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تمامى خبرها و گزارش ها حاکى از آن است که دولت 
ترکیه جنگى نابرابر و خونین را به «حزب کارگران کردستان» 
و توده ى مردم در این منطقه تحمیل کرده است؛ دالیلى که 
اعالم  افسارگسیخته  توحش  این  براى  ترکیه  دولت  توسط 

مى شود، چیست؟
و  سابق  وزیر  نخست  اردوغان،  طیب  رجب  رحمانى:  بهرام 
با  را  مذاکراتى  سال 2012  در  ترکیه،  کنونى  جمهورى  رییس 
عبداهللا اوجان، رهبر زندانى «حزب کارگران کردستان» (پ  ك  
ك)، آغاز کرد. اما در روزهاى پایانى جوالى 2015، با حمله 
ارتش و نیروهاى امنیتى ترکیه به «پ  ك  ك» و مردم کردستان 
ترکیه، این مذاکرات نه تنها قطع شد، بلکه در شهرهاى کردستان 
یک مقاومت قدرت مند و توده اى مسلحانه راه افتاد که هنوز 

هم ادامه دارد.
نیروهاى سیاسى فعال کردستان، به  ویژه شهردارى ها، هم زمان 
نزد  در  آن  قوانین  و  دولت  که  کردند  اعالم  ارتش  حمالت  با 
مردم کردستان اعتبار و وجهه سیاسى و قانونى خود را از دست 
داده اند؛ بنابراین خود مردم باید سرنوشت خویش را به  دست 
در  محلى  دموکراتیک  مردمى  شوراهاى  راستا،  این  در  گیرند. 
خودمدیریتى  اعالم  کردستان  دیگر  نقطه ى  بیست  و  دیاربکر 

دموکراتیک اعالم کردند.
پس از آن دولت و ارتش سرکوب هاى خود را تشدید کردند، 
به  طورى که تنها در یک هفته، بیش از هزار نفر را دستگیر و 
زندانى کردند. اعمال جنایت کارانه ى ارتش و نیروهاى امنیتى 
دولت ترکیه، در مناطق کردنشین بى  حد و حساب است. در 
چند ماه اخیر، هزاران شهروند عادى در هجوم ارتش و نیروهاى 
امنیتى کشته و زخمى و یا دستگیر شده اند. محالت چند شهر 
کردنشین که در آن اعالم خودمدیریتى شده، با توپ و تانک 
ویران شده است. وحشى گرى به حدى است که حتى اجساد 
جوانان کشته  شده به خانواده هاشان تحویل داده نمى شود. طبق 
اقرار اداره ى امنیت ترکیه، از زمان آغاز این عملیات، حدود صد 
هزار نفر آواره شده اند. بخش اطالعات و آمار «حزب دموکراتیک 
خلق ها» نیز دوشنبه هشتم فوریه اعالم کرد که از ماه ژوئیه 2015 

و هم زمان با شدت گرفتن حمالت دولت ترکیه تاکنون، چهارصد 
و شصت غیرنظامى در این کشور جان خود را از دست داده اند 
که در میان آن ها بیش از صد و شصت تن زن و کودك هستند.
در واقع، حمله ى تروریستى در شهر مرزى سروچ به سیصد 
تن از جوانان سوسیالیست ترکیه و سپس کشته  شدن دو پلیس 
ترکیه، به دولت و حزب حاکم این فرصت را داد تا هم از مردم 
کرد - که در انتخابات قبلى به  «حزب دموکراتیک خلق ها» راى 
ضعیف  یا  زدن  کنار  زمینه ى  هم  و  بگیرد  انتقام  بودند-  داده 
کردن این حزب از انتخابات آینده و در نتیجه پیروزى «حزب 
توسعه و عدالت» از طریق تحریک حس ناسیونالیستى و مذهبى 
در بین مردم ترکیه را فراهم سازد. بنا به این سیاست، اردوغان 
دستور حمله به  مواضع «پ ك ك» در شمال عراق و بازداشت 
فعاالن کردى را صادر کرد؛ اعضاى «پ ك ك» و سایر احزاب 
و  کشور  سراسر  در  کمونیست  و  چپ  سیاسى  سازمان هاى  و 
هم چنین تعقیب قضایى نمایندگان «حزب دموکراتیک خلق ها» در 
مجلس را در دستور کار قرار داد؛ تا از طریق جنگ و خونریزى 
«حزب  و  کردستان  مردم  نمایندگان  ورود  مانع  بتواند  شاید 
دموکراتیک خلق ها» به  مجلس شود. از سوى دیگر، دولت ترکیه 
قصد داشت تا با حمله به مردم کردستان و «پ ك ك»، آن ها 
را به  واکنش نظامى و خشونت وا دارد تا مردم ترکیه، به  ویژه 
علوى ها و دیگر اقلیت هاى این کشور که به « حزب دموکراتیک 
خلق ها» راى داده بودند- را از این حزب روى گردان ساخته و 
حس ناسیونالیستى و مذهبى در میان بخش هایى از مردم جامعه 

