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بهنام دارایی زاده
وزارت  آخر  گزارش  جمله  از  گزارش ها،  از  برخی  پایه  بر 
خارجه آمریکا و برخی از سازمان های حقوق بشری ایرانی، 
نظام جمهوری اسالمی از هنگام تثبیت قدرت  خود در سال های 
ابتدایی دهه ۱۹۸۰ میالدی، دستکم در ۳۶۰ عملیات تروریستی 

و آدم ربایی در خارج از کشور دست داشته است. 
در  عملیات ها  این  که  می دهد  نشان  شده  منتشر  گزارش های 
اروپا،  التین،  آمریکای  در  جمله  از  مختلف،  کشورهای  ده ها 
شده  انجام  آسیا  شرق  جنوب  و  منطقه  متفاوت  کشورهای 
واسطه  به  ایرانی  دیپلمات های  از  زیادی  شمار  تاکنون  است. 
عملیات های مخفیانه عوامل مرتبط با جمهوری اسالمی، زیر 
جهان  مختلف  کشورهای  در  نامطلوب«،  »عنصر  عنوان 

احضار یا اخراج شده اند.
واقعیت این است که دست داشتن عوامل اطالعاتی جمهوری 
اسالمی در عملیات های مختلف تروریستی و آدم ربایی در نقاط 
زیادی  شمار  تاکنون  است.  شده ایی  ثابت  امر  جهان  مختلف 
پرونده ی امنیتی-حقوقی در کشورهای مختلف تشکیل شده است 
که رد عوامل مرتبط با جمهوری اسالمی در آن ها محرز است. 
حتی در برخی از خاطرات و نوشته های مقام های بلند جمهوری 
اسالمی نیز به نقش عوامل وابسته به حکومت در عملیات های 
در  نمونه  برای  است.  شده  اشاره  کشور  از  خارج  مخفیانه 
رئیس  رفسنجانی،  هاشمی   ۱۳۶۷ آبان ماه  چهارم  خاطرات 
که چند مامور  جمهوری وقت، آمده است: »دکتر والیتی اطالع داد 
کرده  که یکی از سران منافقین را بازداشت  ایران در ترکیه در حالی 

گذاشته و به طرف ایران می آمدند،  و در اتومبیل نمره دیپلماتیک 
دستگیر شده اند و ترک ها خواستار خروج دو دیپلمات شده اند و سه 
و  کنند  دقیق  رسیدگی  مساله  به  گفتم  کرده اند.  حبس  را  دیگر  نفر 
سعی نمایند سروصدا کم شود. روزنامه های ترکیه خبر را نوشته اند.«

فرج اهلل  »تندر«،  پادشاهی  انجمن  سخن گوی  شارمهد،  جمشید 
چعب، از رهبران »حرکة النضال العربی لتحریر األحواز«  
ایران  در  که  پاریس،  مقیم  روزنامه نگار  زم،  روح اهلل  و 
قربانیان  آخرین  از  شد؛  اعدام   ۱۳۹۹ آذرماه  در  و  محاکمه 
کشور  از  خارج  در  اسالمی  جمهوری  آدم ربایی  عملیات های 
هستند. برنامه ریزی و اجرای این عملیات های اخیر از سوی 
مقام های مختلف جمهوری اسالمی تایید شده است و رسانه های 
وابسته و دستگاه تبلیغاتی و پروپاگاندای حاکم از آن ها به عنوان 
»موفقیت ها امنیتی« نام برده  است. بنابراین هرگونه مسئولیتی 
متوجه مقام های امنیتی و تصمیم گیران اصلی چنین عملیات هایی 

است.
چنین  مالی  تامین  و  اجرا  برنامه ریزی،  که  است  روشن 
نیاز  کشور،  از  خارج  در  ُپرشماری  و  مخفیانه  عملیات های 
البته  و  اطالعاتی  تقسیم کار  بودجه گذاری،  سازمان دهی،  به 
تصمیم گیران مشخص دارد. این که چه سازمان ها و نهاد هایی، 
مالی،  توان   چه  با  اداری-سازمانی،  سلسله مراتب  چه  در 
تشکیالتی یا امکانات مادی؛ هدایت چنین عملیات هایی را در 
خارج از کشور بر عهده داشته اند؛ به طور دقیق روشن نیست. 
اطالعاتی کشورهای  دستگاه های  از  معدودی  تنها شمار  شاید 
خارجی از دامنه  و توان عملیاتی جمهوری اسالمی در خارج 
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از کشور مطلع باشند. 

آیا تروریسم و آدم ربایی دولتی در ایران جرم است؟
الف( به مانند هر سیستم اداری-سازمانی دیگر، امکان »خطا«، 
در  به ویژه  و...،   » استفاده  »سو  »خودسری«،  »تخلف«، 
وجود.  اسالمی  جمهوری  نظیر  ایدئولوژیکی  و  فاسد  ساختار 
پرسش مشخِص حقوقی این است که اگر در خالل عملیات های 
تعریف شده اطالعاتی-امنیتی، اعم از داخلی و خارجی، تخلف 
اتهام ها و جرایم مطرح  به  یا جرمی صورت گیرد، رسیدگی 
حقوقی-قضایی صورت  سازوکار  یا  چهارچوب  چه  در  شده، 

می گیرد؟
یا مقررات مشخصا »حقوقی«  به چهارچوب  که  آن  از  پیش 
و  »آدم ربایی«  که  است  الزم  نکته  این  ذکر  شود،  اشاره 
»ترور« فعاالن سیاسی مخالف رژیم در خارج از کشور، نه 
تنها به خودی خود »جرم« قلمداد نشده است ؛ بل که کارشکنی 
یا سرپیچی از اجرای چنین برنامه های نظامی-امنیتی می  تواند 

»جرم« یا »تخلف سازمانی« محسوب شود! 
واقعیت این است که رسیدگی به تمامی این اتهام ها، از جمله 
پاسداران،  سپاه  برون مرزی  عملیات های  با  مرتبط  اتهام های 
باشد در  یا عوامل عملیات »غیرایرانی« هم  اگر عامل  حتی 
پی گیری  صورت  خاصی  قضایی  مراجع  در  و  ایران  داخل 
فعالیت های آن بی خبرند  از  می شود. مراجعی که عموم مردم 
و طبعا نظارت های دموکراتیک و معناداری نیز  بر عمل کرد 

آن ها وجود ندارد.
اسالمی،  جمهوری  اساسی  قانون   ۱۷۲ اصل  اصل  برابر 
رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی 
انقالب  پاسداران  سپاه  و  انتظامی  نیروی  ارتش،  اعضای 
اسالمی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بسیج و… 

بر عهده دادسراها و محاکم ویژه »نظامی« است.
دادرسی  آیین  قانون   ۵۹۷ ماده  پایه ی  بر  و  راستا،  همین  در 
کیفری، »سازمان قضایی نیروهای مسلح« عهده دار رسیدگی 
خاص  »وظایف  واسطه ی  به  که  است  اشخاصی  اتهام  به 
نظامی«، مرتکب جرم شده اند. حال ممکن در خالل رقابت های 
یا گروه هایی  افراد  اسالمی،  اطالعاتی جمهوری  سازمان های 
در میان نیروهای امنیتی-عملیاتی، »خودسر« قلمداد شوند و 
نظیر  مختلفی  اتهام های  به  کلی،  قوانین  همین  ذیل  نهایت  در 
محکوم  و  محاکمه  آدم ربایی،  و  ترور  خودسرانه  طرح  های 

شوند.
در  مسلح،  نیروهای  قضایی  سازمان  حقوقی  کل  اداره  ب( 
مهرماه سال ۱۳۹۹، بر اساس نامه دفتر علی خامنه ایی، رهبر 
جمهوری اسالمی، صالحیت قضایی این سازمان را به شرح 

ذیل اعالم کرد:
»۱-  کلیه جرایم امنیتی مرتبط با خدمت برای نیروهای مسلح، 
در  به طور موقت  که  کسانی  یا  قراردادی  کارکنان  ناحیه  از 
شرکت های  و  مؤسسات  سازمان ها،  مسلح،  نیروهای  خدمت 

وابسته که مشمول مقررات نیروهای مسلح نیستند.
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۲ جرایم مرتبط با اطالعات طبقه بندی شده نیروهای مسلح، از 
ناحیه اشخاصی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نسبت به 

تامین تجهیزات و تسلیحات نیروهای مسلح همکاری دارند.
۳ جرایم امنیتی کارکنان نیروهای مسلح، مرتبط با زمان اشتغال 

تا پنج سال پس از پایان خدمت.
۴ کلیه جرایم مرتبط با سالح و مهمات توسط کارکنان شاغل 

در نیروهای مسلح.
انتظامی  و  حفاظتی  خاص  وظایف  انجام  با  مرتبط  جرایم   ۵

کارکنان یگان های حفاظت دستگاه های اجرایی.«
یا عوامل  از ماموران اطالعاتی  اگر هر یک  این اساس؛  بر 
مرتبط با سپاه پاسدارن در خارج از کشور از ایفای وظایف یا 
ماموریت های سازمانی خود امتناع ورزند، بر پایه ی فصل سوم 
قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، مصوب دی ماه ۱۳۸۲، 

به سختی مجازات خواهد شد. 
برای مثال، وفق بند الف ماده ی ۳۳ این قانون، مامورانی که با 
تبانی یا به صورت دسته جمعی از اطاعت فرماندهان  یا روسای 
خود سرپیچی کنند؛ چنانچه مصداق »محارب« نباشند؛ هر یک 

به حبس از سه تا  ۱۵ سال محکوم می شوند.
جمهوری  اطالعاتی-عملیاتی  مامور  یک  اگر  طور  همین 
اسالمی در خارج از کشور، ۱۵ روز پس از فراخوان، خود را 
یا نماینده گی های جمهوری اسالمی  به سفارت، کنسول گری ها 
در خارج از کشور معرفی نکند؛ »فراری« محسوب می شود 

و وفق همین قانون، مجازات سختی در انتظارش خواهد بود.
واقعیت این است که در چهارچوب رژیم حقوقی ایران، هیچ 
قانون مشخِص آشکاری که »عمومی« شده باشد و چهارچوب   
اطالعاتِی  عوامل  اختیارات  و  محدودیت ها  ماموریت ها، 
جمهوری اسالمی در خارج از کشور را نشان دهد؛ در دسترس 

نیست. 
به  دسترسی  یا عدم  اطالع  که عدم  است  این حال، روشن  با 
چنین قوانین یا آیین  نامه های »محرمانه   ایی«، به معنای نبودن 
آن ها نیست؛ قدر مسلم این است که چنین قوانینی وجود دارد و 
سرپیچی از آن ها، برابر مقررات آمده در قانون مجازات جرائم 

نیروهای مسلح، پی گرد حقوقی-کیفری دارد.

