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زھرا ارزﻧﻰ /ﺗﺧﻠف ﺑﻰ ﭼون و ﭼراى دادﮔﺎه ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻧﻛﺎء در
ﺻدور و اﺟراى ﺣﻛم اﻋدام ﻋﺎطﻔﮫ رﺟﺑﻰ

ﺧﺑر اﻋدام ﯾك دﺧﺗر ﺟوان و از ﻗرار ﻣﮭﺟور در ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻧﻛﺎء ﺑﮫ دﻟﯾل
راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﻰ ﻏﯾر ﻣﺟﺎز ،اﻓﻛﺎر ﻋﻣوﻣﻰ را در اﯾران و ﺟﮭﺎن ﺗﻛﺎن داده و
ﺑﮫ ﺗﺎﻣل واداﺷﺗﮫ اﺳت .ﺑﺎ ﺧﺎﻧم زھرا ارزﻧﻰ وﻛﯾل دادﮔﺳﺗرى و از ﻓﻌﺎﻟﯾن
ﻣرﻛز ﻓرھﻧﮕﻰ زﻧﺎن اﯾران در ﺑﺎره ﻣﺟراھﺎى ﻗﺎﻧوﻧﻰ ﻣﺟﺎزات اﻋدام و
ﺷﻣول اﯾن ﻣﺟﺎزات ﺑﮫ ﭘروﻧده ﻗرﺑﺎﻧﻰ ﻛﮫ ﻋﺎطﻔﮫ رﺟﺑﻰ ﻧﺎم داﺷت ،ﭘرﺳش
ھﺎﯾﻰ در ﻣﯾﺎن ﮔذاﺷﺗﯾم.
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ :ﻣﮭﯾﻧدﺧت ﻣﺻﺑﺎح
دوﯾﭼﮫ وﻟﮫ :ﺧﺎﻧم ارزﻧﯽ ،ﺳن ﻗﺎﻧوﻧﯽ در اﯾران ﭼﻘدر اﺳت؟
زھرا ارزﻧﯽ :اﮔر ﺑﮫ ﻣﺎده  ١٢١٠ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم ،ﻣﺷﺎھد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ
ﺳن ﺑﻠوغ ﭘﺳر ١۵ﺳﺎل ﻗﻣری و دﺧﺗر  ٩ﺳﺎل ﻗﻣری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺳن
ﻗﺎﻧوﻧﯽ را در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺑﻠوغ ﻓﯾزﯾﮑﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد و ھﻣﮫ ﺟﺎ در
ﺣﺎل اﺟرا ﺷدن ﺑود ،ﻣﮕر در اﻣور ﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود رﺷد ﻋﻘﻠﻰ ﻓرد
ﺑﺎﯾد ﺗﺎﯾﯾد ﺷود .ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﮔذرﻧﺎﻣﮫ ،ﺗﻧظﯾم ﺳﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﺧﺎﻧﮫ و ﻣﺎﺷﯾن ﯾﺎ
اﻓﺗﺗﺎح ﺣﺳﺎب ﺟواﻧﺎن ﺑﺎﯾد  ١٨ﺳﺎل ﺗﻣﺎم را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑراى راى دادن ﻛﮫ
ﻛﺎرى ﻋﻣوﻣﻰ اﺳت ،ﺑراى ﭘﺳر و دﺧﺗر ﻣﺷﺗرﻛﺎ ﺳن  ١۴ﺳﺎل ﺑﻌﻧوان ﺳن

ﺳﯾﻧﻣﺎ و ﺗﺋﺎﺗر
ﻋدم اﺟﺎزه ﻧﻣﺎﯾش ﻓﯾﻠم »راه
ﺣل ﻧﮭﺎﯾﻰ« در ھﻧدوﺳﺗﺎن
ﻓﯾﻠم ﺟدﯾد اﺳﭘﯾﻠﺑرگ ﺑراﺳﺎس
زﻧدﮔﻰ ﻏرﯾب ﯾك اﯾراﻧﻰ
ﻣوﺳﯾﻘﻰ
آﻟﺑوم ﺑﺎراد و ﻣوﺳﯾﻘﻰ راک ﺑﺎ
روﺣﻰ اﯾراﻧﻰ
طﻌم درآﻣﯾﺧﺗﮕﻰ
طﻧز
ﺳﯾد اﺑراھﯾم ﻧﺑوى :ﭼﮭل ﺳﺎل
ﺑﻌد در ﭼﻧﯾن روزى )ﺟﻣﻌﮫ
 ٣٠ﻣرداد ﻣﺎه  ١۴٢٣ھﺟرى
ﺷﻣﺳﻰ(
ﺳﯾد اﺑراھﯾم ﻧﺑوى :ﭼﮭل ﺳﺎل
