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 Von Heike Schrader, Athen - آتن، ھايکی شرادر
  جاويد: برگردان از

٢٠١۵ می ٠٨  
  

 بھبود بخشيدن به شرايط زندان
  :يونان 

 .زندان ويژه را لغو کرد  .ان سياسی را بر آورده ساخت  قانون جديد بسياری از خواسته ھای زنداني

 
  در آتن روز پنجشنبه گذشته ًزندانھای  با امنيت شديدا باال ضده اعتراض ب

  رويترز/عکس از الکيس کنستانتين ديس 

 روز زندانيان سياسی در يونان با اعتصاب غذائی خود برای تغييرات گسترده در سيستم جزائی يونان ۴٠بيش از 

قانونی که بخش قابل توجھی  از اين مطالبات  در آن بر آورده شده است در اواخر روز دوشنبه با رأی . مبارزه کردند 

  .     به تصويب رسيد » انل « ويونانيان مستقل  » ا سيريز« دو حزب حاکم  ائتالف چپ ھای راديکال 

زندان ھای نوع ويژه  با شرايط سخت برای اولين مرتبه . با اين قانون زندان ھای نوع  ويژه دوباره از بين برده شد  

يتی تا از ً قسمت کامال امنۀًظاھرا به بھان. توسط دولت قبلی تحت حاکميت  آنتونيس ساماراس به وجود آورده شده بود 

اين زندان ھا در خدمت محروميت فعاالن بازداشت  اما به عوض جلوگيری از فرار زندانيان ، .فرارجلوگيری گردد 

  .     شده از تمام  حقوق شان ايجاد گرديده بود 

خاطر  زندانيان از  حق استفاده از مرخصی  وحق کار به ، محدوديت ھای ديگرۀعالوه در اين زندان در داخل زندان ب

غير از اين ھا  محدوديتھای شديد بر پايوازان  وحقوق ارتباطات  بر قرار . کاھش مدت حبس محروم گرديده بودند 
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 ۀ چون آسان ساختن  رھائی در بدل قيد وثيقی اين قانون طيف وسيعی از اقدامات،لغو محدوديت ھا عالوه بر.گرديده بود 

  .    ساله  را در نظر گرفته است  ٧۵باالتر از ن وبزرگساالن   معلوال،افراد زير سن قانونی

حتا اعضای مظنون و محکومين جنائی ضد تروريستی  که در بازداشت تحقيق تا کنون قرار داشتند در آينده نه در  

  .سلول بلکه در حبس خانگی در انتظار محاکمه خود قرار خواھند گرفت 

ديده بود که اگر کسی روی خود را در جريان تظاھرات می  نافذ گر٢٠٠٩توسط قانون جديد ، قانونی که در سال 

 به حال خود ٢٠٠٩که تنھا  روپوشاندن برای سرقت مطابق قانون  . لغو گرديد ،پوشانيد جرمش را سنگين تر می ساخت

گرفتار می ) تظاھرات(تا کنون کسی که روی خود را می پوشانيد ويا با ماسک در کدام عمل جرمی. باقی مانده است 

که اعتصاب  برای تغيير اين قانون نه تنھا کسانی .شد اين عمل به طور اتومات به عنوان جنايت طبقه بندی می شد 

  .  غذائی کرده بودند بلکه حزب چپ در وقتی که در اپوزيسيون بود ھم نقش داشتند 

ای زندانيان سياسی است ، دوقانونی که لغو گرديده مربوط به گروپ ھای چيزی که تا حال انجام نگرفته است تقاض

ً الف در يونان ترجيحا گروه ھای شبه نظامی و ١٨٧ و١٨٧پاراگراف ھای . جنائی وسازمان ھای تروريستی  می گردد

پاراگراف ھای ی که مبارزه مسلحانه را در دستور کار خود قرار می دادند و تحت  اتھام قرار می گرفت ئسازمان ھا

  مذکوردر مورد شان تطبيق می گرديد 

 ١٨٧  شان ھم چنان براساس پارگراف ۀمحاکم» سحر طالئی «  نفر اعضای سازمان ھای نئوفاشيست ۶٩در اتھامات 

 الف  را که برای ١٨٧لغو پاراگراف » سيريزا « در زمان اپوزيسيون ائتالف چپ ھای راديکال . در حال انجام بود

  .       تروريستی است ھم چنان خواستار بودند سازمان ھای

قانون پوشاندن صورت  وھم چنان برای قانون آزادی با قيد  حزب کمونيست يونان برای لغو زندان ھای ويژه  و لغو

احزاب ديگردر .  سال عمر دارند  رأی دادند ٧۵که کم از کم ده سال در زندان بوده اند وزيادتر از  وثيقه برای کسانی

  .      قوانين رأی ممتنع  دادند  ۀابر تمام اين قوانين ويا اکثر اين قوانين  رأی منفی دادند ودر برابر بقيبر

 قانون جديد آزادی به قيد ۶ ۀماد. يکی از قوانين  به تصويب رسيده برای دولت يک درگيری جدی را به ارمغان آورد 

 معيوب باشد وحد اقل ٨٠% که زندانی بيشتر از   کند در صورتیوثيقه را برای زندانيان محکوم به حبس ابد فراھم می

آنھا مجازات  خود را در بازداشت خانگی با حلقۀ الکترونيکی در مچ پای خود بايد . ده سال حبس خود را گذرانده باشد 

  .      سپری نمايند 

اين چريک .  گرفته می شود   زندانی شده بود تحت حبس خانگی٢٠٠٢که در سال ساواس زيروس براساس اين طرح 

 ٩٨% ًتقريبا کور ودر زندان مبتال به  مولتيپل اسکلروزيس گرديده و ) مبر ھفدھم نو( شھری سابق مربوط به سازمان  

 امريکا ۀ توسط اياالت متحدزداشت خانگی  با نظارت الکترونيکجائی او در باه امکان جا ب.  معيوب  تشخيص گرديده 

  ارزيابی گرديده است   » ًا غير دوستانه عميق« به عنوان عمل 

پيش از رأی گيری گفت که تروريست ھای محکوم شده بايد محکوميت خود را ديويد پيرس  امريکا  ۀسفير اياالت متحد

          .ی را در پی خواھد داشت ئدر زندان به طور کامل سپری کنند وتھديد کرد که در صورت تصويب آن پيامد ھا

را که ھم چنان به حبس ابد  محکوم زيروس  کريستودولوس، ساواس  امريکا برادرۀس از آن اياالت متحدبال فاصله پ

  .    را در ليست تروريستی خود قرار داد مازيوتيسنيکوس »  انقالبی ۀمبارز« يک عضو سازمان  گرديده و

اش جان کری مورد توجه قرار برای ھمتای امريکائی  نيکوس کوتزياس يونان ۀدر مقابل ، اطمينان وزير خارج

به ھيچ وجه آزاد نمی گردد بلکه در بازداشت خانگی با محدوديت وتحت نظارت ساواس زيروس : نگرفت که گفت 

 .انتقال می يابد 

  
 


