
 

 غذاي زندانيان فلسطيني در زندان هاي اسرائيل   اعتصاب

 
اعالم كرده    Europalestine   متشكل از يهوديان مترقي و دموكرات و ليست انتخاباتي   CAPJPO   انجمن فرانسوي
 اسرائيل دست به غير انساني حاكم بر زندان هاي   اوت زندانيان فلسطيني در اعتراض به اوضاع   ١٦   اند كه از روز يكشنبه

  . غذا مي زنند   اعتصاب

اين  .  زندان اسرائيل شامل مي شود   ٤   زنداني را در   ١٥٠٠   غذا كه فعالَ   خبرهاي منابع مطلع حاكي ست كه اين اعتصاب
صاب به نتيجه بقيه منتظر مانده اند كه اگر اين اعت .  نفر مي رسد   ٧٤٠٠   بخشي ست از زندانيان فلسطيني كه شمارشان به

آنها در معرض تحقير و انواع شكنجه هاي روحي و جسمي  .  اوت به اعتصاب بپيوندند   ١٨   آنها نيز از روز چهارشنبه   نرسيد،
نوجوانان زير سن قانوني را در زندانهاي عمومي در كنار متهمان به قتل و  .  تلفن و روزنامه برايشان ممنوع است .  قرار دارند
  . غير اخالقي قرار گيرند   غيره زنداني مي كنند تا مورد انواع اقدامات   دزدي و

مقامات  .  غزه و برخي ديگر از شهرهاي فلسطيني دست به تظاهرات زده اند   اوت سه هزار نفر در   ١٦   امروز دوشنبه
   كرده اند و كليهء سلولها را از موادزندان ده ها نفر از رهبران اعتصاب را به زندان هاي ديگر و زندان هاي انفرادي منتقل

وزير امنيت داخلي اسرائيل اعالم كرده است كه در  .  غذائي و آب تخليه نموده اند تا مانع از ادامه و گسترش اعتصاب گردند 
است برابر فشار زندانيان ايستادگي خواهد كرد و حتي اگر زندانيان در نتيجهء اعتصاب جانشان را از دست بدهند از سي

مأمورين زندان با برپا كردن بساط كباب و نان گرم و با پركردن فضاي زندان با بوي كباب و نان  .  خود دست برنخواهد داشت
  . گرم كوشيده اند مقاومت زندانيان اعتصابي را درهم بشكنند

 از عزيزان خود دفاع غالب شهرهاي فلسطيني برنامه هايي تنظيم كرده اند تا   انجمن هاي حمايت از زندانيان در
چه اسالمي ها و چه ملي ها تالش مي كنند با بسيج و سازماندهي اعتراض و حتي    سازمان هاي مبارز ضد اشغال، .  كنند

نفر در مقابل دفتر سازمان ملل متحد تحصن    ٢٠٠   در بيروت .  عمليات نظامي عليه نيروهاي دشمن به كمك زندانيان بشتابند
  ... كرده اند

ما همهء دوستداران حق و عدالت و مبارزان و دموكرات هاي ايراني را به حمايت از اين اعتراض عادالنه فرا مي 
  . خوانيم

 ٢٠٠٤   اوت   ١٦

 
 www.peykarandeesh.org       سايت انديشه و پيكار 

 
 

  . مراجعه كرد   www.europalestine.com   براي اطالع بيشتر مي توان به سايت

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 www.peykarandeesh.org  ات انديشه و پيکارانتشار

  
 


