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مقدمه
قوانياياسالمCجمهور در را مرگ مجازات اعداميران تعداد نظر از حاضر حال در و کرده حفظ خود چهان از پس جهان نيدر

دوم رتبه سرانهدر تعداد لحاظ از رتبهCو در دارداولCاعدام .قرار

سويدوراندر به حرکت اعداملغوCکه است١مجازات گسترش به رو جهان سراسر تمادر جمهوري، تعدادياياسالمCز در ران

اعداميز شراييهااد در که ناقضِيطياست ميللالمنيبموازينآشکارا انجام بشر جهان. رديپذيحقوق ائتالف گزارش به يبنا

اضدبر اعدام، ساليمجازات در است٣نفر۳۱۷حداقل۲۰۰۷٢ران کرده اعدام اعداميا. را تعداد دوبرابر تعداد سالن در ۲۰۰۶٤ها

سال برابر چهار سال. است۲۰۰۵٥و تعداد۲۰۰۸٦در ااعدام۳۴۶، رسرانيدر ثبت اسيبه ماهه. ٧تده سه سالCدر ،۲۰۰۹اول

ديعني ابتداCاز بسازمان،۱۳۸۷نيفروردCتا ا۱۲۰المللنيعفو در اعدام رايمورد استران کرده ازيا. ثبت کمتر قطعا تعداد ن

واقع زيتعداد اعدامآمارراياست، تعداد به نداردCهامربوط قرار عموم دسترس در کشور در شده .انجام

نگران فزونيبا به رو تعداد ازاعدامياز رويها تداوم و طرف مغاييهاهيک در صراحت به بايکه مربوطيالمللنيبموازينرت

هستند اعدام مجازات دبه طرف بيفدراسگر،ياز بشرCهاجامعهيالمللنيون گرفتيتصم(FIDH)حقوق بارهيپژوهشم Cدر

ا در اعدام مجازات دهرانيکاربرد پژوهشِ.دانجام بر حاضر استگزارش استوار ا.مستند در ارقام و پژوهشيآمار -گزارشبرن
سازمانيتروثقمCها بشرCهان استيالمللنيبرجانبداريغCحقوق جمله،استوار ب: از عفو فدراسنيسازمان بيالملل، - نيون

دستCهاجامعهيالملل بشر، قابحقوق از ديها کوتاه، بشدهيل حقوق مللمنابع.ربان اCهاروزنامهوسازمان در زينرانيمنتشره

گرفته قرار استفاده برا. اندمورد عالوه، جاريقوانيبررسCبه مقررات و جمهورCن مستقياياسالمCدر منابع از دولتميران،

ساييقضاCقوهيعنيران،يا و مجلس نهادهايه، کردهيدولتCر کهCجا. ميااستفاده است درخواستتاسف رغم درCهابه مکرر

اخيط سال اسالمیر،يچند جمهور� بيفدراسبهدولت بشرCهاجامعهيالمللنيون هياعزامCاجازهحقوق حقيک يابيقتيأت

ايرانرا استنبه .٨داده

ا وجود دقيبا ارقام که نين دست در برخست،يق ااظهاراتياز کهيميرانيمقامات کرد برآورد اCاديزCهعدتوان دريدر ران

حاضر تار. هستنداعدامبهموحکمحال ا۱۳۸۷وريشهر۲۷خيدر شرق شمال در مشهد شهر دريدادستان تنها که کرد اعالم ران

شهر کسان،آن بر ديعالوه جرائم خاطر به شدهيکه محکوم اعدام به مخدرزيننفر۵۰۰اند،گر مواد به مربوط جرائم علت به

ا به هستندمحکوم فرمانده. عدام بعد، هفته شهريانتظامCروينCدو جمع۲۵۰۰۰۰باCدشتستان، جنوبينفر استان در يت

مصاحبهبوشهر، روزنامهيباCادر شهريمحلCک آن در که تنها۱۵۰گفت قتلتن جرم هستندبهموحکمبه ۱۴در. اعدام

آقا۱۳۸۵اسفند ،CاريشهرCنما مجلسي، در زاهدان مصاحبهنده کردييتأCادر بودد س۷۰۰کهه استان در بلوچستانينفر ستان

شرق جنوب اجراکشوريدر انتظار مCدر سر به اعدام .برنديحکم

                                                 

ع

ماه١ Cد قطعنامهاک۱۳۸۶در ملل سازمان عمومي مجمع عضو Cکشورها قاطع شمارهثريت CC۱۴۹/۶۲»اعدام مجازات کاربرد که» توقف کردند تصويب را

است شده جهان سراسر در اعدام توقف ميان. خواستار در ايران اسالمي Cدادند۵۴جمهور Cرا قطعنامه عليه که بود Cماه. کشور Cد جمهور۱۳۸۷Cدر ،

ي ازاسالمي قطعنامه۴۶کي به که بود Cمشابهیکشور دادند� منفي Cمثبت. را Cرا با شد۱۰۶قطعنامه تصويب جهان .کشور
٢C۱۳۸۵دCد ۱۳۸۶تا
کردند٣ گزارش را Cبيشتر تعداد ديگر جدول(منابع به کنيد دامنگاه ا تعداد فروردينهاحداقل ،۱۳۸۸–۱۳۵۷(
٤C۱۳۸۴دCد ۱۳۸۵تا
٥C۱۳۸۳دCد ۱۳۸۴تا
٦C۱۳۸۶دCد ۱۳۸۷تا

7 http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/010/2009/en/90ed36ff-f6c8-11dd-b29a-27125ba517bb/mde130102009fa.html
سال٨ در ويژه است۲۰۰۸و۲۰۰۲،۲۰۰۷هاCبه شده ارسال .درخواست
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گستردهيطران،يدرا جنسمستوجبِجرائمازCاف جرائم که است اعدام زنا(يمجازات زنا، لواطCمثل زنا،محصنه، Cمساحقه،

به تجاوز محارم، الکلينوش،)عنفبا مشروب دزديدن ،C،مخدر مواد قاچاق نب،قتل، سب و پيفحاش(يارتداد ،)امبريبه

ف/محاربه فساد و خدا با فعالرينظيجرائمدرـاالرضيمحاربه تا مسلحانه مخالفيسرقت جاسوسيياسيسانت رايا برمـ -يدر
اقتصاديبرخ. رديگ مستوجبِينCجرائم استز اعدام . حکم

گروهغالباهاداماع صورت ميبه اخ. شوديانجام سال دو در مثال، عنوان زر،يبه يگروهCهااعدامCهانمونهازيبرخريموارد

شده گزارش که :اندهستند

تار�۳۸ در ا۱۳۸۶مرداد۱۱وريت۲۴خينفر از تعدادي؛ در۱۶ن دنفر مردميبرابر ودگان شدند ازييهاصحنهاعدام

تلوآنانازتنرهاچاعدام شديزياز پخش .ون

شدند۱۳۸۶وريشهر۱۴درتن�۲۱ .اعدام

تارتن�۷ عمومیدر۱۳۸۶وريشهر۲۲خيدر آوانظار دار به کرمان شدنديدر .خته

در�۳۱ شدند۱۳۸۶آبان۲۹نفر .اعدام

در�۲۳ شدندC۱۳۸۶د۲۱تا۱۱روزC۱۰فاصلهنفر .اعدام

شدنداع۱۳۸۶اسفند۱درتن�۱۰ .دام

ب۱۳۸۷بهشتيارددرتن�۹ آويدر دار به کهيرجند شدند دريکيخته آنها عمومیاز شدانظار .اعدام

آو۱۳۸۷بهشتيارددرتن�۳ دار به اهواز شدنديدر .خته

ا۱۳۸۷ريتدرتن�۱۲ از شدند؛ اعدام دشتستان دريدر اعدام چهار تعداد عمومین شدانظار .انجام

او۱۳۸۷مرداد۶درتن�۲۹ زندان شدنديدر اعدام تهران در .ن

جملهتن�۱۰ کودکياز دو مادر ـ زن درخردسالک او۱۳۸۷آذر۶ـ زندان شدنديدر اعدام .ن

جمله�۹ از قصاص به محکوم درينفر زن اوC۱۳۸۷د۴ک زندان آويدر دار به شدندين .خته

مرکز�۴ زندان C۱۳۸۷د۲۶اراک،Cنفر،

ز�۶ اصفهان،نفر، ۱۳۸۷بهمن۲۹ندان

اصفهان،�۵ زندان ۱۳۸۷اسفند۱نفر،

کرمانشاه،�۱۱ ۱۳۸۷اسفند۱۲نفر،

رئ دستور رغم قوهيبه درييقضاCس دربريمبن۱۳۸۶بهمنه اعدام عمومتوقف بسيانظار اعدامCاري، جملههااز هاCاعداماز

در شده دشتستانانجام و ددربيرجند مرديبرابر گرفتهدگان صورت .اندم

گزارشياCمحدوده حقگرِيد،ن نقض ويزندگموارد به اعدامي، دريفراقضائCهاژه مرگ نمزندانو بر در Cجمهور. رديگيرا

اعداميطوالنCاخچهيتارياسالم دارديفراقضائCهااز سر پشت در را کشور خارج و داخل ا. در اعدامنيتعداد داخلهاگونه در

منتهظرفرانيا سال پائيچند م۱۴۰تا۸۰نيب۱۳۷۷زيبه برآورد افزودنيا. شوديمورد صورت در رقم مخالفانCترورهان

ازدر حدودياخارج به م۴۰۰ران بالغ اCاريبس. شوديمورد مواردياز دلن رسيبه عدم ماندهيدگيل مکتوم .اندعادالنه

در نگرانيکيزينزندانمرگ موارد جمهوردهکنناز استياياسالمCدر اچونکهران گزارشيدر گونهن موردمستقلCابه

نگرفتهيبررس ازقرار نمونه چند به م، اشاره آنها قربانينخست. ميکنياز ايکاظم) بايز(زهراين عکاس خبرنگار ـيراني،

درييکانادا که است جمجمه۱۳۸۲ريت۲۰، به ضربه اثر شددر کشته دانشجويکي. ٩اش فعاالن محمديياز اکبر نام درC١٠به

                                                 
9 http://www.fidh.org/spip.php?article2438

اطالعيه۱۰ کنيدبه بيننگاه فدراسيون Cجامعه بشرهاالمللي حقوق CCبعد پانوشت در
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او۱۳۸۵مرداد۸ زندان فيول. باختجاننيدر مهدوياهللا مجاهدCض سازمان عضو خلقي، تارزين) ا.خ.م.س(رانيان ۱۴خيدر

او۱۳۸۵وريشهر زندان باختنيدر بن. ١١جان زهرا عمومييخانم پزشک تاريعقوب، در باز۱۳۸۶مهر۲۱خيجوان، - داشتدر
همدانيگاه شهر آودر دار به را خود او که کردند اعالم مقامات و باخت استيجان لطفيابراه. ١٢خته دانشجوياللهم ،Cِحقوق

تارکُرد در سنندجC۱۳۸۶د۲۵خي، زندان باختدر حسيام. ١٣جان ساران،ير حشمت زندانين درياسيسيک ۱۳۸۷اسفند۱۶،

رجا زندان نزدييدر در باختيکيشهر جان پنجم. کرج حکمياو سال م�ساله۱۶ن را خود ميام. گذرانديزندان رضا ،يافيرصيد

درينووبالگ او۱۳۸۷اسفند۲۸س، زندان باختيدر جان .١٤ن

مهر© خبرگزار�

مرداد آدم۱۳۸۶در جرم به نفر شدندپنج آويخته دار به مشهد شهر در تجاوز و ربايی

                                                 
11 http://www.fidh.org/spip.php?article3625
12 http://www.guardian.co.uk/world/2007/dec/02/iran.roberttait و http://www.fidh.org/spip.php?article5122 گزارش در منابع -بعضي

بني زهرا نام به او از او، درگذشت از پس اوليه Cکردهها ياد Cاندعامر.
13 http://www.fidh.org/spip.php?article5122
14 http://www.fidh.org/article6467,6467 و http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/deaths-custody-iran-highlight-
prison-authorities039-disregard-life-20090320
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تار يخينگاه

سالمجاز اعدام کهانيات است اسال اجرايدر ولشوديمران اعدامي، انقالبتعداد از پس افزا۱۳۵۷ها شدت افتهيشيبه

کهياسالمCجمهورديجددولت. است آن، زمشيپرهبران در شاه عملکرد از انتقاد با همراهCنهيتر بشر - يميحقوق
موجندکرد انقالب از پس بالفاصله بهي، اعدام انداختاز تعداد. راه انقالب از پس اول سال سCدر اماستياز رانيمداران،

پل ماموران و شدنديرژيمخفسِيارتش اعدام بودند، نشده کشور از فرار به موفق که سابق گزارش. م حاکاما کهيها است

موجيا مامورانCتعدادن پائاز پليسطح نين را برگرفتيس در .ز

اعدام دوتعداد در اسالمها انقالب از پس اول ميسال بالغ مورد صد چند پاما. شديبه گروهيخونسرکوبِيدر Cهان

و ايتيامنCروهاينCريدرگمخالف گروهيبا وها،ن درا.خ.م.سباژهيبه اعدام۱۳۶۰ردادخ، شدتتعداد به . افتيشيافزاها

ب عفو طنيسازمان در د�۱۳۵۹د�(۱۹۸۱ساليالملل م۲،۶۱۶تعداد) ۱۳۶۰تا گمان اما است، کرده ثبت را رودياعدام

واقع بيتعداد مراتب باشديبه حاکگزارش. شتر محاکمهيها که صورتاست در محاکمهيها، اصال مCاکه کار بود،يدر

مشتاب انجام تعيزده امکان متهمان به و وکييشد نميلين داده خود از دفاع م١٥.شديا سالانيقربانانيدر تعدادآن

زنانازCاديز و داشتندنوجوانان جود .و

۱۳۶۷کشتار

سال ازCهادر کاهش۱۳۶۷تا۱۳۶۰بعد اعدامي، تعداد مهادر چشم تابستاناما. خورديبه مستق۱۳۶۷در دستور به مي،

خمتيآ قضاينياهللا مقامات محاکمهيايي، زندانCاديزCعدهCبراCمجددCصورCهاران سياز کردندياسيان کهبرپا

مشيپ را خود حبس دوران و شده محاکمه سپس،گذراندنديتر کردندازCاريبسو اعدام را جمهور. آنها ياسالمCمقامات

اعداميا به هرگز نکردهCهاران اذعان سال هموارهآن و کوششاند مانع سال هر برايقربانCهاخانوادهCهاو CارذبرگCان

اعداسال شدهمگشت ط. اندها اقداماتياخCهاماهيدر تخرير جهت برخيدر دفن محل خاوران، گورستان ايب اعدامياز -ن
خانواده اعتراض مورد که گرفت صورت سازمانCهاشدگان، و اCهاآنها از خارج و داخل در بشر حقوق قراريمدافع ران

ع. گرفت حاليدر درونيمنابعن کردهرانياياسالمCجمهور١٦از اعدامادعا که عنوانهااند باا.خ.م.ستهاجمامديپبه

رژيحما تابستانيت در عراق پ۱۳۶۷م در بيو بس ايآتش و عراق جنگين در کشورCساله۸ران شددو رواندياما. انجام

تاريآبراهام استاد ايان، در باروک کالج در آمريخ متحده تدارکياالت و روند که است معتقد دريجمعدستهCهااعدامکا،

پيعني،۱۳۶۷تير۲۸خيتار روز تهاجميپنج شروع از شدا.خ.م.سش . ١٧شروع

                                                 
ساالنهگزارش١٥ Cبينها عفو سازمان Cدر ۱۹۸۳و۱۹۸۲الملل
حقيقت۱۶ کتابيپاسداشت مساست، و نمين سليمي عباس آيتکه خاطرات به پاسخ در رضايي نوشتهعود Cمنتظر مسئوالن. انداهللا عنوان به نويسنده دو هر

دارند شهرت اطالعات وزارت مي. سابق را کتاب زيراين اينترنتي نشاني از فهرست١٦شماره(توان کرد) در : دريافت
html.8page-91833t/com.persiantools.forum://ttph

17 Tortured Confessions: prison and public recantations in modern Iran, Chapter 5, Mass
Executions of 1988, P 209, University of California Press, 1999

شکنجه« زير توبه: اقرار و مدرنزندان ايران در علني Cپنجم،،»ها دامفصل تها Cسالها ص٣٦٧جمعي کاليفرنيا،٢٠٩، دانشگاه انتشارات براC؛١٣٧٨،

بهقطعه کنيد نگاه مربوطه C:

١دسع

http://books.google.com/books?hl=en&id=_mnrYNIVfCgC&dq=Iranian+prisons+Tortured+Confessions&printsec=frontcov
er&source=web&ots=np_Yb-
Y_yd&sig=kc8XQqgN6IqEhcVAbC0ndQrKdSI&sa=X&oi=book_result&resnum=2&ct=result#PPA209,M1)

به کنيد نگاه مذکور کتاب از بخشي فارسي متن C6:برا=aid?php.detail_articles/net.sedayemardom.yadman.www://http
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حستيآ جانشCمنتظريعلنياهللا زمان آن در که آي، خمتين اعتراضبودينياهللا بهايهاو به دادنCش دست واز مقام

دااوخروج نامهCرهياز شد، تمام آنوشتدستCاخواص خمتياز قضاينياهللا مقامات کردهييبه منتشر خاطراتش در را

حکم. است خمينيآيتبه کهاهللا نامه، آن تهاجمCااشارهاساسادر کلا.خ.م.سبه باورهابندCپاانيزندانCهيندارد، Cبه

باهستند١٨»محارب«خود شونديو محکوم مرگ به نامه. ١٩د رئبعد�Cدر به پاسخ قوهيدر خواهانييقضاCس که ه

بارهيتوض در حاليزندانCح در آحکمِگذرانان است، شده خمتيحبس تاينياهللا دوباره را خود استييحکم کرده . ٢٠د

صر فرمان آيبه خمتيح کمينياهللا تهران در رئيونيسي، شامل نفره دادگاهيسه نتيآ(انقالبCهاس دادستان)Cرياهللا ،

نما) ٢١ياشراقيمرتض(تهرانيعموم اطالعاتCندهيو مصطفحجت(وزارت شديتشک)C٢٢پورمحمدياالسالم . ل

استانينيمشابهCهاونيسيکم مراکز در گردز برپا .ديها

کميا فقدانونيسين وجود با کردنديقانونمجوزها عمل دادگاه عنوان به واقع در گزارش. ، همتمام کهCرأها هستند

دCصورCها»محاکمه« چند انجاميقتنها طول به هيقه به آنها در و تعچيد امکان وکييوجه طرحيلين Cحهيالکردنا

نداشتيدفاع زندان. وجود غالب ميبه محاکمه دوباره که نشد گفته حتا را. شونديان هدانيابهآنها کردنديباور کهت

جابهپرسش منظور به بندهاييجاها زندانيدCبه داخل در استگر زن. ها عضويداناز بارها. خ. م. سان يوابستگ�در

ميسازمان سوال صورت. شديشان ميدر پاسخ آنها پامحاکمه،»نيمجاهد«سازماندادنديکه به ميبالفاصله ويرسيان د

مCبرايزندان اعزام صورتاما. شدياعدام مکهيدر جواب ب٢٣»نيمنافق«سازماندادنديآنها سواالت مCشتري، شديطرح

حق وفاداريتا انکار قتCسازمانآنها شودشانبه زندانCاريبس. روشن اياز در آزمايان شدندين اعدام سپس و مردود . ش

ازپرسش مشانيباورهابهگراچپانيزندانها باره. شديمربوط در آنها وجودشانباورCاز مبه سوال پاسخاگر. شديخدا

رابوديمنف ارتداآنها جرم ميدبه اعدام الحاد رويا. کردنديا بيآمفاجعهCدادهاين از استفاده با پرفسوريز، روانديان

انکيآبراهام به اسپانيزاسيان، در وسطيون قرون در .داشتCهماننديا

اعدام تعداد اسالمبرآورد انقالب از پس تاکنونيها

ز بيجدول گزارشهر اساس بر عمده عفCساالنهCهاطور بسازمان افزايشالمللنيو با ديگرو منابع در موجود ويتهآمار ه

استيتنظ شده ب. م عفو سازمان دنيهم هم و دستCهاسازمانگريالملل مانند بشر، قابحقوق از کوتاه،يها سالل از که

گزارش۲۰۰۰ انتشار به است،Cهاشروع کرده درساالنه دقت شدهيهاگزارشتمامبه متذکر واقعاندشان آمار مکنميکه

باشديبساست باالتر داليبرخ. ار بودنينادقلِياز زهاآمارق شرح استيبه :ر

اـ۱ رسميرانيمقامات نماعداميآمار منتشر را .کننديها

بسـ۲ زيتعداد اعدامCاديار مخفاز استيها شده انجام .انه

رسمنبوددرـ۳ سازمانيآمار براCها، بشر اعدامثبCحقوق تعداد ناگزت روزنامهيها در جستجو به کردهر اکتفا .اندها

اعدامـ۴ تمام منتشرروزنامهدرهااخبار گاهشودنمیها مينيو داده دستور آنها به کهيز راياشود اخبار نکنندن .منتشر

آورـ۵ بارهCگرد در شهرستاناعدامCاطالعات و دوردست مناطق در بسها استاريها .دشوار

                                                 
ر پانوشتنگاه١٨ به سياسيو٤٣کنيد و مسلحانه ائم ج

19 http://www.amontazeri.com/farsi/khaterat/html/0560.htm
20 http://www.amontazeri.com/farsi/khaterat/html/0561.htm

آيت۲۱ با را اشراقي مرتضي ايراني منابع از Cشهاببسيار آيتاهللا داماد اشراقي، تيرالدين در که خميني، گرفته۱۳۶۰اهللا اشتباه .انددرگذشت،
ارديبهشت٢٢ احمد۱۳۸۷Cتا دولت در کشور نژادوزير
به) hypocrites(منافقين۲۳ اشاره در ايران اسالمي Cجمهور که است ميا. خ. م. سعنواني کار .بردبه

اعدام: ايران   FIDH                                                      ٦     مجازات



 

کميبساطالعاتـ۶ ساليار انقالبCهياولCهادر از استپس بوده دسترس .در

اعدام تعداد )۱۳۵۷–۱۳۸۸نيفرورد(۱۹۷۹ـ۲۰۰۹مارسها،حداقل

بسال عفو قابدستالمللنيسازمان از کوتاهيها دل گريمنابع

۱۹۷۹٢٤۴۳۷
۱۰۰۰ـ۱۹۷۹٢٥۸۰۰
۱۹۸۰۷۰۹
۱۹۸۱۲۶۱۶٢٦

۱۹۸۲٢٧۶۲۴
۱۹۸۳۳۹۹
۱۹۸۴۶۶۱
۱۹۸۵۴۷۰
۱۹۸۶۱۱۵
۱۹۸۷۱۵۸
۴۵۰۰٢٨ـ۱۹۸۸۵۰۰۰

ازيب۱۹۸۹ نفر۱۵۰۰ش
۱۹۹۰۷۵۷
۱۹۹۱۷۷۵۸۸۴٢٩

۱۹۹۲۳۳۰
۱۹۹۳۹۳
۱۹۹۴۱۳۹
۱۹۹۵۴۷
۱۹۹۶۱۱۰
۱۹۹۷۱۴۳
ز«۱۹۹۸ »Cاديتعداد
۱۹۹۹۱۶۵
۲۰۰۰۷۵۱۵۳
۲۰۰۱۱۳۹۱۹۸
۲۰۰۲۱۱۳۳۱۶۴۵۰٣٠

