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صفحه 2/ شامره پانزدهم

 اسماعیل گرامی مقدم به بند هفت زندان اوین منتقل شد
ــام  ــرودگاه ام ــته در ف ــه گذش ــه هفت ــی ک ــاد مل ــزب اعتم ــخنگوی ح ــدم، س ــماعیل گرامی مق اس
خمینــی بازداشــت شــده بــود، بــه بنــد هفــت زنــدان اویــن منتقــل شــد. بــه گــزارش ســحام نیــوز، 
گرامی مقــدم پــس از بازداشــت بــه مــدت ۷۲ ســاعت بــه بنــد قرنطینــه زنــدان اویــن منتقــل شــده 
بــود. ســخنگوی حــزب اعتمــاد ملــی طــی حکمــی غیابــی، بــه ۵ ســال حبــس محکــوم شــده بــود.

ایــن عضــو شــورای مرکــزی حــزب اعتمــاد ملــی، ســاعاتی پــس از بازداشــت در تماســی تلفنــی بــا 
ــرادر خــود گفتــه کــه توســط وزارت اطالعــات بازداشــت شــده اســت. وی پــس از پلمــپ دفتــر  ب
ــه  ــی ب ــالت تکمیل ــرای تحصی ــال ۱۳88 ب ــات س ــس از انتخاب ــوادث پ ــی در ح ــاد مل ــزب اعتم ح

ــود. ــزی رفتــه ب هندوســتان و مال
ــم آن  ــرد و بی ــج می ب ــدیدا رن ــب ش ــی مناس ــدم بینای ــکل ع ــه از مش ــت ک ــالی اس ــد س وی چن
ــان مناســب و تخصصــی بی بهــره  ــه درم ــدان از دسترســی ب مــی رود کــه در دوران بازداشــت و زن

شــود. پیشــتر محســنی اژه ای ســخنگوی دســتگاه قضایــی، در فروردیــن مــاه گذشــته گفتــه بــود کــه »برخــی افــراد کــه در جریــان فتنــه 88 در مظــان اتهــام 
ــی محاکمــه و محکــوم شــده اند«. ــه صــورت غیاب ــاه گذشــته ب ــد در اســفند م ــه خــارج از کشــور گریختــه بودن ــد و ب بودن

خبرهای نقض حقوق بشر

آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی از اوین
پانــزده تــن از زندانیــان سیاســی روز چهارشــنبه بــا ابــاغ عفــو یــا تخفیــف 
ــی از  ــی سیاس ــازده زندان ــه، ی ــزارش کلم ــه گ ــدند. ب ــه رو ش ــازات رو ب مج
بندهــای هشــت، ۳۵۰ و نســوان زنــدان اویــن آزاد شــدند و مــدت محکومیت 

چهــار تــن دیگــر نیــز کاهــش یافــت.
اســامی زندانیانــی کــه چهارشــنبه شــب از زنــدان اویــن آزاد شــده اند، بدیــن 

ــرح است: ش
۱. ســید علیرضــا بهشــتی شــیرازی؛ مشــاور ارشــد میرحســن موســوی کــه 

ــان می رســید. ــه پای حــدود یــک مــاه دیگــر محکومیــت وی ب
۲. علــی ذاکــری؛ کــه حــدود دو مــاه بــه پایــان محکومیــت وی باقــی مانــده 

. د بو
۳. رضــا )آرش( همپــای قراملکــی؛ کــه کم تــر از یــک مــاه از مــدت 

محکومیــت وی باقــی مانــده بــود.
۴. محمدحســن یوســف پورســیفی؛ کــه بــا وجــود گواهــی پزشــکی قانونــی 
ــاه از  ــود و شــش م ــدان ب ــر، ســه ســال در زن ــر عــدم تحمــل کیف مبنــی ب

مــدت حبــس وی باقــی بــود.
۵. نــدا مســتقیمی؛ کــه بــا وجــود اینکــه سرپرســت دختــر ۹ ســاله اش بــود، 

بــه ســه ســال حبــس محکــوم شــده بــود.
ــاه  ــر از ۲۰ م ــش کم ت ــال محکومیت ــت س ــه از هف ــور؛ ک ــور نقی پ ۶. منص

ــود. ــده ب باقــی مان
۷. مســعود صادقــی؛ کــه بــه اتهــام راه انــدازی گــروه مطالعــه تاریــخ، شــش 

ــود. ــود و حــدود دو ســال از محکومیتــش باقــی ب ســال حبــس گرفتــه ب
ــدود  ــت و ح ــس داش ــال حب ــه س ــه س ــی ک ــاز زندان ــی؛ جانب ــادر جان ۸. ن

ــود. ــده ب ــت وی مان ــان محکومی ــه پای ــاه ب ــت م هف
۹. مهدی تدینی؛ یک ماه از محکومیتش باقی مانده بود.

ــه پایــان مــدت محکومیــت  ۱۰. مهــدی دولتــی؛ کــه حــدود بیســت مــاه ب
ــود. ــده ب وی مان

ــس  ــال حب ــت س ــه هف ــاله ای ک ــی ۲۲ س ــی زاده؛ زندان ــام برکچ ۱۱. ره
داشــت و از ســال گذشــته در زنــدان بــود.

ــار  ــده چه ــی مان ــت باق ــدت محکومی ــی، م ــازده زندان ــن ی ــر ای ــاوه ب  ع
زندانــی سیاســی دیگــر نیــز بــه نصــف کاهــش یافتــه اســت. کاظــم 
ــمول  ــگری مش ــد عس ــروزش و احم ــزاد ف ــی، به ــن رحمان ــته، محس برجس

ایــن تخفیــف مجــازات شــده اند.

بازداشت یک جوان افغان به اتهام توهین به رهبری

یــک جــوان افغــان بــه نــام »شــفیع اهلل نــوری« کــه بــه اتهــام توهیــن بــه رهبــری 
و توهیــن بــه بنیان گــذار جمهــوری اســامی بازداشــت شــده بــود، روز گذشــته 
ــوری،  ــفیع اهلل ن ــا، ش ــزارش هران ــه گ ــد. ب ــل ش ــن منتق ــدان اوی ــد ۸ زن ــه بن ب
متولــد ســال ۱۳۷۳ کــه در فضــای مجــازی بــه خصــوص شــبکه های اجتماعــی 
ــذار  ــه بنیان گ ــن ب ــری و توهی ــه رهب ــن ب ــام توهی ــه اته ــته ب ــت داش فعالی
جمهــوری اســامی ایــران بازداشــت و بــه بنــد ۸ زنــدان اویــن منتقــل شــد. الزم 
ــتان  ــور افغانس ــت کش ــودن تابعی ــم دارا ب ــوری علی رغ ــای ن ــت آق ــر اس ــه ذک ب

ــرده اســت. ــران ســپری ک ــر خــود را در ای بیشــتر عم
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ــم  ــاورز- اندیشــه تفکیــک جــرم سیاســی از جرای ــگ کش بهرن
عمومــی از آغــاز تشــکیل حکومت هــا و پیدایــش حقــوق کیفــری 
تــا امــروز ادامــه پیــدا کــرده اســت، امــا آنچــه کــه در طــول تاریــخ 
دســت خوش تغییــر و تحــول قــرار گرفتــه، بحــث چگونگــی 

ــوده اســت. تعریــف جــرم سیاســی  ب
ــردم  ــت م ــه خواس ــتبدادی ک ــی اس ــتم های سیاس ــا سیس اساس
در اســتقرار حاکمیــت و دوام آن نقشــی نــدارد، مجازات هــای 
ــد  ــع می کنن ــود وض ــی خ ــان سیاس ــه مخالف ــبت ب ــنگینی نس س
ــتگاه  ــرد و خواس ــاز عملک ــعاع ب ــت از ش ــع  برایندی س ــه در واق ک
حکومــت نســبت بــه تعریــف ایــن دســت از جرم هــا. البتــه 
ــه  ــاله ب ــود، مس ــن موج ــری و قوانی ــاظ ظاه ــت از لح ــن اس ممک
ــول  ــز تح ــران نی ــن ای ــود؛ درقوانی ــده ش ــری نمایان ــکل دیگ ش
ــم  ــه چش ــی ب ــن سیاس ــای مجرمی ــه مجازات ه ــبت ب ــی نس خاص

نمی خــورد.
تعریــف جــرم سیاســی در متمــم قانــون اساســی مشــروطه اعمــال 
مجــازات بــه ۳ دســته جنحــه، جنایــات و تقصیــرات عمــده تقســیم 
شــده و بــه نظــر می رســد آبــای قانون گــذاری در ایــران، چندان کــه 
بایــد قایــل بــه جــرم بــودن اعمــال سیاســی نبوده انــد؛ بــه طــوری 
کــه مســایل ناشــی از حقــوق سیاســی را منازعه دانســته و بــا وجود 
ــرات در  ــات و تقصی ــه تقســیم بندی ســه گانه جنحــه، جنای ــم ب عل
اصــل دهــم متمــم قانــون اساســی مشــروطه، منازعــات راجــع بــه 
حقــوق سیاســی را بــر فــرض کــه مســاله را قابــل تعقیــب و مجازات 
می دانســتند، در گــروه و دســته ی تقصیــرات قــرار دادنــد و نــه در 
گــروه جنحــه و جنایــات )اصــول ۷۲ و ۷۷ متمــم قانــون اساســی 
مشــروطه( و مرجــع رســیدگی بــه محاکمــات راجــع بــه آن را نیــز 
ــرد. ــن می ک ــه تعیی ــم، عدلی ــه و در محاک ــات منصف ــور هی باحض

)اصــل ۷9 متمــم قانون اساســی مشــروطه(.
اگرچــه از ســال ۱۲86 هجــری شمســی بــا تصویــب متمــم قانــون 
اساســی، جرایــم سیاســی از جرایــم عمومــی تفکیــک شــدند؛ ولــی 
ــررات  ــف جــرم سیاســی، مق ــادی ضمــن عــدم تعری ــن ع در قوانی

خاصــی کــه ویــژه ایــن شــق از جرایــم باشــد نیــز وضــع نشــد.
باوجودی کــه سیســتم قضایــی قبــل از انقــالب مجازات هــای 
متعــددی از قبیــل اعــدام، حبــس جنایــی درجــه یــک )از هفــت 
ــال(،  ــه ۲)از دو تا۱۰س ــی درج ــس جنای ــال(، حب ــزده س ــا پان ت
محرومیــت از تمــام یــا بعضــی از حقــوق اجتماعــی و مجازات هــای 
نقــدی پیش بینــی کــرده بــود، بعــد از انقــالب ۵۷ قوانیــن قبــل بــه 
ــم  ــک جرای ــی و تفکی ــون اساس ــب قان ــا تصوی ــد و ب ــخ ش کل نس
سیاســی از جرایــم عمومــی، بــاز هــم جــرم سیاســی تعریــف نشــد 
و همچنیــن حــدود و ثغــور و شــرایط آن مشــخص نگردیــد و مبهــم 

باقــی مانــد.
همــان روزهــای اولیــه انقــالب بــود کــه شــورای انقــالب در 
ــار محکومیت هــای سیاســی  ــی رفــع آث فروردیــن ۵8 الیحــه قانون
ــدون در نظــر  ــاکان ب ــه کم ــی ک ــاند، در صورت ــب رس ــه تصوی را ب
ــت سیاســی  ــف جــرم سیاســی از اصطــالح محکومی ــن تعری گرفت
نــام بــرده می شــد و هــر گونــه محکومیــت ناشــی از اتهــام اقــدام 
ــا  ــت ب ــلطنت و ضدی ــام س ــه مق ــت ب ــت کشــور و اهان ــه امنی علی
ــی  ــا تاریخ ــر را ت ــی دیگ ــات سیاس ــروطه و اتهام ــلطنت مش س
ــوف  ــور را موق ــای مزب ــی محکومیت ه ــار تبع ــو و آث ــخص لغ مش

ــد. ــرا کردن االج
ــه  ــی ک ــتین قانون ــالب ۵۷ نخس ــس از انق ــای پ ــن گام ه در اولی
قانون گــذار نســبت بــه رســیدگی بــه جرایــم خــاص مــورد توجــه 

ــود کــه در ســال 6۰ تصویــب  ــون فعالیــت احــزاب ب ــرار داد، قان ق
شــد.

براســاس ایــن بنــد قانونــی، سیســتم سیاســی حاکــم و قانون گــذار، 
ضمــن اینکــه فعالیت هــای مذهبــی، احــزاب و اصنــاف را بــه 
ــخصیت های  ــا ش ــزاب و عموم ــا، اح ــناخت، انجمن ه ــمیت ش رس
ــر  ــرد. بعدت ــع ک ــال من ــه برخــی افع ــکاب ب ــز از ارت ــی را نی حقوق
زمانــی کــه جنــگ در کشــور پیــش آمــد و مســایل داخلــی 
مربــوط بــه جنــگ بیشــتر مدنظــر بــود، ایــن موضــوع بــه محــاق 
نســیان و فراموشــی پــس از جنــگ رفــت؛ تــا اینکــه در دهــه ۷۰ 
ــه  ــن موضــوع )البت ــس از تحــوالت سیاســی دوم خــرداد ۷6ای و پ
ــل  ــخنرانی در محاف ــورت س ــه ص ــه( ب ــته و گریخت ــکل جس به ش
ــه در مجــالت گفتــه و نوشــته شــد و  ــه صــورت مقال ــا ب علمــی ی
البتــه در هیــچ یــک از دوره هــای قانــون گــذاری مجلــس، نســبت 
ــداد،  ــر ن ــت و کســی تذک ــی در نگرف ــا بحث ــن موضــوع علن ــه ای ب
حتــی رییــس جمهــور کــه بــر اســاس اصــل ۱۱۳ قانــون اساســی 
مســوولیت اجــرای قانــون اساســی را بــر عهــده دارد،  دربــاره ایــن 
ــه تنظیــم چنیــن الیحــه ای  ــف ب ــوه قضاییــه مکل موضــوع کــه ق

ــداد. اســت، تذکــری ن
ــیون  ــی کمیس ــات علم ــای هی ــده ای از اعض ــه، ع ــپس در ادام س
حقــوق بشــر اســالمی تــالش کردنــد پیش نویســی در ایــن راســتا 
تهیــه و آن را بــه مجلــس ارایــه دهنــد.در بهــار ســال ۷۷ نخســتین 
جلســه ایــن هیــات تشــکیل شــد و بعــد از نزدیــک بــه 9 مــاه  و بــا 
حضــور برخــی قضــات دیــوان عالــی کشــور، اســاتید دانشــگاه ها و 
ــی از نیــروی انتظامــی در آذر ۷۷ متــن نهایــی آن در 9  نمایندگان
مــاده بــه تصویــب اکثریــت اعضــای هیــات رســید و در ۲۵ بهمــن 
مــاه ســال ۷۷ ایــن متــن از نظــر رییــس جمهــور وقت گذشــت و او 
هــم ایــن متــن را بــه هیــات پیگیــری و نظــارت بــر قانــون اساســی 
ارجــاع داد. ایــن هیــات در ادامــه جلســه ای در ۱۵ اســفند همــان 
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ســال بــا دعــوت از نماینــدگان ســازمان های ذیربــط تشــکیل 
ــت.  ــنهاداتی پذیرف ــات و پیش ــا اصالح ــرح را ب ــن ط داد و ای
ــت  ــر ریاس ــه نظ ــرح ب ــن ط ــات ای ــن توافق ــا ای ــان ب همزم
قــوه قضاییــه هــم رســید و  رییــس وقــت قــوه قضاییــه نیــز 
ــا طــرح مــورد بحــث در دســتور کار نهادهــای  دســتور داد ت
قضایــی قــرار بگیــرد و نهایتــا بــه صــورت الیحــه قضایــی بــه 

مجلــس ارایــه شــود.
ســرانجام در شــهریور ۷9 هیــات وزیــران طــرح را بــه تصویــب 
ــس  ــه مجل ــی ب ــن نهای ــز مت ــهریور نی ــاند و در ۲۲ ش رس
شــورای اســالمی تقدیــم شــد و در ســوم مهــر همــان ســال 
ــن  ــا ای ــان ب ــت. هم زم ــی رف ــی و قضای ــه کمیســیون حقوق ب
ــی  ــا طرح ــد ت ــم گرفتن ــدگان  تصمی ــود نماین ــث، خ مباح
ــه  ــس ب ــد و در مجل ــم کنن ــوع تنظی ــن موض ــا ای ــوازی ب م
تصویــب برســانند و ایــن کار انجــام شــد و در نهایــت کار بــه 
شــورای نگهبــان کشــید و شــورای نگهبــان نیــز نظریــه قــوه 

ــت. ــه را پذیرف قضایی
ــدگان  ــود نماین ــه خ ــد ک ــب ش ــر موج ــالف نظ ــن اخت ای
مجلــس طرحــی را بــا قیــد یــک فوریــت در آبــان ســال ۷8 
تقدیــم مجلــس کننــد و از آنجــا کــه نظــر واحــدی در ایــن 
راســتا وجــود نداشــت طــرح همچنــان بــدون تصویــب مانــد.

ایــن طــرح در اردیبهشــت 8۰ بــه صحــن علنــی مجلــس رفت 
و کلیــات آن تصویــب شــد امــا بــه هــر ترتیــب ایــن مصوبــه 
ــت و ســرانجام  ــان رف ــه شــورای نگهب در خــرداد ســال 8۰ ب
پــس از بررســی ایــن شــورا ۱۳ مــورد از ایــن طــرح را خــالف 
ــون اساســی اعــالم کــرد. شــرع و ۳4 مــورد آن را خــالف قان

ــا اصــرار مجلــس بــه مجمــع تشــخیص  ســپس ایــن طــرح ب
ــی  ــع باق ــن مجم ــان در ای ــت و همچن ــام رف ــت نظ مصلح

ــده اســت. مان
ــاهرودی  ــمی ش ــت اهلل هاش ــت آی ــای ریاس ــین ماه ه در واپس
بــر قــوه قضاییــه، 4 مــاده از الیحــه جــرم سیاســی آمــاده شــد 
ــد. یــک ســال  ــح  مربوطــه دیگــر متوقــف مان و هماننــد لوای
ــالم   ــوه اع ــن ق ــی، ای ــدن صــادق الریجان ــد از روی کار آم بع
کــرد کــه در حــال آمــاده کــردن الیحــه ای دیگــر اســت  امــا 

بعدتــر عملــی صــورت نپذیرفــت. 
ــس طرحــی  ــدگان مجل ــاه ســال 9۲  نماین ــر م ــر در تی بعدت
را بــرای تعریــف جــرم سیاســی ارایــه کردنــد کــه بــا انتقــاد 
ــدگان مجلــس مواجــه شــد.  تعــدادی از کارشناســان و نماین
ــر  ــد ب ــن طــرح بودن ــف ای ــان کــه مخال ــدادی از حقوق دان تع
ــا نظــام  ــه جــرم سیاســی ب ــت دادن ب ــه اصال ــد ک ــن باورن ای
ــی  ــران همخوان ــالمی ای ــوری اس ــود در جمه ــی موج سیاس
ــچ  ــران، هی ــی ای ــون اساســی و جزای ــه در قان ــدارد، چــرا ک ن
ــد  ــراد نمی توان ــار نظــر سیاســی اف ــه اظه ــی ب اشــکال حقوق
وارد باشــد مگــر آنکــه از دایــره اظهــار نظــر و فعالیــت 
ــی  ــل ضــد امنیت ــه فع ــه عمــل ب سیاســی خــارج و در مرحل
تبدیــل شــود. ســرانجام در خــرداد 9۳ کمیســیون قضایــی و 
ــه تصویــب  حقوقــی مجلــس طــرح کلــی جــرم سیاســی را ب
رســاند؛ ولــی ایــن طــرح تــا کنــون در صحــن علنــی مجلــس 

ــه رای گذاشــته نشــده اســت. ب
بحــث جــرم سیاســی البتــه کمــاکان داغ اســت به طوری کــه 
ــاه  ــر م ــتم تی ــنبه هش ــماره روز دوش ــاد در ش ــه اعتم روزنام
ســال جــاری بــه نقــل از ایرنــا مــی نویســد: »حســن روحانــی 
ــه  ــه اینک ــبت ب ــدواری نس ــار امی ــا اظه ــوری ب ــس جمه ریی
ــم  ــوان جرای ــتگاه بت ــک دو دس ــا کم ــم و ب ــت یازده در دول
سیاســی را تدویــن کــرد، گفــت: بایــد بــا تدویــن الیحــه جــرم 
ــی  ــرم امنیت ــه جــرم سیاســی و ج ــوم شــود ک سیاســی معل
چیســت تــا نشــاط سیاســی در جامعــه افزایــش یابــد و وجهــه 

