
 
  
 
 
 

  داستان اعتصاب غذا در تركيه

  »مرا از آزادي محروم مي كني، نه از مرگ

چندين دهه است كه خودداري داوطلبانه از خوردن و نوشيدن غذا و آب، راهبردي براي 

افراطي تركيه يا وابسته به كردهاي استقالل طلب اين كشور 

آنكارا دربرابر اين اعتراضات، كه گاه براي اعتصاب كنندگان مرگبار است، دست به 

شدت عمل مي زند و زندان هاي جديدي براي جلوگيري از شكل گيري جنبش هاي عمومي 
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چندين دهه است كه خودداري داوطلبانه از خوردن و نوشيدن غذا و آب، راهبردي براي 

مطالبات سياسي زندانيان چپ 

آنكارا دربرابر اين اعتراضات، كه گاه براي اعتصاب كنندگان مرگبار است، دست به .  است

شدت عمل مي زند و زندان هاي جديدي براي جلوگيري از شكل گيري جنبش هاي عمومي 

  .ساخته مي شود

  

  



 
  
 
 
 

 ،»، انسان خود را قوي تر حس مي كند

، هنگام خداحافظي با يك ٢٠١٩اينها عباراتي است كه يك بانوي وكيل تركيه به نام ابرو تيمتيك در تابستان 

اين دو زن .  همكار بلژيكي كه در زندان سيليوري، در نزديكي استانبول، به ديدارش رفته بود بر زبان آورد

، در ٢٠٢٠اوت  ٢٧روزه در 

به  او.  منتقل شده بود، جان باخت

DHKP- ( سال زندان  ١٣به

است كه در ابتدا  ١٩٧٨تأسيس شده در سال 

ساله از بيدادگري دستگاه  ٤

براي رسيدن به اين .  قضايي تركيه نسبت به خود شكايت مي كرد و خواستار برگزاري دادگاهي منصفانه بود

ذا مي تواند متمايز است زيرا اعتصاب غ

مرگبار ختم  اما روزه مرگ كه مفهومي كم و بيش اسطوره اي دارد، غالبا به پايان

آن را  ه باداباد گر است كه معموال تنها پاسخ مثبت مقامات به مطالبات مي تواند

) ١(، كه آنها نيز وابسته به جنبش ملي ُكرد 

آنها خواهان .  براي مدتي نامحدود زدند

 ٢٢شدند كه از ) PKK(» كارگران كرد تركيه

سال پيش در زندان جزيره ايمرالي محبوس بود و نسبت به تجاوز فزاينده نسبت به حقوق خود در زندان 

اين اعتصاب غذا كنندگان به گروه هاي مجزايي تقسيم شده بودند كه به 

روزه «جنبش ملي كرد دست به .  
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، انسان خود را قوي تر حس مي كندبا ادامه مقاومت.  دي نكرده اممي دانم كه حق با من است و كار ب

اينها عباراتي است كه يك بانوي وكيل تركيه به نام ابرو تيمتيك در تابستان 

همكار بلژيكي كه در زندان سيليوري، در نزديكي استانبول، به ديدارش رفته بود بر زبان آورد

روزه در  ٢٣٨ »روزه مرگ«ابرو تيمتيك درپي يك .  ديگر هرگز يكديگر را نديدند

منتقل شده بود، جان باخت بحبوحه شيوع ويروس كورونا، در بيمارستان بكيركوي استانبول، كه به آن

C-حزب جبهه انقالبي آزادي خلق، (» تعلق به يك سازمان تروريستي

تأسيس شده در سال  طي مسلحاين حزب يك سازمان چپ افرا

٤٢اين بانوي وكيل .  چپ انقالبي بود» دو سول«يا 

قضايي تركيه نسبت به خود شكايت مي كرد و خواستار برگزاري دادگاهي منصفانه بود

متمايز است زيرا اعتصاب غ» اعتصاب غذا«ا برگزيد كه در تركيه از ر

اما روزه مرگ كه مفهومي كم و بيش اسطوره اي دارد، غالبا به پايان 

ه باداباد گر است كه معموال تنها پاسخ مثبت مقامات به مطالبات مي تواند

، كه آنها نيز وابسته به جنبش ملي كُرد سه ماه پس از درگذشت اين بانوي وكيل، صدها زنداني سياسي

براي مدتي نامحدود زدند» چرخشي«زندان دست به اعتصاب غذاي 

كارگران كرد تركيه«ب پايان يافتن بازداشت آقاي عبداهللا اوجاالن، بنيانگذار حز

سال پيش در زندان جزيره ايمرالي محبوس بود و نسبت به تجاوز فزاينده نسبت به حقوق خود در زندان 

اين اعتصاب غذا كنندگان به گروه هاي مجزايي تقسيم شده بودند كه به .  هاي تركيه نيز اعتراض داشتند

.  گروه هاي پيشين بتوانند تجديد قوا كنند نوبت به اعتصاب مي پرداختند تا

اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه سياسـي، 

مي دانم كه حق با من است و كار ب«

اينها عباراتي است كه يك بانوي وكيل تركيه به نام ابرو تيمتيك در تابستان 

همكار بلژيكي كه در زندان سيليوري، در نزديكي استانبول، به ديدارش رفته بود بر زبان آورد

ديگر هرگز يكديگر را نديدند

بحبوحه شيوع ويروس كورونا، در بيمارستان بكيركوي استانبول، كه به آن

تعلق به يك سازمان تروريستي«اتهام 

اين حزب يك سازمان چپ افرا.  محكوم شده بود

يا » دوريمجي سول«نام آن 

قضايي تركيه نسبت به خود شكايت مي كرد و خواستار برگزاري دادگاهي منصفانه بود

ر» روزه مرگ«خواست، او 

 در هر لحظه متوقف شود

ه باداباد گر است كه معموال تنها پاسخ مثبت مقامات به مطالبات مي تواندمي شود و فرآيندي هرچ

  .تعليق كند

  

سه ماه پس از درگذشت اين بانوي وكيل، صدها زنداني سياسي

زندان دست به اعتصاب غذاي  ٥٠بودند، در حدود 

پايان يافتن بازداشت آقاي عبداهللا اوجاالن، بنيانگذار حز

سال پيش در زندان جزيره ايمرالي محبوس بود و نسبت به تجاوز فزاينده نسبت به حقوق خود در زندان 

هاي تركيه نيز اعتراض داشتند

نوبت به اعتصاب مي پرداختند تا



 
  
 
 
 

كه در زندان ) PKK(» كارگران كرد تركيه

  .االزيق بسرمي بردند نيز به نوبه خود به اين اعتصاب غذاي چرخشي پيوستند

شكل و علت اعتصاب غذا بسته به عضويت در جنبش آزادي بخش ملي كُرد يا هواداري از چپ انقالبي 

 ١٥٠حدود (يا گروه دوم ) مورد مرگ

DHKP (د داردتفاوت زيا.  

كارگران كرد «براي حزب » 

.  و بخش مهمي از گروه هاي چپ افراطي اي بود كه عليه حكومت مبارزه مسلحانه مي كردند

بود و حاكمان نظامي، كه  محكوميت ها سنگين و شرايط زندان براي اين هواداران چپ افراطي بسيار سخت

دهها هزار تن  ١٩٨٠سپتامبر  ١
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كارگران كرد تركيه«ب ، سيزده هوادار نزديك به حز٢٠٢١ه 

االزيق بسرمي بردند نيز به نوبه خود به اين اعتصاب غذاي چرخشي پيوستند

شكل و علت اعتصاب غذا بسته به عضويت در جنبش آزادي بخش ملي كُرد يا هواداري از چپ انقالبي 

مورد مرگ ٦(ميزان مرگ هم برحسب تعلق به گروه اول 

DHKP-C، »حزب جبهه انقالبي خلق«مورد مرگ در همان بازه زماني، عمدتا در 

» روشي خاص«، اعتصاب هاي غذا ١٩٨٠با اين حال، در آغاز سال هاي دهه 

و بخش مهمي از گروه هاي چپ افراطي اي بود كه عليه حكومت مبارزه مسلحانه مي كردند

محكوميت ها سنگين و شرايط زندان براي اين هواداران چپ افراطي بسيار سخت

١٢در رده نخست اردوگاه غرب عليه كمونيسم قرار داشتند، پس از كودتاي 

اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه سياسـي، 

ه در ژويي.  نمي زد» مرگ

االزيق بسرمي بردند نيز به نوبه خود به اين اعتصاب غذاي چرخشي پيوستند

  

  

  مانند بابي سندز

  

شكل و علت اعتصاب غذا بسته به عضويت در جنبش آزادي بخش ملي كُرد يا هواداري از چپ انقالبي 

ميزان مرگ هم برحسب تعلق به گروه اول .  تركيه متفاوت است

مورد مرگ در همان بازه زماني، عمدتا در 

  

با اين حال، در آغاز سال هاي دهه 

و بخش مهمي از گروه هاي چپ افراطي اي بود كه عليه حكومت مبارزه مسلحانه مي كردند) PKK(» تركيه

محكوميت ها سنگين و شرايط زندان براي اين هواداران چپ افراطي بسيار سخت

در رده نخست اردوگاه غرب عليه كمونيسم قرار داشتند، پس از كودتاي 

  .را بازداشت كردند

  



 
  
 
 
 

در برابر ظلم سلطان  كه ملهم از نام آهنگري بود كه

هجده  ١٩٨١آقاي علي گورگز است كه در سال 

: ديار بكر زنداني بود مي گويد

نخستين اعتصاب ) PKK(» كارگران كُرد تركيه

در واقع، ما را .  ماه از بند عمومي جدا شدم

در حالي كه دست و پايمان در زنجير بود در سلول هاي انفرادي كنار هم نگهداري و با ما مانند حيوانات 

