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دو هفته نامه الکرتونیکی تخصصی حقوق برش

آزاد نشدن زندانیانی که باید آزاد شوند



ــوق بشــر در  ــی  حق ــه جهان ــش، اعالمی ــی ۶۶ ســال پی ــالدی، یعن ــامبر ۱۹۴۸ می ــم دس ده
ــراق،  ــران، ع ــید. ای ــب رس ــه تصوی ــت ب ــا ۴۸ رای مثب ــل ب ــازمان مل ــی س ــع عموم مجم
ــد  ــه کشــورهایی بودن ــکا از جمل ــاالت متحــده آمری ــروژ، ســوئد و ای افغانســتان، انگلیــس، ن
ــار حقوقــی را کــه  ــرای اولیــن ب ــد. ایــن اعالمیــه ب ــه ایــن اعالمیــه رای مثبــت دادن کــه ب
ــق و فهــم مشــترک  ــه رســمیت می شناســد. تواف همــه انســان ها مســتحق آن  هســتند را ب
ــان و مذاهــب  ــا فرهنــگ، زب در مــورد حقــوق بنیادیــن انســان بیــن کشــورهایی مختلــف ب
مختلــف از دیگــر ویژگی  هــای مهــم ایــن اعالمیــه اســت. و امــا حقوقــی کــه ایــن اعالمیــه 
ــی و آزادی  ــق زندگ ــود: ح ــل می ش ــن قبی ــی  از ای ــامل نکات ــد ش ــد می کن ــا تاکی ــر آن ه ب
ــر  ــض ب ــی تبعی ــان ها،  نف ــه انس ــرط هم ــد و ش ــدون قی ــری ب ــه، براب ــرای هم ــردی ب ف
اســاس جنســیت، مذهــب، نــژاد، رنــگ، زبــان، عقیــده سیاســی و هــر گونــه عقیــده دیگــر، 
ــه  ــی هرگون ــه، نف ــرای هم ــن سرنوشــت ب ــره، حــق آزادی و  تعیی ــگاه اجتماعــی  و غی جای
رفتــار غیــر انســانی ، آزار، بــد رفتــاری و شــکنجه، نفــی بازداشــت خودســرانه، حــق دادرســی 

ــون و... ــل قان ــری در مقاب ــه، براب عادالن
امــروز شــاید بــر همــگان آشــکار باشــد کــه در کشــور مــا کــه ۶۶ ســال پیــش بــه تصویــب 
ایــن اعالمیــه رای مثبــت داد، روزانــه بیشــتر مــواد اعالمیــه، اگــر نــه  همگــی  آنهــا، نقــض 
ــوق  ــض حق ــوارد نق ــی م ــه تمام ــن ب ــت پرداخت ــن یاداش ــتن ای ــدف از نوش ــوند. ه می ش
ــوق انســان  ــن حق ــه ای تری ــی  از پای ــه یک ــاه ب ــی  کوت ــه نگاه ــران نیســت، بلک بشــر در ای
یعنــی »حــق حیــات« در ســالی  کــه گذشــت می پردازیــم و بطــور مختصــر راه و کار هــای 
ــور  ــه ط ــته ب ــال گذش ــک س ــم. در ی ــی  می کنی ــت را بررس ــود وضعی ــرای بهب ــن ب ممک
ــق احــکام  ــران از طری ــون ای ــان قان ــات دو انســان توســط مجری ــه حــق حی متوســط روزان
ــال ها در  ــه س ــران ک ــون ای ــوری چ ــا در کش ــار حت ــن آم ــت. ای ــده اس ــلب ش ــدام س اع
ــابقه  ــم س ــد، ک ــته بوده ان ــال گذش ــوده در ۲۰ س ــان ب ــد جه ــدام کنن ــورهای اع ــدر کش ص
ــادی از  ــردم ع ــار م ــل انظ ــام در مقاب ــراد در مالع ــن اف ــی  از ای ــل توجه ــداد قاب ــت. تع اس
ــه مــرگ از  ــه دار آویختــن کــه منجــر ب ــه دار آویختــه شــده اند. شــیوه ب ــه کــودکان ب جمل

ــز  ــد، نی ــرم می کن ــا مــرگ دســت و پنجــه ن ــه ب ــن دقیق ــی چندی ــق خفگــی کــه قربان طری
بــه عنــوان شــیوه ای غیــر انســانی  و بیرحمانــه مــورد توجــه عمــوم قــرار گرفتــه اســت. در 
ــه  ــاس آن  ب ــر اس ــه ب ــی  ک ــکاب جرم ــگام ارت ــر هن ــتکم ۱۳ نف ــالدی دس ــال ۲۰۱۴ می س
مجــازات مــرگ محکــوم شــدند، سننشــان زیــر ۱۸ ســال بــود و از نظــر قوانیــن بیــن المللــی 
ــود. بســیاری از  ــی محســوب می ش ــر قانون ــی  غی ــد اســت عمل ــا پایبن ــه آن ه ــران ب ــه ای ک
کســانی کــه در ایــران اعــدام می شــوند اتهامشــان غیــر خشــونت آمیــز بــوده و بــر اســاس 
قوانیــن بیــن الملــل جــزو »جدیتریــن« جرایــم محســوب نمی شــوند. برخــی  از ایــن افــراد 
ــری  ــب اهلل گلپ ــي و حبی ــان سیاســی کــرد، شــیرکو معارف ــل زندانی ــل سیاســی مث ــه دالی ب
ــا ســازمان مجاهدیــن خلــق، فعالیــن عــرب  پــور، غالمرضــا خســروی، بــه اتهــام ارتبــاط ب
اهــوازی، هــادی راشــدیان و هاشــم شــعبانی، زندانــی عقیدتــی  مثــل مهــدی امیــر اصالنــی  
ــوط  ــم مرب ــل جرای ــه دالی ــد ب ــروه را تشــکیل می  دهن ــن گ ــه بزرگتری ــداد بیشــتری ک و تع
بــه مــواد مخــدر اعــدام شــده اند. گزارش هــای متعــددی مبنــی بــر دادرســی غیــر عادالنــه، 
اســتفاده از شــکنجه بــرای گرفتــن اعتــراف، نداشــتن دسترســی  بــه وکیــل مدافــع در مــورد 

ــد. ایــن زندانیــان وجــود دارن
بــا ایــن وجــود در یــک ســال گذشــته مبــارزه مدنــی بــرای احیــا کرامــت انســانی  و مبــارزه 
ــو گام  ــن لغ ــوده اســت. تشــکیل کمپی ــری ب ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــرگ بی ــازات م ــا مج ب
ــی  ــا رایزن ــت خانواده ه ــن رضای ــرای گرفت ــه ب ــی ک ــای مدن ــگام(، گروه ه ــدام )ل ــه گام اع ب
ــه مجــازات اعــدام محکــوم  ــژه تالش هــای خانواده هــای کســانی کــه ب ــه وی ــد و ب می کنن
شــده اند، جــزو تاثیرگذارتریــن فعالیت هــای مدنــی هســتند. نقــش مــادر ریحانــه جبــاری در 
ــه اعــدام وی، انــکار ناپذیــر اســت. بــه دلیــل  کمپیــن نجــات ریحانــه و واکنــش جهانــی  ب
ایــن فعالیت هــا مســاله اعــدام بــه یکــی  از مهمتریــن مســائلی  تبدیــل گشــته کــه مســئولین 
ــه  ــال آن  پاســخگو باشــند. ب ــد در قب ــه باشــند بای ــا ک ــران در هــر کجــای دنی ــت ای حکوم
ــی، در  ــواد الریجان ــران، ج ــت ای ــر حکوم ــوق بش ــیون حق ــخنگوی کمیس ــه س ــوری ک ط
مصاحبــه ای بــا یکــی از مطبوعــات اروپایــی اظهــار داشــته اســت کــه حکومــت ایــران در 
حــال برســی  تغییــر قانــون بــرای برداشــتن مجــازات اعــدام بــرای جرایــم مربــوط بــه مــواد 
مخــدر اســت. اینکــه ایــن گفتــه آقــای الریجانــی صرفــًا اســتفاده خارجــی  دارد، و یــا اینکــه 
واقعــا چنیــن بحثــی  در درون نظــام مطــرح اســت در حــال حاضــر مشــخص نیســت. ولــی  
ایــن صحبت هــا مشــخصا ایــن امــکان را بــه تمامــی خانواده هــا و وکالی کســانی کــه بــه 
ــد، می دهــد کــه  ــه ســر می برن ــواد مخــدر در انتظــار اعــدام ب ــه م ــوط ب ــم مرب اتهــام جرای
خواســتار توقــف اجــرای احــکام اعــدام تــا بررســی  و تغییــر قانــون شــوند. در حــال حاضــر 
ــد و  ــر می برن ــه س ــدام ب ــف اع ــدر در ص ــواد مخ ــه م ــوط ب ــات مرب ــا اتهام ــر ب ــزاران نف ه
ــازات  ــن مج ــو ای ــتای لغ ــا در راس ــن گام ه ــی  از موثرتری ــد یک ــون می توان ــن قان ــر ای تغیی

غیــر انســانی  باشــد.

حیات  حق 
اصلی مساله 

   • سرمقاله

بحــث در مــورد صــدور حکــم اعــدام و اجــرای ایــن حکــم 
ــران؛ بحثــی اســت کــه همیشــه از آن در گزارشــهای  در ای
مربــوط بــه نقــض حقــوق بشــر در ایــران به تفصیل ســخن 

بــه میــان آمــده اســت. هــر ســال در ایــران تعــداد زیــادی از 
شــهروندان بــا جرایــم و اتهامهــای مختلف در حالــی با حکم 
اعــدام روبهرو میشــوند که ســران جمهــوری اســالمی ایران؛ 
از جملــه حجــت االســالم صادقــی معــاون فرهنگــی قــوه 
قضائیــه در روز جمعــه ۳۱ اکتبــر، ۹ آبــان در ژنــو و در دومیــن 
اجــالس بررســی دورهــای وضعیــت حقــوق بشــر کشــورها 
کــه هــر چهــار ســال یک بــار از ســوی شــورای حقوق بشــر 
ســازمان ملــل برگــزار مــی شــود، قصــاص را جــزو حقــوق 
بشــر دانســت و گفــت: »حــق قصاص، یکــی از حقوق بشــر 
اســت و دولــت حــق نــدارد ولــی دم را از آن محــروم کنــد.«

جــواد الریجانــی، دبیــر ســتاد حقــوق بشــر قــوه قضائیــه، در 
ــوق بشــر  ــت حق ــن اجــالس بررســی دوره ای وضعی دومی
ــودن  ــاال ب ــران را »ب ــا در ای ــاد اعدامه ــداد زی ــورها تع کش

ــت و  ــور« دانس ــن کش ــدر در ای ــواد مخ ــاق م ــزان قاچ می
گفــت:»۸۰ درصــد مبــارزه بــا قاچــاق مــواد مخــدر در ایــران 
صــورت میگیــرد و بــه همیــن دلیــل اعدامهــای مربــوط بــه 
قاچاقچیــان هــم در ایــران باالتــر از جاهــای دیگــر اســت.«

ــون  ــه قان ــا اســتناد ب ــران، ب ــوری اســالمی ای ســران جمه
جدیــد مجــازات اســالمی، ســعی دارنــد تــا بــه ظاهــر نشــان 
دهنــد کــه گامــی در جهــت بهبــود وضعیــت حقــوق بشــر 
ــون مجــازات  ــه در قان ــی ک ــتهاند در حال ــر داش ــران ب در ای
ــدام و  ــار، اع ــازات سنگس ــان مج ــد همچن ــالمی جدی اس
قصــاص وجــود دارد، شــهادت زنــان نصــف شــهادت مــردان 
اســت و مــوارد بیشــمار دیگــری در ایــن قانــون بــه چشــم 
ــت. ــر اس ــوق بش ــص حق ــارز نق ــداق ب ــه مص ــورد ک میخ

 نخســتین قانون جزایی در جمهوری اســالمی در سال ۱۳۶۱ 

لغو حکم اعدام برای محکومین به مواد مخدر؛ 

وعده یا حرف

   • شیدا جهان بین
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تصویــب شــد و در ســالهای بعــد تغییراتــی در آن راه یافــت. 
قانــون جدیــد بــر مبنــای الیحهــای شــکل گرفتــه کــه قوه 
قضاییــه در ســال ۸۶ تنظیــم کــرد و پــس از تصویــب دولت 
بــه مجلــس فرســتاده شــد. قانــون جدید مجــازات اســالمی 
کــه شــامل »کلیــات، حــدود، قصاص و دیــات« میشــود ابتدا 
در مجلــس تصویــب شــد و پــس از رفــع ایرادهــای شــورای 
نگهبــان ســرانجام در دی مــاه ۹۱ بــه تایید این شــورا رســید.

در ایــن میــان، محمــد جــواد الریجانــی دبیــر ســتاد حقــوق 
بشــر قــوه قضائیــه هفتــه گذشــته در گفتوگــو بــا فرانــس 
ــواد مخــدر  ــم م ــا جرای ــه ب ــرادی ک ــدام اف ــورد اع ۲۴ در م
بازداشــت و زندانــی میشــوند، ســخنانی بــه زبــان آورد کــه 
عملــی کردنــاش کمــی عجیــب بــه نظــر میآیــد. ســخنان 
او کــه توســط خبرگــزاری دولتــی میــزان هــم منتشــر شــد 
نویــد تغییــر قانونــی میــداد کــه بــه موجــب آن افــرادی که با 
جرایــم مــواد مخــدر بازداشــت میشــوند، با حکــم اعــدام روبه 
رو نخواهنــد شــد و بــه گفتــه او بــه ایــن ترتیــب، اگر مجلس 
شــورای اســالمی موفــق به تصویــب ایــن قانــون در پارلمان 
موفــق شــود، »۸۰ درصــد اعدامهــا« از بیــن خواهــد رفــت.

