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 Human rights  بشر حقوق

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٢ نومبر ٠٧
 

 !ھای ترکيه برخيزيم زندانو اوين  زندانبه حمايت از زندانيان اعتصابی

 

در زندان اوين . حکومت ترکيه، ھم چنان ادامه دارد زندانی سياسی در زندان ھای ٧٠٠اعتصاب غذای بيش از 

زنانی را كه  زندانيان ترکيه و ھم چنين .حکومت اسالمی نيز تعدادی از زنان زندانی دست به اعتصاب غذا زده اند

   ! نبايد تنھا گذاشت، دفاع می کنند خود با اعتصاب غذا، از حرمت و كرامت انسانی ھا،وارھای زندانيدر پشت د

سازمان حقوق بشر ترکيه می گويد . يان سياسی ترکيه، بيش از پنجاه روز پيش دست به اعتصاب غذا زده اندزندان

 ۵٠برخی از اين زندانيان .  زندانی در چھل و ھشت زندان در سراسر ترکيه دست به اعتصاب غذا زده اند٧١۵

  .روز است که از خوردن غذا خودداری می کنند

 زندانی شروع شد که با پيوستن شمار ديگری ۶٣طور ھم زمان در ھفت زندان ترکيه با اعتصاب غذای زندانيان به 

پزشکانی که اعتصاب کنندگان را معاينه کرده  . نفر رسيده است٧٠٠از زندانيان، تعداد آن ھا ھم اکنون به بيش از 

  .اند می گويند حال برخی از اعتصاب کنندگان وخيم است

چه اين زندانيان به اعتصاب غذای خود پايان ندھند تا يک ھفته آينده جان خود رکيه، چنانه اعالم انجمن پزشکی تبنا ب

  .را از دست خواھند داد

  . حکومت ترکيه و حکومت اسالمی ايران استۀوليت مرگ احتمالی اعتصاب کنندگان به عھدؤمسلم است که مس

 ۀی و در سوی ديگر، يک حکومت از قوئھا يعنی در يک طرف زندانی به تن.زندانی در واقع اسير حکومت ھاست

  . اجرائيه و ارگان ھای امنيتی و شکنجه گرانش در مقابل ھم قرار گرفته اندۀقضائيه تا قو

زندانی سياسی که صرفا به دليل دفاع از آرمان ھای خود و جامعه اش به زندان افتاده است در حالی که حکومت ھا 

  . را به جامعه تحميل کرده اندبرای بقای حاکميت شان سانسور و خفقان

 حق ه از زندانيان اعتصابی و مطالبات بت ترکيه به حمايۀ ما، بخشی عظيمی از جامعۀدر حال حاضر خالف جامع

ی در وحشی گری ھای حکومت اسالمی ايران و ترکيه وجود دارد اما اين ئھر چند که تفاوت ھا. برخاسته اندان ھا 

 در زير اختناق نيز به حمايت از زندانيان سياسی اعی و نھادھای مدنی است که حتجتما جامعه و جنبش ھای اۀوظيف

  .برخيزند
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سازمان ھا و محافل سياسی مخالف ترکيه خواستار آنند که اگر حکومت ترکيه، اقدام عاجلی برای نجات جان 

  .ندانيان استول مستقيم قتل زؤ مس،زندانيان اعتصاب کننده و پذيرش درخواست ھای آن ھا انجام ندھد

. در اين ميان، عکس العمل ھا و اظھارنظرھا در رابطه با اعتصاب غذای زندانيان ھر روز گسترده تر می شود

  . رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه، اعتصاب غذای زندانيان را نمايشی خواند

 به شرايط نامناسب زندان  ارگون، وزير دادگستری نيز گفت که زندانيان اعتصاب کننده، اعتراض شانسعدهللا

ی که از سوی ئبرخی درخواست ھاارگون، در عين حال اقرار می کند که  .نبوده، بلکه صرفا به دالئل سياسی است

کوشد حکومت ترکيه، احتماال از اين طريق می . ی دولت جای داردئ مطرح می شود در برنامه ھای اجرازندانيان

