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ﻣﻘﺪﻣﻪ
تاريخ کشور ما در دوره حکومت ننگين جمھوری اسالمی ،بسی خونبار است.
دست اندرکاران جمھوری اسالمی که دستی گشاده در تمامی امور کشور دارند ،بنا
به طينت پليدشان ،دست به ھر جنايتی زده و می زنند و در راه دستيابی به خواسته
ھايشان ،از ھيچ خباثتی رويگردان نيستند .بيش از سی سال از حکومت ماليان و
اوباش ھمدست آن ھا ،بر ايران می گذرد و جناح ھای مختلف حکومت مزبور که
به قدرت رسيده اند ،در عمل نشان داده اند در کشتار آزادی خواھان ،غارت منابع
کشور و داشته ھای ملت ،تفاوتی با يکديگر ندارند و برای رھايی از چنين
شرايطی ،اين تماميت جمھوری اسالمی است که می بايد نابود شود.
از جمله مسايل بسيار مھمی که در حکومت جمھوری اسالمی ،از ھمان آغاز و
ھمواره ،مطرح بوده است ،نقض حقوق بشر می باشد .موارد نقض حقوق بشر
پرشمار و کارنامه جمھوری اسالمی در اين باره بسيار سياه است .انواع مختلف
اعدام ،زندان ،شکنجه ،ترور و  ،...در انتظار کسانی بوده است که به خواسته ھای
ظالمانه حکومتيان تن نداده اند .اگرچه آمار دقيقی از کشته شدگان به دست حکومت
اسالمی ،در دست نيست ،اما آمارھای موجود -که به احتمال فراوان بسيار کمتر از
آمارھای واقعی است -حکايت از اعدام ده ھا ھزار انسان بی گناه به دست رژيم
مزبور دارد.
در ميان اعدامیھا ،افراد مختلف با شرايط متفاوت از لحاظ افکار و عقايد،
قوميت ،سن ،جنس ،شغل و ...؛ وجود داشتهاند ،انسان ھايی که گناھشان اعتراضی
بجا به شرايط تحميلی ظالمانه و يا سرپيچی از فرامين و قوانين غير انسانی حاکم
بود و چه بسا ،اعدام ھايی برای پنھان ماندن تخلفات و فساد عوامل حکومتی،
صورت گرفته است .به ھر روی ،دست اندرکاران جمھوری اسالمی ھر فردی را

مانعی در راه رسيدن به اھداف و اميالشان تشخيص دادند ،به قتل رساندند .رويهای
که ھمچنان ادامه دارد و تا جمھوری خونريز اسالمی ھست ،ادامه خواھد داشت.
از لحاظ سنی ،در ميان اعدام شدگان توسط جمھوری اسالمی ،از پيرمرد و
پيرزن تا کودک  ١٠ساله به چشم می خورند .اعدام کودکان و زنان ،آن ھم در
سطحی گسترده ،از جمله دستاوردھای حکومت جمھوری اسالمی است .به رغم
اعتراضات فراوان مردم به چنين حوادثی تلخ ،رژيم ھرگز اين اقدامات را متوقف
ننموده است و گاه که با فشار سنگين افکار عمومی در داخل و خارج کشور مواجه
گرديده است ،شيوه کار را تغيير داده و اعدام ھای علنی را به اعدام ھای پنھانی
تبديل نموده است .در اين جا ،منظورم از افکار عمومی ،واکنش ھای مردمی
)داخل و خارج کشور( است و نه موضع گيری ھای فريبکاران وابسته به جناح
ھای مختلف رژيم و يا دولت ھای خارجی که صرفا به منافع خود می انديشند و بر
ھمان اساس رفتار می کنند.
از سويی ،حکومت جمھوری اسالمی ،با امضای برخی قراردادھای بين المللی،
چنين وانمود کرده و می نمايد که پايبند به حقوق انسان ھا است و اگر اساس کار
را منابع اسالمی قرار داده است )که سرشار از خشونت و بی رحمی است( ،اما
در جھت تطابق قوانين اسالمی با شرايط مناسب و انسانی تالش می کند ،که به
واقع چنين نيست و تمام اين فعاليت ھا ،ترفندی تبليغاتی بيش نيست و حکومت
جمھوری اسالمی ،کوچکترين حقی برای انسان ھا قايل نيست .آن چه مسئولين
جمھوری اسالمی در مورد رعايت حقوق بشر گفته و می گويند ،دروغ است و به
کلی متفاوت با عملکرد آن ھا است.
به ھر روی ،ايران تحت سلطه ماليان و پاسداران ،به لحاظ آمار اعدام شدگان،
پس از کشور چين در رتبه دوم قرار داشته است و بر اساس تعداد اعدام نسبت به
جمعيت ،رتبه نخست را در جھان از آن خود ساخته است .البته آمارھايی که مبنای
مقايسه قرار می گيرد ،آمارھای رسمی و اعالم گرديده و فاش شده است و چنان
چه آمار اعدام ھای پنھانی حکومت جمھوری اسالمی نيز در اختيار قرار گيرد،
مشخص خواھد گرديد که حکومت جمھوری اسالمی ايران ،ھمواره مقام نخست را
در اعدام مردم در اختيار داشته است.
در ميان اعدام ھای گزارش شده افراد غير سياسی در حکومت جمھوری
اسالمی ،اعدام عاطفه سھاله )مشھور به رجبی( در  ٢۵مرداد ) ١٣٨٣زمان
رياست جمھوری سيد محمد خاتمی( ،در شھر نکا در استان مازندران ،از جمله
مواردی بود که توجه زيادی را به خود جلب نمود .عاطفه به ھنگام اعدام در سنين
نوجوانی) ١۶سالگی( بود و زندگی پر درد و رنجی را تجربه نموده بود .او دچار
اختالالت روانی بود و به علت فروپاشی خانواده و بی پناھی ،مورد سوءاستفاده

قرار گرفته بود که از جمله سوءاستفاده کنندگان ،افسران نيروی انتظامی و
قاضی صادرکننده حکم اعدام وی بودند و ھمين افراد برای عدم انعکاس اعمال پليد
خود ،برای عاطفه پرونده سازی نمودند و در مدتی بسيار کوتاه ،بدون رعايت
حقوق انسانی – و حتی قانونی -عاطفه ،حکم اعدامش را صادر نمودند و آن را به
تاييد ديوان عالی حکومت ماليان نيز رساندند .قاضی خود طناب دار را بر گردن
عاطفه انداخت تا نمايش خشونت و ارعاب تکميل گردد اما اين ھم پايان کار نبود و
عوامل حکومتی ،شبانه جسد عاطفه را دزديدند تا بيانگر اين امر باشد که در
حکومت ماليان ،زندگان و مردگان ،ھيچ کدام در امنيت نيستند.
اعدام عاطفه بازتاب زيادی در خارج ايران داشت و فعالين سياسی و اجتماعی
و رسانه ای بسياری ،از طريق انتشار آثاری در رسانه ھا ،خشم و نفرت خود را
از بابت اقدام مزبور اعالم داشتند .با انعکاس وسيع اين واقعه ،دور جديدی از
افشاگری ھا در باره اقدامات جنايتکارانه رژيم جمھوری اسالمی و اعتراض به
نقض گسترده و مداوم حقوق بشر در ايران آغاز گرديد ،ھر چند که دولت ھای
غربی و سازمان ھای رنگارنگ تحت امرشان ،واکنشی نشان ندادند و کوچکترين
تغييری در روابط دوستانه خود با حکومت جمھوری اسالمی به عمل نياوردند و
اين قابل پيش بينی بود .در داخل کشور نيز ،دستگاه ھای دولتی -که در اختيار
اصالح طلبان بود -نه تنھا نسبت به اين جنايت و ظلم آشکار انتقادی ننمودند بلکه
روزنامه ايران)وابسته به خبرگزاری دولتی جمھوری اسالمی( اقدام به انتشار
نوشته ای خالف واقع در جھت تخريب عاطفه ،حقانيت دستگاه قضايی و درستی
حکم صادره و عمکرد ماموران حکومتی نمود .مقامات حکومتی که به طور
مستمر در باب مسايل و مصايب مردم ساير مناطق جھان از فلسطين و آفريقا تا
آمريکا ،داد سخن می دادند و از آن ھا غافل نبودند ،در اين باره ھيچ نگفتند و
سکوت پيشه نمودند.
شرايط زندگی و مرگ عاطفه سھاله)رجبی( ،سندی گويا درباره فساد،
وحشيگری و ستم ذاتی و نھادينه شده در دستگاه حکومتی ضد انسانی جمھوری
اسالمی است .از اين رو ثبت و يادآوری آن از اھميت بسياری برخوردار است .بر
اين باورم که می بايستی تمامی موارد ظلم و فساد و جنايت را که در کارنامه
جمھوری اسالمی به فراوانی وجود دارد ،ثبت نمود تا ضمن آگاھی بخشی بيشتر به
جامعه و افشای ھر چه بيشتر چھره کريه حکومت اسالمی ،آيندگان نيز از آن بھره
گيرند و برداشتی ھرچه نزديکتر به واقعيت ،از تاريخ داشته باشند نه آن گونه که
دروغگويان حاکم و وابستگان مزدور قلم به مزدشان جعل می کنند و می نگارند.
باشد که ھنگام انتخاب راه و نيز الگوھای حکومتی ،به فريبی دگر گرفتار نيايند و
تبھکاران انساننما را خردمندان بشر دوست مپندارند .در راه ثبت حوادث و

رويدادھای دوران حکومت جمھوری اسالمی ،کسان بسياری اقدامات درخوری
انجام داده اند و من نيز به سھم خود ،اين مجموعه را پيش رو می گذارم.
”عاطفه بر دار“ ،در سال ١٣٨٩و در قالب مقاله ،در سايت ھا و نشريات
متعددی چون :تبرستان ،نشريه بذر ،پيک ايران ،عصر نو ،روشنگری ،افشا،
آزادگی ،جمعی از فعالين کارگری)جافک( ٨ ،مارس و  ...منتشر گرديد .در پی
انتشار نوشته ،بازخوردھای متعددی دريافت نمودم که آن ھا را در بندھای زير
دسته بندی نموده ام:
 -١برخی نام ھا در نوشته به صورت اختصاری آمده و جای آن داشت که نام کامل
اين افراد ذکر می گرديد.
 -٢به واکنش ھای افراد و تشکل ھای حکومتی و وابسته به حکومت جمھوری
اسالمی -که به نام دفاع از حقوق زن فعاليت می کنند و در واقع به دنبال کنترل
اين نيروی عظيم و خنثی نمودن آن و يا به بيراھه بردن آن بوده اند -در قبال اعدام
عاطفه و اعدام کودکان و نوجوانان پرداخته نشد.
 -٣دلنوشته ھا و اشعار ديگری به جز آن چه در مقاله آمد ،وجود دارد و بھتر بود
نمونه ھای بيشتری ارايه می گرديد.
 -۴بيانيه ھا و اطالعيه ھای ديگر تشکل ھای سياسی و اجتماعی نيز -که به اعدام
عاطفه واکنش نشان دادند -آورده می شد.
 -۵متن کامل اعالميه ھا ،بيانيه ھا ،نامه ھا و نوشته ھا درج می گرديد.
 -۶بھتر بود متن نوشته ھای غير فارسی نيز در مقاله می آمد.
بر اين اساس ،ضمن جستجويی گسترده تر و جمع آوری اسنادی ديگر که در
دسترس بودند و لحاظ نمودن موارد ياد شده ،مطالبی مربوط به موضوع؛ از جمله
در خصوص حقوق کودک ،اعدام کودکان و نوجوانان و روسپيگری دولتی؛ که
ضمن ارتباط مستقيم با موضوع کتاب ،نشان دھنده ديدگاه و عملکرد حکومت
جمھوری اسالمی در موضوعات مزبور می باشد ،گردآوری نمودم و بدين ترتيب،
مجموعه حاضر فراھم آمد .بدين اميد که ارايه اين اسناد ،ضمن آگاھی بخشی عام،
برای کسانی که در زمينه ھای مربوط به پژوھش و مطالعه میپردازند نيز به کار
آيد و مفيد فايده باشد.
ياد آوری :در تمامی نوشتار ،متون داخل گيومه ،آن چنان که بايد ،بدون دخل و
تصرف آورده شده است .از جمله تبديل ”عاطفه“ به ”آتفه“ در متن اصلی صورت
پذيرفته است .توضيح داخل کروشه ھا از نگارنده می باشد.
ﻣﻬﺮداد ﻣﻬﺮﭘﻮر ﻣﺤﻤﺪي

بر دار کردن عاطفه

 مردم درايران تحت حاکميت رژيم جمھوری اسالمی؛ زندانيانی به شمار می
روند که زنجيرھای آشکار و نھان بسياری ،آنان را دربند نموده است .اين قيد و
بندھا درمورد زنان بسيار بيشتراست و آنان در وضعيت سخت تری به سر می
برند .ساز و کار جامعه نيز شرايط نابرابری را به زنان تحميل می کند .به نوشته
يک پژوھشگر )شھال اعزازی(” :در اکثر جوامع )از جمله ايران( ،سازمان ھای
گوناگون از مدرسه گرفته تا امکان شغلی ،به نوعی سازمان يافته اند که با جھان
١
بينی نابرابری جنسيتی بيشتر ازبرابری جنسی سنخيت دارند”
متأسفانه قوانين که می بايد بيانگر تساوی حقوق زن و مرد و پشتوانه فعاليت
ھای اجرايی مربوطه باشد ،در ايران تحت حاکميت جمھوری اسالمی ،عدم
برابری زنان و مردان را منعکس می کند .در اين خصوص” ،مھرانگيز کار“
نوشته” :قانون اساسی جمھوری اسالمی ،زن را موجودی وابسته و غير مستقل می
شناسد و او را تحت حمايت مرد و دولت قرارداده است .قانون اساسی درنگرش
کلی خود تابع ديدگاه سنتی است و در تبيين حقوق زن با ابھام گام برداشته است.
درنتيجه قوانين موضوعه که ملھم ازقانون اساسی است ،نمی تواند برابری حقوق
٢
زن ومرد را بازتاب دھد“.
عملکرد حکومت جمھوری اسالمی ،جامعه را از نظر امنيت ،اقتصاد ،فرھنگ
و… دچار آسيب ھای فراوان و شديدی نموده است .يکی ازعوارض اوضاع
نابسامان حاکم ،که دامنگير جامعه به ويژه زنان شده ،پديده شوم روسپی گری
است.

ﭘﺪﻳﺪه روﺳﭙﻲ ﮔﺮي در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
جامعه شناسان علت روسپی گری را فقر وگرسنگی ،تربيت نادرست
خانوادگی ،بيکاری ،شرايط اقتصادی ،مھاجرت ،بی سوادی ،اعتياد ،طالق وتنش
ھای خانوادگی و انحراف والدين می دانند .روان شناسان نيز علت فحشا را تنھا
محدود به مسايل اجتماعی نمی دانند وعلل روانی رادراقدام به آن دخيل می
٣
شمارند.
حکومت جمھوری اسالمی نقش بسيارمھم و غير قابل انکاری در بروز عوامل
روسپی گری )ھمچون فقر ،گرسنگی ،بيکاری و… (.در کشور ،داشته و دارد.
جلوگيری از پيدايش عوامل به وچود آورنده روسپی گری ،از وظايف بديھی ھر
دولت و حکومتی است” .سھيال صادقی“ استاد دانشگاه تھران و از اعضای
کارگروه ”فرار از خانه“ دفتر امور اجتماعی وزارت کشور دراين خصوص گفته
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است” :امروز خانواده ھا درگيرمسايلی ھستند که اين مسايل را خودشان برای خود
نيافريده اند .برای مثال بيکاری پدرخانواده و پايين بودن سطح سواد را درجامعه
ای که نرخ بيکاری يک درصد است می توان يک مشکل شخصی دانست اما وقتی
نرخ بيکاری درکشور به  ١٢تا  ١۴درصد می رسد ،اين ديگر يک مشکل شخصی
نيست .بنابراين بسياری از مسايلی که درخانواده وجود دارد ،به بی کفايتی خانواده
۴
برنمی گردد…“
در مورد نقش حکومت جمھوری اسالمی در بروز زمينه ھای فساد و بھره
برداری باندھای حکومتی از قربانيان شرايط نامساعد اقتصادی و اجتماعی کشور،
مطالب زيادی بيان گرديده است .از جمله نوشته ای با عنوان ”روسپيگری دولتی“
نوشته فرح شيالندری و توفيق محمدی ،به اين موضوع پرداخته و نوشته است:
” ...گروھی از اين زنان و دختران توسط باندھای رژيم اسالمی شناسايی شده و
مورد دسته بندی قرار گرفته اند تا بتوانند آنان را زير نظر و کنترل خود در آورند
و گروھی از آنان را به کشورھای عربی می فروشند و برای عده ای ديگر که در
ايران مانده اند خانه و تلفن ھمراه تھيه کرده اند تا بتوانند به صورت دائم آنھا را
کنترل کنند .در حال حاضر تعدادی از اين دختران و زنان زير مجموعه اين باندھا
قرار دارند .اين زنان و دختران تامين کننده ھای اقتصادی بسيار پرسودی برای
رئيس باندھا محسوب می شوند .بسياری از دختران و زنان تن فروش از سوی
عوامل حکومتی و نيروی انتظامی اداره می شوند و بخش زيادی از درآمد آنان به
جيب اين افراد سرازير می گردد ۵“.متن کامل اين نوشته در بخش پيوست اين
کتاب آمده است.

ﻓﻘﺮ و ﻓﺤﺸﺎ:

فقر می تواند زمينه ساز بسياری از انحرافات اجتماعی باشد.

دربستر فقر ،شرايط مناسب بروز انحرافات اجتماعی فراھم است .انديشمندان
اجتماعی متذکر شده اند که بايد کوشش ھايمان را در راه اصالح روش ھای
نادرست وغيرعادالنه توزيع درآمدھا و غلبه بر نوسانات اقتصادی متمرکز سازيم.
نه فقط بدين جھت که توزيع نادرست است ،بلکه به اين علت که اين نحوه توزيع،
منشا فساد ،بزھکاری و انحرافات اجتماعی درتمام دنيا است .ازديد اين انديشمندان،
جرم و فساد اخالقی ،نتيجه فقر است که زاييده سرمايه داری امپرياليستي است.
يعنی نظامی که” ،تملک وسايل توليد توسط اقليتی سرمايه دار“ و”توزيع نابرابر
۶
ثروت“ از ويژگی ھای آن است.
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ﮔﺴﺘﺮش و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻦ ﻓﺤﺸﺎ:

دکتر ”امان ﷲ قرايی“ مقدم جامعه شناس و

استاد دانشگاه در مورد فحشا در ايران چنين گفته است ” :پديده فحشا درايران
درحال گسترش است .مطالعات نشان می دھد که سن فحشا به  ١٠سال کاھش يافته
و دختران جوان که به تازگی وارد اين کار شده اند ،بيشترين تعداد آن ھا را تشکيل
می دھند .مھمترين عامل بروز فحشاء ،فقر وناتوانی زنان درتامين مايحتاج اوليه
زندگی شان است … وجود زنان خيابانی معلول يک عامل نيست … يک نھاد
درکشور وجود ندارد به صورت اصولی به بررسی مشکالت زنان خيابانی
بپردازد .درحالی که پديده زنان خيابانی يکی از آسيب ھای مھم اجتماعی است ،اما
آمار رسمی برای آن وجود ندارد … به دليل نبود آمار دقيق بيشتر طرح ھای ارايه
شده ازسوی سازمان بھزيستی نيز درباره سامان دھی زنان خيابانی به دليل عدم
پذيرش جامعه ومسئوالن ،با شکست روبرو شده است … برای جلوگيری
ازگسترش فحشا بايد شغل توليد کنيم .ھيچ زنی راضی نيست تن به خود فروشی
٧
دھد ،مگر اين که مجبور باشد“.
اما درعين اين که با بدتر شدن شرايط اقتصادی جامعه ،افراد بيشتری ناخواسته
در معرض آسيب ھای اجتماعی و از جمله فحشا قرار می گيرند ،تمايل غالب در
حکومت )که خود به وجود آورنده شرايط ناگوار مزبور است( برخورد قلدرمابانه
و سرکوب وحشيانه زنان تن فروش است .از جمله” ،احمدی مقدم“ فرمانده نيروی
انتظامی رژيم ،پيشتر در انتقاد از عملکرد برخی نشريات در نقد طرح امنيت
اجتماعی گفته بود” :روزنامه ھايی که دردفاع از بدحجاب ھا قلم فرسايی کرده
ومقاله نوشتند ،بايد خجالت بکشند .آن ھا می گفتند بايد با مجرم طبق قانون
برخورد شود …آن ھا که فکر می کردند می توانند شکافی ايجاد کنند ،خودشان
٨
متضرر شدند ،ھمان ھا که زنان خيابانی را دخترکان معصوم عنوان کردند“.

ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﻜﻮﻣﺖ در اﻣﻮرﺗﺮﺑﻴﺘﻲ:

دخترانی که ازناچاری به تن فروشی

روی آورده و می آورند ،در زمان حکومت جمھوری اسالمی به دنيا آمده و رشد
کرده اند .جدای ازعامل اصلی و مھم ”فقر“ ،چرا با اين که دستگاه ھای تبليغاتی
رژيم بيش از سی سال است – با موادی که خود تھيه کرده اند – اقدام به بمباران
بی امان ذھن کودکان کرده و می کنند ،بخشی ازآن ھا )که تعدادشان کم ھم نيست(
به انحراف کشيده شده و می شوند؟ حاصل فعاليت حکومتی که ادعای اصالح
بشريت را دارد چيست؟
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”سھيال صادقی“ می گويد” :در اين سی سال ،ھنجارھای متضادی به نوجوانان
و جوانان ارايه شده و ھمين تعارض در ھنجارھا و تضعيف ھنجارھای اجتماعی،
از عوامل بروز پديده فرار ]ازخانه[ است ،به طوری که پس از انقالب يک سری
ھنجارھا را ازبين برديم اما به جای آن ھنجاری ايجاد نکرديم .از طرفی جوانان را
به سوی يک سری اھدافی دعوت می کنيم اما ھنوز ابزار مناسب و مشروع آن را
۴
در جامعه به درستی توزيع نکرده ايم“.
نظام آموزش و پرورش که می بايستی فرزندان کشور را تربيت کند ،در رژيم
جمھوری اسالمی دچار مسايل و مشکالت متعدد ،متنوع و بنيادی است و عملکرد
اين سيستم ،به نتيجه مطلوب برای مردم نمی انجامد .به نوشته يکی از دست
اندرکاران علوم تربيتی کشور:
”مشاھده نظام اجتماعی ما ،علی الخصوص آموزش و پرورش ما،
سؤاالت زيادی را به ذھن متبادر می کند .از قبيل اين که:
وجود حقيقتی به نام فقر ترديدی جدی در ذھن نسبت به آموزش و
پرورش ايجاد می کند )ما در کشوری غنی و دارای منابع فراوان
زندگی می کنيم چرا فقر؟(
چرا آموزش و پرورش نتوانسته است به عنوان نردبان تحرک اجتماعی
باشد؟
چرا نيازھای به حق افراد جامعه به درستی برطرف نمی شود؟
...
باتوجه به درھم تنيدگی نھادھای مختلف اجتماعی و وابستگی ھر يک
از اجزاء به کل ،اگر مشکل و مسأله ای در جامعه وجود داشته باشد،
بايد آن را در کل اجتماع جستجو کرد .اگر مشکل و مسأله ای در
آموزش و پرورش باشد ،بايد آن را در پيوند با اقتصاد ،سياست و مذھب
جستجو کرد و بالعکس ،ريشهی مشکالت اقتصادی ،سياسی و مذھبی را
بايد در آموزش و پرورش جستجو کرد) .البته وقتی صحبت از آموزش
و پرورش به صورت يک نھاد اجتماعی می شود ،منظور کل نظام
٩
آموزشی چه به صورت رسمی و چه به صورت غير رسمی است(“.
حکومت جمھوری اسالمی ھمواره از ارزش ھايی که در بين برخی اقشار
جامعه رايج بوده ،استفاده ابزاری نموده و در برنامه ھا و مواد آموزشی و تربيتی
دانش آموزان نيز سياست ھای خود را لحاظ و تعقيب نموده است .کتبی که بنا بوده
به مسايل به اصطالح معنوی بپردازند ،آکنده از مھمالتی است که برای شستشوی
مغزی کودکان تدوين شده است .نتيجه اين امر ،دلزدگی فراگيران از آموزش ھای
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اجباری مزبور است .حکومت سال ھا پيش اقدام به تاسيس معاونتی با عنوان
پرورشی و امور تربيتی در آموزش و پرورش نمود که بعدھا حذف و مجددا
درسال ھای اخير برقرار شده است .اما اين معاونت چه فعاليت ھايی انجام داده و
می دھد؟
يکی ازکارشناسان مسايل آموزشی می گويد” :معاونت پرورشی و تربيت بدنی
ازپشتوانه علمی و تربيتی الزم برخوردار نيست… با نگاه کلی به معاونت
پرورشی و تربيت بدنی از زمان احيا تا کنون ،به راحتی می توان بی برنامگی را
در اين معاونت ديد… ايجاد گروه ھای سرود و تواشيح ،برگزاری مسابقات قرآن
و برگزاری اردوھای زيارتی و سياحتی دانش آموزان ،شرکت در راھپيمايی ھا و
مراسم مذھبی ،ارايه بيانيه و… برنامه ھايی است که در دوره قبلی امور تربيتی
ھم وجود داشت وھم اکنون بدون ھيچ خالقيت ونوآوری در زمان احيا دنبال می
١٠
شود…“
عالوه بر تمام مشکالت مزبور ،مشاھده دوگانگی در گفتار و رفتار مسئولين،
سبب بی اعتقادی کامل کودکان به تمامی بنيان ھای ارزشی و روی گردانی و
گريز آنان از به اصطالح تعاليم مربوطه شده است.
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وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ روان در ﺟﺎﻣﻌﻪ
اختالالت و بيماری ھای روانی که در تمام جوامع کمابيش وجود دارد ،در
ايران تحت حاکميت رژيم جمھوری اسالمی ،شيوع بسيار زيادی دارد و متأسفانه با
روندی تند در حال گسترش است .آمارھا و گزارش ھای حکومتی )وزارت
بھداشت رژيم( حاکی از آن است که  ١۵تا  ٢٠ميليون نفر ايرانی )داخل کشور(،
دچار درجاتی از بيماری ھای روانی ھستند .دکتر ”احمد حاجبی“ رييس اداره
سالمت روان وزارت بھداشت )درسال  (١٣٨٨گفت ٢١” :درصد از افراد جامعه
دچار اختالالت روانی ھستند…“ ١١در برآوردی ديگر ،دبير انجمن روانپزشکان
ايران )در سال  (١٣٨٩اظھار داشت” :طبق آمارھای موجود حدود  ٢٠تا ٢٣
١٢
درصد مردم مبتال به يکی ازانواع اختالالت روانی ھستند“...
البته ممکن است درصورتی که آمار دقيقی از مبتاليان به بيماری ھای روانی
فراھم گردد ،متاسفانه افزايشی در آمارھای اعالم شده مشاھده گردد .به گفته دکتر
”عليرضا زالی ” متخصص مغز واعصاب …” :ھم اکنون آمار واقعی از تعداد
مبتاليان به بيماری ھای روانی و کسانی که به درجاتی از اين بيماری مبتال ھستند
در کشور وجود ندارد .به علت اين که برخورد با مبتاليان روانی به انزوای آن ھا
می انجامد ،افراد از ترس انگ اجتماعی ناشی از بيماری ھای روانی ،بيماری
١٣
خود را اعالم نمی کنند“...
نسبت به وضعيت بيماران روانی توجه چندانی صورت نمی گيرد و اغلب آنھا
به حال خود رھا شدهاند .ھنوز بيشتر بيماران روانی مزمن شناسايی نشدهاند و
اغلب بيماران شناسايی شده نيز تحت پوشش ھيچگونه خدمات دولتی قرار ندارند.
دکتر”ره نژاد“ سرپرست ستاد ساماندھی بيماران روانی مزمن کشور )در سال
 (١٣٨٧گفت” :تاکنون ٩٠ھزار بيمار روانی مزمن در سراسر کشور شناسايی شده
اند .تنھا  ۴٠درصد معادل  ٣۵ھزار نفر از اين افراد تحت پوشش سازمان
بھزيستی ھستند… بر اساس برآوردھای انجام شده ،پيش بينی میشود تعداد واقعی
١۴
بيماران روانی مزمن در کشور حدود  ٢٠٠ھزار نفر باشد“.
در خصوص عدم اھميت بيماری و بيماران روانی نزد حکومت ،رييس ستاد
سازماندھی بيماران روانی و مزمن سازمان بھزيستی )در سال  (١٣٨٨چنين
گفت” :متأسفانه در سياستگذاریھای اعمال شده به مقوله سالمت روان اھميت
زيادی داده نمیشود… بار بيماریھای روانی از  ١١درصد در سال  ،٧٧به ١۶
١۵
درصد در سال  ٨٢رسيده است“.
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دکتر ”عليرضا زالی“ نظام بھداشتی کشور و از جمله بخش سالمت روان را
نيازمند بازنگری می داند” :بعد از سه دھه ،نظام بھداشتی کشور نيازمند بازنگری
است که در اين بازنگری بايد بخشھای سالمت روان نيز مورد توجه قرار
گيرد ١٣“.اين در حالی است که وزارت بھداشت رژيم در انديشه پايين آوردن
جايگاه روان پزشکی در تشکيالت اداری است .دبير انجمن روان پزشکان ايران
در اعتراض به اين امر گفت …” :شاھد تنزل جايگاه روان پزشکی در وزارت
بھداشت ھستيم .انجمن روان پزشکان ايران از ابتدا مخالف اين بود که دفتر سالمت
روانی ،اجتماعی و اعتياد وزارت بھداشت به حوزه مشاوره تنزل يابد… وزير
بھداشت با توجه به مشکالتی که ھم اکنون در حوزه بھداشت روان وجود دارد
مانند کافی نبودن تخت ھای روان پزشکی و مددکار و اعتبارات کم ،بايد توجه
١٢
خود را افزايش دھد نه اين که اين حيطه را کوچکتر کند…“
يکی ديگر از مسايل و مشکالت اين حوزه ،بيمه بيماران روانی است .دکتر
”سيد احمد جليلی“ رييس انجمن روان پزشکان ايران در اين مورد چنين گفته است:
”سازمان ھای بيمهگر برای بيماران روانی تا کنون بيمه خاصی را در نظر نگرفته
١۶
اند و تعرفهھای موجود با تعرفهھای واقعی در اين بخش فاصلهی زيادی دارد“.
درکشوری که حکومتی ضدانسانی و فاسد و تبھکار ،شرايط اسفناک و رنج
آوری را به جامعه تحميل نموده  -که به برخی مسايل اشاره ای گذرا شد – آسيب
ھای فراوانی به مردم وارد گرديده است و زندگی ھای بسياری با شرايط دردناکی
خاتمه يافته و میيابند .افراد جانباخته ،در صورت ارتکاب جرايمی که بدان متھم
شدند در سرزمينی با قوانينی انسانی و زمينی؛ مجازات ھای اسالمی و ضدانسانی
حکومت جمھوری اسالمی را متحمل نمیشدند .مسئولين و دستاندرکاران
جمھوریاسالمی ايران از ھمان آغاز خود را مجاز به انجام ھر اقدامی عليه مردم
می دانستند و در عمل ،زندگی ھای بسياری را به نابودی کشاندند.
”عـاطـفه سـھالـه“ مشھور به ”عــاطـــفه رجــــبی“ از جمله قربانيانی بود که
اسير شھوترانی ،توطئهچينی ،پروندهسازی و درندهخويی مقامات و دست
اندرکاران حکومتاسالمی گرديد .انتشار خبر اعدام عاطفه و سپس داليل واقعی
اعدام او ،واکنش ھای بسياری را برانگيخت و يکبار ديگر ماھيت حکومت
جمھوریاسالمی را نشان داد.
اين کتاب را از آنرو به سامان آوردهام که به ياد آريم در کشورمان چه بسيار
انسانھايی که از ”حــــق“ زيستن محروم گرديدند .سرنوشت عاطفه ،تنھا مشتی از
خروار است و چه بسا اعدام ھايی که حتی آشکار نگرديده اند و يا انسان ھايی که
به دست عوامل حکومتی گرفتار آمدند و خانواده ھای آن ھا ،خبری از آنان ندارند.
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ﻋـــﺎﻃﻔﻪ ﻛــﻪ ﺑـــﻮد؟
”آسيه امينی“ )فعال حقوق زنان( در نوشته ای کوتاه و گويا با عنوان ”عاطفه
فقط  ١۶سال داشت“ ،تصويری از عاطفه و شرايط زندگی کوتاه و بسيار دشوار
و پر رنج او به دست می دھد” :آخرين روز شھريور  ،١٣۶۶بی بی راعی…
فرزندی به زمين می گذارد که نامش را عاطفه می گذارند … عاطفه  ۵ساله بود
که پدر و مادرش از ھم جدا شدند .بی بی راعی ازدواج کرد و چند ماه بعد در
تصادف مرد .خانواده عاطفه ،قبل از سال  ٧٠و قبل از جدايی پدر و مادر ،از
مازندران به مشھد رفتند و آن جا زندگی کردند .يک خواھر دارد که فاطمه است
ويک برادر که محمد علی .جواد ھم خيلی سال پيش توی رودخانه غرق شد.
عاطفه و خواھرش ،وقتی پدرشان لباس ھای کھنه را ]برای فروش[ به مازندران
می برد ،مشھد پيش زنی افغانی که ھمسايه شان بود می ماندند) .البته بعدا محمد
علی ،برادر بزرگ عاطفه خبر از دو مرکز بھزيستی در مشھد می دھد که عاطفه
مدتی درآن ھا به سر برده بود (.بعد آمدند نکا پيش پدر بزرگ ومادر بزرگ ]به
ھمين دليل عاطفه به نام خانوادگی پدر بزرگش که ”رجبی“ بود شھرت يافت[ که
تنھا نباشند… فقير بودند ،خيلی فقير .کسی ھم حريف عاطفه نبود .ھمه می گفتند
عقل حسابی ندارد… اما درعين حال مھربان بود .پدر بزرگ و مادر بزرگش را
او جمع می کرد… ١٧“.متن کامل مقاله ”عاطفه فقط ١۶سال داشت“ در بخش
پيوست ھای ھمين کتاب ارايه گرديده است.

ﺳﺮاﻧﺠــﺎم ﻋﺎﻃﻔـــﻪ
”روز يکشنبه٢۵ ،مرداد  ،١٣٨٣يک دختر نوجوان  ١۶ساله به نام آتفه رجبی
… به جرم انجام اعمال منافی عفت درشھرستان نکا دراستان مازندران ،در
خيابان  ٣٠متری واقع در خيابان راهآھن اعدام شد .اين حکم بنا به درخواست
شخص رييس دادگستری نکا و تاييد ديوان عالی کشور و موافقت رييس قوه قضاييه
انجام گرفت .اين اعدام درحالی صورت گرفت که سن اين دختر نوجوان در
شناسنامه ١۶سال می باشد اما دادگستری شھرستان نکا سن وی را به دروغ ٢٢
سال اعالم کرد .اين دختر نوجوان  ٣ماه پيش در ھنگام حضور در دادگاه به رييس
دادگاه نکا ،حاجی رضايی ،که رييس دادگستری نکا نيز می باشد ،به خاطر خشم
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فراوان چند ناسزا گفت و گفته می شود وی در دادگاه به عنوان اعتراض بخشی
از لباس ھايش را نيز درآورد .اين حرکت دختر نوجوان خشم رييس دادگستری را
برانگيخت و شخصا ”پرونده وی را پی گيری کرد و در مدتی کمتر از سه ماه،
تأييد حکم اعدام آتفه را از ديوان عالی کشور گرفت .خشم و کينه حاجی رضايی
رييس دادگاه آن چنان شديد بود که خود طناب را برگردن اين دختر  ١۶ساله
انداخت و جرثقيل با اشاره دست وی طناب را باال کشيد… در ھمين حال ،جسد
اين دختر ھمان روز به خاک سپرده شد اما در ھمان شب توسط افراد ناشناسی
١٨
جسد از داخل قبر بيرون آورده و ربوده شد…“

دﻻﻳﻞ ﭘﻨﻬﺎن اﻋﺪام ﻋﺎﻃﻔﻪ
سايت ”پيک ايران“ طی خبری ،از واقعياتی ديگر که منجر به اعدام عاطفه شد،
پرده برداشت …” :تعدادی از پرسنل نيرویانتظامی با توجه به دانستن شرايط
زندگی وی ]عاطفه[ از اين دختر  ١۶ساله به صورت مکرر سوء استفاده جنسی
می نموده اند… دو افسر نيروی انتظامی دايره مفاسد اجتماعی شھرستان نکا به نام
ھای سروان مواليی و سروان ذبيھی از اصلیترين کسانی بوده اند که به اين
اعمال خالف اخالق مبادرت می نمودهاند… در ھمين حال امضای اين  ٢افسر
نيروی انتظامی نيز زير برگه شھادت بر عليه عاطفه به عنوان شاھد فاسد بودن
عاطفه وجود دارد وآن ھا در اقدامی ديگر )قبل از اعدام( در خيابان راه آھن از
تعدادی از عوامل خود و مردم بی خبر استشھاد نامه محلی مبنی بر اين که اين
دختر عامل فساد در اين منطقه است تھيه نمودند .دريک اقدام ديگر ،شايعه اين که
عاطفه به ويروس  HIVو به بيماری ايدز مبتال است به راه انداخته بودند .درحالی
که درنکا ،يک درمانگاه استاندارد برای تشخيص مسأله ]ايدز[ وجود ندارد .جسد
عاطفه در ھمان شب]دفن[ بعد از نبش قبر توسط عوامل دادگاه بدون اطالع خانواده
وی به پزشکی قانونی درتھران منتقل شد و زمانی خبر آن تاييد شد که عمه عاطفه
به خاطر اين مسأله شکايت کرد .اما ھنوز خبری از دفن مجدد جسد و محل دفن آن
اعالم نشده است .در پی شکايت عمه عاطفه ،پدر وی نيز طی ارسال شکايت نامه
ای به ديوان عالی کشور بر عليه رييس دادگاه نکاء ،حاجی رضايی و نحوه
رسيدگی به پرونده دخترش و ظلمی که بر وی روا داشته ،شکايت کرده است .وی
ھمچنين نامه ديگری نيز به يکی از سازمان ھای مدافع حقوق بشر ارسال نموده و
از آن سازمان خواستار پی گيری پرونده دخترش و طلب کمک شده است… نکته
جالب توجه اين است که درحالی که مطبوعات وابسته به حاکميت)روزنامه ھای
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| Executi on of Atefe

بر دار کردن عاطفه

اعتماد و ايران( در گزارش ھای خود با استناد به گفته ھای رييس دادگاه سن
عاطفه را  ٢٢سال اعالم کرده اند ولی تاکنون حتی يک بار صفحه اول شناسنامه
وی را منتشر نکرده اند .اما پدر عاطفه در ھنگام ارسال شکايت نامه و نامه
اعتراضی ،فتوکپی صفحه اول شناسنامه دخترش را که گواھی بر  ١۶ساله بودن
وی می دھد را نيز به ضميمه آن ارسال نموده است و بر عدم دسترسی دخترش به
١٩
وکيل نيز تاکيد نموده است…“.
عمه عاطفه برای رسيدگی به پرونده برادرزاده اعدام شده اش دادخواھی کرد
و گفت …” :قاضی… سن عاطفه را  ٢٢سال اعالم کرده بود ،در حالی که وی بر
اساس شناسنامه متولد  ٣٠شھريور سال  ١٣۶۶است .قاضی دادگاه ،زناکاران
متاھل ع .ا .د) ۵٠ساله( و ع .ذ) ۴۵ساله( را که بارھا از اختالل حواس عاطفه
سوء استفاده جنسی کرده بودند ،فقط به چند ضربه شالق محکوم کرد .در آخرين
مالقات با عاطفه ،وی در زندان به من گفت :عمه جان آن سه نفر در آخرين
مرحله سه شبانه روز به من تجاوز کردند .قاضی روز اعدام عاطفه را به اقوام
وی اطالع نداده بود و من از کانالی غيررسمی ]مطلع شدم و[ در روز اعدام سر
رسيدم .عاطفه با صدای بلند به قاضی گفت :اگر اين بار مرا عفو کنی تا آخر عمر
به نامحرم نگاه نمی کنم .اما قاضی خودش طناب دار را کشيد… کجای دنيا و کدام
دين يک دختر صغير و معلول ذھنی را به اعدام محکوم می کند و متجاوزين
٢٠
حيوان صفت تنھا به چند ضربه شالق قابل خريداری محکوم می شوند“...
آسيه امينی در مقاله ای نوشت” :صفرعلی سھاله ،پدر عاطفه… از تنظيم
شکايتی عليه حکم اعدام عاطفه خبر می دھد… در رونوشت وفات عاطفه که در
سازمان ثبت احوال کشور با شماره ) /٩٣۴٨۶٣۵ف( ثبت شده ،سال تولد وی
 ١٣۶۶عنوان شده است… پدر عاطفه برايم از زندگی خانوادگی اش و دربدری
ھای عاطفه می گويد و باالخره اين که در سه ماھی که دخترم در زندان بود من
فقط ده دقيقه او را ديدم .البته صفرعلی کھنه فروشی دوره گرد است وحتا در شب
اعدام عاطفه از اعدام دخترش با خبر نشده تا با او وداع کند يا درصحنه اعدام
دخترش حضور يابد :شب اعدام عاطفه در خيابان زرندی ]در اصل مطلب خللی
وارد نمی آورد ،اما به نظرم آسيه امينی درانتقال نام مکان اشتباه نموده است و نام
مکان نه خيابان ،بلکه روستای ”زرندين“ بايد باشد .دو روستای ”باال زرندين“ و
”پايين زرندين“ به ترتيب در فاصله  ٨کيلومتری و  ٣کيلومتری شھر نکا واقع شده
اند[ کارگری می کردم… صفرعلی ھمچنين درباره شايعه دستکاری شدن قبر
عاطفه بعد از دفن می گويد :ما رسم داريم تا برای مرده مراسم سوم و ھفتم نگرفته
ايم ،سرخاکش نمی رويم .برای عاطفه ھم وقتی بعد از سوم سرخاک رفتيم ،ديديم
قبر به ھم ريخته است و آن را کنده اند .به پليس خبر داديم .گفتند :ما بررسی می
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کنيم … بر ميزی که مقابل من است کارنامه ھای زمان تحصيل عاطفه را چيده ام.
از معدل  ١۶/١٧شروع می شود ،به  ۶٧/١۴و ٣/١٢و ۶/١١و… می رسد و در
٢١
ھمه آن ھا نمره انضباط عاطفه کمتر از  ١٧نبوده است …“.
درمقاله ديگری از آسيه امينی – که قسمتی از آن قبالً نقل شد – به بيماری و
احکام ومجازات ھای پيشين عاطفه نيز اشاره شده است” :عده ديگری از اھالی نکا
درنامه ديگری با  ۴٣امضا درتاريخ  ٢خرداد  ١٣٨٣نوشته اند :اينجانبان از اھالی
خيابان راه آھن نکا )نواب صفوی(… اطالع کافی داريم که عاطفه سھاله دختر
صفر علی ،از عقل کم دارد ودارای بيماری روان می باشد .مراتب جھت
جلوگيری از پيگرد قانونی به اطالع می رسد .ھمچنين شھادت نامه ديگری به
امضای  ۴۴تن از اھالی نکا رسيده است که درتاريخ  ٢۵مرداد )١٣٨٣بعد از
اعدام عاطفه( اخذ شده و در آن ساکنان نارنج باغ و بستگان و آشنايان عاطفه ،به
داشتن جنون ادواری واختالل مشاعر وی شھادت داده اند… احکام پيشين عاطفه
که طبق آن ھا به حد جلد )يک صد ضربه تازيانه( محکوم شده در تاريخ ھای
)٢٧/١٠/١٣٨٠در  ١۴سالگی()٢۵/١٢/١٣٨٠ ،دو ماه بعد از حد اول( و ٢٠
)۶/١٣٨١/در  ١۵سالگی و  ۶ماه بعد از دومين حکم( به اجرا درآمده اند .ھمين
متن را مرور کنيم :دختر  ١۴ساله ای در فاصله کمتر از يک سال ،سه بار و ھر
بار صد تازيانه شالق می خورد به جرم فساد و زنای غيرمحصنه .پرسش ھايی
ذھنم را خراش می دھد :چند تازيانه جامعه ای را که يک دختر  ١۴ساله را به
فحشا می کشاند ،مجازات کرده است ؟ چه شرايطی برای تغيير وضعيت خانوادگی
و اجتماعی عاطفه ايجاد شده است ؟ آيا قانون برای دخترکی به نام عاطفه١۴ ،
١٧
ساله ،فقط ھنگام مجازات معنا يافته است ؟…“.
در پی اعدام عاطفه ،فرماندار نکا ]شخصی به نام ابراھيم قربانی[ و شھردار
نکا ]به نام عباسعلی صادقيان[ و ارگان ھايی مانند سپاه و بسيج و … در شھر نکا
اقدام به نصب پارچه نوشته ھايی کردند و در آن ھا اعدام عاطفه را به رييس
٢٢
دادگاه تبريک گفتند و آن را اقدامی الھی دانستند.
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واﻛﻨﺶ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻋﺎﻃﻔﻪ در ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر
در پی اعدام عاطفه؛ افراد ،نھادھا و سازمان ھای متعددی نسبت به اين امر
واکنش نشان دادند .شرايط ظالمانه حاکم بر زندگی عاطفه ،روند دستگيری،
محاکمه و اعدام او ،اعتراضات و انتقادات بجايی را سبب گرديد .خبر رسانی و
بازگويی واقعه ،اعالميه و بيانيه ،نوشته ھای ادبی ونيز تحليل ھای حقوقی،
محورھايی بودند که در آن ھا به موضوع عاطفه پرداخته شد .اغلب واکنش ھا و
اعتراضات به اين واقعه ،در خارج از کشور صورت گرفت و به ويژه ،مخالفين
رژيم جمھوری اسالمی ،در انعکاس اين جنايت و افشای مسببين و عملکرد دستگاه
حکومتی ،فعاليت زيادی انجام دادند و نقش مھمی ايفا نمودند.
”سازمان عفو بين الملل“ با انتشار بيانيه ای در تاريخ  ٢٣اوت  ،٢٠٠۴نسبت
به اعدام عاطفه ،واکنش نشان داد .در بخشی از بيانيه آمده بود” :سازمان عفو بين
الملل خشم خود را از اعدام گزارش شده دختری که اعتقاد براين است که  ١۶سال
سن داشته ،در نکا دراستان مازندران در شمال ايران ،درتاريخ  ١۵اوت ،برای
”اعمال منافی عفت“ ،اعالم می دارد .گزارش ھا بيانگر آن است که عاطفه رجبی
در مالء عام در خيابانی در شھرستان نکا به دار آويخته شد .سازمان عفو بين
الملل نگران است که بنا به گزارش ،اين اعدام با وجود آن انجام شد که عاطفه
رجبی نه به لحاظ روانی سالم بوده و نه در مراحل دادرسی ،امکان دسترسی به
وکيل را داشته است…“ ٢٣متن کامل بيانيه سازمان عفو بين الملل در بخش نوشته
ھای غير پارسی اين کتاب آمده است.
پس از آن يک وبالگ فارسی به نام ”ديلماج“ کار ارزشمندی انجام داد و بيانيه
سازمان عفو بين الملل در مورد عاطفه را ،به پارسی ترجمه کرد و آن را با عنوان
”گزارش سازمان عفو بين الملل در مورد صدور حکم اعدام عاطفه رجبی“ ،منتشر
نمود:
Thursday, September 02, 2004
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ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﻣﻮرد ﺻﺪور
ﺣﻜﻢ اﻋﺪام ﻋﺎﻃﻔﻪ رﺟﺒﻲ
واکنش شديد سازمان عفو بين الملل به گزارش ھای رسيده مبنی بر اعدام دختر
شانزده ساله ايرانی
سازمان عفو بين الملل خشم خود را از خبر رسيده مبنی بر اعدام عاطفه رجبی
دختری که گفته می شود  ١۶ساله بوده است در شھرستان نکا واقع در استان
مازندران ايران در تاريخ  ١۵اوت به دليل اعمال منافی عفت اعالم می دارد.
گزارش ھا حاکی از آن است که عاطفه در خيابانی در مرکز شھر نکا به دار
آويخته شده است.
به اطالع سازمان عفو بين الملل رسيده است که اين حکم در حالی اجرا شده که
گفته می شود اعدام شده از سالمت روانی برخوردار نبوده و در ھيچ يک از
مراحل دادرسی وکيل نداشته است.
با اعدام عاطفه شمار اعدام ھای مجرمان کودک در ايران از سال  ١٩٩٠که
توسط سازمان عفو بين الملل به ثبت رسيده به ده نفر می رسد .سازمان عفو بين
الملل موکدا از مقامات قضايی ايران درخواست کرده است تا اعدام مجرمان
کودک ،کسانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ھجده سال دارند ،را متوقف
نمايد تا قوانين و مقررات ايران با موازين قوانين بين المللی حقوق بشر مطابقت
نمايد.
بنا بر گزارش ھا اليحه منع اعدام افراد زير  ١٨سال در دسامبر  ٢٠٠٣در مجلس
ايران مورد بررسی قرار گرفته است ،اما بعيد به نظر می آيد که شورای نگھبان،
عالی ترين مرجع قانون گذاری در ايران ،آن را به تصويب رسانده باشد.
سازمان عفو بين الملل معتقد است که اعدام عاطفه رجبی ضرورت تصويب ھر
چه سريعتر قانون منع اعدام کودکان مجرم در ايران را تاييد می نمايد تا بدين
طريق در آينده از اعدام کودکان جلوگيری شده و ايران وادار گردد تا به تعھدات
خود در زمينه قوانين بين الملل عمل نمايد.
به عالوه اين سازمان از مقامات ذيربط در ايران می خواھد دسترسی يا عدم
دسترسی عاطفه رجبی به وکيل در طی مراحل دادرسی را مشخص نموده و اعالم
دارند که آيا سالمتی روانی او جھت حضور در دادگاه توسط پزشکی قانونی احراز
گرديده است يا خير؟
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ﺟﺰﻳﻴﺎت اﻣﺮ
بر اساس گزارش ”پيک ايران“ عاطفه رجبی حدودا سه ماه قبل توسط يک
دادگاه بدوی در شھرستان نکا استان مازندران واقع در شمال ايران به دليل اعمال
منافی عفت به اعدام محکوم شد.
گفته می شود که قاضی در طی مراحل دادرسی ،که بر اساس گزارش ھا وی
در آن از حق داشتن وکيل محروم بوده است ،به شدت طرز لباس پوشيدن وی را
به باد انتقاد می گيرد و وی را شديدا مورد مواخذه قرار می دھد .ھمچنين گفته می
شود که عاطفه رجبی نه در زمان ارتکاب جرم و نه در طی مراحل دادرسی از
سالمت روانی برخوردار نبوده است.
گزارش شده است که اگر چه سن او در شناسنامه ١۶سال قيد شده است اما
مقامات قضايی مازندران در زمان اعدام سن او را بيست و دو سال اعالم کرده
اند.
گفته می شود که اين موضوع توجه رياست دادگستری مازندران را برانگيخته
است و وی اطمينان داده است که دادگاه عالی بی درنگ موضوع را مورد
رسيدگی قرار خواھد داد .در ايران ھمه احکام برای اجرای بايد به تاييد دادگاه
عالی برسند.
دادگاه عالی حکم اعدام عاطفه رجبی را مورد تاييد قرار داده است و وی در
تاريخ ١۵اوت در مرکز شھر نکا و در مال عام به دار آويخته شده است .بنا به
گزارش ”پيک نو“ قاضی دادگاه بدوی که حکم اوليه را صادر کرده بود کسی بود
که طناب دار را در گردنش انداخته است.
بنا بر گزارش ھا پيکر او در ھمان شب اول به خاکسپاری توسط افراد ناشناس
به مکان نامعلومی انتقال داده شده است .خانواده رجبی در اين زمينه شکايتی طرح
نموده وخواستار انجام تحقيقات در اين مورد شده اند.
گزارش شده است که شريک جرم عاطفه رجبی ،مردی که نامش فاش نشده به
صد ضربه شالق محکوم گرديده و پس از اجرای حکم آزاد شده است.
ايران به عنوان يکی از اعضا ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و کنوانسيون
حقوق کودک ملزم به رعايت قانون منع اعدام مجرمان کودک است .ھر دو اين
معاھدات تصريح می دارند که مجازات مرگ نبايد در مورد افرادی که در زمان
٢۴
ارتکاب جرم کمتر از  ١٨سال دارند اعمال شود.
گزارش مورخ  ٨/٩/٢٠٠۴سازمان عفو بين الملل که درآن به اعدام عاطفه نيز
٢۵
اشاره شده بود ،توسط تلويزيون ”آريانا“ افغانستان منعکس شد.
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 روزنامه ”آفتن پستن“ نروژ نيز به موضوع اعدام عاطفه پرداخت” :ھفته گذشته
عاطفه رجبی دختر  ١۶ساله ايرانی در مالء عام در شھر نکا به دار آويخته شد“.
محمود اميری مقدم پزشک ايرانی و فعال حقوق بشر… می گويد” :اين اعدام
وحشتناک نشانگر اين مطلب است که رژيم ايران تالش دارد تا حلقه فشار را بر
ملتی که نارضايتی در بين آنان دائما ً درحال گسترش بيشتر است تنگ تر کند… او
]عاطفه[ در واقع به عنوان يک قربانی که رژيم برای ترساندن ملت از وی استفاده
کرده ،به حساب می آيد… در سطح جوامع بين المللی در واقع سکوت حاکم بوده
است .به عنوان يک فعال حقوق بشر معتقدم که جای بسی نگرانی است که جامعه
اروپا و يک سری کشورھای ديگر ،اتفاقات اين چنينی را که با فاصله زمانی
کوتاھی از يکديگر اتفاق می افتد ،ناديده گرفته واز آن چشم پوشی می کند ٢۶“.متن
کامل مقاله روزنامه آفتن پستن به زبان اصلی ،در بخش نوشته ھای غير پارسی
آمده است.
 راديو فردا در تاريخ  ،١٣٨٣/۵/٢٩گزارشی با عنوان» يک دختر نوجوان در
شھرستان نکا به اتھام ”اعمال منافی عفت“ به دار آويخته شد« پخش کرد که در آن
با دو تن از شھروندان شھرستان نکا و يک حقوقدان در باره اعدام عاطفه ،شرايط
روانی عاطفه ،واکنش مردم نسبت به اين اتفاق و مسايل حقوقی وارد بر آن ،گفتگو
شد .متن کامل اين گزارش بدين شرح است:

ﻳﻚ دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮان در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻜﺎ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم
»اﻋﻤﺎل ﻣﻨﺎﻓﻲ ﻋﻔﺖ« ﺑﻪ دار آوﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ 1383/05/29 -
چند روز پيش در شھرستان نکا ،در استان مازندران ،يک دختر نوجوان به دار
آويخته شد .اتھام اين دختر نوجوان عمل منافی عفت اعالم شده است .گزارشھا
درباره سن اين نوجوان از  ١۶تا  ٢٢سال متفاوت است .دو تن از شھروندان نکا
به راديو فردا می گويند :اين دختر از نظر سالمت کامل روحی برخوردار نبوده و
اعدام يک دختر نوجوان در مالعام و نگاه داشتن او باالی دار به مدت  ۴۵دقيقه
درست نبوده است .دکتر محمد حسين آغاسی حقوقدان نيز در مصاحبه با راديو
فردا می گويد که مجازات قانونی اعمال منافی عفت ،اعدام نيست.
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ژان خاکزاد )راديو فردا( :چند روز پيش در شھرستان نکا در استان مازندران
يک دختر نوجوان به دار آويخته شد .اتھام اين دختر نوجوان عمل منافی عفت
اعالم شده است ،اما به گفته چند تن از شھروندان شھرستان نکا ،اين دختر نوجوان
از سالمت کامل روحی برخوردار نبوده است و اعدام او در مالعام واکنشھای
مختلفی را در شھرستان نکا به دنبال آورده است .ھمکارم فريدون زرنگار در
ھمين زمينه با دو شھروند اين شھرستان و يک حقوقدان مصاحبه کرده است.
فريدون زرنگار )راديو فردا( :خبر باورنکردنی است .يک دختر جوان به جرم
انجام اعالم منافی عفت در شھرستان نکا در مازندران اعدام شد .آن ھم در مال
عام و در فراز يک جرثقيل .گزارشھا در مورد سن اين نوجوان متفاوت است .به
روايتی اين دختر  ١۶ساله بوده است ،به روايتي ديگر  ١٩ساله و برابر خبری
ديگر  ٢٢ساله .دو شھروند ساکن نکا ،که يکی از آنھا ھم اين دختر را می شناخته
در اين باره به راديو فردا می گويند :خبر اعدام اين دختر درست است .گفته ھای
ھردو شھروند از نکا گواھی بر اين دارند که اين دختر از نظر روحی نيز در
بھترين حالت نبوده است.
يک خانم ساکن نکا :چی بگويم ،او يک بچه بود که مدرسه می رفت .بچه دانش
آموز مدرسه بود .وقتی که من او را در راه می ديدم ،عقل سالم نداشت و جامعه
فعلی ما االن اين است و اگر خودت ھم نخواھی و خانواده خوبی نداشته باشی به
اين روز دچار می شوی .به نظر من ،از نظر عرف يک اشتباه بزرگی بود که
يک خانم در سن پانزده شانزده سالگی باالی دار برود در بين جمعيت ،از نظر
عرف برای يک زن ،بد است .من می گويم نبايد اينطور باشد ،من می گويم آن
گناھکارھای اصلی را بايد بگيرند .درست است که يک نفر خطا می کند و
گناھکار است ،من اين را قبول دارم ،ولی يک زن ،يک جوان ،يک دختربچه که
بدتر از اينھا دارند زندگی می کنند و دارند اجتماع را به فساد می کشند ،نبايد يک
زن در اجتماع اسالمی ،يک دختر  ١۶ساله نبايد باالی دار برود .اين ضربه ای به
دين ما است .من از نظر خودم که واقعا ضربه روحی برايم بود ،من نرفتم اما
ھمين قدر که شنيدم و دورادور گفتند .ولی به نظر من کدام مسلمان و کدام خدا و
کدام دين می گويد  ۴۵دقيقه يک دختر جوان باالی دار نگاه داشته شود.
يک پسر جوان اھل نکا :اين دختر از نظر اعصاب و روان کمی خراب بود .مثال
وقتی يک نفر را در خيابان می ديد می گفت اين را دوست دارم .وقتی داخل شھر
راه می رفت ،می گفت اين آقا به من متلک انداخت من می روم به پليس ١١٠می
گويم ،ولی چنين چيزی نبود .بعضی می گويند اگر شوھر داشت اعدام می شد.
شوھر ھم نداشت ،فکر کنم  ١٩سالش بود .در خط سی متری نکا اعدامش کردند.
ف  .ز :قبال اعالم کرده بودند که می خواھند او را اعدام کنند؟
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يک پسر جوان اھل نکا :بله اول اعالم کردند ،يک ماه دو ماه پيش روزنامه نوشته
بود و چند وقت پيش اعدامش کردند.
ف  .ز :واکنش مردم به اين خبر چی ھست .مردم اين اعدام را چطور می بينند؟
يک پسر جوان اھل نکا :ھمه مردم احساس ناراحتی کردند و ھيچ کس اعتقاد
نداشت که آن ريسمان را باال بکشد ،رئيس دادگاه اعدام کرد و ريسمان را باال
کشيد.
ف  .ز :پس از گفته ھای اين دو شھروند سراغ محمد حسين آغاسی ،حقوقدان و
وکيل پايه يک دادگستری در تھران می روم و می پرسم آيا از نظر حقوقی و
قوانين جزايی جمھوری اسالمی جرم اعمال منافی عفت می تواند اعدام باشد؟ آقای
آغاسی می گويد مجازات اعدام برای زنان ،تنھا در مورد زنای محصنه پيش بينی
شده است.
محمد حسين آغاسی :ما برای منافيات عفت و برای بعضی ديگر از اعمالی که
شرعا حرام است و تعريف شده از ضوابط نامشروع بين زن و مرد يا مردی با
مرد است ،دو مبحث جداگانه داريم .يک مبحث آن ،در قسمتی است که راجع به
زنا صبحت می کند ،زنا ھم که منافيات عفت محسوب نمی شود و از نظر قانونی
اين تعريف را ندارد .زمانی رخ می دھد که يک مرد نامحرمی با يک زن
نامحرمی مرتکب عمل دخول بشود ،نه راه رفتن در خيابان و يا در کنار ھم بودن
يا نشستن يا کاری غير از آنچه که تعريف قانونی خاصی دارد و مورد ديگر ھم که
در اينجا مصداق ندارد ،حد لواط است که مجازاتش اعدام است .البته در قسمت زنا
ما يک ماده ای داريم که در اين ماده توضيح دارد ،فرق نمی کند که زانی يا زانيه
يعنی زنی که زنا کرده يا مردی که زنا کرده ،جوان باشد يا محصن باشد يعنی
متاھل باشد يا نباشد و به ھر حال در چنين موردی مجازات مرتکب اعدام است.
در مورد زن فقط بند الف ماده  ٨٢قانون مجازات اسالمی است و در جايی است
که يک زنی با يکی از بستگان خودش که نامحرم است زنا مرتکب بشود .توجه
بفرماييد که منافی عفت نه ،رابطه نامشروع نه ،رابطه نامشروع را به امور
ديگری در قانون اطالق می کنيم و زنا را فقط در موردش صحبت می کنيم ،اگر با
محارم نسبی خودش زن يا مردی مرتکب عمل زنا شود ،اگر ھم حتی متاھل نباشد
مجازاتش اعدام خواھد بود .ولی چون که گفته شده به خاطر عمل رابطه نامشروع
اين شخص اعدام شده ،يا خبر صحت ندارد ،يا اين مجازات بدون رعايت مقررات
قانونی و در واقع با صدور حکم خالف بين با مقررات شرعی صادر شده.
ف  .ز :در خبر آمده بود که مرد دستگير شده با اين دختر ،تنھا به صد ضربه
شالق توسط رئيس دادگستری محکوم و پس از اجرای حد اسالمی آزاد گرديده
٢٧
است«.
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”مرگ و دوشيزگی در ايران“ عنوان مقاله ای به قلم آقای ”اليستر پالمر“
) (Alasdair Palmerاست که در ٢٩اوت  ،٢٠٠۴در روزنامه ”ديلی تلگراف“
درباره اعدام عاطفه چاپ شد 28.متن کامل اين نوشته در بخش نوشته ھای غير
پارسی آمده است” .راديو فردا“ )در  (٨/۶/١٣٨٣به بررسی اين نوشته پرداخت و
آقای پالمر در گفتگويی با ”شھران طبری“ از اعدام عاطفه و بازتاب آن گفت:
”مرگ و دوشيزگی در ايران :اعدام يک دختر بچه  ١۶ساله توسط قوه قضائيه
جمھوری اسالمی ،از ديد يک روزنامه نگار بريتانيايی“
در مقاله ای تحت عنوان ”مرگ و دوشيزگی در ايران“ اليستر پالمر در روزنامه
ديلی تلگراف چاپ لندن به اعدام عاطفه رجبی دختر نوجوانی می پردازد که به
حکم قوه قضائيه جمھوری اسالمی ،در شھر شمالی نکا اعدام شد .چندی پيش
سازمان عفو بين الملل با صدور بيانيه ای به اعدام عاطفه رجبی اعتراض کرد.
اليستر پالمر Alasdair Palmerمی نويسد که رفتار عاطفه مثل ھر دختر بچه ١۶
ساله ديگری در تمام جھان است و سخت مشتاقند که تجربه جنسی داشته باشند .در
لندن پدر و مادر يا معلم چنين دختربچه ای يک کمی دعوايش می کنند ،کمی مدارا
می کنند و در مجموع به او نصيحت می کنند ،اما در ايران تحت حکومت
جمھوری اسالمی ،اين دختربچه کامال طبيعی و عادی را به دار می زنند .اليستر
پالمر در مصاحبه با راديو فردا می گويد آنچه حيرت آور بود ،آن بود که ھيچ کس
در تمام جھان اين موضوع را منعکس نکرد ،به غير از سازمان عفو بين الملل،
روزنامه باستن گلوب و يک روزنامه استراليايی.
ماه منير رحيمی )راديو فردا(” :مرگ و دوشيزگی در ايران“ ،عنوان مقاله ای
است در روزنامه ديلی تلگراف چاپ لندن درباره اعدام عاطفه رجبی ،دختر
نوجوانی که در شھر شمالی نکا اعدام شده است .مقامات قضايی جمھوری اسالمی
درباره اعدام اين دختر و حتی سن دقيق او اظھار نظری آشکار نکرده اند ،اما به
طور تلويحی خبر اعدام وی را تاييد کردند .چندی پيش سازمان عفو بين الملل با
صدور بيانيه ای به اعدام عاطفه رجبی اعتراض کرد .اکنون آقای پالمر در مقاله
خود می پرسد جدا از حقوق بشر اين اعدام چگونه با اسالم سازگار است؟ شھران
طبری در اين باره گفتگويی کرده است با نويسنده مقاله مرگ و دوشيزگی در
ايران.
شھران طبری)راديو فردا( :اليستر پالمر در مقاله اش می نويسد :رفتار عاطفه مثل
ھر دختربچه  ١۶ساله ديگری در تمام جھان است .در اين سن خيلی از بچه ھا بنا
بر طبيعت و فعل و انفعاالت ھرمونی بدنشان بداخالقی می کنند و سخت مشتاقند
که تجربه جنسی داشته باشند .در لندن پدر و مادر يا معلم چنين دختربچه ای يک
کمی دعوايش می کنند ،کمی مدارا می کنند و در مجموع به او نصيحت می کنند
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که بھتر است رفتار مسئوالنه ای در پيش بگيرد ،اما در جمھوری اسالمی در شھر
نکا اين دختربچه کامال طبيعی و عادی را به دار می زنند .در صحبتی که در اين
باره با اليستر پالمر داشتم ،او به راديو فردا می گويد:
اليستر پالمر :من از خبر اعدام و نحوه صدور حکم اعدام اين دختربچه معصوم
که رفتارش مانند ھر نوجوان  ١۶ساله ديگر در دنيا است ،حيرت زده و در عين
حال منزجر شدم .به خصوص که حکم اعدام يک قاضی شرع از سوی دادگاه
عالی جمھوری اسالمی به سرعت تصويب شد و ظرف يک ھفته سر اين جوان به
باالی چوبه دار رفت .آنچه باعث حيرت من شده اين است که چنين حکمی حتی
مطابق شريعت اسالم ھم غير قانونی است .اسالم به ھيچ وجه نمی گويد که می
تواند دختر جوانی را به خاطر رابطه جنسی اعدام کرد .حتی درباره زن شوھردار
ھم چنين حکمی را به راحتی نمی دھد ،چه بر اساس قانون اسالم ،اثبات زنا کاری
عمال غير ممکن است و اگر ھم بر فرض ثابت شود ،مجازات سنگسار است ،آنھم
نه پاره سنگ آنطور که در ايران انجام می گرفت .شريعت اسالم می گويد بايد
سنگريزه به سوی زن پرتاب شود و درواقع ھدف از آن اين است که او کشته نشود
و فقط متنبه گردد .با اين حال اين نوع رفتارھا و احکام در قرن  ٢١با تالشھايی
که تمام جوامع بشری برای رعايت حقوق بشر به خرج داده اند ،کامال غير قابل
قبول و مغاير ضوابط انسانی شمرده می شود .از ھمين رو نيز جمھوری اسالمی
دو سال پيش تعھد کرد که مجازات سنگسار را جاری نکند ،حال يک دختربچه را
به حکم دادگاه عالی در وسط شھر نکا از جرثقيل دار زده اند .برای من اين
حرکت قابل تصور ھم نيست.
ش .ط :اليستر پالمر در ادامه صحبت خود به راديو فردا می گويد:
اليستر پالمر :آنچه بيش از آن برايم حيرت آور بود ،البته نبايد بگويم بيش از آن،
آنچه تعجب من را برانگيخت ،اين است که ھيچ کس در انگلستان و اصال در تمام
جھان اين موضوع را منعکس نکرده ،به غير از سازمان عفو بين الملل که
اطالعيه ای داده و اين عمل را محکوم کرده ،نشريات غربی در اين باره تقريبا
سکوت اختيار کرده اند .البته باستن گلوب و يک روزنامه استراليايی ھم مطلبی
نوشتند .اما اين موضوعی است که اگر فی المثل در يک کشور غربی يا جای
ديگری اتفاق می افتاد ،خشم عمومی را بر می انگيخت و درباره اش تا مدتھا
جنجال و بحث و گفتگو می شد.
ش .ط :از اليستر پالمر می پرسم فکر می کنيد پس چرا جھان در مورد ايران
سکوت اختيار کرده؟
اليستر پالمر :من راستش درست نمی دانم چرا ،فقط می توانم حدس بزنم.
ھمانطور که در مقاله ام ھم نوشتم ،به نظرم دو نظر افراطی در مورد اسالم که
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مغاير ھم ھستند ،دست به دست ھم داده بر رفتار مطبوعات و رسانه ھا تاثير
گذاشتند .اين دو نظر يکی نظر افراطی ضد اسالم و ديگری نظر افراطی طرفدار
اسالم در بريتانيا است .طرفداران افراطی اسالم فکر می کنند از شريعت اسالم
نبايد انتقاد شود ،چرا که نگرانند مبادا به مسلمانان بر بخورد .اما مخالفان اسالم
معتقدند ھمه مسلمانان يک عده بربر و عقب افتاده ھستند که قابل اصالح نيستند و
بايد محلشان نگذاشت .نتيجه اين می شود که اين دو نظر افراطی به توافق می
رسند و درباره يک چنين بی عدالتی در مورد دختر  ١۶ساله ايرانی سکوت اختيار
٢٩
می کنند.
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 راديو دويچه وله در تاريخ  ،٢٠٠۴/٨/٢۵ضمن انعکاس خبر اعدام عاطفه،
نوشته ای را از ”راينر زوليش“ ھمكار صداى آلمان منتشر نمود .متن اين گزارش
ھمراه با نوشته راينر زوليش به شرح زير است:

ﺗﻔﻜﺮى ﺑﻴﻤﺎر :اﻋﺪام دﺧﺘﺮى ﺟﻮان در اﻳﺮان ﺑﻪ
اﺗﻬﺎم ”اﻋﻤﺎل ﻣﻨﺎﻓﻰ ﻋﻔﺖ“
در ايران دخترى  ١۶ساله به اتھام ”رفتار منافى عفت“ اعدام
شد .عاطفه رجبى در تاريخ  ١۵اوت ٢۵ ،مرداد ماه ،در شھر
نكا واقع در استان مازندران در دادگاھى غيرمنصفانه ،بدون
داشتن وكيل مدافعى به دار آويخته شد .براى سازمان عفو بين
الملل خبر اعدام عاطفه رجبى خبرى است ھولناک و شيوه
عملكرد دستگاه قضايى ايران نيز شيوه اى است ناپذيرفتنى .اين
سازمان مدافع حقوق بشر خواستار حذف مجازات اعدام براى
خردساالن از قوانين جزايى ايران شده است.
سازمان عفو بين الملل درخواست كرده است كه جريان محاكمه و اعدام عاطفه
رجبى به گونه اى مستقل بررسى گردد .راينر زوليش ،ھمكار صداى آلمان ،در
اين باره تفسيرى نگاشته است:
نابالغى را اعدام كردن كارى است بس خبيث و با آن حقوق بين الملل به گونه
اى چشم گير پايمال مى گردد .به ھمين دليل است كه سازمان عفو بين الملل به
حق از اعدام دخترى كه گفته مى شود تنھا شانزده سال داشته ،برآشفته است-
بخصوص كه اين سازمان مدافع حقوق بشر از سال  ١٩٩٠ميالدى تا كنون ده
مورد مشابه را در ايران ثبت نموده است.
حتى اگر دختر اعدام شده  ١۶سال نمى داشت ،بلكه  -آن گونه كه مقامات
ايرانى ادعا مى كنند ٢٢ -ساله مى بود ھم باز اين واقعه خشم برانگيز مى بود.
چون اين دختر در ھيچ مرحله از دوره بازجويى و محاكمه اش برخوردار از
مشاورى حقوقى و مشاورى روانى نبود .و البته آنچه بيش از ھر چيز عصبانى
كننده است خود اعدام كردن اين دختر است و دليلى كه براى آن آوردند :به گزارش
سازمان عفو بين الملل اعدام اين دختر به خاطر آن بوده كه باصطالح ”رفتارى
منافى عفت“ داشته است .اصال اھميتى ندارد كه منظور از چنين اصطالحى در
اينجا چيست ،اينكه اين دختر روسپى بوده يا-آن گونه كه روزنامه اى ايرانى
نوشته -چھار رابطه غير مشروع داشته است .فرقى ھم نمى كند كه رابطه وى با
زنان بوده يا با مردان :ھيچ كس -ھيچ اخالق گراى دينى اى و ھيچ قاضى اى حق
32

| Executi on of Atefe

بر دار کردن عاطفه

ندارد در باره زندگى جنسى انسانھاى ديگر به داورى بنشيند و آنھا را بدان خاطر
مجازات كند.
انسانھايى كه چنين بيانديشند و سرانجام بخواھند به زنان حق بيشترى بدھند در
ايران نيز يافت مى شوند .براى نمونه فعال حقوق بشر و برنده جايزه نوبل صلح
از جمله اين انسانھاست .يا آن نمايندگان مجلسى كه در ماه دسامبر يعنى اسفند سال
پيش از راھھاى قانونى تالش كردند تا حداقل سن براى اعدام را تغيير داده ،از ١۶
سال به  ١٨سال برسانند .بر صحنه سياست ايران آن ھنگام نور افكنده مى شود كه
به ياد آريم چه كسانى در ايران تا امروز جلوى دگرگونى را مى گيرند .اين
شوراى نگھبان است كه مسئول است .شوراى نگھبان ،كه اعضاى آن ھمگى
اقتدارگرايان دينى اند ،بى آنكه ھيچ گونه حقانيت دموكراتيكى داشته باشد باالترين
مرجع كنترل كننده قوانين در جمھورى اسالمى ايران است .ظاھرا كسانى در اين
شورا ھستند كه مى پندارند با اعدام دخترى نابالغ دست به عملى الھى زده اند.
اما چنين طرز تفكرى نه مذھبى بلكه بيمارگونه است .اين شيوه انديشيدن ديگر
ربطى به دين ندارد ،كه در اينجا از آن تنھا به عنوان بھانه اى سواستفاده مى شود
براى پوشانيدن عقده اى كه در اعماق رسوخ و رسوب كرده است.
اعدام دخترى كه به او اعمال منافى عفت را نسبت مى دھند در ايران نمونه اى
نشانگر اينكه مسلمانان عقب مانده اند يا از نوعى ديگرند نيز نيست .اما اعدام اين
دختر نشان مى دھد كه دين و دولت بايد در نھايت از ھم جدا باشند .چون وگرنه
سياستمداران يا قاضيان بر ھر كار خالف يا عمل شنيعى كه خود مسئول آنند،
پوششى دروغين به نام نمايندگى يا واليت الھى مى افكنند .بايد اميدوار بود كه در
٣٠
ايران نيز روزى دموكراسى برقرار گردد.
راينر زوليش
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 روزنامه ليبراسيون در تاريخ  ٢٨اوت سال  ٧) ٢٠٠۴شھريور ،(١٣٨٣
نوشته ای از ”اليزابت بادنتر“ با عنوان ”يک وحشی گری با چھره ايرانی“ به
چاپ رساند .متن کامل اين نوشته چنين است:

”ﻳﻚ وﺣﺸﻲ ﮔﺮي ﺑﺎ ﭼﻬﺮه اﻳﺮاﻧﻲ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه :اﻟﻴﺰاﺑﺖ ﺑﺎدﻧﺘﺮ
عاطفه رجبی ،دختر  ١۶ساله محكوم به اعدام ،در دادگاه به تنھايی از خود
دفاع نموده و رژيم را به باد حمله گرفت.
در روز  ١۵اوت گذشته زن جوان  ١۶ساله يی در استان مازندران ،شمال
ايران ،با جرثقيل در خيابان به دار آويخته شد .جرم او ”اعمال منافی عفت“ ذكر
شد .عفو بين المللی شاخه آمريكا كه اين واقعه را گزارش كرده ،جزئيات دستگيری
وی را مشخص نمی كند :اينكه آيا او را به جرم روسپی گری دستگير كرده اند يا
داشتن رابطه با دوست پسرش؟ اين موضوع نھايتا اھميت زيادی ندارد .برعكس،
چيزی كه دارای اھميت است اين است كه بدانيم در چه شرايطی محاكمه و اعدام
شده است .عاطفه رجبی كه به علت فقر زياد فاقد وكيل بود )عليرغم اينكه قوانين
ايران حضور يک وكيل را ضروری می داند( ،به تنھايی و با جسارتی فوق العاده
يی كه باعث شد سريع تر به پای جرثقيل برده شود ،از خود دفاع كرد .او نه تنھا
آخوند حاجی رضا ،قاضی دادگاه را به ناسزا گرفت ،بلكه رژيم فاسدان را به زير
اتھام برد و در پايان برخی لباسھايش را در وسط دادگاه در آورد .قاضی كه از
شدت خشم و غضب از خود بيخود شده بود ،حكم به ديوانگی او داده و در نتيجه
وی را محكوم به اعدام در اسرع وقت نمود .در كمتر از سه ماه ،قضيه حل و
فصل شد و قاضی موافقت ديوان عالی كشور و وزير دادگستری را كسب كرد.
ولی خشم او ھنوز فروكش نكرده بود و الزم بود كه طناب دار را خودش به گردن
عاطفه رجبی انداخته و فرمان اعدام را بدھد.
جنازه عاطفه كه ھمانروز به خاک سپرده شده بود ،توسط افراد ناشناس ربوده
شد .از اين نوجوان كه تحت نام شريعت توسط يک سری وحشی مجازات شد ،ھيچ
چيزی باقی نماند .تنھا نامش باقی ماند كه بايد به ليست طوالنی شھدای مذاھب
توتاليتر بيافزائيم .البته قبول دارم كه اين چيز زيادی نيست ولی اين كمترين چيز
است .نكته آخر اينكه دوست او كه ھمزمان با وی دستگير شده بود به صد ضربه
شالق محكوم شد .بعد از اجرای حكم او را رھا كردند .او امروز يک مرد آزاد
٣١
است“.
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در  ١٧سپتامبر  ،٢٠٠۴در يک جلسه بحث “Jamie Glazov” ،مقاله ای با
عنوان ”چرا مالھا عاطفه رجبی را کشتند“ ارايه نمود )متن کامل اين نوشته در
بخش نوشته ھای غير پارسی ارايه شده است( ٣٢.روزنامه ”افتون بالدت“ چاپ
سوئد در تاريخ  ،١۵/١٠/٢٠٠۴مقاله ای از ” “Mattias Lundellدر مورد حکم
سنگسار ”ژيال ايزدی“  ١٣ساله به چاپ رساند که در آن به اعدام عاطفه رجبی ھم
پرداخته شده بود)متن کامل اين نوشته در بخش نوشته ھای غير پارسی آمده
است( ٣٣.نشريه ” “Sunday Mirrorنيز در  ٢٣جوالی سال  ،٢٠٠۶مقاله ای با
عنوان ”به دار آويختن يک شانزده ساله از جرثقيل“ نوشته ”“Susie Boniface
٣۴
به چاپ رساند )متن کامل اين مقاله در بخش نوشته ھای غير پارسی آمده است(.
ھمچنين ”زھرا ارزنی“ در گفتگويی با راديو ”دويچه وله“ )در  ،(٢۵/٨/٢٠٠۴در
مورد عدم رعايت ضوابط و قوانين )مصوب خود حکومت( گفت” :اگر اين دختر
 ١۶ساله بوده ،مرجع رسيدگی به جرمش بايد دادگاه اطفال می بود .به عالوه
ديوانگان طبق تصريح قانون ،مسئوليت کيفری ندارند… باتوجه به قانون تشکيل
دادگاه عمومی و انقالب که سال  ٨١ھم اصالح شد ،دادگاه شھرستان نکا صالحيت
رسيدگی به اين پرونده را نداشته است .برای اين که طبق ماده  ٢٠اين قانون
مشخص شده است که جرايمی که مجازات آن ھا درحد اعدام است حتما ً بايد در
دادگاه استان و با حضور  ۵قاضی رسيدگی شود… ازطرف ديگر اگر اين خانم
جرمی را در حد مجازات اعدام انجام داده ،حتما ً می بايست وکيلی اختيار می
کرد… اين اصل رويه قضايی است که مجازات ھای در حد حبس ابد يا اعدام،
حتما ً با حضور وکيل بايد درخواست شوند .متن کامل گفتگو زھرا ارزنی با راديو
دويچه وله در زير آمده است.
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ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻰ ﭼﻮن و ﭼﺮاى دادﮔﺎه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻜﺎء در ﺻﺪور و
اﺟﺮاى ﺣﻜﻢ اﻋﺪام ﻋﺎﻃﻔﻪ رﺟﺒﻰ  -زﻫﺮا ارزﻧﻰ

خبر اعدام يک دختر جوان و از قرار مھجور در شھرستان نكاء به دليل رابطه
جنسى غير مجاز ،افكار عمومى را در ايران و جھان تكان داده و به تامل واداشته
است .با خانم زھرا ارزنى وكيل دادگسترى و از فعالين مركز فرھنگى زنان ايران
در باره مجراھاى قانونى مجازات اعدام و شمول اين مجازات به پرونده قربانى كه
عاطفه رجبى نام داشت ،پرسش ھايى در ميان گذاشتيم.
مصاحبه :مھيندخت مصباح

دويچه وله :خانم ارزنی ،سن قانونی در ايران چقدر است؟
زھرا ارزنی :اگر به ماده  ١٢١٠قانون مدنی نگاه کنيم ،مشاھده می کنيم که سن
بلوغ پسر ١۵سال قمری و دختر  ٩سال قمری می باشد .اين سن قانونی را در
رابطه با بلوغ فيزيکی در نظر گرفته بودند و ھمه جا در حال اجرا شدن بود ،مگر
در امور مالی که گفته می شود رشد عقلى فرد بايد تاييد شود .برای گرفتن
گذرنامه ،تنظيم سند مانند خانه و ماشين يا افتتاح حساب جوانان بايد  ١٨سال تمام
را داشته باشند .براى راى دادن كه كارى عمومى است ،براى پسر و دختر مشتركا
سن  ١۴سال بعنوان سن قانونى در نظر گرفته شده .ما در واقع رنگين كمانى از
سن قانونى در ايران داريم .ضمنا سن قانونی از طرف دولت در حال اعالم شدن
بود و من دقيقا نميدانم آيا اين اليحه را به مجلس داده اند يا نه که سن قانونی دختر
 ١٣سال تمام و پسر را  ١۵سال تمام اعالم می کرد.
دويچه وله :آيا برای مجازات اعدام در کتاب قانون مرز سنی تعين شده است؟
زھرا ارزنی :در رابطه با مسئوليت کيفری ما از جمله مسألهی صغير بودن را
داريم و اينكه قانون مدنى كشور سن بلوغ را  ٩سال برای دخترھا و  ١۵سال برای
پسران تعيين كرده است .بعد از اين سن ديگر فرد صغير نيست و بالغ است .پس
اگر ما اين را مالک حکم قرار بدھيم ،سن شمول مجازات برای دختران  ٩سال
تمام و برای پسران  ١۵سال تمام است.
دويچه وله :آيا اساسا قانون تصريح کرده است که مجازات عمل به اصطالح
منافی عفت ،آن ھم از سوی يک صغير ،لزوما حکمش اعدام باشد؟
زھرا ارزنى :اساسا صغير درقوانين ما ،نه تنھا مجازات اعدام بلکه مجازات
کيفری نيز ندارد ،حتا اگر مرتکب قتل شود .صغير مسئوليت كيفرى ندارد.
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ديوانگان ھم مسئوليت كيفرى ندارند .اگر صغير را طبق قوانين ما تعريف کنيد،
چه مرتكب زنا شده باشد چه حتى فردى را به قتل رسانده باشد ،يا ھر جرم ديگرى
مرتكب شده باشد ،از نظر قانون كيفرى مجازات ندارد و تنھا خسارات مالی آن را
بايد والدين او تقبل کرده و بپردازند.
عمل منافی عفت حکمش اعدام نيست .منتھا کسی که حکم را صادر کرده ،اعالم
کرده است که به اتھام زنای محصنه اين خانم را محکوم به مرگ کرده ،نه به دليل
عمل منافی عفت .چون اعمال منافی عفت حتى حد شالق باالی  ٨٠ضربه را ھم
ندارند .عمل منافی عفت در قانون تعريزات ما تعريف شده و مجازات آن بسيار
سبک است.
دويچه وله :عاطفهی رجبی که  ١۶ساله بوده و طبق خبرھا از سالمتی روانی
کافی ھم برخوردار نبوده است ،عمال از نظر عرف و شرع مھجور يا مجنون
محسوب می شده است .چطور حکم اعدام در مورد او اجرا شد؟
زھرا ارزنی :چه سن  ١۶را كه شما می گوييد و چه سن  ٢٢سال را كه يک مقام
قضايى در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته ،در نظر بگيريم ،طبق قوانين ما
عاطفه رجبی زن بالغ محسوب می شده و احكام مجازات اش با ھم نمى توانسته اند
تفاوت داشته باشند .منتھا اگر اين دختر  ١۶ساله بوده ،مرجع رسيدگی به جرمش
بايد دادگاه اطفال مى بود .بعالوه ديوانگان طبق تصريح قانون مسئوليت كيفرى
ندارند.
دويچه وله :اين دادگاه کودکان که شما به آن اشاره کرديد ،تفاوتش با دادگاه افراد
بالغ و بزرگسال چيست؟
زھرا ارزنی :دادگاھھای اطفال االن نزديک به  ٧يا  ٨سال است که در ايران
تعريف شده اند .آنھا به جرايم افراد زير  ١٨سال رسيدگی می کنند .محيط دادگاه
متفاوت از محيط دادگاه بزرگساالن است و آنجا از قضاتى استفاده می کنند که
تجربهی کاری بيشتری دارند .در اين دادگاھھا با نگاه جرم محض به اعمال كودک
يا نوجوان نگريسته نمی شود .گاھى مجازات ھاى ويژه اى كه شبيه آن ديده نميشود
براى مجرم در نظر گرفته ميشود .برای نمونه در يکی از اين دادگاھھا قاضی
برای نوجوانى که ايجاد مزاحمت در محل کرده بود ،مجازات کاشتن  ٢١درخت را
تعيين کرد.
اما با توجه به قانون تشکيل دادگاه عمومی انقالب که سال  ٨١ھم اصالح شد،
دادگاه شھرستان نكاء صالحيت رسيدگی به اين پرونده را نداشته است .برای اينکه
طبق مادهی  ٢٠اين قانون مشخص شده است که جرايمی که مجازات آنھا در حد
اعدام است ،حتما بايد در دادگاه استان و با حضور  ۵قاضی رسيدگی شود .به
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فرض ھم اگر اين خانم جرمی را انجام داده بود که مجازات آن در حد اعدام بود،
بايد کيفرخواست داده می شد و بعد به دادگاه استان مازندران ارجاع می شد.
تعجب من از اين است که ديوان عالی کشور به اين مسأله توجه نکرده و حکم را
تاييد نموده است .از طرف ديگر اگر اين خانم جرمی را در حد مجازات اعدام
انجام داده ،حتما می بايست وکيلی اختيار می کرد .اگر چنانچه خود او نمی
توانست برای خودش وکيلی انتخاب کند ،دادگاه موظف بود برای او وکيل تسخيری
انتخاب کند .اين اصل رويهی قضايی ست كه مجازات ھاى در حد حبس ابد يا
اعدام ،حتما با حضور وکيل بايد درخواست شوند.
دويچه وله :با توجه به اين موارد تخلف باال که شما از آنھا نام برديد ،مانند نداشتن
وکيل و عدم صالحيت دادگاه شھرستان نكاء ،شما به عنوان يک حقوقدان شخصا
چه اعتراضی به اين مسأله داريد؟
زھرا ارزنی :به عنوان يک حقوقدان اميدوارم که قوه قضاييه تخلف دادگاه نكاء را
کامال صريح و روشن اعالم کند .صادرکنندهی حکم ،رييس دادگاه شعبهی اول
نكاء خودشان توضيح بدھند که چگونه است كه حکم اعدام در دادگاھی در
شھرستان تعيين شده ،در حاليكه با توجه به تبصره يک و تبصره دو ماده  ٢٠قانون
تشکيالت عمومی و انقالب كه می گويد که اين موارد بايد در دادگاه استان
رسيدگی شود ..من به عنوان يک حقوقدان اين اعتراض را دارم که اينجا حق يک
فرد ضايع شده است .حتا اگر اين فرد مجرم باشد ،حق دفاع از خودش ،حقوق
مستقلی که بايد در اين پرونده رعايت می شد ،پايمال شده.اين نقض آشکار اصول
اوليه بشری ست.
ايراد ديگر اين است که اين خانم مجرد بوده ولی ھمان آقای قاضی گفته است
که به اتھام زنای محصنه ما او را محکوم به مرگ کرديم .زنای محصنه به زناى
زنی اطالق می شود که شوھر داشته باشد .ضمن اينكه اصال حکم مجازات زنای
محصنه ھم كه ھمان سنگسارباشد ،متوقف شده است .اگر فرض بگيريم که در
مورد خانمی سه بار حد شالق يعنی مجازات شالق به اتھام زنا جاری شده بود و
اين مرحلهی چھارمش بود ،بايد کامال دادگاه مشخص کند که اين حکم را چه
زمانی در مورد اين خانم اجرا کرده است و آيا سه بار آن اجرا شده و اين بار
چھارم اوست؟ چرا كه در اين مورد ھم اگر فردی سه بار مرتکب عمل زنا شود
و مجازات حد برای او جاری شود ،در مرتبهی چھارم طبق قانون مجازات حکم
او مرگ است .ولی ھمهی اينھا بايد مشخص شود .اين سابقه ای که اين ھا اعالم
کرده اند ،چرا مشخص نميشود؟ چطور دختر به قول آنھا  ٢٢ساله اى سه مرتبه
حد در باره اش جارى شده و اين ھمه سوابق كيفرى داشته است؟
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دويچه وله :سازمان عفو بين الملل اطالعيه ای صادر کرده است که در آن خشم و
نگرانی مجامع حقوق بشری را نسبت به اعدام يک دختر  ١۶ساله که کودک
محسوب می شود اعالم کرده است .چرا در جايی که سازمانھای خارج از کشور
با اين حساسيت به اين مسأله برخورد کرده اند ،جای برخورد نيروھای داخل
کشور که مدافع حقوق زنان يا به طور کلی مدافع حقوق بشرند ،اينقدر در اين
مورد خالی ست؟
زھرا ارزنی :من اطالعيهی سازمان عفو بين الملل را ديده ام .تاكيدى ھم در آن
شده بود در مورد لغو قوانين اعدام نسبت به کودکان مجرم .در اين مورد بايد
يادآورى كنم كه اليحه ای را قوه قضاييه تصويب کرده بود که طى آن حکم اعدام
برای افراد زير  ١٨سال ممنوع شده بود ،ولی اين اليحه ھنوز به مجلس نرفته
است تا به تصويب نھايی برسد و در کشور ما اجرا شود .ما اميدواريم که با توجه
به اين مسايل اين عمل ھرچه زودتر انجام شود.
ولی گلهی من به عنوان يک ايرانی اين است که ما بسياری از كانون ھاى
مدافع حقوق بشر وجمعيت ھای حقوق بشر را داريم .اين جمعيت ھا در مورد
بعضی از مسايل بطور جدى دخالت می کنند و بسيار ھم حساسيت نشان می دھند.
اما در مورد اعدام اين دختر جوان ،من ھيچ كجا مخالفت و يا بيانيه ای از طرف
اين جمعيت ھا تا بحال مشاھده نکردم .در مورد حقوق زن ھم دقيقا ھمين مسأله
است .حتى ما در مركز فرھنگى زنان تنھا به چند مقاله و يک بيانيه اكتفا كرديم.
٣۵
متاسفانه در اين مورد ما عمال ھيچ کاری انجام نداده ايم«.
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 عالوه بر اين ،تعداد ديگری از بنگاه ھای خبری و رسانه ای نيز موضوع
اعدام عاطفه را پوشش دادند .از جمله بخش فارسی صدای آمريکا با ناصر
رشيدی)مدير اجرايی سازمان ائتالف سراسری ھواداران دمکراسی( در تاريخ
 ٢۶/٨/٢٠٠۴گفتگو نمود که طی آن ،عملکرد حکومت در راستای ايجاد رعب و
وحشت در جامعه از طريق اعدام افراد مورد بحث قرار می گيرد .متن اين گفتگو
به شرح زير است:

اﻋﺪام دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮان  16ﺳﺎﻟﻪ
مجری :ھمانطوری كه اطالع داريد گزارشاتی رسيده است از اعدام يک دختر ١۶
ساله ايرانی به نام عاطفه رجبی در روز  ١۵ماه اوت كه در شھر نكاء در ايران
درمالء عام بدار آويخته شده .البته صدای آمريكا ھم در اين رابطه گزارش
مبسوطی از واكنش خشم آلود سازمان عفو بين الملل داشت .ممكن است كه ما و
شنوندگان ما را از موضع سازمان ائـتالف سراسری دراين رابطه آگاه بفرمائيد.
ناصر رشيدی :سالم خدمت شنوندگان محترم راديو صدای آمريكا .ما روز دوشنبه
 ٢۵مرداد از اين جنايت ھولناک ،اعدام يک دختر  ١۶ساله كه طبق قوانين خود
اين رژيم ھم نبايد اعدام ميشد مطلع شديم .ھمانطوری كه خود رئيس اين بيدادگاه،
حاجی رضائی بعد از اعدام عاتفه مطرح كرده بود كه ”جرم او اعدام نبود ولی
چون زبان درازی كرده اعدام شد“.
در اين رابطه نكته ای كه است اين جنايت بيانگر منتھای قساوت و بی رحمی
حاكم بر ارگانھای سركوبگر اين رژيم است .اعدام نوجوانانی كه سردمداران اين
رژيم در حقيقت باعث تباه شدن آينده اين نوجوانان شدند ،دقيقا در راستای سركوبی
است كه بطور مشخص بعد از انتخابات مجلس جديد و يا بقولی از زمان پاسداريزه
شدن ارگانھای اين رژيم ،ھمانطوری كه گروھھای سياسی و سازمانھای حقوق
بشری ،چه داخلی وچه خارجی اين پيش بينی را ميكردند كه باالخره اين مجلس كه
با انتصاب حدود  ٧٠پاسدار تشكيل شده است ،مشخص است كه برای ادامه
سركوب و ھمين اعدامھا ھستش.
نكته ای كه تمامی سازمانھای حقوق بشری و گروھھای سياسی داخلی وخارجی
را منقلب كرد ،اعدام اين نوجوان است كه خوب در مالء عام اگر چه واقعه جديدی
نيست ولی تكرار اين اعدامھا در مالء عام ،ھمانطوری كه اطالع داريم در خيابان
راه آھن و خيابان سی متری بوده ،بنظر ما دقيقا ً در خدمت و در راستای سركوب
دانشجويان و برای اعمال فشار روی جوانان و تھديد كردن صريح جوانان به اينكه
به اقدامات خودشان كه روزانه عليه رژيم جريان داره ادامه ندھند.
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مجری :قاضی در نكاء جرم اين دختر خانم بنام عاطفه رجبی را انجام اعمال
خالف عفت ذكر كرده است .آيا اين طور چيزی واقع شده بود و يا اين كه اين يک
دست آويز برای حاجی رضائى بوده .شما چه اطالعی داريد؟
ناصر رشيدی :تا جايی كه ما اطالع داريم و خيلی محرز است اين است كه عاطفه
وكيل مدافعی ھم نداشته است و شخصا ً به دفاع از خودش برخاسته ،حتی اگر اين
اتھامی را كه اين حاجی رضائی به اين دختر خانم زده است درست باشد ،باز اين
روالی را كه دادگاه طی كرده كه منجر به حلق آويز اين دختر خانم ١۶ساله شده
است طبق قانون قضائى اين رژيم ھم غلط است .ولی حرف درست است .حرف ما
و سازمان ھای حقوق بشری اين بوده كه ھميشه و از بدو تاسيس اين رژيم
جمھوری اسالمی در ايران با دست آويز قرار دادن خالف ھای اجتماعی ،بگير و
ببندھای دانشجويان را ادامه داده ،دستگيری ھا و اعدامھا را ادامه دادند و اعدامھا
را دقيقا ً با ھمين دست آويز انجام می دھند كه قبالًھم خدمتتان در مصاحبه ھای
مختلف عرض كرده بودم.
ولی نكته ای كه است واكنش بموقع سازمان ھا و ارگان ھای حقوق بشری بين
المللی بود كه خوب جای تقدير دارد .بطور مشخص بيانيه عفو بين الملل ،اگر چه
متاسفانه قدری دير صادر شد ولی خوب گويای اين است كه اين واقعه از انظار
دور نمانده .كما اينكه يک روز بعد از اين واقعه ھم خانم مريم رجوی در رابطه با
اين اقدام وحشيانه گفته بودند كه ”اعدام اين دختر  ١۶ساله نمونه از بروز طينت
ضد انسانی و زن ستيز رژيم آخوندی است “.در اين مواقع حضور سازمان ھای
بين المللی و موضعگيری ھای درست در افشای جھانی جنايات رژيم خيلی كمک
كننده است.
مجری :سازمان عفو بين االملل گفته بود كه اين حكم اعدام درحالی اجرا شد كه
گزارش می رسد اين دختر خانم ،عاطفه رجبی از نظر روانی احتماالً تعادل نداشت
و عفو بين الملل ھم از دستگاه مقامات قضائی ايران خواسته كه واقعا ً روشن كنند
كه عاطفه از نظر روانی در چه موقعيتی بوده اند .ولی واقعا ً اين جور در خواستھا
به نظر شما جناب رشيدی به نتيجه می رسد؟
ناصر رشيدی :متأسفانه در چھارچوب اين حكومت از نظر من خير .به نتيجه
نخواھد رسيد و دليلش ھم اين است كه اين رژيم و ايادی اين رژيم به دليل
مشخصی سمت و سوی سركوب و اعدام را در مالء عام پيش می گيرند .كما اينكه
در ١٢٠روز گذشته  ١٠٠اعدام در مالء عام بوده است .اين دقيقا متأسفانه بيانگر
٣۶
اين است كه جواب شما خير است.
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 ھمچنين ”صدای آمريکا“ ) (voaدر برنامه ”شباھنگ“ در تاريخ ،٧/٩/٢٠٠۴
در گفتگويی با لی لی پورزند)مشاور داوطلب حقوقی انجمن زنان اونتاريو و عضو
انجمن رايزنان اسالمی( و رويا برومند )از مديران بنياد پيشبرد حقوق انسانی و
دمکراسی در ايران( به ماجرای اعدام عاطفه و برخی مسايل حقوقی وارد بر آن
٣٧
پرداخت.
”بی بی سی“ در  ١۴دسامبر  ،٢٠٠۴در خبری تحت عنوان ”اعتراض عفو بين
الملل به حکم اعدام زن جوانی در ايران“ )که درمورد صدور حکم اعدام برای
دختر  ١٩ساله ای در شھر اراک بود( به اعدام عاطفه نيز اشاره کرد و گفت :به
گزارش روزنامه اينديپندنت چاپ لندن ،در ماه گذشته دختر شانزده ساله ای به نام
عاطفه در ايران اعدام شد ٣٨.بی بی سی ھمچنين اقدام به تھيه يک فيلم مستند در
خصوص عاطفه نمود .خانم ” “Monica Garnseyتھيه کننده و کارگردان فيلم به
اتفاق گروھی در پوشش توريست ،برای تحقيق و توليد مخفيانه فيلم ،در نوامبر
سال  ٢٠٠۵به ايران سفر کردند .فيلم در ٢٧جوالی  ٢٠٠۶از  BBC2پخش شد.
٣٩
فيلم مستندی در باره عاطفه ،در شبکه جھانی وب در دسترس است.
درعين حال ،خانم ” “Garnseyطی مقاله ای با عنوان ”اعدام يک نوجوان“ در
روزنامه ”گاردين“ به تاريخ  ٢٧جوالی  ،٢٠٠۶به يادآوری موضوع عاطفه
وشرح مختصری در مورد سفر به ايران برای تھيه يک فيلم مستند در آن مورد
پرداخت ۴٠.بی بی سی ،نوبتی ديگر در  ٢٧ژوييه  ،٢٠٠۶در بخش خبری
گزارشی با عنوان ”اجرای حکم اعدام يک دختر نوجوان“ در باره عاطفه پخش
۴١
کرد.
۴٢
ھمچنين شبکه تلويزيونی ”و -د -ار“ ) (WDR.DEآلمان در ،٢۶/٢/٢٠٠٧
و شبکه تلويزيونی ” DR2دانمارک“ در  ١٨دسامبر  ۴٣،٢٠٠٧نسبت به پخش
فيلمی در خصوص عاطفه اقدام کردند.

