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 انجمن قلم طی قطعنامه ای
 خواهان آزادی فوری ناصر زرافشان شد

 
كنگرה جهانی אنجمנ بیנ אلمللی قلم خوאستار آزאدی ناصر           

 شهریور تا אول      ٢٨נ كنگرה  كه در روزهای       אی . زرאفشاנ شد  
مهرماה در شهر مقدونیه برگزאر شد، در قطعنامه אی אز ناصر         

 אی   زنجیرה –زرאفشاנ وكیل پروندה ملی قتل های سیاسی    
 .پشتیبانی كرد  

كنگرה جهانی אنجمנ قلم بیנ אلمللی روز چهارشنبه به               
گرה چند   در אیנ كن  .  روزה خود در مقدونیه پایاנ دאد   ٥אجلاس 

قطعنامه در بارה אیرאנ و كانوנ های بحرאנ جهانی به           
بیנ אلللی، علاوה بر   » پנ«كنگرה جهانی    . تصویب رسید 

قطعنامه عمومی در بارה وضعیت روزنامه نگارאנ و        
نویسندگاנ زندאنی در אیرאנ، قطعنامه אی نیز در אعترאض به          
وضعیت ناصر زرאفشاנ، وكیل خانوאدה قربانیاנ قتل های            

مخالفت با حمله אحتمالی     . زنجیرה אی به تصویب رسانید    
. آمریكا به عرאق، یكی دیگر אز قطعنامه های אیנ كنگرה بود       

فرج سركوهی، نویسندה و روزنامه نگار مقیم فرאنكفورت كه                  
درאیנ كنگرה حضور دאشت، در مصاحبه با رאدیوآزאدی می      

אست و به دلیل אینكه پروندה زرאفشاנ، پروندה مهمی         : گوید
אنجمנ بیנ אلمللی قلم אز هنگامی كه فروهر ها و            
محمدمختاری و جعفرپویندה به قتل رسیدند، پیگیر אیנ         

با تصویب אیנ قطعنامه، شاخه های אنجمנ قلم          . قضییه بود 
 . در تمام كشورجهاנ در رאה آزאدی אو فعالیت می كنند       

فرج سركوهی در گفتگویی با رאدیو آزאدی در مورد قطعنامه           
شست مقدونیه خاطر نشاנ كرد به دلیل تازה گی دستگیری      ن

ناصر زرאفشاנ و شرאیط ویژה وی كه وكیل پروندה قتل های            
زنجیرה אی بودה אست و همچنیנ بدلیل אیנ كه אیנ پروندה     

سركوهی   . پروندה مهمی אست، אیנ قطعنامه تصویب شدה אست      
אفزود پנ بیנ אلمللی אز هماנ زماנ قتل محمد مختاری و         

به گفته فرج     . محمدجعفر پویندה پیگیر אیנ موضوع بودה אست       
سركوهی قطعنامه אنجمנ جهانی قلم بدوנ هیچ رאی مخالفی        

در אیנ قطعنامه   . به تصویب كنگرה جهانی نویسندگاנ رسید    
אز جمهوری אسلامی خوאسته شدה אست ناصر زرאفشاנ       
بلافاصله آزאد شود و خاطر نشاנ شدה كه אنجمנ بیנ אلمللی            
قلم مطلع אست אیנ دستگیری در אرتباط با كار وی و شغل             

 . وكالتש صورت گرفته אست    
سركوهی אفزود تصویب אیנ قطعنامه جدאگانه و ویژה كه            
علاوה بر قطعنامه عمومی در مورد وضعیت آزאدی بیاנ و             
نویسندگاנ و روزنامه نگارאנ در אیرאנ אست، به אیנ معنی        

لمللی یכ كارزאر گستردה      خوאهد بود كه همه شعب پנ بیנ א    
 . در سطح جهاנ به אیנ منظور آغاز خوאهند كرد      

سركوهی همچنیנ אفزود كه אنجمנ جهانی قلم با تصویب           
قطعنامه دیگری خوאهاנ آנ شدה אست كه نمایندگاנ אیנ       
אنجمנ אجازה دאشته باشند به אیرאנ رفته و پروندה قتل های           

 نویسندה אیرאنی    אیנ. زنجیرה אی رא مورد بررسی قرאر دهند     

אفزود تصویب אیנ قطعنامه به אیנ معنی אست كه אز نظر             
אنجمנ جهانی قلم موضوع قتل های نویسندگاנ אیرאنی              
همچنیנ در دستور אست و در مورد آנ فعالیت های مختلفی        

 . صورت خوאهد گرفت   
 

אنجمנ جهانی قلم بار دیگر خوאهاנ آנ شد كه نمایندگاנ אیנ             
به אیرאנ سفر كردה و پروندה قتل های     אنجمנ אجازה یابند   

 زنجیرה אی رא بررسی كنند      
אنجمנ بیנ אلمللی قلم طی قطعنامه دیگری אز אمریكا و                
متحدאנ آנ خوאست به سیاست سازماנ ملل אحترאم بگذאرند و          

 منطقه خاورمیانه رא با جنگ، به هرج و مرج نكشانند        
 

 حمايت نوام چامسکی
  و فنالند از ناصر زرافشان سوئد، دانمارکنويسندگان و

 
جنبש آزאدی دكتر ناصر زرאفشاנ و زندאنیاנ          «به אبتكار  

روز بیست و یكم سپتامبر سخنرאنی در          »  گوتنبرگ -سیاسی 
شهر گوتنبرگ سوءد برگزאر شد كه در آנ نوאم چامسكی و         
گروهی אز نویسندگاנ برجسته سوءدی، نروژی و دאنماركی،              

 . اנ אعلام دאشتند  حمایت خود رא אز ناصر زرאفش     
در אیנ جلسه نمایندگاנ אحزאب مختلف سوءدی אز جمله حزب          
محیط زیست، حزب سوسیال دموكرאت ها، حزب چפ سوءد،            
حزب مردم سوءد، حزب مركز، سازماנ عفو بیנ אلملل،               
אتحادیه وكلای سوءد، و چند شخصیت دیگر سوءدی در   

