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همکاري زنجاني با قرارگاه خاتم و شهرداري
ســومین جلسه رســیدگي به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده
نفتي روز گذشــته به ریاســت قاضي محمد مقیســه برگزار شد .به گزارش
خبرگزاريها در ابتداي این جلســه عبدالعلي فالحتي ،وکیل »م.ش« ،منشأ
جرم را تحریمي دانســت که ازسوي دشــمنان به ملت تحمیل شد و گفت:
»اگر تحریم نبود ،این پرونده تشــکیل نميشــد .فرض بــر اینکه این پرونده
تشکیل شد اما اگر پول بعد از معامالت صورتگرفته بین دو شرکت به ایران
برميگشــت ،نه آقایان شــاکي بودند و نه مدعيالعموم طرح دعوا ميکرد،
چون موضوع منتفي است«.
وکیــل »م.ش« با بیان اینکــه علت وقوع جــرم پرداختنکردن پول به
دولت جمهوري اسالمي اســت ،افزود» :دادسرا با پرداختنشدن پول وارد
پرونده شــد؛ اگر وزارت نفت ميتوانســت طبق موازیــن معامله کند ،دیگر
احتیاجي به اصحاب پرونده نبود ،بهویژه اینکه وزارت نفت بر اســاس قانون
و مقررات خاص خود با فرد یا شــخص وارد معامله نميشود و حتما طرف
قرارداد او باید یک شــرکت باشد .شرکتي از اچکي نفت خرید و به هر دلیلي
پول را برنگرداند و وظیفه دادســرا بررسي اعادهنشدن پول است؛ پول نفتي
که وزارت نفت به متهمان داده ،اگر به مصرف دیگر رسیده یا طرف نتوانسته
طبق وظایف پول پیمانکاران را پرداخت کند ،به موکل بنده ربطي ندارد«.
او با بیان اینکه باندي در بســاط نیست ،موکل خود را بچهحزباللهي و
جزء بچههاي انقالب دانســت و گفت» :اینها قصد تصاحب اموال مملکت
را ندارند«.
 قاضــي :بنا نیســت شــعار دهید .ایــن متهمــان طبق پرونده شــبکه
سازمانیافتهاي هســتند که از نخست براساس دسیسه این شبکه را هدایت
کردند و البته این ســه نفر به تنهایي نميتوانســتند این همه اموال را ببرند.
مدیر شرکت نفت نیکو ،مدیرعامل وقت بانک مسکن ،وزراي سابق و هرکس
که کوچکترین همکاري با این پرونده داشته احضار شدهاند.
 غالمرضا مهدوي وکیل شــرکت نفت :به متهمان شــشمیلیارد و ۴۲۷
میلیون و  ۵۰۰هزار یورو پول داده شــد تا دســتور پرداخت بــه پیمانکاران
براساس آن انجام شــود .پول را چند ماه نگه داشتند و رفتند چیزهاي دیگر
خریدند و اینکه ميگویند تحریمها اجازه نداد ،درست نیست.
 م.ش :بابک زنجاني طبق کیفرخواســت  ۹۱بار دروغگو خوانده شده اما
حاال که نوبت من رسید او راستگو شد؛ البته من کسي را دروغگو نميپندارم
و قضاوت را برعهده دادگاه ميگذارم .نميشــود اتهامات پرونده را براساس
متهــم ردیــف اول و اصلي بنیان نهاد .این پرونده کیفري نیســت و حقوقي
اســت .در این پرونده بحث بدهي و بدهکار مطرح اســت» .نستراداموس«
نبودم که به نیت زنجاني پي ببرم بلکه نهادهاي امنیتي پس از کلي بررسي،
به موضوع رســیدند .اصال نميدانســتم به زنجاني پول نقــدي هم دادند؛
زنجاني همواره ميگفــت با توکل بر خدا و براي کمک به مملکت وارد این
میدان شــده است و نظام هم به زنجاني اعتبار داده بود و وقتي به او اعتبار
ميدهند ،حتما اعتبارسنجي شده است.
