
    ۱۰ صفحه

گـروهـی   )   نيمه دوم فـوريـه    ( در اواخر بهمن ماه     
متشکل از پنج نماينده کميسيون حـقـوق بشـر            
سازمان ملل، به منـظـور تـحـقـيـق پـيـرامـون                 

قوه " و بررسی عملکرد    "   بازداشتهای خودسرانه " 
در ارتباط با هـمـيـن       "   قضائيه جمهوری اسالمی  

 . ، به ايران سفر نمود"خودسريها"
اين هيئت که رياست آن را اقـای لـوئـی ژوانـه              
بعهده داشت و بنا به گفته خود وی، پيش از ايـن   

 زندان در کشورهای مختلف جهان ۱۲۰از حدود  
ديدار کرده بود، از چند زندان ايـران از جـملـه             
تهران و شيراز ديدار کرد، با گروهی از زندانيان    
سياسی پيشين و آنهائی که همچنان در زنـدان          
می باشند به گفتگو نشستـه و چـنـانـکـه طـی                 
مصاحبه مطبوعاتی رئيس هيئت اعالم گـرديـد،         
همزمان با حضور این هيات امکان آزادی پـنـج         
هم ميهن يهودی که به جرم جاسوسی در زندان         
شيراز محبوس بودند، فراهم گرديد و بـاالخـره       
اين هيات با مقاماتی از وزارت خارجه، کشـور،          
دادگستری و قضات دادگاه های انقالب اسالمـی        

" دستگاه قضائی اسالمی  " پيرامون نحوه کارکرد    
 . مذاکره نمود

البته همانطور که می دانيم دامنه تـحـقـيـق ايـن              
گروه کار نه تنها محدود به مورد پيش گفته بود،        
و ساير زمنيه های نقض حقوق بشـر را دربـر             
نمی گرفت، بلکه در همين عرصه نـيـز بـايـد و               
نبايدهای آنها از پيش تعيين شده و به آنها ابالغ          

بعنوان مثال، منطقه کردستان ايران     .   گرديده بود 
گويـا جـزئـی از خـاک           
کشور ما نبود و از قضـا،       
همزمان با حضور هيـئـت      
ــران، در روز            ــه در ت

 ۱۹(  بهمـن     ۳۰چهارشنبه  
آقای ساسان آل کـنـعـان، مـبـارزی از             )   فوريه

سازمان انقالبي زحمتکشان کردسـتـان ايـران         " 
، که چهار ماه از دستگيـری وی مـی       ) " کومه له( 

گذشت، در زندان به جرم فعاليت سياسی به دار         
آنطور که گـفـتـه شـد سـفـر بـه                .   آويخته شد 

کردستان از جمله حوزه های ممنوعه بـود، کـه           
 . می بايست از ديد هيئت مذکور پوشيده بماند

همزمان با حضور کارشناسان سازمان ملل در        
تهران که بدنبال وقفه ای هفت ساله و ممانعت از          
حضور آقای موريس کاپـيـتـورن، گـزارشـگـر            
پيشين کميسيون حقوق بشر صورت پـذيـرفـتـه      

گروه کثيری از خانواده های قربانيان قـتـل       .   بود
و جنايت و شکنجه در جمهـوری اسـالمـی بـا              
حضور اين هيات دست به واکـنـش زده و در              

 . مقابل محل استقرار هيات دست به تجمع زدند 
البته اجتماع دادخواهانه اين خانواده هـا ، کـه              
درميان آنها بسياری خود زخم شکنجه و زندان         
را بر جسم و جان خود داشتند، در مقابل مـحـل          
اقامت هيئت تحقيق، در هتل الله تهران از طـرف       
. نيروهای انتظامی رژيم مورد حمله قرار گـرفـت      

گروهی مجروح و تعدادی بازداشت شدند و تـا          
لحظه حاضر از سـرنـوشـت بـرخـی از ايـن                 

 . بازداشت شدگان اطالعی در دست نيست
در اينکه مقامات جمهوری اسالمی بـه داليـلـی            

واضح، از بازديد سازمان های بين المللی       "   کامال
مدافع حقوق بشر از ايران ممانـعـت بـه عـمـل               

آوردند و آنجا هم که مجبور به پذيرش چنيـن       
ديداری می شوند، تالش می نمايند از حـوزه          

امـا  .   عمل آنها بکاهند، ترديدی وجـود نـدارد         
قبول چنين محدوديت هائی در کار هيئت و يـا          
محدود کردن عرصه تحقيق بـه آنـچـه کـه              
بازداشتهای خودسرانه نام گرفته است، آنهـم       
از جانب کميسيون حقوق بشر سازمان مـلـل،         
يعنی نهادی رسمی که وظيفه ای جز بـررسـی    
همين امور را بعهده ندارد، سـوال بـرانـگـيـز             

البته آقای ژوانه، پس از بـازگشـت از         .   است
ماموريت خود، در جمع خـبـرنـگـاران اعـالم            

کـمـيـسـيـون      " داشت که ما سواالتی از طريق       
در اختيار مقامات ايـرانـی      "   حقق بشر اسالمی  

قرار داده ايم و قرار است تـا اوايـل آوريـل،              
اينکه محتوای اين .   پاسخ آنها را دريافت نمائيم   

سواالت چيست، تاکنون برای افکار عـمـومـی         
از سوی ديگر گفته مـی شـود         .   ناروشن است 

که کار گروه کار مذکور با اعزام دو هـيـئـت          
ديگر به منظور رسيدگی به ناپديد شـدگـان و      

