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 Human Rights حقوق بشر

  

  جنبش جھانی حقوق بشر

  ٢٠١٧ می ٠٨

  اعتصاب غذا ادامه دارد،
 کنندگان بايد رعايت شود  حقوق اساسی اعتصاب

 

مرکز حقوق بشر ، )Al Mezan(، الميزان  )Al-Haq(با آغاز ھفتۀ سوم اعتصاب غذای زندانيان فلسطينی، الحق 

المللی خواستند برای تحقق  از جامعۀ بين) FIDH(ھای حقوق بشر  المللی جامعه و فدراسيون بين) PCHR(فلسطين 

ھای ما نگران امنيت زندانيان  سازمان. ھای زندانی در اسرائيل دست به اقدام بزند حق کليۀ فلسطينی ھای به خواست

 .دانند الگر، مسؤول ھرگونه صدمه به جان آنھا میعنوان قدرت اشغ ھستند و اسرائيل را، به

اعتصاب «: ی پارلمان، در سرمقالۀ مھمان در نيويورک تايمز نوشت ، زندانی اعتصابی و نمايندهمروان برغوثی

آورد  کنندگان و عزيزان آنھا را به درد می اعتصاب غذا فقط اعتصاب. آميزترين شکل موجود مقاومت است غذا صلح

شان کمک  ھای تاريک  سلولۀشان فراتر از محدود شان در فرستادن پيام ھای خالی آنھا و فداکاری  که شکمبا اين اميد

  ».کند

 ٢٠١٧پريل ا ١٧ليس اسرائيل، از روز و ناموفق با نيروی پۀھا مذاکر  زندانی فلسطينی پس از ماه١.۵٠٠در حدود 

از رعايت حقوق خود و جلب توجه به وضعيت بسيار يابی  که مصادف با روز زندانی فلسطينی است، برای اطمينان

  .اند بد خود، اعتصاب غذا را آغاز کرده

کنند که حق زندانيان  ھای حقوق بشر تأکيد می المللی جامعه الحق، الميزان، مرکز حقوق بشر فلسطين و فدراسيون بين

ھای  در اين زمينه، اقدام )١(،آميز، از جمله اعتصاب غذا، حق بنيادی بشر است برای مشارکت در اعتراض صلح

 )٣(، جلوگيری از مالقات با وکيل)٢(کنندگان، از جمله استفاده از سلول انفرادی، تنبيھی اسرائيل عليه اعتصاب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ھای ديگر که به قصد در ھم شکستن  ھای ناگھانی، توقيف اموال شخصی و انتقال زندانيان به زندان يورش

  .د، غيرقانونی است و بايد خاتمه يابدشو بار اعتصاب غذا انجام می خشونت

تازگی گفت  وزير دفاع اسرائيل آويگدور ليبرمن به. اسرائيل بايد فوری به تحريک عليه زندانيان فلسطينی خاتمه دھد

 را در ١٩٨١ مارگارت تاچر طی اعتصاب غذای زندانيان ايرلندی در سال ۀکه قصد دارد روش خودداری از مذاکر

موضع ليبرمن بازتاب سياست اسرائيل در برخورد به اعتصاب ) ۴( تن انجاميد١٠ھايت به مرگ پيش بگيرد که در ن

 ٢٠٠۴ھانِگبی که در سال  اين سياست در اظھارات قبلی مسؤوالن اسرائيلی آشکار است، از جمله زاھی. غذا است

که  چنان  ھم)۵(».گرسنگی بميرندتوانند يک روز يا يک ماه اعتصاب غذا کنند يا حتا از  می«گفت زندانيان فلسطينی 

توجه [...] روش پايان دادن به اعتصاب غذا «اند،  يد کردهئ شکنجه و حق بھداشت سازمان ملل تأۀگران ويژ گزارش

  ])۶(».به موارد نقض حقوق بشری است که مورد اعتراض آنھاست

ی، ئھا پايان يافتن حبس اجرا واست اين خۀاز جمل. المللی استوار است کنندگان بر حقوق بين ھای اعتصاب خواست

ھای تنبيھی و شکنجه و بدرفتاری شامل سلول انفرادی، خاتمه دادن به سياست محروميت عمدی از  پايان يافتن اقدام

ھا و برقراری   با خانوادهصحبتھای عمومی برای  نولفيھا، نصب ت مراقبت پزشکی، رعايت حق مالقات با خانواده

  . حق آموزش استۀدوبار

ی، استفاده از شکنجه، رفتار ئ اختيارى، استفاده گسترده از حبس اجرۀھای اسرائيل در دستگيری گسترد سياست

ھای نظامی اسرائيل که خالف حقوق  ی، ارجاع زندانيان به دادگاهئويژه طی بازجو غيرانسانی و تحقيرآميز به

از مناطق اشغالی و موارد ديگر نقض حقوق آنھا کنند، انتقال زندانيان به خارج  المللی تشکيل شده و عمل می بين

