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  سه حكم اعدام                   نسرين ستوده
د، ع در پناه افكار عمومي قرار نگير به موق اين احکاماگر

 ... همانند دخترك نكائي،بردار خواهند شدآنها 

       
 ١٦اي  ه گفته عدهوقتي تصوير بردار كردن دختري در نكاء كه ب

اهي بر روي  ساله به فاصله كوت٢٢اور مسئولين، بساله بود و به 
الملل در  هاي اينترنتي رفت و وقتي سازمان عفو بين  سايت

محكوميت اين عمل تاكيدي دوباره بر منع اعدام افرادي كه در 
اند، نظرها مجدداً به   سال سن داشته١٨زير » ارتكاب جرم«زمان 

هاي بعدي  هرچند نشانه. بحث سن مسئوليت كيفري كشيده شد
 . ساله بوده است٢٢ك، حكايت از آن داشت كه دختر

يابند تا با بحث در خصوص  در روزگاري كه مطبوعات قدرت مي
كنند كه احتمال  احكام صادره، از اجراي احكامي جلوگيري مي

رود و اجرايشان، امكان بازگشت از مسير  اشتباه در صدور آنها مي
سازد، دخترك نكائي آنقدر شانس نداشت تا با  رفته را منتفي مي

مطبوعاتي بتواند نظر اجتماعي را جهت مداخله و مراودات 
 . جلوگيري از اجراي حكم قطع حياتش جلب كند

اما عاطفه تنها كسي نبوده است كه جمهوري اسالمي ايران را در 
 .دهد مظان نقض حقوق بشر قرار مي

ترابي،  هاي علي مهين هم اكنون حكم اعدام براي سه پسر به نام
اري كه در كانون اصالح و تربيت به مرتضي فيضي و ميالد بختي

برند صادر شده است، در حاليكه هر سه نفر در زمان  سر مي
  .اند  سال سن داشته١٨ارتكاب جرم زير 

  
 
  
  
  

المللي خويش و در   دولت جمهوري اسالمي ايران در مذاكرات بين
المللي مبني بر در نظر نگرفتن سن  پاسخ به اعتراض مجامع بين

به اين موضوع اشاره كرده است » ارتكاب جرم «كودكي در زمان
 سال ١٨كه حكم اعدام اين كودكان پس از رسيدن آنها به سن 

اما اگر تمام صفحات سياه قوانين مربوط به سن  !!!شود تمام اجرا مي
كيفري ورق بخورد، چشم اندازي به مراتب بدتر از مقدمه باال در 

 مجازات اسالمي، اطفال  قانون٤٩ماده . برابر ما گشوده خواهد شد
 ١را مبري از مسئوليت كيفري دانسته است و به موجب تبصره 

منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي «همان ماده 
 ».نرسيده باشد

 ١٥ قانون مدني در پسر ١٢١٠ ماده ١سن بلوغ شرعي وفق تبصره 
از سويي ديگر در .  سال قمري است٩سال تمام قمري و در دختر 

اي كه اساساً رسيدگي به جرايم ارتكابي بدون بررسي پيشينه  نهزما
زندگي فرد و حضور روانشناسان و روانپزشكان در بسياري از 
كشورهاي پيشرفته دنيا ممنوع است، قانون ايران رسيدگي به جرايم 

شوند، تحت  سنگيني را كه مشمول مجازات حدود و قصاص مي
 .داند هيچ شرايطي قابل تخفيف نمي

هاي بلوغ و تطبيق با   سالگي و درگير با بحران١٥سري كه در پ
هاي مردساالرانه اجتماعي و خاطرات تلخ فقري كه پشت  ارزش

اعتنايي جامعه نسبت به رها  سرنهاده است و اعتياد پدر و مادر و بي
رساند مستحق قصاص شناخته  شدن وي، ديگري را به قتل مي

ه از پدرش را به خود دهد كه آنكه دادگاه زحمت مؤاخذ شود بي مي
هاي رشد متهم بخت   قانون مدني در سال١١٠٥به موجب ماده 

برگشته رياست خانواده را به عهده داشته است و بي آنكه قاضي 
دادگاه تكليفي داشته باشد تا نيم نگاهي به گذشته فردي نمايد كه 

هاي قد كشيدنش و تا قبل از  جامعه و نهادهاي اجتماعي در سال
  .اش، هرگز سراغي از او نگرفتند رتكاب قتلا

  
  
  
 
  
  
  
  
  

 قانون مجازات اسالمي قاضي را مخير نموده است فقط در ٢٢ماده 
مجازات تعزيري كه در مقايسه با مجازات حدود و قصاص، به 

اين . تر است در تعيين مجازات متهم تخفيف قائل شود مراتب سبك
است چون مجازات حدود از آن روست كه قانونگذار ايراني معتقد 

شوند، به هيچوجه قابل تخفيف  و قصاص، احكام الهي محسوب مي
نيستند و محكوم فقط برخي و جرايم و با رضايت شاكي از 

 براي بررسي نقاط ضعف قوانين مربوطه به . يابد مجازات رهايي مي

 ۱۵ بقيه در صفحه

هم اكنون حكم اعدام براي سه پسر به
ترابي، مرتضي فيضي و هاي علي مهين نام

ميالد بختياري كه در كانون اصالح و تربيت
برند صادر شده است، در حاليكه به سر مي

١٨م زير هر سه نفر در زمان ارتكاب جر
 .اند سال سن داشته

 چون مجازاتمعتقد است ايراني قانونگذار
ص، احكام الهي محسوبحدود و قصا

 يچوجه قابل تخفيف نيستند ههشوند، ب مي

حرف اول
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  ي اتريش شيرين عبادي با وزير امور خارجهديدار 

   
ي اتريش پس از ديدار با  ا فررو والدنر، وزير امور خارجه بنيت

 در يك ۲۰۰۳ي صلح نوبل سال  ي جايزه شيرين عبادي، برنده
ي  ها شيرين عبادي فقط براي حركت: كنفرانس خبري گفت

اسالمي زنان ايران نيست، بلكه او متعلق به تمام زنان و كودكان 
با شيرين عبادي در : وي ادامه داد .دنيا و حامي حقوق همگان است

خصوص مسايل روز و وضعيت حقوق بشر در ايران مذاكره كردم 
اطالعاتي كه . و اطالعات زيادي در اين باره به دست آوردم

 .ام آنها را ارايه دهم توانم در مذاكرات با ديگر همكاران اروپايي مي
همچنين با عبادي در خصوص همكاري در : والدنر يادآور شد

هاي اتريش در  ستري صحبت كرديم، چرا كه حمايتي دادگ حوزه
 .آميزي را به همراه داشته باشد هاي موفقيت تواند گام اين حوزه مي

المللي حقوق بشر كه  همچنين قرار است عبادي در كنفرانس بين
 اكتبر در اسلو برگزار شود، شركت كرده و در خصوص ۱۳

بشر صحبت هايي براي تقويت امنيت حاميان حقوق  اهميت شبكه
ي روابط  بر اساس اين گزارش عبادي و رييس كميته .نمايد

  .كنند خارجي پارلمان نروژ اين كنفرانس را افتتاح مي
   در ايرانسرکوب اطالع رساني آزاد

سه روزنامه : گزارشگران بدون مرز 
نگار که با روزنامه های اصالح 
طلب همکاری کرده يا مي کنند، در 

حنيف مزروعي ، بابک  .ر دستگير شده اند شهريو١٨و ١٧روزهای 
زاده آخرين قربانپان موج دستگيری و  غفوري آذر و شهرام رفيع

بستن سايت های اينترنتي اطالع رساني هستند که دستگاه قضايي 
 بعد از مسدود کردن و  .در هفته های گذشته سازمان داده است

دی از بستن سايت های اينترنتي اطالع رساني و دستگيری تعدا
دست اندر کاران اين سايت ها، مقامات قضايي ايران به احضار، 

به همکاری با " مشکوک"تهديد و دستگيری روزنامه نگاراني که 
گزارشگران بدون مرز اين موج . اين سايت ها هستند پرداخته اند

جديد سرکوب را محکوم مي کند و از مقامات مسئول ايران مي 

ه های اخير و اين سه روزنامه نگار خواهد که دستگير شدگان هفت
  .را هر چه سريعتر آزاد و به سرکوب اطالع رساني آزاد، پايان دهد
  هشدار عفو بين الملل درباره افزايش احکام اعدام در ايران
 کهروزنامه های چاپ ايران گزارش دادند 
 قراراست در تهران و کرج، مجموعا هفت تن

عفو بين الملل در همين حال سازمان . اعدام شوند
ساله  ۱۶از صدور حکم اعدام برای يک نوجوان 

بر اساس آمار سازمان عفو بين . افغانی در ايران ابراز نگرانی کرد
ميالدی گذشته بيشترين موارد اعدام در جهان در  الملل، در سال

در ايران در کنار . رسيد کشورهای چين، ايران و آمريکا به ثبت
 رمان بزرگسال صادر می شود، در برخیاحکام اعدامی که برای مج

تازه ترين مورد، اعدام .  سال اعدام شده اند۱۸موارد هم جوانان زير 
در شهرستان نکا در مازندران بود که به اتهام   ساله۱۶يک دختر 

  .زنا به دار آويخته شد
  يک سال زندان

حکم قطعی محسن سازگارا مبنی بر 
 هيات ۷يکسال حبس توسط شعبه 

 . ديوان عالی کشور تاييد شدتشخيص 

شيرزاد حيدری شهباز، وکيل محسن 
سازگارا در گفت و گو با خبرنگار 

پرونده موکلم در ابتدا در : با بيان اين مطلب، افزود"ايلنا " حقوقی
 دادگاه انقالب مورد رسيدگی قرار گرفت و سپس به يک ۲۶شعبه 

  .سال حبس محکوم شد
  نگاهي به آمار مهاجرت نخبگان

 پول، ين الملليبق آمار صندوق بط
ل ين مهاجرت تحصيشتريران بيا

 ۶۱ان ي را در مي علميکرده ها
 چند يکشور جهان داشته است و ط

کا و هفت ي به آمريالت عالي با تحصيراني هزار ا۱۰۵ر يسال اخ
 شود هم اکنون ي مينيش بي نفر به کانادا رفته اند و پ۵۰۰هزار و 

 در ي دکتري در دوره هايرانيا ي هزار دانشجو۷۰ک به ينز
 اداره يبر اساس آمارها. ل باشندي مشغول به تحصي غربيکشورها

 ي نفر دارا۲۳ کارشناس ارشد، ۱۵گذرنامه، هرروز به طور متوسط 
سانس به ي ليلي مدرک تحصي نفر دارا۵۶۷مدرک دکترا و 

  . مختلف مهاجرت کرده انديکشورها
  

بار ايراناخ
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  بشر در ايران حقوقيتوضع و بدتر شدن مجلس هفتم 

 
با باال گرفتن موج اعدامها و دستگيريها در ايران، رئيس دايره ايران 
در سازمان عفو بين الملل گفت با آغاز فعاليت مجلس هفتم وضع 
حقوق بشر در ايران بدتر شده و از اين گذشته ظرف نه ماه اخير 

وي با اشاره به نقش مهم اتحاديه .  تن در ايران اعدام شدند١٠٨
روپا در وادار کردن جمهوري اسالمي به رعايت حقوق بشر در ا

عين حال از اين اتحاديه انتقاد کرد که چرا مذاکراتي را که حدود 
دو سال است در پشت درهاي بسته با ايران آغاز کرده، جزئيات 

خانم روت يوتنا، کارشناس مسائل ايران و . آن را فاش نکرده است
 ١٤ن عفو بين الملل،  مي گويد که از مسئول دايره ايران در سازما

 ١٨ تن که به سن قانوني نرسيده و زير ١٠سال پيش به اين سو 
سال بوده در ايران اعدام شده اند که در اين ميان سه تن از آنان از 
. آغاز سال جاري مسيحي تا کنون به چنين سرنوشتي دچار آمده اند

واستهاي فراوان  مي گويد با وجود درخی خود گفتگووي در ادامه
 سال پيش به اين سو هنوز اجازه نيافته ٣٠سازمان عفو بين الملل از 

است که به ايران رود تا در آنجا آزادانه و بدون مانع دست به 
خانم . تحقيق پيرامون ضايع شدن حقوق بشر در آن کشور زند

يوتنا مي گويد سازمان عفو بين الملل تا کنون نامه هايي هم در 
 نقض حقوق بشر در ايران خطاب به رهبر مذهبي، رئيس پيوند با

جمهوري و رئيس قوه قضائيه ارسال داشته ولي به ندرت پاسخي 
  .دريافت داشته است

  گروهياعضاي تيم اصلي پرونده سازي عليه  رسانه هاي 
تيم اصلي تهيه پرونده عليه 

ها و   مطبوعات، سايت احزاب،
 ي گروهي زسانه هايبطور کل

از حجت االسالم متشكل 
رئيس حفاظت اطالعات فعلي ناجا و مسئول سابق حفاظت (رمضاني 

مسئول بخش اطالعات سپاه در مورد (، ميثم )نهاد رهبري
االسالم  حجت) طلبان و از اعضاي سابق دفتر رهبري اصالح

ها  معاون سابق وزارت اطالعات و مسئول فعلي بررسي(پورمحمدي 
اين تيم كه همكاري . وي استو قاضي مرتض) در دفتر رهبري

