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پرونده:
- اعدام مردم در ایران 

با کمک مالیات دهندگان کشورهای اروپایی

- سیاست کیفری اعاملی جمهوری اسالمی

 در جرایم مرتبط با مواد مخدر

- نگاهی به شیوه مبارزه با مواد مخدر

- اعدامیان افغان؛ زندانیان فراموش شده

احمد شهید:
گزارش گر ویژه برای ایران دست آورد مثبتی داشته است

وضعیت حقوق برش در ایران بدتر شده است

- گزارش جلسه با احمد شهید، گزارش گر ویژه سازمان ملل در نروژ
- ده سال از عمر یک زندانی اهل حق در انتظار اعدام

ما از عدالت سهمی داریم



ــه  ــت ک ــال اس ــار س ــما چه  •  ش

ویــژه  گزارش گــر  عنــوان  بــه 
ســازمان ملــل در حقــوق بشــر 
فعالیــت  بــه  مشــغول  ایــران 
هســتید. وضعیــت کلــی حقــوق 
ــر  ــال حاض ــران را در ح ــر در ای بش
ــار  ــن چه ــد؟ در ای ــه می بینی چگون
ــت  ــودی در وضعی ســال شــاهد بهب
بوده ایــم؟ ایــران  حقــوق بشــر 

ــه  ــت ک ــن اس ــن ای ــی درک م ــور کل ــه ط  ب
ــر در  ــوق بش ــت حق ــال وضعی ــد س ــن چن در ای
ایــران بهتــر نشــده اســت. وقتــی آقــای روحانــی 
ــک و رو  ــدم کوچ ــد ق ــدند چن ــور ش رییس جمه
ــم  ــی ه ــار مثبت ــه آث ــد ک ــته ش ــو برداش ــه جل ب
داشــت. یکــی از مســایلی کــه اثــر مثبــت 
داشــته، بازبینــی و اصــاح قانــون مجــازات 
ــته  ــی داش ــر و کوچک ــر مختص ــه تاثی ــوده ک ب
ــم  ــم بگوی ــی می توان ــور کل ــه ط ــی ب اســت؛ ول
کــه وضعیــت حقــوق بشــر در ایــران بدتــر شــده 
ــانه ها  ــن نش ــی از مهم تری ــه یک ــت. از جمل اس
افزایــش اجــرای حکــم اعــدام  اســت. همچنیــن 
ــم  ــا حک ــد ب ــه می توانن ــواردی ک ــترش م گس

اعــدام مواجــه شــوند. تعــداد بــاالی کودکانــی که مجــازات اعــدام در موردشــان اجرا 
ــان نیــز بدتــر شــده از دیگــر نشــانه ها اســت. شــده و این کــه وضعیــت حقــوق زن

 •  بــا ایــن شــرایط آیــا فعالیــت شــما بــه عنــوان گزارش گــر 
ــوق  ــت حق ــود وضعی ــه بهب ــال ب ــد س ــن چن ــرف ای ــژه ظ وی
بشــر در ایــران منجــر شــده اســت؟ در واقــع ســوال مــن این 
ــت آوردهایی  ــه دس ــژه چ ــر وی ــور گزارش گ ــه حض ــت ک اس
اســت؟ داشــته  ایــران  مــردم  و  بشــر  حقــوق  بــرای 

ایــن کــه بــرای ایــران گزارشــگر ویــژه حقــوق بشــر منصــوب شــده از چنــد نظــر 
ــورد  ــی در م ــن کــه آگاهــی در ســطح بین الملل ــی داشــته اســت. اول ای ــار مثبت آث
وضعیــت حقــوق بشــر در ایــران افزایــش پیــدا کــرده و تعــداد بیش تــری از کشــورها 
توجه شــان بــه ایــن موضــوع جلــب شــده اســت. نشــانه ی روشــن ایــن قضیــه هــم 
ایــن اســت کــه در کمیتــه ســوم مجمــع عمومــی، تعــداد آرای قطع نامه هایــی کــه 
وضعیــت حقــوق بشــر ایــران را مــورد توجــه قــرار می دهنــد، خیلــی بیشــتر شــده 
ــه  ــت ب ــداد آرای مثب ــی، تع ــع عموم ــوم مجم ــه س ــن در کمیت ــش از ای ــت. پی اس
ــن 60  ــرد بی ــوم می ک ــران را محک ــر در ای ــوق بش ــض حق ــه نق ــی ک قطع نامه های
تــا 70 رای بــوده، ولــی در حــال حاضــر بــه 80 تــا 90 رای رســیده اســت. نکتــه 
ــوق بشــر  ــه حق ــژه، بحــث در زمین ــر وی ــت گزارش گ ــه خاطــر فعالی ــه ب دوم این ک
در ایــران از جملــه درون حاکمیــت و دولــت بیشــتر شــده و ایــن گاهــی آثــار مثبتــی 

ــیاری از  ــه در بس ــن ک ــوم ای ــت. س ــته اس ــم داش ه
ــراد  ــای اف ــه پرونده ه ــری ب ــه بیش ت ــوارد، توج م
جلــب شــده، بــه خصــوص کــه گاهــی تاثیــر مثبتــی 
نیــز در سرنوشــت آن هــا و پرونده شــان داشــته 
ــان  ــی خانواده هــا و خــود قربانی ــه طــور کل اســت. ب
ــر  ــک گزارش گ ــه ی ــی ک ــد از زمان ــن گفته ان ــه م ب
بین المللــی بــه وضعیــت حقــوق بشــر در ایــران 
ــد.  ــری می کنن ــت بیش ت ــاس امنی ــه دارد، احس توج
•  شــما بــه ایــن موضــوع اشــاره 
ــه  ــورها در کمیت ــه رای کش ــد ک کردی
ــده  ــتر ش ــی بیش ــع عموم ــوم مجم س
بیش تــری  کشــورهای  و  اســت 
جمهــوری اســامی ایــران را بــه خاطــر 
ــوم  ــر محک ــوق بش ــض حق ــوارد نق م
ــه  ــم ک ــه دیده ای ــا همیش ــد. م می کنن
نهادهــای امنیتــی و ارگان هــای ناقــض 
ــه  ــی ب ــران توجه ــر در ای ــوق بش حق
ــه  ــی ک ــی و محکومیت های ــکار عموم اف
ــه  ــا آن مواج ــی ب ــن الملل ــه بی در عرص
می شــوند، ندارنــد و در واقــع چــه 
یــک  طــرف  از  محکومیت هــا  ایــن 
ــاز  ــور ب ــد کش ــه چن ــد چ ــور باش کش
هــم ایــن رونــد در ایــران ادامــه دارد.

ــه آرای  ــد و شــاید ب ــان کــه بای ــران آن چن ــت ای ــد کــه دول شــما درســت می گویی
ــت  ــداری اهمی ــم مق ــاز ه ــی ب ــد، ول ــه نمی کن ــران توج ــده دیگ ــی و عقی عموم
ــه در  ــی ک ــند. وقت ــل نباش ــی قای ــچ اهمیت ــه هی ــور نیســت ک ــن ط ــد و ای می دهن
ــی  ــد و برخ ــان می دهن ــش نش ــوال واکن ــود، معم ــث می ش ــی بح ــورد موضوع م
ــک  ــم. ی ــال بزن ــد مث ــما چن ــرای ش ــم ب ــز دارد. می توان ــی نی ــار مثبت ــات آث اوق
ــر  ــن خب ــه م ــور ک ــن ط ــت. ای ــار اس ــازات سنگس ــرای مج ــوع اج ــه موض نمون
ــراز  ــه اب ــن نتیج ــود و ای ــرا نمی ش ــار اج ــم سنگس ــر حک ــران دیگ ــن ای دارم در ای
مخالفــت گســترده بــا ایــن مجــازات در ســطح بین المللــی بــود. مثــال دیگــر ایــن 
ــا  ــد کــه می خواهنــد نحــوه ی برخــورد ب ــران اعــام کرده ان اســت کــه مقامــات ای
ــه  ــد ک ــد. می دانی ــر دهن ــوند را تغیی ــتگیر می ش ــه دس ــدر ک ــواد مخ ــان م قاچاقچی
80 درصــد از اعدام هــا در ایــران مربــوط بــه جرایــم مــواد مخــدر اســت. مقامــات 
ــن  ــه ای ــد ک ــه بدهن ــی را ارای ــا طرح ــتند ت ــدد هس ــد در ص ــام کرد ه ان ــران اع ای
ــود.  ــل ش ــبک تری تبدی ــر و س ــای کم ت ــه مجازات ه ــرده ب ــر ک ــا تغیی مجازات ه
ــاح  ــا اص ــم ی ــد ه ــرح بودن ــس مط ــه در مجل ــی ک ــا و لوایح ــی از طرح ه برخ
ــی  ــل شــاهد واکنش های ــی منتفــی شــدند. در مقاب ــه طــور کل ــا این کــه ب شــدند ی
هــم در داخــل ایــران و هــم در ســطح بیــن المللــی بودیــم. یکــی از آن هــا مربــوط 
ــان ایرانــی خیلــی بــه آن اعتــراض  ــه مــواد قانونــی چنــد همســری بــود کــه زن ب
ــوط  ــر مرب ــه دیگ ــک الیج ــدند. ی ــته ش ــار گذاش ــی کن ــواد قانون ــد و آن م کردن
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احمد شهید:
 گزارش گر ویژه برای ایران دست آورد مثبتی داشته است

شــهید  احمــد 
ویــژه  گزارش گــر 
ســازمان ملــل بــرای 
وضعیــت  بررســی 
در  بشــر  حقــوق 
ایــران، در چهارمیــن 
ــود  ــت خ ــال فعالی س
معتقــد اســت کــه 
ــوارد و شــرایط شــاهد  ــد در برخــی م هــر چن
ــوق  ــض حق ــا نق ــم، ام ــت بوده ای ــود وضعی بهب
بشــر در ایــران افزایــش پیــدا کــرده اســت. وی 
در حالــی از افزایــش نقــض حقوق بشــر ســخن 
گفــت کــه بعــد از روی کار آمــدن دولت حســن 
ــوق  ــت حق ــود وضعی ــه بهب ــبت ب ــی نس روحان
ــود.  ــراز خوش بینــی کــرده ب بشــر در ایــران اب
احمد شــهید در روزهای 17 و 18 دســامبر ســال 
ــر  ــن حقوق بش ــا فعالی ــدار ب ــرای دی ــاری ب ج
و تکمیــل گزارش هــای خــود و دیــدار بــا 
ــفر  ــروژ س ــه ن ــف ب ــران مختل ــراد و کنش گ اف
ــه  ــا وی ب ــاعتی ب ــرای س ــلو ب ــرد. در اس ک
گفت وگــو نشســتم و در مــورد اهمیــت حضــور 
ــرش  ــر و تاثی ــوق بش ــژه حق ــر وی گزارش گ
در چنــد ســال گذشــته صحبــت کردیــم.

 • مدیار سمیع نژاد



ــرح  ــال ط ــه االن در ح ــد و البت ــته ش ــار گذاش ــه کن ــود ک ــی ب ــت دولت ــه وکال ب
مجــدد اســت. یــک قانــون دیگــر مربــوط بــه خانــواده اســت کــه در ســطح بیــن 
ــم  ــم بگویی ــن نمی توانی ــت. بنابرای ــه اس ــرار گرفت ــاد ق ــورد انتق ــیار م ــی بس الملل
ــه آن چیــزی کــه در ســطح بیــن المللــی در مــوردش  کــه دولــت ایــران کامــا ب
ــوق  ــان حق ــه مدافع ــدر ک ــه آن ق ــت. البت ــا اس ــه و بی اعتن ــود، بی توج ــه می ش گفت
ــت  ــم نیس ــور ه ــی این ط ــد ول ــان نمی دهن ــه نش ــد توج ــان می خواه ــر دل ش بش
کــه اصــا توجــه نکننــد. ایــن کــه مــا بتوانیــم حتــی یــک تلنگــر بزنیــم، ممکــن 
ــد  ــود می توان ــن خ ــود. ای ــتر ش ــج بیش ــه تدری ــرش ب ــا اث ــود ت ــث ش ــت باع اس
اســتداللی بــه نفــع ادامــه چنیــن فعالیتــی باشــد، چــرا کــه کامــا بی تاثیــر نیســت. 
ــران  ــه ای ــما ب ــردن ش ــفر ک ــورد س ــر در م ــوال دیگ  •  س
ــکات  ــوده و مش ــخت ب ــرایط س ــه ش ــم ک ــت. می دان اس
بســیاری هنــوز بــرای تحقــق ایــن موضــوع وجــود دارد. آیــا 
ــری  ــی بیش ت ــده و آمادگ ــر ش ــوع بهت ــن موض ــرایط ای ش
از ســوی مقامــات جمهــوری اســامی بــرای ســفر بــه 
ــش  ــدی پی ــه چن ــژه ک ــه وی ــد؟ ب ــاهده کرده ای ــران مش ای
ــر  ــفر دو گزارش گ ــا س ــه ب ــد ک ــه بودن ــی گفت ــات قضای مقام
ــد. ــت کرده ان ــران موافق ــه ای ــل ب ــازمان مل ــی س موضوع

مــن فکــر می کنــم کــه هــر چــه بیشــتر می گــذرد بــرای مقامــات ایــران روشــن تر 
ــه سودشــان  ــه ماموریــت مــن ب ــل از جمل ــا ســازمان مل می شــود کــه همــکاری ب
اســت. اگــر بگذارنــد مــن بــه ایــران بــروم، شــکایت هایی کــه از گزارش هــای مــن 
دارنــد اصــوال منتفــی شــده و معنایــی نخواهــد داشــت. آنهــا می گوینــد گزارش هــا 
ــه  مــن بیــش از حــد بــر صحبت هــای ایرانیــان خــارج از کشــور تکیــه داشــته و ب
انــدازه کافــی جانــب انصــاف و تعــادل را رعایــت نمی کنــم. اگــر اجــازه دهنــد مــن 
ــم،  ــت کن ــران صحب ــا قضــات و مقامــت ای ــد کــرده و ب ــدان هــا بازدی ــروم از زن ب
ــه  ــوند ک ــه می ش ــد متوج ــا دارن ــود. آنه ــی می ش ــکایت ها منتف ــن ش ــی ای ــه کل ب
ایــن همــکاری نکــردن اشــتباه بــوده و ایــن بــه ضــرر خودشــان اســت و البتــه ایــن 
ــد  ــه گفته ان ــت ک ــی اس ــن صحبت ــه ی دوم همی ــت. نکت ــن اس ــت و درک م دریاف
ــدا  ــان ابت ــم. از هم ــوت کنی ــژه را دع ــران وی ــر از گزارش گ ــم دو نف ــا می خواهی م
ــون  ــد و اکن ــرف را زده ان ــن ح ــم، ای ــده گرفت ــر عه ــن مســوولیت را ب ــن ای ــه م ک
ــال  ــم خوش ح ــی ه ــا خیل ــه م ــد. البت ــرار می کنن ــه آن را تک ــت ک ــال اس ــه س س
می شــویم کــه کســی را دعــوت کننــد، ولــی البتــه ایــن دعــوت بایــد در چارچــوب 
ــاله را  ــران دو مس ــات ای ــد.  مقام ــل باش ــازمان مل ــای س ــه معیاره ــه ب ــا توج و ب
ــد  ــران مــی رود بای ــه ای ــن کــه گزارش گــری کــه ب ــد؛ یکــی ای ــن کنن ــد تضمی بای
ــد، دسترســی آزاد داشــته  ــت کن ــا صحب ــا آنه ــد ب ــه می خواه ــه همــه کســانی ک ب
باشــد و دیگــر اینکــه ایــن افــراد نیــز بایــد در امنیــت باشــند و بــه خاطــر صحبــت 
ــود.  ــه نش ــر گرفت ــان در نظ ــی برایش ــا تنبیه ــازات ی ــژه، مج ــر وی ــا گزارش گ ب
 • شــما چــه اقداماتــی بــرای ســفر بــه ایــران انجــام 
نامه هــا  آیــا  می کنیــد،  نامه نــگاری  اگــر  داده ایــد؟ 
نامه هــا  قبــال  در  ایرانــی  مقامــات  یــا  دارنــد  جوابــی 
می کننــد؟  ســکوت  شــما  درخواســت های  و 
ــا  ــا آن ه ــه نوشــتم و ب ــران نام ــات ای ــرای مقام ــورد ب ــن م ــار در ای ــن ب ــن چندی م
صحبــت کــردم. از پاســخ هایی کــه بــه مــن دادنــد متوجــه شــدم کــه بحثــی درون 
ــه  ــن چ ــا م ــورد ب ــن روش برخ ــه بهتری ــاره ی این ک ــان دارد درب ــان جری خودش
ــران، گزارشــی  ــه ای ــروم ب ــن ب ــر م ــد اگ ــا معتقدن ــد باشــد؟ برخــی از آن ه می  توان
کــه می نویســم نســبت بــه گزارش هــای قبلــی حــاوی انتقــادات بیشــتری 
ــر و  ــای بهت ــت گزارش  ه ــن اس ــد ممک ــر می گوین ــی دیگ ــی برخ ــود؛ ول ــد ب خواه
مایم تــری تهیــه شــود. بنابرایــن جــواب مــن بــه شــما ایــن اســت کــه در قبــال 

ســوال و درخواســت مــن ســاکت نبودنــد و جواب هایــی داده انــد. برخــی از گروه هــا 
ــران ســفر  ــه ای ــد کــه مــن ب ــا در داخــل سیســتم، عاقــه دارن در داخــل کشــور ی
ــان دارد. ــث جری ــان بح ــن خودش ــورد بی ــن م ــر در ای ــال حاض ــی در ح ــم ول کن

ایــران  از  بــه خاطــر همیــن دوری  معتقدنــد  برخــی    •  
ــض  ــوارد نق ــه ی م ــده هم ــاب دهن ــما بازت ــای ش گزارش ه
ــه از  ــه ی آن چ ــا هم ــت و دقیق ــران نیس ــر در ای ــوق بش حق
نقــض حقــوق بشــر بــر یــک نفــر رفتــه را روایــت نمی کنــد.

ــروم  ــر ب ــروم. اگ ــران ب ــه ای ــد ب ــن بای ــه م ــم ک ــد بگوی ــا بای ــه را حتم ــن نکت ای
ــی  ــرای گزارش های ــون ب ــاورم. اکن ــت بی ــه دس ــم ب ــتری می توان ــات بیش اطاع
نمی توانــد  فراتــر  حــدی  از  و  دارم  فضــا  محدودیــت  می کنــم،  تهیــه  کــه 
ــنیده ام  ــب ش ــت. اغل ــدود اس ــم، مح ــتفاده می کن ــه اس ــی ک ــداد کلمات ــروم. تع ب
ــل  ــا کام ــده م ــه پرون ــد ک ــکایت می کنن ــر ش ــوق بش ــض حق ــان نق ــه قربانی ک
ــم  ــا نمی توان ــت ه ــن محدودی ــر همی ــه خاط ــن ب ــا م ــت، ام ــده اس ــس نش منعک
ــه  ــم ک ــد بگوی ــال بای ــن ح ــا ای ــم. ب ــر کن ــا ذک ــن گزارش ه ــز را در ای ــه چی هم
ــد کارم  ــم می توان ــور ه ــد از کش ــدون بازدی ــم و ب ــران ه ــه ای ــن ب ــدون رفت ب
ــود دارد  ــی وج ــال امکانات ــر ح ــه ه ــم ب ــت و یک ــرن بیس ــم. در ق ــام ده را انج
و  ای میــل  اینترنــت،  از طریــق  را  اطاعــات  از  بســیاری  آدم می توانــد  کــه 
ــز  ــران نی ــت ای ــود حکوم ــن خ ــاورد. همچنی ــت بی ــه دس ــی ب ــبکه های اجتماع ش
ــن  ــد. بنابرای ــر می کن ــک منتش ــن و الکترونی ــورت آنای ــه ص ــناد را ب ــی از اس خیل
ــت آورد. ــه دس ــم ب ــور ه ــدار از کش ــدون دی ــوان ب ــات را می ت ــی از اطاع خیل

وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر شده است. 
از جمله یکی از مهم ترین نشانه ها افزایش اجرای حکم 
اعدام  است. همچنین گسترش مواردی که می توانند با 

حکم اعدام مواجه شوند. تعداد باالی کودکانی که مجازات 
اعدام در موردشان اجرا شده و این که وضعیت حقوق زنان 

نیز بدتر شده از دیگر نشانه ها است.
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ــوان  1   شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملــل در  ــه عن ــهید را ب ــد ش ــاه 1۳90 احم ــهریور م ش
ــن  ــران تعیی ــر در ای ــوق بش ــژه حق ــر وی گزارش گ
ــژه ای  ــر وی ــومین گزارش گ ــهید س ــد ش ــرد. احم ک
ــرای بررســی   ــل ب ــازمان مل ــه از طــرف س اســت ک
ــه  ــت یافت ــران ماموری ــر در ای ــوق بش ــت حق وضعی
اســت. پیــش از ایــن، رونالــدو گالینــدو پــول و 
ــد  ــری بودن ــر دیگ ــورن دو گزارش گ ــس کاپیت موری
ــوولیت را  ــن مس ــال 80 ای ــا س ــال 6۵ ت ــه از س ک
ــد  ــت محم ــال 1۳80 دول ــتند. در س ــده داش ــر عه ب

ــد  ــد کن ــل را متقاع ــازمان مل ــق شــد س ــی موف خاتم
ــود  ــال بهب ــران در ح ــر ای ــوق بش ــت حق ــه وضعی ک

ــر  ــا دیگ ــه اروپ ــران و اتحادی ــن ای ــر« بی ــوق بش ــوی حق ــاز »گفت وگ ــا آغ ــت و ب اس
ــر  ــران گزارش گ ــا 1۳90 ای ــال 1۳80 ت ــت.  از س ــژه نیس ــر وی ــک گزارش گ ــه ی ــازی ب نی
ــات  ــس از انتخاب ــی  اعتراضــات پ ــه در پ ــا اینک ــوق بشــر نداشــت ت ــور حق ــژه ای در ام وی
1۳88 بــار دیگــر توجــه جامعــه جهانــی  بــه مســایل حقــوق بشــری در ایــران جلــب شــد. 
در ســال 1۳90 شــورای حقــوق بشــر بــا اکثریــت آرا تصمیــم بــه تعییــن یــک گزارش گــر 
ــن ســمت  ــه ای ــران گرفــت و احمــد شــهید ب ــورد وضعیــت حقــوق بشــر در ای ــژه در م وی
منصــوب شــد. گزارش گــر ویــژه موظــف اســت کــه ســاالنه دو گــزارش در مــورد وضعیــت 
حقــوق بشــر ایــران بــه شــورای حقــوق بشــر و مجمــع عمومــی ســازمان ملــل ارایــه کنــد. 
ــر  ــوق بش ــورای حق ــط ش ــال توس ــر س ــد ه ــز بای ــژه نی ــر وی ــت گزارش گ دوره ی ماموری
ــن  ــی  در ای ــال متوال ــش س ــش از ش ــد بی ــژه نمی توان ــر وی ــک گزارش گ ــود. ی ــد ش تمدی
ســمت باقــی بمانــد و در صــورت تمدیــد ماموریــت گزارش گــر تــا پایــان ایــن دوره، پــس 
ــی  ــرد فعل ــن ف ــر را جایگزی ــری دیگ ــد گزارش گ ــوق بشــر بای از شــش ســال شــورای حق
ــازه  ــین، اج ــژه پیش ــر وی ــاف دو گزارش گ ــر خ ــهید، ب ــد ش ــه احم ــود اینک ــا وج ــد. ب کن
ــوده  ــر ب ــر و جامع ت ــا کامل ت ــر م ــش از نظ ــا گزارش های ــته؛ ام ــران را نداش ــه ای ــفر ب س
اســت. ایــن گزارش هــا نســبتا مــوارد بیشــتری از نقــض حقــوق بشــر را در بــر می  گیرنــد. 
ــای  ــان، اقلیت ه ــوق زن ــدام، حق ــه اع ــر از جمل ــوق بش ــض حق ــوارد نق ــر م ــاوه ب ع
ــی و  ــق اتنیک ــر در مناط ــوق بش ــت حق ــا؛ وضعی ــرایط زندان ه ــان و ش ــی ، آزادی بی مذهب
ــای  ــا گزارش ه ــه ب ــه در مقایس ــت ک ــواردی اس ــه م ــی  از جمل ــان جنس ــت دگرباش وضعی

  
ــبی ــودن نس ــر ب ــل کامل ت ــت. دلی ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــتر م ــل بیش ــای قب دوره ه

ــه  ــری ک ــوق بش ــازمان های حق ــرت س ــه کث ــم ب ــد ه ــهید می توان ــد ش ــای احم گزارش ه
ــای  ــه تاش ه ــم ب ــد و ه ــته باش ــط داش ــد رب ــت می کنن ــف فعالی ــای مختل در حوزه ه
ــب  ــا موج ــن گزارش ه ــورت ای ــر ص ــش. در ه ــژه و همکاران ــر وی ــبانه روزی گزارش گ ش
ــتاد  ــس س ــی، ریی ــواد الریجان ــه محمدج ــوری ک ــه ط ــده اند ب ــران ش ــت ای ــم حکوم خش
ــل،  ــازمان مل ــمی  در س ــخنرانی های رس ــا در س ــران باره ــه ای ــوه قضایی ــر ق ــوق بش حق
احمــد شــهید را بــه دروغ گویــی و پرونده ســازی علیــه ایــران متهــم کــرده اســت. 
ــر  ــژه ب ــر وی ــای گزارش گ ــر گزارش ه ــه تاثی ــت ک ــرح اس ــه مط ــا همیش ــوال ام ــن س ای
ــورای  ــط ش ــژه توس ــر وی ــه گزارش گ ــا ک ــت؟ از آن ج ــران چیس ــر در ای ــوق بش ــد حق رون
ــی  ــوان مدارک ــه عن ــای وی ب ــده اســت، گزارش ه ــن ش ــل تعیی ــازمان مل ــر س ــوق بش حق
ــر  ــای گزارش گ ــاس گزارش ه ــر اس ــال ب ــرای مث ــوند. ب ــوب می ش ــتناد محس ــل اس قاب
ویــژه، پرونــده حقــوق بشــر ایــران می  توانــد بــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل رجــوع داده 
شــود و بدیــن ترتیــب نقــض حقــوق بشــر توســط حکومــت جمهــوری اســامی می  توانــد 
پیامد هــای عملــی  از طریــق شــورای امنیــت داشــته باشــد. البتــه بعیــد بــه نظــر می رســد 
کــه شــورای امنیــت بــه دلیــل نقــض حقــوق بشــر در مــورد ایــران تصمیمــی اتخــاذ کننــد. 
ــت و  ــته اس ــی نداش ــت بین الملل ــی در سیاس ــگاه اولویت ــر هیچ ــوق بش ــه اول، حق در درج
دوم این کــه ترکیــب اعضــای دایمــی شــورای امنیــت کــه بعضــا خــود از ناقضیــن حقــوق 
ــوق بشــر را نمی  دهــد. شــاید  ــر نقــض حق ــی ب بشــر هســتند اجــازه اتخــاذ تصمیمــی مبن
ــوارد  ــردن م ــرح ک ــر مط ــوق بش ــت حق ــر وضعی ــژه ب ــر وی ــر گزارش گ ــن تاثی مهم تری
ــاالنه  ــه س ــی ک ــود گزارش های ــا وج ــد. ب ــی باش ــطح بین الملل ــر در س ــوق بش ــض حق نق
ــار بــه ســازمان ملــل ارایــه شــده و موظــف بــودن حکومــت ایــران بــه پاســخگویی،  دو ب
ــه  ــرد و جامع ــرار می گی ــی  ق ــورد بررس ــدار م ــور پای ــه ط ــران ب ــر ای ــوق بش ــاله حق مس
ــای  ــه گزارش ه ــا ک ــر از آنج ــرف دیگ ــد. از ط ــی کن ــر آن  چشم پوش ــد ب ــی  نمی توان جهان
ــوق  ــن حق ــوند، ناقضی ــوب می  ش ــی محس ــناد حقوق ــدارک و اس ــزو م ــژه ج ــر وی گزارش گ
بشــر می تواننــد در آینــده بــا اســتناد بــه ایــن گزارش هــا مــورد پیگــرد قانونــی قــرار گیرنــد.

