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دولت اعتدال
 و حقوق بشر

عمــر دولــت اعتدال گــرای حســن روحانــی بــه یک ســال و نیــم 
ــه  ــه ک ــا آنچ ــور ب ــی کش ــی کنون ــع سیاس ــد وض ــد؛ هرچن می رس
به گونــه ای  بــود،  جــاری  احمدی نــژاد  دوم  دولــت  در  به ویــژه 

محســوس تفــاوت دارد؛ امــا هنــوز بــا ســطح 
ــای  ــز وعده ه ــه و نی ــت جامع ــار اکثری ــورد انتظ م
ــت. ــادار اس ــه ی معن ــی، در فاصل ــی روحان انتخابات

ایــن ادعــا )وضــع نامطلوب حقــوق بشــر( را می توان 
بــه اجمــال در شــواهد زیــر پیگیــری و مدلــل کــرد:

مرتضی کاظمیان

1ـ  فضای باز سیاسی؛
متاســفانه توســعه سیاســی در دولــت بنفــش مفقــود بــوده یــا دســت کم، چنان کــه 
ــت. ــه اس ــرار نگرفت ــا ق ــورد اعتن ــار دارد، م ــه انتظ ــد جامع ــواه و منتق ــت تحول خ اکثری

ــوط  ــه مرب ــوه مجری ــارات ق ــا اختی ــط ب ــای غیرمرتب ــه حوزه ه ــه ب ــه ک ــر از آنچ صرف نظ
رهبــری،  بیــت  در  مســتقر  تمامیت خواهــان  مقاومت هــای  و  )مخالفت هــا  اســت 
ــت  ــس و ...(، دول ــرای مجل ــت اقتدارگ ــپاه، اکثری ــات س ــازمان اطالع ــه، س ــوه قضایی ق
ــم: ــاهد مه ــوان دو ش ــت. به عن ــته اس ــی نداش ــل دفاع ــی قاب ــود خروج ــز خ ــش نی بنف

فعــاالن  و  دگراندیشــان  و  منتقــدان  همچنــان  اطالعــات  وزارت  الــف. 
مانــع  و  می کنــد  تهدیــد  و  احضــار  را  مســتقر  وضــع  منتقــد  سیاســی 
می شــود. ـ  گروهــی  یــا  فــردی  به شــکل  ـ  آنــان  سیاســی  تحــرک  از 

سیاســی،  تشــکل های  فعالیــت  بــرای  مناســب  بســتر  کشــور  وزارت  ب. 
اســت. نکــرده  تأمیــن  را  سیاســی  مراســم  بــرای  الزم  امنیــت  و 

روحانــی در هفته هــای اخیــر حداقــل در دو ســخنرانی، برنامه هــا و وعده هــای خــود را تدقیــق 
کــرد کــه در آنهــا نشــانی از توســعه سیاســی و اعتنــا بــه گشــایش فضــای سیاســی نبــود.

2ـ تغییر وضع دانشگاه ها؛
ــوع و  ــم، تن ــت ها و مراس ــزاری نشس ــد و برگ ــازه ای گرفته ان ــان ت ــگاه ها ج ــد دانش هرچن
امــکان وقــوع فراتــری نســبت بــه دوران احمدی نــژاد یافته انــد، امــا بــا کمــال تأســف چنــد 
ده دانشــجو در ایــن ماه هــا احضــار و تهدیــد توســط حراســت و وزارت اطالعــات را تجربــه 
ــتاره دار  ــف شــده اند؛ شــماری از دانشــجویان س ــد نشــریه ی دانشــجویی توقی ــد؛ چن کرده ان
از ادامــه ی تحصیــل بازمانده انــد؛ تعــدادی از دانشــجویان بهایــی امــکان ادامــه ی تحصیــل 
ــا  ــکاری ب ــه ی هم ــات، از ادام ــه ی وزارت اطالع ــه توصی ــتادان ب ــی از اس ــد و برخ نیافته  ان
مراکــز آمــوزش عالــی و تدریــس منــع و حتــی روانــه ی زنــدان شــده اند )صــدور حکــم 11 
ســال زنــدان بــرای دکتــر ناصــر هاشــمی، اقتصــاددان، در پــی شــکایت وزارت اطالعــات، و 
محبــوس ســاختن وی در بنــد غیرسیاســی اویــن، یــک شــاهد بــزرگ و تأســف بار اســت(.

3ـ حقوق زنان؛
دولــت بنفــش گام معنــاداری بــرای اعطــای حقــوق زنــان برنداشــته اســت. وضــع در ایــن 
ــواده رییس جمهــوری را  ــان و خان ــور زن ــاون ام ــی صــدای مع ــان اســت کــه حت حــوزه چن
ــردی  ــد ف ــد مانن ــاس می کن ــه احس ــه ک ــوالوردی گفت ــهیندخت م ــت. ش ــرده اس ــد ک بلن
ــود  ــه  خ ــت. او از نام ــده اس ــته ش ــی بس ــکل صلیب ــه ش ــای او ب ــت و پ ــه دس ــت ک اس
خطــاب بــه محمد باقــر نوبخــت، معــاون برنامه ریــزی دولــت ســخن گفــت کــه در 
ــه   ــنهادی برنام ــت های پیش ــان« در سیاس ــای زن ــه ج ــواده ب ــی واژه خان آن از »جایگزین
ــا  ــه اســت: »م ــن گفت ــت یازدهــم همچنی ــاون دول ــاد کــرده اســت. مع ششــم توســعه انتق
ــتیم«. ــه هس ــواده مواج ــان و خان ــور زن ــت ام ــاختار معاون ــه س ــی در زمین ــا مقاومت های ب

روحانــی و وزارت کشــور وی هنــوز امنیــت و آزادی اجتماعــی مــورد مطالبــه و مطلوب بخش 
مهمــی از زنــان ایــران را فراهــم نکرده انــد. بی نتیجــه مانــدن ماجــرای اسیدپاشــی اصفهــان، 

یــا تــداوم ســخت گیری در مــورد پوشــش زنــان، دو شــاهد قابــل اشــاره محســوب می شــوند.
افــزون بــر اینهــا، هنــوز از لوایحــی کــه بــر حقــوق زنــان تمرکــز کنــد، نشــانی 
و  اســف بار  قبــل  همچــون  نیــز  کار  بــازار  در  زنــان  مشــارکت  میــزان  نیســت. 
حــدود 15 درصــد اســت، و دولــت نتوانســته تغییــری محســوس در آن ایجــاد کنــد.

4ـ حقوق اقلیت های مذهبی؛
ــوق  ــق حق ــی و تحق ــوق مدن ــای حق ــوزه اعط ــاداری در ح ــر معن ــف تغیی ــال تأس ــا کم ب
ــوژی  ــا ایدئول ــاوت ب ــی متف ــگاه مذهب ــن و ن ــن و دی ــه آیی ــد ب ــهروندان باورمن ــی ش اساس
ــاز  ــی نم ــری از برپای ــت. جلوگی ــداده اس ــالمی، رخ ن ــوری اس ــمی در جمه ــت رس و قرائ
ــی و  ــای انتظام ــط نیروه ــران، توس ــد در ته ــوی عبدالحمی ــت مول ــه امام ــنن ب ــل تس اه
ــم در  ــود ـ و آن ه ــوب می ش ــش محس ــت بنف ــمی دول ــه ی رس ــه زیرمجموع ــی ـ ک امنیت
ــت. ــد اس ــم و جدی ــاهد مه ــک ش ــود، ی ــده می ش ــدت« خوان ــه وح ــه »هفت ــی ک مقطع

شــهروندان  از  طیــف  پرجمعیت تریــن  و  مهم تریــن  کــه  ســنت  اهــل  بــر  افــزون 
باورهــای مذهبی شــان ـ هســتند،  دلیــل  بــه  ـ  ایــران تحــت محدودیــت و فشــار 
ــت. ــهره اس ــوز ش ــز هن ــی نی ــهروندان بهای ــرای ش ــا ب ــارها و محدودیت ه ــه ی فش ادام

دراویــش دیگــر طیــف مهمــی هســتند کــه همچنــان ـ و بــا وجــود تغییــر ترکیب قــوه مجریه 
ــد در  ــران کــه هرچن ــد. بخــش مهمــی از شــهروندان ای ــد در چالش ان ــد و تهدی ــا تحدی ـ ب
طیــف باورمنــدان بــه تشــیع دســته بندی می شــوند امــا مصائــب و رنج هــای خــود را دارنــد.

ذیــل جمهــوری اســالمی به مثابــه ی حکومتــی شــیعی، شــمار شــهروندان مســلمان 
ــا  ــاوت ب ــی متف ــه ی قرائت ــا ارائ ــه، ی ــت فقی ــه والی ــاور ب ــدم ب ــر ع ــه به خاط ــیعی ک و ش
ارزیابــی می شــوند، کــم نیســت.  از اســالم، در خــور مجــازات  خوانــش حکومتــی 
ــی  ــرم ارزیاب ــز ج ــر نی ــه ی غدی ــت و حادث ــر از امام ــی دیگ ــن و قرائت ــه ی تبیی ــی ارائ حت
می شــود. متاســفانه زیرمجموعــه ی دولــت اعتــدال )از وزارت کشــور و وزارت ارشــاد 
ناموفــق داشــته اند. نیــز کارنامــه ی  ایــن عرصــه  تــا وزارت اطالعــات( در  گرفتــه 

5ـ نهادهای جامعه مدنی؛
ــاد  ــردم نه ــازمان های م ــرک س ــی، و تح ــه مدن ــایش در جامع ــرای گش ــی ب ــت روحان دول
ــت. ــرده اس ــل نک ــود عم ــای خ ــه وعده ه ــد ب ــه بای ــان ک ــز، چن ــی نی ــای صنف و انجمن ه

ــگاران  ــی روزنامه ن ــن صنف ــت انجم ــایی و فعالی ــری از بازگش ــم، جلوگی ــواه مه ــک گ ی
ــات  ــس از انتخاب ــال 1388 و پ ــه در س ــو ک ــدود 5000 عض ــا ح ــی ب ــت. انجمن ــران اس ای
بحث برانگیــز ریاســت جمهــوری، بــه دســتور قاضــی مرتضــوی پلمــپ شــد. علــی 
ــن  ــت انجم ــه  فعالی ــرای ادام ــی ب ــم و اصل ــع مه ــدال مان ــت اعت ــر کار دول ــی، وزی ربیع
ــا  ــه ج ــف ب ــه ای ضعی ــز کارنام ــران نی ــوق کارگ ــای حق ــه در اعط ــی ک ــوده؛ کس ــور ب مزب
ــت. ــه اس ــداوم یافت ــان وی ت ــر در زم ــری مطالبه گ ــاالن کارگ ــا فع ــورد ب ــته و برخ گذاش

روحانــی هنــوز موفــق نشــده وزیر کار و وزیر کشــور خود را بــه تعقیب جــدی و تحقق وعده ها 
و شــعارهای انتخاباتــی اش، وادار ســازد. گــو این کــه متاســفانه، گســترش و تقویــت جامعــه 
مدنــی، جایــی در سیاســت های کالن و اولویت هــای شــخص روحانــی نیــز نداشــته اســت.

فرجام
ــرد  ــگاه و عملک ــه ن ــت ب ــوط اس ــد و مرب ــر ش ــال ذک ــه اجم ــه ب ــه ک ــتقل از آنچ مس
و کارنامــه ی دولــت بنفــش، یــک وجــه دیگــر واقعیــت، مقاومــت تمامیت خواهــان 
در برابــر هرگونــه گشــایش سیاســی و ارتقــای وضــع جامعــه مدنــی ایــران اســت.

ــود را  ــالش خ ــر ت ــار، حداکث ــات در اختی ــا و امکان ــتفاده از اهرم ه ــا اس ــی ب ــت افراط راس
بــرای جلوه  گــری و تــداوم اقتدارگرایــی، صــرف کــرده اســت. اعــدام غریــب و غیرمترقبــه ی 
ــازمان  ــه س ــی ب ــفر روحان ــا س ــان ب ــب، هم زم ــای عجی ــه اتهام ه ــی ب ــن امیراصالن محس
ــن  ــم در همی ــخ و مه ــه ای تل ــادار و نمون ــته، معن ــوار، برجس ــی ناگ ــد، اتفاق ــل متح مل
ــی و بازداشــت  ــرکوب کنشــگران سیاســی و مدن ــد و س ــداوم احضــار و تهدی راستاســت. ت
فعــاالن جنبــش ســبز از دیگــر شــواهد تأمل برانگیــز و ناگــوار محســوب می شــوند.

اقتدارگــرا،  مافیایــی  باندهــای  و  اســالمی  جمهــوری  در  قــدرت  اصلــی  هســته ی 
سیاســی  توســعه  مصایــب  این چنیــن،  هســتند.  حقوق بشــرگریز  و  دموکراسی ســتیز 
در ایــران و عــدم تحقــق حقــوق مدنــی و اساســی شــهروندان ایــران، تــا اطــالع 
ــود  ــز خ ــی تمرک ــت روحان ــفانه دول ــه متاس ــژه آن ک ــت؛ به وی ــد داش ــه خواه ــوی ادام ثان
ــی  ــش علن ــه چال ــبت ب ــرده و نس ــا ک ــتن تحریم ه ــادی و شکس ــعه اقتص ــه توس را متوج
و جــدی بــا اقتدارگرایــان و نیــز اهمیــت تقویــت نیــروی اجتماعــی دموکراســی خواه 
اســت. داده  نشــان  بی توجهــی  ـ  خــود  برنامه هــای  پیشــبرد  بــرای  حتــی  ـ 
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• آقــای روحانــی پس از هشــت ســال یاســت 
از  پــس  خصوصــا  و  احمدی نــژاد  آقــای 
تحــوالت ســال ۸۸ روی کار آمــد. وعده هــای 
ــان  ــا آزادی زندانی ــر ت ــع حص ــان از رف ایش
سیاســی در کنــار دیگــر قرارهایــی کــه خطاب 
بــه مــردم داشــت، نشــان از ارتقــای وضعیــت 
کارنامــه ی  شــما  داشــت.  بشــر  حقــوق 
می کنیــد؟  ارزیابــی  چطــور  را  ایشــان 
ــک  ــن ی ــی در ای ــای روحان ــت آق ــه دول ــی ک تغییرات
ــه در  ــی ک ــه انتظارات ــم انجــام داده نســبت ب ســال و نی
مقطــع نامــزدی ایشــان ایجــاد شــد، بســیار ناامیدکننــده 
اســت. وعــده ی اول و همیشــگی ایشــان در طــول 
ــت  ــود وضعی ــی بهب ــات انتخابات ــات و تبلیغ دوران انتخاب

ــود.  ــته ای ب ــرات هس ــاندن مذاک ــرانجام رس ــه س ــی و ب اقتصــادی، اصــالح سیاســت خارج
ــرار دادن  ــه نوعــی مخاطــب ق ــود وضــع رفاهــی مــردم و ب ــد وی در وعده هایــش بهب تاکی
ــت  ــد صالحی ــزد موجــود و تایی ــان ۶ نام ــه ایشــان در می ــود. البت ــای اقتصــادی ب ناراضی ه
شــده در تونــل نظــارت اســتصوابی، بیــش از باقــی نامزدهــا وعــده ی تغییــر فضــای سیاســی 
و بــه عبارتــی حقــوق بشــری را مطــرح کــرد. بــه طوری کــه آقــای روحانــی وعــده ی رفــع 
حصــر از رهبــران جنبــش ســبز، آزادی زندانیــان، بازگشــایی انجمن هــای صنفی بســته شــده، 
فضــای بازتــر بــرای نهادهــای مدنــی و صنفــی و بزرگ تــر از این هــا، تغییــر فضــای امنیتــی 
بــه فضــای سیاســی را عنــوان کــرد. البتــه در برخــی از حوزه هــا وضعیــت بهتــر شــده اســت. 

•کدام حوزه ها مد نظر شماست؟ 
در مــدت  زمانــی کــه آقــای روحانــی ریاســت جمهــوری را بــر عهــده داشــت، گشــایش هایی 
در حــوزه ی وزارت ارشــاد ایجــاد شــد. بــه طــوری  کــه بخشــی از کتاب هایــی کــه امــکان 
انتشــار نداشــتند، منتشــر شــدند؛ امــا بــه گفتــه ی بعضــی ناشــران همچنــان برخــی از ایــن 
ــوزه ی  ــد. در ح ــار نیافتن ــکان انتش ــتند و ام ــوز هس ــدور مج ــدم ص ــاق ع ــا در مح کتاب ه
ــه  ــود ب ــی خ ــای روحان ــروزی آق ــی و پی ــی از فضــای انتخابات ــوک ناش ــم ش ــات ه مطبوع
ــرای  ــز ب ــور نی ــی کش ــای سیاس ــد. فض ــر ران ــه جلوت ــی ب ــگاران را گام ــود روزنامه ن خ
ــر  ــر از گذشــته برخــورد کــرد. اگ ــداری بازت ــز مق ــه وزارت ارشــاد نی ــر شــد. البت ــا بهت آن ه
ــه  ــد ب ــف ش ــه دســت آویز توقی ــی ک ــا موضوعات ــدند ام ــف ش ــادی توقی ــات زی ــه مطبوع چ
ــات  ــت مطبوع ــا در وضعی ــام این ه ــا تم ــود. ب ــر ب ــوق بش ــد حق ــد آزادی و ض ــدت ض ش
ــایش هایی  ــدا گش ــز در ابت ــی نی ــوزش عال ــد. در آم ــاد نش ــی ایج ــوس و بزرگ ــود محس بهب
ــی از  ــه برخ ــتند. اگرچ ــگاه برگش ــه دانش ــتاره دار ب ــجویان س ــی از دانش ــد و برخ ــاد ش ایج
ــرای تحــرک دانشــجویان کمــی بهتــر شــد. ایــن  ــی فضــا ب ــد؛ ول آن هــا نتوانســتند برگردن
ــر  ــر آخ ــش از وزی ــا پی ــی ت ــوزش عال ــرف وزرای آم ــل از ط ــی تعام ــی از نوع ــاله ناش مس
ــود.  ــر ب ــوی دیگ ــجویان از س ــجویی و دانش ــی، دانش ــه ی مدن ــرک جامع ــو و تح از یک س
امــا از ایــن چنــد حــوزه کــه بگذریــم بایــد بگویــم کــه در مجمــوع وضعیــت حقــوق بشــر 
ــش  ــن افزای ــه م ــت. البت ــده اس ــیار ناامیدکنن ــی بس ــای روحان ــای آق ــه وعده ه ــبت ب نس
اعدام هــا بــه ویــژه  در میــان اقلیت هــای مذهبــی، قومــی ماننــد کردهــا را از چشــم 
دولــت روحانــی نمی بینــم. بلکــه آن را نوعــی عکس العمــل جریــان راســت افراطــی 
ــه  ــم ب ــت ه ــه می خواس ــم ک ــور می دان ــد کش ــاع جدی ــه اوض ــه ب ــوه قضایی ــتقر در ق مس
ــزی  ــد چی ــور نکنی ــه تص ــتد ک ــام بفرس ــی پی ــای بین الملل ــه فض ــم ب ــی و ه ــای داخل فض
ــش دارد.  ــه نق ــن زمین ــز در ای ــم نی ــت یازده ــات دول ــه وزارت اطالع ــرده. البت ــر ک تغیی
عــدم  عامــل  کنونــی  اطالعــات  وزارت  کــه  معتقدیــد  یعنــی   •

ارتقــای حقــوق بشــر در ایــران اســت؟ 
ــی در  ــای روحان ــت آق ــه از دول ــاری ک ــن انتظ مهم تری
ــای  ــه فض ــی ب ــای امنیت ــر فض ــده ی تغیی ــق وع تحق
ــات  ــر در وزارت اطالع ــاد تغیی ــت، ایج ــی می رف سیاس
ــور را  ــان وزارت کش ــه ایش ــود. اگرچ ــور ب و وزارت کش
ــز  ــرو نی ــن نی ــپرد و ای ــی س ــروی بینابین ــک نی ــه ی ب
را  بســیاری  فرمان دارهــای  و  اســتان دارها  بعدتــر 
ــری  ــن عنص ــا مهم تری ــر داد، ام ــا تغیی ــرد ی ــد ک تایی
ــه  ــم ک ــر آن بگوی ــه ب ــا تکی ــود ب ــث می ش ــه باع ک
روحانــی  آقــای  دولــت  در  بشــر  حقــوق  وضعیــت 
ناامیدکننــده اســت؛ عــدم تغییــر اساســی، کیفــی و 
محســوس در وزارت اطالعــات اســت. بــدان معنــا 
ــع  ــت. در واق ــف اس ــیار ضعی ــات بس ــر اطالع ــه وزی ک
ــه  ــری ک ــت؛ وزی ــات اس ــی وزارت اطالع ــه ی افراط ــاختار و بدن ــوب س ــر مطل ــن وزی ای
ــی و  ــل معرف ــه دلی ــت. البت ــل دور زدن اس ــی قاب ــه راحت ــی ب ــای امنیت ــر نیروه ــه تعبی ب
منصــوب شــدن وی نیــز بــه همیــن دلیــل بــود کــه ضعیــف عمــل کنــد و وزارت اطالعــات 
ــت اســت، پیگــری  ــم از سیاســت های بی ــه مله ــود را ک ــته ی خ ــان سیاســت های گذش هم
ــر در وزارت  ــدم تغیی ــرد. ع ــراف ک ــن موضــوع اعت ــه ای ــر ب ــای یونســی هــم بعدت ــد. آق کن
ــه  ــوان انتظــار داشــت کــه وضعیــت امنیتــی کشــور ب ــدان معناســت کــه نمی ت اطالعــات ب
ــزاب، روشــن فکران  ــم، اح ــه می بینی ــن همان طــور ک ــد. بنابرای ــر کن ــت سیاســی تغیی وضعی
ــون نویســندگان  و فعــاالن سیاســی تحــت فشــار هســتند. اگرچــه گردهمایــی محــدود کان
انجــام شــد؛ امــا از برگــزاری جلســه های بعــدی آن هــا جلوگیــری شــد و سیاســت اتمیــزه 
ــود  ــان وج ــش از ایش ــال پی ــه در 8 س ــران ک ــن فکری ای ــی و روش ــای سیاس ــردن فض ک
ــی  ــای سیاس ــی و نهاده ــزاب سیاس ــه اح ــه طوری ک ــد، ب ــال ش ــدت دنب ــه ش ــت، ب داش
ــیدپاش ها  ــروز اس ــدند. ام ــتگیر ش ــگاران دس ــرل و روزنامه ن ــار و کنت ــر احض ــه نف ــر ب نف
ــی  ــوند. حت ــتگیر می ش ــی دس ــه اسیدپاش ــان ب ــا معترض ــد ام ــان می گردن ــه در اصفه آزادان
ــی رد  ــی مذهب ــای قوم ــا و اقلیت ه ــدام کرده ــه اع ــوط ب ــای مرب ــی از پرونده ه در بخش
ــر  ــر وزی ــدم تغیی ــن ع ــد. بنابرای ــده ش ــم دی ــات ه ــازی های وزارت اطالع ــای پرونده س پ
ــود.  ــده ب ــرح ش ــه مط ــن زمین ــه در ای ــی ک ــه وعده های ــان ب ــر پای ــی مه ــات یعن اطالع
انتخــاب  وظیفــه ی  رییس جمهــور  قانونــی  لحــاظ  بــه  مگــر   •
هــر  بــه  روحانــی  آقــای  انتخــاب  نــدارد؟  برعهــده  را  وزرا 
بــود.  علــوی  آقــای  هــم  بــاز  هماهنگی هــا  همــه ی  بــا  و  حــال 
بــه لحــاظ قانونــی، روی کاغــذ و بــه لحــاظ حقوقــی رییــس جمهــور مســوول معرفــی وزرا 
و نامزدهــا بــه مجلــس اســت و مجلــس بایســتی بــه آن هــا رای اعتمــاد یــا عــدم اعتمــاد 
ــوری  ــر جمه ــت، رهب ــود اس ــران موج ــه در ای ــی ک ــوازن قوای ــب و ت ــا در تناس ــد. ام بده
ــه و متمرکــزی  ــدرت مطلق ــی ق ــه لحــاظ حقیق ــی و هــم ب ــه لحــاظ حقوق اســالمی هــم ب
دارد. از طرفــی آقــای هاشــمی در دوره ی ریاســت جمهــوری اش ســنت بــدی را بنــا کــرد کــه 
طبــق آن برخــی از وزرای کلیــدی را در هماهنگــی بــا آقــای خامنــه ای معرفــی کننــد. ایــن 
ــی  ــای روحان ــون آق ــژاد و اکن ــای احمدی ن ــی، آق ــای خاتم ــت آق ــا توســط دول ســنت بعده
دنبــال شــده یعنــی وزیــر اطالعــات و برخــی از وزرای دیگــر، وزرای مرضی الطرفیــن بیــن 
ــاختار  ــی س ــکاف و دوگانگ ــن ش ــک روزی ای ــره ی ــتند. باالخ ــور هس ــس جمه ــر و ریی رهب
قــدرت در ایــران بایــد حــل شــود. ایــن اصطــکاک و اختــالف از ابتــدای انقــالب یعنــی بیــن 
آقــای بنی صــدر و خمینــی تــا امــروز وجــود داشــته. بــه نظــر مــن بحــث رفراندومــی کــه 
آقــای روحانــی مطــرح کــرد بســیار محترمانــه و غیــر مســتقیم بــر ســر بــاز کــردن همیــن 

