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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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 Political سياسی

  
  روناھی شورشگر

  ٢٠١٢ نومبر ٢٠

  : به مقاومت زندانيان اعتصاب کننده در ترکيه  نگاھی

  از ديروز تا امروز
  ارتش گرسنگی ...«

  رود راه می

  با گام ھای تندر

  یبا سرودھا

  آتش

  با اميد به بيرق شعله شکلش

  با اميد

  »...به اميد

   ارتش گرسنگی-ناظم حکمت 

رد در صاب غذای زندانيان سياسی جنبش کٌ شود که بيش از شصت روز از آغاز اعت اين مقاله در حالی نوشته می

 تعداد ۀدربار) ُکرددولت ترکيه و نمايندگان جنبش (ادعاھای ھر دو طرف . گذرد می) ترکيه(ھای اين کشور  زندان

در اوايل جنبش ادعا کرد که ده ھزار نفر اعتصاب را آغاز کردند، در . ديگر متناقض ھستند اعتصاب کنندگان با يک

اعالم کرد که اين ) باشد  جنبش ُکرد در مجلس میۀکه نمايند(حالی که در روز پنجاه و دوم حزب صلح و دموکراسی 

در حالی که روز پنجاه و دوم وزارت : ندگان دولت نيز تضاد وجود دارددر اظھارات نماي.  نفر است۶۶٣رقم 

ھيچ کس «: گفت) نخست وزير ترکيه(زنند، اردوغان   نفر دست به اعتصاب می۶٨٣دادگستری اعالم کرد که 

د ھای ترکی منتشر شدن اما گزارشاتی که در برخی از روزنامه» .کند، اين کار فقط يک نمايش است اعتصاب غذا نمی

کسانی دست به اعتصاب غذا زدند، بلکه جان اين اعتصاب ) عکس ادعای اردوغانه ب(دھد که نه تنھا  نشان می

. به علت گرسنگی تعداد زيادی از زندانيان با خونريزی در ادرار و مقعد رو به رو شدند: کنندگان در خطر است

نديرا رفت و از اعتصاب کنندگان بود اعالم کرد آيتوغ اتيجی، يکی از وکالی مخالف ترک در مجلس که به زندان کا

  . می باشند مرگ ۀکه دو نفر از اعتصاب کنندگان در آستان
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 که آسيب بيشتری متوجه آنان اند ساله ١۶-١۵ از زندانيانی که در اعتصاب شرکت کردند ھنوز کودکانی  بعضی

و شھرھای ديگر، برای حمايت از اين زندانيان ترک نيز در آنکارا، استانبول  دانشجويان و جوانان کرد و غير. است

  . از اعضای حزب صلح و دموکراسی نيز چند روز پيش به اعتصاب پيوستند بعضی. در اعتصاب شرکت کردند

ھای نيروھای چپ و دموکرات  دولت در اعتصاب نيز از نگرانیۀ غير از خطر مرگ برای زندانيان، احتمال مداخل

 دولت فاشيست ترکيه به زندانيان سوسياليسِت اعتصاب کننده، ۀ، مداخل٢٠٠٠ و ١٩٩٠ ۀدر دھ.  ترکيه استۀجامع

 ھمين مقاله توضيح داده ۀکه در ادام( نظامی ۀغير از مداخل. باعث کشته شدن و آسيب ديدن بسياری از زندانيان شد

تحميل شد، بسياری از آنان به ھا به زندانيان   که در بيمارستان  و تجويز داروی اشتباه  به خاطر مداخله) شود می

آيد،   به وجود می١ اين سندرم که به خاطر کمبود ويتامين بۀدر نتيج.  مبتال شدند"سندرم ورنيک کورساکوف"

 و جان اين زندانيان سياسی کامال بر  وليت سالمتیؤامروز نيز مس. دھند را از دست میبيماران حافظه و آگاھی خود 

وليت جنبش سياسی ُکرد ؤاما، بايد مس.  دولت است صر اصلیای وارد شود، مق ان صدمهست و اگر به آنا دولت ۀعھد

  .گی اصلی اين اعتصاب را نيز در نظر گرفت و ويژ

 متفاوت داليل اين اعتصاب غذا و مطالبات زندانيان، از اعتصابات سابق در تاريخ ترکيه و ديگر نقاط جھان کامالً 

