترکيه ) ھستند. ک.ک. نظامی پۀدو نفر آخر سوری و از رھبران بلند پاي(اردل و صوفی نورالدين 
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ی خواھد داد و شکاف و تفرقه ای رو. ک.ک. در پدر اين صورت عمالً . کيد کنندأتا رسيدن به خواسته ھايشان ت

  . به شدت ضعيف خواھد شد و حتی احتمال درگيری نظامی درون سازمانی را ھم می توان متصور بود. ک.ک.پ

 يعنی جنايتی که ارتش ، نيز اشاره نموده بودم شدن سرنوشت منجر گرددئی قبلی خود، حتی به سريالنکاۀمن در مقال

کومت سريکالنکا، نخست با رھبران ببرھای تاميل مذاکره کرد و يعنی ح. سريالنکا عليه رزمندگان تاميلی مرتکب شد

آن ھا اسلحه را زمين گذاشتند اما بعد ارتش در اقدامی جنايت کارانه ھمگی کادرھا و رھبران آن ھا را ھمراه با بيست و 

 قنديل ھم با ک در.ک.ممکن است نيروھای پ.  قتل عام کرد،پنج ھزار نفر از مردم عادی و چريک ھای ببرھای تاميل

البته ناگفته نماند که وضعيت قنديل و کردھای ترکيه، با وضعيت ببرھای تاميل .  نظامی ارتش ترکيه، قتل عام شوندۀحمل

  .تفاوت ھای مھمی دارد

، فرمانده نظامی حزب کارگران کردستان ترکيه، اعالم کرده که حزب شان آتش »النئيمراد کارا«اما در حال حاضر 

  . می کند و نيروھای نظامی به فرمان عبدهللا اوجاالن احترام خواھند گذاشتبس را رعايت 

» .ک صلح را به جنگ ترجيح می دھند.ک.ھمه بايد بدانند که پ«: اين فرمانده نظامی، در بخشی ديگر از سخنانش گفت

 .ک وجود دارد که ممکن است به فرمان اوجاالن تن در ندھند.ک.اگرچه شايد گرايشاتی در درون پ

عالم کرده اما ھر بار جواب دولت و ک در سال ھای اخير بارھا آتش بس يک طرفه ا.ک.پالزم به يادآوری است که 

  . جنگ چيز ديگری نبوده استۀک جز ادام.ک.ارتش ترکيه به پ

 از قفقاز و ئی از ترکيه، عراق، سوريه، ارمنستان و جمھوری آذربايجان و بخش ھائی، عالوه در بخش ھاکردمردم 

 درصد ١٨ تا ١٠ تخمين ھای موجود بين جمعيت کردھای سوريه، بنابر.  از آسيای ميانه پراکنده ھستندئیحتی بخش ھا

  .جمعيت بيست و يک ميليونی اين کشور را تشکيل می دھند

از آن ھا حمايت کرد . ک.ک.سيس حزب کارگران ترکيه پأرقابت ھای سوريه و ترکيه، سبب شد که حافظ اسد بعد از ت

که آن روزھا نيروھای سوری حضور  از لبنان، ئیو امکان آموزش نيرو و نيز تسليح آنان را در سوريه و بخش ھا

در سال . ک يعنی عبدهللا اوجاالن، در بقاع لبنان قرار داشت.ک.مقر فرماندھی رھبری پ. نظامی داشتند، داده بود

 نظامی پيش رفتند و ئی، اين وضعيت موجب ايجاد تنش جدی بين سوريه و ترکيه شد و آن ھا تا مرز رويارو١٩٩٩

  . ز سوريه و لبنان و سفر به روسيه و ايتاليا موضوع تا حدی حل شد با خروج اوجاالن انھايتاً 

به نظر می رسد حدود . کردھای ترکيه، در استان ھای زيادی از شرق، جنوب شرقی و حتی مرکز ترکيه مستقر ھستند

مله استانبول بيست و پنج استان ترکيه کردنشين باشد و البته بخش زيادی از کردھای مھاجر در استان ھای ديگر و از ج