گفت وگو با رضا علیجانی 
»ارتقای حقوق بشر از اولویت های روحانی نیست«

ــن  ــت حس ــم از ریاس ــال و نی ــک  س ــش از ی بی
ــی  ــا وعده های ــه ب ــذرد. او ک ــت می گ ــر دول ــی ب روحان
مبنــی بــر ارتقــای حقــوق بشــر در ایــران، آرای زیــادی 
ــده  ــان هج ــرد؛ در پای ــب ک ــود جل ــمت خ ــه س را ب
ــی  ــود باق ــه  ای از خ ــوری کارنام ــت جمه ــی ریاس ماهگ
ــر  ــوق بش ــدن حق ــر ش ــان از وخیم ت ــه نش ــته ک گذاش
ــتگیری  ــا، دس ــاالی اعدام ه ــمار ب ــت. ش ــران اس در ای
ــا و ...  ــف روزنامه ه ــی، توقی ــاالن مدن ــت فع و بازداش
بــرای بررســی کارنامــه ی حقــوق بشــری حســن 
ــا رضــا علیجانــی، فعــال سیاســی گفت وگــو  روحانــی ب

ــد:  ــل آن را می خوانی ــن کام ــه مت ــم ک کردی
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شــکاف اســت. بــه هــر حــال وزیــر اطالعــات وزیــر مرضــی الطرفیــن بیــن آقــای روحانــی 
ــر  ــه جدی ت ــت ک ــی می خواس ــای روحان ــر آق ــه اگ ــت. در حالی ک ــه ای ا س ــای خامن و آق
ــماجت  ــت س ــتد، می توانس ــود بایس ــر و آزادی خ ــوق بش ــر حق ــی ب ــای مبتن روی وعده ه
بیشــتری داشــته باشــد و بــر وزیــر قوی تــری بــا آقــای خامنــه ای توافــق کنــد. البتــه گفتــه 
می شــود کــه وزیــر اول ایشــان آقــای یونســی بــوده کــه آقــای خامنــه ای وی را نپذیرفتــه 
و در نهایــت روی آقــای علــوی کــه بــه نظــر مــن وزیــر ضعیــف کابینــه اســت بــه توافــق 
ــد.  ــی نمی کن ــی و منتف ــی ریس جمهــور را نف ــن مســاله مســوولیت حقوق ــه ای رســیدند. البت
• فکــر می کنید آقای روحانی پیگیری وعده های خود را در اولویت  قرار داده؟ 

ــا  ــردی و خصوص ــی در دولت م ــابقه ی طوالن ــه س ــه این ک ــه ب ــا توج ــی ب ــای روحان آق
ــود.  ــی ب ــار خوش بین ــی دچ ــه نوع ــات ب ــع انتخاب ــت،در مقط ــی داش ــای امنیت در بخش ه
ــش  ــا پی ــبت ب ــوس در نس ــری محس ــول فک ــر و تح ــی از تغیی ــچ عالمت ــان هی ــه ایش البت
ــی  ــع منف ــر مواض ــبز و 18 تی ــش س ــا در جنب ــود. م ــداده ب ــروز ن ــود ب ــات از خ از انتخاب
آقــای روحانــی را دیــده و شــنیده بودیــم. امــا ایشــان در مقطــع انتخاباتــی تغییراتــی را بــه 
ــه شــکل وعــده و شــعار مطــرح کــرد. شــاید امــروز  ــر ب صــورت جمــالت مقطعــی و بعدت
ــه  ــای سیاســی ب ــا ناراضی ه ــی ب ــای روحان ــه آق ــت ک ــوان گف ــم بت ــال و نی ــد از یک س بع
ــرح  ــذب آرا مط ــرای ج ــعارهایی را ب ــه ش ــرد ک ــعی ک ــورد و س ــک برخ ــورت دیپلماتی ص
کنــد. شــاید آقــای روحانــی زمانی کــه آقــای خامنــه ای گفــت کــه رای مــردم حــق النــاس 
ــد، دعــوت  ــول دارن ــران را قب ــا ای ــد ام ــول ندارن ــی از کســانی کــه نظــام را قب اســت و حت
کــرد در انتخابــات شــرکت کننــد؛ دچــار خوش بینــی شــد کــه آقــای خامنــه ای قــرار اســت 
ــت  ــه در سیاس ــور ک ــد، همان ط ــان ده ــود نش ــی از خ ــت داخل ــی را در سیاس نرمش های
خارجــی نشــان داد. آقــای روحانــی بــر همیــن اســاس ســخنرانی کــرد کــه نــه تنهــا رفــع 
حصــر صــورت می گیــرد بلکــه اضافــه کــرد انشــااهلل همــه ی کســانی کــه بــه خاطــر مســاله 
انتخابــات دســتگیر شــدند،آزاد خواهنــد شــد. خوش بینــی ایشــان دیــری نپاییــد و در معرفــی 
ــاله ی  ــدت روی مس ــه ش ــه ای ب ــای خامن ــر از آق ــدگان متاث ــس، نماین ــه مجل ــا ب نامزده
»فتنــه« ایســتادند. ایــن مســاله نشــان داد کــه متاســفانه در ایــران همیشــه نرمــش خارجــی 

بــا ســخت گیری و گاه بی رحمــی داخلــی 
همــراه اســت. ایــن موضــوع راه وعده هــای 
نیم بنــد آقــای روحانــی را نیــز مســدود 
ــن  ــر ای ــد خاصــی ب کــرد. ایشــان هــم تاکی
ــی  ــم برخ ــر می کن ــت و فک ــا نداش وعده ه
اول  اولویت هــای  از  حتــی  وعده هــا  از 
ــده اســت.  ــارج ش ــم خ ــوم ایشــان ه ــا س ت
وضعیــت  در  را  قوانیــن  •نقــش 
چطــور  ایــران  بشــر  حقــوق 
حــال  هــر  بــه  می بینیــد؟ 
از  اســالمی  جمهــوری  قوانیــن 
شــده .  برگرفتــه  شــیعه  فقــه 
بــرای  کــه  فــردی  طرفــی  از 
می شــود  نامــزد  رییس جمهــوری 
معرفــی  حقــوق دان  را  خــود  و 

ــورش  ــر کش ــم ب ــن حاک ــناختی از قوانی ــد، ش می کن
ــن  ــن قوانی ــود ای ــا وج ــی ب ــای روحان ــور آق دارد. چط
وعــده ی ارتقــای حقــوق بشــر را مطــرح کــرد؟ 
ــنتی  ــه س ــا فق ــودن ب ــی ب ــر روحان ــه خاط ــم ب ــی ه ــای روحان آق
هــم  و  آشناســت  شــده،  قانون گــذاری  مبنــای  کــه  حــوزوی 
ــی  ــان حت ــودن. ایش ــوق دان ب ــدن و حق ــوق خوان ــر حق ــه خاط ب
ــی درآورد.  ــعار انتخابات ــورت ش ــه ص ــود را ب ــودن خ ــوق دان ب حق
ــری  ــی تصمیم گی ــای عال ــه در نهاده ــه ده ــان س ــی ایش از طرف
ــرد  ــی، دولت م ــای اجرای ــن در نهاده ــی و همچنی ــی و امنیت سیاس

ــن  ــا م ــته؛ ام ــن مســایل اشــراف داش ــام ای ــه تم ــی ب ــای روحان ــن آق ــوده اســت. بنابرای ب
ــه  ــد حــل شــود امــا ب ــع هســتند و ایــن مســاله بای فکــر می کنــم کــه اگرچــه قوانیــن مان
ــده. رهبــران  ــر زمیــن مان عنــوان مثــال بســیاری از اصــول فصــل ســوم قانــون اساســی ب
ــن  ــر زمی ــن ب ــول و قوانی ــن اص ــر ای ــز ب ــی نی ــزاب سیاس ــی از اح ــبز و برخ ــش س جنب
ــول  ــن اص ــی همی ــای روحان ــر آق ــته اند. اگ ــژه ای داش ــد وی ــده تاکی ــوش ش ــده و فرام مان
ــک گام  ــران ی ــر در ای ــوق بش ــت حق ــاند، وضعی ــه برس ــه نتیج ــد و ب ــری کن ــم پیگی را ه
ــی  ــت و حت ــم ریشــه ی عــدم موفقیــت دول ــو خواهــد رفــت. تصــور می کن ــه جل اساســی ب
ــل  ــی تحلی ــی از نوع ــه ناش ــن بلک ــدان قوانی ــه از فق ــت ن ــای دول ــرک وعده ه ــی ت جاهای
سیاســی و عــدم عــزم دولــت و شــخص آقــای روحانــی بــرای پیگیــری ایــن وعده هاســت. 
ــه ای ا ســت.  ــای خامن ــری آق ــه نفــع راســت افراطــی و رهب ــوا ب ــوازن ق ــا کــه ت ــدان معن ب
ــات و  ــه انتخاب ــوه ی ورودش ب ــی وی، نح ــای انتخابات ــی، وعده ه ــای روحان ــابقه ی آق س
عمل کــرد دولــت یازدهــم در یــک ســال و نیــم اخیــر نیــز همیــن را نشــان می دهــد کــه 
ــادی  ــای اقتص ــب آرای ناراضی ه ــادی و جل ــای اقتص ــادی، وعده ه ــات اقتص ــان مطالب ایش
ــا  ــت ی ــه ای مخالف ــای خامن ــه آق ــواردی ک ــرده و در م ــن ک ــود تعیی ــت اول خ را اولوی
ــد.  ــازی نکن ــرک و اساســا در آن زمین هــا ب حساســیت دارد، ســعی کــرده آن حوزه هــا را ت
ــا آن  ــی ب ــای روحان ــه آق ــی ک ــی و تحلیل ــکل بینش ــدا از مش ــه ج ــم ک ــر می کن ــن فک م
ــی  ــای روحان ــود. آق ــم می ش ــتراتژیک ه ــای اس ــک خط ــار ی ــان دچ ــت، ایش ــه اس مواج
اگــر پایــگاه رای خــود را کــه بــا حمایــت اصالح طلبــان و بخشــی از تحول خواهــان 
ــه  ــرا ک ــورد؛ چ ــد خ ــت خواه ــرف شکس ــر دو ط ــد از ه ــت بده ــت آورده، از دس ــه دس ب
اجتماعــی آن چنانــی.  نــه عقبــه ی  دارد و  را  آقــای خاتمــی  نــه کاریزمــای نســبی 
ــد  ــق خواه ــد و ناموف ــم ناکارآم ــد و ه ــت می ده ــود را از دس ــت خ ــم محبوبی ــی ه یعن
خــود  خارجــی  سیاســت  و  اقتصــادی  وعده هــای  در  حتــی  روحانــی  آقــای  بــود. 
برســد.  نتیجــه  بــه  نمی توانــد  باشــد،  نداشــته  قــوی  اجتماعــی  پایــگاه  اگــر  نیــز 
• بــا توجــه به شــرایطی که از دولــت یازدهــم و اولویت های آن برشــمردید، 
ــد؟  ــا می کن ــی ایف ــه نقش ــر چ ــوق بش ــای حق ــی در ارتق ــه ی مدن جامع
ــای  ــه ی آق ــا کارنام ــر م ــال اگ ــر ح ــه ه ب
روحانــی را بــرآورد و از وضعیــت حقــوق بشــر 
ــه ی  ــد کارنام ــم، بای ــدی می کنی ــار ناامی اظه
جامعــه ی مدنــی را هــم بررســی کنیــم. ایــن 
ــوق  ــر حق ــت در ام ــق دول ــه ی ناموف کارنام
بشــر وظایــف و مســوولیت های جامعــه  ی 
ــی  ــه ی مدن ــد. جامع ــی نمی کن ــی را منتف مدن
ایــران نیــز در ایــن یــک  ســال و نیــم، تــب و 
تــاب و فــراز و نشــیب خــاص خــود را داشــته 
ــا  ــی حوزه ه ــه در برخ ــوری  ک ــه ط ــت؛ ب اس
مثــل زنــان، دانشــجویی و برخــی حوزه هــای 
مطبوعاتــی، فعــال برخــورد کــرده و بــه دولت 
نیــز فشــار آورده اســت. همچنیــن ســعی 
ــود را از  ــات خ ــی از مطالب ــه بخش ــرده ک ک
دولــت بگیــرد. نبایــد نــگاه صرفــا دولت محــور 
داشــته باشــیم. در برهــه ی کنونــی توقعــات از دولــت عینــی و 
واقعی ســت. مــا از گذشــته و ســاختار حقیقــی و حقوقــی قــدرت 
در ایــران شــناخت نســبی داشــتیم و دولــت آقــای روحانــی نیــز 
ــد  ــدی می توان ــه ح ــا چ ــه ت ــار نشــان داد ک ــن ب ــرای چندمی ب
ــی  ــتی باق ــی بایس ــه ی مدن ــن جامع ــد. بنابرای ــش روی کن پی
ــی  ــا طناب کش ــرده و ب ــی ک ــوار را ط ــب و دش ــن راه صع ای
ــرای ایجــاد دموکراســی  ــه یــک حرکــت دراز مــدت ب و ورود ب
ــیون در  ــد دموکراتیزاس ــد. رون ــل کن ــایل را ح ــران مس در ای
ایــران دوی صــد متــر نیســت؛ بلکــه دوی ماراتــن اســت 
و دونــدگان اصلــی آن فعــاالن حــوزه ی مدنــی هســتند. 

رضا علیجانی:
عمل کرد دولت یازدهم در یک ســال و نیم 
اخیر نیز همین را نشــان می دهد که ایشان 
مطالبات اقتصادی، وعده های اقتصادی و 

جلب آرای ناراضی های اقتصادی را اولویت 
اول خــود تعیین کرده و در مواردی که آقای 
خامنه ای مخالفت یا حساسیت دارد، سعی 
کرده آن حوزه ها را ترک و اساســا در آن 

زمین ها بازی نکند. 
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زندانــی  شــاندیز،  فراحــی  مهــدی  ســحام نیوز: 
ــان  ــود پای ــا وج ــه ب ــهر ک ــی ش ــدان رجای ــی زن سیاس
حکــم، بــه دلیــل تشــکیل پرونــده جدیــد، هم چنــان 
انفــرادی  ســلول  بــه  می بــرد؛  ســر  بــه  زنــدان  در 

ــی  ــدی فراح ــس مه ــال حب ــه س ــت س ــاری، محکومی ــال ج ــان س ــوم آب ــد. س ــل ش منتق
ــود،  ــده ب ــادر ش ــم« ص ــالل در نظ ــری و اخ ــه رهب ــن ب ــام »توهی ــه اته ــه ب ــاندیز ک ش
بــه پایــان رســیده ولــی دســتگاه قضایــی جمهــوری اســالمی ایــران بــا تشــکیل 
پرونده هایــی جدیــد، ایــن زندانــی را در وضعیــت بالتکلیــف نــگاه داشــته اســت.

ــده  ــس، در دو پرون ــی دوران حب ــاندیز ط ــی ش ــدی فراح ــت: »مه ــع گف ــع مطل ــک منب ی
ــه ابوالقاســم  ــده اســت ک ــه ش ــری« مواج ــه رهب ــن ب ــابه »توهی ــام مش ــه اته ــه، ب جداگان

هســتند«.  پرونده هــا  ایــن  از  یــک  هــر  قاضــی  دو  مقیســه،  محمــد  و  صلواتــی 
فراحــی شــاندیز روز شــنبه 13 دی ســال جــاری بــرای یکــی از ایــن پرونده هــا بــه دادگاه 
احضــار شــده و اتهــام وارده را رد کــرده اســت. قضــات پرونده هــا تــا بــه امــروز از صــدور 
حکــم احتمالــی یــا اعــالم برائــت بــرای ایــن زندانــی خــودداری کــرده و علی رغــم اتمــام 
محکومیــت قبلــی از صــدور قــرار وثیقــه بــرای آزادی وی نیــز خــودداری می کننــد. وی بــا 
وجــود درخواســت های مکــرر، از حــق داشــتن وکیــل محــروم بــوده اســت. مهــدی فراحــی 
ــه اتهام هــای سیاســی بازداشــت شــده اســت، در روز  ــار ب ــن ب ــون چندی شــاندیز کــه تاکن
ــوران وزارت  ــب مام ــان ش ــده و   هم ــران دستگیرش ــه ته ــارک الل ــال 88 در پ ــر س کارگ
اطالعــات خانــه اش را جســتجو و کلیــه مــدارک و وســایل شــخصی وی را ضبــط کردنــد.

فراحــی شــاندیز در پــی ایــن دســتگیری بــه ۹ مــاه حبــس محکــوم شــد کــه بیشــتر آن  را 
درســلول های انفــرادی بنــد ۲0۹ اویــن گذرانــد و بهمــن مــاه 88 از زنــدان آزاد شــد.و ی 
آخریــن بــار پــس از مراجعــات مکرر بــه دادگاه انقالب بــرای گرفتن لــوازم و مــدارک توقیف 
شــده اش )گذرنامــه، شناســنامه، کارت ملــی، کامپیو تــر و...( بــا ممانعــت آن هــا از ورود بــه 
شــعبه مــورد نظــر مواجــه شــد و پــس از مقاومــت، دســتگیر و در شــعبه ۲8 دادگاه انقــالب 
بــه اتهــام توهیــن بــه رهبــری و اخــالل در نظــم بــه 3 ســال حبــس تعزیــری محکــوم شــد.

آتنا فرقدانی در دادگاه کتک خورد
 و به زندان فرستاده شد

ایرانــی  بشــری  حقــوق  گروه هــای  فارســی:  بی بی ســی 
می گوینــد کــه آتنــا فرقدانــی فعــال مدنــی، در دادگاه انقــالب 
کتــک خــورده و بــه زنــدان قرچــک ورامیــن فرســتاده شــده 
ــه اتهاماتــی چــون »تبلیــغ علیــه نظــام  ــرای محاکمــه ب اســت. او ب
و توهیــن« روز شــنبه ۲0 دی، بــه دادگاه احضــار شــده بــود. 
ــد  ــت. محم ــده اس ــزار نش ــه دادگاه برگ ــه جلس ــود ک ــه می ش گفت
ــبوک  ــی، در فیس ــده ایران ــی شناخته ش ــاالن سیاس ــوری زاد، از فع ن
ــرد  ــور م ــک مام ــور زن و ی ــک مام ــه ی ــت ک ــته اس ــود نوش خ
خانــم فرقدانــی را کتــک زده انــد. آتنــا فرقدانــی مدتــی پیــش بــه نفــع کــودکان کار نمایشــگاه نقاشــی برگــزار 
ــرد. ــر ب ــه س ــت ب ــاه را در بازداش ــدود دو م ــد و ح ــتگیر ش ــاری دس ــال ج ــاه س ــهریور م ــود. او ش ــرده ب ک

ــس  ــدگان مجل ــوری از نماین ــیدن کاریکات ــده، کش ــرح ش ــده او مط ــا پرون ــاط ب ــه در ارتب ــواردی ک ــی از م یک
ــا انتشــار  ــس از آزادی ب ــی پ ــی اســت. فرقدان ــت وازکتوم ــرای ممنوعی ــس از مطــرح شــدن طرحــی ب ــران پ ای
ــه  ــی او را برهن ــوران زن در بازرســی بدن ــف ســپاه، مام ــد ۲ ال ــه در دوران بازداشــتش در بن ــت ک ــی گف ویدیوی
ــای  ــد او از لیوان ه ــو می گوی ــی در ویدی ــم فرقدان ــه خان ــر آنچ ــا ب ــد. بن ــا او کرده ان ــنی ب ــورد خش ــرده و برخ ک
کاغــذی درون زنــدان بــرای نقاشــی اســتفاده می کــرده اســت کــه مامــوران از طریــق دوربیــن  مداربســته درون 
ــه  ــود ب ــا خ ــته و ب ــه برداش ــطل زبال ــی را از س ــه او لیوان ــده اند ک ــه ش ــتگاه متوج ــویی بازداش ــام و دستش حم
ــه  ــوده و ب ــاز ب ــی دانشــجوی ممت ــا فرقدان ــد آتن ــران« می گوی ــرای ای ــت ب ــرده اســت. ســازمان »عدال ســلول ب
همیــن دلیــل بنــا بــوده بــدون کنکــور در مقطــع کارشناســی ارشــد رشــته نقاشــی ثبــت نــام کنــد امــا پــس از 
ــف  ــه مقام هــای مختل ــی ب ــن نامه های ــی پیــش از ای ــری شــده اســت. فرقدان ــام او جلوگی ــت ن بازداشــتش از ثب
ــود. ــرده ب ــراض ک ــود اعت ــده خ ــه پرون ــیدگی ب ــد رس ــت و رون ــات دوران بازداش ــه اتفاق ــته و ب ــی نوش حکومت

پرونده »مهدیه گلرو« به دست قاضی صلواتی رسید 

ــار رســیده از ســوی  ــه اخب ــا ب ــان: بن ــون شــهروندی زن کان
وکیــل »مهدیــه گلــرو«، پرونده وی از شــعبه دوم بازپرســی مســتقر 
در زنــدان اویــن، بــه شــعبه 15 دادگاه انقــالب بــه ریاســت قاضــی 
ــوق  ــاالن حق ــرو، از فع ــه گل ــت. مهدی ــده اس ــال ش ــی ارس صلوات
زنــان و عضــو »کانــون شــهروندی زنــان« اســت کــه روز چهــارم 
آبــان مــاه 13۹3 پــس از تجمــع مســالمت آمیــز و قانونــی فعــاالن 
زن در برابــر مجلــس شــورای اســالمی کــه بــه منظــور اعتــراض به 
اسیدپاشــی بــه زنــان اصفهان انجــام گرفته بود، بازداشــت شــد. وی 
از آن زمــان تاکنــون در بنــد ۲ الــف زنــدان اویــن بــه ســر می بــرد. 
مهدیــه گلــرو پیــش از ایــن در آذرمــاه ســال 88 بازداشــت شــد و از ســوی دادگاه 
ــم در دادگاه  ــن حک ــه ای ــد ک ــوم ش ــری محک ــس تعزی ــاه حب ــال و ۴ م ــل ۲ س ــه تحم ب
ــه  ــدان ب ــی دوران زن ــددا ط ــا مج ــت؛ ام ــش یاف ــس کاه ــال حب ــه دو س ــر ب تجدیدنظ
ــه اتهــام »تبلیــغ علیــه نظــام« محکــوم شــد. وی اردیبهشــت  شــش ســال حبــس دیگــر ب
ــود. ــده ب ــن آزاد ش ــدان اوی ــس در زن ــاه حب ــردن 30 م ــپری ک ــس از س ــال ۹1 پ ــاه س م

