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  مصاحبه با اگنس كاالمارد

  اجراي عدالت درباره جمال خاشقجي
  

  ALAIN GRESH:        مصاحبه كننده

  با                          

                          AGNES CALLAMARD 

 

  شهباز نخعي:              برگردان

  

  

روزنامه نگار درمحل كنسولگري ، جمال خاشقجي ٢٠١٨اكتبر  ٢يك سال پيش، در   

اگنس .  عربستان سعودي در استانبول به وضعي خيلي وحشيانه و فجيع به قتل رسيد

كاالمارد، گزارشگر ويژه سازمان ملل درمورد اعدام هاي فراقضايي، غيرقانوني و 

ين جنايت به شوراي حقوق بشر سازمان خودسرانه، در ژوئن گذشته گزارشي درباره ا

  .سه ماه پس از انتشار اين گزارش، ما به گفتگو با او پرداخته ايم.  ملل متحد ارايه كرد
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  آيا پس از انتشار گزارش خود به اطالعاتي تازه دست يافته ايد؟: آلن گرش

  

درحال حاضر هيچ كدام به من اطالعاتي از منابع گوناگون به دست آورده ام، اما : اگنس كاالمارد

، )MBS(محمد بن سلمان .  يد كنمئنظرم باورپذير نمي آيد و نتوانسته ام اصالت و صحت آنها را تا

آمريكا پذيرفت كه جنايت  PBSوليعهد عربستان سعودي، در گفتگويي اخير با شبكه تلويزيوني 

اين است كه او، دستكم  معني اين گفته.  انجام شده است) »«Kunder my watch(او » زيرنظر«

است و از آنجا كه او يك حاكم است و چنين » حكومتي«رد كه اين يك جنايت اغيرمستقيم، قبول د

اما او مسئوليت فردي خود ].  مي بايست مسئول به حساب آيد[ يس كشور استئمي فهماند كه ر

راي حكومت كار مي كنند براي جنايت را نمي پذيرد و به عكس، با گفتن اين كه ميليون ها كارمند ب

او مسئوليت جزايي .  و او نمي تواند همه اعمال آنها را كنترل كند، ازاين مسئوليت فاصله مي گيرد

خود را تنها دراين حد مي پذيرد كه اقدام هاي الزم براي جلوگيري از انجام اين جنايت را انجام 

  .نداده است

  

ه در عربستان سعودي درحال برگزاري عليه برخي آيا اطالعاتي درمورد دادگاه هايي ك :آلن گرش

  متهمان است داريد؟

  

 ١٥تن از آنها از جمله  ٩تن تحت تعقيب قرار گرفته اند كه  ١١چنان كه مي دانيد، : اگنس كاالمارد

تن محاكمه  ٩چرا اين .  تني هستند كه به عنوان نيروهاي ويژه اعزامي به استانبول شناسايي شده اند

دستكم يك جلسه دادگاه برگزار شده از زمان انتشار گزارش من، .  مي شوند و بقيه نه؟  نمي دانم

كه غيرعلني بوده و افراد حاضر در آن، از جمله يك نماينده دولت فرانسه هيچ اطالعي درمورد 



orient XXI. 

 ٢٠١٩اكتبر  نشريه اينترنتي درباره سياست، فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، ديپلوماسي 

 

به هرحال، اين محاكمه، حتي اگر نتيجه آن محكوميت .  آنچه كه در اين جلسه گذشته نداده اند

مد ازسوي ديگر، حتي با آن كه درميان متهمان ژنرال اح.  هايي باشد، را نمي توان منصفانه دانست

اين فرد كه نزديك به محمد .  العصيري قراردارد، متهم اصلي، سعود القحطاني به چشم نمي خورد

است، به گفته شاهدان زيادي درجريان ربودن سعد حريري نخست وزير لبنان )MBS(بن سلمان 

نام او حتي توسط .  بوده و درمورد شكنجه هواداران حقوق زنان نيز يك مظنون اصلي بوده است

كرده و گروه را  يد شده و ازاو به عنوان كسي ياد شده كه انجام جنايت را ترغيبستان سعودي قداد

شايعه .  به دام گذاري براي خاشقجي واداشته زيرا او را تهديدي براي امنيت ملي مي دانسته است

  . يد كنمئهايي وجود دارد كه او كشته شده، اما من نتوانستم آنها را تا

  

  ها نسبت به گزارش شما چگونه بوده است؟ واكنش: آلن گرش

  

و در مطبوعات ) ONCHR(» شوراي حقوق بشر ملل متحد«واكنش ها در بيشتر : اگنس كاالمارد

برخي از كشورها مانند كانادا و استراليا حرف هاي تندي زدند اما فرانسه از جمله .  مثبت بوده است

  .  ازسر گرفته شود» كسب و كار معمول«كشورهايي است كه مايلند 

  

 ٢٠به عكس، در نشست كشورهاي گروه .  شوراي حقوق بشر هيچ اقدام مشخصي انجام نداده است

ا، كه چند هفته پس از انتشار گزارش من برگزار شد، همه شاهد صحنه ناخوشايند درآغوش در اوزاك

درپايان نشست هم عكسي يادگاري .  يس جمهوري آمريكا بودندئمحمد بن سلمان توسط رگرفتن 

يس جمهوري دونالد ترامپ و محمد بن سلمان دست يكديگر را مي ئگرفته شد كه درمركز آن ر

اين بي احترامي .  يس هاي ديگر كشورها به دوربين خيره شده بودندئفشان رفشردند و در اطرا
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نسبت به همه افراي است كه مورد سركوب عربستان سعودي قرار گرفته اند و خالف اصولي است 