نرخ رشد جمعيت در اين .  اين مناطق وضعيت بسيار نامناسبی را به تصوير می کشدۀشاخص ھای توسع. ساکن ھستند

نرخ بی کاری در اين مناطق بيش . استان ھا بسيار باال است؛ نرخ مھاجرت به خارج از محل زندگی نيز بسيار باال است

بخش صنعت و حتی توريسم در اين استان ھا از .  درصد بود١٠االی  ب٢٠١٠از ديگر مناطق کشور است و در سال 

با وجود .  انسانی و نيز فقر عمومی در اين مناطق باالتر از معدل کشوری استۀشاخص توسع. رونقی برخوردار نيست

رکيه کيدی که بر دگرگونی فضای ترکيه بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه می شود اما در حال حاضر، تأت

. يا ساير جريان ھای سياسی کرد زندانی ھستند. ک.ک.بيش از ھشت ھزار نفر از کردھای معترض اعم از اعضای پ

بسياری از اين زندانيان اعضای شورای شھرھا يا شخصيت . تنھا در ماه گذشته بيش از چھار صد کرد زندانی شده اند

به عبارت ديگر، ھر چند با . ھستند. ک.ک.و نه نيروھای پ دانشگاه و نويسندگان تادانھای فرھنگی، شھرداران، اس

سر کار آمدن حزب عدالت و توسعه فضای سياسی به تدريج گشوده تر شد اما در ھمان حال تعداد زندانيان کرد ھم روند 

  در کناره رودDicle Universitesiبرخی اصالحات ھم چون گسترش فعاليت ھای دانشگاه دجله. شتابانی داشته است

يا تشديد فعاليت ھای راه سازی و غيره نيز نتوانسته است رضايت تام و تمام فعاالن کرد را مھيا ) آِمد(دجله در دياربکر 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 رفتار ۀيعنی ھم زمان با رشد نسبی فعاليت ھای توسعه ای و حتی باز شدن فضای باز سياسی در ھمان حال ھزين. سازد

ھم در برخی مناطق موجب بروز . ک.ک. پۀنفوذ گسترد. االرفته استھای سياسی و کنش ھای سياسی نيز به شّدت ب

البته بايد افزود که تعداد . درگيری ھای خيابانی دايم در دياربکر و برخی از شھرھای ديگر کردنشين ترکيه شده است

باالی قابل توجھی از کردھای ترکيه به خصوص تحصيل کردگان جذب حزب عدالت و توسعه شده و حتی به رده ھای 

تنھا در سال . حزبی دست يافته اند؛ اما ھيچ يک از اين اصالحات نتوانسته است تا از موج رو به رشد خشونت ھا بکاھد

 بسيار زيادی نيز زخمی ۀکشته شده و عد. ک.ک. نفر در درگيری ھای نظامی ارتش با پ١٠٠٠ ميالدی، بيش از ۀگذشت

  .ر نيز خرج ارتش در کردستان شده استالدتاکنون به لحاظ اقتصادی ميلياردھا . شده اند

 حزب ۀسازماندھی اولي. حزب کارگران کردستان، که افکار و سياست ھای ناسيوناليستی و شبه سوسياليستی دارد

 به رھبری عبدهللا اوجاالن و با نام کردی ١٩٧٣جويان بود، در سال نش از داکارگران کردستان که اعضای آن  عمدتاً 

ديار «در استان » ليجه«شھرستان » فيس«، در روستای ١٩٧٨ز يدر پائک .ک.تا اين که پ. ه استصورت گرفت» آپو«

ب ھای فراوانی را پشت سر گذاشته يس شد از آن تاريخ تاکنون، فراز و نشيسأارانش تيه توسط اوجاالن و يترك» بکر

 مسلحانه عليه دولت ۀ دست به مبارز تاکنون، برای خودمختاری مناطق کردنشين ترکيه،١٩٨۴ از سال اين حزب،. است

