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مقاومت زندگى است!
فوريه ٢٠١٦

بهرام رحمانى :رجب طيب اردوغان ،نخست وزير سابق و
رييس جمهورى كنونى تركيه ،در سال  ٢٠١٢مذاكراتى را با
عبداﷲ اوجان ،رهبر زندانى »حزب كارگران كردستان« )پ ك
ك( ،آغاز كرد .اما در روزهاى پايانى جوﻻى  ،٢٠١٥با حمله
ارتش و نيروهاى امنيتى تركيه به »پ ك ك« و مردم كردستان
تركيه ،اين مذاكرات نه تنها قطع شد ،بلكه در شهرهاى كردستان
يك مقاومت قدرت مند و تودهاى مسلحانه راه افتاد كه هنوز
هم ادامه دارد.
نيروهاى سياسى فعال كردستان ،به ويژه شهردارىها ،همزمان
با حمﻼت ارتش اعﻼم كردند كه دولت و قوانين آن در نزد
مردم كردستان اعتبار و وجهه سياسى و قانونى خود را از دست
داده اند؛ بنابراين خود مردم بايد سرنوشت خويش را به دست
گيرند .در اين راستا ،شوراهاى مردمى دموكراتيك محلى در
دياربكر و بيست نقطه ى ديگر كردستان اعﻼم خودمديريتى
دموكراتيك اعﻼم كردند.
پس از آن دولت و ارتش سركوبهاى خود را تشديد كردند،
به طورى كه تنها در يك هفته ،بيش از هزار نفر را دستگير و
زندانى كردند .اعمال جنايتكارانه ى ارتش و نيروهاى امنيتى
دولت تركيه ،در مناطق كردنشين بى حد و حساب است .در
چند ماه اخير ،هزاران شهروند عادى در هجوم ارتش و نيروهاى
امنيتى كشته و زخمى و يا دستگير شده اند .محﻼت چند شهر
كردنشين كه در آن اعﻼم خودمديريتى شده ،با توپ و تانك
ويران شده است .وحشى گرى به حدى است كه حتى اجساد
جوانان كشته شده بهخانوادههاشان تحويل داده نمىشود .طبق
اقرار اداره ى امنيت تركيه ،از زمان آغاز اين عمليات ،حدود صد
هزار نفر آواره شدهاند .بخش اطﻼعات و آمار »حزب دموكراتيك
خلقها« نيز دوشنبه هشتم فوريه اعﻼم كرد كه از ماه ژوئيه ٢٠١٥
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و همزمان با شدت گرفتن حمﻼت دولت تركيه تاكنون ،چهارصد
و شصت غيرنظامى در اين كشور جان خود را از دست داده اند
كه در ميان آنها بيش از صد و شصت تن زن و كودك هستند.
در واقع ،حمله ى تروريستى در شهر مرزى سروچ به سيصد
تن از جوانان سوسياليست تركيه و سپس كشته شدن دو پليس
تركيه ،به دولت و حزب حاكم اين فرصت را داد تا هم از مردم
كرد  -كه در انتخابات قبلى به »حزب دموكراتيك خلقها« راى
داده بودند -انتقام بگيرد و هم زمينه ى كنار زدن يا ضعيف
كردن اين حزب از انتخابات آينده و در نتيجه پيروزى »حزب
توسعه و عدالت« از طريق تحريك حس ناسيوناليستى و مذهبى
در بين مردم تركيه را فراهم سازد .بنا به اين سياست ،اردوغان
دستور حمله به مواضع »پ ك ك« در شمال عراق و بازداشت
فعاﻻن كردى را صادر كرد؛ اعضاى »پ ك ك« و ساير احزاب
و سازمانهاى سياسى چپ و كمونيست در سراسر كشور و
هم چنين تعقيب قضايى نمايندگان »حزب دموكراتيك خلقها« در
مجلس را در دستور كار قرار داد؛ تا از طريق جنگ و خونريزى
شايد بتواند مانع ورود نمايندگان مردم كردستان و »حزب
دموكراتيك خلقها« به مجلس شود .از سوى ديگر ،دولت تركيه
قصد داشت تا با حمله به مردم كردستان و »پ ك ك« ،آنها
را به واكنش نظامى و خشونت وا دارد تا مردم تركيه ،به ويژه
علوىها و ديگر اقليتهاى اين كشور كه به »حزب دموكراتيك
خلقها« راى داده بودند -را از اين حزب روىگردان ساخته و
حس ناسيوناليستى و مذهبى در ميان بخش هايى از مردم جامعه
را به نقطه ى اوج برساند.