کشــور در دنیــا بــاال و باالتــر شــود«.
ــی  همزمــان عبدالعلــی میرکوهــی، معــاون حقوقــی و پارلمان

ــن  ــح آخری ــا ایســنا در توضی ــو ب ــر دادگســتری در گفتگ وزی
ــه  ــرد ک ــریح ک ــال 94 تش ــی در س ــح قضای ــت لوای وضعی
الیحــه وکالــت و طــرح جــرم سیاســی نیــز در نوبــت بررســی 

ــس اســت. ــی مجل کمیســیون قضای
ــزار  ــه برگ ــوه قضایی ــه ق ــبت هفت ــه مناس ــه ب ــتی ک در نشس
شــده بــود، علــی الریجانــی رییــس مجلــس  در ادامــه 
ــن  ــه ای ــف ب ــات مختل ــون موضوع ــود پیرام ــای خ صحبت ه
ــی یکــی از مســایل  ــت اجتماع ــت: »امنی بحــث رســید و گف
ــوه  ــاله، ق ــن مس ــا ای ــه ب ــه در مواجه ــه اســت ک ــم جامع مه
قضاییــه بایــد بــه خوبــی وارد عمــل شــود. البتــه کمیســیون 
قضایــی و حقوقــی مجلــس، طــرح جــرم سیاســی را بررســی 
ــتور کار مجلــس قــرار  کــرده اســت و ایــن طــرح در دس
دارد؛ امــا همــه اینهــا جــزو مــوارد عمیــق چالــش در کشــور 
نیســت. آن چیــزی کــه عمــوم مــردم بــا آن درگیــر هســتند 
ــه  ــد ب ــه بای ــوه قضایی ــه ق ــی اســت ک ــت اجتماع بحــث امنی
ــه  ــد ک ــر چن ــد ه ــیدگی کن ــوع رس ــن موض ــه ای ــرعت ب س
بخــش هــای اطالعاتــی و امنیتــی کشــور نیــز در ایــن زمینــه 

می کننــد«. کار 
تمــام اینهــا در شرایطی ســت کــه در اصــل ۱68 قانــون 
ــش  ــی پی ــرم سیاس ــران، ج ــالمی ای ــوری اس ــی جمه اساس
بینــی شــده کــه رســیدگی بــه آن بــا حضــور هیــات منصفــه 
و بــه صــورت علنــی در محاکــم دادگســتری  صــورت گیــرد 
کــه کمــاکان بــال اجــرا باقــی مانــده اســت؛ زیــرا اگــر جرمــی 
بــه نــام جــرم سیاســی وجــود دارد، بایــد ترتیبــات ایــن اصــل 
در خصــوص جــرم مزبــور پیــاده شــود. ایــن بــدان معناســت 
کــه محاکمــه مجرمــان سیاســی بــا حضــور هیــات منصفــه و 

بــه صــورت علنــی برگــزار شــود.
نظــر بــه اینکــه قانــون جرایــم مطبوعاتــی در ســال ۵8 
تصویــب شــد و در ســال 64 نیــز حــدود و ثغــور ایــن جرایــم 
مشــخص شــدند و بایــد اصــل ۱68 قانــون اساســی نســبت بــه 
ایــن جرایــم و جرایــم سیاســی عمــل شــود، ولــی محاکمــات 

ــده اســت. جرایــم سیاســی مســکوت باقــی مان
ــا  ــالمی ت ــازات اس ــون مج ــق قان ــه طب ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــن  ــی تعیی ــی مجازات ــرک فعل ــا ت ــل ی ــرای فع ــه ب ــی ک زمان
ــرم  ــوان مج ــت عن ــوان تح ــی ت ــی را نم ــد کس ــده باش نش
ــن  ــل معی ــکاب فع ــام ارت ــا و اته ــه ادع ــر آن ب سیاســی و غی
یــا تــرک فعــل معیــن تعقیــب و مجــازات نمــود، بنــا بــر ایــن 
الزم اســت چنیــن جرمــی تعریــف و معیــن گــردد. همچنیــن 
ــاده ۱ الیحــه تقدیمــی  ــه در م ــف جــرم سیاســی ک در تعری
آمــده  این گونــه  گردیــده،  مشــخص  دادگســتری  وزارت 
ــونت  ــال خش ــدون اعم ــه ب ــه ای ک ــدام مجرمان ــه اق ــت ک اس
توســط اشــخاص حقیقــی بــا انگیــزه سیاســی یــا بــه وســیله 
گروه هــای سیاســی یــا قانونــی علیــه نظــام سیاســی مســتقر 
و حاکمیــت نظــام جمهــوری اســالمی ایــران یــا علیــه حقــوق 
ــر  سیاســی و اجتماعــی شــهروندان انجــام شــود؛ مشــروط ب

ــع شــخصی نباشــد. ــکاب آن مناف ــزه ارت ــه انگی اینک
در همیــن ارتبــاط غالم علــی ریاحــی در گفت وگویــی بــا 
ــا  ــور م ــه در کش ــفانه از اینک ــت: »متاس ــد اس ــنا معتق ایس
باوجــود گذشــت ســه دهــه از پیــروزی انقــالب ایــن ضــرورت 
بــه نحــوی کامــل و فراگیــر بــه رســمیت شــناخته نشــده و بــا 
وجــود تصریحــات مکــرر قانــون اساســی هنــوز جــرم سیاســی 
تعریــف قانونــی پیــدا نکــرده اســت. بــه همیــن دلیــل 
بســیاری از افــرادی کــه در مراجــع اختصاصــی تحــت عنــوان 
ــع  ــوند در واق ــوم می ش ــه و محک ــی محاکم ــن امنیت مجرمی
مجــرم سیاســی هســتند، ولــی بــه دلیــل اینکــه قانونــی بــرای 
بــه رســمیت شــناخته شــدن مجرمیــن سیاســی بــه تصویــب 
نرســیده، ایــن نقیصــه بــزرگ بــا ابعــاد آزار دهنــده اش وجــود 
ــع آن  ــرای رف ــذار ب ــی تاثیرگ ــک اراده سیاس ــوز ی دارد و هن

گزارش

در تیر ماه سال 
92  نمایندگان 
مجلس طرحی 
را برای تعریف 

جرم سیاسی 
ارایه کردند که 

با انتقاد تعدادی 
از کارشناسان 

و نمایندگان 
مجلس مواجه 

شد. تعدادی از 
حقوق دانان که 

مخالف این طرح 
بودند بر این 

باورند که اصالت 
دادن به جرم 

سیاسی با نظام 
سیاسی موجود 

در جمهوری 
اسالمی ایران 

همخوانی ندارد، 
چرا که در قانون 
اساسی و جزایی 

ایران، هیچ اشکال 
حقوقی به اظهار 

نظر سیاسی افراد 
نمی تواند وارد 

باشد مگر آنکه از 
دایره اظهار نظر 

و فعالیت سیاسی 
خارج و در مرحله 
عمل به فعل ضد 

امنیتی تبدیل 
شود. سرانجام 
در خرداد 93 

کمیسیون قضایی 
و حقوقی مجلس 

طرح کلی جرم 
سیاسی را به 

تصویب رساند؛ 
ولی این طرح تا 
کنون در صحن 

علنی مجلس به 
رای گذاشته نشده 

است.

حقوق ما

صفحه 5/  شامره پانزدهم

شــکل نگرفتــه اســت«. وی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر بسترســازی 
ــوازات  ــه م ــرد و ب ــورت گی ــی ص ــرم سیاس ــورد ج ــی در م قانون
آن دادگاه هــای صالحیــت دار بــه شــکلی کــه در قانــون اساســی 
ــدود و  ــی ح ــاالن سیاس ــود، فع ــکیل ش ــده تش ــی ش پیش بین
ــد:  ــادآور ش ــد، ی ــخیص می دهن ــوع را تش ــاز و ممن ــور مج ثغ
»در ایــن صــورت تعامــل بــا دولــت و حکومــت ســامان منطقــی 
ــه خاطــر ایــن  می گیــرد؛ در غیــر ایــن صــورت نظــام همــواره ب
تعلــل و تاخیــر مــورد انتقــاد نخبــگان داخلــی و نهادهــای ناظــر 

ــود«. ــد ب ــل خواه ــری بین المل ــوق بش حق
ــی  ــف مختلف ــی تعاری ــرم سیاس ــا ج ــاط ب ــر روی در ارتب ــه ه ب
صــورت گرفتــه کــه در حــال حاضــر از منظــر مرکــز تحقیقــات 
اســالمی مجلــس دو روش وجــود دارد؛ یــک روش احصــاء یعنــی 
شــمارش کــردن مصادیــق جــرم سیاســی و دیگــری روش ارایــه 
ضابطــه اســت. در روش ضابطــه، تعریفــی را ارایــه می کننــد کــه 
شــامل هــر مصادیقــی شــود. در مــورد ایــن کــه تعریــف مزبــور 
را چگونــه ارایــه کننــد نظریــات متفاوتــی وجــود دارد، از جملــه 
ــه  ــه انگیــزه مرتکــب کار دارد. نظری ــه ذهنــی اســت کــه ب نظری
ــه  ــه دارد و نظری ــکاب توج ــل ارت ــت عم ــه ماهی ــه ب ــی ک عین
تلفیقــی کــه هــم بــه انگیــزه مرتکــب و هــم بــه ماهیــت و آثــار 
ــه  ــای دو نظری ــه تلفیقــی مزای ــی توجــه دارد. نظری عمــل ارتکاب
قبلــی را دارد و از معایــب آن هــا دور اســت. لــذا امــروزه نظریــه 
تلفیقــی مــورد توجــه حقوق دانــان در ارتبــاط بــا جــرم سیاســی 
ــور  ــه ط ــور ب ــی در کش ــرم سیاس ــون ج ــه چ ــال آنک ــت. ح اس
ــدت  ــب وح ــت، حس ــده اس ــدی نش ــف و مرزبن ــخص تعری مش
مــالک قوانیــن مصرحــه در قانــون تمامیــت منافــع اقتصــادی و 
سیاســی، حاکمیــت و نهایتــا آســایش و آرامــش عمومــی اســت 
ــود و در  ــف می ش ــی توصی ــت مل ــه امنی ــدام علی ــرم اق ــه ج ک
نتیجــه چــون مصــداق تفــاوت و تمایــز میــان جــرم اقــدام علیــه 
ــی  ــر اقدام ــرم سیاســی مشــخص نیســت، ه ــی و ج ــت مل امنی
ــره را از  ــی و غی ــدام سیاس ــالح و اق ــم از اص ــت اع ــن دس از ای
مصادیــق بــارز اقــدام علیــه امنیــت ملــی می داننــد و مرتکــب بــا 

ــود. ــه رو می ش ــنگین روب ــازات س مج
مختــص  و  مشــخص  قوانیــن  کمــاکان  حاضــر  حــال  در 
مجازات هــای جرایــم سیاســی را تعییــن نکــرده اســت و در 
خصــوص بعضــی از جرایــم کــه دارای خصیصه سیاســی هســتند، 
ــارب را  ــرم مح ــای ج ــا مجازات ه ــری و بعض ــای تعزی مجازات ه
ــب آن اســت  ــن مطل ــل ای ــده دلی ــه عم ــد ک ــی کرده ان پیش بین
ــاره مجــازات مجرمیــن  کــه از لحــاظ عملــی، رژیــم ارفاقــی درب
سیاســی قایــل نشــده اســت و عــدم وجــود یــک قانــون عــادی 
ــق  ــن مصادی ــی و همچنی ــرم سیاس ــت ج ــوم و ماهی ــه مفه ک
و مــوارد آن را مشــخص کــرده باشــد، نبایــد مجازات هــای 
ــی  ــن مجازات های ــرا چنی ــد؛ زی ــی)۲( باش ــی)۱( و ترهیب ترذیل
تنهــا در حــق مجرمــان عــادی کــه از انگیزه هــای پســت و غیــر 
ــردد. در  ــال گ ــد اعم ــد، بای ــخصی برخوردارن ــرافتمندانه و ش ش
نتیجــه بــر اســاس تناســب بیــن جــرم و مجــازات الزم اســت در 
مــوارد مربــوط بــه جرایــم بــر ضــد مصالــح عمومــی، جرایــم علیه 
امنیــت داخلــی و امثــال ایــن دســت از جرم هــا مطــرح گردیــده 

اســت.
در آخــر اینکــه بــا توجــه بــه ابــراز عالقــه رییــس دولــت یازدهــم 
ــرم  ــخص از ج ــع و مش ــف جام ــک  تعری ــه ی ــتیابی ب ــه دس ب
ــه  ــوای مجری ــزوم همــکاری ق ــان ل ــا بی سیاســی و همین طــور ب
و قضاییــه، مشــخص نیســت کــه ایــن پیشــنهاد آیــا همــگام بــا 
الیحــه پیشــین طــرح جــرم سیاســی در مجلــس یکســان باشــد 

یــا خیــر.

پی نوشت ها :
1- مجــازات ترذیلــی عبــارت اســت از مجازاتــی کــه بــه 
افتخــار و شــوون اجتماعــی مجــرم لطمــه بزنــد؛ ماننــد: 

محرومیــت از حقــوق اجتماعــی.
2-مجــازات ترهیبــی عبــارت از کیفری ســت کــه 
ــد:  ــد، مانن ــه وارد کن ــرم صدم ــدن مج ــه ب ــتقیما ب مس

ــالق. ش

گزارش



حقوق ما

صفحه 6/ شامره پانزدهم

گفت وگو

• آقای نیکبخت، برای شروع بحث از تاریخچه  قانون آیین  
دادرسی کیفری شروع کنیم. چه زمانی این آیین به شکل 

قانون در آمد؟ چه کسانی بر تصویب آن نظارت داشتند؟
ــول  ــوان اص ــت عن ــروطیت تح ــس از مش ــال پ ــون 6 س ــن قان ای
محاکمــات جزایــی بــه کار گرفتــه شــد. امــا از آن جایــی کــه 
ــی  ــرادی مل ــرا اف ــه اکث ــت ک ــای موق ــت، دولت ه ــی داش نقص های
ــر  ــون را تغیی ــن قان ــه ای ــد ک ــم گرفتن ــد تصمی ــواه بودن و وطن خ
ــری در ۵66  ــن دادرســی کیف ــون آیی ــن قان ــد؛ در نتیجــه اولی دهن
مــاده در ســال ۱۲9۰ بــه تصویــب رســید. بــر تصویــب ایــن قانــون 
ــه عنــوان  آدولــف پرنــی، دادســتان کل فرانســه کــه در آن زمــان ب
ــای  ــت. اعض ــارت داش ــود، نظ ــده ب ــتخدام ش ــران اس ــاور در ای مش

ــده  ــکیل ش ــان تش ــروف آن زم ــون مع ــز از روحانی ــیون نی کمیس
ــن  ــی و همچنی ــوم فروغ ــوی، مرح ــراهلل تق ــاج نص ــد ح ــود؛ مانن ب
ــدرس و  ــن م ــید جس ــب س ــه از جان ــی ک ــا طباطبای ــرزا رض می
ــون  ــن قان ــد. ای ــون  کار می کردن ــن قان حســن مشــیرالدوله روی ای
ــا ســال ۱۳۷8  ــی کــه طــی ســال ها پیــدا کــرد ت علی رغــم تغییرات

ــت. ــمار می رف ــه ش ــران ب ــری ای ــی کیف ــن دادرس ــون آیی قان
• در این قانون اختیارات وکیل چقدر بود؟

ــش از 9۰  ــون بی ــن قان ــه در ای ــم ک ــم بگوی ــه می توان ــک جمل در ی
ــن  ــاد شــده. در ای ــف او ی ــل دادگســتری، نقــش و وظای ــار از وکی ب
ــش  ــده نق ــب ش ــش تصوی ــال پی ــه ۱۰4 س ــک ب ــه نزدی ــون ک قان
ــدازه  ــه ان ــا ب ــه تقریب ــود ک ــی ب ــی ترین نقش های ــل از اساس وکی

گستره اتهام امنیتی و محدودیت های وکال
در گفت وگو با صالح نیکبخت 

در تبصره ی ماده 
۴۸ قانون آیین 

دادرسی کیفری 
که به تازگی مورد 

تصویب قرار 
گرفته، محدودیت 
دیگری برای وکال 

و همچنین متهمان 
پرونده های امنیتی 

در نظر گرفته 
شده که طبق آن 

حضور وکیل در 
مراحل مقدماتی الزامی نیست. مساله ای 

که البته می تواند پیامدهای بسیاری 
برای متهم به همراه داشته باشد. اما 

این قانون راه درازی را طی کرده تا به 
شرایط فعلی برسد؛ قانونی که ۶ سال 
پس از مشروطیت تحت عنوان اصول 

محاکمات جزایی به کار گرفته شد. در 
عین حال جمهوری اسالمی محدوده ای 

را برای تعریف اتهام های امنیتی 
مشخص نکرده. جرم سیاسی نیز در 

ایران تعریف خاصی ندارد. در نتیجه ی 
چنین شرایطی حقوق متهمان و 

همچنین وکال نقض می شود که با اصول 
بین المللی مغایرت دارد.

 برای بررسی روند تاریخی آیین 
دادرسی کیفری، گستره ای که 

پرونده های امنیتی را شامل می شود 
و حقوقی که از متهم در اثر تبصره 

جدید این قانون سلب می شود با صالح 
نیکبخت، وکیل دادگستری ساکن ایران 

گفت وگویی داشتیم که در ادامه متن 
کامل آن را مطالعه می کنید: 

آیدا قجر
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قاضــی و مستشــاران اهمیــت داشــت. در ایــن قانــون 
نقــش وکیــل در خصــوص عدالــت کیفــری و اجــرای 

تصمیمــات کشــور مهــم شــمرده شــده اســت.
ــدی  ــدن جدی ــد وارد تم ــا بای ــه م ــت ک ــب اس جال
ــش  ــال پی ــا در ۱۰4 س ــویم ام ــری ش ــر کیف از نظ
ــفانه  ــا متاس ــود ام ــده ب ــی ش ــوارد پیش بین ــن م ای
وقتــی ایــن قانــون در ۱6 ســال پیــش اصــالح شــد، 
از وظایــف، نقــش و اختیــارات وکیــل کاســته شــد. 
ــه  ــود ک ــده ب ــی ش ــاده ۱۲8 پیش بین ــره م در تبص
ــه دارد  ــه محرمان ــوع جنب ــه موض ــواردی ک »در م
یــا حضــور غیرمتهــم بــه تشــخیص قاضــی موجــب 
فســاد شــود و همچنیــن در خصــوص جرایــم علیــه 
ــق  ــه تحقی ــل در مرحل امنیــت کشــور، حضــور وکی

ــود«. ــا اجــازه دادگاه خواهــد ب ب
• چه نوع فسادی؟ چه افرادی غیر از متهم 

مد نظر است و چطور یک وکیل می تواند ضمن 
حضور در تحقیقات موجب »فساد« شود؟

ایــن مــاده و تبصــره آن از طــرف قضــات دادگســتری 
ــال وکالی  ــد. عم ــیر می ش ــیع تفس ــکل وس ــه ش ب
نقــش  متهمــان در مرحلــه تحقیقــات دادســرا 
چندانــی نداشــتند. نــه تنهــا در پرونده های سیاســی 
کــه از آن بــه عنــوان پرونــده امنیتــی نــام می برنــد 
بلکــه در پرونده هــای عــادی نیــز بعضی از بازپرســان 
دادســراها چنــان حــق محــدود کــردن بــرای خــود 
قایل انــد کــه حتــی در دعــاوی مربــوط بــه چــک و 
درگیری هــای خیابانــی هــم مانــع حضــور وکیــل در 

