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   بخش انگليسی –شبکۀ خبری الجزيره 

  
   تورنتو–پيکار پامير . ک :  مترجم 

٠٨.٠۴.٠٩  
  

  البرتو فوجيموري  رئيس جمهور پيشين پيرو 
   گرديدبه بيست و پنجسال حبس محكوم

  
ه ٢٠٠٩شبکۀ خبرگزاری الجزيره  امروز چھار شنبه  ھشتم  ماه  اپريل  ود  ک شا نم يالدی  اف ابق " فوجيموری" م س

ه  رئيس جمھور کشور پيرو، پس از پانزده ماه جريان محاکمه، از طرف قاضی مربوطه به جرم  ارتکاب جنايت علي
  . کوم گرديدبشريت  و بعضی اتھامات ديگر به بيست و پنجسال حبس مح

  :در گزارش  خبرگزاری الجزيره  آمده است 
ورد اختطاف در سال ھای " ام  و دو م ل ع ورد قت ر دو م ی ب م مبن ه خاطر صدور حک فوجی که ھفتاد سال دارد، ب

  . " ادامه داشت نيز محکوم شناخته شد" شايننگ پت"عليه شورشيان " جنگ کثيف" ميالدی ، ھنگاميکه  ١٩٩٠
بال در سال : " وه ميکند که گزارش ھمچنان عال رو ق ابق پي تفاده از ٢٠٠٧رئيس جمھور س ه خاطر سوء اس ز ب م ني

ه وی - - -. قدرت به شش سال حبس محکوم گرديده بود ای اينست ک  محکوميت بيست و پنجسالۀ فوجيموری  به معن
  ." بقيه عمر خود را در زندان سپری خواھد کرد

وع شک و گزارش مذکور از قول رئيس محکمه ميگ ويد که فيصلھۀ مربوط به محکوميت فوجيموری  دور از ھر ن
ين ، .  ترديد صادر شده است  اين موضوع نشان دھندۀ آنست که برای نخستين بار يک رئيس جمھوردر امريکای الت

  . "با آنکه بگونۀ دموکراتيک انتخاب شده بود، گناھکار شناخته ميشود
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  . "رد فيصلۀ محکمه و مدت محکوميت خويش استيناف خواھی خواھد کرداو در مو: "  فوجيموری  گفته است 

رو محبوبيت  ردم پي ان م ه است ، فوجيموری در حاليکه داشت در مي ا گفت ره  در ليم ر نگار الجزي مارياناسنچز خب
اد ساد، رسوائی  . . . حاصل ميکرد، اقتصاد آن کشورسقوط کرد وبا گروپ شورشی شايننگ پت در افت ا موج ف و ام

  . " گناھکار است " فوجيموری"جريان محکمه ، اکثريت مردم را معتقد بدان نمود که وی 
ًفوجيموری که اتھامات عليه خودش را مکرر رد مينمود، تصوير او از طريق برنامۀ زندۀ : " گزارش متذکر ميشود 

  ." اد و يادداشت بر ميداشت تلويزيونی در اتاق محکمه نشان داده شد که با دقت به مفاد فيصلۀ محکمه گوش ميد
ار  ی.ای "گزارش از قول خبر نگ ان "  پ ان و مخالف ان حامي ه ، در مي ارت محاکم ه در خارج از عم د ک عالوه ميکن

ود . فوجيموری با چوبھای ھاکی و سنگ و چوب  زد و خورد صورت گرفت تا آنکه نيروی پوليس آنان را متفرق نم
د "  زمان فوجی"قربانيان ًتقريبا سی تن از بازمانده ھای . .  در برابر پنجصد نفر از حاميان وی در گير شدند، ھرچن

ل :  " گزارش متذکر ميشود که . از زخمی شدن کسی گزارش نشده است ه جرم دو قت وجی،  ب ه ف فيصلۀ محکمه علي
وامبر :  عام صادر شد  اه ن اريخ سوم م ه ت ه يک گروپ سرب١٩٩١ب ی صورت گرفت ک يالدی ، جرم  وقت ازان  م