در انتخابات دوم سال گذشته )اول نوامبر  ،(٢٠١٥بر خﻼف
پيشبينىها و نظرسنجىها» ،حزب عدالت و توسعه« نزديك به
پنجاه درصد راى آورد و مجددا دولت را تشكيل داد .بر اساس
اعﻼميه ى شوراى عالى انتخابات تركيه» ،حزب عدالت و توسعه«
 ٣١٧نماينده» ،حزب جمهورىخواه خلق«  ١٣نماينده» ،حزب
دموكراتيك خلقها«  ٥٩نماينده و »حزب حركت ملى«  ٤٠نماينده
در بيست و ششمين دوره انتخابات پارلمان تركيه دارند .در حالى
كه در انتخابات پارلمان» ،حزب عدالت و توسعه« براى تحقق
درخواست رجب طيب اردوغان مبنى بر تغيير قانون اساسى )در
زمينه ى تغيير سيستم پارلمانى به رياستى( به تعداد  ٣٦٧نماينده
احتياج داشت كه در صورت اخذ  ٣٣٠نماينده و با تصويب
مجلس و نيز همه پرسى مىتوانست به خواست خود دست يابد،
اما در حال حاضر فقط مىتواند به تنهايى دولت تشكيل دهد.
در مجموع بايد بگويم كه توجيه دولت تركيه در راه انداختن اين
جنگ خونين و نابرابر عليه مردم كردستان و نيروهاى سياسى آن
اين است كه با »تروريسم« مبارزه مىكنند .در تبليغات آن ها »پ
ك ك« نيز مانند »داعش« يك نيروى تروريستى قلمداد مى شود
كه امنيت ملى تركيه را به خطر انداخته است و بايد از بين برود.
اين در حالىست كه طبق اسناد و گزارشات منتشر شده ،تنها در
اولين روزهاى حمله ى ارتش به مواضع »پ ك ك« در كوههاى
قنديل و كردستان عراق ،هواپيماهاى جنگندهى تركيه سيصد

عمليات هوايى انجام داده بودند ،اما در مقابل تنها دو حمله عليه
»داعش«! البته بسيارى از مردم تركيه ،نيروهاى سياسى ،و حتى
متحدين غربى دولت تركيه ،نيز به خوبى مى دانند كه دولت و
پليس مخفى تركيه با نيروهاى تروريستى مانند »داعش« و »جبهه
النصره« روابط نزديك اقتصادى ،سياسى و نظامى دارند و تبليغات
دولتى عليه »پ ك ك« و »حزب دموكراتيك خلق ها« ،به عنوان
نيروهاى تروريستى ،كم تر كسى را فريب مى دهد.
البته بايد تاكيد كنم كه در كردستان تركيه ما شاهد »تروريسم«
هستيم ،آن هم يك »تروريسم« تمام عيار ،اما اين »تروريسم«
دولت تركيه است كه نه فقط عليه »پ ك ك« و »حزب
دموكراتيك خلق ها« ،بلكه عليه كل مردم كردستان در جريان
است.

بهرام رحمانى :در سالهاى
اخير ،اعتراضات كارگران،
زنان ،نيروهاى سوسياليست
و ســكــوﻻر عليه دولــت
و حزب حاكم به دﻻيل
مختلف از جمله تﻼش
براى نابودى »پارك گزى«
در استانبول ،انفجار در معدن
سوما و جان باختن تعداد
زيادى از كارگران ،فساد
دولتى و پول شويى براى
جمهورى اسﻼمى ايران ،بستن مرزهاى تركيه در مدت محاصره
و حمﻼت وحشيانه ى »داعش« به كوبانى ،تشديد سانسور و
سركوب روزنامهنگاران ،تحديد آزادى هاى سياسى و مدنى،
مشكﻼت اقتصادى ،شكست سياست هاى منطقه اى و ...در
جريان بوده است؛ در نتيجه ى همه ى اين اعتراضات و بحرانها،
دولت و حزب حاكم چه در داخل كشور و در سطح منطقه اى
و بينالمللى سخت در تنگنا و بنبست قرار گرفته است و راه
انداختن جنگى نابرابر و خونين عليه مردم كردستان را يك راه
براى برون رفت از اين بحران مى داند.
