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اما همچون بزرگساالن محاکمه و اند با اینکه کودک

 شوندمحکوم می

 برای توجیه اعدام کودکان، قابل دفاع نیست میهای جمهوری اسالاستدالل

 

 چکیده

کنیم... ما گویند ما داریم از غرب تقلید میکنیم می"هر بار که به اعدام کودکان اعتراض می

 برگردیم..." خواهیم هشتاد سال به عقبکنیم. ما میاز غرب تقلید نمی

 شیرین عبادی، وکیل حقوق بشر و برنده جایزه نوبل

 

ایران شاهد بحرانی عمیق در زمینه حق حیات بوده، بحرانی که حاصل آن،  میتا به امروز، جمهوری اسال ۱۳۵۷از سال 

به بعد( بوده است.  ۲۰۰۰تن از سال ۱۴۰به بزهکاری )حداقل )به ادعای دادستانی( متهم شدن صدها کودک  قربانی

. کم شمارنداعدام کودکان و نوجوانان بزهکار در ایران حامیان کنند، دفاع می عملکردبرخالف ادعاهای مقاماتی که از این 

قوقی )از جمله قانون های مختلف، با استناد به تاریخ، سنن حچندین دهه است که بسیاری از ایرانیان با سوابق و پیشینه

آوردهای علمی، و نیز با تکیه بر عقل سلیم، محاکمه و محکوم کردن کودکان را در (، متون دینی، دست۱۳۰۴مجازات سال 

ها دهند که ایران موظف به رعایت آنای ارجاع میالمللیبینهای پذیرند. آنان همچنین به عهدنامه، نمینشمار بزرگساال

که صدور حکم اعدام را در  هاییاست؛ عهدنامه

سالگی مرتکب جرم  ۱۸مورد افرادی که پیش از 

اند. با این حال، مقامات اند صریحا ممنوع کردهشده

ایرانی، نظرات متخصصان و کارشناسان ایرانی و 

انگارند. گیرند و به هیچ میرا نادیده می المللیبین

وقت آن است که ایران با واقعیات روبرو شود: هیچ 

استداللی برای دفاع از کشتن کودکان و نوجوانان 

 پذیر نیست.بزهکار، قابل دفاع و توجیه

که به مرگ  یکودکان متهم به بزهکار نهیشیپ

روبرو شدنشان با نظام  لیدال زیو ن شوندیمحکوم م

 یعیمتنوع و متفاوت است. اما وقا اریبس ،ییقضا

شود )اگر یکه منجر به بازداشت و متهم شدنشان م

متهم نشده باشند( اغلب  لیدلیچنانچه به اشتباه و ب

 ریپذنفوذ هناست که ذ یطیمشابه و معلول شرا

بار با خشونت یهاتا نزاع یاسیس یهاتیاز فعال طیشرا نیکند. ایم دهیو نسنج پروایجوانان را دستخوش احساسات ب

شود یو موجب م ردیگیرا در بر م یمسائل عشق ایها، دوستان، و یاهم پرونده یوارده از سو یهمساالن، تا فشارها
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اعدام کودکان الزاماً باالتر از ارقام موجود است چرا  ی. آمار واقعرندیرا به گردن بگ آن ایرا مرتکب شود و  یکودکان جرم

مقامات از پاسخ دادن به  ی  ها و متهمان، و خودداربه زندان یها و عدم دسترسفقدان داده ،یینظام قضا تیکه عدم شفاف

 .دینمایم قیمع یارقام را دچار ابهام نیسواالت مطروحه در داخل و خارج از کشور، ا

ها(، های دولتی با انگیزه سیاسی در دادرسیاستقالل قضایی )از جمله دخالت دیگر ارگان دچون نبومعضالت ساختاری هم

ها، و نیروهای انتظامی، و تضعیف عمدی و مغرضانه وکال و حقوقدانان، کفایتی، پاسخگو نبودن قضات، دادستانفساد، بی

ها جان کودکان هایی نیز که در آنایران نقش دارند، بر پروندههای مفتوح در محاکم پرونده میونه که در سرنوشت تماگهمان

اند. افزون بر این، جلوگیری دستگاه قضایی از دسترسی متهمان به وکیل طی مرحله بازجویی و در میان است تاثیرگذار

ست که این کودکان حالی استفاده از اعترافات اجباری در دادگاه، تاثیری بس منفی بر پرونده کودکان بزهکار دارد، و این در

 اند.اطالع، در پیچ و خم روند دادرسی در جستجوی راه و چاهزده، و بیو نوجوانان، تنها، وحشت

های دهشتناک، اعالم کرده است. دومین نماینده ویژه سازمان بارها و بارها، انزجار خود را از این رویه المللیبینجامعه 

گزارش خود به معضل کودکان بزهکار اشاره کرد، و دیگر گزارشگران ویژه، مقامات ملل برای حقوق بشر در ایران، در 

حقوق بشر سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری، و اعضای سازمان ملل نیز، فردی و جمعی، بر مقامات ایرانی فشار 

شده و از جمله به کرات از ایران که اعدام کودکان بزهکار را متوقف سازد. آنان خواستار شفافیت در این باب  اندآورده

اند که این کشور به تعهدات خود به قوانین ها را در اختیارشان قرار دهد و همچنین خواستار آن شدهاند آمار اعدامخواسته

نی با حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، عمل نماید. اما مقامات ایرا المللیبین، ازجمله به مفاد میثاق المللیبین

های اخیر، توجیهات دینی و فرهنگی تکراری که به هیچ وجه متقاعد کننده نیست، با انکار و تحریف )برای نمونه، در سال

سال سن برسد تا حکم را اجرا کنند و از این طریق اعالم کنند هیچ  ۱۸سیاستشان این بوده که صبر کنند کودک بزهکار به 

را در مورد سن متهم در زمان ارتکاب جرم، منحرف سازند(  می، یا اینکه اذهان عموشودفرد صغیری در ایران اعدام نمی

 برد.زمان می ی )در قانون(تغییر اند چنینهمچنین مدعیها اند. آنها پاسخ دادهو اصالحات کند و ناکافی، به این خواسته

عالی  یایرادر ایران )که به موجب اطالعات دریافتی از سوی دفتر کمیس محکوم به اعداماما برای تعداد زیادی از کودکان 

شان، زمان، عنصری حیاتی یهارسد( و خانوادهتن می ۸۵به  ۲۰۱۹ی محقوق بشر سازمان ملل متحد، شمار آنها تا ماه 

یز تحت فشار و فساد را خورد و ن خود یاسالگی فریب متهمان هم پرونده ۱۵رضا حدادی )که در سن است. امثال محمد

به اعدام محکوم شد( و صالح  ۲۰۰۴قرار گرفت و به قتل یک راننده تاکسی اعتراف کرد و در سال  مینیروی انتظا

سالگی، به جرم کشتن فردی که داخل یک چاه افتاده بود، با شهادت افرادی که  ۱۶و در سن  ۲۰۱۲شریعتی )که در سال 

های زندان سپری محکوم شد( تمام زندگی خود را پس از رسیدن به سن قانونی، پشت میلهواقعه را ندیده بودند، به اعدام 

اند. در مورد این افراد، عدالت زمانی اجرا خواهد شد که مقامات ایرانی باالخره به نظرات کارشناسان، حقوقدانان، کرده

های مختلف علیه اعدام کودکان ای از استداللهطیف گسترد ستهاکه سال –شناسان ایران ، و جرمیدانشگاهیان، عالمان دین

 گوش فرا دهند.  –کنند ارائه میرا 

گیرد، در سال برای پسران، انجام می ۱۵سال برای دختران و  ۹کاهش سن مسئولیت کیفری به  در پیاعدام کودکان که 

که توسط یک مجتهد و مرجع تقلید  ۱۳۰۴ای نوین است. از تاریخ تصویب قانون مجازات سال تاریخ مدرن ایران، پدیده

و اصالحیه قانون جزا در سال  ۱۳۳۸های اطفال در سال سرشناس، سید حسن مدرس، تایید شده بود، تا تاسیس دادگاه

گذار های جایگزین، قانونسالگی مقرر شده بود. با تجویز طیفی از مجازات ۱۸، پایان صغارت برای دختر و پسر، ۱۳۵۲

سال در  ۵، حداکثر ۱۳۰۴ود از شدت مجازات محکومان جرایم مشمول اعدام بکاهد: قانون سال همچنین تالش کرده ب

سال زندان برای نوجوانان  ۸، حد اکثر ۱۳۵۲بینی کرده بود، و قانون جزای سال گونه مجرمان پیشدارالتادیب برای این

 سال سن، تعیین کرده بود. ۱۵باالی 

های قضایی اکثر کشورهای و عهد عتیقی از قواعد دینی، نه تنها مورد تایید نظام اصرار مقامات قضایی بر تفسیر محدود

کنند که دارای اکثریت مسلمان نیست، بلکه از سوی مجتهدان دینی محترم و شناخته شده هم رد شده است. برخی استدالل می
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و برخی دیگر معتقدند مفهوم  د ندارد،دلیل قطعی مبنی بر اینکه سن بلوغ و سن مسئولیت کیفری در فقه، یکسان است وجو

که در قرآن بدان اشاره شده، بس پیچیده است و سنین باالتری را از آنچه که مقامات قضایی ایران تفسیر و بدان ( عقلی) کمال

 کنند در نظر دارد. استناد می

برخوردار نیستند و تضادهای موجود در سال هنوز از بلوغ و پختگی  ۱۸دانند که افراد زیر خود مقامات ایران نیز می

شاهدی بر این مدعا است. برای نمونه، در جرایم مستوجب تعزیر، بنا به  میقوانین مدنی و جزایی جمهوری اسال

سال بر مبنای یک فرآیند مبتنی بر سن، تحت رسیدگی قرار گرفته و از مجازات  ۱۸قاضی، متهمان زیر  «صالحدید»

 ۱۸حات اخیر قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران، مجازات اعدام را برای افرادی که از فرد زیر اند. اصالحداکثری معاف

کنند، مقرر نمود و از این طریق، مسئولیت تقلیل یافته و سال برای ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر استفاده می

اند، ین حیث، آنان را با افرادی که دچار معلولیت ذهنیسال را به رسمیت شناخت )و از ا ۱۸افراد زیر  میپذیری تماآسیب

سال را از داشتن حساب بانکی مستقل و برداشت وجه از آن،  ۱۸همسان دانست(. افزون بر این، قوانین ایران افراد زیر 

نندگی، منع عقد قرارداد، انجام تراکنش مالی، اقامه دعوی در مسائل مالی، و همچنین درخواست پاسپورت و گواهینامه را

 کند.می

المللی این کشور و ممنوعیت این رویه در قوانین بین المللیبینمنتقدان اعدام کودکان بزهکار در ایران همچنین به تعهدات 

ها، فرآیند نمایند که بر اساس آنو روانشناسی نیز استناد می اعصابکنند. آنها به شواهد و تحقیقات عدیده در علم تاکید می

کند که با جهانشمول رشد مغزی انسان، صرف نظر از فرهنگ، زبان و تربیتی که داشته، نظام قضایی را موظف می

کنند مورد آزار و به دلیل اینکه آشکارا انتقاد میمنتقدان متفاوت رفتار شود. بسیاری  ای مطلقاکودکان و نوجوانان به شیوه

 گیرند.اذیت قرار می

پذیر است دهد که کودک در مقابل فشار از سوی دیگران بسیار تاثیرچندین دهه تحقیق در باب نحوه رشد مغز انسان نشان می

های مختلف مغز که با العاده متغیر دارد. اتصاالت عصبی بین قسمتگیرد، و نیز شخصیتی فوقهای عجوالنه میو تصمیم

های عاطفی سر و کار دارند، در سه دهه نخست ای و فکرنکرده و تفکر در مراتب باالتر و واکنشهای لحظهکنترل اقدام

کاهد. تحقیقات تجربی های هیجانی و عاطفی مییابند، روندی که با گذر زمان از شدت نوسانات و واکنشزندگی افزایش می

و توانایی همکاری با وکیل مدافع، مشکل دارند، بلکه به احتمال زیاد  دهد که کودکان در دورنگرینه تنها نشان می

کند تصمیمات خودمحور اتخاذ های عصبی نیز که عملکرد مغز آنان را مشابه مغز نوجوانان میبزرگساالن دچار آسیب

ه نوجوانان نسنجیده عمل مؤید آن است که مجازات اعدام برای کودکان نه بازدارنده است )چرا ک میکنند. این نتایج علمی

گیرند(، نه متناسب با جرم )چرا که ستاندن روشمند جان افراد از سوی دولت های کیفری را در نظر نمیکنند و مجازاتمی

اند، تناسبی ندارد(، و نه از وقوع مجدد ای کسانی که هنوز به بلوغ فکری نرسیدههای نسنجیده و لحظهبه هیچ رو با اقدام

 کند.ری میجرم پیشگی

ازه چهل سال پیش، اند هسیاست دستگاه قضایی ایران مبنی بر صدور حکم اعدام و ستاندن جان کودکان بزهکار، امروز هم ب

یعنی از آغاز این رویه، غیر قابل دفاع است. توجیهات مقامات ایران به شدت با تاریخ این کشور، عقاید خود ایرانیان، 

ها را های علمی، در تضاد است. زمان آن فرا رسیده که ایران واقعیت، و نیز با یافتهالمللیبین قوانین داخلی ایران و مقررات

سال را در کلیه  ۱۸افراد زیر بودن  ای اصالح نماید که کودکها را متوقف کند، و قوانین خود را به گونهبپذیرد، اعدام

های جامعه مدنی در ایران به دلیل انتقاد از قوانین و رویهقوانین و مقررات و نیز در عمل، تضمین کند. در شرایطی که 

شود، جامعه جهانی باید اقدامات بیشتری در جهت متوقف کردن اعدام کودکان رایج سرکوب شده و وادار به سکوت می

های آماری باید ادهیافتن به ددارند، برای دست گفتگواش بزهکار انجام دهد. آنهایی که با ایران در زمینه پرونده حقوق بشری

آن کشور که به منظور خودداری از انجام اصالحات ارائه میتری در پیش گیرند، با استدالل رسرتر و شفافموث استراتژی

 حقوق بشری خود نمایند. المللیبینرا ملزم به پاسخگویی در قبال نقض تعهدات  میشود، مقابله کنند، و جمهوری اسالمی
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 های کلیدیتوصیه

 سریع آن. لغوموارد، با هدف  میتوقف مجازات اعدام در تما 

 در مورد کلیه افرادی که در زمان ارتکاب جرایم مشمول حد  میمجازات اعدام در قانون مجازات اسال لغو

 اند، بدون دادن اختیار عمل به دادگاه.سال سن داشته ۱۸یا قصاص، زیر 

 برند و هنگام ارتکاب جرم اکنون در انتظار اعدام به سر می کاهش کلیه احکام اعدام برای متهمانی که هم

 عدالت برای کودکان همخوانی دارد. المللیبیناند؛ این امر با معیارهای سال سن داشته ۱۸زیر 

 به کلیه  ریزی شدهبرنامهاند و رسیدگی مجدد به طور افرادی که در انتظار اعدام بازنگری در پرونده

رغم اعتراض آنان مبنی بر اجباری بودن این علی ،هایی که در آن، دادگاه اعترافات متهمان راپرونده

هایی که این اعترافات در جریان بازجویی و بدون حضور پذیرفته، و نیز رسیدگی به پرونده ،اعترافات

 وکیل اخذ شده است.

 های فتاررای که از طریق شکنجه، یا اف اجباریتضمین شود که تحت هیچ عنوان، هیچ شهادت و اعتر

، غیرانسانی، یا تحقیرآمیز به دست آمده، به عنوان ادله و مدرک در دادگاه ارائه نشود، و رحمانهبی

های اجباری، تحقیق مقتضی به عمل آید ادعاهای مطرح شده درباره اعترافات و شهادت درباره

 وعامالن، مجازات شوند و خسارات وارده جبران گردد.

  تضمین شود که کودک در کلیه مراحل دادرسی یعنی از آغاز رسیدگی به پرونده، در طول تحقیقات، در

دن کلیه مراحل تجدید نظر، از معاضدت حقوقی یا دیگر سازی و دفاع در جریان محاکمه، تا طی شآماده

 های مقتضی، مطابق با کنوانسیون حقوق کودک، برخوردار شود.کمک
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 پیشگفتار
ای را در زیر پا سابقهایران تا به امروز، مقررات کیفری و نظام قضایی کشور تهاجم بی میاز بدو تاسیس جمهوری اسال

های بنیاد عبدالرحمن اند. بر اساس پژوهشو رعایت تشریفات و الزامات دادرسی به عمل آوردهگذاشتن حق حیات و انجام 

شود، دام میبرومند برای حقوق بشر در ایران )بنیاد برومند(، انجام قریب به دویست فعل در ایران مشمول مجازات اع

المللی که برای جرایم بین میمات شناخته شده و رسشماری از این افعال، با معیارها و الزاحالی که تنها تعداد انگشتدر

 مشمول کیفر مرگ در نظر گرفته شده، مطابقت دارند.

اند. این افراد ها هزار تن، و از جمله مجرمان زیر سن قانونی را به اعدام محکوم کردهطی چهار دهه اخیر، محاکم ایران ده

ادی بیان و تجمع، انتخاب شریک زندگی، و نیز ارتکاب جرایم عادی به جرم اعتقادات سیاسی و مذهبی، استفاده از حق آز

قوانین کیفری ایران پس از انقالب، به دلیل سن کم فرد  1.اندشدهاز جمله جرایم مربوط به مواد مخدر و قتل، به اعدام محکوم 

سال  ۱۵قمری برای دختران و سال  ۹ میآد «رشد»، سن شود. در نظام قضایی جمهوری اسالمیمجرم، تخفیفی قائل نمی

 قمری برای پسران تعیین شده است.

اگرچه سن مسئولیت کیفری در کشورهای مختلف به 

شدت متفاوت است، با این حال در اینکه افراد زیر 

سال، از رشد فکری و ذهنی کامل برخوردار  ۱۸

توان آنان را همچون افراد نیستند و بنابراین نمی

د، اجماعی جهانی وجود دارد. بزرگسال محاکمه کر

حقوق  المللیبینالمللی، از جمله میثاق قوانین بین

مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک که 

متعهد به اجرای آنها است، اعدام  میجمهوری اسال

ده سالگی که قبل از هج میافراد را به دلیل جر

منع کرده است. پیش از  اند، صراحتامرتکب شده

، و حتی پیش از ایجاد معاهدات ۱۳۵۷ل انقالب سا

فوق الذکر، قانونگذاران ایران این ممنوعیت را در 

 قوانین کیفری کشور گنجانده بودند.

در اوایل قرن بیستم میالدی، بنیانگذاران نظام حقوقی 

ممنوع کردند. اما پس از سال افزایش دادند و کیفر شدید کودکان را  ۱۸مدرن ایران، سن بلوغ فکری دختران و پسران را به 

های اعتراض با وجودنظام حقوقی و قضایی ایران را زیر و رو کردند و  می، رهبران جمهوری اسال۱۳۵۷انقالب سال 

انگیزی کاهش دادند. این شدید و گسترده حقوقدانان، سن بلوغ فکری و مسئولیت کیفری را در قوانین کشور به طرز شگفت

 ۱۸سیستماتیک تشریفات و الزامات دادرسی، پیامدهای وخیم و مرگباری برای هزاران متهم زیر دگرگونی، همراه با نقض 

های سال داشته است. مقامات ایرانی در پاسخ به منتقدان ایرانی و خارجی خود، به توجیهات کهنه مذهبی و فرهنگی، و وعده

شود؛ ل ایران به طور دایم با این توجیهات مخالفت میاند.  در داختوخالی توسل جسته و یا حتی اطالعات غلط ارائه کرده

ها از خطر دارند، در زمینه رشد مغزی نوجوانان، و نیز ذهنیت و تصوری که این میها و نتایج تحقیقات علپیشرفت

 کند.را به شدت تضعیف می میتوجیهات مقامات جمهوری اسال

                                                            
توان به برخی جرایم مربوط به مواد مخدر، قتل، و برخی جرایم مشمول حد نظیر زنا، زنای با محارم، تجاوز به عنف، لواط، از این میان می  1

 االرض، اشاره کرد.فیمساحقه، محاربه، و افساد
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 هاداده
 ها و تماس با زندانیانورود به دادگاهکنند و منتشر نمی میبه شکل دقیق و منظها را آمار اعدام میمقامات جمهوری اسال

در  میخاطرنشان ساخت که در حال حاضر در ایران آمار رس ۱۳۹۶بهمن  ۱۲گزارش ایسنا مورخ  محدود است. شدیدا

شود، وجود ندارد. علی می ها صادرکه در این پرونده میاحکا و هایی که به وکالی تسخیری ارجاعمورد تعداد پرونده

، ۹۵های تسخیری در سال پرونده تعداد»گوید: های تسخیری کانون وکالی مرکز مییاراحمدی، رئیس کمیسیون وکالت

در بسیاری  شود.هایی است که به کانون وکال ارجاع میو این تنها پرونده مورد بوده است ۱۰۰۰تنها در تهران بیش از

ها در اختیار کنند و آمار این پروندهها خودشان راسا برای متهم وکیل تسخیری اختیار میدادگاه از موارد دادسراها و

 2«گیرد.کانون قرار نمی

شوند، بزهکار، گزارش نمی کودکانهای بسیاری، از جمله اعدام اگرچه اعدام

ها گزارش در مورد اعدام یگاهگه تنها های ایرانو روزنامه میمنابع رس

مورد اعدام کودکان بزهکار از سال  ۴۸۲ دربارهما بنیاد دهند. تاکنون می

آوری کرده است. این تعداد، بسیاری از به این سو، اطالعات جمع ۱۳۵۷

در زمان ارتکاب جرم  را موارد مستند شده اعدام جوانانی که سن آنان

برومند  منبنیاد عبدالرحهای دادهنقصان گیرد. توان تایید کرد، در بر نمینمی

تعطیلی  آمدپیشمسی(  ۱۳۷۰میالدی )دهه  ۱۹۹۰به خصوص در مورد دهه 

هۀ پیش از آن های سیاسی در دنشریات آزاد و سرکوب جامعه مدنی و گروه

به اوج خود  ۱۳۶۷کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال  با که  (۱۳۶۰) بود

ستقل اطالعات کسب رسید، و مانع از آن شد که بتوان از زندانیان و منابع م

به رغم کمبود آمار رسمی، منابع موجود شاهدی بر چندین دهه نقض  کرد.

 باشند.ساختاری حق حیات کودکان در غیاب رویۀ عادالنۀ دادرسی می

 ۱۲)از  میالدی ۲۰۰۹و از سال  3طفل بزهکار را اعدام کردهفت ایران  ،(۱۳۹۷ دی ۱۰تا  ۱۳۹۶ دی ۱۱) ۲۰۱۸در سال 

قانون  ها پس از اصالحمورد از این اعدام ۶۴دست کم و  اندکودک در ایران اعدام شده ۸۸تا کنون دست کم  ( ۱۳۸۸ دی

حکم آن مبتنی بر  ۵۷مورد اعدام،  ۸۸. از این شدانجام االجرا بوده است، الزم ۱۳۹۲خرداد  ۲۲ که از، میاسالمجازات 

های ها حاکی از آن است که این جوانان در خالل درگیریمورد بسیاری از این پرونده ها درگزارشاتهام قتل بوده است. 

همان نوع وضعیتی که طی آن، افرادی که  اند، یعنی دقیقاناشی از احساسات شدید با هم سن وساالن خود، مرتکب قتل شده

قطاران، یا به لحاظ تصمیمات آنی و فکر نکردن به عواقب کار خود، آسیب پذیرند، ممکن است در مقابل فشار از سوی هم

ند و زیر شکنجه امحروم یشتر اوقات از حق دادرسی عادالنهکودکان متهم به قتل ببشوند. ناپذیر اشتباهی جبرانمرتکب 

در انتظار اعدام به سر ل عمد و غیر عمد، به جرم قتها کودک بزهکار در حال حاضر، دهشوند؛ مجبور به اعتراف می

  .برندمی

 

 

                                                            
2https://www.isna.ir/news/96111106756  

 کردند.، ایران و سودان جنوبی تنها کشورهایی بودند که مبادرت به اعدام اطفال بزهکار می۲۰۱۷در سال  3

https://www.isna.ir/news/96111106756/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF
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 قربانیان

های قربانیان کودک و نوجوان مجازات اعدام، دارای مذهب، قومیت، تابعیت، و پیشینه

گناه، یک وجه اشتراک دارند: همه ند. اما اعم از گناهکار یا بیااقتصادی متفاوت-اجتماعی

اند که بتوانند تر از آن بودهکه در زمان وقوع، جوان اندهشد میآنها متهم به ارتکاب جر

عنی در ماهیت و آثار اعمال خود را ارزیابی کنند. آنها در دوران بازداشت و بازجویی، ی

پذیرتر و اند، از بزرگساالن آسیبهمان وقتی که از دسترسی به وکیل هم محروم بوده

 .اندتاثیرپذیرتر بوده

ند و یاسی بودسدیکانی داشتند که فعال های سیاسی جلب کرد. برخی از آنان نزبه سوی فعالیت ، نوجوانان را۱۳۵۷انقالب 

خی نیز به برخی دیگر از سوی فعاالن مذهبی و روحانیون به مساجد جذب شدند؛ برخی دیگر توسط معلمان جذب شده و بر

ها ر گردهماییکردند و در تظاهرات و دیگش میفروختند، اعالمیه پخدوستان خود ملحق شدند. بسیاری از آنان روزنامه می

آنها اخطار  که مقامات بهمیها غیرقانونی نبود و این افراد هنگاجستند؛ در آن زمان، هیچیک از این فعالیتشرکت می

آیا ند؟ اشتدرزیابی خطرات فعالیت خود را کردند. آیا آنها توان اکردند از کار خود دست بکشند، به آن توجهی نمیمی

آن پیوسته بودند  خشونتی که به چشم خود دیده بودند آنها را به شدت عصبانی کرده بود؟ یا این که ترک کردن گروهی که به

گی آنچه پس از ای نداشته و به هیچ وجه آمادگونه تجربهین است که آنها هیچامسلم آنچه بوده باشد، دشوار بود؟ علت هر

 اشتند.دستگیری با آن مواجه شدند را ند

 

 منوچهر اسحاقی 

 ۱۳۶۰ماه  تیر ۲۶در تاریخ  ۱۳۶۷گان کشتار زندانیان سیاسی در سال دکه منوچهر اسحاقی، یکی از جان بدربرمیهنگا

اعدام شود،  های ایران سپری کرد، نزدیک بودسال بعدی زندگی خود را در زندان ۱۰سال داشت. وی  ۱۳دستگیر شد، تنها 

 های سیاسیباره فعالیت. وی درزندگی کرده استن، با ترومای بازداشت و از دست دادن دوستانش، و از زمان آزادی تا کنو

 برومند توضیحاتی ارائه کرد: بنیادبه که منجر با بازداشتش شد 

فضای سیاسی در خانه حاکم بود  -ی من از فعاالن سیاسی بود .دای –کردندها توی مدرسه زود شروع میبچه آن موقع»

به در و دیوار آفیش  .صحبت و بحث بود –خواندیم های چپ بگیر تا مجاهدین، را میه، از گروهاآنموقع روزنامه –

 .کردیمفروختیم و اعالمیه پخش میزدیم، روزنامه میمي

دنبال این کردم بروم اینقدر انگیزه پیدا نمی اگر فضای توی مدرسه و جامعه اینقدر حالت سر کوب نبود شاید من اصال

 مثال –چوب و چماق و چاقو خورده بودند  دیدم که مردم[ماه قبلش هر میتینگ سیاسی که بود ]می ۹-۸ قضایا. تقریبا

های جلوی دانشگاه فقط برای تماشا. هوادار یا فعال هم نبود، آمده بود یکی از میتینگ ی کوچکم، که اصالیدا

ایستادیم که کردیم نمیکردند. ما آنموقع فرار میچاقو و زنجیر حمله می چماقدارهای رژیم حمله کردند .... با چماق و
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. من سه روز همراه او در بیمارستان بودم چون او در اش را پاره کردیم[ چاقو زدند و چاقو ریهاز پشت ]به دایبخوریم. 