  . ه جامعه، به ويژه مردم کردستان نشان دھدی از عقب نشينی خود را بئکه نشانه ھا

 از آئين ٢٠٢ ۀ، دولت آنکارا در حال بررسی طرحی است که با اصالح ماد»ورلد بولتن«به گزارش پايگاه خبری 

  . دادرسی کيفری، کردھا بتوانند در دادگاه به زبان مادری، از خود دفاع کنند و يا شھادت دھند

 ۀ چنين شاھدان در دادگاه می بايد به زبان ترکی سخن بگويند حتی اگر به انداز مذکور متھمان و ھمۀبراساس ماد

  .کافی به اين زبان مسلط نباشند

ضد وضعيت حقوق بشر و آزادی بيان در ترکيه به دادگاه ھای ه گفته می شود بيش از شانزده ھزار شکايت ب

 نقض حقوق بشر و ألۀحاديه اروپا بر سر مسآن ھم در شرايطی که حکومت ترکيه با ات.  ارائه شده استئیاروپا

  .رو استه  کردھا با مشکالتی روبألۀمس

که يک حزب فاشيستی است در واکنش به اعتصاب ) MHP(ترکيه » حرکت ملی«، رھبر حزب »دولت باغچه لی«

بال تحميل رھبران تروريست با شروع اعتصاب غذا در زندان ھا، به دن«: غذای زندانيان در زندان ھای ترکيه گفت

  ». جنايت و آدم کشی اين بار نيروھای خود را قتل عام می کندۀشبک. خواسته ھای غيرقانونی خود ھستند

طرفداران و «:  سخنرانی می کرد با انتقاد از اين اعتصاب غذاھا گفتMHPباغچه لی، که در جمع اعضای حزب 

برای چه اين کار را کرده اند؟ . ده اندک در زندان ھای ترکيه اعتصاب غذا کر.ک.اعضای حزب تروريستی پ

اگر آن . برای اين که خواسته ھای غيرمشروع خود را از راه ھای غيرقانونی و ايجاد تحميل بر دولت ترکيه بگيرند

  ».ھا می خواھند بميرند، اجازه بدھيد تا بميرند

 ۀجلس بزرگ ترکيه و رھبر کنگر ماردين در مۀاز سوی ديگر، بنا به گزارش رسانه ھای ترکيه، احمد ترک نمانيد

 دموکراتيک، به اتفاق آيسل توغلوک و سری ساکک نمايندگان وان و موش، به زندان مرکزی شھر وان رفته ۀجامع

االت آنان ؤگو کرده و به س و او، پس از خروج از زندان با خبرنگاران گفت. و با زندانيان سياسی کرد ديدار کرد

 روز از آغاز اعتصاب غذای پانصد ۴٢«: وضعيت جسمی زندانيان گفتاحمد ترک در خصوص . جواب داد

بکر کايا شھردار زندانی شده . ک گذشته است و بسياری از آنان در معرض خطر مرگ ھستند.ک.زندانی پرونده پ

 ».وان نيز در ميان اعتصاب کنندگان است و وضعيت جسمی وی در موقعيت بحرانی و وخيمی است

ھيچ ترديدی نداشته باشيد که در چندين زندان ترکيه طی روزھای آتی يک فاجعه «:  افزوداحمد ترک، در ادامه

اگر حتی ده درصد از زندانيانی که در حال حاضر اعتصاب غذا کرده اند جان خود . انسانی بزرگ روی خواھد داد

من ھمين جا از .  راست کندرا از دست دھند، دولت ترکيه ھيچ گاه نخواھد توانست زير سنگينی بار اين جنايت کمر

 خود را به زندان ھا بفرستد و با نمايندگان ۀدولت و به ويژه از وزير دادگستری می خواھم بازرس ھای ويژ

  ».گو و مذاکره کند و زندانيان گفت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ه در ھمين حال سازمان عفو بين الملل با انتشار اطالعيه ای از دولت ترکيه خواسته تا به مطالبات زندانيان توج

  . انسانی شودۀنموده و مانع از بروز فاجع

يکی از خواسته ھای زندانيان، پايان دادن به حبس انفرادی عبدهللا اوجالن، رھبر زندانی حزب کارگران کردستان 