۲۰۰۳۱۰۸۱۵۴
۲۰۰۴۱۵۹۱۹۷
۲۰۰۵۹۴۱۱۳
۲۰۰۶۱۷۷۲۱۵
۲۰۰۷۳۳۵۳۵۵
۲۰۰۸۳۴۶۳۵۵۳۱۷٣١

۱۲۰)٣٢مارس۲۱(۲۰۰۹

اکثرينCديترد که اعداميست فعالت خاطر به شدندياسيسCهاتيشدگان محکوم مرگ . به

                                                 
آگوستاز٢٤ تا مرداد۱۳۵۷بهمن(فوريه بين)۱۳۵۸تا عفو کشورC،الملل، ۱۹۸۰گزارش
سال. ۱۳۵۸د۱۰Cتا۱۳۵۷بهمن۲۲از٢٥ مورد بعد،در Cشروعها ميالدCاز باسال سال۱۱برابر هر Cتاخورد آنشيد� بعد۱۰درپايان سال Cد.
سال ۲۶ گزارش به بين۱۹۸۲بنا عفو دسامبر، تا انقالب اول از از)۱۳۶۰آذر(۱۹۸۱الملل بود۳۸۰۰، شده مطلع اعدام .مورد
ساالنهدر٢٧ بينC۱۹۸۳گزارش کهعفو شده ذکر تاالملل انقالب شروع سازمان)۱۳۶۱آذر(۱۹۸۲سالاواخراز اين است۴۶۰۵از، شده مطلع اعدام .مورد
ساالنه۲۸ بينC۱۹۸۹گزارش اعدامعفو تعداد کرد۱۲۰۰را�۱۹۸۸هاالملل ذکر گزارش. مورد برا۱۹۹۰Cسپس را کرد۲۰۰۰به۱۹۸۸برآورد اضافه .مورد

اطالعيه بيناما عفو سازمان عمومي Cدر مناسبت۲۰۰۸الملل د«به کشتار سالگشت زندانبيستمين در۵۰۰۰تا۴۵۰۰به» هار اعدام دارد۱۹۸۸مورد .اشاره
بشر٢٩ حقوق بان ديده
بين۳۰ جامعهفدراسيون گروهالمللي از نقل به بشر حقوق Cمخالفها Cها
اعدام٣١ ضد بر جهاني ائتالف
فروردين٣٢ ۱۳۸۸اول
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ق کشوريانونچارچوب داخل اعدامدر مستوجب : جرائم

                                                

به اسالمبنا مجازات مجازات۱۳۷۰مصوب٣٣)ا. م. ق(يقانون تقس، دسته پنج به ميها ازيم عبارتند که حدود،:شوند

د٣٤قصاص تعزي، مجازاتيه، و بازدارندهCهارات

مجازات� ميحد نوع، که کياست و تعتيفيزان شرع در قابلييآن و است شده نيفيتخفن بخشش .ستيا

تالفقصاص� مشابهيمجازات مثل، چشم«به برابر در برااست،»چشم متعدديکCکه جرائم مCفر .شودياجرا

خون(هيد� کهيمال) پول شرعاست وييتعاسالمدر شده قربانن مييبه پرداخت او بازماندگان .شوديا

اختيتعز� مجازات تعCارير شرع در که نشدهيياست قاضن اختيو تعياز حبس،ييار جمله از است، برخوردار آن ن

جر نقديشالق، غCمه .رهيو

تعييهامجازاتبازدارندهCهامجازات� حکومت که مييهستند قبين از جريکند، حبس، نقديل تعطCمه لي،

محروم کسب، اجتماعيمحل حقوق از تبعيت وي، .گريدCهامجازاتد

ب در عمده بطور اعدام حدود،مجازات ودرخش قتل مورد در قصاص نيبخش بار تعزيک بخش در نب«Cبراراتيز » يسب

استييتع شده قانون. ن بياينظام مجازاتيران صرفاييهان اهللا«که م» حق مجازاتيمحسوب و حق«کهييهاشوند

مردم(» الناس استيتمگردنديميتلق) حق شده قائل ازCدسته. ز شاک» يعمومCجنبه«اول گذشت و يبرخوردارند

ندارد،Cريتاث آنها حدبر تالفي٣٥قصاص،»الناسحق«ازCانمونه.زنامانند مجازات استيا مثل مقام. به قانون، طبق

موارديمC٣٦رهبر در ناقضِکهCتواند اهللا«جرم ول» حق نميباشد اما کند، عفو را مجرم نباشد، حد دريمستوجب تواند

ز گذيصورت شدنرپا الناس«اشته کند» حق عفو را .مجرم

ز اCاديتعداد در مختلف جرائم حاضررانياز حال هستنددر اعدام آن،. مستوجب بر مجازاتCحهيالعالوه قانون اصالح

محدودهياسالم مCکه گسترش را مرگ اعمالدهديمجازات و نمي، شمار به جرم اکنون که تلقيآيرا جرم کند،يميند

زيا.استCجدينگرانباعث در موارد شرحين مر .شونديداده

 
ارجاع۳۳ ترجمهتمامي و اسالمي مجازات قانون به مفادها Cگزارش اين در ارديبهشتنسخهازآن اصالحات که است فارسي اصلي C۱۳۷۷Cد را۱۳۸۰و

برمي تهران،(گيرددر ديدار، ترجمه). ۱۳۸۱نشر Cموادبرا انگليسي C۴۹۷کنيد۱ـ نگاه iran.www://http-به،

pdf.English_in_Code_Criminal_Iran/pdf/IMG/com.law .ترجمههم Cبرا بخشچنين از Cديگر Cبه کنيد نگاه قانون، اين از : هايي

pdf.ThePenalCode/Codes/fspd/english/httpdocs/org.iranhrdc.www://http .و تايپي اشتباهات از Cعار ترجمه دو اين از يک هيچ متاسفانه

نيستند ديگر .  اشتباهات
۳۴Cتعداد مورد در که است مثل به مجازات ميازقصاص اجرا مختلف دارند۲۶۸تا۲۰۴مواد. شودجرائم اختصاص نفس قصاص به اسالمي مجازات .قانون
ق۳۵ مورد جاندر Cبرا مثل به تالفي يا نفس، قصاص مي. تل، صادر Cمتعدد موارد در قصاص آمدهحکمِ اسالمي مجازات قانون در تفصيل به آن شرح و شود

آبان. است پا۱۳۸۷در با نبود، او با ازدواج به حاضر که را زني او چون داد، اسيد با Cمرد کردن کور به حکم قرباني، يک درخواست به دادگاهي کور، اسيد شيدن

بود به. کرده کنيد پرونده. shtml.blind-acidattack-si_2008/11/081127/iran/persian/uk.co.bbc.www://http:  نگاه در آن از ديگرCپيش C

بهمن پزشکان١٣٨٦در حکم، Cاجرا از چشم«قانوني بودند» قصاص کرده Cخوددار مرد يک مورد در
)php.6244_post/2008/02/archives/com.roozonline.www://http .(

ولي۳۶ ايران اسالمي Cجمهور Cرهبر مقام اساسي، قانون باشدطبق مجتهد بايد که است است. فقيه داشته رهبر دو تاکنون ايران اسالمي Cبنيانگذار: جمهور

آيت آيتآن کنوني رهبر و خميني خامنهاهللا اCاهللا
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جنس يجرائم

اسالمیC۶۳ماده:زنا مجازات نزدقانون عنوان به را مردنيبيجنسيکيزنا و نCزن شوهر و زن ميتعرستند،يکه - يف
زن«يعنيکند، با مرد باشديجماع دبر در گرچه است، حرام او بر ذاتا زنا» ...که است۱۰۰مجازات شالق اگر. ضربه اما

زناCمردايزن« بار ازوکندچند جاربعد او بر حد مرتبهشودCهربار مCدر کشته ماده). C۹۰ماده(»٣٧شوديچهارم - اما
C۸۲تصر. م. ق ميا برايح اعدام مجازات که زCکند موارد در شديزناکاران خواهد اجرا استثنا بدون محارمCزنا: ر با

زنينسب زان، قتل موجب که پدر زن با زنا)  مرد(يا زانيغCاست، قتل موجب که مسلمان زن با مسلمان است،) مرد(ير

زانCزنا قتل موجب که اکراه و عنف استيبه کننده .اکراه

ازهمحصنªزنا است متاهليبيجنسيکينزدعبارت مرد مجردن زن متاهليبا مردا با متاهل زن متاهليمجردو .ا

تصرمج قيازات در شده سنگسار. م. ح مجرد. استمتاهلفردا رابطهيچندرشخص بهCان شالق۱۰۰معموال ضربه

م شرا. شوديمحکوم عمل تعيدر براييط شده استکامالسنگسارCن مC۱۰۲ماده. مشروح هنگام«: شوديمتذکر را مرد

نزد تا نزديکيرجم تا را زن و دفنيسيکيکمر گودال در آنيمنه مکنند رجم ن» .ندينمايگاه محکوم دست دو دريهر ز

ميز قرار خاک سنگنيزC۱۰۴ماده. رديگير تعاندازه را مييها نبايبزرگ«: کندين رجم در حديسنگ به باCد که باشد

شوديکياصابت کشته شخص عدد دو کوچکيچنهم. ا نباين اندازهيآن به آنCاد بر سنگ نام که نکندباشد ».صدق

هميبيکينزد انسان«:جنسانن وطي لواط

تفخيذ يا باشد دخول صورت به چه است ٣٨»مذکر

دو«). ا. م. ق۱۰۸ماده( هر لواط مفعول و فاعل

شد خواهند حد به در«). C۱۰۹ماده(» محکوم لواط

مي قتل موجب وصورتي بالغ مفعول و فاعل که شود

باشند مختار و اما)۱۱۱و۱۰۹مواد(» عاقل ،

بانابالغ» مفعول« نباشد، نشده مجبور ضربه۷۴اگر

مي تعزير بدون.شودشالق جنسي نزديکي مجازات

ضربه] ٣٩تفخيذ[دخول استصد مجازات. شالق

در شود، Cجار حد بار هر و شود تکرار اگر نيز تفخيذ

چهارم صورتيبه. است» قتل«بار در کهعالوه،
فارس© خبرگزار�

است«بينتفخيذ قتل فاعل حد باشد مسلمان مفعول و مسلمان غير مادهتبصره(» فاعل C۱۲۱.(

                                                 
ماده۳۷ در رفته کار به مي«C۹۰واژگان بعدC» شودکشته مواد در واژه» قتل«و نه و اعداماست C
لوا۳۸ Cبرا متضاد تعريف استاين شده ارائه اسالمي مجازات قانون در اليحه. ط اسالمياما، مجازات قانون اصالح منظور به Cبه(ا کنيد ªاليحهنگاه

اسالمي مجازات قانون رابطه) اصالح عنوان به صرفا را شامللواط مردان بين جنسي C»گاه ختنه اندازه به رجوليت آلت تفخيذ» دخول از را آن و تعريف

استمتمايز بعدC(کرده پانوشت به کنيد )نگاه
قاليحه٣٩ اصالح C .ا. م،Cمعنا به را باشد«تفخيذ مرده چند هر مذکر انسان اليتين يا Cرانها بين رجوليت آلت و» ماليدن کرده ختنه«تعريف از کمتر دخول

است» گاه دانسته تفخيذ حکم در نيز . را
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همجنس«مجازات تناسليمساحقه، اندام با زنان Cبار» باز هر جار۱۰۰Cنيز و تکرار صورت در ولي است، شالق ضربه

چهارم بار در بار، هر در حد است«شدن قتل آن ).۱۳۱ماده(» حد

لواط و زنا نسبت حد:٤٠دادن بار هر و بدهد لواط يا زنا نسبت ديگران به که شود،۷۴کسي Cجار او بر شالق ضربه

چهارم بار مي«در ٤١.)C۱۵۷ماده(» شودکشته

مستهجن« ªبصر و سمعي »آثار

نحوه ميCقانون غيرمجاز Cفعاليتها Cبصر و سمعي امور در كه اشخاصي دنممجازات مصوب حيتصر١٣٨٦ماهCايند،

چنانيم که سوء«چهکند Cبرا مستهجن آثار توليدكنندگان اكراه، و عنف با مستهجن آثار جنسي�استفادهتوليدكنندگان

مستهجن آثار توليد در اصلي عوامل و ديگران ف«مصداق» از محکوم٤٢االرضيمفسد آن مجازات به شوند - يمشناخته
ماده. )C٣ماده(» گردند قانون،C٤طبق شخصهمان بايهر سو«که ازءبا شده تهيه مستهجن و مبتذل آثار از استفاده

محكوم عنف به Cزنا مجازات به نمايد زنا Cو با طريق اين از و نمايد مزبور آثار انتشار و افشاء به تهديد را Cو ،Cديگر

اعدنياتمامن،يبنابرا. »شودمي مجازات مستوجب هستندجرائم .ام

الکلينوش مشروب يدن

برا. م. قC۱۷۹ماده را مرگ مجازات الکلينوشCا مشروب باريدن اينيبشيپسومدر بر مشروط است، کهيکرده حدن

پ۸۰ شالق آنيضربه از بردوش باشدCجارمحکومبار .شده

ªدزد

صورتCدزد در حتا چهارم بار مجازيدر مستوجب دهد، رخ زندان در اکه بر مشروط است، اعدام دريات سرقت حد که ن

جار محکوم بر اول بار باشدCسه دوم. شده بار در و راست دست انگشت چهار قطع اول بار در سرقت مجازات قانون، طبق

پا استCقطع است. چپ ابد حبس سوم بار در سرقت ).۲۰۱ماده(مجازات

س و مسلحانه ياسيجرائم

حدوددر کتاب از هفتم قباب موضوع. م. در دو استطرحCديکلا دشده در بارها قوانيکه ديگر مين دونيا. شونديده

فيعنيموضوع، افساد و م٤٣االرضيمحاربه براي، اعدام حکم صدور به شوندCتوانند منجر ا. م. ق۱۸۳ماده. محکوم

                                                 
به٤٠ است لواط يا زنا دادن نسبت )C۱۳۹ماده(ديگرCقذف
آيه۴۱ اساس بر مجازات سورهC۴اين استدر شده تعيين قران در نور C .مي نظر به نيست، آيه اين در مرگ مجازات يا اعدام از Cذکر هيچ کهگرچه رسد

برجسته Cدارندفقها نظر اجماع موضوع اين سر بر حاضر و گذشته شيعي C.
٤٢Cبعد پانوشت به کنيد نگاه
عربي٤٣ واژه دو عملِ. هستندهر محاربمحاربه في) جنگجو(يک افساد عملِاست؛ زمين، Cرو بر فساد Cمعنا به فياالرض، مفسد استيک معناC. االرض

ميت خدا با که است کسي يا خدا با محارب محارب، گروه. جنگدلويحي Cاعضا از Cزياد بسيار سالتعداد در مخالف Cويها به مختلف، Cدرها و۱۳۶۰ژه

اتهام۱۳۶۷ به خدا‘، با شدند’محاربه .اعدام

فيآيت مفسد خلخالي استاهللا کرده تعريف صورت اين به را بهک«: االرض که درسي فساد بکوشدگسترش زمين Cتوسعهرو به آنو Cکند همفساد.کمک

Cچيز موجبيعني وکه انحرافانحطاط و Cاصلنابود از آنطبجامعه سايه،(» اشدبيعي نشر آيتآيت.)۱۳۷۹خاطرات، منصوب شرع حاکم خلخالي اهللاهللا
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زيتعر ميف دست به را برا«: دهدير که کس آياCهر سلب و هراس و رعب امنCزادجاد ببرديو اسلحه به دست مردم ت

ف مفسد و استيمحارب اختيميقاض».االرض به محاربيتواند مورد در خود فيار مفسد اعداميا مجازات اياالرض

ازيهر دک حکم کنديسه صادر را .٤٤)۱۹۰ماده(گر

جرائميکسان مرتکب سالح از استفاده با قبيکه مسلحانهياز سرقت راهزنيل امنيا اسلحه با گاه هر مردميشوند، ايت

ا وحشت و رعب و بزنند هم به را ميجاده محسوب محارب کنند، ).۱۸۵ماده(شونديجاد

ا قيمفاد از بخش بعض. م. ن فعاليا حکومتCهاتياز نيضد ميرا بر در حق۱۸۶ـ۱۸۸مواد. رديگيز جرائميدر به قت

دارندياسيس اازيولاشاره وايذکر رفتهن طفره دقت به اعضا. اندژه تمام مذکور، مواد گروهطبق هواداران سازمانيهاو - ا
اسالم«کهييها حکومت برابر مسلحانهيقيدر محارب» ام فکنند مفسد ميو شمار به بهياالرض است ممکن و روند

عمل در شخصا اگر حتا شوند، محکوم نظامياعدام باشنديات نکرده قان. شرکت فعالمفاد به محدود مسلحانهCهاتيون

فرد«. ستين گروهيهر براندازيا طرح اسالمCکه بريحکومت برازديرا تهياCو منفجره مواد و اسلحه منظور کندين وه

آگاهيانکسزين با اختيکه اخت... موثريمالامکاناتاريو دهيدر قرار آنها فنار مفسد و محارب ماده(هستند» االرضيد،

شوند)۱۸۷ محکوم مرگ مجازات به است ممکن .و

ا مقامات به قصد خارجيرانيسوء روسا:يو رهبر، به قصد تقلCقواCسوء بزرگ مراجع و گانه است٤٥ديسه ممکن

شود منجر اعدام حکم صدور ميا. به را موضوع معکوستوانين مادهCنحوهازبطور گينتC۵۱۵نگارش کهCريجه کرد

ميتصر کنندهاگر: کنديح قصد شد«سوء خواهد محکوم سال ده تا سه از حبس به نشود شناخته ».محارب

ماده در مذکور حکم مC۵۱۵همان برايرا علCتوان کنندگان قصد سفراييخارجCکشورهاCروساهيسوء يخارجCا

ا بر مشروط کرد، ايصادر به نسبت نظر مورد کشور در که معاملهين بCران ).C۵۱۶ماده(شودمتقابل

موثر«:مسلحªروهاين تحريك هستند مسلح Cنيروها خدمت در Cنحو به كه را اشخاصي يا رزمنده Cنيروها هركس

Cنيروها شكست يا حكومت Cبرانداز قصد كه صورتي در كند نظامي وظايف Cاجرا عدم يا تسليم ، فرار ، عصيان به

مح محارب باشد داشته را دشمن مقابل در Cشودخود مي مورديا). C۵۰۴ماده(» سوب تنها قCن که جرائم. م. است به ا

ن به نمسلحCروهايمربوط جرائم مجازات قانون اما است، کرده متعددCروهاياشاره جرائم مCمسلح ذکر ميرا که - يکند
باشد اعدام مجازات مستوجب .تواند

کهنيا تصو۱۳۸۲آذردرقانون رسيبه تصرديب مي، نظامکنديح پرسنل غيکه فرد هر نظاميو جرائمير خاطر به که

نظام پرسنل با متعدديمرتبط موارد در شوند، جاسوسCمحکوم جمله شدياز خواهند محسوب ا. محارب در نمونه نيچند

                                                                                                                                                 
محاکمه در را نفر صدها که بود دستهخميني Cفور Cسالها در دهه۱۳۵۷-۱۳۵۸هاCجمعي اوايل کردC۱۳۶۰و محکوم اعدام هم.به او مورد نگاهدر چنين

به .ردهاکُکنيد
از۴۴ عبارتند ديگر مجازات دار«:سه به چپ«،»آويختن Cپا سپس و راست دست قطع بلد«و» اول ميC١٩٥ماده» .نفي کردن«در: کندتصريح ... مصلوب

مرگ موجب بستن محارب[نحوه و نماند«و» نگردد] مفسد صليب بر روز سه از اشارهواژه» .بيش واقع در کردن مصلوب Cمجازات دار«به به در» آويختن

آيت. استC١٩٠ماده Cفتوا به بنا ديگر، طرف خامنهاز سالاهللا در ،Cرهبر مقام ،Cمي١٣٧٢ا قرار استناد مورد مکرر ميکه قضات رامحاربافرادتوانندگيرد،

مجازات گذراندن بلد«به کنند» نفي محکوم زندان در تبعيد دادگاه. يا را احکام اين که داشت توجه ميبايد صادر اسالمي انقالب Cقضاتها از Cبسيار اما کنند،

دادگاهپرسابقه Cمي غيرقانوني را احکام اين عمومي Cاستها نشده گنجانده قانون در مذکور Cفتوا زيرا مي. دانند، پيش مرتبا که است مشکلي دراين و آيد

است مشاهده قابل نيز ديگر مي. موارد مثال، عنوان بيبه رئيستوان دستور به قضات بعضي انظارقوهتوجهي در اعدام يا سنگسار احکام توقف Cبرا قضاييه C

کرد ذکر را . عمومی
آيت۴۵ تقليد، مرجع کتابيک که است عظمايي رسالهاهللا نيز و مذهبي Cجامعها Cعمليهرساله(ا C (مسايل در او از تقليد Cبرا شيعه مسلمانان و است نوشته

رجو آن به اجتماعي رفتار و شخصي ميمذهبي، .کنندع
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ازيزم عبارتند براندازيطراح: نه جمعيحکومتCبرنامه در موثر شرکت اييهاتيا اقدايبه منظور، بياتمن تيتمامهکه

تسليارض کنند، وارد لطمه افراديکشور پايم فرماندهCهاگاهيا دشمنيتحت به افشايخود تبانCا دشمن، نزد باياسناد

ا با جنگ حال در دولت به کمک گروهيرانيدشمن، علCهاا مسلحانه اقدام مفسد، و جمهوريمحارب قرارياسالمCه ،

برا مضر اطالعات و اسناد تاسيامنCدادن دفاعيت اختيسات در تسليکشور دشمن، نيار اسرار دشمن،Cروهايم به مسلح

اراضييدستورهاازيچيسرپ بر دشمن تسلط موجب نظامييکه پرسنل خوددارCخوديا سالحCبشود، از استفاده اياز

نظاميسا امکانات شکستCبراير موجب که خوابشود» اسالمCجبهه«مبارزه بهي، اردن حCادطور نگهبانيدر درين

محاربان و دشمن نظاممقابل در اخالل موجب Cو عمل که صورتي کشور(در امنيت خوردن شکست) بهم يا جبهه«و

).٩٢،١١٥ـ٧١،٧٨،٨٧،٩٤ـ٤٢،٥١،٦٥،٧٤ـ٢٩،٣٧،٣٩،٤٤ـ٢٠،٣٥ـ١٧،١٩،٢٤مواد(گردد» اسالم

مذهبجرائم با مرتبط

مصوبC۲۶ماده:ارتداد مطبوعات استيتصر۱۳۶۴قانون کرده اسالم«: ح مبين دين به مطبوعات وسيله به كس هر

اجرا و صادر Cو حق در ارتداد حكم شود منجر ارتداد به كه صورتي ،در كند اهانت آن مقدسات ق. شدخواهد»و ا. م. اما

تعر را مجازاتيارتداد و نکرده برايف پCهم اسينيبشيآن ا. تنکرده وجود مادهيبا دادرسيآئقانونC۲۱۴ن، ،Cفريکين

مفاد اساس۱۶۷اصلکه تقريقانون واژهيرا به واژه استبا کرده قاضتکرار دست بازي، را بر٤٦.گذارديمان قضات لذا،

نظر آياساس خمتيات بنينياهللا جمهوري، مادهران،ياياسالمCانگذار به استناد بسC۲۱۴با در پروندهCرايمذکور Cهااز