بــرای  را  تمامــی ســعی  خــود  ایــران  این کــه حکومــت  اســت،  آن چــه مشــخص 
ــه  ــازه ب ــت. دادن اج ــه اس ــه کار گرفت ــژه ب ــر وی ــت گزارش گ ــد ماموری ــری از تمدی جلوگی
ــا کشــور های  ــوق بشــری ب ــوی حق ــاز گفت وگ ــران و آغ ــه ای ــرای ســفر ب ــران ب گزارش گ
ــن هــدف باشــد؛  ــه ای ــرای رســیدن ب ــد اســتراتژی جمهــوری اســامی ب ــی می توان اروپای
ــه  ــا ایــن حــال  نهاد هــای حقــوق بشــری تجرب اســتراتژی کــه قبــا نتیجــه داده اســت. ب
ــا  ــر و ی ــچ گزارش گ ــه هی ــد ک ــد و می دانن ــاد دارن ــه ی ــیدی را ب ــا 90 خورش ــه 80 ت ده
ــد. ــر باش ــوق بش ــژه حق ــر وی ــن گزارش گ ــد جایگزی ــری نمی توان ــوق بش ــوی حق گفت وگ

 بــه نظــرم تاثیــر انتصــاب گزارشــگر ویــژه 
  2 

ــرای بررســی وضعیــت حقــوق بشــر در  حقــوق بشــر ب
ــوزه سیاســت  ــی در ح ــر محسوس ــران از 2011، تاثی ای
گــذاری پالیســی داشــته اســت. طــی چنــد ســال 
ــوری  ــات جمه ــای مقام ــم مخالفت ه ــته علیرغ گذش
گزارش هــای  و  ویــژه  گزارشــگر  بــا  اســامی 
او، مستندســازی دقیقــی از وضعیــت حقــوق بشــر 
اســت.  گرفتــه  صــورت  مختلــف  حوزه هــای  در 
کشــورهای  اوال  کــه  اســت  شــده  باعــث  ایــن 
نقــض  مختلــف  حوزه هــای  بــه  نســبت  مختلــف 
بیشــتر  اشــراف  و  اطاعــات  ایــران  در  حقــوق 

و نظامندتــری داشــته باشــند و در جلســات مختلــف از جملــه در جلســات شــورای 
ــا باعــث شــده  ــد، دوم ــوال کنن ــی س ــات ایران ــی از مقام ــع عموم ــا مجم ــوق بشــر و ی حق
ــتن  ــخ گذاش ــی پاس ــال ها ب ــه س ــوند ک ــاله بش ــن مس ــه ای ــی متوج ــات ایران ــه مقام ک
را  بیشــتری  ملــل عمــا هزینــه  بشــری ســازمان  مکانیســم های مختلــف حقــوق 

ســال  یــک  طــی  در  جهــت  همیــن  بــه  می کنــد.  ایجــاد  سیاســی  لحــاظ  بــه 
ــرار  ــاط برق ــه و وزارت خارجــه حداقــل در ســطح ارتب و نیــم گذشــته، مقامــات قــوه قضایی
ــی  ــته اند. حت ــتری داش ــت بیش ــل، فعالی ــازمان مل ــف س ــم های مختل ــا مکانیس ــردن ب ک
مشــاورین ارشــد قــوه قضاییــه و برخــی مقامــات وزارت خارجــه بــا احمــد شــهید بــه صــورت 
ــا او  ــش ب ــی کــه او مطــرح کــرده در گزارش های ــورد نکات ــب جلســه داشــته اند و در م مرت
ــه  ــرای اینک ــد. ب ــفر کن ــران س ــه ای ــد ب ــوز نمی توان ــد او هن ــر چن ــد. ه ــو کرده ان گفت وگ
ــم  ــن مکانیس ــود ای ــد، وج ــوری را رد می کن ــژه کش ــگر وی ــم گزارش ــا مکانیس ــران اساس ای
باعــث شــده اســت کــه مقامــات ایرانــی در حوزه هایــی ماننــد نقــض حقــوق بهاییــان، اعــدام 
ــان  ــر لحــن و زب ــد. تغیی ــر بدهن ــده تغیی ــد و وع ــو بپردازن ــه گفت وگ ــان ب ــرایط زندانی و ش
ــا مکانیســم های مختلــف ســازمان ملــل  مقامــات ایرانــی در طــی ایــن مــدت در ارتبــاط ب
هــم آشــکار اســت. گزارشــگری آقــای شــهید بــرای افــرادی کــه حقوقشــان بــه نوعــی در 
داخــل کشــور نقــض شــده نیــز امیــد بخــش اســت چــرا کــه مشــاهده می کننــد در باالتریــن 
ســطوح مجامــع بیــن المللــی پیگیــر مطالباتشــان هســتند بــرای همیــن هــم رابطــه خیلــی 
ــرادی کــه  ــا اف ــی و حقــوق بشــر، در داخــل و خــارج کشــور ب ــن فعــاالن مدن نزدیکــی بی
حقوقشــان نقــض شــده و همچنیــن گزارشــگر ویــژه و دیگــر مکانیســم ها برقــرار بوده اســت.

• محمود امیری مقدم

• امید معامریان
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 ۳  می دانیــد کــه گزارش گرهــای ویــژه موضوعــی، 
مســئول گزارشــگری موضــوع معینــی )بــرای مثــال 
ــتند.  ــل هس ــازمان مل ــو س ــور عض ــکنجه( در 19۳ کش ش
بــه  نیســتند  قــادر  مــوارد  از  بســیاری  در  بنابرایــن 
بپردازنــد، مگــر آن کــه  مصداق هــا در کشــور معیــن 
دعــوت  دیــدار  بــرای  مفروضــی  کشــور  جانــب  از 
کشــوری  ویــژه  گزارش گــر  حالی کــه  در  شــوند. 
گزارش گــر  شــهید،  احمــد  دکتــر  مــا  مــورد  در  و 
زمینه هــای  در  بشــر  حقــوق  نقــض  مــوارد  همــه 

مختلــف در کشــور معیــن اســت. اززمانــی کــه پســت گزارش گــری ویــژه وضعیــت 
حقــوق بشــر در جمهــوری اســامی تعریــف شــده و مســئولیت آن بــه احمــد شــهید واگــذار 
ــدا  ــی پی ــه گاه ــاء و تکی ــر ملج ــوق بش ــان حق ــاهدان و مدافع ــان، ش ــت، قربانی ــده اس ش
کرده انــد کــه مــوارد نقــض حقــوق بشــر را بــه مرجــع مســئولی بــرای پیگیــری ارائــه دهنــد 
و دکتــر احمــد شــهید هــم انصافــا در چهارچــوب مقــررات تعییــن شــده از ســوی ســازمان 
ــت. ــام داده اس ــن انج ــو احس ــه نح ــود را ب ــئولیت خ ــش، مس ــام وظایف ــرای انج ــل ب مل

بــرای مثــال مــا شــاهد ارســال تعــداد کثیــری از نامه هــا بــه ســوی دکتــر احمــد 
ــان  ــان خواه ــتگان ایش ــا بس ــر ی ــوق بش ــض حق ــان نق ــه در آن قربانی ــم ک ــهید بوده ای ش
پیگیــری وضعیت شــان از جانــب دکتــر احمــد شــهید شــده اند. چنــد صــد قربانــی و 
ــته اند  ــدار داش ــهید دی ــد ش ــر احم ــا دکت ــون ب ــران تاکن ــر در ای ــوق بش ــض حق ــاهد نق ش
ــر  ــون دفت ــد و اکن ــال داده ان ــه او انتق ــود را ب ــاهدات خ ــی مش ــای اینترنت ــا در تماس ه ی
ــران  ــورد وضعیــت حقــوق بشــر در ای ــی در م ــی مفصل ــک اطاعات احمــد شــهید دارای بان
ــی  ــع عموم ــه مجم ــهید ب ــد ش ــر احم ــاالنه دکت ــزارش س ــاس آن دو گ ــر اس ــه ب اســت ک
ســازمان ملــل و شــورای حقــوق بشــر ارائــه می شــود. هــر چنــد کــه هنــوز بــه وی اجــازه 
ــژه  ــه وی ــای وی توج ــارات و گزارش ه ــه اظه ــی ب ــت، ول ــده اس ــور داده نش ــه کش ورود ب
ــرای  ــامی ب ــوری اس ــر در جمه ــوق بش ــان حق ــر ناقض ــی ثم ــای ب ــود و تاش ه می ش
ــزان  ــه می ــم ک ــی  می دانی ــت. همگ ــده اس ــر ش ــب بیش ت ــه مرات ــان ب ــه اقداماتش توجی
یافتــه  افزایــش  از عرصه هــا در ســال های اخیــر  نقــض حقــوق بشــر در بســیاری 
ــوق  ــت حق ــورد وضعی ــژه در م ــری وی ــی گزارش گ ــود کرس ــن در نب ــر م ــه نظ ــت. ب اس
ــتکار  ــدی و پش ــا عاقه من ــه ب ــهید ک ــد ش ــخص احم ــامی و ش ــوری اس ــر در جمه بش
ــتماتیزه  ــترده و سیس ــش، گس ــض فاح ــت نق ــرد، وضعی ــش می ب ــش را پی ــئولیت خوی مس
حقــوق بشــر در جمهــوری اســامی در حــال حاضــر از ایــن نیــز بیشــتر می بــود.

•حسن نائب هاشم

ــه  ــر داد ک ــاه خب ــنبه دوم دی م ــا، سه ش ــزاری ایرن ــرد. خبرگ ــف ک ــب روزان را توقی ــه اصاح طل ــران روزنام ــه ای ــوه قضایی ــی: ق ــی فارس بی بی س
حکــم توقیــف روزان، شــام گاه روز قبــل بــه دفتــر ایــن روزنامــه ارســال شــده اســت. ایرنــا افــزوده کــه در ایــن حکــم، بــه مطلــب و شــماره ای از روزنامــه 

ــت  ــوول روزان گف ــدی، مدیرمس ــی پورمحم ــت. شمس ــده اس ــاره نش ــده، اش ــف آن انجامی ــه توقی ــه ب ک
کــه حســین انتظامــی، معــاون مطبوعاتــی فرهنــگ و ارشــاد اســامی در صحبتــی تلفنــی بــا وی تاکیــد 
کــرده کــه وزارت ارشــاد بــا توقیــف روزنامــه موافــق نبــوده اســت. وی افــزود کــه احتمــاال توقیــف ایــن 
روزنامــه، مربــوط بــه برخــی مطالــب روزان در روز شــنبه 29 آذرمــاه بــوده اســت. توقیــف روزنامــه روزان، 
ــه  ــورت گرفت ــران ص ــر ای ــار در سراس ــال انتش ــتان و ۵ س ــتان خوزس ــار در اس ــال انتش ــس از 19 س پ
ــب شــماره 29 آذر  ــک از مطال ــدام ی ــه ک ــداده ک ــح بیشــتری ن ــدی توضی ــم پورمحم ــه خان اســت. اگرچ
ممکــن اســت منجــر بــه واکنــش دادســتانی شــده باشــد، امــا در صفحــه یــک ایــن شــماره، بــه مناســبت 
پنجمیــن ســالگرد درگذشــت آیــت اهلل منتظــری، عکــس بزرگــی از او بــه چــاپ رســیده بــود. در شــماره 

ــن شــماره،  ــای ای ــود. یکــی از گزارش ه ــران منتشــر شــده ب ــت ای ــد حکوم ــد منتق ــن مرجــع تقلی ــی در بزرگداشــت ای ــه مطالب ــن مجموع 29 آذر، همچنی
ــه ســپاه پاســداران متهــم شــده اســت.  ــه خبرگــزاری تســنیم وابســته ب ــه »شــنود« اظهــارات محمــد خاتمــی و دادن آن ب ــردی اســت کــه ب در مــورد ف

کانــون مدافعــان حقــوق بشــر: مولــوی عبدالحمیــد اســماعیل زهی از ســوی کانــون مدافعــان حقــوق بشــر بــه عنــوان برنــده جایــزه 
ــان  ــون مدافعــان حقــوق بشــر از ســال 1۳86 هــر ســال از می »تاش گــر حقــوق بشــر« ســال 1۳9۳ هجــری شمســی معرفــی شــد. کان
تاش گــران حقــوق بشــر، یــک نفــر را بــه عنــوان برنــده جایــزه تاش گر حقوق بشــر معرفــی می کنــد. ایــن جایــزه در روز جهانی حقوق بشــر 
ـ 10 دســامبر ـ اهــدا می شــود. جایــزه تاش گــر حقــوق بشــر در ســال 1۳9۳ بــه پــاس تاش هــای بی وقفــه و پی گیرانــه مولــوی عبدالحمیــد 
در ســال های گذشــته بــرای برقــراری روابــط آشــتی جویانه بیــن اقــوام و گرایش هــای مختلــف مذهبــی در اســتان سیســتان و بلوچســتان بــه 
ایــن روحانــی برجســته اهــل ســنت تعلــق گرفــت. مولــوی عبدالحمیــد بــه هنــگام دریافــت جایــزه تاش گــر حقوق بشــر با بیــان اینکــه محور 
فکــر و فعالیت هایــش، بشــریت و انســانیت بــوده اســت، گفــت کــه فکــر مــی کنــد بایــد تــاش کــرد تــا آتــش جنــگ و خون ریــزی خامــوش 
شــود و تمــام ادیــان، مذاهــب و عقایــد بتواننــد بــا صلــح و آرامــش و احتــرام بــه عقایــد یکدیگــر در کنار هــم زندگی کننــد. مولــوی عبدالحمید 
همچنیــن توجــه بــه حقــوق اقلیت هــا و اقــوام مختلــف را امــری ضــروری دانســت و بــرای جهــان و بشــریت آرزوی صلــح و ثبــات کــرد.

ــف  ــا و توقی ــر روزنامه ه ــران ب ــی ای ــتگاه قضای ــار دس ــال فش ــرز، اعم ــدون م ــران ب ــازمان گزارش گ س
روزنامــه  ی اصاح طلــب روزان را محکــوم می کنــد. ایــن روزنامــه در تاریــخ 2 دی مــاه 1۳9۳ بــه دســتور دادســتانی 
تهــران توقیــف شــد. بــه گفتــه ی مدیــر مســئول ایــن روزنامــه »معــاون مطبوعاتــی فرهنــگ و ارشــاد اســامی« 
ــوده  ــق نب ــه مواف ــف روزنام ــا توقی ــامی ب ــاد اس ــه »وزارت ارش ــت ک ــه گف ــن روزنام ــف ای ــر توقی ــد خب ــا تایی ب
ــخ  ــن تاری ــت«. روزان در ای ــوده اس ــاه ب ــنبه 29 آذرم ــب روزان در روز ش ــه مطال ــوط ب ــوع مرب ــاال موض و احتم
ــود. ــرده ب ــر ک ــه ای منتش ــژه نام ــری وی ــین علی منتظ ــت اهلل حس ــت آی ــالگرد درگذش ــن س ــبت پنجمی ــه مناس ب
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ــوج  ــه م ــاره ب ــا اش ــی ب ــر خانگ ــود در حص ــر خ ــار نظ ــن اظه ــوی در آخری ــین موس ــه: میرحس کلم
ــتند  ــانی هس ــداز کس ــرد: »بران ــد ک ــانه ها تاکی ــر در رس ــای اخی ــیع روزه ــای وس ــا و دروغ پراکنی ه تهمت ه
کــه از جیــب مســتضعفان و پابرهنــگان و فقــرا فســادهای عظیــم را در کشــور ایجــاد کرده انــد«. وی 
ضعــف  و  بی تقوایــی  از  ناشــی  را   ... و  برانــدازی  تهمــت  قبیــل  از  دروغ پردازی هایــی  و  اتهام زنی هــا 
ــان،  ــق زندان بان ــدای حصــر بارهــا از طری ــورد از ابت ــب و رهن ــه اســت: »اینجان ــدگان دانســته و گفت بهتان زنن
ــاده ام  ــده آم ــم. بن ــی کرده ای ــام آمادگ ــح اع ــی و صال ــی علن ــور در دادگاه ــرای حض ــر ب ــووالن ام ــه مس ب
ــور و  ــه کش ــی ک ــاد عظیم ــمه های فس ــه سرچش ــوط ب ــق مرب ــات، حقای ــه اتهام ــخ گویی ب ــن پاس ــا ضم ت
ــال اســت  ــار س ــدود چه ــه ح ــم.« میرحســین موســوی ک ــان کن ــرده اســت، بی ــرق ک ــود غ ــاب را در خ انق
ــورد  ــه همــراه همســرش زهــرا رهن ــی ب ــا طــی شــدن روندهــای قضای ــه حکمــی از دادگاه ی ــدون هیچ گون ب
ــر تفهیــم اتهــام، کــذب و بی معنــی اســت  ــدان خانگــی محصــور اســت، تاکیــد کــرده کــه ادعــای اخی در زن
ــی و  ــت حقوق ــن وضعی ــرای تعیی ــی ب ــام قضای ــک مق ــور ی ــتار حض ــار خواس ــد ب ــون چن ــا کن ــن دو ت و ای

ــی علیرغــم قول هــای داده شــده، هیــچ گاه اقدامــی صــورت نگرفــت. میرحســین  ــدون مجــوز درون منــزل شــده  اند، ول ــی و حضــور چندماهــه ب ــر قانون ــه ورود غی همچنیــن رســیدگی ب
موســوی همچنیــن تاکیــد کــرده اســت کــه »آنــان اگــر بــه جــای اتهام زنی هــای کــذب و بی معنــا، رشــد و بلــوغ یــک ملــت را آشــوب عــده ای بزغالــه و گوســاله نمی خواندنــد، امــروز 
ــازند«. ــی منحــرف س ــاد و تباه ــه فس ــرات این هم ــی را از خط ــکار عموم ــت، اف ــای روای ــدازی کاروان ه ــی و راه ان ــای روان ــا جنگ ه ــد و ب ــکار کنن ــزرگ را ان ــد ب ــد مفاس ــور نبودن مجب

ــی  ــر برخ ــای اخی ــارات هفته ه ــه اظه ــه ای ب ــی در بیانی ــدی کروب ــواده مه ــحام نیوز: خان س
چهره هــای نزدیــک بــه دولــت و حکومــت دربــاره رهبــران جنبــش اعتراضــی و حبــس و حصــر آنــان 
واکنــش نشــان داد. خانــواده کروبــی در قســمتی از ایــن نامــه نوشــت: »تــا بــه امــروز برابــر بــا 6 دی 
مــاه 1۳9۳ احــدی از مقامــات کشــور اعــم از رســمی و یــا غیــر رســمی، تصمیــم شــورای عالــی امنیــت 
در مــورد حصــر و حبــس )البتــه اگــر اساســا تصمیمــی در ایــن بــاب وجــود داشــته باشــد( را بــه آقــای 
ــا وجــود آن کــه ایشــان بارهــا خواســتار ابــاغ دســتور  ــواده اعــام نکــرده اســت. ب کروبــی و یــا خان
قضایــی بازداشــت و مبنــای حقوقــی ایــن مجــازات خودســر شــدند لیکــن تاکنــون هیــچ پاســخی اعــم 
از شــفاهی و یــا کتبــی بــه ایشــان داده نشــده، نــه اباغــی شــده و نــه تفهیــم اتهامــی صــورت پذیرفته، 
ادعــای ابــاغ تصمیــم شــورای عالــی امنیــت ملــی هــم دروغ محــض اســت. در واقــع تاکنــون هیــچ 
یــک از مقامــات عالــی قضایــی رســما مســوولیت بازداشــت و حبــس غیــر قانونــی عزیزمان را بــر عهده 

نگرفته انــد. شــاید همیــن ســردرگمی و اســتیصال اســت کــه شــاهد ســخنان متناقض شــان هســتیم بــه نحــوی کــه یکــی از مبرهــن بــودن حکــم اعــدام ســخن می گویــد 
و دیگــری حصــر را اقــدام تامینــی بــرای حفــظ جــان محصوریــن می دانــد. ادعــای تفهیــم اتهــام از ســوی شــورای عالــی امنیــت ملــی نشــانی جــز باهــت صاحــب ســخن 
نداشــته و نــدارد؛ زیــرا تفهیــم اتهــام امــری اســت قضایــی و بایــد توســط مقــام قضایــی صــورت پذیــرد، امــا بــر فــرض اداره مملکــت بــه روش حســین قلی خانــی هــم بایــد 
اذعــان کنیــم کــه ایــن شــورا تاکنــون چنیــن نکــرده؛ زیــرا همچــون خــود عمارپنــداران هنوز ســفاهت و باهــت از شــروط اصلــی عضویــت در آن نهاد تعییــن نگردیده اســت«.

ایســنا: محمدباقــر ذوالقــدر، معــاون راهبــردی قــوه قضاییــه گفــت: »از نظــر تعــداد زندانــی جــزو 10 کشــور اول هســتیم. 
پیشــگیری از وقــوع جــرم اگــر بــرای کشــور مــا یــک امــر ضــروری باشــد کــه هســت، بــرای قــوه قضاییــه یــک امــر واجــب و 
اجتناب ناپذیــر اســت. بــرای کشــور ضــروری اســت؛ زیــرا وضعیــت شــیوع جرایــم و بــزه در جامعــه وضــع قابــل قبولــی نــدارد؛ 
یعنــی بــا توجــه بــه آرمان هــا و اهدافــی کــه بــرای جامعــه تعییــن شــده ایــن میــزان جــرم و معضــل شایســته جامعــه دینــی و 
انقابــی مــا نیســت. ایــن میــزان فتنــه در جامعــه ای کــه قــرار اســت ســالم و الگــو بــرای همــه باشــد قابــل قبــول نیســت. مــا 
شــاخص هایی بــرای وضعیــت ســنجش جــرم در جامعــه داریــم و آنهــا نشــان می دهنــد کــه وضعیــت، وضعیــت مطلوبی نیســت. 
گزارش هــای ناجــا یکــی از شــاخص های ســنجش ماســت و ایــن گزارش هــا حاکــی از نابســامانی در کشــور اســت. شــاخص 
دیگــر، وضعیــت پرونده هــا در دســتگاه قضایــی اســت. بــا رشــد تصاعــدی در پرونده هــا روبــه رو بوده ایــم کــه ایــن موضــوع 
هشــداردهنده اســت. شــاخص دیگــری کــه می تــوان بــه آن اشــاره کــرد، گزارش هایــی اســت کــه نهادهــای نظارتــی ماننــد 
ســازمان بازرســی کل کشــور ارایــه می کننــد کــه ایــن گزارش هــا نیــز در شــأن جامعــه مــا نیســت و برخــی از ایــن گزارش هــا 

همــان پرونده هــای فســاد اســت کــه نشــان می دهــد وضــع جامعــه مــا مطلــوب نیســت. شــاخص دیگــر آمــار زندانیــان اســت کــه اگــر بــه آن مراجعــه کنیــم متوجــه می شــویم کــه این شــاخص 
نیــز در شــان جامعــه مــا نیســت. مــا از نظــر تعــداد زندانیــان جــزو 10 کشــور اول هســتیم و همــه این هــا نشــان می دهــد پیشــگیری از وقــوع جــرم در جامعــه مــا یــک امــر ضــروری اســت«.

خبرگــزاری میــزان: معــاون رییــس کل دادگســتری اســتان تهــران گفــت: بعضــی از مجازات هــا می توانــد جایگزیــن اعــدام باشــد. عبــاس ذاقلــی گفــت: »در بعضــی از 
جرایــم ماننــد مــواد مخــدر، مــی تــوان مجــازات جایگزیــن اعــدام در نظــر گرفــت و مجــازات اعــدام را بــه مجــازات هــای دیگــر تغییــر داد. بعضــی از مجــازات هــای اعــدام 
حــدی هســتند بنابرایــن ایــن مجــازات هــارا نمــی تــوان تغییــرداد.« معــاون رییــس کل دادگســتری اســتان تهــران بــا بیــان اینکــه بعضــی از اعــدام هــا تعزیــری اســت و 
مــی تــوان مجــازات هــای دیگــری بــرای آنهــا پیــش بینــی کــرد تصریــح کــرد: »ایــن مجــازات هــا شــامل برخــی از جرایــم تعزیــری ماننــد مــواد مخــدر و غیــره اســت.«

««
»خربها
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ــواد  ــه م ــوط ب ــم مرب ــر جرائ ــه خاط ــران ب ــر در ای ــا  نف ــاالنه صده س
ــوری  ــی جمه ــات قضای ــه مقام ــه گفت ــوند. ب ــدام می ش ــدر اع مخ
ــر  ــا را  در ب ــد اعدام ه ــم 80 درص ــته از جرائ ــن دس ــران ای ــامی ای اس
ــراد  ــته اف ــن دس ــدام ای ــته اع ــال های گذش ــی س ــد. در ط می گیرن
ــران  ــی ای ــات قضای ــت. مقام ــه اس ــود گرفت ــه خ ــده ای ب ــد فزاین رون
همچنیــن اعــام می کننــد کــه مجبــور بــه اجــرای ایــن حکــم هســتند 
و آن را بــه عنــوان خدمتــی بــه دنیــا، بــه ویــژه کشــورهای اروپایــی، در 
نظــر می گیرنــد بــه خاطــر مبــارزه بــه قاچــاق مــواد مخــدر. ســازمان 
ملــل و بســیاری از کشــورهای اروپایــی بــرای مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
ــه دولــت ایــران می کننــد، امــا نتیجــه  ــل توجهــی ب کمــک مالــی قاب
ایــن کمک هــا بــه افزایــش بیش تــر اعــدام  منجــر می شــود.
طــی هفته هــای گذشــته بــه خاطــر فشــارهای بیــن المللــی چند ســال 
اخیــر شــاهد تغییــری در ادبیــات برخــی مــردان قضایــی در رابطــه بــا 
لغــو اعــدام قاچاقچیــان مــواد مخــدر و مجازات هــای جایگزیــن بــرای 
ــت  ــا مخالف ــز ب ــا نی ــن زمزمه ه ــه ای ــد ک ــر چن ــم. ه ــا بوده ای آن ه
ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــس س ــه رئی ــئوالن از جمل ــی مس برخ
کشــور صــورت گرفتــه اســت. مدافعــان حقــوق بشــر امیــد دارنــد کــه 
زمزمه هــای هفته هــای اخیــر بــه تغییــر حکــم اعــدام بــرای قاچاقچیان 
ــر  ــا منج ــرای آن ه ــن ب ــای جایگزی ــکان مجازات ه ــدر و ام ــوارد مخ م
شــود، کــه در ایــن صــورت شــاهد کاهــش قابــل توجــه شــمار اجــرای 
حکــم اعــدام در ایــران خواهیــم بــود. مجازاتــی کــه از آن بــه عنــوان 
مجازاتــی بی رحمانــه، غیرانســانی  و تحقیرآمیــز یــاد می شــود.

پرونده یک مجازات
 اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران
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ایــران بــا حــدود 940 کیلومتــر مــرز مشــترک بــا کشــور افغانســتان، در همســایگی کشــوری 
اســت کــه از آن بــه عنــوان بزرگ تریــن تولیــد کننــده ی تریــاک و مــواد مخــدر در جهــان 
ــای  ــد و توســط مافی ــن کشــور تولی ــن مــواد مخــدر در ای ــاد می شــود. ســاالنه هــزاران ت ی
ــن  ــه همی ــود. ب ــل می ش ــان منتق ــورهای جه ــر کش ــه دیگ ــدر ب ــواد مخ ــی م بین الملل
ــه رو  ــادی روب ــکات زی ــا مش ــدر ب ــواد مخ ــه م ــتان در زمین ــردم افغانس ــا م ــه تنه ــل ن دلی
ــکات  ــا مش ــز ب ــتان نی ــران و پاکس ــد ای ــوار آن  مانن ــورهای هم ج ــه کش ــتند؛ بلک هس
زیــادی دســت و پنجــه نــرم می کننــد و بــا زیان هــای گســترده یی روبــه رو هســتند.