به لحاظ اقتصادى نيز تركيه كشورى است كه در طى نزديك به
يك دهه ى گذشته به يكى از بدهكارترين كشورهاى جهان با
بيش از  ٦٤٠ميليارد دﻻر بدهى تبديل شده است .و اين مقدار
بدهى نزديك به نيمى از توليد ناخالص داخلى آن را تشكيل
مىدهد .بهره ى اين بدهىها ساﻻنه بيشتر از پنجاه ميليارد دﻻر
است و هر يك از شهروندان تركيه بر اساس آمارهاى مختلف
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بيش از هشت هزار دﻻر بدهى دارند .به عبارت ديگر ،ساﻻنه هر
شهروند تركيهاى بايد هزار و پانصد دﻻر سهم خود از بهره ى
اين بدهىهاى را پرداخت كند.
بر پايه ى نوشته ى روزنامه ى »زمان تركيه« و بر اساس آمار بانك
مركزى اين كشور ،در چند سال اخير به طور متوسط ساﻻنه
بيش از ده ميليارد دﻻر بر ميزان بدهى شركتهاى خصوصى
تركيه افزوده شده تا جايى كه در ماه ژوئن  ،٢٠١٥تنها بدهىهاى
خارجى شركتهاى تركيهاى نزديك به  ١٨٠ميليارد دﻻر شده
است و در همين مدت ،لير تركيه بيشتر از بيست و پنج درصد
ارزش خود را از دست داه است .به عﻼوه ،در شش ماه نخست
سال  ،٢٠١٥ميزان وامهايى كه دولت تركيه به صورت نقدى
دريافت كرد نسبت به سال قبل از آن در حدود بيست و هفت
درصد افزايش داشت و در مجموع به بيست و شش ميليارد
دﻻر بالغ شده است.
نتيجه ى مستقيم بحران بدهىها در تركيه به نوشته ى روزنامه ى
»تودى زمان« ،كم شدن ارزش پول ملى و كاهش شديد قدرت
خريد است كه همين امر
شركت هاى خصوصى را
مجبور ساخته تا وام هاى
بيشترى را از خارج دريافت
كنند؛ البته وام دهندگان
نيز اين وامها را با شرايط
سختتر و بهرههاى باﻻتر
نسبت به گذشته در اختيار
آنها قرار داده و اين كشور
را هم چنان بيش تر در باتﻼق
بدهى ها فرو مىبرند.
سرنگون كردن هواپيماى
جنگنده ى روسى در مرز
سوريه با تركيه نيز ،در كنار
تنش ها و پيامدهاى سياسى زيان بار ،مشكﻼت اقتصادى
بيش ترى نيز براى دولت تركيه به هــم راه آورده است.
اولين اقدام روسيه عليه دولت تركيه ،قطع روابط اقتصادى،
بازگرداندن كارگران مهاجر تركيه از اين كشور ،و تعطيل كردن
تمامى تورهاى مسافرتى شهروندان روسى به تركيه بود .طبق
گزارشات ،ساليانه بيش از چهار ميليون توريست روسى وارد
تركيه مىشدند و حال كه اين سفرها قطع شده است ،بسيارى
از هتلها و تاسيسات توريستى تركيه ،تعطيل و يا ورشكست
شدهاند .و كُل اين وضعيت روشن است كه به وضعيت اقتصادى
و معيشتى نابسامان تر و نارضايتى بيش تر در طبقه ى كارگر و
توده ى مردم دامن مى زند.
