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  اهالي سيستان وبلوچستان گدرسو كمپين
  حقوقدان -اميرفيض

مستند اين کمپين اظھارات   »اھالی سيستان وبلوچستان گسو«ين امضائی منتشرشده تحت عنوان کمپ
   .مالوردی معاون رئيس جمھور درامورزنان استخانم 

سابقه خبررا داشتم واتفاقا دررديف اخباری بود که ميتوانست مورد بحث ونقد تحريرات قرارگيرد اصل 
خانم مالوردی گفته است ما امروز درسيستان وبلوچستان روستائی داريم که تمام خبرچنين بوده است <

نھا امروز قاچاقچی بالقوه ھستند ھم ازاين نظرکه بخواھند انتقام آن ن اعدام شده اند وبازماندگاآمردان 
   >.نھا نميشودآپدران خورا بگيرند وھم برای تامين معيشت خانواده  اما ھيچ حمايتی از

  )٢٠١۶فوريه  ٢۴(                                                                                              

 < انتشارخبراعدام تمام مردان روستائی درسيستان و :ر نوشته استرمزبوخب کمپين مورد بحث با تحری
  الخ>  ....بلوچستان به جرم قاچاق مواد مخدره بوسيله خانم مالوردی

 کمپين مزبور عالوه برتحريف خبرازتوجه به جريان خبرھم غفلت کرده وجريان خبرازاين قراراست که
وافترا به قوه قضائيه تحت پيکرد اتھام نشراکاذيب م مالوردی رابه دادستانی سيستان وبلوچستان خان

قرارداد وپيروخبرمزبور غالمحسين اژه ای سخنگوی قوه قضائيه روزيکشنبه اعالم داشت که  خانم 
  .موالوردی به دادسرااحضارشده است

  نتيجه انكه 

را مقتضي  خبرمورد استناد كمپين درمقامي ازاصالت قرارندارد كه اعتباربه جريان افتادن كمپين

. خبري كه درجريان رسيدگي است خبرنيست بلكه اتهام است واتهام هم تا بوسيله دادگاه ثابت سازد

   .نشود قابل انتشاردرجهت نتيجه گيري وتشكيل كمپين نميباشد

انم مالوردی اتھام ت يعنی برای اعدام شدگان ادعادی خخبرمورد استناد کمپين تحريف شده اس 
جرمی  مخدره اعالم داشته درصورتی که دراظھارات خانم مالوردی نوع اتھام ووجرم قاچاق مواد 
ام شده معلوم نيست وچه بساکه بعلت مخالفت با جمھوری اسالمی اعدام شده باشند که منجربه اعد

به جمھوری  وخبرسازی کمپين تبديل اتھام سياسی به اتھام مواد مخدراست که اولی توجه اتھام را
  .دزجه اتھام را به قاچاقچيان مواد مخدره منسوب ميسااسالمی ودومی تو
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که تمامی مردان يک  يدهدــــمـــــــن نشانسابقه محاکمه قاچاقچيان مواد مخدر  
دارد وبيشترقانون محاربه   وحد اکثر روستا مشمول حکم اعدام دادگاه بشوند مجازات ھا حداقل

    .ل وحداکثرنميشناسداست که شاملين حکم را مشمول حداق

نهم بصورت كمپين به آ تفاده ازخبرهاي واهي ويا نادرست عليه جمهوري اسالمي واس  

انتقادات واعتراضات درست واصيل عليه جمهوري اسالمي لطمه غيرقابل جبراني وارد 

رسوائي حاصل ازيك اتهام نادرست اثرگذاربرتمام انتقادات وارد  خواهد ساخت  و

  .نها وارد وممكن ميسازدآ رابراقل ورود شك برجمهوري اسالمي ويا حد

ن نوعی تبليغ برای آگان ويا عکس مروج درست است که کمپين بواسطه اعالم اسامی امضاکنند 
ش ازحد احتياط الزم است که درراه منافع افراد کمپين خواھد بود ولی درکارسياسی ومملکتی بي

 .يده گرفته شده استرکمپين مورد بحث اصول نادومتاسفانه د شھرت شخصی اصول فدا نشود و

***  
به اعدامی که ثابت نشده است شامل ھمه مردان روستايی در بلوچستان بوده  با امضای چندين تنگروھی 
با اشاره به بکارگيری و استخدام جوانان (مردان) که خود عدم اصالت نوشته آن گروه را ثابت  باشد، و
ھمه مردان اعدام شده اند اين مردان که استخدام و به سوريه اعزام ميشوند از اھالی کدام اگر  –ميکند 

و زمينه سازی برای تجزيه » قوم گرايی«، »يله گریقب«خواسته اند نوعی ھمسويی با  --روستا ھستند؟؟
اميرفيض موضوع را از ريشه حقوقی مورد بررسی استان سيستان وبلوچستان را بوجود آورند. استاد 

  ر ميکند. شامل و کار زمينه سازان تجزيه را بی اثر و بی اعتباقرارداده اند که ھمه زمينه ھای ديگررا 

  ک-ح

  