بحــران اســتفاده از مــواد مخــدر مســاله ای جــدی در ســطح بین المللــی اســت؛ امــا 
ــدر  ــواد مخ ــدگان م ــدگان و مصرف کنن ــدگان، پخش کنن ــا تولیدکنن ــورد ب ــی برخ چگونگ
ــردازد.  ــه آن می پ ــف ب ــورهای مختل ــی در کش ــت های داخل ــه سیاس ــت ک ــاله ای اس مس
ــاک  ــرم تری ــج کیلوگ ــل پن ــا حم ــاق و ی ــد، قاچ ــران؛ تولی ــی ای ــن جزای ــاس قوانی ــر اس ب
یــا بیشــتر و ۳0 گــرم یــا بیشــتر هروییــن، مرفیــن و یــا مــواد روانگــردان ترکیبــی 
ــن در  ــود. ای ــه رو می ش ــدام« روب ــازات »اع ــا مج ــه، ب ــد شیش ــی مانن ــر طب ــاص و غی خ
ــت و  ــدر بازداش ــواد مخ ــه م ــوط ب ــم مرب ــا جرای ــه ب ــرادی ک ــداد اف ــه تع ــت ک ــی اس حال
ــت.  ــش اس ــه افزای ــران رو ب ــور ای ــوند، در کش ــه می ش ــدام مواج ــم اع ــا حک ــپس ب س
ــاالن  ــی در دل فع ــد کاذب ــران امی ــامی ای ــوری اس ــران جمه ــخنان س ــش، س ــدی پی چن
ــر  ــی، دبی ــاه ســال 1۳9۳ محمــد جــواد الریجان ــه اول آذرم ــرد. نیم ــوق بشــر ایجــاد ک حق
ســتاد حقــوق بشــر قــوه قضائیــه ســخن از تغییــر قانــون در مــورد جرایــم مربــوط بــه مــواد 
ــم  ــا جرای ــه ب ــرادی ک ــرای اف ــدام ب ــم اع ــه حک ــرد ک ــام ک ــان آورده و اع ــه می مخــدر ب
ــی،  ــه الریجان ــه گفت ــد. ب ــد ش ــو خواه ــوند، لغ ــت می ش ــدر بازداش ــواد مخ ــه م ــوط ب مرب
ــا  ــدگان، ت ــط نماین ــب آن توس ــس و تصوی ــه مجل ــه ای ب ــن الیح ــاغ چنی ــورت اب در ص
هشــتاد درصــد از میــزان اعدام هــای مرتبــط بــا مــواد مخــدر کاســته خواهــد شــد.

ایــن در حالــی اســت کــه حــدود یــک هفتــه پــس از اعــام ایــن خبــر؛ ایســنا، 
قائــم  جزینــی  علی رضــا  کــه  داد  گــزارش  ایــران  دانشــجویان  خبرگــزاری 
بــرای  اعــدام  مجــازات  لغــو  بــا  مخــدر  مــواد  بــا  مبــارزه  ســتاد  دبیــرکل  مقــام 
یــادآوری کــرده کــه هرگونــه  بــه مــواد روان گــردان مخالفــت و  جرایــم مربــوط 
تغییــری در قانــون بایــد بــه تصویــب مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام برســد.

منتقــل  نیــز  خارجی هــا  بــه  را  مســاله  »ایــن  گفــت:  همچنیــن  جزینــی 
ســازمان  در  موضــوع  ایــن  طــرح  دنبــال  بــه  حتــی  کشــورها  برخــی  کرده ایــم. 
در  تجدیدنظــر  گونــه  هــر  و  اســت  بررســی  حــال  در  موضــوع  هســتند.  ملــل 
بگیــرد«.  صــورت  نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  طریــق  از  بایــد  قانــون 

را  آن  ریاســت  کــه  اســت  تشــکیاتی  ایــران«1  مــواد مخــدر  بــا  مبــارزه  »ســتاد 
مجمــع  مصوبــه  بــا  و   1۳67 ســال  از  ســتاد  ایــن  دارد.  عهــده  بــر  رییس جمهــور 
ــایل  ــری مس ــی و پی گی ــارت، هماهنگ ــزی، نظ ــرای برنامه ری ــام ب ــت نظ ــخیص مصلح تش
ــدر و  ــواد مخ ــه م ــاد ب ــری از اعتی ــدر، پیش گی ــواد مخ ــه م ــا عرض ــه ب ــه مقابل ــوط ب مرب
درمــان آن راه انــدازی شــده اســت. ایــن ســتاد دارای دبیرخانــه، دبیــرکل و تعــدادی 
تشــکیل  مصوبــات،  پی گیــری  بــه  نســبت  تــا  اســت  تخصصــی  دفاتــر  و  اداره کل 
جلســات و کارشناســی امــور مرتبــط بــا مــواد مخــدر و روان گردان هــا اقــدام کنــد. 
ــر  ــتاد(، وزی ــس س ــور )ریی ــس جمه ــواد مخــدر را ریی ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــی س اعضــای اصل
ــان  ــت درم ــر بهداش ــات، وزی ــر اطاع ــور، وزی ــتان کل کش ــتاد(، دادس ــرکل س ــور )دبی کش
ــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی، رییــس  ــرورش، وزی ــر آمــوزش و پ و آمــوزش پزشــکی، وزی
ســازمان صــدا و ســیما، فرمانــده نیــروی انتظامــی، رییــس دادگاه انقــاب اســامی 
ــد. ــروی مقاومــت بســیج تشــکیل می دهن ــده نی تهــران، رییــس ســازمان زندان هــا و فرمان

ایــن ســتاد دســتاوردهایی نیــز داشــته اســت؛ امــا چیــزی کــه بیــش از هــر مــورد 
دیگــری ذهــن را مشــغول می کنــد، عــدم تــاش ایــن ســازمان و دیگــر نهادهــای 
ــه  ــت، ب ــه اس ــن زمین ــن در ای ــاح قوانی ــرای اص ــدر ب ــواد مخ ــم م ــه جرای ــوط ب مرب
طــوری کــه بــه شــکل پیوســته آمــار بازداشت شــدگان مرتبــط بــا مــواد مخــدر 
می دهــد. رخ  نیــز  بیش تــری  اعدام هــای  نتیجــه  در  و  رفتــه  بــاال  ایــران  در 

از آن جایــی کــه ایــران در همســایگی کشــوری ماننــد افغانســتان قــرار دارد، ســازمان ملــل به 
شــکل ســالیانه مبلغــی را بــه ایــران کمــک می کنــد تــا مســووالن ایرانــی از آن بــرای کنترل 
عرضــه مــواد مخــدر اســتفاده کننــد. اســناد ســازمان ملــل نشــان می دهــد کــه ایــن ســازمان 
بیــش از 1۵ میلیــون دالر بــه دولــت ایــران کمــک مالــی کــرده اســت تــا پلیــس مبــارزه بــا 
مــواد مخــدر آن را صــرف عملیــات کنتــرل عرضــه مــواد مخــدر، آمــوزش متخصــص، کســب 
ــب،  ــد در ش ــوص دی ــای مخص ــدن، دوربین ه ــکنرهای ب ــون ، اس ــد کامی ــات، خری اطاع
ــد. ــان کن ــرزی و مرزبان ــگاه های م ــاد پاس ــدر و ایج ــواد مخ ــخیص دهنده م ــگ های تش س

مســئوالن ایرانــی امــا نــه تنهــا تمــام مبلغی کــه ســازمان ملــل در این راســتا به ایــران کمک 
ــد  ــار نشــان می ده ــه آم ــد؛ بلک ــود نمی کنن ــای خ ــردن نیروه ــز ک ــد را صــرف تجهی می کن
هــر چــه مبلــغ کمــک بــه ایــران بیش تــر بــوده، آمــار اعــدام در ایــران نیز باالتــر رفته اســت.

ــازات  ــه مج ــی علی ــاف جهان ــران، ائت ــر ای ــوق بش ــازمان حق ــر، س ــوق بش ــان حق دیده ب
اعــدام، ســازمان بین المللــی کاهــش آســیب، بنیــاد عبدالرحمــن برومنــد و ســازمان 
رپریــو؛ شــش ســازمان غیردولتــی فعــال در زمینــه حقــوق بشــر هســتند کــه روز 
مخــدر  مــواد  قاچــاق  بــا  مبــارزه  اداره  از  در  نامــه ای  دســامبر(   19( آذر   28 جمعــه 

• شیدا جهان بین

افزایــش اعدام در جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران
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ســازمان ملــل خواســتند تــا بــر اســاس راهنمــای حقــوق بشــر ایــن ســازمان تــا 
ــرده اســت،  ــو نک ــواد مخــدر را لغ ــان م ــدام مجرم ــران مجــازات اع ــت ای ــه دول ــی ک زمان
حمایــت خــود از ایــران را موقتــًا تعلیــق کــرده یــا دســت از ایــن حمایــت بــردارد.

دفتــر مقابلــه بــا مــواد مخــدر و جــرم ســازمان ملــل متحــد در ایــران در ژوئیــه 1999 در پــی 
امضــای یادداشــت تفاهــم بیــن دولــت جمهــوری اســامی ایــران و دفتــر مقابلــه بــا مــواد 
مخــدر و جــرم ســازمان ملــل متحــد تاســیس شــد. هــدف از تاســیس ایــن دفتــر ارایــه کمک 
فنــی بــه ایــران بــرای کاهــش عرضــه و تقاضــای مــواد و گســترش حاکمیــت قانــون بــود.2

متهــم   18 اعــدام  پــی  در  بشــری،  حقــوق  ســازمان  شــش  ایــن  درخواســت 
شــد.  مطــرح  دســامبر(   ۳( آذر   12 روز  در  ایــران  در  مخــدر  مــواد  قاچــاق  بــه 
ــدر در  ــواد مخ ــه م ــوط ب ــم مرب ــدگان جرای ــمار اعدام ش ــراد، ش ــن اف ــدام ای ــس از اع پ
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــر رســیده اســت. ای ــه ۳18 نف ــران ب ــادی در ای ــاری می ســال ج
ــه  ــا هــم علی ــران«، »همــه ب ــرای ای ــت ب ــر دولتــی »عدال ســال گذشــته، ســازمان های غی
ــران«  ــوق بشــر ای ــران«، »عرصــه ســوم« و »مرکــز اســناد حق ــوق بشــر ای اعــدام«، »حق
بــا ارســال نامــه  بــه دفتــر مبــارزه بــا مــواد مخــدر ســازمان ملــل، کمیســیون حقــوق بشــر 
ــران  ــرای ای ــوق بشــر ب ــژه حق ــا، احمــد شــهید گزارشــگر وی ــه اروپ ــل، اتحادی ســازمان مل
ــا  ــن از آنه ــد و ژاپ ــک، ایرلن ــتان، بلژی ــان، لهس ــا، آلم ــادا، بریتانی ــروژ، کان ــای ن و دولت ه
ــورد  ــران را م ــواد مخــدر ای ــا م ــارزه ب ــه مب ــه برنام ــا کمک هــای خــود ب ــد ت خواســته بودن

ــا،  ــتا بریتانی ــن راس ــد. در همی ــرار دهن ــی ق بازبین
ایرلنــد و دانمــارک تــا کنــون اعــام کرده انــد 
بــا  مبــارزه  از  خــود  مالــی  حمایت هــای  کــه 
می کننــد. قطــع  را  ایــران  در  مخــدر  مــواد 

کشــورهای  کــه  اســت  زیــادی  ســال های 
اروپایــی از ایــران و پاکســتان بــه عنــوان نمونــه ی 
ــاد  ــدر ی ــواد مخ ــا م ــه ب ــه مقابل ــی در زمین خوب
می کننــد. حمایت هــای مالــی آن هــا اگــر چــه 
تــا حــدی صــرف مقابلــه بــا گســترش مــواد 
مخــدر در ایــران و از ایــران بــه دیگــر نقــاط 
بــرای  کمک هــا  ایــن  امــا  می شــود؛  جهــان 
ــه  ــوط ب ــم مرب ــا جرای ــه ب ــر ک ــزاران نف ــدام ه اع
مــواد مخــدر بازداشــت شــده اند نیــز مصــرف 
ــورهای  ــه کش ــت ک ــی اس ــن در حال ــود. ای می ش
و  غیرانســانی  امــری  را  اعــدام  کمک کننــده، 
ــورهای  ــد و در کش ــر می خوانن ــوق بش ــاف حق خ
ــد. ــن حکمــی را صــادر و اجــرا نمی کنن خــود، چنی

ســازمان  کــه  این جاســت  اصلــی  موضــوع 
ملــل متحــد بــه طــور غیرمســتقیم در اعــدام 
مــواد  بــه  مربــوط  جرایــم  بازداشت شــدگان 

مخــدر در ایــران نقــش دارد و ایــن بــا سیاســت های ایــن 
ســازمان در تضــاد اســت؛ چــرا کــه اعــدام یعنــی گرفتــن 
از  بنیادیــن  صــورت  بــه  ایــن  و  انســان  از  حیــات  حــق 
بــه شــمار مــی رود. بشــر  نقــض حقــوق  بــارز  مصادیــق 

ایــن  اعــام کــرد کــه  دانمــارک  دولــت  ســال گذشــته، 
ــه  ــیده ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــود ب ــای خ ــور در ارزیابی ه کش
بــه  منجــر  اســامی،  جمهــوری  بــه  مالــی  کمک هــای 
و  »اعــدام  و  می شــود  بیشــتری  اعدام هــای  و  زندانی هــا 
زندانــی کــردن افــراد در شــرایط غیرانســانی کاری نیســت 
کننــد«. حمایــت  آن  از  دانمارکــی  مالیات دهنــدگان  کــه 

ــه  ــاب ب ــری خط ــوق بش ــازمان حق ــرا 6 س ــه اخی ــه ای ک در نام
ســازمان ملــل نوشــته اند، ذکــر شــده کــه حمایــت مالــی 
ــر  ــران »بی تاثی ــدر در ای ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــازمان از مب ــن س ای
و حتــی بــا تاثیــر معکــوس« بــوده اســت. ایــن گروه هــا 

بــه ســازمان ملــل هشــدار می دهنــد کــه شــکاف بزرگــی میــان اظهــارات رســمی 
ــخنان  ــکاف در س ــن ش ــه ای از ای ــود دارد و نمون ــی آن وج ــام قضای ــت نظ ــران و واقعی ای

ــی  ــت؛ اظهارات ــاهده اس ــل مش ــی قاب ــانه ی خارج ــک رس ــا ی ــه ب ــی در مصاحب الریجان
ــه  ــامی ب ــوری اس ــووالن جمه ــر مس ــدارد و دیگ ــی ن ــی و اجرای ــتوانه عمل ــچ پش ــه هی ک
ــود  ــری از وج ــوق بش ــای حق ــد. گروه ه ــور رد می کنن ــل کش ــع آن را در داخ ــورت قاط ص
ــان  ــدام  مجرم ــه اع ــت ب ــرار اس ــت و ق ــس اس ــب مجل ــار تصوی ــه در انتظ ــه ای ک الیح
ــد. ــی ندارن ــد، اطاع ــش ده ــمار آن  را کاه ــی ش ــا حت ــد و ی ــه ده ــدر خاتم ــواد مخ م

ایــن در حالــی اســت کــه شــهروندان کشــورهای کمک کننــده بــه ایــران، بی خبــر 
ــن  ــد. ای ــران دارن ــد ای ــوری مانن ــان در کش ــزاران انس ــدام ه ــت در اع ــز؛ دس ــه چی از هم
ــواد  ــان م ــدگان و قاچاق چی ــی از تولیدکنن ــت برخ ــه بازداش ــر ب ــه منج ــا این ک ــا ب کمک ه
مخــدر می شــود؛ امــا در بســیاری از مــوارد هــم منجــر بــه اعــدام ایــن افــراد می شــود کــه 
ــت. ــاد اس ــده در تض ــورهای کمک کنن ــردم کش ــی م ــگ کل ــن و فرهن ــا قوانی ــر ب ــن ام ای

ــه شگفتی ســت  ــه اســت: »مای ــن رابطــه گفت ــو در همی ــوا سرپرســت ســازمان رپری ــا ف مای
ــدر  ــواد مخ ــم م ــا جرای ــط ب ــای مرتب ــمار اعدام ه ــابقه ی ش ــش بی س ــم افزای ــه علیرغ ک
در ایــران، ســازمان ملــل هم چنــان بــه کمــک مالــی بــه ایــران بــرای عملیــات 
ــوند  ــه ش ــه دار آویخت ــد ب ــر بای ــر دیگ ــد نف ــد. چن ــه می ده ــدر ادام ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
ــد و  ــاز کن ــود ب ــی خ ــار روش کنون ــج مرگ ب ــر نتای ــمانش را ب ــل چش ــازمان مل ــا س ت
حمایــت مالــی خــود را مشــروط بــه توقــف اعــدام مجرمــان مــواد مخــدر کنــد؟«.

بــر اســاس گــزارش 44 صفحــه ای ســازمان رپریــو؛ فرانســه از ســال 1999 تــا ســال 2014 
مبلــغ 1,۳71,9۳8 دالر؛ ایتالیــا از ســال 1998 
دالر؛   2,۳12,077 مبلــغ   2014 ســال  تــا 
ــال  ــا س ــال 1998 ت ــتان از س ــور انگلس کش
از  دانمــارک  9,011,6۵1 دالر؛  مبلــغ   2012
ــغ 712,640  ــا ســال 201۳ مبل ســال 2000 ت
ــال 2012  ــا س ــال 2007 ت ــد از س دالر؛ ایرلن
ــال 2007  ــک از س ــغ 68۳,8۵8 دالر؛ بلژی مبل
ــان  ــغ 691,۵۵6 دالر؛ آلم ــا ســال 2011 مبل ت
از ســال 1999 تــا ســال 2007 مبلــغ ۵2,972 
دالر و بلغارســتان از ســال 200۵ تــا ســال 
ــرای  ــران ب ــه ای ــغ ۵2,1۳6 دالر ب 2006 مبل
جلوگیــری  بــا  مرتبــط  اهــداف  پیش بــرد 
از پخــش مــواد مخــدر کمــک کرده انــد.3

ــال های  ــن س ــران بی ــو، ای ــزارش رپری ــه گ ب
ــدام  ــورد اع ــاهد ۳۵48 م ــا 2014 ش 1999 ت
ــوده اســت.  ــم مــواد مخــدر ب ــا جرای مرتبــط ب
ــی اســت کــه  ــا زمان ــه 1999 مصــادف ب ژویی
ــرای  ــران ب ــت ای ــل متحــد و دول ــازمان مل س
تاســیس دفتــر مقابلــه بــا مــواد مخــدر و 
ــق  ــه تواف ــران ب ــل در ای ــازمان مل ــرم س ج
رســیده و ایــن دفتــر تاســیس شــد. بــه ایــن ترتیــب 
می تــوان تمــام کشــورهای کمک کننــده بــه ایــران را 
ــزارش  ــن گ ــهیم دانســت. ای ــر س ــن ۳۵48 نف ــدام ای در اع
اعــام کــرده اســت کــه از ســال 1979 تــا کنــون، 
ــواد  ــم م ــا جرای ــط ب ــدام مرتب ــزار اع ــم 10 ه ــت ک دس
ــت. ــه اس ــل توج ــی قاب ــه رقم ــران رخ داده ک ــدر در ای مخ

بزرگ تریــن  عنــوان  بــه  ملــل  ســازمان  چنــد  هــر 
حقــوق  موازیــن  رعایــت  بــر  نظارت کننــده  ســازمان 
بــر  امــا  بــه فعالیــت اســت،  بشــر در دنیــا مشــغول 
اســاس آن چــه در ایــران رخ داده، ایــن ســازمان بــه 
صــورت غیرمســتقیم در اعــدام هــزاران نفــر در ایــران 
ــت و آن را  ــاد اس ــور در تض ــازمان مزب ــن س ــا موازی ــا ب ــاله کام ــن مس ــش دارد و ای نق
ــد.   ــل می کن ــر تبدی ــوق بش ــض حق ــازمانی ناق ــه س ــر، ب ــوق بش ــع حق ــازمانی مداف از س

اسناد سازمان ملل نشان می دهد که این 
سازمان بیش از 1۵ میلیون دالر به  دولت  

ایران کمک مالی کرده است تا پلیس مبارزه 
بــا مواد مخدر آن را صرف عملیات کنترل عرضه مواد 

مخدر، آموزش متخصص، کسب اطاعات، خرید 
کامیون ، اسکنرهای بدن، دوربین های مخصوص دید 

در شب، سگ های تشخیص دهنده مواد مخدر و ایجاد 
پاسگاه های مرزی و مرزبانان کند. مسئوالن ایرانی 

اما نه تنها تمام مبلغی که ســازمان ملل در این راستا 
بــه ایران کمک می کند را صرف تجهیز کردن نیروهای 
خود نمی کنند؛ بلکه آمار نشــان می دهد هر چه مبلغ 
کمــک به ایران بیش تر بوده، آمار اعدام در ایران نیز 

باالتر رفته است

«
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ــدر  ــواد مخ ــی از م ــا ناش ــط ی ــم مرتب ــه ـ جرای مقدم
یکــی از مباحــث و موضوعــات مهــم و از جملــه 
ــام کشــورهای  ــا در تم ــده ی دولت ه ــای عم دغدغه ه
ــا  ــه نوعــی در ارتبــاط ب دنیاســت. همــه ی کشــورها ب
کشــت، تولیــد، توزیــع، مصــرف و قاچــاق مــواد مخــدر 
ــم ناشــی از  ــن جرای ــن در یکــی از عمده تری و همچنی
ــد. ــویی، درگیرن ــر و پول ش ــی تطهی ــدر یعن ــواد مخ م

ایــران از ســویی بــه خاطــر موقعیــت جغرافیایــی 
خــود در منطقــه ی خاورمیانــه و از ســوی دیگــر 
از  یکــی  عنــوان  بــه  افغانســتان  بــا  همســایگی 
ــدر  ــواد مخ ــده ی م ــورهای تولیدکنن ــن کش بزرگ تری
برخــوردار  فوق العــاده ای  اهمیــت  از  جهــان  در 

بــوده و بیشــترین انتقــال مــواد مخــدر بــه اروپــا از خــاک آن صــورت می گیــرد.
سیاســت بــه زبــان ســاده عبــارت از درک، تدبّــر و اداره ی مســایل و امــور جامعــه 
ــک  ــم ی ــل و فه ــه، تحلی ــا تجزی ــو ب ــک س ــی از ی ــت جنای ــان، سیاس ــن س ــت. بدی اس
ــاختن  ــی س ــا عمل ــر ب ــوی دیگ ــه و از س ــده ی مجرمان ــی پدی ــه، یعن ــاص در جامع ــر خ ام
ــت. ــاط اس ــکاری در ارتب ــت بزه ــه وضعی ــخ ب ــور پاس ــه منظ ــرد( ب ــتراتژی )راهب ــک اس ی

هــدف از ایــن مقالــه، بررســی جنبه هــای مختلــف سیاســت جنایــی و کیفــری ایــران در قبــال 
مــواد مخــدر و بررســی ایــن موضــوع اســت کــه سیاســت جنایــی ایــران در قبــال مــواد مخدر 
بیشــتر بــه مرحلــه ی پــس از وقــوع جــرم یعنی مجــازات و ســرکوب می پــردازد و بــه مرحله ی 
قبــل از وقــوع جــرم کــه همانــا پیشــگیری از وقــوع آن اســت، توجــه  کم تــری داشــته اســت.

•  سیاست کیفری جمهوری اسامی ایران در قبال جرایم    مرتبط با مواد 
مخدر

پــس از تغییــر رژیــم در ســال پنجــاه و هفــت در ایــران و آغــاز حاکمیــت اســامی، بــه دلیــل 
ــود  ــت وج ــت حاکمی ــه در تثبی ــی ک ــد و مشــغولیت های فراوان ــت جدی ــودن دول ــازه کار ب ت
داشــت، از توجــه بــه امــر اعتیــاد غفلــت شــد و دو مســاله باعث تشــدید اعتیاد در کشــور شــد: 
بــه  ایــران،  در  اســامی  جمهــوری  حاکمیــت  ســال های  نخســتین  در  ـ  یــک 
دلیــل آن کــه از نظــر شــرع فتوایــی بــر حرمــت مصــرف تریــاک  و ســایر مــواد 
مخــدر وجــود نداشــت، در تصویــب قوانیــن مرتبــط بــا اعتیــاد، خریــد، فــروش و 
قاچــاق مــواد مخــدر اقدامــی صــورت نگرفــت و از ایــن رو در آن فضــای حاکــم 
نبــود. اعتیــاد  بــا  برخــورد  و  آن  مطلــق  منــع  صــدد  در  قانون گــذار  کشــور،  بــر 

قبلــی، سیســتم  رژیــم  از  مانــده  یــادگار  بــه  تریــاک  توزیــع کوپنــی  دوـ سیســتم 
مناســبی بــه شــمار می آمــد؛ لــذا رژیــم اســامی هــم در همیــن راســتا حرکــت 
ــه  ــی ب ــود، ول ــت نم ــل موافق ــدر در داخ ــواد مخ ــت م ــا کش ــاب ب ــل انق ــرد و در اوای ک
دلیــل عــدم کنتــرل کشــت، عــاوه بــر موجــودی انبارهــا، مــواد دیگــری هــم از 
ســوی کشــاورزان کشــت و بــر میــزان قبلــی افــزوده شــد. بدیــن ترتیــب، تولیــد 
بیشــتر بــه مصــرف بیشــتر منجــر شــد کــه نتایــج زیان بــاری بــه همــراه داشــت. 
کمیته هــای  توســط  کــه  تریاک هایــی   ۵8 ســال  در  مصوبــه ای  موجــب  بــه 
عمــران  و  کشــاورزی  وزارت  بــه  می شــد،  کشــف  پاســداران  ســپاه  و  انقــاب 
روســتایی فروختــه شــده و وجــه آن بــه کمیتــه مرکــزی امــام پرداخــت می شــد.

اولیــن متــن قانونــی مبنــی بــر مبــارزه بــا کشــت، تولیــد، ســاخت، وارد کــردن و 
خریــد و فــروش مــواد مخــدر در ســال ۵9 تصویــب و بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته 
ــات  ــدر و اقدام ــواد مخ ــم م ــن جرای ــازات مرتکبی ــدید مج ــه »تش ــون ک ــن قان ــد. ای ش
نــام داشــت،  تأمینــی و درمانــی بــه منظــور مــداوا و اشــتغال بــه کار معتادیــن« 
بــود. شــدید  مجازات هــای  بــر  مشــتمل  حــال  عیــن  در  ولــی  ناقــص  قانونــی 

در ایــن قانــون، به خاطر کشــت خشــخاش بــرای بار اول، مجــازات حبس و در صــورت تکرار، 
مجــازات اعــدام در نظــر گرفته شــد. همچنین مصادره ی امــوال محکومین نیــز از مجازات های 
مقــرر در ایــن قانــون بــوده و رســیدگی بــه ایــن جرایــم بــه دادگاه هــای انقــاب واگــذار شــد.