را به نقطه ى  اوج برساند. 
خالف  بر  نوامبر 2015)،  (اول  گذشته    سال  دوم  انتخابات  در 
پیش بینى ها و نظرسنجى ها، «حزب عدالت و توسعه» نزدیک به 
پنجاه درصد راى آورد و مجددا دولت را تشکیل داد. بر اساس 
اعالمیه ى شوراى عالى انتخابات ترکیه، «حزب عدالت و توسعه» 
317 نماینده، «حزب جمهورى خواه خلق» 13 نماینده، «حزب 
دموکراتیک خلق ها» 59 نماینده و «حزب حرکت ملى» 40 نماینده 
در بیست و ششمین دوره انتخابات پارلمان ترکیه دارند. در حالى 
که در انتخابات پارلمان، «حزب عدالت و توسعه» براى تحقق 
درخواست رجب طیب اردوغان مبنى بر تغییر قانون اساسى (در 
زمینه ى تغییر سیستم پارلمانى به ریاستى) به  تعداد 367 نماینده 
تصویب  با  و  نماینده  اخذ 330  صورت  در  که  داشت  احتیاج 
مجلس و نیز همه پرسى مى توانست به خواست خود دست یابد، 

اما در حال حاضر فقط مى تواند به  تنهایى دولت تشکیل دهد.
در مجموع باید بگویم که توجیه دولت ترکیه در راه  انداختن این 
جنگ خونین و نابرابر علیه مردم کردستان و نیروهاى سیاسى آن 
این است که با «تروریسم» مبارزه مى کنند. در تبلیغات آن ها «پ 
ك ك» نیز مانند «داعش» یک نیروى تروریستى قلمداد مى شود 
که امنیت ملى ترکیه را به خطر انداخته است و باید از بین برود. 
این در حالى ست که طبق اسناد و گزارشات منتشر شده، تنها در 
اولین روزهاى حمله ى ارتش به  مواضع «پ ك ك» در کوه هاى 
سیصد  ترکیه  جنگنده ى  هواپیماهاى  عراق،  کردستان  و  قندیل 

مقاومت زندگى  است!
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عملیات هوایى انجام داده بودند، اما در مقابل تنها دو حمله علیه 
«داعش»! البته بسیارى از مردم ترکیه، نیروهاى سیاسى، و حتى 
متحدین غربى دولت ترکیه، نیز به خوبى مى دانند که دولت و 
پلیس مخفى ترکیه با نیروهاى تروریستى مانند «داعش» و «جبهه 
النصره» روابط نزدیک اقتصادى، سیاسى و نظامى دارند و تبلیغات 
دولتى علیه «پ ك ك» و «حزب دموکراتیک خلق ها»، به عنوان 

نیروهاى تروریستى، کم تر کسى را فریب مى دهد. 
البته باید تاکید کنم که در کردستان ترکیه ما شاهد «تروریسم» 
هستیم، آن هم یک «تروریسم» تمام عیار، اما این «تروریسم» 
«حزب  و  ك»  ك  «پ  علیه  فقط  نه  که  است  ترکیه  دولت 
دموکراتیک خلق ها»، بلکه علیه کل مردم کردستان در جریان 

است.
 