کرده صادر اعدام حکم خمتيآ. ٤٧اندارتداد خودينياهللا کتاب تنهادر که است داشته طا«اظهار پذ» فهيسه رشيمورد

با که تمايهستند صورت در زندگيد به حاکميل بايدر اسالم ماليت جزياتيد عنوان به بپردازنديخاص طا«نيا. ه » فهيسه

از مسيهودي: عبارتند زرتشتيحيان، و تصر. انيان مياو غيبنابرا«: کنديح از طاين، سه چير نمCزيفه، اسالميقبول مگر شود

قتلي ٤٨».ا

                                                 
مي۱۶۷اصل۴۶ تصريح اساسي اسالمي«: کندقانون معتبر منابع به استناد با نيابد اگر و بيابد مدونه قوانين در را دعوا هر حکم کند کوشش است موظف قاضي

نمايد صادر را قضيه حکم معتبر، Cفتاوا »...يا
آيت۴۷ الوسيلهکتاب تحرير خميني، به(اهللا کنيد اسالمي) aspx.301-post/com.blogfa.melliblog.www://httpنگاه انقالب از اساس۱۳۵۷پس ،

اسالمي مجازات قانون اصالح اليحه نيز و مجازات به(قوانين کنيد نگاه جزئيات مورد اسالمياليحهدر مجازات قانون اصالح ª  (استرا داده . تشکيل

حوزه مدرسين Cعلميهتارنما Cقم C)net.hawzah.www(مي تصريح دارد، لقب ايران مذهبي پايتخت که اعدامي، حکم و است مرگ ارتداد مجازات که کند

آيت که سالرا در خميني اين۱۳۶۷اهللا از کرد، صادر Cرشد سلمان ميعليه توضيح دهدنگاه

)52197=id?aspx.vijeh/Vijeh/Hawzah/net.hawzah.www://http (
ص۴۸ زبانه، دو متن چهارم، جلد الوسيله، )aspx.301-post/com.blogfa.melliblog.www://http(۲۴۹تحرير
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النبي بهنزديکبخشاين:سب مورد ترين

ق در است. م. ارتداد مبهم. ا نسبتا قانون بيان اما

گسترده تفسير بر را راه و آناست Cگذاردميباز :

مقدسات« به انبياءهركس از يك هر يا و اسالم

ائمه يا صديقه) ع( طاهرينCعظام حضرت Cيا

ساب) س(طاهره حكم مشمول اگر نمايد اهانت

باشد شودالنبي مي ).۵۱۳ماده(» …اعدام

قتل

ق در قتل عنوان. م. مجازات با بخشي در ا

است شده تعيين قتل. قصاص ايران حقوقي نظام

طرف بين موضوعي ميهاCرا تلقي کندخصوصي

را آن مجازات دليل همين به . نامدنمي»اعدام«و

يااساساينبر قرباني بازماندگان دم«، » اولياء

اجرا مجرم مورد در را مثل به تالفي که هستند

دولتمي نه و عمل،اما.کنند پروندهدر هاCدر

صورت در که هستند قضايي مقامات قصاص

ايسنا© قاضیخبرگزار� قتل اتهام به انقالبمرد� دادگاه

است شده آويخته دار به جرثقيل از خيابان در اسالمی

ميقربانCخانوادهدرخواست اعدام را راه. کننديقاتل عنوان ميگزيجايبه مقتول بازماندگان درتوانندين، مقابل افتيدر

نفس) هيد(يمبلغ قصاص بگ)اعدام(درخواست پس کننديرا آزاد را قاتل و .رند

قانون چنديمفاد در قتل به مورديمربوط زن شرح استيآمضيتبعريبه .ز

برخيمصون قاتالنيت ا:از وجود ايبا که قين است، نشده ذکر صراحت به موضوع قاتلباا. م. ن صورتتمام به ها

نم برخورد صو. کنديبرابر در فقط نفس قصاقتل موجب شرعارتي مقتول كه است كشتنص ،C۲۲۶ماده(نباشدمستحق

ماستيتاک از مادهيا). د در موضوع تاين) ۲تبصره(C۲۹۵ن مورد کهييز است، گرفته قرار اشخاصد مورد را«کهيدر كسي

بودن مهدورالدم اعتقاد به يا قصاص اعتقاد م٤٩»به منتفياو را نفس قصاص قانونيمصون. کنديميكشند، انجاميت در

مذهب متعصبان اجرايقتل تا گذاشته آزاد بگCرا خود دست در را ن۱۳۸۱اسفنددر. رنديقانون عضو شش در٥٠جيبسCروي،

شرق جنوب در کرمان، دستگيشهر مرد سه و زن دو قتل خاطر به شدنديکشور، حاکگزارش. ر فاصلهيها در که کيCبود

پ آن،يسال از روش۱۸ش به شدهيشابهمCهانفر محاکمه. اندکشته از سال،يطوالنCهاپس اوايل Cشعبه،۱۳۸۷در

نقضيعالوانيد۳۱ را متهم شش قصاص احکام بهکشور توجه با کرد اعالم مقتوالن«و بودن مهدورالدم به و»اعتقاد

                                                 
مي٤٩ را خونش که دادکسي هدر به . توان
اسالمي٥٠ انقالب پاسداران سپاه فرمان تحت نظامي شبه سازمان بسيج،
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ازمتهمان«اينکه داخانوادهبعضا در آنان خود و هستند ايثارگر يا داده شهيد Cاينها بر ودگاه ورزيده اصرار اعتقاد

و آنمستمسكمستندات Cبرا بودن(هايي نمانكردهذكر) مقتوالنمهدورالدم تايد، را صادره حکم کندييتواند ٥١».د

طرف مشروعياز دفاع موارد در قتل بهيمدر قانونيتوان شدمصونيت حال،)C٦٢٩ماده(متوسل کرمانکهيدر يمقتوالن

دليابه رسين قتل به کهيل بودند شدهمرتکبايگوده قانوننيايضمنCمعنا. بودندمنکر از کهيابخش است بان

ا از مصونياستفاده کهتين را کس مکشتن» مستحق«هر رسانديباشد قتل به ق. توان مثال، عنوان صراحت. م. به به ا

زناکارانCبرا استيمصونقتل قائل هم«: ت Cمرد تمكينهرگاه به وعلم كند مشاهده اجنبي مرد با زنا حال در را خود سر

م زن كه صورتي در و برساند قتل به را آنان حال درهمان تواند مي باشد داشته قتلركَزن تواندبه مي را مرد فقط باشد ه

)C٦٣٠ماده(» ...برساند

بيتبع غيض و مسلمانان شدن:رمسلمانانين کشته صورت در غيقانون رايک قصاص . کندينمزيتجورمسلمان

صورت در فقط نفس باشدCجاريقصاص مسلمان مقتول که غياست دو هر مقتول و قاتل باشنديا مسلمان هرگاه«. ر

شودمسلماني مي قصاص قاتل شود تاکC٢٠٧ماده(» ...كشته ماستي، از د). د طرف كافرِ«: گرياز عمدا٥٢يذمهرگاه

ذم بككافر را ديگر باشندي مختلف دين دو پيرو اگرچه ميشود قصاص ).C۲۱۰ماده(»...شد

ويتبع پدر نفع به پدرض مرد۱۳۸۶بهمندر: ªجد ،Cسع دخترش، کردن سنگسار با زاهدان خاطريدر به ده،

رابطه اجرايباداشتن پسر، گرفتCک دست به خود را گفتيا. ٥٣)۱۳۸۶بهمن۲۴قدس،Cروزنامه(قانون مرد پسن که

شل او به گلوله چهار دخترش کردن سنگسار استياز کرده نحوه. ک قوهCاز اييقضاCبرخورد به گزارشيه پرونده درين

ن پدرساالرانه. ستيدست مفاد طبق شود«ا،. م. قCاما نمي قصاص بكشد را خود فرزند كه Cپدر جد يا پرداختپدر به و

محكCديه تعزير و مقتول ورثه به شدقتل خواهد مقتول،. )C۲۲۰ماده(» وم حالت،مادريعنيبازماندگان قاتليدر پدر که

والدي(باشد حالت،نيا باشديدر قاتل پدربزرگ نعموما) که مجازات درخواست مياز صرفنظر .کننديز

اقتصاد ªجرائم

اقتصاديبرخ جرائم هستندCاز اعدام تصر. مستوجب اخاللحيبه مجازات اقتصادگرقانون نظام در مصوبCان کشور

بعض،۱۳۶۹ صورتجرائميدر قصدکهيدر يا«به و آن با مقابله قصد به يا و ايران اسالمي Cجمهور نظام به زدن ضربه

به علم فيبا فساد حد در چنانچه مزبور نظام با مقابله در اقدام بودن باشدمؤثر اعدام٥٤االرض به م... مرتكب »شوديمحکوم

جرائميا). C٢ماده( قن محدوديبدون زتيد موارد هستنديشامل پول: ر نظام در ارزيياخالل طرCا از قاچاقيکشور ق

توز امر در اخالل مايعمده، عموميع كالنيحتاج گرانفروشي طريق توليدCياز نظام در اخالل و احتکار، ).C١ماده(ا

                                                 
51 http://www.roozonline.com/archives/2008/05/post_7233.php

زرتشتي۵۲ دين و Cيهود دين مسيحيت، ص(پيروان زبانه، دو متن چهارم، جلد الوسيله، )۲۴۹تحرير
تاريخ�روزنامه۵۳ به کرد۱۳۸۶بهمن۲۸اعتماد گزارش سميه را دختر اين .نام
پانوشت٥٤ به کنيد ۴۳نگاه
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مخدر مواد به مربوط جرائم

اصالح« موادقانونقانون الحاق و مخدر مواد با آنCمبارزه آبان» به چند۱۳۷۶مصوب تعيدر اعدام را مجازات مورد نيين

است ايا. کرده از موارد جملهين كشت: هستندن يا و كوكا يا خشخاش چهارمشاهدانهكشت بار در مخدر مواد توليد Cبرا

بيمحکوم کردن وارد ازيت؛ تريک٥ش ويلوگرم گراس بنگ، خريغاک، نگهداريره، حملياختفا،Cد، ازيبا لوگرميک٥ش

داکيتر مذکوريو مخدر مواد محکومگر سوم بار کشور،تيدر به کردن وارد تول؛ توزيساخت، بيد، صدور و ازيع گرم۳۰ش

مرفيهروئ کوکائين، آنهاينين، مشتقات .ا

اعداميسا مستوجب جرائم ر

اصالح قانونCاهيطبق خوردبر آشامينمواد آرايدنيو بهداشتيشيو ناش۱۳۴۶مصوبيو فوت صورت در مصرفي، از

تهيا سازنده، مجازات مواد، مخلوطيکنندههين استا اعدام برخ.)۱۳۵۳اسفند۱۸ياصالحC۳ماده(کننده قوانيدر نياز

نظ اخالليخاص مجازات به راجع قانون صنار در اخالليگران مجازات قانون نفت، تاسگع در ويران برق و آب سات

اخالل مجازات قانون امنمخابرات، در قانونيگران پرواز، بزهيکت راهCهافر به تشدمربوط قانون قاچاقيآهن، مجازات د

ن پياسلحه اعدام مجازات استينيبشيز .شده

اسالمªحهيال مجازات قانون ياصالح

اسالم مجازات سالCجاريقانون است٥٥»يشيآزماCمبنا«برتاکنون۱۳۷۰از شده آبان. اجرا قوه۱۳۸۶در ،Cهييقضا

تصوCاحهيال منظور به دائميبيرا قانون کرديک ارائه مجلس اسالمCحهيال. به مجازات قانون مجلس٥٦ياصالح که ،

شهر تصويکل۱۳۸۷وريدر به اول شور در آنرا رسانيات بسيب از واقع در مجازاتCاريد، قانون رييتغراياسالمجهات

اجرا بر و داد تاثCخواهد اعدام گذاشتيمجازات خواهد تصو. ر صورت نهايدر شور در اييب براي، قانون باCن شدن دينافذ

تا شوراييبه برسدين٥٧نگهبانCد کم. ز احتمال اياما که دارد ناسازگارکارمحافظهCشورانيوجود خاطر به را Cآن

با کنديللالمنيبنيموازمفادش رد بشر .حقوق

اعدام مجازات کاهشيحذف الآنªحوزها حهيدر

بعضمذکورحهيال ديدر موارد در و کرده حذف را اعدام مجازات استCحوزهCگريموارد داده کاهش را بهيا. آن موارد ن

ز هستنديشرح :ر

                                                 
ر۵۵ Cجار اسالمي مجازات سالقانون در اصل١٣٧٠ا اساس بر مجلس حقوقي و قضايي امور كرد٨٥كميسيون تصويب اساسي اصل،. قانون اين طبق

مي وظيفهمجلس قانونتواند Cكميسيون از يكي به را Cكندگذار تفويض خود Cاجرا. ها به آزمايشي Cمبنا بر معيني مدت Cبرا مذكور قانون صورت، اين در

شد خواهد سال. م. ق. گذاشته در سپس١٣٧٠ا و شد گذاشته اجرا به سال پنج مدت سالبه مدت۱۳۷۵در به آن آزمايشي شد١٠مدت تمديد سال. سال از

است١٣٨٥ شده تمديد سال يك مدت به بار هر و بار سه نيز بعد .به
به٥٦ كنيد نگاه فارسي به آن كامل متن Cبرا :htm.eslami_mojazat_gh_layehe/Jazaee_Ghavanin/Ghavanin/law/net.dadkhahi.www://http
شورا٥٧ دارد١٢اين مي. عضو منصوب Cرهبر مقام كه هستند فقيه اعضا از تن حقوقشش ديگر تن شش و مكند كه هستند حقوقدان ميان از دانانجلس

قوه رئيس Cميپيشنهاد انتخاب قضاييه Cباره. كند در نظردهي اختيار از اول نفر شش مجلستنها به آنها بازگرداندن يا تاييد و شرع با قوانين مغايرت C

هستند ميمجموعه. برخوردار قرار بررسي مورد اساسي قانون با را قوانين مغايرت شورا Cدهد.
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مردانيبيجنسروابط–۱ صورت:ن شخيدر باشد، دخول شامل رابطه فکه اص مگر شد نخواهد کشته بهياعل که ن

د طرف با باشديعنف کرده لواط باشديگر متاهل شد. ا خواهد محکوم اعدام به صورت. مفعول هريدر ندهد، رخ دخول که

طرفي از شديک خواهد محکوم شالق ضربه صد به فاعل. ن صورتاما شدرمسلمانيغکهيدر خواهد اعدام .باشد،

مجا:مساحقه–۲ شدهتنها ذکر است۱۰۰زات شالق .ضربه

شده:قذف–۳ ذکر مجازات است۱۰۰تنها شالق .ضربه

النب–۴ بهياCمحدوده:يسب جرم پن قذف و ويدشنام او دختر اسالم، کاهش۱۲امبر معصوم استيامام . افته

ميبنابرا نتين گيتوان اسالمCريجه مقدسات به اهانت که پيکرد ديا مسيامبران بودگر نخواهد اعدام .توجب

الکلينوش-۵ مشروب شده:يدن ذکر مجازات است۸۰تنها شالق .ضربه

محدودهيافزا اعدامªش المجازات حهيدر

ال ف«Cحوزهاصالح،حهيدر استيگسترش»محاربه«و» االرضيفساد اشخاص. افته گسترده«کهيتمام مرتکب» بطور

ز مبهم شوند،يجرائم فر شدااليمفسد خواهند محکوم محاربه مجازات به و محسوب يا: رض داخلي امنيت عليه جرم

خطرناك، و ميكروبي و سمي مواد پخش ترور، و تخريب ،Cسوز آتش ، كشور Cاقتصاد نظام در اخالل دايروخارجي،

فحشا و فساد مراكز ).٢٢٨ـC١٠ماده(كردن

اليل مفسCحهيکن، اشخاص مجازات مورد در فمذکور استيد تناقض دچار محارب و طرف. االرض هرگاهـ۱«،ياز

کس استکشتهرايمحارب قتل او مجازات د). ٢٢٨ـC٥ماده(»باشد طرف قطعياز اگر حتا ويگر، که رايکسCنباشد

است، مبنا«يعنیکشته بر که گروهي جمهوريسياسCنظريهCهر نظام برابر مسلحانهياسالمCدر قيام باغايران، يکند

ويم كه] آنCاعضا[باشد صورتي اعدامدستدر مجازات به و شده محسوب محارب برده منفجره مواد يا اسلحه به

مي تاک٢٢٨ـC١١ماده(» گردندمحكوم ماستي، از قتليبنابرا).د ارتکاب نه است اعدام مستوجب بودن مسلح صرف .ن
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فارس© ايسنا©خبرگزار� خبرگزار�

جديال زيحه موارد در نيد تجوير را اعدام مجازات ميز کهيز مواردياکند جارن قانون ندارندCدر :وجود

بدعت سحرªگذارارتداد، موضوعياحهيال۲۲۵ـ۱۴تا۲۲۵ـ۱مواد:٥٨و من قرار نظر مد را مرتد. دهنديها

ديمسلمان از که کفياست و شود خارج اسالم اختن را کندير است. ار نوع دو بر حداقلCفطرمرتد.مرتد که است يکيآن

والد باشندياز بوده مسلمان او مل. ن والديمرتد که است غيآن او گروين اسالم به بلوغش از بعد و باشند بوده مسلمان دهير

شود خارج اسالم از سپس و دو. باشد هر امجازات با است، مرياعدام به که تفاوت ملن ميتد داده توبه فرصت روز -يسه
م نجات اعدام از توبه صورت در که براوم. ابدييشود ارتداد به مربوط مرتدCاد دووشدهقائل» مثبت«ضيتبعزنان هر در

تع ابد حبس را آنها مجازات کردهييمورد . اندن

اول ارتداد ايجرم به که است بار ترتين اين شده وارد مجازات قانون در نداردارتدادبهCااشارهCجارنيقواندر. ستب . وجود

ا فقدان جرمياما اعدامن از اعضاCاديزCعدهمانع ارتدادCهاگروهCاز اتهام به ساليمخالف در الحاد وC۱۳۶۰هاا

سال. نشد۱۳۶۷ ارتدادCخبرکمتررياخCهادر حکم صدور استاز شده گزارش. منتشر به بنا دردمنتشرهاما Cاول

عليشخص۱۳۸۷ نام پيبه جرمکهغانيرضا بودمحکوم» ارتداد«به شده اعدام روزدربه قمدر۱۳۸۷آذر۲۸در بهشهر

آو مدعشيپهاگزارشبهبناکهاو.شدختهيدار استيتر دوازدهم امام بود کتابشده بارههميو موضوعياCدر نوشتهن

تار،بود حکموريدستگ۱۳۸۵آبانخيدر تقلازيبعض«به عظام ف«ومرتد» ديمراجع بود»االرضيمفسد شده . شناخته

                                                 
ترجمهبر٥٨ Cبها كنيد نگاه اليحه از بخش اين انگليسي C :html.index/2008/02/rezaei_hassan/com.typepad.rezaei://http
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دولت بارهيايروزنامه در خود گزارش در پيعلCران اشارهيرضا ادعاCاغان اوCبه که گفت فقط و نکرد ترو«او حال جيدر

سال» .بوديپرستخرافه دين۱۳۸۶در شخص نامCگريز ادعا» شيدرو«به اعدامکرديمکه قم شهر در است، زمان امام

بود آ. شده خمتيکتاب تحرينياهللا الوسي، ديبمعموالله،ير منبع هر از پروندهCگريش مCهادر قرار استناد مورد - يارتداد
نيتعر. رديگ و مرتد مجازاتيف المقررCهاز مجازاتاصالحCحهيدر بسقانون مجازاتميجراازCاريو ازگريدCهاو

شدهمذکورکتاب . ٥٩داناستخراج

مسلمان«:ªگذاربدعت هر و است قتل به محکوم كند نبوت Cادعا کس ويهر كرده اختراع دين در را بدعتي که

استفرقه مرتد حكم در باشد اسالم مبين دين ضروريات برخالف كه كند ايجاد آن براساس را Cبنابرا»ا مستوجبيو ن

است به. اعدام توجه اساسيابا قانون که مسيادين زرتشتCهودي،يحيان رسميو به ميرا نظر به است، شناخته رسديت

مادهيا بهاياقلمتوجهن انقالباستييت از اذ۱۳۵۷که و آزار تحت مدام داشتهيتاکنون قرار کن(اندت بهينگاه -تياقلد

). يمذهبªها

استينسحر اعدام مستوجب رايال. ز سحر نه غوعممنحه نه و رايکرده ارمسلمانان مياز مجازات قابل لحاظ . داندين

فرقه« يا حرفه عنوان به جامعه در را آن و داشته كار سرو جادو و سحر با كه قتلمسلماني به محکوم نمايد ترويج Cا

».است

اليد بررسªهاحهيگر دست يدر

دCحهيال بررسهمCگريکوتاه دست عنيدر به آن از که تشد«واناست امنيطرح در اخالل مجازات روانيد » جامعهيت

مي اليا. شودياد باين هم واقع در اسالمحه مجازات باويقانون قانونCحهيالهم آن شد،اصالح ذکر باال در تداخلکه

قانون. دارد که دارد جامعه«مفادگذاراناحتمال رواني امنيت در اخالل مجازات تشديد بعدا»طرح الرا اصالحيدر قانونحه

اسالم جدنيااتيکل. بگنجاننديمجازات تصو۱۳۸۷ريتدرديطرح به اول شور رسيدر ويب تصولید به نهايهنوز ييب

استينرس اطرحC۲ماده. ده موضوع ايجرائم به را طرح مين ذکر شرح مسلحانه؛يراهزن«: کندين سرقت بهو تجاوز

باندهايتشكعنف؛ فCل و تاسفساد دايحشاء؛ و سايس و وبالگ كردن الحادير و فحشاء و فساد مروج انسان؛٦٠ت قاچاق

جنس استفاده منظور آدميبه شرارت؛ وييربا؛ تجاوز قصد اخاذيبه مرتكبزينC۳ماده. »Cا جرايمجازات مادهين راC٢م

د« حد مستوجب فCگرياگر مفسد و محارب مجازات کرييتع» االرضينباشد، استن .ده

گ کار مبهميبCريبه ديان بار جايک براريتفسCگر م» فساد«اي» شرارت«کهياقداماتCرا ميمحسوب باز - يشوند،
ا. گذارد عالوه، طرحيبه صورتديجدن در تصوي، ميکه شود، ابزاريب عنوان به آزاديعلCتواند دسترسيبCه و بهيان

طر از اياطالعات گرفتهيق کار به .شودنترنت

بررسCگريدCحهيال دست در مجلس در دارديکه اختصاص مهمات و سالح قاچاق به ا. است، به اليبنا کلين که اتيحه

تار در تصو۱۳۸۷آذر۲۶خيآن اول شور برايدر است ممکن اعدام مجازات شد، زCب شوديجرائم صادر Cنگهدار: ر

                                                 
آيت٥٩ صتحريرالوسيله، عربي، اصلي متن خميني، بترجمه. ٤٩٤اهللا فارسي Cص در مربوطه است٢٤٣خش دوزبانه متن چهارم جلد

)aspx.301-post/com.blogfa.melliblog.www://http .(نمونه عنوان آيتبه Cفتوا اساس بر كه دادگاه احكام از Cبارها در خميني صادراهللا ارتداد C

