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  خالصه
  

مسووليت بررسی عضو فقيه و حقوقدان که  12شامل شورای نگھبان، يک مجمع غيرانتخابی  ،2012در ژانويه 
منظور حصول اطمينان از انطباق آنان با قانون اساسی ايران و شريعت يا قانون اسالمی به ھمه قوانين ايران را به 
تصويب کرد. در حالی که ھنوز رييس جمھور  انون اصالح شده مجازات اسالمی راعھده دارد، متن نھايی ق

که  ات اسالمی،از اصالح قانون مجاز امضاء نکرده است، مقامات ايرانی حمود احمدی نژاد اليحه مذکور رام
تا  قلمرو اجرايی قوانين (صالحيت قضايی) تبصره است و مسايل مختلف اعم از 204ماده و  737شامل بيش از 

بارھا از بھبود يافته قوانين ياد کرده و  ان مجموعه ای جديد وکاربرد و اجرای مجازات را در بر می گيرد، به عنو
در قبال  ان با تعھدات بين المللی آن کشوررای تطابق قوانين ايردولت ب از تالش جدی و نمونه ایآن به عنوان 

  حقوق بشر ذکر کرده اند.
  

مشکل ساز قانون مجازات قديمی بدون تغيير باقی مانده و برخی از اصالحات در  موادبا اين ھمه، بسياری از 
موارد از نگرانی ھای جدی  از حقيقت حقوق مجرمين و متھمين جنايی را تضعيف می کند. احکام جديد در بسياری

شدت تنبيھات کيفری و قانونی بودن آنان مطابق با قوانين بين المللی وجود دارد چشم پوشی می  باای که در ارتباط 
اين قانون که مقامات ايرانی از آن به عنوان شاخص ھای پيشرفت ياد کرده اند، در واقع به  مواد از کند. برخی

 حقوق متھم را نقض می کند. وضوحقضات اختيارات گسترده ای در صدور مجازات می دھد که به 
 

 به بخشيده اند.اين درست است که قانونگذاران ايرانی در برخی از موارد محدود قانون مجازات جديد را بھبود 
 18(يعنی ھرکسی که مرتکب جرم زير  مجرمين کودکرا برای  از مواد جديد مجازات مرگ طور نمونه، يکی

  .کند لغو می مجازات خاص و يا مشخصی را تعيين نکرده باشدشريعت برای آن جرائم  صورتی که در سال شود)
توصيه می کند و اير مجازات خشن برای کودکان و س قانون جديد اقدامات تامينی و تربيتی را به عوض زندان

  نسبت به قانون قبلی دستورالعمل ھای بيشتری را در مورد صدور حکم تنظيم می کند. 
 

ت که اکثريت قريب به اتفاق جرائم امني» جرائم تغزيری« با مواد جديد قانون مجازات اسالمیبا اين حال، مطابق 
می  حاکمه و به اعدام محکوممطابق به آن مخالفان سياسی را مب ھای انقالدادگاه  ملی ايران شامل آن می گردد و

  ، در اکثر موارد بدون تغيير باقيمانده اند. کنند
 

، کودک مجرمين در ميان بسياری از کاستی ھای ديگر، اين قانون مجازات اعدام را، از جمله برای به عالوه،
که مجازات ھای  برای جرائمی جديد موادھمچنين اين اليحه از تدوين  رايط خاص محفوظ می دارد.تحت ش

سنگين، از جمله اعدام، برای آنان در نظر گرفته شده است، عاجز مانده است، به جای آن در اين اليحه از قوانين و 
د سنگسار، حقوق اساسی افراد را جرم می داند؛ و مجازات ھای مانن امنيت ملی استفاده شده که اصطالحات مبھم

شالق، قطع اعضای بدن که از جمله موارد شکنجه و رفتارھای بی رحمانه، غير انسانی و تحقير آميز به حساب 
تبعيض آميزی که در متن قبلی عليه زنان و اقليت ھای  موادمی آيند را حفظ کرده است. در متن اصالح شده، 

  مذھبی وجود داشت، بازھم باقی مانده است. 
 

سال را ممنوع  18رات مکرر مقامات ايرانی مبنی بر اينکه قانون مجازات جديد، اعدام کودکان زير برخالف اظھا
جديد، کودکانی قانون  مجازات اعدام کودکان را تحت شرايط خاص اجازه می دھد. بر اساس قوانينکرده است، اين 

در آنان را و به جای آن دادگاه ھا  دششوند، از اين به بعد به اعدام محکوم نخواھند » جرائم تعزيری«که مرتکب 
رد. اين امر به کمحکوم خواھند  تامينی و تربيتی صورت مقصر شناختن به ارتکاب جرائم تعزيزی، به اقدامات
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اعدام کودکان، برای ارتکاب جرائمی مانند داشتن و قاچاق مواد مخدر که مطابق با قوانين سخت معنی آن است که 
 گيرانه مبارزه با مواد مخدر ايران می تواند حکم اعدام داشته باشد، کامال ممنوع می گردد. 

 
ق با قانون شريعت به صراحت سن مسئوليت کيفری را سن بلوغيت قلمداد می کند که مطاب جديد قانونبا اين حال، 

سال و  14(سال برای پسران  15) و شمسیسال و نه ماه مطابق با تقويم  8سال برای دختران ( 9و فقه درايران، 
ساله و يک  9) می باشد. بنابراين، قاضی ممکن است ھنوز ھم يک دختر جوان شمسیھفت ماه مطابق با تقويم 

ی که موضوع جرم آن عدالت کيفری، مانند لواط و قتل، باشد و يا جرائم» حدود«ساله را به جرم  15پسر جوان 
در صورتی که قاضی تعيين کند که کودک ماھيت و عواقب جرم و جنايت مرتکب شده را می دانست به مرگ 

  محکوم کند.
 

 »جدی ترين«و از جمله  ی که نبايد جرم تلقی گردنديمانند قانون مجازات قبلی، اصالحات جديد برای فعاليت ھا
جنايات در قوانين بين المللی (يعنی آن جرائمی که در قوانين بين المللی مجازات مرگ دارند) محسوب نمی شوند، 
مجازات اعدام را در نظر گرفته است. ھمچنين اين قانون روابط جنسی مبتنی بر رضايت طرفين را که خارج از 

ت مانند زنا و لواط، جرم می داند و مجازاچارچوب ازدواج و يا براساس عالتق ھمجنس گرايانه صورت گيرد 
شده اند عبارت اند از داشتن و تعريف  ئمی که در قانون جديد قابل اعدامساير جرامرگ را برای آن تجويز می کند. 

 گانه شيعيان.  12توھين به حضرت محمد (ص)، فاطمه دخترش، و يا ھر يک از امامان يا فروش مواد مخدر، 
 

افراد را  ونتکيه بر قوانين غير مد بادی قانون جديد اين است که به قضات اجازه می دھد تا يکی از موارد نقص ج
محکوم و مجازات کنند. به عنوان مثال، بر خالف قانون قبلی، اصالحيه ھای جديد به صراحت به قضات اجازه 

دينی شيعيه، يک فرد را به  یالمی دھد تا با تکيه بر منابع مذھبی، از جمله شريعت و فتواھای روحانيون مراجع با
ارتداد و يا يک فرد متھم به زنای محصنه را به سنگسار محکوم کند. درست است که در قانون جديد جرم ارتداد 

وجود ندارد و حکم سنگسار به عنوان يکی از انواع مجازات از آن حذف گرديده است و ھمچنين تعداد افرادی که 
ھم اليحه جديد چنين مجازاتی را کامال  محکوم شده اند، بسيار کم است، اما با آناخيراً به سنگسار و يا ارتداد 

  نمی کند. ممنوع
  

نه تنھا برای حل و فصل مسائل مربوط به قوانين، » خود علم« بر جازه می دھد کهھمچنين اين قانون به قضات ا
قضات اغلب بر اساس قانون قبلی از موجوديت اين  به اسناد و شواھد نيز تکيه کنند.بلکه برای تعيين مسائل مربوط 

ماده سوء استفاده می کردند و برای اثبات جرم و بی گناھی افراد به اين گونه اسناد و شواھد، از جمله اعترافات 
زيکی و فشارھای روانی شديد اخذ گرديده بودند، استناد می جستند. به عالوه، يمتھمين که از طريق شکنجه ھای ف

ر اساس موجوديت اين ماده در قانون قبلی، معيارھای دادرسی غيرمدون شريعت را در دادگاه ھا معرفی قضات ب
» علم قاضی«ھم تا کنون روشن نيست که قانون جديد که  آن می کردند تا گناه و بی گناھی افراد را تعيين کنند. با

غير مدون شريعت را برای اثبات جرم مجاز را به عنوان يک اصل حقوقی معرفی می کند آيا استفاده از معيارات 
  می داند و يا نه. 

  
می شود  287يکی از نگرانی ھای خاصی که در اصالحات بوجود آمده در قانون جديد وجود دارد مربوط به ماده 

که متھم به جرم افساد فی االرض (يعنی کسی که سبب اشاعه فساد و يا فحشا بر روی زمين گردد) را به مجازات 
محکوم کند. قانونگذاران تا حد زيادی تعريف اين جرم را گسترش داده اند؛ در قانون قبلی، اين جرم تا حد  مرگ

زيادی شامل افرادی می شد که در گير جنگ مسلحانه با دولت و يا متھم به اعمال تروريستی بودند؛ در اليحه جديد 
داير کردن «، »نشر اکاذيب« و فعاليت ھای مانند اين ماده شامل مجموعه ای بدتعريف شده گسترده تری می شود، 

، به گونه ای که اين اعمال موجب »اخالل در نظام اقتصادی کشور«، »مراکز فساد و فحشا و يا معاونت در آن
گردد را در بر می گيرد. به عالوه، از آن جايی که اين جرم » اخالل شديد در نظم عمومی کشور و ناامنی«
ريعت برای آن مجازات مشخص و معيينی را تجويز کرده است، قضات (و حتی رھبر می باشد که ش» حدود«
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جمھوری اسالمی ايران) در مجموع در موقعيتی نيست که بتواند مجرم را عفو و يا تقاضای تخفيف مجازات را، 
  برخالف قوانين بين المللی، برای وی بکنند.

 
افساد فی «و » محاربه« تا کنون به اتھام  2010ژانويه نفر را از  36براساس قانون فعلی، مقامات دست کم 

کرد به اتھام  زندانی 28با گروھای مسلح تروريستی اعدام کرده اند. دست کم  آنان ظاھرا به دليل ارتباط» االرض
منتظر اعدام ھستند. ديده بان حقوق بشر معتقد است که در » محاربه«ھای مختلف مربوط به امنيت ملی، از جمله 

ياری از اين موارد مقامات قضايی ايران افراد را صرفا به دليل فعاليت ھای سياسی آنان محکوم، زندانی و يا بس
  اعدام کرده اند و نه به دليل آن که آنان مرتکب اعمال تروريستی شده اند.

 
اساس آن افراد را قانون مجازات جديد از اصالح موارد بيش از حد مبھم و گسترده قوانين امنيت ملی که دولت بر 

اری کرده تنھا به دليل استفاده از حق آزادی بيان، اجتماعات و انجمن ھا محکوم به مجازات شديد می کند فروگز
ای انقالب به شکل سيتماتيک از اين قوانين برای سرکوب، اذيت و آزار، زندانی ساختن، ھه است. دادستانھا و دادگا

  .استفاده می کنندساکت کردن منتقدان و مخالفان سياسی 
 

زيکی از جمله شالق زدن که يکی از موارد يتنبيھات ف دو عيب جدی ديگر در اين قانون جديد عبارت اند از حفظ
تبعيض آميز عليه زنان و اقليت  موادشکنجه و رفتار ظالمانه، تحقير آميز و غيرانسانی به حساب می آيد و حفظ 

ا می باشند. به خسارات، و ارائه شواھد در دادگاه ھ جبران ھای مذھبی به خصوص در بخش اجرای مجازات،
و  تبعيض آميز اين قانون برخورد دوگانه آن با پسران و دختران در رابطه با سن بلوغ موادطور نمونه، از جمله 

رابطه با مسئوليت ھای کيفری و تجويز مجازات ھای شديدتر برای متھم غير مسلمان (از جمله  پيامد ھای آن در
    اعدام) به دليل رابطه جنسی که مبتنی بر رضايت طرفين باشد ھستند.

 
نشان می دھد که مجلس ايران با تصويب اليحه قانون مجازات جديد  وضوحبررسی قانون مجازات جديد ايران به 

باعث نگرانی جدی حقوق بشر و اجرای عدالت در آن کشور اند  اين قانون که مواداز بازنگری در مورد 
 موادفروگزاری کرده است. با توجه به اين کاستی ھا، ديده بان حقوق بشر از دولت ايران می خواھد که تطبيق 

و به عوض  باعث نقص حقوق متھمان جرائم کيفری می شود به حالت تعليق در آورده کليدی اين اليحه جديد را که
   قوانين جديدی که با تعھدات بين المللی آن کشور ھمخوانی داشته باشند تصويب کنند.آن، 
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  توصيه ھا
  به دولت ايران

 

 و لغو استفاده از مجازات اعدام.  ت اعدام در اليحه جديد اشاره داردی که به مجازاموادحذف ھمه  •
دادگاه ھا می  ھنوز ھم، از جمله برای جرائمی که مجرمين کودکلغو کامل و فوری مجازات اعدام برای  •

 »). قصاص« و » حد«جرايم  توانند برای آنان مجازات اعدام صادر کنند (مانند
» جدی«لغو مجازات اعدام برای ھمه جرائمی که مطابق با قوانين بين المللی حقوق بشر ازجمله جرايم  •

ت اعدام ھستند) محسوب نمی شوند، از جمله در (يعنی جرائمی که در قوانين بين المللی دارای مجازا
 داشتن و قاچاق مواد مخدر. 

ی که استفاده از حقوق ابتدايی را جرم تلقی می کند، مانند حق احترام به حريم سيلغو ھمه ماده ھا  •
خصوصی افراد که اين حق شامل برقراری روابط جنسی که مبتنی بررضايت طرفين باشد و اگر خارج 

 از چارچوب ازدواج صورت گيرد نيز می شود. 
مواردی مانند تجاوز به عنف خنثی  در آن از لحاظ جنسيتی موادانون مجازات به گونه ای کی اصالح ق •

 بوده و در روابط زناشويی تجاوز به عنف را نيز جرم تلقی کنند.
جرائمی که  ی که فعل يا ترک فعلی را جرم تلقی می کنند، از جملهمواداطمينان حاصل کنند که ھمه  •

ظم تدوين شوند (به مجازات مرگ را به دنبال دارند، در قانون مجازات اسالمی و ساير قوانين به شکل من
تعريف، مجازات آن را مشخص و عناصر  وضوحو يا ترک فعل را به  اين معنی که قوانين فوق فعل

تشکيل دھنده جرم را تعيين کنند، تا يک شھروند عادی بتواند تشخيص دھد که اعمال او جرم می باشد يا 
 خير). 

اجازه می دھد تا افراد را در مواردی  قانون مجازات اسالمی که به قاضی شرع موادحذف و اصالح آن  •
متکی برروش ھای سنتی است و او را قادر ، صرفا براساس علم خود که مانند روابط ھمجنس گرايانه

 يا (inculpatory اثبات کننده و يا برائت دھنده جرم می سازد تا بر شواھد شکننده ضمنی، به جای شواھد
(exculpatory ی تواند آنان را مورد نقد و بررسی قرار دھند، برای اثبات که متھم و وکيل مدافع او م
 جرم تکيه کند.

و يا » محاربه« مبھم و بيش از حد گسترده موجود در قانون مجازات اسالمی مانند  مواد غو يا اصالحل •
   ».افساد فی االرض«

  
o گردند، از  ارائه تعريف دقيق و مشخص از تمام افعالی که مطابق با اين ماده ھا جرم تلقی می

، تا اطمينان حاصل شود افعالی توسط قوانين بين »مرکز فساد«جمله ارائه تعريف دقيق از 
المللی محفوظ شناخته شده اند، مانند آزادی بيان و تشکيل اجتماعات، بر اساس اين ماده ھا جرم 

   تلقی نگردند.
o ئمی باشد که براساس قوانين غاز آن نيز بايد جرانقطه آ حذف مجازات اعدام برای اين جرائم، و

اخالل در نظام «، »نشر اکاذيب«محسوب نمی شوند، مانند » جدی«بين المللی از جمله جرائم 
 ». کردن مرکز فساد و فحشا داير«، »اقتصادی کشور

 
جرايم ضد امنيت ملی و بين «اصالح و يا لغو قوانين مبھم امنيتی در قانون مجازات که تحت عنوان  •

قوانين امنيتی) آمده است (اين قوانين به شکل وسيع در قانون جديد نيز حفظ شده است)  (يا »المللی کشور
و نيز ساير قوانينی که به دولت اجازه می دھد تا به شکل خودسرانه و برخالف تعھدات حقوقی بين المللی 

امنيت «ر افتادن با طرح ادعای به خط آن کشور افراد را به دليل بيان مسالمت آميز عقايد سياسی آنھا
 سرکوب و مجازات کنند، از جمله: » ملی

o  باشد را » برھم زدن امنيت ملی«قانون امنيت ملی،که ايجاد ھرنوع گروھی که ھدف آن  498ماده
 جرم می داند؛



 

2012 اوت | بشر حقوق بان ديده  5 

o  تبليغ عليه نظام در «تا يک سال را برای شخصی که به جرم  ، که مجازات سه ماه500ماده
محکوم شناخته شود تجويز می » جمھوری اسالمی ايران و يا تبليغ به نفع يک گروه و يا نھاد خاصی

 کند؛ 
o  را » تجمع و تبانی عليه امنيت داخلی و يا بين المللی کشور و يا ارتکاب چنين اعمال«، که 610ماده

 سال می تواند باشد؛ 5سال تا  2که مجازات آن جرم تلقی می کند 
o  را جرم » اخالل در نظم، آسايش و آرامش عمومی و يا جلوگيری از اشتغال مردم«، که 618ماده

ضربه شالق محکوم  74تا يک سال حبس، و تا  ماه 3قلمداد کرده و فرد محکوم به اين جرائم را به 
 می کند؛ 

o  و يا چھره ھای » مقدسات اسالمی«به ھريک از » توھين« قانون مجازات، که ھرگونه 513ماده
سال و در برخی موارد ممکن است  5مقدس اسالم را جرم می داند که مجازات آن از يک سال تا 

 اين جرم مجازات مرگ را به دنبال داشته باشد؛ 
o  سالمی، و عليه آيت هللا خمينی، رھبر قبلی و بنيانگذار جمھوری ا» توھين«، که ھرگونه 514ماده

 آيت هللا خامنه ای، رھبر فعلی جمھوری اسالمی، را جرم دانسته و برای آن مجازات شش ماه تا دو
 سال حبس را در نظر می گيرد؛ 

 
و نقض موارد آن، تا اين جرائم بی جھت مانع استفاده از حقوق تضمين » امنيت ملی«ارائه تعريف دقيق از  •

 جمن ھا و اجتماعات نشوند. شده بين المللی مانند آزادی بيان، ان
 عليه چھره ھای مذھبی و رھبران دولتی را جرم می داند.» توھين«حذف ھمه آن مواردی که   •
ی که مجازاتی مانند سنگسار، شالق زدن، کور کردن، و قطع اعضای بدن را که از موادف تمام آن حذ •

 ه می دھد. جمله موارد شکنجه و رفتارھای بی رحمانه و تحقير آميز ھستند اجاز
اصالح قانون مجازات براساس تعريف پذيرفته شده شکنجه مطابق با ماده اول ميثاق بين المللی ضد  •

شکنجه، تا اطمينان حاصل شود که تمام اعمالی که از جمله موارد شکنجه و رفتار ھای غير انسانی و 
ماھيت عميق  گرفتنا درنظر محسوب می شوند، غير قانونی اعالم گرديده و مجازات ھا نيز ب اھانت آميز

 اين جرائم صادر گردند.
حذف تمام مواردی که در بخش اجرای مجازات، جبران خسارات، استفاده از شواھد و اسناد در دادگاه ھا  •