ﺑﻌد در ﭼﻧﯾن روزى )ﺟﻣﻌﮫ
 ٢٣ﻣردادﻣﺎه  ١۴٢٣ھﺟرى
ﺷﻣﺳﻰ(

ﻗﺎﻧوﻧﻰ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده .ﻣﺎ در واﻗﻊ رﻧﮕﯾن ﻛﻣﺎﻧﻰ از ﺳن ﻗﺎﻧوﻧﻰ در
اﯾران دارﯾم .ﺿﻣﻧﺎ ﺳن ﻗﺎﻧوﻧﯽ از طرف دوﻟت در ﺣﺎل اﻋﻼم ﺷدن ﺑود و
ﻣن دﻗﯾﻘﺎ ﻧﻣﯾداﻧم آﯾﺎ اﯾن ﻻﯾﺣﮫ را ﺑﮫ ﻣﺟﻠس داده اﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ ﮐﮫ ﺳن ﻗﺎﻧوﻧﯽ
دﺧﺗر  ١٣ﺳﺎل ﺗﻣﺎم و ﭘﺳر را  ١۵ﺳﺎل ﺗﻣﺎم اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐرد.
دوﯾﭼﮫ وﻟﮫ :آﯾﺎ ﺑرای ﻣﺟﺎزات اﻋدام در ﮐﺗﺎب ﻗﺎﻧون ﻣرز ﺳﻧﯽ ﺗﻌﯾن ﺷده
اﺳت؟
زھرا ارزﻧﯽ :در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮐﯾﻔری ﻣﺎ از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ی ﺻﻐﯾر
ﺑودن را دارﯾم و اﯾﻧﻛﮫ ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﻰ ﻛﺷور ﺳن ﺑﻠوغ را  ٩ﺳﺎل ﺑرای
دﺧﺗرھﺎ و  ١۵ﺳﺎل ﺑرای ﭘﺳران ﺗﻌﯾﯾن ﻛرده اﺳت .ﺑﻌد از اﯾن ﺳن دﯾﮕر
ﻓرد ﺻﻐﯾر ﻧﯾﺳت و ﺑﺎﻟﻎ اﺳت .ﭘس اﮔر ﻣﺎ اﯾن را ﻣﻼك ﺣﮑم ﻗرار ﺑدھﯾم،
ﺳن ﺷﻣول ﻣﺟﺎزات ﺑرای دﺧﺗران  ٩ﺳﺎل ﺗﻣﺎم و ﺑرای ﭘﺳران  ١۵ﺳﺎل ﺗﻣﺎم
اﺳت.
دوﯾﭼﮫ وﻟﮫ :آﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﻗﺎﻧون ﺗﺻرﯾﺢ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺟﺎزات ﻋﻣل ﺑﮫ
اﺻطﻼح ﻣﻧﺎﻓﯽ ﻋﻔت ،آن ھم از ﺳوی ﯾﮏ ﺻﻐﯾر ،ﻟزوﻣﺎ ﺣﮑﻣش اﻋدام
ﺑﺎﺷد؟
زھرا ارزﻧﻰ اﺳﺎﺳﺎ ﺻﻐﯾر درﻗواﻧﯾن ﻣﺎ ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺟﺎزات اﻋدام ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺟﺎزات
ﮐﯾﻔری ﻧﯾز ﻧدارد ،ﺣﺗﺎ اﮔر ﻣرﺗﮑب ﻗﺗل ﺷود .ﺻﻐﯾر ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻛﯾﻔرى
ﻧدارد .دﯾواﻧﮕﺎن ھم ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻛﯾﻔرى ﻧدارﻧد.اﮔر ﺻﻐﯾر را طﺑﻖ ﻗواﻧﯾن ﻣﺎ
ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾد ،ﭼﮫ ﻣرﺗﻛب زﻧﺎ ﺷده ﺑﺎﺷد ﭼﮫ ﺣﺗﻰ ﻓردى را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧده
ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ ھر ﺟرم دﯾﮕرى ﻣرﺗﻛب ﺷده ﺑﺎﺷد ،از ﻧظر ﻗﺎﻧون ﻛﯾﻔرى ﻣﺟﺎزات
ﻧدارد و ﺗﻧﮭﺎ ﺧﺳﺎرات ﻣﺎﻟﯽ آن را ﺑﺎﯾد واﻟدﯾن او ﺗﻘﺑل ﮐرده و ﺑﭘردازﻧد.