مدفوع خود دست و پا سلول در 

در » چه گوِرا«يك سازمان توده اي هوادار 

جبهه انقالبي «از آن به وجود آمد و حزب 

او كه در استانبول و ازمير دستگير، شكنجه و زنداني شده، به ياد 

 ٥به ويژه بابي سندز كه در  – 

باني ما با آنها م«: رفقاي او را تحت تأثير قرار داده بود

، كمال پير، خيري دورموش، عاكف ييلماز و علي چيچك، كه 

مقاومت «.  بودند، به بهاي ازدست دادن جان خود از خوردن غذا خودداري كردند
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كه ملهم از نام آهنگري بود كه» كاوه«يكي از اين سازمان هاي كُرد به نام 

آقاي علي گورگز است كه در سال  -ايراني است - كه اسطوره اي كُرد

ديار بكر زنداني بود مي گويد» ٥شماره «او كه در آن زمان در زندان معروف و مخوف 

كارگران كُرد تركيه«اعضاي كميته مركزي حزب جديد و كمتر شناخته شده 

ماه از بند عمومي جدا شدم ٣من هم مانند آنها به مدت ).  ٣(را برپا كردند 

در حالي كه دست و پايمان در زنجير بود در سلول هاي انفرادي كنار هم نگهداري و با ما مانند حيوانات 

سلول در متري  ٢در  ١.٥غذا جلويمان پرتاب مي شد و در فضاي 

يك سازمان توده اي هوادار ، )راه انقالبي(آقاي توفيق اسكي ازميرليلر، هوادار سازمان دو يول 

از آن به وجود آمد و حزب  ١٩٧٨سازمان دو سول در سال  كهاست 

او كه در استانبول و ازمير دستگير، شكنجه و زنداني شده، به ياد .  گرفت بعدا جاي آن را

– ) IRA(» ارتش جمهوري خواه ايرلند«مي آورد كه اعتصاب غذاهاي اعضاي 

رفقاي او را تحت تأثير قرار داده بود -درپي اعتصاب غذا در زندان ماز مرد

، كمال پير، خيري دورموش، عاكف ييلماز و علي چيچك، كه ١٩٨٢ژوييه  ١٤در .  

بودند، به بهاي ازدست دادن جان خود از خوردن غذا خودداري كردند

  .ديار بكر به اعتبار مردمي حزب افزود» ٥

اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه سياسـي، 

يكي از اين سازمان هاي كُرد به نام  هوادار يك 

كه اسطوره اي كُرد – است بپاخ» ضحاك«

او كه در آن زمان در زندان معروف و مخوف .  سال داشت

اعضاي كميته مركزي حزب جديد و كمتر شناخته شده «

را برپا كردند غذاي جمعي 

در حالي كه دست و پايمان در زنجير بود در سلول هاي انفرادي كنار هم نگهداري و با ما مانند حيوانات 

غذا جلويمان پرتاب مي شد و در فضاي .  رفتار مي كردند

  .»مي زديم

  

آقاي توفيق اسكي ازميرليلر، هوادار سازمان دو يول 

است  ١٩٧٠سال هاي دهه 

بعدا جاي آن را)DHKP-C(» خلق

مي آورد كه اعتصاب غذاهاي اعضاي 

درپي اعتصاب غذا در زندان ماز مرد ١٩٨١ماه مه 

.  »فلسفي يكساني داشتيم

بودند، به بهاي ازدست دادن جان خود از خوردن غذا خودداري كردند PKKهمگي از كادرهاي 

٥شماره «زندان » شهيدان

  



 
  
 
 
 

اين تصوير در دادگاه .  را نشان مي دهد

گرفته شده بود كه متهمان آن افسران پيشيني 

به صف قضات با لباس زير در برابر 

به محض آن كه دستبندهايشان باز شد، در همان حال ضعف ناشي از اعتصاب غذا لباس 

سارا كونس، داراي مدرك .  اجبار در پوشيدن آن اعتراض كردند

 ١٩٨٠ه در سال هاي دهه هاي دكترا در علوم سياسي كه رساله دكترايش درباره بسيج زندانيان سياسي تركي

هدف اين اعتصاب غذا مخالفت با مقررات نظامي تحميل شده به زندانيان و 

در اين جنبش ) PKK(» حزب كارگران كُرد تركيه

دان ديار بكر انجام شد مشاركت نمود و اين يكي 

از آخرين بارهايي بود كه چپ انقالبي و جنبش آزادي بخش ملي كُرد دست به اعتصاب غذاي جمعي 

دوراني كه براي هواداران بسيار 

ه هايي ويژه به اتهام هايي چون جدايي طلبي يا تجاوز به امنيت حكومت محاكمه 

در آن زمان، اعتصاب غذا نشان دهنده قاطعيت 

براي محروم كردن حكومت از كشتن و از چنگ آن درآوردن ابزارهاي اعمال استبداد و بازپس گيري 

حميد بزارسالن، كارشناس تاريخ و سياست توضيح مي 

تو مرا از آزادي و درنتيجه زندگي كردن محروم مي 

هم رنج ) DHKP-C(» جبهه انقالبي خلق
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را نشان مي دهد ١٩٨٤شهور اعتصاب غذاي جمعي بزرگ پس از آوريل 

گرفته شده بود كه متهمان آن افسران پيشيني » ستوان ها«متريس در زمان برگزاري محاكمه موسوم به 

با لباس زير در برابر  ها كهتصوير آندر اين .  انقالبي پيوسته بودند

به محض آن كه دستبندهايشان باز شد، در همان حال ضعف ناشي از اعتصاب غذا لباس 

اجبار در پوشيدن آن اعتراض كردندمتحدالشكل زندان را از تن درآورده و به 

دكترا در علوم سياسي كه رساله دكترايش درباره بسيج زندانيان سياسي تركي

هدف اين اعتصاب غذا مخالفت با مقررات نظامي تحميل شده به زندانيان و «: مي گويد

حزب كارگران كُرد تركيه«.  »اقدام به بازآموزي سياسي آنها توسط حكومت بود

دان ديار بكر انجام شد مشاركت نمود و اين يكي شركت نداشت، اما در كار ديگري كه در همان سال در زن

از آخرين بارهايي بود كه چپ انقالبي و جنبش آزادي بخش ملي كُرد دست به اعتصاب غذاي جمعي 

دوراني كه براي هواداران بسيار .  به اوج رسيد PKK، جنگ بين حكومت و ١٩٩

ه هايي ويژه به اتهام هايي چون جدايي طلبي يا تجاوز به امنيت حكومت محاكمه 

در آن زمان، اعتصاب غذا نشان دهنده قاطعيت .  هايي بسيار سنگين محكوم مي شدند

براي محروم كردن حكومت از كشتن و از چنگ آن درآوردن ابزارهاي اعمال استبداد و بازپس گيري 

حميد بزارسالن، كارشناس تاريخ و سياست توضيح مي .  بود »ود حتي به بهاي رفتن تا پاي مرگ

تو مرا از آزادي و درنتيجه زندگي كردن محروم مي "پيام اين هواداران به حكومت اين بود كه 

جبهه انقالبي خلق«اعضاي حزب .  »"كني، اما نخواهي توانست از مرگ محروم كني

اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه سياسـي، 

شهور اعتصاب غذاي جمعي بزرگ پس از آوريل تصويري م

متريس در زمان برگزاري محاكمه موسوم به 

انقالبي پيوسته بودند بودند كه به صفوف چپ

به محض آن كه دستبندهايشان باز شد، در همان حال ضعف ناشي از اعتصاب غذا لباس شده اند، 

متحدالشكل زندان را از تن درآورده و به 

دكترا در علوم سياسي كه رساله دكترايش درباره بسيج زندانيان سياسي تركي

مي گويد) ٤(است  ٢٠٠٠و 

اقدام به بازآموزي سياسي آنها توسط حكومت بود

شركت نداشت، اما در كار ديگري كه در همان سال در زن

از آخرين بارهايي بود كه چپ انقالبي و جنبش آزادي بخش ملي كُرد دست به اعتصاب غذاي جمعي 

  .مشترك زدند

  

٩٩٠در طول سال هاي دهه 

آنها در دادگا.  دشوار بود

هايي بسيار سنگين محكوم مي شدندشده و به مجازات 

براي محروم كردن حكومت از كشتن و از چنگ آن درآوردن ابزارهاي اعمال استبداد و بازپس گيري «

ود حتي به بهاي رفتن تا پاي مرگحقوق خ

پيام اين هواداران به حكومت اين بود كه «: دهد كه

كني، اما نخواهي توانست از مرگ محروم كني



 
  
 
 
 

ابزاري براي عقب راندن ديوارهاي زندان ها، يعني به گوش رساندن 

آقاي اوجاالن مبناي مشروعيت 

و برنامه آن دستيابي به از آنجا كه اولويت اين حزب مبارزه مسلحانه 

يك كردستان مستقل بود، اعتصاب غذا مي توانست براي آن يك ابزار باشد اما نمي بايست با خطر مرگ 

وت موجب اين تفا.  كردمي خود را براي جنگ چريكي در كوهستان ها حفظ 

 سازمان زندان ها براي جداسازي شديد و گاه خشونتبار مخالفت هاي ايديولوژيك، راهبردي و تاكتيكي

سارا كونس .  محرك زندانيان، هر گروه سياسي را در بندها و خوابگاه هاي عمومي جداگانه اي قرار داد

اين بندها توسط حزب ها يا سازمان هايي اداره مي شد كه هر بند را تبديل به يك 

ص و نيز نمادها و پرچم جامعه كوچك كرده بودند و در هريك از آنها قوانين، مقررات و سلسله مراتب خا