الریجانــی کــه ایــن خبــر را »مهــم« عنــوان کــرد، 
ــا  ــمار اعدامه ــه ش ــدارد ک ــت ن ــس دوس ــزود: »هیچک اف
بــاال باشــد. ایــن موضــوع غــم بــاری اســت کــه 
ــم  ــا جرای ــط ب ــای مرتب ــاد اعدامه ــمار زی ــاهد ش ــا ش م
مــواد مخــدر بــر اســاس قانــون موجــود هســتیم.«

ــن  ــر انجم ــوق بش ــه حق ــوول کمیت ــفی مس ــا کاش از روی
پژوهشــگران ایــران و فعــال حقــوق بشــر در مــورد ســخنان 
اخیــر الریجانــی در مــورد اعــدام پرســیدم. او میگویــد: »بــر 
اســاس تجربهــام بــه ایــن حرفهــا اعتمــاد نــدارم امــا بایــد 
بــه تمامــی کســانی کــه در ایــن ســالها از حــق حیــات دفاع 
کردهانــد و علیــه مجــازات اعــدام در ایــران تــالش کردنــد 
تبریــک بگویــم کــه موفــق شــدهاند بــا بــاال بــردن آگاهــی 
عمومــی در ایــران و فشــارهای بیــن المللــی ایشــان را وادار 
ــه گفتــن چنیــن حرفهایــی بکننــد. در ســال ۲۰۱۶ قــرار  ب
اســت کــه بــار دیگــر لغــو مجــازات اعــدام بــراي قاچاقچیان 
مــواد مخــدر بــه رای اعضــای ســازمان ملــل متحد گذاشــته 
ــن  ــرای باالرفت ــب ب ــران مرت ــه ای ــی ک ــود و از آنجای بش
ــه نظــر مــن ایــن اســتراتژی  ــر فشــار اســت ب اعدامهــا زی
ــد.« ــش گرفتهان ــان در پی ــه ایش ــت ک ــمندانهای اس هوش

ســخنان اخیــر الریجانــی در حالــی ذکر شــد که هنــوز هیچ 
طرحــی در ایــن زمینــه ارائــه نشــده و بــه گمــان برخــی از 
فعــاالن حقــوق بشــر ایــن ســخنان تنهــا بــه عنــوان یــک 
ژســت بیــن المللــی مطــرح شــده اســت. چــرا کــه در دومین 
اجــالس بررســی دورهــای وضعیت حقوق بشــر کشــورها در 
ژنــو در اواخــر مــاه اکتبــر، بیشــترین پیشــنهادات کشــورهای 
دیگــر، پــس از شــنیدن ســخنان دبیــر ســتاد حقــوق بشــر 
قــوه قضاییــه ایــران، مربــوط بــه موضوعاتــی چــون اعــدام، 
ــود  ــر ۱۸ ســال و اعــدام در مــال عــام ب اعــدام کــودکان زی
ــواره از  ــی هم ــای غرب ــی و دولته ــن الملل ــازمانهای بی و س
ایــران بابــت شــمار بــاالی اعــدام محکومــان انتقــاد میکنند.

احمــد شــهید، گزارشــگر ویــژه ســازمان ملــل در امــور حقوق 
ــاالی  ــمار ب ــه ش ــود ب ــهای خ ــز در گزارش ــران نی ــر ای بش

اعــدام در ایــران اشــاره کــرده و از »افزایــش هشــداردهنده« 
اجــرای حکــم اعــدام در ایــران ســخن گفتــه اســت.

ــه در  ــی ک ــا حرفهای ــه آی ــن ک ــورد ای ــفی در م ــا کاش روی
ــدل  ــدر رد و ب ــواد مخ ــه م ــوط ب ــم مرب ــدام جرای ــورد اع م
ــط در  ــا فق ــم دارد و ی ــی ه ــتوانهی عمل ــت، پش ــده اس ش
حــد حــرف باقــی مانــده اســت میگویــد: »بایــد بــه عملکرد 
حکومــت اســالمی در ایــن زمینــه مراجعــه کــرد. پارســال 
در اجــالس ویــن و در مقابــل اعتراضهــای دیگــر کشــورها 
ــم  ــرای جرای ــدام ب ــو اع ــا لغ ــوری اســالمی ب ــت جمه دول
مــواد مخــدر بــار دیگــر مخالفــت کــرد. مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام هــم بــا مصوبــه ســه ســال پیــش امــکان 
صــدور احــکام اعــدام بــرای جرایــم مــواد مخــدر را بیشــتر 
کــرده اســت. در ایــن چنــد روز هــم مــن نتوانســتم طــرح 
ــفانه از  ــن متاس ــم، بنابرای ــدا کن ــن رابطــه پی ــای در ای تازه
جزییــات قانونــی کــه ایشــان غمبارانــه از آن صحبت میکنند 
خبــر نــدارم. بــه جــز حــرف ایشــان و چندیــن مصاحبــه افراد 
دیگــر چیــزی کــه بشــود قاطعانــه بــه آن اســتناد کــرد مــن 
حداقــل پیــدا نکــردم و ایــکاش کــه بــود. حرفهــای ایشــان 
را بایــد در مســئولیت دفتــری کــه نمایندگیــاش را میکننــد 
ارزیابــی کــرد و اینکــه بعــد از برخوردهــای بســیار تنــد آقای 
متکــی در ســالهای گذشــته در ســازمان ملــل متحــد، آقــای 
الریجانــی زبانــی دیپلماتیکتر دارند و مســئولیت و وظیفهاش 
هــم ارائــه تصویــر دیگــری از ایــران اســت در مقابــل تمــام 
گزارشــهای محکــوم کننــده بینالمللــی. این تــالش در حدی 
بــود کــه در ارزیابــی ادواری وضعیــت و مکانیــزم حقوق بشــر 
در ایــران کــه در اکتبــر همیــن ســال برگــزار شــد تصویــری 
غیــر واقعــی از وضعیــت حقــوق بشــر در ایــران ارائــه کردنــد 
کــه باعــث خنــده و ســرگرمی و بــی توجهــی نماینــدگان و 
مطبوعــات حاضــر در صحــن شــورای حقــوق بشــر بــود.«

ایــن در حالــی اســت کــه در هفتههــای گذشــته مصطفــی 
پورمحمــدی، وزیــر دادگســتری ایــران، بــا تاکیــد بــر لــزوم 
اجــرای حکــم اعــدام بــرای جرایــم مواد مخــدری گفتــه بود: 
»نظــر نهادهای حقوق بشــری ســازمان ملــل را در ایــن باره 
قبــول نداریــم. هــم چنیــن وزیر کشــور در اســفند ماه ســال 
گذشــته اعــالم کرده بود کــه ایــران در اجالس اخیــر وین با 
لغــو اعــدام قاچاقچیــان مــواد مخدر مخالفــت کرده اســت.«

 از محمــود امیــری مقــدم؛ فعال حقوق بشــر ســاکن در نروژ 
در مــورد صحبتهــای اخیــر الریجانــی در رابطــه بــا تغییــر 
قانــون در مــورد جرایــم مربــوط بــه مــواد مخــدر پرســیدم. 
او میگویــد: »آقــای الریجانــی پیشــتر هــم در مصاحبــه بــا 
رســانههای انگلیســی زبــان، ســخنانی مشــابه بــه حرفهای 
ــر، از روزی  ــورد آخ ــا در م ــود. ام ــرده ب ــان ک ــرش را بی اخی
ــی از  ــچ تالش ــان آورده؛ هی ــه زب ــخنان را ب ــن س ــه ای ک
طــرف حکومــت در جهــت پیشــبرد ایــن ادعــا و کاهــش 
ــت.« ــه اس ــورت نگرفت ــدر ص ــواد مخ ــان م ــدام مجرم اع

در ســالهای اخیــر نــه تنهــا هیــچ گونــه تالشــی در 
جهــت کاهــش اعدامهــا در ایــران صــورت نگرفتــه اســت، 
بلکــه بــا توجــه بــه گزارشــهای نهادهــای ناظــر و حقــوق 
ــک  ــران در ی ــدام در ای ــکام اع ــدور اح ــد ص ــری، رون بش

دهــه گذشــته رو بــه افزایــش بــوده و از ۹۹ مــورد در ســال 
۲۰۰۴، بــه ۶۸۷ مــورد در ســال ۲۰۱۳ رســیده اســت.

ــا کاشــفی، فعــال حقــوق بشــر ورود  از طرفــی دیگــر، روی
ــوری اســالمی را  ــات ســران جمه ــواردی در ادبی ــن م چنی
مثبــت ارزیابــی میکنــد و ادامــه میدهــد: »حــاال مســئولیت 
ســنگینتری بــر دوش مــا اســت تــا بــه واقعیــت پیوســتن 
ایــن حرفهــا را پافشــاری و پیگیــری کنیــم. زمانــی کــه این 
دیــدگاه از زبــان مســئوالن کشــور بیــان میشــود حــد و مرز 
خــط قرمــز گزارشــگری عقــب میــرود و فعــاالن و مدافعان 
حقــوق بشــر و مطبوعــات میتواننــد در ایــن بــاره بــا نگرانی 
کمتــر تحقیق و گزارش کنند و مســئولین را پاســخگو کنند. 
بنابرایــن بــه قــول انگلیســیها تــوپ تــو زمیــن مــا اســت و 
بایــد بهتریــن و بیشــترین اســتفاده مثبــت را از آن کنیــم.«

ــه افزایــش اعــدام در  محمــود امیــری مقــدم، از رونــد رو ب
ایــران این گونه میگویــد: »در ۱۰ روز اخیــر، ۲۸ اعدام مربوط 
بــه مــواد مخــدر در ایــران ثبــت شــده اســت کــه ایــن رقــم 
باالیــی اســت. اگــر ایــن رقــم را بــا کشــوری ماننــد آمریــکا 
کــه در طــول ســال، چهــل حکــم اعــدام در آن اجرا میشــود 
مقایســه کنیــم، بیشــتر به عمــق فاجعه پــی خواهیم بــرد.«

ایــن فعــال حقــوق بشــر نیــز عنــوان میکنــد کــه در ایــن 
ــی در  ــه طرح ــرای ارای ــی ب ــچ تالش ــر، هی ــای اخی روزه
ــدر در  ــواد مخ ــه م ــوط ب ــم مرب ــدام جرای ــو اع ــه لغ زمین
مجلــس و یــا قــوه قضاییــه، صــورت نگرفتــه اســت و تــا 
ــد  ــی در ح ــواد الریجان ــد ج ــای محم ــروز، عبارته ــه ام ب
ــده اســت و ایــن در حالــی اســت کــه در  حــرف باقــی مان
تغییراتــی کــه در چنــد ســال اخیــر صــورت گرفتــه، تعــداد 
مــواردی کــه منجــر بــه صــدور حکــم اعــدام بــرای جرایــم 
ــد. ــواد مخــدر میشــود را هــم افزایــش دادن ــه م ــوط ب مرب

 امیــری مقــدم تعــداد اجــرای حکــم اعــدام در ســال ۲۰۱۴ 
در ایــران را بیــن ۶۰۰ تــا ۷۰۰ مــورد ذکــر میکنــد و از ایــن 
ســال بــه عنــوان یکــی از ســالهای پــر اعــدام نــام میبــرد و 
اختــالف صــد موردی ایــن آمار را ناشــی از موارد غیررســمی 
گــزارش شــده در خصــوص اجــرای حکــم اعــدام میداند که 
در برخــی مــوارد بــه تاییــد نرســیده اما گزارش شــده اســت.

بــا ایــن وجــود، در حالــی کــه ایــران یکــی از ســالهای ســیاه 
خــود را در زمینــه اعــدام و بــه خصــوص اعــدام محکومــان 
جرایــم مربــوط بــه مــواد مخــدر پشــت ســر میگــذارد، امیــد 
فعــاالن حقــوق بشــر ایــن اســت کــه واژههایی کــه محمد 
جــواد الریجانــی در مصاحبــه اخیــر خــود در مــورد اعــدام 
و تغییــر قانــون در مــورد جرایــم مربــوط بــه مــواد مخــدر 
بــه کار بــرده اســت، جامــه عمــل بــه خــود بپوشــاند. هــم 
ــان  ــوق بشــر و خانوادههــای محکوم ــاالن حق ــون، فع اکن
ــا  ــواد مخــدر و وکالی آنه ــم م ــه جرای ــدام در زمین ــه اع ب
ــد  ــای جدی ــبرد ادعاه ــی در پیش ــش مهم ــد نق ــی توانن م
ــا و  ــا و مصاحبهه ــند و در مالقاته ــته باش ــی داش الریجان
ــدام  ــورد اع ــه در م ــد ســخنانی ک ــورد رون ــا، در م دادگاهه
ذکــر شــده اســت پــرس و جــو کننــد تــا شــاید مســئوالن 
نیــز ایــن مــورد را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد.



   • سال، ســال 1945 و پایان جنگ جهانی دوم؛ 
ــح و  ــش و صل ــود آوردن آرام ــاز بوج    • نی
ــیدن؛  ــس کش ــرای نف ــی ب فرصت
   • عــزم و اراده بوجــود آوردن دنیایــی بهتــر 
ــای  ــه ه ــردن تجرب ــرار نک ــده و تک ــرای آین ب
ــته؛  گذش
   • نهــادی بوجــود مــی آیــد کــه عــزم و اراده 
ــدن  ــانی و برچی ــت انس ــه کرام ــرام ب اش احت
ــود... ــه تبعیــض ب هرگون

 
ــل اعــالم  ــل متحــد دالی در مقدمــه منشــور ســازمان مل
وجــودش ایــن چنیــن اعالم مــی شــود: »محفوظ داشــتن 
نســلهای آینــده از بــالی جنــگ« و »ایمــان بــه حقــوق 
اساســی بشــر و بــه حیثیــت و ارزش شــخصیت انســانی و 
بــه تســاوی حقــوق مــرد و زن«. بنــد اول  ایــن منشــور از 
پیشــبرد و تشــویق احتــرام بــه حقــوق بشــر و آزادی هــای 
اساســی بــرای همــگان بــدون تمایــز ســخن می گویــد و 
بحــث حقــوق بشــر در بنــد 55 بدیــن ترتیــب، »  احتــرام 
جهانــی و موثــر حقــوق بشــر و آزادیهــای اساســی بــرای 
ــان یــا  ــژاد، جنــس و زب همــه بــدون تبعیــض از حیــث ن
مذهــب » تکــرار می شــود؛ در بنــد 5۶ کلیــه اعضــا 
ــور  ــد مذک ــه مقاص ــل ب ــرای نی ــه ب ــوند ک ــد می ش متعه
در مــاده 55 در همــکاری بــا ســازمان ملــل متحــد 
اقدامــات فــردی یــا دســته جمعــی معمــول دارنــد. 
پــس از ســه ســال تــالش بــرای منشــور حقــوق بشــری 
جهانشــمول، اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر و ۳۰ ماده اش 
ــن  ــرای اولی ــه ب ــی ک ــه ای جهان ــد. اعالمی ــود می آی بوج
بــار بــا توافــق تمامــی کشــورهای عضــو ســازمان ملل آن 
روز حقــوق اساســی، پایــه ای و بنیــادی بشــر را شناســایی 
ــورها  ــن کش ــع قوانی ــا و مرج ــا ایده آل ه ــد و منش می کن
می شــود. امــا فرامــوش نبایــد کــرد کــه کرامــت انســان 
و برابــر بــودن انســان ها، بــه عناویــن مختلــف، در 
ــان  ــب بی ــان و مذاه ــا و ادی ــا، فرهنگ ه ــی تمدن ه تمام
شــده و ۳۰ مــاده اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر تــالش 

ــود. ــان ب ــی آن ــترک تمام ــرج مش ــردن مخ ــدا ک در پی
ــی  ــن الملل ــاق بی ــا دو میث ــد ت ــول می کش ــال ط ۱۸ س
ــی  ــادی اجتماع ــوق اقتص ــی و حق ــی سیاس ــوق مدن حق
و فرهنگــی ایــن ایده آل هــا را تبدیــل بــه قانــون و 
ــی  ــر تمام ــار دیگ ــد و ب ــی می کن ــن الملل ــتاندارد بی اس
ــا  ــامبر ۱۹۶۶( ب ــل آن روز )۱۶ دس ــازمان مل ــای س اعض
ــد و  ــب می کنن ــا و تصوی ــا را امض ــل آن ه ــق کام تواف
ــاق را وارد  ــن دو میث ــد ای ــد بن ــه بن ــوند ک ــد می ش متعه
ــران،  ــا، ای ــد. کشــور م ــی کشــور خــود کنن ــن داخل قوانی
نیــز هــم در تدویــن اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر فعــال 
ــب دو  ــدم در امضــا و تصوی ــش ق ــم پی ــود وه ــر ب و موث
ــا و در  ــال ۱۳۴۷ امض ــه در س ــی ک ــن الملل ــاق بی میث
۱۳5۱ بــه تصویــب مجلــس شــورای ملــی رســیدند.