روابط دیپلماتیک و تروریسم دولتی
رعایت  و  احترام  مستلزم  کشورها  میان  دیپلماتیک  روابط 
ُعرف و حقوق بین الملل است. هرچند کنوانسیون ۱۹۶۱ وین، 
درباره ی روابط سیاسی و دیپلماتیک، قائل به مصونیت قضایی 
دیپلمات های طرفین است؛ اما مالحظات مشخصی هم به منظور 
که  این  نخست  است.  کرده  وضع  پذیرنده  کشور  منافع  حفظ 

مصونیت دیپلمات ها، »دائمی« نیست و پس اعتراض رسمی 
کشور پذیرنده ممکن است برداشته شود. دوم این که مصونیت 
دیپلماتیک به معنای »بی مسئولیتی« نیست و دیپلمات خاطی در 
چهارچوب رژیم حقوقی دیگر، از جمله رژیم حقوقی-کیفری 
با  بنابراین  گیرد.  قرار  تعقیب  تحت  می  تواند  خودش،  کشور 
فرض تحوالت سیاسی رادیکال و معنادا، دیپلمات ها و نمایندگان 
سیاسی که در طرح ریزی یا اجرای عملیات های پرشمار ترور 
و آدم ربایی در خارج از کشور دست داشته اند؛ در خود کشور 
فرستنده می توانند محاکمه شود. و در نهایت کشور پذیرنده، به 
استناد ماده ۹ کنوانسیون وین، می تواند دیپلمات های خاطی را 
 )Persona non grata( نامطلوب«  »عنصر  عنوان  به 

اخراج کند.
نکته دیگری که در همین زمینه باید مطرح کرد این است که 
»مصونیت های دیپلماتیک« صرفا شامل آن دسته از نمایندگان 
مشخصا  بین الملل،  حقوق  و  ُعرف  در  که  می شود  خارجی 
»دیپلمات« به حساب می آیند؛ بنابراین، این مصونیت ها، شامل 

»روابط کنسولی« میان کشورها نمی شود.
برای مثال، ماموران کنسولی »مصونیت کیفری« ندارد و اگر 
به واسطه ی ارتکاب جرمی احضار شوند؛ موظف هستند که 
در مراجع صالحیت دار کشور پذیرنده حاضر شود. نکته مهم 
دیگر این است که امکان بازداشت ماموران کنسولی، در جرایم 
عمومی نیز وجود دارد. به این معنا که در جرایم مهمی نظیر 
»فعالیت های تروریستی« یا »آدم ربایی«، مامور کنسولی، به 
محض حضور در مراجع قضایی کشور پذیرنده، ممکن است 

بازداشت شود.
با این حال، پنهان نمی توان کرد سازوکارهای کیفری در حقوق 
امر  واقعیت  است.  ناکارآمد  و  ضعیف  بسیار  هنوز  بین الملل 
این است که عمده جنایت کاران جنگی، یا آن هایی که مرتکب 
نقض های فاحش و مستمر حقوق بشر شده اند؛ معموال بدون هیچ 

گونه کیفر یا محاکمه ایی زندگیشان پایان می گیرد. 
میان  اقتصادی  مناسبات  و  سیاسی  روابط  دیگر،  سوی  از 
دولت  ها، می تواند »استقالل قضایی« را، حتی در کشورهای به 
اصطالح »توسعه یافته غربی«، تحت تاثیر قرار دهد؛ از همین 
روی است که برخی از دولت های غربی، به طور آشکار یا 
نهان، با حاکمیت هایی نظیر جمهوری اسالمی وارد »معامله« 
می شوند یا در طرح های پیشنهادی »مبادله زندانیان« شرکت 
نسبت  بشری  حقوق  مستقل  فعاالن  بارها،  که  امری  می  کنند. 
»باج خواهی های  به  نهایت  در  که  چرا  داده اند؛  هشدار  آن  به 
بیش تر و تکرار پرشمارتر »آدم ربایی« و »تروریسم دولتی« 

در خارمی  انجامد.

رضا حاجی حسینی
جمهوری اسالمی در قبال برخی منتقدان و مخالفانش در بیرون 
از ایران »سیاست وحشت« تازه ای در پیش گرفته است. اگر 
تا پیش از این جوخه های ترور وزارت اطالعات، سپاه و … 
در خارج از کشور فعال می شدند -که البته همچنان هم گاهی 
افراد مورد نظر را  می شوند- حاال عوامل جمهوری اسالمی 
می ربایند، به ایران منتقل می کنند و بعد این اقدام غیرانسانی و 
مخالف حقوق و موازین بین المللی را به اسم »عملیات پیچیده« 

به افکار عمومی می فروشند. 
جمهوری  هراس افکنانه  رویکرد  این  قربانی  بزرگ ترین 
اسالمی تا اکنون روح اهلل زم است که او را از فرانسه به عراق 
کشاندند، در آنجا دستگیرش کردند و به ایران بردند، در یک 
روند ناعادالنه دادرسی به مجازات مرگ محکومش کردند و 
حکم اعدامش را به شکلی ظالمانه تر و غیرانسانی تر از یک 
اعدام معمولی، بدون اطالع قبلی خود و بی خبر از خانواده اش 

به اجرا گذاشتند. 
حبیب  اسالمی  اطالعاتی جمهوری  همین رویکرد، عوامل  با 
کعب، معروف به حبیب اسیود )تبعه سوئد(، رهبر سابق جنبش 
»النضال« را هم در استانبول دزدیدند. گفته می شود او برای 
مالقات با یک زن به استانبول رفته بود. تصاویری منتشر شده 
است که او را در یک پمپ بنزین در ترکیه نشان می دهد. او 
سوار یک خودرو می شود و گویا سرنشینان خودرو با تزریق 
مخدر به او بی هوشش می کنند، او را به وان در نزدیکی مرز 

ایران می برند و سپس به ایران منتقلش می کنند.
رئیس  است.  )ایرانی-آلمانی(  شارمهد  جمشید  دیگر  نمونه 
»گروه تندر« که رسانه انجمن پادشاهی ایران در آمریکاست. 
خبر  شدن  منتشر  از  پس  اسالمی  جمهوری  صداوسیمای 
بازداشت شارمهد، او را با چشم  بند نشان داد و »اعترافاتی« 

از او پخش کرد.
داده های  اساس  بر  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
این  اختیار  تلفن همراهی که خانواده شارمهد در  موقعیت یاب 
به  انتقال  از  پیش  او  می رسد  نظر  به  داده،  قرار  خبرگزاری 

ایران، از دوبی به عمان منتقل شده است.
درباره  متحده  ایاالت  دادگستری  وزارت  گزارش  انتشار  اما 
طرح و برنامه جمهوری اسالمی برای ربودن مسیح علی نژاد، 
ایران،  به  انتقالش  و  آمریکا  در  مدنی  فعال  و  روزنامه نگار 
بار دیگر در دستور کار بودن سیاست وحشت آفرینی در میان 
منتقدان و مخالفان جمهوری اسالمی را به نمایش گذاشت. انتشار 
این گزارش با واکنش گسترده افکار عمومی و سیاستمداران در 

محکوم کردن جمهوری اسالمی همراه شد.  
بررسی  برای  ما«  »حقوق  موارد،  این  مجموعه  به  توجه  با 
با شیرین  اسالمی«  برون مرزی جمهوری  »آدم ربایی  حقوقی 
لندن  مقیم  که  نوبل  صلح  جایزه  برنده  و  حقوق دان  عبادی، 
است، گفت و گو کرده و از او پرسیده است آیا این گونه اقدامات 
برون مرزی از قوانین داخلی تبعیت می کنند؟ نهاد عملیات کننده 
این  آیا  از کجا دستور می گیرد؟ به کجا جواب پس می دهد و 

اقدامات جایگاه قانونی دارند و ….

حقوق ما- آدم ربایی های برون مرزی جمهوری اسالمی را از 
این موضوع  آیا اساسا می توان روی  باید دید؟   چه زاویه ای 

تحلیلی حقوقی ارائه کرد؟ 
شیرین عبادی- آدم ربایی های حکومت ایران بارها تکرار شده؛ 
از جمله پرونده ای که در مورد مسیح علی نژاد، روزنامه نگار 
و فعال مدنی رو شد - که می توان گفت آخرین آن ها بوده. اما 
تأسیس  ابتدای  از  که  است  این  مورد  این  به  من  اشاره  علت 
این حکومت، رفتار خالف قوانین و ضوابط بین الملل و حقوق 

آدمرباییهایجمهوریاسالمیواستاندارد
دوگانهاروپاوآمریکادرزمینهحقوقبشر

گفت و گو با شیرین عبادی
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بشر رواج یافت. مورد مسیح علی نژاد هم گرچه در این لحظه 
آخرین مورد به نظر می رسد، اما متأسفانه حتما آخرین مورد 

نخواهد بود. 
این رفتارها بایستی در راستای خاموش کردن صدای منتقدان و 
مخالفان ارزیابی شود و البته باید باعث شرم جمهوری اسالمی  

باشد؛ گرچه شرم نمی کند. 
در چنین شرایطی که طبق  کنم  بدهید همین جا اضافه  اجازه 
گزارش اف بی آی یک  چنین خالفی اتفاق افتاده، اتحادیه اروپا 
معرفی  و  می داند  دنیا  در  بشر  حقوق  پیشتاز  را  خودش  که 
می کند، نماینده می فرستد برای شرکت در مراسم تحلیف ابراهیم 
رئیسی، قاتلی که رئیس جمهور شده است. این اتحادیه فراموش 
)ایرانی-اروپایی(  دوتابعیتی  ایرانی  شهروند  چند  که  کرده 
یک  که  کرده  فراموش  و  شده اند.  گرفته  گروگان  ایران  در 
اروپا  اتحادیه  خود  در  اسدی(  )اسداهلل  دیپلمات نما  تروریست 

محاکمه و محکوم شده است.
این روش استاندارد دوگانه اروپا و آمریکا در زمینه حقوق بشر 
این شهامت را  ایران  به جمهوری اسالمی  است که در عمل 

می دهد تا به جنایات خود ادامه دهد.

حقوق ما- این عملیات  و اقدامات آیا اصال می توانند بر اساس 
قوانین باشند؟ یعنی آیا ما در قوانین داخلی موادی داریم که 

اجازه یا امکان یک چنین اقداماتی را فراهم کنند؟
عبادی- در قوانین داخلی ایران این مسأله )آدم ربایی( جرم است 
و در قوانین و حقوق بین الملل و ضوابط حقوق بشر هم جرم 
است. یعنی دولت ایران بر خالف قوانین خودش مرتکب این  
گونه اعمال می شود و به همین دلیل هم برای اینکه دستش را 
از جنایاتی که کرده پاک کند، معموال در این گونه عملیات از 
افراد غیرایرانی استفاده می کند و سعی می شود از افرادی که 
هستند  دیگری  تابعیت های  با  اما  خودشان  حقوق بگیران  جزء 

استفاده کنند. 
در پرونده هایی که در ارتباط با تروریسم حکومتی ایران کار 
به دادگاه کشیده، ما می بینیم اسامی اکثر متهمان غیرایرانی ست 
اما در تمامی این موارد دستور را از سفارت جمهوری اسالمی 

یا وزارت اطالعات گرفته اند. 

یا  خارجه  امور  وزارت  از  کنندگان  عملیات  یعنی  ما-  حقوق 
وزارت اطالعات دستور می گیرند اما در نهایت از جایی بیرون 

از دولت هدایت می شوند؟ 
عبادی- تکرار می کنم: دولت ایران برای اینکه دست خودش را 
از این جنایات پاک کند، عالقه دارد از افراد غیرایرانی برای 
اجرای عملیات استفاده کند اما این افراد پول و امکاناتشان را 

از جمهوری اسالمی ایران می گیرند. 

حقوق ما- یعنی شما قائل به این تفکیک نیستید که دولت را از 

نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسالمی جدا کنیم یا بگوییم 
که آن نهادها مسئول هستند نه دولت؟ شما می گویید در این 

موارد جمهوری اسالمی ایران است که مسئول است.
مثل  حکومت  دوگانه سازی  بگویم  باید  کلی  طور  به  عبادی- 
یک   … و  »دولت-رهبر«  یا  »اصالح طلب-اصولگرا« 
دوگانه سازی کاذب است برای ایجاد انحراف در افکار عمومی 
وجود  دوگانه سازی  بین الملل  حقوق  در  بین المللی.  سطح  در 
کلی  طور  به  حکومت  نمی شود.  شناخته  رسمیت  به  و  ندارد 
شناسایی می شود و در مورد جرایمی که در شکل بین المللی رخ 
می دهد، تمامیت حکومت مسئول شناخته می شود. بنابراین از 
نظر قانونی جمهوری اسالمی یک واحد است و دو پاره یا دو 

گانه نیست و آن یک واحد است که مسئول است. 