ــدند. ــان می ش ــات از متهم ــن تحقیق حی
در تبصــره مــاده ۱۲8 توضیــح بیشــتری داده نشــده 
ــراه اســت. در  ــام هم ــی و ابه ــا کلی گوی ــب ب و مطال
ــرد  ــف و عملک ــرای تفســیرهای مختل ــا ب نتیجــه ج
ســلیقه ای بــاز شــد کــه خروجــی آن ممانعــت 
ــود.  ــی ب ــه مقدمات ــور وکال در مرحل ــات از حض قض
ــود کــه اگــر وکیلــی  دلیــل ممانعــت آن هــا ایــن ب
ــه  ــت ک ــن اس ــد ممک ــر باش ــه حاض ــن مرحل در ای
ــد و در  ــدا کن ــرون درز پی ــه بی ــده ب ــایل پرون مس
ــود. از  ــع ش ــی تضیی ــاکی و مدع ــق ش ــه ح نتیج
ــواردی  ــده در م ــره آم ــن تبص ــر در ای ــوی دیگ س
کــه جنبــه »محرمانــه« داشــته باشــد امــا مشــخص 
نشــده کــه چــه مســایلی جنبــه امنیتــی و محرمانــه 
ــلیقه و  ــه س ــد ب ــی می توان ــه قاض ــد. در نتیج دارن
ــد. در  ــم ده ــوع را تعمی ــن موض ــود ای ــیر خ تفس
ــور  ــت کش ــه امنی ــم علی ــه جرای ــره ب ــن تبص همی
ــامل  ــز ش ــی را نی ــرم سیاس ــه ج ــده ک ــاره ش اش
ــری  ــاوی کیف ــایر دع ــال در س ــی عم ــود؛ یعن می ش
نیــز قضــات حضــور غیرمتهــم را می توانســتند 
ــوص  ــه در خص ــدون آن ک ــد. ب ــاد بدانن ــب فس موج

ــود. ــی داده ش ــاد توضیح فس
ــات  ــن ابهام ــه ای ــتند ب ــا وکال توانس • آی

ــود؟ ــه ب ــا چ ــته آن ه ــد؟ خواس ــراض کنن اعت
ــردم  ــه آن اشــاره ک ــه ب ــون و تبصــره ای ک ــن قان ای
ــت  ــچ انتظــاری از اجــرای عدال ــه هی باعــث شــد ک
ــون اساســی وجــود  کیفــری و همچنیــن اصــول قان
ــای  ــت نارضایتی ه ــن وضعی ــا ای ــد. ام ــته باش نداش
ــود. بســیاری از اســاتید  بســیاری را فراهــم کــرده ب
دانشــگاه ها و حقوق دانــان نیــز بــه ایــن مســاله 
ــد از نقــش کنگره هایــی  ــد. البتــه بای اعتــراض کردن
ــون وکالی  ــت کان ــه هم ــتری ب ــه وکالی دادگس ک
اصفهــان برگــزار کردنــد قدردانــی کنــم. آن هــا 
ــرح موضــوع  ــرای ط ــتند ب ــه داش ــی ک ــر امکان از ه
ــد. خصوصــا کــه ایــن مســاله دقیقــا  اســتفاده کردن
مخالــف اصــل ۳۵ قانــون اساســی ایــران اســت کــه 
می گویــد »در همــه دادگاه هــا طرفیــن دعــوی 
ــد و  ــاب کنن ــل انتخ ــود وکی ــرای خ ــد ب ــق دارن ح
ــد  ــی انتخــاب وکیــل نداشــته باشــند بای اگــر توانای
بــرای آن هــا امکانــات تعییــن وکیــل فراهــم گــردد«. 
در واقــع بــا توجــه بــه شــرایط زمــان تصویــب قانــون 
اساســی کــه 6 مــاه پــس از انقــالب بــود ایــن حــق 
ــد از  ــا بع ــود ام ــده ب ــی ش ــل پیش بین ــرای وکی ب
ــش  ــل پی ــن اص ــیاری از ای ــیرهای بس ــالب تفس انق

آمــد.
ــش  ــه پی ــیاری ک ــای بس ــل اعتراض ه ــا در مقاب ام
ــه در اصــل ۳۵ »دادگاه«  ــد ک ــتدالل کردن ــد اس آم
ذکــر شــده در حالی کــه مراحــل مقدماتــی در 
دادسراســت؛ در نتیجــه مــاده ۱۲8 و تبصــره آن 

ــت. ــل ۳۵ نیس ــف اص مخال
• وجود این مواد قانونی و محدودیت های وکال 
در سال های پس از انقالب چگونه بود؟ آیا پس 
از انقالب قانونی در راستای افزایش اختیارات 

وکیل وضع شد؟
ــری  ــی کیف ــن دادرس ــون آیی ــب قان ــش از تصوی پی
در ســال ۱۳۷8 وکال وضعیــت خوبــی نداشــتند. در 
ســال ۱۳۷۰ در دولــت اول آقــای هاشمی رفســنجانی 
وضعیــت وکالی دادگســتری وخیــم بــود و بــا آن هــا 
برخوردهــای بســیار ناشایســتی صــورت می گرفــت. 
ــل  ــارات وکی ــش اختی ــرای افزای ــال ۱۳۷۰ ب در س
قانونــی در مجلــس تصویــب شــد امــا شــورای 
ــت در همــان ســال  ــان آن را رد کــرد. در نهای نگهب
ــودن حضــور  ــاری ب ــر اجب ــاده  واحــده ای مبنــی ب م
ــع  ــام مراحــل دادرســی توســط مجم ــل در تم وکی
تشــخیص مصلحــت نظــام تصویــب شــد کــه طبــق 
ــد  ــود بای ــور ش ــن حض ــع ای ــه مان ــس ک ــر ک آن ه
ــاده  ــرد. در آن م ــرار گی ــی ق ــرد قضای ــورد پیگ م
حتــی بــه حرمــت وکیــل هــم اشــاره شــده بــود کــه 
ــه ماننــد حرمــت قاضــی در حیــن انجــام وظیفــه  ب

اســت. 
• آیا تصویب این ماده واحده در عمل نیز به 

پیش از تصویب قانون 
آیین دادرسی کیفری در 
سال ۱۳۷۸ وکال وضعیت 
خوبی نداشتند. در سال 

۱۳۷۰ در دولت اول 
آقای هاشمی رفسنجانی 

وضعیت وکالی 
دادگستری وخیم بود 
و با آن ها برخوردهای 

بسیار ناشایستی صورت 
می گرفت. در سال ۱۳۷۰ 

برای افزایش اختیارات 
وکیل قانونی در مجلس 
تصویب شد اما شورای 

نگهبان آن را رد کرد. در 
نهایت در همان سال ماده  
واحده ای مبنی بر اجباری 

بودن حضور وکیل در 
تمام مراحل دادرسی 

توسط مجمع تشخیص 
مصلحت نظام تصویب 

شد که طبق آن هر کس 
که مانع این حضور شود 
باید مورد پیگرد قضایی 

قرار گیرد. در آن ماده 
حتی به حرمت وکیل 

هم اشاره شده بود که به 
مانند حرمت قاضی در 

حین انجام وظیفه است. 
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افزایش اختیارات وکیل منجر شد؟
علی رغــم وجــود چنیــن قوانیــن خوبــی امــا تــا زمــان 
تدویــن قانــون آییــن دادرســی کیفــری در ســال 9۲ 
وکیــل در دادگســتری خصوصــا در مراحــل دادرســی 
نداشــت. در خصــوص  نقــش چندانــی  کیفــری 
ــل  ــه دلی ــه ب ــد ک ــه ش ــز گفت ــی نی ــان سیاس متهم
ــا  ــن اتهام ه ــه ای ــی، ب ــرم سیاس ــف ج ــدم تعری ع
ــات رســیدگی خواهــد شــد  ــد ســایر اتهام ــز مانن نی
ــاد  ــیار زی ــت وکال بس ــز محدودی ــا نی ــه در این ج ک
ــدود در  ــکل مح ــه ش ــتند ب ــا می توانس ــود. آن ه ب
ــند. از  ــته باش ــور داش ــراها حض ــی ها و دادس بازپرس
ســوی دیگــر تحقیقــات از متهمــان سیاســی یــا بــه 
ــان متهمــان امنیتــی در مراکــز امنیتــی و  قــول اقای
ــن صــورت  ــه در ای ــت ک ــی صــورت می گرف اطالعات

ــد.  ــازه داده نمی ش ــل اج ــور وکی ــا حض مطلق
• به »امنیتی« خوانده شدن جرم فعاالن 

سیاسی اشاره کردید، جدای از جرایم سیاسی 
چه جرایمی امنیتی محسوب می شوند؟

ــه  ــی علی ــر اقدام ــی ه ــم امنیت ــن جرای ــر م ــه نظ ب
امنیــت کشــور اســت؛ چــه داخلــی و چــه خارجــی. 
ــر جــرم سیاســی را  ــه ه ــم اســت ک ــه مه ــن نکت ای
امنیتــی می داننــد ولــی هــر جــرم امنیتــی سیاســی  
ــای  ــی، لوله ه ــات عموم ــار امکان ــل انفج ــت. مث نیس
آب و دکل هــای بــرق یــا بــه عنــوان نمونــه ای دیگــر، 
ــی - قطــاع الطریــق - اقــدام  ــه راهزن کســانی کــه ب
ــا  ــتند ام ــی هس ــوارد امنیت ــن م ــام ای ــد. تم می کنن
ــرای  ــد و ب ــته باش ــی داش ــر سیاس ــه تفک ــی ک کس
ــاری  ــن رفت ــد، چنی ــارزه می کن ــاص مب ــکاری خ اف
ــع خــود عمــل کــرده  ــدارد چــرا کــه خــالف مناف ن

اســت.
• این محدودیت ها برای وکال تا چه اندازه با 

قوانین ملی و بین المللی در تضاد است؟
در خصــوص قوانیــن ملــی، نارضایتــی بســیاری 
ــدم  ــری، ع ــی کیف ــن  دادرس ــون آیی ــه قان ــبت ب نس
ــرای  ــدم اج ــن ع ــی و همچنی ــون اساس ــرای قان اج
ــت  ــخیص مصلح ــع تش ــوب مجم ــده مص ــاده واح م
ســطح  در  دیگــر  طــرف  از  دارد.  وجــود  نظــام 
ــه  ــر ک ــوق بش ــی حق ــه جهان ــی در اعالمی بین الملل
ــود  ــی خ ــن مل ــه قوانی ــه مثاب ــز آن را ب ــران نی ای
پذیرفتــه و همچنیــن میثاقیــن حقــوق اقتصــادی و 
ــران  ــط ای ــال ۱۳۵4 توس ــم در س ــه آن ه ــی ک مدن
ــر حــق دفــاع متهــم تاکیــد شــده  پذیرفتــه شــده ب
اســت. از ســوی دیگــر ایــران خــود را پیــش رو 
و حتــی در مقــام رهبــری کشــورهای اســالمی 
می دانــد امــا بنــا بــه اصــول اعالمیــه جهانــی حقــوق 
ــز  ــده نی ــب ش ــده تصوی ــه در قاه ــالمی ک ــر اس بش
عمــل نمی کنــد. در ایــن اعالمیــه روی نقــش وکیــل 
ــا  تاکیــد شــده کــه نشــان می دهــد در کشــور مــا ت
ــری در  ــن  دادرســی کیف ــون آیی ــب قان ــخ تصوی تاری

ــود  ــی خ ــن داخل ــه قوانی ــه ب ــران ن ــال ۱۳9۲ ای س
یعنــی قانــون اساســی و قوانیــن عــدی و نــه اســناد 
بین المللــی و اعالمیه هــا و کنوانســیون هایی کــه 

ــت. ــرده اس ــل نک ــه، عم پذیرفت
• چه مواردی در قانون قدیم بود که وضعیت 
بهتری را برای وکال و متهمان ترسیم می کرد 

و در قانون جدید آیین دادرسی کیفری از بین 
رفته؟

ــا  ــال ۱۳۷8 ب ــری س ــی کیف ــن  دادرس ــون آیی قان
ــس و  ــه در مجل ــود. در نتیج ــب نب ــرایط متناس ش
ــات  ــز تحقیق ــد مرک ــور مانن ــای کش ــی نهاده برخ
ــخیص  ــع تش ــه مجم ــته ب ــران وابس ــتراتژیک ای اس
تحقیقــات  مرکــز  همچنیــن  و  نظــام  مصلحــت 
مجلــس شــورای اســالمی قانــون جدیــدی را مطــرح 
کردنــد کــه حقــوق متهمــان و شــاکیان و همچنیــن 
مدعیــان خصوصــی را تامیــن کــرده و ضابطــان 
قضایــی را محــدود کنــد تــا بتوانــد در کنتــرل 
ــن  ــال ۱۳9۰ و همچنی ــون س ــود درآورد. در قان خ
ــداران  ــپاه پاس ــات و س ــی از وزارت اطالع ۱۳۷8 نام
ــا  ــود ام ــده ب ــی آورده نش ــط قضای ــوان ضاب ــه عن ب
ــط وزارت  ــی توس ــای امنیت ــات روی پرونده ه تحقیق
اطالعــات و همچنیــن ســپاه صــورت می گرفــت. 
ــون مصــوب ۱۲9۰ پنجــره ای  ــل قان ــن دلی ــه همی ب
ــان در  ــوق متهم ــه در آن حق ــته ک ــه گذش ــود ب ب
ــت  ــی وضعی ــات انتصاب ــات و اتهام ــک از طبق ــر ی ه
ــای  ــز نقش ه ــی نی ــری داشــت و ضابطــان قضای بهت

ــتند. ــدودی داش مح
• در ادامه این تغییرات چه شد؟ بر چه اساسی 

باز هم این قانون تغییر کرد؟
یکــی از مــوارد درگیــر قــرار بازداشــت بــود کــه بــه 
طــور مثــال متهمــی را بــرای مســایل مالــی نزدیــک 
ــا در  ــتند. ی ــه می داش ــت نگ ــال در بازداش ــه ۳ س ب
ــال در  ــک س ــتر از ی ــی بیش ــان سیاس ــورد متهم م
ــون  ــن قان ــبختانه ای ــد. خوش ــت بودن ــت موق بازداش
ــیون  ــیله کمیس ــه وس ــری ب ــی کیف ــن  دادرس آیی
ــل  ــیون اص ــوان کمیس ــت عن ــس تح ــی مجل قضای
8۵ بــه طــور موقــت تصویــب شــده بــود کــه 
دســتاوردهای خوبــی بــرای متهمــان و وکال داشــت. 
ــد  ــون اساســی مجلــس نمی توان طبــق اصــل 8۵ قان
اختیــار قانون گــذاری را بــه شــخص یــا هیاتــی 
ــروری  ــتثنا و ض ــوارد اس ــر در م ــد مگ ــذار کن واگ
کــه می توانــد اختیــار وضــع بعضــی از قوانیــن را بــا 
رعایــت اصــل ۷۲ بــه کمیســیون های داخلــی خــود 
ــن صــورت قوانیــن در مــدت تعییــن  بســپارد. در ای

ــود. ــام می ش ــی انج ــورت آزمایش ــه ص ــده ب ش
ــس  ــه و مجل ــوه قضایی ــل ق ــن اص ــاس همی ــر اس ب
ترجیــح دادنــد بــه جــای آن کــه یــک قانــون 
آیین دادرســی کیفــری ثابــت را تصویــب کننــد کــه 
ــی  ــه همراه ــی را ب ــد، قانون ــن باش ــر آن ناممک تغیی

نارضایتی 
بسیاری نسبت 
به قانون آیین  

دادرسی کیفری، 
عدم اجرای قانون 

اساسی و همچنین 
عدم اجرای ماده 

واحده مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت 

نظام وجود دارد. در 
سطح بین المللی در 

اعالمیه جهانی حقوق 
بشر که ایران نیز آن 

را به مثابه قوانین 
ملی خود پذیرفته 

و همچنین میثاقین 
حقوق اقتصادی و 

مدنی که آن هم در 
سال ۱۳۵۴ توسط 

ایران پذیرفته شده 
بر حق دفاع متهم 
تاکید شده است. 

از سوی دیگر ایران 
خود را پیش رو 
و حتی در مقام 

رهبری کشورهای 
اسالمی می داند اما 

بنا به اصول اعالمیه 
جهانی حقوق بشر 

اسالمی که در قاهده 
تصویب شده نیز 

عمل نمی کند. در این 
اعالمیه روی نقش 
وکیل تاکید شده 

که نشان می دهد در 
کشور ما تا تاریخ 

تصویب قانون آیین  
دادرسی کیفری در 
سال ۱۳۹۲ ایران نه 

به قوانین داخلی خود 
و نه اسناد بین المللی 

و اعالمیه ها و 
کنوانسیون هایی که 

پذیرفته، عمل نکرده 
است.

حقوق ما

صفحه 9/ شامره پانزدهم

گفت وگو

کمیســیون اصضــل 8۵ و کمیســیون قضایــی مجلــس بــه 
تصویــب رســاندند کــه بــه مــدت ۵ ســال اجــرا شــود تــا در 

ــود. ــرف و اصــالح ش ــص آن برط ــرا نواق ــول اج ط
ایــن قانــون بیــش از دو دوره در مجلــس و همچنیــن 
ــرار داشــت و  ــورد بررســی ق ــس م ــات مجل ــز تحقیق مرک
ــن دادرســی  ــون آیی ــاه ۱۳9۲ قان ــت در اســفند م در نهای
کیفــری جدیــد تصویــب شــد کــه مــورد اســتقبال 

ــت. ــرار گرف ــان ق حقوقدان
• چه ایراداتی به آن قانون وارد بود؟

تنهــا ایــرادی کــه در آن قانــون وجــود داشــت مــاده  48 آن 
بــود کــه می گفــت »اگــر شــخصی بــه علــت اتهــام ارتــکاب 
ــا جرایــم علیــه امنیــت  یکــی از جرایــم ســازمان یافتــه ی
ــواد مخــدر و روان  ــا خارجــی کشــور ســرقت م ــی ی داخل
گــردان یــا جرایــم موضــوع بندهــای الــف و ب و پ مــاده 
۳9۲ ایــن قانــون تحــت نظــر قــرار گیــرد تــا یــک هفتــه 
پــس از شــروع تحــت نظــر قــرار گرفتــن امــکان مالقــات 
ــه دلیــل  ــون ب ــن قان ــا اجــرای ای ــدارد«. ام ــا وکیــل را ن ب
ــدت  ــرای م ــه ب ــوه قضایی ــوی ق ــات از س ــتن امکان نداش
ــورای  ــط ش ــون توس ــن قان ــاد. ای ــر افت ــه تاخی ــال ب یکس
نگهبــان نیــز مــورد بررســی قــرار گرفتــه بــود امــا طبــق 
ایــن قانــون تشــکیالت دادگســتری تغییــر می کــرد و 
ــم  ــودن جرای ــبک ب ــا س ــنگین ی ــاس س ــر اس ــا ب دادگاه ه
ــری ۱  ــه دادگاه  کیف ــه طوری ک ــدند؛ ب ــدی ش ــه بن طبق
جرایــم ســنگین  و دادگاه کیفــری ۲ جرایــم ســبک را 
ــز  ــنگین نی ــم س ــی جرای ــرای بررس ــرد. ب ــی می ک بررس
حضــور دو قاضــی الزامــی بــود. ایــن مــوارد باعــث تاخیــر 
اجــرای آن شــد و اجــرای آن بــه 4 مــاه بعــد یعنــی تیــر 
مــاه ســال 9۳ موکــول شــد. در ســال 9۳ امــا قــوه قضاییــه 
بــرای تامیــن امکانــات یــک ســال زمــان خواســت. مــا هــم 
انتظــار داشــتیم کــه قانــون تغییــری نداشــته باشــد و تنهــا 

ــه ســال 94 موکــول شــود.  زمــان اجــرای آن ب
• آیا این انتظار می رفت که قانون تغییر پیدا کند و 

از اختیارات وکیل کاسته شود؟ مگر این قانون توسط 
مجلس و شورای نگهبان به تصویب نرسیده بود؟ بر 

چه اساسی مواد آن تغییر پیدا کرد؟
ــون آییــن  چنــد مــاه پــس از تصویــب، زمزمــه تغییــر قان
ــا نقــض  ــا تنه ــری شــنیده شــد. از نظــر م دادرســی کیف
قانونــی همــان محرومیــت یــک هفتــه ای بــود کــه بــه آن 
ــون  ــن قان ــق همی ــم طب ــر می کردی ــا فک ــردم. م اشــاره ک
وکیــل می توانــد در تمامــی مراحــل حضــور داشــته باشــد. 
ــال  ــاه س ــرداد م ــر خ ــه در اواخ ــم ک ــان دیدی ــا ناگه ام
گذشــته اعــالم شــد کــه قانــون آییــن  دادرســی از اول تیــر 
ــا اصالحاتــی تصویــب می شــود. در ایــن اصالحــات  مــاه ب
بــه مــاده 48 ســابق کــه در آن قیــد شــده بــود بــا شــروع 
تحــت نظــر قــرار گرفتــه شــدن، متهــم می توانــد تقاضــای 
ــه »در  ــد ک ــه ش ــره ای اضاف ــد، تبص ــل کن ــور وکی حض
ــن  ــی و همچنی ــا خارج ــی ی ــت داخل ــه امنی ــم علی جرای
جرایــم ســازمان یافتــه کــه مجــازات آنهــا مشــمول مــاده 
۳۰۲ ایــن قانــون اســت، در صــورت ضــرورت بــه پیشــنهاد 

ــدون  ــی ب ــات مقدمات ــتان، تحقیق ــد دادس ــرس و تایی بازپ
حضــور وکیــل انجــام مــی شــود«.