 قاضي :شــما ميخواهیــد باندي و تشــکیالتيبودن را رفع کنیــد اما در
دفاعیاتتــان این وجود ندارد .زنجاني در اظهارات خود گفته که من از ســال
 ۸۸با شمس و فالح رفیق شدم و به این نتیجه رسیدم که شمس ميتواند در
قضیه اقتصادي و نفت کمک من باشــد؛ در جریان نفت ،شمس را از انگلیس
به مالزي دعوت کردم که فالح هم حضور داشت .زنجاني گفت که به همراه
وکالي خارجي به مالزي رفتیم و آبان ســال  ۹۱به شمس گفتم نفت در حال
متروکهشــدن است و شمس براي فروش و انبارداري اعالم آمادگي کرد .بعدا
زنجانــي اعالم کرد کــه وزیر نفت گفته تحویل ميدهیم؛ من ،شــمس ،فالح
و فردي که بهتازگي دســتگیر شــده ،امضا کردیم .ســپس به شارجه رفتیم و
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 این روزها گمانهزنيهــاي مرتبط با انتصاب
وزیــران زن در کابینه دوازدهــم ،نقل مجالس
اســت .یکي نقد ميکنــد و دیگــري بر حضور
زنان وزیــر در کابینه تأکید مــيورزد؛ اما ماجرا
جایــي ناامیدکننــده به نظر ميرســد که ببینیم
وقتي پاي عمل ميرسد ،نام چه زناني روي میز
ميآیــد و تأکیدها روي چه نامهایي اســت .به
استناد گزارش پنجشنبه  ۲۲تیر ،اسامي تعدادي
از زنــان بــراي وزارتخانههــاي مختلف مطرح
است؛ اما نکته ناامیدکننده اینجاست که چرخه
تولید مدیران زن ،تــا چه میزان از تکرار نامهاي
همیشــگي یا تکیه بــر زنان منتســب به مردان
سیاست ،فاصله گرفته است.
تأکید روي این نامها از دو جهت ناامیدکننده
اســت؛ یکي اینکه در این گزارش و گزارشهاي
مشابه ،شاهد تنوع اسامي و پستها و موقعیت
زنان نیستیم .متأســفانه بیش از یک دهه است
که زنــان اصالحطلب بــه شــماري از زنان در
حلقهاي مشخص محدود شده و کمتر نامهاي
جدید مطرح ميشــوند .این مسئله بدون تردید
در برخــي محدودیتهــا و فشــارها بهویژه در
دولت فخیمه محمود احمدينژاد ریشــه دارد؛
امــا تبعات کوچککــردن دایــره فرصتها ،به
ســرابي جز این ختم نميشود؛ سرابي که در آن
یا باید نام برخي مدیران کنوني و شــاخص تکرار
شــود یا به نام برخي زنان ختم شــود که بیش
از توانمندي خود ،به واســطه نسبت فامیلي با
مردان سیاست ،مطرح شــدهاند و جالب اینکه
در توضیح یــک پاراگرافي براي آنها نیز خبرنگار
ناگزیر اســت عروس فالني بــودن یا دختر فالن
سیاســتمدار یا مادر فالن چهره سیاســي را به
مطلــب بیفزاید .آفــت تکرار اســامي زناني که
خود پیشینه موفقي در حوزه سیاست نداشته و
صرفا بند نامها و نشــانهاي خانوادگي هستند،
کم نیست .یکي اینکه زني که با مردان سیاست
نســبت فامیلــي دارد ،نميتوانــد در اداره یک
وزراتخانــه مؤثر افتد و اتفاقا موجب ميشــود
آقایان این ســؤال را پیشروي زنان بگذارند که
فــرد مدنظر با کمترین تجربههــا ،آیا ميتواند از
پس مدیریت یک وزارتخانه برآید؟
نقد مشــخصتر این نوشــته ،این اســت که
اگر در بزنــگاه گمانهزنــي در وزارتخانه ،دوباره
بخواهیــم بر پتانســیل همــان مدیران ســابق
متمرکز شــویم؛ یعني در چهار ســال گذشــته،
هیــچ نام و نشــان جدیــدي تولیــد نکردهایم.