۶۶ ســال از تولــد اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر و ثبــت 
بــدون  هســتیم؟  کجــا  امــروز  می گــذرد  ایده آل هــا 
ــری  ــده آل »براب ــوی ای ــه س ــریت ب ــه بش ــد جامع تردی
ــت و  ــرای حیثی ــرام ب ــض و احت ــه تبعی ــدون هیچ گون ب
ــا  ــت اســت ام ــال حرک ــانی« در ح ارزش شــخصیت انس
ــون و  ــه در قان ــد ک ــا کن ــد ادع ــوری نمی توان ــچ کش هی
عمــل بــه صــورت کامــل بــه آن هــا دســت یافتــه اســت. 
کشــور مــا هــم در همیــن راه پیشــرفت و عقب گردهــای 
ــاق  ــت میث ــال ها هف ــن س ــت. در ای ــته اس ــی داش فراوان
بیــن المللــی دیگــر تدویــن و تصویــب شــده اســت 
ــت:  ــان اس ــاق از آن ــه میث ــده س ــا کنن ــران امض ــه ای ک
ــالب  ــل از انق ــه قب ــژادی« ک ــض ن ــه تبعی ــع هرگون »رف
تدویــن و امضــا شــده بــود و »حقــوق کــودک« و 
ــالب  ــد از انق ــه بع ــت« ک ــراد داری معلولی ــوق اف »حق
ــا  ــان را امض ــالمی آن ــوری اس ــت جمه ــن و حکوم تدوی
ــع  ــامل »رف ــده ش ــا نش ــای امض ــت. میثاق ه ــرده اس ک
 -۱۹۷۹ دســامبر   ۱۸( زنــان«  از  تبعیــض  هرگونــه 
رفتارهــا  ســایر  و  شــکنجه  »منــع  و   )۱۳5۸ آذر   ۲۸
تحقیــر  و  انســانی  غیــر  ظالمانــه،  مجازات هــای  و 
آذر ۱۳۶۳( هســتند.  ۱۹ ، آمیــز« )۱۰ دســامبر ۱۹۸۴ 

اولیــن جملــه اعالمیــه جهانــی جقــوق بشــر از »شناســایی 
ــواده بشــری و حقــوق  ــه اعضــای خان حیثیــت ذاتــی کلی
یکســان و انتقــال ناپذیــِر آنــان« ســخن می گویــد. چنــد 
ســطر بعــد تعهــد امضــا شــده در منشــور ســازمان ملــل 
ــد  ــل متح ــردم مل ــه »م ــد ک ــادآوری می کن ــد را ی متح
ایمــان خــود را بــه حقــوق اساســی بشــر و مقــام و ارزش 
ــالم  ــرد و زن« را اع ــوق م ــاوی حق ــانی و تس ــرد انس ف
ــان آزاد  ــه انس ــد ک ــد می کن ــد اول تاکی ــد. در بن کرده ان
ــم  ــا ه ــوق ب ــت و حق ــاظ حیثی ــد و از لح ــا می آی بدنی
برابرنــد و بــرای آن کــه جــای هیچ گونــه شــبهه ای 
ــر  ــه »ه ــد ک ــح می ده ــد دوم توضی ــد در بن ــی نمان باق
ــا  ــض مخصوص ــه تبعی ــدون هیچ گون ــد ب ــس می توان ک

ــده  ــب، عقی ــان، مذه ــس، زب ــگ، جن ــژاد، رن ــث ن از حی
ــت،  ــن ملی ــر و همچنی ــده دیگ ــر عقی ــا ه ــی و ی سیاس
وضــع اجتماعــی، ثــروت، والدت یــا هــر موقعیــت دیگــر، 
ــه  ــه در اعالمی ــی ک ــه آزادی های ــوق و کلی ــام حق از تم
ذکــر شــده اســت بهــره منــد شــود«. میثاق هــای دیگــر 
هــم کــه حکومــت شاهنشــاهی امضــا کننــده آنــان بــوده 
و جمهــوری اســالمی هــم تعهــد خــود را نســبت بــه آنــان 
رد نکــرده ایــن اصــل برابــری و آزادی را تکــرار کرده انــد. 
ــتند  ــف هس ــورها موظ ــا کش ــن میثاق ه ــاس همی ــر اس ب
ــی  ــن الملل ــوط و نهادهــای ناظــر بی ــه کمیته هــای مرب ب
گــزارش بدهنــد. بنابرایــن امضــا نکــردن کنوانســیون های 
ــورت  ــه ص ــده اند و ب ــب ش ــا تصوی ــه بعده ــی ک تماتیک
ــد مســئولیت  ــوق پرداخته ان ــن حق ــه یکــی از ای خــاص ب
ــان موظــف  ــا همچن ــرد و آن ه ــن نمی ب کشــورها را از بی
ــتند،  ــی هس ــن الملل ــدات بی ــرای تعه ــت و اج ــه رعای ب
ــد.  ــرار گیرن ــی ق ــورد ارزیاب ــد و م ــزارش بدهن ــد گ بای
ــه  ــتناد ب ــا اس ــالمی ب ــوری اس ــل جمه ــی مث دولت های
بنــد ۲)۷( منشــور ســازمان ملــل متحــد ارزیابــی و نظارت 
نهادهــای بیــن المللــی را دخالــت در امــور داخلــی خــود 
ــت  ــورای امنی ــال ۱۹۹۲ ش ــا در س ــد. ام ــی می کنن معرف
ســازمان ملــل متحــد بــا اتفــاق آرا رای داد کــه »جامعــه 
بیــن المللــی دیگــر نمی توانــد بپذیــرد کــه پیشــبرد 
ــای  ــوب مرزه ــری در چارچ ــی بش ــوق اساس ــداف حق اه
ــه  ــد ۴ اعالمی ــر در بن ــن نظ ــوند« و ای ــدود ش ــی مح مل
حقــوق بشــر ویــن و برنامــه عمــل در ســال ۱۹۹۳ تکــرار 
ــوق  ــت از حق ــاء و حفاظ ــه »ارتق ــد ک ــه ش ــد و گفت ش
ــت«. ــی اس ــن الملل ــه بی ــروع جامع ــی مش ــر نگران بش

ــردن  ــص ک ــکاری ناق ــا هم ــردن ی ــکاری نک ــد از هم بع
ــر مجموعه هایــش مثــل شــورای  ــل و زی ــا ســازمان مل ب
حقــوق بشــر و محکومیت هــای مکــرر بــرای نقــض 
ــازی  ــالمی وارد ب ــوری اس ــت جمه ــر حکوم ــوق بش حق
اســتراتژیک بیــن المللــی خــود شــده اســت. حضــور پیــدا 
می کنــد و بــه ظاهــر گــزارش می دهــد. جمهــوری 
اســالمی بــا مطــرح کــردن گوناگونــی و تفــاوت فرهنگــی 
از پیوســتن بــه چندیــن میثــاق خــودداری و تــالش 
ــردم  ــا م ــانی م ــی انس ــوق اساس ــض حق ــح نق ــه توجی ب
می کنــد. اســالمی بــودن قوانیــن در ایــران را دلیــل 
شــرط گذاشــتن بــه روی میثــاق حقــوق کــودک معرفــی 
ــر  ــال ب ــر ۱۸ س ــراد زی ــال )اف ــدام اطف ــه اع ــد وب می کن
اســاس میثــاق حقــوق کــودک( ادامــه می دهــد. قوانیــن 
تبعیــض آمیــز علیــه زنــان و گروه هــای دینــی و مذهبــی 
ــان  ــالح آن ــون اص ــد چ ــی می مانن ــود باق ــای خ ــه ج ب
بــا تعبیــری کــه فقهــای شــورای نگهبــان از شــرع 
اســالم دارنــد متضــاد اســت. آزادی عقیــده و بیــان 
ــال  ــده پایم ــر ش ــم ذک ــی ه ــون اساس ــود قان ــه در خ ک
ــه  می شــود چــون ایــن آزادی عقیــده و بیــان مشــروط ب
ــی  ــه مبان ــودن ب ــل نب ــی و مخ ــئونات مذهب ــت ش رعای
ــی  ــه خوب ــون مطبوعــات نمون اســالم اســت. مــاده ۶ قان
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از ایــن محــدود کــردن آزادی عقیــده و بیــان اســت کــه 
ــی  ــده در تمام ــن ش ــه »آزادی« تضمی ــا روحی ــال ب کام
ــت.  ــاد اس ــی در تض ــن الملل ــای بی ــا و میثاق ه قرارداده
ــی  ــن الملل ــری بی ــوق بش ــون حق ــا در مت ــا و باره باره
ــن  ــا دی ــی و ی ــاوت فرهنگ ــنت، تف ــه س ــده ک ــر ش ذک
ــض  ــرای نق ــه ب ــل و بهان ــد دلی ــی توانن ــب نم و مذه
حقــوق اساســی انســانی باشــند و بــه هیــچ عنــوان قابــل 
قبــول نیســتند. امــا در کشــور مــا نــه تنهــا قوانینــی کــه 
ــی  ــج م ــونت را تروی ــرده و خش ــه ک ــض را نهادین تبعی
ــو و  ــاص عض ــار، قص ــالق، سنگس ــد ش ــه مانن ــد )ب کنن
ــئوالن  ــه مس ــود بلک ــی ش ــرا م ــام( اج ــدام در مالع اع
حکومتــی در مجامــع بیــن المللــی از عملکــرد خــود 
مــی  المللــی  بیــن  جامعــه  از  و  کننــد  مــی  دفــاع 
ــد  ــت نکنن ــران دخال ــی ای ــور داخل ــه در ام ــد ک عخواهن
و احتــرام بــه تفــاوت دینــی و مذهبــی قوانیــن بگذارنــد. 
تــالش مدافعــان حقــوق بشــر بــه منظــور احتــرام 
نگذاشــتن بــه فرهنــگ نیســت بلکــه بــه از میــان 
ــتن در  ــدم گذاش ــر و ق ــنتهای مض ــرای س ــتن اج برداش
ــه  ــد. ب ــورمان میباش ــدار کش ــعه پای ــرفت و توس راه پیش
ــا نقــش  ســنتی  مــردان  و زنــان  در  عنــوان مثــال، اگــر ب
جامعــه  و خانــواده  و قوانیــن تبعیــض آمیــزی کــه نیمــی 
ــه  ــم ب ــارزه میکنی ــه اســت مب ــت را هــدف گرفت از جمعی
ــت  ــواده« نیس ــگ »خان ــا رد فرهن ــن و ی ــور توهی منظ
ــض   ــودن  تبعی ــول  نب ــل  قب ــل  قاب ــاس اص ــر اس ــه ب بلک
ــا  ــردان  و ب ــان  و م ــوق  زن ــاوی  حق ــبرد تس ــرای  پیش و ب
اعتقــاد بــر اینکــه  پیشــرفت و توســعه  کشــورمان  مســتلزم   
ــرایط   ــا در ش ــام  زمینه ه ــان  در تم ــه  زن ــرکت  یکپارچ ش
ــن  ــم. در ای ــت میکنی ــت ، حرک ــردان  اس ــا م ــاوی  ب مس
ــتغال  ــه اش ــی ک ــا و قوانین ــرح ه ــا، ط ــه ه ــتا الیح راس
ــد  ــی کن ــدود م ــرد را مح ــردان مج ــی م ــا حت ــان و ی زن
ــل قبــول نیســت. طــرح هــا، الیحــه و قوانینــی کــه  قاب
حــق کنتــرل زن بــر روی بــدن خویــش را از او مــی گیــرد 
قابــل قبــول نیســت و ســالمت جســمانی و روانــی نیمــی 
از جمعیــت را نشــانه گرفتــه اســت. قابــل قبــول نیســت 
ــا اســتناد بــه تعلیمــات دینــی الیحــه یــا فتــوا یــا  کــه ب
ســخنرانی اجــازه اســید پاشــی و چاقــو زدن بــه زنــان داده 
شــود. نبایــد فرامــوش کــرد کــه در ایــن حالــت نــه تنهــا 
مجــرم بلکــه قانــون گــذار و مراجــع دینــی حامــی چنیــن 
ــتند. ــریک هس ــرم ش ــکاب ج ــم در ارت ــا ه ــردی ب عملک

ــی  ــه جهان ــالگرد اعالمی ــن س ــن گرفت ــا جش ــن ب بنابرای
حقــوق بشــر و پافشــاری بــر حیثیــت ذاتــی کلیــه اعضــای 
خانــواده بشــری و حقــوق یکســان و انتقــال ناپذیــِر 
آنــان، بــرای بهبــود وضعیــت حقــوق بشــر در کشــورمان 
تــالش مــی کنیــم و بــا امیــد قــدم بــر می داریــم.