ﻋﻣل ﻣﻧﺎﻓﯽ ﻋﻔت ﺣﮑﻣش اﻋدام ﻧﯾﺳت .ﻣﻧﺗﮭﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺣﮑم را ﺻﺎدر ﮐرده،
اﻋﻼم ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم زﻧﺎی ﻣﺣﺻﻧﮫ اﯾن ﺧﺎﻧم را ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻣرگ
ﮐرده ،ﻧﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋﻣل ﻣﻧﺎﻓﯽ ﻋﻔت .ﭼون اﻋﻣﺎل ﻣﻧﺎﻓﯽ ﻋﻔت ﺣﺗﻰ ﺣد
ﺷﻼق ﺑﺎﻻی  ٨٠ﺿرﺑﮫ را ھم ﻧدارﻧد .ﻋﻣل ﻣﻧﺎﻓﯽ ﻋﻔت در ﻗﺎﻧون ﺗﻌرﯾزات
ﻣﺎ ﺗﻌرﯾف ﺷده و ﻣﺟﺎزات آن ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺑﮏ اﺳت.
دوﯾﭼﮫ وﻟﮫ :ﻋﺎطﻔﮫ ی رﺟﺑﯽ ﮐﮫ  ١۶ﺳﺎﻟﮫ ﺑوده و طﺑﻖ ﺧﺑرھﺎ از ﺳﻼﻣﺗﯽ
رواﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ ھم ﺑرﺧوردار ﻧﺑوده اﺳت ،ﻋﻣﻼ از ﻧظر ﻋرف و ﺷرع ﻣﮭﺟور
ﯾﺎ ﻣﺟﻧون ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷده اﺳت .ﭼطور ﺣﮑم اﻋدام در ﻣورد او اﺟرا
ﺷد؟
زھرا ارزﻧﯽ :ﭼﮫ ﺳن  ١۶را ﻛﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﮕوﯾﯾد و ﭼﮫ ﺳن  ٢٢ﺳﺎل را ﻛﮫ
ﯾك ﻣﻘﺎم ﻗﺿﺎﯾﻰ در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ را روزﻧﺎﻣﮫ اﻋﺗﻣﺎد ﮔﻔﺗﮫ ،در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم،
طﺑﻖ ﻗواﻧﯾن ﻣﺎ ﻋﺎطﻔﮫ رﺟﺑﻰ زن ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷده و اﺣﻛﺎم ﻣﺟﺎزات اش
ﺑﺎ ھم ﻧﻣﻰ ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﺗﻔﺎوت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﻣﻧﺗﮭﺎ اﮔر اﯾن دﺧﺗر  ١۶ﺳﺎﻟﮫ

ﺑوده ،ﻣرﺟﻊ رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺟرﻣش ﺑﺎﯾد دادﮔﺎه اطﻔﺎل ﻣﻰ ﺑود .ﺑﻌﻼوه
دﯾواﻧﮕﺎن طﺑﻖ ﺗﺻرﯾﺢ ﻗﺎﻧون ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻛﯾﻔرى ﻧدارﻧد.
دوﯾﭼﮫ وﻟﮫ :اﯾن دادﮔﺎه ﮐودﮐﺎن ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﮐردﯾد ،ﺗﻔﺎوﺗش ﺑﺎ
دادﮔﺎه اﻓراد ﺑﺎﻟﻎ و ﺑزرﮔﺳﺎل ﭼﯾﺳت؟
زھرا ارزﻧﯽ :دادﮔﺎھﮭﺎی اطﻔﺎل اﻻن ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ٧ﯾﺎ  ٨ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ در
اﯾران ﺗﻌرﯾف ﺷده اﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺟراﯾم اﻓراد زﯾر  ١٨ﺳﺎل رﺳﯾدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻣﺣﯾط دادﮔﺎه ﻣﺗﻔﺎوت از ﻣﺣﯾط دادﮔﺎه ﺑزرﮔﺳﺎﻻن اﺳت و آﻧﺟﺎ از ﻗﺿﺎﺗﻰ
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ی ﮐﺎری ﺑﯾﺷﺗری دارﻧد.در اﯾن دادﮔﺎھﮭﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه
ﺟرم ﻣﺣض ﺑﮫ اﻋﻣﺎل ﻛودك ﯾﺎ ﻧوﺟوان ﻧﮕرﯾﺳﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود .ﮔﺎھﻰ ﻣﺟﺎزات
ھﺎى وﯾژه اى ﻛﮫ ﺷﺑﯾﮫ آن دﯾده ﻧﻣﯾﺷود ﺑراى ﻣﺟرم در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷود.
ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ در ﯾﮑﯽ از اﯾن دادﮔﺎھﮭﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﺑرای ﻧوﺟواﻧﻰ ﮐﮫ اﯾﺟﺎد
ﻣزاﺣﻣت در ﻣﺣل ﮐرده ﺑود ،ﻣﺟﺎزات ﮐﺎﺷﺗن  ٢١درﺧت را ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﺗﺷﮑﯾل دادﮔﺎه ﻋﻣوﻣﯽ اﻧﻘﻼب ﮐﮫ ﺳﺎل  ٨١ھم اﺻﻼح
ﺷد ،دادﮔﺎه ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻧﻛﺎء ﺻﻼﺣﯾت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اﯾن ﭘروﻧده را ﻧداﺷﺗﮫ
اﺳت .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ طﺑﻖ ﻣﺎده ی  ٢٠اﯾن ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت ﮐﮫ
ﺟراﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺟﺎزات آﻧﮭﺎ در ﺣد اﻋدام اﺳت ،ﺣﺗﻣﺎ ﺑﺎﯾد در دادﮔﺎه اﺳﺗﺎن و ﺑﺎ
ﺣﺿور  ۵ﻗﺎﺿﯽ رﺳﯾدﮔﯽ ﺷود .ﺑﮫ ﻓرض ھم اﮔر اﯾن ﺧﺎﻧم ﺟرﻣﯽ را اﻧﺟﺎم
داده ﺑود ﮐﮫ ﻣﺟﺎزات آن در ﺣد اﻋدام ﺑود ،ﺑﺎﯾد ﮐﯾﻔرﺧواﺳت داده ﻣﯽ ﺷد و
ﺑﻌد ﺑﮫ دادﮔﺎه اﺳﺗﺎن ﻣﺎزﻧداران ارﺟﺎع ﻣﯾﺷد.
ﺗﻌﺟب ﻣن از اﯾن اﺳت ﮐﮫ دﯾوان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺷور ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗوﺟﮫ ﻧﮑرده
و ﺣﮑم را ﺗﺎﯾﯾد ﻧﻣوده اﺳت .از طرف دﯾﮕر اﮔر اﯾن ﺧﺎﻧم ﺟرﻣﯽ را در ﺣد
ﻣﺟﺎزات اﻋدام اﻧﺟﺎم داده ،ﺣﺗﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت وﮐﯾﻠﯽ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽ ﮐرد .اﮔر
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺧود او ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑرای ﺧودش وﮐﯾﻠﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد ،دادﮔﺎه ﻣوظف
ﺑود ﺑرای او وﮐﯾل ﺗﺳﺧﯾری اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد .اﯾن اﺻل روﯾﮫ ی ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺳت ﻛﮫ
ﻣﺟﺎزات ھﺎى در ﺣد ﺣﺑس اﺑد ﯾﺎ اﻋدام ،ﺣﺗﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺿور وﮐﯾل ﺑﺎﯾد
درﺧواﺳت ﺷوﻧد.
