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 Von Gerrit Hoekman -گريت ھيوکمن: نويسنده
 دپلوم انجنير نسرين معروفی:  و افزوده ازبرگردان

  ٢٠١٧ اپريل ٢٣

 مبارزه به خاطر حيثيت و کرامت انسانی
  .طينی به خاطر بھتر ساختن وضعيت و شرايط درزندان دست به اعتصاب غذائی زدندزندانيان فلس

  
  ١۶/٠۴/٢٠١٧- به مناسبت روز زندانيان فلسطينیNablus" نابلس"تظاھرات در : ھمبستگی با دستگير شدگان

Foto: Abed Omar Qusini/Reuters  

 ١٧ زندانی از تاريخ ١.۵٠٠حدود . خير شروع شد گسترده ترين اعتصاب غذائی سالھای ا به روز دوشنبه در فلسطين

آنھا عليه . اپريل به اينسو به مناسبت تجليل از سالگرد ساليانۀ روز زندانيان، از خوردن مواد غذائی امتناع ورزيدند

در اعتصاب غذائی اعضای ھمه جناح ھای سياسی سھيم . روابط رقت انگيز در زندانھای اسرائيل اعتصاب می کنند

  ھا" ليننيست" Volksfront "جبھۀ خلق" و Fatah" جبھۀ الفتح" اعتصاب از مسلمانان گرفته به عالوۀ ھستند،

DFLPآنھا می خواھند که الاقل : عادی و معمولی استکنندگان خواسته ھای اعتصاب غذا .  را نيز احتوا می نمود

دان بعدی مانند خواھر و برادر، نواسه و مادرو تيلفون در ھر زندان داشته باشند، دو پايواز در ماه به شمول خويشاون

  .عالوه برآن اعتصاب کنندگان می خواھند اجازه داشته باشند تا با فاميل ھای خود عکس بگيرند. پدرکالن
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سرائيل رھبر  در صفحۀ اصلی  خود گزارش داده بود، اSamidoun" زميدون"شبکۀ کار ھمبستگی فلسطينی ھا 

 عضو کميتۀ Barghouti" مروان برغوتی" زندان انفرادی انتقال داده است، من جمله را دراعتصاب غذا کنندگان 

 مانع  Tel Aviv"تل ابيب"عالوه بر آن . و در حال حاضر شايد محبوب ترين فرد مبارز آزاديخواه "الفتح"مرکزی 

ی که شبکۀ خبر رسانی طور. وکالی آنھا می شودنندگان با پايوازھای شان حتا با ديدار و مالقات اعتصاب غذا ک

به ھمين مناسبت است که وکالی زندانيان ھمکاری خود را با :  به روز چھار شنبه گزارش داده استMa’anفلسطين 

  .مقامات محکمۀ اسرائيل متوقف نمودند

 منشر New York Times" نيويارک تايمز"يکشنبه گذشته در مضمون خود که دربه روز " برغوتی" طوری که 

. اعتصاب غذائی صلح آميز ترين نحوۀ مقاومت وايستادگی است که ما در اختيار داريم: شته کرده بودگرديد، نو

زندانيان فلسطينی تحت شکنجه در زندان زجر می کشند و با آنھا رفتار ضد انسانی و  بی حرمتی  صورت می گيرد و "

 زندانيان Al-Dschasira" الجزيره"يزيونبه گزارش فرستندۀ تلو". نسبت به مسايل طبی آنھا سھل انگاری می شود

 سال اخير جان ھای ۴٠ تن از زندانيان در ٢٠٠مجبور ھستند تا مصارف معالجۀ طبی خود را بپردازند، به ھمين لحاظ 

  . خود را از دست دادند

 کسانی نيز  تن فلسطينی در حال حاضر در زندانھای اسرائيل به سر می برند، در ميان آنھا۶.٣٠٠" برغوتی"به گفتۀ 

  .وجود دارند که بدون شک به حيث طوالنی ترين زندانيان سياسی به شمار رفته، رکورد جھان را قايم کرده اند

 سال را در عقب ميله ھای ۴٠خود مجبور است تا حد اقل " برغوتی. " زندانی محکوم به مجازات حبس ابد شده اند۴۵٨

نموده " تروريستی"م به پنج مرتبه قتل و عضويت در يک ائتالف  وی را محکو٢٠٠۴محکمه در سال . زندان بگذراند

  "تاپۀ ننگ تروريست بودن را می زند"اسرائيل بر ھمۀ ما : می نويسد" برغوتی. "است

 
 جھت پشتيبانی و حمايت از اعتصاب Ramallah" رام هللا"تظاھرات در : ھمبستگی سالح سرکوب شدگان است

  Foto: Mohamad Torokman/Reuters - ١٧/٠۴/٢٠١٧- .غذائی فلسطينی ھا در زندانھا
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طبق قوانين بين المللی فلسطينی ھای مناطق تحت : سازمانھای حقوق بشربا انتقاد از سياست دولت اسرائيل می افزايند

دار و ًلکن تمام زندان ھا واقعا در ساحۀ اسرائيل قرار دارند، جائی که دي. اشغال می بايد در ھمان مناطق بازداشت شوند

  . تل ابيب مداوم از  ورد قانونی آنھا ممانعت می کند. مالقات خويشاوندان را مشکل و ناممکن می سازد

" نيويارک تايمز"به خاطر مقالۀ خود در" د، برغوتیبه روز سه شنبه گزارش دا " Ma’an"شبکۀ خبر رسانی فلسطين 

متھم می کند که مقالۀ خود را بدون اجازۀ زندان قاچاقی به مديريت زندان وی را . ًدقيقا مورد استنطاق قرار گرفته است

