
 

  اعالميه جهانی حقوق بشر است١٩گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي  دفاع از آزادی بيان و مطبوعات بر مبنای اصل 
 

 
 

 در افغانستان روزنامه نگار علي محقق نسب به دوسال زندان محکوم شد
 

سردبير مجله ی  . گزارشگران بدون مرز محکوميت علي محقق نسب به دو سال زندان توسط دادگاهي در کابل را محکوم مي کند     
 . در محاکمه ای سریع و نامنصفانه به ارتداد محکوم شد حقوق زن

 
با زیر پا نهادن ميثاق های بين المللي دستگاه قضایي افغانستان این روزنامه  : " ین باره اعالم مي کندگزارشگران بدون مرز در ا

این بسيار تکان دهنده است که روزنامه نگاری فقط برای  . نگار را برای جرمي مطبوعاتي به حبسي سنگين محکوم کرده است
رئيس  .  محکوم شده است، به زندان قطعي محکوم شود    قطع عضو   تکثير مقاله ای که در آن اعمال قرون وسطي چون سنگسار و     

 ."علي محقق نسب اقدام و این خطای دستگاه قضایي را تصحيح کند  جمهور حميد کرزای باید برای آزادی 
 

را برای تکثير مقاالت یک روشنفکر ایراني حقوق زن علي محقق نسب سردبير مجله ی  داگاه بدوی کابل  ٢٠٠٥اکتبر  ٢٢در 
 در آنها اجرای حکم سنگسار برای مسلماناني که دین دیگری اختيار مي کنند و یا مجازات قطع عضو برای کساني که متهم به که

 .زنا هستند را محکوم کرده است؛ به دو سال زندان محکوم کرد 
 

ي در باره ی مقاالت  و قاضمدعي العمومبنا به گفته ی یک روزنامه نگار افغان حاضر در دادگاه ، علي محقق نسب توسط 
تقاضای . دادگاه فقط یک ساعت و نيم به طول انجاميد و روزنامه نگار وکيل نداشته است  . منتشر شده مورد بازجویي قرار گرفت 

قضات دادگاه  با آزادی به قيد  . وی برای به تعویق انداختن دادگاه جهت آماده کردن دفاعيات خود نيز مورد قبول قرار نگرفت  
 علي محقق   اکتبر١١درجلسه نخست دادگاه در تاریخ     . يز با آنکه امکان آمادگي برای کفالت داشت موافقت نکردند   وثيقه وی ن

 .دیدا مورد حمله قرار گرفته بود ش خسته به نظر مي رسيد توسط دادستان   بسيار  که به علت در بازداشت بودنش نسب
 

.  کرد، اما اعالم کرد که روزنامه نگار مي تواند تقاضای تجدید نظر کند    فقط چند دقيقه بعد از محاکمه، دادگاه حکم خود را صادر  
علي محقق نسب محاکمه خود را غير قانوني خواند و متذکر شد که وی مي بایست در برابر نهاد ویژه برای جرایم مطبوعاتي 

مخالف با آیت اله علي خامنه ای  علي محقق نسب که شيعه و از پيروان نظرات فقهي آیت اله منتظری روحاني . پاسخگو مي شد
رهبر جمهوری اسالمي ایران است، اعمال فشار برخي از رهبران شيعه مذهب را برای دستگيری و محکوم شدن در دادگاه را     

 .محکوم کرد
 

 تا محاکمه وی از تاریخ دستگيری در اول اکتبر.  توسط پليس به زندان کابل منتقل شد   ساله٥٠در پایان دادگاه این روزنامه نگار   
 .   به دستور دادستان در یکي از مراکز پليس در بازداشت بسر مي برد  

 
، نهاد در نظر   کميسيون بررسی تخلفات از قانون رسانه های همگانیمحکوميت علي محقق نسب در زماني رخ مي دهد که 

ود وی را از سردبيری برکنار اما اتهام کفر گرفته شده توسط قوانين افغانستان برای رسيدگي به جرائم مطبوعاتي  تصميم گرفته ب
        . و یا ارتداد را وارد ندانسته بود  

 
 
 

  گزارشگران بدون مرز–دفتر آسيا 
  ٢٠٠٥ اکتبر ٢٤