حقوق ما- اما گاهی اتفاقاتی شبیه این موارد رخ داده و خود 
رهبر جمهوری اسالمی هم آن ها را منتسب کرده به گروه های 
سرخود یا تندرو. یا مثال گفته اند که این افراد محاکمه خواهند 
یا حکم  تبرئه شده اند  یا  نیفتاده،  اتفاق  این  اساسا  یا  که  شد 
متناسبی نگرفته اند. این مسأله را از نظر حقوقی چگونه باید 
دید؟ آیا می شود مسئوالن یک مملکت چنین اتفاقاتی را نسبت 

بدهند به غیر و آن ها هم مصون از مجازات بمانند؟ 
دارد  امکان  کشوری  هر  در  اوقات  از  گاهی  ببینید،  عبادی- 
عهده  به  جرایم  این  مسئولیت  آیا  شوند.  مرتکب جرم  افرادی 
ببرید  را  همین  خودشان؟  عهده  بر  یا  است  متبوعشان  دولت 
به  و  بین المللی  فضای  در  جرمی  وقتی  جهانی.  جامعه  در 
شکل دولتی رخ می دهد، آیا مسئولیت تنها متوجه فرد است یا 
دولت خاطی را هم باید مسئول دانست؟ نتیجه این تفکیک که 
پیگیری  و  نتیجه محاکمه  در  آن سوال می کنید  شما در مورد 
جنایت، فهمیده می شود. به عنوان مثال وقتی یک منتقد حکومت 
ترور می شود، آیا این کار را حکومت انجام داده که می خواهد 
منتقدش را از بین ببرد یا یک فرد عادی انجام داده؟ چگونه 
انجام داده؟ بر حسب نوع  نتیجه می رسیم که حکومت  این  به 
می گیرد.  پیش  در  این جرم  پیگیری  در  که حکومت  رفتاری 
در جرایمی که در ایران اتفاق افتاده و دولت آن ها را منتسب 
به افراد خودسر کرده، هیچ یک در دادرسی عادالنه به نتیجه 
نرسیده و حقیقت کشف نشده یا حتی عکس آن کشف شده! از 
جمله در پرونده موسوم به قتل های سیاسی-زنجیره ای که برای 
محمد  فروهر،  پروانه  و  داریوش  شد:  تشکیل  نفر  چهار  قتل 

مختاری و محمدجعفر پوینده. 
حکومت در مورد این پرونده اعالم کرد که افرادی خودسر در 
داخل وزارت اطالعات دست به این جنایت زده اند. من وکیل 
خانواده داریوش و پروانه فروهر بودم و تمام پرونده را ورق 
به ورق بررسی کردم. جالب بود که متهمان صراحتا عنوان 
شده  قتل   ۴۰۰ مرتکب  که  قتل  چهار  مرتکب  نه  بودند  کرده 
بودند. علتش هم این بود که به آن ها دستور داده شده بود. آن ها 

جزء واحدی در وزارت اطالعات بودند به نام واحد عملیات که 
اساسا برای کشتار آموزش دیده بودند. یکی از آنان که فروهر 
را به قتل رسانده بود، در دادگاه عنوان می کرد که شما چرا من 
را به عنوان قاتل محاکمه می کنید؟ در ساعتی که ما مرتکب این 
عمل شده ایم -طبق دستور وزارت خانه- ساعت ۱۱ شب بوده: 
فیش حقوقی من را نگاه کنید! به من اضافه حقوق داده اند …. 
تمامی متهمان جزء واحدی به نام عملیات در وزارت اطالعات 
بودند و دستور سازمانی داشتند و با اطالع وزیر اطالعات و 
مقامات باالتر - حتی رهبر - دست به این جنایت زده  بودند. به 
همین دلیل هم دیدیم که اساسا محاکمه در اتاق دربسته انجام شد 
و آخر و عاقبت متهمان هم مشخص نشد. البته طبق اطالعاتی 
هم  االن  همین  متهمان  این  داریم،  همکارانم  سایر  و  من  که 
متعدد  نمونه های  البته  نمونه.  یک  این  هستند.  کار  مشغول 
دیگری هم وجود دارد. پس هر زمان که ادعای خودسر بودن 

ادعای  این  ترازوی سنجش  و  است  بیهوده  ادعا  این  می کنند، 
آدم ربایی  مورد  در  است.  موضوع  پیگیری  نحوه  هم  بیهوده 

برون مرزی هم وضعیت به همین ترتیب است.

جهانی  جامعه  آیا  وضعیت،  این  به  توجه  با  حاال  ما-  حقوق 
امکان و ساز و کاری دارد که بخواهد از نظر حقوقی فشاری به 
جمهوری اسالمی بیاورد؟ آیا در قوانین بین الملل پیش بینی ای 

در این مورد شده است؟
عبادی- جامعه جهانی اگر بخواهد می تواند واکنش های مفیدی 
نشان دهد. به عنوان مثال دولت ها می توانند سفیران خودشان 
تا سطح  را  سیاسی  روابط  و سطح  بخوانند  فرا  ایران  از  را 
کنسول تنزل دهند. اما می بینیم که نه تنها این اقدام سیاسی و 
تحلیف  مراسم  در  بلکه  نمی دهند،  انجام  را  کم اهمیت  بسا  چه 
زندانیان  کشتار  به  متهم  خودش  که  جدید  جمهوری  رئیس 
سیاسی ست نماینده می فرستند و پیروزی او را هم در انتخابات 
به  اروپایی  کشورهای  نتیجه  در  می گویند.  تبریک  نمایشی 
از  حمایتی  هیچ  بشر  حقوق  در  دوگانه  استاندارد  داشتن  دلیل 
امر  این  علت  نمی کنند.  ایران  در  بشر  حقوق  بهبود وضعیت 
جمهوری  دولت  که  سال هاست  است.  مشخص  من  برای  هم 
است.  گرفته  گروگان  را  بشر  حقوق  و  ایران  مردم  اسالمی 
مردم گروگان مسأله هسته ای هستند و اروپا برای حفظ امنیت 
خود و برای اینکه ایران را تشویق بکند تا به بمب اتمی نرسد، 
فرانسه  بریتانیا،  که  است  این  هم  مدارا  نمونه  می کند.  مدارا 
و آلمان در مذاکرات هسته ای هستند اما نماینده اتحادیه اروپا 
به »قصاب« و  تحلیف رئیس جمهوری که  می آید در مراسم 
به منافع و  اینها فقط  »جالد« معروف است، شرکت می کند. 
امنیت خودشان اهمیت می دهند. من متأسفم که حقوق بشر در 

ایران مطلقا مورد توجه اروپا و آمریکا نیست. 

حقوق ما- به احضار سفرا اشاره کردید. آیا موارد دیگری هم 
برای اعمال فشار حقوقی بر جمهوری اسالمی وجود دارد؟

ندارند  دوگانه  استاندارد  که  کشورهایی  که  مواردی  عبادی- 
دهند، حسب مورد،  نشان  واکنش  آن ها  از  استفاده  با  بخواهند 
متعدد است. عالوه بر احضار سفیر می توان ممنوعیت یا کاهش 
سطح معامالت را در نظر گرفت. یعنی بگویند که صادرات 
برای  سقفی  یا  می کنند،  محدود  یا  نمی کنند  قبول  ایران  از 
ایران  ما می دانیم که دولت  از همه مهم تر،  بگذارند.  واردات 
غیرفارسی  زبان های  به  و  دارد  برون مرزی  تلویزیون های 
روی  پروپاگاندایش  و  می کند  پخش  برنامه  انگلیسی  جمله  از 
روی  تلویزیون ها  این  غربی هاست.  برای  تلویزیون ها  این 
را  ماهواره  از  استفاده  می شود  هستند.  اروپایی  ماهواره های 
بلندگوی  و  کرد  ممنوع  اسالمی  دروغ پراکنی جمهوری  برای 
تبلیغاتی جمهوری اسالمی را بست تا رفتارش را عوض کند.  
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- عنصر معنوی 

* سوء نیت عام: مرتکب افزون بر موضوع جرم و وصف 
آن یعنی انسان زنده باید در انجام عمل عامل هم باشد و علم 
این  نیست.  به عدم رضایت بزه دیده شرط  آگاهی مرتکب  و 
جرم مطلق است و نیازی به سوء نیت خاص ندارد و مفروض 
است. پس، ربودن انسان زنده که در حال خواب یا بیهوشی 

است مشمول این حکم می شود. 
از  به عنوان یکی  انگیزه را  اساسًا مقنن  انگیزه مرتکب:   *
اجزای تشکیل دهنده عنصر روانی جرایم بشمار نمی آورد و 
داشتن انگیزه شرافتمندانه در جرایم تعزیری و بازدارنده از 
جهات مخففه محسوب می گردد. به هر روی، انگیزه یکی از 

اجزاء عنصر معنوی جرم آدم ربایی محسوب می گردد. 
هر چند که واضع قانون در ماده ۶۲۱ مصوب ۹۲ واژه قصد 
و  دارد  انگیزه  بر  داللت  واژه  این  اما  است،  برده  بکار  را 
داللت بر سوء نیت خاص نمی کند. بنابراین، سوء نیت خاص 

در سوء نیت عاِم مرتکب مستتر است. 
- عنصر قانونی 

* ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲
- صور خاص آدم ربایی 

* مخفی کردن مجرم 
اقدام های  با  مقابله  تشدید  قانون  ایرانی،  اتباع  ربودن   *

تروریستی دولت آمریکا، مصوب ۱۳۶۸
در حقیقت »گروگان گیری« که اصطالح دقیق و صحیح آن 
آدم ربایی است از جمله جرایمی است که افراد با انگیزه ها و 
انتقام گیری و  به دست آوردن پول،  اهداف گوناگونی مانند 
نیز وجود اختالفات شخصی و یا خانوادگی و غیر آن مرتکب 

می شوند. 
جرم آدم ربایی در ِعداد و جرایم علیه اشخاص است که آزادی 
تن را مورد تعرض قرار می دهد. اهمیت آزادی تن موجب 
گشته تا قانون گذاران و واضعان قانون در کشورهای مختلف 
تعقیب  قابل  و  ممنوع  سنگین،  مجازات های  با  را  جرم  این 

کیفری بدانند. 
آدم ربایی یا به صورت جرم ساده و بدون وجود کیفیات مشدده 
است و یا با وجود کیفیات مشدده ای از قبیل ربودن با وسیله 
یا ربودن کودکان  ارتکابی و  بودِن عمل  نقلیه، سازمان یافته 

همراه است. 
در خصوص مجازات جرم آدم ربایی، افزون بر مجازات هایی 
و  مهم  نکته  گردیده،  تعیین  آن  برای  قانون  موجب  به  که 
برجسته این است که اگر در حین ارتکاب جرم یا در مدتی 

که شخص اسیر آدم ربا/ آدم ربایان است، فرد آدم ربا مرتکب 
دیگر  یا  و  قتل  تعرض،  جرح،  و  ضرب  قبیل  از  اقداماتی 
جرائمی چون حبس غیرقانونی شود، شخِص مرتکب افزون 
بر مجازات مقرر در قانون برای این جرم نیز به مجازات این 

َاعمال نیز محکوم خواهد شد. 
 

