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 Human rights  بشر حقوق

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ جون ٢٧

  ...شالق، اعتصاب غذا، شکنجه، زندان و

٣  

  شان شالق خوردند التحصيلی جويان در جشن فارغ دانش

 اسماعيل صادقی  !شان شالق خوردند التحصيلی در يک مھمانی فارغدليل شرکت   دختر و پسر، تنھا به٣۵

» مختلط«التحصيلی  خاطر شرکت در جشن فارغ  دختر و پسر را به٣۵ دادستان عمومی و انقالب قزوين گفت نيازکی

  .دن باشابرای ساير» درس عبرتی«اند تا   ضربه شالق زده٩٩و نوشيدن مشروبات الکلی ھمراه بوده، » رقص«که با 

  

 

  

  زدن  شالقۀموضع سازمان ملل متحد دربار

زدن  ای شالق ازمان ملل متحد، در بيانيهگوی کميساريائی عالی حقوق بشر س ، سخن]جوزا[ خرداد ماه١١شنبه  روز سه

 .می کند» محکوم«و گفت که اين سازمان، اقدام جمھوری اسالمی ايران را  خواند» غيرقابل پذيرش«جوان را  ٣۵اين 

خاطر شرکت در يک   دانشجو، ھفته گذشته در قزوين به٣۵ خود اشاره کرده است که اين ۀسازمان ملل متحد در بياني

 . ساعت ھمگی شالق خوردند٢۴صيلی دستگير و طی التح جشن فارغ

 .ويژه کنوانسيون عليه شکنجه، شالق زدن ممنوع است المللی، به گويد طبق قوانين حقوق بشری بين سازمان ملل متحد می

در ھا  آميز خوانده و گفته اقدام آن سازمان ملل متحد، اقدام مقامات جمھوری اسالمی را غيرانسانی، ظالمانه، و تحقير

 .منزله شکنجه باشد تواند به زدن می شالق
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 کارگر معدن در ١٧١٧ شالق زدن  خود بهۀچنين در بياني سخنگوی کميساريائی عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ھم

 کارگر از يک معدن طال اعتراض کرده ٣۵٠آذربايجان غربی در ماه جاری ميالدی اشاره کرده است که به اخراج 

 .بودند

خاطر اين که خارج از پيوند زناشوئی رابطه جنسی داشته،  زدن علنی يک زن به  شالقۀپروند چنين به مان، ھماين ساز

 .اشاره کرده است

مجازات تحقرآميز، ظالمانه و غيرانسانی شالق  سازمان ملل متحد در بيانيه خود از مقامات ايران خواسته است که به

 .زدن پايان دھند

  

   پزشکیصدمات شالق از ديدگاه

  قرمزی، کبودی، تورم والتھاب موضعی

  ايجاد درد و سوزش شديد

  ھای سطحی زخم

  افزايش ضربان قلب، افزايش تعداد تنفس و باال رفتن دمای بدن

  سنکوپ يا شوک نورولوژيک

  عوارض روحی نظير اضطراب وافسردگی قبل و بعد از اجرای حکم

  ھموگلوبينوری و ميوگلوبينوری يا ھماچوری

  ھا يميائی در خون و تغيير در سطح ھورمونک بيواتتغيير

  ايجاد صدماتی نظير آسيب نسوج نرم داخلی يا شکستگی ھای استخوانی

  

  اقرار وزير کشور اوضاع ايران به

 ١١ مجلس دھم، از وجود ھای اجتماعی به وزير کشور دولت اسالمی ايران با ارائه آماری از آسيب، ١٣٩۵خرداد  ١٧

 سه شھر تھران، مشھد و اھواز زندگی  ھا در حاشيه سه ميليون نفر از آن  در ايران خبر داد کهنشين ميليون حاشيه

  .کنند می

 محله در کشور اعالم کرد که ٧٠٠  ای را دو ھزار و ھای حاشيه شمار محله عبدالرضا رحمانی فضلی وزير کشور،

  .تری دارند ل و ارائه خدمات بيشومراقبت، کنتر نياز به

 .مجلس ايران بودند اعتياد از ديگر موضوعات اصلی گزارش روز دوشنبه ھفدھم خرداد ماه وزير کشور بهبيکاری و 

ای، رھبر حکومت  ھای علی خامنه حدی در جامعه ما حاد شده است که حتی اما در صحبت البته معضل بيکاری به

: عنوان نمونه، روزنامه جوان تيتر زد به. ھا شده است اسالمی ھم مورد اشاره قرار گرفته و تيتر يک برخی روزنامه