 عليه زنان و اقليت ھای مذھبی (يعنی غير مسلمانان) تبعيض آميز اند، از جمله در مورد: 
o  برخورد متفاوت با مردان (يا پسران) و زنان (يا دختران) در رابطه با سن مسئوليت کيفری؛ 
o  صدور مجازات متفاوت برای پدران و پدرکالن ھا برای قتل فرزندان و نوه ھا؛ 
o  در نظر گرفتن مجازات متفاوت برای شوھرانی که موجب قتل ھمسران خود شوند؛ 
o  برای مردان و زنانی که در نتيجه يک عمل جرمی و ديوی ديه در نظر گرفتن خسارات متفاوت

 متضرر شوند؛ 
o  ارزش دادن متفاوت به شھادت زن در مقابل مرد که شھادت زن دارای نصف شھادت مرد در

  می باشد.  دادگاه
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I .پيش زمينه 
 

شد، از ترکيب چندين قانون مختلف تدوين شده است که  الزم االاجرا 1991قانون مجازات اسالمی، که در سال 
مجازات و جبران خسارات در جرائم کيفری (و ديات) را تنظيم می کند. اين قانون ھمراه با آئين دادرسی کيفری و 

دادرسی در دادگاه ھای ايران را برای  قانون تشکيل دادگاه ھای عمومی و انقالب، بدنه کلی قوانين اصلی و شيوه
   ای عدالت در جرائم کيفری تشکيل می دھد.اجر

  
کلی می شود که جرائم  موادو يا بخش اصلی تقسيم شده است و شامل » کتاب«ماده دارد که به پنج  729اين قانون 

کيفری و مجازات آن را در چھار بخش خاص که مطابق با شريعت اسالمی تنظيم شده است تعريف می کند. چھار 
اند از: الف) حد و يا حدود (شکل جمع حد) که مجازات آن، مانند شدت، نوع، ميزان و بخش مجازات عبارت 

يا عدالت انتقامی که به جرائمی اطالق می گردد که  تطبيق آن، توسط شريعت تعيين گرديده است؛ ب) قصاص و
پرداخت غرامت  ؛ ج) ديه، جريمه نقدی يا»)قصاص نفس(«باعث مرگ و يا آسيب جانی افراد می شود، مانند قتل 

به قربانيان است که به شکل پول نقد برای جرائم غير عمدی که باعث قتل افراد می شود، در صورتی که اين گونه 
به قربانيان پرداخت می شود؛ و د) تعزير که » عنوان خون بھا«قتل در جمله جرايم قصاص قرار نگيرد، به 

نان مجازات خاصی تعيين نشده است، اما گفته می شود که عبارت از مجازاتی است که در شريعت برای ارتکاب آ
   1نقض مقررات حکومتی و يا محرمات شرعی به حساب می آيند. ارتکاب آن

   
آغاز گر عصر جديد حقوقی در ايران بود که منجر با بازنگری قوانين کيفری و نظام  1979انقالب اسالمی سال 

رو اولين رھبر جمھوری اسالمی ايران، قانونگذاران  رانی، بنيانگزحت رھبری آيت هللا خميقضايی در ايران شد. ت
پيش نويس قانون اساسی را تدوين کردند که مذھب شيعه دوازده امامی را مذھب رسمی کشور و فقه جعفری را به 

ز عنوان يکی از منابع قابل اجرا قوانين در کشور اعالم کردند. شورای انقالب اکثريت قوانين موجود کشور، ا
جمله قانون مجازات قبل از انقالب، را غير اسالمی و باطل اعالم کرد. دادگاه ھای انقالب در عدم موجوديت يک 

قانون مدون جزايی، از جمله قانون مجازات اسالمی که مطابق با شريعت باشد، بر مبنای تفاسير خود از قانون 
اسی را روانه زندان و افراد را ظاھرا به جرم شريعت دست به اجرای عدالت زدند. دادگاه ھا صد ھا فعال سي

 و يا افساد فی االرض به اعدام محکوم کردند.  2»)محاربه(«ارتکاب محاربه 
 

، قانونگذاران برای اولين بار قانون حدود و قصاص را تصويب کردند که اولين مجموعه قوانين 1982در سال 
ان قانون تعزيرات را برای يک دوره آزمايشی به مورد اجرا جزايی آن کشور بعد از انقالب بود. يک سال بعد، آن

و با اجرا  ، قانونگذاران اين دو مجموعه مجزا را تحت عنوان قانون مجازات اسالمی توحيد1991گذاشتند. در سال 
د. آن برای يک دوره آزمايشی پنج ساله (که بعداً برای پنج سال ديگر و بعد ده سال ديگر تمديد شد) موافقت کردن

قانون مجازات را بازنگری و کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی را  مواد، قانونگذاران بعضی از 1996در سال 
   تصويب کردند. سه سال بعد آئين دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقالب را تصويب کردند. »تعزيرات«تحت عنوان 

  
قانون مجازات اسالمی را برای تصويب نھايی قانون مجازات که  ، قوه قضائيه پيش نويس اصالحيه2007در سال 

، کميته حقوقی مجلس 2008ر سال به پايان برسد ارائه داد. د 2012دوره آزمايشی آن قرار بود در مارس 
، مجلس با تاييد کلی قانون جديد آن را به شورای 2009الحات کلی قانون جديد را تاييد کرد و در دسامبر اص

                                                           
قوانين شرعی در مجموع اين مفھوم را تداعی می کند که مسايل مورد بحث در قرآن و يا حديث، يا گفتار حضرت محمد، وجود دارد.  1 

  اما در جرائم تعزيزی، دولت در تعريف جرم و عناصر آن عموما دست آزاد داشته و مجازات آن را تعيين می کند. 
می باشد که شريعت برای آن مجازات خاص و معينی را تجويز کرده » حدود«يکی از جرائم خاص در ميان جرائم » محاربه«رم ج 2

  است. دادستان ھا معموالاز اين اتھام عليه کسانی استفاده می کند که با گروھای تروريستی و مسلح در ارتباط اند. 
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عضو فقيه و حقوقدان که مسئوليت بررسی ھمه قوانين را جھت انطباق  12يک مجمع غير انتخابی شامل نگھبان، 
دو بار اين  ب نھايی تسليم کرد. بعد از تبادلآنان با قانون اساسی و شريعت اسالمی به عھده دارد، جھت تصوي

تاييد  2012ژانونه  28اسالمی را در  قانون ميان اين دو مجمع، سرانجام شورای نگھبان متن نھايی اليحه مجازات
 کرد. 

  
برای آن که قانون مجازات جديد الزم االجرا شود، رئيس جمھور، احمدی نژاد، بايد آن را امضاء و توشيح کند و 

با اين حال، احمدی نژاد تاکنون قانون جديد را  3قانون جديد بايد در يکی از مجالت رسمی کشور منتشر شود.
اجرا  به. در صورتی که وی آن را امضاء کند، قانون جديد برای يک دوره آزمايشی سه ساله امضاء نکرده است

، آيت هللا صادق الريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران، اعالم کرد که تا توشيح 2012گذاشته خواھد شد. در آوريل 
د و اظھار اميدواری کرد که قانون جديد، وی به مسئولين قضايی فرمان داده است که قانون قبلی را تطبيق کنن

   احمدی نژاد قانون جديد را ھرچه زودتر امضاء کند.
 

اين قانون به عنوان نمونه تالش ھای  مفاددر فرآيند تدوين و تاييد اين قانون جديد، مقامات ايرانی به طور مداوم از 
د کردند. به طور مثال، در نوامبر جدی آن دولت برای انطباق قوانين آن کشور با معيارات بين المللی حقوق بشر يا

سابقه حقوق بشر ايران توسط کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو،  ، در جريان بررسی دو روزه2011
 موادنماينده ھيئت ايران بارھا به اصالحات قانون جديد به عنوان درمان نگرانی ھای متعدد آن کميته در مورد 

 مشکل ساز قانون قبلی ياد کرد. 
  

، سخنگوی کميته قضايی و حقوقی مجلس، امين حسين رحيمی، به خبرنگاران گفت که براساس 2012در فوريه 
سال افزايش يافته است و قانون اجازه نخواھد داد افرادی که مرتکب  18اصالحات جديد، سن مسئوليت کيفری به 

در طی چند ماه آينده، رحيمی و به مجازات اعدام شوند. محکوم سالگی شوند  18جرائم قصاص قبل از سن 
مسئولين ايرانی و اعضای مجلس بارھا از بھبودھای بوجود آمده در قانون مجازات جديد حرف زدند، آنان از 

حذف مجازات سنگسار برای زنای محصنه، فقدان ماده ای در مورد جرم ارتداد (که مطابق با شريعت مجازات آن 
يد برای اقدامات تامينی و تربيتی برای پسران و دختران ( که مرتکب جد موادو معرفی کافی  4مرگ می باشد)

   5سال شود) و مجازات سبک برای جرائم تعزيزی در قانون مجازات جديد ياد کردند. 18جرم زير 
  

دھد در مورد مجازات تعزيزی ارائه می  جديد قانون که دسته بندی واضح تری موادمسئولين ھمچنين با اشاره به 
ماه  3سال (که سنگين ترين نوع مجازات تعزيزی در قانون جديد می باشد) تا حبس  25مانند مجازات بيشتر از 

(که سبک ترين نوع مجازات تعزيزی در قانون می باشد) به عنوان بھبودھای چشم گير در قانون جديد ياد کردند. 
ھمچنين شامل انواع مجازات ديگر، مانند مجازات دسته بندی ھای متفاوت مجازاتی که در اين قانون آمده است 

  می شود.  7، و شالق زدن6نقدی، مصادره اموال

                                                           
به حال  ماده خواھد بود، چندين قانون ديگر از جمله قانون جرائم رايانه ای که تا 1200مل براساس گفته مسئولين دولتی، قانون جديد شا 3

مصاحبه با قربانی در بازه اصالحات قانون «ضميمه اين قانون نشده است، به آن پيوست خواھد شد. خبرگزاری دانشجويان ايران، 
  .http://old.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1952901&Lang=P، قابل دسترس در 2012فوريه  20» مجازات اسالمی،

قابل مجازات در شريعت است، را  که» ارتداد«که به خصوص جرم  ادی از مسئولين تالش زياد کردنددر جريان تدوين قانون جديد، تعد 4
در قانون تصويب شده جديد مانند قانون قبلی ھيچ اشاره ای به جرم  ازات اسالمی بکنند. اما سرانجام،قانون جديد مج موادشامل يکی از 

   نشده است.» ارتداد«
  ھمان 5
کند که قاضی می تواند افرادی را که مشخص می » مجازات ھای تکميلی و تبعی«يک سری مجازات ديگر را تحت عنوان  23ماده  6

اين مجازات شامل تبعيد، منع  مرتکب جرائم حد، قصاص و يا تعزيزی شده باشد به عالوه مجازات اصلی به اين مجازات محکوم کند.
  اشتغال، مسافرت، و شرکت در فعاليت ھای سياسی و اجتماعی می شود. 
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قانون مجازات اصالح شده در بسياری موارد، بی اعتنايی دولت ايران را شده،  موعودبا وجود اين پيشرفت ھای 
بی نھايت مھم، اين قانون يک  مورديک بار ديگر در قبال حقوق متھمان و محکومان نشان می دھد. در چندين 

حقوق محدودی که در قانون قبلی برای متھامان وجود داشت ايجاد  را در مورد آن عده نگران کننده ای نشينیعقب 
کرده است. ادعای رحيمی مبنی بر تطابق سن مسئوليت کيفری با معيارات حقوق بين المللی در قانون جديد کامال 

(يا اعدام) را برای اطفال که مرتکب قتل شده » مجازات قصاص«که قانون جديد نادرست است و ادعای ديگر او 
باشند ممنوع می کند نيز نادرست می باشد. عين موضوع در قسمت ساير ادعاھای رسانه ھای ايرانی صادق می 

  اعالم می کردند که قانون جديد مجازات سنگسار را ممنوع می کند. وقاحتباشد که با 
 

  ت در قانون مجازات جديد عبارت اند از: جدی ترين مشکال
 

 ؛ مجرمين کودکحفظ مجازات اعدام برای  )1
محسوب نمی » جدی«حفظ مجازات اعدام برای جرائمی که براساس قوانين بين المللی از جمله جرائم  )2

 شوند؛ 
 عدم تدوين قوانين الزم در ارتباط با مجازات ھای سنگين مانند اعدام؛  )3
بھم برای تعريف جرائم امنيت ملی که استفاده از مبادی اصلی حقوق بشر را جرم کاربرد کلمات عام و م )4

 قلمداد می کند؛ 
ی که شکنجه و يا از جمله رفتارھای بی رحمانه، تحقير آميز و غير انسانی يادامه استفاده از مجازات ھا )5

 به حساب می آيند مانند سنگسار، شالق زدن و قطع اعضای بدن؛ و 
تبعيض آميز قبلی عليه زنان و اقليت ھای مذھبی در ارتباط با اجرای مجازات، قصاص و  موادحفظ  )6

 ديات، و ارائه شواھد در دادگاه. 
 

ی که در باال به آن اشاره شد باعث می موادبا اين حال، قانون مجازات جديد چند دستآورد محدود نيز دارد، اما 
مطابق با قوانين بين المللی برای آزادی ھای اساسی انسان، و شود که ايرانيان از مبادی اصلی حقوق خود که 

وارستگی از مجازات ھای خشن و بی رحمانه و خودسرانه، و زندگی عاری از تبعيض الزم است محروم شوند. 
دولت ايران بايد فورا اجرای اين قوانين را باطل اعالم کند، و بازنگری آن را به منظور تطابق آن با تعھدات بين 

   در دستور کار خود قرار دھد. لمللی آن کشورا
 
  

                                                                                                                                                                             
ق زدن بر زندانی مرد قابل اجرا است به گونه ای که او ايستاده بوده و لباس برتن براساس قانون مجازات قبلی و جديد، مجازات شال 7

شالق نبايد صورت و شرمگاه مرد را نشانه بگيرد. زنان بايد با لباس در حالت  مگاه او که بايد پوشيده بماند).نداشته باشد (به استثای شر
  نشسته و ... شالق بخورند. 
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 .IIتعھدات بين المللی ايران 
  حياتحق 
در کشورھايی که مجازات اعدام لغو نشده «ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی اظھار می دارد که  6ماده 

زمان ارتکاب آن جرم در آن است، اين مجازات بايد صرفا برای جدی ترين جرائم و آنھم مطابق با قانون حاکم در 
کميته حقوق بشر، نھادی که صالحيت تفسير اين ميثاق را دارد، گفته است که  8»کشور در نظر گرفته شود.

حق م به اعدام شخص محکو« اين ميثاق ھمچنين می گويد که  9».يک امر کامال استثنايی باشد«مجازات اعدام بايد 
   10.»م تالش کندفيف و عفو مجازات اعدابرای تخ دارد که

  
مجازات اعدام نوجوانان مطابق با قوانين بين المللی ممنوع است و اين ممنوعيت مطلق بوده و ھيچ قيد وشرطی 
ندارد. ميثاق حقوق مدنی و سياسی و ميثاق حقوق کودکان به طور خاص اعدام افرادی را که در زمان ارتکاب 

ميثاق حقوق مدنی و سياسی و در سال  1975ايران در سال  11.سال قرار داشته باشند ممنوع می کنند 18زير  جرم
، مجمع عمومی سازمان ملل متحد 2009تا  2007ميثاق حقوق کودکان را تصويب کرد. بين سالھای  1994

   12.به مجازات اعدام کودکان پايان دھد دوبار از ايران به طور خاص درخواست کرد که
  

جدی «متحد بارھا تاکيد کرده است که جرائم مربوط به مواد مخدر از جمله عالوه بر اين، کميته حقوق بشر ملل 
، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور اعدام ھای 2007در سال  13محسوب نمی شود.» ترين جنايات

  فراقضايی و خودسرانه در فشرده گزارش خود اظھار داشت: 
 

                                                           
 ,2200A (XXI)توسط مجمع عمومی سازمان ملل مطابق با قطعنامه  1996دسامبر  16مدنی و سياسی، به تاريخ ميثاق بين المللی حقوق  8 

21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171 الزم اجرا شد.  1997مارس  23و به تاريخ  تاييد  
)، تھيه و تدوين تبصره ھای کلی و توصيه ھای 1982، ( شانزدھمين نشست، »،6ه کلی تبصر«کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد،  9

 ,U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 6 (1994) 6توسط نھاد حفظ تعھدات بين المللی سازمان ملل متحد، اسناد سازمان ملل، ماده  عمومی
article 6.   

  ).4(6، ماده ھمان 10
مجمع عمومی سازمان  2200A (XXI), 21توسط قطعنامه شماره  1996دسامبر  16سياسی، که به تاريخ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و  11

، تکميل و U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171) توسط قطعنامه شماره 5( 6ملل تاييد و ماده 
توسط مجمع عمومی سازمان ملل تاييد و  1989نوامبر  20الزم االجرا شد.؛ ميثاق حقوق کودکان، به تاريخ  1973مارس  23به تاريخ 

  (الف).  37الزم االجرا شد.) ماده  1990سپتامبر  2(به تاريخ 
اسالمی ايران، اسناد سازمان ملل متحد، ، وضعيت حقوق بشر در جمھوری 62/168قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد،  12

A/RES/62/168, March 20, 2008 ھمان گونه که کميته حقوق کودکان در گزارش «. اين قطعنامه از جمھوری اسالمی ايران خواست که
؛ و در »دھيد سال قرار داشته است پايان 18خود از شما خواسته بود، به اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم زير  2005ژانويه 

 18ضمن محکوم کردن افرادی که در زمان ارتکاب جرم زير «گزارش وضعيت حقوق بشر در جمھوری اسالمی ايران، مجمع عمومی 
 6و  4ميثاق حقوق کودکان، و ماده  37سال قرار داشته اند، و جمھوری اسالمی برخالف مسئوليت ھای بين المللی خود مطابق با ماده 

از دولت ايران به طور خاص در » و سياسی و برخالف اعالم ھای خود که مجازات اعدام نوجوانان را متوقف می کندميثاق حقوق مدنی 
سال قرار داشته باشند پايان دھند، و به دستور العمل توقف مجازات  18خواست نمود که به اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم زير 

ط سنگسار متعھد بمانند، و با تبديل اين دستورالعمل ھا به قانون، به مجازات اعدام نوجوانان به اعدام نوجوانان، و مجازات اعدام توس
   طور کامل پايان دھند.

؛ کميته 14پاراگراف  CCPR/CO/84/THA ,)، جمعبندی مشاھدات: تايلند، گزارش 2005ژوئيه  8کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد ( 13
. برای 19، پاراگراف ,CCPR/C/SDN/CO/3)، جمعبندی مشاھدات: سودان، گزارش 2007اوت  29حقوق بشر سازمان ملل متحد (

، مطالعه تحليل عميقتر در مورد کاربرد مجازات اعدام در ارتباط با جرائم مواد مخدر، به گزارش عفو بين الملل نگاه کنيد: اعتياد به مرگ
، قابل دسترس در 16، ص 2011دسامبر 

http://www.amnesty.org.nz/files/Iranreport_Addictedtodeath_AmnestyInternational.pdf.  
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قوقی ھمه ارگان ھای اصلی سازمان ملل نتيجه گيری که از بررسی دقيق و ھمه جانبه مسايل ح
 تنھا در صورتی بايد تطبيق شود که مجازات اعدام متحد... می شود بدست آورد اين است که

جرم مورد نظر در محدوده کوچک جدی ترين جرائم قرار گيرد و اثبات گردد که عامل قصد 
  14کشتن داشته و اين امر منجر به مرگ مقتول نيز شده است.

