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اُسرا در برزخ اهمال اعراب و
 جنایات صهیونیست ها

بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقالب اسالمي- واحد ترجمه
مقدمه 

از دس��امبر 2010 كه اولين كنفرانس مربوط به اس��رای مقاومت در الجزاير برپا شد ، 
تحوالت زيادی در سرنوشت اوضاع جاری اين عده از مبارزين حقيقی عليه اشغالگران 
به وقوع پيوست. از جمله اينكه گيلعاد شليط س��رجوخه يهودی، در ازای آزادی بيش 
از 1000 اسير فلسطينی مبادله شد و جبهه مقاومت نس��بت به ادامه مسير به اسارت 
گرفتن صهيونيس��ت ها، دل گرم تر و مصمم تر گرديد و جبهه بين المللي صهيونيست ها 
در مجامع بين المللي بيش از پيش رس��وا گرديده و آنها را در مس��ير انزوا، بی تحرك تر 
نمود. كنفرانس های بعدی اُس��را يكی پس از ديگری، امكان توج��ه بين المللی به اين 
موضوع و هدايت افكار عمومی را فراهم نمود و در نهايت اعتراض زندانيان در قبال رفتار 
توهين آميز و جنايت بار صهيونيست ها، به اش��كال مختلف از جمله اعتصاب غذا، روند 
جديدی از مبارزات ضد صهيونيس��تی در فرهنگ مقاومت را ابداع كرد كه پيش از اين 

سابقه نداشت. 
اين جنبش و يا به تعبير صحيح تر انتفاضه اُسرا و پيش از اين انتفاضه آوارگان، همگی 
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با استفاده از ظرفيت های حقوق بشری و ضد استكباری بيداری اسالمی در منطقه بود 
كه در فلسطين، در قالب امروزی آن، رخ تابانده است. 

مرور سه مطلب در اين مقال از جمله وضعيت حقوقی اُس��را، يك گفتگو با مسئولين 
و صحبت از آمار و ارقام، اطالع و ن��گاه جديدی1 به مخاطب از پرونده قديمی اُس��رای 
فلسطينی می دهد كه ان ش��اءاهلل با آزادی آنها، در پی آزادی قدس، پرونده ای باشد كه 

برای هميشه مختومه اعالم گردد. 

ُاسرا در ميان شمشير اسلو و ديوار
 نا کار آمد حقوق بين الملل

احمد التالوی2
موارد به شهادت رسيدن شماری از اسرای فلسطينی در مدت اخير، چه آنها كه در بند 
اسارت بودند و چه آنها كه آزاد ش��دند، بار ديگر راه صحبت از يك مسئله  بسيار مهم را 
كاماًل باز كرد. مسئله ای كه در زمان كنونی، بحث و جدل پيرامون آن به سطح بين المللی 
و روابط ميان حكومت فلسطين با »اسراييل«، اياالت متحده و ديگر كشورهای هم پيمان 

غربی رسيده است. 
مسئله  اسرايی كه در زندان ها و بازداش��تگاه های اسراييل به س��ر می برند، به عرصه  
حقوق بين الملل راه يافته اس��ت و در محافل قضايی بين المللی، به ويژه دادگاه جنايی 
و ديوان دادگستری الهه، دادخواس��ت هايی عليه جنايات اسراييل نسبت به اين اسرا، 

ارائه گرديده است. 
اين بُعد، يكی از شاخص ترين پرونده هايی است كه موجب ايجاد بحران فعلی و تنش 

اصلی حكومت فلسطين با اسراييل و اياالت متحده شده است. 
انديشه  فرستادن پرونده  جنايات اسراييل به سازمان های قضايی بين المللی كه در نوار 
غزه و به طور كلی نسبت به فلسطينيان صورت گرفته، مدتی است كه از سوی حكومت 
فلس��طين، دولت وحدت در نوار غ��زه و همچنين برخی از س��ازمان های جامعه  مدنی 
فلسطين، در داخل و خارج و به ويژه در اروپا مانند شبكه  اروپا � شبكه مديترانه  ای حقوق 

بشر و انجمن دوستی فلسطين � مطرح گرديده است. 
اين موضوع برای اس��راييل نيز بس��يار اهميت دارد؛ چرا كه طب��ق گزارش های دفتر 

1. برگرفته از نشريه القدس، چاپ مصر، ش173، ص32-42 . 
2. نويسنده و پژوهشگر در امور توسعه ی سياسی  
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نخس��ت وزيری بنيامين  نتانياهو و وزارت امور خارجه، 
اس��راييل از انزوای روز افزون بين الملل��ی رنج می برد. 
اين انزوا حتی در پناهگاه های گذش��ته كه پيش از اين، 
اس��راييل را تأييد می كردند، مانند كشورهای اتحاديه  

اروپا نيز وجود دارد. 
موضوعی كه شدت نگرانی اسراييل از احيای اين پرونده 
را دو چندان كرده، دس��تيابی فلسطين به عنوان كشور 
ناظر غير عضو، در انجمن عمومی سازمان ملل می باشد. 
فلسطين پيش از اين، موفق به عضويت كامل در يونسكو 
نيز گرديده بود. تمام اينها با وج��ود تهديدهای امريكا، 

مبنی بر عدم تأمين بودجه  اين سازمان ها، انجام پذيرفته است. اين موفقيت فلسطين، با 
وجود موضع گيری امريكا، بر اين داللت دارد كه كوشش فلسطين برای پيگيری جنايات 

اسراييل از طريق سازمان قضايی بين المللی، ممكن است به نتيجه برسد.

بعد حقوقي مسئله
اين بعد، بر وجود مجموعه ای  از قراردادهای بين المللی كه پيش از اين اسراييل آنها را 
امضا نموده، متكی می باشد؛ از جمله كنوانس��يون های چهارگانه  ژنو در رابطه با حقوق 
بشر در زمان جنگ، به ويژه قرارداد سوم كه رفتار با اسرای جنگی را تشكيل داده است. 

