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 Human rights حقوق بشر

 
  Soraya Chekkat - ثريا شکات : يسندهنو

   حميد محوی :برگردان از
  ٢٠١٣ اکتوبر ٢٨

  زندانی سياسی در فرانسه
  ژرژ ابراھيم عبدهللا

  سياسی اروپا يکی از قديميترين زندانيان 

  

فرانسه کشوری که خود را وارث انقالب عصر روشنگری و حقوق بشر می داند، رکورد دار قديمی ترين زندانی 

 ژرژ نام اين زندانی مبارز کمونيست عرب، ضد امپريالست و ضد سرمايه داری،. سياسی در زندانھايش می باشد

دو بار آزادی او را اعالم کرده است، ولی دولت فرانسه با در حالی که قوۀ قضائيۀ فرانسه . استابراھيم عبدهللا 

به دليل تبانی کثيف را تحقير اصول قانونی اساسی که استقالل قوۀ قضائی را تضمين کرده است، ژرژ ابراھيم 

در اين مورد تنھا . مريکا و اسرائيلاچه کسی دستور می دھد؟ اياالت متحدۀ . نگھداشته استسياسی ھنوز در زندان 

دست دارند و زندان النمزان در نزديکی شھر تولوز در فرانسه به زندان ھای اياالت ه نھا ھستند که ادارۀ امور را بآ

  . سال مقاومت٣٠... سال است که به طول انجاميده٣٠. متحده ضميمه شده است

         

م در سال وپليالتش را در مدرسۀ عالی با کسب داو تحص.  در شمال لبنان به دنيا آمد١٩۵١ سال ژرژ ابراھيم عبدهللا

وج ژرژ ابراھيم در دورانی بزرگ شد که بحران ساختاری در رابطه با ھويت لبنانی به ا.  به پايان رساند١٩٧٠
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حاشيۀ کمربندی در اطراف بيروت، شھرھا و روستاھای جنوب و اردوگاه ھای پناھندگان در حاشيۀ . خود رسيده بود

چنين واقعيت سرشار از . شھرھای اصلی برای سالھای طوالنی به موضوع مرکزی جنبش انقالبی تبديل شده بود

ه رايج است، بن مايۀ آگاھی سياسی و قاطعيت مبارزه، مقاومت و فداکاری که در اين سرزمين ھای حساس و شکنند

او در روياروئی با کشتار توده ھا توسط بورژوازی مذھب گرا از ھر .  را تشکيل می داد تعھد انقالبی ژرژ ابراھيم

مريکائی آنھا پيوستن به مقاومت بود، او فعاليت سياسی خود را با پيوستن انوع و ھم پيمانان اسرائيلی، فرانسوی و 

ھۀ آزاديبخش فلسطين بت و پان عرب آغاز کرد و سپس به جوف حزب ناسيونال سوسيال سوريه، پروگرسيسبه صف

  .پيوست

، ارتش صھيونيست به ھدف تخريب پايگاه ھای سازمان ھای فلسطينی در جنوب، لبنان را اشغال ١٩٧٨ چ مار١۴

فر آواره و به سرزمين ھای ديگر  ن٢٨۵٠٠٠ شھروند لبنانی را به قتل رساند، و ١١٨۶ارتش صھيونيست . کرد

در ژرژ ابراھيم عبدهللا .  روستا کامال ويران شد۶ روستا خسارت ديد و ٧۶پناھنده شدند، طی اين اشغال نظامی 

  .صفوف جبھۀ آزاديبخش خلق فلسطين در مقابل اشغالگران مبارزه می کند و طی ھمين رويدادھا زخمی می شود

، حمله از طريق مزدورانی ھليکوپتربمباران ھوائی و دريائی، حمله با ( نوع پس از ماه ھا اعمال خشونت از ھر

 نفر از سربازانش را ۶٧٠ لبنان را اشغال کرد و ١٩٨٢ جون ۶، سرانجام ارتش اسرائيل )مانند ارتش جنوب لبنان