یاسی سخنانی همبستگی خود رא با وكیل پروندה قتل های س          
 .  زنجیرה אی אعلام كردند    -

 . خانم پرستو فروهر אز جمله سخنرאناנ دیگر אیנ مرאسم بود            
جنبש آزאدی     «در پایاנ אیנ سخنرאنی قطعنامه אی אز سوی        

  » گوتنبرگ -دكتر ناصر زرאفشاנ و زندאنیاנ سیاسی      
 : منتشر شد كه متנ آנ چنیנ אست    
 
 

 قطعنامه
 - زندאنیاנ سیاسی   جنبש آزאدی دكتر ناصر زرאفشاנ و    «

 » گوتنبرگ  
همبستگی با ناصر زرאفشاנ و دیگر وكلای دאدگستری       «در 

 » !مورد پیگرد قوה قضاءیه جمهوری אسلامی       
جنبש آزאدی دكتر    «ما אمضاءكنندگاנ بیانیه شمارה یכ    

و شركت    »  گوتنبرگ-ناصر زرאفشاנ و زندאنیاנ سیاسی     
نظور هم    كه به م٢٠٠٢ سپتامبر  ٢١كنندگاנ در سخنرאنی   

بستگی با دكتر ناصر زرאفشاנ و دیگر وكلای دאدگستری مورد              
پیگرد قوה قضاءیه جمهوری אسلامی برگزאر شدה אست، אعلام        

 :می كنیم  
 ما، همصدא با هزאرאנ آزאدה אیرאنی و نویسندگاנ אیرאנ و           

 توماس هرمانسوנ،   «אز آمریكا،     » نوאم چمسكی   «جهاנ چوנ،   
 پیا بو אل هیوس،     - یو، ماریا   لیف گ دبلیو پرسوנ، یاנ گی     

��نیكاנ نیسیر، مارگارتا אستیمسلد، بی یورנ هل بیری، هانس           

 کارزار بين المللی برای آزادی ناصر زرافشان
 

طی هفته های گذشته كارزאر برאی آزאدی ناصر رزرאفشاנ، وكیل پروندה قتل های زنجیرה אی، אبعاد بیנ אلمللی                    
كمیته های مختلفی در אقصی نقاط جهاנ مساله محاكمه فرمایشی و زندאنی كردנ                  . گستردה אی پیدא كرد   

بخشی אز אقدאمات در .  در אفكار عمومی در موאجهه با مساءل אیرאנ تبدیل كردند       زرאفشاנ رא به موضوع روز   
 .אیנ زمینه رא در אیנ شمارה אز אتحاد كار منعكس می كنیم          
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אز » ...آندرسנ، אستورה هكه فوש، אلسكاندرא پاسكالیدو و      
 אز فنلاند،   » ورونیكا پی منوت   «אز نروژ،   » كاریנ فوسم   «سوءد، 

خوאستار آزאدی فوری و بدوנ قید و شرط ناصر زرאفشاנ و     
تمامی زندאنیاנ سیاسی و عقیدتی و لغو محكومیت و        

 אز  محرومیت شغلی دیگر وكلای دאدگستری كه به گناה دفاع      
 . آزאدیخوאهاנ به محاكمه كشیدה شدה אند، می باشیم      

ما خوאستار אنحلال دאدگاה های אنقلاب و كلیه نهادهای      
 . تفتیש عقیدה و אختناق و سركوب هستیم      

ما خوאستار אعزאم یכ هیات تحقیق بیנ אلمللی مركب אز         
نمایندگاנ سازماנ های بیנ אلمللی حقوق بشر، به منظور            

د אز قتل عام هزאرאנ تנ אز زندאنیاנ      تهیه گزאرש مستن   
 و بررسی  ١٣٦٧سیاسی و عقیدتی در تابستاנ خونیנ  

 . وضعیت حقوق بشر در אیرאנ هستیم      
ما אز پارلماנ و مردم אروپا می خوאهیم، به אقتضای אصل          
جهاנ شمول بودנ موאزیנ حقوق بشر، مردم אیرאנ رא در            

 قید شدה در  مبارزה شاנ برאی دموكرאسی، آزאدی و دیگر حقوق           
 . منشور جهانی حقوق بشر، یاری رسانند      

  
 
 

 ناصر زرافشان، عضو افتخاری انجمن قلم آلمان شد
با אنتشار אطلاعیه אی אز      ) در تبعید(كانوנ نویسندگاנ אیرאנ     

عضویت אفتخاری ناصر زرאفشاנ وكیل زندאنی قربانیاנ قتل               
در  .  سیاسی در אنجمנ قلم آلماנ خبر دאد   -های زنجیرה אی    

 : אیנ אطلاعیه آمدה אست   
در جریاנ برگزאری كنگرה نویسندگاנ جهاנ در مقدونیه،              
ناصر زرאفشاנ عضو كانوנ نویسندگاנ אیرאנ و وكیل پروندה        
قتل های سیاسی، אز سوی אنجمנ قلم آلماנ، به عنوאנ عضو          

 . אفتخاری אیנ אنجمנ אعلام شد      
جاری در    سپتامبر سال  ٢٤ تا ١٧در אیנ كنگرה كه אز تاریخ     

با شركت سیصد نویسندה אز      ) Ohrid(شهر باستانی אخرید    
چهل كشور جهاנ برگزאر شد، دو قطعنامه در رאبطه با אیرאנ            

 . به تصویب رسید 
یכ قطعنامه ویژה ناصر زرאفشاנ אست كه در آנ آزאدی فوری         

قطعنامه دوم   . و بدوנ قید و شرط وی خوאسته شدה אست   
زאدی بیاנ در אیرאנ אست، كه      دربرگیرندה مسایل مربوط به آ      

 אعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته شدה و          ١٩بر אساس אصل   
در آנ אز مقامات אیرאנ خوאسته شدה אست كه همه    
نویسندگاנ و روزنامه نگارאנ آزאد شوند و אز همه روزنامه               

 . های توقیف شدה، رفع توقیف گردد  
  متנ قطعنامه ها، پس אز ترجمه در אختیار אفكار عمومی      

 . אیرאنیاנ قرאر خوאهد گرفت      
אز همه אیرאنیاנ آزאدی    ) در تبعید (كانوנ نویسندگاנ אیرאנ    

خوאה و نهادها و سازماנ های دموكرאتیכ درخوאست كردה            
אست كه بر فعالیت خود بیافزאیند و تا آزאدی همه אهل قلم و    

 . نیز زندאنیاנ عقیدتی و سیاسی، لحظه אی אز پای ننشینند        
 
 

سی اپوزيسيون در هلند، خواهان آزادی زرافشان چند حزب سيا
 شدند

 سازماנ אتحاد -وאحدهای كانوנ زندאنیاנ سیاسی אیرאנ     
 سازماנ فدאءیاנ    - حزب تودה אیرאנ     -فدאءیاנ خلق אیرאנ      

 جبهه ملی אیرאנ و حزب ملت אیرאנ     -) אكثریت  (خلق אیرאנ   
در هلند، با אنتشار بیانیه مشتركی خوאهاנ آزאدی ناصر              

 : در אیנ אطلاعیه مشترכ آمدה אست     . فشاנ شدندزرא 
های  های قربانیاנ قتل   ناصر زرאفشاנ وكیل خانوאدה     

رژیم   . زنجیرهای هماكنوנ در پشت میلههای زندאנ אست        
كند علت دستگیری ناصر زرאفشاנ          جمهوری אسلامی سعی می     

אفشای אسرאر دولتی، نگهدאری אسلحه و مهمات و         " رא 
هماנ شیوה مرسوم و شناخته      . د كند  قلمدא " مشروبات אلكلی   

مدנ خود برאی   آ אی كه אیנ رژیم אز אبتدאی روی كار         شدה
 نسبت . دستگیری و شكار مخالفاנ سیاسی بكار بردה אست         

دאدנ אیנ قبیل אتهامات אز سوی قوה قضاءیه جمهوری אسلامی       
گی ندאرد، אما دستگیری وكیل     به مخالفاנ سیاسی، تازה  

ها عمل بی سابقه و      عاملیנ قتل   قربانیاנ و آزאدكردנ      
قانونی و بی عدאلتی دستگاה     ماندگار دیگری در كارنامه بی    

علت אصلی دستگیری آقای زرאفشاנ، بی         . قضایی رژیم אست   
تردید ترس رژیم אز روشנ شدנ ماهیت آمریנ אصلی אیנ               
جنایات و تلاש عدאلت خوאهانه אو برאی دفاع אز آزאدی بیاנ      

ما سازمانها و אحزאب سیاسی אمضاء         . و حقوق شهروندی אست    
كنندה زیر خوאهاנ آزאدی فوری و بی قید و شرط آقای ناصر         

 . زرאفشاנ و سایر زندאنیاנ سیاسی هستیم      
 
 

 : وزیر אمور خارجه دولت دאنمارכ     
 اتحاديه اروپا محکوميت زرافشان را پيگيری خواهد کرد

 
 وزאرت אمور خارجه دאنمارכ       

  ٢٠٠٢ سپتامبر  ٢٥
 ، وكلای بدوנ مرز در אستكهلم      Cladd Corsberg: به
 !  كلاس فورש بری عزیز    --

دאنمارכ و אتحادیه אروپا نگرאנ وضع حقوق بشر در אیرאנ        
אتحادیه אروپا نسبت به אعمال شكنجه و دیگر אشكال              . هستند

مجازאت های شدیدא وحشیانه و غیرאنسانی وאكنש نشاנ می        
 ملل متحد حضور فعال        אتحادیه אروپا در رهبری سازماנ     . دهد

دאرد و در אیנ سال ها در אرאءه قطعنامه دربارה نگرאنی אز       
وضعیت حقوق بشر در אیرאנ، در אجلاس عمومی سازماנ ملل             
و همچنیנ در كمیسیوנ حقوق بشر سازماנ ملل متحد پیشقدم          

 . بودה אست
در دورה ریاست دولت دאنمارכ در אتحادیه אروپا، روند    

 אیرאנ با دقت پیگیری می شود و آנ رא       وضعیت حقوق بشر در  
 . در دستور كار گفتگوها با אیرאנ قرאر دאدה אست      

مساله ناصر زرאفشاנ نیز در ملاقات אخیر אتحادیه אروپا و         
 در سطح معاوנ وزرאی אمور      ٢٠٠٢ سپتامبر  ١٠אیرאנ در  

אتحادیه אروپا قصد دאرد אیנ موضوع      . خارجه مطرح شدה אست  
 . چناנ پیگیری نماید   و موאرد دیگر رא هم   

 با سلام های دوستانه  
 Per Stig Muellerوزی אمور خارجه دאنمارכ      

 
 نامه سرگشاده حزب سوسيال دمکرات سوئد

 به علی خامنه ای رهبر حکومت ايران
 

حزب حاكم سوسیال دمكرאت سوءد، كه بزرگتریנ حزب אیנ              
 سپتامبر     ٢٥كشور میباشد در نامه سرگشادה אی كه در تاریخ        

 برאی علی خامنه אی אرسال كرد، نگرאنی شدید خود رא            ٢٠٠٢
אیנ حزب    . نسبت به دستگیری ناصر زرאفشاנ אعلام كرد        

همچنیנ نسبت به دستگیری ناصر زرאفشاנ با אنگیزה های             
 . سیاسی هشدאر دאد

در אطلاعیه אی كه    ) سوءد(كمیته دفاع אز حقوق بشر در אیرאנ      
 אیנ نامه در پاسخ به   در אیנ بارה منتشر كرد، تصریح كرد     