نگاه درشده، مازندران، ،Cسار در صادره حكم به html.12article/lawblog/com.hoghooghdanan.www://http: كنيد
اليحه٦٠ و اسالمی مجازات اشارهقانون آن اصالح Cنكرده الحاد به Cاندا.
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مسلحانهيسنگCهاسالح مقاومت رادسالحCدهنگهدارنمجرمانCن، مواد قاچاق دولت، ماموران مقابل ويوآکتيدر و

مسلحانهيکربيم مقاومت منفجرهيقاچاقچCو مواد شينظامCان ٦١.ييايميو

عمومی انظار در عمومی©Getty Images اعدام انظار در سالمی©اعدام AP/وحيد

ايسنا© حلقهخبرگزار� شهربانی میCمامور محکوم گردن به را اندازددار

                                                 
61http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8709260378
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حقوق يالمللنيبيچارچوب

ساليا از مدنيالمللنيبثاقيمعضو١٣٥٤ران سيحقوق مو. استياسيو بارهکهثاقيمنيا٦ماده٢بندجببه حقCدر

،يکشورهائدر«: استيزندگ نشده لغو اعدام مجازات جاحکمصدورکه نياعدم مورديز در مگر اتيجنانيترمهمست

االجطبق الزم ارتکابقانون زمان در بند»...تيجنارا تصر٤در ماده کهيهمان شده به«: ح محکوم خواهدحقاعدامهر

وشتدا عفو درخواست تخفيکه نمايا مجازات فردييعمومعفو. ديف عفو تخفيCا مجازاتيا موارداعدامف تمام در

شود اعطا است بند.»ممکن طبق جرااعدامحکم«: ٥بر مورد ارتکابيدر ازيم کمتر صادر١٨اشخاص درينمسال و شود

باردار زنان بنديدرنها» .ستيناجراقابلمورد ميم٦دهما٦ت ازيچيه«:ديگويثاق مادهيامقرراتک منعايريتاخCبران

طرفCالغا از اعدام ازيهرمجازات اCکشورهاک ميعضو ».ستيناستنادقابلثاقين

باريآخر اجراCتهيکمکهCن به ناظر بشر مياCحقوق گزارشين جمهورثاق بررسراانرياياسالمCدولت قراريمورد

سال در کم. بود١٣٧٢داد زمان، آن مللCتهيدر سازمان بشر بس«حقوق زيتعداد دريار شده اجرا و صادره اعدام احکام اد

طياياسالمCجمهور در بررسCدورهيران بسيمورد کرد؛ محکوم اCاريرا ناشياز احکام محاکمهين کهييهااز بودند

تضم آنها براCهانيدر شايفراCالزم درستينقانوCستهيند بوديرعايبه نشده ماده. ت مفاد پرتو دولتثاقيمC٦در که ، -
نکردهCعضوCها ملغا را اعدام مجازات که مرا ملزم اجراياند که مهمياCکند به را مجازات جنايترن کنند،ين محدود ات

اجرايکم جرائمياCته مورد در را مجازات اقتصادين نوع زناCاز و فساد برايو، زندگيرائمجCا رفتن دست از به يکه

نشده مغااند،منجر ميدر با ميرت اجرايکم. دانديثاق ضمنا دراعدامCته را عمومیها مانظار ٦٢».کنديمحکوم

سالرانيادولت ارسال١٣٧٣از از بعد کمگزارشبه استيبه رفته طفره بشر حقوق .ته

شورا سالياسالمCمجلس الحاقيال١٣٧٢در عهدنامهياحه به راوقحقيالمللنيبCران قکودک ايبا عبارتيد ن

کرديتصو جمهور«:ب اياياسالمCدولت برايران را حق مCن نگه محفوظ مفاديخود که مواديدارد کنوانسCا راياز ون

قوان با اسالميکه جارين مقررات نگذارديالمللنيبCو اجرا به باشند ا» .ناسازگار زميدر کمنهين کهوقحقCتهي، کودک،

عميمجمع تاسف است، کارشناسان راياز خود اق کهياز کرد ابراز لحاظ تقد«ن زمان اولياز گزارش هيم بازبيه، نوع ينيچ

ماه نادقيدر و گسترده تَيت استفُّحق نگرفته انجام کشورعضو نگرانيکم. ظ ايته به را ترتيخود مين تکرار کهيب کند

تحفّيماه کت بسيلظ کنوانسCاريبالقوه مفاد نفياز را نگرانيميون موجب و سازگاريکند به وCنسبت هدف با آن

کنوانس ميمقصود پ».گردديون کميدر عضويقبلCهيتوص«تهيآن دولت که کرد تکرار را ظتحفّحقيعمومCجنبهخود

آن گرفتن پس هدف با را آن،يخود کردن محدود برنامههياعالمطبقبرا جهانCهيانيبکارCو بشريکنفرانس درحقوق

و،١٩٩٣سال بازبنيدر دهدينيمورد ٦٣».قرار

ميکنوانس خاطرنشان کودک،ي«: سازديون کههرک است سالگيبهانساني هجده حق«و) ١ماده(»استدهينرسسن از

استيذات برخوردار حبس«). C٦ماده(» زندگي نه و اعدام مجازات آزادنه امکان بدون جرائمCابد مورد اشخاصيدر که

شده١٨ريز مرتکب شدسال نخواهد اجرا ).C٣٧ماده(»اند

مدن تصريايقانون ميران عهود«: کنديح اساسCمقررات قانون طبق بر ايبيکه دولت ساين و باشديران شده منعقد دول ر

است قانون حکم ح،نيبنابرا). ٩ماده(»در اکصدور برام زيرCعدام الملل،سال۱۸نوجوانان بين مقررات مخالف يهم

                                                 
٦٢CCPR/C/79/Add.25،بند١٩٩٣اوت٣ ،٨
كميته٦٣ پاياني كودك،مالحظات حقوق CCRC/C/15/Add.254،٢٠٠٥مارس٣١Cبندها ٧و٦،
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الملل(است بين مدنيميثاق سياسيحقوق المللـيو بين کودکيعهدنامه مخا) حقوق هم ملو مدن۹دهاف يقانون

٦٤.ايران

باريآخر کمCن مللوقحقCتهيکه سازمان بهکودک اتعهداتاحترام کنوانسيرانيمقامات دروقحقونيطبق را کودک

بررس١٣٨٣نيفروردسال ايمورد داد، کميقرار عضوين دولت از گام«ته براCهاخواست را فوريتعلCالزم CاجراCق

براCهيکل اعدام پياشخاصCاحکام ازيکه جرميسالگ١٨ش قانوناندشدهيمرتکب مناسب اقدامات بردارد؛ Cبراي،

مجازاتيتبد به احکام آن کنوانسساييهال مفاد با ويزگار آورد عمل به مادهون الزام اعدامونيکنوانسC٣٧طبق مجازات

پياشخاصCبرارا سنيکه از شدهيسالگ١٨ش جرم کندمرتکب ملغا کم٦٥».اند ساليهمان در توصين١٣٧٩ته Cهيز

بوديمشابه ٦٦.کرده

نگرانيکم ضمنا بارهCجديته در را اسالمقانونC٢٢٠مادهCخود تصريمجازات که کرد ميابراز پدريح جد و پدر Cکند

وليم بکشند را فرزند ديتوانند پرداخت به ملزم تعزيفقط به محکوم و هستنديه توصر و کهي، کرد اقدامات«ه عضو دولت

ماد اصالح جمله از تاCهالزم آورد عمل به را مجازات قانون عدمِنامناسب ايآمضيتبعCبرخوردهااز به جنانيز ويگونه ات

تحق سريانجام پيقات و کامل و کيع شودياطمCفريگرد حاصل ٦٧».نان

ا بر کميعالوه وين، به عضويته دولت ترغژه کرديرا :تاب

رايقوان� خود بلوغيسالگ١٨نييتعCبران سن عنوان سنCهاالزاممطابقتوبه کليحداقل وCهيبا اصول

کنوانس نيمفاد و شدهيپذموازينزيون رعايالمللنيبCرفته بازبيبا مورد کودک کامل منافع دهدينيت و،قرار

تبع نبود قوانيدرايجنسضياز حاصلياطمنين اجرانان تضمCو را کنديآنها ؛)٢٣بند(ن

اجرا� و جرائمCصدور مورد در را اعدام زيحکم اشخاص شده١٨ريکه مرتکب مدتسال به و فورا ياند،

کل و کند معلق براCهااقدامCهينامحدود را پا٣٠بندCاجراCالزم آورد؛يانيمالحظات عمل به حاضر

اجرا� و انجام ساCفورا و شکنجه گونه مجازاتيهر و برخوردها غيبCهار تحقييرانسانيرحمانه، مثليرآميا ز،

شالق عضو، زيقطع اشخاص مورد در را سنگسار کنسال١٨ريا ).٧٣بند(دمعلق

م نظر ايبه مقامات که هيرسد تاکنون توصيچيران از کمCتهيکمCهاهيک و ملل سازمان بشر کودکCتهيحقوق حقوق

بارهرا نگذاشتهCدر اجرا به اعدام .اندمجازات

عموم نظر اظهار بارهيدر بيمC٦مادهCدر مدنيالمللنيثاق سيحقوق درياسيو که کمهرفتيپذ١٣٧١، Cتهيشد،

بشر احقوق که کرد مادهيمشخص کل«ن الغايبطور اعدام[Cبه عبارات] مجازات قويبا که دارد الغاياشاره راCا آن

م نتيکم... دانديمطلوب کلCريگجهيته که الغاCهيکرد به مربوط پيبارااقدامات عنوان به دريد حقCوربهرهشرفت از

ا٦٨».دانستيزندگ همان عمومدر نظر کهيظهار است باحکمآمده براياعدام فقط جنايترمهم«Cد شود،» اتين صادر

معنا اCکه کيآن است نباهن اعدام برايمجازات جناياتيجناCد جز عمديبه پCات بسيمرگبارCامدهايبا وخيا صادريار م

                                                 
از٦٤ بيش وكالت كه است ،Cبشر حقوق وكيل يك مصطفايي، Cآقا از تعبير دارد٢٠اين عهده به را اعدام حكم زير نوجوانان از : نفر

aspx.15-post/com.blogfa.mostafaei://http
كميته٦٥ پاياني كومالحظات حقوق C،دكCRC/C/15/Add.254،بند٢٠٠٥مارس٣١ ،٣٠
٦٦CRC/C/15/Add.123،يند٢٠٠٠ژوئن٢٨ ،٣٠
كميته٦٧ پاياني كودك،مالحظات حقوق CCRC/C/15/Add.254،٢٠٠٥مارس٣١
شماره٦٨ عمومي نظر بارهكميته٦اظهار در ملل سازمان بشر حقوق Cزندگي حق C)مادهCبند٣٠/٤/١٩٨٢،)٦ ،٦
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مCتهيکم. ٦٩شود طبق که بشر بيحقوق مدنيالمللنيثاق سيحقوق کهيشکتياسيو است کرده اظهار شده صدور«ل

برا اعدام نميجرائمCمجازات بسيکه جرائم عنوان به تلقيتوان مهم ارتداد،يار جمله از هممقاربتکرد، برابا بارCجنس

رابطه وسيرقانونيغيجنسCسوم، به اختالس سرقتCلهي، خشونتمسئوالن، با مادهتوأم با ،Cمغايم٦ دارديثاق ٧٠».رت

سال شورا١٣٧٣در ،CاقتصادCاجتماع ملليو براييهانيتضمسازمان اشخاصحمايتCرا حقوق بهاز اعداممحکوم

عموم. رفتيپذ مجمع سال، همان ملليدر آراسازمان اتفاق تضميابه رانين تضم. کردبيصوتها شمارهيدر آمدهC١ن

کشورها«: است نکردييدر ملغا را اعدام مجازات مهکه را اعدام مجازات مهمياند، درمورد فقط جنايترتوان صادرتين ها

معنا و اCکرد حوزهيآن که است نباCن جنايآنها از فراتر پCعمدCهاتيد ديوخCامدهايپايمرگبارCاهداميبا گريم

٧١».برود

کمهمان که دولتيسيطور کرده، مشخص ملل سازمان بشر حقوق باون مفهومنانياطم«ديها که کنند نيترمهم«حاصل

جنا»هاتيجنا از نتاCعمدCهاتيفراتر مرگباريبا پيج وخيبسCامدهايا اقدامميار مورد در مرگ مجازات و Cهانرود

ماليآمرخشونتيغ جرائم مثل عمليز مذهبيآمرخشونتيغCکردها، بييز عقيا جنسيان روابط و اشخاصيميده ان

راض و حوزه٧٢».نشودصادريبزرگسال که است ميآشکار آن از فراتر بسيار ايران در اعدام مجازات Cبين قوانين که - رود
زمرهالمللي جنايتمهم«Cدر م»هاترين شمار . ندآوريبه

گزارشهمان که وطور اعدامCژهيگر مورد در ملل ساالنهييفراقضاCهاسازمان گزارش کردC٢٠٠٥در نشان : خاطر

مالحظهيقوان« قابل تعداد شراCان در را اعدام مجازات کشورها معياز نت. دندانيميالزامينيط نميدر قضات تواننديجه

برايشرانيبهترحتا را مجازاتCط ابد،ترفيخفيصدور حبس حتا دهند، قرار نظر ا. مد نيو امکان حکمين که ندارد وجود ز

زشت متفاوت جننياياخالقيدرجات دهدياگونه بازتاب را اعدام مستوجب باکن،يل٧٣».ات تناقض يالمللنيبموازيندر

بشر، زحقوق تعداد مورد در اعدام جرائمCاديمجازات جمهوراز .استيالزامرانياياسالمCدر

اهميآخر کم که نکته نين هم ايت عموميست مجمع که است سالين از ملل قطعنا٢٠٠٣سازمان ساله هر Cامهتاکنون

باره ايوضعCدر در بشر حقوق تصويت به ويران به همواره که رسانده مسالهيب استCژه کرده مطرح را اعدام . ٧٤مجازات

دريهايقطعنامهدر آذر١٣٨٦آذرکه تصو١٣٨٧و رسيبه دبيب از خواستيد ملل سازمان کل شدهر گزارشه دريکه مشروح

جمهوريوضعCباره در بشر حقوق کنديايماسالCت ارائه .٧٥ران

                                                 
باره٦٩ در عمومي نظر مادهاظهار CCبين٦ بندميثاق سياسي، و مدني حقوق ٧المللي
كميته٧٠ پاياني بشرمالحظات حقوق C :ماده طبق مللC٤٠سودان سازمان سند بند١٩٧٧رنوامب١٩،Add/79/C/CCPR.85ميثاق، ،٨،

Opendocument?fae88025655300537dff747155a310bc/0/nsf.doc/tbs/ch.unhchr.www://http)٢٠٠٥مارس٢٤(
قطعنامه٧١ ملل، سازمان اجتماعي و Cاقتصاد CشوراCاشخاصتضمين"،٥٠/١٩٨٤ حقوق از حفاظت Cبرا بههايي ،"اعداممحکوم

1984/50/Res/ECOSOC،١٩٨٤مه٢٥،htm.41comp_h/b/3enum/html/ch.unhchr.www://http
٥٩/٢٠٠٥و٦١/١٩٩٩،٦٨/٢٠٠١،٧٧/٢٠٠٢،٦٧/٢٠٠٣،٦٧/٢٠٠٤هاCقطعنامه٧٢
٧٣E/CN.4/2005/7بند ،٦٣
بند)٢٠٠٣دسامبر(A/RES/58/195از1dبند٧٤ ،3jازA/RES/59/205)٢٠٠٤دسامبر(،2dازA/RES/60/171)بند)٢٠٠٥دسامبر ،2dاز

A/RES/61/176)٢٠٠٦دسامبر(Cبندها ،1c،1d،3a،b،cوdازA/RES/62/168)قطعنامه) ٢٠٠٧دسامبر كميتهو در شده تصويب Cمجمع سوم C

نوامبر در ملل سازمان بندها٢٠٠٨Cعمومي ،2a،bوcCبندها A/C.3/63/L.40ازdو3a،b،cو
قطعنامه٧٥ به كنيد مللمجمع٦٣/١٩١وC٦٢/١٦٨هانگاه سازمان عمومي

اعدام: ايران   FIDH                                                      ٢٢     مجازات



 

محاکمه عادالنهªحق

اساسدر بريبرخرانيايقانون ناظر اصول جمله،اندشدهينيبشيپعادالنهCمحاکمهاز آن ازقانونکسانيتيحما: انداز

حق٧٦)۲۰اصل(همگان دادگاه، به وک)۳۴اصل(رجوع داشتن حق قانون)۳۵اصل(لي، اساس بر حکم صدور ،)۳۶اصل(،

برائت شکنجهو،)۳۷اصل(اصل نهادهااما). ۳۸اصل(منع که آنجا قضائيهيدولتCاز قوه جمله از رهبرند،و کنترل ،زير

تضمين نداردCاجراCبرايهيچگونه وجود اصول .آن

اخيدب گزارش در ملل سازمان کل بارهير در خود جمهوريوضعCر در بشر حقوق مياياسالمCت نشان خاطر : کنديران

تفک« رغم اصليبه در که قوا اساس۵۷ک رهبريتصريقانون مقام شده، آCح حاضر حال در که خامنهتي، برCااهللا است،

قضايمجرCهاقوه و مقننه دييه، و نهادهايه ازنگهبانCشورا.کنديميسرپرستياصلCگر فقمتشکل انتصابيشش به ه

رهبر حقوقCمقام شش پو به استييقضاCقوهشنهاديدان مغايا. ه صورت در شورا دانستين بانيقواننر پارلمان مصوب

اساس وتويقانون قدرت از شرع استCو برخوردار تشخ. آنها مصلحتيمجمع مجمعص عنوان مقامCبرايمشورتيبه

مCرهبر اختيعمل از و حکميکند نهايار قانونييت به مربوط اختالفات پارلمانيبCگذاردر شوران برخوردارCو نگهبان

از. است متشکل خبرگان، عموميانيروحانمجلس انتخابات در که ميبرگزياست اختيده از و ويشوند، انتصاب ار

رهبر مقام استCبرکنارکردن رهبر. برخوردار قوهيرئCمقام مييقضاCس منصوب را نيه او و نوبهيکند به رئCز سيخود

دادستيعالوانيد و منصوبکشور را کل ٧٧».کنديمان

ميشتريبژهيوCهادادگاه صادر را اعدام احکام عنوان. کنندين دادگاهامثبه اسالمCهال برخيانقالب با معي، نيانواع

عل جرائم جمله از دارند، سروکار امنيجرائم مليه نيت و مخدر مواد قاچاق تعداديو دCز و. گريجرائم تيروحانCژهيدادگاه

ارتکابمزين جرائم به ديانيروحانينحصرا صورتيا در نوعيگران، به جرم روحانيکه با ميمرتبط باشد، -دادگاه. پردازديت
پازينCاژهيوCها ميتشکCارياختCهيبر تشکCبرا. شونديل ويمثال، دادگاه زCاژهيل و«Cرمجموعهيدر Cژهيمجتمع

امنCبراييقضا س» يتيامور استان سالستايدر در بلوچستان افزا۱۳۸۵ن شديبه اعدامCديش تعداد استاندر آن در ها

استيانجام مللقيتحقگروه. ده بارهسازمان درCهابازداشتCدر مأموريجرخودسرانه، سالاواخردررانيابهخودتيان

از۱۳۸۱ ا، برابرباهادادگاهنيتناقض قانونCاصل مقابل دادگاهيافيوظاCاگذاروخواستاروکرداديدر دادگاهن به Cهاها

.٧٨شدCعاد

                                                 
همه٧٦ Cبرخوردار بر اصل ازهمان ملت افراد C»فرهنگيهمه و اجتماعي ،Cاقتصاد سياسي، انساني، حقوق C «مي بهتصريح را آن متاسفاته اما كند،

اسالم« موازين مي» رعايت . نمايدمحدود
باره٧٧ در كل دبير ايران،گزارش اسالمي Cجمهور در بشر حقوق وضعيت C63/459/Aاكتبر اول ،٢٠٠٨Cبندها در١٠و٩، ، :

OpenElement?pdf.0853075N/PDF/08/530/75N/GEN/UNDOC/doc/org.un.daccessdds://http
٧٨2.Add/4/2004/3.CN/E،٠٠٣٢ژوئن٢٧Cبندها توصيه٥٦و٥١، شمارهو CCدر١ ، :

OpenElement?pdf.0314777G/PDF/03/147/77G/GEN/UNDOC/doc/org.un.daccessdds://http
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قوه اييقضاªساختار در رانيه

 

بيش* حبس و اموال ضبط و مصادره عضو، قطع اعدام، احکام

فرجام١٠از قابل ديوانسال از بهخواهي و هستند کشور عالي

نمي نظر تجديد .رونددادگاه

مي**  بهدادستان يا بازپرس به را اتهام يک به رسيدگي تواند

خود دستياران از کند) داديار(يکي . ارجاع

قضايرئ قوه هئيس

کل ديرئدادستان عالیوانيس

کشور
ا ستاندادستان

کشورديوان عالی

استاندادگاه ها�

نظريتجد( )*د
شهرستان **دادستان

 بازپرس
انقالبدادگاه ها�

اسالمی

عمومیدادگاه ها�
 اريداد

می مالحظه نمودار در که اسالمCهادادگاهگردد،همانطور قوهيبخشيانقالب ساختار مييقضاCاز شمار به امايه درروند،

جداCادارسازمانعمل دادگسترCآنها برستاCاز ظاهرا داردانقالبCهادادگاهکه د. نظارت طرف وياز دادگاه Cژهيگر،

قضاکامالمستقليالتيتشکCداراتيروحان قوه قضا،هيياز بهCموازيينظام دادگاهيمخفشدتو و دادستان شامل Cها،

نظريتجد بازداشتزندانود و استCژهيوCهاگاهها در. خود صادره احکام اسالميعمومCهادادگاهبرخالف انقالب ،يو

و دادگاه اعدام احکام ديتجدCبراتيروحانCژهيحتا به نظر نميعالوانيد نظريتجدCهادادگاهدربلکهشوند،يارجاع د

وخود بررستيروحانCژهيدادگاه ميمورد پروندهيجزئ. رنديگيقرار به مربوط گاهياCهاات دادگاه صورتين در فقط يو

رسانه مبه درز کهيها سبهکنند سرشناس باشندياسيافراد اساس۱۵۹اصل. مربوط دادگاهيتشکيقانون تعل و نييها

بهيصالح منوط را آنها ات وجود با است، کرده قانون قانونيحکم هن قانونچيگذاران ويتاسCبرايگاه دادگاه ژهيس

.اندنگذرانده

عاد جرايم رسيدگCدر قطعيتشريفات حکم صدور سال،اعداميتا است انجامدممکن طول به برخ. ها کهيدر موارد

شعب در شعبيعالديوانCهاهپرونده يا بودهCهاهکشور مطرح گذراندهمته،تشخيص زندان در را آن از بيش يا سال ده م
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د٧٩.است طرف پروندهCاريبسگرياز سرياسيسفعاالناعدامCهااز درينسبتا مرحلهيکييطع، به سال، يينهاCدو

م هم. رسندياجرا نياما را مدت شاين پيز بتوان مقايشرفتيد محاکمهيدر با دقCهاسه . دانستC۱۳۶۰دههCاقهيچند

ا بر پروندهيعالوه سCهان، فعاالن برخياسياعدام به معمول ديبطور خاص ميعالوانيشعب سابقهيارجاع که Cشوند

ناCبد لوايددر انگاشتن دفاعيده تايح دادگاهييو در صادره اعدام احکام . دارندCبدوCهاد