يس ئهيچ ر.  مدعي دفاع از آنها هستند و كاري كه من انجام دادم ٢٠كه خود كشورهاي گروه 

يس جمهوري ئتوسط ر ٢٠زار قراردادن هماهنگ كشورهاي گروه دولتي كوشش نكرد ازاين اب

  .آمريكا و وليعهد عربستان سعودي فاصله بگيرد

  

  در رياض برگزار شود؟ ٢٠٢٠قراراست درسال  ٢٠نشست آتي گروه :آلن گرش

  

ولي نشست آتي براي ارزش هايي كه ما از آنها نشست اوزاكا مشكالتي دربر داشت : اگنس كاالمارد

نخست اين كه كشوري داوطلب .  دو گزينه ممكن است.  كنيم يك فاجعه خواهد بود دفاع مي

دومين گزينه اين است كه مشاركت كشورها .  برگزاري نشست به جاي عربستان سعودي شود

مشروط به خواست هايي بسيار روشن، از جمله آزادي زنان زنداني فعال، و درسطح وسيع تر همه 

م هاي آزادي وجدان زنداني شده اند و اين مشاركت همراه با اين كساني شود كه به خاطر جر

بسيار .  درخواست باشد كه كساني كه دستور قتل جمال خاشقجي را داده اند، حساب پس بدهند

يس هاي كشورها خواستار آن شوند كه آزادي مطبوعات بخشي از دستوركار ئر ضروري است كه

ازماندهي كنند كه به اين موضوع بپردازد و اجازه ندهد نشست باشد و گردهمايي هايي مطبوعاتي س

براي هدف هايي منافي ارزش هايي كه بسياري از كشورهاي اين گروه برپايه  ٢٠از كشورهاي گروه 

  .  آنها بناشده اند، استفاده ابزاري شود

  

كنگره براي تداوم واكنش ها نسبت به گزارش، شما توانستيد با بسياري از عضوهاي : آلن گرش

  آمريكا ديدار كنيد؟
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ماينده ديدار داشتم و متوجه شدم كه بسيجي واقعي ن ١٠آري، من شخصا با حدود : اگنس كاالمارد

راي موافق  ٤٠٥(يه، مجلس نمايندگان با اكثريت قاطع ئدر نيمه ماه ژو.  در اين مورد وجود دارد

ه مجلس تهيه شده بود را تصويب متني كه توسط تام مالينووسكي نمايند) راي مخالف  ٧دربرابر 

درخواست كرده بود كه درمورد شناسايي مسئوالن ) ١(» جامعه اطالعاتي آمريكا«او از مدير .  كرد

اگر اين متن توسط سنا به تصويب .  بت به آنها اقدام كندسقتل جمال خاشقجي و اعمال مجازات ن

به تحريم محمد بن سلمان نوان نمونه، مي رسيد، مي توانست اثرهاي مهمي داشته باشد زيرا، به ع

)MBS (من .  منجر و مانع از آن مي شد كه او بتواند براي سفر به اياالت متحده رواديد بگيرد

اميدوارم كه اين اقدام قاطع مشوق مجلس هاي ديگر كشورهاي جهان براي درك اين باشد كه، جدا 

  .ي براي ايفا كردن دراين مورد دارنداز اين كه قوه مجريه كشورشان در دست چه كسي است، نقش

  

  آيا سازمان ملل متحد مي تواند گزارش شما را پيگيري كند؟: آلن گرش

  

من از آنتونيو گوترش دبيركل سازمان ملل مي تواند، اما آيا اين كار را مي كند؟  : اگنس كاالمارد

اين قتل را تعيين نمايد، خواستم كه يك كميته مستقل را مامور اين كند كه مسئوليت هاي فردي در 

او مدعي شد كه اختيار انجام اين كار را ندارد و تركيه بايد دراين .  اما او انجام اين كار را رد كرد

او اخيرا اعالم كرد كه اين كار نياز به .  مورد درخواستي رسمي بدهد، كاري كه تاكنون نكرده است

درحالي كه كارشناس هاي اين سازمان خالف برگزاري نشستي در شوراي امنيت سازمان ملل دارد، 

ازاين رو، پيشنهاد كردم كه نقصي كه موضوع خاشقجي آن را عيان كرده جبران .  اين فكر مي كنند

بتواند خود براي خويش ماموريت تعيين و اجرا كند و كه گردد و يك مرجع تحقيق كننده بين المللي 
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درواقع، براي .  و كار دبيركل را تسهيل نمايدد وابسته به تصميم گيري سياسي نباشد، تعيين شو

آنچه او مي تواند انجام دهد، .  دبيركل مخالفت با اياالت متحده يا عربستان سعودي آسان نيست

اين است كه بگويد در آينده چگونه مي توان پيش رفت كه از سياسي كاري در گرفتن تصميم 

او .  كه يك مرجع جديد تحقيق مستقل ايجاد شوداجتناب شود؛ تنها شيوه انجام اين كار اين است 

مي تواند از شوراي حقوق بشر يا حتي مجمع عمومي سازمان بخواهد كه چنين كميسيوني را تشكيل 

  .دهند

  

درانتظار اين زمان، بايد با هرگونه كوشش براي .  ان مي بردماجراي عدالت درباره جمال خاشقجي ز

صوص سركوبگري كنوني آن مخالفت كرد و به اقدام هايي تجديد مشروعيت عربستان سعودي و بخ

  .در جهت اصولي كه سازمان ملل متحد از آنها دفاع مي كند پرداخت

  

  .آژانس اطالعاتي امريكا را سرپرستي مي كند ١٧مجموعه  انسژاين آ -١

   

  