ــون  ــن قان ــد. ای ــب ش ــال 67 تصوی ــواد مخــدر در س ــم م ــا جرای ــط ب ــون مرتب ــن قان دومی

ــت  ــس از گذش ــال پ ــن ح ــا ای ــد. ب ــی ش ــوب م ــر محس ــی کامل ت ــون قبل ــه قان ــبت ب نس
چنــد مــاه از تاریــخ تصویــب، دســت خوش اصاحــات شــد. در حــال حاضــر قانــون حاکــم 
بــر مــواد مخــدر در ســال 89 تصویــب شــده اســت. طبــق مــاده چهــار ایــن قانــون، »هــر 
کــس بیــش از پنــج کیلــو بنــگ، چــرس، گــراس، تریــاک، شــیره، ســوخته، تفالــه تریــاک 
ــه  ــا روان گردان هــای صنعتــی غیردارویــی کــه فهرســت آنهــا ب ــا دیگــر مــواد مخــدر ی و ی
ــه  ــا ب ــه کشــور وارد و ی ــه هــر نحــوی ب ــب مجلــس شــورای اســامی می رســد را ب تصوی
ــا فــروش  ــه تولیــد، ســاخت، توزیــع ی ــا مبــادرت ب ــا ارســال نمایــد ی هــر طریقــی صــادر ی
ــان  ــوال ناشــی از هم ــدام و مصــادره ی ام ــه اع ــد ب ــرار ده ــروش ق ــرض ف ــا در مع ــد ی کن
جــرم محکــوم می شــود«. همچنیــن طبــق مــاده هشــتم همیــن قانــون »هــر کــس بیــش 
از ســی گــرم هروییــن، مرفیــن، کوکاییــن و دیگــر مشــتقات شــیمیایی مرفیــن و کوکاییــن 
ــن  ــت آمفتامی ــی م ــن دی اکس ــد )ال.اس.دي(، متیل ــل آمی ــید دی اتی ــک اس ــا لیزرژی و ی
ــام،  ــا آکستاســی(، گامــا هیدروکســی بوتیریــک اســید )جی.اچ.بــی(، فلونیترازپ )ام.دی.ام.آ. ی
آمفتامیــن، مــت آمفتامیــن )شیشــه( و یــا دیگــر مــواد مخــدر یــا روان گردان هــای 
ــس شــورای اســامی می رســد  ــب مجل ــه تصوی ــا ب ــی کــه فهرســت آنه ــی غیرداروی صنعت
ــد  ــال، خری ــدور، ارس ــع، ص ــد، توزی ــاخت، تولی ــه س ــادرت ب ــا مب ــد و ی ــور کن را وارد کش
ــا  ــی ی ــداری، مخف ــا نگه ــد و ی ــرار ده ــروش ق ــرض ف ــا در مع ــد و ی ــروش نمای ــا ف ی
ــود«.  ــوم می ش ــرم محک ــان ج ــی از هم ــوال ناش ــادره ی ام ــدام و مص ــه اع ــد، ب ــل کن حم

  •  نقش ســپاه پاسداران در قاچاق مواد مخدر
ــی  ــط و ناش ــم مرتب ــا جرای ــارزه ب ــر مب ــی ب ــامی مبن ــوری اس ــای جمه ــم ادع علی رغ
از مــواد مخــدر، هــر روز شــاهد گســترش قاچــاق و خریــد و فــروش مــواد مخــدر 
هســتیم؛ تــا جایــی کــه مــواد مخــدر در اکثــر پارک هــای شــهرهای بــزرگ بــه 
ــواع  ــه ان ــتند ک ــز هس ــاقی نی ــوان س ــه عن ــرادی ب ــود. اف ــروش می ش ــد و ف ــهولت خری س
ــد.  ــل می دهن ــداران تحوی ــه خری ــزل ب ــی، در من ــاس تلفن ــق تم ــدر را از طری ــواد مخ م
ــتی  ــگیری بهزیس ــر پیش ــرکل دفت ــه مدی ــی از جمل ــووالن دولت ــای مس ــاس گفته ه ــر اس ب
ــه  ــوری ک ــه ط ــی دارد، ب ــدی نزول ــده و رون ــن آم ــران پایی ــاد در ای ــن اعتی ــور، س کش
می شــود. زده  تخمیــن  ســال  دوازده  تقریبــا  ایــران  در  اعتیــاد  بــرای  شــایع  ســن 

ــت  ــن اس ــود ای ــاد می ش ــش گری ایج ــر پرس ــن ه ــه در ذه ــوالی ک ــال س ــن ح ــا ای ب
و  قاچاق چیــان  گســترده ی  اعــدام  و  ســخت گیرانه  قوانیــن  چنیــن  وجــود  بــا  کــه 
فروشــندگان مــواد مخــدر، چــرا شــاهد کاهــش آمــار مصــرف و خریــد و فــروش نیســتیم؟

روزنامــه ی انگلیســی تایمــز در شــماره ی 17 نوامبــر 2011 خــود در مطلبــی مفصــل 
ــامی  ــوری اس ــک جمه ــی و دیپلماتی ــین اطاعات ــات پیش ــخنان مقام ــه س ــتناد ب ــا اس ب
ــارج آن  ــران و خ ــواد مخــدر در ای ــاق م ــداران در قاچ ــپاه پاس ــزی س ــش مرک ــران، از نق ای
ــپاه  ــب س ــا دالر نصی ــاالنه میلیارده ــواد مخــدر س ــاق م ــز، قاچ ــته ی تایم ــه نوش نوشــت. ب
پاســداران ایــران می کنــد، تــا جایــی کــه هــم اکنــون ســپاه انحصــار قاچــاق مــواد مخــدر 
ــاط دارد.  ــان ارتب ــکار در جه ــبکه های تبه ــا ش ــت و ب ــه اس ــت گرفت ــران را در دس در ای
ــریه ی  ــه نش ــداران ب ــپاه پاس ــات س ــت اطاع ــین حفاظ ــات پیش ــاه از مقام ــجاد حق پن س
ــه امــری  ــزد فرماندهــان ســپاه پاســداران ب تایمــز گفتــه اســت کــه قاچــاق مــواد مخــدر ن
فراگیــر تبدیــل شــده و شــماری از فرماندهــان ســپاه پاســداران مســتقیما در قاچــاق 
ــاک  ــداران، تری ــپاه پاس ــه س ــت ک ــه اس ــاه گفت ــجاد حق پن ــد. س ــت دارن ــدر دس ــواد مخ م
ــا باندهــای  ــل و در همــکاری ب ــن تبدی ــن و ُمرفی ــه هروئی ــران ب افغانســتان را در داخــل ای
ــات  ــت اطاع ــین حفاظ ــوول پیش ــد. مس ــاق می کن ــان قاچ ــر جه ــه سراس ــکار، آن را ب تبه
ســپاه پاســداران گفتــه اســت کــه ســپاه در ایــن قاچــاق از لجســتیک خــاص خــود شــامل 
ــی نامحــدود دارد. ــد و در عمــل قدرت ــی اســتفاده می کن شــرکت های کشــتیرانی و هواپیمای

 •  نتیجه گیری

ــه  ــم ک ــدر در می یابی ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــون مب ــتم قان ــارم و هش ــواد چه ــق در م ــا تدقی ب
ــاهد  ــدر، ش ــواد مخ ــا م ــط ب ــم مرتب ــوص جرای ــدید در خص ــازات ش ــال مج ــم اعم علی رغ
ــدم  ــر ع ــار دیگ ــب ب ــن ترتی ــتیم. بدی ــدر نیس ــواد مخ ــاق م ــرف و قاچ ــار مص ــش آم کاه
ــن  ــود. همچنی ــی ش ــت م ــم ثاب ــکاب جرای ــی از ارت ــدام در بازدارندگ ــازات اع ــر مج تاثی
ــی  ــم ارتکاب ــا جرای ــواد مخــدر، تناســبی ب ــا م ــط ب ــم مرتب اعمــال مجــازات اعــدام در جرای
ــات  ــم جنای ــف جرای ــه در ردی ــود ک ــال می ش ــی اعم ــرای جرایم ــدام ب ــازات اع ــدارد. مج ن
ــد.  ــرار نمی گیرن ــته ق ــن دس ــدر در ای ــواد مخ ــا م ــط ب ــم مرتب ــه جرای ــی ک ــد؛ در حال باش
ــت آرای  ــم و قطعی ــته از جرای ــن دس ــه ای ــیدگی ب ــودن رس ــه ای ب ــک مرحل ــن ی هم چنی
می کنــد.              تقویــت  را  ناعادالنــه  دادرســی  شــایبه ی  انقــاب،  دادگاه هــای  از  صــادر 

سیاســت کیفــری اعمالــی جمهــوری 
اســامی ایــران در جرایــم مرتبــط بــا 

مــواد مخــدر

•  نقی محمودی/ حقوقدان
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   اعدامیان افغان؛
 زندانیان فراموش شده

ــه  ــوند ک ــدام می ش ــران اع ــدر در ای ــواد مخ ــاق م ــرم قاچ ــه ج ــر ب ــا نف ــاالنه صده س
شــماری از آن هــا افغــان هســتند. نــه جمهــوری اســامی و نــه دولــت افغانســتان، 
ــدام  ــه اع ــوم ب ــی محک ــن اتهام ــه چنی ــه ب ــان ک ــان افغ ــداد زندانی ــخصی از تع ــار مش آم
ــده اند  ــدام ش ــاری اع ــال ج ــان در س ــت کم 11 افغ ــا دس ــود؛ ام ــه نمی ش ــده اند، ارائ ش
ــت.  ــوده اس ــل ب ــر، قت ــر دیگ ــک نف ــدر و ی ــواد مخ ــاق م ــا قاچ ــر آن ه ــرم 10 نف ــه ج ک
افغانســتان موافقت نامــه اســترداد  ایــران و  هــر چنــد در فروردیــن مــاه ســال 90 
مجرمانی ســت  بــرای  تنهــا  موافقت نامــه  ایــن  امــا  کردنــد؛  امضــا  را  مجرمــان 
گرفته انــد.  قــرار  قضایــی  پیگــرد  مــورد  افغانســتان  حکومــت  ســوی  از  کــه 
از ســوی دیگــر از نظــر فرهنگــی، مــواد مخــدر در افغانســتان مــورد تقبیــح قــرار 
نمی گیــرد؛ چراکــه یکــی از پایه هــای اقتصــاد کشــور، کشــت خشــخاش اســت و 
ــتند.  ــه کار هس ــغول ب ــی مش ــکل قانون ــه ش ــان ب ــیاری روی زمین های ش ــاورزان بس کش
از همیــن رو در تصــور عامــه ی مردمــی کــه گاه معیشت شــان بــه کشــت خشــخاش 
وابســته اســت، اعــدام بــه اتهــام جرمــی مربــوط بــه ایــن گیــاه چنــدان قابــل درک نیســت. 
مســاله ی اعــدام افغان هــا در ایــران امــا مشکلی ســت کــه بــه گفتــه ی محمــد اولیایی فــرد، 
حقــوق دان و وکیــل دادگســتری از »اقامــت« آن هــا شــروع می شــود و بــه اعــدام  برخی شــان 
می رســد. بــه طوری کــه پرونــده ی مهاجــران افغــان برابــر بــا قوانیــن بین المللــی 
ــرار می دهــد:  ــوم« و »مبهــم« ق ــت »نامعل رســیدگی نمی شــود و وضعیــت ان هــا را در حال
ــد  ــی بای ــن بین الملل ــق قوانی ــد، طب ــران می آی ــه ای ــی ب ــرای پناهندگ ــان ب ــک افغ ــر ی »اگ
پرونــده ای بــرای او بــاز شــود تــا جــواب بگیــرد کــه پذیرفتــه شــده و شــهروند اســت یــا خیر. 
ــد،  ــت دارن ــر اقام ــه اگ ــت ک ــخص نیس ــی مش ــت. حت ــران نیس ــا در ای ــدام از این ه هیچ ک
اقامــت آن هــا بــر چــه اساســی صــادر شــده:  ویــزای کار، تحصیلــی یــا توریســتی دارنــد؟«. 
افغان هایــی  افغان هــا، مســاله ی تحصیــل فرزنــدان آن هاســت.  از مشــکات  یکــی 
ــا در  ــودک آنه ــر ک ــی اگ ــتند، حت ــد هس ــرده و دارای فرزن ــی ازدواج ک ــان ایران ــا زن ــه ب ک

ــر  ــد دیگ ــد مانن ــد، نمی توان ــده باش ــد ش ــران متول ای
ــغول  ــل مش ــه تحصی ــدارس ب ــی در م ــهروندان ایران ش
ــا،  ــرای افغان ه ــی ب ــن وضعیت ــه چنی ــا توجــه ب شــود. ب
ــط  ــرم توس ــکاب ج ــه ارت ــت ک ــد اس ــرد معتق اولیایی ف
آن هــا، شــرایط را برای شــان »پیچیده تــر« می کنــد. 
ایــن وکیــل دادگســتری در توضیــح ایــن »پیچیدگــی« 
معمــول  طــور  »بــه  گفــت:  مــا«  »حقــوق  بــه 
از  بعــد  می شــود،  پناهنــده  شــخصی  زمانی کــه 
دریافــت  را  اقامــت  پاســپورت محــل  وقــت  چنــد 
ــرای  ــا ب ــود. ام ــور می ش ــهروند آن کش ــد و ش می کن

ــی  ــکل قاچاق ــه ش ــت ب ــن جه ــه همی ــت ب ــوم اس ــه نامعل ــن پروس ــی ای ــا ط افغان ه
ــود  ــور خ ــه کش ــا ب ــده ای از ان ه ــتگیری، ع ــس از دس ــوند و پ ــران می ش ــاک ای وارد خ
ــی  ــن پیچیدگ ــوند. ای ــه می ش ــز پذیرفت ــدادی نی ــی و تع ــی زندان ــده، برخ ــده ش بازگردان
می گــذارد«.  تاثیــر  نیــز  رفتارشــان  و  اعمــال  بــر  افغان هــا،  اقامــت  وضعیــت  در 
ــزاری  ــش از برگ ــه پی ــتند ک ــدادی هس ــران، تع ــده در ای ــای بازداشت ش ــان افغان ه در می
ــد.  ــرار می گیرن ــتم ق ــورد ضــرب و ش ــا م ــان، توســط بازجوه ــد جرم ش ــان دادگاه و تایی زم

تعــدادی از آن هــا نیــز پیــش از آن کــه بــه جــرم قاچــاق مــواد مخــدر محاکمــه و 
ــدگان  ــن کشته ش ــار ای ــوند. آم ــته می ش ــان کش ــای بازجوی ــر ضربه ه ــوند، زی ــوم ش محک
نیــز تاکنــون مشــخص نشــده و مســووالن نیــز بــه ایــن اتفــاق، اذعــان ندارنــد. 
ــد اســت کــه ناآگاهــی افغان هــا از مســایل حقوقــی باعــث پیــش آمــدن  ــرد معقت اولیایی ف
ــوق  ــه حق ــا حــدودی ب ــی ت ــی ایران ــی می شــود؛ در حالی کــه یــک زندان ــن برخوردهای چنی
ــی  ــه زندان ــد کــه اگــر آســیبی ب ــط می دان ــا ضاب خــود آشناســت. از طــرف دیگــر بازجــو ی
ــد  ــری خواهن ــن مســاله را پیگی ــواده ی وی و رســانه ها ای ــد، خان ــی وارد کن ــا متهــم ایران ی
ــاه  ــردی بی پشــت و پن ــد »او را ف ــان را بازداشــت می کنن ــردی افغ ــه ف ــا زمانی ک ــرد؛ ام ک
بــه حســاب می آورنــد«: »یعنــی اصــا مهــم نیســت کــه فــرد افغــان کــه بازداشــت شــده، 
ــک  ــه ی ــود دارد ک ــه وج ــن دغدغ ــد شــد. ای ــه خواه ــرد چ ــر بمی ــر و اگ ــا خی آدم اســت ی
ــد،  ــی دســتگیر می کن ــه هــر جرم ــان را ب ــردی افغ ــه ف ــس، هنگامی ک ــور پلی ــط و مام ضاب
ــی  ــات حقوق ــه اطاع ــدارد. از آن جایی ک ــتیبانی ن ــرم پش ــن مج ــه ای ــت ک ــن اس مطمئ
ــه نکــرده اســت«.  ــی کاری را ک ــد؛ حت ــرار می کن ــد، اق ــه او بگوین ــه ب ــر چ ــدارد، ه ــز ن نی
ــان  ــی افغ ــک زندان ــد ی ــه بخواهن ــم ک ــرض بگیری ــه داد : »ف ــل دادگســتری ادام ــن وکی ای
ــود را  ــی خ ــه دوره ی بازجوی ــی ک ــن زندان ــد. ای ــر، آزاد کنن ــرد دیگ ــم خ ــد جرای را مانن
ــدارد  ــی را ن ــا او کس ــود ام ــه آزاد ش ــت و وثیق ــد کفال ــه قی ــه ب ــت ک ــرار اس ــده، ق گذران
کــه برایــش ســند گذاشــته و او را ضمانــت کنــد. در نتیجــه در زنــدان می مانــد و 
ــوده کــه یــک  ــدارد. در برخــی مــوارد اگــر قــرار ب فرامــوش می شــود؛ چراکــه پشــتیبانی ن
ــده«.  ــدان مان ــال در زن ــود، ۵ س ــس آزاد ش ــاه حب ــدن 2 م ــس از گذران ــان پ ــی افغ زندان
ــان  ــان افغ ــرای زندانی ــی ب ــه پول ــر از آن جایی ک ــوی دیگ ــرد، از س ــه ی اولیایی ف ــه گفت ب
ــتند.  ــه رو هس ــتی روب ــکات معیش ــا مش ــدان ب ــا در زن ــا عموم ــود، آن ه ــال نمی ش ارس
ــتن  ــق داش ــه ح ــوان ب ــان می ت ــان افغ ــرای زندانی ــا ب ــه از محدودیت ه ــر نمون در دیگ
وکیــل اشــاره کــرد کــه بســیاری از افغان هــا، از آن محــروم هســتند. در جمهــوری 
ــم  ــد. در جرای ــی می کن ــل را الزام ــه داشــتن وکی ــدام اســت ک ــا مجــازات اع اســامی تنه
ــی  ــه زندان ــت ک ــوال آن جاس ــت. س ــری اختیاری س ــل ام ــتن وکی ــا داش ــدام ام ــر اع زی
ــد از  ــور می توان ــت، چط ــکل روبه روس ــا مش ــدان ب ــت اش در زن ــی معیش ــه حت ــان ک افغ
ــت در  ــرد وکال ــه ی اولیایی ف ــه گفت ــه ب ــا ک ــد، خصوص ــت برآی ــه ی وکال ــت هزین پرداخ
ــت.  ــی« نیس ــری »مجان ــوق بش ــای حق ــد پرونده ه ــدر مانن ــواد مخ ــاق م ــای قاچ پرونده ه
اولیایی فــرد در مــورد وکالــت بــرای افغان هــا می گویــد: »معمــوال وکالــت افغان هــا 
ــال  ــه ح ــا ب ــن ت ــا م ــت ام ــق اس ــاله مطل ــن مس ــه ای ــم ک ــود. نمی گوی ــه نمی ش پذیرفت
ــان  ــی افغ ــان قاچاقچ ــن ف ــوکل م ــد م ــه بگوی ــدم ک ــی را ندی ــاب وکیل در دادگاه انق
ــد.  ــه نکنن ــت مراجع ــرای تقاضــای وکال ــم ب ــه خودشــان ه ــه ممکــن اســت ک اســت. البت
درســت اســت کــه در پرونــده قاچــاق مــواد مخــدر الزامــی بــه وجــود وکیــل نیســت امــا 
بهتــر اســت کــه زندانیــان وکیــل داشــته باشــند. امــا شــاید خــود افغان هــا هــم فرهنــگ 
ــار  ــی در اختی ــول کاف ــر حامــی و پ ــی اگ ــی حت ــل را نداشــته باشــند. یعن ــه وکی ــه ب مراجع
داشــته باشــند، شــاید فرهنــگ آن را نداشــته باشــند«. 
ایــن وکیــل دادگســتری معتقــد اســت کــه مواجهــه ی 
افغان هــا بــا احــکام ســنگین باعــث ایجــاد فســاد 
زندانــی  اگــر  چراکــه  می شــود؛  جــرم  افزایــش  و 
ــه  ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــد، ای ــواده باش دارای خان
تمــام مدتــی کــه او در زنــدان اســت، خانــواده  اش 
بــا توجــه بــه شــرایط یــک خانــواده ی افغــان و 
روی  مواجه انــد،  آن  بــا  کــه  محرومیت هایــی 
در  وی  دختــر  و  زن  آورنــد.  جنایــت  و  جــرم  بــه 
مانــد«.  خواهنــد  حامــی  بــدون  ایــران  جامعــه ی 
عــدم داشــتن اطاعــات کافــی و حقوقــی بــرای افغان هــا معضــل دیگــری را نیــز بــه همــراه 
دارد: »آن هــا ســوادی بــرای تجدیدنظــر ندارنــد. کســی را هــم ندارنــد کــه برایشــان الیحــه  
تنظیــم کــرده و پیگیــر وضعیت شــان باشــد. اگرچــه ظرفیت هــای قانونــی حــد فاصــل حکــم 
ــال حــق آن هــا  ــه دنب ــا هیچ کــس ب ــق وجــود دارد؛ ام ــا تعلی ــد آزادی مشــروط ی هــم مانن
ــی افغــان امــکان آزادی  ــع اگــر یــک زندان ــد. در واق ــز ســوادی ندارن نیســت. خودشــان نی
داشــته باشــد، خــودش اطاعــی نــدارد، در نتیجــه بــه زنــدان رفتــه و فرامــوش می شــود«. 

•  آیدا قجر 

در میان افغان های بازداشت شــده در ایران، تعدادی 
هســتند که پیش از برگزاری زمان دادگاه و تایید جرم شان، 
توســط بازجوها مورد ضرب و شتم قرار می گیرند. تعدادی 
از آن هــا نیــز پیش از آن که به جرم قاچاق مواد مخدر محاکمه و 
محکوم شــوند، زیر ضربه های بازجویان کشته می شوند. آمار این 
کشته شــدگان نیز تاکنون مشــخص نشده و مسووالن نیز به این 

اتفاق، اذعان ندارند.

«
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در مثالــی دیگــر می تــوان بــه حکــم اعــدام و »ظرفیت هــای قانونــی حــد فاصــل« آن اشــاره 
کــرد، بــه طوری کــه در ایــن احــکام امــکان »عفــو« وجــود دارد؛ امــا اســامی زندانیــان افغان 
بــرای برخــورداری از ایــن امــکان حتــی بــه کمیســیون عفــو نیــز پیشــنهاد داده نمی شــود.  
بــرای عفــو  آن هــا  اســامی  ندیــدم کــه  این بــاره می گویــد: »مــن  در  اولیایی فــرد 
بــه  بــاز  رای  بــاز شــامل حال شــان شــود.  رای  ندیــدم کــه  یــا  پیشــنهاد شــود. 
می گذرانــد  زنــدان  در  را  بعدازظهــر  تــا  صبح هــا  محکــوم  کــه  معنی ســت  ایــن 
ــی رود.  ــدان م ــه زن ــاره ب ــح دوب ــردد و صب ــاز می گ ــی اش ب ــه و زندگ ــه خان ــپس ب و س
ــری و  ــه پیگی ــاز ب ــاله نی ــن مس ــه ای ــوند؛ چراک ــاز نمی ش ــمول رای ب ــا مش ــا افغان ه ام
بازجویــی  و  شــده  دســتگیر  افغان هــا  کــه  اولــی  روز  از  بنابرایــن  دارد.  نامه نــگاری 
هســتند«.  محــروم  ظرفیت هــا  و  حقــوق  کلیــه ی  از  اعدام شــان  تــا  می شــوند 
ــراض  ــرات ـ افغانســتان ـ در اعت ــردم ه ــن از م ــا ت ــاه ســال گذشــته )91( صده اســفند م
بــه افزایــش اعــدام شــهروندان افغــان در ایــران و خــودداری جمهــوری اســامی از 
ــان در  ــد. معترض ــرات کردن ــه تظاه ــدام ب ــان اق ــه خانواده هایش ــا ب ــاد آنه ــپردن اجس س
ــرات  ــرز ه ــاعت هایی، م ــرای س ــد ب ــعار می دادن ــامی ش ــوری اس ــه جمه ــه علی حالی ک
را بــه ســوی ایــران مســدود کردنــد. پیــش از ایــن تظاهــرات، جمهــوری اســامی اجســاد 
ــانه های  ــال، رس ــود. در آن س ــتاده ب ــور فرس ــن کش ــه ای ــان ب ــان را همزم ــن افغ چندی
ــای  ــان در زندان ه ــم افغ ــزار و 800 مته ــج ه ــه پن ــد ک ــرده بودن ــام ک ــتان اع افغانس
ایــران نگهــداری می شــوند کــه 1200 تــن از آن هــا بــه اعــدام محکــوم شــده اند. 
اولیایی فــرد معتقــد اســت کــه در مســاله ی زندانیــان افغــان و اعــدام  آن هــا، تنهــا 
نمی تــوان یــک عامــل را بــه عنــوان مقصــر معرفــی کــرد:  »این جــا مجموعــه ای 

تنهــا  نمی توانیــم  دارد.  وجــود  اشــتباهات  از 
دادگاه هــا را مقصــر بدانیــم. تقصیــر کار می توانــد 
افغــان،  مهاجــر  خــود  ایــران،  قضــای  سیســتم 
باشــد«.  افغانســتان  دولــت  حتــی  و  خانــواده 
از آن جایــی کــه حتــی حکومــت افغانســتان هــم آمــار 
ــدام در  ــس و اع ــه حب ــار ب ــاع گرفت ــخصی از اتب مش
اختیــار نــدارد، بارهــا از ســوی مــردم افغانســتان 
مــورد انتقــاد قــرار گرفتــه و بــه گفتــه ی اولیایی فــرد 
ــا  ــران ره ــود را در ای ــاع خ ــت اتب ــن دول ــز »ای نی
در  نــدارد.  پیگیــری  بــرای  نماینــده ای  و  کــرده 
ــه  ــه ب ــد ک ــته باش ــده ای داش ــد نماین ــه بای حالی ک
دادگاه هــا ســر بزنــد و بــا دولــت جمهــوری اســامی 
ــان در  ــداد افغ ــه تع ــه چ ــد ک ــا بدان ــرد ت ــاط بگی ارتب

ــد  ــم آن هــا چیســت. چن ــران هســتند و جرای زندان هــای ای
ــده  ــن نماین ــده اند. ای ــوم ش ــدام محک ــه اع ــا ب ــر از آن ه نف
ــت  ــان صحب ــن زندانی ــای ای ــا خانواده ه ــه ب ــه دارد ک وظیف
ــم  ــان فراه ــا متهم ــا را ب ــات آن ه ــرایط ماق ــد و ش کن
ــان  ــن زندانی ــای ای ــه هزینه ه ــت ک ــف اس ــد. او موظ کن
را در زنــدان تقبــل کنــد. نمی تــوان یــک شــهروند را 
ــی ســرش  ــر بای ــا ه ــرد ت ــا ک ــر ره ــک کشــور دیگ در ی
ــا باعــث  ــن تقصیره ــا مجموعــه ی ای ــد. ام خواســتند بیاورن
ــع شــود«.  ــر ضای ــت حقــوق یــک نف می شــود کــه در نهای
ــیدگی  ــدا در رس ــران را ابت ــت ای ــه ی دول ــرد وظیف اولیایی ف
ــران  ــت ای ــد:  »دول ــا می دان ــت افغان ه ــت اقام ــه وضعی ب

ــود  ــده محســوب می ش ــر، پناهن ــان مهاج ــا ف ــه آی ــد ک ــود را روشــن کن ــف خ ــد تکلی بای
یــا خیــر. اگــر بــه شــکل قاچاقــی بــه ایــران آمــده، چطــور می تــوان او را بــه کشــور خــود 
ــان  ــی برایش ــرده و حکم ــتگیر ک ــراد را دس ــن اف ــه ای ــد ک ــم می خواه ــر ه ــد. اگ بازگردان
ــه  ــل ب ــد. مشــاوره ی وکی ــرار ده ــا ق ــار آن ه ــی در اختی ــات قضای ــد امکان ــد، بای صــادر کن
آن هــا بدهــد. بــه دلیــل هزینه هــای ســنگین زنــدان، آن هایــی را کــه قابــل عفــو هســتند، 
ــال ها او  ــی س ــچ حمایت ــدون هی ــی، ب ــتگیر کن ــردی را دس ــه ف ــود ک ــد. نمی ش ــو کن عف
ــی.  ــل ده ــواده اش تحوی ــه خان ــازه اش را ب ــی و جن ــدام کن ــدازی، اع ــدان بیان ــه زن را ب
اقدامــات جمهــوری اســامی جــز یــک دشمن تراشــی مزمــن در مرزهــای ایــران نیســت«. 