 4«کما بود.

 هایشان فکر نکرده بودند:منوچهر و دوستانش به عواقب جدی فعالیت

گویم جو خانه اینطوری بود که گفت ولی خوب میی میهاید یک موقعمادرم هم شای –کرد بابام مخالفت خیلی میخوب »

ی بود حاال دیگر ین تغییر حاال به چه بهایا –کنیم  خواستیم یک تغییری ایجادی نبود دیگر فقط ما میایگوش شنو اصال

فته باال رکند شاید االن سنمون حاال فکر می یک خورده مثالکردیم ولی خوب آدم بعدش که حاال زیاد بهش فکر نمی

 «کرد تو آن سن...دم راحت این ریسک را قبول میآ -چقدر ریسک بود  گوئیم مثالمی

بدون داشتن  ، آن همشدها شکنجه شد، و دست آخر هم محاکمه دستگیر و در سلول انفرادی نگهداری و ساعت منوچهر نهایتا

نزند تا اطالعاتی که داشته )محل یک  ساعت حرف ۲۴که تا حداقل  ندبودکردند به او گفته ا او فعالیت میکسانی که بوکیل. 

 .انی قرار دادضرب و شتم، ضربات شالق، و تهدید ج خود را در معرض وسوزد. او هم هیچ نگفت مالقات( ب

سه روز گذشته بود من همه چیز  ...همه چیز برام یک حالت چه جوری بگویم –فهمیدم مین نه من اصال»

 –واقعی نبود  –دانم یک حالت خواب وحشتناک یک همچین حالتی برام یک حالت خواب و رویا و چه می

کردم وقتی من را انداختند توی سلول انفرادی گریه می مثال - اش یک حالتهمه –توانستم بکنم لمس نمی

زدند ولی گفتند امشب . آنها راجع به اعدام من حرف کردممون من کاری نخواهم بروم خانهگفتم من میمی

 5«نوبت تو نیست.

رفت تا اعدام یگر میدکه او به همراه هشت زندانی میاش مالقات کند. هنگاهشت ماه طول کشید تا به منوچهر اجازه داده شد با خانواده

ر، از جمله دوست این که وی را مجبور کرد اعدام آن هشت نف شود، دادستان با اشاره به سن کم وی از کشتن او گذشت اما فقط پس از

 اش پرویز را مشاهده کند. صدها زندانی دیگر اما از اقبال وی برخوردار نشدند.ساله ۱۷

 حمید جابانی 

حمید جابانی وجود دارد، غیر از این که وی  دربارهاطالعات اندکی 

 ۱۶یا  ۱۵مشهد، در  ۱۳۶۰ماه دی ۱۹در زمان اعدام در تاریخ 

. برادرش کورش چند ماه پیش از او اعدام شده بود و برادر ساله بود

 6بزرگش سعید، چند ماه بعد در اردیبهشت.

 

                                                            
  ۱۳۸۸و خرداد  ۱۳۸۷اسفند  ۲۳مصاحبه با منوچهر اسحاقی،  4

https://www.iranrights.org/fa/library/document/2431/i-was-arrested-twenty-days-before-i-turned-14 
  ۱۳۸۸اقی، خرداد با منوچهر اسحمنتشر نشده بنیاد برومند مصاحبه  5

6  https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/38649/hamid-jabani 

https://www.iranrights.org/fa/library/document/2431/i-was-arrested-twenty-days-before-i-turned-14
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 اکبر دادخواه 

 ۲۴که اکبر دادخواه به همراه بیست و چهار تن دیگر در تاریخ میهنگا

سال داشت.  ۱۶در مقابل جوخه آتش قرار گرفت، تنها  ۱۳۶۰مهر ماه 

ساخت کوکتل مولوتف و شرکت »و توسط دادستانی انقالب، به اتهام ا

های سازمانی و های گسترده در تیمهای تیمی، فعالیتدر فعالیت

های های تیمی، و شرکت در تظاهرات و درگیریحضور در خانه

مجرم شناخته شد. آیا وی وخامت اتهامات علیه خود  «خونین خیابانی

مرتکب شده بود؟ آیا توانسته بود شواهد و مدارکی که علیه او ارائه شده بود را  میگونه جرهیچ ساکرده؟ آیا اسارا درک می

ببیند و آیا توانسته بود شهودی را در دفاع از خود فرا بخواند؟ او وکیلی نداشت که به وی کمک کند. تجدید نظری هم در کار 

 نبود.

 علی آگاه

فروش روزنامه در خرداد ماه سال م اعلی آگاه برای نخستین بار به اته

ا این ، دستگیر شد. وی دو هفته در بازداشت به سر برد، ام۱۳۶۰

، را ارزیابی کندهای خود خطرات فعالیت اخطار اول، برای این که او

در یک اتوبوس  ۱۳۶۰آبان ماه  ۲۶در تاریخ  کافی نبود. او مجددا

سال سن داشت به زندان وکیل  ۱۴که تنها  شهری دستگیر و در حالی

آباد شیراز منتقل شد. هیچ مالقاتی هم با هیچکس نداشت. اطالعات 

ها در این بچه»محاکمه وی در دست نیست. بنا بر اطالعات موجود، یک بازپرس به خانواده علی گفته بود  دربارهزیادی 

ای زندانی سیاسی ۴۰۰۰در خفا اعدام شد. وی یکی از  ۱۳۶۷ال او در س. «شود آزادشان کردشوند و نمیزندان سیاسی می

 7به علت باقی ماندن بر سر مواضع خود، به دار آویخته شدند. ۱۳۶۷است که در تابستان و پاییز سال 

 بهرام احمدی 

، در ۱۳۶۰در دهه  رانیدر داخل ا ونیسیاپوز یهاحذف گروه

سازمان یافته مخالفان و محدود کردن  یاسیس یهاتیاز فعال یریجلوگ

خالفینی مداشت اما جان  یینقش بسزا یدر دهه بعد یاسیس یهاعداما

که قصد ملحق  یکودکان یحت ،های قومی و مذهبی هستندتیاقلکه از 

را داشته باشند  یاسیس یهاسازمان ای افتهیسازمان یهاتیشدن به فعال

فعال  ،یهمچنان در خطر است. بطور مثال کودک متهم، بهرام احمد

 ۱۷و در سن  ۱۳۸۸ وریشهر ۲۸ خیکرد که در تار یسن یمذهب

 شد. ریاش دستگدر خانه یسالگ

دادگاه انقالب  ۲۸ماه در سلول انفرادی نگهداری و شکنجه شد. سپس با دستنبد، پابند، و چشمبند، در شعبه  ۱۷هرام به مدت ب

روز محاکمه با او مالقات و وی را متقاعد نمود در مقابل انتقال  . وکیل تسخیری وی و دیگر متهمان پرونده، درشدمحاکمه 

                                                            
7  https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-2736/ali-agah 
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دی  ۷ش در تاریخ ای که پس از اعدامابه زندانی در شهر خودش و تخفیف مجازات، اتهامات وارده را بپذیرد. در وصیتنامه

زه حرف زدن به وی داده ادبانه قاضی اشاره کرد و گفت که اجا، بهرام احمدی به فحاشی و رفتار بیشدمنتشر  ۱۳۹۱ماه 

 نشده است.

المومنین ]عایشه[ ... و دیگر اصحاب های بیژن دانشمند و جویباری به امپس از اینکه دو روحانی به نام»او توضیح داد 

فعالیت جهت ترویج اعتقادات مذهبی خود را آغاز  «پیامبر اسالم... و اعتقادات و مقدسات اهل سنت به شدت فحاشی کردند

ایم و ]مقامات[ به جای این که آن دو روحانی را به خاطر ما چهار سال گذشته را در زندان گذرانده...»وده است. کرده ب

 8«اند.هایشان محاکمه کنند، ما را محکوم کردهفحاشی

 

 

های اطفال بزهکار، تاثیرات مخرب ناشی از اگرچه مواردی نظیر پرونده بهرام احمدی خیلی متداول نیست اما در پرونده

ای از خشم آنی و ناتوانی در احساسات، و آمیزه .خوردآمیز طرف مقابل، اغلب به چشم میخشم در واکنش به کلمات توهین

وجوانانی که طی ارزیابی خطرات، باعث شده نوجوانان دست به اعمالی بزنند که پیامدهای مرگباری به همراه داشته است. ن

در مقابل  اگراند. ب به خاطر ارتکاب قتل در خالل یک نزاع به قصاص نفس محکوم شدهاند اغلهای اخیر اعدام شدهسال

نی و فقدان در دفاعیات خود از خشم آ ، غالباباشند مقاومت کرده و اعتراف اجباری نکردهمیفشارهای نیروهای انتظا

کار و عدم تجربگی کودکان بزهاز بیبرخی افراد  ند. بعضاریزی و نیت قبلی سخن گفته و بر آن پافشاری نمودهبرنامه

اند را به گردن بگیرند. اند که مسئولیت قتلی که مرتکب نشدهدسترسی آنان به وکیل، سوء استفاده کرده و آنها را مجاب کرده

قل ح و موثر )الاشوند اما در اکثر موارد از دفاعی صحیبا این که اطفال بزهکار از معاضدت وکال در دادگاه برخوردار می

ها از دسترسی به برند. در کلیه مواردی که گزارش شده، آنها در تحقیقات و بازجوییدر جریان دادرسی بدوی(، بهره نمی

کننده قضایی روبرو با دستگاه قدرتمند و مرعوب هاتن به ناچارهایشان، محروم بوده و وکیل مدافع و اغلب نیز به خانواده

 ند.اشده

 هنود شجاعی ب

عی پس از این که سه بار تا پای چوبه دار برده شد و شاهد بهنود شجا

به اتهام  ۱۳۸۸ماه مهر ۱۹نفر بود، در روز  ۱۴به دار آویخته شدن 

قتل، اعدام گردید. وی در هر دو جلسه دادگاه، اتهام قتل عمد را رد 

یک بطری نوشابه دست به سوی کرده و گفت برای دفاع از خود 

مرداد ماه  ۱۷. وی پس از یک نزاع در تاریخ برده بودشکسته 

، به اعدام ۱۳۸۵مهر ماه  ۱۰، خود را تسلیم پلیس کرده و در ۱۳۸۴

محکوم شد. وی گفت هدفش این بوده که مقتول را که به مادر 

مرحومش فحش داده و او را خشمگین کرده بود، بترساند. شجاعی 

. وکیل بودد کرده اصرار ورزید که تنها یک ضربه چاقو به مقتول وار

و از دادگاه درخواست کرد شهادت شاهدان  ندکه آن روز، همه شرکت کنندگان در نزاع چاقو به همراه داشتمدافعش عنوان کرد 

 عینی را استماع کند.

ود چنین به تعویق بیفتد یا خیر. بهن ای که بهنود انجام داد، از او سوال شد که آیا مایل هست اعدامش مجددادر آخرین مصاحبه

 پاسخ داد:

                                                            
8  https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-7321/bahram-ahmadi 

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-7321/bahram-ahmadi
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-7321/bahram-ahmadi
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سالگی در زندان بودم. از بچگی  ۱۷من از . خواهم به تعویق بیفتد. من اصال قصد قبلی نداشتممینه. نه. واقعا دیگه ن»

خواهم دشمن آدم هم گرفتار چنین جایی ازه تمام عمر یک آدم من تنبیه شدم. از خدا میاندهبه خدا بمادر نداشتم.... 

 9«نشود.

 آسمانی آرمان بحر

سال  ۱۶که تنها می، هنگا۱۳۹۱ماه سال  اش در آبانبه جرم قتل پسر خاله ۱۳۹۵دی ماه  ۲۶آسمانی در روز آرمان بحر

عنوان شد. با این که با توجه به اصالحات  «قتل عمد و شرب خمر»داشت و در حال مستی بود، اعدام گردید. اتهام وی 

توانست آرمان را به اعدام محکوم نکند بر این اساس که ، قاضی می۱۳۹۲مورخ  میصورت گرفته در قانون مجازات اسال

ای از رشد عقلی نرسیده بوده که ماهیت اعمال خود را درک نماید، با این حال تصمیم گرفت حکم اعدام هنوز به مرحله

آسمانی به تناقضات وکیل آقای بحرضربه شالق محکوم نماید.  ۷۴صادر کرده و به خاطر شرب خمر نیز او را به  برایش

اگر دادگاه معتقد است موکل من مست بوده، نباید این قتل، عمدی حساب شود و اگر »در حکم دادگاه اشاره کرد و گفت: 

 10«حکم شالق برای او صادر شده است؟ مست نبوده، چرا

 علیرضا تاجیکی 

در میان خشم و  ۱۳۹۱تیر ماه  ۱۳علیرضا تاجیکی که در روز  مورد

نمونه خوبی است از پیامدهای مرگبار ترکیب  ناباوری مردم اعدام شد،

دستگاه قضایی  میحتراااعتبار با نادیده گرفتن و بی قوانین بد و بی

 نسبت به رعایت تشریفات و الزامات قانونی. 

د دوست علیرضا در چاهی در روستای گردسر، و پس از کشف جس

پس از این که چند بار توسط آگاهی جهت کمک به تحقیقات نیروی 

در سن  ۱۳۹۱تیر ماه  ۱۳احضار شده بود، علیرضا در تاریخ  میانتظا

سالگی دستگیر شد. در روز مورد نظر، علیرضا به همراه چند تن  ۱۵

اش، به اداره آگاهی خانوادهاز دیگر دوستان مقتول، بدون اطالع 

روز در  ۱۵مدت شهرستان فسا احضار شده بود. علیرضا تاجیکی به 

. او خبر سلول انفرادی بدون دسترسی به خانواده و وکیل نگهداری شد

وشتم، شالق زدن و آویزان کردن از دست و پا، او را مجبور به بازجویان تحت فشار و شکنجه از طریق ضرب داد که 

گناهی خود تاکید کرد و گفت که اظهاراتش پس از روزها بازجویی و علیه خود کردند. علیرضا در دادگاه بر بی اعتراف

 اش گفته بود:گزارش شده است که او مکررا به خانوادهشکنجه عنوان شده است. 

کشتمش، این جا آمدم بغلش  ور رفتم، بعد این جا این کار را کردم، آن جاور رفتم، از اونگفت بگو از اینبازجو( می»)

خواستم کتک چون که نمی ،داد باز هم من بلد نبودم. اگر یاد گرفته بودمکردم، این جور انداختمش توی چاه. خالصه یادم می

 11« دادم.انجام می ،بخورم

                                                            
9  https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-7591/behnud-shojai 
10  https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8067/arman-bahr-asemani 
11https://www.amnesty.org.uk/urgent-alireza-arrested-15-tortured-confession-be-executed-tomorrow  

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-7591/behnud-shojai
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-7591/behnud-shojai
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8067/arman-bahr-asemani
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8067/arman-bahr-asemani
https://www.amnesty.org.uk/urgent-alireza-arrested-15-tortured-confession-be-executed-tomorrow
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از کالبد  قانونیذف شده بود، از جمله گزارش پزشکی کرد از پرونده حگناهی متهم کمک میچند مدرک مهم که به اثبات بی

ست. نسرین در مرحله بازجویی در تناقض اعلیرضا ای بود که با اعترافات شکافی جسد قربانی که حاوی اطالعات پزشکی

 ستوده، وکیل وی، خاطرنشان ساخت که دادگاه از استماع شهادت شهود، خودداری کرده بود:

ان وقوع جرم نفع موکلم شهادت بدهند که موکلم در زم شهود زیادی حاضر بودند که در دادگاه حضور پیدا کنند و به»

 «.موکلم در منزل حضور داشته، اما دادگاه همه این تقاضاها را نادیده گرفت

قانون  ۹۱نخست بلوغ عقلی و فکری موکلش را به موجب ماده  وی همچنین اظهار داشت هیئت پزشکی پزشک قانونی،

 دوم، هیات پزشکی دیگری اعالم داشت وی ]در زمان وقوع جرم[ دارای رشد وبار تایید نکرد اما  ۱۳۹۲ میاسالمجازات 

 12بلوغ عقلی و فکری الزم بوده است.

 جانیحسین پورجعفر کتمامیر

جانی به اتهام قتل و تجاوز به عنف به یک دختر جوان هفده ساله، از سوی شعبه هفت دادگاه کیفری حسین پورجعفر کتمامیر

یکی از کارشناسان کانون اصالح و تربیت ، اعدام گردید. ۱۳۹۶دی  ۱۴گناهکار شناخته شد و در تاریخ یک استان تهران، 

بازداشت بود، تشخیص داده بود که وی به یک نوع بیماری رفتاری مبتال است که در صورت عدم  جاحسین آنکه امیر

منجر شود. به گفته یک فرد  «دلی با دیگراناز دست دادن حس هم»و « اجتماعیشخصیت ضد»تواند به ایجاد درمان می

  13پذیر است.حسین در روز حادثه مواد مخدر مصرف کرده بود، موادی که تهیه آن در آن محله به سادگی امکانمطلع، امیر

 علی کاظمی

سالگی فرد  ۱۵در سن  میبر سر مبلغ ناچیزی پول بنزین، علی کاظ ۱۳۹۰-۱۳۸۹در یک درگیری خیابانی در سال 

بهمن ماه  ۱۰در تاریخ  دیگری را به قتل رساند. وی به مدت شش سال و یازده ماه در زندان بوشهر در حبس بود و نهایتا

الملل اعدام علی اعدام شد. حکم اعدام، بدون اطالع و حضور وکیل و خانواده وی به اجرا در آمد. سازمان عفو بین ۱۳۹۶

 14توصیف کرد. «جانبه به حقوق کودکای همهحمله» خواند و آن را« رحمانهبیالعاده فوق»را 

 محبوبه مفیدی

سالگی در  ۱۳در سن بیست و یک سالگی به دار آویخته شد. او در سن  ۱۳۹۷بهمن ماه  ۱۰محبوبه مفیدی در تاریخ 

تل شوهرش با سال سن داشت به اتهام ق ۱۷که تنها روستایی در اطراف نوشهر مازندران ازدواج کرده بود. محبوبه در حالی

ای که توسط برادر شوهرش به وی داده شده بود، بازداشت شد. او در آغاز گفته بود که رابطه خوبی با های سمیقرص

الظاهر اعتراف کرده بود که عاشق برادر هایی که بدون حضور وکیل به عمل آمد، علیشوهرش داشته اما پس از بازجویی

داده است. به گفته یک منبع مطلع، محبوبه قربانی برادرکشی شده بود و از ها را به شوهرش شوهرش بوده و قرص

                                                            
12 https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8069/ali-reza-tajiki 
13 https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8294/amir-hossein-purjafar-katamjani 
14 https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8320/ali-kazemi 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/01/iran-authorities-execute-man-in-exceptionally-cruel-

circumstances/ 
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های به دست آمده از متهمین بدون حضور وکیل، به عنوان که اعتراف میاطالع بود. ماداها بیمحتویات خطرناک قرص

 15اد.مدرک در دادگاه قابل ارائه باشد، مواردی نظیر پرونده محبوبه بدون شک باز هم رخ خواهد د

 ابوالفضل نادری

اک در زندان ار ، ابوالفضل نادری، مرد جوانی که به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود،۱۳۹۷شهریور ماه  ۱۱در تاریخ 

این بازداشت  سال سن داشت؛ ۱۶تنها   ۱۳۹۱واقع در استان مرکزی، اعدام گردید. وی هنگام بازداشت در خرداد ماه سال 

دیده گرفته و ه پلیس مراجعه کرده و گفته بود دوستش خودکشی کرده است. پلیس اظهارات او را نازمانی رخ داد که وی ب

ی نگه داشت. وی را به قتل متهم کرد و به مدت دو هفته بدون دسترسی به خانواده و وکیل، در حبس انفرادی در کالنتر

الفضل و یکی از نوشیدند و ابوی مشروبات الکلی میمقامات ادعا کردند ابوالفضل و دو تن از دوستانش در یک ساختمان خال

عتراف وی به ااند. ابوالفضل در دادگاه اظهار داشت که به مقتول تجاوز کرده و او را کشته هایش متعاقباایهم پرونده

اظهار داشت که ن توانسته شکنجه را تحمل کند. وی همچنیاتهامات وارده، کذب بوده و از این جهت اقرار کرده که دیگر نمی

فرستد. در ری میبه کالنت سعی کرده بوده اعترافاتش را در دادسرا پس بگیرد اما بازپرس تهدید کرده بود که او را مجددا

 رد.کشعبه یک دادگاه کیفری استان مرکزی، ابوالفضل را گناهکار شناخت و به اعدام محکوم  ۱۳۹۲تیر ماه سال 

کرده به ده سال اطالع بوده و تصور میبعد از صدور حکم، از حکم اعدام خود بی ابوالفضل اظهار داشت که تا دو سال

ل سال وایمطلع نساختند. ا ۹۱حبس محکوم شده است. مقامات او را از حق خود مبنی بر اعاده دادرسی به موجب ماده 

مود که دیوان ندرسی نیز تسلیم ، یک وکیل پرونده ابوالفضل را به طور رایگان بر عهده گرفت و دادخواست اعاده دا۱۳۹۶

 ، رد کرد.۱۳۹۶عالی کشور این دادخواست را در خرداد یا تیر ماه سال 

 وند لکرانیزینب سکان

در زندان ارومیه به دار آویخته شد. طبق  ۱۳۹۷مهرماه  ۱۰ای بود که در تاریخ ساله ۲۴وند لکرانی، زن کرد زینب سکان

سالگی، پس از آن که خود را به ۱۷و در سن ۱۳۹۰دواج کرده بود، در سال سالگی از۱۵گزارشات، زینب که در سن 

زینب را  ، شعبه دو دادگاه کیفری شهرستان ارومیه۱۳۹۳کالنتری معرفی کرد، متهم به قتل شوهرش شد. در مهر ماه سال 

ب بدون حضور وکیل مدافع بازجویی شد و وکیل تسخیری وی تنها در آخرین جلسه دادگاه حضور نبه اعدام محکوم کرد. زی

دیگری به گردن گرفته و  فردداشت. یکی از همبندان زینب اظهار داشت که وی به دیگر زندانیان گفته بود قتل را به جای 

توانسته قتل را انجام داده میاشت که موکل وی نکرده که در چنین وضعیتی گرفتار شود. وکیل زینب اظهار دمیهرگز فکر ن

گناهی زینب را نادیده گرفت. افزون بر این، زینب گفته بود مورد باشد اما قاضی دادگاه استدالل وی در خصوص بی

داده است. های طالق از سوی او جواب رد میگرفته و نامبرده به درخواستشوهرش قرار می میو کال میخشونت جس

شده است. مقامات هیچ گونه تحقیقاتی در مچنین اظهار داشت که مرتب از سوی برادر شوهرش به وی تجاوز میزینب ه

 16خصوص ادعاهای خشونت جنسی و آزار و اذیت خانگی انجام ندادند.

 

                                                            
15 https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8319/mahbubeh-mofidi 
16 https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8333/zeinab-sekaanvand-lokran 

https://www.amnesty.org.uk/press-releases/iran-young-kurdish-woman-executed-after-unfair-trial 
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 پورفر و امین صداقتمهدی سهرابی

سازمان عفو  17پور در زندان عادل آباد شیراز اعدام شدند. فر و امین صداقت، مهدی سهرابی۱۳۹۸اردیبهشت  ۵در روز 

العاده غیرعادالنه به اتهام ارتکاب چندین فقره تجاوز به ای فوقگزارش داد که حکم اعدام این دو نفر پس از محاکمه المللبین

سال  ۱۸در زمان اعدام زیر ، این دو المللبینسال سن داشتند، صادر شده بود. بنا به گزارش عفو ۱۸که زیر میعنف هنگا

یک گزارش محلی  18شود و قبل از اعدام آنها را شالق زدند.میسن داشتند. مقامات از قبل اعالم نکردند که حکمشان اجرا 

پور( که به اتهام ارتکاب فر و صداقتسهرابی کند )احتماالمیساله اشاره ۱۶، به دو نوجوان ۱۳۹۵بهمن ماه  ۱۲مورخ 

. طبق این گزارش، قبل از دستگیری این دو تن، شش زن شکایاتی اندهزنان دستگیر شد «آزار و اذیت»و  چندین فقره سرقت

 19پیگیری نکردند. مطرح کرده بودند که نهایتا

 امیرعلی شادابی و تورج عزیزی

در شهرستان میناب واقع  ۱۳۹۸تیر ماه  ۲۳در مورد پرونده امیرعلی شادابی اطالعات زیادی در دست نیست. او در روز 

در مورد  20اعدام شد. ساله بوده، در نزاعی که منجر به قتل شده بود۱۷در زمانی که در استان هرمزگان به خاطر نقشش 

ن نور استان مازندران اعدام شد نیز اطالعات چندانی موجود در زندا ۱۳۹۸مرداد ماه  ۶تورج عزیزی که در روز 

 22سال سن داشت، گناهکار شناخته شده بود.۱۶که تنها میتورج به اتهام قتل یک نوجوان در یک درگیری، هنگا 21نیست.

 کیان

برد، در عدام به سر میدر صف ا ۱۳۹۴کیان که در زمان مصاحبه در سال 

ادعا کرد که  پسری دیگر اعتراف کرده بود. وی بعدازدن خالل بازجویی به چاقو

گناه است. او هم نظیر هم قطارانش، بدون حضور وکیل مدافع تحت بازجویی بی

 قرار گرفته بود:

بودم؛ حتی یک مأمور پلیس را  ساله ۱۷که این اتفاق افتاد من نوجوانی زمانی»

دم و گفتند علی اعتراف بودم به همین خاطر وقتی بازداشت ش هم از نزدیک ندیده

دانستم کرده یکی از ضربات را من زدم، از ترس حرفشان را تأیید کردم، نمی

 «شود با مأمور پلیس هم مخالفت کرد. از ترس واقعیت را نگفتم می

دادم هر دو ضربه را علی وارد کرد و من نقشی نداشتم  در جلسه دادگاه توضیح»

هایشان دم گفت شاهدانی دارد که گفته لیایو از ترس اعتراف کردم اما وکیل او

                                                            
17 https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8381/seyed-amin-sedaqatpur 

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8382/mehdi-sohrabifar 
18 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/iran-two-17yearold-boys-flogged-and-secretly-executed-in-

abhorrent-violation-of-international-law/ 
19 http://khabajonoub.ir/24489 
20 https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8385/amir-ali-shadabi 
21 https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8384/turaj-azizi 
22 http://www.irna.ir/news/83414038 
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ام. بعد هم دوستان کیوان را به جایگاه دعوت کردند آنها هم علیه من شهادت دادند و مدعی تواند ثابت کند ضارب من بودهمی

 23«.امبه سینه کیوان زده میاند من ضربه مستقیشدند دیده

 صفا انگوتی 

شهر سپری اییعمر خود را در زندان رج زبسیاری دیگر بود، با این حال هفت سال ا تر ازاگر چه صفا انگوتی خوش اقبال

دوستش در یک نزاع  شود یا نه، و کی. او خود را به مقامات معرفی کرده بود و به جرم قتلکرد بدون این که بداند اعدام می

اش حلهمیه بر سر حمایت از دختری در نگار گفت که قضبه اعدام محکوم شده بود. او به یک روزنامه ،۱۳۸۶در سال 

 بوده:

آمد. کرد، من خونم به جوش میکه دوستش داشته باشم، غیرتی بودم. کسی نگاه چپ به دخترهای محل میبیشتر از این»

هایش را جمع کند و بیاید، من هم سالم هم نشده بود، بچه بودم و غرور الکی داشتم. درگیر شدیم و او رفت رفیق ۱۸هنوز 

 «گیر است.رفتم خانه چاقو برداشتم و تا دیدمش، او را زدم کشتم. دو روز فرار کردم، نتوانستم، باالخره خون، پا

ول را به خانواده وی پول کرد تا دیه مقت آوریجمعصفا دو بار تا پای اعدام رفت تا این که یک سازمان خیریه اقدام به 

 کرد گفت: یماش با وی مصاحبه که پس از آزادی میخانخوش اقبال بود. صفا به  بپردازد. او نهایتا

خانم  «کچل شدم، کچل»بعد خندید:  «...بینی خانم، دفعه دوم که بردنم برای اعدام، موهایم پای چوبه دار ریخت.می»

حکایت از  ها بر روی صورتشها و بخیهجای زخم ،موخورد. سر بیها نمیساله ۲۵اش به قیافه»گوید: نگار میروزنامه

  24«دوران زندان دارد.

