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 Political سياسی

  جنبش جھانی حقوق بشر

  ٢٠١٧ می ٢٧

  

   زندانی سياسی فلسطينی در اعتصاب غذا١٣٠٠
  برند در خطر مرگ به سر می

  
رانسه  غيردولتی ديگر از رئيس جمھور ف  سازمان٢۵ھای حقوق بشر و  المللی جامعه درخواست فدراسيون بين

 .امانوئل َمکرون برای مداخله در حمايت از آنھا

  آقای رئيس جمھور،

  آقای نخست وزير،

  آقای وزير خارجه،

 توسعه و صلح مايليم توجه شما را به وضع وخيم زندانيان ۀھای حقوق بشری، بشردوست، فعال در زمين ما گروه

فرانسه بايد با . اند اه اعتصاب غذا را آغاز کردهچند صد تن از اين زندانيان دومين م. سياسی فلسطينی جلب کنيم

المللی بشردوستانه و تضمين حقوق زندانيان را   آنھا برای رعايت حقوق بينۀمردان اسرائيل وظيف قاطعيت به دولت

  .يادآوری کند

ھای اين  مردان اسرائيل از پذيرش خواست  در اعتراض به خودداری دولت٢٠١٧ اپريل ١٧ زندانی روز ١٣٠٠

ھا و وکالی زندانيان،  اين حقوق مالقات با خانواده. زندانيان برای بازگردانی حقوق آنھا اعتصاب غذا را آغاز کردند

بر اساس . گيرد دسترسی به مراقبت پزشکی، و توقف شکنجه و بدرفتاری از جمله حبس انفرادی را دربرمی

زندانيان از  )٢(شردوستانه، اين حقوق اساسی ھستندالمللی ب  و حقوق بين)١( بشرالمللی حقوق ھای بين کنوانسيون
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ھا  از آنجا که به اين خواسته. مردان اسرائيل برای تضمين اين حقوق مذاکره کنند اند با دولت  کوشيده٢٠١۶ست اگ

  .آميز موجود است، اعالم کردند ھيچ توجھی نشد، زندانيان آغاز اعتصاب غذا را که تنھا راه غيرخشونت

ای حساس است و وضعيت سالمتی آنھا به سرعت رو  اند که دوره ان وارد دومين ماه اعتصاب غذا شدهاکنون زنداني

 آغاز اعتصاب غذا ۀ پيش، زندانيان در زندان بيرِشوا و مروان برغوثی اعالم کردند که آمادۀھفت. رود به وخامت می

ای است که آنھا در   آب نمک تنھا ماده.در اين صورت، آنھا به نوشيدن آب نمک پايان خواھند داد. خشک ھستند

کند و  ناپذير سالمتی بسياری از زندانيان را تھديد می خطر زياِن بازگشت. اند ظرف بيش از يک ماه گذشته فرو داده

  .اند که در کنار سه زندان محل حبس آنھا برپا شده است منتقل شده» یئصحرا«ھای  چند صد تن از آنھا به بيمارستان

اين دولت ھمچنين . دی خودداری خود را از مذاکره با زندانيان اعالم کرده استيئيل در مقابله با اين تراژدولت اسرا

  .حقی از اعتراض است سعی کرده اين اعتصاب را غيرقانونی قلمداد کند، حال آن که اعتصاب غذا شکِل به

متحد اين اقدامی خطرناک است که ملل مردان تھديد به دادن غذا به زور به زندانيان است و  تنھا واکنش دولت

که قانون سال   پزشکان اسرائيل حاضر به انجام آن نشده است، حتا با وجود اينۀ و جامع)٣(کند شکنجه تلقی می

مردان اسرائيل اعالم  در نتيجه، دولت.  اجباری زندانيان در اعتصاب غذا را مجاز کرده استۀ اسرائيل تغذي٢٠١۵

اين کار برای کشورھای عضو . د از پزشکان خارجی برای اجرای اين برنامه استفاده کننداند که قصد دارن کرده

اند که زندانيان بايد به  وزرای اسرائيلی آشکارا اعالم کرده. و مثل فرانسه غير قابل پذيرش استيھای ژن کنوانسيون

  .اين مسأله جدی است. حال خود رھا شوند و بميرند

 محروميت از مالقات،  :جمعی زده اند کت، زندانبانان اسرائيلی دست به تنبيه دستهبه عالوه، از آغاز اين حر