ــرای  ــدگان دو کشــور همســایه ب ــه نماین ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ــل دادگســتری ب ــن وکی ای
ــی  ــارت یک ــه تج ــتند؛ چراک ــر هس ــا یکدیگ ــو ب ــه گفت وگ ــف ب ــل موظ ــه راه ح ــیدن ب رس
ــواد مخــدر.  ــدام قاچاق چــی م ــواد مخــدر اســت و اصــل دیگــری، اع ــن دو کشــور م از ای
ــه  ــز رخن ــه مــواد مخــدر در فرهنــگ ایــن کشــور نی ــه ی اقتصــاد افغانســتان ب اگرچــه تکی
کــرده امــا از نظــر قانونــی هیــچ قاضــی نمی توانــد بــه دلیــل »تفــاوت فرهنگــی« 
ــته  ــری داش ــار دیگ ــه، رفت ــن بهان ــه ای ــان ب ــا متهم ــد و ب ــر ده ــود را تغیی ــازات خ مج
ــر  ــوع را در نظ ــن موض ــد ای ــی می توان ــه قاض ــت ک ــن نگریس ــوان چنی ــا »می ت ــد، ام باش
ــی  ــوان حام ــه عن ــی را ب ــرود، کس ــدان ب ــه زن ــان ب ــم افغ ــان مته ــر ف ــه اگ ــرد ک بگی
ــه  ــد ک ــام ده ــود انج ــی از خ ــته دفاع ــی می توانس ــه ی بازجوی ــا در مرحل ــا مث ــدارد ی ن
ــه  ــایل را ب ــری مس ــد یک س ــی می توان ــود. قاض ــس نش ــزان حب ــن می ــه ای ــوم ب محک
ــرم  ــر ج ــد اگ ــا می  توان ــرد. ی ــر بگی ــاق« در نظ ــا »ارف ــق« ی ــف«، »تعلی ــوان »تخفی عن
ــرد  ــن مجــازات را در نظــر بگی ــج ســال حبــس دارد، کم تری ــا پن ــن یــک ت ــان بی یــک افغ
ــت اش  ــا محکومی ــته ی ــود بازگش ــور خ ــه کش ــی ب ــه زندان ــد ک ــادر کن ــی ص ــا احکام ی
ــوند«.  ــوش می ش ــدان فرام ــان در زن ــان افغ ــا زندانی ــود. ام ــدی ش ــزای نق ــه ج ــل ب تبدی
ــان  ــواد مخــدر در ایران،همچن ــاق م ــه قاچ ــوط ب ــای مرب ــار اعدام ه ــش آم ــود افزای ــا وج ب
ــرار دارد.  ــدر ق ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــای مب ــل و نهاده ــازمان مل ــت س ــور از حمای ــن کش ای
آیــا ایــن حمایــت بــه افزایــش اعــدام بــه ایــن جــرم در ایــران کمــک می کنــد؟ 
وظیفــه ی ســازمان ملــل و نهادهــای حقــوق بشــری در برخــورد بــا ایــن مســاله چیســت؟ 
ــن  ــه ای ــد ب ــم معتق ــن ه ــد: »م ــح می ده ــوال توضی ــن س ــه ای ــخ ب ــرد در پاس اولیایی ف
مســاله هســتم. امــا موضــوع ایــن اســت کــه وقتــی بــرای مبــارزه بودجــه ای داده می شــود، 
ــه  ــارزه، هم ــوع مب ــه در ن ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ب
کار می تــوان انجــام داد. ایــن کافــی نیســت کــه 
ــا  ــارزه ب ــامی را در مب ــوری اس ــل، جمه ــازمان مل س
ــار  ــه ای در اختی ــرده و بودج ــویق ک ــدر تش ــواد مخ م
ــه  ــازمان و چ ــن س ــه ای ــه چ ــد؛ بلک ــرار می ده او ق
ــارت  ــز نظ ــارزه نی ــوع مب ــر ن ــد ب ــر بای ــای دیگ نهاده
ــران، شــیوه ی غلطی ســت  ــارزه ی ای ــد. شــیوه ی مب کنن
اســت«.  نداشــته  کاهشــی  نیــز  جــرم  ایــن  و 
رییــس  الریجانــی،  محمدجــواد  پیــش،  چنــدی 
ــرای  ــه ب ــرد ک ــوان ک ــران عن ــر ای ــوق بش ــتاد حق س
ــرد.  ــاش ک ــد ت ــران بای ــدام در ای ــازات اع ــو مج لغ
رییــس  واکنــش منفــی  بــا  ایــن موضــوع  البتــه 
ــامی  ــوری اس ــدر جمه ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــتاد مب س
مجلــس  حقوقــی  کمیســیون  اعضــای  از  یکــی  شــد.  مواجــه 
نیــز تاکیــد کــرد کــه هنــوز جامعــه ی ایــران آمادگــی پذیــرش 
لغــو اعــدام بــرای جرایــم مربــوط بــه مــواد مخــدر را نــدارد. 
در  ایرانــی  مقامــات  اظهارنظرهــای  بــه  اشــاره  بــا  اولیایی فــرد 
اســامی، تصریــح می کنــد  اعــدام در جمهــوری  لغــو  خصــوص 
کــه بایــد از الیحــه ی قــوه ی قضاییــه بدیــن منظــور اســتقبال 
ــر  ــه خاط ــران را ب ــتی ای ــه درس ــری ب ــوق بش ــع حق ــرد: »مجام ک
ایــران  در  اعــدام  فــراوان محکــوم می کننــد. حجــم  اعدام هــای 
تهیــه  حــال  در  مســووالن  کــه  هــم  حــاال  و  باالســت  بســیار 
الیحــه ای بــرای لغــو ایــن حکــم هستند،ســنگ اندازی می شــود. 
ــریع تر  ــا س ــرد ت ــتیبانی ک ــه پش ــن الیح ــد از ای ــت بای ــا در نهای ام
ــود«.  ــده ش ــدر برچی ــواد مخ ــاق م ــرم قاچ ــه ج ــدام ب ــده و اع ــال ش ــس ارس ــه مجل ب
ــه  تاکنــون مجمــع عمومــی ســازمان ملــل قطع نامه هــای بســیاری در محکومیــت ایــران ب
ــز  ــران نی ــاالی اعــدام در ای ــه شــمار ب نقــض حقــوق بشــر صــادر کــرده کــه ضمــن آن ب
اشــاره شــده اســت. اگرچــه صــدور ایــن قطع نامه هــا همچنــان ادامــه دارد؛ امــا اعــدام نیــز 
ــه  ــه ن ــه طوری ک ــود. ب ــال می ش ــه دنب ــکار و مخفیان ــکل آش ــه ش ــران ب ــای ای در زندان ه
تنهــا آمــار دقیقــی از شــمار قربانیــان در اختیــار نیســت؛ بلکــه هویــت آن هــا نیــز در بیشــتر 
ــاع دیگــر کشــورها باشــند.  ــه خصــوص اگــر از اتب ــگاه داشــته می شــود ب مــوارد مخفــی ن

اولیایی فرد: محمد 
معموال وکالت افغان ها پذیرفته 

نمی شود. نمی گویم که این مساله 
مطلق اســت اما من تا به حال در دادگاه 

انقــاب وکیلی را ندیدم که بگوید موکل من 
فان قاچاقچی افغان اســت. البته ممکن است 
که خودشان هم برای تقاضای وکالت مراجعه 
نکنند. درســت است که در پرونده قاچاق مواد 

مخدر الزامی به وجود وکیل نیســت اما بهتر است 
که زندانیان وکیل داشــته باشند. اما شاید خود 
افغان ها هم فرهنگ مراجعه به وکیل را نداشــته 

باشــند. یعنی حتی اگر حامی و پول کافی در 
اختیار داشــته باشند، شاید فرهنگ آن را نداشته 

باشند

«
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ــروزی  ــای پی ــتین ماه ه ــی دارد. از نخس ــی طوالن ــدر، تاریخ ــا موادمخ ــارزه ب مب
ــطح  ــات در س ــن موضوع ــی از بحث برانگیزتری ــدر یک ــا موادمخ ــارزه ب ــاب مب انق
ــن دوره هــا در  ــی یکــی از بحث برانگیزتری ــت اهلل خلخال ــت آی ــود. دوره فعالی ــی ب مل
ــه  ــه ماه ریش ــرف س ــوان ظ ــد، می ت ــا می ش ــه ادع ــت؛ دوره ای ک ــوزه اس ــن ح ای
ــت  ــه صــورت گرف ــا وجــود ســختگیری هایی ک ــاد را خشــکاند. ب موادمخــدر و معت
ــت. از  ــر رف ــاد باالت ــار اعتی ــفانه آم ــا موادمخــدر ریشــه کن نشــد بلکــه متاس نه تنه
ــه موادمخــدر هــم توســط مجمــع تشــخیص مصلحــت  ــوط ب طرفــی، قوانیــن مرب
ــوط  ــن مرب ــر قوانی ــع، تغیی ــب مجم ــا تصوی ــز ب ــه ج ــید ک ــب رس ــه تصوی ــام ب نظ
ــر  ــال زی ــه ســال76، اعم ــک اصاحی ــر ماده ی ــر نیســت. براب ــه قاچــاق امکان پذی ب
جــرم اســت و مرتکــب بــه مجازات هــای مقــرر در ایــن قانــون محکــوم می شــود: 

1- کشــت خشــخاش و کوکا مطلق و کشت شاهدانه به منظور تولید موادمخدر 
2- واردکردن، ارســال، صادرکردن تولید و ساخت انواع موادمخدر 
۳- نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفا و ســاخت انواع موادمخدر 

4- دایرکردن یا اداره مکان برای اســتعمال موادمخدر 
۵- اســتعمال موادمخدر به هر شــکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی 

کرده باشد. 
6- تولید، ســاخت، خرید، فروش، نگهداری آالت و ادوات و ابزار مربوط به ســاخت و 

موادمخدر  استعمال 
7- فــراری دادن و پناه دادن متهمیــن و محکومین موادمخدر که تحت تعقیب اند یا 

دستگیر شدند. 
برابر ماده 2 همین قانون هرکس برای بار چهارم مبادرت به کشــت خشــخاش یا کوکا 

کند به مجازات اعدام محکوم خواهد شــد. 
مجازات های ماده 4 هم مهم است 

واردکردن، صادرکردن یا تولید، ســاخت یا توزیع یا فروش، بنگ و چرس، شــیره، 
ســوخته و یا تفاله تریاک مجازاتی به شرح زیر دارد. 

1-تا ۵0گرم تا چهار میلیون جریمه و تا ۵0ضربه شــاق 
2-بیــش از ۵0گرم تا ۵00گــرم از چهارمیلیون تا ۵0میلیون ریال جریمه نقدی و 20تا 

74ضربه شــاق و در صورتی که دادگاه الزم بداند تا سه ســال حبس 
۳-بیــش از ۵00گرم تا پنج کیلــو از ۵0میلیون ریال تا ۵00میلیون ریال جریمه نقدی و 

20تا 74ضربه شــاق و سه تا1۵سال حبس 
4-بیش از پنج کیلو، اعدام و مصادره اموال به اســتثنای هزینه تامین زندگی متعارف 

خانواده. 
مجازات هرویین، مرفین، کوکایین و دیگر مشــتقات شــیمیایی مرفین و کوکایین به 

شرح زیر است: 

1- تا پنج ســانتی گرم از ۵00 تا یک میلیون ریال جزای نقدی و 20تا۵0ضربه شــاق 
2- بیش از پنج ســانتی گرم تا یک گرم از دومیلیون تا شــش میلیون ریال جریمه نقدی 

و ۳0تا70ضربه شاق 
۳- بیش از یک گرم تا چهارگرم از هشــت میلیون  تا 20میلیون ریال جزای نقدی و دو 

تا پنج ســال حبس و ۳0تا70ضربه شاق 
4- بیــش از چهارگــرم تا 1۵گــرم از 20میلیون تا 40میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا 

هشت سال حبس و ۳0تا74ضربه شاق 
۵- بیــش از 1۵گرم تا ۳0گــرم از 40میلیون  تا 60میلیون ریال جریمه نقدی و 10تا 

1۵ســال حبس و ۳0 تا 74ضربه شاق 
6- بیش از ۳0گرم، اعدام و مصادره اموال به اســتثنای هزینه زندگی محکوم. 

ــون فــوق آمــده کــه از آن می گــذرم.  البتــه ســخت گیری های دیگــری هــم در قان
ــرا مســاله حــذف اعــدام از مبحــث  ــن اســت کــه اخی هــدف از طــرح موضــوع، ای
قاچــاق موادمخــدر مطــرح و ناکارآمــدی ایــن شــیوه مبــارزه بــرای مســووالن هــم 
ــث  ــرح دادم باع ــی از آن  را ش ــه بخش ــدر ک ــون موادمخ ــت. قان ــده اس ــن ش روش
ــت  ــروز از جمعی ــد. ام ــر باش ــت باالت ــی جمعی ــرانه جهان ــران از س ــی ای ــد زندان ش
ــوط  ــت مرب ــن جمعی ــه چهارم ای ــه س ــود ک ــاد می ش ــان ی ــری زندانی 270هزارنف
ــدر  ــر موادمخ ــی ب ــلط کامل ــته تس ــه نتوانس ــارزه ای ک ــت؛ مب ــدر اس ــه موادمخ ب
در ایــران داشــته باشــد. ســخت گیری های قانونــی نه تنهــا مانــع از گســترش 
ــده،  ــرف- نش ــا مص ــه ت ــروش گرفت ــا - از خریدوف ــه زمینه ه ــدر در هم موادمخ
ــدر  ــه موادمخ ــا ب ــداد ابت ــر تع ــداردهنده ای از نظ ــا هش ــای بعض ــا آماره ــه ب بلک
ــه چهارهزارنفــر شــهید و  ــا موادمخــدر نزدیــک ب ــارزه ب ــه رو هســتیم. در راه مب روب
ــم. می دانیــم  ــاده در نیــروی انتظامــی داری بیــش از 12هزارنفــر مجــروح و ازکارافت
ــاد  ــت معت ــی جمعی ــت و از طرف ــدت باالس ــدر به ش ــا موادمخ ــارزه ب ــه مب هزین
کشــور هــم رو بــه افزایــش اســت و موضــوع اعــدام و تعــداد افــرادی کــه اعــدام 
می شــوند بــه چالــش بیــن ایــران و ســازمان های بین المللــی تبدیــل شــده 
ــدر  ــا موادمخ ــارزه ب ــتاد مب ــووالن س ــر مس ــه اظهارنظ ــی ب ــر نیم نگاه ــت.  اگ اس
ــا موادمخــدر و قاچــاق ظــرف  ــارزه ب ــی طــرح مب داشــته باشــیم جملگــی از ناکام
ــا  ــارزه ب ــی مب ــای فعل ــن و راهکاره ــد. قوانی ــت می کنن ــته صحب ــال های گذش س
موادمخــدر حتمــا نیازمنــد بازنگــری اســت. نگارنــده بــر ایــن بــاور اســت حــال کــه 
ــت  ــش نیس ــدام نتیجه بخ ــازات اع ــه مج ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــده ای ب ع
ــت.  ــم اس ــل، فراه ــن معض ــه ای ــگاه ب ــا و ن ــری در روش ه ــرای بازنگ ــت ب فرص
امــروز مســووالن نیــز می گوینــد خانــواده اعدام شــدگان موادمخــدر ممکــن 
ــا  ــم ی ــه مته ــا ب ــد، احیان ــرار گیرن ــی ق ــد اجتماع ــیب جدی ــرض آس ــت در مع اس
ــارزه  ــط مب ــوه غل ــیب پذیر از نح ــه ای آس ــوند و جامع ــل ش ــدی تبدی ــوم بع محک
ــت  ــه اس ــاع را گرفت ــه اجتم ــن هم ــات آن دام ــه تبع ــی ک ــی اجتماع ــا موضوع ب
ــا موادمخــدر و نگاهــی  ــارزه ب ــون مب ــت شــوند. قان ــان مســیر هدای بازهــم در هم
ــا  ــورد ب ــکار برخ ــدت آن، راه ــازات و ش ــوع مج ــز ن ــاد و نی ــه معت ــه ب مجرمان
ــورها و  ــر کش ــارزه دیگ ــیوه مب ــر ش ــه ب ــا تکی ــد ب ــال بای ــت. ح ــدر نیس موادمخ
ــم و  ــگاه کنی ــاد ن ــدر و معت ــه موادمخ ــد ب ــب کرده ان ــن راه کس ــه از ای ــی ک نتایج
ــاد  ــورد انتق ــه م ــار اعدام شــدگان ک ــدام از موادمخــدر از آم ــا حــذف مجــازات اع ب
ــم. ــور ندهی ــان کش ــت مخالف ــه دس ــه ب ــم و بهان ــت بکاهی ــی اس ــع بین الملل جوام

نگاهی به شیوه مبارزه
 با مواد مخدر
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ــه  ــز ب ــدگان نی ــتر اعدام ش ــا دارد و بیش ــدام را در دنی ــرانه اع ــترین س ــران بیش ای
ــاز  ــد. آغ ــت داده ان ــود را از دس ــان خ ــدر ج ــواد مخ ــه م ــوط ب ــم مرب ــر جرای خاط
ــوری  ــه ط ــود، ب ــراه ب ــران هم ــدام در ای ــازات اع ــش مج ــا افزای ــال 2014 ب س
ــل  ــع قاب ــد. مناب ــرار دادن ــد ق ــورد تایی ــدام را م ــورد اع ــی 21 م ــات ایران ــه مقام ک
ــای  ــد. اعدام ه ــخن گفته ان ــز س ــر نی ــدام دیگ ــورد اع ــن از 19 م ــاد همچنی اعتم
اعدام هــای  مجمــوع  از   2014 ســال  ژانویــه  از  هفتــه  یــک  در  اعام شــده 
ــازات  ــت. مج ــوده اس ــتر ب ــال 201۳ بیش ــاه از س ــن م ــه در همی ــورت گرفت ص
ــه  ــدر از جمل ــواد مخ ــه م ــوط ب ــم مرب ــترده ای از جرای ــف گس ــرای طی ــدام ب اع
در اختیــار داشــتن مــواد یــا فــروش آن اعمــال می شــود. در عمــل، اکثــر 
اعدام هــای صــورت گرفتــه، بــدون دادرســی عادالنــه و در غیــاب هیچ گونــه 
فرصــت جــدی بــرای درخواســت تجدیدنظــر یــا عفــو انجــام شــده اســت.

از منظــر حقــوق بشــر، جمهــوری اســامی ایــران بــه خاطــر اســتفاده از اعــدام برای 
جرایــم مرتبــط بــا مــواد مخــدر مــورد انتقادهــای قابــل توجهــی قــرار گرفتــه اســت. 
تــا بــه امــروز،  ســازمان ملــل متحــد، ســازمان های غیردولتــی و همچنیــن رســانه ها 
بــه شــکل جــدی بــر ایــن موضــوع تمرکــز کرده انــد کــه جرایــم مرتبــط بــا مــواد 

ــن  ــل اعــدام شــود کــه ممکــن اســت قوانی ــی مث ــه مجازات ــد منجــر ب مخــدر نبای
ــت  ــه آن رضای ــزرگ ب ــای ب ــرم و جنایت ه ــی تحــت شــرایط خــاص و ج بین الملل
دهــد. پژوهش هــای مفصــل حقوقــی و مطالعــات صــورت گرفتــه نشــان می دهــد 
کــه دســت کــم شــش بســتر حقوقــی بــرای نقــض مــاده ششــم میثــاق بین المللــی 
حقــوق بشــر در ایــران و اجــرای مجــازات غیرقابــل برگشــت اعــدام، وجــود دارد:

1ـ قانونــی: اعمــال مجازات اعدام در ایران از طریــق به دار آویختن در مأل عام انجام 
می شــود کــه ایــن امــر غیــر عادالنــه بــوده و منجــر به گســترش خشــونت می شــود. 
بــه  مربــوط  جرایــم  بــرای  اعــدام  مجــازات  اجــرای  اجبــاری:  اعــدام  2ـ 
ــت  ــات اس ــق حی ــر ح ــر ب ــر ناظ ــوق بش ــول حق ــاف اص ــر خ ــدر ب ــواد مخ م
مجازاتــی  چنیــن  اجــرای  کــه  می کنــد  ایجــاد  را  جــدی  تردیــد  ایــن  و 
هســت. مختلــف  پرونده هــای  در  گرفتــه  صــورت  جرایــم  بــا  تناســب  در 

ــه  ــده ب ــادر ش ــدام ص ــکام اع ــیعی از اح ــیار وس ــدوده بس ــدی: مح ــات ج ۳ـ جنای
جرایمــی ســاده نظیــر حمــل مــواد مخــدر مربــوط می شــود. ایــن مجــازات در قوانین 
ــود. ــادر می ش ــی ص ــرایط خاص ــت ش ــات تح ــن جنای ــرای جدی تری ــی ب بین الملل

4ـ اجــرای مجــازات: اعــدام در مــأل عــام کــه در ایــران اعمــال می شــود عملــی غیر 
انســانی و تحقیرآمیــز اســت. ایــن قبیــل مجازات هــا در شــرایط بســیار اضطــراری 
اعمــال می شــود کــه بــا بنــد ششــم از میثــاق جهانــی حقــوق بشــر در تضــاد اســت. 
ــدر  ــواد مخ ــر م ــه خاط ــدام ب ــوارد اع ــب م ــه: اغل ــه عادالن ــن محاکم ۵ـ تضمی
ــی  ــی، دسترس ــق زندگ ــه ح ــانی از جمل ــوق انس ــترده ای از حق ــض گس ــامل نق ش
ــت  ــق درخواس ــتقل و ح ــه مس ــوه قضایی ــی، ق ــب قانون ــاع مناس ــه دادگاه، دف ب
ــت.  ــده اس ــاری ش ــات اجب ــامل اعتراف ــوارد ش ــی م ــوده و در برخ ــر ب تجدیدنظ
6ـ حــق عفــو: در حالــی کــه قوانیــن ایــران، حــق درخواســت عفــو را بــه 
رســمیت شــناخته اســت، امــا کســانی کــه بــه خاطــر جرایــم مربــوط بــه 
ــه  ــوده ک ــی ب ــیار کوتاه ــی بس ــازه  زمان ــرا در ب ــده اند اکث ــدام ش ــدر اع ــواد مخ م
ــرد. ــوال می ب ــر س ــادره را زی ــم ص ــر در حک ــت تجدیدنظ ــودن درخواس ــه ب عادالن

ــای  ــا مجازات ه ــه ب ــه در رابط ــدی ک ــن جدی ــبق: قوانی ــه ماس ــف ب ــدم عط 7ـ ع
مربــوط بــه مــواد مخــدر در ایــران مطــرح شــده اکثــرا شــامل عطــف بــه 
اســت. زندگــی  حــق  اصــل  ناقــض  موضــوع  ایــن  و  نمی شــوند  ماســبق 

8ـ اســتثنا قایــل شــدن بــرای افــراد زیــر 18 ســال: کودکانــی کــه هنــوز 
بــه ســن قانونــی نرســیده اند ممکــن اســت در ایــران بــه خاطــر جرایــم 
مربــوط بــه مــواد مخــدر یــا دیگــر جنایت هــا بــا حکــم اعــدام مواجــه 
شــوند کــه ایــن امــر در تضــاد کامــل بــا تعهــدات ایــران در نســبت بــا 
کنوانســیون جهانــی حقــوق کــودک مصوبــه ســازمان ملــل متحــد اســت.

ایــن  شــده،  برشــمرده  کــه  بشــر  حقــوق  نقــض  مــوارد  بــه  توجــه  بــا 
تجزیــه و تحلیــل حقوقــی بــه ایــن نتیجــه می رســد کــه مجــازات اعــدام 
بــرای جرایــم مربــوط بــه مــواد مخــدر در ایــران در انطبــاق بــا تعهــدات 
کنوانســیون  همچنیــن  و  بین المللــی  معاهــدات  بــه  نســبت  کشــور  ایــن 
اســت.  تعهــدات ضــروری  از  آن  فصــل  و  حــل  و  نیســت  کــودک  حقــوق 

اعدام به خاطر جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران؛
 بررســی وظایف بین المللی ایران در زمینه حقوق بشر*

* دانشــگاه اســکس/  بخش حقوق بشر ایران/ از مجموعه پژوهش های حقوقی/ مارس 2014

نویســنده ها: اوتا هیلنوماز ـ اسکات شیران ـ کاترین بویاک

خاصه:
مجموعــه  از  قســمتی  حقوقــی  پژوهــش  ایــن 
ــران اســت  ــوق بشــر در ای ــورد حق ــی در م مطالعات
ــه  ــران تهی ــر ای ــوق بش ــش حق ــط بخ ــه توس ک
شــده اســت.  بخــش حقــوق بشــر ایــران در 
ــوارد  ــر م ــکس ب ــگاه اس ــوق دانش ــکده حق دانش
انطبــاق مســایل حقــوق بشــر در ایــران بــا قوانیــن 
ــدام از  ــر ک ــت. ه ــرده اس ــز ک ــی تمرک بین الملل
در  مشــخص  موضــوع  یــک  بــه  پژوهش هــا 

ــوق  ــه حق ــران در زمین ــی ای ــدات بین الملل ــض تعه ــوارد تناق ــتای م راس
ــکات  ــع و مش ــه و موان ــور پرداخت ــن کش ــی ای ــن داخل ــا قوانی ــر ب بش
ــران  ــر ای ــوق بش ــش حق ــد. بخ ــرار می ده ــی ق ــورد بررس ــی را م اساس
ــا  ــت ت ــترس اس ــل دس ــری قاب ــاب کارب ــک حس ــاد ی ــال ایج ــه دنب ب
ــر  ــران از منظ ــر در ای ــوق بش ــوارد حق ــض م ــی نق ــعت و پیچیدگ وس
قوانیــن بین المللــی را ثبــت کنــد و در ایــن زمینــه از کمــک پژوهشــگران، 
دانشــجویان و هــر کســی کــه ممکــن اســت بتوانــد کمکــی ارایــه کنــد، 
اســتفاده می کنــد. در ایــن پژوهــش تعهــدات جمهــوری اســامی ایــران 
ــازات  ــایه مج ــر در س ــوق بش ــا حق ــط ب ــی مرتب ــدات بین الملل ــه معاه ب
ــه اســت،  ــرای جرایــم مــواد مخــدر مــورد بررســی قــرار گرفت اعــدام ب
ــه در  ــی ک ــی و سیاس ــوق مدن ــی حق ــاق بین الملل ــد میث ــی مانن معاهدات
مــاده ششــم آن بــه حــق زندگــی پرداختــه شــده و همچنیــن کنوانســیون 
ــده  ــد ش ــات تاکی ــق حی ــر ح ــاده 37 از آن ب ــه در م ــودک ک ــوق ک حق

مترجم: علی مهتدی
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بشــر  حقــوق  ســازمان 
ــی  ــزارش  منابع ــه گ ــران: ب ای
کــه ســازمان حقــوق بشــر ایــران 
ــوده اســت  ــاس ب ــا در تم ــا آنه ب
تــا  امســال  مــاه  شــهریور  از 
ــی  در  ــل ۳۳ زندان ــون، حداق کن
شــده  اعــدام  کرمــان  زنــدان 
انــد. بــه گفتــه ایــن منابــع، ایــن 
زندانیــان اغلــب در گروه هــای 
ــان   ــک زم ــره در ی ــی 8 نف 6 ال
ــز  ــه ج ــد. ب ــده ان ــدام گردی اع
یــک زندانــی کــه بــه قتــل 
تمامــی  اســت،  بــوده  متهــم 
زندانیــان دیگــر بــه اتهامــات 

ــده  ــوم ش ــدام محک ــه اع ــواد مخــدر ب ــه م ــوط ب مرب
بودنــد. هیــچ اعدامــی در ایــن دوره در زنــدان کرمــان 
ــزارش نشــده اســت. ــران گ ــع رســمی ای توســط مناب

گروههــای مدافــع حقــوق بشــر در چنــد مــاه گذشــته 
ــای  ــه در زندانه ــی مخفیان ــته جمع ــای دس از اعدامه
ــه  ــی ک ــد. زندانیان ــزارش داده ان ــران گ ــف ای مختل
ــه  ــوم ب ــواد مخــدر محک ــه م ــوط ب ــات مرب ــه اتهام ب
اعــدام شــده بودنــد. ایــن زندانهــا شــامل زنــدان قــزل 
ــدان،  ــدان زاه ــاس، زن ــدان بندرعب ــرج، زن ــار ک حص
زنــدان ارومیــه و زنــدان عــادل آبــاد شــیرازمی شــود.