مركز آموزش فشرده اجتماعي زندان به صورت يك 

مي او محيطي جنون آميز را شرح 

درمورد اعضايي كه مظنون به جاسوسي 

بودند يا نسبت به سياست هاي حزب انتقاد تند داشتند يا در هنگام اعتراف باعث لو رفتن يا دستگيري عضو 

 
   ٢٠٢١ اكتبر: اجتماعـي، فـرهنگي

  

ابزاري براي عقب راندن ديوارهاي زندان ها، يعني به گوش رساندن » روزه مرگ«

  .صداي خود و درعين حال ادامه حيات يافتند

آقاي اوجاالن مبناي مشروعيت ) PKK(» كارگران كُرد تركيه«حزب .  در اين حين، راهبرد ها متفاوت شد

از آنجا كه اولويت اين حزب مبارزه مسلحانه .  زندان ها قرار داد

يك كردستان مستقل بود، اعتصاب غذا مي توانست براي آن يك ابزار باشد اما نمي بايست با خطر مرگ 

خود را براي جنگ چريكي در كوهستان ها حفظ نيروي 

  .تعميق شكاف با چپ انقالبي شد

سازمان زندان ها براي جداسازي شديد و گاه خشونتبار مخالفت هاي ايديولوژيك، راهبردي و تاكتيكي

محرك زندانيان، هر گروه سياسي را در بندها و خوابگاه هاي عمومي جداگانه اي قرار داد

اين بندها توسط حزب ها يا سازمان هايي اداره مي شد كه هر بند را تبديل به يك 

جامعه كوچك كرده بودند و در هريك از آنها قوانين، مقررات و سلسله مراتب خا

زندان به صورت يك .  »اين چهارچوبي براي مقاومت بود

  .  و عقيدتي، به ويژه براي هواداران جوان درآمد

او محيطي جنون آميز را شرح .  نه سال و نيم را در زندان گذراند PKKآقاي آيتكين ييلماز، عضو پيشين 

درمورد اعضايي كه مظنون به جاسوسي  DHKP-Cو  PKKدهد كه در آن وجود تسويه حساب هاي داخلي 

بودند يا نسبت به سياست هاي حزب انتقاد تند داشتند يا در هنگام اعتراف باعث لو رفتن يا دستگيري عضو 

اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه سياسـي، 

«ديده و سركوب شده در 

صداي خود و درعين حال ادامه حيات يافتند

  

در اين حين، راهبرد ها متفاوت شد

زندان ها قرار داد خود را بر خارج از

يك كردستان مستقل بود، اعتصاب غذا مي توانست براي آن يك ابزار باشد اما نمي بايست با خطر مرگ 

نيروي همراه شود چون بايد 

تعميق شكاف با چپ انقالبي شد

  

سازمان زندان ها براي جداسازي شديد و گاه خشونتبار مخالفت هاي ايديولوژيك، راهبردي و تاكتيكي

محرك زندانيان، هر گروه سياسي را در بندها و خوابگاه هاي عمومي جداگانه اي قرار داد

اين بندها توسط حزب ها يا سازمان هايي اداره مي شد كه هر بند را تبديل به يك «: تصريح مي كند كه

جامعه كوچك كرده بودند و در هريك از آنها قوانين، مقررات و سلسله مراتب خا

اين چهارچوبي براي مقاومت بود: هاي آنها حاكم بود

و عقيدتي، به ويژه براي هواداران جوان درآمد

  

آقاي آيتكين ييلماز، عضو پيشين 

دهد كه در آن وجود تسويه حساب هاي داخلي 

بودند يا نسبت به سياست هاي حزب انتقاد تند داشتند يا در هنگام اعتراف باعث لو رفتن يا دستگيري عضو 



 
  
 
 
 

قتل  ٤٠من دستكم  ٢٠٠٠و  ١٩٩

  .»زندانيان سياسي توسط هم زندان هايشان را شمارش كردم و بي ترديد رقم واقعي خيلي بيش از اين است

به سلطه چپ تندرو در بندهاي زندان ها پايان 

اخت زندان هاي جديد با سلول هاي انفرادي تدوين و حياط هاي مشترك 

، ١٩٩٦در سال .  نمونه اي از اين زندان ها در اسكي شهير در شمال غرب كشور ساخته شد

كه در همان سال بازرگاني به نام ازدمير سابانچي را در استانبول به قتل رسانده و حمله هاي 

در مخالفت با ساخت اين زندان ها بسياري از 

تن از  ٣٥٥زنداني دست به اعتصاب غذا زدند كه 

از بندهاي در آن زمان ويديويي مخفيانه دست به دست مي شد كه يكي 

در اين ويديو يكي از كادرهاي الغر و نحيف شده حزب بر روي تختي 

تصاوير اين ويديو آميخته اي از انضباط نظامي، سلسله 

جديد » شهيد«مراتب و فضايي تقريبا مذهبي بود كه در طول مراسم سازماندهي شده براي گراميداشت اين 

DHKP-C  و واقعيت علوي بودن

 
   ٢٠٢١ اكتبر: اجتماعـي، فـرهنگي

  

٩٩٠بين سال هاي «: آقاي آيتكين مي گويد.  ديگري مي شدند رواج داشت

زندانيان سياسي توسط هم زندان هايشان را شمارش كردم و بي ترديد رقم واقعي خيلي بيش از اين است

  تشكيل گروه در زندان ها

به سلطه چپ تندرو در بندهاي زندان ها پايان ، حكومت تركيه تصميم گرفت ١٩٩

اخت زندان هاي جديد با سلول هاي انفرادي تدوين و حياط هاي مشترك برنامه اي گسترده براي س

نمونه اي از اين زندان ها در اسكي شهير در شمال غرب كشور ساخته شد

كه در همان سال بازرگاني به نام ازدمير سابانچي را در استانبول به قتل رسانده و حمله هاي 

در مخالفت با ساخت اين زندان ها بسياري از  - ليه هدف هاي نظامي و پليسي انجام داده بود

زنداني دست به اعتصاب غذا زدند كه  ٢٥٠٠در مجموع .  هسته هاي انقالبي چپ را بسيج كرد

در آن زمان ويديويي مخفيانه دست به دست مي شد كه يكي .  بود» روزه مرگ

در اين ويديو يكي از كادرهاي الغر و نحيف شده حزب بر روي تختي .  را نشان مي داد

تصاوير اين ويديو آميخته اي از انضباط نظامي، سلسله .  كه اجساد بر روي آن گذاشته مي شود ديده مي شد

مراتب و فضايي تقريبا مذهبي بود كه در طول مراسم سازماندهي شده براي گراميداشت اين 

Cاين فرد نواري سرخ بر پيشاني داشت كه نماد تعلق او به 

  .  از ديگر اعضاي حزب انقالبي بود

اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه سياسـي، 

ديگري مي شدند رواج داشت

زندانيان سياسي توسط هم زندان هايشان را شمارش كردم و بي ترديد رقم واقعي خيلي بيش از اين است

  

  

تشكيل گروه در زندان ها

  

٩٩٠در ميانه سال هاي دهه 

برنامه اي گسترده براي س.  دهد

نمونه اي از اين زندان ها در اسكي شهير در شمال غرب كشور ساخته شد.  حذف شد

DHKP-C  –  كه در همان سال بازرگاني به نام ازدمير سابانچي را در استانبول به قتل رسانده و حمله هاي

ليه هدف هاي نظامي و پليسي انجام داده بودمتعددي هم ع

هسته هاي انقالبي چپ را بسيج كرد

روزه مرگ«آنها با گرفتن 

را نشان مي داد  DHKP-Cزندانيان 

كه اجساد بر روي آن گذاشته مي شود ديده مي شد

مراتب و فضايي تقريبا مذهبي بود كه در طول مراسم سازماندهي شده براي گراميداشت اين 

اين فرد نواري سرخ بر پيشاني داشت كه نماد تعلق او به .  برگزار مي شد

از ديگر اعضاي حزب انقالبي بوداو، مانند بسياري ) ٥(



 
  
 
 
 

دولت ائتالفي تركيه كه در آن زمان به رياست نجم الدين اربكان اسالم گرا بود، گروهي ميانجي را براي 

روز و  ٦٩پس از .  ماردن به پايان دادن به اعتصاب غذا به كار گ

.  هم بسته شد» نمونه«ندانيان به زندان اسكي شهير لغو و اين زندان 

با انگشت » V«دهها زنداني به شدت الغر و استخواني شده با نشان دادن عالمت پيروزي 

، كه در اثر بيشتر آنها به سندروم ورنيك كورساكف

  .عارض مي شود مبتال بودند، در بقيه عمر خود عوارض اين بيماري را تحمل كردند

 -، ماركسيستTIKB(» ليگ انقالبي كمونيست تركيه

قدرت را در دست  ١٩٨١تا 

او كه دو سال بعد بازداشت .  به نام احمد وورال مي گويد نظام بند هاي عمومي زندان ها تقويت شد

و ) TIKB( "ليگ انقالبي كمونيست تركيه

) مائوييست -لنينيست -

اين طبقه در سوي ديگر .  از طبقه همكف براي آشپزخانه و شستشو استفاده مي شد

در سوي ديگر، ساختمان مشابه دو طبقه اي بود كه دو گروه انقالبي ديگر در آن 

ساعته از صبح تا نيمه شب به نوبت براي تمرين ورزشي، 

صبح ها، عالوه بر انجام .  »استفاده مي كردند

هرها، بعد از ظ.  هاي ايديولوژيك مي شد

شطرنج، تخته نرد، خواندن «: يكي از زندانيان سياسي پيشين مي گويد

 
   ٢٠٢١ اكتبر: اجتماعـي، فـرهنگي

  

دولت ائتالفي تركيه كه در آن زمان به رياست نجم الدين اربكان اسالم گرا بود، گروهي ميانجي را براي 

