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  بھرام رحمانی: فرستنده
  ٢٠١٩ فبروری ١۵

 
  ھای اين کشور از اعتصاب زندانيان سياسی ترکيه در زندان

  !مھا ھستي رده و خواھان آزدای فوری ھمگی آندفاع ک
 

  اجتماعی،- ھای سياسی   جنبششدت يس جمھوری اين کشور، بهئان رخوس آن رجب طيب اردأدولت ترکيه و در ر

کند و ھمواره   سرکوب میًن سياسی مخالف را شديدانگاران، فعاال مردم کرد و ساير مردم تحت ستم اين کشور، روزنامه

ن توسط پليس اروزی نيست که خبر دستگيری مخالف .کند حمله میترکيه  کردستان مردمبه کردستان سوريه و عراق و 

ان نگاران و حتی نمايندگان پارلم  زندانيان سياسی و روزنامه ازھای ترکيه پر ھا اعالم نشود اکنون زندان ترکيه در رسانه

  .است

 کانتون عفرين در ،کند که به روژآوا حمله خواھد کرد و ارتش اين کشور از سال گذشته ادعا میان ھر روز خاردو

جا مستقر  ھای مسلح طرفدار خود در جنگ داخلی سوريه را در آن  درآورده و گروه خودبه اشغال نظامی را روژآوا 

و در خواھد کرد را نابود ) ک.ک.پ( ران کردستانکند که حزب کارگ ان ھر روز تھديد میخوارد. کرده است

 روستاھای اين منطقه را نيز بمباران کرده ،ھای قنديل  کوه کردستان عراق و اين حزب دری مقرھاپی در ھای پی بمباران

  .کشد گناه را می و مردم بی

خواه منطقه  ھای آزادی لق محبوب مردم کرد و ساير خۀک و چھر.ک.بيست سال است که عبدهللا اوجاالن رھبر سابق پ

 با جاالنواھای   تمام مالقاتدر سه سال اخير،. ھای روانی و جسمی قرار داده است را در زندان امرالی در زير شکنجه

 در اثر فشار افکار عمومی و اعتصاب غذای زندانيان سياسی و ً تا اين که اخيرااند و وکاليش را قطع کرده خانواده

 ترکيه، يۀئ قضاۀقو اما .اش بدھد ای مختلف جھان، دولت ترکيه مجبور شد مالقاتی به خانوادهھا در کشورھ حاميان آن

 ھر زندانی حق دارد با خانواده و ،در حالی که طبق قوانين ترکيه .کند چنان از مالقات وکالی اوجاالن جلوگيری می ھم

  .وکاليش مالقات داشته باشد

 جنگی دولت  وگری و تجاوزگری اند و به اين اشغال  در اين مورد سکوت کردهھای غربی و دولتمتحد ملل سفانه أمت

   .کنند ، اعتراض جدی نمیاين کشور حقوق بشر در ۀترکيه و نقض روزان

 کردستانی ١٣٧. چند روز پيش دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد مقاومت جزير شمال کردستان حکم خود را صادر کرد

  آشکارعامی يک جنايت چنين قتل. ھای وحشت به آتش کشيده شدند زمين ، زنده در زيريه کردستان ترکدر شھر جزير
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ھنوز پيگيری حقوقی پرونده در ترکيه به « که است مدعی ، دادگاه حقوق بشراروپااما با اين وجود،. عليه بشريت است

  . ه است را رد کرد حاميان مردم کرد و شکايت»پايان نرسيده است

 دست به ستراسبورگ اروپا در ۀ منع شکنجۀ در مقابل ساختمان کميت روز است که٦٠حدود  کردستانی ١٤ در حالی که

چنين   و ھمھا انساناين . اند المللی و شورای اروپا نديده العمللی از سوی نھادھای بين  اما ھنوز عکساند اعتصاب غذا زده

 و خواھان رفع حصر از اوجاالن اند ست به مقاومت زده آزاد خويش دۀ با ارادھای ترکيه و ساير کشورھا در زندان

  . ھستند

 .مين روز شده است٥٧ وارد ھا آن نفر رسيده و اعتصاب ٣٠٠  بيش از بهھای ترکيه کنندگان در زندان تعداد اعتصاب

   .، برای زندانيان کار آسانی نيستھا  اعتصاب غذا در زندانروشن است که

 که سال  استھا  از حزب دموکراتيک خلقترکيه  پارلمانۀ دمکراتيک و نمايندۀامع جۀيس مشترک کنگرئَليال گوون ر

چنان به مقاومت و  آزاد شده است اما ھم  و رو به وخاومت گذاشتن حال وی،اعتصاب غذا  پس از وگذشته زندانی شد

مين روز ٩٨مارستان در ، پس از انتقال به بي٢٠١٩ روریب ف١٣َگوون ظھر روز چھارشنبه . دھد  خود ادامه میۀمبارز

 گوون اعالم کرده است که تا رفع حصر از عبدهللا اوجاالن .پذيرد اعتصاب غذای نامحدود اعالم کرد که درمان را نمی

  .به اعتصاب غذای خود ادامه خواھد داد

ھای  در زندان اين وقايع و ھر اتفاقی برای ليال گوون و ساير زندانيان سياسی در حال اعتصاب غذا ۀعامل ھم ًمسلما

  !يس جمھوری ترکيه استئان رخترکيه که خواھان رفع حصر از عبدهللا اوجاالن ھستند شخص رجب طيب اردو

چنين  حق ليال گوون و ساير زندانيان سياسی ترکيه و ھمما از ھرگونه اعتراض و اعتصاب و مقاومت عادالنه و ب

ھای غيرانسانی دولت ترکيه و  نيم و با محکوم کردن اعمال و سياسیک المللی، قاطعانه دفاع می ھا در سطح بين حاميان آن

  .ھای ترکيه ھستيم ان، خواھان آزادی عبدهللا اوجاالن و ساير زندانيان سياسی از زندانخاردو

 دني ھمبستگی کارگران ايران و سوۀکميت

Iransk-svenska arbetarsolidaritetskommittén  

  ٢٠١٩ روریب ف١٤

  