شرمندگی من از دست خالی : رھبر انقالب در ديدار رئيس و نمايندگان مجلس دھم اولويت مجلس را اقتصاد دانستند«

  .»تر از خود او نيست جوان بيکار کم

ھر بار حدود «ذاشته و اقرار رحمانی فضلی رھبر ايران در طول شش ماه گذشته سه بار درباره اين موضوع جلسه گ به

 .»سه ساعت موضوع را با تمام ابعاد و جوانب آن مورد بررسی قرار دادند

ھا قبل درباره بروز  ست که کارشناسان از مدت ھای اجتماعی در چند ماه گذشته، در حالی آسيب ای به توجه علی خامنه

آوری  ل و نيم پيش خواھان افزايش جمعيت و فرزنددر مقابل اين ھشدارھا اما او دو سا.  بودند اين معضالت ھشدار داده
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 سال تاخير در ٢٠ای از  وزير کشور از قول علی خامنه حاال گويا وضع تغيير کرده است، چرا که. تر شده بود بيش

 سال قبل اين مسأله ٢٠بايد .  سال عقب ھستيم٢٠ايشان فرمودند ما «: ھای اجتماعی خبر داده و گفته است آسيب توجه به

 .»ھمه کسانی که در اين حيطه مسؤوليت دارند بايد اقدامات الزم را انجام دھند. کرديم ا پيگيری میر

ھای خود در ارديبھشت ماه امسال ھم به ھمين مسائل پرداخته و خواستار  رھبر جمھوری اسالمی در برخی سخنرانی

مردم ھستند و بايد در مقام اوليا در حل رفع معضالت اجتماعی شده، اما با اين رويکرد که دولت و مسؤوالن ولی 

 :مشکالت بکوشند

ھای اجتماعی مشخص کرده و دولت موظف است در زمينه اين معيارھا، ھر  معيارھائی ھم برای برخورد با آسيب او

 .سال پنج درصد موفقيت کسب کند

: گويد وزير کشور می! صدا درآمده است شان به ای و وزيرکشور و مجلس به اين ترتيب، زنگ خطر برای خامنه

ھای اقتصادی، سياسی و امنيتی در جامعه  بخشی و بستر و زمينه ھمه تحرک ھای اجتماعی يک موضوع ميان آسيب«

 .»است

آيد که  دست می ھای اجتماعی را در بعد خانوار ضرب کنيم، عدد باالئی به اگر آسيب«: وزير کشور ايران گفته است

ھا را اضافه کنيم رقمی خواھد بود که در  اگر فقر و برخی ديگر از نارضايتی. ندک زمينه نارضايتی را فراھم می

اگر با . اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی نياز داريم ما به. ھای ما بايد جای خاصی داشته باشد ھا و تحليل بررسی

رنگ  آينده را کم م دھيم که اميد بهانبوھی از جمعيت مواجه شويم که باعث کاھش انسجام اجتماعی شود يا اقداماتی انجا

تواند ما را  مداخالت تبليغات و فشارھای سياسی می شدن تحرک و افزايش ياس در مردم شود، با توجه به کند يا باعث کم

  .»در برخی از شرايط دچار اشکال کند

ه جنبه تبليغاتی دارد اما اند عالوه بر اين ک زبان آورده چه که رھبر و وزير کشور حکومت اسالمی، به در واقع آن

شوند، آمارھای  آمارھائی که ارائه می. دھد صدا درآمدن زنگ خطر جديد درباره اين معضالت خبر می زمان از به ھم

ھای اجتماعی، اين پتانسيل را دارند  ھا اسيب تبع آن نشين و بيکار و فقر و به اين ھمه حاشيه. ای ھستند دھنده مھم و تکان

 .ثبات کنند  نظر اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرھنگی بیکه حکومت را از

تغييرات و تحوالت اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی در ايران، با توجه به باال رفتن سطح سواد، رشد ارتباطات 

اطالعات، آگاھی طبقات محروم جامعه و در پيشاپيش ھمه طبقه  تر مردم به و ابزارھای تکنولوژيک، دسترسی بيش

چه مورد نظر سران حکومت  ، روندی متفاوت با آن…ارگر، زنان، دانشجويان و جوانان، روشنفکران و ھنرمندان و ک

ھای زندگی تازه و متفاوت با خواست و اراده   ھا، ھم شکل گرفتن سبک نتيجه اين حرکت .اسالمی است در جريان است

  ! ول امروزی استشم سران حکومت اسالمی و مطالبات مردمی با معيارھای جھان

و » گشت ارشاد«ھای بيرونی تغييرات اجتماعی  ھای برخورد فعلی حکومت اسالمی با نشانه برای مثال، يکی از شيوه

