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درخواست مجدد برای آزادی لطیف پدرام: افغانستان

از قطعنامھ تصویب شده بدینوسیلھ  )FIDH(فدراسیون بین المللی جامعھ ھای حقوق بشر  :2008 ژوئیھ 11پاریس، 
کھ ھ این قطعنامدر . در زمینھ ایجاد ثبات در افغانستان استقبال می کند 2008 ژوئیھ 8توسط پارلمان اروپا در تاریخ 

بھ ویژه از دولتمردان افغان خواستھ شده کھ ، از جملھ حمایت بین المللی از افغانستان را دربر می گیردموارد مھمی 
.و سالمت او را تضمین کنندشود از وی رفع محکومیت  و ھمچنین از حبس در منزل برھانندلطیف پدرام را 

این  2004کھ در انتخابات ریاست جمھوری سال ) حزب مخالف(ان دبیر کل کنگره ملی افغانستبا این حال، آقای پدرام، 
 ماه و علیرغم درخواست ھای بین المللی برای رھایی وی، ھمچنان 5نیز شرکت کرده بود، ھنوز پس از گذشت کشور 

ار  رابطھ اظھن، در ای خانم سوھایر بلحسن، رییس فدراسیون بین المللی جامعھ ھای حقوق بشر.از آزادی محروم است
ارسال کردیم، زیرا حبس ھای خودسرانھ سازمان ملل کمیتھ پیگیری آقای پدرام را بھ اوایل این ھفتھ پرونده ما : "داشت

." معتقدیم کھ این محرومیت از آزادی کامًال خودسرانھ است

ی دوستم از اقلیت ھای آقا.  فوریھ امکان خروج از منزل آقای عبدالرشید دوستم در کابل را ندارد2لطیف پدرام از تاریخ 
در را خانھ مزبور وزارت کشور  بھ دستور دادستان کل، پلیس و نیروھای امنیتی .ازبک و یکی از اعضای دولت است

بھ ھمین دلیل خروج از این منزل برای آقای پدرام غیرممکن است، زیرا ھر لحظھ امکان . گرفتھ اندمحاصره خود 
کھ آقای پدرام اینبھ دلیل از ماه فوریھ دادستان کل  .شلیک از سوی نیروھای مسلح اطراف منزل بھ سوی او وجود دارد

ن امکان گذشتن از مرزھای شاھد مشاجره دو شخصیت سیاسی افغان بوده، او را ممنوع الخروج کرده و او اکنو
از  تاکنونت افغانستان لدو، ولی تماس داشتھبا دولتمردان افغان و دیگر مقامات بین المللی او با اینکھ . افغانستان را ندارد

این درحالی است کھ ھیچ گونھ اتھامی بھ جانب او وارد . خودداری کرده استبھ طور عملی حکم محاصره ملغی کردن 
.منزل ارائھ نشده استحبس وی در نیز ھیچ گونھ توضیحی درخصوص نیست و تاکنون 

فدراسیون بین المللی جامعھ ھای حقوق بشر معتقد است کھ حبس لطیف پدرام کامًال خودسرانھ است، زیرا دالیل محکمی 
بین المللی فدراسیون . دینده افغانستان وجود دارجلوگیری از شرکت او در انتخابات ریاست جمھوری سال آبر مبنی 

 با دفتر مساعدت سازمان ملل در افغانستان 2008 ژوئن 2طی نامھ ای سرگشاده بھ تاریخ جامعھ ھای حقوق بشر 
)UNAMA(و سازمان ناتو تماس حاصل کرده استستانروپا، دولت افغان، اتحادیھ ا .

یکصدا با پارلمان م بسیار نگرانیم و امنیت لطیف پدراسالمت و ما نسبت بھ : "خانم سوھایر بلحسن در خاتمھ می افزاید
."اروپا خواستار آزادی وی ھستیم

فدراسیون بین المللی جامعھ ھای حقوق بشرفدراسیون بین المللی جامعھ ھای حقوق بشر