دادگاه از Cبسيار همدر قاضي راها، قاضي و دادستان بازجو، نقش ميجايکزمان محاکمه.کندايفا از Cبسيار هاCدر

محاکمه در ويژه به و Cنمايندهکيفر يا دادستان که سياسي Cدها حضور او Cبي که قاضي، برخورد در تفاوتي اوارند، طرفي

ندارد وجود دادستان با است، انتظار پرونده. مورد قاطع اکثريت بيدر بر را فرض قضات سياسي، و Cکيفر Cگناهيها

نمي قرار آنها تقصير اثبات تا مي. دهندمتهمان نظر باشدبه عکس بر راهنما اصل بي: رسد که اين مگر مقصرند -متهمان
شود ثابت آنها . گناهي

وک داشتن حق از طيمتهمان در بازجوCدورهيل تحقييبازداشت، ابتدايو نييقات نيآئC۱۲۸ماده. ستنديبرخوردار

ميتصرCفريکيدادرس کهيح كشور«کند امنيت عليه جرايم دادگاهحضوردرخصوص اجازه با تحقيق مرحله در وكيل

بود بيفدراس».خواهد هCهاجامعهيللالمنيون بشر پروندهيحقوق دادگاهCاچ که ندارد سراغ ارا آن در صادريها را اجازه ن

باشند ا.کرده از اختيقضات برخوردارنين همراهدار از را وکال کننديکه منع متهمان وکاليکردن اعتراض صورت در حتا ا

روند بارهيرساناطالعايناعادالنهييقضابه بعضناعادالنهييقضاروندCدر بازداشتيدر را آنها زندانيموارد، .ندينمايا

در مثال عنوان پرونده۱۳۸۶سالبه در ،CگذاربمبCوس به خوزستان استان در اقلCلهيها قوميفعاالن چنديت نيعرب،

وکال از عCتن اقدام اتهام و بازداشت امنيلپرونده مليه تفهيت آنها زيبه شد، نيم آنها روالCاامهرا به آن در و منتشر

و قاضمحاکمه ديممانعت بودندآنهادارياز کرده اعتراض موکالنشان شدنديا. با تبرئه بعدا وکال امان شده، شناخته - موارد
CگريدCفعالين خاطر به وکال که بوده شدهيز سرکوب سال. اندتشان آقا۱۳۸۴در تهران دادستان ،Cسلطان ـيعبدالفتاح

وي بشريکک حقوق سرشناس اتهامـCل به تبليجاسوسرا عليو کرديغ بازداشت نظام ماهيبيسلطانCآقا. ه هفت از ش

برد سر به بازداشت محرومودر سال پنج و زندان سال پنج به اجتماعيسپس خدمات از شديت تجد. محکوم نظريدادگاه د

کردبعدا تبرئه اتهامات تمام از را وکي. او ديک آقاگريل ،Cوک که زرافشان، خانوادهيناصر قربانيکيCل قتلياز Cهاان

نوCارهيزنج و ساليروشنفکران افشابود،۱۳۷۷سندگان اتهام پرونده،Cبه به مربوط سالاطالعات ۱۳۸۶تا۱۳۸۱ازپنج

برد سر به حبس . ٨٠در

وک داشتن در متهمان حق ويانکار مستقيمحکومل انوکالميت خاطر وظابه حرفهيجام پاشانCاف اصول Cاهيآشکارا

باره در ملل مCسازمان نقض را وکال ا. کندينقش تصريدر اصول دولتين که شده باح تضميها کهيد کنند ) الف(وکال«ن

وظا تمام حرفهيبتوانند آزارCاف مانع، ارعاب، بدون را مداخلهيخود دهند؛نابجاCا آزادان) ب(انجام خودبتوانند کشور در ه

و کنند؛ مشورت خود موکالن با و مسافرت خارج در انجام) ج(و اقدامات خاطر وظابه طبق بر اصولنيموازف،يشده و

شده اذ،CاحرفهCشناخته و آزار مجازاتيتيتحت اقتصادCادارCهاا ،Cد مجازاتيو نگهاگر ويقرار تهديرند ديا

اصول). ۱۶بند(»نشوند همان استCاهيپادر شده وظا«:اضافه انجام خاطر به موکالنهمبستهفشانيوکال آرمانيبا -ا
شدتلقیموکالنشانCها ).۱۸بند(»نخواهند

                                                 
پرونده٧٩ در زندانيگاهي قصاص، Cبارهها در آنها تا بماند قانوني سن به مقتول صغير فرزندان رسيدن انتظار در سال چندين بايد اعدام به سرنوشتمحكوم C

كنند دريافت ديه يا و بنمايند را او قصاص درخواست يا بگيرند؛ تصميم .او
گزارش٨٠ به كنيد ساالنهنگاه Cبرنامهها Cبش حقوق مدافعان از حمايت بر برنامهنظارت بين�ر، فدراسيون جامعهمشترك سازمانالمللي و بشر حقوق Cها

شکنجه ضد جهاني
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نوجوان مجرمان اعدام

اعدامرتبه ميان در اول Cجهان در کودکان بهکنندگان داقطعا اختصاص بين. درايران فشار اثر در ديگر Cکشورها -بيشتر
گذاشتهالمللي کنار را رويه اين داخلي سال٨١.اندو اعدام۱۳۷۸از ثبت۴۲حداقلتاکنون ايران در استنوجوان ۱۳؛شده

درتن تعداد اين شده۱۳۸۶از واعدام سال۸اند در ديگر است. ۱۳۸۷تن اين از بيشتر احتماال واقعي . ارقام

ا گاهيمقامات ميران هيادعا که سچيکنند در پائکس ازنين ا۱۸تر نميدر اعدام رئياخ. شوديران احمديرا، جمهور - Cس
کرد اظهار ا«: نژاد نميدر اعدام جوانان شده. شونديران اعدام قکجا مسئوليسالگ۱۸مانيواناند؟ سن عنوان به تيرا

اييتعCفريک کرده نگاه٨٢».ندن حقايمتاسفانه زقيبه جدول در بررسيريموجود اCجارنيقوانيا ميدر آشکار سازديران

ا واقعيکه با اظهارات نسبتين قوان. ندارنديت واقع، اموجودنيدر مورد هستنديدر روشن کامال موضوع که. ن است درست

تصر اسالميبه مجازات قانون مسئوليح از کيکودکان اماCفريت هستند، تعرمبرا آنيبه كهيکس«کودکقانونف است

شرع بلوغ حد باشدبه نرسيده تبصرهC۴۹ماده(» ي د). آنCو طرف مدنياز قانون پيايگر، که راشيران بلوغ سن ۱۸تر

سالييتعيسالگ در بود، کرده ز۱۳۶۱ن شرح شديبه اصالح نه«: ر دختر در و Cقمر تمام سال پانزده پسر در بلوغ سن

است Cقمر تمام مادهC۱تبصره(٨٣»سال ،C۱۲۱۰(.

اCبراييهاکوشش قانونيسازگارکردن مفاد کنوانسين ايبا اما است، شده انجام کودک حقوق کوششيون Cجدهان

. اندنبوده

مرداد نوجوانانيتشکCحهيال«مجلس،۱۳۸۵در و اطفال دادگاه تصو» ل به اول شور در رسانيرا ال. ديب نيآن زيحه

اسالميفيتعر مجازات قانون ميمشابه دست به کودک نرسيده«کودک: يعنيد،ادياز شرعي بلوغ حد به كه است كسي

ع» .باشد اليدر حال، موردحهين ابددر حبس و اعدام مستوجب بجرائم نوجوانان سنيکه مرتکب۱۸تا۱۵نين سال

زنداناند،شده سال هشت تا مدو ولرکيمقرر اختيکييد، قضات به کماکان آن مبهم مفاد مياز کوداديار تا بهد را کان

کنند محکوم ماده. اعدام به دادگاهيالآنC۳۳بنا حدود، و قصاص موارد در صورتفقطحه، ساليدر هشت تا دو به حکم

که داد خواهد باشددر«حبس داشته وجود شبهه مرتكب عقل كمال و کم۱۳۸۶ريتدر».رشد قضايسي، امور مجلسييون

بررس اليجزئيبه اليات اما پرداخت، تصوهنوزمذکور�حهيحه و بحث مورد مجلس صحن نگرفيدر قرار استتب . ه

اسفندشيپ در آن، از دولت۱۳۸۳تر نوجوانانيدگيرسحهيال«، و اطفال جرائم تقد» به مجلس به بوديرا کرده باالخره. م

بررس مجلس وقفه، سال چند از اليايپس درين را تار۱۳۸۷آذرحه در و کرد شوريکل۱۳۸۷رآذ۲۴خيشروع در آنرا ات

تصو به رسانياول شدهيتصرزينحهيالايندر. ديب باستح نوجوانان سنيکه جرائم۱۸تا۱۵نين مورد در کهيسال

قانون ابديمجازات حبس تربيآنها و اصالح کانون در سال هشت تا سال دو از باشد اعدام نگهداريا شدCت - ماده(خواهند
C۳۳(،مذيالاما مسالهکورحه مورد کردهCدر سکوت حدود و . استقصاص

                                                 

ر

ژوئيه٨١ سعودC،)۱۳۸۷تير(C۲۰۰۸در عربستان در نوجوان و۳سه سودان در مي۱نوجوان سر به اعدام حکم زير يمن در سال. بردندنوجوان به۲۰۰۷در ،

نيز Cسعود عربستان ايران، کردنوج۱جز اعدام را د�(۲۰۰۸سالدر. وان از کرد)۱۳۸۶شروع اعدام را نوجوانان که بود Cکشور تنها ايران به(، کنيد نگاه

عنوان با پيوست درجدول تحوالت آخرين نوجوان، مان مج ۱۳۸۷تير۱۷گزارش
تايمز،٨٢ نيويورك با ٢٠٠٨سپتامبر٢٦مصاحبه
٨٣Cقمر وا٣٥٤سال در و دارد، ازروز بيش كمي پسران Cبرا بلوغ سن دختران٥/١٤قع، Cبرا و است٧/٨سال شمسي .سال
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مشابه پيروند الينوشيدر اسالمCحهيس مجازات قانون کلياصالح که شهري، در اول شور در آن به۱۳۸۷وريات

رسيتصو استين،ديب مالحظه قابل کن(ز بهينگاه اسالمªحهيالد مجازات قانون CمتضادCهافيتعر. )ياصالح

کودک الداز آن داردحهير ال. وجود برايگرچه را بلوغ سن برا۱۵پسرانCحه و تع۹دخترانCسال کرده،ييسال امان

کس کهيکودک سن«است خورش۱۸به تمام باشدينرسCديسال آن). ۱۴۱ـC۱ماده(»ده تصريچنهمجادر شدهين ح

جرا«که ماهيدر بالغ اطفال هرگاه حد موجب شدهيم انجام جرم وت نکنند درک را آن حرمت يا عقليو کمال و رشد در ا

مجازات به آنها سن به توجه با مورد حسب باشد، داشته وجود شبهه رسينيبشيپCهاآنان قانون در جرايدگيشده ميبه

شد خواهند محکوم نوجوانان و ا). ۱۴۱ـC۴ماده(» اطفال روشنيمفاد به ماده گذاين خواهد باز را قضات دردست تا شت

ايصورت به شخصا مجرمبرسندصيتشخنيکه درکيماه«سال۱۸ريزکه را آن حرمت يا و شده انجام جرم کرده،» ت

را اعدام کنندمجازات که. صادر است باآشکار ويدگيرسCحهيالدومقرراتديمجلس نوجوانان و اطفال جرائم به

اسالمCحهيال مجازات قانون همياصالح با تناقضسازگاررا کندنيبCهاو رفع را .آنها

همان عمل، زدر جدول از که ميطور مالحظه روير رايبسCهيشود، ايار نوجوانانيج که است ارتکابين اتهام به جرائمکه

شدموجبِ محکوم زمانهاعدام تا سنياند، به نگهداريسالگ۱۸که زندان در مCبرسند اعدام سپس .شونديو

ايسنا© مرهونیخبرگزار� عسگرC) ساله۱۷ـ۱۶(اياز محمود در) ساله۱۵ـ۱۶(و

شدند۱۳۸۴تير آويخته دار به مشهد در عمومی انظار در

حس۱۳۸۷مهر۲۴در ذبحي، قضاين امور در کل دادستان معاون بخشناميي، به بنا که داشت اظهار شاهرودتيآCه، ،Cاهللا

قوهيرئ دييقضاCس نوجوان مجرمان شديه، نخواهند اعدام پسبعدروزسه. ٨٤گر را خود اظهارات روز. گرفتاو ۲۷در

کهمهر گفت او خصوص«، حق قوهيقصاص، و است نميقضائCافراد کنديه دخالت آن در تلوهب».تواند نيايحيطور

                                                 
پيشآيت٨٤ Cشاهرود سالاهللا در نيز بودبخشنامه١٣٨٢تر كرده صادر مشابهي C.
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ا به اعديگفته که بود معنا خواهدن ادامه نوجوانان واقع. افتيام در۱۱در بعد، قضا۱۳۸۷آبان۸روزروز مقامات کييي،

کهعهتب کردند اعدام را افغانستان Cجرم ارتکاب هنگام بود۱۷در کن(ساله بهينگاه زC۴۰شمارهموردد جدول ).ريدر

نوجوانان، ۱۳۷۸ـ۱۳۸۷اسفنداعدام

سننام

زمان(

)اعدام

سن

زمان(

جرم

)ياتهام

اعداميدل/اتهام اعداميتارل مالحظاتمحلخ

قربانزادهيابراه۱ رشت۲۲/۷/۱۳۷۸قتل۱۷م

ابراهج۲ قتلييرباآدم۱۷يمياسم تجاوز، عمومیگناوه۲۴/۱۰/۱۳۷۸، انظار

ا۸/۳/۱۳۸۰قتل۱۸۱۶يوسفيمهرداد۳ رانيغرب

نوجواني۴ ٨٥۱۳۸۲ک

محم۵ الميا۵/۱۱/۱۳۸۲قتل۲۲۱۷دزادهمحمد

مشهد۲۲/۲/۱۳۸۳قتل۲۱۱۷سلمان۶

رازيش۲۲/۴/۱۳۸۳نامعلوم۱۷ينياميمجتب۷

سهالهاطفع۸ مناف۱۶٨٦)يرجب(ه چهارميعمل بار شهرـاعدامنکا۲۴/۵/۱۳۸۳عفت مرکز

فرخيا۹ تهران۲۹/۱۰/۱۳۸۳قتل۱۷يمان

رجبيعل۱۰ دخترپل۲۲/۴/۱۳۸۴قتل۱۷اي۲۰۱۶يصفرپور

مرهونيا۱۱ به۱۷ـ۱۶ياز پسريتجاوز عمومیمشهد۲۸/۴/۱۳۸۴ساله۱۳ک انظار

پسر۱۶ـ۱۵عسگرCمحمود۱۲ يک به عمومیمشهد۲۸/۴/۱۳۸۴ساله۱۳تجاوز انظار

فريفرش۱۳ عباس۱۰/۵/۱۳۸۴مرد۵قتل۱۴-۲۱۱۶يقيد بندر

تجاوزييربادمآ۱۷پسر۱۴۱ عباس۱/۶/۱۳۸۴و عمومیبندر انظار

فارس۲۱/۶/۱۳۸۴تجاوز۲۲۱۷مرد۱۵۱

تاج۱۶ مومیعانظارافغان؛اصفهان۱۹/۹/۱۳۸۴قتل۱۶کيرستم

وساله�۱۲پسربهتجاوز۱۷ندگوسديمج۱۷

همراهاو،قتل مرديبه ک

عمومیآبادخرم۲۳/۲/۱۳۸۵ انظار

۱۳۸۵رويشهرقتل۱۷ستار۱۸

عمومیزدي۱۶/۸/۱۳۸۵قتل۱۸۱۶ميمرتض۱۹ انظار

باطمان۲۰ دقتل۱۸ريز۲۲يناصر ردکُسنندجC۱۳۸۵آذرـ

نق۲۱ لرستان۱۳۸۵نامعلوم٨٧راونديبيمسعود

موسو۲۲ Cمحمدرضا
Cرازيش

رازيش۲/۲/۱۳۸۶قتل۱۷

قيسع۲۳ خانوادگ۱۷يزهنبرد بلوچزاهدان۶/۳/۱۳۸۶افرادباينسبت

                                                 
سالدست٨٥ گزارش کوتاه، قابيل از ۲۰۰۴ها
حلقه۸۶ شخصا و كرد محكوم اعدام به را او كه گقاضي به را دار Cاو كه بود كرده ادعا آويخت، او است٢٢ردن گزارش. ساله در وسيعا مورد خبرCاين Cها

گذاشتند نمايش به را او فوت گواهي و شناسنامه عاطفه بستگان آن در كه سي بي بي مستند فيلم يك در جمله از شد، داده : پوشش
8ZDRyqe6fTv=v?watch/com.youtube.www://tpht
جلسه٨٧ در اميني آذرآسيه تهران، بشر، حقوق مدافعان كانون C١٣٨٧ :6542article?php.spip/net.irwomen.www://http
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بمب به Cگذارمظنون

پژمان۲۴ بوشهر۸۶بهشتياردتجاوز۱۸ريزمحمد

و۲۵

۲۶

ونيسيکم: منبع۱۳۸۶مهرنامعلوم۱۸ريزستانانافغCتبعه۲

بشر حقوق مستقل

افغانستان

عسگريام۲۷ ۱۸/۷/۱۳۸۶نامعلومCر
قره۲۸ تهراناستان۲۵/۷/۱۳۸۶تلق۱۹۱۶باغلوحسين

رحيمي۲۹ احتماال۲۳بابک

۱۸زير

۲۵/۷/۱۳۸۶قتل

ترک۳۰ ۲۴/۸/۱۳۸۶قتل۱۸۱۶محمدرضا

مولودزاده۳۱ به۲۱۱۳مکوان کُردکرمانشاه۱۳/۹/۱۳۸۶پسر۳تجاوز

فضل۳۲ -اميرهوشنگ
زادهاهللا

تنکابن۱۰/۹/۱۳۸۶نامعلوم

۳۳Cفقير اصفهاناستان۱۳۸۶نامعلوم٨٨محمد

شجاعي۳۴ اصفهانزندان۷/۱۲/۱۳۸۶قتل۲۳۱۶جواد

حسن۳۵ کُردسنندج۲۱/۳/۱۳۸۷قتل۱۷ـ۱۶زادهمحمد

۳۶Cمظفر بوشهر۱/۵/۱۳۸۷تجاوز۱۸زيرحسن

۳۷Cشهيد بوشهر۱/۵/۱۳۸۷تجاوز۱۸زيررحمان

۳۸Cحجاز رضا اصفهان۲۹/۵/۱۳۸۷قتل۱۵سيد

زارع۳۹ شيراز۵/۶/۱۳۸۷قتل۱۵بهنام

ح۴۰ افغاناصفهان۸/۸/۱۳۸۷قتل۱۹۱۷غالمرضا

زارع۴۱ سنندج۵/۱۰/۱۳۸۷قتل۲۳۱۷ياحمد

حسن۴۲ گل او۲/۱۱/۱۳۸۷قتل۲۱۱۷مال افغاننيزندان

ب: منابع انيعفو گزارش اعداميآخر: رانيالملل، فورCهاهياطالعکودکان؛Cکنندهن بCاقدام کمپينالمللنيعفو اعدام،

کنيد متوقف را دکودکان جدولمنابعگريو در مذکور

ع ايدر در نوجوانان اعدام که حال وين به ساليران در اعتراضياخCهاژه باعث سوCاديزCهار يالمللنيبCجامعهCاز

است، ايمشابهCهاکوشششده داخل جريدر در ر. استانيران به بشر، حقوق مدافعان شيکانون عباديرياست برندهCن ،

آبانيجا در صلح، نوبل انداختCالغاCبراCکارزار۱۳۸۷زه راه به نوجوانان اعدام ا. مجازات حال،يدر اطالعاتن

سالCگردآور در مشيپCهاشده نشان اعداميتر که استCاهيرونوجواناندهد بوده ط.مستمر تاC۱۳۵۷هالسايدر

ازيب۱۳۷۸ استمورد۲۴۰ش شده ثبت نوجوانان ا. اعدام واقعيبا ارقام همه، بسين است بيممکن باشديار حدود. شتر در

امورد۲۰۰ زهااعدامنياز تعداد شامل دختران،Cادي، طاز و۱۳۶۰-۱۳۶۲پرتالطمCهاساليدر به دري، سالژه

شده۱۳۶۰ انجام دانشCاريبس. اند، آنها سنيانآموزاز فعالبودند۱۳ـ۱۷نيدر در مشارکت خاطر به درياسيسCهاتيکه

گرفتند قرار آتش جوخه .مقابل

                                                 
همان٨٨
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ت منطقه۱۳۸۷،۲۴ريدر بشر حقوق بCاسازمان اطالعيالمللنيو اCاهيمشترکا مقامات از آن در که کردند يرانيمنتشر

برا را اعدام حکم صدور کنندمجرCخواستند متوقف نوجوان اطالع. مان آن به حدود«هيبنا شده۱۴۰در شناخته Cمورد

ا در اعدام انتظار در ايمجرمان اما دارد، وجود زيران نوجوانان تمام شامل است ممکن تعداد نباشدين اعدام حکم Cبرا. ر

محمد پحسنمثال، ا نبوديزاده شده شناخته او اعدام از .ش ٨٩»ت

کنÇد© متوقف را کودکان اعدام کننÇکمپ© کمپÇن متوقف را کودکان  دÇاعدام

زارع تاريخبهنام سن۱۳۸۷شهريور۵در در

در۱۸ که جرمی اتهام به سالگی۱۵سالگي

شد اعدام بود شده مرتکب

سن در عمد� غير قتل اتهام به جز� ۱۷سعيد

ا به محکوم بودسالگي مقتولخانواده.اعدام �

از اوپس فرجام شدن اجازهورد اعدامصدور �

وسيله قوهبه رئيس تير� در را او قضائيه، �

داد۱۳۸۷ قرار عفو مورد

عنوان با Cدر«سند تحوالت آخرين نوجوان، مجرمان وسيلهشامل،»۱۳۸۷تير۱۷گزارش به شده Cگردآور Cاطالعات

بين عفو والمسازمان ايران بشر حقوق بشر، حقوق فعال باقي، عمادالدين نامکمپينلل، کنيد، متوقف را کودکان اعدام

و(ايراني۱۳۸٩٠حداقل دختر برمي) پسر۱۳۳پنج در جرمگيردرا ارتکاب به متهم سنکه از پيش در سالگي۱۸هايي

حداقل. هستند سند، همان به زندان۱۶بنا در نيز افغاني ميهانوجوان سر به اعدام انتظار در ايران Cبه(برند کنيد نگاه

گزارش نوجوانجدول پيوستمجرمان ).در

                                                 
به٨٩ کنيد 5701article?php.spip/org.fidh.www://http: نگاه
ميمقايسه٩٠ نشان باال جدول در شده ثبت موارد با مذکور سند Cبودند شده اعدام آن تنظيم از پيش نوجوانان اين از برخي که اعدام. دهد آن از پس نيز برخي

.شدند
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يمذهبªهاتياقل

اکثر ايمذهب مردم قاطع شيت اسالم استيران اقلعه در اسالم جهان در خود که متي، سر ا. برديبه بر کهيگمان است ن

مردم۹۰تا۸۰ هستنديشرانيادرصد گويجمعيباقاز. عه سن۷–۹ايت، اکثريدرصد مذهب که دريهستند مسلمانان ت