وکیل امید کوکبی:
ــددا  ــم مج ــس موکل ــال حب ــم ده س حک

ــد ــد ش تایی

کمپیــن بین المللــی حقــوق بشــر در 
ــی،  ــد کوکب ــل امی ــی وکی ــعید خلیل ــران: س ای
زندانــی محکــوم بــه ده ســال حبــس کــه 
مجــدد  رســیدگی  بــرای  پرونــده اش  اخیــرا 
شــده  فرســتاده  عــرض  هــم  شــعبه  بــه 
ده  حکــم  عــرض  هــم  شــعبه  گفــت  بــود 
ســال حبــس ایــن زندانــی را بــدون توجــه 
و  پرونــده  در  منــدرج  اســتدالل های  بــه 

اســت. کــرده  تاییــد  مجــددا  کشــور  عالــی  دیــوان  نظــر 
پرونــده امیــد کوکبــی، دانشــجوی دکتــری فیزیــک اتمــی اخیــرا توســط شــعبه 
تجدیــد  دادگاه   5۴ شــعبه  بــه  مجــدد  رســیدگی  بــرای  کشــور  عالــی  دیــوان   3۶
ــدوار  ــی امی ــن زندان ــواده ای ــل و خان ــود و وکی ــده ب ــتاده ش ــران فرس ــتان ته ــر اس نظ
بودنــد کــه بــا بررســی مجــدد حکــم ده ســال حبــس ایــن دانشــجوی دکتــری 
ــد. ــد ش ــا تایی ــی عین ــن زندان ــس ای ــال حب ــم 10 س ــال حک ــن ح ــا ای ــود ب ــض ش نق

غالم حســین محســنی اژه ای، ســخنگوی قــوه قضاییــه و معــاون اول قــوه قضاییــه 
ــس از  ــی پ ــد کوکب ــده امی ــف پرون ــه تکلی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــاه در پاس روز 15 دی م
ــد کار  ــود: »رون ــه ب ــد، گفت ــد ش ــه خواه ــرض چ ــم ع ــعبه ه ــم در ش ــدد حک ــد مج تایی
ــرض  ــم ع ــعبه ه ــم در ش ــود و حک ــض ش ــی نق ــر حکم ــه اگ ــت ک ــکل اس ــن ش ــه ای ب
ــی  ــوان عال ــر دی ــی رود و اگ ــور م ــی کش ــوان عال ــه دی ــددا ب ــده مج ــود، پرون ــد ش تایی
کشــور بــا حکــم صــادر شــده موافــق نباشــد، هیــات عمومــی اصــراری دیــوان 
می کنــد. اصــراری  رای  صــدور  بــه  مبــادرت  و  می شــود  تشــکیل  کشــور  عالــی 

ــح  ــرز« در توضی ــتباه مح ــب »اش ــنی اژه ای مرتک ــه محس ــار اینک ــا اظه ــی ب ــعید خلیل س
پرونــده امیــد کوکبــی شــده اســت، گفــت: »آقــای اژه ای متاســفانه موضــوع اعــاده دادرســی 
کیفــری را بــا فرجام خواهــی اشــتباه گرفتــه اســت. آن چیــزی کــه ایشــان گفتنــد مربــوط 
ــن ربطــی  ــوکل م ــرم م ــده و ج ــه پرون ــه ب ــم خــاص اســت ک ــی در جرای ــه فرجام خواه ب
ــدارد و هیچ کــدام از قضــات  ــده ای جایگاهــی ن ــدارد. اصــال رای اصــراری در چنیــن پرون ن
ــی  ــراری در پرونده های ــد. رای اص ــول ندارن ــر را قب ــن نظ ــم ای ــور ه ــی کش ــوان عال دی
ــات  ــد قصــاص، هی ــرای شکســتن حکــم ســنگینی مانن ــد قصــاص صــادر می شــود. ب مانن
عمومــی اصــراری تشــکیل می شــود و بعدتــر منتهــی بــه صــدور رای اصــراری می شــود«.

ــت  ــکان درخواس ــه ام ــن مرحل ــا در ای ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــی در پاس ــعید خلیل س
ــم  ــی را حک ــد کوکب ــس امی ــال حب ــم 10س ــد حک ــا بای ــود دارد و ی ــدد وج ــی مج دادرس
قطعــی دانســت، گفــت:  »در ایــن مرحلــه در میــان قضــات دیــوان عالــی کشــور 
ــی  ــد و بعض ــدد را می پذیرن ــی مج ــات بررس ــی از قض ــود دارد. بعض ــر وج ــالف نظ اخت
دیگــر خیــر. در ایــن مرحلــه اگــر هــم درخواســت بررســی مجــدد پذیرفتــه شــود 
قضــات دلیــل جدیــد بــرای درخواســت بررســی می خواهنــد کــه مــا قبــال دلیــل 
ــن حــال  ــا ای ــم. ب ــدی نداری ــل جدی ــم و رد شــد. حــاال دیگــر دلی ــه کردی ــان را ارائ خودم
مــن درخواســت رســیدگی مجــدد را خواهــم داد و فقــط می توانــم امیــدوار باشــم«.

»خبرها

مهدی فرحی شاندیز؛
ــال  ــت و انتق ــان محکومی  پای

ــرادی ــه انف ب
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»نه« به اعدام کودکان

ماده   37 کنوانسیون حقوق کودک
 کشورهاي  طرف  کنوانسیون  اجراي  اقدامات  ذیل  را متقبل  مي شوند:

  - هیچ  کودکي  نباید تحت  شکنجه  یا سایر رفتارهاي  بي رحمانه  و غیرانساني  یا مغایر شئون  انساني  قرار گیرد.

- مجازات اعدام یا حبس ابد بدون امکان آزادی، نباید برای جرایم ارتکابی توسط افراد زیر 1۸ سال اعمال شود.



کودکان، هنوز به اعدام 
محکوم می شوند*

بــه  اســتناد  بــا  وکیلــش  کــه  اســت  نوجوانــی  دختــر  نهایــی  حکــم  »اعــدام« 
دهــد.  نجــات  را  او  جــان  تــا  کــرد  تــالش  اســالمی  مجــازات  جدیــد  قانــون 
ــار  ــرای ب ــی ب ــانده و در حال ــل رس ــه قت ــوهرش را ب ــی ش ــت در نوجوان ــم اس ــم مته مری
دوم از ســوی دادگاه بــه مــرگ محکــوم شــد کــه پیــش از ایــن دیوان عالــی کشــور 
حکــم قصــاص را بــر اســاس قانــون جدیــد مجــازات اســالمی نقــض کــرده  بــود. 
شــعبه ۴ دادگاه کیفــری اســتان فــارس در رســیدگی مجــدد، بــا اســتناد بــه تاییــد 
ــل  ــت قت ــه حرم ــل و اینک ــان قت ــم در زم ــالمت روان مته ــر س ــی ب ــی مبن ــکی قانون پزش
و مجــازات آن را می دانســته، بــار دیگــر حکــم اعــدام را بــرای مریــم صــادر کــرد. 
داســتان پرونده هــای بســیاری در دادگســتری ایــران کــه وکالی متهمــان، امیدشــان 
ــه آن  ــود ب ــه خ ــح دفاعی ــت و در لوای ــد اس ــالمی جدی ــازات اس ــون مج ــاده ۹1 قان ــه م ب
ــود در  ــوکل خ ــی م ــری و عقل ــد فک ــود رش ــات دادگاه از نب ــد و در جلس ــتناد می کنن اس
ــه  ــان طــور ک ــد هم ــاده جدی ــه م ــد ک ــن امی ــه ای ــد، ب ــکاب جــرم حــرف می زنن ــان ارت زم
ــالمی  ــوری اس ــک جمه ــی و دیپلماتی ــات قضای ــمی مقام ــخنرانی های رس ــده آن در س وع
داده می شــد، راهــی باشــد تــا چــراغ زندگــی کــودکان و نوجوانــان خامــوش نشــود.

ــید  ــب رس ــه تصوی ــت 13۹۲ ب ــران در اول اردیبهش ــالمی ای ــازات اس ــد مج ــون جدی قان
و تغییــرات صــورت گرفتــه در آن در مــورد جرایــم اطفــال و بــه ویــژه راه کارهــای 
ــورد  ــور م ــن ام ــان از مهم تری ــو مجــازات اعــدام کــودکان و نوجوان ــرای لغ پیشــنهادی آن ب
ــن  ــری و همچنی ــوولیت کیف ــن مس ــود. س ــی ب ــی و بین الملل ــی داخل ــکار عموم ــه اف توج
ــه حــدود و  ــوط ب ــم مرب ــری و جرای ــم تعزی ــرای جرای ــه مجــازات ب ایجــاد دو نظــام جداگان
ــت. ــده اس ــه ش ــرات مواج ــا تغیی ــون ب ــن قان ــه در ای ــت ک ــواردی اس ــه م ــاص از جمل قص

• مبنای مسوولیت کیفری: بلوغ یا رشد کیفری

بــر اســاس مقــررات بین المللــی مثل کنوانســیون حقــوق کودک و مقــررات پکن، افــراد زیر 18 
ســال کــودک محســوب می شــوند و نظــام رســیدگی بــه جرایــم آن هــا چــه در نحوه رســیدگی 
بــه جــرم و چــه میــزان و نــوع مجــازات بایــد بــا نظــام دادرســی جرایــم بزرگســاالن متفــاوت 
باشــد. بنــد 37 کنوانســیون حقــوق کــودک نیــز بــه صراحــت اعالم داشــته مجــازات اعــدام یا 
حبــس ابــد بــدون امــکان آزادی را نمی تــوان در مــورد کــودکان زیــر 18 ســال اعمــال کــرد.

ســن مســوولیت کیفــری از مــواردی اســت کــه ایــران تــا کنــون آن را بــر اســاس شــریعت 
ــری  ــوولیت کیف ــرش مس ــرای پذی ــال ب ــنی 18 س ــالک س ــول م ــه قب ــر ب ــته و حاض دانس
ــیده  ــرعی نرس ــوغ ش ــد بل ــه ح ــه ب ــردی ک ــابق ف ــون مجــازات اســالمی س نیســت. در قان
ــاره ای  ــازات اش ــون مج ــن در قان ــن س ــه ای ــه ب ــر چ ــد. اگ ــوب می ش ــل محس ــود، طف ب
ــرای  ــام قمــری و ب ــرای پســر 15 ســال تم ــی ب ــون مدن ــر حســب قان ــی ب ــود، ول نشــده ب
ــی( ــون مدن ــاده 1۲10 قان ــد. )م ــه می ش ــر گرفت ــری در نظ ــام قم ــال تم ــران ۹ س دخت

ــذار  ــالت، قانون گ ــام معام ــد انج ــی مانن ــایل حقوق ــا مس ــه ب ــت در رابط ــی اس ــن در حال ای
عــالوه بــر بلــوغ، رســیدن بــه رشــد عقلــی را نیــز بــرای پذیــرش مســوولیت فــرد ضــروری 
ــن های  ــل س ــران حداق ــز در ای ــی نی ــی و سیاس ــایل اجتماع ــایر مس ــت. در س ــته اس دانس
متفاوتــی در نظــر گرفتــه شــده بــه طــوری کــه ایــن ســن بــرای ازدواج دختــران و پســران 
بــه ترتیــب 13 و 15 ســال و حداقــل ســن شــرکت در انتخایــات 18 ســال اســت. در مــورد 
مســایل کیفــری نیــز همچنــان ایــن بحــث مطــرح بــوده کــه عــالوه بــر بلــوغ، احــراز رشــد 
کیفــری نیــز بــرای رســیدن بــه مســوولیت کیفــری ضــروری اســت و عــده ای از فقهــا بلــوغ 
ــه  ــد. ب ــادی منحصــر می دانن ــور عب ــت ام ــه رعای ــرد ب ــف ف ــورد تکلی ــا در م شــرعی را تنه
ــا  ــر فقه ــه اختالف نظ ــه ب ــا توج ــذار ب ــا قانون گ ــت ت ــود داش ــد وج ــن امی ــل ای ــن دلی همی
ــرار دهــد. ــای مســوولیت کیفــری ق ــد مبن ــون جدی ــه، رشــد کیفــری را در قان ــن زمین در ای

قانون گــذار در قانــون جدیــد بــدون توجــه بــه تفاســیر و اختالف نظرهــای فقهــی و حقوقــی 
ــته  ــری دانس ــوولیت کیف ــن مس ــالک س ــرعی را م ــوغ ش ــر بل ــار دیگ ــوص ب ــن خص در ای

ــد  ــوان می کن ــه و عن ــوغ پرداخت ــان صریــح ســن بل ــه بی ــان چــه در مــاده 1۴7 ب اســت. چن
کــه ســن بلــوغ بــرای دختــران و پســران یــه ترتیــب ۹ ســال و 15 ســال قمــری )8 ســال 
و نــه مــاه شمســی بــرای دختــران و 1۴ ســال و هفــت مــاه شمســی بــرای پســران( اســت. 
ــون  ــری در قان ــوان ســن مســوولیت کیف ــه عن ــرعی ب ــوغ ش ــن بل ــر گرفت ــود در نظ ــا وج ب
ــورد  ــون م ــز در قان ــی نی ــری تدریج ــوولیت کیف ــتم مس ــا سیس ــده ت ــالش ش ــد، ت جدی
ــرار  ــرش ق ــورد پذی ــری م ــم تعزی ــا در جرای ــتم صرف ــن سیس ــا ای ــرد. ام ــرار گی ــاظ ق لح
گرفتــه و همچنــان در جرایــم مربــوط بــه حــدود و قصــاص، مــالک بلــوغ شــرعی 
از آن پــس کــودکان و نوجوانــان دارای مســوولیت کامــل تلقــی و چــون  اســت و 
ــوند. ــوم ش ــرگ محک ــو و م ــع عض ــالق، قظ ــای ش ــه مجازات ه ــد ب ــاالن می توانن بزرگ س

• ماده 91 راهکاری در دست قضات

ــوط  ــم مرب ــری و جرای ــم تعزی ــورد جرای ــازات در م ــه مج ــام جداگان ــون دو نظ ــن قان در ای
ــم  ــل جرای ــری مث ــم تعزی ــود دارد. در جرای ــال وج ــر 18 س ــراد زی ــدود و قصــاص اف ــه ح ب
مربــوط بــه مــواد مخــدر تغییــرات مناســبی صــورت گرفتــه و در مقایســه بــا قانــون ســابق 
ــوولیت  ــود، مس ــری ب ــل کیف ــوولیت کام ــد مس ــرعی موج ــوغ ش ــن بل ــه س ــیدن ب ــه رس ک
ــی  ــازات بدن ــه و مج ــن رفت ــر از بی ــر و پس ــان دخت ــک می ــده، تفکی ــه ش ــی پذیرفت تدریج
ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــی و تربیت ــای اصالح ــذف و مجازات ه ــالق ح ــد ش مانن
ــال  ــال، اطف ــر ۹ س ــال زی ــروه اطف ــار گ ــه چه ــال ب ــر 18 س ــراد زی ــون، اف ــن قان در ای
ــده  ــک ش ــال تفکی ــا 18 س ــان 15 ت ــال و نوجوان ــا 15 س ــال 1۲ ت ــال، اطف ــا 1۲ س ۹ ت
ــه  ــی، مراجع ــس خانگ ــی، حب ــات اجتماع ــون خدم ــی چ ــای متفاوت ــا مجازات ه ــرای آنه و ب
ــم  ــورد جرای ــازات در م ــترین مج ــت. بیش ــده اس ــه ش ــر گرفت ــناس و ... در نظ ــه روان ش ب
ــال  ــرای اطف ــک ســال ب ــا ی ــاه ت ــت از ســه م ــون اصــالح و تربی ــداری در کان شــدید، نگه
ــه  ــوان نمون ــه عن ــت. ب ــال اس ــا 18 س ــان 15 ت ــرای نوجوان ــال ب ــج س ــا پن ــا 1۲ و ت ۹ ت
برخــالف قانــون ســابق، افــراد زیــر 18 ســالی کــه مرتکــب جــرم حمــل، خریــد، فــروش و 
ــد اعــدام نمی شــوند و مجــازات  ــون جدی ــه قان ــا توجــه ب نگهــداری مــواد مخــدر بشــوند، ب
ــون مجــازات اســالمی( ــا ۹۴ قان ــواد 87 ت ــه می شــود. )م ــرای آنهــا در نظــر گرفت حبــس ب

امــا در جرایــم حــدود و قصــاص ماننــد زنــا، لــواط و محاربــه یــا قصــاص، وضــع بــه گونــه ای 
دیگــر اســت و چنان کــه گفتــه شــد، همچنــان می تــوان مجازات هــای شــرعی چــون شــالق، 
قطــع عضــو و اعــدام را در مــورد افــراد زیــر 18 ســال کــه بــه حــد بلــوغ شــرعی رســیده اند، 
اعمــال نمــود. هــر چنــد قانون گــذار بــر اســاس مــاده ۹1 ایــن قانــون بــه قاضــی اجــازه داده 
اســت تــا »هــرگاه در رشــد و کمــال عقــل مرتکــب شــبهه وجــود داشــته باشــد، حســب مــورد 
بــا توجــه بــه ســن آنهــا مجازات هــای تعزیــری کــه در قانــون بــرای افــراد زیــر 18 ســال در 
نظــر گرفتــه شــده را در مــورد آن هــا اعمــال کنــد«. بدیــن ترتیــب قانون گــذار صرفــا ابــزاری 
قضایــی در اختیــار قاضــی قــرار داده تــا در مــورادی کــه تشــخیص می دهــد، بــا زیــر ســوال 
ــد. ــر 18 ســال، از صــدور حکــم اعــدام خــودداری کن ــرد زی ــل ف ــردن رشــد و کمــال عق ب

ــرای تشــخیص رشــد و کمــال عقــل  در تبصــره همــان مــاده مقــرر شــده اســت »دادگاه ب
می توانــد نظــر پزشــکی قانونــی را اســتعالم یــا از هــر طریــق دیگــری کــه مقتضــی بدانــد 
اســتفاده کنــد«. بدیــن ترتیــب قاضــی از اختیــار کامــل برخــوردار اســت تــا بــر اســاس نظــر 
کارشــناس پزشــکی قانونــی یــا بــر اســاس تحقیقاتــش از متهــم و شــهود، بررســی وضعیــت 
خانوادگــی، روحــی و روانــی و اجتماعــی فــرد نظــر دهــد کــه آیــا مجــرم ماهیــت جــرم انجــام 
شــده و یــا حرمــت آن را درک کــرده اســت یــا نــه و ســپس اقــدام بــه صــدور حکــم کنــد.

• کشاکش برای نجات جان کودکان و نوجوانان در دادگاه ها 

ــس در  ــن پ ــا از ای ــه تنه ــا ن ــد ت ــود آم ــه وج ــی ب ــون، امکان ــن قان ــب ای ــس از تصوی پ
جرایــم تعزیــری مثــل جرایــم مــواد مخــدر، اعــدام و حبس هــای طوالنــی مــدت 
افــراد زیــر  از  بــرای کــودکان و نوجوانــان صــادر نشــود؛ بلکــه پرونــده آن عــده 
18 ســال کــه طبــق قانــون ســابق بــرای ارتــکاب ایــن گونــه جرایــم بــه اعــدام 
یــا حبس هــای طوالنــی محکــوم شــده بودنــد نیــز مــورد رســیدگی مجــدد قــرار 
گیــرد و از اعــدام یــا ســپری کــردن حبس هــای طوالنــی مــدت جلوگیــری شــود.

امــا در پرونده هــای مربــوط بــه حــدود و قصــاص، رویــه دادگاه هــا روشــن نبــوده 
زمــان  در  متهمــان  کــه  پرونده هایــی  در  وکال  دادرســی  اعــاده  درخواســت  و 
می شــد؛ روبــرو  متفاوتــی  نتایــج  بــا  بــوده  ســال   18 ســن  زیــر  جــرم  ارتــکاب 
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ــن  ــه ای ــتدالل ک ــن اس ــا ای ــور ب ــی کش ــوان عال ــعب دی ــی ش ــه برخ ــوری ک ــه ط  ب
ــت،  ــود آورده اس ــه وج ــال ب ــر 18 س ــن زی ــرای متهمی ــب تری را ب ــرایط مناس ــاده ش م
آن را مشــمول مــاده ۲7۲ قانــون آییــن دادرســی مدنــی دانســته و تقاضــای اعــاده 
دارســی در پرونده هــای قصــاص و حــدود را می پذیرفتنــد، در حالــی کــه تعــدادی 
دیگــر از شــعب، وضعیــت ایجــاد شــده در مــاده ۹1 را مــالک تخفیــف مجــازات 
بــر اســاس مــاده ۲7۲ ندانســته و اقــدام بــه رد تقاضــای اعــاده دادرســی کردنــد.

ایــن امــر باعــث شــد کــه تعــدادی از وکالی دادگســتری بــا ضمیمــه کــردن آرای متفــاوت 
خــود کــه نشــانگر آرای متناقــض دیــوان عالــی کشــور در پذیــرش اعــاده دادرســی بــود، 
ــا در خواســت رای  ــا ب ــد ت ــی کشــور بخواهن ــوان عال ــس دی از دادســتان کل کشــور و ریی
ــد.  ــود آی ــه وج ــای ب ــدی در دادگاه ه ــه واح ــور، روی ــی کش ــوان عال ــه از دی ــدت روی وح
ــی کشــور صــادر نشــده اســت. ــوان عال ــی در دی ــن خصــوص، رای ــوز در ای ــد هن ــر چن ه

برخــی از شــعب دیــوان عالــی کشــور نیــز اســتدالل دیگری بــرای نپذیرفتــن اعاده دادرســی 
ــی  ــده نوجوان ــد. در پرون ــان در پرونده هــای قصــاص در ســال گذشــته مطــرح کردن نوجوان
کــه در ســن 15 ســال و ســه ماهگــی مرتکــب قتــل شــده بــود، دیــوان عالــی کشــور بــا 
ایــن اســتدالل نســبت بــه رد دادخواســت اعــاده دارســی وکیــل اقــدام نمــود کــه پــس از 
گذشــت 8 ســال امــکان بررســی رشــد عقلــی متهــم در زمــان وقــوع قتــل وجــود نــدارد.

