
 !  زندان به خاطر مبارزه با صهيونيسم و امپریاليسم سال٣٢
   

  

 

ه عدم بتجمعی اعتراضی در مقابل سفارت فرانسه در وین با هدف اعتراض ،  ٢٠١۶ اکتبر ٢٢ و ٢١در روزهای 

ن حرکت در چهار چوب هفته همبستگی بين المللی با یا. شد برگزار   لبنانیادی جورج ابراهيم عبداهللا، مبارزآز

 اکتبر برای آزادی او ترتيب ٢٢ تا ١۵هر ساله از تاریخ  برگزار شد که ، اسی لبنانی محبوس در فرانسهيندانی سز

با جورج ابراهيم  هفته همبستگی در امسال. جورج ابراهيم عبداهللا یک مبارز کمونيست است  .داده می شود

بلکه در اروپا و در برخی از نقاط دیگر جهان به  عربن در جها نه تنها در لبنان و،  وی مبارزه برای آزادی عبداهللا،

تظاهراتی در جلوی در ،  اکتبر ٢٢شنبه  ل هم در روزيبه همين دل. ادامه می یابد د ویشکل های مختلف تشد

 .در فرانسه برپا شد) Lannemezan(زندان النه مزان 

   

پالکاردهایی که شعار های تظاهرکنندگان ضمن حمل ، در تظاهرات روز های جمعه و شنبه در وین 

زنده باد "،  "جورج عبداهللا را آزاد کنيد: "ها نوشته شده بود شعار می دادند که تظاهرکنندگان بر روی آن

 ، ".ما با هم پيروز خواهيم شد رفقا تنها نگذاریم را او"،  "فلسطين پيروز خواهد شد"  ،"فلسطين

   

هر های فرانسه دستگير و به اتهام همدستی در تيراندازی به کی از شی، ليون   در١٩٨۴جورج ابراهيم درسال 

 .و یک وابسته نظامی آمریکا در فرانسه به حبس ابد محکوم شد) سرویس مخفی اسرایيل( یک عامل موساد

   

که برای آزادی خلق فلسطين عليه اشغال آن  ست )الرف( او رهبر یک سازمان انقالبی مارکسيستی لبنانی

 -چریکی لبنانی الرف یک گروه . ن کشور مبارزه کرده و می کندیحاکم بر ا گر م اشغالیل با رژتوسط دولت اسرائي

کی از رهبران ی .  بوجود آمد١٩٧٩ بعد از انحالل جبهه خلق برای آزادی فلسطين در سال فلسطينی است که

 .ترور شد) ١٩٨٧سال  در(بود که توسط موساد " وادی حداد"ن گروه یا

   

اسرایيلی در و آمریکایی ، مسئول یک سری از حمالت چریکی عليه مقامات فرانسوی ،  ٨٠دهه  جورج عبداهللا در

چنان در زندان  هم اما، زندان آزاد می شد   از١٩٩٩او می بایست درسال . لبنان و غرب اروپا شناخته شده است

 فرانسه در همدستی با اسرایيل و آمریکا طرف دولت ادامه بازداشت او یک تصميم سياسی از   .به سر می برد

سال  از جمله در. رابطه با عدم آزادی او نشان داده است دولت آمریکا تا بحال چندین بار دخالت خود را در. است

هيالری کلينتون از وزیر خارجه وقت فرانسه ، زمانی که قوه قضایيه فرانسه تصميم به آزادی او می گيرد ،  ٢٠١٣

 بار درخواست آزادی او رد ٨ تا کنون ٢٠١٣از سال . این کار جلوگيری کند ر قيمتی که شده ازمی خواهد به ه

شده است و این خود نشان دهنده ترس و وحشت مقامات سياسی فرانسه از آزادی این مبارز فلسطينی 



مبستگی خود را با ز هيزندان ن دليل آن هم این است که او هرگز اعتقادات خود را کنار نگذاشته و حتی در. است

یک مبارز (جمله اعتصاب غذای طوالنی مدت او برای آزادی بالل کاید  از  .زندانيان فلسطينی نشان داده است

و یک چریک  د او همواره یک مبارزهواقعيتی که نشان می د . می توان نام برد  از زندان اسرایيل را) فلسطينی

کی از نماد های مبارزه ضد یارانش به ی او را در باور امری که. سرسخت عليه امپریاليسم بوده و هست

 .ستی تبدیل نموده استيصهيون

  

ها  اسی که سالين زندانی سین ضمن اعتراض به عدم آزادی ایتظاهرکنندگان در مقابل سفارت فرانسه در و

.خواهان آزادی فوری وی شدند ، پيش می بایست آزاد می شد

   

  وین-ن رایفعالين چریکهای فدایی خلق ا

 ٢٠١۶ اکتبر ٢٢

 