ــه  ــا را ب ــن اعدامه ــران ای ــر ای ــوق بش ــازمان حق س
شــدت محکــوم کــرده و خواســتار واکنــش  از ســوی 

ــری  ــود امی ــد. محم ــی باش ــی م ــن الملل ــه بی جامع
مقــدم، ســخنگوی ایــن ســازمان گفــت: ” از آنجایــی 
ــوان  ــه عن ــدر ب ــواد مخ ــه م ــوط ب ــات مرب ــه اتهام ک
ــود  ــی ش ــه نم ــر گرفت ــم ” در نظ ــن جرائ ” جدی تری
ــات  ــرض محاکم ــان در مع ــن زندانی ــیاری از ای و بس
ناعادالنــه، شــکنجه و اعترافــات اجبــاری قــرار گفتــه 
انــد ایــن اعدام هــا در تناقــض بــا قوانیــن بیــن الملــل 
هســتند. مــا از ســازمان ملــل متحــد خواهــان انجــام 
ــته  ــای دس ــن اعدامه ــورد ای ــتقل در م ــات مس تحقیق
جمعــی مخفیانــه در زندانهــای ایــران هســتیم. “

ــان  ــن زندانی ــی  از ای ــپاری برخ ــل خاکس ــر مح تصوی
می شــود. مشــاهده  اینجــا  در  بــم  قبرســتان  در 

تاریــخ و اســامی تعــدادی از اعــدام 
ــی  ــهریور ال ــدگان در دوره 4 ش ش
از: عبارتنــد   1۳9۳ آبــان   2۳

۵ اعــدام در 4 شــهریور: حســین 
شــهریاری، عبــاس پــور یــزدان 
محمــد  میــر،  حمیــد  پنــاه، 
ــناس  ــی ناش ــک زندان ــینی و ی حس
توســط هرانــا(. )گــزارش شــده 

ــد  ــهریور: محم ــدام در 27 ش 8 اع
جلیــل  آبــادی،  حســن  جــواد 
ــا  ــار، علیرض ــد افش ــهیکی، محم ش
ــرحدی،  ــن س ــی، حس ــوروز ماهان ن
زاده،  قلــی  خالقــی،  اهلل  روح 
ــاال( ــر ب ــی زاده )تصوی ــدی زابل مه

از زندانیــان بــه  6-8 اعــدام در 1۵ مهــر: یکــی 
ــه  ــم ب ــاله( مته ــی )24 س ــا مظلوم ــد رض ــام محم ن
ــد. ــی باش ــخص م ــا مش ــران ن ــت دیگ ــل، هوی قت

ــان  ــچ یــک از زندانی ــت هی ــان: هوی 2 اعــدام در 1 آب
مشــخص نشــده اســت. )گــزارش شــده توســط هرانــا(

هیــچ  هویــت  آبــان:   1۳ در  اعــدام   8-6
اســت. نشــده  مشــخص  زندانیــان  از  یــک 

6-8 اعــدام در 2۳ آبــان: محمــد رضــا غامپــور بمــی 
مشــخص نشــده اســت. چهــار نفــر از ایــن زندانیــان 
تــرک ایرانــی بودنــد و چندیــن روز طــول کشــید اتــا 
خانواده هــا موفــق بــه تحویــل اجســاد زندانیان شــدند.

نه به اعدام/ طرح از: نوشین ارشادی

ده ها اعدام اعام نشده 
به اّتهام قاچاق مواد مخدر در کرمان

ده ها زندانی در چند ماه گذشــته  در زندان کرمان اعدام شده اند. 
بســیاری از این زندانیان به اتهامات مربوط به مواد مخدر محکوم به 
اعدام شــده بودند. هیچ یک از این اعدام ها توسط منابع رسمی  اعام 
نشــده اند. سازمان حقوق بشر ایران در حال تحقیق در مورد جزئیات 

بیشتر در مورد این اعدام ها است

    «
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و  انتظامــی  نیــروی  بیــن  مســلحانه ای  درگیری هــای   1۳8۳ ســال  در 
اهالــی  از  حــق  اهــل  مســلک  »آتش بیگــی«  شــاخه ی  پیــروان  از  جمعــی 
پیــروان  از  نتیجــه ی آن جمعــی  اوچ تپــه میانــدوآب رخ داد کــه در  روســتای 
شــدند.  محکــوم  اعــدام  بــه  محاکمــه  از  پــس  و  دســتگیر  گــروه  ایــن 
پــس از چنــدی دادگاه تجدیــد نظــر، حکــم اعــدام ســهند علی محمــدی و بخشــعلی 
محمــدی را بــه 1۳ ســال حبــس و تبعیــد بــه زنــدان یــزد کاهــش داد، اما حکــم اعدام 
قاســم زاده و یونــس آقایــان در دادگاه تجدیــد نظــر تاییــد شــد. بــه ایــن ترتیــب حکــم 
اعــدام عبــاداهلل قاســم زاده کــه دایی همســر یونــس آقایان اســت، در ســال 1۳87 اجرا 
شــد و تنهــا یونــس آقایــان از ایــن گــروه، هم چنــان بــا حکــم اعــدام روبــه رو اســت. 

ــان  ــه در زم ــت ک ــران اس ــای ای ــان، از آذری ه ــس آقای یون
در  مهرمــاه 8۳  از  داشــت. وی  درگیــری 21 ســال عمــر 
بازداشــت بــه ســر بــرده و از ســوی شــعبه ی دوم دادگاه 
اعــدام  و  تعزیــری  بــه ۵ ســال حبــس  انقــاب مهابــاد 
ــروان مســلک اهــل حــق  محکــوم شــده اســت. او یکــی از پی
ــت  ــی اس ــلکی عرفان ــام مس ــان ن ــا یارس ــق ی ــل ح ــت. اه اس
کــه در ســده هفتــم هجــری بنیــان نهــاده شــده  اســت. 
ــه  ــا ب ــود را در خف ــای خ ــش، آداب و آیین ه ــن کی ــروان ای پی
جــا می آوردنــد. آنهــا در طــول تاریــخ از فعالیــت در امــور 
سیاســی پرهیــز کرده انــد؛ بــا ایــن حــال، طــی قرن هــا 
ــه  ــد ک ــت بوده ان ــار و آزار و اذی ــادی از فش ــوارد زی ــاهد م ش

حکومت هــا  یــا  و  مســلمانان  جانــب  از  اکثــراً 
اعمــال شــده اســت. آنهــا می گوینــد پــس از 
پیــروان  بــر جامعــه  انقــاب اســامی فشــار 
دچــار  و  یافتــه  افزایــش  یارســان  مســلک 
شــده اند.1 زیــاد  تبعیض هــای  و  محرومیت هــا 

اتهام هایــی کــه بــه یونــس آقایان وارد شــده شــامل 
ــری،  ــه رهب ــن ب ــز، توهی ــد کفرآمی ــار عقای »انتش
ــه از  ــی و محارب ــروی انتظام ــل نی ــرد در مقاب تم

طریــق اقــدام مســلحانه علیــه جمهــوری اســامی« اســت و حکــم اعــدام ایــن زندانی 
ــد شــده اســت.  ــی کشــور تایی ــوان عال ــات از ســوی شــعبه 27 دی ــن اتهام ــه همی ب
اولیــن  بــرای   1۳89 مــاه  اردیبهشــت   14 تاریــخ  در  آقایــان  یونــس 
توهین هــای  بــه  اعتــراض  در   ،1۳8۳ ســال  در  بازداشــت  از  پــس  بــار 
زد.  غــذا  اعتصــاب  بــه  دســت  زنــدان  مســوولین  اذیــت  و  آزار  و  عقیدتــی 
او یــک ســال بعــد در تاریــخ 1۳ اردیبهشــت 1۳90 بــه قرنطینــه زندان مرکــزی ارومیه 
ــتند.  ــری از او نداش ــچ خب ــی هی ــی طوالن ــرای مدت ــواده ی وی ب ــد و خان ــل ش منتق
ــی  ــی فارس ــا بی بی س ــی ب ــان در گفت وگوی ــس آقای ــر یون ــور، همس ــاز قنبرپ ابرن
ــی هشــت ســال  ــن زندان ــه اینکــه ای ــاره ب ــا اش ــاه 1۳90 ب ــخ دوم اســفند م در تاری
اســت کــه در زنــدان ارومیــه بــه ســر می بــرد، گفــت: »او در دادگاه بــه قتــل متهــم 

ــد ضــد انقــاب اســت،  ــه او گفتن ــداده اســت. ب ــی انجــام ن ــی کــه قتل شــد، در حال
ــم.«2 ــام نداده ای ــی انج ــتیم و کار خاف ــت هس ــا علی پرس ــا تنه ــه م ــی ک در حال

در روز 1۵ بهمــن مــاه ســال 1۳91 قــرار بــود تــا در جلســه ای بــه اتهامــات 
ــعبه 109  ــق در ش ــل ح ــی اه ــار زندان ــن چه ــکات ای ــوی ش ــده از س ــرح ش مط
ــار  ــه احض ــه جلس ــان ب ــس آقای ــا یون ــود؛ ام ــیدگی ش ــه رس ــی ارومی دادگاه عموم
نشــد و ایــن جلســه بــا حضــور ســه متهــم دیگــر پرونــده برگــزار شــد.

یونــس آقایــان بــرای مــدت 21 روز از از 8 تــا 27 بهمــن ســال 1۳91 برای بــار دوم به 
دلیــل عــدم رســیدگی بــه خواســته هایش در زنــدان ارومیــه در اعتصــاب غــذا به ســر 
بــرد و تنهــا بــر اســاس قول هــای رییــس زنــدان مبنی بــر رســیدگی به خواســته هاش، 
اعتصــاب غذایــش را شکســت؛ امــا پــس از چنــد روز، بــه خواســته هایش رســیدگی 
نشــد و مقامــات زنــدان حتــی از تحویــل گرفتــن نامــه ی تقاضــای انتقال او خــودداری 
کردنــد. آقایــان از اول اســفند مــاه ســال 1۳91 اعتصــاب غــذای خــود را از ســر گرفت؛ 
امــا پــس از چنــدی بــه خواســته هایش رســیدگی شــد و او بــه اعتصابــش پایــان داد. 
ــد و  ــای ض ــذرد، خبره ــان می گ ــس آقای ــت یون ــال از بازداش ــه ده س ــی ک در حال
نقیضــی در مــورد اعــدام او منتشــر شــده؛ امــا پــدر ایــن زندانــی 
ــای  ــت. وی در گفت وگوه ــرده اس ــب ک ــدام او را تکذی ــر اع خب
ــدش  ــه فرزن ــن ک ــر ای ــد ب ــن تاکی ــانه ها ضم ــا رس ــف ب مختل
در طــول ایــن ســال ها از داشــتن وکیــل محــروم بــوده، 
ــه تهــران رفتــه  ــده ب ــرای پیگیــری پرون ــار ب گفتــه کــه یــک ب
ــده و  ــته ش ــه رای شکس ــد ک ــه او گفته ان ــا ب ــت و در آنج اس
ــری  ــن ام ــچ گاه چنی ــا هی ــود ام ــه زودی آزاد می ش ــدش ب فرزن
ــرد  ــر می ب ــه س ــدان ب ــی در زن ــان در حال ــداد و او هم چن رخ ن
ــود.  ــرا ش ــه اج ــر لحظ ــش ه ــم اعدام ــت حک ــن اس ــه ممک ک
ــدور  ــا ص ــال 1۳91 ب ــاه س ــل در دی م ــو بین المل ــازمان عف س
بیانیــه ای نگرانــی خــود از خطــر اعــدام یونــس آقایــان از 
پیــروان اهــل حــق آذربایجانــی را اعــام کــرد.۳

ــود از خطــر  ــی خ ــا اعــام نگران ــازمان ب ــن س ای
ــق و دو  ــل ح ــی اه ــرک آذربایجان ــک ت ــدام ی اع
زندانــی دیگــر بــه نام هــای زانیــار مــرادی و 
ــا  ــت ت ــران خواس ــات ای ــرادی، از مقام ــان م لقم
ــرایط  ــو و ش ــخاص را لغ ــن اش ــدام ای ــم اع حک
برگــزاری دادگاه عادالنــه بر اســاس اســتانداردهای 
کنــد. فراهــم  آن هــا  بــرای  را  بین المللــی 

ــارات  ــر اظه ــه خاط ــل ب ــو بین المل ــازمان عف ــه س ــت ک ــده اس ــور آم ــه مزب در بیانی
ایــن افــراد در خصــوص رفتارهــای نامناســب و اعمــال شــکنجه جهــت وادار 
ــت. ــران اس ــه نگ ــم در دادگاه ناعادالن ــدور حک ــن ص ــراف و هم چنی ــه اعت ــردن ب ک

مهــدی قاســم زاده از دیگــر افــرادی کــه در ایــن پرونــده متهم شــده بــود، نهم اســفند 
مــاه 1۳87 بــه همــراه یونــس آقایــان بــه ســلول انفــرادی زنــدان منتقــل شــدند. یــک 
روز بعــد از آن، حکــم اعــدام مهــدی قاســم زاده بــه اجــرا درآمــد و حکــم مشــابهی کــه 
بــرای یونــس آقایــان صادر شــده بود بــه دالیل نامشــخص در آن روز صــورت نگرفت. 
وکیــل  و  خانــواده  کــه  شــد  اعــدام  شــرایطی  در  قاســم زاده  مهــدی 
منابــع  گفتــه  بــه  و  نداشــتند  خبــر  حکمــش  شــدن  اجــرا  از  او  تســخیری 
نشــد. داده  تحویــل  خانــواده اش  بــه  هیــچ گاه  نیــز  او  جنــازه ی  محلــی، 

ده سال از عمر یک زندانی اهل حق 
در انتظار اعدام

یونس آقایان، از آذری های ایران است که 
در زمان درگیری 21 سال عمر داشت. وی 
از مهرماه 83 در بازداشــت به سر برده و از سوی 

شــعبه ی دوم دادگاه انقاب مهاباد به 5 سال حبس 
تعزیری و اعدام محکوم شــده است. او یکی از پیروان 

مسلک اهل حق است.

    «

1-http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%AD%D9%82
2-http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/02/120221_l21_aghayan_jail_strike.shtml
3-http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/003/2013/en/ea9bc64b-818a-42ea-bc70-0c1a28d04650/mde130032013en.html
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شــش ســازمان حقــوق بشــری از جملــه »ســازمان حقــوق بشــر ایــران« در 
ــواد مخــدر  ــم و م ــا جرأی ــارزه ب ــر مب ــر دفت ــو مدی ــوری فدوت ــه ی ــه ای ب نام
ســازمان ملــل، خوســتار قطــع کمکهــای مالــی  ایــن ســازمان بــه حکومــت 
ــون دالر  ــن میلی ــاالنه چندی ــل س ــازمان مل ــاد س ــن نه ــدند. ای ــران ش ای
ــر  ــت. ب ــرده اس ــران ک ــدر در ای ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــای مب ــرف پروژه ه ص
ــاط  ــت ارتب ــرده اس ــر ک ــرا منتش ــو اخی ــازمان رپری ــه س ــی ک ــاس گزارش اس
مســتقیمی  بیــن کمکهــای مالــی  ســازمان ملــل و تعــداد اعدام هــای 
مربــوط بــه مــواد مخــدر در 10 ســال گذشــته در ایــران وجــود دارد.
مخــدر مــواد  بــه  مربــوط  هــای  اعــدام  افزایــش 

ــد، از “اداره  ــروز منتشــر ش ــه ام ــه ای ک ــوق بشــری در نام ــروه حق شــش گ
ــا قاچــاق مــواد مخدرســازمان ملــل” خواســتند حمایــت خــود را از  ــارزه ب مب
عملیــات پلیــس مبــارزه بــا قاچــاق مــواد مخــدر در ایــران، تــا زمانی کــه دولت 
ایــران مجــازات اعــدام مجرمــان مــواد مخــدر را لغــو نکــرده، متوقــف کنــد.

ــه  ــوه قضائی ــه ق ــت ک ــورت گرف ــد از آن ص ــا بع ــن گروه ه ــت ای درخواس
ــه قاچــاق مــواد مخــدر را ظــرف 24 ســاعت  ــران روز 12 آذر 18 متهــم ب ای
ــال  ــدر در س ــواد مخ ــم م ــان جرای ــب، قربانی ــن ترتی ــت.  بدی ــه دار آویخ ب
ــوق  ــو، حق ــر، رپری ــوق بش ــان حق ــده ب ــید.  دی ــر رس ــه ۳18 نف 2014 ب
ــیون  ــارم ریداکش ــدام، ه ــازات اع ــه مج ــی علی ــاف جهان ــران، ائت ــر ای بش
ــن  ــاد عبدالرحم ــیب( و بنی ــش آس ــی کاه ــازمان بین الملل ــیونال  )س اینترناش
ــت ها  ــم درخواس ــه، “علیرغ ــی  ک ــد در صورت ــه می گوین ــن نام ــد در ای برومن
ــرای تضمیــن و مداخلــه مقامــات عالیرتبــه، اعــدام  مجرمــان مــواد مخــدر  ب
ــا مــواد مخــدر و جرایــم ســازمان ملــل  کمــاکان ادامــه یابــد، اداره مبــارزه ب
متحــد )UNODC( می بایســت در پیــروی از راهنمــای حقــوق بشــر 
ــن  ــت از ای ــا دس ــد ی ــق کن ــًا تعلی ــود را موقت ــت خ ــازمان، “حمای ــن س ای
ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــه اداره مب ــازمان ب ــش س ــن ش ــردارد.” ای ــت ب حمای

ســازمان ملــل در مــورد “گســترش شــکاف میــان 
ــی  ــام قضای ــت نظ ــران و واقعی ــخن پردازی های ای س
آن” هشــدار داده انــد و حمایــت مالــی ســازمان ملــل را 
ــر  ــور ” بی تاثی ــن کش ــدر در ای ــواد مخ ــا م ــارزه ب از مب
تاثیــر معکــوس” توصیــف می کننــد. بــا  و حتــی 

ــگفتی  ــه ش ــد: “مای ــت رپریومی گوی ــوا، سرپرس ــا ف مای
اســت کــه علیرغــم افزایــش بــی  ســابقۀ شــمار اعــدام 
متهمــان جرایــم مــواد مخــدر در ایــران، ســازمان 
بــه عملیــات  مالــی  بــه کمــک  ملــل همچنــان 
ــد  ــد . چن ــه ده ــران ادام ــدردر ای ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
ــازمان  ــا س ــوند ت ــه ش ــه دار آویخت ــد ب ــر بای ــر دیگ نف

ملــل چشــمانش را بــر نتایــج مرگبــار 
ــت  ــد و حمای ــاز کن ــود ب ــی خ روش کنون
توقــف  بــه  مشــروط  را  خــود  مالــی 
اعــدام مجرمــان مــواد مخــدر کنــد؟”

اســناد  هــا،  گــروه  ایــن  گفتــه  بــه 
کــه  می دهــد  نشــان  ملــل  ســازمان 
ــون دالر  ــش از 1۵ میلی ــازمان بی ــن س ای
ــس  ــا پلی ــت ت ــران داده اس ــت ای ــه دول ب
مبــارزه بــا مــواد مخــدر ایــران آن را 
عرضــه”،  “کنتــرل  عملیــات  صــرف 
کســب  متخصــص،  آمــوزش  تامیــن 
اســکنرهای  کامیون هــا،  اطاعــات، 
مخصــوص  دوربین هــای  بــدن، 

پاســگاه  مخــدر،  مــواد  دهنــده  تشــخیص  ســگ های  شــب،  در  دیــد 
ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــای اداره مب ــد. پروژه ه ــان کن ــرزی و مرزبان ــای م  ه
ــت  ــده اس ــراه ش ــی هم ــاخص های اجرای ــا ش ــران ب ــل در ای ــازمان مل س
ــه دام انداختــن  کــه شــامل “افزایــش ضبــط مــواد مخــدر و رشــد قابلیــت ب
قاچاقچیــان” و “افزایــش احــکام مربــوط بــه مــواد مخــدر” می شــود.

تاکنــون کشــورهای انگلســتان، ایرلنــد و دانمــارک حمایــت خــود را از عملیــات 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر ایــران کــه توســط ســازمان ملــل اداره می شــود پــس 
گرفته  انــد. ایــن کشــورها نگــران آن انــد کــه ایــن کمــک  هــا از جملــه بــرای 
اعــدام متهمــان مــواد مخــدر بــه کار رود. دانمــارک زمانــی کــه تصمیــم خود را 
اعــام کــرد، صریحــًا اعــام کــرد کــه ایــن کمک هــا خــرج اعــدام  می شــود.

چنــد گــروه مدافــع حقــوق بشــر قبــا نیــز در ماه می ســال جــاری نامــه  ای در 
رابطــه بــا کمــک مالــی اداره مبــارزه بــا مــواد مخــدر ســازمان ملــل بــه ایــران 
ــن  ــل نوشــته اند. ای ــرکل ســازمان مل ــون دبی ــه بانگــی م ــام خطــاب ب و ویتن
گــروه هــا از اینکــه ادامــه ایــن کمک هــا منجــر بــه “مشــروعیت بخشــیدن” 
ــوری  ــد. ی ــی کرده ان ــراز نگران ــواد مخــدر می شــود، اب ــان م ــه اعــدام مجرم ب
ــل در  ــازمان مل ــدر س ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــی اداره مب ــر اجرای ــف مدی فدوت
پاســخی کــه در مــاه آگوســت داد، اعــام کــرد کــه ایــن اداره در جســتجوی 
پیشــرفت از طریــق “برقــراری ارتبــاط و گفتگــو” اســت و از “تحــوالت بالقــوه 
ــران، خوشــنود اســت.” ــواد مخــدر در ای ــان م ــدام مجرم ــاره اع ــوب درب مطل

در قوانیــن ضــد مــواد مخــدر ایــران بــرای تولیــد، قاچــاق، و یــا حمــل پنــج 
کیلوگــرم یــا بیشــتر تریــاک و ســایر مــواد ذکــر شــده و ۳0 گــرم یــا بیشــتر 
هروئیــن، مرفیــن و یــا مــواد روانگــردان ترکیبــی معیــن و غیــر طبــی نظیــر 
شیشــه، مجــازات مــرگ مقــرر شــده اســت. قوانیــن بین المللــی کشــورهایی 
نظیــر ایــران را ملــزم ســاخته که از مجــازات اعــدام تنها بــرای “جنایات بســیار 
ــود. ــواد مخــدر نمی ش ــم م ــامل جرائ ــه ش ــری ک ــد. ام ــتفاده کنن ــم” اس وخی

ــورد  ــت م ــدام می بایس ــکام اع ــه اح ــی، کلی ــن بین الملل ــر قوانی ــه بناب اگرچ
ــای  ــر در پرونده ه ــکارا تجدیدنظ ــران آش ــا ای ــد، ام ــرار گیرن ــر ق ــد نظ تجدی
مــواد مخــدر را محــدود کــرده اســت. علیرغــم وعــده محمدجــواد الریجانــی 
ــر از  ــه خب ــات، ک ــام اصاح ــورد انج ــر، در م ــوق بش ــورای حق ــس ش رئی
تاش هــای قانونــی می دهــد تــا اعــدام مجرمــان مــواد مخــدر خاتمــه یابــد، 
ارقــام نشــانگر آن اســت کــه شــمار کســانی کــه در ایــران بــه اتهــام ارتــکاب 
ــت. ــش اس ــه افزای ــوند، رو ب ــدام می ش ــدر اع ــواد مخ ــه م ــوط ب ــم مرب جرای

ــه ای،  ــود الیح ــور از وج ــر مذب ــوق بش ــای حق ــروه ه گ
کــه در انتظــار تصویــب مجلــس اســت و قــرار اســت بــه 
ــی  ــا حت ــواد مخــدر خاتمــه دهــد و ی ــان م ــدام  مجرم اع
شــمار آن  را کاهــش دهــد، اطاعــی ندارنــد. روز شــانزده 
دســامبر، ایســنا، خبرگــزاری دانشــجویان ایرانــی، گــزارش 
ــاق  ــا قاچ ــارزه ب ــتاد مب ــۀ س ــام عالیرتب ــک مق ــه ی داد ک
ــرای  ــدام ب ــازات اع ــو مج ــا لغ ــران ب ــدر در ای ــواد مخ م
ــواد مخــدر مخالفــت کــرده اســت  ــه م ــوط ب ــم مرب جرای
و یــادآوری کــرده اســت کــه هرگونــه تغییــری در قانــون 
ــام  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــب مجم ــه تصوی ــد ب بای
ــان  ــده ب ــیونال و دی ــیون اینترنش ــارم ریداکش ــد. ه برس
حقــوق بشــر پیشــتر از اداره مبــارزه بــا 
ــته  ــل خواس ــازمان مل ــدر س ــواد مخ م
بودنــد کمــک مالــی بــرای برنامه هــای 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر در ایــران را بــه 
ــرده   ــام ک ــق درآورد و اع ــت تعلی حال
ــد کــه دولــت ایــران بایــد هرچــه  بودن
زودتــر بــه اعــدام مجرمــان مــواد 
مخــدر پایــان دهــد. ایــن دو گــروه بــار 
ــا  ــن ب اّول در ســال 2007 در شــهر وی
مســئوالن ادارۀ مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
ســازمان ملــل ماقات و مراتــب نگرانی 
خــود را در مــورد اعــدام مجرمــان 
مــواد مخــدر به آنهــا اباغ کــرده بودند.

شش سازمان حقوق بشری:
سازمان ملل کمک به اعدام های مربوط

 به مواد مخدر در ایران را قطع کند

به گفته این گروه ها، اسناد سازمان 

ملل نشان می دهد که این سازمان بیش 

از ۱۵ میلیون دالر به دولت ایران داده است 

تا پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران آن را رصف 

عملیات “کنرتل عرضه”، تامین آموزش متخصص، 

کسب اطالعات، کامیون ها، اسکرنهای بدن، 

دوربین های مخصوص دید در شب، سگ های 

تشخیص دهنده مواد مخدر، پاسگاه  های مرزی 

و مرزبانان کند.

    «
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قرار بازداشت مهدیه گلرو تمدید شد

حقــوق مــا: قــرار بازداشــت موقــت مهدیــه گلــرو، فعــال اجتماعــی و 
ــرو  ــد شــد. گل ــد از 60 روز  بازداشــت، تمدی ــل، بع دانشــجوی محــروم از تحصی
ــخ  ــه اسیدپاشــی در تاری ــران علی ــات اعتراضــی در ته ــرکت در تجمع ــس از ش پ

و  دســتگیر  مــاه  آبــان  بازداشــت 4  در  تاکنــون 
 4۵ وی  می بــرد.  ســر  خــود بــه  بازداشــت  اول  روز 
انفــرادی  ســلول های  در  ــن را  ــدان اوی ــف زن ــد 2 ال بن
اکنــون  و  بــرد  ســر  در بــه  نفــره  دو  ســلولی  در 
اســت.طی  بنــد  نزدیــک همیــن  گذشــته  هفتــه 
سیاســی،  فعــال   700 در بــه  دانشــجویی  و  مدنــی 
از نامــه ای بــه حســن روحانــی،  کــه  خواســتند  او  از 
ــرای تمامــی امکانــات قانونــی و  ــود ب ــای خ ظرفیت ه

ــت  ــات ریاس ــس از انتخاب ــرو پ ــه گل ــد. مهدی ــتفاده کن ــرو اس ــه گل آزادی مهدی
ــدت دو ســال  ــران بازداشــت و م ــز ســال 1۳88 در ای ــوری مناقشــه برانگی جمه
ــال 1۳90  ــاه س ــت م ــرد. وی در اردیبهش ــر ب ــه س ــن ب ــدان اوی ــم را در زن و نی
ــود. ــده ب ــن آزاد ش ــدان اوی ــه از زن ــت ۳0 ماه ــی دوران محکومی ــس از ط پ

»اخبار نقض حقوق برش

ــت  ــی و بازداش ــای خانگ ــک کلیس ــه ی ــه ب حمل
ــران ــیحی در ته ــان مس ــدادی از نوکیش تع

کمیتــه گزارش گــران حقــوق بشــر: مامــوران امنیتــی بــا حملــه و ورود بــه یــک 
کلیســای خانگــی در شــهر رودهــن واقــع در شــرق اســتان تهــران، چنــد تــن از نوکیشــان 
مســیحی بــه نام هــای مهــدی کیــان، علــی صدرالدیــن )بــرادر اســتفان(، محمــد کاظمــی، 
آذیــن فــرودی، محمدحســین مریدیــان، مریــم نریمانــی، علیرضــا ناصــری، بــرادر متیــن و 
یــک تــن دیگــر با هویــت نامعلــوم را بازداشــت و به محلــی غیر مشــخص منتقــل کرده اند.

