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เรี ยน นายกรัฐมนตรี
พวกเราซึง่ เป็ นองค์กรที่มีชื่อด้ านท้ าย ขอส่งจดหมายถึงท่านเพื่อแสดงความกังวลอย่างลึกซึ ้ง เกี่ยวกับการขยาย
ระยะเวลาการควบคุมตัวฮาคิม อัล อาไรบี นักฟุตบอลชาวบาห์เรน จดหมายนี ้เขียนขึ ้นจากข้ อมูลตามจดหมายของหลาย
หน่วยงาน สถาบันสิทธิมนุษยชน บุคคล และพลเมืองที่ห่วงใยจากทัว่ โลก ดังที่ท่านทราบดีว่า ฮาคิมถูกควบคุมตัวในเบื ้องต้ นที่
ประเทศไทย เป็ นผลมาจากการที่มีชื่อในหมายแดงของตารวจสากล ซึง่ ต่อมามีการยกเลิกหมายดังกล่าวไปแล้ ว ถึงอย่างนั ้น
ศาลไทยยังคงสัง่ ให้ ขยายระยะเวลาการควบคุมตัวฮาคิมออกไป เพื่อปฏิบตั ติ ามคาขอส่งตัวเป็ นผู้ร้ายข้ ามแดนของทางการ
บาห์เรน เราขอแนะให้ ท่านในฐานะที่เป็ นนายกรัฐมนตรี ของไทย กดดันให้ มีการปล่อยตัวฮาคิมโดยทันที และให้ สามารถ
เดินทางกลับอย่างปลอดภัยไปยังออสเตรเลีย ซึง่ เป็ นที่อยู่ในปั จจุบนั ของเขา และเป็ นประเทศที่เขามีสถานะผู้ลี ้ภัย
ฮาคิม อัล อาไรบีถกู ควบคุมตัวในประเทศไทย นับแต่เดินทางมาถึงกรุ งเทพฯ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เขาถูก
ควบคุมตัวมาเป็ นเวลารวมกัน 59 วันแล้ ว แม้ ในเบื ้องต้ นเป็ นการควบคุมตัวเขาตามหมายแดงของตารวจสากล ซึง่ เป็ นไปตาม
คาขอของทางการบาห์เรน แต่ตอ่ มาตารวจสากลได้ ยกเลิกหมายแดงดังกล่าวในวันที่ 4 ธันวาคม เนื่องจากเป็ นการออกหมายที่
ขัดกับระเบียบภายในของตนเอง ซึง่ ระบุวา่ ไม่อาจออกหมายแดงกรณีที่ “ยืนยันได้ว่าบุคคลมีสถานะผูล้ ี ้ภยั หรื อผูแ้ สวงหาทีล่ ี ้
ภัย” แม้ ตอ่ มามีการยกเลิกหมายดังกล่าว แต่ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ศาลไทยได้ สงั่ ให้ ขยายการควบคุมตัวฮาคิมออกไปเป็ น
เวลา 60 วัน ก่อนที่ศาลจะมีคาสัง่ ว่าจะส่งตัวเขาในฐานะผู้ร้ายข้ ามแดนไปบาห์เรน ตามที่บาห์ เรนร้ องขอหรื อไม่ สืบเนื่องจาก
ฮาคิมยังมีโทษจาคุกจากการบุกทาลายสถานีตารวจ ซึง่ เป็ นข้ อหาที่ถูกกุขึ ้นมา และเขาปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าเขาไม่เคย
กระทาการดังกล่าว
หากถูกส่งตัวกลับไปบาห์เรน มีความเป็ นไปได้ อย่างมากว่าฮาคิมจะต้ องถูกทรมานและคุมขัง เขาได้ อธิบายให้ เห็น
สภาพการซ้ อมทรมานที่เกิดขึ ้นในบาห์เรน ตั ้งแต่ก่อนการเดินทางมาถึงออสเตรเลีย หลังถูกจับกุมในเดือนพฤศจิกายน 2555
เขาระบุว่า เจ้ าหน้ าที่ความมัน่ คง “ปิ ดตาผม จับตัวผมไว้แน่นมาก และมีเจ้าหน้าทีค่ นหนึ่งเริ่ มตีผมทีข่ าทัง้ สองข้างอย่างรุนแรง
พร้อมกับบอกว่า ’คุณจะไม่มีโอกาสได้เล่นฟุตบอลอีก เราจะทาลายอนาคตของคุณ’” ปากคาของเขารวมทั ้งบุคคลอื่น ๆ ส่งผล
ให้ เกิดการวิพากษ์ วจิ ารณ์ การปฏิบตั มิ ิชอบด้ านสิทธิ มนุษยชนของรัฐบาลบาห์เรน ทาให้ เกิดภาพลักษณ์ที่เสียหายต่อเชก ซัล
มาน บิน อิบราฮิม อัล คาลิฟา สมาชิกราชวงศ์บาห์เรน ประธานสมาพันธ์ ฟตุ บอลเอเชีย (AFC) และรองประธานสหพันธ์
ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)
การแสดงความเห็นอย่างเปิ ดเผยของฮาคิม รวมทั ้งข้ อกังวลที่คณะกรรมการต่อต้ านการทรมานแห่งสหประชาชาติ ได้
แสดงไว้ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ในรายงานที่ระบุว่า บาห์ เรนได้ ละเมิดพันธกรณีตามสนธิสญ
ั ญา ในการที่จะต้ องแก้ ปัญหา
การซ้ อมทรมานที่เกิดขึ ้นอย่างกว้ างขวางในประเทศ ทั ้งหมดทาให้ ความกลัวของฮาคิมว่าจะถูกซ้ อ มทรมานอีกครัง้ หากต้ อง

เดินทางกลับประเทศ น่าจะเป็ นความจริ ง ในรายงานดังกล่าว คณะกรรมการระบุวา่ “กังวลว่ามีข้อกล่าวหาหลายกรณีและ
อย่างต่อเนือ่ ง ว่ามี การทรมานและการปฏิ บตั ิ ทีโ่ หดร้ายต่อบุคคลทีถ่ ูกควบคุมตัวตามสถานทีค่ มุ ขังทุกแห่ง”
สืบเนื่องจากความกลัวของฮาคิม เรายินดีกบั ความเห็นล่าสุดของ พล.ต.ท.สุรเขษฐ์ หักพาล ผู้บญ
ั ชาการ สานักงาน
ตรวจคนเข้ าเมือง ที่ได้ ระบุวา่ จะไม่ส่งบุคคลใดกลับไปยังประเทศอื่นที่อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตเขา และประเทศไทย “จะปฏิ บตั ิ
ตามหลักสิ ทธิ มนุษยชนภายใต้หลักนิ ติธรรม” สอดคล้ องกับความเห็นเช่นนี ้ เรายินดีที่ทางการไทยช่วยเหลือราฮาฟ โมฮัมเหม็ด
อัล-คูนนุ ซึง่ หลบหนีมาจากซาอุดอิ าระเบีย โดยการให้ ที่พกั พิงชัว่ คราวและยัง อานวยความสะดวก จนเธอได้ รับสถานะผู้ลี ้ภัย
จากสานักงานข้ าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี ้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UN High Commissioner for Refugees - UNHCR) เรากระตุ้นให้
ท่านสัง่ การให้ รัฐบาลเคารพสถานะผู้ลี ้ภัยของฮาคิม และอานวยความสะดวกให้ เขาสามารถเดินทางกลับไปออสเตรเลียทันที
โดยไม่มีการขัดขวาง เนื่องจากเขามีสถานะเป็ นผู้ลี ้ภัยที่นั่น
นับแต่ฮาคิม อัล อาไรบีถกู ควบคุมตัวในประเทศไทย ประชาคมระหว่างประเทศต่างแสดงจุดยืนสนับสนุนฮาคิม มา
ริ ส เพน รัฐมนตรี ต่างประเทศออสเตรเลียได้ เข้ าพบเจ้ าหน้ าที่ของรัฐบาลไทย โดยยกกรณีของฮาคิมขึ ้นมาปรึ กษา ส่วนองค์กร
กีฬาระหว่างประเทศอย่างเช่น สหพันธ์ ฟตุ บอลนานาชาติหรื อ ฟี ฟ่าก็ได้ เรี ยกร้ องให้ ปล่อยตัวเขา เป็ นความเห็นที่สอดคล้ องกับ
สหพันธ์ ฟตุ บอลออสเตรเลีย อดีตกัปตันทีมชาติออสเตรเลีย เครก ฟอสเตอร์ นักวิเคราะห์ฟุตบอลชาวออสเตรเลีย และจอห์น ดี
ดูลกาซีอีโอของสมาคมนักฟุตบอลอาชีพในออสเตรเลีย
เราเชื่อว่าการที่ประเทศไทยไม่อนุญาตให้ ฮาคิมเดินทางกลับไปออสเตรเลีย สะท้ อนให้ เห็นถึงการขาดความเคารพต่อ
สิทธิของผู้ลี ้ภัย และกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศ ซึง่ ห้ ามการส่งกลับกรณีที่บคุ คลจะเสี่ยงถูกทรมานและปฏิบตั มิ ิ
ชอบ
เราจึงขอแนะให้ ท่านใช้ ตาแหน่งของท่านเรี ยกร้ องให้ ปล่อยตัวฮาคิม และอนุญาตให้ เขาเดินทางกลับออสเตรเลีย
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