هايي از پرسنل وزارت اطالعات را جلب كرده است، قصد  بخش

 برخورد با نيهمچن .رساني را مسدود كند دارد تمام مجاري اطالع
هاي اينترنتي و تالش براي راندن جوانان و تشويق آنان به  سايت

خروج قانوني يا غيرقانوني از كشور در دستور كار اين عده قرار 
  .دارد

   ابراهيم يزدى دکترمحاكمه
محاكمه ابراهيم يزدى دبيركل نهضت 
آزادى به اتهام اقدام عليه امنيت ملى، 
نگهدارى اسلحه و تبليغ عليه نظام روز 
شنبه بيست و هشتم شهريورماه در دادگاه 

به گزارش خبرنگار قضايى . انقالب اسالمى تهران برگزار مى شود
 ۶ جلسه بازجويى و تحقيق در شعبه ۵۲ما، محاكمه يزدى پس از 

طبق : وكيل يزدى اعالم كرد .دادگاه انقالب تشكيل خواهد شد
) يزدى( قانون اساسى و قانون احزاب محاكمه موكل من ۱۶۸اصل 

بايد با حضور اعضاى هيأت منصفه برگزار شود و در غير اين 
شيرين عبادى، سيد . صورت موكل ما در دادگاه حاضر نخواهد شد

دعلى دادخواه و شاپور منوچهرى وكالى مدافع ابراهيم يزدى محم
 .در اين پرونده هستند

  محاکمه فعالين کارگری در ايران
محمود صالحي، محمد عبدي 
پور،  اسماعيل خودکام، 
محسن حکيمي، هادي تنومند، 
جالل حسيني و برهان 

 ٢٣ديوانگر قرار است روز 
 به اتهامات ٢٠٠٤سپتامبر 

 تاسيس ، سازماندهي راهپيمائي اول ماه مه:لهکوناگون از جم
شوراي غيرقانوني کارگري، تالش براي برگزاري گردهمائي 

 ٥غيرقانوني ، تهيه جدول مقايسه اي سطح زندگي يک خانواده  
جنبش جهاني اتحاديه " و به همين مناسبت  محاکمه شوند،نفري

ن بين  که به ناظراسته است از مقامات ايراني  خوا"هاي کارگري
المللي براي شرکت در دادگاه هفت فعال کارگري اجاز ورود به 

 .ايران بدهند

  ۴بقيه از صفحه 
 آنچه )پيک. تجاوز و قتل و غارت ديگر کشور ها بپردازدبه ( 
 مطابقت ين المللين بيکا در عراق انجام داد کامال با موازيآمر

ند يا دبير موازين بين المللی را آقای پاول بهتر ميدا(.داشته است
  )کل سازمان ملل متحد؟

  

 اخبار ايران
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  لغو مصونيت قضايى پينوشه، ديكتاتور سابق شيلى
محاكمه آگوستو پينوشه، 
ديكتاتور سابق شيلى به جرم 
نقض شديد حقوق بشر در 
. كشورش، نزديك مى شود

  ، ۲۰۰۴  اوت۲۶ ديروز، پنجشنبه،
پيشين اين كشور  ديوان عالى كشور شيلى مصونيت ديكتاتور

بدين ترتيب . را لغو كرد Auguste Pinochet  پينوشهآگوستو
 ساله را به خاطر موارد ۸۸وجود آمد كه بتوان پينوشه  اين اميد به

 ۱۹۹۰ تا ۱۹۷۳در سالهاى  سنگين نقض حقوق بشر حين حكومتش
   .  رجوع شود۱۴به صفحه .     ... ميالدى محاكمه كرد
   خصومت عليه مسلمانان و اروپا

ن المللي هلسينکي، از گروهاي فدراسيون بي  
شناخته شده مدافع حقوق بشر اروپا، در 
گزارشي اعالم کرد دشمني با مسلمانان در 

بر . کشورهاي اروپايي رواج يافته است
اساس اين گزارش در اروپا مسلمانان با 

فدراسيون بين . حمالت لفظي و بدني و نيز تبعيض روبرو هستند
رد عليه تروريسم ، مسلمانان را در المللي هلسينکي اعالم کرد نب

کشور هاي اروپايي از جمله فرانسه ،آلمان و ايتاليا و نيز در ديگر 
  .نقاط تحت فشار گذاشته است

   در ترکيه طرح تعيين مجازات برای زنای محصنه
حزب حاکم عدالت و توسعه در 
ترکيه که دارای گرايشهای 
اسالمی است روز گذشته طرحی 

 کشور مطرح را در مجلس اين
کرد که در صورت تصويب، 
کسانی را که با فردی غير از 
همسر قانونی خود رابطه جنسی 
برقرار می کردند با مجازات 

مطرح شدن چنين طرحی آن هم در شرايطی که  .مواجه می ساخت
ترکيه می کوشد با تطبيق دادن خود با معيارهای اروپايی، دولتهای 

تن ترکها در جمع خود راضی کند، عضو اتحاديه اروپا را به پذيرف
واکنشهای زيادی در داخل و خارج ترکيه بر انگيخت که سرانجام 
به کنار گذاشتن طرح تعيين مجازات برای زنای محصنه از دستور 

 .کار مجلس انجاميد

  

  جنگ عراق غيرقانونی بود
کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل متحد 
 در مصاحبه ای با بی بی سی گفته است
که حمله نظامی تحت فرماندهی آمريکا به 
عراق عملی غيرقانونی و ناقض منشور 

وی گفت تصميم  .سازمان ملل متحد بود
برای دست زدن به اقدامی نظامی عليه 
عراق بايد از سوی شورای امنيت گرفته می شد نه به صورت 

 .يکجانبه

وی همچنين ابراز نگرانی کرد در صورت عدم بهبود چشمگير 
ع امنيتی، امکان برگزاری انتخاباتی که طبق برنامه ريزی ها اوضا

  .قرار است در ماه ژانويه در عراق انجام شود وجود نداشته باشد
آقای عنان گفت سازمان ملل، آمريکا و ساير کشورها در عراق 

 .درس های سختی آموخته اند

 بيش از شش ميليون افغان نيازمند کمک غذايی اند
بار جهانی سازمانهای خوارو

و برنامه جهانی غدا طی 
گزارش مشترکی که 

) شانزدهم سپتامبر(ديروز 
منتشر شده، هشدار داده اند 
که به علت خشکسالی در افغانستان که باعث شده است نيمی از 
محصوالت کشاورزی به مرحله برداشت نرسند، بيش از شش 

ت مواد ميليون نفر از مردم اين کشور در سال آينده نيازمند درياف
واردات . خوراکی و غيرخوراکی به عنوان کمک خواهند بود

غالت به افغانستان در سال آينده يک ميليون و هفتصد هزار تن 
برآورد شده که تنها سی وچهار درصد نياز کشور را برآورده 

  .خواهد کرد

  تکذيب سخنان کوفي عنان
ن ي ايمز از مصاحبه اختصاصيواشنگتن تا

 پاول خبر داده است که نيروزنامه با کال
 نسبت به سخنان روز يضمن آن و

دأ يرکل سازمان ملل متحد شديگذشته دب
ن يا:"  کرده و گفته استيريموضع گ

 قانون .ستيچ کس نيحرف ها به نفع ه
 دهد بدون آن که به مصوبه ين کشور اجازه ميکا به اي آمرياساس

  .  بپردازداج داشته باشد به دفاع از خوديسازمان ملل متحد احت
  ۳بقيه در صفحه 

اخبار جهان
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   چه کسی مقصر است؟           امک پرتویيس

قتل صدها کودک 
 در شهر يدبستان

ون يبلسان در فدراس
 که ي شمالياياوست

ه يدر جنوب روس
واقع است، سبعانه 

ت يض در مورد هوي ضد و نقيه حرف هايدولت روس. بود
ن است که اما روش.  زندي آنان مياسيرها و اهداف سيگروگان گ

ت از ين جناي که در ارتکاب اي غربيه و حکومتهايحکومت روس
ا از سر رقابت ي و ي همبستگيچه از رو(ت کرده اند ين حمايپوت

 .ن ماجرا گناهکارنديدر ا) هيبا حکام روس

 به مدرسه، ي دانند که کشتار هنگام حمله سربازان روسي  همه م
 از مردم ياريبس «: سهفران"  لوموند"طبق گفته روزنامه . رخ داد
ن ي را سرزنش کرده و آنان را محرک اي نظاميروهايبلسان ن
 قبل از حمله اعالم کرده بودند يمقامات حکومت» .  داننديکشتار م

 ي برايز با ارزش تر است و نقشه ايکه جان کودکان از همه چ
اما . رها و به خطر انداختن جان کودکان ندارنديحمله به گروگان گ

 .ن کار را کردندي همقايدق

ه اروپا را ياست اتحادي  حتا حکومت هلند که در حال حاضر ر
يح ه توضير خود را به مسکو روانه کرد و از دولت روسيدارد سف

ر خارجه يوز". وستي بوقوع پي اين تراژديچه شد چن "خواست که
 .خواند" يکفرگوئ"ن را يه در جواب ايروس

ات به بلسان فرستاده شدند ين عملي اي که براي  واحد سربازان روس
ن واحد نخبه، واحد يا. است"  مخصوصيروهايگاد آلفا از نيبر"

اس آ اس "، "کاي آمري دلتايروين "يه الگويضربت است که بر پا
دو . ل درست شده استي ضربت موساد اسرائيو واحدها" ايتانيبر

ان چچن تئاتر دوبروسکا  را اشغال ي که  شورشيش زمانيسال پ
در آن تئاتر اکثر . ات فرستاده شدي عمليگاد آلفا برايکردند  بر

 تئاتر را به  يتي امنيروهايرا ني نفر گروگان  کشته شدند ز۱۲۹
ن، سربازان آلفا يطبق گزارش روزنامه گارد.  بستندي سميگازها

 ۱۸ فاضل آب وارد تئاتر شده و يق راه هاين کار از طريپس از ا
کشتار همزمان . هوش کردنديبه سر بر را با ضريزن گروگان گ

ن ي معمول اي از روش هايکيرها و گروگان ها يگروگان گ
. ن روش را بکار بردنديز همي رسد در بلسان نيبنظر م. گاد استيبر

س جمهور يرئ(ن ي پوتيزمهم براي بلسان تنها چيريدر گروگان گ
له ي خواست نشان دهد که بهر وسي مي بود؛ ويقدرت نمائ) هيروس

 مهم ي ويبرا. مش را درهم خواهد شکستيه رژيد عليهر نوع تهد
ن بود که يش مهم ايبرا.  هستنديرها چه کسانينبود که گروگان گ

ه است و ي مربوط به اشغال چچن توسط روسيرين گروگان گيا
ه با تمام يس روسي را کرد که سربازان و پلي با آنها همان رفتاريو

ک يان چريان جنگجوي ميله فرق کنند و هنگام حمي چچن مياهال
  . کننديض کشتار مي گذارند و بدون تبعي نميچچن و مردم عاد
  بحران چچن

فروپاشی اتحاد شوروی و انتخاب جوهر دودايف به رياست : ١٩٩١
  اعالم استقالل يکجانبه چچن توسط دودايف. جمهوری چچن

اعزام نيروهای ارتش روسيه به چچن به منظور سرکوب : ١٩٩٤
استقالل طلبی اين جمهوری و آغاز مقاومت مسلحانه نهضت 

  جدايی طلبان چچنی
توافق روسيه و چچن برای استقرار آتش بس و خروج : ١٩٩٦

  نيروهای روسی در برابر تعويق تقاضای استقالل چچن
  انتخاب اصالن مسخدوف به رياست جمهوری چچن: ١٩٩٧
ری در روسيه شورشيان چچنی را مسئول يک رشته بمب گذا: ١٩٩٩

  روسيه می داند و ارتش خود را مجددا به چچن اعزام می کند
طرح اعطای اختيارات بيشتر داخلی به دولت چچن بدون : ٢٠٠٣

انتخاب . استقالل اين جمهوری در همه پرسی تصويب می شود
  احمد قادروف به رياست جمهوری چچن با حمايت روسيه

است جمهوری ترور قادروف و انتخاب علی الخانف به ري: ٢٠٠٤
يک رشته حمالت تروريستی در روسيه و . با حمايت روسيه

   گروگانگيری در بسالن
ض در مدرسه بلسان با مسئله جنگ يان کشتار بدون تبعيرابطه م
 ي کشورهاياسيک از رهبران سيچ يرقابل انکار است اما هيچچن غ

ش آمد و پس از آن ي که پين واقعه و بحرانيقدرتمند در رابطه با ا
ن کار همه آنها همان ي ايبجا.   به جنگ چچن نکردندياشاره ا
ه يل به دولت روسياسرائ. ل گرفتي را گرفتند که اسرائيموضع

 که يسميه تروريدر مبارزه عل"  اش را يفراخوان داد که همکار
ه يمبارزه عل. شتر کنديب"  در جهان راه افتاده يتوسط جهاد اسالم

ه کردن ي توجي است برايپرستانه ا اسم رمز نژاديسم اسالميترور
 از جهان براه افتاده يانه و بخش بزرگيه مردم خاورمي که عليجنگ
ن ماجرا و بطور کل يدر ا. ستيجنگ چچن بر سر مذهب ن.  است
اشغال . ت استي قلمداد کردن وارونه کردن واقعيه را قربانيروس