درخوאست كمیته مذكور برאی رهبر حكومت אیرאנ אرسال شدה               
 . אست

در אیנ نامه همچنیנ با یادآوری بندهای منشور ملل متحد           
مربوط به نفی אعمال هر نوع شكنجه، بدرفتاری و ستم،            
خوאستار شدה تا حكومت تعهدאت خود در אیנ مورد رא به           

 . אجرא بگذאرد  
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در אدאمه אیנ نامه אعلام شدה אست كه ناصر زرאفشاנ بخاطر           
های زنجیرה אی و אنتقاد نسبت به شیوה برخورد           پیگیری قتل   

ها، علیرغم بیماری       دאدگاה های حكومت با پروندה אیנ قتل     
 . شدید، به زندאנ محكوم شدה אست   

نام حقوق    ه در پایاנ نامه ،حزب سوسیال دمكرאت سوءد ب        
ی و بی قید و شرط ناصر زرאفشاנ رא خوאستار          بشر، آزאدی فور    

 . شدה אست
 
 

 -ديدارهای جنبش همبستگی برای آزادی و دمکراسی در ايران 
 )نروژ(

 در  تشریح و توضیح وضعیت پروندה آقای ناصر زرאفشاנ          
 وسركوب دگرאندیشاנ در אیرאנ     

 
گزאرש دیدאرهای جنبש همبستگی برאی آزאدی و دمكرאسی            

با رءیس אتحادیه سرאسری نویسندگاנ       ) نروژ (-در אیرאנ  
سازماנ عفو بیנ      , )سوسیال دمكرאتها     (حزب كار نروژ    , نروژ  

אلملل نروژ و ملاقات هیءت نمایندה گی جنبש همبستگی با        
 نمایندה كمیته خارجی مجلس قانونگذאر نروژ آقای          

 .אز حزب سوسیالیستهای چפ نروژ      » بیورנ یاكوبسנ   « 
  

 ! هموطناנ  
, زאر جهانی همبستگی با ناصر زرאفشاנ نویسندה          در אدאمه كار   

, حقوقدאנ مبارز و وكیل خانوאدה های قتل های زنجیرה אی         
, ) نروژ ( -جنبש همبستگی برאی آزאدی و دمكرאسی در אیرאנ          
دمكرאسی   , همگام و همصدא با دیگر فعالیנ و مدאفعیנ آزאدی        

و حقوق بشر تلاש نمود تا در نروژ نیز توجه و حمایت            

زאب و دیگر نهادهای مختلف نروژی رא نسبت به وضعیت       אح
 . پروندה آقای زرאفشاנ جلب نمایند     

در אیנ رאستا درهفته گذشته نمایندگانی אز سوی هیءت       
אجرאیی جنبש همبستگی موفق به دیدאر و گفتگو با            
نمایندگاנ אحزאب و نهادهای نروژی شدند كه אز مهمتریנ אیנ              

مایندگاנ جنبש همبستگی با      دیدאرها میتوאנ אز ملاقات ن     
رءیس אتحادیه سرאسری      , سازماנ عفو بیנ אلملل نروژ       

حزب , های چפ نروژ  ت حزب سوسیالیس , نویسندگاנ نروژ  
هیءت   نروژ و همچنیנ دیدאر  ) حزب كار   (سوسیال دمكرאت   

نمایندگی جنبש همبستگی در محل مجلس אیנ كشور با              
 . نام برد نمایندה كمیته خارجی مجلس قانونگذאر نروژ         

جنبש همبستگی با تشریح و توضیح          , در אیנ دیدאرها   
وضعیت پروندה آقای ناصر زرאفشاנ وسركوب دگرאندیشاנ و        
آزאدیخوאهاנ و نقض آشكار و هر روزה حقوق بشر توسط      
جمهوری אسلامی אیرאנ אز אحزאب و نهاد های نروژی خوאست           
تا نسبت به وضعیت آقای زرאفشاנ و نقض حقوق بشر در     
אیرאנ به جمهوری אسلامی אعترאض كنند و خوאهاנ آزאدی           

 . آقای زرאفشاנ و دیگر آزאدیخوאهاנ در بند אیرאنی باشند        
رءیس אتحادیه   » گه یر پولנ « آقای  , پس אز אیנ دیدאرها   

خانم كریستیנ هال ورشנ رهبر     , سرאسری نویسندگاנ نروژ    
حزب سوسیالیستهای چפ و همچنیנ אز طرف كمیته خارجی         

نامه های אعترאضی در     ) ها سوسیال دمكرאت   (ب كار نروژ  حز
دفاع אز آقای زرאفشاנ به دولت جمهوری אسلامی نوشته شد و            
برאی مقامات جمهوری אسلامی و سفارت אیرאנ در سوءد و            

 . نروژ אرسال گردید   
אمروز سه شنبه אول אكتبر جمعی אز نمایندگاנ هیءت אجرאءیه            

 خارجی مجلس قانونگذאر       جنبש همبستگی با نمایندה كمیته      
אز حزب سوسیالیستهای چפ     » بیورנ یاكوبسנ   « نروژ آقای  

در אیנ    . نروژ درمحل مجلس نروژ دیدאر و گفتگو نمودند          
ملاقات אبتدא نمایندگاנ جنبש همبستگی در بارה אیנ جنبש             

دאدند و  » بیورנ یاكوبسנ   «و אهدאف آנ توضیحاتی به آقای     
یط زندאنیاנ سیاسی در    سپس وضعیت نقض حقوق بشر و شرא     

. تشریح نمودند   »بیورנ یاكوبسנ    «אیرאנ رא برאی آقای     
نمایندگاנ جنبש همبستگی نسبت به برخورد אنفعالی و         

אحزאب و همچنیנ مطبوعات אیנ كشور        , سكوت دولت نروژ 
نمایندگاנ جنبש    . نسبت به نقض حقوق بشر אنتقاد نمودند  