ایــن تبصــره نفــی تمــام داده هــای قبلــی و جایگزین شــدن 
ــا ســلب حــق اختیــار وکیــل از  ــود کــه ب داده جدیــدی ب
متهــم عمــال بــه معنــای کان لــم یکــن کــردن ایــن انتخاب 
بــود. در پــی انتشــار ایــن موضــوع جهــت تغییــر قانــون را 
پرســیدیم کــه معلــوم شــد ایــن قانــون بــاز هــم در قالــب 
کمیســیون اصــل 8۵ مــورد بررســی قــرار گرفتــه و اصــالح 

شــده اســت.
• چه مواردی در این اصالحات مخالف اصالحات 

پیشین بود و به ضرر وکیل و متهم تمام شد؟ 
در درجــه اول قانون گــذار بــر خــالف نظــر شــورای نگهبــان 
اقــدام کــرده و شــورای نگهبــان نیــز بــر خــالف نظــر قبلــی 
ــرده اســت. شــورای  ــب ک ــن اصالحــات را تصوی خــود، ای
ــان از  ــه ای متهم ــک هفت ــت ی ــر محرومی ــان پیش ت نگهب
ــه را  ــک هفت ــت پــس از ی ــن محدودی ــران ای وکیــل و جب
ــودن حــق  ــق ب ــی مطل ــف اطــالق یعن ــال 9۲ مخال در س
ــون  ــل ۳۵ قان ــه اص ــاله ای ک ــود. مس ــته ب ــل دانس وکی
اساســی و همچنیــن مــاده واحــده مصــوب مجمــع 
ــن  ــرد. ای ــوال می ب ــر س ــام را زی ــت نظ ــخیص مصلح تش
ــه  ــی ک ــران قانون ــی ای ــام قضای ــه در نظ ــت ک در حالی س
توســط مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام وضــع می شــود 
نیــازی بــه تاییــد شــورای نگهبــان نــدارد. ایــن مســاله در 
حالــی پیــش می آیــد کــه مجلــس و شــورای نگهبــان در 
ــه اختــالف برســند. مجمــع تشــخیص  ــی ب ــب قانون تصوی
ــور  ــی کش ــح مل ــرای مصال ــد ب ــام می توان ــت نظ مصلح
قانونــی را تصویــب کنــد کــه موقتــا حتــی مخالــف موازیــن 

شــرع باشــد.
• آیا مثالی در این مورد دارید؟ چه قانونی بوده که 
وضع شده اما مخالف موازین شرع محسوب می شد؟

در ســال ۱۳6۰ قانــون ملــی شــدن اراضــی تصویــب شــد 
ــن  ــد. ضم ــف بودن ــا آن مخال ــن ب ــای دی ــر علم ــه اکث ک
مخالفــت علمــا پیش بینــی شــد کــه بــرای داشــتن 

شورای 
نگهبان پیش تر 
محرومیت یک 

هفته ای متهمان 
از وکیل و جبران 

این محدودیت 
پس از یک هفته 

را در سال 92 
مخالف اطالق 

یعنی مطلق بودن 
حق وکیل دانسته 

بود. مساله ای 
که اصل 35 

قانون اساسی و 
همچنین ماده 
واحده مصوب 

مجمع تشخیص 
مصلحت نظام 

را زیر سوال 
می برد. این در 

حالی ست که در 
نظام قضایی ایران 

قانونی که توسط 
مجمع تشخیص 

مصلحت نظام 
وضع می شود 

نیازی به تایید 
شورای نگهبان 

ندارد.
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ــت  ــخیص مصلح ــع تش ــی مجم ــت مل ــاس مصلح ــر اس ــن ب قوانی
نظــام می توانــد چنیــن عمــل کنــد. در آن شــرایط جمعیــت 
افزایــش پیــدا کــرده بــود و زمیــن بــه انــدازه مــردم و زمین دارهــا 
نبــود. زمین دارهــا نیــز از واگــذاری زمیــن بــه میــل خــود 
ــب  ــده تصوی ــا وع ــال 6۰ ب ــمی در س ــد. هاش ــودداری می کردن خ
ــون ملــی شــدن اراضــی را تصویــب کــرد. مزیــن  ــی خوب،قان قانون
را بــه ســه بخــش تقســی م کردنــد و اعــالم شــد کــه غیــر از ایــن 
ــه  ــرار نگرفت ــتفاده ق ــورد اس ــت م ــچ وق ــه هی ــی ک ــه زمین های ک
ــر  ــای بای ــد زمین ه ــت می توان ــه دول ــت اســت بلک ــه دول ــق ب متعل
و دایــر مــردم را بــرای مســکن و همچنیــن طرح هــای عمرانــی بــه 
تملــک خــود در آورد. قیمــت آن نیــز بــا نــرخ منطقــه ای کــه نــازل 

ــد. ــبه می ش ــود محاس ــت روز ب ــزارم قیم ــک ه ــر از ی و کم ت
• در واقع شما تبصره اضافه شده به ماده ۴۸ را غیرقانونی 
می دانید؟ چه ایرادات قانونی به این ماده و تبصره آن وارد 

است؟
ایــن تبصــره بــا اصــل ۳۵ قانــون اساســی و مــاده واحــده در تضــاد 
ــد  ــر تایی ــه پیش ت ــی را ک ــان قانون ــورای نگهب ــع ش ــت. در واق اس
کــرده بــود را نقــض کــرد تــا وکالیــی کــه قــرار اســت در مرحلــه 
ــوه قضاییــه  ــد توســط رییــس ق ــده باشــند بای تحقیقــات وارد پرون
انتخــاب شــوند و اســامی آن هــا نیــز اعــالم خواهــد شــد. ایــن مــاده 
ــون اساسی ســت کــه در آن  ــف بنــد 9 اصــل ۳ قان همچنیــن مخال
ــه  ــض در جامع ــه تبعی ــا هرگون ــی ب ــت اصالم ــوان شــده حکوم عن
ــده  ــر عه ــز ب ــا نی ــن تبعیض ه ــع ای ــه رف ــد. وظیف ــارزه می کن مب

ــز  ــی نی ــون اساس ــل ۱9 قان ــر در اص ــرف دیگ ــت. از ط ــت اس دول
ــوق  ــژاد در حق ــگ و ن ــه، رن ــوم و قبیل ــه ق ــه ب ــدون توج ــردم ب م
طبقه بنــدی  را  وکال  وقتــی  امــا  شــده اند.  شــناخته  مســاوی 
می کننــد و یکــی را می پذیرنــد و دیگــری را نــه، بــه نوعــی 

تبعیــض روا داشــته اند.
ــی را طــی  ــران وکیــل شــده یعنــی مراحــل قانون کســی کــه در ای
ــل  ــه وکی ــد پروان ــه می خواه ــی ک ــال کس ــور مث ــه ط ــرده. ب ک
ــون هــای وکال  شــدن بگیــرد بایــد تقاضــای خــود را از طریــق کان
پیــش ببــرد. کانون هــای وکال نیــز موظــف هســتند کــه از مراکــز 
امنیتــی مخصوصــا وزارت اطالعــات و دیگــر نهادهــای دادگســتری 
ــه  ــد ک ــی کنن ــرد را بررس ــابقه ف ــه سوس ــوه قضایی ــن ق و همچنی
ــف ضــد نظــام ارتباطــی دارد  ــا گروه هــای مختل ــال ب ــه طــور مث ب
ــق  ــذرد طب ــا می گ ــن فیلتره ــام ای ــی از تم ــی وکیل ــر. وقت ــا خی ی
ــل در  ــن عم ــا ای ــا این ج ــد. ام ــارش کنن ــد برکن ــون نمی توانن قان
ــل ۲۰  ــه در اص ــت. در حالی ک ــده اس ــرر ش ــاده 48 مق ــره م تبص
قانــون اساســی همــه ملــت اعــم از زن و مــرد یکســالن در حمایــت 
قانــون قــرار دارنــد. امــا ایــن تقصــره نــه منطبــق بــا قانــون و نــه بــا 

موازیــن اسالمی ســت.
• شما که مطالعات فقهی داشتید، آیا در فقه و شروع حد و 

مرزی برای وکال تعیین شده؟
ــل ســنت  ــه اه ــب فق ــرده ام و کت ــل ک ــه تحصی ــن در رشــته فق م
ــرای  ــچ کجــا شــرایطی ب ــرده ام. در هی ــه ک ــز مطالع ــه را نی و امامی
حــد و مــرز گذاشــتن بــرای وکیــل وجــود نــدارد و ایــن ادعــا نیــز 
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کــه وکال ممکــن اســت اســرار را فــاش ســازند فاقــد اعتبــار 
اســت؛ چراکــه نمی توانیــن قصــاص قبــل از جنایــت داشــته 
ــم از  ــا نمی توانی ــی م ــا طبــق ضــرب المثــل ایران باشــیم. ی
تــرس مــرگ خودکشــی کنیــم. طبــق قانــون وکیلــی کــه 
ــده را فــاش کنــد متخلــف اســت. در  ــه پرون اســرار محرمان
ــن وکیــل را  ــوان ای ــز پیش بینــی شــده کــه می ت ــون نی قان
بــرای همیشــه از وکالــت محــروم کــرد. در نتیجــه دالیلــی 
ــه  ــرون ب ــده مق ــوان ش ــره عن ــن تبص ــع ای ــرای وض ــه ب ک
حقوقدانــان  جواب گــوی  نمی توانــد  و  نیســت  واقعیــت 

ایــران و جهــان باشــد.
ــتدالل  ــعار دادن اس ــای ش ــه ج ــه ب ــم ک ــاد بگیری ــد ی بای

ــم. کنی
• آیا در قانون آیین دادرسی کیفری جدید 

محدودیتی برای ضابطان قضایی نیز وضع شده؟
ــن  ــه همی ــوط ب ــر مرب ــص دیگ ــد نق ــون جدی ــن قان در ای
وزارت  بــر  عــالوه  قانــون  ایــن  طبــق  اســت.  مســاله 
ــه  ــز ب ــداران نی ــپاه پاس ــات س ــازمان اطالع ــات، س اطالع
ــد  ــه در چن ــت. اگرچ ــده اس ــه ش ــی اضاف ــان قضای ضابط
ســال گذشــته بســیاری از پرونده هــا توســط ایــن ســازمان 
ــازه   ــا اج ــاال ب ــود و احتم ــوردی ب ــا م ــد ام ــی می ش بررس
رهبــری، امــا وجــود ســپاه بــه عنــوان ضابطــی قضایــی در 

ــت. ــود نداش ــون وج قان
• تحلیل خود شما با توجه به تجربیاتی که داشتید از 
دالیل مقرر کردن این نواقص قانونی چیست؟ خصوصا 

قانونی شدن سپاه به عنوان ضابطی قضایی و امکان 
افشای اسرار از سوی وکال. 

در  مــن  می کنــم.  اشــاره  خــودم  بــه  مثــال  بــرای 
ــودم.  ــک ب ــل بان ــور وکی ــی کش ــده مال ــن پرون بزرگ تری
ــک  ــش در بان ــال پی ــه ۲۳ س ــاردی ک ــده ۱۲۳ میلی پرون
ــوم  ــدام مرح ــه اع ــر ب ــت منج ــرح و در نهای ــادرات مط ص
ــال،  ــه س ــن هم ــت ای ــا گذش ــا ب ــد. ام ــداداد ش ــل خ فاض
هنــوز آن قــدر جزییــات در آن پرونــده وجــود دارد کــه اگــر 
مطــرح شــود افــراد بســیار دیگــری را نیــز درگیــر می کنــد. 
ــف  ــی و وظای ــئون وکالت ــون، ش ــت قان ــه حرم ــن ب ــا م ام
ــردم.  ــت نک ــه صحب ــکات ناگفت ــاره ن ــا درب ــی مطلق اخالق
از طــرف دیگــر مــن در پرونده هــای وکالتــی، وکالــت 
ــتانی را برعهــده داشــتم  ــتانی و خوزس ــان کردس محکوم
ــود امــا هیچ کــدام از  کــه برایشــان تقاضــای اعــدام شــده ب
آن  مــوارد یــا بــا اعــاده دادرســی یــا بــا دفــاع مناســب بــه 
اعــدام منجــر نشــد. در هیــچ یــک از ایــن مــوارد نه دســتگاه 
قضایــی و نــه دســتگاه های امنیتــی و اطالعاتــی اتهامــی را 
بــه مــن یــا دیگــر وکال وارد نکردنــد. مــا اگــر کاری کردیــم 
وظیفــه قضایــی و حقوقــی خــود را انجــام دادیــم. از طــرف 
دیگــر بــه نظــر می رســد ایــن تبصــره همــان قصــاص قبــل 
از جنایــت اســت. هنــوز وکیلــی ســری را افشــا نکــرده و از 
ــم در صــدور احــکام کیفــری از  ــز نمی توانی نظــر فقهــی نی

ــم. ــتفاده کنی ــل اس ــاس و تمثی قی
در درجــه دوم مســاله افشــای اســرار پرونــده توســط 
ــد  ــری جدی ــن دادرســی کیف ــون آیی ــن قان ــا همی ــل ب وکی

انتخــاب وکیــل  دارد. در مــاده ۱9۰ آن  منافــات  نیــز 
اجباری ســت و اگــر متهــم وکیــل را انتخــاب نکــرد، بازپــرس 
ــد. یعنــی در  ــی انتخــاب کن ــرای وی وکیل موظــف اســت ب
همیــن مــاده نیــز انتخــاب وکیــل اول حــق متهــم اســت و 
ــه هیچ وجــه اشــاره ای نشــده  ــی. ب ــه حــق دســتگاه قضای ن
ــد.  ــاب کن ــان وکال انتخ ــف اســت از می ــرس موظ ــه بازپ ک
ــل  ــوان وکی ــکل می ت ــه دو ش ــه ب ــت ک ــن در حالی س ای
ــون وکال درخواســت  ــد از کان ــم می توان ــرد. مته انتخــاب ک
کنــد و مبلــغ پرداختــی نیــز میــان وکیــل و کانــون تقســیم 
وکیــل  نمی توانــد  متهــم  کــه  مــورادی  در  می شــود. 
ــون اساســی قضــات موظــف  ــر اســاس قان ــد ب انتخــاب کن
ــه  ــا ب ــه ی ــا روزان ــل تســخیری هســتند. م ــن وکی ــه تعیی ب
صــورت هفتگــی ده هــا مــورد درخواســت وکیــل از کانــون 
داریــم. خــود مــن چندیــن بــار بــه عنــوان وکیــل تســخیری 
بــرای پرونده هــای مــواد مخــدر انتخــاب شــدم امــا جــرات 
نــدارم کــه قبــول نکنــم چــون از جملــه وظایــف خــود مــن 

اســت.
ــا  ــی متهمــی بازداشــت می شــود حتم ــر وقت از ســوی دیگ
ــرای آن وجــود داشــته باشــد. در  ــی ب ــل و مدرک ــد دلی بای
ــده  ــز آم ــال ۷8 و 9۲ نی ــری س ــی کیف ــون آیین دادرس قان
کــه قاضــی نمی توانــد کســی را احضــار یــا بازداشــت کنــد 
ــدام داشــته باشــد. اگــر  ــن اق ــرای ای ــی ب ــل کاف مگــر دالی
قاضــی دالیــل کافــی دارد، حضــور وکیــل تاثیــری در 
ــر  ــا ذک ــام را ب ــد اته ــل می توان ــا وکی ــدارد. نهایت موضــوع ن
دالیــل وارد ندانــد. در هیــچ کجــای دنیــا هــم نیامــده کــه 
ــه  ــد پذیرفت ــا بای ــه او لزوم ــرد، دفاعی ــاع ک ــی دف ــر وکیل اگ
ــل و  ــی دالی ــه وقت ــت ک ــن اس ــوال ای ــع س ــود. در واق ش
مــدارک کافــی موجــود اســت، چــه ترســی از حضــور وکیــل 
ــی موضــوع  ــده وجــود دارد؟ وانگه ــوای پرون و پخــش محت
ــود  ــد وج ــام بای ــرای اته ــی ب ــل کاف ــود دالی ــا ش ــم افش ه

ــداده اســت. ــی رخ ن ــی خالف ــن یعن داشــته باشــد و ای
• تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری 

یعنی عدم حضور وکیل در مراحل تحقیقاتی چه 
تهدیدی برای متهم به همراه دارد؟

ــرای متهــم محســوب  بــدون شــک ایــن تبصــره خطــری ب
ــل و  ــدان تحصی ــل و حقوق ــوان وکی ــه عن ــا ب ــود. م می ش
ــر  ــل ب ــه اص ــم ک ــم و می دانی ــاوت کرده ای ــس و قض تدری
ــه  ــی ب ــل کاف ــا دالی ــرد مبراســت ت ــت اســت. یعنــی ف برائ
دســت ایــد. در ایــن مــورد هــم اصــل بــر برائــت و رعایــت 
حقــوق انســانی  متهــم اســت. یکــی از اساســی ترین حقــوق، 
حــق انتخــاب اســت. وقتــی حــق انتخــاب را ســلب کردیــم، 
ــود.  ــوق انســانی او محســوب می ش ــا حق ــورد ب ــن برخ اولی
طبــق ایــن تبصــره و گرفتــه شــدن حــق انتخــاب از متهــم 
ــدارد  ــق ن ــه او ح ــد ک ــر می کن ــود فک ــه خ ــود ب ــا او خ ام
کــه هرکســی را می خواهــد انتخــاب کنــد امــا از آن جایــی 
ــی انتخــاب کــرده  ــی را کــه دســتگاه قضای ــد وکیل ــه بای ک
بپذیــرد، در ذهــن او می ایــد کــه پــس ایــن وکیــل بــا مــن 
نیســت. ایــن اولیــن ذهنیــت اســت کــه بــه وجــود می آیــد 

و بــه اعتقــاد مــن حــق متهــم از بیــن مــی رود.

بدون 
شک این تبصره 

خطری برای متهم 
محسوب می شود. 

ما به عنوان 
وکیل و حقوقدان 
تحصیل و تدریس 
و قضاوت کرده ایم 

و می دانیم که 
اصل بر برائت 

است. یعنی 
فرد مبراست تا 
دالیل کافی به 

دست اید. در این 
مورد هم اصل بر 

برائت و رعایت 
حقوق انسانی  

متهم است. یکی 
از اساسی ترین 

حقوق، حق 
انتخاب است. 