 اند.برند و در خطراکنون در صف اعدام به سر میبر خالف صفا، بسیاری دیگر، 

 محمدرضا حدادی 

نیروی  قربانیمحمدرضا حدادی که اکنون در صف اعدام است، 

 ۱۵به خاطر قتلی که در  ۱۳۸۳. وی در سال استفاسد  میانتظا

از  میاعدام محکوم شد. او بیش از نیسالگی مرتکب شده بود، به 

 زندگی خود را در زندان گذرانده است.

رضا در ابتدا به قتل راننده تاکسی اعتراف کرد اما در خالل محمد

ای نبوده محاکمه، اعتراف خود را پس گرفت و اظهار داشت که کاره

اما مسئولیت قتل را به گردن گرفته چون دو تن از دیگر متهمان 

سلولی بودند )چیزی عجیب و که در مرحله بازجویی با وی همپرونده 

معمول( به او وعده داده بودند اگر قتل را به گردن بگیرد، مبلغ غیر

                                                            
23 https://www.iranrights.org/fa/library/document/3041 

 مصاحبه تابناک. ترجمه از بنیاد عبدالرحمن برومند.  24

 https://www.iranrights.org/fa/library/document/3042 

 

https://www.iranrights.org/fa/library/document/3041
https://www.iranrights.org/fa/library/document/3042


شونداند اما همچون بزرگساالن محاکمه و محکوم میبا اینکه کودک  بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران    

 

www.iranrights.org   16 
 

ای در یک روزنامه به وی نشان دادند که آن طور که از اش که نیاز مالی داشتند، بپردازند. آنها مقالهقابل توجهی به خانواده

 ضاییه گفته بود که اطفال بزهکار دیگر اعدام نخواهند شد. شاهرودی، رئیس وقت قوه قهللاآمد، آیتآن بر می

از آن بود که نیازی به تاکسی و یا  ترانرای ارتکاب قتل پیدا نکرد. او جوای از سوی محمدرضا بانگیزه مینیروی انتظا

دسته چک راننده تاکسی که دیگر متهمان پرونده ربوده بودند، داشته باشد. دو تن از دیگر متهمان پرونده که هر دو در زمان 

گناهیش را تصدیق ادعای محمدرضا مبنی بر بی سال سن داشتند، حکم زندان گرفتند. آنها متعاقبا ۱۸ارتکاب جرم بیش از 

کرده و اظهارات اولیه خود مبنی بر گناهکار بودن وی را پس گرفتند. نخست قرار بود اعدام محمدرضا در مهر ماه سال 

 25.بردانجام گیرد که به دستور رئیس قوه قضاییه، به تعویق افتاد. ده سال بعد، وی هنوز در صف اعدام به سر می ۱۳۸۷

 صالح شریعتی 

را بدون ادله کافی اطفال بزهکار قوانینی که صدور حکم اعدام برای 

دارند، به عالوه فساد فراگیر و نیز رعایت نکردن تشریفات و مجاز می

الزامات قانونی، زندگی صالح شریعتی را به جهنم تبدیل کرده است. 

بضاعت است، بر ای بیصالح شریعتی که یک کارگر فصلی از خانواده

مه به مرگ محکوم شده، یعنی بر مبنای قسم خوردن پنجاه تن مبنای قسا

از اقوام ذکور شاکی که نه در صحنه جرم حضور داشتند و نه حتی در 

 ،۱۳۹۱خورند صالح گناهکار است. در سال نزدیکی آن، اما قسم می

ای در بوشهر مشغول به سال داشت و در مزرعه ۱۶که صالح میهنگا

ش هنگام شستشو به درون چاهی که حفاظ کار بود، یکی از همکاران

درستی نداشت سقوط کرد و جان خود را از دست داد. خانواده متوفی از صاحب مزرعه شکایت کردند اما شانزده ماه بعد، 

اتهام قتل به صالح وارد شد و بر خالف قانون، پرونده از محل وقوع حادثه به حوزه قضایی شهرستان فسا واقع در استان 

   26محل سکونت پدر و مادر متوفی است، منتقل گردید. فارس که

در خالل تحقیقات اولیه، صالح بدون حضور وکیل تحت بازجویی و مورد ضرب و شتم قرار گرفت. در نخستین جلسه 

که میبازجویی که در اداره آگاهی انجام گرفت، برگه اعترافی اخذ شد که به خط صالح نبود و فقط امضای او را داشت. هنگا

بازپرس این اشتباه را مشاهده کرد، به جای این که دستور تحقیق در این باب صادر کند، با سوء استفاده از سن کم و فقدان 

رشد فکری صالح، از او خواست که اعتراف 

را به خط خودش بنویسد. مقامات قضایی در 

هیچ مقطعی نه صالح را از خود مبنی بر 

ساختند و نه برخورداری از وکیل مدافع، آگاه 

وکیل تسخیری برایش تعیین نمودند. خانواده 

صالح  به سختی توانستند وکیلی برای وی 

استخدام کنند، اما آن وکیل هم تا بعد از صدور 

کیفرخواست، موفق نشد به پرونده دسترسی 

ای به دادگاه یابد. صالح سپس از زندان نامه

نوشت و طی آن اعتراف اولیه خود را پس 

درون چاه هل داده نیز اعتراف خود را پس گرفت و گفت که تحت قرار کرده بود صالح متوفی را به ها شاهدی که اگرفت. تن

                                                            
25  https://www.iranrights.org/library/document/1033 

 آیین دادرسی کیفری. ۳۱۰و انقالب )در امور کیفری(؛ ماده  عمومی هایقانون آیین دادرسی دادگاه ۵۱ماده   26

https://www.iranrights.org/library/document/1033
https://www.iranrights.org/library/document/1033
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دادگاه کیفری استان فارس هیچگونه ادله متقنی برای محکوم کردن صالح  3شکنجه این اظهارات را بیان کرده است. شعبه 

ه آیین قسامه و قسم خوردن خویشاوندان شاکی متوسل و در بهمن ماه نیافت اما برای این که او را به مرگ محکوم نماید، ب

 27این حکم را تایید کرد. حکم اعدام صادر گردید. دیوان عالی کشور نیز در پاییز ۱۳۹۶سال 

وحی ربار مالی و  قوانین ایران با مقرر نمودن پرداخت دیه به خانواده مقتول در قبال گذشت آنها از قصاص نفس فرد مجرم،

 به دار رفت و نهایتاچهار بار تا پای چو میگذارد. برای نمونه، امید رستمیهایشان و خانوادهاطفال بزهکار سنگین بر دوش 

 شد.اعدام  ۱۳۹۷ماه آبان ۲۳در روز 

در تهران( تحصیالت دوره راهنمایی داشت و در کارگاهی به کار ساخت در و پنجره  ۱۳۷۵تیر  ۲۰)متولد  میامید رست

اش، در جریان یک نزاع، فرد دیگری را به سالگی ۱۶دو روز پس از تولد  ۱۳۹۱تیر  ۲۲مشغول بود. در روز  میآلومینیو

اش به رشد و کمال عقلی رسیده و دادگاه نیز بر با توجه به سابقه کیفری قتل رساند. پزشکی قانونی تشخیص داد که امید

نتیجه ماند. های خانواده امید برای گرفتن رضایت خانواده مقتول بیهمین مبنا حکم قصاص نفس برای وی صادر کرد. تالش

یلیارد تومان، که برای چنین م ۲و  ۳المصالحه کردند، و سپس میلیارد تومان وجه ۵آنها در وهله اول درخواست مبلغ 

میلیون تومان کاهش   ۷۰۰به  آمد. با دخالت قاضی پرونده، این مبلغ نهایتاالعاده هنگفتی به حساب میای مبالغ فوقپرونده

میلیون تومان تقلیل یافته بود. خانواده امید توانستند با وجود نداشتن  ۵۰۰المصالحه به یافت. در وهله آخر، مبلغ وجه

 28.اما خانواده مقتول رضایت ندادند میلیون تومان تهیه کنند ۶۶۰استطاعت مالی، 

اند که چهل ناپذیری بودههای توجیهها است صدها خانواده، قربانی آثار و عواقب قوانین و رویهاین موارد استثنا نیستند. سال

رغم تغییرات ایجاد شده کشند. علیاند و هنوز زجر میها زجر کشیدهکشد؛ این خانوادهسال است اطفال بزهکار را به دار می

کند و م میها، ایران کماکان در صدر کشورهایی است که کودکان بزهکار را اعداها در طول این سالدر قوانین و رویه

دارد، نه ه ها مبنی بر این که قوانین ایران در فرهنگ و مذهب آن ریشاستدالل مقامات این کشور در خصوص این اعدام

 موجود دارد. ت و نه ریشه در واقعیاتمتقاعد کننده و قابل قبول اس

 

                                                            
 برای اطالعات بیشتر درباره قسامه در قوانین ایران، نگاه کنید به خبرنامه بنیاد برومند در آدرس زیر:  27

https://www.iranrights.org/fa/newsletter/issue/88 
 در یادبود امید در آدرس زیر موجود است: . سرگذشت امید رستمی۱۳۹۷مصاحبه بنیاد برومند با مادر امید رستمی، آذر ماه   28

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8254/omid-rostami 

https://www.iranrights.org/fa/newsletter/issue/88
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 نظام عدالت کیفری کودکان در ایران قرن بیستم

 کودکان در قوانین پیش از انقالب

جیهات نظام قوانین فعلی در خصوص مسئولیت کیفری کودکان، هیچ گونه مبنایی در آداب و سنن ایرانی نداشته و چندین دهه است که تو

فعلی حاکم بر ایران در این باب، در داخل کشور محل مناقشه و اختالف نظر است. اعدام مجرمان کودک در ایران مدرن، به انقالب 

توصیف  «طفل»سال سن را  ۱۸هر فرد زیر  29خورشیدی،۱۳۰۴ایران مورخ سال  میگردد. قانون مجازات عموبر می ۱۳۵۷سال 

هایی که برای اطفال دانست. مجازاتسال را فاقد هرگونه مسئولیت کیفری می ۱۲کرده، تفاوتی بین دختر و پسر قائل نشده و اطفال زیر 

های بزرگساالن و به تناسب با سن اطفال، تر از مجازات( مقرر شده بود بسیار خفیف۳۵و  ۳۴در مواد جداگانه قانون مجازات )مواد 

بینی نکرده بود و حداکثر مجازات برای افرادی که به ارتکاب جرم وده است. این قانون، برای اطفال، مجازات اعدام پیشمتفاوت ب

شدند را به پنج سال حبس در دارالتادیب محدود کرده بود. به موجب قانون اساسی، قانون مشمول مجازات اعدام، گناهکار شناخته می

کسی که و  میرهبر جمهوری اسال 30هللا خمینی،مورد احترام آیت حسن مدرس نیز رسید، روحانی سیدهللامذکور به تایید و امضای آیت

که سن ای را به تصویب رساند ، مجلس ماده واحده۱۳۱۳شهریور ماه  ۱۳در تاریخ   31به شدت به جدایی دین از سیاست اعتقاد داشت.

سال اعالم  ۱۸ه در معامالت و عقود و ایقاعات به استثنای ازدواج و طالق، را برای پسران و دختران در کلیه موارد، از جمل بلوغ

را "غیر رشید" بشناسند  بودند سال نرسیده ۱۸افرادی که به سن  میمکلف شدند تما میکرد. محاکم، ادارات دولتی، و دفاتر اسناد رس

 مگر این که رشد آنها از قبل در دادگاه اثبات شده باشد.

های بعد، تاثیری بر سن قوانین طی سالتغییرات در 

 ۱۸قانونی رشد نگذاشت و دختران و پسران زیر 

شدند. در آبان ماه سال، کماکان کودک محسوب می

مجلس ایران قانونی جهت تشکیل  ۱۳۳۸سال 

های ویژه برای رسیدگی به جرائم ارتکابی دادگاه

سال را در کلیه  ۱۸اطفال قبل از رسیدن به سن 

به منظور حفاظت از   32تصویب نمود.ها استان

هایی بر مبنای اطفال بزهکار، این قانون تضمین

ند، در دبرشان )در بازداشت به سر میوضعیت

، یا در زندان( برای آنها ایجاد کرد بودندبازپروری 

و آنها را ملزم کرد هر  داد ت ارائها جدا نمود. این قانون رهنمودهایی نیز درباره انتخاب قضاهترسال را از کوچک ۱۵و اطفال باالی 

 حداقل دو سالبه حداکثر پنج سال محدود کرده و حبس اطفال را  سه ماه یک بار به مراکز نگهداری اطفال بزهکار سرکشی کنند. ضمنا

                                                            
29 http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91023 

نقل قول در . ۱۳۶۴کیهان فرهنگی، آذر « ای از جهان اسالم،مدرس، نابغه»ع. مدرسی، « مدرس زنده است تا تاریخ زنده است.»هللا خمینی: آیت  30

 .۱۹۹۳خمینیسم، مقاالتی درباره جمهوری اسالمی" یرواند آبراهامیان، انتشارات دانشگاه کالیفرنیا، »

Ervand Abrahamian in “Khomeinism, Essays on the Islamic Republic” University of California Press, 1993 
لهیات تدریس مدرس از یک خانواده روحانی در شهر اردکان بود و در محضر روحانیون برجسته نجف تلمذ کرده بود و در اصفهان حقوق و ا  31

هانی جد. در دولت ملی مقاومت که در خالل جنگ دار شداری کرد و ریاست انجمن والیتی اصفهان را عهدهکرد. او از انقالب مشروطیت طرفمی

نیسم، مقاالتی خمی»اول به منظور مخالفت با اشغال ایران از سوی قوای روس و انگلیس تشکیل شده بود، سمت وزیر عدلیه را بر عهده داشت. 

 .1993یرواند آبراهامیان، انتشارات دانشگاه کالیفرنیا، « درباره جمهوری اسالمی

Ervand Abrahamian in “Khomeinism, Essays on the Islamic Republic” University of California Press, 1993 
32 http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94806 

 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91023
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94806


شونداند اما همچون بزرگساالن محاکمه و محکوم میبا اینکه کودک  بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران    

 

www.iranrights.org   19 
 

ا حبس ابد، در مراکز اصالح و تربیت )بازپروری( مقرر کرد برای اطفالی که به اتهام ارتکاب جرائم مشمول مجازات اعدام یحبس 

 مجرم شناخته شده بودند.

سال را  ۱۸به تصویب رساندند که این قانون هم افراد زیر   33، قانونگزاران ایران، قانون مجازات جدیدی۳۵۲۱در سال 

نمود که به مقرر می ۳۳سال سن، هیچ گونه مسئولیت کیفری قائل نشده بود. ماده  ۱۲طفل تلقی کرده و برای کودکان زیر 

، قانونگزاران ۱۳۰۴رسیدگی خواهد شد. همچون قانونگزاران سال  34اطفال، طبق قانون در دادگاه اطفال بزهکارجرائم 

نیز مجازات اعدام را برای اطفال بزهکار مقرر نکرده و مدت حبس را نیز برای آنها محدود نگاه داشتند. با این  ۱۳۵۲سال 

شدند، قانون حداقل دو سال و حداکثر ول مجازات اعدام مرتکب میکه جرم مشم ۱۸تا  ۱۵حال، در مورد اطفال بین سنین 

 هشت سال حبس در نظر گرفت.

 

 ۱۳۵۷قوانین پس از انقالب 

اه قضایی گردید، تاثیر عمیقی بر دستگ میکه منجر به سقوط نظام شاهنشاهی و ظهور جمهوری اسال ۱۳۵۷تحوالت سال 

هات بدنی مقرر های شدید و سخت، تبعیض، و تنبینهادها باعث شد مجازات ایران بر جای نهاد. تغییرات شگرف در قوانین و

 فل بهبرای اطفالی که وضعیتشان طبق قانون از ط هاصادر شود. این دگرگونی شتابزدهو آراء قضایی خودسرانه و 

 بزرگسال تغییر یافته بود، پیامدهای اسفباری به همراه داشت.

نماید. میاند را مشمول مجازات اعدام افرادی که به موجب شرع اسالم به سن بلوغ رسیدهقانون مجازات جمهوری اسالمی، 

سال قمری برای  ۹سال به  ۱۸( ایجاد شد، از ۱۲۱۰در قانون مدنی )ماده  ۱۳۶۱ای که در سال سن مذکور طبق اصالحیه

 35سال قمری برای پسران، کاهش یافت. ۱۵دختران و 

توان بعد از رسیدن نمی: هیچ کس را ۱۲۱۰ماده 

به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور 

نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده 

 .باشد

سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام : ۱تبصره 

 قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

اموال صغیری را که بالغ شده است :  ۲تبصره 

د که رشد او ثابت توان به او دادر صورتی می

 شده باشد.

است که حقوقدانان، وکال، و دیگران نسبت به تقلیل سن رشد از  های زیادی مواجه شد. سالهااین تغییرات البته با مخالفت

ی خود را در مورد پیامدهای تعیین مسئولیت ]کیفری[ برای دختران و هاسالگی به آغاز بلوغ، اعتراض کرده و نگرانی ۱۸

، که به ۱۲۱۰ابهامات و تناقضات در قانون )از جمله در خود متن ماده  دربارهپسران از یک سن بلوغ دلبخواهی، و نیز 

 .اندهبا مفاد متن در تناقض است(، ابراز نمود 2رسد تبصره مینظر 

                                                            
33https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9

%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D

B%8C_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B2 
34http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94806  

ی پسران برابر است با با هشت سال و نه ماه و پانزده سال قمری براسال قمری برابر است  ۹مواد ذیربط قانون مجازات و قانون مدنی ذکر شود.   35

 سال و هفت ماه ]خورشیدی[. ۱۴

https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B2
https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B2
https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B2
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94806
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قضات گردید چرا که با تفاسیر متناقض از قوانین و آراء صادره مواجه بودند. در  میسردرگ این ابهامات همچنین باعث

به سن بلوغ ، ۱۲۱۰، دیوان عالی کشور رایی صادر نمود مبنی بر این که افرادی که طبق ماده ۱۳۶۳نتیجه، در سال 

باشند، مگر این که رشد فرد، میکه مستلزم قیم گیری نمایند مگر در امور مالی زندگی خود تصمیم دربارهتوانند میرسند می

 36ثابت شده باشد.

 سن رشد را ترجیحا کنند که بایدمیرای دیوان عالی به اعتراضات حقوقدانان و متخصصان خاتمه نداد: آنها کماکان استدالل 

لوغ اطفال استناد بفقهی از رشد و واقعبینانه منابع با اشاره به درک متفاوت، مبهم و غیرآنها  .سالگی تعیین نمود ۱۸سن 

 ورزند. معیاری روشن و مبتنی بر واقعیت و شواهد تاکید میبر اهمیت  نمایند ومی

اصالح قوانین پس از انقالب، که مورد اعتراض 

 قرار گرفت
قانونگذار را در تعیین سن  خودسرانههای بسیاری بوده است که تصمیم و بحثمی های علسن بلوغ فکری، موضوع مقاله

ناصر کاتوزیان، استاد برجسته   37کشند.شناسی، به پرسش میالمللی، و علم جرمبلوغ بر مبنای منابع اسالمی، قوانین بین

دهد در اجازه میساله  ۹دختر به که  کشدمیرا به چالش دانان بنام ایران، مبنای منطقی قوانینی حقوق مدنی و یکی از حقوق

گیری ، در حالی که او را از تصمیمبگیرد عیین کنندهتصمیمات تاز جمله ازدواج یا ادامه تحصیل، اش، مسیر زندگیمورد 

  38کند.در باب مسائل مالی خود محروم می

میالدی )دهه  ۲۰۰۰های آغازین دهه در سال

سیاسی،  فضایشدن نسبی باز با ،شمسی( ۱۳۸۰

، و بشریرانی حقوق فعاالن مدنی، مدافعان ا

روزنامه نگارانی که با جرایم مستوجب اعدام 

با استفاده از آزادی نسبی بیان و  آشنا بودند،

های اعتراض خود را به قوانین و رویه فعالیت

حاکم بر رفتار با کودکان بزهکار، ابراز داشتند. 

در سمیناری درباره مجازات اعدام برای کودکان 

وق بشر بزهکار که از سوی کانون مدافعان حق

در تهران برگزار  ۱۳۸۷آذر ماه  ۱۷در تاریخ 

                                                            

اهلیت و حجر و سن »، خسرو عباسی داکانی، 230الی  213، صفحات ۱۳۹۶، تابستان 2، شماره ۴۷فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره   36

 .1382ماهنامه کانون، زمستان « )قسمت سوم( ۱۳۶۱رشد در قانون مدنی ایران پس از اصالحات سال 

http://ensani.ir/fa/article/158639/1361 

37 https://www.isna.ir/news/8209-09265/, December 2003; 

https://jcl.ut.ac.ir/article_36313_f7cb0b0928101f789d2614b35ce7eab1.pdf, Fall-winter 201802014; 

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1334380, January 2007 
 .1382ون، )قسمت سوم(، قان ۱۳۶۱خسرو عباسی داکانی، اهلیت و حجر و سن رشد در قانون مدنی ایران پس از اصالحات سال   38

http://ensani.ir/fa/article/158639/1361 

http://ensani.ir/fa/article/158639/1361
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های تاریخی، های عمیقی در این زمینه دامن زدند، و با طرح دیدگاهشد، گروه متنوعی متشکل از کارشناسان به بحث

 به پرسش کشیدند.را وضعیت حقوقی صغار  حاکم بر میرس ادلۀ، و دینی، علوم انسانیحقوقی، 

نه مقامات ایران ذر و بهاع ،کندیزه نوبل صلح که دیری است سرسختانه از حقوق کودکان دفاع میشیرین عبادی، برنده جا

 را در نادیده گرفتن تالش مدافعان حقوق بشر برای جلوگیری از اعدام کودکان بزهکار رد کرد و گفت: 

شود. در همه جای دنیا پذیرفته شده سال كامل نمی ۱۸و تا قبل از رسیدن به سن گوید مغز انسان و قوای تفكر در اعلم می»

اند حكم اعدام صادر سال جرم مرتكب شده ۱۸است و در كنوانسیون حقوق كودك هم آمده است كه برای كسانی كه كمتر از 

 نید...كخواهید از غرب الگوبرداری گویند مینشود... هر زمان به اعدام كودكان اعتراض كنیم، می

]که  ۱۳۰۴سال  میدر ذیل قانون مجازات عمو زنیم...گوییم، از هویت ایرانی حرف میقدس اسالم سخن میما از شریعت م

كرد[ امضای شهید مدرس است كه مطابقت این قانون را با اسالم تایید كرده است... ]در مجلس شورای ملی آن را تصویب 

سال داشته است، پنج سال حبس بوده است... ما از غرب  ۱۸آن زمان[ باالترین و شدیدترین مجازات برای فردی كه زیر 

 39«.سال قبل برگردانید ۸۰گوییم از قانونی كه مدرس تایید كرده پیروی كنید. ما را به قانون كنیم. ما میبرداری نمیالگو

های کودکان پرونده دربارهنگار و فعال حقوق زنان بود که یکی از دیگر سخنرانان این سمینار، آسیه امینی، روزنامه

جزایی، اشاره نمود. های جزایی و غیرمحکوم به اعدام گزارشی ارائه کرد و به روند مخدوش دادرسی در پرونده بزهکار

 وی همچنین فقدان کلی شفافیت و غیرقابل اعتماد بودن آمار کودکان محکوم به اعدام را خاطرنشان ساخت:

عاطفه با اینكه كتبا درخواست كرده بود كه به علت  .در شهرستان نكا اعدام شد ،۳۸در سال  40عنوان مثال عاطفه سهالهبه»

مبتال بودن به جنون ادواری و حتی بستری شدن در بیمارستانی در مشهد، تحت بررسی پزشكی قانونی قرار بگیرد، بدون 

م شد. اینكه گزارشی از پزشكی قانونی در پرونده او دیده شود، در مدت كوتاهی )دو ماه و ده روز!( پس از دستگیری اعدا

او شاكی خصوصی نداشت. قصاص و حق خصوصی در كار نبود. جرمش فحشا اعالم شد و اعترافش به زنا بعد از سه بار 

سال بوده است. در حالی كه اینجانب در نخستین سفرم به نكا  ۲۲ها اعالم شد كه سنش حد خوردن. در جواز دفن و در رسانه

اش اش داشت. در پای اجرای حكم او نه وكیلی حضور داشت و نه به خانوادهسالگی ۱۶شناسنامه او را یافتم كه نشان از 

ی بزرگی است كه با بسته شدن پرونده شكایت پدرش از قاضی «چرا»و همه آنچه بر این دختر رفت . اطالع داده شده بود

 «.پاسخ مانده استكننده حكم، همچنان بی كننده و اجرا صادر

، نمایانگر نقض اندهی اطفالی که در درون دستگاه قضایی گرفتار شدهاروند دادرسی پروندهمالحظات و مشاهدات امینی از 

 فاحش آیین دادرسی و رعایت الزامات قانونی و تشریفات دادرسی بود:

تجربه، تحت  ما شاهد[ نداشتن وكیل در مراحل تحقیق، جهل به قانون و نداشتن درك درست از معانی به دلیل كم بودن]»

عنوان دهند، ]هستیم[. بهراحتی برای فرار از این فشار به هر اقراری تن میفشار قرار دادن افراد كم سن و سالی كه به

ت كه در زندان، در فاصله مرگ و زندگی نفس ه با حكم اعدام هفت سال اسای كساله ۱۶ترابی نوجوان نمونه علی مهین

سط كشد. }حکم اعدام وی بر مبنای[ اقرارهایی صادر شده که علیه خودش كرده است كه حتی با واقعیت ثبت شده تومی

 «پزشكی قانونی تطبیق ندارد.