دوﯾﭼﮫ وﻟﮫ :ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣوارد ﺗﺧﻠف ﺑﺎﻻ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از آﻧﮭﺎ ﻧﺎم ﺑردﯾد،
ﻣﺎﻧﻧد ﻧداﺷﺗن وﮐﯾل و ﻋدم ﺻﻼﺣﯾت دادﮔﺎه ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻧﻛﺎء ،ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﯾك ﺣﻘوﻗدان ﺷﺧﺻﺎ ﭼﮫ اﻋﺗراﺿﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ دارﯾد؟
زھرا ارزﻧﯽ :ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺣﻘوﻗدان اﻣﯾدوارم ﮐﮫ ﻗوه ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ ﺗﺧﻠف
دادﮔﺎه ﻧﻛﺎء را ﮐﺎﻣﻼ ﺻرﯾﺢ و روﺷن اﻋﻼم ﮐﻧد .ﺻﺎدرﮐﻧﻧده ی ﺣﮑم،
رﯾﯾس دادﮔﺎه ﺷﻌﺑﮫ ی اول ﻧﻛﺎء ﺧودﺷﺎن ﺗوﺿﯾﺢ ﺑدھﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ﻛﮫ
ﺣﮑم اﻋدام در دادﮔﺎھﯽ در ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﺷده  ،در ﺣﺎﻟﯾﻛﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ﺗﺑﺻره ﯾك و ﺗﺑﺻره دو ﻣﺎده  ٢٠ﻗﺎﻧون ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻋﻣوﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﻛﮫ
ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ اﯾن ﻣوارد ﺑﺎﯾد در دادﮔﺎه اﺳﺗﺎن رﺳﯾدﮔﯽ ﺷود ..ﻣن ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﯾﮏ ﺣﻘوﻗدان اﯾن اﻋﺗراض را دارم ﮐﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﺣﻖ ﯾﮏ ﻓرد ﺿﺎﯾﻊ ﺷده اﺳت.

ﺣﺗﺎ اﮔر اﯾن ﻓرد ﻣﺟرم ﺑﺎﺷد ،ﺣﻖ دﻓﺎع از ﺧودش ،ﺣﻘوق ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
در اﯾن ﭘروﻧده رﻋﺎﯾت ﻣﯽ ﺷد ،ﭘﺎﯾﻣﺎل ﺷده.اﯾن ﻧﻘض آﺷﮑﺎر اﺻول اوﻟﯾﮫ
ﺑﺷری ﺳت.
اﯾراد دﯾﮕر اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺧﺎﻧم ﻣﺟرد ﺑوده وﻟﯽ ھﻣﺎن آﻗﺎی ﻗﺎﺿﯽ ﮔﻔﺗﮫ
اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم زﻧﺎی ﻣﺣﺻﻧﮫ ﻣﺎ او را ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻣرگ ﮐردﯾم .زﻧﺎی
ﻣﺣﺻﻧﮫ ﺑﮫ زﻧﺎى زﻧﯽ اطﻼق ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺷوھر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺿﻣن اﯾﻧﻛﮫ
اﺻﻼ ﺣﮑم ﻣﺟﺎزات زﻧﺎی ﻣﺣﺻﻧﮫ ھم ﻛﮫ ھﻣﺎن ﺳﻧﮕﺳﺎرﺑﺎﺷد ،ﻣﺗوﻗف ﺷده
اﺳت .اﮔر ﻓرض ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ در ﻣورد ﺧﺎﻧﻣﯽ ﺳﮫ ﺑﺎر ﺣد ﺷﻼق ﯾﻌﻧﯽ
ﻣﺟﺎزات ﺷﻼق ﺑﮫ اﺗﮭﺎم زﻧﺎ ﺟﺎری ﺷده ﺑود و اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ی ﭼﮭﺎرﻣش ﺑود،
ﺑﺎﯾد ﮐﺎﻣﻼ دادﮔﺎه ﻣﺷﺧص ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺣﮑم را ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ در ﻣورد اﯾن
ﺧﺎﻧم اﺟرا ﮐرده اﺳت و آﯾﺎ ﺳﮫ ﺑﺎر آن اﺟرا ﺷده و اﯾن ﺑﺎر ﭼﮭﺎرم اوﺳت؟
ﭼرا ﻛﮫ در اﯾن ﻣورد ھم اﮔر ﻓردی ﺳﮫ ﺑﺎر ﻣرﺗﮑب ﻋﻣل زﻧﺎ ﺷود و
ﻣﺟﺎزات ﺣد ﺑرای او ﺟﺎری ﺷود ،در ﻣرﺗﺑﮫ ی ﭼﮭﺎرم طﺑﻖ ﻗﺎﻧون ﻣﺟﺎزات
ﺣﮑم او ﻣرگ اﺳت .وﻟﯽ ھﻣﮫ ی اﯾﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﺷﺧص ﺷود .اﯾن ﺳﺎﺑﻘﮫ ای ﮐﮫ
اﯾن ھﺎ اﻋﻼم ﮐرده اﻧد ،ﭼرا ﻣﺷﺧص ﻧﻣﯾﺷود؟ ﭼطور دﺧﺗر ﺑﮫ ﻗول آﻧﮭﺎ ٢٢
ﺳﺎﻟﮫ اى ﺳﮫ ﻣرﺗﺑﮫ ﺣد در ﺑﺎره اش ﺟﺎرى ﺷده و اﯾن ھﻣﮫ ﺳواﺑﻖ ﻛﯾﻔرى
داﺷﺗﮫ اﺳت؟.