وقتی حق انتخاب 
را سلب کردیم، 
اولین برخورد با 
حقوق انسانی او 

محسوب می شود. 
طبق این تبصره 

و گرفته شدن 
حق انتخاب از 

متهم اما او خود به 
خود فکر می کند 
که او حق ندارد 

که هرکسی را 
می خواهد انتخاب 

کند اما از آن جایی 
که باید وکیلی را 

که دستگاه قضایی 
انتخاب کرده 

بپذیرد، در ذهن 
او می اید که پس 
این وکیل با من 

نیست. این اولین 
ذهنیت است که 
به وجود می آید 
و به اعتقاد من 

حق متهم از بین 
می رود.
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گفت وگو

قانــون جدیــد آییــن دادرســی کیفــری 
ایــران کــه از روز دوشــنبه اول تیرمــاه 
اجــرا  مرحلــه  بــه  جــاری  ســال 
ــه  ــد ک ــوان می کن ــده عن ــته ش گذاش
ــی و  ــت داخل ــه امنی ــم علی در »جرای
ــم[  ــن ]جرای ــور و همچنی ــی کش خارج
بایــد  متهمــان  یافتــه«،  ســازمان 
وکیــل یــا وکالی خــود را در مرحلــه ی 
ــن وکالی  ــی »از بی ــات مقدمات تحقیق
رســمی دادگســتری کــه مــورد تاییــد 
ــره ی  ــد. تبص ــاب کنن ــند« انتخ ــه باش ــس قوه قضایی ریی
مــاده ی ۴۸ ایــن قانــون، ضمــن تاکیــد بــر ایــن محدودیــت 
ــس  ــط ریی ــور توس ــامی وکالی مزب ــد: »اس ــد می افزای جدی

می شــود«. اعــالم  قوه قضاییــه 
ــه  ــت ک ــدی اس ــه قواع ــری، مجموع ــی کیف ــن دادرس آیی
ــای  ــه پرونده ه ــیدگی ب ــف رس ــل مختل ــریفات و مراح تش
کیفــری را از نظــر شــکلی معیــن می کنــد. ایــن مجموعــه 
ــراها و  ــا، دادس ــف دادگاه ه ــرح وظای ــامل ش ــد، ش قواع
ــه  ــوط ب ــد مرب ــن قواع ــتری و هم چنی ــان دادگس ضابط
ــم  ــرای حک ــی و اج ــراض، تجدیدنظرخواه ــدور رای، اعت ص

ــت. اس
شــورای نگهبــان در جلســه ای کــه در روز 2۷ خــرداد برگزار 
ــون آییــن دادرســی کیفــری، کــه  کــرد طــرح اصــالح قان
ــی  ــی و حقوق ــیون قضای ــی در کمیس ــا اصالحات ــر ب پیش ت
ــون  ــا قان ــرع ی ــر ش ــود را مغای ــده ب ــب ش ــس تصوی مجل
ــون  ــن قان ــب ای ــن ترتی ــه ای ــداد و ب ــخیص ن ــی تش اساس

بــه صــورت اجرایــی درآمــد.
ــوی وکالی  ــترده ای را از س ــای گس ــدام اعتراض ه ــن اق ای
دادگســتری در بــر داشــت. اعضــای هیــات مدیــره 
کانــون وکال، تبصــره مــاده ۴۸ را مغایــر بــا »حقــوق 
ــه  ــا توج ــه ب ــد ک ــی از وکال معتقدن ــتند. برخ ــت« دانس مل
ــوال  ــی معم ــای امنیت ــی پرونده ه ــرف اصل ــه ط ــه این ک ب
حکومــت اســت، در چنیــن شــرایطی »ضــرورت دادرســی 

ــای  ــتر از پرونده ه ــرف، بیش ــور وکالی بی ط ــه و حض عادالن
ــود«. ــاس می ش ــر احس دیگ

رییــس  اســماعیلی،  غالم حســین  دیگــر،  ســوی  از 
ــد  ــره معتق ــن تبص ــاره ای ــران درب ــتان ته ــتری اس دادگس
ــای  ــیاری از نظام ه ــی، در بس ــه مقدمات ــت »در مرحل اس
ــا در  ــی م ــود، ول ــه نمی ش ــل پذیرفت ــال وکی ــی اص حقوق
ــی  ــراها از زمان ــا در دادس ــه پرونده ه ــیدگی ب ــل رس مراح
ــم؛  ــی نداری ــود محدودیت ــادر می ش ــت ص ــه کیفرخواس ک
ــب  ــه موج ــم ک ــتفاده کنی ــی اس ــد از وکالی خاص ــا بای ام

ــود«. ــا نش ــدن پرونده ه ــراب ش خ
ایــن در حالــی اســت کــه فعــاالن حقــوق بشــر پیش بینــی 
ــی  ــارهای امنیت ــد، فش ــون جدی ــرای قان ــه اج ــد ک کرده ان
ــد داد  ــش خواه ــی را افزای ــی و امنیت ــان سیاس روی متهم
ــاب  ــق انتخ ــز از ح ــی نی ــب قانون ــان در قال ــن متهم و ای

ــه ی وکیــل محــروم خواهنــد شــد. آزادان
در همیــن راســتا نظــر برخــی از وکالی دادگســتری و 

را جویــا شــدیم. حقوق دانــان 
ــوص  ــر خص ــل د ــوق بین المل ــد حق ــناس ارش ــه؛ کارش ــا دادب دن
تصویــب و اجرایــی شــدن ایــن قانــون عنــوان می کنــد: »بــه اعتقــاد 
مــن ایــن تبصــره دســت قاضــی را دــر دفــاع از متهــم بــاز می گــذارد 
ــود و  ــب می ش ــاع موج ــه ی دف ــر پروس ــتقیم او را د ــت مس و دخال
ــد.  ــض می کن ــه را نق ــوه قضایی ــی ق ــل بی طرف ــوع اص ــن موض همی
ــی هســتند  ــا پرونده های ــا، اتفاق ــوع پرونده ه ــن ن ــر ای از طــرف دیگ
کــه کــه طــرف دیگــر دولــت اســت و همیــن قضیــه ضــرورت یــک 
ــه را ایجــاب می کنــد و الزمــه ی دفــاع از متهــم  محاکمــه ی عادالن

اتفاقــا وجــود وکیلــی جســور و مســتقل از دولــت اســت«.
ــد و این کــه ایــن تبصــره  ــت قضایــی می گوی وی دــر ادامــه از عدال
ــی  ــت قضای ــن تبصــره عدال ــد: »ای ــض می کن ــی را نق ــت قضای عدال
ــر کشــوری  ــان سیاســی د ــه متهم ــرا ک ــرد؛ چ ــر ســوال می ب را زی
ــه  ــی و عادالن ــی قاض ــان بی طرف ــه امیدش ــا نقط ــران، تنه ــد ای مانن
بودــن رونــد دادرســی اســت. از ســوی دیگــر اگــر بــه ایــن قضیــه 
بــاور داشــته باشــیم کــه تمامــی وکال قســم خوردــه هســتند و دــر 
ــی  ــه بعض ــی ب ــح بعض ــس ترجی ــد پ ــر می دارن ــم ب ــت قد راه عدال

نظر کارشناسان در مورد تبصره ی ماده ی ۴۸ آیین دادرسی کیفری:

تقسیم وکال به خودی و غیرخودی فاجعه است

شیدا جهان بین
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دیگــر بســیار ناعادالنــه اســت«.
ــا  ــوق م ــگار حق ــه خبرن ــه ب ــر ادام ــان د ــن حقوق د ای
می گویــد: »تصویــب و اجرایــی شــدن ایــن تبصــره، 
ــون اساســی  یعنــی نقــض کامــل بنــد 9 اصــل ســوم قان
ــرای  ــه ب ــات عادالن ــاروا و ایجــاد امکان ــع تبعیضــات ن )رف
همــه دــر تمــام زمینه هــای مادــی و معنــوی( و بنــد ۱4 
آن اصــل )تامیــن حقــوق همــه  جانبــه ی همــه ی افــراد از 
زن و مــرد و ایجــاد امنیــت قضایــی عادالنــه بــرای همــه 
و تســاوی عمــوم دــر برابــر قانــون(، اصــل ۱9 )برابــری و 
تســاوی حقــوق مردــم ایــران از هــر قــوم و قبیلــه و عدــم 
ــوان  ــه عن ــا ب ــد آن ه ــان و مانن ــژاد و زب ــگ و ن ــر رن تاثی
یــک امتیــاز نســبت بدــان(، اصــل ۳4 )حــق دادخواهــی 
ــق  ــل ۳۵ )ح ــرد(، اص ــر ف ــلم ه ــق مس ــوان ح ــه عن ب
ــی نســبت  ــف قانون ــاع و تکلی ــل و حــق دف انتخــاب وکی
ــت( و ...  ــل برائ ــور ) اص ــون مزب ــل ۳۷ قان ــان( و اص بد
ــتری  ــش وکالی دادگس ــه واکن ــت ک ــاله اس ــن مس همی
ــرا  ــی داشــته اســت؛ چ ــر پ ــوق بشــر را د ــاالن حق و فع
کــه بــه صــورت کلــی مادــه ی تصویــب شــده دــر آییــن 
ــون اساســی کشــور  ــد ناقــض قان دادرســی کیفــری؛ نبای

باشــد«.
ــد  ــی معتق ــان ایران ــر از حقوق دان ــی دیگ ــور ر. یک منص
اســت: »امکان دــاشتن وکیل دــر مراحل دادرســی از 
ــی ترین  ــی منصفانه و یکي از اساس ــی دادرس اصول اساس
ارکان حقوق شهروندی است که حتــی با تصویب قانون هم 

ــرد«. ــی توان آن را از شهروندان سلب ک نم
ــد: »اجرای این قانون خالف  ــان می کن ــه بی ــر ادام وی د
خالف  اساسي،  قانون   ۳۵ اصل  خالف  شهروندی،  حقوق 
وکیل  استقالل  اصل  خالف  و  بین المللي  کنوانسیون های 

ــی است«. ــر برابر دستگاه قضای د
ــر  ــم د ــت مته ــه وضعی ــی ب ــا نگاه ــان ب ــن حقوق د ای
اختیار  »دادــن  می دهــد:  ادامــه  جرایمــی  چنیــن 
نامحدود به دستگاه قضایــی برای تعیین صالحیت وکال، 
بــه خصــوص دــر جرایم امنیتي، باعث مــی شود که متهم 
دلیل  به  اولیه،  مراحل  دادــرسي، مخصوصا  مراحل  دــر 
امنیت  عدم  احساس  خود،  اطمینان  مورد  وکیل  نداشتن 

کند«.
بســیاری دیگــر از وکالی دادگســتری و حقوق دانــان نیــز 
ــتقالل  ــوق وکال و اصــل اس ــا حق ــر ب ــون را مغای ــن قان ای
کانــون وکال می داننــد و معتقدنــد کــه اجــرای ایــن 
ــه وکالیــی اســت کــه دــر لیســت  ــون هــم توهیــن ب قان
قــوه قضاییــه قــرار نمی گیرنــد و هــم باعــث عدــم 

ــود. ــم می ش ــت مته ــاس امنی احس
ــران  ــر ای ــه د ــتری ک ــل دادگس ــر وکی ــر ح.خ دیگ نظ
ــن  ــب ای ــورد تصوی ــر م ــت را د ــت اس ــه وکال ــغول ب مش
ــد:  ــوال ام می گوی ــه س ــخ ب ــر پاس ــیدم. او د ــون پرس قان
ــب  ــا تصوی ــار ب ــن ب ــرای اولی ــود ب ــرار ب ــه ق ــد ک »هرچن
ایــن قانــون؛ حقــوق متهــم بــه طــور جدــی مــورد توجــه 
قانون گــذار قــرار گیــرد، امــا  متاســفانه بــا تصویــب 
تبصــره مادــه 48 ضربــه ی مهلکــی بــه پیکــر ایــن قانــون 

ــد«. وارد ش
وی دــر ادامــه می افزایــد: »ضربــه ی مهلــک از ایــن 
جهــت کــه اوال ارادــه ی متهــم دــر انتخــاب وکیــل 

محدــود و بــه صــورت گزینشــی شــده اســت، دومــا وکال 
ــه  ــده اند ک ــیم بندی ش ــی تقس ــر خود ــی و غی ــه خود ب
ایــن خــود فاجعــه ی بزرگــی اســت و مــن امیدــوارم کــه 

ــود«. ــالح ش ــر اص ــه زودت ــه هرچ ــن ماد ای
دــر  کــه  اســت  دادگســتری  وکیــل  دیگــر  م.  ف. 
دادگاه هــای ایــران مشــغول بــه کار اســت. وی دــر 
ایــن خصــوص می گویــد: »الزمــه ی بدیهــی حــق دفــاع، 
آزادــی دــر انتخــاب وکیــل اســت و محدــود کردــن وکالت 
دــر جرایــم مقــرر دــر تبصــره مادــه ی 48 بــه وکالی مورد 
تاییــد رییــس قــوه قضاییــه دــر مغایــرت بــا اصــل آزادــی 
افــراد دــر انتخــاب وکیــل اســت؛ مخصوصــا این کــه یــک 

طــرف محاکمــه خــود دســتگاه قضــا باشــد«.
ــی  ــول دادرس ــد: »از اص ــه می کن ــه اضاف ــر ادام وی د
منصفانــه ایــن اســت کــه مــوکل بتوانــد از میــان 
ــه  ــا توج ــود را ب ــر خ ــورد نظ ــل م ــود، وکی وکالی موج
ــن  ــد و ای ــاب کن ــد انتخ ــص و تعه ــناخت و تخص ــه ش ب
تبصــره دــر مغایــرت بــا حقــوق شــهروندی و حــق دفــاع 
ملــت و اصــل ۳۵ قانــون اساســی دــر بــاب حقــوق ملــت 
اســت. از طــرف دیگــر متــن تبصــره، مغایــرت اساســی بــا 
اصــل اســتقالل وکیــل دادگســتری دــر امــر دفــاع دــارد. 
وکیلــی کــه صالحیــت او بــرای ورود بــه پروندــه توســط 
قــوه قضاییــه تعییــن می شــود، مســتقل و بی طــرف 
نخواهــد بــود. بدیــن ترتیــب بــا توجــه بــه دفــاع توســط 
ــور  ــه ط ــم را ب ــر مته ــه مســلما نظ ــل فرمایشــی، ک وکی
کامــل تامیــن نمی کنــد، کلیــه ی اصــول اولیــه دادرســی 

ــی رود«. ــوال م ــر س ــتقل زی ــرف و مس ــه و بی ط عادالن
ــتری  ــالمی وکالی دادگس ــت اس ــتا جمعی ــن راس ــر ای د
ایــران نیــز نامــه ای دــر اعتــراض بــه اصالحیه  هــای 
قانــون آییــن دادرســی کیفــری نوشــت کــه حــق انتخــاب 
ــه  ــود و ب ــی را محد ــم امنیت ــان جرای ــرای متهم ــل ب وکی

ــد. ــول می کن ــه مح ــوه قضایی ــس ق ریی
ــران  ــتری ای ــالمی وکالی دادگس ــت اس ــه جمعی ــر نام د
کــه دــر تاریــخ ۱6  تیــر مــاه منتشــر شــد، عنــوان شــده 
کــه مادــه 48 و مادــه 6۲۵ مخدوش کنندــه حقــوق 
ــول ۱9، ۲۰  ــا اص ــت و ب ــان اس ــی از متهم ــی برخ دفاع
و ۳۵ قانــون اساســی مغایــرت دــارد. دــر بخشــی از ایــن 
نامــه آمدــه اســت: »گرچــه ممکــن اســت حفــظ اســرار 
ــان و  ــرار مجرم ــری از ف ــا جلوگی ــی ی ــای امنیت پرونده ه
اختفــای آثــار جــرم، دــر جرایــم سازماندهی شــده، دلیــل 
وضــع تبصــره مذکــور بودــه باشــد، لکــن قانــون دــارای 
ــی  ــم دسترس ــرار عد ــور ق ــون صد ــی همچ ظرفیت های
ــا  ــه م ــه اســت ک ــه پروند ــاکی و وکالیشــان ب ــم، ش مته
ــی فاســد  ــن چنینــی کــه توال را از اتخــاذ راه حل هــای ای
ــد«. ــاز می کن ــت، بی نی ــاد اس ــیار زی ــر آن بس ــب ب مترت
دــر ایــن نامــه ی اعتراضــی نیــز اشــاره شــده اســت کــه 
تقســیم وکال بــه دولتــی و غیردولتــی و ترجیــح بالمرجــح 
ــه جــو بدبینــی  ــر دیگــر همکارانشــان ب برخــی از وکال ب
ــی،  ــن وکالی ــان از چنی ــاد متهم ــان وکال، ســلب اعتم می
ــوق  ــل از حق ــی وکی ــاع واقع ــه دف ــن زمین ــت نیافت فعلی
ــا  ــه، تنه ــت وکالی برگزید ــا فســاد ناشــی از ران ــم ی مته
گوشــه هایی از جنبه هــای منفــی و قابــل پیش بینــی 

ــاد شــده هســتند. اصالحیــه ی

گفت وگو

از اصول دادرسی 
منصفانه این است 
که موکل بتواند از 

میان وکالی موجود، 
وکیل مورد نظر خود 

را با توجه به شناخت 
و تخصص و تعهد 

انتخاب کند و این 
تبصره در مغایرت 

با حقوق شهروندی 
و حق دفاع ملت 
و اصل 35 قانون 

اساسی در باب حقوق 
ملت است. از طرف 
دیگر متن تبصره، 
مغایرت اساسی با 

اصل استقالل وکیل 
دادگستری در امر 
دفاع دارد. وکیلی 

که صالحیت او برای 
ورود به پرونده توسط 

قوه قضاییه تعیین 
می شود، مستقل و 

بی طرف نخواهد بود. 
بدین ترتیب با توجه 
به دفاع توسط وکیل 
فرمایشی، که مسلما 
نظر متهم را به طور 

کامل تامین نمی کند، 
کلیه ی اصول اولیه 
دادرسی عادالنه و 

بی طرف و مستقل زیر 
سوال می رود«.

در این راستا جمعیت 
اسالمی وکالی 

دادگستری ایران نیز 
نامه ای در اعتراض به 

اصالحیه  های قانون 
آیین دادرسی کیفری 
نوشت که حق انتخاب 

وکیل برای متهمان 
جرایم امنیتی را 

محدود و به رییس قوه 
قضاییه محول می کند.
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گزارش

و  فعــاالن  بــر  ایــران عــالوه  در  حقــوق مــا- 
فعــاالن  و  روزنامه نــگاران  سیاســی،  کنش گــران 
ــوکالن  ــار م ــز در کن ــتری نی ــی؛ وکالی دادگس مدن

خــود در خطــر بازداشــت قــرار دارنــد.
ــت  ــادی بازداش ــر وکالی زی ــال های اخی ــول س در ط
ــا  ــده ی ــوم ش ــدت محک ــای طوالنی م ــه حبس ه و ب
ــرای ســالیان متمــادی ممنــوع شــده  فعالیــت آنهــا ب

اســت.
ــوق  ــال حق ــل دادگســتری و فع نســرین ســتوده وکی
ــت.  ــوع اس ــن موض ــا در ای ــن نمونه ه ــر از بارزتری بش
ــی« از  ــت مل ــه امنی ــدام علی ــام »اق ــه اته ــتوده ب س
۱۳ شــهریور 89 تــا ۲۷ شــهریور 9۲ در بازداشــت گاه 
اویــن به ســر بــرده و عــالوه بــر حکــم زنــدان، دادگاه 
ــه  ــرده و پروان ــروج ک ــال ممنوع الخ ــرای ۲۰ س او را ب
وکالــت او نیــز از مهــر 9۳ بــه مــدت ســه ســال باطــل 
شــد. مهــرآوه خنــدان دختــر ۱۲ ســاله نســرین 
ســتوده و رضــا خنــدان، کــم ســن و ســال ترین 
فــردی اســت کــه بــه علــل سیاســی در ایــران 

ممنوع الخــروج شــده اســت.
ــزه  ــده جای ــادی وکیــل دادگســتری و برن شــیرین عب
ــه  ــی ب ــا ارســال نامه های ــل در تیرمــاه 9۱ ب ــح نوب صل
ــدوق  ــل و صن ــوق بشــر ســازمان مل کمیســاریای حق
کــودکان ســازمان ملــل )یونیســف( نســبت بــه 

تعقیــب کیفــری و ممنوع الخــروج کــردن دختــر 
ــران،  ــات ای ــط مقام ــتوده توس ــرین س ــاله نس ۱۲ س
ــا  ــز ب ــل نی ــو بین المل ــازمان عف ــرد. س ــراض ک اعت
ــه ایــن حکــم از  انتشــار بیانیــه ای، ضمــن اعتــراض ب
ــواده  ــا »دســت از آزار خان ــران خواســت ت ــات ای مقام

ــد. ــتوده« بردارن ــم س خان
ــر  ــلطانی از دیگ ــاح س ــیف زاده و عبدالفت ــد س محم
وکالیــی هســتند کــه بــا حکــم زنــدان مواجــه شــده و 

ــد. ــر می برن ــه س ــس ب ــاکان در حب کم
وکیــل   ۱۳۲۷ متولــد  ســیف زاده  محمــد  ســید 
ــوق  ــان حق ــون مدافع ــان کان ــتری و از موسس دادگس
ــه  ــون را ب ــن کان ــال ۱۳8۰ ای ــه در س بشــر اســت ک
ــی  ــادی، محمدعل ــیرین عب ــل ش ــی مث ــراه وکالی هم
دادخــواه، محمــد شــریف و عبدالفتــاح ســلطانی 

ــرد. ــدازی ک راه ان
ــی  ــان سیاس ــت زندانی ــواره وکال ــه هم ــیف زاده ک س
را تقبــل می کــرد و از مخالفــان نتایــج انتخابــات 
ریاســت جمهــوری ســال 88 بــود، وکالــت تعــدادی از 
زندانیــان سیاســی پــس از انتخابــات را نیــز بــر عهــده 

داشــت.
وی دو ســال پــس از انتخابــات و در اردیبهشــت 9۰ در 
ارومیــه بــه اتهــام »تــالش بــرای خــروج غیرقانونــی از 
کشــور« بازداشــت شــد. ایــن دســتگیری در شــرایطی 

وکالی دادگستری پشت میله های زندان
در ایران 

عالوه بر فعاالن و 
کنش گران سیاسی، 

روزنامه نگاران و 
فعاالن مدنی؛ وکالی 

دادگستری نیز در 
کنار موکالن خود در 

خطر بازداشت قرار 
دارند.