  
، گزارشگر ويژه به کشورھا يادآوری کرد که مطابق با قوانين بين المللی مجازات اعدام برای 2009در سال 

ساير مقاماتی که در  15جرائم مرتبط با مواد مخدر بايد لغو و حکم ھای صادره در اين مورد به حبس تبديل گردند.
ر امور حقوق بشر، گزارشگر ويژه اين مورد ابراز نظر کرده اند، از جمله کميسار عالی سازمان ملل متحد د

سازمان ملل متحد در بخش شکنجه و ساير رفتارھای بی رحمانه، غيرانسانی و تحقير آميز، تاکيد کرده اند که 
گزارشگر ويژه  16اعمال مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر قوانين بين المللی را نقض می کند.

م مواد مخدر در رديف جدی ترين جرائم قرار نمی گيرد. بنابراين، اعمال جرائ«به عقيده او  يادآوری کرد که
را نقض کرده و يک عمل تبعيض گرايانه بوده و احتماال...  حياتمجازات اعدام برای مجرمين مواد مخدر حق 

  ».و کرامت آميز انسانی را نقض می کند حياتحق 
  

ويژه سازمان ملل متحد در مورد وضعيت حقوق بشر در ، دبير کل سازمان ملل متحد و گزارشگر 2011در سال 
، 2011ايران نگرانی خود را در رابطه با سطح باالی اعدام ھا برای جرائم مواد مخدر ابراز داشتند. در اکتبر 

کميته حقوق بشر سازمان ملل پيشنھاد کرد که مقامات ايرانی لغو مجازات اعدام را مدنظر قرار دھند و يا دست کم 
    17محدود کنند.» جدی ترين جرائم«الح قانون مجازات اسالمی، موارد کاربرد اين مجازات را تنھا برای با اص

  

  حق آزادی و امنيت
 9ماده » ھرکس حق آزادی و امنيت شخصی دارد.«ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی تاکيد می کند که  9ماده 

برمبنا و مطابق «می خواھد که محروميت از آزادی بايد تنھا را ممنوع می کند و » بازداشت خودسرانه«ھمچنين 
  » با قانون و مقررات آئين دادرسی صورت بگيرد.

 

 حفاظت در برابر شکنجه و رفتار ھای بيرحمانه، غيرانسانی و اھانت آميز
ھمه اشکال شکنجه، و رفتارھای بی رحمانه، غيرانسانی و  10و  7 موادميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی در 

اھانت آميز را ممنوع می کند. ايران با آن که عضو ميثاق منع مجازات شکنجه و ساير رفتارھای بی رحمانه، 
غيرانسانی و اھانت آميز نمی باشد، اما منع مجازات شکنجه در قوانين عرفی بين المللی مطلق بوده و از جمله 

                                                           
ژانويه  29يپ الستون، اعدام ھای فراقضايی،صحرايی و خودسرانه، فل گزارش گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در رابطه به14 

 ,UN Doc. A/HRC/4/20, para. 53، اسناد سازمان ملل متحد2007
http://www.extrajudicialexecutions.org/application/media/A_HRC_4_20.pdf.  

يژه سازمان ملل در رابطه با اعدام ھای فراقضايی، صحرايی، و خودسرانه، فليپ آستون، شواری حقوق بشر، گزارش گزارشگر و15 
  ..A/HRC/11/2/Add.1, 188، اسناد شماره 2009می  29
يض را نقض کرده و يک عمل تبع حياتاعمال مجازات اعدام در ارتباط با جرائم مواد مخدر حق «گزارشگر ويژه در اين مورد گفت: 16 

گزارش گزارشگر ويژه در ارتباط با شکنجه، و ساير رفتارھای » کرامت آميز انسانی را نقض می کند. حياتگرايانه و احتماال ... حق 
  . A/HRC/10/44, para. 66، اسناد سازمان ملل 2009ژانويه  14بی رحمانه، غير انسانی، ويا تحقير آميز، 

ر جمھوری اسالمی ايران: يادداشت ھای دبير سازمان ملل متحد، اسناد سازمان ملل دبير کل سازمان ملل، وضعيت حقوق بشر د17 
A/66/374, 23 September 2011, http://daccess-ddsnyun.org/doc/UNDOC/GEN/N11/512/18/PDF/N1151218.pdf?OpenElement; 

The situation of human rights in the Islamic Republic of Iran: Report of the Secretary-General, A/66/361, 
http://daccessddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/499/42/PDF/N1149942.pdf?OpenElement.  
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محسوب می شود. شکنجه ھمچنين در قوانين ايران نيز  (jus cogens)نورم ھای اوليه قوانين عرفی بين المللی 
  18ممنوع می باشد.

 
برای اجرای اين ممنوعيت، می  ميثاق حقوق مدنی و سياسی و ميثاق منع شکنجه با ذکز جزئيات وظايف دولت ھا

قيق، ناقضين آن را محاکمه و برای قربانيان آن در صورتی که گويد که دولت ھا موظف اند که در مورد شکنجه تح
کميته حقوق بشر سازمان ملل ھمچنين تصريح می کند که وظيفه  19تخطی صورت گرفته باشد خسارات بپردازند.

ابل حفاظت مردم در مقابل شکنجه و رفتارھای غيرانسانی نه تنھا دولت ھا را ملزم می سازد که مردم را در مق
  20ليس محافظت کنند بلکه آنان را در مقابل اعمال افراد خصوصی نيز حفاظت کنند.سئولين دولتی مانند پاعمال م

  
نه تنھا به «کميته حقوق بشر ياد آور شد که مجازات شکنجه و يا رفتارھای بی رحمانه، غيرانسانی، و اھانت آميز 

ه اعمالی که باعث درد و رنج روانی قربانيان می زيکی قربانيان شده، بلکه بياعمالی گفته می شود که باعث درد ف
زيکی، از جمله يتنبيھات ف«کميته خاطر نشان ساخت که اين ممنوعيت شامل تحميل  21.»شود نيز اطالق می گردد

قراردادن بيش ازحد محکوم در يک وضعيت عذاب به عنوان نوع مجازات، يا دستور آموزشی و يا اقدام 
با غير قانونی بودن مجازات تنبيھی، گزارشگر ويژه در مورد شکنجه به  ارتباطدر  22نيز می شود.» انظباطی

مذھبی نشئت گرفته باشد صادر  دستور ھایطور خاص گفت که اين نوع مجازات حتی اگر بر مبنای قانونی که از 
که اين قوانين را طوری  ی که قوانين مذھبی را اجرا می کند مجبور انديکشورھا«شود نيز ممنوع است و افزود که 

   23».شوندصادر کنند که از تطبيق ... تنبيھات بدنی درعمل اجتناب 
  

  حق حريم خصوصی
حريم خصوصی ھيچ کس نبايد به شکل «ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی اظھار می دارد،  17ماده 

ابل اين تعرضات و دخالتھا از در مق«دارد و ھرکس حق » خودسرانه و غيرقانونی مورد مداخله قرار بگيرد
 آن بخش از زندگی و استقالل فردی شخص را در بر می گيرد که مانع«اين حق  24».حمايت قانون برخوردار شود

  25».حريم خصوصی و آزادی ديگران نشود
  

يکی از جنبه ھای حفاظت شده حق حريم خصوصی و آزادی فردی، که توسط کميته حقوق بشر تاييد شد، برقراری 
ميان افراد بزرگسال در حريم خصوصی است. ھمان گونه که کميته در مورد اين حق  وابط جنسی رضايت مندانهر

گفت، کشورھا بايد از حق آزادی فردی و ساير حقوقی که از اين حق سرچشمه می گيرند مانند: حق تصميم گيری 
دولت ھا موظف اند که از تحميل  آزاد مطابق با ارزش ھا، عقيده، موقعيت و ضروريات فردی محافظت کنند.

ی يمحدوديت ھای نامشروع و اجباری که باعث محدوديت آزادی ھای فردی می شود جلوگيری کنند، حتی در جاھا
                                                           

شکنجه را به  2004قانون حقوق شھروندی سال  9و  6قانون مجازات اسالمی و ماده يک بند  578. ماده 38قانون اساسی ايران، ماده 18 
   وع می کند.خصوص برای گرفتن اعتراف ممن

، رودريگز عليه اوروگوئه، که به تاريخ ,322/1988طور مثال نگاه کنيد به پاسخ ھای کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، شماره به 19 
نوامبر  6و قربانوف عليه تاجيکستان، که به تاريخ  096/2002T؛1994ژوئيه  20تصويب شد، بالنکو عليه نيکاراگوئه،  1994ژوئيه  14

  تصويب شد.  2003
)، تدوين تبصره ھای کلی و پيشنھادات عمومی 1992(نشست چھل و چھارم، » ،20تبصره کلی «کميته حقوق بشر سازمان ملل،  20

  .U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 30 (1994), art. 7تصويب شده توسط دفتر معاھدات سازمان ملل، اسناد سازمان ملل، 
)، تدوين تبصره ھای کلی و پيشنھادات عمومی تصويب شده 1992( نشست چھل و چھارم،  7، ماده 20کميته حقوق بشر، تبصره کلی  21

  .U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 30 (1994), para. 5توسط دفتر معاھدات سازمان ملل، اسناد سازمان ملل، 
  ھمان 22
  . Item 8(a), U.N. Doc. E/CN.4/1997/7 (1997)ويا  8ام، موضوع 53گزارش گزارشگر ويژه، کميسيون حقوق بشر، نشست  23
  .17ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، ماده  24
مان فرد نوواک، ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی: تبصره در مورد ميثاق سياسی و مدنی، (کھالم راين، جرمنی: ن.پ. انگلو  25

  294) ص. 1993
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که ھدف از اين نوع تحميل ممانعت از شيوه زندگی باشد که اکثريت جامعه آن را غيرقابل قبول و مضر به حال 
. وضع ھرنوع محدوديت بر آزادی ھای فردی بايد دارای يک ھدف مشروع فردی که آن را انجام می دھد بدانند

   26باشد و بدون تبعيض اجرا گردد و ميزان و تاثير اين محدوديت بايد به شدت متناسب با تحقق ھدف مشروع باشد.
  

 »دادرسی عادالنه«حق برخورداری از 
کرده و اظھار می  دادرسی عادالنه را تضمين ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی حق برخورداری از 14ماده 
 دارد:

ھمه افراد در مقابل دادگاھھا و ديوانھای دادگستری مساوی ھستند. ھرکس حق دادخواھی 
در مورد اتھامی که عليه او و يا حقوق و الزامات  منصفانه و علنی را در جريان تصميم گيری

ی طرف که طبق قانون تشکيل شده باشد مدنی او مطرح و صادر شود، در يک دادگاه مستقل و ب
    27دارد.

  
حق دارد که در « و » مجبور به شھادت و يا اعتراف عليه خود شود« ھمچنين می گويد که متھم نبايد  14ماده 

  28».مورد محکوميت و مجازات خود در يک دادگاه عالی تر مطابق با قانون خواستار تجديد نظر شود
 

  تھيه و تدوين قوانين کيفری
 ) ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی1( 15با توجه به ماده 

 
ھيچ کس را نبايد به دليل انجام فعل و يا ترک فعلی که در قوانين ملی و يا بين المللی در زمان 
ارتکاب برای آن مجازات تعيين نشده است محکوم نمود. ھيچ کس نبايد به مجازات شديدتر از 

  برای آن تعيين شده است، محکوم گردد. آنچه که در زمان ارتکاب جرم
  

  عدم تبعيض و حقوق اساسی
که برای تمام افراد « حقوق مدنی و سياسی از کشورھای عضو اين ميثاق می خواھد،  ميثاق بين المللی 2ماده 

و می افزايد که » ساکن آن کشور حقوق شناخته شده اين ميثاق را بدون ھيچ گونه تبعيض رعايت و تضمين کنند
ن ميثاق نقض فردی به رسميت شناخته شده در اياگر حقوق و آزاديھای  ن کنند کهتضمي« عضو بايد  يیکشورھا
سازند، و ھمچنين مسئولين زيربط را موظف می سازد  آن فراھم» بايد وسيله ای جھت جبران خسارت موثر گردد،

حق جبران خسارت قطعی بوده و مقام  29.»در صورت محرز شدن اين خسارات زمينه تطبيق آن را مھيا کنند«که 
اين ميثاق تضمين  26اين حق ايجاد نمی کند. ماده رسمی و يا خصوصی فرد مرتکب نمی تواند تفاوتی در احراز 

ھمه افراد در مقابل قانون مساوی ھستند و حق دارند، بدون ھرگونه تبعيض، ازحمايت مساوی در «می کند که 
حمايت نابرابر در مقابل خشونت و دسترسی نابرابر به قانون، در صورت عدم ». مقابل قانون برخوردار شوند

  راساس قوانين بين المللی به شدت ممنوع است. توجيه پذيری جدی، ب
  

) 19)، آزادی بيان (ماده 9)، امنيت (ماده 17ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی بر حق حريم خصوصی (ماده 
) مھر تائيد می گزارد. اين حقوق، ازجمله حق آزادی بيان که شامل حق آزادی 21و حق آزادی اجتماعات (ماده 

                                                           
ميثاق مدنی و سياسی، تدوين تبصره ھای کلی و پيشنھادات عمومی  17در مورد ماده کميته حقوق بشر سازمان ملل، تبصره کلی 26 

  .UN Doc. HRI/GEN/Rev.3, 15 August 1997تصويب شده توسط دفتر معاھدات سازمان ملل، اسناد سازمان ملل، 
  )1( 14ميثاق مدنی و سياسی، ماده  27

  . 5) ز و جز 3( 14، ماده ھمان28 
  ھمان29 
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گذار در  يا حق آزادی گشت و ی از طريق پوشش لباس و يا رفتارھای فزيکی می شود؛ وھويت جنس اظھار
محضر عام که بايد بدون ھرگونه ترس از اذيب و آزار و تعرض صورت گيرد، زمينه يک زندگی باصفا و آزاد 

ای الزم برای اينرو، کشورھا عضو موظف اند که با فراھم آوردن حمايت ھ را در جامعه به ارمغان می آورد. از
افرادی که از اين حقوق استفاده می کنند، از اذيت و آزار و مزاحمت آنان جلوگيری کرده و مرتکبين آن را در ھر 

   جايی که قرار داشته باشند در صورت امکان مجازات کنند.
  

آن قوانين ايران که اين حقوق را تنظيم و يا محدوديت ھای دولتی ديگری را عليه آن تصويب می کنند، اجازه دارند 
يعنی وضع  -تنھا در صورتی اين محدوديت ھا را وضع کنند که با معيارات حقوق بين المللی مطابقت داشته باشد،

باشند. ھمان گونه که کميته حقوق بشر سازمان ملل اين محدوديت ھا برای تحقق يک ھدف مشروع اجتناب ناپذير 
تدابير محدود کننده بايد با اصل تناسب در حقوق بين المللی مطابقت داشته باشد؛ برای تحقق «متحد توصيه کرد، 

وظايف حفاظتی مورد ادعا مناسب باشد؛ از جمله مواردی باشد که با کمترين مداخله در زندگی مردم نتيجه مطبوع 
ھرنوع محدوديت بايد اصل عدم  30.»رمغان آورد؛ و با منافعی که قصد حفاظت آن را دارد متناسب باشدرا به ا

   تبعيض را به شدت رعايت کند.
 

  آزادی بيان، اجتماعات و انجمن ھا
حق آزادی بيان، اجتماعات و انجمن ھا که در قوانين بين المللی حقوق بشر تضمين گرديده اند، صرفا ممکن است 

ت بيش از حد گسترده ای که در قانون اساسی ايران، ياک چارچوب تعريف شده خاص محدود شوند. اما استثنادر ي
قوانين امنيت ملی، و قانون مجازات اسالمی در مورد آزادی بيان وجود دارد، به دولت اجازه می دھد که در 

 ود کنند. قوانين بين المللی محد مجموع اين حقوق را فراتر از چارچوب تعيين شده
 

تاکنون موظف است که چارچوب  1975ايران به عنوان عضو ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی از سال 
ميثاق حقوق مدنی و سياسی حق تجمعات مسالمت آميز را تضمين می  21قوانين بين المللی را رعايت کند. ماده 

اعمال اين حق وجود داشته باشد، مگر مطابق با ھيچ محدوديتی نبايد در «ه کاين ماده مشخص می کند  31کند.
قانون که در يک جامعه دموکراتيک برای منافع امنيت ملی و يا ايمنی عمومی، نظم عمومی و يا برای حفاظت از 

   .»سالمت و اخالق و يا حقوق و يا آزاديھای عمومی ضروری باشد
 

ت شده است. حق آزادی انجمن ھا نيز ممکن است حق آزادی انجمن ھا نيز به خوبی در قوانين بين المللی تثبي
محدود شود، اما تحت يک شرايط مشخص که در قوانين بين المللی از آن تعريف شده است و آنھم تنھا در زمانی 

به گفته پروفسور مانفرد نواک در تجزيه و تحليل معتبرش از  32که شرايط خاص برای تطبيق آن به وجود آيد.
) ميثاق بايد به دقت و به شکل 2( 22ق مدنی و سياسی، محدوديت ھای تعيين شده در ماده ميثاق بين المللی حقو

به وضعيتی اطالق می » ايمنی عمومی«و » امنيت ملی«محدود مورد تفسير قرار گيرند. به عنوان مثال، اصطالح 
يد متناسب با ھدف نيز با» ضروری«شود که يک تھديد فوری و خشونت آميز ملت را تھديد کند. محدوديت ھای 

مشروع باشند: به اين معنی که وضع محدوديت ھا بايد به شکل دقيق متعادل با داليل ضروری ايجاب آن محدوديت 
    33ھا باشد.

 

                                                           
. نگاه کنيد به تونين 4، پاراگراف 1988مارس  ICCPR/C/SR.749 ،23 ، ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی،16/32تبصره کلی  30 

  .3.8عليه استراليا، پاراگراف 
  . 21ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، ماده  31

  . 22ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، ماده 32 
 )1993مانفرد نواک، ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، تبصره در مورد ميثاق حقوق مدنی و سياسی، ( کھالم راين: ن.پ. ايگل، 33 

  . 387-386. و ص.ص
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 کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، نھاد صاحب نظر سازمان ملل که وظيفه نظارت بر رفتار کشورھا را برای
در قوانين بين المللی » تناسب«رعايت و انطباق ميثاق حقوق مدنی و سياسی به عھده دارد، چندين مرتبه بر اھميت 

بر آزادی انجمن ھا و اجتماعات بايد  »ضروری«تاکيد کرده است. در قوانين بين المللی، ايجاد محدوديت ھای 
دقيق متعادل با داليل ضروری ايجاب آن محدوديت متناسب باشد: به اين معنی که وضع محدوديت ھا بايد به شکل 

  34ھا باشد.
  
  
  

  

                                                           
طور مثال به والديمير پترويچ الپ تسويج عليه بالروس. تبادل نظر کميته حقوق بشر به کميته حقوق بشر سازمان ملل، نگاه کنيد، 34 
، کتاب ساليانه مرکز جھانی جامعه مدنی سال »محيط حقوقی جامعه مدنی،«،. ھنچنين نگاه کنيد به ريچارد فرايرز،  780/1997مارهش

  .2003، مرکز مطالعات دولت ھای جھانی، دانشگاه اقتصادی لندن، 2003
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 .III مجرمين کودکمجازات مرگ برای 
  

با قوانين  مجازات اعدام در قانون جديدآ اصالح شده مجازات برای کودکان که مطابق» لغو«مسئولين دولتی از 
اطالق می گردد با تفاخر زيادی حرف زدند. مرتکب جرمی گردد  سالگی 18سن  بين المللی به ھر کسی که قبل از

 قانونگذاران مجازات اعدام را در موارد ارتکاب اما با بررسی اطالحات جديد، مشاھده می شود با وجودی که
مانند داشتن و قاچاق مواد مخدر برای کودکان لغو کرده اند، اما قضات ھنوز ھم ممکن است بر » جرائم تعزيزی«

  به اعدام محکوم کنند. » قصاص« و يا» حدود«دکان را به جرم ارتکاب کومبنای صالحديد خود 
  

مرتکب جرم می گردند، در سطح جھان دارد. اعتقاد  سالگی 18ايران مقام نخست را در اعدام افرادی که قبل از 
. را اعدام کرده استمجرمين کودک بر اين است که در طول سه سال گذشته، ايران بيشتر از ھر کشور ديگری 

به دستور مقامات  2009، و پنج تن ديگر در سال 2010، يک کودک در سال 2011حداقل سه کودک در سال 
نفر کودک به جرايم مختلف، از جمله تجاوز به عنف و قتل در  143دست کم  2011اعدام گرديده اند. در سال 

 7، 2008پنج کودک، در سال  2009. اين ارقام در سال 35زندان ھای ايران در انتظار اعدام به سر می بردند
بر خالف تمام شواھد موجود، رييس جمھور  36حداقل ھشت کودک را نشان می دھد. 2007کودک و در سال 
سالگی مرتکب جرم  18ادعا کرد که کشورش افرادی را که پيش از سن  2008در سال  محمود احمدی نژاد

  37.گرديده اند، به اعدام محکوم نمی کند
  

است و اين ممنوعيت مطلق است. کنوانسيون حقوق کودک  نوجوانان در قانون بين المللی ممنوعمجازات اعدام 
)CRC) و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی (ICCPR ھر دو، مجازات اعدام را به طور خاص برای (

مللی حقوق مدنی و سال قرار دارند منع کرده است. ايران ميثاق بين ال 18افرادی که در زمان ارتکاب جرم زير 
و  2007تصويب کرده است. بين سالھای  1994و کنوانسيون حقوق کودک را در سال  1975سياسی را در سال 

، مجمع عمومی سازمان ملل متحد دو بار به طور خاص از ايران خواست که به مجازات اعدام نوجوانان 2009
بار ديگر نگرانی خود را در مورد  2010ر فوريه پايان دھد، و کشورھای عضو در بررسی عمومی نوبتی ايران د

  38اين موضوع ابراز کردند.