سوء ما در مسکو و ي در دو هواپيمدرسه بلسان همانند بمب گذار
است ي مسکو، همه پس از انتخابات رير در متروي اخيقصد انتحار

چ نبود ي که هي در ماه اگوست در چچن، رخ داد؛ انتخاباتيجمهور

ديدگاه
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ماه مه . هي دولت روسيرحمي و بي از دروغ گوئيگريش ديمگر نما
س  جمهور دست نشانده چچن به نام احمد ين رئيگذشته آخر

 يتي امنيروهايس نيرش که رئف و پسيقدر. ديف به قتل رسيقدر
 يکيانتخابات .  کردنديبود با ترور و وحشت بر چچن حکومت م

 به ي درصد را۷۴ مسکو به نام علو القنف را با يدهايگر از کانديد
 يدايمز نوشت کانديورک تايويروزنامه ن.  رساندياست جمهورير
د مسکو است که قرار است در صورت ترور شدن يز کانديب نيرق

.  انتخاب شودياست جمهوري در قبل از انتخابات، به ريد اصليکاند
 يري گي رايستگاه هاي که به اي سي بيطبق گزارش خبرنگار ب

 ي صندوق هايچ کس در پاي کرد، در تمام روز هي ميسرکش
 ي برايک خبرنگار روسيمز نوشته است که يمجله تا.  نبوديرا

 ياگر م"  و گفت،  دادي بار را۴ن بودن انتخابات، ياثبات دروغ
ه کرده و يد خبرم را تهي دهم اما بايشتر راي توانستم بيخواستم م

  ". فرستادمي روزنامه ميبرا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خا ي قفقاز هستند که تاري از ملل کوهستان هايکي  چچن ها 
 ير شوروي اتحاد جماهيپس از فروپاش. ه بوده انديتحت ستم روس

ه يون روسيد خود را از فدراس کري کوچک چچن سعيجمهور
ه به چچن حمله کرد اما دوسال ي روس۱۹۹۴در سال . رون بکشديب

رون بکشد و به چچن يل شکست موقت از آنجا بيبعد مجبور شد بدل
ت ياسالن مسقدف که تحت حاکم.  بدهدي خودمختارياديمقدار ز

در سال . س جمهور شديس ستاد  ارتش چچن بود رئيه رئيروس
ن يدر مقابل آن پوت. استقالل طلبانه چچن اوج گرفت جنبش ۱۹۹۹

، ي بمباران هوائ .به چچن حمله برد و مسقدف را سرنگون کرد
 مرگ و ترور، و يتهاجم به روستاها، براه انداختن جوخه ها

ع روزمره شد؛ بطور خالصه يل به وقايشکنجه گسترده تبد
اق عمل  در عريکائينا مانند اشغالگران آمري عياشغالگران روس

 يبرخ. ون نفر استيليک ميت چچن کمتر از يجمع. کرده اند
ان حمله و يت در جريک چهارم جمعيبا يزنند که تقرين ميتخم

 .ل به آواره شده انديه تبديه کشته شده اند و بقياشغال توسط روس

 جهان افشا نشده ياتش در افکار عموميه بخاطر جناي چرا روس
 ي بزرگ که دارايد قدرتهايشا. تده اسيچي پين مسئله اياست؟ ا

 ي کشورهايروسا. منافع متضاد با هم هستند توطئه کرده اند
 اش که يالقيين در خانه يفرانسه و آلمان در تابستان امسال با پوت

ن مالقات درست يا. اه قرار دارد مالقات کردندي سيايدر کناره در
 اما .پس از انتخابات چچن و قبل از کشتار بلسان صورت گرفت

فرانسه و (ن کشورها ي ايبرا.  در باره چچن نزدنديک حرفيچيه
ک يه قبال يروس. ار مهم استيه بسي روسيقدرت نظام) آلمان

ابرقدرت بود و امروز با وجود آنکه قدرت سابق را ندارد اما 
ل فرانسه ين دليبهم. م استي عظيزات هسته ايکماکان صاحب تجه

ک بلوک يل ي در تشکيدي کلک مهرهيه بصورت يو آلمان به روس
ن يا.  کننديکا رقابت کنند نگاه مي که بتوانند با آمرياز قدرتهائ
ند و مانع از آن شوند يکا در آي خواهند در مقابل آمريکشورها م
پس از کشتار .  ببلعديکا همه جهان را خودش به تنهائيکه آمر

  بايهمبستگ"ام يپ) س جمهور فرانسهيرئ(راک يمدرسه بلسان، ش
ن بود و ي با پوتي همبستگي براياميدر واقع پ. فرستاد" هيمردم روس

ن يکا را بخاطر ارتکاب هميراک، آمريالبته ش. هينه با مردم روس
ه ي به روسي وقتي دهد وليگونه اعمال در عراق مورد انتقاد قرار م

ن يز از پوتيا نيتاليا و ايتانيبر.  کندي مي رسد، ابراز همبستگيم
ت ين حمايات پوتينان دادند که از جناي و اطمت کردنديحما

ک ي: " ان کردينطور بين واقعه را ايجورج بوش ا. خواهند کرد
ستها حاضرند دست به ين تروريم اي تلخ به ما بود که بفهميادآوري

 يدر واقع ادعا."  متمدن را آشفته کننديايهمه کار بزنند که دن
 . د کرديه اسالم است تائن واقعه مربوط بيل را که اين و اسرائيپوت

ه ي فدرال روسي جمهوريون هاي از فدراسيکي ي شماليساي اوت
 يسات نظامين تاسيبزرگتر. است و شهر بلسان در آنجا قرار دارد

 ي در تالشهايدين منطقه نقش کليا. ن منطقه استيه  در ايروس
ان يدر م.  کرده استيدن قفقاز بازير کنترل کشي بزيه برايروس

اه پشت سرهم ي سياي خزر تا درياي که از دري کوچکيکشورها
 .ه انديگران طرفدار روسيش از دين منطقه بيقرار گرفته اند، مردم ا

در گروگان گيري بلسان تنها چيزمهم براي ..... 
قدرت نمائي بود؛) رئيس جمهور روسيه(پوتين 

وي مي خواست نشان دهد که بهر وسيله هر
نوع تهديد عليه رژيمش را درهم خواهد

براي وي مهم نبود که گروگان گيرها چه. شکست
 که اينبرايش مهم اين بود. کساني هستند

گروگان گيري مربوط به اشغال چچن توسط
روسيه است و وي با آنها همان رفتاري را کرد
که سربازان و پليس روسيه با تمام اهالي چچن
مي کنند و هنگام حمله فرقي ميان جنگجويان
چريک چچن و مردم عادي نمي گذارند و بدون

  .تبعيض کشتار مي کنند

ديدگاه
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 ياما قدرتها.  خواننديخبرنگاران معموال مردم قفقاز را خشن م
 رقابت يدان تاخت و تازهاين منطقه را به مي ايستياليبزرگ امپر

ن عامل در خشن بودن يو مهمتر. ان خود بدل کرده انديانه ميجو
کا نقشه دارد که يآمر. ن استيقا همين منطقه دقي ايتضادها

ه ي بدور روسي نظاميگاه هاي طرفدار خود و پايمهاي از رژيريزنج
 ي اصلي از مهره هايکيل به يه گرجستان را تبدين پايبر ا. بکشد

ت يه از اقلين حرکت، روسيدر عکس العمل به ا. خود کرده است
 يت مي خواهد از آن جدا شود حماي درون گرجستان که ميمل

ت از استقالل يکا را متهم به حمايه مدتهاست که آمريروس. کند
نه ي کابيکا به وزرايس و آمريمشخصا انگل.  کنديطلبان چچن م

  . داده انديار فعال هستند پناهندگيمسقدف که هنوز بس
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

 مقاومت چچن حاکم است يروهايان ني که در ميده ايچيت پيوضع
 مسقدف را به عنوان يه زمانيروس. ن مسائل استيمنعکس کننده ا

 خود در چچن يت استعماري حاکميدست نشانده قابل اعتماد برا
دوار است مسقدف و يکا اميد آمري آي کرد و امروز بنظر مينگاه م

 يکا نقش بازي در اوضاع چچن به نفع آمري طرفدار ويروهاين
ند چون مسقدف نتوانست در ي گويل گران مي از تحلي برخ.کنند

جاد ي اياسيک خال سيستد يه باي روسينده ي فزاي هايرحميمقابل ب
 از يکيد ي آيبنظر م.  آن را پر کردنديان اسالميادگرايشد که بن

ن ي مساعد کرده ايان اسالمينادگراي بي که اوضاع را برايعوامل
ک از يچ ي که با هيوهائرياست که مردم به آنان بصورت ن

 از نکات قابل توجه آن يکي.  کننديستند نگاه مي بزرگ نيقدرتها
ا يوه ها ي توسط بي انتحاري از سوء قصد هايارياست که بس
 .ردي گي که در جنگ کشته شده اند صورت ميفرزندان کسان

 يارين است که بسي کند در واقع ايده تر ميچين مسئله پي آنچه ا
ه يت روسيبش استقالل طلبانه چچن در دوره حاکماز افراد جن

ه ي در دم و دستگاه آن بودند و امروزه روسي مقامات مهميدارا
 چچن پول يتهايدن فئودالها و شخصي خريدست و دلبازانه برا

 ي خود را عوض مي هاين مردان مرتبا وفاداريا.  کنديخرج م
. گريت دگر با قدرين قدرت هستند و روز ديکروز با ايکنند و 
 يروهاي شود که طرفداران استقالل طلبان چچن کامال در نيگفته م

ه کامال در ي روسيتي امنيروهايه نفوذ کرده اند وني روسيتيامن
ست که يه رابطه ايقا شبين دقيا. الت آنان نفوذ کرده انديتشک
ف، دست يقدر. انه داردي در خاورمي اسالميروهايکا با نيآمر

 در يماه مه گذشته ترور شد در حال سخنرانه که در ينشانده روس
 اش نصب شده بود کشته ير صندلي که زيوم توسط بمبيک استادي

 يروهاي که در داخل ني احتماال توسط افرادين بمب گذاريا. شد
بطور خالصه، اوضاع .  خودش بودند صورت گرفته استيتيامن
 در  که کودکان راي است و احتماال حتا گروه يده ايچيار پيبس

 ي که کار ميقا براي دانستند دقيبلسان به گروگان گرفتند نم
ز مسلم يک چينان چه بود، ينکه اهداف آگاهانه ايجدا از ا .کنند

ک جنگ يست؛ ينکه جنگ چچن بر سر مذهب نياست و آن ا
ن و بوش و شارون مسئله يپوت. ستيه غرب هم نيعل" ير منطقيغ"

گر ي ديمانند کشورها.  نداردتياما واقع.  دهندينطور نشان ميرا ا
 يستيالي امپري قدرتهاين منطقه مبارزات عادالنه مردم و توطئه هايا

    Siamak_partovi@yahoo.com  .در کارند

    آمبئی ليگابو- دنباله گزارش ويژه  ۱۸ بقيه از صفحه
 به قسمت دوم بخش � کند ي خود عمل نميفه واقعينگهبان به وظ

 .) رجوع شود-ه

افت کرده است که ي دريژه، گزارشهائيالوه گزارشگر و بع- ٨٧
 مخالف، بطور ياسي سيدهد اعضاء احزاب و سازمانهاينشان م
اء امور يله اوليا بوسيرند و ي گيت و آزار قرار ميا مورد اذيمداوم، 
 ترس و يجاد فضايب با اين ترتي باشند و بدي ميگرد قانونيتحت پ

 . گردندي افراد مياسيت سيد مانع فعاليتهد

 ١٤ رسانده است که طبق گزارش، يژه به آگاهي گزارشگر و- ٨٨
ر يت (١٩٩٩ يران در ارتباط با واقعه جواليک ايعضو جبهه دموکرات

ن گزارشات ين طبق هميهمچن.  باشندي ميدر تهران زندان) ١٣٧٧
ز خود در يان صلح آميده و بي ابراز عقيها براي مذهبي از مليتعداد

  .رند بيزندان بسر م
   

  

بجاي اين کار همه آنها همان موضعي را
اسرائيل به.  که اسرائيل گرفتگرفتند

دولت روسيه فراخوان داد که همکاري اش
در مبارزه عليه تروريسمي که توسط جهاد" را 

.بيشتر کند" اسالمي در جهان راه افتاده 
مبارزه عليه تروريسم اسالمي اسم رمز
نژادپرستانه اي است براي توجيه کردن
جنگي که عليه مردم خاورميانه و بخش بزرگي

 .از جهان براه افتاده است

 www.polpiran.com/ کميته دفاع از حقوق بشر در ايران

ديدگاه



  ايرانر نشريه کنفدراسيون سراسری حقوق بشر د، پيک  ٨ص ۱۳۸۳  اول مهر -۷ ش -ل اولسا
 

 

 تفکر ممنوعه                             محسن حکيمی
محسن حكيمي عضو كانون نويسندگان  

ايران مترجم آثاري چند در زمينه ي 
 در كرمانشاه متولد ١٣٢٨فلسفه در سال 

او تحصيالت مقطع متوسطه را در . شد
محل تولد خود به پايان رساند و در 

ه پزشكي دانشگاه شيراز به تحصيل در رشت
پس از چهار سال تحصيل به دليل عدم عالقه به اين رشته . پرداخت

