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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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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 Political  سياسی

  
  نادر ثانی: ازبرگردان 

 ٢٠١٦ فبروری ١٥

  

  ای از زندان نامه: *جان دوندار
 

  :توضيح پيام فدائی

 . اوضاع سياسی جاری در ترکيه درج می گردد مطلب زير برای اطالع عالقه مندان و خوانندگان پيام فدائی در مورد

او در آخرين . کيه، است امروز ترۀترين روزنام ، قديمی"جمھوريت "ۀسردبير روزنام Can Dündar جان دوندار* 

در استانبول  Silivri روز تا به حال با اتھامات واھی در زندان سيليوری  دستگير شده و از آن٢٠١۵مبر روزھای نو

 به طور برجسته در ٢٠١۶ جنوری ١٨ آن که در روز دوشنبه يدنی سوۀرگردان اين نامه از متن ترجمب. زندانی است

 صبح ۀتيراژترين روزنام ُ، پر" Dagens nyheter)اخبار روز(ھتر  داگنز نی "ۀ بخش فرھنگی روزنامۀنخستين صفح

  . نگاشته شده استھتر داگنز نی اين نوشته برای درج در روزنامه.  به چاپ رسيده است ، انجام شده استيدنسو

-------------------------  

نگار   روزنامه٣٣من يکی از . ام مبر سال گذشته در اين جا بودهاز نو. نويسم انی در استانبول میط را از زنداين خ

  .اند فتهنگار ديگر در معرض اتھام قرار گر  روزنامه٢۵٠به ھمراه ما در حال حاضر حدود . زندانی در ترکيه ھستم

 که به حقوق ئیاز کشورھا" گزارشگران بدون مرز"ای ترکيه در حال حاضر در ليستی که سازمان  با چنين کارنامه

 قرار گرفته و بدين گونه ١۴٩ کشور در مقام ١٨٠گذارند در بين  نگاران، آزادی بيان و مطبوعات احترام می روزنامه

  )١(.افغانستان و سودان قرار گرفته است چون قطر، ئیترکيه در اين ليست در پس کشورھا

توانيد حدس بزنيد زندانی شدن و مورد اتھام قرار گرفتن من و ديگران در اين روزھا به اين دليل  ھمان طور که می

نگاران مرتکب  اند که بيش از ديگر روزنامه نگاران ترکيه به شکلی ناگھانی خواست آن را پيدا کرده نيست که روزنامه

  .دليل اين امر آن است که ترکيه تحت حکومت دولتی قرار گرفته که تاب انتقاد را ندارد! نه. دجرم بشون

المدت به خفه کردن آزادی   با اعمال سانسور، تحت فشار قرار دادن و عملی کردن زندان ھای طويلانخاردوحکومت 

 :ای از اين دست است آن چه بر سر من آمده است نمونه. بيان کمر بسته است

  .ام قرار گرفته" جاسوسی" خبری مورد اتھام ۀ ھستم و به دليل چاپ يک نوشتجمھوريت ۀمن سردبير روزنام
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موريت از جانب مقامات امنيتی دولت أی که با مباريھای   ماشينۀ دربارئیای که ما منتشر کرديم شامل سندھا نوشته

  .باشد کنند ، می میگرايان افراطی در سوريه حمل   ارسال به اسالمجھتترکيه اسلحه 

در عوض . کند ھا ، عملی غيرقانونی بوده و اين حقيقتی است که حتی دولت ترکيه نيز آن را تکذيب نمی ارسال اسلحه

 ياد شده برخی از اسرار دولتی را که در مورد امنيت ملی کشور ھستند افشاء ۀکند که مقال  ادعا میانخاردودولت 

  .نمايد می

. فردی که در پشت اين مقاله است بھای سنگينی خواھد پرداخت" : تلويزيونی چنين گفته استۀ در يک برنامانخاردو

  .ًو اين گفته مستقيما تھديدی عليه من است ."نشده از اين کارزار بگذرد دھم که او مجازات من اجازه نمی

به آن ھا فرمان داده شده بود و حکم  ھستند، ھمان گونه عمل کردند که انخ اردولوای دور در کنتر ھا که از گذشته دادگاه