چند ماهي ميشــود که در جمع زنــان ،خبر از
برنامههاي منســجم براي شناسایي چهرههاي
جدید به گوش ميرســد؛ حاال باید این سؤال را
واضحتر از همیشه پرسید که کدام چهره جدید
از میان زنان صنعتگر ،پژوهشــگر ،سیاستمدار،
مدیر و مجري ،به جمع فهرســت همیشــگي و
محدود زنان اضافه شده است؟ آیا زنان نماینده
مجلس ،زنــان اصالحطلب و دیگــر گروههاي
فکــري ،بنا دارند اســامي را تا روزهــاي نهایي
منتهي به تعیین کابینه ،در پستو بگذارند یا اینکه
به واقع چنتهشان خالي از اسامي کلیدي است؟
از اینهــا گذشــته ،وقتي نامهایــي اینچنین
 نامهــاي ضعیفــي که تعجب هــر مخاطبرا برميانگیزانــد و در قــد وقــواره وزارتخانــه
نميگنجد -در رســانهها به عنــوان گزینههاي
وزارت زنــان مطرح ميشــود ،ایــن موضوع به
ذهن متبادر ميشــود که گویــا برخي اتاقهاي
»بــه اصطالح فکر« ،در پــي مطرحکردن برخي
نامها هستند .توصیه نگارنده به چنین اتاقهاي
فکري کــه ميخواهنــد از آب گلآلــود ماهي
بگیرند ،این اســت که بدانند و آگاه باشند چنین
سیاســتي در کالن قضیه به ضــرر جامعه زنان
تمام خواهد شد.
عالوه بر آنچه در این متن به آن اشــاره شد،
یکــي از دالیل کمرنگبــودن حضــور زنان در
دایره قدرت سیاسي و اجتماعي ،خط قرمزهاي
فراواني است که زنان خواهان ورود به سیاست
بــا آن مواجهاند؛ آنچه بهســادگي گریبان مینو
خالقــي ،منتخــب مــردم اصفهــان را گرفت.
بهســادگي فتوشــاپکاري و برونریختن زندگي
خصوصي آدمها ميتواند به توقف حضور زنان
در سیاســت منتهي شود؛ حتي جایي که آن زن،
صدها هزار رأي از شهروندان ایراني گرفته باشد.
مایــه تأســف اینکه پــس از چهــار دهه از
پیــروزي انقــالب ،در دو اردوگاه اصولگرایــي
و اصالحطلبــان تنهــا ميتــوان روي نامهاي
معــدودي از زنان به توافق رســید .یا مدیران و
ساختار سیاسي معیوب مانع از رشد زنان شده یا
در نهادهاي فکري و سیاســي ،پویایي الزم براي
فعالیت سازماندهيشده در راستای تربیت زنان
مدیر موفق ،وجود نداشته است.
امید کــه مردان و زنــان اصالحطلب و اهل
اعتدال در پایان چهار سال بعدي بتوانند سرشان
را باال گرفته و از نامهاي جدید بگویند و از تالش
براي افزایش حضور زنان در پهنه سیاست.
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شــرکت »فال« وضعیت خوبي نداشت اما شمس به من اطمینان داد و گفت
خیالت راحت باشد ،وضعیت این شرکت خوب است .آنجا دفتر گرفتیم و نیرو
استخدام کردیم و شمس نفت را آنجا به فروش رساند.
 م.ش :در آن جلســه من و فالح بودیــم .اینها براي کار بانکي خود آمده
بودند و زنجاني دروغ ميگوید؛ زنجاني با انصاري صحبت کرد و از جلســه
کــه بیرون آمد ،گفت که اینها قابلاعتماد هســتند .من فقط امکانســنجي
کردم .جلسه مالزي مربوط به سال  ۸۹یا  ۹۰است و آن موقع اصال نفتي در
کار نبود .یکي از ایرادات اصلي من این اســت کــه بیش از وظیفه ،خودم را
درگیر کردم و بقیه خود را کنار کشیدند .از زمان بازداشت زنجاني براي کمک
به کشــور ،پنجبار به ایران آمدم و چهار بار با مسئوالن نفتي جلسه برگزار و
فراتر از وظایف خود عمل کردم؛ گزارشهایي درباره »اونر ایر« و »فال« داد.