تحصيالت خود را در زيست شناسي ادامه داد و به اخذ ليسانس در اين 
برخي .  به ترجمه آثار فلسفي روي آورد١٣٦٠او از سال . زمينه نائل شد

 . از آثار محمدجعفر پوينده توسط او ويرايش شده اند
  خسرو شميراني 

آقاي حكيمي شما از اول ماه مي با قوه قضائيه درگير شديد،  
  ماجرا از چه قرار بود؟ 

 ارديبهشت تعدادي از كارگران سقز به مناسبت روز ١٢ــ روز 
من نيز به عنوان . جهاني كارگر ميخواستند مراسمي برگزار كنند

اين مراسم قبل از شروع با تهاجم . سخنران دعوت شده بودم
نتظامي و امنيتي و دستگيري بسياري از شركت كنندگان نيروهاي ا

از ده ها فردي كه بازداشت شده بودند، تعداد زيادي . پايان گرفت
 ساعت آزاد شدند، اما هفت نفر از ما يعنی آقايان ١٢پس از 

محمود صالحی، جالل حسيني، محمد عبدي پور، برهان ديوانگر، 
 جمله در بازداشتگاه باقي اسماعيل خودکام، هادی تنومند و بنده از

روز اول در زندان .  روز در زندان بوديم١٢ما هفت نفر  .مانديم
 روز در زندان اطالعات سنندج و ٨اطالعات سقز نگاه داشته شديم، 

ما در اعتراض به نفس . سه روز آخر در زندان عمومي سقز بوديم
ل اين بازداشت و رفتار توهين آميز انجام شده از همان روز او

دست به اعتصاب غذا زديم كه اين اعتصاب غذا ده روز طول 
 كي و چگونه آزاد شديد؟ . كشيد

 روز پس از پايان اعتصاب غذا آزاد شديم كه البته آزادي ما ٢ــ 
دو سه ماه بعد از اين تاريخ احضاريه اي دريافت . با قرار وثيقه بود

سقز حاضر كرديم كه طبق آن بايد دوم و سوم شهريور در دادگاه 
من به اتفاق وكالي خود از . ميشديم و محاكمه صورت ميگرفت

ما بوده و " پرونده"تهران به سقز رفتم و همراه بقيه دوستان كه هم 
در سقز و بوكان سكونت داشتند حاضر به شركت در دادگاه 

. اما وكالي ما مطلع شدند كه قاضي در مرخصي به سر ميبرد. شديم
  از سوي همين دادگاه و همين قاضي روزهاقرار دادگاه براي اين

از مدتها پيش تعيين شده بود، اما االن به دليل مرخصي قاضي 
  . مهر موكول شده است٢ شهريور به ٢تشكيل دادگاه از 

  
  
  
  
  
  
  

 قاضي پرونده و دادگاه مذكور كدامند؟

ــ پرونده ما در شعبه يك دادگاه انقالب اسالمي سقز تحت نظر 
نكته حائز اهميت ديگر اين است كه . رار داردقاضي اكبري ق

دادگاهي كه موكول شد، قرار بود در دو جلسه يعني دوم و سوم 
شهريور ماه هر هفت نفر را محاكمه كند در صورتي كه در تاريخ 
جديد هر كس در جلسه جداگانه اي مورد محاكمه قرار خواهد 

  .  گرفت
 محل حضور داشتيد؟ آيا شما هنگام حمله ي نيروهاي انتظامي در 

من شاهد دستگيري ده ها تن بودم كه همه دستبند زده و ! ــ بله
توسط نيروهاي انتظامي و امنيتي منتقل شدند خود من نيز در همان 

 . محل دستگير شدم

آيا حمله به جمع كارگران در روز كارگر هيچگونه محمل قانوني 
 داشت؟ 

 اما در اين رابطه نكات .ــ بهانه اين بود كه تجمع غيرقانوني است
اول اينكه در كجاي دنيا كارگران براي . زيادي مطرح هستند

بزرگداشت روز كارگر نياز به مجوز دارند؟ دوم اينكه در تمام دنيا 
مرسوم است كه چنين تجمعاتي از قبل به اطالع مسئوالن شهري و 
ه انتظامي ميرسد تا اينها امنيت آن تجمع را تضمين كنند و نه آن ك

سوم اينكه كارگران براي كسب مجوز به . به آن يورش ببرند
ادارات مربوطه مراجعه كرده بودند و هيچگونه پاسخي به آنها داده 

چهارم اينكه . نشده بود يعني نگفته بودند كه حق برگزاري ندارند
اصال تجمعي برگزار نشده زيرا وقتي كه برگزاركنندگان متوجه 

رنامه حساس هستند تصميم گرفتند پس شدند كه مسئوالن به اين ب
از پخش شيريني ميان كارگران لغو مراسم را به اطالع برسانند و از 

  . آنها بخواهند كه متفرق شوند كه فرصت اين كار داده نشد
 آيا هنگام دستگيري به شما حكم بازداشت نشان دادند؟

ــ من همان لحظه اول دستگيري اعتراض كردم و گفتم كه بدون 
گفتند كه در زندان حكم را نشان .  نميتوانند جلب كنندحكم

 نام بر ١٧آنها در آنجا يك حكم جلب نشان دادند كه . خواهند داد
  . روي آن بود البته به من امكان داده شد كه تنها نام خودم را ببينم

 موارد اتهامي شما چيست؟ 

طبيعتا مبارزه مسالمت آميز براي انجام تغييرات در....  
يك سيستم كه نيازمند تغيير است بهترين و پسنديده

و من هم تالش ميكنم در همينترين راه است 
چارچوب گام بردارم، اما وقتي كه فضا حتي براي خود
آنها بسته شده است، چگونه ميتوان انتظار داشت مردم

  به شيوه هاي ديگر نيانديشند؟

 ۱گفتگو
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يي ــ تنها چيزي كه به دادگاه ارائه شده است نتيجه گيري بازجو
او . وزارت اطالعات از بازجويي هايي است كه انجام داده است

ــ تعلق به تفكر ١موارد اتهام مرا بدين گونه ثبت كرده است 
ــ مسافرت  ٣ــ شركت در تجمع غيرقانوني  ٢الحادي كمونيستي 

ــ عناد با جمهوري اسالمي ببينيد ٤از تهران به سقز براي سخنراني 
در . تراشيده اند» اتهام«اند و بعد مورد اينها اول بازداشت كرده 

مورد اتهام اول بايد بگويم طبق قانون اساسي تعلق به تفكر و 
ايدئولوژي نه تنها جرم محسوب نميشود بلكه برعكس تحقيق 
ماموران در اين رابطه تفتيش عقايد محسوب شده و اين خود عملي 

ه است، يكي اتهام سوم نيز شامل دو نكت .غيرقانوني و مجرمانه است
مسافرت و ديگري سخنراني هيچ كدام از اين موارد طبق هيچ كدام 
از قوانين خود اين آقايان جرم محسوب نميشود و مسافرت براي 

اما شركت در يك تجمع و، سخنراني نيز غيرقانوني نيست
و تنها قرار بر  ر حالي كه هيچ تجمعي صورت نگرفتهد: غيرقانوني

رش و دستگيري ها امكان انجام آن را لغو مراسم بوده است و يو
سلب كرده است، چگونه ميتوان حضور مرا به عنوان شركت در 

يا و مستقل ازاين نكته قانوني. ديك تجمع غيرقانوني تعبير كر
غيرقانوني بودن مراسمي كه برگزار نشده خود امري غيرقابل اثبات 

  .است
طلب و حق بگذاريد قدري به روند اصالح طلبي، نيروهاي اصالح 

كردها در رابطه با خودمختاري اداري و يا استقالل سياسي 
 اصالح طلبي در ايران را چگونه ميبينيد؟. بپردازيم

ــ ببينيد اينها حتي آن بخش از حكومت را كه ادعاي اصالح طلبي 
دارد و به عنوان نماينده بورژوازي صنعتي در مقابل بورژوازي 

نند و آنها را عمال از حكومت سنتي قد علم كرده است تحمل نميك
توجه كنيم اينها نيروهايي هستند كه هر جا منافع . بيرون كردند

نظام با راي مردم در تقابل قرار گرفته است، راي مردم را ناديده 
طبيعتا . گرفته اند و از مواضع اعالم شده خود صرف نظر كرده اند

م كه نيازمند مبارزه مسالمت آميز براي انجام تغييرات در يك سيست
تغيير است بهترين و پسنديده ترين راه است و من هم تالش ميكنم 
در همين چارچوب گام بردارم، اما وقتي كه فضا حتي براي خود 
آنها بسته شده است، چگونه ميتوان انتظار داشت مردم به شيوه هاي 

 وانين خودشان در رابطه با حقوق واينها حتي به ق ديگر نيانديشند؟
  .پا گذاشته اندزيرم نميگذارندو اين قوانين را هاي مردم احتراآزادي

به عنوان يك روشنفكر كرد حقوق ملي كردها را در رابطه با 
 خودمختاري و استقالل چگونه ميبينيد؟

ــ ببينيد در اساس و به خاطر اعتقاد به ايده آل هاي سوسياليستي 
 هرگاه .ميگويم كه حق تعيين سرنوشت حق مسلم هر ملتي است

با رعايت موازين دمكراتيك و در يك رفراندوم ملتي بخواهد 
آينده خود را به اين شكل يا به آن شكل تعيين كند، نميتوان جلوي 

در عين حال هيچگاه به كردها جدايي از ايران را  .آن را گرفت
به تشكيل . توصيه نميكنم و آن را مطابق با منافع كردستان نميدانم

 شامل كردستان ايران، تركيه عراق و سوريه كردستان بزرگ كه
اينها را تمايالت ناسيوناليستي ميدانم كه . باشد نيز اعتقاد ندارم

واقعيت اين است كه ما تحت . مخالف منافع زحمتكشان هستند
داري به سر ميبريم و اين نظام در غارت و چپاول، زن  نظام سرمايه

هرگاه . اقعي ما استاين معضل و. و مرد و كرد و فارس نميشناسد
اين معضل به سود زحمتكشان حل شود عمال مشكالت زنان، 

  .قوميت ها و از اين قبيل نيز برطرف خواهد شد
شما ميگوييد سيستم سرمايه داري موجود بايد تغيير كند، سئوال 
من اين است، آيا فكر نميكنيد هرگاه روند اصالح طلبي به سويي 

ند در چارچوب يك حزب براي برود كه شما يا تفكر شما بتوا
دستيابي به اهداف خود از طريق مسالمت آميز عمل كند، به سود 

 تمامي نيروهاي دخيل و مطابق با منافع كل جامعه باشد؟

اما دوباره بايد تكرار كنم چگونه . ــ صد در صد همين طور است
وقتي كه اين آقايان به اصالح طلبان خودشان اجازه فعاليت 

  چنين حزبي امكان وجود خواهند داد؟ نميدهند، به

آيا انتشار نظراتي كه طي اين گفتگو ارائه داديد نميتواند در 
 دادگاه عليه شما استفاده شود؟

ــ ببينيد من يك بار ديگر هم طي همين مصاحبه گفتم و االن نيز 
تاكيد ميكنم كه داشتن هر تفكر و ايدئولوژي طبق قانون اساسي 

ش عقايد ممنوع و غيرقانوني است يعني جرم نيست بلكه تفتي
بپردازد عمال مخالف قانون  هرگاه دادگاه بخواهد به اين مسائل

در بازجويي ها . اساسي عمل كرده و عمل آن مجرمانه خواهد بود
گفتم اگر منظور . به من گفتند كه با جمهوري اسالمي عناد داريد

 اسالمي از عناد، مخالفت قانوني است، بله من مخالف جمهوري
هستم و ميخواهم در چارچوب موازين قانوني حق ابراز مخالفت 

اين حق در قانون اساسي تضمين شده است اما اگر . داشته باشم
منظور شما از عناد مخالفت خشونت آميز است، خير من با اعمال 

خشونت را معموال نظام هاي سرمايه داري به . خشونت موافق نيستم
  .مردم تحميل ميكنند

   انجام شده است٢٠٠٤ آگوست ٣٠ن گفتگوي تلفني در تاريخ اي
   

 ۱گفتگو
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  اسفنديار صادق زاده
 ميشود پاك نرژيماز دامان  ميكونوس ننگي كه با هيچ رنگي

  )۱۹۹۲ر سپتامب۱۷( گفتگو با يكي از بازماندگان ميكونوس، در سالگرد آن ترور
 

  
 دبيركل وقت حزب دمكرات ي ترور دكتر صادق شرفكند

 از جنايتكارانه ترين و درعين يران و همراهانش يككردستان اي
عمق اين فاجعه  به .  بودي سياسيحال ناجوانمردانه ترين ترورها

 همگان ناممكن است، چه رسد به ي آن براي است كه فراموشيحد
  . كه شاهد مستقيم اين جنايت بودنديكسان

 شود كه بدانيم رهبران ي اين جنايت آنجا مشخص ميابعاد سياس
قت حزب دمكرات كردستان ايران كه در خارج از كشور ترور و

عبدالرحمان قاسملو كه "به شمول دبيركل اسبق اين حزب  ( شدند
در وين پايتخت اطريش و بر سر ميز مذاكره با فرستادگان سپاه و 