مجازات فرد آدم ربا 
در  »گروگانگیری«  عنوان  با  جرمی  حاضر  حال  در 
این  در  آدم ربایی  اما  ندارد،  وجود  اسالمی  مجازات  قانون 
یا  شده  ربوده  کسی  چنانچه  است،  شده  جرم انگاری  قوانین 
تحت  جرم  این  مرتکب  شود،  گرفته  گروگان  اصطالح،  در 
عنوان آدم ربایی و در مواردی نیز با عنوان بازداشت ]کردن[ 
غیرقانونی، قابل تعقیب کیفری بوده و به حبس به مدت ۵ تا 

۱۵ سال حبس محکوم خواهد شد.
رسیدگی به جرم آدم ربایی بر اساس قانون تازه در صالحیت 
به  مربوط  پرونده های  است.  گرفته  قرار  دو  کیفری  دادگاه 
به  توجه  با  مجازات  قانون   ۱۰ ماده  اجرای  در  آدم ربایی 
ب  بند  در  مذکور  قطعی  حکم  صادرکننده  »دادگاه  عبارت 
حکم  آنکه  سبب  به  اسالمی۱۳۹۲  مجازات  قانون   ۱۰ ماده 
قطعی از سوی دادگاه کیفری یک صادر شده و دادگاه مذکور 
اقدام بعدی مبنی بر تصحیح  صالحیت رسیدگی داشته است 
حکم و تخفیف مجازات با لحاظ قانون الحق با همان دادگاه 

خواهد بود.« 
بنابراین ارکان جرم آدم ربایی عبارت است از اینکه نخست 
شخص را بربایند که همانا عنصر مادی جرم است؛ و عنصر 
معنوی آن یعنی قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام و 
یا به هر منظور دیگری است؛ به گونه ای که به نوعی عمل 

عنف یا تهدید یا حیله در آن باشد.  
دیگر«  نحو  هر  » به  ترکیب  از  که  آنجا  ماده  این  در  البته 
نیست!  قانون  نگارش  شیوه ی  این  گفت  باید  نموده،  استفاده 
مردم  منظور تضییع حقوق  به  قانون  که دست مجری  زیرا 
باز گذاشته می شود. اگرچه مرز بین آدم ربایی و گروگانگیری 
بسیار نزدیک به یکدیگر است، اما به حیث وجود چند اصل 
از  این ماده  به موجب  دقیقًا  حقوقی نمی توان گروگانگیر را 

قانون مجازات نمود. 
انگیزه  و  انتقام  آن  آدم ربایی یک جرم عادی است؛که هدف 
این  به محض وقوع  در جرم گروگانگیری  اما  است.  مادی 
فعل مجرمانه؛ فعِل سیاسی متبادر ذهن می گردد؛ معنا اینکه 
به نظر می رسد که گروگان گیری با اهداف سیاسی به وقوع 

نیره انصاری
آدم ربایی به مفهوم سلب آزادِی تن است و به عمل انتقال یک 
شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر با استفاده از 

زور، تهدید و یا فریفتن اطالق می شود. 
آدم ربایی به  این جرم می توان گفت که  در تعریفی دیگر از 
با قصد  و  او  بدون رضایت  دیگری  تِن  آزادِی  معنای سلب 

نامشروع از طریق جابجایی از محلی به محل دیگر است. 
فراتر از این، جرمی است که قابلیت تعویق صدور حکم ندارد 

و به ویژه مجازات آن غیر قابل تعلیق است. 
مصوب  اسالمی  مجازات  قانون   ۸۵۲ ماده  در  قانون گذار 
بخش  در   ۱۳۹۲ مصوب  اصالحات   ،۶۲۱ ماده  و   ۱۳۷۵
واحده  ماده  همچنین  بازدارنده،  مجازات های  و  تعزیرات 
قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب ۱۳۳۵، عمل 

آدم ربایی را جرم انگاری کرده است. 
در ماده ۶۲۱ آمده است: »هر کس به قصد مطالبه وجه یا 
مال و یا به قصد انتقام و یا به هر منظور دیگر به عنف یا 
یا توسط دیگری،  یا به هر نحو دیگر شخصًا  یا حیله  تهدید 
سال  تا ۱۵   ۵ از  به حبس  کند  مخفی  یا  برباید  را  شخصی 
محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنٌی علیه کمتر از 
پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد 
یا به مجنٌی علیه آسیب جسمی یا جنسی یا حیثیتی وارد گردد، 
مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده در این قانون محکوم 
خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر، به مجازات 
آن جرم نیز محکوم می گردد.« همچنین به موجب تبصره این 

ماده، مجازات شروع به ربودن از سه تا پنج سال حبس است. 
قصد  به  معموال  که  است  جرایمی  جمله  از  آدم ربایی 
از  دیگر  جرائم  مقدمه  عنوان  به  یا  غیرقانونی  خواسته های 
جمله گروگانگیری ارتکاب می یابد و در بین اعضای باندهای 
مجرمانه و سازمان یافته مانند باندهای مربوط به قاچاق مواد 

مخدر یا قاچاق انسان شیوع بیشتری دارد. 
 

عناصر جرم آدم ربایی 
- عنصر مادی: 

 ۱۵ حداقل  که  زنده  انسان  ساده:  آدم ربایی  جرم  موضوع   *
سال داشته باشد و در غیر این صورت ممکن است مشمول 
آدم ربایی مشدد و یا دزدیدن کودک تازه متولد شده یا مخفی 

کردن اموات قرار گیرد. 
* رفتار مجرمانه: انتقال جسم مجنٌی علیه از محلی به محل 
دیگر با زور و تهدید و حیله به نحوی که مجنٌی علیه اراده ای 
از خود به منظور دفاع و مقابله با آدم ربا/ربایان نداشته باشد. 
به  که  باشد  می تواند  کس  هر  ارتکاب:  شکل  و  مرتکب   *
صورت مباشرت یا مداخله و غیرمستقیم قابل تحقق است که 

بحث مباشرت، شرکت و معاونت در جرم را می طلبد. 
* عدم رضایت مجنٌی علیه شرط الزم است و بدون آن جرم 

محقق نمی گردد. 
* نتیجه مجرمانه: اگرچه در ماده )۶۲۱( قانون یاد شده از 
نتیجه سخنی به میان نیامده، اما آدم ربایی از جرایم مقید است 

و نتیجه هم همانا »سلب آزادی« از فرد ربوده شده است. 

آدمرباییوجرایممشابِهبرونمرز
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پیوسته است. 

به  نیز  کشورها  از  بسیاری  در  حقوقی  المعارف  دایره  در 
این نحو تبیین شده است که آدم ربایی/گروگانگیری با جرائم 
عادِی  جرائم  در  دیگر  سخنی  به  دارد.  وثیقی  ربط  سیاسی 
مادی، متهم به منظور »منفعت طلبی« مرتکب جرم می گردد، 
اما در جرائم سیاسی می تواند مبارزه ای علیه ظلم، دفاع از 

مردم، مبارزه با استبداد و یا مانند این ها باشد. 
همچنین تحت نفوذ قرار دادن سیاست دولت از طریق ترساندن 
تأثیر گذاردن بر  یا  یا تحت فشار قرار دادن آن دولت است 

رفتار یک دولت از طریق قتل یا آدم ربایی می باشد. 
اینکه نحوه رسیدگی به جرائم  با امعان نظر به  بدین سیاق، 
مادی و سیاسی متفاوت است، اما با وجود سکوت قانونگذار 
آن  و  دارد  وجود  استثناء  یک  گروگانگیری؛  خصوص  در 

اینکه گروگانگیری در داخل هواپیما صورت گیرد. 
 جرم آدم ربایی یک جرم »آنی« است و نه »مستمر« البته 
چنانچه  اگر  زیرا  می دانند؛  مستمر  جرم  یک  را  آن  برخی 
تحت  می تواند  عمل  این  یابد،  استمرار  داشتن  نگه  مخفی 
نیز  قانونی  توقیِف غیر  مانند جرِم  دیگر  عناوین مجرمانه ی 

قرار گیرد. 
در این خصوص بنابر گزارش سازمان ری یونایتد تنها در 
آمریکا  و  اروپا  در  ایرانی  از ۵۲ کودک  بیش  سال ۱۹۹۰ 
توسط یکی از والدین خود ربوده شدند. این گزارش افزوده 
است که معمواًل این عمل توسط پدران صورت می گیرد که 
می دانند پس از جدایی به حیث قانونی و حقوقی شانس چندانی 

در خصوص کسب مجوز در سرپرستی فرزند را ندارند. 
نظر به اینکه این جرم که به صورت خاص، یک ماده و به 
صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسالمی را به خود 
اختصاص داده، اما کمتر در تحقیقات و تفحص های حقوقی 
مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است. همچنین وضعیت 
قوانین و مقررات موجود آن دارای ابهام های فراوانی بوده که 

نیازمند تنقیح و اصالح جدی توسط مقنن است! 
تحت نفوذ قرار دادن سیاست دولت از طریق ترساندن یا تحت 
فشار قرار دادن آن دولت است یا تأثیر گذاردن بر رفتار یک 

دولت از طریق قتل یا آدم ربایی می باشد.  
  

الحاق جمهوری اسالمی به کنوانسیون بین المللی علیه 
گروگانگیری  

خصوص  در  اسالمی  شورای  مجلس  قوانین  استناد  به 
گروگانگیری و بر اساس ماده واحده ای به دولت اجازه داده 

ارجاع  به  )راجع  شده  طرح  شرایط  رعایت  با  تا  می شود 
اختالف میان کشورهای عضو به داوری یا دیوان بین المللی 
دادگستری( و درج اعالمیه تفسیری به کنوانسیون بین المللی 
 )۲۶،۹،۱۳۵۸/  ۷،۱۲،۱۹۷۹( مصوب  گروگانگیری  علیه 
مجمع عمومی سازمان ملل متحده ملحق گشته و اسناد آن را 

نزد امیِن اسناد کنوانسیون تودیع نماید.  
کنوانسیون  خصوص  این  در  بین المللی  مقررات  حیث  به 
ویژه ای موسوم به »کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری 
« وجود دارد که جمهوری اسالمی نیز به آن ملحق گردید. 
و اساسًا باید به استناد مفاد این کنوانسیون با رعایت قوانین 
جرم  اسالم!«  » حقوق  با  منطبق  ایضًا  و  قانونی  و  شرعی 
این عمل صورت گیرد. )حق شرط  انگاری الزم در مورد 

تحفظ( و یا شرط عدم ایفای تعهد!  
است!  جنگی  جنایت  در حکم  الملل  بین  حقوق  در  آدم ربایی 
در این باره سازمان عفو بین الملل به بیست و چهار مورد 
فاصله  در  سوریه  فعال  مسلح  گروه های  دست  به  آدم ربایی 
است:  نموده  تصریح  و  اشاره   ۲۰۱۶ و   ۲۰۱۲ سال های 
»فعاالن صلح طلب و یا حتی کودکان و اعضای اقلیت های 
مذهبی در اغلب موارد قربانی این تاکتیک قرار گرفته اند.« 
بسیاری از غیر نظامیان سوری همواره در رعب و وحشت و 

بیِم ربوده شدن توسط این گروه ها زندگی می کنند.«  
فراتر از این در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ پنج مورد آدم ربایی 
از سوی گروه های مسلح در سوریه ثبت شده که در آن افراد 
و  زنکی  »نورالدین  گروه  توسط  کرده اند  اعالم  شده  ربوده 

جبهه النصره« مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته اند.  
به موجب اعالم سازمان عفو بین الملل و یک فعال بشردوسِت 
دست  به  حلب  شهر  در  که  است  افرادی  جمله  از  سوری، 
تحت  و  ربوده  زنکی  نورالدین  تروریستی  گروه  عناصر 

شکنجه ناگزیر از اعتراف و امضای اقرارنامه گردید.  
موج  به  اشاره  با  خود  گزارش  در  الملل  بین  عفو  سازمان 
هولناک آدم ربایی، شکنجه و اعدام های بدون محاکمه گروه های 

تروریستِی فعال در سوریه را جنایتکار جنگی نامید.  
بین المللی  گروه  کشورهای  از  سازمان  این  این،  از  فراتر 
حمایت از سوریه، به ویژه امریکا، قطر، ترکیه و عربستان 
سعودی درخواست نمود از انتقال سالح یا هر گونه حمایت 
از گروه های مسلحی که در ارتکاب جنایات جنگی یا نقض 
آشکار حقوق بشر در سوریه دست دارند، خودداری نمایند.  