ــرای  ــرگ ب ــم م ــدور حک ــدم ص ــه ع ــر ب ــاده ۹1 منج ــه م ــی ک ــور عموم ــالف تص برخ
ــان در  ــه همچن ــان داد ک ــا نش ــیدگی دادگاه ه ــد رس ــود، رون ــران می ش ــودکان در ای ک
دادگاه هــا اصــرار بــر اجــرای قصــاص و حــدود در پرونــده افــراد زیــر 18 ســال وجــود دارد. 
پرونــده دختــر نوجوانــی کــه در شــیراز متهــم بــه قتــل همســرش اســت و توســط وکیــل 

ــد  ــد رش ــان می ده ــت نش ــه صراح ــه ب ــت ک ــه ای اس ــد، نمون ــرح ش ــانه ها مط وی در رس
ــات  ــی اثب ــکی قانون ــط پزش ــد توس ــال می توان ــر 18 س ــراد زی ــرای اف ــی ب ــری و عقل فک
شــود و قضــات بــه مــالک ســنی 18 ســال بــرای صــدور احــکام ســنگین شــرعی اعتقــاد 
ــانی  ــا اطالع رس ــن پرونده ه ــادره در ای ــکام ص ــی اح ــوارد اندک ــفانه در م ــد. متاس ندارن
ــوان  ــد، می ت ــول کرده ان ــا را قب ــن پرونده ه ــه ای ــی ک ــا وکالی ــو ب ــی در گفتگ ــده، ول ش
ــی در  ــه قاض ــم ب ــی مته ــری و عقل ــد فک ــول رش ــار قب ــای اختی ــه اعط ــد ک ــه ش متوج
ــود. ــودکان ش ــرای ک ــرگ ب ــم م ــدور حک ــرای ص ــدم اج ــه ع ــر ب ــته منج ــل نتوانس عم

• سخن آخر

ــودکان در  ــدام ک ــون مجــازات اســالمی، اع ــه در قان ــرات صــورت گرفت ــا تغیی ــر چــه ب اگ
جرایــم تعزیــری حــذف شــده؛ ولــی هنــوز در جرایــم مربــوط بــه حــدود و قصــاص، افــراد 
ــون مجــازات اســالمی  ــه اجــرای قان ــد. تجرب ــرار دارن ــر 18 ســال در معــرض اعــدام ق زی
ــا  ــا ب ــه قضــات داده ت ــون ب ــه قان ــاری ک در ســال گذشــته نشــان داد کــه علی رغــم اختی
اثبــات عــدم رشــد فکــری کــودکان و نوجوانــان از صــدور حکــم قصــاص خــودداری کننــد، 
ــن  ــرای کــودکان صــادر شــده اســت. ای ــان در پرونده هــای قتــل حکــم قصــاص ب همچن
امــر کــه ناشــی از ســاختار قضایــی ایــران در انتخــاب و آمــوزش قضــات اســت، نشــان گر 
ــدام  ــذف اع ــد را در ح ــون جدی ــه قان ــت ک ــر اس ــوق بش ــاالن حق ــی فع ــتی نگران درس
ــای  ــده در پرونده ه ــادر ش ــکام ص ــی اح ــا بررس ــتند. ب ــد می دانس ــودکان ناکارام ــرای ک ب
ــران  ــی در ای ــه قضای ــون و روی ــوز قان ــه هن ــود ک ــخص می ش ــان مش ــودکان و نوجوان ک

ــادی دارد. ــه زی ــودکان فاصل ــرای ک ــدام ب ــو صــدور اع ــا لغ ت

ســینا پســری نوجــوان و مــوکل نســرین ســتوده بــود کــه بــه جــرم قتــل بــه 
اعــدام محکــوم شــد. شــب اعــدام، جمعــی از فعــاالن مخالــف اعــدام بــه همــراه 
اویــن جمــع  باقــی بــرای جلــب رضایــت خانــواده ی مقتــول مقابــل  عمادالدیــن 
ــواده ی  ــد. خان ــت کن ــول را پرداخ ــه ی مقت ــه دی ــده  داد ک ــع وع ــن جم ــد. ای ــده بودن ش
مقتــول رضایــت داد و اعــدام متوقــف شــد. پــدر ســینا بــرای تامیــن بخشــی از 
کــرد.  پرداخــت  را  مابقــی  دانشــگاهی  اســتاد  و  فروخــت  را  خــود  خانــه ی  دیــه، 
ــرد  ــف ک ــی توصی ــن« پرونده های ــر کننده تری ــی از »متاث ــینا را یک ــت س ــی سرگذش امین
ــود.  ــده و خوشــایند ب ــده ی ســینا امیدوارکنن ــا پرون ــرای م ــوده: »ب ــاط ب ــا آن در ارتب کــه ب

ــه آزادی ختــم شــده  ــده ای کــه ب ــد. پرون ــده تــالش کــرده بودن ــرای ایــن پرون خیلی هــا ب
ــگار  ــوان روز نامه ن ــه عن ــود. وقتــی محکومــی آزاد می شــد، خیال مــان راحــت می شــد و ب ب
یــا فعــال اجتماعــی ســراغ دیگــر پرونده هــا می رفتیــم. ســینا همیشــه بــرای مــا از جملــه 
مــوارد موفقیت هــای هــر چنــد کوچــک بــود کــه مخالفــان اعــدام توانســتند بــه آن دســت 
پیــدا کننــد. مــرگ ســینا بــرای مــن مثــل یــک شــوک بــود. علــت مــرگ امــا تاثیرگذارتــر 
ــس  ــود، پ ــده ب ــل ش ــه او تحمی ــه ب ــیب هایی ک ــواع آس ــار و ان ــی فش ــینا در پ ــود. س ب
ــدان در  ــی از زن ــاری ناش ــر بیم ــر اث ــت ب ــود و در نهای ــتری ب ــگاه بس از آزادی در آسایش
افســردگی شــدید درگذشــت. بــه نظــر مــن ســینا بدتریــن نمونــه از بچه هایی ســت کــه در 
رویــه ی رســیدن بــه حکــم، ســخت ترین شــرایط فیزیکــی و روحــی را تحمــل می کننــد«. 
ــراد  ــا اف ــه ب ــی و اینک ــم در اداره آگاه ــراف از مته ــذ اعت ــد اخ ــر رون ــاره ب ــا اش ــی ب  امین
زیــر هجــده ســال کــه هیــچ اطالعــی از حقــوق قانونــی خــود ندارنــد، چــه رفتــاری مــی 
ــه جــرم قتــل، زیــر ســن 18  ــد: » پســری کــه ب ــده دیگــری را مثــال مــی زن شــود، پرون
ســالگی حکــم اعــدام دریافــت کــرد. حکــم اعــدام او بــا اســتناد بــه اعتراف هایــی کــه در 
ــا رای  ــا حت ــود، صــادر شــد. ام ــای نخســت بازداشــت در اداره آگاهــی ابرازداشــته ب روزه
پزشــکی قانونــی بــا برخــی از اعتراف هــای متهــم  در تضــاد بــود. بــه طــور مثــال متهــم 
گفتــه بــود کــه دو چاقــو بــه شــکم مقتــول وارد کــرده، اماگــزارش پزشــکی قانونــی از یــک 
ــی  ــن زندان ــود. ای ــر کالبدشــکافی ب ــت داشــت و جــای پارگــی دوم، اث ــو حکای ــه چاق ضرب
نوجــوان  بــه آســیه امینــی گفتــه بــود کــه »زیــر آن شــکنجه در آگاهــی بــه تنهــا چیــزی 
ــم  ــال برای ــم. اص ــات ده ــرایط نج ــودم را از آن ش ــه خ ــود ک ــن ب ــردم ای ــر می ک ــه فک ک
ــول می کــردم. فکــر  ــد، قب ــوان اتهــام می گفتن ــه عن ــزی را کــه ب ــن چی ــود. بدتری مهــم نب
می کــردم اگــر ادعــای آن هــا را قبــول کنــم، ایــن شــدت درد فیزیکــی قطــع خواهــد شــد«.

دالرا زنــدان را درگفت وگویــی حضــوری کــه بــا آســیه امینــی داشــت »مجازاتــی 
ــا روحیــه و آرزوهــا و امیدهایــی  ــود: »یــک دختــر نوجــوان ب مضاعــف« توصیــف کــرده ب
مثــل هــر دختــر دیگــری در کنــار زنانــی قــرار گرفتــه بــود کــه دائــم او را مــورد تمســخر 
و آزار قــرار می دادنــد. ایــن آزارهــای روحــی گاهــی بدتریــن شــکنجه بــرای یــک نوجــوان 
ــتند.« ــی هس ــز زندان ــر نی ــان دیگ ــتان زندانی ــال در دس ــودکان در عین ح ــن ک ــت. ای اس

ــاره  ــم اش ــا ه ــی از زندان ه ــمی در برخ ــای جس ــه آزاره ــی ب ــار روح ــر فش ــالوه ب او ع
ــان و  ــت از زن ــارت و مراقب ــه نظ ــاز ب ــان نی ــای زن ــه در بنده ــد ک ــد می کن ــرده و تاکی ک
ــی  ــد. درحال ــرار دارن ــاک ق ــان خطرن ــی زندانی ــد و آزار برخ ــورد تهدی ــه م دخترانی ســت ک
ــگاران  ــی از روزنامه ن ــرات یک ــه  خاط ــدارد. او ب ــود ن ــی وج ــن مراقبت ــوال چنی ــه معم ک
ــس از آزادی  ــه پ ــد ک ــاره می کن ــت اش ــت داش ــز فعالی ــان نی ــوزه  ی زن ــه در ح ــی ک زندان
گفتــه بــود کــه »شــب ها تــا صبــح، از ترســتجاوز جنســی« نمی توانســت بخوابــد. 
می شــوند،  بزرگ ســاالن  زنــدان  وارد  کــه  نوجوانــی  دختــران  امینــی  گفتــه ی  بــه 

در گفت وگو با آســیه امینی مطرح شد:

حقوقی که از کودکان، پیش از اعدام نقض می شود

ــوم  ــدام محک ــه اع ــه ب ــی ک کودکان
می شــوند، تــا پیــش از اجــرای 
حکــم  رونــدی را طــی می کننــد 
ــمی  ــی و جس ــیب های روح ــه آس ک
بســیاری در پــی دارد. دو نفــر از 
محکومــان بــه اعــدام کــه از اجرای 
ــه  ایــن حکــم رهــا شــدند حاضــر ب
ــه  ــدند؛ چراک ــوص نش ــن خص ــا« در ای ــوق م ــا »حق ــو ب گفت وگ
ــده«  ــان »آزاردهن ــه آن دوران برای ش ــوط ب ــرات مرب ــرور خاط م
ــا  ــم ی ــرای حک ــا اج ــتگیری ت ــان دس ــه از زم ــی ک ــود. کودکان ب
آزادی بــا فشــارهایی روبــه رو می شــوند کــه بــه عقیــده ی 
ــی،  ــیه  امین ــت. آس ــذار اس ــان« تاثیرگ ــیاری در »سرنوشت ش بس
روزنامه نــگار و فعــال حقــوق بشــر بــا ذکــر نمونه هایــی از 
پرونده هــای اعــدام کــودکان بــرای »حقــوق مــا«، بــا زیــر ســوال 
ــه  ــالمی، ب ــوری اس ــودکان در جمه ــه ک ــوط ب ــن مرب ــردن قوانی ب
پرونــده ای اشــاره می کنــد کــه کــودک پــس از رهایــی از مجــازات 
ــت.  ــان باخ ــد« و ج ــل کن ــی را تحم ــت زندگ ــدام، »نتوانس اع

آیدا قجر
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زندانیانــی  تمــام  آن کــه  »نــه  نیســتند:  برخــوردار  محافظتــی  و  مراقبــت  هیــچ  از 
قــرار  تجــاوز  مــورد  اســت  ممکــن  هســتند،  زنــان  زندان هــای  در  کــه 
می کنــد«.  تهدیــد  را  نوجــوان  دختــران  از  بســیاری  تهدیــد  ایــن  امــا  گیرنــد، 
امینــی معتقــد اســت کــه در مــورد اعــدام کــودکان زیــر 18 ســال تنهــا مســاله ی »مــرگ و 
زندگــی« مطــرح نیســت بلکــه »افــرادی کــه بــه هــر دلیلــی ناچــار بــه عبــور از ایــن مســیر 
ــود.  ــض می ش ــان نق ــا حقوق ش ــا و باره ــند، باره ــی برس ــم قضای ــه محاک ــا ب ــتند ت هس

نظارتــی روی رفتــاری کــه بــا بچه هــا می شــود، 
وجــود نــدارد. مســاله  بی توجهــی بــه رویــه ی قضایــی 
و رونــد دادرســی کــودکان زیــر 18 ســال اســت کــه از 
ســوی فعــاالن حــوزه ی حقــوق بشــر، رســانه ها و هــم 
ــرد«.  ــرار می گی ــی ق ــورد بی توجه ــی م ــل قضای محاف
حتــی خانواده هــای قربانیــان اعــدام نیــز ممکــن 
ــه ی  ــا مرحل ــه ت ــونت هایی ک ــل خش ــت در مقاب اس
اجــرای حکــم بــر زندانیــان وارد شــده، ســکوت 
ــت  ــن اس ــه ممک ــی اگرچ ــه ی امین ــه گفت ــد. ب کنن
وخانــواده ی  نزدیــکان  ســوی  از  اعتراض هایــی 
محکــوم خطــاب بــه زنــدان صــورت گیــرد امــا 
فرزنــدش  کــه  نظربگیریــد  در  را  »خانــواده ای 
بــه اعــدام محکــوم شــده. ایــن خانــواده تمــام 
تــالش خــود را بهــکار می گیــرد تــا فرزنــدش را 
ــه  ــد ک ــر می کن ــد. فک ــات ده ــت نج ــن وضعی از ای
ــر کســی  ــدش اســت و اگ ــدام فرزن ــرایط، اع بدترینش

ــن  ــود. ای ــوش می ش ــیلی زد، بعدهافرام ــوش او س ــم در گ ه
ــر،  ــن خط ــون ای ــد چ ــد باش ــی بلن ــد اعتراض ــراض بای اعت
ــی  ــه امین ــاله، انتقادی ســت ک ــن مس خطــری جدی ســت«. ای
ــت:  ــته اس ــز وارد دانس ــدام نی ــف اع ــاالن مخال ــر فع آن را ب
»مــا زمانی کــه پرونــده مربــوط بــه قتــل نفــس باشــد، 
ــی  ــکار عموم ــه اف ــم؛ چراک ــه رفته ای ــال توجی ــه دنب ــتر ب بیش
ــم.  ــاز داری ــان نی ــه حمایت ش ــه ب ــم ک ــی می دانی را مخاطبان
ــاق  ــک اتف ــل ی ــد، قت ــا بپذیرن ــه ان ه ــم ک ــه می کنی توجی
ــام  ــا انج ــم باره ــن ه ــود م ــه خ ــت ک ــن کاری س ــت. ای اس
ــن  ــا نرم تری ــاری ب ــی ناچ ــکار عموم ــا اف ــه ب داده ام. در مواجه
ــا  ــت ام ــن حال ــن نرم تری ــروی. ای ــش ب ــن پی ــت ممک حال

ــیوه ی  ــم. ش ــوق مته ــاره ی حق ــردن درب ــت ک ــه صحب ــده و ن ــر ش ــل منج ــه قت ــه توجی ب
ــد  ــوده و می توان ــادف ب ــا تص ــاق ی ــک اتف ــل ی ــن قت ــه ای ــورت ک ــن ص ــم بدی ــان ه بی
ــن   ــا اعــدام نوجــوان ای ــرد. همــه ی فعــاالن حــوزه ی مخالفــت ب ــرار گی مــورد بخشــش ق
حــرف را زده انــد. امــا واقعیــت را بپذیریــم کــه مــا از ناچــاری ایــن کار را کردیــم؛ چراکــه 
ــو  ــت هم س ــن مخالف ــا ای ــا، ب ــی م ــم قضای ــای محاک ــه هم پ ــه جامع ــم ک ــران بودی نگ
ــودکان  ــدام ک ــث اع ــه بح ــروز ک ــت ام ــد اس ــر معتق ــوق بش ــال حق ــن فع ــود«. ای نش
ــایل  ــا مس ــی تر ب ــه ای تر و اساس ــد ریش ــرده »بای ــب ک ــود جل ــه خ ــی را ب ــه عموم توج
ــرد«.  ــت ک ــا صحب ــم آن ه ــرای حک ــی اج ــه ی قضای ــان و روی ــدام نوجوان ــف اع مختل
امینــی ادامــه داد: »مــا از عنــوان کــردن ایــن مســایل می ترســیم؛ چراکــه نگرانیــم توجــه 
عمومــی را از اعــدام منحــرف کنیــم. ایــن اتفــاق را خطرنــاک می دانیــم و مهــم بــرای مــا 
رفــع خطــر اعــدام اســت. در بســیاری مــوارد حتــی دســت و دلمــان بــه نوشــتن خبــر تحــت 
فشــار بــودن یــک زندانــی نمــی رود. مــن خانــواده ی مقتولــی را دیــده ام کــه حتــی حاضــر 
ــرای  ــوزی ب ــه دل س ــرد. در حالی ک ــورت گی ــل ص ــرای قات ــوزی ب ــه دل س ــود هیچ گون نب
قاتــل بــه معنــای حمایــت از قتــل نیســت. بلکــه بــه معنــای حمایــت از حقــوق فردی ســت 
کــه متهــم بــه قتــل امــا در عین حــال یــک انســان اســت کــه حقوقــی دارد. دیگــران ولــی 
از تــرس آن کــه بیــان حقــوق متهــم روی رضایــت خانــواده ی مقتــول تاثیــر بگــذارد، ترجیــح 
ــت  ــن وضعی ــگار همچنی ــن روزنامه ن ــرد«. ای ــورت نگی ــت ص ــن حمای ــه ای ــد ک می دهن
ســالمت و بهداشــت روانــی و فیزیکــی را در زندان هــای ایــران »اســف بار« توصیــف کــرد. 
ــک  ــون، ی ــوق و قان ــوزه حق ــر ح ــالوه ب ــران ع ــدام در ای ــه اع ــت ک ــد اس ــی معتق امین
»اجتماعــی«  و  »شــرعی«  ریشــه های  و  »اجتماعی«ســت  و  »فرهنگــی«  مســاله ای 
ــه  ــه ی فرانس ــا جامع ــال ب ــه، مث ــد آزادان ــان و نق ــر آزادی بی ــا از نظ ــه ی م دارد: »جامع
ــی  ــدام م ــث اع ــی بح ــان دارد. و وقت ــال ها آزادی بی ــه ی س ــه  تجرب ــت ک ــاوت اس متف
ــی  ــن خیل ــرای همی ــم. ب ــه رویی ــا مقاومتهــای سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی روب شــود ب
ــی  ــه و قوانین ــا از جامع ــرد. م ــه ســازی ک ــت و زمین ــش رف ــدم پی ــه ق ــدم ب ــد آرام و ق بای
ــت  ــد حرم ــا س ــود ب ــرح می ش ــاص مط ــدود و قص ــث ح ــی بح ــه وقت ــم ک صحبتمی کنی
ــه  ــوان آزادان ــاص نمی ت ــدود و قص ــورد ح ــن در م ــرای همی ــتیم. ب ــه رو هس ــرع روب و ش
ــز  ــی نی ــع  دین ــع مراج ــه در جم ــث کرد«.البت ــدی بح ــای ج ــدون تهدیده ــتکم ب ــا دس ی
مخالفــان اعــدام پیــدا می شــوند. مثــال آیــت اهلل منتظــری در مصاحبــه بــا روزنامــه 
اعتمادملــی گفتــه بــود کــه اجــرای حکــم اعــدام و حــدود در زمــان غیبــت جایــز نیســت. 
بســیاری از متهمــان زیــر 18 ســال محکوم به اعــدام نیز از فشــارهایی که متحمل می شــوند، 
صحبــت نمی کننــد. اگرچــه ایــن مســاله بنــا بــه ارتبــاط افــراد بــا مخاطــب، متغیــر اســت. 

ــه  ــرد ک ــاره ک ــدام اش ــه اع ــوم ب ــری محک ــده ی دخت ــه پرون ــه ، ب ــوان  نمون ــه عن ــی ب امین
ــدام  ــته ی اع ــم، وی را شایس ــخصی مته ــای ش ــتناد نامه ه ــا اس ــرده ب ــالش ک ــی ت قاض
ــودم.  ــه ب ــی رفت ــدار قاض ــه دی ــده ب ــن پرون ــم ای ــدن حک ــته ش ــد شکس ــا امی ــد: »ب بدان
ــه در  ــم را ک ــی مته ــه ی خصوص ــک نام ــت ی ــاوت می خواس ــز قض ــت می ــی از پش قاض
ــاره ی  ــا ثابــت کنــد کــه نظــر مــن درب ــود، بــه مــن نشــان دهــد ت زنــدان نوشــته شــده ب
ــه ی  ــخص رابط ــالن ش ــا ف ــم ب ــه مته ــم؛ چراک ــتباه می کن ــت و اش ــت نیس آن زن درس
ــی  ــای قاض ــه آق ــم ک ــدم و گفت ــوکه ش ــی دارد. ش عاطف
ایــن چــه ربطــی بــه مــن و اساســا چــه ربطــی بــه شــما 
دارد؟ موضــوع پرونــده قتــل اســت و آیــا رابطــه ی عاطفــی 
ــی  ــت؟ قاض ــدام اس ــم اع ــده ی حک ــم توجیه کنن ــن خان ای
ــه  ــک غریب ــه ی ــی ک ــه من ــت ب ــای او را می خواس نامه ه
هســتم نشــان دهــد تــا توجیــه کنــد کــه ایــن فــرد ارزش 
ــکل  ــه مش ــاره ای ب ــر اش ــود آن دخت ــدارد. خ ــت ن حمای
عاطفــی خــود نکــرده بــود. البتــه قاضــی بعدتــر موضــوع را 
منکــر شــد و مدرکــی هــم بــرای اثبــات رفتــار قاضــی در 
اختیــار نبــود. ایــن رویــه در ایــران وجــود نــدارد کــه یــک 
ــا  ــا ب ــد ی ــراض کن ــود اعت ــوق خ ــه حق ــوان نســبت ب نوج
آگاهــی بــه حقــوق خــود، شــرایط بهتــری داشــته باشــد«. 
آســیه امینــی یکــی از مهم تریــن عوامــل دخیــل در 
اعــدام کــودکان زیــر 18 ســال را »قانــون« عنــوان 
ــذار«  ــودکان »تاثیرگ ــام ک ــت تم ــر سرنوش ــه ب ــرد ک ک
ــاس  ــر اس ــودک را ب ــق ک ــه ح ــتنقانونی ک ــت: »داش اس
ــت.  ــم اس ــی مه ــد، خیل ــرده باش ــن ک ــی تعیی ــاخص های علم ش
ــر  ــوق بش ــول حق ــه اص ــیدن ب ــرای رس ــیاری ب ــان بس کارشناس
تحقیــق کردنــد تــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه کــودک تــا یــک 
ــه  ــد. ب ــته باش ــری داش ــد مســوولیت کیف ســن مشــخصی نمی توان
همیــن دلیــل بایــد از مجازات هــای ســنگین بــری باشــد و کــودک 
بــه راه و هنجارهــای مرســوم  نتیجه بخــش  تنبیه هــای  بــا  را 
ــت  ــود حمای ــا کمب ــیاری از پرونده ه ــا در بس ــد. م ــه برگردان جامع
قانــون را از کــودک حــس می کنیــم. حتــی بــا پرونده هایــی مواجــه 
ــی طــی شــده و قاضــی  ــی آن طبیع ــه ی قضای ــه روی می شــویم ک
نیــز منصــف اســت، امــا می گویــد کــه قانــون دســت مــن را بســته.