  .دستگيری من را صادر نمودند

 ۀھنوز به من اجازه داده نشده است که نتيج.  روز است که در زندان ھستم۵٠نويسم ،  زمانی که اين خطوط را می

 که من دباي ، میانخاردوجمھور ترکيه  سئياما بنا به شاکی من، ر.  دادستانی را مورد بازبينی قرار دھمۀبررسی ادار

برای دو فقره از وجوه شکايت ، محکوم به حبس ابد شوم، يعنی که بار کشيدن دو مرتبه حبس ابد بر دوش من گذاشته 

  .شود

ً خبری ما در حين ارتکاب جرم افشاء شده، شديدا به دست ۀ نوشتۀمشخص است که دولت ترکيه پس از اين که به واسط

  . استانخاردوبسيار اين دليل خشم . و پا افتاده است

ای  المللی و ھم از نظر امنيت داخلی، در گوشه دخالت دولت ترکيه در جنگ داخلی سوريه، آنکارا را، ھم از نظر بين

  .محصور ساخته است

  . سوريه استۀشد گذاری عمليات انتحاری چند روز پيش در استانبول تنھا يکی از پيامدھای دخالت در زمين مين

 ماه پيش تالش کرده است که قيام مسلحانه در نواحی جنوب شرقی کشور را توسط نيروھای نظامی دولت ترکيه از دو

ھای   نفر با گلوله١٠٠ روز حکومت نظامی در شھرھا اعالم شده و بيش از ۵٠در اين مناطق تا . خود سرکوب نمايد

  .توانيم فقط در يک جنگ داخلی ببينيم ی ھستند که مشابه آن ھا را مئیھا اين ھا صحنه. اند نظاميان ترکيه کشته شده

ی ئ ست، احترامی به پرنسيپ ھای پايهالمللی قائل ني کنيم که ارزشی برای حقوق بين  دولتی صحبت میۀما دربار

فکر .  در مورد ارزش به حقوق انسانی داردئیگذارد و بدترين کارنامه را در ميان کشورھای اروپا ساالری نمی مردم

  العملی را در دنيای غرب برانگيخته است؟  دولتی چه عکسکنيد که چنين می

  .کنند از آن قدردانی می: تان خواھد کرد ۀزد پاسخ من تعجب

  .کوبند ی با مشت بر درھای اروپا میئ  امروز صدھا ھزار پناھجوی سوريهدليل اين امر آن است که

 داده است تا پناھجويان را در ترکيه نگه داشته و لمان سه ميليارد يورو به دولت مستقر در آنکاراااروپا تحت رھبری 

ش که چشمی به دولت ترکيه به آن قول داده ت رشوۀو بدين گونه است که اروپا به مثاب. جلوسفر آن ھا به غرب را بگيرد

  .را بر تمامی اعمال فاشيستی اين دولت ببندد

اميدوارم که . گردم سف میأوم، از اعماق وجودم متش گر اين بده و بستان می من زمانی که از سلول زندان خودم نظاره

ام که برای  نگاری ھستم که به اھميت آزادی بيان و ديگر حقوق انسانی ايمان دارم و آماده من روزنامه. من را درک کنيد

  .نيل به اين آزادی ھا و حقوق مبارزه کنم
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تواند از زير يوغ اين رژيم  دانم که ترکيه چگونه می مینگاران زندانی روزی آزاد خواھيم شد اما ن دانم که ما روزنامه می

دانم که اروپا چگونه خواھد توانست بار شرم اين دوگانگی گفتار و کردار را از روی دوش  سرکوب گر آزاد شود و نمی

  .خود بردارد

  .باشد دانم که تحقق نخستين آزادی يادشده در باال وابسته به آزادی ھای دوم و سوم می اما می

  

  :پانويس برگرداننده

ارائه داده است ، جمھوری اسالمی ايران در بين " گزارشگران بدون مرز"جالب اين جاست که در ليستی که سازمان 

  !تر است  پله از ترکيه ھم پائين٢۴ قرار دارد و بدين گونه حتی ١٧٣ کشور در مقام ١٨٠

  :توانيد بيابيد اين ليست را در آدرس زير می

org.rsf.index://http/#/!  

  

  خلق ايران ئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

 ١٣٩۴ ]جدی[ ، دی ماه١٩٩ ۀشمار

 

 

 
 