 سوسياليست ترکيه برای اعتراض به فشارھا و شرايط زندان، از جمله شکنجه و ھای گذشته، زندانيان در سال. است

شناخته "   ھای نوع اِف زندان"که در ترکيه به اسم (ھای انفرادی  محکوم شدن زندانيان سياسی به حبس در سلول

صلی اعتصاب اما اين بار مطالبات ا. اعتصاب کردند و جان خود را از دست دادند )F type prisons-شوند می

 .باشد  عبدهللا اوجاالن، رھبر جنبش ُکرد می گی کنندگان نه مربوط به شرايط زندان، بلکه مربوط به شرايط زند

اين مطالبات . کنند زندانيان در کنار حق آموزش و دفاع از خود به زبان مادری، برای آزادی اوجاالن اعتصاب می

  .قرار بگيرد" عيين سرنوشت خودحق ملل برای ت"چارچوب  تواند در   میمسلماً 

عام، و ھمانند زندانيان سوسياليست از  ھاست ملّت ُکرد از جنگ، قتل  که سال ال را پرسيد که در حالیؤاما بايد اين س

 ساله از گرسنگی به ١۶-١۵ مرگ جوانان ۀکشند، آيا با آزادی اوجاالن که با ھزين ھا زجر می سرکوب در زندان

ھا و شھرھا، که از  رسند؟ آيا اعتراضات صدھا تن از جوانان ُکرد در کوه مشکالت به پايان میدست خواھد آمد، اين 

 داد که امروز اين جوانان اين بار از گرسنگی   تنھا برای آزادی اوجاالن خودسوزی کردند، نتيجه ای١٩٩٩سال 

و جنگ کردستان تنھا با شخص بميرند؟ آيا جنبش سياسی ُکرد، سرکوب خلق ُکرد از طرف دولِت فاشيست ترکيه 

شود که با آزادی او به پايان برسد؟ اگر اين طور است، جای مقاومت رھبران ايدئولوژيک  اوجاالن شروع می

، که نه برای آزادی اوجاالن، بلکه برای اعتراض به شکنجه و فشارھا به تمام خلق ُکرد ١٩٨۴ک در سال .ک.پ

شود،   در شخص اوجاالن خالصه میاً  ملّت ُکرد واقعۀ سال٣۵و جنگ ساله ٩٠باشد؟ و اگر سرکوب  بود، کجا می

 ۀزبان منتشر شد، خطاب به جامع ھای ترک ای که در رسانه کننده، در نامه  از زندانيان اعتصاب توان مثل پدر يکی می

   » سال يک روز ھم اعتصاب غذا نکرد؟ ١٣چرا خوِد اوجاالن در اين « : تُرک و ُکرد پرسيد

اما . باشد ممکن می  که بر جنبش ُکرد حاکم است، غير ھا، به خاطر فرھنگی الؤر ترکيه واقعأ پرسيدن اين سامروز د

. پرستی آزاد کنند  ذھن خود را از بت که ادعای مبارزه برای آزادی خلق خود و تمام جھان را دارند، بايد اوالً  کسانی

 مبارزه در ترکيه، برای درکی درست و عميق از اين ۀيو اعتصاب غذا به عنوان يک شۀتری به تاريخچ نگاه دقيق

توجه به سرگذشت خود اوجاالن و جنبش . کند، الزم است پرستی در آن ايجاد می  که فرھنگ بت اعتصاب و تفاوتی

  گيری درستی  است که می تواند به ايجاد موضع  اعتصاب غذاھا نيز نکته مھمیبرسياسی ُکرد و مواضع آنان در برا

  .ھا کمک کند سياليست  وی سواز س
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   کودتاۀھای تُرک و ُکرد در دور  سوسياليست اعتصاب غذای

از جمله ( ھای ترکيه، اعتصاب زندانيان سياسی ُکرد  بزرگ و جمعی در زندان توان گفت که اولين اعتصاب غذای می

 ١٢ پس از کودتای  دقيقاً اين اعتراض.  در زندان دياربکر بود١٩٨٢در سال ) ک .ک.گزاران پ نا از بني بعضی

ھا   ضّد فاشيزم دولت ترکيه، شکنجه در زندانه ب١٩٨٢ جوالی ١۴زندانيان ُکرد، در .  صورت گرفت١٩٨٠مبر سپت