واقعیــت آن اســت کــه مــا قانونــی کــه حمایت گــر حقــوق کــودک 
ــم«.  ــود، نداری ــدود و قصــاص منجــر ش ــه ح ــد ب ــه می توان ــنگینی ک ــای س ــرای اتهام ه ب
ــای  ــه گفته ه ــا ب ــت. بن ــه آن پرداخ ــی ب ــه امین ــت ک ــل دومی س ــی« عام ــه ی قضای »روی
ــرای  ــی ب ــای قضای ــا رویه ه ــی ب ــودکان تفاوت ــیاری از ک ــرای بس ــی ب ــه ی قضای وی روی
ــرد  ــد ک ــه تاکی ــگار در حالی ک ــن روزنامه ن ــدارد. ای ــال ن ــت بزرگس ــه جنای ــم ب ــک مته ی
ــه ی دادرســی مــا رخ  گفته هــای وی شــواهد عینــی اش اســت، ادامــه داد: »آن چــه در روی
ــا  ــودکان اســت. بازجویی ه ــوق ک ــژه نقــض حق ــه وی ــوق انســانی و ب می دهــد، نقــض حق
ــق  ــت طب ــا جنای ــل ی ــه قت ــم ب ــک مته ــرای ی ــی ب ــای آگاه ــه در اداره ه ــی ک و اتفاقات
ــرار  ــن اق ــرای گرفت ــت ب ــوارد عاملی س ــیاری از م ــد، در بس ــی رخ می ده ــف قانون تعری
ــن  ــم ای ــدور حک ــرای ص ــت ب ــر مبنایی س ــا بعدت ــن اقراره ــان. ای ــه خوش ــراد علی از اف
ــوغ  ــاظ بل ــتگیری از لح ــگام دس ــه هن ــد ک ــور کنی ــی را تص ــال. کودک ــر 18 س ــراد زی اف
ــراد تحــت  ــن اف ــر ای ــدارد. اگ ــغ را ن ــک انســان بال ــی شــرایط ی فکــری، جســمی و عاطف
ــن اقرارهــا  ــد، ممکــن اســت بدتری ــرار بگیرن رفتارهــای پرخشــونت فیزیکــی و شــکنجه ق
ــی  ــه ی بازجوی ــت. روی ــالف واقعی ــی خ ــی حت ــد. اقرارهای ــام دهن ــان انج ــه خودش را علی
حتــی بنــا بــه تشــخیص بازجــو ممکــن اســت مســیر دیگــری در پیــش گیــرد«. 
امینــی در توضیــح بــه پرونــده دختــری اشــاره کــرد کــه بــرای حضــور در »خانــه ی فســاد« 
ــا محــارم«  ــای ب ــرد، جــرم وی »زن ــت ک ــه دریاف ــا در حکمــی ک ــود ام بازداشــت شــده  ب
ــه  ــده را ب ــد پرون ــه بای ــخیص داده ک ــو تش ــی بازج ــال یعن ــن مث ــود: »ای ــده ب ــوان ش عن
ســمت دیگــری هدایــت کنــد و نتیجــه ی دلخــواه خــود را بگیــرد. چــون حکــم زنــای بــا 
ــاره از  ــده داشــتم، یک ب ــا قاضــی پرون محارم،اعــدام اســت. حتــی  در صحبت هایــی کــه ب
دهانــش بیــرون پریــد کــه »از نظــر مــن ایــن آدم بایــد کشــته می شــد چــون برایجامعــه 
مضــر بــود.« ایــن گفتــه ی قاضــی بــه این معناســت کــه حکــم از پیــش در ذهن همــه آن ها 
وجــود داشــته و فقــط بــه دنبــال پیــدا کــردن مــوردی بودنــد کــه منجــر بــه اعــدام شــود.«

امینــی ســومین عامــل دخیــل در اعــدام کــودکان را »قاضــی« دانســت: »قاضــی در صــدور 
رای مســتقل اســت. البتــه اســتقالل قاضــی، اســتقالل از قانــون نیســت. قضــات بایــد بــه 
ــال  ــودک و بزرگ س ــن ک ــن ای ــودک، بی ــیونحقوق ک ــه کنوانس ــران ب ــتن ای ــتناد پیوس اس
تفــاوت قایــل شــوند. اتفاقــی کهمتاســفانه در بســیاری از محاکــم قضایــی مــا رخ نمی دهد«.  
اگرچــه در قانــون مجــازات اســالمی جدیــد اعــدام ممنــوع اســت امــا ابهامــات موجــود در 
ــه مســووالن  ــه طوری ک ــاز گذاشــته. ب ــدام ب ــرای صــدور حکــم اع آن دســت قاضــی را ب
ــت.  ــه اس ــاص« قرارگرفت ــورد »قص ــه م ــده بلک ــدام نش ــوم اع ــد محک ــخ می گوین در پاس
ــکار  ــردن اف ــرف ک ــوع و منح ــل موض ــا دور زدن اص ــن موضع گیری ه ــه ای ــی ک درحال
عمومــی اســت. زیــرا منظــور و مقصــود، ممنوعیــت مجــازات مــرگ بــرای نوجوانــان زیــر 
ــود.  ــی ش ــی وارد دادگاه م ــه اتهام ــا چ ــم، ب ــد مته ــی کن ــی نم ــت و فرق ــال اس 18 س

آسیه امینی:
»جامعه ی ما جامعه ی فرانسه نیست که با 
تجربه ی سال ها آزادی بیان و در نبود حکم 
اعدام درباره ی مسایل مربوط به متهمان 
زیر این حکم صحبت کند. ما از جامعه و 
قوانینی صحبت می کنیم که وقتی بحث 

حدود و قصاص مطرح می شود به حرمت 
و شرع می رسیم. در مورد حدود و قصاص 

نمی توان آزادانه بحث کرد«.
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ــال های  ــن س ــران و بی ــالمی در ای ــالب اس ــد از انق بع
ــه ی  ــده ای در زمبن ــن ش ــط تدوی ــا 13۶۲ ضواب 1357 ت
ــه همیــن دلیــل می تــوان  فیلم ســازی وجــود نداشــت و ب
ــه  ــامانی ب ــت نابس ــران در وضعی ــینمای ای ــه س ــت ک گف
ســر می بــرد؛ امــا ســرانجام بعــد از ســال 13۶۲ بــا 
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــازی ک ــط فیلم س ــن ضواب تدوی
ــری  ــذف عناص ــود و ح ــده ب ــم ش ــالب تنظی ــس از انق پ
بــرای  ضوابطــی  »ســکس«،  و  »خشــونت«  چــون 
ــا  ــان را ب ــه کارگردان ــد ک ــن ش ــران تدوی ــینمای ای س
محدودیت هــای زیــادی روبــه رو می کــرد. از ایــن رو 
ــور  ــا مح ــران ب ــینمای ای ــی، س ــال های متوال ــی س ط

مســایل اجتماعــی توانســت فیلم هــای خوبــی را ارائــه دهــد 
ــر مشــکالت  ــه بیان گ ــا ک ــن فیلم ه ــی از ای ــه برخ ــی ک ــا جای ت

ــد. ــود کن ــم از آن خ ــی را ه ــز بین الملل ــت جوای ــود، توانس ــردم ب ــران و م ــی ای اجتماع
ــازان  ــت فیلم س ــر فعالی ــایه یی ب ــان س ــالمی چن ــاد اس ــگ و ارش ــارت وزارت فرهن ــا نظ ام
از  بســیاری  اکــران  کــه  انداخــت  ایــران  در  فیلــم  کننــدگان  تهیــه  و  بازیگــران  و 
از  خاصــی  مــوارد صحنه هــای  از  برخــی  در  روبــه رو شــد.  ممنوعیــت  بــا  فیلم هــا 
فیلم هــا حــذف شــد، بازیگــران خاصــی بــا ممنوعیــت تصویــر روبــه رو شــدند و در 
روانــه ی  و  بازداشــت  ایرانــی  برجســته ی  کارگردانــان  از  برخــی  اخیــر  ســال های 
اعــالم شــد. متمــادی ممنــوع  بــرای ســال های  آن هــا  فعالیــت  و  زنــدان شــدند 

یکــی از مســایل اجتماعــی کــه در ســینمای ایــران بــه چشــم می خــورد، مســاله ی 
در  مختلفــی  فیلم هــای  انقــالب  از  پــس  ســال های  در  اســت.  اعــدام  و  قصــاص 
ایــن زمینــه اکــران شــد کــه واکنش هــای مختلفــی را نیــز بــه دنبــال داشــت. 
در  کارگردانــان  عمومــی،  افــکار  بــر  ســینما  عمیــق  تاثیــر  بــه  توجــه  بــا 
بــا سانســور شــدید  ایــران کــه  ماننــد  در کشــوری  بــه خصــوص  دنیــا  سراســر 
ســینما  از  رو  ایــن  از  و  کننــد  ایفــا  موثــری  نقــش  می تواننــد  اســت؛  مواجــه 
می شــود.  یــاد  مــدرن  دنیــای  رســانه های  قوی تریــن  از  یکــی  عنــوان  بــه 
فیلم هایــی بــا محوریــت اعــدام و قصــاص در ایــران در بیشــتر موارد ســعی در گذاشــتن تاثیر 
مثبــت روی مخاطبــان داشــته اســت بــه گونــه ای کــه امــر »بخشــش« را بــه مردم یــادآوری 
کننــد و بــا نشــان دادن احــوال و احساســات فــرد محکوم بــه اعــدام، بتوانند تصویــری واقعی 
از ایــن فــرد کــه بــه عمــد یا غیــر عمــد مرتکب جرمــی چون قتل شــده اســت را ارائــه دهند. 
ــکاب  ــش از ارت ــت را پی ــده اس ــل ش ــب قت ــه مرتک ــردی ک ــی ف ــوارد زندگ ــی م در برخ
ــا  ــویم ت ــنا می ش ــرد آش ــن ف ــخصیت ای ــف ش ــوه مختل ــا وج ــم و ب ــال می کنی ــرم دنب ج
این کــه بــر اثــر ســانحه ای، شــخصیت اصلــی و در بیش تــر مــوارد دوست داشــتنی 

فیلم مــان مرتکــب قتــل می شــود و برچســب قاتــل و اعدامــی روی ایــن فــرد زده 
می شــود. در ایــن میــان در برخــی از فیلم هــا تــالش خانــواده قاتــل بــرای جمــع 
کــردن دیــه بــه تصویــر کشــیده می شــود و ســختی های ایــن راه بــه خصــوص در 
ــد نشــان  ــرار ندارن ــی ق ــت خوب ــی در وضعی ــت مال ــه از نظــر وضعی ــی ک ــورد خانواده های م
داده می شــود. فیلــم »دهلیــز« ســاخته ی بهــروز شــعیبی داســتان معلمــی را نشــان 
ــه  ــام گرفت ــل ن ــه قات ــاال ک ــل شــده و ح ــد مرتکــب قت ــه صــورت غیرعم ــه ب ــد ک می ده
ــواده قاتــل  ــاه نمی آیــد و خان در انتظــار بخشــش اســت؛ امــا خواهــر دوقلــوی مقتــول کوت
ــت. ــوار اس ــیار دش ــا بس ــرای آن ه ــر ب ــن ام ــد و ای ــه برمی آین ــردن دی ــع ک ــدد جم در ص

ــب  ــوال مخاط ــوند، معم ــاخته می ش ــدام س ــاص و اع ــوع قص ــا موض ــه ب ــی ک در فیلم های
ــت  ــا می توانس ــود؛ آی ــول ب ــواده ی مقت ــای خان ــه ج ــر ب ــه اگ ــد ک ــود می اندیش ــا خ ب
ــدام  ــان اع ــت مخالف ــه رضای ــت ک ــی نیس ــام، پیام ــن پی ــا ای ــه؛ ام ــا ن ــد ی ــل را ببخش قات
ــالمی  ــازات اس ــون مج ــاص در قان ــون قص ــود قان ــا وج ــه اساس ــرا ک ــد؛ چ ــب کن را جل
زیــر  تمامــی ســازمان های حقــوق بشــری  بین المللــی و  از ســوی جوامــع  ایــران؛ 
ســوال بــرده می شــود. طــی ســالیان دراز در جوامعــی کــه قصــاص وجــود داشــته، 
جرایــم نیــز رواج داشــته اســت، پــس از قصــاص و اعــدام نمی تــوان بــه عنــوان 
ــی  ــه ی نوع ــر پای ــام ب ــن انتق ــر گرفت ــا بیان گ ــر تنه ــن ام ــرد. ای ــاد ک ــده ی ــی بازدارن عامل
مجــازات بی رحمانــه و ســنتی اســت کــه از دوران کهــن بــر جــای مانــده اســت.

ایــران،  و  عربســتان  خصــوص  بــه  اســالمی  کشــورهای  اکثــر  در  امــروزه 
رو  ایــن  از  و  اســت  شــده  پذیرفتــه  قضایــی  اصــل  یــک  عنــوان  بــه  قصــاص 
یکــی  قتــل  موجــب  کــه  فــردی  جــان  گرفتــن  و  قصــاص  مقتــول؛  خانــواده ی 
می داننــد.  خــود  طبیعــی  حــق  را  اســت  شــده  آن هــا  خانــواده ی  اعضــای  از 
ــس«  ــام و نرگ ــم »س ــد؛ فیل ــاخته ش ــران س ــدام در ای ــورد اع ــه در م ــری ک ــم دیگ فیل
ــت  ــود اس ــت خ ــر دوس ــه خواه ــوان ب ــک ج ــدی ی ــتان عالقه من ــم داس ــن فیل ــود. ای ب
ــدن  ــته ش ــرت زده از کش ــه حی ــام ک ــود. س ــا می ش ــی از آن ه ــل یک ــه قت ــر ب ــه منج ک
دوســت خــود )عبــد( اســت، نمی توانــد بگویــد کــه عبــد خــودش را کشــته و او بی تقصیــر 
ــه  ــم ب ــن فیل ــد. ای ــاور نمی کن ــش او را ب ــادر و وکیل ــدر و م ــی پ ــی حت ــوده و از طرف ب
ــود و  ــادر می ش ــاه ص ــردی بی گن ــرای ف ــاص ب ــم قص ــه حک ــد ک ــان می ده ــی نش خوب
ــواده ی قاتــل داشــته،  ــا خان ــه دلیــل مشــکالتی کــه ســال ها پیــش ب ــواده ی مقتــول ب خان
ــا  ــد؛ ام ــرباز می زن ــن کار س ــد و از ای ــته گی می دان ــی سرشکس ــو را نوع ــت عف درخواس
ــت.  ــول اس ــواده ی مقت ــرف خان ــام از ط ــو س ــار عف ــه در انتظ ــن لحظ ــا آخری ــب ت مخاط
ســام  اعــدام  صحنــه ی  می شــود،  دیــده  فیلــم  ایــن  در  کــه  دیگــری  نکتــه ی 
و  می شــود  منتشــر  روزنامــه  در  ســام  اعــدام  حکــم  اســت.  عــام  مــال  در 
می رونــد. او  مــرگ  تماشــای  بــه  مــردم  از  زیــادی  تعــداد  اعــدام؛  روز  در 

اعــدام در مــال عــام در ایــران امــری اســت کــه بــه شــکل پیوســته در شــهرهای 

اعدام و قصاص در ســینمای ایران

»احساس آبی مرگ«

• شیدا جهان بین
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ــی  ــق پالکاردهای ــه از طری ــده ک ــاهده ش ــی مش ــود و حت ــرار می ش ــزرگ، تک ــک و ب کوچ
ــاهد  ــا ش ــد ت ــل می آی ــه عم ــوت ب ــردم دع ــود از م ــب می ش ــهر نص ــطح ش ــه در س ک
ــا  ــود و ت ــیده می ش ــای اش کش ــر پ ــی از زی ــه صندل ــند ک ــانی باش ــان انس ــن ج گرفت
ــد. ــا می زن ــت و پ ــردن؛ دس ــر گ ــمانی ب ــا ریس ــمان ب ــن و آس ــان زمی ــق می ــی، معل دقایق

بــه تصویــر کشــیدن صحنــه اعــدام در مــال عــام در ســینمای ایــران، باعــث بــه 
ــی  ــت. فیلم ــم اس ــان فیل ــان مخاطب ــی در می ــیاه اجتماع ــده س ــن پدی ــدن ای ــم آم چش
ــده را در  ــن پدی ــد، ای ــه رو ش ــز روب ــادی نی ــتقبال زی ــا اس ــه ب ــس« ک ــام و نرگ ــل »س مث
حالــی در مقابــل دیــدگان مخاطبــان نمایــش می دهــد کــه گویــی امــری عــادی 
ــت  ــام اس ــدن س ــدام نش ــه ای اع ــن صحن ــدن چنی ــان از دی ــی مخاطب ــا نگران ــت. تنه اس
و کم تــر کســی بــه اعــدام در مــال عــام واکنــش نشــان می دهــد؛ چــرا کــه ایــن 
اتفــاق واقعــه ای تعریــف شــده و جــا افتــاده در ذهــن بســیاری از ایرانیــان اســت.

ــی  ــای اجتماع ــر الیه ه ــار دیگ ــادی ب ــر فره ــاخته ی اصغ ــا« س ــهر زیب ــم »ش ــا فیل ام
را بــه خوبــی نشــان می دهــد. فیلمــی کــه تــالش یــک دوســت و خواهــر قاتــل 
ــتان  ــن داس ــل ای ــد. قات ــان می ده ــول را نش ــواده ی مقت ــن از خان ــت گرفت ــرای رضای ب
 18 تولــد  اســت.  اعــدام  حکــم  اجــرای  انتظــار  در  تربیــت  و  اصــالح  کانــون  در 
ســالگی بــرای او هیــچ معنــای خوشــایندی نــدارد و تنهــا بــه معنــای نزدیک تــر 
ــت و  ــالگی اس ــن 1۶ س ــری در س ــل دخت ــه قت ــم ب ــر مته ــت. اکب ــرگ اس ــه م ــدن ب ش
ــد  ــت بگذران ــالح و تربی ــون اص ــال را در کان ــدام؛ دو س ــم اع ــرای حک ــرای اج ــد ب بای
تــا همزمــان بــا رســیدن بــه ســن 18 ســالگی مقدمــات مــرگ او فراهــم شــود. 
ــال  ــران و ۹س ــرای پس ــال ب ــودکان را 15 س ــری ک ــازات کیف ــن مج ــران س ــن ای قوانی
بین المللــی،  کنوانســیون های  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  می دانــد.  دختــران  بــرای 
مجــازات  می کننــد.  منــع  را  ســال  هجــده  از  کم تــر  افــراد  اعــدام  حکــم  صــدور 
ــف از  ــوارد مختل ــان در م ــرای آن ــدام ب ــم اع ــدور حک ــه ص ــران و از جمل ــودکان در ای ک
ــم  ــای مه ــی از چالش ه ــواره یک ــدر و ... هم ــواد مخ ــاق م ــل، قاچ ــری و قت ــه درگی جمل
ــدام  ــم اع ــا حک ــه ب ــال ک ــر 18 س ــراد زی ــت. اف ــوده  اس ــران ب ــر در ای ــوق بش ــض حق نق
ــوند  ــداری می ش ــود( نگه ــورت وج ــت )در ص ــالح و تربی ــون اص ــوند در کان ــه می ش مواج
و در شــهرهایی کــه ایــن کانــون وجــود نــدارد بــه زندان هــای ویــژه بزرگ ســاالن 
ــود.  ــرا ش ــا اج ــدام آن ه ــم اع ــیده و حک ــالگی رس ــن 18 س ــه س ــا ب ــوند ت ــل می ش منتق
فیلــم »شــهر زیبــا« به خوبــی دلهره های این جوان 18 ســاله و تالش اطرافیــان او برای جلب 
رضایــت خانــواده ی مقتــول را در ذهــن مخاطبــان حــک می کنــد و بــا پایــان بــاز ایــن فیلــم؛ 
ایــن مخاطــب اســت کــه تصمیــم می گیــرد آیــا خانــواده ی مقتــول رضایــت می دهــد یــا نــه. 
عاطفــه رجبــی ســهاله دختــری بــود کــه چندیــن بــار توســط ســتاد احیــای امــر 
ــط  ــدان توس ــد و در زن ــوم ش ــدان محک ــالق و زن ــه ش ــتگیر و ب ــپاه دس ــروف س ــه مع ب
حالی کــه  در  وی  گرفــت.  قــرار  تجــاوز  مــورد  ســپاه  ســابق  نیروهــای  از  یکــی 
1۶ ســال داشــت و بــه شــهادت همســایگان دچــار اختــالل مشــاعر بــود، توســط 
ــد.  ــه ش ــه دار آویخت ــام ب ــال ع ــکا( در م ــتری ن ــس دادگس ــی )ریی ــی رضای ــی حاج قاض
بــود. ایــران  در  کــودکان  اعــدام  مــوارد  برانگیزتریــن  جنجــال  از  یکــی  او  اعــدام 

محمــد حســن زاده نیــز در تاریــخ ۲1 خــرداد 1387 در ســن 17 ســالگی بــه اتهــام 
ــوان  ــن نوج ــدام ای ــل اع ــو بین المل ــازمان عف ــد. س ــه ش ــه دار آویخت ــنندج ب ــل در س قت
ــه  ــود. ب ــاله ب ــه 10 س ــر بچ ــک پس ــل ی ــه قت ــم ب ــرد. او مته ــوم ک ــاله  را محک ــده س هف

در ســن  او  بین الملــل  عفــو  گــزارش ســازمان 
ــد  ــود. محم ــل شــده ب ــالگی مرتکــب قت ــزده س پان
حســن زاده پــس از دســتگیری در ســال 85 بــه 
کانــون اصــالح و تربیــت ســنندج منتقــل شــد 
و ســال 8۶ حکــم اعــدام او صــادر شــده بــود.

ــت  ــی اس ــی از بهاییان ــز یک ــژاد نی ــا محمودن مون
اعــدام  ایــران  در   1357 انقــالب  از  پــس  کــه 
و  اســت   1۹۶5 ســپتامبر   10 متولــد  وی  شــد. 
نداشــت. بیشــتر  ســال   17 اعــدام  زمــان  در 

اعــدام  کــه  اســت  نمونه هایــی  همــه  این هــا 
کارنامــه  در  کــه  ســال   18 زیــر  نوجوانــان 
جمهــوری اســالمی ایــران ثبــت شــده اســت 

میثــاق  چارچــوب  در  تعهــدات کشــور  بــا  ایــران  اقــدام  ایــن  نشــان می دهــد.  را 
بین المللــی حقــوق مدنــی و سیاســی و کنوانســیون حقــوق کــودک در تضــاد اســت. 
ــورهایی  ــا کش ــودان تنه ــتان و س ــعودی، پاکس ــتان س ــورهای عربس ــار کش ــران در کن ای
قضایــی  دســتگاه  می دهنــد.  ادامــه  کــودکان  اعــدام  بــه  هم چنــان  کــه  هســتند 

اعــدام در مراکــز  از دریافــت حکــم  را پــس  اخیــر کــودکان  ایــران در ســال های 
ــد. ــدام می کن ــال اع ــن 18 س ــه س ــیدن ب ــس از رس ــداری و پ ــت نگه ــالح و تربی اص

ــدام در  ــم اع ــرای حک ــدور و اج ــان دادن ص ــوارد نش ــن م ــه از آخری ــری ک ــم دیگ فیل
ــم  ــن فیل ــی اســت. ای ــدون جیران ــی فری ــه کارگردان ــادر هســتم« ب ــن م ــران اســت »م ای
در تاریــخ 8 آذر 13۹1 بــر روی پــرده ســینماهای ایــران رفــت. اســتقبال عمومــی از 
ــر  ــم غی ــک فیل ــه ی ی ــروش روزان ــترین ف ــورد بیش ــه رک ــود ک ــاال ب ــان ب ــم چن ــن فیل ای
ــینما  ــالن س ــران در 15 س ــا اک ــی ب ــون تومان ــروش ۹3 میلی ــه ف ــت و ب ــدی را شکس کم
ــوری  ــه ط ــت، ب ــراه داش ــه هم ــم ب ــادی ه ــای زی ــم جنجال ه ــن فیل ــت. ای ــت یاف دس
ــارات  ــایت یالث ــان س ــد. کارکن ــه رو ش ــزب اهلل روب ــار ح ــدید انص ــت ش ــا مخالف ــه ب ک
ــل ســاختمان وزارت ارشــاد تجمــع  ــری انصــار حــزب اهلل روز 1۹ مهــر در مقاب ــگاه خب پای
ــو  ــش آن لغ ــوز پخ ــا مج ــد ت ــت کردن ــم، درخواس ــن فیل ــدن ای ــذل خوان ــا مبت ــرده و ب ک
ــادر  ــن م ــم؛ »م ــی از فیل ــر صحنه های ــذف و تغیی ــراوان و ح ــال ف ــس از جنج ــود. پ ش
ــی از  ــا برخ ــد ام ــران ش ــز اک ــهد و تبری ــم؛ مش ــز ق ــه ج ــران ب ــهرهای ای ــتم« در ش هس
ــد.  ــم اختصــاص دادن ــن فیل ــه پخــش ای ــت در روز را ب ســینماهای کشــور؛ تنهــا یــک نوب
ــان  ــن می ــت. در ای ــی اس ــال فروپاش ــه در ح ــواده ی مرف ــی دو خان ــتان زندگ ــم، داس فیل
حوادثــی کــه بــرای دختــر 1۹ ســاله ي یکــی از خانــواده هــا پدیــد مــی آیــد، ســبب برمــال 
شــدن بســیاری از رازهــای زندگــی آدم هــای قصــه می شــود. در جریــان فیلــم، دختــر نــوزده 
ســاله توســط دوســت پــدرش مــورد تجــاوز قــرار می گیــرد و در اثــر فشــار روانــی ای کــه 
بــه او وارد شــده؛ متجــاوز کــه صمیمی تریــن دوســت پــدرش اســت را بــه قتــل می رســاند.