ن به پايان دادن به اعتصاب غذا به كار گاكوشش در مورد متقاعد ساختن زنداني

ندانيان به زندان اسكي شهير لغو و اين زندان ، سرانجام برنامه انتقال ز

دهها زنداني به شدت الغر و استخواني شده با نشان دادن عالمت پيروزي 

بيشتر آنها به سندروم ورنيك كورساكف.  هاي خود از زندان ها به بيمارستان ها فرستاده شدند

عارض مي شود مبتال بودند، در بقيه عمر خود عوارض اين بيماري را تحمل كردند

ليگ انقالبي كمونيست تركيه«به اين ترتيب بود كه چنان كه يكي از هواداران 

تا  ١٩٤٥لنينيست هوادار انور خوجه، رهبر كمونيست آلباني كه در سال هاي 

به نام احمد وورال مي گويد نظام بند هاي عمومي زندان ها تقويت شد

ليگ انقالبي كمونيست تركيه"طبقه اول ساختمان به «: و در زندان عمرانيه زنداني شد مي گويد

-ماركسيست TKP-ML( "اتحاد كمونيست هاي انقالبي تركيه

از طبقه همكف براي آشپزخانه و شستشو استفاده مي شد

در سوي ديگر، ساختمان مشابه دو طبقه اي بود كه دو گروه انقالبي ديگر در آن 

ساعته از صبح تا نيمه شب به نوبت براي تمرين ورزشي،  ٦هريك از گروه ها در نوبت هاي 

استفاده مي كردند) سنتي تركيه(ي ازي و ترتيب دادن كنسرت هاي موسيق

هاي ايديولوژيك مي شد كارهاي روزمره به طور كلي صرف برگزاري سمينارها و آموزش

يكي از زندانيان سياسي پيشين مي گويد.  رمي مي شد

اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه سياسـي، 

  

دولت ائتالفي تركيه كه در آن زمان به رياست نجم الدين اربكان اسالم گرا بود، گروهي ميانجي را براي 

كوشش در مورد متقاعد ساختن زنداني

، سرانجام برنامه انتقال زتن ١٢مرگ 

دهها زنداني به شدت الغر و استخواني شده با نشان دادن عالمت پيروزي .  دولت تسليم شد

هاي خود از زندان ها به بيمارستان ها فرستاده شدند

عارض مي شود مبتال بودند، در بقيه عمر خود عوارض اين بيماري را تحمل كردند Aقدان شديد ويتامين ف

  

به اين ترتيب بود كه چنان كه يكي از هواداران 

لنينيست هوادار انور خوجه، رهبر كمونيست آلباني كه در سال هاي 

به نام احمد وورال مي گويد نظام بند هاي عمومي زندان ها تقويت شد) داشت

و در زندان عمرانيه زنداني شد مي گويد

اتحاد كمونيست هاي انقالبي تركيه"طبقه دوم به 

از طبقه همكف براي آشپزخانه و شستشو استفاده مي شد.  اختصاص داشت

در سوي ديگر، ساختمان مشابه دو طبقه اي بود كه دو گروه انقالبي ديگر در آن .  مشرف به حياط بود

هريك از گروه ها در نوبت هاي .  زنداني بودند

ازي و ترتيب دادن كنسرت هاي موسيقتوپ ب

كارهاي روزمره به طور كلي صرف برگزاري سمينارها و آموزش

رمي مي شدبيشتر صرف بازي و سرگ



 
  
 
 
 

در بعد از  بورژوا و حتي روزنامه هاي انقالبي اي كه مالقات كنندگان برايمان مي آوردند

توصيفي كه او از زندگي زندانيان سياسي مي 

.  سارا كونس پژوهشگر از اين امر تعجب نمي كند

است كه از ديد ن واقعيت برخورده كه توضيح گر اي

زندانيان سياسي پيشين اين دستاوردها ناشي از پيروزي هاي جمعي در مبارزه با نظام اداره زندان ها بوده 

به  ١٩٩٦در سال » روزه هاي مرگ

مي آوردند، جستجوي دوماه يكبار خوابگاه توسط 

  .  

زنداني ها .  بيش از پيش خود را هماهنگ كنند

 – ) CMK(آنها با كميته مركزي زندانيان 

اين كميته درهر زمان مي .  

در حالي كه جامعه مدني در بيرون شكل 

جبهه مبارزه ديگري شكل مي گرفت 

تا نيمه سال هاي .  كه بسياري از برنامه هاي سياست اداره زندان حكومت تركيه را به شكست مي كشاند

 در دو دهه بعد وضعيت به كلي

 
   ٢٠٢١ اكتبر: اجتماعـي، فـرهنگي

  

بورژوا و حتي روزنامه هاي انقالبي اي كه مالقات كنندگان برايمان مي آوردند

توصيفي كه او از زندگي زندانيان سياسي مي .  شنيدن سخنان آقاي وورال انسان را دستخوش تناقض مي كند

سارا كونس پژوهشگر از اين امر تعجب نمي كند.  كند، بيشتر به زندگي گروه هاي خوشگذران شباهت دارد

برخورده كه توضيح گر اي» مثبتي«او نيز در پژوهش هاي خود به گواهي هاي 

زندانيان سياسي پيشين اين دستاوردها ناشي از پيروزي هاي جمعي در مبارزه با نظام اداره زندان ها بوده 

روزه هاي مرگ«به اين ترتيب، آقاي وورال شرح مي دهد كه زندانيان درپي 

مي آوردند، جستجوي دوماه يكبار خوابگاه توسط  پختن غذا با موادي كه خانواده ها

.  دست يافتند» نگهبانان و نه نظامي ها و ساعت خاموشي دلخواه در شب ها

بيش از پيش خود را هماهنگ كنند ستيابي به اين امتيازها، سازمان هاي چپ تندرو توانستند

آنها با كميته مركزي زندانيان .  انتخاب مي كردندنمايندگان خود براي گفتگو با مقامات زندان را 

.  ارتباط دايمي ولي غيرقانوني داشتند - كه مقر آن در زندان بايرام پاشا بود

در حالي كه جامعه مدني در بيرون شكل .  توانست فرمان اعتصاب غذا در همه زندان هاي كشور را بدهد

جبهه مبارزه ديگري شكل مي گرفت «، در داخل زندان ها ه سارا كونس توضيح مي دهد

كه بسياري از برنامه هاي سياست اداره زندان حكومت تركيه را به شكست مي كشاند

در دو دهه بعد وضعيت به كلي.  »، بيشتر بسيج هاي زندانيان سياسي به پيروزي مي انجاميد

اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه سياسـي، 

بورژوا و حتي روزنامه هاي انقالبي اي كه مالقات كنندگان برايمان مي آوردندنامه و روزنامه هاي 

  .»ظهر ها انجام مي شد

  

شنيدن سخنان آقاي وورال انسان را دستخوش تناقض مي كند

كند، بيشتر به زندگي گروه هاي خوشگذران شباهت دارد

او نيز در پژوهش هاي خود به گواهي هاي 

زندانيان سياسي پيشين اين دستاوردها ناشي از پيروزي هاي جمعي در مبارزه با نظام اداره زندان ها بوده 

به اين ترتيب، آقاي وورال شرح مي دهد كه زندانيان درپي .  است

پختن غذا با موادي كه خانواده ها«امتيازهايي چون 

نگهبانان و نه نظامي ها و ساعت خاموشي دلخواه در شب ها

  

ستيابي به اين امتيازها، سازمان هاي چپ تندرو توانستندبا د

نمايندگان خود براي گفتگو با مقامات زندان را 

كه مقر آن در زندان بايرام پاشا بود

توانست فرمان اعتصاب غذا در همه زندان هاي كشور را بدهد

ه سارا كونس توضيح مي دهدمي گرفت، چنان ك

كه بسياري از برنامه هاي سياست اداره زندان حكومت تركيه را به شكست مي كشاند

، بيشتر بسيج هاي زندانيان سياسي به پيروزي مي انجاميد١٩٩٠دهه 

  .تغيير يافت



 
  
 
 
 

در سال » پسا مدرن«اربكان كه نشان دهنده راه اسالمي به رجب طيب اردوغان بود، با كودتاي موسوم به 

ائتالف تحت رهبري بولنت اجويت دموكرات كه جانشين او شد، برنامه ساخت زندان 

وزير دادگستري كه مي خواست اقتدار 

حكومت در زندان ها را تثبيت كند، اعالم كرد ضرورت دارد كه جوانان هوادار از فشار گروه هاي انقالبي 

اما، در جامعه اي كه جمع بر فرد برتري دارد، پايان دادن به بندهاي عمومي خوابگاهي و 

خانم ايلديز اويگون .  دانيان و خانواده هايشان غير قابل تحمل است

ما سلول هاي نوع افي كه رفيقمان تمام مدت در آن تنها باشد را نمي خواستيم چون 

هاي چپ انقالبي به گفته  زنداني هوادار بسياري از سازمان

مي شد از ) TIKB( "ليگ انقالبي كمونيست تركيه

جبهه "حزب  در. پيوستن به اعتصاب غذا خودداري كرد، اما اين كار به نفوذ و مسئوليت حزب لطمه مي زد

يوستن به اعتصاب غذا خودداري مي كردي ، به 

وع اعتصاب غذا، يك ماه پس از شر

زدند كه در بيرون زندان هم بسياري از 
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اربكان كه نشان دهنده راه اسالمي به رجب طيب اردوغان بود، با كودتاي موسوم به 

ائتالف تحت رهبري بولنت اجويت دموكرات كه جانشين او شد، برنامه ساخت زندان 

وزير دادگستري كه مي خواست اقتدار حكمت سامي ترك، .  را اعالم كرد» نوع اف

حكومت در زندان ها را تثبيت كند، اعالم كرد ضرورت دارد كه جوانان هوادار از فشار گروه هاي انقالبي 