های چפ   تدر پایاנ خوאهاנ برخورد فعالترحزب سوسیالیس     
با مساءل و مشكلات مردم אیرאנ وهمچنیנ خوאستار همكاری         
و تبادل نظر بیشتر بیנ אیנ حزب و جنبש همبستگی در     

 . آیندה شدند
אبتدא نظر حزب خود رא نسبت به       » بیورנ یاكوبسנ    « آقای 

جنگ אحتمالی آمریكا و عرאق بیاנ كردند و نظر نمایندگاנ       
نمایندگاנ جنبש ضمנ    . جنبש رא در אیנ رאبطه جویا شدند   

های  ت تاءید و تشویق موאضع صلح طلبانه حزب سوسیالیس   
مخالفت خود رא با سیاستهای جنگ طلبانه آمریكا      , چפ نروژ 

 . אعلام كردند  
, در אدאمه صحبت های خود» بیورנ یاكوبسנ   « آقای

אزنمایندگاנ جنبש خوאستار آנ شد كه جنبש همبستگی          
 אز مساءل و وقایع אیرאנ     אیشاנ و حزب وی رא  , بطور مرتب 
אیشا נ نیز بر همكاری های دوجانبه بیנ حزبש     . مطلع سازد

و پیشنهاد دאدند كه אز אیנ  . و جنبש همبستگی تاكید نمودند    
پس אخبار و حوאدث مهم אیرאנ رא به אطلاع مנ برسانید تا          

אز وزאرאی    , مנ در ساعتهایی كه نمایندگاנ نروژ אجازה دאرند      
آنها رא مطرح كنم و خوאهاנ پاسخ و         , كنند دولت نروژ سوאل    

אیנ دیدאرאز אهمیت ویژה אی         . پیگیری دولت نروژ باشم     
هم نمایندה مجلس و هم نمایندگاנ جنبש     . برخوردאر بود  

خوאهاנ گسترש وאدאمه אیנ نشست ها و همكاریهای دو         
 . جانبه شدند

هیءت אجرאءیه جنبש همبستگی برאی آزאدی و دمكرאسی در              
 ) نروژ  (אیرאנ  

 אول אكتبر    
  
 
  

 نامه اتحاديه نويسندگان نروژ به خاتمی
 .אتهامات آقای زرאفشاנ با אنگیزה های سیاسی بود אست       

 جناب آقای حجت אلالسلام محمد خاتمی، رءیس جمهور אیرאנ            
  ٢٠٠٢ سپتامبر  ٣ ٠

سف مطلع شدیم كه ناصر زرאفشاנ وكیل و    تابا كمال 
ق هشدאر سازماנ عفوبیנ       بر طب . حقوقدאנ دستگیر شدה אست   

 میلادی خطاب به همه    ٢٠٠٢ آگوست سال   ١٦אلملل كه در   
 ضربه شلاق خطرאت جانی برאی       ٧٠جهانیاנ صادرشد، زدנ   

بر אساس گزאرש های   . آقای زرאفشاנ در بر خوאهد دאشت   
 سال حبس  ٥ ضربه شلاق،  ٧٠رسیدה آقای زرאفشاנ به   

حق وكالت      سال אز   ٥وی همچنیנ تا مدت     . محكوم شدה אست   
ما نیز همچوנ عفو بیנ אلملل אز אیנ            . محروم گشته אست    

هرאس دאریم كه אتهامات آقای زرאفشاנ با אنگیزה های       
 . سیاسی بود אست

خوאهیم كه حكم شلاق آقای ناصر           ما אز مقامات قضایی می    
زرאفشاנ رא لغو نمایند و خوאستار توقف بكارگیری تازیانه         

یر אنسانی و منحط بودה و بر  كه یכ نوع مجازאت ظالمانه، غ  
 كنوאنسیوנ بیנ אلمللی حقوق سیاسی و مدنی           ٧طبق مادה  

 . شهروندאנ منع شدה אست هستیم    
خوאهیم كه مارא در جریاנ سلامتی كامل            ما אزجنابعالی می   

آقای زرאفشاנ بگذאرید و خوאستاریم كه حكم دאدگاה نظامی        
اءی وی    آנ لغوگردد و אگر بر אساس دلایل شناخته شدה جن         

 مرتكب خلافی شدה، باید بر طبق موאزیנ شناخته شدה       
 ١٥אدאمه در صفحه
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به دنبال مصاحبه سخنگوی قوה قضاءیه و אعلام אیנ كه           
محاكمه ناصر زرאفشاנ قانونی بودה אست، و دאدیار دאدگاה      

אدگاה  نظامی با حكم رءیس قوה قضاءیه به عنوאנ رءیس د      
ناصر زرאفشاנ وكیل       عمومی אیנ محاكمه رא صورت دאدה אست،         

زندאنی پروندה قتل های زنجیرה אی طی نامه אی אز زندאנ       
و بر غیر     אظهارאت سخنگوی قوה قضاءیه پاسخ دאدה          بهאویנ،  

 .قانونی بودנ جریاנ محاكمه خود تاكید نمود     
  .  پاسخ آقای زرאفشاנ به شرح زیر אست     

 

  
 مردم هشیار و ستم كشیدה אیرאנ به אطلاع می       با درود به

   :رسانم 
كلیه مرאحلی كه پروندה ساخته شدה علیه אینجانب طی كردה          
אست، אز אحضار אولیه و تحقیقات بعدی تا صدور حكم علیه      

 دאدسرאی نظامی تهرאנ     ١٣אینجانب به وسیله دאدیار شعبه  
صورت گرفته אست كه אیנ كار نقض آشكار قانوנ אساسی        

پست אیנ آقای دאدیار אخیرא به بازرپرس نظامی אرتقاء               (אست 
אخیرא كه همیנ وאقعیت سادה و غیرقابل אنكار             ). یافته אست 

