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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights حقوق بشر

 
 پی ير دوبوآ - ژان :بلوک نت 
  حميد محوی:برگردان از

 ٢٠١٤ جنوری ١٥

  

 ماندالی فلسطينی: احمد سعدات 

 

 

 سال پيش در زندان به ١٢احمد سعدات، دبير اول جبھۀ آزاديبخش خلق فلسطين و نماينئۀ شورای حقوقی فلسطين، از 

 .سر می برد

 مجبور شد احمد سعدات را -ات  ياسر عرف- مريکا و بريتانيا، رھبر فلسطينی ا، تحت فشار دولت ٢٠٠٢ جنوری ١٥

 ١٧بھانه؟ او به اتھام باعث و بانی سوء قصد به وزير سياحت و گردشگری اسرائيل رھاوام زئيفی در . بازداشت کند

 . بازداشت می شود٢٠٠١بر واکت

ر می کند، با وجود اين که دادگاه عالی جزائی ھيچ مدرکی دال بر اثبات اتھامات او نمی يابد دستور آزادی او را صاد

مريکائی و بريتانيائی اولی احمد سعدات به درخواست دولت اسرائيل در زندان جريکو و تحت حفاظت نگھبانان 

 .نگھداشته می شود
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، ارتش اسرائيل به زندان جريکو حمله می کند و زندانيان فلسطينی و از جمله احمد سعدات را به ٢٠٠٦ چ مار١٤

دراين . مريکائی و بريتانيائی با اطالع قبلی پست ھای خودشان را ترک کرده بودندانگھبانان . اسارات خود در می آورد

 . نفر مجروح می شوند٣٠ نفر کشته و ٣سرائيل احملۀ نظامی 

به يک سری نقض موازين امنيتی متھم است   او. ، احمد سعدات به دادگاه نظامی اسرائيل احضار شد٢٠٠٧مبر طی نو

از جمله عضويت يک سازمان ممنوعه، کار در يک سازمان ممنوعه، و : که ھمۀ اين موارد از نوع سياسی می باشد 

به اين علت که در گفتارھايش قتل رئيس اسبق جبھۀ آزاديبخش خلق فلسطين ابو علی مصطفی را توسط » تحريک«

 ).١(استارتش اسرائيل محکوم کرده 

مبر  دس٢۵. احمد سعدات اين دادگاه را به رسميت نمی شناسد، زيرا آن را محصول اشغال نظامی غير قانونی می داند

 انفرادی اسرائيل به سر برده  سال را در زندان٣سعدات تا کنون احمد .  سال زندان محکوم می شود٣٠، او به ٢٠٠٨

. ندان و انتقال به زندان محافظتی ويژه دست به اعتصاب غذا زد، در اعتراض به وضعيتش در ز٢٠٠٩ جونطی . است

از تاريخ .  سال ھای زندان انفرادی پس از اعتصاب غذای ھزاران زندانی سياسی فلسطينی خاتمه يافت٢٠١٢ماه می 

 .، احمد سعدات در زندان شطه به سر می برد٢٠١٣ جوالی

 

 

 ابو علی مصطفی در خانه اش در رام هللا با موشک از طريق ھليکوپتر ھدف گرفته شد )١

  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٤ جنوری ١٤

 ٢٠١٤ جنوری ١٢پوتی بالنکيست، 
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