تا  ۷۰های كشور منتشر شده است. آمار این افراد از ندر یك سال و نیم گذشته آمار زیادی از محكومان به اعدام در زندا»

تر از این ارقام متفاوت این است كه هیچ یك از این آمارها دقیق و روشن نیست و تا زمانی اما مهم .در تغییر بوده است ۱۵۰

                                                            
39 http://www.humanrights-ir.org/detail/110 
40 https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-3134/atefeh-sahaleh-rajabi 
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از وضعیت ارتكاب  توان تحلیل دقیقینگاران و حقوقدانان گشوده نشود نه میكه درهای اطالعات به روی محققان، روزنامه

 «.توان از تعداد این افراد برای كمك و دفاع از آنها مطلع شدجرم تا مرحله مجازات ارائه كرد و نه مهمتر از همه می

را زیر سوال برد. وی به بزهکار آموخته فقه، مبانی دینی اعدام کودکان سخنرانی دیگر، صدیقه وسمقی، حقوقدان و دانش

 فقدان اجماع در میان فقها در این باب اشاره کرد و استدالل نمود: 

سال و  ۹چه كسی طفل است؟ و چه كسی از این دوران طفولیت بیرون آمده است؟ ... سن »

سال از كجا آمده است كه آقایان بر آن اصرار دارند. وقتی به منابع دست اول فقها  ۱۵

بینیم كه در یك دسته به همین سن م در روایات ما دو دسته روایت را میكنیمراجعه می

اشاره شده كه این دسته روایت بسیار مختلف است و سن واحدی برای آن تعریف نشده است. 

بینیم كه اشارات خیلی عنوان شده است... ما می «عالئم بلوغ» ]در[ دسته دیگر ]فقط[

ص سن تكلیف و سن بلوغ یك موضوع شرعی است. صریحی به این مسئله شد كه آیا تشخی

آیا فقط بلوغ  .گوید نه، تشخیص سن تكلیف، یك موضوع عرفی و طبیعی استخود فقه می

كنیم، كافی است برای آنكه فرد مكلف شناخته شود؟ باز هم به منابع فقهی مراجعه می میجس

تواند حساب بانكی مستقل باز كند، گواهینامه بگیرد، نمیتوان سال نمی ۱۸بینیم نه كافی نیست... وقتی یك فرد زیر می

تواند مسوولیت جرائم خود را برعهده بگیرد. آقایان در تشخیص سن رشد تواند گذرنامه بگیرد، چگونه چنین شخصی مینمی

 «.ها باید متوقف شود، چون خالف شرع استتمشكل دارند و تا وقتی چنین مشكلی باقی است اینگونه مجازا

نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر و برنده جایزه ساخاروف نیز سخنانی ایراد کرد. خانم ستوده که از چندین کودک در معرض 

عناصر پیشگیری از وقوع جرم، تاکید بیشتری شود.  اعی واعدام دفاع کرده، خواستار آن شد که بر عوامل بازدارنده اجتم

سالگی مرتکب شده، سپری کرده  ۱۳که در  میعمر خود را به دلیل جرسال از  ۱۸وی به پرونده فردی اشاره کرد که 

 است. او پرسید:

زدایی شود؟ آیا در جوامعی كه این تواند منجر به جرمكنند، میآیا صدور حكم اعدام آنچنان كه مسووالن قضایی ابراز می »

 «شوند؟بیشتر از ما مرتكب قتل می حكم وجود ندارد

های مدیدی است که و بسیاری دیگر، سال ۱۳۸۷ سخنرانان سمینار سال

ها را کنند و این پروندههای اعدام از موکالن خود دفاع میدر پرونده

که علیه اعدام کودکان به  میرغم تالش مداونمایند اما علیمیمستند 

با جامعه  اندهآورند، مقامات تصمیم گیرنده در ایران حاضر نشدعمل می

مدنی، وارد تعامل شوند و گفتگویی مبتنی بر شواهد و دالیل داشته 

پردازند که آشکارا قوانین و باشند، و در عوض به سرکوب کسانی می

 کنند.را نقد می میدستگاه قضایی جمهوری اسال

محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری، به دلیل اظهار نظر در مورد 

سالگی به قتل متهم شده بود،  ۱۷در سن  که 41موکلش بهنود شجاعی

نخست یک سال در حبس به سر برد و سپس باالجبار راهی تبعید شد. 

                                                            
 « بهنود شجاعی، یک قربانی قانون»نگاه کنید به ویدیوی بنیاد برومند تحت عنوان   41

https://www.youtube.com/watch?v=eOJzYsaftDw  

https://www.youtube.com/watch?v=eOJzYsaftDw
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 ، و«تبلیغ علیه نظام »، «اقدام علیه امنیت ملی»و به اتهام  42وکیل اولیایی فرد، نسرین ستوده نیز در همان سال بازداشت شد

و  هایشانفعالیتشیرین عبادی و آسیه امینی نیز به علت   43فتاد.، به زندان ا«عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر»

به پنج سال حبس محکوم  «تبلیغ علیه نظام»صراحت کالم، به تبعید اجباری رفتند. سخنران دیگر، صدیقه وسمقی به اتهام 

دانشگاهی در  میمطالعات اسال بخشبرای تدریس در   ۱۳۹۰شد، به ظاهر به دلیل کار در زمینه فقه اسالمی؛ او در سال 

 44آلمان به این کشور سفر کرد و در بازگشت به ایران بازداشت شد.

ال پس از برگزاری سمینار کانون مدافعان حقوق بشر، قوانین ایران در ارتباط با کودکان س ۱۱چهل سال پس از انقالب و

نظرات این گروه، یعنی   45شگاهیان مواجه است.بزهکار و سن بلوغ فکری، کماکان با مخالفت جدی کارشناسان و دان

 شود.بیش از دیگران توسط مقامات تحمل می دانشگاهیان، نسبتا

، تعدادی از استادان برجسته حقوق، وکال، و فعاالن ۱۳۹۶آبان ماه  ۲۳در تاریخ 

حقوق کودک، به همراه یک قاضی از دیوان عالی کشور، برای گردهمایی ماهیانه 

من حمایت از حقوق کودکان حضور به هم رساندند تا به بررسی خود در محل انج

حاضران در این جلسه،   46حقوقی و جرم شناختی اعدام کودکان در ایران بپردازند.

انسانی و ناکافی خواندند، و از فقدان دانش کافی قضات در قوانین موجود را غیر

ودن جمهوری های مرتبط با کودکان بزهکار سخن گفتند و بر موظف بزمینه

کشور تاکید نمودند. منابع موجود در قوانین و  المللیبینبه رعایت تعهدات  میاسال

دهد کودک بزهکار را به مرگ محکوم کند، در فقه که به دستگاه قضایی اختیار می

 قرار گرفت. انتقادنیز مورد 

رئیس هیئت مدیره انجمن اشاره کرد که علیرغم وجود اسناد و رهنمودهای 

مقررات  )که اجرای ۱۳۹۲سال  میقانون مجازات اسال ۹۱و نیز ماده  المللیبین

سال سن را منوط به درک آنها از حرمت جرم و  ۱۸قصاص و حد برای افراد زیر 

 شود.کند( احکام اعدام در مورد کودکان بزهکار کماکان صادر و اجرا میمیاحراز  رشد و کمال عقلی در زمان وقوع جرم 

های قتل به سال در پرونده ۱۸جتبی فرحبخش، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری که تا کنون از چندین فرد زیر دکتر م

توصیف  «اسفناک»وضعیت مجازات اعدام در ایران را رایگان دفاع کرده، بر ماهیت استثنایی مجازات اعدام تاکید کرد و 

ندارد، به هیچ  میها مسبوق به سابقه بودن این مجازات منسوخ، که مؤثر بودن آن هیچ مبنای علنمود. او استدالل کرد سال

 بخشد.وجه اعتباری به این کیفر نمی

حیات مقصد اعالی حقوق است. همه حقوق فردی خالق این حیات هستند. این درحالیست که منشور حقوق شهروندی دولت »

عتقد است شهروندان از حق حیات برخوردارند مگر به موجب قانون. باید از نویسنده پرسید مگر این جمله هم گفتن دارد؟ م

تواند به راحتی سلب حیات کند. باید نوشت مگر در شرایط استثنایی و اضطراری این توهین به حیات است چراکه قانون نمی

 «د.دهها جواب نمیو در جایی که سایر مجازات

                                                            
 :و سرگذشت وی در یادبود امید

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-7591/behnud-shojai 
42 https://www.hrw.org/news/2011/08/29/human-rights-issues-regarding-islamic-republic-iran#_ftn48 

برد. چند پرونده دیگر هم علیه نسرین ستوده تشکیل شده؛ او در حال حاضر به جرم دفاع از زنان مخالف حجاب اجباری در زندان به سر می  43

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-12149201 
44 https://zeitoons.com/52164 

 .۱۳۹۳شهریور  ۱۱مصاحبه خبرگزاری مهر  45

http://www.mehrnews.com/news/2362678/ 
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 خودسرانهرسد، تضادهای موجود و اجرای فرحبخش در ادامه اظهار داشت، وقتی در قوانین نوبت به کودکان بزهکار می

 اش، تاکید بیشتری شود:المللیبینآن، مؤید آن است که باید بر نیاز ایران به پیروی از تعهدات 

رشد و کمال عقل از نظر  تفسیر کرد. ۱۲۰است که نباید آن را با ارجاع به ماده  میاما مساله رشد و کمال عقل مساله مه»

مقنن این است که کودک اندازه فرد بزرگسال قدرت تمیز داشته باشد و به این معنا نیست که کودک ناقص العقل باشد. یعنی 

ه... نباید از کودک پرسید فالن چیز حرام ازه یک فرد بزرگسال سرد و گرم روزگار را چشیده است یا نانده باید دید کودک ب

است یا نه؟ بلکه باید از کودک پرسید نگاهت درباره مرگ و زندگی چیست؟ ارزش انسانی به چیست؟ باید درباره 

گویند فردی که مرتکب جرم شده مشکل عقلی می]در بسیاری موارد[ اغلب روانپزشکان های اخالقی از او پرسید... ارزش

[ ۹۱سئله این نیست[... همین که شبه ایجاد شود که شاید فرد کمال عقل ندارد همین ]برای احراز مفاد ماده ندارد ]اما م

شود... بیشتر میازه کافی به این موضوع توجه ناندهو نیاز به اثبات ندارد با این وجود در زمان قضاوت به کفایت کرد

بینیم که این کودکان رفتار میی کودکان و نوجوانان هیجانی و دفعی هستند. به همین دلیل در کانون اصالح و تربیت هاقتل

کنند تجدیدنظر هایی که ما را به سمت اعدام کودکان هدایت میفرضدهند. بنابراین باید بر روی پیشمیبدی از خود بروز ن

 «.کنیم

ما »، مجازات اعدام هیچ گونه اعتباری ندارد: المللیبینه نظر حقوق کودک و قوانین دکتر فرحبخش در خاتمه گفت از نقط

 شرط حق ایم باید به تعهداتمان عمل کنیم. آنها بخشی از نظام حقوقی ماست ووقتی به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته

[reservation] خواهد حق شرطمنظر حقوقی باطل است. ایران اگر می ایران از [reservation ] بگذارد باید دقیق

 «.مشخص کند که در چه موادی بر اساس موازین شرعی و قانونی داخلی رفتار خواهد کرد

خسارات جانبی سانسور سخن  دربارهعمادالدین باقی، جامعه شناس، اسالم شناس، مدافع حق حیات، و زندانی عقیدتی سابق، 

نشان ساخت  باقی خاطر. «جنون آنی»وم روز و درک ضعیف قضات از مفه میگفت، از جمله در خصوص فقدان منابع عل

اند. وی همچنین به تحقیقات خود در که ایران در زمره کشورهای مسلمانی است که به لحاظ اعدام کودکان در اقلیت مطلق

 کتابی که در این باب به رشته تحریر در آورده و مجوز چاپ نگرفته بود نیز اشاره کرد: 

کرد ذکر شده است. میسال داللت  ۱۸بر ممنوعیت و حرمت اعدام کودکان زیر  قاعده فقهی و حقوقی که ۱۴ن کتاب در ای»

بر اساس تحقیقاتی که داشتم به طور کلی معتقدم تفکر سنتی ما در مورد اعدام به طور بنیادی نادرست است از طرفی 

ای در میان اغلب مسلمانان دنیا دیدگاه مشترکی دارد که لهگوید وقتی یک مساهم به ما می« حجیت و عرف»مباحثی مثل 

قطعا در بین آنها مومنین و مجتهدینی هم وجود دارند، این مساله حجیت دارد... در قرآن هم برای سن بلوغ هیچ عددی 

شود ]حداقل بلوغ سنی مشخص نشده اما[ برای حداکثر بلوغ از سن میمشخص نشده است. در قرآن وقتی بحث از بلوغ 

 «.سال نام برده شده است ۴۰

کشورهایی که باالترین میزان »دهد اشاره کرد که نشان میشناس و استاد دانشگاه، به مطالعاتی ها، جرمدکتر محمد فرجی

عدالت »دار، بر رویکرد های قضایی مسئلهاشاره به شیوه وی با. «ترین کشورها هستندامندارند نا ها و زندانیان رامجازات

 در مواجهه با بزهکاری کودکان تاکید کرد:« ترمیمی

در حال حاضر در کشور ما دادگاه مربوط به جرایم اطفال وجود دارد، اما تفاوت محتوایی در نحوه اداره جلسه این دادگاه »

برد، وجود ندارد. حتی بعضی از قضات، قضاوت در میو همچنین درک روانشناسانه از کودک و فضایی که در آن به سر 

 «دانند.میدادگاه اطفال را تحقیر کننده 

 شود:آمیز میها در ادامه افزود، قصاص یا مجازات چشم در برابر چشم، باعث صدور احکام تبعیضفرجی
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شوند اما توانایی اجتماعی و اقتصادی خانواده، داشتن وکالی خوب و ذهنیت هم مرتکب جرم می مرفه هاگرچه اطفال طبق»

شوند، وضعیت آنان را متفاوت قاضی مبنی بر آنکه آنان در صورت آزادی، به دلیل نظارت خانواده دوباره مرتکب جرم نمی

 «.د از آزادی بازهم  مرتکب جرم خواهند شدکنند کودکان فقیر بعبیشتر قضات فکر میکند. این درحالی است که می

بزده سعی قضاتی که در یک روند دادرسی شتا»و «شاخص و مرجع تشخیص معینی ندارد رشد عقلی»ها گفت: فرجی

 «.دهندکنند نظرات خود را تحمیل کنند، فقط موانع دیگری بر سر راه نجات جان کودکان قرار میمی

ها، بندی قتلشد. برای مثال با درجهبا ضمانت اجرای مناسب داشتیم بخشی از مشکل حل می میاگر نظا»وی افزود:

بخشی  تواند به ما کمک ومی ۹۱های عاطفی یا هیجانی را مشمول اعدام نکنیم. در این شرایط تفسیر ماده توانستیم قتلمی

کافی به پیگیری این  ندارند و یا وکالی تسخیری آنان عالقه... بسیاری از این کودکان مجرم یا وکیل از خألها را جبران کند

های چند دیده را جبران کند... گاهی دیهی روحی و روانی بزههاخواهد خسارتمی ،میرا ندارند... عدالت ترمی هاپرونده

 مییند ترمیآامش برسند... فرگو به آرقرار است افراد با گفت مییند عدالت ترمیآشود. اما در فربرابر تبدیل به یک بازار می

دارد بازخواست شود  میی ترمیهایشهانده ک قاضیطوری باشد که در انتهای ماه یک  زمان بر است و سیستم قضایی نباید

 .«ها هماهنگ نیستها با خروجی آنکه چرا موجودی پرونده

مطرح  ، مسئله اصلی بحث حقوق کودک در ایران را به روشنی۱۳۹۶کنندگان در جلسه سال تر اینکه شرکتاز همه مهم

هایی مقرر کنند که هدف آن بازدارندگی و پیشگیری از خواستند مجازاتمی اگر قانونگذاران و مقامات ایرانی واقعاکردند: 

مکفی  میعل های حقوقی وپژوهش واند، از تحوالت توانستند هر وقت که مایلوقوع جرم و برقراری عدالت بود، می

هی، قاضی اللواقعیت این است که اظهارات تنها عضو دستگاه قضایی حاضر در جلسه، یعنی رضا فرج استفاده نمایند.

سال رسیدگی کرده(   ۱۸های قتل منتسب به افراد زیر دیوان که به تعداد زیادی از پرونده ۳۲دیوان کشور )رئیس شعبه 

 ها بود.برنامه ها ونمایانگر شکافی عمیق در دیدگاه

عدام و زندان صادر االلهی نخست با بیان اینکه کشورهای اروپایی و ایاالت متحد آمریکا نیز همانند ایران، احکام قاضی فرج

یران، نظیر اکنند، بحث را از نظام عدالت کیفری اطفال در ایران، منحرف کرد. وی با استناد به کلیاتی درباره قوانین می

 د حدود صالحیت شورای نگهبان، چنین گفت:در مور ۹۱ماده 

د. اگر مرتکب بررسی شو ۱۲۰باید در ارتباط با ماده  ۹۱شرایط مسئولیت کیفری شامل بلوغ، اختیار و عقل است... ماده »

ز حد یا احرمت عمل را ندارد یا ماهیت آن را تشخیص ندهد یا فاقد رشد و کمال عقلی باشد به تشخیص پزشک قانونی 

دانستید که این عمل قتل است و او پاسخ پرسد که شما میشود... وقتی قاضی از نوجوان متهم به قتل میمیقصاص معاف 

تواند در رای قاضی وجود داشته باشد که برخی، قضات را به ای میداند دیگر چه شبهههم می دهد بله و مجازات آن رامی

 «کنندی متهم میدقتبی

ها و معضالت موجود در نظام عدالت کیفری کشور اذعان داشت اما ارتکاب جرایم توسط اللهی به کاستیقاضی فرج

رد که راه حل این نیست که مجازات اعدام در مورد کودکان حذف نوجوانان را ناشی از عناصر بیرونی دانست و تاکید ک

 47شود، بلکه باید تعلیمات و آموزش دینی را هرچه بیشتر تقویت کرد و به آنها ارائه داد.

المللی، بسیار سنگین صول و قوانین بینادر سازگار نمودن قوانین جزایی کشور با  میهزینه انسانی کوتاهی جمهوری اسال

انان و وکال کماکان با قوانینی که کودکان ددانشگاهیان، حقوق ،است و چهار دهه پس از دگرگونی اساسی نظام قضاییبوده 

                                                            
و  البته باید با اجتهاد پویا بسیاری از معضالتی که بر سر راه عدالت کیفری ماست برداشته شود. برای اینکه ما از یک طرف با موازین فقهی»  47

ر کمتر جوانی در جامعه است که همراه در حال حاض .شرعی مواجهیم و از طرف دیگر با تحوالت جرم شناختی که بیشتر واقعیات اجتماعی هستند

های پلیسی بر جوانان بسیار زیاد است. آموزش و پرورش هم یکی از مقصران است. در های تلویزیونی و فیلمخود چاقو حمل نکند. چرا که تاثیر فیلم

و جرائم خالف اخالق در آنهایی که پایبندی  آمیزهایی که تربیت درست و مذهبی دارند میزان وقوع جرم کمتر است. میزان جرائم خشونتخانواده

 «.بیشتری به موازین اخالقی، فرهنگی و مذهبی دارند کمتر است
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 مینمایند. تالش آنها با توجه به فشار جامعه جهانی بر جمهوری اسالکنند، مبارزه میرا به سان بزرگساالن مجازات می

 شود.ین تغییرات کافی نیست و به نحو نامناسبی نیز اجرا می، باعث ایجاد تغییراتی شده است، اما اایران

 

 

 اصالح قوانین و معضالت پایدار

ها تالش در داخل و خارج ایران در جهت لغو مجازات اعدام در مورد کودکان، منجر به اصالحاتی در آیین دادرسی سال

های بیشتری برای کودکان مقرر صالحی، حمایتکیفری و قانون مجازات در موارد مربوط به کودکان شده است. قوانین ا

دارند، اما تعهدات ایران به قوانین می

کنند و محاکم را تضمین نمی المللیبین

همچنان برای افرادی که در زمان 

سال سن  ۱۸ارتکاب جرم کمتر از 

 کنند.، احکام اعدام صادر میاندهداشت

مورخ سال  میقانون مجازات اسال

جرایم مشمول مجازات تعداد ، ۱۳۹۲

اعدام برای کودکان را با حذف کردن 

با   49کاهش داده است.  48اعدام تعزیری،

این حال، به موجب این قانون، پسران 

سال به  ۹سال به باال و دختران  ۱۵

باالیی که به اتهام ارتکاب جرایم مشمول 

قصاص و یا حد )از جمله قتل و تجاوز 

محکوم  و غیرانسانی همچون شالق رحمانهبیهای کماکان به اعدام یا سایر مجازات ،اندهبه عنف( مجرم شناخته شد

 شوند.می

 ۹۱افزون بر این، قانون اصالحی، به قضات اختیار داده کودکان بزهکار را از مجازات اعدام معاف کنند. به موجب ماده 

یا حرمت آن را درک ماهیت جرم انجام شده و که کودک بزهکار میهنگا ،قانون مجازات، در جرایم مستوجب حد یا قصاص

های جایگزین تعیین نمایند. در وی شبهه وجود داشته باشد، قضات اختیار دارند مجازات «رشد و کمال عقل»نکند و یا در 

های تجدید نظر در آرایی که کودک ای صادر شد که محاکم را به استماع دادخواست، رای وحدت رویه۱۳۹۳ماه سال دی

کرد. اما شرط تقدیم دادخواست برای کودکانی بزهکار را پیش از تصویب قانون جدید به اعدام محکوم کرده بود، ملزم می

آفرین است چرا که ممکن است از حق تجدید نظر آگاه نباشند یا اینکه برند باالخص مشکلکه در انتظار اعدام به سر می

 شته باشند.بضاعت مالی الزم را برای استخدام وکیل ندا

ی کیفری استان )که دادگاه کیفری ها، شعب اطفال و نوجوانان را در دادگاه۱۳۹۴قانون آیین دادرسی کیفری سال  ۳۱۵ماده 

شوند( تاسیس کرد. این شعب در رسیدگی به جرایم مشمول اعدام که توسط کودکان و نوجوانان صورت یک نامیده می

                                                            
هستند که شرع اند: حدود، قصاص، دیات، و تعزیرات. جرایم حدی جرایمیهایران، جرایم به چهار دسته تقسیم شدطبق قانون مجازات اسالمی  48

قتل و ایراد جرح است، مشمول مقابله  ن کرده، از جمله زنا، شرب خمر، و سرقت. جرایم مشمول قصاص که شاملتعییهای الزامیبرای آن مجازات

اند که در شرع مجازات مشخصی برای آن در نظر گرفته نشده و قانونگذاران هر عصری اختیار شوند. جرایم تعزیری آن دسته از جرایمیبه مثل می

 نواده مقتول پرداخت شود.د. دیات اشاره دارد به غرامتی که باید به قربانیان ضرب و جرح یا خاهای مقتضی وضع کنندارند مجازات
49 https://www.iranrights.org/fa/library/document/3430 

https://www.iranrights.org/fa/library/document/3430
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، به سایر جرایم افراد ۳۰۴االرض، صالحیت دارند. به موجب ماده به و افساد فیگیرد، از جمله در موارد قتل، محارمی

دارد که حضور مقرر می ۳۱۵ماده  ۲شود. تبصره سال ارتکاب در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می ۱۸کمتر از 

ی، و مددکاری هایی همچون روانشناسی، جرم شناسو دارای تخصص در زمینه «که نظر وی مشورتی است»مشاور 

 50است.میاجتماعی است، الزا

های اعاده های ظاهری برای عدالت کیفری نوجوانان، از زمان اجرای قانون مجازات جدید، دادخواستاین موفقیت رغمعلی

ن دیوا ۳۳شعبه . در پرونده ابوالفضل چزانی شراهی، اندهضابطه از سوی قضات پذیرفته و یا رد شدای بیدادرسی به گونه

ادعایش مبنی بر اینکه در زمان  رغمعلیدرخواست اعاده دادرسی وی را رد کرد و نامبرده  ۱۳۹۴عالی کشور در آبان ماه 

های قصاص افزون بر این، متهمان پرونده 51اعدام شد. ۱۳۹۷تیر  ۶ وقوع جرم از رشد عقلی برخوردار نبوده، در تاریخ

اختیار آن را دارند که خواهان  اند؛ برای نمونه، خانواده مقتول )اولیای دم(های گوناگونهمچنان قربانی تبعیض و محرومیت

بخشودگی، یا عفو، از حق درخواست  ند. در چنین شرایطی، متهمان عمالقصاص باشند، گذشت کنند، یا اینکه دیه مطالبه کن

 آور است. الزام المللبینشوند؛ حقی که طبق قوانین تخفیف مجازات از سوی حکومت، محروم می

شود. حق مختلف، نقض می هایروشحقوق کودکان بزهکار مبنی بر برخورداری از محاکمه منصفانه کماکان به 

رخورداری از وکیل مدافع دلخواه خود و حق حضور وکیل، هر وکیلی ]اعم از انتخابی یا تسخیری[ در جلسات بازجویی، ب

با شروع تحت نظر قرار گرفتن، »دهد به متهم اجازه می ۱۳۹۴کیفری سال  قانون آیین دادرسی ۴۸. ماده اندهاین زمر از

با این حال، تبصره این ماده، مفاد آن را از شمول افرادی که متهم به ارتکاب برخی جرایم . «تقاضای حضور وکیل نماید

، ۱۳۹۴االجرا شدن قانون در خرداد ماه سال سازد. افزون بر این، درست مدت کوتاهی پیش از الزممی، خارج اندهشد

داشت چنانچه ای در نسخه اولیه حذف گردید. این ماده اشعار میای در آن انجام شد و در نتیجه، مادهاصالحات واپسگرایانه

قط حق متهم به برخورداری از وکیل نقض شود یا اینکه متهم از این حق مطلع نگردد، کلیه تحقیقات از درجه اعتبار سا

ای که بدون حضور وکیل و در خالل تحقیقات های الزم، محاکم همچنان بر ادلهاست. به همین جهت و به علت فقدان تضمین

ها، در بسیاری موارد، متهمان برای نخستین بار وکیل خود را در روز کنند. طبق گزارشآوری شده، استناد میاولیه جمع

امات قانونی، با اعمال محدودیت و اذیت و آزار و سرکوب وکالیی که جسورانه از کنند. عدم رعایت الزدادگاه مالقات می

 52کنند، تشدید شده است.موکل خود دفاع می

کند. با و توانایی آنان را در انجام وظایف خود به شدت محدود می بدگمان استبه وکال نسبت دستگاه قضایی پس از انقالب، 

های متعاقب آن صورت گرفت، حرفه وکالت به شدت هایی که در سالو پاکسازی ۱۳۵۹تعطیل شدن کانون وکال در سال 

دایر گردید، و با اینکه تحت نظارت و کنترل رئیس قوه قضاییه بود، با این  ۱۳۶۹در سال  تضعیف شد. کانون وکال مجددا

یعنی  –اصلی وکالی مدافع  هایی چند، امروزه نقشپیشرفت رغمعلی  53تشکیل نشد. ۱۳۷۶حال، هیئت مدیره آن تا سال 

نه در قانون و نه در عمل به رسمیت شناخته نشده است، و از ارزش و اقتدار وکال، همچنان  –حفاظت از حقوق متهمان 

                                                            
در (. »۲۹۸ماده «).شود. نظر مشاور، مشورتی استیک قاضی و یک مشاور تشکیل میادگاه اطفال و نوجوانان با حضور د. »۴۱۰ماده   50

 (.۴۱۰ماده  ۲)تبصره « .صورت مونث بودن متهم، حداقل یکی از مشاوران باید زن باشد
51 https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8261/abolfazl-chazani-sharahi 

 متهم شد: « تبلیغ علیه نظام»ها در باره پرونده موکلش به رد پیام درفشان که به دلیل صحبت با رسانهبرای نمونه نگاه کنید به مو  52

https://www.iranrights.org/fa/library/document/3574    

 عبادی در باره بازداشتش:همچنین نگاه کنید به مصاحبه با شیرین 

 https://www.iranrights.org/fa/library/document/3598 

 
ها( عمل کردن این نقضای و عمومیکنند )از جمله با رسانهسرکوب وکالیی که با نقض الزامات قانونی و تشریفات دادرسی مبارزه می  53

 توانند به عدالت برای موکلشان دست یابند. ه قضایی نمیای است برای بسیاری از وکالیی که از طریق دستگابازدارنده

https://www.iranrights.org/fa/projects/timeline   

 همچنین رجوع شود به 

The Life of the Law in the Islamic Republic of Iran Reza Banakar & Keyvan Ziaee: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00210862.2018.1467266 

 

https://www.iranrights.org/fa/library/document/3574
https://www.iranrights.org/fa/projects/timeline
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00210862.2018.1467266
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وجود خارجی  شود. همگام با این رویه، حمایت از دفاع رایگان از موکالن ]بی بضاعت یا کم بضاعت[، تقریباکاسته می

برای کودکان بزهکاری داشته که با مجازات اعدام مواجهند و دفاع رایگان اغلب  میها عواقب وخیدنندارد. این حمایت نکر

 تنها راه نجات آنها است.