آفریقای  برنامه خاورمیانه و شمال  این خصوص رئیس  در 
در  که  نگرانند  »غیرنظامیان  است:  گفته  الملل  بین  عفو 
عدم  یا  و  مسلح  گروه های  رفتار  نحوه ی  از  انتقاد  صورت 

اطاعت از قوانین تحمیلی و سختگیرانه آن ها سر به نیست و 
مفقود شوند.«  

باشیم در می  داشته  ایران  قوانین در  به  اجمالی  نگاهی  اگر 
یابیم که نه در قوانین قدیمی و نه در قوانین فعلی قانونگذار 
از گروگانگیری حرفی به میان نیاورده است. به موجب اصل 
۲۲ قانون اساسی: »حیثیت یا جان یا مال یا حقوق یا مسکن 

و شغل اشخاص از تعرض مصون است.«  
علیه  المللی  بین  کنوانسیون  که  است  حالی  در  این  و 
گروگانگیری در دسامبر ۱۹۷۹ تصویب گردید. کشورهای 
اصول  و  اهداف  گرفتن  نظر  در  با  کنوانسیون  این  عضو 
بین  امنیت  و  حفظ صلح  در خصوص  ملل  سازمان  منشور 
المللی و ارتقاء روابط دوستانه و همکاری میان کشورها به 
ویژه با شناسایی این امر که هر فردی حق حیات، آزادی و 
امنیت شخصی دارد که در اعالمیه جهانی حقوق بشر و پیمان 

بین المللی حقوق مدنی و سیاسی گنجانده شده است.  
براساس مفاد این کنوانسیون، هر شخصی که مرتکب عمل 
یا مسترد  یا تعقیب و  باید  یا گروگانگیری گردد  آدم ربایی و 

گردد.  
اتخاذ  و  طراحی  عضو،  کشورهای  بین  جهت  همین  به 
اعمال  تمام  مجازات  و  تعقیب  ممانعت،  برای  موثر  تدابیر 
است، ۲۰  متجلی  المللی  بین  تروریسم  در  که  گروگانگیری 

ماده را تنظیم نمودند.  
البته قانون مورد نظر مشتمل بر ماده واحده ی منضم به متن 
ماده در جلسه علنی  کنوانسیون که شامل یک مقدمه و ۲۰ 
سوم خرداد ۱۳۸۵ مجلس شورای اسالمی تصویب  شد اما 
نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل ۹۴ قانون 

اساسی نظام اسالمی واصل نشد!  
به  که  »هر شخصی  می کند:  بیان  کنوانسیون  این  یک  ماده 
توقیف یا بازداشت و تهدید به کشتن یا مصدوم کردن یا ادامه 
ثالثی  شخص  کردن  وادار  منظور  به  دیگر  شخص  توقیف 
یا شخص حقیقی  المللی  بین  الدولی  بین  یعنی یک کشور   –
یا حقوقی یا گروهی از افراد جهت انجام یا پرهیز از انجام 
اقدامی به عنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان 
مبادرت کند- در چارچوب مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرم 

گروگانگیری شده است.  
گروگانگیری با برخی از جرایم شباهت فراوانی دارد. برای 
اما  دارد  گروگانگیری  با  بسیاری  شباهت  آدم ربایی  نمونه 
برخی از کارشناسان تفاوت هایی در این مورد بر شمرده اند. 
از جمله اینکه در آدم ربایی فرد می بایست از جایی به جای 
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برای نمونه، تسخیر سفارت آمریکا )بخوانید از دیوار سفارت 
باال رفتن( در ایران )۱۹۷۹( توسط »خط امامی ها« و به تبع 
آن گروگان گرفتن افراد حاضر در آن مکان، تحت فشار قرار 

دادن دولت آمریکا برای استرداد شاه بود.  
این امر تا آنجا اهمیت یافت که برای انتقاد از عملکرد جیمی 
کارتر از اصطالح »آمریکایی به گروگان گرفته شده« استفاده 
کردند. تبعات مخرب این اقدام غیرانسانی در سطح بین الملل 
موجب جرم انگاری آن در نظام کیفری بین الملل شده است.  

اساسنامه ی  از   ۶ ماده   ۲ بند  در  بار  نخستین  حیث،  این  از 
نقض  مصادیق  از  یکی  عنوان  به  گروگان ها  قتل  نورنبرگ 
در  قوانین و عرف های جنگی؛ جنایت جنگی محسوب شد. 
پی آن، در قسمت دوم از بند ۱ ماده ۳ کنوانسیون های ژنو 
۱۹۴۹ به ممنوعیت به گروگان گرفتن اشخاص غیرنظامی 
گروگانگیری  علیه  المللی  بین  کنوانسیون  سپس  شد.  تاکید 
برای  المللی،  بین  سند  مهمترین  عنوان  به   ۱۹۷۹ مصوب 
مقابله با این جرم، به بیان تعریف این جرم و الزام کشورهای 
عضو در مقابله با آن پرداخته است. نگرانی جامعه بین الملل 
از بهره برداری از این اقدام غیرانسانی به منزله ابزاری در 
دست گروه های تروریستی برای فشار به دولت ها موجب شد 
آوریل ۱۹۹۰، ضمن  قطعنامه ۸/۶۸۷  در  ملل  که سازمان 
محکوم کردن تروریسِم بین المللی با اشاره به کنوانسیون بین 
مصادیق  از  یکی  را  عنوان  این  گروگانگیری،  علیه  المللی 
تروریسم بین المللی محسوب و در نهایت به موجب ماده ۸ 
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این جرم، یکی از مصادیق 

جرائم جنگی نیز جرم انگاری شد.  
خارجی«  »اتباع  موارد  از  بسیاری  در  اسالمی  جمهوری 
و  بازداشت  اتهام جاسوسی  به  داخل  در  را  و »دوتابعیتی« 
زندانی می کند. با توجه به اینکه هیچگاه نتواسته »جاسوس« 
مور  کایلی  خانم  جمله  از  برساند.  اثبات  به  را  آنها  بودن 
گیلبریت را که به اتهام جاسوسی اسرائیل و اقدام علیه امنیت 
ملی به ده سال زندان محکوم کرده بود در ۲۵ نوامبر۲۰۲۰ 
با سه زندانی ایرانی )سعید مرادی، محمد خزاعی و مسعود 
صداقت زاده( که در بمب گذاری در تایلند دست داشتند، مبادله 
پژوهشگر  و  پزشک  جاللی  احمدرضا  دکتر  همچنین  کرد! 
و  اسالمی  جمهوری  اختیار  در  است  گروگانی  که  ایرانی 
در معرض خطر اعدام قرار دارد و خبرها حاکی از تالش 
حال  تروریست هاست.  با  او  مبادله  برای  سالمی  جمهوری 
آنکه گروگانگیری دو تابعیتی ها و مبادله شان با تروریست ها 
)مانند اسداهلل اسدی( یا متهمان به جنایت جنگی )حمید نوری( 

یک رفتار غیرمتعارف بین المللی است.  
تروریسم  چون  مشابه  جرائمی  و  گروگانگیری  آدم ربایی، 
هم  که  معنا  این  به  ُبعدی  چند  و  وجهی  چند  است  پدیده ای 
فهم ریشه ها، خاستگاه، شاخص ها و مصادیق آن و همچنین 
شناخت راهکارها و شیوه های موثر برخورد و مقابله با آن 
باید به دور از نگاه های تک ُبعدی و یکجانبه گرایانه باشد. در 
غیر اینصورت اهداف، سیاست ها و راهبردهای تروریست ها 

را علیه خودمان دعوت کرده ایم.  
 

پایان سخن  
»آدم ربایی/ رویکرد  از  پیشگیری  برای  قلم  این  نظر  به 
به  جهانی  جامعه  همکاری  اسالمی،  رژیم  گروگانگیرِی« 
ویژه سازمان های حقوق بشری از ضروریات است. نخست، 
مسئولیت مدنی و کیفری باید متوجه آمران، عامالن و مجریان 
ایاالت متحده  اقدامات باشد. کشورهای غربی، از جمله  این 
استرالیا،  و  سوئد  کانادا،  انگلستان،  اروپا،  اتحادیه  آمریکا، 
باید تا آنجا که ممکن است، با اتکا به قانون »مگنیتسکی«، 
مجریه(  و  قضاییه  )مقننه،  قوه  سه  علیه  هدفمند  تحریم های 
اسالمی و مجریاِن گروگان گیر را افزایش دهند. این کشورها 
آن  به  اتکا  با  تا  نموده  تنظیم  جانبه  چند  قرارداد  یک  باید 
علیه هرگونه گروگان گیری از سوی دولت ها، به ویژه نظام 
اسالمی در ایران مشترکًا تالش کنند. آنها باید به عنوان پیش 
شرط هرگونه توافق سیاسی در آینده، اعالم نمایند كه  افزون 
بر آزادی بی درنگ همه گروگان ها توسط جمهوری اسالمی، 
ِاعمال هرگونه »آدم ربایی و گروگان گیری« توسط این دولت 
و یا هر دولت دیگری که مستقر خواهد شد به منزله قطع کامل 
روابط سیاسی و اقتصادی جامعه جهانی با دولت گروگانگیر 

خواهد بود.  
 

منابع؛ 
• قانون اساسی جمهوری اسالمی 

• قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۷۵ و ۱۳۹۲ 
چاپ  گلدوزیان،  ایرج  دکتر  اختصاصی،  جزای  حقوق   •

انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۹۷ 
• قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی مصوب ۱۳۶۸ 

• کنوانسیون ژنو مصوب ۱۹۴۹ 
• کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری مصوب ۱۹۷۹ 

• اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 

از  نیست.  چنین  این  گروگانگیری  در  اما  شود  منتقل  دیگر 
سوی دیگر هدف مجرمان در آدم ربایی خود شخص می باشد 
به  رسیدن  برای  است  وسیله ای  فرد  گروگانگیری  در  اما 
اهداف مجرمان. در برخی موارد شخص ربوده نمی شود بل، 
ممکن است اشیاء هم ربوده شوند. برای نمونه تصرف یک 
کشتی و درخواست پول در قبال رها کردن آن را نمی توان 

گروگانگیری دانست. 
گروگانگیری در عرصه بین المللی سابقه ای ۴۲ ساله دارد 
که با پیگیری های مستمر دولت آلمان کنوانسیون بین المللی 
علیه گروگانگیری توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب 
شد که در حال حاضر ۱۷۱ کشور در آن عضو هستند. در 
سال ۱۹۸۵ این نهاد تروریسم را شامل اعمال مورد نظر در 
پنج معاهده بین المللی دانست که یکی از آن ها کنوانسیون بین 
المللی علیه گروگانگیری است. در بعد بین الملل خطرناک و 
شنیع بودن جرم گروگانگیری برای امنیت جهانی از خطر آن 
در عرصه داخلی کمتر نیست و اینگونه بر می آید دولت های 
به  اقدام  دارند  مورد  این  در  که  نگرانی  خاطر  به  جهانی 

کیفرگذاری برای این جرم کرده اند.  
مجازاتی که در مورد آدم ربایی و گروگانگیری مورد اتفاق 
صاحب نظران است ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسالمی است. 
تردید  کارشناسان  از  برخی  ماده  این  شمول  در  که  اگرچه 
دارند. به موجب این ماده: »هرکس به قصد مطالبه وجه یا 
مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید 
یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصًا یا توسط دیگری شخصی 
تا ۱۵ سال محکوم  یا مخفی کند به حبس از ۵ سال  برباید 
خواهد شد… .« در قانون جدید مجازات اسالمی هم خاطر 