ھا را  اين گشت کند که وزير کشور ادعا می. دھد ھا را ھدف قرار می شکلی جدی زنان و آزادی است که به» پليس مخفی«

 در عين حال وزارت کشور قوانينی را که مجلس يا شورای عالی انقالب تصويب داند، اما مرتبط با موضوع بحث نمی

در مجلس قبل نيز سؤال شد و من توضيح دادم که يک . ھای اجتماعی را کاھش بدھيم ما بايد ھزينه«: کند کنند اجرا می

  .»ھا را اجرائی کند تواند وظايف ھمه دستگاه تنھائی نمی دستگاه به

 خبر داد که اين افراد ١٣٩۴در سال  ) ھای اجتماعی  آسيب تنھا در حوزه(  ھزار نفر٢٣٠يش از او از تذکر گرفتن ب

ھا پرداخته  آن ھای مختلط و شبانه به ھای داخلی با عنوان ھائی که در رسانه  برخورد با مھمانی.اند کالنتری برده شده به

 .شوند ھم در روزھای اخير شدت يافته است انده میاسالمی و مدرن خو ھای ديگری از سبک زندگی غير شود و جلوه می
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ھای  از سيستم  خرداد ماه برگزار شد،١٢ چھارشنبه ای در نشست مطبوعاتی خود که روز غالمحسين محسنی اژه

شدگان  او بر برخورد شديد قوه قضائيه با بازداشت. اطالعاتی و انتظامی خواسته بود تا اين موضوع را پيگيری کنند

 .تأکيد کرد

 

 آمارھای متفاوت و متناقض بيکاری

وجود سه و نيم ميليون نفر بيکار در سطح کشور اشاره شد که  مجلس شورای اسالمی، به در گزارش وزير کشور به

  .درصد بيکاری وجود دارد  ١٠٠ تا ۵٠ ھا در نقاط مختلف کشور متوازن نيست و در برخی مناطق آن توزيع 

حکومت اسالمی ايران درباره بيکاری و معضالت اجتماعی و تورم و گرانی و غيره، البته ناگفته نماند که مقامات 

ھای اقتصادی مرکز  محمد قاسمی، معاون پژوھش، ١٣٩۵خرداد  ١۶برای مثال، . دھند آمارھای منتاقض و متفاوتی می

 ٥/٦در ايران را » دارای اشتغال ناقص«ھای مجلس شورای اسالمی ايران در گزارشی جمعيت افراد بيکار و  پژوھش

  .ميليون نفر اعالم کرده است

  
 خرداد در جلسه علنی مجلس گزارشی از وضعيت اقتصادی ايران ١۶شنبه  به گزارش خبرگزاری مھر، قاسمی يک

  .منابع صرف شده و ساير کشورھا قابل توجه ندانست ارائه داد و در آن نرخ رشد اقتصادی ايران را نسبت به

سرد  از جستجوی شغل دل«تصادی مجلس گفت که جمعيت شش و نيم ميليونی بيکار در ايران ھای اق معاون پژوھش

 .»خارج از بازار کار رفتند اند و به شده

بر .  درصد اعالم کرد١١ را ١٣٩۴ ميانگين نرخ بيکاری سال ،١٣٩۵مرکز آمار جمھوری اسالمی ايران در فروردين 

 ھزار ٧٢٩ ھزار نفر است که از اين تعداد دو ميليون و ٩٧٢ ميليون و ٢١ اساس اين آمار جمعيت افراد شاغل در ايران

 .نفر بيکار ھستند

کم شش ميليون نفر در  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ايران يک ماه پيش از اعالم شدن اين آمار از بيکاری دست

ر ھفته آمارگيری يک ساعت کار کند  براساس تعريف وزارت کار جمھوری اسالمی، فردی که د.ايران خبر داده بود

 .شود شاغل محسوب می

ھای سازمان ملل، از وجود نزديک به يک و   آمده بر مبنای شاخص گفته وزير کشور، آمار به دست درباره اعتياد ھم به

شده است که مواد صنعتی تبديل   روند اعتياد از مواد سنتی به.دھد نيم ميليون نفر معتاد به مواد مخدر در کشور خبر می

  .اين مواد پر خطرند

اگر يک و نيم ميليون نفر معتاد را در بعد خانوار يعنی چھار نفر ضرب کنيم، چيزی : وزير کشور اقرار کرده است که