  .ترکيه برده است

 چون ايران، يونان، ارمنستان و سوريه نيز برخوردار بود با ئیک که از کمک ھای کشورھا.ک. پ١٩٩٨در سال 

دستور اوجاالن آتش بس يک طرفه اعالم کرد و بعدھا نيز اين آتش بس چند بار تکرار شد اما دولت ترکيه اھميتی به آن 

ک در کوه ھای قنديل و حتی در .ک.نظامی خود در کردستان و حمله به پايگاه ھای پبه فعاليت ھای  و ھم چنان نداد

  .خاک کردستان عراق ادامه داد

 ء اجراۀدولت ھا و ارتش ترکيه در تاريخ اين کشور، طرح ھای جنايت کارانه و ھولناکی را عليه مردم کرد به مرحل

 اقتصادی قرار داده و عامل کوچ، بی کاری و فقر ۀو عامدانه کردستان را در محاصردرآورده اند و حتی آگاھانه 

 اخير، بيش ۀک و نيروھای دولت ترکيه در سه دھ .ک .در جنگ نابرابر بين چريک ھای پ. روزافزون در منطقه ھستند

 یه در اثر بمباران ھاترين آن ھا مردم عادی بوده اند کن خود را از دست داده اند که بيش ھزار نفر جا۴٠از 

ک نيز .ک. اما در اين ميان، پ. دولتی جان باخته اندۀھواپيماھای جنگی ترکيه و يا حمالت ارتش و نيروھای ويژ

  . چندان مثبتی نداردۀکارنام

اتی كه بيش تر شبيه راھزنی سياسی و ي، عبد اوجاالن را طی عمل١٩٩٩ سال چ سال قبل در ماه مار١۴دولت ترکيه، 

 به ويژه با ھمكاری ئید اين آدم ربايبعدھا مشخص گرد.  بود با يک ھواپيمای ويژه از کنيا به ترکيه آوردئی رباآدم

  .صورت گرفته است» موساد«ليس مخفی اسرائيل وپ

ت يل مخالفت ھای دادگاه حقوق بشر اروپا و حمايبعدھا به دل. دياوجاالن پس از محاکمه، نخست به اعدام محكوم گرد

بنابراين، . و اعدام در اين کشور، اعدام اوجاالن لغو گرديدغن المللی و ليھره ھای سرشناس ترکيه و ھم چنين باغلب چ

كی مرز يل در نزديدر كوه ھای قندکه ک .ک.خ دستگيری اوجاالن تاکنون تمام ارتباطات وی با رھبران فعلی پياز تار

نمی توان حدس زد که مذاکرات و توافقات اوجاالن در زندان با از اين رو، .  قطع شده است،ران مستقر ھستنديعراق و ا

  .دولت ترکيه، تا چند اندازه برای آن ھا مورد قبول واقع خواھد شد

زيرا مذاکره در .  واقعی خواندۀتا زمانی که اوجاالن در زندان ايمرالی به سر می برد اين مذاکرات را نمی توان مذاکر

حال آن که رھبر .  در شرايط داوطلبانه و بدون پيش شرط و امن و علنی گفته می شودئیگو و ادبيات ديپلماتيک به گفت

 که بيش تر فشار ئیفضا. است) ميت(ک زندانی و طرف مذاکره کننده با وی نيز سازمان امنيت ملی ترکيه .ک.پ

  ! را تداعی می کند تا مذاکرهئیروانی بر زندانی و بازجو
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  ٢٠١٣ چ بيست و دوم مار- ١٣٩٢ ]حمل[جمعه دوم فروردين

 

  

   عبداله اوجاالن چ مار٢١متن کامل پيام : ضميمه

سالم به خلق ھای خاورميانه و آسيای ميانه که با يک ھمبستگی در سطحی عالی نوروز را در کنار يکديگر جشن می 

  . گيرند

ر اخير را با نوروزھای سالم به برادری خلق ھا که با ھيجانی مضاعف با خواست دمکراسی و خوشبينی، نوروز عص