ھيری ) ک است.ک.اران پذگ که يک سوسياليست ترک و از بنيان(کامل پير . و دولت کودتا، اعتصاب را آغاز کردند

جا، با   نيز در ھمان١٩٨۴ک در .ک.زندانيان پ.  اين اعتصاب جان باختند چيچک در دورموش، اکيف ييلمز و علی

ی که در دياربکر برای ئاعتصاب غذاھا. اختندگان جان ب ھمين اھداف اعتصاب غذا کردند و دو نفر از اعتصاب کنند

که در آن دوره ک، .ک.پ. ھای آنکارا و استانبول نيز گسترش پيدا کرد اعتراض به رژيم نظامی شروع شد، به زندان

 مسلحانه را ۀکرد، بعد از اين مقاومت زندان دياربکر قدرت گرفت و مبارز تعريف می" مارکسيست لنينيست"خود را 

خودمديريتی "نظر کرد و ھدفش را به   ز تشکيل کردستاِن سوسياليست صرفک ا.ک. پ١٩٩٩پس از . آغاز کرد

ھا  نوشت  ھمين نگارنده در پیۀدر اين زمينه به مقال. (محدود کردچارچوب ترکيه،  ُکردھا و تمام ملل در " دموکراتيک

  )١)(مراجعه کنيد

 نفر از زندانيان سوسياليست تُرک نيز در اعتراض به شرايط زندان و ۴٠٠ در زندان متريس آنکارا، ١٩٨۴در سال 

ه خصوص با رفع تحميل نشينی دولت و ب بعد از عقب.  نفر جان باخت۴شکنجه اعتصابی را آغاز کردند که در آن 

، برای ١٩٨۴مقاومت زندان متريس در .  به پايان رسيد١٩٨۶پوشش لباس زندانی به زندانيان، اين اعتصاب در 

از ) اند  سازمان يافته" تيد"که در انجمنی به اسم ( ھای زندانيان سياسی  اولين بار نشان داد که حمايت خانواده

  . کيه فشار ايجاد کندتواند روی دولت تر اعتصاب، چگونه می

  ١٩٩۶اعتصاب سال 

 که از طرف  ھای نوع اف زندان( ھای انفرادی   دولت تصميم گرفت که زندانيان سياسی را به سلول١٩٩۶در سال 

ترين اعتصاب غذا در آن دوره،   ضّد اين اقدام، وسيعهب. محکوم و محدود کند) شدند ناميده می" تابوت"ھا  سوسياليست

 نفر جان ١٢ مبارزی که در اين اعتصاب شرکت کردند، ٢۵٢٩از . ه حزب سوسياليست سازمان يافتبا اتحاد يازد

نشينی   روز دولت اعالم عقب۶٩بعد از  . شدء اين شرايط وزير دادگسترِی وقت ، مجبور به استعفاۀباختند و در نتيج

   دياربکر، بوجا، عمرانيه و اولوجانالر قتلھای نشينی، در زندان رغم اين عقب اما علی. کرد و اعتصاب به پايان رسيد

  در واقع نشان  عام یھا  شود چنين گفت که اين قتل می. ی از زندانيان مبارز سوسياليست صورت گرفتعامھای 

  ... بود تری  نزديک شدن سرکوب بزرگۀدھند

  “  گی بازگشت به زند” عام   و قتل٢٠٠۶-٢٠٠٠اعتصاب 

 از طرف زندانيان سياسی ٢٠٠۶ تا ٢٠٠٠ تاريخ ترکيه از سال  عتصاب غذایترين ا ثيرگذارترين و بزرگأت

مبارزه با "، قانون   (F tipi)اِفوع ھای ن  ، برای اعتراض به زندانDHKP/Cسوسياليست، به خصوص سازمان

در اين اعتصاب و قتل عام موسوم به .  پزشکی زندانيان سياسی بيمار انجام شدۀو جلوگيری از معالج" ترور

 نظامی دولت در زندان برای جلوگيری از ۀکه با مداخل")  ”hayata dönüş operasyonu" ( گی بازگشت به زند"

 بودند که ھای ايشان ای از جانباختگان زندانيان و خانواده عده.  نفر جان باختند١٢٢اعتصاب صورت گرفت، 

" کوچک ارموتلو"ھايشان در محل کارگرنشين  نظر نکردند و در خانه  م آزادی خود، از مطالباتشان صرفرغ علی