ــن  ــر انجم ــوق بش ــه حق ــت کمیت  *سرپرس
ــران ــگران ای پژوهش

قانــون مجــازات اســامی جدیــد، پــس از بحث و 
فحــص در کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلــس 
ــود و  شــورای اســامی و  اول اردبیهشــت مــاه ن
ــت  ــم اردبیهش ــخ یازده ــب  و در تاری دو تصوی
همــان ســال بــه تاییــد شــورای نگهبــان رســید 
ــون  ــر قان ــق ه ــز طب ــون نی ــن قان ــت. ای ه اس
ــان، از  ــورای نگهب ــد ش ــد از تایی ــری بع دیگ
ــزده روز  ــر و پان ــمی منتش ــه رس ــق روزنام طری
پــس از انتشــار الزم االجــرا شــده اســت.
ــوع  ــه موض ــون ک ــن  قان ــواد 134و 279 ای م
ــوادی  ــتند از م ــتار هس ــن نوش ــی در ای بررس
ــا را  ــوان آنه ــی ت ــه م ــوند ک ــی ش ــوب م محس
ــال  ــه ح ــاعد ب ــابق «مس ــون س ــه قان ــبت ب نس
ــیاق  ــوب کرد.س ــن» محس ــن و محکومی متهمی
انشــایی مــاده ی 134 قانــون مذکــور بــه صورتی 
انشــاء شــده کــه در صــورت اجــرای صحیــح آن، 
زندانیــان زیــادی بــا اســتفاده از مــواد مذکــور از 
حبــس آزاد مــی شــوند. حتــی در زمــان صــدور 
ــه  ــتناد ب ــا اس ــز ب ــی نی ــط قاض ــم توس حک
ــادر  ــری ص ــس کوتاه ت ــکام حب ــواد اح ــن م ای
ــاده ی 279  ــررات م ــن مق ــد. همچنی ــد ش خواه
ــدود  ــارب و ح ــف مح ــه تعری ــه ب ــا توج ــز ب نی
ــس  ــی مقتب ــه عنوان ــه ک ــرم محارب ــور ج و ثغ
از فقــه اســت شــرایط ســخت تری را بــرای 
ــت. ــرده اس ــن ک ــه تعیی ــرم محارب ــات ج اثب
مــواد  متــن  می نمایــد  ضــروری  بــدوا 
مذکــور بــه تفکیــک آورده شــده ســپس 
بپردازیــم. آنهــا  بررســی  و  تفســیر  بــه 
اســامی: مجــازات  قانــون   134 مــاده 
در جرائــم موجــب تعزیــر هــرگاه جرائــم ارتکابی 
ــر  ــرای ه ــد دادگاه ب ــرم نباش ــه ج ــش از س بی
ــرر را  ــازات مق ــر مج ــم حداکث ــک از آن جرائ ی
حکــم می کنــد و هــرگاه جرائــم ارتکابــی بیــش 
از ســه جــرم باشــد، مجــازات هــر یــک را بیــش 
از حداکثــر مجــازات مقــرر قانونــی مشــروط بــه 
ــه اضافــه نصــف آن تجــاوز  اینکــه از حداکثــر ب

نکنــد، تعییــن می نمایــد. در هــر یــک از مــوارد 
فــوق فقــط مجــازات اشــد قابــل اجــراء اســت و 
ــی  ــل قانون ــی از عل ــه یک ــد ب ــازات اش ــر مج اگ
ــراء  ــل اج ــا غیرقاب ــل ی ــا تبدی ــد ی ــل یاب تقلی
ــود. ــراء می ش ــدی اج ــد بع ــازات اش ــود، مج ش
ــل  ــد حداق ــازات فاق ــه مج ــورد ک ــر م در ه
ارتکابــی  جرائــم  اگــر  باشــد،  حداکثــر  و 
ــارم  ــا یک چه ــد ت ــرم نباش ــه ج ــش از س بی
ســه  از  بیــش  ارتکابــی  جرائــم  اگــر  و 
مقــرر  مجــازات  نصــف  تــا  باشــد  جــرم 
می شــود. اضافــه  آن  اصــل  بــه  قانونــی 
تبصــره 1- در صورتی کــه از رفتــار مجرمانــه 
حاصــل  متعــدد  مجرمانــه  نتایــج  واحــد، 
ــود. ــل می ش ــوق عم ــررات ف ــق مق ــود، طب ش
ــم  ــوع جرائ ــه مجم ــی ک ــره 2- در صورت تبص
مجرمانــه  عنــوان  قانــون  در  ارتکابــی 
تعــدد  مقــررات  باشــد،  داشــته  خاصــی 
بــه  مرتکــب  و  نمی شــود  اعمــال  جــرم، 
ــود. ــوم می ش ــون محک ــرر در قان ــازات مق مج
صــورت  در  جــرم  تعــدد  در   -3 تبصــره 
می توانــد  دادگاه  تخفیــف،  جهــات  وجــود 
ــل و  ــن حداق ــا میانگی ــب را ت ــازات مرتک مج
ــل  ــد حداق ــازات، فاق ــه مج ــر و چنانچ حداکث
ــد. ــل ده ــف آن تقلی ــا نص ــد ت ــر باش و حداکث
تبصــره 4- مقــررات تعــدد جــرم در مــورد 
و  هفــت  درجه هــای  تعزیــری  جرائــم 
هشــت اجــراء نمی شــود. ایــن مجازات هــا 
بــا هــم و نیــز بــا مجازات هــای تعزیــری 
می شــود. تــا شــش جمــع  یــک  درجــه 
ــرر  ــرم مق ــدد ج ــررات تع ــاده مق ــن م در ای
شــده اســت. ایــن مــاده مختــص تعــدد 
مــادی اســت و حکــم تعــد د معنــوی در 
ــی  ــه برخ ــت و البت ــده اس ــان ش ــاده 131 بی م
مصادیــق تعــدد معنــوی در قانــون قدیــم 
ــادی  ــدد م ــق تع ــاده از مصادی ــن م ــم در ای ه
ــک  ــره ی ــه تبص ــرا ک ــت. چ ــده اس ــاظ ش لح
ــه  ــی ک ــی دارد: در صورت ــان م ــاده بی ــن م ای
ــل  ــدد حاص ــج متع ــد نتای ــه واح ــار مجرمان رفت
ــود. ــل می ش ــوق عم ــررات ف ــق مق ــود طب ش
ــاس  ــر اس ــدد ب ــج متع ــد دارای نتای ــل واح فع
عالــی  دیــوان  آراء  و  دانــان  حقــوق  نظــر 
کشــور تعــدد معنــوی محســوب می شــود.
ــی  ــوان عال ــق رای دی ــال طب ــوان مث ــه عن ب
کشــور در صورتــی کــه مــردی بــا تــرک انفــاق
 ادامه در صفحه 9
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ــران  ــی از رهب ــدی کروب مه
انتخابــات  بــه  معترضــان 
ســال  جمهــوری  ریاســت 
مطهــری  علــی  از   ،۱۳۸۸
در مجلــس  تهــران  نماینــده 
ایــران خواســته اســت تــا از 

جانــب وی، پــی گیــر محاکمــه آقــای کروبــی در یــک دادگاه علنــی باشــد. 
ــوز  ــه ای سرگشــاده در ســایت ســحام نی ــا انتشــار نام ــی، ب ــواده کروب خان
ایــن درخواســت را مطــرح کردنــد. در قمســتی از ایــن نامــه نوشــته شــده 
اســت کــه »آقــای مهــدی کروبــی درآخریــن دیــدار اعضــای خانــواده برابــر 
ــح و شــفاف از  ــادی صری ــاه ۱۳۹۳ ضمــن انتق ــا چهارشــنبه پنجــم آذرم ب
بــی مســئولیتی مقامــات عالــی درنقــض صریــح قوانیــن اساســی و عــادی 
کشــور، از جنابعالــی خواســتند بــه طرفیــت از ایشــان پیگیــر حــق دادرســی 
شــان و فراهــم ســاختن مقدمــات الزم درجهــت برپایــی دادگاهــی علنــی 
مطابــق اصــل ۱۶۸ قانــون اساســی باشــید تــا ضمــن اســتماع کیفرخواســت 
تهمت هــای  بــه  پاســخ  درکنــار  را  ادلــه خــود  و  دفــاع  حاکمیــت، 
کننــد.« ارائــه  گذشــته  ســال  چنــد  در  فروشــان  دیــن  یک طرفــه 

ســازمان گزارشــگران بــدون مــرز بــا انتشــار بیانیــه ای بــه تمدیــد 
ــراض  ــی اعت ــی آمریکای ــگار ایران ــان روزنامه ن ــون رضایی ــت جیس بازداش
کــرد. ایــن ســازمان در قســمتی از ایــن بیانیــه آورده اســت کــه: »جیســون 
ــدرت  ــی جنــگ ق ــچ جرمــی مرتکــب نشــده اســت، او قربان ــان هی رضایی
جناح هــای حاکــم بــر جمهــوری اســالمی اســت. جامعــه جهانــی و بــه ویژه 
ایــاالت متحــده آمریــکا بایــد ایــن سیاســت همســان بــا گروگان گیــری را 
محکــوم کننــد و مســاله نقــض حقــوق بشــر را در اولویــت مذاکــرات خــود 
ــی  ــرز نگران ــدون م ــران ب ــد. گزارش گ ــرار دهن ــالمی ق ــوری اس ــا جمه ب
ــی  ــگار آمریکای ــان خبرن ــون رضایی ــام جیس ــم اته ــود را از تفهی ــدی خ ج
ایرانــی تبــار در تاریــخ ۱5 آذر ۱۳۹۳ اعــالم مــی کنــد. گزارش گــر 
واشــنگتن پســت در ایــران از تاریــخ ۳۰ تیرمــاه در بازداشــت بســر می بــرد، 
ــگار دو مــاه  ــواده اش حکــم بازداشــت موقــت ایــن روزنامه ن ــه گفتــه خان ب
دیگــر تمدیــد شــده اســت و وکیــل خانــواده تاکنــون اجــازه نیافتــه اســت با 
مــوکل خــود دیــدار و یــا بــه پرونــده دسترســی پیــدا کند. تــا امــروز اتهامات 
ــت.« ــده اس ــالم نش ــی اع ــتگاه قضای ــوی دس ــگار از س ــن روزنامه ن ای

ــه ای  ــار بیانی ــا انتش ــران ب ــندگان ای ــون نویس کان
خواســتار لغــو حکــم اعــدام و آزادی ســهیل عربــی شــد کــه 
ــدام  ــه اع ــوک ب ــی در فیس ب ــتن مطالب ــام نوش ــه اته در ب
ــن  ــران در ای ــندگان ای ــون نویس ــت. کان ــده اس ــوم ش محک
ــه نوشــته اســت کــه »وبــالگ نویــس جــوان ســهیل  بیانی
ــه اتهــام انتشــار دیدگاهــش در صفحــه ی فیــس  ــی ب عرب
ــده اســت.  ــوم ش ــدام محک ــدان و اع ــه شــالق، زن ــوک ب ب
ــا شــده  ــرا بن ــراض هــا اخی ــی گســترش اعت اگــر چــه در پ

اســت حکــم از ســوی دیــوان عالــی کشــور بــار دیگــر مــورد بازبینــی قــرار گیــرد، امــا ایــن نکتــه ذره ای از واقعیــِت 
پایمــال شــدِن حــِق آزادی بیــان ســهیل عربــی نمــی کاهــد. هــر انســانی حــق دارد نظــر و عقیــده ی خــود را در 
بــاره ی هــر چیــز بــه هــر شــکل کــه مــی خواهــد بیــان کنــد. دســتگیری و بازداشــت ســهیل عربــی نقــض آشــکار 
حــق اولیهــی او، حــق آزادی بیــان، اســت. صــدور ایــن قبیــل احــکام نــه تنهــا علیــه فــرد محکــوم شــده بلکــه علیه 
جامعــه نیــز هســت؛ زیــرا رویکــردی جــز ایجــاد هــراس و خودسانســوری میــان مــردم نــدارد. کانــون نویســندگان 
ایــران بــدون داوری در بــاره ی درســت و نادرســت، یــا خــوب و بــِد نوشــته هــای ســهیل عربــی صرفا از حــق آزادی 
بیــان بــی هیــچ حصــر و اســتثناء او و دیگــر انســان هــا دفــاع مــی کنــد. پاســخ کالم بــا کالم اســت نــه بــا شــالق 
و زنــدان و اعدام.کانــون نویســندگان ایــران خواســتار لغــو حکــم اعــدام ســهیل عربــی و آزادی فــوری او اســت.«

روز  گرامیداشــت  بــا  بشــر  حقــوق  مدافعــان  کانــون 
ــورد،  ــرا رهن ــامبر- از زه ــم دس ــوق بشــر- ده ــی حق جهان
میــر حســین موســوی و مهــدی کروبــی و همچنیــن 
ــان  ــوان قربانی ــه عن ــی ب ــان سیاســی و عقیدت دیگــر زندانی
ــازمان  ــن س ــرد. ای ــاد ک ــران ی ــر در ای ــوق بش ــض حق نق
مدافــع حقــوق بشــر در اطالعیــه ای کــه بــه همیــن 
ــت  ــران خواس ــت ای ــت از دول ــرده اس ــادر ک ــبت ص مناس
ــات  ــه مطالب ــرد و ب ــه کار گی ــود را ب ــالش خ ــام ت ــا تم ت
ــان  ــع حصــر و آزادی زندانی ــا رف ــردم کــه بخشــی از آنه م
ــد. در  ــده ده ــع کنن ــخ قان ــت پاس ــی اس ــی و عقیدت سیاس
قســمتی از ایــن بیانیــه آمــده اســت کــه »کانــون مدافعــان 
ــدن حصــر  ــته ش ــزوم شکس ــر ل ــد ب ــا تاکی ــر ب ــوق بش حق

ــی  ــان سیاس ــی و آزادی زندانی ــدی کروب ــوی و مه ــین موس ــر حس ــان می ــورد و آقای ــرا رهن ــم زه خان
ــرای  ــت ب ــن امنی ــا و تضمی ــه نظره ــرح آزادان ــای ط ــه ه ــترش زمین ــط و گس ــان بس ــی، خواه و عقیدت
صاحبــان آرا و منتقــدان و همچنیــن امنیــت شــهروندان در انجــام فعالیــت هــای مدنــی اســت«

ــاله  ــر س ــو ه ــازمان عف ــل: س ــن المل ــو بی ــازمان عف ــی س ــان سیاس ــه زندانی ــی ب ــه نویس ــن نام کمپی
ــر  ــن ه ــن کمپی ــی« در ای ــرای زندگ ــتن ب ــام »نوش ــه ن ــی دارد ب ــر کمپین ــوق بش ــی حق ــامبر روز جهان ــبت ۱۰ دس ــه مناس ب
ــا  ــی آن ه ــی و دولت های ــی و عقیدت ــان سیاس ــه زندانی ــه ب ــد ک ــف می خواه ــورهای مختل ــردم در کش ــازمان از م ــاله س س
ــان را در کشــورهای  ــدادی از زندانی ــال تع ــر س ــل ه ــن المل ــو بی ــازمان عف ــوند. س ــا ش ــتار آزادی آن ه ــه بنویســند و خواس نام
مختلــف انتخــاب کــرده و بــا برگــزاری همایش هــا و نشســت ها در مکان هایــی کــه پیــش بینــی می کنــد از مــردم 
ــگ از  ــو پین ــتان، بی ــدواوی از عربس ــف ب ــند. رئی ــی بنویس ــان سیاس ــه زندانی ــه را ب ــن نام ــم ای ــار ه ــه در کن ــد ک ــی خواه م
چیــن، موســس آکاتوگابــا از نیجیریــه، محمــد الرکــن از امــارات، جرمــی کــوره از فیلیپیــن و دانیــل کوئینتــرو و... از 
ــت. ــرده اس ــاب ک ــود انتخ ــال خ ــن امس ــرای کمپی ــل ب ــن المل ــو بی ــازمان عف ــه س ــتند ک ــی هس ــان عقدیت ــه زندانی جمل