42

| Executi on of Atefe

واﻛﻨﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ

بر دار کردن عاطفه

 برخی سازمان ھا واحزاب سياسی از جمله ”سازمان مجاھدين خلق“ و ”حزب
کمونيست ايران )مارکسيست  -لنينيست  -مائوئيست(“ نيز رسما ً نسبت به اعدام
عاطفه واکنش نشان داده و آن را محکوم کردند.
 نشريه ” مجاھد” در سرمقاله شماره  ۶٨٢خود چنين نوشت:

ﺣﻜـﻮﻣـﺖ ﺗـﺮور و اﻋـﺪام ”ﻋـﺎﻃـﻔﻪ“
ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪ ،ﺷﻤﺎره 682
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  3ﺷﻬﺮﻳﻮر  24 - 1383اوت 2004

روز شنبه  ٢۴مرداد ،شاھرودی ،رئيس قوه قضاييه رژيم آخوندی در جمعی از
خبرنگاران و سفيران رژيم ،با دم زدن از ”توسعه قضايی“ در ”مردمساالری
دينی“ ،راجع به فوايد ”مجازاتھای شالق و تعزير“ گفت” :ضايعات و ھزينهھای
حبس و زندان بيش از مجازاتھای شالق و تعزير است“ و ”سياست اسالم مبتنی بر
زندان و حبس نيست“ .آخوندھای دم كلفت حكومتی بارھا راجع به مضار مجازات
زندان )به معنی نگھداری نانخور اضافه( و در مورد فوايد اعدام در مألعام )به
معنی ترساندن و كنترل عامه مردم( داد سخن داده اند.
روز يكشنبه  ٢۵مرداد  ،٨٣ھم چنان كه در صفحه آخر ھمين شماره می
خوانيد ،آخوندھا دختر نوجوانی به نام عاطفه را در شانزدھمين بھار زندگيش در
برابر ديدگان مبھوت و گريان مردم شھر نكا اعدام كردند .در محاكمه او ھيچ
وكيلی حضور نداشت .عاطفه خودش زبان به دفاع گشوده و مظلومانه گفته بود:
”اگر راست می گوييد ،چرا به جای قربانيان فساد اخالق ،عامالن اصلی را
محاكمه نمی كنيد؟“ .اين زبان سرخ ،سرسبز عاطفه را به باالی دار فرستاد .قاضی
خونآشام گفت” :جرمش اعدام نبود ولی چون زبان درازی كرد ،اعدام شد“.
خودكامگی در كاربرد خشونت برای كنترل اوضاع ،كه قاضی القضات رژيم با
وقاحت آن را مفيدتر از زندان و از عالئم توسعه قضايی در بربريت آخوندی می
داند؛ مصداق بارزی از ”خشونت عامدانه عليه شھروندان“ است كه برحسب برخی
از تعاريف مشھور ”بالدرنگ تروريسم ناميده می شود“.
ھدف اين خشونت و تروريسم ،ارعاب و كنترل شھروندان و حفظ نظام
نامشروع و غاصب است و نبايد از”حق“ گذشت كه ”توسعه“ اين روشھا به اشكال
گوناگون ،دستاورد بی گفتگوی قضاييه آخوندھاست.
وقتی بی دادگاه آخوندی ،در پرونده قتل زھرا كاظمی ،به تبرئه متھم ،دربردن
قاتالن اصلی ،بستن پرونده و انكار كامل جنايت حكم می كند ،اين رفتار مثل خود
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قتل ،مثل خود شكنجه ،مثل متالشی كردن جسد ،آثار دھشت افزا و شوکه كننده
دارد .به قول سازمان خبرنگاران بدون مرز ”ادعای قوه قضاييه ايران در مورد
اين پرونده ،بھت آور ،فراتر از تمسخر و توھين آشكار است و كلماتی كه قدرت
توصيف آن را داشته باشد ،نمی توان پيدا كرد ٨)“.مرداد(.
بديھی است كه اين شدت قساوت و اين درجه از وقاحت ،درصورت فقدان
جربزه و جوھره مقاومت ،می تواند به مات شدن و يأس راه ببرد .ھدف ھمين است
و آخوندھا بھای آبروريزی را می پردازند تا نان حفظ سلطه ظالمانه و نامشروع
خود را بخورند.
آن چه كه اين معادله را عليه آخوندھا درھم می ريزد واقعيت مقاومت سازمان
يافته مردم ايران است .اين ھفتهھا سالگرد قتل عام زندانيان سياسی براساس فرمان
انھدام جمعی از سوی خمينی است كه باالترين مصداق ترور حكومتی ونسل کشی
در وحشيانه ترين شكل ممكن بود .ولی واقعيت اين است كه اگر يک سوی سكه
شقاوت و سنگدلی و موج اعدامھای وحشيانه دردل زندانھاست ،بر روی ديگر
سكه ،مقاومت حماسی قھرمانانی نقش بسته است كه حسرت يک كالم عقب نشينی
و سرخم كردن را ھم بردل دژخيمان باقی گذاشتند .آن ھا نشان دادند كه حرف آخر
را نهھيوالی رعب و ترور بلكه شجاعت و اراده انسان آگاه ايرانی می زند كه به
چيزی كمتر از ريشه كن كردن كامل استبداد مذھبی و استقرار حاكميت مردم
راضی نيست.
سرفرازی مقاومت سازمان يافته و پايدار مردم ايران ،ترور حكومتی و
روشھای ارعاب عمومی را درھم می شكند .ھم از اين روست كه رئيس جمھور
برگزيده مقاومت با تسليت به خانواده داغدار عاطفه و جوانان و مردم دردمند نكا،
حماسهھای مقاومت و پايداری ھزاران جوان مجاھد و پيشتاز آزادی را در برابر
اين رژيم وحشی يادآوری و تأكيد می كند كه اگر آخوندھا گمان می كنند با
درنورديدن مرزھای توحش و آدمكشی می توانند شعلهھای مقاومت مردم را در
برابر فاشيسم مذھبی خاموش كنند ،سخت دراشتباھند .اين جنايتھا برخشم و نفرت
۴۴
مردم می افزايد و مقاومت برای آزادی را فروزانتر می كند.
”مريم رجوی“ از رھبران سازمان مجاھدين خلق نيز ،طی پيامی اعدام عاطفه
را محکوم نمود .او از جامعه بين المللی ،سازمان ھا وشخصيت ھای مدافع حقوق
بشر وفعاالن زن وانجمن ھای مدافع حقوق زنان خواست که اين جنايت وحشيانه را
۴۵
محکوم کنند.
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 نشريه ”حقيقت“ ارگان ”حزب کمونيست ايران )م .ل .م(“ در مورد اعدام
عاطفه نوشت:
زﻳﺮ ﭼﻬﺮه زﻳﺒﺎي ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:

اﻳﻦ اﺳﺖ ﺳﻨﺪ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ!
و ﻫﺮ ﻛﻮي و ﺑﺮزن را ﺑﺎ آن ﭘﺮ ﻛﻨﻴﺪ،
آن ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻧﻨﮓ اﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﺧﺎﻃﺮه آﺣﺎد ﻣﺮدم ﻛﺸﻮرﺣﻚ ﺷﻮد.

حاجی رضائی ،قاضی دادگستری جمھوری اسالمی ،شخصا طناب دار را به
گردن عاطفهی  ١۶ساله انداخت .قبل از اعدام ،قاضی و  ٢تن از ماموران
انتظامی اش به نام ھای ذبيحی و موالئی سه شبانه روز به وی تجاوز گروھی
کردند .قاضی شخصا او را شکنجه داد که ”اعتراف کند“  ٢٢سال دارد .قاضی اين
کار را کرد تا قوه قضائيه جمھوری اسالمی در مجامع بين المللی قاتل کودکان
شناخته نشود )در چارچوب قانون اسالمی کارش بی نقص و عيب بود زيرا در
ايران اسالمی طبق قانون می توان دختر را از ٩سالگی به بعد کشت ،فروخت و به
او تجاوز شرعی کرد( .پس از اعدام و به خاکسپاری عاطفه ،جسدش را شبانه
دزديدند تا اثری از او نماند.
عاطفه کيست که گردانندگان جمھوری اسالمی اين چنين از او در ھراسند؟
عاطفه زن ايرانی است .ستمديده و برده ای که اکنون يک آتشفشان بی قرار است.
مردمی که در صحنه اعدام بودند شھادت می دھند ،قاضی رضائی ھنگام به دار
کشيدن عاطفه گفت او ”به خاطر زبان تندش اعدام می شود“ .عاطفه در دادگاه
پرخاش کرد و به قاضی جواب داد .عاطفه وکيل نداشت اما زبان تندش ادعانامه
ای برنده عليه نظام جمھوری اسالمی و قوانين دوران برده داريش بود؛ عاطفه به
اعتراض حجابش را بسوی قاضی پرتاب کرد و گفت :من نبايد اعدام شوم،
مجرمين واقعی بايد اعدام شوند .می گويند عاطفه ”مھجور“ بود .وی قبل از مرگ
حکمی را صادر کرد که عاقلترين افراد اين مرز و بوم صادر می کنند.
عاطفه ،دختر معصوم مردم فقير و زحمتکش ما زير دست و پای جانيان
جمھوری اسالمی جان باخت و اشک حسرت بر ديدگان مردم جاری شد .حسرت
انتقام از اين جانيان ،حسرت بلند کردن توفانی مھيب که طومار اينان را يک بار
برای ھميشه درھم پيچد؛ حسرت بر پا کردن آتشی که دودمان آخوندھای گنديده را
بسوزاند و جان سرد جامعه ما را گرم کند .حسرتی که بايد به اشتياق و تالش تبديل
شود.
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مدتی است که از وقوع اين جنايت جگرخراش می گذرد .اما ھنوز زخمی تازه
است .قتل بيرحمانه و قانونی عاطفه اولين جنايت از نوع خودش نبود و بيان فشرده
ضربات کشندهی قانونی و اجتماعی است که ھر روز و ھر ثانيه بر زنان وارد می
شود .جامعه ديگر تاب تحمل ادامه اين ھمه جنايت را ندارد .صداھای اعتراض از
گوشه و کنار بلند می شود و شتاب می گيرد .اين واقعه می تواند تبديل به يک
مسأله سراسری و ملی شود .پرونده اين جنايت می تواند تبديل به يک ادعانامه ملی
شود و در سطح جھانی به عنوان سند جنايت جمھوری اسالمی عليه زنان ،به
نمايش درآيد.
يک حقوق دان و استاد دانشگاه که بسختی بتوان وی را منتقد رژيم خواند در
نامه سرگشاده ای خطاب به رئيس قوه قضائيه ضمن تعريف و تمجيد از
شاھرودی با اشاره به عکس عاطفه رجبی در روزنامه ھا به وی ھشدار داده است
که ...” :تا پايان عمر از زير بار آن نگاه معصوم رھائی نخواھيد داشت “.وی
ضمن گناھکار دانستن قاضی شھرستان نکا و ديوان عالی کشور در رابطه با اعدام
”غير قانونی“ عاطفه اظھار نظر کرده و می گويد” ،حاشيه اين پرونده از باب
قانونی آنقدر فراوان است که مطمئن باشيد در آينده رساله ھا راجع به اين واقعه
خواھند نوشت “.البته ،وکال و حقوق دانان و فعالين حقوق بشر برای ھمه گير و
جھانی کردن پرونده اين جنايت ،می توانند استدالالت حقوقی بياورند اما زنان و
مردان جامعه ما بايد بدانند که داد عاطفه و زنان ايران را تنھا با سرنگون کردن
جمھوری اسالمي می توان گرفت .زن در جمھوری اسالمی برده است .و قانون
کشور اين موقعيت را با صراحت رسميت بخشيده است.
از خود سوال کنيد ،اين چه کشوری است که زن را بخاطر رابطه جنسی با
مردی اعدام می کنند ولی مرد را بخاطر ھمان کار پس از  ١٠٠ضربه شالق آزاد
می کنند؟ اين کشوری است که در آن زن قانونا برده است .حاجی رضائی عاطفه
را به جرم ”زنای محصنه“ و طبق قانونی که مربوط به تنبيه زنی است که به
شوھر)يعنی به صاحب خود( بی وفائی جنسی کرده ،اعدام کرد .اما عاطفه مجرد
بود و طبق قوانين اسالمی فقط شالق خوردن بايد نصيبش می شد و اگر اين شالق
خوردن سه بار تکرار می شد ،بار چھارم مرگ نصيبش می شد! حال از خود
سوال کنيد ،چه منطق بيمار و پوسيده ای پشت اين قانون نھفته است که به زن
مجرد)يعنی کسی که ھنوز صاحب ندارد( تا ٣بار ”ارفاق“ می کند و زن شوھردار
را در جا اعدام می کند؟ اين منطق عصر برده داريست و اين کشوری است که
قوانين عصر برده داری در آن حاکم است .زن شوھردار يعنی برده ای که صاحب
دارد .در عصر برده داری ،برده ای را که به صاحبش خيانت می کرد در جا می
کشتند تا برده ھای ديگر فکر خيانت به صاحب خود را نکنند .اين است جمھوری
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اسالمی ايران .نه کم و نه بيش!
با اين ترتيب ،حتا طبق قوانين جزائی جمھوری اسالمی که ھزاران راه برای
مجرم شناختن زنان ارائه داده است ،حاجی رضائی ”غير قانونی“ عمل کرده است.
مقامات قضائی جمھوری اسالمی نيز اين را خوب می دانند اما دم بر نياورده اند.
دليل اين امر واضح است .موجوديت جمھوری اسالمی به سرکوب زنان وابسته
است و نمی تواند پيامی جز سرکوب و وحشت برای زنان داشته باشد .سران رژيم
در يکی از جلسه ھای اخير خود به اين نتيجه رسيده اند که ”مسأله حجاب زنان
برای جمھوری اسالمی مسأله پوشش نيست بلکه يک مسأله استراتژيک است“.
يعنی اينکه بود و نبود جمھوری اسالمی به سياست ھای ضد زن آن وابسته است و
ھرگونه کوتاه آمدن در اين زمينه موجوديت رژيم را بخطر می اندازد .زن ستيزی
جمھوری اسالمی فقط بخاطر آن نيست که می خواھد آئين و آداب اخالقی اسالم را
به زنان تحميل کند .ھر چند اين مشغله ارتجاعی و پوسيده بخودی خود رنج و
مصائب بيحساب برای زنان به بار آورده است و منشاء جناياتی است که مردان
جامعه مستمرا عليه زنان مرتکب می شوند و عامل اصلی خودکشی ھای گسترده
در ميان زنان است .اما مسأله فقط اين نيست .ھمه می دانند که ھمين قضات قوه
قضائيه و پاسداران و نيروھای انتظامی قوه مجريه که دختری را به جرم ”اعمال
منافی عفت“ اعدام می کنند خودشان شبکه ھای سودآور فحشا و صادرات زن به
شيخ نشينھا را اداره می کنند .بر کسی پوشيده نيست که حاکميت نظام اسالمی
٣٠٠ھزار فاحشه حرفه ای توليد کرده است .پس مسأله جمھوری اسالمی از اين
اعدامھا تحت عنوان ”حفظ عفت“ چيست؟ جواب اين است که سرکوب زنان برای
موجوديت جمھوری اسالمی يک شرط الزم است .برای ھمين قاضی رضائی را
حتا پس از اينکه توسط نيروھای اطالعات رژيم دستگير شد و اعتراف کرد که قبل
از اعدام عاطفه به وی تجاوز کرده است ،به چند ضربه شالق محکوم کرده و
آزادش کردند .سران رژيم جمھوری اسالمی بدين طريق می خواھند يکبار ديگر
به زنان بفھمانند که ”در اين نظام شما برده ايد و برده خواھيد ماند“! قاضی
رضائی با اعدام عاطفه در مالء عام می خواست تاکيد کند که ”شما زنان پشيزی
ھم نمی ارزيد و دمار از روزگارتان خواھيم آورد!“
حال از خود سوال کنيد آيا می توان جواب اين پيام ھا را بطور مسالمت آميز
داد؟ مگر نه اينکه اين رژيم از بدو تاسيس خود به زنان اعالن جنگ داده و اين
جنگ را بطرق مختلف پيش برده است؟ آيا وظيفه عاجل کمونيستھا اين نيست که
خشم زنان را به نيروی عظيم ،به توفانی که برج و باروی جمھوری اسالمی را
درھم شکند ،تبديل کنند؟ توده ھای زن در جامعه ما آماده اند که متشکل شوند .اما
نه در تشکالت مصالحه جو و خوش آب و رنگ و دفتر و دستک دار .بلکه در
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تشکالتی رزمنده که بتواند نيروی زنان را برای يک مبارزه جدی با رژيم ضد زن
جمھوری اسالمی آماده کند .زنان آماده اند که در جنبش زنان متشکل شوند نه
برای ھمزيستی با جمھوری اسالمی و تالش برای اصالح آن ،بلکه برای کندن
بنيادھای اين رژيم خونخوار و بيرحم .برای اينکه طناب دار را از گردن عاطفه ھا
۴۶
بيرون آورند و بر گردن رھبران و سران جمھوری اسالمی بيندازند.
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دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و زﻧﺎن

بر دار کردن عاطفه

 برخی از جمعيت ھا و انجمن ھای مدافع حقوق بشر و زنان نيز ،اعدام عاطفه
را محکوم کردند .نامه جمعيت ايرانی حقوق بشر در شمال کاليفرنيا به کميساريای
عالی حقوق بشر درسازمان ملل متحد به تاريخ  ٢٨) ٧/۶/١٣٨٣اوت (٢٠٠۴
تحت عنوان ”اعتراض به سرکوب حقوق بشر درايران“ ،۴٧اطالعيه انجمن زنان
دموکرات ايران )بلژيک( به تاريخ  ١۴) ٢۴/۶/١٣٨٣سپتامبر  (٢٠٠۴تحت
عنوان ”سنگينی چوبه ھای دار از برکت نقض حقوق بشر“ ،۴٨بيانيه کميسيون
زنان اتحاد جمھوری خواھان ايران به تاريخ  ٣١)١٠/۶/١٣٨٣اوت  (٢٠٠۴تحت
عنوان ”اعدام عاطفه رجبی را محکوم می کنيم“ ،۴٩بيانيه انجمن دانشجويی دفاع از
حقوق بشر در ايران به تاريخ  ٢۵)۴/۶/١٣٨٣اوت  (٢٠٠۵تحت عنوان ”نگذاريد
عاطفه ھا را به دار آويزند“ .۵٠بيانيه ”سازمان آزادی زن“ به تاريخ ١/۶/١٣٨٣
) ٢٢اوت  (٢٠٠٤با عنوان ”جنايتى غير قابل تصور“ ۵١از جمله اين موارد است.
متن اين نامه ھا و بيانيه ھا در زير آمده است .ھمچنين نھاد ”اول کودکان“ در
 ،٢۵/٨/٢٠٠۴نوشته ای از سليمان قاسميانی با عنوان ”دخترکشی مشمئز کنندهی
اخير روحانيت ايرانی“ به زبان سوئدی منتشر نمود ۵٢.متن اين نوشته در بخش
نوشته ھای غير پارسی اين کتاب آمده است.

ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﭼﻮﺑﻪ ﻫﺎي دار از ﺑﺮﻛﺖ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
اﻃﻼﻋﻴﻪ اﻧﺠﻤﻦ زﻧﺎن دﻣﻮﻛﺮات اﻳﺮان )ﺑﻠﮋﻳﻚ( در ﻣﻮرد اﻋﺪام ﻋﺎﻃﻔﻪ رﺟﺒﻲ

سه شنبه  ٢۴شھريور  ١۴ – ١٣٨٣سپتامبر ٢٠٠۴
موج فزاينده اختناق و نقض حقوق بشر در ايران ابعاد وسيعتری يافته و بر
اساس اطالعات و اخبار رسيده به موازات به حبس کشاندن دانشجويان و دگر
انديشان ،رژيم کماکان به نقض حقوق بشر و تعھدات بين المللی که در سال ٢٠٠٠
متعھد به اصالح آن شده مشغول است .ھم اکنون دھھا نوجوان منتظر تأييد حکم
اعدام توسط ديوان عالی کشور در زندان بسر می برند.
ماه گذشته ديگر شاھد اجرای حکم اعدام دختر ١۶ساله ای توسط دادگاه
شھرستان نکاء بوديم که به مدت  ۴۵دقيقه عاطفه رجبی را برای عبرت گرفتن
مردم باالی دار نگاھداشتند ،او حتی از حق اوليه داشتن وکيل نيز محروم بود ،و
قاضی دادگاه ھم صادر کننده حکم و ھم مجری آن بود.
عاطفه به جرم داشتن رابطه بدون ازدواج با مردی محکوم به مرگ شده که
برای مرد تنھا  ١٠٠ضربه شالق در نظر گرفته شد و پس از اجرای حکم آزاد
51

| Executi on of Atefe

بر دار کردن عاطفه

گرديده ،ولی اشد مجازات برای عاطفه بر اساس گزارشات عليه او انجام گرفته و
اين نشاندھنده ستم مضاعفی است که بر زنان ميرود .اين حکم حتی از نظر قانون
ارتجاعی اسالمی نيز ،غير قانونی است.
اول :اينکه عاطفه رجبی مجرد بود و او را به جرم زنای محصنه
مخصوص زنان شوھردار است اعدام کرده اند )طبق شکايتی که پدر
عاطفه از دادگاه به مجامع حقوق بشر و ديوان عالی کشور کرده و
فتوکپی شناسنامه او را فرستاده ...که عاطفه مجرد و ١۶ساله بوده(
دوم :اينکه دادگاه شھرستان نکاء اجازه صدور حکم را نداشته و اين تنھا
در صالحيت دادگاه استان و تأييد ديوان عالی کشور ميباشد که عليرغم
اين بی قانونی ديوان عالی نيز حکم را تأييد کرده.
انجمن زنان دمکرات مقيم بلژيک اعالم می دارد :که حکومت ايران راھی جز
تسليم و تصحيح قوانين ضد بشری خود ندارد در غير اين صورت بايد رسمأ از
پيوستن به ميثاق ھا و عھدنامه ھای بين الملی خارج شود.
ما ھمگام با تمام جوامع حامی حقوق بشر و سازمان ھای عفو بين المل مراتب
انزجار خود را از اعدام دختر نوجوان عاطفه رجبی اعالم ميداريم و خواھان
اعتراضات گسترده عليه اين اقدام ضد بشری ميباشيم.
مجازات اعدام و سنگسار در ھر شرايطی منفور انسانھای آزادی خواه و
سازمانھای حامی حقوق بشر ميباشد .ما ھم چنين خواستار حق برابری شھروندان
دربند جھت داشتن وکيل و ھيأت منصفه و دادگاه علنی ميباشيم .اين حداقل حقوق
انسانھای در بند است.
۴٨
انجمن زنان دمکرات ايرانی )بلژيک(
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اﻋﺪام ﻋﺎﻃﻔﻪ رﺟﺒﻲ را ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ!
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن زﻧﺎن اﺗﺤﺎد ﺟﻤﻬﻮري ﺧﻮاﻫﺎن اﻳﺮان
ﺟﻤﻌﻪ  13ﺷﻬﺮﻳﻮر  3 – 1383ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2004
عاطفه رجبی ،شانزده ساله به جرم ”اعمال منافی عفت“ ،در شھرستان نکا در
استان مازندران در مالء عام به دار آويخته شد .بنابه گزارش خبرگزاریھای
رسمی داخلی و بين المللی عاطفه از امکان دسترسی به وکيل نيز برخوردار نبوده
است.
حکم اعدام عاطفه و دھھا مجازات ضد بشری ديگر در ايران ،نقض مستمر
حقوق بشر در ايران و بیاعتنائی حاکمان جمھوری اسالمی ايران به اجرای
تعھدات بين المللی را به نمايش میگذارد.
ھمانطور که میدانيم کشور ايران اعالميه جھانی حقوق بشر را امضاء کرده و
در سال ھزار و سيصد و پنجاه و چھار با تصويب قوه قانونگذاری ايران به ميثاق
بينالمللی حقوق مدنی و سياسی ملحق شده است .در بند دو ماده دوم اين ميثاق آمده
است که کشورھای امضاء کننده ،متعھد میشوند که بر طبق اصول قانون اساسی
کشور خود و مقررات مندرج در اين ميثاق ،اقداماتی در زمينه تطبيق قوانين
قضايی کشور با اين مقررات ،بعمل آورند .بنابراين کشور ايران ،فارغ از نوع
موازين حقوق بينالمللی ملزم و
حکومتی که برآن حکم میراند ،مطابق عرف و
ِ
متعھد است که در قوانين خود مجموعه حقوق مندرج در آن ميثاق و از جمله اصل
ممنوعيت شکنجه و مجازات اعدام کودکان و نوجوانان کمتر از ھيجده سال را به
رسميت بشناسد.
از طرف ديگر ايران متعھد به اجرای عھدنامه بينالمللی حقوق کودک نيز
ھست .کميته حقوق کودک در تاريخ بيست و ھشت ژوئن دوھزار به ايران ھشدار
داده است که ھر چه زودتر در جھت اصالح قانون جزائی ايران در راستای لغو
مجازات اعدام کودکان و نوجوانان کمتر از ھيجده سال اقدام نمايد .اما حاکمان و
دستگاه قضائی و جزائی ايران تا کنون به اين ھشدارھا ھيچگونه پاسخ مناسبی نداده
و ھمچنان با صدور احکام غيرانسانی و ضدبشری خود به نقض آشکار حقوق بشر
در ايران ادامه میدھند.
نظام حاکم در ايران و ارگانھای قضائی آن راھی جز تسليم و اصالح قوانين
خود ندارند و در غير اينصورت میبايست اعالم کنند که خواھان خروج از
عھدنامهھای بين المللی و ميثاقھای حقوق بشری میباشند که اين تصميم خود نيز
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میتواند ھزينهھای سنگينی را برای جمھوری اسالمی در بر داشته باشد.
کميسيون زنان اتحاد جمھوری خواھان ايران ،ھمگام با مجامع حقوقبشری و
سازمان عفو بينالملل ،مراتب خشم و انزجار خود از اعدام نوجوان ايرانی ،عاطفه
رجبی را اعالم میدارد.
ما دولت ،حکومت و مجلس ايران را موظف میدانيم که به اعتراضات مستمر
مجامع بينالمللی در خصوص نقض حقوق بشر در ايران گوش فرادھند و سريعأ
در جھت تغيير قوانين ضد بشری و مغاير با موازين حقوق بشر جھانی ،اقدامات
الزم را صورت دھند.
ما مجازات اعدام و شکنجه را تحت ھر شرايطی محکوم میکنيم ،ضمن آنکه
خواھان حق برابر برای شھروندان ايرانی دربند ،جھت داشتن حق وکيل و دادگاه
علنی و عادالنه میباشيم.
ما تمامی سازمانھای زنان در سراسر جھان را فرا میخوانيم که در مقابل
خشونتھای وحشيانه عليه کودکان و نوجوانان در کشور ايران ھمبسته با زنان
کشورمان صدای اعتراض خود را رساتر کنند و حاکمان جمھوری اسالمی ايران
را در احترام به حقوق بشر و رعايت ميثاقھای سازمان ملل متحد ،ملزم سازند.
کميسيون زنان اتحاد جمھوری خواھان ايران
سی و يک اوت دوھزار و چھار  -ده شھريور ھزار و سيصد و ھشتاد و سه

۴٩
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ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ”اﻧﺠﻤﻦداﻧﺸﺠﻮﻳﻲدﻓﺎع از ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮ در اﻳﺮان“
درﺑﺎرهي اﻋﺪام ﻳﻚ دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮان
ﻧﮕﺬارﻳﺪ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ دار آوﻳﺰﻧﺪ
بی گنه زنجير بر پايم زدند
وای از اين زندان محنت بار من
وای از اين چشمی كه می كاود نھان روز و شب در چشم من راز من
گوش بر در می نھد تا بشنود شايد آن گمگشته آواز من
دخترک را چگونه بر دار آويختند؟ چگونه آرزوھای ”عاطفه رجبی“ را در زير
خاک مدفون ساختند؟ چشم ھای نگران عاطفه در واپسين لحظات زندگی به دنبال
چه بود؟ ھرگاه كه به اين سواالت می انديشيم بغض تمام وجودمان را می فشرد.
اعدام ،اين واپسگرايانه ترين برخورد بشر در برابر رخدادھای اطراف خود،
چه جان ھايی را كه نگرفته است .ننگ بر آيين و مذھبی كه اينگونه در جان
ستاندن انسان ھا دست و دلبازی می كند .حضور دين در عرصهی حكومتی،آن ھم
با آبشخور عصر وحشی ھا ،چنين سرنوشتی را برای ما رقم زده است .متوليان
دين عشق را ممنوع كرده اند تا فساد در جامعه پيله نبندد ،اما نادان تر از آن ھستند
كه دريابند جنايت عليه انسان را كليد زده اند .عاطفه ھا به دار كشيده می شوند،بی
آنكه بپرسيم چرا.
آھای كسانی كه حكم مرگ عاطفه ھا را صادر می كنيد ،آيا شما را با انسانيت
كاری ھست؟ می دانيم كه اگر چنين بود،اينگونه جان انسان ھا را نمی ستانديد .در
جھالت خود چنان فرو رفته ايد كه پس از ھر عاطفه كشی ،برای خود ميزان ثواب
و اجرتان را محاسبه می كنيد تا آن را به حساب طلب خود از خدايتان ثبت كنيد.
و اما ،برای مبارزه با به دار آويختن عاطفه ھا عالوه بر اعتراض به صدور
حكم اعدام ،بايستی به گونه ای رفتار كرد تا آنچه كه به عنوان قصاص ناميده می
شود،بی اعتبار شود .زمانی كه ما با دست خود مجازات قصاص را بی اعتبار
كنيم ،بی ترديد جمھوری اسالمی نيز برای استوار كردن چوبهی اعدام ھای
خودسرانه ،با مشكالت زيادی روبرو خواھد شد.
به اميد روزی كه ملت ايران،خود از مجازاتی به نام قصاص روی برگردانند.
انجمن دانشجويی دفاع از حقوق بشر در ايران
چھارم شھريور ماه ١٣٨٣
anjoman_defa@yahoo.com
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ﺟﻨﺎﻳﺘﻰ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر
جمھورى اسالمى ايران يک دختر  ١٦ساله را اعدام کرد.
روز يکشنبه  ٢٥مرداد ماه جمھورى جنايت اسالمى با نھايت درنده خويى يک
دختر بچه  ١٦ساله را در شھر نکا اعدام کرد .طناب دار را قاضى دادگاه
بيشرمانه و سبعانه بر گردن اين دختر بچه انداخت و جسد وى را بعد از اعدام به
مدت  ٤٥دقيقه در مرکز شھر برجاى گذاشتند تا مردم شاھد اين صحنه دلخراش
باشند.
حکم اعدام اين دختر بدليل رابطه نامشروع جنسى داده شده و ديوان عالى حکومت
نکبت اسالمى آنرا تائيد کرده و اجراى حکم را رئيس قوه قضاييه تائيد کرده است.
در مقابل اعتراضات مردم ،قاضى اعالم کرده که اين دختر  ٢٢ساله بوده و نه ١٦
ساله.
اين جنايتى است غير قابل تصور که فقط از عھده جانيان اسالمى بر ميايد.
حکومتى کثيف با سردمدارانى جنايتکار که براى دفاع از حاکميت ننگين خود و
براى ايجاد فضاى رعب و وحشت ،دست به چنين جناياتى ميزنند .سران حکومت
اسالمى خوب ميدانند که اعالم احکام اعدام و بويژه احکام بر عليه کودکان و
نوجوانان با موجى از اعتراض جھانى و داخلى روبرو ميشود .جمھورى نکبت
اسالمى ميداند که اگر احکام اعدام بر عليه زنان را اعالم کند ،ھمچون موارد
افسانه نوروزى و کبرا رحمانپور و شھال جاھد ،نميتواند آنھا را اعدام کند .چرا که
اعتراضات جھانى و داخلى آنھا را چنان تحت فشار ميگذارد که مجبور ميشوند،
عقب نشينى کنند .بھمين دليل با سرعت احکام اعدام را در ھفته ھاى اخير اعالم و
اجرا کرده است .فقط در يک ماه گذشته  ٤١نفر در ايران اعدام شده و يا به اعدام
محکوم شده اند .يک نفر به قطع دست و يک نفر به قطع پا محکوم شده است .به
اين جنايات بايد وسيعا اعتراض کرد .نبايد گذاشت ماشين جالدى حکومت جنايت
اسالمى بيش از اين قربانى بگيرد .به اين جنايت بيشرمانه رژيم اسالمى اعتراض
کنيد .خبر اين جنايت را به گوش جھانيان برسانيد و کارى کنيد که احکام اعدام
۵١
اعالم شده در ايران فورا لغو بشود.
سازمان آزادى زن
 ٢٢ماه اوت ٢٠٠٤
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 برابر اطالعات و مدارک موجود ،افزون بر انجمن ھا و موسسات وابسته به
حکومت در امور زنان که طبعا در چنين مواردی سکوت برمی گزينند ،متاسفانه
برخی شخصيت ھا ،احزاب وگروه ھای سياسی وانجمن ھای ايرانی مخالف
حکومت نيز ،که بعضا ً درطول سال ھا ،درباب وضعيت نامساعد زنان درايران
گفته و نوشته بودند ،از موضوع اعدام عاطفه گذشتند و واکنشی نسبت به آن نشان
ندادند .شايد خوش نمی داشتند اعدام دختری را محکوم کنند که به فساد اخالق متھم
شده بود .ھرچند که اين دختر ،نوجوان و مبتال به بيماری روانی باشد .در حالی که
عدم واکنش مناسب و بھنگام ھمه فعاالن سياسی واجتماعی به بيداد و جنايات رخ
داده ،رژيم را به تداوم حمالت خود تشويق وآن را گستاخ تر می سازد .از جمله
تجاوز جنسی به زندانيان ،به ويژه زندانيان سياسی ،از ابتدای عمر حکومت ضد
انسانی و جنايتکار جمھوری اسالمی وجود داشته و دارد .اما جز برخی افراد
وگروه ھا وسازمان ھا ،بسياری در طول ساليان متمادی از پرداختن به اين
موضوع و محکوم نمودن آن طفره رفتند .ولی طی فجايع وجناياتی که در سال
 ١٣٨٨توسط رژيم بر عليه مردم شريف کشور انجام شد و دامنه چنين تعرضاتی
به تمامی بخش ھا و اقشار جامعه گسترش يافت ،حتی آن ھا که مھر سکوت به لب
داشتند نيز به سخن آمدند.
بخشی از جامعه وحتی برخی از افراد فعال در عرصه حقوق بشر کشور نيز،
ھمه آن چه را که در مورد جنايات حکومت گفته می شد ،باور نداشتند يا نمی
خواستند بپذيرند ،تا خود گرفتار آمدند .ھمچنان که ”مھر انگيز کار“ که در بيان
گرفتاری ھای پس از شرکت در کنفرانس برلين ،چنين نوشت” :ھمان روز اول که
جسم وروح درگير تحقيقات ويژه شد ،با تمام پوست و گوشت و استخوان ،شيوه
ھای مزورانه بازجويی را شناختم .به موکلينی انديشيدم که سال ھا برايم قصه ھايی
از بخش ھای ويژه قضايی گفته بودند .از زندان توحيد ،از شکنجه ،از امضاء ذيل
اقارير و اظھارات ديکته شده ،اقرار به ارتکاب زنا و… ،آن ھا بسيار گفته بودند.
اما من ھمه را باور نکرده بودم .حال خود در تار عنکبوت ويژه فرو افتاده بودم
۵٣
و“...
” سھيال شريفی“ در مقاله ای با عنوان ”آتفه رجبی را نبايد فراموش کرد“ که
درماه اوت سال  ٢٠٠۴منتشر شد ،به مانند برخی افراد و سازمان ھا ،به درستی
اين نکته را نيز مطرح و برآن تأکيد نموده بود:
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آﺗﻔﻪ رﺟﺒﻰ را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮد
ﺳﻬﻴﻼ ﺷﺮﻳﻔﻰ
يکشنبه گذشته ٢٥ ،مرداد ماه ،شھرستان شمالى نکا شاھد يکى از دردناکترين و
غير انسانى ترين جنايات مقامات قضائى جمھورى اسالمى بود .در اين روز يک
دختر جوان  ١٦به اسم آتفه رجبى ،در خيابان راه آھن اين شھر ،به حکم رئيس
دادگسترى و تائيد ديوان عالى و موافقت رئيس قوه قضائيه بدار آويخته شد .آتفه
رجبى چند ماه پيش بخاطر داشتن رابطه جنسى دستگير و توسط يک قاضى مرتجع
به اسم حاجى رضا که رئيس دادگسترى نکا ھم مى باشد ،محاکمه شد .در جريان
دادگاھى ،آتفه)که حتى از داشتن وکيل مدافع ھم محروم بود( خشمگين از زن
ستيزى و بى عدالتى حاکم بر جامعه و سيستم قضائى ،شروع به ناسزاگوئى کرده و
بعنوان اعتراض بخشى از لباسھايش را از تن در مى آورد.
بنا بر اخبار منتشر شده در اين مورد ،رئيس دادگسترى چنان از اين حرکت
آتفه خشمگين مى شود که خود شخصا پرونده او را پيگيرى کرده و در عرض
مدت کوتاھى تائيد حکم اعدام او را از ديوان عالى مى گيرد و روز اعدام خود او
طناب را به گردن آتفه مى اندازد و او را اعدام مى کند.
ھيچ نوشته اى و ھيچ بيانى نمى تواند اوج بربريسم و توحشى را که در اين
حرکت نھفته است توصيف کند .ھيچ کلمه اى قادر نيست عمق جنايتى را که
اينچنين ظالمانه زندگى کوتاه و پر آرزوى يک دختر جوان را قصابى کرد ،تشريح
کند .تنھا جرم آتفه زن بودن و جوان بودن و آرزوى زندگى شاد و آزاد داشتن بود.
اينھا ابتدائى ترين خواسته ھا و نيازھاى ھر جوانى در ھر گوشه دنياست .در ايران
تحت حاکميت جمھورى اسالمى ،اما ھر آنچه انسانى است و بوئى از زندگى دارد
جرم است و تالش براى رسيدن به آن ممکن است به سرانجام غم انگيز آتفه منجر
شود .در ھمه جاى دنيا نوجوانان  ١٦ساله را حتى اگر مرتکب جنايت شده باشند،
بخاطر سنشان مورد ترحم قرار مى دھند ،براى تحقيق در مورد جرمشان شرايط
ويژه فراھم مى کنند ،نه تنھا امکان گرفتن وکيل را برايشان فراھم مى کنند ،بلکه
در ھر جلسه بازجوئى و تحقيق مددکاران اجتماعى آنھا را ھمراھى مى کنند که بر
بررسى عادالنه و ھمه جانبه پرونده آنھا نظارت کنند و در تصميم گيرى و ارائه
حکم بخاطر سنشان انعطاف بخرج داده و تخفيف مى دھند.
در ايران تحت حاکميت جمھورى اسالمى نه تنھا به جوانى کسى رحم نمى شود
بلکه وقيحانه در مواردى مانند مورد آتفه ،سن او را  ٢٢سال اعالم مى کنند که
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شنيع بودن اقدام خود را پنھان کنند .در سيستم قضائى اسالمى ايران ،خود قاضى
ھا و دست اندرکاران بزرگترين قاتالن و جنايتکارانى ھستند که در طول بيست و
چند سال حاکميت سياھشان و بخاطر حفظ حاکميت سياھشان ھزاران جوان و
نوجوان را به قتلگاه فرستاده اند و يا حتى طناب دار را با دستھاى خود بر
گردنھاى بى گناه آنھا سفت کرده اند و مرگ دردناک آنھا را در کمال قساوت
نظاره کرده اند .حاجى رضا و امثال او ھم سنخھاى جالدانى مانند خلخالى و
الجوردى ھستند که دختران  ١٤ساله را فقط به جرم داشتن اعالميه اى ،بعد از
اينکه مورد تجاوز قرار داده ميشدند ،به جوخه ھاى اعدام مى سپردند .ليست
جنايات اينھا پايان ناپذير است.
آتفه رجبى نمونه برجسته اى بود از زنان جوانى که در طول سالھا حاکميت
اسالم شجاعانه در برابر قوانين ارتجاعى اسالمى مقاومت کردند و حاضر به
پذيرش زندگى خفت بارى که اين قوانين براى آنھا تعيين کرده بود نشدند .او نمونه
بارز جنبش اعتراضى زنان و جوانان در ايران بر عليه حکومت اسالمى و قوانين
ضد بشرى آن بود .اين دختر جوان به سياستھاى جمھورى اسالمى نه گفت ،در
برابر زن ستيزى و آپارتايد حاکم بر ايران ايستادگى کرد و در بيدادگاھى اين رژيم
با در آوردن بخشى از لباسھايش به حجاب اجبارى اين سمبل حقارت زن اعتراض
کرد .اين اعتراض متاسفانه به قيمت جان او تمام شد .اما اعتراض رزمنده او و
”نه“ رسائى که او شجاعانه به اسالم و حکومتش گفت در خاطره ھا خواھد ماند و
جنبش اعتراضى زنان و جوانان را بجلو سوق خواھد داد.
آتفه رجبى را نبايد فراموش کرد .قتل او را بايد بھانه اى کرد براى متشکل
شدن و اعتراض به رژيم جنايتکار اسالمى .در اعتراض به اعدام او ،بايد دور ھم
جمع شد و متحدانه عليه جمھورى اسالمى و تمام قوانين ضد بشرى آن مبارزه
کرد .نبايد گذاشت آب خوشى از گلوى جانيانى مانند حاجى رضا پائين برود .بايد
اين رژيم جنايت و شکنجه و اعدام را سرنگون کرد .آتفه بايد آخرين اسم در ليست
جنايات اين رژيم باشد .بايد اين رژيم را سرنگون کرد و اتالن آتفه و ھزاران
۵۴
جوان ديگر را به محاکمه کشاند.
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 کشورھای غربی نيز ھمچون ھميشه ،با پرھيز از برخوردی قاطع ،حفظ روابط
با جمھوری اسالمی وتامين منافع خود را ترجيح دادند .حداکثر کاری که انجام شد
اين بود که مدت ھا بعد ،پارلمان اروپا اقدام به صدور قطعنامه ای نمود و درآن
چند مورد نقض حقوق بشر در ايران مانند بازداشت روزنامه نگاران ،وبالگ
نويسان و فعاالن اينترنتی و صدور احکام قضايی سنگين عليه متھمان زير ھجده
سال را با ھم محکوم کرد .در قطعنامه مزبور به اعدام افراد زير ھجده سال مانند
۵۵
عاطفه نيز اشاره شد.

دﻳﺪﮔﺎه دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﺪ و ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ
در ارتباط با اعدام عاطفه ،اسماعيل مولودى دبير وقت فدراسيون سراسرى
پناھندگان ايرانى )در سوئد( در تاريخ  ٢٥اوت ٢٠٠٤با ارسال نامه اى به وزير
امور خارجه سوئد )ليال فريوالد( ،ضمن انعکاس خبر اعدام عاطفه ،با اعتراض به
روابط سياسى دولت سوئد با ايران ،خواستار عکس العمل دولت سوئد در رابطه با
بربريت جمھورى اسالمى ايران شد .وزير امور خارجه سوئد نيز در پاسخ با بيان
اين که» :در پارلمان اروپا ما تصميم گرفته ايم که با ايران يک ديالوگ داشته
باشيم .اين سياستى است که ما فکر ميکنيم بيشتر سازنده است ،و تالش ميکنيم که
در ايران احترام به حقوق انسانھا رعايت شود ،تا اينکه ايزوله شوند .اين سخت
است و احتياج به زمان دارد«.؛ بر ادامه روابط با حکومت جمھوری اسالمی تاکيد
نمود ،آن را تصميم پارلمان اروپا دانست و ايرانيان را به صبوری بيشتر و
انتظاری طوالنی تر فراخواند و در واقع ،اشاره نمود که نقض حقوق بشر در
ايران از اھميتی برخوردار نيست که اروپا به خاطر آن از منافع خود در روابط با
جمھوری اسالمی ،چشم پوشی نمايد.
 متن نامه اسماعيل مولودی و پاسخ وزير امور خارجه سوئد به وی ،چنين
است:
”نامه اسماعيل مولودى
به وزير امورخارجه سوئد خانم ليال فريوالد  ٢٦اوت ٢٠٠٤
در رابطه با اعدام عاطفه رجبى دختر  ١٦ساله در شھر نکا
خانم وزير
روز  ١٧اوت يک دختر جوان  ١٦ساله بخاطر داشتن رابطه جنسى خارج از
ازدواج در شھر نکا در منطقه مازندران در شمال ايران بدار آويخته شد .عاطفه
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قوانين ضد بشرى اسالمى را زيرپا گذاشته .رژيم جمھورى اسالمى اورا بدار
آويخت و  ٤٥دقيقه جسد بيجان اورا باالى دار نگه داشتند تا مردم را بترسانند.
اين عمل وحشيانه رژيم اسالمى اعدام کودکان نام دارد و تالشى است تا بدينوسيله
حرکت فزاينده و روز مره مبارزات مردم را متوقف کند و جوابى است به
راديکاليسم مبارزات مردم ايران عليه جمھورى اسالمى.
سوال من از شما و دولتتان اين است
 ١عکس العمل دولت سوئد در مقابل اين بربريت چيست؟
 ٢چه ارزيابى از روابط دولتتان با جمھورى اسالمى در اين رابطه داريد؟
 ٣آيا ھنوز فکر ميکنيد ايران کشورى امن است؟
دولت سوئد ميخواھد در مقابل اين عمل و بربريت سکوت کند و ھنوز فکر ميکنيد
که می شود به دمکراتيزه کردن دولت جمھورى اسالمی اميد داشت .دولت سوئد
ھنوز ميخواھد جنايتھاى جمھورى اسالمى را الپوشانى کند؟
دولت سوئد کنوانسيون حقوق کودکان را برسميت ميشناسد و نيز پايه اى ترين
حقوق انسان را برسميت ميشناسد .بنا براين اميدوارم که شماھم با ما ھمصدا شويد
و اين جنايت جمھورى اسالمى را محکوم کنيد و براى دفاع از حقوق انسانھا در
ايران ھمراه ما تالش نماييد.
اسماعيل مولودى
دبير ھمبستگى ،فدراسيون سراسرى پناھندگان ايرانى در سوئد
عضو رھبرى سازمان نجات کودک در غرب سوئد
رونوشت:
 نخست وزير سوئد آقاى يوران پرسون احزاب سوئد۵۶
 سازمان عفو بين الملل در سوئد“ خانم فريوالد وزير امور خارجه سوئد در تاريخ  ١٠سپتامبر  ٢٠٠٤در جواب
به نامه اسماعيل مولودى چنين می نويسد )ترجمه فارسى نامه را در زير می
خوانيد(:
”از وزارت امور خارجه  ١٠سپتامبر ٢٠٠٤
وزير امور خارجه
اسماعيل مولودى ،عزيز
با تشکر از نامه ات ،که در تاريخ  ٢٥اوت بدستم رسيد.
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من با شما در تنفر از چنين سرنوشتى که براى دختر  ١٦ساله عاطفه رجبى
اتفاق افتاده سھيمم و طبعا آن را محکوم ميکنم .اين عمل ھنوز در مخالفت با
بسيارى از حقوق اوليه انسانھا و پرنسيب ھاى دنياى امروز است .
در پارلمان اروپا ما تصميم گرفته ايم که با ايران يک ديالوگ داشته باشيم .اين
سياستى است که ما فکر ميکنيم بيشتر سازنده است ،و تالش ميکنيم که در ايران
احترام به حقوق انسانھا رعايت شود ،تا اينکه ايزوله شوند .اين سخت است و
احتياج به زمان دارد.
پارلمان اروپا ديالوگ با ايران را از طروق مختلف و در زمينه ھاى مختلف
پيش ميبرد ،چيزى که ديالوگ ھمه جانبه ناميده می شود و بويژه MR
) (masklgrattihetديالوگ و مذاکره در باره مناسبات تجارى و قرارداد ھمکارى
ھاى سياسى به شرايط سياسى در ايران ربط داده ميشود.
شرايط ما ،احترام به حقوق انسانى ،کاھش تسليحات کشتار جمعى ،عدم
گسترش اين سالحھا ،ھمکارى در مبارزه عليه تروريسم و ھمکارى موثر ايران
در رابطه با صلح در خاورميانه است.
تالش براى لغو اعدام يکى از مسائل مھم براى سوئد وپارلمان اروپاست ،که
فعاالنه از سال  ١٩٩٨اتخاذ شده است و پيش ميرود .ھدف اين سياست اين است
که اعدام به طور کلى از بين برود و تالش براى اتخاذ اقداماتى جدى در مورد
کشورھايى که ھنوز از اعدام استفاده ميکنند و تالش براى محدود کردن آن .اين به
اين معنا است که اعدام ھرگز نبايد براى افراد کم سن و سال و يا عقب ماندگان
جسمى و ذھنى اعمال شود .در مورد احکام اعدام ،ما بطور دائم در چھار چوب
ھمان دستور المعلى که در باال نام بردم با نمايندگان ايران در رابطه با نظارت بر
کيس ھاى ويژه ھم صحبت ميکنيم .
بعد از گفتگو در جلسه غير رسمى وزراى امور خارجه اروپا در  ٣و ٤
سپتامبر ،سخنگوى پارلمان اروپا خواستار يک گزارش در مورد اعدام کودکان از
نماينده کشورھاى عضو در تھران با پيشنھاد يک سرى اقدام در اين مورد شد.
ما ھمچنين مشغول بحث ھستيم که چگونه بتوانيم به نحوه موثرى براى بھتر
شدن رعايت حقوق بشر در ايران کار کنيم .
من به شما اطمينان ميدھم که دولت سوئد ھمچنان خواھد کوشيد که مسأله حقوق
بشر در ايران را دنبال کند .من اين امکان را دارم که از طريق سازمان ملل متحد
وپارلمان اروپا براى پيشرفت حقوق انسانى در ايران تالش نمايم.
با بھترين آرزوھا
۵٧
ليال فريوالد)“(Laila Freivalds
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 ھمين طور ،پروين کابلی سخنگوى کمپين بين المللى دفاع از حقوق زنان در
ايران ،نامه ای به وزير امور خارجه سوئد نوشت و از جمله گفت :آيا شما می
خواھيد در اين مورد سکوت کنيد و ھنوز ادعا می کنيد که ايران در حال تحوالت
دمکراتيک است؟ ...با اين نامه می خواھم شما را يکبار ديگر متوجه آنچه که در
ايران اتفاق می افتد نمايم و ميخواھم بيادتان بياورم که سوئد خود را با امضاى
کنوانسيون حقوق کودکان موظف به دفاع از حقوق آنھا نموده است .متن کامل نامه
سرگشاده پروين کابلی به وزير امور خارجه سوئد چنين است:
”نامه سرگشاده پروين کابلى سخنگوى کمپين بين المللى دفاع از حقوق زنان در
ايران )ترجمه فارسى(
به :وزير امور خارجه سوئد و سخنگوى سازمان نجات کودک.
رونوشت به :رسانه ھاى جمعى و سازمانھاى دفاع حقوق بشر
جمھورى اسالمى يک کودک ديگر را کشت عاتفه رجبى  ١٦ساله به دار آويخته
شد.
وزير امور خارجه سوئد؛ Lila Freivalds
سخنگوى سازمان نجات کودک؛ Annika Ahnberg
بدينوسيله ميخواھم در مورد يک جنايت دھشتناک که از طرف سردمداران رژيم
اسالمى در ايران اتفاق افتاده است شما را آگاه کنم .من اين نامه را در مقام يک
مادر و يک فعال حقوق بشر مينويسم .
عاطفه رجبى ،روز  ٢٥مرداد در ايران به دار آويخته شد .عاطفه رجبى ھنگامى
به دار آويخته شد که فقط  ١٦سال داشت و اين اتفاق در شھرستان نکا در استان
مازندران افتاده است .اعدام او در مالعام در ميدان شھر اجرا گرديد و جسد او ٤٥
دقيقه در باالى دار براى عبرت عمومى باقى ماند.
جرم عاطفه سرپيچى از قوانين اسالمى و داشتن رابطه خارج از ازدواج اعالم شده
است .اين يک جنايت آشکار و نشان بربريت است .اين قتل عمد کودکان است .اين
جنايتى وحشتناک است که می خواھد اعتراض راديکالى را که بتدريج ولى با
اطمينان در حال شکل گرفتن است خفه کند .اما سوال من از شما که وزير امور
خارجه سوئد و سخنگوى سازمان نجات کودک ھستيد اين است که اوال شما در
مقابل اين جنايت وحشيانه چه اقدامى ميخواھيد در دستور کارتان قرار دھيد؟ و
ديگر اينکه رابطه سياسى که در مورد ايران داريد چگونه ميخواھد ادامه يابد؟
آيا شما ميخواھد در اين مورد سکوت کنيد و ھنوز ادعا مى کنيد که ايران در حال
تحوالت دمکراتيک است؟ و يا مى خواھد اين جنايت آشکار را پنھان نمايد و ھنوز
به اميد واھى يک تحول غيبى در ايران نشسته ايد؟
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با اين نامه ميخواھم شما را يکبار ديگر متوجه آنچه که در ايران اتفاق ميافتد نمايم
و ميخواھم بيادتان بياورم که سوئد خود را با امضاى کنوانسيون حقوق کودکان
موظف به دفاع از حقوق آنھا نموده است .من اميدوارم که شما با ما در مورد دفاع
از حقوق انسانى ھم جھت ميشويد و دولت ايران را براى چنين جنايتى محکوم می
کنيد.
با احترامات
پروين کابلى؛ سخنگوى کمپين بين المللى دفاع از حقوق زنان در ايران
۵٨
 ٢٥اوت “٢٠٠٤
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” شيرين عبادی“ حقوقدان ،برنده جايزه نوبل در صلح و رييس کانون مدافعان
حقوق بشر در گفتگويی با خبرگزاری دانشجويان ايران )ايسنا( که در تاريخ
 ١٣/۶/١٣٨٣منتشر شد ،درمورد صدور حکم اعدام برای عاطفه و افراد زير ١٨
سال ،تقصيری را متوجه قوه قضاييه جمھوری اسالمی ندانست و گفت ...” :قضات
دادگستری جز اجرای قانون وظيفهای ندارند ،بنابراين شايد قسمتی از مشكالت
دادگستری به استناد حرف رييس قوهی قضاييه به قوانين نامناسبی برمی گردد كه
بر دادرسی حاكم است .مساله ای كه در جوامع بينالمللی ھمواره مورد بحث است
و دولت ايران نيز متھم به آن می شود صدور حكم اعدام برای افراد كمتر از ١٨
سال است كه در اين زمينه اعتراضی به قوهی قضاييه وارد نيست؛ زيرا قوهی
قضاييه جز اجرای قانون كار ديگری نمی تواند و حق ندارد انجام دھد .با توجه به
قوانين موجود اگر دادگاه ھا حكم اعدام برای افراد كمتر از  ١٨سال صادر می
كنند ،كاری خالف قانون انجام نداده اند .چنان چه االن تعدادی از افراد كمتر از
 ١٨سال در انتظار حكم اعدام ھستند؛ زيرا حكم مجازات آن ھا قطعی شده است.
البته شيوهی دادرسی در دادگاهھای اطفال اين است كه با رانت با كودكان برخورد
كرده و برای آن ھا مجازات جايگزين اعمال می كنند اما متأسفانه چون اين
مجازاتھای جايگزين در قانون پايگاھی ندارد ،تماما در دادگاه تجديد نظر يا در
اجرای احكام شكسته می شود .مجازات جايگزين زمانی اعتبار پيدا می كند كه در
سيستم قانونی ايران وارد شود .بنابراين اگر قوهی قضاييه آباد نمی شود دليل
عمدهی آن اين است كه قوانين عوض نشده است .قضات دادگستری وقتی دعوايی
نزد آن ھا مطرح می شود ،مجبورند رسيدگی و حكم صادر كنند .مشكل قوانين
۵٩
مربوط به مقررات شكلی دادرسی است“...
در اين جا ذکر نکاتی در مورد بيانات خانم عبادی ،ضروری به نظر می رسد.
تھيه ”لوايح قضايی“ و ”پيشنھاد عفو يا تخفيف مجازات محکومان“ از وظايف و
مسئوليت ھای قوه قضاييه است ۶٠.عاطفه در مرداد ماه  ١٣٨٣اعدام شد و پس از
اعتراضاتی که عليه اين اعدام به راه افتاد ،اليحه پيشنھادی قوه قضاييه تحت عنوان
”اليحه رسيدگی به جرايم اطفال ونوجوانان“ در تاريخ  ١١/٩/١٣٨٣در جلسه
ھيأت وزيران تصويب شد و در تاريخ  ١٨/١١/١٣٨٣از سوی رييس جمھور وقت
)محمد خاتمی( به مجلس شورای اسالمی ارسال شد تا مراحل قانونی خود را طی
کند ۶١.چگونه قوه قضاييه مقصر نيست ،وقتی که براساس وظيفه قانونی خود عمل
نکرده و اليحه ای که ضرورت آن کامالً حس می شد را بھنگام ،تھيه و برای طی
مراحل قانونی ،ارسال ننموده است؟ تھيه و ارايه اين اليحه در زمان ياد شده ،آن
ھم باشتاب و عجله و در شرايطی که ايرادات و ابھامات و تناقضات در آن به چشم
می خورد ،تنھا يک اقدام سياسی جھت پاسخ گويی به موج اعتراضات عليه
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حکومت ،به علت اعدام عاطفه وديگر کودکان بوده است .درعين حال ،در
خصوص ”پيشنھاد عفو يا تخفيف مجازات محکومان“ که از وظايف و مسئوليت
ھای رييس قوه قضاييه است ،بايد سوال کرد که در چند مورد از مواردی ھمچون
صدور حکم اعدام عاطفه و نوجوانان ديگر )بدون وارد آمدن فشارھای فعالين و
سازمان ھا و افکار عمومی جامعه جھانی( از ”پيشنھاد عفو يا تخفيف“ استفاده شده
است؟ در ضمن ،با خواندن اين نوشتار متوجه می شويد که تخلفات متعدد و
متنوعی در پرونده عاطفه روی داد که مسئوليت آنھا تمام و کمال بر عھده دستگاه
قضايی بوده است .در مورد اليحه مزبور نيز پس از حدود  ٢سال ،در سال ١٣٨۵
و در دوره ھفتم شورای اسالمی ،کليات آن تصويب شد ولی ادامه کار بر روی اين
اليحه مسکوت ماند و ھمچنان تبديل به قانون نشده است .درعين حال به قول ”مريم
زھدی“” :وکالی دادگستری وحقوقدان معتقدند تا زمانی که قضات و دادگاه ھا اين
اختيار را دارند که فردی را که در زمان ارتکاب جرم بالغ تشخيص داده شده،
۶٢
محکوم کنند ،حتی اين تغييرات قانونی ھم نمی تواند کارساز باشد“.
روزنامه ”شرق“ در تاريخ  ،٣/۶/١٣٨٣مقاله ای را با عنوان ”مالحظاتی در
باره يک حکم“ نوشته ”شادی صدر“ به چاپ رساند .شادی صدر در اين مقاله به
برخی مسايل پرونده و نادرستی حکم صادره پرداخت ۶٣.متن کامل اين نوشته در
بخش مقاالت و نوشته ھای حقوقی ھمين کتاب آمده است.
 مدتی بعد در تاريخ  ،٢٠/۶/١٣٨٣خبرگزاری دانشجويان ايران )ايسنا(،
گفتگويی با شادی صدر که وکالت پدر عاطفه را در شکايت او عليه خاطيان به
عھده گرفته بود منتشر نمود .متن کامل اين گفتگو چنين است:
وﻛﻴﻞ ﻣﺪاﻓﻊ اوﻟﻴﺎء دم دﺧﺘﺮ ﻧﻜﺎﻳﻲ:

ﺗﻨﻬﺎ  105روز از ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﺪوي ﺗﺎ اﻋﺪام ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪه اﺳﺖ
”ﻋﺎﻃﻔﻪ“ ﻓﺮزﻧﺪ ﻃﻼق ﺑﻮده اﺳﺖ
شادی صدر ،وكيل مدافع اولياء دم دختر نكايی كه چندی پيش اعدام شد ،به
تشريح روند اين پرونده و وضعيت فعلی آن پرداخت.
وی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران )ايسنا( تأكيد كرد:
نكته ای كه در ابتدای پذيرش وكالت اولياءدم ”عاطفه“ برای من مھم بود صحت
ادعای آنھا مبنی بر  ١۶ساله بودن دخترشان بود كه با بررسی مدارک موجود در
اين زمينه مثل شناسنامهی پدر و مدارک تحصيلی خود ”عاطفه“ به اين نتيجه
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رسيدم كه ادعای آنھا درست بوده و عاطفه  ١۶سال داشته است يعنی متولد سال
 ۶۶بوده و قطعا نمی تواند  ٢٢سال داشته باشد.
وی با بيان اين كه طبق استشھاد و اظھارات اھالی محل ،عاطفه دچار جنون
ادواری و اختالل حواس نيز بوده است ،اظھار داشت :اين نكتهای است كه خود
عاطفه نيز در اعتراض به حكم دادگاه بدوی بر آن تأكيد داشته است كه ”مرا به
پزشكی قانونی بفرستيد تا مشخص شود دچار جنون ادواری ھستم“ كه متأسفانه اين
كار ھيچ وقت انجام نشد.
صدر درخواست خانوادهی ”عاطفه“ را روشن شدن حقيقت ماجرا ،اخذ ديه و
شكايت از قاضی بدوی صادركنندهی حكم برشمرد.
وی افزود :ھرچند طبق قانون مجازات اسالمی ،مسووليت كيفری برای دختر
از سن  ٩سال قمری شروع می شود و ظاھرا طبق قانون ،صدور حكم اعدام برای
دختر  ١۶ساله اشكالی ندارد ولی با توجه به الحاق ايران به كنوانسيون حقوق
كودک كه طبق آن اعدام افراد زير  ١٨سال ممنوع است ،رويهی قضايی تاكنون
اين گونه بوده است كه حتی اگر برای افراد زير  ١٨سال حكم اعدام صادر می شد
اين حكم تا رسيدن اين فرد به  ١٨سال تمام اجرا نمی شده ،بنابراين اگر مراجع
قضايی اطالع داشتند كه عاطفه  ١۶ساله بوده ،قطعا حداقل امر اين بود كه اجرای
حكم اعدام تا  ١٨سالگی او به تعويق بيفتد نه اين كه به سرعت اجرا شود .عاطفه
در  ١٣ارديبھشت ماه  ٨٣دستگير ،در تاريخ  ٣خرداد ،از سوی دادگاه بدوی
محكوم به اعدام و پس از اعتراض ،حكم اعدام در  ١٣تيرماه از سوی ديوان عالی
كشور تاييد و در  ٢۵مرداد سال جاری اجرا شده است.
وی خاطر نشان كرد :دادرسی اطفال در قوانين ما مقررات ويژه ای دارد كه به
نظر می رسد چون عاطفه  ٢٢ساله فرض می شده ،ھيچ كدام از آن مقررات ويژه
در مورد او اعمال و اجرا نشده است و من ھم ھنوز نمی دانم قاضی از كجا به اين
نتيجه رسيده است كه او  ٢٢سال دارد.
وكيل مدافع اولياء دم ”عاطفه“ با تأكيد بر اين كه فقط زنای محصنه مجازات
سنگسار دارد و مجازات زنای غيرمحصنه تنھا  ١٠٠ضربه شالق است ،افزود:
يک ماده قانونی در قانون مجازات اسالمی وجود دارد كه اگر كسی سه بار به
جرم زنا محكوم به شالق شود اين حكم اجرا شود ،بار چھارم اگر اين اتفاق بيفتد
فرد اعدام می شود كه قاضی پرونده به اين ماده استناد كرده اما نكتهی قابل توجه
اين است كه ما متاسفانه به پرونده ھای قبلی عاطفه كه در حكم به آن اشاره شده
دسترسی نداريم و در پرونده ای كه به قولی پروندهی چھارم است با توجه به اقرار
متھم ،حكم اعدام صادر شده است؛ متأسفانه نه قاضی پرونده و نه ديوان عالی
كشور به اين نكته توجه نكرده اند كه حداقل از نظر روحی ،ميزان سالمت روانی
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متھم را توسط پزشكی قانونی تعيين كنند و بعد مشخص شود كه آيا او در سالمت
روانی ،اين اقرارھا را انجام داده است يا ھمان گونه كه خودش می گفته است در
بسياری از مواقع سالمت روانی نداشته است ،چون يكی از شرايط نافذ بودن اقرار
اين است كه فرد مجنون نباشد و با اختيار و اراده و آزادی كامل اقرار كند.
صدر خاطرنشان كرد :پدر و مادر عاطفه در سنين كودکی او از ھم جدا شده
اند و وقتی او  ۵سال داشته مادرش فوت كرده است و عاطفه در مراحل مختلف
جاھای متعددی بوده است ،مدتی با پدرش زندگی می كرده ،مدتی در بھزيستی
خراسان نگھداری می شده و پدر عاطفه جايی نداشته كه در آن زندگی كند و تنھا
جايی كه او به آنجا می رفته است خانه خرابهی پدر و مادر بزرگ عاطفه بوده
است و اين شرايط قطعا اتفاقاتی برای او افتاده است كه به شھادت اھالی محل به
ھر صورت از نظر روانی و شعور ،يک دختر عادی نبوده است.
اين وكيل دادگستری عنوان كرد :مقصر اصلی در پرونده عاطفه ،عواملی است
كه باعث می شوند يک دختر معصوم وارد مسيری شود كه ديگر راه برگشتی
نداشته باشد و در اين راه عاطفه تنھا يک مورد نيست و ھستند افرادی مثل او كه
اصال آنھا را نمی بينيم و زمانی می بينيم كه شايد در آستانهی اعدام باشند .در
پروندهی اعدام ”عاطفه“ ،مقصر اصلی عاطفه يا امثال او نيستند بلكه مقصر اصلی
سلسله عواملی است كه يک دختر معصوم را تا اين حد به اين مرزھا می برد.
صدر افزود :پدر عاطفه از رييس قوه قضاييه درخواست كرده كه مجددا به اين
مسأله رسيدگی شود و واقعا مشخص شود كه آيا اين حكم طبق موازين شرعی و
قانونی صادر شده يا خير و اگر كسی اشتباه كرده و مقصر است بايد تاوان آن را
۶۴
بدھد.
بنابر شنيده از دوستی فرھيخته ،پس از آن که خانم شادی صدر وکالت پدر
عاطفه را بر عھده گرفت ،ايشان طی تماس ھايی ،از خانم صدر می خواھد که با
تحويل مدارکی از پرونده عاطفه نسبت به افشاگری بيشتری از پرونده مزبور اقدام
نمايد که اين تقاضا مورد موافقت خانم صدر قرار نمی گيرد.

70

| Executi on of Atefe

بر دار کردن عاطفه

 روزنامه دولتی ”ايران“ ،در پی به راه افتادن موجی از اعتراضات عليه اعدام
عاطفه ،اقدام به چاپ مقاله ای تحت عنوان ”جزئيات اعدام دختر  ٢٢ساله درنکا“
در تاريخ  ٨/۶/١٣٨٣نمود .در اين مقاله سعی شده با تحريف حقايق ،حکومت از
اتھامات وارده تبرئه گردد:

ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻋﺪام دﺧﺘﺮ 22ﺳﺎﻟﻪ در ﻧﻜﺎ
جونيان ـ خبرنگار ”ايران“ در سارى :دختر  ٢٢ساله در مأل عام اعدام شد .او در
دادگاه شھرستان نكا به پنج بار زناى غيرمحصنه اعتراف كرده بود.
اين دختر كه عاطفه معروف به ماسوھا ھندى بود ،با شكايت ھمسايه ھا و
پدربزرگش دستگير شده بود ۵.ارديبھشت ماه سال جارى عده اى از اھالى خيابان
راه آھن و نارنج باغ در نامه اى به نيروى انتظامى اعالم كردند دختر جوانى از
مدتى قبل در اين منطقه اقدام به فساد و فحشا كرده و با عده اى روابط غيراخالقى
دارد .كارھاى او باعث آبروريزى شده است و ما ھم جديداً متوجه شده ايم كه او
سر راه مدارس دخترانه قرار مى گيرد وپس از فريب دادن آنھا ،آنان را با خود در
كارھاى فساد ھمراه مى كند .مأموران پس از دريافت اين گزارش با دستور قضايى
به تحقيق پرداختند و متوجه شدند اھالى منطقه در دفاع از دختران خود و مبارزه با
عاطفه ـ دختر  ٢٢ساله ـ قصد دارند تا خانه وى را به آتش بكشند .در حالى كه
تحقيقات در اين مورد انجام مى شد پيرمردى  ٩٠ساله با مراجعه به دادگسترى از
نوه اش شكايت كرد و گفت :من يک پيرمرد ھستم و ديگر از دست نوه ام خسته
شده ام .پدرش او را به من سپرده است ولى من و ھمسرم به علت كھولت سن و
بيمارى قادر به كنترل او نيستيم و او از چند سال پيش با افراد فاسد و خالفكار
ارتباط پيدا كرده است .وى اضافه كرد :ھر از گاھى او دستگير مى شود،
شالق اش مى زنند و بعد از اينكه مدتى در زندان مى ماند آزاد مى شود ،ولى
دست از خالف بر نمى دارد .او با افراد مختلفى ارتباط دارد من در بين مردم آبرو
ندارم و خودم ھم توان برخورد با او را ندارم .پيرمرد با ناراحتى گفت :جديداً
دخترى را ھم با خودش به خانه آورده است و وقاحت را به جايى رسانده است كه
افراد خالفكار به راحتى و به دور از ھر گونه شرمى به صورت علنى پا به خانه
من مى گذارند.با اين شكايت عاطفه در خانه اش دستگير شد و مأموران با دستور
قضايى به بازرسى از خانه او پرداختند.دختر جوان ديگرى نيز به ھمراه وى در
خانه اش دستگير و ھر دو در شعبه اول دادگاه عمومى نكا به رياست قاضى
رضايى حاضر مى شوند .عاطفه در برابر قاضى رضايى در مورد زندگى اش
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مى گويد :سن ام كم بود كه مادرم فوت كرد بعد از مرگ مادرم ،در خانه پدر
بزرگ و مادربزرگم بزرگ شدم و در ھمين زمان بود كه به علت حرف ھا و
رفتارھايى كه يكى از نزديكانم به من آموخت به فساد كشيده شدم.
پدر بزرگ عاطفه در مورد شكايت از نوه اش مى گويد :تا قبل از اينكه مادرش
فوت كند او دختر خوبى بود وھيچ مشكلى نداشت و خوب زندگى مى كرديم ولى
بعد از مرگ مادرش پدرش او را به ما سپرد و ازدواج كرد و من و ھمسرم ناچار
شديم تا از او نگھدارى كنيم .ولى او به جاى اينكه بفھمد با روى آوردن به فساد
آبروى ما را برد و ما را جلوى مردم سر شكسته كرد .وى گفت :از مردى كه نوه
ام را اغفال كرده ھم شكايت دارم .عاطفه در مورد انگيزه اش از ارتكاب فساد
گفت :خودم ھم نمى دانم چرا به اين كار كشيده شده ام و ھيچ حرفى ندارم .دختر
جوانى كه به ھمراه عاطفه دستگير شده بود در مورد نحوه آشنايى اش با او گفت:
من با عاطفه در زندان بھشھر آشنا شدم ٢٠ ،روز پيش بود كه از شھرستان
خودمان به نكا آمدم و پيش عاطفه رفتم .عاطفه به ”ماسوھاھندى“ معروف بود و
خيلى از دختران و زنان جوان با او آشنا شده بودند و با او رفت و آمد داشتند.
عاطفه در بازجويى ھا در دادگاه به زنا با افراد متعددى اقرار كرد و در چھار
جلسه از دادگاه اقرار به زنا كرد .به دستور قاضى رضايى سوابق عاطفه از زندان
بھشھر استعالم شد .اين سوابق نشان مى داد كه او از سال  ٧٩به جرم فساد در
زندان به سر برده است .در اين رابطه دو مرد كه بنا به گفته عاطفه با او رابطه
داشته اند دستگير و تحت بازجويى قرار گرفتند .عاطفه ـ دختر دستگير شده ـ در
تمام مراحل بازجويى نزد قاضى رضايى و در جلسات محاكمه كه در حضور
وكيل تسخيرى اش برگزار مى شد به پنج بار زناى غيرمحصنه اقرار كرد .قاضى
دادگاه با توجه به محكوميت ھاى سابق اين دختر ـ  ۴بار ـ به  ١٠٠ضربه تازيانه و
اقرارھاى ديگر وى در آخرين جلسه محاكمه ،او را بر اساس مواد قانون مدنى و
ھمچنين علم قاضى ـ مواد  ١٠۵و  ١٢٠قانون مجازات اسالمى ـ به اعدام و ساير
متھمان پرونده را نيز پس از محاكمه به شالق محكوم كرد.با اعتراض عاطفه و
وكيلش به حكم صادره پرونده به شعبه  ٣٢ديوانعالى كشور ارجاع شد كه قضات
اين شعبه حكم صادر شده را تأييد كردند.
قبل از اعدام
با تأييد حكم صبح روز يكشنبه  ٢۵مردادماه در سى مترى نارنج باغ عاطفه
خود را در ميان جمعيت زيادى ديد .نگاھش به چوبه دار افتاد .اين آخرين لحظاتى
بود كه زنده بود .پرونده زندگى اش چقدر زود بسته مى شد .دلش مى خواست
كارى كند ،دلش مى خواست خوب باشد ولى ھيچ وقت نتوانسته بود ،وصيت كرد
تمام اموال و پول ھايش را به دو دختر بى سرپرست بدھند .مراسم اجراى حكم
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اعدام عاطفه زياد طول نكشيد و زندگى او در برابر نگاه ھاى مردم نكا به پايان
۶۵
رسيد.
در نوشته باال که شبيه متونی است که دستگاھھای امنيتی برای چاپ به نشريات
می سپارند ،نکاتی وجود دارد که مرور می کنيم:
 -١عنوان کردن سن  ٢٢سالگی برای عاطفه ،که اين امر از تيتر نوشته آغاز و
در متن نيز تکرار می گردد.
 -٢دستگيری عاطفه بر اساس طرح شکايت از سوی ھمسايه ھا و پدر بزرگ او
)ونه جزيی از سناريوی قاضی و افسران فاسد نيروی انتظامی(
 -٣عاطفه به فريب دختران مدرسه وکشاندن آن ھا به فساد اقدام می نمود )يعنی
مشکل فردی به يک مشکل بزرگ اجتماعی تبديل شده بود که می بايست ھرچه
سريعتر برای آن چاره انديشی نمود(
 -۴با دستور قضايی ،ماموران پس از دريافت گزارش به تحقيق پرداختند )يعنی
شتابی که گفته می شود بر پرونده حاکم بوده ،نادرست است و تحقيق محلی نيز
انجام شده بود(
 -۵ماموران متوجه شدند اھالی قصد دارند محل سکونت عاطفه را به آتش بکشند
)يعنی عاطفه از ديد مردم محل سزاوار مرگ بود و حتی اگر قاضی چنين حکمی
صادر نمی کرد ،مردم خود عاطفه را می کشتند(
 – ۶ارتباط عاطفه از چند سال پيش با افراد فاسد وخالفکار )فراھم کردن زمينه
برای پذيرش حکم ،که عاطفه ديگر قابل اصالح نبود(
 -٧جلسات محاکمه در حضور وکيل تسخيری اش برگزار می شد )در پاسخ به
نداشتن وکيل(
 -٨اقرار عاطفه به پنج بار زنای غير محصنه )نشان دادن
پذيرش جرم توسط متھم ،بدون اين که به شرايطی که تحت آن اقرار کرده اشاره
شود(
 -٩صدور حکم بر اساس مواد قانونی وھمچنين علم قاضی )تالش برای نشان دادن
انطباق حکم صادره با مواد قانونی(
 -١٠اعتراض عاطفه و وکيلش به حکم صادره )تاکيد بر آن که عاطفه در تمام
مراحل دادرسی وکيل داشته است(
 -١١دلش می خواسته خوب باشد ولی ھيچ وقت نتوانسته بود )ظاھراً ھمدردی با
عاطفه ولی در واقع تخريب ھرچه بيشتر وی ،که تمام افعال صادره از عاطفه،
زشت و نا پسند بوده است(
 -١٢وصيت کرد تمام اموال و پول ھايش را… )به کار بردن کلمه ” تمام“ به ذھن
خواننده اين سؤال را القا می کند که با داشتن يک خانواده فقير ،عاطفه چه اقدامات
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و اعمال گسترده خالفی انجام داده که صاحب اموال و دارايی آن چنانی شده است.
در صورتی که ”تمام اموال“ او ،دو سه تکه وسايل خانه کار کرده و استفاده شده
بود(
 -١٣مراسم اجرای حکم اعدام عاطفه زياد طول نکشيد )وارونه جلوه دادن واقعيت
که جسد بی جان عاطفه به مدت  ۴۵دقيقه بر دار بود(.
شايان ذکر است ،آقای ”محمد جونيان“ که به عنوان خبرنگار روزنامه ايران در
ساری ،مبادرت به انتشار گزارش مزبور نمود ،به پاس پادويی اش برای حکومت،
بعدھا ،به عنوان ”مسئول کميته خبری دفتر نماينده ولی فقيه در استان مازندران“
تعيين شد .او ھمچنين ،عضو ”شورای نظارت ]سانسور[ بر نمايش“ اداره کل
فرھنگ و ارشاد اسالمی استان مازندران و عضو کميته مؤسس ”انجمن نمايش
سازمان بسيج ھنرمندان استان مازندران“ نيز می باشد.
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 شھيندخت موالوردی مدير ارتباطات بينالمللی مركز امور مشاركت زنان
وابسته به رياست جمھوری )در دولت اصالحات! به رياست سيد محمد خاتمی(،
در نوشته ای که اسفند  ١٣٨٣در مجله ”حقوق زنان“ به چاپ رسيد ،نگاھی به
اعدام عاطفه از زاويه تاثير منفی آن بر موقعيت حکومت جمھوری اسالمی در
عرصه بين المللی داشته است .او در واقع نگران گشوده شده جبھه جديدی عليه
حکومت اسالمی و اعتراضات صورت گرفته نسبت به اعدام عاطفه بوده است و
در نوشته اش ،ضمن ايجاد ترديد در مورد سن و بيماری عاطفه ،فريبکارانه تالش
دارد در ادامه فعاليت ھای به عمل آمده رسانه ای برای رفع اتھام از حکومت،
چنين وانمود نمايد که اعدام عاطفه حسب تقاضای مردم بوده است ،آن جا که می
نويسد» :آيا صرفا برای تشفی خاطر افکار عمومی ،دقت و عدالت بايد فدای
سرعت میشد .«...متن کامل اين نوشته چنين است:

ﻳﻚ رأي و ﭼﻨﺪﻳﻦ و ﭼﻨﺪ اﺑﻬﺎم
ﺷﻬﻴﻨﺪﺧﺖ ﻣﻮﻻوردي

صدور حکم اعدام و اجرای سريع آن در مورد عاطفه رجبی -سھاله )دختر
نکايی( در ماهھای اخير يکی از جنجالی ترين خبرھا بود و ضمن جلب توجھات
بين المللی و داخلی ،موجی از اعتراضات را نيز در پی داشت.
بیترديد برای ناظران خارجی و گزارشگران ويژه و موضوعی بين المللی که
به دنبال ”سوژه“ میگردند تا حقانيت ادعاھای خود را در خصوص وضعيت حقوق
بشری در ايران به اثبات رسانند و گزارشھای خود را ھرچه مستندتر ارائه کنند،
چنين عملکردی خوراک مناسبی را فراھم می کند و بدين ترتيب با ”آب به آسياب
دشمن ريختن“ و با بھانه دادن به دست آنھا و با دست خود ،روز به روز بر قطر
و حجم پرونده ھايی که عليه کشورمان تشکيل شده است ،افزوده میشود.
نگارنده به اقتضای مسئوليت خود )در قسمت ارتباطات بين المللی يکی از
نھادھای دولتی( ،به خوبی از تأثيرگذاری عملکرد ساير حوزهھا بر حوزهی امور
بين الملل و سياست خارجی کشور آگاه بوده و تحت الشعاع قرار گرفتن دستاوردھا
و موفقيتھا را در نتيجه سوء عملکرد و کج سليقگیھا با تمام وجود لمس کرده
است ،به طوری که تبعات و عوارض يک تصميم و يک حکم در گوشه و کنار
ايران اسالمی ممکن است دامن گير کل نظام بشود.
صرف نظر از تالش دشمنان خارجی در تير و تار جلوه دادن وضعيت ج.ا.ا.
از نظر رعايت حقوق بشر ،نمیتوان از عوامل داخلی مؤثر بر اين وضعيت ،از
جمله رفتار و اقدامات نسنجيده مديريتھای ناکارآمد و ناآشنا با عرف ديپلماسی و
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گفتمان و ادبيات غيرمسئوالنه و ...چشم پوشی کرد .توضيح اين نکته ضروری
است که به حساب سياسی بودن و مغرضانه بودن گزارشھای مربوط به وضعيت
حقوق بشر در ايران ،نبايد از تخلفات ،ابھامات و ضعف و ناھماھنگی در تبيين
مواضع و ديدگاهھا و...غفلت کرد و از اقدامات عملی و قانونگذاری و فعاليتھای
سياسی ممکن در جھت رسيدن از وضع موجود به وضع مطلوب بازماند.
البته روحيه انزواگرايی و غيبتھای طوالنی از صحنهھای بين المللی و مجامع
حقوقی و واگذار کردن سخاوتمندانهی صحنه به مخالفان در آن مجامع )به ويژه در
فضای قبل از دوم خرداد( و اکتفا به دفاع از خود در چارچوب مرزھای کشور و
اقناع افکار عمومی داخلی نيز در تقويت و تشديد اين ذھنيت ھا بیتأثير نبوده و
برآيند اين رويکرد محکوميت پياپی کشورمان را در محافل حقوقی و سياسی بين
المللی به ارمغان آورده است .حال آنکه جدی گرفتن تحت نظارت بين المللی بودن
و در دستور کار کميسيون حقوق بشر سازمان ملل قرار داشتن ،زمينهھای طرح
قطع نامه ھای نقض حقوق بشر در ايران از بين می برد و تحول اساسی در ذھنيت
و تصور عمومی جھانيان نسبت به ايران و ايرانی به وجود می آورد.
در خصوص موضوع فوق الذکر نيز -اعدام عاطفه رجبی -از ھمان ابتدا
تماسھای مکرری در سطح بين المللی برای اثبات صحت و سقم موضوع برقرار
شد و سؤاالت بسياری حاکی از دقت نظر و بررسی و موشکافانهی موضوع بود
مطرح شد .اين در حالی است که به تازگی از ابراز خوشحالیھای فراوان مربوط
به نقض حکم افسانه نوروزی و دستور رئيس قوه قضائيه مبنی بر بررسی مجدد
پرونده وی فراغت حاصل شده بود که سيل اعتراضات و واکنشھا در خصوص
پروندهی عاطفه رجبی سرازير شد و بعضا حاوی سؤاالت و ابھامات جدی و
اساسی نيز بود ،از جمله-١:رسيدگی فوری و شايد خارج از نوبت به موضوع و
ختم سريع دادرسی و محاکمه و اجرای حکم در چھار ماه که با توجه به وضعيت
موجود نظام قضايی ايران چنين سرعتی چندان متداول نبوده و دور از انتظار
است .به ويژه در مقايسه با اطالهی دادرسی ھای معمول در پرونده ئھای مشابه
جای سؤال دارد که از جمله می توان به روند طوالنی محاکمه در رسيدگی به
پروندهی مردی اشاره کرد که از  ٢٣ارديبھشت  ١٣٧٠اقدام به ربودن و تجاوز به
دختران خردسال میکرد و تازه چند روز قبل حکم اعدام وی در زندان رجايی
شھر کرج اجرا شده است .آيا اگر در مورد پرونده عاطفه رجبی نيز روند معقول
و منطقی رسيدگی )و نه اطالهی بیمورد( طی میشد ،عرض خدا به لرزه
درمیآمد؟ آيا صرفا برای تشفی خاطر افکار عمومی ،دقت و عدالت بايد فدای
سرعت میشد و پروندهی زندگی يک انسان که بيش تر ،قربانی شرايط اجتماعی و
وضعيت نابسامان زندگی خود شده است ،با سرعت ھرچه تمام تر بسته میشد؟ آيا
76

| Executi on of Atefe

بر دار کردن عاطفه

با جرم بالفطره تلقی کردن افراد ،میتوان به پيشگيری از وقوع جرم و جنايت در
جامعه اميدوار بود؟!
آيا اين برخورد با سياست کيفری اسالم در برخورد با بزھکاری و بزه ديدگی
ھمخوانی دارد؟! و آيا اصالح ،بازپروری و بازگشت مجدد مجرمين به آغوش
جامعه در اھداف مربوط به سياست جنايی ما محلی از اعراب دارد؟!)وظيفه ای که
طبق اصل  ١۵۶قانون اساسی بر دوش قوه قضائيه سنگينی میکند(
 -٢اختالف روايت ھا و نظرھای موجود در زمينه سن عاطفه بين  ١۶و  ١٨و
 ٢١سال در نوسان بوده است .ھرچند که طبق قوانين ج.ا.ا.سن مسئوليت کيفری
ھمان سن بلوغ است که در دختر  ٩سال تمام قمری میباشد اما فراموش نکنيم که
ايران يکی از اعضای کنوانسيون حقوق کودک ) (CRCاست که با حق شرط کلی
به آن پيوسته است و طبق مفاد آن کنوانسيون افراد زير  ١٨سال ،کودک محسوب
میشوند و فاقد ھرگونه مسئوليت کيفری میباشند،چه برسد به اعدام آنھا.
 -٣مباحث مطروحه پيرامون برخوردار نبودن از سالمت کامل عقلی عاطفه و
برخورداری اش از اختالل روانی ادواری)طبق ادعای مکتوب وی در روند
دادرسی( و در صورت صحت آن ،اعتبار قانونی نداشتن اقرار وی که طبق ماده
 ٧٠قانون مجازات اسالمی” ،اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای
اوصاف بلوغ،عقل،اختيار و قصد باشد“.
 -۴از يک سو ادعا شده است که خانواده عاطفه -پدربزرگش که سرپرستیاش
را بر عھده داشته است -اصرار بر دستگيری و محاکمه وی داشته اند و از سوی
ديگر پدر وی -صفر علی سھاله -از تنظيم شکايتی عليه حکم اعدام عاطفه خبر
داده است .وی که کھنه فروش دوره گرد است حتی در مراسم اعدام دخترش
فرصت حضور پيدا نکرده است و در سه ماھی که عاطفه زندانی بود ،فقط ده
دقيقه با او مالقات کرده است.
پرواضح است که پاسخگويی و اطالعرسانی درست و به موقع و واگويی
واقعيات مربوط به اين پرونده و پرونده ھای مشابه میتواند در زدودن ابھامات
بسيار و تغيير ذھنيتھا و تصورات مؤثر باشد و نکتهی آخر اين که به درستی
کجايند آن مردانی که برای ھوسھای آنی و لذت ھای زودگذر خود ،دخترکان اين
مرز و بوم را تا مرز نيستيی میکشانند؟ آيا در سياست جنايی پيش روی نظام
قضايی ما ،برخورد با اين مردان در دستور کار قرار دارد؟ آيا وقت آن نرسيده
است که برای کنترل و کاھش تقاضا در اين عرصه تدابيری جدی انديشيده شود؟
تا کی بايد انگشت اتھام و اشاره به سوی دخترکان بیدفاع و مظلوم اين ديار
۶۶
باشد؟!!
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ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺮوﻧﺪه ﻋﺎﻃﻔﻪ
قاضی رضايی و افسران و ساير متخلفان و متجاوزان توسط نيروھای وزارت
اطالعات بازداشت و بازجويی شدند و به تجاوز و شکنجه عاطفه اعتراف کردند.
قاضی رضايی گفت که برای جلوگيری از افشای نام خود و ھمدستانش در جرايمی
۶٧
که نسبت به عاطفه مرتکب شده بودند حکم اعدام وی را صادر و اجرا نمود.
البته اقدام وزارت اطالعات جنبه نمايشی داشت و بنا به آن چه در رسانه ھا منتشر
۶٨
شد ،مدتی بعد از دستگيری افراد مزبور ،به جز  ٢نفر ،بقيه آنان آزاد شدند.
متاسفانه ازيک مقطع زمانی ،ديگر خبری از موضوع عاطفه در رسانه ھا نيست.
و مشخص نيست چرا در مورد اين پرونده ،خانواده عاطفه و وکيل مربوطه
سکوت اختيار کردند .معلوم نگرديد که بر جسد ربوده شده عاطفه چه رفت و اين
عمل چه ھدفی را تعقيب می کرد .آيا شايعه انجام آن توسط نيروھای اطالعاتی با
ھدف آتو گرفتن از دادگستری و نيروی انتظامی ،واقعيت داشت و يا اقدام
پيشگيرانه رژيم در جلوگيری از برمالشدن آزار و شکنجه عاطفه )با احتمال
بررسی جسد( بود؟ آيا شايعه پرداخت ديه به مبلغ  ١٠ميليون تومان توسط دولت به
پدر عاطفه که در رسانه ھا منتشر شد ،٢٢صورت واقعيت به خود گرفت يا خير.
انتظار می رفت کسانی که در پرونده عاطفه دخيل بودند ،در پی خروج از کشور،
برخی ابھامات از جمله سرانجام پرونده را برای سايرين روشن سازند.
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ﻣﻼﺣﻈﺎ ﺗﻲ درﺑﺎره ﻳﻚ ﺣﻜﻢ
ﺷﺎدي ﺻﺪر

خبر اعدام يک دختر جوان در خط سی متری شھرستان نکا ،گذشته از واکنش
ھای اجتماعی ،در رسانه ھای بين المللی نيز بازتاب فراوان داشته است .در اين
مطلب ابتدا نگاھی خواھيم داشت به رای صادره و چند و چون آن و سپس تعھدات
بين المللی دولت ايران در مورد مجازات اعدام و تبعات صدور اين احکام در
مجامع بين المللی حقوق بشر را بررسی خواھيم کرد.
در زمانی که اين مطلب نوشته می شود ھنوز ھيچ سند قابل اتکايی در اين
مورد که اعدام شده ١۶ ،ساله بوده است به دست نيامده است .بنابراين از بررسی
اين مورد و يادآوری اينکه اعدام افراد زير  ١٨سال براساس ميثاق بين المللی
حقوق مدنی و سياسی و کنوانسيون حقوق کودک که ايران نيز يکی از متعھدان به
آنھا است ممنوع است و ھنوز از صدور بخشنامه رئيس قوه قضائيه درباره منع
اعدام مجرمين زير  ١٨سال يک سال ھم نگذشته است ،می گذريم .از باقی گفته ھا
و اطالعاتی که نمی توانيم صحت و سقم آن را مشخص کنيم نيز صرفنظر می
کنيم .ھر چند به نظر می رسد با توجه به حساسيت ھای ايجاد شده پيرامون اين
حکم و نحوه اجرای آن بھتر باشد که نھادھای نظارتی در دستگاه قضايی بررسی
کاملی در مورد صحت و سقم شايعاتی از قبيل اينکه اعدام شده دارای تعادل روانی
نبوده يا اينکه محکوم به اعدام در ھيچ يک از مراحل دادرسی وکيل نداشته و...
انجام دھند .نقد رای داده شده و اعدام انجام شده در اين مقاله تنھا بر پايه مفاد رای
دادگاه و گفته ھای قاضی حاجی رضايی صورت می گيرد .در بخش پايانی رای
دادگاه که در مدتی بسيار کوتاه توسط ديوان عالی کشور مورد تائيد قرار گرفت و
به سرعت نيز اجرا شد آمده است” :در اين پرونده عاطفه  ٢٢ساله که مجرد می
باشد دارای چندين فقره سابقه کيفری )به حد جلد( و با توجه به اقرار خود متھم
برای بار چھارم به انجام زنای محصنه دستگير گرديده و با توجه به محتويات
پرونده و اقرار اربعه ،جرم وی محرز و محکوم به اعدام می شود که جھت حفظ
نظم و ارتداع ديگران و صيانت از حقوق اجتماع اعدام و به نحو علنی در نقطه
مناسبی از شھر نکا اجرا می شود) “...روزنامه اعتماد ٣١ ،شھريور (٨٣
ھرچند در اين بخش رای نيامده که عنوان مجرمانه عاطفه که برای آن به اعدام
محکوم شده چيست اما يک ھفته نامه که به نظر می رسد مدت ھاست اين خبر را
پيگيری می کرده ادعا دارد جرم اعدام شده ،ارتباط نامشروع با مردان بوده است
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و اينکه متھمه صريحا اقرار به داير کردن خانه فساد و کشاندن مردان! به آن کرده
است).ھفته نامه ماھان ٢٧ ،مرداد ٨٣،ص(٧
قاضی پرونده نيز گفته است” :اوايل امسال گزارش ھايی بی امضا از طرف
ساکنان محله ای در نکا رسيده بود که خانم عاطفه .س رابطه نامشروع با افراد
دارد) “.روزنامه اعتماد ٣١ ،شھريور (٨٣
ھمان طور که در رای دادگاه آمده است ،اعدام شده مجرد بوده و طبق قانون
مجازات اسالمی ،زنای فرد بدون ھمسر )غيرمحصنه( صد ضربه تازيانه حد
خواھد داشت) .ماده (٨٨
البته ماده  ٩٠ھمين قانون می گويد” :ھرگاه زن يا مردی چند بار زنا کند و بعد
از ھربار حد بر او جاری شود در مرتبه چھارم کشته می شود “.که ظاھرا تنھا
استناد قاضی پرونده برای اعدام زنی مجرد ھمين ماده می تواند باشد زيرا در حکم
خود تصريح کرده است که متھمه چندين فقره سابقه کيفری محکوميت به حد داشته
است .اما چند نکته به ظاھر کوچک قطعيت و درستی اين استناد را مورد ترديد
قرار می دھد.
اول اينکه حتی اگر اعدام شده چندين بار به خاطر رابطه نامشروع شالق
خورده باشد باز ھم عمل او زنای محصنه ،آن طور که قاضی در حکم آورده
محسوب نمی شود .دوم اينکه قاضی بايد در حکم خود تصريح می کرد که بر
اساس چه مدارک و اسنادی به اين نتيجه رسيده که اعدام شده حداقل سه بار قبال به
دليل زنا ،و داليل ديگر ،صد ضربه شالق حدی )و نه شالق تعزيری( خورده است
و بار چھارم به استناد ماده پيش گفته و چھار بار اقرار اعدام شده او را به مرگ
محکوم می کند .به کار بردن لفظ ”چندين بار“ از دقت و منطق حکم می کاھد.
ھمين طور به کار بردن لفظ ”زنای محصنه“ ،در حالی که در چند جمله جلوتر
تصريح شده که اعدام شده مجرد بوده است ،تحليلگر را گيج و سردرگم می کند که
اگر مجرد بوده است که نمی توانسته مرتکب زنای محصنه شود و اگر زنای
محصنه کرده که طبق قوانين ايران بايد سنگسار می شده و نه اعدام!
مجازات مرگ و اعدام يکی از مجازات ھای نظام کيفری ايران است .بخشی
از اين مجازات ھا ريشه در فقه جزايی دارد و در بخش حدود و قصاص مورد
بررسی قرار می گيرد و بخشی ديگر ،اعدام ھای تعزيری است که بارزترين مثال
برای آن ،مجازات ھای اعدام پيش بينی شده برای قاچاقچيان مواد مخدر است.
مجازات ھای اعدام نه تنھا در قوانين ايران وجود دارد بلکه تقريبا بدون چشم
پوشی در بيشتر موارد به اجرا نيز درمی آيند .در نخستين ماه امسال نيز رئيس قوه
قضائيه آيين نامه ”نحوه اجرای احکام قصاص ،رجم ،قتل ،صلب و اعدام“ را به
تصويب رساند که در آن جزييات مربوط به چگونگی اجرای حکم اعدام آمده است.
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در ھفته گذشته عالوه بر اعدام زنی جوان در نکا که شرح و بسط آن از نظر
گذشت ،چھار مرد نيز در دو شھر ايران در مالءعام به دار آويخته شدند .به
گزارش روزنامه جمھوری اسالمی سه نفر به جرم قاچاق مواد مخدر در کرمان
اعدام شدند .بنا به اين گزارش اين سه تن در ميدانی در شھر کرمان اعدام شدند.
ھمچنين بنا به نوشته روزنامه ايران فردی در شھر سلماس نيز در ميدان طوطی
اين شھرستان به جرم آدم ربايی به دار آويخته شد .با وجود ھمه اين واقعيات و
مواد قانونی ،قوانين ديگری نيز وجود دارند که دولت ايران بايد از آنھا تبعيت کند.
يکی از اسناد حقوق بشری که دولت ايران ملزم به رعايت مفاد آن است ،ميثاق بين
المللی حقوق مدنی و سياسی است .ماده  ۶اين ميثاق درباره مجازات اعدام است.
اين ماده مجازات اعدام را به ”مھمترين جنايات“ تقليل داده است .بند  ٢اين ماده
می گويد” :در کشورھايی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جايز
نيست مگر در مورد مھمترين جنايات “...ممکن است بتوان در مورد اينکه رابطه
نامشروع جزء ”مھمترين“ جرائم است بحث کرد .پرونده ھای عاطفه  ١۶يا ٢٢
ساله به بايگانی دادگستری رفته است .در اين چالش ،مسأله ”مجازات اعدام“ به
عنوان يکی از اصلی ترين موارد مطرح شده و خواھد شد؛ به خصوص زمانی که
اعدام شده يا اعدام شدگان ،به اتھام اعمالی مثل رابطه خارج از ازدواج کشته شده
باشند که مربوط به يک رابطه خصوصی است و جز در موارد نادر نمی تواند در
محدوده رابطه دولت و مردم و نظم عمومی قرار گيرد .به نظر می رسد عالوه بر
روش فعلی برخورد با اعتراض ھا و فشارھای نھادھای بين المللی و کشورھای
غربی تنھا دو راه پيش پا قرار دارد .يکی اينکه صراحتا خروج خود از ميثاق ھای
بين المللی حقوق بشر که تاکنون به آنھا پيوسته را اعالم کند و يا اينکه با اراده در
٦٣
اصالح قوانين و ساختارھا تالش می کند.
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ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻜﺎﻓﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻋﺪام ”ﻋﺎﻃﻔﻪ“
ﻟﻴﻠﻲ ﭘﻮرزﻧﺪ

شنيدن خبر اعدام دختری )١۶يا  (٢٢ساله در شھرستان نکا ،به جرم ”اعمال
منافی عفت“ بار ديگر ضربه ای بر ھويت ملی ما وارد کرد .واکنش سازمانھا و
افراد در خصوص صدور و اجرای اين حکم جنبه ھای حقوقی ،فقھی ،سياسی،
اجتماعی و حتی بين المللی داشته است .افسوس که با خواندن اين خبر ،اشک
حسرت ،بار ديگر چشمانمان را نمناک کرد .احساسات انسان دوستيمان را پايمال
نمود و خدشه ای بر غرور مليمان وارد شد.
پس از انتشار اين خبر و اتخاذ موضع افراد و گروه ھا ،خبر به صورت ھای
مختلف نقض و رد شد .در نھايت آنچه مسلم است اين است که عاطفه رجبی به
جرم اعمال منافی عفت در شھرستان نکا اعدام شده است .درخصوص سن و
سالمت روانی او در ھنگام صدور حکم قولھای گوناگون وجود دارد .در باب
جزييات مستدلی که مبنای صدور و اجرای اين حکم واقع شده است ،ھمواره از
جانب مسئولين ،سکوت اختيار شده است.
اگر از جنبه ھای احساسی و اجتماعی اين واقعه بگذريم و نگاھی به واقعيتھای
حقوقی اين حکم بيندازيم ،بيش از پيش درد و تأثر را تجربه می کنيم.
در اينجا ،تحليل ماھوی مجازات اعدام را کنار ميگذاريم و فرض ميکنيم ،در
باور ھمهی ما ،اين مجازات در کنار مجازاتھای ديگر سيستم کيفری ،از مقبوليتی
نسبی برخوردار است .بر مبنای اين واقعيت که مجازات اعدام در سيستم کيفری
ايران ،مجازاتی است به رسميت شناخته شده )صرف نظر از خوب يا بد بودن
آن( ،به موشکافی حقوقی در خصوص اين حکم می پردازيم.
روزنامه اعتماد در روز  ٣١مرداد  ١٣٨٣چنين می نويسد” :در اين پرونده
عاطفه  ٢٢ساله که مجرد می باشد دارای چندين فقره سابقه کيفری )به حد جلد ،و
با توجه به اقرار خود متھم برای بار چھارم به انجام زنای محصنه دستگير گرديده
و با توجه به محتويات پرونده و اقرار اربعه ،جرم وی ،محرز و محکوم به اعدام
ميشود که جھت حفظ نظم و ارتداع ديگران و صيانت از حقوق اجتماعی اعدام به
نحو علنی در نقطهی مناسبی از شھر نکا اجرا می شود“...
اکنون به بررسی نکاتی چند در خصوص اين حکم می پردازيم:
 -١در مورد اينکه عاطفه رجبی در ھنگام صدور حکم  ١۶يا  ٢٢ساله بوده
اقوال مختلفی از اين سو و آن سو به گوش ميرسد .در ابتدا سخن از  ١۶ساله بودن
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محکوم بود .بالفاصله پس از اتخاذ موضع مراجع حقوق بشر ،سن او از جانب
رسانه ھا ٢٢ ،ساله اعالم شد .والدين او و اھالی محل به  ١۶ساله بودن وی
اصرار دارند حال آنکه مسئوالن مصرانه می کوشند  ٢٢ساله بودن او را به اثبات
برسانند.
مطابق تبصرهی ماده  ١٢١٠قانون مدنی ايران ،سن بلوغ برای پسران  ١۵سال
تمام قمری و برای دختران  ٩سال تمام قمری است.
ھمچنين ماده  ۴٩قانون مجازات اسالمی می گويد” :اطفال در صورت ارتکاب
جرم مبری از مسئوليت کيفری ھستند و “...و در تبصره  ١ھمين ماده آمده است
که” :منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسيده باشد “.بر مبنای اين
دو مادهی قانونی ،چنانچه عاطفه رجبی  ١۶ساله يا  ٢٢ساله باشد تفاوتی در مورد
اجرای حکم ندارد و در ھر دو صورت مسئوليت کيفری او در مقابل قانون يکسان
بوده است چرا که او از نظر قانون چه در  ١۶سالگی و چه در  ٢٢سالگی بالغ
محسوب می شده است.
ولی چنانچه فرض  ١۶ساله بودن عاطفه را بپذيريم بايد متذکر شويم الحاق
ايران به کنوانسيون حقوق کودک به معنای پذيرش مواد مندرج در آن بوده است و
اين کنوانسيون در يکی از مواد خود ،اعدام افراد زير  ١٨سال را منع کرده است.
مطابق گزارش اخير سازمان عفو بين الملل ،اليحه قانونی حداقل سن اعدام ١٨
سال ،سال گذشته در مجلس شورای اسالمی ايران مطرح شد که پس از بحث و
گفت و گوی بسيار پيرامون مسائل فقھی و قانونی آن ،شورای نگھبان آن را مورد
تائيد قرار نداد.
 -٢بنابه ادعای والدين عاطفه و اھالی محل که عاطفه را می شناختند ،او دارای
تعادل روانی نبوده است .اگر چنين ادعايی واقعيت داشته باشد ،مجرم به طور کلی
دارای مسئوليت جزايی نخواھد بود .مطابق ماده  ۵١قانون مجازات اسالمی:
”جنون در حال ارتکاب جرم به ھر درجه که باشد رافع مسئوليت کيفری است“.
احراز جنون مجرم يا متھم برعھدهی دادگاه است.
 -٣عاطفه ،در دوران بازجويی ،صدور حکم ،تجديدنظر خواھی و اجرای حکم
وکيل نداشته است .در حالی که حتی اگر وی دارای استطاعت مالی جھت پرداخت
ھزينه ھای وکيل نبوده است ولی حق تقاضای داشتن وکيل تسخيری ،از دادگاه را
داشته است .وکيل تسخيری ،وکيلی است که در ازای ارائه خدمات از موکل خود
که بضاعت مالی پرداخت حق الوکاله را ندارد ،حق الزحمه ای دريافت نميکند.
 -۴در ابتدای اين حکم تصريح شده است که عاطفه ،مجرد بوده حال آنکه
قاضی او را محکوم به ”زنای محصنه“ که زنای زن شوھردار است ،نموده است.
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”زنا“ از ديدگاه قانون مجازات اسالمی عبارت است از رابطه جنسی زن و مردی
که با يکديگر رابطهی زوجيب]زوجيت[ ندارند.
مجازات رابطهی نامشروع زن و مرد مجرد از ديدگاه قانون مجازات اسالمی،
صد ضربه تازيانه است .مادهی  ٨٨قانون مجازات اسالمی ”حد زنای زن يا مردی
که واجد شرايط احسان نباشد صد تازيانه است “.حال آنکه مجازات زن يا مرد
متاھلی که مرتکب ھمين جرم شود ،سنگسار است .ماده  ٨٣قانون مجازات اسالمی
بر اين امر تصريح دارد.
تضاد موجود در حکم صادره جھت مجازات عاطفه رجبی ،شبھه در صحت
ارکان قانونی آن ،ايجاد ميکند .اينکه ابتدائا او مجرد اعالم می شود ولی حکم زن
شوھردار بر او جاری ميشود سئوالی است بزرگ در چگونگی احراز شرايط
صدور حکم توسط قاضی .از سوی ديگر چنانچه عاطفه زنی شوھردار بود و
مرتکب جرم زنای محصنه شده بود مجازات سنگسار در مورد او بايد اجرا ميشد
و نه اعدام و چنانچه او مرتکب جرم زنا )زن بدون شوھر( شده بود ،مجازات او
تنھا صد ضربه تازيانه بود.
 -۵اشاره حکم صادره برای عاطفه به ارتکاب او به چند فقره سابقهی کيفری
ميتواند گريزی قانونی باشد برای توجيه حکم اعدام وی با توسل به يکی از مواد
قانون مجازات اسالمی .ماده  ٩٠قانون مجازات اسالمی ميگويد” :ھرگاه زن يا
مردی چند بار زنا کند و بعد از ھر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چھارم
کشته می شود“.
اين ماده قانونی اعالم می کند چنانچه زن يا مرد مجردی چھار بار مرتکب
جرم زنا شود و در سه بار نخست مجازات صد ضربه تازيانه را تحمل کند در
مرتبه چھارم به مرگ محکوم خواھد شد.
ظاھرا در حکم اعدام عاطفه رجبی ،صراحتی به اين که او برای بار چھارم به
جرم زنا به مجازات ميرسد به چشم نميخورد .در حکم صحبت از چند فقره سابقهی
کيفری است .سابقهی کيفری طيفی وسيع از جرايم را دربرميگيرد حال آنکه ماده
 ٩٠مشخصا سابقهی کيفری زنا را مدنظر قرار داده است نه ھر نوع سابقه کيفری
ديگری را.
از جانب ديگر ،چنانچه قاضی اين ماده قانونی را مالک صدور حکم خود قرار
داده است ،موظف به شرح سه مورد قبلی با جزييات بوده است و لفظ چند فقره
سابقهی کيفری ،اصطالحی جامع و کامل جھت استناد برای صدور حکم اعدام
توسط قاضی نيست.
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الزم به ذکر است صرف دستگيری در صورت ارتکاب جرم زنا مالکی برای
صدور اين حکم با توسل به ماده  ٩٠نميباشد .اجرای حکم تازيانه است که ميتواند
مورد استناد قرار بگيرد.
 -۶در حکم اشاره ای به اقرار متھم به زنا و شھادت ديگران عليه متھم در تائيد
ارتکاب وی به عمل زنا ،شده است.
در اين خصوص بايد به اين نکته بسيار مھم و قانونی توجه داشت که اقرار
متھم عليه خود و شھادت افراد ثالث عليه متھم در قانون مجازات اسالمی شرايط
ويژه ای دارد که احراز آن به راحتی امکان پذير نيست .بخصوص در مورد اثبات
زنا از طريق اقرار و شھادت ،قانون مجازات اسالمی ،سخت گيری ھای ويژه ای
نموده است.
اقرار عاطفه رجبی عليه خود ،سند محکمی برای صدور حکم عليه او نميتواند
باشد چرا که ھيچ گونه نظارتی از جانب وکيل و يا مراجع نظارتی قانونی در
جريان بازپرسی و صدور حکم وی وجود نداشته است .به تصريح ماده  ۶٩قانون
مجازات اسالمی” :اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف بلوغ،
عقل ،اختيار و قصد باشد “.حال آن که در مورد عاطفه رجبی کليه اين
خصوصيات مورد شک و شبھه است.
ھمچنين قانون مجازات اسالمی در ماده  ٧٧خود درخصوص صحت شھادت
شھود در مورد زنا اعالم نموده:
”شھادت شھود بايد روشن و بدون ابھام و مستند به مشاھده باشد و شھادت
حدسی معتبر نيست“.
بنابر اين ،صرف حدس و گمان افراد ثالث برای ارتکاب زنا توسط متھم،
نميتوان حکم صادر کرد.
 -٧ھفته نامه ماھان در تاريخ  ٢٧مرداد  ١٣٨٣نوشته است ،عاطفه رجبی
صريحا اقرار به داير کردن خانه فساد و کشاندن مردان به آن کرده است.
در حکم صادره اشاره ای به چنين اتھامی در مورد عاطفه نشده است ولی اگر
حتی فرض را بر صحت چنين ادعايی بگذاريم جرم متھم از جمله جرائم ضد عفت
و اخالق عمومی شناخته می شود و مطابق ماده  ۶٣٩قانون مجازات اسالمی به
حبس تعزيری از يک تا ده سال محکوم می شود و يا مطابق ماده  ١٣٨ھمين
قانون به مجازات حد در باب قوادی به  ٧۵ضربه تازيانه محکوم ميگردد.
چنانچه مالحظه می شود ،صدور و اجرای اين حکم جمع اضداد قانونی است.
گذشته از جنبه ھای انسانی و اجتماعی و عواقب سياسی و بين المللی که اجرای
اين حکم برای ايران و ايرانيان به ھمراه داشت ،زنگ خطری بود برای حقوقدانان
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و صاحب نظران درخصوص اثبات نارسايی و تضاد قوانين موجود و اختيار بی
حد و حصر قضات در اعمال نظرات شخصی در امر صدور و اجرای احکام.
بحث پذيرش حکم اعدام در قوانين کيفری کشورھا ،مسأله ای است در حوزه
مباحث حقوق بشر در ابعاد بين المللی.
ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی با پذيرش اين اصل که ھمواره اعدام در
برخی کشورھای دنيا از جمله مجازاتھای رسمی کيفری است ،ميگويد” :در
کشورھايی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جايز نيست مگر در
مورد مھمترين جنايات “...ايران نيز به عنوان يکی از کشورھای ملحق به اين
ميثاق موظف به پيروی از اصول آن است.
واژه ”مھمترين جنايات“ تعريف روشن و واضحی در حقوق بين المللی ندارد.
آنچه مسلم است مجامع بين المللی با گنجاندن اين ماده در اين ميثاق تالش کرده اند،
صدور و اجرای حکم اعدام را در کشورھا به حداقل ممکن تقليل دھند.
قوانين مدون ايران نيز تعريف خاصی از ”مھمترين جنايات“ ندارد.
به نظر ميرسد طبقه بندی جرايم کيفری به مھم و مھمتر ،تشخيصی است
عرفی ،اخالقی ،و اجتماعی که راه را جھت صدور احکام مختلف برای قضات باز
ميکند.
سئوال اصلی در اين خصوص اين است که آيا داشتن رابطه نامشروع )بنابه
تعاريف قانونی ايران( يک دختر  ١۶يا  ٢٢ساله چنان ”جنايت“ مھمی است که
مجازات آن اعدام در مالعام است؟ آيا سيستم ھای نظارتی در مراحل بازجويی،
صدور ،تاييد و اجرای حکم ھمگی به اتفاق بر درستی حکم ،صحه گذارده اند؟
چرا ضعف ادلهی قانونی و نقص در جزييات پرونده ،خللی در روند پيش روی
دادرسی ايجاد نکرده است؟ آيا ھيچ گاه متھم از حق داشتن وکيل در جلسات
محاکمه و دفاع آگاه بوده است؟
و آيا اتفاق نظر مراجع قضايی از ابتدا تا انتھای پرونده و عدم توقف اجرای
حکم اعدام با وجود نقص ھای موجود در پرونده دال بر ضعف ھای قانونی و يا
ضعف سيستم ھای نظارتی حاکم بر مراحل صدور و اجرای حکم و يا ھر دوی
آنھا نيست؟
آيا تضادھای موجود در حکم صادره دليلی قانع کننده بر لزوم تجديدنظر در
قوانين مدنی و جزايی ايران نيست؟ آيا زمان آن نرسيده که ايران به تعھدات بين
المللی خود در جھت رعايت حقوق بشر بر مبنای کنوانسيون ھا و ميثاق ھا عمل
کند؟
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ايرانيان چند تجربه تلخ تاريخی ديگر را بايد پشت سر گذارند تا نياز اصالح
قوانين و تصويب قوانين جديد که پاسخگوی نيازھای روز بشر و جامعهی بين
المللی است مورد توجه مسئوالن قرار گيرد؟
ايرانيان تا به کی بايد در مقابل سازمانھای بين المللی و نھادھای حقوق بشر
محکوم به عدم رعايت ضوابط و مقررات بين المللی بشردوستانه شوند؟
پرونده عاطفه رجبی با ھمه پيچيدگی ھا و ابھاماتش تنھا نمونه ای است از
خروارھا ...موقعيت مشابه از سردرگمی ھای قانونی احکام ضد و نقيض صادره
که حاصل ضعف ھای قانونی موجود و عدم حضور فعال نھادھای نظارتی کافی
۶٩
در سيستم قضايی ايران است.
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ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻫﻢ ﺣﻜﻢ اﻋﺪام ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ اﺟﺮا ﺷﻮد
زﻫﺮا ارزﻧﻲ