از سياست ) ترور شد� ي رفسنجانيهاشم"  وقتيرياست جمهور
 كردند و ي دفاع مگفتگو و حل مسالمت آميز مسئله كردستان

 غير خشونت آميز را به سياست حزب دمكرات يروش ها
 توانست به حفظ ي كه ميسياست. كردستان ايران تبديل كرده بودند

 ي كردستان ايران آينده اي ايران كمك كند و برايوحدت مل
  .متفاوت با كردستان عراق را رقم بزند

ن ترور زدند،  دست به ايي و به فرمان چه كسانياين كه چه افرا
 اپوزيسيون ي دولت آلمان دقيقا مشخص است و برايامروز برا

 ي هاي نيز، صرفنظر از پيچيدگي اسالميكرد و فارس جمهور
 و يمقامات قضائ.  مسئله، تقريبا و در اساس روشن استيامنيت
 ي و امنيتي آلمان، برخالف دولتمردان و مسئوالن قضائيامنيت

 يرا تا پايان دنبال كردند و با جسارتفرانسه و اطريش، اين ترور 
 ي اعتناء به همه فشارهايكم نظير نتايج محاكمه و حكم نيز، ب

همانگونه كه لوح .  اعالم شدي اسالمي جمهوري و اقتصاديسياس
 شهردارتهران، ي هاي اعتناء به شعبده بازييادبود قربانيان ترور، ب

 كه ي رستورانكه ازياران عاملين ترور ميكونوس است، بر سر در
  !رستوران ميكونوس: اين ترور در آن انجام شد نصب شد

، رئيس جمهور ) خامنه اييعل(در حكم دادگاه آلمان نام رهبر
 آن را ي كه پس از ترور در مصاحبه اي رفسنجانيهاشم ( وقت

، )  اعالم داشتي و درون سازمانينتيجه اختالفات گروه
 سال جنبش اصالحات ٨از  كه پس ي اكبر واليتيعل ( وزيرخارجه

و وزير )  خواهد رئيس جمهور دوران ضد اصالحات شوديم
 و ي فالحيان كه عضو خبرگان رهبريعل( اطالعات وامنيت وقت

با صراحت و )  استياز هدايت كنندگان سازمان امنيت مواز
بعنوان كميته صدور فرمان ترور اعالم شد و اين يك بدعت كم 

 ي كه مي قوه ا،يه از قوه مجريه بودنظير از استقالل قوه قضائ
 قرار گيرد و ي اسالمي جمهوري سياس- توانست زيرفشار اقتصادي

  .قرار نيز گرفته بود
 ي دستور دادند و چه كسانياين كه چه كسان

 نيست ي چنان اهميتي بودند ديگر دارايمجر
 ترور و نتايج آن بعنوان يكه اصل حادثه، يعن

 سال ٢٥ ي طييك رويكرد و سياست حكومت
 كه بموجب يرويكرد. گذشته اهميت دارد
 ي از زندگي و طرفداريآن پاسخ حق طلب

البته اين رشته سر . شرافتمندانه گلوله است
 آن را بايد در يدراز دارد و ريشه ها

 در داخل و يا خارج از � ي سياسيترورها
 در حاكميت و يا در اپوزيسيون و - كشور

در اين . ل كرد دنبا٦٧اعدام ها و قتل عام 
 است اگر بر اين گمان نيز يميان، ساده انديش

 يانگشت نگذاريم كه دست قدرت ها
 نيز در كنار حاكميت و در هدايت يخارج

.  كندياين مسير عمل كرده و همچنان م
همچنان كه ديديم در حمله عراق به ايران و 
در ادامه خانمان برانداز جنگ با عراق عمل 

  .كرد
 از جان بدر بردگان اين يمن به عنوان يك

ترور وحشيانه، هميشه با قربانيان آن احساس 
 داشته و دارم؛ درعين حال كه ميدانم مردم ايران هزاران يهمدرد

بار تلخ تر و گرنبارتر از اين حوادث را داشته و پشت سر گذاشته 
 در ايران خود ي كنوني جهنمي كنم تحمل زندگيمن تصور م. اند

 ي ايراني وقفه شخصيت و هويت مليرور ب مستمر و تيجنايت
  .هاست

۲گفتگو



  ايرانر نشريه کنفدراسيون سراسری حقوق بشر د، پيک  ١١ص ۱۳۸۳  اول مهر -۷ ش -ل اولسا
 

 

 اين ترور بسيار گفته و نوشته اند، شايد زمان آن فرا يدرباره ماجرا
رسيده باشد كه من هم به سهم خود و بعنوان يك شاهد اين ترور 

  . را به دانسته ها اضافه كنمينكات
"  ديدن ي سپتامبر برا١٧ بعد از ظهر ٨ و ٧ يبين ساعت ها

 ام و صاحب رستوران ميكونوس يدوست قديم� يب غفارعزيرطبي
 گردد كه هر دو ي پيش از انقالب بر مي ما به سالهايدوست. رفتم
 رفتم و روز حادثه ياغلب به ديدار عزيز م.  رژيم شاه بوديميزندان

  .  از اين ديدارها بودينيز يك
ا  دانستيد آنجي آنجا رفتيد و يا از قبل مي روز حادثه هم اتفاق -

 جلسه است؟

 كرد و ي بود عزيز من را هم خبر مي ديدار و جلسه اي اغلب وقت
من مدت ها بود كه دراين جلسات .  بياي گفت اگر دوست داريم

آنشب .  حاصلي بود و بي كردم زيرا حرف ها تكراريشركت نم
 دانستم آنجا جلسه است، عزيز هم با اين محاسبه كه من يهم نم

 كه ينوع جلسات ندارم و يا شايد طبق قرار به اين يديگر عالقه ا
 آنجا رفتم كه عزيز يمن اتفاق.  نگفته بوديبا ميهمانان داشت چيز

  .  رسيدي نگران بنظر مي وارد شدم عزيز كميوقت. را ببينم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دارم و متاسفانه آشپز رستوران ي مهميگفت امشب ميهمان ها
مشكل او مشكل . يكه كمك كننيآمده است، بيا داخل آشپزخانه 

با هم .  بوديميمن بود، زيرا همانطور كه گفتم ما دوستان قديم
درحال غذا درست كردن عزيز . مشغول درست كردن غذا شديم

 از رهبران حزب يگفت تعداد. گفت كه ميهمانان كيستند
 يپس از مدت. دمكرات كردستان ايران امشب اينجا ميهمان هستند

 ي تواني مياگر دوست داشته باش:  عزيز گفتميهمانان آمدند و
  .ي در سالن و به جمع بپيونديبيائ
 داشتند چگونه يميهمانان كه ظاهرا با هم گفتگو و ديدار سياس  -

 شما را در جمع خودشان پذيرفتند؟

 عزيز به من پيشنهاد رفتن به سالن و پيوستن به جمع را كرد ي وقت
 مشروطه خودم را اعالم  سكوت كردم و سپس موافقتي مدتيبرا

 نيست يكردم و گفتم از آنها هم بپرس و ببين برايشان مسئله ا
 كه ياگر من هم در جمع شركت كنم؟ عزيز رفت و در نوبت بعد

به داخل آشپزخانه بازگشت تا غذا ها را ببرد گفت كه ميهمانان 
  .موافقت كرده اند

غذا كه آماده شد، اين بار من 
تم به هم به همراه عزيز رف
 كه يسالن و اتاق مخصوص

. ميهمانان در آنجا نشسته بودند
اين اتاق مُشرف به يك 
پارك بود كه به بيرون كامال 

 كرد و بعد به ي معرفيابتدا من را به دكتر شرفكند. ديد داشت
 گرم برخورد كرد و پس از ماچ و بوسه ي خيليشرفكند. ديگران

 نجيب و دوست صورت.  صميمانه من را كنار خودش نشانديا
 ياين نخستين بار بود كه شرفكند.  او بسيار به دلم نشستيداشتن
 من و دوران زندانم در ي سياسياز گذشته فعاليت ها.  ديدميرا م

 كرد هم بند ي از زندانيان سياسيگفتم كه با تعداد. زمان شاه پرسيد
 با چه كساني؟ برايش گفتم كه با عبداهللا عزت: فورا پرسيد. بوده ام

 يگل از گل شرفكند.  بلوريان دريك بند بوده اميپور و غن
 من هم اين يبرا.  را يافته استي قديميانگار يك آشنا. شكفت

 يديدار آنقدر جذاب بود كه زمان را فراموش كرده بودم، تا وقت
 آوردن آن به سر يكه عزيز آمد و گفت شام حاضر است و برا

 يوقت. يم به آشپزخانهبا هم رفت.  كمك كرديميز از من تقاضا
انتقال غذا از آشپزخانه به اتاق ميهمانان تمام شد و من از آشپزخانه 

 ي را نوري من در كنار شرفكنديخارج شدم، متوجه شدم صندل
 در ي خاليدر همان رديف يك صندل.  پر كرده استيدهكرد

.  بود كه من با اشاره عزيز رفتم آنجا نشستميآخر رديف خال
 شناختم، زنده ياد ي كه من آنها را مياز جمع.  شدصرف غذا شروع

بود كه قبال چند بار او را در جلسات مختلف � ي دهكردينور"
 كه او را هم در همين نوع جلسات يديده بودم، پرويز دستمالچ

،)علي خامنه اي(اه آلمان نام رهبردر حكم دادگ
هاشمي رفسنجاني كه پس ( رئيس جمهور وقت

از ترور در مصاحبه اي آن را نتيجه اختالفات
،) گروهي و درون سازماني اعالم داشت

 سال٨علي اكبر واليتي كه پس از  ( وزيرخارجه
جنبش اصالحات مي خواهد رئيس جمهور

عاتو وزير اطال) دوران ضد اصالحات شود
علي فالحيان كه عضو خبرگان( وامنيت وقت

رهبري و از هدايت كنندگان سازمان امنيت
با صراحت و بعنوان كميته) موازي است

 صدور فرمان ترور اعالم شد

۲گفتگو
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ديده بودم و باالخره مسعود ميرراشد، كه او را هم چند بار در 
  .رستوران ميكونوس ديده بودم

 بخاطر ي از آن ديدار شبانه از دكتر شرفكندي هيچ گفته ا -
 نداريد؟

:  كرد او گفتي معرفي عزيز من را به دكتر شرفكنديوقت.  چرا
قرار بود اين نشست فردا شب در اينجا تشكيل شود، اما چون ما 

 و ديدار را يشب در شهر كلن يك جلسه داريم، ميهمان فردا
 يك شب جلو ينشايد به همين دليل، يع. يكشب جلو انداختيم

 تا هنگام شام به ي دهكرديافتادن اين ديدار بود كه عزيز و نور
 كردند و جلو افتادن زمان اين ديدار را اطالع يافراد مختلف تلفن م

 توانند به ي دادند كه اگر بخواهند مي دادند و به آنها اطالع ميم
رو  يكبار به خود من گفتند با اتومبيل عزيز بيحت. رستوران بيآيند

دنبال عبداهللا عزت پور، زيرا دكتر بايد حتما او را امشب ببيند، كه 
  . شديالبته اين برنامه بعدا منتف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ي را مي شاه بوديد و اهميت مسائل امنيتي سياسي شما كه زندان -

 دانستيد، چرا آنشب توصيه نكرديد احتياط كنند؟

 ي تا لحظه ايشرفكند خودم به دكتر ي راستش از همان ابتدا معرف
 يكه تروريست ها وارد رستوران شدند به همين مسئله فكر م

 يبه اينكه رهبران يك حزب درحال مبارزه و درگير. كردم
 ي چرا و چگونه است كه اينگونه بي اسالميمسلحانه با جمهور

 كه هركس مجاز است وارد آن يپروا در يك جلسه و در رستوران
ودم مسئله را اينطور حدس زده بودم پيش خ.  كننديشود شركت م

 يكه حتما پليس آلمان درجريان است و رستوران را محافظت م
 كردم، ي خودم فكر مي سياسي، با توجه به تجربه كارهايحت. كند

 ياگر آنها خودشان به پليس آلمان نگفته باشند در اين محل جمع م

رگرفته  پليس آلمان خود به خود آنها را در بيشوند، تور امنيت
  .است

  به ياد داريد كه محور گفتگوها چه بود؟ -

 و نوع ي آنشب عمدتا بر محور مشكالت اجتماعي بحث ها
برخورد حاكميت با مردم و خصوصا موضع حزب دمكرات 

  ي رويشرفكند.  زدي دور مي اسالميكردستان در برابر جمهور
 ي ايران و دمكراسي مليت هاي براي خودمختاري و نوعيوحدت مل

 من جالب ترين بخش اين بحث يبرا. در كل ايران تاكيد داشت
 پيرامون ضرورت استفاده از ي بود كه شرفكنديها، استدالل هائ

 شيوه ي گفتگو و نفي مسالمت آميز و رسيدن به نوعيروش ها
  . كردي قهرآميز ميها
 وارد رستوران شدند و شما چه وقت يتروريست ها چه زمان  -

 شديد؟متوجه حضور آنها 

من درحاليكه گوشم به .  حدود ساعت يازه شب آن ها وارد شدند
 ي مي خودم با تكه آخر غذا بازيحرف ها بود، در بشقاب غذا