اين قراردادها در سال 1949 امضا شده بود. 
طبق نظر حقوق دانان، پس از به رسميت شناختن فلسطين به عنوان كشور ناظر غير 
عضو در س��ازمان ملل متحد، ميدان در مقابل حكومت فلس��طين برای امضا و تصويب 
پيمان ه��ای بين المللی فراهم ش��د. از جمله اساس��نامه رم كه منش��ور دادگاه جنايی 

بين المللی است و در سال 1999 به امضا رسيده است. 
پيوستن حكومت فلس��طين به دادگاه جنايی بين الملل، گذش��ته از وضعيت جديد 
بين المللی، فرصت ارتقای حقوقي و به تبع آن ارتقای سياسی و تبليغاتی عليه اسراييل 
را به آن می بخشد. البته پرونده  اسرا پيش زمينه  آن نيست، بلكه جنايات ديگر اسراييل 

به ويژه تجاوز »سرب گداخته« در زمستان 2009 � 2008 پيش زمينه  آن می باشد. 
اما در مقابل اين تالش فلس��طين، برخی موانع قانونی وجود دارد. نخس��ت: حكومت 
فلس��طين يك دولت واجد ش��رايط نيس��ت تا قراردادهای بين المللی س��ازمان از اين 

مسئله  اسرایی كه در زندان ها 
و بازداشتگاه های اسراییل 
به سر می برند، به عرصه  
حقوق بین الملل راه یافته 
است و در محافل قضایی 
بین المللی، به ویژه دادگاه 
جنایی و دیوان دادگستری 
الهه، دادخواست هایی علیه 
جنایات اسراییل نسبت به 
این اسرا، ارائه گردیده است 
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نظر، منطبق بر آن باش��د. چنان كه دادگاه جنايی 
بين الملل نيز به طور كلی حق بررسی مسئله  اسرا 
و جنايات اسراييل را ندارد، مگر در سه حالت كه در 

وضعيت فلسطين فراهم نشده است.
حالت نخس�ت: اينكه شورای امنيت، حكم آن را 
صادر كند كه به دليل حق وتوی عرفی امريكا، اين 

امر محال است. 
حالت دوم: دولتی كه اقدام به ارائه  دادخواس��ت 
می نمايد، بايد مس��تندات قانونی در اين مس��ئله 

داشته باشد يا از نظر حقوقی با آن مرتبط باشد. 
حالت سوم: دادگاه جنايی بين الملل براساس رويدادهای مشخصی كه موجب جنبش 

می شود، مسئله ای را بررسی می كند. 
حالت اخير: جنبه سياسی دارد؛ زيرا دادگاه تنها در شرايطی آن را به كار می برد كه با 
مواضع و سياست  های غربی هم راستا باشد. به عنوان مثال در خصوص وضعيت كشور 
مالی، اين مورد به كار گرفته شد اما در وضعيت فلسطين يا بحران سوريه هنوز اين حالت 

به كار نرفته است. 
طبق نظر بس��ياری از ناظران و كارشناس��ان حقوق بين الملل از جمله ريچارد فولك، 
گزارش گر ويژه  سازمان ملل در امور حقوق بشر اراضی اش��غالی فلسطين، راه حل اين 
موضوع در مكانيزم های ديگر سازمان ملل به ويژه شورای حقوق بشر سازمان ملل نهفته 

است. 
نقطه  آغاز اين جريان، چگونگی مرگ دو اسير به نام های »عرفات جرادات« و »ميسره 
ابوحمديه« است. مرگ زندانی طی بازجويی يا درمان، يك حادثه  نگران كننده است و 
نسبت به اسراييل، اين امر می تواند موجب اجرای بازجويی خارجی در اين واقعه و موارد 

مشابه آن گردد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در اينجا نقش دارد و گمان آن می رود كه در اين 
حالت، اقدام به تشكيل يك گروه بين المللی از پزشكان متخصص و كارشناسان حقوقی 
نمايد تا به تحقيق و بررسی مرگ جرادات بپردازند و به تبع آن، راه تحقيق در جنايات 

ديگر اسراييل نيز كاماًل باز شود. 

پرونده  جنبش اسرا با همه  
پیامدهای حقوقی خود، اقتضا 
اسناد  ضمیمه   كه  می كرد 
فرآیند اسلو میان فلسطینی ها 
و اسراییلی ها باشد. اما شگفت 
آن است كه با توجه به اهمیت 
این قراردادها، گنجاندن این امر 
در آن با سهل انگاری و كوتاهی 
مواجه شده و به عنوان پرونده  
»حسن نیت« میان دو طرف 

رهاشده است 
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قرار دادهای اسلو
»اس��راييل« يك بعد حقوقی ديگر را در رابطه با مسئله  
اس��رای فلس��طينی در اختيار دارد و آن، اوضاع اسرا طبق 
قراردادهای اسلو اس��ت. اين قراردادها سند اصلی تنظيم 
روابط سازمان آزادی بخش و س��پس حكومت فلسطين با 
اسراييل، در همه  امور مش��ترك ميان دو طرف فلسطين و 

اسراييل می باشد كه يكی از آنها مسئله  اسرا است. 
در اين چارچ��وب و در كنار آنچه كه تحوالت سياس��ی و 
حقوقی در مسئله  فلس��طين ايجاد نموده اند، قراردادهای 

اسلو، يك نقطه  تمايز در سرنوشت جنبش اسرای فلسطينی به شمار می رود. 
پرونده  جنبش اس��را با همه  پيامدهای حقوقی خود، اقتضا می كرد كه ضميمه  اسناد 
فرآيند اسلو ميان فلس��طينی ها و اسراييلی ها باشد. اما ش��گفت آن است كه با توجه به 
اهميت اين قراردادها، گنجاندن اين امر در آن با س��هل انگاری و كوتاهی مواجه شده و 

به عنوان پرونده  »حسن نيت« ، ميان دو طرف رها شده است. 
حتی در مواردی كه اين امر در آنها تعبيه نشده اس��ت، اس��راييل به پيشنهادهايی كه 
عملی شده، پايبند نبوده و با حقوق بين الملل در مواردی كه به مسئله  فلسطين اختصاص 

دارد، بارها به مخالفت برخاسته است. 
همان گونه كه پيش از اين گفته ش��د، اس��راييل يكی از كش��ورهايی است كه پيمان 
بين المللی حقوق بش��ر را كه در سال 1948 صادر ش��د، به امضای آن رسيده است. دو 
پروتكل صادره در سال 1977 از جمله كنوانسيون س��وم ژنو به حقوق اسرا اختصاص 
دارد و كنوانسيون چهارم مربوط به نحوه  برخورد با افراد غيرنظامی به هنگام جنگ و در 