                                                           
. ھمچنين نگاه کنيد: مرکز سياست خارجی، "از گھواره تا تابوت: گزارش در http://www.amnesty.org/en/region/iran/report-2011عفو بين الملل،  35

)، "ايران: اعدام نوجوان برای روز دوشنبه 2010نوامبر،  26( دسترسی در  http://fpc.org.uk/fsblob/1063.pdf"، 2009مورد اعدام کودکان در ايران، 
-http://www.amnesty.org/for-media/press-releases/iran، 2009، 1لل ، اکتبر برنامه ريزی شده، اعالميه مطبوعاتی سازمان عفو بين الم

execution-juvenile-scheduled-monday-20091002  2010، 26( دسترسی در نوامبر.(  
 http://www.hrw.org/~~V، 2008، نوامبر 4 ھفدمين نوجوان در سال جاری در ايران به دار آويخته شد، "از انتشارات خبری ديده بان حقوق بشر، 36

en/news/2008/11/04/iran-hangs-seventh-juvenile-offender ايران حداقل به يک مجرم نوجوان اعدام. نگاه 2010. گزارش شده است که در سال ،
، 2010، 8ر کنيد به "ايران، عربستان سعودی، سودان: پايان مجازات اعدام نوجوانان،" ديده بان حقوق بشر انتشار اخبار، اکتب

http://www.hrw.org/en/news/2010/10/09/iran-saudi - .عربستان، سودان، پايان، مجازات مرگ نوجوانان است  
ان در ايران نوجوانان اعدام نمی شوند. در کجا آن«احمدی نژاد در پاسخ به سوال خبرنگار نيويورک تايمز در مورد مقام نخست ايران در مورد اعدام نوجوانان گفت:  37

را از کجا به  30تعيين کرده است. من واقعا نمی دانم که شما اين عدد  مجازات اعدام سالگی را به عنوان سن مسئوليت کيفری برای 18 اعدام شده اند؟ قانون ما در واقع
، قابل دسترس 2008سپتامبر  26، نيويورک تايمز، »مصاحبه با احمدی نژاد«نگاه کنيد، » دست آورده ايد؟

http://www.nytimes.com/2008/09/26/world/middleeast/26iran-transcript.html?_r=1&pagewanted=2&ref=middleeast 
(November 26, 2010).  

، وضعيت حقوق بشر در جمھوری اسالمی ايران، اسناد سازمان ملل، 62/168ی سازمان ملل، قطعنامه مجمع عموم 38
A/RES/62/168, ،20  ما از شما، ھمان گونه که کميته حقوق «. اين قطعنامه از جمھوری اسالمی ايران خواست که 2008مارس

سالگی مرتکب جرم گرديده اند، لغو  18را که قبل از سن  دکانخواست، می خواھيم که اعدام کو 2005کودکان در گزارش ژانويه سال 
سالگی مرتکب جرم  18که اعدام افرادی که قبل از سن «، که مجمع عمومی »وضعيت حقوق بشر در جمھوری اسالمی ايران«؛ و »کنيد

ميثاق بين  6و  4مللی حقوق کودکان و ماده ميثاق بين ال 37گرديده اند، را محکوم نموده و آن را برخالف تعھد دولت ايران مطابق با ماده 
، و از دولت ايران »المللی حقوق مدنی و سياسی دانست که عليرغم اعالم ممنوعيت مجازات اعدام کودکان توسط دولت ايران ادامه داشت

م کودکان و مجازات سالگی مرتکب جرم گرديده اند را لغو کند، و به ممنوعيت اعدا 18که اعدام افرادی که قبل از سن « خواست 
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قتل عمد، در قوانين ايران به  39اکثريت اعدام ھای مجرمين نوجوان در ايران به اتھام قتل عمد صورت می گيرد.
تن مواردی اطالق می شود که شخص عمدا به اقدامی دست می زند که منجر به قتل گردد، حتی اگر قصد کش

قربانی را نداشته باشد. اين عمل جرم پنداشته شده و سزای آن قصاص (قصاص نفس) است. در حالی که دستگاه 
قضايی مسئوليت انجام محاکمه و اجرای حکم در اين گونه موارد را دارد، قانون ايران آنھا را به عنوان اختالفات 

کننده حل و فصل اختالف را دارا می باشد. خصوصی بين دو طرف قضيه شناخته که در آن دولت نقش تسھيل 
بازماندگان مقتول حق درخواست قصاص (به قتل رسانيدن مجرم)، عفو قاتل و يا حق پذيرفتن پرداخت غرامت در 

  دارا می باشد. ازای انصراف از قصاص را
  

را » کودک«ند، اما کودکان را از مسووليت کيفری مبرا دانسته بود قانون قبلی، قانونگذاران 49به اساس ماده 
اين در حالی است که قانون  40به سن بلوغ نرسيده باشد تعريف کرده بودند. مطابق به قانون شريعت به کسی که

در تشخيص  41قبلی تعريفی از سن بلوغ راائه نداده بود و در شريعت نيز تفسير واحدی از سن بلوغ وجود ندارد.
سال قمری ( ھشت  9کردند که سن بلوغ را برای دختران  اد میاستن 1991سن بلوغ، قضات به متن قانون مدنی 

  42سال و ھفت ماه سال شمسی) تعيين کرده بودند. 14سال قمری ( 15سال و نه ماه سال شمسی) و برای پسران 
  

صدھا کودک را به اعدام محکوم و مقامات زندان نيز اين حکم را در  قوه قضائيه ايران بر اساس اين رژيم حقوقی
با اين حال، مقامات به طور منظم ادعا کرده اند که منع اعدام  ده ھا تن از اين نوجوانان محکوم اجرا کردند. مورد

کودکان ھمواره در قانون ايران وجود داشته است. آنان با اين استدالل موضع خود را توجيه می کردند که کودک 
نرسيده است، اعدام نمی  18ا زمانی که به سن در اصطالح شرعی معنی متفاوتی دارد و مقامات ھيچ کسی را ت

کنند و يا در قضايای مربوط به قصاص، اين خانواده مقتول است که تصميم می گيرد مجرم اعدام گردد، مورد عفو 
  43قرار گيرد و يا اينکه خونبھا بپردازد و نه دولت.

  
، مقامات ايرانی اقدامات تدريجی را کودکمجرمين در پاسخ به انتقادات روزافزون بين المللی در ارتباط با اعدام 

، رئيس سابق قوه قضائيه ايران، آيت هللا 2008و  2003برای رسيدگی اين مسئله روی دست گرفتند. در سال ھای 
محمود ھاشمی شاھرودی، با صدور بخشنامه ای به قضات دستور داد تا از صدور حکم اعدام برای ھر مجرمی 

ار دارد، خودداری ورزند. اما قضات با اين استدالل که که بخشنامه در تضاد با مفاد قانون سال قر 18که زير سن 
، مجلس ايران به بررسی پيش 2006در ماه ژوئيه سال  44مجازات قبلی قرار دارد، از اجرای آن سر باز زدند.

يان می داد، اما در واقع ، اين پرداخت که به گفته مقامات به اعدام نوجوانان مجرم پا نويس قانون جرائم نوجوانان
                                                                                                                                                                             

اسناد سازمان ملل، ». اين مجازات به قانون تبديل کنند سنگسار متعھد بمانند و اين ممنوعيت ھا را به منظور جلوگيری کامل از اجرای
  ..UN-Doc. A/RES/61/176, March 1, 2007. Annex 1، 1پيوست 

، 2008عربستان سعودی، سودان، پاکستان، يمن، پايان دھيد، سپتامبر  ديده بان حقوق بشر، آخرين مانع: به اعدام نوجوانان در ايران، 39
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/crd0908web_0.pdf..  

. برای معلومات عمومی راجع به سن بلوغ و مسئوليت 1210، ماده 1991؛ قانون مدنی نوامبر سال 49مجازات اسالمی، ماده قانون  40
، ژوئيه »سال در ايران 18مسايل اعدام قبل از «کيفری در ايران، به مقاله شرين عبادی در کانون مدافعان حقوق بشر ايران نگاه کنيد، 

2007 ،http://www.emadbaghi.com/en/archives/000924.php?  2008می  21(اخرين دسترسی .(  
، 2008ديده بان حقوق بشر، آخرين مانع: به اعدام نوجوانان در ايران، عربستان سعودی، سودان، پاکستان، يمن، پايان دھيد، سپتامبر  41

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/crd0908web_0.pdf..  
  ايران معموال از تقويم شمسی استفاده می کند و نه از تقويم قمری.  42
، سخنگوی دادستانی عمل اعدام اين نوجوان را 2011سپتامبر  21ساله به اسم عليرضا موال سلطانی در  17بعد از اعدام يک پسر  43

ساله بود. قوه قضائيه ايران موال سلطانی را به جرم قتل عمد  18جيح کرد که موال سلطانی مطابق با تقويم قمری محضر عام اين گونه تو
در ايران به مرگ محکوم کرد. سازمان ملل متحد: سابقه تکان دھنده حقوق بشر ايران را افشا » قوی ترين مرد«يک قھرمان سرشناس 

-http://www.hrw.org/news/2011/09/21/un-expose-iran-s-appalling، 2011سپتامبر  21 کنيد، اطالعيه خبری ديده بان حقوق بشر،
rights-record.  

فوريه،  27» ام نوجوانان مطابق با قانون مجازات جديد،اقدامات نيمه تمام: مجازات اعد«کمپاين بين المللی حقوق بشر در ايران، 44 
2012 ،http://www.iranhumanrights.org/2012/02/new-penal-code-commentary/ ..  
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قانونگذاران ھيچ گاھی اين قانون  45اقدام دست قضات را در صدور حکم اعدام به مجرمين نوجوان باز می گذاشت.
  آن در نھايت راه خود را در قانون تازه اصالح شده مجازات باز کرد. موادرا تصويب نکردند، اما حداقل برخی از 

 

  استکيفری تا ھنوز برابر با سن بلوغ وليت سن مسؤ
قانون اصالح شده به طور کلی مربوط به رسيدگی به مجازات و اقدامات تامينی و تربيتی اعمال شده  94-87 مواد
را برای اولين » سن مسئوليت کيفری«بر خالف قوانين ھای قديمی، قانون جديد ». کودکان و نوجوانان است«به 

بر اين اساس، قضات ممکن است  46ن را برابر می داند با سن بلوغ تحت قانون شريعت.بار تعريف می کند، اما آ
شان قرار يا خطاھاي سال قمری را از لحاظ کيفری مسوول اعمال و 15زير  دختران زير نه سال قمری و پسران

ن شرط سن، ديد در قانون قديمی نيز از چنين راھکاری استفاده می شد، اما قانون اصالح شده با تدوي 47ندھند.
 مشخصی در اين مورد ارايه کرده است.

 

  »جرايم تعزيری«لغو مجازات اعدام برای 
می شود. » جرايم تعزيزی«يکی از بھبودھای خاص قابل يادآوری برای کودکان در قانون مجازات جديد مربوط به 

گردند، به جای آن از قضات خواسته شده  بر اساس اصالحات جديد، کودکان به ھيچ عنوان به اعدام محکوم نمی
گرديده است، با توجه به ماھيت جرم و محدوده سنی، او را به » جرم تعزيزی«است که به کودکی که مرتکب 

مثبت شمرده می شود، زيرا که اکثريت  اين اقدام تا حدودی يک گام 48انواع اقدامات تامينی و تربيتی محکوم کند.
ی که توسط مقامات طی چند سال گذشته انجام شده، در مورد کسانی بوده است که به قاچاق قريب به اتفاق اعدام ھاي

  اند. » جرايم تعزيزی«و ياداشتن مواد مخدر متھم بوده اند که از جمله 
  

 حفظ شده استمجازات اعدام برای جرايم ديگر 
 ازات مرگ برای جرايمی مانند(که شامل مج» حدود«مرتکب کودکانی که  در مقابل اعداماما چنين ممنوعيتی 

مانند قتل » قصاص« جرائم) و يا ھمخوابی با زن و مرد ديگری خارج از چارچوب ازدواج می شود زنا ارتداد و
ذکر شد، اکثريت احکام اعدام توسط قوه قضاييه عليه کودکان مجرم  عمد می گردد، وجود ندارد. (ھمانطور که قبال

قانون اصالح شده، يک قاضی ممکن است يک پسر  90شده است). بر اساس ماده در ارتباط با ھمين جرايم صادر 
ساله (به حساب سال قمری) و باالتر از آن را به  9ساله (مطابق با سال قمری) و يا باالتر از آن و يک دختر  15

واقف خاطر ارتکاب جنايات فوق الذکر در صورتی که تشخيص دھد مجرم به ماھيت و پيامد ھای جرم خويش 
                                                           

ساله را  18تا  15قانون مجازات جديد به قضات اجازه می دھد اما نمی خواھد که مجازات مرگ و حبس ابد متھمان نوجوان ) 3( 31ماده  45
قانون جديد وضاحت می دھد که در مجازات  33سال در زندان ھای تامينی و تربيتی کاھش دھند. برعالوه، ماده  8به حبس دو تا 

بلوغيت کامل ذھنی متھم قابل ترديد «کاھش مجازات تنھا در صورتی قابل اجرا است که قاضی تشخيص دھد که » حدود«و » قصاص«
، آخرين مانع: به اعدام نوجوانان در ايران، عربستان سعودی، سودان، پاکستان، يمن، پايان دھيد، سپتامبر ، ديده بان حقوق بشر»باشد

2008 ،http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/crd0908web_0.pdf..  
  .146اليحه جديد، ماده  46
ن بلوغ نه رسيده باشد به يک سلسله مجازات تامينی و اصالحی . با آنھم قاضی می تواند که متھمی که به س145اليحه جديد، ماده  47

، و قصدا مرتکب فعل و يا ترک فعال شده است. قانون »عقل سالم دارد«محکوم کند. به عالوه بلوغيت، قاضی بايد تشخيص دھد که متھم 
  .139مجازات جديد ماده 

ابق با قوانين سختگيرانه ايران دارای مجازات بی نھايت شديد می شامل قاچاق و داشتن مواد مخدر می شود، که مط» جرائم تعزيزی« 48
اليحه جديد می  87ی که در اين اواخر در ايران صورت گرفته است به جرم ارتکاب تعزيزی بوده است. ماده يباشد و بيشتر اعدام ھا

کاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است ، به يک شده اند و سن آنھا در زمان ارت »جرائم تعزيزی« اطفال و نوجوانانی که مرتکب گويد که
سلسله اقدامات تامينی و تربيتی محکوم می گردند، از جمله تسليم به والدين و يا سرپرست قانونی که آنان را تحت تدابير شديد مدنظر 

کانون اصالح تربيت برای يک  دھند، معرفی آنان به مددکار اجتماعی، جلوگيری از رفت و آمد طفل در مکان ھای معيين، نگھداری در
شده اند را پرداخت جزای نقدی و نگھداری در کانون اصالح » جرائم تعزيزی«در باره نوجوانی که مرتکب  88ماه تا يک سال. ماده 

در » وغيتبل«تربيت کودکان تا به پنج سال می داند (که مربوط به شدت جرم می گردد). در واقع، به نظر می آيد که قانون مجازات جديد 
  جرائم تعزيزی الزم نمی داند. 
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برای تشخيص رشد و کمال عقل از « اين ماده به دادگاه اجازه می دھد که که  49بوده است، به اعدام محکوم سازد.
مجرم به ماھيت و حرمت جرم خود آگاه «که آيا » پزشک قانونی و يا ھر وسيله مقتضی ديگری نظر خواھی کند

  50».بوده است و يا خير
   

انی که در سن پايين تر از بلوغ قرار داشته و مرتکب جرايم فوق الذکر می قانون اصالح شده مجازات برای کودک
گردند (که مطابق به قانون ايران مسووليت کيفری به دوش دارند) يک سلسله اقدامات تربيتی و تامينی را تجويز 

ی کند، برآورده نمی می کند. با اين حال، اين اقدام منع مطلق اعدام کودکان را چنانچه قوانين بين المللی ايجاب م
   باآنھم، اين اصالحات از ممنوعيت ھای مطلقی که درقوانين بين المللی وجود دارد کوتاه می آيد. 51سازد.

  
قرار دارد، کودک شناخته می شود و صدور حکم اعدام برای  18زير سن  به اساس قوانين بين المللی ھر کسی که

ساله (سال  15قانون جديد که اعدام کودکان، به ويژه پسران  مواد، کودکان مجرم شديدآ منع گرديده است. بنابراين
  ساله (سال قمری)، را غيرقانونی اعالم نمی کند، قوانين بين المللی را به شدت نقض می کند. 9قمری) و دختران 

  
  
  
  
  

   

                                                           
. خطری که در اين ماده احساس می شود اين است که قاضی ممکن است اين معيار را به شکل 90اليحه مجازات جديد، ماده  49

 خودسرانه تطبيق کند، زيرا که قانون جديد توضيح نمی دھد که قاضی چگونه اين معيارات را برای تشخيص اين موضوع که کودک
  ماھيت و پيامد فعل خود را می دانست را جستجو و تطبيق کند. 