، )مستقيم و غير مستقيم( ھا  درصد از زندان رفتن ۶٠حدود . حدود پنج تا پنج و نيم ميليون نفر گرفتار اين آسيب ھستند
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 ٢٠٠ ھزار نفر زندانی داريم که از اين تعداد ۶٠٠سالی  .ھا به دليل اعتياد است  درصد سرقت۴۶ھا و  ق درصد طال ۵٠

   .تواند مخرب باشد اين رقم، رقم باالئی است که می. مانند ھزار نفر رسوب داريم يعنی کسانی که در زندان می

 جمعيت بيکاران ايران شش ميليون نفر بيشتر گيرد و گويد که حکومت رکود اقتصادی را جدی نمی يک اقتصاددان می

گويد که دولت در يک دھه گذشته تنھا يک ميليون شغل ايجاد کرده و  محسن رنانی اصفھانی می .از آمار رسمی است

  .ھای صنعتی دو ھزار واحد کاھش يافته است تعداد کارگاه

 ميليون نفر عنوان کرد و ١٠کار ايران را محسن رنانی اصفھانی عضو ھئيت علمی دانشگاه صنعتی اصفھان جمعيت بي

اما . شود  ميليون نفر اعالم می۶ ميليون نفر و گاھی به صورت غير رسمی ۴تعداد بيکاران به صورت رسمی «: گفت

 ميليون ١٠با نگاه اقتصادی ما بايد تمام دانش آموختگان عالی کشور را که شاغل نيستند، بيکار حساب کنيم با اين نگاه 

 «.کار داريمنفر بي

به . »کنيم ترين رکود اقتصادی را تجربه می طوالنی«:  افزود توصيف کرد و» بسيار جدی«او رکود اقتصادی ايران را 

اين اقتصاددان اين وضعيت را .  تنھا يک ميليون فرصت شغلی در ايران ايجاد شده است٩٣ تا ٨۴گفته رنانی از سال 

 «.گيرد م سياسی اين رکود را جدی نمینظا«دانست و گفت که » رکود جدی«نشانه 

ھای صنعتی باالی  تعداد کارگاه«:ھای صنعتی را شاھد گرفت و گفت رنانی در توضيح اين وضعيت کاھش تعداد کارگاه

 ١٠دھد که ما  اين نشان می. کاھش يافته است  ٩٢ ھزار واحد در سال ١۴ به ٨٣ ھزار واحد در سال ١۶ کارکن از ١٠

 .»مستمر قرار داريمسال است در رکود 

ھای اقتصادی دولت  ، سياست»در نظام سياسی ھمه چيز جدی است، جز رکود«که  اين کارشناس اقتصادی با بيان اين

دولت يازدھم ھم با رکود برخورد نکرد و بيشتر به فکر کنترل تورم بود و حتی «: يازدھم را مورد نقد قرار داد و گفت

حل ديگری برای  راه«رنانی از دولت خواست که . »ھا به رکود دامن زد  مالياتھا ھمچون افزايش نرخ برخی سياست

 .«خروج از رکود پيدا کند

: نظام سياسی و اقتصادی دانست و گفت» ھای جدی بحران«را يکی از » بگيران بازنشستگان و مستمری«چنين  او ھم

 «. را جدی تلقی نکرده استنظام سياسی و مديريتی داستان بحران مستمری بگيران و بازنشستگان«

اين مرکز .  ھزار تن است۴٩١بر اساس اعالم مرکز آمار جمھوری اسالمی جمعيت بازنشستگان چھار ميليون و 

 ٥/٦اما علی ربيعی يک ماه قبل گفته بود که .  ميليون نفر اعالم کرده است٢٢ھمچنين جمعيت شاغل ايران را بيش از 

 .فعاليت دارند» يررسمیمشاغل غ«ميليون تن از شاغالن در 

  

  اعتصاب غذا در تاريخ

ھای استقالل طلبانه ايرلند و ھند و ماجرای  ای نو و قرن بيستمی است و در جريان جنبش اعتصاب غذای زندانيان پديده

 و اما اين عمل ريشه در تاريخ دارد و در قرون وسطا در ايرلند، ھند باستان. ی زنان در بريتانيا ابداع شده استأحق ر

  .روم باستان سابقه داشته است

او فقط چھار . رودز را بدھد او اجازه سفر به اعتصاب غذا زد تا پدرش ژوليوس سزار به حتی تيبريوس جوان ھم دست به

نام کرموتيوس کوردوس، در اعتراض به محدوديت  بعد از ميالد، مردی رومی به ٢۵روز غذا نخورد ولی در سال 

 .قدر غذا نخورد تا مرد آزادی بيان، آن
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عدالتی يا ظلم روا داشته  ھا بی در قرون وسطا در ايرلند، رسم بر اين بود که مردم جلوی در خانه کسی که در حق آن