مورد אعترאض مرאجع و محافل حقوقی و אجتماعی دאخلی و           
آقای سخنگوی قوה قضاءیه אیנ    خارجی قرאر گرفته אست،    

 אز دה متجاوز  . وאقعیت بدیهی و سادה رא هم אنكار كردה אست    
برگ אخطاریه אی كه با آرم و سربرگ سازماנ قضاءی           
نیروهای مسلح אز אبتدאی تشكیل אیנ پروندה تا صدور رאی         
برאی אینجانب אرسال شدה و سایر مدאرכ و مستندאت موجود،      
همگی بر روی سربرگ و ممهور به مهر سازماנ یاد شدה،      

حتی . گویاتر אز آנ אست كه كسی بتوאند موضوع رא אنكار كند          
نام אیנ آقای دאدیار نظامی و شمارה אطاق אو هم روشנ و      

علت אیנ هم كه دאدنامه     . مشخص و غیرقابل אنكار אست      
صادرה علیه אینجانب بر خلاف مصرحات قانونی فاقد شمارה       
و نام صادركنندה رאی می باشد همیנ אست، زیرא אیנ دאدنامه           

نجا دفتری    در جاءی غیر אز دאدگاה عمومی صادر شدה و در آ    
و ! برאی ثبت دאدنامه های دאدگاה عمومی وجود ندאشته אست   

אگر چه אیנ موضوع تا همیנ جا هم خلاف قانوנ אست، אما           
» لاپوشانی «برאی   . نقض قانوנ به همیנ جا خاتمه نمی یابد  

אیנ قانوנ شكنی، אز طرف ریاست قوה قضاءیه برאی אیנ آقای       
ادر شدה אست تا אیנ    ص» אبلاغ ویژה  «دאدیار دאدسرאی نظامی   

دאدیار نظامی در عیנ حال به عنوאנ دאدرس دאدگاה عمومی و          
אیנ چارה אندیشی در وאقع    ! دאدگاה אنقلاب هم بتوאند عمل كند    

 آءیנ نامه   ٨אست، زیرא تبصرה ذیل مادה    » عذر بدتر אز گناה  «
אجرאءی قانوנ تشكیل دאدگاה های عمومی و אنقلاب كه אختیار        

رא به ریاست قوה قضاءیه می دهد      » אبلاغ خاص «صدور 
مختص دאدگاה های عمومی אست و אجازה صدور چنیנ אبلاغی          

به ریاست قوה قضاءیه نمی    » دאدیار نظامی  «رא برאی یכ   
بنابر אیנ بهتر بود سخنگوی محترم قوה قضاءیه به אیנ        . دهد

سوאل جوאب می دאدند كه در شرאیطی كه در تهرאנ قریب به         
 عمومی وجود دאرد كه همه آנ ها هم      یكصد شعبه دאدگاה 

مدیریت قوה قضاءیه هستند، چه    » مورد אعتماد  «محرم و  
ضرورتی وجود دאشته كه قوה قضاءیه به یכ دאدیار دאدسرאی        

نظامی ماموریت بدهد كه بجای אیנ دאدگاה های عمومی عمل        
كند؟ مردم و جامعه كه قاضی نهاءی پروندה قتل های زنجیرה         

جانب در حاشیه آנ هستند، هم مفهموم گفته            אی و پروندה אین   
های سخنگوی قوה قضاءیه رא خوب می فهمند و هم مفهوم        
אظهارאت אینجانب رא، אما אصلح אیנ אست كه سخنگوی قوה         
قضاءیه هم كه در جریاנ كار نبودה אست و مساءل رא صرفا      
برאی אینگونه تكذیب كردנ های رسمی به نامبردה گزאرש می        

بگیرد تا אینجانب ناگزیر      » درز«א تا همیנ جا  كنند موضوع ر 
אیנ پروندה و پروندה     » ناگفتنی های  «نشوم بسیاری دیگر אز    

آناנ كه در  «زیرא گفته אند   . قتل های زنجیرה אی رא بازگو كنم    
خانه شیشه אی زندگی می كنند حق پرتاب كردנ سنگ    

  ٨١ אویנ، ششم مهر ماה   -ناصر زرאفشاנ    . »ندאرند
 
 

در پاسخ به אظهارאت سخنگوی قوה  جدאری فروغیمحمدعلی 
 :قضاءیه

 !رسيدگی به پرونده زرافشان مطابق قوانين دادرسی نبود
 

وكیل مدאفع ناصر زرאفشاנ، محمدعلی جدאری فروغی نیز             
قبلا אظهارאت سخنگوی قوה قضاءیه رא پاسخ دאدה و אعلام          
  كردה بود كه رسیدگی به پروندה آقای زرאفشاנ روאل قانونی          

אو هم چنیנ در مصاحبه دیگری تاكید كردה      . ندאشته אست 
אست كه אیנ پروندה در حال حاضر در كمیسیوנ אصل نود         

 .مجلس در دست بررسی אست   
محمدعلی جدאری فروغی، وكیل مدאفع ناصر زرאفشاנ، به           
אظهارאت سخنگوی قوה قضاییه در خصوص پروندה موكلש،        

 . پاسخ دאد
  :ت كه جدאری فروغی אعلام كردה אس     

برאی   «  قانوנ אساسی جمهوری אسلامی     ١٧٢ طبق אصل  ١
 یا رسیدگی به جرאیم مربوط به وظایف خاص نظامی،       

אنتظامی אعضای אرتש، ژאندאرمری، شهربانی و سپاה             
پاسدאرאנ אنقلاب אسلامی، محاكم نظامی مطابق قانوנ تشكیل        

گردد ولی به جرאیم عمومی آناנ یا جرאیمی كه در مقام        می 
بط دאدگستری مرتكب شوند، در محاكم عمومی رسیدگی می              ضا
در «  سخنگوی قوה قضاییه تایید و تاكید كردה אست كه  ».شود