نشان شده است که مجازات این جرایم قابلیت تعلیق ندارد.  
گروگانگیری یکی از جرایم علیه اشخاص است. در این نوع 
جرایم علیه حیثیت، جان یا آزادی افراد تعرضی صورت می 
آمده که حیثیت، جان،  قانون اساسی  گیرد، در حالی که در 
مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، 
مگر در مواردی که قانون تجویز کند و نیز تصریح شده که 
هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که 
اقامت  از محل  توان  نمی  قانون معین می کند و هیچ کس را 
خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد عالقه اش ممنوع 
اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که  به  یا 
قانون مقرر می دارد. البته قوانین پراکنده دیگری هم در این 
برای  مقدمه ای  می تواند  آدم ربایی  گاهی  دارد.  وجود  رابطه 
ارتکاب جرایم توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا باشد. اما در 

خصوص گروگانگیری در برخی از کشورها مانند انگلستان 
نوعی  به عنوان جرم مستقلی شناخته شده است و در عمل 
جزای  حقوق  در  گروگانگیری  می باشد.  غیرقانونی  توقیف 
اشخاص  توقیف  از  است  عبارت  مصوب۱۹۸۲  انگلستان 
دادن یک دولت،  قرار  به منظور در فشار  توسط هر کسی 
سازمان دولتی بین المللی یا شخصی برای انجام یا ترک انجام 
هر نوع عملی، تهدید به قتل، ایراد ضرب و جرح یا تهدید به 
ادامه دادن بازداشت گروگان. قانون جزا در ایران اما تفاوت 
خاصی بین آدم ربایی با گروگانگیری قایل نشده و این دو را 

از هم جدا ندانسته است.  
 

قوانین  در  گروگانگیری  آدم ربایی/  کیفری  اجرای  ضمانت 
جزایی ایران و اسناد بین المللی  

تمام  در  که  است  انسان  اولیه ی  حقوق  جمله  از  تن  آزادی 
نظام های حقوقی و اندیشه های سیاسی مورد پذیرش و احترام 
قرار گرفته و برای نقض آن ضمانت اجراهای کیفری شدیدی 
پیش بینی شده است. از جمله جرائمی که افزون بر تعرض به 
آزادی جسمانی اشخاص موجب ورود صدمات شدید جسمی  
و روحی به آنان  می شود، گروگانگیری است. این جرم نه 
تنها از جنبه داخلی، بل، به حیث فراملی نیز می تواند امنیت 
کشورها و حتی جامعه جهانی را با مخاطرات جدی روبرو 

نماید.  
در قانون مجازات اسالمی این جرم جزو جرایم علیه اشخاص 
است و جرم انگاری آن همانا »آدم ربایی« در ماده۶۲۱ قانون 
تعزیرات بین ۵ تا ۱۵ سال حبس و برای توقیف غیرقانونی، 

ماده ۵۷۹ همان قانون ۵ سال حبس تعیین شده است!  
ماده ۲۲۴ قانون کیفری فرانسه برای جرم آدم ربایی مجازات 
۲۰ سال حبس و قانون جزای آلمان نیز برای این جرم در 
مواد ۲۳۴ و ۲۳۵ قانون مجازات خود حبس بیش از ۵ سال 

را معین کرده اند.  
گروگانگیری در دو سطح ارتکاب می یابد:  

یا  اخاذی  برای  افراد  گرفتن  مانند گروگان  داخلی  در سطح 
گروگانگیری پس از ارتکاب سرقت یا جنایت علیه افراد که 
این اقدام ممکن است صرفا به دلیل اخذ تامین از پلیس و گریز 

از مهلکه باشد.  
در سطح بین المللی، مانند به گروگان گرفتن اتباع کشورهای 
خارجی که معموال با انگیزه های سیاسی یا برای تحت فشار 
انجام  آنها  زندانیان  ساختن  آزاد  منظور  به  دولت ها  گذاردن 

می گیرد.  
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گر حقوق بین الملل و حقوق بشر به تکامل خود رسیده  است. ا
می رسید  گر  ا یا  نمی رسید  نقطه  این  به  یا  قطع  به طور  بودند، 
قوه  از  استفاده  و  دادگاه  در  رسیدگی  همچون  جدی  برخورد 

قهریه به همراه داشت.
گذار  حقوق بین الملل و حقوق بشر رشته های علمی در حال 
یکی  هستند.  کاستی هایی  دچار  و  نشده اند  کامل  و  هستند 
از مهم ترین نقص های آن ها همین موضوع ضمانت اجراست 
و حقوق  البته همیشه حق  به قدرت است.  و بسیار معطوف 
تصویب  قانونی  کنید  فرض  است.  قدرت  به  معطوف  قانونی 
شود و ضمانت اجرا نداشته باشد. به این نمی توان عنوان حِق 
واقعی داد. برای نمونه در قانون اساسی، وظیفه ایجاد اشتغال 
در  این  ها  برای  که  است  دولت  عهده  بر  مسکن  حق  و  کامل 
ایران ضمانت اجرایی وجود ندارد. قانون و حق، زمانی واقعی 
که ضمانت اجرا داشته باشد و پشت آن قدرت و قوای  است 
در  باشد.  داشته  وجود  پلیس  و  قضایی  دستگاه  و  حکومتی 
از  خیلی  است.  ترتیب  همین  به  هم  جهانی  جامعه  با  رابطه 
و  و اسناد بین المللی ضمانت اجرایی ندارند  قوانین  و  حقوق 
معطوف به قدرت هایی هستند که در صحنه بین المللی وجود 

دارند و بطور طبیعی قدرت ها دنبال منافع خودشان هستند. نه 
ی نظامی بین المللی مستقلی وجود دارد و نه دادگاه های  نیرو
دادگاه  مثل  دادگاه هایی  البته  دارد.  وجود  کاملی  و  جامع 
پا، آفریقا و آمریکا هم زمان با دارا بودن نقاط قوت  حقوق بشر ارو
قابل نقد هم هستند. نظیر دادگاه های یاد شده در آسیا وجود 
نداشته و از سوی دیگر دادگاه حقوق بشری در سطح جهانی و 

جهان شمول هم موجود نیست.
جوان  سوی  از  آمریکا  در  شاه  مطبوعاتی  معاون  نمونه  برای 
آفریقایی تبار کشته شد و آن زمان مصادف با زمان گروگان گیری 
پا هیچ اقدامی  کانادا و ارو سفارت آمریکا در ایران بود. آمریکا، 
در آن زمان نکرد و قاتل را بازداشت نکردند تا او بتواند به ایران 

گروگان هایشان را در خطر می دیدند. که جان  برود چرا
داده  انجام  را  اقدامات  این  سال  سالیان  اسالمی  جمهوری 
که  وقتی  است.  کرده  مماشات  و  نگرفته  جدی  پا  ارو است. 
پا  گر ارو کشتند، ا یس به آن شکل فجیع  شاپور بختیار را در پار
صورت  بعدی  قتل های  دیگر  می گرفت  جدی  را  آن  فرانسه  و 
این  بیشتر  شدن  درگیر  به  منجر  مماشات  این  نمی گرفت. 
جمع  بندی  به  گر  ا می شود.  پایی  ارو کشورهای  در  مشکالت 

جواد عباسی توللی
با وجود فهرست بلند باالی موجود از قربانیان ترور و آدم ربایی 
ایران،  از  خارج  در  اسالمی  جمهوری  امنیتِی  نهادهای  توسط 
تنها تعداد معدودی از این موارد از طریق مراجع قضایی جهانی 

با جدیت پیگیری شده اند.
دو سال پیش ماموران اطالعاتی ایران روح اهلل زم، فعال رسانه ای 
از  را  فرانسه  کن  سا آمدنیوز،  تلگرامی  کانال  و  سایت  مدیر  و 
کردند. او طی یک روند ناعادالنه  عراق ربوده و به تهران منتقل 
یخ  دررسیدگی به پرونده اش در دادگاه به اعدام محکوم و در تار

یخته شد. ۲۲ آذر ۱۳۹۹ به دار آو
مخالفان  از  دیگر  تن  دو  اسیود  حبیب  و  شارمهد  جمشید 
از  خارج  در  اخیر  سال های  در  که  هستند  اسالمی  جمهوری 

کشور منتقل شدند. ایران ربوده و به این 
برای  ایران  امنیتی  نهادهای  اقدام  جدیدترین و جنجالی ترین 
مسیح  ربودن  برای  تالش  به  مربوط  سیاسی  مخالفان  ربایش 
کن آمریکا است.  علی نژاد، مدافع حقوق زنان و روزنامه نگار سا
وزارت دادگستری ایاالت متحده روز سه شنبه ۱۳ ژوئیه / ۲۳ 
کیفرخواست، چهار تبعه ایرانی از  تیرماه امسال با صدور یک 
برای  به تالش  را  اسالمی  اطالعاتی جمهوری  مقام  جمله یک 
در  ایرانی  مدنی  فعال  و  روزنامه نگار  علی نژاد  مسیح  ربودن 

کرد.  ک آمریکا متهم  خا
تنها  علی نژاد،  مسیح  ربایِش  برای  تالش  و  زم  اهلل  روح  ربودِن 
روزنامه نگاران،  استرداد  یا  ربایش  قتل،  نمونه  ده ها  از  مورد  دو 

در  اسالمی  جمهوری  سیاسی  مخالفان  و  رسانه ای  فعاالن 
گذشته در خارج از ایران است. سال های 

نهادهای  مرزی  برون  اقدامات  برابر  در  جهانی  جامعه  چرا 
کنش  امنیتی ایران در زمینه ربایش و قتل مخالفان سیاسی، وا
ایران  اسالمی  جمهوری  حکومت  نمی دهد؟  نشان  درخوری 
نقض  را  المللی  بین  قواعد  از  کدام یک  اقداماتی،  چنین  با 
ایران  امنیتی  نهادهای  اقدامات  برابر  در  می توان  آیا  می کند؟ 

کرد؟ اعالم جرم 
حقوق ما با طرح پرسش هایی از این دست، با محمد مقیمی، 
کرده  گفتگو  بشر  حقوق  مدافع  دادگسترِی  وکیل  و  حقوق دان 

است.

سوال: اقدام به ربایش مخالفان سیاسی توسط نهادهای امنیتی 
کدام یک از موازین و قواعد بین  کشور،  ایران در خارج از مرزهای 
المللی را نقض می کند؟ چرا جامعه جهانی با جمهوری اسالمی 

مماشات می کند؟
یادی است. ربودن  از نظر حقوقی دارای اهمیت ز این پرسش 
و  ارعاب  برای  ایران  خارج  در  اسالمی  جمهوری  مخالفان 
که در سطح بین المللی انجام می شود.  حذف مخالفان است 
سکوت مجامع بین المللی منجر به تشدید و تشویق جمهوری 
برای  است  تهدیدی  واقع  در  اقدام  این  است.  شده  اسالمی 
امنیت  و  صلح  نقض  است.  بین المللی  امنیت  و  صلح 
بشر  حقوق  و  بین الملل  حقوق  آمره  قواعد  از  یکی  بین المللی 

حقوقبینالمللودسِتبازنهادهای
امنیتیایراندرربایشمخالفان
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برخورد با ایران برسند و مسامحه نکنند، ممکن است وضع به 
گونه ای دیگر رقم بخورد.