 قاضي :در جلســه مالزي اصال بحث هواپیمــا مطرح نبوده و تصمیم به
انتقال نفت داشتید
 م.ش :خواستار رودرروکردن خودم با بابک زنجاني هستم و این اظهارات
کذب اســت .در بارنامه فروشنده و خریدار و کسي که تحویل ميگیرد ،وجود
دارد .در اینجا فروشنده ،بخش بینالملل نفت است و خریداري ندارد و یکي
از مشکالت این اســت که اصال بارنامهاي در رابطه با این محمولهها وجود
نــدارد .در خیلي از موارد بهویژه این مورد خاص ،پیش ميآید که برگهاي را
بهعنوان رســید ميدهند ،زیرا شــرکت نفت بارنامهها را در خزانه نگهداري
ميکند و اگر بارنامه تحویل بدهد ،امکان دارد توقیف شود .تمام بارها خارج
از بندر و گمرک تحویل داده شــده است .براي اینکه مالکیت کاال احراز شود،
رســید انبار گرفتم؛ تا مشــخص شــود مالکیت مربوط به شرکت ایزو است.
مسئولیت حمل و هزینه برعهده شرکت خریدار است و من بهعنوان کارگزار
ایــن زنجیره را با هم هماهنــگ ميکردم .جرم مــن در انگلیس قاچاقچي
دورزن تحریم است در آنجا نفت را قاچاق ميدانند.
 قاضي :شــما بابک زنجاني را به مســئوالن امین نظام معرفي کردید که
واقعیت او چیز دیگري بوده است.
 م.ش :افرادي امین ،زنجاني را به من معرفي کردند و تأکید شده که براي
شکســتن تابوي تحریم وارد میدان ميشــویم .اعتبارات نجومي که شرکت
ملــي نفت داده ،مقدم بر کارهاي نفتي بوده و از فروردین این اعتبارات داده
شده در صورتي که من از مردادماه وارد کار شدم.
 قاضي :اینکــه ميگویید افراد امیــن زنجاني را به شــما معرفي کردند،
درست نیست؛ شما قبل از بابک با وحیددستجردي آشنا بودید.
 م.ش :این آشــنایي مرتبط با برخي مســائل نظام و محرمانه اســت .من
معاون بازرگاني کشــتيراني جمهوري اســالمي بودم .اصال از مسائل قبلي
زنجاني و اینکــه شناســنامهاش را تغییر داده اطالع نداشــتم .آقاي »ي«،
معاون وقــت وزیر اطالعات ،هم گفــت که زنجاني فردي مــورد اعتماد و

محل نفوذ تحریمهاســت .فالح فرد امیني است و من هنوز پشتسر او نماز
ميخوانم.
 قاضي :اظهارات شــما برعکس است و شــما بابک زنجاني را بهگونهاي
دیگر نزد مسئوالن نظام جلوه دادهاید.
 م.ش :شــما گفتید هر کســي که به زنجاني کمک کرده ،شــریک است
بنابرایــن بایــد آن چهار وزیــري که نامه را امضــا کردند و بقیــه افراد هم
شــریکجرم زنجاني محسوب شوند .مؤسسه »اي.ســي.تي .بنکرز« و »اف.
آي.آي.بي« بــا بانکهاي کارگــزار در ایران کار ميکردنــد و تأییدیه وزارت
اطالعات و بانک مرکزي را داشتهاند و حتي چهار وزیر هم نامه زده بودند.
 قاضي :شــما و فالح این دو بانک را بهگونهاي نزد مسئوالن جلوه دادید
که آمدند بانک ملت را هم شــریک کردند .شــما گفتید بابک کسي است که
بانک ملت هم شریکش است و آقاي دستجردي در اظهارات خود گفته که
شــمس ،زنجاني را معرفي کرده است؛ آیا شــما در فروش نفت به زنجاني
نقش داشتید یا نه؟
 م.ش :نميگویم نقش نداشتم ،اما آن نقشي که مدنظر شماست ندارم و
فروش نفت از طریق دستجردي هشت محموله بعدتر بوده است؛ احساس
ميکنم شــما ذهنیت خوبي درباره ما ندارید و از قبل محکوم هســتم .مگر
معرفي جرم اســت؟ همــه کارهاي تجــاري دنیا با همیــن معرفي انجام
ميشــود .آقاي دستجردي بهعنوان یک مســئول در نظام باید امکانسنجي
ميکرد.