دوﯾﭼﮫ وﻟﮫ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔو ﺑﯾن اﻟﻣﻠل اطﻼﻋﯾﮫ اﯾﯽ ﺻﺎدر ﮐرده اﺳت ﮐﮫ در
آن ﺧﺷم و ﻧﮕراﻧﯽ ﻣﺟﺎﻣﻊ ﺣﻘوق ﺑﺷری را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻋدام ﯾﮏ دﺧﺗر ١۶
ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﮐودک ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود اﻋﻼم ﮐرده اﺳت .ﭼرا در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺑﺎ اﯾن ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑرﺧورد ﮐرده
اﻧد ،ﺟﺎی ﺑرﺧورد ﻧﯾروھﺎی داﺧل ﮐﺷور ﮐﮫ ﻣداﻓﻊ ﺣﻘوق زﻧﺎن ﯾﺎ ﺑﮫ طور
ﮐﻠﯽ ﻣداﻓﻊ ﺣﻘوق ﺑﺷرﻧد ،اﯾﻧﻘدر در اﯾن ﻣورد ﺧﺎﻟﯽ ﺳت؟
زھرا ارزﻧﯽ :ﻣن اطﻼﻋﯾﮫ ی ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔو ﺑﯾن اﻟﻣﻠل را دﯾده ام .ﺗﺎﻛﯾدى
ھم در آن ﺷده ﺑود در ﻣورد ﻟﻐو ﻗواﻧﯾن اﻋدام ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن ﻣﺟرم .در
اﯾﻧﻣورد ﺑﺎﯾد ﯾﺎدآورى ﻛﻧم ﻛﮫ ﻻﯾﺣﮫ ای را ﻗوه ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ ﺗﺻوﯾب ﮐرده ﺑود ﮐﮫ
طﻰ آن ﺣﮑم اﻋدام ﺑرای اﻓراد زﯾر  ١٨ﺳﺎل ﻣﻣﻧوع ﺷده ﺑود ،وﻟﯽ اﯾن
ﻻﯾﺣﮫ ھﻧوز ﺑﮫ ﻣﺟﻠس ﻧرﻓﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑرﺳد و در ﮐﺷور ﻣﺎ
اﺟرا ﺷود .ﻣﺎ اﻣﯾدوارﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﯾل اﯾن ﻋﻣل ھرﭼﮫ زودﺗر
اﻧﺟﺎم ﺷود.
وﻟﯽ ﮔﻠﮫ ی ﻣن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﯾراﻧﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎری از ﻛﺎﻧون
ھﺎى ﻣداﻓﻊ ﺣﻘوق ﺑﺷر وﺟﻣﻌﯾت ھﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷر را دارﯾم .اﯾن ﺟﻣﻌﯾت ھﺎ
در ﻣورد ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﺳﺎﯾل ﺑطور ﺟدى دﺧﺎﻟت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﺳﯾﺎر ھم
ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد .اﻣﺎ در ﻣورد اﻋدام اﯾن دﺧﺗر ﺟوان  ،ﻣن ھﯾﭻ
ﻛﺟﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت وﯾﺎ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ای از طرف اﯾن ﺟﻣﻌﯾت ھﺎ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﻣﺷﺎھده ﻧﮑردم.
در ﻣورد ﺣﻘوق زن ھم دﻗﯾﻘﺎ ھﻣﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺳت .ﺣﺗﻰ ﻣﺎ در ﻣرﻛز ﻓرھﻧﮕﻰ
زﻧﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭼﻧد ﻣﻘﺎﻟﮫ و ﯾك ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اﻛﺗﻔﺎ ﻛردﯾم .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در اﯾن ﻣورد ﻣﺎ
ﻋﻣﻼ ھﯾﭻ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم ﻧداده اﯾم.

ارﺳﺎل ﺻﻔﺣﮫ ﺑﮫ دوﺳﺗﺎن
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ﺑراى ﺷﻧﯾدن اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ را ﻛﻠﯾك ﻛﻧﯾد!
ﻧظرﺗﺎن را ﺑراى ﻣﺎ ﺑﻧوﯾﺳﯾد
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