آیا می توان علیه جمهوری اسالمی در سطح بین المللی  سوال: 
کار آن به چه ترتیب است و از  گر می شود ساز و  کرد؟ ا اعالم جرم 

کرد؟ چه نهادی می توان اقدام 
کرد.  کیفری اقدام  در این مورد باید از طرف دیوان بین المللی 
کمه باید اساسنامه این دیوان را پذیرفته  کشور مورد محا البته 
که جمهوری اسالمی آن را نپذیرفته است. در عمل این  باشد 

کامل نیست. امکان وجود ندارد و ضمانت اجرایی آن 
ملل،  سازمان  امنیت  شورای  موردی،  موضوعات  با  رابطه  در 
موضوعات  برای  می توانند  شورا،  این  دائم  عضو  قدرت  پنج 
ی  یوگوسالو مورد  همچون  دهند.  تشکیل  دادگاهی  موردی 
گون این امکان وجود ندارد.  سابق. در رابطه با ایران به علل گونا
این  امنیت  شورای  در  حاضر  قدرت های  و  آمریکا  پا،  ارو برای 
مسأله آنقدر جدی نیست. افزون بر این، روسیه و چین هم در 
ی هم بعد از چندین  این شورا حضور دارند. در زمینه یوگوسالو
انجام  طوالنی  زمان  مدت  طی  که  کشتارها  از  پس  و  سال 
شد، دادگاهی تشکیل دادند. با شرایط موجود شورای امنیت 

کار را نمی کند. سازمان ملل هم این 

که ممکن است  گفته های شما چنین برداشت می شود  سوال: از 
بقای  گرو  در  منافع شان  که  کشورهایی  عنوان  به  چین  و  روسیه 
متحد  ملل  سازمان  در  خود  وتو  حق  از  است  اسالمی  جمهوری 
برای جلوگیری از وضع یک مجازات بین المللی علیه حکومت 

ایران استفاده  کنند؟
نمی توانیم بگوییم منافع. چون منفعت ایران در برابر منافعی که 
پا دارند، خیلی جزئی  چین و روسیه و تبادالتی که با آمریکا و ارو
با  آمریکایی  بزرگ  شرکت  یک  تبادالت  است،  ممکن  است. 
برابری  می شود،  حاصل  ایران  از  که  منافعی  با  روسیه  و  چین 
در  که  می کنند  ابزاری  استفاده  ایران  از  کشور  دو  این  کند. 
کریمه  کراتشان امتیاز بگیرند. برای نمونه روسیه در موضوِع  مذا
پا اختالف دارد و تحریم است، در چنین  با آمریکا و اتحادیه ارو
ایران  موضوع  از  می تواند  امتیاز  آوردن  دست  به  برای  شرایطی 
آمریکا  با  برانگیز  نقاط مناقشه  کند. چین هم در  سوءاستفاده 
روسیه  و  با چین  ایران  روابط  بازی می کند.  برگی  با چنین  هم 

نیم بند است و حمایت آنچنانی از طرف آن ها وجود ندارد.

اسالمی  جمهوری  طرف  از  ربایش  معرض  در  که  کسی  سوال: 
قرار می گیرد و مثل خانم علی نژاد موفق می شود از این توطئه جان 
انجام  می تواند  اقدامی  چه  حقوقی  لحاظ  از  در  برد،  به  سالم 

دهد؟
که فرد مورد سوءقصد در  نخست باید به این نکته توجه داشت 
کشور  کشور است. برای نمونه در ترکیه، دادگاه های این  کدام 
گر در کشوری همچون  در عمل توان انجام کاری را ندارند، ولی ا
شکایت  می تواند  او  باشد،  داشته  تابعیت  کانادا  و  آمریکا 
و سازمان های  بین المللی  نظر  از  برسد.  نتیجه  به  و شاید  کند 
در  می تواند  ملل  سازمان  گزارش گر  به عنوان  هم،  بین المللی 

کند. بیانیه هایش به این موارد اشاره 

یادداشت گفتوگو

نقی محمودی
تا  خود  کمیت  حا استقرار  روز  اولین  از  اسالمی  جمهوری 
اشکال  به  و  برنتابیده  را  مخالفتی  و  مخالف  هیج  امروز،  به 
است.  کرده  مخالفان  حذف  و  سرکوب  در  سعی  مختلف 
یم پهلوی در پشت بام مدرسه ی رفاه، اولین  اعدام مقامات رژ
اقدامات  اما  بود  مخالفان  حذف  در  اسالمی  جمهوری  گام 
گام  این  در  تنها  راستا  این  در  اسالمی  جمهوری  تالش های  و 
بلند  کوتاه مدت،  بازداشت های  نمی شود.  خالصه  نخست 
مدت و محکومیت های حبس و در بعضی موارد اعدام اعضا 
کثرشان در دوران  که ا و هواداران احزاب و سازمان سیاسی ای 
کمیت پهلوی تشکیل شده و نضج گرفته بودند، از قدم های  حا

بعدی جمهوری اسالمی است. 
و  اصلی  اعضای  بازداشت  در  اسالمی  جمهوری  اقدامات 
و  شدت  به   ۶۱ سال  تا  سیاسی  احزاب  و  سازمان ها  هواداران 
این  نابودی  به  یا  عمال  که  تا جائی  یافت؛  ادامه  کامل  حدت 
احزاب و سازمان های سیاسی انجامید و یا امکان فعالیت در 
و مثل سازمان مجاهدین  نشد  برای شان مقدور  کشور  داخل 

کردند.  کوچ  خلق ایران به خارج از ایران 
پیکار  مثل  تشکل هایی  سازمان ها،  و  احزاب  این  از  دسته ای 
اتحادیه ی  مستضعفین،  آرمان  کارگر،  طبقه  آزادی  راه  در 

از  بعد  آنها  از  برخی  که  بودند  طوفان  و  ایران  کمونیست های 
بهمن پنجاه و هفت، تشکیل شده بودند و دسته ای دیگر مثل 
در  )انشعاب  ایران  خلق  فدائیان  سازمان   ، ایران  توده  حزب 
کثریت( و سازمان مجاهدین خلق ایران،  سال ۵۹ به اقلیت و ا
احزاب و سازمان های تاسیس و تشکیل شده در قبل از بهمن 
جمهوری  حذف  و  سرکوب  شیوه های  بودند.  هفت  و  پنجاه 
اسالمی همیشه یکسان نبوده است. گاه از در تهدید وارد شده، 
کشور  گاه از طریق حذف فیزیکی در داخل  گاه از در تطمیع و 
خاتمی(،  و  رفسنجانی  جمهوری  یاست  ر دوران  در  )خاصه 
کشور و در سال های اخیر از طریق  حذف فیزیکی در خارج از 
کشور. کشور و شکنجه و اعدام در داخل  آدم ربایی در خارج از 

 
دستگاه ترور و آدم ربایی جمهوری اسالمی  در کشورهای همسایه
را  مخالفان  حذف  و  سرکوب  سیاست  اسالمی  جمهوری 
را  خود  دستان  اختاپوس وار  و  نکرده  محدود  کشور  داخل  به 
نفوذ  این  کرد.  دراز  نیز  خارجی  کشورهای  به  منظور  این  برای 
از  مهم تر  و  افغانستان  کستان،  پا مثل  همسایه  کشورهای  در 
که اولین و نزدیک ترین پناهگاه مخالفان  همه، جمهوری ترکیه 
به  آنان  ترانزیت  برای  پلی  همچنین  و  اسالمی  جمهوری 

کشورهای ثالث من تر محسوب می شد، بیشتر است.

آدمرباییدولتی،وجهیازماهیت
جمهوریاسالمی
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به  داشتم  را  دیدبانی  نقش  عملیات  آن  در  که  حریت  روزنامه 
کردم. مدتی در پادگانی بین تهران و قم تحت آموزش  تهران فرار 
این  بازگشتم.  ترکیه  به  پاسپورت دیپلوماتیک  با  بودم و سپس 
به  قربانی  کبر  ا علی  ی  رو بر  دیدبانی  و  مراقبت  یت  مأمور بار 
گرفت. در مرحله انجام عملیات دو نفر با نامهای  عهده ام قرار 
پلیس های  لباس  که  حالی  در  ”عارف“  و  ”مسعود“  مستعار 
کبر  ترکیه را بر تن داشتند با یک مینی بوس سرقت شده علی ا
در  شیشلی  محله  از   ۱۳۷۱ ۱۴خرداد  ظهر  حوالی  در  را  قربانی 
گرانقیمت  و  مدرن  کرایه ای  یالی  و یک  به  و  ربوده  استانبول 
کیلومتری شهر ”یالووا“ در مسیر شهر ”کارامورسل“ پشت  در ۵ 
که  شهرک ”پنار“ آوردیم. ۵ نفر ایرانی برای بازجویی آنجا بودند 
کبر قربانی را به  گرفتند. سپس علی ا کبر قربانی را تحویل  علی ا

اتاق زیر  زمین بردیم.«
کبر قربانی ما با هواپیما  علی شکر می گوید: »بعد از دفن علی ا
ما استقبال  از  به نام محمود  آنجا شخصی  رفتیم. در  تهران  به 
در  یشو  ر افرادی  که  بردند  نظامی«  »پادگان  به  را  ما  کرد، سپس 

آنجا مستقر بودند.«
که بر  کرد  گزارشی تهیه  کانال D ترکیه نیز در این باره  تلویزیون 

یستهایی که در قتل اوغور مومجو دست  اساس آن: »۵ نفر از ترور
که در بازجویی ها به قتل اوغور مومجو  داشتند، دستگیر شدند 
که همگی در ایران آموزش  کردند  کرده اند. آنها اعتراف  اعتراف 
تلویزیون  بود.  شده  صادر  ایران  از  مومجو  قتل  دستور  و  دیده 
که علی  کرده اند  گفت دستگیر  شدگان اعتراف  کانال D ترکیه 
یم ایران  یم ایران را نیز با دستور رژ کبر قربانی، یک مخالف رژ ا

کرده و بعد به قتل رسانده اند.«  دزدیده، شکنجه و بازجویی 
به  گزارشی  طی  ترکیه  چاپ  استار  روزنامه  همچنین 
ترور  در  اسالمی،  جمهوری  یم  رژ یست  ترور  ۸ دست داشتن 
به  بنا   کرد.  اشاره  یت  جمهور روزنامه  نویسندۀ  مومجو،  اوغور 
در  که  یست  ترور یک  و  یست  ترور دیپلمات   ۷ گزارش،  این 
به  می کرد،  فعالیت  ترکیه  در  خبرگزاری  دفتر  خبرنگار  پوشش 

یستی ـ جاسوسی در ترکیه مشغول بوده اند. فعالیت های ترور
سال  در  آخوندی  یم  رژ مأموران  که  بود  مجتهدزاده  ابوالحسن 
در  بعدی  خارجه  امور  )وزیر  متکی  منوچهر  که  زمانی   ۱۳۶۷
او  بود،  ترکیه  در  اسالمی  جمهوری  سفیر  نژاد(  احمدی  دولت 
متکی  مستقیم  نظر  زیر  استانبول  کنسولگری  در  و  ربودند  را 
مجتهد  که  گرفتند  تصمیم  سپس  کردند.  شکنجه  و  زندانی 
کنند. دست و پا و دهان او را با چسب  زاده را به ایران منتقل 
ک  بسته بندی محکم بسته و در صندوق عقب اتوموبیل با پال
کردند. نزدیکی  دیپلماتیک قرار داده و به سمت ایران حرکت 
که قصد پر  مرز ایران و ترکیه، بنزین اتومبیل تمام شد و زمانی 
یک  صدای  متوجه  بنزین  پمپ  کارگر  داشتند،  را  ک  با کردن 
تلویزیونی  شبکه ی  شد.  خودرو  عقب  صندوق  در  شخص 
با  ارتباط  در  جهنم«  در  »دورانی  نام  به  فیلم مستندی  العربیه، 
ناموفق  آدم ربایی  است.  کرده  پخش  و  ساخته  آدم ربایی  این 
سید  )محمد  خلق  مجاهدین  سازمان  اعضای  از  دیگر  یکی 
که در جریان آن یکی از اعضای همین  المحدثین( در ترکیه - 
یکی   - شد  زخمی  شدت  به  عابدینی  حسین  نام  به  سازمان 
کارنامه ی سیاه جمهوری اسالمی،  آدم ربایی در  از موارد  دیگر 

است.
 

