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 Human rights  بشر حقوق

  
   حميد محوی:برگردان از

  ٢٠١٣ فبروری ٢٢

   »کلود کواسی«تحقيقات 
  )حزب حيات آزاد کردستان(دربارۀ پژاک 

  و ارتش آزاديبخش کوسووو منتشر نخواھد شد
  

  

   سالگی درگذشت۴٢در سن ) ١(» مکانوپليس«کلود کواسی بنيانگذار سايت 

کۀ اخوان المسلمين شود ، او مأموريت داشت که وارد شب)خدمات تحليلی و پيشگيرانه(يس اطالعات داخلی سوافسر 

سپس، گويا مقامات ارشد از او خواسته بودند که حملۀ تروريستی با بمب را سازماندھی کند تا آن را ). عمليات ممفيس(

او از اجرای چنين طرحی که مخالف شرافت انسانی می .  به ھانی رمضان مدير مرکز اسالمی ژنو نسبت دھندمتعاقباً 

ين علت تحت پی گرد قرار می گيرد، پس از فرار و گريز به اسپانيا و مصر، موجب می به ھم. باشد سرپيچی می کند

سرانجام، نمايندگان سعی می کنند به شکل مصالحه . ت مديريت پارلمان تحقيقاتی در اين مورد به عمل آوردأشود که ھي

  .پرونده را مختومه اعالم کنند) خدمات تحليلی و پيشگيرانه(»اس آ پ«آميز و بدون تحقيقات قضائی برای او و برای 

کلود کواسی از اين پس در يک شرکت امنيتی مشغول به کار می شود، و دوره ھای کارآموزی نجات را سازماندھی و 

  .تدريس می کند

حزب حيات آزاد (ی اش برای تجسس و تحقيق دربارۀ نقش پژاک ئاز يک سال و نيم پيش، او از آموزش ھای حرفه 

پژاک به عنوان يک سازمان . ش آزاديبخش کوسووو در قاچاق مواد مخدر در اروپا استفاده می کردو ارت) کردستان

پژاک توسط اياالت متحده، اسرائيل و . کردستانی اجرای چندين حملۀ تروريستی به ايران را به رسميت شناخته است

  .می شود و يک دفتر البی در بروکسل را نيز در اختيار داردلمان تأمين مالی ا
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ارتش آزاديبخش کوسووو يک سازمان کوسوووئی است که رھبر آن در دولت بازشناسی نشدۀ کوسووو به مقام نخست 

 به بھانۀ عمليات تروريستی را سازماندھی می کرد که متعاقباً ) ١٩٩٩-١٩٩٧(اين سازمان در صربستان . وزيری رسيد

  .لمان در پايگاه ناتو در ترکيه آموزش می ديدنداکوماندوھای آن توسط نيروھای ويژۀ . داخلۀ ناتو تبديل شدم

لو «مبر، روزنامۀ  نو١٩.  تحت فشار قرار گرفته بوداز چھار ماه پيش، کلود کواسی برای بازداشتن از تحقيقاتش قوياً 

ر سرمقاله اش او را ھدف گرفت تنھا برای اين که بگويد تی بی ھيچ دليل موجھی در رابطه با حوادث روز، د) ٢(»تان

  ).جائی که او تحقيقاتش را در مورد پژاک آغاز کرده بود(يری ميسان او را به ايران دعوت کرده است 

او را در تخت خوابش . ولی فرصت آن را نيافت. کلود کواسی می بايستی در اين ھفته نتيجۀ تحقيقاتش را منتشر کند

در وضعيت فعلی، ھيچ مدرکی . کوکائين بوده است» اوور دوز«ليس ژنو، مرگ او ناشی از وبه گفتۀ پ. دا کردندمرده پي

وجود ندارد که به ما نشان دھد که او به شکل اختياری يا تحت اجبار اين مواد مخدر را مصرف کرده بوده و نمی دانيم 

  .وو قاچاق شده بوده استکه اين مواد مخدر از طريق پژاک يا ارتش آزاديبخش کوسو

ما دائما با او در تماس بوديم و پژوھش ھای او را پی گيری می . کلود کواسی دوست خيلی خوب و رفيق مبارز ما بود

  .شبکۀ ولتر به خانواده و دوستان او تسليت می گويد. کرديم

  :پی نوشت 
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