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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights بشر حقوق

  

   عده ای از نويسندگان

  حميد بھشتی: ازبرگردان

  ٢٠١١ نومبر ١۵

  

  :فراخوان ضروری

  !به دستگيری ھای خالف قانون در ترکيه پايان دھيد
  

 آگاه نيست و نمی داند که اردوگان ، نخست وزير ترکيه و “KCK„ عمليات موسوم به افکار عمومی جھانيان از

دولت اردوگان تحت لوای مبارزه با تروريسم . حزب عدالت و توسعه از دو سال پيش آن را به راه انداخته اند

امی حقوق کردھا  تمامی عمليات ھای سياسی شھروندانی که حمجازاتدستگاه قضائی، پوليس و رسانه ھا را برای 

 بيش از ھر چيز در اين جھت به کار گرفته می شود که فعاالن را  KCKعمليات . می باشند، به کار گرفته است

وحشت زده کنند، اعتراضات عمومی را به سکوت وادارند و دستگيری ھای خودکامانۀ شھروندان را به صورت 

 اعتراضات و فعاليت ھای دموکراتيک را درست مضحک اين است که دولت اردوگان سرکوب. عاّدی در آورند

  .ھنگامی تشديد نموده است که دموکراسی ترکيه از نظرجھان عرب مورد تمجيد قرار دارد

حزب کارگری ( است PKK که گويا بازوی مدنی KCK نفر به اتھام ارتباط با ٧٧۴٨ تا کنون تعداد ٢٠٠٩از سال 

 نفر دستگير يا زندانی گشته اند بدون اين که معلوم ٣٨٩۵و . ه انددستگير شد) کردی، که سازمانی مسلح می باشد

اينھا شھردارھای منتخب مردم، روشنفکران بنام، اعضاء اتحاديه ھای . باشد چه ھنگام دادگاھشان تشکيل خواھد شد

مول اين شھروندی، روزنامه نگاران، دانشجويان، پژوھشگران، فارغ التحصيالن و فعاالن بسياری می باشند که مش

  .اقدامات خشونت بار گشته اند

يکی از آخرين قربانيان اين ھجمه به اعتراضات عمومی از جانب دولت اردوگان، خانم بورسه اِرسانلی ، پرفسور 

تنھا جنايتی که وی ظاھرا مرتکب گشته . دانشگاه مرمره می باشد که يکی از دانشگاھيان مورد احترام عموم است

ب حامی صلح و دموکراسی که به حمايت از حقوق شھروندان کرد در ترکيه مبارزه می است اين است که در حز

اعضاء اين حزب به نحوی سيستماتيک ھدف واحد ضد تروريسم گشته اند، علی رغم . کند نقش فعالی داشته است

پرفسور ارسانلی قرار بود در کنفرانسی که در .  مجلس ترکيه از اعضاء حزب مزبور می باشندۀکه چندين نمايند اين
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 تشکيل گشت، ٢٠١١ اکتبر ٢٩ تاريخ جمھوری ترکيه در دانشگاه بيگلی استانبول در مناقشۀ موضوعات مورد ۀبار

 KCKوب عمليات ھمان روز رجب زرکولو نيز در چارچ. بر دستگير گشتو اکت٢٨اما وی در . شرکت نمايد

 نويسندگان زندانی عضو کلوب بين ۀسس اتحاديه حقوق بشر و رئيس پيشين کميتاو يکی از اعضاء مؤ. دشتگير شد

  .المللی قلم در ترکيه می باشد

که يکی از مترجمان بنام، پژوھشگر و فعال صلح ) حاجی ميرزا اقلو( خانم عايشه برتای ٢٠١١بر ودر آغاز ماه اکت

وی را برای مدتی نامعلوم . ليس در منزل خويش جلب و دستگير شدو صبح توسط پ۵شد، ساعت و عدالت می با

تای از جمله ھزاران کسانی ھستند که عرض  ارسانلی، رجب زرکولو و عايشه برپرفسور بورسه. زندانی کرده اند

  .دو سال گذشته زندانی و به سکوت وادار گشته اند

 ۀ کردان را وظيفألۀی لزوم افشای ھويت استبدادی رفتار دولت ترکيه در قبال مسبا توجه بدين که افزايش فشار سياس

بارز عمومی ساخته است، ما از دوستان خويش در خارج می خواھيم اين اطالعيه را منتشر نموده و موجب فشار 

از شھروندان اين زيرا ھر يک . اينکار در موقعيت فعلی مھم و ضروری می باشد. بين المللی بر دولت ترکيه گردند

خاطر ھمبستگی خود با کردان در معرض دستگيری و تحت نظر دولت ه  بKCKکشور در چارچوب عمليات 

  .ليس قرار دارندواردوگان ، دستگاه قضائی و پ

خاطر فزونی فشار بر دولت ترکيه، به منظور آزادی فوری ھمه کسانی که در چارچوب ه لطفا پای اين فراخوان را ب

که دولت اردوگان جداً بکوشد سرکوب فعاليت ھای شھروندی برای   دستگير گشته اند، و برای اينKCKعمليات 

  . نمائيدء امضا،حمايت از حقوق کردان را خاتمه دھد

  کردن به اين لينک مراجعه کنيدءبرای امضا

/detentionsinturkey/petition/com.ipetitions.www://http 

 . کنندگان به اين لينک مراجعه کنيدء اسامی امضاۀو برای مشاھد
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