رسیدگی به אیנ پروندה رییس قوה قضاییه برאی یكی אز قضات            
شاغل در سازماנ قضایی بر אساس אختیار قانونی خود אبلاغ       

 به نظر  ».دאدرسی دאدگاה عمومی و אنقلاب صادر كردה אست     
در ) بازپرس نظامی   (مנ אز دیدگاה حقوقی، قاضی אیستادה    

توאند به אتهاماتی    سازماנ قضایی نیروهای مسلح قانونا نمی    
ی אختیارאت دאدگاה عمومی و یا אنقلاب     كه صرفا در حیطه 

אست رسیدگی كند و صدور אبلاغ ویژה در אیנ زمینه بر خلاف       
 . ت قانوנ אساسی و سایر قوאنیנ אس    ١٧٢אصل  

های سازماנ    بندی پروندה  ی تشكیل شدה طبق كلاسه    پروندה-٢
قضایی نیروهای مسلح و محل تشكیل دאدگاה نیز در سازماנ       

بودה ) ١٣ی אتاق بازپرسی شعبه  (قضایی نیروهای مسلح     
های دعوت برאی شركت در جلسات     ی אحضارنامه   كلیه  . אست 

روهای   های سازماנ قضایی نی  دאدرسی אز طریق אحضارنامه     
ی ماموریנ אیנ سازماנ אبلاغ شدה        مسلح אنجام و به وسیله     

 ی باشد و شمارה  فاقد شمارה می ی صادرה دאدنامه  . אست 

    جوابيه ناصر زرافشان به سخنگوی قوه قضائيه

 آنان که در خانه شيشه ای زندگی می کنند«
 »حق پرتاب کردن سنگ ندارند
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ی در دאدنامه . ی پروندה هم در آנ ذكر نشدה אست   كلاسه 
ی خانوאگی قاضی، ذكر نشدה و فقط صفحه      ، نام و نام   صادرה 

ی  حتی به علت ندאشتנ مهر شعبه  . آخر آנ אمضا شدה אست  
 بازپرسی سازماנ     ١٣ی אول دאدگاה عمومی تهرאנ در شعبه     

هر     אبلاغ شدה، با م  قضایی نیروهای مسلح، صفحات دאدنامه       
برאبر אصل ممهور نگردیدה אست و همچنیנ به دلیل אینكه در            

 بازپرسی نظامی دفتر ثبت مربوط به درخوאست        ١٣ی شعبه 
هم. تجدید نظر خوאهی אز آرאی صادرה وجود ندאشته אست         

چنیנ رسیدی ممهور به مهر و אمضای قاضی ویژה سازماנ          
 . قضایی نیروهای مسلح به אیנ جانب دאدה شدה אست      

مثلا محل    « : در אظهارאت سخنگوی قوה قضاییه، آمدה אست    -٣
تشكیل یكی אز شعب دאدگاה عمومی تهرאנ در وزאرت كار         

» شود؟אست؛ آیا אیנ دאدگاה وאبسته به وزאرت كار محسوب می      
در پاسخ אیشاנ باید گفت كه אگر وزیر كار با حكم ویژה به            

دگاה سمت ریاست אیנ دאدگاה محسوب شود به نظر مנ אیנ دא   
طرف  زیرא بی   .هم אز لحاظ حقوقی صلاحیت رسیدگی ندאرد       

بنابرאیנ به صرف אینكه در زیر دאدنامه، دאدرس          . نیست
ی אول دאدگاה عمومی      دאدگاה אنقلاب و دאدرس شعبه  ٦ی شعبه 

ذكر شود، אز نظر قانونی دلیل بر آנ نیست كه אصول قانوנ             
ی صاحب אساسی و سایر قوאنیנ دقیقا אجرא شدה و دאدگاه 

 . صلاحیت تشكیل و אقدאم به محاكمه نمودה אست       
صرفا «  در قسمتی دیگر سخنگوی قوה قضاییه אعلام نمودה     -٤

محل تشكیل אیנ دאدگاה عمومی در سازماנ قضایی نیروهای          
مسلح بودה و אلا رسیدگی پروندה אرتباطی به سازماנ قضایی     

 سازماנ در אیנ بارה باید گفت، شاكی پروندה   » .ندאشته אست
قضایی نیروهای مسلح، و قاضی رسیدگی كنندה به پروندה       
طبق تایید سخنگوی قوה قضاییه אز قضات سازماנ قضایی       

مامورینی كه به منزل و دفتر كار         . نیروهای مسلح بودה אست    
אند و به عنوאנ אتهام برאی     موكل جهت بازرسی مرאجعه كردה      
ل تحت אختیار    אز پرسن אند، موكل مشروب و אسلحه پیدא كردה   

سازماנ قضایی نیروهای مسلح بودה و در چنیנ شرאیطی      
אگر به زعم سخنگوی محترم قوה     . رسیدگی به عمل آمدה אست 

אصولا بنای دستگاה قضایی بر אیנ نیست كه كاری           « قضاییه 
پرسم، پس   مנ אز אیشاנ می    » خلاف روאل قانونی אنجام شود       

 انونی كدאم אست؟    אگر אیנ، روאل قانونی אست، خلاف روאل ق       
: وكیل مدאفع زرאفشاנ در بخש پنجم אظهارאت خود אشارה كرد       

אگر خود محكوم علیه یا    « אند سخنگوی قوה قضاییه گفته   
وكلای אیشاנ درخوאست كنند، جهت روشנ شدנ אذهاנ       

 دستگاה قضایی آمادگی دאرد  ،عمومی، خصوصا حقوقدאناנ     
» ی قرאر دهد  های جمع عیנ حكم صادرה رא در אختیار رسانه        

ی دكتر   در אیנ بارה باید אشارה كنم در حال حاضر אز پروندה      
زرאفشاנ، فقط رسما و قانونا، یכ وكیل دאدگستری دفاع می       
كند كه بندה هستم و دكتر زرאفشاנ در אیנ پروندה فقط یכ    
وكیل دאرد و אیנ جانب به وكالت אز طرف موكلم، رسما             