 در زندان جزيره امرالی ترکيه زندانی است و از پانزده ماه پيش به ١٩٩٩اوجاالن از سال . است) ک. ک.پ(ترکيه 

  .عالوه بر اين، برخی از وکالی آقای اوجاالن دستگير و زندانی شده اند. ازه مالقات داده نشده استوکالی او اج

يکی ديگر از خواسته ھای اعتصاب کنندگان، دفاع از خود به زبان کردی در دادگاه ھای ترکيه و تحصيل به زبان 

 معترض کرد، دست به اعتراض زده با آغاز سال جديد تحصيلی، جوانان. مادری در سيستم آموزشی ترکيه است

آن ھا می گويند بايد شانس عادالنه برای آموزش زبان کردی برای تحصيل . است» آموزش عادالنه«شعار آنان . اند

  .در مدارس ترکيه وجود داشته باشد

 در طول ده سال گذشته که حزب عدالت و توسعه به رھبری رجب طيب اردوغان در قدرت بوده، بھبودی جدی در

تنھا استفاده از زبان کردی در مراکز آموزش خصوصی آزاد است و دولت . حقوق مردم کرد به وجود نيامده است

 ساعته به ٢۴نيز برای اين که به اتحاديه اروپا نشان دھد بھبودی در وضعيت کرده ھا پديد آورده است، تلويزيون 

  . زبان کردی راه انداخته است

، که سازمانی غيرانتفاعی و تحقيقاتی است و برای حل درگيری ھا در ICGی بحران بر اساس آمار گروه بين الملل

 جوامع کردی، ۀ فعال سياسی کرد به جرم عضويت در اتحادي٧٠٠٠جھان تالش می کند، در دو سال گذشته بيش از 

)KCK (دستگير شده اند.  

گروه بين المللی .  داخل ترکيه است جوامع کردی، چتری برای فعاليت پ ک ک درۀدولت ترکيه می گويد اتحادي

بحران می گويد اين دستگيری ھا کمکی به دولت برای حل مشکل کردھا نکرده است، بلکه بسياری از جوانان کرد 

  . را به خشم آورده و آنان برای جنگيدن با دولت ترکيه به پ ک ک پيوسته اند

در روزھای اخير تعداد زيادی از نمايندگان پارلمان و شھرداران شھرھای کردنشين ترکيه با زندانيان اعتصاب 

وخيم گزارش شده است و اين نگرانی وجود دارد که داستان ھا حال برخی از اعتصاب کننده . کننده ھمراه شده اند

  .  سال پيش زندان ھای ترکيه تکرار شود١٢

. ی از زندانيان در اعتراض به انتقال آنان به سلول ھای انفرادی دست به اعتصاب غذا زدند تعداد٢٠٠١در سال 

  .تعدادی از آنان در آن زمان جان شان را از دست دادند

او . وزير دادگستری ترکيه در يک کنفرانس مطبوعاتی ديروز از اصالحات دولت در چند سال گذشته صحبت کرد

اما به . ا امکان استفاده از زبان مادری برای متھمين در دادگاه ھای ترکيه فراھم شودگفت دولت اردوغان قول داده ت

ديگر خواسته ھای زندانيان، که خواھان آزادی عبدهللا اوجالن و تحصيل با زبان کردی در مدارس ھستند، اشاره ای 

  .نکرد

نفکران مشھور ترکيه نيز با محکوم در مقابل موضع گيری ھای حکومتيان، شماری از ھنرمندان، نويسندگان و روش

  . کردن سياست ھای حکومت، به حمايت از زندانيان اعتصابی و مطالبات آن ھا برخاسته اند

 تن از نويسندگان، ١٣، ١٣٩١ عقرب ١١ تلويزيونی خبرترک بعد از ظھر روز پيج شنبه ۀبه گزارش شبک

رد ھم آمده و در يک کنفرانس مطبوعاتی اعالم ھنرمندان و روشنفکران مشھور ترکيه در ھتل ھيل استانبول گ