  .، تبصرهھمان 50
و » حدود«نرسيده است، اما به جرائم » سن بلوغيت«اليحه جديد، قاضی ممکن است يک مجرم را که تا ھنوز به  87با تاسی از ماده  51

سال قمری قرار دارد، اخطار داده و به کانون اصالح تربيت کودکان برای  15تا  12محکوم گرديده اند، و بين سالھای » قصاص«جرائم 
، تبصره دوم. از لحاظ تکنيکی اين ماده صرفا برای بچه ھا قابل تطبيق است، زيرا 87سه ماه تا يک سال بفرستد. اليحه جديد، ماده 

کيفری مسئول. در تمام موارد ديگر، (مانند مرتکبين سال قمری عمر داشته باشد، بالغ حساب می شوند و از لحاظ  9دختری که بيش از 
سال قرار داشته باشند) قاضی ممکن است مرتکب را به اقدامات تامينی و تربيتی از جمله تحت نظر قرار دادن شديد  9که زير » نابالغ«

  .ھمانتوسط والدين و سرپرست قانونی محکوم کند. 
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IV. مجازات مرگ برای رفتار حفاظت شده و يا جرايم غير جدی 
 

» جنايات جدی«از جمله  مجازات اعدام را به خاطر فعاليت ھايی کهاسالمی،  مجازاتاصالحات وارده در قانون 
ی که نبايد در واقع جرم تلقی گردند و مطابق قوانين بين المللی ازجمله يپنداشته نمی شوند، و به خاطر فعاليت ھا

ای مرتکبين آن الزامی محسوب نمی شوند، حفظ کرده است. جرايمی که مجازات اعدام بر» جرائم بی نھايت جدی«
ذکر گرديده اند. برخالف قوانين بين المللی، در ھر دو قانون » حدود«نون جديد به طور کلی تحت گروه است، در قا

به مجازات خاصی (از جمله اعدام) محکوم می شوند، » حدود«مجازات اسالمی قديمی و جديد، افرادی که به جرم 
د. اين جرايم شامل موارد ذيل بوده، اما محدود به آن ھا نمی باشد: زنا، مستحق عفو يا تخفيف مجازات نمی باشن

لواط، ھمجنسگرايی و توھين به محمد. جرايم ديگری که می توانند مجازات اعدام را در پی داشته باشند، مربوط به 
 م می داند. قوانين سختگيرانه مبارزه با مواد مخدر می شود که داشتن و قاچاق مقدار کم مواد مخدر را جر

  

  زنا
جرم زنا را (با توجه به وضعيت تاھل طرفين) عبارت از جماع  قانون مجازات جديد به طور کلی 231-222 مواد

تعريف کرده و به  مرد با زنی که بين آنھا حلقه زوجيت نبوده و مبتنی بر رضايت و يا اجبار طرفين صورت گيرد
که در قانون قديمی صراحت داشت،  مجازات سنگسار برای زناکارانبحث می گيرد. اگر چه قانون جديد اعمال 

آن را ممنوع نکرده است. با اين حال، در قانون جديد ، مجازات ھای قانون قديمی در  حذف کرده، اما مشخصآ
مورد زنا به صورت وسيع دست نخورده باقی مانده است که صدور مجازات اعدام را برای کسانی که رضايتمندانه 

کسی غير از ھمسر خود روابط جنسی (زنا) برقرار می کند، برای مرتکبين زنا با محارم، برای مردی که با زن با 
پدر خود روابط جنسی برقرار می کند و برای مرد غير مسلمانی که با زن مسلمان رابطه جنسی دارد، بدون توجه 

نرسيده اند به جزاھای تامينی » سن بلوغ«به  . قضات می توانند افرادی را که52به وضعيت تاھلش الزامی می سازد
  .53و تربيتی محکوم کند

  
از به رسميت  - در قانون جديد کماکان زنا به عنوان يک عمل اجباری جنسی ويا زنا به عنف تعريف گرديده 

و برای مرتکب اين عمل مجازات اعدام را در  - شناختن تجاوز جنسی در رابطه زناشويی فروگزاری کرده است
. قربانيان تجاوز مجرم محسوب نگرديده، و مستوجب مجازات نمی باشند. در ھر دو قانون جديد 54گرفته است نظر

و قديمی، ماده جداگانه يی برای تجاوز، از جمله در روابط زناشويی که در قوانين ايران به رسميت شناخته نشده 
  است وجود ندارد. 

  
 100خارج از ازدواج (زنا)، فرد مجرد باشد، مجازات او  در مواردی که طرف متخلف متھم به رابطه جنسی

ھمچنان، اگر يک مرد متاھل، در حالی که با ھمسر خود ھنوز ھمبستر نشده و مرتکب زنای  55ضربه شالق است.

                                                           
ت پيرامون حذف قوانين کليدی مربوط به سنگسار به مثابه مجازات زنا محصنه نگاه کنيد: . برای مطالعه مباحثا225قانون جديد. ماده  52

  .Vجزء 
. در واقعات مربوط به زنا با محارم، در صورتی که قربانی به سن بلوغ نرسيده باشد، قاضی ممکن است 2. تبصره 22. ماده ھمان 53

  ضربه شالق محکوم کند. 100مجرم را صرف به 
مردی با فريب، ارعاب و يا  ھمچنان شامل مواردی است که (د). قانون جديد ھمچنان تصريح می کند زنا به عنف 225. ماده ھمان 54

  تھديد زنی را مجبور به ھمخوابگی با خود کند. 
  .228. ماده ھمان 55
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تبعيد داخلی (اقامت اجباری) محکوم می  محصنه گردد، به صد ضربه شالق، تراشيدن سر و يک سال (قمری)
  56.گردد

  
ه رابطه جنسی مبتنی بر رضايت بين افراد بزرگسال را قابل مجازات می داند، در تناقض با قوانين بين جرم زنا ک

المللی قرار می گيرد. قوانين بين المللی حقوق بشر، به منظور حفاظت از حقوق متنوع انسان ھا از جمله حق عدم 
روابط جنسی آزادانه بين بزرگساالن  زيکی، سالمتی، حريم خصوصی و آزادی می خواھد کهيتبعيض، استقالل ف

  57يک امر غيرقانونی محسوب نگردد.
  

  لواط و مساحقه
به عنوان  قانون جديد مجازات اسالمی مثل قانون قديمی برای مرتکبين عمل لواط که 233 – 232 مواداگر چه در 

ست، مجازات اعدام پيش دخول آلت تناسلی مرد در مرد ديگری يا به رضايت و يا اجبار طرفين تعريف گرديده ا
بينی گرديده است، اما قانون جديد، محدوديت ھای را در مورد صدور اين حکم به مرتکبين با در نظر داشت اينکه 

در نظر گرفته است. فرد فاعل در صورتی که مجرد بوده و به تجاوز متھم » مفعول«بوده است يا » فاعل«مرتکب 
عدم اجبار و تجاوز، به فرد مفعول در صورت  اما، 58.، نه به اعدامضربه شالق محکوم می شود 100نباشد، به 

اعدام محکوم می گردد. ھمچون مورد زنا، قانون جديد مجازات اسالمی در اين مورد نيز بين مسلمانان و غير 
را، لواط غير مسلمان و مفعول مسلمان باشد، قاضی بايد او  مسلمانان تبعيض قايل می گردد. در صورتی که فاعل

  59بدون در نظر داشت نقشش به عنوان فاعل به اعدام محکوم کند.
  

 ياد گرديده است، تغيير اندکی آورده» حدود«قانون جديد در تعريف مساحقه که از آن نيز به عنوان يکی از انواع 
زن ديگری است. در اين قانون مساحقه به عملی گفته می شود که يک زن اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی 

رابطه جنسی بين دو مرد  ھمچنان، نظر به تعريف قانون جديدضربه شالق است.  100مجازات مساحقه  60.بگذارد
مجازات الزامی اين  61.در صورتی که دخول صورت نگيرد، اما از آلت جنسی استفاده شود تفخيذ گفته می شود

ن جديد با برخورد تبعيضانه در برابر غير اما، قانو 62.ضربه شالق است 100تلقی می شود، » حدود«عمل که 
                                                           

در فصل لواط اذعان می  233. مقررات مربوط به زنا و فحشا تعريف جامعی از ازدواج ارايه نمی کنند. اما ماده 227. ماده ھمان  56
دارد که ازدواج برای مرد آن است که زنی را که به سن بلوغ رسيده باشد، به عقد دايم خود درآورد و عقد خود را زمانی که زن مذکور 

  اده باشد و ھر زمانی که ميل کند، بتواند با ھمبستر شود. به سن بلوغ رسيده، صورت د
نھادھای کارشناس سازمان ملل متحد و گزارشگر ھای ويژه خواھان بازنگری قوانين زنا در کشورھای مختلف گرديدند. به طور  57

قوانينی را که زنان و دختران را مورد «مثال، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد خشونت عليه زنان از افغانستان خواست تا 
شدن و مجازات وحشيانه، غير انسانی و خشونت بار در برابر شان می گردد، به شمول قوانين مربوط به  تبعيض قرار داده، باعث زندانی

(نگاه کنيد: گزارش گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشردر مورد خشونت عليه زنان، عوامل و پيامد ھای آن و ». زنا، ملغی قرار دھد
  .31، پاراگراف 2003مورخ ششم اکتبر.  A/58/421متحد  وضعيت زنان و دختران در افغانستان. سند سازمان ملل

که  به کسی اطالق می شود» فاعل« . قانون قديمی از قضات خواسته بود تا ھر دو طرف را به اعدام محکوم سازند.233. ماده ھمان  58
. برای تحليل عميق قوانين جزايی آله تناسلی اش در مقعد شريک رابطه جنسی اش داخل شده باشد و مفعول به جانب مقابل گفته می شود

و اثر آن روی زنان و مردان ھمجنسگرا، دو جنسگرايان و ترا جنسی ھا در ايران نگاه کنيد: ديده بان حقوق  مربوط به ھمجنسگرايان
    . http://www.hrw.org/sites/default/files/iran1210webwcover_1.pdf، 2010دسامبر ». ما نسل زنده به گور شده«بشر. 

  .1. تبصره 233. ماده ھمان 59
مساحقه، ھمجنس بازي زنان است «(مساحقه) بين زنان را چنين تعريف می کند:  قانون قديمی ھمجنسگرايی 127. ماده 238. ماده ھمان 60

ا تعريف دقيقی از به گفته بعضی از کارشناسان حقوقی ايران مثل شادی صدر، ھر چه بيشتر قانون جديد تالش می کند ت». با اندام تناسلي
مساحقه ارايه کند، به ھمان اندازه کار محکوم کردن زنان به جرم مساحقه توسط مقامات را دشوارتر می سازد. مريم حسين خواه. اعدام 

د: . نگاه کني2012مه،  7 زنان در قانون کيفری ايران: بررسی تاثير جنسيت بر قوانين ناظر بر اعدام در قانون جديد مجازات اسالمی.
http://www.iranhrdc.org/english/publications/legal-commentary/1000000102-the-execution-of-women-in-iranian-criminal-

law.html.  
ھای شريک  نوعی رابطٔه جنسی بدون دخول است که با فروکردن و ماليدن آلت جنسی مردانه بين ران« .234قانون جديد. اصل  -  61

  .»شود انجام میجنسی ديگر 
  .235، ماده ھمان 62
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» مفعول«غير مسلمان به جرم تفخيذ، در صورتی که » فاعل«مسلمانان، قاضی را صالحيت می دھد که به شريک 
  63.مسلمان باشد، حکم اعدام صادر کند

  
نگيرد، مثل قانون جديد، ھمچنان کسانی را که مرتکب رفتاری جنسی که در آن از اندام تناسلی استفاده صورت 

مجرم » قرار گرفتن برھنه زير يک پوشش بدون ضرورت«بوسيدن از روی شھوت و در آغوش گرفتن و يا 
  64.پنداشته و به شالق محکوم می کند

  

  مسکرات (شراب نوشی)
ضربه  80بوده و مجازات آن » حدود«بر اساس قانون قديمی مجازات اسالمی ايران، نوشيدن شراب از جمله جرائم 

قانون قديمی، ھر گاه کسی چند بار شراب بنوشد و بعد از ھر بار حد بر او جاری  179مطابق به ماده  65است.شالق 
، معموال رئيس قوه قضائيه، اجازه می دھد به دادگاه ھا اين قانون 66شود در مرتبه سوم مجازات آن اعدام می باشد.

راب، به آن اقرار و از عمل خود توبه نمايد، تقاضای ولی امر يا نماينده او، برای کسی که پس از نوشيدن ش که از
  68اما در صورتی که مجرم پس از شھادت شاھد، به عمل خود اقرار کند، مشمول عفو نمی گردد. 67عفو کند.

  
قانون جديد، کماکان مجازات شالق و اعدام را در مورد کسانی که شرب خمر می کنند حفظ می کند، اما در مورد 

به ھر کسی که  قانون جديد مجازات اسالمی مجازات اعدام را 135اما ماده  69ساکت ميماند.مسئله تکرار آن 
  گردد، به شمول نوشيدن شراب در مرتبه چھارم، الزامی می سازد.» حدود«مرتکب جرم 

  

  توھين به پيامبر
دارد. مطابق به است که مجازات مرگ را در پی » حدود«يا توھين به پيامبر، سومين دسته از جرايم » سب نبی«

کسانی که به دوازده امام و  70، ھر که به پيامبر محمد توھين کند ساب النبی شمرده شده و بايد اعدام گردد.263ماده 
قانون در مورد اينکه توھين در چنين موارد، از  71فاطمه دختر محمد نيز توھين کنند، محکوم به اعدام می گردند.

  رايه نمی کند.چه تعريفی برخوردار است، توضيحی ا
  

قانون جديد مانند قانون قبلی با جرم تلقی کردن توھين به پيامبر و صدور مجازات اعدام به مرتکبين آن، در تضاد 
با حقوق بين المللی حقوق بشر قرار می گيرد؛ زيرا تعريف آن مبھم و در عين حال گسترده بوده و حق آزادی بيان 

  نی و سياسی صراحت دارد، نقض می کند.حقوق بين المللی مد 19را که در ماده 
  

  »حدود«ساير جرايم 
است که مرتکبين آن برای بار » حدود«جرائم ھر دو قانون جديد و قبلی شامل يک سلسله جرايم ديگر تحت دسته 

 اول مشمول حکم اعدام نمی گردند. از قوادی، قذف (اتھام بستن به افراد، زنده يا مرده به زنا، فحشاء، و لواط) و

                                                           
  . تبصره.235، ماده ھمان 63
  .237 – 236، اصل ھماننگاه کنيد، به طور مثال،  64
  .174قانون قديمی، اصل  65
  .179، اصل ھمان 66
  .182، اصل ھمان 67
  .181، اصل ھمان 68
د غير مسلمان جرم پنداشته نمی شود، مگر . ھمچنانکه در قانون قديمی آمده است، نوشيدن شراب توسط فر266قانون جديد، اصل  69

  .267. اصل ھماناينکه در محضر عام باشد. 
. جرم قذف و يا اتھام زنا يا لواط به محمد شامل اھانت به پيامبر می گردد. نگاه کنيد به تبصره زير در مورد جرم 236، اصل ھمان 70

  قذف.
  . تبصره.263، اصل ھمان 71
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قانون جديد مجازات اسالمی  135گذشته از آن، ماده  72سرقت می توان به حيث نمونه ھايی از اين جرايم نام برد.
گردند، و محکوم به مجازات » حدود«مشابه  رتبه مرتکب جرمتصريح می کند که در صورتی که کسی برای سه م

اين ماده دست کم  73دام محکوم می گردد.گردند و در صورتی که در مرتبه چھارم مرتکب ھمان عمل گردد به اع
به مواردی چون قوادی و شھادت دروغ به زنا اشاره دارد، ھر چند در قوانين بين المللی ھيچ کدام از اين فعل ھا 

  74از جمله جرائم جدی به حساب نمی آيند.
  

آن که عمل دخول بين بايد توجه کرد که ھر چند قانون جديد مجازات مرگ را برای مرتکبين رابطه جنسی بدون 
به کار رفته است، می  135مردان و مساحقه بين زنان صورت گيرد حذف کرده است، اما از زبانی که در ماده 

به مرگ محکوم  شود استنباط کرد که کسانی که برای بار چھارم مرتکب چنين جرايمی گردند، ممکن است که
  شوند.

  

  مخدر مجازات سختگيرانه برای جرائم مرتبط با مواد
مربوط به جرائم مواد مواد قانون قبلی، از جمله » تعزيزی«جرائم  مواداصالحات وارده در قانون مجازات جديد 

سال ( که از  30 تا – 25ی مانند حبس از يمخدر و امنيت ملی که ھردو مجازات اعدام در پی دارند، و مجازات ھا
جمله سنگين ترين) و حبس تا سه ماه (که از جمله سبک ترين نوع مجازات مربوط به جرايم تعزيری در قانون 
جديد اند) را دست نخورده باقی می گذارد. چنانکه قبال تذکر يافت، قانون جديد موارد اعدام را برای کسانی که 

  شمول جرم داشتن و قاچاق مواد مخدر، حذف کرده است.  سال می شوند، به 18زير » جرائم تعزيزی«مرتکب 
  

که  با آنھم قضات می توانند مطابق به قانون سختگيرانه مبارزه با مواد مخدر، حکم مرگ را برای افرادیاما، 
 1988مرتکب اين نوع جرائم گردند، صادر کنند. اين قانون که ابتداء توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 

حکم اعدام را برای  ارد گرديد،اصالحاتی در آن و 2010و سپس در سال  1997رسيد و در سال  به تصويب
ق، حمل و کيلوگرام ترياک و ساير مواد مخدر؛ توليد قاچا 5کسانی که مرتکب نگھداری، قاچاق و تجارت بيش از 

د)؛ و توليد، قاچاق و نگھداری ين يا مورفين (و يا تکرار اين جرم در مقادير کمتر شونکيلوگرام ھيروئ 30تجارت 
سران «اين قانون ھمچنان حکم اعدام را برای  75مواد مصنوعی روانگردی غير پزشکی گردند، اجازه می دھد.

   و قاچاق بران مسلح الزامی می داند.» باندھا يا شبکه ھا
  

 سريع پيگيری محاکمهاژه ای اعالم کرد که برای ت ی، دادستان کل ايران غالم حسين محسن2010اکتوبر  11در 
مجرمين مواد مخدر، برخی از پرونده ھای قاچاق مواد مخدر به دفتر او منتقل خواھند گرديد. پس از اعالم اين 

بين الملل اظھار داشت که آن سازمان اطالعاتی دريافت کرده است که کسانی که به اعدام محکوم شده خبر، عفو 
در، قانون مجازات و آئين دادرسی ايران، و قوانين بين المللی که ھمه حق اند، برخالف قوانين مبارزه با مواد مخ

  76استيناف خواھی را تضمين می کند؛ از حق تجديد نظر خواھی محروم گرديده اند.
  

افرادی که توسط مقامات در رابطه با جرايم مواد مخدر اعدام شده اند، در جريان چند سال آخر به  فھرستتعداد و 
مورد  389انجام داده است، از جمله  2009يافته است. به اساس پژوھشی که عفو بين الملل در سال شدت افزايش 

 2010آن به اتھام جرايم مربوط به مواد مخدر بوده است. در سال  43يعنی تقريبآ % 166اعدامی که ثبت گرديده، 
مورد اعالم شده) در رابطه به  253از جمله  172تمام اعدام ھای ثبت شده توسط اين سازمان (يا  68در حدود %

                                                           
  ذکر گرديده است. 279 – 268و  262 – 245، 244 – 242که معموآل شالق است، در اصل ھای  »حدود«مجازات برای جرايم  72
  .135قانون جديد، اصل  73
  (د). 279جزای سارق در مرتبه چھارم اعدام است. قانون جديد، اصل  74
  ).2010نگاه کنيد: اصالحات عمومی قوانين کنترول مواد مخدر (اصالح  75
 . نگاه کنيد:16. مقاله 2011به مرگ. دسامبر عفو بين الملل. اعتياد  76

http://www.amnesty.org.nz/files/Iranreport_Addictedtodeath_AmnestyInternational.pdf. 
  قانون ضد مواد مخدر، حکم اعدام بايد به تاييد نھايی دادگاه عالی و يا دادستان کل برسد. 32مطابق اصل 
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مورد اعدامی که توسط عفو بين المللی به ثبت رسيده است  600، از دست کم 2011در سال  و 77مواده مخدر بوده
  78آن در رابطه با جرايم مواد مخدر بوده است. 81يا % 488

  
يا اعدام ھای خودسرانه به گزارشگر ويژه در فشرده گزارش خود در مورد اعدام ھای فراقانونی  2009در سال 

کشورھا عضو ياد آوری کرد که بر اساس قوانين بين المللی، حکم اعدام برای جرايم مربوط به مواد مخدر بايد لغو 
ھمچنين ساير مقامات  79شود و حکم اعدام کسانی که در حال حاضر صادر گرديده است، بايد به زندان تخفيف يابد.