همان طور كه گفتم ،جنگ نابرابر و خونين عليه مردم كردستان
و پيروزى در اين جنگ براى دولت و حزب حاكم ،يك راه
براى برون رفت از اين بحران همه جانبه ى سياسى و اقتصادى
و اجتماعى است.

بهرام رحمانى :اكثريت مردم كردستان تركيه ،سازمانها و
تشكلهاى مردمى ،شهردارىها» ،حزب كارگران كردستان«،
»حزب دموكراتيك خلقها« ،نيروهاى سوسياليست و كمونيست
تركيه» ،كنفدراسيون كارگران انقﻼبى تركيه« )ديسك( ،اتحاديه ى
زحمتكشان ،پزشكان ،مهندسان ،روزنامهنگاران و ،...هر كدام با
اهداف و سياستهاى خود ،مخالف سياستهاى عمومى دولت
و حزب حاكم هستند و مستقيم و غيرمستقيم از حقوق مردم
كرد و ديگر اقليتها در تركيه دفاع مىكنند .چنين رويكردى
قبل از هر چيز ،بىاعتبارى دولت و حزب حاكم و سياست هاى
آن را در ميان بخش هاى وسيعى از مردم جامعه نشان مىدهد.
اكنون در كردستان تركيه،
گام هاى هرچند كوچك،
ولى موثرى در راه گذار به
خودمديريتى دموكراتيك در
مناطق كردنشين جنوب شرق
تركيه برداشته شده است و
در اين راه آگاهسازى مردم
منطقه از مفهوم خودگردانى
يا خودمديريتى و متحد و
متشكل كردن آن ها به طور
همه جانبهاى ادامه دارد.
در حال حاضر مردم اين
منطقه به نوعى در كنگره اى
به نام »كنگره ى جامعه ى
دموكراتيك« نمايندگى مىشوند كه بنا به تعريف قرار است تا
زمان تشكيل پارلمان منطقهاى وظايف اين پارلمان را عهدهدار
باشد .شهردارها و فعالين سياسى و اجتماعى در منطقه ى كردستان
در شرايط فعلى به آماده كردن زيرساخت نظام خودگردانى در
منطقه مشغولند و در اين راه شوراهاى محل ،شوراى شهرها و
روستاها را شكل مىدهند .در چنين شرايطىست كه مردم مناطق
كردنشين تصميم دارند از طريق شهردارىها و مديريتهاى
محلى به تقويت و توسعه ى سياسى ،اجتماعى و فرهنگى بپردازند
و خدمات شهرى ،بهداشتى و آموزشى را توسعه دهند.
تاسيس مدارس پيش دبستانى براى آماده سازى كودكان جهت
آموزش به زبان مادرى در مدارس ابتدايى و متوسطه در كنار
آموزش به زبان تركى و زمينه سازى براى ورود جوانان منطقه به
دانشگاهها از جمله برنامههاى آموزشى در راه گذار به خودگردانى
در مناطق كردنشين تركيه است.