است بق. جهان فرقهتيجمعCهيرسما زرتشتCهودي،يحيمسمختلفCهااز سناما. هستنديو از بهانيبهائها،يپس

اقليتربزرگعنوان مذهبين ٩١.دارندقراريت

اساس اسالمياياسالمCجمهوريقانون جران مذهب دCعشرياثنCعفرو عنوان به رسميرا تنهاين و کرده اعالم کشور

د ديسه رسمين به را استيگر شناخته ديهودينيدت،يحيمس: ت و زرتشتيت اساسيبرا. ين قانون اساس، کردهيتصرين ح

پ فرقهيکه سنCهاروان نيمختلف ديو سه رسميز ديدين مراسم انجام در آزادندينيگر در). ۱۳وC۱۲هااصل(خود

اساسينت قانون آگاهانهCبطوريجه، و مادهمعنادار با آشکار تضاد در بيمC۱۸و مدنيالمللنيثاق سيحقوق بهياسيو از

سايرسم شناختن اقليت استيمذهبCهاتير زده . سرباز

انيبهائ

م جمعيگمان بهائيرود ايت در حدوديان در باشد۳۰۰،۰۰۰ران بهائيپ. نفر ازتيروان تنها مدننه بودهيحقوق ،اندمحروم

اعدام تعداد آنهابلکه مقاشدگان پشتريبسهيدر ادياز تمام ديروان ايان در استيگر بوده - نيبCجامعهيکتبCهيانيبدر. ران
شورايبهائيالملل اجتماعCاقتصادCبه تاريو در ملل شد)۱۳۸۱بهمن۱۴(۲۰۰۳هيفور۳خيسازمان ازخاطرنشان که ه

ب۱۳۵۷ بعد ازيبه شدهيناپدزينيبهائ۱۵اند؛شدهکشتهاياعداميبهائ۲۰۰ش ند آنها که رسياند قتل به .٩٢انددهيزاحتماال

دياياسالمCجمهورمقامات بهائيران خطرناکين عنوان به ارتداديتررا شکل داليکي. کننديميتلق٩٣ن اياز يتلقنيل

بهائيا که است اCگرين در نوزدهم قرن پديدر شديران مهم. ٩٤دار ااما آن، از عقيتر بنين که است خدايده رسول آن انگذار

است م. بوده اديپذياسالم که الهيرد دينظCگريديان مسينير و پيحيهود داشتهيت وجود آن از اماش حضرتبهاند،

آخر عنوان به پيمحمد وين خدا آخربهامبر عنوان به دياسالم دارديالهنين قبيدCهانيد. اعتقاد از بهائيگر، ،Cگريل

بنابراCساختهCهانيد و ميانسان شمار به ارتداد حکم در پهمان. نديآين در که آيطور کتاب هم شد، عنوان اهللاتيش

تحرينيخم الوسي، اساسير قانون هم و برايزميله، را بهائCنه کردهانيآزار فراهم مرتد عنوان نت.ندابه دريدر سال۳۰جه،

                                                 
داشت۹۱ توجه اقليتبايد جهاني Cراهنما بر بنا سنيکه بومي، مردمان و يهوديان%۱۰هاها مسيحيان)نفر%۲۵،۰۰۰ (۰۴/۰، نفر،۲۰۰،۰۰۰–۲۵۰،۰۰۰،

بهائيان) نفر۱۰،۰۰۰% (۰۲/۰زرتشتيان مي) نفر۳۰۰،۰۰۰% (۵/۰و تشکيل را ايران به(دهندجمعيت کنيد : نگاه

html.overview-iran/iran/5092/org.minorityrights.www://http .(از بيش تا را زرتشتيان تعداد ديگر از۳۰،۰۰۰منابع بيش را يهوديان ۳۰،۰۰۰نفر،

سني و رانفر کرده% ۹ها کشورC(اندگزارش مه: گزارش کتابخانه۲۰۰۸ايران، کنگرـ Cه.(
مختص۹۲ از«وبالگي ايران در بهائي Cاست۲۱۵» تاکنون۱۳۵۷شهدا کرده فهرست را به(نام کنيد : نگاه

html.2008/07/1357/com.blogspot.bahaimartyrs://http(
به٩٣ کنيد بخشارتدادنگاه کشورچارچوبدر داخل در قانوني
حسين۹۴ نورCميرزا بهائيان(علي ميان در بهاءاهللا به سال) مشهور تحت) ۱۲۳۱(ميالد۱۸۵۳Cدر زمان آن در که شد عراق مقصد به ايران ترک از ناگزير

بود عثماني سال. حاکميت در عثماني را) ۱۲۴۱(ميالد۱۸۶۳Cدولت داو عکا شهر به سپس و استانبول سالبه در او و کرد تبعيد فلسطين ميالد۱۸۹۲Cر

درگذشت)  ۱۲۷۱( آنجا در

)9%87D9%84%D9%84%D7%A8%D1%A8%D7%A8%D9%87%D8%A8%D/%wiki/org.wikipedia.fa://http(
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بهائ ايگذشته، در بايان گستردهيکيران سرکوبيتراز اخيتاريمذهبCهان بوديخِ پيپ. اندهرروبرو آن ارتداد،يروان به وسته

همکارياسرائCبرايجاسوس و صهCل شدهيونيبا متهم گوسم اياند، به کهيا خاطر جهانن بنتيبهائيمقر مدفن انگذاريو

.استلياسرائدرآن

بهائ نوجوانان قتل و اعدام مورد دو استيحداقل شده خرداد. مستند بهائ۱۳۶۲،۱۰در انکاريزن از سرباززدن از پس

ش در شدنديمذهبشان اعدام تدر. راز آنها باورهاياتهام بودCگريبهائCس کودکان که. به محمودنژاد، ايکيمونا ۱۰نياز

دستگزن هنگام در عادلC۱۶ريبود، زندان در اعدام هنگام در و شساله بود۱۷رازيآباد پ.ساله به مربوط دوم مانيمورد

پسريسبحان سالC۱۵است، در که خ۱۳۶۷ساله، در عوام گرفتيدرهجوم قرار سنگسار سپس و شتم و ضرب مورد .ابان

انيحيمس

اساسيحيمسييشناسا قانون در اذيت و آزار از مسيمانع استانيحيت م. نشده مسيدر مسيحيان ٩٥»يرقوميغ«انيحيان،

ب بودهيشتريبا روبرو فشار ان به احتماال دلياند، کهين مسل يغيتبلCهاتيفعالبهآنها،»يقوم«منشاCداراانيحيبرخالف

ب. اندپرداخته عالوه، قربانيشتريبه تعداد مسين سابقييفراقضاCهااعداميِحيان بهانبودهيمسلمانان اسالم از که د

گرويحيمس بود. بودنددهيت ارتداد آنها حد. گناه اCدر چارچوب در ميکه گزارش چندين فراقضايگنجد، اعدام مورد ويين

قضايزين اعدام مورد استيحيمسييک داده رخ .ان

قضا اعدام مستند مورد مسيييتنها حسيحيک کشيبه سودمند، ربانشين شريجماعت در مشهد ادر مرانيق - يمربوط
در. شود و محکوم مرگ به ارتداد اتهام به شد۱۳۶۹آذراو وبالگ.اعدام کردنيدر مستند به دريحيمسCشهدا«که ت

که» رانيا شده اظهار دارد، ب«اختصاص نا همسر هايبه وبچه نکردندCنا رحم او جزئ٩٦».کوچک بياما بارهCشتريات Cدر

خانواده ارائهCسرنوشت وبالگ.استنشدهاو اعدامCتعدادهمان جملهيحيمسييفراقضاCهااز از نيچنداعدامان،

مسراشيکش به اسالم از بعضا گرويحيکه استيت کرده گزارش بودند، .ده

مس۱۳۸۳بهشتيارد۱۵در چهار ايحي، شمال در دستگيدرچالوس پيران در اما شدند، محکوم اعدام به و Cهااعتراضير

کردندCآزاديمللالنيب کسب را .خود

پااز بعد۱۳۸۶زيياواسط زبه تعداد مسCادي، برخيحياز و بازداشت شدهيان آزاد بعدا آنها جملهاز از تهران۱۴اند، در نفر

و۱۳۸۶،۱۰آذردر تهران در در۱۶نفر اصفهان در م. ۱۳۸۷بهشتياردنفر بصيدر آرش آنها، متيان محمود و دريرت آزاد ن

شدنديش آزاد و تبرئه حبس ماه پنج از پس اما شدند، متهم ارتداد به حسيرامت. راز فرزند سودمند، درين که سودمند ۱۳۶۹ن

در شد، شهرياوااعدام شد۱۳۸۷وريل بس. بازداشت تصور زمان آن اCاريدر متهميبر ارتداد به او که بود اعدامن حکم با و

شد خواهد تاراو. روبرو ق۱۳۸۷بانآ۱خيدر وثيبه شديد آزاد .قه

شيغمسلمانان عهير

سن مسلمانان مورد گاهيدر بي، گذاشتن زيبسيقومCهاتياقلويمذهبCهاتياقلنيتفاوت است، دشوار اکثريار تيرا

سن مسلمانان گروهيقاطع دارنديقومCهابه ا. تعلق وجود مستقيبا موارد تا شده کوشش تبعين، با مرتبط يمذهبضيما

                                                 
دارا۹۵ ارمنيمسيحيان شامل ايران در قومي منشأ CCآسور هستندها، کلدانيان و مي. ها شمار به ارتدکس Cکليسا پيروان غالبا عدهآنها اما آنهاروند، از Cا

هستند مي. کاتوليک شمار به انجيلي و پروتستان Cکليساها پيروان غالبا غيرقومي گرمسيحيان مسيحيت به اسالم از آنان از Cبسيار و . اندويدهروند
96 http://www.jesusmygod4.blogspot.com/
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س سرکوب با مرتبط شونديتفکياسيازموارد سن.ک ازيمسلمانان دCباالترجايگاهرسما به اقلينسبت يمذهبCهاتيگر

اساس۱۲اصل. برخوردارند جعفريقانون دCشرعياثنCمذهب عنوان به رسميرا براين اما کرده، اعالم Cکشور

د« اسالميمذاهب کامل... يگر است» احترام شده تصريا. قائل سپس اصل مراسمين انجام در کامال آنها که کرده ح

اولويمذهب حتا و آزادند خودشان فقه دادگاهيطبق در را آنها فقه وصت و ارث به مربوط امور در بهيها طالق ازدواج، ت،

ويرسم شناخته هرمنطقهت پCادر ايکه اکثريروان مذاهب داشتهين محلبرباشند،ت مقررات مذاهبيانطباق آن دربا

تصر قانون استيچارچوب کرده .ح

سننيا سرکوب از را مقامات مناطقيامر، در اکثريها در آنها کردنشيکه مناطق مثل هستند، استانيت شامل Cهان

ا و کرمانشاه بخشيکردستان، و آذربايالم استان غربياز صحرايجان ترکمن بلوچستان، استان، عرب مردم Cهاو

استخوزستان، بازنداشته هرمزگان و ٩٧.بوشهر

هميناعداميقربانCهايسننيشتريب مسز، دريحيچون در. ٩٨اندباختهجانييفراقضاCهااعداماثرِان، نيفرورد۲۱اما

روحان۱۳۸۷ دو مولويسني، ،Cمالزه مولويعبدالقدوس سهرابيمحمدCو بهيوسف زاهدان در آو، شدنديدار آنها. خته

پ نيدر آذريسنCهيعلمCمدرسهبهيتيامنCروهايتهاجم در شهر در بودنديدستگ۱۳۸۶ان شده CدادگسترCهياطالع. ر

خبرگزار که آنهايايرسممهينCمحل از کرد، منتشر را آن عنوانسنا اجتماع«به امنيت بينيمخالن تفرقه ايجاد قصد که

سن و دايشيعه کردي٩٩»شتندرا تار. اد روحان۱۳۸۷اسفند۱۳خيدر دو سنيدي، مولوبلوچيگر ،Cزارعليخل مولوياهللا Cو

صالح سيالدحافظ آوCدين دار به زاهدان زندان در شدندي، اسالمی. خته انقالب فسادCهااتهامدادگاه و محاربه را آنها

طراالرضيف هوادارياز کردايستيترورکگروه...تيعضوCق ).۱۳۸۷اسفند۱۴،ياسالمCجمهور�روزنامه(عالم

                                                 
عرب۹۷ خوزستان استان در مردم از اماهستندبخشي آنهامذهب، ..استشيعهاسالمبيشتر
به۹۸ کنيد p?/com.news-sunni.www://http=775: نگاه

99 http://www.roozonline.com/archives/2008/04/post_6887.php
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يقومªهاتياقل

اقليچند قومين ايت دارديدر وجود فارسيمردم. ران به گويکه مCهاشيو سخن آن بزرگيگويمختلف گروهيترند ن

برخيقوم بر بنا که حدوديهستند، در جمع۵۰منابع تشکيدرصد را ميت ببعد. دهنديل آنها، جمعيشترياز آنين از ت

ازيب(يجانيآذرباCهاترک کردها%)۲۵ش ترکمن%) ۲(هاعرب،%)۲(هابلوچ, %)۷–۱۰(، ازيب(هاو . ١٠٠است%) ۱ش

اساس فارسيتصريقانون که کرده رسميح زبانيزبان از استفاده و محليقومCهااست رسانهيو در تدررا و سيها

دريادب را آنها فارسات زبان کنار در استيمدارس دانسته در. مجاز گروهتيواقعاما، قومCها، نقضيپيمختلف از وسته

گال خود داشتهيحقوق بلوچ. انده کردها، ترکمناکثر و پها سنيها مختلف مذاهب نتيرو در و اقليهستند مذهبيجه زينيت

م شمار غربCهاعرب. رونديبه جنوب در خوزستان شايساکن آنيکثرا حال هستند، عربعه وCهااستانCهاکه بوشهر

سن درجنوب شيآذرباCهاترک. هستنديهرمزگان عمدتا هستنديجان م.عه در گذشته ايدر تمام اقليان يقومCهاتين

استييهاجنبش داشته وجود خود حقوق به احترام خواست . با

ردهاکُ

جنبشسال که است ها

قدرتمگرايانهملي Cدر Cند

وجود کُردنشين مناطق

است گروه. داشته -برخي
خواست با کُرد Cها

سال از C۱۳۵۷خودمختار

با گسترده Cابعاد در بعد به

جنگيده Cمرکز ودولت اند

Cخودمختار خواستار قويا

تلفات بيشترين آنها هستند؛

گروه ديگر با مقايسه در -را
شده متحمل قومي Cاندها.

رزمی© جهانگÇر

مردادا کُردستان، در جا۱۳۵۸عدام برنده عکس جهانگي، از پوليتزر رزمیيزه ر

ب عفو سازمان بارهنيگزارش در مکُردتياقلCالملل پياظهار در که کُردهزاران«۱۳۵۷ـ۵۸سالCهاCريدرگيدارد

محاکمه از شدندCفورCهاپس محکوم اعدام خلخال» .به زمان، آن شرع انجام،يحاکم از يجمعدستهCهامحاکمهپس

دق بهCاقهيچند را که. سپردآتشCهاجوخهمحکومان است محاکمهمشهور از انتقادات به پاسخ ممکنCفورCهادر که

                                                 
گروه١٠٠ جمعيت مورد در دقيق اطالعات انتشار از عمد به و پيوسته ايراني خوددارمقامات قومي Cکردهها Cبين. اند عفو عنوانگزارش با تعديات: ايران«الملل

کُ اقليت عليه Cبشر حدودمي) ۲۰۰۸: انتشار(»ردحقوق در کُرد۱۲گويد نفر۱۵ـ۱۷(ميليون مي) ميليون زندگي ايران .کننددر

)-592a-dd11-e3e5-9e45865f/en/13/088/2008MDE/asset/library/en/org.amnesty.www://http
html.eng130882008mde/8de70b9f739c (
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ب اشخاص مرگ به آيبود شود، منجر خلخالتيگناه درـياهللا گفت۱۳۸۳آذرکه ـ درگذشت قم شدگانا: در اعدام يبيگر

بو مگناه بهشت به باشند، .١٠١رونديده

تعداديدرحال رهبرانCکه اعدامکُردمخالفاز در را خود دادييفراقضاCهاجان دست از خارج فرهنگ١٠٢نداهدر فعاالن ي،

روزنامه داخلنگارانو هستنددر روبرو خشن سرکوب برخCاريبس. با و زندان احکام به آنها شدهينياز محکوم اعدام به - ز
.اند

حسنع� روزنامهدنان فرهنگپور، فعال و درکُردينگار ماه، شد١٣٨٥بهمن و. بازداشت دوست

عبدالواحدCپسرخاله محيبوت) وايه(او فعال که زيمار، دريط است، شديدستگ١٣٨٥ماهCدست . ر

در آنها چند١٣٨٦خردادهردو گذراندن از انفراديپس بازداشت در ماه مCن محاربه اتهام به به، حکوم

شدند تا. اعدام بار دو آنها اعدام احکام پس آن شديياز حسن. استهد اعدام حکم اوااما در مهريپور ل

شد١٣٨٧ بوت. نقض اعدام باقيحکم خود قوت به کماکان . ١٠٣استيمار

فرهنگ� فعال و آموزگار کمانگر، درکُرديفرزاد تحتيدستگ١٣٨٥مرداد، سال دو مدت به شد، ر

درشکنجه و گرفت شد١٣٨٦اسفندقرار محکوم اعدام . به

زندانکُردياسيسيزندان٦٨ازيفهرست� درCهادر که حاک١٣٨٧مهرمختلف شد، ايمنتشر بودياز ن

هستند اعدام به محکوم آنها نفر چهار حداقل ايبوتCهانام. که کمانگردر و چشميمار به فهرست ن

احکينم به مربوط اطالعات و برخخورد زندانيديام از بوديگر نشده ذکر .١٠٤ان

هاعرب

اکثرياقل که عرب، غربآنتيت جنوب در خوزستان استان داستساکنيدر همانند اقلي، حقوقيقومCهاتيگر از

پيفرهنگ و محروم استيخود بوده روبرو سرکوب با انقالب از پس و انقالب. ش از پس ماه درگ١٣٥٧چند درييهاCري،

کهخوزست داد رخ آوان دار به و حکومت سرکوب تعداديبا پاCاديزختن رسيبه . ديان

پ طوالنيساليدر نسبيان ناآراميآرامش خوزستاني، در ز١٣٨٤نيفرورددر،ها تعداد مرگ انجامCاديبه کهيعرب گفتهد

جريبرخشوديم در آنها اعدامياز شدييفراقضاCهاان پشورش. نداهکشته در آقاCانامهCافشايها به ،يابطحCمنسوب

رئ خاتميمشاور وقت جمهور داديس رخ تار. ، به که نامه آن آقا١٣٧٨خيدر و تکذآناصالتيابطحCبود شدت به بيرا

پ کهيکرد، بود شده عربيجمعشنهاد دت مناطق به انتقالشان با درخوزستان ايها کاهشيگر پ. ابديران چنديدر نيآن،

ا در تعدادبمب شدن کشته به که شد منفجر تهران و خوزستان، استان مرکز انجامCهواز، مردم .دياز

داديزيتلو،١٣٨٤اسفند١٠در نشان را مرد شش مون گفته بمبيکه در شرکت خاطر به شدهCگذارشد محکوم دو. اندها

آو دار به بعد روز آنها از شدندينفر م. خته حداقليگفته د١١شد شدهگينفر محکوم اعدام به س١٣٨٥در. ١٠٥اندر ششي، و

اعدام به زندانيعرب شدنديطوالنCهاا محکوم پ. مدت در تن اعدامCهامحاکمهيپنج دو شدند؛ اعدام درزينناعادالنه

                                                 
اسالمي۱۰۱ انقالب جمهور: ناشر(۷۰۴شماره،روزنامه صدررئيس بني htm.3matn_704/shomare-in-dar/com.eslami-enghelabe://http() اسبق
به۱۰۲ کنيد Ghassemlou/wiki/org.wikipedia.en://httpوassassinations_rantrestau_Mykonos/wiki/org.wikipedia.en://http: نگاه
برنامه۱۰۳ Cفور درخواست به کنيد درنگاه نظارت C :5865article?php.spip/org.fidh.www://http

104 http://www.fidh.org/spip.php?article5863
بين۱۰۵ عفو سازمان عنوانگزارش با اقليت«الملل حقوق از دفاع اهوازCعرب: هادر Cها «

13/056/2006MDE/info/library/en/org.amnesty.www://http
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عمومی شدانظار اعدام١٣٨٦در. ١٠٦انجام نفر هشت حداقل د١٧وشدند، محاکمهينفر از پس حکمناعادالنهCهاگر

کردنديدراعدام .١٠٧افت

هابلوچ

مبلوچ گفته که بيها ازيشود جمعيليم٤/١ش نفر سيون استان در دارند، شرقيت جنوب در بلوچستان مرزيستان در و

هستند ساکن افغانستان و اوا. پاکستان دههياز مردمييشمسC١٣٨٠ل مقاومت جنبش نام به بلوچ مسلح گروه يک

جنداهللايا به موسوم تعران، هدف با دمکراتيبهيابيدستCشدهنيي، نظام سنکيک کامل حقوق و ايتر در دولتيها با ران

استيا برخاسته جنگ به ا. ١٠٨ران دولت بسيواکنش استيران بوده خشن ا. ار نکونام،حجتيرانيمقامات دادستاناالسالم

و دادگاه کليروحانCژهيسابق دادستان سابق معاون و سالرات ر١٣٨٥در دادگستريبه بلوچستانيسCاست ستان

کردند اعدام. منصوب و اعدام احکام تعداد پس آن شدهCهااز منطقهانجام استدر رفته باال شدت بس. به زيتعداد Cاديار

بلوچ دستگاز بعضيها و محاکمه شدهير، اعدام محاکمه از پس روز چند ظرف آنها قاچاق. انداز اتهام با آنها مخدر،اکثر مواد

آدميراهزن و قتل بودهييربا، ن. اندروبرو تعداديمشخص چه که آنهاCست فعالاز شرکتCهاتيدر دولت با مخالف

. اندداشته

ف١٣٨٥خرداددر� افساد و محاربه اتهام به نفر شش شدندي، اعدام جملهاالرض از قنبرزهيسع، اسفنديد در که

در١٣٨٥ همر١٧يعني به بودسالگي شده محکوم مرگ به ديگر مرد شش نسبتگويا. اه خاطر به آنها

بمبيخانوادگ اتوبوسبا شدنیگذاران کشته به انجام١٤که انقالب بودنديپاسدار شده بازداشت . د،

رئي� مهرنهاد، جوانانيعقوب انجمن غيکهعدالتCصداس سازمان تعداديردولتيک با بود، شده ازيدCثبت گر

اناCاعضا درين دستگ۱۳۸۶بهشتياردجمن زاهدان شديدر عCو. ر نمايدر حال روزنامهين -مردمCنده
بودCساالر استان ازيبمهرنهاد. در طيش در و سربرد به بازداشت در سال ويايک محکوم اعدام به مدت ن

تا اعدامش شدييحکم تار. د در او شد۱۳۸۷مرداد۱۳خيسرانجام مهرنه. اعدام همکاراتهام بودCاد جنداهللا . با

ه گزارشچياو به بنا و بود نبرده اسلحه به دست طگاه در دسترسيها از وکيبازداشت بيبه بوديل .بهره