در طول سال های 
اخیر وکالی 

زیادی بازداشت 
و به حبس های 

طوالنی مدت محکوم 
شده یا فعالیت آنها 

برای سالیان متمادی 
ممنوع شده است. 

نسرین ستوده 
وکیل دادگستری و 
فعال حقوق بشر از 

بارزترین نمونه ها در 
این موضوع است.
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گزارش

صــورت گرفــت کــه خانــواده ســیف زاده از موضــوع خبــر نداشــته و 
ــه آنهــا اطــالع داده شــد کــه  دو هفتــه پــس از مفقــود شــدنش، ب

ــرد. ــر می ب ــدان به س وی در زن
مدتــی بعــد، شــعبه ۱۵ دادگاه انقــالب بــه ریاســت قاضــی صلواتــی، 
ــون مدافعــان حقــوق بشــر«  ــه اتهــام »تاســیس کان ســیف زاده را ب
ــدان و ۱۰ ســال  ــه 9 ســال زن و »فعالیــت تبلیغــی علیــه نظــام« ب
ــا در  ــم ام ــن حک ــرد. ای ــوم ک ــت محک ــه وکال ــت از حرف محرومی
ــس  ــال حب ــه 8 س ــران ب ــتان ته ــر اس ــعبه ۵4 دادگاه تجدیدنظ ش
ــا و  ــر نامه ه ــه خاط ــت ب ــال از محکومی ــش س ــت. ش ــش یاف کاه
فعالیت هــای ایــن وکیــل دادگســتری در زنــدان صــادر شــده اســت.

محمــد ســیف زاده کــه پــس از بازداشــت بــه بنــد ۳۵۰ زنــدان اویــن 
منتقــل شــده بــود، از جملــه 64 زندانــی سیاســی اســت کــه پیــش 
از مــرگ هــدی صابــر فعــال ملــی مذهبــی در نامــه ای نســبت بــه 
ــه  ــه گفت ــد. ب ــا او شــهادت داده بودن ــدان ب ــوران زن ــاری مام بدرفت
ــن وکیــل دادگســتری  ــادی، دو ســال از محکومیــت ای شــیرین عب
بــه اتهــام ایفــای نقــش در تاســیس کانــون مدافعــان حقــوق بشــر 

صــادر شــده اســت.
جلســه رســیدگی بــه پرونــده محمــد ســیف زاده بــه اتهــام ارســال 
ــح  ــران، صب ــبق ای ــور اس ــی رییس جمه ــد خاتم ــرای محم ــه ب نام
روز ۲۱ دی 9۰ تشــکیل شــد، امــا وی در ایــن دادگاه حاضــر نشــد. 
ســیف زاده در مــرداد 9۰ نامــه ای خطــاب بــه محمــد خاتمی نوشــت 
و از »نقــض گســترده حقــوق قضایــی در نظــام دادگســتری ایــران« 
گفتــه و هشــدار داد کــه »هیــچ راهــی جــز انحــالل و برچیــدن ایــن 
ــود  ــه« وج ــوه قضایی ــاختاری ق ــالح س ــی و اص ــر قانون ــع غی مراج

نــدارد.
ایــن وکیــل دادگســتری در بهمــن مــاه 9۳ بــه خاطــر مشــکل کبــد 
ــن در  ــه بیمارســتان ســینا منتقــل شــد. ای و بیمــاری پروســتات ب
حالــی بــود کــه نزدیــکان ســیف زاده بــرای مــدت یــک مــاه اصــرار 
ــدان منتقــل  ــه خــارج از زن ــد ب ــرای درمــان بای داشــتند کــه وی ب
ــرده و در  ــر ب ــدان به س ــان در زن ــیف زاده هم  چن ــد س ــود. محم ش
حــال ســپری کــردن دوران محکومیــت هشــت ســاله ی خــود اســت.

ــان  ــون مدافع ــو کان ــتری، عض ــل دادگس ــلطانی وکی ــاح س عبدالفت
ــتری،  ــون وکالی دادگس ــره کان ــات مدی ــو هی ــر و عض ــوق بش حق
ــدان  ــون در زن ــه هم اکن ــت ک ــی اس ــر وکالی ــد ۱۳۳۲ از دیگ متول

می بــرد. به ســر 
ــی  ــان سیاس ــده محکوم ــه پرون ــال در زمین ــلطانی از وکالی فع س
ــرا  ــی، زه ــر گنج ــت اکب ــن وکال ــش از ای ــت و پی ــگار اس روزنامه ن

ــی،  ــهیل آصف ــفندیاری، س ــه اس ــوب، هال ــرا بنی یعق ــی، زه کاظم
نیروهــای ملــی مذهبــی، معلمــان، ســندیکای شــرکت واحــد 
ــده  ــته و برن ــده داش ــر عه ــی را ب ــرژی اتم ــازمان ان ــان س و کارکن
چندیــن جایــزه بین المللــی در زمینــه حقــوق بشــر اســت. ســلطانی 
از ســوی دســتگاه قضایــی ایــران بــه جاسوســی متهــم شــده اســت.

ــده  ــی ش ــار زندان ــه ب ــون س ــه تاکن ــتری ک ــل دادگس ــن وکی ای
اســت، بــرای نخســتین بــار در ســال 8۵ بــه اتهــام »انتقــال اســناد 
ــت  ــات ریاس ــس از انتخاب ــلطانی پ ــد. س ــت ش ــه« بازداش محرمان
جمهــوری ســال 88 بــرای دومیــن بــار بازداشــت شــد و در شــهریور 
ــاده  ــی آم ــه بهای ــان جامع ــاع از متهم ــرای دف ــه ب ــی ک 9۰ در حال
می شــد، بــرای ســومین بــار بازداشــت شــد. وی از ســوی دادگاه بــه 
»تاســیس کانــون مدافعــان حقــوق بشــر«، »تبلیــغ علیــه نظــام« و 

»اقــدام علیــه امنیــت ملــی« متهــم شــده اســت.
عبدالفتــاح ســلطانی در جریــان جلســه دادگاه بــدوی بــه ۱8 ســال 
ــی دادگاه  ــت متهــم شــد ول ــت از وکال ــدان و ۲۰ ســال محرومی زن

تجدیدنظــر حکــم زنــدان او را بــه ۱۳ ســال کاهــش داد.
ــی کــه ســلطانی مشــغول ســپری کــردن  در آذر مــاه 9۲ و در حال
ــی  ــز بین الملل ــرف مرک ــود، از ط ــود ب ــدان خ ــال زن ــم ۱۳ س حک
حقــوق بشــر در کانــادا بــه عنــوان برنــده جایــزه ســالیانه ایــن مرکــز 
معرفــی شــد. وی از جملــه زندانیــان بنــد ۳۵۰ اویــن بــود کــه در 
فروردیــن 9۳ پــس از حملــه نیروهــای امنیتــی بــه ایــن بنــد، بــه 

ســلول انفــرادی منتقــل شــده و موهــای او از تــه تراشــیده شــد.
از  دســت  نیــز  شــدن  زندانــی  از  پــس  ســلطانی  عبدالفتــاح 
ــد  ــراه چن ــه هم ــته و ب ــود برنداش ــری خ ــوق بش ــای حق فعالیت ه
ــای  ــدم اعط ــه ع ــراض ب ــن در اعت ــد ۳۵۰ اوی ــر بن ــی دیگ زندان
ــی  ــت وخیم ــه وضعی ــی ک ــی زندان ــه س ــتعالجی ب ــی اس مرخص
ــان 9۲ و  ــم آب ــذا زد. وی از ده ــاب غ ــه اعتص ــت ب ــتند ، دس داش
ــا شــصتمین ســالگرد تولــدش بــه مــدت ده روز دســت  همزمــان ب

ــر زد. ــذای ت ــاب غ ــه اعتص ب
دو مــاه پــس از بازداشــت ســلطانی در ســال 9۰ محمدجــواد 
الریجانــی دبیــر ســتاد حقــوق بشــر قــوه قضاییــه کــه در اجالســی 
ــود،  ــرده ب ــرکت ک ــورک ش ــل متحــد در نیوی ــازمان مل ــر س در مق
ــن وکیــل دادگســتری  ــورد وضعیــت ای ــه ســوالی در م در پاســخ ب
ــا  ــل ی ــه وکی ــر این ک ــه خاط ــران ب ــی در ای ــچ وکیل ــت: »هی گف
ــای ســلطانی  ــا آق ــی نیســت؛ ام ــوق بشــر اســت، زندان ــع حق مداف
ــرن  ــر را در ای ــزار نف ــش از ده ه ــه بی ــتی ک ــای تروریس ــا گروه ه ب

ــت«.  ــوده اس ــاط ب ــته اند، در ارتب کش

محمد 
سیف زاده و 
عبدالفتاح 

سلطانی 
از دیگر 
وکالیی 

هستند که با 
حکم زندان 
مواجه شده 

و کماکان در 
حبس به سر 

می برند.
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یادداشت

علی و کیانا ۷ آذر متولد شدند
ــا خــرداد امســال هشــت ســال و شــش ماهــه شــدند.  ــی و کیان عل
ــو و  ــو 4۰۰ گــرم و ۲ کیل ــد هــر کــدام ۲ کیل ــا آمدن ــه دنی وقتــی ب
ــار بایــد ۲ سی ســی شــیر  ۳۵۰ گــرم بودنــد. هــر دو ســاعت یــک  ب
بــه اضافــه یــک قطــره روغــن زیتــون می خوردنــد. بــه دلیــل شــرایط 
ــد جســمی ام از جملــه فشــار خــون و دفــع آلبومیــن، بچه هــا ۲4  ب
ســاعت کم تــر از پــر شــدن 8 مــاه بــه دنیــا آمدنــد، البتــه بــه دنیــا 
آورده شــدند. حیــن عمــل ســه زارین ]ســزارین[ آمبولــی ریــه کــرده 
ــن  ــن و وارفاری ــه هپاری ــوده شــدن ب ــه دلیــل آل ــودم و شــیرم را ب ب
کــه مرتــب تزریــق می شــد تــا لختــه خــون را از بیــن ببــرد، خشــک 
ــل  ــه دلی ــن ب ــا م ــود. ام ــته ب ــا گذش ــد بچه ه ــد. 8 روز از تول کردن
آلــوده شــدن بدنــم بــه امــواج رادیوگرافــی هســته ای اجــازه دیــدن و 
بغــل کــردن بچه هــا را نداشــتم. از دکتــر خواهــش کــردم از پشــت 
ــا ویلچــر مــرا پشــت در  ــوزادان فقــط ببینمشــان. تقــی ب در اتــاق ن
ــد. علــی  ــا در داخــل دســتگاه بودن ــرد. علــی و کیان ــوزادان ب ــاق ن ات

ــود. ــا ب ــت تر از کیان درش
ــر و  ــس تقدی ــاید از جن ــی ش ــم دالیل ــان ه ــدای تولدش ــا از ابت گوی
ــن  ــت. و ای ــود داش ــی وج ــا و عل ــن، کیان ــرای دوری م ــت ب سرنوش
آغــاز قصــه مــن )مــادر( و فرزنــدان دوقلویــم بــود. شــروع قصــه بــا 

ــود. ــه هــم رســیدن ب ــرای ب ــی و اشــتیاق ب جدای
ــان  ــوش گرفتم ش ــه آغ ــار ب ــن ب ــرای اولی ــا ب ــس از روزه ــی پ وقت
تمــام زخم هــای ســزارین، تنگــی نفــس و تــرس از مــرگ ناشــی از 
آمبولــی ریــه را فرامــوش کــردم. بــار ۳۵ کیلویــی را زمیــن گذاشــتم 
ــن  ــی بازگشــتم. م ــه زندگ ــی ب ــو و ۷۵۰ گرم ــوزاد 4 کیل ــا دو ن و ب

مــادر شــده بــودم.
ــی  ــز را در جدول ــردن پنبه ری ــوض ک ــیر دادن و ع ــاعت های ش س
کــه بــاالی سرشــان بــود نوشــته بــودم تــا مبــادا دیــر و زود شــود. 
ــا حــس بــدی شیرشــان  در آغوشــم شیرشــان مــی دادم تــا مبــادا ب
را بخورنــد. اگــر دقایــق خــواب شــبانه ام را جمــع مــی زدم شــاید ۳ 

ســاعت بیشــتر نبــود.
بچه ها کم کم جان گرفتند و راه افتادند.

دی مــاه ســال ۱۳8۷ دفتــر کانــون مدافعــان حقــوق بشــر پلمپ شــد 
و وزارت اطالعــات بــه صراحــت اســتعفای ]مــن[ از کانــون مدافعــان 
حقــوق بشــر و شــورای ملــی صلــح را مطــرح کــرد و تهدیــد کــرد 

کــه در غیــر ایــن صــورت، “محرومیت هــا” شــروع خواهــد شــد.
خرداد 88 از راه رسید.

علی و کیاینا 2 سال و ۶ ماهه شدند
پــس از راهپیمایــی ۲۵ خــرداد، بازجویــم تمــاس گرفــت کــه بایــد 
ــه  ــون بچ ــن چ ــر نک ــه فک ــدار داد ک ــوی. هش ــارج ش ــران خ از ته
کوچــک داری بازداشــت نمی شــوی. ]تــو را[ بــا کودکانــت بــه 

ــی آورم. ــلول م س
ــیر، ۲  ــه ش ــردم. ۲ شیش ــاده ک ــا را آم ــاک بچه ه ــدم، س ــد ش بلن
بســته شــیر و ۲ بســته پنبــه ریــز. تــا اگــر بازداشــت شــدم در ســلول 
ــاک  ــک س ــا ی ــاه ب ــنبه ۳۰ تیرم ــر روز ش ــم. عص ــته باش ــیر داش ش
ــه مشــهد رفتیــم. ــم ب ــا و علــی جان ــه همــراه کیان مشــکی رنــگ و ب

ــدم.  ــراج ش ــان 88 از کار اخ ــتیم. آب ــران بازگش ــه ته ــد ب ده روز بع
ــد روز دیگــر  ــا چن ــد کــرد کــه ت ــی تهدی ــاق بازجوی ــم در ات بازجوی
ــی و  ــا عل ــتم و ب ــگ را برداش ــکی رن ــاک مش ــوی. س ــد می ش تهدی
کیانــا جانــم بــه قزویــن رفتیــم. اطالعــات قزویــن بــه مــادر شــوهرم 
ــن آدرس  ــه ای ــح ب ــا ســاعت ۱۱ صب ــر عروســت ت ــه اگ ــگ زد ک زن
ــاختمانی  ــه س ــن و مادرشــوهرم ب ــم. م ــان می آیی ــه خانه ت ــد، ب نیای
ــده  ــد و وع ــد کردن ــم. تهدی ــن رفتی ــر قزوی ــی عص ــدان ول در می

ــد. بازداشــت دادن
ســاک مشــکی رنــگ و کیانــا و علــی جانــم را برداشــتم و بــه زنجــان 

حقوق ما
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یادداشت

. فتم ر
ــد. فشــار  ــدرم را کــه ۷۵ ســال داشــت احضــار کردن پ
خــون پــدرم بــاال رفتــه بــود. پــدرم بــا حــرص می گفــت 
بــه آنهــا گفتــم نرگــس دختــر مــن و فرزندانــش 
نوه هــای مــن هســتند. چــرا فکــر می کنیــد نبایــد او را 
بــه خانــه ام راه بدهــم؟ پــدرم بــه دلیــل مشــکل قلبــی و 
فشــار خــون بــا وضعیــت نامناســبی بــه خانــه بازگشــته 
بــود. شــعبه 4 بازپرســی دادگاه انقــالب احضــارم کــرد. 
اتهــام مــن عضویــت در کانــون مدافعــان حقــوق بشــر 

بــود.
ــر  ــه فک ــام داد ک ــم پیغ ــدم. بازجوی ــه آزاد ش ــا وثیق ب
ــن  ــرای اوی ــق دادس ــت از طری ــر گذش ــه خی ــن ب نک
بازداشــت خواهــی شــد. ســاک مشــکی و کیانــا و علــی 

ــم. ــهد رفت ــه مش ــتم و ب ــم را برداش جان
جلــوی کارگاه بــرادرم رفتــه بودنــد و پرس و جــوی 
مشــکوکی شــده بــود. مــن را یــک زن فــراری خطــاب 
کــرده بودنــد کــه آقــای محمــدی بــه مــن جــای داده 
و گفتــه بودنــد کــه ایــن زن تحــت تعقیــب اســت. بــه 

ــتم. ــران بازگش ته
ــم علی رغــم اینکــه  ــا بگوی ــح دادم ت ــا اینجــا را توضی ت
از کانــون مدافعــان حقــوق بشــر و شــورای ملــی 
ــم  ــعی کردی ــم س ــا همکاران ــردم و ب ــتعفا نک ــح اس صل
بــر اســاس انســانیت و اخــالق و مســوولیتمان، در حــد 
توانمــان فعالیــت کنیــم، امــا ســعی کــردم تــا بــا عــدم 
تحریــک و لجاجــت بــا نهادهــای امنیتــی تــا حــد امکان 
بــه دلیــل بازداشــت از فرزنــدان خردســالم جــدا نشــوم.