شرایط  به   توجه  بدون  ترکیه  دولت  سیاست  این  طبعا   
و  دولت  موقعیت  ترکیه،  اجتماعى  و  اقتصادى  سیاسى، 
نگرفته  صورت  اجتماعى،  نیروهاى  توازن  و  حاکم  حزب 

عمومى  وضعیت  است. 
حیث  این  از  ترکیه  در 

چگونه است؟
بهرام رحمانى: در سال هاى 
کارگران،  اعتراضات  اخیر، 
زنان، نیروهاى سوسیالیست 
دولــت  علیه  ســکــوالر  و 
دالیل  به   حاکم  حزب  و 
تالش  جمله  ز  ا مختلف 
گزى»  «پارك  نابودى  براى 
در استانبول، انفجار در معدن 
تعداد  باختن  جان   و  سوما 
فساد  کارگران،  از  زیادى 
براى  پول شویى  و  دولتى 

جمهورى اسالمى ایران، بستن مرزهاى ترکیه در مدت محاصره 
و  سانسور  به  کوبانى،  تشدید  «داعش»  وحشیانه ى  حمالت  و 
مدنى،  و  سیاسى  آزادى هاى  تحدید  روزنامه نگاران،  سرکوب 
در  و...  منطقه اى  سیاست هاى  شکست  اقتصادى،  مشکالت 
جریان بوده است؛ در نتیجه ى همه ى این اعتراضات و بحران ها، 
دولت و حزب حاکم چه در داخل کشور و در سطح منطقه اى 
و بین المللى سخت در تنگنا و بن بست قرار گرفته است و راه 
 انداختن جنگى نابرابر و خونین علیه مردم کردستان را یک راه 

براى برون رفت از این بحران مى داند. 
به  لحاظ اقتصادى نیز ترکیه کشورى است که در طى نزدیک به  
یک دهه ى گذشته به  یکى از بدهکارترین کشورهاى جهان با 
بیش از 640 میلیارد دالر بدهى تبدیل شده است. و این مقدار 
بدهى  نزدیک به  نیمى از تولید ناخالص داخلى آن را تشکیل 
مى دهد. بهره ى این بدهى ها ساالنه بیش تر از پنجاه میلیارد دالر 
است و هر یک از شهروندان ترکیه بر اساس آمارهاى مختلف 

بیش از هشت هزار دالر بدهى دارند. به  عبارت دیگر، ساالنه هر 
شهروند ترکیه اى باید هزار و پانصد دالر سهم خود از بهره ى 

این بدهى هاى را پرداخت کند.
بر پایه ى نوشته ى روزنامه ى «زمان ترکیه» و بر اساس آمار بانک 
ساالنه  متوسط  به  طور  اخیر  سال  چند  در  کشور،  این  مرکزى 
بیش از ده میلیارد دالر بر میزان بدهى شرکت هاى خصوصى 
ترکیه افزوده  شده تا جایى که در ماه ژوئن 2015، تنها بدهى هاى 
خارجى شرکت هاى ترکیه اى نزدیک به 180 میلیارد دالر شده 
است و در همین مدت، لیر ترکیه بیش تر از بیست و پنج درصد 
ارزش خود را از دست داه است. به عالوه، در شش ماه نخست 
نقدى  صورت  به   ترکیه  دولت  که  وام هایى  میزان  سال 2015، 
دریافت کرد نسبت به  سال قبل از آن در حدود بیست و هفت 
میلیارد  شش  و  بیست  به  مجموع  در  و  داشت  افزایش  درصد 