اما، در جامعه اي كه جمع بر فرد برتري دارد، پايان دادن به بندهاي عمومي خوابگاهي و 

دانيان و خانواده هايشان غير قابل تحمل استايجاد سلول انفرادي هميشه براي زن

ما سلول هاي نوع افي كه رفيقمان تمام مدت در آن تنها باشد را نمي خواستيم چون 

  .»انسان را دچار جنون مي كند

زنداني هوادار بسياري از سازمان ١٠٠٠، حدود ٢٠٠٠

ليگ انقالبي كمونيست تركيه"در «: آقاي وورال متعهد به شركت در اعتصاب شدند

پيوستن به اعتصاب غذا خودداري كرد، اما اين كار به نفوذ و مسئوليت حزب لطمه مي زد

يوستن به اعتصاب غذا خودداري مي كردي ، به ، تندروي بيشتر بود و اگر از پ)

يك ماه پس از شر.  »ران حرف بزنيراستي منزوي مي شدي و ديگر نمي توانستي با ديگ

زدند كه در بيرون زندان هم بسياري از » روزه مرگ«گامي فراتر رفته و دست به 

  .نزديكان زندانيان به آنها پيوستند

اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه سياسـي، 

  

اربكان كه نشان دهنده راه اسالمي به رجب طيب اردوغان بود، با كودتاي موسوم به 

ائتالف تحت رهبري بولنت اجويت دموكرات كه جانشين او شد، برنامه ساخت زندان .  سرنگون شد ١٩٩٧

نوع اف«موسوم به هاي انفرادي 

حكومت در زندان ها را تثبيت كند، اعالم كرد ضرورت دارد كه جوانان هوادار از فشار گروه هاي انقالبي 

اما، در جامعه اي كه جمع بر فرد برتري دارد، پايان دادن به بندهاي عمومي خوابگاهي و .  محفوظ بمانند

ايجاد سلول انفرادي هميشه براي زن

ما سلول هاي نوع افي كه رفيقمان تمام مدت در آن تنها باشد را نمي خواستيم چون «: توضيح مي دهد كه 

انسان را دچار جنون مي كند

  

٠٠٠از اين رو، در اكتبر سال 

آقاي وورال متعهد به شركت در اعتصاب شدند

پيوستن به اعتصاب غذا خودداري كرد، اما اين كار به نفوذ و مسئوليت حزب لطمه مي زد

)DHKP-C( "انقالبي خلق

راستي منزوي مي شدي و ديگر نمي توانستي با ديگ

گامي فراتر رفته و دست به  DHKP-Cهوادار  ١١٠

نزديكان زندانيان به آنها پيوستند

  

  



 
  
 
 
 

» جبهه انقالبي خلق«شديد حكومت و حزب 

يكي از آنها، .  زن بستري شده بودند كه نوارهايي سرخ بر پيشاني داشتند

او در .  شناي هان اوغلو، براي همبستگي با شوهر زنداني خود به اعتصاب غذا كنندگان  زنداني پيوسته بود

داران با پيروي از يك برنامه هوا.  

زمان رنج كشيدن طوالني تر .  روز تاب بياورند

نويسندگان و روزنامه .  مي شد  اما اين كار اعتراضات زندانيان و حزب را بيشتر در معرض ديد قرار مي داد

يانجي بين زندانيان، خانواده ها و دولت را بازي كنند تا دولت 

  .  اين بار به موفقيتي دست نيافتند

را آغاز كرد كه طي آن مجهز به سالح 

حتي به  – زندان با اين دستور حمله كرد كه 

در زندان عمرانيه، رفقاي نگهبان شب اعالم كردند كه عملياتي در شرف 

تشكيل جلسه داد و تصميم ) 

بخشي از ديوار كه ما را از بقيه زنداني ها جدا مي كرد تخريب 
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شديد حكومت و حزب آرموتلو در استانبول نماد مبارزه  آباد

زن بستري شده بودند كه نوارهايي سرخ بر پيشاني داشتند ٣در اين خانه 

شناي هان اوغلو، براي همبستگي با شوهر زنداني خود به اعتصاب غذا كنندگان  زنداني پيوسته بود

.  ساله اش مستقيما ناظر مبارزه جويي مادر خود بود

روز تاب بياورند ٣٠٠بيش از  نوشيدن آب قند، چاي و ويتامين مي توانستند

مي شد  اما اين كار اعتراضات زندانيان و حزب را بيشتر در معرض ديد قرار مي داد

يانجي بين زندانيان، خانواده ها و دولت را بازي كنند تا دولت كوشيدند نقش م

اين بار به موفقيتي دست نيافتند.  برنامه ساخت سلول هاي انفرادي را رها كند

را آغاز كرد كه طي آن مجهز به سالح » بازگشت به زندگي«دولت عملياتي به نام 

زندان با اين دستور حمله كرد كه  ٢٠نيروهاي زبده نظامي به  هاي سنگين، بالگرد و بولدوزر و

  .  زندانيان را به زندان هاي نوع اف منتقل كند

در زندان عمرانيه، رفقاي نگهبان شب اعالم كردند كه عملياتي در شرف «: آقاي وورال به ياد مي آورد كه

) CMK(ه مركزي زندانيان كميت.  همه را از خواب بيدار كردند

بخشي از ديوار كه ما را از بقيه زنداني ها جدا مي كرد تخريب .  گرفت دربرابر انجام عمليات مانع ايجاد كند

اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه سياسـي، 

  انزواي زندانيان

  

آبادخانه كوچكي در حلبي 

)DHKP-C( در اين خانه .  است

شناي هان اوغلو، براي همبستگي با شوهر زنداني خود به اعتصاب غذا كنندگان  زنداني پيوسته بود

ساله اش مستقيما ناظر مبارزه جويي مادر خود بود ١٠بستر نشسته و پسر 

نوشيدن آب قند، چاي و ويتامين مي توانستند

مي شد  اما اين كار اعتراضات زندانيان و حزب را بيشتر در معرض ديد قرار مي داد

كوشيدند نقش م ١٩٩٦نگاران مانند سال 

برنامه ساخت سلول هاي انفرادي را رها كند

  

دولت عملياتي به نام ، ٢٠٠٠دسامبر  ١٩در 

هاي سنگين، بالگرد و بولدوزر و

زندانيان را به زندان هاي نوع اف منتقل كند -زور

  

آقاي وورال به ياد مي آورد كه

همه را از خواب بيدار كردند.  آغاز است

گرفت دربرابر انجام عمليات مانع ايجاد كند



 
  
 
 
 

بالشت ها، يخچال ها، تلويزيون ها، ميز ها و خالصه هر چيزي كه 

با ساخت ماسك براي مقابله با گازهاي 

سربازان با مسلسل تيراندازي .  

 ٥روز،  ٤ر طول آن د.  خوشبختانه فراموش كرده بودند آب را قطع كنند

در همه زندان ها تلفات زيادي به بار 

زنداني براثر شليك گلوله يا با فدا كردن خود جانشان را ازدست دادند و دو ژاندارم هم كشته 

هواداران آن بدون در اين كار شركت نكرد و 

در آن زمان آقاي اوجاالن كه سال پيش از آن دستگير شده 

)AKP (و محافظه  كه اسالم گرا

آنكارا كار خود را با مقررات و خواست هاي 

در پاريس ) CERI( »مركز پژوهش هاي بين المللي

نه، سلول هاي انفرادي بيش از خوابگاه هاي 

با اين همه، پيش آمده بود كه كميته اروپايي براي 

  .»خواهان كاهش انزواي زندانيان شده بود

قدرت سازماندهي زندانيان ديگر مانند پيش 

.  تنها اعتصاب غذا باقي ماندري زندانبانان تقريبا از بين رفت و 
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بالشت ها، يخچال ها، تلويزيون ها، ميز ها و خالصه هر چيزي كه .  شد و مصالح آن در اختيار ما قرار گرفت

با ساخت ماسك براي مقابله با گازهاي .  رود نظامي ها را دچار تأخير كند روي هم تلنبار شد

.  روز دوام آورديم ٤اشك آوري كه نظاميان از بالگرد ها پرتاب مي كردند، 

خوشبختانه فراموش كرده بودند آب را قطع كنند.  مي كردند و برق قطع شده بود

در همه زندان ها تلفات زيادي به بار  "بازگشت به زندگي"عمليات .  از رفقاي ما با گلوله از پا درآمدند

زنداني براثر شليك گلوله يا با فدا كردن خود جانشان را ازدست دادند و دو ژاندارم هم كشته 

در اين كار شركت نكرد و  )PKK( "كارگران كرد تركيه"به طور كلي، حزب 

در آن زمان آقاي اوجاالن كه سال پيش از آن دستگير شده .  اعتراض به زندان هاي نوع اف انتقال يافتند

  .بود، مي كوشيد با آنكارا كنار بيايد

(» عدالت و توسعه«، دولت جديد تشكيل شده از سوي حزب 

آنكارا كار خود را با مقررات و خواست هاي .  كار بود اين سياست منزوي كردن زندانيان را دنبال كرد

مركز پژوهش هاي بين المللي«اليز ماسيكارد، پژوهشگر .  اتحاديه اروپا توجيه مي كرد

نه، سلول هاي انفرادي بيش از خوابگاه هاي در چشم اندازي انسان گرايااز نظر اصولي، 

با اين همه، پيش آمده بود كه كميته اروپايي براي .  عمومي زندگي خصوصي زنداني را محترم مي شمارد

خواهان كاهش انزواي زندانيان شده بود) وابسته به شوراي اروپا

قدرت سازماندهي زندانيان ديگر مانند پيش : آشكار شداثرات حذف بندهاي عمومي زندان ها خيلي سريع 