( ]دفتری متشکل از وکالیی که به هزینه public defender) «مدافع عمومی»در نظام قضایی ایران، نهادی تحت عنوان 

 گذاشت، عمدتابضاعت میوکیل در اختیار افراد بی وجود ندارد و مقرراتی که سابقا کنند[دولت، به رایگان از متهمان دفاع 

که به موجب آن، صندوقی برای تامین بودجه مدافعان  54، قانونی تصویب شد۱۳۵۵دی ماه  ۲۹. در تاریخ اندهمنسوخ شد

نه خود مبالغی را برای دفاع رایگان کرد که در بودجه ساالاین قانون، دولت را موظف می ۱۰. ماده شدعمومی، مقرر می

، این ۱۳۵۷در نظر بگیرد و آن را به کانون وکالی دادگستری جهت پرداخت حق الوکاله وکال منتقل نماید. پس از انقالب 

، صندوقی ۸۰نادیده گرفته شد. بر اساس اظهارات عیسی امینی، رئیس کانون وکال، با اینکه در اواسط دهه  ماده کامال

 ۲۹ای که در تاریخ در مصاحبه  55ای وکالی رایگان در نظر گرفته شد، اما هنوز بودجه آن تامین نشده است.برمیعمو

منتشر شد، دکتر علی نجفی توانا، رئیس سابق کانون وکال اظهار داشت وکال نه تنها در انجام وظایف خود  ۱۳۹۷بهمن ماه 

سال اخیر، قوه قضاییه  ۱۲. در اندهنیز برخوردار نشد میبلکه هرگز از هیچ نوع بودجه عمو اندهبا موانع متعدد روبرو بود

حتی مبلغ ناچیز و تعیین شده دویست هزار تومان برای هر پرونده را هم پرداخت نکرده است. این مبلغ، که برای وکال 

ای گاه را نیز که به طور متوسط برای هر پروندهبار رفت و آمد وکال به داد ۲۰تا  ۱۰برخورنده است، حتی مخارج  میرق

 56سازد.میشوند برآورده نمتحمل می

را در  جه هستندموا اعدام مقامات به حق دفاع، متهمانی که با مجازاتعدم تامین منابع مالی، عالوه بر احترام نگذاشتن 

هایی که برای محدودیت یک دادگستری، وکیل پایهعبدالصمد خرمشاهی، به گفته دهد. وضعیت بسیار خطرناکی قرار می

 آورد: شود، دور باطلی از مسامحه و اهمال در محاکم به وجود میحضور وکال در مرحله تحقیقات ایجاد می

دلیل اینکه شود وکالیی هستند که فاقد تجربه هستند و بههایی که ... وکیل تسخیری تعیین میمتأسفانه آنچه در اغلب پرونده»

به صورت  شود عالقه چندانی به دفاع از این گروه از موکلین ندارند. بنابراین صرفاالوکاله آنچنانی به آنها داده نمیحق 

بینیم که وکیل تسخیری حتی یکبار هم پرونده های قتل مییابند. کما اینکه در پروندهصوری و فرمایشی در دادگاه حضور می

تحت فشار پلیس و دادگاه و یا بنا به دالیلی دیگر به قتلی  میارد. برفرض مثال متهتبعاتی هم د را نخوانده است که قطعا

تواند بخوبی کند و نمیپرونده را نخوانده است اشراف کامل پیدا نمی ،کند و از سویی دیگر چون وکیل تسخیریاعتراف می

سفانه وکالیی متاهای تسخیری اغلب پرونده .ودگناه باالی چوبه دار برکه یک بی شوداز وی دفاع کند، در نتیجه باعث می

اند ... هیچ راهی هم برای دانند ... چون از سوی دادگاه تعیین شدهها را یک نوع تکلیف میهستند که انجام این پروند

کند. حق  کنم این ساختار باید تغییرنپذیرفتن آن ندارند مگر اینکه تحت شرایط خاصی قرار داشته باشند. بنابراین فکر می

ای در وکیل ایجاد کند که با اشراف و دانش و آگاهی بیشتری ای برای وکالی تسخیری در نظر گرفته شود تا انگیزهالوکاله

 57".از موکلش دفاع کند

های اعدام باید به وکالیی داده شود که حداقل ده سال سابقه وکالت داشته خرمشاهی اظهار داشت که به نظر وی، پرونده

کنند از زیر تجربه سعی میتجربه و هم وکالی کمالوکاله دریافت نمایند. متاسفانه هم وکالی باای مقتضی، حقبه گونه باشند و

 ل شوند.های جزایی شانه خالی کنند، چرا که باید موانع و مخارج زیادی را در کالنتری، دادسرا و دادگاه متحمبار پرونده

                                                            
54 http://hamivakil.ir/DYN/12/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9 

%88%D9%82 
 ؛۱۳۹۷مهر ماه  ۱۳ایران، ایرنا، مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسالمی  55

http://www.irna.ir/fa/News/83122225 

 
 ؛۳۹۷۱بهمن ماه  ۲۹، ایران آنالین، «های تسخیریدفاع بدون انگیزه در پرونده»حمیده گودرزی:   56

http://www.ion.ir/news/449419/  

 همان. 57 

http://www.irna.ir/fa/News/83122225
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 «از لحاظ روحی، پرتنش و از لحاظ جسمانی پرزحمت و طاقت فرسا هستند»های جزایی گویند پروندهوکالی دادگستری می

 رغمعلیدهند، نگرشی منفی نسبت به وکالی مدافع دارند، و میمقاماتی که تحقیقات قبل از محاکمه را انجام »چرا که 

 58«گیرند.متهم به برخورداری از وکیل را نادیده می اصالحات اخیر در آیین دادرسی کیفری، همچنان حق

و هنگام تفهیم  ساعت از زمان دستگیری، به آنها اعالم شود ۲۴به موجب قانون، اتهام افراد بازداشت شده باید ظرف مدت 

ه استهزا بای از مجازات، است. با این حال، مقامات این الزامات را بدون هیچ واهمه میاتهام، حضور یک وکیل الزا

ه است. او گیرند. عطاهللا رودگر به مدت بیست سال کار قضایی کرده که پنج سال از آن را بازپرس ویژه قتل بودمی

 گوید: می

باید با حضور وکیل متهم که مجازات آنها سلب حیات یا حبس ابد است  میگوید تحقیقات جرایآیین دادرسی کیفری می»

 میگیرد باید وکیلی برای او حاضر باشد و هیچ تفهیم اتهایعنی به محض اینکه فردی تحت نظر قرار میصورت بگیرد. 

 وکال در دفاترشان هستند،بینی نشده است. گیرد اما راهکار اجرایی برای این قانون پیشبدون حضور وکیل صورت نمی

تسخیری باید مکاتباتی با کانون وکال انجام شود که  ارتباط کانون وکال با دادگستری هم سخت است. برای تعیین وکیل

 59«دهد.... رویه قضایی ... حقوق جامعه و حقوق بزه دیده ... را به حقوق متهم ترجیح می بر استزمان

 که در زمان تحقیق ازای که گزارشگران تحقیق ایسنا با آنها مصاحبه کرده بودند اذعان داشتند به اینمیافسران نیروی انتظا

 توانند با دستور و اجازه قبلی در آگاهی حضور داشته باشند اما حق ندارندفرد بازداشت شده، وکیلی در کار نیست. وکال می

 روند تحقیقات بشوند. به گفته یک افسر پلیس که ترجیح داد هویتش فاش نشود: «مزاحم»

روند تحقیقات را با مشکل رو به رو کند. پلیس  تواند به متهم یاد بدهد که حرفی نزند یا طوری حرف بزند کهوکیل می»

 60«تواند اجازه دهد تحقیقات به این دالیل با مشکل رو به رو شود.نمی

که اعترافات باید قبل از  اندهها، و قضات، بر این عقیدماموران پلیس، بازپرس سازد که اکثرگزارش ایسنا خاطر نشان می

که هیچ گونه آوری ادله اخذ شود. و در اکثر موارد، اعتراف در مراحل اولیه بدون حضور وکیل مدافع و پیش از اینجمع

تواند تا گردد. ماموران پلیس گفتند مدت زمان بازداشت پیش از مالقات با وکیل گاه میشده باشد، اخذ می آوریجمعمدرکی 

روز بعد  ۱۰تواند بین یک هفته تا دعوت از وکیل تسخیری می اندگفتهایسنا  برخی وکال در این مورد بهیک ماه طول بکشد. 

برد و هنوز ینجامد. یک وکیل تسخیری به ایسنا گفت موکلش شش ماه است که در انفرادی به سر مااز بازداشت به طول بی

 هم حق دسترسی به وکیل را ندارد.

قوق بشری حرگسالی که با خطر اعدام ناموجهی مواجه است، نهاد در ایران برای تحقیق و رسیدگی به شکایت کودک و بز

 . ردوجود ندا برای رسیدگی به شکایات مستقلی

 

 تناقضات موجود در قوانین

های قانونی را در مورد کودکان بزهکار بیشتر کرده اما هنوز به هیچ عنوان اگرچه اصالحات انجام گرفته برخی تضمین

سازد. برای نمونه، قانون مجازات اسالمی، سن مسئولیت حقوق بشر را برآورده نمی المللیبینتعهدات ایران به قوانین 

سال برای دختران مقرر کرده، که در تضاد کامل با کنوانسیون حقوق کودک است و به  ۹سال برای پسران و  ۱۵کیفری را 

                                                            
58  :Reza Banakar & Keyvan Ziaee The Life of the Law in the Islamic Republic of Iran 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00210862.2018.1467266 
 ،۱۳۹۶بهمن ماه  ۱۲، خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، «اگر به اتهام قتل بازداشت شوید و پول نداشته باشید»  59

https://www.isna.ir/news/96111106756 
 همان.  60

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00210862.2018.1467266
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مجزای تعیین  ن بر این، با اتخاذ دو شیوه کامالسال را به اعدام محکوم نماید. افزو ۱۸دهد افراد زیر میایران اجازه 

توان و قصاص، قانون مجازات دچار تناقضاتی بس جدی است که نمی حدمجازات، یعنی جرایم تعزیری و جرایم مشمول 

 نادیده گرفت.

 ۸۹و  ۸۸به موجب مواد 

، کودکانی ۱۳۹۲قانون سال 

که به اتهام ارتکاب جرایم 

تعزیری مجرم شناخته 

شوند، به سه گروه سنی می

تا  ۹: از اندهمجزا تقسیم شد

سال،  ۱۵تا  ۱۲سال، از  ۱۲

سال. مجازات  ۱۸تا  ۱۵و از 

سپس با توجه به سن متهم و 

شود. به مقرر گردیده، تعیین می  ۹۱اینکه در کدام گروه سنی است و نیز ماهیت جرم ارتکابی، طبق معیاری که در ماده 

 ۱۵تا  ۱۲توان به حبس محکوم کرد؛ حداکثر مجازاتی که برای کودکان سال را نمی ۱۲دکان زیر موجب این مقررات، کو

سال سن را که به اتهام ارتکاب  ۱۸تا  ۱۵است. کودکان بین کانون اصالح و تربیت سال در نظر گرفته شده، یک سال در 

 61محکوم کرد.کانون اصالح و تربیت س در سال حب ۵توان به حداکثر می اندهبرخی جرایم تعزیری مجرم شناخته شد

عدم رشد و بلوغ  کند، تلویحاای که میزان مجازات را بسته به سن بزهکاران تعیین میبا اعمال رویه میقانون مجازات اسال

و قصاص را به یک  حدکه همه متهمان جرایم مشمول مینماید. بدین ترتیب، هنگاپذیرد و تایید میرا می فکری کودکان

رسند، سالگی می ۱۵سالگی و پسران به سن  ۹که دختران به میشود: هنگاراند، در واقع دچار تناقض میچوب می

دهد. های شدید از جمله اعدام قرار میشود و آنها را در معرض مجازاتمسئولیت کیفری آنان همانند بزرگساالن محاسبه می

دهد در صورتی که تشخیص دهند کودک قانون مجازات به قضات این اختیار را می ۹۱، ماده همان گونه که در باال گفته شد

 بوده، مجازات جایگزین تعیین نمایند. «رشد و کمال عقلی»بزهکار در زمان ارتکاب جرم، فاقد 

در جرایم مشمول حد در مورد این تناقض ذاتی توضیح دهند: چگونه است که  ندانتوانستهبا این حال، مقامات ایران هنوز 

گذارند که کودک به سن رشد عقلی کامل رسیده ولی در مورد جرایم تعزیری عکس آن را و قصاص، فرض را بر این می

 دارند.  مفروض می

قانون  ۱۳۹۶توان در اصالحات سال قانونی را می «رشد و کمال عقلی»ی دیگر در رویکرد ایران نسبت به تناقضات ذات

سال یا مجانین برای ارتکاب  ۱۸از اطفال و نوجوانان کمتر از »مخدر یافت. این قانون، مجرمانی را که مبارزه با مواد 

ولیت بررسی قوانین ]و انطباق آن با که مسئ میفقهای جمهوری اسال  62کند.به اعدام محکوم می «جرم استفاده کرده باشند

: با جای دادن صغار و اندگرفتهرا در پیش  میرویه جدید و مهشرع اسالم[ را بر عهده دارند، با تصویب این اصالحیه، 

 .اندهرا پذیرفته و تایید کرد سال ۱۸افراد زیر پذیری و مسئولیت اخالقی تقلیل یافته در یک گروه، آنها آسیب «مجانین»

استفاده نماید، مجازات سوءمرتبط با مواد مخدر از این آسیب پذیری  میافزون بر این، برای هر فردی که در ارتکاب جر

 حتی اگر جرم مذکور، خود مشمول مجازات اعدام نباشد. –است  المللبینکه این خود ناقض حقوق  – اندهاعدام تعیین کرد

حقوق  المللیبینقوانین ایران در خصوص ازدواج هم تناقضات خود را دارد و همچون قوانین قصاص و حدود، با قوانین 

ساله )با مجوز دادگاه( ازدواج  ۹ساله )در کل( و حتی دختری  ۱۳دهند که دختر . این قوانین اجازه میبشر در تضاد است

                                                            
61 https://www.iranrights.org/fa/library/document/3430 
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https://www.iranrights.org/fa/library/document/3262 
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آورد. این سال، بدون مجوز دادگاه یا ولی خود، ممانعت به عمل می ۱۸کند، اما از گرفتن مهریه دختران متاهل زیر 

اند مگر گیری در موضوعات مالی ناتوانل، در تصمیمسا ۱۸گذارد که افراد کمتر از محدودیت نیز فرض را بر این می

 ۱۸افراد زیر هم جاری است: طبق این قانون،  قانون مدنیاینکه رشد عقلی آنها در دادگاه به اثبات برسد. همین رویه در 

عات سال، از داشتن حساب بانکی مستقل و برداشت از آن، عقد قرارداد، انجام تراکنش مالی، یا طرح دعوی در موضو

 .اندهمالی بدون اذن ولی یا رای دادگاه مبنی بر اثبات رشد آنها، منع شد

ای از مقررات در خود به کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، به طیف گسترده۱۳۹۲مقامات ایران در گزارش سال 

است. این قوانین، قانون کار  سال سن، تعریف شده ۱۸کودک به عنوان فرد زیر »که در آن،  اندهقوانین مختلف اشاره کرد

که  ۱۳۴۵سال قید کرده، قانون استخدام کشوری مورخ سال  ۱۸که سن اشتغال به مشاغل خطرناک را  ۱۳۶۹مورخ سال 

و اصالحات بعدی که  ۱۳۵۲سال ذکر کرده، قانون گذرنامه مورخ سال  ۱۸در دولت را  میسن واجد شرایط استخدام رس

دهی کودکان خیابانی مورخ توانند درخواست گذرنامه کنند، و آیین نامه سامانمیسال سن  ۱۸تن دارد افراد با داشمیاشعار 

سال تمام که به صورت محدود یا نامحدود در خیابان به سر  ۱۸فردی کمتر از »که کودک خیابانی را به عنوان  ۱۳۸۴

ها را کسب افراد برخی حقوق و مسئولیت سال سن را به عنوان سنی که ۱۸قوانین دیگری که  63شود.میشامل  «بردمی

توانند گواهینامه میسال سن ن ۱۸دارد افراد زیر میشود که اشعار میکنند، شامل قانون صدور گواهینامه رانندگی می

 64«رانندگی درخواست کنند.

، هنوز اندبرداشتهرعایت حقوق متهمان  هایی به سوی جاانداختناگرچه در خالل ده سال گذشته، مقامات ایران گام

ارجی برای انعکاس دادن های داخلی و خخورد. تالشهای بسیاری در متن قوانین و در اجرای آن، به چشم میکاستی

های مختلف علیه اعدام کودکان، تا به اینجا منجر به کسب اطالعات زیادی در این باب و ارائه استداللخاص های پرونده

برداری ای بهینه، بهرهبه شیوه مقامات ایرانی در خصوص حقوق بشر، در مذاکره و تعامل با شده اما هنوز از این اطالعات

 نشده است.

 

 به منتقدانایران  میجمهوری اسالپاسخ 

یده المللی، از جمله نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد، در خصوص معضالت عدچندین دهه است که جامعه بین

تاکید  المللیبیننین قوا نسبت بهایران  میجمهوری اسالکنند و بر تعهدات می رسانیاطالعقانونی در زمینه حقوق کودک، 

 مشکلاستفاده  ونونی و تشریفات دادرسی، تعیین شده، فقدان رعایت الزامات قا «رشد عقلی»ورزند. سن پایینی که برای می

 . پاسخ ایران، اگر اساساشودمیکه با مقامات ایرانی در میان گذاشته است ی یهااز مجازات اعدام، از جمله نگرانی آفرین

 آمار. ز ارائه جزئیات وافتن فره رطاست و  منتطقبی فرهنگی و دینی هایی درباره ویژگیهایکلی گوییخی داده باشند، پاس

پیوسته. به موجب قانون مدنی  به آنهاحقوق بشر است که ایران  المللیبیناعدام کودکان و نوجوانان، نقض معاهدات 

حقوق مدنی و سیاسی که مجلس ایران بدون اعمال حق شرط در  المللیبینالمللی همچون میثاق های بینعهدنامه 65ایران،

                                                            
های ادواری سوم و چهارم کشورهای کنوانسیون، گزارش ۴۴کشورهای متعاهد، ارائه شده به موجب ماده  رشاقوق کودک، بررسی گزکمیته ح  63

 CRC/C/IRN/3-4, Para. 11ایران، . جمهوری اسالمی۱۳۹۲االجل سال متعاهد با ضرب

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fIRN%2f3- 

4&Lang=en 
64 http://www.hvm.ir/lawdetailnews.aspx?id=47462 

 ۹ماده ، ۱۳۰۷ایران، مصوب سال قانون مدنی جمهوری اسالمی   65

 ..http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97937 
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)تحفظ( با یک شرط  ۱۳۷۲اسفند ماه  ۱تنفیذ کرده، و کنوانسیون حقوق کودک، که مجلس در تاریخ  ۱۳۵۴تیر ماه  ۳تاریخ 

 ، قابل اجرا باشند.کشوردر محاکم  ،قانونبه مثابه تنفیذ نموده، باید 

ایران  میجمهوری اسال ...»: برای الحاق به کنوانسیون حقوق کودک چنین آمده است میجمهوری اسال مبهم شرطقید و در 

 میمعیارهای اسالبا مفاد آن با قوانین مدنی یا چنانچه شود که هر زمان و به هر علتی، میبه شرطی به کنوانسیون ملحق 

 66«.نباشدبه پیروی از آن ملزم ایران  میدر تضاد باشد، جمهوری اسال

توسط مقامات کشوری، مانع  میمتون اسالمحدود تفسیر »: شرط برای کمیته حقوق کودک سازمان ملل قابل قبول نیست این

شرط قید و کمیته  «مند شوند.، بهرههاستضامن آنشود که ]ملت ایران[ از بسیاری از حقوق بشری که کنوانسیون از آن می

 المللیبینافزون بر این، میثاق   67.داندناسازگار می «موضوع کنوانسیونبا هدف و »را ایران  میگذاشتن جمهوری اسال

قابل اجرا باشد. هر دوی این معاهدات، کشور شرطی تنفیذ شده، باید در محاکم قید و گونه حقوق مدنی و سیاسی که بدون هیچ

 .کنندمی تضمین را سال، و حقوق بشری آنان ازجمله حق حیات ۱۸د زیر افرایعنی  ،کودکانحقوق 

استفاده از سوء بارهو جامعه مدنی ایران، در المللیبینهای حقوق بشری هجری شمسی به این سو، گروه۱۳۶۰از دهه 

شکوفا   68اند.رسانی کرده، اطالعایران مجازات اعدام و نقض الزامات قانونی و تشریفات دادرسی در جمهوری اسالمی

موارد مراه با پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات ظرف دو دهه اخیر، باعث شده شدن جامعه مدنی در داخل و خارج کشور، ه

نزد مراجع را در اعدام کودکان و نوجوانان موجه جلوه دادن گسترده،  رسانیاطالعد. به شکل روشمندتری مستند شو اعدام

 بیش از پیش دشوار ساخته است. میبرای جمهوری اسال المللیبین

به داخل  نهادهااز ورود این به طور کلی حقوق بشر ندارند و  المللیبین نهادهایمقامات ایرانی عالقه چندانی به تعامل با 

شوند. حقوق بشر میزمینه ملیتی وارد مباحثات محدود در -چندها و نهادهای . با این حال، با دولتاندهکشور جلوگیری کرد

را  ایرانکه بارها و بارها نیاز به شفافیت و همچنین تعهدات  اندهی ویژهاان ملل با ماموریتهای سازماین نهادها شامل نهاد

ی هاایران در تعامالت خود با نهادهای سازمان ملل، پاسخمقامات در طول سالیان،  69.اندهیادآوری کرد المللیبین قوانینبه 

                                                            
 ایران.، دسترسی اطفال به عدالت: جمهوری اسالمی ۲۰۱۵حسین رئیسی، مشاور حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران، فوریه سال   66

https://archive.crin.org/sites/default/files/iran_access_to_justice_sept2015.pdf 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en 
سازد اطالعات ارائه شده توسط کشور متعاهد موید آن است که طرنشان میکمیته خا: »۱۳۷۹تیر ماه  ۷مالحظات پایانی کمیته حقوق کودک،   67

سع و پذیری قوانین موجود با مفاد کنوانسیون تشکیل شده است. با این حال کمیته نگرانی خود را از مویک کارگروه دولتی به منظور بررسی انطباق

ی از مفاد کنوانسیون در تضاد را که این حق شرط قابلیت آن را دارد که با بسیاردارد چغیردقیق بودن ماهیت حق شرط  کلی  کشور متعاهد ابراز می

 CRC/C/15/Add.123« نظور کنوانسیون نیز وجود دارد.هایی در خصوص انطباق آن با هدف و مباشد و نگرانی
 الملل، رجوع شود به:ای از انتشارات سازمان عفو بینبرای دیدن مجموعه  ۴

https://www.iranrights.org/fa/library/collection/103/amnesty-international 

ی کودکان ابراز تی برالمللی حقوق بشر نگرانی خود را از توسل به اعدام به عنوان مجازاامیالدی، فدراسیون بین  ۲۰۰۵در گزارشی مورخ سال 

کوم و دست کم دو تن از آنان سال سن )صغیر( به اعدام مح ۱۸فرد زیر ۲۵ ،۲۰۰۴شوند: در سال همه ساله کودکان در ایران اعدام می»داشت: 

 «اعدام شدند...
 ۱۸ور کامل به آن متعهد است، صغار زیر و سیاسی، که ایران به ط المللی حقوق مدنیمیثاق بین ۶ماده  ۵باید به خاطر داشت که به موجب بند »  69

 «اند.اند، از مجازات اعدام معافهکه مرتکب شد سال، صرف نظر از وخامت جرمی

https://www.iranrights.org/fa/library/document/226/report-on-the-situation-of-human-rights-in-iran 
دی  ۱۱نفر در بازه زمانی  ۳۹ها بوده، اطالعاتی در مورد اعدام های ایرانی درباره اعدامرسانهدهی های شدیدی متوجه گزارشاگرچه محدودیت»

های گذشته است اما با توجه به سیاست سکوت در این باره ]توسط به دست آمده است. این رقم کمتر از سال ۱۳۷۳تیر ماه  ۲۳تا  ۱۳۷۲ماه 

ای هها به شکل قابل مالحظتوان این گونه تفسیر کرد که تعداد اعدامه شد، این کاهش را نمیهای قبل بدان اشارجمهوری اسالمی[ که در گزارش

که . مادامی کاهش یافته. برای حصول اطمینان از واقعی بودن کاهش آمار اعدام، دسترسی آزادانه و باز و در محل به اطالعات ضروری است

آوری شده و یا سنجش صحت و سقم اینکه ها بپردازند، ارزیابی صحیح  آمار جمعاعدامره تمامیمطبوعات نتوانند مجدداً به انتشار اطالعات در با

 «کاهش واقعی بوده، غیرممکن خواهد بود. تعدادی از موارد قابل توجه را در زیر ببینید.

https://www.iranrights.org/fa/library/document/378/1994-un-commission-on-human-rightsreport-on-the-situation-

of-human-rights-in-iran 
https://www.iranrights.org/fa/library/document/338/law-and-humanrights-in-the-islamic-republic-of-iran 
https://www.iranrights.org/fa/library/document/104/iran-breifing-1987 

https://archive.crin.org/sites/default/files/iran_access_to_justice_sept2015.pdf
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en
https://www.iranrights.org/fa/library/collection/103/amnesty-international
https://www.iranrights.org/fa/library/document/104/iran-breifing-1987
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در  تغییراتانجام  هایمذهبی، تا دشنام و یا وعده دالیلهای انحرافی و : از سکوت کامل گرفته تا پاسخاندارائه کرده متنوعی

 .اندهقدم و استوار بودثابتبه داخل کشور، همواره  هانهادنمایندگان این  ورودمنع  . اما در عدم ارائه آمار و آینده

« ر ایراندحقوق بشر  دربارهزارش گ»در گزارش خود تحت عنوان پل  گزارشگر اسبق ویژه سازمان ملل، رینالدو گالیندو

حات بعدی به اعدام محکوم شده بودند اشاره کرد. توضی پیش از آن، به دو نوجوان که در سال ۱۳۷۳دی ماه  ۲۶مورخ 