دالر بالغ شده است. 
نتیجه ى مستقیم بحران بدهى ها در ترکیه به  نوشته ى روزنامه ى 
«تودى زمان»، کم  شدن ارزش پول ملى و کاهش شدید قدرت 
امر  همین  که  است  خرید 
را  خصوصى  شرکت هاى 
وام هاى  تا  ساخته  مجبور 
بیش ترى را از خارج دریافت 
دهندگان  وام   لبته  ا کنند؛ 
شرایط  با  را  وام ها  این  نیز 
باالتر  بهره هاى  و  سخت تر 
اختیار  در  گذشته  به   نسبت 
آن ها قرار داده و این کشور 
را هم چنان بیش تر در باتالق 

بدهى ها فرو مى برند.
هواپیماى  کردن  سرنگون 
مرز  در  روسى  جنگنده ى 
سوریه با ترکیه نیز، در کنار 
اقتصادى  مشکالت  زیان بار،  سیاسى  پیامدهاى  و  تنش ها 
است.  آورده  هــم راه  به   ترکیه  دولت  براى  نیز  بیش ترى 
اقتصادى،  روابط  قطع  ترکیه،  دولت  علیه  روسیه  اقدام  اولین 
بازگرداندن کارگران مهاجر ترکیه از این کشور، و تعطیل کردن 
تمامى تورهاى مسافرتى شهروندان روسى به ترکیه بود. طبق 
گزارشات، سالیانه بیش از چهار میلیون توریست روسى وارد 
ترکیه مى شدند و حال که این سفرها قطع شده است، بسیارى 
از هتل ها و تاسیسات توریستى ترکیه، تعطیل و یا ورشکست 
شده اند. و ُکل این وضعیت روشن است که به وضعیت اقتصادى 
و معیشتى نابسامان تر و نارضایتى بیش تر در طبقه ى کارگر و 

توده ى مردم دامن مى زند.
همان طور که گفتم، جنگ نابرابر و خونین علیه مردم کردستان 
و پیروزى در این جنگ براى دولت و حزب حاکم، یک راه 
براى برون رفت از این بحران همه جانبه ى سیاسى و اقتصادى 

و اجتماعى است. 
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 و به  طور مشخص وضعیت «حزب کارگران کردستان»، 
در  آن ها  حامى  نیروهاى  و  خلق ها «  دموکراتیک  «حزب 
از  برخى  است؟  چگونه  ترکیه  سراسر  در  و  و  کردستان 
اتحادیه هاى کارگرى ترکیه از «حزب دموکراتیک خلق ها» 
حمایت و با آن اعالم هم بستگى کرده بودند. آن ها در این 

میان چه نقشى دارند؟
و  سازمان ها  ترکیه،  کردستان  مردم  اکثریت  رحمانى:  بهرام 
کردستان»،  کارگران  «حزب  شهردارى ها،  مردمى،  تشکل هاى 
«حزب دموکراتیک خلق ها»، نیروهاى سوسیالیست و کمونیست 
ترکیه، «کنفدراسیون کارگران انقالبى ترکیه  » (دیسک)، اتحادیه ى 
زحمت کشان، پزشکان، مهندسان، روزنامه نگاران و...، هر کدام با 
اهداف و سیاست هاى خود، مخالف سیاست هاى عمومى دولت 
و حزب حاکم هستند و مستقیم و غیرمستقیم از حقوق مردم 
کرد و دیگر اقلیت ها در ترکیه دفاع مى کنند. چنین رویکردى 
قبل از هر چیز، بى اعتبارى دولت و حزب حاکم و سیاست هاى 
آن را در میان بخش هاى  وسیعى از مردم جامعه نشان مى دهد. 