علی و کیانا 3 سال و ۶ ماهه شدند
کیانــا جانــم دچــار مشــکلی شــد کــه بــه طــور 
ــرار  ــی بســتری  شــد و تحــت عمــل جراحــی ق ناگهان
گرفــت. ســاعت 8 و نیــم شــب بــود و بعــد از برداشــته 
ــه  ــه خان ــکمش ب ــمت از ش ــا در ۲ قس ــدن بخیه ه ش
بازگشــتیم. کیانــا هنــوز تــب داشــت. ســاعت ۱۰ و نیــم 
ــن وارد  ــت م ــرای بازداش ــات ب ــوران وزارت اطالع مام
خانــه شــدند. علــی جــان گریــه می کــرد. روی پاهایــم 
گذاشــتمش. الالیــی خوانــدم تــا خوابیــد. روی تختــش 
بغلــش  بــود.  بی قــرار  و  بی تــاب  کیانــا  گذاشــتم. 
ــیدمش.  ــش را دادم. بوس ــت. داروی ــب داش کــردم، ت
ــی؟«  ــرا الال نمی کن ــان چ ــم، مام ــا جان ــم: »کیان گفت
ــه  ــم.« ب ــت باش ــوام بغل ــدارم. می خ ــت: »الال ن می گف
خــودم چســباندمش شــاید آرام گیــرد. کامــال ناامنــی 
محیــط را فهمیــده بــود. ســاعت ۱ ونیــم نصفــه شــب 
ــد و  ــرارم را می دیدن ــودک بی ق ــه ک ــوران ن ــود. مام ب
نــه مــادر آشــفته حال را. دســتور دادنــد حرکــت کــن، 
بایــد برویــم. ســعی کــردم کیانــا را از خــودم جــدا کنم. 
ــم  ــش دور گردن ــا تمــام توان دســت های کوچکــش را ب
قــالب کــرده بــود. بــا دســت هایم بــه زحمــت دســتانش 
را بــاز کــردم و بغــل تقــی دادم. بــا صــدای بلنــد گریــه 
ــد. آرام  ــم را نمی دی ــوی پاهای ــمانم جل ــرد. چش می ک
آرام از پله هــا روان شــدم. صــدای بغض آلــود کیانــا 
ــوس”.  ــو بب ــا من ــس بی ــان نرگ ــنیدم. “مام ــم را ش جان
ــاره  ــاق دوب ــن اتف برگشــتم بوســیدمش. بازگشــتم و ای
ــر  ــودک عزیزت ــه ک ــدای نال ــد. ص ــرار ش ــه باره تک و س
از جانــم را می شــنیدم. بــا نالــه  اش قلبــم پاره پــاره 
ســلول های  در  و  می رفتــم  بایــد  امــا  می شــد، 

انفــرادی بنــد ۲۰9 اویــن کــه شــکنجه گاه روح و روان 
ــود  ــض اش ب ــال و مری ــدان خردس ــادری دور از فرزن م
ــه خــوردن  ــال شــوم ک ــاری مبت ــه بیم ــا ب ــدم ت می مان
ــام آن  ــا راه التی ــا تنه ــا مدت ه ــاب ت ــای اعص قرص ه

زخم هــا باشــد.
شــبی در ســلول خوابیــده بــودم. نزدیــک طلــوع 
ــه  ــه همیش ــن ک ــه م ــرک دردان ــود. دخت ــید ب خورش
ــه ام  ــر گون ــود، بوســه ای ب ــد ب صــدای بوســه هایش بلن
نشــاند. حســش کــردم. بــدن گرمــش و لب هــای 
کوچکــش را روی گونه هایــم حــس کــردم. کیانــا 
ــه  ــردم ک ــاز ک ــت هایم را ب ــوق دس ــزار ش ــا ه ــود. ب ب
در آغــوش بگیرمــش، چشــمانم بــاز شــد. کیانــا نبــود. 
آن چنــان ضجــه ای زدم کــه تــا ســاعت ها آرام نشــدم. 
آنقــدر گریــه کــردم کــه فکــر می کــردم اشــک 

ــد. ــد ش ــام خواه ــمانم تم چش
تمــام مدتــی کــه ۲۰9 بــودم، نــه گذاشــتند صدایشــان 
ــی و  ــان. تلخ ــد ببینمش ــازه دادن ــه اج ــنوم و ن را بش
گزندگــی ایــن “محرومیــت”، یعنــی محرومیــت از دیدن 
ــه  ــود. جمل ــدن نب ــان کن ــه ج ــباهت ب ــم بی ش عزیزان
بازجویــم را ده بــار مــرور کــردم؛ »محرومیت هــای 

ــت«. ــی پرداخ ــتری خواه بیش
ــا  ــژه ب ــه وی ــان و ب ــا زن ــلول ها ب ــن س ــا آنچــه در ای ام
ــود. ــت ب ــود، جنای ــت” نب ــته “محرومی ــادران روا داش م

یک بــار در اتــاق بازجویــی ام مــردی میان ســال و موقــر 
نشســته بــود. می گفــت بایــد بیشــتر در ســلول بمانــی 
ــتم  ــوب می دانس ــی )خ ــی و بفهم ــر کن ــتر فک ــا بیش ت
ــه دلیــل  منظــور او چیســت( احســاس کــردم شــاید ب
ــم.  ــت کن ــا او صحب ــم ب ــر بتوان ســن  و ســالش راحت ت
گفتــم آقــای بازجــو مــن دو کــودک ســه ســال  و  نیمــه 
دارم کــه البتــه دختــرم هــم عمــل جراحــی داشــته، دام 

برایشــان تنــگ شــده، آخــر مــن مــادر هســتم.
ــک  ــبیه ی ــه ش ــش را ک ــی صورت ــردی و بی احساس س
تکــه یــخ بــود، هنــوز هــم بــه خاطــر دارم. نگاهــی کــرد 
ــتند؟« و  ــادر نیس ــزه، م ــای غ ــر مادره ــت: »مگ و گف
مــن دیگــر خامــوش شــدم و بــه ســلول بازگشــتم. مــن 

بیمــار از ۲۰9 آزاد شــدم.
علی و کیانا ۴ سال و 2 ماهه شدند

 ســاعت ۱۱ بیســت و دوم بهمــن مــاه 89 بــود. نیروهای 
امنیتــی در را شکســته و وارد منــزل شــده بودنــد. 
ــا  حالــم خــوب نبــود. روی صندلــی افتــاده بــودم. کیان
ــم  ــش دور گردن ــتان کوچک ــود و دس ــته ب ــم نشس بغل
ــه  ــی ب ــن می چســبید. عل ــه م ــود و ب ــیده ب ــود. ترس ب
ــت  ــا می رف ــال ماموره ــود. دنب ــان زده ب ــدت هیج ش
ــن  ــالی های م ــه وس ــه: »ب ــی داد ک ــر م ــب تذک و مرت
ــد،  ــه کمــد آنهــا دســت می زدن ــزن« وقتــی ب دســت ن
ــه  ــن ک ــا و ببی ــا بی ــه »کیان ــرد ک ــدا می ک ــا را ص کیان
ایــن آقــای کله قنــدی می خــواد وســالی یای مــا را 

ــا دزده اســت«. ــن آق ــن ای ــا ببی ــدزده«، »کیان ب
مامــوران همــه جــا را زیــر و رو می کردنــد. علــی و کیانــا 
هــم دســت همدیگــر را گرفتــه بودنــد و پشــت ســر آنها 
ــع  ــاب جم ــی کت ــد. کل ــرف می رفتن ــرف و آن ط این ط
کــرده بودنــد. یــک دفعــه صــدای علــی را شــنیدم کــه 
ــی تقــی  ــه و مال ــال من ــاب م ــن کت ــا ای می گفــت: »آق

نیســت«.

شبی در سلول 
خوابیده بودم. 
نزدیک طلوع 

خورشید 
بود. دخترک 

دردانه من که 
همیشه صدای 

بوسه هایش بلند 
بود، بوسه ای بر 

گونه ام نشاند. 
حسش کردم. 
بدن گرمش و 

لب های کوچکش 
را روی گونه هایم 
حس کردم. کیانا 
بود. با هزار شوق 

دست هایم را 
باز کردم که در 

آغوش بگیرمش، 
چشمانم باز شد. 

کیانا نبود. آن 
چنان ضجه ای 

زدم که تا 
ساعت ها آرام 
نشدم. آنقدر 

گریه کردم که 
فکر می کردم 

اشک چشمانم 
تمام خواهد شد.

تمام مدتی 
که 209 بودم، 

نه گذاشتند 
صدایشان را 

بشنوم و نه اجازه 
دادند ببینمشان. 
تلخی و گزندگی 
این “محرومیت”، 
یعنی محرومیت 
از دیدن عزیزانم 

بی شباهت به 
جان کندن نبود. 
جمله بازجویم را 
ده بار مرور کردم؛ 

»محرومیت های 
بیشتری خواهی 

پرداخت«. 

نرگس محمدی:

از فرزندانم مادرشان را ربودید

نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر و نایب رئیس کانون 
مدافعان حقوق بشر که بیش از دو ماه است در زندان به 
سر می برد، نامه ای از زندان اوین نوشته و در آن هشت 
سال و نیم مادری خود را مرور کرده است. این نامه در 

سایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شد،
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ــگاه  ــا تــرس و وحشــت و هیجــان همــه وقایــع را ن ــا ب علــی و کیان
ــا  ــا ب ــار ماموره ــد ب ــد. چن ــن را می دیدن ــد م ــال ب ــد. ح می کردن
ــد و توهیــن  ــا تقــی جــر و بحــث کردن ــد ب رفتــار و لحــن بســیار ب
ــدرش را  ــی پ ــت و بی قدرت ــع مظلومی ــه در واق ــی ک ــد. عل می کردن
در مقابــل مامــوران می دیــد و قطعــا برایــش آزاردهنــده بــود، رفــت 
جلــو و گفــت: »ببیــن مــن یــه عمــو عبــاس دارم کــه همه تــون رو 

می زنــه«.
می دانســتم کــه در پــس ایــن جمله  هایــی کــه از کــودکان معصــوم 
ــر روح و  ــت و ب ــه اس ــی نهفت ــه دردهای ــنیدم چ ــم می ش و مظلوم
ــرزور اســت. تقــی  ــم پ ــا ظال ــدان مــن چــه می گــذرد. ام روان فرزن
ــرد  ــه می ک ــی گری ــه خیل ــا ک ــد و کیان ــن می بردن ــا پایی را از پله ه

ــد. ــی می دوی ــال تق دنب
ــنگ  ــش را روی س ــک و نازنین ــورت کوچ ــا ص ــتند و کیان در را بس

ــه داد. ــه اش را ادام ــید و گری ــت و دراز کش گذاش
آن شــب معصومــه دهقــان عزیــزم و میتــرا جــان پیــش مــا 
ــش  ــد پی ــد و آم ــواب پری ــان از خ ــار هراس ــی چندب ــد. عل خوابیدن

ــاره .... ــش و دوب ــاره خواباندم ــت دوب ــه زحم ــن ب ــن و م م
علی و کیانا 5 سال و 5 ماه اند

۲ اردیبهشــت ۱۳9۱ نیروهــای امنیتــی بــه منــزل پــدرم در زنجــان 
آمدنــد. تقــی از ایــران رفتــه بــود و مــن و علــی و کیانــا پیــش مادرم 
بودیــم. گفتنــد دســتور داریــم تــا ]شــما را[ بــا خودمــان بــه وزارت 
ــما را  ــم و ش ــوال داری ــد س ــط چن ــم. فق ــان ببری ــات زنج اطالع

ــود. ــده ب ــوت مان ــادرم مبه ــم. م ــان بازمی گردانی خودم
ــن  ــه م ــت ک ــگ اش را دســتش گرف ــگ زرد رن ــی دوان دوان تفن عل
هــم بــا تــو می آیــم. کیانــا جــان هــم گوشــه لباســم را گرفتــه بــود 
ــدارد  ــی ن ــه دلیل ــم ک ــادرم گفت ــه م ــرو!« ب ــان نرگــس ن ــه »مام ک
ــن  ــه رفت ــد راجــع ب ــد. الب ــد ســوال دارن ــا چن ــد، حتم دروغ بگوین
ــا  ــردم و ب ــدا ک ــودم ج ــا را از خ ــت بچه ه ــه زحم ــت. ب ــی اس تق
ــا در را بســته و ســوار ماشین شــان شــدم. صــدای گریــه علــی و کیان

وقتــی شــب تحویــل بنــد ۲۰9 زنــدان اویــن داده شــدم بــه خانــم 
مامــور گفتــم شــما فرزنــد داریــد؟ گفــت: بلــه. گفتــم شــما بــه مــن 

ــا  ــن حت ــردم و م ــن بازمی گ ــه م ــد ک ــم خوردی ــد، قس ــول دادی ق
ــت  ــن انداخ ــرش را پایی ــردم. س ــل نک ــوس و بغ ــا را ب ــی و کیان عل
ــر  ــا هــر آنچــه در ۲۰9 و زنــدان جهنمــی زنجــان ب و رفــت. مــن ب
ســرم آمــد، بــا ۲۰ قــرص اعصــاب و روان و پــس از ۲ بــار بســتری 

ــدان آزاد شــدم. شــدن در بیمارســتان و تشــنج و بیهــوش از زن
کیانا و علی هشت سال و نیمه اند

ــم کالس  ــی جان ــا و عل ــت. کیان ــال ۱۳94 اس ــت س ۱۵ اردیبهش
ــادر  ــد. م ــه مدرســه رفتن ــم ب ــد. ســاعت ۷ و نی اول درس می خوانن
آقــای ســتار بهشــتی هــم خانــه مــا بودنــد. بــرای آقــای میرحســین 
ــه  ــی از مک ــدی کروب ــای مه ــورد و آق ــرا رهن ــم زه ــوی و خان موس
ســوغاتی آورده بــود، گریــه می کــرد و مــی گفــت کــه زیــر نــاودان 
ــوغاتی ها[ را  ــا ]س ــم ت ــود بروی ــرار ب ــردم. ق ــا ک ــان دع ــال برایش ط
ــت در  ــوران پش ــم مام ــاعت 8 و نی ــم. س ــان بدهی ــه خانواده هایش ب
آپارتمــان بودنــد. ]گفتنــد کــه[ در را بــاز کــن، بایــد بــا مــا بیاییــد. 
ــا آقــای خدابخشــی  ــم ب ــرار اســت شــما را ببری ــه دروغ گفتنــد ق ب
ــن  ــان اوی ــی زن ــد عموم ــل بن ــرا[ تحوی ــی ]م ــد. ول ــت کنی صحب

ــد. دادن
ــرار  ــم، حــاال ق ــده حبــس 6 ســال محکومیت ــرای تحمــل باقی مان ب
ــا در  ــد. کیان ــران برون ــاه از ای ــا ]روز[ ۲6 تیرم ــی و کیان ــت عل اس
مالقاتــی کــه داشــتیم گفــت : »مامــان تــو کــه نیســتی مــا می رویــم 
ــا هــم می آییــم«. و  ــی. وقتــی برگشــتی م ــو بیای ــا ت پیــش تقــی ت
ــت:  ــی گف ــان«. عل ــان ج ــد مام ــواب دادم »باش ــگ ج ــن بی درن م
»مامــان ناراحــت نمی شــی؟« و بعــد بــه مــن نــگاه کــرد تــا ببینــد 
واکنــش مــن چیســت. ســعی کــردم بــدون تردیــد خوشــحالی ام را 

نشــان بدهــم تــا نگــران مــن نباشــند.
ــرق  ــکارم غ ــته ام. در اف ــم نشس ــردم. روی تخت ــاز می گ ــد ب ــه بن ب
شــده ام. کیانــا و علــی  جــان مــن بــه زودی خواهنــد رفــت و 
ــه  ــم ب ــدر دل ــا چق ــد. خدای ــم ش ــا دور خواه ــا از آنه ــن مدت ه م
ــود. صبح]هــای[ یک شــنبه  یک شــنبه ها و روز مالقاتشــان خــوش ب
ــدا و  ــر و ص ــر و از س ــر مه ــود پ ــم. از وج ــتاب می گرفت ــد ش در بن
ــدی  ــای هم بن ــم. خانم ه ــرژی می گرفت ــان ان ــات کودکانه ش هیجان
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شــیطنت های  از  و  می آمدنــد  تماشایشــان  بــرای 
بچگانه شــان در بنــد تعریــف می کردنــد.

ــه  ــا جــان شــروع ب ــی جــان و کیان ــا عل ــم ب در درون
صحبــت می کنــم. » علــی جانــم و کیانــا جانــم، شــما 
ــای  ــه حاکمانشــان دنی ــد در ســرزمینی ک حــق داری
ــناختند و روح و  ــمیت نش ــه رس ــما را ب ــه ش کودکان
روان زالل و بی آالیشــتان را آزردنــد، زندگــی نکنیــد. 
ــوم  ــاک و معص ــک و پ ــای کوچ ــار دل ه ــر چندب آخ
شــما را لرزاندنــد و اشــک جــدا شــدن از پــدر و 
ــم  ــد. نمی دان ــان را از چشــمان تان جــاری کردن مادرت
شــاید در ســرزمین دیگــری کــه مهــر مــادر و فرزند را 
بفهمنــد و درک کننــد، حتــی در نبــود مــن احســاس 
آرامــش و امنیــت بیشــتری داشــته باشــید. مــن 
ــاب خواهــم  ــادران دیگــر ت هــم چــون بســیاری از م
آورد؛ نــه داوطلبانــه بلکــه از ســر جبــری کــه بــه مــا 
ــران  ــن هج ــه ای ــم ک ــت. می دان ــده اس ــل ش تحمی
ــراس و  ــل ه ــا تحم ــود، ام ــد ب ــخت خواه ــم س برای

اشــک ها و احســاس ناامنی تــان را نــدارم.
هروقــت صدایــم می کردیــد، جــواب مــن “جــان 
ــا آســیب  ــردم ت ــم را ک ــام تالش ــود. تم ــان” ب مادرج
نبینیــد. ای عزیزتریــن عزیزهایــم، مــرا ببخشــید. 
محرومیت هایــی کــه حکومــت قصــد داشــت بــر مــن 
تحمیــل کنــد، بیــش از مــن بــر شــما تحمیــل شــد و 
ــاه هشــت ســال  و نیمه تــان،  شــما در ایــن عمــر کوت
متحمــل  کودکی تــان  تــوان  از  فراتــر  رنج هــای 

ــدید«. ش
صبحــگاه ۲6 تیرمــاه علــی جــان و کیانــا جانــم  
تــا چــه  نمی دانــم  تــرک می کننــد.  را  کشــورم 
زمانــی. شــب را تــا ســحر نشســته ام. لحظــه رفتنشــان 
بــه  نگاهــی  می شــوم.  بی تاب تــر  می رســد.  فــرا 
ــاجده  ــت س ــن تخ ــه روی م ــدازم. روب ــم می ان اطراف
عرب ســرخی اســت کــه یــک ســال درد جدایــی 
از صبــای 9 ســاله اش را تــاب آورد. کنــارم تخــت 
فــاران حســامی اســت. ۳ ســال اســت کــه از آرتیــن 
کوچکــش کــه االن 6 ســاله اســت دور افتــاده اســت. 
ایــن طــرف تختــم مریــم اکبــری خوابیــده کــه 
ــادر را در  ــه م ــت ک ــال اس ــش 6 س ــارای زیباروی س
خانــه ندیــده اســت. ســارا آخریــن بــار وقتــی مــادر را 
در خانــه دیــد فقــط ۳ ســال داشــت. نــدا مســتیمی 
ــاله اش  ــه 9 س ــه غزال ــاری اســت ک ــاق کن ــم در ات ه
ــر از  ــرم پ ــا دور و ب ــه گذاشــته اســت. خدای را در خان

ــت! ــیده اس ــج کش ــادران رن م
ــاب خواهــم آورد؟  ــا را ت ــه ندیــدن علــی و کیان چگون
ــد  ــی آورم. خداون ــاد م ــه ی ــی را ب ــادر موس ــه م قص
ــده و در  ــد موســی را شــیر ب ــادر وحــی می کن ــه م ب
ــه  ــل بســپار. او را ب ــه رود نی داخــل ســبد بگــذار و ب
تــو بازمی گردانــم. جملــه آخــر را می گویــد تــا شــاید 

ــه دارد. ــی و آرام نگ ــادر را راض دل م
و  نمــی آورد  تــاب  موســی  مــادر  دل  صبحــگاه 
اســرار عیــان کنــد. خداونــد دلــش  می خواهــد 
را ]آرام[ نگــه مــی دارد. ظلــم ظالــم دوران مــکان 
و زمــان نمی شناســد. ظلــم ظالــم مهــر مــادر و 
ــادم  ــه[ ی ــم ]ب ــه بازجوی ــد. جمل ــد نمی شناس فرزن
می آیــد. »مگــر مــادران غــزه مــادر نیســتند!« قطعــا 

او مــرا چــون مــادر غــزه ای نمی دیــد، بلکــه در 
ــد،  ــتی بیندیش ــی به درس ــه حت ــش بی آنک ناخودآگاه
ــی  ــور عین ــه ط ــه ب ــود ک ــته ب ــای گذاش ــی پ در راه
ــادران  ــر م ــتی در براب ــگاه صهیونیس ــود را در جای خ

ــی داد. ــرار م ــزه ق غ
شــب اســت و ســکوت همــه جــا را فــرا گرفتــه 
اســت. مــن زانــو بــه زانــوی مــادر موســی نشســته ام. 
دســت هایمان در دســت یکدیگــر اســت. باالخــره 
ــا زود،  ــر ی ــم ظالمــان ســرخواهد رســید. دی ــن ظل ای
ــج و درد و اشــک، امــا  ــه رن ــا آن زمــان اگــر چــه ب ت
مقــاوم خواهــم ایســتاد. مــادر موســی از ظلــم فرعــون 
ــرزمینی  ــا در س ــپرد ت ــل س ــه رود نی ــش را ب کودک
ــی  ــم در امــان باشــد. مــن هــم عل ــد کــه از ظل درآی
ــپارم  ــمانی می س ــرواز و آس ــه پ ــم را ب ــا جان و کیان
ــج و  ــن رن ــش از ای ــه بی ــد ک ــا در ســرزمینی درآین ت
ــرزد.  ــن نل ــش از ای ــان بی ــند و دل هایش ــدوه نکش ان
ــر  ــت س ــی راح ــا و عل ــرزمین کیان ــاید در آن س ش
ــی  ــن تق ــس از رفت ــد. پ ــد و بخوابن ــش بگذارن ــر بال ب
تختخواب هایمــان را در یــک اتــاق بــه هــم چســبانده 
بودیــم. مــن وســط می خوابیــدم. دســتهایم را از 
ــت  ــت راس ــی روی دس ــردم. عل ــاز می ک ــرف ب دو ط
و کیانــا روی دســت چپــم می خوابیدنــد. وقتــی 
ــرد، سرهایشــان را روی بالش هایشــان  خوابشــان می ب
ــه  ــه ب ــود ک ــاده ب ــاق افت ــرات اتف ــه ک می گذاشــتم. ب
محــض جــدا شــدن علــی از مــن، از خــواب می پریــد 
تــا ببینــد مــن کنــارش هســتم یــا نــه. و مــن 
ــه  ــودم ک ــدم ب ــی فرزن ــس ناامن ــن ح ــار از ای شرمس