مرد، خون او بر گردن صاحب خانه بود و ممکن بود  کننده غذا می باگر اعتصا. خوردند نشستند و غذا نمی بودند، می

 .خونخواھی بر بيايند خانواده متوفی به

ھا سنت  ھا و افسانه در ايرلند حتی کشيشان و بر اساس برخی حکايت«: نويسد می ده مرد مرده ديويد برسفورد، در کتاب

ھا، سنت پاتريک در اعتراض به خدا، چھل و پنج روز  سانهبر اساس اف. اند اعتصاب غذا زده پاتريک قديس ھم دست به

 .»غذا نزد تا سرانجام خدا کوتاه آمد لب به

اغلب ( اند ھا مرتکب کوتاھی يا خطائی شده کردند عليه آن در ھند باستان، معترضان بيرون درگاه خانه کسانی که فکر می

 سال قبل از ميالد مسيح ٧۵٠ تا ۴٠٠کم  دست ند بهاين رسم در ھ. زدند غذا نمی نشستند و لب به می) بدھکاران

 . ميالدی ممنوع شد١٨۶١اين رسم در سال . گردد، و در حماسه سانسکريت رامايانا نيز از آن ياد شده است برمی

داده مھاتما  ای از دولت بريتانيا، نشان داد که وينستون چرچيل ترجيح می بندی شده تازه  اسناد طبقه،٢٠٠۶در سال 

با اين حال، اعضای کابينه جنگ چرچيل موفق شدند .  در زندان بميرد١٩۴٢ی در طول اعتصاب غذايش در سال گاند

  .متقاعدش کنند که اين فاجعه خواھد شد

اغلب اين .  ھفده بار دست به اعتصاب غذا زد،١٩۴٠ و ١٩٣٠، ١٩٢٠ھای  مھاتما گاندی، در طول زندگی خود در دھه

ھا ميان ھندويان و مسلمانان و با  خشونت  اعتراض به١٩۴٨ين بريتانيا و اعتصابش در سال قوان ھا اعتراض به اعتصاب

ھا چيزی نخواھد خورد و موفق ھم  وی اعالم کرد تا توقف خشونت. ھای مذھبی داخلی بود ھدف متوقف کردن خشونت

کاردھای خود را پيش پای او بار،  ھای اشک شد؛ او سرانجام وقتی اعتصاب غذای خود را شکست که شورشيان با چشم

 .زمين گذاشتند به

  

  روبرت جرارد بابی ساندز

در زندان بلفاست دست » بابی ساندز«نام  خواه ايرلند به  ساله در ارتش سری جمھوری٢٧، يک عضو ١٩٨١در سال 

ب غذای او توجھات اعتصا. رفتار با زندانيان اعتراض داشت جرم حمل اسلحه زندانی بود و به او به. اعتصاب غذا زد به

نمايندگی ايرلند در پارلمان بريتانيا  ی مردم بهأعمومی فراوانی را برانگيخت و در پی مرگ يک نماينده ايرلند، با ر

بابی ساندز . ھای ساندز و ديگر زندانيان ايرلندی تن نداد خواسته ی نشد و بهأپذيرش اين ر بريتانيا حاضر به. انتخاب شد

  .رسنگی درگذشت روز گ۶۶در پی تحمل 

  
 بابی ساندز
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آقای ساندز يک مجرم «سؤالی در مجلس عوام اعالم داشت که،  وزير وقت انگلستان، در پاسخ به مارگارت تاچر، نخست

  .»وی تصميم گرفت که جان خود را از دست بدھد. محکوم شده بود

ھای شمالی  حبوس خود در سرزمينبرای مخالفان م» زندانی سياسی«تاچر در دھه ھشتاد ميالدی از پذيرش عنوان 

 .رو شد به کرد و در واکنش با اعتصاب غذای اين زندانيان رو بريتانيا خودداری می

جرم حمل سالح گرم و عضويت در سازمان نظامی  بابی ساندز، يکی از مبارزان استقالل ايرلند شمالی از بريتانيا که به

 ميالدی در زندان بلفاست ١٩٨١ روز اعتصاب غذا در ماه مه ۶۶از خواه ايرلند بازداشت شده بود، پس ارتش آزادی

مرگ بابی ساندز بر نفرت مردم از تاچر . خواھی ايرلند بدل شد يکی از قھرمانان اين جنبش آزادی جان باخت و به

  .افزود

يکی از اعضای داوطلب ارتش مشروط  (Robert Gerard "Bobby" Sands) روبرت جرارد بابی ساندز