سرزمين های اشغالی می باشد. 
تمامی اين اسناد، بی شك تعرض به اسرای جنگی و بازداشت شدگان اداری در داخل 
سرزمين های اشغالی را ممنوع می كند. نيروهای اشغالگر را به حمايت از غيرنظاميان و 
دارايی هايشان و هدف قرار ندادن آنها وا می دارد. طبعاً اقدامات اسراييل در طول چندين 
دهه درگيری، خالی از هرگونه احترام به اين قوانين بوده است. در اين مورد اتفاقاتی كه 
در دو انتفاضه  اول و دوم و جنگ غزه در زمستان 2009� 2008 به وقوع پيوست، كافی 

است. 
همين وضع در برخورد اسراييل با پيمان های سازش ميان فلسطينيان و صهيونيست ها 

افزایش سیاست حمله  
غافلگیرانه و شكنجه  این 
اسرا و انتشار گاز سمی 
در اتا ق ها و چادرهای 
آنان، از جمله اقداماتی 
است كه نمایان گر نقض 
آشكار تمامی ارزش ها، 
پیمان های  و  سنت ها 

بین المللی می باشد
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از زمان قرارداد اس��لو�1 در سال 1993 تا پيمان »وای 
ريور« در سال 1998 نيز ديده  می شود. به عنوان مثال، 
نخستين پيمان اسلو هيچ اشاره ای به پرونده  اسرا نكرده 

است.
هنگام امضای قرارداد »اس��لو�1« با تواقفنامه  اعالم 
اصول در واشنگتن و در سال 1993، اسراييل 12 هزار 
و 500 فلسطينی را در اسارت داشت، اما اين تواقفنامه، 

حاوی هيچ نكته ای در خصوص آنان نيست. 
هنگام امضای پيم��ان »غزه � اريح��ا« در قاهره و در 
سال 1994، شمار اسرا و بازداشت شدگان فلسطينی، 
به حدود 10 هزار و 500 تن می رسيد و ماده  20 اين پيمان، شامل مقدمات آزادسازی 
5 هزار اسير و بازداشت  شده  فلسطينی می شد؛ اما اسراييل تنها 4450 نفر را آزاد نمود 
و آنان را به دادن تعهد وادار ساخت تا ديگر به فعاليت های مقاومت بازنگردند. اين اقدام 

در آن زمان با انتقادات حقوقی گسترده ای مواجه شد. 
در پيمان طابا )سپتامبر 1995(، اسراييل به اقداماتی كه در ماده ی 16 وارد شده بود، 
پايبند نماند. از ش��مار 6000 تن از اس��را كه مورد توافق بود گرفته تا مراحل مربوط به 
آزادسازی آنان. كسانی هم كه آزاد شده بودند، اسراييل اسامی آنها را دستكاری كرده بود 
تا از بعضی اسامی كه اين پيمان ش��امل آنها می گرديد و دوره  محكوميت خاص خود را 

گذارنده  بودند، چشم پوشی كند. 
پيمان »وای ريور« )اكتبر 1998( نيز شامل تعهد امريكايی � اسراييلی برای آزادسازی 
750 اسير فلسطيني در سه نوبت بود ؛ در واقع 250 اسير در هر نوبت. اما اسراييل تنها 
250 نفر از آنان را در نوامبر 1998 آزاد نمود كه در ميان آنها 165 نفر زندانی جنايی و 

بقيه زندانی سياسی بودند.
در نهايت بايد اذعان كرد كه اين موضوع، سراسر سياس��ی است و تحت نفوذ مواضع 
حكومت فلسطين قرارداد. يعنی � به موجب مصوبات سازمان ملل متحد � تنها نهادی 
كه حق سخنگويی از سوی فلسطينيان را داراس��ت و همين حكومت است كه كار را به 
خانه  مشاجره های سياسی داخلی و مانع تراشی خارجی از سوی اسراييل و اياالت متحده 

می كشاند. 

هم اكنون در زندان های 
اشغالگران چیزی نزدیك 
4900« اسیر، از همه   به »
گروه ها و طبقات جامعه  
فلسطینی وجود دارند. در 
این میان ،14 اسیر زن، 230 
كودك زیر هجده سال، به 
عالوه  14 نماینده  مجلس 
قانون گذاری فلسطین و دو 

وزیر پیشین هستند 
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گفتگو با رياض اشقر � مدير تبليغاتی مرکز
 مطالعات اسرای فلسطين
وضعيت اسرای فلسطينی؛
»نه زندگی و نه مرگ«

مها احمد
اسرای فلس��طينی در زندان های اش��غالگران به بی رحمانه ترين نحو در معرض رنج و 
بدرفتاری قرار دارند. همين امر، توقف بی حرمتی های بزرگی را كه اين اس��رای بی گناه 
به آن دچار هستند، مورد تأكيد قرار می دهد. در س��طرهای بعدی، نشريه القدس نظر 
»رياض اش��قر« � مدير تبليغاتی مركز مطالعات اسرای فلس��طينی � را درباره  حقيقت 

ماجرای اسرای فلسطينی در زندان های رژيم، جويا شده است. 
ابتدا از او پرسيدم: 

� شمار اسرای فلسطينی درون زندان های رژيم صهيونيستی به چند نفر می رسد و آيا 
در ميان آنها، زنان و كودكان نيز وجود دارند؟ 

هم اكنون در زندان های اش��غالگران چيزی نزديك به »4900« اسير، از همه  گروه ها 
و طبقات جامعه  فلس��طينی وجود دارند. در اين ميان، 450 اسير از نوار غزه، 330 اسير 
از قدس و اراضی س��ال 48، 4000 اسير از كرانه  غربی اش��غالی و حدود 50 اسير عرب 
با نژادهای گوناگ��ون وجود دارند. اين اس��را در 17 زندان، بازداش��تگاه و مركز توقيف 
صهيونيسم پراكنده اند. مشهورترين آنها زندان های نفحه، نقب، بئرالسبع، عوفر، مجدو، 