 ست:های اوید ناکافی بودن پاسخ ایران به پرسشؤپل م گالیندو

 ,A/49/5۱4ارائه شد )میویژه به مجمع عموای از زندانیان که در گزارش موقت نماینده نفره ۷۸در خصوص فهرست »

para. 79 ]زاده، اطالعاتی ارائه کرده باقر برزویی و منوچهر کریمدو تن از این زندانیان، محمد درباره( دولت ایران ]تنها

 (.«A/49/5۱4, para. 79. )اندهمبنی بر اینکه مورد عفو قرار گرفته و آزاد شد

ایران  میوضعیت حقوق بشر در جمهوری اسال دربارهدر گزارش موقت خود ویژه بعدی، موریس کوپیتورن،  گزارشگر

درباره  میکرد. با اینکه مقامات ایرانی موافقت کرده بودند آمار رس گالیه می، همچنین از فقدان آمار رس۱۳۸۰-۸۱در سال

 70«.هیچ گونه آماری به دست نماینده ویژه نرسیده استهنوز »به وی ارائه دهند، به گفته وی را ها تعداد اعدام

مورد ر داین کشور دسترس نیست و موضع در دستگاه قضایی ایران  دربارهبا گذشت چند دهه، هنوز هم اطالعات کلیدی 

گزارشگر ویژه فیلیپ آلستون،  ۱۳۹۳-۹۴ی و مبهم است. گزارش سال کان کلکنوانسیون حقوق کودک کما رعایت مفاد

وقتی نوبت به  گویددهد. او مییا خودسرانه، مشاهدات و مالحظات همکارانش را انعکاس می شتابزدههای فراقضایی، اعدام

 رسد، مقامات ایرانی تمایلی به پاسخگویی ندارند.بزهکار و مجازات اعدام میکودکان 

ارتکاب جرم قبل دلیل که به هستیم فرادی یات از افهرستی کامل و جامع و با قید جزئ خواستار فزون بر این، ما احتراماا»

، حتی اگر این احکام هنوز به تایید دیوان عالی کشور نرسیده باشد. اندهسالگی به اعدام محکوم شد ۱۸از رسیدن به سن 

 ۲۱های فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه با آن دولت، مورخ هم در مکاتبات گزارشگر ویژه اعدام ها قبالاین درخواست

الظاهر به اعدام سال که علی ۱۸زندانی زیر  ۳۰وضعیت حداقل مورد ، در ۱۳۸۳اردیبهشت  ۱و  ۱۳۸۳بهمن ماه 

 بردند، قید شده بود. جای تاسفشهر به سر میو رجایی داری کودکان و نوجوانان در تهرانمحکوم شده و در مراکز نگه

 71 «ها دریافت نشده است.است که هنوز پاسخی به این درخواست

حکوم کردن مبه موضوع )یعنی  خواند و گفت که مستقیما «همکارانه اما ناقص»های محدود ایران را فیلیپ آلستون پاسخ

  پردازند.سال سن( نمی ۱۸ارتکاب جرم قبل از رسیدن به دلیل افراد به اعدام به 

                                                            
ها در مورد دو فرد به گزارش ۱۳۷۳دی ماه  ۲۶گزارشگر ویژه، رینالدو گالیندو پل، در گزارش خود در باره وضعیت حقوق بشر در ایران مورخ 

باید به خاطر داشت که »های پایانی خود تاکید کرد:صیهسال که در سال قبل مشمول مجازات اعدام شده بودند، استناد کرد. گالیندو پل در تو ۱۸زیر 

سال، صرف نظر از جدی بودن  ۱۸المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران ملزم به رعایت آن است، صغار زیر میثاق بین ۶ماده  ۵به موجب بند 

 «اند.اند، از مجازات اعدام معافهکه مرتکب شدجرمی

https://www.iranrights.org/fa/library/document/296/report-on-the-situation-of-human-rights-in-the-islamic-republic-

of-iran 

 میالدی: ۱۹۹۳گزارشگر ویژه درباره اعدام کودکان بزهکار مورخ سال همچنین نگاه کنید به گزارش 

https://www.hrw.org/report/2008/09/10/last-holdouts/ending-juvenile-death-penalty-iran-saudi-arabia-

sudanpakistan-and#; https://www.iranrights.org/library/document/2631 
70 https://www.iranrights.org/fa/library/document/393/1999-un-commission-on-human-rights-report-on-the-

situation-of-human-rights-in-iran 
ها . خالصه مواردی که به دولت۱۳۸۵فروردین ماه  ۷ه، های فراقضایی، شتابزده، یا خودسرانگزارش فیلیپ آلستون، گزارشگر ویژه اعدام  71

 های دریافتی.پاسخمخابره شده و 

https://www.iranrights.org/attachments/library/doc_422.pdf 

 

https://www.iranrights.org/fa/library/document/296/report-on-the-situation-of-human-rights-in-the-islamic-republic-of-
https://www.iranrights.org/fa/library/document/296/report-on-the-situation-of-human-rights-in-the-islamic-republic-of-
https://www.iranrights.org/attachments/library/doc_422.pdf
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حقوق بشر که از سراسر کارشناسان با کمیته کنوانسیون حقوق کودک )متشکل از  ایرانمیجمهوری اسالهای تعامل نماینده

اد کرده آیند( نیز استیصال مشابهی در این کمیته ایجهم میکنوانسیون گرد ظور بررسی پیروی یک کشور از مفادجهان به من

، موضوعاتی است که به کرات در تعامالت کمیته با کودکان ظام عدالت کیفریسن رشد و ن است. مباحثی همچون حداقل

برگزار شد، کمیته  ۱۳۷۹در اردیبهشت ماه سال  یشود. متعاقب جلساتی که با نمایندگان ایرانمطرح می فرستادگان ایران

 –تحسین کرد اگرچه کمیته دستاوردهای ایران را   72تیر ماه همان سال منتشر ساخت. ۷مالحظات نهایی خود را در تاریخ 

اما همچنین خواستار  –ای پناهنده از جمله کودکان از جمله دسترسی فزاینده کودکان به آموزش، و پذیرش تعداد قابل مالحظه

از خودانتقادی ارزیابی  » دهی، فاقدنیز پاسخگو باشد؛ کمیته گفت این گزارش میدهی رسآن بود که ایران در قبال گزارش

. کمیته گیردمی، در نظر ن«حقوق بشر مند ازبهرهشخصی  » و کودک را به عنوان است «کشورحقوق کودک در  اعمال

ی اجرا، اصول کلی، باالخص هادر زمینه در اطالعات مربوط به اقدامات کلیتوجهی ی قابلهاخالء»همچنین تاکید کرد 

د را با کمیته ارزیابی خو «ویژه، وجود دارد. ها و اقدامات حمایتیعدم تبعیض و منافع اعالی کودک، حقوق مدنی، و آزادی

ای که تعریف کودک و الزامات حداقل سن، با کشور متعاهد در قوانین خود بازنگری کند به گونه»این توصیه ادامه داد که 

اصول و مقررات کنوانسیون منطبق شود، به ویژه با این دید که تیعیض جنسی قائل نشود و اجرای این اصول تضمین 

 «.ددگر

کنوانسیون در فاد منشان ساخت این مجازات با  است، خاطر «آشفتهبربه شدت »بزهکار کودکان کمیته با بیان اینکه از اعدام 

سط افراد جهت توقف و الغای قانونی مجازات اعدام در موارد ارتکاب جرم تو»رض بوده و از کشور متعاهد خواست تعا

 «آورد.سال، اقدامات فوری به عمل  ۱۸زیر 

جهت تعلیق فوری کلیه احکام  را اقدامات الزم»ایران  میتوصیه کرد که جمهوری اسال ، کمیته مجددا۱۳۸۳در دی ماه سال 

حقوق کودک،  کنوانسیون ۳۷سال به عمل آورد ... و به موجب ماده  ۱۸اعدام در موارد ارتکاب جرم توسط افراد زیر 

اند، داشتهسال سن  ۱۸زات در مورد افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از [ به عنوان یک مجامجازات اعدام را ]کال

 73«ملغی نماید.

منتشر شد خاطرنشان ساخت که ایران هنوز گزارشی درباره  ۱۳۸۴کمیته در مالحظات پایانی خود که در فروردین ماه سال 

 74به عمل آورده، ارائه نداده است. آن کمیته ۱۳۷۹اینکه چه اقداماتی در پاسخ به مالحظات پایانی مورخ سال 

قوق بشری خود ایران از طریق ستاد عالی حقوق بشر قوه قضاییه، در دفاع از سابقه ح میهای اخیر، جمهوری اسالدر سال

طرف به ناظران بی شود، هنوزر بوده است. با این حال، هنوز آماری ارائه نمیتتر و در حمله به منتقدان، فعالمیتهاج

ز پیروی از تعهدات امتناع آنان ا دربارهای هم از مقامات گونه توضیح قانع کنندهشود، و هیچبه کشور داده نمیورود اجازه 

 گردد.ایران در خصوص حق حیات، ارائه نمی المللیبین

که به تازگی به این مقام منتصب ایران  میحقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسالستاد کل  ، دبیر۱۳۹۰آبان ماه  ۲۵در روز 

اعدام بدون رعایت  که در آن ،وضعیت حقوق بشر در ایران دربارهبه گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل شده بود، 

ریجانی اظهار داشت مجازات اعدام در جواد المحمدواکنش نشان داد. تقبیح شده بود، الزامات قانونی و تشریفات دادرسی 

شود، باالخص در ایاالت متحد آمریکا، و اضافه کرد ایران این مجازات را جهان به اجرا گذاشته می بسیاری از کشورهای

                                                            
72https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC%2F15%2FAdd.12 

3&Lang=en ; https://www.refworld.org/docid/3ae6afc520.html 
بهمن ماه  ۱خود که در روز  ۱۰۱۶و  ۱۰۱۵را در جلسات  )/Add.31CRC/C/04(ایران کمیته، دومین گزارش ادواری جمهوری اسالمی  73

 ، بررسی نمود. (see CRC/C/SR.1015 and 1016)برگزار شد  ۱۳۸۳
میته ککند از اینکه کشور متعاهد اطالعات الزم را در خصوص اقدامات بعدی خود در باره اکثر مالحظات پایانی پیشین کمیته ابراز تاسف می»  74

(CRC/C/15/Add.123) پس از آنکه گزارش اولیه کشور متعاهد ،(CRC/C/41/Add.5) ه  در را بررسی نموده بود، ارائه نکرده است، از جمل

اطفال )بند  ( و عدالت۳۰و  ۲۸( حق حیات )بندهای ۲۴(، عدم تبعیض بر مبنای جنسیت )بند ۲۰(، تعریف کودک )بند ۷و شرط )بند  خصوص قید

 «ها مجدداً در مالحظات پایانی حاضر، تاکید شده است.ها و توصیهسازد که بر بسیاری از نگرانی(. کمیته خاطرنشان می۵۴

http://undocs.org/en/CRC/C/15/Add.254  
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اسفند ماه  ۲۲در روز  75م مربوط به مواد مخدر در نظر گرفته است.ینظیر تجاوز به عنف، قتل، و جرا مییبرای جرا

 :مخدوش کند، الریجانی تالش کرد اعتبار گزارشگر ویژه را ۱۳۹۰

ایران پرداخته است. گزارشگر ویژه در گزارش خود، به جای اینکه  میبه تبلیغ علیه جمهوری اسال گزارشگر ویژه عمال»

ایران بپردازد، اصل انصاف  مینقل قول کند و به روندها و الگوهای حقوق بشر در جمهوری اسال میاز منابع معتبر و رس

 76«غلط و تحریف شده است. نار گذاشته و جزئیاتی را قید کرده که اکثرارا با نقل قول از منابع غیرمعتبر و مشکوک ک

چندین دهه  ای برای مداخله غرب دانست و بدین ترتیب،خود، اصالحات را بهانه ۱۳۹۳فروردین  ۴الریجانی در سخنرانی 

  گرفت:نادیده علیه مجازات اعدام فعالیت کرده بودند را  های متفاوتپیشینهی که با تالش ایرانیان

و شرع مقدس بوده است. اصل  زنند کامال متوجه مبنای نظاممی میاکنون مشخص است اتهاماتی که به جمهوری اسال»

مسلمانان، حق نداریم زندگی خود را براساس اسالم سامان دهیم. حال آنکه  ها این است که ما، ملت ایران و کالحرف غربی

یک تجاوز آشکار به استقالل کشورها است، یک خیانت بزرگ به جامعه بشری ها گذشته از اینکه سلب این حق از ملت

کنند و همگی به تجربه مهم بشریت سرازیر های بشری با وجود این تنوعات رشد پیدا میشود زیرا تمدنمحسوب می

 77«شوند.می

 ده بودند پاسخ داد:ن ایران اشاره کر، محمد جواد الریجانی به منتقدانی که به تناقضات موجود در قوانی۱۳۹۴در خرداد ماه 

سال هنوز  ۱۸های حقوق کودک هیچ مشکلی نداریم اما قسمت اعدام افراد زیر المللی ما با کنوانسیوندر صحنه بین»

تر است زیرا مبنای قانون ای برای تهاجم به ماست. معتقدم که موضعی که قوانین ما در این ارتباط دارند بسیار معقولبهانه

 «.ما مبتنی بر مسئله بلوغ است و مبانی قانونی ما مبانی قابل دفاعی است

سال مجازات سنگین  ۱۸این گذاشته که افراد زیر  دادرسی کیفری اصل را بر در ارتباط با همین مسئله قانون جدید آیین»

در مجموع کنوانسیون حقوق کودک، به کودک به عنوان یک مسئله بیولوژیک نگاه . نشوند مگر اینکه قاضی تشخیص دهد

 78«.کند در حالی که از نظر ما کودک یک مسئله اجتماعی استمی

جلسه فیلم  79سن رشد و اعدام کودکان ابراز داشت. دربارههایی نگرانیکمیته حقوق کودک مجددا ماه همان سال، در آبان

نوع چرا که این  ،ددهمیبه دست با این نمایندگان  المللیبینگفتگوهای  فرصتی برای آگاهی از کمیته با نمایندگان ایران

 . شودعموما پشت درهای بسته برگزار می ها،هجلس

ناقضات اشاره کرد و ت ۱۳۹۴اعدام دو کودک بزهکار در مهرماه مورد هایی در در این جلسه، رئیس کمیته به گزارش

ه ما واضح است ک» به کمیته خاطرنشان ساخت: میجمهوری اسال میهای منابع موثق و گزارش رسبین گزارشرا موجود 

اطالعات ...«دشوصادر نمی کودکان برای میهیچ گونه حکم اعدا» اید:گفتهگزارش  این درایم؛ و گزارش شما را خوانده

دهند در تضاد میهای ایران خبر در زندانبزهکار در انتظار اعدام  کودک ۱۶۰ شما با اطالعات منابع دیگر که از وجود

 «.توانید اطالعات این منابع را چالش بکشیدمیاگر مایلید  .است

                                                            
75https://www.google.com/url?q=https://www.un.org/press/fr/2011/Conf111116- 

IRAN.doc.htm&sa=D&ust=1553394442694000&usg=AFQjCNE1rr5PhQ2jSCUJ9MWu_6B2rmZXzA  
76 

https://www.google.com/url?q=https://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc%3Dy%26

docid%3D4f644d6c2&sa=D&ust=1553394442695000&usg=AFQjCNHgYCwfhs4DNl9ifKrtATQrD_I7Gw 
77 https://www.iranrights.org/fa/library/document/2566 

رسانی شورای عالی حقوق ایران ابراز شد و از سوی مرکز اطالعدر همایش سراسری چشم انداز حقوق کودک در جمهوری اسالمی نظراتی که   78

 بشر گزارش گردید. 

0433https://www.iranrights.org/fa/library/document/ 
79 https://www.youtube.com/watch?v=18sCG9eP6Bc&eature=youtu.be 

https://www.iranrights.org/fa/library/document/3043
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وجود ندارد...  ، یعنی اعداممجازات پیشگیرانه، رایج کشورقانون  دردر حال حاضر، »اینده ایران در پاسخ، تاکید کرد نم

 «.شودگذاشته نمیسال به اجرا  ۱۸زیر برای افراد   اعدام[مجازات ]

 :افتند برشمردن شواهد و مدارک بکشانند، موفقیت چندانی نیبه سمت را گفتگو  کردندتالش که دیگر اعضای کمیته 

رای قضات وجود کنیم که این امکان بکنیم، مشاهده میمینگاه  ۱۳۹۳شما مورخ سال  میکه به قانون مجازات اسالمیهنگا»

 منع کرده صراحته که قانون اعدام آنان را ب رسداما به نظر نمی ،دهند را کاهش سال ۱۸دارد که مجازات اعدام افراد زیر 

الگی نرسیده، به س ۱۸دک به سن باشد. و من از آن چیزی که شما گفتید این گونه دریافتم که مجازات اعدام تا زمانی که کو

کنید که ر می، صباست آید. اما چنانچه کودکی مرتکب فعلی شده باشد که به نظر شما مستوجب مجازات اعداممیاجرا در ن

 «ا اعدام کنید.او ر تاسالگی برسد  ۱۸به 

هم به قتل، و مبرا پاسخی که داده شد، همان است که مقامات ایرانی به طور معمول برای توجیه اعدام کودکان و نوجوانان مت

 کنند:می ارائهساختن حکومت از هر گونه مسئولیت، 

 ۱۵[ بین سنین ار ما انجام داده بود، در صورتی که ]کودکیذای که قانونگبندیبه موجب[ سن مسئولیت کیفری و دسته...]»

اص را به گردد. این حق اولیای دم است که گذشت و عفو کنند یا قصسالگی مرتکب قتل شود، محکوم به قصاص می ۱۸تا 

نیم. خیر، چنین م کسالشان شد اعدا ۱۸داریم و وقتی سالگی نگه ۱۸اجرا در آورند. بنابراین، این طور نیست که آنها را تا 

 «نین ما وجود ندارد.چیزی در قوا

با کودک مشابه رفتار  آن، که همانا باره سن پایین رشد و پیامدسوال یکی از دیگر اعضای کمیته درنماینده ایران در پاسخ به 

ی انجام داد. زمان توان یک شبه انجام داد. این کاری نیست که بتوان به راحتاین تغییرات[ را نمی]»بزرگسال است، گفت: و 

 «.زمان بر ی استبرد. روندمی

این پاسخ آخر برای یکی از اعضای کمیته که ده سال قبل هم در ارزیابی ایران شرکت کرده بود قانع کننده نبود؛ وی اظهار 

ایم به برگشته کنم که ما اساساشما چه اتفاقاتی افتاده است و فکر می ام در کشورظرف این مدت ]ده سال[ من دیده»داشت: 

 80«.( مطرح کرده بودیم۱۳۸۴) ۲۰۰۵همان سواالت و مسائلی که در سال 

 به خوبی مشهود است: ۱۳۹۴اسفند ماه  ۲۴استیصال اعضای کمیته در مالحظات پایانی آنها، مورخ 

ایران نیز موظف به  میکه جمهوری اسال حقوق بشر المللیبینو اسناد  نوجوانان این قوانین با معیارهای عدالت کیفری»

 ط و ماهیتی)صرف نظر از شرا را که در زمان ارتکاب جرم که اعدام افراد صول و اسنادیا هاست مغایرت دارد؛رعایت آن

های کمیسیون آشتی و تعیین گروه ویژه برای تالش رغمعلی. اندهبه صراحت منع کرد اندداشتهسال  ۱۸زیر  جرم( آن

حیات، تحت نظارت کمیته حفاظت از حقوق کودک و نوجوان، هیچ گونه پیشرفتی در اجرای  سلب حقجلوگیری از 

کمیته حقوق  ]همچون گزارشگران ویژه[، و اخیرا موریت ویژهدارای ماهای مکرر دبیر کل، کمیسر عالی، افراد توصیه

 81«ست.کودک، حاصل نشده ا

کودکان د مبنی بر بازنگری در قوانین خود و توقف احکام موجود در مور ایران های پیشین خود ازکمیته بر درخواست

 خواست[:مقامات کشور برند، تاکید کرد ]و از میبزهکاری که در انتظار اعدام به سر 

 د؛ن، پایان دهاندداشتهسال سن  ۱۸الف( به اعدام کودکان و افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر »

                                                            
 همان.  80
 ایران. های ادواری سوم و چهارم جمهوری اسالمیمالحظات پایانی در باره گزارش  81

https://www.iranrights.org/attachments/library/doc_366.pdf 
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سال  ۱۸یر زیا قصاص،  حدمشمول م یکه هنگام ارتکاب جرا اتخاذ کنند قانونی جهت الغای حکم اعدام افرادیتدابیر  ب(

الحدید قضات و موجود است، و چیزی را در اختیار و ص میاکنون نیز در قانون مجازات اسال، امری که هماندداشتهسن 

 د؛نمحاکم نگذار

  )و هم اکنون در انتظار اعدام به  اندداشتهسال سن  ۱۸که هنگام ارتکاب جرم زیر  را احکام اعدام کلیه افرادپ

 82«د.نبرند تخفیف دهسر می

که توسط نمایندگان ویژه حقوق بشر در ایران و دبیرکل   84قبلیهای متعدد ها و توصیههمچون بیانیه نیز 83هااین توصیه

ار منطق بسی»تاکید بر  باایران  میجمهوری اسالنادیده گرفته شده است. نمایندگان یکسره ، گشتهارائه سازمان ملل متحد 

گان ویژه، و بحث و مخالفت با  درشگران و نمایناانتقاد از گزبا قصاص و قانون مقابله به مثل )چشم در برابر چشم(،  «قوی

 مقامات ایرانی در ادامه 85دهند.میادامه های خود ین و رویهبه دفاع از قوان، اندههای خود آوردشای که در گزارادله

خود را ارائه کنند؛ به میآمار رسبدون آنکه پردازند های گذشته، به مخالفت با آمار سازمان ملل میدههخود در های سیاست

ست و نه ا کنندهقانع یشان در توجیح سن پایین رشد هااستداللنه  .دهندکشور نمی ورود به، اجازه اتی مستقلنهادهای تحقیق

 کنند کدام مواد کنوانسیون حقوق کودک با اصول اسالمی مغایرت دارد.مشخص می

ابراز در  میجمهوری اسالهای نمایندگان لفاظی

ناتوانی در تغییر دادن قوانینی که ریشه در مذهب 

ست. در اغلب اواقعیات برخالف دارند،  تو سن

کشورهای دارای اکثریت مسلمان، کودکان به 

های متعدد شوند، و پژوهشاعدام محکوم نمی

ید آن است که باال بردن ؤاین کشورها م درباره

سن رشد، هم شدنی است و هم ضروری. ایران 

نه تنها متعهد به اجرای تعهدات خود به موجب 

در مورد  ضمنا است )که المللیبینمعاهدات 

صریح و روشن هستند(،  التعریف کودک کام

                                                            
را مد نظر قرار  ۱۳۹۲مورخ  قانون مجازات اسالمی ۹۱( و ماده ۱۳۹۳کشور ) دیوان عالی ۷۳۷کمیته، رای وحدت رویه شماره »همان.   82

جود سال از مجازات اعدام حدی و قصاص، تحت شرایط خاص، و ۱۸دهد. به موجب این مقررات، امکان اعاده دادرسی و معافیت کودکان زیر می

اشد، با توجه به سن بو یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکند  کهدر صورتی»دارد و 

ها در اختیار و صالحدید کامل قضات است کند از اینکه این معافیتگردد. اما با این حال، کمیته ابراز نگرانی میمجازات جایگزین تعیین می« آنان

« اند.هشد د، و اینکه متعاقب دادرسی مجدد، چندین نفر دوباره به اعدام محکومشون توانند اما ملزم نیستند خواستار ارزیابی پزشکی قانونیکه می
 . ۱۳۹۴ ماه تیر ۲۴ایران، های ادواری سوم و چهارم جمهوری اسالمیهمچنین نگاه کنید به کمیته حقوق بشر، فهرست مسائل مرتبط با گزارش

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fIRN%2fQ%2f3- 

4&Lang=en  
شوند. قصاص حق اند در شرایط خاص و با تشخیص قاضی پس از رسیدن به سن قانونی اعدام میسال مرتکب جرم شده ۱۸کسانی که زیر سن » 83

در میدرصد نظام اسال ۴۵تا  ۴۰روندان است و نقش حکومت در موضوع قصاص عفو و گذشت اولیا دم است. حدود حکومت نیست بلکه حق شه

 ، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه.۱۳۹۵مرداد  ۱۴« گسترش فرهنگ عفو و گذشت موفق بوده اما قصاص منطق بسیار قوی دارد.

https://www.iranrights.org/fa/library/document/3009 
84 https://www.iranrights.org/fa/library/document/3471; 

https://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21093&LangID=E; 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23279&LangID=E; 

https://www.jurist.org/news/2019/02/un-rights-experts-urge-iran-to-halt-execution-of-childhood-offender; 

https://www.iranrights.org/fa/library/document/3534 
خواند. در انعکاس سخنان « غیرواقع بینانه»و « اساسبی»ش فقط به رد گزارش رحمان بسنده کرد و آن را الریجانی در پاسخ به این گزار  85

ایران نیز گفت ایران معتقد است تمدید حکم گزارشگر ویژه برای یک سال دیگر الریجانی، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی

ربطی یا غیرمنصفانه بودن گزارش رحمان، ارائه نکرد. گزارش ای در اثبات بیبار هم ادله اینمی است. قاس« ضروریغیرقابل توجیه و غیر»

 .۱۳۹۷اسفند ماه  ۱۲ رادیو فردا از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد،

https://en.radiofarda.com/a/iran-responds-to-unrapporteur-on-human-rights-/29800606.html  

https://www.iranrights.org/fa/library/document/3534
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است، از جمله اصالحیه همخوان بلکه خود، قوانینی تدوین کرده که با مواضع کنوانسیون حقوق کودک، کارشناسان و وکال، 

رشد مغز و زمینه در  میهای علاخیر قانون مبارزه با مواد مخدر که به تصویب شورای نگهبان نیز رسیده است. پژوهش

کند که افراد زیر های عاطفی آنان، اعتقاد به این امر را تقویت میارزیابی خطر و همچنین واکنشتوان توانایی نوجوانان در 

 سال از میزان رشد و بلوغ فکری بزرگساالن برخوردار نیستند و نباید آنان را همچون بزرگساالن مجازات کرد. ۱۸

 

 علمی یهاپژوهش

استاد دانشگاه میشیگان غربی، و برای بنیاد   86ای به قلم دکتر رابرت گریفیث،اخیر که چکیده آن در مقاله میهای علپژوهش

شناختی و رفتارشناختی بین های عمده عصبعبدالرحمن برومند گردآوری شده )نگاه کنید به پیوست(، نمایانگر تفاوت

تقلیل ها مؤید معتبر بودن مفهوم مجرمیت و آشکار است. این تفاوتکودکان و بزرگساالن است که تبعات و اهمیت حقوقی آن 

توان با توسل به فرهنگ و سنن، آن میکه ناست بیولوژیک جهانشمولی چون مبتنی بر دالیل کودکان است،  برایمسئولیت 

 را رد یا انکار کرد.