در پی  (HM Prison Maze) »ام پريون ميز اچ«ری ايرلند و نيز عضو پارلمان بريتانيا بود که در در زندان جمھو

  .مدت درگذشت اعتصاب غذای طوالنی

در . کش درگذشت  سالگی در بيمارستان زندان النگ٢٧ روز گرسنگی در سن ۶۶ پس از ،١٩٨١ می ۵ساندز در 

بوده » گرسنگی خود تحميلی«ه دليل مرگ ساندز و ديگر اعتصاب کنندگان گزارش اوليه پزشکی قانونی اعالم شد ک

ساندز اولين نفر از  .تغيير يابد» گرسنگی«ھای اعتصاب کنندگان باعث شد که اين عبارت به  اعتراضات خانواده. است

 .مجموع ده نفری بود که جان خود را برای کسب حقوق زندانيان سياسی از دست دادند

بيش از صد ھزار نفر در مراسم . گرای ايرلند شد گ بابی ساندز باعث بروز ناآرامی در مناطق ملیاعالم خبر مر

 روز عضو پارلمان انگلستان بود اگرچه ھنوز ادای ٢۵دز در زمان مرگ به مدت نسا. سپاری وی شرکت نمودند خاک

  .سوگند نکرده و بر کرسی خود تکيه نزده بود

  

 

 ندز در مراسم خاکسپاری ویمادر، خواھر و پسر بابی سا

وی يک . ھائی نيز در ستايش از حماسه وی ساخته شده است لمھا و اشعار زيادی نوشته شده و ف در مورد ساندز کتاب

خواه بود که در کنار نه تن ديگر از يارانش نشان داد استعمار پير ھنوز سعی دارد سلطه خود بر  شاعر، انقالبی و آزادی

بينی پيروزی جنبش استقالل  وی در جمله معروفی و با پيش. اش را به ھر قيمت ممکن حفظ نمايد ریوتمانده امپرا باقی

با گذر زمان وی در صفحات تاريخ محو نشد بلکه » !انتقام ما خنده کودکانمان خواھد بود«: رلند در آينده چنين گفتيا

 تأللو يافته تقالل از بند استعمارگران انگليسب اسھا و جنبش جوانان ايرلندی برای کس اينک روح مبارز وی در تالش ھم

  .است
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  لم گرسنگی ساخته استيو مک کوئينف

، ايرلند نشان  (Maze)»ميز« درباره اعتصاب غذای زندان ،٢٠٠٨، ساخته استيو مک کوئين در سال گرسنگی لمف

را مصرف » خود«دن در واقع در اين فرايند، ب. قدر ترسناک و دردناک است دھد که گرسنگی کشيدن تا مرگ چه می

بدن برای جبران اين واکنش، متابوليسم . کند ھای بدن می پس از حدود سه روز، کبد شروع به شکستن چربی. کند می

ھای حياتی خود را برای کسب انرژی  ھا و اندام شود ماھيچه کند ولی پس از حدود سه ھفته ناگزير می خود را کند می

 .بکاود و مصرف کند

چون بوی گالبی  کند و نفس بوی شيرينی ھم شود، بدن از خود بوئی ترش متصاعد می دن مومی شکل میپوست ب

 .گيرد می

ھا و کبد فرا  ھای درونی، و بيش از ھر چيز کليه آبی، تحليل بدن و از کار افتادن دردناک اندام مرگ شخص در پی بی

 .رسد می

 

  غذا خوراندن به زور

، ١٩٠٩در . ی زنان در بريتانيا به زندان افتادندأ طرفدار حق ر١٠٠٠ھانی اول حدود  تا آغاز جنگ ج١٩٠۵از سال 

ماريون دانلوپ يکی از فعاالن حقوق زنان، که در زندان دست به اعتصاب غذا زده بود، سه روز و نيم پس از آغاز 

  .اعتصابش آزاد شد

 

  کودتا  دوره در ترکيه ھای سوسياليست  غذای اعتصاب

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

 مبرسپت ١٢ کودتای از پس دقيقا اعتراض اين .بود دياربکر زندان در ١٩٨٢ سال در ک.ک.پ گذاران بنيان از  بعضی

 و ھا زندان در شکنجه ترکيه، دولت زمفاشي عليه ،١٩٨٢ جوالی ١۴ در کرد، سياسی زندانيان .گرفت صورت ١٩٨٠

 ھيری بود، ک.ک.پ گذاران بنيان از و ترک سوسياليست يک که »پير کامل« .کردند آغاز را اعتصاب کودتا، دولت