ترکیه،  کردستان  در  اکنون 
کوچک،  هرچند  گام هاى 
ولى موثرى در راه گذار به  
خودمدیریتى دموکراتیک در 
مناطق کردنشین جنوب شرق 
ترکیه برداشته شده است و 
مردم  آگاه سازى  راه  این  در 
منطقه از مفهوم خودگردانى 
و  متحد  و  خودمدیریتى  یا 
متشکل  کردن آن ها به  طور 

همه جانبه اى ادامه دارد.
این  مردم  حاضر  حال  در 
منطقه به  نوعى در کنگره اى 
جامعه ى  «کنگره ى  نام  به 

دموکراتیک» نمایندگى مى شوند که بنا به تعریف قرار است تا 
زمان تشکیل پارلمان منطقه اى وظایف این پارلمان را عهده دار 
باشد. شهردارها و فعالین سیاسى و اجتماعى در منطقه ى کردستان 
در شرایط فعلى به آماده کردن زیرساخت نظام خودگردانى در 
منطقه مشغولند و در این راه شوراهاى محل، شوراى شهرها و 
روستاها را شکل مى دهند. در چنین شرایطى ست که مردم مناطق 
مدیریت هاى  و  شهردارى ها  طریق  از  دارند  تصمیم  کردنشین 
محلى به  تقویت و توسعه ى سیاسى، اجتماعى و فرهنگى بپردازند 

و خدمات شهرى، بهداشتى و آموزشى را توسعه دهند.
تاسیس مدارس پیش دبستانى براى آماده  سازى کودکان جهت 
آموزش به  زبان مادرى در مدارس ابتدایى و متوسطه در کنار 
آموزش به  زبان ترکى و زمینه  سازى براى ورود جوانان منطقه به  
دانشگاه ها از جمله برنامه هاى آموزشى در راه گذار به  خودگردانى 

در مناطق کردنشین ترکیه است. 
و  دمکراتیک»  «خودمدیریتى  سیستم  برقرارى  مجموع،  در 

خود  سرنوشت  و  زندگى  نحوه ى  تعیین  در  مردم  مشارکت 
در  مردم  توده ى  اکثریت  و  سیاسى  نیروهاى  هدف  مهم ترین 
گذشته  سال  چهار  سه  در  که  سیستمى  است.  ترکیه  کردستان 
در روژاوا  (کردستان سوریه) تجربه شده و به  عنوان یک طرح 
و سیاست راه گشا، برابرى  طلبانه و عدالت جویانه طرف داران 
زیادى در ترکیه، منطقه  و حتى جهان به  ویژه در بین نیروهاى 

سوسیالیستى و مدافعین جنبش کارگرى پیدا کرده است. 
اما دولت ترکیه پس از اعالم خودمدیریتى دموکراتیک، حمالت 
خود به کردستان را تشدید کرد و چندین شهردار و عضو شوراها 
«شمزینان»،  «شرناخ»،  «لیجه»،  «سیلوان»،  چون  شهرهایى  در 
«سلوپى» و... را به  اتهام دعوت به «جدایى طلبى» و تالش براى 
همه،  این  با  نمود.  بازداشت  کشور»  «یک پارچگى  تضعیف 
فعالیت هاى سیاسى و اجتماعى در کردستان ترکیه و هم چنین 
ترکیه  دولت  وحشیانه ى  کشتار  و  سرکوب  برابر  در  مقاومت 
کارگرى،  اتحادیه هاى  هم بستگى  و  حمایت  از  و  دارد  وجود 
سازمان هاى سوسیالیست و آزادى خواه و بخش هایى از مردم 
جامعه هم برخوردار است. 

تا  ترکیه  دولت  سیاست   
چه حد در موقعیت بحرانى 
منطقه ى خاورمیانه در حال 
حاضر، جنگ سوریه، رقابت 
سرمایه دارى  دولت هاى 
و  طرف،  یک  از  و...  منطقه 
دولت هاى  فروبستن  چشم 
ــرب بر  ــه دارى غ ــای ــرم س
دولت  کشتار  و  سرکوب 
ى  مساله  خاطر  به  ترکیه 
از  جلوگیرى  و  پناهندگان 
کشورهاى  به  آن ها  ورود 