ستند  ه ب ه گلول د . . . مسلح نقاب پوش در يک مھمانی داخل شده پانزده نفر به شمول يک پسر بچۀ ھشت ساله را ب چن
دان  ماه بعد، بازھم به تعداد نه تن از محصالن دانشگاه و يکنفر استاد آنھا توسط گروه مسلح جمع آوری و در يک مي

ه . . . آنھا از پشت سر مورد اصابت گلوله قرار گرفتندًخارج شھر انتقال داده شدند و بعدا ھمۀ  ان ب فوجيموری ھمچن
جرم اختطاف ژورناليست ھای پيرويی که برای روزنامۀ ھسپانوی و بازرگانان کار کرده  و حکومت را مورد انتقاد 

  . . . قرار ميدادند، گناھکارشناخته شد 
تخبارات ميالدی به توکيو فرار نمود ، د٢٠٠٠فوجيموری در سال  يس اس ا رئ ود و ب يس جمھور ب ر حاليکه ھنوز رئ

  . رژيمش  به  فساد و رسوائی ملوث بود، استعفای خود را از ھوتل توسط فکس گسيل نمود
ان  ابران جاپ د، بن ار بودن انی تب وجی جاپ دين ف ون وال د و چ رار دادن ه ق ورد توج وری را م ان ، فوجيم ات جاپ مقام

رد و ٢٠٠۵جی مدت پنجسال را در جاپان سپری نمود و در سال فو.  نخواست او را مسترد نمايد رواز ک يلی پ م به ش
  . "   م مجرم شناخته شد ٢٠٠٧در ھمانجا دستگير و به مقامات پيرو تسليم داده شد  و در ماه دسامبر 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  :يادداشت
ادر نباشد  و  ھرچند با محکوميت فوجيموری ، قربانيان جنايات وی زنده نمی گردند ايد ق رو ش ۀ پي روند تکامل جامع

ادين  ضربات حاصله از آن جنايات را به ھمين زودی ھا جبران نمايد، مگر با آنھم چنين محاکماتی در اساس نقش نم
لداشت ه . ه ، محکوميت فوجيموری به صورت غير مستقيم اعتراف رژيم است به حقانيت طرف مقاب ابلی ک طرف مق

  .می نمودندبرای ساليان طوالنی از طرف امپرياليزم وايادی آن مھر تروريست را بر پيشانی حمل 
س، مناديان اسالم سياسی برای ما افغانھا که کشور ما از سه دھه  بدين طرف قربانی آزمندی ھای مشتی مزدور رو

ا ثابت . واکنون نوکران امپرياليزم غرب گرديده ، مسأله از ھمين زاويه در خورد توجه بيشتر می باشد ار ھ اريخ ب ت
رو يش ساخته که وقتی تاريخ مصرف يک مزدور امپرياليزم به سر آمده ، باداران دي ا پ ه دشمنان بعدی پ ه مثاب زی ب

د صادق باشد . ز محکوميت برھانندمی گذارند تا حد اقل خود را ا ز می توان ورد فوجيموری ني را . اين امر در م زي
ده  دگی خط داده ش ه نماين ستی وب شير از طرففوجيموری از موضع يک نوکر سر مايه ھای امپريالي فيد شم اخ س  ک

دون آنکه. برروی مردم پيرو کشيده بار ھا قتل عام به راه انداخت همگر امروز در مقابل محکمه ب امی ب ستم ن   از سي
راتأئيد کنندگان آيد ويا سياستگزاران کاخ سفيد را به مثابه محرکين وميان  ام ق واره جنايات در مظان اتھ د، کوھ ر دھن

  .يم را بر دوش فوجيموری بار نموده می کوشند رژيم سرمايه را در چشمرس اتھام قرار ندھندجنايات رژ
اليزم روس زدوران امپري ر سر م روز ب ه دي د  ک اليزم غرب باي اکران امپري ان اسالم سياسی وچ د، منادي درت بودن ق
ا  ند را سرنوشت فوجيموری ھ ته باش اد داش ه ي ته  وب بۀدر نظرداش ه در روز محاس ا ک ا آنھ ن تنھ ستان، اي ق افغان  خل

ته واز مدافعان خويش در ھنگام کمترين اميدی نمی ت. ًخواھند بود که بايد بار گناھان را عمال بردوش کشند د داش وانن
  .باشند
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