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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

  
  گروه پروسه" فرستنده

 ٢٠١٣ مارچ ٢٣

  

  :”تسليم” يا ” صلح ”

  گذرد؟ ک چه می.ک.بين دولت ترکيه و پ
 

به “  کرد ألۀحِل مس” ک و دولِت ترکيه، برای .ج.ک/ک.ک.چندين ماه است که مذاکره بيِن عبدهللا اوجاالن، رھبِر پ

 .در جريان است  طوِر علنی و رسمی

مداراِن کرد در ترکيه، به زنداِن امرالی رفتند و با اوجاالن   اکات آتا، دو نفر از سياستال، احمد ترک و آيجنوری ٣در 

 .مالقات کردند

 جنبِش کرد در مجلِس ترکيه، در ۀو دموکراسی، نمايند نفر از وکالی حزِب صلح ٣ برای باِر دوم، بروری ف٢٣در 

داِر   به کادِر کوِه قنديل، و به مراد قريلن، فرمانچ مار١ھای او را در  زندان امرالی با اوجاالن مالقات کردند و پيغام

  .ک رساندند.ک.پ

پذيريم   اوجاالن تعيين شده را میچارچوبی که از طرفِ ”  گذشته، مراد قريلن به پيغاِم اوجاالن پاسخ داد و گفت ۀدر ھفت

  ”. شود  میءاجراو تصميمی که اوجاالن خواھد گرفت، از طرِف کادر قنديل 

چارچوبی که اوجاالن تعيين کرده ”دانند   می کنند به خوبی  که شرايِط ترکيه و جنبِش کرِد اين کشور را دنبال می کسانی

 ُکرد ألۀ مسلحانه عليه دولِت ترکيه، و محدود کردن مسۀبش و مبارزنشينی از اھداِف راديکاِل جن چيزی جز عقب” است 

  .باشد نمی” يک مشکِل درونِی دموکراسِی ترکيه ” به 

، به سمِت ١٩٩٩ در ، و بعد از دستگيری اوجاالن١٩٩۵ پنجِم خود در ۀجنبِش کرد پس از فروپاشِی شوروی، در کنگر

تشکيِل يک به دنباِل  ءجنبش که در ابتدا. نشينی کرد  عقبطلبانه کامالً  قاللش رفت و از اھداِف انقالبی و استتغييِر سياست

کردستاِن مستقِل سوسياليست بود، به مروِر زمان اين ھدف را به تشکيَل فدراسيون، تشکيِل جمھوريِت دموکراتيک، 

  .تبديل کرد” ب اردوغان رياسِت طيبا  دموکراتيک ۀترکي”، به و اخيراً ” خودمديريِت دموکراتيک ” آوردِن  دست به

 بس ، آتشگاماولين . شود اشاره می” ستراتژِی چھار پله ”، به ” کرد ألۀحِل مس” راِه اوجاالن و دولت برای ۀدر نقش

 نيروی مسلح ۀدومين گام، تخلي.  نوروز، اعالم خواھد کرد ، يعنی٢٠١٣ چ مار٢١ در باشد که اوجاالن احتماالً  می

، کامال انجام خواھد ]سرطان[ يا تيرماه]جوزا[ه ايران، سوريه يا عرق ھست، که تا خردادک از مرزھای ترکيه ب.ک.پ

ک مذاکره شروع خواھد شد و بر طبق آن برای به پايان رسيدِن .ک.در سومين گام، بيِن دولت و نيروی مسلِح پ. شد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

در سه عرصه، ” وکراتيک دم”که رفرمی  ک، نه خودمديريت دموکراتيک و نه فدراسيون، بل.ک. پۀ سال٣۵جنگِ 

  :باشد  می کافی

ای نخواھد شد و  در قانوِن اساسِی جديد، به مليِت ترک يا کرد اشاره: پ.ک.تعريِف شھروندی در قانوِن اساسِی جديد آ) ١

  .تعريف خواھد شد “ ترکيه ”شھروندی تنھا تحِت ناِم 

  ادری برای امکاِن آموزش به زباِن م بردِن موانِع قانونی از بين) ٢

 european charter of local(“  اداراِت محلِی خودمختار یِ ئمنشوِر اروپا”چارچوِب  تقويِت اداراِت محلّی در ) ٣

self -Government(  

  .شوند  خلِع سالح میک کامالً .ک.ک، نيروھای پ.ک.و در آخرين گام ، در صورِت رسيدن توافق با پ

  : اعالم کرد، رئيِس حزِب صلح و دموکراسی، آخرين پيغاِم اوجاالن را  دميرتاشالدينِ  حالص، چ مار١٨روِز دوشنبه، 

 ما برای اين است و  سعی. مان دموکراتيک کردن سراسِر ترکيه است ما ھدف. رود  پيش می  به خوبیمذاکراتروند ” 

ه زودی، بدوِن وقت را نيز باصالحات  ألۀمس. ، در تظاھراِت نوروز در اين مورد پيغامی منتشر کنمچ مار٢١خواھم  می

نشينی، منتقل کردِن نيروی  منظور از عقب(نشينی  شدِن عقب اميدوارم که مجلس نيز برای عملی. کنم  کردن، حل می تلف

  .“اَش را انجام دھد  تاريخیۀو رسيدن به صلِح دائمی، وظيف) باشد ک به بيرون از مرزھای ترکيه می.ک.مسلِح پ