اتحادیه ى اروپا و... از طرف دیگر ریشه دارد؟
بهرام رحمانى: قطعا این طور است. یک مساله ى مهم در مورد 
دولت ترکیه و «حزب عدالت و توسعه» آن است که سیاست هاى 
منطقه اى آن که در واقع مى بایست پله ى صعود آن به عنوان 
قدرت برتر منطقه اى مى شد، تا این جا شکست خورده و در 
منطقه اى  برتر  قدرت  به  شدن  تبدیل  براى  آن  کارت  نتیجه 
را سوزانده است. تا دو سه سال پیش بسیارى از دولت ها و 
رسانه هاى غربى از اسالم معتدل و میانه روى «حزب عدالت و 
توسعه» و دولت آن به عنوان مدل نمونه براى کشورهاى منطقه ى 
خاورمیانه صحبت مى کردند، اما امروز با شکست سیاست هاى 
که  کشتارى  و  خفقان  و  سرکوب  و  ترکیه  دولت  منطقه اى 
این دولت در خود جامعه ى ترکیه به راه انداخته است دیگر 
کسى از مدل نمونه ى ترکیه صحبت نمى کند. مورد مصر که 
سرمایه گذارى سیاسى «حزب عدالت و توسعه» و دولت آن بر 
روى «اخوان المسلمین» با شکست این جریان در مصر دود شد 
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و به هوا رفت و همین طور مورد سوریه که تالش دولت ترکیه 
براى سرنگونى بشار اسد بى نتیجه ماند و حمایت و هم کارى 
آن با نیروهاى تروریستى مانند «داعش» به آبروریزى جهانى آن 
انجامید، نمونه هایى از شکست سیاست هاى منطقه اى دولت و 

حزب حاکم ترکیه هستند.
اما با این همه از آن جا که دولت ترکیه عضو «ناتو» است و به 
عالوه دولت هاى غربى در شرایط بحران خاورمیانه به وجود 
حدى  تا  دولت  این  هنوز  دارند،  نیاز  ترکیه  مانند  دولت هایى 
پاى  یک  عنوان  به  و  است  غربى  دولت هاى  حساب  طرف 
اخیر،  دوره ى  در  مى شود.  گرفته  نظر  در  منطقه  این  معادالت 
آن چه که به «بحران پناهندگى» مشهور شده و هجوم مردم بى 
پناهى که عمدتا از جهنم سوریه و از طریق مرزهاى ترکیه به 
سوى کشورهاى اروپایى سرازیر شده بودند نیز به دولت ترکیه 
امکان بازى بیش ترى در منطقه ى خاورمیانه و همین طور در 
خود جامعه ى ترکیه و براى سرکوب و کشتار مردم در کردستان 
داده است. دولت ترکیه با اتحادیه ى اروپا توافق کرده است که 
از  سورى  پناهندگان  خروج  مانع  یورو،  میلیاردها  دریافت  با 
مرزهاى ترکیه به سوى کشورهاى اروپایى شود و در مقابل این 
کشورها نیز چشم خود را بر روى سرکوب و کشتار مردم در 
کردستان و تحدید روزافزون آزادى هاى سیاسى و مدنى در کل 

جامعه ى ترکیه بسته اند.
به یک مساله ى مهم دیگر هم باید در این جا اشاره کنم. دولت 
ترکیه به شدت از تحوالت سیاسى در روژاوا (کردستان سوریه) 
در  تحوالت  این  وسیع تر  و  بیش تر  تاثیرات  از  است،  نگران 
کردستان ترکیه مى ترسد و تالش مى کند که با اعمال سرکوب 
و کشتار در کردستان ترکیه، روژوا را هم تضعیف کند. زمانى 
این کار را با حمایت و تقویت «داعش» در کردستان سوریه و 
تضیقات بسیار علیه نیروهاى مبارز روژوا انجام مى داد و االن 

هم به این شکل!