ب� عفو بلوچنيسازمان اعدام مورد پنج حداقل سالالملل در را حداقل۱۳۸۶ها شا۳۲، و بيمورد ازيد ۵۰ش

سال در را اعدام درفاصله۵۰تاو،۱۳۸۵مورد را اعدام است۱۳۸۶مردادتاC۱۳۸۵د�مورد کرده . ثبت

نما۱۳۸۵اسفنددر� شهرCندهي، مجلس، در مصاحبهCاريزاهدان دگفتCادر اعداميعالوانيکه حکم کشور

س۷۰۰ استان در را تاينفر بلوچستان اجراييستان انتظار در که است کرده مCد سر به .برنديحکم

بلوچکييتارنما� اعدام په را ازيمCريگيها قضا١٧٦تعداد١٣٨٧اسفند٢٠تا١٣٨٥آبانکند ويياعدام

استييفراقضا کرده ثبت .١٠٩را

                                                 
ساالنه١٠٦ بينگزارش عفو سازمان C۲۰۰۷الملل
ساالنه١٠٧ بينگزارش عفو سازمان C۲۰۰۸الملل
بين۱۰۸ عفو عنوانسازمان با خود گزارش در سپتامبر«الملل بلوچ، اقليت عليه Cبشر حقوق خودش» ۲۰۰۷تعديات اعتراف به جنداهللا که شد تعديات«متذکر

گروگان قبيل از گروگانفاحشي كشتن ،Cنظاميگير غير اهداف عليه حمله و است» ها شده مرتکب را

)-b66a-dd11-97b3-6e1587a8/en/13/104/2007MDE/asset/library/en/org.amnesty.www://http
pdf.fas131042007mde/020ff11c8955(

109 http://www.balochetawaar.com/edaam/list4.htm و http://www.radiobalochi.org/BH_Rights/ListehBaziEdamiOkhoshteha.html
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اعدامªهاروش

جمهور اخترانياياسالمCدر از تعيقضات اييار و برخوردارند اعدام روش انجامين جرم نوع به توجه با معموال را کار ن

معم. دهنديم استروش زدن دار اعدام، روشيد. ولِ زناCهاگر خاطر به سنگسار شامل زنمحصنهCاعدام گردن وي،

بلند از گاهCپرتاب ،Cبراي، لواط و نمونه. استتجاوز اگزارش�چند از روشيشده اCهان از استياعدام قرار در: ن

قاضي،۱۳۶۶سال نفربهيک بسه انتخاب د۳نيامکان را اعدام آنهاروش بلنداد؛ از پرتاب کردند؛Cروش انتخاب دررا

ازي،۱۳۶۹سال مرد بلنديک پاCک شد؛ييبه پرتاب سالن شد؛ي،۱۳۷۰در پرتاب کوه از مرد سالک گردن،۱۳۸۰در

شدي قطع مرد د. ١١٠ک جوان،C۱۳۸۶در مرد فارسدو استان بلنددر از پرتاب روش با اعدام به تجاوز اتهام محکومCبه

. ١١١شدند

دارـ۱

قديزنداناعدام روزگار در مميان وCهادانيدر مشهر در جمله کهجنوبدريدانياز ممعروفتهران اعداميبه شددان

م سال. گرفتيصورت انقالبيپCهادر از اعدام۱۳۵۷ش زنداناکثر در مها انجام محليها از آن از پس اما Cهاشد،

کارياCبرايمختلف گرفتهاستفادهدمورن .استقرار

بسيکيدر اعدام انقالب، از پس اول سال زندانCاريدو زندانياز داخل در شورشان مورد در و شهرهاکُردانيها از خارج در

جوخه دست به مCهاو انجام اعداماوقاتيگاه. شديآتش به جرثقمحکومان از پليهاليرا از خيهاا در وابانيا ها

مياصلCاهدانيم دار به ايآويشهرها و روشيختند راين هنوز که استياست امروزه. ج زندانCاريبساما نياز را دريان ز

زندان مداخل دار به نيزندانيبرخ. زنديآويها شالق ضربات به اعدام به محکوم ميان محکوم ايز در که صوريشوند، تن

پ شالق اجرايمجازات از مCش اجرا اعدام . شوديحکم

اعدام از پيش زندانيان با رفتار

اين مواردتعيين Cبسيار در موجود اطالعات به بنا اما نيست، ممکن دارد وجود کشور سراسر در يکساني روش آيا که

سلول به عمومي بند از اعدام روز از پيش روز دو يکي اعدام به محکوم ميزندانيان اعزام Cانفراد Cخانواده. شوندها Cبه

نفسم قصاص حکم موارد در ويژه به موارد، بعضي در اعدام به مي١١٢حکوم داده اطالع خانواده، موارد اين در و شود

چانه و بخشش Cتقاضا امکان از لحظه آخرين تا خانوادهمحکوم با ديه ميزان سر بر استزني برخوردار مقتول C١١٣ .

ميخانواده حضور نيز مقتول Cحکم Cاجرا ناظربر تا باشديابد خود درخواست مورد. به در ويژه به ديگر، موارد اکثر در

خانواده سياسي، ميزندانيان مطلع حکم Cاجرا از بعدا ميها گفته آنها به که وقتي يعني راشوند، زنداني شخصي لوازم شود

                                                 
ساالنهگزارش١١٠ Cبينها عفو سازمان Cالملل

111 http://www.qudsdaily.com/archive/1386/html/10/1386-10-12/page58.html
به١١٢ کنيد کشورنگاه داخل در قانوني چارچوب
قصاص«۱۱۳ احكام Cاجرا نحوه نامه رجمآيين قتل، صلب، شالق، و اعدام مي» ، Cضرور را زير اشخاص بدوC: داندحضور حكم كننده صادر ادارهقاضي رييس ،

بصير افراد يا روحانيون از يكي قانوني، پزشك ،Cو مقام قائم يا محل انتظامي Cنيرو فرمانده ،Cو مقام قائم يا الزامي(زندان دم)غير اولياء دادگاه، منشي ،

عليه محكوم وكيل آنها، وكيل يا الزامي(مقتول قانوني) غير الزام صورت در شهود آئي. و اين متن مورد بهندر کنيد نگاه : نامه
87=article_id?3php.article/fr.online.hoghoogh://http
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بگيرند مي. ١١٤تحويل پابند گاهي و دستبند اعدام به محکوم زندانيان کهبه زماني بخصوص عموميزنند، انظار در باشد قرار

محوطه از بايد صورت اين در که شوند گردنداعدام منتقل بيرون به زندان C.

 Getty Images©

فارس© Cخبرگزار

زندگی پايانی لحظات در Cمرد

دسته سالاعدام در ايران۱۳۸۷جمعي تلويزيون صفحه رو� بر

                                                 
رويه١١٤ استاين Cجار C .دهه خانوادهC۱۳۶۰در معموال نمي، مطلع آنها اعدام از زندانيان Cهها شخصي لوازم و نميشدند داده تحويل غالبا . شدم

کشتار قربانيان نشده۱۳۶۷بازماندگان مطلع خود عزيزان دفن محل از هم امروز به به(اندتا کنيد ).۱۳۶۷کشتار: نگاه

اعدام: ايران   FIDH                                                      ٣٨     مجازات



 

سنگسارـ۲

اسالم مجازات قانون زنايطبق اثبات کارCزنا/، صورتيا. استCدشواراريبسمحصنه در جرم مين مجرمياثبات که شود

قاض حضور در بار ااقراريچهار کنديبه کار طرين از شهادتيا عادل«ق مرد عادليچهار زن دو و عادل مرد سه که١١٥»ا

شاهديبا آمقِيدقد در دخول جنسيعمل وينيبيزش مرد باشنديک بوده زن اقرار. ک چهاربار از موجبمتهمکمتر

د استCگريمجازات شالق، احتماال مي.، قاضي آن، از عملگذشته به که شود Cزناکار عفو خواستار Cرهبر مقام از تواند

دوره در سنگسار کتابتصوير از قاجار، قاجار� عهد در ايران اجتماعی جيمزويل/ هيتاريخ زرينزچارلز انتشارات ،

است کرده توبه سپس و اقرار محدودکنند. خود ميشرايط ظاهرا آنها از يک هر فقدان که دارد، وجود نيز Cديگر Cبه تواند

زنا اتهام لغو و شهادت شود/ابطال محصنه Cاساس. ١١٦زنا بر حکم صدور اختيار از مختلف موارد در قضات خود» علم«اما

مالحظه. هستندبرخوردار قابل تعداد منوال، اساسبدين بر احکام ديگر نيز و سنگسار احکام از Cقاضي«ا مي» علم -صادر
است. شود غيرقانوني اسالمي مجازات قانون نص اساس بر حتا روش . ١١٧اين

الريدب جواد محمد بشر، حقوق ستاد مصاحبهيجانير در اCا، با سنگسار حکم کردياز دفاع استدالل مجازاتن سنگسار يکه

زترنييپا است، اعدام امکانياز از محکوم استنجاترا عم. ١١٨برخوردار هماندر زل، گزارش در که ميطور مشاهده -ير
                                                 

مرد١١٥ يک شهادت با است برابر زن دو شهادت قانون، به .بنا
اسالمي۶۸ـ۸۱مواد١١٦ مجازات مشاهده. قانون Cموادبرا اين Cق مفاد ديگر باره. ا. م. و آئيندر نيز و سنگسار و محصنه Cزنا زنا، Cنگاهنامه مربوطه C

پانوشت در مذکور منابع به به۱۱۳و۳۳هاCکنيد بين۳و۲هاCپيوستيا عفو سازمان گزارش ژانويهدر در عنوان۲۰۰۸الملل سنگسار: ايران«با با اعدام به

دهيد e5e8-dd11-3bc8-d809256e/en/13/001/2008MDE/asset/library/en/org.amnesty.www://http-: در»خاتمه
html.fas130012008mde/69a15d85ea43

توج١١٧ کهقابل است اسالمیه مجازات قاضي«قانون راه» علم از يکي عنوان به مشخصا زنارا مورد در اما کرده، تصريح قتل يا سرقت اثبات CياهاCزنا

نيست آن از سخني آيت. محصنه ، استاما داده موارد اين در را خود علم از استفاده اختيار قضات به خميني چهارم،(اهللا جلد الوسيله، اين). ۱۹۷صتحرير

سال در خواهر دو سنگسار حکم صدور Cبرا گرفت۱۳۸۶کتاب قرار استناد کبيرC(مورد خواهران مورد به کنيد زيرنگاه در ).نيت
118 http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/09/070930_ka-stoning-larijani.shtml
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تعيشراشود، براييط شده بسCن استيسنگسار ظالمانه گزارش.١١٩ار بيدر عفو سازمان سالنيکه در منتشر۱۳۷۶الملل

عيکرد، شاهد اCمشاهدهينيک به را بيخود شرح :نمودانين

را« د

را

م ا ا

                                                

و بودند پوشيده سفيد كه زن و وسپس ريخت، باير زمين كنار در سنگريزه و سنگ Cزياد تعداد كاميون يك

آوردند محل به بودند كشيده آنان سر بر كيسه....  گوني دو به آنان و گرفت باريدن آنان سر بر سنگ باران

كرد تبديل زخ....  قرمز ئنمزنان مط ت كوبيدند آنان سر بر بيل ب انقالب پاسداران و افتادند زمين به خورده

مرده آنان ١٢٠».اندشوند

کسنگسارِمورددر کن(يانيجعفر بهينگاه زد شاد)ريبخش ،C،بنيکيصدر کمپياز بنيانگذاران وکيقانون و ليسنگسار

ک مکرمهيانيجعفر زيميابراهCو هولناک گزارش ري، کردر ارائه : ا

حدا« به ها سنگ حتCندازه که بود ظاهريبزرگ نCاجراCصورت اشکاليحکم با استز غ... مواجه رياخبار

حاکين... يرسم استيز آن حالاز در سنگسار از پس جعفر بيکه و گوش بود،ينيکه شده له و کنده اش

وقتهمچنان و بود قانونيزنده تايپزشک را او بودن ميئزنده آقايد سيبا (...) Cکند، بلوک بريمانيک بزرگ

م ميسرش قتل به اورا و ١٢١».رسانديکوبد

اخ سنگساريموارد ر

ا در سنگسار ويمجازات به ساليران در زياخCهاژه توجه استCادير کرده آ. جلب شاهرودتيگرچه C١٣٨١ددرCاهللا

طر از اعدام توقف کرد،يدستور صادر را سنگسار است٧حداقلق شده اجرا پس آن از سنگسار ب. مورد درياطالعاتهبنا که

آس اميابتدا روزنامهينيه کرد،، فاش جستجوگر، وي،١٣٨٥بهشتيارددرنگار مرد ناميک به زن، حاجCهاک ويعباس زاده

محمد رضاCمحبوبه بهشت گورستان در ،Cشدندمشهد کشته و اياCهارسانه. سنگسار نکردنددونيران گزارش را . مورد

سخنگو۱۳۸۵آباندر ،Cقوه اييقضاCوقت در را سنگسار انجام تکذيه کرديران ا. ب وجود سنگسار۱۳۸۶ريتدرنيبا ،

گستردهCگريد سطح در آن اخبار که شد بارهCاانجام گردCدر پخش ک. ديآن زنايانيجعفر خاطر مکرمهCبه با محصنه

دهيميابراه نزدديدر تاکستانيکير شدشهر کشته و ابراه. سنگسار بودينيميمکرمه شده محکوم سنگسار به نيا. ز

که نزوج فرزند دو بودند،يصاحب سپريز زندان در سال بودندCازده دستوريانيکسنگسار. کرده رغم قوهيرئبه Cس

سالهييقضا سنگسارCبرا۱۳۸۱در احکام نتوقف وزيو سنگسارتوقCژهيدستور شداوف .انجام

 
به١١٩ کنيد نگاه جزئيات مورد کشوردر داخل در قانوني ماده. چارچوب طبق Cظاهر لحاظ داردC۱۰۳به وجود سنگسار قرباني Cبرا فرار : امکان

در« كند فرار گرفته قرار آن در كه گودالي از است رجم به محكوم كه كسي شودهرگاه مي برگردانده حد Cاجرا Cبرا شده ثابت شهادت به او Cزنا كه صورتي

شود نمي برگردانده باشد شده ثابت او خود اقرار به اگر جراحت» .اما از ناشي شديد ضعف مثل مهم عوامل ديگر اگر حتا عمل، در شرايطاما بگيريم، ناديده را ها

قربانيا Cبرا را فرار امکان که است Cطور ميدفن دفن گودال در سينه تا که زنان Cبرا ويژه به مين، غيرممکن تقريبا ثبت. سازدشوند، موارد تمام ميان در

است شده گزارش سنگسار گودال از مرد دو فرار نيست. شده، معلوم آنها دقيق شرايط و به(جزئيات کنيد جدول۲۰۰۸و۱۹۹۸نگاه احکامدر سنگسار،

اسفن شده، اجرا و زير١٣٥٩ـ١٣٨٧دصادر ). در
بين١٢٠ عفو سازمان گزارش از نقل پيشينبه منبع الملل،

121 http://www.aftab.ir/news/2007/aug/05/c1c1186332824_politics_iran_takestan.php
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الر جواد محمد آن، از بعد ماه دبيجانيسه بشر،ي، حقوق ستاد اشتباهراديار به تصمرا جعفراجرا�بهيقاضميدر حکم

داديانيک ا. نسبت وجود درستيبا از او تکذين، و دفاع سنگسار ايحکم که کرد نوعيب حکم حقوقيشکنجهين نقض ا

است .١٢٢بشر

سخنگو۱۳۸۷مرداد۱۵در ،CقوهCدييقضا سنگسار احکام که کرد اعالم شديه نخواهد اجرا کهيچنهم. گر گفت او ن

رهبر ضمناCمقام و کرده عفو را سنگسار به محکوم ديدو سنگسار حکم بهيک د۱۰گر سنگسار حکم و زندان Cگريسال

تبد شالق استيبه شده کم. ل که کرد اظهار بخشودگيسياو و عفو بررسييقضاCقوه١٢٣يون مشغول احکامگرِيديه

است پيتنها.سنگسار روز ايک از ايش که اجراين توقف سخنگو دCن کند، اعالم را تاريعالوانيسنگسار در ۴خيکشور

ر افسانه سنگسار حکم ش. مرداد در تايرا کردييراز ١٢٤.د

اجراصدور سنگسارCو نيداحکام سالزيگر کننگ(افتيادامه۱۳۸۷در بهياه پهمان).ريزجدولد که موردشيطور در تر

در اعدام توقف عمومدستور برخيانظار شد، دستورهايمالحظه قضات رئCاز قوهيتوقف آييقضاCس شاهرودتيه، ،Cاهللا

ناد ميرا زيگيده دستورهايرند، قانونCرا اعتبار از نياو اساس. ستنديبرخوردار رئياختيقانون قوهيارات راييقضاCس ه

نم او و است کرده اجرايمشخص مانع شودCتواند مجازات .حکم

حاک تازه اجراياخبار تارC۳از به مشهد در سنگسار نامدو. استC۱۳۸۷د۵خيحکم به مCهانفر Cتبعه(غ. محمود

نامعلوم اتهام زنا(خمنوچهر،)افغانستان؛ و تجاوز اتهام محارمCبه نامعلوم(گريدمردکيو) با بهشت) اتهام گورستان در

شدندمشهدCرضا ا. سنگسار اول۳نياز نفر شد) محمود(نفر، گودال از فرار به د. ١٢٥موفق گزارش به مردي،Cگريبنا ک

تار۳۰ در شد۱۳۸۷اسفند۱۵خيساله سنگسار رشت زندان ١٢٦.در

سنگسار نشدهاحکام انجام

اجرا دنبال درCبه مشهد در روزنامه۱۳۸۵بهشتياردسنگسار و وکال بشر، حقوق برخCنگاران که کمپي، بعدا آنها نياز

ب تاس١٢٧سنگساريقانون موارديرا کردند، کردندتن۱۱س مستند را سنگسار به محکوم اشخاص عدهيا. ١٢٨از ۹شاملن

                                                 
پيشين١٢٢ منبع
کميسيون۱۲۳ و پايتخت در Cمرکز کميسيون مييک تشکيل استانها در محلي Cقوه. شوندها رئيس انتصاب به قاضي پنج شامل Cمرکز قضاييهکميسيون C

وظيفه و درخواستاست بررسي آن Cاست Cرهبر مقام به عفو پيشنهاد و محکومان Cبرا قضايي مقامات يا محکومان از عفو Cمي.ها کميسيون توانداين

کند پيشنهاد را محکومان عفو يا مجازات کميسيون،نامهآئينC۲۲ماده. تخفيف C۱۳شرايط واجد محکومان Cآزاد يا عفو Cبرا را درسال مخصوص مناسبت

است کرده مناسبت. مشخص اين از امامانبعضي والدت و پيامبر والدت مثل هستند مذهبي Cروزها ديگ. ها مناسبتبعضي شروعر جمله از هستند ملي Cها

نوروز در ايراني نوِ مناسبت. سال از پيامبر(هايکي دختر است) والدت شده تعيين زن محکومان به عفو Cاعطا Cبرا را. مشخصا محکومان ماده، همان طبق اما،

مناسبتمي در دادتوان قرار عفو مورد Cرهبر مقام موافقت با ماده. هايي سياستC۲۳طبق هستند، زير موارد جمله از بخشودگي و عفو Cميزان«: ها به توجه

ضرورت به توجه ندامت؛ احراز و بزهکار اصالح مجازات، منطقهتأثير و سياسي اجتماعي، مصالح حقها، موارد به توجه موجباتاC؛ و شرايط بودن فراهم و الناس

شاکي زيان و ضرر براCمقرراتاين» .تأمين شدهمرتبا گرفته کار به محکومان از برخي بر فشار مي. انداعمال انتظار سياسي زندانيان از مثال، CبراCباورها رود

شوند عفو شرايط واجد تا کنند نفي را ميمقرراتیشايد. خود مستثني عفو از را زندانيان از برخي باشدکه بد اندازه همين به نيز مواد: کند Cا حرفه قاچاقچيان

حقمخدر؛ آن مجازات که Cقاچاقموارد محاربه، جاسوسي، قبيل از جرايمي مهم مصاديق عنف؛ به Cزنا و تجاوز مسلحانه؛ سرقت قصاص؛ مانند است الناس

آدم و ارتشاء اختالس، مهمات، و باشدسالح شده اثبات شهود شهادت با که رجم و اعدام حدشرعي مستوجب جرايم به محکومان .ربايي؛
124 http://hright.iran-emrooz.net/index.php?/hright/more/17083/ و http://www.roozonline.com/archives/2008/12/post_10840.php

۱۲۵php.10840_post/2008/12/archives/com.roozonline.www://http . نيست دست در Cخبر او سرنوشت اگر. از اسالمي، مجازات قانون به بنا

م او حکم باشد، شده صادر اقرار اساس بر او ميحکم ).C۱۰۳ماده(شودنتقي
126 http://www.autnews.us/archives/1387,12,00019024
127 http://www.meydaan.org/english/petition.aspx?pid=9&cid=46
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نام به اسکندرياCهازن خCران واالنيري، پريه فاطمه، اکبريا، شماCسا نجار، کبرا ملک(مه، به اشرفيقربان)مشهور ،

حاجCکلهر اسماعي، صغريه نامييموالCلوند، به مرد دو فرCهاو اکبرمقدموريعبداهللا نجف بيتحق. بودCو بهيقات شتر

د موارد جملهيانجامCگريکشف از کي: د جعفر مشهد، در افغان مرد اويويانيک ابراهارِ نيميمکرمه ناميو به زن دو Cهاز

قميل هاجريال د. ١٢٩و تارنماCگريگزارش کمپيمCدر به متعلق ديدان نام دو به نين داشتيگر اشاره خنجر: ز وCاعظم

رضا .١٣٠ييزهرا

سنگسارگريد زاحکام موارد جمله از شده صادر بعدا هستنديکه :١٣١ر

مردي� دختر۴۹ک با است گفته که استCساله کرده موقت ذکريدو(ازدواج بدون وله، ١٣٢)خيتارچه

نام� به خواهر کبCهادو آذر و هرينCريزهره فرزنديت، دو صاحب دريا. ١٣٣ک خواهر دو پا۱۳۸۶مردادن Cهيبر

تحر خمتيآCلهيرالوسيکتاب شدند١٣٤ينياهللا محکوم سنگسار رئ۱۳۸۷مهردر. به قوهي، دستورييقضاCس ه

پروندهيبررس کردCمجدد صادر را . آنها

پسيزت� مشهد شکادر علياز دادگاه به مرديت شدCه محکوم سنگسار به بود، کرده تجاوز او به مذکور. که مرد

ا از کرديپس ادعا که رضان با زن آميآن به تن جنسيت تحمليزش با است، شد۱۰۰داده آزاد شالق ضربه

قدس،( ).۱۳۸۶مهر۵روزنامه

کردهCمرد� اقرار زنا به درمشهد محکبودکه سنگسار شدبه )۱۳۸۶بهمن۲۵قدس،Cروزنامه(وم

شدهيتماماز مستند کوششموارد اثر در نفر هفت حکم بCهافوق، فشار و بشر حقوق تابستانيالمللنيمدافعان ۱۳۸۷تا

بود، شده اسماعيحاجيعنيلغو خنجريه اعظم رضاCلوند، زهرا پريي، اکبري، اکبرCسا نجف شوهرش ابراهCو مکرمه يمي،

صغر .ييموالCو

سنگساراعدامگريدªهاروش Ñجا به

ا نگران بشر حقوق قوهيمدافعان که هستند جاييقضاCن به است ممکن پCه در روشيگزيجايسنگسار کردن Cهان

برايد باشدCگر متهمان ا. مجازات نگرانياگر اين در باشد، جا اعداميبه حکم باز صورت روشن به چند هر کمتر،ي، درد با

ناقضيبيتيرضايجنسCرابطهCراب که شد خواهد صادر بزرگساالن استيالمللنيبموازينن بشر کن(حقوق بهينگاه د

حقوق )يالمللنيبيچارچوب

نامه تارCادر وک۱۳۸۶خردادخيبه پنج کهلِيکه است شده خاطرنشان بودند، نوشته سنگسار به محکوم زن هفت

مادر پکودک،دوCساله۳۲معصومه، جايکه به بود، شده محکوم سنگسار به آن از آو۱۳۸۵آباندرآنCش دار ختهيبه

است د١٣٥.شده تارنماCگريگزارش تاريمCدر به مرديحاکC۱۳۸۵د۱۰خيدان که بهCاست بود قرار رسول نام به

                                                                                                                                                 
128 http://www.meydaan.com/showArticle.aspx?arid=28

بين۱۲۹ عفو سازمان گزارش به کنيد نگاه موارد اين اکثر جزئيات Cژانويهبرا در عنوانC۲۰۰۸الملل با: ايران«با اعدام دهيدبه خاتمه : »سنگسار
-034a-dc11-981d-85fe69ec/en/13/001/2008MDE/asset/library/en/org.amnesty.www://http

html.HTML+as+available+not+is+document+This/4103e6d7dd29
130 http://www.meydaan.com/showArticle.aspx?arid=493
131 http://www.meydaan.com/showArticle.aspx?arid=493

است۱۳۲ شده ثبت جدول در که دارند مشابهت مقدم فريور عبداهللا به مربوط جزئيات با جزئيات .اين
133 http://hrw.org/english/docs/2008/02/06/iran17989.htm

پيشين١٣٤ منبع
135 http://www.meydaan.com/wwShow.aspx?wwid=389
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اوCجا زندان در شدن آويسنگسار دار به شودين فر١٣٦.خته عبداهللا مقديسرانجام، پور که شدهشيم، محکوم سنگسار به تر

درتار اسفنديبود، اول سار۱۳۸۷خ شهر آوCدر دار شديبه . خته

اسالمªحهيال مجازات قانون نمياصالح ملغا را کنديسنگسار

نم نظر الينوشيپرسديبه اسالمCحهيس مجازات قانون اسالمياساسCرييتغياصالح مجازات قانون بارCجاريدر به

تغ. آورد اCريياگر باشد کار مجازاتيدر که است زن شکل به شدCتررکانهيها خواهند جرميال. اجرا را زنا - يميتلقيحه
شاک گذشت قابل که چونينيخصوصيکند استصرفا«ست، اهللا جنبهحق بندC۳–۱۲۱ماده(» دارديعمومCو ،۱( .