 ُکردھا در   که در اخبار مربوط به اعتصاب غذای یئھا امروز تقريبا تمام عکس. (ادنداستانبول، به اعتصاب ادامه د



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ھای کوچک  ھای ھمين اعتصاب کنندگان کمونيست در خانه سشود، عک ھا و صفحات فيسبوک استفاده می رسانه

  ).شود  جلوگيری میھا به خارج عمالً  ھای ترکيه از فرستادن اين گونه عکس باشد، چرا که در زندان ارموتلو می

به "  بازگشت به زندگی"مبر، تقريبا سه ماه بعد از آغاز اعتصاب غذا، ارتش ترکيه تحت عمليات نظامی  دس١٩روز 

 نفر از زندانيان در اثر ۴(قتل رساند   سوسياليست اعتصاب کننده را به ٢٨ زندان، ٢٠دانيان حمله کرد و در زن

   ).ھا کشته شدند ليس و ژاندارمو پۀسوختن و ديگران با اسلح

 ۀتھا صورت گرفت، حرف برای گفتن زياد است اما نک ھا و خانه مبر و اعتصابی که در زندان دس١٩عام   قتلۀدر بار

 ۀ که نکت در حالی. باشد مھم در رابطه با موضوع اين مقاله، نگرش جنبش ُکرد در برابر اين اعتصاب و مقاومت می

اعتراض زندانيان اعتصاب کننده برای زندانيان سياسی ُکرد نيز مطرح بود، اما زندانيان سياسی از جنبش ُکرد در 

که از طرف سازمان ) مقاومت عظيم و چپ(büyük direniş ve sol“ ”کتاب . اين اعتصاب غذا شرکت نکردند

DHKP/C١٩ و قتل عام ٢٠٠٠   اعتصاب غذایۀ منتشر شد، مقاالت و اظھارات عبدهللا اوجاالن را دربار  به ترکی 

 رسمی خود نيز با منتشر ۀ، نشري)یئراھپيما(“Yürüyüş” در ھمين سازمان اخيراً . مبر منتشر و نقد کرده استدس

 رسمی ۀھا، و مقاالت منتشر شده در نشري  زندانۀھای اوجاالن، کنفرانس جنبش ُکرد دربار  از مصاحبهکردن اسنادی

 ۴١ ۀطور که در صفح ھمان:  خود دعوت کرده استۀچک را به انتقاد از تاريخ.ک.، پ)Özgür Halk(جنبش 

ده است، اوجاالن بعد از نقل شBüyük Direniş ve Sol“ ”چنين در کتاب ، و ھم“Yürüyüş ”ۀنشري. ٣٣٧ ۀشمار

گيرد يک  ھا صورت می حوادثی که در زندان: "ھا را محکوم کرده و گفته بود مبر مقاومت سوسياليست دس١٩عام  قتل

."  ندارد  ضّد زندانھای نوع اِف، با اخالق، وجدان و انسانيت ربطیهفدا کردن انسانھا تنھا ب. مقاومت انقالبی نيست

)Özgür Halk .( اين کار : " نيز گفته بودء از مالقاتھايش با وکال يکیاجالن در)يک کار عقب مانده ) اعتصاب غذا

با شرکت نکردن در (ما ... بدون دليل مردم را بکشيمتوانيم ما نمی. چپ و انقالبيون بايد عقلشان را جمع کنند. است

نيز “ Özgür Halk”ۀ  در نشري٢٠١١ جنوری ١۵روز ". ..رديم و تفاوتمان را نشان داديم ک کار خوبی) اعتصاب

  اما يکی... است  و غير انسانی بله، کاری که دولت کرده است غير قانونی: " ھا محکوم شده بود مقاومت سوسياليست

توانيم اشتباه يک طرف را ببينيم و اشتباھات يک طرف ديگر را  نمی...از داليل اين شرايط نگرش خود چپ است

  ... ".نديده بگيريم

 که صدھا زندانِی  ک در حالی.ک.پ. مبر واضح است دس١٩ و قتل عام ٢٠٠٠ک در برابر اعتصاب .ک.نگرش پ

طرف ديد و مثل دولت فاشيست ترکيه،  سياسِی ُکرد نيز با زندانيان سوسياليست در يک شرايط بودند، خود را بی