ھای  ھا، توقيف نمک ضروری برای بقای زندانيان، توقيف وسايل زندانيان و حتا لباس بازرسی طوالنی مدت سلول

  ...ايشان، حبس انفرادی، انتقال دائمی از زندان به زندان

المللی،  عنوان ضامن حقوق بين ننده مايل ھستند به شما يادآوری کنند که فرانسه، به کءھای غيردولتی امضا سازمان

فرانسه بايد با قاطعيت به .  کرده، دارای تعھداتی استءو که امضاي کنوانسيون چھارم ژن١ ۀبر اساس ماد

ھا  المللی و موازين مربوط به رفتار با زندانيان فلسطينی در زندان مردان اسرائيل ضرورت رعايت حقوق بين دولت

  .و ممنوعيت انتقال زندانيان به خارج از مناطق اشغالی را يادآوری کند

:امضا کنندگان  

Claude LEOSTIC, Présidente de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine 
Jean-Etienne DE LINARES, Délégué général de l’Action des Chrétiens pour l’Abolition 
de la Torture (ACAT( 
André Barthélemy, Président d’honneur de Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme 
(AEDH( 
Bertrand HEILBRONN, Président de l’Association France-Palestine Solidarité (AFPS( 
Isabelle TORDJMAN, Secrétaire générale de l’Association pour le Jumelage entre les 
camps de réfugiés palestiniens et les villes françaises (AJPF( 
Joseph OESTERLE, Président de l’Association des Universitaires pour le Respect du 
Droit International en Palestine (AURDIP( 
Sylvie BUKHARI DE PONTUAL, Présidente du CCFD-Terre Solidaire 
Roland LOMBARD, Président du Collectif Interuniversitaire pour la Coopération avec les 
Universités Palestiniennes (CICUP( 
Collectif National pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens 
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Collectif « Trop c’est Trop  ! «  
Me Maurice BUTTIN, Président du Comité de Vigilance pour une Paix Réelle au Proche-
Orient  
Louis DAVID, Président du Comité Chateaubriand pays de Loire Palestine 
Perrine OLFF RASTEGAR, Présidente du Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la 
Palestine (CJACP( 
Emmanuel POILANE, Président du Centre de Recherche et d’Information pour le 
Développement (CRID ( 
Haydar DEMIRYUREK et Hélène MILLET, coprésident-e-s du Groupe d’Amitié Islamo 
chrétienne (GAIC( 
Geneviève Jacques, Présidente de La Cimade 
Françoise Dumont, Présidente de la Ligue des droits de l’Homme (LDH( 
Françoise SIVIGNON, Présidente de Médecins du Monde (MDM( 
Dimitris CHRISTOPOULOS, président du Mouvement mondial des droits humains 
(FIDH( 
Nicole BOUEXEL, Membre du Conseil national du Mouvement de la paix 
Mouvement International de la Réconciliation (MIR( 
Renée LE MIGNOT, co-Présidente du Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié 
entre les Peuples (MRAP( 
Catherine BILLET, Déléguée Générale de Pax Christi France 
Danielle BIDARD-REYDET, Sénateur Honoraire, Présidente de l’association "Pour 
Jérusalem " 
Roland BIACHE, Président du Réseau Euromed France (REF( 
Véronique FAYET, Présidente du Secours Catholique-Caritas France  
Dominique NATANSON et Maxime BENATOUIL, Présidents de l’Union Juive Française 
pour la Paix (UJFP( 

  يادداشت 

ا  مقررات استاندارد رفتار با زندانيان، مصوب کنگرۀ نخست سازمان ملل در مورد پيشگيری از جرم و رفتار ب-١
 جوالی ٣١در ) C )XXIV ۶۶٣ھای   در ژنيو، که شورای اقتصادی و اجتماعی در قطعنامه١٩۵۵متھمان، سال 

  . تأئيد کرد١٩٧٧ مه ١٣در ) LXII (٢٠٧۶ و ١٩۵٧

 کنوانسيون سوم ژنيو در بارۀ رفتار با زندانيان جنگی و کنوانسيون چھارم ژنيو مربوط به به محافظت از - ٢
  در زمان جنگزندانيان غيرنظامی 

  ٢٠١۶ جون ٣ھای کميتۀ ضد شکنجه،  نگاه کنيد به توصيه - ٣

 