عسقالن و هداريم می باشند. 
همين طور در حال حاضر در زندان های رژيم، 14 اس��ير زن، 230 كودك زير هجده 
سال، به عالوه  14 نماينده  مجلس قانون گذاری فلسطين و دو وزير پيشين وجود دارند. 
ده ها تن از رهبران تشكل ها، شخصيت های دانشگاهی و افراد سرشناس نيز به اين تعداد 
اضافه می شوند. در زندان های اش��غالگران، تقريباً 1000 اسير بيمار نيز وجود دارند كه 
از ميان آنها: 11 نفر از سرطان رنج می برند، 80 نفر از ديابت و 36 نفر معلول حركتی و 
ذهنی نيز به طور دائم در مكانی اقامت دارندكه با صرف نظر از ماهيت آن، »بيمارستان 

رمله« ناميده می شود.
اگر بخواهيم از شهدای جنبش اسرا صحبت كنيم، می توان گفت 204 شهيد، از سال 
1967 هستند. اما اسرای قديمی نيز وجود دارند كه اش��غالگران هنوز 104 نفر از آنان 
را در حبس نگه داش��ته اند. پيش از قرارداد اسلو در س��ال 1994، هريك از آنها حداقل 
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18 سال را در زندان سپری كرده اند. از اين ميان 
74 اسير هس��تند كه آنها را »س��تون های اسرا« 
می ناميم، يعنی كسانی كه بيش از 20 سال را در 
زندان به سر برده اند. از ميان آنان اسرايی هستند 
كه بيش از يك ربع قرن را در بازداش��ت به س��ر 
برده اند و دوره  بازداش��ت دو نفر از اسرا نيز از سی 
سال گذش��ته اس��ت كه آنها كريم و ماهر يونس 

هستند.
� آي��ا می توانی تصوير زنده ای را از رنج اس��را در 
داخل زندان های اشغالگران برای ما ترسيم كنی؟

اوضاع اس��را در زندان های صهيونيسم واقعاً بی رحمانه اس��ت. به طوری كه زندان ها، 
شاهد نوعی تنش هميش��گی اس��ت. اين وضع در نتيجه  بی توجهی مسئوالن زندان ها 
نسبت به زندگی اسرايی  است كه اعتصاب غذا كرده اند؛ به ويژه در مواردی كه با سياست 
سهل انگاری پزشكی تعمدی، مرتبط باشد. اين س��هل انگاری پيوسته شمار بيماران را 
افزايش داده و اين سياست منجر به شهادت 52 اسير گرديده است. آخرين آنها ميسره 
ابوحمديه بود كه پس از دست و پنجه نرم كردن با بيماری كشنده  سرطان، به شهادت 
رسيد. به همين ترتيب، ادامه يافتن حبس دو اسير به نام های »ضرارابوسيسی« و »عوض 
صعيدی« در س��لول انفرادی، محروميت اسرا از آموزش های متوس��طه و دانشگاهی، 
س��خت گيری در ديدار اعض��ای خانواده، محروميت از بيش��تر حق��وق و امتيازاتی كه 
پيمان های بين المللی بشری شامل آنها می شوند، افزايش سياست حمله ی غافلگيرانه 
و شكنجه  اين اسرا و انتشار گاز سمی در اتا ق ها و چادرهای آنان، از جمله اقداماتی است 

كه نمايان گر نقض آشكار تمامی ارزش ها، سنت ها و پيمان های بين المللی می باشد.

محروميت از درمان
� اس��رای بيماری كه در معرض ش��كنجه به دس��ت نيروهای رژيم قرار دارند، در چه 

وضعيتی به سر می برند؟ 
به ويژه بعد از شهادت عرفات جرادات و ميسره ابوحمديه و عالوه بر آنها شمار عظيمی 

از اسرايی كه چند روز پس از آزادی، جان خود را از دست داده اند. 
سياست عمدی سهل انگاری پزشكی كه نيروهای اشغالگر آن را نسبت به اسرا اعمال 

نیروهای اشغالگر، طبق قانون »نه 
زندگی و نه مرگ« با بیماران رفتار 
می كنند. یعنی هنگامی كه اسیر 
به یك بیماری دچار می شود، از 
سوی مدیریت زندان، درمان های 
الزم به او ارائه نمی شود تا بیمار 
بهبود یابد؛ بلكه او را به حال خود 
رها می كنند تا اینكه وضعیت 
سالمتی اش به شكل خطرناكی 

پس رفت می كند
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می نمايند، يك سياست آماده  سازی آهسته در خصوص 
صدها بيمار موجود در زندان ها به شمار می رود و همين 
امر، بی اعتنايی مديريت اين زندان ها به زندگی زندانيان 
را نشان می دهد؛ اين سياس��ت تا آنجا پيش می رود كه 
يا مانند ابوحمديه و جرادت به حد مرگ برس��د و يا در 
افرادی كه به بيماری های بدخيم دچار هستند، وخامت 
بيماری بيش��تر ش��ود و در نتيجه اميد به بهبودی آنان 

كاهش می يابد.
نيروهای اشغالگر، طبق قانون »نه زندگی و نه مرگ« 

با بيماران رفتار می كنند. يعنی هنگامی كه اسير به يك بيماری دچار می شود، از سوی 
مديريت زندان، درمان های الزم به او ارائه نمی شود تا بيمار بهبود يابد؛ بلكه او را به حال 
خود رها می كنند تا اينكه وضعيت سالمتی اش به شكل خطرناكی پس رفت می كند و 
هنگامی كه در آستانه  مرگ قرار می گيرد، چند مسكن و آرام بخش به او می دهند تا آن 
فرد نميرد و مسئوليت مرگ در داخل زندان به عهده  آنان نيفتد؛ اما در همان زمان، اين 
آرام بخش ها، فرد را از بيماری رهايی نمی بخش��ند. به اين ترتيب اسير فلسطينی ميان 
مرگ و زندگی باقی می ماند و هرگاه نيروهای اشغالگر احساس نمايند كه اسير در شرف 
مرگ است، او را آزاد می كنند تا بيرون از ديوار زندان های صهيونيسم به شهادت برسد و 