ري زندانبانان تقريبا از بين رفت و شورش ها، ايجاد موانع و گروگان گي

اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه سياسـي، 

شد و مصالح آن در اختيار ما قرار گرفت

رود نظامي ها را دچار تأخير كند روي هم تلنبار شدمي توانست و

اشك آوري كه نظاميان از بالگرد ها پرتاب مي كردند، 

مي كردند و برق قطع شده بود

از رفقاي ما با گلوله از پا درآمدندتن 

زنداني براثر شليك گلوله يا با فدا كردن خود جانشان را ازدست دادند و دو ژاندارم هم كشته  ٣٢: آورد

به طور كلي، حزب .  شدند

اعتراض به زندان هاي نوع اف انتقال يافتند

بود، مي كوشيد با آنكارا كنار بيايد

  

، دولت جديد تشكيل شده از سوي حزب ٢٠٠٢از سال 

كار بود اين سياست منزوي كردن زندانيان را دنبال كرد

اتحاديه اروپا توجيه مي كرد

از نظر اصولي، «: تأييد مي كند كه

عمومي زندگي خصوصي زنداني را محترم مي شمارد

وابسته به شوراي اروپا(جلوگيري از شكنجه 

  

اثرات حذف بندهاي عمومي زندان ها خيلي سريع 

شورش ها، ايجاد موانع و گروگان گي.  نبود



 
  
 
 
 

تا جايي ادامه يافت كه سرانجام در ژانويه 

ساعت در  ١٠تني از زندانيان بتوانند براي گفتگو به مدت حداكثر 

حتي كساني كه مجازات هاي انضباطي داشتند هم مي توانستند از اين حق برخوردار 

در : در سطح ديگري از كارآمدي بود

آغاز شده  ٢٠٠٩، اعتصاب كنندگان موفق به از سرگيري گفتگوهاي مصالحه آميز، كه از سال 

اباتي بيشتر به نفع اردوگاه ، رييس جمهوري با پي بردن به اين كه گفتگوها از نظر انتخ

حزب .  ملي گرايي كُرد است، اين گفتگوها را قطع كرد و عمال جناح قانون گراي كُرد را از كار انداخت

در زمينه ) داعش(» سازمان حكومت اسالمي

» جنگ سنگر به سنگر«ه خود در كردستان تركيه 

تا سال .  هواداران جوان را براه انداخت كه با خشونت توسط ارتش و نيروهاي شبه نظامي سركوب شد

كه دست به  – ) TAK(» عقاب هاي آزاد كردستان

  .چندين سوء قصد مرگبار انجام داد

 «)HDP ( در مجلس، از سمت

او نيز مانند بسياري از ديگر نمايندگان مجلس و شهرداران هوادار اين حزب 
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تا جايي ادامه يافت كه سرانجام در ژانويه  DHKP-Cاين اعتصاب ها در داخل و خارج از زندان توسط 

تني از زندانيان بتوانند براي گفتگو به مدت حداكثر  ١٠داد كه گروه هايي 

حتي كساني كه مجازات هاي انضباطي داشتند هم مي توانستند از اين حق برخوردار 

  .اين يك پيروزي كوچك براي چپ تندرو بود

در سطح ديگري از كارآمدي بود DHKP-Cد نسبت به در اين حين، اعتصاب غذاهاي جنبش ملي كر

، اعتصاب كنندگان موفق به از سرگيري گفتگوهاي مصالحه آميز، كه از سال 

  .بود و دريافت مجوز براي كردها در دادگاه ها شدند

، رييس جمهوري با پي بردن به اين كه گفتگوها از نظر انتخ

ملي گرايي كُرد است، اين گفتگوها را قطع كرد و عمال جناح قانون گراي كُرد را از كار انداخت

PKK ( سازمان حكومت اسالمي«كه در سوريه در رودررويي با

ه خود در كردستان تركيه جنگ چريكي به دانش عملي دست يافته بود، به نوب

هواداران جوان را براه انداخت كه با خشونت توسط ارتش و نيروهاي شبه نظامي سركوب شد

عقاب هاي آزاد كردستان«گاه به همراهي  - » كارگران كرد تركيه

چندين سوء قصد مرگبار انجام داد -يرنظامي داشته باشدعملياتي مي زد كه مي توانست قربانيان غ

» دموكراتيك خلق ها«، خانم ليال گوون، نماينده حزب 

او نيز مانند بسياري از ديگر نمايندگان مجلس و شهرداران هوادار اين حزب .  

اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه سياسـي، 

اين اعتصاب ها در داخل و خارج از زندان توسط 

داد كه گروه هايي  ، دولت اجازه٢٠٠٧

حتي كساني كه مجازات هاي انضباطي داشتند هم مي توانستند از اين حق برخوردار .  هفته گرد هم آيند

اين يك پيروزي كوچك براي چپ تندرو بود.  شوند

  

در اين حين، اعتصاب غذاهاي جنبش ملي كر

، اعتصاب كنندگان موفق به از سرگيري گفتگوهاي مصالحه آميز، كه از سال ٢٠١٢سال 

بود و دريافت مجوز براي كردها در دادگاه ها شدند

  

، رييس جمهوري با پي بردن به اين كه گفتگوها از نظر انتخ٢٠١٥ولي در سال 

ملي گرايي كُرد است، اين گفتگوها را قطع كرد و عمال جناح قانون گراي كُرد را از كار انداخت

PKK(» كارگران كرد تركيه«

جنگ چريكي به دانش عملي دست يافته بود، به نوب

هواداران جوان را براه انداخت كه با خشونت توسط ارتش و نيروهاي شبه نظامي سركوب شد

كارگران كرد تركيه«، حزب ٢٠١٨

عملياتي مي زد كه مي توانست قربانيان غ

  

، خانم ليال گوون، نماينده حزب ٢٠١٨در آغاز نوامبر 

.  خود خلع و بازداشت شد



 
  
 
 
 

و ) PKK(» كارگران كرد تركيه

همه .  اعم از آزاد يا زنداني به اين اعتصاب غذا پيوستند

به  -درپي ديدار او با وكاليش

تي خشونتبار مانند قتل پليس ها و 

فروشندگان مواد مخدر، حمالت مسلحانه و سوء قصدهاي انتحاري عليه موسسات حكومتي، پاسگاه هاي 

، سياست اداره زندان ها ازنو شتاب 

زندان ديگر نيز برنامه ريزي شد كه از 

اين درحالي بود كه در .  هزار زنداني را در خود جا دهد

رسيد كه بدترين ) ميليون جمعيت

برقراري دراين حين، با .  

جذب دوباره (به نام موضوع هاي مربوط به منافع عمومي 

است كه حزب ) دانشگاهيان مستعفي، برگزاري محاكمات منصفانه، دادن مجوز براي كنسرت هاي مردمي

  .براه مي اندازد

كنفدراسيون «اين درحالي است كه دستيازي به اين كارها موجب درگرفتن بحث و حتي انشقاق هايي در 

نزديك شده كه بسياري از اعضاي جريان سنديكايي مظنون به 

به اين ترتيب، در سطح سنديكايي انشقاق تاكتيكي 

 
   ٢٠٢١ اكتبر: اجتماعـي، فـرهنگي

  

كارگران كرد تركيه«تن از زندانيان حزب  ٣٢٣٥.  اعتصاب غذا زد

اعم از آزاد يا زنداني به اين اعتصاب غذا پيوستند» دموكراتيك خلق ها«نمايندگان مجلس عضو حزب 

درپي ديدار او با وكاليش – الن، كه خود هرگز اعتصاب غذا نكرده اآنها به درخواست آقاي اوج

  

DHKP-C تي خشونتبار مانند قتل پليس ها و اهم به نوبه خود دست به عملي

فروشندگان مواد مخدر، حمالت مسلحانه و سوء قصدهاي انتحاري عليه موسسات حكومتي، پاسگاه هاي 

، سياست اداره زندان ها ازنو شتاب ٢٠١٦اما، درپي كودتاي نافرجام سال .  پليس يا جلوي سفارت آمريكا زد

زندان ديگر نيز برنامه ريزي شد كه از  ١٠٠زندان جديد آغاز شد و براي ساخت 

هزار زنداني را در خود جا دهد ١٥مي تواند جمله آنها مجتمع غول آساي بورسا 

ميليون جمعيت ٨٣.٦براي (هزار تن  ٣٠٠هزار به  ١٨٠ين دوره شمار زندانيان از 

.  بوده است ٢٠٢٠در سال » شوراي اروپا«كشور  ٤٧

به نام موضوع هاي مربوط به منافع عمومي .  ندان شده استوضعيت اضطراري، سركوب دوچ

دانشگاهيان مستعفي، برگزاري محاكمات منصفانه، دادن مجوز براي كنسرت هاي مردمي

DHKP ( براه مي اندازد» روزه مرگ«گاه به گاه اعتصاب غذا يا

اين درحالي است كه دستيازي به اين كارها موجب درگرفتن بحث و حتي انشقاق هايي در 

شده كه بسياري از اعضاي جريان سنديكايي مظنون به ) KESK(» سنديكاهاي كاركنان بخش دولتي

به اين ترتيب، در سطح سنديكايي انشقاق تاكتيكي .  را اخراج كرده است» جبهه انقالبي خلق

اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه سياسـي، 

اعتصاب غذا زدهوادار كردها، دست به 

نمايندگان مجلس عضو حزب 

آنها به درخواست آقاي اوج

  .اعتصاب غذا پايان دادند

  

C، ٢٠١٧تا  ٢٠٠٧از سال 

فروشندگان مواد مخدر، حمالت مسلحانه و سوء قصدهاي انتحاري عليه موسسات حكومتي، پاسگاه هاي 