عاطفه دقيقا معلوم نيست که چند ساله است  .چند روز پيش در شھرنکا به دار
آويخته شد  .حتی جرمی که کرده نيز در ھاله ای از ابھام است .خبر اعدام دختر
جوان را اول رسانه ھای فارسی زبان خارج از ايران اعالم کردند و روزنامه
اعتماد ھم روزيکشنبه خبر را چاپ کرد .درخبر چاپ شده يک مقام قضايی اعالم
کرده که ”فرد اعدام شده مفسد فی االرض بوده است“ و قاضی صادر کننده حکم
ھم در رای اعالم کرده ”عاطفه  ٢٢ساله که مجرد می باشد دارای چندين فقره
سابقه کيفری به حد جلد با توجه به اقرار متھم برای بار چھارم به اتھام زنای
محصنه دستگير گرديده و ...محکوم به اعدام می شود “...
در مبحث محاربه و افساد فی االرض در قانون مجازات اصال به جرايم جنسی
اشاره نشده چه فرد خود زنا کرده باشد و چه خانه فساد داير کرده باشد مشمول
افساد فی االرض نمی شود .پس عاطفه نمی توانسته که مفسد فی االرض باشد.
در رای صادره ھم عاطفه مجرد اعالم شده ،سوال اين است که چگونه ممکن
است متھم مجرد باشد و مرتکب زنا گردد زنای آن محصنه تلقی می شود و به
جھت زنای محصنه محکوم به مرگ شود .ضمنا مگر اجرای مجازات زنای
محصنه متوقف نشده است .اگر ادعای مقام قضايی اين باشد که اين دختر جوان
قبال سه بار محکوم به حد زنا شده ھر سه بار ھم حکم اجرا شده است و برای بار
چھارم بازداشت شده است بايد مشخص شود چه وقت اين مجازات در مورد وی
اجرا شده است ،چون مقام قضايی اذعان کرده که اوايل امسال ،دادگاه از طريق
نامه ھايی ،از رابطه نامشروع متھم خبردار شده چطور ممکن است که در عرض
پنج ماه دادگاه نکا برای متھم چھار حکم صادر کرده است و آن احکام ھم قطعی
شده اند .و آيا اداره تشخيص ھويت نيز اين امر را تائيد می کند .داشتن سابقه
کيفری و جاری شدن حد جلد دليل بر اعدام متھم منطقی نيست .برای اينکه متھم
بايد سه بار به اتھام زنا محکوم به حد شالق شود و اين احکام ھم بايد اجرا گردد.
به فرض صحت که متھم سه بار به اتھام زنا مجازات شده و برای بار چھارم
ھم دستگير شده است .چرا در دادگاه نکا به اتھام وارده رسيدگی شده است ،چون
به استناد ماده بيست قانون تشکيل دادگاه ھای عمومی و انقالب )اصالحی در سال
 (٨١اصال دادگاه نکا صالحيت رسيدگی نداشته است .برای اينکه طبق مفاد آن
ماده رسيدگی به اتھاماتی که مجازات آن درحد اعدام و حبس ابد است در صالحيت
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دادگاه استان و با حضور پنج قاضی دادگاه تجديد نظر استان است نه دادگاه ھای
شھرستان! چطور اين اتفاق افتاده و ديوانعالی کشور ھم به آن ايراد نگرفته است!
قانونا نبايد اين حکم اجرا می شده است.
مسأله بعدی اين است که طبق مقررات در مورد اتھاماتی که مجازات آنھا
درحد اعدام و حبس ابد است ،دادگاه موظف است که در صورت عدم تعيين وکيل
از طرف متھم از کانون وکالی محل تقاضای وکيل تسخيری برای متھم کند و
بدون حضور وکيل رسيدگی دارای ايراد قانونی است و از قرار معلوم در اين
پرونده وکيلی ھم حضور نداشته است .در حيرتم که ديوانعالی چگونه به اين
ايرادھای آشکار توجه نکرده است.
اگر صحت داشته باشد که اين دختر عقل سالمی ھم نداشته است .اين موضوع
ھم در ھاله ای از ابھام است که آيا به سازمان پزشکی قانونی معرفی شده که
سالمت فکر متھم تائيد شود.
با توجه به ايرادات وارده اصال اصول دادرسی رعايت نشده و حق دفاع از
متھم ھم سلب شده است.
حال اين سوال باقی است که اگر اين پرونده مربوط به يک فعال اجتماعی ھم
بود جامعه به خصوص حقوقدانان و گروه ھای فعال در زمينه حقوق بشر به اين
سادگی از کنار آن رد می شدند و اعتراض نمی کردند؟ مگر اينجا زندگی يک
انسان مطرح نبوده است.
چرا در شھر نکا که زنان ھم احتماال از قضيه خبر داشتند ،ھيچ عکس العملی
نشان ندادند تا به جای ختم گرفتن از اين زن ،افکار عمومی را برای نجات او
برانگيزند؟
اگر صحت داشته باشد که فرد اعدام شده قبال سه بار به جھت عمل زنا مجازات
شده وباز اين عمل را تکرار کرده است پس بايد به فکر باشيم که تنھا اجرای
صرف مجازات چاره ساز نيست بايد به فکر راھکارھای ديگری باشيم.
انجام مجازات به تنھايی موجب اصالح جامعه نمی شود .بلکه صورت مسأله
٧٠
را پاک می کند و ممکن است موجب پنھان شدن اين امور گردد.
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ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻣﻮﺷﻜﺎﻓﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺣﻜﻢ اﻋﺪام ﻋﺎﻃﻔﻪ رﺟﺒﻲ
ﺑﻬﺎره رﺣﻴﻤﻲ زﻫﺘﺎب
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗﻲ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎر

اعدام يکی از شنيع ترين وزشترين عمل ضد انسانی است که درطول تاريخ
توسط حاکمان و قدرتمندان ابداع شده است ،مرجعی که قدرت سياسی و اقتصادی
را در دست دارد .حال در صورتی که مجازات قتل عمد را قصاص نفس بدانيم
بدون شک دولتی که مجوز اعدام را صادر می کند خود محکوم به قصاص و
نابودی است .پس زمان استيضاح چنين دولتی جنايتکار و ديکتاتور کی فرا می
رسد؟
دولتی که رکورددار افتخاراتی چون اعدام ،سنگسار ،شالق ،مثله کردن،
زندان ،فقرفالکت و بيکاری ،ناامنی ،تن فروشی ،اعتياد ،خودکشی وخودسوزی
می باشد .و از ديگر افتخارات منحصر به فردش می توان اعدام نوجوان ١۶ساله
عاطفه رجبی را نام برد .بی شک تاريخ دولت جمھوری اسالمی تاريخ اعتراض
به آزادی بيان ،تاريخ حاکم کردن جھل و خرافه ،تاريخ جايگزينی بساط قرآن و
روضه خوانی به جای دروس علمی ،تاريخ آپارتايد جنسی و جداسازی انسانھا به
سبک اسالمی ،تاريخ قلع و قمع اعتراضات دانشجويی و به خاک و خون کشيدن
ھر صدای اعتراضی است .حکومتی که مالک طويل ترين ليست مافيای جنايت
وآدم کشی از رفسنجانيھا عسگراوالديھا شاھرودی جنتی و باالترين مقام آن واليت
فقيه می باشد مشتی آخوند بی سواد روضه خوان که خود را مالک جان و روح
مردم دانسته و به بھانه احيای نواميس ملی طناب دار را بر گردن نوجوان ١۶ساله
آويخته و او را به قتل می رسانند گويی که به وظيفه الھی خود عمل کرده اند و
جالبتر اينکه برنده جايزه نوبل که خود از تعلقات اين ليست مخوف مرگ می باشد
در جھت بقاء عمر ننگين جمھوری اسالمی و خريد آبرو برای آن تالش کرده و با
وقاحت ھر چه تمام مدعی است که اسالم منافاتی با حقوق بشر و زن ندارد .حال
بايد از اين خانم حقوقدان سؤال کرد که چگونه ميتوان با گرفتن جان نوجوان
١۶ساله لکه ننگ را از دامن اسالم زدود ،اين است عدم مغايرت اسالم با قوانين
حقوق بشرکه شما مدعيان آن ھستيد؟ اما مگر ميتوان زندگی را از عاطفه و عاطفه
ھا گرفت و آنھا را کشت؟
مگر می توان روح انسان را در بند کشيد؟ مگر عاطفه چه می گفت وچه می
خواست که منجر به خشم و غضب حاج رضا شد و او خود حلقه دار را به گردن
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اين نوجوان معصوم انداخت؟ ھيچ ،عاطفه تنھا بايد در دادگاه حکم مجرم را بازی
می کرد و درصحنه دادگاه مطيع و تسليم و منفعل می بود تا شايد از دستان خون
آلود حاج رضا مصون بماند .ولی او از نقشش عدول کرد تمام خشم درونش را در
تفش ريخت و آن را به طرف اين قسی القلب پرتاب کرد.
حاج رضا با توجه بر ادله موجود حکم به اعدام عاطفه را صادر کرد که اين
حکم دارای اضداد حقوقی است .در ابتدا سن عاطفه ١۶سال ولی بعد از اتخاذ
مواضع مراجع حقوق بشر سن او از جانب رسانه ٢٢اعالم شد اين در حالی است
که بر طبق ماده ” “١٢١٠ق.م سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری ودختر نه
سال قمری است و فرقی از نظر قانونی ندارد ،چرا که از نظر قانون چه در ١۶
سالگی چه در  ٢٢سالگی بالغ محسوب می شده است .ولی حاال بايد ديد چرا
مسؤالن سعی دربيست و دو ساله جلوه دادن اين دختر شانزده ساله دارند؟ چنانچه
فرض شانزده ساله بودن عاطفه را بپذيريم بايد متذکر شويم الحاق ايران به
کنوانسيون حقوق کودک به معنای پذيرش موارد مندرج در آن بوده است و اين
کنوانسيون در يکی از مواد خود ،اعدام افراد زير ھيجده سال را منع کرده است که
البته مطابق گزارش اخير سازمان عفو بين الملل،اليحه قانونی حداقل سن اعدام
ھيجده سال ،سال گذشته در مجلس شورای اسالمی مطرح و از طريق شورای
نگھبان رد شد .دختر نه ساله از نظر قانونی اھليت مجازات اعدام را دارد در
صورتيکه ھمين دختر نه ساله از لحاظ قانونی اھليت گرفتن گذرنامه ،افتتاح
حساب ،مالکيت خانه وغيره را تا رسيدن به سن ھيجده سال دارا نمی باشد .بنابر
ادعای والدين عاطفه و اھالی محل که عاطفه را می شناختند ،او دارای تعادل
روحی نبوده است ،اگر چنين ادعايی واقعيت داشته باشد ،مجرم بطور کلی دارای
مسؤليت جزايی نخواھد بود چرا که بر طبق ماده ” “۵١ق.م.ا جنون رافع مسؤليت
کيفری می باشد .از طرف ديگر عاطفه در دوران بازجويی ،صدورحکم،
تجديدنظرخواھی ،اجرای حکم وکيل نداشته ،در حاليکه حتی اگر وی استطاعت
مالی نداشته دادگاه موظف می بوده برای او وکيل تسخيری تأيين نمايد .مسأله ديگر
مربوط به صالحيت دادگاه شھرستان نکاءمی باشد .که اين دادگاه بر طبق قانون
تشکيل دادگاھھای عمومی انقالب صالحيت رسيدگی به اين پرونده و صدور حکم
را نداشته است و با يد بر طبق ماده بيست قانون به دادگاه استان ارجاع می شد و
با حضور پنج قاضی مورد رسيدگی قرار ميگرفت اين در حالی است که ديوان
عالی کشورھم بدون در نظر گرفتن اين موارد حکم را تأييد کرده است .در ابتدای
اين حکم تصريح شده که عاطفه مجرد بوده ،حال آنکه قاضی او را محکوم به
زنای محصنه که زنای زن شوھردار است نموده ماده ”“٨٣ق.م.ا .تضاد موجود
در حکم صادره شبھه در صحت ارکان قانونی آن ايجاد کرده است اينکه ابتدا او
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مجرد اعالم می شود ولی حکم زن شوھردار بر او جاری می شود ،مسأله ای
است گنگ و مبھم .و از سوی ديگر چنانچه عاطفه زنی شوھردار بوده و مرتکب
جرم زنای محصنه شده ،مجازاتش سنگساراست نه اعدام .و چنانچه مرتکب زنا
”بدون شوھر“ شده مجازاتش فقط صد ضربه تازيانه است طبق ماده ” “٨٨ق.م.ا .و
اما اشاره قاضی به ارتکاب متھمه به چند فقره سابقه کيفری برای توجيه حکم
اعدام با توسل به ماده ” “٩٠ق.م.ا .است ،که کافی نمی باشد چرا که سابقه کيفری
طيف وسيعی را در می گيرد اين در حالی است که متھم بايد برای بار چھارم
سابقه زنا داشته باشد و طبق ماده ” “٩٠سابقه کيفری زنا مد نظر گرفته شده و نه
ھر نوع سابقه ديگر .از طرف ديگر در خبرھا آمده که عاطفه رجبی اقرار به داير
کردن مراکز فساد کرده که در صورت صحت اين ادعا ھم بايد به مجازات ماده
”“۶٣٩ق.م.ا .محکوم می گشت و جرمش از جمله جرايم ضد عفت اخالق عمومی
است با توجه به تمامی مطالب ياد شده حکم صادره از طرف دادگاه شھرستان نکاء
حکمی است با اضداد قانونی فراوان و اختيار بی حد و حصر قاضی که منجر به
قتل نوجوان بی گناه شد ،اين در حالی است که مرد دستگير شده باعاطفه ،تنھا بر
صد ضربه شالق توسط رييس دادگستری محکوم و پس ازاجرای حد اسالمی آزاد
شد .در واقع جمھوری اسالمی نه تنھا قدمی در لغو اين قوانين و مجازاتھای خشن
وغير انسانی بر نداشته جالبتر اينکه اخيرا طی آيين نامه ای نحوه اجرای اين
مجازاتھا را نيز مشخص کرده تا به تمام جھانيان ثابت کند که اين رژيم کم و
کسری از درنده خويی و وحشيگری ندارد .آيين نامه مذکور ،آيين نامه نحوه
اجرای احکام قصاص ،رجم ،قتل ،صلب ،اعدام و شالق موضوع ماده ”“٢٩٣
ق.آ.دادرسی دادگاھھای عمومی و انقالب در امور کيفری در تاريخ بيست و ھفتم
شھريور ١٣٨٢از سوی محمد اسماعيل شوشتری وزيردادگستری برای تصويب به
سيد محمود شاھرودی رييس قوه قضاييه تسليم شد و در تاريخ پنجم مھرماه ھمان
سال پس از تصويب و امضای رييس قوه قضاييه به روزنامه رسمی کشور ارسال
شده است .و نکته قابل توجه اين که آيين نامه ياد شده را وزير دادگستری که در
کابينه آقای خاتمی عضويت دارد تھيه کرده و برای تصويب به رييس قضاييه
تقديم کرده است اين آيين نامه در شرايطی که مأموران جمھوری اسالمی در گفتگو
با مقامات غربی از بھتر شدن وضع حقوق بشر در ايران سخن می گويند و برای
نمونه لغو مجازات سنگسار را به آنان وعده می دھند پس نه تنھا چنين قصدی
نداشته بلکه در حال تنظيم آيين نامه آن بوده اند خود اين آيين نامه ھا سندی رسوا و
تکان دھنده از خشونت وحشيانه و قانونی و سازمان يافته در جمھوری اسالمی به
شمار می رود .اين سند نشان می دھد که بر خالف ادعای رھبران ،جمھوری
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اسالمی ھمچنان صحنه اعمال وحشيانه و ضد انسانی ترين شيوه ھای مجازات
است و با جھان مدرن امروز ميانه ای ندارد.
دولت جمھوری اسالمی می داند پس از واقعه اعدام دختر ١۶ساله خبرنگاران،
نو يسندگان ،سازمانھای حقوق بشر به اعتراض بر خواھند خواست وقضيه به
سطح بين المللی کشيده خواھد شد اما مگر اين اولين بار است که اين دولت حقوق
و قوانين بشر را نقض می کند و با دريدگی و پررويی تمام دنيا را به مسخره می
گيرد و با اعمال منحصر به فردش ديگر آبرويی برای ايران و ايرانيان در سراسر
دنيا باقی نمی گذارد .از نظر اين رژيم فقط با سرکو ب و ايجاد رعب و وحشت و
چنگ و دندان نشان دادن به مردم است که می شود برسر کار ماند در چنين
شرايطی بر پا کردن بساط اعدام در مالء عام ،حمله به زنان ،جوانان ،دانشجو
يان ،کارگران از ضروريات بی چون وچرا می باشد .ديگر وقت آن فرا رسيده تا
از اين لجن زار اسالمی با تمام کراھتش فاصله گرفته و با صدای رسا به تمام دنيا
اعالم کنيم که:
٧١
حکومت جمھوری اسالمی ،حکومت مشتی آخوند جانی را نمی خواھيم.
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 نعمت احمدی وکيل دادگستری نيز در نامه ای به ھاشمی شاھرودی رييس وقت
قوه قضاييه جمھوری اسالمی ايران ،نکاتی را در خصوص چگونگی بررسی
پرونده عاطفه و اعدام وی طرح نمود .متن کامل اين نامه به شرح زير است:

ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻳﺖ اﻟﻪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺷﺎﻫﺮودي
رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ

با سالم
درست شش ماه ازنوشتن نامه سرگشاده ام به شما می گذرد ،نامه ای که به
زعم دوستانم اثرات فراوانی داشت و منجر به صدور بخشنامه ھائی از ناحيه
حضرت عالی گرديد که سرانجام عنوان ماده واحده حقوقی شھروندی را يافت که
در واپسين روزھای عمر مجلس ششم بدون تعارض با شورای نگھبان جنبه قانونی
پيدا کرد ،اما حقير بر اين باور نيستم که قلبا مطمئنم انديشه ھای نو و باورھای
دور و دراز شما در اصالح وضع قوه قضائيه عميق تر از آن است که چون منی،
بتوانم تاثير بر آن بگذارم .نامه ای که شما را بر نياشفت ديگر اعضاء قوه قضائيه
ھم جز تنی چند که ظاھرا خود را در محور ھمه امور قضائی می دانند بر نتافتند
که ھيچ ،جسته و گريخته پيام فالح و رستگاری از نامه ام را دريافته بودند و حتی
روزنامه کيھان ھم خبر و نظر ويژه ای راجع به من در مورد آن نامه نداشت .اما
آنچه مرا واداشت دومين نامه ام را در نخستين ماه از دومين دوره رياست حضرت
عالی بر قوه قضائيه جسارتا عرضه دارم ،عرض حالی است که خواب و خوراک
اين حقير را چند روزی گرفته و برای اولين بار در عمرم و در پاسخ فردی که
پرسيد” :شما وکيل ھستيد؟“ با تندی پاسخ دادم” :نه!“ و آن شخص با ذکر نامم ،نيم
نگاھی به من انداخت و دستانم را گرفت و اشکم را پاک کرد و گفت” :عذر مي
خواھم .ظاھرا حالت خوب نيست ...چرا حالم خوب نيست؟“
من از بی نوايی نيم روی زرد
غم بينوايان رخم زرد کرد
حضرت آيت ﷲ! حادثه ای حقوقی در شھرستان نکا در استان مازندران اتفاق
افتاد که بايد خورد و خوراک و خواب را ھمانگونه که از چشمان من گرفت ،از
شما -که ھمه مي گويند رئوفيد -گرفته باشد .دختری به نام ”عاطفه رجبی“ به قولی
 ١۶ساله و به گفته ای ٢٢ساله در يکی از ميادين شھرستان نکا به دار آويخته شد.
شخصی که از وی به نام ”حاج آقا رضائی“ رئيس دادگاه نکا ياد می کنند در
حضور جمع ،طناب دار را گردن اين دختر  ١۶يا  ٢٢ساله انداخته است که خدا
کند دروغ باشد .و رياست دادگستری ،عضو مجری اعدام نشده باشد .عکس اين
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دختر را در روزنامه ھا ديدم و نگاه معصومش تا ھنوز و تا فردا و فرداھا مرا
آزار ميدھد و به يقين اگر شما پرونده را با توجه به قانون اساسی -که نظارت بر
اجرای قوانين را بر عھده شما گذاشته است -رويت کنيد اطمينان دارم تا پايان عمر
از زير بار آن نگاه معصوم رھائي نخواھيد داشت .ظاھرا اين دختر برابر ماده ٩٠
قانون مجازات اسالمی که مقرر می دارد:
”ھر گاه زن يا مردی چند بار زنا کند و بعد از ھر بار حد بر او جاری شود در
مرتبه چھارم کشته می شود“.
ھر چند به خود اجازه نمی دھم از مدونين قانون مجازات اسالمی سئوال کنم
اين ماده به استناد کدام آيه شريفه از قرآن کريم است اما اين پرسش را دارم که
ماده  ۶۴قانون مجازات اسالمی را آيا قضاتی که چند بار بر عاطفه حد جاری
کردند خوانده اند؟
”زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی و زانيه بالغ و عاقل و مختار
بوده و به حکم و موضوع آن نيز آگاه باشند“.
مقنن در ماده  ،۶۴پنج شرط اساسی را در تطابق عمل زانی يا زانيه با حد
شرعی در نظر گرفته است:
 -١بالغ :ھر چند بلوغ شرعی و بلوغ قانونی در قوانين ايران با يکديگر فرق
دارد يعنی دختر  ٩ساله بالغ است و البد می تواند شوھر کند .اما ھمين دختر نمی
تواند مھريه خود را وصول کند و تا حکم رشد نگرفته باشد نياز به سرپرست دارد
و معلوم نيست ولی او ھمسرش می باشد يا ولی قھری وی تا زمان بلوغ قانونی
کماکان واليتش استمرار دارد .خدا کند به اين نامه پاسخ دھيد و نظر شرعی خود
را به عنوان مجتھدی صاحب اجتھاد و مديری صاحب اختيار در اين مورد بيان
فرمائيد.
 -٢عاقل :عقل را بايد به چه عنوانی تعبير کرد .واقعا عاقل کيست؟ آيا عقل
شرعی ،عقل فقھی يا عقل قانونی و يا تميز راه از چاه ،عقالنيت را می رساند و
صاحب آنرا عاقل می داند و اگر اين است عاقالن کدامند؟
 -٣مختار :نه روانشناس ھستم که بدانم که چرا عاطفه به فحشا کشيده شد و نه
جامعه شناس که بگويم بعد از اعدام عاطفه فحشا در ايران که ھيچ حداقل در نکا
برچيده شد .از سياست ھم چيزی نمی دانم ،صالح مملکت خويش خسروان دانند.
اما از نظر حقوقی مختار کيست؟ عاطفه که با نگاه تيز و برنده خود در اين ساعت
شب که نامه را در حالت وضو مينويسم گوئی کنارم نشسته و کلمات را قبل از
آنکه بنويسم می خواند ،می گويد ”دو يا سه ساله بودم که مادرم مرد “.طفل از
مادر يتيم ميشود نه از پدر زيرا مادر با کار در شاليزار ھم بچه اش را بزرگ می
کند .اما پدر مرد بيرون است و شايد نمی تواند” .پدرم زن گرفت که بايد می
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گرفت .اما سرپرستی من را بر عھده نگرفت که البد دليلی داشت و من ماندم و
مادر بزرگ و پدر بزرگم که ھفتاد سالی با ھم تفاوت سن داشتيم .من ھيچ اختياری
در زندگی نداشتم و در کنار درختان کھن ،چون علف ھرزی بزرگ شدم .نه
اختيار تولد خود را داشتم ،نه مختار بودم که بی مادری را تحمل کنم و حتی نمی
توانستم زن پدرم را مجبور به سرپرستی خود بنمايم و اجازه آن را ھم نداشتم که
به پدر و مادر بزرگم بگويم چه کسی در خانه ما رفت و آمد کند“.
حضرت آيت ﷲ! شما معنی مختار را خوب می دانيد .من کج فھم که اين
روزھا اختيار خود را نيز از دست داده ام که ھيچ .در گذشته ھم واژه مختار ر
انمی فھميدم مدرسه خوب ،معلم خصوصی ،راننده اختصاصی ،پول توجيبی ،خريد
از فروشگاھھای صاحب نام ،تعليم و تربيت خوب و يا علفی ھرز در پای درختی
پير روئيدن .کدام راه خوب را در اختيار او گذاشتيم که او بيراھه رفت و
طلبکارانه طناب دار را بر گردن معصوم و مظلوم او سفت کرديم؟ کدام پناھگاه را
بی مزد و منت در اختيار او گذاشتيم که آنرا ترک کرد و در بھشھر به شماره
 ٢٠٢۶۶زندان را به پناھگاه اھدايی ترجيح داد و به باور قضات دادگاه بدوی و
ديوان عالی کشور از اين پناھگاه حداقل حسب ماده  ٩٠قانون مجازات اسالمی سه
بار فرار کرد و تازيانه خورد و در چھارمين دفعه بردار مجازاتش به رقص وا
داشتيم .البد امروزه اينقدر جبری مذھب شده ايم و موالنا وار به ترنم می گوئيم:
اينکه گوئی اين کنم يا آن کنم
خود دليل اختيار است ای صنم
راستی دختری  ١۶ساله يا  ٢٢ساله به شرايطی که می دانی و می دانم -در
عملکرد ناصوابی که به جای سينه ريز طال -طناب دار را برايش ارمغان داشت.
به اندازه آن زن يھودی که خلخال را از پايش درآوردند حق نداشت که علی وار
فغان کنيم و از بی پناھی ،چاھی را برای آھی جستجو نماييم.
 -۴حکم :حکم اين عمل چيست؟ سه بار زنا و جاری شدن حد و تکرار آن در
مرتبه چھارم.
برابر ماده  ٩٠قانون مجازات اسالمی حکم آن ،کشته شدن است .راستی عاطفه
می دانست؟ نگاه عميق او که از ورای نقطه چين ھای بھم پيوسته عکس به من و
حضرتعالی خيره شده است می گويد :با کدام آموزش ،کدام درس احکام ،کدام
مدرسه اخالق ،وقتی حاجی آقا رضايی و يا کس ديگری طناب دار را گردنم
انداخت و از باال انبوه مردم را ديدم ھنوز کسی الفبای احکام را به من نگفته بود.
اما فرمان اجرای حکم را شنيدم.
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 -۵موضوع :ناآگاھی ،يکی از مصاديق اسقاط حد زنا حسب ماده  ۶۶قانون
مجازات اسالمی می باشد ،ھمانگونه که اکراه در ماده ۶٧قابل قبول است .آيا اين
موضوع بر دادگاه ثابت شده بود؟
حضرت آيت ﷲ! آيا قبول داريد که قضات صادرکننده رأی ،ماده  ٧۴قانون
مجازات اسالمی را در تطبيق موضوع با حکم کما ھو حقه پياده کرده اند؟ ماده
 ٧۴مقرر می دارد:
”زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم ،با شھادت  ۴مرد عادل يا
سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود“.
و شارع برای جلوگيری از شھادت کذب در ماده  ٧٨مقرر می دارد:
”ھرگاه شھود خصوصيات مورد شھادت را بيان کنند اين خصوصيات بايد از
لحاظ زمان و مکان و مانند آنھا اختالف نداشته باشند .در صورت اختالف بين
شھود عالوه بر اينکه زنا ثابت نمی شود ،شھود نيز به حد قذف محکوم می
گردند“.
شايد ادعا شود که عاطفه نزد حاکم اقرار به زنا نموده است.
ماده ۶٨مقرر می دارد:
ھر گاه مرد يا زنی چھار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا
خواھد شد و اگر کمتر از چھار بار اقرار نمايد تعزير می شود.
حضرت آيت ﷲ! برابر بند  ٣اصل  ١۵۶قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای
قوانين بر عھده قوه قضاييه است و جنابعالی برابر اصل  ١۵٧قانون اساسی به
منظور انجام مسئوليت ھای قوه قضاييه در کليه امور قضايی و اداری و اجرايی از
طرف مقام رھبری به اين سمت منصوب شده ايد.
به عنوان معلمی ساده که در ده بيست سال گذشته ،نقش کمی در تربيت
دانشجويان حقوق که امروزه وکيل و قاضی و مشاور ھستند و خود را عضوی
کوچک از جامعه حقوقی می دانم مصرانه از شما درخواست دارم بند  ٣اصل
 ١۵۶قانون اساسی را در خصوص پرونده ھای متشکله عليه عاطفه رجبی اعمال
و اجرا کنيد.
الف .عاطفه در اولين بازداشت چند ساله بوده و در زمان اعدام چند ساله؟ البد
به قول فروغ فرخزاد ”خود را به ثبت رسانده“ با شماره ای که بر روی شناسنامه
اش با تاريخ معين حک شده ،نه نمره  ٢٠٢۶۶که اھدايی زندان بھشھر است.
ب .عمل زنای انتسابی به چه شخصی بوده است؟ آيا حکم زانی ھم اجرا شده
است؟
ج .قاضی با کدام ادله شرعی و قانونی زنا را ثابت شده دانسته است؟
اقرار عاطفه ،آنھم حسب ماده  ١٢۶٢قانون مدنی که مقرر ميدارد:
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”اقرار کننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد “.بنابراين اقرار صغير و
مجنون در حال ديوانگی و غيرقاصد و مکره موثر نيست؛ و يا ماده  ۶۴قانون
مجازات اسالمی با تکيه بر ماده  ۶٨ھمين قانون.
اگر اقرار باشد و واجد اوصاف اقرار ،حداقل سه مرد بايد صد ضربه تازيانه
خورده باشند .به گفته ماده  ٧٨قانون مجازات اسالمی” ،زمان و مکان“ زنا
کجاست؟
فرض دوم را بايد در شھادت شھود دانست ،يعنی  ١۶مرد عادل يا  ١٢مرد عادل
و  ٨زن عادل حسب ماده  ٧٩قانون مجازات اسالمی که مقرر می دارد:
”شھود بايد بدون فاصله زمانی يکی پس از ديگری شھادت دھند ،اگر بعضی از
شھود شھادت بدھند و بعضی ديگر بالفاصله برای ادای شھادت حضور پيدا نکنند
يا شھادت ندھند ،زنا ثابت نمی شود .دراين صورت شھادت دھنده مورد حد قذف
قرار می گيرد.
راستی اين چھار مردی که با عاطفه زنا کرده اند و واجد وصف احصان نبوده
اند چه کسانی ھستند .اگر يک نفر است که برابر ماده  ٩٠قانون مجازات اسالمی
او ھم بايد کشته شود و اگر ھر نفر از آنان واجد وصف احصان باشد که بايد قبال
کشته می شدند و اگر محصن نيستند وافراد مختلفی می باشند ،در کجا و چه زمانی
حد بر آنان جاری شده است؟
حضرت آيت ﷲ! اين واقعه مرا از حرفه ای که نام و نانم از آن است بيزار
کرده است .شما قدرت آن را داريد که جلوی کشته شدن عاطفه ھای ديگر را
بگيريد .چھار پرونده منجر به حد عاطفه را مطالبه کنيد .بحمدﷲ کارشناس مجرب
ھم که داريد ،ھمين موادی که حقير بی سواد از متن قانون مجازات اسالمی بر
شمرد را با پرونده ھا تطبيق دھند و خود حضرتعالی ھم از باب شرعی تطبيق
موضوع با شرع را بدھيد تا مصداق دستورالعمل قوه قضاييه از زمان تصدی شما-
”العدل اساس الملک“ -اجرا شود .دستور فرمائيد تا که پرونده ھا را در اختيار من
بگذارند ،به ھزينه شخصی اين کار را انجام خواھم داد و باغ نارنج -مکانی که
عاطفه را بر دار کردند را ھم خواھم ديد.-
حاشيه اين پرونده از باب قانونی آنقدر فراوان است که مطمئن باشيد در آينده
رساله ھا راجع به اين واقعه خواھند نوشت .اولين اشکال قانونی ،حضور وکيل
است.
حضرت آيت ﷲ! ھيأت عمومی ديوان عالی کشور حضور وکيل را در جرايمی که
موجب قتل می شود الزامی دانسته است و درسی است که شاگرد نزد استاد پس می
دھد .پس در ھمه پرونده ھايی که موجب حد می شوند بايد وکيل حاضر باشد چون
ممکن است به تکرار کشيده شود و مصداق ماده  ٩٠قانون مجازات اسالمی را پيدا
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کند .اگر نظر من را نمی پذيريد بايد نظر ھيأت عمومی ديوان عالی کشور را
حداقل در چھارمين پرونده ای که منجر به حکم ”کشته شدن“ عاطفه شده است از
ابتدا يعنی مرحله بدوی نزد حاج آقا رضايی در نکا و در شعبه ديوان عالی کشور
در تھران بپذيريد که بايد حضور داشته باشد .پس اينھمه وکيل ماده  ١٨٧را برای
چه به خدمت گرفتيد؟ وکالی دادگستری را فرض کنيد نامحرم ھستند به اصطالح
وکالی! ماده  ١٨٧که از احباء می باشند! چه کسی وکيل چھارمين پرونده بوده
است و چرا در دفاع کوتاھی کرده است؟ اگر وکيلی در پرونده بوده گناه او بيش
از قاضی شھرستان نکا و ديوان عالی کشور است.
حضرت آيت ﷲ! چرا بايد ھمه چيز به اسم اسالم تمام شود؟ امروزه دوست و
دشمن چھره ای از اسالم را نزد جھانيان نشان می دھند که واقعی نيست.
من به گروھھای سياسی که به اسم اسالم ،ترور و خشونت انجام می دھند کاری
ندارم .چون از سياست بی اطالعم ،اما حقوق -اين وادی ايمن -چرا بايد جوالنگاه
افرادی شود که به اسم اسالم ،اعمالی انجام می دھند که روح جامعه اسالمی از آن
بيزار است؟ در حاليکه شارع مقدس در حقوق ﷲ آنچنان رأفت نشان داده است که
می توان با چھره رحمانی اسالم ،جھانی را تسخير کرد .آنانی که مسلمانی از نوع
نگرش خود را به نام اسالم در اذھان رواج می دھند مصداق اين بيت خواجه
بزرگوار حافظ شيرين سخن می باشند که می فرمايد:
گر مسلمانی از اين است که حافظ دارد
وای اگر از پس امروز بود فردايی
باور دارم فردايی ھست ،باور دارم خدايی ھست ،باور دارم پيامبری ھست و البته
باور دارم که يوم الحسابی ھست و به ھمين اعتبار تا آن روز که شما بر مقدرات
حقوقی اين مردم به لطف حق مسلط ھستيد در اجرای فرمان الھی بکوشيد که فردا
دير است.
ھنوز با ھمه دردم اميد درمان است که آخری بود آخر شبان يلدا را
٧٢
با احترام .نعمت احمدی
١٣٨٣/۶/١٧
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اگر چه در”قــرآن“ آمده که …” :و ما در قرآن ھيچ چيزی را از قلم نيانداخته
ايم…“ ٧٣اما در کتاب مزبور ھيچ مطلب و اشاره ای در خصوص سن مسئوليت و
سن بلوغ وجود ندارد.
آن چه در مورد حدود مسئوليت کيفری کودکان در قانون مجازات اسالمی
مصوب سال  ١٣٧٠لحاظ شد ،از يک نظر فقھی مشھور به فقھای اماميه نشات
گرفته است .که سن مسئوليت کيفری را برای پسران  ١۵سال کامل وبرای دختران
 ٩سال کامل می دانند .عمده ترين دليل مشھور در سن مسئوليت کيفری ،يک
”روايت“ )!!!( است .روايت ”حمزه بن عمران“ که می گويد” :از امام محمد باقر
پرسيدم چه موقع بر پسر ھمه حدود الھی واجب می گردد و به سود و زيان او
حکم شده ،مواخذه می شود؟ امام فرمود :وقتی که از يتيمی و کودکی خارج شده،
صاحب ادراک وشعور شود .گفتم :آيا برای آن حدی ھست که با آن شناخته شود؟
امام فرمود :وقتی که محتلم شود و به سن پانزده سالگی برسد يا شعور پيدا کند يا
موی بر زھار آن برويد ،حدود الھی بر او اقامه و جاری می شود و به سود و
زيانش حکم می شود .گفتم چه موقع ھمه حدود الھی بر دختر واجب می شود و
پاداش و کيفر می بيند؟ امام فرمود :دختر مانند پسر نيست ،زيرا دختر وقتی که
شوھر کند و دخول با او صورت گيرد و نه سال داشته باشد ،يتيمی او از بين می
٧۴
رود… و حدود به طور کامل به نفع و ضرر او جاری می شود…“
ھمان طور که مالحظه می شود ،به موضوعی بسيار مھم انسانی ،با افکاری
حيوانی متاثر از اذھانی بسته ومحدود به اقليم ،سنن و زمانی خاص نگريسته شده
است .و بر پايه چنين خزعبالتی ،مشتی تبھکار قوانينی وضع کرده اند که حقوق
بديھی انسان ھا در آن ناديده گرفته شده است .در اين خصوص” ،عبدالرضا
اصغری“ در نوشته ای تحت عنوان ”سن مسئوليت کيفری در اسالم“  -که بخشی
از آن در بند پيشين نقل شد  -نکته جالبی می نويسد …” :در سنت؛ معيار بلوغ،
٧۴
احتالم و حيض است“...
”ابراھيم باقری“ در مقاله ای با عنوان ”نگرشی نو به سنّ مسئوليت کيفری در
فقه شيعه“ ،ديدگاه فقه شيعه را در باره سن مسئوليت کيفری مطرح نموده است .او
ضمن انتقاد شديد از مخالفين نظريات ارتجاعی و غيرانسانی روحانيت ،به بيان
نظرات موجود در شيعه می پردازد و از جمله می نويسد ...” :فقه شيعه بازتابی از
کتاب ،روايات معصومين ـ عليھم السالم ـ عقل و سيره عقالست و آنان که بی
محابا بر اين گنجينه گران سنگ می تازند ،نه فقه را شناخته اند و نه فقھای عظيم
الشأن آن را و در قبال مکتب اھل بيت ـ عليھم السالم ـ طفل دبستانی به حساب می
آيند ...آنچه مسلّم است اين است که بر اساس نظر مشھور فقيھان شيعه ،انسان به
محض بلوغ ،عھده دار تکليف گشته و مسئوليت جرائمی را که مرتکب می شود بر
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دوش خواھد کشيد ،و حتی در اين زمينه ادعای اجماع نيز شده است ...بسياری از
فقيھان در اجرای حدود و قصاص و حکم به تحمل کيفر حدی و نيز حکم به قاتل
بودن مرتکب قتل ،بلوغ و عقل را کافی دانسته و بحث رشد و به ويژه رسيدن به
سن ھيجده سالگی که در قوانين برخی کشور ھا مطرح و در کنوانسيون حقوق
کودک نيز مطرح است ،را الزم ندانسته اند ٧۵“...متن کامل اين نوشته در بخش
پيوست ھای اين کتاب آمده است.
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ﺣﻘﻮق ﻛﻮدﻛﺎن در اﻳﺮان
 حقوق کودکان در ايران توسط حکومت جمھوری اسالمی به رسميت شناخته
نمی شود” .مريم زھدی“ می گويد” :ايران در سال  [١٣٧٣] ١٩٩۴به جمع امضاء
کنندگان کنوانسيون حقوق کودک پيوست ،اما برخی قوانين موجود ھنوز با اين
کنوانسيون مغايرت دارد و دست اندرکاران برای رسيدگی به موارد نقض حقوق
۶٢
کودکان اقدامی صورت نداده اند“.
”نسرين ستوده“ وکيل و حقوقدان نيز در گفتگو با راديو ”دويچه وله“ )در سال
 (٢٠٠٩گفت :بسياری از اصول کنوانسيون حقوق کودک در ايران رعايت نمی
شود… مھمترين اين اصول ،کودک دانستن تمامی افراد زير  ١٨سال است…
اولين قانونی که بايد درمورد کودکان اصالح شود ،قانون مربوط به سن مسئوليت
کيفری کودکان است که متأسفانه آن ھا را درمعرض مجازات ھای سنگين از جمله
اعدام قرار می دھد .کودک بايد در قانون ايران به موجب کنوانسيون بين المللی
تعريف شود .افراد تا ھجده سالگی کودک ھستند و نبايد دختران از  ٩سالگی و
پسران از  ١۵سالگی در معرض مجازات اعدام قرارگيرند .متن کامل اين گفتگو
به شرح زير است:
١٩٫١١٫٢٠٠٩
”اوﻟﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺻﻼح ﺷﻮد ،ﺳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي اﺳﺖ“
ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك  20ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
را ﻣﻠﺰم ﻣﻲﻛﻨﺪ ،اﻓﺮاد زﻳﺮ  18ﺳﺎل را زﻳﺮ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻛﻴﻔﺮي ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﻲﭘﺮﺳﻴﻢ
اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در اﻳﺮان رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮد؟ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺳﺘﻮده

ايران در سال  ١٣٧٣کنوانسيون حقوق کودک را به طور مشروط پذيرفت .با
وجود اين ،نسرين ستوده ،حقوقدان و وکيل دعاوی معتقد است که بسياری از
اصول اين کنوانسيون در ايران رعايت نمیشود .به عقيدهی او مھمترين اين اصول
کودک دانستن تمامی افراد زير  ١٨سال است .در ايران اين اصل پذيرفته نشده
است.
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نسرين ستوده ھمچنين معتقد است کودکان در ايران مورد تبعيض جنسيتی،
زبانی و دينی قرار دارند .وی میگويد ،مطابق قانون مجازات اسالمی اگر پدری
فرزندش را بکشد مجازات نمیشود.
دويچه وله :چھار اصل کلی که پيماننامهی حقوق کودک بر آن استوار است ،حق
رفتار عادالنه ،اولويت رفاه کودک ،حق زندگی و پيشرفت و احترام به نظر
کودکان است .از اين چھار اصل کداميک االن بيشتر در ايران رعايت و کدام
بيشتر نقض میشود؟
ً
نسرين ستوده :مقدم بر اين چھار اصل اساسا تعريف کودک در قانون ماست که
مغاير با کنوانسيون است و اطفال زير ھجده سال در جرائم سنگين ،کودک
محسوب نمیشوند .اين مھمترين آنھاست .اما در مورد حق کودکان در آزادی
بيان ،احترام به آنھا و برخورداری از رفاه ،میتوانم بگويم ھمهی اينھا در
سياستھايی که دولت در پيش رو گرفته ناديده گرفته میشوند .حذف يارانهھا،
سھميهبندی بنزين ،سياستھايی که طی سالھای اخير شاھد آن بوديم ،بيش از ھمه
افراد آسيب پذير و بويژه کودکان و از بين کودکان ،کودکان خيابانی را ھدف قرار
میدھد .ما روز به روز شاھد افزايش آنھا و ھمين طور تنگ تر شدن فضای
مربوط به آنھا و تھيدست تر و فقيرترشدن آنھا ھستيم .بنابراين شما میبينيد که
در سياستھايی که دولت در پيش رو میگيرد ،متأسفانه بيش از ھمه به کودکان
آسيب میزند.
دويچه وله :يکی از اصول کنوانسيون کودک میگويد ،در حق ھيچ کودکی نبايد
به دليل جنسيت ،تابعيت ،زبان ،دين يا رنگ پوست او تبعيض قائل شد .آيا اين
حق در ايران به طور کامل رعايت میشود؟
نسرين ستوده :متأسفانه کودک حتا از زمانی که دوران جنينی خود را طی میکند،
مورد تبعيض جنسيتی قرار میگيرد .يعنی اگر کسی با حمله به يک زن باردار
باعث سقط جنين آن زن شود و ضامن ديه آن بچه باشد ،ديه جنين دختر نصف پسر
است .به ھمين ترتيب بعد از تولدش ھم آن بچه ھمچنان به دليل جنسيت اش به
طور مداوم مورد تبعيض و مورد مجازات قانونی قرار میگيرد .ھمين طور در
خصوص دين کودکان ،شما میدانيد که حقوق اديان مختلف در ايران با دين اسالم
به طور کلی متفاوت است .اين در مورد کودکانی که دارای پدر و مادر
غيرمسلمان ھستند ھم جاری است .زيرا به موجب قوانين ايران ،ھر کودکی که از
پدر و مادر غيرمسلمان زاده میشود ،غيرمسلمان محسوب میشود .به ھمان
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ترتيب از حقوق افراد اقليت برخوردار میشود که فکر میکنم ھمه نسبت به آن
اطالع دارند.
دويچه وله :در مورد زبان چطور؟ آيا کودکانی که به زبان يک اقليت قومی ،يعنی
زبان غيرفارسی در ايران صحبت میکنند ،مورد تبعيض واقع میشوند؟
نسرين ستوده :اساسا ً به موجب قانون اساسی ما ،زبان رسمی ايران زبان فارسی
شناخته شده است .اين ايرادی نداشت اگر به اقليتھا در مناطق خودشان اجازه داده
میشد تا در مکانھای عمومی به زبان خودشان صحبت کنند .اما طبق آنچه من از
اقليتھای زبانی و قومی شنيده ام ،بچهھای آنھا در رفتن به مدرسه دچار مشکالت
عديده ای ھستند .بسياری از اوقات بچهھا تمايلی به رفتن مدرسه ندارند .چون
مجبورند با معلم خودشان به زبان فارسی صحبت کنند .اين کار نه تنھا برای آنھا
مشکل است ،بلکه به دليل عدم تسلط به زبان فارسی احساس تحقيرشدگی به آنھا
دست میدھد .بنابراين به نظر میرسد که بايد به اين بچهھا امکان داد تا به زبان
مادری خودشان صحبت کنند.
دويچه وله :يکی از مواردی که میتوان گفت االن در تمام دنيا نگرانیھای
بسياری را برانگيخته است ،مسألهی کودک آزاری بخصوص در خانواده است.
آيا قوانين ايران در اين زمينه پيشگيرانه ھست يا خير؟
نسرين ستوده :متأسفانه قانون ايران در بسياری از موارد ،بويژه وقتی که عامل
کودک آزاری پدر است ،با کودک آزاری برخورد جدی نمیکند .قانونا ً و صراحتا ً
مطابق مادهی  ٢٢٠قانون مجازات اسالمی ،اگر پدری فرزند خودش را بکشد،
مجازات نمی شود .من يک مورد بسيار مشخص را برای شما مثال می زنم .پدری
مبادرت به آزار شديد دو کودک خودش کرده بود و گواھیھای پزشکی قانونی ھمه
حاکی از اين بود که پدر مرتکب اين جرم شده و در دادگاه بدوی ھم پدر مجرم
شناخته شده بود .شعبهی  ١۴دادگاه تجديدنظر پدر را تبرئه کرد و استنادش به
اقدامات پدر برای تأديب فرزندانش بود .به فاصلهی دو سال بعد از صدور اين
حکم ،اين پدر ھمسر دوم خودش را کشت و االن ھم من ھيچ خبری از او ندارم.
ولی من میخواھم به عنوان يک نمونهی عينی اين را ذکر کنم که چگونه تعلل در
برخورد با افرادی که دست به خشونت در خانه میزنند ،باعث گستردگی خشونت
در جامعه میشود.
دويچه وله :خانم ستوده بهعنوان يک وکيل و حقوقدان اگر قرار باشد قوانينی از
قوانين ايران در مورد کودکان تغيير کند ،شما اولويت را با کدام قانون میگذاريد؟
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به عبارت ديگر بدترين قانونی که االن در مورد کودکان و حقوق کودکان در
قوانين ايران وجود دارد از نظر شما چه قانونی است؟
نسرين ستوده :اولين قانونی که بايد در مورد کودکان اصالح شود ،قانون مربوط
به سن مسئوليت کيفری کودکان است که متأسفانه آنھا را در معرض مجازاتھای
سنگين از جمله اعدام قرار میدھد .کودک بايد در قانون ايران به موجب
کنوانسيون بينالمللی تعريف شود .افراد تا ھجده سالگی کودک ھستند و نبايد
دختران از  ٩سالگی و پسران از  ١۵سالگی در معرض مجازات اعدام قرار
گيرند .بنابراين من فکر میکنم با اصالح سن مسئوليت کيفری ما میتوانيم شاھد
٧۶
حذف مجازات اعدام يا قصاص نسبت به کودکان خودمان باشيم.
 در سال  ،٢٠٠۵کميته تخصصی کودکان )حقوق کودک( سازمان ملل متحد
جلسه ای با حضور نمايندگان آن سازمان و مقامات ايرانی در مورد اجرای
تعھدات ايران درقبال کنوانسيون رعايت حقوق خردساالن برگزار کرد .الھه ھيکس
که در جلسه کميته سازمان ملل حضور داشت طی گفتگويی )در  ٢١ژانويه
 (٢٠٠۵به بی بی سی گفت” :در گفتگوھای بين مقامات ايرانی و نمايندگان
سازمان ملل متحد ،ھيات ايرانی نتوانست پاسخی به درخواست مقامات کميته مبنی
بر ارايه تعريفی از کودک در قوانين ايران بدھد.
الھه ھيکس گفت که ھيأت ايرانی در مذاکرات خود بيشتر به اين نکته که در
کشور اکنون حکم اعدام شامل مجرمين باالتر از  ١٨سال می شود تاکيد می
کردند .اعضای کميته سازمان ملل؛ گزارش دولت ايران ،گزارش کميته حمايت از
کودکان ايران و ھمچنين گزارش برخی از سازمانھای بين المللی مانند عفو بين
الملل را در خصوص وضعيت حقوق کودکان در ايران دريافت کرده اند و سواالت
مطرح شده در کميته تخصصی بر اساس اين گزارشھا بوده است“.
اعضای کميته قرار است پيشنھادات خود را بر اساس گفتگوھای مطرح شده در
کميته تخصصی سازمان ملل با مقامات ايرانی بزودی ارايه کنند.
الھه ھيکس می گويد که در قوانين ايران ”نقض حقوق کودکان نھادينه“ است و
اگر مثال يک دختر  ٩ساله و يک مرد  ۴٠ساله مرتکب جرمی بشوند ھر دو به
يک صورت مجازات می شوند .وی مبرا دانستن پدر و جد پدری از قصاص در
برابر قتل فرزند خود را از ديگر مشکالت قوانين ايران در خصوص کودکان می
داند ٧٧.متن کامل نشست ياد شده )نظرات و پيشنھادات کميته حقوق کودک سازمان
ملل در زمينه رعايت حقوق کودک در ايران( در بخش پيوست ھای اين کتاب آمده
است.
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 در ھمين خصوص” ،نسرين ستوده“ در گفتگويی گفته بود …” :بايد در
بررسی جرم کودکان پيشينه و وضعيت خانوادگی آنان مد نظر قرارگيرد “.رييس
دادگاه اطفال سوئيس که در ھمايش سن مسئوليت کيفری در ايران شرکت کرده
بود ،عنوان داشت” :من حتم دارم که در نوجوانی جرايمی را مرتکب شده ام که
اگر امروز در ايران مرتکب می شدم ،تمام عمر را در زندان می ماندم “.در ايران
ھر فردی در سن  ١٨سالگی کليه حقوق خود را دارا می شود ولی در سنی ھمانند
 ٩سال ،فرد ھيچ حق و فعاليت اجتماعی ندارد ولی تکليف سنگين مسئوليت کيفری
به دوشش گذاشته می شود ٧٨.متن کامل اين گفتگو در بخش پيوست ھای ھمين
کتاب آمده است.
قانون مجازات اسالمی درموارد متعددی وازجمله در خصوص سن قانونی
دارای نقص واشکال است” .اصغری“ به اختصار به  ٣موارد از ايرادات و
اشکاالت اشاره کرده است -١” :عدم تطابق سن تعيين شده با واقعيات عينی و
اجتماعی ،خصوصا ً در دختران که معيار آن ،توانايی انجام نکاح است -٢ .عدم
تمايز بين کودکان غيرمميز و مميز از نظر مسئوليت -٣ .عدم توجه به رشد کيفری
٧۴
در مسئوليت کيفری کودکان“.
”علی مظاھری“ رييس پژوھشکده خانواده در دانشگاه بھشتی نيز در موضوع
سن قانونی در اليحه رسيدگی به جرائم اطفال و نوجوانان گفته بود” :محدوديت
ھايی از قبيل تناقض وابھام در تعريف طفل و نوجوان ،عدم برخورد تخصصی با
موضوع مشاوران دادگاه ھای اطفال و نوجوانان )در ماده  (٧و تکرار اين مسأله
در موضوع تشخيص کمال رشد وعقل )در تبصره مادهی  ٢۵اين اليحه( وجود
٧٩
دارد…“
عدم سالمت روانی عاطفه :عاطفه به دارا بودن اختالل روانی شھرت داشت .حتی
در قانون مجازات اسالمی ،درخصوص حد زنا )ماده  (۶۴آمده است” :زنا
درصورتی موجب حد می شود که زانی يا زانيه بالغ و عاقل ومختار بوده وبه حکم
وموضوع آن نيز آگاه باشد ٨٠“.شرايطی که در مورد عاطفه صدق نمی
کرد”.اردوان عزيزی حبيب آباد“ در خصوص محاکمه متھمين دچار اختالالت و
بيماری ھای روانی نوشته است ...” :عقل حکم می کند در مواجھه با افرادی که به
طور اساسی دارای ناھنجاری روانی با منشاء ذھنی ھستند و قدرت تصميم گيری
صحيح را ندارند ،به اين اختالالت توجه شده و چنين نکاتی در تصميم گيری
قضايی دخالت داده شود .در کشورھايی که قواعد حقوقی آنان منشاء بشری
وطبيعی دارد ،کشف نواقص واجمال قوانين و نقاط ضعف و رفع موارد نقص
آسان تر است ؛ اما در مقابل ،ايجاد تغيير در قوانين کشورھايی که منشاء فوق
بشری و مذھبی دارند ،مشکل بوده و تا زمان اجتھاد مناسب در خصوص آن ،به
٨١
اطاله می انجامد“...
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باری جمھوری اسالمی ،عاطفه نوجوان و بيمار را ھمچون بسياری ديگر از
فرزندان اين آب وخاک به دار آويخت .صد افسوس بر او و ھر آن که قربانی
حکومت اسالمی شد و می شود .عاطفه نيز حق زندگی داشت وحتی با شبه قوانين
دست و پا شکسته اسالمی دنيای قديم نيز ،سزاوار سرنوشتی که بر او رفت ،نبود.
مرگ عاطفه افکار عمومی را تحت تاثير قرار داد و ضمن آن که توجھات را به
يکی از پر شمار جنايات حکومت – که در آن زمان برای گريز از سقوط خود را
در ردای اصالح طلبی پيچيده بود – جلب نمود ،موضوع اعدام کودکان و
نوجوانان در ايران را نيز در مجامع مختلف در سطح بين المللی مطرح کرد.
بديھی است که اعدام کودکان در حکومت جمھوری اسالمی با اعدام عاطفه
آغاز نمی گردد و پيش از آن ،از ھمان ابتدای به قدرت رسيدن اين حکومت ،اعدام
کودکان صورت می گرفته است .در اين خصوص به ويژه بايد از اعدام کودکان و
نوجوانانی ياد نمود که به جرم مخالفت با حکومت جمھوری اسالمی دستگير و
زندانی شدند و در نھايت به دست عوامل جنايتکار رژيم در زير شکنجه يا با حلق
آويز نمودن و يا تيرباران؛ کشته شدند .تعداد اين کودکان و نوجوانان بسيار زياد
بود و در سنين مختلفی قرار داشتند که در ميان آن ھا حتی کودک ده ) (١٠ساله
نيز وجود داشته است .با اين حال ،به دليل منافعی که دولت ھای بزرگ جھان در
استقرار و ادامه حکومت جمھوری اسالمی داشتند ،به اين اعدام ھا اعتنا و
اعتراضی نشد و رسانه ھای وابسته به دولت ھا و صاحبان سرمايه نيز چنين
جناياتی را طرح ننمودند .ھمان ھا که در چند سال اخير برخی مھره ھای حکومت
جمھوری اسالمی را تحت حمايت گرفته و به آن ھا پر و بال می دھند تا به ھنگام
نياز و برای صحنه ھای بعدی نمايش ،از آن ھا استفاده کنند .اين حکومت ھا و
رسانه ھای وابسته ،حتی امروز که کوچکترين خبر مھره ھای مورد عنايت خود-
که به ظاھر مخالفت ھايی با ساختار حکومت جمھوری اسالمی يا جناحی از آن
دارند -را پوشش می دھند ،يک بار از دستگيری و شکنجه و اعدام کودکان و
نوجوانانی که به اتھام مخالفت با حکومت جمھوری اسالمی کشته شدند ،يادی نمی
کنند.
در خصوص اعدام کودکان و نوجوانان )به ويژه دختر( توسط حکومت
جمھوری اسالمی ،مقاله ای با عنوان ”مرگ و دختر بچه )كشتارھای سالھای ۶٠
و  “(۶٧توسط ”ژاله احمدی“ نوشته شده است ،٨٢که متن کامل آن در بخش پيوست
ھای اين کتاب آورده شده است.
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اﻋﺪام در اﻳﺮان
متأسفانه اعدام در ايران ھمچنان ادامه دارد .زندانيان سياسی ،کودکان و
نوجوانان ،زنان ،اقليت ھای دينی و قومی؛ از جمله اعدام شدگان توسط جمھوری
اسالمی ھستند” .فدراسيون بين المللی جامعه ھای حقوق بشر“ در ارديبھشت
 ،١٣٨٨يک گزارش جامع  ۶٠صفحه ای در باره مجازات اعدام در جمھوری
اسالمی درايران منتشر کرد .بنا به اين گزارش ،بيش از  ٢٠عنوان کيفری در
جمھوری اسالمی وجود دارد که مجازات آن ھا اعدام است .و برخی از اين
عناوين دارای چندين عنوان فرعی ھستند .اغلب اين ”جرايم“ قطعا ً جزو ”مھم
ترين جنايت ھا“ به شمار نمی آيند .بعضی ديگر اصالً نبايد ”جرم“ محسوب شوند.
متأسفانه جمھوری اسالمی ايران به ناھماھنگی با روند رو به رشد الغای مجازات
اعدام در جھان ادامه داده است .در حالی که در سال )٢٠٠٨دی -١٣٨۶دی
 ٣۴۶ ،(١٣٨٧نفر در جمھوری اسالمی اعدام شدند ،اين تعداد در سال )٢٠٠٩دی
 -١٣٨٧دی  (١٣٨٨به  ٣٨٨نفر افزايش پيدا کرد .جمھوری اسالمی با اعدام
٨٣
حداقل پنج مجرم نوجوان در ھمان سال به مقام اول جھان رسيد.
البته آمار اعدام ھای پنھانی از جمله در زندانھا را نيز بايد در نظر داشت که
اغلب اخبار مربوط به اين موضوع انعکاس نمی يابد زيرا رژيم به شدت از
پيامدھای آن واھمه دارد .با سقوط جمھوری اسالمی ،شايد تعداد واقعی اعدام ھا و
اعدام شدگان آشکار شود.

وﺿﻌﻴﺖ اﻋﺪام در اﻳﺮان در ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ  10اﻛﺘﺒﺮ 2011
براساس گزارش نھاد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران
)ھرانا( ،از دھم اکتبر سال  ٢٠١٠تا اکتبر سال  ،٢٠١١تعداد  ۴٨٠نفر که تحت
اتھامھای مختلف از سوی دستگاه قضايی به اعدام محکوم شده بودند؛ اعدام شدند و
در طی ھمين مدت دستگاه قضايی  ۶۴١نفر را به اعدام محکوم کرده است .از
تعداد  ۴٨٠نفر  ۴۶نفر در مالءعام به دار آويخته شدند .در تفکيک ديگری اعالم
گرديده که از ابتدای سال  ١٣٩٠خورشيدی تا  ١٨مھر  ٢۵٣ ،١٣٩٠نفر اعدام
 ۴۴٢نفر محکوم به اعدام شدند که اجرای حکم  ٣٩تن از اين شھروندان در
مالءعام صورت گرفته است .بر اساس آمار مشابه سال قبل در ھمين بازه زمانی
٨۴
اجرای حکم اعدام  ۴۵درصد رشد داشته است.
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بر دار کردن عاطفه

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪ
در فروردين سال  ،١٣٨۶ترجمه پارسی کتابی به نام ”اغوا“ از ”ژان بودريار“
توسط نشر شعر پاريس ،در پاريس منتشر شد” .امين قضايی“ که کتاب را از زبان
اصلی برگردانده بود ،در ديباچه کتاب نوشت:
” ١۵اوت ٢۵ ،مرداد ماه سال  ،١٣٨٣جمھوری اسالمی عاطفه
رجبی ،دختــری  ١۶سالــه را به جــرم اغـــــوا اعدام کرد.
٨۵
اين کتـــاب به او تقــديــم مــی شـــود“.
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اﺷﻌﺎري ﺑﺮاي ﻋﺎﻃﻔﻪ
*

ﺑﻮري ﺑﻮري ﻋﺎﻃﻔﻪ دادﻧﻮﻣﻪ ﺟﺎ
(ص.ﺑﻤﻮن ﺗﭙﻮري )ح

Bavri bavri „ Ātefe„ ye Dādnume jā
Āy … Denyāye mardem , badunin:
hantā keŝenne
genni „sangsār„nakenne?!
hāreŝin...
tanvāre nie
ārusekem nie, Ādemezāe !
siu bax re siurax dapuŝendine
mardem- e deter re injuri 45daqe dāŝtene.
„Eslāme„ dādgeri, ke getene, hamin bie o hasse?!
ben buren...
ben dakefen?
Are, Are, Āmen, Viŝter…
har vāj mardem re zevun vari chame: Āmen, Āmin,...
Beŝmār!
Badini?!
ŝeme del ājiŝ dakete?!
Kemin cheŝe naĵkele?!
denparvarun „modern „ bayne
„jarsaqil „e jā, dār sāzenne
kijā ,rikāye jān rem girnne.
15-8-2004/ 25-5-1383 tā be esā
„Nekā „e yer o yur , xale get getue...
ande huŝ bie ŝung bakeŝe.
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ŝi sarvār,hamsālun-e dele gap re bāte
gatgatun-e hex re bayte
nedāri, neĵāri o tan ruten rem jā nedā
kaŭ tan re banemā
keŝvardārun re nafrin hākerde .
veŝunāre re tan nedā
aqe nā ki gene Marg, vene sezā bibu?!
„ Atefeh Rajabi „ namirne.
vene num o tale dayyen rem, jomhurie Eslāmie kerdekār dele
banviŝtene!
pebanviŝt re bavinin.
tā be amŝu 28-8-2004 atande gerd biārdeme:

ﺑﺮﻳﺪه ﺑﺮﻳﺪه از دادﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪ
 مردم دنيا بدانيد...آی
.ھمچنان می کشند
!می گوييد سنگسار نمی کنند؟
...بنگريد
تنديس نيست
! آدميزاد است،عروسک ھم نيست
 سياه پوشاندند،بر سياه بخت
دقيقه دخترمردم را آن گونه داشتند۴۵
! ھمين بود و ھست؟،آنچه از عدل اسالمی می گفتند
...فرو افتند
سرنگون شوند؟
آمن، آری،آری
…،آمين، آمن:به ھرواژه که مردم به زبان آرند
بيش باد
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ديديد؟
دلتان لرزيد؟
کدام چشم است که نچکد؟!
دين پروران ،مدرن شدند
ازجرثقيل ،دار می سازند
جان دختر و پسر را ھم می گيرند.
از ٢۵-۵-١٣٨٣ / ١۵-٨-٢٠٠۴تاکنون
در نکا و بيرون ،ھمھمه بسيار است...
اين قدر ھوش بود که فرياد برآورد
به اندازه خويش ،حرف ھمساالنش را گفت
گريبان کالن تران را گرفت
نداری ،ناچاری و تن فروشی را پنھان نداشت.
تن کبودش را نشان داد.
کشورداران را نفرين نمود.
به خواستشان تن نداد وگرنه چه کسی می گويد سزاوار مرگ بود؟!
عاطفه رجبی نمی ميرد
نام و سرنوشت تلخش را درکارنامه جمھوری اسالمی نوشته اند!

٨۶

*نوشته ای به زبان تبری )مازندرانی(
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آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه دارﻧﺪ
زري اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ
آنھا اجازه دارند
وقتی که کودکان خردسال را
اعدام می کنند!
ھربار قبل از اعدام
اندام ھای ترد و نازک شان را
درزير ضربه ھای وحشی شالق له کنند
آنھا اجازه دارند
وقتی که قاضی جنون زده ای
دختر جوانی را
تنھا به جرم سخن گفتن
با دستھای خود
بردار می کشد
و ميگويد
بايد که کشته شود
زيرا که حق اعتراض ندارد!
آنھا اجازه دارند
ھرکس که دربرابرشان ايستاده را
بردارھا کشند و طعمه اعدام ھا کنند!
آنھا اجازه دارند
حتی لباس مردم ماراھم
خود انتخاب کنند
ودختران کوچک را
در
بازارھا بفروشند
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آنھا اجازه دارند
تا کاخ داشته باشند
و سفره ھای رنگين
وقتی که کودکان ما
حيران ميان کوچه ھا و خيابان ھا
يک سرپناه نيز ندارند
آنھا اجازه دارند
تا درسياھچال ھا
زندانيان دست بسته معصوم را
صدھا ،ھزارھا به جوخه ھای مرگ سپارند
اما اجازه ما چيست؟
خاموشی وسکوت؟
ديدن و بگذشتن؟
يا برمزار شھيدان گريستن؟
فرياد ميزنم:
”ھان ای تمام مردم دنيا
سھم من از تمام قوانين تان
وزآن کتاب ھای کھنه تاريختان
چه بود؟
سھم من از حقوق بشر چيست؟“
آنھا اجازه دارند
تعزير ھا و دارھايشان ھمه قانونی است
شالق ھا و سنگ سارھايشان
ھمه قانونی است
آنھا اجازه دارند
تا دشنه ھايشان را
درقلب ھای ما بنشانند
و ما؟
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تنھا حقوقمان سکوت و سازش و تسليم است؟
و گھگاه
درخلوتی خموش برمزار شھيدان گريستن؟
زيرا
وقتی که قاتالن ھمه قانونی اند
قربانيان ھمه ممنوع اند
وقتی که دار و دشنه و تعزير
قانونی است
فرياد ھای اعتراض ما ھمه ممنوع است
آری آنھا اجازه دارند
اما
ما؟
وقتی شکنجه گران
با پوزخند ھای موذيشان
درزير سايه فرشته ھای عدالت
با پول و نفت
خون و حرمت مردم را
تعويض می کنند و حق بودن مارا
اين حق ماست که فرياد برکشيم:
ھان ای تمام مردم دنيا:
”قربانيان دشنه و شالق و چوبه اعدام
ماييم
مقتول تخت ھای شکنجه
آونگ دارھا و جرثقال ھا
ماييم“
آری
تنھا نشان بودن ما اعتراض ماست
زنجير دستھای ماست
زنجير قلب ھای ماست
تا در سکوت اين شب خاموش و پردروغ
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فرياد برکشيم:
”ای حاميان حقوق بشر
از آنھمه حقوق و قوانينتان
سھم کسی که ايستاده و می جنگد
و اھل سازش و تسليم نيست
چيست؟
سھم مناديان حقوق بشر
درجنگل وحوش،
و يعنی
سھم تمام مردم ايران چيست؟“
تنھا نشان بودن ما فرياد است
دراين سکوت توطئه ھا اين سکوت مرگ
فرياد برکشيم:
”ما زنده ايم و مردم ما زنده اند
٨٧
ما ايستاده ايم و مردم ما ايستاده اند“
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ﭘﺲ ﺑﺎﻏﺒﺎن ﻛﺠﺎﺳﺖ؟
ﻣﻬﻨﺎز ﺑﺪﻳﻬﻴﺎن

برای عاطفه سھاله گل  ١۶ساله ای که بر دار جھل و جنايت پوسيد
تو
که در جزيرهی تنھايی
در دشت حسرت ھای تلخ.
گل کردی.
با دست کدام کرکس پير
پرپر شدی؟
تو
که دامان ساده و صادقت
با آخرين بھار گل داده بود
بدست کدام سنگدل جالد
از شاخه شکستی؟
پس باغبان کجاست؟
تو
که آموخته بودی
با آن دو پای کودکانه ات
بايد دويد سراسر دشت
با خشم کدام فتنه جو
پايت شکسته شد؟
تو
چگونه چون نھال کوچکی
با شانزده بھار سرد
باران نخورده ،آفتاب نديده
روييدی.قد کشيدی
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چگونه جاده نديده
راه رفتن آموختی
و عشق نديده چشمانت
خدای عشق شدند
تو
ھيچ نداشتی و آن
جانيان بی ھمه چيز
دستی زدند بجام جوانی پيکرت
آنگاه ز ريشه ات بريدند
ز ترس جرم خو يش
آه دختران رنجبار
سرزمين دور
ما با خون تو
رنگ زده ايم گيسوان خويش
تا گل کند بوقت آزادی
٨٨
با ياد خون تو
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دار
ﺷﻴﻤﺎ ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ

بر دار
بر دار
بر دار
آھسته از پله ھای سفيد پايين رفت ،زن
به پايينتر نگاه کرد
به کفشھايش که در دريای پوستی گم شده اند
ھر ديگری بر ديگری
و زنھايی با ريسمانی پايينتر از چانه
رديف در انتظار...
آخرين نگاه از
سر -پا -سر -تن -سر -بازو -سر -بسته -سر -باز -سر -چکمه -سر -سياھی -سر
چيزی می سوزد
چيزی مثل خاطره
و ساده تر اگر...
خريد لباسی در خيابان
پاينتر اما ،چيزی می ريزد
چيزی مثل نگاه سوخته در جا ترسيده
و ساتن ھای پاره پاره و لکه دار
و مادری*
 ...بی عاطفه**
 ...پايينتر اما
قھقھه -ضجه می زند
و خيال زنی با پيراھنی چين دار و رقص پايکوبی ،از دار پايين آورده شد.
مادر :ايران
عاطفه رجبی :دختر شانزده ساله ای که اعدام شد
پنجشنبه  ٢۶شھريور  ١۶ - ١٣٨٣سپتامبر ٢٠٠۴
٨٩
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ﺷﺎم آﺧﺮ
ﺷﻴﻤﺎ ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ

از درد مزمنی رنج می برم
درد بی نوايی
در بساطی که آھش ھم اجاره می گيرد
شانزده ساله ای که سنگسار می شود
رختی که آتش می گيرد
زنی که گلو -بريده می شود
کسی روضه می خواند
دستھايی تا آرنج گھی
سرھا را تپاله -حنا می گذارند
بفرماييد چايی دوم
قليانی چاق کنيم
کنار دختران فراری
يا کمی بساط ترياک
شام خدمتتون باشيم
سر بريده ”کردی“
تن ”بھايی“ و قطره ای خون ”مجاھد“
ماست و موسيری در پياله ھای چشمان ”کمونيستی“
سفره ای از خون مردم ايران
شام خدمتتون باشيم
با کمی جسد و جنازه
يا مرده زنده دانشجو
بفرماييد چايی دوم
سری که ميان سرم به گريه می نشيند
سری که ميان چشمانم به گريه از پا می نشيند
غصه که از گلويم باال می دود
چشمان سفيد
می شوند عنابی
٩٠
پايی که از رفتن از پا می نشيند.
چھارشنبه  ١١شھريور  - ١٣٨٣اول سپتامبر ٢٠٠۴
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رﻗﺺ ”ﻣﻘﺪﺳﻪ“ ﺑﺮ دار
ﻋﺴﮕﺮ آﻫﻨﻴﻦ
پيران بی فضليت
او را به نام فضيلت
به دار کشيدند
او يک ”مقدسه“ بود
اوج فضيلتش
تعبيرش از گناه!
بايد مقدسه باشد
کسی که ،در جھنم فضايل پوسيده
به جرم گناه
٩١
بر دار می شود!
پنجشنبه  ١٩شھريور  ٩ - ١٣٨٣سپتامبر ٢٠٠۴
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ﻋﺴﮕﺮ آﻫﻨﻴﻦ
وقتی به رقص درآمد
ھمسن حوريان بھشتی بود
دوشيزگان شانزده ساله
که گويا
در انتظار بمب گذاران شھيدند؟!
*
پيران بی فضليت
او را به نام فضيلت
به دار کشيدند
او يک ”مقدسه“ بود
اوج فضيلتش
تعبيرش از گناه!
بايد مقدسه باشد
کسی که ،در جھنم فضايل پوسيده
به جرم گناه
بر دار می شود!
*
او تابع طبيعت خود بود
در تنگنای آن قفس مذھب و سنت
پس ماندهی فضايل دوران جاھليت!
*
او يک مقدسه بود
آخر ،گناه چيست؟
درھم شکستن قانون مردگان
تسليم وسوسهی تن شدن؟
يعنی پذيرش آن لغزش بزرگ ”آدم“
باری ،پدر ما ،که با گناه
تبديل شد به انسان؟
*
)باور کنيد
انگيزه آن لغزش بزرگ
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نه سيب بود و نه گندم
که جاذبهی غيرقابل مقاومت حوا بود!(
*
او يک مقدسه بود
ھمسن حوريان بھشتی
قربانی شطرنج جاودانه بين خدا و شيطان!
پس رقص آخر او را
به ياد داشته باشيد
بر دار بی فضليت ايمان،
او مظھر عطوفت اسالمی
٩٢
در سايهی حکومت ﷲ است!
٢٠٠۴ /٩ /٢
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ﺻﺪراﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎم
بخواب عاطفه
بخواب دخترم
ای رھا شده از جھنم
مقدمت در بھشت مبارک باد
بزودی قصه رھايی برايت سر خواھم داد
بزودی
غمگين مباش دخترم
بزودی شادی دوستانت را خواھی ديد
بخواب دخترم
با خوابت خدای را بيدار کن

٩٣
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ﻋﺎﻃﻔﻪ
ح.ﻣﻘﺪم

اين بار
کدام فرزند بدون روح
رھا ميکند
کودکی اش را بسوی منزل زودرس
با ديدگان بی نگاه
اين بار
عاطفه بود
ميتوانست پرواز کند
بعد از آنکه زمين گيرشد
با نگاه معصوم
اشکھای بيھوده
بالھای پرواز را گشودند
اين بار
سخن از عفت عاطفه بود
سخن از قوه قصا بيه بود
نگذاشتند
گل زندگی لبخند را برايت نقاشی کند
دستھايت را بستند
ھمان دستھائی که ميلرزيد
از پھن کردن مالفه ھای خيس اشگ در آفتاب
و جرعه ئی آب بر گلوئی که صدا نداشت
حاکم بی رحم
نه با سايه سياه
129

| Executi on of Atefe

بر دار کردن عاطفه

با سايه سرخ
انعکاس خون
چاپ شده بر تن داشت
بار ديگر عاطفه اعدام شد
بار ديگر دشمنان زن ستيز
دختری را به گور سپردند
اما چشمان من دوباره
مرگ قاتالن را
در سايه خاطرات مقتوالن
٩۴
رقم زد
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ﺻﺪاي ﻋﺎﻃﻔﻪ
وﻳﺪا ﻓﺮﻫﻮدي

صدا ،صدای کدامين خليدن ِ سرخ است
که رغم نعرهی رعد،
و سعی دائم ابر،
گسست ھستی را
اگر چه آنی چند؟
صدای عاطفه خاموش بود و شگفت!
شکست بغض خدا را
به وقت ديدارش
بر آستان وداع
و عنفوان شروع !
شکست بغض خدا را
و اشک جاری شد
در امتداد غروبش به دامن البرز.
چه رفت بر سرش آن دم که ضجه اش حتا
به مادرش نرسيد؟
کسی نمی داند ،که عاطفه آن روز
به جرم بودن ِ خويش
 به جرم زن بودن-چگونه می لرزيد
به واپسين رقصش
فراز چوبهی دار؟!
کسی نمی داند
که مرد ِ او آيا
 اگر که مردي بود!-سش،
براي مرگ َک َ
دو قطره اشکی ريخت؟!
کسی نمی داند که اھرمن آيا
 چنان که می گويند-131

| Executi on of Atefe

بر دار کردن عاطفه

شريک عاطفه بود!؟
کسی نمی داند
کسی چه می داند
ھزار عاطفه شايد ،به جرم عاطفه ھاشان
اسير اھرمنند
ولی حکايتشان
به گوش کودنمان
٩۵
دگر نمی آيد!
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دﻟﻨﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻋﺎﻃﻔﻪ
ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ دﻗﺎﻳﻖ اﻋﺪام در ﺑﺎﻻي ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ
ﻋﻔﺖ ﻣﺎﻫﺒﺎز
راستی آخرين دقايق عاطفه چگونه گذشت؟! با کی سخن گفت عواطفش را با چه
کسی تقسيم کرد و گفت که عاشقانه ھای او را چنين پاسخی نه در خور است!
آيا دعا کرد و دعا ،که شايد قاضييان اسالمی به رحم آرد! نماز خواند ،به عبادت
نشست ،با تسبيح به استخاره نشست؟ فرياد و ضجه کشيد يا مادر را صدا کرد؟
و سرانجام .چون کبوتری آب نوشيد و گلو را برای بريدن به دست قاضی سپرد؟
به آسمان نظاره کرد؟ چگونه باالی دار تاب خورد؟ شايد ھم در آخرين دقايق،
ھمراه باال رفتن جرثقيل آواز خواند و دست در دست باد رقصيد! اما در چھل و
پنجمين دقايق باد بود که با او می رقصيد .او که پاسخ شجاعتش در سرزمين ما
مرگ است

شاھد مرگ خويش بود
بيش از آنکه مرگ در جانش گلويی تر کند١*.
چند روز پيش در ايران ،عاطفه رجبی ١۶ ،يا  ٢٢ساله را ،در شھرستان نکا
به جرم آنچه ”اعمال منافی عفت“ خوانده شد ،به دار آويخته اند ٢*.گفته ھای مردم
محل ،حاکی از آن است که عاطفه از سالمت کامل روانی برخوردار نبوده است.
حاج آقا رضايی قاضی ،او را به دليل انجام چھار بار زنای محصنه به اعدام
محکوم می کند و برای زھر چشم گرفتن از ديگران او را در انظار عمومی )در
خط سی متری نکا( به دار می آويزد .از آنجا که قاضی محترم کسی را نمی يابد
که طناب دار را باال کشد خودشان شخصا اين کار را به عھده می گيرند.
عاطفه نوجوان به دليل چھار بار رابطه جنسی با مردی چنين با سبعيت به مرگ
محکوم می گردد )او را  ۴۵دقيقه در باالی جرثقيل حلق آويز می کنند( اين در
حالی است که در قوانين جمھوری اسالمی يک مرد مجاز است که چھار ھمسر و
بی شمار زن صيغه کند .در اين قضيه ھم مرد دستگير شده با عاطفه ،تنھا به صد
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ضربه شالق توسط رييس دادگستری محکوم و پس از اجرای حد اسالمی آزاد
گرديده است.
و در اين سوی جھان دختران جوانی چون عاطفه بی ھيچ شرمی از تجربيات
جنسی خود با مردان در اين سن و سال در راديو و تلويزيون سخن می گويند .و
اينکه آيا در اين سنين آنھا خود را مجاز به اين کار می دانند يا نه با پزشکان يا
مشاورين اجتماعی بطور علنی به بحث و گفتگو می نشينند.
اين بار ھم چون ھميشه روسای اسالمی کشور ما ،در زمينه مرگ و اعدام
ابتکاری تازه به خرج داده اند و دختر نوجوان را به جرثقل آويخته اند تا شايد
درس عبرتی باشد برای ھمه زنان و دختران ايرانی و ھمچنين برای جھانيان که
درس گيرند و بدانند که رييس قوه قضاييه بر سر قولشان ايستاده اند که ”ديگر
زنان ايرانی را سنگسار نمی کنند“ .اما ايشان ھمان موقع ھم گفته اند که راه ھای
ديگری خواھند يافت! و امروز ھمه جھان دانستند که ايران اسالمی ،به اندازه کافی
راه و روش برای گرفتن جان و زندگی آدميان دارد.از طرف ديگر با اين کار بار
ديگر به جھانيان اعالم نمودند که نظام ما نمی خواھد در چارچوب حقوق بشر
بگنجد و تالشتان برای اينکه آن را در چارچوب ھای انسانی بگنجانيد بی فايده
است.
در جھان تاکنون بيش از  ١٠٨کشور به صدور مرگ پايان داده اند ٨٧.کشور
ھمچنان به حکم غيرانسانی اعدام می پردازند و ايران در اين زمينه در رتبه سوم
يعنی بعد از چين و امريکا قرار دارد.
طبق گزارش عفو بين الملل ،اعدام عاطفه  ١۶ساله در نکا دھمين اعدام جوانان
”متخلف خوانده شده“ از سال  ١٩٩٠ميالدی در ايران است.
در حاليکه بسياری از دولت ھای جھان با صرف ھزينه ھای گزاف می کوشند
با استفاده از زيبايی و ھنر ،ادبيات و صنعت آبرو و حيثيت کشورشان در افکار
عمومی باال ببرند و با چھرھای انسانی در اذھان جھانيان جای گيرند ،کشور ما با
صرف کمترين ھزينه با گرفتن جان آدميان به شيوه ھای قرون وسطايی ،ھربار
چنين ما را در جھان غمگين و سرافکنده می سازد.
راستی آخرين دقايق عاطفه چگونه گذشت؟! با کی سخن گفت عواطفش را با
چه کسی تقسيم کرد و گفت که عاشقانه ھای اورا چنين پاسخی نه در خور است!
آيا دعا کرد و دعا ،که شايد قاضييان اسالمی به رحم آرد! نماز خواند ،به عبادت
نشست ،با تسبيح به استخاره نشست؟ فرياد و ضجه کشيد يا مادر را صدا کرد؟ و
سرانجام چون کبوتری آب نوشيد و گلو را برای بريدن به قاضی سپرد؟ به آسمان
نظاره کرد؟ چگونه باالی دار تاب خورد؟ شايد ھم در آخرين دقايق ،ھمراه باال

134

| Executi on of Atefe

بر دار کردن عاطفه

رفتن جرثقيل آواز خواند و دست در دست باد رقصيد اما در چھل و پنجمين دقايق،
باد بود که با او می رقصيد .او که پاسخ شجاعتش در سرزمين ما مرگ است.
ھراس من  -باری– ھمه از مردن در سرزمينی است
که مزد گورکن
از آزادی آدمی
١
افزون باشد
* -١شعرھا از احمد شاملو
* -٢به نقل از راديو فردا و روزنامه اعتماد

٩۶

پنجشنبه  ۵شھريور  ٢۶ – ١٣٨٣اوت ٢٠٠۴
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ﻋﺎﻃﻔﻪ
او رﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﺶ
ﺷﺎﻳﺪ ﺟﻨﮕﻠﻲ از ﺧﺎك او ﺑﺮوﻳﺪ
ﻋﺎﻃﻔﻪ رﺟﺒﻲ

عاطفه آرام و مبھوت وارد دادگاه شد .سرنوشت ،زود ھنگام به سراغش آمده
بود .گاه به ياد میآورد و گاه فراموش میكرد .ھمه چيز را ،ھمه كس را .اين را
در زندان ھم به زندانبانھا گفته بود ،اما كسی باورش نکرده بود.
پدرش كارتن خواب بود .در نكا .مازندران .ميان جنگل و دريا .مثل ھزاران
در ھزار كارتن خواب ديگر .مادرش را گاه به ياد میآورد و گاه فراموش میكرد.
سالھا پيش او را ديد و ديگر نديد .يک جائی زير خاكش كرده بودند .درھمان نكا.
جايش خوب بود ،از كارتن بزرگتر بود .می شد در آن اين پھلو و آن پھلو ھم شد،
اما چه فايده؟ مادرش كه ديگر حركت نمی كرد! مرده را از ھر طرف بخوابانند،
میخوابد تا بپوسد.
قاضی به ديوان عالی كشور نوشته بود ،مجرم  ٢٢ساله است و میتوان
اعدامش كرد .عاطفه نمی دانست  ٢٢سال با  ١۶سال چه تفاوتی با ھم دارند .در
شناسنامه اش نوشته بودند متولد  ٣٠شھريور سال .١٣۶۶
قاضی به جرم ھم خوابگی با مردان رای به اعدامش داده بود .دو ھم خوابه او
را ھم به دادگاه آورده بودند .ھر دو متأھل بودند .يعنی زن ھم داشتند اما با عاطفه
ھم خوابيده بودند .عاطفه اينھا را نمی دانست ،اما میدانست كه وقتی با او خوابيدند
او در يک دنيای ديگری سير میكرد.
عمه اش به قاضی دادگاه گفته بود :اين دختر اختالل حواس دارد و از او سوء
استفاده كرده اند.
اولی كه ع .ا.د ۵٠) .ساله( نام داشت به چند ضربه شالق محكوم شد .دومی ھم
كه ”ع .ذ“ نام داشت و  ۴۵ساله بود به ھمين تعزير قابل خريد محكوم شد .آن كه
به اعدام محكوم شد ،نه شوھر داشت و نه بچه .آنھا كه به شالق محكوم شدند،
ھوس رانانی بودند با زن و بچه.
قاضی حكم اعدام را صادر كرد .عاطفه را به زندان برگرداندند .پدرش در
كارتن خواب بود .يک گوشهای پرت و دور افتاده در شھر نكا.
عمه عاطفه خودش را رساند به زندان .میخواست عاطفه را پيش از رفتن به
نزد مادرش يكبار ديگر ببيند.
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از پيچ دھليز زندان گذشت .رسيد مقابل عمه اش .بازھم مبھوت بود .چند
كيلوئی آب رفته بود ،اما ھنوز درشت اندام بود .اين رشد طبيعی نبود .مثل ھمه
بچه ھايی كه عقب مانده به دنيا میآيند .جسمشان جلوتر از مغزشان رشد می كند.
عاطفه يكی از ھمين بچهھا بود .قاضی سر از اين نوع پديدهھا در نمی آورد .ھيز
و چشم چران ھيكل و سينه بزرگ عاطفه را برانداز كرده و سن او را  ٢٢سال
تشخيص داده بود.
آن روز ،وقتی از دھليز ھفت توی زندان گذشت و مقابل عمه اش رسيد ،مثل
يك كودک می گريست .به عمه اش گفت:
 عمه جان آنھا دو نفر نبودند .سه نفر بودند .سه شبانه روز به من تجاوز كردند.نفر سوم؟
عاطفه دو نفر را سه نفر تصور كرده بود و يا قاضی نفر سوم را از پرونده حذف
كرده بود؟
چه كسی حرف عاطفه را قبول میكرد؟ ھيچكس .قاضی كه حواس پرتی نداشت!
اگر ھم نفر سوم را حذف كرده بود البد با حواس جمع چنين كرده بود.
قاضی میخواست پرونده را ببندد .نه فقط پرونده را ببندد ،كه دفتر زندگی عاطفه
را ھم ببندد .ھرچه زودتر بھتر .حرف میزد كه نبايد می زد .اگر معلوم میشد
 ٢٢ساله نيست ،حكم بايد نقض میشد و آنوقت معلوم میشد چشمھای او سينهھای
عاطفه را بزرگ ديده!
عمه جان ،با گريه گفت:
 روز اعدام را به ما اعالم نكرده بودند .به اقوام اعدامی بايد می گفتند ،اما نگفتند.خودم رفتم سر مراسم اعدام .يک شيرپاک خوردهای خبرم كرده بود .وقتی رسيدم
قاضی آنجا بود .ھمان كه حكم اعدام داده بود .حلقه دار دستش بود و عاطفه با
گريه می گفت :من را نكشيد .تا آخر عمرم به نامحرم نگاه نمی كنم.
زبانم بند آمده بود .خواستم دھان باز كنم ،اما زبانم در دھان نمی گشت .تا خواستم
آب دھانم را جمع كنم ،قاضی طناب دار را انداخت گردن عاطفه و كشيد .عاطفه
رفت نزد مادرش!
پدر عاطفه يا خمار بود يا سر حال .نمی دانم در كدام عالم بود ،اما ميدانم وقتی
طناب را قاضی كشيد او در كارتن خواب بود.
شناسنامه عاطفه را پيدا كردم ،اما خيلی دير .قاضی گفته بود شناسنامه الزم نيست،
چشم من شناسنامه است .اين دختر ٢٢ساله است و زناكار .پدرش شناسنامه را
پيش يک فروشنده دوره گرد امانت گذاشته بود .جنس گرفته بود تا از خماری در
بيايد .میگفت” :يادم نيست به كی دادم“ .با شناسنامه او دختر ديگری را به دوبی
بردند؟ دختری را سر سفره عقد نشاندند؟ ھمراه شناسنامهھای ديگر بردند پای
صندوقھای رای مجلس ھفتم؟
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قاضی كه رفت ،عاطفه را آوردند پائين .پايش كه به زمين رسيد پخش زمين شد.
مثل يک فانونس له شده .صورتش كبود بود .كسی با حجاب و مقنعهای كه به
سرش كشيده بودند ديگر كاری نداشت .چارقدش را بسته بودند دور چشمھايش.
پشت سرش گره زده بودند .موھايش رفته بود الی دو گره .وقتی گره را باز كردند
يک دسته از موھايش ھم كنده شد .نه جيغ زد و نه سرش را كنار كشيد .چشم
ھايش از زير چارقد آمد بيرون .كجا را نگاه میكرد؟ حالت نداشت .نمی شد فھميد
كجا را نگاه میكند .او رفته بود با نگاھش.
عمه جان :بعد از اعدام رفتيم جواز دفن بگيريم .گفتند بايد شناسنامه بيآوريد .دست
فروش جن شده بود و ما بسم ﷲ .جسد روی دستمان مانده بود .رفتيم ثبت احوال.
يك المثنی گرفتيم .كاش زودتر به اين فكر افتاده بودم .عاطفه  ١٣۶۶بدنيا آمده بود.
اين را توی المثنی نوشته بودند .رونوشت برابر اصل .فقط  ١۶سال داشت .قانون
میگويد نبايد نوجوان  ١۶ساله را اعدام كرد ،اما قاضی گفته بود چشم من خطا
نمی كند .اين دختر  ٢٢سال دارد.
عاطفه را در خاک فرو كرديم .يک شماره بدستمان دادند/٩٣۴٨۶٣۵) :ف(  .اين
شماره پايان يک سرنوشت بود .سرنوشت را شعبه يكم دادگستری شھرستان نكا
تعيين كرده بود.
عمه جان گفت :از سر خاک كه برگشتم ،رفتم پيش قاضی .المثنی را نشانش دادم:
بیانصاف اين بچه فقط  ١۶سال داشت.
قاضی نم پيشانی اش را با دستمالی كه از جيب بزرگش بيرون كشيده بود پاک
كرد .خونسرد گفت :خودش گفت  ٢٢سالم است!
چند تا قاضی ديگر ھم جمع شدند .المثنی را ديدند و از قاضی پرسيدند :چكار كردی؟
عمه جان گفت :در كجای دنيا و در كدام دين يک دختر صغير و معلول ذھنی را
اعدام می كنند؟ و متجاوزين به او را با چند ضربه شالقی كه میشود خريد و
نخورد میفرستند خانه ھايشان؟
عمه جان ازنكا برگشت به رشت .پايتخت اولين جمھوری ايران .ھمانجا كه ميرزا
كوچک خان ،عليه ظلم خوانين و بيداد مرتجعين مذھبی قد علم كرد و از جنگلھای
بلوط خودش را رساند به رشت.
عاطفه يک گوشه نكا ،كاشته شد .شايد از خاک او درخت عدالت سر برآورد .شايد
جنگلی برويد.
مادر عاطفه درخاک پوسيده است و پدرش در كارتن ،به زحمت از اين دنده به آن
دنده می شود.
يكنفر با شناسنامه عاطفه در دوبی به اسارت جنسی در آمده ،شايد ھم با شناسنامه
او در مجلس ھفتم نشسته و از بيداد قضائی در جمھوری اسالمی دفاع می كند.
قاضی؟!
٩٧
شانه ايست زير تابوت قضائی در جمھوری اسالمی!
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ﺳﻼم آﺗﻔﻪ ﺟﺎن رﺟﺒﻲ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﺎﺳﻢ
ﻋﻠﻲ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس

داستانت را چند روز پيش ،اسد برايم نوشته بود .دردم آمد .سخت بود .اما می
دانی؟ با اين ھمه فاجعه که در آن جزيره رخ می دھد ،ھنوز ھم وقتی با خبری از
اين دست روبرو می شويم ،چيزی در اندرون خراب شدهی انسانی مان می گويد:
باور نکن! اين قصه ھا تنھا در جنگل ھای دورافتادهی تاريخ رخ می دھد .نه!
انسان شريف تر از آن است که چنين درنده خو و بی ”عاطفه“ باشد.
امروز اما ”نگار“ ھم نوشته بود ،با ھمان عبارات و ...
محل” :نکا“ در مازندران.
جرم :اعمال منافی عفت.
حکم برای دختر :اعدام.
حکم برای مرد ھمراه :صد ضربه شالق!
داستانت را خواندم ،آتفه جان رجبی .خوب ،تو کار خوبی نکردی که تف
بصورت ”حاجی رضا“ انداختی ،جامه دريدی و ناسزا گفتی .اين شھامت را بر
زنی  ١۶ساله نمی بخشند .به ھمين خاطر  ١۶سالگی ات را بيست و دوساله
کردند .اين گناه جامه دريدن را بر زنی بزرگ تر از تو نبخشيدند .قرت العين ھم
”تن رھا کرده“ بود ،ھم از اين رو ”پيرھن نمی خواست“ .او ھم جامه دريد و
بصورت اين خناسان پرتاب کرد و بر ھرچه سنت پوسيدهی مردانه ”چھارتکبير“
زد .جسارت و شھامت تو نگذاشت تا بدانی در چه جھنمی زندگی می کنی .آخر
 ١۶سال چيست که تو دريابی با حاجی رضا ھا چه بايد کرد .او ھم مثل ھمان
مردی که با تو بود و به صد تازيانه رھا شد ،بارھا ”عاطفه“ ھا را در برگرفته
است و بی تازيانه آزاد گشته است ،بی آن که گناھی به نامش بنويسند .خدای حاجی
رضا ھم يک مرد است که به ”عاطفه“ ھا تجاوز می کند .ھنوز بسيار زود بود که
بدانی بجای ناسزا و جامه دريدن ،می بايستی گوشهی چشمی به ”حاجی رضا“
نشان می دادی ،لبخندی ،نازی ،عشوه ای ... ،بلکه از طناب اش می رستی و به
تاب اش می افتادی .آخر اين ھمه شھامت ،آن ھم در شانزده سالگی؟ بر مردان)اگر
مرد باشند!( گران می آيد ،دخترم .ھمين است که جسارت را بر تو نبخشيدند و به
دارت کشيدند.
گويند ”شبلی“ روزی بر بازار بغداد می گذشت .ديد مردی بر دار کرده اند.
پرسيد اين چه کرده است؟ گفتند؛ دزدی” .شبلی“ بر پای مرد بردار بوسه زد .او را
پرسيدند :اين بوسه از چه سبب بود .گفت؛ او بر ايمان خود بر سر دار شد.
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خوب ،حاال کجايی آتفه جان رجبی؟ جامعه از دست تو آسوده شد .از روز بعد
از اعدامت ،فحشا و فساد در نکا ،در مازندران و در سراسر ايران از بين رفت.
حاال ھمهی مردم مثل ”حاجی رضا“ ،رييس دادگستری نکا ،مسلمان و مومن و
شريف و پاک اند .حاجی رضا با انداختن طناب به گردن ظريف تو نشان داد که
”دادگستر“ بزرگی ست!
نمی دانم حاجی رضا فرزندی در خانه دارد يا نه؟ کاش می دانستم بعد از آن
که تو را با دست ھای خود به جراثقال آويخت ،به خانه رفت؟ چگونه با فرزند يا
فرزندانش روبرو شد؟ به فرزندان حاجی رضا که فکر می کنم ،دلم می گيرد ،آتفه
خانم .طوق لعنت پدر تا کجای زندگی بر گردنشان خواھد بود؟ يعنی حاجی رضا
آن شب نماز ھم خواند؟ چطور روبروی قبله و رو به خدا ايستاد ،بی آن که از
نکبت حضورش شرمنده نباشد؟ اصال اين حاجی رضا ”دست“ ھم دارد؟ قلب
چطور؟ در کله اش چيزی به نام ”مغز“ ھست؟ يا ھمه جای وجودش گچ و بتون
آرمه است؟ می توانم بی آن که ديده باشمش ،طرح اندامش را بکشم؛ با يک شکم
برآمده و لبالب از گه ...و پنجه ھايی که از زور چاقی ،مشت نمی شوند .ته ريش
ھم دارد ،و تسبيحی که ھروقت ”عاطفه“ئی نيست که به دارش بياويزد ،تسبيح
بگرداند و ذکر بگويد و ثواب آخرت ذخيره کند.
شايد کسی يا کسانی بگويند که تو از نکبت رستی ،از زيستن در بين ”نادان
مردمانی که سنگ را بسته اند و سگ را گشاده اند“ ،آسوده شدی .نه! زندگی را از
تو دزديدند” ،عاطفه“ را از قاسم رجبی و مادرت و عشق را از تمامی آن مردم.
آنچه بر سر تو آمد ،گوشه ای از سياھی نامهی اعمال حاجی رضاھاست .از ھمين
رو تو را شبانه از قبر می دزدند تا لکهی ننگ را از دامان خود پاک کنند .عبثا!
نمی دانند اما که اين لکه ھا پاک ناشدنی ست .حتی من در اين سوی زمين از آنچه
آنھا می کنند ،سر به زير و شرمنده ام.
آتفه خانم! به حاجی رضا که فکر می کنم ،به آنان که در ديوان عالی جمھوری
نشسته اند ،و باالتر ،و باالتر ... ،فکر می کنم تنھا ”م.اميد“ بايد بود ،تا ھمهی حس
مرا در چند کالم بگويد:
”ای درختان عقيم ريشه تان در خاک ھای ھرزگی مستور،
يک جوانهی ارجمند از ھيچ جاتان رست نتواند.
ای گروھی برگ چرکين تار چرکين پود،
يادگار خشکسالی ھای گردآلود،
ھيچ بارانی شما را شست نتواند“.
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آتفه خانم .اين بار که به واليت آمدم ،برای زيارت آستانت به نکا می آيم .آنجا
تربت دھھا ،صدھا و ھزارھا ”عاطفه“ است که با ”دست ھای آلوده“ی حاجی
رضاھا ،بی آن که زندگی کنند ،در خاک شدند.
آتفه خانم! مرا ببخش که ھستم ،وقتی تو نيستی.
اينجا ھمه سالمت اند و سالم می رسانند
 ...و ماللی نيست به جز دوری شما
از ديشب )پنج شنبه شب ۵ ،شھريور  ،(٨٣نام ”عاطفه رجبی“ زينت بخش
رسانه ھای گروھی بين المللی شد و با اعتراض شديداللحن سازمان عفو بين الملل،
برگ سياه ديگری به کارنامهی جمھوری ترور و وحشت افزوده گشت .طنز از
اين گزاتر نمی شود که آقای جنتی ”امام جمعهی موقت تھران“ در خطبهی نماز
جمعه ،رويدادھای نجف را ”مصيبت عظما“ خواندند که ”قلب ھمه را جريحه دار
کرده است“ و نيروھای خارجی در عراق را ”گرگ ھای خون آشام“ توصيف
فرمودند.
٩٨
سير يک روز طعنه زد به پياز که تو مسکين چقدر بدبويی
پنجشنبه پنجم شھريور ١٣٨٣
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ﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪ
Ali N
عاطفهی عزيز می دانم ھستی و می توانی اين نامه را بخوانی  .می دانم که
ھمين اطراف آزادانه بر آغوش باد می رقصی و می گردی و به زندگی تيره و
سرد ما پوزخند می زنی.
نمی دانم روح آبی ات  ۴۵دقيقه را بر باالی دار چگونه تحمل کرد؟ و آنگاه که
رييس کينه بر دل دادگاه طناب بر گردنت انداخت زير لب به تو چه گفت و در آن
موقع تو به چه فکر می کردی؟ نمی دانم زمانی که با اشارهی سر رييس دادگاه
پاھای تو از چھارپايه جدا شد تو به کدام ابر نگاه می کردی؟ و در دلت به چه
کسی ناسزا می گفتی؟ نمی دانم چرا معصوميت از دست رفتهی بازوانت جزايش
اعدام است وآن مرد پس از تنھا صد ضربه شالق به خانهی خود برگشت؟ نمی
دانم که چه کسی را مقصر می دانستی و آزادی فراموش شده را در سرزمينی که
با اعدام زنان مردان را می ترسانند با دستانت طلب کردی و نيافتی .می دانم می
دانم  ...که بر آزادی جسمت اعتقاد داشتی و روحت را متعلق به خودت می دانستی
و آنگونه که دلت می خواست رفتار کردی اما صد افسوس که در سرزمينی زيستی
که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون بود.
می دانم و می دانی  ...که بازوان فواره ايت آزاد بود و قفسی را تحمل نکرد و
گنجشک دلت سر ايستادن در نداشت و آنچه که تو فکر کردی و به آن اعتقاد
داشتی را انجام دادی و صد افسوس که در سرزمينی زيستی که مزد گورکن از
آزادی آدمی افزون بود.
می دانم و می دانی  ...که آن لحظه که به نشان اعتراض به دادگاھی متحجر
لباس بر کندی از تنت و ناسزای بر لبت را بلند بر رييس دادگاه فرياد زدی او
چنان کينه ای از تو بر دل گرفت که فقط با انداختن طناب بر گردنت آرام می
گرفت و زمانی که به مرد اشاره کرد تا طناب را باال بکشد و پاھای تو چون
جسمی بی جان از زمين جدا شد پوزخندی بر لبش داشت و در دل گفت که اين ھم
سزای تو که ياغی بودی و قوانين بدوی ما را به سخره گرفتی و صد افسوس که
در سرزمينی زيستی که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون بود.
می دانم ومی دانی  ...وقتی از آن باال بر جسدت در قبر نگاه می کردی و آن
مردان را ديدی که شبانه به کار کندن زمين مشغولند و تن بی جانت را بر دست
گرفتند و بردند به ماه نگاھی کردی و خنديدی و ماه به تو گفت آزاد باش مثل من.
تو باز خنديدی بلندتر و به ما که چون موريانه ھايی کثيف در اين ملک ھمراه با
کينه و نجابت و عفاف پردهی دين بر باکره گيمان می کشيم و جسم متعلق به قانون
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ھايی مرد ساالر خود را بر دوش می کشيم خنديدی و رقصيدی ھمراه با باد و
ھمان زمان گل ھای آفتاب گردان به سوی تو چرخيدند اما صد افسوس که من و تو
در سرزمينی زيستيم که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون بود.
می دانم و می دانی  ...اگر من ھم در شرايط تو زندگی می کردم سر نوشتم
چون تو بود و ھمان راھی را می رفتم که تو کنون رفتی و اين من بودم که به
جای تو بر دار ھمراه با باد می رقصيدم و تو برايم می نوشتی که صد افسوس که
ما در سرزمينی زيستيم که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون بود.
می دانم ومی دانی  ...که در دادگاه به جرم زنای محصنه به مرگ محکوم
شدی و خود قاضی رضايی مقابلت ايستاد و طناب محکم را بر گردنت انداخت و
ھيچ فکر نکرد با خود که چگونه يک زن مجرد به زنای محصنه محکوم شده و او
با خود فکر نکرد که چرا مردی که بايد حداقل در جرم و محکوميت برابر باشد
اکنون در خانه اش نشسته ؟ آيا او در قانونی که از تحجر منشا می گيرد گناھش را
به گردن تو انداخت و خود را وارھاند و اين تو بودی که بايد ھميشه لکه ننگ آن
مرد را بر دامان آسمان پاک می کردی و آن مرد تنھا نگاه می کرد و می خنديد و

صد افسوس بر ما که در سرزمينی زيستيم که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون
بود.