به همين سهولت مسئوليت مرگ او را از سر باز می كنند. 
سناريوی فوق الذكر با ده ها تن از اسرای آزاد شده، اتفاق افتاد. آخرين نفر از آنها شهيد 
»اش��رف ابوذريع« بود كه تنها دو هفته پس از آزادی، بر اثر از كار افتادگی شديد كليه، 
به شهادت رسيد. اشغالگران، اذهان عمومی بين الملل را با اين ادعا فريب می دهند كه 
اسرای بيمار را به بيمارستانی كه »بيمارستان رمله« ناميده می شود، منتقل می كنند. 
اما حقيقت امر اين است كه اين مكان هيچ تفاوتی با زندان ها ندارد و اسرا در آنجا از هيچ 
گونه مراقبت پزشكی يا رفتار انس��انی برخوردار نمی شوند. ممكن است يك اسير ده ها 
س��ال در اين مكان باقی بماند، بی آنكه كوچك ترين پيش��رفتی در وضعيت سالمتی او 

ديده شود. 
� بازداشتگاه های صهيونيسم، روزانه شاهد حمله  غافلگيرانه و شكنجه  اسرا می باشد. 

می توانی برای ما از اين حمله های غافلگيرانه بيشتر توضيح بدهی؟
اشغالگران به طور عمد و با تمام ابزار ها، زندگی اسرای داخل زندان ها را در تنگنا قرار 

اشغالگران، اذهان عمومی 
بین الملل را با این ادعا 
فریب می دهند كه اسرای 
بیمار را به بیمارستانی 
رمله«  »بیمارستان  كه 
منتقل  نامیده می شود، 
می كنند. اما حقیقت امر 
این است كه این مكان هیچ 

تفاوتی با زندان ها ندارد
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می دهند. از يك س��و طی عملياتی، ب��ه زور وارد 
اتاق ها می شوند و به بازرسی های شبانه و ناگهانی 
می پردازند. اين عمليات، غالباً با وحش��ت، حمله 
به اسرا و ضرب و ش��تم آنها، انتشار گاز و مصادره  
وس��ايل ش��خصی آنها از جمله عكس فرزندان و 
نامه های خصوصی همراه است. در برخی از مواقع، 
توهين به قرآن  كريم، پاره ك��ردن يا زيرپا نهادن 
آن نيز در اين حمله ها پيش می آيد؛ به طوری كه 
در زن��دان »مجدو«، اين كار تكرار می ش��ود. اين 
عمليات تحت پوش��ش امنيتی انج��ام می پذيرد 
و يگان های س��ركوب گر معروف به »نحشون« و 
»متسادا« و يگان های »داروم« و »كيتر«، به اجرای آن مبادرت می ورزند. افراد اين گروه 
در نهايت قساوت و نفرت با اسرا رفتار می كنند و عمداً آنان را تحريك می نمايند تا برای 

حمله و ضرب و شتم آنان، دليل موجهی بتراشند. 
يگان های ويژه همچنين به طور عمدی در اعمال خش��ونت، زور و حمله  جس��مانی، 
زياده روی كرده و به اين ترتيب، حالتی از رعب و وحشت را در نظر اسير ايجاد می كنند 
و در خوار و حقير نمودن او افراط می ورزند. اس��را، بارها و باره��ا با اين تهاجمات مقابله 
كرده اند؛ از طريق اعتراضات و تن ندادن به بازرس��ی بدنی برهنه كه اش��غالگران، طی 
عمليات آن را ب��ه كار می گيرند. اما اس��ير معترض، در معرض ضرب و ش��تم و ناس��زا 
قرارمی گيرد، به سلول انفرادی منتقل می شود و جرايم مالی سنگينی به عنوان مجازات 
به او تحميل می شود. در بعضی از مواقع نيز كار تا حدی درگيری اسرا با پرسنل زندان نيز 
پيش می رود. آنها نيز گاهی اوقات با استفاده  سالح های مرگبار عليه اسرا و شليك گلوله  

پالستيكی يا حقيقی عليه آنان، هراسی به دل راه نمی دهند. 

رنج زنان اسير 
� »لينا الجربونی« يكی از زنان اس��ير اس��ت كه بيش از ده س��ال درون بازداش��تگاه 
صهيونيست ها در كنار شمار ديگری از اسرای زن محبوس شده است. می توانی تصويری 

زنده از رنج آنان را به ما منتقل كنی؟
هم اكنون در زندان اشغالگران 14 اسير زن فلس��طينی وجود دارند كه قديمی ترين 

در برخی از مواقع، توهین 
به قرآن  كریم، پاره كردن یا 
زیرپانهادن آن نیز در این حمله ها 
پیش می آید؛ به طوری كه در 
زندان »مجدو«، این كار تكرار 
می شود. این عملیات تحت 
پوشش امنیتی انجام می پذیرد و 
یگان های سركوب گر معروف به 
»نحشون« و »متسادا« و یگان های 
»داروم« و »كیتر«، به اجرای آن 

مبادرت می ورزند
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آنها لينا الجربونی از مناطق 48 است كه 17 سال به زندان 
محكوم شده اس��ت. پس از قرارداد »وف��ای آزادگان«، او 
تنها زنی بود ك��ه در زندان باقی  ماند. جربونی از س��ردرد 
هميشگی، ورم پاها و دردهای كيسه  صفرا رنج می برد و نياز 
به عمل جراحی دارد؛ اما اشغالگران درمان های الزم را به 

او ارائه نمی دهند. 
از ميان ساير اسرای زن، 4 اسير مادر هستند كه در جمع 
27 فرزند دارند. يكی »سلوی عبدالعزيز حسان« از الخليل 
اس��ت كه 6 فرزند و 21 ماه به زندان محكوم شده اس��ت؛ 
»نوال سعيد السعه« 53 س��اله از »جنين« كه 11 فرزند 

دارد و در بازداشت به سر می برد؛ »انتصار محمد الصياد السيد« از قدس كه 4 فرزند دارد 
و دوسال به زندان محكوم شده است؛ »اسماء يوسف البطران« از الخليل كه 6 فرزند دارد 