مســاله ی تجــاوز در دادگاه مطــرح می شــود، امــا دادگاه بــدون در نظــر گرفتــن حرف هــای 
ــاری،  ــا پافش ــول ب ــر مقت ــد و همس ــدام او می ده ــه اع ــاله؛ رای ب ــوزده س ــر ن ــن دخت ای
ــود.  ــدام می ش ــم اع ــای فیل ــر، در انته ــن دخت ــت و ای ــدام اس ــم اع ــرای حک ــان اج خواه
ــه ای  ــان در جامع ــگاه زن ــرای نشــان دادن جای ــی اســت ب ــه ی بســیار خوب ــم نمون ــن فیل ای
ــه  ــس از آن، ب ــه و پ ــرار گرفت ــاوز ق ــورد تج ــر م ــه دخت ــود این ک ــا وج ــران. ب ــد ای مانن
ــع  ــچ مرج ــانده، هی ــل رس ــه قت ــاوز را ب ــرد متج ــاق؛ ف ــن اتف ــی از ای ــوک ناش ــر ش خاط
ــل  ــرع، او قات ــد ش ــد. از دی ــر نمی آی ــر ب ــن دخت ــات ای ــدد درک احساس ــی در ص قانون
یــک مــرد اســت، خــواه آن مــرد بــه او تجــاوز کــرده باشــد خــواه نکــرده باشــد. 
ــورد  ــان م ــی همسرش ــا حت ــواده ی ــای خان ــا اعض ــه ی ــردی غریب ــوی ف ــه از س ــی ک زنان
تجــاوز قــرار گرفتــه و تحــت فشــار ناشــی از تجــاوز یــا در دفــاع از خــود، فــرد 
ــوند.  ــه رو می ش ــدام روب ــم اع ــا حک ــا ب ــران عمدت ــاندند، در ای ــل رس ــه قت ــاوز را ب متج
نمونــه ی اخیــر ایــن ماجــرا، »ریحانــه جبــاری« اســت کــه حکــم اعــدام وی بــه  جــرم قتــل 
عمــد در تاریــخ 3 آبــان 13۹3 اجــرا شــد. او در ســن 1۹ ســالگی بــه جــرم قتــل مرتضــی 
عبدالعلــی ســربندی ۴7 ســاله، بازداشــت و محاکمــه شــد. ریحانه جبــاری اتهام قتــل غیرعمد 
را پذیرفتــه بــود و دلیــل آن را دفــاع از خــود در برابــر تجــاوز جنســی اعــالم کــرده بــود. 
بــا وجــود شــواهدی مبنــی بــر خریــدن کانــدوم توســط مقتــول و وجــود دو لیــوان 
آب میــوه روی میــز کار مقتــول کــه یکــی از آن هــا حــاوی داروی خــواب آور بــوده 
اســت، تمــام شــواهد علیــه ریحانــه جبــاری تنظیــم شــد و در نهایــت او اعــدام شــد.

در بیشــتر فیلم هــا و ســریال هایی کــه در ایــران در مــورد اعــدام و قصــاص 
ــل از  ــی قب ــخت زندان ــرایط س ــان دادن ش ــردان نش ــد کارگ ــود، قص ــد می ش تولی
اعــدام اســت کــه امیــد بــه بخشــش خانــواده ی 
ــر  ــد تاثی ــاید بتوان ــر ش ــن ام ــول دارد و ای مقت
ــای  ــذارد. فیلم ه ــان بگ ــر روی مخاطب ــی ب مثبت
دیگــری نظیــر »انتهــای خیابــان هشــتم«، 
ــه«،  ــقانه، قاتالن ــه، عاش ــه«، »عامدان »محاکم
 ... و  »دلخــون«  مــرگ«،  آبــی  »احســاس 
موضــوع  بــا  اســت  فیلم هایــی  نمونــه  از 
مــوارد  بیش تــر  در  کــه  قصــاص  و  اعــدام 
ــا  ــل ب ــدام قات ــم اع ــی، حک ــات پایان در لحظ
رضایــت اولیــای دم مقتــول لغــو می شــود. 
ــدام  ــاص و اع ــورد قص ــز در م ــریال هایی نی س
جملــه  از  اســت،  شــده  ســاخته  ایــران  در 
»زیــر تیــغ«، »حبیــب«، »تــا ثریــا«، »بی گناهــان« و ... کــه بــا بخشــش 
ــری  ــد اث ــان نمی توانن ــه کارگردان ــود این ک ــا وج ــت و ب ــرده اس ــدا ک ــه پی خاتم
در زمینــه ی مخالفــت مســتقیم بــا صــدور و اجــرای حکــم اعــدام بســازند، 
می کنــد. دعــوت  بخشــش  بــه  را  مــردم  کــه  کرده انــد  تهیــه  نمونه هایــی 
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بــه  ســالگی   1۴ ســن  در  کــه  اســت  ســاله ای   ۲1 دختــر  ابراهیمــی،  راضیــه 
در  می آیــد.  در  همسایه های شــان  از  یکــی  ازدواج  بــه  پــدرش  درخواســت 
حقیقــت راضیــه در ایــن ســن، کودکــی بــوده کــه توانایــی رضایــت دادن معنــادار 
اســت.  آمــده  در  همســایه اش  اجبــاری  ازدواج  بــه  و  نداشــته  را  ازدواج  بــرای 
ایــن در حالــی اســت کــه قوانیــن ایــران، حداقــل ســن ازدواج بــرای دختــر را 13 
ســالگی تعییــن کــرده اســت. امــا حتــی قبــل از 13 ســالگی، پــدر یــا پدربــزرگ 
بــا  اگــر  و  کننــد  اجــازه  کســب  او  ازدواج  بــرای  دادگاه  از  می تواننــد  کــودک 
بیــش  کودکــی  کــه  دختــری  می تواننــد  شــوند؛  روبــه رو  دادگاه  مثبــت  جــواب 
نیســت را بــه عقــد مــردی در آورنــد کــه آن دختربچــه هیــچ درکــی از او نــدارد.

ســازمان دیده بــان حقــوق بشــر در بیانیــه ای در تیرمــاه ســال 13۹3 اعــالم کــرده 
ــالگی  ــران در 15 س ــالگی و پس ــران در 13 س ــران دخت ــی در ای ــن مدن ــق قوانی ــت: طب اس
در  نیــز  پایین تــر  ســنین  در  پســران  و  دختــران  هم چنیــن  کننــد.  ازدواج  می تواننــد 
ــا صالحدیــد دادگاه »صالحــه« مجــاز بــه ازدواج هســتند.  صــورت رضایــت ولــی خــود و ب
ــه  ــال توصی ــرای ازدواج را 18 س ــن ب ــل س ــر، حداق ــوق بش ــی حق ــتانداردهای بین الملل اس
ــرورش،  ــه حــق آمــوزش و پ ــد. ازدواج کــودکان بســیاری از حقــوق آن هــا را از جمل می کن
رهایــی از خشــونت، حقــوق مربــوط بــه تولیــد مثــل، دسترســی بــه مراقبت هــای 
الزم از دســتگاه تولیــد مثــل و ســالمت جنســی، حــق اشــتغال، آزادی جابه جایــی 
ــد. ــلب می کن ــا س ــق را از آن ه ــر تواف ــی ب ــار و مبتن ــه دور از اجب ــق ازدواج ب ــز ح و نی

عــالوه بــر این کــه راضیــه در ســن کودکــی بــه عقــد مــردی درآمــده کــه هیــچ شــناختی از 
او نداشــته اســت، پــس از ازدواج بــا آزار و اذیــت از طــرف همســرش روبــه رو می شــود. او از 
بدرفتــاری و تحقیــر شــدن توســط همســرش بــرای دادگاه ســخن گفتــه اســت. حتــی شــب 
پیــش از واقعــه، راضیــه توســط همســرش مــورد ضــرب و شــتم هــم قــرار گرفته بوده اســت.

راضیــه مدتــی پــس از ازدواج صاحــب فرزنــدی می شــود کــه بــه گفتــه ی او وضعیت شــان 
ــی  ــس از مدت ــا او پ ــود. ام ــرده ب ــخت تر ک را س
ــرد  ــرش می گی ــدن از همس ــدا ش ــه ج ــم ب تصمی
ــل  ــا ح ــط خانواده ه ــر توس ــاله در ظاه ــه مس ک
ــترک اش  ــی مش ــه زندگ ــود و او ب ــل می ش و فص
فحاشــی  و  تحقیرهــا  امــا  می دهــد  ادامــه 
هم چنــان در رابطــه ی آن هــا وجــود داشــته اســت. 
و  راضیــه  آن کــه  از  پــس  شــب،  یــک  امــا 
ــاز  ــد، ب ــه می آین ــه خان ــی ب ــرش از مهمان همس
ــرد و  ــاال می گی ــان ب ــوا میان ش ــث و دع ــم بح ه
ــد. ــه صــورت او ســیلی می زن ــار ب همســرش دو ب

ــه آن شــب،  ــه اســت ک ــارات خــود گفت او در اظه
تــا صبــح نتوانســته اســت بخوابــد و در نهایــت بــا ســالح 
بــه همســرش شــلیک می کنــد. امــا او در ســن 17 
ســالگی درک درســتی از عملــی کــه مرتکــب شــده اســت 
ــازات  ــه مج ــت ک ــرده اس ــر نمی ک ــا فک ــته و حت نداش
ــت. ــاص اس ــالمی قص ــوری اس ــن جمه ــل در قوانی قت

دفــن  خانــه  باغچــه ی  در  را  همســرش  جنــازه ی  او 
ــد شــده  ــد و مدعــی می شــود کــه همســرش ناپدی می کن
ــدن  ــد ش ــوه دادن ناپدی ــی جل ــرای طبیع ــا ب ــت، حت اس
ــگاهی  ــه دانش ــوهرش ب ــرادر ش ــا ب ــراه ب ــرش، هم همس

ــرادر  ــدر و ب ــد روز، پ ــس از چن ــا پ ــده هــم مــی رود ام کــه همســرش در آن درس می خوان
ــه  ــوند و ب ــد می ش ــه جس ــود متوج ــده ب ــه پیچی ــای خان ــه در فض ــی ک ــوهر او، از بوی ش
ــد. ــراف می کن ــرش اعت ــل همس ــه قت ــی رود، ب ــی م ــه اداره آگاه ــی ب ــب وقت ــن ترتی ای

زنــدان  بــه  و  شــده  بازداشــت  او  و  می دهــد  رخ   1388 ســال  در  اتفــاق  ایــن 
کیفــری  دادگاه  در  محاکمــه  از  بعــد  راضیــه  می شــود.  منتقــل  اهــواز  ســپیدار 
محکــوم  قصــاص  بــه  مقتــول،  دم  اولیــای  درخواســت  بــا  خوزســتان  اســتان 
می رســد. نیــز  کشــور  دیــوان  عالــی  تاییــد  بــه  حکــم  ایــن  و  می شــود 

بــر ایــن اســاس، در روز اول اردیبهشــت مــاه وی بــه محل اجرای حکــم برده شــد. راضیه که 
پیــش از بــاال رفتــن از صندلــی بــه دســت و پای مــادر همســرش افتاده بــود، درخواســت عفو 
می کنــد و می گویــد کــه در ســن 17 ســالگی درک درســتی از عملــی کــه انجــام داده اســت، 
نداشــته؛ امــا مــادر همســر او فقــط گریــه می کنــد و خواهــان اجــرای حکــم اعــدام می شــود.

امــا پیــش از ایــن کــه مــادر مقتــول صندلــی را از زیــر پــای راضیــه بکشــد، او 
می گویــد کــه در هنــگام ارتــکاب جــرم تنهــا 17 ســال داشــته و نوجــوان بــوده 
محمــدی(  )خانــم  دســتور  بــه  کــه  می شــود  موجــب  جملــه  همیــن  و  اســت 
قاضــی اجــرای حکــم حاضــر در محــل، راضیــه از صندلــی پاییــن آورده شــده و 
شــود. رســیدگی  دوبــاره  وی  پرونــده ی  بــه  تــا  شــود  بازگردانــده  ســلول اش  بــه 

اهــواز  دادســرای  احــکام  اجــرای  کمــک  بــا  متهــم  ترتیــب  ایــن  بــه 
 ۹1 مــاده  بــه  اســتناد  بــا  او  وکیــل  مدافــع  آن  از  پــس  و  گرفتــه  مهلــت 
می کنــد. دادرســی  اعــاده  درخواســت  اســالمی  مجــازات  جدیــد  قانــون 

ــب  ــالگی مرتک ــل از 18س ــه قب ــی ک ــی متهمان ــری و ادراک ــوغ فک ــاده بل ــن م ــق ای طب
ــد  ــه تایی ــوغ آن هــا ب ــی بررســی شــود و اگــر بل ــد توســط پزشــکی قانون قتــل شــده اند بای
ــاص  ــان قص ــان درجری ــا همچن ــود. ام ــن می ش ــازات تعیی ــا مج ــرای آن ه ــید، آن گاه ب رس
ــود.  ــوم ش ــدام محک ــه اع ــت ب ــن اس ــال ممک ــده س ــر هج ــودک زی ــر ک ــد، ه ــا ح ی
در جرایــم حــدود و قصــاص ماننــد زنــا، لــواط و محاربــه یــا قصــاص وضــع بــه 
گونــه ای دیگــر اســت. در مــاده ۹1 قانــون مجــازات اســالمی مصــوب ســال 13۹۲ 
مقــرر شــده اســت: در جرایــم موجــب حــد و قصــاص هــرگاه افــراد بالــغ کمتــر 
ــا در  ــد و ی ــت آن را درک نکنن ــا حرم ــده و ی ــام ش ــرم انج ــت ج ــال، ماهی ــده س از هج
ــه  ــه ب ــا توج ــورد ب ــب م ــد، حس ــته باش ــود داش ــبهه وج ــان ش ــل آن ــال عق ــد و کم رش
ســن آن هــا بــه مجازات هــای پیش بینــی شــده در ایــن فصــل محکــوم می شــوند.

مســاله دیگــر این جــا اســت کــه بــر اســاس میثــاق بین المللــی حقــوق سیاســی و کیفــری 
ــد،  ــده باش ــوم ش ــدام محک ــازات اع ــه مج ــه ب ــس ک ــر ک ــت، ه ــو آن اس ــران عض ــه ای ک
ــت  ــات درخواس ــه از مقام ــت ک ــق اس ــن ح دارای ای
عفــو یــا تبدیــل حکــم کنــد امــا در پرونده هــای 
ــار  ــی نیســتند کــه اختی ــات قضای ــن مقام قصــاص، ای
بخشــش یــا عفــو یــا تبدیــل مجــازات را دارنــد 
ــد  ــق را دارن ــن ح ــه ای ــتند ک ــای دم هس ــه اولی بلک
و ایــن نقــض تعهــدات بین المللــی ایــران اســت.

تیــر مــاه ســال 13۹3 حســن آقاخانــی، وکیــل راضیــه 
ابراهیمــی، در گفت وگــو بــا ایســنا اعــالم کــرد: 
ــده  ــن پرون ــه ای ــت ک ــرده اس ــالم ک ــعبه 35 اع ش
ــی  ــعبه قبل ــان ش ــد هم ــد و بای ــیدگی نمی کن را رس
ــه پرونــده ی قبلــی رســیدگی کــرده، در  کــه نســبت ب
ایــن زمینــه اقــدام کنــد. در نتیجــه، اعــاده دادرســی پرونــده 
ــه  ــم ک ــن نمی دان ــا م ــت، ام ــده اس ــی رد ش ــه ابراهیم راضی
چــرا دادگســتری اهــواز اصــرار دارد کــه حکــم را اجــرا کنــد.

در ایــن راســتا ســازمان ملــل متحــد، ســازمان دیده بــان حقوق 
ــی  ــدام در بیانیه های ــر ک ــل ه ــو بین المل ــازمان عف ــر و س بش
ــدند. ــی ش ــه ابراهیم ــدام راضی ــم اع ــف حک ــتار توق خواس

نــاوی پیــالی، کمیســر عالــی ســازمان ملــل در امــور 
حقــوق بشــر خواســتار حــذف فــوری مجــازات اعــدام 

»راضیه ابراهیمی«
 در انتظار حکم دادگاه

بر اساس میثاق بین املللی حقوق سیاسی و کیفری 

که ایران عضو آن است، هر کس که به مجازات 

اعدام محکوم شده باشد، دارای این حق است که 

از مقامات درخواست عفو یا تبدیل حکم کند اما 

در پرونده های قصاص، این مقامات قضایی نیستند 

که اختیار بخشش یا عفو یا تبدیل مجازات را دارند 

بلکه اولیای دم هستند که این حق را دارند و این 

نقض تعهدات بین املللی ایران است.

ادامه در صفحه بعد

زندانیان محکوم به اعدام/ 3
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از قوانین جزایی جمهوری اســالمی شــد. به گفته ی او صرف نظر از شــرایط حاکم بر جنایت،
شــده  انجــام  ســالگی   18 زیــر  کــه  جرایمــی  بــرای  اعــدام  صــدور 
اســت. بین المللــی  حقوق بشــر  قوانیــن  نقــض  آشــکار،  صــورت  بــه 

بــه گفتــه ی ســازمان ملــل، در حــال حاضــر دســت کم 1۶0 تــن در ایــران بــه دلیــل جرایمــی 
کــه گفتــه می شــود تــا پیــش از 18 ســالگی مرتکــب شــده اند در صــف اعــدام قــرار دارنــد.

ــورد  ــز در م ــر نی ــوق بش ــان حق ــازمان دیده ب ــه ی س ــش خاورمیان ــاون بخ ــتورک مع جواس
ــک مجــرم  ــرای ی ــی ب ــک قاضــی ایران ــان ی ــر زم ــت: »ه ــی گف ــه ابراهیم ــده راضی پرون
ــد  ــته باش ــاد داش ــه ی ــد ب ــد، بای ــادر می کن ــدام ص ــم اع ــی حک ــون ابراهیم ــودک هم چ ک
ــی و  ــراری قانون ــت برق ــود جه ــی خ ــوولیت حقوق ــه و مس ــض وظیف ــه نق ــکارا ب ــه آش ک
ــن  ــدام ای ــم اع ــد حک ــران بای ــی ای ــات قضای ــت. مقام ــه اس ــت پرداخت ــه عدال منصفان
عــروس کــودک کــه مدعــی اســت تحــت کتــک و تحقیــر بــوده را لغــو کننــد«.

ــده ی  ــی، پرون ــاده ی دادرس ــر اع ــی ب ــور مبن ــی کش ــعبه 35 دیوان عال ــت ش ــس از رضای پ
ــت در  ــود؛ در نهای ــده ب ــف مان ــادی بالتکلی ــای متم ــرای ماه ه ــه ب ــی ک ــه ابراهیم راضی
ــار  ــت و او ب ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــر م ــار دیگ ــک  ب ــال 13۹3  ی ــاه س ــخ 1۶ آذر م تاری
ــا می دانســت  ــه آی ــاره این ک ــه ســواالت قضــات درب ــت و ب ــز محاکمــه رف ــای می دیگــر پ
ــت  ــر داش ــا خب ــت و آی ــار اوس ــی در انتظ ــه مجازات ــد چ ــل بزن ــه قت ــت ب ــی دس ــر کس اگ
داد. جــواب  می افتــد؛  برایــش  اتفاقــی  چــه  می شــود  شــلیک  کســی  بــه  وقتــی 

در جــواب ایــن ســوال های قاضــی راضیــه می گویــد: »مــن می دانســتم اگــر بــه 

باعــث  نفــر  یــک  کشــتن  نمی کــردم  فکــر  امــا  می میــرد،  کنــم  شــلیک  کســی 
شــود کســی اعــدام شــود و فکــر می کــردم چنــد مــاه بعــد همــه  چیــز فرامــوش 
بایــد  و  بکشــم  را  او  نبایــد  شــوهرم  تحقیرهــای  برابــر  در  نمی دانســتم  می شــود. 
از راه دیگــری بــا او برخــورد کنــم مــن واقعــا متوجــه کاری کــه کــردم، نبــودم«.

پــس از جلســه دادگاه، وکیــل مدافــع او در مصاحبــه بــا رســانه های داخــل ایــران 
ابــراز داشــت: »مــوکل مــن حرمــت قتــل را درک نمی کــرد. او آن قــدر بــه  لحــاظ 
ــق ۲0  ــه اش و در عم ــه ی خان ــد را در باغچ ــد جس ــد نبای ــه بدان ــته ک ــد نداش ــی رش عقل
ــه  ــرد و هم ــا را می گی ــن همه ج ــوی تعف ــت ب ــالع نداش ــد. او اط ــن کن ــانتی متری دف س
ماجــرا را می فهمنــد. ضمــن این کــه در چندیــن جلســه صحبتــی کــه بــا او کــردم 
ــت و  ــش کیس ــت و آدم ک ــدی اس ــه کار ب ــتن چ ــت کش ــال نمی دانس ــدم اص ــه ش متوج
ــته  ــال گذش ــد س ــه چن ــاال ک ــرد و ح ــن کار را می ک ــد ای ــت نبای ــن گف ــه م ــخ ب در پاس
فهمیــده کار بــدی کــرده اســت. او بــه مــن گفــت نمی خواســته شــوهرش از بیــن 
ــد. ــری نمی افت ــاق دیگ ــچ اتف ــود و هی ــه می ش ــوری تنبی ــرده این ط ــر می ک ــرود و فک ب

بــه ایــن ترتیــب بــا توجــه بــه دفاعیــات متهــم و وکیــل مدافــع اش، قضــات بــرای بررســی 
وضعیــت روانــی و عقلــی متهــم در زمــان قتــل، او را بــه پزشــکی  قانونــی معرفــی کردنــد. 
بــر اســاس گــزارش ســازمان دیده بــان حقــوق بشــر، ایــران یکــی از ۴ کشــوری 
ــودک  ــکاب جــرم ک ــان ارت ــه در زم ــی را ک ــه در طــول 5 ســال گذشــته، متهمان اســت ک
ــعودی،  ــتان س ــن، عربس ــد از: یم ــورها عبارتن ــر کش ــت. دیگ ــرده اس ــدام ک ــد، اع بوده ان
و ســودان، و هم چنیــن مقامــات گــروه حمــاس در غــزه. ایــران عضــو کنوانســیون 
حقــوق کــودک اســت و ایــن کنوانســیون، اعــدام مجرمیــن کــودک را منــع کــرده اســت.

بــا وجــــود ادعاهــــای مکــــرر مقامــــات 
ــدام  ــدم اعــ ــورد عــ ــران در مــ ــی ای قضایــ
کــــودکان و نوجوانــــان در ایــــران در ســــال 
گذشــــته دســــت کــــم 11 تــن از افــرادی کــه 
در ســال ۲01۴ اعــــدام شــــدند؛ در زمــــان 
ــال  ــر 18 ســ ــزه زیـ ــرم و بــ ــکاب جــ ارتــ
ســــن داشــــته و بــــر اســــاس کنوانســــیون 
حقــــوق کــــودک نبایــــد اعــــدام می شــدند.

جملــــه  از  ایــــران  اســالمی  جمهــــوری 
ــه  ــان نامــ ــه پیمــ ــت کــ ــورهایی اســ کشــ
جهانــــی حقــــوق کــــودک را امضــــا کــرده و 
ایــــن پیمــان نامــــه بــــه تصویــــب مجلــــس 

شــــورای اســــالمی نیــــز رســــیده اســــت. در بنــد الــــف مــاده ی 
37 ایــــن پیمــان نامــــه آمــــده اســــت کــــه  »هیــــچ کودکــــي 
مــــورد شــــکنجه یــــا ســــایر رفتارهــــای بیرحمانــــه، غیرانســــانی 
یــــا تحقیرآمیــــز قــــرار نگیــــرد. مجــــازات اعــــدام، یــــا حبــــس 
ابــــد بــــدون امــــکان آزادی، نبایــــد در مــــورد جرم هایــــی کــــه 
اشــــخاص زیــــر 18 ســــال مرتکــــب می شــــوند اعمــــال شــــود.

بــا ایــن وجــود دســتگاه قضایــی ایــران بــا صــدور حکــم اعــدام 
بــــرای افــــرادی کــه زیــــر 18 ســــال مرتکــب جــــرم می شــوند، 
آنهــــا را ســــالها در زنــــدان نــــگاه داشــــته تــا بــه ســــن قانونــی 
رســــیده و ســــپس حکــم اعــــدام در مــورد آنهــــا را اجــرا میکنــد.