 با جا، ھمان در نيز ١٩٨۴ در ک.ک.پ زندانيان .باختند جان اعتصاب اين در چيچک  علی و ئيلمز اکيف دورموش،

 برای دياربکر در که غذاھائی اعتصاب .باختند جان گان کنند اعتصاب از نفر دو و ردندک غذا اعتصاب اھداف ھمين

  .کرد پيدا گسترش نيز استانبول و آنکارا ھای زندان به شد، شروع نظامی حکومت به اعتراض

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

 تحميل  رفع با خصوص به و دولت نشينی عقب از بعد .باخت جان نفر ۴ آن در که کردند آغاز را اعتصابی شکنجه

 برای ،١٩٨۴ در متريس زندان مقاومت .رسيد پايان به ١٩٨۶ در اعتصاب اين زندانيان، به زندانی لباس پوشش

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

 .کند ايجاد فشار ترکيه دولت روی تواند می چگونه  اعتصاب،

 طرف از که  اف نوع ھای زندان( انفرادی ھای سلول به را سياسی زندانيان که گرفت تصميم دولت ،١٩٩۶ سال در

 با دوره، آن در غذا اعتصاب ترين وسيع اقدام، اين عليه .ندک محدود و محکوم )شدند می ناميده  »تابوت« ھا سوسياليست

 باختند جان نفر ١٢ کردند، شرکت اعتصاب اين در که مبارزی ١۵٢٩ از .يافت سازمان سوسياليست حزب يازده اتحاد

 و ردک نشينی عقب اعالم دولت روز ۶٩ از بعد .شد ءاستعفا به مجبور ، وقت ِدادگستری وزير شرايط اين ۀنتيج در و

 ھای  قتل اولوجانالر و عمرانيه بوجا، دياربکر، ھای زندان در نشينی، عقب اين وجود اين با اما .رسيد پايان به اعتصاب
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 نزديک  دھنده نشان واقع در  عام ھای  قتل اين که گفت چنين شود می .گرفت صورت سوسياليست مبارز زندانيان از میعا

 …بود  تری بزرگ سرکوب شدن

 سياسی زندانيان طرف از ٢٠٠۶ تا ٢٠٠٠ سال از ترکيه تاريخ  غذای اعتصاب ترين بزرگ و رگذارترينتأثي اما

 پزشکی  معالجه از جلوگيری و  »ترور با مبارزه« قانون ، )tipi F( نوعاف ھای زندان به اعتراض برای سوسياليست،

)dönüş hayata  » زندگی به بازگشت« به موسوم عام قتل و اعتصاب اين در .شد انجام بيمار سياسی زندانيان

 )operasyonu جان نفر ١٢٢ گرفت، صورت اعتصاب از جلوگيری برای زندان در دولت نظامی مداخله با که 

 نظر صرف شان مطالبات از خود، آزادی وجود با که بودند ايشان ھای خانواده و زندانيان باختگان جان از ای عده .باختند

  .دادند ادامه اعتصاب به استانبول،  »ارموتلو کوچک« کارگرنشين محل در شانھاي خانه در و نکردند

 » گی زند به بازگشت« نظامی عمليات تحت ترکيه ارتش غذا، اعتصاب آغاز از بعد ماه سه تقريبا مبر،دس ١٩ روز

 اثر در زندانيان از فرن ۴( .رساند قتل  به را کننده اعتصاب سوسياليست ٢٨ زندان، ٢٠٢٠ در و کرد حمله زندانيان به

 )شدند کشته ھا ژاندارم و ليسوپ اسلحه با ديگران و سوختن

 

  »!ميرد، آزادش كنيد پسرم می«: ناظم حكمت را فراموش نكنيد«

اين . كرد زد و روزنامه پخش می مردم را صدا می» قاالی«مادر ناظم حكمت است كه روی پل » جالله«اين سخن خانم 

، در ١٩۵٠ پريلا اش از ھشتم جويانه  عدالت خاطر مبارزه کمونيستی و زبان مادری بود كه به، حزن انگيز، از  جمله

وجودش سرشار از « ناظم حكمت، شاعر و مبارزی كه در زندان ھم . تركيه اعتصاب غذا كرده بود»  بورصه«زندان 

اش ھديه  مردم جامعه ی ندارد تا بهخاطر اين كه جز جانش چيز ديگر زندان افتاده است به او به» .شادی درخشانی است

  .كند

اگر من نه از افسردگی، نه ازغم، نه از . كند  نمیءھای من اعتنا حرف كس به ام، اما ھيچ من عقلم را از دست نداده«

 برای  ام، معنايش اين است كه در مبارزه  قلبی راھی را درست تشخيص داده ھای ضعف و نه در اثر بحران