و 10 ماه به زندان محكوم شده است. 
وضعيت ديگر اسرای زن نيز به شدت وخيم است. زيرا پرسنل زندان آنها را در مضيقه 
ق��رار می دهند، تحقير می كنند، به ويژه همواره از سياس��ت بازرس��ی برهنه اس��تفاده 
می نمايند و آنها را در س��لول هايی نزديك به زنان جنايتكار صهيونيست قرار  می دهند 
كه اين اقدام، زندگی آنان را در معرض خطر قرار می دهد. گذشته از اينها با داليل واهی 
مانع از مالقات آنها با اعضای خانواده ش��ان می شوند. اس��رای زن همچنين در ماه های 
اخير، در معرض تهاجمات سركوب گرانه و سازماندهی شده قرار گرفته اند و عالوه بر آن، 
اشغالگران در قس��مت زنان، دوربين هايی قرار داده اند تا حركات آنان را زير نظر داشته 
 باش��ند كه اين امر، بی حرمتی به خصوصيات آنها محسوب می ش��ود. مديريت زندان، 
همچنان سياست ورود ناگهانی به اتاق ها در س��اعات پايانی شب را اعمال می نمايد؛ به 
طوری كه وس��ايل ش��خصی آنان را به هم می ريزند و محتويات اتاق ها را كاماًل زير و رو 
می كنند. افزون بر اينها به اس��رای زن اجازه نمی دهند كه در اتاق هايشان كتابخانه ای 
فراهم كنن��د؛ آنان را از آم��وزش محروم می كنن��د؛ از ورود هرگونه ابزار اوليه توس��ط 
خانواده  اسرا، در رابطه با صنايع دستی كه اس��رای زن به تهيه   آن می پردازند، ممانعت 
به عمل می آورند؛ همچنين به اس��رای زن اجازه نمی دهند، كارهای دستی را كه برای 

خانواده هايشان تهيه كرده اند، طی مالقات هايشان به دست آنان برسانند. 

وضعیت دیگر اسرای زن 
نیز به شدت وخیم است. 
زیرا پرسنل زندان آنها را 
در مضیقه قرار می دهند، 
تحقیر می كنند، به ویژه 
همواره از سیاست بازرسی 
برهنه استفاده می نمایند 
و آنها را در سلول هایی 
نزدیك به زنان جنایتكار 
صهیونیست قرار  می دهند
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سلب حقوق کودکان 
� در رابطه با كودكان اسيری كه در زندان های رژيم به سر می برند، با توجه به افزايش 
خطرناك اقدامات علي��ه آنان به وي��ژه در خصوص جنايت های تحريك جنس��ی، چه 

حقايقی وجود دارد؟
حقوق بين الملل بر ضرورت فراهم ش��دن حمايت از كودكان تأكيد ورزيده، مس��ئله  
بازداشت كودكان را محدود نموده و آن را در كوچك ترين حد و حدود قرار داده است؛ با 
شرايطی كه ضامن آسيب نرسيدن به حقوق يا تجاوز يا اعمال شكنجه  روحی و جسمی 

برآنان می باشد.
با وجود همه  اينها رژيم صهيونيستی، هدف قراردادن كودكان را اولويت خود قرار داده 
است و وحشيانه ترين انواع شكنجه و اهانت را نسبت به آنان روا می دارد. همه   اين اقدامات 
به واسطه  مؤسسات حقوقی و بش��ری به چشم و گوش جهانيان می رسد. مؤسساتی كه 
در برابر جنايات اش��غالگران نس��بت به كودكان كه ناقض حقوق اسرای كودك است، 
ساكت نمی نش��ينند. اين جنايات به طور آشكار، با ماده  16 منش��ور حقوق كودك در 
تعارض می باشد كه بدين شرح است: »هيچ گونه اقدام خودسرانه يا غيرقانونی نسبت به 
كودك در مورد زندگی خصوصی يا خانواده يا نامه نگاری های او جايز نيست و شرافت و 
آبروی او نيز نبايد خالف قانون خدشه دار ش��ود«. اين منشور همچنين شامل اين نكته 
است كه »كودك حق دارد كه در برابر چنين اقدامات و آس��يب هايی از حمايت قانون 

برخوردارشود«. 
با وجود اين، اش��غالگران در زندان ها همچنان نزديك به 230 كودك زير هجده سال 
را می ربايند. اين كودكان كه باقی مانده اند، در اصل بخشی از 9000 كودكی هستند كه 

آغاز انتفاضه االقصی )28 سپتامبر 2000( بازداشت شدند. 
نكته  مهم تر در نوع رفتار با اس��رای كودك اين اس��ت كه اش��غالگران برای كودكان 
فلس��طينی حق زندگی قائل نيس��تند؛ بلكه آنها را خرابكار می نامند و بر اين اس��اس، 
با منطق انتقام جويانه با آنان برخوردار می كنند و انواع ش��كنجه و رفتار س��نگدالنه و 
تحقيرآميز را نس��بت به آنان در پيش می گيرند؛ از ضرب و شتم گرفته تا محروميت از 
خواب و غذا و مالقات، تهديد و ناسزاگويی. اشغالگران اين كودكان را همراه با مزدوران 
محبوس می كنند ت��ا آنان را تحت فش��ار قرار دهند و ب��رای انجام اعمال��ی كه به نفع 
اش��غالگران اس��ت، آنان را مهيا كند. به همين ترتيب آنان را در شرايطی خشونت  بار و 
غيرانس��انی قرار می دهند كه فاقد حداقل معيارهای بشری برای حقوق كودكان است. 
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هيچ گونه مراقبت پزشكی به آنان ارائه نمی دهند 
و مكان های نگه��داری آنان مناس��ب و پاكيزه 
نيست. حتی كار به جايی می رسد كه از مالقات با 
خانواده يا ارتباط با آنها كه موجب آرامش خاطر 
كودكان می شود، نيز محروم می گردند. نگهداری 
آنان همراه با جنايتكاران اسراييلی، خطر بزرگی 
را برای آنان ايجاد می كند، گذشته از اينكه گاهی 
اوقات در معرض تهديد به آزار جنس��ی نيز قرار 

می گيرند.