ــال  ــر 1۶ ســ ــرم زیــ ــکاب جــ ــگام ارتــ ــه در هنــ ــوانی کــ نوجــ
ســــن داشــــت و در ســــن ۲0  ســــالگی اعــــدام شــــد، رضــــا 
گنــج لــــو نــــام داشــــت کــــه او نیــــز در تاریــــخ ۲7 فوریــه در 

زنــــدان رجایــــی شــــهر اعــــدام شــد. وی تــــا بــه ســــن اعــدام برســــد، نزدیــک 
بــــه چهــــار ســال در بنــــد جوانــان زنــــدان رجایــی شــهر نگهــــداری شــده بــود. 
حســــن ذوالفقــــاری در ســــن 17 ســــالگی مرتکــــب قتــــل شــــده بــــود. او 
نیــــز پــــس از ۶ ســــال زندانــــی بــــودن در زنــــدان مرکــــزی زاهــــدان، هنگامــــی 
ــر  ــی دیگــ ــد زندانــ ــراه چنــ ــود، همــ ــیده بــ ــالگی رســ ــن 17 ســ ــه ســ ــه بــ کــ
بــــا طنــــاب دار بــــه زندهگــــیاش پایــــان داده شــــد. اعــــدام او توســــط هیــــچ 
کــــدام از رســــانه هــای رســــمی و مربــــوط بــــه قــــوه قضاییــــه اعــــال نشــــد.

مهــــراس رضایــــی زمانــی کــه 17 ســــاله بــود در جریــان یــــک نــزاع پســر 
عمــوی خــود رامیــن رضایــی را بــا چاقــو بــه قتــل رســاند. مهــراس چهــار ســال 
در زنــــدان زیــــر حکــم اعــدام بــــه ســر بــرد. برخــی از بــــرزگان شــهر جویبــار و 
رضــــا یزدانــی قهرمــــان ورزش کشــتی ایــران بــرای گرفتــــن رضایــت اولیــای دم 
پادرمیانــی کردنــد، امــا پدربــزرگ مهــراس رضایــی کــه ولــی دم نیــز بــود، حاضــر 
بــــه بخشــــش نــــوهی خــود نشــده و مهــــراس در ســن ۲1 ســــالگی اعــدام شــد.

حســــن غالمی دیگــــر مــــوردی اســت کــــه در ســنین زیــر 18 ســــال مرتکــب 
جــــرم شــــده و بعــــد از رســــیدن بــه ســــنین بــــاالی 18 ســال اعــــدام شــد. وی 

کــــه متهــــم بــــه قتــــل بــــود در مــاه 
مــارس ۲01۴ در زنــدان شــیراز اعــدام شــد. 
احمــد رحیمــــی و علــی فــوالدی در 
زمــــان اعــــدام بــــه ترتیــــب ۲1 و ۲۲ ســاله 
بودنــــد و در زمــان ارتــکاب جــرم نیــز 17 و 
1۶ ســال ســن داشــتند. امــا هــر دو نفــر در تاریخ 
17 آپریــل ۲01۴ اعــدام شــدند. در خبرهــــا 
جــــرم و بــزه ایــن افــراد اعــالم نشــد، بــه 
نظــــر مــــی رســد کــــه اعــدام ایــــن ســه 
تــــن نیــــز بــه خاطــــر قتــل بــــوده اســت.

زنــــدان وکیــــل آبــــاد مشــــهد نیــــز؛ بــــر 
خــــالف مــــواد منــــدرج در کنوانســــیون 
حقــــوق کــودک کــــه شــامل ممنوعیــت مجــــازات اعــدام بــرای 
جرایمــــی اســــت کــــه در زیر ســــن 18 ســــالگی رخ داده اســــت؛ 
شــــاهد اعــــدام نوجوانی بــــود کــــه در ســــن 1۶ ســــالگی طــــی 
یــــک نــــزاع در روســــتا خــــارج از شــــهر مشــهد مرتکــــب قتــل 
شــــده بــــود. ابراهیــم حاجتی در ســــن ۲5 ســالگی و در تاریــخ  
۲1 آپریــــل ۲01۴ در ایــــن زنــــدان بــــا طنــــاب دار اعــــدام شــد.

عثمــــان ده مــــرده نیــــز در زمــــان دســــتگیری 17 ســــال 
ــام  ــه اتهــ ــت ۲015 بــ ــخ ۹ آگوســ ــت. وی در تاریــ ــن داشــ ســ
قاچــــاق مــــواد مخــــدر همــــراه مــــادرش در زنــــدان مرکــــزی 
ــانه  ــز توســــط  رســ ــدام نیــ ــد. ایــــن اعــ ــدام شــ زاهــــدان اعــ
هــای رســــمی و دولتــــی اعــالم نشــــد. براســاس  گزارشــها 
داشــــت. ســــن  ســــال   1۹ اعــــدام  هنــــگام  در  مــــرده  ده 

هــــادی پاالنــــی در ســــن 15 ســــالگی مرتکــب قتــــل شــده 
بــــود. وی در یــــک نــــزاع مرتکــــب قتــــل همکالســــی خــــود در روســــتای تپــــه 
دارآبخــــان از توابــــع ســــرپل ذهــــاب شــــده بــــود. خانــــواده مقتــــول حاضــر بــه 
رضایــــت نشــــد و پاالنــــی نیــــز هنگامــــی کــــه بــه ســــن 18 ســــالگی رســید در 
ــد. ــدام شــ ــاب دار اعــ ــیله طنــ ــاه بوســ ــدان کرمانشــ ــخ ۲5 آگوســــت در زنــ تاریــ

فــــرد دیگــــری نیــــز کــــه در ســنین زیــر 18 ســــالگی مرتکــب قتــــل شــده بــود 
در ۲3 مــــاه ســــپتامبر اعــدام شــــده بــود. روزنامــه خراســان بــــدون نــام بــردن از 
هویــت ایــن فــرد خبــر داد کــه او در زمــان اعــدام ۲۲ ســال ســن داشــته اســت.

فردیــن جعفریــان در ســن 1۴ ســالگی و در اثــر یــک ســهل انــگاری مرتکــب 
قتــــل شــــده بــــود؛ امــا او نیــز بــــه اعــدام محکــوم شــده و بعــــد از رســیدن بــه 
ســن 18 ســالگی در تاریــخ 1۹ اکتبــر ۲01۴ در زنــدان مرکــزی تبریــز اعــدام شــد.

توضیــح: مــوارد دیگــری از اعــدام کــودکان و نوجوانــان زیــر 1۸ ســال در 
ســــال گــزارش شــده که مســتلزم بررســی و دریافــت اطالعات بیشــتر بــوده و در 
گــزارش ســاالنه ســازمان حقــوق بشــر ایــران بــدان اشــاره خواهــد شــد. ضمــن 
ــان در دســت بررســی و تحقیــق بیشــتر اســت. ــاال نیــز همچن ایــن کــه مــوارد ب
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ــدام  ــکام اع ــا اح ــده ت ــاد ش ــن ایج ــی در قوانی ــی تغییرات ــه تازگ • ب
کم تــری بــرای افــراد زیــر 1۸ ســال صــادر شــود. اساســا صــدور چنیــن 
ــت؟ ــل اس ــری در آن دخی ــایل دیگ ــا مس ــه دارد ی ــه در فق ــی ریش احکام

ــن  ــه اصــوال قوانی ــن اســت ک ــم ای ــم بگویی ــن می توانی ــا یقی ــم و ب ــی کــه می دانی ــا جای ت
ــوری اســالمی  ــن جمه ــررات شــرعی در قوانی ــاس و مق ــدود و قی ــا باصطــالح ح ــی ی مدن
ــازه ای نیســت. بعــد از مشــروطه هــم  ــز ت ــن چی ــه ای ــه از فقــه اســت و البت ــا برگرفت عمدت
همیــن طــور بــود. مشــروطه اندیشــه سیاســی خــود را از قوانیــن غربــی گرفــت بــه دلیــل 
اینکــه در اســالم یــا در تشــیع اندیشــه سیاســی مشــخصی بــرای حکومــت و مملکــت داری 
وجــود نداشــت و از ایــن لحــاظ فقیــر بودنــد. وقتــی کــه مشــروطه تصویــب و مســتقر شــد، 
قوانینــی کــه در بخــش مدنــی وارد شــد، عمدتــا برگرفتــه از فقــه شــیعه بــود. بعــد در دوره 
ــر انتخــاب شــد،  ــوان وزی ــه عن ــد و داور ب ــه وجــود آم ــه دادگســتری ب رضــا شــاه هــم ک
قــرار شــد قوانیــن مدنــی نوشــته شــود و بــاز هــم عمدتــا همیــن علمــا و فقهــا بودنــد کــه 
ماموریــت یافتنــد قانــون مدنــی بنویســند. آن زمــان نیــز همیــن مقــررات و احــکام شــرعی 
کــه در فقــه آمــده بــود در بخــش مدنــی وارد کردنــد. در زمــان محمدرضــا شــاه نیــز همیــن 
ماجــرا بــود. گاه گاهــی قوانینــی در مجلــس تصویــب می شــد بــه خصــوص در زمینــه زنــان، 
تعــدد زوجــات و مســاله بلــوغ، حضانــت فرزنــد کــه بعــد از تصویــب در روزنامه هــا منتشــر 
می شــد و خشــم علمــا را در پــی داشــت، چــرا کــه معتقــد بودنــد ایــن قوانیــن خــالف شــرع 
اســت. در جمهــوری اســالمی کــه شــیخ و شــاه یکــی شــدند و فقهــا و علمــا و مجتهــدان بــر 
ســر کار هســتند، طبیعــی اســت کــه اســاس قانون گــذاری، شــریعت باشــد. بــا ایــن حــال 
ــال  ــرا عم ــد از اج ــون بع ــت، چ ــاز نیس ــدان مساله س ــرعی چن ــررات ش ــن مق ــی از ای برخ

ــی از  ــی بخش ــد؛ ول ــاد نمی کن ــم ایج ــی ه ــد و اعتراض ــاد نمی کن ــدی ایج ــکالت ج مش
ایــن قوانیــن در زمینه هــای کیفــری و جزایــی یــا قوانیــن مربــوط بــه زنــان و ســن بلــوغ، 
پیامدهــای حقوقــی متعــددی پیــدا کــرده و مربــوط شــده بــه مجازات هــا و از ایــن جهــت 
مشــکالتی ایجــاد شــده اســت. گاهــی خودشــان در داخــل بــه ایــن مشــکالت پــی می برنــد 
و گاهــی هــم فشــارها و اعتراض هــا ســبب می شــود کــه در ایــن قوانیــن بازنگــری شــود. 
ــرع در  ــاس ش ــر اس ــران ب ــری ای ــن کیف ــوغ در قوانی ــن بل ــی س • یعن
نظــر گرفتــه می شــود، نــه عــرف روز. بــه عبــارت دیگــر، ممکــن 
ــود،  ــوب ش ــغ محس ــاله بال ــری 9 س ــل دخت ــال قب ــا س ــت صده اس
ــود.  ــوب نمی ش ــوغ محس ــن بل ــالگی س ــی 9 س ــرایط کنون ــی در ش ول
ــالک  ــرعی را م ــوغ ش ــن بل ــذاران س ــه قانون گ ــت ک ــی اس ــوغ، طبیع ــن بل ــورد س در م
ــوغ  ــه شــیعه ســن بل ــد. در فق ــذاری را شــریعت می دانن ــرا اســاس قانون گ ــد، زی ــرار دهن ق
اساســا مبتنــی بــر یــک نــگاه فیزیولوژیــک بــه انــدام جنســی دختــر و پســر اســت. مثــال 
می گوینــد دختــر در ۹ ســالگی بالــغ اســت، زیــرا در ایــن ســن بــا شــروع عــادت ماهیانــه، 
ــن معناســت  ــول علمــا رشــیده اســت. رشــیده بدی ــه ق ــغ محســوب می شــود و ب دیگــر بال
ــوغ  ــه بل ــد ازدواج کنــد و هــم اینکــه ب ــه بلــوغ جســمی رســیده و می توان کــه فــرد هــم ب
عقلــی رســیده اســت. البتــه رشــد عقلــی خیلــی بــرای آنهــا اهمیــت نــدارد و معیــار اصلــی 
ــر ۹  ــد دخت ــر و پســر اســت. می گوین ــوغ جنســی دخت ــان بل نیســت. موضــوع اساســی هم
ــد،  ــاز بخوان ــد نم ــه بای ــی اینک ــف اســت، یعن ــر مکل ــن خاط ــه همی ــغ اســت و ب ــاله بال س
روزه بگیــرد و تمــام احکامــی کــه بــرای یــک فــرد بالــغ وجــود دارد، بــرای او هــم صــدق 
ــا 15  ــن 1۴ ی ــند، س ــوغ می رس ــه بل ــر ب ــی دیرت ــر جنس ــون از نظ ــرها چ ــد. پس می کن
ــر،  ــال های اخی ــرف س ــه ظ ــد. البت ــر گرفته ان ــا در نظ ــوغ آنه ــن بل ــوان س ــه عن ــال را ب س
ــطح  ــت، در س ــی داش ــای جزای ــد و پیامده ــذاری وارد ش ــوع  در قانون گ ــن موض ــون ای چ
ــر ۹  ــک دخت ــر ی ــال اگ ــد. مث ــا ش ــه مجازات ه ــادی ب ــای زی ــان اعتراض ه ــران و جه ای
ســاله یــا پســر 15 ســاله مرتکــب قتــل شــود، از نظــر قانــون اســالم بایــد قصــاص شــود. 
ــد موضــوع جنســی  ــه اول نبای ــالک در درج ــه م ــود ک ــاب ب ــن ب ــتر از ای ــا بیش اعتراض ه
ــن  ــه مفهــوم ای ــوغ رســیده باشــد، ب ــه بل ــا پســری از نظــر جنســی ب ــر ی باشــد. اگــر دخت
ــوغ فکــری  ــزی بل ــر چی ــر از ه ــغ شــده اســت. مهم ت ــم بال ــی ه ــه از نظــر عقل نیســت ک
ــت نداشــت.  ــروز اهمی ــدازه ام ــه ان ــی ب ــوغ عقل ــم بل ــای قدی ــی در دنی ــی اســت، ول و عقل
ــت.  ــه اس ــکل گرفت ــی ش ــی و اقلیم ــرایط طبیع ــاس ش ــر اس ــوال ب ــالم اص ــریعت اس ش
ــه  ــوان ب ــی نت ــاید خیل ــت و ش ــایل اس ــن مس ــزو همی ــم ج ــوغ ه ــن بل ــوع س ــن موض ای
قدیمی هــا ایــراد گرفــت زیــرا تحــت تاثیــر فرهنــگ زمانــه ی خــود بودنــد و بلــوغ 
ــوغ  ــت، بل ــت داش ــه اهمی ــزی ک ــا چی ــت و تنه ــی نداش ــان اهمیت ــری برایش ــی و فک عقل
جنســی و حداکثــر جســمی بــود. مثــال دختــری کــه ده ســاله  اســت ولــی از نظــر 
ــرد  ــن ف ــه ای ــد ک ــخیص ده ــه تش ــت فقی ــن اس ــت، ممک ــک اس ــز و کوچ ــمی ری جس
ــچ  ــی هی ــوغ عقل ــد و بل ــر، رش ــرای زن و دخت ــوص ب ــه خص ــت. ب ــده اس ــغ نش ــوز بال هن
ــن  ــده ای ــر عم ــد. تفک ــل نبودن ــی قائ ــچ ارزش ــر زن هی ــرای فک ــرا ب ــت زی ــی نداش اهمیت
ــد و  ــی باش ــه دار خوب ــود و خان ــه دار ش ــد و بچ ــد ازدواج کن ــت بای ــه زن در نهای ــود ک ب
ــوز  ــه هن ــد، کاری ک ــام ده ــد انج ــد می توان ــه بع ــالگی ب ــازده س ــا را از ده ی ــن کاره ای
ــد.  ــام می دهن ــران انج ــی در ای ــنتی حت ــای س ــا مذهبی ه ــان ی ــل طالب ــی مث ــم برخ ه
ــه  ــادی یافت ــت زی ــی اهمی ــد عقالن ــون رش ــی اکن ــود، ول ــه ب ــن این گون ــته قوانی در گذش
ــاله در  ــر 1۶ س ــک پس ــر ی ــال اگ ــت. ح ــده اس ــل ش ــور تبدی ــار و مح ــک معی ــه ی و ب
ــود؛ در  ــدام ش ــد اع ــن بای ــن قوانی ــق ای ــود طب ــل ش ــب قت ــتش، مرتک ــا دوس ــی ب دعوای
ــد و در  ــی نمی گذارن ــچ فرق ــر هی ــر و پس ــن دخت ــی اوال بی ــن جهان ــه در قوانی ــی ک حال

گفت وگو با حســن یوسفی اشکوری

جمهوری اســامی هر گاه در فشار نباشد، قوانین شرعی خودش را اجرا می کند

مســووالن جمهــوری اســالمی بارهــا گفته انــد کــه احــکام جزایــی 
ماننــد اعــدام در ایــران برگرفتــه از فقــه و شــرع اســالم اســت. ایــن 
ــالمی  ــوری اس ــه جمه ــی ب ــای بین الملل ــه انتقاده ــخ ب ــد در پاس تاکی
در نقــض حقــوق بشــر بارهــا تکــرار شــده اســت. بــر همیــن اســاس 
ــر  ــس از تغیی ــوند. پ ــدام می ش ــز اع ــال نی ــده س ــر هج ــودکان زی ک
ــا  ــد؛ ام ــالم ش ــوع اع ــودکان ممن ــدام ک ــالمی، اع ــازات اس ــون مج قان
تبصره هــای مــاده ی مربوطــه دســت قاضــی را بــرای صــدور ایــن حکــم 
همچنــان بــاز گذاشــته و کــودکان همچنــان بــه دار کشــیده می شــوند. 
ــش  ــرده؟ نق ــادر ک ــودکان را ص ــدام ک ــازه ی اع ــه اج ــرع و فق ــا ش آی
قوانینــی  می تــوان  آیــا  میــان چیســت؟  ایــن  در  حاکــم شــرع 
داد؟  تغییــر  اســالمی  اصــول  بــه  اســتناد  بــا  را  اعــدام  ماننــد 
در  کــودکان  اعــدام  بررســی  بــرای  کــه  سواالتی ســت  این هــا 
شــرع اســالم بــا حســن یوسفی اشــکوری، دین پــژوه و نماینــده 
مجلــس ششــم مطــرح کردیــم. آن چــه می خوانیــد متــن کامــل 
اشکوری ســت:  یوســفی  حســن  بــا  مــا«  »حقــوق  گفت وگــوی 
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ــوولیت  ــد مس ــرد می توان ــه ف ــه ای ک ــی و نقط ــد عقل ــد رش ــه می گوین ــه دوم اینک درج
ــرد  ــی ف ــال، وقت ــن ح ــت. در ای ــالگی اس ــرد، 18 س ــده بگی ــه عه ــود ب ــش را خ کارهای
در 18 ســالگی مرتکــب جرمــی می شــود، قاضــی می توانــد ماننــد یــک فــرد بالــغ 
ــده قاضــی  ــه عه ــم ب ــم ه ــن حک ــازه تشــخیص ای ــد و ت ــم صــادر کن ــرای مجــرم حک ب
اســت. معیارهــای زیــادی هــم بــرای آن وجــود دارد، ولــی در جمهــوری اســالمی 
کمــاکان اصــل بــر بلــوغ شــرعی اســت و تــازه در ایــن زمینــه هــم آرای متفاوتــی وجــود 
ــر  ــی دیگ ــد. برخ ــال می دان ــران را 1۴ س ــوغ دخت ــن بل ــی س ــت اهلل صانع ــال آی دارد. مث
ــوند.  ــغ می ش ــالگی بال ــران در 18 س ــالگی و پس ــران در 15 س ــه دخت ــد ک ــز معتقدن نی
ــه دارد و از  ــد گان ــه و چن ــت های دوگان ــول سیاس ــق معم ــز طب ــالمی نی ــوری اس جمه
ــن و  ــه قوانی ــر ب ــرف دیگ ــک ط ــت و از ی ــرع اس ــا ش ــای م ــد مبن ــرف می گوی ــک ط ی
ــن شــرعی  ــان قوانی ــر گاه تحــت فشــار نباشــد،  هم ــزم اســت. ه ــی ملت تعهــدات بین الملل
ــد.  ــینی کن ــت عقب نش ــن اس ــود، ممک ــار وارد ش ــر گاه فش ــد و ه ــرا می کن ــودش را اج خ
ــارهای  ــر فش ــه خاط ــالمی ب ــوری اس ــال، جمه ــر 18 س ــودکان زی ــدام ک ــه اع در زمین
بین المللــی تدبیــری اندیشــیده اســت. می گوینــد مثــال اگــر یــک پســر 1۶ ســاله مرتکــب 
ــا  ــم ت ــگاه می داری ــدان ن ــا او را در زن ــی م ــود ول ــازات ش ــد مج ــد، بای ــده باش ــل ش قت
ــد  ــود و می گوی ــع نمی ش ــا قان ــا ام ــم. دنی ــاص می کنی ــد قص ــد و بع ــالگی برس ــه 18 س ب
فــرد در همــان ســنی کــه مرتکــب جــرم شــده بایــد مــورد قضــاوت قــرار بگیــرد. اساســا 
ــون  ــه خصــوص در مــورد مجازات هــا و قان ــای قانون گــذاری در جمهــوری اســالمی ب مبن
کیفــری و حــدود و امــور مدنــی، شــریعت اســت؛ ولــی گاهــی نیــز مصلحت  اندیشــی کــرده 
ــاوای  ــه فت ــوال ب ــالمی معم ــوری اس ــد. در جمه ــل می کنن ــی عم ــای متفاوت ــه فتواه و ب
ــر  ــخت گیرانه تر از دیگ ــوارد س ــی م ــد در برخ ــاوا می توان ــن فت ــود و ای ــدا می ش ــر اقت رهب
فقهــا باشــد یــا در مــوارد دیگــری، ســاده تر باشــد. گاهــی هــم تغییراتــی در قانــون انجــام 
ــل  ــم قت ــل حک ــد، مث ــرا نمی رس ــه اج ــه مرحل ــرات ب ــن تغیی ــل ای ــی در عم ــد ول می دهن
مرتــد. ایــن حکــم در قوانیــن جزایــی ایــران وجــود نــدارد، ولــی در عمــل اجــرا می شــود. 
ــود و رجــوع  ــون نب ــق قان ــز مطاب ــرای مــن صــادر شــد نی ــداد و اعدامــی کــه ب حکــم ارت
کردنــد بــه تحریر الوســیله آقــای خمینــی. یعنــی حتــی جایــی کــه قانــون مشــخصی وجــود 
ــد. ــه کنن ــی مراجع ــب فقه ــه کت ــه ب ــل هســتند ک ــود قائ ــرای خ ــار را ب ــن اختی ــدارد، ای ن

مثــال دیگــر، اعــدام گســترده قاچاق چیــان مــواد مخــدر اســت. در شــرع اســالم مــا هیــچ 
قانونــی بــرای اعــدام ایــن افــراد نداریــم و ایــن احــکام اعدامی 
ــش از  ــت اســت. پی ــود حکوم ــود دســت خ ــه صــادر می ش ک
ــه شــاه می گفــت کــه  ــراض ب ــی در اعت ــای خمین انقــالب آق
ــدام  ــک انســان را اع ــواد مخــدر ی ــرم م ــد گ ــرای چن شــما ب
ــوان  ــه عن ــته انســان می کشــند ب ــته دس ــاال دس ــد. ح می کنی
اینکــه مــا در حــال مبــارزه بــا قاچــاق و مــواد مخــدر هســتیم. 
ایــن حکــم اساســا شــرعی نیســت، ولــی جمهــوری اســالمی 
انجــام می دهــد. اخیــرا کــه ایرادهــای زیــادی گرفتــه شــده و 
بــه آمــار بــاالی اعدام هــا در ایــران اعتــراض شــده، تصمیــم 
ــخص  ــه مش ــد ک ــال کنن ــون اعم ــی در قان ــد تغییرات گرفته ان
نیســت آیــا بــه مرحلــه اجــرا نیــز می رســد یــا خیــر.