  .از دست داد

انی و سازمان ھای سربازان سوری، مبارزان چپ لبن( نفر از مبارزان عرب کشته شدند١٨٠٠٠طی اين جنگ 

ترازنامۀ نھائی . صدھا مبارز عرب در اردوگاه انصار و الخيام به اسارت درآمدند و يا مفقود شدند). فلسطينی

 زخمی، و تخريب بيروت طی ھفته ھا ۴۵٠٠٠ کشته، ٢۵٠٠٠: عمليات صلح برای گاليله بسيار قابل توجه است 

  .محاصره و بمباران

ارتش اسرائيل که ھر دو اردوگاه پناھندگان فلسطينی بی . ر صبرا و شتيال استمبر، روزھای کشتا سپت١٧ و ١۶

دفاع در بيروت غربی را محاصره کرده بود، راه را برای ورود شبھه نظاميان فاشيست مسيحی باز می گذارد و 

اين حمله . د غير نظامی بی سالح با خونسردی تمام به قتل می رسن۵٠٠٠ تا ١٠٠٠بين . تنھا تماشاگر کشتار است

  .با تبانی عمومی قدرت ھای غربی صورت گرفت

در واکنش به اين حمله، مبارزان لبنانی و عرب جنگ عليه صھيونيسم و امپرياليسم را به سر تا سر جھان گسترش 

  اسرائيل در فرانسه وياکوف بارسيمانتوف معاون سفير. جبھۀ ارتش انقالبی لبنان در اروپا وارد کارزار شد. دادند

يکی از اطالعيه ھای .  به قتل رسيد١٩٨٢ اپريل ٣ول موساد در فرانسه توسط يک زن جوان روز ؤبه ويژه مس

  :جبھۀ ارتش انقالبی لبنان در مورد ياکوف بارسيمانتوف را در زير يادآور می شوم 

ند، تمام آنھائی که ما، جبھۀ ارتش انقالبی لبنان، خطاب ما به آنھائی است که ترور و تروريسم را محکوم می کن«

رسانه ھای . ما ياکوف بارسيمانتوف را اعدام کرديم. برای الغای جامعۀ استثماری و جنگ مبارزه می کنند

فرياد می » تروريسم«امپرياليستی و دولت ھائی که از امپرياليسم پشتيبانی می کنند، مانند دولت فرانسه، عليه 

جوان ساکن کرانۀ باختری رود اردن را می کشند، چون که او در چه کسانی تروريست ھستند؟ آنھائی که . زنند

مقابل ضميمه سازی سرزمينش توسط اسرائيل مقاومت کرده است، آنھائی که مردم غير نظامی جنوب لبنان را 

آنھائی  ما به. می کنند» آتش بس«بمباران می کنند، آنھائی که به شکل کور آدم می کشند و بعد به دروغ تقاضای 

ما به بھای به خطر انداختن امنيت خودمان از . ه می کنيم که قتل عام مردم فلسطين را سازماندھی می کنندحمل

ھفت سال است که . ھفت سال است که مردم لبنان در جنگ به سر می برند. زندگی بی گناھان دفاع می کنيم
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 به ترقيخواھی در لبنان شباھت ھر چيزی را که» فلسطينی ھای فناتيک«امپرياليسم تحت پوشش مبارزه عليه 

اين حق ما است که به امپريالسم حمله کنيم، به ويژه . ما حق داريم از خودمان دفاع کنيم. دارد از بين می برد

  .ما عليه امپرياليسم تا پيروزی نھائی می جنگيم. آنجائی که از پشتيبانی دولت برخوردار است

  .ائی اشمريکا و مزدوران اروپامرگ بر امپرياليسم 

  »پيروزی يا پيروزی

  ١٩٨٢ اپريل ٧جبھۀ ارتش انقالبی لبنان، پاريس، 

يک گروه موساد و چند مأمور .  بازداشت کردند١٩٨۴بر و اکت٢۴ را روز ژرژ ابراھيم عبدهللامقامات فرانسوی 