ــود. ــادر ب ــت دادن م ــراس از دس ــواره در ه هم
ــا  ــه باره ــت را ک ــا احســاس امنی ــردم ت ــالش می ک ت
کوچکتریــن  )کــه  ناجوانمردانه شــان  هجــوم  در 
اعتنایــی بــه روح و روان و دنیــای کودکانــه فرزندانــم 
نداشــتند( ظالمانــه از کودکانــم ربــوده بودنــد، از 
ــه  ــه ن ــل از اینک ــا غاف ــد. ام ــه ام بگیرن ــود مادران وج
ــد. ــم ربودن فقــط امنیــت بلکــه مــادر را هــم از فرزندان

ــدارم.  ــت دادن ن ــرای از دس ــزی ب ــر چی ــون دیگ اکن
شــغلم، خانــه ام، فعالیت هــای مدنــی و دفتــر کار 
ــا همســرم را  ــودن ب ــوق بشــری و ب ــای حق فعالیت ه
ظالمانــه از مــن گرفتنــد. خــم بــه ابــرو نیــاوردم. حتــا 
تنگ نظری هایشــان  و  کوته بینــی  دلیــل  بــه  گاه 
ســال  )اردیبهشــت  می ســوخت.  برایشــان  دلــم 
ــران را  ــن 9۰ ای ــی ۲4 بهم ــه  تق ــی ک 9۱ و در حال
ــود، بازداشــت شــدم و خــرداد همــان  تــرک کــرده ب
ــه  ــتم یاران ــاه از بازداش ــک م ــس از ی ــی پ ــال یعن س
ــی کــه  ــم قطــع شــد. درحال ــی جان ــا و عل مــن، کیان
می دانســتند مــن بــی کار بــودم و تقــی هــم پناهنــده 
کشــور فرانســه شــده بــود. می خواهــم بگویــم از 
ــه  ــی ک ــال محرومیت های ــری و اعم ــدت تنگ نظ ش
ــرای  ــان ب ــد، از 4۵ هزارتوم ــه مــن وعــده داده بودن ب

ــتند(. ــا نگذش ــی و کیان عل
امــا اکنــون کــه پاره هــای تنــم و تمــام حــس و 
وجــودم یعنــی فرزنــدان عزیــزم را تــا مدت هــا 
نخواهــم دیــد، نــه گریــه و نالــه مادرانــه کــه از تــه دل 
ــادران  ــم و ملتــم و تمــام م ــم و خدای خــون می چکان
ــن  ــه ای ــرم ک ــواه می گی ــخ را گ ــیده تاری ــج کش رن

صبحگاه 2۶ 
تیرماه علی 
جان و کیانا 

جانم  کشورم را 
ترک می کنند. 
نمی دانم تا چه 

زمانی. شب را تا 
سحر نشسته ام. 
لحظه رفتنشان 

فرا می رسد. 
بی تاب تر می شوم. 
نگاهی به اطرافم 

می اندازم. 
روبه روی من 
تخت ساجده 

عرب سرخی است 
که یک سال درد 
جدایی از صبای 

9 ساله اش را تاب 
آورد. کنارم تخت 

فاران حسامی 
است. 3 سال 

است که از آرتین 
کوچکش که االن 

۶ ساله است 
دور افتاده است. 
این طرف تختم 

مریم اکبری 
خوابیده که 

سارای زیبارویش 
۶ سال است که 
مادر را در خانه 

ندیده است. 
سارا آخرین بار 

وقتی مادر را در 
خانه دید فقط 
3 سال داشت. 

ندا مستیمی هم 
در اتاق کناری 
است که غزاله 

9 ساله اش را در 
خانه گذاشته 
است. خدایا 
دور و برم پر 

از مادران رنج 
کشیده است!



حقوق ما

صفحه 20 / شامره پانزدهم

خبر

ظلمــی نابخشــودنی اســت کــه چهــره ظالمــان را بیــش از 
ــد. ــان می کن ــش عی پی

بــه ســاعت نــگاه می کنــم االن دیگــر هواپیمــا بلنــد شــده 
ــن  ــد در ای ــادر دردمن ــن م ــد و م ــا رفتن ــی و کیان و عل
ــت.  ــاره اس ــم صدپ ــدم. دل ــم مان ــته از ظل ــرزمین خس س
ــه ســوی آســمان  بلنــد می شــوم. دســت هایم بی اختیــار ب
ــرو  ــن ف ــر م ــر را ب ــر و صب ــتانم را بگی ــا دس ــت. خدای اس
ــد.  ــم دی ــر روی ماهشــان را نخواه ــا دیگ ــا مدت ه ــز. ت ری
صدایشــان را نخواهــم شــنید. دیگــر بویشــان را در آغوشــم 
ــدون  حــس نخواهــم کــرد. ای وای چقــدر آغــوش مــن ب
ــمت  ــه س ــت هایم ب ــت. دس ــی اس ــرد و خال ــم س فرزندان
ــردد.  ــه بازمی گ ــش گرفت ــم آت ــه گمــان می کن ســینه ام ک
ــش  ــای آت ــن گدازه ه ــوزد. ای ــک می س ــم از اش گونه های
ــعله  ــودم ش ــاق وج ــده، از اعم ــمانم روان ش ــه از چش ک
ــاه؟  ــن گن ــه کدامی ــد. ب ــش می زن ــم را آت ــد و جان می کش
ــن  ــا م ــردردم ب ــای پ ــن لحظه ه ــام ای ــه در تم ــو ک ای ت
بــودی و هســتی، مــرا در برگیــر و دل و ایمانــم را نگــه دار. 
یــادت هســت همیــن حــال و هــوا را بارهــا در بنــد ۲۰9 
اویــن و در زنــدان زنجــان داشــتم؟ مــن ایــن درد را بارهــا 
بــا تــو مــرور کــردم. تصــور می کــردم دعایــم را مســتجاب 
می کنــی و یــا حداقــل صبــرم را زیــاد می کنــی. امــا مــن 
ــه  ــم گرفت ــو ه ــم از ت ــه ام. دل ــر از همیش ــب بی تاب ت امش
اســت. امــا می دانــم کــه آرامــش را بــه مــن ارزانــی 
ــا  ــن رنج ه ــا ای ــم ت ــود می اندیش ــا خ ــت. ب ــی داش خواه
و ایــن درهــا در تاریــخ بشــریت نباشــد، تــا رنــج مــادران 
رنــج کشــیده تاریــخ، از مــادر موســی و اســماعیل و عیســی 
ــدان  ــن زن ــان در همی ــده از فرزندانش ــادران  جدامان ــا م ت
اویــن نباشــد، تــا اشــک ســاجده، مریــم، فــاران، نــدا و ... 
نباشــد، آزادی و عدالــت در ایــن ســرزمین و هــر ســرزمین 

ــی ارزش نخواهــد داشــت. دیگــری در هــر دوران و زمان
ــج  ــای پررن ــن مکان ه ــان در ای ــادران و زن ــن م ــود ای وج
امــا مقــدس اســت کــه چــون مهمیــزی ارزش هایــی چــون 
ــته  ــه داش ــده نگ ــح را زن ــق و صل ــرف، عش ــانیت، ش انس

اســت.
تخت خواب هــای دور و بــرم را نــگاه می کنــم. کم کــم 
ــره  ــر از چه ــی دیگ ــا دقایق ــن ت ــد و م ــر می زن ــاب س آفت
مهربــان بهــاره هدایــت، مهــوش شــهریاری، فریبــا کمــال 
ــم  ــران، مری ــم[ زرگ ــیم ]مری ــری، نس ــیم باق ــادی، نس آب
ــی[،  ــرا زهتاب]چ ــرادی، زه ــه م ــرد، صدیق ــری منف اکب
ــری،  ــا صاب ــم، روی ــاج ابراهی ــه ح ــامی، ریحان ــاران حس ف
بهنــاز ذاکــری، آتنــا فرقدانــی، آتنــا دائمــی، الهــام برمکــی، 
الهــام فراهانــی، نــدا مســتقیمی و شــکوفه آذرماســوله صفــا 

ــد. ــت و عشــق را برخواهــم چی و محب
ــادر  ــا م ــر آنه ــه ۱۰ نف ــی ک ــار ۲۰ زن ایران ــن در کن م
ــه  ــد، ن ــر ۱۰ ســال دارن ــودک زی هســتند و 4 نفرشــان ک
بــرای کاشــتن کینــه و از بیــن بــردن کســی، بلکــه بــرای 
تقویــت  و  آرامــش  و  کــردن صلــح  پربــار   . کاشــتن 
ــش  ــام و نمای ــه در مق ــای انســانیت و شــرافت و ن بنیان ه
قهرمانــان بلکــه در مقــام “زن” و “مــادر” و نــه بــا توســل 
ــا  ــا ب ــه قطع ــر ک ــا مه ــه ب ــری بلک ــدی و افراطی گ ــه تن ب
حــس و حــال مادرانــه و زنانه مــان تــوام اســت، ایــن رنــج 
را در کنــار هــم تــاب می آوریــم. باشــد کــه ســرزمین مان 

سرافراز و ملت مان سربلند باشد.

ــور  ــس جمه ــه ریی ــه ای ب ــتری در نام ــن از وکالی دادگس ــش از ۲۵۰ ت بی
خواســتار اصــالح مجــدد مــاده 48 قانــون جدیــد آییــن دادرســی کیفــری 

شــدند:
احتراما در راستای اصل هشتم قانون اساسی به استحضار می رساند؛

ــه  ــخ 4 اســفند ۱۳9۲ ب ــن کــه در تاری ــون آییــن دادرســی کیفــری نوی قان
تصویــب مجلــس شــورای اســالمی و در تاریــخ ۲6 اســفند ۱۳9۲بــه تاییــد 
شــورای محتــرم نگهبــان و در اول اردیبهشــت ۱۳9۳بــه توشــیح حضرتعالــی 
بــرای درج در روزنامــه رســمی رســید، یکــی از مترقی تریــن قوانیــن ایــران 
بــوده و امیــد همــه حقوقدانــان و مصلحــان بــه اجــرای حقــوق شــهروندی و 
نیــل بــه عدالــت قضایــی در اجــرای ایــن قانــون بــوده اســت. اگرچــه ایــن 
قانــون پــس از گذشــت یــک ســال و انــدی وارد پروســه اجرایــی شــد؛ امــا 
ایــرادات جــدی بــر آن وارد اســت کــه از جملــه می تــوان بــه مــاده 6۲۵ و 
ــر  ــون مذکــور اشــاره کــرد.  اصالحیــه اخی ــر مــاده 48 قان اصالحیــه وارد ب
ــتری و  ــان، وکالی دادگس ــیع حقوق دان ــی وس ــب نگران ــاده 48 موج ــر م ب

مصلحــان شــده اســت.
ــی  ــون اساس ــل ۳۵ قان ــق اص ــتحضرید، وف ــی مس ــه حضرتعال  همچنان ک
ــی حــق دسترســی و انتخــاب وکیــل دادگســتری را  همــه شــهروندان ایران
دارنــد کــه تحقــق چنیــن حقــی مســتلزم آزادی انتخــاب وکیــل دادگســتری 

از بیــن وکالی دادگســتری کشــور اســت.
از دیگــر ســو تمامــی وکالی دادگســتری ایــران بــر اســاس قانــون و پــس از 
طــی تشــریفات قانونــی الزم و تاییــد صالحیــت عمومــی و برگــزاری امتحــان 
و اتیــان بــه ســوگند موفــق بــه اخــذ پروانــه وکالــت دادگســتری مــی شــوند. 
لــذا الحــاق تبصــره یــاد شــده بــه مــاده 48 قانــون مذکــور بــرای انتخــاب 
ــرم  ــت محت ــد ریاس ــورد تایی ــن وکالی م ــی از بی ــاوی امنیت ــل در دع وکی
ــون  ــم و ســی و پنجــم قان ــا اصــول ســوم، نوزده ــه در تضــاد ب ــوه  قضایی ق

اساســی اســت.
ــق اصــل ۱۱۳ و  ــون اساســی وف ــوان پاســدار قان ــه عن ــی ب ــذا از حضرتعال ل
ــل ۱۲۱  ــق اص ــی وف ــون اساس ــت از قان ــاداری و حفاظ ــوگند وف ــب س حس
ــان و  ــوق آن ــاع از حق ــت در دف ــا مل ــه ب ــدی ک ــق عه ــور و طب ــون مذک قان
تحقــق فصــل ســوم از قانــون اساســی بــه  نــام فصــل حقــوق ملــت بســته اید 
و در چارچــوپ دفــاع از اصــول کلــی منشــور حقــوق شــهروندی کــه متعهــد 
ــالح  ــرای اص ــی ب ــارات قانون ــتفاده از اختی ــتار اس ــده اید، خواس ــه آن ش ب
مجــدد ایــن مــاده قانونــی از قانــون آییــن دادرســی کیفــری را دارد. بالشــک 
ــد  ــت خواه ــه دول ــت ب ــاد مل ــب اعتم ــری در تقری ــش واف ــما نق ــدام ش اق

داشــت و موجــب رفــع تبعیــض مذکــور خواهــد شــد.

نامه وکال به رییس جمهور: 
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خبرها

صفحه 21/ شامره پانزدهم

فیلــم »رســتاخیز« بــا تهدیــد مخالفــان از پرده هــای ســینماهای 
ــینمایی  ــم س ــد از فیل ــع تقلی ــاد مراج ــا انتق ــد. ب ــذف ش ــران ح ای
رســتاخیز بــه کارگردانــی احمدرضــا درویــش، ایــن فیلــم در اولیــن 
روز اکرانــش در تاریــخ ۲4 تیرمــاه از پرده هــای ســینماهای تهــران 

ــد. ــیده ش ــن کش ــتان ها پایی و شهرس
ســازمان ســینمایی در اطالعیــه ای در ایــن خصــوص نوشــت: »فیلــم 
رســتاخیز بــه منظــور پاسداشــت عظمــت و شــکوه حماســه جاویــد 
ــخ بشــری  ــال تاری ــه بی مث ــن واقع ــر کشــیدن ای ــه تصوی ــال و ب کرب
توســط جمعــی از هنرمنــدان و ســینماگران متعهــد و ممتــاز 
ســینمای ملــی تولیــد و در جــدول اکــران ســینماهای کشــور 
قــرار گرفــت. ایــن فیلــم کــه بــا نیــت تقویــت تولیــد فیلــم دینــی 
ــه عاشــورا  ــردن حادث ــه ک ــرای جاودان ــر ســینما ب و اســتفاده از هن
ــف فرهنگــی و  ــل مختل ــون در محاف ــر تاکن ــدو ام ــد شــد، از ب تولی

دینــی در معــرض آرا و دیدگاه هــای صاحبــان درک و درد دیــن قــرار گرفتــه و بــا اســتقبال کارگــردان محتــرم فیلــم از منظــر تاریخــی و روایــی بــا اصالحــات 
چنــدی مواجــه شــد کــه اصالحــات اعمــال شــده نیــز مــورد تاییــد بســیاری از صاحب نظــران قــرار گرفــت؛ امــا نظــر بــه رعایــت جایــگاه و شــان مراجــع عظــام 
ــد«. ــق می افت ــه تعوی ــد ب ــوار تقلی ــع بزرگ ــر برخــی از مراج ــن نظ ــا تامی ــتاخیز ت ــم رس ــران فیل ــه اک ــم ک ــادآوری می کنی ــی ی ــاخص دین ــان ش ــد و عالم تقلی

ســازمان عفــو بین الملــل هشــدار داد کــه شــمار اعدام هــا در ایــران »افزایشــی 
ــه  ــه گــزارش عفــو بین الملــل، در شــش ماهــه اخیــر )از ۱ ژانوی بی ســابقه« داشــته اســت. ب
تــا ۱ ژوییــه( 694 نفــر در ایــران اعــدام شــده اند. بدیــن ترتیــب هــر روز بــه طــور متوســط 
ــش  ــورد در ش ــن 694 م ــی، ای ــزارش بی بی س ــه گ ــده اند. ب ــدام ش ــر اع ــه نف ــم س ــت ک دس
مــاه تنهــا کمــی کم تــر از ۷4۳ نفــر کل مــوارد اعــدام ایــران در ســال گذشــته میــالدی بــوده 
ــع  ــار مناب ــق اخب ــورد مطاب ــده و 4۵4 م ــمی اعالم ش ــانه های رس ــورد در رس ــت. )۲89 م اس

معتبــر دیگــر(
ســعید بومدوحــه، معــاون امــور خاورمیانــه و شــمال آفریقــا در عفــو بین الملــل، گفتــه اســت: 
ــا آخــر  ــد وحشــتناک اعدام هــا ادامــه دهنــد احتمــاال ت ــه ایــن رون ــران ب »اگــر مقام هــای ای
ــان  ــت حکومت ش ــه دس ــهروندان ب ــدن ش ــته ش ــورد کش ــتر از ۱۰۰۰ م ــاهد بیش ــال ش س

خواهیــم بــود«.
شــمار بــاالی اعدام هــا در ایــران از مســایل عمــده مــورد انتقــاد فعــاالن حقــوق بشــر اســت. 
ــن شــمار اعــدام را در جهــان دارد. عفــو  ــران پــس از چیــن باالتری ــق آمــار رســمی، ای مطاب
ــتفاده از آن در  ــدام، اس ــازات اع ــل مج ــا اص ــش ب ــته از مخالفت ــد گذش ــل می گوی بین المل
ایــران بــه طــور ویــژه نگران  کننــده اســت چــرا کــه بــه گفتــه ایــن ســازمان، رونــد قضایــی در ایــران دچــار مشــکالتی بنیــادی چــون عــدم دسترســی متهــم بــه 
ــد. ســازمان  وکیــل، ابهــام در قوانیــن و بی طــرف نبــودن دادگاه هــا اســت. اغلــب اعدام شــدگان در شــش ماهــه اخیــر مجرمــان پرونده هــای مــواد مخــدر بوده ان
ــم  ــدام در جرای ــه اســتفاده از مجــازات اع ــچ نشــانه ای در دســت نیســت ک ــد هی ــاد کــرده و می گوی ــواد مخــدر انتق ــا م ــط ب ــل از اعدام هــای مرتب ــو بین المل عف
مرتبــط بــا مــواد مخــدر توانســته باشــد بــه کنتــرل ایــن جرایــم کمــک کنــد. همچنیــن ایــن ســازمان می گویــد اقلیت هــای ایــران، از جملــه زندانیــان سیاســی 

ــد. ــدام بوده ان ــکام اع ــی اح ــنی ها قربان ــرد و س ک

مهــرداد بذرپــاش عضــو هیــات رییســه مجلــس شــورای 
اســالمی بیانیــه ای کــه بــه امضــای 21۶ نفــر از نماینــدگان 
ــاه  ــر م ــی روز ۲4 تی ــه علن ــود را در جلس ــیده ب ــس رس مجل
ــا  ــه »ب ــت ک ــده اس ــه آم ــن بیانی ــرد. در ای ــت ک ــس قرائ مجل
گرامی داشــت روز حجــاب و عفــاف و واقعــه مســجد گوهرشــاد 
ــاب و  ــون حج ــی قان ــه اجرای ــالغ آیین نام ــه اب ــه ب ــا توج و ب
ــی انقــالب فرهنگــی از ســوی  عفــاف مصــوب شــورای عال
ــووالن  ــه مس ــه هم ــردد ک ــد می گ ــور تاکی ــرم کش ــر محت وزی
ــه  ــون ب ــن قان ــرای ای ــتای اج ــت در راس ــا جدی ــتگاه ها ب دس
دغدغــه حــق ملــت شــریف و شــهیدپرور ایــران اســالمی پاســخ 
مثبــت دهنــد. نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی بــه ویــژه 
فراکســیون حجــاب و عفــاف حمایــت خــود را از ایــن رویکــرد 

اعــالم می کنــد«.
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