 .  روز از اعتصاب غذای زندانيان سياسی به يک بحران انسانی تبديل شده است۵٠سپری شدن  کردند که
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لفی ليوانلی و مھمت  سال پيش من باز ھم در کنار دوستانم ز١٢«: ياشار کمال، در اين کنفرانس مطبوعاتی گفت

 سال پيش با مرگ ١٢اعتصاب غذای . ميانجی گری برای نجات جان زندانيان بودمزنی و يول راؤبکاراوغلو مس

چند زندانی به پايان رسيد و من بی پرده می گويم اگر دولت اين بار نيز خود را از اين موضوع غافل کند، بار 

 ». ما خواھد بودۀسنگين خون اين زندانيان بر گردن ھم

نيازی به سخنرانی و توضيحات طوالنی «:  سال دارد، در ادامه افزود٨٩ون که اکن» اينجه ممد«ياشار کمال، خالق 

فقط می گويم اين ششصد و چند زندانی پدر و مادر و برادر و دوستان و رفقای خود را نيز به اين مسير . نيست

ز دست خواھد آورده اند و اگر ھر چه سريع تر برای نجات جان آنان اقدام نشود، ترکيه باز ھم يک نسل ديگر را ا

 ».داد

در اين کنفرانس، مراد خان مونگان شاعر و زلفی ليوانلی از خوانندگان و آھنگسازان برتر اين کشور نيز در سخنان 

 .خود خواستار توجه دولت به مطالبات زندانيان شدند

ان ترکيه در يکی از ھم زمان با برگزاری اين کنفرانس مطبوعاتی تعداد زيادی از بازيگران سينما و تئاتر و ھنرمند

ترانه ھای ( kardeş türküler ميادين استانبول با پوشيدن لباس سياه از زندانيان حمايت کرده و گروه موسيقی

  . کردءدر ميان آنان چند قطعه موسيقی اجرا) برادر

ته ھای با انتشار اعالميه ای از خواس» اميد افه«و سخنگوی آن )  استانبولۀشعب(انجمن حمايت از حقوق بشر

اين خواسته ھا با اساس حقوق بشر منطبق است و ھيچ گونه مغايرتی با آن : زندانيان اعتصابی حمايت کرد و گفت

گرفتار » ورنيک کراکوف«علت اعتصاب غذا به بيماری ه  نفر ب١٢٢ بيش از ٢٠٠٠ندارد و ھشدار داد که در سال 

  .تيمبنابراين ما نگران جان اين افراد ھس. شده، جان باختند

» توکيو« پزشکان با ابراز نگرانی خواستار ديدار با آن ھا شدند و با انتشار اطالعيه ای بيانيه ۀاز سوی ديگر اتحادي

.  پزشکان جھان منتشر شده، آمده استۀاين دو بيانيه که از سوی اتحادي.  يادآور شدند١٩٩١» مالتا«، و ١٩٧۵

با بيمار است که بر اساس اعتماد و محرمانه بين آن دو پيش می  پزشگ ۀ پزشگ با اعتصابيون ھمانند رابطۀرابط«

  ».رود

انجمن پزشکی ترکيه، ھم چنين ھشدار داده است، اگر زندانيان سياسی که اکنون در زندان ھای اين کشور در 

.  روز آينده جان خويش را از دست می دھند١٠اعتصاب غذا به سر می برند به اعتصاب خود پايان ندھند تا 

اين در .  خود را از دست داده اندئیزارش ھای منتشر شده حاکی است که بر اثر اعتصاب غذا، چند زندانی بيناگ

حالی است که رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه در واکنش به اين اعتصاب غذا، آن را بی شرمانه 

  .بيش نيست» شو سياسی«خواند و گفت که اين حرکت يک » نمايشی«

 و روشنفکران را نيز به اتھام داشتن رابطه با پ ک ک، ء حتی بسياری از روزنامه نگاران، وکالدولت ترکيه،

 مردم کرد در ۀدر حقيقت دفاع از حقوق سياسی و اجتماعی و برابری طلبان. بازداشت يا تحت تعقيب قرار داده است

  .ترکيه، خط قرمز ناسيوناليسم ترک و حکومت ھای اين کشور است

. عتراضات بسياری از شھرھا و شھرک ھا و حتی بخشی از روستاھای کردستان را نيز در برگرفته استھم اکنون ا