ــه  ــوه قضایی ــر ق ــوق بش ــتاد حق ــر س ــی دبی ــواد الریجان ــد ج محم
حرف هــای تــازه ای مــورد اعــدام قاچاقچیــان مــواد مخــدر در ایــران 
ــس  ــت: »هیچک ــزان گف ــزاری می ــا خبرگ ــو ب ــت. وی در گفت وگ زده اس
ــاری  ــوع غمب ــد.این موض ــاال باش ــا ب ــدام ه ــمار اع ــه ش ــدارد ک ــت ن دوس
ــم  ــا جرای ــط ب ــای مرتب ــدام ه ــاد اع ــمار زی ــاهد ش ــا ش ــه م ــت ک اس
مــواد مخــدر بــر اســاس قانــون موجــود هســتیم. مــا در تالشــیم 
کــه ایــن قانــون را تغییــر دهیــم و اگــر در تصویــب ایــن قانــون 

ــد.« ــی باش ــر مهم ــد خب ــی توان ــن م ــت و ای ــد رف ــن خواه ــا از بی ــدام ه ــد اع ــگاه ۸۰ درص ــویم آن ــق ش ــان موف در پارلم
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جمشــید و جهانگیــر دهقانــی، حامــد احمــدی و کمــال 
مالیــی چهــار تــن از ده شــهروند کــرد ســنی هســتند کــه در 
ســال ۱۳۸۸؛ تقریبــن دو مــاه پیــش از تــرور ماموســتا شــیخ 
االســالم روحانــی کــرد و عضــو خبــرگان رهبــری بازداشــت 
شــدند. در ابتــدا هیــچ تفهیــم اتهامــی در مــورد ایــن زندانیــان 
صــورت نگرفــت و بــه آن هــا گفتــه شــد کــه مدتــی پــس از 

ــا چهــار برگــه آزاد می شــوند. ــر کــردن حــدود ســه ی پ
 ایــن زندانیــان پــس از شــکنجه و ضــرب و شــتم، برگه هایــی 
کــه مــورد نظــر بازجویــان بــود را در اطالعــات ســنندج پــر 
کردنــد و تــا تاریــخ ۳۰ فروردیــن ســال ۱۳۸۹ را در اطالعــات 
ســنندج ســپری کردنــد و پــس از آن بــه اطالعــات همــدان 
انتقــال پیــدا کردنــد و شــش مــاه پــس از آن؛ در تاریــخ ۲۳ 

مهــر ۱۳۸۹ بــه بنــد ۲۰۹ زنــدان اویــن منتقــل شــدند.
ــا و  ــت آن ه ــنت؛ بازداش ــل س ــان اه ــن زندانی ــه ای ــه گفت ب
ــه  ــت ک ــی رخ داده اس ــا در حال ــدن آن ه ــده ش ــم پرون ه
ــر  ــش از بازداشــت همدیگ ــان، پی ــن زندانی ــک از ای ــچ ی هی
را نمی شــناخته اند و در شــعبه ۲۸ دادگاه انقــالب تهــران 
ــده  ــم پرون ــه ه ــه می شــوند ک ــزد قاضــی مقیســه متوج و ن
ــام ۱۰  ــه اته ــه ب ــدود ۱۰ دقیق ــه ح ــی ک ــتند. دادگاه هس
ــد در  ــتنبد و پابن ــا دس ــه ب ــل؛ در حالی ک ــدون وکی ــم ب مته

ــرد. ــیدگی ک ــد رس ــده بودن ــر ش دادگاه حاض
ــه  ــر و ب ــوق بش ــان حق ــز حامی ــایت مرک ــزارش س ــه گ ب
ــی  ــن ده زندان ــده: ای ــه پرون ــکان ب ــی از نزدی ــف یک توصی
را بعــد از ایــن کــه در یــک دادگاه فرمالیتــه دادگاهــی 
ــم  ــهر. آن ه ــی ش ــدان رجای ــه زن ــد ب ــل کردن ــدند، منتق ش
ــه  ــد ب ــل کردن ــر را منتق ــار نف ــدرزگاه. چه ــن ان در کثیف تری
ــل  ــم منتق ــر را ه ــش نف ــا. آن ش ــج متادونی ه ــدرزگاه پن ان
کردنــد بــه انــدرزگاه یــک کــه در رجایــی شــهر بــه جنــگل 
ــای  ــرم ه ــا ج ــی ب ــت و در آن زندانیان ــروف اس ــازون مع آم

ــد. ــی برن ــر م ــه س ــاک ب خطرن
چنــدی بعــد ایــن زندانیــان در تاریــخ ۲۳ آبــان مــاه ۹۱ بــه 

ــاق اعدامــی هــا منتقــل شــدند.  ــدان قزلحصــار، بنــد و ات زن
ــد از جمــع  ــاه ۱۳۹۱ بع ــخ هفــت دی م ــد در تاری ــاه بع دو م
کــردن وســائل و وعــده دادن بــه زندانیــان بــرای انتقــال بــه 
ــرای اعــدام  ــرادی ب ــه ســلول انف ــی ب ســنندج هــر ۱۰ زندان
منتقــل شــدند و شــش نفــر از ایــن ۱۰ نفــر بــه اتهــام قاچــاق 

مــواد مخــدر و تجــاوز بــه عنــف اعــدام شــدند 
اصغــر رحیمــی، بهنــام رحیمــی، هوشــیار محمــدی، کیــوان 
ــود و  ــال ب ــر ۱۸ س ــه زی ــدی ک ــرام احم ــی، به ــد کریم زن
محمــد طاهــر بهمنــی شــش شــهروند کــرد ســنی هســتند 
کــه بــا اتهــام هایــی چــون قاچــاق مــواد مخــدر و تجــاوز بــه 
عنــف در تاریــخ هفــت دی مــاه ۱۳۹۱ در زنــدان قزلحصــار 
ــون چهــار نفــر دیگــر از آن گــروه  اعــدام شــدند و هــم اکن
ده نفــره در بنــد چهــار؛ ســالن ۱۰ زنــدان رجایــی شــهر؛ بــه 

ســر مــی برنــد.
از اولیــن اتهامــات بــرادران دهقانــی و کمــال مالیــی و حامــد 
احمــدی تــرور شــیخ االســالم اســت کــه حــدود یک ـــــ دو 
ــاه ۱۳۸۸ رخ  ــا و در شــهریور م ــس از بازداشــت آن ه ــاه پ م
ــتندی  ــر مس ــبکه خب ــی وی و ش ــتا پرس ت ــن راس داد. در ای
ــتند  ــش داش ــا نق ــراد در تروره ــن  اف ــه ای ــد ک ــش کردن پخ
امــا چنــدی بعــد اتهــام قتــل بــرای ایــن افــراد مطــرح شــد 
کــه حقیقــت نداشــت و تبرئــه شــدند امــا اتهامــی کــه هــم 
ــطه  ــه واس ــه ب ــت محارب ــان اس ــن زندانی ــه ای ــون متوج اکن

اقــدام علیــه امنیــت ملــی عنــوان شــده اســت.
ــالمی  ــازات اس ــون مج ــه در قان ــی ک ــه تغییرات ــه ب ــا توج ب
ــازات  ــون  مج ــاده ۲۷۹ قان ــر م ــت، اگ ــه اس ــورت گرفت ص
ــه  ــه ب ــی ک ــود بســیاری از متهمان ــرا ش ــد اســالمی اج جدی
ــه اعــدام محکــوم شــدند می تواننــد حکــم  ــه ب اتهــام محارب
ــی  ــون حــذف شــود و قضات ــر اســاس ایــن قان اعدام شــان ب
ــون  ــواد آن را تاکن ــد، م ــون جدی ــب قان ــم تصوی ــه علیرغ ک
ــون  ــق قان ــده و طب ــف ش ــب تخل ــد، مرتک ــرا نکرده ان اج

ــوند. ــی ش ــب قضای ــد تعقی می توانن
ــت ۱۳۹۲  ــد در اول اردبیهش ــالمی جدی ــازات اس ــون مج قان
ــب  شــد و  ــی و حقوقــی مجلــس تصوی در کمیســیون قضای
در تاریــخ ۱۱ اردبیهشــت بــه تاییــد شــورای نگهبــان رســید. 
ــد  ــد از تایی ــون دیگــری بع ــر قان ــق ه ــز طب ــون نی ــن قان ای
ــه رســمی منتشــر و ۱5  ــق روزنام ــان، از طری ــورای نگهب ش

روز پــس از انتشــار الزم االجــرا شــده اســت.
پرونــده ایــن زندانیــان کــرد اهــل ســنت در تاریــخ ۲۲ خــرداد 
ــر  ــف نظی ــای مختل ــه بهانه ه ــا ب ــد. باره ــه ش ۹۲ مختوم
ــه  ــو ب ــه عف ــرای نوشــتن نام ــان ب ــن زندانی درخواســت از ای
آن هــا اعــالم کردنــد کــه حکــم اعــدام، ســاختگی و فرمالیتــه 
اســت. ایــن اعــدام فقــط بــه خاطــر ایجــاد رعــب و وحشــت 
ــده ای را ببندیــم و تمــام  ــوده و خواســته ایم کــه یــک پرون ب

بشــود.  
در حــال حاضــر زندانیــان بســیاری هســتند کــه بــر اســاس  
مــاده ۱۸۶ قانــون مجــازات اســالمی ســابق در انتظــار 
اجــرای حکــم اعــدام خــود در زندان هــا هســتند در حالیکــه 
بنــد الــف مــاده ۱۰ قانــون جدیــد مجــازات اســالمی قانــون 
ــون  ــاده ۱۰ قان ــف م ــد ال ــرا بن ــد. زی ــی کن ــو م ــم را لغ قدی
ــوده  ــرم ب ــته ج ــاری در گذش ــر رفت ــد: اگ ــی گوی ــد م جدی
ــد،  ــده باش ــناخته نش ــرم ش ــد ج ــون  جدی ــب قان ــه موج و ب
حکــم قطعــی اجــرا نمــی شــود و اگــر بــه مرحلــه اجــرا هــم 
رســیده باشــد بایــد متوقــف شــود. از طرفــی هــم طبــق مــاده 
۲۷۹ قانــون مجــازات جدیــد محاربــه بــه جرمــی گفتــه شــده 

اســت کــه مرتکــب حتمــا از اســلحه اســتفاده کــرده باشــد و 
ــا امنــی در محیــط  شــده باشــد. موجــب ایجــاد ن

ــی کــرد اهــل  ــرای ایــن چهــار زندان ــه تازگــی وکالیــی ب ب
ســنت تعییــن شــده اســت امــا هیــچ یــک از آن هــا موفــق 
ــه  ــان ب ــن زندانی ــا وکالی ای ــد ام ــده ان ــدار وکال نش ــه دی ب
ــدام  ــم اع ــو حک ــد و لغ ــون جدی ــر موضــوع قان شــدت پیگی
ــی  ــه موفقیت ــون ب ــا کن ــا ت ــان هســتند ام ــن زندانی ــرای ای ب

ــد.  ــدا نکــرده ان دســت پی
ــن  ــل ای ــا راه ح ــف تنه ــای مختل ــذا در دوره ه اعتصــاب غ
چهــار زندانــی اهــل ســنت در اعتــراض بــه شــرایط ناعادالنه 
ــه همــراه  ــار ب ــد. اولیــن ب ــه ســر مــی برن یــی اســت کــه ب
یــک تــن دیگــر در دی مــاه ۱۳۸۸ در بازداشــتگاه اطالعــات 
ــه فشــارها و نحــوه نگهــداری و بــی  ســنندج در اعتــراض ب
گناهــی خــود دســت بــه اعتصــاب غــذا زدنــد. بــار دیگــر در 
ــه  ــراض ب ــدی در اعت ــد احم ــال حام ــان س ــاه هم ــن م بهم
ــاب  ــه اعتص ــت ب ــود دس ــی خ ــه دادرس ــی و اطال بی گناه
غــذا زد کــه تهدیــد بــه بازداشــت و احضــار همســر و فرزنــد 
ــذای  ــاب غ ــاه ۱۳۹۱ اعتص ــفند م ــد. در ۱۲ اس ــوزادش ش ن
ــه طــول  ایــن چهــار شــهروند کــرد ایرانــی مــدت ۲۶ روز ب

ــد. انجامی
ــرد در  ــی ک ــار زندان ــن چه ــاه ۱۳۹۲ ای ــر در آذر م ــار دیگ ب
زنــدان قزلحصــار بــرای ۷5 روز متوالــی دســت بــه اعتصــاب 
ــال ۱۳۹۲ در  ــاه س ــرانجام در روز ۲۹ دیم ــد و س ــذا زدن غ
پــی قــول مســاعد رئیــس زنــدان مبنــی بــر انتقــال آنــان بــه 
ــده  ــه پرون ــز احتمــال رســیدگی مجــدد ب رجایــی شــهر و نی
ــه اعتصــاب خــود  ــه اعــدام شــده اند، ب ــان کــه محکــوم ب آن

پایــان دادنــد.
ــل  ــرد اه ــی ک ــار زندان ــن چه ــه ای ــی ک ــول دوران در ط
ــه  ــا ب ــد، باره ــر می بردن ــه س ــار ب ــدان قزلحص ــنت در زن س
شــرایط بــد واحــد ۳ در قزلحصــار اعتــراض کردنــد و بارهــا 
ــر  ــل وضعیــت غی ــه دلی ــدان خواســتند کــه ب از مســولین زن
ــی  ــه رجای ــان را ب ــدان آن ــب زن ــرایط نامناس ــتی و ش بهداش
شــهر یــا زنــدان دیگــری منتقــل کننــد ولــی ایــن خواســته 
عملــی نشــد تــا اینکــه وضعیــت وخیــم آنــان در پــی 
اعتصــاب غــذای طوالنــی مــدت، مســئوالن را وادار کــرد تــا 
بــا انتقــال ایــن زندانیــان بــه زنــدان رجایــی شــهر موافقــت 
شــود و آن هــا هــم اکنــون در بنــد چهــار؛ ســالن ۱۰ زنــدان 