ه ساختارهای مغز انسان در پیوند با قوه کند کبه تجربه به دست آمده، اثبات می علم اعصابواقعیات و شواهدی که در 

شوند. دستخوش تغییر می عمیقاسالگی،  ۱۸داوری و تشخیص، انگیزش، اعتدال در عواطف، و ثبات شخصیت، حداقل تا 

به کودکان  شوند و توانایی یادگیری بیشتری( تکثیر میNeural pathwaysعصبی ) در نخستین سال حیات، مسیرهای

شوند و در نتیجه، به تری تبدیل میتر و با ثباتَهَرس سیناپسی، این مسیرها به مرور به مجموعه کوچکدهند. در روند می

و  در دوران بلوغ  87گیرد که کنترل بیشتری بر رفتار و کردار خود دارد.تری شکل میمرور زمان، شخصیت منسجم

ی آنی و کارکردهای عملی پیشرفته در آن جریان دارد( هانوجوانی، قشر ماقبل پیشانی مغز )قسمتی از مغز که کنترل اقدام

( )نوعی پوشش عصبی که به انتقال و ارتباط myelinationسازی )شود چرا که میلینای میدستخوش تغییرات قابل مالحظه

 مینقش مهمسیرهایی که به آمیگدال )ساختاری در عمق مغز که  88یابد.میشود( افزایش تر منجر میاتر و کارعصبی منظم

صرف،  یهای احساسکند و این رشد، با واکنشروند، طی سه دهه نخست حیات، رشد میکند( میدر عملکرد عاطفی ایفا می

کمتری از  کنترلبیشتر و  یاحساس یرابطه معکوس دارد؛ نتیجه آنکه کودکان و نوجوانان در مقایسه با بزرگساالن، بی ثبات

در بخش میانی قشر ماقبل پیشانی مغز، که نزدیک است  دیدهآسیب یوی بیماران عصبپژوهشی بر ر 89دهند.خود نشان می

های اخالقی به وضعیت رشد مغز و اعصاب در کودکان و نوجوانان، نشان داد که این افراد گرایش بیشتری به قضاوت

ستیز و خودخواهانه از خود ی جامعهاند مؤید آن باشد که نوجوانان ممکن است رفتارهاتوخودمحورانه دارند، و این امر می

 90توانند پشت سر بگذارند.بروز دهند که بعدها می

های فوق است: یک تحقیق نشان داد هایی که در رشته روانشناسی رفتاری صورت گرفته، مکمل نتیجه گیریپژوهش

به کارها و رفتارهای خطرناک  رانی با همسن و ساالن خود هستند، بیشتر دستکه نوجوانان مشغول بازی اتومبیلمیهنگا

واکاوی یک تحقیق دیگر، ثابت و تایید کرد که در مقایسه با بزرگساالن، نوجوانان، صرف   91زنند تا وقتی که تنها هستند.می

دیگر پژوهشگران به این  92اعمال خود هستند.های نگری کمتری دارند و کمتر به فکر پیامدنظر از جنسیت و قومیت، آینده

                                                            
بالینی ارشد، در  یفیث دارای پروانه روانشناسی ارزیابی از سوی مجمع آمریکایی روانشناسی ارزیابی است و به عنوان یک روانشناسدکتر گر  86

ذهنی،  های مسکونی، زندان، و بیمارستانی فعالیت داشته است. او در دانشگاه میشیگان غربی به تدریس دروس ارزیابی شخصیت، ارزیابیمحیط

قانون  جامعه آمریکایی  رفتار، و روانشناسی قانونی، اشتغال دارد. بنیاد عبدالرحمن برومند از برنامه مسئولیت علمی، حقوق بشر، وارتباط مغز و 

 کند.های دکتر گریفیث، قدردانی میپیشرفت علم، از کمک
87 Huttenlocher (2002) 
88 Blakemore and Choudury (2006) 
89 Swartz et al (2014) 
90 Bradley et al (2014) 
91 Defoe et al (2015) 
92 Kamban and Thompson (2009) reviewing Steinberg (2008) 
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به شدت دچار نقص »یری حقوقی، گ، در توانایی درک تصمیمگیسال ۱۳تا   ۱۱نتیجه رسیدند که احتمال اینکه کودک بین 

ساله است. این واقعیت مؤید آن  ۱۵تا  ۱۴باشد، سه برابر بیشتر از جوان بزرگسال و دو برابر بیشتر از کودک  «واختالل

، کودکان درک مناسبی از اوضاع و احوال و شرایط موجود ندارند، شرایطی که ممکن هاادرسیاست که به خصوص در د

 93است مرگ و زندگی آنان را رقم زند.

های قضایی در اقصا نقاط جهان به منظور وفق دادن خود با کند که نظامیی را بررسی میهادکتر گریفیث همچنین روش

( در restorative) «ترمیمی» پیشرو و مدل. اندگرفتهری کودکان و نوجوانان در پیش در مورد مسئولیت کیف میمعیارهای عل

و جبران  صدور حکم برای کودکان بزهکار، بر عواملی همچون ابراز پشیمانی، گذشت، تاثیر جرم بر قربانی و جامعه،

معی را بر اقدامات تنبیهی، رجحان قویت کنترل اخالقی و اجتماعی است و سالمت جتکند. هدف این مدل، خسارت، تاکید می

سال از  ۱۵کنند. به این شکل که کلیه متهمان زیر های قضایی نروژ، سوئد، و اتریش، از این مدل پیروی میدهد. نظاممی

کند که جنبه اجتماعی دارد. در کانادا، هایی پشتیبانی میاند و دستگاه قضایی از برنامهتعقیب قضایی به هر شکلی مصون

های بیرون از دستگاه قضایی به مجازات  آمیز جزئی، نظیر ایراد ضرب و جرح در مدارس نیز از راه برنامهیم خشونتجرا

خدمات عام ارائه و  گروهی ]گفتگو در مورد عمل خالف[های همچون نشست ،میاستراتژی ترمیهایی با رسد؛ برنامهمی

 .]برای جبران عمل خالف[ المنفعه

، مؤید آن دهگردآور اندهکودکان و نوجوانانی که به اعدام محکوم شد پرونده دربارهبنیاد عبدالرحمن برومند  ی کهاطالعات

شناختی، امکان گیری، تغییرات رفتاری و عصبدر خصوص توان تصمیم شدهیادهای های پژوهشگیریاست که نتیجه

ان و نوجوانان ایرانی مواجه با نظام عدالت کیفری موجود نیز ثباتی عواطف، در مورد کودکتاثیرپذیری از همتایان، و بی

کارند؛ از نوجوان را گزارش کرده که ادعا شده بود بزه ۸۸تا کنون بنیاد برومند اعدام  ۲۰۰۹کند. از اوایل سال صدق می

که  های منجر به قتلنزاعهای یادشده در زمینه تن متهم به قتل شده بودند. این گزارش نیز با نتایج پژوهش ۵۷این میان، 

در برابر فشار و  میآورد که در آن، ذهن آدهمان وضعیتی را به وجود می قاهای عاطفی است، دقیمملو از هیجان

 94پذیر است، و آمادگی دارد که دست به عملی وخیم و خطرناک بزند.فکری آسیبهای جمعی، و کوتاههیجان

 

 

 هاگیری و توصیهنتیجه

یه را ادامه کنندگان کودکان بزهکار و یکی از آخرین کشورهایی است که هنوز این رواعدام امروز در مقام نخست ایران

کنند که نه تنها هیچ مبنایی در سنن ایرانی یی ارائه میهادر دفاع از موضع خود، استدالل میدهد. مقامات جمهوری اسالمی

انشگاهیان و وکال و آمیز، بلکه ناعادالنه بودن آن نیز از سوی دتبعیض ذاتا کهآن مورد تردید است بل ندارد، و منشاء فقهی

تضعیف شده و افزون بر  به لحاظ تناقضات موجود در قوانین ایران به شدتها است. این استدالل حقوقدانان ایرانی تقبیح شده

 اعتبار ساخته است. بی هم آن را کامال میی علهاآن، علم و پیشرفت

سال  ۱۵سال به  ۱۸سن رشد و بلوغ فکری در قانون مدنی را از  میار دهه گذشته که قانونگذار جمهوری اسالطی چه

مخالفت صریح و  مستمراالمللی سال قمری برای دختران کاهش داده، نهادها و فعاالن داخلی و بین ۹قمری برای پسران و 

های مقامات ایرانی در موجه . استداللاندهجزائی، بیان نمود شدید خود را با رفتار یکسان با کودکان و بزرگساالن در امور

المللی، پذیرفتنی نیست. علیرغم اظهارات نمایندگان جمهوری اسالمی، های متضاد با معیارهای بینجلوه دادن قوانین و رویه

                                                            
93 MacArthur as cited by Kamban and Thompson 

مواد مخدر بوده بدون تن دیگر، جرایم مربوط به  ۱۲نفر، جرایم جنسی بوده بدون اینکه منجر به قتل شود، و اتهام  ۸۸اتهامات هشت تن از میان   94

 پی داشته باشد.آنکه قتلی در



شونداند اما همچون بزرگساالن محاکمه و محکوم میبا اینکه کودک  بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران    

 

www.iranrights.org   40 
 

 چالشالمللی به سابقه است. باید این نمایندگان را در محافل بینفری اطفال در این کشور، در تاریخ ایران بینظام عدالت کی

المللی خود عمل نمایند، و خود ، به تعهدات بیندست بردارندهای تکراری خود گوییکشید تا با واقعیات روبرو شوند، از یکه

ها کودک و نوجوان بزهکاری که در انتظار و ملت، هماهنگ کنند. برای ده و قوانین خود را با نیازها و واقعیات کشور

 اعدام هستند، انجام این تغییرات فوریت دارد و اضطراری است.

، بار دیگر بر اصول بنیادین عدالت برای ۱۳۹۸شهریور ماه  ۲۷خود مورخ  ۲۴کمیته حقوق کودک در تفسیر کلی شماره 

این »و  «کودک هم در رشد جسمانی و هم در رشد روانی با بزرگسال متفاوت است» اینکهبر مبتنی  ؛ اصولیکودکان تاکید

 «و لزوم ایجاد نظام قضایی جداگانه با رویکردی متفاوت و بررسی مورد به مورد است.تقلیل مجرمیت  قبول تفاوت مبنای

دهد که مغز شناسی نشان میو علم عصب میی مربوط به رشد و نمو آدهاداده»(. کمیته همچنین خاطرنشان ساخت ۲)ماده 

کمیته ( ۲۲)ماده « گذارد.ها تاثیر میگیریکند و بر برخی تصمیمفرد نوجوان حتا پس از دوران نوجوانی نیز رشد می

 همچون گذشته، بر ممنوعیت قطعی مجازات اعدام در مورد کودکان بزهکار، تاکید کرده است:

شود که شامل افرادی می[ صرفا که ]این ممنوعیت اندگذاشتهتعداد معدودی از کشورهای متعاهد فرض را بر این 

سالگی  ۱۸سال سن دارند. برخی از دیگر کشورها، اعدام را به رسیدن فرد به سن  ۱۸در زمان اعدام کمتر از 

فرد در هنگام ارتکاب جرم است... کمیته از کند که معیار صریح و قطعی، سن کنند. کمیته تاکید میموکول می

سال سن ملغی  ۱۸معدود کشورهای متعاهدی که هنوز مجازات اعدام را در مورد کلیه جرایم برای افراد زیر 

خواهد به فوریت و بدون هیچ استثنایی، این کار را انجام دهند. مجازات اعدام برای هر فردی که می اندهننمود

سال سن داشته باید تخفیف یابد و به کیفری بدل شود که به طور کامل با مفاد  ۱۸یر هنگام ارتکاب جرم ز

 (.۸۰ –۷۹کنوانسیون منطبق باشد. )مواد 

در ایران از حمایت کامل  ادعایی اظهارات کمیته مؤید فوریتی است برای تالش در تضمین اینکه کودکان متهم به بزهکاری

 حقوق بشری خود برخوردار شوند.

 :هاتوصیه

 ایران میبه مقامات جمهوری اسال

 .مجازات اعدام را با هدف الغای سریع آن، در کلیه موارد متوقف کنند 

 در مورد کلیه افرادی که در زمان ارتکاب جرایم مشمول حد یا  میالغای مجازات اعدام در قانون مجازات اسال

 باب برای دادگاه در نظر گرفته شود.، بدون اینکه اختیاری در این اندداشتهسال سن  ۱۸قصاص، زیر 

 سال، بدون استثنا، کودک محسوب شوند و  ۱۸ای اصالح کنند که تضمین شود کلیه افراد زیر قوانین را به گونه

 گیرد، برخوردار گردند.المللی به کودکان تعلق میحقوقی که به موجب قوانین بین میاز تما

 سال  ۱۸ارتکاب جرم زیر هنگام در صف اعدام را بررسی کنند و فهرستی کامل از افرادی که  پرونده محکومان

 منتشر کنند و یا به سازمان ملل متحد ارائه نمایند. اندداشتهسن 

  اقدامات الزم را جهت تضمین پیروی مقامات قضایی از ممنوعیت اعمال مجازات اعدام افرادی که هنگام ارتکاب

 ، اتخاذ کنند.اندداشتهسال سن  ۱۸ جرم ادعایی زیر

 برند و هنگام ارتکاب تخفیف مجازات در کلیه احکام اعدام برای متهمانی که هم اکنون در صف اعدام به سر می

 المللی عدالت برای کودکان همخوانی دارد.؛ این امر با معیارهای بیناندداشتهسال سن  ۱۸جرم زیر 

  هایی که در آن، اند و رسیدگی مجدد و سیستماتیک به کلیه پروندهانتظار اعدامبازنگری در پرونده افرادی که در

هایی که در بودن این اعترافات، پذیرفته شده و نیز پروندهاعترافات متهمان، علیرغم ادعای آنان مبنی بر اجباری

 آن، اعترافات طی بازجویی و بدون حضور وکیل اخذ شده است.
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 رحمانهبیای که از طریق شکنجه، رفتار ان، هیچ شهادت و اعتراف اجباریتضمین شود که تحت هیچ عنو ،

ادعاهای مبنی بر  دربارهغیرانسانی، یا تحقیرآمیز به دست آمده، به عنوان ادله و مدرک در دادگاه ارائه نشود، و 

های اجباری، تحقیق مقتضی به عمل آید وعامالن آن، مجازات شوند و خسارات وارده جبران اعترافات و شهادت

 گردد.

 سازی و دفاع تضمین شود که کودکان در کلیه مراحل دادرسی، یعنی از آغاز رسیدگی، در طول تحقیقات، در آماده

های مقتضی، مطابق با د نظر، از معاضدت حقوقی یا دیگر کمکدر دادگاه، تا طی شدن کلیه مراحل تجدی

 کنوانسیون حقوق کودک، برخوردار شوند.

 و باز در مورد اعمال مجازات اعدام در ایران را میسر سازند، از جمله با تضمین آزادی بیان برای  میبحث عمو

 تهدید و ارعاب.مدافعان حقوق بشر، وکالی دادگستری، و دیگر اعضای جامعه مدنی، بدون 

 به افراد فعال در حرفه پزشکی

ایران به سازمان  میوضعیت حقوق بشر در جمهوری اسال دربارههای گزارشگر ویژه سازمان ملل همگام با توصیه

 ( وی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شد:۱۳۹۸) ۲۰۱۹پزشکی قانونی ایران که در گزارش سال 

 میقانون مجازات اسال ۹۱را برای ارزیابی روحی و روانی مندرج در ماده مشخصی ]متدولوژی[  راه و روش 

 تهیه و منتشر کنند و شفافیت الزم را در خصوص هویت و تخصص افراد ذیربط تضمین نمایند.

 المللی، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، و کشورهای متعاهد:به جامعه بین

  با ایران، به مجازات اعدام برای کودکان بزهکار به عنوان موضوعی که در اولویت قرار در تعامالت دوجانبه

 دارد، بپردازند.

 های موجود از مقامات ایرانی بخواهند اعدام کودکان با استفاده از بررسی ادواری جهانی )یو پی آر( و دیگر راه

ها خودداری کنند، و به گزارشگر ویژه سازمان ماین اعدا دربارهبزهکار را متوقف کنند، از عدم ارائه اطالعات 

 وضعیت حقوق بشر در ایران اجازه دهند از ایران دیدار کند. دربارهملل 

  بخواهند مصوباتی وضع نماید که مجازات اعدام را برای کودکان  میاز نمایندگان مجلس شورای اسال علنا

سال، بدون استثنا، کودک  ۱۸لغو کند و تضمین نماید که کلیه افراد زیر  میبزهکار در قانون مجازات اسال

گیرد، به آنان اعطا شود.المللی به کودکان تعلق میبینمحسوب شوند و کلیه حقوقی که به موجب قوانین 
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 ۱ضمیمه 

مروری بر روانشناسی کودک و نوجوان و مسئولیت 

 کیفری
 سفارش بنیاد عبدالرحمن برومند

 مؤلف: دکتر رابرت گریفین

 

 مسئولیت کیفری و بزهکاران نوجوان

ندارد. در ایاالت متحد آمریکا، در رابطه با سن  یو یکسان المللیبینمسئولیت کیفری، یا مجرمیت در ارتکاب بزه، و تعریف 

و در نیست تواند در صورت احراز برخی شرایط، از مسئولیت کیفری مبرا شود، شروطی که در همه ایاالت یکسان فرد می

ن شکل ( به ای American Law Institute) «انستیتو آمریکایی حقوق»وجود ندارد. برای نمونه، معیار  برخی اساسا

نادرست )اهلیت( درک  ( فاقد تواناییsubstantial) اساسافرد، به لحاظ بیماری روانی یا معلولیت ذهنی، »است:  عنوان شده

( معتقد است در این تعریف، دو ۲۰۰۹پَکر ) «.نیستبودن رفتار خود است و یا قادر به انطباق رفتار خود با الزامات قانون 

ر بر درک غیرقانونی یتواند دادر بزرگساالن، مفهوم اختالل می. «نادرست بودن»و  «درک»عبارت بسیار مهم وجود دارد: 

به میزان قابل توجهی وجود نقصان حاکی از این است که این  «اساسی»واژه بودن عمل و یا ناتوانی در انطباق رفتار باشد. 

 (.۲۰۰۹نیست. )پکر، مطلق دارد اما ناتوانی 

ترین سن برای ایراد اتهام به فرد، در سنین متفاوت متوجه افراد نمود. در ایاالت متحد آمریکا، پایینتوان میاتهامات را نیز 

سن هفت سالگی )در ایالت کارولینای شمالی( و باالترین سن ]برای متهم کردن فردی که هنوز به سن قانونی نرسیده[، ده 

این سن در نقاط مختلف جهان، متفاوت است. برای نمونه،  سالگی )در ایالت ویسکانسین( است. باید خاطرنشان ساخت که

 ۱۸زیر  اما اگر ،توان برای نخستین بار مسئولیت کیفری متوجه فرد کرد، هجده سالگی استمیدر کشور پرو، سنی که 

 تواندمیکه  گیردمیقرار آموزشی  –اقدامات اجتماعی تحت و "شود می( محسوب infraction"تخلف" ) ه باشد،سال

 است.رایج همین ضوابط در برزیل نیز  شود". حدودابنیز  آزادیمحرومیت از   شاملمی

کند. های بسیار گسترده در تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری در مناطق مختلف جهان، اشاره می( به تفاوت۲۰۱۲سیپریانی )

برای  «.شودسیاست کلی موجود در قبال بزهکاران نوجوان تعیین نمی با لزوما حداقل سن مسئولیت کیفری،» گویداو می

، ممکن است به نوجوان اجازه اقامه دعوی در دادگاه را دارندنمونه، کشورهایی که سن باالتری برای مسئولیت کیفری 

به ممکن است  سال ۱۸زیر  نوجوانانرسیدگی به پرونده این ستی علیه آنها صادر نشده؛ اما ا[ کیفرخوچرا که ]قانونا ،ندهند

 هاسایر آزادیو  های فردیبه ایجاد محدودیت در آزادی نیزشود که برخی محول  یبیرون از دستگاه قضایاداری  هایرویه

 آموزشی عنوان شده است. هارویه، با اینکه هدف این بینجامد

آنان را به بخواهند اینکه تا گیرند را در نظر مینوجوانان  «بهزیستی»در اقصا نقاط جهان، بیشتر ها دادگاهبه لحاظ تاریخی، 

 ،با دادرسی قضایی محور بهزیستی یافتره جایگزینیدر امریکا گوید ( می۲۰۱۲. سیپریانی )روال معمول محاکمه کنند

 Kent v) آمریکا کنت علیه ایاالت متحدهایی همچون ، در پروندهبود میالدی ۱۹۶۰دیوان عالی آمریکا در دهه  رای آمدپی
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United States قضیه گالت( و (In re Gaultاز آن پس، اتهامات جزایی علیه نوجوانان در دادگاه استماع می .) .گردید

وقتی مجرمیت فرد خاطی » بر اساس آنفلسفی رخ داد که تغییر جهت ( معتقد است ]در آن برهه[ یک ۲۰۰۹سیپریانی )

رفتار با نوع حمایت از نوجوان و  اصلن ترتیب، تمرکز بر ی. بدباشداعمال خود پاسخگوی  شخصا او بایدشود، اثبات می

 «.محوری یافتند اقدامات تنبیهی و کیفری نقشیکمتر شد و وی 

 نویسد:( می۲۰۱۲. سیپریانی )ظاهرا این امر تابع روندی اختیاری است؟ شودسن مسئولیت کیفری چگونه تعیین می

مناسب آنان رفتار  درموردهای کودکان و انتظارات جامعه در مورد تواناییرا  یهای خاصایده اران نهایتاذقانونگ

تلخیص  ایویژهفرهنگی  –سیاسی  –مقطع زمانی مشخص، و در چهارچوب اجتماعی  یکسن خاص، دریک در 

د، نشومیشان کیفری اعمالمسئولیت عهده دارد، نرسمیبه آن سن  انیا نوجوان انکه کودکمی. هنگاکنندو تجمیع می

 .مقرر کندآنها کیفری علیه مجازات  – مفاهیم حقوقیارجاع به با  – مشروعطور به نخست تواند و دولت می

گیری در خصوص تعیین حداقل سن مسئولیت تصمیمحاکم بر کند که بلوغ فکری، عنصر اصلی ( استدالل می۲۰۱۳دلماژ )

شناسی منطبق باشند، های عصبهای حاصله در پژوهشای که با پیشرفتبه گونه کیفری است؛ با این حال، قوانین هنوز

پارادوکسی که »سازد که ایده بلوغ فکری همیشه هم با سن منطبق نیست: . دلماژ همچنین خاطرنشان میاندهتدوین نشد

در حد یک کودک ده ساله  بزرگسالی که به لحاظ معلولیت ذهنی بزهکارگیرد این است که همواره مورد بحث قرار می

، به احتمال زیاد، از چنین خاطیده ساله برخوردار گردد اما کودک  متناسب با این وضعیتتواند از دفاعی است، می

 (.۲۰۱۳)دلماژ،  «.امتیازی برخوردار نیست

ید این است که در زمان ارتکاب جرم، متهم فاقد توانایی ذهنی جهت تشخیص سره از ؤم در مجموع، مسئولیت کیفری کال

ای بوده که مسئولیت کیفری بدین معنا است که فرد در زمان ارتکاب جرم، دارای وضعیت روحی نداشتنناسره بوده است. 

نی، سنی که محاکم، نوجوانان را ده است. در سطح جهاشمنجر به کاستی یا اختالل قابل توجهی در تشخیص سره از ناسره 

ممکن اند، کنند بسیار متفاوت است. کودکان و نوجوانانی که در آستانه مقرر شده توسط یک کشورمیمتهم به ارتکاب جرم 

اقداماتی غیر از محاکمه  متهم به ارتکاب جرم شوند، اما اگر کودک به حداقل سن مسئولیت کیفری نرسیده باشد، معموالاست 

 را وکیلیبرای دفاع از خود، توانند مین ،اندهمتهم نشد که عمالای انجام شود(. کودکانی مداخلهگیرد )اگر اساسا میانجام 

به طور  رسد سن مسئولیت کیفری عمدتاشود؟ به نظر می. با این اوصاف، این سن چگونه تعیین میکننددادگاه  روانه

تواند میگیرد. این علم شناسی تکوینی مورد بررسی قرار میبعدی، علم عصبشود. در بخش تصادفی و دلبخواه مقرر می

ملی بین أرسد شکاف قابل ت. به نظر میانده، تحلیل شدمیدر اتخاذ چنین تصمیدخیل نشان دهد چگونه موضوعات مختلف 

اری رشد مغز بر ذثیرگشیوه تامورد های انجام گرفته در کودکان و نوجوانان، و پژوهش های مختلف مجازاترویه

 گیری کودکان و نوجوانان، وجود داشته باشد.تصمیم

 

 بخش دوم: رشد مغزی نوجوانان

شود، باید خاطرنشان رسد حداقل سن مسئولیت کیفری از بسیاری جهات تصادفی و دلبخواه تعیین میاگرچه به نظر می

های مطروحه در دیوان عالی ایاالت متحد آمریکا، مد نظر در پرونده ]رشد مغز و اعصاب[ تکوینی شناسیعصبساخت که 

( توسط جامعه Miller v Alabama) میلر علیه ایالت آالباماکه در قضیه  ایالیحهقرار گرفته است. برای نمونه، 

 American(، جامعه روانپزشکی آمریکا )American Psychological Associationروانشناسی آمریکا )

Psychiatric Association( و انجمن ملی مددکاران اجتماعی ،)National Association of Social Workers به ،)

بین نوجوانان و روان  باعصموجود در زمینه اهای تفاوتمورد های به عمل آمده در (، پژوهش۲۰۱۲دیوان ارائه گردید )
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ید آن است که ؤعنوان ادله به دیوان ارائه نمودند م بهیاد شده های هایی که انجمن. نوشتهتوضیح دادو بزرگساالن را 

پذیری، با بزرگساالن تفاوت دارند. نوجوانان دستخوش چهار تغییر نوجوانان از لحاظ تکامل عقلی، تغییرپذیری، و آسیب

ای ه، اتصال(synaptic pruning)(، َهَرس سیناپسی myelinationشوند: رشد فزاینده پوشش میلین اعصاب )مغزی می

ها. ناهمگونی گستره های پردازش مشوقاند، و سیستمهایی از مغز که با پردازش اجتماعی و عاطفی مرتبطفزاینده با ناحیه

شان به ریسک کردن و بر عدم توانایی آنان در تنظیم رفتار و دهد، بر تمایل فزایندهمیتغییراتی که در مغز نوجوانان رخ 

 گذارد.کردار خود تاثیر می

 ۱۴را مجاب کرد که به نفع میلر رای دهد. میلر در عالی و علوم اجتماعی، دیوان  شناسیعصبارائه ادله مبتنی بر علم 

ایجاد حریق عمدی، به عنوان بزرگسال محاکمه و به حبس ابد محکوم شده بود. قاضی کیگان جریان سالگی به اتهام قتل در 

 ،ایمگفته مشابه[ پرونده]دو   گراهامو  روپرر مورد  با توجه به آنچه د»نوشت: اکثریت را به رشته تحریر در آورد، رأی که 

معتقدیم مواردی ما  ،]اصالح شدن[برای تغییرآنها   توانایی روزافزونو کودکان  تقصیریمورد کمدر  این رأیبا توجه به و 

میلر علیه ایالت ) «.مناسب باشد، نادر خواهد بود مجازات ترینکه در آن محکوم کردن کودکان و نوجوانان به این سخت

 (.۲۰۱۲، آالباما

علوم به ویژه ای فزاینده، از علوم کنند که دیوان عالی در صدور آراء خود، به گونه( استدالل می۲۰۱۷استاینبرگ و لَمب )

د نیاز به تحقیقات ویاخیر، مسال  ۱۲بهره جسته است. بررسی چهار پرونده عمده دیوان عالی ظرف مربوط به رشد ]مغزی[ 

 بیشتر در این زمینه است.