و همچنين، خشـونـت      "   موارد احتمال شکنجه  " 

عليه زنان و وضعيت آزادی بيان در ماهـهـای     
کـه  .   آوريل و مه امسال، تکميل خـواهـد شـد        

. بدون ترديد بايد منتظر نتايج اين قول ها بـود         
اما برای کسانيکه بدون مالحظه کـاري هـای          
حسابگرانه و بده بستان های سيـاسـی ، بـه           
سرنوشت قربانيان خشونت ، شکنجه و آزار،        
بويژه محبوسينی که دستشان از هر مـرجـع          
دادخواهی کوتاه است، می انديشند، اين گفـتـه         
آقای لوئی ژوانه اميدوارکننده نيست، آنجا کـه     

برای بررسی "   و منحصرا"   ما صرفا:  " می گويد 
جنبه های قضائی بازداشت و يا علت زنـدانـی          
شدن افراد رفته ايم و اگر هم زندانيان در نظر          
داشتند در مورد رفتار ماموران با زندانيان يـا   
فشار بر آنان يا وضعيتشان در سلول بـا مـا            
صحبتی کنند، ما ناگزير بوديم به آنان يادآور        
شويم که تحقيقات ما فقط در مورد نـحـوه و            
علت بازداشت افراد صورت می گيرد و خـود     
ما هم سعی داشتيم از طـرح سـوال هـائـی              

 ." درباره جنبه های ديگر خودداری کنيم
خودداری از جنبه های ديگر نـقـض حـقـوق             
بشر، آنجا نگران کننده تر می شود کـه قـرار            
باشد با همين نگاه و ارزيابی، گزارشی تهـيـه           

می بايست مبـنـای تصـمـيـم        "   شود که ظاهرا  
کميسيون حقوق بشر در مورد تداوم يا بهبود        

چنانکـه  .   وضع حقوق بشر در ايران قرار گيرد     
در همان کنفرانس مطبوعاتی اعـالم گـرديـده          

است، اين هيئت قرار است اوائل ژوئن، گـزارش          
نهائی خود را منتشر نمايد، اما پيش از آن در             
ماه آوريل گزارش مقدماتی خـود را تسـلـيـم              

 . کميسيون حقوق بشر سازمان ملل خواهد کرد
انفعال نيروهای مدافع حقوق بشر و آزاديـخـواه         
ايرانی، بويژه در خارج از کشـور، چـنـان کـه               

البته جـا   (   همزمان با سفر هيئت شاهد ان بوديم،      
دارد در همين جا از تالش های جامعـه مـدافـع             

. . . حقوق بشر بويژه آقای عبدالکريم الهـيـجـی           
هر گاه قرار باشد تداوم يابد، بيم       )   قدردانی شود 

آن خواهد بود که امسال نيز جمهوری اسـالمـی          
موفق گردد تـا بـا مـانـورهـای سـيـاسـی از                  

 . محکوميت اين کميسيون رهائی يابد
و اين در حالي ست که اوضاع سياسی در سطح          
بين المللی و داخل کشور، به گونه اي سـت کـه             
دست رژيم بيش از هر زمان جهت خودداری از          
بازديد نهادهای مدافع حقوق بشر، و حتی کنترل        
موازين و بنيان های بين المللی و ملتزم نـمـودن           

چنانکـه  .   آنها به اجرای اين قواعد، بسته تر است       
اجماع عمومی سران رژيم در قبول سفر هيـئـت          

 . اخير نيز، بازتاب همين واقعيت است
نقض خشن حقوق بشر در ايران، واقعيتی اسـت         

مردم ما با گوشت و پوست خـود،       .   کتمان ناپذير 
هر روز در عرصه های مخـتـلـف اجـتـمـاعـی،               
سياسی، فرهنگی، قومی، عقيدتی و مدنی ، شاهد        
اعمال خشونت، زورگوئی و سرکوب ارگانـهـای        
ريز و درشت نظامی و انتظامی، ايدئولوژيـک و          
عقيدتی رژيم، آنهم در کليت آن می باشند و نـه            

که "   لباس شخصی " و  "   گروههای خودسر " صرفا  
هرچند .   نام رمز ارگانهای منتسب به بيت رهبرند 

برچيدن بسـاط ايـن دسـتـگـاه اسـتـبـداد و                   
خودکامگی، در گرو رشد مبارزات مـردمـی در          
ايران است و اين نيز بيش از هر چيز در گـرو              
اتحاد و همبستگی ما در چنين مبارزه اي سـت،           
اما وادار نمودن حکومت به قبول و اجرای کامـل    
ميثاق های بين المللی و مخاطب قرار دادن ايـن           
نهادها به اجرای مسئوليت شان، وظيفه اي سـت         
که بار آن بيش از هر زمـان ديـگـر بـر دوش                 

_ احزاب ، سازمانها، شخصيتهای اجـتـمـاعـی            
سياسی ايرانی در خارج از کشور اسـت و در             
آستانه بـررسـی مـجـدد پـرونـده ايـران در                 
کميسيون حقوق بشر، بجاست از مبرميـت الزم       

 . برخوردار گردد
 

 

 در حاشيه سفر هيات بازرسی حقوق بشر  به ايران 
 رضا اكرمى 
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شرايط و حدود اختيارات هيات های تحقيق بين المللی در مـورد            
نقض حقوق بشر را نهادهای بين المللی بايد تعيين کننـد و نـه         

 دولت های ناقض حقوق بشر 