در مجموع ،برقرارى سيستم »خودمديريتى دمكراتيك« و

سياست دولت تركيه تا
چه حد در موقعيت بحرانى
منطقه ى خاورميانه در حال
حاضر ،جنگ سوريه ،رقابت
دولت هاى سرمايه دارى
منطقه و ...از يك طرف ،و
چشم فروبستن دولت هاى
ســرمــايــه دارى غــرب بر
سركوب و كشتار دولت
تركيه به خاطر مساله ى
پناهندگان و جلوگيرى از
ورود آن ها به كشورهاى
اتحاديه ى اروپا و ...از طرف ديگر ريشه دارد؟
بهرام رحمانى :قطعا اين طور است .يك مساله ى مهم در مورد
دولت تركيه و »حزب عدالت و توسعه« آن است كه سياست هاى
منطقه اى آن كه در واقع مى بايست پله ى صعود آن به عنوان
قدرت برتر منطقه اى مى شد ،تا اين جا شكست خورده و در
نتيجه كارت آن براى تبديل شدن به قدرت برتر منطقه اى
را سوزانده است .تا دو سه سال پيش بسيارى از دولت ها و
رسانه هاى غربى از اسﻼم معتدل و ميانه روى »حزب عدالت و
توسعه« و دولت آن به عنوان مدل نمونه براى كشورهاى منطقه ى
خاورميانه صحبت مى كردند ،اما امروز با شكست سياست هاى
منطقه اى دولت تركيه و سركوب و خفقان و كشتارى كه
اين دولت در خود جامعه ى تركيه به راه انداخته است ديگر
كسى از مدل نمونه ى تركيه صحبت نمى كند .مورد مصر كه
سرمايه گذارى سياسى »حزب عدالت و توسعه« و دولت آن بر
روى »اخوان المسلمين« با شكست اين جريان در مصر دود شد
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مشاركت مردم در تعيين نحوه ى زندگى و سرنوشت خود
مهمترين هدف نيروهاى سياسى و اكثريت توده ى مردم در
كردستان تركيه است .سيستمى كه در سه چهار سال گذشته
در روژاوا )كردستان سوريه( تجربه شده و به عنوان يك طرح
و سياست راهگشا ،برابرى طلبانه و عدالتجويانه طرف داران
زيادى در تركيه ،منطقه و حتى جهان به ويژه در بين نيروهاى
سوسياليستى و مدافعين جنبش كارگرى پيدا كرده است.
اما دولت تركيه پس از اعﻼم خودمديريتى دموكراتيك ،حمﻼت
خود به كردستان را تشديد كرد و چندين شهردار و عضو شوراها
در شهرهايى چون »سيلوان«» ،ليجه«» ،شرناخ«» ،شمزينان«،
»سلوپى« و ...را به اتهام دعوت به»جدايىطلبى« و تﻼش براى
تضعيف »يك پارچگى كشور« بازداشت نمود .با اين همه،
فعاليت هاى سياسى و اجتماعى در كردستان تركيه و هم چنين
مقاومت در برابر سركوب و كشتار وحشيانه ى دولت تركيه
وجود دارد و از حمايت و هم بستگى اتحاديه هاى كارگرى،
سازمان هاى سوسياليست و آزادى خواه و بخش هايى از مردم
جامعه هم برخوردار است.

بهرام رحمانى :واقعيت اين است كه دولت تركيه اعتبار خود
را در نزد اكثريت مردم تركيه ،به ويژه شهروندان كرد ،از دست
داده است .در چنين شرايطى ،اجرايى شدن طرح خودمديريتى
دموكراتيك در شهرهاى كردنشين ،هم راه با تظاهرات و
اعتصابهاى هر روزه ،مىتواند واكنش شديد ارتش و دولت و
نيروهاى ناسيوناليست و فاشيست تركيه را بيش از پيش برانگيزد
و از طرف ديگر اين تظاهرات ها و اعتصابها به يك روند دائم
در تركيه تبديل گشته و نوعى جنگ فرسايشى و جنگ داخلى
در تركيه به راه افتد.
در واقع ،با توجه به افزايش تنش ها در ماههاى گذشته ،بسيارى
از نيروهاى سياسى و توده ى مردم نيز نگرانى خود از بروز و
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و به هوا رفت و همين طور مورد سوريه كه تﻼش دولت تركيه
براى سرنگونى بشار اسد بى نتيجه ماند و حمايت و هم كارى
آن با نيروهاى تروريستى مانند »داعش« به آبروريزى جهانى آن
انجاميد ،نمونه هايى از شكست سياست هاى منطقه اى دولت و
حزب حاكم تركيه هستند.