الی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر و گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد سازمان ملل، از جمله کميسار ع
برای  شکنجه و ساير رفتارھای بی رحمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز، اظھار داشتند که اعمال مجازات اعدام

که به مقام اخير الذکر گفت  80مرتکبين جرايم مربوط به مواد مخدر، نقض قوانين بين المللی محسوب می شود.
جرايم مربوط به مواد مخدر به سطح جنايات جدی نمی رسد، بنابراين، اعمال مجازات اعدام برای «عقيده او، 

کرامت انسانی محسوب می  ، رفتار تبعيض آميز و احتماال ... نقض حق حياتمجرمين مواد مخدر نقض حق 
  ». شود

   
متحد در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران ھر دو، در دبير کل سازمان ملل متحد و گزارشگر ويژه سازمان ملل 

 2011از سطح باالی اعدام ھا در رابطه با جرايم مواد مخدر ابراز داشتند. در اکتبر  نگرانی خود را 2011سال 
کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد توصيه کرد که مقامات ايرانی بايد لغو مجازات اعدام را مدنظر قرار دھد و 

   81قابل اجرا باشد.» جدی ترين جرائم«کم قانون مجازات را اصالح کنند تا مجازات اعدام صرفا بر  يا دست
  

   

                                                           
مورد اعدام ديگر بعدآ رخ داده است که اکثريت قريب آن در رابطه با  300بين الملل می گويد که به اساس گزارش ھای موثق عفو   77

  درصد می رساند). 80مواد مخدر بوده است (اين رقم درصدی اعدام شده گان در رابطه به مواد مخدر را به 
  نگاه کنيد: .20، 19 ت. مقاال2011عفو بين الملل، اعتياد به مرگ. دسامبر  78

http://www.amnesty.org.nz/files/Iranreport_Addictedtodeath_AmnestyInternational.pdf.  
گزارش گزارشگر ويژه در مورد صالحيت ھای نامحدود قضات، خالصه اعدام ھای خودسرانه. فيليپ آلستون. کانون وکالی حقوق   79

  .188 صفحه، A/HRC/11/2/Add.1. 2009 مه 29. بشر سازمان ملل متحد
اعدام مجرمين مواد مخدر نقض حق برای زنده گی، رفتار تبعيض آميز و ... ممکن نقض کرامت انسانی «شخص اخير الذکر گفت که  80

. 2009 ژانويه 14. گزارش گزارشگر ويژه در مورد شکنجه و ساير رفتار و مجازات وحشيانه، غير انسانی و ظالمانه» آنھاست.
A/HRC/10/4466 . پاراگراف.  

 .2011، سپتامبر A/66/374 ،23 دبير کل. وضعيت حقوق بشر در جمھوری اسالمی ايران. يادداشت دبير کل 81
 http://daccess-ddsnyun.org/doc/UNDOC/GEN/N11/512/18/PDF/N1151218.pdf? OpenElement; .  

 .A/66/362 کل،وضعيت حقوق بشر در جمھوری اسالمی ايران: گزارش دبير 
http://daccessddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/499/42/PDF/N1149942.pdf?OpenElement.  
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.V فروگزاری در تعيين قوانين مربوط به مجازات ھای جدی از جمله مرگ 
 

معتبر بر منابع دينی (شريعت) و يا فتوای  قاضی که وانين ايران تضاد ذاتی بين قانون مدون و صالحيت ھایدر ق
 nulla poena sineاحکام صادر شده مذھبی توسط روحانيون بلندپايه شيعه استوار است، وجود دارد. اصل  و يا

lege ،با توجه  82يکی از شناخته شده ترين اصول در قانون ايران است. و يا ھيچ مجازاتی بدون قانون وجود ندارد
ی آن بايد از طريق دادگاه صالح و مطابق با قانون انجام حکم به مجازات و اجرا«قانون اساسی ايران،  36به اصل 

  مواد قانون و اصولي  و مستند به  ھا بايد مستدل  دادگاه  احكام«قانون اساسی مشعر است که  166اصل  83».شود
 84».صادر می گردد  حكم  آن  بر اساس  باشد كه

  
قاضي موظف است كوشش كند حكم ھر دعوا را در قوانين «قانون اساسی می گويد که  167ده با اين حال، ما

گنجانيدن ». حكم قضيه را صادر نمايد  معتبر،فتاوی مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسالمي يا 
 از قانون کيفری نيز ذکر گرديده 214قوانين اسالمی به عنوان يک منبع غير مدون قانون مدنی يا کيفری در ماده 

  85است.
  
به قضات صالحيت می دھد  برای نخستين بار، مقرره مشخصی در قانون مجازات جديد شامل گرديده که صريحآ 

در صورتی که جرايم و يا مجازات در قانون مجازات مشخص نگرديده باشد، آنھا می توانند با تکيه بر منابع دينی 
در قانون مشخص شده، » حدود«جرم  اردی که در آنقانون جديد تصريح می کند در مو 220حکم صادر کنند.ماده 

  86قانون اساسی ايران حکم خود را صادر کنند. 167قضات بايد بر اساس ماده 
  

جرم فعل و يا «قانون جديد که تصريح می کند  2با توجه به نظريات برخی از محققان ايرانی، اين اصل با ماده 
  87».نظر گرفته شده باشدترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات در 

  
  ) ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی اظھار می دارد:1( 15ماده 

  
ھيچ کس را نبايد به دليل انجام فعل و يا ترک فعلی که در قوانين ملی و يا بين المللی در زمان 
 ارتکاب برای آن مجازات تعيين نشده است محکوم نمود. ھيچ کس نبايد به مجازات شديدتر از

  آنچه که در زمان ارتکاب جرم برای آن تعيين شده است، محکوم گردد.

                                                           
 ، قابل دسترس در:5، ص 2011نگاه کنيد، به عنوان مثال، بھنام داريی زاده، نگاھی بر امور کيفری در ايران، دسامبر  - 82

http://www.iranhrdc.org/english/publications/legal-commentary/1000000039-crisis-causing-elements-in-
iran%E2%80%99s-judicial-system.html#.UCUpmJ1lQlQ . 

توان دستگير کرد مگر به حکم وترتيبی که  کس را نمی ھيچ«قانون اساسی ايران مشعر است:  32. اصل 36قانون اساسی ايران، ماده  83
  .32 ماده ن،قانون اساسی ايرا .»کند قانون معين می

ھيچ فعلی يا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است «قانون اساسی ايران آمده است:  169 . در اصل166 ، مادهھمان  84
  . 169 قانون اساسی ايران، ماده .»شود جرم محسوب نمی

اين . 214 ماده. 1999 سپتامبر 19 مشورتی اسالمی درقانون آيين دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقالب در امور کيفری. مصوب مجلس  85
دادگاه مكلف است حكم ھر قضيه را در قوانين مدون بيابد و اگر قانوني در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع «ماده مشعر است: 

نقص يا اجمال يا تعارض يا ابھام قوانين ھا نمي توانند به بھانه سكوت يا  فقھي معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و دادگاه
  "  ».مدون از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند

  .220 قانون جديد، ماده 86
، 2012 در قانون جديد مجازات جمھوری اسالمی ايران. فوريه» سنگسار تا مرگ«نگاه کنيد، به طور مثال، محمد حسين نيری. مسئله  87
  س در:، قابل دستر4 ص

http://www.iranhrdc.org/english/publications/legal-commentary/1000000059-the-question-of-stoning-to-death-in-the-
new-penal-code-of-the-iri.html..  
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  سنگسار
تنش بين قانون مدون و قوانين شرعی (به عنوان يک منبع غير مدون قانون) نقش محوری را در مباحثات پيرامون 

ازات مطابق به قانون قبلی، جرم زنا مج 88لغو مجازات سنگسار در اصالحات قانون مجازات اسالمی داشت.
سنگسار دارد. گروه ھای حقوق بشر اظھار می دارند که دولت ايران مجازات سنگسار را در مورد چندين مرد و 

  89تا کنون اجرا کرده است. 1979زن از سال 
   

محمدی آشتيانی، بانوی  ينهاخيرا، اين موضوع، پس از آنکه گروه ھای حقوق بشر توجه خود را روی پرونده سک
ساله ای که به جرم زنا به سنگسار محکوم گرديده بود، متمرکز کردند به يک قضيه بزرگ بين المللی مبدل  43

پس از اعتراضات بين المللی، مقامات قضايی ايران اعالم کردند که حکم سنگسار سکينه آشتيانی را به  90گشت.
او به قوت خود باقی می ماند. بيم آن وجود دارد که مسوولين ممکن  حال تعليق درآورده، اما کماکان حکم اعدام

 91است او را به جای سنگسار، حلق آويز کنند.
  

گروه ھای حقوق بشر و زنان در داخل ايران، رئيس سابق  ظاھرا در پاسخ به فشارھای بين المللی و انتقاد مداوم
بخشنامه ای را صادر کرد که در آن خواستار توقف  0820قوه قضائيه، آيت هللا محمود ھاشمی شاھرودی، در سال 

اجرای مجازات سنگسار گرديد. به گفته عفو بين الملل، با وجود صدور بخشنامه، دست کم پنج مرد و يک زن از 
با اشاره به اين که  ، مقامات قوه قضاييه2008در سال  92آن زمان توسط مقامات توسط سنگسار اعدام گرديده اند.

 2008صادر شده، مطابق قانون نبوده و در تضاد با قانون مجازات قرار دارد، آن را فسخ کردند. در سال بخشنامه 
بعد از آن به بحث گرفتند که در پيش نويس  مقامات قضايی ايران موضوع بحث برانگيز مجازات سنگسار را

                                                           
. مطابق به قانون قديم مرد و زن محکوم به سنگسار، ھر دو بايد در گودالی فرو برده شوند، اما 107 – 89نگاه کنيد: قانون قديمی، ماده  88

. بزرگي سنگ در سنگسار نبايد به حدي باشد كه با اصالت يك يا دو عدد 102مرد تا کمر بايد در خاک پوشانده شود و زن تا سينه. ماده 
. ھرگاه كسي كه محكوم به 104، ماده ھماني باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند. شخص كشته شود ھمچنين كوچكي آن نبايد به اندازه ا

رجم است از گودالي كه در آن قرار گرفته فرار كند در صورتي كه زناي او به شھادت ثابت شده براي اجراي حد برگردانده مي شود اما 
  .103 ، مادهھمان . اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمي شود

زن و مرد را با سنگسار به قتل رسانيده اند. عفو بين الملل،  77به اين طرف مقامات دست کم  1979از سال  مطابق به عفو بين الملل، 89
-http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/095/2010/en/968814e1-f48e-43ea. .2010ايران. اعدام با سنگسار، دسامبر 

bee3-462d153fb5af/mde130952010en.pdf  نقل قول شده در مريم حسين خواه، اعدام زنان در قانون مجازات ايران: بررسی تاثير)
، قابل دسترس در 18- 17؛ ص 2012می  7جنسيت بر قانون با توجه به مجازات مرگ در قانون مجازات اسالمی جديد، 

http://www.iranhrdc.org/english/publications/legal-commentary/1000000102-the-execution-of-women-in-iranian-criminal-
law.htm.  

، قابل دسترس در: 2010ژوييه،  8، »ايران: اعدام زنان به خاطر زنا را منع کنيد«ديده بان حقوق بشر، اعالميه خبری،  90
http://www.hrw.org/news/2010/07/07/iran-prevent-woman-s-execution-adultery .  

 .2010اوت،  13» ايران: اعتراف، مجازات سنگسار تمسخری بر عدالت«ھمچنان نگاه کنيد: 
http://www.hrw.org/news/2010/08/13/iran-confession-stoning-sentence-mockery-justice .  

  . 2011دسامبر،  26اخبار گاردين. ». سکينه محمد آشتيانی شايد در ايران دار زده شود«کمالی دھقان، سيد  91
http://www.guardian.co.uk/world/2011/dec/26/sakineh-mohammadi-ashtiani-hang-iran  

چنان دو مرد و يک زن ديگر را که به اساس گزارش ھا، از زمانی که شاھرودی بخشنامه مذکور را به تصويب رساند، مقامات ھم 92
. 2010اصآل به سنگسار محکوم شده بودند، به دار آويختند. عفو بين الملل، ايران. اعدام با سنگسار. دسامبر 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/095/2010/en/968814e1-f48e-43ea-bee3-
462d153fb5af/mde130952010en.pdf.  

به مريم حسين خواه، اعدام زنام در قوانين کيفری ايران: بررسی تاثير جنسيت در قوانين ناظر به مجازات در قانون جديد با استناد 
  . نگاه کنيد: 2010مه  7مجازات اسالمی، 

http://www.iranhrdc.org/english/publications/legal-commentary/1000000102-the-execution-of-women-in-iranian-criminal-
law.html.  
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و توصيه کرد » نظام منجر گردد ممکن است به فساد و تخريب«قانون مجازات تذکر داده شد که اين نوع مجازات 
 93.مجازات مذکور با مجازات حلق آويختن و يا ساير روش ھای اعدام تعويض گردد که
  

در نھايت، اگر چه قانونگزاران مجازات سنگسار را برای جرم زنا در قانون اصالح شده مجازات حذف کردند، 
  94اما اين قانون در مورد مجازات اين جرم ساکت است.

  
قانون مجازات جديد به قضات  220حذف اين مقررات، تحليلگردان حقوقی ايران بر اين باورند که ماده  با وجود

صالحيت می دھد که با اتکا به قانون اساسی افرادی را مرتکب جرم زنا می گردند به مجازات سنگسار محکوم 
و  172 موادت و به لحنی که در آنان ھمچنين، به بحث ھايی که پيرامون تصويب قانون جديد وجود داش 95کنند.
به  مثل زنا) بکار رفته است،» حدود«اين قانون (که اعتراف و شھادت شھود را در بعضی از جرايم از جمله  198

عنوان نمونه ھای ثبوت بيشتر براين ادعا خود اشاره می کنند که قانونگذاران ايرانی قصد حذف مجازات سنگسار 
  96نداشته اند.را از قانون مجازات جديد 

  

  ارتداد
قانون مجازات جديد و کاربرد قوانين غير مدون دينی با جرم ارتداد که دارای مجازات اعدام می  220تطبيق ماده 

مسئله تطبيق جرم ارتداد را در ايران به نمايش  به وضوح ندرخانیباشد نيز مرتبط می باشد. قضيه اخير يوسف 
ساله، کشيش يکی از کليسا ھای پروتستانت در  33، ندرخانیه ابتدايی يک محکم ،2010می گذارد. در سپتامبر 

در يک خانواده  ندرخانیکرد. قاضی پرونده فيصله کرد که از آنجايی که  ايران را به جرم ارتداد به مرگ محکوم
ن حکم اما ديوان عالی ايراسالگی به مسيحيت گرويده است، مرتد می باشد.  19مسلمان زاده شده و سپس در سن 

او را برای بررسی بيشتر دوباره به دادگاه ابتدانی فرستاد. ديوان عالی به  او را ملغی اعالم کرده و پرونده اعدام
پس از سن بلوغ (مطابق به قانون ايران  ندرخانیمحکمه ابتدانی ھدايت داده بود که برای کشف اين موضوع که آيا 

سالگی برای پسران) مسلمان بوده يا خير و آيا از کرده خود توبه کرده است يا خير، تحقيقات بيشتری را انجام  15
  97دھد.

  
ن يک به دليل اين که در قانون مجازات قبلی از ارتداد به عنوا ادعا کرد که محاکمه موکلش درخانیمحمد علی دادخواه وکيل ن

جرم سخنی نرفته است، غير قانونی می باشد. اما ديوان عالی استدالل او را به اين دليل رد کرد که عدم ذکر ارتداد به علت 
يک جرم توسط قانون شريعت و  عدم تدوين آن در قانون مجازات بوده است و خاطر نشان ساخت که ارتداد به عنوان

اگر چه اين حکم قبل از تصويب قانون  98 خمينی به رسميت شناخته شده است.بنيانگذار جمھوری اسالمی آيت هللا روح هللا
                                                           

  :2012در قانون جديد مجازات جمھوری اسالمی ايران. فوريه » سنگسار تا مرگ« محمد حسين نيری. مسئله  نگاه کنيد، 93
http://www.iranhrdc.org/english/publications/legal-commentary/1000000059-the-question-of-stoning-to-death-in-the-

.new-penal-code-of-the-iri.html  
  .107تا  98نگاه کنيد، قانون مجازات قبلی، ماده  94
   .2012آوريل،  11شادی صدر، افراطی يا مدرن: فتوی خامنه ای درمورد سنگسار چه خواھد بود؟  95

http://justiceforiran.org/articles/english-radical-or-cosmetic-what-would-be-khameneis-fatwa-about-stoning-shadi-
sadr/?lang=en.  

ھمچنان نگاه کنيد، اعالميه خبری عدالت برای ايران، تصويب قانون مجازات اسالمی: ايران به نقض حقوق بشر با استفاده از قانون ادامه 
   .http://justiceforiran.org/news/ipc/?lang=en. 2012ژانويه،  30ھد. می د

  :2012در قانون جديد مجازات جمھوری اسالمی ايران. فوريه » سنگسار تا مرگ«محمد حسين نيری. مسئله  نگاه کنيد، 96
http://www.iranhrdc.org/english/publications/legal-commentary/1000000059-the-question-of-stoning-to-death-in-the-

new-penal-code-of-the-iri.html.  
  . 2011سپتامبر،  30». ايران: کشيش مسيحی به جرم ارتداد محکوم به اعدام است«ديده بان حقوق بشر، اعالميه خبری،  97

http://www.hrw.org/news/2011/09/30/iran-christian-pastor-faces-execution-apostasy.  
  .ھمان 98
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) صادر شده بود، اما به نظر می رسد که اين ماده زمينه حکم دادگاه را فراھم کرد تا با اتکاء به 220مجازات جديد (و ماده 
  ادر کنند. قانون شريعت حکم اعدام را برای افرادی که مرتکب جرايمی چون ارتداد می شود ص

  
   99باطل اعالم نکرده است.را  تاھنوز تحت بررسی قرار دارد و قوه قضاييه حکم اعدام او ندرخانیپرونده 

  

 »علم قاضی«
نه تنھا در حل مسايلی که در قانون صراحت دارد،  قانون جديد مجازات مثل قانون مجازات قبلی به قضات اجازه می دھد تا

قانون جديد مجازات اظھار می  210ماده  100خود اتکاء کنند. »علم«قراين نيز به  وبلکه در تجزيه و تحليل شواھد 
. در 101»علم قاضی عبارت است از يقين حاصل از مستندات بين در امری که نزد قاضی مطرح است«دارد 

خود احکامی » علم«صورت عدم موجوديت اعترافات و يا شھادت توسط شاھدان عينی، قاضی می تواند بر اساس 
قاضی » علم«در رابطه با جرايم خاص صادر کند. با اين حال، قانون تصريح می کند که حکمی که به اساس 

صادر می شود، بايد متکی بر مستندات، به شمول شواھد ضمنی باشد و اعتقاد شخصی قاضی نمی تواند اساسی 
  102برای مجرم قرار دادن متھم گردد.

  
مستند کرده است که در آن متھمان خالصه رای محاکمه را در حالی ديده بان حقوق بشر مواردی متعددی را 

دريافت کرده اند که قاضی دستورات دقيق قانون مجازات را در مورد مستندات در رابطه با چنين پرونده ھا ناديده 
و يا به  گرفته است. در عوض، قضات با استفاده از قوه ظاھرآ نامحدود خود به ازدياد و يا حذف مستندات پرداخته

مثال، استفاده از اعترافات  رم عليه متھم استفاده شود. به طورمستنداتی تکيه کرده اند که نبايد به عنوان سند ج
اجباری به عنوان يک سند جرم يکی از اين نمونه ھاست، در حالی که شواھدی قوی وجود دارد که اعترافات به 

به عنوان مثال، دادگاه بدون در  گرديده اند. در برخی موارد،اخذ  زيکی و يا فشار روانی از متھميزور شکنجه ف
محکوم کرده  به اتھام لواط» علم قاضی«نظر داشت موجوديت و يا عدم موجوديت شواھد متھم را صرف به اساس 

است. به عالوه، اين ماده به قاضی اجازه می دھد تا به اساس پيشداوری فردی خود در مورد ظاھر و يا رفتار متھم 
در حقيقت اين عمل قاضی را مبدل به شاھد اصلی عليه متھم می سازد، در حالی که متھم اجازه  103حکم صادر کند.