پليس يا جلوي سفارت آمريكا زد

زندان جديد آغاز شد و براي ساخت  ١٣١ساخت ): ٦(يافت 

جمله آنها مجتمع غول آساي بورسا 

ين دوره شمار زندانيان از هم

٧سرانه داشتن زنداني در 

وضعيت اضطراري، سركوب دوچ

دانشگاهيان مستعفي، برگزاري محاكمات منصفانه، دادن مجوز براي كنسرت هاي مردمي

DHKP-C(» جبهه انقالبي خلق«

  

اين درحالي است كه دستيازي به اين كارها موجب درگرفتن بحث و حتي انشقاق هايي در 

سنديكاهاي كاركنان بخش دولتي

جبهه انقالبي خلق«بودن به حزب 



 
  
 
 
 

كنفدراسيون سنديكاهاي كاركنان 

يكي از سنديكاليست ها، كه مي 

كارگران كرد «حزب (كُردها : درپس اين درگيري جدال ديگري نهفته است

جبهه «يه با آمريكايي ها متحد هستند در حالي كه حزب 

: و ادامه مي دهد» ، به خاطر داشتن اكثريت علوي، بيشتر به رژيم اسد تمايل دارد

سهيم باشند، اما قاطعانه فرهنگ رقتبار 

را رد  -كه جوانان را چنان به كام مرگ مي فرستد كه گويي عملي انقالبي و متعالي است

اين اعتصاب غذاها كه غالبا به عنوان اقدامات فردي معرفي مي شود، در حقيقت ناشي از يك روند طوالني 

يي كه ما دريافت بنابر گواهي ها

بعد، پيش از آن .  اعتصاب غذا بايد نامه اي توضيحي نوشته و انگيزه خود را شرح دهد

انتخاب شدن توسط حزب به 

مي شود يك راهبرد واقعي » روزه مرگ

» جبهه انقالبي خلق«، كه حزب در حلبي آبادهاي آرموتلو، قاضي محله و همه ديگر حومه هاي فقير استانبول

كه تحميل مي كند در آنها نفوذ و رسوخ دارد، حكايت تحقيرهايي كه حزب بر هواداران جوان و غالبا زني 

از مردم خواسته مي شود كه به صورت آنها تف بيندازند 
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كنفدراسيون سنديكاهاي كاركنان «زاء و ايديولوژيكي بين جنبش ملي كُرد، كه پرشمار و قدرتمندترين اج

يكي از سنديكاليست ها، كه مي . به وجود آمده است هستند» جبهه انقالبي خلق

درپس اين درگيري جدال ديگري نهفته است«: خواهد ناشناس بماند مي گويد

يه با آمريكايي ها متحد هستند در حالي كه حزب در سور) PYD(» تركيه و حزب اتحاد دموكراتيك 

، به خاطر داشتن اكثريت علوي، بيشتر به رژيم اسد تمايل دارد

سهيم باشند، اما قاطعانه فرهنگ رقتبار  "جبهه انقالبي خلق"حزب كردها مي توانند در برخي از مطالبات 

كه جوانان را چنان به كام مرگ مي فرستد كه گويي عملي انقالبي و متعالي است

اين اعتصاب غذاها كه غالبا به عنوان اقدامات فردي معرفي مي شود، در حقيقت ناشي از يك روند طوالني 

بنابر گواهي ها.  است) DHKP-C(» جبهه انقالبي خلق«تصميم گيري داخلي در حزب 

اعتصاب غذا بايد نامه اي توضيحي نوشته و انگيزه خود را شرح دهد

انتخاب شدن توسط حزب به .  مي شود» آزموده«كه كميته مركزي نظر خود را اعالم كند، نامزد مزبور 

روزه مرگ«يل به سرانجام هنگامي كه اعتصاب غذا تبد

  .ارتباطي و بسيج سياسي به كار مي افتد

در حلبي آبادهاي آرموتلو، قاضي محله و همه ديگر حومه هاي فقير استانبول

در آنها نفوذ و رسوخ دارد، حكايت تحقيرهايي كه حزب بر هواداران جوان و غالبا زني 

از مردم خواسته مي شود كه به صورت آنها تف بيندازند .  ديده مي شود ود را رها مي كنند

اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه سياسـي، 

و ايديولوژيكي بين جنبش ملي كُرد، كه پرشمار و قدرتمندترين اج

جبهه انقالبي خلق«حزب و » بخش دولتي

خواهد ناشناس بماند مي گويد

تركيه و حزب اتحاد دموكراتيك 

، به خاطر داشتن اكثريت علوي، بيشتر به رژيم اسد تمايل دارد)DHKP-C(» انقالبي خلق

كردها مي توانند در برخي از مطالبات «

كه جوانان را چنان به كام مرگ مي فرستد كه گويي عملي انقالبي و متعالي است – ترويج شهادت 

  .»مي كنند

  

اين اعتصاب غذاها كه غالبا به عنوان اقدامات فردي معرفي مي شود، در حقيقت ناشي از يك روند طوالني 

تصميم گيري داخلي در حزب 

اعتصاب غذا بايد نامه اي توضيحي نوشته و انگيزه خود را شرح دهد» نامزد«كرديم، هر 

كه كميته مركزي نظر خود را اعالم كند، نامزد مزبور 

سرانجام هنگامي كه اعتصاب غذا تبد.  منزله يك امتياز است

ارتباطي و بسيج سياسي به كار مي افتد

  

در حلبي آبادهاي آرموتلو، قاضي محله و همه ديگر حومه هاي فقير استانبول

در آنها نفوذ و رسوخ دارد، حكايت تحقيرهايي كه حزب بر هواداران جوان و غالبا زني 

ود را رها مي كنندخ» روزه مرگ«



 
  
 
 
 

پخش مي شود در آنها به خيانت به رفقايي كه پيشتر مرده 

به طور .  براي نجات خود به سوييس پناهنده شود

حميد بزارسالن تصريح مي .  كلي، به آنها ايراد گرفته مي شود كه تصوير انقالبي حزب را تيره و تار كرده اند

در ذهنيت سياسي اين هواداران، نشان دادن برتري اخالقي و پنهان كردن ضعف راهبردي حزب و 

گرفته بودند » روزه مرگ«كه 

يك دانشگاهي به نام نوريه گولمن و آموزگاري به نام 

اين افراد كه از كار بركنار و ممنوع السفر شده بودند، خواهان بازگشت به كار 

عيت اضطراري استثنايي ايجاد شده در چهارچوب وض

 ٣٢٤آنها كار خود را باز نيافتند اما پذيرفتند كه پس از 

منجر به عمل گرايي متقابل از سوي اعتصاب 

، پيرو كمال CHP(» جمهوري خواه خلق
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پخش مي شود در آنها به خيانت به رفقايي كه پيشتر مرده  يكاغذهاي.  و گاه نيز آنها را حلق آويز مي كنند

براي نجات خود به سوييس پناهنده شود ديكي از اين زنان جوان ناگزير ش

كلي، به آنها ايراد گرفته مي شود كه تصوير انقالبي حزب را تيره و تار كرده اند

در ذهنيت سياسي اين هواداران، نشان دادن برتري اخالقي و پنهان كردن ضعف راهبردي حزب و 

  منطق خود فدا كردن

كه ) ٧(» جبهه انقالبي خلق«عضو حزب  ٤مي شد از مرگ 

يك دانشگاهي به نام نوريه گولمن و آموزگاري به نام اجتناب كرد؟  اين امر دو سال پيش از آن براي 

اين افراد كه از كار بركنار و ممنوع السفر شده بودند، خواهان بازگشت به كار .  سميح اوزاكچا رخ داده بود

استثنايي ايجاد شده در چهارچوب وضسرانجام، كميسيون امور .  خود در نظام آموزشي بودند

آنها كار خود را باز نيافتند اما پذيرفتند كه پس از .  ه درخواست آنها رسيدگي مي كند

  .روز خوردن غذا را ازسر بگيرند

منجر به عمل گرايي متقابل از سوي اعتصاب  عمل گرايي از سوي دولت مي توانست

جمهوري خواه خلق«ماينده حزب ابراهيم كابوغلو، حقوق دان مشهور و ن

اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه سياسـي، 

و گاه نيز آنها را حلق آويز مي كنند

يكي از اين زنان جوان ناگزير ش.  اند متهم مي شوند

كلي، به آنها ايراد گرفته مي شود كه تصوير انقالبي حزب را تيره و تار كرده اند

در ذهنيت سياسي اين هواداران، نشان دادن برتري اخالقي و پنهان كردن ضعف راهبردي حزب و «: كند كه

  .»نيز فرد مهم است

  

  

منطق خود فدا كردن

  

مي شد از مرگ  ٢٠٢٠آيا در سال 

اجتناب كرد؟  اين امر دو سال پيش از آن براي 

سميح اوزاكچا رخ داده بود

خود در نظام آموزشي بودند

ه درخواست آنها رسيدگي مي كنداعالم كرد كه ب

روز خوردن غذا را ازسر بگيرند

  

عمل گرايي از سوي دولت مي توانست به عبارت ديگر، نوعي

ابراهيم كابوغلو، حقوق دان مشهور و ن.  كنندگان شود



 
  
 
 
 

بارها كوشيد به درخواست والدين روزه گيران مرگ نزد دولت ميانجيگري كند، اما چنان كه 

او از اين .  »به محض آن كه دهان باز كردم تروريست خوانده شدم و در دام افتادم

يت از اعتصاب سياستي شجاعانه تر و نظام مند براي حما

از ديد من، توجه ما بايد معطوف به احترام به حقوق انسان باشد و نه تعلق به حزب 

نه بين موضوع مهم اين است كه مسئله را به صح

به اين ترتيب، ابرو تيمتيك و بسياري از همكاران او در انجمن وكالي پيشرو، هوادار جريان 

صدايشان را به گوش انجمن هاي 

: محاكمه آنها را دنبال كرد ٢٠١٣

خانم جيو وكيل بلژيكي اي كه .  »