و  دعــا  بــرای  مســیحی  نوکیشــان  از  گروهــی  مــاه  دی  ســوم  پنج شــنبه  روز 
نیایــش بــه مناســبت زادروز عیســی مســیح )کریســمس( گردهــم آمــده بودنــد 
کــه تعــدادی از مامــوران لبــاس شــخصی مجهــز بــه ســاح کمــری و بی ســیم، 

بــا برخــوردی بســیار غیرمحترمانــه وارد محــل مذکــور شــده و ضمــن تفتیــش 
 ... و  حاضــران  موبایل هــای  جــزوات،  و  کتــب  رایانه هــا،  ضبــط  و  محــل 
نمودنــد. ون  خودروهــای  بــه  مســیحیان  ایــن  انتقــال  و  بازداشــت  بــه  اقــدام 

همســایگان  از  یکــی  بــا  زشــتی  بســیار  برخــورد  همچنیــن  امنیتــی  مامــوران 
آن منــزل کــه در ارتبــاط بــا حادثــه از مامــوران ســوال پرســیده بــود، داشــته 
کردنــد. ضبــط  نیــز  را  شــهروند  ایــن  شناســایی  مــدرک  و  همــراه  تلفــن  و 

بازداشت امیر امیرقلی
امیــر امیرقلــی از فعالیــن طیــف چــپ، از تاریــخ 10 آذر مــاه توســط نیروهــای امنیتــی 
بازداشــت و بــه زنــدان اویــن منتقــل شــده اســت. بــه گــزارش کمیتــه گزارش گــران 
حقــوق بشــر، مامــوران امنیتــی در نیمــه شــب 10 آذر مــاه، بــا ارائــه حکــم شــعبه 6 
دادســرای شــهید مقــدس زنــدان اویــن بــه منــزل پــدری آقــای امیرقلــی مراجعــه و 
ضمــن تفتیــش محــل ســکونت، او را بازداشــت و بــه بنــد 209 زنــدان اویــن منتقــل 

از  پیــش  وی  17 کردنــد.  تاریــخ  در  ایــن 
پــی  در  نیــز  تجمــع مهرمــاه  برگــزاری 
مــردم  از  حمایــت  کوبانــی بازداشــت و در 
ــک  ــت ی ــس از گذش روز بــا ارایــه تعهــد پ
در 8 شــهریور ســال آزاد شــده بود.امیــر قلــی 
مراســم  در  نیــز  ــه 87  ــاوران ب ــالگرد خ س
نیروهــای  امنیتــی درآمــد کــه بازداشــت 
ــا وثیقــه صــد میلیــون  ــد.وی ب ــی آزاد ش تومان
ــری در دادگاه بــدوی بــه 6  ــس تعزی ــاه حب م

ــال  ــه ۵ س ــر ب ــم در دادگاه تجدیدنظ ــن حک ــد ای ــدی بع ــود. چن ــده ب ــوم ش محک
ــای  ــت. آق ــده اس ــام ش ــم تم ــن حک ــدت ای ــه م ــت ک ــش یاف ــی کاه ــس تعلیق حب
امیرقلــی تــا کنــون از حــق تمــاس تلفنــی و ماقــات حضــوری محــروم بــوده اســت.

بازداشت یک شهروند بهایی
 برای اجرای حکم یک سال زندان

سوســن تبیانیــان شــهروند بهایــی کــه تاکنــون چندیــن بــار ســابقه زنــدان و بازداشــت 
ــن  ــت. ای ــمنان رف ــدان س ــه زن ــود ب ــاله خ ــک س ــت ی ــدن محکومی ــرای گذران ــته، ب داش
ــس از  ــرده و پ ــی ک ــاب معرف ــه دادگاه انق ــاه خــود را ب ــی روز ســوم دی م شــهروند بهای
بازداشــت بــه زنــدان ســمنان منتقــل شــد. طبــق حکــم شــعبه اول دادگاه انقــاب ســمنان 
ــه اتهــام تبلیــغ علیــه نظــام و تبلیــغ  ــه ریاســت قاضــی امیــری، ایــن شــهروند بهایــی ب ب
بــه نفــع گروه هــای معانــد و مخالــف نظــام بــه یــک ســال حبــس تعزیــری و ضبــط کلیــه 
امــوال مربــوط بــه دیــن بهایــی محکــوم شــده بــود. ایــن حکــم در دادگاه تجدیدنظــر نیــز 

ــتری و  ــل دادگس ــتوده وکی ــرین س ــدان، نس ــم زن ــرای حک ــش از اج ــد. پی ــد ش ــا تایی عین
ــر  ــی خب ــار عکس ــا انتش ــت ب ــوده اس ــد ب ــا وی همبن ــر ب ــه پیش ت ــر ک ــوق بش ــال حق فع
ــا  ــرده ت ــفر ک ــمنان س ــه س ــی ب ــان زن بهای ــران زندانی ــدن وی و دیگ ــرای دی ــه ب داد ک
ــار بازداشــت و احضــار  ــن ب ــون وی چندی ــد. از ســال 84 تاکن ــت کن از آن هــا اعــام حمای
شــده اســت. وی در ســال 89 بــرای گذرانــدن حکــم، خــود را بــه زنــدان ســمنان معرفــی 
ــود. ــل شــده ب ــران منتق ــن در ته ــدان اوی ــه زن ــا، ب ــود ج ــت کمب ــه عل ــا ب ــود؛ ام ــرده ب ک

««
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یک دانشجوی ۲۱ ساله به علت فعالیت در فیسبوک
 به ۲۰ سال زندان محکوم شد

ــه  ــه ب ــاله ای ک ــی 21 س ــیدطالبی، زندان ــعود س ــت مس ــع آگاه از وضعی ــک منب ی
دلیــل فعالیــت در فیســبوک بــه 20 ســال حبــس محکــوم شــده اســت، بــه کمپیــن بیــن 
ــا نقــض  المللــی حقــوق بشــر در ایــران گفــت: »قاضــی مقیســه حکــم ایــن جــوان را ب
فاحــش قانــون صــادر کــرده اســت. او در دادگاه روز 29 آذر مــاه کــه بــرای رفــع نقــص 
پرونــده تشــکیل شــده بــود اتهــام توهیــن بــه مقدســات کــه در حکــم وجــود نــدارد را بــه 
اتهامــات افــزود و بــه ایــن ترتیــب پنــج ســال دیگــر بــه حکــم ایــن جــوان اضافــه کــرد«.

مســعود ســید طالبــی، متولــد 1۳72، اهل تهران و دانشــجوی رشــته مهندســی بــرق قدرت 
دانشــگاه آزاد تهــران اســت. او روز 21 مهرمــاه 1۳92 از ســوی مامــوران ســپاه پاســداران 
دســتگیر شــد و یکــی از هشــت نفــر زندانــی اســت کــه در پرونــده موســوم بــه فعــاالن 
فیســبوکی در تیــر مــاه 1۳9۳ مجموعــا بــه بیــش از 127 ســال زنــدان محکــوم شــدند. 
ــبوکش  ــه فیس ــده در صفح ــر ش ــای منتش ــته ها و عکس ه ــق نوش ــی از طری ــای طالب آق
بــه تبلیــغ علیــه نظــام، توهیــن بــه رهبــری، اجتمــاع و تبانــی علیــه امنیــت ملــی کشــور، 
توهیــن بــه مقامــات کشــوری، توهیــن به مقدســات و انتشــار تصاویر نامناســب متهم شــد.

در دادگاه بــدوی پــس از دفاعیــات وکای پرونــده، قاضــی مقیســه او را از اتهــام توهیــن 
ــرد. در  ــوم ک ــس محک ــال حب ــه 1۵ س ــات ب ــی اتهام ــرای باق ــه و ب ــات تبرئ ــه مقدس ب

ــعبه  ــال ش ــاه امس تجدیــد آذر م دادگاه   ۵4
ــص  ــام نق ــا اع ــر ب پرونــده نظ رای،  در 
ــی را  ــت زندان ــن هش بــرای رفــع نقــص ای
شــعبه  بــه  ــرد.دوبــاره  ــال ک ــدوی ارس ب
دادگاه روز 29 آذر مــاه ایــن منبــع آگاه در مــورد 
ــص  ــع نق ــرای رف ــه ب ــود، ک ــده ب ــکیل ش تش
ــت: »وکای مســعود  ــه گف ــد ک ــدوار بودن امی
ــا در بررســی مجــدد حکــم  ــود؛ ام ــر ش او کم ت
برعکــس  چیــز  شــد. قاضــی مقیســه همــه 
متهــم  خــودش  توهیــن کــه  اتهــام  از  را 
تبرئــه  مقدســات  ایــن بــه  بــود،  کــرده 
بــه  دوبــاره  را  ــرد. اتهــام  ــه ک ــم اضاف حک
ــه  ــن مرحل ــی در ای ــادر قاض ــی ق از نظــر قانون

نیســت اتهامــی کــه در کیفرخواســت مطــرح شــده؛ امــا در حکــم وجــود نــدارد را مجــددا 
ــی داد.  ــرار م ــی ق ــورد بررس ــر را م ــم حاض ــد حک ــط  بای ــد. او فق ــه کن ــم اضاف ــه حک ب
ــه  ــی ک ــرده اســت. مســعود در حال ــل ک ــون عم ــارج از چارچــوب قان قاضــی مقیســه خ
ــات  ــوران وزارت اطاع ــط مام ــش توس ــه پدری ــود، در خان ــگاه ب ــه دانش ــن ب ــاده رفت آم
ــه  ــه ب ــش خان ــت و تفتی ــات بازداش ــوران در لحظ ــد. مام ــتگیر ش ــداران دس ــپاه پاس س
ــت«. ــرداری اس ــرم او کاهب ــه ج ــد ک ــد، می گفتن ــده بودن ــع ش ــه جم ــایه ها ک همس

و محــل  از علــت  تــا مدت هــا  زندانــی  ایــن  منبــع، خانــواده  ایــن  گفتــه  بــه 
بازداشــت او بی خبــر بودنــد. او یــک مــاه اول بازداشــت بــرای بازجویــی در بنــد 
دو ـ الــف زنــدان اویــن وابســته بــه ســپاه پاســداران بــوده و بعدتــر بــه بنــد 
۳۵0 ایــن زنــدان منتقــل شــد. او تاکنــون بیــش از 1۵ مــاه اســت کــه در اویــن 
بــه ســر مــی بــرد و مســووالن بــا آزادی او بــا قــرار وثیقــه مخالفــت کرده انــد.

نامه شــانزده زندانی سیاسی بند زنان اوین
ــدان  ــه زن ــکری ب ــه ش ــد حکیم تبعی

ــت ــی اس ــک غیرقانون قرچ

ــانزده  ــی:  ش ــی مذهب مل
زندانــی سیاســی بنــد زنــان 
ــه ای  ــتن نام ــا نوش ــن ب اوی
ــه  ــد حکیم ــه تبعی ــبت ب نس
ــروه  ــای گ ــکری از اعض ش
ــدان  ــه زن ــزادار ب ــادران ع م
ــراض  ــن اعت ــک ورامی قرچ
کردنــد. متــن ایــن نامــه 
اســت:  زیــر  شــرح  بــه 
از  شــکری،  »حکیمــه 
ــی  ــش مردم ــان جنب زندانی
اویــن  زنــدان  در  ســبز 
مــادران  گــروه  عضــو  و 
عــزادار، روز 24 آذرمــاه بــه شــکلی غیــر منتظــره بــه زنــدان قرچــک 
ــاله  ــاه از حکــم ۳ س ــدود 7 م ــه ح ــی ک ــد. در حال ــل ش ــن منتق ورامی
ــرد،  ــر می ب ــه س ــروط ب ــار آزادی مش ــود و در انتظ ــده ب ــی مان او باق
ــرده  ــارج ک ــد خ ــن از بن ــرای اوی ــه دادس ــار ب ــه ی احض ــه بهان او را ب
ــه او  ــخصی اش را ب ــایل ش ــدک وس ــع آوری ان ــت جم ــی فرص و حت
ــگان روشــن اســت  ــر هم ــن ب ــدان قرچــک ورامی ــرایط زن ــد. ش ندادن
ــز در  ــی نی ــم عموم ــن جرای ــا مجرمی ــن ی ــداری متهمی ــی نگه و حت
ــی  ــان زندان ــر انســانی زن ــی از اشــکال نیســت. وضعیــت غی آنجــا خال
ــر  ــوولین ام ــن و مس ــه مرتبطی ــف ب ــا مختل ــه انح ــا ب ــک باره قرچ
ــال  ــت. در ح ــده اس ــری داده نش ــب اث ــدان ترتی ــده و چن ــس ش منعک
حاضــر نیــز حکیمــه شــکری از زندانیــان ســبز بــه شــکلی غیــر مترقبــه 
ــا  ــه ظــن م ــی کــه ب ــن منتقــل شــده اســت؛ انتقال ــه قرچــک ورامی ب
ــس  ــده ی حب ــور اســت باقی مان ــد« محســوب می شــود و او مجب »تبعی
خــود را در آن شــرایط هولنــاک ســپری کند.مســوولین زنــدان از پاســخ 
ــق  ــا ـ مطاب ــد و نهایت ــرباز می زنن ــد س ــن تبعی ــال ای ــی اعم ــه چرای ب
ــورد  ــال در م ــن ۵ س ــی ای ــه ط ــومی را ک ــای مرس ــول ـ بهانه ه معم
ــرده  ــرح ک ــن مط ــد ۳۵0 اوی ــتانمان در بن ــر از دوس ــا نف ــد ده ه تبعی
ارائــه می کنند.نگهــداری زندانیــان سیاســی در شــرایطی  بودنــد، 
ــی و  ــل چشم پوش ــت، غیرقاب ــز روا نیس ــادی نی ــان ع ــه زندانی ــه ب ک
ســکوت اســت و از زاویــه ای دیگــر ایــن تبعیــد، نقــض حقــوق حکیمــه 
ــال کســی  شــکری محســوب شــده و اجحــاف مضاعفــی اســت در قب
ــبز،  ــش س ــت از جنب ــرم حمای ــه ج ــش ب ــدان بودن ــا در زن ــه اساس ک
ناحــق و ناعادالنــه بــوده اســت. مــا نســبت بــه ایــن انتقــال ناگهانــی، 
ــع  ــخ گویی مراج ــان پاس ــم و خواه ــه معترضی ــل و غیر منصفان بی دلی
ذی صــاح قضایــی و آزادی یــا عــودت ایــن زندانــی سیاســی هســتیم.

بهاره هدایت، ســاجده عرب سرخی، مریم شفیع پور، فریده 
شــاهگلی، فریبا کمال آبادی، فاران حسامی، نسیم باقری، 

نوشــین خادم، شمیس مهاجر، مریم نقاش زرگران، 
الهــه برمکی، صدیقه مرادی، مریم اکبری منفرد، مهوش 

شهریاری، نسیم اشرفی، الهام فراهانی

»اخبار نقض حقوق برش
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در  ملــل  ســازمان  ویــژه  گزارش گــر  شــهید  احمــد 
ــهر  ــروژ و ش ــه ن ــفری ب ــامبر 2014 س ــاه دس ــه م میان
ــود روز 17  ــای خ ــان برنامه ه ــت. وی در جری ــلو داش اس
ــاکن  ــان س ــر از ایرانی ــاد نف ــه هفت ــک ب ــا نزدی ــامبر ب دس
ــته  ــاعته داش ــک س ــه ای ی ــلو جلس ــروژ در دانشــگاه اس ن
و ضمــن شــنیدن ســوال ها و نظــرات آنهــا، مطالبــی 
ــرد.  ــان ک ــده بی ــرح ش ــات ط ــه موضوع ــخ ب را در پاس
افــراد  حضــور  جلســه،  در  توجــه  جالــب  نــکات  از 
بــه  نیــز  بیش تــر  کــه  بــود  مختلــف  گروه هــای  از 
مســایل خــود می پرداختنــد. بــا وجــودی کــه احمــد 
شــهید در صحبت هــای خــود نیــز اشــاره کــرد کــه 
ــان  ــه ی ایرانی ــوق هم ــت و حق ــی اس ــای او کل گزارش ه
را مدنظــر قــرار می دهــد، ســواالتی خــاص در مــورد 
اقلیتــی خــاص یــا گروه هــای خــاص کــه قربانــی 
ــد.  ــرح ش ــتند، مط ــران هس ــر در ای ــوق بش ــض حق نق
ــد،  ــم آم ــه چش ــه ب ــن جلس ــه در ای ــه ک ــع آن چ در واق
نــگاه کلی نگــر گزارش گــر ویــژه بــه حقــوق بشــر 
ــگاه  ــان و ن ــه ی ایرانی ــرای هم ــش ب ــر ماموریت ــه خاط ب
ــا  ــی ی ــتگاه اجتماع ــر خاس ــه خاط ــان ب ــر ایرانی جزئی نگ
ــتند.  ــق داش ــدان تعل ــه ب ــود ک ــی ب ــا آنتیک ــی ی فرهنگ
احمــد شــهید در ابتــدای جلســه در ســخنانی کوتــاه گفــت 
کــه دوســت نــدارد امــروز در مــورد تمامــی مــوارد نقــض 

ــود  ــزارش  خ ــیوه های گ ــورد ش ــا در م ــل دارد ت ــد و بیشــتر تمای ــت کن ــوق بشــر صحب حق
صحبــت کوتاهــی داشــته باشــد و بعــد از آن بــه حرف هــای حاضرین در جلســه گــوش بدهد.

ــا  ــن گزارش ه ــه ای ــن ک ــرد و ای ــاره ک ــه داده اش ــه ارای ــی ک ــر گزارش های ــه تاثی وی ب
داخــل  در  افــرادی  از  مــا  مواقــع  »برخــی  شــده اند:  تغییــرات  از  بعضــی  باعــث 
وضعیت شــان  آمــده  گزارش هــا  ایــن  در  اسم شــان  کــه  هنگامــی  شــنیدیم  ایــران 
تغییــر کــرده اســت و در واقــع بــه نوعــی احســاس امنیــت بیش تــری می کتنــد«.

گزارش گــر  ویــژه ســازمان ملــل در بخشــی از صحبت هایــش بــه شــیوه های گزارش گــری 
ــک  ــش را ی ــه گزارش های ــرد ک ــاره ک ــران اش ــت ای ــادات حکوم ــه انتق ــه و ب ــود پرداخت خ
ــازه ورود  ــه اج ــن ک ــود ای ــا وج ــت: »ب ــع گف ــن موض ــن ای ــا رد ای ــد. وی ب ــه می دان جانب
ــت  ــواردی هس ــع م ــم در واق ــه می نویس ــی ک ــی از گزارش های ــتم، خیل ــران را نداش ــه ای ب
ــران را و  ــات ای ــم مطبوع ــم ه ــن و تیم ــده اســت. م ــران آم ــات رســمی ای ــه در مطبوع ک
ــس  ــه در مجل ــی ک ــم. الیحه های ــال می کنی ــت دنب ــه دق ــان را ب ــایت های پارلم ــم س ه
ــرار  ــه ق ــورد توج ــد را م ــان می کنن ــمی بی ــات رس ــه مقام ــی ک ــا حرف های ــود دارد و ی وج
ــد  ــا ســازمان های حقــوق بشــری کــه مستندســازی مــی کنن ــن حــال ب ــم و در عی می دهی
ــتند  ــی هس ــه مدع ــانی ک ــا کس ــن ب ــتیم. همچنی ــاس هس ــداوم در تم ــکل م ــه ش ــز ب نی
ــدان معنــی نیســت کــه هــر  حقوق شــان نقــض شــده هــم صحبــت می کنیــم، امــا ایــن ب
ــه کار  ــن زمین ــم در ای ــن ه ــود م ــم. خ ــول کن ــود را قب ــن زده می ش ــه م ــه ب ــی ک حرف
ــیم،  ــه می نویس ــی ک ــکی در گزارش های ــا ش ــل م ــن دالی ــه همی ــم. ب ــی می کن تحقیق

نداریــم. بــه عــاوه مــن بــه مقامــات ایــران نامــه 
می نویســم. نامه هایــی کــه منتشــر نمی شــود. وقتــی 
ــدام  ــودن اع ــوع ب ــل قریب الوق ــی مث ــوارد خاص ــه م ک
یــک نفــر وجــود دارد، گاهــی ایــن نامه هــا توســط 
ــرف  ــا از ط ــود ی ــا می ش ــم امض ــر ه ــران دیگ گزارش گ
ــود را دارد«. ــاص خ ــر خ ــه تاثی ــود ک ــال می ش ــا ارس آنه

ــاالی  ــی ب ــت مطبوعات ــه فعالی ــه ب ــهید در ادام ــد ش احم
خــود اشــاره کــرده و گفــت کــه یکــی از فعال تریــن افــراد 
ــا  ــاط ب ــه و ارتب ــرای مصاحب ــل ب ــازمان مل ــتم س در سیس
ــن  ــه ای ــت ک ــود گف ــن وج ــا ای ــا ب ــت؛ ام ــات اس مطبوع
چیــزی نیســت کــه از آن راضــی باشــد، چــرا کــه از 
ــد. ــن امــکان اســتفاده می کن ــوان آخری ــه عن مطبوعــات ب

وی در پایــان صحبت هــای کوتــاه خــود گفــت چیــزی کــه 
بیشــتر از همــه او را نگــران کــرده، وضعیــت حقــوق بشــر 
در دوران آقــای روحانــی اســت کــه بهتــر نشــده و در برخی 
مــوارد مثــل اعــدام و حقــوق زنــان، بدتــر هم شــده اســت. 
ــه طــرح ســوال ها و نظــرات  ــه جلســه حاضــران ب در ادام
خــود پرداختنــد. در اولین ســوال محمــد حســین توتونچیان 
کــه خــود را یکی از مســوولین نهــاد اتحاد زندانیــان معرفی 
کــرد، بــه وضعیــت پناهنــدگان ایرانــی در کشــورهای دیگر 
بــه ویــژه ترکیــه اشــاره کــرد. وی از خانواده هــای ایرانــی 
صحبــت کــرد کــه سال هاســت در ترکیــه حضــور داشــته و 
وضعیــت باتکلیفــی دارنــد و از گزارش گــر ویــژه خواســت بــه وضعیــت آن هــا رســیدگی کند .

احمــد شــهید در ایــن خصــوص گفــت: »در مــورد پناهنده هــا متوجــه هســتم کــه بســیاری 
از ایرانی هــا در خــارج از کشــور گیــر کرده انــد و سرنوشتشــان معلــوم نیســت. ایــن موضــوع 
نــه تنهــا بــرای ایرانی هــا، بلکــه بــرای اتبــاع دیگــر کشــورها نیــز جــای نگرانــی دارد. مــن 
ــل و  ــدگان ســازمان مل ــی پناهن ــا کمیســاریای عال ــدام خواهــم کــرد و ب ــه اق ــن زمین در ای
ــد،  ــرار گرفته ان ــت ق ــن وضعی ــه در ای ــی ک ــت ایرانی های ــورد سرنوش ــر در م ــات باالت مقام
صحبــت خواهــم کــرد. متاســفانه راه حــل آســانی بــرای ایــن مســاله وجــود نــدارد. کاری 
کــه بایــد انجــام داد، ایــن اســت کــه بــه ایرانیانــی کــه می خواهنــد از ایــران خــارج شــوند 
ایــن حقیقــت گفتــه شــود کــه وقتــی کــه از ایــران می رونــد ممکــن اســت دچــار مشــکات 
زیــادی در کشــورهای خارجــی بشــوند. شــما همــه بــه هــر حــال بــه طریقــی کشــورتان را 
تــرک کردیــد و بــا ایــن مســایل آشــنا هســتید. می دانیــد کــه چــه مشــکاتی وجــود دارد. 
مــن همــه تاشــم را خواهــم کــرد کــه توجــه جهانیــان را بــه ایــن مســاله جلــب کنــم«.

ویــژه  گزارش گــر  توجــه  ایــران،  در  کــرد  زندانیــان  حامیــان  از  اهلل ویســی  کریــم 
را بــه 12 میلیــون کــرد ایرانــی و نقــض حقــوق بشــر در کردســتان جلــب کــرده و 
گفــت کــه اگــر ایــران بــه یــک زنــدان بــرای مردمــش تبدیــل شــده، کردســتان 
بــه  بیش تــر  توجــه  خواســتار  وی  اســت.  زندان هــا  ایــن  خطرناک تریــن  از  یکــی 
نقــض حقــوق کردهــا شــد و بــه وضعیــت کول برهــا در کردســتان اشــاره کــرد.

و  کول برهــا  مســایل  بــار  چندیــن  »تاکنــون  گفــت:  پاســخ  در  شــهید  احمــد 

احمد شهید:
 وضعیت حقوق بشر در دوران حسن روحانی بدتر شده است

احمد شــهید گزارش گر ویژه ســازمان ملل در میانه ماه دسامبر 2014 سفری به نروژ و شهر اسلو داشت. وی 
در جریان برنامه های خود روز 17 دســامبر با نزدیک به هفتاد نفر از ایرانیان ســاکن نروژ در دانشگاه اسلو جلسه ای 

یک ســاعته داشته و ضمن شــنیدن سوال ها و نظرات آنها، مطالبی را در پاسخ به موضوعات طرح شده بیان کرد. 
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کــه  هســتم  متوجــه  مــن  کــردم.  منعکــس  خــود  گزارش هــای  در  را  کردهــا 
برخــی گروه هــای اقلیتــی در ایــران وجــود دارنــد و بــه نظــر می آیــد کــه بیشــتر 
خشــونت ها علیــه آن هــا اعمــال می شــود. ایــن طــور بگویــم کــه ایــن موضــوع 
کــرد«. خواهــم  صحبــت  مــوردش  در  گزارش هایــم  در  و  داشــته  نظــر  در  را 

ــورد  ــه در م ــود ک ــی ب ــی عقیدت ــری زندان ــی طاه ــد عل ــان محم ــان از حامی ــادی زمانی ه
ــک  ــری و کم ــی طاه ــوص محمدعل ــهید در خص ــد ش ــرد. احم ــت ک ــت او صحب وضعی
ــت  ــورد وضعی ــته و در م ــه نوش ــران نام ــت ای ــه دول ــار ب ــن ب ــن چندی ــت: »م ــه او گف ب
ــد نفــر در ایــن مســافرت ماقــات  ــا چن ــی کــردم. همچنیــن ب ــراز نگران آقــای طاهــری اب
ــا  ــرای آن ه ــنهاداتی ب ــن پیش ــد و م ــت کردن ــری صحب ــای طاه ــورد آق ــه در م ــردم ک ک
ــری  ــای طاه ــواده ی آق ــد خان ــرود بای ــش ب ــر پی ــه کار بهت ــن ک ــرای ای ــه ب ــتم. البت داش
ــل در  ــازمان مل ــه در س ــروه کاری ک ــک گ ــا ی ــد ب ــدا بای ــا ابت ــد. آنه ــت کنن ــم موافق ه
ارتبــاط بــا دســتگیری های فراقانونــی وجــود دارد، تمــاس برقــرار کننــد و در مــورد پرونــده 
ــر  ــج نف ــوال از پن ــه معم ــروه کاری ک ــن گ ــد. ای ــت کنن ــا صحب ــا آن ه ــری ب ــای طاه آق
ــد  ــد و می گوین ــاوت می کنن ــورد آن قض ــرده و در م ــه ک ــده را مطالع ــده، پرون ــکیل ش تش
کــه آیــا ایــن شــخص بــه صــورت غیــر قانونــی بازداشــت و در زنــدان نگهــداری 
ــور  ــه ط ــخص ب ــن ش ــه ای ــد ک ــری کن ــور نتیجه گی ــروه مزب ــر گ ــر. اگ ــا خی ــود ی می ش
ــزار را  ــن اب ــه ای ــد ک ــما می ده ــت ش ــه دس ــزاری ب ــت، اب ــده اس ــتگیر ش ــی دس غیرقانون
ــد«. ــتفاده کنی ــد، اس ــی می توانی ــای حمایت ــرای کاره ــی ب ــه جهان ــا جامع ــاط ب در ارتب

ــران اشــاره  ــان در ای ــه ســخنان احمــد شــهید در مــورد نقــض حقــوق زن ــم دیگــری ب خان
کــرد و ایــن کــه حتــی فعالیــت فیســبوکی بــرای زنــان بــه صــدور 20 ســال زنــدان منجــر 
شــده. وی کــه خــود را از فعالیــن حقــوق زنــان در کردســتان معرفــی کــرد از احمــد شــهید 
ــه خــود او گفتــه  ــرد و ب ــروژ ایــن  مســایل را نمــی پذی ــت ن پرســید چطــور اســت کــه دول
اســت کــه اگــر بــه ایــران بازگــردد هیــچ مشــکلی برایــش پیــش نخواهــد آمــد؟ گزارش گــر 
ویــژه ســازمان ملــل در پاســخ گفــت: »نکتــه شــما دربــاره ی حقــوق زنــان و عــدم  آگاهــی 
دولــت نــروژ از حقایــق مربــوط بــه زنــان در کشــوری مثــل ایــران، درســت اســت. برخــی 
ــا پناهنده هــا ســر و کار دارنــد، تمــام پــس زمینــه  ی رابطــه  اوقــات وزارت خانه هایــی کــه ب
ــا  ــی آن ه ــا، ناآگاه ــن اتفاق ه ــل ای ــم دلی ــر می کن ــن فک ــد. م ــور را نمی دانن ــا آن کش ب
ــا مقامــات و کشــورها صحبــت بشــود و آن هــا را متوجــه  اســت. الزم اســت کــه بیشــتر ب
ــه  ــت ک ــن اس ــد، روش ــران می افت ــل ای ــه در داخ ــی ک ــاس اتفاقات ــر اس ــم. ب ــق بکنی حقای
اگــر کســی در خــارج از کشــور در مــورد مســایل حقــوق بشــری فعالیــت  کنــد، در صــورت 
بازگشــت بــه ایــران جانــش در خطــر خواهــد بــود. ایــن خــوب اســت کــه شــما یــک وکیــل 
ــد«. ــتفاده کنی ــان اس ــده خودت ــر در پرون ــد نظ ــات تجدی ــید و از امکان ــته باش ــوب داش خ

شــخص دیگــری در جلســه کــه خــود را از مســحیان معرفــی 
کــرد بــه وضعیــت اقلیت هــای مســیحی در ایــران و خــارج از 
ــه  کشــور اشــاره کــرد و از گزارش گــر ویــژه خواســت کــه ب
وضعیــت همــه ی اقلیت هــای مذهبــی در ایــران توجــه کنــد.

