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 Human rights  بشر حقوق

  
  Bahar Kimyongür-به گزارش بھار کيميونگور

  حميد محوی: گردان ازبر

  ٢٠١٣ اپريل ٣٠

  :فرانسه
   »سوری« زندانی سياسی 

   در اعتصاب غذا به سر می برد٢٠١٣ مارچ ١٣از 
  

  

  خانم ھا، آقايان برگزيدۀ جمھوری،

  انم ھا، آقايان روزنامه نگار،خ

   آقايان دمکرات،،خانم ھا

   !٢٠١٣چ مار١٣در اعتصاب غذا از 

  ».ھيچکس نبايد تحت شکنجه و بد رفتاری يا تحقير غير انسانی قرار بگيرد«

   منشور حقوق بشر اروپائی٣مادۀ 

ينده نيز ھمسرش يک پسر به ، پدر يک دختر خردسال که در چند روز آ)از تبار سوريه(يک شھروند جوان فرانسوی 

 به سر  غير دموکراتيک وخطرناک، وضعيت تحقير آميزدنيا خواھد آورد، در حال حاضر در مقابل ديدگان ھمگان در 

  ... !می برد

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  

در زندان به )  حومۀ پاريس–در جزيرۀ فرانسه ( در بازداشتگاه شھر فرن ٢٠١٣ جنوریاين شھروند جوان از تاريخ 

و بايد دانست که اين واقعه در رسانه ھا . او به دليل نظريات سياسی اش پس از دادگاه ناعادالنه زندانی شد. سر می برد

  .به ھيچ عنوان منعکس نشد

ارد که جرم او را يادآور شويم، او متھم است که به شکل صلح آميز طرفداری ا ش را از مبارزۀ سياسی يک جای آن د

جنبش مارکسيستی و ضد امپرياليستی ترکيه طی يک کنسرت، و تظاھرات اول ماه می ابراز داشته است، پخش اعالميه 

  . نام دارد»نظيف اسکی«اين شھروند جوان . و مجالت قانونی ترکی

 عليه او صادر شد رد کرد و از دادگاه پاريس مطالبۀ دادخواست نمود، ولی ٢٠١٢مبر  دس٢٠گر چه او حکمی را که ا

اعالم کرده اند زير عالمت سؤال نمی برد، اعتصاب غذای او که به » به نام مردم فرانسه« تصميمی را که »نظيف«

خطر انداخته برای ه ن او شده، و اگر زندگی اش را ب کيلو از وز١۵زودی به پنجاھمين روز می رسد، و موجب کاھش 

اعتراض به رأی دادگاه عليه او نيست، بلکه اگر با شجاعت و در خستگی دست به چنين کاری زده است، برای اين بوده 

  .است که عليه شرايط بازداشت و رفتار نگھبانان در خروج از دادگاه اعتراض کند

 در خروج از ھر اجالس دادگاه به شکل عريان مورد تجسس تريبونال اداری دائماً در واقع، نظيف خالف مقررات مادۀ 

  . بدنی قرار گرفته است

نظيف را روی زمين خواباندند، لباسھايش را پاره کردند، و يکی از سه نگھبان با تمام وزنش روی دوش او نشست و با 

  .فشار روی سينه دو کپل او را از ھم باز کرد

  » .برای قضاوت در مورد درجۀ تمدن يک ملت، بايد زندان ھای آن را بازديد کرد« : فت داستايوسکی می گ

می توانيم درجۀ تمدن يک ملت را زير عالمت سؤال ببريم، و حرکات غير : ما می توانيم از داستايوسکی دورتر برويم 

  .ش برخوردار باشد تنھا می خواھد از حقوق قانونی ا»نظيف«. انسانی دستگاه زندان را محکوم کنيم

  

  آخرين پيغام نظيف اسکی

جوی کامل بدنی و  و من به جست.  روز است که از اعتصاب غذای من می گذرد۴١، ٢٠١٣ اپريل ٢٢امروز دوشنبه 

  .يک عمل فاشيستی چيز ديگری نيستجز چنين تحقيری اعتراض دارم که 

اين قرار مالقات با توجه به خشونتی که . مالقات داشتمامروز صبح برای رفتن به بيمارستان الريبوآزيه در پاريس قرار 

ولی متأسفانه . در اصطالح پزشکی به آن سر درد خوشه ای می گويند:  اھميت زيادی داشت ،به من تحميل کرده بودند

نازی ھا احساس می کنم که دوران . اجازه ندادند که به بيمارستان بروم چون که نمی خواستم به دست و پايم دستبند بزنند

  . تنھا اردوگاه ھست که ھنوز از آن پرده برداری نشده. دوباره خودنمائی می کند
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  .ول آن می دانمؤبه ھمين دليل، ھر اتفاقی که برای من روی دھد، دستگاه اداری فرن را مس

  )اين گزارش را به زودی در طريق سايت ميشل کولن نيز پی گيری خواھيم کرد(

  :منبع 

http://www.mondialisation.ca/france-un-detenu-politique-syrien-en-greve-de-la-faim-depuis-

le-13-mars-2013/5332954 

  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ريل  اپ٢٩

  ٢٠١٣ اپريل ٢۵مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  اروپا: منطقه 

  ليسی، قانون و عدالتوحقوق بشر و دولت پ: مضمون 
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