تنلوکر )برای خالصه ای ها( طراحی و ساخته شوند، پیترMRIهای تصویربرداری مغناطیسی )ها پیش از اینکه دستگاهسال

ها، در های مغز، یا سیناپس( کشف کرد که اتصاالت سلول۲۰۰۲در این باب، رجوع شود به کتاب وی منتشر شده در سال 

یابند. علت این امر به احتمال زیاد حجم عظیم یادگیری در این مقطع نخستین سال زندگی به طرز قابل توجهی افزایش می

نیز وجود دارد که طی آن، این اتصاالت از  «هرس کردن»ای طوالنی زمانی است. متعاقب این اتصاالت سیناپسی، دوره

 روند.بین می

« بزرگسال»اوت بسیار دارد. علت اینکه واژه تف «بزرگسال»بات کرده که مغز نوجوان با مغز ثحال، تحقیقات به روشنی ا

های جدید بسیاری بر عهده سالگان در سراسر جهان مسئولیت۱۸اینکه  رغمعلیداخل گیومه قرار دارد این است که 

رسد مفهوم یابد. به نظر میادامه میسالگی  ۲۵شناختی، حداقل تا سن دهد که تکامل عصبگیرند، تحقیقات نشان میمی

از حقوقی همچون حق رای و  است؛ در این سن، افراد معموال« خودمختاری»ید ؤ( مadolescenceنوجوانی یا بلوغ )

 شوند.برخوردار می میپیوستن به نیروهای نظاامکان 

هایی هستیم که در طول عمر نورونآن شوند. ما در بدو تولد، دارای اکثر ( نامیده میneuronهای مغزی، نورون )سلول

ها، سیناپس نام دارد. هر برای یادگیری، نیازمند اتصال نورون به نورون است. اتصال بین نورونمغز خواهیم داشت، اما 

د و در نگیرابتدای زندگی شکل میدر  هاها، این اتصال. در برخی ناحیهها استاتصال ناشی از همینشود آنچه آموخته می

میالدی انجام گرفت نشان داد که در سنین بلوغ و  ۱۹۸۰و  ۱۹۷۰های هایی که در دههپژوهش»نقاطی دیگر، دیرتر. 

 (. ۲۰۰۶)بلیکمور و چودوری، «شوددستخوش تغییرات شگرفی می قشر ماقبل پیشانی مغزنوجوانی، ساختار 

کنند، با ها را به یکدیگر متصل می( که نورونaxonsهایی )فرآیندی است که طی آن، آکسون(، myelinationی )سازمیلین

گردد که از طریق آکسون فرستاده هایی میشوند. این فرآیند باعث افزایش سرعت و کارآیی سیگنالشای میلین پوشیده میغ

بیماری فلج چندگانه است. اختالالت موجود در سازی، مشکالت ایجاد شده در میلین تبعاتد. یک نمونه روشن از نشومی

 آید.سازی به وجود میعملکرد انسان، در نتیجه اختالل در پوشش میلین یا میلین

گیرد. این امر در عملکرد سازی قرار میای است که تحت فرآیند میلینناحیهآخرین  قشر ماقبل پیشانیرسد به نظر می

در سال  اخیرا، ۲۰۰۴شناس، )در سال گونه که رابرت ساپولسکی، عصباه دارد. هماننوجوانان آثار و نتایج خاصی به همر
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 «تر.کار آسان تا سوق دهد این است که فرد را به انجام کار دشوارترقشر ماقبل پیشانی مغز وظیفه »( عنوان کرده ۲۰۱۸

رسد. مغز و به پایان میشود میمنطقه کامل این ی در سازمیلینکه فرآیند میاست هنگاقشر ماقبل پیشانی این، کارکرد بهینه 

ی شود نوجواناست. این امر باعث میکامل نشده سازی در منطقه جلو مغزی، است چرا که فرآیند میلین «ناکامل»نوجوان 

 ینیبپیشکمتر بتواند و به بلوغ فکری کامل نرسیده، بیشتر دستخوش مشکالت مربوط به کنترل امیال خود باشد، هنوز  که

که ی یهاپذیریپذیرتر باشد. به لحاظ این آسیبآسیب هاآناثرات  های الکلی ونوشابه در مقابل مواد مخدر ودر نتیجه، کند، و 

به پیامدهای آن ناگهانی )بدون اینکه  میتصمی در پیساله ممکن است  ۱۳، نوجوان ریشه در سلسله اعصاب فرد دارد

مسیر  میبر تمادهد( دست به کاری بزند که میانجام  یاینکه کار درستبه گمان یا و ریزی، برنامهبدون یا  اندیشیده باشد،

 .اثر بگذارداش زندگی

( بر کارکرد ۲۰۱۴سوارتز و همکاران ) نقاط دیگری از مغز نیز در این کارکردهای کنترل تصمیمات ناگهانی دخیل هستند.

، تاکید نمودند. آنها الیاف دارنداطف وعشناخت و ارزیابی در  می( که نقش بسیار مهamygdalaبادامه ) دواتصاالت 

کند( و متصل میقشر ماقبل پیشانی مغز را به  ها( )دستگاه ماده سفید رنگی که بادامهuncinate fasciculustoسان )قالب

خاص، در طول سه دهه نخست  ی شدهسازمیلینرا بررسی نمودند. این ماده سفید رنگ یا دستگاه  هافعالیت کارکردی بادامه

های غمگین و قیافهسازی بادامه با پذیری ساختاری و فعاللفان این تحقیق دریافتند که بین اتصالؤگیرد. مزندگی شکل می

پذیری کمتر و تر اتصالکودکان جواندر ای که به گونه است،سن از تاثر مشاد، رابطه معکوس وجود دارد. این رابطه 

در تنظیم بادامه و  می. این امر بدان معنا است که کنترل شناختی مضاعف، نقش مهشوددیده میتر بادامه سازی بیشفعال

های توان کنترل بهتری بر واکنش، میشدن کند. با فرا رسیدن تدریجی بلوغ کامل یا بزرگسالهای عاطفی ایفا میتجربه

 عاطفی را انتظار داشت.

که ماده مذکور در کردند (، کارکرد پیشنهادی همین ماده سفید ارتباط گیرنده را بررسی و اعالم ۲۰۱۱پاگپاگنو و همکاران )

)پس از اینکه فرد بیمار، تحت عمل جراحی را گیرد. آنها برداشتن این دستگاه محدوده کارکرد عاطفه و حافظه شکل می

شده،  آنان گذاشته (frontal lobeمغز )میبخش قدا قرار گرفته بود( تحت مطالعه قرار دادند. افرادی که این دستگاه در

عملکرد بسیار بدتری در شناسایی صورت افراد و روان صحبت کردن داشتند. بنابراین، با از دست دادن دستگاه ماده سفید، 

 دادند.مغز را بروز می میهای بخش قداافراد سمپتوم

 (  کشف کردند که ۲۰۱۴بردلی و همکاران )از بیماران اعصاب به عمل آمد،  یدر آزمایش منحصر به فردی که از گروه... 

های داوری منجر بهدر حین رشد به وجود آمده بود،  در بخش میانی قشر ماقبل پیشانی مغز کههای کانونی ضایعه

مقایسه با دیگر اخالقی، در ساده . در واکنش به سناریوهای غیرعادی شده استخودبینانه و خودمحور قی اخال

را زیر طرفداری کنند و قواعد اخالقی خودپسندانه کنندگان، بیشتر احتمال داشت که این بیماران از اقدامات شرکت

 .برای منفعت شخصی خود، آسیب بدنی به دیگران وارد کنندیا پا بگذارند و 

تحقیقات یابد. سومین دهه حیات ادامه میاخالقی حداقل تا رشد و  شناخت محورگیری تصمیمروشن است که سیر تکامل 

مورد ( در ۲۰۱۵که توسط دفو و همکاران ) (آنالیز -متاجانبه مبتنی بر بسیاری از تحقیقات انجام شده )جامع و همه

 کردن نوجوانان انجام گرفت، حاکی از این است کهخطر دربارهآزمایشی  هایپژوهش

اما نه در کارهایی که نتایج آن کنند، خطر مییشتر از بزرگساالن نوجوانان بدر اموری که نتایج فوری دارد، »

تواند شود( مینتیجه )به خصوص آنجا که به تشویق مربوط میحصول برد؛ این امر با این مفهوم که زمان می

به  ممکن است( در دوران نوجوانی، که ventral striatalسازی استریاتوم مرکزی )منجر شود به فوق فعال

 «.خطرپذیری هرچه بیشتر بینجامد

آزمایشاتی بحث کردند که در آن،  درباره( ۲۰۱۵نقش استریاتوم مرکزی در تشویق قابل تامل است. دفو و همکاران )

آمیز رانندگی ای مخاطرهکه با هم سن و ساالن خود بودند در مقایسه با زمانی که تنها بودند، به شیوه مینوجوانان هنگا
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یافت. دفو و همکاران همچنین خاطرنشان ساختند آمیز با حضور هم سن و ساالن، افزایش میهای مخاطرهگزینهکردند. می

 شوندمیرانندگی خطرناک  بازی وارد ید آن است که وقتی نوجوانان در حضور هم سن و ساالن خودؤم fMRIکه مطالعات 

 یابد.کزی به شدت افزایش میاستریاتوم مر)در مقایسه با زمانی که تنها هستند( فعالیت 

نشان دادند  ،گیری نوجوانانتصمیم درباره( ۲۰۰۹تحقیقات انجام شده توسط استاینبرگ )با بازبینی ( ۲۰۰۹َکمبَم و تامپسون )

 که قبالرا تحقیقاتی نتیجه ریزی نزد نوجوانان و اندیشیدن آنها به پیامد اعمالشان، برنامه دربارهکه تحقیقات به عمل آمده 

هایی که مورد بررسی قرار گرفت، کمتر از گزینهمی. آنها دریافتند که نوجوانان در تماه استبود تأیید کرد انجام گرفته

. کمبم و تامپسون دهدمشاهده شده را تغییر نمیهای سنی تفاوتجنسیت یا تعلق قومی، بزرگساالن نگاه به آینده دارند. 

بررسی کردند. در این پژوهش، افراد  هسال ۲۴تا  ۱۱نوجوان  ۱۴۰۰ نیز در مورد ( نتایج تحقیقات مک آرتور را۲۰۰۹)

رساندن به وکال، قرار قانونی و توانایی یاری مورد مسائلگیری در متعددی جهت درک بهتر تصمیم هایتحت آزمایش

کودکان در گیری حیت تصمیمهای مربوط به اهلیت و صالتوانایی»احتمال مخدوش بودن کمبم و تامپسون  به گفتهگرفتند. 

 ۱۵تا  ۱۴در نوجوانان « به شدت مخدوش»اختالل و این  جوان استسالگی، سه برابر بیشتر از بزرگساالن  ۱۳تا  ۱۱سنین 

مخدوش بودن » اما ایناست،  ی یاد شدههادر بررسی توانایی میدو برابر است. اگرچه ضریب هوش، عنصر مه هسال

 است. منطبقتکامل عقلی  [نورماتیو] عادی و معمول یزمانمراتب با  «شدید

( با استفاده از نظریه رفتار ۲۰۱۷پردازد، اسکرزیپییک )میبه مسائل شناسی جرمو روانشناسی که از منظر  یدر مقاله جالب

کند. این در پیشگیری از وقوع جرم توسط نوجوانان ارائه می یجدیدیافت ره( planned behaviorریزی شده )برنامه

شود در اینجا از دهند. برخوردی که با رفتار مورد نظر مینظر قرار میرا مد cognitive)) معرفتی مؤلفۀنظریه سه 

یک نوجوان ممکن است پیامد سرقت را امری مثبت بداند چرا که شیء یا »اهمیت خاصی برخوردار است. برای نمونه، 

 «نتیجه را منفی تلقی کند. دستگیر شود،اگر اشیاء مسروقه را صاحب شده است یا 

مبنی بر دست نزدن را ممکن است فرد، انگیزه این را داشته باشد که انتظارات خانواده »، رایجدر خصوص باورهای ذهنی 

که با آنها در انجام عمل خالف را به کار خالف برآورده سازد، یا بالعکس، بخواهد انتظارات دوستان خالفکار و دوستانی 

کنند. برخی نوجوانان ممکن ای که نوجوانان تصور میعامل دیگر، کنترل رفتاری است به گونه «یک است برآورد.شر

تری نسبت گیرانهاست فکر کنند دزدی کاری است که هرگز نخواهند کرد در حالی که برخی دیگر ممکن است نگرش آسان

 «به آن داشته باشند.

قواعد در موضوعاتی نظیر دعوا کردن، دزدی، و استفاده از مواد مخدر، لعه، وی دریافت که نزد نوجوانان تحت مطا

 کنند.ایفا میای حاشیهاخالقی و ارتقا وجهه و آبرو نقش مهم اما 

م مشمول یدهنده در جرااهمیت رشد اخالقی در زمان بررسی عناصر تخفیف دربارهساز جریان ایو باالخره، در مقاله

های حقوقی دفاع از این گونه متهمان باید عواملی نظیر هوش ( توصیه نمودند که تیم۲۰۱۸دیگران )مجازات اعدام، واکر و 

صالحیت و توانایی اخالقی »گیرند. شکل میمیکالاستدالل  تواناییبیانی را در نظر بگیرند چرا که قواعد اخالقی از طریق 

ین و الگوی رد، از جمله امنیت، ثبات، عطوفت والدگیهای رشد، شکل میمحیط پیرامون کودک در سالمجموعه توسط 

صالحیت و توانایی »در سنین پایین حائز اهمیت است.  گیری توانایی اخالقیبه دیگر سخن، شکل «رفتاری خانواده اصلی.

آنها  «.گیردای از بهتر تا بدترین رفتار را در بر مینیست، بلکه باید آموخته شود و زنجیره نهفتهبشر ذات اخالقی در 

رشد اولیه موکل و تعلیماتی که در  ارزیابی میزان همدلی، ابراز همدردی، و رحم و شفقت را از طریق بررسی محیط

و  با داروها یبارداردر زمان متهم جنین انجام دادند. واکر و همکاران معتقدند میزانی که  ،اخالقی گرفتهظرفیت خصوص 

 میچرا که تما»تولد باید مورد بررسی قرار گیرد وده، عالوه بر محیط پس از بدر مورد سالمتی زایمان مواجه  استرس

اولیه حیات پیش  دوراناند، نسبت به اتفاقات ناخوشایندی که در نواحی مغز که در امر رشد مهارت و توانایی اخالقی دخیل

 «اند.آید و حتی افسردگی در زمان کودکی، به شدت حساسمی
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در نظر و دارد های قضایی سراسر جهان نظامدر ، ارزش بسیاری انسان رشد و رواندر زمینه  شناسیعصب کشفیات

 .پردازیممیهای قضایی کودکان و نوجوانان نظام از نمونهدر زیر به چند . شودمی گرفته

 

 های قضایی نوجوانانبخش سوم:  نظام

. دارندتحقیقات مرتبط با رشد مغزی و رفتار را مد نظر   ،(diversion) رسد که محاکم بازپرورینخست، به نظر می

زمانی که  ]بدون در چه که ، دهدمینشان به وضوح  آمریکا هایاالت متحد  نوجوانان درموارد مربوط به  دادرسیتاریخچۀ 

)ومبتنی بر عملکرد  براساس شناخت غریزی مقامات قضایی بوده استاین دادرسی  کنونی[ میدسترسی به نتایج تحقیقات عل

میالدی  ۱۹۹۰دهه این تغییر در آمریکا، در  ) دگرگونی ایدئولوژیک شددچارزمانی که  در( و چه و درمانی شناسانهآسیب

با روند قضایی تنبیهی  بوده میآسیب شناسانه و ترمی دادرسیروند جریان حاکم جایگزینی  ،در رابطه با نوجوانان(، رخ داد

های پیشرو اطفال، از ، دادگاهMRIیا  MRIهمچون  شناسیعصبهای فنی و توسعه در علم نوآوری. حتی پیش از است

 کردند.تنبیه و مجازات، استفاده می و نه صرفامیابزارهای درمانی با هدف برقراری عدالت ترمی

 :اندهدر مقابل عدالت تنبیهی، عنوان کرد میعدالت ترمی دربارهبرای نمونه، بیشاپ و دکر 

کنند؛ بر تاثیراتی که بر روی قربانی )به ، بر خود تخلف تمرکز میخالفکاربه جای تمرکز بر فرد ها این برنامه

نیز قربانی و  پشتیبانخانواده و دوستان و آشنایان  مجموعهبر و استثناء بحث میانجیگری بین متخلف و قربانی( 

این . به طور کلی، اهداف تأکید داردش، و جبران آسیب وارده ایگذارد؛ و بر عذرخواهی، بخشمیخالفکار 

به ویژه ارتکاب جرم است،  ناشی ازهای وارده آسیبمورد ، آموزش دادن به شرکت کنندگان در هابرنامه

ها و بازسازی روابط و تقویت های عاطفی و مضمحل شدن روابط، و نیز آموزش در باب ترمیم آسیبآسیب

در ایاالت متحد آمریکا نتوانسته همپای میهای عدالت ترمیکنترل اجتماعی. برقراری برنامهیمهای غیررسسیستم

های قضایی های مشابه در اروپای غربی، استرالیا، نیوزیلند، و کانادا پیش برود، اگرچه در برخی حوزهبرنامه

 های شگرفی به عمل آمده است.پیشرفت

. اندهریزی کردهای خود را بر اساس ترمیم و نه تنبیه، پایهد، و اتریش که برنامهدوم، کشورهایی هستند همچون نروژ، سوئ

تدابیر شوند اما زیر این سن، مشمول تعقیب جزایی نمیکودکان سال است.  ۱۵در این کشورها، سن مسئولیت کیفری 

در کلیه کشورهای اسکاندیناو ]دانمارک، فنالند، نروژ و » سازد( خاطرنشان می۲۰۱۵. استورگارد )رودبه کار میاجتماعی 

حائز تعقیب جزایی  به اندازه، کم وبیشسوئد[ تالش در جهت پیشگیری از وقوع جرم از اولویت باالیی برخوردار بوده و 

 رکز بر متمهای آموزشی برنامهاحتمال کمتر شدن ارتکاب مجدد جرم مشروط به این است که » :گویدمیوی اهمیت است. 

[ فشرده ی]یا درمان یبرنامه آموزشاین و  ؛مرتکب جرم شوند رود مجددامیاحتمال  که ی باشدبزه کارکودکان و نوجوانان 

 اوسلب آزادی موجب و  ریزی شده باشد بزه کار مورد نظر طرح مشخصوضعیت براساس آن شکل و محتوای  وباشد؛ 

 «.نشود

نوجوانی و  پایانو تا شود میاز کودکستان آغاز این پیشگیری  شود.میتأکید  جدادر اتریش، بر پیشگیری از بزهکاری 

ها دور هم جمع یابد. برای نمونه، بسیاری از نوجوانان برای تفریح در اوقات فراغت در پارکمیآغازین بزرگسالی، ادامه 

. با  نظارت شدندمیی بزهکارانه هارفتارمختلف در تعامل با یکدیگر مرتکب  میی قوهاگروه شوند و در گذشته،می

موفق بوده است. این اقدامات پیشگیرانه، از نقطه  پیشگیرانه، عمدتا میبه عنوان اقدا هادرتفریحات در پارکبزرگساالن 

 دهندمیمغز بزرگساالنی که امر نظارت را انجام  میشناختی نیز معقوالنه است: فرض بر این است که بخش قدانظر عصب
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، پیش از هاکشمکشو  سازتوانند به نظارت و مدیریت موضوعات مسئلهی شده است )و بنابراین تکامل یافته( و میسازمیلین

 (. ۲۰۰۸اینکه نوجوانان با پلیس مشکل پیدا کنند، یاری رسانند. )براکمولر، 

قانون عدالت جزایی »کانادا امری متعارف است. نان در دادگاه و محاکمه برای نوجواامتناع از ارجاع به افزون بر این، از

 نویسند:( می۲۰۰۸( این اقدام را مقرر کرده. بیال و رابرتز )The Youth Criminal Justice Act) «جوانان

های تنبیهی در برخی جوامع در کانادا، تخلفات خشن جزئی، نظیر ایراد ضرب و جرح در مدارس، از طریق برنامه

عذرخواهی  یاها و آشتی دادن فرد خاطی با قربانی و یا گردهم آمدن گروهی خانواده مثل ،شوندمی حل و فصلغیرقضایی 

وره با روانشناس. اانجام خدمات شخصی، پرداخت غرامت، انجام خدمات عمومی، و یا مش الزام بهاز قربانی، خالفکار فرد 

 (.۲۰۰۸)بیال و رابرتز، 

جستجو  از چرخه دادرسی قضاییرا خارج نوجوانان  که رسیدگی به مسئله بزهکاری ییهارسد کلیه برنامهبه نظر می

تفاوت اساسی نوجوانان با  ناگفتهبر اصل ، دگیرآنان را در نظر می تالش جهت بازپروریو ، نوجوانان آموزشو کندمی

، فارغ از اینکه این شده تاییدتکوینی  شناسیعصبدر علم مبنای این تفاوت اساسی همچنین  ،بزرگساالن مبتنی است

 ق کنند یا خیر.یرا تصد آنها برنامه

 چکیده

بدون ضابطه و است  متفاوت سن آن که در محاکم سراسر جهان ی و ئمفهوم مسئولیت جزا نوشته مروری بود براین 

ی هانیست؛ بهترین برنامهکامل به هیچ وجه نوشته تکوینی در این  شناسیعصب. بازبینی شودمیروشنی تعیین 

. در قرن بیستم، تا ان مبتنی استنوجوانبا بزرگساالن  ، یکسان نبودنمحققکماکان مبتنی بر اصل مستند و  بازپرورانه 

شود. این های اولیه کودکی، متوقف میپنداشتند رشد مغز، پس از سالمیالدی، پژوهشگران می۱۹۷۰و  ۱۹۶۰های دهه

هایی پرداخته شد که نه بر مجازات، بلکه بر اقدامات جایگزین و تغییر کرده است. در این مقاله، به برنامه برداشت کامال

 شناسیعصبها به موازات تحقیقات انجام گرفته در رسد این برنامه. به نظر میاستتمرکز می نظارت اجتماعی هابرنامه

.اندهها تنظیم شدبر اساس آنیا  ،شکل گرفته کودکان و نوجوانان
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 ۲ضمیمه 

سال در  ۱۸زیر  مجرمینمجازات برای  کاهش

 ایران میقانون مجازات اسال

 

 تعزیر

 شود.میقاضی اعمال  «صالحدید»یی که طبق قانون  و به هامجازات

م، شامل جاسوسی، یگیرد. دیگر جرامیم مشمول اعدام را در بر نیجرا

 گردد.میکالهبرداری، ارتشاء، آدم ربایی، و افترا 

م تعزیری، صدور حکم را به یتواند در مورد جراادگاه می، د۹۴به موجب ماده 

 تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند

 

 سال:  ۱۵تا  ۹پسران و دختران از 

  و تربیت و مواظبت در حسن اخالق طفل یا نوجوان. تسلیم  تادیبتعهد به  اخذتسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی با

 .طفل به اشخاص واجد صالحیت منوط به قبول آنان است

 شناس و دیگر متخصصان معرفی و با تواند: طفل یا نوجوان را به مددکار اجتماعی یا روانهرگاه دادگاه مصلحت بداند می

آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی اعزام کند؛  موسسهرا به یک آنان همکاری نماید؛ طفل یا نوجوان 

 اقدامات الزم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان را تحت نظر پزشک، به عمل آورد.

 ذکور دربند های متسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستور

ها با در صورت عدم صالحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آن 88)الف( ماده 

 ( قانون مدنی.۱۱۷۳رعایت مقررات ماده )

 .نصیحت ]طفل یا نوجوان[ به وسیله قاضی دادگاه 

 سال:۱۵تا  ۱۲پسران و دختران از 

 کتبی به عدم تکرار جرم اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد 

 نگهداری در کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج 



 بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران    ضمیمه ب

 

www.iranrights.org   50 
 

 سال: ۱۸تا  ۱۵پسران و دختران از 

 ها تعزیر درجه یک تا سه که مجازات قانونی آنمینگهداری در کانون اصالح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرائ

 است.

 ها تعزیر درجه چهار است.که مجازات قانونی آنمینگهداری در کانون اصالح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرائ 

 ( لایر تا چهل ۱۰۰۰۰۰۰۰نگهداری در کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون )

که میرایگان در مورد جرائمیاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمو( لایر یا انجام یکصد و هشت ۴۰۰۰۰۰۰۰میلیون )

 ها تعزیر درجه پنج است.مجازات قانونی آن

 ( ۱۰۰۰۰۰۰پرداخت جزای نقدی از یک میلیون  )( ۱۰۰۰۰۰۰۰لایر تا ده میلیون  )  لایر یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد

 ها تعزیر درجه شش است.انونی آنکه مجازات قمیرایگان درمورد جرائمیساعت خدمات عمو

 ( لایر در مورد جرائ ۱۰۰۰۰۰۰پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون )ها تعزیر درجه هفت و هشت که مجازات قانونی آنمی

 است

 

 حدود
 مجازاتی مشخص که جزئیات آن در شرع اسالم تعیین شده است.

شرب خمر، محاربه، جرائم مشمول مجازات اعدام عبارتند از: لواط، زنا، سرقت، 

 افساد فی االرض

 

 سال: ۹سال و دختران زیر  ۱۲پسران زیر 

  تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخالق طفل یا نوجوان. تسلیم

 .طفل به اشخاص واجد صالحیت منوط به قبول آنان است

  شناس و دیگر متخصصان معرفی و با تواند: طفل یا نوجوان را به مددکار اجتماعی یا روانبداند میهرگاه دادگاه مصلحت

آنان همکاری نماید؛ طفل یا نوجوان را به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی اعزام کند؛ 

 پزشک، به عمل آورد.اقدامات الزم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان را تحت نظر 

 های مذکور دربند تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستور

ها با در صورت عدم صالحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آن 88)الف( ماده 

 ( قانون مدنی.۱۱۷۳ده )رعایت مقررات ما

 .نصیحت ]طفل یا نوجوان[ به وسیله قاضی دادگاه 

 سال:۱۵تا  ۱۲پسران از 

 اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم 

 نگهداری در کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج 



 بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران    ضمیمه ب
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 سال:  ۹سال و دختران از  ۱۵پسران از 

  ،هرگاه متهمین "ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد

 شوند.های جایگزین که در باال آمد، محکوم میها" به مجازاتحسب مورد با توجه به سن آن

 

 قصاص

 مقابله به مثل، در اختیار اولیای دم قربانی. ی مبتنی برهامجازات

 گردد.میجرائم مشمول اعدام شامل قتل 

 

 سال: ۹سال و دختران زیر  ۱۲پسران زیر 

  تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخالق طفل یا نوجوان. تسلیم

 .ت منوط به قبول آنان استطفل به اشخاص واجد صالحی

 شناس و دیگر متخصصان معرفی و با تواند: طفل یا نوجوان را به مددکار اجتماعی یا روانهرگاه دادگاه مصلحت بداند می

آنان همکاری نماید؛ طفل یا نوجوان را به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی اعزام کند؛ 

 رمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان را تحت نظر پزشک، به عمل آورد.اقدامات الزم جهت د

 های مذکور دربند تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستور

ها با حیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آندر صورت عدم صال 88)الف( ماده 

 ( قانون مدنی.۱۱۷۳رعایت مقررات ماده )

 .نصیحت ]طفل یا نوجوان[ به وسیله قاضی دادگاه 

 سال:۱۵تا  ۱۲پسران از 

 اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم 

 ربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنجنگهداری در کانون اصالح و ت 

 سال:  ۹سال و دختران از  ۱۵پسران از 

  ،هرگاه متهمین "ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد

شوند.ین که در باال آمد، محکوم میهای جایگزها" به مجازاتحسب مورد با توجه به سن آن



 

 

 

 

 