وحشت . كردم كه ناگهان چند پوكه فشنگ در بشقاب من افتاد
 با نقاب و مسلسل بدست در برابر يمرد. زده سرم را بلند كردم

از مسلسل او به پرواز در آمده  ايستاده بود و پوكه ها يشرفكند
 ام به زير ميز پرت يناخود آگاه خودم را به همراه كنار دست. بودند
 را ي افرادي تك تير شنيدم و پاهايدر همين لحظات صدا. كردم

بمحض خروج آنها .  شدنديديدم كه بسرعت از اتاق خارج م
مت  كه در سيدو نفر از چهارنفر.  ميز بيرون آمدمرازاتاق، از زي

 زمين افتاده بودند و عزير هم تلولو خوران يمقابل نشسته بودند رو
 ي در حاليكه نفسيدكتر شرفكند.  زمين بوديدرحال افتادن رو

 با يدهكر.  زمين بودي مانع افتادنش به روينداشت، دسته صندل
 او خارج ياز گلو" خُرخُر" شبيه ي ميز افتاده بود و صدائيسينه رو

 خورد بغل كرده و ينستم عزيز را كه تلوتلو ممن فقط توا.  شديم
در . به طرف در رستوران بكشم تا بلكه او را به بيمارستان برسانم

 يهمين كشاكش بودم كه پلس وارد رستوران شد و به همه كسان
 يپليس از قربانيان م. كه زنده بودند فرمان داد دستها را باال ببرند

  .لين ترور رفته بودندخواست دستهايشان را باال ببرند، عام
 تحقيقات در همان محل شروع شد؟  -

.  بعد دنبال شدي ها در روزها و هفته هاي تحقيقات و بازجوئ
 مختلف فراخوانده شدند تا يشاهدان به شعب و سازمان ها

پليس آلمان . مشاهدات خود را بگويند و به سئواالت پاسخ بدهند
تصاوير . ست ها بود چهره ترورييبيش از هر چيز دنبال شناسائ

 كه شاهدان ي نشان هائي را به من نشان دادند و از رويمختلف

 وحدت ملي و نوعي يشرفكندي رو
خودمختاري براي مليت هاي ايران و

براي. دمكراسي در كل ايران تاكيد داشت
من جالب ترين بخش اين بحث ها،
استدالل هائي بود كه شرفكندي پيرامون
ضرورت استفاده از روش هاي مسالمت
آميز و رسيدن به نوعي گفتگو و نفي شيوه

  .هاي قهرآميز مي كرد

۲گفتگو
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 تهيه شده بود كه به من هم نشان يجنايت داده بودند تصاوير
 مهم بود و ي پليس خيلي چهره ها نيز براي تائيد تقريبيحت. دادند
 كه مسلسل ي آن كسيشناسائ.  خواست زمان از دست برودينم

 پليس ي ديده بودم براي او را در برابر شرفكندبدست داشت و من
 پلس اعالم كرد كه يپس از مدت. آلمان در اولويت قرار داشت

متعاقب .  را در رابطه با ترور ميكونوس دستگير كرده استيشخص
 چهره فرد مسلسل ي شناسائيآن من و شاهدان ديگر جنايت را برا

قبل . كلن بردند شهر ي آلمان در حواليبدست به مركز پليس جنائ
 ي شناسائي ويژه براياز اينكه ما را بعنوان شاهدان ماجرا به سالن

 از شاهدان و زنده ماندگان آن شب يفرد دستگير شده ببرند، يك
اين .  يخونين اطالع داد كه فرد دستگير شده عرب است و لبنان

همان شاهد .  بود كه او از مترجم بدست آورده بودياطالعات
 است كه مسلسل ي بگوئيم اين همان كسي كه همگپيشنهاد كرد

 آنچه كه در يما را برا: من در جواب گفتم. در دست داشته
رستوران ديديم به اينجا آورده اند و نه آنچه زائيده تخيالت ماست 

 كه در ابتدا ياتفاقا، بعدها معلوم شد كس. و يا مترجم گفته است
ظر پليس نبوده دستگير شده بود آن فرد مسلسل بدست مورد ن

بود كه در شب ترور، نقش " يوسف امين"فرد دستگير شده . است
 رستوران را داشته و هيچكدام از ما او را ي در ورودينگهبان جلو
من اين توضيح آخر را به اين جهت دادم كه تاكيد . نديده بوديم

 به پروسه يكنم اغلب زنده ماندگان آن شب نتوانستند كمك شايان
 يحت. ريست ها و تشكيل دادگاه ميكونوس كنند ترويشناسائ

پس از .  دشوار كردنديعقيده دارم كه كار ديگران را هم مقدار
سالها تحقيق و تالش، سرانجام پليس آلمان پرونده را تكميل كرده 

  .و به دادگاه ارجاع داد
  شد؟يباالخره آن مسلسل بدست شناسائ  -

 كه يگير شدند، جز فرد تقريبا همه دست اندركاران آن ترور دست
 كه در آنشب همه را به ي همان كسييعن. مسلسل بدست داشت
 و عامل مستقيم ترور بود كه در ياو ايران. رگبار مسلسل بست

. همان ساعات اوليه با پاسپورت ديپلماتيك از آلمان خارج شد
" پيك نت" كنم ي كه فكر مي اينترنتي از سايت هاياخيرا در يك

همين سايت .  استي سيد جمال الدين جهرمينام وبود خواندم كه 
 خواهند از ي از سوابق او را منتشر كرده و نوشته بود كه ميبخش

او بعد از انقالب در شهر جهرم، . جهرم او را به مجلس هفتم ببرند
 كه مانند خود او بودند يك گروه درست كرده يهمراه با چند نفر

امام جمعه شهرجهرم نيز . ودها ب� يقنات"بودند كه معروف به گروه 
 ي را  م٥٧آنها افراد موثر درانقالب .   داشتيبا آنها همكار

 انداختند و به همين دليل ي اطراف جهرم ميكشتند و در چاه ها
  . هايهم معروف شده بودند به گروه قنات

  شما از دادگاه ميكونوس چيست؟ي ارزياب -

طرفانه و درعين حال  ي همه حقوقدان ها بي روند دادگاه به گواه
 بود يشايد از اين نظر بتوان گفت دادگاه.  متعهد به احقاق حق بود

 خود را به ي وظيفه قضائي سياسيكم نظير كه عليرغم همه فشارها
 از قضاوت مستقل از حكومت ي انجام داد و نمونه اينحو شايسته ا

  . گذاشتي آلمان از خود بر جايرا درتاريخ قضائ
 . چيزها گفته انديت استوار رئيس قضات خيلدرباره شخصي  -

  .اين يك واقعيت است.  بله
  حكومت ايران؟ي فشارها -

 در ارتباط با ي اسالمي آنچه كه مربوط به زمامداران وقت جمهور
آن ها از .  نيستيترور ميكونوس و دادگاه آن است، امر پوشيده ا

 به ي و سياسي اقتصادي فشارهاي خود براي قبليهمان روش ها
 يك ي دست به گروگان گيريدولت آلمان استفاده كردند و حت

اين . بود" هوفر" كنم نامش ي در تهران زدند كه فكر ميتاجر آلمان
 است كه آنها در لبنان هم بارها از آن استفاده كرده يهمان روش

 ي جلوگيري براي اسالمي جمهوري هايبنابراين ذكر كارشكن. اند
.  ندارديدادگاه ميكونوس چندان ضرورت ي و قضائياز روند عاد

 دانستند كه ادامه اين دادگاه به يباالخره آن ها هم در ايران م
 در ي اسالمي ختم خواهد شد كه نام رهبران وقت جمهوريحكم

 ي جلوگيري براي بود كه از هيچ امكانيطبيع. آن مطرح خواهد بود
  .از ادامه كار دادگاه صرفنظر نكنند

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 كه يه ايرانيان خارج از كشور هم بنظر من اطالعات نادرستدربار
اغلب در جريان تحقيقات پليس منتشر كردند و يا در اختيار پليس 

 كار تكميل پرونده و ارجاع آن به دادگاه را با يگذاشتند مقدار
  ي در طول دادگاه هم اين وضع تا حدوديحت. تاخير روبرو كرد

  ۱۵ بقيه در صفحه

تقريبا همه دست اندركاران آن ترور دستگير
.شدند، جز فردي كه مسلسل بدست داشت
يعني همان كسي كه در آنشب همه را به رگبار

او ايراني و عامل مستقيم ترور. مسلسل بست
بود كه در همان ساعات اوليه با پاسپورت

 .ديپلماتيك از آلمان خارج شد

۲گفتگو
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  Mirjam Gehrke ميريام گركه
  اميد به برقرارى عدالت

  
در پشت درهاى بسته ى دادگاه عالى شيلى، تظاهر كنندگان 

درون دادگاه،  . خواستار محاكمه ديكتاتور سابق اين كشور بودند
سرانجام راى . ر، تصميمى تاريخى مى گرفتند قاضى اين كشو۱۷

 قاضى موافق ملغى شدن مصونيت قضايى رئيس ۸. گيرى انجام شد
 نفر ديگر با اين راى مخالفت كردند ۷جمهور سابق شيلى شدند و 

و به اين ترتيب راه براى به دادگاه كشيدن ديكتاتور سابق شيلى و 
 . محاكمه او باز شد

ا متهم به شركت در برنامه ريزىِ عمليات دادستانى شيلى پينوشه ر
كندور مى كند، عملياتى كه طى آن  سازمان هاى چپ گراى 
شيلى تحت تعقيب ديكتاتور نظامى كشور قرار گرفتند و سركوب 

پينوشه متهم به نقض شديد  حقوق بشر در دوران رياست . شدند
در اين دوران  .  ميالدى است۱۹۹۰ تا ۱۹۷۳جمهورى خود از سال 

 نفر از نيروهاى مخالف پينوشه يا به قتل رسيدند و يا ۳۰۰۰حدود 
در ماه مه سال جارى ميالدى دادگاهى عادى در شيلى . مفقود شدند

اين دادگاه اعالم كرد ، . خواستار لغو مصونيت قضايى پينوشه شد
 ميالدى سالوادور ۱۹۷۳مداركى در دست است كه پينوشه در سال 

شيلى را سرنگون كرده و به سركوب آلنده، رئيس جمهور وقت 
تصميم دادگاه عالى شيلى مبنى بر . مخالفان پرداخته است

لغومصونيت قضايى پينوشه موجب شور و شعف بسيار در ميان 
خانم وى .  كشته و مفقود اين دوران سياه شد۳۰۰۰خانواده هاى 

ويانا وياز، رئيس كميته خويشاوندان مفقودين شيلي، در اين مورد 
اين . اين تصميم دادگاه عالى براى ما  بسيار مهم است�: ويدمى گ

دادگاه سرانجام معقوالنه تصمصم گرفت، راى به لغو مصونيت 
پينوشه بايد به . پينوشه داد و مثل دفعه ى پيش به او كمك نكرد

خاطر جناياتش پاسخگو باشد و ما انتظار داريم كه در جريان 
د خويشاوندانمان به دست دادگاهِ او، اطالعات جديدى در مور

دو �.آوريم، خويشاوندانى كه آن زمان به دست او گرفتار بودند
سال پيش دادگاه عالى شيلى با لغو مصونيت قضايى پينوشه مخالفت 

گفته مى شد كه ديكتاتور سابق شيلى به خاطر سن زياد . كرد

اين در حالى ست كه هنوز هم ياران و . تحمل بازجويى را ندارد
ان به پينوشه در دستگاه حاكمه شيلى نفوذ بسيار دارند و وفادار

همين چهارشنبه . اقدامات قانونى عليه او را ناممكن مى سازند
گذشته يكى از ژنرال هاى ارتش شيلى به نيكى از زمانى ياد كرد 
كه پينوشه فرماندهش بود و برنامه هايش با موفقيت به اجرا در مى 

                   *****                      . آمد
 در شيلى ديگر كسى كه نتوان به او نزديك شد و از او حساب 

اين پيام بنيادينى است كه راى ديوان . پس گرفت، وجود ندارد
عالى كشور شيلى با ما در ميان مى گذارد، اينكه مصونيت ديكتاتور 

 ساله دوباره به شهروندى ۸۸خودكامه . شيلى ديگر اعتبارى ندارد
مولى تبديل شده كه در صورت ارتكاب جرم بايد در برابر مع

 . دستگاه قضايى پاسخگو باشد

 به Ricardo Lagosدولت رييس جمهور ريكاردو الگوس 
درستى و عاقالنه از خود واكنش نشان داد، آنجا كه پس از منتشر 
شدن راى ديوان عالى كشور هم مردم و هم ارتش را فراخواند 

وى اشاره كرد به اينكه در حكومتى كه . نندآرامش خود را حفظ ك
مبتنى بر قانون است و به درستى عمل مى كند، بايد سياست به راى 

  .قاضيان احترام بگذارد، نه اينكه آن را تفسير كند

 
تا جايى كه حدس و گمانها هر دم _هد شد و پينوشه محاكمه خوا
 Juan Guzmanقاضى خوان گوسمان _ قوى تر مى شوند

سرانجام خواهد توانست عليه پينوشه به خاطر پيگرد و قتل مخالفان 
رژيم در خارج از مرزهاى شيلى و در چارچوب طرح كندور 

Condor حكم صادر كند۱۹۸۰ و ۱۹۷۰ در سالهاى دهه . 