احمــد شــهید در پاســخ گفــت: »در تمــام گزارش هایــم 
ایــران  در  مســیحی  اقلیت هــای  و  مســیحیان  مــورد  در 
نوشــته ام. عــاوه بــر گزارش هــا، در خیلــی از کشــورها 
اقلیت هــای  مذهبــی  مــورد  در  کــه  کنفرانس هایــی  در 
بــوده شــرکت کــرده و در موردشــان صحبــت کــردم. 
همچنیــن در ژنــو و در شــهرهای دیگــر بــا هیات هــای 
ــن  ــت ای ــه وضعی ــا را متوج ــتم و آن ه ــات داش ــی ماق ایران
ــان را  ــن اطمنی ــما ای ــه ش ــم ب ــرده ام. می خواه ــا ک اقلیت ه
ــگاه  ــن جای ــای م ــب در گزارش ه ــه آزادی مذه ــم ک بده
می کنــم«. توجــه  آن  بــه  همیشــه  کــه  دارد  ویــژه ای 

در ادامــه ایــن جلســه یکــی دیگــر از حاضــر به این کــه دولت 
ایــران از حقــوق بشــر بــه عنــوان یــک ابــزار سیاســی اســتفاده می کنــد، اشــاره کــرده و گفت 
ــا دارد.  ــر آنه ــش و تاثی ــه گزارش های ــبت ب ــی نس ــی خاص ــژه خوش بین ــر وی ــه گزارش گ ک
ــه  ــبت ب ــن نس ــه م ــد ک ــما گفتی ــت: »ش ــخ گف ــل در پاس ــازمان مل ــژه س ــر وی گزارش گ
ــم  ــد بگوی ــتم. بای ــن هس ــذارد، خوش بی ــای می گ ــر ج ــن ب ــای م ــه گزارش ه ــی ک اثرات
ــد  ــی می افت ــات اتفاق های ــی اوق ــتم. برخ ــن نیس ــن خوش بی ــت و م ــور نیس ــن ط ــه ای ک
کــه مــن می توانــم آن را بــه گزارش هایــم مربــوط کنــم. بــرای ایــن کــه وضعیــت بهبــود 

ــه  ــا متوج ــن کام ــد. م ــکاری کن ــن هم ــا م ــران ب ــت ای ــه دول ــت ک ــد، الزم اس ــدا کن پی
ــتفاده  ــزار اس ــک اب ــد ی ــر مانن ــوق بش ــاله حق ــات از مس ــی اوق ــران برخ ــه ای ــتم ک هس
می کنــد. متوجــه هســتید کــه در گزارش هایــم بــا مســایل کلــی ســر و کار دارم تــا 
ــات  ــا ماق ــا آن ه ــن ب ــه م ــی ک ــای اقلیت ــام گروه ه ــخاص. تم ــی اش ــات خصوص جزیی
ــم  ــان در گزارش ــورد سرنوشت ش ــی در م ــدازه کاف ــه ان ــه ب ــد ک ــن می گوین ــه م دارم ب
ــه  ــه همــه از جمل ــوط ب ــن اســت کــه گــزارش مــن مرب ــه آن هــا ای ــم ب نمی نویســم. جواب
ــزی  ــم چی ــون می نویس ــت قان ــم از حاکمی ــه در گزارش ــی ک ــا وقت ــت. مث ــا اس اقلیت ه
ــن  ــد ای ــته باش ــود داش ــون وج ــت قان ــر حاکمی ــود. اگ ــه می ش ــامل هم ــه ش ــت ک اس
ــن  ــد. بنابرای ــه نمی آی ــود ب ــه وج ــود ب ــت می ش ــاره اش صحب ــه درب ــفناکی ک ــایل اس مس
ــرم«. ــر می گی ــاص را در نظ ــات خ ــه موضوع ــی و ن ــایل کل ــه مس ــم همیش در گزارش های

ــارج  ــدگان در خ ــت پناهن ــه وضعی ــر ب ــار دیگ ــه ب ــران در جلس ــی از حاض ــه یک در ادام
ــان  ــرای ایرانی ــا ماموریتــش تنهــا ب کشــور اشــاره کــرده و از احمــد شــهید پرســید کــه آی
داخــل کشــور اســت یــا شــامل ایرانیــان خــارج از کشــور هــم می شــود کــه احمــد شــهید 
گفــت: »ماموریــت مــن بــه طــور روشــن مربــوط بــه حقــوق بشــر در ایــران اســت، یعنــی 
ــرار بدهــم.  ــت پاســخگویی ق ــت را در موقعی ــا دول ــا آنه ــم در رابطــه ب ــی کــه می توان نکات
ــه  ــزی ک ــی چی ــان. یعن ــه ایرانی ــران، ن ــه ای ــود ب ــوط می ش ــن مرب ــت م ــن ماموری بنابرای
ــش  ــوده و حقوق ــران ب ــان در ای ــده افغ ــک پناهن ــر ی ــا اگ ــد. مث ــاق می افت ــران اتف در ای
ــان  ــت ایرانی ــه وضعی ــم ک ــه می دان ــود. البت ــن می ش ــت م ــامل ماموری ــود، ش ــض ش نق
ــت در  ــر وضعی ــه اگ ــم ک ــود. متوجه ــوط می ش ــران مرب ــه ای ــم ب ــور ه ــارج از کش در خ
ــم  ــه نمی توان ــن ک ــود ای ــا وج ــن ب ــد. بنابرای ــا نبودی ــم اینج ــما ه ــود، ش ــی ب ــران عال ای
ــم،  ــته باش ــر داش ــاط دیگ ــا نق ــوئد ی ــا س ــروژ ی ــان ن ــورد ایرانی ــمتی در م ــم قس در گزارش
کامــا می دانــم کــه سرنوشــت ایرانیــان خــارج از کشــور بــرای ایــران بســیار مهــم اســت. 
ــور را  ــارج از کش ــدگان خ ــای پناهن ــه صحبت ه ــتم ک ــاده هس ــه آم ــن همیش ــن م بنابرای
ــه دارد،  ــران رابط ــت در ای ــا وضعی ــایل ب ــن مس ــه ای ــم ک ــون می دان ــم. چ ــوش بده گ
ــرد«. ــام گی ــل انج ــازمان مل ــررات س ــوب مق ــد در چارچ ــن کار بای ــال ای ــر ح ــا در ه ام

یکــی دیگــر از حاضریــن در جلســه کــه خــود را خســروی  معرفــی کــرد، گفــت کــه قبــل 
ــه  ــران ک ــتم ای ــه سیس ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــوده اس ــی ب ــی سیاس ــاب، زندان ــد از انق و بع
باعــث بــه وجــود آمــدن فســاد و فحشــا و اعتیــاد شــده از احمــد شــهید پرســید کــه آیــا وی 
ــورد سیســتم  ــت: »در م ــژه در پاســخ گف ــر وی ــر؟ گزارش گ ــا خی ــاد دارد ی ــه سیســتم انتق ب
بایــد بگویــم مــن بــا سیســتم دولــت کامــا آشــنایی داشــته و قانــون اساســی ایــران را بــه 
ــم بکنــم. کار مــن انتقــاد از سیســتم  ــی انتقــاد نمی توان شــکل کامــل مطالعــه می کنــم، ول
ــات ســال گذشــته مــن گفتــم کــه درســت نیســت نامزدهــای زن  نیســت. در مــورد انتخاب
ــه  ــه ب ــم ک ــا گفت ــه آن ه ــن ب ــار گذاشــته بشــوند. همچنی کن
ــان بعضــی از  ــورای نگهب ــه ش ــت ک ــن درســت نیس ــر م نظ
نامزدهــا را از فهرســت بیــرون بگــذارد. مــن نظــرات خــودم 
را در ایــن زمینه هــا می گویــم، ولــی نمی توانــم در مــورد 
سیســتم ایــران نتیجه گیــری بکنــم. بارهــا در مــورد شــورای 
نگهبــان صحبــت کــردم و گفتــم کــه درســت نیســت 
ــون  ــر از قان ــش باالت ــات و تصمیمات ــان نظری ــورای نگهب ش
ــد«. ــته باش ــت داش ــه آن اولوی ــبت ب ــا نس ــوده ی ــی ب اساس

دیگــری  موضــوع  وضعیت شــان  و  ترانسکشــوال ها 
ــرد. وی  ــرح ک ــه مط ــن در جلس ــی از حاضری ــه یک ــود ک ب
ــرده  ــور ک ــا را سانس ــران آن ه ــت ای ــه حکوم ــرد ک ــاره ک اش
بهره بــرداری  آن هــا  از  شــده  مهندســی  صــورت  بــه  و 
اســت. مســاله  ایــن  قربانیــان  از  یکــی  وی  و  می کنــد 

گزارش گــر ویــژه ســازمان ملــل در پاســخ گفــت: »در مــورد 
ترانسکشــوال ها متوجــه همــه مســایل هســتم. می دانــم 
ــه  ــور ب ــا را مجب ــت آن ه ــه دول ــم ک ــدارد و می دان ــول ن ــا را قب ــود آن ه ــت وج ــه دول ک
ــد. از آن  ــول ندارن ــا را قب ــم آن ه ــه ه ــواده و جامع ــه خان ــم ک ــد. می دان ــی می کن جراح
ــی  ــت ضعیف ــی در وضعی ــه خیل ــتند ک ــرادی هس ــا اف ــتم این ه ــد هس ــه معتق ــی ک جای
قــرار داشــته و قربانــی هســتند، در گزارش هایــم خیلــی بــه مســایل آن هــا اشــاره 
ــد«. ــد ش ــرح خواه ــادی مط ــکات زی ــه ن ــن رابط ــز در ای ــده ام نی ــزارش آین ــرده ام. در گ ک

احمد شهید:
»تاکنون چندین بار مسایل 

کول برها و کردها را در 
گزارش های خود منعکس کردم. من 

متوجه هستم که برخی گروه های اقلیتی 
در ایران وجود دارند و به نظر می آید 
که بیشتر خشونت ها علیه آن ها اعمال 

می شود. این طور بگویم که این موضوع 
را در نظر داشته و در گزارش هایم در 

موردش صحبت خواهم کرد«.

    «
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گزارش تصویری

به روایت تصویر؛
 جلسه  احمد شهید

  با ایرانیان ساکن نروژ

«

احمد شهید گزارش گر  ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در نروژ

چگونگی فعالیت مدافعان حقوق بشر در خارج از کشور از جمله مواردی بود که حاضران بدان اشاره داشتند

جلسه عمومی با احمد شهید در اسلو، حاضران در جلسه مطالب خود را بیان می کنندپیگیری و حمایت از سهیل عربی از دیگر خواسته های حاضرین در جلسه بود

جلسه عمومی با احمد شهید گزارش گر ویژه در اسلومسائل مربوط به حقوق زنان از جمله مواردی بود که حاضرین در جلسه به آن اشاره داشتند

جلسه عمومی با احمد شهید، محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران
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محمدعلــی طاهــری شــخصیت محــوری عرفــان 
حلقــه و معــرف شــیوه های فرادرمانــی در ایــران 
اســت کــه از چندیــن ســال پیــش در شــرایطی 
غیــر معمــول در زنــدان بــه ســر می بــرد. وی از 
اردیبهشــت مــاه ســال 1۳90 تاکنــون بــا وجــود 
داشــتن حکــم، در ســلول های انفــرادی و تحــت 
شــرایط خــاص نگهــداری می شــود و طــی ایــن 
مــدت فشــارهای فزاینــده ای را تحمــل کــرده اســت.

احمــد  بــه  نامــه  در  گذشــته  ماه هــای  در  وی 
در  ملــل  ســازمان  ویــژه  گزارش گــر  شــهید 
»این جانــب  نوشــت:  ایــران  بشــر  حقــوق  امــور 
محمدعلــی طاهــری فرزنــد محمــد متولــد 1۳۳۵ 
فرادرمانــی  )کیهانــی(،  حلقــه  عرفــان  بنیان گــذار 
ــات  ــازمان اطاع ــرف س ــه از ط ــایمنتولوژی ک و س
ســپاه، ســال 89 بــه اتهــام اقــدام علیــه امنیــت 

کشــور دســتگیر شــده و پــس از 67 روز حبــس در ســلول انفــرادی در اویــن، بنــد 2 الــف 
ــای  ــا پاپوش ه ــال 90 ب ــل س ــددا اوای ــپاه(، مج ــات س ــازمان اطاع ــی س ــت گاه اختصاص )بازداش
ــات،  ــه مقدس ــن ب ــدا، توهی ــول خ ــدا و رس ــا خ ــه ب ــداد، محارب ــاختگی ارت ــات س ــی و اتهام امنیت
ــدم«. ــل ش ــد منتق ــان بن ــرادی هم ــلول انف ــه س ــتگیر و ب ــی دس ــب النب ــی االرض و س ــد ف مفس

ــه  ــود را این گون ــر خ ــده ب ــال ش ــارهای اعم ــر فش ــود دیگ ــه ی خ ــری از نام ــش دیگ وی در بخ
توصیــف کــرده اســت: »اعمــال فشــار و شــکنجه روانــی توســط بازپــرس و بازجوهــا، ارائــه پیشــنهاد 
ــی  ــد مبن ــدام، تهدی ــی از اع ــور رهای ــه منظ ــکا ب ــا آمری ــاط ب ــه ارتب ــراف ب ــول و اعت ــر قب ــی ب مبن
بــر صدمــه رســانیدن بــه همســرم و در نتیجــه بی سرپرســت شــدن فرزندانــم، ســو اســتفاده 
ــی  ــکنجه روان ــار و ش ــال فش ــت اعم ــد در جه ــرم تقلی ــع محت ــگاه مراج ــت و جای ــزاری از موقعی اب
و پیــاده کــردن نقشــه های امنیتــی و اعمــال فشــار روانــی از یــک طــرف و دادن وعده هــای 
دروغیــن آزادی بــه شــرط انجــام مصاحبه هــای فرمایشــی دیکتــه شــده از طــرف دیگــر«. 
ــد  ــان آزاد نش ــده ی بازجوی ــاف وع ــر خ ــد، ب ــی ش ــراف تلویزیون ــه اعت ــور ب ــه مجب ــری ک طاه
ــد. ــد، آزاد ش ــذ تعه ــا اخ ــپس ب ــت و س ــه بازداش ــار نام ــد از انتش ــز بع ــر وی نی ــن همس و همچنی

ــه ایــن  ــه ای ضمــن اشــاره ب ــا انتشــار بیانی ســازمان عفــو بین الملــل در شــهریور مــاه ســال 1۳9۳ ب
کــه محمدعلــی طاهــری درحــال گــذران حبســی پنج ســاله بــه اتهــام اهانــت بــه مقدســات اســامی 
ــد شــده اســت. ــرگ تهدی ــه م ــش ب ــه وی توســط بازجوهای ــرد ک ــن اســت، اعــام ک ــدان اوی در زن

ــدد او در  ــذای مج ــاب غ ــام اعتص ــا اع ــری ب ــی طاه ــادر محمدعل ــری م ــوک طاه ــزت المل ع
ــت جســمانی  ــی وضعی ــی  در پ ــای پ ــه واســطه اعتصــاب غذاه ــود نوشــت: »ب صفحــه فیســبوک خ
ــا  ــده اســت. ب ــه ش ــی و گوارشــی مواج ــدد داخل ــا مشــکات متع ــاده و ب ــت نه ــه وخام ایشــان رو ب
توجــه بــه گذشــت نزدیــک بــه چهــار ســال حبــس انفــرادی بابــت محکومیــت، رای قطعــی صــادره 
همچنــان وضعیــت قضایــی و کیفــری اتهامــات وارده ایشــان در هالــه ای از ابهــام قــرار دارد، 
ــده  ــدن پرون ــوم ش ــت مخت ــان در خواس ــان و همراه ــواده ایش ــری، خان ــی طاه ــتاد محمدعل ــذا اس ل
ــد«. ــه دارن ــرم مربوط ــوولین محت ــات و مس ــات را از مقام ــایر اتهام ــان از س ــت ایش ــام برائ و اع

و  حلقــه  عرفــان  خصــوص  در  و  طاهــری  محمد علــی  شــاگردان  از  قدیریــان  مســعود 
ــی و  ــرای خودشناس ــی ب ــان ایران ــان عرف ــابقه درخش ــال س ــا س ــد: »صده ــذار آن می گوی بنیان گ
ــناخته  ــزرگان ش ــیاری ب ــظ و بس ــی، حاف ــد روم ــی مانن ــای بزرگ ــله ای از عرف ــی سلس جهان شناس
ــی  ــر یک ــان حاض ــت. در زم ــرده اس ــه ک ــا عرض ــردم دنی ــه م ــر را ب ــده دیگ ــناخته ش ــر ش و کمت
ــان  ــت. ایش ــده اس ــه ش ــری ارای ــی طاه ــای محمدعل ــط آق ــی توس ــای عرفان ــن روش ه اثرگذارتری
ــت.  ــعوری اس ــد ش ــه  پیون ــایمنتولوژی و نظری ــی و س ــی، فرادرمان ــل ایران ــب مکم ــذار ط بنیان گ
نتایــج ایــن روش بــرای ارتقــا ســطح کیفــی ســامت جســم و ذهــن و روان بــوده و نتایــج 
ــک  ــامل ی ــه ش ــژه نام ــماره وی ــت ش ــکی )هف ــزارش پزش ــات گ ــب مج ــر آن در قال ــت و موث مثب
ــداد  ــن تع ــر ای ــاوه ب ــیده. ع ــت رس ــه ثب ــران( ب ــوری در ته ــیح دانش ــتان مس ــد بیمارس ــورد تایی م
آقــای طاهــری  روش  از  اســتفاده کنندگان  از  کتبــی  و  تصویــری  گــزارش  قابــل ماحظــه ای 
ــت«. ــترس اس ــل دس ــده، قاب ــر ش ــف منتش ــایت های مختل ــی و وب س ــانه های گروه ــه در رس ک

قدیریــان بــا اشــاره بــه ایــن کــه محمدعلــی طاهــری همچنــان در ســلول های انفــرادی 
بنــد الــف اویــن اســت از اعتصــاب غــذای مجــدد او ســخن گفــت. ایــن چندمیــن بــاری 
اعتصــاب  بــه  دســت  خــود  شــرایط  بــه  اعتــراض  در  طاهــری  محمدعلــی  کــه  اســت 
کــرد:  ذکــر  شــرح  بدیــن  را  غــذا  اعتصــاب  ایــن  دالیــل  قدیریــان  می زنــد.  غــذا 

     •   باز نگه داشــتن پرونده برای ایجاد فشــار بر ایشان 
    •  ادامه شــکنجه ایشــان و ســعی به گرفتن اعتراف و اضافه نمودن موارد خاف واقع در پرونده و     

درست کردن شهود تقلبی 
    •   عدم موافقت مســووالن پرونده برای دیدار ایشــان 

با وکیل
   •  پایان دادن به شــرایط زندان انفرادی و انتقال به 

بند عمومی
   •  اعام حکم قطعی ایشــان و اعتراض به عدم 

امکان دفاع از خود
   •  پایان شــکنجه های روحی و آزار و تهدید خانواده

ایــران،  قضایــی  نظــام  در  معمــول  طــور  بــه 
می کننــد  دریافــت  را  حکم شــان  کــه  زندانیانــی 
ــوند،  ــل می ش ــا منتق ــی زندان ه ــای عموم ــه بنده ب
ســه  گذشــت  از  بعــد  طاهــری  محمدعلــی  امــا 
ــعود  ــت. مس ــرادی اس ــلول انف ــان در س ــال همچن س
ــر  ــه غی ــان ب ــت: »ایش ــه گف ــن زمین ــان در ای قدیری
بــه ســلول های  کــه  کوتــاه  مقطــع خیلــی  دو  از 
ــلول  ــت، در س ــال بازداش ــار س ــه چه ــک ب ــدت نزدی ــام م ــد، در تم ــده بودن ــل ش ــره منتق ــه نف س
ــا  ــت 1۳90 ت ــخ 14 اردبیهش ــد. وی از تاری ــی بوده ان ــژه امنیت ــتگاه وی ــرایط بازداش ــرادی در ش انف
ــداری  ــرادی نگه ــدان انف ــی در زن ــمی و روان ــارهای جس ــال فش ــی و اعم ــت بازجوی ــروز تح ــه ام ب
برگردانده انــد«. و  بــرده  دار  چوبــه  پــای  جعلــی  حکــم  بــا  را  ایشــان  بــار   11 و  می شــود 

ــده ی  ــان پرون ــرده، همچن ــپری ک ــدان س ــه در زن ــالی ک ــد س ــود چن ــا وج ــری ب ــی طاه محمدعل
مفتوحــی دارد کــه بــه گفتــه ناظــران و مدافعــان حقــوق بشــر بــه قصــد صــدور حکم هــای ســنگین 
ــد منجــر  ــه فســاد فــی االرض متهــم شــده کــه می توان ــرا ب ــگاه داشــته شــده اســت. وی اخی ــاز ن ب
بــه صــدور حکــم اعــدام برایــش شــود. مســعود قدیریــان در ایــن  زمینــه می گویــد: »پرونــده ایشــان 
را هنــوز در رابطــه بــا اتهاماتــی مفتــوح نگــه داشــتند؛ اتهاماتــی ماننــد فســاد فــی االرض، عضویــت 
ــت  ــری تح ــا اعتراف گی ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای ــعی ب ــن س ــی و  همچنی ــای فدای ــازمان چریک ه در س
ــی را  ــکار عموم ــد اف ــده بتوانن ــت ش ــاکی خصوصــی سفارشــی و هدای ــردن ش ــکنجه و درســت ک ش
ــر ایــن تصمیــم هســتند کــه بتواننــد در  ــده ب ــگاه داشــتن پرون ــا مفتــوح ن منحــرف کننــد و عمــا ب
هــر زمــان بــا وارد کــردن اتهامــات بــدون دلیــل و مــدرک، حکــم جدیــدی علیــه ایشــان بدهنــد«.

ــم و تخلفــات  ــد جلوگیــری از شــکایت ایشــان از جرای وی در ادامــه گفــت: »دلیــل دیگــر ایــن ترفن
ــا ممانعــت از افشــای ظلــم و  ــه ایــن ترتیــب ب غیرقانونــی اســت کــه در حیــن دادرســی رخ داده و ب
ــد،  ــی کن ــورد اعتراض ــن م ــد در ای ــی بخواه ــر کس ــا اگ ــاده عم ــاق افت ــه اتف ــی ک ــتم و بی عدالت س
ــد.  ــس کنن ــتگیر و حب ــه و او را دس ــان انداخت ــه جری ــوح را ب ــات مفت ــن اتهام ــی از ای ــه یک بافاصل
بعــد از ســه ســال و نیــم هنــوز حکــم رســمی و کتبــی تســلیم وی یــا وکیــل ایشــان نشــده اســت«.

محمــد علــی طاهــری تاکنــون ســه بــار دســتگیر شــده اســت. بــار اول وی در بهمــن مــاه 
ــپاه در  ــات س ــازمان اطاع ــط س ــر توس ــار دیگ ــود. ب ــده ب ــت ش ــک روز بازداش ــدت ی ــه م 1۳86 ب
ــلول های  ــدت 67 روز در س ــه م ــتگیر و ب ــور دس ــت کش ــه امنی ــدام علی ــام اق ــه اته ــال 89 ب س
ــز در  ــوم نی ــار س ــری ب ــد. طاه ــپس آزاد ش ــداری و س ــن نگه ــدان اوی ــف زن ــد 2 ال ــرادی بن انف
ــرد. ــر می ب ــه س ــدان ب ــون در زن ــا کن ــان ت ــده و از آن زم ــت ش ــاه 1۳90 بازداش ــت م اردیبهش

مســعود قدیریــان در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــه چــه دلیــل ایشــان و هوادارانــش در ایــن ســال ها 
ــن  ــری در روش ــای طاه ــه روش آق ــا ک ــت: »از آن ج ــد گف ــرار گرفته ان ــرد ق ــار و پیگ ــت فش تح
ــی،  ــوری فرادرمان ــی و تئ ــای عمل ــه راهکاره ــا ارای ــوده و ب ــر ب ــیار موث ــی بس ــان عموم ــردن اذه ک
ــادی  ــی و اعتق ــی، علم ــطوح اجتماع ــی س ــان در تمام ــن ایرانی ــی بی ــد روزافزون ــب رش ــن مکت ای
ــران  ــای ای ــی از تندروه ــوی برخ ــان از س ــت ایش ــی از محبوبی ــال 1۳86 نگران ــس از س ــته، پ داش
ــت ها  ــال خواس ــه دنب ــده ای ب ــل ع ــر جه ــوار ب ــه س ــان ک ــد. آن ــش ش ــری از فعالیت ــب جلوگی موج
ــی  ــد و از طرف ــب دیدن ــال تخری ــود را در ح ــدرت خ ــای ق ــد، پایه ه ــود بودن ــخصی خ ــال ش و امی
ــد.  ــراس دارن ــد ه ــب کن ــود جل ــمت خ ــه س ــی را ب ــان عموم ــد اذه ــه بتوان ــردی ک ــر ف ــان از ه آن
ــتانه  ــات انسان دوس ــان و خدم ــردن ایش ــام ک ــعی در بدن ــا س ــگی دروغ و ری ــزار همیش ــا اب ــذا ب ل
مکتــب فرادرمانــی کردنــد؛ بــه خصــوص کــه آموزهــای ایشــان تاثیــر بــه ســزایی در رشــد و آگاهــی 
ــن جهــت گمــراه  ــوع، اســتقال اندیشــه، عــدم ســو اســتفاده از دی ــه هم ن ــج کمــک ب انســان ها، تروب
کــردن جامعــه دارد و در نهایــت اقــدام بــه تخریــب و حملــه بــه آقــای طاهــری و مجموعــه فرادرمانــی 
ــد«. ــه داده ان ــود ادام ــه کار خ ــی ب ــای ضداخاق ــواع روش ه ــا ان ــون ب ــد و تاکن ــران نمودن و فرادرمانگ

انتشــار  بــا   1۳9۳ مــاه  آذر  در  نیــز  )لــگام(  اعــدام  گام  بــه  گام  لغــو  کارزار  کنش گــران 
بیانیــه ای خواهــان »منــع صــدور حکــم اعــدام در همــه ی مــوارد و برقــراری مجازات هــای 
کــه  شــدند  کســانی  »همــه  و  طاهــری  بــرای  اتهامــات«  همــه  بــرای  اعــدام  جایگزیــن 
هماننــد دکتــر محمدعلــی طاهــری به دلیــل اندیشــه و اعتقــادات خــود در زنــدان هســتند«.

وضعیت دشوار محمد علی طاهری در زندان؛
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