ــد. ــر می برن ــه س ــهر ب ــی ش رجای
ــنی  ــرد س ــان ک ــده زندانی ــا نماین ــه ب ــی ک ــت و گوی در گف
ــام خــود نیســت  ــه ذکــر ن ــل ب ــل امنیتــی مای ــه دالی کــه ب
ــرد ســنی  ــار شــهروند ک ــن چه ــه ای ــوان شــد ک داشــتم عن
ــی  ــن در حال ــد و ای ــی نبودن ــروه و حزب ــچ گ ــه هی ــق ب متعل
ــان  ــن زندانی اســت کــه مقامــات ســعی در متهــم کــردن ای
بــه عضویــت در گروه هــای ســلفی منطقــه دارنــد. امــا هیــچ 
نــام مشــخصی بــرای ایــن گــروه ســلفی عنــوان نمی کننــد. 
ــال  ــون، انتق ــان هــم اکن ــن زندانی یکــی از خواســته های ای
ــن  ــای ای ــه خانواده ه ــرا ک ــت چ ــنندج اس ــدان س ــه زن ب
زندانیــان هــر بــار هزینــه ی زیــادی را می پردازنــد تــا 
بــرای مالقــات بــه زنــدان رجایــی شــهر کــرج بیاینــد. بــه 
ــه شــهر ســنندج  ــده ی آن هــا ب ــان پرون ــن زندانی ــده ای عقی
ربــط دارد در حالی کــه آن هــا در شــعبه ۲۸ تهــران دادگاهــی 
ــنندج  ــهر س ــه ش ــان ب ــده و متهم ــال پرون ــوند و انتق می ش
ــد.  ــا باش ــای آن ه ــه خانواده ه ــی ب ــک بزرگ ــد کم می توان
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تصویــب  از  مــاه   ۱۸ از  بیــش 
ــر  ــر اث ــه ب ــذرد ک ــد می گ ــالمی جدی ــازات اس ــون مج قان
ــا تخفیــف مجــازات  آن شــماری از زندانیــان شــامل آزادی ی
می شــوند امــا هنــوز از اجرایــی شــدن برخــی مــواد آن خبــری 
نیســت. خانواده هایــی کــه همــواره پیگیــر وضعیــت زندانیــان 
ــه  ــه طوری  ک ــد ب ــی نبرده ان ــه جای ــز راه ب ــتند نی ــود هس خ
ــی  ــاون اول آن یعن ــه و مع ــوه ی قضایی ــس ق »مشــخصا ریی
ــت  ــون ممانع ــن قان ــدن ای ــی ش ــین اژه ای از اجرای غالم حس

ــد«.  ــل آورده ان ــه عم ب
طبــق مــاده ۱۳۴ قانــون مجــازات اســالمی جدیــد، زندانیانــی 
ــد  ــد اش ــا بای ــتند، صرف ــه هس ــرم مواج ــدد ج ــا تع ــه ب ک
مجــازات خــود را بگذراننــد. یعنــی اگــر یــک زندانــی بــا ســه 
نــوع اتهــام بــه مدتــی حبــس محکــوم شــده باشــد مجازاتــی 
ــن  ــرد. ای ــرار می گی ــورد اجــرا ق ــده، م کــه در احــکام وی آم
قانــون اول اردیبهشــت ۹۲ تصویــب شــد و در یازدهــم 
ــق  ــان رســید و از طری ــد شــورای نگهب ــه تایی ــاه ب ــان م هم
روزنامه هــای رســمی منتشــر شــد. طبــق قوانیــن جمهــوری 
اســالمی، هــر قانونــی بــا گذشــت ۱5 روز از تصویــب و 

انتشــار آن در رســانه ها، الزم االجراســت. 
امیــن احمدیــان، همســر بهــاره هدایــت در گفت وگــو 
ــی  ــدد حکم های ــه تع ــاره ب ــا اش ــا« ب ــوق م ــا »حق ب
کــه همســرش دریافــت کــرده، گفــت کــه در صــورت 
اجرایــی شــدن ایــن قانــون، بهــاره هفــت یــا هشــت 
مــاه دیگــر آزاد خواهــد شــد. بــه گفتــه ی احمدیــان، 
ــی نشــدن آن  ــون باعــث اجرای ــن قان ــات در ای ابهام
ــا  ــای اژه ای، ب ــه و آق ــوه قضایی ــس ق ــا ریی ــده ام ش
مخالفــت خــود، از اجــرای ایــن قانــون ممانعــت بــه 

عمــل آورده انــد. 
گفتــه می شــود کــه تصویــب قانــون مجــازات 
کــردن  اجرایــی  راســتای  در  جدیــد  اســالمی 
سیاســت »زندان زدایــی« اســت کــه ســال ها در 

ــا  ــته ام ــرار داش ــه گانه ق ــوای س ــه مســووالن ق ــون توج کان
ــرای  ــه اج ــت ک ــای آن اس ــه گوی ــوه ی قضایی ــرد ق عمل ک
ــا  ــواره ب ــی هم ــان سیاســی و عقیدت ــورد زندانی ــن در م قوانی
ــه رو شــده اســت.  ــی از ســوی جمهــوری اســالمی روب موانع
احمدیــان از برگــزاری جلســات مختلــف بــرای بررســی ایــن 
ــط  ــالمی توس ــر اس ــوق بش ــازمان حق ــر داد: »س ــون خب قان
ــر هاشــمی  ــرادی چــون دکت ــا حضــور اف ــی و ب ــای ضیای آق

و دکتــر آخونــدی جلســاتی را برگــزار می کــرد کــه در آن دو 
ــان را  ــک قاضــی بازنشســته، خانواده هــای زندانی قاضــی و ی
ــری  ــرای پیگی ــات ب ــن جلس ــا در ای ــد. م ــی می کردن همراه
وضعیــت زندانیان مــان حضــور داشــتیم. مشــخص شــد کــه 

ــا ابهاماتــی مواجــه شــده«.  اجــرای ایــن قانــون ب
بــه گفتــه ی همســر بهــاره هدایــت، یکــی از ابهامــات مطــرح 
شــده، عطــف بــه مــا ســبق بــودن ایــن قانــون اســت: »ابهــام 
دیگــر امــا در تعییــن »اشــد مجــازات« اســت؛ بــه طوری کــه 
ــا باالتریــن حکــم در مــورد یــک اتهــام  مشــخص نشــده آی
ــال های  ــداد س ــا تع ــود ی ــبه می ش ــد محاس ــوان اش ــه عن ب
ــف  ــورد عط ــت. در م ــور اس ــورد منظ ــتر، م ــت بیش محکومی
ــر  ــاق نظ ــر وکال اتف ــون اکث ــن قان ــودن ای ــبق ب ــا س ــه م ب
ــون، حکــم  ــب قان ــش از تصوی ــه پی ــی ک ــه زندانیان ــد ک دارن
ــوند«.  ــد می ش ــون جدی ــرای قان ــمول اج ــز مش ــد نی گرفته ان
ــان بهانه هایــی کــه جلــوی اجــرای ایــن  ــه گفتــه ی احمدی ب

ــده.  ــرح ش ــه مط ــه، ابهاماتی ســت ک ــم را گرفت حک
ــال دانشــجویی کــه مــدت 5 ســال را در  ــت، فع بهــاره هدای
ــا  ــه ب ــت ک ــان سیاسی س ــه زندانی ــده از جمل ــدان گذران زن
تعــدد حکــم مواجــه شــده امــا حکــم اشــد مجــازات را بــرای 
ــال  ــدت 5 س ــه م ــور« ب ــت کش ــه امنی ــی علی ــام »تبان اته
دریافــت کــرده. او بــه دلیــل بیانیــه ای کــه بــه همــراه مجیــد 
ــم  ــز حک ــر نی ــاه دیگ ــرد، ۶ م ــر ک ــی در آذر ۸۹ منتش توکل

ــت.  ــس گرف حب
ــز  ــون نی ــن قان ــا از پیشــرفت هایی در اجــرای ای ــان ام احمدی
خبــر داد: »در ســال گذشــته و پــس از تصویــب قانــون جدیــد، 
چندیــن بــار از ســوی اجــرای حکــم بــه داخــل زنــدان رفتنــد 
ــا  ــه ب ــتند ک ــتند خواس ــم داش ــدد حک ــه تع ــی ک و از بچه های
نوشــتن نامــه، عنــوان کننــد کــه شــامل مــاده ۱۳۴ می شــوند 
تــا پرونــده بــه دادگاه بــدوی رفتــه و محکومیــت تعیین شــود. 
ــد.  ــد همــه را آزاد کنن بارهــا هــم شــایع شــد کــه می خواهن
ــش  ــم پی ــاه و نی ــک م ــا ی ــداده ام ــوز رخ ن ــه هن ــی ک اتفاق
کــه بــرای پیگیــری بــه دادســتانی رفتیــم، خانــم حســن پور، 

دادیــار دفتــر قاضــی خدابخشــی گفــت کــه باالخــره لیســتی 
بــا کمتــر از 5۰ زندانــی کــه تعــدد حکــم داشــتند، تهیــه شــده 
و قــرار اســت بــه همــراه پرونــده ی زندانیــان بــه دادگاه هــای 

ــرود. ایــن اتفــاق تازه ای ســت«.  ــدوی ب ب
در صــورت ارجــاع پرونده هــا، دادگاه بــدوی موظــف بــه 
تعییــن محکومیــت طبــق اشــد مجــازات اســت تــا  ســپس، 

ــه  حکــم مــورد تاییــد دادســتانی قــرار گرفتــه و در نهایــت ب
اجــرای حکــم ارســال شــود. در ایــن صــورت زنــدان موظــف 

ــت.  ــردن زندانی س ــه آزاد ک ب
ــد  ــم مواجه ان ــدد حک ــا تع ــه ب ــی ک ــر زندانیان ــه دیگ از جمل
ــد  ــاج زاده، محم ــی ت ــفیع پور، مصطف ــم ش ــه مری ــوان ب می ت
ســیف زاده، عبدالفتــاح ســلطانی و مســعود باســتانی اشــاره کرد 
ــته  ــان کاس ــد از محکومیت ش ــون جدی ــرای قان ــا اج ــه ب ک
ــق  ــه طب ــتند ک ــدان هس ــز در زن ــی نی ــد. زندانیان ــد ش خواه
ــت  ــدت محکومی ــش از م ــک بی ــد، همین ــاده ی جدی ــن م ای

ــد.  ــدان بوده ان ــازات ـ در زن ــد مج ــاس اش ــر اس ــود ـ ب خ
زندانــی دیگری ســت کــه  مریــم شــفیع پور دانشــجوی 
ــال  ــه ۴ س ــر ب ــدان او در دادگاه تجدیدنظ ــال زن ــم ۷ س حک
کاهــش یافــت کــه یــک ســال آن بــه اتهــام »تبلیــغ علیــه 
نظــام« بــوده و اشــد مجــازات اســت. ایــن دانشــجو همچنیــن 
ســه ســال حکــم بــرای اتهــام »تبانــی علیــه امنیــت ملــی« 
دریافــت کــرده امــا اشــد مجــازات بــرای ایــن اتهــام 5 ســال 

اســت. 
ــه  ــده ک ــث ش ــات باع ــود ابهام ــان وج ــه ی احمدی ــه گفت ب
قاضــی عــرب در دادگاه شــعبه 5۴ نتوانــد در مــورد پرونــده ی 
شــفیع پور تصمیم گیــری کنــد: »امــا در مــورد مرضیــه 
رســولی کــه بعــد از ســال ۹۲ یعنــی پــس از تصویــب قانــون 
مجــازات اســالمی جدیــد، حکــم دریافــت کــرده، یــک ســال 
ــد اســت کــه  ــد از آن هــم آزاد شــد«. او معتق محاســبه و بع
ــی  ــی و عقیدت ــان سیاس ــرای زندانی ــتر ب ــت بیش ــن ممانع ای
ــاز  ــبز. مهن ــش س ــان جنب ــا زندانی ــه، خصوص ــورت گرفت ص
ــرا  ــه اج ــان ب ــه احمدی ــت ک ــی دیگری س ــدی، زندان محم

ــرد.  ــاره ک ــال وی اش ــن حکــم در قب شــدن ای
محمــد ســیف زاده، وکیــل زندانــی در بنــد ۳5۰ اویــن اســت. 
او بــا اتهام هــای »تاســیس کانــون مدافعــان حقــوق بشــر« و 
»فعالیــت تبلیغــی علیــه نظــام« بــه ۶ ســال حبــس محکــوم 
شــده امــا بــه گفتــه ی علــی، فرزنــد وی، مــاده ۱۳۴ در مــورد 

ایــن زندانــی نیــز اعمــال نشــده. 
علــی ســیف زاده بــه »حقــوق مــا« گفــت کــه پــدرش 
ــه  ــدارد؛ »چراک ــی ن ــاده ی دادرس ــرای اع ــی ب تمایل
ــتم  ــن سیس ــه ای ــدی ب ــت امی ــد اس ــان معتق ایش
ــده  ــد. پرون ــام نمی دهن ــت و کاری انج ــی نیس قضای
ــر  ــه پیش ت ــت ک ــاکان همان طوری س ــن کم ــدر م پ

ــوده«.  ب
فرزنــد ســیف زاده گفــت کــه بــا توجــه بــه تصویــب 
ــرای  ــر در دســت اج ــرای آن دیگ ــد، اج ــون جدی قان
حکــم اســت: »ایــن کــه چــرا تــا االن اعمــال نشــده 
می توانــد هــزار و یــک داســتان داشــته باشــد: 
ــکنی  ــان کارش ــا خودش ــد ی ــتور داده ان ــاال دس از ب
ــاس  ــر اس ــا ب ــتم اداری م ــی سیس ــد. از طرف می کنن
ــه ایــن دلیــل  بروکراســی کاغــذ بازی ســت. ممکــن اســت ب
ــه ی  ــن وظیف ــی ای ــا در شــرایط فعل طــول کشــیده باشــد ام
ــه  ــد و ب ــال کن ــاده را اعم ــن م ــه ای ــرای حکــم اســت ک اج

ــدارد«.  ــی ن ــان ربط ــای زندانی ــری خانواده ه پیگی

ادامه در صفحه بعد

آزاد نشــدن زندانیانــی 
ــوند  ــد آزاد ش ــه بای ک

• آیدا قجر
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ادامه از صفحه 5
فعــل  مشــمول  او  عمــل  کنــد  تــرک  را  خــودش  فرزنــد  و  همســر  نفقــه   
واحــد دارای نتایــج متعــدده اســت کــه بــرای او یــک مجــازات تعیــن مــی 
شــود. ولــی در ایــن قانــون ایــن عمــل تعــدد مــادی فــرض شــده اســت.