با ابرو تيمتيك در زندان سيلويري ديدار كرده بود هم مانند ابراهيم كابوغلو، نماينده مجلس از حزب 

مسئله اي » روزه گيران مرگ«براين نظر است كه تعلق سياسي اين 

وابستگي دارد يا نه؛ چنين  "بي خلق

  .»مسئله مهم برگزاري محاكمه منصفانه و دفاع از حق بود

رودررو با آشتي ناپذيري اسالمي، ملي، سركوب و از بين رفتن حكومت 

اعتراضي باشد؟  آنچه مي توان به آن اطمينان داشت اين است كه حزب 

DHKP (بزار استفاده اي از اين ا
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بارها كوشيد به درخواست والدين روزه گيران مرگ نزد دولت ميانجيگري كند، اما چنان كه 

به محض آن كه دهان باز كردم تروريست خوانده شدم و در دام افتادم

سياستي شجاعانه تر و نظام مند براي حما »لقجمهوري خواه خ

از ديد من، توجه ما بايد معطوف به احترام به حقوق انسان باشد و نه تعلق به حزب 

موضوع مهم اين است كه مسئله را به صح) DHKP-C(» جبهه انقالبي خلق

به اين ترتيب، ابرو تيمتيك و بسياري از همكاران او در انجمن وكالي پيشرو، هوادار جريان 

صدايشان را به گوش انجمن هاي » جبهه انقالبي خلق«چپ، و نيز اعضاي وكالي خلق نزديك به حزب 

٣سال  روزن آيتاج، بانوي وكيل مستقر در پاريس، از

»به خاطر حرفه وكالت خود و نحوه انجام آن محاكمه مي شوند

با ابرو تيمتيك در زندان سيلويري ديدار كرده بود هم مانند ابراهيم كابوغلو، نماينده مجلس از حزب 

براين نظر است كه تعلق سياسي اين ) CHP(» جمهوري خواه خلق

بي خلقجبهه انقال"ره بحث نكرديم كه آيا او به حزب ما در اين با

مسئله مهم برگزاري محاكمه منصفانه و دفاع از حق بود.  كاري بازي كردن با برگ هاي دولت تركيه بود

رودررو با آشتي ناپذيري اسالمي، ملي، سركوب و از بين رفتن حكومت » روزه مرگ

اعتراضي باشد؟  آنچه مي توان به آن اطمينان داشت اين است كه حزب قانون مي تواند يك سالح 

PKK ( جبهه انقالبي خلق«در مقايسه با حزب «)DHKP-C

اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه سياسـي، 

بارها كوشيد به درخواست والدين روزه گيران مرگ نزد دولت ميانجيگري كند، اما چنان كه ) آتاتورك

به محض آن كه دهان باز كردم تروريست خوانده شدم و در دام افتادم«توضيح مي دهد  

جمهوري خواه خ« متاسف است كه حزب

از ديد من، توجه ما بايد معطوف به احترام به حقوق انسان باشد و نه تعلق به حزب «  :كنندگان نداشته است

  .»"جبهه انقالبي خلق"

  

جبهه انقالبي خلق«بنابراين، براي حزب 

به اين ترتيب، ابرو تيمتيك و بسياري از همكاران او در انجمن وكالي پيشرو، هوادار جريان .  المللي بكشاند

چپ، و نيز اعضاي وكالي خلق نزديك به حزب 

روزن آيتاج، بانوي وكيل مستقر در پاريس، از.  وكالي اروپا رساندند

به خاطر حرفه وكالت خود و نحوه انجام آن محاكمه مي شوندآنها آشكارا «

با ابرو تيمتيك در زندان سيلويري ديدار كرده بود هم مانند ابراهيم كابوغلو، نماينده مجلس از حزب 

جمهوري خواه خلق«اپوزيسيون 

ما در اين با«: جانبي است

كاري بازي كردن با برگ هاي دولت تركيه بود

  

روزه مرگ«آيا اعتصاب غذا و 

قانون مي تواند يك سالح 

PKK(» كارگران كرد تركيه«



 
  
 
 
 

بار قرباني بيشتر  و  ٢٥اين درحالي است كه حزب اخير با داشتن 

  .هزاران معلول مادام العمر، به نظر مي آيد كه در آن نيرويي خود فدا كننده يافته است

اين حزب اكنون .  ي يافته است

نمادهايي كه مقامات تركيه .  شهيدان، مقررات، افسانه ها و محل هاي يادمان در گورستان هاي خود را دارد

روزه «چند سال پيش، درحالي كه تازه داشتيم از قبر يك هوادار اين حزب كه دراثر 

اني كه نظامي سررسيده و مانع از كار ما و والدين جو

Sous le terme de « mouvement national kurde
travailleurs du Kurdistan (PKK), illégal en Turquie, le Parti de 
démocratie (BDP) et le Parti démocratique des peuples
Parlement turc, ainsi qu’une série d’associations, d’organisations et de syndicats 
liés à ces partis qui aspirent à une autonomie renforcée des Kurdes en Turquie.

 

Réfugié en Suisse, Ali Gürgöz est l’auteur de 
Turquie, L’Harmattan, Paris, 1997.
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اين درحالي است كه حزب اخير با داشتن .  بيشتر راهبردي و كمتر استعاري دارد

هزاران معلول مادام العمر، به نظر مي آيد كه در آن نيرويي خود فدا كننده يافته است

ي يافته استبعدي تقريبا مذهب» روزه مرگ«در واقع، استفاده پيروان اين حزب از 

شهيدان، مقررات، افسانه ها و محل هاي يادمان در گورستان هاي خود را دارد

چند سال پيش، درحالي كه تازه داشتيم از قبر يك هوادار اين حزب كه دراثر 

نظامي سررسيده و مانع از كار ما و والدين جو ٢٠دود مرده بود فيلم برداري مي كرديم، ح

  .جان از دست داده خود آمده بودند شدند 

mouvement national kurde », on regroupe le Parti des 
(PKK), illégal en Turquie, le Parti de la paix et de la 

(BDP) et le Parti démocratique des peuples (HDP), représentés au 
Parlement turc, ainsi qu’une série d’associations, d’organisations et de syndicats 
liés à ces partis qui aspirent à une autonomie renforcée des Kurdes en Turquie.

Réfugié en Suisse, Ali Gürgöz est l’auteur de La Nuit de Diyarbak
L’Harmattan, Paris, 1997. 

اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه سياسـي، 

بيشتر راهبردي و كمتر استعاري دارد

هزاران معلول مادام العمر، به نظر مي آيد كه در آن نيرويي خود فدا كننده يافته است

  

در واقع، استفاده پيروان اين حزب از 

شهيدان، مقررات، افسانه ها و محل هاي يادمان در گورستان هاي خود را دارد

چند سال پيش، درحالي كه تازه داشتيم از قبر يك هوادار اين حزب كه دراثر .  خواهان آن نيستند

مرده بود فيلم برداري مي كرديم، ح» مرگ

 براي خاك سپاري فرزند

  

١-  

», on regroupe le Parti des 
la paix et de la 

(HDP), représentés au 
Parlement turc, ainsi qu’une série d’associations, d’organisations et de syndicats 
liés à ces partis qui aspirent à une autonomie renforcée des Kurdes en Turquie. 

٢-  

La Nuit de Diyarbakɩr. Être kurde en 



 
  
 
 
 

 

Sauf mention contraire, toutes les citations sont recueillies par l’auteure.

 

Sarah Caunes, « La bataille des prisons. Organisations et mobilisations des 
prisonnier.es politiques dans l’espace carcéral turc entre 1980 et 2000
science politique soutenue le 18
direction de Laurent Jeanpierre.

 

Les Alévis (autour de 15 % de la population de la Turquie) pratique
hétérodoxe et syncrétique fait d’islam chiite, de mysticisme et d’inspirations 
religieuses variées proches du zoroastrisme et du christianisme.

 

Cf. Noah Blaser, « “We fell off the face of the Earth”
Washington, DC, 8 août 2021.
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Sauf mention contraire, toutes les citations sont recueillies par l’auteure.

La bataille des prisons. Organisations et mobilisations des 
s dans l’espace carcéral turc entre 1980 et 2000

science politique soutenue le 18 septembre 2020 à l’université Paris
direction de Laurent Jeanpierre. 

% de la population de la Turquie) pratique
hétérodoxe et syncrétique fait d’islam chiite, de mysticisme et d’inspirations 
religieuses variées proches du zoroastrisme et du christianisme.

“We fell off the face of the Earth” », Foreign Policy,
2021. 

اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه سياسـي، 

٣-  

Sauf mention contraire, toutes les citations sont recueillies par l’auteure. 

٤-  

La bataille des prisons. Organisations et mobilisations des 
s dans l’espace carcéral turc entre 1980 et 2000 », thèse de 

2020 à l’université Paris-VIII, sous la 

٥-  

% de la population de la Turquie) pratiquent un culte 
hétérodoxe et syncrétique fait d’islam chiite, de mysticisme et d’inspirations 
religieuses variées proches du zoroastrisme et du christianisme. 

٦-  

Foreign Policy, 



 
  
 
 
 

Soient les musiciens Helin Bölek et Ibrahim Gökçek de Grup Yorum (ensemble très 
populaire, accusé d’être affilié au DHKP
Mustafa Kokçak.  
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Soient les musiciens Helin Bölek et Ibrahim Gökçek de Grup Yorum (ensemble très 
populaire, accusé d’être affilié au DHKP-C), l’avocate Ebru Timtik et le militant 

اجتماعـي، فـرهنگيماهنامه سياسـي، 

٧-  

Soient les musiciens Helin Bölek et Ibrahim Gökçek de Grup Yorum (ensemble très 
C), l’avocate Ebru Timtik et le militant 

  