این سیاست سرکوب و کشتار نیروهاى سیاسى و مردم 
در کردستان ترکیه تا کجا مى تواند ادامه یابد؟ ظرفیت دولت 
ترکیه براى پیش برد این سیاست تا چه اندازه است؟ و ظرفیت 

مقاومت در مقابل سرکوب و کشتار آن؟
بهرام رحمانى: واقعیت این است که دولت ترکیه اعتبار خود 
را در نزد اکثریت مردم ترکیه، به  ویژه شهروندان کرد، از دست 
داده است. در چنین شرایطى، اجرایى شدن طرح خودمدیریتى 
و  تظاهرات  با  هم راه  کردنشین،  شهرهاى  در  دموکراتیک 
اعتصاب هاى هر روزه، مى تواند واکنش شدید ارتش و دولت و 
نیروهاى ناسیونالیست و فاشیست ترکیه را بیش از پیش برانگیزد 
و از طرف دیگر این تظاهرات ها و اعتصاب ها به  یک روند دائم 
در ترکیه تبدیل گشته و نوعى جنگ فرسایشى و جنگ داخلى 

در ترکیه به  راه افتد. 
در واقع، با توجه به  افزایش تنش ها در ماه هاى گذشته، بسیارى 
از نیروهاى سیاسى و توده ى مردم نیز نگرانى خود از بروز و 

تداوم جنگ داخلى در این کشور را اعالم کرده اند. گذشته از 
این ها، ادامه ى تنش ها ممکن است بحران اقتصادى و بیکارى 
به  و  کند  تشدید  بیش تر  هم  این  از  را  کشور  این  در  تورم  و 
نارضایتى و اعتراضات وسیع تر طبقه ى کارگر و توده ى مردم 
دامن بزند. روشن است که هیچ یک از این عوامل در درازمدت 
به نفع سرمایه دارى ترکیه نیست، اختالف و رقابت در صفوف 
و  یک پارچگى  داد،  خواهد  افزایش  را  ترکیه  سرمایه دارى 
قدرت  از  نتیجه  در  و  کرد  خواهد  تضعیف  را  آن  هماهنگى 

سرکوب و کشتار دولت آن هم خواهد کاست.
معضل «کرد» در ترکیه و در منطقه یک زخم قدیمى است که 
با هر حرکتى دهان باز مى کند. این زخم نه به  مسکن، بلکه به 
 درمان ریشه اى و یک عمل جراحى اساسى در همه ى عرصه هاى 
اقتصادى، سیاسى و اجتماعى نیاز دارد و این  هم فقط با یک 
مبارزه ى متحدانه و سراسرى که به ویژه با حمایت طبقه ى کارگر 
و در هم بستگى با مبارزات جنبش کارگرى و سوسیالیستى توام 
شده باشد، امکان پذیر و عملى است؛ جامعه اى که در آن آزادى 
و برابرى سهم همه ى شهروندان باشد. در غیر این  صورت و در 
غیاب حمایت و حضور فعال جنبش کارگرى و سوسیالیستى در 
مرکز تحوالت سیاسى و اجتماعى جامعه، ادامه ى جنگ داخلى 
است؛  اجتناب ناپذیر  ترکیه  در  کشتار  و  سرکوب  و  خفقان  و 
حزب  و  دولت  نیز  آن  اصلى  عامل  که  کننده  نگران   وضعیتى 

حاکم ترکیه است.
دولت ترکیه مى خواست تا قبل از ذوب شدن برف هاى کوهستان، 
مقاومت مردم و نیروهاى سیاسى کردستان را در هم بشکند و 
شرایط  و سیاست هاى خود را به  آن ها دیکته و تحمیل کند. اما 
نه تنها این مقاومت درهم نشکست، بلکه موجى از حمایت و 
اعتراض علیه این جنگ نابرابر و خونین را برانگیخت که روز  
به  روز هم وسیع تر و گسترده تر مى شود. فریادى که اکنون بر 
لبان اکثریت مردم کردستان جارى است، این است که: «مقاومت 
که  چیزى  «تنها  و  است»  زندگى   «مقاومت  است»،  شده  آغاز 
برایمان باقى  مانده، جنگیدن با افتخار است»! این فریاد انسانى 
با تداوم سیاست سرکوب و کشتار دولت ترکیه از این هم رساتر 

و قوى تر خواهد شد!
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