بين المللی کردن مسئله 
در راستای مبارزه با اين اقدامات سركوبگرانه، آيا امكان بين المللی كردن مسئله  اسرا 

وجود دارد؟ 
مسئله  اسرا به هر انسان آزاده و شريفی نياز دارد تا به دفاع از آن برخيزد؛ با اين حال، 
اين مس��ئله در عرصه  محلی يا عربی يا بين المللی با اهتمام مطلوبی مواجه نشده است. 
آنچه كه در ميان عامه  فلسطينيان، گه گاهی به عنوان جنبش همبستگی با اسرا اتفاق 
می افتد، به گنجايش رنج های آنان نمی رسد و با ميزان بی حرمتی هايی كه اسرا توسط 
زندانبان ها متحمل آن می شوند، تناسب ندارد. برای اينكه ايجاد يك جنبش در مسئله  
اسرا به سرانجام برسد، نخست بايد تمام تال ش ها دوش��ادوش يكديگر قرار گيرند و در 
همه  زمينه های حقوقی، تبليغاتی، ملی و حتی در زمينه  مقاومت، بايد فعاليتی يكسان 

و همانند صورت پذيرد.
همچنين فعاليت های همبستگی با اسرا وظيفه دارند كه اين مسئله را برجسته نمايند 
و همگان را به ادای تكليفشان در برابر اسرا وادار س��ازند. در آن زمان است كه حكومت 
فلسطين بايد دست به حركتی بزند و عليه اشغالگران كه نسبت به اسرا مرتكب جنايات 
جنگی می شوند، دادخواست ارائه نمايد. حكومت فلسطين بايد از دستيابی اين كشور به 
جايگاه كشور ناظر غير عضو در سازمان ملل متحد در جهت رسيدن به عرصه  بين المللی، 
بهره جويد و سازمان ملل را وادار سازد كه نسبت به اسرا موضع همياری و پشتيبانی را 
اتخاذ نمايد. بايد از بيانيه ها، ويدئوها و اسنادی كه به وضوح جنايات اشغالگران را بر مال 
می كنند، استفاده كند. همچنين بايد گزارش هايی را به كار ببرد كه از مؤسسات حقوقی 

نكته  مهم تر در نوع رفتار با اسرای 
كودك این است كه اشغالگران 
برای كودكان فلسطینی حق زندگی 
قائل نیستند؛بلكه آنها را خرابكار 
می نامند و بر این اساس، با منطق 
انتقام جویانه با آنان برخوردار 
می كنند و انواع شكنجه و رفتار 
سنگدالنه و تحقیرآمیز را نسبت به 
آنان در پیش می گیرند؛ از ضرب و 
شتم گرفته تا محرومیت از خواب و 
غذا و مالقات، تهدید و ناسزاگویی
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و بين المللی منتشر می شوند و آشكارا اشغالگران را محكوم می نمايند. 
سفارات فلسطين بايد در جهت ياری رساندن به مسئله  اسرا، اذهان عمومی بين الملل 
را يكپارچه سازند. به همين ترتيب، كشورها و دانش��گاه های عربی نيز بايد در برابر اين 
مسئله موضع محكم تری بگيرند و از صدور بيانيه های انتقادی و محكوميت دست بردارند. 
رسانه های گروهی نيز مسئوليت س��نگينی را بر دوش دارند؛ از اين نظر كه بايد به همه  
عرصه های جهانی دس��ت يابند، متحدان و پش��تيبانان تازه ای را برای مس��ئله  اسرای 

فلسطينی جذب نمايند و به پرده دری جنايات اشغالگران عليه اسرا بپردازند.

اسراي فلسطيني ... تصويري آماري
حامي عبداللطيف

سی و نهمين سالروز »اسير فلسطينی« فرا می رس��د و هنوز هزاران اسير فلسطينی، 
در بند بازداشتگاه های اسراييلی می باشند. در بيش از 17 زندان و مركز توقيف؛ در ميان 
اوضاع دشواری كه در نتيجه  سياس��ت ها و اقدامات نژادپرس��تانه  مديريت زندان های 
اسراييل ايجاد شده اس��ت. به طوری كه در زير داالن های زندان اش��غالگران، بيش از 
4900 اسير فلسطينی جای گرفته اند. در ميان آنان بيش از هزار بيمار وجود دارند كه 
زندگی برخی از آنان در اثر اعتصاب غذا، در معرض خطر جدی قرار گرفته است؛ مانند 
سامرعيساوی، كس��ی كه بيش از نه ماه اعتصاب غذا كرده و همچنان به اين كار ادامه 

می دهد. 
تاريخ روز اسير فلسطينی به 17 آوريل سال 1974 باز می گردد. در اين روز نخستين 
عمليات مبادله  اسرا با نيروهای اشغالگر انجام پذيرفت و يكی از اسرا به نام »محمود بكر 
حجازی« آزاد گرديد و به همين مناس��بت اين روز، »روز اسير فلسطينی« نام گرفت تا 

حتمی بودن پيروزی اسير بر زندانبان را مورد تأكيد قرار دهد. 
بيانيه های امور اس��را و آزادشدگان حاكی از آن اس��ت كه از ميان مجموع اسرايی كه 
درون زندان های اسراييل هستند، »235« اسير كودك يافت می شوند و »14« اسير زن 
فلسطينی كه قديمی ترين آنها ليناجربونی از سرزمين های اشغالی سال 48 است. وی از 
18 آوريل 2002 بازداشت شده و هم اكنون، حكم 17 ساله  زندان را سپری می كند. 14 
نفر عضو مجلس قانون گذاری هستند و دو نفر نيز وزير پيشين می باشند. 533 اسير نيز 

با حكم حبس ابد به سر می برند. 
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افزايش شمار بازداشت ها
بيانيه ها شاهد افزايش چشمگيری می باشد كه 
به طور غيرمنتظره ای در تعداد موارد بازداش��ت 
به وجود آمده اس��ت؛ با توجه به اين كه نيروهای 
اش��غالگر طی س��ال گذش��ته )2012(، 3848 
هموطن فلس��طينی را بازداش��ت كرده اند يعنی 
به طور ميانگين روزانه 11 م��ورد كه اين تعداد 
نسبت به سال پيش از آن يعنی 2011، به ميزان 

16/2درصد افزايش داشته است. از ميان بازداش��ت شدگان در طی سال گذشته، 881 
نفر از آنها كودكان زير هجده سال بوده اند كه نسبت به سال پيش از آن 2011، 26درصد 

بيشتر شده است.
از آغاز سال 2013 نيز نيروهای اشغالگر 1070 هموطن را بازداشت نموده اند كه نسبت 

به همين بازه  زمانی در سال گذشته، 8/4درصد رشد داشته است. 