ھای ترکيه منتشر  در رسانه) بدوِن اختياِر جنبش( داشت، نيز بروری ٢٣مداران در  ياستاسناِد مالقاتی که اوجاالن با س

اوجاالن که ھواداران خود را برای عدِم اخالل در :  جالب و جنجال برانگيزی وجود داردۀدر اين مالقات نکت. شده بود

اين ادعا که دھد، در مقابِل  گرايان نشان می  در مقابِل اسالم کند، و نرمِش قابِل توجھی تھديد می“ صلح ” رونِد 

 ما نيروھای خود ادعا را قبول ندارم، اتفاقاً اين ” : گويد  ھا منجر خواھد شد، می نشينی از قنديل به تضعيعِف چريک عقب

او مّدعی “ ... کنيم تقويت خواھيم کرد، سوريه و ايران را در نظر بگيريد  نشينی می جا عقب را در مناطقی که به آن

  . ھزار نيرو تحِت اختيار دارد۴٠ ھزار نيرو و در ايران ١٠ ھزار نيرو، در قنديل ۵٠شود که در سوريه  می

حکومتِی پ، حزِب حاکِم ترکيه برای تصويِب يک قانوِن اساسِی جديد و تغييِر نظاِم .ک. آۀمالقات، به نقش در  وقتی

 ۀشود، و دربار می اشاره ) مريکاامانند حکومتی وزيری به سيستمی  جمھوری و نخست تبديِل نظاِم رياست(کشور 

نھاِد  گويد به پيش شود، او تنھا می ال میؤجاالن س در ترکيه از او گيرِی يک دولِت توتاليتر مذھبی نگرانی از شکل

او . “از رياسِت آقای طيب دفاع خواھيم کرد ” کند که    بيان میتوان فکر کرد و ضمناً  پ داده است می.ک.تغييراتی که آ

د مثِل نظاِم پ شود و معتقد است که اصالحاِت سيستِم دولتی در ترکيه باي.ک.کاری با آ خواھد در اين زمينه وارِد ھم می

تر و   اساسی کند و معتقد است تحولی کيد میأچنين بر اھميِت اين تغيير در ساختاِر سياسِی ترکيه ت او ھم . مريکا بشودا

 موفقيت يک  در صورتِ تر از انقالِب مشروطه و جمھورِی ترکيه خواھد بود و بايد براِی تحقِق آن تالش کنند و عميق

  .گرفتشکل خواھد ” جمھورِی کامل ”

 که  در حالی. ” کرد نيز حل خواھد شد ألۀ دموکراتيک بشود، مساگر ترکيه کامالً ” به طور کلی اوجاالن باور دارد که 

جويان، کارگران، زنان و  ھای مترقِی سياسِی ترکيه از جمله دانش پ، جنبش.ک.گِی آ تحِت اقتداِر اسالِم سياسی با نمايند

ھای اقتصادِی نئوليبرال، ترکيه را به  پ با سياست.ک.آ” اسالِم معتدِل ”ند و چپ، تحِت سرکوِب شديدی قرار دار

 کارگِر ۀ کش و طبق  ضدِّ منافِع مردِم زحمته بکامالً . پ.ک. در شرايطی که آ .مريکا در ترکيه تبديل کرده استاژاندارِم 

 کرد و دموکراتيک ألۀحِل مس”برای ” کامريامدِل ”پ و  .ک.کند، اوجاالن و جنبِش کرد به آ ترکيه و کردستان عمل می

مريکا در مورِد اھای  نگرِش جنبِش کرد در واقع با سياست رسد که  به نظر می ! اند چشِم اميد دوخته” کردِن ترکيه 

 در سوريه و ، در ترکيه و احتماالً ”آوردِن دموکراسی به خاورميانه”مريکا برای اھدِف . سو است خاورميانه نيز ھم

  .ز، به کمک جنبِش کرد با رھبرِی اوجاالن، دنبال خواھد شدايران ني
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و تعييِن ) ک.ج.ھای ک ک و ديگر شاخه.ا.ج.پ/ ک .ک.پ( نگرِش جنبِش کرد ۀدر نتيجه، تحليِل درست و شجاعان

ِم  بيِن مرد گیبست ھم. باشد اسِر خاورميانه میھای سر  فورِی کمونيستۀستراتژِی آينده در مقابِل اين شرايط، وظيف

از جمله ( بورژوازی ۀدھند ھای فريب  در برابِر سياست کِش کردستان و ديگر مردِم منطقه، تنھا با آگاھی زحمت

  .توان صورت بگيرد و امپرياليسم، می) بورژوازِی کرد

  :منابع

 http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalYazar&ArticleID=1125357

&Yazar=EYUP-CAN&CategoryID=78 

 http://www.sosyalistforum.net/makaleler/58433-dort-basamakli-merdiven-

stratejisi.html    

 غام اوجاالنک به پي.ک.پاسِخ قارايالن، فرمانداِر پ: 

  gundem/۵٢٢٢۵١/١/cevap -mektuba -karayilandan/com.gazetevatan.haber//:http 

  مارس اعالم شد١٨الدين دميرتاش در  الحصپيغاِم اوجاالن که از طرِف : 

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/22842690.asp  

   روناھی شورشگر

 ٢٠١٣ چ مار١٨

 