در . ليس با تظاھرکنندگان مجروح شده اندودر جريان اين اعتراضات تاکنون ده ھا نفر بازداشت و يا در برخورد پ

زاريان مغازه ھای خود را بسته اند، در اصناف و با. اين مناطق، برخی کارگاه ھا و مراکز توليدی تعطيل شده اند

وسعت اعتراضات در . بسياری از شھرھا و روستاھا دانش آموزان و معلمان در کالس ھای درس حاضر نشده اند

 . متوقف شده استطق کردنشين عمالً احدی است که فعاليت ھای روزمره در بسياری از شھرھای من
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 نھادھای مدنی در شھرھای بزرگ مانند استانبول، آنکارا، آنتاليا،  و پشتيبانیئیھم چنين موج تظاھرات دانش جو

  .در حال افزايش است… بورسا و

به اين ترتيب، موج ھمبستگی با زندانيان سياسی در ترکيه و لزوم پايان اعتصاب غذای زندانيان سياسی کرد در 

  .زندان ھای اين کشور، ھم چنان ادامه دارد

در مورد . ان ھای حکومت اسالمی ايران، از مخوف ترين زندان ھای جھان ھستندزندان ھای ترکيه ھم چون زند

  .لم ھا و کتاب ھای زيادی انتشار يافته استنسبت به زندانيان اعمال می شود ف که در اين زندان ھا ئیخشونت ھا

عقوب، مھسا يال بنی يت، ژين ستوده، بھاره ھداي نسردر زندان اوين حکومت اسالمی در تھران نيز ھم اکنون

وا يگی و شيم سلطان بيمی، نسيھين ديمه شكری، نازني، حكئیال كرم زاده مكوندی، راحله ذكايامرآبادی، ژ

 .سر می برنده  اوين در اعتصاب غذا ب٣۵٠در بند زنان نظرآھار، 

ر زندان  شھر نيز در بيانيه ای به ھتک حرمت زنان دربند دئی تن از زندانيان سياسی محبوس در زندان رجا٢۶

 .اوين اعتراض کرده اند

در پی يورش نيروھای گارد يگان حفاظت زندان اوين به بند زندانيان زن سياسی که با ھتک حرمت و آزار آن ھا، 

  .زندانيان اين بند دست به اعتصاب غذای دسته جمعی زده انداز به خصوص بازديد بدنی آن ھا ھمراه بود، تعدادی 

 زن از نيروھای گارد يگان حفاظت زندان اوين بودند با ورود به ٢٠ان که شامل حدود حمله کنندگان به بند بانو

حريم خصوصی و شخصی زندانيان سياسی باعث بر ھم زدن نظم و سلب آسايش آنان شده و پس از يورش به بند 

  .سياسی بانوان زندانيان را به شکل توھين آميزی بازرسی بدنی کردند

 خود از ھر فرصتی استفاده می کنند و اين حق طبيعی و انسانی آن ئی سياسی برای رھاآن چه مسلم است زندانيان

سفانه اعتصاب غذا قبل از اين که حکومت را وادار به عقب نشينی کند خود زندانی را از پا می اندازد أاما مت. ھاست

  .، زندانی وارد می کند... و کليه ھا وئیو آسيب ھای جدی به بينا

 حق و عادالنه ای ھستند که بايد در خارج زندان هندانيان ھم در ترکيه و ھم در ايران، خواسته ھای بخواسته ھای ز

  .ھا نيز کارگران و مردم آزاده و مبارز آن ھا را پيگيری کنند و به ھمبستگی گسترده با زندانيان اعتصابی برخيزند

ا بايد تالش کرد خواسته ھای زندانيان اعتصابی  پيگير در جامعه، نه تنھۀ مردمی و مبارزۀبايد با حضور گسترد

 زندانيان سياسی را نيز به حکومت ۀتحقق يابد و اعتصاب آن ھا پايان گيرد، بلکه بايد آزادی بدون قيد و شرط ھم

  .ھای ترکيه و ايران تحميل کرد
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