انتقال غيرقانونی زندانيان به خارج از مناطق اشغالی برای . کند المللی را ضروری می  بينۀ جامعۀتوجه و مداخل

ھای آنھا  گيرد و مشکالتی را بر زندانيان و خانواده  حق مالقات مورد استفاده قرار میهتوجيه محدوديت ناروا ب

  )٧(انتقال زندانيان به خارج از کشورشان ناقض مقررات استاندارد حداقل رفتار با زندانيان است. کند تحميل می

رند يا به مشارکت در اين عمليات المللی بشردوستانه از افرادی که در عمليات جنگی شرکت ندا به عالوه، حقوق بين

و به يھای ژن کنوانسيون. گيرند بندی قرار می کند و زندانيان در اين دو طبقه طوِر ويژه حمايت می اند، به پايان داده

 قانونی دارند تا ۀو وظيفيھای ژن ھای عالی متعاھد کنوانسيون بنابراين، طرف. کنند صراحت از زندانيان حمايت می

  . اين حمايت کمک کنندئۀقوق را تضمين و به ارارعايت اين ح

. خواھيم فوری برای تضمين احترام اسرائيل به حقوق زندانيان فلسطينی مداخله کند المللی می  بينۀبنابراين، از جامع

  .اند  زندانيان است و آنھا در حال حاضر زندگی خود را برای رسيدن به اين حقوق به خطر انداختهۀاين حقوق حق

ھای آن  ھا جزء اساسی سياست مند اسرائيل از دستگيری و حبس فلسطينی  گسترده و نظامۀکه استفاد توجه به اينبا 

خواھيم به تعھد  ھای ثالث می ، عالوه بر اين، از طرف)٨(ل مردم فلسطين و سرکوب حقوق آنھاستوبرای کنتر

ھای اشغالی فلسطين عمل  زميناسرائيل در سرقانونی خود برای پايان دادن به اشغال طوالنی نظامی و استعماری 

  .کنند

  

  يادداشت 

ھای اعتراض  بار است که اشخاص پس از استفاده از ديگر شکل اعتصاب غذا شکلی از اعتراض غيرخشونت« [

ـ » .آميز يک حق اساسی بشر است حق اعتراض صلح. زنند شان، به آن دست می برای جلب توجه به جديت وضع

  ،٢٠١۵ست  اگ٨ئی،  يان، پيام رسانه اجباری زندانۀ اسرائيل برای تغذيۀ قانون تازۀدر بار متحد  مشترک مللۀبياني
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بر اساس موازين «ويژه از اسرائيل خواست   به٢٠١۶در سال متحد  ضد شکنجه ملل ۀکميت -٢-٢ –يادداشت 

عنوان آخرين اقدام، برای  ی و بهئھای معادل آن فقط در موارد استثنا س انفرادی و اقدامالمللی، اطمينان يابد که حب بين

   ،٢٠١۶ جون ٣ ضد شکنجه، ۀکميت» رود، ترين مدت ممکن و زير نظارت مستقل، به کار می کوتاه

  : ی عدالة درئ نگاه کنيد به پيام رسانه -٣- ٢ياداشت 

عليه » انتفاضه تازه«کننده  مسؤوالن فلسطينی ھشدار دادند که در صورت مرگ زندانيان اعتصاب  -۴ - ٢يادداشت 

يد اسرائيل با: ليبرمن.  ھم ھمين را گفت٢٠١۵، ليبرمن در سال ٢٠١٧ پريل ٢٠افتد، اينديپندنت،  اسرائيل به راه می

  ، ٢٠١۵ست اگ ٣١کننده در زندان بميرد، تايمز اسرائيل،  ھای اعتصاب گذاشت يکی از فلسطينی می

  ٢٠١٧ مه ٢، در ، بازيابی در ٢٠٠۴ آگوست ١٣ھاآِرتص،  - ۵-٢يادداشت  

ھای ظالمانه، غيرانسانی يا   شکنجه و ديگر رفتارھا و مجازاتۀگر ويژ  مشترک گزارشۀبياني - ۶- ٢:يادداشت 

  ٢٠١۵ جوالی ٢٨،  متحد حق بھداشت مللۀگر ويژ آميز و گزارشتحقير

که زندانيان در  صرفنظر از اين«که دفتر کميسر عالی حقوق بشر چند روز پيش اعالم کرد،  چنان ھم  - ٧- ٢يادداشت 

رات المللی، از جمله مقر کجا و بر اساس چه قانونی در حبس باشند، رفتار با آنھا بايد در ھر حال با حقوق بين

  ».استاندارد حداقل برای رفتار با زندانيان، سازگار باشد

آور و حاکی از سياست فراگيری با ھدف ترساندن و محدود کردن شديد  ھا سرسام تعداد دستگيری« -٨- ٢: يادداشت

برای حقوق بشر در مناطق فلسطينی اشغالی متحد  سازمان ملل ۀگر ويژ گزارش گزارش» ھاست، آزادی فلسطينی

 ٢٠١۶بر و اکت١٩، ١٩۶٧ز سال پس ا