می دانم و می دانی  ...که اين تو بودی که ھميشه در طول زندگيت محکوم
بودی و ھميشه بايد مجازات آن را خود بر عھده می گرفتی که بايد می دانستی در
اين کشور اين مرد است که صيغه می کند و اين مرد است که چھار زن اختيار می
کند و اين زنان تيره روز ھستند که بايد دم بر نياورند مبادا نفقه شان قطع شود و
تو ھم بايد در سيزده سالگی به حجلهی خونين می رفتی و چادر بر کمرت می
بستی و خانه را برای آقای آن رفت و روب می کردی مبادا از تو دلگير شود و
شب به بسترت نيايد .افسوس و صد افسوس که در سرزمينی زيستی که مزد
گورکن از آزادی آدمی افزون بود.
می دانم و ميدانی  ...که عفت عمومی اين ملک از اين ھمه دزدی و دغل و ريا
آزرده نمی شود و فقط دنبال تو بود که چون بختکی بر سرت چنگ اندازد و بگويد
در جامعهی مرد ساالر ما تو حق نداری اينگونه خودسر باشی و حال که مرتکب
عملی خالف قوانين ما شدی جرمت اعدام است و تو مفسدی در اين سرزمين و بايد
پاک شوی تا ملک عفيف ما را مبادا به گناه آلوده نکنی .افسوس و صد افسوس که
در سرزمينی زيستی که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون بود.
می دانم و ميدانی  ...که تو بايد کشته می شدی چون زبان داشتی و آنچه
جسمت خواسته بود را انجام داده بودی و از آن دفاع ھم کردی و نه تنھا به خواسته
ات فکر بلکه عمل ھم کرده بودی و کاش می توانستی بال در بياوری و سقف يک
يک خانه ھا را بر داری و به قاضی نشان دھی که در جامعهی اسالمی شما
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چگونه زن چون برده ای خريد و فروش می شود و چگونه با گذاشتن نامی چون
صيغه به افکار پليد خود رنگ تقدس می زنيد و آنگاه من را محکوم می کنيد به
گناھی که خود ھر شب به آن مشغوليد اما نامش را برای خود اسالمی کرده ايد
مبادا کسی بفھمد اين ھمان است  .افسوس و صد افسوس که در سرزمينی زيستی
که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون بود.
می دانم و می دانی  ...که در فرھنگ اينان اين زن است که بايد عفيف باشد و
تا شب حجله اش بر نيازش مھر ھوس زند و تنش را چون بيگانه ای بنگرد و نياز
آسمانی جسمش را گناه بنامد و در آرزوی مردی باشد تا بکارت دينش را در شبی
بارانی بدرد و مھر تاييد بر نجابت زن زند و پس از آن اگر مرد خواست می تواند
سه زن ديگر را تاييد کند و آنان تنھا قربانيان اين قانون مسخره و شوم ھستند و
ھمان مرد می تواند از زنان بسياری در بستری که صيغه اش می خوانند در راه
ارضای ھوسش چونان عروسکانی ساکت و بدون زبان کام جويد و اين تنھا زن
اوست که بايد چشم بر در دوزد که کی مرد خانه اش شب ھنگام به خانه بر می
گردد .افسوس و صد افسوس که در سرزمينی زيستی که مزد گورکن از آزادی
آدمی افزون بود.
می دانم و می دانی  ...که در آخرين دقايق تو شاھد مرگ خويش بودی پيش از
آنکه مرگ در جانت گلويی تر کند وچون کبوتری آب نوشيدی به آسمان نظاره
کردی وآنگونه باالی دار تاب خوردی شايد ھم در آخرين دقايق ،ھمراه باال رفتن
جرثقيل آواز خواندی و دست در دست باد رقصيدی! اما در چھل و پنجمين دقيقه
اين باد بود که با تومی رقصيد .توکه پاسخ شجاعتت در سرزمين ما مرگ است.
...
...
در سرزمين خونين ما
تنھا و به تنھايی
جوانه ھای سبز
در حجلهی گناھی ابدی
از غضب
گرگان درنده
قربانی می شوند
با پرپر شدن ھر گلبرگ
باد زوزه می کشد
شقايق می گريد
آسمان می غرد
ماه به پشت ابر می خزد
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و
گل ھای آفتاب گردان
رو به زمين
خم می شوند
 ۶شھريور ٨٣
ﭘﻲ ﻧﻮﺷﺖ ﻫﺎ:
 . ١دختر  ١۶ساله ای در نکا )استان مازندران( اعدام شد!!
 . ٢اعتراض سازمان عفوبين الملل به اعدام عاطفه
 . ٣چه فرق مي کند عاطفه  ١۶ساله باشد يا  ٢٢ساله؟
 . ۴يک دختر نوجوان در نکا به اتھام ”اعمال منافی عفت“ به دارآويخته شد
 . ۵چھل و پنجمين دقايق اعدام در باالی جرثقيل
 . ۶چگونه می توان ھم مجرد بود و ھم زنای محصنه كرد؟
 . ٧چرا عاطفه ھا اعدام می شوند؟
 . ٨قانونا ھم حکم اعدام عاطفه نمی بايست اجرا شود
 . ٩مالحظا تی درباره يک حكم
 . ١٠در آرزوی آزادی
زندگی کردی
و
مردی در آرزوی
قفسی
 . ١١نامه ای به عاطفه در گويا نيوز
 . ١٢كالبد شكافی حقوقی اعدام ”عاطفه“
 . ١٣اعدام شده!
 . ١۴مرگ و دوشيزگی
 . ١۵ترجمهی گزارش سازمان عفو بين الملل در مورد صدور حکم اعدام عاطفه رجبی
 . ١۶آقای قاضی من می تونستم عاطفه باشم ،افسانه باشم ،کبری باشم و...
 . ١٧جمھوری اسالمی بدون عاطفه
 . ١٨اين روز ھا
رد پای مگس که ھيچ
رد پروانه ای را ھم بگيری باز به زباله دانی می رسی
که درش نيلوفرھا را به دار کشيده اند.
اينجا ديوانه بودن جرم است
چه برسد به زن بودن
اينجا فقط دار زدن جرم نيست
٩٩
 . ١٩حقايق ناگفته ديگری از اعدام عاطفه ،دختر  ١۶ساله اھل نکا
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اﺟﺮاي آﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻧﺎم و ﻳﺎد ﻋﺎﻃﻔﻪ
در تاريخ پنجم) (۵سپتامبر  ،٢٠٠٩جلسه ای با حضور بيش از  ١۵٠نفر در
ھمبستگی با زندانيان سياسی و خانواده جانباختگان درسالگرد کشتار دھه  ۶٠و
تابستان ) ۶٧کشتارھای صورت گرفته توسط حکومت جمھوری اسالمی( ،در لندن
از جانب ”تشکل زنان ھشت مارس“ )ايران -افغانستان( و ”شورای ھمبستگی با
مبارزات مردم ايران“ برگزار گرديد .در بخشی از برنامه ،ھنرمندی به نام
”ارشک“ به اجرای رپ اعتراضی پرداخت .اولين آھنگی که ارشک اجرا کرد در
رابطه با عاطفه رجبی دختر جوانی که در زندان توسط قداره بندان جمھوری
اسالمی مورد تجاوز قرار گرفت و قاضی خود طناب دار را بر گردن عاطفه
جوان انداخت ،آغاز شد .کليه شرکت کنندگان به خصوص جوانان از اين خواننده
١٠٠
جوان و پرشور به گرمی استقبال کردند.
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AMNESTY INTERNATIONAL
Public Statement
AI Index: MDE 13/036/2004 (Public)
News Service No: 210
23 August 2004

IRAN: Amnesty International outraged at
reported execution of a 16 year old girl
Amnesty International today expressed its outrage at the reported
execution of a girl who is believed to be 16 years old, Ateqeh Rajabi,
in Neka in the northern Iranian province of Mazandaran, on 15
August, for "acts incompatible with chastity" (amal-e manafe-ye 'ofat).
Ateqeh Rajabi was reportedly publicly hanged on a street in the city
centre of Neka.
Amnesty International is alarmed that this execution was carried out
despite reports that Ateqeh Rajabi was not believed to be mentally
competent, and that she reportedly did not have access to a lawyer at
any stage.
The execution of Ateqeh Rajabi is the tenth execution of a child
offender in Iran recorded by Amnesty International since 1990.
Amnesty International has urged Iran’s judicial authorities to halt
further executions of child offenders - people who were under 18 years
old at the time of the offence. This is to bring Iran’s law and practice
in line with requirements of international human rights law.
A bill to raise the minimum age for execution to 18 was reportedly
under consideration by parliament in December 2003. However, the
bill is not believed to have been ratified by the Guardian Council,
Iran’s highest legislative body.
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Amnesty International believes that the execution of Ateqeh Rajabi
underlines the urgent necessity that Iran pass legislation removing
provision for the execution of child offenders, thereby preventing
further execution of child offenders, and bringing Iran into line with its
obligations under international law.
Further, the organization is urging the authorities to clarify whether
Ateqel Rajabi had legal representation and whether a legally approved
doctor deemed her psychologically fit to stand trial.
Background
According to report on Peyk-e Iran, Ateqeh Rajabi was sentenced to
death approximately three months ago, by a lower court in Neka in the
northern Iranian province of Mazandaran, for "acts incompatible with
chastity".
During her trial, at which she was reportedly not represented by a
lawyer, the judge allegedly severely criticised her dress, harshly
reprimanding her. It is alleged that Ateqeh Rajabi was mentally ill both
at the time of her crime and during her trial proceedings.
It is reported that although Ateqeh Rajabi's national ID card stated that
she was 16 years old, the Mazandaran Judiciary announced at her
execution that her age was 22.
The case reportedly attracted the attention of the Head of the Judiciary
for the Mazandaran province, who ensured that the case be heard
promptly by the Supreme Court. In Iran, all death sentences have to be
upheld by the Supreme Court before they can be implemented.
The death sentence was upheld by the Supreme Court, and Ateqeh
Rajabi was publicly hanged in the city centre of Neka on 15 August.
According to Peyk-e Iran, the lower court judge that issued the original
sentence was the person that put the noose around her head as she
went to the gallows.
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On the same night that she was buried, Ateqeh Rajabi's corpse was
reportedly removed from the grave by unknown individuals. The
Rajabi family have lodged a complaint and have called for an
investigation.
The co-defendant of Ateqeh Rajabi, an unnamed man, was reportedly
sentenced to 100 lashes. He was released after this sentence was
carried out.
As a party to the International Covenant on Civil and Political Rights
and the UN Convention on the Rights of the Child, Iran is bound not to
execute child offenders. Both treaties provide that capital punishment
shall not be imposed for offences committed by persons under 18 year
of age at the time of committing the offence.23
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Death and the maiden in Iran
By Alasdair Palmer
29 Aug 2004
Atefeh Rajabi appears to have been a fairly normal 16-year-old: sulky,
disobedient, and eager to have sex. In London, those attributes earn
lectures from parents and teachers on the importance of acting
responsibly and not being offensive. In the city of Neka in Iran, where
Atefeh Rajabi comes from, they get you hauled up in front of a judge.
Atefeh's typical teenage behaviour meant that she was charged and
found guilty of "acts incompatible with chastity". The judge in the
Islamic court ruled that the appropriate penalty was death. That's right:
death. Her sentence was confirmed by Iran's Supreme Court.
Two weeks ago, on August 15, the 16-year-old girl was hung from a
crane in the main square of Neka, in full public view, in order to keep
"society safe from acts against public morality".
Sharia law, the Islamic code which is supposed to govern punishments
in Iran, states that unmarried people who have sex should be punished
with 100 lashes. That was the chastisement meted out to the single
man with whom Atefeh was accused of "committing acts incompatible
with chastity".
Married women who have sexual relations with someone who is not
their husband should, according to Sharia, be stoned to death although Iran's chief justice, apparently revolted by the cruelty of
pelting women with rocks, ruled two years ago that stonings should be
abandoned.
Hanging is not prescribed for either category of transgressor. So what
was the judge (one Haji Rezaie) doing sentencing an "unchaste" 16year-old to hang? He said that she had a "sharp tongue" and had
"undressed in court".
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It seems that all she did was to take off her headscarf and insist that
she was the victim of an older man's advances: but even if she had
stripped naked and called the judge a fat ignorant bastard, those
actions would hardly merit death, even under Islamic law.
Nevertheless, the judge was so outraged that he decided he would
personally put the noose round the child's neck.
That disgraceful and disgusting "punishment" has excited a great deal
of condemnation in Iran among the reformists. As far as I can see, it
has not produced any comment here. Amnesty International issued a
statement expressing outrage at the execution (the tenth of a child in
Iran since 1990) - but no British newspaper or television station has
reported this.
Why not? The two extremes of pro- and anti-Muslim sentiment in
Britain are now united in not expecting even the most minimal ethical
standards from Islamic countries such as Iran: the pros because they
think that Islamic laws should not be criticised for fear of giving
offence; the antis because they think all Muslims are just a bunch of
irredeemable barbarians.
Those two extreme views have infected media coverage. What would
be headline news if it happened in America (can you imagine the
response if a 16-year-old girl was executed for having sex in Texas?)
is, because it happens in an Islamic state, apparently too banal to
count.
That attitude guarantees that more children will suffer Atefeh's fate. Of
course, it suits our Government - which is pushing for greater trade
links with our new-found ally, Iran - just fine if people think that
criticism of Islamic judges is inappropriate because standards are
different. But respecting Islam does not require accepting the judicial
murder of 16-year-olds (or indeed anyone, of any age) for having sex.
That's wrong wherever it happens. We need a Government, and a
press, that says so"28
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Symposium:
Why the Mullahs Murdered Atefeh Rajabi
By: Jamie Glazov
Friday, September 17, 2004
Tehran’s despots recently hanged a 16-year-old girl. What is it in the
Arab-Islamic culture that breeds the demonization and
dehumanization of the female?
Tehran’s despots recently hanged a 16-year-old girl. What is it in the
Arab-Islamic culture that breeds the demonization and dehumanization
of the female?
To discuss this issue with us today, Frontpage Symposium has
assembled a distinguished panel:
Dr. Donna M. Hughes, an expert on women’s human rights issues
who holds the Carlson Endowed Chair in Women’s Studies at the
University of Rhode Island. Her fields include: violence, slavery,
sexual exploitation, Islamic fundamentalism, and women's organized
resistance to violence and exploitation. She is frequently consulted by
governments and non-governmental organizations on policy related to
women's human rights, particularly on trafficking of women and girls
for sexual exploitation;
Dr. Nancy Kobrin, a psychoanalyst and Arabist who is the author of
the upcoming book, The Sheikh's New Clothes: Islamic Suicide Terror
and What It's Really All About.
And
Banafsheh Zand-Bonazzi, a native of Iran who is an activist and
writer based in New York.
FP: Donna Hughes, Nancy Kobrin, and Banafsheh Zand-Bonazzi,
welcome to Frontpage Symposium.
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This discussion is dedicated to Atafeh Rajabi and to her family. Let’s
take a moment of silence to reflect on the tragedy that befell Atefeh -and on the suffering it represents of millions of persecuted peoples
behind the Mullahs’ Curtain.

[Moment of silence]
*
FP: Ms. Zand-Bonazzi let me begin with you. Tell us a bit about the
circumstances behind Atefeh’s execution.
Zand-Bonazzi: Well, sadly this young woman was hung in public
charged with adultery. The man with whom she had allegedly had
sexual relations with was also arrested but he only received 75 lashes
apparently and then freed!
However, in spite of the fact that her entire family pleaded, was
condemned to death. Her parents had even specifically produced her
birth certificate proving that she was 16 (proving that she's not an
adult) and the ruling clergy of the town of NEKA (the town where she
was hung) forged papers and insisted that in fact she was 22 and that
that was enough reason to hang her.
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NOT EVEN her parents' word for their daughter's age was acceptable
to them because when these characters put their mind to it, they will
falsify anything they want in order to justify heinous acts...just like all
the "stories" they've woven around the death of the brave Ziba
Kazemi!
FP: Ms. Zand-Bonazzi, why does the male get lashes and the girl gets
executed? What is the psychology here?
Zand-Bonazzi: Well, according to the Islamic Republic of
Iran's interpretation of the Shari'a (I don't know how it's interpreted or
done in Arab countries) a woman is automatically the seductress,
however young and innocent. According to them, a man, no matter
how old and promiscuous, is considered to be a "victim."
Now, quite a few facts about this poor young girl has come to light.
First of all she was visibly mentally unwell (I guess bi-polar because
by all accounts she wasn't retarded or dysfunctional; she defended
herself at the so-called trial) She told the religious judge, Haji Rezaii,
that he should punish the main perpetrators of moral corruption not the
victims. I've also heard charges (which I had suspected would be the
story) that the Mullah judge, Hadji Rezai, who was also the proud
executioner, had in fact wanted her for himself as a "temporary wife"
and because either she or her parents had refused him, he had
become enraged and had turned against her and falsified her age as 22,
so that he could execute her.
I should add that this Mullah was not only the Judge but also the
executioner and he proudly hung the noose around her neck himself.
After her execution, he said publicly that her punishment was not
execution but he taught her a "lesson" because of her sharp tongue.
I do want to mention one thing about these "temporary marriages" if I
may...this allows men and women to get married for one hour or stay
married for the rest of their lives. It's basically for the most part, a
form of "legitimizing" prostitution and by the way, the woman has no
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rights to any income or assets of the man AND cannot be married to
another man though the man is allowed to have his main wife and as
many temporary wives he wants.
FP: Dr. Kobrin, this is obviously a very pathological and
dysfunctional culture where men clearly viciously oppress women in
the most crudest and despotic sense. It is no surprise, of course, that a
“God” is involved that religious tyrants exploit to wage their sexual
exploitation and subjugation of women. What are some of the roots to
this misogynistic terror?
Kobrin: Let me begin by extending my condolences to the family of
this young girl. It is a profound tragedy. I regret that I do not know her
name as I wish that she does not remain anonymous. Her murder is
classic paranoid behavior on the part of the Mullah, the perpetrator,
Sharia and the Ummah (the Arab Muslim world) -- the killing is not
named for what it really is -- murder. This is the same for honor killing
and, in my opinion, suicide bombing -- in that the real victims are
murdered but the violent act of murder is never admitted to by all
those involved. The perpetrator also claims that "she” or “the Other”
made him do it. When murder is denied, it is also terrifying for the
witnesses because they live under a death threat with the message that
you could be the next to be murdered if you dare to speak out.
While misogyny is the hatred of women in general, the misogynist
actually harbors an even older and very specific unconscious hatred of
the first woman in his life -- his mother. How do we know this? How
a man treats a woman or young girl, reveals how he feels about his
own mother as it is his first relationship in life with a woman.
But let's step back for a moment to think about where all this
misogynistic rage comes from. A baby is completely dependent upon
his mother for everything. This is the origin of the "terror" of
dependency and its attendant "fears of abandonment, shame and
humiliation" to be so dependent. At first a baby does not recognize his
mother as being separate from himself not only physically but also
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psychologically. It is only slowly over time that a baby growing into
the toddler years begins to develop a sense of mother as Other, apart
from his/herself. So in the first months of life, the mother and baby are
a unit of one. Two but "fused" together psychologically. The baby can
not be "independent."
These initial months in the life of a baby are also the beginnings of
sensuality and Eros through breast feeding, touching, bathing, playing
etc. for the baby. It sets the template for later "erotic" relationships.
Why? Because having sex recreates a "temporary" fusion of two
becoming one, reminiscent of the maternal fusion. The early
attachment to the mother becomes displaced, so to speak, into sexual
relationship. Temporary marriage under Islamic law shows the
tenuousness of being in a relationship with a woman. It is essentially a
throw away relationship and highly disrespectful to women.
By the way, this is the origin for domestic violence and it can be
encountered across all cultures since everyone has a mother. However,
there is a higher rate of frequency in Arab Muslim culture for a series
of reasons, one being that it is not permissible to "separate" from the
mother. The mother is highly venerated, perhaps too much so as she is
too idealized and unrealistic. Indeed, the word Ummah comes from the
same root for mother in Arabic. The bond between mother and child
even into adulthood is not to be severed. This is very similar to Asian
cultures as well such as in Hindu culture and Japanese culture. There
also tends to be many child rearing practices that involve shaming.
The sex act is important here because in the case of this 16-year-old
young girl she was really raped. It can't be consensual sex; she has no
power. Rape, murder and suicide are all indicators that misogynistic
rage is very primitive, by which I mean that it arises early in the life of
the perpetrator by age three if not earlier. We know that in domestic
violence where conjoint murder and suicide occur routinely, that the
perpetrator manifests a traumatic bond with his victim partner which
links back to his early childhood experience with his own mother. His
rage is then projected outward and displaced on to his victim partner
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whom he subsequently murders .He is terrified of abandonment and
hates his feelings of helplessness.
Another point which fosters such misogynistic rage in Arab Muslim
culture is that the male baby is more valued than the female. The little
girl is the most devalued person in the entire Arab Muslim family.
Growing into adulthood, she is the most traumatized and hence the
most compromised for meeting the demands of motherhood too often
at too young an age. Yet ironically, the mother is "allegedly" venerated
when in fact as a little girl has been completely devalued and abused -the trauma of all that can not be put behind so easily. As a mother she
bears the emotion scars and can not be as effective as she needs to be.
The case of the 16-year-old girl demonstrates that reality is twisted
around; what is true is denied. Not even her parents, her own mother,
could assert authority concerning her age. And since the Mullah felt
threatened by her being "sexual" and hence out of his control, the
Sharia solution is simple: deny reality and kill her off. It is all
projection of the Mullah's murderous rage meant for his own mother.
Instead of murdering his mother off in fantasy, the Mullah quite
literally acted out his murderous rage against his mother in real time
and space, on to this poor 16-year-old girl.32
Jamie Glazov is Frontpage Magazine's editor. He holds a Ph.D. in History
with a specialty in Russian, U.S. and Canadian foreign policy. He is the
author of Canadian Policy Toward Khrushchev’s Soviet Union and is the coeditor (with David Horowitz) of The Hate America Left. He edited and wrote
the introduction to David Horowitz’s Left Illusions. His new book is United
in Hate: The Left's Romance with Tyranny and Terror. To see his previous
symposiums, interviews and articles Click Here. Email him at
jglazov@rogers.com.
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Gila, 13, ska stenas till döds
Iranska flickans 15-årige bror gjorde henne med barn

Iranska flickan Gila Izadi, 13, ska stenas till döds.
Anledningen: Hennes två år äldre bror har gjort
henne med barn.
I går kväll slog fjolårets fredspristagare larm i
Stockholm.
Den 13-åriga flickan ska, enligt uppgifter från inblandade i Iran, ha
blivt gravid tillsammans med sin 15-årige bror. Barnen sitter nu
fängslade – hon i staden Marivan och han i huvudstaden Teheran.
För två veckor sedan födde Gila Izadi sitt barn i fångenskap. Det
togs omedelbart ifrån henne och de två barnen ställdes inför rätta.
Brodern fick 150 piskrapp
– Domaren dömde brodern till 150 piskrapp och systern ska stenas
till döds, säger Nahid Riazi, vid danska IKIR (Kommittén för försvaret
av iranska kvinnors rättigheter), till aftonbladet.se.
– Det diskuteras om straffet ska omvandlas till hängning.
Situationen är oroande och mycket farlig för henne.
Nahid Riazi är en av få med kunskap om fallet. Iranska tidningar har
inte rapporterat om dödsdomen– och först i veckan har uppgifterna
nått ut via nätsidor och radiosändningar. Sedan dess har närstående
kunnat få ut uppgifter om vad som händer barnen.
Larm till svenska Amnesty
I går kom larmet till svenska Amnesty. Vid ett möte med Shirin
Ebadi, advokaten, människorättskämpen och Nobels fredspristagare
2003, berättade hennes delegation om fallet.
– En av dem berättade om dödsdomen. Vad vi kunde se fanns
flickan inte med bland våra blixtaktioner, säger svenska Amnestys
generalsekreterare Carl Söderbergh.
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Stockholmskontoret kontaktade på fredagen organisationens
huvudkontor i London. De ska nu granska fallet Gila Izadi, men klart
är att hon inte är den första iranska flicka som riskerar dödsstraff.

– Det diskuteras om straffet ska omvandlas till hängning. Situationen
är oroande och mycket farlig för henne, säger Nahid Riazi vid danska
Kommittén för försvaret av iranska kvinnors rättigheter.

15 augusti hängdes Atefeh Rajabi, 16.
16-årig flicka hängdes
Den 15 augusti i år hängdes Atefeh Rajabi, 16, i staden Negah.
Flickan, som beskrivits som psykiskt sjuk, dömdes till döden efter att
ha anklagats för att ha haft utomäktenskaplig sex.
I Iran bedöms flickor som straffmyndiga från 9 års ålder. Något som
har väckt starka protester.
– Shirin Ebadi ser det som en av de allvarligaste
människorättsfrågorna i Iran, att lagen behandlar unga flickor som
vuxna, säger Carl Söderbergh.33
Mattias Lundell
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Hanged from a crane aged 16
Sunday, 23 July 2006
The Sunday Mirror
EXCLUSIVE JUSTICE IRAN STYLE: SICK GIRL
EXECUTED BY JUDGE SHE DEFIED Her crime?
She had sex with an unmarried man

By Susie Boniface
IT WAS exactly 6am and the start of another blisteringly hot summer
day when 16-year-old Atefeh Rajabi was dragged from her prison cell
and taken to be executed.
Every step of the way the troubled teenager plagued by mental
problems shouted "repentance, repentance" as the militiamen marched
her to the town's Railway Square.
The Iranian judge who had sentenced Atefeh to death was left
unmoved as he personally put the noose around her neck and signalled
to the crane driver.
Kicking and screaming, Atefeh was left dangling for 45 minutes from
the arm of the crane as the crowd sobbed and - under their breath damned the mullahs.
Atefeh's crime? Offending public morality. She was found guilty of
"acts incompatible with chastity" by having sex with an unmarried
man, even though friends say Atefeh was in such a fragile mental state
that she wasn't in a position to say no.
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But Judge Haji Rezaii was determined she should hang, regardless of
the rules of international law which say only adults over 18 can be
executed, and that the courts have a duty to children and the mentally
ill.
The brutal end to Atefeh's short life has shone a new light on Iran's
Shariah law, where adultery, theft and rape all carry the same
punishment - death. Officially around 100 people - some just children
like Atefeh - are executed each year. But human rights groups say the
true figure could be much higher in a country where only half of the
women can read, only one in 10 have a job and two-thirds are beaten
in their homes.
Life was never easy for Atefeh, who was brought up in the industrial
town of Neka, 250 miles from Tehran and close to the Caspian Sea.
Her mother died when she was a child and her father Ghasseem, a
heroin addict, left her grandparents to bring her up. She suffered from
bi-polar disorder, which led to severe mood swings from hyperactivity
to depression. Worried parents told their children to stay away from
her - something many regret now. "Perhaps we should have helped her
instead," said Hamid. "I think the death of her mother had a
devastating effect. Before that, she was a normal girl. Her mother was
everything to her. After she died, there was no one to look after her."
Mina, a childhood friend, said Atefeh was abused by a close relative.
"She never dared talk about it with an adult," said Mina. "If she had
told her teacher they'd have called her a whore. Tell the police? They
lock you up and rape you." Atefeh first appeared in court, accused of
having sex with an unmarried man at 14. Over the next two years she
was accused of the same crime with different men.
They denied it and were sentenced to the lash and then released. But
Atefeh pleaded guilty and each time received 100 lashes and a prison
term. Mina said: "Atefeh sometimes talked about what these 'moral'
Islamic policemen did to her while she was in jail. She still had
nightmares about that. Atefeh said her mood swings made it easy for
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men to take advantage of her, and that most of her lovers were in the
security force."
Two of them were members of the anti-vice militia. They encouraged
other men to sign statements saying Atefeh had engaged in vice, and
even claimed she had AIDS.
It was when Atefeh appeared before Judge Rezaii for a fourth time that
she lost her temper - and also her life. In a rage she tore off her hi jab a headscarf - and told the judge she had been raped and it was his duty
to punish her tormentors, not their victim.
Rezaii told her she would hang for her "sharp tongue" and that he
would put the noose around her neck himself. It became a personal
crusade as he travelled to Tehran and convinced the Supreme Court to
uphold his verdict.
Two petitions by her friends, saying she was mentally unwell, were
ignored. Her father produced her birth certificate proving she was 16.
Yet the judges "decreed" she was 22.
Atefeh also wrote to the Supreme Court: "There are medical
documents that prove I have a weak nerve and soul. In some minutes
of the day and night I lose my sanity. In a society where an insane
person can be serially raped it is no wonder that a person like me is the
victim of such an ugly act."
The day before she died she wrote again, saying: "Repentance,
repentance, repentance." In Iranian law anyone who shows remorse
has an automatic stay of execution and a right to appeal, but she was
ignored.
A local pharmacist watched Atefeh's execution on August 15, 2004.
"She looked so young standing there," he said. "Rezaii must have felt a
personal grudge against her. He put the rope around her neck himself. I
looked around and everyone in the crowd was sobbing and damning
Executi on of Atefe |

163

بر دار کردن عاطفه

the mullahs." The family's lawyer has now filed a suit of wrongful
execution against the judge and is preparing a murder case. Her life is
also the subject of a secretly filmed documentary, Execution of a
Teenage Girl, which will be screened on BBC2 on Thursday.
One of Atefeh's teachers said the authorities wanted to make an
example of her: "She wouldn't take injustice from anyone, but the
mullahs equate these qualities in a girl to prostitution and evil. They
wanted to give all the girls and women a lesson."
Amnesty International UK director Kate Allen said: "The killing of
Atefeh is a catalogue of the most appalling human rights violations.
The public hanging of a child, believed to be mentally incompetent,
totally beggars belief. To hang a child flies in the face of all that is
humane."
CRUELTY OF SHARIA LAW
PENALTIES imposed by Iran's religious mullahs include:
THEFT: Amputation of hands or feet for persistent offenders.
ADULTERY: Death by stoning.
UNMARRIED SEX: 100 lashes.
CONVERSION TO RELIGION OTHER THAN ISLAM: Death.
SODOMY: Death for adults, 74 lashes for consenting child.
LESBIANISM: 100 lashes, or on the fourth occasion death.
HOMOSEXUAL KISS: 60 lashes.
RUBBING ANOTHER MAN'S THIGHS OR BUTTOCKS: 99 lashes
- on 4th occasion, death. 34
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Death of a teenager
Last year producer Monica Garnsey travelled undercover to Iran to
investigate the execution of teenager Atefah Sahaaleh
 Monica Garnsey
 MediaGuardian,
Thursday 27 July 2006 07.43 BST
 Article history

Atefah Sahaaleh: executed at 16
On November 26 2005, I travelled to Iran to research and film
undercover the documentary Execution of a Teenage Girl. The
programme tells the story of Atefah Sahaaleh, 16, from northern Iran,
hanged in public in August 2004 for having had sex outside marriage,
a so-called "crime against chastity".
A number of Iranian journalists and lawyers had strong evidence that
the judiciary had broken Iran's own law in executing Atefah. But
because of the censorship of the Iranian press, it was extremely
difficult for them to get the truth to a wider audience.
My executive producer, Paul Hamann, who is also the chairman of
anti-death penalty charity Reprieve, was passionate about the project.
But if we asked the Iranian authorities openly for a visa to investigate
such a story, we would have been laughed out of the embassy.
After very careful consideration, we decided we should travel to Iran
undercover, posing as tourists.
I'd filmed in Iran this way once before, in 2003, but it's a horrible way
of working. From the moment you arrive in the country, you are
breaking the law.
The Foreign Office regards it as reckless and tells you firmly not to do
it. If you get caught, you may be accused by the Iranian authorities not
just of being a journalist there without permission but of spying.
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But any risks I'd be taking would be dwarfed by those taken by the
Iranian members of the team. If they were caught working with a
British undercover journalist, the consequences would be severe.
On my 2003 trip, I'd had a wonderful fixer and the trip had gone off
without any problems. But he'd then collaborated with a project that
the Iranian authorities did not like and had spent three months in
prison. That was under the so-called reformist President Khatami.
Now new President Ahmadinejad has shocked and depressed my
friends and contacts in Tehran. The rulebook they'd lived by under Mr
Khatami has been torn up, and they don't know what to expect. Many
sounded scared.
After July 2005, and Ahmadinejad's election, even tourist visas
became difficult to come by. Finally, I got in by pretending to be
engaged to my half Iranian, half British colleague. We bought a £17
ring from Kentish Town High Street. My "fiance" and I left for Iran on
November 26, carrying a basic undercover filming kit in our bags.
The deadline for my return was non-negotiable; my mother's 60th
birthday party on December 21. If I didn't turn up, my family would
never forgive me.
Day one
The plane to Iran is virtually empty - perhaps 20 passengers.
We have to report our movements to our tour company, which will
report our whereabouts to the tourist ministry. But because P, my
colleague and pretend fiance, is half Iranian, we'll be quite
independent.
In the summer of 2003, just months after my last undercover trip to
Iran, Canadian/Iranian photojournalist Zahra Kazemi was arrested for
photographing Evin prison in Tehran. She was raped and badly beaten
in custody before the interrogators realised she was a Canadian citizen.
Tragically, she died of her injuries in prison.
As the plane prepares to land, British Airways passes on the message
that we are required, from now on, to conform to Iran's Islamic dress
code. The cosmopolitan women around me, dressed in jeans and
trousers, pull scarves out of their bags.
I'm endlessly fascinated by the individually stylish ways Iranian
women find to wear their hijab. I have the same scarf I wore for my
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last trip. It's huge and soft and doubles as a security blanket - we were
very lucky that time.
We land in Tehran airport and reach passport control. P is asked in
detail about me and whether I'll convert to Islam before we marry. He
assures the guard that I will, and we're in.
The officials don't look for or find the camera or microphone in my
suitcase.
Day two
We visit the tomb of the medieval Persian poet Hafez in a park at
sunset. It's a regular evening pilgrimage for young Iranians. They walk
down the avenues of lemon trees and past the shallow reflecting pools
to the raised tombstone, where they recite his poems silently, like
prayers. In the shadows, couples hold hands.
We talk to the guys on the neighbouring table to us in a teahouse - they
tell us many of the girls in this romantic place are actually prostitutes,
students who need money.
Every so often the moral police clamp down on parks and teahouses
where girls and boys spend time together. All these guys can tell
stories of being stopped by the police. But they live a kind of double
life, with a highly attuned sense of what they can get away with.
From what I've seen and heard, young middle-class Iranians break the
law daily, if not hourly. Our wonderful young fixer watches Seinfeld
and Friends on illegal satellite and has a very beautiful girlfriend with
whom he may well commit crimes against chastity on a regular basis.
That's probably why Atefah's story so horrified young Iranians. In the
re-telling, they've romanticised her story somewhat.
Though Atefah came from what was originally a good family, and had
cousins who went to university to read law and botany, her own
childhood was tragic. Her mother died in a traffic accident and her
father became a heroin addict. She lived with her grandparents and,
though her grandmother was very fond of her, her grandfather seems
to have been a bully.
By the time she was in her early teens, Atefah seems to have been
wild, the kind of girl who was asking for trouble, who didn't care about
rules, who answered back. She was also too pretty for her own good,
apparently.
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I imagine her as a kind of Iranian Emily Lloyd in Wish You Were
Here, who cycles round the town showing off her legs, looking for
trouble. Girls aren't allowed to use bicycles in Iran but I'm sure Atefah
found other ways of drawing attention to herself. A caller from her
home town of Neka to Radio Fadr said men used to wolf-whistle at
her.
Day five: Tehran
After checking into our hotel, and changing taxis twice, we finally
meet our team in the safe flat we're using. It feels fantastic to get going
and we brainstorm about how we're going to spend the next few days.
After Atefah's execution, which seems to have caught people almost
entirely by surprise, there was a wave of revulsion at what the
authorities had done to her and many people phoned the dissident
media.
A few journalists followed up the story and managed to establish the
key facts of the case. The authorities had referred to Atefah as a 22year-old but her birth certificate proved she was 16.
Executing those under 18 is hugely controversial in Iran. The
government promised to stop the practice in 1995 but, according to
campaigners, it has continued in secret. In Atefah's case, the
authorities had been caught red-handed. But why were they so eager to
execute her that they'd falsify her real age?
I'm amazed that we've got a list of people who are prepared to go on
the record to say what they know about the case. They include
formidable lawyer Shirin Ebadi, whose Nobel Peace Prize gives her a
protected status.
But interviewing people from Neka and those close to Atefah will be
incredibly difficult. We have some evidence that police corruption
played a key part in Atefah's story. And, after her death, the police had
made the rounds of a number of people close to Atefah and threatened
them not to talk to the media.
So we have many sources who we won't be able to film on camera and
whom the authorities must never know we're meeting. We are trying to
line up safe houses.
Our top priority among our list of our potential on-camera
interviewees is Atefah's father, Safer Ali. We don't know what to
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expect of him. His drug problems had meant he'd been a hopeless
father, although he apparently adored his daughter and was desolate
now. Since her death, he'd gone cold turkey and is trying to reform
himself. He's left Neka.
Finding a former drug addict, who has no telephone, in a strange city
six hours from Tehran ... getting him to a safe house ... making a
judgment call about whether he is really in a position to give informed
consent about giving an interview ... all without alerting the
authorities.
It's a nasty seven-hour drive across the mountains to get to him. We're
all praying that Safer Ali will be at his last known address and be
cogent. Our fixer, J, sets off and we don't know when he'll be back.
Day six: Tehran
According to Iran's constitution, with sharia law placed over any
parliamentary law, reformist legislation can be ignored at any time by
any sharia judge. Under sharia law, the age of criminal responsibility
for a girl is nine (for boys it is 15). A girl of nine can be tried and
sentenced in the same way as a man of 40.
We have obtained copies of the two court verdicts; the first, from Neka
court, giving Atefah the death penalty for crimes against chastity, and
the supreme court of appeal verdict, surveying the case and ratifying
the death penalty.
The Neka court verdict does not refer to Atefah's age. But there were
obviously some additional papers accompanying this verdict that we
don't have.
In the supreme court verdict, Atefah is described as 22. An anonymous
web article said: "The judge said his eyes were as good as a birth
certificate. She was 22 and an adulteress."
The judge also said on another occasion that Atefah told him she was
22. It's just conceivable that she lied about her age in the hope it would
get her out of trouble. But it would have taken a moment to check her
birth certificate or school records. Tragically neither she nor her family
knew that making a fuss about her real age might have saved her life.
Day seven
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I'm desperate to find out about Atefah's boyfriend, who seems to have
been the one good thing in her life.
We are told that this boyfriend adored Atefah and wanted to marry her.
He was 19 or 20 and worked for a state agency. The relationship seems
to have continued for a number of years and he visited her in prison.
But she was too young to marry and, presumably, his family would
have disapproved at his association with this fallen girl.
J returns from his mission to find Atefah's father. J looks completely
exhausted, having spent 14 hours on the road. He was found living in a
high-rise and is apparently drug free. He kissed J shoes in gratitude for
trying to help his daughter's case. Safer Ali has promised to come
down to Tehran in two days. Sadly he couldn't come any sooner. I'm
worried he'll get cold feet.
Day nine: Tehran
I'm getting through my shot list reasonably well, but there are a few
things that are proving very difficult, like filming the supreme court,
which backed up Judge Haji Rezai's verdict of execution on Atefah.
Judge Haji Rezai managed to get Atefah's appeal through the supreme
court at many times they normal speed. Atefah was arrested at home,
washing rice, on May 2 2004.
After three days, they held a trial and she was sentenced to death. (God
knows what happened to her in those three days, as she confessed to
her sexual relationship with Ali Daroubi, which she'd never done
before. Did they beat it out of her?)
On June 6, the appeal hearing was scheduled in Tehran and, by August
12, she was dead. We've heard that, in normal circumstances, a serious
case like murder would take a minimum of six months to reach the
appeal stage.
It is very hard to believe that the speed with which Atefah's case was
concluded merely down to the authorities' desire to be efficient. It's a
crucial part of the story but it's going to be really hard to tell visually,
and indeed journalistically, since the truth is locked up in the sealed
files of the supreme court.
Only certain vehicles with the right permission are allowed into the
central area that houses the supreme court. During daylight hours at
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least we take a taxi, but there are "no filming" signs everywhere and it
is just too difficult to get decent shots. We'll go back at night.
Day 10: Safer Ali
He finally turns up, overexcited and exhausted after an eight-hour
journey. He's sunburned, with bright eyes and is wearing an army
jacket. Knowing Atefah's photos as well as I now do, the family
resemblance is very strong.
Safer Ali takes the strangeness of a foreign, and female, director in his
stride. It's a very good interview, very impassioned.
He was not there for his daughter when she needed him most. She was
abused by Ali Daroubi, by a man he knew, and he did not spot this or
protect her from it. Though he tried as hard as he could, with no
money, to get a lawyer for his daughter, surely there was more he
could have done? The truth is that his heroin addiction made him a
pretty useless human being for years. But there's no doubt at all that
he's very sorry now. He seems clean and determined to stay that way.
The strangest thing is hearing him repeat Atefah's words. For example:
"Atefah used to say the moon won't always stay behind the clouds and she was right." You get the sense she was a very articulate
teenager.
Day 11
We pick up J and N and set off north. As we hit the mountain road just
north of Tehran, I finally understand why everyone is so frightened of
this drive. For three hours at least, as we go over the mountains, it's
just a single lane, with a vertical drop into the stony valley on one side
and kamikaze lorry drivers overtaking each other at full pelt.
In a bleak apartment block we finally meet with our key sources (who
cannot be identified for their own safety). Our interviews last an
overwhelming six or seven hours. There are a lot of tears. It is clear
that Atefah's death changed them. One of them was very religious. She
did not believe such a thing could ever be done in the name of Islam.
Another confronted the judge very directly on a number of occasions
and has had to flee Neka.
We learn a lot more about Atefah's dysfunctional family. After her
mother's death, Atefah's little brother drowned in the river.
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The details of Atefah's abuse by Ali Daroubi, which Atefah told her
aunt about in prison, are horrendous. Apparently she could only walk
on all fours afterwards because of the pain. Her family at the time
seem to have hated and punished her rebellious behaviour but not
found out its root cause.
A number of people we've talked to are convinced Atefah was killed to
shut her up.
Their general reading of the situation is that Atefah was taken
advantage of by the moral police in Neka, who knew of Ali Daroubi's
abuse and abused her too. Then, for some reason, they decided to get
her out of the way. Atefah never seemed to follow rules and she didn't
seem to know the rules about keeping quiet. So they used Ali Daroubi
as a scapegoat to prosecute Atefah and get her out of the way.
We have heard a similar interpretation of events from many people but
it is so hard to substantiate.
However, two months after Atefah's death, there was a big wave of
arrests in Neka and two moral policemen were arrested, accused of
organising a child sex ring.
Day 13
As we enter Behshahr, (site of Atefah's prison and courthouse), we
suddenly come across four mullahs in quick succession, out and about
Behshahr's main street. We've been in Iran almost two weeks.
Surprisingly, we've only seen one mullah so far, in Shiraz (he was very
young and friendly, and talked to us before getting onto the back of his
friend's moped and driving off into the night).
We drive through Neka. It's late morning now, the sun has gone. Neka
is a grim small town. There are no old buildings at all to make it
picturesque. It was very badly flooded some years ago. It doesn't seem
poor, just ugly.
Looking round Neka, Judge Haji Rezai's excuse as to why he felt it
necessary to rush Atefah's trial and execution through so quickly is
somewhat ironic. He felt that "Neka was becoming lax and immoral,
and he wanted to clean it up, particularly because it was the summer
months, and lots of tourists were stopping off."
I feel sure that it's a very long time since any tourist has stopped in
Neka, except perhaps to find a toilet.
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Around lunchtime we arrive in Sari. I feel completely unable to shake
off the horrible atmosphere of this whole area.
Day 14
It's too dangerous to film in Neka in broad daylight, so we leave at
7am. It's a tiny town, just a few streets. There are absolutely no
westerners here. Neka is famous for one reason, and one reason only Atefah. I'm getting very twitchy.
Day 15 - Neka
We got up at 4am - again. Goodness knows what the hotel
management made of it.
By 5am we were in Neka to film the square where Atefah was
executed. It's a piece of scrubland just a couple of streets away from
her house. There's chicken wire round one edge. It's perhaps the size of
a football pitch, empty, a wasteland. Around the edge are houses.
Apparently the female guard who Atefah's friend accused of
persecuting Atefah lives in one of them.
We've tried to come up with alibis for everywhere we've filmed. Our
alibi today was that we were driving south, and had stopped to buy
bread, and for J to have a nap. People do drive at night in Iran as it's
marginally safer, but it was a lousy alibi. Any Neka policeman would
see through it in an instant, particularly one with a guilty conscience.
We sat in the car with the engine off, as I filmed the sun rising behind
the buildings.
Atefah was killed at dawn, six in the morning. On the day of Atefah's
execution, the Mr N told us, this patch of wasteland was nearly full of
people come to watch.
According to sharia law, execution for sex outside marriage should be
by stoning, but shortly after the revolution, the Iranian authorities took
to hanging people from cranes no matter what the crime. It's quick,
cheap, and provides a spectacle for the crowd.
We've seen footage from other recent executions in Iran. The
technique is so perfunctory. A lorry with a crane is parked up. A noose
is put around the victim's neck, and the victim is blindfolded. Some
people have told us that a mullah says words from the Qur'an, but in
the footage we've seen the killers have been perfunctory. The crane
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arm is then raised to its full height, and with it the noose. The victim
dies of strangulation. The body swings in the air. B told us that
sometimes they move the crane arm slowly from far left extension to
right to display the body to everyone in the crowd.
Atefah's friend told us that he saw a couple of men in the crowd
filming Atefah's execution on mobile phones. Someone rushed to her
aunt and said - "We've filmed it, we'll put it on the internet." So far this
footage hasn't surfaced. I don't know if I could bear to watch it. A
sixteen-year-old girl's execution in accordance to laws written in the
early middle ages, filmed on a mobile phone.
Haji Rezai put the noose around Atefah's neck himself, and left her
body hanging for 45 minutes. Then he drove away in his black
Peugeot 406.
Day 16
We are so relieved to leave the Neka area. We will come back if any of
our remaining leads bear fruit but we think it is just too dangerous to
stay in Mazandaran any longer - there is really no plausible reason
why a group like us would be hanging around. My one hope is that
Atefah's boyfriend will come forward and talk to us. We just don't
know what happened to him. According to Atefah's friend, Hussein
visited her in prison all three times she was arrested. That means their
romance continued over at least two-and-a-half years. But after Atefah
received her death sentence, she never saw him again, though she was
in prison for a further two months. No one knows where he is at the
moment. Did the relationship become too much for him? Did his
family forbid him to associate with her, now that her secret was out?
Did the police chase him off? We have a number of people looking for
him. I want to know for Atefah's sake. I really want to find out that
there was a good reason he didn't ever say goodbye to her.
Day 17 - interview Shadi Sadr, lawyer
Judge Haji Rezai made, from my notes, the following procedural
errors in Iranian law:
·He got Atefah's age wrong - she was 16, not 22 as he described her.
(This meant that he conveniently sidestepped the freeze in place on
executions of those under 18)
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· He convicted Atefah for "adultery" though she was not married.
· He failed to give Atefah a chance of a second appeal
· He failed to give the family notice of Atefah's execution date
· He executed Atefah himself though the judge is meant merely to
preside, with the killing being done by a separate official.
In Britain, the standard of proof needed for conviction is "beyond
reasonable doubt". In sharia law it is "the knowledge of the judge".
Day 18 - Khomenei's tomb
We have now heard from five sources that Judge Haji Rezai was
involved in the political purges of 1983. We sit with A as he tells us
what happened to his brothers, fairly typical of the leftwing students
who were initially swept up in the revolution then witnessed their
friends being killed as the Islamists turned on any opposition.
Mohammad Hoshi's fiancee, aged 17, was arrested for having a flyer
for a political party in her bag. He never saw her again. She was
executed in prison.
Judge X famously flew from place to place in a helicopter, issuing
mass execution orders. Another one ordered his own son to be
executed. S tells us that Haji Rezai was one of 95 judges hand-picked
by the Ayatollah Khomenei to preside over the revolutionary courts in
Tehran, and to orchestrate the clean-up.
If Judge Haji Rezai is indeed one of these 1983 judges, a lot falls into
place. They are seen by many as virtually untouchable. Either because
the revolution is grateful to them for its survival, or, more cynically,
because they know where the bodies are buried and would bring others
down with them.
We go back to J's to continue backing up the rushes. Brain dead, we
watch Seinfeld and Friends on his illegal cable.
Day 19 - the embassy
We have seven tapes of interviews, five tapes of locations and
countless transcripts of off-the-record recorded interviews.
I feel I have a very clear, if heartbreaking, idea of the chain of events
in the last two years of Atefah's life. Though sadly it will be very
difficult to substantiate much of what we've been told on one hand,
and on the other hand we cannot reveal the identify of many of our
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sources, I think we can say enough to get the message through loud
and clear.
I am very sad that we haven't heard from Atefah's boyfriend. But I
don't blame him.
As far as everything else goes, I don't know if things have gone well
because of all the careful planning, or if we've been lucky. There are
lots of things I'd love to do still but the very strong and sensible
message from above is - get back safely and soon, nothing else
matters.
But all we have achieved so far is meaningless unless we get the tapes
out.
P leaves, a couple of days earlier than me as planned, as the days when
we try to get the tapes out are high risk. His girlfriend has apparently
lost almost a stone in three weeks from worry about him as it is.
Day 21
The most horrible scramble imaginable. J and I are stuck for four
hours at X as we pass on the tapes. The passengers have already had
their last call by the time I arrive at departures. I feel sick with nerves
but it absolutely must not show in front of the officials. There's another
last-minute delay while J and I are questioned closely about our
relationship - some official saw us hug the other day as we waved
Arash off, he was understandably upset as he doesn't know when he
will see him again. It is now 10.45. The plane was meant to leave at
10.15.
But bless British Airways; the plane is either late or, just possibly,
waits for me. As I scramble on board, a steward says: "They didn't
want to let you go, did they!"
Five tense days later, Paul Hamann breathes a huge sigh of relief as he
receives the last of the rushes, which all got through safely.
· Monica Garnsey is the producer/director of Execution of a Teenage
Girl, which will be shown at 9pm on Thursday July 27 on BBC2"40
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Execution of a teenage girl
A television documentary team has pieced together details
surrounding the case of a 16-year-old girl, executed two
years ago in Iran.
On 15 August, 2004, Atefah Sahaaleh
was hanged in a public square in the
Iranian city of Neka.
Her death sentence was imposed for
"crimes against chastity".
The state-run newspaper accused her of
adultery and described her as 22 years
old.
But she was not married - and she was
just 16.

Atefah Sahaaleh: wrongly
described as being 22 years old

Sharia Law
In terms of the number of people executed by the state in 2004, Iran is
estimated to be second only to China.
In the year of Atefah's death, at least 159 people were executed in
accordance with the Islamic law of the country, based on the Sharia
code.
Since the revolution, Sharia law has been Iran's highest legal authority.
Alongside murder and drug smuggling, sex outside marriage is also a
capital crime.
As a signatory of the International Convention on Civil and Political
Rights, Iran has promised not to execute anyone under the age of 18.
But the clerical courts do not answer to parliament. They abide by their
religious supreme leader, Ayatollah Khamenei, making it virtually
impossible for human rights campaigners to call them to account.
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Code of behaviour
At the time of Atefah's execution in
Neka, journalist Asieh Amini heard
rumours the girl was just 16 years
old and so began to ask questions.
"When I met with the family," says
Asieh, "they showed me a copy of
her birth certificate, and a copy of
her death certificate. Both of them
show she was born in 1988. This
gave me legitimate grounds to
To teach others a lesson, Atefah's
investigate the case."
execution was held in public

So why was such a young girl executed? And how could she have been
accused of adultery when she was not even married?
Disturbed by the death of her mother when she was only four or five
years old, and her distraught father's subsequent drug addiction, Atefah
had a difficult childhood.
She was also left to care for her elderly grandparents, but they are said
to have shown her no affection.
In a town like Neka, heavily under the control of religious authorities,
Atefah - often seen wandering around on her own - was conspicuous.
It was just a matter of time before she came to the attention of the
"moral police", a branch of the Islamic Revolutionary Guard, whose job
it is to enforce the Islamic code of behaviour on Iran's streets.

Secret relationship
Being stopped or arrested by the
moral police is a fact of life for
many Iranian teenagers.

Atefah was soon caught in a
downward spiral of arrest and
abuse

Previously arrested for attending a party and being alone in a car with a
boy, Atefah received her first sentence for "crimes against chastity"
when she was just 13.
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Although the exact nature of the crime is unknown, she spent a short
time in prison and received 100 lashes.
When she returned to her home town, she told those close to her that
lashes were not the only things she had to endure in prison. She
described abuse by the moral police guards.
Soon after her release, Atefah became involved in an abusive
relationship with a man three times her age.
Former revolutionary guard, 51-year-old Ali Darabi - a married man
with children - raped her several times.
She kept the relationship a secret from both her family and the
authorities.
Atefah was soon caught in a downward spiral of arrest and abuse.

Local petition
Men's word is accepted

Circumstances surrounding Atefah's
much more clearly and much
fourth and final arrest were unusual.
more easily than women
The moral police said the locals had
Mohammad Hoshi,
submitted a petition, describing her as a
Iranian
lawyer and exile
"source of immorality" and a "terrible
influence on local schoolgirls".
But there were no signatures on the petition - only those of the arresting
guards.
Three days after her arrest, Atefah was in a court and tried under Sharia
law.
The judge was the powerful Haji Rezai, head of the judiciary in Neka.
No court transcript is available from Atefah's trial, but it is known that
for the first time, Atefah confessed to the secret of her sexual abuse by
Ali Darabi.
However, the age of sexual consent for girls under Sharia law - within
the confines of marriage - is nine, and furthermore, rape is very hard to
prove in an Iranian court.
"Men's word is accepted much more clearly and much more easily than
women," according to Iranian lawyer and exile Mohammad Hoshi.
"They can say: 'You know she encouraged me' or 'She didn't wear
proper dress'."
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Court of appeal
When Atefah realised her case was
hopeless, she shouted back at the judge
and threw off her veil in protest.
It was a fatal outburst.
She was sentenced to execution by
hanging, while Darabi got just 95
lashes.
Shortly before the execution, but
unbeknown to her family, documents
that went to the Supreme Court of
She was my love, my heart...
Appeal described Atefah as 22.
I did everything for her,
everything I could
"Neither the judge nor even Atefah's
court appointed lawyer did anything to
Atefah's father
find out her true age," says her father.
And a witness claims: "The judge just looked at her body, because of the
developed physique... and declared her as 22."
Judge Haji Rezai took Atefah's documents to the Supreme Court
himself.
And at six o'clock on the morning of her execution he put the noose
around her neck, before she was hoisted on a crane to her death.

Pain and death
During the making of the documentary about Atefah's death the
production team telephoned Judge Haji Rezai to ask him about the case,
but he refused to comment.
The human rights organisation Amnesty International says it is
concerned that executions are becoming more common again under
President Mahmoud Ahmedinajad, who advocates a return to the pure
values of the revolution.
The judiciary have never admitted there was any mishandling of
Atefah's case.
For Atefah's father the pain of her death remains raw. "She was my love,
my heart... I did everything for her, everything I could," he says.
He did not get the chance to say goodbye."41
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Det iranska prästerskapets senaste
vidriga flickmord
Den 15: e augusti hängdes Atefeh Rajabi i staden Neka tillhörande
provinsen Mazandaran, angränsande till Kaspiska havet i norra Iran.
Allt sedan den islamiska regimens maktövertagande i Iran har
avrättningar tillhört vardagen. Barbariska bestraffningsmetoder som
stening till döds, lemlästning eller piskning praktiseras helt öppet
enligt den islamiska regimens regelverk.
Mord och dödande är alltid avskyvärda vilka motiven än må vara.
Avrättningen av Atefeh Rajabi kan inte räknas som en bland alla andra
statliga mord som dagligen sedan 1980 skett i Iran. En av de mycket
viktiga skillnaderna är Atefeh Rajabis ålder. Hon var bara 16 år när
hon fick snaran om halsen och berövades livet för att ha haft sex
utanför äktenskapet. Hon hängdes sedan högsta domstolen gett sitt
samtycke till hennes avrättning. Mannen i förhållandet dömdes
däremot till hundra piskrapp.
Atefeh var barn trots myndigheternas senkomna påståenden om att hon
var 22 år gammal. Hon var bara en tonårsflicka och miste livet i en
rättegång utan advokat. Hon dömdes till döden för att hon öppet
trotsade prästerskapets kvinnofientliga och människovidriga
värderingar. Hon fick sätta livet till eftersom hon inte räddes döden
och “käftade emot” prästdomaren vilken på egen hand satte snaran om
hennes spröda hals. Hon fick dingla där på torget i 45 minuter för
prästerskapets mördande värderingar; för att skrämma kvinnor till döds
och tvinga dem till underkastelse redan från barndomen.
Detta är inte första gången den islamiska regimen kränker de
internationellt erkända konventionerna om mänskliga rättigheter.
Atefeh Rajabi är det tionde barnet som har avrättats i Iran sedan 1990
enligt Amnesty International.
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Avrättningen av Atefeh Rajabi är ett vedervärdigt brott mot
mänskligheten. Den islamiska regimen måste kraftfullt fördömas
världen över. Denna vidriga behandling av barn får aldrig förlåtas.
Detta
uppenbara
statliga
barnamord;
denna
medeltida
kvinnodiskriminering; detta hån mot mänskligheten måste stå de
islamiska makthavarna dyrt.
De stater och institutioner som håller tyst i detta ärende är
medansvariga för det avskyvärda flickmordet. Den senaste
fredspristagaren, advokaten Shirin Ebadi, är bland de tysta. Hennes
påstådda barnsrättsengagemang vägde tydligen oerhört mycket mindre
än hennes respekt för de barn- och kvinnofientliga islamiska
värdegrunderna.
Vi uppmanar den svenska regeringen, politiska partier, alla
människorätts- och barnrättsorganisationer och alla människor att
fördöma den islamiska regimens avrättning av barn. Kräv ett
omedelbart avskaffande av dödsdomar och alla människovidriga
bestraffningsmetoder. De mänskliga rättigheterna är universella och
ingen land får kränka dem.
Sänd era protester till den iranska beskickningen och till presidenten
Khatami:
Iranska ambassaden / Box 6031 / 181 06 Lidingö / Sweden
consular@iran.se
khatami@president.ir
Soleyman Ghasemiani
Ordf. Barnen Först
2004-08-25"52
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“Tilbakestående jente har fått dødsdom i Iran”
Som barn ble hun tvunget ut i prostitusjon. Nå er hun
dømt til døden for utuktig omgang med menn. Amnesty
International går i forbønn for henne.
AV: per a. christiansen
Publisert: 17.des. 2004 (00:07)
 Iraksk soldat drept på grensen til Saudi-Arabia
 Iran arrangerer Irak-konferanse
 Iran søker selvmordsbombere
Tragedie. Da hun var åtte år gammel, ble tvunget ut i prostitusjon av
sin mor. Senere har familien to ganger solgt henne til eldre menn som
har leid henne ut til horekunder. Til sammen har hun født tre barn, det
første da hun var ni år gammel. Nå er hun dømt til døden av en iransk
domstol. Hennes mentale alder er fortsatt åtte år.Slik beskriver
Amnesty International skjebnen til en nå 19 år gammel iransk jente
organisasjonen omtaler som Leyla M. Opplysningene bygger på
meldinger i iransk presse. Dødsdommen må godkjennes av Irans
høyesterett, og Amnesty har satt i gang en aksjon for å få den omgjort.

Dødsdommen
Leyla M. hører hjemme i industribyen Arak, omkring 30 mil sørvest
for Teheran. Det var her hun i en alder av 18 år ble dømt til døden for
bordellvirksomhet, for seksuell omgang med nær familie og for å ha
født barn utenfor ekteskap. Ifølge dommen skal hun piskes før
henrettelsen finner sted.Ifølge iransk presse har sosialarbeidere flere
ganger foretatt en mentalundersøkelse av Leyla M. Hver gang har de
kommet til at hennes mentale alder er åtte år. Disse resultatene skal
ikke være fremlagt for domstolen, som åpenbart kun har tatt hensyn til
hennes tilståelse.Hittil i år har Iran henrettet tre barn. Dertil døde en 14
år gammel gutt da han den 12. november ble straffet med 85 piskeslag
for å ha spist mat på offentlig sted i fastemåneden Ramadan.Ved siden
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av USA er Iran nå praktisk talt det eneste land som henretter
mennesker for forbrytelser de har begått før de har fylt 18 år.

Parallell
Dødsdommen over Leyla M minner på mange måter om saken mot en
annen tenåring, Atefeh Rajabi (også omtalt som Ateqeh Rajabi). Hun
var 16 år da hun den 15. august i år ble henrettet ved offentlig
hengning i byen Neka nær Det kaspiske hav. Også hun var gjennom
nesten hele sitt liv blitt utsatt for vold og tortur, og utnyttet seksuelt
både av sin egen familie og av fremmede. Hun ble kjent skyldig i å ha
hatt gjentatte samleier med ugifte menn, etter at hun først fem ganger
var dømt til piskestraffer for de samme forholdene, første gang da hun
var 14 år..Den iransk-norske legen og menneskerettighetsaktivisten
Mahmood Amiry-Moghaddam, som arbeider ved Universitetet i Oslo,
påpekte den gang overfor Aftenposten at den 16 år gamle jenta etter alt
å dømme var i psykisk ubalanse, at hun kom fra en fattig og
ressurssvak familie og at hun under rettssaken ikke hadde noen form
for juridisk bistand.Ifølge andre rapporter la dommeren personlig
løkken rundt den dødsdømtes hals før hun ble ført gjennom byen til
galgen. En iransk advokat som representerer den henrettedes familie,
forbereder nå en sak mot dommeren. Ifølge avisen The Independent
har advokaten dokumenter som viser at den tiltalte var mentalt syk,
slik at hennes tilståelse ikke kunne brukes i retten. Amnesty forsøker
nå å hindre at også Leyla M. henrettes, og ber folk sende appeller til
iranske myndigheter.
Organisasjonen understreker spesielt den dødsdømtes mentale tilstand
og Irans internasjonale juridiske forpliktelser. Opplysningene om
saken kan finnes ved å gå inn på nettsiden www.amnesty.no.”101
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ON ATEFEH RAJABI'S EXECUTION IN IRAN
International TV interview with Maryam Kousha
September 27, 2004
Maryam Namazie: Atefeh Rajabi, a 16 year old girl, was executed on
August 15, 2004 by the Islamic regime of Iran for 'acts incompatible
with chastity'. The judge personally put the rope around her neck and
left her body hanging in the city square for 45 minutes as a lesson to
passers-by. This has outraged everyone and people are asking how this
could happen in the 21st century. Upon broadcasting this news,
someone wrote saying they could believe almost anything from the
regime but this.
Maryam Kousha: In a way the person who has asked this question is
right. We who know about the news coming from Iran everyday, know
that it is just unbelievable. It is horrendous that such things happen in
this day and age. Even if it happened 2000 years ago, it would still be
horrendous. I know horrendous things happen everyday, but executing
a 16 year old for something that everybody, you and I, take for granted
makes it unbelievable. But unfortunately it is happening in countries
like Iran. It has happened in Afghanistan, Iraq and most Middle
Eastern countries. It happens even in the heart of Europe. We have
seen so many so-called "honour killings" for the same reason. The
difference is that in countries like Iran it is state violence. Violence
against women is not only practiced, but also encouraged. In Europe,
you see honour killings but the governments obviously do not support
it in law. If they catch you doing it, you will be sentenced. But such
crimes are still acceptable within the various "communities". In Iran,
as I said it is pure state violence.
Maryam Namazie: We received another letter stating that when they
hear about such executions, they think that the Mullahs, the clergymen
themselves should be jailed, tortured or even executed. They should be
punished for what they've done to young lives and the agony and
suffering that they have imposed for 25 years in Iran. What is your
opinion on that?
Maryam Kousha: I believe most people are humanitarians. People do
not want humankind to be hurt. It is our nature. Somebody sees a
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crime happening: A 16 year old being hanged in public; it is just
heartbreaking. Even if it is your enemy you do not want to see that
horrific scene. The person asking the question is putting him/herself in
the position of the judge who passes the sentence or in the position of a
citizen of Iran and asks what the hell is going on? If it were up to me,
what would I have done? When you have this rage, the immediate
thing coming to your mind is who has executed her? I am going to
execute him! But as we know this is not the answer. It shows some
sort of concern in a way as to what can be done. I agree with the
person asking the question. Yes we should do something about it. But
the answer is not executing yet another person. We are not looking for
somebody in this scenario to execute. We are trying to find out why
Atefeh was executed; what system allowed it to happen. She had, as
you said, sexual relations with someone. That is her freedom. You
have the right to choose what you want to do with your life. Freedom
both for women and men. That RIGHT has been taken away from her.
That is the issue here. Going back to the question, what caused it?
Who did it? Was it the court? Was it the actual judge? Was it he
personally? The judge and the rest of the Islamic regime's officials
should be prosecuted in the international court of justice. That is the
way to treat them. We should not be talking about executing the whole
lot of them no matter how much we hate them. I understand the
sentiment behind that question. Because you are angry, you want to do
something about it, you want to find the real culprit but their execution
is not the answer.
Maryam Namazie: Another person wrote asking why the man who she
had sexual relations with was given a 100 lashes whilst Atefeh was
executed. He has asked us to talk about the fact that there is such
discrimination in the penal codes of the Islamic Republic of Iran and
violence against women particularly. What is your comment on that?
Maryam Kousha: In this case we have seen 100 lashes inflicted on the
man. In many cases even that doesn't happen. The man somehow
disappears! Even if we say there are different sorts of punishments for
the same crime for men and women, there are two ways of looking at
it.
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1- Look at the situation as it is, accepting the rules of the regime,
respecting it and seeing how unjust it is within its own framework.
2- Question the whole set of rules and the law.
I tend to choose the second. If you want to get bogged down into the
legal system in Iran, after a while it becomes comic. The fact that
Islam is discriminatory is clear in every chapter of the Koran. (This is
obvious to everybody. Just look at Iran; women have to cover their
bodies, men don't; women do not have the same rights as men have;
they inherit less than men and so on.) But we are not here to argue this
and try to get the same rights for women and men within the
framework of the Koran. We don't accept the framework in the first
place. We want to go beyond the framework.
There are some 'reformists' who accept the framework and want to
somehow sugar coat it or gain some reforms within that framework.
We are not in that business because we know from history and
experience that it just does not work. We question the whole thing. We
are not here to say that punishment between men and the women
should be the same! Either both should be sentenced to 100 lashes or
both be executed! What we are saying is that none of them should be
punished in the first place. It is a good question but it depends on how
you look at it. If you answer it within the framework of the existing
law, you won't go far, but questioning the whole law would yield more
favourable results.
Maryam Namazie: Someone else has written and has asked where the
Koran is in this situation? They say, if it were according to the Koran,
there would have had to be four witnesses to have seen this sexual act.
In that case she wouldn't have been executed if they had actually
followed the Koran. What are your comments on that?
Maryam Kousha: Lets be honest, it is not rocket science to figure this
one out. Let's say you were going to have sexual relations with
somebody, you don't go to your neighbour and say hello I need 4
people to come and have a look and be a witness to what I am doing!
You don't do that. So these complementary sentences in the Koran
following section after section or chapter, as I said before, become
comic. One of the purposes these verses serve is for scholars to sit
down in a debate to discuss that the Koran could be progressive. They
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could say look at this section, use this sentence or that sentence.
People in Iran have seen what it does and they do not need these
references. We have seen these verses in action far too many times.
People in Iran do not take them seriously.
Maryam Namazie: Another question is from an Iranian living in Spain.
He says that he is left and believes that secularism is important in Iran,
but he says perhaps most of our citizens in Iran are too used to stoning,
amputations and discrimination. And given their mentality along with
the judiciary system, we shouldn't be amazed or surprised that this is
happening and he is not sure if we could ever have a secular system in
Iran. What do you think?
Maryam Kousha: I think what I've said so far and what I'm about to
say reflect more of the sentiments and passion and the way of thinking
of the majority of the people in Iran, rather than the very small section
that would say the Koran is the way. Only a minority accepts Islamic
values and way of life. But the majority do not. Nobody, not even the
most vicious person, would ENJOY looking at somebody being
decapitated or being executed in public (or in secret) or seeing a body
part amputated. The majority of people in Iran, especially women, are
sick and tired of what is going on. They are striving to gain their
freedom and rights. The mere fact that the Islamic regime needs to
hang a 16-year-old in public shows that people in Iran are not used to
it. If it was something that you were used to, clapped for and had no
problems with, the Islamic regime of Iran would not have had the need
to use it as a tool to terrorise people or teach them a lesson. The reason
why they resort to such actions is because they know people do not
want what the regime is "offering" and has done for more than two
decades. So THAT in itself shows that the statement in the question is
not really true. The other part of the viewer's comment is true. People
in Iran demand secularism and separation of religion from the state."102
The above is an International TV
(http://www.anternasional.tv/english)
interview dated September 27, 2004.
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-۴
http://jahanezan.wordpress.com/2011/02/02/tanin-997/#more-8197 -۵

 -۶چراغی ،اسماعيل” :فقرونابه ھنجاری ھای اجتماعی“  -سايت حوزه
www.hawzah.net/hawzah/magazines/magArt.aspx?magazinNumberId
=395&id=22095

 -٧خبرگزاری فردا نيوز” :پنھان کاری وگسترش معضل زنان روسپی“
www.fardanews.com/fa/pages/?cid=104548
١٣٨٨ /١٢/١٠
 -٨آذر ،شکوفه” :سياست ھای ضد و نقيض درباره زنان خيابانی“
www.sarmayeh.net/shownews.php?58446
روزنامه سرمايه
 -٩عزيزی شمامی ،مصطفی” :مسائل آموزش وپرورش ايران“
www.Umztarbiat.ir/post-35.aspx

 -١٠طباطبايی ،فھيمه سادات” :معاونت پرورشی احيا نشده به اغما رفت“
١٣٨٨/١٢/٧
www.edunews.ir/?view&sid=24161

 -١١فردا نيوز ٢٠” :ميليون ايرانی درگير اختالالت روانی ھستند“
www.fardanews.com/fa/pages/?cid=99500
١٣٨٨/١٠/١٢
 -١٢خبرآنالين  -جامعه  -سالمت” :تنھا  ١٠درصد بيماران روانی برای درمان
مراجعه می کنند“ ١٣٨٩/١/٢٩ -
www.khabaronline.ir/news-62795.aspx

 -١٣خبرگزاری جمھوری اسالمی” :بيماری ھای روانی جزو ده علت اول مرگ
در ايران است١٣٨٨/٩/۴ - “.
www.irna.ir/view/fullstory/tools/?newsid=809444

 -١۴سايت خبر آنالين  -جامعه  -آسيب ھا  -مرور اخبار اجتماعی:
” بيش از  ١٠٠ھزار بيمار روانی ھنوز شناسايی نشده اند“١٣٨٧/١١/١ -
www.khabaronline.ir/news-2504.aspx

 -١۵روزنامه مردم ساالری” :افزايش تعداد بيماران روانی در ايران“ .شماره
(١٣٨٨/٧/١٩)٢١٩٢
-١۶
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www.forum.iranproud.com:81/drsd-jm-yt-ayran-bh-bymary-roanyt83324

 مجله زنان- “ سال داشت١۶  ”عاطفه فقط:آسيه، امينی-١٧
http://zananmag.org/spip.php?article391
www.peykeiran.com/net_iran/irnewsbody.aspx?id=17882
www.peykeiran.com/net/iran/irnewsbody.aspx?id=18212
www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20040930014244.htm

-١٨
-١٩
-٢٠
 سايت زنان ايران- “ ساله اعدام شد١۶  ”عاطفه: آسيه، امينی-٢١

www.womeniniran.org/archives/fsr/001053x.php
www.peykeiran.com/net/iran/irnewsbody.aspx?id=18044
www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/036/2004
www.diilemaj.blogspot.com/2004/09/blog-post.html

-٢٢
-٢٣
-٢۴
-٢۵

www.web.e-ariana/ariana.nsf/7eca40d3d348841987256b٧٩٠٠٧d1cb8/7415149f4b29b8b287

 حکومت ايران برای ايجاد وحشت: ”رسانه ھای نروژ: سايت ھمبستگی ملی-٢۶
“٢٠٠۴/٨/٢٩ - دست به اعدام کودکان می زند
www.hambastegimeli.com
www.radiofarda.com/content/article/322285.html
www.telegraph.co.uk/comment/personal
view/3610188/Death-and-the-maiden-in-Iran.html

-٢٧
-٢٨
-٢٩

www.radiofarda.com/iran_article/2004/8d01a2469_9a9e_4095_8158_
503c9df38a6d.html
www.dw-world.de/dw/article/0,,2399587,00.html
-٣٠

 عنوان-(١٣٨٣  شھريور٧) ٢٠٠۴  اوت سال٢٨  تاريخ- روزنامه ليبراسيون-٣١
. اليزابت بادنتر: نويسنده-“ ”يک وحشی گری با چھره ايرانی: نوشته
http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=11348 -٣٢
www.aftonbladet.se/nyheter/article10494756.ab
-٣٣
-٣۴
www.iranfocus.com/en/index.php?option=com_content&view=article
&id=8000:hanged-from-a-crane-aged-16&catid=5:humanrights&Itemid=27
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 ”تخلف بی چون وچرای دادگاه شھرستان نکا در صدور و: زھرا، ارزانی-٣۵
“٢٠٠۴/٨/٢۵ – (اجرای حکم اعدام عاطفه رجبی )مصاحبه باراديو دويچه وله
www.oocities.org/ydki1370/doxtar16sale.htm
-٣۶
-٣٧
www.voanews.com/persian/archive/2004-09/a-2004-09-07-32-1.cfm

-٣٨
www.bbc.co.Uk/persian/iran/story/2004/12/041214_aa_leylam.shtml

-٣٩
-١
www.youtube.com/watch?v=5jpQvqsow4U&feature=channel
-٢
www.youtube.com/watch?v=gtFRTAlaVFQfeature=channel
-٣
www.youtube.com/watch?v=UyMNisnlz_w&feature=channel
-۴
www.youtube.com/wach?v=rojozr2LlLo&feature.channel
-۵
www.youtube.com/watch?v=_pyJHunirio&feature=channel

-۶
www.youtube.com/watch?v=6J2jqkINNxo&feature=channel
www.guardian.co.uk/media/2006/jul/27/iran.broadcasting.
www.news.bbc.co.Uk/2/hi/5217424.stm
www.WDR.de/tv/diestory/070226.phtml
www.heirbound.blogfa.com/cat-67.aspx

-۴٠
-۴١
-۴٢
-۴٣
۶٨٢
 شماره- “ ”عاطفه- “ ”حکومت ترور و اعدام: نشريه مجاھد-۴۴
(١٣٨٣/۶/٣)
 ”پيام رييس جمھور برگزيده مقاومت درباره اعدام: پيام ھا-  سايت سرفرازان-۴۵
:وحشيانه عاطفه
“٢٠٠۴- اين جنايت ھا خشم مردم را بيشتر و مقاومت را فروزانتر می کند
www.sarfarazan.com

 اين است سند جنايت: ”زيرچھره زيبای عاطفه بنويسيد: نشريه حقيقت-۴۶
“(١٣٨٣  )آبان١٨  شماره- !جمھوری اسالمی
www.sarbedaran.org/archives/etelaiye/atefeh18ff.htm

 اعتراض به سرکوب حقوق بشر در ايران: سايت اخبار روز-۴٧
www.akhbare-rooz (iranian political Bulletin)
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www.iran-chabar.de/Archive/zanan.htm -۴٨
www.zanan.iran-emrooz.de/more.php?id=p7398-0-23-0
-۴٩
www.asre-nou.net/1383/shahrivar/5/m-bayanie.html
-۵٠
www.rowzane.com/000_etelayeha/2408/240821Saz_Jenaiat.html -۵١

-۵٢
www.barnenforst.se/BF/arkiv/mullornas%20senaste%20vidriga%20fli
ckmord%20Atefe.htm

 -۵٣کار ،مھرانگيز” :گردنبند مقدس“ .استھکلم :نشر باران٢٠٠٢،
 -۵۴شريفی ،سھيال” :آتفه رجبی را نبايد فراموش کرد“  -سايت روزنه
www.rowzane.com/000_maqalat/2408/40821Sohaila.html

 –۵۵راديو فردا” :پارلمان اروپا نقض حقوق بشر در ايران را محکوم کرد“
 ٢٩) ١٣٨٣/٨/٨اکتبر (٢٠٠۴
-۵۶
-۵٧

www.radiofarda.com/content/news/327401.html
www.rowzane.com/000_etelayeha/2408/240826-e%20mol.html
www.rowzane.com/000_etelayeha/2410/241010-e%20m%20swed.html
www.rowzane.com/000_etelayeha/2408/240826-p%20ka.html

-۵٨
 -۵٩خبرگزاری دانشجويان ايران )ايسنا(  -سرويس فقه وحقوق -حقوق سياسی:
”شيرين عبادی :درصدورحکم اعدام برای افراد زير  ١٨سال به قوه قضاييه
اعتراضی وارد نيست ...مشکل در قوانين است“ ١٣٨٣/۶/١٣ -

www.isna.ir/ISNA/Newsview.aspx?ID=News-426466

 -۶٠سايت اداره کل دادگستری استان چھارمحال و بختياری” :وظايف و مسئوليت
ھای قوه قضاييه“
 -۶١سايت قوه قضاييه جمھوری اسالمی ايران  -لوايح ارسالی به مجلس:
”اليحه رسيدگی به جرائم اطفال و نوجوانان“

www.dadgostary-chb.ir/tabid/66/Default.aspx

www.dadiran.ir/portals/o/Residegijarayemeatfal.pdf

 -۶٢زھدی ،مريم” :طرح ھای حمايت از کودکان ،ھمچنان پشت درھای مجلس
ايران“  -بی بی سی
www.bbc.co.Uk/persian/iran/story/2005/02/050205-la-mzchildrights.shtml.

 -۶٣صدر ،شادی” :مالحظاتی درباره يک حکم“ .روزنامه شرق .سال دوم،
شماره .(١٣٨٣/۶/٣)٢٧٣
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 -۶۴خبرگزاری دانشجويان ايران )ايسنا(  -سرويس فقه وحقوق  -حقوق اجتماعی
www.isna.ir/ISNA/Newsview.aspx?ID=News-429133
١٣٨٣/۶/٢٠ -۶۵جونيان ،محمد” :جزئيات اعدام دختر  ٢٢ساله در نکا“  -روزنامه ايران -
سال دھم  -شماره (١٣٨٣/۶/٨)٢٨٩٧
www.noormags.com/view/fa/ArticlePage/212450
-۶۶
www.roshangari.com/as/ds.cgi?art=20041002153408.html
-۶٧
www.peykeiran.com/net/iran/irnewsbody.aspx?id=19085
-۶٨
www.asre-nou.net/1383/shahrivar/9/m-l-pourzand.html
-۶٩
www.asre-nou.net/1383/shahrivar/5/m-arzani1.html
-٧٠
www.rowzane.com/000_maqalat/2409/40904.bahare.htm
-٧١
www.nematahmadi.ir/default.aspx?page=blog&blogid=104
-٧٢
 -٧٣قرآن :سوره انعام ،آيه ٣٨
 -٧۴اصغری ،عبدالرضا” :سن مسئوليت کيفری در اسالم“  -سايت وکالت )به نقل
از سايت حوزه(
www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=405685

-٧۵
www.andisheqom.com/Files/shobheinternet.php?idVeiw=32516&leve
l=4&subid=32516

 -٧۶شجاعی ،ميترا” :اولين قانونی که بايد اصالح شود ،سن مسوليت کيفری است“
)گفتگو با نسرين ستوده(  -راديو دويچه وله ٢٠٠٩/١١/١٩ -
www.dw-world.de/dw/article/0,,4909057,00.html

 -٧٧ابراھيمی ،مھرنوش” :توضيحات ايران در کميته تخصصی کودکان سازمان
ملل“ )گفتگو با الھه ھيکس(  -بی بی سی
www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2005/01/050121_v-iran-unchideren-hix.shtml

 -٧٨ريحانی ،ندا” :گفتگو با کارشناسان درباره نحوه مجازات نوجوانان بزھکارد
رپی بازتاب اخبار مربوط به صدور حکم اعدام واحکام قضايی سخت در مورد
نوجوانان“  -خبرنامه گويا ) ١٣٨٣/٧/٣ -به نقل از خبرگزاری سينا(
http://akhbar.gooya.com/society/archives/016554.php

 -٧٩روزنامه مردم ساالری” :درباره سن قانونی دچار چند گانگی شده ايم“ -
شماره  .(١٣٨٧/١/٢٨)١٧٧۵صفحه حقوق
 -٨٠سايت قوانين” :قانون مجازات اسالمی“
www.ghavanin.ir/detail.aspx?id=1232
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- ( ”قتل و ناھنجاری ھای روانی“ )بخش نخست: اردوان، عزيزی حبيب آباد-٨١
نشريه ماوی
www.maavanews.ir/tabid/36/ctl/Edit/mid/374/code/8858/default.aspx
www.arashmag.com/content/view/653/50/1/6
-٨٢
www.fidh.org/7670
-٨٣
www.hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/10016-1.html
-٨۴

، نشر شعر پاريس: پاريس. ترجمه امين قضايی.“ ”اغوا: ژان، بودريار-٨۵
١٣٨۶ فروردين
www.tabarestan.info/neveshteh/3BT_Atefe2004.pdf
-٨۶
www.iranianartistsinexile.org/atefe/atefeindex.htm
-٨٧
http://rahai-zan.org/content/view/370/38
-٨٨
- دار-٢٠٠۴  سپتامبر١۶ - ١٣٨٣  شھريور٢۶  پنجشنبه- سايت اخبار روز-٨٩
شيما کلباسی
 شام-٢٠٠۴  اول سپتامبر- ١٣٨٣  شھريور١١  چھارشنبه- سايت اخبار روز-٩٠
 شيما کلباسی-آخر
 سايت اخبار روز- رقص »مقدسه« بر دار-٩١
 سايت اخبار روز-  پيران بی فضليت-٩٢
 ؟- صدرالدين تام- بخواب عاطفه-٩٣
 ؟-مقدم ايتاليا. ح- عاطفه-٩۴
www.asre-nou.net/1383/shahrivar/12/m-vida.html
-٩۵
http://iftribune.es/news.asp@id=4&pass=64
-٩۶
www.pyknet.net/1383/hafteh/07mehr/hafteh_page/76atefeh.htm -٩٧
http://iruniha1.blogfa.com/post-75.aspx
-٩٨
http://alinonline.blogspot.com/2004_08_01_archive.html
-٩٩
www.peykeiran.com/content.aspx?id=6580
-١٠٠
-١٠١
www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Tilbakestende-jente-har-fttddsdom-i-Iran-6329485.html
www.maryamnamazie.com/tv/on_Atefeh_Rajabi.html
-١٠٢
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ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻳﻚ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ در ﺑﺎره ﻋﺎﻃﻔﻪ
ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻓﻘﻂ  16ﺳﺎل داﺷﺖ
آﺳﻴﻪ اﻣﻴﻨﻲ
ﺟﻤﻌﻪ  18ﻓﻮرﻳﻪ 2005
آﺧﺮﻳﻦ روز ﺷﻬﺮﻳﻮر  ،1366ﺑﻲ ﺑﻲ راﻋﻲ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﺎه ،ﺑﺎ ﺷﻜﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ ،ﻓﺮزﻧﺪي ﺑﻪ زﻣﻴﻦ
ﻣﻲ ﮔﺬارد ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ را ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ .ﭘﺪر ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ” :ﺑﭽﻪ اﮔﺮ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ دﻳﮕﺮ
ﻧﻤﻲآﻣﺪ ،ﺧﻮدش و ﻣﺎدرش ﺳﺮ زا ﻣﻲ رﻓﺘﻨﺪ “.ﻣﻲ رﻓﺘﻨﺪ .ﻣﻲ رﻓﺘﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻤﻲ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ 16
ﺳﺎل دﺧﺘﺮﻛﻲ را ﻛﺸﺎن ﻛﺸﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺎورﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ،و اﻣﺮوز ﺷﻬﺮﺗﻲ ﺷﻮم و
ﻣﺮﮔﻲ ﺑﺪﻳﻤﻦ را ﺑﺎ ﻃﻨﺎب دار ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ ﺑﻴﺎوﻳﺰﻧﺪ.