 قاضي :ما گفتیم نفت مملکت را به کسي دادند که تابعیت دوگانه دارد
و ميتواند برود و برنگردد که...
 م.ش :من که آمدم.
 قاضي :آمدنتان فایدهاي ندارد ،نفت و پول با هم رفته است و نميگویید
همه پول نفت کجاست .افراد متدیني بودند که قادر بودند بهتر از شما عمل
کنند ،اما شــما و فالح و زنجاني طوري عمل کردید که انگار کســي قادر به
فروش نفت نیست.
نماینده دادســتان خطاب به متهم ردیف دوم گفــت :چندروز قبل »م«
در تحقیق و بازجویي گفته اســت که شــمس مکرر زنگ ميزد که چه کاره
هســتي که این محموله به شرکت نفت برگردد؛ پس اگر شما نقش نداشتید
چطــور این جمله را به منفرد گفتید که این محموله براي زنجاني اســت و
چــرا ميخواهي به شــرکت نفت بازگردد» .س .ج« هــم در اظهارات خود
گفته که تمام محمولههاي نفتي را غیر از یک یا دو مورد به شــخص مهدي
شمس تحویل داده است.
 »م.ش« :زنجاني فردي ســخنور و سخنگوســت و مســائل را با حالت
بازاریابي مطرح ميکند .از سال  ۸۹نیز با قرارگاه خاتم و شهرداري همکاري
داشــته و از سال  ۹۱نیز شــریک بانک ملت بوده است .اساس کار بازاریابي
این اســت که طرف توانمنديهاي خود را بیشتر از آنچه هست نشان دهد
و عرف هم هســت .من بهخاطر ضرروزیانش گفتم .ميخواســتم از بابت
خیرخواهي کمک کنم .آقاي »و  -د« به من گفته بود زنجاني با وزیر دوستي
دارد و اخیرا هم از طریق آقاي فالح مطلع شــدم که در بحث خرید گوشت
و مرغ نیز همکاري داشته است و آقاي »ن.م« را هم فقط یکبار دیدم.
 قاضــي :زنجاني ميگویــد مجري کارهاي ما آقایان شــمس و فالح
بودهاند.
 م.ش :اصــال چنیــن چیــزي نیســت و
ایمیلهاي زنجاني موجود است.
در این حین ،قاضي مقیسه ادامه رسیدگي
به این پرونده را به  ۲۷تیرماه موکول کرد.

پس از کشوقوس فراوان

ﻣﺎده واﺣﺪه ﻃﺮح ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ
شــرق :اعدام مرتبط با قاچاق مواد مخــدر در ایران نه تنها در
داخل کشــور مســائل اجتماعي به وجــود آورده که آمار باالي
اعدامهــا در این حــوزه تبعات بینالمللي نیز به دنبال داشــته
اســت .حاال بهارستاننشــینها مدتي اســت در تالشاند تا با
اصالحیه قانون مــواد مخدر بتوانند از آمار اعدامها کاســته و
روشهاي دیگــري را جایگزین اعدام قاچاقچیــان مواد مخدر
کنند.
موافقــان و مخالفان این طرح زیادنــد .با وجود آنکه هر بار
رفتوآمد طرح از صحن علني به کمیســیون مربوطه با مرگ و
زندگــي برخي افرادي پیوند خورده که این روزها در صف اعدام
قــرار گرفتهاند؛ اما باید دیــد در نهایت مخالفان طرح تا کجا به
کارشان ادامه خواهند داد.
