 ٣٢ﺳﺎل زﻧﺪان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﻢ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ !

در روزهﺎﯼ  ٢١و  ٢٢اﮐﺘﺒﺮ  ، ٢٠١۶ﺗﺠﻤﻌﯽ اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرت ﻓﺮاﻧﺴﻪ در وﯾﻦ ﺑﺎ هﺪف اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﺪم
ﺁزادﯼ ﺟﻮرج اﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ،ﻣﺒﺎرز ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ در ﭼﻬﺎر ﭼﻮب هﻔﺘﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ
زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﻣﺤﺒﻮس در ﻓﺮاﻧﺴﻪ  ،ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ هﺮ ﺳﺎﻟﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ  ١۵ﺗﺎ  ٢٢اﮐﺘﺒﺮ ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ او ﺗﺮﺗﻴﺐ
دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﻮرج اﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﮏ ﻣﺒﺎرز ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ اﺳﺖ .اﻣﺴﺎل در هﻔﺘﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺟﻮرج اﺑﺮاهﻴﻢ
ﻋﺒﺪاﷲ ،ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ وﯼ  ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻟﺒﻨﺎن و در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﺑﻠﮑﻪ در اروﭘﺎ و در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﺪﯾﺪ و اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ هﻢ در روز ﺷﻨﺒﻪ  ٢٢اﮐﺘﺒﺮ  ،ﺗﻈﺎهﺮاﺗﯽ در ﺟﻠﻮﯼ در
زﻧﺪان ﻻﻧﻪ ﻣﺰان ) (Lannemezanدر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ.
در ﺗﻈﺎهﺮات روز هﺎﯼ ﺟﻤﻌﻪ و ﺷﻨﺒﻪ در وﯾﻦ  ،ﺗﻈﺎهﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺿﻤﻦ ﺣﻤﻞ ﭘﻼﮐﺎردهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﺎر هﺎﯼ
ﺗﻈﺎهﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ روﯼ ﺁن هﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ" :ﺟﻮرج ﻋﺒﺪاﷲ را ﺁزاد ﮐﻨﻴﺪ" " ،زﻧﺪﻩ ﺑﺎد
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ"" ،ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﭘﻴﺮوز ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ" " ،او را ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺬارﯾﻢ  ،ﻣﺎ ﺑﺎ هﻢ ﭘﻴﺮوز ﺧﻮاهﻴﻢ ﺷﺪ رﻓﻘﺎ".
ﺟﻮرج اﺑﺮاهﻴﻢ درﺳﺎل  ١٩٨۴در ﻟﻴﻮن  ،ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮ هﺎﯼ ﻓﺮاﻧﺴﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﻪ اﺗﻬﺎم هﻤﺪﺳﺘﯽ در ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﺎد )ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺮاﯾﻴﻞ( و ﯾﮏ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
او رهﺒﺮ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ )ﻻرف( ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ ﺧﻠﻖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﺷﻐﺎل ﺁن
ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎ رژﯾﻢ اﺷﻐﺎل ﮔﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﺮدﻩ و ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻻرف ﯾﮏ ﮔﺮوﻩ ﭼﺮﯾﮑﯽ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ -
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺤﻼل ﺟﺒﻬﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ در ﺳﺎل  ١٩٧٩ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪ .ﯾﮑﯽ از رهﺒﺮان
اﯾﻦ ﮔﺮوﻩ "وادﯼ ﺣﺪاد" ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺎد )در ﺳﺎل  (١٩٨٧ﺗﺮور ﺷﺪ.
ﺟﻮرج ﻋﺒﺪاﷲ در دهﻪ  ، ٨٠ﻣﺴﺌﻮل ﯾﮏ ﺳﺮﯼ از ﺣﻤﻼت ﭼﺮﯾﮑﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻮﯼ  ،ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اﺳﺮاﯾﻴﻠﯽ در
ﻟﺒﻨﺎن و ﻏﺮب اروﭘﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .او ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ درﺳﺎل  ١٩٩٩از زﻧﺪان ﺁزاد ﻣﯽ ﺷﺪ  ،اﻣﺎ هﻢ ﭼﻨﺎن در زﻧﺪان
ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد .اداﻣﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ او ﯾﮏ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﯽ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در هﻤﺪﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺮاﯾﻴﻞ و ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ
اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر دﺧﺎﻟﺖ ﺧﻮد را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم ﺁزادﯼ او ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﺎل
 ، ٢٠١٣زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﯾﻴﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺁزادﯼ او ﻣﯽ ﮔﻴﺮد  ،هﻴﻼرﯼ ﮐﻠﻴﻨﺘﻮن از وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ وﻗﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻪ هﺮ ﻗﻴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ ﮐﻨﺪ .از ﺳﺎل  ٢٠١٣ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  ٨ﺑﺎر درﺧﻮاﺳﺖ ﺁزادﯼ او رد
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﺁزادﯼ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرز ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ

اﺳﺖ .دﻟﻴﻞ ﺁن هﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او هﺮﮔﺰ اﻋﺘﻘﺎدات ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ در زﻧﺪان ﻧﻴﺰ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬاﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت او ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ ﺑﻼل ﮐﺎﯾﺪ )ﯾﮏ ﻣﺒﺎرز
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ( از زﻧﺪان اﺳﺮاﯾﻴﻞ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد .واﻗﻌﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ او هﻤﻮارﻩ ﯾﮏ ﻣﺒﺎرز و ﯾﮏ ﭼﺮﯾﮏ
ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ ﺑﻮدﻩ و هﺴﺖ .اﻣﺮﯼ ﮐﻪ او را در ﺑﺎور ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎد هﺎﯼ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺿﺪ
ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ.
ﺗﻈﺎهﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرت ﻓﺮاﻧﺴﻪ در وﯾﻦ ﺿﻤﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﺪم ﺁزادﯼ اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل هﺎ
ﭘﻴﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺁزاد ﻣﯽ ﺷﺪ  ،ﺧﻮاهﺎن ﺁزادﯼ ﻓﻮرﯼ وﯼ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎﯼ ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان  -وﯾﻦ
 ٢٢اﮐﺘﺒﺮ ٢٠١۶