روزنامهھا نوشتند” :عاطفه سھاله  ٢٢ساله به جرم فساد و فحشا اعدام شد “.اما
روزنامهھا راست نگفته بودند .اين را عمه عاطفه می گويد و اشک را از گوشه
چشمانش پاک می كند.
پرسش اول خبر آمده بود دختر  ٢٢ساله ای بر دار رفت به جرم فحشا و
فروش تن .اما آنچه اين خبر را از زير دندانقروچه خبرنگاران به صفحهھای وب
سايتھا و روزنامهھا كشاند اين شايعه بود كه دختری كه در روز  ٢۵مرداد
 ١٣٨٣در محله نارنج باغ نكا طناب دار بر گردنش گره خورد نه عاطفه سھاله
 ٢٢ساله كه عاطفه سھاله  ١۶ساله بود .شايعه نكا را پشت سر گذاشت ،در تھران
گشت و از آنجا راه جادهھای پرنشيب خبر را در جھان به پيش گرفت .اما كسی ھم
نپرسيد ،در وانفسای اينھمه جرم و اينھمه مجازات ،چرا شايعه فقط پيرامون
عاطفه چرخيده است و نه زن و دختر ديگری؟! و شک به اين پرسش نخستين بود
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كه مرا راھی مازندران و شھر نكا كرد .شھرستان نكا در اين چند سال گذشته دو
بار در ”خبر شدن“ از ديگر شھرھا پيشی گرفته است .بار اول خبر از سيلی بود
كه نكا را تا نيمه در آب فرو برد و اين بار خبری كه مرا در گرمای اواخر مرداد
راھی اين ديار كرد ،خبر چگونگی اعدام يک دختر .و چه بدطينت بودند ھر دو
خبر.
نكا نزديک به  ۴٠دقيقه كه از ساری فاصله بگيری به نكا می رسی؛ شھری كه
در عين برخوردار بودن از بكرترين طبيعت موجود بسيار فقيرانه در دو سوی
خيابان درازی خوابيده است كه اين سوی شھر را به سوی ديگر وصل می كند.
ساعت نزديک  ١١به نكا می رسم .پرسان پرسان می روم و از ھر كه بيش از
يک لحظه بر من متمركز می شود سؤال می كنم .مردی با شک وراندازم می كند.
می پرسد از كجا آمده ام و چرا .توضيح می دھم .كافی نيست .می گويد چرا مرگ
دختری فاسد مرا تا به اينجا كشانده است .لحنش سرزنش بار است .نمی فھمم نسبت
به من يا عاطفه .دوباره می پرسد و ھر بار تلخ تر” :از يک دختر ...می خواھيد
چھره ای معصوم نشان دھيد؟ و “...حاال لحنش آشناتر است .واژهھايی مثل شما
مطبوعاتی ھا ،جنجالسازی و ...معلوم می كند كه تلخی اش از كجاست .برايش
توضيح می دھم كه من به دنبال حقيقت آمده ام و اينجا حقيقت در واقعيت پنھان
است و نمی دانم واقعيت چيست .نه به دنبال اثبات معصوميت كسی آمده ام و نه به
دنبال جنجالم .عاطفه از ديد قانون گناھكار بود و مجازات شد .اما من آمده ام تا
بدانم آيا مجازات اين جرم ”مرگ“ بود .مرد نگاھم می كند و رام تر و آرام تر
جوابم را می دھد .وقتی به اين سؤال می رسم” ،اينكه می گويند عاطفه از نظر
عقلی مشكل داشت راست است؟“ می خندد و می گويد” :مشكل كه داشت .شيت
بود “.و مرد كنار دستم توضيح می دھد” :شيت يعنی شيرين عقل ،به عبارت
عاميانهتر يعنی خل و چل“
نارنج باغ نارنج باغ ھمان محلی است كه تا چھار ماه پيش عاطفه در آن زندگی
می كرد .از خودم می پرسم آيا مرگ ھم با عاطفه از اين محل رفته است؟ مرگی
كه در تمام اين سالھا در كوچه باغ ھای نارنج باغ در پرھيبت يک زندگی سياه تر
قدم زده است ،مرگی كه ھر روز و شب دروازه چوبی سبزرنگ اين خانه را
كوفته تا نانی و زھرماری بر سفره بی رنگ و روی عاطفه و بلوغ لگام گسيخته
اش بگذارد؟ نارنج باغ را تا در چوبی سبزرنگ دنبال می كنم .ھم امروز اگر شما
بر اين در بكوبيد ،شايد كسی به دقالباب شما پاسخی ندھد .بدنامی و بی آبرويی
بھانه خوبی است برای كوچ كردن ،حتی اگر يک قرن از عمر پدربزرگی گذشته
باشد .باالی در چوبی سبزرنگ اين خانه دو پارچه سياه حكايت از عزاداری
مادربزرگ و يكی از بستگان عاطفه دارد .در می زنم و داخل می شوم.
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خانواده ”نمی دانم چند نفر جمع شده بودند ،شايد ھزار نفری می شدند .ما شب
قبل از اعدام عاطفه را نديديم .فقط وقتی می بردندش به سمت دار ،فرصتی دادند
تا با او خداحافظی كنيم “.عاطفه چه می گفت؟ گفت” :اگر مرا ببخشند تا عمر دارم
به چشم ھيچ نامحرمی نگاه نمی كنم “.بعد ھم با صدای بلند رو به مردم گفت” :مرا
ببخشيد!“ و او را بردند.
يكی از بستگان عاطفه رو به روی من در حياط خانه نشسته است و اين ماجرا
را برايم تعريف می كند؛ حياطی نيمه مخروبه كه دو اتاق آجری انتھای آن روزی
خانه عاطفه بوده كه با پدربزرگ نود و اندی ساله و مادربزرگش زندگی می كرده
است .پسری روی زمين خوابيده كه از شدت اعتياد حتی قادر به باز كردن
چشمانش نيست .وسايل خانه را تقريبا ً جمع كرده اند .از كوچ به خاطر بدنامی
حرف می زنند ،به مقصدی كه ترجيح می دھند عنوان نشود .عاطفه چند سال
داشت؟  ١۶سال .چطور می شود ثابت كرد؟ شناسنامه اش ھست .پيش كی؟ پدرش
می داند ھمهچيز پيش اوست .پدرش كجاست؟ نمی دانيم ،خانه و جای مشخصی
ندارد .ھرچند وقت يک بار پيدايش می شود .چه می كند؟ دوره گرد است .لباس
ت دوم می خرد و می فروشد .كار و جای مشخصی ندارد .و بقيه خانواده؟
دس ِ
عاطفه  ۵ساله بود كه پدر و مادرش از ھم جدا شدند ،بی بی راعی ازدواج كرد و
چند ماه بعد در تصادف مرد .خانواده عاطفه ،قبل از سال  ٧٠و قبل از جدايی پدر
و مادر ،از مازندران به مشھد رفتند و آنجا زندگی كردند .يک خواھر دارد كه
فاطمه است و يک برادر كه محمدعلی .جواد ھم خيلی سال پيش توی رودخانه
غرق شد .عاطفه و خواھرش ،وقتی پدرشان لباسھای كھنه را به مازندران می
برد ،مشھد پيش زنی افغانی كه ھمسايه شان بود می ماندند) .البته بعداً محمدعلی،
برادر بزرگ عاطفه خبر از دو مركز بھزيستی در مشھد می دھد كه عاطفه مدتی
در آنھا به سر برده بود( بعد آمدند نكا پيش پدربزرگ و مادربزرگ كه تنھا نباشند.
اما مردی نود و اندی ساله و زنی زير ھفتاد سال ،چگونه می توانند خالئی را
كه عاطفه را به قھقرا می برد پر كنند؟
فقير بودند ،خيلی فقير .كسی ھم حريف عاطفه نبود .او ادامه می دھد :ھمه می
گفتند عقل حسابی ندارد .خيلی بددھن بود .نمی شد با او دھن به دھن شد .داد و
بيداد می كرد .ناسزا می گفت .اما در عين حال مھربان بود .پدربزرگ و
مادربزرگش را او جمع می كرد .ھمه كارھای خانه با عاطفه بود .مثل كارگر كار
می كرد .عقل درست و حسابی نداشت ،يعنی چه؟ می توانی توضيح بدھی چه كار
می كرد؟ مثال ً اگر در خيابان كسی به او حرف می زد ،وسط خيابان اردنگی اش
می زد و فحش می داد .بلند می خنديد و کارھايی می كرد كه معموال ً ديگران نمی
ب قبل از اعدامش نديديم.
كنند .عاطفه شب آخر چه می گفت؟ ما عاطفه را ش ِ
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ھيچكس در خانواده او را شب قبل از اعدام نديد .فقط روز اعدام و چند دقيقه قبل
از اينكه به سمت دار ببرندش فرصت كرديم با او خداحافظی كنيم .يعنی شب پيش
از اعدام ھيچ كدام او را نديديد؟ نه .حتی پدرش؟ پدرش كه روز اعدام ھم نبود.
پاسخ اين سؤال را بعدھا از صفرعلی سھاله می گيرم .او می گويد شب اعدام
عاطفه در كوره آجرپزی مشغول كار بوده و اصال ً از اعدام دخترش خبردار نشده
است.
روز اعدام چه اتفاقی افتاد؟ جمعيت زيادی آمده بود .عاطفه رو به آنھا داد زد و
بخشش خواست .وقتی به سمت دار می رفت بلند بلند العفو العفو می گفت .وقتی
قاضی رضايی آخرين مرحله اعدام را اجرا می كرد ،يک مرد بين جمعيت غش
كرد و افتاد .بعد فھميديم كه فوت كرد .اسمش موسی بود .نمی دانم چرا فوت كرد؟
شايد برای اينكه عاطفه کم سن و سال بود ،ناراحت شده بود يا ترسيده بود .خيلی
از مردم ناراحت شدند .درست است كه عاطفه خيلی اشتباه كرده بود ،گناه كرده
بود ،ولی ھمه اش از سر نفھمی بود.
بيرون خانه عده ای جمع اند .آنھا ديده اند كه غريبه ای به خانه سھاله ھا وارد
شده است .از پسر معتادی كه درون خانه افتاده است باخبرند .به مردی كه پدرانه
از دوباره برگشتن به داخل خانه بازم ميدارد می گويم” :اگر از برابر عاطفه ھم با
ھمين دلسوزی)!( رد نمی شديد ،شايد االن در گورستان نخوابيده بود“.
مدارک جواز دفن عاطفه می گويد او متولد ]١٣۶١يعنی ٢٢ساله[ است .پدرش
شناسنامه خود را مقابلم می گذارد .در آن نوشته شده عاطفه سھاله متولد ٣٠
شھريور  ١۶]١٣۶۶ساله[ .اين ادعا با گواھی خالصه رونوشت فوت سازمان ثبت
احوال به شماره )/٩٣۴٨۶٣۵ف( كه روز فوت را  ٢۵مرداد  ١٣٨٣عنوان كرده
و نيز فتوكپی شناسنامه عاطفه ثابت می شود .يک ھفته است از سفر به نكا برگشته
ام .صفرعلی سھاله به تھران و به ديدنم آمده ،با انبوه كاغذھای تاشده ای در يک
نايلون سياه .آنھا برای دادخواھی آمدهاند .محمدعلی ،برادر عاطفه ،نيز با صفرعلی
است و وقتی به ميان حرف پدرش می پرد تا توضيحات او را كامل كند ،با واكنش
تند پدر مواجه می شود .صفرعلی می خواھد ھمه چيز را خودش تعريف كند .او
حتی كارنامهھای دوره دبستان عاطفه را با خودش آورده است .قصه دربهدری اين
خانواده ،از سال  ،٧٢حتی پيش از آن ،شروع می شود .از قول صفرعلی می
شنويم .او سرگذشت دختری را می گويد كه بی محبت مادر و بی مراقبت پدر ،در
فقر و نكبت ،تولدش را به مرگش نزديک كرده است .آقای سھاله ،عاطفه گاھی
اوقات دچار ديوانگی می شد يا كارھای غيرعادی از او سر می زد؟
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مرد مدركی مقابلم می گذارد و با لھجه غليظ مازندرانی جوابم را می دھد،
طوری كه بهسختی حرفھايش را متوجه می شدم و به ھمين علت ھر سؤال را
چند بار تكرار می كنم تا از جوابھايش مطمئن شوم:
حرف ما ھم اين است .عاطفه برای اعتراض به حكم اولش در زندان نوشته كه
جنون دارد .شما خودتان ھم دليلی برای جنون ادواری عاطفه داريد؟ بله ،ما
استشھاد محلی داريم كه مردم آن را امضا كرده اند و در آن نوشته عاطفه عقل
سالم نداشت .چرا به اين مسأله رسيدگی نشد؟
نامه تايپ شده ای را روبهرويم باز می كند كه عاطفه در تاريخ  ٣/٣/١٣٨٣آن
را امضا كرده است .اين نامه اعتراض عاطفه به حكم نخستين دادگاه مبنی بر اعدام
اوست .در بخشی از اين نامه آمده است” :اينجانب در كودكی شاھد اختالفات
والدينم در زندگی بوده ام .در ھمان عنفوان كودكی مادرم از پدرم طالق گرفت و
در اثر سانحه تصادف )بعداً در خانه بخت دومش( به ديار ابدی شتافت .برادرم نيز
شش ماه بعد از آن در اثر غرق شدن در رودخانه دار فانی را وداع گفت .اينجانب
و خواھرم در مشھد توسط يک افغانی بزرگ شديم و در زمان بلوغ به صورت
سالم به خانواده ام كه سرپرستی آن با پدربزرگ و مادربزرگ است تحويل داده
شدم .مدارک پزشكی]موجود[ است كه ثابت می كند عصب و روان ضعيفی دارم و
در دقايقی از شبانه روز مختل مشاعر می گردم كه ھرگونه عمل مثبت يا منفی
ممكن است از اينجانب بروز كند “.نامه عاطفه چنين ادامه می يابد” :ھمه اھالی
محل می دانند كه ثبات روانی ندارم .آيا جنونی كه بعضا ً ادواری است و اينجانب
را در بر می گيرد و در آن لحظات مجنون می شوم نمی تواند مانع تصميمگيری
عقالنی ام شود؟“ عاطفه در پايان اين اعتراض نامه ،ضمن تقاضای بخشش ،از
محضر قانون خواسته است ادعايش را با شھادت گواھان محلی و تست پزشكی
ثابت كند.
گواھان نكايی قاضی پرونده در حكم وی اعالم كرده نامه تعدادی از اھالی
نارنج باغ نكا كه نسبت به اعمال منافی عفت عاطفه اعتراض داشتهاند عامل
دستگيری او بوده است .عده ای ديگر از اھالی نكا نيز در نامه ديگری ،با ۴٣
امضا ،در تاريخ ٢خرداد  ١٣٨٣نوشته اند” :اينجانبان از اھالی خيابان راه آھن نكا
)نواب صفوی( كه از معتمدين شھرستان نكا ھستيم ،اطالع كافی داريم كه عاطفه
سھاله ،دختر صفرعلی ،از عقل كم دارد و دارای بيماری روان می باشد .مراتب
جھت جلوگيری از پيگرد قانونی به اطالع می رسد “.ھمچنين شھادت نامه ديگری
به امضای  ۴۴تن از اھالی نكا رسيده است كه در تاريخ  ٢۵مرداد )١٣٨٣بعد از
اعدام عاطفه( اخذ شده و در آن ساكنان نارنج باغ و بستگان و آشنايان عاطفه به
داشتن جنون ادواری و اختالل مشاعر وی شھادت داده اند .شادی صدر ،حقوقدانی
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كه وكالت صفرعلی سھاله را برای شكايت از حكم اجراشده عاطفه پذيرفته ،در اين
باره چنين توضيح می دھد” :به استناد شھادت برخی از مردم نكا مبنی بر جنون
ادواری عاطفه و به استناد شھادت مكتوب خودش در اين باره ،به قاعده بايد از او
تست پزشكی گرفته می شد و نتيجه اين تحقيق پزشكی در حكم می آمد ،درحالی كه
حكم عاطفه فاقد نتايج معاينه پزشكی است “.به گفته شادی صدر ،اقرار كننده بايد با
صحت و سالمت كامل عقالنی و با اختيار و اراده خود اقرار كند وگرنه اقرار او
به لحاظ قانونی قابل توجيه نيست و از آنجا كه ادعای زنا در مورد عاطفه با اقرار
شخص او ثابت شده ،بی توجھی به ادعای جنون وی جای تأمل و تحقيق دارد .وی
با تأكيد بر اينكه تشخيص جنون ادواری كار يک مرجع قانونی پزشكی است می
گويد” :ما درصدديم بدانيم كه عاطفه تا چه حد آزادی و اختيار داشته و تا چه حد
شرايط برای اخذ اقرار درست بوده است؟“
 ١٨سالگی كنوانسيون جھانی حقوق كودک كه مجلس شورای اسالمی در اسفند
 ١٣٧٢با امضای آن ،طبق ماده ٩قانون مدنی ،ملزم به رعايت مفادش شد ،در بند
الف ماده  ٣٧تصريح می كند” :مجازات اعدام را نمی توان در مورد كودک زير
 ١٨سال اعمال كرد “.ماده  ٩قانون مدنی نيز می گويد” :مقررات عھودی كه
برطبق قانون اساسی بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون
است “.اما ايران ھنگام الحاق به اين كنوانسيون پيش شرط مغاير نبودن مفاد آن با
شرع اسالم را قرار داده است و شايد به ھمين دليل است كه شيرين عبادی،
حقوقدان ،اعدام افراد زير  ١٨سال را جرم و عمل خالف قانون نمی داند .او در
تحليل اين گفته خود می گويد” :مسألهای كه در جوامع بينالمللی ھمواره مورد بحث
است و دولت ايران نيز به آن متھم می شود صدور حكم اعدام برای افراد كمتر از
 ١٨سال است كه در اين زمينه اعتراضی به قوه قضاييه وارد نيست ،زيرا قوه
قضاييه جز اجرای قانون كار ديگری نمی تواند و حق ندارد انجام دھد “.وی
ھمچنين انتقاد را متوجه مسئوليت كيفری موجود در قوانين مدون شده ميداند .اما
اضافه میكند” :البته شيوه دادرسی در دادگاهھای اطفال اين است كه با رانت با
كودكان برخورد می كنند و برای آنھا مجازات جايگزين اعمال می كنند ،اما
متأسفانه چون اين مجازاتھای جايگزين در قانون پايگاھی ندارد ،به تمامی در
دادگاه تجديدنظر يا در اجرای احكام شكسته می شود ١“.عبادی مجازات جايگزين
را وقتی معتبر می داند كه به دستگاه قانونی كشور وارد شود .اما نكتهای كه
شيرين عبادی به آن اشاره كرده يعنی ”با رانت برخورد كردن در دادرسی
دادگاهھای اطفال“ نكتهای قابل تأمل است .در كنار شماره دادنامهای كه عاطفه در
آن به اعدام محكوم شده ،تاريخ  ٣/٣/١٣٨٣ثبت شده است .تاريخ رسيدگی به تجديد
نظر خواھی اين حكم  ١٣/۴/١٣٨٣يعنی  ١ماه و  ١٠روز پس از صدور حكم اول
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است و رونوشت فوت او تاريخ  ٢۵/۵/١٣٨٣را نشان می دھد .يعنی دادرسی
عاطفه فقط  ٢ماه و ٢٢روز به درازا كشيده است و اگرچه حكم عاطفه طبق
قانون)نه عرف قضايی( می توانسته اجرا شود ،سؤال اين است كه :اگر
تجديدنظركنندگان در ديوان عالی كشور از سن واقعی عاطفه )يعنی  ١۶ساله بودن
او( مطلع می بودند ،در نحوه رسيدگی به پرونده او شيوه ديگری در پيش نمی
گرفتند؟ رئيس مركز مطالعات راھبردی و توسعة قضايی با تقديم اليحه دادگاه
اطفال به دولت از حذف شدن مجازات اعدام و حبس ابد برای افراد زير  ١٨سال
در آينده ای نزديک خبر می دھد و تصريح می كند” :بايد سعی شود اطفال كمتر به
دستگاه قضايی ارجاع داده شوند “.دكتر عليرضا جمشيدی چنين قانونی را با شرع
اسالم و نيز با علوم جديد منطبق می داند و تأكيد می كند” :نبايد جوانان خود را به
سمت كيفر دادن سوق دھيم بلكه بايد به امور آنھا با سرعت و عدالت غيررسمی
رسيدگی كنيم ،چرا كه در آينده آنھا بسيار مؤثر خواھد بود ٢“.گرچه اليحه مذكور
ھنوز به صورت قانون درنيامده است ،انتشار محتوای اين اليحه در رسانهھا
بهويژه اينكه درباره مجازات اعدام و حبس ابد افراد زير  ١٨سال ،فتاوی مراجع
عظام ازجمله آيت ﷲ نوری ھمدانی ،آيت ﷲ مكارم شيرازی و آيت ﷲ ھاشمی
شاھرودی اخذ شده ،بهطور معمول شيوه دادرسی دادگاهھای اطفال را با تخفيف،
مراعات و نرمش ھمراه می كند .شادی صدر ،وكيل صفرعلی سھاله ،در پاسخ به
اين سؤال كه چرا حكم اعدام عاطفه با اين سرعت به اجرا درآمد می گويد” :پدر
عاطفه و خانوادهاش نيز نسبت به حكم اجراشده عاطفه اعتراض دارند .به نظر می
رسد اعدام عاطفه بدون طی شدن تمام راه ھا برای تجديدنظرخواھی اتفاق افتاد و
حاال تنھا راه ما شكايت از حكم اجرا شده به دادگاه عالی انتظامی قضات است.
زيرا ما احتمال می دھيم قاضی اشتباه كرده باشد“.
شادی صدر در توضيح اين مطلب می گويد” :رويه موجود قضايی معموال ً
اينطور است كه اجرای حكم افراد زير  ١٨سال را تا بعد از  ١٨سالگی آنھا به
تعويق می اندازند .ما فكر می كنيم كه اگر قضات ديوان عالی كشور از اين
موضوع مطلع می بودند در تجديد نظرخواھی عاطفه بی تأثير نبود .ضمن اينكه
گزارشی از معاينه پزشكی عاطفه برای اثبات عدم جنون ادواری وی در حكم ديده
نمی شود .اين مسائل جنبهھای مختلف اعتراض خانواده عاطفه است “.طبق ماده
 ٩٠قانون مجازات اسالمی” ،ھرگاه زن يا مردی چند بار زنا كند و ،بعد از ھر
بار ،حد بر او جاری شود ،در مرتبه چھارم كشته ميشود “.وكيل خانواده سھاله
درباره احكام قبلی عاطفه ،كه در واقع طبق قانون فوق علت اصلی اعدام او بود،
می گويد” :تحقيقات ما درباره پروندهھای قبلی عاطفه و احكام صادر شده درباره
او شروع شده است “.وی در پاسخ به اين سؤال كه محكوميتھای عاطفه بنا بر
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اقرار شخصی وی بوده و او درباره جنون ادواری خود نيز اقرار داشته ،می گويد:
”اقرار شخص مجنون فاقد اعتبار حقوقی است ،ولی تشخيص جنون ادواری كار
يک فرد عادی نيست و يک مرجع پزشكی قانونی بايد آن را ثابت كند .حاال سؤال
ما اين است كه اگر اين مراحل طی شده چرا نتيجه بررسی در حكم نيامده و اگر
طی نشده ،دليل آن چه بوده است“.
 ٣٠٠ضربه شالق در كمتر از يک سال احكام پيشين عاطفه كه طبق آنھا به حد
جلد )يک صد ضربه تازيانه( محكوم شده در تاريخھای ) ٢٧/١٠/١٣٨٠در ١۴
سالگی() ٢۵/١٢/١٣٨٠ ،دو ماه بعد از حد اول( و )٢٠/۶/١٣٨١در ١۵سالگی و
۶ماه بعد از دومين حكم( به اجرا درآمده اند .ھمين متن را مرور كنيم :دختر
١۴سالهای در فاصله كمتر از يک سال ،سه بار و ھر بار صد تازيانه شالق می
خورد به جرم فساد و زنای غير محصنه .پرسشھايی ذھنم را خراش می دھد :چند
تازيانه جامعه ای را كه يک دختر  ١۴ساله را به فحشا می كشاند مجازات كرده
است؟ چه شرايطی برای تغيير وضعيت خانوادگی و اجتماعی عاطفه ايجاد شده
است؟ آيا قانون برای دختركی به نام عاطفه ١۴ ،ساله ،فقط ھنگام مجازات معنا
يافته است؟ خراشھای ذھنم زياد می شود و عكسی از نظرم می گذرد كه روزنامه
ايران بعد از اعدام عاطفه چاپ كرد .عكس مربوط به سال  ٧٩بود ،زمانی كه
عاطفه نخستين محكوميتھای خود را طی می كرد ،و دختری كه به دوربين خيره
شده بود نشان نمی داد كه كودكی  ١٣ساله است!
ساير متھمان در خبرھا آمده بود كه عاطفه ،عالوه بر اقدام به زنای
غيرمحصنه و فساد ،عامل فحشا و گمراھی دختر جوان ديگری به نام فاطمه نيز
بوده است .صفرعلی سھاله در اين باره می گويد” :چگونه دختر من باعث فساد
كسی شده كه سابقه كيفری او و جرمھايی كه پيش از اين مرتكب شده از سابقه
كيفری عاطفه بيشتر است! طبق اقرار فاطمه ،آن دو در زندان بھشھر با ھم آشنا
شدند .يک دختر بی گناه كه دختر من باعث انحراف اخالقی او شده در زندان
بھشھر چه می كرد؟!“ روزی كه عاطفه دستگير شد ،فاطمه را در پارک نكا
گرفتند .او گفت كه شبْ پيش عاطفه بوده است .صبح آن روز عاطفه در خانه تنھا
بود .مادربزرگش به شھر ديگری نزد دخترش رفته و پدربزرگش )نعمت سھاله(
نيز از خانه خارج شده بود .صفرعلی براساس گفته ھای عاطفه می گويد” :او
داشت برای غذا برنج می شست ،آمدند ،در زدند و او را بردند .گفتند افراد محل
استشھادنامه بدون امضا جمع كرده اند كه عاطفه در محل فساد می كند “.عمه
عاطفه درحالی كه چشمان خيسش را پاک می كند در اين باره می گويد” :خانم،
نامه بی امضا نمی تواند از سر غرض ورزی باشد؟“ از صفرعلی درباره مردی
كه به اقرار عاطفه با او رابطه نامشروع داشته می پرسم” :او يک تاكسی آبی دارد
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و در يک آژانس تلفنی كار می كرد .حاال سراغش را ندارم .علی.د مردی است كه
به اقرار عاطفه با او رابطه نامشروع داشته است .او متھم رديف سوم اين پرونده
بعد از عاطفه و فاطمه است كه به ھمين علت ،طبق ماده  ۶٣٧قانون مجازات
اسالمی ،به  ٩۵ضربه شالق تعزيری محكوم شد .علی.د طبق اقرار عاطفه مرتبا ً
با او رابطه نامشروع داشته و بابت آن به عاطفه پول می داده “.در حكم ديوان
عالی كشور اين توضيح به نقل از عاطفه آمده است” :او ھر دفعه مبلغ ،١۵ ،١٠
 ٢٠ھزار تومان به اينجانب داده است .علی.د دو نوبت ديگر در ھمين رابطه
دستگير شد و چون منكر بود ،او را آزاد كردند “.فراموش نكنيم كه حكم عاطفه بنا
بر اقرار وی پس از دستگيری بوده است .متھمان رديف چھارم و پنجم يعني
قربانعلی.د و علی .ذ نيز به  ٩۵ضربه شالق تعزيری محكوم شدند .از مجموع
متھمان ،عاطفه و علی به احكام خود اعتراض و درخواست تجديدنظر كردند.
درخواست تجديدنظر عاطفه سھاله موجب نقض دادنامه نشد و با اين جمله كه ”لذا
دادنامه در خصوص خانم عاطفه سھاله ابرام می گردد“ ،عاطفه به طناب دار
سپرده شد .اما در مورد ساير محكومان در حكم ديوان عالی كشور آمده است” :در
مورد ساير محكوم عليھم به لحاظ اينكه يا اعتراض نكرده اند يا خارج از صالحيت
ديوان است ،فعال ً اين شعبه )شعبه  ٣٢ديوان عالی كشور( مواجه با تكليف نيست“.
علم قاضی اقرار تنھا دليل اثبات جرم عاطفه نبوده است ،زيرا طبق آنچه در
حكم بدوی و تجديدنظر وی تصريح شده ،علم قاضی نيز در اين باره حاصل و
براساس آن حكم اعدام صادر شده است” :نظر به اينكه متھم جزئيات موضوع و
نحوه ارتباط و كيفيت عمل را دقيقا ً بيان داشته ،عالوه بر اقرار ]اربعه[ موجب علم
نيز می گردد) ...شعبه  ٣٢ديوان عالی كشور ـ شماره تجديدنظر ٢/٩٣٧٨ـ“(٣٢
استناد به علم قاضی كه براساس توضيح و تشريح متھم حاصل آمده ازجمله
مواردی است كه وكيل صفرعلی سھاله در تنظيم دادخواست خود و ارائه آن به
دادسرای عالی انتظامی قضات غيرقانونی قلمداد كرده است .شادی صدر در اين
باره می گويد” :علم قاضی در زمره ”راهھای ثبوت زنا“ در فصل دوم كتاب دوم
قانون مجازات اسالمی نيامده و اساسا ً جزء ادله اثبات جرم زنا محسوب نمی شود
و قاضی محترم بالوجه به آن استناد كرده است .در واقع تنھا دليل اثبات زنا اقرار
متھم بوده است كه با فاصلهھای بسيار كمی در چھار جلسه متوالی دادرسی اخذ
شده است“.
تلخ ،حتی پس از مرگ صفرعلی با پيراھن سياه رو به رويم نشسته است،
كارنامهھای عاطفه را تا می كند و داخل نايلون سياه می گذارد .به نمره ٢٠عاطفه
نگاه ديگری می كنم ،نمره ورزش ،كالس پنجم .معدل او از  ١۶/١٧در اول
دبستان به  ۶/١١در كالس پنجم رسيد .اما نمره انضباطش از ١٧پايينتر نيامد .می
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پرسم :وكيل تسخيری اش چه می گفت؟ ]نگاھم می كند[ ”من وكيل دخترم را
نديدم .خودم ھم پول نداشتم برايش وكيل بگيرم “.راست است كه قبر عاطفه
دستكاری شده بود؟ ما رسم داريم وقتی مرده را دفن می كنيم ،تا بعد از مراسم
سوم و ھفتم ،سر خاكش نمی رويم .وقتی بعد از سوم رفتيم سر خاک عاطفه ،ديديم
قبرش دستكاری شده و معلوم است روی آن را كنده اند .خبر داديم .گفتند بررسی
می كنند .بعد به ما گفتند با دستگاه بررسی كردند ،جسد داخل قبر و سالم بود .ما
كه نمی توانستيم قبر را باز كنيم .يعنی شما داخل قبر را نديديد؟ چرا آنھا ھم با
دستگاه بررسی كردند ،گفتند جنازه سالم است .چه بگويم؟! ...قبر عاطفه را
دستكاری كرده بودند.
حرف آخر صفرعلی ،مثل صدای زنگ ،واژهھايی را كه برای بستن گزارش
به دنبالشان می گردم ،درھم می ريزد .اين گزارش می تواند پايان يک پرونده
باشد .می تواند آغاز پرونده ديگری باشد .اين گزارش می تواند ھمين جا تمام شود
يا شروع شود .مرگ دختری  ١۶ساله به جرم زندگی در سياه ترين پستوی يک
خيابان شب گرفته آغاز است يا پايان؟ صفرعلی می گويد” :چه بگويم؟!“ من ھم
ھمين را می نويسم■.
پی نوشتھا
 (١مصاحبه با شيرين عبادی ،خبرگزاری دانشجويان ايران )ايسنا( ،سرويس فقه و
حقوق١٣٨٣٫/۶/١٣ ،
 (٢مصاحبه با عليرضا جمشيدی ،خبرگزاری دانشجويان ايران )ايسنا( ،سرويس
فقه و حقوق.١٣٨٢/٧/۵ ،
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ﮔﻨﺎﻫﻜﺎر ﻛﻴﺴﺖ؟
ﻣﺮﻳﻢ ﺳﻄﻮت
ديروز خبر کامل دستگيری؛ بازجويی و اعدام عاطفه را خواندم .در فاصله چند
ھفته اخير مقاالت متعددی در اين رابطه انتشار يافته است و اکثر آنان بدرستی بر
جنبه ھای حقوقی اين اعدام و  ١۶ساله بودن او متمرکز بودند .ولی پس از
خواندن شرح کامل واقعه تاثر من از اين حادثه دو چندان شد و زاويه ديگری
برايم مطرح گرديد.
بارھا عکس عاطفه را قبل از اجرای حکم اعدام نگاه کردم .نگاه متاثر او و
چشمھايش که اينگونه به نظر ميرسيد که بر اثر قضاوت ھمه اطرافيان متقاعد شده
که گناھکار بوده و به خاطر گناھی که مرتکب شده يعنی روابط نامشروع جنسی
به حق اعدام ميشود.
در صفحه حوادث روزنامه ھای داخل آمده است:
”اين دختر با شکايت ھمسايه ھا و پدر بزرگش دستگير شده بود ...عده ای از
اھالی خيابان ...در نامه ای به نيروی انتظامی اعالم کردند دختر جوانی از مدتی
قبل در اين منطقه اقدام به فساد و فحشا کرده و با عده ای روابط غير اخالقی دارد
و کارھای او باعث آبروريزی شده است“...
در جايی ديگر از خبر آمده:
”پير مرد  ٩٠ساله ای که پدر بزرگ اين دختر است از او شکايت کرده و گفته
که من از دست نوه ام خسته شده ام ،پدرش او را به من سپرده و من و ھمسرم به
علت کھولت سن قادر به کنترل او نيستيم و او از چند سال پيش با افراد فاسد
ارتباط دارد .او آبروی مرا در ميان محله برده .تا وقتی که مادرش زنده بود او
دختر خوبی بود ولی بعد از مرگ مادرش به راه فساد کشيده شد و ما را در مقابل
مردم سرشکسته کرد“.
در دادگاه و در مقابل پرسش قاضی از عاطفه که کی به اين راه کشيده شدی او
می گويد:
”بعد از مرگ مادرم با پدر بزرگم بزرگ شدم و ھمين زمان بود که يکی از
نزديکانم مرا اغفال کرد“.
چنين واکنش ھا و اظھار نظر ھايی متاسفانه واقعی است و ھمه ما با آنھا
آشناييم .ھنوز بخش بزرگی از جامعه ما را کسانی تشکيل ميدھند که با وجود
مطلع بودن از خشونت جمھوری اسالمی در قبال روابط ”نامشروع“ جنسی از
چنين دختری شکايت ميکنند و يا بعبارت ديگر او را لو ميدھند و مجازات وی را
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تاييد ميکنند .آنچه در رابطه با عاطفه گذشت عالوه بر مسايل حقوقی که در
نشريات منعکس گرديده بار ديگر وجود يک دشواری عميق فرھنگی اجتماعی
جامعه ما را نشان داد.
من چند سال پيش در يک موسسه کار می کردم که وظيفه تراپی پناھندگانی را
که بدليل شکنجه و زندان به تراپی نياز داشتند به عھده داشت .يکی از مراجعين ما
خانمی افغانی بود .وی و ھمسرش از مسيولين حزب دمکراتيک مردم افغانستان
)حزب حاکم آنزمان( بودند .پس از تسخير کابل آنھا موفق شده بودند ھمراه با دو
فرزند خردسالشان مخفی شوند .پس از مدتی تصميم می گيرند برای برداشتن
مقداری از وسايلشان به خانه برگردند .يکی از ھمسايه ھا آمدن آنھا را به مجاھدين
اطالع ميدھد .پس از چند دقيقه مجاھدين رسيده و خانه رامحاصره می کنند و با
آر پی جی به خانه حمله کرده ،شوھر اورا که اسلحه داشته و مقاومت کرده می
کشند .يکی از فرزندانش که خواب بوده در آتش ميسوزد .خود او بيھوش شده و
دستگير ميشود .مجاھدين او را به يک روستا برده و آنجا در يک طويله زندانی
ميکنند .او ميگفت مردم و باالخص زنھای روستا باو بعنوان شيطان برخورد
ميکردند .زنی که چادر )کيسه( بر سر نميکرده و با مرد ھا حرف ميزده .می گفت
آنھا از ھر فرصتی برای آزار او استفاده می کردند .ھر بار که رد ميشدند؛ سيخی
يا چوبی ببدن او فرو ميکردند .طالبان در درون اين روستاھا به حيات خود ادامه
خواھد داد و تا آنزمان که چنين مردمی در افغانستان وجود دارند طالبان نيز حيات
خواھد داشت.
ما در ايران سالھاست از اين مرحله گذر کرده ايم .ولی اعدام عاطفه؛ چگونگی
دستگيری و واکنش مردم بار ديگر بما ياد آور ميشود که ما ھنوز در جامعه ای
زندگی ميکنيم که بخش بزرگی از آنان رابطه ”نامشروع“ جنسی را مستحق
مجازات ميدانند و حتی از اعدام چنين دختری متاثر نميشوند .نگاه عاطفه قبل از
اعدام نشانه از آن دارد که پذيرفته ديگران حق دارند و او گناھکار است و شايد
بخشيدن پول ناچيزش برای کارھای تعاونی را راھی برای بخشيدن گناھانش می
داند.
در جامعه ايران ھنوز پدر بزرگ ھايی ھستند که از نوه شان شرم دارند و اگر
حکم اعدامی ھم در کار نبود اين پير مرد يا نوه خود را در خانه خفه می کرد و يا
او را از خانه بيرون می راند .در جامعه ما ھنوز ھمسايه ھايی ھستند که چنين
لکه ننگی را در محله خود تحمل نميکنند و مردمی که برای ديدن اعدام او جمع
ميشوند و کسی ھم اعتراضی نميکند .چند بار خوانده ايم که مردھای فاميل به
دختری تجاوز کرده اند و دختر بجای حمايت ازطرف خانواده ،گناھکار نيز تلقی
شده و طرد گرديده.
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خيلی از آنھايی که از اين دختر شکايت کرده اند و شايد از مجازات وی نيز
متاثر نگرديده اند .کسانی ھستند که احتماال در بحث ھايشان از ظلم و ستم
روحانيون حاکم شکوه کرده و مخالف رژيمند .ولی روحانيون حاکم ايران از درون
فرھنگ و اعتقادات ھمان ھايی که الزاما بسيجی و حزب اللھی نيستند تغذيه می
کنند.
وای که کار زيادی در پيش رو داريم.
جمعه  ٢٠شھريور  ١٠ - ١٣٨٣سپتامبر ٢٠٠۴
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ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﺮ دار؛ ﻓﺮﻳﺎد ﻣﺮگ ﻓﻘﻴﺮان
ﻣﺴﻌﻮد ﻧﻘﺮه ﻛﺎر
”عاطفه“ معناھا و بود و نمودھای فراوان دارد:
”صدھا ضربهی شالق بر پيكر دخترکی  ١٤ساله.
دخترکی فقير و بيمار ،و  ١٦ساله بر دار“.
معناھائی ست که دادگاه ”عدل“ اسالمیی شھر ”نكا“ در استان مازندران ،در
تاريخ  /٢٥مرداد  ،١٣٨٣به ديگر معانی ”عاطفه“ی اسالمی و به پروندهی
عاطفه کش حكومت اسالمی افزود.
*********
عاطفهی اسالمی در ”نكا“ چگونه تعريف شد؟
شھريور ماه سال ” ١٣٦٦بی بی راعی“ فرزندی به دنيا آورد که عاطفه نام
گرفت .صفرعلی ،پدر عاطفه دستفروشی دوره گرد بود که به سختی روزگار می
گذراند و عاطفه بی آنكه خود بخواھد چشم برجھان فقر و فالکت گشوده بود.
صفرعلی برای سير کردن شكم خانواده اش به ھر دری می زد .به مشھد کوچ
کرد به اين اميد که عفريت فقر را در مازندران جا بگذارند اما نميدانست شايد
”فخر“ی که در سرزمين اسالمی به تساوی پخش شده است فقر است.
عاطفه  ٥ساله بود که خانوادهی فقرزده اش ازھم پاچيد .بی بی راعی و
صفرعلی از ھم جدا شدند .بی بی ازدواج کرد اما چند ماه بعد در يک تصادف
کشته شد .و بعدتر جواد ،برادر عاطفه نيز در رودخانه ای غرق شد.
صفرعلی برای دستفروشی گاه به مازندران بر می گشت ،پسرش محمدعلی را
با خود می برد اما عاطفه و فاطمه را پيش زنی افغانی که ھمسايه شان بود می
گذاشت .عاطفه نه فقط در خانهی اين زن ،مدتی در دو مرکز بھزيستی در مشھد
نيز بسر برد.
مدتی بعد به ”نكا“ بازگشتند تا در اتاقک پدر بزرگ و مادر بزرگ با آ نھا
زندگی کنند .پدربزرگی نود و اندی ساله و مادر بزرگی حدود ھفتاد ساله و فقير،
چگونه می توانستند جای خالی مادر ،و پدری که برای در آوردن لقمه نانی رنج
آوارگی می کشيد را پر کنند؟ فقر و ”اضطراب“ھای گوناگون و بيماری زا
)اضطراب جدائی از مادر ،پدر ،خانواده و (...و جامعه ای آلوده به انواع
بزھكاری ھا و ناھنجاری ھا برای خرد کردن و درھم پيچيدن روان انسان و ناآرام
کردن اش کافی ست ،به ويژه نوگلی ھمچون عاطفه را.
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”فقير بودند ،خيلی فقير .کسی ھم حريف عاطفه نبود .ھمه می گفتند عقل حسابی
ندارد .خيلی بددھن بود .نمی شد با او دھن به دھن شد .داد و بيداد می کرد .ناسزا
می گفت .اما در عين حال مھربان بود .پدربزرگ و مادر بزرگش را او جمع می
کرد .ھمهی کارھای خانه با عاطفه بود .مثل کارگر کار می کرد ...اگر در خيابان
کسی به او حرف می زد ،وسط خيابان اردنگی اش می زد و فحش می داد .بلند
١
می خنديد و کارھائی می کرد که معموالً ديگران نمی کنند“
” ...مشکل که داشت .شيت بود ...شيت يعنی شيرين عقل ،به عبارت عاميانه
تر يعنی خل و چل“ ٢و ”شيرين عقل“  ١۴ ،١٣ساله ،زيبا و درشت اندام طعمه و
ضدانسانی اسالمی شد .عاطفه را به جرم
قربانیی ”انسانھای وارونه“ و احكام
ِ
”فساد و زنای غير محصنه“ به زير تازيانه ھای اسالمی کشيدند.
 ٣٠٠ضربهی شالق در کمتر از يک سال ،جسم و روان عاطفهی بيمار و
بيگناه را خردتر و زخم خورده تر کرد ١٠٠ .ضربه در  ١٤سالگی )تاريخ
 ١٠٠ ،(١٣٨٠/١٠/٢٧ضربه دو ماه بعد ) (١٣٨٠/١٠/٢۵و  ۶ماه بعد ١٠٠
٣
ضربه ديگر ).(١٣٨٠/۶/٢٠
ادعا شده بود که رفتار عاطفه و واکنش اطرافيان ،پدربزرگ عاطفه را نيز ،که
دستش از ھمه جا کوتاه بود واداشت تا ھمراه با برخی از ھمسايه ھای محله از
عاطفه به نيروھای انتظامی شكايت کند:
” ...عده ای از اھالی خيابان راه آھن و نارنج باغ در نامه ای به نيروی
انتظامی اعالم کردند ،دختر جوانی از مدتی قبل دراين منطقه اقدام به فساد و فحشا
کرده و با عده ای روابط غير اخالقی دارد و کارھای او باعث آبروريزی شده
۴
است“.
”پيرمرد  ٩٠ساله با مراجعه به دادگستری از نوه اش شكايت کرد و گفت :من
يک پيرمرد ھستم و ديگر از دست نوه ام خسته شده ام .او از چند سال پيش با
افراد فاسد و خالفكار ارتباط پيدا کرده است .او آبروی مارا برد و ما را جلوی
۵
مردم سرشكسته کرد ...و از مردی که نوه ام را اغفال کرده ھم شكايت دارم“
پيرمردگفته بود]” :عاطفه[ تا قبل از اينكه مادرش فوت کند دخترخوبی بود و
ھيچ مشكلی نداشت و خوب زندگی می کرديم“ ۶در خانهی نيمه مخروبه ای که دو
اتاق آجری انتھای آن اتاق پدربزرگ و مادربزرگ بود عاطفه ”داشت برنج می
شست که آمدند ،در زدند و او را بردند “.و گفته اند که عاطفه در زندان اقرار کرد
که مردانی با او رابطه نامشروع داشتند و به اين خاطر به او پول می دادند.
”قاضی رضائی“ عاطفه را به جرم ”عمل منافی عفت“ به اعدام در مالءعام
محكوم کرد .عاطفه به اين حكم اعتراض کرد و يكی از دردناکترين مرثيهھای
قربانيان حكومت اسالمی را در تاريخ ١٣٨٣/٣/٣به روی کاغذ آورد:
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”اينجانب در کودکی شاھد اختالفات والدينم در زندگی بوده ام در ھمان عنفوان
کودکی مادرم از پدرم طالق گرفت و در اثر سانحه تصادف )بعداً در خانهی بخت
دومش( به ديار ابدی شتافت .برادرم نيز شش ماه بعد از آن در اثر غرق شدن در
رودخانه دارفانی را وداع گفت .اينجانب و خواھرم در مشھد توسط يک افغانی
بزرگ شديم و در زمان بلوغ به صورت سالم به خانواده ام که سرپرستی آن با
پدربزرگ و مادر بزرگ است تحويل داده شدم .مدارک پزشكی موجود است که
ثابت می کند عصب و روان ضعيفی دارم و در دقايقی از شبانه روز مختل مشاعر
ميگردم که ھر گونه عمل مثبت يا منفی ممكن است از اينجانب بروز کند.ھمه
اھالی محل می دانند که ثبات روانی ندارم .آيا جنونی که بعضا ً ادواری است و
اينجانب را در برمی گيرد و در آن لحظات مجنون می شوم نمی تواند مانع تصميم
٧
گيری عقالنی ام شود؟“
” ...سن ام کم بود که مادرم فوت کرد بعد از مرگ مادرم ،درخانه پدربزرگ و
مادر بزرگم بزرگ شدم و درھمين زمان بود که به علت حرف ھا و رفتارھائی که
٨
يكی از نزديكانم به من آموخت به فساد کشيده شدم“
و در پايان مرثيه اش تقاضای بخشش کرد و درخواست کرد تا به او فرصت و
اجازه داده شود ادعاھايش را با معاينات پزشكی و شھادت گواھان ثابت کند.
شواھدی که ”قاضی شرع“ پسند نبودند:
 نامه ای به امضای  ٤٣نفر از اھالی ”نكا“ ،که در تاريخ ٢خرداد ١٣٨٣نوشته اند:
”اينجانبان از اھالی خيابان راه آھن ”نكا“ )نواب صفوی( ،که از معتمدين
شھرستان نكا ھستيم ،اطالع کافی داريم که عاطفه سھاله ،دختر صفرعلی و از
عقل کم دارد و دارای بيماری روان می باشد ،مراتب جھت جلوگيری از پيگرد
قانونی به اطالع می رسد“.
 شھادت نامه ديگری به امضای  ٤٤تن از اھالی نكا رسيده است که در تاريخ ٢٥مرداد ) ١٣٨٣بعد از اعدام عاطفه( اخذ شده و در آن ساکنان ”نارنج باغ“ و
بستگان و آشنايان عاطفه به داشتن جنون ادواری و اختالل مشاعر او شھادت دادند.
 معاينه پزشکی نيز در رابطه با تائيد يا رد اختالالت روانی انجام نشد.”قاضی رضائی“ شكايت برخی از ”افراد“ و نيز اعترافات صادقانه و
معصومانهی عاطفه برايش کافی بود تا جان رنجور و زخم خوردهی دخترک ١٦
ساله را بگيرد.
********
قاضی رضائی ،ھمچون ھزاران قاضیی حكومت اسالمی به ھمان اندازه که با
”عدل و عدالت“ بيگانه است به قوانين اسالمی وفادار می نمايد ٩.عده ای گزارش
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دادند آه دختر جوانی در منطقه اقدام به فساد و فحشا کرده است .قاضی دستور داد
تا ”حد بر او جاری شود“ ،يعنی با) ٣٠٠يا  (٤٠٠ضربه شالق جسم و روان
دخترک نوجوان بيمار را آزرده تر کرد.
ادعا شده بود باز عده ای شكايت کردند ،و حاج رضائی اين بار سراغ ماده ٩٠
قانون مجازات اسالمی رفت تا به ياری آن اين ”جرثومه فساد“ را از زمين بردارد،
و با اين کار راه رسيدن به بھشت را برای خود ھموار کند.
برای قاضی رضائی مھم نبود که شواھدی در تائيد بيماری روانی عاطفه وجود
دارد .برای قاضی رضائی مھم نبود که دخترک  ١٦ساله است .برای قاضی
رضائی مھم نبود که چه عوامل فردی ،خانوادگی ،اجتماعی عاطفه را قربانی کرد
ه اند .برای قاضی رضائی و قضات ھمپالگی اش در ”ديوان عالی کشور“ مھم
نبود که مراحل دستگيری ،بازپرسی و بازجوئی و دادرسی چگونه و با چه کيفيتی
انجام شد ،مھم اين بود که دخترکی  ١٦ساله اسالم و ”جامعه اسالمی“ را به خطر
انداخته بود ،و طبق قانون اسالمی که:
”ھرگاه زن يا مردی چند بار زنا کند ،و بعداز ھر بار ،حد بر او جاری شود،
در مرحله چھارم کشته می شود“.
١٠
عاطفه میبايد کشته می شد به ويژه اينكه پای تعدادی از مامورين حكومتی
در تجاوز به اين دختر در ميان بود .البته مردانی که در ازای پرداخت ١٠-
٢٠ھزار تومان به جسم و جان اين دختر زيبا ،بيمار و فقير تجاوز کردند شالق
خوردند ،مردان مسلمانی که ”استشھاد محلی“ عليه قربانی خود را نيز امضا کرده
بودند! قاضی رضائی مسألهی سن عاطفه را نيز حل کرد ،و سن او را  ٢٢سال
اعالم کرد .قاضی رضائی می تواند به راحتی چشم بر شناسنامهای که در ٣٠
شھريور  ١٣٦٦صادر شده ببندد ،و جواز دفنی صادر کرد که تاريخ تولد عاطفه
را سال  ١٣٦١اعالم کرد .او قاضی شرع بود.
*********
عاطفه اعدام شد ،به دست قاضی رضائی :قاضی جنايتكاری که ھم قاضی بود،
ھم دادستان ،وھم مامور اجرای حكم اعدام ...” .ما عاطفه را شب قبل از اعدامش
نديديم .ھيچكس در خانواده او را شب قبل از اعدام نديد .فقط روز اعدام و چند
دقيقه قبل از اينكه به سمت دار ببرندش فرصت کرديم با او خداحافظی کنيم ...حتی
پدرش ،پدرش روز اعدام ھم نبود ...جمعيت زيادی آمده بود .عاطفه روبه آنھا داد
زد و بخشش خواست .وقتی به سمت دار می رفت بلند بلند العفو العفو می گفت.
وقتی قاضی رضائی آخرين مرحلهی اعدام را اجرامی کرد ،يک مرد بين
جمعيت غش کرد و افتاد .بعد فھميديم که فوت کرد .اسمش موسی بود ...شايد برای
اينكه عاطفه کم سن و سال بود ،ناراحت شده بود يا ترسيده بود.
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خيلی از مردم ناراحت شدند .درست است که عاطفه خيلی اشتباه کرده بود ،گناه
١١
کرده بود ،ولی ھمه اش از سر نفھمی بود“.
” ...چی بگويم ،او يک بچه بود که مدرسه می رفت .دانش آموز مدرسه بود،
وقتی من او را در راه مدرسه ديدم ،عقل سالم نداشت و جامعه فعلی ما االن اين
است و اگر خودت ھم نخواھی و خانواده خوبی نداشته باشی به اين روز دچار می
شوی .به نظر من از نظر عرف يک اشتباه بزرگی بود که يک خانم درسن ١۵-
 ١۶سالگی باالی دار برود ...گناھكارھای اصلی را بايد گرفت ...کدام مسلمان،
١٢
کدام خدا ،کدام دين می گويد  ٤٥دقيقه يک دختر باالی دار نگاه داشته شود“.
” ...اين دختر از نظر اعصاب و روان کمی خراب بود -.روز اعدامش – ھمه
ی مردم احساس ناراحتی
کردند و ھيچكس اعتقاد نداشت آن ريسمان را باال بكشد .رئيس دادگاه اعدام کرد
١٣
و ريسمان را باال کشيد“.
و صفرعلی تكهی ديگری از وجود رنج کشيده و پاره پاره اش ،تلخ تر و جانكاه
تر ،کنده شد .صفر علیی دوره گرد که ”لباس دست دوم می خرد و می فروشد ،و
کار و جای مشخصی ندارد” .“...صفرعلی سھاله به تھران و به ديدنم آمده ،با انبوه
کاغذھای تا شده ای در يک نايلون سياه “.آنھا برای دادخواھی آمده اند .محمدعلی،
برادر عاطفه نيز با صفرعلی است و وقتی به ميان حرف پدرش می پرد تا
توضيحات او را کامل کند ،با واکنش تند پدر مواجه می شود .صفرعلی می خواھد
ھمه چيز را خودش تعريف کند] .عاطفه شھريور  ١٣٦٦متولد شد[” ،بچه اگر يک
ساعت ديگر نمی آمد خودش و مادرش سرزا می رفتند“.
صفرعلی حتی کارنامه ھای دورهی دبستان عاطفه را باخودش آورده است....
به نمره  ٢٠عاطفه نگاه ديگری می کنم ،نمره ورزش کالس پنجم .معدل او از
 ١٧/١۶در اول دبستان به  ١١/۶در کالس پنجم رسيد .اما نمره انضباطش از ١٧
پايين تر نيامد.
صفرعلی ابتالی عاطفه را به بيماری روانی تاييد می کند” :بله ،ما استھشاد
محلی ھم داريم که مردم آن را امضا کرده اند و در آن نوشته عاطفه عقل سالم
نداشت(١۴)“.
ادعا شده است که اھالی محله در نامه ای به نيروھای انتظامی نوشتند که:
”جديدا“ متوجه شده ايم که او
]عاطفه[ سرراه مدارس دخترانه قرار می گيرد و پس از فريب دادن آنھا آنان
را با خود در کارھای فساد
ھمراه می کند  ...ماموران متوجه شدند اھالی منطقه در دفاع از دختران خود و
مبارزه با عاطفه  -دختر  ٢٢ساله -قصد دارند تا خانهی وی رابه آتش بکشند....
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”دخترجوانی که به ھمراه عاطفه دستگير شده بود]فاطمه[ در مورد نحوه آشنايی
اش با او گفت :من با عاطفه در زندان بھشھر آشنا شدم ٢٠ ،روز پيش بود که از
شھرستان خودمان به نكا آمدم و پيش عاطفه رفتم(١۵)“.
و در پرونده عاطفه اتھام »گمراه کردن دختری بنام فاطمه« ھم وجود داشت.
صفرعلی اما در اين رابطه گفت» :چگونه دختر من باعث فساد کسی شده که
سابقه کيفری او و جرم ھايی که پيش از اين مرتكب شده از سابقه کيفری عاطفه
بيشتر است! طبق اقرار فاطمه ،آن دو در زندان بھشھر با ھم آشنا شدند .يک دختر
بی گناه که دختر من باعث انحراف اخالقی او شده در زندان بھشھر چه می
کرد؟!« روزی که عاطفه دستگير شد ،فاطمه را در پارک »نكا«گرفتند او گفت
شب پيش عاطفه بوده است .صبح آن روز عاطفه درخانه تنھا بود .مادربزرگش به
شھر ديگری نزد دخترش رفته و پدر بزرگش نيز از خانه خارج شده بود» .او
داشت برای غذا برنج می شست ،آمدند و او را بردند .گفتند افراد محل استشھاد
نامه بدون امضا جمع کرده اند که عاطفه در محل فساد می کند«.
و عمه عاطفه ،در حالی که چشمان خيسش را پاک می کند در اين باره می
گويد” :خانم ،نامهی بی امضا نمی تواند از سر غرض ورزی باشد؟“)(١۶
*******
صفرعلی با پيراھن سياه رو به رويم نشسته است .کارنامه عاطفه را تا می کند
و داخل نايلون سياه می گذارد.
وکيل تسخيری چه می گفت؟
]نگاھم می کند[ »من وکيل دخترم رانديدم .خودم ھم پول نداشتم وکيل بگيرم«.
راست است که قبر عاطفه دستكاری شده بود؟
”ما رسم داريم وقتی مرده را دفن می کنيم تا بعد از مراسم سوم و ھفتم
سرخاکش نمی رويم .وقتی بعد از سوم رفتيم سرخاک عاطفه ،ديديم قبرش
دستكاری شده و معلوم است روی آن را کنده اند .خبر داديم .گفتند بررسی می
کنند .بعد به ما گفتند با دستگاه بررسی کردند .جسد داخل قبر و سالم بود“.
يعنی شما داخل قبر را نديديد؟
»ما که نمی توانستيم قبر را باز کنيم .آنھا ھم با دستگاه بررسی کردند ،گفتند
جنازه سالم است«.
چرا قبر عاطفه را دستكاری کرده بودند؟
»چه بگويم؟!«....
جسد عاطفه در ھمان شب بعد از نبش قبر توسط عوامل دادگاه بدون اطالع
خانواده وی به پزشكی قانونی تھران انتقال داده شد و زمانی خبر آن تاييد شد که
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عمه عاطفه بخاطر اين مسأله شكايت کرد .اما ھنوز خبری از دفن شدن مجدد جسد
و محل دفن آن اعالم نشده است)(١٧
********
و زنده و مرده اين دخترک بی صدائیی ”مرگ فقيران“ را به فريادی بدل کرده
است تا از اعماق جامعه ای بيمار و قربانی به بيرون بريزد .دادخواه بيداد:
 کمان و قاضيانی ستمگر و عاطفه کش ،و بانيان خودفروشی در جامعه. فقيرانی خسته و وامانده ،و پدر بزرگی که نوه اش را به زيرشالق و به سویچوبه دار می فرستد تا فقر و بيماری ”بی آبرو و سرشكسته“ ترش نكند و مردمان
محله ای که خود نه فقط قربانی حاکميت و عقايدی پوسيده که از مجرمان اند و
شاھدان و تكبيرگويان صحنه ھای»عاطفه کشی«.
 حاکمان و مردمانی مجرم ،که عاطفه را وا می داشتند تا به گناه بيماری و فقر»العفو ،العفو« گويان به سوی چوبه دار برده شود ،و معصومانه التماس کند:
»اگر زنده ام بگذارند ديگر به چشم مرد نامحرم نگاه نمی کنم«.
حكومت اسالمی اما عاطفه را کشت ،بی آنكه بتواند مانع گسترش»بوی بھار
نارنج« ای را که از ”نارنج باغ“ و سينهی سرشار از رنج عاطفه به ھزاران سينه
نشست ،بشود.
و عاطفه ای که در اوج فاجعه نشان داد که انسان کدام است؟ و عاطفه چيست؟
قاضی رضائی؟ صدھا ضربه شالق بر پيكر دخترکی  ١٤ساله؟ .دخترکی فقير
و بيمار ،و  ١٦ساله بر دار؟ .يا ”بھار نارنج“ای از ”نارنج باغ“ که در زير داس
مرگ وصيت کرد:
”اموال و پول ھايم را به دو دختر بی سرپرست بدھيد“.؟
وظيفهی حكومت ”قاضی رضائی“ھا تامين شرايط و امكانات اجتماعی و
درمانی برای کاھش و از ميان برداشتن رنج ھای جانكاه ”عاطفه“ھا و”ليال“ھای بی
گناه و قربانی ست ،اما دريغ و درد که اينان ديری ست که داس به دست به درو
کردن ”عاطفه“ھا برخاسته اند.
پنجشنبه  ١٩آذر ١٣٨٣
زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ:
 -١آسيه امينی” ،عاطفه فقط  ١٦سال داشت“ ،سايت اينترنتی ”زنان ايران“ ،اکتبر ٢٠٠٤
در ميان
گزارش ھائی که در باره عاطفه خواندم گزارش ”آسيه امينی“ کامل ترين بود ،و من
بيشترين بھره را از اين گزارش بردم)م.ن(.
 - ٢ھمانجا
 - ٣در گزارش روزنامهی ”ايران -شماره  ،٢٨٩٧شھريور  ١٣٨٣درباره اعدام عاطفه“
آمده است ،عاطفه به  ٤بار ،و ھربار  ١٠٠ضربه تازيانه محكوم شد.
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- ٤ھمانجا
- ٥ھمانجا
- ٦ھمانجا
- ٧منبع شماره ١
- ٨منبع شماره ٣
- ٩خانم ”شادی صدر“ و کيل صفرعلی بر اين نظر است که قاضی رضائی حتی قوانين
اسالمی را در رابطه با صدور حكم اعدام عاطفه رعايت نكرده است .ر .ک به مقالهی
”اعدام شده“ از شادی صدر در سايت اينترنتی ”زنان ايران“ .٢٠٠۴/١١/١١
محمدآغاسی )حقوقدان( نيز در گزارش فريدون زرنگار  -راديوفردا /٣١ ،مرداد /
 ١٣٨٣گفته است؛ ” ...يا خبرصحت ندارد ،يا اين مجازات بدون رعايت مقررات قانونی
و در واقع با صدور حكم خالف با مقررات شرعی صادر شده است“.
شيرين عبادی در رابطه با صدورحكم اعدام برای افراد کمتراز  ١٨سال اعتراض به
قوه قضائيه را وارد نمی داند ”زيرا قوه قضائيه جز اجرای قانون کار ديگری نمی تواند
و حق ندارد انجام دھد“ ،عبادی انتقاد را متوجه مسئوليت کيفری موجود در قوانين مدون
شده می داند) .ر .ک به مصاحبه با شيرين عبادی ،خبرگزاری دانشجويان ايران)ايسنا(،
سرويس فقه وحقوق  ... ١٣٨٣/۶/١٣و منبع شماره .(١
 -١٠به گفتهی عاطفه  ٢افسر نيروی انتظامی دايره مفاسد اجتماعی شھر ”نکا“
سروان موالئی و سروان ذبيھی  -و افراد ديگری از نھادھای حكومتی به او تجاوز
کردند .اين  ٢افسر از گردآورندگان و امضا کنندگان استشھاد محلی عليه عاطفه بودند.
اينان حتی شايع کردند که عاطفه به بيماری ايدز مبتالست) .به نقل از سايت اينترنتی پيک
ايران  /١٣شھريور .(١٣٨٣/
 - ١١منبع شماره ١
 - ١٢گفت وگوی فريدون زرنگار با اھالی نكا  -راديوفردا ،شنبه  ٣١مرداد .١٣٨٣
 - ١٣ھمانجا
 - ١٤منبع شماره ١
 - ١٥روزنامه ايران ،يكشنبه  ٨شھريور  ،١٣٨٣شماره .٢٨٩٧
 - ١٦منبع شماره ١
 -١٧پيک ايران ،سايت اينترنتی /١٣ ،شھريور .١٣٨٣
**به منابع زير نيز مراجعه کنيد:
 روزنامهی اعتماد ٣١ ،شھريور .١٣٨٣ مصاحبه با عليرضا جمشيدی ،خبرگزاری دانشجويان ايران)ايسنا( ،سرويس فقه وحقوق.١٣٨٢/٧/۵
 اطالعيه اعتراضی سازمان عفوبين الملل به اعدام يک دختر  ١٦ساله در مازندران٥ ،شھريور .١٣٨٣
 سايت اينترنتی ”تيرآخر“ نيز مطالب و عكس ھائی از ”عاطفه“ منتشر کرده است.http://www.tir-e-akhar.blogspot.com
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 18ﻣﻬﺮ ) 10اﻛﺘﺒﺮ(
ﻣﺎﺟﺮاي اﻋﺪام ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺎﻃﻔﻪ رﺟﺒﻲ  18ﻣﻬﺮ ﭼﻪ روزﻳﺴﺖ؟
اﻳﺮج ﺷﻬﺒﺎزي دﺳﺘﺠﺮده
 ١٨مھر ) ١٠اکتبر( روز جھانی عليه اعدام است ،اتحاديه اروپا در  ١٠اکتبر
 ٢٠٠٣قطعنامه ای را درنشستی جھت لغو مجازات اعدام صادر کرد و در تاريخ
 ١٩جون  ٢٠٠٧اتحاديه اروپا قطعنامه مصوب  ١٠اکتبر  ٢٠٠٣را با عنوان:
” ١٠اکتبر روز عليه اعدام“ به مرحله اجرا در آورد ،از طرفی در  ١٠اکتبر
 ٢٠٠٧سازمان عفو بين الملل ،و ان جی او ھا ،قطعنامه ای را به مجمع عمومی
سازمان ملل مبنی بر ”ائتالف جھانی عليه اعدام“ و ”توقف اعدام در جھان“ ارائه
خواھند کرد .اين اقدام تالشی در جھت لغو جنايت دولتی اعدام در سراسر جھان است.
اعدام قتل عمد از پيش برنامه ريزى شده و جنايتی سازمان يافته توسط دولت و
يا طبقه حاکم است .قصد اعدام به زير کشيدن جامعه و فراھم کردن موجبات
تعرض به جامعه می باشد .اعدام ابزار طبقات حاکم برای کنترل و به انقياد در
آوردن جامعه و تعرض به حيثيت جامعه و سرکوب مردم معترض است .اعدام
باعث افزايش خشونت در جامعه ،سرخوردگی افراد جامعه و به نمايش گذاشتن
خشونت دولتی به جھت مرعوب کردن جامعه می باشد .با انجام اعدام قبح قتل و
کشتن ريخته می شود ،حق حيات که مسلم ترين حق انسانی است از انسانھا سلب
می شود و جان و حيثيت انسان ھا بی ارزش نشان داده می شود و در مقابل طبقه
حاکم درصدد برائت خود از ھر ظنی است .اعدام پاک کردن صورت مساله و
حذف عمدی انسانھايی است که قربانی مشکالت اقتصادی ،اجتماعی ،نگرش ھای
اخالقى ،فرھنگى ،تعصبات تحميلی ،سرخوردگی ھای اجتماعی و غيره می باشند،
ھمچنين اعدام ابزاری است برای کشتن افراد جامعه بصورت قانونی و ريشخند
جامعه ،افرادی که حکومت خواستار وجود آنان نيست! از طرفی اگر جرمی محرز
است جامعه که باعث بروز جرم شده بايد ھزينه ھای آن را تقبل کند :ھزينه
نگھداری مجرم در شرايط انسانی و بازپروری او.
در ايران موارد بسياری از اعدام ھا صرفا از روی کينه و يا به داليل غير
واقعی و برای سرپوش گذاشتن بر جنايت ھای اعدام کنندگان صورت گرفته است.
ماجرای اعدام خانم عاطفه رجبی را بخاطر می آوريد ،دختر  ١۶ساله مورد تجاوز
قرار می گيرد و برای جلوگيری از اعالم اسمشان توسط دختر  ١۶ساله ،او را
بطور قانونی و در جلوی چشمان بھت زده بسياری اعدام می کنند ،گوشه ايی از
جنايت را ياد آوری می کنم:
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سپيده دم يکشنبه ٢۵ ،مرداد ماه ١٣٨٣خورشيدی برابر با  ١۵اوت ،٢٠٠٣
ساعت  ۶صبح ،کودک  ١۶ساله ايی به نام عاطفه رجبی ،فرزند قاسم ،در فقدان
مادر مرحوم )بی بی راعی( ،به جرم نداشتن معيشت ،به جرم کودک طالق بودن
در ايران اسالمی ،به جرم زندگی کردن برای مدتی در مراکز بھزيستی مشھد ،به
جرم از دست دادن مادرش در يک تصادف در آغاز زندگی ،به جرم دوره گرد و
کارگر آجر پزی بودن پدرش ،به جرم نگھداری از مادر بزرگ و پدر بزرگ
پيرش ،به جرم پرتاب کردن حجابش به سوی قاضی شرع حاجی رضايی ،به جرم
مورد تجاوز قرار گرفتن از طرف علی دارابی ،سروان ذبيھی ،سروان مواليی،
قاضی حاجی رضايی و افراد ديگری که به عنوان ع .ا.د ۵٠) .ساله( و ع .ذ.
) ۴۵ساله( معرفی شده اند ،به جرم شکنجه شدن توسط قاضی شرع – حاجی
رضايی و به جرم ١۶سال زندگی نکبت بار تحميلی به او توسط طبقه حاکم تا
لحظه مرگ ،بدون محبت مادر و بدون مراقبت پدر ،در شھرستان نکا در استان
مازندران ،در خيابان  ٣٠متری واقع در خيابان راه آھن )نواب صفوی( توسط
طبقه حاکم و با طناب دار اعدام شد ،در صحنه جنايت پيرمردی به نام موسی غش
کرد و جان به جان آفرين تسليم گفت.
طناب اعدام توسط متجاوز و شکنجه گرش قاضی شرع! حاجی رضايی به
گردن او انداخته شد و با جرثقيل به باال کشيده شد ،حکم حکومتی اجرا شد.
قاضى حاجی رضايی ،سروان ذبيھی و سروان مواليی سه جنايتکار پس از
بازداشت ،اذعان كرده اند كه ”برای جلوگيری از افشای نام خود توسط عاطفه
برای اجرای چنين حکمی تالش کرده اند و آنگاه با گرفتن استشھاد محلی اين عمل
خود را وجھه قانونی تر داده اند“.
قاضی حاجی رضايی ھنگام به دار کشيدن عاطفه رو به حاضرين می گفت:
”او بخاطر زبان تندش اعدام می شود“.
اين حکم بنا به کيفر خواست رئيس دادگستری نکا )حاجی رضايی( ،تأئيد ديوان
عالی کشور و موافقت رئيس قوه قضائيه )شاھرودی( انجام شده است .گواھی
خالصه رونوشت فوت سازمان ثبت احوال به شماره ) /٩٣۴٨۶٣۵ف( روز فوت
را  ٢۵مرداد  ١٣٨٣عنوان می کند .روز فوت.
ھرگز از مرگ نھراسيده ام،
اگر چه دستانش از ابتذال شكننده تر بود،
باری ھراس من از مرگ در سرزمينی ست كه:
مزد گور كن افزون از بھای زندگی آدمی باشد.
گر بدين سان زيست بايد پست،
من چه بی شرمم اگرفانوس عمرم را نياويزم،
بربلند كاج خشک كوچهی بن بست.
گر بدانسان مرد بايد پاک،
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من چه ناپاكم اگر ننشانم از ايمان خود چون كوه،
يادگاری جاودانه ،برتراز اين بی بھای خاک.

)احمد شاملو(
ھمچنانکه مالحظه فرموديد قتل فجيع و غير انسانی عاطفه رجبی به دليل
سرپوش گذاشتن بر تجاوز و شکنجه کردن خانم عاطفه رجبی توسط سروان
ذبيھی ،سروان مواليی و نيز قاضی شرع! حاجی رضايی بوده و در کل برای
سرپوش گذاشتن بر تمامی کاستی ھايی بوده که طبقه حاکم بر زندگی عاطفه رجبی
تحميل کرده بوده است.
در اينجا فيلم تکان دھنده اعدامی را ببينيد که توسط طبقه حاکم به جھت سرپوش
گذاشتن بر کاستی ھای تحميلی به جامعه صورت گرفته است:
http://h1.ripway.com/hrwaii2007/edam.3gp

در  ٨٩کشوردنيا قانون اعدام لغوشده است.
در  ١٠کشور دنيا تنھا برای مجرمين در جنگ مجازات اعدام اجرا می شود.
در ٣٠کشور دنيا اعدام درعمل لغو شده است ،اما مجازات اعدام ھمچنان در قانون
اساسی آنھا وجود دارد ،اما در  ٣دھه اخيردراين کشورھا اجرا نشده است.
در مجموع در  ١٢٩کشور دنيا مجازات اعدام درقانون وعمالً حذف شده است.
اتحاديه اروپا به اعضای خود اعالم کرده يکی ازشرايط باقی ماندن دراروپای
متحد رعايت کردن اين اصل است.
در سال  ٢٠٠۶حدود  ١۵٩١نفر در  ٢۵کشور اعدام شده اند و حدود ٣٨۶١
نفر در  ۵۵کشور محکوم به اعدام ھستند.
در ايران موج اعدام ھا به صورت فزاينده ايی در آمده است و جنايت دولتی به
صورت قتل عام و اعدام ھای گروھی در حال اجرا می باشد.
کشتن عامدانه و گرفتن حق حيات انسانھا ،به ھر دليل و بھانه ،حق ھيچ دولت
و قدرتی نيست و معتقدم اعدام فقط ابزاری در دست طبقه حاکم برای تعرض به
جامعه و انسانھا و سرپوش گذاشتن بر کاستی ھای تحميلی به جامعه از طرف
طبقه حاکم است.
 ١٠اکتبر بھترين موقعيت برای سازماندھی و برچيدن بساط شنيع اعدام و
سنگسار می باشد .با ھمکاری و اتحاد می توانيم صدای خود را به گوش جھانيان
رسانده و حکومت را از ادامه اين کشتار فجيع و ضد انسانی باز داريم ،از ھمه
آزاديخواھان می خواھم که ھمزمان با تالش سازمان عفو بين الملل در سازمان ملل
و ان جی او ھا به ھر روشی که می توانند مخالفت خود را با اعدام و احکام صادر
شده اعدام توسط رژيم جمھوری اسالمی اعالم کنند.
ايرج شھبازی دستجرده  ٢ -مھر  ١٣٨۶خورشيدی
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ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ در ﺑﺎره ﺳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻛﻴﻔﺮي
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ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻧﻮ ﺑﻪ ﺳﻦّ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي در ﻓﻘﻪ ﺷﻴﻌﻪ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎﻗﺮي
در آغازين روزھای زندگی انسان ،پديده ای رخ نمود که زاويه ای نو را در
حيات اجتماعی بشر پديدار ساخت؛ پس از آن که آدم ابوالبشر ـ عليه السالم ـ از
جانب خداوند ،فرزندش ھابيل را به وصايت و جانشينی خود برگزيد ،فرزند
ديگرش قابيل در پی شعله ور شدن آتش حسادت ،از درون ،و وسوسه ابليس رانده
شده ،از برون ،حادثه ای تلخ و ھولناک را رقم زد و مسأله ای به نام جرم و
جنايت را به جامعه بشری ارزانی داشت و حضرت آدم و خاندانش را با چالشی نو
مواجه نمود ،چالشی که تا به امروز افکار آدمی را به خود معطوف ساخته و در
پی راھکاری برای برون رفت از آن ،مکاتب گوناگونی را به وجود آورده است.
تراژدی غم باری که تا به عنوان عويصه ای مھم و معضلی الينحل فرا روی بشر
باقی مانده است.
مسأله مسئوليت کيفری که به ويژه در ساليان اخير نقل محفل جرم شناسان و
کارشناسان حقوق جزا است نيز از مصاديق ھمين پرونده ای است که از سلف به
يادگار مانده است.
به عنوان مقدمه ،نظام ھای حقوقی که برای برون رفت از چالش مزبور ،چاره
انديشی نموده را بر اساس مبانی و منابع آن می توان به چند دسته تقسيم نمود :که
برخی از آن اشاره می شود:
 .١حقوق رومی ژرمنی که بيشتر کشورھای اروپای غربی از آن پيروی می کنند
که منبعث از قواعد حقوق روم و تعاليم مذھب مسيح بوده و مھم ترين منبع آن
][١
قانون مدوّ ن و نوشته است.
 .٢حقوق کامن اليا انگلوساکسون يا حقوق نانوشته که مبنای آن تعاليم مذھب مسيح
و سياست مربوط به حمايت از فرد و آزادی او می باشد و منبع آن تصميمات
][٢
قضايی است که آن ھم منبعث از سنن و آداب و رسوم و عرف است.
 .٣حقوق کشورھای کمونيستی که بر اساس عقايد فلسفی مارکس وانگلس بوده و
ھدف مبنای آن تأمين عدالت اجتماعی و ھدايت جامعه به سوی ايدئولوژی مربوطه
][٣
است.
 .۴حقوق اسالم که در نگاھی درون دينی به دو قسم تقسيم می شود:
 .١حقوق اماميه  .٢حقوق اھل سنت .منبع اصلی حقوق در حقوق اماميه :کتاب
)قرآن( ،سنت )روايات معصومين ـ عليھم السالم ـ ،اجماع ،عقل و سيره عقال می
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باشد و منابع حقوق در حقوق اھل سنت عالوه بر کتاب و سنت و اجماع ،عقل،
اموری نظير استحسان ،قياس و مصالح مرسله می باشد(.
با توجه به مقدمه فوق اجمالی ،برخی مسائل مربوط به مسئوليت کيفری را
مورد بررسی قرار می دھيم .در مسئوليت کيفری مسائل متعددی مطرح می شود
مانند شرايط مسئوليت ،موانع آن ،حدود مسئوليت و ...که ھر کدام قلمرو گسترده
ای را در بر می گيرد و بی ترديد پرداختن به ھمه آن ھا مجالی موسّع را می طلبد
واين مختصر مقال گنجايش آن را ندارد از اين رو تنھا به يکی از مباحث آن که
مربوط به شرايط مسئوليت از يک سوی و مرتبط با موانع آن از سوی ديگر است
می پردازيم و آن مسأله سنّ دارا شدن مسئوليت کيفری است؛ مسأله ای که در
ساليان اخير مورد چالش و نقد و بررسی موشکافانه اصحاب حقوق اعم از حقوق
دانان ،معلمان حقوق ،وکال و صاحبان قلم ،واقع شده است و چون اين موضوع
سابقه ای ديرين به درازای عمر آدمی در زمان حضرت آدم ـ عليه السالم ـ و
روزھای آغازين آفرينش انسان دارد ،مکاتب مختلف پيرامون آن به بحث و
بررسی و کنکاش پرداخته ليکن ما موضوع مذکور را تنھا از منظر فقه اماميه به
بررسی می نشينيم و از ارائه ديگر نظرات صرف نظر می کنيم .پس از بيان
ديدگاه فقيھان شيعه در اين باره ،و در پايان نوشتار ،سطوری چند نيز به مسأله
اھداف مجازات از ديدگاه فقه اسالم و به ويژه مذھب حقه جعفری خواھيم پرداخت.
بحث از مسئوليت کيفری در فقه و کتب فقيھان به گونه ای که در حقوق موضوعه
و حقوق جزای نوين به صورت منسجم و يک پارچه و در مبحثی واحد جمع آوری
گشته ،مورد بحث قرار نگرفته است از اين رو الزم است انظار فقيھان را در
ابواب مختلف جزايی ھم چون حدود و قصاص وديات جستجو و آن ھا را به دست
آورد.
ھمان گونه که در مقدمه بحث بيان شد فقه شيعه بازتابی از کتاب ،روايات
معصومين ـ عليھم السالم ـ عقل و سيره عقالست و آنان که بی محابا بر اين گنجينه
گران سنگ می تازند ،نه فقه را شناخته اند و نه فقھای عظيم الشأن آن را و در
قبال مکتب اھل بيت ـ عليھم السالم ـ طفل دبستانی به حساب می آيند.
پس اين سخن که ”فقه را پرتوی از اسالم نمی دانم بلکه زاييده فکر فقيه می
دانم“ [۴].سخنی نارواست و گوينده اين سخن يا واقعا از متد اجتھاد و نحوه استنباط
احکام الھی در فقه شيعه بی خبر است و يا خود را بی خبر وانمود می کند چه
اينکه فقيه با تمسک به منابعی که قرآن و عترت برای استنباط و استخراج احکام
معرفی نموده اند ،حکم موضوعاتی که مورد نياز بشر است را بيان می نمايند آيه
شريفه ” َما آ َتاک ُم الرَّ سُو ُل َف ُخ ُذوهُ َو َما َن َھاک ْم َع ْن ُه َفان َتھُوا“ [۵].بيان گر منبع بودن قرآن
و سنت به عنوان دو منبع مھم استخراج و استنباط احکام است .آيات قرآن در
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موارد متعددی بر عقل و خرد ورزی نيز تأکيد نموده است [۶].منتھی در مقام
تعارض کتاب و سنت با آنچه ممکن است عقل پنداشته شود ،کتاب و سنت مقدم
خواھد بود زيرا کتاب و سنت از عقل اوّ ل و عقل کل و عالم به ھمه زوايای امور
صادر شده است.
پس عقالء نيز در مواردی از اعتبار و حجيت برخوردار است که شارع حکمی
را به صراحت بيان ننموده باشد.
با اين توضيحات ،به بيان سن مسئوليت کيفری از ديدگاه فقه اماميه می
پردازيم.
ّ
آنچه مسلم است اين است که بر اساس نظر مشھور فقيھان شيعه ،انسان به محض
بلوغ ،عھده دار تکليف گشته و مسئوليت جرائمی را که مرتکب می شود بر دوش
خواھد کشيد ،و حتی در اين زمينه ادعای اجماع نيز شده است.
صاحب جواھر)ره( در مبحث ح ّد قذف يکی از شرايط قذف کننده بلوغ و کمال
][٧
عقل وی بر شمرده و در اين باره ادعای اجماع منقول و محصّل نموده است.
فاضل اصفھانی نيز بر اجرای ح ّد ،بالغ و عاقل بودن قذف کننده را کافی دانسته
][٨
و بر اين امر ادعای اجماع نموده است.
آيت ﷲ خويی)ره( نيز پس از آن که در مورد تحقق موجب قصاص در قتل
عمد ،بلوغ و عقل قاتل را معتبر می شمرد می گويد ،اختالف نظری در اين زمينه
بين اصحاب وجود ندارد [٩].ادعای عدم خالف نيز از اھميتی در اندازه اھميت
اجماع برخوردار است.
برخی روايات نيز مؤيد اين ديدگاه است .امير المؤمنين ـ عليه السالم ـ در
روايتی می فرمايد:
”ال حد علی مجنون حتی يفيق و ال علی الصبی حتی يدرک“ [١٠].ح ّد بر مجنون
جاری نمی شود مگر آن که برای وی افاقه حاصل شود و بر صبی و کودک نيز
حد جاری نمی گردد مگر آن که به حد بلوغ برسد.
به نظر می رسد منظور از ادراک در اين عبارت ھمان بلوغ باشد ،چنان که
مرحوم مجلسی نيز به اين امر تصريح نموده است [١١].مرحوم شيخ طوسی نيز
][١٢
ھمين برداشت را از عبارت فوق دارد.
برخی از روايات ديگر نيز ھمين برداشت را تأييد می کند در روايتی آمده
است” :الغالم اذا زوّ جه ابوه و لم يدرک کان الخيار له اذا ادرک و بلغ خمس عشر
][١٣
سنه او شعر فی وجھه او ينبت فی عانته قبل ذلک“.
در صورتی که پدری برای فرزند نا بالغش زوجه اختيار کند وی پس از آن که
به سن پانزده سالگی رسيد يا موی در صورت يا در عانه اش روييد ،اختيار فسخ
آن را را دارد.
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در لغت عرب نيز ادراک به معنای بلوغ به کار رفته است به عنوان مثال گفته
می شود:
][١۴
”ادرک الشیء :بلغ وقته“.
بر اين اساس بسياری از فقيھان در اجرای حدود و قصاص و حکم به تحمل
کيفر حدی و نيز حکم به قاتل بودن مرتکب قتل ،بلوغ و عقل را کافی دانسته و
بحث رشد و به ويژه رسيدن به سن ھيجده سالگی که در قوانين برخی کشور ھا
][١۵
مطرح و در کنوانسيون حقوق کودک نيز مطرح است ،را الزم ندانسته اند.
در مقابل نظريه مشھور ،ديدگاه ديگری نيز وجود دارد که فقيھان نام آوری چون
عالمه حلّی آن را ارائه نموده اند و آن اين که برای پيدايش مسئوليت کيفری عالوه
بر شرط بلوغ ،مرتکب بايد رشيد نيز باشد ايشان در تحرير االحکام در کتاب حدود
و در مبحث ح ّد لواط می نويسد:
فاعل و مفعول )الطی و ملوط( در صورتی مستوجب ح ّد قتل می باشند که
عالوه بر بلوغ ،رشيد نيز باشند [١۶].ھمين نظر را در کتاب قواعد نيز آورده
][١٨
است [١٧].مرحوم صيمری نيز در مبحث حد لواط ھمين نظر را پذيرفته است.
][١٩
فاضل اصفھانی را نيز بايد از قائلين به اين ديدگاه محسوب داشت.
عالمه حلّی به شرط بودن رشد در مسأله قتل نيز تصريح می نمايد” :و األقرب
ان عمده خطأ محض يلزم العاقله ارش جنايته حتی يبلغ خمس عشره سنه لو کان
ذکرا او تسعا إن کان انثی بشرط الرشد فيھما“ نظريه نزديک تر به واقع اين است
که قتل عمد صبی ،خطای محض محسوب شده و ديه آن بر عھده عاقله است مگر
آن پسر به سن پانزده سالگی و دختر به سن نه سالگی برسند مشروط بر آن که از
][٢٠
صفت رشد نيز برخوردار بوده و رشيد باشند.
برخی از فقيھان معاصر نيز ديدگاه مزبور را پذيرفته اند.
برای بيان فقيھانی که اين نظريه را قبول نموده اند استفتائاتی که در اين زمينه
از آنان به عمل آمده را ذکر و ديدگاه آنان را در ذيل آن می آوريم.
پرسش بدين شکل مطرح گرديده که” :آيا می توان از لزوم رشد در امور
حقوقی که گذشته از بلوغ و پس از آن بايد احراز بشود با عنايت به تنوع و
پيچيدگی جرايم از سويی و لزوم درد مجازات يا شبھه ،به اولويت احراز رشد در
امور جزايی شد؟
آيت ﷲ مکارم شيرازی مرقوم داشته اند؛ برای مجازات ھای کيفری نيز ح ّدی
][٢١
از رشد الزم است و در موارد شک می توان به قاعده درک تمسک جست“.
آيت ﷲ بھجت)ره( نيز در پاسخ به استفتايی مبنی بر اين که ”آيا در اقامه
دعوی ،رشد مدعی شرط است؟“ مرقوم فرموده اند” :معتبر است بلوغ ،عقل و
][٢٢
رشد در وقت دعوا نه وقت جنايت“.
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آيت ﷲ صافی گلپايگانی نيز در پاسخ به پرسشی به اين شرح که :آيا حکام
شرع در محاکم قضايی می تواند در احکام کيفری برای اين افراد که از نظر
شرعی بالغند ولی زير سن  ١٨سال ھستند تخفيفاتی قائل شود ،مرقوم نموده اند:
”در موارد قصاص يا ح ّد ،تخفيف مشروع نيست و در موارد تعزير ھر طور
][٢٣
که حاکم شرع جامع الشرائط صالح بداند متبع است“.
آيت ﷲ فاضل لنکرانی)ره( نيز فرموده اند :ھر گاه اجرای حکمی مستلزم
مفسده اعظم باشد .طبق موازين می توان اجرای حکم را موقتا با تشخيص حاکم
][٢۴
شرع به تأخير انداخت.
ھم چنين آيت ﷲ مکارم شيرازی ،نيز مرقوم نموده اند” :سن قانونی پسر و
دختر از نظر اسالم ھمان است که در رساله ھا آمده است ،منتھی برای شمول
قوانين جزايی نسبت به نوجوانان کم سن و سال ،الزم است حد نصاب رشد عقلی
در زمينه مسائل جزائی احراز شود و اگر در موارد مشکوک باشد حدود و
قصاص مشمول قاعده درء است و اما در مورد عناوين ثانويه چنانچه واقعا و به
طور دقيق احراز شود که تعميم قانون شرع نسبت به افرادی که فوق سن بلوغ
شرعی و زير سن  ١٨سال قرار دارند سبب وھن اسالم در جھان خارج می شود،
][٢۵
می توان برای آن ھا تخفيفاتی قائل شد“.
][٢۶
آيت ﷲ نوری ھمدانی نيز نوشته اند” :با رعايت دقت و مصلحت می تواند“.
در مجموع می توان گفت :در اين زمينه سه نظريه وجود دارد:
 .١کفايت بلوغ و عقل و عدم اشتراط رشد.
 .٢اشتراط رشد ،افزون بر بلوغ و عقل حتی در حدود و قصاص.
 .٣کفايت بلوغ و عقل در حدود و قصاص و جواز اشتراط رشد درمجازات
تعزيری زيرا اختيار آن در دست حاکم شرع است.
به عالوه راه حل ديگری نيز می توان در اين زمينه ارائه نمود و آن اين است
که” :مجلس شورای اسالمی با موافقت رھبری ،س ّنی معينی مانند  ١٨سالگی را به
عنوان اماره رشد معين کند يعنی با استفاده از اختيارات رھبری و واليت مطلقه که
در اصل  ۵٧قانون اساسی آمده است می توان به عنوان ثانوی حکم را جعل نمود
و بر آن مبنا سن مشخصی را برای اين امر تعيين نمود .نگارنده در ساليان گذشته
که پيرامون تعيين رشد با آيت ﷲ گرامی از مراجع معظم تقليد مشورت می نمودم
ايشان نيز چاره کار را در ھمين امر می ديدند و ھمين راھکار را می پسنديدند.
در جريان تنظيم اليحه اخير قانون مجازات اسالمی نيز در پيش نويس آن که به
تأييد آيت ﷲ شاھرودی رئيس قوه قضائيه وقت نيز رسيده بود در ماده  ٢ـ ١۴١
مقرر شده بود” :در جرائم تعزيری و باز دارنده مجازات ھای قانونی درباره افراد
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کم تر از ھيجده سال ،مطابق قانون رسيدگی به جرايم اطفال و نوجوانان ،اتخاذ
تصميم خواھد شد.
و در ماده  ٣ـ  ١۴١آمده بود” :در جرايم موجب ح ّد يا قصاص ھر گاه افراد
بالغ کم تر از ھيجده سال ،ماھيت جرم انجام شده يا حرمت آن را درک نکنند و يا
در رشد و کمال آنان شبھه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سنّ آن ھا به
مجازات ھای پيش بينی شده در قانون رسيدگی به جرايم اطفال و نوجوانان محکوم
خواھند شد“.
متأسفانه پيش نويس مذکور در جلسات کميسيون قضايی مجلس در بھمن ماه
 ١٣٨٧در مشھد مقدس از اليحه حذف و جای خود را به موادی به شرح زير داد
که ھمان نيز به عنوان مصوبه کميسيون به طور غير رسمی به شورای نگھبان
رفته است تا شورای نگھبان فرصت کافی برای بررسی الزم داشته باشد.
ماده ” ،١٣٩مسئوليت کيفری تنھا زمانی محقق است که فرد حين ارتکاب جرم،
عاقل بالغ و مختار باشد“.
ماده ” :١۴۵افراد نابالغ دارای مسئوليت کيفری نيستند“.
ماده ” :١۴٧در مورد افراد نابالغ ،بر اساس مقررات اين قانون ،اقدامات تأمينی و
تربيتی اعمال خواھد شد“.
با بيان آنچه گفته شد ناروايی اين سخن که” :ايشان )فقيه( به تبعيت از فقه و فقه
ھم به تبعيت از زمان و مکان نزول آيات قرآن در مکّه و در آن وضعيت ھوای
گرم و آن شرايط بوده است به آن برگشته اند و متأسفانه مجتھدين ما موقعيت زمان
و مکان را در نظر نگرفته اند“ [٢٧].روشن می شود زيرا :اوال چنان که ديديم
فقيھان ما به شرائط زمان و مکان توجه دارند.
ثانيا :به نظر می رسد گوينده سخن مزبور ،مفھوم ”موقعيت زمان و مکان“ را
به درستی درک نکرده است .به نظر می رسد برداشت گوينده مزبور منطبق بر
ديدگاھی است که احکام اجتماعی مندرج در قرآن و سنت است )احاديث و
روايات( را تنھا برای عصر نزول قرآن و احاديث مربوط مفيد و قابل اجرا می
داند که در عصر ھا و زمان ھای ديگر از کارايی الزم برخوردار نمی باشند.
معنای اين گفتار آن است که قرآن ،کتاب قصه و تاريخ است که سرنوشت
گذشتگان را برای ما بيان می نمايد نه کتابی پويا و ساری و جاری در زندگی و
حيات آدمی .اين نظريه عالوه بر آن که جاودانه بودن احکام الھی را مردود می
داند ،الزمه اش اين است که برداشت ھای شخصی را به خداوند و اسالم منتسب
نماييم و آن را در قالب احکام اسالمی به جامعه عرضه نماييم زيرا ھم چنانکه
قرآن کريم تصريح می نمايد ،دينی غير از اسالم مقبول خداوند نيست ”انّ الدين
عند االسالم و من يتبغ غير االسالم دينا فلن يقبل منه“ و مسلّم است که مقصود از
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دين ،تنھا نام آن نيست بلکه احکام و تعاليم آن است که بايد به وسيله مسلمانان در
زندگی فردی و اجتماعی به کار بسته شود.
يا مسلمان باش يا کافر دو رنگی تا به کی يا مقيم کعبه شو يا ساکن بت خانه باش
کسانی که اين گونه می انديشند ،چنين می پندارند که گويا آنچه بر زبان می رانند
آخرين يافته ھای بشر در دوران تمدن نوين است در حالی اگر اندکی زحمت
پژوھش را در تاريخ بر خود ھموار سازند در می يابند که بسياری از آنچه اينان
بگويند حتی سال ھا قبل از ميالد مسيح نيز بيان گرديده است به عنوان نمونه:
ارنموّ بنيان گذار سوّ مين سلسله سالطين دولت شھر ”اور“ در بين النھر که در سال
 ٢٠۵٠قبل از ميالد مسيح به سلطنت رسيد و سيصد سال قبل از حامورابی بود ،به
][٢٨
جای قصاص ،غرامت نقدی را به عنوان مجازات قتل مقرر نمود.
در پايان اين بحث ،ذکر اين نکته را خالی از لطف نمی بينم که با توجه به
پيشرفت تکنولوژی و گسترش وسايل ارتباط جمعی و اطالع رسانی ،رشد فکری و
خرد آدمی نيز رو به بالندگی نھاد و از زايش بيشتری برخوردار گشته است و
بالتبع می بايست بيش از ھمساالن خود در ادوار گذشته ،زشتی و زيبايی و حسن و
قبح اشياء و افعال را درک کنند ،گمان نمی کنم روان شناسان و جامعه شناسان نيز
تأثير پيشرفت تکنولوژی و ابزار اطالع رسانی را کمتر از تأثير وضعيت
جغرافيايی و گرمی ھوا ،بر رشد و شکوفايی فکر و خرد انسان ارزيابی کنند.
اندکی تأمل ما را به نتيجه مطلوب تری خواھد رساند و تکرار حرف ھايی که فاقد
پشتوانه علمی است حاصلی را به دنبال نخواھد داشت.
امّا اھداف مجازات از ديدگاه اسالم و فقه اماميه
برخی پنداشته اند که از منظر اسالم ،اصالح مجرم تنھا ھدفی که شارع مقدس
از وضع مجازات ،مد نظر داشته است از اين رو گفته اند” :در اسالم ،ھدف باالتر
از تنبيه بلکه ھدف اصالح فرد است يعنی ھمان چيزی که حقوق جزای نوين از آن
][٢٩
صحبت می کند .ھرگز ھيچ انسانی از طرق زندان يا اعدام نخواھد شد“.
مصيبت بزرگی که دين مبين اسالم در عصر حاضر با آن مواجه است ،اين
است که” :ھر کسی خود را اسالم شناس ،نماينده حقوقی اسالم و سخنگوی آن می
پندارد حال آنکه برخی از اين افراد حتی زحمت مطالعه اوّ لی ترين منبع حقوقی
اسالم يعنی قرآن کريم را نيز بر خود ھموار نمی سازند .گويا گوينده سخن مزبور
توجه ننموده که قرآن کريم قصاص را به صراحت ،به عنوان مجازات قتل عمدی
نفس معرفی و ھدف از آن را حفظ حيات و امنيت جامعه و پرھيز از تکرار جرم
بر شمرده است ،و لکم فی القصاص حيوه يا اولی األلباب لعلّکم تتقون“ [٣٠].امام
سجاد ـ عليه السالم ـ در تبيين کالم و حی می فرمايد :در قصاص ،حيات است
زيرا ھنگامی که شخصی قصد کشتن کسی را بکند چنان چه بداند قصاص می
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شود ،دست خويش به قتل نخواھد آورد ،از اين رو ھم سبب حيات و زنده ماندن
جانی خواھد بود و ھم کسی که قصد کشتن او شده بود .وقتی مردم بدانند قصاص
][٣١
واجب است ،از بيم آن ،جرأت بر قتل نخواھند داشت.
نص صريح حضرت حق به خوبی نمايانگر آن است که قصاص و مجازات
جنبه پيشگيری از وقوع جرم نيز دارد و نفی اعدام با نص صريح قرآن مجيد در
تعارضی آشکار است.
پس ھدف از مجازات در حوزه قضايی اسالم منحصر به اصالح فرد نيست
بلکه افزون بر آن ،پيش گيری از وقوع جرم و باز دارندگی ،برقرار امنيت در
جامعه ،تحقق عدالت کيفری )کيفر عادالنه در برابر جرم( ”کتب عليکم القصاص
فی القتلی ،الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد و االنثی باالنثی“ [٣٢].نيز منظور نظر شارع
مقدس بوده و اين امر به خوبی از آيات قرآن و روايات اھل بيت عصمت و
][٣٣
طھارت ـ عليھم السالم ـ ھويداست.
بی شک چنين اظھاراتی را بايد گواھی بر غربت اسالم و به ويژه مذھب حقه
اماميه در دنيای کنونی ،دانست ،غربتی که بی حضور منجی عالم بشريت و عدالت
گستر مطلق پايان نخواھد پذيرفت از اين رو بايد ملتمسانه از درگاه رب عزيز
تعجيل در ظھور حضرتش را خواستار شد .اللھم انا نشکو اليک فقد نبيّنا و غيبه و
لينا و شده الفتن بنا و تظاھر الزمان علينا.
] .[١ر.ک :کاتوزيان ناصر ،مقدمه علم حقوق ،چاپ سی و دوم١٣٨٢ .ش ،ص،١٠٩
١٣٨٧ش ،ايرج گلدوزيان ،کليات و مقدمه علم حقوق ،چاپ اول انتشارات مجد ١٣٨۶ش،
ص.٨٧
] .[٢کاتوزيان ،ھمان ،ص ١١٠و ١٣٨٨ ،١١١ش ،گلدوزيان ،ھمان.
] .[٣ر.ک :کاتوزيان ،ھمان ،ص١١١و  ،١١٢ص.٨٩
] .[۴دکتر محمد سيف زاده وکيل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ،در گفتگو
با راديوزمانه ،در تاريخ .١٣٨٨ / ۶ / ٣
] .[۵حشر .٧ /
] .[۶ر.ک :بقره  ٢۴٢ /و  ،٢١۶عنکبوت .۴٣ /
] .[٧جواھر الکالم ،ج ،۴١ص.۴١٣
] .[٨کشف اللثام ،ج ،١٠ص.۵٢۴
] .[٩مبانی تحکمه المنھاج ،ج ،٢ص.٧۵
] .[١٠من ال يحضره الفقيه ،ج ،۴ص ،۵١تھذيب االحکام ،ج ،١٠ص.١۵٢
] .[١١روض ِه المتقين،ج ،١٠ص ،١١٨نيز رک :سيد محسن حکيم ،مستمک العروه
الوثقی،ج ،٩ص :٧کتاب زکات.
] .[١٢االستبصار ،ج ،۴ص ،٢٨٧تھذيب االحکام ،ج ،١٠ص.٢۴٣
] .[١٣االستبصار ،ج ،٣ص ،٢٣٧وسائل الشيعه،ج ،٢٠ص.٢٧٨
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] .[١۴اقرب الموارد ،ج ،٢ص .١٩۶
] .[١۵ر.ک ،تحرير الوسيله ،ج ،٢ص ۴٧۴و  ،۵٢٢مھذب االحکام ،ج ،٢٨ص،٢٣۵
الدر المنضود،ج ،١ص ،۶۵رياض المسائل ،ج ،١۶ص ٢۵٧و ج ،١۵ص.۴۴٠
] .[١۶تحرير االحکام ،الشرعيه ،ج ،٢ص.٢٢۴
] .[١٧قواعد االحکام،ج،٣ص .۵٣۶
] .[١٨غايه المرام فی شرح شرائع االسالم ،ج ،۴ص.٣٢۵
] .[١٩کشف اللثام ،ج ،١١ص.۴٩٣
] .[٢٠تحرير االحکام الشرعيه ،ج ،٢ص.٢۴٩
] .[٢١گنجينه آرای فقھی و قضايی ،سئوال .٣٣۶
] .[٢٢ھمان ،سئوال .۶٧٣۵
] .[٢٣ھمان ،سئوال .٢٩
] .[٢۴ھمان.
] .[٢۵ھمان.
] .[٢۶ھمان.
] .[٢٧دکتر سيف زاده ،ھمان.
] .[٢٨دکتر محمد جعفری لنگرودی ،روش جديد در مقدمه علومی علم حقوق،چاپ اول،
١٣٨٧ش ،کتابخانه گنج دانش.
] .[٢٩سيف زاده ،ھمان.
] .[٣٠بقره .١٧٩ /
] .[٣١وسائل الشيعه ،ج ،٢٩ص ۵٣و .۵۴
] .[٣٢بقره .١٧٨ /
] .[٣٣در اين زمينه ر.ک :قرآن و حقوق ،بنياد پژوھش ھای قرآنی حوزه و دانشگاه
تاريخ انتشار تابستان ١٣٨۵ش ،درآمدی بر اصول نظام کيفری اسالم ،محمد عوا ،ترجمه
حميد روستايی ،معاونت حقوقی و توسعه فضايی قوه قضائيه .چاپ اول.١٣٨۵ ،
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ﻛﻮدﻛﺎن در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن
)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﻃﻲ  85ﺳﺎل(
زﻫﺮه ارزﻧﻲ
در سال  ١٣٠۴ھمزمان با تصويب قانون مجازات عمومی ،برای اولين بار در
کشورمان سن مسئوليت کيفری افراد در مقابل قانون تعيين شد.
در اين قانون اطفال زير  ١٨سال به سه دسته تقسيم شده بودند و حداقل سن
قانونی  ١٢سال تعيين شده بود .طبق اين تقسيم بندی اطفال زير  ١٢سال ،در
صورت ارتکاب جرم مجازات نمی شدند .اگر جرمی از سوی کسی که کمتر از
 ١٢سال داشت اتفاق می افتاد ،طفل به سرپرستش تحويل داده می شد و از
سرپرست کودک تعھدی مبنی بر مراقبت و تربيت کودک از سوی مراجع قضايی
اخذ می شد.
اين قانون برای جرائم اطفال  ١٢تا  ١۵ساله مجازات شالق تعيين کرده بود و
افرادی که در اين رده سنی مرتکب جرمی می شدند قانون آنان را محکوم به تحمل
 ١٠الی  ۵٠ضربه شالق می کرد.
اما سنگين ترين مجازات برای گروه اطفال باالی  ١۵تا  ١٨ساله تعيين شده بود
که به موجب آن در صورت ارتکاب جرم قضات فقط حق داشتند که از مجازات
حبس تا سقف پنج سال استفاده کنند .ھمچنين قانون معين کرده بود که تمام مدت اين
حبس بايد در دارالتاديب( کانون اصالح و تربيت آن زمان( سپری شود.
پس طبق اين قانون سن مسئوليت کيفری  ١٢سال بوده و اطفال بزھکار زير
 ١٨سال به اعدام يا حبس ھای طوالنی در زندان محکوم نمی شدند.
 ٣۴سال بعد يعنی در سال  ١٣٣٨قانون تشکيل دادگاه اطفال تصويب شد و به
موجب اين قانون مقرر شد کودکان بزھکار زير  ١٨سال در دادگاه اطفال محاکمه
شوند .اما اين قانون سن مسئوليت پذيری را به  ۶سال کاھش داد .اين بار قانون
اطفال زير  ١٨سال به چھار دسته تقسيم کرد که اولين گروه آن اطفال زير  ۶سال
و مصون از مسئوليت کيفری بودند.
اين بار اطفال بين  ۶تا  ١٢ساله در صورت ارتکاب جرم يا به سرپرستان خود
تحويل داده می شدند يا برای تاديب به کانون اصالح وتربيت فرستاده می شدند.
اطفال بين  ١٢تا  ١٨سال در صورت ارتکاب جرم بر حسب جرم به يکی از
موارد زير محکوم می شدند .يا به اولياء با اخذ تعھد تحويل داده می شدند ،يا بدون
مجازاتی خاص به وسيله قاضی سرزنش می شدند و در مواردی که جرم سنگينی
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مرتکب شده بودند به زندان کانون اعزام می شدند .البته قانون قضات را مکلف
می کرد که اين حکم را فقط درباره کودک بزھکار باالی  ١۵سال و حداکثر با
مجازات حبس تا پنج سال به زندان محکوم کند.
پس در سال  ١٣٣٨با وجود اينکه قانون گذار سن کيفری را به  ۶سال تقليل
داد ،اما مجازات حبس را فقط برای مرتکبين بيش از  ١۵سال پيش بينی کرد و
مرتکبين زير  ١٨سال به ھيچ وجه محکوم به مرگ يا حبس ھای طوالنی نمی
شدند.
در سال  ١٣۵٢قانون مجازات عمومی اصالح شده و در ماده  ٣٣آن در مورد
سن کيفری و نحوه مجازات کودکان بزھکار زير  ١٨بحث شده بود .اين بحث ھا
تغييری در قوانين پيش بينی شده در قانون تشکيل دادگاه اطفال نداد .اين قانون تا
زمان تصويب قانون مجازات اسالمی در سال  ١٣۶١اجرا می شد.
چھار سال بعد از انقالب ،در سال  ١٣۶١مقنن در ماده  ٢۶قانون مجازات
اسالمی )مصوب کميسيون قضايی و حقوقی مجلس( سن مسئوليت کيفری را تغيير
داد که مفاد آن عينا در ماده  ۴٩قانون مجازات اسالمی مصو ب  ١٣٧٠تکرار شده
است .با اين تغيير بلوغ شرعی مالک تعيين سن مسئولين کيفری قرار گرفت .اين
قانون بلوغ شرعی دختر را نه سال قمری ) ٨سال و نه ماه شمسی( و بلوغ پسر
 ١۵سال قمری ) ١۴سال و ٧ماه( تعيين کرده است .به عبارتی سن مسئوليت
کيفری برای دختران به  ٩سال تقليل يافته و ھر کودکی که به سن بلوغ فيزيکی
مقرر در قانون برسد فرد بالغی محسوب است که در صورت ارتکاب جرم مثل
بزرگساالن مجازات می شود .پس اطفال بزھکار زير ١٨سال نيز ممکن است
مانند بزرگساالن به حبس ھای طويل مدت يا اعدام محکوم شوند.
 ٢١سال بعد يعنی در سال  ١٣٧٨قانون آئين دادرسی کيفری به تصويب رسيد.
با تصويب اين قانون تغيير اندکی در محاکمه کودکان زير  ١٨سال رخ داد و آن
محاکمه اين افراد در دادگاه ويژه بود .اين دادگاھھا عملکردی متفارت از
دادگاھھای کيفری عمومی دارند.
در تغييری ديگر قوه قضائيه در سال  ١٣٨٢قانون رسيدگی به جرايم اطفال و
نوجوانان را به مجلس ارسال کرده که کليات آن در شور اول تصويب شده است
ولی با گذشت ھفت سال ھنوز به تصويب نھايی نرسيده است .ھمچنين اليحه قانون
مجازات اسالمی مجددا تدوين و برای تصويب به مجلس تقديم شده است که مجلس
آن را تصويب کرده ولی ھنوز به تائيد شورای نگھبان نرسيده است .در صورت
تصويب اين دو قانون در تعيين سن مسئوليت کيفری ،نحوه محاکمه و ميزان
مجازات برای اطفال بزھکار زير  ١٨سال تغييراتی بوجود ميايد که به نفع کودکان
است .با توجه به اينکه ھنوز اين دو قانون به تصويب نھايی نرسيده و احتمال دارد
موارد پيشنھادی در قانونھای ياد شده تغيير يابد ھيچ توضيحی در اين نوشتار نمی
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آيد .اما برای آگاھی خوانندگان عين مواد در اين دو اليحه در ضميمه آمده است .با
نگاھی به اين موارد می توان چشم انداز پيش روی مجازات اطفال را ديد.
قانون مجازات عمومی مصوب ١٣٠۴
ماده ” ٣۴اطفال غيمر مميز را نمی توان جزانا محکوم نمود .در امور جزايی
ھر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد حکم غير مميز را دارد .در صورتيکه
اطفال مميز غير بالغ مرتکب جرمی شوند بايد به اوليای خود تسليم گردند با الزام
به تاديب و تربيت و مواظبت در حسن اخالق آنھا“.
ماده ” ٣۵اگر اطفال مميز غير بالغ که به سن  ١۵سال تمام نرسيده اند مرتکب
جنحه يا جنايتی شوند فقط به ده الی پنجاه ضربه شالق محکوم می شوند ولی در
يکروز زياد از ده و در دو روز متوالی زياده از پانزده شالق نبايد زده شود“.
ماده ” ٣۶اشخاص بالغ که سن آنھا بيش از پانزده سال تمام بود ولی به ھيجده
سال تمام نرسيده اند ھر گاه مرتکب جنايتی شوند مجازات آنھا حبس در دارالتاديب
است و در مدتی که زائد بر پنج سال نخواھد بود اگر مرتکب جنحه شوند مجازات
ايشان کمتر از نصف حداقل و زيادتر از نصف حد اعالی مجازات مرتکب ھمان
جنحه نخواھد بود “.قانون تشکيل دادگاه اطفال مصوب ١٣٣٨
ماده  ١٧در مورد اطفالی که سن آنان بيش از  ۶سال تمام و تا ١٢سال تمام
است در صورتيکه مرتکب جرمی شوند بر حسب مورد تصميمات زير اتخاذ
خواھد شد.
 -١تسليم به اولياء سرپرست يا اخذ تعھد به تاديب و تربيت ومواظبت در حسن
اخالق طفل.
 -٢اعزام به کانون اصالح و تربيت بمنظور تاديب وتربيت برای مدت يک تا
شش ماه )در موارد که به جھتی از جھات ولی يا سرپرست صالحيت ندارد ويا
الزام او بتاديب وتربيت و مواظبت در حسن اخالق طفل ممکن نباشد(.
ماده  ١٨در مورد اطفالی که بيش از  ١٢سال تمام و تا  ١٨سال تمام دارند ھر
گاه مرتکب جرمی شوند برحسب مورد تصميمات زير اتخاذ خواھد گرديد:
 -١تسليم به اولياء يا سرپرست يا اخذ تعھد بتاديب و تربيت ومواظبت در حسن
اخالق طفل
 -٢سرزنش و نصيحت بوسيله قاضی دادگاه
 -٣اعزام به کانون اصالح و تربيت از سه ماه تا يکسال
 -۴اعزام به زندان کانون اصالح وتربيت در مورد اطفالی که سن آنان بيس از
 ١۵سال تمام است از ششماه تا پنج سال تبصره – تصميم اخير در مواردی اتخاذ
می شود که طفل مرتکب جنايتی گرديده باشد .چنانچه مجازات آن جنايت اعدام ويا
حبس موبد )ابد( باشد مدت زندان کمتر از دو سال نخواھد بود.
قانون مجازات عمومی مصوب ١٣۵٢