  و او را مورد استنطاق قرار دھد. ندارد از قاضی سوال کرده
  

موجوديت و عمل به مقررات اين بند که مطابق آن قاضی به عنوان يک شاھد در محکمه حضور يافته که می تواند 
ميثاق بين المللی حقوق مدنی و  14يه متھم شھادت بدھد، حق برخورداری از يک محاکمه عادالنه مطابق به ماده عل

و حق دفاعيه  »دادگاه صالح، مستقل و بی طرف«ه سياسی را نقض می کند. ھمچنين اين کار حق دسترسی متھم ب
   104و استجواب شھود عليه خود را نقض می کند.

                                                           
محاکمه کنند. کمپين بين » راھزنی و اخاذی«ندرخانی مطالع شد که مقامات تصميم گرفته اند او را مجددا به جرم  2012در اوت  99

، قابل »ی، کشيش محکوم به ارتداد اين بار به اتھام اخاذی دادگاھی می شودنيوسف ندرخان«، 2012اوت  17المللی حقوق بشر در ايران، 
  دسترس در: 

http://www.iranhumanrights.org/2012/08/nadarkhani/ ديده بان حقوق بشر نمی تواد بطور مستقل خبر وارد کردن اين اتھامات .
ر اين باور است که حکم اعدام ندرخانی ھنوز توسط قوه قضايی ايران باطل جديد را به جای اتھام ارتداد در پرونده ندرخانی تاييد کند، و ب

   نشده است.
طبق  قانون مجازات قبلی به حاكم شرع اجازه می دھد تا 120، ماده 120نگاه کنيد، به عنوان مثال، قانون مجازات قبلی، ايران، ماده  100

در حقيقت به قاضی اجازه می دھد که با اتکاء به شواھد نظری نتيجه  اين ماده .علم خود كه از طرق متعارف حاصل می شود، حكم كند
  آيا جرم صورت گرفته يا خير. بگيرد که

 .210قانون جديد، ماده  101
  .211، تبصره و اصل 210قانون جديد، ماده  102
: ، قابل دسترس در2010، دسامبر »ما نسل زنده به گور شده ھستيم«به ديده بان حقوق بشر،  نگاه کنيد 103

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iran1210webwcover_1.pdf.  
    .14ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، ماده  104
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IV.  بيش از حد کلیمقررات مبھم و  
 که حق استفاده از حقوق اساسی را جرم می داند

  
قوانين مبھم و بيش از حد کلی امنيت ملی که براساس آن مقامات می توانند مخالفين سياسی و  قانون اصالح شده مجازات

زادی مذھب، تعقيب، کسان ديگر را به دليل استفاده از حقوق اساسی آنھا مانند حق آزادی بيان، انجمن ھا، اجتماعات و آ
افساد فی «به صورت نگران کننده ای تعريف جرم  محاکمه و زندانی سازند، را حفظ کرده است. ھمچنين، اين قانون

بوده و مقامات از آن برای اعدام مخالفين سياسی و منقدان دولت استفاده می کند،  را که بيش از حد کلی و مبھم» االرض
  توسعه داده است. 

  
، ايران چندين صد تن از مخالفين سياسی را که از آن عنوان زندانيان متھم و محکوم به حبس ھای طوالنی درحال حاضر

دادستان ھا بسياری از اين  مدت ياد می کند، به دليل استفاد از حق آزادی بيان، انجمن ھا و اجتماعات بازداشت کرده است.
که بعضی از آن مجازات مرگ در پی دارد، متھم » ضد تروريسم« بازداشت شدگان را به جرم مبھم و کلی امنيت ملی و يا

کرده است. مقامات با محاکمه افراد متھم به جرائم ضد امنيت ملی در دادگاه ھای انقالب و نگھداری آنان برای مدت طوالنی 
را در معرض شکنجه و  به وکالی شان جلوگيری کرده و آنان در زندان ھای انفرادی قبل از محاکمه؛ از دسترسی منظم آنان

  بدرفتاری قرار می دھند. 
  

که عليه دولت اسلحه  درواقع قوانين ضد تروريسم آن کشور، ھر کسی قانون مجازات قبلی، 91-190و  186 موادبر اساس 
اعدام  به» دشمنی با خداوند«بگيرد و يا عضو سازمانی باشد که عليه دولت به فعاليت ھای مسلحانه اقدام کرده است، به جرم 

برای محکوم کردن مخالفان » محاربه«ه عوض جرم ب» افساد فی االرض«محکوم می گردد. مقامات بعضی اوقات از جرم 
استفاده کرده است. اين ھر دو جرم تعريف يکسان و مشابه دارند. ھمچنين، يکی از جدی ترين انتقاداتی که درمورد قانون 

برداشته  تفکيک بين کسانی که عضو سازمانی که دست به خشونت زده و اسلحهقبلی وجود داشت اين است که اين قانون از 
اند با کسانی که صرفآ عضو و يا (طرفدار) سازمانی اند که تمايل خود را برای شرکت در مبارزات مسلحانه برای رسيدن به 

ھر  105اند، فروگزاری کرده است.ھدف خود اعالم کرده اند، اما در عمل ھيچ گاھی به عمليات خشونت آميز متوسل نگرديده 
دو نوع از اين افراد به اعدام (و يا مجازات بيرحمانه ديگری مثل قطع اعضای بدن، به صليب کشيدن و يا تبعيد در داخل 

  کشور) محکوم می گردند.
  

به اعدام » ربهمحا«ديده بان حقوق بشر موارد متعددی را مستند کرده است که در آن دادگاه ھای انقالب افراد را به جرم 
محکوم کرده است، درحالی که کوچک ترين شواھدی مبنی بر دست داشتن متھم به خشونت وجود نداشته است و دادگاه تنھا 

بر اساس رابطه نھايت شکننده متھم به آن سازمان (مانند گرايش و يا ستايش از آرمان ھای آن) وی را به اعدام محکوم کرده 
چنين، مواردی را ثبت کرده است که نيروھای امنيتی در پرونده ھای مربوط به امنيت ملی از است. ديده بان حقوق بشر ھم

شکنجه، از جمله فشار ھای روانی و جسمانی، برای گرفتن اعتراف از متھم استفاه کرده است و دادگاه ھا نيز بر اساس 
جز مانده و تنھا براعترافات متھم برای ثبوت اتھام دادستان ھا از ارائه ھرگونه سند قانع کننده ديگر عا محاکماتی که در آن

   محکوم کرده اند.» محاربه«تکيه کرده اند، افراد را به 
  

، گروه ھای حقوق بشری ايران گزارش دادند که مقامات حسين خضری را 2011ژانويه  15به عنوان مثال، در 
رسانه ھای مربوط به دولت در آن روز خبر اعدام کرده اند. » محاربه«بر اساس فيصله دادگاه انقالب به جرم 

 دادند که مقامات زندان در استان آذربايجان غربی يکی از اعضای حزب حيات آزاد کردستان را که يک گروه
                                                                                                                                                                             

  
ھرگروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت « که اظھار می دارد،186نگاه کنيد، به عنوان مثال، قانون مجازات قبلی، ماده  105

ھوا داران آن، كه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي  است تمام اعضاء و باقي مسلحانه كند مادام كه مركزيت آنھااسالمي قيام 
 .قانون مجازات »ت و تالش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند.ليبه نحوي در پيشبرد اھداف آن فعا دانند و

  .186اسالمی، ماده 
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نظامی کردھای ايرانی است، به دار آويختند، اما ھويت او را اعالم نکردند. محمدعليايی فرد وکيل خضری قبآل 
ن جوانی به حزب حيات آزاد کردستان در عراق پيوسته بود، اما ھيچ گاھی عضو گفته بود که خضری در آوا

شاخه نظامی نشده بود، اما تحت شکنجه بازپرسان مجبور شده است اعتراف کند که وی در حمالت خشونتبار سال 
  106دست داشته است. 2008

  
به داشتن رابطه با يکی از گروه ھای  ، مقامات پنج زندانی را که چھار نفر آنان ُکرد و متھم2010ماه مه  9در 

خبر اعدام آنان به وکالی آنان فروگزاری کرده و از تحويل اجساد  اعالممسلح کردی بودند اعدام کردند. مقامات از 
آنان به خانواده ھای شان برای خاکسپاری نيز جلوگيری کردند. ديده بان حقوق بشر موارد متعدد رفتار غيرقانونی، 

د موثق شکنجه، اخذ اعترافات اجباری و عدم دسترسی الزم به وکيل، را در جريان محاکمه اين افراد از جمله موار
  107مستند ساخت.

  
نفر را به جرم دشمنی با خداوند، ظاھرا به دليل رابطه آنان با گروه  36تاکنون، مقامات دست کم  2010از ژانويه 

زندانی کرد به اتھامات مختلف مربوط به امنيت ملی، به  28ھای مسلح و يا تروريستی، اعدام کرده اند. دست کم 
  108به سر می برند. ، در انتظار اعداممحاربهشمول 

  

  »حاربهم«ماده جديد 
يادکرده و مقامات از آن برای » عليه تروريزم«قانون جديد جرم محاربه را که مسوولين از آن به عنوان اقدام 

جرم  289تا  287 موادو » محاربه«جرم  286تا  280مواد رده است. سرکوب مخالفان استفاده می کنند، حفظ ک
با کشيدن سالح را محدود به کسانی می سازد که » محاربه«اما قانون جديد تعريف جرم  109را تعريف می کنند.بغی 

اين تعريف به طور چشمگيری از تعريف  110به قصد جان، مال، يا ناموس مردم موجب ناامنی و يا تھديد آنان شود.
موجود در قانون قبلی متفاوت است که مطابق به آن ھر کسی که عضو يک گروه مخالف (به شمول گروه ھای 

سياسی) می بود و دست به فعاليت ھای مسلحانه و يا تروريسيتی عليه دولت می زد به مجازات اعدام محکوم می 
اق در صورتی که مسلحانه صورت بگيرد، از جمله جرم محاربه به حساب می گرديد. در قانون جديد سرقت و قاچ

ھمانند قانون قبلی، مجازات اين جرم اعدام، قطع اعضای بدن، به صليب کشيدن (طوری که موجب مرگ  111آيد.
  112نگردد) و يا تبعيد در داخل کشور و در حيطه صالحيت و صوابديد قاضی می باشد.

  
  

                                                           
  .2011آوريل،  30». ايران: اعدام فعال کردی را متوقف کنيد«ه بان حقوق بشر، ديد 106

http://www.hrw.org/news/2011/04/30/iran-halt-execution-kurdish-activist.   
  .2010مه،  11، »برای اعتراف» شکنجه« ايران: اعدام مخالفان، و«ديده بان حقوق بشر،  107

http://www.hrw.org/en/news/2010/05/11/iran-executed-dissidents-tortured-confess.  
، قابل دسترسی در: 2012اوت  10، »زندان کشور 5زندانی کرد محکوم به اعدام در  28«قوق بشر در ايران، کمپين بين امللی ح 108

http:www.iranhumanrights.org/2012/08/execution-list. ايران: بی اعتنايی مقامات به «ديده بان حقوق بشر، ؛ ھمچنين نگاه کنيد به
  ،2012ژانويه  11، »سابقه حقوق بشر

http://www.hrw.org/news/2012/01/22/iran-authorities-defiant-rights-record.  
تعريف گرديده اند  گروهيک ھر دو تحت  بغی. در قانون جديد جرايم افساد فی االرض و  289 – 287، 286 – 280قانون جديد، ماده  109

دسته بندی گرديده بودند). اما اين ھر دو، دو جرم مختلف بوده و ھر  گروه(چنان که در قانون قبلی افساد فی االرض و محاربه در يک 
  کدام عناصر مختلفی دارند. 

ليه دولت دست به اسلحه می بردند و يا شامل کسانی نيز می گرديد که ع» دشمنی با خداوند«. در قانون قبلی تعريف 280، ماده ھمان 110
  .188 – 183می کردند. قانون قبلی، ماده  عضو سازمانی بودند که عليه دولت مبارزه مسلحانه

  .282قانون جديد، ماده  111
  .263، ماده ھمان 112
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  »بغی«ماده جديد 
ايجاد نموده که ھدف آن افرادی می باشد که عليه دولت » بغی«يک جرم کامآل جديدی را تحت عنوان  جديدقانون 

اين ماده اظھار می دارد که ھر گروھی در برابر اساس نظام جمھوری اسالمی ايران  113دست به اسلحه می برند.
محسوب گرديده و اعضای آن در صورت استفاده از  بغیقرار گيرد و برای پيشبرد اھداف خود قيام مسلحانه کند، 

در مواردی که مقامات اعضای يک گروه مسلح و يا تروريستی را  114سالح به مجازات اعدام محکوم می گردند.
که تاھنوز دست به اسلحه نبرده و اقدام به خشونت نکرده است را دستگير می کنند، دادگاه اعضای آنان را را به 

در قانون  186 بخش دوم اين ماده نسبت به ماده 115سال زندان نباشد محکوم می کند. 15يشتر از ی که بيمجازات ھا
که مسلح بوده و از آن استفاده » تروريستی«قبلی يک بھبودی را نشان می دھد که بين اعضای گروھای مسلح و 

  می کنند با آنانی که دست به اسلحه نبرده، تمايز قايل می شوند. 
 

مانع استفاده از حقوق اساسی انسان ھا که در الزامآ » بغی«و » محاربه«از سختگيرانه تر يد و تعريف ھای جد
ی که برای اين جرائم در نظر گرفته شده يقوانين بين المللی به رسميت شناخته شده است، نمی شود. اما مجازات ھا

ژه در مواردی که جرم منجر به قتل (به وي حياتقطع اعضای بدن و يا به صليب کشيدن) حق  است مانند (اعدام،
کس ديگر نشده باشد) را نقض کرده و تخطی از ميثاق منع شکنجه و رفتار بيرحمانه، غير انسانی و اھانت آميز 

  محسوب می گردد.
  

  »افساد فی االرض«ماده جديد 
در  بوجودآمده که مجازات آن مرگ است، تمام بھبودھای» افساد فی االرض«قانون جديد، با گسترش وسيع جرم 

را در قانون جديد برباد داده است. چنانچه قبآل خاطر نشان گرديد، براساس قانون قبلی، » محاربه«مورد ماده 
(با سازمان ھای  ھا در مجموع از اتھام ھای دشمنی با خداوند و افساد فی االرض عليه کسانی که دادستان

دست دارند استفاده می کردند. اما مطابق به تعريف جديد و يا در فعاليت ھای تروريستی ») ارتباط« تروريستی
مرتکب جنايت عليه تماميت جسمانی افراد، جرائم عليه امينت داخلی يا خارجی، نشر « دادگاه می تواند کسی که

اکاذيب، اخالل در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمی و ميکروبی وخطرناک و يا ... سبب 
  116».يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد فی االرض محسوب و به اعدام محکوم می گردد اشاعه فساد

  
اين تعريف جديد با آن که جرايم جدی عليه امنيت ملی و ساير جرايم سازمان يافته، مثل داير کردن مراکز فحشاء و 

موجب «وقت و چگونه جرايم مذکور چه  فساد، و اختالس، را بر می شمارد، اما معياری برای تشخيص اين که
اين يک کاستی جدی در قانون جديد است، زيرا ھر  می گردد، ارائه نمی دھد.» ی کشوراخالل شديد در نظم عموم

گرديده و به اعدام » حدود«محکوم گردد، به شکل خودکار شامل مجازات جرم » گسترش فساد«کسی که به 
ماده فوق ممکن است فعاليت ھای (مانند نشر  محکوم می گردد. گروھای حقوق بشر ھمچنين نگران اند که

را که مطابق با حق آزادی بيان بايد مجوز انتشار داشته باشد را در جمله جرائمی که مجازات آن اعدام ») اکاذيب«
  اند قرار دھد.

  

                                                           
محسوب می شد، اما در قانون جديد اين جرم تعريف و ماده مستقل » محاربه«در قانون قبلی مبارزه مسلحانه جزيی از عناصر جرم  113

  به خود را دارد. 
  .288، ماده ھمان 114
  .289، ماده ھمان 115
  .287، ماده ھمان 116
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شادی صدر يکی از وکال و مدافع حقوق بشر ايرانی که مجبور شد بعد از انتخابات بحث برانگيز رياست جمھوری 
، ايران را به دليل فشار روز افزون دولت بر او و خانواده ترک کند، در رابطه با تعريف جديد گسترش فساد 2009

  در قانون جديد به ديده بان حقوق بشر گفت: 
  

ييری که قانون جديد کرده و چندان توجھی ھم به آن نشده، نسعت دادن تعريف افساد خطرناک ترين تغ
فی االرض و جدا کردن آن از محاربه است. تا پيش از اين، محاربه و افساد فی االرض به معنای اين 

بود که شخص عمليات مسلحانه انجام داده باشد يا اينکه عضو گروه مسلح باشد. اما در اين قانون، 
ساد فی االرض را جدا کرده اند و شامل ھمه چيز حتی فرستادن ايميل به مخالف حکومت به طور اف

وسيع و گسترده می شود و برايش مجازات اعدام گذاشته اند. به اين ترتيب ديگر الزم نيست برای 
ه محکوم کردن فعاالن سياسی، آنھا را به مجاھدين، پژاک يا ساير گروه ھای مسلح متنسب کرد و ب

   117.آسانی امکان صدور حک اعدام برای مخالفان فراھم شده است
   

آن چنان گسترده و در بعضی موارد آن چنان مبھم تعريف گرديده است » افساد فی االرض«در قانون جديد 
که ابتدايی ترين مبادی حقوق بشر، مانند آزادی بيان، انجمن ھا و اجتماعات که توسط قوانين بين المللی 

اخته شده اند را نقض می کند. اين ماده جديد، ھمچنين با درنظرگرفتن مجازات اعدام برای محفوظ شن
  را نقض می کند.  حياتمطابق به قوانين بين المللی محسوب نمی شوند، حق » بسيار جدی«جرائمی که 

  

  قوانين جنجال برانگيز امنيت ملی ثابت مانده است
(يا » جرائم ضد امنيت داخلی و خارجی کشور«جرائمی که تحت عنوان در قانون جديد ھيچ تغييری در مورد ساير 

قوانين مربوط به امنيت ملی) به صورت بسيار عام و مبھم تعريف گرديده اند و اکثر آنھا استفاده از ابتدايی ترين 
تجمع «د از حقوق انسان را جرم می داند، به وجود نيامده است. نمونه ھای بارز اين گونه جرايم سياسی عبارت ان

شرکت در «، »عضويت در گروه غيرقانونی«، »اخالل نظم عامه«، »تبليغ عليه نظام«، »و تبانی عليه امنيت ملی
دادگاه ھا در مجموع افراد متھم به اين گونه جرايم را ». نشر اکاذيب«و » توھين به رھبر«، »تجمعات غيرقانونی

   .خل کشور، و ممنوعيت از کار محکوم می کنندتبعيد در داسال، شالق زدن،  25به زندان ھای طويل المدت تا 
  

در حقيقت، بخش مربوط به قوانين امنيتی که در اصالحات وارده در قانون جديد مجازات دست ناخورده باقی مانده 
اين قانون آن چنان عام  118سياسی است. ار حقوقی دولت برای سرکوب مخالفاناست، يکی از اساسی ترين ابز

تحت  را بيان مربوط به آزادیصلح آميز و  تنظيم گرديده است که به دولت اجازه می دھد تا بسياری از فعاليت ھای
تاکنون،  1996قوانين مربوط به جرائم امنيت در سال  از تصويب پوشش قانونی حفظ امنيت ملی مجازات کند.

   خود را دستگير و مورد اذيت و ازار قرار دھند. ن تصوریست به شکل منظم منتقديدولت توانسته ا
  

به دولت اجازه می  ،اشکال مختلفبا ممنوعيت آزادی بيان، انجمن ھا، اجتماعات به  قوانين مربوط به امنيت ملی
قانون  498ملی و امنيتی محسوب کند. ماده » ضد«دھد تا فعاليت ھای مذکور را به شکل غيرعينی در جمله اعمال 

باشد را غير قانونی » برھم زدن امنيت کشور«و يا شعبه ای که ھدف آن  جمعيتجازات ايجاد ھر گونه دسته، م
جمھوری اسالمی ايران يا به نفع گروه ھا و سازمان ھای مخالف به «ھر کسی که عليه  500ماده  119اعالم می کند.