در تعــدد مــادی مختلــف حکــم قانــون قدیــم جمــع مجازات هــا بــود و در قانــون جدیــد 
در تعــدد ســه جرمــی حداکثــر همــه مجازات هــا در مقــام حکــم و حداکثــر شــدیدترین 
مجــازات در مقــام اجــرای حکــم اســت و در تعــدد بــاالی ســه جرمــی حداکثر بــه عالوه 
تشــدید در مقــام حکم بــرای تمامــی مجازات ها و اجرای شــدیدترین در مقام اجرا اســت.

بــا ایــن وصــف در صــورت اعمــال مقــررات مــاده ی فــوق االشــاره، بعضــی 
کاســته  حبس شــان  مــدت  از  دیگــر  بعــض  شــوند  آزاد  بایســتی  زندانیــان  از 
ــد  ــروط را دارن ــررات آزادی مش ــتفاده از مق ــرایط اس ــه ش ــر ک ــض دیگ ــده و بع ش
می تواننــد متقاضــای آزادی مشــروط بشــوند. بدیــن ترتیــب مالحظــه می شــود 
ــد. ــد ش ــان خواه ــار زندانی ــش آم ــث کاه ــتقیم باع ــور مس ــه ط ــر ب ــن ام ــه ای ک

همچنیــن مــاده ی ۲۷۹ قانــون مذکــور در تعریــف و تعییــن حــدود و ثغــور 
اســت. محکومــان  و  متهمیــن  حــال  بــه  مســاعد  قانونــی  محاربــه،  جــرم 

مــاده ی ۲۷۹ مقــرر مــی دارد: محاربــه عبــارت از کشــیدن ســالح بــه قصــد جان، مــال یا 
نامــوس مــردم یــا ارعــاب آنهــا اســت، بــه نحــوی کــه موجــب ناامنــی در محیــط شــود. 
هــرگاه کســی بــا انگیــزه شــخصی بــه ســوی یــک یــا چنــد شــخص خــاص ســالح 
بکشــد و عمــل او جنبــه عمومــی نداشــته باشــد و نیــز کســی کــه بــه روی مردم ســالح 
بکشــد، ولــی در اثــر ناتوانــی موجــب ســلب امنیــت نشــود، محارب محســوب نمی شــود.

مقــررات  بــه  نســبت  را  مثبتــی  تحــوالت  مــاده   ایــن  در 
هســتیم. شــاهد  ســابق،   اســالمی  مجــازات  قانــون  در  محاربــه 

ــده  ــف ش ــن تعری ــارب چنی ــابق، مح ــالمی س ــازات اس ــون مج ــاده ی ۱۸۳ قان در م
ــردم  ــت م ــلب آزادی و امنی ــراس و س ــب، ه ــاد رع ــرای ایج ــه ب ــس ک ــود: هرک ب
ــاب  ــرد محــارب و مفســد فــی االرض اســت. در مــوارد دیگــر ب ــه اســلحه بب دســت ب
ــالمی  ــت اس ــر حکوم ــه در براب ــکل هایی ک ــا و تش ــازات گروه ه ــون مج ــم قان هفت
ــی  ــا گروه ــراد ی ــز اف ــان و نی ــوادار آن ــای ه ــراد و گروه  ه ــد و اف ــلحانه کنن ــام مس قی
ــده اند. ــده ش ــی االرض خوان ــد ف ــارب و مفس ــند مح ــته باش ــا داش ــد کودت ــه قص ک

ــی«  ــاد ناامن ــد »ایج ــون جدی ــه قان ــود ک ــی ش ــتباط م ــاده اس ــر دو م ــی ه ــا بررس ب
را شــرط تحقــق جــرم موصــوف دانســته اســت. همچنیــن هــرگاه کســی بــا 
ــد شــخص خــاص ســالح بکشــد و عمــل  ــا چن ــه ســوی یــک ی ــزه شــخصی ب انگی
ــد،  ــالح بکش ــردم س ــه روی م ــه ب ــی ک ــز کس ــد و نی ــته باش ــی نداش ــه عموم او جنب
ــود. ــوب نمی ش ــارب محس ــود، مح ــت نش ــلب امنی ــب س ــی موج ــر ناتوان ــی در اث ول

بــا توجــه بــه ســابقه ی تاریخــی جــرم محاربــه در جمهــوری اســالمی و ایــن 
کــه اطــالق محــارب در ادبیــات سیاســی جمهــوری اســالمی، بیشــتر اعضــاء 
نظــر  مــد  را  مخالــف  گروه هــای سیاســی  و  احــزاب  هــواداران ســازمان ها،  و 
ــای  ــات دادگا ه ــی از قض ــلیقه ای بعض ــات س ــوی اقدام ــال ق ــه احتم ــت، ب ــته اس داش
ــی را  ــان سیاس ــی از آزادی زندانی ــع تراش ــا مان ــتنکاف ی ــه ی اس ــالب را در زمین انق
ــد. ــررات می پندارن ــن و مق ــدار قوانی ــر م ــود را دای ــی خ ــود. قضات ــم ب ــاهد خواهی ش

ــای  ــور خانواده ه ــم، حض ــرای حک ــه اج ــت ک ــد اس او معتق
زندانیــان را نمی پذیــرد. آن هــا عمومــا بــرای پیگیــری 
ــوری،  ــات حض ــت مالق ــود و درخواس ــان خ ــت زندانی وضعی
معالجــه پزشــکی یــا دریافــت مرخصــی بــه دادســتانی 
هیچ کــدام  نداریــم.  اطالعــی  »مــا  می کننــد:  مراجعــه 
از خانواده هــای زندانیــان اطالعــی ندارنــد کــه اجــرای 
مرحله ای ســت  چــه  در  جدیــد  قانونــی  مــواد  ایــن 
شــود«.  اجرایــی  تــا  می بــرد  زمــان  چقــدر  و 
فرزنــد ســیف زاده بــه نقــل از پــدر خــود تعریــف کــرد: »بابــا 
ــان  ــرا را برای م ــن ماج ــده دار ای ــره ای خن ــوان خاط ــه عن ب
تعریــف کــرد کــه عــده ای از هم بندی هــای ایشــان بــا 
ــواد  ــد، آن م ــون جدی ــه در قان ــی محکــوم  شــده اند ک اتهامات
نســخ شــده. قاعدتــا وقتــی مــاده ای نســخ می شــود، افــرادی 
ــوند.  ــد آزاد ش ــده اند بای ــوم ش ــاس محک ــان اس ــر هم ــه ب ک
ــد  ــان هم بن ــده از زندانی ــن ع ــرای ای ــدان ب ــم در زن ــدر ه پ
ــا در  ــه آن ه ــد ک ــرار ش ــت و ق ــه ای نوش ــودش، الیح ــا خ ب
مراجعــه بــه دادگاه مطــرح کننــد کــه بــا توجــه بــه نســخ ایــن 
مــاده قانونــی بایــد آزاد شــوند. ایــن زندانیــان نیــز بــه قاضــی 
مراجعــه کــرده بودنــد امــا قاضــی در پاسخ شــان گفتــه 
ــان  ــوق دان خودت ــان حق ــه درد هم ــه ب ــن الیح ــه ای ــود ک ب

ــت  ــه دوس ــزی را ک ــان چی ــا هم ــورد، م ــان می خ و خودت
داریــم اعمــال می کنیــم. قاضــی حتــی ادامــه داده بــود 
ــد«.  ــه داری ــی ک ــان حقوق دان ــار هم ــدان کن ــد زن ــه بروی ک
علــی ســیف زاده بــا یــادآوری ایــن خاطــره گفــت کــه 
ــه  ــه ب ــوه ی قضایی ــی در ق ــواد قانون ــی از م ــان برخ همچن
ــاد  ــد: »ظاهــرا زی ــرا درمی آی ــلیقه ای« بــه اج ــکل »س ش
هــم مهــم نیســت کــه قانونــی تصویــب شــده. کــم و بیــش 
ــون صــورت  ــن قان ــال ای ــرای اعم ــی ب ــا و حرکت های تقال ه
ــه آن چنــان کــه انتظــار می رفــت. حداقــل در  ــی ن گرفتــه ول
مــورد زندانیــان سیاســی و عقیدتــی کــه نشــده، شــاید در مورد 
قاچاقچیــان یــا دزدهــا ایــن قانــون را اعمــال کــرده باشــند«. 
یکــی دیگــر از مــواد بحث برانگیــز در قانــون مجــازات 
ــرم  ــف ج ــاده تعری ــن م ــق ای ــت. طب ــاده ۲۷۹ اس ــد، م جدی
ــرای  ــت. ب ــرده اس ــدا ک ــر پی ــه« تغیی ــام »محارب ــرای اته ب
نمونــه بــر اســاس قانــون پیشــین مجــازات اســالمی، 
جمهــوری  نظــام  مخالــف  ســازمان های  از  هــواداری 
ــته  ــال داش ــه دنب ــه« ب ــم »محارب ــت حک ــالمی می توانس اس
ــرکت در  ــدم ش ــواداری و ع ــد، ه ــون جدی ــا در قان ــد. ام باش
اقدام هــای مســلحانه، نمی توانــد حکــم »محاربــه« بــه 
دنبــال داشــته باشــد. در صــورت اجرایــی شــدن ایــن قانــون 

شــمار باالیــی از محکومــان، از اعــدام رهایــی خواهنــد یافــت. 
ایــن حکــم پیــش از ریاســت جمهوری حســن روحانــی 
بــه تصویــب رســیده و تاکنــون نیــز اجــرا نشــده بــه 
ــت جمهوری  ــد ریاس ــاز دوره ی جدی ــان آغ ــه از زم طوری ک
در ایــران تــا شــانزدهم مهــر مــاه ســال جــاری بنــا 
بــه آمــار منتشــر شــده، ۱۲5 نفــر اعــدام شــدند کــه 
اســت.  بــوده  »محاربــه«  آن هــا  از  برخــی  اتهــام 
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علیرضــا جزینــی قائــم مقــام دبیــرکل ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــا اشــاره بــه مصوبــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام مبنــی بــر تخفیــف مجــازات بــرای قاچاقچیــان مــواد مخــدر گفــت: بــا حــذف 
مجــازات اعــدام بــرای قاچاقچیــان مــواد مخــدر مخالــف هســتیم. برخــی کشــورها بدنبــال ایــن مســاله هســتند کــه موضــوع تخفیــف مجــازات بــرای قاچاقچیــان مــواد مخــدر را در ســازمان ملــل مطــرح 
کننــد. ایرنــا نوشــت: قائــم مقــام دبیــرکل ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــا اشــاره بــه مصوبــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام مبنــی بــر تخفیــف مجــازات بــرای قاچاقچیــان مــواد مخــدر 
ــان مــواد مخــدر را در  ــرای قاچاقچی ــال ایــن مســاله هســتند کــه موضــوع تخفیــف مجــازات ب ــان مــواد مخــدر مخالــف هســتیم. برخــی کشــورها بدنب ــرای قاچاقچی ــا حــذف مجــازات اعــدام ب گفــت: ب
ســازمان ملــل مطــرح کننــد. ایجــاد اصالحــات در زمینــه تخفیــف مجــازات قاچاقچیــان مــواد مخــدر در کشــور نیــز منــوط بــه تجدیــد نظــر در ایــن رابطــه توســط مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام اســت.



کمپیــن بیــن المللــی حقــوق بشــر در ایــران نوشــت: تــن از دانشــجویان و فــارغ 
ــس  ــر، رئی ــر رهب ــرای دفات ــه ب ــه ای ک ــرا در نام ــای دکت ــالن دوره ه التحصی
ــا  ــران فرســتاده شــده از آنه ــس ای ــه و رئیــس مجل ــوه قضایی جمهــور، رئیــس ق
خواســتار »توجــه ســریع پزشــکی بــه وضعیــت ســالمت« و »رســیدگی بــه رونــد 
قضایــی« پرونــده امیــد کوکبــی شــده انــد. آنهــا در ایــن نامــه تصریــح کــرده انــد 
کــه »محکومیــت امیــد تــا حــدود ی بــه خاطــر رد درخواســت همــکاری در پــروژه 
ــا  ــد کــه  »یکــی از عواقــب چنیــن برخوردهایــی ب ــه ان هــای هســته ای« و گفت
متخصصــان خــارج از کشــور، بــی میلــی ایــن افــراد بــه بازگشــت و خدمــت بــه 

کشــور خواهــد بــود.« 
طــی دو هفتــه گذشــته بــا صــدور رای دیــوان عالــی کشــور، امیدهــا بــرای اینکــه 
ــود از  ــده ب ــت ش ــود، تقوی ــته و او آزاد ش ــی شکس ــد کوکب ــدان ۱۰ امی ــم زن حک
ــده پذیرفتــه شــده  ــه تنهــا موضــوع درخواســت اعــاده دادرســی پرون آنجــا کــه ن
ــه  ــن نخب ــات تحــت فشــار از ای ــر از اعتراف ــه غی ــود ک ــود، بلکــه نشــان داده ب ب
ایرانــی کــه او آنهــا را رد کــرده اســت عمــال هیــچ شــاهد و مدرکــی بــرای متهــم 
ســاختنش در پرونــده وجــود نــدارد. رای دیــوان عالــی در حالــی صــادر شــد کــه در 
ایــن رای از امیــد کوکبــی بــه عنــوان جــوان »نخبــه ایرانــی« یــاد شــده اســت.