233

| Executi on of Atefe

بر دار کردن عاطفه

ماده  -٣٣نسبت به جرايم اطفال ،قانون تشکيل دادگاه اطفال بزھکار اجرا می
شود و در نقاطی که کانون اصالح وتربيت تشکيل نشده دادگاه اطفال بزھکار
بترتيب زير عمل خواھد نمود.
 -١در مورد اطفالی که سن آنان بيش از  ۶سال و تا  ١٢سال تمام است در
صورتيکه مرتکب جرمی شوند به اولياء يا سرپرست آنان با اخذ تعھد به تاديب
وتربيت ومواظبت در حسن اخالق تسليم می شوند ودر مواردی که طفل فاقد ولی
يا سرپرست است و يا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست يا ولی او مناسب
تشخيص ندھد و يا به آنان دسترسی نباشد دادگاه مقرر خواھد داشت که دادستان
طفل بزھکار را به يکی از موسسات يا بنگاھھای عمومی يا خصوصی که مناسب
برای نگاھداری وتربيت طفل است برای مدتی از يک تا شش ماه بسپارد و يا اقدام
ونظارت در حسن تربيت طفل را برای مدت مذکور بشخصی که مصلحت بداند
واگذار کند .ھرگاه سرپرست يا ولی طفل که به او دسترسی نبوده مراجعه نمايد
دادگاه در صورت احراز صالحيت وی طفل را با الزام بتاديب به وی خواھد
سپرد.
 -٢نسبت به اطفال بزھکار که بيش از  ١٢تا  ١٨سال تمام دارند دادگاه يکی از
تصميات زير را اتخاذ خواھد نمود :الف -تسليم به اولياء يا سرپرست با اخذ تعھد
به تاديب وتربيت ومواظبت در حسن اخالق طفل.
ب -سرزنش ونصيحت بوسيله قاضی دادگاه.
ج -حبس در دارالتاديب از سه ماه تا يکسال.
د -حبس در دارالتاديب از شش ماه تا پنجسال در صورتی که طفل بيش از ١۵
سال تمام داشته وجرم از درجه جنايت باشد و دوتا ھشت سال حبس در دارالتاديب
اگر مجازات آن جنايت اعدام يا حبس دائم باشد و در اين مورد مدت حبس در
دارالتاديب کمتر از دو سال نخواھد بود.
تبصره  -١مفاد بند ”د“ در نقاطی که کانون اصالح وتربيت اطفال بزھکار
وجود دارد از لحاظ مدت مجری خواھد بود.
تبصره  -٢دادگاه صادر کننده حکم حسب گزارشھای که از وضع طفل ورفتار
او از دارالتاديب می رسد در تصميمات قطعی سابق يکبار تجديد نظر نمايد به اين
ترتيب که مدتھای محکوميت را يک ربع تخفيف دھد ويا حبس دردارالتاديب را به
تصميم مبنی بر تسليم طفل به ولی يا سرپرست قانونی تبديل نمايد واين تصميم در
صورتی اتخاذ می شود که طفل حداقل يک ثلث از مدت محکوميت را در
دارالتاديب گذرانده باشد .تصميم دادگاه در اين مورد قطعی است.
تبصره  -٣در جريان تحقيقات مقدماتی دادگاه متھمين بين  ۶تا  ١٢سال تمام را
به ولی يا سرپرست می سپارد با قيد التزام به اينکه ھر وقت حضور طفل الزم
باشد ،او را معرفی کند واال وجه التزام بدستور دادگاه وصول خواھد شد .در مورد
متھمين بين  ١٢تا  ١٨سال تمام به تشخيص دادگاه يا به ترتيب فوق اقدام و يا از
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متھم تامين کفيل اخذ می شود .ھر گاه جرم از درجه جنايت باشد دادگاه می تواند
متھم را با صدور قرار بازداشت موقت در دارالتاديب توقيف نمايد.
قانون مجازات اسالمی مصوب ١٣٧۵
ماده  ۴٩اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئوليت ھستند و تربيت آنان
با نظر دادگاه بعھده سرپرست اطفال و عند االقتضاء کانون اصالح وتربيت اطفال
می باشد.
تبصره  –١منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسيده باشد.
تبصره  -٢ھرگاه برای تربيت اطفال بزھکار تنبيه بدنی آنان ضرورت پيدا کند
تنبيه بايستی به ميزان مصلحت باشد  .اليحه قانون رسيدگی به جرايم اطفال
ونوجوانان ارايه شده به مجلس سال ١٣٨٢
ماده  -٢٩درباره اطفال ونوجوانانی که سن آنان بيش از  ٩سال تا  ١٢سال تمام
خورشيدی است در صورت ارتکاب جرم ،دادگاه يکی از تصميمات زير را حسب
مورد اتخاذ می کند:
الف -تسليم به والدين يا به اولياء و يا سرپرست قانونی يا اخذ تعھد به تاديب
وتربيت ومواظبت در حسن اخالق طفل ھرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند
برحسب مورد از اشخاص مذکور تعھد به انجام اموری از اين قبيل اخذ نمايد
 -١مراجعه به مددکار اجتماعی يا روانشناس وھمکاری با آنان
 -٢فرستادن طفل يا نوجوان به يک موسسه آموزشی وفرھنگی به منظور
تحصيل يا حرفه آموزی.
 -٣اقدام الزم جھت درمان يا ترک اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشک.
 -۴جلوگيری از معاشرت طفل يا نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آنھا
را برای طفل يا نوجوان مضر تشخيص دھد.
 -۵جلوگيری از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل ھای معين.
ب -تسليم به اشخاص حقيقی يا حقوقی ديگری که دادگاه به مصلحت طفل يا
نوجوان بداند با اخذ تعھد به انجام دستورھای دادگاه در موارد زير
 -١عدم صالحيت والدين ،اولياء يا سرپرست قانونی طفل يا نوجوان.
 -٢عدم امکان الزام والدين ،اولياء يا سرپرست قانونی با اخذ تعھد به تاديب
وتربيت ومواظبت در حسن اخالق طفل و يا نوجوان.
ماده  -٣٠در باره اطفال ونوجوانانی که سن آنان بيش از  ١٢سال وتا  ١۵سال
تمام خورشيدی است ،در صورت ارتکاب جرم ،دادگاه يکی از تصميمات زير را
حسب مورد اتخاذ می کند:
الف -تسليم به والدين يا به اولياء يا سرپرست قانونی يا اخذ تعھد به تاديب
وتربيت ومواظبت در حسن اخالق طفل يا نوجوان
 -١مراجعه به مددکار يا روانشناس و ھمکاری با آنان.
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 -٢فرستادن طفل و نوجوان به يک موسسه آموزشی وفرھنگی به منظور
تحصيل يا حرفه آموزی.
 -٣اقدام الزم جھت درمان يا ترک اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشک.
 -۴جلوگيری از معاشرت طفل يا نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آنھا
را برای طفل يا نوجوان مضر تشخيص دھد.
 -۵جلوگيری از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل ھای معين.
ب -سرزنش ونصيحت به وسيله قاضی دادگاه.
ج -نگھداری در کانون اصالح وتربيت از سه ماه تا يکسال در مورد جرايمی
که مجازات قانونی آن  ٣سال يا بيش از  ٣سال حبس است.
تبصره :در مورد تصميمات مذکور در بندھای الف و ب مواد  ٢٩و  ٣٠اين
قانون ،دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و
ھمچنين گزارشھای مددکاران اجتماعی از وضع طفل يا نوجوان در تصميم خود
ھر چند بار که مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء کند ،تجديد نظر نمايد.
ماده  -٣١درباره نوجوانانی که سن آنان بيش از  ١۵سال و تا  ١٨سال تمام
خورشيدی است مجازات ھای زير اجرا می شود:
 -١حبس در کانون اصالح وتربيت تا يک سال و يا پرداخت جريمه نقدی تا
يک ميليون ﷼ ،در مورد جرايمی که مجازات قانونی آن تا  ٣سال يا مجازات
ديگری غير از حبس باشد.
 -٢حبس در کانون اصالح وتربيت از  ۶ماه تا  ٣سال در مورد جرايمی که
مجازات قانونی آن  ٣سال يا بيش از  ٣سال حبس باشد.
 -٣حبس در کانون اصالح وتربيت از  ٢سال تا  ٨سال در مورد جرايمی که
مجازات قانونی آن حبس ابد يا اعدام باشد.
تبصره  -١ھرگاه با توجه به وضع محکوم عليه وجرم ارتکابی ،به جای
مجازات حبس يا جريمه نقدی موضوع بند  ١اين ماده ،انجام دادن خدمات عمومی
مانند آموزش حرفه و فن ،کار در مراکز نگھداری معلوالن وسالمندان ،نظافت يا
آبياری درختان و فضای سبز پارکھا مناسب باشد ،دادگاه می تواند با رضايت
محکوم عليه او را به انجام دادن آن خدمات تحت مراقبت مددکار اجتماعی محکوم
نمايد ،مشروط بر اينکه ميزان آن برای افراد غير شامل بيش از  ٨ساعت کار
روزانه و در مورد شاغالن جمعا بيش از  ١٢ساعت نباشد .مجموع ساعات
خدمات عمومی نبايد بيش از  ٢۴٠ساعت باشد.
تبصره  -٢ھرگاه محکوم عليه بدون عذر موجه از انجام دادن خدمات عمومی
امتناع نمايد دادگاه می تواند پس از در يافت گزارش مددکار اجتماعی ،برای بار
اول ،ساعات کار خدمات عمومی را تا يک چھارم افزايش دھد و در صورت
تکرار آن را به خدمات ديگر تبديل يا به يکی از مجازات ھای مندرج در بند ١
محکوم کند.
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تبصره  -٣دادگاه می تواند با توجه به وضع محکوم عليه و جرم ارتکابی
مجازات حبس و يا جريمه نقدی موضوع بند  ١اين ماده را به اقامت در محل
سکونت در ساعاتی که دادگاه تعيين می کند يا به حبس در کانون اصالح وتربيت
در دو روز آخر ھفته تبديل نمايد.
ماده  -٣٣در جرايمی که مجازات قانونی آن قصاص يا حد است ،ھرگاه در
رشد و کمال عقل مرتکب شبھه وجود داشته باشد دادگاه اطفال و نوجوانان وی را
به يکی از مجازاتھای مذکور در بند  ٢و ٣ماده  ٣١اين قانون محکوم می نمايد.
تبصره – دادگاه اطفال و نوجوانان برای تشخيص رشد و کمال عقل می تواند
از نظر پزشک قانونی يا از ھر طريق ديگری که مقتضی بداند ،استفاده کند.
اليحه قانون مجازات اسالمی ارايه شده به مجلس سال ١٣٨٨
ماده  ١-١۴١منظور از طفل در اين قانون کسی است که به سن  ١٨سال تمام
خورشيدی نرسيده باشد .اطفال به سه دسته تقسيم می شوند:
 -١نابالغ غير مميز که به اطفالی اطالق می شود ،به سن ھفت سال تمام نرسيده
باشند.
 -٢نابالغ مميز به اطفال دارای ھفت سال تمام اطالق می شود که به سن بلوغ
نرسيده باشند.
 -٣بالغ که به اطفالی اطالق می شود ،به سن بلوغ رسيده و کمتر از  ١٨سال تمام
می باشند.
 -۴تبصره – سن بلوغ پسر  ١۵تمام و دختر  ٩سال تمام قمری است
ماده  :٢-١۴١اطفال نابالغ در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئوليت کيفری
ھستند؛ اما اگر طفل مميز مرتکب جرم شود ،تربيت و مراقبت از وی با نظر
دادگاه به عھده ولی يا سرپرست قانونی و عند االقتضاء کانون اصالح وتربيت
اطفال می باشد.
ماده  ٣-١۴١در جرايم تعزيری و بازدارنده مجازات ھای قانونی در باره اطفال
بالغ اعمال نمی شود وبه اقتضای سن آنھا ،مطابق قانون رسيدگی به جرايم اطفال
ونوجوانان در مورد آنھا اتخاذ خواھد شد.
ماده  ۴-١۴١در جرايم موجب حد ھر گاه اطفال بالغ ماھيت جرم انجام شده و يا
حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبھه وجود داشته باشد
حسب مورد با توجه به سن آنھا به مجازاتھای پيش بينی شده در قانون رسيدگی به
جرايم اطفال و نوجوانان محکوم خواھد شد.
تبصره يک – دادگاه برای تشخيص رشد کمال عقل می تواند از نظر پزشکی
قانونی يا از طريق ديگری که مقتضی بداند ،استفاده کند.
تبصره دو – مسئوليت اطفال در مورد پرداخت ديه و ضرر وزيان ھای مالی و
آثار مدنی مطابق مقررات مربوط است.
پنج شنبه ١٧تير ١٣٨٩

237

| Executi on of Atefe

بر دار کردن عاطفه

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﻣﺠﺎزات
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺰﻫﻜﺎر
در ﭘﻲ ﺑﺎزﺗﺎب اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ اﻋﺪام و اﺣﻜﺎم
ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺳﺨﺖ درﻣﻮرد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﻧﺪا رﻳﺤﺎﻧﻲ
در پی انتشار اخباری در رسانه ھا مبنی بر صدور چندين مورد حکم حدود و
قصاص برای نوجوانان کمتر از ١٨سال در ايران برخی مجامع بين المللی و
رسانه ھای غربی موج تازه ای از تبليغات منفی را در زمينه مسائل حقوق بشری
عليه جمھوری اسالمی ايران آغاز کردند.
بازتاب اخبار مربوط به آنچه که صدور حکم اعدام و احکام قضايی سخت در
مورد نوجوانان خوانده شده ،چنان زياد بود که حتی برخی رسانه ھای داخلی و
کارشناسان حقوقی کشورمان نيز مالحظات خود را در اين زمينه بيان کردند و
خواستار بازنگری در صدور چنين احکامی شدند.
به عقيده کارشناسان می توان با بررسی جوانب مختلف جرايم و بزه ھای
نوجوانان زير سن قانونی راھکارھای مناسبی را برای برخورد با آنھا پيدا کرد که
ھم جنبه تنبيھی داشته باشد و ھم جنبه اصالحی .و اين آخری قطعا مھمتر از اولی
است و می تواند به اصالح آسيب ھا در جامعه کمک مؤثری کند.
جامعه شناسان و جرم شناسان نيز بر اين باورند که در سيستم قضايی ما به
ويژه در دادگاھھای مربوط به نوجوانان بايد تغييرات عمده ای انجام شود زيرا
صدور مجازاتھای سخت برای نوجوانانی که اغلب به رشد فکری نرسيده اند
عواقب وخيمی را برای جامعه به دنبال خواھد داشت.
از سوی ديگر برخی حقوقدانان تاکيد دارند که بايد سن مسووليت کيفری
افزايش يابد زيرا مجازاتھای مربوط به حدود و قصاص در شرع مقدس تعيين شده
است و نمی توان آنھا را تغيير داد ولی می توان با مصلحت انديشی سن مسووليت
کيفری را از سن تکليف شرعی مجزا کرده و آن را به  ١٨سال افزايش داد.
حتی برخی علما و فقھا نيز بر اين نظرند که بايد برای صدور حکم در مورد
نوجوانان شرط بلوغ فکری که عاملی متغير است در نظر گرفته شود و الزامی
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برای صدور احکام حدود و قصاص برای نوجوانان وجود ندارد.
يک کارشناس حقوق بين الملل در اين زمينه گفت :اعضای جامعه بين المللی به
موجب تعھدات بين المللی خود بايد از اعدام افراد زير  ١٨سال حتی در صورت
ارتکاب ھر گونه جنايتی خودداری کند.
”نسرين ستوده“ در گفت و گو با خبرنگار سينا افزود :در گذشته تالش می شد
اين مساله در قوانين رعايت شود اما به موجب قانون مجازات اسالمی سن
مسووليت کيفری برای دختران  ٩سال و  ١۵سال قمری تعيين شده است و اين به
آن مفھوم است که اگر دختر ٩ساله و يا پسر  ١۵ساله مرتکب جرم مستوجب اعدام
شود بايد به مجازات اعدام برسد.
به گفته وی ،اين قانون عالوه بر اين که تعھدات بين المللی را ناديده گرفته است
دارای چند اشکال اساسی است.
وی اظھار داشت :اولين اشکال اين است که قانون ايران چون جرايم مشمول
حدود و قصاص را از احکام الھی می داند لذا به قاضی اين اختيار را نمی دھد که
با توجه به اوضاع و احوال متھم در مجازات وی تخفيف قايل شود .از طرف ديگر
با توجه به ھمان استدالل ،قاضی ممکن است از تحقيق درباره پيشينه جرم و
وضعيت زندگی کودک و نوجوان مجرم خودداری کند.
عضو کميته حقوقی انجمن حمايت از حقوق کودکان ادامه داد :اين در حالی
است که احتمال ارتکاب جرم در افرادی که در خانواده ھای نابسامان و فقير و يا
با والدين بزھکار پرورش می يابند بسيار بيشتر از افراد عادی است و بايد در
بررسی جرم کودکان پيشينه و وضعيت خانوادگی آنان مد نظر قرار گيرد.
وی تأکيد کرد :چگونه است که رياست خانواده و مسووليت و قيوميت به عھده
کسی گذاشته می شود ولی از وی در مورد ارتکاب جرم توسط کودک و نوجوان
بازخواست نمی شود.
به گفته وی ،در مورد مجازاتھای شامل حدود و قصاص که حدود الھی
محسوب می شوند نمی توان اعمال نظر کرد و تخفيف برای کودک قايل شد ولی
سن مسووليت کيفری را می توان باال برد.
اين حقوقدان خاطر نشان کرد :صرف نظر از اين مسايل جامعه ايرانی در
خصوص بلوغ فکری دختران ٩ساله و پسران  ١۵ساله برای تميز خوب و بد
امور از يکديگر دچار شک و ترديد است.
وی اين سوال را مطرح کرد که چرا و به چه علت رياست جنايی بايد از ھمه
دستاوردھای روز دانش بشری محروم باشد.
وی به طور نمونه از سه حکم اعدام در کانون اصالح و تربيت که در زمان
ارتکاب جرم  ١۵تا  ١۶سال داشته اند خبر داد و افزود  :اين سه نوجوان منتظر
رسيدن زمان اعدام خود ھستند و در چنين مواردی که سن فرد کمتر از  ١٨سال
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است حکم اعدام صادر می شود ولی اجرای آن به  ١٨سالگی موکول می شود.
اين کارشناس حقوق بين الملل خاطر نشان کرد :رييس دادگاه اطفال سوييس که در
ھمايش سن مسووليت کيفری در ايران شرکت کرده بود عنوان داشت من حتم دارم
که در نوجوانی جرايمی را مرتکب شده ام که اگر امروز در ايران مرتکب می
شدم تمام عمر را در زندان می ماندم.
به اعتقاد اين کارشناس بايد با جرايم کودکان و نوجوانان پيچيده تر برخورد
کرد و با توجه به اوضاع و احوال متھم و پيشينه وی مجازاتھای خاص برای اين
قشر در نظر گرفت.
وی با بيان اين که سن مسووليت کيفری کامالً نياز به بازنگری دارد و اين
مسأله در پيشينه تاريخی ما نيز وجود دارد ،افزود :به طور مثال در قانون مجازات
عمومی سال  ١٣٠۴برای مسووليت کيفری سه دوره در نظر گرفته شده بود که
اين دوره ھا  ۶تا  ١٢سالگی  ١٢تا  ١۵سالگی و  ١۵تا  ١٨سالگی بودند.
ستوده ادامه داد :چون اين قانونی با مشکالتی ھمراه بود منجر به تشکيل دادگاه
رسيدگی در سال  ١٣٣٨شد که مسووليت کيفری را به چھار دوره تقسيم کرده بود
که اين دوره ھا از بدو تولد تا  ۶سالگی۶ ،تا ١٢سالگی ١٢ ،تا  ١۵سالگی و ١۵
تا  ١٨سالگی بودند که در اين قوانين در ھر دوره سنی مجازات متناسب با آن سن
تعيين شده بود.
وی تصريح کرد :بر اساس اين قانون با افزايش سن مجرم مجازات تعيين شده
برای او شديدتر می شد ولی سخت ترين مجازات برای اين سنين پنج سال حبس و
تازيانه بود که البته نمی بايست تازيانه بيش از ده ضربه در يک روز و  ١۵ضربه
در دو روز متوالی می بود.
وی توضيح داد :در ايران ھر فردی در سن  ١٨سالگی کليه حقوق خود را دارا
می شود ولی در سنی ھمانند  ٩سال فرد ھيچ حق و فعاليت اجتماعی ندارد ولی
تکليف سنگين مسووليت کيفری به دوشش گذاشته می شود.
وی با تاکيد بر اين که نبايد در جرايم کودکان زير  ١٨سال جزايی را قايل شد
که کسی نتواند بر روی آن اعمال نظر کند ،افزود  :در مورد قوانين مشمول حدود
و قصاص ھيچ قاضی نمی تواند روی جرايم نظر تخفيف بدھد زيرا حدود الھی
ھستند ولی سن مسووليت کيفری حدود الھی نيست پس می توان آن را تغيير داد.
به گفته اين عضو کميته حقوقی انجمن حمايت از حقوق کودکان وجود روانشناس
در دادگاه اطفال ضروری است ولی در صورتی حضور روانشناس در دادگاه
اطفال می تواند موثر باشد که مجازات تعيين شده قابل اعمال نظر باشند.
ستوده در ارتباط با مجازاتھای جايگزين کودکان گفت :ھمچنين قضات ما ھيچ
اجازه ای برای مجازاتھای جايگزين ندارند و در ايران مجازاتھای جايگزينی برای
افراد زير  ١٨سال تعيين می شود که ٩۵درصد آنھا به دليل فقدان قانون در مراحل
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باالتر شکسته می شود و اين مجازاتھا زمانی قابليت اجرايی پيدا می کند که قانون
صراحتا اجازه تعيين مجازاتھای جايگزين را نيز بدھد.
وی در ارتباط با سن مسووليت کيفری در ساير کشورھا اظھار داشت :اين سن
در سوييس  ٧سال ،در انگلستان ١۴سال ،در عراق  ٩سال ،در استراليا  ١٠سال،
بلغارستان و چين  ١۴سال است ولی در تمامی اين کشورھا نحوه رسيدگی به
جرايم اطفال با کشور ما تفاوت دارد و مجازاتھای آنان قابل تخفيف است و عموما
با گرفتن تعھد و يا مجازاتھای جايگزين با نوجوانان و کودکان بزھکار برخورد
می شود.
به گفته وی ،در تمامی کشورھا سعی می شود که اطفال زير  ١٨سال به دادگاه
فرستاده نشوند و ھمچنين در اين موارد پدر و مادر برای پاسخگويی به دادگاه
احضار می شوند.
حقوقدان و جامعه شناس ديگری نيز در اين زمينه گفت :بنا بر ماده  ۴٩قانون
مجازات اسالمی ،اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسوليت کيفری ھستند
و مسووليت آنھا بر عھده سرپرست اطفال و عنداالقتضا کانون اصالح و تربيت
کودکان است.
”احمد آملی“ افزود :در اين قانون منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ
شرعی نرسيده باشد.
وی ادامه داد :قانون مصوبه سال  ١٣١٣در خصوص سن رشد می گويد که
سن رشد  ١٨سال تمام شمسی است و به عبارت ديگر کسانی که معامالت حقوقی
انجام می دھند بايد  ١٨سال تمام شمسی داشته باشند.
به گفته وی ،بايد تعريف مشخصی از طفل تعيين کرد و قوانين بين المللی ،فرد
زير  ١٨سال را کودک می داند و معتقد است که با توجه به وضعيت فيزيولوژيک
زمانی که کودک دوران بلوغ را طی می کند فعل و انفعاالتی از لحاظ روانشناسی
صورت می گيرد که کودک تا اين سن نمی تواند در برخورد با ھيجانات مثبت و
منفی تصميم بگيرد.
در اين سن کليه تصميمات آنی است و در ارتکاب جرم نيز به لحاظ ھيجانات
منفی سريع تصميم می گيرد و ھيچ گونه ديدی به آينده و عاقبت ارتکاب فعل
ندارد.
وی تاکيد کرد :در اغلب پرونده ھای قصاص نوجوانان و کودکان زير  ١٨سال نيز
که مرتکب قتل شده اند در نزاعی با ھم سن و ساالن خود و بدون نيت قبلی و قصد
قتل ،مرتکب اين عمل می شوند ولی با حکم قصاص مواجه می شوند.
اين کارشناس حقوقی افزود :به ھمين لحاظ ھم ماده  ١١٠٩قانون مدنی سن بلوغ
قانونی را که  ١٨سال تمام است ،از سن بلوغ شرعی تفکيک کرده است.
وی ادامه داد :سن بلوغ شرعی يک پديده عرفی است و در سال  ٧٩مرکز
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تحقيقات قوه قضائيه در پژوھش خود به اين نتيجه رسيد که سن بلوغ  ١٣سال
شمسی است و انجام فرايض دينی از اين سال به بعد محسوب می شود.
آملی با بيان اين که بلوغ شرعی قابليت تغيير دارد و می تواند مطابق موازين
علمی و از منظر روانشناختی و فيزيولوژيک به  ١٨سال تسری پيدا کند ،افزود:
در بحث مسووليت کيفری و مجازات از جمله مجازات اعدام با توجه به روح آيين
دادرسی کيفری مواد  ٢٢١و  ٢٢٢و  ٢٢۶که بحث بررسی وضعيت روانی و
روحی طفل ،محيط معاشرت و مصلحت او را مطرح می کند و ايضا قانون ايجاد
دادسراھا نيز که دادستان را در موارد عام صرفا مکلف به عدم قبول پرونده ھای
اطفال می کند افزايش سن مسووليت کيفری ھيچ تعرضی با شرع مقدس ندارد.
به گفته وی ،فلسفه عدالت قضايی در تشکيل دادگاھھای اطفال و عدم تحويل کودک
به دادسراھا که مطابق آن قرار مجرميت و يا کيفر خواست صادر می شود صرفا
به لحاظ وضعيت روانی کودک است.
وی تاکيد کرد :از آنجا که روانشناسان مجازات را برای کودکان زير  ١٨سال
به سان بزرگساالن نگاه نمی کنند ،بايد تجديد نظری در اين زمينه شود.
وی ادامه داد :ديدگاه حقوق بشردوستانه نيز مخالف با اعدام است و کشورھای
جھان به سمت حذف مجازات اعدام پيش می روند و به طور محدود و خاص
مجازات اعدام برای آنھا اعمال می شود.
وی در ارتباط با مجازاتھای جايگزين کودکان نيز گفت :مجازاتھای جايگزين
برای کودکان رويه ای بسيار مصلحت جويانه و در جھت بازگشت سريع به جامعه
دارد و به ھمين دليل مجازات اعدام نيز مغاير با مجازاتھای جايگزين است.
به اعتقاد اين کارشناس حقوقی ،سن مسووليت کيفری پديده عرفی است و می توان
آن را به  ١٨سال افزايش داد و در کنار آن در قانون قيد کرد که اگر چه فرد زير
١٨سال ،فاقد مسووليت کيفری است اما ضامن خسارات جانی و مالی است.
رييس مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم نيز با اشاره به اين که مساله بلوغ
فکری بايد در تمامی احکام شرع از جمله معامالت ،عقود ،اجرای حدود و نکاح
در نظر گرفته شود ،افزود :در ارتباط با اجرای حدود نيز ھمين گونه است و
اجماع فقھا بر اين است که فرد بايد بالغ و رشيد باشد.
آيت ﷲ ”حسين موسوی تبريزی“ ادامه داد :اگر فردی بدون فھم و رشد فکری
معصيتی را انجام دھد مسووليت از او ساقط است حتی اگر در رشد فکری او
شبھه ای وجود داشته باشد.
وی افزود  :به طور مثال اگر فردی در حالت مستی معصيتی را مرتکب شود
او را کيفر بدنی نمی کنند و تنھا جرم او مشروب خواری است.
وی با بيان اين که در شرع مقدس راه حلھای فراوانی برای حل مشکل
مسووليت کيفری نوجوانان وجود دارد ،اظھار داشت :فقھا عالوه بر بلوغ سنی،
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بلوغ فکری را در تمامی زمينه ھا شرط کرده اند و در قرآن کريم ھم به اين امر
تاکيد شده است که به عنوان مثال در قرآن تاکيد شده است اختيار اموال بچه يتيمی
که پدرش را از دست داده است در دست وصی يا حاکم شرع و غيره است مگر
اين که به بلوغ سنی و فکری رسيده باشد.
موسوی تبريزی تاکيد کرد :بلوغ فکری نيز در زمانھا و مکانھا و حتی شرايط
خانوادگی مختلف تفاوت دارد به طور مثال رشد فکری برای فردی که در يک
شھر عقب افتاده زندگی می کند بسيار دير صورت می گيرد.
وی خاطر نشان کرد :برای موضوعات مختلف نيز سن بلوغ فکری تفاوت دارد
به طور نمونه ممکن است فرد بلوغ در رابطه با درک نماز داشته باشد ولی در
رابطه با ازدواج به بلوغ فکری نرسيده باشد.
وی تاکيد کرد :حدود حکم اوليه است که خداوند برای بازدارندگی از فساد و
معصيت تعيين کرده است ولی اجرای آن اجباری نيست.
وی تصريح کرد :در مواردی که مصلحت نيست نبايد حکم مجازات حدود
صادر شود به طور مثال در گذشته برای تحکيم بنيان خانواده در صورتی که زن
تمکين نمی کرد در مواردی خاص به چندين ضربه شالق البته در حدی که آسيب
جسمی به وی نرسد محکوم می شد ولی امروز اگر اين حکم اجرا شود بنيان
خانواده ھا از ھم گسيخته می شود.
اين عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم افزود :حضرت امام
خمينی)ره( نيز بر اين امر تاکيد داشتند به طوری که در سال  ۵٩پس از سنگسار
زنی در کرمان و تبليغات منفی غرب عليه ايران در پی اجرای اين حکم ،صدور
حکم سنگسار را ممنوع کردند و ھمچنين امام خمينی بريدن دست دزد را به دليل
جلوگيری از نمايش وجھه خشن از اسالم ممنوع کردند.
وی با تاکيد بر اين که مصلحت لزوم اجرای احکام حدود را مشخص می کند،
گفت :مساله رشد فکری و وضعيت روانی نوجوان و ھمچنين مصالح نظام بايد در
صدور چنين احکامی مد نظر قرار گيرد.
به گفته وی وضعيت روانی و پيشينه تاريخی نوجوان مجرم قطعا بايد در
صدور حکم وی مد نظر قاضی قرار گيرد و در اسالم نيز به طور نمونه آمده است
که اگر فرد از روی فقر و نياز مالی دست به دزدی بزند نبايد حکم قطع دست را
در مورد وی اجرا کرد.
موسوی تبريزی افزود :قوه قضائيه بايد در اين زمنيه سياست گذاری کرده وبه
قضات آموزش دھد زيرا صدور احکام حدود و قصاص الزامی نيست.
 ٣مھر  ١٣٨٣ـ خبرگزاری سينا
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ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﮔﺎه اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﻻﻳﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﮔﺎه اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﭘﺎﻳﻴﺰ  24 - 82آذر 1382
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﮔﺎه اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ :ﺗﺸﻜﻴﻼت و ﺻﻼﺣﻴﺖ
ماده  -١دادگاه اطفال و نوجوانان از يک قاضی و دو مشاور تشكيل می شود.
ماده  -٢قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئيس قوه قضائيه از بين
قضاتی كه شايستگی آنان را برای اين امر با رعايت سن و وجھات ديگر )از قبيل
تأھل و ترجيحا ً داشتن فرزند ،گذراندن دوره آموزشی و (...محرز بداند با داشتن
حداقل  ۵سال سابقه خدمات قضايی انتخاب می كند.
مشاوران از بين شخصيتھای علمی ،فرھنگی ،دانشگاھی ،اداری اعم از
شاغل يا بازنشسته يا معتمدان محل كه به امور اطفال و نوجوانان آشنا ھستند و
آگاھی و تجربه كافی داشته باشند ،انتخاب می شوند.
تبصره  :١برای انتخاب مشاوران دادگاھھای اطفال و نوجوانان ،رئيس حوزه
قضايی ھر محل عدهای را كه واجد شرايط بداند و برای ھر شعبه حداقل  ١٠نفر
را برای مدت  ٢سال به اين سمت تعيين می نمايد .انتخاب مجدد آنان را بالمانع
است .رأی مشاوران مشورتی است.
تبصره  :٢حقالزحمه مشاوران برای ھر جلسه حضور به ميزانی كه در آييننامه
ای كه توسط وزير دادگستری تھيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه می رسد تعيين
و توسط رئيس كل دادگستری استان پرداخت می شود.
ماده  -٣ھرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جھتی از جھات قانونی از انجام
وظيفه باز بماند حسب مورد با موافقت رييس قوه قضائيه ،رئيس دادگستری يا
دادستان می توانند شخصا ً به جای او انجام وظيفه كنند يا يكی از قضات واجد
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شرايط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور رسيدگی
نمايند.
ماده  -۴در معيت دادگاھھای اطفال و نوجوانان و در محل تشكيل آن شعبهای از
دادسرای عمومی و انقالب به سرپرستی يكی از معاونان دادستان و در صورت
لزوم يک يا چند داديار و بازپرس داير می گردد.
ماده  -۵در ھر حوزه قضايی شھرستان يک يا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان
بر حسب نياز تشكيل می شود .تا زماني كه دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی
تشكيل نشده است به كليه جرائم اطفال و نوجوانان درشعبه دادگاه عمومی جزايی يا
دادگاھی كه وظايف آن را انجام می دھد مطابق اين قانون رسيدگی می شود.
ماده  -۶رسيدگی به جرايمی كه مجازات قانونی آنھا قصاص عضو و يا قصاص
نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد در دادگاه كيفری استان بعمل
خواھد آمد.
تبصره  :١در ھر استان شعبه يا شعبی جھت رسيدگی به جرايم موضوع اين ماده
از بين قضاتی كه صالحيت رسيدگی به جرايم اطفال و نوجوانان را دارند با ابالغ
رييس قوه قضاييه تعيين می گردد.
تبصره  :٢دادگاه كيفری استان برای رسيدگی به جرايم اطفال و نوجوانان در
مركز يا شھرستانھای تابع آن استان كه جرم در آن محل از ارتكاب يافته و يا
متھم دستگير و يا اقامت دارد حسب مورد تشكيل می شود.
تبصره  :٣حضور مشاوران برای رسيدگی به جرايم اطفال و نوجوانان در دادگاه
كيفری استان الزامی است.
ماده  -٧رئيس دادگستری يا رئيس كل دادگاھھای شھرستان حسب مورد رياست
دادگاھھای اطفال و نوجوانان را نيز بر عھده دارد.
ماده  -٨مرجع رسيدگی به درخواست تجديدنظر آراء و تصميمات دادگاھھای
اطفال و نوجوانان شعبه ای از دادگاه تجديد نظر استان است كه با ابالغ رئيس قوه
قضائيه تعيين می گردد.
ماده  -٩به كليه جرايم اطفال و نوجوانانی كه سن آنان بيش از ٩سال و كمتر از
 ١٨سال تمام خورشيدی است در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگی می شود.
ماده  -١٠اطفال در صورت ارتكاب جرم ،مبری از مسئوليت كيفری ھستند و
ترتيب آنان با نظر دادگاه به نحو مقرر در مواد آتی است.
تبصره  :١منظور از طفل كسی است كه به ح ّد بلوغ شرعی نرسيده باشد.
تبصره  :٢مالک صالحيت دادگاه و تعيين نوع و ميزان مجازات سن متھم در
زمان ارتكاب جرم است.
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ماده  -١١ھرگاه يک يا چند طفل يا نوجوان با مشاركت يا معاونت اشخاص
بزرگسال مرتكب جرم شوند ،فقط به جرايم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و
نوجوانان رسيدگی می شود.
ماده  -١٢در صورت اختالف در صالحيت بين دادگاھھای اطفال و نوجوانان ،حل
اختالف بر طبق مقررات آيين دادرسی مدنی بعمل می آيد.
تبصره :در صورت اختالف در صالحيت دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان،
نظر دادگاه متبع است.

ﻓﺼﻞ دوم :آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ
ماده  -١٣كليه اقدامات اعم از تعقيب ،تحقيق و رسيدگی به جرايم اطفال و
نوجوانان كمتر از  ١۵سال تمام خورشيدی ،به شرط آنكه مجازات قانونی جرم
ارتكابی فقط حبس كمتر از  ٣سال و يا جرم منافی عفت باشد ،توسط دادگاه اطفال
و نوجوانان به عمل می آيد و دادگاه مذكور كليه وظايفی را كه بر طبق قانون به
عھده ضابطان دادگستری است انجام می دھد .در غير از موارد مذكور ،تعقيب و
تحقيقات مقدماتی توسط دادسرا بر طبق اين قانون انجام می شود.
تبصره :در جرايم مشھود ،ھر گاه مرتكب طفل يا نوجوان باشد ،ضابطان
دادگستری مكلف اند پس از دستگيری ،متھم را بی درنگ ،حسب مورد ،به دادسرا
يا به دادگاه اطفال و نوجوانان معرفی نمايند ،انقضاء وقت اداری و نيز ايام تعطيل
مانع از رجوع به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان نيست.
ماده  -١۴در جرايمی كه مجازات قانونی آن كمتر از  ٣سال حبس يا مجازات
تعزيری ديگری غير از حبس ،خواه به تنھايی يا توأم با مجازات ھای ديگر باشند،
دادسرا يا دادگاه می تواند با مالحظه شخصيت ،منش ،وضعيت اجتماعی و
تحصيلی متھم و اوضاع و احوال وقوع جرم ،تعقيب كيفری را به شرطی كه متھم
شاكی يا مدعی خصوصی نداشته باشد ،حسب مورد موقوف يا از يک تا سه سال
معلق نمايد.
تبصره :دادسرا يا دادگاه ضمن صدور قرار تعليق تعقيب به متھم متذكر ميشود كه
اگر ظرف مدت مذكور از تاريخ صدور قرار مرتكب جرم ديگری گردد ،عالوه بر
اين جرم به اتھام سابق نيز تحت تعقيب قرار می گيرد.
ماده  -١۵دادسرا يا دادگاه حسب مورد برای حل و فصل دعوی جبران خسارت
ناشی از جرم يا سازش طرفين موضوع را به شورای حل اختالف ،مددكاران
اجتماعی يا ھر شخص صالح ديگری به عنوان ميانجی ارجاع می نمايد .ميانجی
كوشش الزم و جھد كافی به برقراری سازش بين طرفين به عمل می آورد و در
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ھر صورت گزارش اقدامات خود را برای اخذ تصميم در مھلتی كه دادسرا يا
دادگاه تعيين می كند ،تسليم می نمايد .دادسرا پس از وصول گزارش ميانجی دال
بر سازش طرفين قرار موقوفی تعقيب صادر و در صورت عدم سازش پرونده را
برای اخذ تصميم به دادگاه ارسال می دارد.
دادگاه نيز پس از وصول گزارش حسب مورد قرار موقوفی تعقيب صادر و يا
شروع به رسيدگی می نمايد.
تبصره :اقدام به سازش ضمن اجرای حكم نيز جايز است.
ماده  -١۶در جيان تحقيقات مقدماتی ،دادگاه اطفال و نوجوانان متھمان بين  ٩سال
تا ١۵سال تمام را به والدين يا سرپرست قانونی يا در فقدان آنان به ھر شخص
حقيقی يا حقوقی كه مصلحت بداند می سپارد .اشخاص مذكور ملزم اند ھر گاه
حضور طفل يا نوجوان الزم باشد او را به دادگاه معرفی نمايند .طفل يا نوجوان
نيز ملزم به معرفی خود به دادگاه است.
در مورد متھمان بين  ١۵سال تا  ١٨سال تمام نيز به تشخيص دادسرا يا دادگاه
اطفال و نوجوانان حسب مورد يا به ترتيب فوق اقدام می شود يا متھم با اخذ كفيل
آزاد می گردد و در صورت عجز از معرفی كفيل يا در جرايم عليه امنيت و يا
جرايمی كه مجازات قانونی آن اعدام يا حد يا قصاص يا بيش از خمس ديه كامل و
يا  ٣سال يا بيش از  ٣سال حبس است ،دادسرا يا دادگاه می تواند در موارد ذيل
قرار نگھداری موقت متھمان  ١۵تا ١٨سال را در كانون اصالح و تربيت صادر
كند:
الف .احتمال از بين رفتن آثار و داليل جرم.
ب .تبانی متھم با متھمان ديگر يا شھود يا مطلعان واقعه.
ج .جلوگيری از ادای شھادت شھود.
د .بيم فرار يا مخفی شدن متھم.
ماده  -١٧پس از پايان تحقيقات مقدماتی چنانچه عمل انتسابی جرم نباشد يا داليل
كافی بر توجه اتھام وجود نداشته باشد يا متھم به جھات ديگر قانونی قابل تعقيب
نباشد ،دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان حسب مورد قرار منع يا موقوفی تعقيب
يا حكم بر برائت صادر می نمايد و در غير اين صورت پرونده با صدور
كيفرخواست به دادگاه اطفال و نوجوانان ارسال می شود و اگر موضوع بدواً در
دادگاه مطرح شده باشد دادگاه قرار رسيدگی صادر وقت جلسه رسيدگی را به ولی
يا سرپرست قانونی طفل يا نوجوان ،وكيل وی و دادستان ابالغ می كند.
تبصره  :١ھر گاه در موقع رسيدگی سن متھم  ١٨سال و بيشتر باشد ،وقت
دادرسی به متھم يا وكيل او ابالغ می شود.
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تبصره  :٢در جرايمی كه مجازات قانونی آن كمتر از  ٣سال حبس و يا مجازات
تعزيری ديگری غير از حبس خواه به تنھايی يا توأم با مجازات ھای ديگر باشد،
ھرگاه متھم و ولی يا سرپرست قانونی او و ھمچنين در صورت داشتن وكيل،
وكيل او حاضر باشند و درخواست رسيدگی نمايند و موجبات رسيدگی نيز فراھم
باشد ،دادگاه می تواند بدون تعيين وقت ،رسيدگی و اتخاذ تصميم نمايد.
ماده  -١٨دادگاه اطفال و نوجوانان به كليه جرايم اطفال و نوجوانان با حضور
دادستان يا نماينده او رسيدگی می نمايد .در دادگاه اطفال و نوجوانان اولياء يا
سرپرست اطفال و نوجوانان و وكيل مدافع و اشخاصی كه نظر آنان در تحقيقات
مقدماتی جلب شده و مشھود و مطلعان و نماينده كانون اصالح و تربيت حاضر می
شوند .حضور اشخاص ديگر در جلسه رسيدگی با موافقت دادگاه بالمانع است.
انتشار جريان رسيدگی يا افشای ھويت و مشخصات متھم به وسيله مطبوعات يا
ساير رسانهھای گروھی يا به ھر طريق ديگر ممنوع است و متخلفان به پانصد
ھزار تا پنج ميليون ﷼ جريمه نقدی محكوم می شوند.
ماده  -١٩ھرگاه دادگاه اطفال و نوجوانان تحقيقاتی را در مورد وضع جسمانی و
روانی طفل يا نوجوان يا والدين او و ھمچنين وضع خانوادگی و محيط معاشرت او
الزم بداند ،می تواند تحقيقات مذكور خود يا جلب نظر متخصصان يا مددكاران
اجتماعی يا اشخاص صالحيتدار انجام دھد .در اين صورت دادگاه با توجه به
تحقيقات انجام شده يا نظريات رسيده تصميم مقتضی اتخاذ می كند.
تبصره :در جرايمی كه مجازات قانونی آن اعدام يا قصاص يا حد يا حبس ابد يا
٣سال بيش از ٣سال حبس است انجام تحقيقات مذكور در اين ماده الزامی است.
ماده  -٢٠ھرگاه مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء كند ممكن است رسيدگی در تمام
مدت دادرسی يا در قسمتی از آن در غياب او به عمل آيد .رأی دادگاه در ھر
صورت حضوری محسوب می شود.
ماده  -٢١در جرائمی كه مجازات قانونی آن ،اعدام يا حد يا قصاص يا بيش از
خمس ديه كامل يا  ٣سال يا بيش از  ٣سال حبس باشد ،دادگاه اطفال و نوجوانان به
ولی يا سرپرست قانونی متھم اعالم می نمايد كه وكيل برای او تعيين كند در غير
اين صورت دادگاه وكيل تسخيری برای متھم تعيين می نمايد.
در جرايمی كه مجازات قانونی آن جريمه نقدی يا شالق و يا كمتر از ٣سال حبس
باشد ،ولی يا سرپرست قانونی طفل می تواند برای دفاع از او در دادگاه حاضر
شود يا وكيل برای دفاع از او تعيين نمايد.
ماده  -٢٢دادگاه می تواند پس از رسيدگی و احراز مجرميت ،صدور رأی را با
توجه به وضع طفل يا نوجوان با تعيين دستورھای مقرر در موارد  ٢٩و
٣٠حداكثر تا ٢سال به تعويق بيندازد .ھرگاه طفل يا نوجوان در اين مدت دستور
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دادگاه را اجرا كرده باشد ،دادگاه پس از دريافت گزارش مددكار اجتماعی مبنی بر
حسن رفتار طفل يا نوجوان می تواند قرار موقوفی تعقيب صادر يا طفل يا نوجوان
را از مجازات معاف كند و با رعايت تخفيف حكم مقتضی صادر نمايد.
ماده  -٢٣به دادخواست ضرر و زيان مدعی خصوصی نيز در دادگاه اطفال و
نوجوانان بر طبق قانون رسيدگی و حكم مقتضی صادر می شود .در ھنگام
رسيدگی به دعوی ضرر و زيان ،حضور طفل يا نوجوان الزم نيست ،مگر در
صورتی كه توضيحات طفل يا نوجوان برای صدور رأی ضرورت داشته باشد.
ماده  -٢۴آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوان عالوه بر محكوم عليه به ولی
يا سرپرست قانونی او در صورت داشتن وكيل به وكيل وی نيز ابالغ می شود و
در تمامی موارد قابل تجديدنظر است .مھلت درخواست تجديدنظر  ٢٠روز از
آخرين ابالغ تاريخ ابالغ است.
ً
ماده  -٢۵درخواست تجديدنظر را می توان مستقيما به دفتر دادگاه صادركننده حكم
يا دفتر دادگاه تجديدنظر يا چنانچه طفل يا نوجوان در كانون اصالح و تربيت
نگھداری ميشود به دفتر كانون اصالح و تربيت تسليم نمود.
ماده  -٢۶درخواست تجديدنظر حسب مورد از طرف ولی يا سرپرست قانونی
طفل يا نوجوان ،وكيل وی و يا خود او به عمل می آيد .دادستان نيز ھر گاه حكم
دادگاه را مخالف قانون بداند ،می تواند درخواست تجديدنظر نمايد .شاكی
خصوصی فقط از حكم مربوط به ضرر و زيان و برائت يا قرار منع تعقيب می
تواند تجديد نظرخواھی كند.
ماده  -٢٧كليه جرايم تعزيری اطفال و نوجوانان ،موضوع اين قانون ،قابل گذشت
است .در صورت گذشت شاكی ،تعقيب يا رسيدگی يا اجرای حكم متوقف می
گردد.
ماده  -٢٨رسيدگی به جرايم اطفال و نوجوانان بر طبق مقررات اين قانون انجام
می شود و در غير از موارد مذكور در اين قانون تابع مقررات عمومی آيين
دادرسی كيفری است.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :آراء و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت
ماده  -٢٩درباره اطفال و نوجوانانی كه سن آنان بيش از  ٩سال و تا  ١٢سال تمام
خورشيدی است ،در صورت ارتكاب جرم ،دادگاه يكی از تصميمات زير را حسب
مورد اتخاذ می كند:
الف .تسليم به والدين يا به اولياء و يا سرپرست قانونی با اخذ تعھد به تأديب و
تربيت و مواظبت در حسن اخالق طفل.
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ھرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند بر حسب مورد از اشخاص مذكور تعھد به
انجام اموری از اين قبيل اخذ نمايد:
 .١مراجعه به مددكار اجتماعی يا روانشناس و ھمكاری با آنان.
 .٢فرستادن طفل يا نوجوان به يک مؤسسه آموزشی و فرھنگی به منظور تحصيل
يا حرفهآموزی.
 .٣اقدام الزم جھت درمان يا ترک اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشک.
 .۴جلوگيري از معاشرت طفل يا نوجوان با اشخاصی كه دادگاه ارتباط با آنھا را
برای طفل يا نوجوان مضر تشخيص می دھد.
 .۵جلوگيری از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محلھای معين.
ب .تسليم به اشخاص حقيقی يا حقوقی ديگری كه دادگاه به مصلحت طفل يا
نوجوان بداند با اخذ تعھد به انجام دستورھای دادگاه در موارد زير:
 .١عدم صالحيت والدين ،اولياء يا سرپرست قانونی طفل يا نوجوان.
 .٢عدم امكان الزام والدين ،اولياء يا سرپرست قانونی به تأديب ،تربيت و مواظبت
در حسن اخالق طفل يا نوجوان.
ماده  -٣٠درباره اطفال و نوجوانانی كه سن آنان بيش از  ١٢سال و تا  ١۵سال
تمام خورشيدی است ،در صورت ارتكاب جرم ،دادگاه يكی از تصميمات زير را
حسب مورد اتخاذ می كند:
الف .تسليم به والدين يا به اولياء و يا سرپرست قانونی با اخذ تعھد به تأديب و
تربيت و مواظبت در حسن اخالق طفل يا نوجوان.
ھرگاه دادگاه مصلحت بداند ،می تواند حسب مورد از اشخاص مذكور تعھد به
انجام اموری از اين قبيل اخذ نمايد:
 .١مراجعه به مددكار اجتماعی يا روانشناس و ھمكاری با آنان.
 .٢فرستادن طفل يا نوجوان به يک مؤسسه آموزشی و فرھنگی به منظور تحصيل
يا حرفهآموزی.
 .٣اقدام الزم جھت درمان يا ترک اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشک.
 .۴جلوگيري از معاشرت طفل يا نوجوان با اشخاصی كه دادگاه ارتباط با آنھا را
برای طفل يا نوجوان مضر تشخيص می دھد.
 .۵جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محلھای معين.
ب .سرزنش و نصيحت بوسيله قاضی دادگاه.
ج .نگھداری در كانون اصالح و تربيت از  ٣ماه تا يک سال در مورد جرايمی كه
مجازات قانونی آن  ٣سال يا بيش از  ٣سال حبس است.
تبصره :در مورد تصميمات مذكور در بندھای الف و ب مواد  ٢٩و  ٣٠اين
قانون ،دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و
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ھمچنين گزارشھای مددكاران اجتماعی از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او در
تصميم خود ھرچند بار كه مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء كند ،تجديد نظر نمايد.
ماده  -٣١درباره نوجوانانی كه سن آنان بيش از  ١۵سال و تا  ١٨سال تمام
خورشيدی است مجازاتھای زير اجرا می شود:
 .١حبس در كانون اصالح و تربيت تا يک سال و يا پرداخت جريمه نقدی تا يک
ميليون ﷼ ،در مورد جرايمی كه مجازات قانونی آن تا  ٣سال حبس يا مجازات
ديگري غير از حبس باشد.
 .٢حبس در كانون اصالح و تربيت از  ۶ماه تا  ٣سال در مورد جرايمی كه
مجازات قانونی آن  ٣سال يا بيش از ٣سال حبس باشد.
.٣حبس در كانون اصالح و تربيت از  ٢سال تا  ٨سال در مورد جرايمی كه
مجازات قانونی آن حبس ابد يا اعدام باشد
تبصره  :١ھرگاه با توجه به وضع محكوم عليه و جرم ارتكابی ،به جای مجازات
حبس يا جريمه نقدی موضوع بند ١اين ماده ،انجام دادن خدمات عمومی مانند
آموزش حرفه و فن ،كار در مراكز نگھداری معلوالن و سالمندان ،نظافت و
آبياری درختان و فضای سبز پاركھا مناسب باشد ،دادگاه می تواند با رضايت
محكوم عليه او را به انجام دادن آن خدمات تحت مراقبت مددكار اجتماعی محكوم
نمايد ،مشروط بر آنكه ميزان آن برای افراد غيرشاغل بيش از  ٨ساعت كار
روزانه و در مورد شاغالن جمعا ً بيش از  ١٢ساعت نباشد .مجموع ساعات
خدمات عمومی نبايد ماھانه بيش از  ٢۴٠ساعت باشد.
تبصره  :٢ھرگاه محكوم عليه بدون عذر موجه از انجام دادن خدمات عمومی
امتناع نمايد ،دادگاه می تواند پس از دريافت گزارش مددكار اجتماعی ،برای بار
اول ،ساعات كار خدمات عمومی را تا يک چھارم افزايش دھد و در صورت
تكرار آن را به خدمات عمومی ديگر تبديل يا به يكی از مجازاتھای مندرج در
بند  ١محكوم نمايد.
تبصره  :٣دادگاه می تواند با توجه به وضع محكوم عليه و جرم ارتكابی مجازات
حبس يا جريمه نقدی موضع بند  ١اين ماده را به اقامت در محل سكونت در
ساعاتی كه دادگاه تعيين می كند يا به حبس در كانون اصالح و تربيت در دو روز
آخر ھفته تبديل نمايد.
ماده  -٣٢در مورد نگھداری يا محكوميت به حبس در كانون اصالح و تربيت،
دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به گزارشھای رسيده از وضع طفل يا
نوجوان و رفتار او در كانون اصالح و تربيت يک بار در تصميمات قطعی شده
سابق تجديدنظر نمايد ،به اين ترتيب كه مدت تصميم يا محكوميت را يک چھارم
تقليل دھد يا نگھداری در كانون اصالح و تربيت را به تسليم طفل يا نوجوان به
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ولی يا سرپرست قانونی تبديل نمايد .تصميم دادگاه مبنی بر تجديد نظر در صورتی
اتخاذ می شود كه طفل يا نوجوان حداقل يک سوم از مدت نگھداری يا محكوميت
به حبس در كانون اصالح و تربيت را گذرانده باشد .تصميم دادگاه در اين مورد
قطعی است .اين امر مانع از استفاده از آزادی مشروط و ساير تخفيفات با تحقق
شرايط آنھا نخواھد بود.
ماده  :٣٣در جرايمی كه مجازات قانونی آن قصاص يا حد است ،ھرگاه در رشد
و كمال عقل مرتكب شبھه وجود داشته باشد دادگاه اطفال و نوجوانان وی را به
يكی از مجازاتھای مذكور در بند  ٢و ٣ماده  ٣١اين قانون محكوم می نمايد.
تبصره  :دادگاه اطفال و نوجوانان برای تشخيص رشد و كمال عقل می تواند از
نظر پزشكی قانونی يا از ھر طريق ديگری كه مقتضی بداند ،استفاده كند.
ماده  :٣۴در جرايمی كه مستلزم پرداخت ديه يا ضمان است دادگاه مطابق قانون
حكم به پرداخت ديه و خسارت صادر می كند.
ماده  :٣۵در مورد تعدی جرم در جرايم مستلزم تعزير يا مجازات بازدارنده
دادگاه مكلف است برای ھريک از جرايم ارتكابی مجازات جداگانه تعيين كند .در
اين صورت فقط مجازات اشد قابل اجرا خواھد بود .ھرگاه فعل واحد دارای
عناوين متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می شود كه اشد است و چنانچه
مجموع جرايم ارتكابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتكب به مجازات
مقرر در قانون برای آن جرم محكوم می شود.
ماده  :٣۶مقررات تكرار جرم در مورد اطفال و نوجوانان رعايت نمی شود.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﺗﺨﻔﻴﻒ و ﺗﻌﻠﻴﻖ اﺟﺮاي ﻣﺠﺎزات
ماده  :٣٧دادگاه می تواند در صورت احراز جھات مخفف ،مجازات حبس را بر
طبق قانون تخفيف دھد .جھات مخفف عبارت اند از:
١ـ اظھارات و راھنمايی ھای متھم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم و كشف
اشيايی كه از جرم تحصيل شده است مؤثر باشد؛
٢ـ اوضاع و احوال خاصی كه متھم تحت تأثير آنھا مرتكب جرم شده است از قبيل:
فتار و گفتار تحريک آميز مجني عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم؛
٣ـ اعالم متھم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم
باشد.
۴ـ وضع خاص متھم يا سابقه او.
۵ـ اقدام يا كوشش متھم به منظور تخفيف آثار جرم و جبران زيان ناشی از آن.

253

| Executi on of Atefe

بر دار کردن عاطفه

ماده  :٣٨احكام دادگاه اطفال و نوجوانان جز در موارد مجازاتھا ،مشمول عفو
يا تخفيف مجازات محكومان قرار نمی گيرد.
ماده  :٣٩در كليه محكوميتھای تعزيری و بازدارنده دادگاه می تواند اجرای تمام
يا قسمتی از مجازات را از يک تا سه سال معلق نمايد.
ماده  :۴٠دادگاه جھات و موجبات تعليق و دستورھايی را كه بايد محكوم عليه در
مدت تعليق از آن تبعيت نمايد در حكم خود تصريح و مدت را نيز برحسب نوع
جرم و حاالت شخصی مجرم تعيين می نمايد.
ماده  :۴١دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محكوم عليه و محتويات پرونده می
تواند اجرای دستور يا دستورھای ذيل را در مدت تعليق از محكوم عليه بخواھد و
محكوم عليه مكلف به اجرای دستور دادگاه می باشد:
١ـ مراجعه به مددكار اجتماعی يا روانشناس و ھمكاری با آنان.
٢ـ اشتغال به تحصيل در يک مؤسسه آموزش و فرھنگی يا حرفه آموزی.
٣ـ مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه برای درمان بيماری يا ترک اعتياد خود.
۴ـ خودداری از معاشرت با اشخاصی كه دادگاه معاشرت با آنھا را برای محكوم
عليه مضر تشخيص می دھد.
۵ـ خودداری از رفت و آمد به محلھای معين.
۶ـ خودداری از اشتغال به كار يا حرفه معين.
٧ـ خودداری از تجاھر به ارتكاب محرمات و ترک واجبات.
٨ـ معرفی خود در مدتھای معين به شخصی يا مقامی كه دادستان تعيين می كند.
ماده  :۴٢اگر مجرمی كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر
موجه از دستور دادگاه موضوع ماده قبل تبعيت ننمايد برحسب درخواست دادستان
پس از ثبوت مورد در دادگاه صادركننده حكم تعليق ،به مدت تعليق او شش ماه تا
يک سال افزوده می شود و در صورت تكرار دادگاه می تواند حكم تعليق را لغو و
مجازات معلق را به موقع اجرا گذارد.
ماده  :۴٣اگر كسی كه اجرای حكم مجازات او معلق شده در مدتی كه از طرف
دادگاه مقرر شده مرتكب جرم جديدی كه مجازات قانونی آن اعدام يا حد يا قصاص
و يا ٣سال يا بيش از  ٣سال حبس است ،بشود ،به محض قطعی شدن حكم،
دادگاھی كه قرار تعليق اجرای مجازات سابق را صادر كرده است يا دادگاه
جانشين می تواند الغاء آن را اعالم دارد تا حكم معلق نيز درباره محكوم عليه
اجراء گردد.
ماده  :۴۴تعليق اجرای حكم ،نسبت به ضرر و زيان مدعی خصوصی تأثيری
ندارد.
ماده  :۴۵محكوميت كيفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار كيفری است.
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﻛﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﻴﺖ
ماده  :۴۶در مقر ھر دادگاه اطفال و نوجوانان يک كانون اصالح و تربيت برای
اجرای اين قانون تأسيس می شود.
تبصره :در نقاطی كه دارالتأديب تأسيس شده است مؤسسه مزبور طبق مقررات
اين قانون به كانون اصالح و تربيت تبديل می شود.
ماده  :۴٧كانون اصالح و تربيت شامل سه قسمت است:
اول ـ قسمت نگھداری موقت
دوم ـ قسمت اصالح و تربيت
سوم ـ قسمت زندان
اطفال و نوجوانانی كه در جريان تحقيقات مقدماتی به لحاظ صدور قرار بازداشت
يا عجز از معرفی كفيل به كانون اصالح و تربيت اعزام می شوند تا اتخاذ تصميم
در قسمت اول نگھداری می شوند و اطفال نوجوانانی كه در مورد آنان تصميم
اعزام به كانون اصالح و تربيت اتخاذ شود برحسب مورد به قسمت دوم يا سوم
اعزام می گردند و در ھر قسمت محل نگھداری دختران از پسران جدا خواھد بود.
تبصره :اطفال و نوجوانانی كه برطبق اين ماده به يكی از قسمتھای مذكور اعزام
گرديده اند چنانچه به سن ١۵سالگی تمام رسيده باشند اعم از اينكه تصميمی از
طرف دادگاه درباره آنان اتخاذ شده يا نشده باشد ،در قسمتی از كانون كه به اين
منظور اختصاص يافته است نگھداری می شوند.
ماده  :۴٨كانون اصالح و تربيت وابسته به سازمان زندانھا و اقدامات تأمينی و
تربيتی است و طرز تشكيل آن و كيفيت اصالح و تربيت اطفال و نوجوانان در
ھريک از قسمتھای آن بر طبق آييننامه خاصی است كه براساس ضوابط مقرر
در اين قانون تھيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه می رسد.
ماده  :۴٩قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان الاقل ھر ماه يكبار شخصا ً از كانون
اصالح و تربيت بازديد و به امور اطفال و نوجوانان و طرز تعليم و تربيت و
پيشرفت اخالقی آنان نظارت می كند .اين امر مانع اجرای وظايف قانونی دادستان
نخواھد بود.
ماده  :۵٠ھرگاه رفتار و اخالق طفل و نوجوان موجب فساد اخالقی اطفال و
نوجوانان ديگر گردد ،طفل يا نوجوان مذكور به دستور قاضی دادگاه اطفال و
نوجوانان در محل ديگری در ھمان قسمت نگھداری می شود و پس از اصالح
اخالق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلی عودت داده می شود.
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات
ماده  -۵١به منظور انجام وظايف مددكاران اجتماعی ،قوه قضائيه دايره يا اداره
ای تحت عنوان ”مددكاری اجتماعی“ در ھر حوزه قضايی شھرستان تشكيل می
دھد.
ماده  -۵٢مددكاران اجتماعی از بين فارغ التحصيالن رشتهھای مددكاری
اجتماعی ،علوم تربيتی ،روانشناسی ،جامعهشناسی و حقوق استخدام می شوند.
تبصره :در رشتهھای مذكور اولويت با فارغ التحصيالن رشته مددكاری اجتماعی
است.
ماده  -۵٣نحوه تشكيل پليس ويژه اطفال و نوجوانان ،وظايف و حدود اختيارات آن
به موجب اليحهای كه وزارت كشور ظرف حداكثر  ۶ماه از تاريخ تصويب اين
قانون و برای تصويب به مجلس تقديم می كند ،مشخص می گردد.
ماده  -۵۴ھزينه اجرای اين قانون و حقالزحمه مشاوران و مددكاران اجتماعی ھر
سال در قانون بودجه كل كشور بطور جداگانه و متمركز در رديف بودجه قوه
قضاييه پيش بينی و ميزان و نحوه پرداخت آن به موجب آيين نامهای خواھد بود كه
به تصويب رييس قوه قضائيه خواھد رسيد.
ماده  -۵۵از تاريخ اجرای اين قانون ،كليه قوانين مغاير با آن ملغی است.
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اﻋﻼم وﺻﻮل ﻻﻳﺤﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﺮاﻳﻢ اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ،دوره  ،7ﺟﻠﺴﻪ (1383/11/25)76
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺬاﻛﺮات ﻣﺠﻠﺲ در ﺑﺎره ﻻﻳﺤﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﺮاﻳﻢ اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

 دستور جلسه دويست و چھل و ھفتم روز چھارشنبه بيستوپنجم مردادماه
 ١٣٨۵ھجری شمسی مطابق با بيست و يکم رجب  ١۴٢٧ھجری قمری:
...
٧ـ گزارش شور اول کميسيون قضايی و حقوقی درمورد اليحه رسيدگی به جرايم
اطفال و نوجوانان
مجلس شورای اسالمی ،دوره  ،٧جلسه .(١٣٨۵/٠۵/٢۵)٢۴٧
]گزارش در اين جلسه مطرح نشد[
 دستور جلسه دويست و چھل و ھشتم روز يکشنبه بيست و نھم مردادماه
 ١٣٨۵ھجری شمسی مطابق با بيست و پنجم رجب  ١۴٢٧ھجری قمری:
...
 ۵ـ گزارش شور اول کميسيون قضايی و حقوقی درمورد اليحه رسيدگی به جرائم
اطفال و نوجوانان
...
رئيس ـ دستور بعدی را مطرح بفرماييد.
منشی )حاجیبابايی( ـ دستور بعد گزارش شور اول کميسيون قضايی و حقوقی
درمورد اليحه تشکيل نھاد داوری ،جناب آقای سليمانی مخبر محترم کميسيون
تشريف بياورند.
)دراين ھنگام آقای محمدرضا باھنر رياست جلسه را بعھده گرفتند(
حسن سليمانی )مخبر کميسيون قضايی و حقوقی(
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
گزارش شور اول کميسيون قضايی و حقوقی به مجلس شورای اسالمی
اليحه رسيدگی به جرايم اطفال و نوجوانان به شماره چاپ ) (۶٨٢که جھت
رسيدگی به اين کميسيون بعنوان کميسيون اصلی ارجاع شده بود در جلسات متعدد
با حضور کارشناسان و مسؤوالن اجرايی مربوط مطرح گرديد و نھايتا ً پس از
بحث و تبادلنظر عينا ً بشرح زير مورد تصويب قرار گرفت.
اينک گزارش شور اول آن تقديم مجلس محترم شورای اسالمی میگردد.
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رئيس کميسيون قضايی و حقوقی ـ سيدمحمدتقی محصل ھمدانی
عزيزان مستحضرند در رابطه با رسيدگی به جرايم اطفال و نوجوانان ،متناسب با
قوانين موجود اقدامات الزم در محاکم عمومی و دادسراھای عمومی و انقالب...
منشی )حاجیبابايی( ـ جناب آقای سليمانی! نھاد داوری را میفرماييد؟ )سليمانی ـ
نه جرايم اطفال( نھاد داوری است برادر!
سليمانی ـ گزارش شور اول کميسيون قضايی و حقوقی به مجلس شورای اسالمی
اليحه تشکيل نھاد داوری به شماره چاپ ) (۵٣٣که جھت رسيدگی به اين کميسيون
بعنوان کميسيون اصلی ارجاع شده بود در جلسات متعدد با حضور کارشناسان
ذيربط مطرح گرديد و نھايتا ً در جلسه مورخ  ٨۴/٣/٣عينا ً کليات آن بشرح زير
مورد تصويب قرار گرفت .اينک گزارش شور اول آن تقديم مجلس محترم شورای
اسالمی میگردد...
١٢ـ بحث و بررسی درخصوص کليات اليحه رسيدگی به جرايم اطفال و نوجوانان
نايبرئيس ـ دستور بعدی را بفرماييد.
منشی )حاجیبابايی( ـ دستور بعد گزارش شور اول کميسيون قضايی و حقوقی
درمورد اليحه رسيدگی به جرايم اطفال و نوجوانان .جناب آقای سليمانی مخبر
محترم کميسيون تشريف بياورند.
نايبرئيس ـ آقای سليمانی گزارش بعدی .سؤال ،حاال منتظر جناب وزير ھستيم که
تشريف بياورند.
حسن سليمانی )مخبر کميسيون قضايی و حقوقی(  -بسم ﷲ الرحمن الرحيم
گزارش شور اول کميسيون قضايی و حقوقی به مجلس شورای اسالمی
اليحه رسيدگی به جرايم اطفال و نوجوانان به شماره چاپ ) (۶٨٣که جھت
رسيدگی به اين کميسيون بعنوان کميسيون اصلی ارجاع شده بود در جلسات متعدد
با حضور کارشناسان و مسؤوالن اجرايی مربوط مطرح گرديد و نھايتا ً پس از
بحث و تبادلنظر عينا ً بشرح زير مورد تصويب قرار گرفت .اينک گزارش شور
اول آن تقديم مجلس محترم شورای اسالمی میگردد.
رئيس کميسيون قضايی و حقوقی ـ سيدمحمدتقی محصل ھمدانی
عزيزان مستحضرند در رابطه با نوجوانان و اطفال مطابق قانون آيين دادرسی
موجود در امر کيفری ،پيشبينی شده است که در محاکم و شعب خاصی رسيدگی
شود ولی شيوه خاصی برای رسيدگی به آن وجود ندارد .قوانينی که ھست مربوط
به قبل از انقالب است که بيشتر بصورت قوانين منسوخه نگاه میشود و در اين
قانون تالش شده در ) (۵فصل درخصوص تشکيالت و صالحيت ،درخصوص
شيوه دادرسی و نحوه صدور حکم و تعقيب و مجازات ،چگونگی ايجاد کانون
اصالح و تربيت و ساير مقررات مورد نظر ،بحث درخصوص اطفال و نوجوانان
در جرائم کيفری اعم از حدود ،قصاص و ديات مورد توجه قرار بگيرد که
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انشاءﷲ اگر قانون بشود شعب خاصی از محاکم کيفری برای رسيدگی به جرائم
اين اشخاص که به افراد کمتر از ) (١٨سال تمام خورشيدی قلمداد میشوند
رسيدگی خواھد کرد و برای اينکه معلوم بشود در اين مقررات در چه سنی
مسؤوليت کيفری ھست و مسؤوليت کيفری براساس جرائم مختلف چطور اعمال
میشود ،آمدهاند گفتهاند منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسيده
باشد .يعنی بعد از اين سن ...سن بلوغ شرعی را نوجوان قلمداد کردهاند ،رسيدگی
به اين دو شرايط سنی در دادگاه مربوط به اطفال و نوجوانان تا سن ) (٩سالگی را
از مسؤوليت کيفری مبری دانستهاند ،از سن ) (٩سال به بعد با توجه به اينکه
دختران در اين سن اماره قانونی و اماره شرعی بلوغ دارند و نسبت به جرائم و
متناسب با نوع و دفعات ارتکاب شرايط خاصی برای چگونگی رسيدگی در محاکم
و دادسراھا که در معيت ھر دادگاه آن ھم يک دادسرا تشکيل میشود و دادسرای
آن ھم مطابق مقررات خاص اين قانون انجام وظيفه میکند ،پيشبينی کردهاند که به
جرائم مختلف اينھا رسيدگی بشود.
برای اينکه معلوم بشود اين مجازاتھا چه تأثيری در اصالح و تربيت دارد،
تالش کردند تا ) (٣سال حبس و جزای نقدی و جرائم و مجازاتھايی که به اين نوع
مجازاتھا تبديل میشوند يا اين نوع مجازاتھا را دارند امکان تعليق و موقوفی
تعقيب و يا سپردن به سرپرست پيشبينی کردند .استفاده از حبس و ساير شرايط
خيلی کم شده است .تالش شده است که امکان اصالح و برگشت برای نوجوان و
اطفال فراھم بشود و پيشبينی آثار کيفری ھم برای ارتکاب جرائم اينھا نشده است.
در رابطه با جرائم مربوط به منافی عفت و جرائم مربوط به امنيت ،رسيدگی اينھا
مستقيما ً در دادگاه است و در دادسرا انجام نمیگيرد ،آراء آنھا دو مرحلهای است،
نسبت به کمتر از ) (١٢سال قطعی است ،مگر اينکه محکوميت حبس داشته باشد
و بطور کلی براساس فصولی که عرض کردم برای ،ھم شيوه دادرسی ،ھم مراجع
رسيدگی که يک قاضی و دو مشاور است و اگر ھم که متھم زن باشد حتما ً يک
مشاور زن الزامی است .به نحوی است که امکانات دادرسی عادالنهای برای طفل
و نوجوان فراھم میکند.
خواھش ما از عزيزان اين است که به شور اول اين رأی بدھند ،اگر نظراتی
ھم داشته باشند انشاءﷲ در شور دوم اعمال خواھد شد.
نايب رئيس ـ بسيار خوب ،ما گزارش مخبر کميسيون را شنيديم ،اما دستور بعدی
ما سؤال است و اين دستور را برای فردا مراعی میگذاريم .نمايندگان محترم و
شنوندگان محترم ھم که حتما ً حضور ذھن دارند که ما فردا )روز دوشنبه( جلسه
علنی داريم ،استثنائا ً اين ھفته دوشنبه جلسه علنی داريم ،انشاءﷲ خدمت عزيزان
ھستيم و بقيه دستور را ھم برای فردا میگذاريم...
مجلس شورای اسالمی ،دوره  ،٧جلسه (١٣٨۵/٠۵/٢٩)٢۴٨
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 دستور جلسه دويست و چھل و نھم روز دوشنبه سیام مردادماه  ١٣٨۵ھجری
شمسی مطابق با بيست و ششم رجب ١۴٢٧ھجری قمری:
١ـ ادامه رسيدگی به گزارش شور اول کميسيون قضايی و حقوقی درمورد اليحه
رسيدگی به جرايم اطفال و نوجوانان.
...
رئيس ـ آقای حاجی بابايی وارد دستور بشويد.
منشی )حاجی بابايی( ـ آقای رئيس! اولين دستور ادامه رسيدگی به گزارش شور
اول کميسيون قضايی و حقوقی درمورد اليحه رسيدگی به جرايم اطفال و نوجوانان
است .با توجه به اينکه ما امروز چند انتخابات داريم ،اگر اجازه بفرماييد ما رديف
) (٣را که انتخاب ) (١۵نفر برای الزامات سياستھای کلی است ،اين را ابالغ
بفرماييد ،ما شروع به رأیگيری کنيم ،بعد آن موضوع اليحه رسيدگی به جرايم را
ادامه بدھيم.
رئيس ـ حاال اين رسيدگی به جرايم مگر چقدر کار دارد؟
منشی )حاجی بابايی( ـ دو نفر موافق و...
رئيس ـ طوالنی است! بسيار خوب ،بند ) (٣را مطرح کنيد.
منشی )حاجی بابايی( ـ بند ) (٣را مطرح میکنم .انتخاب اعضای کميسيون ويژه
بررسی الزامات اجرای سياستھای کلی اصل ) (۴۴قانون اساسی براساس ماده
) .(۵٩من ماده ) (۵٩را يکبار قرائت میکنم:
...
٧ـ تصويب کليات اليحه رسيدگی به جرايم اطفال و نوجوانان
رئيس ـ آقای حاجیبابايی دستور بعدی را مطرح بفرماييد.
منشی)حاجی بابايی( ـ دستور بعدی ادامه رسيدگی به گزارش شور اول کميسيون
قضايی و حقوقی درمورد اليحه رسيدگی به جرايم اطفال و نوجوانان است .مخبر
محترم صحبت کردند.
منشی )محمدصادقی( ـ اولين مخالف خانم فياضبخش ھستند ،بفرماييد) .ھمھمه
نمايندگان(
رئيس ـ خانم فياضبخش چرا صحبت نمیکنيد؟
فياضبخش ـ با توجه به اينکه مجلس ظاھراً خيلی آرام نيست ،اگر اجازه بفرماييد
بعد از آرامش مجلس...
رئيس ـ مجلس چه وقت آرام است که حاال آرام نيست؟!
فياضبخش ـ االن بخاطر اينکه تازه رأیگيری صورت گرفته و اين اليحه ھم يک
اليحه بسيار مھم و تأثيرگذار است من استدعا میکنم که حضرتعالی تقاضا
بفرماييد که بھرصورت مورد توجه واقع بشود.
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رئيس ـ ھمان تأخير شما موجب جلب کافی شده ،بفرماييد.
نفيسه فياضبخش ـ بسمﷲ الرحمن الرحيم
با تبريک بمناسبت ايام مبارک بعثت حضرت نبیاکرم )صلیﷲ عليه و آله و
سلم( خدمتتان عرض کنم اليحهای که ھم اکنون مورد بحث است اليحه رسيدگی به
جرايم اطفال و نوجوانان است .موضوع بسيار مھمی که در اين اليحه مورد توجه
قرار گرفته و من خواھش میکنم ھمکاران محترم به آن توجه داشته باشند.
نکتهای که ما بايد در تدوين ھر قانونی به آن توجه داشته باشيم ھدف از تدوين
آن اليحه است که اصالً چرا اين طرح يا اين اليحه قانونی مورد توجه قرار گرفت
و تدوين شد؟ اگر از تدوين اين اليحه ،ھدف را ايجاد دادگاه اطفال بدانيم الزم به
ذکر است که خدمت ھمه ھمکاران محترم عرض کنم که ما ھم اکنون در قوانين
قبلمان دادگاه اطفال پيشبينی شده بود و ھم اکنون مجتمع قضايی شھيد فھميده چند
سالی است که اختصاصا ً به جرايم اطفال رسيدگی میکند.
اگر از تدوين اين اليحه ھدف رسيدگی به جرايم جوانان و اطفال زير )(١٨
سال است که اين عينا ً تکرار آييندادرسی کيفری ماده)(٢٢٠است و بنابراين ھيچ
پيام جديدی اين اليحه ندارد .اگر از تدوين اين اليحه ھدف ايجاد کانون اصالح و
تربيت است ،اگر ھدف اقدامات تربيتی است ،اگر ھدف تسليم به والدين است،
نصيحت توسط قاضی است ،توجه به تربيت طفل است ،اين را ھم باز سابق ما
قانون تشکيل دادگاه اطفال را داشتيم .بنابراين ھمکاران محترم توجه بفرمايند که
اين اليحه درخصوص اين موارد ھيچ پيام جديدی ندارد.
من مواردی از موادی که عينا ً در اين اليحه تکرار شده و قانون سابق آن را ما
داشتيم خدمتتان عرض کنم .بعنوان مثال ماده ) (١اليحه عينا ً تکرار ماده )(٢٢٠
آييندادرسی کيفری است .تبصره ) (٢آن عينا ً تبصره ) (١ماده ) (۴٩قانون
مجازات اسالمی است .ماده ) (٣آن تکرار ماده )(٢١٩آييندادرسی کيفری است.
ماده ) (١٢آن باز شبيه به ماده ) (٢٢٨قانون آييندادرسی کيفری است .در اين
اليحه مواد بسياری ...شايد ما اگر خوب بررسی بکنيم بخش اعظم اين اليحه عينا ً
تکرار موادی است که قبالً آن مواد را داشتيم و ھيچ پيام جديدی اين اليحه ندارد،
حتی جالب است ،مثالً ماده ) (٢٣عينا ً تکرار ماده ) (٢٢۶آييندادرسی کيفری
است .از اين موارد بسيار است.
پس پيام جديد اين اليحه چيست؟ من خواھش میکنم ھمکاران محترم توجه
بفرماييد! ببينيد که ما با تصويب اين اليحه میخواھيم چکار کنيم ،آيا میخواھيم
وقت مجلس را با يک مشت مواد تکراری بگيريم يا اينکه نه ،پيامھای جديدی دارد
که اين پيامھا ھماکنون مورد نياز جامعه ماست و مشکل مبتالبهمان است و بايد
اينھا را تصويب کنيم تا به آن اھداف برسيم.
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پيام جديد آن چيست؟ خدمت ھمکاران محترم عرض کنم ،علیرغم اينکه در
ماده ) (٢اين اليحه طفل را تعريف کرده ،کسی که به حد بلوغ شرعی رسيده ،حد
بلوغ شرعی يعنی چه؟ يعنی کسی که ) (٩سال برای دختر خانمھا و) (١۵سال
قمری برای آقا پسرھا ،اين دقيقا ً آن چيزی است که در قوانين قبل ،در قانون مدنی
ما بوده و در اين خصوص ماده ) (٢اليحه باز تکراری است که ذکر شده است.
نکتهای که ھست در ماده ) (۴٧اليحه ذکر کرده محکوميت کيفری اطفال فاقد آثار
کيفری است و در مواد ديگر اين اليحه تخفيفات و تمھيداتی را قائل شده که گويی
مدونين و کسانی که اين اليحه را تدوين کردهاند بصورت ضمنی و تلويحی درواقع
میخواستند سن مسؤوليت کيفری اطفال و نوجوانان را افزايش بدھند ،يعنی ھمان
چيزی که ھم اکنون در کنوانسيون حقوق کودک پيشبينی شده و آن چيزی است که
کنوانسيون حقوق کودک از ما خواسته که زير )(١٨سال کودک تلقی بشود و
مصون از جرايم کيفری باشد ،صريحا ً اين ذکر نشده ،اما تخفيفات و تمھيداتی که
در اين اليحه آمده بطور ضمنی اين پيام را دارد.
بعنوان مثال خدمت ھمکاران عرض کنم ،ماده ) (٣٣اين اليحه را اگر باز
بفرماييد موادی دارد که حقيقتا ً بسيار جای تأمل و بلکه خطرناک است ،من خدمت
عزيزان استدالل میکنم ،اگر اليحه را در کنار خودشان دارند ماده ) (٣٣اليحه
ذکر میکند ،نوجوانانی که سن آنھا بين ) (١۵تا ) (١٨سال شمسی است ،اگر اينھا
مرتکب جرايمی بشوند که محکوم به حبس ابد يا اعدام باشد ،موارد آنرا ذکر کرده،
تا سه سال ،بيشتر از سه سال ،نھايتا ً حبس ابد يا اعدام .با اينھا چگونه برخورد
بشود؟ ذکر کرده که مثالً حبس ابد يا اعدام منتھی بشود به دو سال يا ھشت سال
زندان ،آن ھم در کجا؟ در کانون اصالح و تربيت ،بعد ذکر کرده يا اصالً بجای
صدور حکم ،برای محکوم اعدامی يا محکوم حبس ابدی بجای صدور حکم ما
جزای نقدی بگيريم .عزيزان! ھمکاران! آيا اين منتھی به اين نمیشود که از اين
جوانان و نوجوانان زير ) (١٨سال در باندھای قاچاق مواد مخدر ،در باندھای
سرقت ،در باندھای ترور سوءاستفاده بشود؟ اينقدر اطالق ماده ) (٣٢و برخی مواد
ديگر ،آنقدر مطلق است و اين جرايم را بصورت مطلق کاھش داده که بطور
واضح امکان سوءاستفاده از زير ) (١٨سالهھا در باندھای بسيار خطرناک قاچاق
مواد مخدر و غيره میرود .يا مثالً ماده ) (٣٧اين اليحه ذکر کرده که در تعدد
جرم فقط مجازات اشد ،قابل اجراست ،تعدد جرم يعنی چه؟ مثالً مجرمی وارد يک
خانه شده ،آدم کشته ،سرقت کرده ،تجاوز کرده و خالصه تمامی اين اعمال را در
يک عمل مجرمانه انجام داده ،طبق قانون فعلی بايد تک تک اين موارد مورد
بررسی قرار بگيرد و محکوم بشود ،اما در ماده ) (٣٧اين اليحه ذکر کرده که فقط
مجازات اشد قابل اجراست ،يکی از اينھا را قاضی انتخاب میکند يا سرقت يا قتل
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)يکی از آنھا( تازه تمھيداتی که در مواد ديگر ھم پيشبينی شده که ھمينھا ھم
بعبارتی لرزان و متزلزل است.
در ماده ) (٣٨آن ذکر کرده اصالً مقررات تکرار جرم در مورد زير )(١٨
سالهھا رعايت نمیشود .يعنی چه؟ يعنی اگر يک جوان زير )(١٨سالهای سرقت
بکند ،به زندان برود و محکوم بشود و دوباره سرقت بکند ،دوباره زندان و
محکوميت ،دوباره ...تا ) (١٠و ) (١٠٠بار ھم اگر بشود ماده ) (٣٨اين اليحه
میگويد مطلقا ً مقررات تکرار جرم در مورد زير ) (١٨سالهھا رعايت نمیشود.
ماده ) (۴١آن چه میگويد؟ میگويد تازه دادگاه آمد و حکم قطعی را ھم صادر
کرد ،پس از صدور حکم قطعی میتواند از ) (١تا ) (٣سال حکم را تعليق کند.
ماده ) (١٨آن چه میگويد؟ میگويد اگر حاال در جريان تحقيقات مقدماتی ...خيلی
عجيب است ،من واقعا ً خواھش میکنم مخبر محترم کميسيون يا نماينده محترم
دولت پاسخ بدھند ،ماده ) (١٨مطلب بسيار عجيبی است ،میفرمايد در جريان
تحقيقات مقدماتی دادسرا ،در صورت ضرورت ،اخذ کفيل يا وثيقه تنھا از متھمان
باالی ) (١۵سال امکانپذير است .يعنی متھم زير ) (١۵سال بايد فرار کند ،بايد رھا
بشود؟ اگر میگوييد از والدينش بايد اخذ کفيل و وثيقه بشود که اين ھم در قوانين
فعلی ما موجود است .پس اين اليحه چه میخواھد بگويد؟ اگر موارد مثبت آن
مورد نظرتان ھست که متأسفانه در بررسی پژوھشی توسط مرکز پژوھشھا آمده
است ،تمام اين موارد که در قوانين سابقمان ،در قانون آيين دادرسی کيفری ،قانون
مجازات اسالمی ،قانون دادگاه اطفال قبل از انقالب ،قانون تشکيل کانون اصالح و
تربيت ،مجتمع قضايی مخصوص اطفال ،دادسرای مخصوص اطفال ،تمام اين
موارد ھست ،آيا میخواھيم وقت مجلس را به يک مشت مواد تکراری بگيريم؟
پيامھای جديد آن ھم ھمين موارد است.
يا مثالً در ماده ) (٣٠آن ذکر میکند که کليه جرايم تعزيری و بازدارنده اطفال
و نوجوانان قابل گذشت است .جرايم تعزيری و بازدارنده چيست؟ ماده )(٧٢٧
قانون مجازات اسالمی جرايم قابل گذشت را احصاء کرده ،يعنی چه؟ يعنی موادی
غير از آنھا غير قابل گذشت است .اين جرايم چيست؟ ھمکاران محترم توجه
بفرماييد! اين جرايم ،جرايم ضد امنيت داخلی است ،مثل آدمربايی ،جاسوسی ،سوء
قصد به نمايندگان مجلس ،به وزراء و غيره ،آيا بطور مطلق ،سخاوتمندانه بخاطر
اينکه ما به کنوانسيون حقوق کودک ملحق شديم بخاطر اينکه سازمان ملل و
يونيسف از ما خواسته زير ) (١٨سالهھا را بطور مطلق از جرايم مبری کنيم ،آيا
ما میتوانيم دست به چنين ريسکی بزنيم؟
در ماده ) (٢۵اليحه ...من خواھش میکنم ھمکاران توجه بفرمايند ،سازمان
منافقين ،گروه فرقان که )متأسفانه( شھيد مطھری را به شھادت رساند و ديگر
297