ی بدوی و تجدیدنظر و  ه كنم אحكام صادرה در مرحل    موאفقت می  
ی تجدید همچنیנ دفاعیات ما كه به صورت لایحه در مرحله       

ی تقدیمی به  نظر خوאهی تقدیم دאدگاה شدה و نیز لایحه   
دאدستانی كل كشور توאما چاפ و منتشر و در معرض قضاوت         

אلخصوص حقوقدאناנ محترم قرאر گیرد و       אفكار عمومی علی    
 كه אینכ به نظر مנ به  -ضمنا سخنگوی محترم قوה قضاییه       

אند وكالت و نمایندگی مسوولیנ אیנ قوה אظهارאتی عنوאנ كردה             
 مנ نیز به عنوאנ وكیل ناصر زرאفشاנ آمادگی دאرم كه به            -

های لازم رא אز دیدگاה     صورت كتبی و یا مناظرה عمومی پاسخ    
 . قانونی بدهم و جامعه و محافل حقوقی قضات كنند     

 قانوנ   ٢٦٨ אمیدوאرم در אجرאی مادה    مנ : جدאری فروغی אفزود   
ی آییנ دאدرسی كیفری دאدستانی كل كشور با ملاحظه         

دفاعیات و لوאیح و مستندאت پروندה به אیנ نتیجه برسد كه    
رאی خلاف بیנ قانوנ و شرع صادر شدה و در دیوאנ عالی           

 .كشور אیנ حكم نقض شود   

است  قت زرافشان در کميسيون اصل نود، حقيرسيدگی به پرونده
 نه شايعه

در : محمدعلی جدאری فروغی، به خبرنگار حقوقی אیسنا گفت           
 آقای شریف، قاضی رسیدگی كنندה به       ١٨/٥/٨١تاریخ  
ی  رسیدگی به پروندה " ی ناصر زرאفشاנ، با عنوאנ     پروندה 

و در  » زرאفشاנ با رعایت تمامی موאزیנ قانونی بودה אست          
رسیدگی به   " عنوאנ   ی قضاییه با سخنگوی قوה   ١/٧/٨١تاریخ  
و در " ی زرאفشاנ با رعایت قوאنیנ دאدرسی بودה אست    پروندה 

 ، مدیركل روאبط عمومی دאدگستری אستاנ          ٩/٧/٨١تاریخ  
ی طرفی در رسیدگی به پروندה    אصل بی  " تهرאנ با عنوאנ    

، אقدאم به مصاحبه با خبرگزאری         " زرאفشاנ رعایت شدה אست   
یנ جانب به عنوאנ وكیل       אند كه אدאنشجویاנ אیرאנ كردה    

ی אنجام  ی سه مصاحبه مدאفع ناصر زرאفشاנ ضمנ مقایسه     
شدה كه خوشبختانه אز نظر محتوی با یكدیگر تناقضات           

ها رא به حقوقدאناנ، قضات   آشكار دאرند، قضاوت در مورد آנ  
نظرאנ جامعه وאگذאر می     ی صاحب و وكلای دאدگستری و كلیه     

ترאضیه به دאدستانی كل كشور       كنم، אما با אرسال عیנ متנ אع       
 . كنم، در رאستای אجرאی عدאلت رجای وאثق دאرم         אعلام می  
 ی دقیق پروندה  قضات شجاع و مستقل با مطالعه      : وی אفزود  
های عمومی و      قانوנ آییנ دאدرسی دאدگاה    ٢٦٨ی  طبق مادה 

אنقلاب در אمور كیفری، אحكام صادرה در مورد ناصر زرאفشاנ           
 . אدی همكار دربند ما فرאهم خوאهد شد     نقض و موجبات آز  

مدیركل    : وی با אشارה به אظهارאت بشیری رאد خاطرنشاנ كرد        
روאبط عمومی دאدگستری كل אستاנ تهرאנ در وאكنש به אیנ         

كارشناساנ كمیسیوנ אصل نود به      « كه در خبری آمدה אست،   
» אندی زرאفشاנ رسیدה    موאردی אز تخلف در رسیدگی به پروندה        

אز چنیנ موضوعی אطلاع ندאرم، אما بعید          «אند دאشته אظهار  
אی صحت دאشته باشد و قاعدتا كمیسیوנ      دאنم چنیנ شایعه   می 

אصل نود نباید بدوנ توجه به دلیل پروندה و مستندאت       
ی یכ متهم محكوم     قانونی آנ و به صرف אظهارאت یכ جانبه      

در אیנ بارה باید بگویم رسیدگی به    . »شدה אظهار نظر كند
ی زرאفشاנ در كمیسیوנ אصل نود یכ حقیقت אست و     پروندה 

همچنیנ אجرאی قانوנ אساسی باید در مورد           . شایعه نیست 
همگاנ یكساנ باشد، چه متهم دربند، چه محكوم زندאنی و          
چه در مورد ما كه آزאد هستیم و باید حقوق دیگرאנ رא            

 .رعایت كنیم   
 
 
 
 

شانکارزار بين المللی برای آزادی ناصر زراف  
 

 ١٣אز صفحه 
 
 

 . بیנ אلمللی بطورعادلانه محاكمه گردد       
ما مصرא אزوزאرت אمورخارجه می خوאهیم كه بیدرنگ אز                  
گزאرشگرאנ ویژה سازماנ ملل كه بر אمور אستقلال قضات و            
هیات منصفه و אعمال شكنجه نظارت دאرند دعوت بعمل         

אیנ نظارت باید شامل بررسی تمام روند دאدگاה و     . آورند 
 . ور و אجرאی حكم باشد   صد

 با אحترאم   
 אتحادیه نویسندگاנ نروژ     

 گیر پولנ رءیس    
 سفارت جمهوری אسلامی אیرאנ در سوءد و دولت نروژ: كپی به
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