از ترور تا آدم ربایی
کشور، لیست بلند   ماشین ترور جمهوری اسالمی  در خارج از 

عوامل  برای  مطلوب  مکانی  به  تبدیل  را  ترکیه  ویژگی،  همین 
کنترل یا حذف مخالفان  اطالعاتی جمهوری اسالمی به منظور 
شاپور  رهبری  تحت  ملی  مقاومت  نهضت  تشکیالت  کرد. 
به  را  خود  اعضای  بیشتر  شاه(  وزیر  نخست  )آخرین  بختیار 
توسط عوامل  نفر  آنها چندین  میان  از  و  بود  گسیل داده  ترکیه 
کشته شدند.   کنسولگری جمهوری اسالمی در استانبول ترکیه 
ضاربین  مورد،  یک  در  حداقل  ترکیه،  مطبوعات  گزارش  بنابه 
پس از انجام ترور به کنسولگری جمهوری اسالمی در استانبول، 

پناه بردند.
قربانیان  از  ایران  خلق  مجاهدین  سازمان  کادرهای  و  اعضا 
قربانی  کبر  ا علی  بودند.  ترکیه  در  گروگانگیری  و  ترور  اصلی 
که  زمانی  استانبول،  شیشلی  محله  در   ۱۳۷۱ مرداد   ۱۴ روز 
لباس  با  نفر  دو  شد.  ربوده  شود،  اتومبیلش  سوار  می خواست 
پلیس به او مراجعه کرده و با نشان دادن کارت شناسایی پلیس 
ادارۀ  به  آنها  با  سؤال  چند  به  پاسخ  برای  که  خواستند  ی  و از 
کرده بود، شروع به  که به آنها شک  کبر قربانی  پلیس برود. علی ا
گرفت. مهاجمان با  کرد اما مورد حمله قرار  کردن از آنها  سؤال 
کرده و با خود بردند.  استفاده از مواد بیهوش کننده او را بیهوش 
کبر قربانی را به خانه ای در قسمت آسیایی  یستها علی ا این ترور
کردند و در آنجا ۵ شکنجه گر وزارت اطالعات  استانبول منتقل 

یم ایران بازجویی و شکنجه او را شروع می کنند. رژ
جمهوری  یم  رژ یستهای  ترور  ۱۳۷۱ ۱۵خرداد  بعد،  روز  یک   
بمب گذاری  استانبول  در  را  مجاهدین  خودرو  دو  اسالمی، 
کردند، اما مجاهدین قبل از سوار شدن متوجه بمب ها شدند 
کارشناس پلیس قدرت تخریبی هر  کرد.  و پلیس آنها را خنثی 
یابی نمود. تحقیقات  یک از آنها را معادل  ۵۰ کیلو تی.ان.تی ارز
طریق  از  و  بوده   C4 نوع  از  انفجاری  مواد  که  داد  نشان  بعدی 
بسته های دیپلماتیک از تهران به استانبول منتقل شده است.
قربانی و بمب گذاری خودروهای مجاهدین،  کبر  ا ربودن علی 
سپاه  قدس  ی  نیرو و  اطالعات  وزارت  مشترک  عملیات 
ملی  امنیت  عالی  شورای  در  تصمیمات  این  بود.  پاسداران 
با  و  رفسنجانی  هاشمی  کبر  ا یاست  به ر اسالمی،  جمهوری 

تصویب سیدعلی خامنه ای، به تصویب رسیده بود.
ملی  امنیت  عالی  شورای  جلسه   ۱۳۷۱ خرداد   ۱۶ شنبه  روز 

اطالعات  وزارت  طرف  از  شده   تشکیل  خامنه ای  حضور  با 
جلسه  این  در  او  قائم مقام  پورمحمدی  مصطفی  و  فالحیان 
شرکت داشتند. در این جلسه به خاطر مخاطرات انتقال علی 
کبر قربانی به ایران و با توجه به تجربه ناموفق انتقال ابولحسن  ا
کبر قربانی در ترکیه تحت  گرفته شد علی ا مجتهد زاده، تصمیم 
از تخلیه ی اطالعات، به  گیرد و پس  بازجویی و شکنجه قرار 

زندگی اش خاتمه داده شود.
از  کبریان  ا علی  نام  به  آخوندی  قربانی،  کبر  ا علی  قتل  عامل 
از  نفر   ۳ همچنین  است.  قم  حقانی  مدرسه  شدگان  تربیت 
در  که  بودند  ترکیه  شهروندان  از  قربانی،  کبر  ا علی  ربایندگان 
روزنامه  از  نفر  ترور دو  افراد مذکور در  بودند.  آموزش دیده  ایران 
 )Çetin Emeç( نگاران مشهور ترکیه به نام های چتین ِاِمچ
داشته اند.  مشارکت  نیز   )Uğur Mumcu( مومچو  اوغور  و 
اوغور مومجو، مقاالتی در انتقاد از جمهوری اسالمی می نوشت.

از  یکی  زبان  از  قربانی  کبر  ا علی  قتل  و  گروگانگیری  ماجرای 
شکر  علی  محمت  نام   به  اسالمی  جمهوری  یست های  ترور
که در بهمن ۱۳۷۱ دستگیر شد   )Mehmet Ali şeker(
از  روزنامه نگار  از قتل ”چتین امچ“  بعد  بدین شرح است: »… 

یادداشت یادداشت
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باالئی از نویسندگان، شاعران، اعضای احزاب و سازمان های 
سیاسی را دارد که در کشورهای مختلف، توسط مامورین بومی 
شهرام  از  شده اند.  ترور  خارجی  مزدوران  یا  اسالمی  جمهوری 
در  فرخزاد،  فریدون  تا  پهلوی  محمدرضا  زاده ی  خواهر  شفیق 
کشورهای  دادگستری  قاطع  اقدام  عدم  دارند.  جای  لیست 
اقتصادی  و  سیاسی  بستان های  و  بده  سایه ی  در  پائی  ارو
پائی با جمهوری اسالمی ، باعث تداوم و عریض  دولت های ارو

و طویل شدن این لیست شد. 
لیستی که خوشبختانه با رسیدگی به پرونده ی مشهور »رستوران 
میکونوس« در آلمان به مدت چندین سال بسته ماند. هر چند 
کریمیان  سعید  و  مولوی  مسعود  ترور  با  اخیر  سال های  در  که 

گرفته است.  مدیر شبکه ی جم ، ابعاد دیگری به خود 
مخالفین  انتقال  و  کشور  از  خارج  در  آدم ربایی  حال،  این  با 
یک  و  موفق  مورد  پنج  حداقل  دارد.  ادامه  نیز  کشور  داخل  به 
ثبت  به  ارتباط  همین  در   ، اخیر  سال های  در  ناموفق  مورد 
روح  یگی،  ر عبدالمالک  فوالدوند،  فرود  ربودن  است.  رسیده 
عربی،  متحده  امارات  در  شارمهد  جمشید  عراق،  در  زم  اهلل 
حبیب اسیود در ترکیه از آدم ربائی های موفقیت آمیز جمهوری 
اسالمی، محسوب می شوند. در ماه های اخیر، تالش به ربودن 
ی به ایران موردی ناموفق  مسیح علی نژاد در آمریکا و انتقال و
گونه تالش هاست. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه ای  از این 
اعالم کرد یک تیم چهار نفره دست کم از ژوئن ۲۰۲۰ برنامه ریزی 
که مسیح علی نژاد روزنامه نگار را از بروکلین بربایند٬  کرده اند 

اما این برنامه ریزی خنثی شده است.
بر اساس این بیانیه، علیرضا شوارقی فراهانی، ۵۰ ساله، محمود 
 ۴۵ نوری  امید  و  ساله   ۳۵ صادقی  کیا  ساله،   ۴۲ خاضعین، 
که قصد داشتند این  سال همگی شهروند ایران متهم شده اند 
روزنامه نگار را ربوده و به ایران منتقل کنند . افراد مذکور در حال 
حاضر ،در ایران به سر می برند ولی نیلوفر بهادری فر معروف به 
کالیفرنیا است به همدستی با  کن  کنون سا که ا نلی بهادری فر 
این افراد متهم شده است. اتهام نیلوفر بهادری ارانه خدمات 
مالی به این افراد برای این توطئه اعالم شده است. او در حال 

حاضر حاضر با قرار وثیقه آزاد است.
 

توافق نامه بین المللی حمایت از اشخاص در برابر بازداشت غیر 
قانونی و آدم ربایی

اشخاص  معنوی  شخصیت  علیه  جرائم  از  آدم ربایی  جرم 
تحقق  صورتی  در  مذکور  جرم  است.  تن  آزادی  سلب  علیه  و 
که بزه دیده رضایتی در حین و قبل از وقوع جرم نسبت  می یابد 
است  جرائمی  جمله  از  آدم ربایی  باشد.  نداشته  جرائم  آن  به 
همچنین  می گیرند.  صورت  سوءنیت  با  و  عمد  ی  رو از  که 
ربودن  و  توقیف  ارتکاب  صرف  که  هستند  مطلق  جرائم  جزء 
اشخاص موجب تحقق جرم است و نیازی به احراز سوءنیت 

خاص مجرم نیست. 
جرائم مذکور از لحاظ عنصر مادی جرم از جرایم ساده می باشند 
جزء  نیز  و  است  شده  تشکیل  جزء  یک  از  آنها  مادی  رکن  که 
تا زمان  که از لحظه توقیف و ربودن فرد  جرائم مستمر هستند 
جرائم  دهنده  تشکیل  ارکان  شده،  ربوده  یا  توقیف  فرد  آزادی 
حیات  تجدید  حال  در  دائم  آدم ربایی  و  قانونی  غیر  توقیف 
فرد  آزادی  یعنی  استمرار  قطع  لحظه  جرم،  وقوع  زمان  و  است 

توقیف یا ربوده شده است. 
جرم  برای  مختلفی  مجازات  کشورها  داخلی  قوانین  در 
حکومت  یک  وقتی  اما  است  شده  پیش بینی  آدم ربایی 
کجا باید شکایت  مبادرت به ارتکاب چنین جرمی می کند به 
برابر  در  اشخاص  از  حمایت  بین المللی  توافق نامه  برد!؟ 
برای چنین مواردی تصویب  آدم ربایی  و  قانونی  بازداشت غیر 
کنوانسیون ها  شده است ولی جمهوری اسالمی، مثل برخی از 
مقررات  و  مفاد  اجرای  به  حاضر  المللی  بین  توافق نامه های  و 
آن نیست زیرا حیات جمهوری اسالمی، در سرکوب، ارعاب و 

حذف هر صدای دگر اندیش است. 
سوی  از  صادره  مختلف  قطعنامه های  حال  به  تا  متاسفانه 
در  رادعی  و  مانع  نیز  بشری  حقوق  المللی  بین  سازمان های 
اسالمی  جمهوری  بشری  حقوق  ضد  اقدامات  توقف  راستای 
نشده است. تنها راه حل در وضعیت موجود، قطع مناسبات 
جمهوری  با  اقتصادی  عمده  کشورهای  اقتصادی  و  سیاسی 
کنون به وقوع نپیوسته است و باید به تغییر  که تا اسالمی است 

کشورها در قبال جمهوری اسالمی، امیدوار بود. یکرد این  رو

ما از عدالت سهمی داریم
دو هفته نامه الکترونیکی تخصصی حقوق بشر
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ایران/ محمود امیری مقدم
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