مبر  سپت٢۶دان الوجنلر در ک ھمين نگرش خود را در قتل عام زن.ک.پ. ھا را محکوم کرد مقاومت سوسياليست

 کردن   با خالیک عمالً .ک.پ: قتل رساند نيز نشان داده بود  نفر از زندانيان سوسياليست را به ١٠، که دولت ١٩٩٩

عام را  ھا توانستند اين قتل ھای آن ھای خود با دولت ھمکاری کردند و سربازان ترکيه، با استفاده از فضای سلول سلول

  .انجام دھند

ستراتژی "ا را دارد، ھ ترين نقش  از مھم  اعتصاب غذاھای ترکيه يکیۀچک در تاريخ.ک. که خود پ لیدر حا

 انتخاب کرد، باعث تغيير نگرش آن در ١٩٩٩گير شدن اوجاالن در  ی که حزب و جنبش بعد از دست "آميز صلح

 ۀ آن، مقاومت و اراد و رھبری که جنبش ُکرد ه در حالیجالب اين است ک. ھا شد ھای سوسياليست برابر مقاومت

کند و  ، محکوم می) از جمله بندھای نوع اِف( در زندان   و جسمی ھای روحی زندانيان سوسياليست را در برابر شکنجه

   ساله تنھا برای آزادی اوجاالن، مشکلی١۶-١۵نامد، امروز با اعتصاب کردن کودکان  می"عقب ماندگی"اين کار را 

  !ندارد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

  سخن پايانی

ھای مقاومت چپ و سوسياليسم است، اما اعتصاب   از سنت بينيم که اعتصاب غذا يکی  ترکيه میۀا نگاھی به تاريخچب

مطالبات اين اعتصاب نه راديکال و يا مربوط به : باشد ھای سابق متفاوت می کنونی زندانيان ُکرد، از تمام اعتصاب

 جنبش ُکرد ۀاين نظر نه فقط با چپ ترکيه، بلکه با خود ريشگرا و رفورميستی ھستند و از  شرايط زندان، بلکه ملی

ھاست  طور که سال ھمان. باشد ی اين اعتصاب میئ از نکات استثنا  کودکان نيز يکیشرکت. متفاوت است) ١٩٨٢(

روز دستگير شدن ( ١٩٩٩ فبروری ١۵گرد   ساله خود را برای آزادی اوجاالن به خصوص در سال١۶-١۵کودکان 

 سياسی و ۀاين نکته غير از يک انگيز. ند از گرسنگی بميرندازانند، امروز ھمان جوانان منتظرسو می) او

نه فقط سياست فاشيستی دولت ترک، بلکه اين فرھنگ . شود پرستی ديده می ثير يک فرھنگ بتأايدئولوژيک، بيشتر ت

 که حق تعيين سرنوشت ملل   در حالیھای ترکيه و جھان کمونيست. زند حاکم بر جنبش نيز به جوانان ُکرد صدمه می

ھا و  کمونيست: کنند نيز انتقاد است، که در جنبش حاکم  پرستی و خودکشی پذيرند بايد از فرھنگ بت را می

ھای فاشيست  دار حقوق ملّت تحت ستِم ُکرد و ضّد سياست ی که نگرش طبقاتی دارند، با اين که طرفئھا سوسياليست

با ( ” ”bi xwin bi can em bi tere ne ey serokگرايان ُکرد شعار  انند مثل ملیتو دولت ترکيه ھستند، نمی

ھا و مردم مبارز جھان   ديگر کمونيست  از سوی. را تکرار کنند) }ناوجاال{خونمان با جانمان با تو ھستيم ای رھبر 

 کنند تا   با تمام قدرتشان سعیمبر آگاه باشند و دس١٩عام   خطر دخالت دولت در اعتصاب و تکرار قتلۀبايد در بار

ھای اين  دولت ترکيه نتواند يک بار ديگر دست به چنين اقدامی بزند، چرا که ھر چند دالئل، مطالبات و انگيزه

 ۀ مردم ُکرد و به خصوص زندانيان سياسی بر عھد گی وليت زندؤھا مشکل داشته باشد، مس  کمونيستاعتصاب از نظر

  .دولت است

  :نوشت پی

  

)١.(  http://processgroup.org/2012/11/18/%D8%A7%D8%B2-

%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-

%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%A7-

%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3

%D9%85-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9/ 
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