  . جديد در کنار يکديگر جشن می گيرند

  . سالم به رھروان راه مقدس، کسانی که راه دمکراسی، آزادی و ھمسانی را ھدف خود قرار داده اند

سالم به ملتی که در امتداد سلسله کوه ھای زاگرس و توروس در ميان رودخانه ھای دجله و فرات واقع در جغرافيای 

 کرد و از کھن ترين اجتماعات است، سالم به ملت ء و شھری ايفائیميا و آناتولی نقش مادری برای تمدن روستامزوپوتا

  .کرد

اين تمدن کھن ھزاران ساله را کردھا با ھمکاری و برادری جوامع ھمسايه به وجود آوردند و در کنار آن ھا در صلح و 

اکاريا و مريچ و کوه ھای آگری و جودی دوستان کوه ھای رودھای دجله و فرات برادران س. آشتی زندگی کردند

قدرت ھای فرادست ھمواره تالش کرده اند که با . گووند و دليلو از فاميل ھورون و زيبک اند. س ھستندئيکاچکار و ارج

به  با اعمال فشار و سياست ھای مختلف اين جوامع کھن و متمدن را ئیمين منافع گروه ھاأمداخالت خارجی برای ت

 در تضاد با حق و حقوق تشکيل ئیديگر مبدل کنند و برای ھمين نيز ھميشه سعی کرده اند که قدرت ھا دشمنان يک

  .دھند

ت امپرياليسم غربی طی دو قرن اخير با فتوحات جنگی و دخالت ھای خارجی درپی آن بود که در خاورميانه ذھني

م مرزھای ساختگی، با بر روی کار آوردن حکومت ھای برد دھد و در اين مسير نيز با ترسي ملت را پيش-دولت

  .سرکوبگر در تالش بودند خلق ھای عرب، فارس، ترک و کرد را به دشمنی با ھم وادارند

قليت سرکوبگری به پايان رسيده است و ديگر جوامع خاورميانه و آسيای ميانه ھوشيار شده و به اصالت ع ۀاما دور

  .ی و جلوگيری از تعميق اختالفات ھستندئواھان پايان جنگ ھای ريشه اين جوامع خ. خويش بازمی گردند

صدھا ھزار و ميليون ھا انسانی که دل آن ھا با آتش نوروز روشن می شود و صحنه ھا را با حضور خود پر می کنند 

  . دنبال چاره يابی مسائله ديگر خواھان برادری اند و ب

بر نادانی و بردگی آغاز کردم با آرمان شکل دھی تفکری مبارز در برابر  در برائی به تنھاءعصيانی که من در ابتدا

  . انواع سرکوب ھا و شکل دھی ذھنيت و روحی تازه بود

  . من امروز شاھد آن ھستم که فرياد من تا سطح قابل توجھی پيشرفت داشته است

  .تقابل ما نه در مقابل ھيچ ملت و دينيست و نه در تضاد با ھيچ مذھب و گروھی

ما امروز ديگر برای . جنگ ما در برابر ظلم، نادانی، بی عدالتی، عقب افتادگی و ھرگونه فشار و ستمکاری بوده است

 جوانان است که با دل و جان  فراخوان من به. ترکيه ای نوين، خاورميانه ای جديد و آينده ای تازه ھوشيار می شويم

قدسی است که پيام مرا در عمق دل جای می دھند، سخن من با دوستانی پيشنھاد من را می پذيرند، حرف من با مادران م

  .ست که مشتاقانه به پيام من گوش فرا می دھندا ئیاست که با تمام وجود پيام من را تأئيد می کنند و برای انسان ھا

مکراتيک باز می  سياست دۀسوی مرحله مقاومت مسلحانه، دروازه ای بۀ امروز دوره ای جديد آغاز می شود و از دور
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در اين مرحله ذھنيتی که حقوق .  از موارد سياسی، اجتماعی و اقتصادی شکل می گيردمرحله ای که عمدتاً . شود

ما ده ھا سال از زندگی خود را فدای اين ملت . دمکراتيک، آزادی و برابری را اساس قرار می دھد مطرح خواھد بود