 Michael" ميشائيل اورن"نمايندۀ محافظه کار پارلمان و سفير پيشين امريکا در اسرائيل . خانمش واگذار کرده است

Oren در راديوی ارتش  Armeeradio تايمز "طبق گزارش . گفته است" حملۀ تروريستی رسانه ئی" متن مقاله را

" جسرائيل کتس"وزير استخبارات و حمل و نقل اسرائيل:  به روز سه شنبهThe Times of Israel" آف اسرائيل

Jisrael Katzفقط به اين ترتيب است که ". فقط يگانه راه حل برای تروريستھا مجازات مرگ است: "  افزوده است

به بيرون اعتصاب غذائی را سازماندھی می کند، گرفته  را که از داخل زندان Barghouti "برغوتی"جلو فردی مانند 

  .خواھد شد

 فلسطينی از جانب ٧۵٠.٠٠٠ در مجموع بايست زيادتر از ١٩۶٧قرار اعالم مقامات رسمی احصائيۀ فلسطين، از سال 

مان به  در صد متھ٩٠: در مقابل محکمۀ نظامی به مشکل چانس برائت وجود دارد. مقامات اسرائيلی دستگير شده باشند

  . قرار اظھارات وزارت خارجۀ اياالت متحدۀ امريکا مجرم شناخته می شوند

  .م ملت فلسطين را به گور بسپارندخواسته ھای قانونی و مشروع تما: ًآنھا تماما يک ھدف دارند" "برغوتی"به گفتۀ 

ارزۀ ما را ھدايت می کند، اعتصاب غذائی فعلی باز ھم آشکار می سازد که تحرک زندانيان، قطب نمائی ست که مب"

 ٢٠١۴در آخرين اعتصاب غذائی وسيعی که در ماه اپريل سال ." مبارزه ای که برای آزادی و کرامت انسان است

 تن زندانی در سال ١.۵٠٠.  روز آزگار از خوردن غذا امتناع ورزيده بودند۶٣ تن فلسطينی ٨٠٠صورت گرفته بود، 

  .اب غذائی قرار داشتندً  تقريبا يکماه آزگار در اعتص٢٠١٢

  

  :ۀ مترجمافزود

  "جائی که ظلم است مقاومت ھم وجود دارد"

حکايت از سرنوشت خلق ستمديده و به خاک و خون کشيدۀ فلسطين داستانی است پر ماجرا با مظالم، جنايات و 

نيست، لذا به طور تجاوزات رژيم صھيونيستی که توأم با خون ريزی، زجر و شکنجه، رعب و وحشتی که آن را پايانی 

بسيار فشرده می خواھم تا اتحاد و ھمبستگی خود را نسبت به خلق فلسطين در مجموع و در حال حاضر نسبت به 

زندانيان سياسيی که دست به اعتصاب غذائی عليه موقعيت وخيم و رقتبار در زندانھای مخوف اسرائيل زده اند، ابراز 

  . آن را نمی دانم، نثار زندانيان سياسی نمايمبدارم و اين شعر را ولو که اسم سرايندۀ

  از مـا درود خلـق فلسطيـن قھــرمـان   راھت کشوده ای به دل مـردم جھـان

  در نقطه ھای چـرخش تاريخ اجتماع     ستــــارۀ قيــامـــی در قلــب آسمـــان

ای اسرائيل عقب سلول ھای زندان با زجر و طوری که ھمه می دانيم، تنھا زندانيان سياسی فلسطينی نيستند که در زندانھ

شکنجه و بی حرمتی و رفتار ضد انسانی مواجه ھستند بلکه دولت اسرائيل از آغاز ايجادش ماشين جناياتش را عليه 

خلق فلسطين خارج از زندانھا ھم به وسيلۀ حمايت کشور ھای امپرياليستی و کمک ھای اقتصادی آنھا فعال نگھداشته 

  .است
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 که خلق فلسطين با رژيم ددمنش اسرائيل که مرتکب جنايات و تجاوزگری به سرزمين فلسطينی ھا گرديده و با سالھاست

جرأت سرزمينھای آنھا را اشغال و به گسترش شھرک سازی ھای خود می پردازد و ھزاران انسان در بند فلسطين را 

ند، بر ھمه به اثبات برسارا ه اتھام بازداشت شدگان رژيم اسرائيل بدون اين ک. به خاک و خون می کشاند، روبه رو است

راه حل ." طوری که وزير سازمان استخبارات اسرائيل گفته است. مھر تروريستی زده و محکوم به زندان نموده است

پس به زعم رژيم صھيونستی خلقی که در راه آزادی و حقوق حقۀ خود و عليه رژيم " تروريست ھا مجازات مرگ است

تی که سرزمين  فلسطين را به زندان خلق ھای آن مبدل نموده و خود زندانبان آن، مبارزه می کنند، بايد نيست صھيونيس

و نابود شوند تا دولت اسرائيل نه تنھا يک قسمت ازمناطق اشغالی فلسطين را تحت حاکميت خود داشته باشد، بلکه  در 

  .سرتا سر سرزمين آنھا به گسترش حاکميت خود بپردازد

ما به آرزوی اين که خلق فلسطين عزم مبارزاتی خود را جزم . بدبختيھای خلق فلسطين بيرون از حد و حصر است 

نموده و در مقابل رژيم صھيونيستی تا زمانی ايستادگی نمايند که قادر شوند حاکميت خود را اعاده و از کشور خونين 

 گودال تاريخ بسپارند، رزم آزاديخواھانۀ آن ھا را از خود پيکر خود بھشت موعود را بسازند و رژيم صھيونيستی را به

  .دانسته در کنار شان می ايستيم

 
 
 
  

 