برای آن كه تأثيری ھر چند كوچك در اين . ام كه نثار كنم  و عدالت چيزی جز زندگی خود نداشتهنشاندن حق كرسی به

  ».خواھم بكنم فھمم چه می ام و خوب می شكر، كه عقلم را از دست نداده. مرگ ھستم مبارزه داشته باشم، حتی راضی به

  :نائی و اميد استاو مرد روش. اند آثار بزرگ ناظم حكمت در زندان خلق شده بسياری از 

  ٢١ساعت «

  آيد صدا می  زنگ به در محوطه زندان

  شود ھا بسته می در تمام سلول

  درازا كشيد اين بار زندان كمی به 

  سال ٨

  زندگی كاری اميد بار است، محبوب من،

  ».زندگی كار جدی است، چنان كه دوست داشتن تو

  .دھد اش را در زندان ادامه می اش، بنابراين مبارزه ام زندگی سال را در زندان باشد و اين يعنی تم٣۵ناظم قرار است 

ھائی  نامه«ايتاليا كتابی با عنوان  موسولينی و فاشيزم حاكم بر مقدمات جنگ جھانی دوم شروع شده، ناظم خطاب به 

  :زند رياد میاو ھميشه و ھمواره در طول تاريخ ف. اين كتاب حاوی اشعار سياسی است. منشتر ميكند» تارانتا بابو به

  ھايتان را نبنديد ھنوز آن روز فرا نرسيده است، پرچم«



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

  شنويد، زوزه شغاالن است چه را می گوش فرا دھيد، آن

  ھا، تر كنيد بچه ھايتان را فشرده صف

 ».اين نبرد، نبرد با فاشيزم است، نبرد آزادی است

   

از طرفی . سيم آزادی كم كم وزيدن گرفته استجنگ جھانی دوم ھم تمام شده و ن. است» بورصه«ناظم در زندان  

آزادی  شود، اما ھيچ اميدی به دولت تركيه وارد می فشارھای زيادی برای آزادی ناظم حكمت ـ شاعر آزادی و صلح ـ به

ملك «و » اورھان ولی«، )ناظمکاکای پسر (  »اوكتای رفعت«. زند اعتصاب غذا می جاست كه او دست به اين. نيست

پل «مريكائی ا  معروف زنند، خواننده تظاھرات می اند، جوانان دست به بيرون از زندان اعتصاب كردهھم » جودت

زيادی از مردم در برابر كنسولگری تركيه در    مردم منتشر كرده، عده در اياالت متحده فراخوانی خطاب به» رابسون

به » پابلو پيكاسو «  ،»لوئی آراگون« ، » سارترژان پل«.  و خواھان آزادی ناظم حكمت ھستند رك اجتماع كردهيانيو

پا  مريكای جنوبی بهااز » نيكالس گيلن«و » پابلو نرودا«اند،  ای به سفيرتركيه نوشته نمايندگی از روشنفكران فرانسه نامه

، »بن فيلد«، »مايكل گولد«. پر از شعارھائی مبنی بر آزادی اوست» آدنا«و » ازمير«، »آنكارا«اند، ديوارھای  خاسته

، تلگرام فرستاده و »چسونا«وزير امور خارجه وقت  مريكائی بهاو ديگرنويسندگان » ويليام پترسون«، »ھوارد فاست«

و يا دوست يونانی، نويسندگان بلغار شاعر انسان» لوده ميسين«مريكا در تركيه استفاده كند، اخواھند از نفوذ  افراد می

  .فرستند  ی تركيه در كشورشان میھا سفارتخانه ھائی به ديگران نامه

 ١٩۵٠خره در شانزدھم ماه مه باال. گذراند و از آزادی خبری نشدناظم ھيجدھمين روز اعتصاب غذا را ھم 

 انتخاباتی اين حزب آمده بود، عملی  شعار عفو عمومی كه در برنامه. حزب دموكرات بر سر كار آمد. آغاز شد تانتخابا

: زندگی او سرشار از فراز و نشيب است.  روز دوباره آزادی را نفس كشيد١۶ ماه و ۵ و  سال١٢شده و ناظم بعد از 

اش كه او را  ،  جامعه....تر جدائی؛ جدائی از خانواده، ھمسر، فرزند و تھديد، تبعيد، زندان، فرار، مبارزه، و از ھمه مھم

  :پرستيد می

  راشناسند و بعضی انواع ماھيان  بعضی انواع گياھان را می«

  من انواع جدائی را

  بعضی نام ستارگان را حفظ دارند

  » .ھا را من نام حسرت

 ادامه دارد

 

 