مانهاى امنيت كشورهاى ديكتاتورى آرژانتين، در آن دوره ساز
پاراگوئه، اوروگوئه و شيلى پيمانى در زمينه همكارى براى نابود 

گفته مى شود كه در . كردن نيروهاى چپ اپوزيسيون بسته بودند
 .شيلى دستورهاى الزم در اين جهت را خود پينوشه صادر كرده بود

ى در جهت اثبات مدتهاست كه ديگر وكيالن مدافع پينوشه تالش
آنها بيشتر مى كوشند تا نشان دهند . بيگناهى موكل خود نمى كنند

كه ديكتاتور سابق به عنوان پيرمردى بيمار ديگر در وضعيتى 
نيست كه بتواند پاسخگوى جنايتهايى باشد كه وى را مسئول آن 

پيمان سكوتى كه هيچ گاه در باره اش سخن آشكارى  .مى دانند

چشم انداز
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جب شده بود كه شيلى ديگر جرات نمى كرد گفته نمى شد، مو
رسما گفته مى شد كه پينوشه بر اثر : گذشته خود را بررسى كند

دادگسترى شيلى اين . پيرى توان فكرى خود را از دست داده است
نظريه را كه پينوشه به خاطر ناتوانى اش نمى تواند در جلسه 

ين از محاكمه شركت كند، پذيرفت و در ازاى آن ديكتاتور پيش
  .حضور در مجامع عمومى پرهيز نمود

كسى كه جنايتها و موارد نقض حقوق بشر وى را يادآور و 
خواستار عدالت مى شد را مجادله جويى دائمى و دست چپى اى 
خسته كننده و تلخ مزاج مى خواندند كه مخالف تبديل جامعه شيلى 

  . به جامعه اى جوياى لذت و تفريح بود
اعتياد وى به جلب توجه و :   پيمان را شكستاما پينوشه خود اين

اشتياقش براى به نمايش گذاشتن خود  سرانجام برايش شومى به 
ماجرا اين گونه آغاز شد كه قاضى گوسمان گزارشى را . بار آورد

 قربانى رژيم ۵۰۰به آگاهى عموم رساند كه نشان مى داد حدود 
پينوشه در . ده بودندديكتاتورى نظامى با هليكوپتر به دريا انداخته ش

 در مصاحبه اى با ۲۰۰۳واكنش به اين گزارش در ماه نوامبر سال 
فرستنده اى تلويزيونى در ميامى امريكا گفت كه خود را به هيچ 
وجه مقصر نمى داند و معذرت نمى خواهد، بلكه اين ماركسيستها و 

در آن ميان . كمونيستها هستند كه بايد تقاضاى بخشش كنند
 سابق به هيچ وجه به لحاظ فكرى ناتوان  به نظر نمى ديكتاتور

از سوى ديگر آشكار گشت كه پينوشه در بانك خصوصى  .رسيد
ميزان پس انداز وى .  حسابهاى مخفى داردRiggsامريكايى ريگز 

خود بانك مجموع دارايى . در اين حسابها هشت ميليون دالر بود
هنگامى كه . د مى كند ميليون دالر برآور۱۰۰ تا ۵۰پينوشه را بين 

در ماه ژوييه آشكار گشت كه چنين حسابهاى بانكى اى موجودند، 
 .ماموران اداره ماليات شيلى آغاز به تحقيق كردند

براى كشورى كه از خود به عنوان به لحاظ اقتصادى موفق ترين 
كشور امريكاى جنوبى نام مى برد و جهان نيز ان را به اين عنوان 

است كه درست افشاى اين حسابهاى مخفى مى شناسد، عجيب 
افشاى اين حسابها . است كه افكار عمومى را به حيرت مى افكند

آنجا كه پينوشه .دادگسترى شيلى را بار ديگر به ميدان فراخواند
 دقيقه براى قاضى در باره منشا  دارايى اش توضيح مى ۴۵حدود 

اى نجات داد، روشن بود كه نمى شود  اين شخص كه اين گونه بر
ميليونها دالرش از خود توانايى فكرى و روحى نشان مى دهد، در 

اينك در . رابطه با مسئله حقوق بشر ناتوان از پاسخگويى باشد
درجه نخست مهم اين است كه حقيقت در باره عمليات كندور 

اينكه آيا مستبد پير پينوشه دوره آخر عمر خود را . روشن شود

با اين . ند يا نه، موضوع ديگرى استپشت ميله هاى زندان بگذرا
همه يك چيز مشخص است و آن اينكه آگوستو پينوشه به عنوان 
متهم با اصول حكومتى مبتنى بر حق روبروست و خانواده وى مى 

برخالف خانواده هاى قربانيان _ تواند از اين بابت مطمئن باشد 
  .عمليات كندور، كه اسير تروريسم دولتى شدند

   دنباله سه حکم اعدام۱ه بقيه از صفح
مسئوليت كيفري كودكان بايد به روح قانون جزاي ايران توجه 

هاي مجرمانه  قانون جزاي ايران نگرشي سياه و سفيد و پديده .نمود
جنون در حال « قانون مجازات اسالمي ٥١زيرا طبق ماده . دارد

 ».ارتكاب جرم به هر درجه كه باشه رافع مسئوليت كيفري است

گيري مسئوليت كيفري  يري تا اين اندازه در مقابل سختسهل گ
اشكال ماده گفته شده در آن است كه . كودكان، قابل توجيه نيست

اي را رافع مسئوليت كيفري قرار داده است، در  جنون با هر درجه
نظر جرمشناسي نوع جنون و درجه  حاليكه به لحاظ علمي و از نقطه
اي از جنون كه فرد  در درجه. ستآن با جرم ارتكابي قابل بررسي ا

مبتال شايد قادر به درك تبعات و زشتي عمل كالهبرداري باشد، 
چه بسا متوجه قبح قتل يا جرايمي از اين دست باشد، بنابراين 
بررسي قانون جزاي ايران از اين واقعيت حكايت دارد كه 

هاي مجرمانه و  قانونگذار در وضع قوانين خويش تمامي پديده
 ساعت ٢٤هاي آنها را سياه و سفيد است كه در فاصله  مجازات

اي را كه فاقد هرگونه مسئوليت كيفري   ساله٩ناگهان كودك 
. كند بوده است به فرد واجد مسئوليت كيفري كامل تبديل مي

ترابي،  علي مهين. گذاري در نظر بگيرد آنكه براي وي دوره بي
رتكاب جرم زير مرتضي فيضي و ميالد بختياري هر سه در زمان ا

اند و به استناد قوانين گفته شده حكم اعدام شان   سال سن داشته١٨
اند و در معرض اجراي   ساله شده١٨صادر شده است آنان اخيراً 

اگر به موقع در پناه افكار عمومي قرار . حكم اعدام قرار دارند
  ...همانند دخترك نكائي. نگيرند، بر دار خواهند شد

   دنباله ميکونوس۱۳ بقيه از صفحه 
بعنوان .  شديادامه داشت و به همين دليل دادگاه آن همه طوالن

 يماجرائ. مثال وارد شدن سازمان مجاهدين خلق به اين ماجرا بود
 ي به سازمان مذكور نداشت و آنها صرفا برايكه اصال ارتباط
 دقيق يدادگاه خيل.  خود وارد اين ماجرا شده بودنديتبليغات سازمان

 در پرونده ي را كه نامشان به نوعي شده همه افرادين بندو زما
 در آن پرونده يذكر شده بود به دادگاه احضار كرد تا برگ

  .ناخوانده نماند

چشم انداز
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  )۱۳۸۲ ديماه ۱۲ (۲۰۰۴ ژانويه ۱۲

  شستمين نشست کميسيون حقوق بشر
  ممت پنجقس

  مي ايرانماموريت در جمهوري اسال
  گزارش آمبئي ليگابو گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد

  در مورد
  حق آزادي عقيده و بيان در ايران

  وکيالن-د

ژه را بخود جلب نموده ي که توجه گزارشگر ويگري مورد د- ٦٣
ت در دادگاه ي باشد که از حق مصونيالن مياست، موضوع وک

ش شده است که گزار. ستندي دفاع از موکل خود، برخوردار نيبرا
 که در ارتباط ينيالن از قوانيب قرار دادن وکي تحت تعقياغلب برا
 . شودياست، استفاده م" بينشر اکاذ"با اتهام 

 رسانده است که طبق ماده يژه به آگاهي به عالوه، گزارشگر و- ٦٤
 ، مقرر شده ٢٠٠٠ - ٢٠٠٤سال ) يقضائ( طرح و توسعه سوم ١٨٧

د که قبال توسط کانون وکال ين جداليانه وکياست که پروانه سال
BAR ((ه يقوه قضائ. رديه قرار گي شد، به عهده قوه قضائيصادر م

ز يجاد کار و نيالن و ايش تعداد وکيرا افزا" طرح"ن يل ايدل
تا . ل در کشور، اعالم کرده استي آسان مردم به وکيابيدست
 شود، يالن مربوط ميان وکيده و بي عقيکه به حق آزاديجائ
 يدو مشکل اساس" طرح"ن ين باور است که ايژه بر ايارشگر وگز

که طبق ي کسانيعني(الن مربوطه ينکه وکياول ا.  آورديبوجود م
) افت کرده اندي، پروانه قضاوت در٢٠٠٠طرح توسعه سوم در سال 

 ياسي سيه هايژه دفاعيه بويبشدت در مورد قبول وکالت و دفاع
 يدفاع از موکل خود حد نهائنکه آنها در يمحتاط هستند و دوم ا

آنها   آنست کهين کار نه فقط برايرا اي برند زياط را بکار مياحت
د ي دانند که تجدي مي هراس دارند بلکه بخوبيگرد قضائياز قانون پ
 . گردديه صادر ميله قوه قضائيانه آنها بوسيپروانه سال

 ليده، او مايژه رسي که بدست گزارشگر وي نظر به اطالعات- ٦٥
ل مدافع حقوق بشر، اشاره ياست که به پرونده ناصر زرافشان، وک

 روشنفکر و ٤ يل مدافع خانواده هاي زرافشان وکيآقا. دينما
با طرح و نقشه ) ١٣٧٦ (١٩٩٨مخالف برجسته است، که در سال 

 دسامبر ١٦خ ياو در تار. م کشته شدندي رژي اطالعاتيسهايسرو
که ( مسلح يروهاي نيائله سازمان قضيبوس) ١٣٧٨آذر  (٢٠٠٠
ل مصاحبه يو به دل)  را نداردير نظاميار بازداشت افراد غياخت

قات و اعتراض به مفقود شدن يز خود نسبت به نحوه تحقيانتقادآم
 . بازداشت شديت قاضيبرگه ها و اطالعات داخل پرونده و با شکا

 ينگهدار"، "اطالعات محرمانه" زرافشان به اتهام نشر ي آقا- ٦٦
 ي و ساختگي که به اعتقاد عموم جعلياتهامات" (حه و مشروباسل

 ي سال زندان و برا٣ اتهام اول به ياو برا.ديمحکوم گرد) است
 ضربه شالق محکوم شد و از حرفه خود بعنوان ٧٠اتهام دوم به 

ن پرونده بصورت گسترده در ي اياسيابعاد س. ديل منع گرديوک
 ينکه آقاي صرف نظر از ابهر حال. داخل و خارج کشور منتشر شد

 بسته محکوم شده ي و در پشت درهايک دادگاه نظاميزرافشان در 
 به جرائم مربوط يدگي رسيبرا " ي قانون اساس١٧٢است، طبق ماده 

، ي اعضاء ارتش، ژاندارمريا انتظامي يبه وظائف خاص نظام
 مطابق قانون ي محاکم نظامي و سپاه پاسداران انقالب اسالميشهربان

ت محاکمه او را به عنوان ين دادگاه صالحيا... " گردد و يل ميکتش
 . نداشتير نظاميفرد غ

 زر يت آقايق خود از وضعي عميژه ضمن نگراني گزارشگر و- ٦٧
 رزافشان در يات آقاي از دفاعيريدارد که جلوگيافشان اعالم م

و تحت فشار قراردادن نام برده ) يره ايزنج (يمورد پرونده قتل ها
 ي مردم و معرفي سبب انجام گرفت که از افشاء اطالعات برابدان
 . دي بعمل آيرين قتلها بودند، جلوگيکه مسئول ايکسان

  نمايندگان مجلس-ه

دارد که يان ميژه بيندگان مجلس، گزارشگر وي در مورد نما- ٦٨
راد ي که طبق وظائف خود ايه هائياني اظهارات و بيد برايبايآنها م

اما در . ت داشته باشندي مصونيب قضائي و تعقگرديکنند، از پيم
 يندگان بخاطر سخناني وجود داشته است که نمايعمل موارد متعدد
 . قرار گرفته انديگرد قانونيراد کرده اند مورد پيکه در مجلس ا

نده که ين در مورد انتخابات مجلس آيژه همچني گزارشگر و- ٦٩
 خود يهد شد، نگرانبرگزار خوا) ١٣٨٢اول اسفند  (٢٠٠٤ه يدر فور
 نگهبان از قدرت نظارت يدارد که شورايان مي بين رويرا از ا

ه ي، علي انتخاباتيت نامزدهايو حق رد کردن صالح) ياستصواب(
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ز يله نوشتن نامه انتقاد آمين وسياعضاء مجلس استفاده کند و بد
 . کننديآنها به رهبر را در مورد اصالحات، تالف