 و از طريق آن کردھا مجددا  اين فداکاری و مبارزه بی دليل نبوده. مکرديم و بھای سنگينی نيز برای آن پرداختي

  .شخصيت ذاتی و ھويت خويش را بازيافتند

 سياسی در اولويت قرار ۀسالح ھا بھتر است خاموش شوند چرا که ديگر به سطحی رسيده ايم که الزم است فکر و گزين

  .گيرد

 انکار می کرد و خارج از دور باقی می گذاشت ديگر به زوال خود پارادايم مدرنيسم که ھمه چيز را ناديده می گرفت،

 شوند خون ملت ھای ترک، الز، چرکس، کرد و ھمه انسان ھای  می  که ريخته ئیخون ھا.  است رسيده و پايان يافته

يگر من امروز در محضر ميليون ھا نفر که به سخنان من گوش می دھند اعالم می کنم که د. ساکن اين جغرافياست

ما اکنون به زمان چنان مھمی رسيده ايم که نيروھای مسلح ما به آن سوی مرزھا عقب . مرحله ای جديد آغاز می شود

من مطمئنم کسانی که به من ايمان دارند و دل شان را برای من باز گذاشته اند حساسيت موضوع را درک . نشينی کنند

  .  و از آن دفاع خواھند کرد کرده

  . دمکراتيک است-يک پايان بلکه آغازی برای مبارزات سياسی البته اين نه 

  .اين نه به معنای رھا کردن مبارزات که به معنای تداوم آن به شيوه ای ديگر است

 سرمايه داری و به معنای انکار اصليت و موجوديت ۀتشکيل جغرافيای اتنيکی و تک ملتی از اھداف غيرانسانی مدرنيت

  .ماست

 شان قادر باشند ھمسان و صلح آميز زندگی کنند ۀ جوامع آناتولی و کردستان به مانند تاريخ گذشتبرای آن که تمامی

 کردھا؛ ترکمن ھا، ۀبه مناسبت اين نوروز من می خواھم که دست کم به انداز.  ھمگان استدۀيت بر عھمسؤول

  .  و برابری ذاتی خويش بپندارندآسوريان، اعراب و جوامع ديگر نيز اشعه ھای آزادی و برابری را ھم چون آزادی

خلق ترکيه بايد متوجه باشند که اگر امروزه در آناتولی قديم تحت نام ترکيه قادر به تداوم حيات ھستند اين را مديون 

در قوانين آن . ھمکاری و برادری کردھا و ترک ھا در ھزاران سال ھستند که تحت لوای برادری مسلمانان تشکيل دادند

سياست ھای کاپيتاليستی .  عقب راندن و ھمسان سازی اجباری با توسل به حذف ديگری وجود نداشتزمان انکار،

 اخير که حاوی فشار، ستم و آسيميالسيون است نيروی خود را از مردم نگرفته اما با اين وجود مردم ۀمدرن صد سال

  . نتوانستند خود را از آن رھا کنند

ولی در عصر . گروھی بود که تمام حقوق و تاريخ برادری را انکار می کردنداين سياست ھای سخت تنھا حاصل تالش 

برای پايان يافتن اين ستم من دعوت می کنم ھر دو نيروی . امروز اين تالش ھای ضدحقوقی به خوبی تحليل شده اند

دمکراتيک را  ۀاصلی و ستراتژيک خاورميانه دست در دست ھم قرار دھند و طبق تاريخ و فرھنگ کھن خود مدرنيت

  . سيس نمايندأت

  . اتفاق، ھمکاری و مھرورزی به يکديگر و بخشش استۀ اختالف، جنگ و تنش نيست بلکه دورۀ ديگر دورۀدور

 نيز ١٩٢٠در سال . ملت کرد و ترک در کنار يکديگر برای آزادی جنگيدند و در چاناکاال در کنار يکديگر شھيد شدند

 مشترک ما را ۀواقعيت تاريخی مشترک ما چگونگی آيند. سيس شدأ و ترک ھا تمجلس بزرگ ترکيه با ھمکاری کردھا

