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 Human rights  بشر حقوق

  
  نوشتۀ کانادائيان مدافع عدالت و صلح در خاورميانه

   حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٣ فبروری ١٦

  

  اعتصاب غذای يک زندانی فلسطينی در اسرائيل
  نگاه بی اعتنای جھان به مرگ نزديک می شود زير "سامر عيسوی"

  

 ساله ٣٤ی انجمن کانادائی ھای مدافع عدالت و صلح در خاورميانه در مورد مرگ قريب الوقوع سامر عيسوی، فسلطين

  . اظھار نگرانی کرد روز اعتصاب غذا، قوياً ٢٠٠پس از 

سامر عيسوی اعتصاب غذای خود را برای اعتراض به بازداشت بی اتھام و بی دادگاه خود توسط مقامات اسرائيلی 

مبر سماه د بين صدھا زندانی فلسطينی بود که طی "عيسوی" پيش از اين، در چھارچوب معاوضۀ زندانيان،. آغاز کرد

به گفتۀ ديدبان حقوق بشر بر اساس دستور نظامی اسرائيل . سر می برده  در زندان ب٢٠٠٢او از سال .  آزاد شد٢٠١١

 او را به مرکز بازداشتگاه مسکوبيه منتقل کردند که در آنجا به ءابتدا.  لغو شد٢٠١٢ جوالی ٧آزادی او دوباره روز 

  . روز اول او را از مراجعه به وکيل مدافع محروم کردند٢٣مدت  روز مورد بازجوئی قرار گرفت، و به ٢٨مدت 

ديدبان حقوق بشر اسرائيل را فراخواند که يا زندانيان را آزاد کند، و يا اتھاماتش را مطرح ساخته و کار را با مراجعه به 

  .روند حقوقی مطابق بر موازين بين الملل در مورد حقوق افراد پی گيری کند
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آيا اين مرد جوان بايد بميرد «: دائيان مدافع عدالت و صلح در خاورميانه، توماس وودلی می پرسد رئيس انجمن کانا

، »پيش از آن که سياستمداران کانادائی به رايج شدن بازداشت بدون اتھام و بدون دادگاه توسط اسرائيل اعتراض کنند؟

ضعيف شده و قدرت بينائی و درونی او دام ھای  نيمی از وزن بدنش را از دست داده، ان"عيسوی"او اضافه کرد که 

 "عيسوی". تمام اين عوارض نشان می دھند که او به پای مرگ رسيده است. تکلم را از دست داده و خون باال می آورد

سر می برد، يعنی بازداشت بی ه توسط اسرائيل ب» بازداشت اداری« فلسطينی است که در حال حاضر در ١٧٨يکی از 

  .چندين زندانی ديگر دست به اعتصاب غذا زده اند. و بی دادگاهاتھام 

اره پس از معاوضۀ زندانيان  فلسطينی بود که دوب٩، پسر او يکی از ٢٠١٢، به تاريخ اوت "سامر عيسوی"به گفتۀ پدر 

  . بازداشت شد٢٠١١مبر طی دس

 سال زندانی برای ٣٠پی تمديد حکم ت سه نفره از قضات ارتش اسرائيل در أبه گفتۀ سازمان عفو بين الملل، ھي

 و "عيسوی"يد می کند به ئ ارائۀ مدارکی که حکم آنھا را تأآنھا از.  اعالم شده بود٢٠٠٢ ھستند که در سال "عيسوی"

وکيل او امتناع کرده اند، و تنھا اعالم داشته اند که مدارک بر اساس اطالعات سّری تنظيم شده، و مرتبط است به نحوه 

 و وکيل مدافع او نمی توانند "سامر عيسوی"در نبود چنين مدارکی . شرايط آزادی اش را نقض کرده استای که او 

 از اھالی اورشليم توسط دادگاه مدنی اسرائيل متھم "سامر عيسوی"به موازات اين موضوع، . دفاعيۀ خود را آماده کنند

  .است که با دليل رفتن به غزه شرايط آزادی اش را نقض کرده است

انجمن کانادائيان مدافع عدالت و صلح در خاورميانه يادآوری می کند که بازداشت بی اتھام و بی دادگاه نقض موازين 

انجمن کانادائيان مدافع عدالت و صلح در خاورميانه تمام نمايندگان . بين المللی مرتبط به مقدماتی ترين حقوق افراد است

تا عليه اجرای بازداشت اداری توسط اسرائيل اعتراض نمايند و آزادی فوری و مراتب سياسی کانادا را فرامی خواند 

انجمن کانادائيان مدافع عدالت و صلح در .  و انتقال او را به يک بيمارستان مناسب درخواست کنند"سامر عيسوی"

 و بی دادگاه فلسطينيان را خاورميانه رسانه ھای کانادائی را فرامی خواند تا اين واقعه و به طور کلی بازداشت بی اتھام

  . کنندءتوسط اسرائيل به شکل گسترده افشا

  برای اطالعات بيشتر، خواھشمنديم با پاتريسيا جين تماس بگيريد

  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ بروری ف١٥

  نوشتۀ کانادائيان مدافع عدالت و صلح در خاورميانه

  ٢٠١٣بروری ف١٣مرکز مطالعات جھانی سازی، 

http://www.mondialisation.ca/un-greviste-de-la-faim-palestinien-se-rapproche-de-la-mort-

sous-les-yeux-indifferents-du-monde/5322814 

 


