اعالمیه مطبوعاتی
زنان و اطفال ما در معرض زندانی شدن و بازداشت هستند ،حالآنکه حکمرانان مسیر عادیسازی(روابط با دولت یهود)
و غدر را دنبال میکنند!
(ترجمه)
در طول ماه اکترب گذشته ،مقامات اشغالگر صهیونیستی دستگیری(مردم بیگناه) فلسطینیان را افزایش دادند ،طوریکه "مرکز
اسیران فلسطین( ")Palestine Center for Prisonersتقریباً  410مورد بازداشت را گزارش داد که شامل  46کودک و  8زن بود .این
اشغالگران با سوء استفاده و بازداشت در واقع زنان و اطفال فلسطینی را هدف قرار میدهند .فلهذا ،تعداد زندانیان زن به  40نفر
از جمله مادران ،همرسان ،دانشجویان و دخرتان جوان و از جمله بیامران و زخمی شدهگان رسیده است .همهی اینها در رشایطی
همچو ظلم شدید ،پیچیدهگی(اوضاع) ،تحقیر و مراقبهای ضعیف ،اتفاق میافتد .اخیرا ً مركز حنظلة ،در روز به اصطالح "روز ملی
زنان فلسطینی" گفت :این زندانیان در حال حارض در زندان "دامون" در رنج ،افرسدهگی و بیحالی قرار دارند که ساختامن زندان
توسط اشغالگران بریتانیایی در جنگلهای الکارمل ساخته شده اس ت و طوری طراحی/دیزاین شده بود تا در طول سال مرطوب
باقی مباند؛ زیرا به عنوان انبار دخانیات مورد استفاده قرار میگرفت .مقامات اشغالگر هیچگونه حریم خصوصی زندانیان زن ،خواه
مربوط به نیازهای خصوصی و یا عمومی باشد را در نظر منیگیرند و آنها را با هامن روشهای وحشیانهای که با زندانیان به کار
میبرند ،در هامن مراکز تحت شکنجه قرار میدهند.
حتی در پرتو شیوع وبای ویروس کرونا ،اقدامات پیشگیرانه واقعی علیه این ویروس در زندان وجود نداشت .از سوی دیگر اداره
زندان ،از جمله زندان دامون ،مانع خرید زندانیان از بسیاری اجناس از جمله کاالهای متیز کننده از فروشگاه رسبازخانه شده بودند
که این امر سالمتی زندانیان زن و متامی زندانیان را به تهدید مواجه ساخته و آنان را در معرض خطر ویروس قرار داده است.
*****
در مورد کودکان ،مرکز مطالعات زندانیان فلسطینی نشان داد که واحدهای ویژه رسکوبی اداره زندانها ،به دیپارمتنتها و زندانها
نفوذ کرده و به تجاوز و سوء استفادهی زندانیان ادامه میدهد .این مرکز گزارش داده است که طی ماه گذشته حدود  16حمله انجام
شده است که بهطور برجسته مهمترین آن یورش به بخش زندانیان کودک در زندان عوفر و انتقال  45کودک و منایندهگان آنها به
بند یا بخش  18و مصادره بسیاری از امالک آنان است .سازمان "نجات کودکان( ")Save the Childrenگزارشی را درباره پیامدهای
روانشناختی ( ) psychologicalو انسانی در نتیجه دستگیری و بازداشت کودکان فلسطینی صادر کرد .این سازمان دریافت کرد
بیش از  90درصد از بازداشت شدهگان اسبق ،که از برنامه های توانبخشی پس از سانحه( )post-traumatic rehabilitationکه
برای بازداشت شدهگان فلسطینی در کرانه باخرتی دایره شد ،بهرهمند شده بودند ،تااکنون از بیامری روانی بهنام "اختالل اضطراب
پس از سانحه( ")PTSDرنج میرند .این آسیب/ارضارهای(روحی و روانی) مربوط به مدت زمان بازداشت نیست ،زیرا نفس تجربه
منودن بازداشت یا دستگیری رصف نظر از مدت زمان آن ،یک "رضبه/سانحه( ")Traumaشدید است.
این تنها منونهی کوچکی از مشکالت بزرگتر و پنهانی است که کودکان و زندانیان زن فلسطینی در زندانهای اشغالگران تحت
این رشایط بد قرار دارند .این مقامات در پرتو سکوت بیناملللی ،عربی و حکومت داخلی گوشهای شان را از گریه و رنجشهای

مسلامنان به کری انداخته اند و همدستی حکومت دایتون و غفلتشان از این رنجها و فجایع ،و با توجه به تقالی رژیمهای مطیع
تا اینکه با وقاحت و گستاخی تام ،بهطور علنی با نهاد یهودی روابطشان را عادی منایند.
اما دوام هرگونه حالت ناگوار محال است و الله سبحانه وتعالی به کسانی نرصت عطاء خواهد منود که (به دین) او سبحانه وتعالی
نرصت میدهند و الله سبحانه وتعالی کسانی را دشمن میگیرد که او سبحان وتعالی خیانت کرده اند .بنا ًء ظاملان میدانند که
چه عاقبتی به سوی آنان خواهد آمد و این امر به الله سبحانه وتعالی آسان است تا آنان را نابود کند .الله سبحانه وتعالی به کسانیکه
برای تأسیس مجدد خالفت راشده ثانی بر منهج نبوت دعوت و فعالیت میکنند نرصت خواهد داد که این دولت اسالمی به زندانیان
زن کمک خواهد منود تا از چنگ ظاملان آزاد شوند و این دولت کودکان و متامی اسیران را از چنگ اشغالگران نجات خواهد داد و
این دولت رسزمینهای اسالمی و اهلش را به اذن الله سبحانه وتعالی آزاد خواهد کرد.
ح ِكي ٌم) [أنفال]10 :
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ْص إ ََِّّل ِم ر
ْشى َولِتَطر َم ِ َّ
ن اللَّهَ َعزِي ٌز َ
و(َ َما َ
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ترجمه :الله ،نزول فرشتگان را فقط نوید و مژدهای برای شام قرار داد تا بدین سان دل هایتان آرام گیرد؛ بدانید که یاری و
پیروزی(نرصت) تنها از سوی الله می باشد .هامنا الله توانای حکیم است.
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