 تقلبی اعالم می شود، ولی او يک پاسپورت حبس او به بھانۀ کارت ھويت. ردندلبنانی او را در ليون تعقيب می ک

مقامات فرانسوی به دولت الجزائر اطمينان می . قانونی و صادر شده توسط مقامات الجزائری در اختيار داشته است

به ھمين ھدف، رئيس بخش سرويس ھای سّری فرانسه را به . د کردندھند که ژرژ ابراھيم عبدهللا را آزاد خواھ

، مشاور رئيس جمھور فرانسه »ژک آتالی«در خاطراتی که . تا به دولت الجزائر اطالع دھدالجزائر فرستادند 

، رئيس امنيت داخلی به الجزائر »ايو بونه«. ١٩٨۵ چ مار٢٨پنجشنبه «: فراسوآ ميتران، منتشر کرده، نوشته است 

طی تابستان به دليل اتھامات فرستاده شد، توضيخ داده است که ژرژ ابراھيم عبدهللا که در ليون بازداشت شده، 

  .ولی مقامات فرانسوی به اين تعھد عمل نمی کنند. »ناچيزی که در پروندۀ او سنگينی می کند آزاد خواھد شد

مريکائی ھا مقامات فرانسوی امداخالت متعدد . مقامات فرانسوی در آن دوران زير فشار مستقيم اياالت متحده بودند

اياالت متحده به عنوان مدعی العموم در دادگاه .  ژرژ ابراھيم عبدهللا را آزاد نکنندرا تحت فشار گذاشته بودند که

  .صھيونيست ھا نيز از فشار آوردن کوتاھی نمی کردند. شرکت داشت

 فرانسه در تھديد يک سری اعمال تروريستی کور در پاريس بود و ١٩٨٧ و ١٩٨۶در اين دوران، بين سال ھای 

در واقع، اين اعمال تروريستی توسط يک شبکۀ نزديک به .  از فرانسويان نيز قربانی شدندندين نفرچدر اين حوادث 

موضوعی که يک تحريف خبری بيشتر (دولت فرانسه برای آرامش خاطر مردم فرانسه . ايران صورت گرفته بود

 ١٩٨٧ چ مار١ريستی در حملۀ ترورا  ژرژ ابراھيم عبدهللاز طريق سرويس ھای اطالعاتی فرانسه برادران ) نبود

سرويس اطالعاتی فرانسه او را متھم . مقامات فرانسوی برای بار دوم ژرژ ابراھيم را محاکمه کردند. متھم دانستند

به عنوان بنيانگذار جبھۀ ارتش انقالبی لبنان چنين عملياتی را  دانستند که در اين اعمال تروريستی شرکت داشته و 

برای اين دادگاه، مقامات فرانسوی دادگاه . حکم حبس ابد را برای او صادر کردندبر اين اساس . طراحی کرده است

ويژۀ ضد تروريستی تشکيل دادند که می توانست بر اساس داده ھائی که سرويس اطالعاتی مخفی مطرح کرده 

ھيچکس به .  کد قضائی بودفداوری کند، بی آن که به مدرک قضائی يا شاھد نيازمند باشد، يعنی موردی که خال

. عنوان شاھد عينی در مورد اتھاماتی که به ژرژ ابراھيم عبدهللا نسبت داده بودند در دادگاه حضور پيدا نکرد

محکوميت ژرژ ابراھيم و برادرانش به حبس ابد، تحريفی بود که برای آرام ساختن . گناھکار بدون مدرک جرم

ريستی گروه ھای ايرانی به سر می برند و در عين حال مردم فرانسه به کار برده بودند که زير شوک حمالت ترو

مريکائی ھا و صھيونيست ھا و عالوه بر اين چنين دادگاھی فرانسه را به عنوان کشوری که ابرای رضايت خاطر 

  . قادر به روياروئی با تروريسم است در صحنه نشان می داد

از مقاومت تا خشونت ...ابراھيم به حبس ابد محکوم شددر نتيجه می بينيم که پيرامون اين دروغ سياسی بود که ژرژ 