بازداشت اداری
مركز آمار وزارت اسرا و آزادشدگان به اين امر اشاره دارد كه از سال 1967، نيروهای 
اشغالگر، بيش از پنج هزار حكم بازداشت اداری صادر نموده اند؛ از جمله 23 هزار حكم 
از آغاز انتفاضه االقصی در 28 سپتامبر 2000 كه از ميان آنها 168 نفر، بدون هيچ اتهام 

يا محاكمه ای همچنان به حالت بازداشت اداری باقی مانده اند. 

اسرای قديمی
اصطالح»اسرای قديمی« به بازداشت ش��دگان پيش از قرارداد اسلو و اقدام حكومت 
ملی فلسطين در ماه مه سال 1994، اطالق می ش��ود. اين اسرا همچنان در زندان های 
اشغالگران به سر می برند و تا ابتدای ماه آوريل امسال، شمار آنان به 105 نفر رسيده بود.

اصطالح »ستون های اسرا« به كس��انی اطالق می ش��ود كه بيش از 20 سال از زمان 
بازداشت آنان گذشته باشد و تعداد آنها تا 77 اسير باال رفته است. 

»كريم يونس« از اسرای سرزمين های اشغالی س��ال 1948، كه از ژانويه  سال 1983 
بازداشت شده است، ستون اسرا و قديمی تر از همه   آنان می باشد. 

تاریخ روز اسیر فلسطینی به 17 
آوریل سال 1974 باز می گردد. 
در این روز نخستین عملیات 
مبادله  اسرا با نیروهای اشغالگر 
انجام پذیرفت و یكی از اسرا به نام 
»محمود بكر حجازی« آزاد گردید 
و به همین مناسب این روز، »روز 

اسیر فلسطینی« نام گرفت
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اسرای بيمار
در پايان ماه مارس 2013، ش��مار اسرای بيمار در 
زندان ها و بازداشتگاه های اشغالگران به حدود 1400 
نفر رسيده كه از بيماری های گوناگون رنج می برند. 
از اين ميان، 170اس��ير نيازمن��د عمل های جراحی 
فوری و ضروری هستند و 85 اسير به معلوليت های 
گوناگون )جس��می، ذهنی، روحی و حس��ی( دچار 
هس��تند. 16 نفر نيز به طور دائم در مكانی كه بيمارستان � زندان رمله ناميده می شود، 
اقامت دارند. 25 اسير به بيماری س��رطان دچار هس��تند كه يكی از آنها به نام ميسره 
ابوحمديه در دوم آوريل، براثر ابتال به سرطان حنجره به شهادت رسيد. اين خطر، زندگی 

تمام بيماران را تهديد می كند.

شهدای اسير
شمار شهدای اسير از سال 1967 به 204 اسير می رسد كه پس از بازداشت، به دليل 
شكنجه و سهل انگاری پزش��كی يا قتل عمد يا در نتيجه  استفاده از كتك های شديد يا 
گلوله  زنده به شهادت رس��يده اند. همچنين عالوه بر اين ها اسرايی وجود دارند كه پس 
از آزادی از زندان به شهادت رسيده اند؛آن هم بر اثر بيماری هايی كه از زندان و شكنجه 
و بی توجهی پزشكی به ارث برده اند؛ مانند اشرف ابوذريع، زهيرلباده، مراد ابوساكوت و 

هايل ابوزيد. 
به طور اجمالی، تعداد اسرايی كه در فاصله  زمانی س��ال 1967 تا انتفاضه االقصی در 
28سپتامبر 2000 به شهادت رسيده اند، 123 نفر اس��ت كه ميزان 63 درصد را نشان 
می دهد و از س��پتامبر 2000 تاكنون، 81 اسير به شهادت رس��يده اند كه آخرين آنها 

ميسره ابوحمديه بود. 
سال 2007 باالترين ميزان شهادت اسرا در داخل زندان های اسراييلی را به خود ديد. 
در آن سال هفت اسير به شهادت رسيدند كه شهادت پنج نفر از آنان در اثر سهل انگاری 

پزشكی بود.
مركز آمار و وزارت اسرا و آزادشدگان فلسطينی خاطر نشان می كند كه بيش از 800 
هزار فلس��طينی يعنی حدوداً معادل 20درصد از فلس��طينيان مقيم در سرزمين های 
فلسطينی اش��غالی، از سال 1967، از س��وی نيروهای اشغالگر اس��راييلی، در معرض 

شمار شهدای اسیر از سال 
1967 به 204 اسیر می رسد 
كه پس از بازداشت، به دلیل 
شكنجه و سهل انگاری پزشكی 
یا قتل عمد یا در نتیجه  استفاده 
از كتك های شدید یا گلوله  

زنده به شهادت رسیده اند
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بازداشت قرار گرفته اند. 
ارقام وزارت اسرا نش��ان می دهد از مجموع مواردی 
كه از س��ال 1967، در معرض بازداشت قرار گرفته اند، 
78000 مورد بازداشتی كه از ابتدای انتفاضه االقصی 
در س��پتامبر 2000، ثبت ش��ده اس��ت. در اين ميان 
950 نفر آوارگان، بي��ش از 9000 كودك، بيش از 50 
نماينده و وزير پيش��ين وجود دارند ك��ه صدها نفر از 
رهبران سياسی، شخصيت های دانشگاهی، حرفه ای و 

مطبوعاتی نيز به آنها اضافه می شوند.

به طور اجمالی، تعداد اسرایی 
كه در فاصله  زمانی سال 
1967 تا انتفاضه االقصی در 
28سپتامبر 2000به شهادت 
123 نفر است  رسیده اند، 
كه میزان 63درصد را نشان 
می دهد و از سپتامبر 2000 
تاكنون، 81 اسیر به شهادت 
رسیده اند كه آخرین آنها 

میسره ابوحمدیه بود 