تجمع و تبانی بر ضد « 610می کند. ماده  به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم» ھر نحو فعاليت تبليغی نمايد
دو تا  را به مجازات مرتکب آنو  را جرم قرار داده» اب اين عملامنيت ملی کشور و فراھم آوردن وسايل ارتک

                                                           
  .2012مه،  23مکاتبات ای ميل ديده بان حقوق بشر با شادی صدر،  117
 .1996مه،  9قانون مجازات اسالمی، کتاب پنجم، تعزيرات و مجازات بازدارنده، مصوب  118
  .498. ماده 1996مه،  9قانون مجازات اسالمی، کتاب پنجم، تعزيرات و مجازات بازدارنده، مصوب  119
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اخالل نظم وآسايش وآرامش عمومي گردد يا «حرکاتی که موجب  618ماده  120می کند.پنج سال حبس محکوم 
  121جرم قلمداد می کند. را» مردم را کسب و کار باز دارد

  
قانون مجازات قبلی تکيه می کند. ماده  514و  513 مواددولت ھمچنين برای سرکوب مخالفان تصوری خود بر 

و يا يکی از چھره ھای مقدس اسالم و » مقدسات اسالم«به يکی از » ھرنوع توھين«قانون مجازات قبلی  513
عليه بنيانگذار جمھوری اسالمی ايران، آيت هللا خمينی، و رھبر فعلی نظام، آيت هللا خامنه ای، » توھين« 514ماده 

  122را تعريف نمی کند.» توھين«فوق  موادی داند. در حالی که ھيچ يکی از را جرم م
  

مربوط به امنيت ملی و قانون مجازات قبلی برای سرکوب مخالفان و  موادبه ھمين ترتيب، دولت ايران ھمچنين از 
اده می کند. اين استف مجاز شمرده شده استقوانين بين المللی  در که سازی آزادی بيان از حد بسيار محدودی محدود

يک جرمی با  به رھبرنظام» توھين«ماده ھا در قانون مجازات جديد بدون تغيير باقی مانده است. به عنوان نمونه، 
که مھم ترين و با قدرت ھرنوع ارزيابی انتقادی از کارکردھای رھبر  ن می باشد. اين ماده در واقعمجازات سنگي

در اين » توھين«يک تعريف موجود از کلمه  در فقدان 123می کند. را ممنوعترين مقام در دولت ايران ھست 
به  را منع می کند، »ت اسالمیمقدسا«به » توھين«از ھردوی اين ماده ھا و ماده ای که مقامات می توانند  قوانين،

   124د.اده کننصورت عموم برای ممانعت از انتقاداتی که از سياست ھای کنونی دولت ايران صورت می گيرد استف
  

در حالی  .در نظر نگرفته استمبھم کيفری قوانين اين قبال ھيچ نوع محافظت تاثيرگزاری در قانون اساسی ايران 
آزادی بيان، انجمن ھا و اجتماعات را به رسميت می شناسد، اما  انسان ھا از جمله که قانون اساسی حقوق اساسی

اين حقوق را محدود می حق استفاده از عام و مبھم اند، ھمواره بسيار  که موجود در قوانين کيفری موارد استثا
مخل به مبانی اسالم يا حقوق «قانون اساسی ايران حق آزادی بيان و مطبوعات را در صورتی که  24سازد. اصل 

آزادی احزاب، جميعت ھا،  26اصل  125نباشد به رسميت می شناسد.» عمومی که قانون تفصيل آن را معلوم می کند
اصول استقالل، آزادی، وحدت ملی، موازين اسالمی و اساس «را مشروط به اين که  من ھای سياسی و صنفیانج

حق تشکيل اجتماعات و راه پيمايی را مشروط بر  27اصل  126 تضمين می کند.» جمھوری اسالمی را نقض نکنند
   127تضمين می کند.» مخل به مبانی اسالم نباشد«آن که 

  
   

                                                           
  .610، ماده 1996مه،  9مصوب م، تعزيرات و مجازات بازدارنده، قانون مجازات اسالمی، کتاب پنج ،ھمان 120
  .618، ماده 1996مه،  9، قانون مجازات اسالمی، کتاب پنجم، تعزيرات و مجازات بازدارنده، مصوب ھمان 121
  .514و  513، ماده 1996مه،  9، قانون مجازات اسالمی، کتاب پنجم، تعزيرات و مجازات بازدارنده، مصوب ھمان 122
  .514، ماده 1996مه  9قانون مجازات قبلی، کتاب پنچم، مصوب  123
  .514و  513، ماده 1996مه،  9، قانون مجازات اسالمی، کتاب پنجم، تعزيرات و مجازات بازدارنده، مصوب ھمان 124
  .24 ، اصل1989ژوئيه  28، اصالح شده در 1979اکتبر  24قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران، تصويب شده در  125
  .26،اصل 1989ژوئيه  28، اصالح شده در 1979اکتبر  24در ، قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران، تصويب شده ھمان 126
  .27، اصل 1989ژوئيه  28، اصالح شده در 1979اکتبر  24، قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران، تصويب شده در ھمان 127
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VII . که برابر با شکنجه اندمجازات ھايی  
  

برابر با شکنجه، رفتار ظالمانه، برخورد غير انسانی با محکومين می  اصالح شده، مجازات ھای کيفری که قانون
در قانون مجازات جديد و قانون قبلی برای جرايمی مانند زنا، لواط، جرايم حدود شود را حفظ کرده است. بيشتر 

ی جنسی) مجازات ھای اعدام و يا شالق را تجويز می کند. رابطه جنسی مصرف مشروبات الکلی و قوادی (دالل
بين دو ھمجنس که دخول صورت نگرفته باشد و ھمجنسگرايی بين زنان (به شمول خوابيدن با يکديگر به صورت 

  128برھنه و يا بوسيدن) نيز مجازات شالق را به دنبال دارد.
  

را مجرم بشناسد، می تواند او » محاربه«اضی يک فرد متھم به ق قانون جديد، در صورتی که 283مطابق به ماده 
را به مجازات قطع دست راست يا پای چپ و يا به صليب کشيدن (طوری که منجر به مرگ او نگردد) محکوم 

در ايران بنا شده است و به فردی که قربانی » چشم در برابر چشم«براساس نظريه » جرايم قصاص« 129کند.
ز يک عمل جنايی گرديده است، اجازه می دھد تا قصاص را در مورد فرد مجرم با قطع جراحت جدی ناشی ا

اعضای مختلف بدن او مثل بازوھا، پاھا و يا کور کردن چشمش به منصه اجراء بگذارد. با آن که مجازات 
ات در مانند قطع اعضای بدن، و يا کور کردن مجرم در ايران به ندرت صورت گرفته است، اما مقام »قصاص«

« سال گذشته تطبيق کرده اند. در چند سال گذشته، دادگاه ھای ايران در موارد جرايم  31موارد مختلقی آن را در 
او شده  اجازه داده اند که فرد قربانی شخص مجرمی را که باعث کوری (معموآل در موارد اسيد پاشی)» قصاص

  130آيا مقامات اين مجازات را اجرا کرده است و يا خير.ندارد که  است کور کند. اما ديده بان حقوق بشر اطالع
  
چنانکه قبآل ذکر شد، با وجودی که قانونگذاران مجازات سنگسار را از قانون جديد در رابطه با زنا حذف کرده  

قانون جديد به قاضی اجازه می دھد که فرد زناکار را با اتکاء با قوانين شرع و يا فتوای مراجع  220اند، ماده 
قانون جديد که موضوع  198و  172 موادبه سنگسار محکوم کند. گذشته از آن،  131الی مقام فقھی شيعه،ع

مثل زنا را به بحث می گيرد، ھنوز ھم به مجازات سنگسار » حدود«جرائم اعترافات و شھادت شھود در مورد 
   اشاره می کند.

  
مجازات شديد بدنی از جمله شالق زدن، سنگسار، و قطع اعضای بدن برابر است با  بر اساس قوانين بين المللی

شکنجه، و رفتارھای بی رحمانه، غيرانسانی و اھانت آميز. کميته حقوق بشر ياد آور شد که مجازات شکنجه و يا 
زيکی قربانيان يدرد فنه تنھا به اعمالی گفته می شود که باعث «رفتارھای بی رحمانه، غيرانسانی، و اھانت آميز 

کميته خاطر نشان  132.»شده، بلکه به اعمالی که باعث درد و رنج روانی قربانيان می شود نيز اطالق می گردد
زيکی، از جمله قراردادن بيش ازحد محکوم در يک وضعيت يتنبيھات ف«ساخت که اين ممنوعيت شامل تحميل 

با غير  در ارتباط 133نيز می شود.» يا اقدام انظباطی عذاب آور به عنوان نوع مجازات، يا دستور آموزشی و

                                                           
  ، کمتر از چھار بار اعتراف به زنا.228نگاه کنيد، به طور مثال، ماده 128 
، »حدود«. قطع عضو برای ديگر جرايم 284، ماده ھمان. قاضی صالحيت دارد تا نوع مجازات را تعيين کند. 283قانون جديد، ماده  129

  .279مثل سرقت، الزامی است. نگاه کنيد، قانون جديد، ماده 
رد. در قرار بود به زودی کور شود، عفو ک ، آمنه بھرامی که عاشق حسودش به رويش تيزاب پاشيده بود، او را که2011در مه  130

نجات » چشم در برابر چشم«مردی ايرانی ای که دانش آموزی را کور کرده بود از عدالت «تلگراف،  کرد. دِ » ديه«عوض او تقاضای 
 .2011ژوييه،  31»يافت.

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/8789456/Eye-for-an-eye-Iran-court-orders-waiter-
blinded.html.   

  .88ی . در مورد توضيح اين که سنگسار چگونه بايد صورت می گيرد نگاه کنيد، به پانويس107 – 89نگاه کنيد، قانون قبلی. ماده  131
)، تدوين تبصره ھای کلی و پيشنھادات عمومی تصويب شده 1992( نشست چھل و چھارم،  7، ماده 20کميته حقوق بشر، تبصره کلی  132

  .U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 30 (1994), para. 5 5 توسط دفتر معاھدات سازمان ملل، اسناد سازمان ملل، پاراگراف
  ھمان 133
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قانونی بودن مجازات تنبيھی، گزارشگر ويژه در مورد شکنجه به طور خاص گفت که اين نوع مجازات حتی اگر 
ی که يکشورھا«بر مبنای قانونی که از دساتير مذھبی نشئت گرفته باشد صادر شود نيز ممنوع است و افزود که 

ا اجرا می کند مجبور اند که اين قوانين را طوری صادر کنند که از تطبيق ... تنبيھات بدنی درعمل قوانين مذھبی ر
   134».اجتناب کنند

  
چون شالق، قطع اعضای بدن و سنگسار  بايد يادآور شد که بر اساس قانون جديد، مانند قانون قبلی، مجازات ھای

   ظاھرا مرتکب جرم گرديده اند قابل تطبيق است.قرار دارند و  18حتی بر کودکان مجرم که زير سن 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
  ..Item 8(a), U.N. Doc. E/CN.4/1997/7 (1997)ويا  8ام، موضوع 53کميسيون حقوق بشر، نشست  گزارش گزارشگر ويژه، 134
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IIIV. قوانين تبعيض گرايانه 
 

اصالحات وارد در قانون مجازات جديد، قوانين تبعيض گرايانه گذشته عليه زنان و اقليت ھای مذھبی را در رابطه 
تبعيض  مونه ھای اين مواردبا اجرای مجازات، قصاص، جبران خسارت و شھادت در دادگاه ھا تقويت می کند. ن

آميز را می توان در تحميل مجازات شديدتر (از جمله اعدام) بر مجرمين غير مسلمان که به ھمجنسگرايی محکوم 
 شوند، پرداخت غرامت کمتر برای زنان و غير مسلمانان (و خانواده ھای آنان) که قربانی جنايت ديوی شوند، و

135دت مرد در دادگاه محسوب می شود، مشاھده کرد.شھادت دادن زن که برابر با نيم شھا  
 

چنانچه قبآل گفته شد، برخورد متفاوت با پسران و دختران در رابطه با سن بلوغ و سن مسئوليت کيفری شايد بی 
قانون مجازات جديد به  ميان دختران و پسران در قانون مجازات قبلی و جديد باشد.  پرده ترين نوع برخورد تبعيض

سال برای دختران (ھشت سال و نه  9مسووليت کيفری را سن بلوغ مطابق به شريعت می داند که  صراحت سن
  سال و ھفت ماه مطابق با تقويم قمری) می باشد.  14سال برای پسران ( 15ماه مطابق با تقويم قمری) و 

  
در مورد » حدود«برای مرد (به منظور اعمال مجازات جرائم » متاھل«در قانون جديد (مانند قانون قبلی) تعريف 

، 227ارتکاب عمل جنسی خارج از حلقه زوجيت) با تعريف آن برای زن از ھم کمی متفاوت است. بر اساس ماده 
می گردد، در حالی که ھنوز با ھمسر خود ھمبستر نشده و دخول  به عنوان نمونه، مردی که مرتکب زنا محصنه

ضربه شالق محکوم  100صورت نگرفته است، مجازات اعدام در مورد او صادر نمی گردد، بلکه به مجازات 
 برای زنی که مرتکب زنا می گردد، وجود ندارد و او( صرف نظر از اين که در قانون چنين ماده ای 136می گردد.

عالوه بر اين، اين قانون به طور خاص ». د رابطه جنسی داشته است يا خير به اعدام محکوم می گرددبا شوھر خو
را تنھا بر مردی که مرتکب زنا شده و زن دايمی دارد و نه موقت، محدود می » حدود«اعمال مجازات جرائم 

  137سازد.
  

تعريف کرده و اعا می کند که » لواط«ه جرم را بيشتر با توجه ب» ازدواج«، 233ماده ديگر اين قانون جديد، ماده 
، و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طريق »بالغ«ھمسر دائمی و «ازدواج برای يک مرد عبارت است از داشتن 

قبل با ھمان ھمسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد، و ھروقت بخواھد امکان جماع از ھمان طريق را باوی 
  ماده بر زنان قابل تطبيق نيست. بازھم اين  138داشته باشد.

   
پدر و پدر بزرگی که مرتکب قتل  قانون جديد، قضات نمی توانند حکم قصاص را در مورد 303به اساس ماده 

قانون جديد، برای اعمال مجازات قصاص اما و اگر  303افزون برآن، ماده  139فرزندان خود شوند، صادر کنند.

                                                           
تبعيض آميز در قانون جديد عليه زنان نگاه کنيد به مريم حسين خواه. اعدام زنان در قانون  موادبرای مطالعه مباحثات در مورد  135

  . 2012مه،  7 کيفری ايران: بررسی تاثير جنسيت بر قوانين ناظر بر اعدام در قانون جديد مجازات اسالمی.
http://www.iranhrdc.org/english/publications/legal-commentary/1000000102-the-execution-of-women-in-iranian-criminal-

law.html  
  .227قانون جديد، ماده  136
ز اجازه داده مطابق به قوانين ايران، مردان حق دارند تا چھار زن داشته باشند. در عين زمان ايران صيغه يا ازدواج موقت را ني 137

  است. قانون تنھا به مردان اجازه داده است که زن موقت داشته باشند و چنين امتيازی به زنان داده نشده است. 
   .233قانون جديد، ماده  138
بيشتر  ويژه در مورد زنان تبعيض آميز است، زيرا . بعضی از تحليلگران حقوقی می دانند که اين ماده قانون به303قانون جديد، ماده  139

اعدام  ،شوند. نگاه کنيد، مريم حسين خواهکشته می  »قتل ھای ناموسی« اين دختران و زنان اند که توسط پدران خود معموال در جريان
. 2012مه،  7 زنان در قانون کيفری ايران: بررسی تاثير جنسيت بر قوانين ناظر بر اعدام در قانون جديد مجازات اسالمی.
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اند که مرد زن خود را در حالت زنا با کسی » جرايم احساسی«ز آن ھا ھای زيادی را بر می شمارد که يکی ا
با او عمل زنا را انجام داده است  ديگر ببيند. در اين شرايط، قانون به مرد اجازه می دھد که وی ھمسر و مردی که

  140را به قتل برساند، بدون آن که مشمول مجازات قصاص شود.
   بر زنان قابل تطبيق نمی باشد.» جرايم قصاص«کر شده در باال در مورد ذ ھيچ يک از استثاھا و اما و اگر ھای

  
و مجرم يک مرد باشد، نزديکان قربانی قبل از  قانون جديد، در صورتی که مقتول يک زن 383به اساس ماده 

اجرای مجازات قصاص، نخست بايد نيم ديه کامل را بپردازند تا مجازات قصاص را اجرا کند. در صورتی که 
يک مرد غير مسلمان يک زن مسلمان را به قتل برساند، قاتل مستحق دريافت نيم ديه کامل قبل از قصاص از 

  141جانب زن مسلمان نمی گردد.
  

تبعيض آميز در رابطه با ارزش شھادت زنان به عنوان شاھد در دادگاه را که در قانون  موادھمچنين، قانون جديد 
دت يک زن در دادگاه، عمومآ برابر است با شھادت نيم مرد. به طور مثال، قبلی وجود داشت حفظ کرده است. شھا

شھادت دو مرد برای ثبوت بيشترجرايم الزامی است، اما در موارد زنا و  قانون جديد اظھار می دارد که 198ماده 
ازات اعدام، يا فحشاء شھادت دو مرد و چھار زن (که شاھد قضيه بوده اند) را الزامی می باشد. برای صدور مج

  142شھادت سه مرد و دو زن الزامی است.
  

صدور مجازات کيفری به شکل غير متناسب عليه زنان، تبعيض می باشد. قوانين بين المللی اصل برابری در 
برابر قانون را تضمين می کند و ھر گونه تبعيض را ممنوع می کند. برخورد متفاوت که به شکل بی پرده در 

د و تاثير مخرب و بازدارنده ای در مقابل زنان داشته باشد (نقض قوانين بين المللی محسوب قانون تدوين شده باش
شده)، مگر آن که دولت نشان دھد که اين عمل برای تحقق يک ھدف مشروع صورت گرفته و اقدامات اتخاذ شده 

 را ارائه دھند. توجيھی چنين شد. مقامات ايرانی نتوانسته اند متناسب با ھدف می با
   

                                                                                                                                                                             
http://www.iranhrdc.org/english/publications/legal-commentary/1000000102-the-execution-of-women-in-iranian-criminal-

law.html.  
  ن قضايا قاتل زندانی می شود.در چني 140
  .283قانون جديد، ماده  141
که مجازاتش اعدام است) دو مرد و چھار زن در مورد زنا ( ھرگاه . اين ماده ھمچنين اظھار می دارد که198قانون جديد، ماده  142

شھادت يک مرد و دو زن  شھادت دھند، مجازات جرم صرف شالق ميباشد. درمورد ساير قضايای که مربوط به پرداخت ديه می شود،
  پذيرفته می شود.
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  تقدير و تشکر
  

قوق بشر پژوھش و نگاشته ميانه و شمال آفريقای ديده بان ح بخش خاور محققاين گزارش توسط فراز صانعی، 
سارا لی ويتسون، مدير شرق ميانه و شمال آفريقا، ليزل گيرنتولتز، مدير بخش حقوق زنان، و پريانکا  شده است.
کار ويرايش اين گزارش را انجام داده اند. کاليو بالدوين، مشاور تی، پژوھشگر در بخش حقوق کودکان موتاپار

ارشد حقوقی ديده بان حقوق بشر، و تام پورتيوس، معاون مدير برنامه، گزارش را بررسی کرده اند. آروا 
عبدالموال ھمکار در بخش خاور ميانه و شمال آفريقا در توليد آن کمک کرده و گريس چوی، مدير انتشارات، مدير 

  و مدير تخليق آنا لوپريور گزارش را برای نشر آماده کرده اند. ،فتيزوری ھيپکنيزپست 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  



hrw.org