بی شرمانۀ دولت ھای امپرياليستی، يک تروريست ساختند تا نه تنھا افکار عمومی را منحرف سازند بلکه به اشغال 

  . سرزمين فلسطين نيز لباس قانون بپوشانند
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ده؟ در اين ساعت يعنی وقتی که ژرژ چگونه می توان سکوت کرد در حالی که فرانسه در حال ارتکاب جرم ديده ش

بيانيه (ی، دروغ سياسی ئابراھيم عبدهللا وارد سی امين سال حبس خود می شود، ما دادگاه مسخره، تحريف رسانه 

فراموشی ، ولی به ھمين گونه )ھای ايو بونه رئيس اسبق سرويس امنيت داخلی که از انتقام دولتی حرف می زند

  ... می کنيمءرا افشاه اندازۀ کافی سرخ نيست رفيقانی که قلبشان ديگر ب

ست که سياست مداران ما گستاخانه او را به تروريسم متھم کردند و بر اين اساس ا ژرژ يک مبارز جبھۀ مقاومت

  .است که به يادمان مقاومت فرانسه در دوران اشغال نازی ھا نيز ناسزا گفته اند

ژرژ يک مبارز عرب است که . فراموشی سپرده شدهه اسی خود بژرژ يک کمونيست است که توسط اکثر فاميل سي

ژرژ يک مبارز ضد استعماری است . توسط رھبران بزھکار و فرمانبردار يانکی ھا به عنوان طعمه رھا شده است

  . نتوانستند متحد او باشند»عبدالکريم آل خطيب و فرھت ھاشد و احمد زابانا«که در فرانسه حبس شده و وارثان 

ژرژ ابراھيم را فراموش کرديم ھمان گونه که مبارزاتمان را عليه ...مبارز پيش از ھمه قربانی فراموشی استاين 

  ...امپرياليسم، عليه استعمار و عليه نژاد پرستی دولتی فراموش کرديم که از چنين وضعيتی منشأ می گيرد

ستی در فرانسه می گذرد، در اين ساعت که در اين ساعت که سی سال از راه پيمائی برای برابری و عليه نژاد پر

 سال اسارت ٣٠ سال از اعتصاب جنبش کارگران عرب می گذرد، می توانستيم دادگاه ھای ديگری بر پا کنيم تا ۴٠

  .ژرژ ابراھيم عبدهللا را در خاطرھا زنده کند

ا نيز ھست را به گوش بسياری بر آن ھستند که صدای ژرژ و مبارزۀ او که مبارزۀ ھمۀ م! ھنوز ھم دير نشده

بسيار ھمچنان مبارزه می ...مريکای التين، در تمام کشورھای عربیاجھانيان برسانند، در فرانسه، اروپا، مغرب، 

ھژمونی دولتی،  ما به اتحاد ملی و بين المللی نيازمند ھستيم تا . بايد به آنھا پيوست، بايد توازن نيرو ايجاد کرد...کنند

ما بايد در يک جبھۀ منسجم برادرانمان، . م استعمار و نژاد پرستی دولتی را متوقف سازيمديکتاتوری پول، تداو

  :در انزوا به ھيچ کجا نخواھيم رسيد، ھمان گونه که ژرژ به درستی می گويد . رفقايمان، ھم رزمانمان را آزاد کنيم

  »!با ھم است که می توانيم با ھم پيروز شويم«

   

RDV le 26 octobre 2013 à 14 h  

Manifestation nationale devant la geôle siono-sinistre de Lannemezan afin d’exiger la 

libération immédiate de Georges Ibrahim Abdallah  !  

  

  :منبع 

http://www.michelcollon.info/Georges-Ibrahim-Abdallah-la-France.html 

 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣بر و اکت٢۶

  سايت انوسيگ اکسيون به مديريت ميشل کولن

  ٢٠١٣بر و اکت٢٣

 