دیروز کلیات طرح الحاق یک مــاده به قانون مبارزه با مواد
مخدر مصوب شــد و بااینحال نقدهاي موجود ســبب شــد تا
طرح کماکان براي بررســيهاي بیشــتر به کمیســیون قضائي
مجلس دهم بازگردانده شــود .آنچه حاال گله حجتاالســالم
حسن نوروزي ،سخنگوي کمیسیون قضائي مجلس را به دنبال
داشــته؛ »مهم این اســت که کلیات طرح الحــاق یک ماده به
قانون مبارزه با مواد مخدر تصویب شد؛ اما جزئیاتي از طرح به
خاطر اعتراض برخي بهویژه کمیسیون امنیت ملي به کمیسیون
بازگردانده شد .همین سهشنبه از آنها دعوت کردیم که بیایند و
نقدها را بگویند .این سهشــنبه نماینده قوه هم میهمان جلسه
خواهد بود .آنها هم مخالفت ضمني داشــتند و دوباره باید به
کمیسیون بیایند .ما معتقدیم مبارزه با مواد مخدر باید کالسیک،
علمي و فني باشــد .نباید وزنــي و کیلویي مبــارزه با مرتکبان
جرم در حوزه مواد مخدر برخــورد کرد ،اینکه یک کیلو از یکي
گرفتهایم و بخواهیم اعدامش کنیم ،درســت نیست .باید دنبال
قاچاقچي اصلي باشــیم ،کســي که روي اعتیــاد و بهکارگیري
کــودکان در قاچاق ســرمایهگذاري ميکند ،کســي که پیشتر
محکومیت زندان ۱۵ســاله داشــته یا روي نیروهاي ما اسلحه
ميکشــد .باید روي مواد مخدر کار عالمانــه و داراي راهبرد و
درایت انجام دهیم«.
اینطور اعدامها تنها خسران است
نوروزي همچنین به »شــرق« ميگوید» :ما خودمان قاضي
هســتیم .حقوقدانیم .دانشــکده حقــوق درس خواندهایم و
میــز قضاوت دیدهایم .بههمینخاطر حســب تجربه و مطالعه
معتقدیــم اعدام به این معنا چیزي جز خســران نخواهد بود«.
الهیار ملکشاهي ،رئیس کمیســیون قضائي و حقوقي مجلس
شوراي اسالمی ،نیز به ایسنا گفته »طرح کاهش مجازات اعدام
محکومان مواد مخدر روز چهارشــنبه همیــن هفته دوباره در
دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت«.

محمود صادقي ،عضو کمیســیون قضائــي مجلس ،نیز در
همین زمینه گفته »ارجاع مجدد طرح کاهش مجازات اعدام به
کمیســیون قضائي فاقد توجیه است« .پاسخ مسعود پزشکیان،
نایبرئیس مجلس به انتقاد صادقي این اســت »رئیس جلسه
قانونا اجازه ارجاع طرح به کمیسیون را دارد«.
حســین نقويحسیني ،ســخنگوي کمیســیون امنیت ملي
مجلس ،از مخالفان طرح است .او ساعاتي پس از اتمام صحن
علني در جشن فارس پالس ،صندلي به صندلي با تتلو ،خواننده
رپ ،مينشــیند و درعینحال در صحــن علني مجلس مواضع
محافظهکارانهاي در تغییر قانون کنوني اعدامها دارد .به گفته
او »برداشتن مجازات به نفع منافع ملي در مبارزه با مواد مخدر
نیســت .مجازات ســنگین ،نقش بازدارندگي ایفــا ميکند و ما
وضعیت امروز جامعه و اســتانهاي مختلف و تأثیري را که بر
جوانان دارد ،ميبینیم«.
بااینحــال محمد کاظمــي ،نایبرئیس کمیســیون قضائي
مجلــس ،پیشتر در گفتوگو با »شــرق« تأکید کــرده بود که
بررســيها و پژوهشهــاي صورتگرفته نشــان از آن دارد که
اعدام نقش بازدارنده نداشــته و آمار بــاالي اعدام تنها تبعات
بینالمللي براي ایران به دنبال داشته است.