ــون  ــر قان ــد اگ ــرع می توان ــم ش • حاک
ــن  ــه وه ــان ب ــذر زم ــی در گ ــا قوانین ی
اســالم تبدیــل شــده باشــند، آنهــا 
در  کار  ایــن  چــرا  بدهــد.  تغییــر  را 
جمهــوری اســالمی صــورت نمی گیــرد؟

در شــرع و قــرآن برخــی احــکام مشــخص 
هســتند، مثــل حکــم تازیانــه زدن زنــاکاران، کــه 
ــا  ــا یکدیگــر زن ــه ب ــری ک ــده دو نف ــرآن آم در ق
ــد بایــد هــر کــدام یکصــد ضربــه شــالق  کرده ان
ــرای  ــا ب ــه اساس ــت ک ــن اس ــب ای ــد. جال بخورن

ــود  ــات ش ــا اثب ــر زن ــت اگ ــدارد. در نهای ــود ن ــار وج ــر سنگس ــی دال ب ــچ حکم ــا، هی زن
ــه  ــد ضرب ــه ص ــن ب ــود دارد، طرفی ــواری وج ــیار دش ــرایط بس ــز ش ــش نی ــرای اثبات ــه ب ک
ــد قطــع کــرد.  ــا مثــال در قــرآن آمــده کــه دســت دزد را بای شــالق محکــوم می شــوند. ی
ــه  ــن اســت ک ــع دســت« ای ــور از »قط ــد منظ ــه می گوی ــود دارد ک ــال وج ــیرهایی مث تفس
ــد حــدود  ــه ایــن قوانیــن می گوین ــاه شــود. ب ــا مــال مــردم کوت دســت دزد از بیت المــال ی
و دیــاز، مثــل احــکام مربــوط بــه قصــاص. غیــر از اینهــا، قوانیــن دیگــری وجــود دارد کــه 
ــه  ــدارد. این گون ــود ن ــن وج ــخصی در دی ــم مش ــرات حک ــرای تعزی ــام دارد. ب ــرات ن تعزی
امــور بــه حاکــم شــرع یــا قاضــی واگــذار می شــود کــه تشــخیص دهــد مثــال یــک فــرد 
را بــه پرداخــت مجــازات نقــدی محکــوم کنــد، چــون مــا اساســا در فقــه، مجــازات نقــدی 
نداریــم، یــا حتــی مجــازات حبــس. در زمــان پیامبــر و خلفــا، چیــزی بــه اســم حبــس وجــود 
ــود،  ــادر می ش ــالمی ص ــوری اس ــه در جمه ــی ک ــن احکام ــی از ای ــون خیل ــت. اکن نداش
ــه در جهــان اجــرا می شــود و جمهــوری  ــی اســت ک ــدارد و جــزو قوانین ــای شــرعی ن مبن
ــا  ــاز اســت ت ــرات، دســت قاضــی ب ــع در تعزی ــه اســت. در واق ــز آن را پذیرفت اســالمی نی
هــر حکمــی را صــادر کنــد بــه شــرطی کــه ایــن حکــم از حــدود شــرعی بیشــتر نباشــد. 
ــاز اســت،  همیــن بحــث وهــن اســت.  موضــوع دیگــری کــه دســت حاکــم شــرع در آن ب
یعنــی حاکــم شــرع می توانــد احکامــی کــه باعــث گریــزان شــدن مــردم از اســالم می شــود 
را متوقــف کنــد. البتــه همیــن موضــوع وهــن نیــز خیلــی قوانیــن مشــخصی نــدارد و مربــوط 
ــه آقــای خمینــی  ــد ب ــه بعــد از اســتقرار جمهــوری اســالمی می شــود. در آن زمــان آمدن ب
ــن  ــردم از دی ــزاری م ــث بی ــت و باع ــتناکی اس ــدام وحش ــی اق ــار خیل ــه سنگس ــد ک گفتن
ــت  ــکل موق ــه ش ــوان ب ــکام را می ت ــل اح ــن قبی ــه ای ــد ک ــم گفتن ــان ه ــود و ایش می ش
متوقــف کــرد. تــازه ایــن نظــر آقــای خمینــی نیــز توســط افــراد منتقــل شــده و نوشــته ای 
ــد رای را صــادر کنــد و بعــد رهبــری  ــر اســاس ایــن امــر، قاضــی می توان ــدارد. ب وجــود ن
تشــخیص بدهــد کــه ایــن حکــم باعــث وهــن اســالم اســت و بایــد فعــال متوقــف شــود. 
ــوری  ــه در جمه ــی ک ــیاری از احکام ــه بس ــد ک ــما معتقدی ــی ش • یعن
نــدارد؟ شــریعت  و  فقــه  در  پایگاهــی  می شــود،  اجــرا  اســالمی 

بلــه بســیاری از ایــن امــور در واقــع راه هایــی بــرای دور زدن قوانیــن جهانــی اســت. یکــی 
از ایــن مســایل، موضــوع مصلحــت نظــام اســت. مصلحــت در فقــه شــیعه جایــی نــدارد و 
مربــوط بــه فقــه اهــل ســنت و مخصوصــا فقــه شــافعی می شــود. آقــای خمینــی موضــوع 
مصلحــت را مطــرح کــرد و حتــی مجمــع تشــخیص مصلحــت 
ــت  ــوع مصلح ــه موض ــن زمین ــرد. در ای ــیس ک ــام را تاس نظ
ــت  ــت و مصلح ــی نداش ــی اهمیت ــای خمین ــرای آق ــردم ب م
ــال  ــی در ده س ــای خمین ــت. آق ــت داش ــه اولوی ــود ک ــام ب نظ
ــرد  ــاد ک ــی ایج ــید و گریزگاه های ــری اندیش ــش، تدابی حکومت
تــا بتوانــد بخشــی از ایــن تضادهــا و تناقض هــا را حــل 
کنــد. موضــوع وهــن اســالم، حکــم حکومتــی و والیــت 
مطلقــه فقیــه جــزو همیــن تدابیــر اســت. اساســا تصــور آقــای 
ــه  ــه فقی ــه اســت ن ــت فق ــن حکوم ــه ای ــود ک ــن ب ــی ای خمین
و اصــول فقهــی دســت و پــای فــرد را می بنــدد و اجــازه 
دیکتاتــوری و اشــتباه بــه او نمی دهــد و در واقــع والیــت 
فقیــه مانــع از دیکتاتــوری اســت، نــه عامــل آن. 
آقــای خمینــی در آن زمــان گفــت کــه اگــر 
ــد، از والیــت  ــه حتــی یــک دروغ بگوی ــی فقی ول
منعــزل اســت. تفــاوت منعــزل بــا معــزول 
ــزل  ــد ع ــی بای ــزول را کس ــه مع ــت ک ــن اس ای
ــدون  ــود و ب ــه خ ــود ب ــزل خ ــی منع ــد، ول کن
هــم  حــال  ایــن  بــا  اســت.  عــزل  تردیــد 
ــا  ــه ای باره ــای خامن ــم آق ــی و ه ــای خمین آق
نشــدند،  منعــزل  تنهــا  نــه  و  گفته انــد  دروغ 
نکــرد.  معــزول  را  آنهــا  هــم  کســی  بلکــه 

 اساســا مبنای قانون گذاری در جمهوری اسالمی به خصوص در 
مورد مجازات ها و قانون کیفری و حدود و امور مدنی، شــریعت 

اســت؛ ولی گاهی نیز مصلحت  اندیشی کرده و به فتواهای متفاوتی 
عمل می کنند. در جمهوری اســالمی معموال به فتاوای رهبر اقتدا 
می شــود و این فتاوا می تواند در برخی موارد سخت گیرانه تر از 
دیگر فقها باشــد یا در موارد دیگری، ساده تر باشد. گاهی هم 

تغییراتــی در قانون انجام می دهند ولی در عمل این تغییرات به 
مرحله اجرا نمی رسد.
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»اخبار نقض حقوق بشر
ــکا در  ــدگان آمری ــس نماین ــی مجل ــور خارج ــه ام ــس کمیت ــس، ریی اد روی
ــاد  ــتار اتح ــد، خواس ــر ش ــا منتش ــی کالیفرنی ــای محل ــی از روزنامه ه ــه در یک ــه ای ک مقال
ــکا،  ــن عضــو ارشــد جمهوری خــواه کنگــره آمری ــت در جهــان شــد. ای ــرای آزادی اینترن ب
مقالــه خــود را بــا اشــاره بــه وضعیــت ســهیل عربــی، زندانــی محکــوم بــه اعــدام ایرانــی 
شــروع کــرده اســت. بــه گــزارش صــدای آمریــکا در ایــن بخــش از مقالــه او آمــده اســت: 
ــه زودی طنــاب دار را دور گــردن خــود لمــس خواهــد کــرد. ایــن پــدر  »ســهیل عربــی ب
30 ســاله در حالــی در ایــران در انتظــار اعــدام اســت کــه کســی را نکشــته اســت، دزدی 

هــم نکــرده اســت. جرمــی کــه آقــای عربــی بــه خاطــر 
ــس  ــه فی ــن صفح ــتن در چندی ــده، نوش ــوم ش آن محک
بوکــش اســت کــه توهیــن بــه دیــن تلقــی شــده اســت. 
ــی،  ــهیل عرب ــا س ــنگین ب ــورد س ــه، برخ ــه مقال در ادام
از چالش هــای اساســی کــه نســل   نمایانگــر یکــی 
ــت:  ــده اس ــده و آم ــوان ش ــت، عن ــرو اس ــا آن روب او ب
»اینترنــت عرصــه جدیــدی بــرای یکــی از قدیمی تریــن 
ــان«. ــق آزادی بی ــرای ح ــارزه ب ــت؛ مب ــارزات ماس مب

ــت در  ــازی اینترن ــه محدودس ــپس ب ــس س ــای روی آق
ــن از  ــت پوتی ــه دول ــت ک ــته اس ــرده و نوش ــاره ک ــن اش ــیه و چی ــر روس ــورهایی نظی کش
اینترنــت بــه عنــوان اســلحه ای در مقابــل دموکراســی اســتفاده می کنــد. در بخــش دیگــری 
ــت اشــاره شــده  ــان در اینترن ــا آزادی بی ــه ب ــرای مقابل ــن ب ــه اقدامــات چی ــز ب ــه نی از مقال
اســت. در ایــن بخــش آمــده: »هــزاران کارمنــد دولــت چیــن صفحــات اینترنــت را بررســی 
ــدود  ــات را مس ــد آن صفح ــت بتوان ــه دول ــد ک ــت بیاورن ــه دس ــی ب ــا اطالعات ــد ت می کنن

کنــد. چیــن همچنیــن شــیوه های تکنیکــی نظیــر فیلتــر از طریــق کلمــات کلیــدی را نیــز 
ــه نوشــته ایــن نماینــده جمهوریخــواه،  ــه اســت«. ب ــه کار گرفت ــت ب ــرای سانســور اینترن ب
در حالــی کــه کاربــران اینترنــت در سراســر جهــان بــه بیــش از ۴0 درصــد جمعیــت دنیــا 
ــش  ــی کاه ــال پیاپ ــن س ــرای چهارمی ــان ب ــت در جه ــطح آزادی اینترن ــت، س ــیده اس رس
ــت. ــده اس ــر ش ــر و تهاجمی ت ــن، پیچیده ت ــور آنالی ــرای سانس ــات ب ــرده و اقدام ــدا ک پی

ــه  ــت؛ بلک ــی نیس ــک ارزش آمریکای ــا ی ــت تنه ــه آزادی اینترن ــته ک ــس نوش ــای روی آق
ــارزه هســتند.  ــال مب ــن آزادی در ح ــرای ای ــا ب ــردم سراســر دنی ــی اســت. م ارزشــی جهان
در کوبــا مــردم بــرای مقابلــه بــا محدودیــت 
ــت  ــب را از اینترن ــت، مطال ــه اینترن ــی ب دسترس
دانلــود کــرده و بــه دســت هــم می رســانند. 
ــر  ــوب و تویت ــت یوتی ــه دول ــی ک ــه وقت در ترکی
اینترنــت  آزادی  طرفــداران  کــرد  فیلتــر  را 
بــه کمــک نقاشــی های دیــواری بــه مــردم 
ــازی  ــبکه های مج ــا ش ــور ب ــه چط ــد ک آموختن
بزننــد.  دور  را  دولتــی  محدودیت هــای  خــود، 
ــکا  ــره آمری ــی کنگ ــور خارج ــه ام ــس کمیت ریی
ــد  ــوند و بای ــروز ش ــده پی ــدود کنن ــای مح ــازه داد دولت ه ــد اج ــه نبای ــت ک ــته اس نوش
ــور  ــه ام ــته او، کمیت ــه نوش ــداوم دارد. ب ــت ت ــی اینترن ــان جهان ــه جری ــد ک ــن ش مطمئ
ــالش دارد  ــه ت ــن کمیت ــت. ای ــغول آن اس ــده و مش ــز ش ــن متمرک ــز روی ای ــی نی خارج
ــار  ــت فش ــفاف تح ــتراتژیک ش ــه اس ــک برنام ــه ی ــرای ارای ــده را ب ــاالت متح ــت ای دول
بــر عکــس شــود. اینترنــت  آزادی  نگران کننــده کاهــش  رونــد  ایــن  تــا  بگــذارد 
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بیســت و یک تــن از زندانیان سیاســی زندان رجایی شــهر 
ــه  ــدار« خواســتار رســیدگی ب ــه »وجدان هــای بی ــا ارســال نامــه ای ب ب
وضعیــت کاظمینــی بروجــردی زندانــی عقیدتــی شــدند.

 آن هــا در قســمتی از ایــن نامــه نوشــتند: »آقــای کاظمینــی بروجردی 
57 ســاله کــه بیــش از 3000 روز در زنــدان بــه ســر می بــرد، بــدون 

حتــی یــک ســاعت مرخصــی و بــدون داشــتن حــق وکیــل و درایــن 
ــکنجه های  ــرده و ش ــپری ک ــرادی س ــا ۴00 روز را در انف ــدت جمع م
ــای  ــه بیماری ه ــر آن ب ــه در اث ــت ک ــده اس ــل ش ــیاری را متحم بس
ــاری  ــون و بیم ــه، فشــار خ ــی کلی ــت، ناراحت ــه دیاب ــددی از جمل متع
ــه  ــکی ب ــیدگی پزش ــدم رس ــه ع ــن این ک ــد. ضم ــال گردی ــی مبت قلب
ــده و  ــش گردی ــورم در پاهای ــروز ت ــبب ب ــان، س ــی ایش ــایی قلب نارس
ــدی  ــکل ج ــا مش ــتادن ب ــن و ایس ــگام راه رفت ــادل وی را درهن تع
مواجــه کــرده اســت. اخیــرا وضعیــت او بســیار نگــران کننــده شــده؛ 
۴۴ روزحبــس در قرنطینــه اعــدام و 1۶ روز اعتصــاب غــذا منجــر بــه 
شــوک عصبــی شــده و در آزمایشــی کــه در بهــداری زنــدان صــورت 
گرفــت، قنــد خــون او حــدود ۶00 گــزارش شــده کــه بســیارخطرناک 
ــی رود  ــم آن م ــه بی ــده ک ــیاه ش ــای او س ــت پ ــی انگش ــت و حت اس
ــن  ــه درای ــد ک ــده باش ــال ش ــا« مبت ــاری »قانقاری ــه بیم ــان ب ایش
ــن  ــود«. ای ــد ب ــار خواه ــکی فاجعه ب ــیدگی پزش ــدم رس ــرایط، ع ش
زنــدان بــا اشــاره بــه مشــکالت و فشــارها بــه کاظمینــی بروجــردی 
ــن  ــدگان ای ــا کنن ــا امض ــتند: »م ــه نوش ــان نام ــواده اش در پای و خان
ــران  ــای ای ــر روز در زندان ه ــت مان ه ــت و گوش ــا پوس ــه ب ــه ک نام
خــود  انســانی  وظیفــه  می کنیــم،  تجربــه  را  مشــابهی  شــرایط 
ــاه از تمامــی وجدان هــای  ــن گــزارش کوت ــه ای ــم ضمــن ارای می دانی
ــه  ــبت ب ــه نس ــم ک ــت کنی ــر درخواس ــوق بش ــن حق ــدار و مدافعی بی
ایــن اعمــال شــکنجه غیرانســانی ســکوت نکننــد و تقاضــای 
ــم«. ــی را داری ــی عقیدت ــن زندان ــت ای ــه وضعی ــریع ب ــیدگی س رس

رســول حلومــی، جوانــی کــه بــه جــرم ارتــکاب قتــل در ســال 88 در خرمشــهر و بــا صــدور حکــم قصــاص 
ــواده وی،  ــه خان ــه گفت ــون ب ــت و اکن ــی اس ــار رهای ــان در انتظ ــه، همچن ــه دار رفت ــای چوب ــا پ ــار ت ــن ب چندی
ــاس  ــر اس ــت: ب ــنا گف ــو ایس ــول در گفت وگ ــرادر رس ــی، ب ــت.عبدالرضا حلوم ــده اس ــف ش ــدام متوق ــم اع حک
دادنامهــای کــه از تهــران بــه دادگســتری اهــواز رســیده، دســتور رســیدگی دوبــاره بــه پرونــده را دادهانــد و حکــم 

اســت. دالیــل اولیــای دم اعــدام نیــز متوقــف شــده 
ــول و شــواهد پرونــده بایــد  ــند. رس ــر باش محکمت
ــر 18  ــه زی ــان حادث ــا در زم ــته بن ــن داش ــال س س
و بــر ایــن طبــق قانــون  شــود  اعــدام  نبایــد 
ــه پرداخــت  ــد دی ــن پزشــکی تنهــا بای ــد. همچنی کن
دربــاره  بایــد  مــرگ قانونــی  اصلــی  علــت 
آیــا  این کــه  و  ــته مقتــول  ــه کش ــان ضرب ــا هم ب
شــده شــده یــا ضربــات دیگری  وارد  او  بــه  هــم 
ــتری کــه موجــب مــرگ شــده  ــی بیش ــت، بررس اس

انجــام دهــد. تــا تکمیــل تحقیقــات و رســیدگی مجــدد، قــرار اســت دوم اســفندماه دوبــاره در دادگاه حاضــر شــویم 
تــا نتیجــه بررســیها اعــالم شــود. دربــاره پرداخــت دیــه 300 میلیونــی هــم تاکنــون موفــق نشــدیم پــول کامــل را 
جمــع آوری کنیــم. برخــی موسســات قــول مســاعدت دادهانــد لــذا بایــد منتظــر نتیجــه دادگاه دوم اســفند باشــیم.

فــرخ فــروزان کرمانــی، وکیــل مدافــع حلومــی دربــاره علــت اصلــی توقــف حکــم اعــدام گفــت: »پــس از ایــن که 
اعــاده دادرســی در دیــوان عالــی کشــور پذیرفتــه شــد، بــرای رســیدگی مجدد بــه پرونده، حکــم اعدام متوقف شــد. 
بــر اســاس مــاده ۹1 قانــون جدیــد مجازات اســالمی که در اردیبهشــتماه ســال گذشــته بــه تصویب رســید، به دلیل 
اینکــه رســول در زمــان حادثه زیر 18 ســال داشــت، حکــم متوقــف و پرونده به شــعبه همعرض تحویل داده شــد«.

مصطفــی امیــری، فرمانــدار اصول گــرای شــیراز می گویــد اجــازه نخواهــد داد در »ســومین 
حــرم اهــل بیــت« کنســرت موســیقی برگــزار شــود. ســومین حــرم اهــل  بیــت، اصطالحــی اســت کــه رهبــر 
ــه کار  ــگ و ادب« ب ــهر »فرهن ــه ش ــیراز ب ــهرت ش ــا ش ــل ب ــیراز و در تقاب ــف ش ــالمی در توصی ــوری اس جمه

18 بــرده اســت. ســایت  »یالثــارات  الحســین« 
نوشــت: دی مــاه بــه نقــل از  شــیراز  فرمانــدار 
شــرایطی  هیــچ  ــی »در  ــزاری برنامه های ــازه برگ اج
تهدیــد کــه امنیــت و نظــم  را  شــیراز  عمومــی 
نمی دهیــم؛  زیــرا برنامه هــای فرهنگــی کنــد، 
متناســب  ــل بایــد  ــرم اه ــومین ح ــأن س ش
بــه  باشــند«.  ــن بیــت  ــه ای ــو زمان ــزارش رادی گ
کنســرت  از  »توحــش ســایت  به عنــوان  لیــان 

ــرار  ــرد«. ق ــا را آواره ک ــه، رقاص ه ــزب اهلل در صحن ــور ح ــه »حض ــت ک ــزوده اس ــرده و اف ــاد ک ــدرن« ی م
ــراض  ــا اعت ــا ب ــد؛ ام ــزار کن ــرت برگ ــیراز کنس ــای ۲1 و ۲۲ دی در ش ــان روز ه ــیقی لی ــروه موس ــه گ ــوده ک ب
ــدور  ــای تن ــز گروه ه ــن نی ــر از ای ــد روز پیش ت ــد. چن ــو ش ــرت لغ ــن کنس ــزاری ای ــدرو، برگ ــای تن گروه ه
مانــع برگــزاری کنســرت لیــان در بوشــهر شــدند کــه ســرانجام بــا دخالــت پلیــس ایــن کنســرت برگــزار شــد.

ــی کشــور  ــی و تربیت ــات تأمین ــا و اقدام ــر رئیــس ســازمان زندان ه ــر جهانگی اصغ
ــه جــرم قاچــاق مــواد مخــدر  ــان مــا ب ــان اینکــه امــروز بیــش از 50 درصــد مجرمــان و زندانی ــا بی ب
در زنــدان هســتند، گفــت: 70 درصــد زندانیــان و مجرمــان کشــور را جوانــان زیــر ۴0 ســال 

داده انــد.  و تشــکیل  پژوهش هــا  بــا 
صــورت  گرفتــه مشــخص شــده بررســی های 
از  درصــد   75 مجرمــان و زندانیــان در اســت 
حاشیه نشــین  زندگــی مناطــق  محــروم  و 
درصــد   ۴۴/5 از مجرمــان و زندانیــان کرده انــد. 
و  خــود  درآمــد  کمتــر نیــز  خانواده شــان 
تومــان  هــزار   500 پاییــن از  ایــن  و  بــوده 
علــت  درآمــد  جــرم بــودن  ارتــکاب  اصلــی 

ــث  ــان در بح ــران و زن ــار دخت ــن آم ــی گرفت ــه پیش ــاره ب ــا اش ــر ب ــت. جهانگی ــوده اس ــان ب مجرم
ــردان گفــت: »درحــال  ــه م ــواد مخــدر، نســبت ب ــروش م ــع و ف ــواد مخــدر، مصــرف، توزی قاچــاق م
ــواد مخــدر 5۴ درصــد اســت  ــاق م ــان در قاچ ــم زن ــه کل جرای ــان زن نســبت ب ــار مجرم حاضــر آم
ــر ۴3 درصــد اســت.  ــم مــردان حداکث ــه کل جرای ــار نســبت ب ــن آم ــی کــه در بیــن مــردان ای در حال

ــه  ــه ب ــه ای حمل ــار بیانی ــا انتش ــی ب ــگاران ایران روزنامه ن
مجلــه فکاهــی »شــارلی ابــدو« در پاریــس را محکــوم و تاکیــد 
کردنــد کــه خشــونت علیــه آزادی بیــان و فعالیــت آزاد رســانه ای 
ــو  ــزارش رادی ــه گ ــت«. ب ــوم اس ــه محک ــکل و بهان ــه هرش »ب
ــران و خــارج از  ــی ســاکن ای ــگار ایران فــردا ایــن  185 روزنامه ن
کشــور در بیانیــه خــود تصریــح کردنــد: »اقــدام به خشــونت علیه 
ــگاران در  ــرور روزنامه ن ــان و فعالیــت آزاد رســانه ای و ت آزادی بی
هــر قالــب و بــه هرشــکل و بهانــه، بــه دســت هــر فــرد و گــروه، 
ــار  ــروز در کن ــا ام ــده ای محکــوم اســت. م ــرام و عقی ــا هــر م ب
قربانیــان شــارلی ابــدو و آزادی خواهــان جهــان می ایســتیم 
و دفــاع از آزادی بیــان و اندیشــه را در مقابــل هــر گونــه 
ــم«. ــود می دانی ــه خ ــن وظیف ــونت بدیهی تری ــرکوب و خش س
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