اما با اين همه از آن جا كه دولت تركيه عضو »ناتو« است و به
عﻼوه دولت هاى غربى در شرايط بحران خاورميانه به وجود
دولت هايى مانند تركيه نياز دارند ،هنوز اين دولت تا حدى
طرف حساب دولت هاى غربى است و به عنوان يك پاى
معادﻻت اين منطقه در نظر گرفته مى شود .در دوره ى اخير،
آن چه كه به »بحران پناهندگى« مشهور شده و هجوم مردم بى
پناهى كه عمدتا از جهنم سوريه و از طريق مرزهاى تركيه به
سوى كشورهاى اروپايى سرازير شده بودند نيز به دولت تركيه
امكان بازى بيش ترى در منطقه ى خاورميانه و همين طور در
خود جامعه ى تركيه و براى سركوب و كشتار مردم در كردستان
داده است .دولت تركيه با اتحاديه ى اروپا توافق كرده است كه
با دريافت ميلياردها يورو ،مانع خروج پناهندگان سورى از
مرزهاى تركيه به سوى كشورهاى اروپايى شود و در مقابل اين
كشورها نيز چشم خود را بر روى سركوب و كشتار مردم در
كردستان و تحديد روزافزون آزادى هاى سياسى و مدنى در كل
جامعه ى تركيه بسته اند.
به يك مساله ى مهم ديگر هم بايد در اين جا اشاره كنم .دولت
تركيه به شدت از تحوﻻت سياسى در روژاوا )كردستان سوريه(
نگران است ،از تاثيرات بيش تر و وسيع تر اين تحوﻻت در
كردستان تركيه مى ترسد و تﻼش مى كند كه با اعمال سركوب
و كشتار در كردستان تركيه ،روژوا را هم تضعيف كند .زمانى
اين كار را با حمايت و تقويت »داعش« در كردستان سوريه و
تضيقات بسيار عليه نيروهاى مبارز روژوا انجام مى داد و اﻻن
هم به اين شكل!

تداوم جنگ داخلى در اين كشور را اعﻼم كردهاند .گذشته از
اينها ،ادامه ى تنشها ممكن است بحران اقتصادى و بيكارى
و تورم در اين كشور را از اين هم بيش تر تشديد كند و به
نارضايتى و اعتراضات وسيع تر طبقه ى كارگر و توده ى مردم
دامن بزند .روشن است كه هيچ يك از اين عوامل در درازمدت
به نفع سرمايه دارى تركيه نيست ،اختﻼف و رقابت در صفوف
سرمايه دارى تركيه را افزايش خواهد داد ،يك پارچگى و
هماهنگى آن را تضعيف خواهد كرد و در نتيجه از قدرت
سركوب و كشتار دولت آن هم خواهد كاست.
معضل »كرد« در تركيه و در منطقه يك زخم قديمى است كه
با هر حركتى دهان باز مىكند .اين زخم نه به مسكن ،بلكه به
درمان ريشهاى و يك عمل جراحى اساسى در همه ى عرصههاى
اقتصادى ،سياسى و اجتماعى نياز دارد و اين هم فقط با يك
مبارزه ى متحدانه و سراسرى كه به ويژه با حمايت طبقه ى كارگر
و در هم بستگى با مبارزات جنبش كارگرى و سوسياليستى توام
شده باشد ،امكانپذير و عملى است؛ جامعه اى كه در آن آزادى
و برابرى سهم همه ى شهروندان باشد .در غير اين صورت و در
غياب حمايت و حضور فعال جنبش كارگرى و سوسياليستى در
مركز تحوﻻت سياسى و اجتماعى جامعه ،ادامه ى جنگ داخلى
و خفقان و سركوب و كشتار در تركيه اجتنابناپذير است؛
وضعيتى نگران كننده كه عامل اصلى آن نيز دولت و حزب
حاكم تركيه است.
دولت تركيه مىخواست تا قبل از ذوب شدن برفهاى كوهستان،
مقاومت مردم و نيروهاى سياسى كردستان را در هم بشكند و
شرايط و سياست هاى خود را به آنها ديكته و تحميل كند .اما
نه تنها اين مقاومت درهم نشكست ،بلكه موجى از حمايت و
اعتراض عليه اين جنگ نابرابر و خونين را برانگيخت كه روز
به روز هم وسيعتر و گستردهتر مىشود .فريادى كه اكنون بر
لبان اكثريت مردم كردستان جارى است ،اين است كه» :مقاومت
آغاز شده است«» ،مقاومت زندگى است« و »تنها چيزى كه
برايمان باقى مانده ،جنگيدن با افتخار است«! اين فرياد انسانى
با تداوم سياست سركوب و كشتار دولت تركيه از اين هم رساتر
و قوى تر خواهد شد!