در پي حذف اعدام نیستیم ،در پي اصالح قانون مواد مخدر
هستیم
عبدالحمید خدري ،نماینده مردم بوشهر ،نیز از موافقان طرح
یکفوریتي الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اســت
و ميگوید» :بنده ســالها در دادگاه انقالب در زمینه مواد مخدر
حکم صادر کردم و با این قضیه کامال آشــنا هستم .دوستان آگاه
باشــند ما در حال یک تصمیمگیري مهم هستیم .سالها با مسند
قضاوت در دادگاه انقالب آشــنایي دارم و برداشت بنده این است
که برخي از دوســتان به ماده اصالحي دقــت نکردند؛ ما در پي
حذف مجازات اعدام نیســتیم؛ بلکه در پــي اصالح قانون مواد
مخدر هســتیم .هیچ کشــوري مثل ایران احکام شدید در زمینه
مبارزه با مواد مخدر نداشــته و این در حالي است که باید توجه
داشته باشید در شهرســتانهاي کوچک بر اثر اعدام فردي تمام
امورات خانوادهاش با مشــکل روبهرو خواهد شد .چرا براي یک
تصادف ساده کارشــناس ميفرســتیم؛ اما براي مجازات اعدام
یک روانشــناس و جامعهشناس نميفرســتیم تا پس از بررسي
مشــخص شــود انگیزه جــرم چه بــوده اســت؟!« .باوجوداین
نقويحســیني اینطور ادامه ميدهد »امروز از بازار قاچاق مواد
مخدر میلیاردها دالر درآمد و ثروت به دســت ميآورند .ثروت را
آنهایي ميبرند که محوریت قاچاق را برعهده دارند .کمیســیون
امنیت معتقد اســت برداشتن چوب اعدام به ترویج قاچاق مواد
مخدر کمک ميکند و افزایش آن قطعي است«.

برخي از سر ناچاري دنبال قاچاق ميروند
جلیل رحیميجهانآبــادي ،نماینده مردم تربت جام ،تایباد و
باخرز در مجلس ،نیز در موافقت با این طرح گفته »هزینه مبارزه
با مواد مخدر را باید قاچاقچیان مسلح مواد مخدر پرداخت کنند،
نه شــخصي که از ســر ناچاري با همین چند کیلــو مواد مخدر
منتظر اعدام باشــد و ما بــه کدام اصل اخالقي ایــن افراد را به
چرخه اعدام ميسپاریم«.
حســینعلي حاجيدلیگاني ،نماینده شاهینشهر ،از مخالفان
این طرح نیز ميگوید »ما باید تجربه ســایر کشورها را هم در نظر
بگیریم .عربســتان چه مجازات سختي را براي این نوع جرائم در
نظــر ميگیرد؟ اعدام فرایند طوالني و مشــکلي را طي ميکند تا
به نتیجه نهایي برســد .درست اســت که ما فرصتهاي شغلي
کمي داریم ،اما توجیه خوبي نیست که عدهاي بهخاطر بيکاري
به قاچــاق مواد روي بیاورند .نباید صورت مســئله را پاک کنیم.
اعتیاد باعث فروپاشي بسیاري از خانوادهها شده است .اگر ما کار
فرهنگي انجام دادیم و باعث کاهش جرم شد ،آن وقت بیاییم به
دنبال کاهش مجازات باشیم«.
چهارشنبه سرنوشتساز
جهانبخش محبينیا ،نماینده مردم میاندوآب ،شاهیندژ و
تکاب در مجلس از دیگر موافقان طرح است و ميافزاید» :به
نظر ميرســد تبصرهها و مواد الیحــه مذکور به نحو مطلوب
مورد شور قرار نگرفته اســت؛ زیرا بحث عدول شرع از حکم
جزا مطرح نیســت ،بلکه ما نميخواهیم اعدام را جمع کنیم
و سر مســاعدت با قاچاقچیان مواد مخدري که با سالح گرم
و ســرد هویت انســاني را هدف گرفتهاند نداریم ما در تالش
هستیم از مرحله اعدام صرف به احیا برسیم؛ ایران هماکنون
در قوارهاي اســت که ميتواند بیــن جاني و قرباني فرق قائل
شــود؛ اتفاقا با طرح مذکور ریشه پدیده قاچاق زشتتر نمایان
ميشود«.