| Executi on of Atefe

بر دار کردن عاطفه

عزيزان را از دست ما گرفت ،از چه کسانی برای چنين ترورھای خطرناک
استفاده میکرد؟
در ماده ) (٢۵اليحه میگويد :دادگاه پس از رسيدگی و احراز مجرميت ،يعنی
صددرصد معلوم شده که اين مجرم است ،میتواند صدور رأی را تا دو سال به
تعويق بيندازد .جالب است عزيزان بدانند که طبق ماده ) (٢١٢قانون آيين دادرسی
کيفری پس از ختم رسيدگی دادگاه ملزم به صدور رأی است .مواردی پرونده
شاکی خصوصی دارد ،فرض بفرماييد يک جوان ) (١٧ساله آمده به يک دختر يا
پسر ) (١۴) ،(١٣) ،(١٢ساله تجاوز کرده ،منجر به ھتک حقوق معنوی و مادی
آن شده ،پرونده شاکی خصوصی دارد ،علیرغم صدور حکم اجرای حکم بايد تا
دو سال به تعويق بيفتد يا در صدور رأی دو سال تأخير بشود.
واقعا ً نکته اينجاست که ما اگر میخواھيم بخاطر الحاقمان به کنوانسيون حقوق
کودک اجباراً زير ) (١٨سال را سن مسؤوليت کيفری قرار بدھيم ،بايد در قوانين
تأملی بکنيم .آيا فقھاء و مراجع تقليد اين اجازه را میدھند؟ آيا آن آمر به معروف
مثل شھيد محبینيا ...در ميدان امام حسين يک جوان زير ) (١٨سالهای را بخاطر
اينکه امر به معروف کرده بود به شھادت رسانده بود ،زبان روزه ،شھيد محبینيا
را ھمين چند سال پيش...
رئيس ـ محبینيا ھنوز شھيد نشده ،آن شھيد محبی بود.
فياضبخش ـ درست است ،شھيد محبی درست بود ،خيلی ممنون از اينکه اصالح
فرموديد ،آن کسی که اين شھيد را...
رئيس ـ مگر اينطوری بشود که نمايندهھا توجه کنند ،بفرماييد.
فياضبخش ـ در ھر صورت آقای دکتر اين جزو وقت من محسوب نشود .يا
مواردی که مکرر ما در جرايد میخوانيم که مثالً خانه فساد توسط يک دختر
) (١٧ساله داير شده و موارد متعدد و بسيار .آيا اين تخفيفات موجب تجری
نوجوانان متمايل به بزھکاری و گسترش بزه در کشور نمیشود؟
يک نکته ديگر ،ما میخواھيم از حقوق اطفال و نوجوانان زير ) (١٨سال
حمايت کنيم ،تکليف بزهديده چه میشود؟ عرض کردم ،آمده يک جوان دختربچه يا
پسربچه ) (١٢ساله (١٣) ،ساله (٩) ،ساله و کمتر دچار بزه شده ،حيات معنوی و
مادیاش را از دست داده است ،ما فقط بخاطر اينکه به کنوانسيون پيوستهايم بايد از
بزھکار حمايت کنيم ،پس حقوق بزه ديده چه شد؟ متأسفانه در اين اليحه بديھی
است بخاطر خواست کنوانسيون است يکطرفه فقط حمايت از حقوق بزھکاران
است.
ً
ً
من اصال خيلی تعجب میکنم و واقعا مشتاقم مخبرين محترم در اين خصوص
توضيح بدھند که ما در قوانين اسالم و در روايات درمورد حقوق کودک کم
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نداريم ،آن زمانی که نوزادان دختر را زنده به گور میکردند ،اسالم اولين،
مترقیترين و غنیترين منشور حقوق کودک و زن را ارائه کرد .شما اگر روايات
را تورق بفرماييد مملو است از مواردی که به حق آموزش توجه شده) ...رئيس ـ
خانم فياضبخش (...آقای دکتر من ھنوز وقت دارم )رئيس ـ چند دقيقه وقت
داريد؟( طبق وقتی که خودم گرفتم االن سه دقيقه ديگر وقت دارم )رئيس ـ يعنی
ھفت دقيقه صحبت کرديد؟ چون اينجا منشیھا وقت نگرفته بودند ،اگر خودتان
وقت گرفتهايد ادامه بدھيد( .آقای دکتر! من دقيق اندازه گرفتم.
ما میبينيم در حقوق اسالمی کودک از ) (١۴٠٠سال پيش حق آموزش کودک،
حق تحصيل ،حق ورزش و بازی ...اگر در کنوانسيون که ھماکنون در جلو چشم
من است و مواد آن را خواھش میکنم با دقت مورد توجه قرار بدھيد ،به حق
تحصيل و ورزش توجه کرده ،ما از ) (١۴٠٠سال پيش حق ورزش و بازی ،حق
احترام به کودک ،حق توجه به آراء و نظرات کودک ،حق نامگذاری زيبا برای
کودک ،آنقدر از لطافت و ظرافت در حقوق اسالمی در مورد کودک بھرهمند
ھستيم که مثالً در مورد باالتر از ) (١۴سالهھا میفرمايد »و وزيراً سبعه سنين«،
يعنی نوجوان باالی) (١۴سال سمت وزارت ،معاونت و مشاورت را در خانه دارد.
اگر اين کنوانسيون فقط به حقوق توجه کرده ،عزيزان و سروران! حقوق
اسالمی کودک ھم به حقوق و ھم به مسؤوليتھا توجه کرده است (١٨) ،ساله را
رشيد میداند ،در برابر اعمالش او را مسؤول میداند .چقدر خوب است اگر
ھماکنون قوه محترم قضائيه دارد قضات را براساس کنوانسيون حقوق کودک
آموزش میدھد ،براساس حقوق اسالمی کودک که مملو است ...حقيقتا ً اسالم
پيشتاز حقوق اسالمی کودک بوده است .چقدر خوب است قضات محترم را ھم
براساس حقوق اسالمی کودک توجه بدھد.
من بعنوان عضو کميسيون آموزش و تحقيقات خدمت عزيزان و ھمکاران
عرض کنم ،متأسفانه ھم کنوانسيون و ھم يونيسف درخصوص بخش آموزش ما
تجربه مثبتی نداريم .کتابھايی که يونيسف در آموزش و پرورش چاپ کرده است
متأسفانه بدون استثناء آموزش مفاھيم پولوراليسم و سکوالر و اومانيسم است،
بھيچوجه مذھب و ارزشھا مورد توجه قرار نگرفته است .در ھر صورت نکته
بسيار مھمی است.
من در آخر سخنم گاليهای از کميسيون محترم قضايی خصوصا ً شخص رياست
محترم کميسيون قضايی دارم ،چون در جلساتی که ما در دفاع از حقوق زنان در
کميسيون حضور پيدا میکرديم ،متأسفانه مواجه با کملطفی خصوصا ً از طرف
رياست محترم کميسيون قضايی بوديم .طرحھای متعددی که از ابتدای اين دوره به
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کميسيون محترم قضايی تقديم شد ،به جرم مخالفت با حقوق اسالم و به جرم
مخالفت با شرع و مخالفت با قانون اساسی مظلومانه رد شد.
در اين دوره متأسفانه علیرغم گذشت بيش از دو سال کمترين مصوبات را
کميسيون قضايی مجلس درخصوص حمايت از حقوق زن و خانواده دارد .من
حقيقتا ً مشتاقم ،ایکاش تريبونی باشد من با رياست محترم کميسيون قضايی
درخصوص اين طرحھايی که مظلومانه در مورد زنان بود و تقديم شد و کار
کارشناسی شده بود ،بسيار مشتاقم يک تريبونی باشد و ما اينھا را به مباحثه و
مناظره بنشينيم.
در ھر صورت اميدوارم که ھمکاران محترم در تصويب اين اليحه توجه
بفرمايند ،عرض کردم مواد آن يا تکراری است ،مواد تکراری را خدمت عزيزان
احصاء کردم و يا نوآوریھای آن ھم ھمين ھايی بود که خدمتتان عرض کردم.
)رئيس ـ خيلی ممنون( انشاءﷲ که قوه محترم قضائيه درصدد تدوين اليحهای در
دفاع از حقوق کودک باشد براساس حقوق اسالمی کودک ،نه در دفاع از
کنوانسيون حقوق کودک که يک قانون بشر ساخته است و مطمئن باشيد کشورھايی
ھم که خواستند ھمين را اجراء کنند ھمين االن با چالش مواجه شدند )رئيس ـ خانم
فياضبخش متشکر( ھمين االن زير ) (١٨سالهھای آنھا سوءاستفاده در باندھای
قاچاق ،سرقت ،مواد مخدر ،ترور و غيره را دارند .تشکر میکنم.
رئيس ـ اينھا را فرموديد ،ممنون .خوب ،مخالف اول سرکار خانم فياضبخش
صحبت کردند .من از فرصت استفاده میکنم و از ميھمانان امروز خانه ملت تشکر
میکنم.
جمعی از دانشجويان دانشگاه پيام نور از مرکز فارسان استان چھارمحال و
بختياری امروز ميھمان مجلس ھستند ،خيرمقدم میگوييم و برايشان آرزوی
موفقيت میکنيم .موافق اول را اعالم بفرماييد که صحبت کنند.
منشی )محمدصادقی( ـ موافق آقای نديمی ھستند.
رئيس ـ موافق با کليات آقای نديمی صحبت میکنند ،بفرماييد.
ايرج نديمی ـ بسمﷲ الرحمن الرحيم
اولين اشارت بنده اين است که دوستان! اين شور اول است ،ھمه مباحثی که مخالف
محترم مطرح کردند حتما ً میتواند در شور دوم و در بحثھای کميسيون و حتی
صحن قابل پيگيری باشد .بنابراين اصالً ما نگران تکراری بودن يا زايد بودن
نيستيم ،چرا؟ بلحاظ آنکه در شور دوم ھمه اين نکات توسط انديشمندان درون
مجلس و مخصوصا ً کميسيون حقوقی و قضايی که جمعی از علماء ھم آنجا حضور
دارند ،قابل بررسی است .بنابراين دوستان من اصالً نگران ايرادات وارده نباشند،
اين يک.
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دوم ،آيا میپذيريم که امروزه صنفی شدن وتخصصی شدن بخشی از توقعات و
مطالبات گروھھای مختلف اجتماعی در مورد دستگاه قضايی است؟ میپذيريم که
حتی اصناف تمايل دارند که قاضی مرتبط باشد و درحقيقت عالوه بر اطالعات و
علوم مرتبط حقوقی و قضايی ،از آن صنف و از آن تخصص سر در بياورد .برای
اينکه وقتی مثالً يک بحث جرايم رايانهای مطرح میشود ،خوب طرف بايد رايانه،
کاربرد رايانه و مسايل ديگر را اطالع داشته باشد و يا ھمينطور در رابطه با
صنوف صنعتی و مانند آن .خيلی از صنايع در کشور ھستند که يک مسايل عام و
يک مسايل خاص دارند ،يک مسايل مشترک دارند ،يک مسايل تخصصی دارند و
اگر قاضی ذو وجھين باشد و بتواند از ھر دو بخش در مورد قضاء خودش استفاده
کند ،حتما ً قضای روايی است ،حتما ً میتواند مؤثرتر باشد.
آيا واقعا ً زن و مرد ،کودک ،نوجوان ،جوان و پير از جھت روانشناختی،
جامعهشناسی و مانند آن متفاوت نيستند؟ اگر اينطوری نيست چرا مثالً جامعه
شريف بانوان ما در جامعه در راستای حقوق خودشان مسايل و مباحث متفاوتی را
مطرح میکنند که از نظر من اکثريت آنھا حق است ،چون ما درک را بايد
متناسبسازی کنيم .اينکه نوجوان ما مثالً با يک ميانسال و کھنسال متفاوت است
شکی در آن نيست ،اينکه اساسا ً تربيت بايد متفاوت باشد و ما نمیتوانيم يک رويه
واحد را برای ھمه اصناف يا ھمه سنين يا ھمه جنسيتھای متفاوت يکسان بکار
ببريم ،اين حرف ،حرف درستی است .مثالً دادگاه مربوط به ازدواج يا دادگاھھای
ديگر ،حتی دادگاه روحانيت و دادگاھھای صنفی ديگر میتواند بيانگر اين باشد که
ما ھرچه تخصصیتر بکنيم ،بازده و نتيجه مثبتتر میشود.
از اينرو گمان نمیرود که اصل تشکيل دادگاھھای خاص و نگاه خاص قابل نقد
باشد ،کما اينکه زندان ھم ھمينطور است .آيا ما میتوانيم درمورد کودکان ھمان
زندانی را که برای بزھکار با ) (۵٠) ،(۴٠سال مثالً آلودگی به انواع مفاسد دارد
يکجا ترتيب بدھيم؟ اصالً يکی از مشکالتی که ما امروز داريم و حتی در مورد
بازداشتھا اخيراً قوه قضائيه مطرح کرد که بنده ھم موافقم که ما بازداشتیھا و
کسانيکه در بدو میآيند و ھنوز کاری نشده ،اينھا را با زندانیھايی که میخواھند
) (۴٠) ،(٣٠سال بمانند يکجا نبريم .احترام آنھا ،حرمت آنھا ،شرايط و مسايل آنھا
متفاوت است .در دو شرايطی که با ھم تفاوت دارند که يک حکم نمیکنند .آن
چيزی که وحدت است بقول مثالً اھل منطق گفت تناقض وحدت بر ) (٨شرط
استوار است ،حاال وحدت موضوع ،معمول ،مکان و الی آخر.
ً
ما بايد متفاوت نگاه کنيم ،بايد کودکانمان را متفاوت ببينيم ،اصال نبايد اين
نگاھی که االن نسبت به نسل جوان وجود دارد مثالً در بخشی میگويند دينگريز
ھستند و اکنون ھم بنوعی بگوييم خدایناکرده آمادگی و زمينه چه دارند ،اين نگاه
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بايد عوض بشود .کودکان و نوجوانان ما که تا ) (١۵سال و مانند آن مطرح شده،
معصومترين جوامع ھمه جھان ھستند .حاال در ايران اسالمی و شيعی ھم که جای
خود دارد.
ما نسبت به اين کودکان معصومی که دچار يک خالف ،خطاء و انحراف
شدهاند بايد يک رويهای را انتخاب کنيم که بقول آن حديث کافی که حضرت آدم را
مخير کردند که يا آدم! انتخاب کن بين عقل ،دين و حياء و بعد معلوم شد اين سه
بھم پيوستهاند .ھر کسی که حياءاش برود دين و عقلش ھم میرود ،ھرکسی که
عقلش برود دين و حياءاش ھم میرود و ھمينطور در مورد دين.
عقل ،دين و حياء بھم مربوط ھستند .ما بايد حياء اين جامعه شريف را آنقدر نريزيم
که برايشان عادی بشود و گمان کنند که اصالً اين موضوع جزو واقعياتی است که
بايد داشته باشند .ما بايد شرايطی ايجاد کنيم که آن شرايط باعث بشود که تسری و
تجری پيدا نکند ھم از باب سرايت و ھم از باب جرأت .ما بايد جرأت نوجوانانمان
را در اين رابطه بنحوی تعريف کنيم که آنھا خدایناکرده گرفتار پديده بیحيايی
نشوند.
اما اينکه میفرماييد در راستای کثيری از اين نکاتی که يادداشت شد ،مثالً
میفرماييد اسالم جامع است .چه کسی منکر اين است که اسالم دينی جامع ،صالح
و بھم پيوسته است و چگونه اين فرض را میتوانيد ثابت کنيد که دوستان و
ھمکاران ما و شما در کميسيون حقوقی و قضايی نمیخواھند مباحث مربوط به
اسالمی شدن اين اليحه را تقويت کنند؟ و اصالً چرا اينطوری فکر میکنيد که
بسياری از مواد اين اليحه انطباق با اسالم ندارد؟ بسياری از اينھا منطبق است.
البته حتما ً مواد و تبصرهھايی است که بايد عوض بشود ،تغيير پيدا کند ،تقويت
بشود ،ما ھم با شما ھمعقيدهايم .اما اين معنايش اين نيست که ما در رابطه با مسايل
مربوط به ارائه اين اليحه خدایناکرده يک زدگی داشتيم ،يک کنوانسيونزدگی
داشتهايم ،چون فالن کنوانسيون سفارش کرده ما تسليم ھستيم ،اين نگاه ،نگاه
درستی نيست .حتما ً ما بايد با دنيا کار کنيم ،اما با قبول اينکه ما ايدئولوژی داريم،
جھانبينی داريم ،شناخت داريم و براساس شناخت ،جھانبينی و ايدئولوژیمان با
دنيا حرف میزنيم ،کما اينکه در بسياری از مواد مربوط به کنوانسيونھای ديگر
ھم در خود مجلس يا بر حسب ايراداتی که شورای محترم نگھبان گرفت ما
تغييراتی ايجاد کرديم .مثالً در بدو آن مطالبی نوشتيم ،در ختم آن مسائلی را جاری
کرديم.
اينکه میفرماييد ما يکسويه ديدهايم و فقط بزھکار را ديدهايم و بزهديده را
نديدهايم ،يعنی آنکه دچار فساد شده است را ديدهايم اما آنکه دچار مشکلی شده است
از جھت اين فاسد يا اين خاطی يا اين مجرم يا اين متھم چون اينھا با ھم متفاوت
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ھستند ،ھمه کسانيکه متھم میشوند که مجرم نيستند ،ما آنھا را نديديم خوب ،آنھا را
يادداشت بفرماييد ،بگوييد آقا! اينھا ھم حقوق آنھاست.
اينجا اين اليحه در مقام ايفای حقوق يا توجه و رسيدگی به جرايم اطفال و
نوجوانان ارائه شده است ،ولی اينکه میتوانستند آنطرف را ھم ببينند يا بخشی از
آنرا میشود پررنگ کرد ما اصالً بحثی نداريم ،اين شور دوم است و حتما ً ھم بايد
بشود .اما واقعا ً اينطوری نيست که يکسويه ديده باشد ،ما ھم موارد کثيری را تورقا ً
و تأمالً ديدهايم که دوسويه ديده و ھر دوطرف را ديده و اساسا ً نمیشود نسبت به
کسی حکم کرد که آنطرف را نبينی .حتما ً اين حکم درحقيقت نوعی دفاع ضمنی يا
آشکار از طرف دوم است .ھمين که ما میگوييم بايد به جرايم به اين نحوه
رسيدگی بشود ،اين درحقيقت دوسويه ديدن است .میگوييم آقا !اوالً اين جرم است،
حاال بايد چطوری آن را ببينيم که دوباره دچار يک خالف و خطاء ديگر نشويم،
نگوييم برای نجات آن قبلی اين را ھم نابود کنيم.
شما مثالً ھمين موضوع قصاص ،خوب قصاص را میبينيد که اگر ولی دم مثالً
ببخشد ،خوب با آن کسی که قتل عمد ھم کرده يک برخورد ديگری میشود .در
حاليکه اگر اسالم يکسويه میديد میگفت نه ،ھر کسی کشته بايد کشته بشود.
»فکانما قتل الناس« را آورد ،اما گفت اگر ولی دم اين شرايط را داشته باشد ،نوع
برخورد با قاتل ھم اين میشود ،يعنی ما آنجا دو سويه میبينيم .میگوييم حق ولی
دم است ،بسيار خوب ،ما حقوق را بايد بنحوی ...اصالً حق طرفينی است ،حق از
نوع مسايل يکسويه نيست ،ما اصالً حق را برای آن بنده خدا)بزه ديده( ديديم که
میگوييم به جرايم اين برسيم .اين ھم نمیتواند دليلی برای رأی ندادن به اين اليحه
باشد )رئيس ـ آقای نديمی! وقتتان تمام است( .اينکه میفرماييد چرا بعضیھا در
بعضی موارد اشد را ...اتفاقا ً اشد جامع است و وقتی ما اشد مجازات را میگيريم
يعنی آن سنگينتر را انتخاب میکنيم ،ھمان است که شما میفرماييد.
از اين روی من گمان میکنم بداليلی که عرض کردم؛
 ١ـ شور اولی بودن.
 ٢ـ قابل تقويت و قابل رد و اصالح و مانند آن بودن.
 ٣ـ ضرورتھای اجتماعی و قضايی.
ما نياز است که به اصل اليحه رأی بدھيم ،انشاءﷲ ما و شما پيشنھادات
خودمان را ارائه میدھيم .والسالم
رئيس ـ تشکر میکنم ،مخالف بعدی را دعوت بفرماييد .از آقای مھندس باھنر ھم
درخواست میکنم برای اداره جلسه تشريف بياورند.
منشی )محمدصادقی( ـ مخالف بعدی آقای اختری ھستند ،بفرماييد.
)در اين ھنگام آقای محمدرضا باھنـر رياست جلسه را بعھده گرفتند(
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عباسعلی اختری ـ بسمﷲ الرحمن الرحيم
»خذوا ما اتيناکم بقوه و اذکروا ما فيه لعلکم تتقون«
با تشکر از مخالف و موافق محترم که به نکتهھايی توجه دادند ،توجه نمايندگان
عزيز و گرامی را به مطالبی در رابطه با کليات اين اليحه که تصور میکنم از
جھاتی بايد رد بشود جلب میکنم.
اولين مطلبی که شايسته است مورد توجه قرار بگيرد اين است که دليل قابل
قبولی برای تصويب اين اليحه با اين جزييات و اين گستردگی وجود ندارد.
ھمانطوريکه مخالف محترم اول )خانم فياضبخش( توجه دادند ما در اکثر اين
مطالب )قريب به اتفاقش( قانون داريم و لذا معلوم نيست که اين اليحه برای چه
تنظيم و ارائه شده است.
اين اليحه از جھاتی با مبانی دينی ناسازگار است ،با مبانی دينی نمیسازد.
ظاھراً فشارھای سازمان بينالمللی حقوق بشر ،انگيزه آوردن اين اليحه است .ما
در موقعيتی ھستيم که اکثر انديشمندان و متفکران دنيا فھميدند که بينش دينی و
مبانی تعليمی و تربيتی اسالم برترين روشھای تربيت و ساختن انسان است.
امروز بسياری از سران مسيحيت میگويند ما چشم براھيم که آيين تربيتی اسالم را
دريافت کنيم .امروز اسالم با اين مبانی خودش در مثل ارتش آمريکا نفوذ پيدا کرده
است ،ما چه انگيزهای داريم که میخواھيم خودمان را با ديدگاھھايی که افرادی
بنام حقوق بشر تنظيم کردهاند منطبق کنيم؟ حقوق بشری که میبينيم در اين
کشورھای اسالمی و در کشورھای ضعيف چه میکند.
برادران عزيز و خواھران گرامی! دين به صريح آيه قرآن عامل حيات است.
»استجيبوا و للرسول اذا دعاکم لما يحييکم« .دين عامل حيات است ،بشرط آنکه
عمل بشود .اگر دستورات دين را مراعات کنيم عقل و حياء را حمايت کردهايم ،نه
اينکه ما بياييم دستورات دين را کنار بگذاريم به تصور اينکه ما میخواھيم حياء
اجتماعی را باال ببريم .قرآن میگويد آنچه که به شما نازل کرديم با قوت بگيريد
«فتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض« نباشد .طوری نباشد که بعضی جاھا
مطابق سليقهمان بگزينيم و بعضی جاھا مطابق سليقهمان کنار بگذاريم.
نمايندگان محترم !با اينکه سن قانونی شرعی پسر ) (١۵سال و سن قانونی شرعی
دختر ) (٩سال است ،عالوه بر اين پسر و دختر با ) (١۵سال حق رأی دارند ،حق
دخالت در سرنوشت کشور دارند ،کسی که حق دخالت در سرنوشت کشور دارد،
چرا بايد به جرم او در دادگاه اطفال رسيدگی بشود؟ چرا در ھنگام ارتکاب جرم
اسم کسی را که به او میگوييم تو حق داری رأی بدھی و در سرنوشت کشور
دخالت کنی ،چرا حکم طفل به او میدھيم؟ فراموش نکنيم ،حکمتھای دينی دقيقتر
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از حکمتھای علمی و عقلی صرف است .ديدگاه دين تمام ظرافتھای عقلی و علمی
را نيز مورد نظر دارد و ملحوظ دارد .
از ماده ) (٣٢به بعد در اين اليحه دستورات کنوانسيون حقوق کودک را
میخواھد اجراء کند .توجه بفرماييد! بفرماييد اعالم کنند ،طبق گزارشات موثق در
کشورھايی که اين کنوانسيون حقوق کودک را اجراء کردهاند درصد جرايم
نوجوانان بطور چشمگيری افزايش پيدا کرده است .اگر ما به جوان و نوجوان
زير) (١٨سال اين ھمه بخواھيم ارفاق کنيم آيا اين خودش يک عامل ترغيب برای
رفتن بسوی جرم نيست؟ ما داريم آراء و تصميمات غربی را اجراء میکنيم.
برادران عزيز !خواھران گرامی! نمايندگان محترم! با استفاده از مقررات مثل اين
اليحه ،جانيان حرفهای در پروندهھای جنايی تبانی میکنند و جرمھا را به گردن
يکی از متھمين زير اين سنين میگذارند و پرونده را لوث میکنند .ما نبايد دست
را باز بگذاريم که اين کارھا انجام بشود.
اينکه گفته میشود ،برادر عزيزمان آقای نديمی فرمودند شايسته است که قاضی
مرتبط باشد ،چنانکه مثالً برای رسيدگی به جرمھای صنفی بايد آشنا باشد ،صحبت
اين نيست .باالخره قاضی پخته است ،قاضی با قانون برخورد میکند ،او اينجا
اعمال سليقه نمیکند ،منافات ندارد که يک قاضی دادگاه عمومی تعدادی مشاور ھم
داشته باشد .آيا اين عجب نيست که ما اسم افراد زير ) (١٨ساله را کودک بگذاريم؟
نکته ديگر ،در تبصره ماده ) (١چرا کسی که به سن ) (١٨سال نرسيده بايد از
مزايای دادگاه اطفال برخوردار باشد؟ با اينکه در تبصره ماده ) (٢میگويد بالغ
شرعی را طفل نمیداند.
نمايندگان محترم! پسر و دختر در سن ) (١٨سالگی مرد و زن زندگی ھستند.
پسر در سن ) (١٨سالگی و دختر حداکثر در سن ) (١٢سالگی انگيزه جنسی دارد،
چه معنا دارد ما کسی را که انگيزه جنسی دارد طفل حساب کنيم و بخواھيم در يک
دادگاه خاصی به جرايم او رسيدگی بشود؟
من تصور میکنم ما اگر کليات را تصويب کنيم ،در جزييات موفق به آن
اصالحات بايسته نمیشويم و در مقابل موادی قرار میگيريم که مورد پذيرش
ديدگاه اسالمی نيست .خداوند متعال و پيغمبر از اين راضی نيست .امروز تمام
مردم دنيا گرايش به دين دارند و مدام میگويند بسراغ دين برويم ،چرا ما
میخواھيم بعضی از دستورات دينی را بخاطر ھماھنگی با اين سازمانھای
بينالمللی توجيه کنيم؟ چرا میخواھيم خودمان با آنھا ھماھنگ بشويم؟
مردم دنيا بايد دين را بفھمند و ما ھم بايد سعی کنيم ،مقام معظم رھبری بطور
مکرر از جمله در صحبت ديروزشان فرمودند شما سعی کنيد دين را به دنيا
معرفی کنيد ،نه اينکه بياييم خيلی از جاھا را توجيه کنيم و بخواھيم با سازمانھای
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بينالمللی ھماھنگ بشويم .بنابراين من به سھم خودم از محضر نمايندگان محترم
تقاضا میکنم عنايت بفرمايند و تصور میکنم رأی دادن به اين اليحه به صالح
کشور و جامعه ما و وضعيت اجتماعی ما نباشد.
والسالم عليکم و رحمه ﷲ و برکاته
نايبرئيس ـ موافق بعدی را دعوت بفرماييد.
منشی )محمدصادقی( ـ موافق بعدی آقای کامران ھستند ،ظاھراً وقتشان را به خانم
امينزاده دادهاند ،بفرماييد.
الھام امينزاده ـ بسمﷲ الرحمن الرحيم
بنده بصورت موافق دررابطه با اليحه رسيدگی به جرايم اطفال و نوجوان
میخواھم موافق صحبت کنم .الزم به ذکر است روح کلی اليحه با اصل تعزيرات
که سال  ١٣٧۵در قانون تعزيرات تصويب شده منطبق است.
اساساً◌ٌ تعزيرات نحوه مجازاتی است که براساس تشخيص قاضی انتخاب میشود
و اصطالحا ً به آن »بما يری الحاکم« میگويند .بنابراين براساس جرمی که ھر
کودکی انجام میدھد اين اختيار را قاضی بايد داشته باشد که برای اصالح و رشد
او يک مجازاتی را تعيين کند که متناسب با سن او باشد که در اين اليحه پيشبينی
آن تعزيرات شده.
مخالفين محترم اعالم کردند که مجتمع شھيد فھميده که ايجاد شده درواقع ديگر
نيازی نيست که دادسرای ويژه اطفال در اليحه اطفال ،تأسيس بشود .درصورتيکه
مجتمع شھيد فھميده چيزی بوده که رئيس محترم قوه بنا بر نياز ،شعبهای را احداث
کردند که درواقع قانونی تأسيس اين مجتمع را تصويب نکرده بود .ما االن قانونی
را که تصويب میکنيم و دادسرای ويژه اطفال را بوجود میآوريم يک نھادی است
که زيربنای قانونی دارد و چه بھتر نھادی که ايجاد میشود توسط مجلس با يک
وجھه قانونی و ثابت در عرصه حقوقی برای رسيدگی به جرايم ويژه اطفال ايجاد
بشود.
مخالفين محترم فرمودند که قوانين قبل از انقالب ھم وجود داشته که ما االن
نيازی به اين قانون نداريم .ما بعد از انقالب يکسری قوانين بصورت تعزيرات،
ديه ،حدود و قصاص داشتيم .خوب ،االن بعضی از قضات ما واقعا ً در تشخيص
اينکه آيا مجازاتھايی که در قبل از انقالب بوده االن واجد عنوان تعزيرات ھست يا
نه؟ که ما در اين اليحهای که االن وجود دارد متوجه میشويم که اين قانون وجه
تعزيرات را برای رسيدگی به جرايم اطفال بخوبی مشخص میکند .بنابراين قانون
قبل از انقالب را اگر ما بخواھيم بصورت قانونی به شکل تعزيرات قانونی بکنيم و
مبنای قانونی به آن بدھيم ،بنظر من ھيچ اشکالی ندارد و در اين راستا دست قاضی
را باز میگذاريم تا از ابھاماتی که حاال بعضی از قضات يک تشخيصی را
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میدھند ،بعضی از قضات ديگر مخالف آن تشخيص میدھند در اين زمينه برای
رسيدگی به جرايم اطفال ما يکسری تسھيالتی را برای قضات محترم فراھم
میکنيم.
در رابطه با بعضی از مجازاتھايی که بعضی از مخالفين محترم در رابطه با
جرايم اطفال فرمودند ،اين مجازاتھايی که بعضی از دوستان میگفتند جرايم مربوط
به حدود است که مجازات حد آن اختصاص پيدا میکند .ما در اين اليحه فقط به
جرايمی که تعزيرات به آن اختصاص پيدا میکند پرداختهايم .بنابراين يکسری
مثالھايی که خارج از اين قانون و اليحه ھست صحيح نيست که بخواھيم برای رد
اين اليحه از آن استفاده بکنيم.
مجازاتھای جايگزينی که در اين اليحه استفاده شده و قوه محترم قضائيه بدنبال
اين است که ما درواقع جرمزدايی کنيم يکسری مجازاتھای سنگين را از کودکان
برداريم .اين بسيار پسنديده است که برای سن اطفالی که واقعا ً تحمل يکسری
مجازاتھای سنگين را ندارند ما مجازاتھای جايگزين بگذاريم که در اين اليحه اين
مجازاتھا پيشبينی شده و نھايتا ً اينکه در عرصه بينالمللی که ما کنوانسيون حقوق
کودک را تصويب کردهايم ،در کنوانسيون حقوق کودک ما يکسری حقالشرطی را
بر آن گذاشتيم که اين حقالشرط اين است که ما اين کنوانسيون را به شرطی
میپذيريم که با موازين شرعی و اسالمی ما ھيچ تعارضی نداشته باشد .اگر واقعا ً
تصويب اين قانون بصورتی باشد که يک درصد کوچکی ھم احساس بشود که با
اين کنوانسيون بخواھد مطابقت بکند که حاال در حدی که با شرع ما موافقت نکند
اگر ما کليات را بپذيريم و در جزئيات ،اين پيشنھادھا را وارد کنيم و نھايتا ً شورای
محترم نگھبان که مسؤوليت تشخيص مخالف يا معارض بودن با شرع و قانون
اساسی را دارند اين نھاد شورای نگھبان است که در اين زمينه تشخيص میدھد و
تکليف اين قانون را مشخص میکند.
فکر میکنم اگر کليات اين قانون رأی بيارود در عرصه داخلی بنفع کودکان
ماست و در عرصه بينالمللی ھم در راستای آن تعھداتی که بھرحال ھر کشوری
برای معاھدات بينالمللی بعھده گرفته بسيار مفيد و سودمند است .مجدداً تکرار
میکنم و يک مسألهای را خدمتتان میگويم که فرمودند) (١٢و ) (١۵سالگی و يا
) (٩سالگی سنين مختلفی را اعالم میکنند که بنظر میآيد واقعا ً سن ) (١٨سالگی
برای شخصی که متھم به اعدام ھست بايد درنظر گرفته باشد ،يعنی زير) (١٨سال
بايد اين فرصت را به کودک بدھيم که در يکسری شرايطی قرار گرفته که نادانسته
به يک جرمی دست زده .بايد ) (١٨سال را ما درنظر بگيريم و ) (١٢تا )(١٨
سال سن نوجوانی است که آنھم شرايط ويژه خودش را دارد ولی نھايتا ً ) (١٨سال
ببعد است که درواقع ما بايد بلوغ کيفری اسم آن را بگذاريم که در اين بلوغ کيفری
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دادگاه تشخيص میدھد که آيا آن فرد مستحق اعدام ھست يا نه؟ يعنی بعد از )(١٨
سال ،خيلی ممنون.
نايبرئيس ـ مخالف بعدی را دعوت بفرماييد.
منشی )حاجیبابايی( ـ آقای رئيس! آقای کامران پيشنھاد کفايت مذاکرات دارند.
نايبرئيس ـ آقای کامران کفايت مذاکرات را توضيح بدھيد.
حسن کامراندستجردی ـ بسمﷲ الرحمن الرحيم
اين اليحه چون کليات آن مورد بحث است و در شور دوم جزئيات آن بحث میشود
و مخالفين محترم و موافقين ارجمند نظراتشان را ھم در رابطه با سن ،ھم در
رابطه با مسايل آموزشی و ھم در رابطه با جرايم و ھم حقوق بينالملل و حقوق
اسالمی مفصالً بحث کردند بطوريکه ھمه ھم از ) (١٠دقيقهشان استفاده کردند و
بحث مستوفايی صورت گرفت بنظر میرسد که درواقع کفايت مذاکرات الزم باشد،
چون بحثھای بعدی ھم که صورت میگيرد درواقع تکراری است .گرچه اليحه
مھمی ھم ھست ولی اھميت آن به اينکه دو مخالف و دو موافق صحبت کردند.
انشاءﷲ به کفايت مذاکراتش باتوجه به بحثھايی که شد لطف کنيد و رأی بدھيد،
چون بحث کليات است ،بحث محتوا که در اينجا نيست و در حد کليات ھم بيش از
حد صحبت شد ،خيلی ممنون.
منشی )محمدصادقی( ـ آقای احمدی مخالف ھستند.
احمدی ـ آقای توکلی صحبت میکنند.
نايبرئيس ـ آقای توکلی بفرماييد.
احمد توکلی ـ بسمﷲ الرحمن الرحيم
دوستان عنايت بفرمايند! اگر اين استدالل درست باشد که ھر اليحهای را میشود
در جزئيات تغيير جھت و ماھيت داد پس اصالً بحث در کليات عوض میشود.
بحث در کليات ،بحث از روح اليحه يا طرح است .االن مخالفين ...البته بنده خودم
ھم ھنوز تصميم خود را برای رأی نگرفتهام ،برای اين میگويم که کفايت نمیکند.
مخالفين از روحی از اليحه صحبت میکنند ،دوستان موافق مرتب اصرار میکنند
ناراحت نباشيد در جزئيات تغيير میدھيم .روح يک اليحه و جھتگيری کلی آن را
نمیشود تغيير داد .بخاطر اين من خواھش میکنم اجازه بدھيد باز ھم بحث را
يکی ،دو نفر ديگر صحبت کنند ما بتوانيم راحت رأی بدھيم .بحث از کليات قابل
تغيير در جزئيات ھمه آن نيست .بخاطر اين استدعا میکنم به کفايت مذاکرات رأی
ندھيد يکی ،دو نفر ديگر صحبت کنند ما روشن شويم.
نايبرئيس ـ حضار  ١٩٨نفر ،بحث کفايت مذاکرات مطرح است .نمايندگان محترم
رأی خودشان را اعالم بفرمايند ،خواھش میکنم نمايندگان در رأیگيری شرکت
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بفرمايند من مجبور نباشم اسامی دوستان را ببرم .پايان رأیگيری را اعالم
میکنيم ،تصويب نشد .مخالف بعدی را دعوت بفرماييد.
منشی )محمدصادقی( ـ مخالف بعدی خانم بيات ھستند.
رئيس ـ خانم بفرماييد.
رفعت بيات ـ بسمﷲ الرحمن الرحيم
من مبعث گرامی را خدمت ھمکاران عزيز و ملت گرامی تبريک عرض
میکنم .ھمکاران گرامی! مشکل اصلی اين اليحه اين است که متأسفانه جرم اطفال
نوجوانان و جوانان را در يکجا آورده و متأسفانه تعريف و تفکيک نکرده .ديدگاه
من يک ديدگاه کامالً جامعشناختی است عالوه بر مسايلی که ھمکار گرامی ھم
سرکار خانم فياض بخش و آقای اختری فرمودند تأييد دارم بيشتر االن اجتماعی را
من خدمتتان عرض میکنم.
معموالً جرمھای سازمان يافته از ديدگاه جامعشناختی و کسانی که دستاندرکار
جرمھای سازمان يافته ھستند مثل سرقتھای حرفهای ،مثل قتلھا و جرمھايی که
بعضی مواقع مسايل سياسی ،اجتماعی ببار میآورد و خصوصا ً مشکالت فحشاء و
جنسی از مجازاتی که سبک است سوءاستفاده میکنند و برای سازماندھی کارشان
از آن قشر يا از آن سنينی که برای جرمشان مجازات سبک نوشته میشود استفاده
میکنند.
يکی از اصول مطالعات جرمشناسی و بررسی علل وقوع جرم و گسترش جرم
در جامعه تکيه بر قوانين مجازات در ھر کشور و تحليل محتوای آن قوانين است
که خوشبختانه )يا متأسفانه( يکی از نتايج اين مطالعات ،وجود ضد و نقيض در
مجازات و سبک بودن بعضی از مجازات در جوامع است که مورد استفاده يا
سوءاستفاده کھنهکاران و به اصطالح کسانی که سابقه تشکيل سازمانھای جرمزا
ھستند قرار میگيرد.
در اين اليحه بنظر میرسد اين مطالعه میتواند متأسفانه در جامعه ما ھم اگر
چنين اليحهای با اين محتوايی که دارد مصوب بشود فقط مستقيما ً برای اين
جرمھای سازمان يافته مورد استفاده قرار بگيرد.
واقعا ً اگر اين اليحه برگردد و ما رأی به اين ندھيم ،ما رأی به آن ندھيم .اوالً
سن طفل را ،حاال سن نوجوانی و جوانی را تفکيک کند ،جرمھای اطفال و کودکان
را ھم تعريف کند ،يکوقت ھست يک فردی يک بچهای میرود از يک مغازهای
پفک ،تخممرغ اينطور چيزھا میدزدد ولی يکوقت ھست که دست بکار جرم
سازمان يافته میزند از طريق ھدايتی که خدمتتان عرض کردم .يکمقدار اين اليحه
بنظر من يا با عجله نوشته شده و سوءنيت ھم نداشتند ،اما متأسفانه اين ديدگاه
اجتماعی را درنظر نگرفتهاند.
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من شما را به مطالعه صفحه ) (١٢بند »ب« از ماده ھمين اليحه »آراء و
تصميمات« دعوت میکنم .در ماده ) (٣٢درباره اطفال تکيهگاه و  ...نظريه من
ھمين چيزی بود که عرض کردم برای جرمھای سازمان يافته و اينکه قانونگذار يا
طراحان اين بحث را جدا نکرده .ببينيد! اينجا نوشته درباره »اطفال و نوجوانان«
اين اشکالی که عرض کردم ،اين را بايد جدا بکند .ھمکارانی که در اين قضيه
مثبت فکر میکنند بايد بيايند باز کنند اثرات اجتماعی يک قانون را و اينکه در
توسعه يا گسترش جرم اثر میگذارد .درباره اطفال و نوجوانانی که سن آنان بيش
از ) (٩تا ) (١۵سال .آيا در کشور ما بعد از ) (٩سال را ،ما طفل میگوييم؟ )(٩
تا ) (١۵سال در کشور ما ،در جامعه و دنيا ھم ھمينطور است ،يک تعريف
خاصی دارد ،تشخيص دارد (٩) .ساله در کشور ما اھل عبادت است ،اھل ارتباط
با خداست ،ما به نوجوانان ) (١۵سالهمان اجازه رأی میدھيم .آيا تشخيص سياسی
برای يک ) (١۵ساله خيلی سخت است که به چه کسی رأی بدھد در رياست
جمھوری ،در بحث شورای نگھبان ،خبرگان و غيره و ...آنوقت چنين کسی
نمیتواند تشخيص بدھد که کدام کار جرم است و آگاھانه دارد خطايی انجام
میدھد؟ يقينا ً دادگاھھای ما ھمانطور که خانم فياضبخش فرمودند ما برای اين نوع
جرمھايی که اتفاقی انجام میشود قانون داريم.
جرمھای اتفاقی را اين اليحه جدا نکرده .اينکه بحث از کنوانسيون میشود ما
خيلی نگران بحث بينالمللی نشويم ،درست است اگر ما در چارچوب کنوانسيون
بخواھيم قانون بنويسيم بايد مشخص کنيم ،بگوييم اين بند از قانون ما باتوجه به
عضويت ما در کنوانسيون است .ما در کشورمان به بچهھای ) (١۵ساله اختيار
سياسی دادهايم اما برای ) (١٨سالگی میگوييم اگر میخواھی رانندگی ياد بگيری
و کار بکنی بايد )(١٨ساله بشوی ،چرا؟ بخاطر اينکه يکسری مشکالتی دارد آن
را انجام میدھيم ولی اينجا برمیگرديم طفل و نوجوان به ) (٩ساله و ) (١۵ساله
میآوريم و بعد داريم میگوييم درصورت ارتکاب جرم حسب مورد دادگاه يکی از
تصميمات زير را اتخاذ میکند» :الف« با بندھايش تا »ب« .دقيقا ً در مورد
بچهھای سالم انجام میشود .ببينيد! میگويد تسليم به والدين يا به اولياء برای حفظ
حسن اخالق و غيره ،معرفی طفل يا نوجوان به مددکار اجتماعی روانشناس،
فرستادن طفل يا نوجوان به يک مؤسسه آموزشی ...بله ،من و شما ھم بچهھايمان
را به مؤسسه آموزشی فرھنگی مدرسه میفرستيم .اقدام الزم جھت درمان يا ترک
اعتياد طفل .اين »طفل« يعنی چه؟ دو ساله است ،شير مادر میخورد؟ نوجوان...
تحت نظر پزشک .خوب اين را برای بچهھای سالم ھم ،خانواده اين کار را میکند
خدایناکرده اگر ببينند بچهشان دارد سيگار میکشد اينکار را دارند میکنند.
جلوگيری از معاشرت طفل يا نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آنھا را برای
310

| Executi on of Atefe

بر دار کردن عاطفه

طفل يا نوجوان مضر تشخيص میدھد .ضمانت اجرايی اين بندھای ) (۵و ) (۴چه
کسی است؟ چيست؟
بند ب ـ تسليم به اشخاص حقيقی يا حقوق ديگری که دادگاه به مصلحت طفل يا
نوجوان بداند با الزام به انجام دستورھای مذکور در بند فوق در موارد زير:
عدم صالحيت والدين ،اولياء ،سرپرست قانونی طفل يا نوجوان و يا عدم
دسترسی به آنھا.
عدم امکان اعزام والدين ،اولياء ،سرپرست قانونی به تأديب ،تربيت و مواظبت
در حسن اخالق طفل يا نوجوان.
واقعا ً سؤال من از کسانی که اين را نوشتهاند اين است ،بچهای که جرم دارد،
مجرم است ،بايد مجازات بشود حاال با ھمان شرايط اسالمی ما يا ھمان شرايط
کنوانسيون ،نه پدر ،مادر حاضرند اين را نگھدارند ،نه اولياء ،نه سرپرست
قانونی ،ھيچکسی حاضر نيست اينرا برای تأديب و تربيت نگھدارد کدام شخصيت
حقيقی و حقوقی میآيد اينھا را قبول کند؟ اين دقيقا ً ھمان چارچوبی است که در
غرب است فرزندان را جاھايی میسپارند و مسايلی که ھست و ما اينجا ننوشتهايم
و اينھا را نمیبينيم ولی متأسفانه چنين چارچوبی دارد ايجاد میشود.
بعضی وقتھا خودتان میدانيد ما خيلی مراجعهکننده داريم واقعا ً پدر و مادر ھم
عاصی است از يکسری مسايلی که در خانه برای فرزندش اتفاق میافتد .اين را ما
تشخيص میدھيم که به جای ديگر بدھيم ،کجا؟ سرزنش و نصيحت بوسيله قاضی
دادگاه ،اخطار ،تذکر و تعھد به عدم تکرار جرم ،نگھداری در کانون اصالح
تربيت و  ...بعد تبصره نوشته ،من اينجا تأکيد دارم خصوصا ً با ھمکار گرامی
آقای سليمانی که ممکن است من خطابشان قرار بدھم .تبصره ) (١ماده )(٣٢
میگويد :تصميمات مذکور در بندھای »د« و»ه« صرفا ً درخصوص اطفال )باز
ھم قاطی کرده( و نوجوانان بيش از ) (١٢سال و تا ) (١۵سال.
ببينيد! تناقض را نگاه کنيد ،آنطرف میگويد بين ) (٩تا ) (١۵سال )ھمان ماده (٣٢
اطفال و نوجوان را میگويد سن آنان از ) (٩تا ) (١۵سال است ،اينجا میگويد
اطفال و نوجوانان بيش از ) (١٢تا ) (١۵سال يعنی خود قوه قضائيه ما ھم اينجا
متأسفانه دچار تناقضگويی است ،يکجا نوجوان و طفل را میگويد ) (٩تا )،(١۵
اينجا میگويد ) (١٢تا ) .(١۵بعد میگويد در مورد تصميمات مورد اشاره در
بندھای »الف« و »ب« اين ماده دادگاه اطفال و نوجوانان میتوانند باتوجه به
تحقيقات بعمل آمده و ھمچنين گزارشھای مددکاران اجتماعی از وضع طفل يا
نوجوان ...در تصميم خود ھرچند بار که مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء کند
تجديدنظر نمايد .اين ھمان مورد سوءاستفاده ھستهھای سازمان يافته جرم در
کشورھاست ازجمله کشور ما و مورد سوءاستفاده اينھا قرار خواھد گرفت.
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من از خواھران و برادران ھمکارم خواھش میکنم به اين اليحه رأی ندھيد که اين
اليحه برود حداقل تناقضات خودش را تشخيص بدھد .االن در اين مجلس ما يکنفر
حقوقدان و قاضی االن نسبت به اين اليحه صحبت نکرده )شايد بعد از من صحبت
بکنند( برادران حقوقدان و قاضی که بوديد در قوه قضائيه ھم تشريف داريد بينی و
بينﷲ اين اليحه را در مورد )نايب رئيس ـ خانم بيات! وقت شما ھم تمام است(
چشم !فرزندان جامعه ما شما مثبت میدانيد؟ آيا تناقض در اين نيست؟ آيا تفکيک
مجازات ،تفکيک سن طفل و تعريف اينھا و خصوصا ً زمينه منفی که برای
گسترش جرم در کشور ما ايجاد میکند برای کسانی که اھل فن جرم ھستند برای
اھدفشان استفاده میکنند مورد سوءاستفاده قرار نخواھد گرفت؟ متشکرم.
نايبرئيس ـ متشکر ،موافق را دعوت بفرماييد.
منشی )محمدصادقی( ـ موافق آقای حميدی ھستند ،بفرماييد.
ھوشنگ حميدی ـ بسمﷲ الرحمن الرحيم
من از ھمکاران عزيز استدعا دارم باتوجه به...
ھدايتخواه ـ اخطار دارم.
نايبرئيس ـ آقای ھدايتخواه اخطار دارند ،بفرماييد.
ستار ھدايتخواه ـ بسمﷲ الرحمن الرحيم
جناب آقای رئيس !اخطار قانون اساسی اصول چھارم ،شصت و ھفتم و ھفتاد و
دوم قانون اساسی است.
اصل چھارم مقرر میکند که کليه قوانين و مقررات مدنی ،جزايی ،مالی،
اقتصادی ،اداری ،فرھنگی ،نظامی ،سياسی و غير اينھا بايد براساس موازين
اسالمی باشد .اين اصل بر اطالق يا عموم ھمه اصول قانون اساسی و قوانين و
مقررات ديگر حاکم است ...الی آخر.
در اصل ) (۶٧قانون اساسی ما بعنوان نماينده مجلس سوگند يادکردهايم در
برابر قرآن مجيد به خدای قادر متعال که با تکيه بر شرف انسانی خويش تعھد
مینماييم که پاسدار حريم اسالمی) ...الی آخر( باشيم )و از آنطرف( ...در انجام
وظايف وکالت ،امانت و تقوا را رعايت نماييم.
ً
استحضار داريد که پاسداری از حريم اسالم صرفا جنبه نظارتی ندارد...
نايبرئيس ـ جناب آقای ھدايتخواه! عذر میخواھم يک لحظه ...اين باال قسمت
ھيأترئيسه خيلی شلوغ است .نمايندگان محبت کنند پايين تشريف ببرند ما نتيجه
انتخابات را االن اعالم میکنيم .خواھش میکنم نمايندگان بفرمايند و به محل
صندليھايشان بروند .من مجبورم اسم ببرم ،عزيزانی که باال تشريف دارند محبت
کنند )باال قسمت ھيأترئيسه ھستند( پايين تشريف ببرند )يکی از نمايندگان ـ بگوييد
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نظارتھا تمام شده( بله ،نظارتھا تمام شده دارند جمعبندی میکنند .آقای ھدايتخواه
بفرماييد.
ھدايتخواه ـ بله ،عرض کردم طبق اصل ) (۶٧قانون اساسی که ما سوگند ياد
کرديم پاسدار حريم اسالم باشيم ،پاسداری در نظام برنامهريزی و قانونگذاری اين
است که خدایناکرده احکام از مقررات اسالمی مورد بیمھری و بیتوجھی قرار
گرفته نشود .چنانکه رعايت تقوا ھم به اين است يعنی رعايت بايدھا و نبايدھای
الھی در عرصه قانونگذاری ضرورت رعايت تقواست.
در اصل ھفتاد و دوم قانون اساسی ھم تأکيد و تصريح کرده که مجلس شورای
اسالمی نمیتواند قوانينی وضع کند که با اصول و احکام مذھب رسمی کشور يا
قانون اساسی مغايرت داشته باشد .البته تصريح کرده که تشخيص اين امر بعھده
شورای نگھبان است ،منتھا اينکه ابتدائا ً گفته که نمیتواند ،يعنی ما ابتدائا ً و رأسا ً
چنين حقی را نداريم ولی ممکن است گاھی تشخيص بدھيم اين قانونی که داريم
تصويب میکنيم خالف موازين شرعی نيست تصويب میکنيم ولی شورای نگھبان
بررسی میکند ولی رأسا ً چنين حقی را نداريم.
آنچه که امروز دارد مورد بررسی قرار میگيرد خوب ،خالف آشکار قوانين و
مقررات اسالمی است .ھمه فقھای ما حدود شرعی سن بلوغ را مشخص کردهاند...
نايبرئيس ـ جناب آقای ھدايتخواه! االن ديگر فکر میکنم وارد مذاکرات شدهايد،
شما ديگر داريد مخالفت میکنيد .من اخطار شما را متوجه شدم ،حاال اگر باز
ھم...
ھدايتخواه ـ توضيح بدھم که چگونه مغاير ھست چون باالخره در بعضی از فقھاء
ھست که خيلی سطح باال درسشان را گرفتهاند ) (١٣سال را برای دختران سن
بلوغ معين کردهاند .تازه ما در شرايطی قرار داريم که سن بلوغ ھرچه پايينتر
میآيد .بنابراين ،اين اليحه که امروز در مجلس مورد بررسی قرار میگيرد خالف
مقررات اسالمی است و با موازين اسالم ناسازگار است و ما براساس اين سوگند و
ساير موادی که عرض کردم نمیتوانيم اين را بررسی کنيم.
نايبرئيس ـ خيلی ممنون ،ببينيد! حاال بحثھايی که جناب آقای ھدايتخواه فرمودند
عموما ً مفھوم بررسی شور اول اين است که مجلس شورای اسالمی ضرورت
ورود به تصويب اين قانون را تشخيص بدھد که آيا ضرورت دارد وارد بشويم يا
نه؟ اين مقوله )کليات( کالً در مملکت ما قانون بشود مثالً ضرورت دارد يا نه؟
عمدتا ً اين است و بحث شور دوم است که تک تک موارد را ما بررسی میکنيم،
کار میکنيم ،صحبت میکنيم ،اين نکته اول.
نکته دوم که من اصالً نمیخواھم چون شأن من نيست وارد بشوم ،در بحث
رشد ،بلوغ و چيزھای ديگر مسايل زيادی است که انشاءﷲ در کميسيون قضايی
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اگر کليات اين اليحه تصويب شد بعد در کميسيون قضايی طبيعی است که عزيزان
میروند شرکت میکنند پيشنھاداتشان را میدھند و اميد داريم که انشاءﷲ از
مجلس شورای اسالمی العياذبا قانونی خالف شرع بيرون نرود و ما اين مشکل
را نداشته باشيم .آقای حميدی ادامه بدھيد ،بفرماييد.
ھوشنگ حميدی ـ داشتم عرض میکردم باتوجه به اھميت اين اليحهای که آمده از
ابعاد مختلف من خواھش میکنم ھمکاران محترم عنايت داشته باشند و به مواردی
که باالخص مخالفين محترم به آن اشاره داشتند و حضور شما عرض کنم اين
موارد نه در خود اليحه آمده )اگر بدقت مالحظه بفرمايند( و نه آن توجيھات الزم
را دارد که به آن استناد کردند.
من ابتدائا ً از مسايلی که مخالفين محترم اشاره کردند اينھا را پاسخگو باشم و
بعد لزوم و پيام جديدی که اين اليحه دارد را مورد استناد قرار بدھم .عزيزان
ببينيد! ما ھر طرح يا اليحه به مجلس بيايد اگر بخواھيم از آن چارچوب کارشناسی
خارج بشويم و انگ امنيتی ،بیدينی ،خالف اسالم ،اگر ما ھمگرايی داشته باشيم با
نھادھای بينالمللی ،با غربیھا چنان شد ...اينھا نمیشود که ما مسايل قانونگذاری
و خألھای قانونی که داريم با اين مسايل حل بکنيم ،واقعا ً من متأسفم .کجای اين
بحث ،بحث امنيتی است که نوجوانان ما و يا اطفال با توجه به تعريف قانونی که
در اين اليحه آورده شده مورد سوءاستفاده قرار بگيرند که اگر ما مجازات را
تخفيف بدھيم ممکن است مورد سوءاستفاده باندھای بزھکاری ،خالفکار و حتی
توريستی قرار بگيرند .مگر آنھا آنقدر دلسوزند ،واقعا ً آدمھای خوبی ھستند که
میآيند مالحظه کنند ،بينند اگر اين نوجوان و يا طفل را آوردهاند و وارد
خالفکاری و بزھکاری کردهاند مجازات دارد نياورند ،اگر مجازات نداشت
بياورند ،آنھا که برای رسيدن به اھدافشان به ھر وسيله ممکن دست میزنند .اينکه
توجيه درستی نيست .پس بخش فعاليتھای فرھنگی ،پس تعليم ،پس آموزش ما چه
میشود؟ آيا ھمه چيز ما بايستی با زور قانون حل بشود؟ آيا در اين مملکت وقتی
که ما يک دختر ) (١٠) ،(٩ساله جرمی را مرتکب میشود بايستی ھمانند فرد
) (۴٠) ،(٣٠ساله مجازات بشود آيا بلوغ فکری در اينجا در اسالم ،در فقھای ما،
در بياناتشان مورد استناد و لحاظ قرار نگرفته؟ چرا ما ھرموقع بحث مجازات
اطفال میآيد بلوغ جنسی را میآييم مبناء قرار میدھيم ،پس بلوغ فکری که اينھمه
مورد تأييد و تأکيد دين مبين اسالم است و فقھای ما ھم در اين زمينه بکرات اشاره
کردهاند ما ھيچگاه از اين صحبت به ميان نمیآوريم؟
حد مطلوب بلوغ فکری در دنيا ) (٢۴) ،(٢٣) ،(٢٢سالگی است .لذا ما اگر
بخواھيم واقعا ً آنرا خالف مسائل اسالم و يا امنيتی کنيم اصالً توجيھی ندارد .ما
میخواھيم در اين اليحه بگوييم آقا! دادگاه ويژهای را تشکيل بدھيم و افراد زير
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) (١٨سال رسيدگی ماھوی ،شکلی ،تحقيقات مقدماتی در اين دادگاه انجام بگيرد
والسالم .
بحث طفل ھم که آورده شده ،طفل تعريف دارد ،ماده ) (١٢١٠قانون مدنی را
مالحظه بفرماييد تبصره ماده ) (۴٩قانون مجازات اسالمی را مالحظه بفرماييد در
آنجا طفل را تعريف کرده تبصره ماده ) (٢ھم عينا ً باز ھمين مورد آورده شده
منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسيده باشد .اين افراد است که
در بحث مجازاتھا تعريف طفل به آنھا اطالق میشود لذا نگرانی که دوستان عزيز
دارند و برادر بسيار عزيزم آقای ھدايتخواه تذکری که دارند اينطوری نيست که ما
بگوييم آقا! آنھايی که طفل ھستند اصالً مجازات ندارند ،مسؤوليت کيفری ندارند،
مبرا ھستند از ھرگونه جرمی که انجام دادند ،نه! اصالً اينطوری نيست .يک دادگاه
ويژهای تشکيل خواھد شد و االن ھم باتوجه به اينکه ما عنصر قانونی نداريم و
بعبارتی ضابطهمند نيست بخاطر نياز ،رياست محترم قوه قضاييه بکرات دستور
داده و االن اجراء میشود در خيلی از شھرستانھا در ھمين تھران شعبات ويژهای
که صرفا ً به جرايم اطفال رسيدگی میکنند .يک نوجوان يک طفل)(١۶) ،(١۵ساله
يک دختر ) (١٠ساله که عمداً و يا غيرعمد مرتکب جرمی شده اين بايستی بيايد
در بين قاتلين در بين بزھکاران حرفهای در اين محاکم بارھا بيايد و برود ببيند و
در دادگاھی که قاضی که ھر پروندهای را رسيدگی میکند با آن حالت عصبی و با
آن کيفيت روحی بايستی به آن طفل نوجوان ) (١٠ساله ) (١۵ساله رسيدگی کند .ما
میخواھيم اين را جدا کنيم ،میخواھيم يک قاضی باشد که برمبنای توصيه و
تعليمات اسالمی توسط رياست قوه قضاييه انتخاب شود و در اين زمينه بصورت
تخصصی کار کند.
اينکه میفرمايند دارای پيام جديدی نيست ،مرکز پژوھشھای مجلس در اين
زمينه کار کرده حداقل ) (١۶) ،(١۵مورد جديد در اين اليحه لحاظ شده حاال در...
)نايب رئيس ـ جناب آقای حميدی! با حساب کردن وقت قطع کالم شما ،باز ھم االن
ديگر وقت شما تمام است ،حاال اگر ظرف  ٣٠ثانيه جمع کنيد ممنون میشوم(
ببخشيد! من اول که صحبت نکردم ،صحبت بنده قطع شد اگر اجازه بفرماييد من..
)نايب رئيس ـ بله بفرماييد(.
بخش ماھوی است که در آنجا آورده شده در دادگاھھای ويژه قاضی ويژه و
ھمه اينھا ھم توسط رئيس محترم قوه قضاييه بعنوان يک فقيه ،يک مجتھد اينھا را
انتخاب میکند .من نمیدانم نگرانی دوستان عزيز از اينکه اين اليحه غيردينی
است يا اينکه خالف دين مبين اسالم است اصالً از کجا نشأت میگيرد؟ خيلی از
موارد طفل اناث ،دختر ھست و نمیتواند که مسائلش را بيان کند خوب وجود يک
مشاور زن در آنجا واقعا ً میتواند کمک حال باشد و يا اينکه انتشار جريان
315

| Executi on of Atefe

بر دار کردن عاطفه

رسيدگی و ارجاع آنرا به روزنامهھا را اصالً ممنوع کردند .در بحث شکلی ھم به
ھمين صورت ،دادسرا و تحقيقات ويژهای مخصوص ھمين اطفال در اين اليحه
لحاظ شده و بصورت تخصصی ،لذا تمام موارد بصورت مطلوب و مناسب از بعد
علمی باتوجه به نيازی که امروز داريم و اصالً در خيلی از شھرستانھا بنا به نياز
اجراء میشود اين را میخواھيم ضابطهمند کنيم و اينکه اگر دوستان اين دغدغه
خاطر را داشته باشند که حاال چون ما کنوانسيون حمايت از حقوق کودک را
پذيرفتيم و اين يک عمل اجباری است و ما بايستی معاھدات بينالمللی که ممکن
است خالف دين مبين اسالم باشد بياوريم بپذيريم اصالً اينطور نيست .شورای
نگھبان در اين زمينه تصميمگير خواھد بود و ما ھم طفل را برمبنای ھمان تعريف
قبلی در نظر گرفتيم و سن ) (١٨سال را برای حد يقفی که اينھا در محاکم و
دادگاھھای ويژه مورد رسيدگی قرار بدھند و ھيچ کجای اين اليحه ھم نيامده که
افرادی که اين سن و سال را داشتند مسؤوليت کيفری ندارند بلکه بنا به نياز در
پارهای از موارد در باب پيشگيری که در مکاتب حقوقی در بخش جزايی نظريات
مفصلی در اين زمينه است اينطوری نيست که اين اليحه ھمينطوری تنظيم شده
باشد ،خير! در باب بازگشت به جامعه ،پيشگيری ،ارعاب و مسائل ديگری که فرد
نوجوان که احيانا ً دچار و مرتکب جرمی میشود راه را باز گذاشت که بتواند به
جامعه برگردد نه اينکه چھل سال اين را مثل يک اضافه در جامعه ،مردم و
ديگران نگاه کنند و به يک تبھکار و مجرم حرفهای و خطرناک تبديل شود.
لذا در خيلی از موارد برای آن تخفيفاتی در نظر گرفته شده و اگر ما
نگرانيھايی را داريم که خدایناکرده باندھای تبھکاری و بزھکاری نوجوانان ما را
ممکن است اغفال کنند و از اينھا سوء استفاده کنند بخشھای ديگر را فعال کنيم،
بخش فرھنگی ،بخش آموزشی ،من خدمت شما عرض کنم االن اگر از زندانھا
بازديد داشته باشيد متأسفانه ،متأسفانه اکثر بزھکارانی که شامل سن اطفال میشوند
و در اين زندانھا حضور دارند بخاطر فقر اقتصادی ،بخاطر مشکالت فرھنگی...
)نايب رئيس ـ آقای حميدی! وقت شما ديگر خيلی وقت است گذشته( من تمام کردم.
بخاطر اين مسائل است .لذا مشکل مربوط به جای ديگر است ھمه چيز را نمیشود
که با تيغ تيز قانون بخواھيم اصالح کنيم میبينيم که اصالً جواب نمیدھد.
لذا من خواھشی که از دوستان عزيز دارم اين موضوع را بصورت جدی بگيرند
يک خأل بسيار جدی در سيستم حقوقی و قضايی ماست که کالً واقعا ً مشکل ساز
بوده اگر عزيزان ھم نظری دارند در شور دوم در کميسيون ارائه بفرمايند که
واقعا ً زحمت کشيده شده بيايند کمک کنند ھمکاری کنند که به بھترين نحو ممکن ما
بتوانيم اين خأل قانونی را برطرف کنيم .خيلیممنون
نايب رئيس ـ مخالف بعد را دعوت بفرماييد.
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منشی )حاجی بابايی( ـ آقای کامران و آقای زمانی درخواست کفايت دارند.
منشی)محمدصادقی( ـ مخالف آقای احمد احمدی ھستند.
نايب رئيس ـ جناب آقای محمدصادقی! يکدفعه ديگر ھم کفايت مذاکرات پيشنھاد
رسيده ايندفعه ديگر بدون بحث و گفتگو رأیگيری کنيم .من خواھش میکنم
عزيزانی که اين باال تشريف دارند و مأموريتی ندارند ،بفرمايند پايين.
حضار  ٢٠٠نفر ،پيشنھاد کفايت مذاکرات رسيده عزيزان محبت کنند رأی خودشان
را در رابطه با کفايت مذاکرات اعالم بفرمايند .خواھش میکنم نمايندگان در
رأیگيری شرکت بفرمايند عزيزانی که در صندلی خودشان نيستند مراجعه کنند.
بحث کفايت مذاکرات است .تابحال سه نفر مخالف ،سه نفر موافق صحبت کردند
االن پيشنھاد کفايت مذاکرات مطرح است ،عزيزان رأی خودشان را اعالم
بفرمايند .دو نفر از عزيزان میگويند دستگاه خاموش است .پايان رأیگيری را
اعالم میکنيم .تصويب شد.
کميسيون ،آقای سليمانی بفرماييد.
حسن سليمانی )مخبر کميسيون قضايی و حقوقی( ـ بسم ﷲ الرحمن الرحيم
من از ھمکاران محترمم اعم از مخالف و موافق تشکر میکنم که ھر کس بنحوی
تالش کرد که واقعيتی که از اين اليحه برداشت کرده است بازگو کند ولی حقيقت
اليحه روشن نشد.
حول محور بحث به انطباق و عدم انطباق اليحه با مقررات شرع سوق داده شد
واز موادی ھم استفاده شد و استناد شد ولی ماھيت ،متن و الفاظ مواد بنحوی که در
مواد در اين اليحه درج است استفاده نشد در نتيجه شبھه افکنی شد .من خواھش
میکنم به اين عرايض توجه کنيد که من پاسخی در رابطه با سؤاالتی که ھمکاران
محترم مخالفم داشتند خدمت شما اين پاسخھا را اداء کنم و انشاءﷲ بتوانيم به يک
جمعبندی برای شناخت اليحه و انشاءﷲ رأی مثبت در اين مرحله برای کليات آن
برسيم .
فرمودند که اليحه خالف شرع است و در مقام تعريف و بيان طفل برنيامده يا
اختالط ايجاد کردن بين طفل و نوجوان و میخواھد نسبت به اينھا يکنوع نگری
کند .در صورتيکه اينچنين نيست ،اين اليحه دقيقا ً بر مبنای شرعی در شناخت طفل
و مسؤوليت طفل صحبت کرده براساس قانون مدنی و مقررات جاری نظام
جمھوری اسالمی و سن باالتر از طفل را تا ) (١٨سال بعنوان نوجوان قلمداد کرده
گفته اين دو قسم افراد اين دو کسان در دادگاه خاصی بنام دادگاه »اطفال و
نوجوانان« که ھمکار محترم مخالف فقط به لفظ اطفال چسبيد و خيلی روی بحث
تأکيد فرمودند ولی عنايت نفرمودند که حتی عنوان را قرائت کنند که قرائت آن
ھست »اليحه رسيدگی به جرايم اطفال و نوجوانان« و ماده آنھم اين است :به کليه
جرايم افراد کمتر از ) (١٨سال تمام ...يعنی به اين دو نوع آدم که اسم آنرا گذاشتيم
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طفل و نوجوان میگوييم افراد کمتر از ) (١٨سال در دادگاه اطفال و نوجوانان
رسيدگی خواھد شد .يعنی تخصيص میزنيم ،تعيين میکنيم شعبه خاصی از محاکم
در امور کيفری برای رسيدگی به جرايم اطفال کمتر از ) (١٨سال ،بعد در ماده
) ،(٢طفل را چه تعريف میکنيم؟ میگويد ،اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرای
از مسؤوليت کيفری ھستند .اينکه عين شرع است .يعنی عمد ،شبهعمد و خطای
محض شرط ارتکاب جرم و شرط مسؤوليت کيفری عمد است ،عمد که ندارد پس
مسؤوليت ندارد .نگفتيم که اگر اين اقدام مسؤوليت کيفری برای طفل ندارد ما نفی
میکنيم اقدامات شبه عمد و خطای محض که مسؤوليت جبران مالی آن بر عاقله
است .کجا اين حرف را زديم؟ کجا با بيان اينکه مسؤوليت کيفری ندارد ،مسؤوليت
عاقله را نفی کرديم که خالف شرع باشد؟ گفتيم که طفل چه کسی است؛ منظور از
طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسيده باشد اين کس اعم است از پسر و
دختر مطابق ماده ) (١٢٠٠قانون مدنی که برای دختر اماره قانونی ) (٩سال تمام
قمری است و برای پسر ) (١۵سال تمام قمری است )اماره قانونی سن( و در آنجا
برای تکليف و عدم تکليف ،عمد و غيرعمد در اسالم انگيزه جنسی که مطرح
نيست .رشد مطرح است و در اينجا روی رشد بحث شده که بحثھا واقعا ً روی
مسائلی اينچنين بيان شد.
در رابطه با شرايط قاضی ،گفتيم اين آدمھا که ما به آنھا میگوييم افراد کمتر از
) (١٨سال در دادگاھی با اين مشخصه جرايمشان رسيدگی میشود.
اول ،دادگاه رسيدگی کننده به جرايم اين آدمھا که اسمشان افراد کمتر از ) (١٨سال
است و در آنجا به آنھا میگوييم نوجوان و طفل و گفتيم طفل چه کسی است بر
مبنای کس )اعم از پسر و دختر( اينھا بايد قاضیشان ،قاضی مشخصی باشد با اين
شرايط از نظر اينکه متأھل باشد ،اينھا در دادگاھی که قاضی آن مجرد است
محاکمه نشوند.
دوم ،دارای آموزشھای الزم تربيتی روانشناختی راجع به اطفال باشد.
سوم ،سابقه قضايی آنھم مدت معينی باشد که رئيس قوه قضاييه و ولی امر
تشخيص میدھد.
چھارم ،دو نفر مشاور از بين متخصصان علوم روانشناسی ،تربيتی ،مددکار
اجتماعی ،دانشگاھی و فرھنگی آشنا به مسائل روانشناسی و تربيتی کودکان و
نوجوانان اعم از شاغل و يا بازنشسته شرکت کنند .دو مشاور از بين اين آدمھا با
اين تشخيص يعنی قاضی به تنھايی حکم ندھد .ديدگاه تربيتی اجتماعی برای آدم
زير ) (١٨سال اعمال شود و اين دو نفر ھم بيايند آنجا بعنوان مشاور نظر بدھند.
قاضی با لحاظ نظر مشاور قادر به اتخاذ تصميم شود .اين ترکيب آن است.
بعد گفتيم اين آدم که در اين محکمه میخواھد رسيدگی شود براساس نوع جرم
و ترتيب سن مجازاتھای معينی برای آن اعمال کرديم ،دادسرا و پليس معينی گفتند
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حاال که قرار است با اين سن برخورد روانشناختی تربيتی بشود اينھا را ھم از
زندانيان جداسازی کنيد ،نوع مسؤولين ضابطی ھم که بايد با اينھا برخورد کنند
مشخص کنيد .نوع مجازاتشان را ھم مشخص کنيد .دنبال حبس کردن نباشيد دنبال
ايجاد کانونی باشيد بنام کانون اصالح و تربيت که سؤالی فرمودند سرکار خانم
بيات گفتند که آن بندھای »د« و »ھـ« را توضيح بدھيد که اين تناقض ايجاد
میشود در رابطه با آراء .نه! آن تخصيص است ما وقتی آمديم افراد را گفتيم بين
طفل و نوجوان)(١٨ساله ھمان مطلب مورد نظر تربيتی شما گفتيم آقا! تا )(١٢
سال اينھا زندان نشوند ،بند »ھـ« زندان کردن است ،نگھداری در کانون تربيت و
اصالح از ) (٣ماه تا يکسال .گفتيم آقا! زير ) (١٢سال را نيز کانون گفتيم اين دو
تا بند »د« و بند »ھـ« مشمول مجازات آدمھای تا ) (١٢ساله نمیشود .يعنی از بند
يک تا بند »د« برای ھمه ،بندھای »د« و »ھـ« برای کسانيکه باالی ) (١٢سالند
و ) (١۵سال ) (١۶سال ) (١٧سال ھستند اين آدمی که ) (١٢سالش است پسر
) (١٢ساله ،دختر ) (١٢ساله را آنجا نفرستيد خوب اين چه اشکالی دارد؟ ما )(١٢
ساله را زندان نکنيم برای تا ) (١٢ساله شرايط خاص ديگر تربيتی قائل شويم
کجای اين خالف شرع است؟ بعد آنچه را که ما عزيزان داريم میگوييم در اينجا
اينھمه شبھه افکنی شد درمورد تعزيرات میگوييم ،عزيزان بگويند کجا تعزيرات
در اسالم حد معينی دارد؟ ما از حقالناس که صحبت نمیکنيم آنچه را که بايد در
مورد حقالناس و حقﷲ گفته شده باشد) ...نايب رئيس ـ جناب آقای سليمانی !ما
اگر بخواھيم به بقيه بحثھايمان ھم برسيم شما بحث را جمع کنيد (.مخالفين )(٢٠
دقيقه شبھهافکنی کردند حاال من ) (١٠دقيقه جوابشان را بدھم )نايب رئيس ـ
بفرماييد بحثتان را جمع کنيد(
بحث ماده ) ،(٣٢ما درباره اطفال و نوجوانانی که سن آنھا بيش از ) (٩سال و
تا ) (١۵سال تمام خورشيدی است گفتيم در صورت ارتکاب جرم حسب مورد
دادگاه يکی از تصميمات زير را اتخاذ میکند .يعنی ھمان سنی که سن رشد است.
يعنی ھمان سنی که شما االن طفل میشناسيد (١۵) ،سال به باال که تشديد
کرديم ،در صالحيت دادگاه کيفری استان است و دقيقا ً در آنجا با ماده )(٣١
مشخص کرديم ،رسيدگی به جرايم اطفال و نوجوانان برطبق مقررات اين قانون در
غير از موارد مذکور در اين قانون طبق مقررات عمومی آييندادرسی رسيدگی
خواھد شد يعنی ھر آنچه اينجا ذکر نکردهايم تابع اين قانون نيست اينجا چرا ذکر
کردهايم فقط تعزيرات و مجازاتھای بازدارنده؟ تعزيرات به حقالحکومه است
حکومت حق ندارد بگويد من حق خودم را چگونه اعمال میکنم!؟ آيا ما متعرض
به حقالناس شديم؟ گفتيم اگر که جنايتی بر کسی وارد شد و ديهای و به ضرر او
ديده شد ،آن گذشت نکند ،ما ديه نگيريم ،طرف را رھا کنيم ،کجا اين حرف را
زديم؟ گفتيم اگر که آدمی با اين مشخصات عامل ضرر مالی شد بدون جلب
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رضايت شاکی شما اين را رھا کنيد کجا اين حرف را زديم؟ کجا گفتيم اگر دنبال
رفتار مستلزم اجرای حق رفت ما آن را رھا کنيم و اجرای حق نکنيم .اصالً آنھا
که تابع مقررات خاص خودشان ھستند بحث از حدودﷲ نيست بحث از حقالناس
نيست بحث از حقالحکومه است ،حقالحکومه ھم تعزيرات است ،تعزيرات ھم
شرعا ً در جايی تعين ندارد تحت لسان قاضی است اينجا حکومت برای يکنواختی
دارد تعيين میکند آنھم متناسب با ديدگاه اجتماعی ،تربيتی برای آدمھايی که از سن
بلوغ میگذرند ،مکلف میشوند تا سن) (١٨سالگی ،باالتر از آنھم ھست .براساس
مراتب و درجاتی که امروزه داريم نه کنوانسيونزدگی است نه فرار از احقاق
حقوق زنان در اسالم .اگر در کميسيون قضايی نسبت به مسائل زنان ھم اصرار و
تأکيد میشود ،رد میشود برای اين است که خالف شرع نشود چون خيلی از
طرحھا را ما مطابق شرع نمیبينيم ھمانطور که اين را مطابق شرع میبينيم .به
ھمان اندازه که روی اين اصرار داريم برمبنای مقررات شرعی است طرحھا و
لوايحی ھم که آنجا میآيد خالف شرع است به ھمان اندازه ھم اصرار میکنيم يعنی
به ھمين اندازهای که در اينجا مصريم در آنجا ھم از فمينيست گريزانيم چرا؟ چون
میخواھيم در اينجا به کليات و اوليات آن عمل کنيم و به اوليات ھم پايبنديم به
تشخيصمان در حد اوليات و رئيس محترم کميسيون ھم بعنوان يک آدم فقيه میفھمد
اين اليحه را ھم که قوه قضاييه تھيه کرده در رأس آنھم مجتھد است .دولت
جمھوری اسالمی ايران برای مجلس شورای اسالمی داده .وصف اقدام اوليه به
خالف شرع انجام دادن برای قوه قضاييه برای دولت جمھوری اسالمی ايران برای
مجلس قابل تصور نيست .فھم مجلس ،فھم دولت ،فھم قوه قضاييه در انجام وظايف
اوليهشان عمل به مقررات شرعی است و اگر مرجع ديگری آن اوليات را تشخيص
نداد و گفت خالف است آن مرجع است و عمل میکند.
بنابراين ،اينکه فرمودند يکی از ھمکاران قضايی توضيح بدھد .بعنوان ھمکار
و برادر کوچک شما بعنوان کسی که ) (٢٩/۵سال سابقه قضايی دارد اينجا شھادت
میدھم اين ھم کلياتش مورد لزوم است ھم از نظر انطباق با شرايط اساسی
مجازات اسالمی تحت عنوان تعزيرات مغايرتی با شرع ندارد اگر جايی باشد که
ما و کميسيون) ...نايب رئيس ـ آقای سليمانی! من فکر میکنم ديگر اصرار
زيادی ،متشکر( آنھا توضيح میدھند ضرورت دارد انشاءﷲ عزيزان به کليات آن
رأی بدھند اگر ايراداتی به نظرشان میرسد که خالف باشد در شور دوم قطعا ً حل
میکنيم و در اينجا ھم نسبت به ضرورت و نياز آن حتما ً من از عزيزان خواھش
میکنم کمک کنند.
نايب رئيس ـ خيلی ممنون ،دولت بفرماييد.
ميرلوحی )معاون حقوقی وامور مجلس وزارت دادگستری(
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
ضمن عرض خسته نباشيد و تبريک عيد سعيد مبعث خدمت نمايندگان محترم،
دولت با اين اليحه نظر کامالً موافق دارد .من فقط خدمتتان عرض کنم که اين
اليحه اصالً تکراری نيست بعضی از مواد آن ضرورت داشته چون وجود نداشته
اينجا ديده شده بعضی از موارد نياز به اصالح داشته با اصالح اينجا لحاظ شده و
بعضی از مواد ديگرش ھم ھمان بحث پااليش و تنقيح قوانين متفرقه بوده که در
جاھای مختلف اينجا يکجا بصورت يک اليحه جامع شکلی و ماھوی ديده شده .از
جھت شرعی که حاال ترديدھايی شد من خدمت شما بگويم که اين لوايح قضايی،
تماما ً دقيقا ً توسط رئيس قوه قضاييه با دقت ديده میشود ،نزد ايشان خوانده میشود
خودشان بررسی میکنند ايشان که يک فقيه مسلط و بصيری ھستند ،اين لوايحی که
از قوه قضاييه میآيد دقيقا ً از جھت مسائل شرعی آنجا بنظر ايشان میرسد و اگر
نظری داشته باشند و خالف باشد حتما ً توجه میدھند و اصالح میشود .از اين
جھت اصالً ترديدی به خودتان راه ندھيد و اينجا مشخص است اگر کسی يک
مروری کند اوالً اين اليحه متعرض حدود نشده در مورد تعزيرات و جرايم
بازدارنده ھم که حق حکومت است به دادگاه و قاضی اختيار داده که بھرحال در
مواردی بتواند بخاطر اينکه اين طفل است و بھرحال در سنی است که قوه تميزش
مثل افراد بزرگسال نيست و مستحق ارفاق است جايی که به مصلحت میبيند
دادگاه به ايشان ارفاق بدھد يا از مجازاتھای غيرحبس جايگزين استفاده کند يا
برفرض مثالً بعنوان سوءپيشينه برای جرمی برای مثالً يک کسی که نوجوان است
و حاال قدرت تشخيص ندارد محسوب نشود.
از جھت شکلی ھم ھمانطور که توضيح دادند بسيار خوب است که اين دادگاه
اطفال تخصصی شود اگر االن ما داريم نمونهھايی است که بصورت آزمايشی،
قانونی نداريم که تأکيد و الزام کند به تخصصی شدن ،خوب جمع شدن اطفالی که
در مظان اتھام يا جرم ھستند با مجرمين حرفهای در يک محل در يک جايی اصالً
به مصلحت طفل نيست و آثار منفی بيشتری دارد از آنچيزی که مجازات خواھد
شد يا جامعه بخواھد مصلحتی را رعايت کند.
مجموعا ً اليحه بسيار مفيد و ضروری است و بنده ھم تقاضا دارم که اين
فرصت را ...بعالوه در آييندادرسی جديد که االن دارد تقديم مجلس میشود و
مربوط به تشکيالت جديد است ديگر بحث اطفال را بخاطر اين اليحه از آنجا حذف
کردند ،در قانون مجازات اسالمی که ھمين چند مدت پيش تمديد شد و قرار شد که
اخيراً از طريق قوه قضاييه ارائه شود بخش اول آن آنجا ھم مواردی که مربوط به
اطفال ھست ديده نشده ھمه آنھا جمعا ً چه ماھوی چه شکلی در ھمين اليحه
پيشبينی شده و اگر اين رأی نياورد باز دوباره آن لوايح دچار مشکل خواھند شد
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والسالمعليکم

نايب رئيس ـ خيلی ممنون و متشکر ،حضار  ٢٠٧نفر ،درمورد اليحه ،ھم مخالفين
ھم موافقين بحثھای جدی قوی داشتند ،من خواھش میکنم نمايندگان ھمه مراجعه
کنند به محل صندلیھايشان اليحه مھم است .من تکتک نمايندگان را خواھش
میکنم تشريف ببرند به محل صندلیھايشان در رأیگيری شرکت کنند.
حضار  ٢٠٨نفر ،نمايندگان رأی خودشان را در رابطه با کليات اليحه رسيدگی به
جرايم اطفال و نوجوانان که بحثھای خوب و دقيق کارشناسی داشتيم ،انشاءﷲ رأی
خودشان را اعمال بفرمايند .يکی از آقايان اعالم کردند که دستگاه کار نمیکند و
رأيشان را اعالم کردند.
بسيارخوب پايان رأیگيری را اعالم میکنيم .حضار  ٢١١نفر ،تصويب شد.
مجلس شورای اسالمی ،دوره ،٧جلسه (١٣٨۵/٠۵/٣٠)٢۴٩
 دستور جلسه سيصد و چھل و يکم روز سهشنبه دوم مردادماه ١٣٨۶
ھجریشمسی مطابق با نھم رجب  ١۴٢٨ھجریقمری:
...
۵ـ بررسی تقاضای عدهای از نمايندگان محترم مجلس مبنی بر رسيدگی به لوايح و
طرحھای ذيل طبق اصل ) (٨۵قانون اساسی که در جلسه علنی مورخ
 ١٣٨۶/٣/٢٣اعالم گرديده است:
الف ـ اليحه نحوه رسيدگی به تخلفات و اخذ جريمهھای مربوط به امور حمل و نقل
و عبور و مرور وسائل نقليه.
ب ـ طرح اصالح موادی از قانون تشکيل سازمان بازرسی کل کشور مصوب
 ١٣۶٠و اصالحيه آن مصوب .١٣٧۵
ج ـ اليحه نحوه اجرای محکوميتھای مالی.
د ـ طرح ثبت اختراعات ،طرحھای صنعتی ،عالئم و نامھای تجاری.
ھـ ـ اليحه شورای حل اختالف و نھاد قاضی تحکيم.
و ـ اليحه رسيدگی به جرائم اطفال و نوجوانان
ز ـ اليحه مجازاتھای اجتماعی جايگزين زندان
ح ـ اليحه پيشگيری از وقوع جر
ط ـ اليحه جرايم رايانهای
ی ـ اليحه تشکيل پليس قضايی
مجلس شورای اسالمی ،دوره ،٧جلسه (١٣٨۶/۵/٢)٣۴١
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 دستور جلسه سيصد و چھل و پنجم روز يکشنبه چھاردھم مرداد ماه ١٣٨۶
ھجریشمسی مطابق با بيست و يکم رجب  ١۴٢٨ھجری قمری:
…
۴ـ بررسی تقاضای عدهای از نمايندگان محترم مجلس مبنی بر رسيدگی به لوايح و
طرحھای ذيل ،طبق اصل ) (٨۵قانون اساسی که در جلسه علنی مورخ
 ١٣٨۶/٣/٢٣اعالم گرديده است:
 اليحه رسيدگی به جرائم اطفال و نوجوانان
 اليحه مجازاتھای اجتماعی جايگزين زندان
 اليحه پيشگيری از وقوع جر
 اليحه جرايم رايانهای
 اليحه تشکيل پليس قضايی
...
 رد تقاضای رسيدگی به اليحه رسيدگی به جرائم اطفال و نوجوانان طبق اصل
) (٨۵قانون اساسی
نايبرئيس ـ آقای حاجیبابايی دستور بعدی را مطرح بفرماييد.
منشی)حاجیبابايی( ـ دستور بعدی در رابطه با اصل ھشتاد و پنجی شدن اليحه
رسيدگی به جرائم اطفال و نوجوانان است .آقای فرھنگی يا آقای سليمانی يکنفر
توضيح بدھند.
نايبرئيس ـ جناب آقای سليمانی بفرماييد .
حسن سليمانی ـ بسمﷲ الرحمن الرحيم
انشاءﷲ اميدوارم در اين استدعايی که خدمت عزيزان داريم قوه قضاييه را ياری
بفرماييد ،چون بھرحال االن مجلس به فوريت ،اعم از يکفوريت و دوفوريت برای
پايدار شدن قانون مجازت اسالمی رأی نداد.
در رابطه با نحوه رسيدگی به جرائم اطفال و تشکيل دادگاھھای خاص متناسب
با شرايط سنی و نوع جرائم ارتکابی در اين اليحه پيشبينی شده است که دادگاه از
شرايط خاصی برخوردار باشد ،اعم از نحوه رسيدگی و آييندادرسی و قضات
رسيدگی کننده و تعريف شده که طفل در آنجا از نظر مقررات به قبل از بلوغ و
نوجوان ھم از بلوغ تا )١٨سالگی( ،براساس شرايط قانون مدنی و مقررات
شرعی.
متناسب با مراتب و درجات جرائم ،جرائمی که مستوجب حد ،قصاص و ديات
باشد تابع مقررات خاص خودش قرار گرفته است .در جرائم تعزيراتی غير از
حدود و قصاص و ديات امکان جايگزين کردن مجازاتھای ديگری غير از حبس
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پيشبينی شده که قاضی بتواند اين مجازاتھا را در مورد تربيت و اصالح نوجوان
اعمال کند و رعايت شرايط خاص جرائم اخالقی و مخالف عفت ھم در آنجا که بايد
ابتدائا ً از طريق قضات عمل بشود ،شده است .من حيثالمجموع شرايطی در اين
قانون فراھم میشود که امکان مجازات و تعقيب و زندان و جزای نقدی موجب
تسری بيشتر نوجوان به طرف ارتکاب جرم و تکرار جرم نباشد ،بلکه روشی
بکار برده شود که تعقيب و مجازات نتيجهاش اصالح مجرم باشد.
اگر عزيزان کمک کنند االن تقريبا ً شور دوم ھم در آنجا )در کميسيون( تمام
شده است ،منتھا گير ھمين وضعيت اوقات و تراکم طرح و لوايح ھستيم .انشاءﷲ
کميسيون با اجازهای که شما عزيزان میدھيد از طريق اعمال اصل ) (٨۵بتواند
با فرصت کوتاھی برای تعيين زمان اين خدمت شما عزيزان گزارش کند و
انشاءﷲ اين قانون برای انجام مقررات مربوط به تعقيب و محاکمه نوجوانان و
اطفال دراختيار قوه قضاييه با امکان تعيين مجازاتھای جايگزين برای تعزيرات
اسالمی فراھم بشود .والسالم عليکم و رحمه ﷲ و برکاته
نايبرئيس ـ متشکرم ،از مخالف محترم دعوت بفرماييد.
منشی )محبینيا( ـ مخالف اول جناب آقای سبحانی ھستند ،بفرماييد.
حسن سبحانی ـ بسمﷲ الرحمن الرحيم
درخصوص تقاضای رسيدگی به اليحه جرائم اطفال و نوجوانان مطابق اصل
) (٨۵قانون اساسی قاعدتا ً استداللھايی غير از آنچه که در جلسات گذشته
درخصوص طرحھا و لوايح ديگر شد نبايد وجود داشته باشد .بنابراين ضمن تکرار
ھمان مواردی که استدالل شد برای اينکه وقت کمتری گرفته بشود من اين نکته را
ھم خدمت ھمکاران عزيز اضافه بکنم ھمانطور که مستحضر ھستيد در جلسات
گذشته طرحھا و لوايحی از طرف مجلس برای بررسی مطابق اصل ) (٨۵به
کميسيون قضايی و حقوقی ارجاع شد .به عبارت ديگر طرح موصوف به اصالح
موادی از قانون تشکيل سازمان بازرسی کل کشور قرار شد که در اين کميسيون
مورد رسيدگی قرار بگيرد و عالوه بر آن قرار شد طرح ثبت اختراعات طرحھای
صنعتی ،عالئم و نامھای تجاری ھم دراختيار کميسيون قضايی باشد تا مورد
رسيدگی قرار بدھد .اليحه شورای حل اختالف و نھاد قاضی تحکيم ھم برای
بررسی به اين کميسيون ارجاع شده است .به قرار آنچه که شنيده شده گزارش
تحقيق و تفحص از قوه قضاييه ھم دراختيار اين کميسيون است تا به آن رسيدگی
کند و البته طرحھا و لوايح عادی ھم به اين موارد اضافه میشود.
سؤالی که مجلس محترم بايد از خودش بپرسد اين است که ظرفيت يک کميسيون
برای رسيدگی به طرحھا و لوايح چقدر است؟ ما اعضای محترم ،توان علمی،
وقتی که دراختيار آنھا برای رسيدگی به اين مسايل است را میشناسيم و درواقع
بايد آنقدر انتظار داشته باشيم که ظرفيت آنھا اجازه بدھد ،بديھی است که يک طرح
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يا يک اليحه کمی بيشتر اگر دراختيار يک کميسيون باشد میشود انتظار داشت با
مسامحه که به امور آن بخوبی رسيدگی بکند ،اما اگر دراختيار يک کميسيون
واحد ،شما حجم نسبتا ً زيادی از طرحھا و لوايح را قرار بدھيد ،طرحھا و لوايحی
که قرار است بموجب مصوبه کميسيون قانون بشود و ديگر در مجلس ھم ديده
نشود و آزمايشی آن در مجلس تصويب شود ،قاعدتا ً بايد به اين سؤال انديشيد که
ظرفيت کميسيون برای رسيدگی بايسته و شايسته به اين لوايح به چه اندازه است؟
شما اليحهای را که دراختيار است اگر حداقل تورق بفرماييد به اھميت لوايحی از
اين قبيل پیمیبريد .البته مھم ھم ھست که قوه قضاييه قانون مربوط به خودش را
داشته باشد ،اما مطابق ضوابط علمی اگر به يک وضعيتی که شرايط آن قابل تغيير
نيست ،يعنی يک کميسيون قاعدتا ً نمیتواند تعداد اعضای خودش را زياد کند و يا
تمھيد ديگری غير از نمايندگان برای تصويب قانون بينديشد.
يک کميسيون که وضعيت ثابتی دارد اگر عوامل بيشتری به آن اضافه بشود تا
يک حدی میتواند کارش را کيفی انجام بدھد .بديھی است از آن حد که گذشت
میتواند حجم باالی کار به کيفيت قانونی که قرار است در اينجا رسيدگی بشود
لطمه بزند و ما را مواجه با قانون آزمايشی بکند که در عمل اشکاالت آن رفع نشده
باشد .بنابراين از حاال به بعد طرحھا و لوايحی که عمدتا ً مطرح ھستند جزو آن
قاعدهای قرار میگيرند که اصوالً ظرفيت کميسيون برای رسيدگی به آنھا میتواند
محل سؤال باشد .البته دوستان عزيز زحمت خودشان را میکشند ،ولی برخی از
زحمات ھر چه ھم زياد باشد شايد در حد قانونگذاری در متون متنوع نباشد.
لذا من به دليلی که خدمتتان عرض کردم و به اين دليل ديگر که قبالً گفته شد
اينگونه موارد که مربوط به اطفال و نوجوانان در اين اليحه میشود اگر در جلسه
علنی مطرح بشود ،خرد جمعی نمايندگان را ھمراه خودش دارد و میتواند
اشکاالت خودش را تا حدود زيادی مرتفع کند و مردم ھم با شنيدن اين مذاکرات
متوجه میشوند که قانون در اين زمينه به چه صورت است .بنظر میآيد که کافی
باشد ھمان مقدار ارجاعاتی که به کميسيون داده شده و دوستان روشھای ديگری را
برای سرعت بخشيدن به اينگونه لوايح انتخاب بکنند .شايد برخی از اعضای
محترم کميسيون ھم به اين مسأله معترف باشند که بھرحال حجم باالی کار به
کيفيت لطمه خواھد زد .لذا من با ارجاع آن برای بررسی مطابق اصل )(٨۵
مخالف ھستم.
نايبرئيس ـ خيلی متشکرم ،موافق بعدی را دعوت بفرماييد.
منشی )محبینيا( ـ موافق جناب آقای نديمی ھستند که وقتشان را به جناب آقای
شافعی دادهاند ،بفرماييد.
کريم شافعی ـ بسمﷲ الرحمن الرحيم
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از برادر عزيزمان جناب آقای نديمی تشکر میکنم .از ھمکاران عزيز خواھش
میکنم که به اھميت پيشنھادی که تعداد زيادی از نمايندگان محترم در اين خصوص
دادهاند عنايت کنند و به عرايض بنده توجه بيشتری معمول دارند .اھميت و
حساسيت امر عدالت ايجاب کرده است در طول دھهھای گذشته که مجلس محترم
در مواردی که نسبت به قضا و حقوق قضا و محاکم ،ارادهای بر تصميمگيری
داشته است بصورت آزمايشی اين اراده را به نمايش بگذارد و به مرور زمان با
توجه به حقوق شرع و شارع با انطباق حقوق شرعی با حقوق بينالملل تصميم
بگيرد که قوانينی را نھايی بکند و بصورت دائم در بياورد .موضوع حقوق کودک
و محاکم کيفری کودکان يکی از مواردی است که در دو ،سه دھه گذشته در محاکم
مورد عنايت قرار گرفته است ولی دارای خأل قانونی است .تقريبا ً در اکثر مواردی
که بچهھا و نوجوانان در محاکم بعنوان بزه و بزھکار مورد محاکمه قرار میگيرند
با مبانی علم حقوق بزرگساالن مورد حکم قرار میگيرند و اين ھم ناعادالنه است
و ھم به لحاظ شرعی مورد ابھام و ايھام است و ھم اينکه وقتی کودکان با ھمان
نگاھی که به بزرگساالن میشود مورد مجازات قرار میگيرند بلحاظ بينالمللی و
حقوق بينالملل ما ھم مورد انتقاد ھستيم.
اينکه جناب آقای دکتر سبحانی اشاره کردند که ظرفيت کميسيون قضايی چقدر
است من به استحضار ھمکاران عزيز برسانم که با صرف دھھا ساعت وقت در
کميتهھای فرعی و ساعات قابل توجھی در کميسيون اصلی موضوع اين اليحه
مورد دقت کافی ھم اعضای کميسيون که بالغ بر ) (٢٠نفر حقوقدان و قاضی
ھستند قرار گرفته است و ھم با استفاده از کارشناسان مختلف دانشگاھی ،قضايی و
صاحبنظران مختلف اين اليحه تا اين مرحله آماده گزارش به مجلس محترم است و
اگر چنانچه مورد تصويب درخصوص اجرای اصل ) (٨۵قانون اساسی قرار
بگيرد يک بازنگری و يک رأیگيری مجدد با توجه به دو سوم آراء خواھيم داشت
و بنظر میرسد که ما تا پايان اين دوره اين قانون را قادر خواھيم بود که دراختيار
قوه قضاييه قرار بدھيم.
دوستان بخوبی میدانند که تصويب اين قانون تکليف بسياری از پروندهھای
مربوط به نوجوانان و جوانان و کودکان را روشن خواھد کرد ،چون برخی از
افراد االن جوان ھستند ،ولی بزه را در سن نوجوانی مرتکب شدهاند .دوستان
عزيز بدانند که در اين اليحه تشکيالت مربوط به رسيدگی به جرائم کودکان،
صالحيتھای دادگاھھايی که راجع به جرائم کودکان رسيدگی خواھند کرد،
آييندادرسی که بچهھا و نوجوانان را مطابق آن آييندادرسی مورد محاکمه قرار
خواھند داد و آرايی که صادر خواھد شد ،آراء مخففه است و آرايی است که به
نسبت سن و سال کودک يا نوجوان پيشبينی شده است ،مورد دقت کافی
کارشناسان علم حقوق ،حقوقدانان کميسيون و قضات محترم قرار گرفته است که
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شايد بلحاظ تخصصی ،بلحاظ تجربی خيلی ھم نتوان گفت که حتما ً و ضرورتا ً
بايستی آحاد نمايندگان مجلس در اين مرحله اظھارنظرشان ضرورتی داشته باشد.
اما بايد دقت کرد ھر پيشنھادی که نمايندگان محترم به کميسيون داده بودند مورد
توجه کافی و وافی قرار گرفته است و به عبارت بھتر بگذاريد صريحتر بگويم که
مجلس محترم درخصوص اين اليحه نمايندگان عزيز ما پيشنھاد خاصی نداده بودند
و اين حکايت از اين دارد که نمايندگان محترم آنھاييکه در عرصه علم حقوق
نبودهاند مصلحت ندانستند که در اين عرصه پيشنھادی بدھند ،فلذا در صحن علنی
مجلس ھم بهغير از پيشنھاداتی که ارائه نشده است قابل طرح نخواھد بود.
با توجه به اينکه در اين اليحه بجای زندان برای نوجوانان کانون اصالح و
تربيت کودکان و نوجوانان پيشبينی شده است ،بجای زندان مراقبتھای ويژهای
تحت نظر مقامات قضايی يا تحت نظر والدين يا تحت نظر سرپرستان ويژه
طراحی و پيشبينی شده است و با تأييد و تصويب اين اليحه بسياری از کودکانی
که به سھو و به اشتباه مرتکب جرمی شدهاند ،از زندانھای درازمدت نجات پيدا
میکنند و تحت مديريت کانون اصالح و تربيت کودکان و نوجوانان سرپرستی
خواھند شد .من خواھش میکنم که تصويب اين اليحه را به مجلس بعدی محول
نکنيم .اگر امروز تصميم مثبت نگيريم روشن است که در مجلس ھفتم نسبت به اين
اليحه تصميم اتخاذ نخواھد شد و موکول کردن اين اليحه به مجلس ھشتم که آن ھم
تصويب يا عدم تصويب آن برای ما محل تأمل و ابھام است ،بنظر من اشتباه است،
موجب معطل ماندن بسياری از پروندهھاست ،موجب در حبس ماندن بسياری از
نوجوانانی است که نبايد در کنار مردھا يا زنھا در حبس و در زندان باشند ،موجب
اعمال مجازاتھای نسبتا ً سنگينی است که در حق بزرگساالن عادالنه است ،ولی در
حق کودکان و نوجوانان عادالنه نيست ،خواھد بود.
فلذا يقينا ً ھمه بر اين واقف ھستيم که ھيچ ترديد و ابھامی در ضرورت تصويب
اين اليحه نيست ،پيشنھاد جديدی ھم به کميسيون تقديم نشده است ،محاکم ھم منتظر
و نيازمند چنين قانونی ھستند ،تصويب اين قانون بلحاظ مجامع بينالمللی با توجه
به الحاق ايران به کنوانسيونھای کودکان و نوجوانان موقعيت ايران را در مراجع
بينالمللی ھم تقويت خواھد کرد .فلذا خواھش میکنم بدون ھيچگونه ترديد ،بدون
ھيچگونه دودلی ،مطمئن باشيد ،آنچه که بلحاظ مبانی علم حقوق ،بلحاظ اصول
قضا و مبانی مربوط به جرمشناسی و برخورد با مجرمين شما نيازمند به دقت و
تأمل میبينيد يا خواھيد ديد در کميسيون اعمال شده است .در عين حال امکان
دريافت پيشنھادات جديد ھم از نمايندگان محترم فراھم است ،ھنوز راه باز و بستر
فراھم است که اگر عزيزانی پيشنھادات جديدی دارند در کميسيون مجدداً مورد
دقت و تأمل و بازنگری و بررسی قرار بگيرد .فلذا تقاضا میکنم که با اين اليحه
متفاوت از لوايح ديگر پيشنھادی اصل ) (٨۵برخورد کنيم ،يعنی احساس نکنيم که
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چون چند اليحه ديگر مطرح است پس اين اليحه ھم خوب است که تصويب نشود.
)نايبرئيس ـ خيلی از وقتتان گذشته( من با لوايح ديگر خيلی حساسيت ندارم ،ولی
تصويب اين اليحه را ھم بنفع کشور ھم بنفع علم حقوق و عدالت و ھم بنفع دستگاه
قضا و جوانان و نوجوانان و کودکانی که احيانا ً بنا به جھاتی مرتکب جرمی شدهاند
و امروز بايد براساس مبانی عادالنه علم حقوق کودکان با آنھا برخورد بشود
میدانم و خواھش میکنم که حتما ً دوستان عزيز به اين پيشنھاد نمايندگان محترم
رأی مثبت بدھند.
نايبرئيس ـ خيلی متشکر ھستم ،محبت کنيد رعايت وقت را دوستان داشته باشند.
اجازه بدھيد قبل از آنکه مخالف محترم صحبت کنند بنده از خواھران گرامی،
نمايندگان محترم مجلس افغانستان که در جلسه حضور دارند تشکر کنم و مقدمشان
را گرامی میداريم و برای اين خواھران محترم و عموم نمايندگان و اعضای
مجلس کشور اسالمی و برادر افغانستان آرزوی توفيق داريم ،خيلی متشکرم،
بفرماييد ،خيلی ممنون .مخالف بعدی را دعوت بفرماييد.
منشی)محبینيا( ـ مخالف بعدی جناب آقای ثروتی ھستند ،بفرماييد.
موسیالرضا ثروتی ـ بسمﷲ الرحمن الرحيم
از فرمايشات عزيزان جناب آقای دکتر سبحانی و جناب آقای شافعی استفاده
کرديم .ھمکاران مالحظه بفرماييد! االن حدود پنج ،شش طرح را کميسيون قضايی
درخواست کرده که اصل ھشتاد و پنجی بشود ،ما ھم دوست داريم که اين طرحھا
سريع تصويب بشود و بھرحال اجرايی بشود ،مشکالت قوه قضاييه ھم مرتفع
بشود .ولی يک عيبھايی دارد که ما کيفيت را داريم فدا میکنيم.
اوالً اينکه ھرکدام از اين لوايح به تعدادی از کميسيونھا مربوط است .ببينيد! من
اسم نمیبرم ،يکی از ھمين لوايح سه بار رد شده ،در کميسيونھای مختلف ،بعد
دوباره آوردهاند اصل ھشتاد و پنجی بکنند ،خوب اليحهای که بنا به ويژگيھای
خاص سه بار رد شده و دوباره ما بياييم اصل ھشتاد و پنجی کنيم ،در يک
کميسيون رودربايستی ،با اعضای کميسيون ،چون يک ارتباطاتی با مسؤولين
محترم دارند ،اين واقعا ً به صالح نيست .اين عيبھا را من االن در چند نکته عرض
میکنم :اوالً دقت کافی در تصويب اين طرحھا به لحاظ مدت زمان محدود
نمیشود ،االن ببينيد چند اليحه ما در کميسيون قضايی داريم که اصل ھشتاد و
پنجی شده؟ چقدر وقت میگذارند؟ خوب ما خودمان ھم در کميسيون خودمان اصل
ھشتاد و پنجی داريم و میبينيم که بھرحال چه مشکالتی وجود دارد.
جناب آقای شافعی فرمودند که نمايندگان میتوانند بيايند نظراتشان را در
کميسيونھا ارائه بدھند ،مگر نمايندگان چقدر وقت دارند؟ ھم خودشان کميسيون
دارند ،ھم اصل ھشتاد و پنجی دارند ،ھم کميته دارند و ھم بايد برای سؤال در
کميسيونھای ديگر شرکت کنند و اين است که ما الزام کنيم نمايندگان را که بھرحال
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در چندين قسمت ،در واحد زمانی حضور پيدا کنند اين مقدور نيست و باعث
میشود که با دقت کافی طرحھا بتصويب نرسد و اين موضوع که به چند کميسيون
مربوط است ،خوب ،کميسيونھای ديگر نمیتوانند نظراتشان را اعالم کنند.
ببينيد! االن ھمين جرائم اطفال ،خوب به کميسيونھای ديگر از جمله کميسيون
اجتماعی ھم مربوط است ،آنھا ھم بايد نظر بدھند .ما نبايد نسبت به کودکان و
نوجوانان صرف ديدگاه قضايی داشته باشيم ،ما بايد ديدهھای اجتماعی را ھم مورد
بررسی قرار بدھيم .چند نفر اعضای کميسيون اجتماعی میتوانند در کميسيون
قضايی حضور پيدا کنند و نظر بدھند و يا چقدر فرصت دارند که در آن واحد به
چند موضوع بپردازند؟ لذا اين موضوع باعث میشود که کيفيت کار پايين بيايد.
در ارتباط با بحث اصل ھشتاد و پنجی شدن ،ما سوابق خوبی نداريم .ببينيد! اليحه
جامع ايثارگران ،اليحه جامع )مديريت( خدمات کشوری ،اگر اصل ھشتاد و پنجی
نشده بود سال گذشته تمام شده بود ،ولی به صرف اينکه آمد اصل ھشتاد و پنجی
شد ،دو سال و نيم روی اين قضيه کار شد ،نھايتا ً به نتيجه نرسيد و بعد ھم ديديم با
چه مصيبتھا و چه مشکالتی اين موضوع مواجه شده که ھمين االن ھم با اينکه دو
ماه است تصويب شده که به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود ،ھنوز بنا به
داليلی که نمیخواھم توضيح بدھم در ھيأت رئيسه باقی مانده است .میخواھم
عرض کنم که اصل ھشتاد و پنجی لزوما ً باعث کوتاھی زمان ھم نمیشود .يعنی
اگر میشد که ما در اين دو اليحه اين مشکل را نمیديديم.
نکته بعدی اين است ،وقتی يک اليحه به يک کميسيون خاص داده میشود که
اصل ھشتاد و پنجی بشود ،يک مالحظاتی بين دستگاھھای مسؤول و اعضای
کميسيون وجود دارد .من از ھمين کميسيون قضايی اسم نمیبرم ،بعضی از
اعضای کميسيون قضايی واقعا ً مخالف ھستند ،ولی حتی حاضر نيستند مخالف
صحبت کنند ،چرا؟ يک مالحظاتی دارند که خوب ،نمیخواھند آنھا بيان بشود.
پس اين موضوع ھم باعث میشود که از بعضی مسايل چشمپوشی بشود و آن
مخالفتھای صريح بيان نشود ،چون بوده ،بعنوان مثال من در بعضی از کميسيونھا
شاھد بودهام که وقتی عضو کميسيون دليل مخالفت خودش را اعالم کرده ،يک
مشکالتی برايش بوجود آمده ،يک مضايقی ،يک ديدگاھھای منفی و يک نظراتی
که بھرحال ھنوز نشان میدھد آن جامعيت الزم در آزادی آراء ،عقايد ،ديدگاھھا و
نظرات وجود ندارد و بعد ھم مشکالتی در اين رابطه ھست )نايبرئيس ـ خيلی
متشکر(.
لذا خواھش من اين است که ما کيفيت را فدای کميت نکنيم ،بگذاريم به شکل آزاد،
ھمه ديدگاھھا در صحن مجلس بيان بشود ،ھمه نمايندگان محترم راجع به اينھا
ديدگاه و نظر دارند ،اگر پيشنھادی به کميسيون قضايی ندادند يکی از داليل ھمين
مشغلهھا و گرفتاريھای نمايندگان است( نايبرئيس ـ خيلی متشکرم( .لذا خواھش
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من اين است که به اصل ھشتاد و پنجی رأی داده نشود ،تا با فرصت و با
جامعيت ...ببينيد! ھمين جريان اليحه اخيری که دو بار آمد و مجلس رأی نداد
چرا؟ بدليل اينکه سه بار تمديد شده بود .ھمين اليحه مجازات اسالمی !اصل ھشتاد
و پنجی لزوما ً مناسب ھم نيست .لذا خواھش میکنم که ھمکاران رأی مثبت ندھند
تا در صحن مجلس و ھمه کميسيونھا در زمان مناسب رسيدگی بشود و با کيفيت
جامع تصويب بشود.
نايبرئيس ـ خيلی متشکرم ،از موافق بعدی دعوت بفرماييد.
منشی )محبینيا( ـ موافق آخر که موافق دوم ھم ھست جناب آقای طاليینيک
ھستند ،بفرماييد.
رضا طاليینيک ـ بسمﷲ الرحمن الرحيم
ما در اصل ھشتاد و پنجی کردن طرحھا و لوايح ،علیالقاعده بايد بصورت
مقايسهای عمل کنيم .اگر مجلس ارادهاش را نشان داده که ما تعدادی از طرحھا و
لوايح را بصورت محدود برای صرفهجويی در وقت مجلس بويژه در دوره
باقيمانده که يک وقت معين و محدودی است و برای کمک به مشکالت ،معضالت
و نابسامانيھايی که ھنوز مرتفع نشده و آنھا ساماندھی بشود و سرعت در
قانونگذاری در موارد ضروری پيش بيايد ،در موارد معين و بسيار محدود ،برخی
از طرحھا و لوايح را از اين ظرفيت اصل ) (٨۵استفاده کنيم و بصورت آزمايشی
در کميسيون رسيدگی بشود.
ما بايد بصورت علیالقاعده ،تطبيقی و مقايسهای ببينيم بين اين ) (١١طرح و
اليحهای که مجلس محترم رأی داد که خارج از نوبت در مجلس تعيين بشود که آيا
به کميسيون ارجاع بشود يا در صحن رسيدگی بشود ،انتخاب بکنيم .تاکنون بين
) (۶) ،(۵طرح و اليحهای که مطرح شده مجلس تقريبا ً در سه مورد با اصل ھشتاد
و پنجی شدن آنھا مخالفت کرد ،در سه مورد يا چھار مورد ديگر ھم با ارجاع به
کميسيون موافقت کرد.
يکی از شاخصھايی که میتواند در انتخاب اين ) (١١مورد که کدام موارد
مصلحت است و اولويت دارد که به کميسيون ارجاع بشود ،ماھيت و موضوع
طرح يا اليحه است که بنظر من اگر ماھيت و موضوع طرح و اليحه عمدتا ً
قضايی باشد ،ارجاع آن به کميسيون حقوقی و قضايی برای استفاده از ظرفيت
اصل ) (٨۵منطقی است و درواقع ما بايد اولويت را بگذاريم ،بحثھايی تخصصی
قضايی ،اگر مجلس فرصت ندارد در اين دوره اينھا را نھايی کند ،تعداد محدودی
در کميسيون تصويب و رسيدگی بشود و سير خودش را طی کند .اين از يک
جھت.
با توجه به اينکه اليحه رسيدگی به جرائم اطفال و نوجوانان ماھيت قضايی و
حقوقی دارد و مربوط به نظام دادرسی کشور است و تخصصی کردن دادگاھھا و
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محاکم قضايی است و عالوه بر ابعاد جنبی که از بعد اجتماعی و مسايل تربيتی و
فرھنگی نسبت به اين اليحه مطرح است ،اما ماھيت و موضوع اصلی بعد قضايی
مسأله است.
نکته ديگر اين است که چھار کميسيون تخصصی ،اين اليحه را بررسی و تأييد
کردهاند و برخی از کميسيونھا نظرات اصالحیشان را ھم به کميسيون اصلی
حقوقی و قضايی اعالم کردهاند که در گزارش شماره چاپ ) (١٠٨۴نظرات چھار
کميسيون اجتماعی ،بھداشت و درمان ،فرھنگی و آموزش و تحقيقات نسبت به
اليحه رسيدگی به جرائم اطفال و نوجوانان کتبا ً با بررسی و تصويب در کميسيون
اعالم شده.
بنابراين ،اين ھم کمک میکند به اينکه مجلس محترم به اصل ھشتاد و پنجی
شدن اين اليحه اتکاء بکند ،چون چھار کميسيون ديگر ھم وظيفه خودشان را انجام
دادهاند و به تصويب و رسيدگی اين اليحه کمک کردهاند.
نکته سوم کنوانسيون حقوق کودک و نوجوان که ھمين اخيراً )ھفته گذشته( در
مجلس محترم تصويب شد و ايران به عضويت اين کنوانسيون درآمد ،مکمل
عضويت ايران در کنوانسيون حقوق کودک و نوجوان اين است که ما در قوانين
موضوعه داخلی ھم در بخش قضايی و در غير بخش قضايی نسبت به
ھماھنگسازی مقررات و قوانين در جھت عضويتمان در اين کنوانسيون عمل
کنيم و لذا سرعت دادن و اولويت دادن در رسيدگی به اين اليحه و تصويب
دادگاھھای خاص رسيدگی به جرائم اطفال و نوجوانان میتواند يک قدم عملی و
عملياتی باشد و مکمل عضويت ما در کنوانسيون حقوق کودک و نوجوان ،تلقی
بشود.
بنابراين رأی اخير مجلس به عضويت در اين کنوانسيون با کمک به سرعت دادن
در اين اليحه میتواند يک نقش سازنده و تکميلی تلقی بشود.
نکته چھارم ،دادرسی تخصصی است که بھرحال در مورد اشخاصی که کمتر
از ) (١٨سال سن دارند و کسانی که به سن بلوغ شرعی نرسيدهاند ،اينھا الزم
است در بررسی و رسيدگی به جرائم و اتھامات آنھا با يک نگاه تخصصی و بر
مبنای موازين شرعی و حقوق قانونی و درواقع نظام قانونی جداگانهای اعمال
بشود ،قضاوت نسبت به جرائم آنھا که در اين اليحه بعنوان يک خأل جدی در نظام
قضايی کشور ،ھم مسايل پيشگيری از وقوع جرم پرداخته شده ،ھم تکاليف و
تعھداتی که سازمانھای اجتماعی و حاکميتی در اين رابطه دارند و ھم نحوه
دادرسی و تشکيل شعب ويژه جرائم اطفال و نوجوانان در محاکم قضايی و ھم
تقويت و ساماندھی کانون اصالح و تربيت کودکان و نوجوانان ،کسانيکه بزھکار
ھستند و الزم است در اين کانونھا مورد اصالح و تأديب قرار بگيرند .يعنی کامالً
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يک رويکرد تخصصی از بعد قضايی و از بعد حقوق کودک و نوجوان به آن
پرداخته شده.
لذا جا دارد که ما به کميسيون تخصصی حقوقی و قضايی اعتماد کنيم که اينھا
را با دقتی که دارند و داشتهاند انشاءﷲ مورد تصويب نھايی قرار بدھند.
)نايبرئيس ـ خيلی متشکر(.
نکته ديگر اينکه اين اليحه ) (۵۵ماده دارد و قطعا ً اگر بخواھد در صحن
مجلس بيايد در مقايسه با ...من دو تا طرح و اليحه را که مخالف اصل ھشتاد و
پنجی صحبت کردم ،تعداد مواد آنھا خيلی محدود بود (١١) ،(١٠) ،ماده بيشتر
نداشت ،اما اين اليحه از لوايحی است که ) (۵۵ماده دارد و میتواند وقت زيادی
را از جلسه علنی مجلس و صحن مجلس بگيرد و لذا میتواند جزو اولويتھای ما
باشد که اگر میخواھيم تعداد خاصی از طرحھا و لوايح را اصل ھشتاد و پنجی
بکنيم ،اين در آن موارد مصداق دارد.
نکته آخر ھم طبقهبندی مجازاتھا و درواقع تعھدات و تکاليفی که والدين نسبت
به فرزندان خودشان دارند .خوشبختانه در اين اليحه با دقت مد نظر قرار گرفته و
لحاظ شده و ھمچنين در رابطه با کسانی که کفيل ھستند ،کفالت نوجوانان و اطفال
را بر عھده دارند ،ھمه اين ابعاد در اينجا مورد نظر قرار گرفته و ھمچنين
سطربندی اتھامات و مجازاتھا و بويژه اعمال يک سياست کاملتر و بھينهتر نسبت
به کانونھای اصالح و تربيت نوجوانان که در بخشھايی از اين اليحه به آن پرداخته
شده که من فکر میکنم که با مصوبه چھار کميسيون ديگر و مصوبه کميسيون
اصلی و تخصصی ،پنج کميسيون روی اين اليحه کار کردهاند .ما پنج تا بطور
متوسط بيست و چند نفر که اعضای کميسيون ھستند را در نظر بگيريم (١٠٠) ،يا
) (١٢٠نفر از ھمکاران نماينده بطور مستقيم در پنج کميسيون در مورد اين اليحه
نظر دادهاند و آن را تصويب کردهاند .متشکرم از نظر موافقی که مجلس محترم به
اصل ھشتاد و پنجی اين اليحه خواھند داشت.
نايبرئيس ـ خيلی متشکرم .جناب آقای حاجیبابايی پيشنھاد را قرائت بفرماييد.
منشی )حاجیبابايی( ـ درخواست اين است که اليحه رسيدگی به جرائم اطفال و
نوجوانان بر اساس اصل ) (٨۵قانون اساسی در کميسيون قضايی پيگيری بشود.
نايبرئيس ـ حضار  ٢١٩نفر ،برادران و خواھران گرامی اعالم رأی بفرماييد،
نظرتان را راجع به پيشنھاد مطرح بفرماييد .پيشنھاد بررسی اليحه بصورت اصل
) (٨۵است .حضار  ٢٢٢نفر ،پايان رأیگيری را اعالم میکنم ،تصويب نشد .عدد
تابلو ) (٢٢٢است (١٠٨) ،رأی آورد.
مجلس شورای اسالمی ،دوره ،٧جلسه (١٣٨۶/۵/١۴)٣۴۵
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ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ درﺑﺎره ﻻﻳﺤﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ
ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
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ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ
ﺷﻤﺎره ﺧﺒﺮ 765379 :ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸﺎر08:55 27/07/1387 :
اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ درﺑﺎره » :ﻻﻳﺤﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن«

ﻣﻘﺪﻣﻪ
اليحه رسيدگی به جرائم اطفال و نوجوانان درواقع پاسخ به يکی از نيازھای
ديرينه حقوق کيفری اطفال در ايران است .اين اليحه با ترک تدابير سنتی و روی
آوردن به روشھای نوين در ابعاد ماھوی و شکلی درصدد پرکردن خأل قانونی
موجود و روزآمد کردن رژيم جزايی ناظر به مديريت رفتار اطفال و نوجوانان
بزھکار است .دولت جمھوری اسالمی ايران با امضا و تصويب کنوانسيون حقوق
کودک ) (١٩٨٩خود را ملتزم به اتخاذ تدابير تقنينی ،قضايی و اجرايی در زمينه
حقوق و حمايتھای خاص کودکان کرده است .تنظيم و تقديم اليحه رسيدگی به
جرائم اطفال و نوجوانان عالوهبر خاستگاهھای ملی و تقاضاھای داخلی با تکيه بر
اين تعھد و التزام خارجی ھم قابل تحليل و توجيه است.

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
از لحاظ سوابق قانونی بعد از پيروزی انقالب اسالمی قانون آيين دادرسی
دادگاهھای عمومی و انقالب در امور کيفری ،مصوب  ١٣٨٧در مواد ) (٢١٩تا
) (٢٣١در اينباره گامھای درخور توجھی برداشته بود .اليحه فعلی را درواقع بايد
گامی استوارتر و نظامی کاملتر از مقررات پيشين بهشمار آورد.

ﻧﻮآوريﻫﺎي ﻻﻳﺤﻪ
اين اليحه عالوهبر مقررات شکلی ناظر بر دادرسی جرائم اطفال ،مقررات
ماھوی خاصی برای اين دسته از افراد مقرر کرده است .با تصويب اين اليحه
واکنش اجتماعی در برابر بزھکاری اطفال درجهبندی شده و اين واکنشھا با
ميزان رشد اطفال و نوجوانان متناسب میشود ،با پيشبينی ميانجيگری در
رسيدگی به جرائم اطفال و نوجوانان نوعی قضازدايی حاصل میشود ،در
رشتهھای مرتبط با مسائل تربيتی اطفال مشاوران متخصصی بهکار گرفته میشود
و در جرائم سنگين حضور آنھا الزامی میشود ،با تخصيص شعبی از دادسرا به
رسيدگی به جرائم اطفال و نوجوانان تحقيقات مقدماتی حسب مورد به اين شعب و
دادگاه واگذار شده و دخالت ضابطين دادگستری )جز در موارد استثنايی( ممنوع
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میشود ،حضور وکيل در رسيدگی به جرائم سنگين الزامی میشود .ولی يا
سرپرست قانونی کودک يا نوجوان بهمنظور تقويت حس مسئوليت در آنان و
حمايت و دفاع از کودک يا نوجوان متھم اجازه دخالت در روند رسيدگی را پيدا
میکند ،دادسرا و دادگاه اختيار معلق کردن تعقيب کودکان و نوجوانان را در جرائم
سبک تعزيری پيدا میکنند و دادگاه میتواند در شرايطی صدور رأی را به تعويق
بياندازد ،امکان تبديل واکنشھای تنبيھی به واکنشھای حرفهآموزی و اقامت در
منزل ايجاد شده و محکوميت اطفال در سجل کيفری ثبت نشده و در نھايت اينکه
دايره مددکاری اجتماعی تأسيس خواھد شد.

اﻳﺮادات ﻻﻳﺤﻪ
از جمله ايراداتی که میتوان به اليحه وارد دانست آن است که در اين اليحه
تصوير روشنی از نوع ضمانت اجراھای اتخاذ شده برای اطفال وجود ندارد .در
موادی مانند مواد ) (۴٠) ،(٣٧و ) (۴١مقرراتی وجود دارد که موھم آن است که
در جرائم موجب تعزير و مجازاتھای بازدارنده ضمانت اجراھا ھمان است که
درباره بزرگساالن اتخاذ میشود ،حال آنکه مطابق مواد ) (٣٢و ) (٣٣ضمانت
اجراھايی که برای اطفال مقرر شده ،احصا شده است .ايراد مھم ديگر اليحه آن
است که از اطالق مواد ) (٣٢و ) (٣٣اينگونه استنباط میشود که در تمامی جرائم
)حتی جرائم حدی و موجب قصاص( تدابير مندرج در اين دو ماده اعمال خواھد
شد .حال آنکه چنين مقرراتی مغاير احکام شرعی بوده و پيشبينی اين ضمانت
اجراھا تنھا در مورد جرائم موجب تعزير و مجازاتھای بازدارنده امکانپذير
است .ھمچنين پيشبينی تشکيل پليس ويژه اطفال و نوجوانان در ماده ) (۵٣اليحه
با مقررات قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی جمھوری
اسالمی ايران ھماھنگی ندارد .عالوه بر اين ،اليحه ايرادات ديگری نيز دارد که
در گزارش تفصيلی مرکز پژوھشھا بيان خواھد شد.

ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
اليحه رسيدگی به جرائم اطفال و نوجوانان متضمن مقرراتی تازه و دارای
محاسن و موجھاتی قابل دفاع است .تصويب اين اليحه نقشی بسزا در ساماندھی
نظام حقوق کيفری اطفال و سوق دادن آن در مسير معيارھای علمی ايفا خواھد
کرد و میتواند در جلوگيری از تکرار بزھکاری آنھا در آينده مؤثر باشد .از
اينرو ضرورت تصويب آن بر اھل فن پوشيده نيست .در عين حال برخی
مالحظات انتقادی و پيشنھادھای اصالحی ھم در اينباره قابل طرح است .اھم اين
مالحظات ھمراه با پيشنھادھای الزم در گزارش تفصيلی مرکز پژوھشھا مطرح
خواھد شد .توجه به نکات مذکور در تکميل و تلطيف مقررات اليحه و ھموار
کردن مسير نيل به مقاصد تدوينکنندگان آن مؤثر خواھد بود.
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ﻣﺮگ و دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ )ﻛﺸﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺎﻟﻬﺎي 60و (67
ژاﻟﻪ اﺣﻤﺪي

وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن رواﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
در آذر ماه سال  ١٣۶٧شمسی ،بعد از ماھھا بی خبری از سرنوشت ھزاران
زندانی سياسی ،خبر آمد .جان به در برده ھای سال ھای خونين  ،۶٠خسته و بی
رمق ،تازه رسيده بودند به تبعيد ،ھنوز نفس تازه نكرده بودند كه خبر رسيد.
خبر قتل عام بيش از  ۵ھزار زندانی سياسی در فاصله مرداد و شھريور شوک
بود برای اوپوزيسيون در تبعيد .در تكاپو برای افشاگری و تالش برای جلوگيری
از اعدام آن ھا كه ھنوز در نوبت بودند ،نمی شد فكرش را كرد كه زخم اين ھمه
كاری بود .واقعه يک شبيخون بود كه از زندانيان جسور سر موضعی ،در آخرين
سنگر مقاومتشان ،قربانيان بی گناه می ساخت .از” به مرگ خود آگاھان“ ،قربانيان
بی خبر از ھمه جا .كوشش برای توضيح عقاليی واقعه بيھوده بود .ھمه ساله و
ھر سال يک بار ،ھمه علل ممكن را كنار ھم چيدند ،چرائی واقعه روشن نشد،
حرف بر سر يک بيھودگی محض بود كه چرا نداشت .بی مثال بود ،تابو شكنی
بود ،با ھر مقياس و بی اندازه .مثل تير خالص بود بر پيكر زخمی اپوزيسيون كه
ھنوز تقال می كرد .ضربه كاری بود .چپ ضربه ديده متالشی می شد ،تجزيه می
شد ،خاک می شد .مرگ خودش را باور می كرد ،قربانی می شد؛ در كنار
فرزندی كه پدرش ساليان سال فقط يک وعده بود كه سر وقت ،بی محل می شد؛
ھمراه زنی يا مردی ،در پايان ساليان اضطراب و انتظار ،آغوش گشوده بروی
ھمسر ،كه با يک خبر ،ناگھان بيوه می شد يا كه زن مرده؛ مثل مادری يا پدری
خشنود از اجابت نذرش ،آماده بازگشت فرزند ،كه ناگھان گرفتار خشم خدا می شد،
مكافات شده ،معترف به گناه خود می شد.
چپ ايران نه كسی را اعدام كرده بود و نه طرفدار اعدام ھای حكومت اسالمی
بود .اپوزيسيون چپ ،ضد حكومت اسالمی بود با كل سيستم و دادگاھھايش .چپ
گرفتار آمده وسط دو جبھه دشمن ،اما كارش دادن شعار و تعارف بی مورد نبود.
بين او و آن حكومت و اين حكومت نه صلح بود و نه ھست ،و نه حتی آتش بس.
حاال در سال  ١٣۶٧که جنگ ايران و عراق تمام شده بود و خمينی باخته بود،
اوپوزيسيون ھم باخته بود ولی جنگ تمامی نداشت .واقعه توضيح عقاليی نداشت.
واقعيت داشت اما واقعی نبود .اين قتل عام ھم مثل قتل عام سال  ،۶٠نه محصول
خشونت عام تاريخ كشور ما بود و نه نتيجه وجود مجازات اعدام در ايران و
جھان و نه مقوله ای در چارچوب نقض حقوق بشر و نه حتی يكی از موارد جنايت
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عليه بشريت ،بلكه جنايتی بی نظير بود ،گسست از سنت ،بيراھه رفتن از مسير
تاريخ ايران بود.
ويژگی اعدام ھای جمھوری اسالمی .کشتار ۶۴-۶٠در ليست دھھا ھزارنفری
اعدام شدگان سياسی دھه  ،۶٠يک اعدامی ھست كه به تنھايی ميزان خشونت
جمھوری اسالمی است ،او كوچكترين واحد اعدامی است ،واحد كشتار است .او
نفيسه اشرف جھانی ،كودک دبستانی است ،كه به جرم محاربه با خدا در دادگاه
اسالمی ،محكوم به مرگ شد و جلوی جوخه اعدام تيرباران.
اين اعدام به تنھايی درعقل نمی گنجيد ،واپس زده می شود .او در ده سالگی
زنی است در ليست حدود  ٢٠٠٠نفری اعداميان سياسی زن .كه اين خود نه قرينه
ای در تاريخ ايران دارد و نه در تاريخ جھان مدرن .نه با عرف قابل توضيح است
نه با شرع .برادركشی و پدركشی با گوشمان آشنا بود ،پسر كشی سابقه اش به
اسطوره می رسيد و در تاريخ ھی تكرار می شد .كشتن دختر بچه ھا ،زنان و
مادران را نه شنيده و نه خوانده بوديم ،جمھوری اسالمی رسمش كرد با اعدام
بيش از  ١۵٠٠دختر و زن در فاصله سالھای  ۶٠و  .۶۴فقط در اين ليست كه
كامل ھم نيست ،در كنار نفيسه اشرف جھانی ده ساله ،مريم اسدی يازده ساله،
افسانه فارابی دوازده ساله ،جزو  ٩دختر بچه اعدام شده زير  ١٣سال اند.
فاطمه جبارزاده انصاری ،شھال قربانی ،فاطمه ساجدی ،سه دختر بچه سيزده
ساله ،جزو  ٢٢دختر بچه اعدام شده بين  ١٣و پانزده سال اند.
نسرين نوری مانی  ١۵ساله ،فرزانه صبوری و مريم صدراالشراف ھفده
ساله)ھر سه حلق آويز شده( ،جزو  ١٨٧دختر نوجوان اعدامی زير  ١٨سال اند.
خطيب شھيدی دختر نوجوان  ١۵ساله به ميدان اعدام نرسيد ،او زير شكنجه كشته
شد ،او جزو  ۶٠زنی است كه زير شكنجه به قتل رسيدند .جنين ھشت ماھه طاھره
آقا خان مقدم در شكم مادرش تير باران شد ،طاھره آقاخان مقدم ،يكی است در
ليست  ۴٧نفری زنان حامله اعدام شده دراين ليست.
سكينه محمدی اردحالی  ٧٠ساله ،مادر نه فرزند از اعدام شدگان باالی  ٧٠سال
است .جوانترين اعدامی در اين ليست ده ساله بود .نفيسه جوانترين كودک
اعداميست ،جوانترين اعدامی زن و جوانترين محارب با خداست در ليست دھھا
ھزار نفری اعدام ھای سياسی .اعدام ھای جمھوری اسالمی در سال  ۶٠تا  ۶۴بی
مثال بود ،اما نه در تعداد .کشتار بخش وسيعی از رھبران ،كادر ھا و ھواداران
سازمان ھای سياسی ،كشتار كمونيست ھا يا كه كشتار مخالفان سياسی يا مخالفان
عقيدتی و مذھبی و ھمه اين ھا رويھم ،حقيقت است ،ولی بی مثال نيست .دادگاه ھا
و احكام شرعی ھم به خودی خود ويژگی نبود .ويژگی در اعدام دختر بچه ،در
اعدام نفيسه بود كه او را با قوانين شرع ،در خود روز قيامت ھم نمی شد محكوم
كرد.
ويژگی در نمايش جسد اعدامی نبود .سال  ٢٠٠۶با نمايش جسد صدام در باالی
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دار و پائين دار ،از نيم رخ و از روبرو به سال  ٢٠٠٧گذر كرد .ويژگی در
ممنوعيت بدن اعدامی بود .جسد نفيسه را اگر می خواستيد ھم نمی توانستيد ببينيد.
او مثل ھمه زنان سياسی در سال ھای  ۶٠تا  ۶۴و  ۶٧بی چھره ،پوشيده
دراونيفورم زندانبانا نش ،درچادر سياه به قتلگاه برده شد ،مثل ھمه زنان ديگر
محارب عليه خدا ،و ھمراه ھزاران دختر و زن ،متھمين به جنايت عليه عفاف .در
آنجا بود كه تفكيک زندانی سياسی از غيرسياسی ،اخالقی از عقيدتی و مذھبی بی
معنی شد .نفيسه جزو انبوھی ،ليست شده و ليست نشده ،از اعدامی ھاست ،كه
زير چادر سياه ،كه رنگ خون ھم به آن نمی نشيند به قتل رسيده اند .او جزو
محكومينی است كه نمايش اعدامشان در مال عام ،تنھا ،نمايش به اھتزاز در آوردن
پرچم جمھوری اسالمی است .نگاه كنيد به نمايش چادري بر دار جرثقيل كه
ھمواره تكرار می شود .مال ديروز يا برای فردا ،در اين جا يا در آنجا.
اعدام در حجاب ،ويژگی جمھوری اسالمی است ،كه حكايت از يک بر نامه نابو
سازی دارد .فرمان حجاب خمينی برای اولين بار ،جلوی جوخه اعدام و زير چوبه
دار اجرا شد .تنوع در پوشش اعدامی از چادر سياه تا گونی يا كيسه بود .اين نشانه
گذاری بود در ھمان ابتدای كار.

اﻋﺪام ﻫﺎي ﺳﺎل 59 ،58 ،57
اعدام عده ای از حكومتيان در جريان يک جابجائی قدرت غير عادی نبود.
حتی در يک كودتا كه منجر به تغيير نظام شود قابل انتظار بود .آنچه انتظار نمی
رفت به كار گماشتن عوامل رژيم سابق با آن سرعتی بود كه اتفاق افتاد .محاكمات
و محكوميت ھا بی مثال نبود .ھزاران نفر كه در شكنجه گاھھای ساواک بازجوئی
و در دادگاھھای نظامی فرمايشی شاه به جرم اقدام عليه امنيت كشورمحاكمه و
محكوم شده بودند اين را می دانستند .اقدام عليه امنيت كشور گوش دادن به راديوی
بيگانه بود يا كه خواندن اعالميه ،جزوه و كتاب ممنوعه يا كه داشتن يک نارنجک،
منفجر شده يا كه نشده ،داشتن يا تنھا ديدن يک اسلحه كمری كه با آن شليک شده
بود يا كه نه” .بلندپايگان“ چپ سياسی كار ،كار تشكيالتی ميكردند ،يعنی كه
آموزش سياسی را سازمان داده و حداكثر به خيال خود تمرين سياستمداری می
كردند .پيرو خط چريكی در نھايت در يک خانه تيمی تمرين نظامی گری ،حد اكثر
تمرين فرماندھی می كرد .محيط خفقان آور جنبش زير زمينی ايران نه جای تمرين
و تعليم سياست بود و نه سپاھی گری .جنايت ،آموزش اندكی آگاھی سياسی بود و
خود فكر براندازی.
اعدام صد ھا تن از مخالفان جمھوری اسالمی از جمله پانصد نفر از مبارزان
و مخالفان در كردستان در سال  ،۵٨جزئی از برنامه يک كودتای خونين عليه
انقالبيون بود .اين ھم بی نظير نبود .ويژگی نه در اعدام بود و نه در محاكمه غير
عادالنه و نه حتی در برقراری وضعيت جنگی در مقابل اپوزيسيون ضد شاه كه با
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حكومت جديد در گير جنگ نبود .ويژگی حتی در حكومت ترور ھم نبود كه خود
تاريخی داشت .ويژگی در نوع ترور بود.
در اعدام ھای دوران اول تنھا يک اعدام )سياسی( ويژه بود ،اخطار بود و
نشانه گذار .در  ٢۵ارديبھشت  ،١٣۵٩فرخ رو پارسا ،وزير سابق آموزش و
پرورش ايران اعدام شد .او نه از بلند پايگان رژيم سابق بود) ،دوران وزارت او
چھار سال قبل از انقالب به پايان رسيده بود( و نه از روی سھو كشته شد .او زن
بود ،دختر فخر آفاق از زنان مبارز ايران بود كه برای برابری حقوق زن و مرد
مبارزه كرده بود .خودش به شخصه مسئول رفرم در برنامه آموزش مدارس كشور
بخصوص در جھت رفع تبعيضات جنسی بود و از ھمه بد تر حاضر به ندامت
نبود .فرخ رو پارسا در پيامی كه به بيرون از زندان فرستاده بود از جمله خاطر
نشان ساخته بود كه او ترجيح مي دھد مرگ را بپذيرد تا اين كه مجبور به حجاب
شود.
آلتر ناتيو چادر ،گونی بود و كيسه .فرخ رو پارسا ،وزير سابق آموزش و
پرورش ايران را در گونی به رگبار بستند .جسد او را كسی نديد .کسی نمی
توانست ببيند .ويژگی در شيوه اعدام ھای سياسی در چادر سياه و در گونی بود .نه
فقط در جنسيت اعدامی ،كه در جنسيت اعدام بود كه تغيير می يافت .ايدئولوژی
حكومت اسالمی ،برده داری و نژاد گرايی را در سكسيسم ادغام كرده بود.
تبعيض جنسی تبلور تبعيض بود كه پيچيده در لفافه عوام پسند چادر عرضه می
شد .فتوای حجاب اما اولين بار جلوی جوخه اعدام و پای چوبه دار به اجرا در
آمد ،كه به معنی نابودی دسته جمعی بود .اين اعدامی عمومی كه در ھيچ نمايشی
ھم به صحنه آورده نمی شد ،نه قھرمان داشت و نه رقت برانگيز بود و نه معيار
شدت و نوع خشونت می شد .زير چادر يا كه در گونی ،خود اعدامی و ھم جرم او
پنھان می شد .زير چادر يا در گونی ،فرخ رو پارسا وزير سابق وزارت آموزش
بود يا كه پری بلنده فاحشه معروف قلعه شھرنو ،يک كمونيست بود يا يک مجاھد،
بھايی بود يا يک متھم به زنای محصنه ،مادر  ٧٠ساله نه فرزند بود يا كودک ده
ساله دبستانی ،يک زن حامله بود ،يا يک محكوم به قتل ،يک قھرمان بود يا كه
يک قربانی در يک جنسيت بی تمايز زن بی تفاوت می شود .اين يک نشانه گذار
تاريخی بود .با بريدن از سنت و ادغام روش ھای قرون وسطايی در يک سيستم
مدرن ،دستگاه حكومت يک ماشين ترور و جنايت می شد .بدن ويران شده پروانه
فروھر در سال  ١٩٩٨ويژگی جمھوری اسالمی است .بدن ويران شده زيبا كاظمی
در سال  ٢٠٠۵ويژگی جمھوری اسالمی است .و اعدام در مال عام عاطفه سھالهی
 ١۶ساله در  [٢٠٠۴]٢٠٠۶ويژگی جمھوری اسالمی است ،صحنه حجابی بر
دار ،كه چشم به نديدنش و به نديدن مرگ عادت كرده است كه بغل دستمان و
ھمراھمان ھچون شبحی در گشت و گذار است.
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اﻋﺪام ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در  18ﺳﺎل
آﺳﻴﻪ اﻣﻴﻨﻲ

بررسی وضعيت نوجوانان محکوم به اعدام ،نيازمند بازنگری در روند تاريخی
اين اعدامھا و جمع آوری حداقل عوامل و علتھای موثر بر اين پديده اجتماعی
است .گزارش تحقيقی پيش رو ،تالشی بوده است برای بازنگری در آمار اعدام
نوجوانان و اصالح و تکميل برخی آمار منتشر شده پيشين و ھمچنين نگاھی
اجمالی بر عوامل موثر بر شرايط اين محکومان نوجوان ،که اين ھمه ،نتيجه تالش
فعاالن حقوق بشر ،وکال و روزنامه نگارانی است که در سالھای اخير ،بيش از ھر
زمان ديگری سعی کرده اند تا در ميان انبوه مسائل و مصائب جامعه ،ذھن افکار
عمومی را به سمت موضوعی جلب کنند که شايد اگر اين توجه خاص نبود،
ھمچون ھميشه ،پنھان از ديده ھا و در خلوت گرگ و ميش زندانھا ،گردن ھای
باريک فرزندان اين سرزمين ،خاموش و بی سرو صدا به سرنوشت يک متر
طناب گره می خورد.
در يک سال اخير بارھا و بارھا در قالب اخبار حقوق بشری يا بيانيه ھای
مختلف فعاالن حقوق بشر شنيده ايم تکرار اين خبر شرم آور را که ايران ،باالترين
آمار اعدام کودکان را در جھان داراست .گزارش امروز ،بازنگری اين اعدامھا و
تحليلی گذرا بر اين روند تاريخی است.
آمار و اطالعات دقيقی از وضعيت آماری اعدام شدگانی که در زمان نوجوانی
يا کودکی حکم اعدام دريافت کرده اند تا پيش از سال  ١٣۶٩در دست نيست .در
واقع از اواخر دھه  ۶٠خورشيدی است که برخی از فعاالن حقوق بشر با اعتراض
ھا و گزارشھايشان توجه نھادھای بين المللی را به مساله اعدام کودکان در ايران
جلب کردند.
الزم به ذکر است که آمار ارائه شده در اين گزارش ،اطالعاتی است که منابع
رسمی آن را تاييد و منتشر کرده اند يا بر اساس تحقيق فردی اينجانب و پس از
اطمينان از اجرای حکم ،ارائه شده است .منابع رسمی که از آنھا نام برده ام شامل
نشريه ھای رسمی داخل کشور و اعالم وکال يا قضات اجرا کننده حکم است.
بنابراين از آنجا که ھيچ تحقيق رسمی از سوی منابع ذيربط و دارنده اطالعات
تکميلی يعنی سازمان زندانھا يا مجموعه ھای زير نظر قوه قضائيه دراينباره
منتشر نشده ،ناگفته پيداست که اين پرونده ،تحقيقی باز است که ھمواره ممکن است
عددی بر آمار آن افزوده شود.
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ﻇﺮف  18ﺳﺎل
از سال  ١٣۶٩تا امروز دستکم حکم اعدام  ۴١نوجوان در کشور ما اجرا شده
است .از اين  ۴١نفر ،نام  ٣٧نفر در آخرين آمار منتشر شده از سوی سازمان عفو
بين الملل ذکر شده است .اما نامھای مسعود نقی بيراوند و محمد فقيری که اولی در
سال  ٨۵در استان لرستان و دومی سال  ٨۶در استان اصفھان به دار آويخته شدند
از قلم افتاده است.
ھمچنين کميسيون مستقل افغانستان در مھرماه سال  ٨۶خبر اعدام دو نوجوان
افغان در ايران را منتشر کرد که نام آنھا نيز در ھيچ يکی از فھرستھای رسمی
اعالم شده موجود نيست.
از اين  ۴١نفر يک نوجوان دختر بوده و بقيه ھمگی پسر بوده اند.
از اين  ۴١نفر به تفکيک٩ ،نفر در زمان اجرای حکم اعدام زير  ١٨ساله بوده
اند و  ٣٢نفر بعد از گذشتن از مرز  ١٨سالگی حکمشان اجرا شد .از نظر زمان
اجرای حکم نيز تا پيش از سال  ٧٩يا  ٢٠٠٠ميالدی ،محکومان نوجوان بعد از
طی شدن مراحل محکوميت ،در ھر سنی که بودند حکمشان اجرا می شد به طور
مثال در فاصله يک دھه بين سالھای  ۶٩تا  ،٧٩شش محکوم به اعدام حکمشان در
زير ١٨سالگی اجرا شد .اما پس از سال  ٧٩يا  ،٢٠٠٠رويه قضايی تغيير کرد و
بيشتر نوجوانان در زندانھا اقامت اجباری گزيدند تا حکمشان بعد از گذشتن از
مرز ١٨سالگی اجرا شود .با اين وصف در ھشت سال اخير يعنی فاصله سالھای
 ٧٩تا آذرماه  ،٨٧دستکم پنج نوجوان به نامھای عاطفه سھاله ،مجيد ساقوند ،سعيد
قنبرزھی ،محمد حسن زاده و يک نوجوان که نام او در رسانه ھا عنوان نشد در
زير سن  ١٨سالگی اعدام شده اند.
باز به تفکيک سال ،در سال  ۶٩يک نفر ،در سال  ٧١سه نفر اعدام شده اند.
در فاصله سالھای  ٧١تا  ٧٧نام نوجوانی در فھرستھا عنوان نشده است و در سال
 ٧٨و  ٧٩و ٨٠ھر سال يک نفر اعداميانی بوده اند که در زمان ارتکاب جرم زير
 ١٨ساله بوده اند.
سال  ٨١و  ٨٢نيز سالھای پاک از اعدام نوجوانان بوده است اما در سال ،٨٣
سه نفر ،٨۴ ،ھشت نفر ٨۵ ،پنج نفر) ٨۶ ،سال گذشته(  ١١نفر و در سال جاری
خورشيدی يعنی  ٨٧تا کنون شش نفر که در زمان نوجوانی مرتکب جرم شده اند،
حکمشان به اجرا گذاشته شده است.
بدين ترتيب آمار منتشر شده نشان می دھند که اگر اين دوره  ١٨ساله را به سه
دوره شش ساله تقسيم کنيم ،دور اول چھار نفر ،دور دوم سه نفر و در دور سوم
 ٣۴نفر اعدام شده اند .اين آمار نشان دھنده اين است که بين دو دوره اول يعنی
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سالھای  ۶٩تا  ،٨٠از نظر کمی ،تفاوت محسوسی احساس نمی شود .اما از
سالھای  ٨٠به بعد ناگھان با افزايش نزديک به  ١١برابر آمار اين نوجوانان
روبرو مي شويم.
علت اين امر را می توان ھم در حساس شدن فعاالن حقوق بشر در دنبال کردن
وضعيت اين نوجوانان و گزارش کردن و ثبت کردنشان جست و ھم آن را با
شرايط اجتماعی و سياسی روز و رويه ھای قضايی مرتبط با آن تحليل کرد .اما
آنچه اينک در برابر کاغذ و پيش روی ماست افزايش سال به سال آمار اعدام
شدگان به ويژه در سه سال اخير است.

ﻋﻠﺖ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ
از آنجا که بسياری از اطالعات اين افراد از رسانه ھا استخراج شده ،علت
صدور حکم در مورد آمار قديمی تر موجود نيست .مگر اينکه در منابع اطالعاتی
در دستگاه ھای قضايی بروی محققان گشوده شود و بتوان با دستيابی به اين
اطالعات ،به بازخوانی علل وقوع جرم اين نوجوانان نشست .با اين وجود ،دستکم
می توان در مورد سال  ٨۶و ) ٨٧تاکنون( اعالم کرد که از  ١٧حکم اجرا شده،
ھشت مورد دعوای خيابانی ،يک مورد نزاع خانوادگی ،دو مورد تجاوز به عنف،
دو مورد قاچاق مواد مخدر )به گفته کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان( ،يک
مورد لواط و دو مورد نيز ناشناخته عنوان شده .اين آمار نشان می دھد که
برخالف ادعای مديران قضايی کشور مبنی بر اجرا شدن فقط قصاص برای اين
محکومان ،عواملی ھمچون قاچاق موادمخدر و لواط نيز از عوامل صدور حکم
بوده اند.
بنا بر آنچه در اين گزارش آمد به چند نکته تيتروار اشاره خواھم کرد:
 بدين ترتيب ديده می شود که بيش از  ۵۶درصد افرادی که در دو سال گذشتهحکم اعدامشان اجرا شده است ،به علت ”دعوا“ مرتکب قتل و پس از آن مجازات
شده اند .پرسش اين است که آيا اين افراد که بدون انگيزه جنايتکارانه و تنھا بر
حسب اتفاقی که با توجه به شرايط جامعه پر تنش امروز ما ممکن است برای ھر
نوجوان ديگری نيز رخ دھد ،را می توان بدون اغماض و بدون توجه به شرايط
سنی و روحی کودک و بدون تخفيف برای نخستين جرم ارتکابی و بدون دادن
فرصت دوباره برای جبران و بازگشت به جامعه ،به اشد مجازات ،يعنی اعدام
تنبيه کرد؟
پاسخ قانون صريح و روشن و ساده است :آری .زيرا ھمه در برابر قانون
برابرند .اما آيا پاسخ عدالت و حق نيز ھمين است؟
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در بين کسانی که حکمشان اجرا شده ،دو مورد بسيار واضح و روشن قابل
بررسی و تحليل است؛ اول مساله قانون است .قانون مجازات اسالمی در مورد
سن مسووليت کيفری افراد صراحت الزم را ندارد .به ھردليلی ،چه ناديده گرفتن
کنوانسيونھای بين المللی باشد و چه برداشتھای فردی افراد از قانون ،وقتی می
شود از قانونی تفسيرھای متعدد جاری کرد ،نشان دھنده نداشتن صالبت و اتحاد و
يکنظری در متن و بطن قانون است .بسياری از افرادی که به جوخه اعدام سپرده
شده اند ،طبق بخشی از قانون که به گفته حقوقدانان مدافع بشر ،ارجح است )يعنی
قوانين بين المللی( نبايد اعدام می شدند و اعدام آنھا غير قانونی بوده است .اما
برای يک محقق يا روزنامه نگار ،سوال اينجاست که وقتی دو نگاه حقوقی کامال
در تضاد با ھم و با دو تفسير مختلف ،برای يک جرم وجود دارد ،اين نشان دھنده
عدم صراحت و صالبت قانون است.
موضوع قابل رويت ديگری که در اين مورد قابل بررسی است ،روندی است
که پرونده ھای کيفری و حتا غير کيفری ،در مسير رسيدگی طی می کنند .به
عنوان مثال عاطفه سھاله در نکا در سال  ٨٣در شھرستان نکا اعدام شد .عاطفه
با اينکه کتبا درخواست کرده بود که به علت مبتال بودن به جنون ادواری و حتا
بستری شدن در بيمارستانی در مشھد ،تحت بررسی پزشکی قانونی قرار بگيرد،
بدون اينکه گزارشی از پزشکی قانونی در پرونده او ديده شود ،در مدت کوتاھی
)دوماه و ده روز!( پس از دستگيری اعدام شد .او شاکی خصوصی نداشت.
قصاص و حق خصوصی در کار نبود .جرمش فحشا اعالم شد و اعترافش به زنا
بعد از سه بار حد خوردن .در جواز دفن و در رسانه ھا اعالم شد که سنش ٢٢
سال بوده است .در حالی که اينجانب در نخستين سفرم به نکا شناسنامه او را يافتم
که نشان از  ١۶سالگی اش داشت.در پای اجرای حکم او نه وکيلی حضور داشت
و نه به خانواده اش اطالع داده شده بود.
و ھمه آنچه بر اين دختر رفت ”چرا“ی بزرگی است که با بسته شدن پرونده
شکايت پدرش از قاضی صادر کننده و اجرا کننده حکم ھمچنان بی پاسخ مانده
است.
از رويه ھای نادرستی که متاسفانه معمول شده است ،می توان نداشتن وکيل در
مراحل تحقيق ،جھل به قانون و نداشتن درک درست از معانی به دليل کم بودن
تجربه ،تحت فشار قرار دادن افراد کم سن و سالی که براحتی برای فرار از اين
فشار به ھر اقراری تن می دھند و امثال اين را نام برد .به عنوان نمونه علی مھين
ترابی نوجوان  ١۶ساله ای که با حکم اعدام ھفت سال است که در زندان ،در
فاصله مرگ و زندگی نفس می کشد ،اقرارھايی عليه خودش کرده است که حتا با
واقعيت ثبت شده توسط پزشکی قانونی تطبيق ندارد .اين ،چگونه ممکن است؟ آيا
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جز اين است که علی و نوجوانانی چون او ،تحت فشار ،حاضر به ھر اعترافی حتا
به ضرر خود ھستند؟
و باالخره اينکه در يک سال و نيم گذشته آمار زيادی از محکومان به اعدام در
زندانھای کشور منتشر شده است .آمار اين افراد از  ٧٠تا  ١۵٠در تغيير بوده
است .اما مھمتر از اين ارقام متفاوت اين است که ھيچ يک از اين آمارھا دقيق و
روشن نيست و تا زمانی که درھای اطالعات به روی محققان ،روزنامه نگاران و
حقوقدانان گشوده نشود نه می توان تحليل دقيقی از وضعيت ارتکاب جرم تا مرحله
مجازات ارائه کرد و نه مھمتر از ھمه می توان از تعداد اين افراد برای کمک و
دفاع از آنھا مطلع شد .به طور مثال امر ھوشنگ فضل اله زاده در پاييز گذشته در
شھرستان تنکابن اعدام شد و محمد حسن زاده اواخر بھار امسال در سن ١٧
سالگی در زندان سنندج اعدام شد .نام اين دو ،نه در ھيچ يک از فھرستھای منتشر
شده نھادھای حقوق بشری بود و نه تا پس از اجرای حکم ھيچ فعال يا خبرنگاری
از حکم ايشان خبرداشت .اين نکته از اين نظر ضروری است که بايد از ھمه
فعاالن اجتماعی و مدنی ،خبرنگاران و وکاليی که در تھران و شھرستانھا مشغول
به فعاليتند تقاضا کنيم که در ثبت و گزارش و انتشار وضعيت محکومان به اعدام
نوجوان بکوشند.
شايد به اين ترتيب اميدوار باشيم بی آبرويی بزرگی را که در جھان ،با شاخص
باالترين رتبه اعدام کنندگان نوجوان ،به نام کشور عزيزمان ايران رقم خورده
است ،را از اين سکوی افتخار!! به زير کشيم.
* اين مقاله ،روز سه شنبه  ۵آذرماه  ،٨٧در کنفرانس مطبوعاتی کانون
مدافعان حقوق بشر ،با موضوع بررسی وضعيت حقوقی نوجوانان محکوم به اعدام
توسط نويسنده مقاله ارائه شد.
چھارشنبه  ۶آذر [٢٠٠٨٫١١٫٢۶] ١٣٨٧
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اﻋﺪام ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،از ﻻﻳﺤﻪ ﺗﺎ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
آﺳﻴﻪ اﻣﻴﻨﻲ

تاکنون بحثھای زيادی در مورد سن مسووليت کيفری کودکان و نوجوان – ھم
دختر و ھم پسر -و نوع مجازات ھای ايشان در رسانه ھا و نيز در محافل حقوقی
و حقوق بشری و حتا در مجلس شورای اسالمی مطرح شده است .عجيب اينکه
وقتی خواسته ھای عمومی ،در گستره وسيعی از جامعه مطرح شده و ابعاد سياسی
به خود می گيرد ،به جای رسيدن به راه حل ھای حقوقی و قضايی ،شاھد ابراز
واکنشھای سياسی از سوی مقامھای ذيربط ھستيم .اين راه حل ھا در حالی اين
روزھا مطرح می شود که در اليحه پيشنھادی قوه قضاييه در خصوص رسيدگی به
جرايم اطفال ،که از سوی دولت ھشتم به مجلس تقديم و کليات آن نيز در سال ٨۵
تصويب شد نيز ،بدون اشاره به تفاوتھای ماھوی قصاص و اعدام در مباحث
حقوقی ايران ،برای مجازاتھای اعدام و حبس ابد ،جايگزين پيشنھاد شده است.

ﺳﺨﻦ ﺑﻲ ﺗﺒﺼﺮه
ھفته گذشته دو اظھار نظر از يک مقام مسوول قضايی ،شائبه ھايی را در بين
رسانه ھا منجر شد .اين اشتباه از آنجا ناشی می شد که اصطالح حقوقی قصاص،
در بين اھل فن در داخل ايران ،با مفھوم عام آن يکی نيست .زيرا در حقوق
اسالمی ،اصطالح قصاص جزء حقوق عمومی محسوب نشده و از اين رو افراد
)اولياء دم( در مورد آن اختيار برای دستور به اجرا شدن يا اجرا نشدن حکم –
مرگ -دارند .در حالی که اعدام ،جزء حقوق خصوصی افراد محسوب نمی شود.
برای عموم مردم ،اين دو نه از نظر کيفيت جرم ،که از نظر کيفيت مجازات ،يک
معنی دارند.
اين اصطالح خاص ،پيش از اين نيز از سوی دکتر عليرضا جمشيدی،
سخنگوی قوه قضائيه به کار برده شده بود .وی نيز قبال در يک مصاحبه
مطبوعاتی بين قصاص و اعدام تفاوت قائل شده و به اين نتيجه رسيده بود که در
کشور ما افرادی که در زير  ١٨سالگی مرتکب جرم می شوند ،اعدام نمی شوند،
بلکه کسانی که مرتکب قتل می شوند ،حکم قصاص دريافت می کنند .اين سخن
نيز البته با واقعيات بيرونی اندکی متفاوت يا در تناقض است .زيرا از سال  ٨٣تا
کنون ،حداقل سه مورد اجرای حکم اعدام به داليلی به جز قتل صورت گرفته
است .داليل اعدام اين سه فرد ،فحشا )تن فروشی که با اقرار فرد ثابت شد( ،لواط
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)که با شھادت شھود ثابت شد( و يک مورد نيز ظاھرا مربوط به قاچاق مواد مخدر
بود که در اخبار نسبت به آن توجه بيشتری نشد .اما مھمتر اينکه در اين چھار سال
)يعنی درست از يک سال پس از نخستين بخشنامه ممنوعيت اعدام زير  ١٨ساله
ھا توسط رياست قوه قضائيه تا کنون( ،دستکم دو مورد نيز اجرای قصاص ،در
زمانی رخ داده است که متھمان ،از سن مسووليت کيفری يعنی  ١٨سال -چنانچه
رسم محاکم قضايی ايران شده است -عبور نکرده بودند و در زير  ١٨سالگی
)عاطفه در  ١۶سالگی و محمد حسن زاده در  ١٧سالگی( به قتل رسيدند.
بنابراين جای اين نقد باقی است ،که اوال چرا نظارت قضايی بر محاکم ،در
حدی است که تخلف – نه فقط از دستور و بخش نامه که از نص صريح قانون –
بدين راحتی امکان پذير است )از اين منظر کليه اعدام ھايی که زمان ارتکاب جرم
توسط فرد محکوم شده در زير  ١٨سالگی رخ می دھد غير قانونی است( .دوما
چرا با وجود داليل کافی مبنی بر تخلف ھای قضايی در اجرای حکم زير  ١٨ساله
ھا ،چه آنھا که زير  ١٨سالگی حکمشان اجرا شد و چه کسانی که به داليلی به جز
قصاص اعدام شدند ،اصرار در انکار اجرای اين احکام دارند؟
و از ھمه مھمتر اينکه چرا وقت سخن گفتن با عموم مردم که با اصطالحات
فقھی و حقوقی آشنايی ندارند ،با به کار بردن اين اصطالحات ،سبب ايھام در
افکار عمومی و احتماال اميد کاذب خانواده ھای اين محکومان نوجوان می شوند؟
در خبر اول که خبرگزاری جمھوری اسالمی آن را منتشر کرد ،تاکيد شده بود که
متھمان زير  ١٨سال با ھر درجه از جرمی که مرتکب شوند ،به استناد قوانين
موضوعه ايران اعدام نخواھند شد .اين سخن تبصره يا استثنايی در بر نداشت .ھيچ
توضيحی در مورد نوع جرايمی که افراد زير  ١٨ساله مرتکب شده اند از جمله
قتل ،يا جرايم ديگری که حکم اعدام دارند ،داده نشده بود ،با اين وصف ،اين تاکيد
نيز سه روز بعد از ايراد آن ،مشمول استثنای ”حقوق خصوصی اوليای دم“ قرار
گرفت .وقتی يک سخن در جمعی رسانه ای بدون ذکر استثناھا و تبصره ھا ايراد
می شود ،معنايی که از آن استنباط می شود ،جامع بودن آن است.

ﭼﺮا ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ؟
تجربه سخن گفتن از صدور بخشنامه ھايی ھمراستا با مواضع حقوق بشری،
در کارنامه ھفت سال گذشته قوه قضاييه کم نيست .در سخنان و مصاحبه ھای
مديران قضايی ،بارھا شنيده ايم که اين قوه ،در تالش برای اصالح قوانين ،يا
بھبود اجرای قوانين است .و از ياد نبرده ايم سخن رياست اين قوه را که در زمان
تحويل اين مسند ،از قوه قضائيه به عنوان خرابه ای نام برده بود .يکی از مھمترين
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وظيفه ھای قوه قضائيه ارائه اليحه ھای اصالح قوانين به دولت است که دولت آن
را پس از بررسی به مجلس تقديم می کند.
در صورت تبديل نشدن اين اليحه ھا به قانون ،بخشنامه ھا و دستورھای
مديران قضايی ممکن است در تناقض با قانون قرار گيرد .به طور مثال وقتی در
جرايم کيفری ،قانون به قاضی صادر کننده رای ،اجازه می دھد که از زمان
صدور رای ،در صورت ھر گونه اختاللی ،خود نقش قاضی اجرای احکام را نيز
بازی کند )ماده ٢٨٣آيين نامه دادرسی کيفری( .در اين صورت دستور توقف
اجرای حکم ،در تعارض با قانون است و ھر قاضی ،برای اجرای يکی از اين دو
دستور ،که يکی قانون و ديگری دستور مافوق است ،بايد از آن ديگری عدول يا
تخلف کند.
از سويی احکامی که منجر به اعدام يا قصاص افراد می شوند ،بدون رای و
امضای مستقيم رياست قوه قضائيه ،امکان اجرا نمی يابند .بنابراين استيذان يا
اجازه نھايی اين اعدامھا را شخص رئيس قوه قضائيه صادر می کنند .سوال ديگر
اين است که به جای صدور بخشنامه ھايی که اگر چه درجای خود نشان دھنده نگاه
مثبت مقامھای قضايی به موازين حقوق بشری است ،آيا نمی شود از اقدام به
امضای اعدام نوجوانان ،اجتناب کرد؟

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻻﻳﺤﻪ اﻃﻔﺎل
بخشی از سخناني که امروز در قالب بخشنامه مذکور اھميت يافته و واکنشھای
رسانه ای را به دنبال داشته است ،در سال  ،٨٣و در قالب اليحه رسيدگی به
جرايم اطفال به ھيات دولت و از آنجا به مجلس شورای اسالمی فرستاده شد.
در اين اليحه نيز اگرچه سن مسووليت کيفری بتصريح ،مشخص نشده ،اما در
ماده  ٣٣آن آمده است :درباره نوجوانانی که سن آنان بيش از پانزده سال و تا ھجده
سال تمام خورشيدی است ،مجازاتھای زير اجرا مي شود) :بند -(٣نگھداری در
کانون اصالح و تربيت از دوسال تا ھشت سال در مورد جرايمی که مجازات
قانونی آن حبس ابد يا اعدام باشد.
بدين ترتيب ،در اليحه ای که کليات آن در سال  ١٣٨۵به تصويب مجلس ھفتم
رسيد و باقی سرنوشت آن تاکنون با سکوت مجلسيان ،روبرو شده ،نيز بند يا
تبصره ای مبنی بر نوع مجرميت و نوع محکوميت نوجوانان ،مشخص نشده و تنھا
از جايگزينی حداکثر ھشت سال زندان ،به جای اعدام يا حبس ابد ،سخن به ميان
آمده است.
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تفسير چنين ماده ای از اليحه نوشته شده قوه قضائيه با وجود اتفاقات اخير به
چه گونه است؟ و وقتی در ماده  ٣٣اليحه دادرسی جرايم اطفال ،سخن از
محکومان به اعدام يا حبس ابد می رود ،آيا بايد اين محکومان و نوجوانان محکوم
به قصاص ،تفاوت قائل شد؟ در اين صورت چرا برای محکومان به قصاص
جداگانه ،شرايط و مالحظاتی در نظر گرفته نشده؟
در وجھی ديگر ،آيا نبودن تفاوت در اين ماده مھم اليحه ،بدين معنی نيست که
در نگاه اوليه نويسندگان اليحه دادگاه ھای اطفال نيز تفاوت بين محکومان به
مرگ ،از نظر حقوق خصوصی و عمومی معنی دار نبود بلکه از نظر نوع و
کيفيت اجرای حکم اين اھميت وجود داشت؟
و ما -مردم -کدام را بايد باور کنيم؟ اگر اراده ای قصد حمايت از فرزندان
نوجوان اين مرز و بوم را دارد ،چرا از راه اصولی و قانونی وارد نشويم؟ و اگر
اين امر با وجود اختالف نظرھايی که می دانيم وجود دارد ،امکان پذير نيست،
چرا با ايراد سخنان اميد بخش ،ذھن افکار عمومی را به راھی که روا نيست می
کشانيم؟
دوشنبه  ٢٩مھر [٢٠٠٨٫١٠٫٢٠] ١٣٨٧
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روﺳﭙﻴﮕﺮي دوﻟﺘﻲ
ﻓﺮح ﺷﻴﻼﻧﺪري  -ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪي

نوشتن در باب زنان ،پديدۀ روسپيگری و انواع آن از دغدغه ھای متخصصان
حوزه زنان و آسيبھای اجتماعی است .اما اين رويکرد يا پديدۀ اجتماعی در ايران
شکل متفاوتی به خود گرفته است .در طی سه دھه ،گشت ھای ارشاد و دفاتر
منکرات کوشيده اند مسئلۀ بدحجابی و بی حجابی را به نوعی با فحشا مرتبط و ھم
معنا کنند تا جايی که امنيت زنان و دختران جوان در خيابان ھای اين کشور به
شدت به خطر افتاده و به ھر زنی که حجاب مورد پسند دولت را رعايت نکند به
سادگی نسبت ھای ناروايی چون روسپی و فاحشه داده می شود .در اين مقاله تالش
شده است مفاھيمی چون زن ،روسپيگری ،زنان خيابانی و روسپيگری دولتی را
بررسی نمود .تفاوت و محدوديت در تعاريف امر متداولی است ،بنابراين ھر قدر
تعاريف بسياری از يک مفھوم موجود باشد ،باز ھم عرصه برای شفاف سازی از
تعاريف باز خواھد بود.رويکرد ما نيز در تعاريف تاثيرگزاراست .اينکه چه
رويکردی را در بحث انتخاب کنيم ،تعاريف را متفاوت خواھد کرد .بنابراين بيش
از آنکه در بحث نظری گرفتار شويم ،به توصيف کليدواژهھا و به بررسی عينی
موضوع پرداخته می شود.

زن
در بحث جنسيت ،دو جنس زن و مرد بر اساس خصوصيات روانشناختی و
فيزيولوژيکی خاصی مورد مطالعه قرار می گيرند .اعم از اينکه معتقد به چه
رويکردی برای منشا اين خصايص باشيم ارائه يک تعريف مشخص از اين واژه
برای ورود به اين بحث نياز نيست زيرا در اين مقاله ،زن به عنوان پديدهای در
جامعه ايرانی که درگير يک آسيب اجتماعی است ،مد نظر قرار می گيرد و خود
مفھوم زن محل بحث در اين مقاله نخواھد بود.

روﺳﭙﻴﮕﺮي
بر اساس يک تعريف لفظی و ساده ،روسپيگری را می توان به عنوان برآوردن
”خواھش ھای جنسی“ در برابر ”پول“ تعريف کرد .به ديگر سخن ،روسپيگری يا
انجام اعمال جنسی صرفا به منظور منافع مادی است و بدن حکم کاالی قابل
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فروش دارد و غالبا مشتریھا را مردان تشکيل می دھند .البته روسپی شامل ھر
دو جنس میشود اما در طول تاريخ غالبا زنان بوده اند که به روسپيگری روی
میآوردند .اين پديده اجتماعی در برخی از کشورھای جھان به عنوان يک شغل
محسوب میشود اما در ايران به دليل شرايط فرھنگی– مذھبی به عنوان جرم
شناخته شده است .برخی از جامعهشناسان و تحليلگران اجتماعی برخالف نظام
حقوقی ايران اين پديده را در زمره آسيب ھای اجتماعی معرفی می کنند و درپی
آسيب شناسی جدی آن ھستند.

زﻧﺎن ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ
پديده زنان خيابانی از مصاديق بارز فحشا به حساب می آيد .زنان خيابانی در
ايران به زنانی گفته می شود كه خارج از حدود قواعد اجتماعی ،قانونی و شرع
در قبال برقراری رابطه جنسی پول دريافت می كنند .اين پديده از دورانھای كھن
وجود داشته و به زمان و مكان خاصی محدود نبوده است .شيوه برخورد با آن نيز
در دورهھا و مکانھای مختلف ،متفاوت است .گاھی با تساھل و گاھی با قھر با آن
برخورد شده است .جامعه ايران نيز نگاه قھری به اين حوزه دارد و از طريق
متوليان قضايی و نظامی با آن برخورد میکند .بر اساس شواھد موجود درچند سال
اخير برخی از مراکز و متوليان مذھبی ،متعه يا ھمان ازدواج موقت را به عنوان
موقعيتی برای ارضا نياز مردان از طريق زنان بيوه ترويج و توصيه میکنند .اين
مورد در نظر قوانين ايران با اغماض نگريسته شده و در عوض طرحھايی چون
امنيت ناموسی با ھدف مبارزه با فحشا از سوی حکومت اعمال شده است .زنان در
جامعه ايرانی به عنوان جنس دوم بيشترين آسيبھای اجتماعی را متحمل می -
شوند .وضع قوانين نامناسب با ھويت زن و جايگاه انسانی او و اجرای ھمان
قوانين ناقض حقوق انسانی زن ،عدم حمايت و پشتيبانی از او ،و غيره مجموعه
عواملی است که بستر روی آوردن به فحشا را فراھم و تشديد میکند.

ﻧﮕﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
روسپيگری زنان در ايران يکی از مسائلی است که به دليل حساسيت برانگيز
بودن آن مورد غفلت نھادھای رسمی و دولتی قرار میگيرد .تحقيقات دقيق درباره
اين معضل اجتماعی به ندرت صورت میگيرد و فقط برخی از اساتيد دانشگاه ھا
و سازمانھای غيردولتی و اجتماعی به آن میپردازند .ليکن ،آمار رو به رشد
فحشا در ايران ،اين موضوع را از قالب موضوعی روانشناختی بيشتر به
موضوعی جامعهشناختی در جامعه ايران بدل میکند.
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در شواھد باستانی -تاريخی پديده فحشا و تن فروشی نيز حضور دارد .اين امر
ھمپای مردساالری حاکم بر جوامع بشری قابل تامل است .در جوامع مردساالر که
مرد نقش کليدی را ايفا ميکند ،خواستهھا و نيازھای او در اولويت قرار می گيرد و
زن به عنوان وسيلهای برای تمتع مرد در نظر گرفته میشود .در اين اثنا ھر چند
در غرب زنان بدكاره توسط كل شھروندان سنگسار میشدند و تا ابد گناھكار می
ماندند ،ليكن در شرق اوالً قوانين ،ازدواج منقطع را به عنوان سنتی مأخوذ از
زندگی اعراب تداوم بخشيده و ثانيا ً شواھد بر جای مانده تاريخی نشانگر سنگسار
زنان به حكم قضات شرع بوده است.
در بررسی علل جامعه شناختی ،گرايش به فحشا در نظر مارکس ،جنايت،
فحشا ،فساد ،رفتارخالف اخالق در درجه نخست ناشی از فقراست كه زاييده
سيستم سرمايه داری است .بدين سان كه عده معدودی با دراختيار گرفتن وسايل
توليد ،ثروتھا را به طور نامساوی قسمت می کنند و تناقضات را پديد ميآورند١.
براساس مطالعات انجام شده ،بيكاری ،بیسوادی ،فقر ،تربيت ناصحيح ،اعتياد،
مديريت ناصحيح ،نبودن سامانهھای اجتماعی حامی زنان و دختران آسيب پذير،
رواج مصرف گرايی ،گسترش فيلمھای پرونو و… ھمه زمينه ساز بوجود آمدن
اين معضل ھستند.
براساس قاعده اگر زنی قادر به تأمين معاش خود يا خانواده تحت سرپرستی
خويش از راه قانونی نباشد ،شرايط مستعدی برای جذب به فحشا دارد .متأسفانه
فرصتھای شغلی مناسب برای زنان وجود ندارد و امكانات اقتصادی به طور
عمده در دست مردان است .زنی كه به علت از دست دادن ھمسر ،طالق يا ترک
شدن ،نياز به كار دارد ،با توجه به آنكه عموما ً از تحصيالت يا تخصص ھم
برخوردار نيست و در تأمين معاش خويش با مشكل روبه رو میشود و سازمان-
ھای مسئول ھم به عوض آنكه به فكر آموختن حرفه به اين زنان يا يافتن كار
مناسب برای او باشند تنھا به دادن مستمری ناچيزی به او اكتفا می كنند .حال آنکه
اين معضل به عنوان يک آسيب اجتماعی که در تاثير و تاثر مستمر با ديگر حوزه-
ھای اجتماعی است و با توجه به تبعات گسترده آن ،نيازمند بررسی مستقل به دور
از کليشهھای اعتقادی و محافظه کاری سياسی است.
در ايران فعلی که آميزه ايست از مردساالری فرھنگی -مذھبی و ناكارآمدی
اقتصادی ،فحشا و تن فروشی جلوه جديدی يافته است .ساختار جوان جمعيت ايران
و تشديد فعاليتھای جنسی در دوره جوانی به اضافه مھمترين عامل ،موانع
اقتصادی ،بسترساز گرايشات غيرمعمولی چون فحشا و تن فروشی و بازار
پررونق آن شده است.
بيش از  ۶٠درصد زنان خيابانی سوءاستفاده جنسی را در كودكی تجربه كرده
اند كه  ٧٠درصد اين آزارھا از سوی پدر يا ناپدری بر قربانيان اعمال می شود.
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درمجموع ھمانطور كه آمار آسيب ھای اجتماعی ساالنه با رشد  ١۵درصدی
مواجه می شود ،رشد  ١۵درصدی زنان خيابانی ھم دور از انتظار نيست ٢ .اکتفا
کردن به اين آمارھا ،چندان مورد اتکا نيست زيرا با توجه به نوع موضوع و
تابوھای اجتماعی آن ،نمی توان اين آمارھا را مرجعی قطعی و به روز در اين
زمينه دانست ،و نقص در آمار مطالعات را محکوم به ابھام ھای عديده ای میکند.
در شرايطی که فعاليتھای علمی نيز معلول شرايط سياسی و وقايع اجتماعی است
نمی توان نتايجی قطعی به دست آورد .مثال مراکز مطالعات زنان پس از دوره نھم
رياست جمھوری ،از ارائه آمار به پژوھشگران حوزه ھای اجتماعی جز در موارد
معدودی سرباز زد و اين آمار و اطالعات تنھا در اختيار نھادھای امين دولت قرار
گرفت که جايگاھی در بھبود شرايط و وضعيت زنان و حل معضل فحشا و تن
فروشی ندارند .تاکيد بر اين نکته ضروری است که گرايش به روسپيگری و فحشا
ھر يک نيازمند بررسی مستقل و در تعامل با ديگر داليل است .نوع رسيدگی به
دختران فراری که در دام باندھای فحشا می افتند متفاوت از زنان مطلقه ايست که
در اثر قوانين نابرابر به دام اين مھلکه افتاده اند .ھرچند ھر دو قشر تازيانه خورده
نابرابر ناشی از آن ھستند.
ی اين فرھنگ و قوانين مردساالر و
ِ

ﺑﺎﻧﺪﺑﺎزي ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺟﻨﺴﻲ از زﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻲ
بر اساس اسناد ويکی ليکس :زنان ايرانی تحت عنوان صيغه موقت به شيوخ
عرب ھديه داده می شوند .در سندی که متعلق به سفارت آمريکا در عراق و به
تاريخ دھم ژانويه  ٢٠١٠است آمده است که :يکی از کارکنان سفارت در مالقات
با يکی از شيوخ عراق از وی شنيده است که دولت ايران در پی افزايش نفوذ خود
در عراق است و اين موضوعی بوده که وی در سفرش به ايران با آن مواجھه شده
است.
اين شيخ عراقی سپس در باره سفرش به ايران می گويد که وی دريافته است
که بسياری از سران قبايل عراق بطور مکرر به ايران سفر می کنند .وی دليل
سفرش به تھران را در مالءعام معاينات پزشکی اعالم کرده بود ولی بطور
خصوصی به کارمند سفارت آمريکا گفته است که دليل اصلی سفر وی به تھران
برخورداری از ازدواج ھای موقت با زنان ايرانی و ساير تفريحات است .اين شيخ
ھمچنين تاکيد کرده است که نظير چنين تسھيالتی از سوی دولت جمھوری اسالمی
در اختيار ساير شيوخ عرب و سران قبايل عراق نيز قرار می گيرد .براساس اين
سند سران قبايل و شيوخ عراق بطور دائم بين ايران و عراق در رفت و آمد
۴
ھستند.
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جمھوری اسالمی ھمواره ادعا کرده است جامعۀ ايرانی يک جامعۀ سالم به
دور از فحشا است و ارگان ھای دولتی نظير گشت ھای ارشاد و غيره با اين مسأله
مبارزه می کنند .اما در اسناد فوق مشاھده می شود که ادعاھای مقامات جمھوری
اسالمی ادعايی بيش نيست و ھرجا به سود منافع اقتصادی و سياسی آنان باشد از
اين پديده استقبال کرده و به شکلی مخفی از آن استفاده می کنند تا جايی که می
توان بدون ترديد نام اين صنعت را ”روسپيگری دولتی“ نھاد.

روﺳﭙﻴﮕﺮي دوﻟﺘﻲ
ھفتاد و پنج درصد جمعيت ايران را جوانان تشکيل می دھند .نيمی از اين ھفتاد
و پنج درصد را جوانان زير  ١٧سال تشکيل می دھند و اين باعث پيدايش
مشکالتی نظير بيکاری ،گرانی ،کمبود مسکن و فلج اقتصادی و در نتيجه رشد و
افزايش بزه کاری شده است .جوانان نياز به شغل ،مسکن ،تحصيالت ،ورزش،
تفريح و ھمچنين احتياج به داشتن رابطه با جنس مخالف و برآوردن نيازھای
جنسی دارند و به علت قوانين پوسيده قرون وسطايی و ارتجاعی اسالمی و
فرھنگ مرد ساالر غالب که در ايران وجود دارد ،جوانان تا پيش از ازدواج اجازه
داشتن رابطه جنسی با ھمديگر را به صورت آزاد ندارند و نه تنھا ھيچگونه
آموزشی در مدارس و محيط ھای آموزشی در رابطه با مسائل جنسی وجود ندارد
بلکه صحبت کردن از آن نيز ممنوع است تاجايی که اگر پسر جوانی مطلع گردد
که دختر مورد پسند و دلخواه وی تا قبل از ازدواج اقدام به برقراری رابطه جنسی
با مردی ديگری کرده است از ازدواج با وی پرھيز و خوداری می کند و اگر
چنانچه ازدواجی ميان آن دو صورت گيرد در شخصيت ھمسرش خود نقطۀ ضعف
و امتيازی به شدت منفی می داند.
در سال ھای اخير ،به دليل بيکاری و مشکالت زياد اقتصادی در جامعۀ ايرانی
سن ازدواج به  ٣٠تا ٣۵سال نزول کرده است .در نتيجه جوانان به رابطه پنھان
جنسی روی می آورند و چاره ای جز برقراری اينگونه ارتباطات به صورت
کامال مخفيانه ندارند .از سوی ديگر ،به دليل وجود شکاف طبقاتی فاحش در جامعه
ايران ،دختران و زنان زيادی برای تأمين معاش زندگی خود به پديدۀ روسپيگری
روی آورده و به اين نياز و تقاضای درآمدزا پاسخ مثبت می دھند .يکی از مھم
ترين عوامل و داليل زنان برای تن فروشی در ايران فقر و رشد و افزايش تقاضا
جھت رابطه جنسی آزاد است .در اين رابطه اکثر مشتری ھای اين زنان و دختران
تن فروش متأھل و دارای خانواده و از اقشار مختلف و دارای مقام و پست ھستند.
طبق اطالعات و تحقيقات به عمل آمده گروھی از اين زنان و دختران توسط
باندھای رژيم اسالمی شناسايی شده و مورد دسته بندی قرار گرفته اند تا بتوانند
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آنان را زير نظر و کنترل خود در آورند و گروھی از آنان را به کشورھای عربی
می فروشند و برای عده ای ديگر که در ايران مانده اند خانه و تلفن ھمراه تھيه
کرده اند تا بتوانند به صورت دائم آنھا را کنترل کنند .در حال حاضر تعدادی از
اين دختران و زنان زير مجموعۀ اين باندھا قرار دارند .اين زنان و دختران تامين
کننده ھای اقتصادی بسيار پُرسودی برای رئيس باندھا محسوب می شوند .بسياری
از دختران و زنان تن فروش از سوی عوامل حکومتی و نيروی انتظامی اداره می
شوند و بخش زيادی از درآمد آنان به جيب اين افراد سرازير می گردد .پخش
قرص ھای روان گردان و تحريک کننده نيز در مواردی به اين زنان واگذار می
شود .تمامی قرارھا و مسائل مالی اين تعداد و گروه از زنان و دختران توسط
سرکرده ھای باند مشخص می شود و سر پيچی از دستورات آنان پيامدھای
ناگواری را در پی دارد .در ميان اين دختران و زنان تعدادی اقدام به خودکشی می
کنند.
تعداد ديگری از زنان تن فروش متأھل ھستند و بعضا مشاھده گرديده که
شوھران اينگونه زنان در اين کار مشارکت دارند و کار تماس با آژانس ھای
تاکسی و تردد آنان را بعھده دارند .عده ای ديگر از زنان و دختران تن فروش به
داليل اعتياد و نياز جنسی به اين عمل اقدام می کنند و به مواد مخدر آلوده می
شوند .در ايران شبکه ھايی وجود دارد که با دريافت پول دختران را روانه
کشورھای اروپايی و ديگر کشورھای عربی و خاورميانه می کنند که بارھا اخبار
و گزارش انتقال اين زنان و دختران به رسانه ھا و مطبوعات کشيده شده و باعث
رسوايی گرديده است .بھره برداری جنسی دولتی از زنان ايرانی برای رسيدن به
اھداف سياسی و اقتصادی در داخل و خارج از مرزھای ايران ،نوعی سوءاستفاده
از شرايط وخيم اقتصادی حاکم بر خانواده ھای ايرانی است .فراموش نکنيم که
گشت ھای ارشاد و ماموران نھی از منکر در روز صدھا زن و مرد جوان را به
اتھامات بی معنايی ھمچون داشتن آرايش ،خالکوبی ،بدحجابی و ارتباط با جنس
مخالف در خيابان ھا و خانه ھای شخصی مردم بازداشت و روانۀ زندان می کنند.
دسامبر ٢٠١٠
ﻣﻨﺎﺑﻊ:
 .١آنتونی گيدنز ،نظريه ھای جامعه شناسی ،ترجمه منوچھر صبوری ،نشرنی
 .٢آمار روابط عمومی معاونت اجتماعی سازمان بھزيستی
 .٣جامعه شناسی روابط جنسی
 .۴ويکی ليکس

356

| Executi on of Atefe

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﺶ

ﻧﻈﺮات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮق
ﻛﻮدك ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در زﻣﻴﻨﻪ رﻋﺎﻳﺖ
ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك در اﻳﺮان

بر دار کردن عاطفه

Sun 01 05 2005 1:01
نظر و پيشنھادات کميته حقوق کودک سازمان ملل
در زﻣﻴﻨﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك در اﻳﺮان

برگردان :فريده پور عبداله
٢۵.Add/١۵/C/CRC
٢٠٠۵ January ٢٨
English:Original
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك

رسيدگی به گزارش ارائه شده توسط دولت عضو پيمان )ايران( بر اساس ماده ٤٤
کنوانسيون حقوق کودک
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎ در ﺑﺎره وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻮدﻛﺎن در اﻳﺮان

 -١کميته دومين گزارش دورهای ايران ) (-٣Add ،١٠۴/C/CRCرا در
ديدارھای  (١٠١۵،١٠٢٧ .SR/C/CRC) ،,th ١٠١۵th ١٠١۶که در تاريخ
بيستم ژانويه  ٢٠٠۵برگزار گرديد ،مورد رسيدگی قرار داده و پس از پذيرش ،در
ديدار برگزار شده در که در تاريخ  ٢٨ژانويه  ٢٠٠۵بوده است .نظرنھائی خود را
در ذيل اعالم می دارد.
 – Aﻣﻘﺪﻣﻪ
 -٢کميته ،از ارائه دومين گزارش دورهای بوسيله دولت عضو پيمان ،ھم چنين از
پاسخ کتبی به فھرست نکات مورد اختالف نظر ) (٧١Resp/C/CRCکه به درک
بھتر از پيشرفتھای بدست آمده در زمينه اجرای مصوبات کنوانسيون کمک کرده
است ،استقبال میکند ،کميته از شرکت ھيأت نمايندگان بلند پايه ،که اطالعات
بيشتری را در زمان بررسی و گفتگو فراھم آوردند ،سپاس گزار است.
 – Bﭘﻲ ﮔﻴﺮي اﻗﺪاﻣﺎت و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﭘﻴﻤﺎن )اﻳﺮان( ﺑﺪﺳﺖ
آﻣﺪه اﺳﺖ

 -٣کميته خوشنود است از:
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الف -ماده  ٣٠قانون اساسی که آموزش رايگان را تاپايان دوره راھنمائی برای
تمام شھروندان کشورميسر ميسازد و اين واقعيت که  ٩٠٪کودکان بين ١٠ -۶
سال ،امکان برخورداری از آموزش ابتدائی را دارند.
ب -تصويب قانون حمايت از کودکان و نوجوانان) (٢٠٠٣و ايجاد دفتری در قوه
قضائيه برای حمايت از حقوق زنان و کودکان.
ج -تصويب ماده  ١٨٢سازمان بين المللی کار ) (LOIدر رابطه با منع و اقدام
فوری برای از بين بردن بدترين اشکال کار کودکان ،مصوب ٢٠٠٣ June
د -امضاء قرارداد رم از دادگاه جنائی بين المللی ،در دسامبر ٢٠٠٠
 -Cﺑﺨﺸﻬﺎي ﻋﻤﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﻲ و ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻠﻲ از ﻛﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
)ﻣﻮاد  ،42 ،4و  ،44و ﭘﺎراﮔﺮاف  6ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن(
ﻧﻈﺮات ﻧﻬﺎﺋﻲ ﭘﻴﺸﻴﻦ

 -۴با اذعان به آنکه مدت زمان مابين بررسی گزارش اوليه و تسليم دومين گزارش
نسبتا ً کوتاه بوده است ،کميته متأسف است ،که کشور عضو پيمان درباره پی گيری
اقدام ھائی که در نظر نھائی قبلی کميته در رابطه با بررسی گزارش اوليه کشور
عضو پيمان اعالم شده بود ،ازآن جمله ،دررابطه با شروط ).Add,C,CRC
} (٧.para.١٢٣اعالم شده از طرف دولت ايران ھنگام الحاق به کنوانسيون جھانی
حقوق کودک{ در رابطه با تعريف کودک ،رفع تبعيض بر مبنای جنسيت ،حق
زندگی ،و حقوق قضائی جوانان ،اطالعاتی در اختيار اين کميته قرار نداد.
کميته متوجه است که بسياری از نگرانی ھا و توصيه ھا ھم چنان در سند کنونی
وجود دارند.
 -٥کميته کشور عضو پيمان را تشويق میکند که از ھر طريق ممکن برای به
انجام رساندن توصيهھای قبلی بکوشد و گامھائی برای اجرای آنھائی که در
گزارش حاضر آمده است بردارد.
ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط )ﺗﺤﻔﻆ(

 -٦کميته عميقا ً متأسف است که از زمان ارائه اولين گزارش ،دولت عضو پيمان،
ھيچگونه کوششی در راه تجديد نظر در ماھيت گسترده و ناروشن قيود و شروط
انجام نداده است .کميته دوباره تصريح میکند که نگران است که ماھيت کلی اين
قيود و شروط ،بالقوه بسياری از اصول مقرر در کنوانسيون را نفی کرده و اين
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نگرانی را افزايش ميدھد که با ھدف و منظور کنوانسيون تعارض دارند.
 -٧باتوجه به ماده  ۵٧٫٢از کنوانسيون ،کميته بر روی توصيه ھای پيشين تأکيد
نموده و از دولت عضو پيمان ميخواھد که در مطابقت با اعالميه وين و طرح کار
کنفرانس جھانی حقوق بشر در سال  ١٩٩٣بر روی ماھيت کلی قيود و شروط
)حق تحفظ( ،با اين ھدف که آنھا را بکلی ترک کرده و يا حدود آنھا را محدودتر
سازد ،تجديد نظر نمايد.
 -8ﻗﻮاﻧﻴﻦ

کميته متوجه است که مقررات قانونی متعدد به اجرا در آمده است ،که در پاسخ
کشورعضو پيمان ،به فھرست موارد مورد بررسی به آنھا اشاره شده است .به
خصوص از اطالعات تھيه شده به وسيله ھيئت نمايندگان که اليحه قانونی مربوط
به ايجاد دادگاه ھای جوانان بوسيله ھيئت وزيران تصويب و به مجلس تسليم گرديده
است استقبال مینمايد ،قانونی که مجازات اعدام را برای جرايمی ،که در ھنگام
ارتکاب ،شخص زير ھيجده سال بوده است ،را ملغی می نمايد .کميته متوجه است
که اين اليحه قانونی قبل ازآنکه بصورت قانون در آيد بايد توسط شورای نگھبان
تأئيد شود.
 -٩کميته توصيه میکند که دولت عضو پيمان ،بعنوان مسأله ای دارای باالترين
اولويتھا ،تمام اقدامات ممکن را برای تصويب اين قانون و تضمين اجرای کامل
آن انجام دھد ،و افزون بر آن ،توصيه می کند که حکومت عضو پيمان ،به فعاليت
برای وضع قوانين ،شدت بيشتری بخشيده و با تجديد نظر جامع ،بر روی قوانين
داخلی ،سازگاری کامل آن ھا را با اصول و مصوبات کنوانسيون تضمين نمايد.
 -١٠کميته نگران است از اينکه ھيچگونه پيشرفتی در زمينه ھماھنگی اداری در
سطوح ملی و ناحيه ای توسط دولت حاصل نشده است .در عين حال نگران است
که بدليل عدم وجود سيستمھای ھماھنگ کننده ،اجرای مصوبات کنوانسيون ،در
سطوح محلی و منطقهای بطور مؤثری صورت نمی گيرد.
 -١١کميته توصيه مینمايد که دولت عضو پيمان با بوجود آوردن خط مشی يکسان
و فراگير در باره کودکان ،به ميزان ھماھنگی ،ميان ارگانھای مختلف دولتی ،و
ساير جريان ھای درگير در حقوق کودک ،در سطح کشور ،و مناطق محلی
افزوده ،تا ارزيابی مؤثر و مطمئن از انجام مصوبات کنوانسيون امکان پذير گردد.
ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﻞ

 -١٢درعين توجه به کوششھای دولت عضو پيمان برای بھتر نمودن نظارت و
مراقبت بر نحوه اجرای توصيه ھای کميته ،در رابطه با نخستين گزارش دولت
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عضو پيمان ،از طريق ايجاد کميته ملی ،کميسيون حقوق بشر اسالمی ،و
ھمکاری ،مابين دولت عضو پيمان و يونيسف برای ايجاد سيستم نظارت ،کميته ھم
چنان نگران است که يک سيستم دائمی و مستقل برای نظارت بر چگونگی اجرای
کنوانسيون ھنوز تأسيس نشده است.
 -١٣کميته توصيه مینمايد که دولت عضو پيمان  ،در تطابق با ماده شماره ٢
کنوانسيون در باره ارگان ھای حقوق بشر ملی ،يک سازمان قانونی مستقل با منابع
و کارکنان کافی ،برای تعيين اولويتھا و ارزيابی مرتب پيشرفت ھای بدست آمده
در زمينه اجرای مصوبات کنوانسيون ايجاد نمايد .کميته توصيه مینمايد که دولت
عضو پيمان بکوشد که از يونيسف و دفتر کميساريای عالی حقوق بشر و ديگران
کمک بگيرد.
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ:

 -١٤عليرغم بعضی اطالعات ارائه شده بوسيله دولت عضو پيمان ،کميته نگران
است کهاطالعات داده شده ،بوسيله دولت عضو پيمان ،در باره تخصيص منابع
مالی ،محدود بوده ،و به ماده  ٤کنوانسيون در رابطه با حداکثر استفاده ،از تمامی
منابع موجود برای اجرای حقوق کودکان در زمينهھای اقتصادی اجتماعی و
فرھنگی توجه کافی نشده است.
 -١٥کميته توصيه میکند که دولت عضو پيمان:
الف -سيستم بودجه ای را بوجود آورد که در آن درصد مشخصی از بودجه کشور
برای مخارج مربوط به مسائل کودکان تعيين شود ،تا تصوير روشنی ،از تعيين
منابع ،و ارزيابی مرتب از اثرات اين تخصيص بر روی حقوق کودک امکان پذير
شود.
ب -بودجه کافی در زمينه خدمات اجتماعی برای کودکانی که به گروھھای آسيب
پذير تعلق دارند ،اختصاص يابد.
آﻣﺎرﮔﻴﺮي

 -١٦کميته از فقدان سيستم جمع آوری مناسب اطالعاتی در کشور عضو نگران
است .زيرا که جمع آوری روشمند )سيستماتيک( و جامع آمار ،از کيفيت و کميت
کارھائی که در رابطه با مسائل کودکان و در جھت مطابقت با کنوانسيون انجام
ميشود ،برای ارزيابی درست از اثرات کارھای انجام شده و پيشرفتھای بدست
آمده ضروری است.
 -١٧کميته توصيه مینمايد که دولت عضو پيمان:
الف -سيستمی را ايجاد کند ،که آمار پراکنده در باره ھمه افراد زير ھيجده سال،
در تمام آن مواردی که مربوط معاھده است )قربانيان آزار و سوء استفاده،
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کودکانی که در مناطق دور افتاده زندگی می کنند ،کودکان با ناتوانی بدنی /روانی،
کودکان خانوادهھای فقير ،بھداشت نوجوانان( را جمع آوری نموده ،و از اين آمار
برای ارزيابی پيشرفت و طرح خط مشی و برنامه برای انجام مصوبات کنوانسيون
استفاده نمايد.
ب -کميته از يونيسف و ديگر ارگانھا کمک فنی بگيرد.
ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ:

 -١٨با قدردانی از کوششھای دولت عضو پيمان در افزودن ميزان ھمکاری و
مشارکت سازمانھای غيردولتی در کميته ملی که مسئول تھيه و طرح گزارش
دولت عضو پيمان است .کميته ھم چنان نگران است که اين ھمکاريھا انتخابی و
محدود است.
 -١٩کميته تأکيد میکند که دولت عضو پيمان به افزايش ھمکاری با سازمانھای
غير دولتی بخصوص آنھائی که در گير مسائل کودکان ھستند در ھمه مراحل انجام
مصوبات کنوانسيون ادامه دھد.
ﻧﺸﺮ و آﻣﻮزش:

 -٢٠با استقبال از گام ھائی که تاکنون برای گسترش آگاھی در باره حقوق کودک،
از آن جمله برنامه مشترک دولت عضو پيمان و يونيسف برداشته شده است .کميته
نگران است که اقدمات انجام شده برای گسترش و باال بردن آگاھی از معيارھای
بين المللی حقوق بشر ،ازآن جمله کنوانسيون حقوق کودک ،منظم و ھدفمند نبوده و
ناکافی است.
 -٢١کميته توصيه مینمايد که دولت عضو پيمان ،به تحکيم گامھای برداشته شده،
برای اشاعه و آموزش ،مرتب و منظم ،کنوانسيون حقوق کودک به کارشناسان
مسائل کودکان و اجرای کنوانسيون بطور مداوم و روشمند پرداخته ،و راھکارھای
مشخصی را برای در دسترس قرار دادن و آگاھی يافتن ھمه کودکان از کنوانسيون
حقوق کودک انجام دھد.
 -2ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻮدك
ﻣﺎده  1از ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك

 -٢٢کميته نگرانی عميق خود را ،از اينکه ،بر اساس تعاريف از پيش تعيين شده،
بلوغ جسمانی ،برای پسران در  ١٥و دختران در  ٩سالگی تعيين شده است،
دوباره اظھار ميدارد ،زيرا که بطور ضمنی ميرساند که پسران از  ١۵تا ١٨
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سالگی و دختران از  ٩تا  ١٨سالگی زير پوشش اصول و مقررات کنوانسيون
قرار ندارند .کميته متوجه است که سن ازدواج بين دختران از ٩به  ١٣سالگی
افزايش يافته است )در حاليکه برای پسران ھم چنان در  ١۵سالگی باقی مانده
است( و از بسيار پائين بودن حداقل سن و ساير اعمال مربوط به ازدواجھای
اجباری ،زود ،و موقتی ،بطور جدی نگران است.
 -٢٣کميته توصيه میکند که دولت عضو پيمان قوانين را ،مورد تجديد نظر قرار
داده ،بطوری که سن رشد به  ١٨سال افزايش يافته ،و حداقل سن در تطابق با
اصول و مقررات کنوانسيون و ديگر معيارھای پذيرفته بين المللی درآيد.
خصوصاً ،دارای ھيچگونه تبعيض جنسيتی نبوده و بھترين منافع کودکان را مد
نظر داشته باشند و اجرای آن را تضمين نمايد .در ضمن بايد ،که قدمھای الزم را،
برای جلوگيری و مبارزه با ازدواجھای زود ،و موقتی بردارد.
 -3اﺻﻮل ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻣﻮاد  -12 -6 -3 -2ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن
ﺣﻖ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪن از ﺗﺒﻌﻴﺾ

 -٢٤کميته از ادامه تبعيض بر عليه دختران و زنان عميقا نگران است .به
خصوص در نقش شان بعنوان مادر که در مقررات و اعمال گوناگون قضائی
منعکس است ،بعنوان مثال ،شرط اجازه پدر و يا جد پدری در صدور پاسپورت
برای فرزند زير  ١٨سال ،که نتيجتا ً در مواردی که والدين ازھم جدا شده اند ،و
مادر کودک ،در کشور ديگری اقامت دارد ،کودک فقط موقعی میتواند برای ديدن
مادر ايران را ترک نمايد ،که اجازه پدر را داشته باشد.
کميته به ھمان اندازه نگران  ،تبعيض براساس مذھب و تولد است ،در مورد اخير
نگران است که اطالعات کافی ،در باره کودکان بی ازدواج زاده شده )نامشروع(
ارائه نشده است .به خصوص ،در باره تبعيض بر عليه ،و بدنام کردن اين کودکان،
که خصوصا ً آسيب پذيرند.
 -٢٥کميته توصيه مینمايد که دولت عضو پيمان ،سريعا در ھمه قوانين تجديد نظر
نموده تا تضمين نمايد که قوانين ،غير تبعيض آميز ،و بی تفاوت ،در مورد جنسيت
ھستند ،و از اجرای آنھا اطمينان يابد ،افزون بر آن ،دولت عضو پيمان برای
اطمينان ،از تطابق با کنوانسيون بايد اقدامات موثری را انجام دھد ،از آن جمله در
صورت ضرورت ،وضع و يا فسخ ،قوانين حقوقی و کيفری ،به نحوی که از
ھرگونه تبعيض برمبنای جنس ،مذھب ،و ديگر زمينهھا ھمانطور که در ماده٢
کنوانسيون به آن اشاره شده است جلوگيری شده و يا بطور کلی از بين برود.
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 -٢٦کميته در خواست میکند که دولت عضو پيمان ،در گزارش دورهای آينده،
اطالعات دقيقی ،در باره اقدامات ،و برنامه ھای مربوط به کنوانسيون حقوق
کودک ،و پی گيری از ،اعالميه و برنامه عمل پذيرفته شده ،در کنفرانس جھانی
 ،٢٠٠١برعليه ،نژاد پرستی ،تبعيض نژادی  ،بيگانه ستيزی و ديگر موارد
تبعيض و عدم تحمل ،که بوسيله دولت عضو پيمان ،در تعھد به ماده ٢٩
ازکنوانسيون )ھدف آموزش( انجام شده است ارائه دھد.
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛﻮدك:

 -٢٧کميته متأسف است که در تمام فعاليت ھا و تصميم گيريھا در باره کودکان
اصل عمومی تقدم منافع کودک ،بيان شده در ماده  ٣کنوانسيون ،ھم چنان در درجه
اول اولويت نمی باشد ،از آن جمله موضوعات مربوط به قانون خانواده ،به
خصوص کميته متأسف است که ماده شماره  ١١۶٩ازحقوق مدنی در رابطه با
سرپرستی کودکان پس از طالق ،از دخالت دادگاه برای در نظر گرفتن منافع
کودک ممانعت مینمايد .از نظر کميته اين مستبدانه است زيرا که بر مبنای سن و
سال کودک تعيين میشود و بر عليه مادر تبعيض آميز است.
 -٢٨کميته توصيهھای پيشين خود را دوباره تکرار می کند ،که دولت عضو
پيمان ،با توجه به ماده  ٣کنوانسيون ،بر روی قوانين واقدامات اجرائی تجديد نظر
نمايد و اطمينان يابد که در تمام موارد مربوط به کودکان عمالً به اجرا در می آيند.
ﺣﻖ زﻧﺪﮔﻲ

 -٢٩کميته ،اظھارات نمايندگان دولت عضو پيمان را درھنگام بررسی گزارش
اخير ياداشت ميکند ،که اطالع دادند ،به دليل آن که اليحه ايجاد دادگاهھای
نوجوانان ،در حال حاضر برای بررسی و تصويب به مجلس فرستاده شده است،
الجرم صدور و اجرای ،احکام اعدام ،برای اشخاصی که قبل از  ١٨سالگی
جرايمی مرتکب شده اند ،موقتا بحالت تعليق درآمده است .کميته بی نھايت ازاين
مسأله متأسف است که چنين اعدام ھائی ،توسط دولت عضو پيمان ،ھم چنان از
زمان بررسی اولين گزارش تاکنون ادامه دارد ،از آن جمله يکی از آن اعدام ھا،
در ھمان روزی که گزارش اخير ،مورد بررسی ،قرار داشت انجام شده است.
 -٣٠کميته بر اين امرپافشاری میکند که دولت عضو پيمان ،با برداشتن گام ھای
الزم ،بی درنگ تمام احکام اعدام صادره را ،برای افرادی که ،در ھنگام ارتکاب
جرم زير  ١٨سال بوده اند متوقف نمايد .و اقدامات قانونی مقتضی را برای تبديل
آن احکام ،به مجازاتھای ديگری ،که در موافقت با شروط مقرر در کنوانسيون
است انجام دھد ،و ھمان طور که در ماده شماره  ٣٧کنوانسيون مقرر شده است
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مجازات اعدام را بعنوان کيفر ،برای افرادی که در ھنگام ارتکاب جرم ،ھيجده
ساله نبوده اند ملغی نمايد.
 -٣١کميته نگرانی جدی خودرا ،از ماده شماره  ٢٢٠قوانين کيفری تکرار می
کند ،که بر مبنای آن پدرانی که فرزندشان و يا نوه پسری شان را میکشند ،موظفند
که تنھا يک سوم پول خون را به مادر به پردازند و در صورتی که مادر به طور
رسمی از آن ھا شکايت کند مشمول مجازات جداگانه و کمتری می شوند.
 -٣٢کميته توصيه مینمايد که دولت عضو پيمان اقدامات الزم را از آن جمله ماده
توھين آميز قانون جزائی را اصالح کرده تا تضمين نمايد که در مورد جرايم
يکسان ،رسيدگی ،و پی گرد عاجل و کامل و مجازات يکسان اعمال می شود.
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻛﻮدك:

 -٣٣کميته متأسف است که پيشرفتھای اندکی در سيستم قضائی در رابطه با
احترام گذاشتن به نظرات کودک صورت گرفته است .از آن جمله در باره
سرپرستی ،طالق ،تصميمات اداری ،در خانواده ،در مدرسه و بطور کلی در
جامعه ،به سبب گرايش ھای سنتی موجود نسبت به کودک در جامعه ،و آنکه دولت
عضو پيمان ،شھروندان را نسبت به حق مشارکت کودک در تمام مسائل مربوط به
جامعه به اندازه کافی آگاه نکرده است ،کميته نگران است که نظر کودک تنھا از
طريق پدر و يا جد پدری و يا سرپرست قانونی بيان میشود و نه بطور مستقيم از
طرف خود کودک.
 -٣٤با توجه به ماده شماره  ١٢کنوانسيون کميته توصيه میکند که دولت عضو
پيمان ،به ترويج حق کودکان در بيان نظرشان در تمام مسائل مربوط به کودک،
در خانواده ،در دادگاهھا و بخشھای اجرائی و جامعه بطورکلی بپردازد .از اين
رو ،کميته توصيه مینمايد که دولت عضو پيمان ،با پذيرش و اجرای قوانين و
برنامهھای آموزشی مناسب ،آگاھی از اصل احترام به عقايد کودک را گسترش
دھد .کميته توصيه مینمايد که دولت عضو پيمان ،از يونيسف و ديگران در
خواست کمک کند.
 -4ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و آزادي
ﻣﻮاد -8 -7—13 -17و 37از ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن
ﻣﻠﻴﺖ:
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 -٣٥کميته در باره تبعيض بر عليه کودکان به علت تابعيت پدرانشان نگران است.
از اين جھت که در حالی که کودکی که پدرش مليت ايرانی دارد بعنوان شھروند
ايران محسوب ميشود .کودکی که مادرش ايرانی است و بدون داشتن اجازه رسمی
از دولت با غير ايرانی ازدواج کرده است ،شھروند ايرانی محسوب نخواھد شد.
کميته نگران است که اين وضعيت در حال حاضر شامل تعداد بسيار زيادی از
کودکان با مادر ايرانی و پدر افغانی است که در نتيجه فاقد شناسنامه و فاقد مليت
ھستند.
 -٣٦کميته توصيه مینمايد که ھمه کودکان در ھنگام تولد ثبت نام قانونی شده و
يک تابعيت غير قابل فسخ ،بدون ھيچگونه تبعيض بدست آورند.
ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

 -٣٧کميته از اين خبر که تعداد بسياری زيادی از کودکان ايرانی ،به خصوص
آنھائی که در مناطق روستائی زندگی می کنند ،ھنوز ھنگام تولد ثبت نام نمی
شوند ،و اين مسأله ،که برای نام نويسی در مدرسه داشتن شناسنامه ضروری
است نگران است .ضمنا گزارشھائی رسيده است که تعداد بسيار زيادی از
کودکان متولد شده از والدين غير ايرانی ،بخصوص والدين افغانی ،که در ايران
ثبت نشده اند ،ھمانطور بدون ثبت نام باقی خواھند ماند ،و نتيجتا از بدست آوردن
کارت ثبت نام مھاجران محروم خواھند شد.
 -٣٨با توجه به رھنمود ماده  ،٧کميته دولت عضو پيمان را تشويق میکند ،که
تمام اقدامات مقتضی ،را برای تضمين ثبت نام ھمه کودکان ،ازجمله کودکان
پناھنده متولد شده در مناطق دور افتاده را در ھنگام تولد بکار گيرد .اين اقدامات
بايد شامل تأسيس و ايجاد واحدھای ثبت نام متحرک ،و برای کودکانی که تاکنون
ثبت نام نشده اند مراکز ثبت نام در مدارس باشد ،در اين زمينه ،دولت عضو پيمان
بايد تضمين کند که شروط مقرر در ماده  ٧بر مبنای رھنمودھای اصل عدم
تبعيض )ماده  (٢و در نظر گرفتن بھترين منافع کودک )ماده  (٣و ھم چنين حق
کودک ،در شناختن والدين ،تا سرحد امکان ،کامالً اجرا گردد .در ضمن ،در
حاليکه ثبت نام کامل کودکانی که شناسنامه ندارند تدارک ديده می شود ،دسترسی
فوری به خدمات اوليه ،از جمله بھداشت وآموزش برای اين کودکان تضمين شود.
آزادي ﺑﻴﺎن و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت

 -٣٩کميته ھم چنان نگران است که :اگر چه آزادی بيان و اجتماعات رسمأ در
قانون اساسی شناخته شده اند ،اما محافظت و حمايت از آزاديھا محدود خواھد بود
زيرا تعبير قانون بر اساس اصول اسالمی و بدون اينکه ابتدا پيش شرطھای
مطابقت يک عمل و نظر با آن اصول کامالً روشن شود ،انجام می پذيرد کميته
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دوباره بر توصيه ھای بيان شده در بررسی نھائی پيشين تاکيد می کند ،که دولت
عضو پيمان ،معيارھای مشخصی را ،برای تشخيص اينکه آيا عمل و يا نظر داده
شده ،مطابق متون اسالمی است ايجاد نمايد ،تا کنوانسيون از تاْويل خودسرانه،
جلوگيری کند.
آزادي ﻋﻘﻴﺪه ،وﺟﺪان و ﻣﺬﻫﺐ

 -٤٠کميته نگران است که در زمينه آزادی مذھب پيشرفت اندکی حاصل شده
است.و متوجه است که ھم چنان بر عليه پيروان مذاھبی که به رسميت شناخته
نشده اند تبعيض صورت می گيرد و دارای حقوق برابر با پيروان مذاھب رسمی
نيستند ،از آن جمله دسترسی به خدمات اجتماعی ،عالوه بر اين ،ھم چنان نگران
است از گزارش ھائی که اين اقليت ھا ،به خصوص اقليت بھائی به دليل اعتقادات
مذھبی شان مورد تھديد ،آزار و حبس قرار می گيرند.
 -٤١کميته توصيه میکند که دولت عضو پيمان ،اقدامات موثری ،ازآن جمله وضع
و يا فسخ قوانين انجام دھد تا تبعيض بر اساس مذھب و يا عقيده را ريشه کن
نموده ،و يا پيشگيری کند و تضمين نمايد ،که اقليت ھای مذھبی ،به دليل اعتقاد
مذھبی شان ،زندانی و يا مورد بدرفتاری قرار نگيرند ،و آنکه برای کودکانشان،
بر اساس برابری با ديگران ،دسترسی به آموزش مھيا شود.
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت:

 -٤٢کميته نگران است که در کشور عضو پيمان دسترسی به اسناد و اطالعات از
منابع گوناگون ملی و بين المللی برای اشخاص زير ھيجده سال بسيار محدود است.
 -٤٣کميته توصيه مینمايد که دولت عضو پيمان ،برای در دسترس قرار داشتن
اطالعات مناسب از منابع گوناگون ،خصوصا ً آن ھائی که ،ھدفشان باال بردن
آسايش اجتماعی ،روحی و اخالقی و بھداشت جسمانی و روانی کودک است،
اقدامات مقتضی انجام دھد.
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺷﻜﻨﺠﻪ ،ﻣﺠﺎزات ﻳﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﻲ واﻫﺎﻧﺖ آﻣﻴﺰ

 -٤٤کميته عميقا ً متأسف است که براساس قوانين موجود ،اشخاص زير  ١٨سال
که جرمی مرتکب شده اند ،در معرض مجازاتھای جسمی قرارگرفته وممکن
است به انواع گوناگون شکنجه ،رفتارھای خشن ،غيرانسانی و اھانت آميز محکوم
شوند ،کميته صدور احکام و اجرای مجازات ھائی مثل قطع عضو ،تازيانه زدن و
سنگسار را که بطور مرتب بوسيله مقامات قضائی صادر ميشوند را تماما در
تضاد با ماده شماره  (a) ٣٧و ديگر شروط مقرر در کنوانسيون می داند.
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 -٤٥با توجه به تحت بررسی بودن قانون ايجاد دادگاه ھای نوجوانان ،کميته
خواستار آن است که دولت عضو پيمان ھمه اقدامات ضروری را انجام دھد تا
اطمينان يابد که اشخاصی که در زير  ١٨سالگی جرمی مرتکب شده اند در
معرض ھيچ گونه مجازات جسمی قرارنگيرند و بی درنگ صدور و اجرای،
مجازات ھای قطع عضو ،تازيانه ،سنگسار و ديگر انواع رفتارھا و مجازاتھای
غيرانسانی و اھانت آميز را متوقف نمايد.
 -5ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﻧﻮاده و دﻳﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري از ﻛﻮدﻛﺎن

 -٤٦کميته ھم چنان از قوانينی که تنبيه بدنی را در خانواده اجازه می دھد نگران
است .با اظھار رضايت از تصويب قوانين جديد محافظت کودکان و نوجوانان
) (٢٠٠٣که در آن قوانين ،تجاوز جنسی و آزار کودکان را ممنوع ،و گزارش
موارد کودک آزاری را الزامی کرده است .بااين حال مستثنياتی در آن قوانين
گنجانده شده است که اجازه ميدھد که اشکال گوناگونی ازخشونت برعليه کودکان
بطور قانونی باقی بماند ،بطور مشخص ،چندين ماده از قوانين جنحه و جنائی،
مثالً ماده  ١١٧٩و ماده  ٥٩که به والدين اجازه ميدھند )در حد متعارف( کودکان
خود را تنبيه بدنی کنند ،محدوده )حد متعارف( نامشخص و تعريف نشده است .از
نظر کميته ،اين استثناھا به آزار کودکان در درون و بيرون ازخانواده میانجامد ،و
شروط مقرر در کنوانسيون بخصوص ماده شماره  ١٩٠را نقض می کند .کميته ھم
چنين با نگرانی متوجه اين نکته است که اشکال خاصی ازتجاوز جنسی به
فرزندان و يا فرزند زادگان بطور مشخص و بارزی ممنوع اعالم نشدهاند.
 -٤٧کميته توصيه میکند که دولت عضو پيمان:
الف -به کوششھای خود از طريق وضع قوانين و ديگر مقررات ،شدت بيشتری
بخشيده تا از ھر نوع خشونت جسمی و روانی ،از جمله تنبيه بدنی و سوء استفاده
جنسی در خانواده ،در مدرسه و ديگر نھادھا برعليه کودکان ،ممانعت و پيشگيری
کند ،و قوانين الزم را بوجود آورد تا اطمينان يابد که ھمه آنھائی که کودکان را
مورد سوءاستفاده و آزار جنسی قرار می دھند ،بدون ھيچگونه تبعيضی مجازات
شوند.
ب -آموزش گسترده عمومی را برعليه تمام اشکال خشونت برعليه کودکان
آغازکرده و بديلھای ديگر اشکال تأديب را تشويق نمايد.
ج -از کار مؤثر شبکه تلفنی کمک به کودک ،که در سال  ٢٠٠١ايجاد شده حمايت
کرده و آنرا توسعه دھد ،تا به کودکان ،امکان داده شود که در موارد سوء استفاده
و بی توجھی و غيره به مشاوره و راھنمائی دسترسی داشته باشند.
د -پشتيبانی از قربانيان کودک آزاری ،از آن جمله پشتيبانی در تمام مدت تحقيق و
جريان کار دادگاه در موارد سوء استفاده از کودک را تضمين نمايد.
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اين حمايت بايد شامل ايجاد تسھيالت الزم برای مساعدت حقوقی و کمکھای
روانی ،اجتماعی ،پزشک متخصص کودکان بوده ،و در جريان دادرسی به موارد
سوء استفاده جنسی از کودکان در دادگاه ،در آن مراحلی از رسيدگی ،که به
شھادت کودک مورد تجاوز گرفته برای دادرسی احتياج است .با استفاده از
مصاحبه روانشناس با کودک از طريق ضبط ويدئوئی و يا دوربين ھای مدار بسته
انجام گيرد.
ﭘﺮورﺷﮕﺎه و دﻳﮕﺮ روشﻫﺎي ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ:

 -٤٨کميته از بندھای  ٩٥و  ٩٦گزارش دولت عضو پيمان که در آن ھا گفته شده
است که يکی از اولويت ھا آن خواھد بود که فرزند خواندگی را در شکل قانونی و
خدمات مشاورهای الزم را در اين باره بوجود آورد ،استقبال می کند .اما ھم چنان
نگران است که برای ديگر شيوهھای سرپرستی ،مثالً نگھداری قانونی از کودک
بدون فرزند خواندگی و يا کفالت ،چھارچوب قانونی و مقررات مشخصی موجود
نيست.
کميته بطور مشخص از تعداد بسيار زياد کودکان يتيم که در خارج از چھارچوب
ازدواج متولد شده اند )نامشروع( ،تعداد بسيار زياد کودکان بی سرپرست زلزله بم
که ھم چنان در سازمان ھای سرپرستی نگھداری می شوند ،و نگھداری موقتی
فرزندان معتادين که ممکن است اجباراً برای مدت طوالنی در موسسات نگھداری
باقی بمانند ،و ھمانطور کيفيت ضعيف اداره ،نظارت و آموزش کارمندان اين
موسسات ،نگران است .ھم چنين از گزارشھای رسيده که تعدادی از کودکان
دختر اين مؤسسات به مجرد رسيدن به سن ازدواج ) ١٣سالگی( شوھر داده می
شوند نگران است.
 -٤٩کميته توصيه مینمايد که دولت عضو پيمان ،در مطابقت با شروط مقرر
موجود در کنوانسيون بخصوص مواد  ٢٠و  ،٢١قوانين ،مقررات ،راھکارھا و
روش ھائی را ايجاد و اجرا نمايد ،تا اطمينان يابد ،که کودکان ،زمانی که ضروری
است ،به شکل ھای ديگر سرپرستی ،ترجيحا ً بستگان نزديک ،بستگان دور و يا
محيط خانوادگی به شکل سرپرستی قانونی و يا کفالت ،دسترسی دارند ،دسترسی
دارند ،از اين جھت کشور عضو پيمان را تشويق می کند که بعنوان اولويتھائی
که خود ،آنھا را در پاسخ کتبی شناخته و برشمرده است ،در تداوم و گسترش
خدمات مقرر ،بعنوان مثال ،خانواده قانونی )شبه خانواده( و سازمان ھای
سرپرستی ،اقداماتی را انجام دھد.
 -٥٠کميته ھم چنين توصيه مینمايد که دولت عضو پيمان ،کنوانسيون ١٩٩٣
ھيگ شماره  ٣٣را برای حمايت از کودکان ،و ھمکاری مابين کشورھا ،برای
پذيرش فرزند را ،تصويب نمايد و برای اين مسائل از کنفرانس ھيگ ،و يونيسف،
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در باره قوانين خصوصی بين المللی ،کمکھای فنی ،مشاوره و غيره در خواست
نمايد.
ﻛﻮدﻛﺎن در زﻧﺪان ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدران ﺧﻮﻳﺶ

کميته نگران تعداد بسيار زياد کودکانی است که با مادرانشان در زندانھا بسر می
برند و ھمچنين نگران شرايط زندگی و ميزان مراقبت از آن ھا در صورتی که از
مادران زندانيشان جدا شوند میباشد.
 -٥١کميته توصيه مینمايد که دولت عضو پيمان رھنمودھای روشن برای اقامت
کودکان با مادرانشان در زندان بوجود آورده و اجرانمايد)بطورمثال ،سن کودکان و
مدت زمان اقامت ،تماس با دنيای خارج و رفت وآمد در داخل و خارج زندان(
تضمين نمايد ،که شرايط زندگی در زندان برای رشد کودک مناسب و با ماده
شماره  ٢٧از کنوانسيون موافقت داشته باشد .بازھم توصيه مینمايد ،که انواع
ديگر سرپرستی مناسب برای کودکانی که از زندان به بيرون برده میشوند ،تحت
نظارت مرتب ،ايجاد و اجرا شود .چنانچه کودک روابط شخصی و تماس مستقيم با
مادر را که ھمچنان زندانی است ،نگاه دارد.
 - 6ﺑﻬﺪاﺷﺖ و رﻓﺎه اﺑﺘﺪاﻳﻲ
ﻣﻮاد  6:18ﭘﺎراﮔﺮفﻫﺎي  ،:3:23:24:26:27ﭘﺎراﮔﺮف  1ﺗﺎ  3ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن
ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲﻫﺎي ﺑﺪﻧﻲ/رواﻧﻲ

 -٥٢ھم زمان با اظھار رضايت از برنامه ھائی که بوسيله دولت عضو پيمان در
رابطه با علل و جلوگيری از ناتوانی بدنی /روانی انجام شده است ،کميته نگران
است ،از تعداد اندک کودکان با ناتوانائی ھای بدنی /روانی که به مدرسه ميروند .و
اينکه از طرف دولت عضو پيمان ،از زمان رسيدگی به اولين گزارش ،اطالعاتی
در باره کوشش برای ادغام کودکان با ناتوانیھای بدنی /روانی در سيستم مدارس
ارائه نشده است .در عين حال از کمک ھای مالی بسيار ناچيزی که به دست اين
کودکان و خانواده ھايشان ميرسد نگران است.
 -٥٣باتوجه به قاعده کلی برابرسازی شرايط ،فرصت ھا و موقعيت ھا ،برای
افراد با ناتوانیھای بدنی /روانی با ديگران )تصميم مجمع عمومی  (٩٦و
توصيهھای کميته که در زمان مذاکره عمومی در باره حق کودکان با ناتوانی ھای
جسمی /روانی پذيرفته شده ) (٣٣٩ -٣١٠paras ۶٩,C,CRCکميته توصيه
مینمايد ،که دولت عضو پيمان ،برای ادغام کودکان با ناتوانی ھای جسمی /روانی
در سيستم آموزش ھمگانی گام ھائی بردارد .از آن جمله انجام اقدامات ضروری
تا مدارس ،برای پذيرش و استفاده کودکان با ناتوانائيھای مختلف آماده شوند .کميته
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ھم زمان توصيه میکند ،که کشور عضو پيمان اقدامات گستردهای را برای باال
بردن ميزان آگاھی جامعه بطور کلی در رابطه با حقوق کودک انجام دھد.
ﺗﻐﺬﻳﻪ

 -۵۴با رضايت از ايجاد و موفقيت سيستم بھداشت مقدماتی ،کميته نگران است که
عليرغم برنامه خاصی که برای برطرف کردن مشکالت تغذيه طرح شده است،
درصد کودکانی که اندکی يا شديداً کم وزن ،کم رشد و تکيده ھستند ،ھمان طور
ثابت باقی مانده است.
 -٥٥کميته توصيه مینمايد که دولت عضو پيمان به فعاليت ھمه جانبهای برای
مبارزه با سوء تغذيه ،از طريق انجام و اتمام راھبردھای تغذيه ملی برای کودکان
به پردازد.
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

 -٥٦کميته از اطالعات ناکافی در رابطه با بھداشت نوجوانان که بوسيله دولت
عضو پيمان ارائه شده است ،خصوصا ً از زاويه مسائل بھداشتی و آميزش جنسی و
برنامه ھائی که برای متوقف کردن و جلوگيری از شيوع بيماری Aids ،Hiv
انجام يافته است ،نگران است.
 -٥٧با توجه به پيشنھاد کلی شماره  ،٤کميته توصيه مینمايد ،که دولت عضو
پيمان در زمينه مسائل بھداشت نوجوانان اقدام نموده ،و تدابير گستردهای را برای
فراھم کردن خدمات مشاوره ای در رابطه با بھداشت آميزش جنسی ،برای جوانان،
در شھرھا و مناطق روستائی بکار گيرد .از آن جمله ،آموزش زندگی خانوادگی،
بخصوص در باره اثرات ازدواج زودرس ،تنظيم خانواده پيشگيری و مبارزه با
 HIV ،AIDو تأثيرات مخرب موادمخدر .در مبارزه با  HIV ،AIDSو ازدياد
اعتياد ،اولويت بايد به جوانان ،بعنوان آسيب پذيرترين گروه در معرض خطر داده
شود ،در اين رابطه به دولت عضو پيمان توصيه میشود ،که در جستجوی بدست
آوردن کمکھای فنی از نھادھای مختلف سازمان ملل مثلWHO ،UNAIDS ،
و يونيسف و سازمان جمعيت سازمان ملل باشد.
 -7آﻣﻮزش ،ﺗﻔﺮﻳﺢ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﻣﻮاد  29 ،28و  31ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن
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ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻫﺎ
 -١عاطفه فقط  ١۶سال داشت -آسيه امينی
http://zananmag.org/spip.php?article391

 -٢گناھکار کيست ؟ -مريم سطوت
http://www.asre-nou.net/1383/shahrivar/20/m-satwat.html

 -٣عاطفه بر دار؛ فرياد مرگ فقيران -مسعود نقره کار
http://zanan.iran-emrooz.de/more.php?id=9616_0_10_0_C

١٨ -۴مھر ) ١٠اکتبر(  -ماجرای اعدام خانم عاطفه رجبی -نوشته ايرج شھبازی
دستجرده
http://wupiran.org/etelaeyeha/majaraye%20edmame_rajabi.html

 -۵نگرشی نو به سنّ مسئوليت کيفری در فقه شيعه -نوشته ابراھيم باقری
http://www.andisheqom.com/Files/shobheinternet.php?idVeiw=32516
&level=4&subid=32516

 -۶کودکان در انتظار تغيير قانون -زھره ارزنی
http://www.we-change.org/spip.php?article6211

 -٧گفتگو با کارشناسان درباره نحوه مجازات نوجوانان بزھکاردرپي بازتاب
اخبارمربوط به صدورحکم اعدام واحکام قضايی سخت در مورد نوجوانان -ندا
ريحانی
http://akhbar.gooya.com/society/archives/016554.php

 -٨قانون تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان
http://www.dadkhahi.net/law/hoghoogh/h_khanevadeh/L_tashkil_dadg
ah_atfal.htm

 -٩اليحه رسيدگی به جرايم اطفال و نوجوانان
http://hvm.ir/files/lavaeah/atfal2.pdf

 -١٠اليحه رسيدگی به جرايم اطفال و نوجوانان در مذاکرات مجلس شورای
اسالمی
 مجلس شورای اسالمی ،دوره ،٧جلسه  :(١٣٨٣/١١/٢۵)٧۶اعالم وصول اليحه
رسيدگی به جرايم اطفال و نوجوانان.
 مجلس شورای اسالمی ،دوره  ،٧جلسه .(١٣٨۵/٠۵/٢۵)٢۴٧
 مجلس شورای اسالمی ،دوره  ،٧جلسه .(١٣٨۵/٠۵/٢٩)٢۴٨
 مجلس شورای اسالمی ،دوره  ،٧جلسه .(١٣٨۵/٠۵/٣٠)٢۴٩
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 مجلس شورای اسالمی ،دوره  ،٧جلسه .(١٣٨۶/٠۵/٠٢)٣۴١
 مجلس شورای اسالمی ،دوره  ،٧جلسه .(١٣٨۶/٠۵/١۴)٣۴۵
 -١١اظھارنظر مرکز پژوھش ھای مجلس شورای اسالمی درباره اليحه رسيدگی
به جرائم اطفال و نوجوانان
http://rc.majlis.ir/fa/news/show/765379

 -١٢مرگ و دختر بچه )كشتارھای سالھای  ۶٠و  -(۶٧نوشته ژاله احمدی
http://www.arashmag.com/content/view/653/50/1/6

 -١٣اعدام نوجوانان در  ١٨سال  -نوشته آسيه امينی
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/18-13.html

 -١۴اعدام نوجوانان ،از اليحه تا بخشنامه – نوشته آسيه امينی
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/000b18401c.html

 -١۵روسپيگری دولتی -نوشته فرح شيالندری و توفيق محمدی
http://jahanezan.wordpress.com/2011/02/02/tanin-997/#more-8197

 -١۶نظرات و پيشنھادات کميته حقوق کودک سازمان ملل در زمينه رعايت حقوق
کودک در ايران
http://social.iran-emrooz.net/index.php?/social/more/974/

373

| Executi on of Atefe

Title:

Execution of Atefeh

By: Mehrdad

Mehrpour Mohammadi

ayandeh.3000@yahoo.com
mehrdadmehrpour@yahoo.com
Publisher: Tabarestan
www.tabarestan.info

Executi on
Of

Atefeh

By

Mehrdad
Mehrpour
Mohammadi