 ي قانون اساس٩٩ژه با اشاره به ماده يگر ونه گزارشين زمي در ا- ٧٠
 نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان يشورا" بر يمبن

 و مراجعه به آراء ي اسلمي، مجلس شوراياست جمهوري، ريرهبر
له يدارد که دولت بوسيان ميب"  را بر عهده داردي و همه پرسيعموم
ن قانون يد تالش نمود که ايز رسيب مجلس ني که بتصويحه ايال

ف گردد و فقط نظارت بر انجام يبرحسب ضرورت امور تعر
ر ي غيارهايگر که معيرد و موارد دي قرار گيانتخابات مالک واقع

رفتار "ا يو " يسته مذهبيداشتن تفکر شا" هستند مانند ي و ذهنيواقع
ن مصوبه ير ايطبق گزارشات اخ. حذف گردد" مناسب و در خور

 ي مورد توجه اعضاء شوراي و ذهنير واقعي غيارهايکه حذف مع
 . نگهبان رد شديله شوراينگهبان خواسته شده بود، بوس

 پرونده زهرا کاظمي-و

 به چند يل است که به پرونده زهرا کاظميژه ماي گزارشگر و- ٧١
 که يت استثنائين پرونده و دوم وضعيت اي بخاطر اهميکيل يدل
 عمل انجام گرفته از نکهيدا کرده است و سوم بخاطر اين پرونده پيا

 .ن رخ داده است، توجه خاص گرددي مسئوليسو

لم ي، عکاس و روزنامه نگار و في کانادائ� يراني اي خانم کاظم- ٧٢
که از خانواده يهنگام) ١٣٨١ر يت (٢٠٠٣ ژوئن ٢٤خ يساز، در تار

 بستگان خود تجمع کرده يري که در اعتراض به دستگيانيزندان
او که از وزارت فرهنگ و . داشت شد گرفت، بازيبودند عکس م
 اجازه نامه داشت که در يس مطبوعات خارجي و سرويارشاد اسالم

) ري ت- خردادي ژوئن و جواليماهها(ران يمدت اقامت خود در ا
 يابي روز بدون دست٤، به مدت يريبعد از دستگ.  کنديعکسبردار

د ي که شامل سعيله ماموران دفتر دادستانيل مدافع، بوسيبه وک
ز بخش ي شده است و ني مي دادستان و معاون دادستانيمرتضو
 قرار ي و وزارت اطالعات، مورد بازجوئي انتظاميروهاي نياطالعات

مارستان ي به بيهوشي ژوئن او در حالت ب٢٧خ يدر تار. ردي گيم
 که در حالت اغما بسر ي جوال١٠ گردد و در آنجا تا يمنتقل م

، در ي جوال٦خ ي در تاري خانم کاظمخانواده.  کنديبرد، وفات ميم
ه ياني و با انتشار بي جوال١٢خ يرند و در تاري گيان امور قرار ميجر
 . شونديما از مرگ او با خبر مي دولت از صدا و سيرسم

 صادر شده بود، علت ي دفتر دادستانيه که از سويه اولياني ب- ٧٣
، يقات مستقل پزشکي و تحقي را بدون بررسيمرگ خانم کاظم

ه موج اعتراض در داخل و يانين بيا. دينماي اعالم مياختالل گوارش
ر يرا باور عموم و تمام گزارشات غيخت زيخارج کشور را برانگ

 خشن و ي در اثر رفتارهاي داد که خانم کاظمي نشان ميدولت
ست که در خالل بازداشت نسبت به او روا داشتند، وفات يناشا

 .نموده است

 اعالم نمود که يس جمهور خاتمي رئيجوال ١٣خ ي در تار- ٧٤
 يته اجرائيک کميله ي بوسي در مورد مرگ خانم کاظميقاتيتحق
، يندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميق مرکب از نمايتحق

، اطالعات، کشور و وزارت بهداشت، انجام خواهد يدادگستر
 وزارت يس مطبوعات خارجير کل سرويدر همان روز مد. گرفت

 اعالم يجه سکته مغزي را در نتي مرگ خانم کاظميالمارشاد اس
 به مجلس نوشت که اعالم ي نامه ايهر چند که او بعد ها ط. نمود
 ي مرتضوي بر اثر فشارهاي خانم کاظمي بر سکته مغزياو مبن

، ي ابطحي جوال١٦خ يدر تار. ت ندارديدادستان بوده است و واقع
 بر اثر ضربه در ياظمس جمهور اعالم داشت که خانم کيمعاون رئ

.  استخوان جمجمه وفات نموده استيهنگام بازداشت و شکستگ
د يق مورد تائي تحقيته اجرائي توسط کمي جوال٢١ن گزارش در يا

 .واقع شد

 به ي جوال٢٥خ ي در تارين اساس پرونده خانم کاظمي بر ا- ٧٥
، ي جوال٣٠خ يدر تار. دي محول گرديلي جواد اسماعيقاض
م گرفت که در مورد مرگ خانم ي مجلس تصم٩٠ون اصل يسيکم

 مجلس، ٩٠ون اصل يسيان کار کميقبل از پا. ديق نماي تحقيکاظم
قتل " اطالعات به اتهام ي آگوست، دو کارمند رسم٣٠خ يدر تار

رغم گزارش يکه عليدر حال. ر شدندي دستگيخانم کاظم" ر عمديغ
چ ي، هيم در مرگ خانم کاظي بر دخالت دادستاني مبني واقعيها

 . صورت نگرفتيه دفتر دادستاني علياتهام

 اکتبر گزارش خود را ٢٨ مجلس در تارخ ٩٠ون اصل يسي کم- ٧٦
گر اعضاء قوه ي دادستان و ديم مرتضوي بر دخالت مستقيمبن

ن از ي که در زندان اوي خشني هايه و ارتباط آنها در بازجوئيقضائ
 او شد، منتشر  بعمل آورده بودند که منجر به مرگيخانم کاظم

ن آنها را بخاطر تالش در سرپوش نهادن يون همچنيسيکم. ساخت
 . متهم نموديمرگ خانم کاظم

 يژه، او از چند مسئول اداره دولتيدار گزارشگر وي در خالل د- ٧٧
س جمهور، دادستان تهران و ي معاون رئي مانند ابطحيو قضائ

 به يدگيق و رسي جهت تحقي مجلس اطالعات٩٠ون اصل يسيکم
چ يژه هياما متاسفانه گزارشگر و.  خواستار شديمرگ خانم کاظم

اء يرا تمام آنچه که اوليز. افت نکردين امر دري از مسئوليپاسخ واقع
قات ين مطلب بود که دادگاه در حال تحقيامور به او گفتند ا

ن مورد ي که در اي هاي است و بازجوئيرامون مرگ خانم کاظميپ
ن يقت از ايژه در حقيگزارشگر و. ت دارديانجام گرفته است اهم
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 که او بدست آورده بود، يژه با اطالعاتيد بويپاسخ ها قانع نگرد
رامون واقعه ي پيقات جامعيد تحقيآيداد که گر چه بنظر مينشان م

 که مسئول قتل ي صورت گرفته است و افراديمرگ خانم کاظم
چ يتنها هن است که نه ي شده اند اما نکته در ايبودند شناسائ
 در دسترس مردم قرار نگرفت بلکه گزارش يگزارش جامع

، يز قبل از انتشار عمومي مجلس ن٩٠ون اصل يسيقات کميتحق
 .ديسانسور گرد

ن واقعه، معتقد است يان ايق از بي عميژه با نگراني گزارشگر و- ٧٨
ک خبرنگار و بخاطر انجام وظائف خود ي بعنوان يکه خانم کاظم
ژه نگران است که از يگزارشگر و. دي بقتل رس،يريبعد از دستگ
ن جرم ي نسبت به وقوع ايت کليائ امور که مسئوليطرف اول
نده ابراز ي در آي قانع کننده و کافيچ پاسخيز را دارند، هينفرت انگ
ن ي فاش نشود و در اي افکار عمومين موضوع براينگردد و ا

ن مجازات  هستند بدوي که مسئول قتل خانم کاظميط افراديشرا
 .بسر برند

اء امور و ي سازد که اگر اوليژه خاطر نشان مي گزارشگر و- ٧٩
ن قتل ي که در مورد ايقات جامعي در افشاء تحقين رسميمسئول

ت يط مصونيقت آنها شرايند، در حقي نمايبدست آمده است، کوتاه
 ي مجريت در برابر نهادهاين جناين اي مرتکبي را برايمطلوب

نست که ي مردم اين عمل برايام ايرده اند و پقانون، فراهم ک
 ي خالف خود مسئول و پاسخگوي انجام کارهاي برايمقامات رسم

 .باشندينم

کند که ين امر تقاضا مين ارتباط از مسئوليژه در اي گزارشگر و- ٨٠
 و مادر او خانم ي، استفان هاشميطبق خواست پسر خانم کاظم

 . در کانادا دفن گرددي، اجازه دهند که خانم کاظميعزت کاظم

  گروه هاي ديگر-ز

ان يسندگان و هنرمندان بيت نويژه در مورد وضعي گزارشگر و- ٨١
 فرهنگ که اعضاء آن ي عالي دارد که طبق مصوبه شورايم

ه آثار اعم از ي باشند، کليم) ي خامنه ايد عليس(منصوب رهبر 
ست ي بايم، ابتدا يگر آثار هنريش و ديلم، نمايشنامه، فيکتاب، نما
 يه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سانسور اوليجهت بررس
 .افت کننديمجوز در

لم يش نامه ها، في از کتابها، نماي بعضي بعالوه در موارد متعدد- ٨٢
ا ي ممنوع و يله قاضيرغم داشتن مجوز، بوسيش ها، عليها، نما

 ران تحتيف شده است و هنرمندان، ناشران، مترجمان و مديتوق
دادستان کل تهران خاطر نشان کرده .  قرار گرفته انديگرد قانونيپ

 ي عالي که بنا بر مصوبه شورايرغم مجوز قانونياست که عل

 ي کتاب و اثر هنريه براي و سانسور اوليدگي بعد از رسيفرهنگ
قات ي و تحقي احساس کند که بررسيصادر شده است، اگر قاض

از ي ني فرهنگي عالي شوراق دوباره با مصوبهي جهت تطبيشتريب
 .ديار دارد که اجازه نامه را باطل نماياست، اخت

ز مورد توجه قرار ي ها نيت بهائيژه وضعي گزارشگر وي برا- ٨٣
 يران بشمار مي در اينيت دين اقلي ها مهمتريبهائ. گرفته است

 در کشور ي بهائ٣٥٠٠٠٠ تا ٣٠٠٠٠٠شود حدود يگفته م(روند 
، يان زرتشتيرانيا: "ي قانون اساس١٣اده طبق م)  کنندي ميزندگ
 شوند که در حدود ي شناخته ميني ديتهاي تنها اقليحي و مسيميکل

ه و ي خود آزادند و در احوال شخصينيقانون در انجام مراسم د
 ." کنندين خود عمل مي بر طبق آئينيمات ديتعل

 دارد که طبق يان ميژه بين اساس، گزارشگر وي بر ا- ٨٤
ت و ي مورد آزار و اذيت بطور عاديعضاء جامعه بهائگزارشات، ا

" ارتداد" از مواقع آنها به جرم يرند و در بعضي گي قرار ميريدستگ
 يل المدت محکوم مي طويبه زندانها" يشرکت در مجامع بهائ"و 

 بودن خود را انکار يت، بهائين جهت اعضاء جامعه بهائيشوند و بد
 . کننديم

  فعاليت سياسي-م

ک، يک جامعه دموکراتي ياسيات سيل دهنده حيته تشک هس- ٨٥
ژه، با ين جهت گزارشگر ويبد. ان استيده و بي عقيآزاد

 و ي پارلماني دارد که از زمان انقالب، جمهوريان مي بيخوشنود
له اخذ ين انتخابات مجلس خبرگان بوسي و همچنيانتخابات منطقه ا

 .ست برگزار شده اي بطور منظم و دوره ايآراء عموم

 در مورد ماده ٢٥ته حقوق بشر، شماره ي کمي بنا بر نظر عموم- ٨٦
ار يدر اخت " ياسي و سي حقوق مدنين الملليون بي کنوانس٢٥

ط جهت انتخاب آزادانه يگذاشتن فرصت به افراد واجد شرا
ان را يده و بي عقي موثر حق آزاديقت اجراي خود در حقينامزدها
 حق انتخاب کردن را محدود  کهين موارديهمچن.  کندين ميتضم

.  قابل قبول و معقول همراه باشديارهايست با معي بايد، مي نمايم
ست با ي باي باشند نمي دادن ميط جهت راي که واجد شرايافراد
، از ياسي سيز مانند، وابستگيض آميا مقررات تبعيل نامعقول و يدال

ژه حق نظارت يبنظر گزارشگر و". گردند  محروميحق را
واقع  مجلس، دري انتخاباتي نگهبان بر نامزدهايشورا) يصواباست(

کند و مانع موثر ي را انکار ميحق شرکت افراد در اداره امور عموم
ده يان و عقيب يآزاد مخالف ن نظارتيز اينه است و نين زميادر
   .................يشورا ي قانون اساس٩٩طبق ماده( .ي دهندگان استرا

  ۷ بقيه در صفحه 

حقوق بشر