نیروي انتظامي ،بخشي در وزارت کشور ،قوه قضائیه ،ستاد
مبــارزه با مواد مخدر و کمیســیون امنیــت مجلس دهم در
ردیف مخالفان این طرحانــد .طرحي که در صورت تصویب،
مانع از اعدام برخي شهروندان ایراني خواهد شد .شهرونداني
که به گفتــه نمایندگان گاهي به دلیل مســائل و مشــکالت
ساختاري ناگزیر از رويآوردن به امر قاچاق شدهاند .مخالفان
طرح خواهان نزدیکشــدن روشهاي تبیهي ایران به چین و
عربســتاناند و موافقان طرح بــا تجربه قضاوتهاي حقوقي
خواهان برداشتهشــدن اینگونه اعدامها هســتند .چهارشنبه
ایــن هفته یک بــار دیگر طرح به صحن خواهد آمد و شــاید
اینبار مهر تأیید نهایي پاي آن بیاید و از فردایش قانون تازهاي
در حوزه مجازات اعدام داشته باشیم.
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خروج آزاد برای همه زنان
خود این یک نمونه تســهیلگری است که متقاضی
به جای حضور در وزارت کشــور برای حل مشــکل به
دادستانی میرود و مشکلش را حل میکند .درعینحال
مصادیقی که برای خروج زنان مشخص کردهایم ،حکم
قانونی مشخصی دارد و این مسئله را برای خروج این
زنان با مشــکالت خاص حل میکند« .سلحشوری در
پاســخ به این ســؤال که آیا بهصورت شخصی دلش
نمیخواهد که زنان نیــز همانند مردان برای خروج از
کشور نیازمند اذن کســی نباشند و اگر پاسخش مثبت
است ،چرا برای این کار تالش نمیکند نیز گفت» :قطعا
دلم میخواســت این اتفاق پیش میآمــد .من وقتی
خــودم راضی نیســتم و بارها درباره ایــن ماده واحده
صحبت کردهام ،طبیعتا از این تبعیض ناراضیام .مگر
مردان بــرای خروج اجازه میگیرند کــه زنان بگیرند؟
برای ورود به این مسئله مشکالت زیادی وجود داشت،
ولی ما با ظرافت و بهآهستگی قدم میداریم .اینها همه
قوانین مدنی هستند و رویشان کار میشود .از طرفی ما
یک جامعه زنان پیشــرو داریم و از طرف دیگر به اندازه
همین زنــان افرادی داریم که علیه ما حرکت میکنند،
ما حتی اگــر ذرهای ماجرایمان را پیش ببریم ،موفقیم.
خاصیت این جامعه آهسته جلورفتن است .رفتارهای
انقالبی تند در کشور ما جواب نمیدهد و در مقابلمان
میایســتند« .رئیس فراکســیون زنان مجلس شورای
اسالمی ،همچنین درباره اعطای تابعیت به فرزند مریم
میرزاخانی و پیداکردن راهحلی براي زنانی که با مردان
غیرایرانی ازدواج کردهاند گفت» :این ماجرا بهانه خوبی
برای ما شــد که بتوانیم زودتر طــرح تابعیت را تقدیم
کنیم و در تالشیم که تابعیت از مادر به فرزندان برسد و
این طرح در کمیسیون تصویب شد« .زنان زیادی چشم
امیدشــان به رأیها و قوانین جدید اســت .چه آنهایی
که برای خروج مجبور میشــوند از حقوق دیگرشــان
بگذرند ،چه آنهایی که سالهاست با مردان غیرایرانی
ازدواج کردهانــد امــا فرزندانشــان نمیتوانند ایرانی
باشــند .مثل مریم میرزاخانی .حاال همه در تالشاند
برای فرزندشان تابعیت بگیرند .معلوم نیست تابعیت
حاال چقدر برای آناهیتای کوچک سودمند است .حاال
که مادرش نیســت تا با هم پا به کشــوری بگذارند که
میتوانســت شیرینترین خاطراتش را در آن رقم بزند.
اما مشــکل خیلی از بچهها بغرنجتر از فرزند مرحوم
میرزاخانی اســت .دربــاره کودکانی صحبت میکنیم
که پدرانشــان پس از چند ســال مادران و آنها را رها
کردهاند و از ایران رفتهاند .زنان با کودکان بیســرزمین
باقی ماندهاند .کودکانی که هیــچ خاکی آنها را قبول
نمیکند.