سيس مجلس ترکيه امروز نيز عصر ما را روشن خواھد أ تۀروحي. ن کرده و طرح ھای مشترک ما را می طلبديينيز تع

  .کرد
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نمايندگان طبقات و  جامعه در نظام مدرنيته دمکراتيک جای بگيرند؛ نمايندگان جوامع تحت ستم، ۀخوب است که ھم

فرھنگ ھا؛ فراخوان من آن ست که تنھا راه رھائی طبقات زير دست، زنان، مذھب، طريقت و تمامی جامعه و گروه 

  . دمکراتيک استۀ ھای فرھنگی ديگر که از دايره خارج مانده اند، از اين وضعيت، جای گرفتن در مدرنيت

مطابق با جوھره تاريخی خود سيتسمی امروزی و دمکراتيک تشکيل خاورميانه و آسيای ميانه به دنبال آن ھستند که 

جو و تحقيقات برای مدلی که ھمه بتوانند در آن آزادانه و برابر زندگی  و در اين جريان بيش از نان و آب به جست. دھند

يا و آناتولی برای دست يافتن به چنين مدلی پيشاھنگی فرھنگ ھای موجود در جغرافيای مزوپوتام. کنند وجود دارد

  .غيرقابل انکار است

ھمان طور که در مدتی نه چندان دور کردھا و ترک ھا در چارچوب ميثاق ملی دست به مبارزات آزادی خواھانه زدند 

  .امروز ھم چنين روابطی می تواند در ابعادی گسترده تر برقرار شوند

جوامع زير دست و ضربه ديده که با مصيبت ھای  اخير بار ديگر تمامی ۀ اشتباھات و قصورات نود سالۀبا وجود ھم

  .رو مانده اند سعی در ايجاد مدلی جديد دارنده فراوانی روب

. رو ماندنده خالف ميثاق ملی، کردھا تقسيم شدند و امروز در جمھوری عراق و سوريه با سختی ھا و مسائل بسيار روب

 و به گفت» کنفرانس ھمکاری ملی و صلح«زير چتر من خلق ھای کرد، ترکمن، آسوری و عرب را دعوت می کنم که 

  . حقايق خود بنشينند و قادر به درک يکديگر باشندۀگو دربار

 خلق ھا را تشکيل ۀدر برابر سياست تقابل با يکديگر ما برادری را پيش می کشيم و در برابر سياست انشقاق نيز اتحادي

  .می دھيم

ه نباشند به زباله دان تاريخ می روند، کسانی که در برابر حرکت آب کسانی که قادر به قرائت صحيحی از اين دور

  .مقاومت کنند نيز سرنوشتی مشابه دارند

 و انشقاق خسته شده اند و از اين رو می خواھند بر روی ريشه و روان ئیخلق ھای خاورميانه از جنگ و تنش و جدا

  .خود با ھمکاری و مساعدت، دست در دست ھم دوباره پا بگيرند

 ماست؛ حقايقی که در داستان ھای حضرت موسی، حضرت عيسی و حضرت محمد ۀاين نوروز مژده ای برای ھم

  .جای دارند امروز با مژده ای نو وارد زندگی می شوند و انسانيت به دنبال آن است که فطرت خود را باز يابد

ری، برابری طلبی و دمکراتيک آن سود می  غرب نيستيم و از جوانب روشنفک  دستاوردھای تمدن امروزهۀما منکر ھم

  .گيريم، ما با تلفيقی از تفکرات خود و غرب، عنصر ديگری ساخته و وارد حيات می کنيم

  . است  سياست دمکراتيک کمپين جديدی از دمکراتيزاسيون را آغاز کرده  و آرمان، و توسعه اميد تالشی نو، انديشه

  . و از حل دمکراتيک و صلح حمايت می کنند  اين روند نيرو بخشيده  به که یتمام آنان در پايان درود می فرستم به 

  .يت می کنندمسؤول برای برادری، يک سانی، دمکراسی و آزادی قبول  درود بر آنانی که
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