ــه  ــه در نام ــور ک ــان ط ــد: » هم ــه آورده ان ــی از نام ــه در بخش ــندگان نام نویس

بیســت و پنــج تــن از برنــدگان جایــزه نوبــل فیزیــک بــه اطــالع رســیده، بیــش از 
ســه ســال از زندانــی شــدن امیــد کوکبــی فیزیکــدان جــوان ایرانــی مــی گــذرد. 
امیــد کــه در حــال طــی دکتــرای خــود در دانشــگاه تگــزاس آســتین بــود، در مدت 
ســفری کوتــاه بــه ایــران بــرای دیــدار خانــواده اش، در دی مــاه ۱۳۸۹ بازداشــت 
شــد. وس از گذرانــدن مــاه هــا انفــرادی، در داگاهــی کوتــاه در اردیبهشــت ۱۳۹۲ 
ــت  ــات »دریاف ــرای اتهام ــتان ب ــد. دادس ــوم ش ــدان محک ــال زن ــه ده س ــد ب امی
ــد وارد  ــه امی ــه ب ــم« ک ــای متخاص ــت ه ــا دول ــاط ب ــروع« و »ارتب ــد نامش درآم
کــرد، بــه دریافــت کمــک مالــی تحقیقاتــی از دانشــگاه دولتــی تگــزارش اســتناد 
ــه  ــی مشــغول ب ــه ذکــر نیســت کــه هــزاران دانشــجوی ایران ــود. الزم ب کــرده ب
ــه بســیاری از امضــا کننــدگان ایــن نامــه در  تحصیــل در خــارج از ایــران از جمل
طــی تحصیــالت خــود ایــن گونــه کمــک هــای مالــی را دریافــت کــرده و مــی 

کننــد.«
در بخــش دیگــری از نامــه آمــده اســت: » ســالمت امیــد کوکبــی در ســه ســالی 
ــار  ــون چه ــا کن ــت. وی ت ــده اس ــیب دی ــدت آس ــه ش ــده ب ــدان گذران ــه در زن ک
دنــدان خــود راه دلیــل بــی توجهــی مســووالن بهداشــتی زنــدان اویــن از دســت 
داده و پنــج بــار بــا درد وحشــتناک ســنگ کلیــه دســت و پنجــه نــرم کــرده اســت. 
ــه توجــه ســریع پزشــکان  ــاج ب ــز احتی وضعیــت قلــب و دســتگاه گــوارش وی نی
متخصــص دارد. بــا توجــه بــه روال قضایــی پرونــده امیــد، سیســتی اتهــام هــای 
مطــرح شــده علــی وی، نامــه هــای او از زنــدان، و وضعیــت فعلــی وی، بــه نظــر 
ــه خاطــر رد درخواســت همــکاری  ــا حــدود ب مــی رســد کــه محکومیــت امیــد ت
ــن  ــب چنی ــی از عواق ــه یک ــی اســت ک ــته ای اســت. بدیه ــای هس ــروژه ه در پ
برخوردهایــی بــا متخصصــان خــارج از کشــور، بــی میلــی ایــن افــراد بــه بازگشــت 

و خدمــت بــه کشــور خواهــد بــود.«
۱۶۱ دانشــجو یــا فــارغ التحصیــل دوره هــای دکتــرا در نامــه خــود بــرای آزادی 
امیــد کوکبــی نوشــته انــد: »مــا جمعــی از دانشــجویان و فــارغ التحصیــالن ایرانــی 
ــن  ــه وضعیــت ســالمت ای ــرا، خواســتار توجــه ســریع پزشــکی ب دوره هــای دکت
ــه  ــر ب ــه منج ــی ک ــد قضای ــه رون ــیدگی ب ــن رس ــی و همچنی ــژوه ایران ــش پ دان
زندانــی شــدن ناعادالنــه امیــد شــده اســت مــی باشــیم. بــه بــاور مــا جــای امیــد 

نــه در زنــدان بلکــه در دانشــگاه اســت.«
طیــف گســترده ای دانشــجویان دانشــگاه هــای معتبــر جهــان و ایــران از جملــه 
ــتون، دانشــگاه  ــی، دانشــگاه پرینس ــریف، دانشــگاه ام ای ت ــی ش دانشــگاه صعنت
جــان هاپکینــز، دانشــگاه کلمبیــای نیویــورک ایــن نامــه را امضــا کــرده انــد. در 
میــان ۱۶۱  امضــا کننــده ایــن نامــه چندیــن تــن از برنــدگان المپیادهــای فیزیــک، 

ریاضــی، کامپیوتــر و زیســت شناســی دیــده مــی شــوند.

درخواست رسیدگی به وضعیت
 امید کوکبی  از سوی دانشجویان

مرکــز حامیــان حقــوق بشــر نوشــت: مســعود شــمس نــژاد، وکیــل زندانــی بــه همــراه بیــش از بیســت 
زندانــی سیاســی دیگــر در زنــدان ارومیــه دســت بــه اعتصــاب غــذا زده انــد. یکــی از دالیــل عنــوان شــده 
از ســوی ایــن وکیــل دربنــد، بــی توجهــی بــه درخواســت زندانیــان سیاســی ارومیــه بــرای داشــتن بنــد 

مخصــوص زندانیــان سیاســی عنــوان شــده اســت.
عبــاس جمالــی وکیــل مســعود شــمس نــژاد در گفــت و گــو بــا مرکــز حامیــان حقــوق بشــر بــا تاییــد 
اینکــه موکلــش از روز چهارشــنبه ۱۹ آذرمــاه در اعتصــاب غــذا بــه ســر مــی بــرد، مــی گویــد: »از طــرف 
آقــای شــمس نــژاد دو مــورد بــه عنــوان علــت اعتصــاب غــذای ایشــان مطــرح شــده، یکــی همراهــی بــا 
جمعــی از زندانیــان سیاســی دیگــر ایــن زنــدان بــرای داشــتن بنــد مخصــوص زندانیــان سیاســی اســت 
و دلیــل دیگــر مــورد شــخصی ایشــان اســت کــه دارای بیمــاری قلبــی هســتند و عــالوه بــر ایــن آقــای 
شــمس نــژاد در زنــدان هــم یکبــار زمیــن خــورده و آســیب دیــده  اســت و بــه همیــن دلیــل درخواســت 
مرخصــی بــرای معالجــه درخــارج از زنــدان داده. امــا متاســفانه بــا درخواســت ایشــان تاکنــون موافقــت 

نشــده اســت.«
عبــاس جمالــی وکیــل حقــوق بشــری آذربایجانــی در مــورد اتهام هایــی کــه دلیــل محکومیــت مســعود 
ــژاد دو اتهــام  ــه آقــای شــمس ن ــد: »ب ــان حقــوق بشــر مــی گوی ــه مرکــز حامی ــژاد اســت، ب شــمس ن

وارد شــد. اولــی عضویــت در گــروه پــژاک بــود کــه ایــن اتهــام مشــمول مــرور زمــان شــد. و اتهــام دوم 
ایشــان کــه بــر اســاس آن ایشــان حکــم چهــار مــاه زنــدان دریافــت کــرد، اقــدام علیــه امنیــت ملــی 

بــود.«
مســعود شــمس نــژاد در تاریــخ ۲۷ مهرمــاه ســال ۹۳ بــرای اجــرای حکمــی کــه توســط شــعبه ۲ دادگاه 
انقــالب ارومیــه صــادر و در شــعبه ۱۰ دادگاه تجدیــد نظــر اســتان آذربایجــان غربــی تاییــد شــده بــود، 

راهــی زنــدان شــد.

اعتصاب غذای وکیل زندانی، 
مسعود شمس نژاد در زندان ارومیه
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نام  بشر  روز جهانی حقوق  عنوان  به  که  دهــم دسامبر 
نهادــه شده، برای جلب توجه جهانی به ضرورت بهبود 
حقوق بشر دــر جهان و دفاع از همه مظلومان و قربانیان 
ــر عمل منافع  ــر سطح جهانی است . اما د حقوق بشر د
باندی و گروهی و ناهماهنگی قربانیان حقوق از دسترفته 
است  تریبونهای مختلف سبب شده    به  دــر دسترسی 
 . باشیم  زمینه  این  بی  عدالتی مضاعفی دــر  که شاهد 
فعالین  به  بیشتر  معموًال  بشری  حقوق  نهادهای  توجه 
مرکز نشینی است که از شهرت و دسترسی زیادــی به 
رسانههای خبری و البی های پشت پرده بهره مندند و یا 
ــارند،  اقلیتهایی که از پشتیبانی نهادهای جهانی برخورد
اقلیتها  و  مدنی  و  فعالین سیاسی  از  برخی  دــرنتیجه 
بسیار مورد توجه قرار میگیرند و همزمان، نقض حقوق 
توجه  حیات  حق  مانند  زندانیان  از  دیگر  برخی  اولیه 
به عنوان   . نمیانگیزد  بر  فعالین  این  بین  چندانی دــر 
نمونه ما ۸۱ نفر از زندانیان عقیدتی اهل سنت در زندان 
رجایی شهر دــر شعبه ۲۸ دــادگاه انقالب تهران بصورت 
ابتدایی  حقوق  از  بهرهمندی  بدون  نمایشی  و  غیرعلنی 
 ۴۰ که  شدیم  محاکمه  مدافع  وکیل  اختیار  حق  حتی 
نفر به اعدام و بقیه هم به زندانهای طوالنی مدت محکوم 
شدیم . حکم اعدام ۱۴ نفر ما تاکنون تأیید شده و هر 
لحظه خطر اعدام آنها وجود دــارد .ما با تقبل خطرات 
فراوان و پذیرش آزار و اذیتهای مکرر و با پردــاخت بهای 
سنگین توانستیم صدای مظلومانه گمنام خود را به بیرون 
و مورد  این صدا شنیده شود  تا شاید  برسانیم  زندان  از 
حمایت نهادهای حقوق بشری دــاخلی و بین المللی قرار 
گیریم اما متأسفانه چنین نشده و حتی دــر گزارش آقای 
احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل فقط 

اشاره ای کوچک و گذرا به این موضوع شدهــاست .
مقایسه توجه نهادهای حقوق بشری به موضوع تبعیض 
دــر ایران نیز شایان توجه است . اهل سنت کشور حدود 

۲۰ درصد جمعیت ایران را تشکیل می دهند که به لحاظ 
جمعیتی با سایر اقلیتها که گاهی کمتر از یک دــرصد 
ابتدای  از  و  نیستند  مقایسه  قابل  هستند؛  ایران  جامعه 
بزرگترین  این  بر  فراوانی  ظلمهای  نیز  تاکنون  انقالب 
و  مداوم  نقض  این  اما  شدهــاست  اعمال  کشور  اقلیت 
مستمر حقوق بشر دــر مورد آنها مورد توجه کافی قرار 
نیست  قیاس  قابل  اقلیتها  سایر  با  نظر  این  از  و  نگرفته 
جمله  از  و  بشری  حقوق  سازمانهای  توجه  از  ما  البته   .
عفو بین الملل دــر مورد پرونده خود تشکر میکنیم اما 
انتظار دــاریم که همه نهادها به دور از تبعیضهای رایج 
دــر پی احقاق حقوق تمام مظلومین دــر ایران باشند 
.متأسفانه دــر استانهای سنی نشین ایران جان انسانها 
و  عقیدتی  فعالین  تنها  نه  و  دــارد  را  ارزش  کمترین 
سیاسی به راحتی بازدــاشت و شکنجه و با احکام اعدام 
روبرو میشوند؛ حتی کولبرانی که فقط بخاطر فقر و برای 
جابجایی  به  اقدام  فرزندانشان  برای  نان  لقمهای  کسب 
مرزبانان  گلوله مستقیم  براحتی هدف  نیز  کاال میکنند 
قرار گرفته و زخمی، نقص عضو و حتی کشته میشوند 
و کسی هم دــر قبال آنها احساس مسولیت نمیکند و 
متأسفانه توجه الزم به مظلومیت دینی، سیاسی، فرهنگی 
و اقتصادی اهل سنت از سوی نهادهای حقوق بشری هم 
دیده نمیشود . و مواردــی مانند اعتصاب غذای زندانیان 
زندان ارومیه برای بهرهمندی از حداقل حقوق انسانی نیز 
مواجه  بشری  حقوق  نهادهای  و  رسانهها  توجهی  کم  با 
میشود .به امید رخت بر بستن ظلم و جور از جهان و 
با اعالم همراهی و همدردــی با مظلومان زندانی و آزاد، 
رعایت  با  فردــی  هر  مشروع  حقوق  تحصیل  خواستار 

. عدالت هستیم 

* از طرف جمعی از زندانیان عقیدتی اهل سنت 
زندان رجایی شهر

نامه جمعي از زندانیان اهل سنت زندان در آســتانه روز جهاني حقوق بشر :
 

در معرض خطر اعدامیم

مرکــز حامیــان حقــوق بشــر نوشــت: مســعود شــمس نــژاد، وکیــل 
ــر در  ــی دیگ ــی سیاس ــت زندان ــش از بیس ــراه بی ــه هم ــی ب زندان
زنــدان ارومیــه دســت بــه اعتصــاب غــذا زده انــد. یکــی از 
دالیــل عنــوان شــده از ســوی ایــن وکیــل دربنــد، بــی توجهــی 
ــد  ــتن بن ــرای داش ــه ب ــی ارومی ــان سیاس ــت زندانی ــه درخواس ب

ــت. ــده اس ــوان ش ــی عن ــان سیاس ــوص زندانی مخص
ــو  ــت و گ ــژاد در گف ــمس ن ــعود ش ــل مس ــی وکی ــاس جمال عب
ــش از  ــه موکل ــد اینک ــا تایی ــر ب ــوق بش ــان حق ــز حامی ــا مرک ب
ــرد،  ــه ســر مــی ب ــاه در اعتصــاب غــذا ب روز چهارشــنبه ۱۹ آذرم
مــی گویــد: »از طــرف آقــای شــمس نــژاد دو مــورد بــه عنــوان 
علــت اعتصــاب غــذای ایشــان مطــرح شــده، یکــی همراهــی بــا 
ــتن  ــرای داش ــدان ب ــن زن ــر ای ــی دیگ ــان سیاس ــی از زندانی جمع
ــورد  ــر م ــل دیگ ــت و دلی ــی اس ــان سیاس ــوص زندانی ــد مخص بن
ــتند و  ــی هس ــاری قلب ــه دارای بیم ــت ک ــان اس ــخصی ایش ش
عــالوه بــر ایــن آقــای شــمس نــژاد در زنــدان هــم یکبــار زمیــن 
ــت  ــل درخواس ــن دلی ــه همی ــت و ب ــده  اس ــیب دی ــورده و آس خ

مرخصــی بــرای معالجــه درخــارج از زنــدان داده. امــا متاســفانه بــا 
ــت.« ــده اس ــت نش ــون موافق ــان تاکن ــت ایش درخواس

ــورد  ــی در م ــری آذربایجان ــوق بش ــل حق ــی وکی ــاس جمال عب
ــژاد اســت،  ــل محکومیــت مســعود شــمس ن ــی کــه دلی اتهام های
بــه مرکــز حامیــان حقــوق بشــر مــی گویــد: »بــه آقــای شــمس 
نــژاد دو اتهــام وارد شــد. اولــی عضویــت در گــروه پــژاک بــود کــه 
ایــن اتهــام مشــمول مــرور زمــان شــد. و اتهــام دوم ایشــان کــه 
ــرد،  ــت ک ــدان دریاف ــاه زن ــار م ــر اســاس آن ایشــان حکــم چه ب

اقــدام علیــه امنیــت ملــی بــود.«
ــرای  ــال ۹۳ ب ــاه س ــخ ۲۷ مهرم ــژاد در تاری ــمس ن ــعود ش مس
اجــرای حکمــی کــه توســط شــعبه ۲ دادگاه انقــالب ارومیــه صــادر 
ــی  ــان غرب ــتان آذربایج ــر اس ــد نظ ــعبه ۱۰ دادگاه تجدی و در ش

ــدان شــد. ــود، راهــی زن ــد شــده ب تایی

مادر آتنا دائمی: 
چــرا ۲۰ روز پــس از اتمــام 
ــوز  ــه ام هن ــات بچ تحقیق
ــرادی  ــلول انف ــد در س بای

ــد ــپاه باش س
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