مادهدوبارC۲–۲۱۳ماده بيC۱–۳۱۳و مک نام سنگسار از ميتصرC۲–۲۱۳ماده. دبرنيار اقرار«: کنديح چنانچه

ساقط... كننده رجم قتل مجازات كند انكار و برگردد خود اقرار علم... شودميا قاضي اينكه آنبنمگر به حسي و

باشد اختيا.»داشته قانون از بخش بسين بيار اسالمCشتريار مجازات قانون قاضيونکنياز علمحتاکهدهديميبه

.استنکردهذکررايقاض

يا يز

                                                

به زناحکم،حهيالC۵–۲۲۱مادهبنا زحد موارد قتليدر نسبزنا: است١٣٧ر محارم پدر،يبا زن با بازنا،)يزانCبرا(زنا

مسلمان زنا) يزانCبرا(زن عنفCو زنا)تجاوز(به حکم و ،Cسنگس صراحت به و مشخصا را ممحصنه .)هبند(دانديار

مCبندتنها ادعا معناشوديکه تبصرهCالغاCبه در باشد سنگسار است۴مجازات ماده رجم«: همان حد Cاجرا هرگاه

قوه رئيس تأييد و حكم Cمجر دادستان پيشنهاد با شود نظام وهن باعث و داشته موجبئقضاCمفسده كه صورتي در يه

ب با شCنهيحد اثبات ميشرعي قتل به تبديل رجم باشد ميده شالق ضربه صد به تبديل صورت اين غير در و ».شودشود

ا اساس صورتيبر در فقط سنگسار که است آشکار کامال ماده، باعثين که شد نخواهد جمهورانجام نظام ياسالمCوهن

ا در حتا و نيشود حالت دين اعدام روش شديگزيجاCگريز خواهد آن ميبنابرا. ن را زناکاران آوين، دار به بهيختيتوان ا

د کردCگريروش اعدام سنگسار جز .به

م۲۲۱–۱۷و۲۲۱–۱۶مواد شرح را سنگسار انجام حاويروش و اندازهيحاتيتوضCدهند به عسنگCمربوط نايها

اسالم مجازات قانون .هستندCجاريمثل

عليتبع زنانيض ه

ن مردان گاهيگرچه سيز مبه محکوم عمدهشوند،ينگسار قربانيترزنان مين شمار به سنگسار ترقيدقيبررس. رونديان

بهCهاپرونده محکوم کن(سنگسارزنان زينگاه جدول به م) ريد برخينشان که زناآنانازيدهد به همCهم و محصنه

بوده متهم خود شوهر درقتل خانگ. اندمشارکت اعتيخشونت فقر، بي، و جنبهيبعضCسوادياد زندگيشگيهمCهااز يدر

استيا متهمان از. ن تن سه مزناننياحداقل فحشا کار به شوهرانشان اجبار ايبعض. پرداختنديبه اقلياز از زنان -تين
نفري.اندبودهيقومCها بختيااهلک ترکCاريل تن دو آذربا، از ايزبان ديجان نفر دو و کردنشيران مناطق از نيگر

اهميبنابرا. هستند احتماال آنها معنيتين، نشدهاCا متوجه را وارده اسماعيحاجمثال،Cبرا. انداتهام ترکيوند،ليه زن - ک
تفه زمان در شد، آزاد و تبرئه حبس سال هفت از پس که اتهامِيزبان، مع»محصنهCزنا«م نمCان، را شمامه. دانستيزنا

 
136 http://www.meydaan.com/wwShow.aspx?wwid=168

پانوشت١٣٧ به کنيد ۳۷نگاه

اعدام: ايران   FIDH                                                      ٤٣     مجازات



 

کيقربان زنيهرا مرداست،کُردک و کردند مجروح چاقو با برادرانش و خانهCشوهر در که نيرا بودند قتليافته به ز

حاکگزارش. رساندند زنايها به او که اکردهاقرارمحصنهCاست با پياست از را برادرانش و شوهر که باور قضاين ييگرد

دهد نجات قتل اتهام م. به که است گفته و گرفته پس را اقرارش بعدا استاو کرده تجاوز او به مقتول پ. رد ازيشمامه ش

وکالنيا زيکه را خانوادهيش فشار باعزلاشر دهند، نجات را او شوند موفق اگر که گفته آنها به بکشد،يکند، را خودش د

اعضا باقCچون زنده را او خانواده گذاشتيمذکر .نخواهند

صادر احکام شده،ياسنگسار، )١٣٥٩–١٣٨٧اسفند(١٩٨٠ـ٢٠٠٩مارساجرا

سنگسار ªاجرا سنگسارسال ١٣٨محکوميت

بين ديگرالمللعفو منابع

بيشتر اطالعات

۱۹۸۵١٣٩۲

استCتعداد«۱۹۸۶ شده زن۲مرد؛۶»ثبت

نفر۱۹۸۷۱

و۱۹۸۹۴۳ زنا اتهام به نفر

شامل و۱۲فحشا ۳زن

فوتبال ورزشگاه در مرد

بوشهر

نفر۱۹۹۰۶

زن۱۹۹۱۱

لواط۱۹۹۵۱ و زنا اتهام به همدانمرد در

ابراه۱۹۹۶ کيميمکرمه جعفر يانيو

شامل۷: اکتبر خزرآبادزن۳مرد؛۳زن۵نفر ١٤٠در ۱۹۹۷

ظرفيزل(زن۱: اوت کدخدا ساعت۲۴خا

دستگ از شدCريپس )سنگسار

تا را او مرگ پزشکان سنگسار، از اودييپس اما کردند،

گرفت جان دوباره سردخانه خبر. در او سرنوشت درCاز

ن .ستيدست

Cمرد: )۱۳۷۷آبان(نوامبر۱۹۹۸

ابراه خسرو نام بهيميبه

زنا اتهام

ويقربان فرار به موفق گودال در کمر تا دفن از پس

شد تبرئه اياله: محل. سپس شمال در رانيجان

بابلـ)۱۳۷۷د�(هيژانو١٤١مرد۱۹۹۹۱

اسماعيحاج۲۰۰۰ ١٤٢لونديه

                                                 
بيانيهگزارش١٣٨ و بينها�ها عفو المللسازمان
ماه١٣٩ Cد ماه۱۳۷۳از Cد در و مي۱۳۷۴شروع يابدپايان
احتمال۱۴۰ به سنگسار موارد منطقهباالاين استدر شده اجرا مازندران، استان مرکز ،Cسار نزديکي در نام اين به ساحلي Cدهکده. ا سه استانCاما در -ديگر،

خ Cميها نوشته ترتيبي به انگليسي به نامشان که دارند وجود شرقي، آذربايجان و يزد بينراسان، عفو سازمان که روششود که چند هر است، نوشته الملل

است متفاوت فارسي در آنها نام .نگارش
ساالنه١٤١ کوتاهدستC۲۰۰۰گزارش قابيل از ها
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اوـمه١٤٣۲۱نفر۲حداقل۲۰۰۱ نيزندان

واالنيريخ۲۰۰۲ اقرار۴(ايه کلهر)بار اشرف ١٤٤زوج۱نفرC۲؛

مشهد؛۲۰۰۳۴ در نفر

محمديگ غالمعلCالن اصفهانC١٤٥اسکندريو زندان در دو هر

ف۲۰۰۴ پر١٤٦ورمقدميرعبداهللا اکبري؛ نجفCسا ؛

لCاکبر قمي؛ يال

اسکندريا شد؛ييتا۲۰۰۶درCران اقراريد بار ک ۲۰۰۵

فاطمهييموالCصغر ؛

افغاني؛يقربان) ملک(شمامه۲۰۰۶ مرد حاجک ويعباس زاده

محمد مشهدCمحبوبه در

کب۲۰۰۷ آذر و زهره زنيت،ينCريهاجر؛ ک

مشهدگريد در

ک تاکستان-يانيجعفر

)مشهد(مرد۲۰۰۸۱

ر ١٤٧)رازيش(افسانه

م ؛)افغان(غ. محمود

خ و(منوچهر تجاوز

محارمCزنا و) با

دي مرد ١٤٨گريک

ماهنفر۳هرسنگسار د� بهشت۱۳۸۷در گورستان در

شدمشهدCرضا م. انجام از. محمود فرار به موفق غ

شد خبر. گودال او سرنوشت ندرCاز .ستيدست

۲۰۰۹

١٤٩)مارس(

رشت١٥٠آزاديول زندان

خيتار

نامشخص

رضاCکبر زهرا خنجريينجار، اعظم Cو

ب: منابع عفو گزارشنيسازمان گزارش۲۰۰۷تا۱۹۷۹ساالنهCهاالملل، سالو در عنوان۲۰۰۸آن با: رانيا«با اعدام به

ده خاتمه بيکمپ؛»ديسنگسار قانون رين دستياCهاوزنامهسنگسار؛ قابران، از کوتاهيها ل

: حيتوض

حداقل مذکور وساعدامتعدادارقام به رسانهCلهيها که است سالسنگسار در کردهCهاها گزارش مشخص. اندمختلف

سالين در که مورديدCهاست که سنگسارCگر نشده، استCثبت شده خيانجام . ريا

                                                                                                                                                 
بين۱۴۲ عفو رسازمان او حکم صدور سالالملل در است۲۰۰۴ا کرده .گزارش
ماه۱۴۳ در زن دو سي، بي بي گزارش وسيلهبه به ژوئيه و مه Cشدندها اعدام سنگسار Cstm.1435760/east_middle/hi/2/uk.co.bbc.news://http
سال١٤٤ کوتاههادست۲۰۰۳گزارش قابيل از
بيانيه ۱۴۵ به بينبنا عفو Cتاريخ به سال۱۳۸۷د۲۷Cالملل در است ممکن Cاسکندر و Cباشند۱۳۸۵يا۱۳۸۴محمد شده سالديوان. محکوم در کشور عالي

کرد۱۳۸۷ تأييد را .حکم
اسفند۱۴۶ اول تاريخ در سنگسار حکم تبديل از پس مقدم فريور ش۱۳۸۷عبداهللا arid?aspx.Showarticle/com.meydaan.www://http=762داعدام
رئ۱۴۷ آقا� با رئيمصاحبه کميسی، فارسيسيس استان در وکال کانون بشر حقوق ون

3288article?php.spip/info.campaignforequality.www://http
148 http://www.roozonline.com/archives/2008/12/post_10840.php

۱۳۸۷اسفند ١٤٩
اميرکبير۱۵۰ دانشجويان archives/us.autnews.www://http/1387,12,00019024خبرنامه
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توصينتا و ههايج

جمهيقوان براياياسالمCورنِ را اعدام مجازات زCران مCاديتعداد صادر جرائم براياز جمله از طبقيجرائمCکنند، که

بيقوان نوعيالمللنين نم» نيترمهم«از شمار به ويجرائم به جرائميروند، وCاقتصاد،ياسيسژه مخدر مواد بهجرائم،

جنس مجازاتينوشيپ. ياصطالح قانون اصالح است،يماسالس مجلس کار دستور در حدودکه مجازاتCحوزهCتا

م کاهش را دياعدام طرف از اما ارتداديدهد، برگر در حوزهرديگيمرا ضمنا مبهمCو جرائم مورد در فيآنرا افساد - يمثل
ماالرض .دهديگسترش

ا دولت ميگرچه عضو بيران مدنيالمللنيثاق سيحقوق کنوانسياسيو حيو اون مفاد است، کودک بيقوق اسناد يالمللنين

زم در بشر نادCنهيحقوق شدت به اعدام ميمجازات گرفته کهسال. شونديده يبررسمسئولCِهاارگانCهاهيتوصهاست

ايرعا ميت جمهورثاقين به خطاب ماندهياياسالمCها نشده اجرا وران به توصياند، بهCهاهيژه بلوغمربوط زافارغسن

پايجنس محکوميت، به دادن حوزهيان کردن محدود نوجوان، مجرمان اعدام و پاCت اعدام، اعداميمجازات به دادن دران ها

عمومی غانظار .رهيو

محاکمه از پس اعدام مCهااحکام صادر قوهييقضاCقوه: شوديناعادالنه از نيمجرCه مستقل چنديه ويست، دادگاه ژهين

و دارد مدافعحساسCهاپروندهدروجود Cوکال به زندانحمله حتا ميو رخ مکرر آنها . دهديکردن

م انجام مرتب نوجوانان وياعدام کارهايکيشود نگهيبسCاز مرسوم باالCدارار تا زندان در اعدام به محکوم نوجوانان

ا اعدام سپس و آنها سن استيرفتن سال. شان سازمانتاکنون۱۳۷۸از بشرCها، اعدام۴۲حداقلCحقوق مورد

ا را کردهينوجوانان ثبت اران از که تعدادياند، در۱۳ن در۸و۱۳۸۶مورد است۱۳۸۷مورد داده ا. رخ وجود ارقاميبا ن،

استيواقع چند. باالتر رغم اليبه اCبراCشنهاديپCحهين قانون هنوز نوجوان، مجرمان اعدام ايمنع ممنوعيران را کار ن

است .نکرده

اقلCافراد عرب(رانيدرايقومCهاتياز بلوچکردها، جرائم) هاها، اتهام به امنغالبا به مليمربوط مرگمجازاتبهيت

و مسپسمحکوم مسالمتيگاه. شوندياعدام چنجوفعاالن خاطر اتهاميبه ما�ناعادالنهCهان چونيمحکوم شوند،

تفاوت طرفداريبيمقامات اقليآملمتمساCن حقوق از مسلحانهCهاتيز حمالت و قائلCخودمختارCمذکور خواهان

محاکمهCهانيتضم. ستندين به نقضCمربوط عشونديمعادالنه شاهدان وسمکررينيو ايکاربرد در شکنجه موارديع ن

کرده گزارش . اندرا

اهميآخر کم که نکته نين هم ايت روشيست، که است غيناعدامCهان تحقيرانسانيز هستنديو زنا: رکننده Cمجازات

آنچنانهممحصنه حال است، دسنگسار آويکه دار به اعدام به محکوم مجرمان ميگر وس. شونديخته به دارCلهياعدام

در دمکرر مردميبرابر مدگان حاليانجام در ايشود، بايکه کار مغانيبموازينن بشر حقوق استيالملل .ر

ايمدنCعهجام عليدر عمدتا وسيران به اعدام بسCلهيه نوجوانان اعدام و استيسنگسار شده رسم. ج آمار موردياما در

ن دست در شده انجام و صادر اعدام اياحکام و مانعيست وضع بارهيهمگانوآگاهانهCامباحثهانجامن روشياCدر هان

.است
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رانيادولتبهييهاهيتوص

بـ۱ اعدامÑارهدر مجازات

دادرس� بر ناظر اصول که آنجا هاياز محاکمه در نمCکيفرCعادالنه قرار رعايت احکامCاجرا،گيرنديمورد

شود متوقّف بايست. اعدام اقدام قانونياين تصويب و طرح مجلسيبا نهايبادر درCالغايهدف اعدام مجازات

شودايران .انجام

ب� و نخست گام عنوان پيروبه المللCه بين موازين بشرياز به, حقوق اعدام مستوجب جناياتمهم«جرايم » ترين

تلقشوندمحدود اعدام مستوجب جديد جرايم اينکه پ.گردنديبدون بCرويدر قانون بشر،يالمللنياز حقوق

جارCاجرا موارد در اعدام کنCمجازات متوقف اجرا. ديرا در مCهمچنين سازمان ازمصوبات حمايت بر ناظر لل

اعدام به محکومان اجرا،حقوق منع اجراCقانون ترتيب بدين و شود ماسبق به عطف اعدام حکمCمجازات

کسان درباره گرددياعدام متوقّف نيز اند شده اعدام به محکوم قانون اين تصويب از پيش .که

اجرا� و شودCصدور متوقّف فوريت به نوجوانان درباره اعدام کسانحکم اعدام احکام زمانيو در آنان سن که

از کمتر جرم است۱۸ارتکاب بوده يابد،سال بخشنامه. تخفيف دو اينکه به توجه شاهرود�با اهللا درCآيت

اجرا۱۳۸۷وC۱۳۸۲سالها عدم اندCدرباره نشده واقع مؤثر نوجوانان اعدام منعيمبنيقانونيبايست،احکام بر

اجرا و برسدحکCصدور تصويب به نوجوانان درباره اعدام .م

بخشنامه� اينکه به توجه شاهرود�با اهللا است،C۱۳۸۱ددرCآيت نشده واقع اجراموثر و حکمCصدور

شود ممنوع قانون موجب به اجرا. سنگسار در بين�۷دهامCهمچنين مدنيالمللميثاق سياسيحقوق ويو

سا�کميته�هينظر در بشر کودک�تهيکمو۱۹۹۳لحقوق سالحقوق ها،۲۰۰۵در ازيبدنCمجازات و

زدن شالق شوند،جمله ممنوع عضو قطع و کشيدن .صليب

اجرا� قوه�بخشنامهCدر عمومCاجرا،قضائيه�رئيس انظار در اعدام گردديمجازات .ممنوع

گزارشيکميسيون� تهيه مأمور مجلس شرايدر و اعدام مجازات باره اجرادر بشودCيط .آن

بودنبه� معامله بسقابل جديجرائم قتلCار چانهمثل امکان که برايزن، مCخانوادهCرا فراهم کند،يمقتول

دهيپا .ديان

برا� را اعدام به محکومان تمام عفوCحق تحفيدرخواست اساسيا بر مجازات، مللمصوباتف برسازمان ناظر

حقوقتيحما تضمماعدابهانمحکوماز کني، .دين

گردآوريشفاف� تضمCت کشور در را اعدام مجازات به مربوط کنياطالعات اعدامين احکام تعداد به مربوط آمار و د

تفک به سال هر را شده اجرا و جنسيصادره غيک و اتهام سن، کنيت، منتشر مباحثهيره امکان تا آگاهانهCد

بارهيهمگان شودياCدر فراهم موضوع .ن

هد� الغابا اختCف دوم پروتکل به اعدام، بيمCاريمجازات مدنيالمللنيثاق سيحقوق .ديونديبپياسيو
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ªدادگسترªدربارهـ٢

قوهيرعا� استقالل کامل ويمجرCقوهازهييقضاCت اجرايتضمه اساس٥٧اصلCن ياسالمCجمهوريقانون

بارهرانيا قوايتفکCدر توصيه. ک منظور دربارهگCهابدين ملل سازمان تحقيق هاCروه خودسرانهCبازداشت

پ ساليدر در ايران از دادگاهها،۲۰۰۳ديدار انحالل جمله از محاکمCو ديگر و مورديبايست،ويژهانقالب به

شوند گذارده .اجرا

قضاي� معاضدت مطمئن و برنامه با نظام کنييک وکاليبرپا مشارکت تا افزCد و آن در تجربه دستمزديابا ش

آن چارچوب در شود؛يتضمآنها راهيليتشکبان نظارتک وظايکار موثر انجام وکال، کانون مشارکت فيبا

درCوکال قضافعال معاضدت تضميينظام کنيرا دسترسين وکيد؛ دستگيبه زمان از را طCريل در مراحليو

تضميپ محاکمه از کنيش گروههمان. دين که بارهمللسازمانقيتحقطور درCهابازداشتCدر خودسرانه

کرد۲۰۰۳ ماه«: مالحظه از وکيصرفنظر فعال شرکت پرونده، آنليت مرحلهيبادر شروع از ايبازداشتCد

مرحله طيتحقCحداقل در تجديق، و محاکمه نظر،يمراحل باشدد دسترس. مقدور قضايامکان معاضدت ييبه

عمليبا شوديد ».تر

اذ� و وکاليآزار پروندهيدرگCت در دهCهار خاتمه را رعايحساس و پايد اصول کامل درCاهيت ملل سازمان

تضم را وکال نقش کنيمورد جامعهيفدراس.دين بهيالمللنيبCهاون بشر ميحقوق گروهياد که قيتحقآورد

ملل بارهسازمان درCهابازداشتCدر کرديتوص۲۰۰۳خودسرانه وکيمصون«: ه پروندهيت از دفاع در بال دريها د

همکاريقانونCسند با تنظينماCکه وکال کانون ميندگان تايم مورد گييگردد قرار مجدد صراحتيد به و رد

شوديتضم ».ن

زندانيمدنCجامعهCاعضايدسترس� زندانهابه با تماس تضميو را محکوم کنيان و. دين وکالCاژهيگروه از

کيبا نظارت تحت براCهاانوند زندانيشرايبررسCوکال بازداشت تشکيط محکوم شوديان .ل

کههمان� درCتهيکمطور ملل سازمان بشر تماميتوص۱۹۹۳حقوق کرده، اعدامCهاتيشکايه به Cهامربوط

ناپدييقضا بدرفتاردشدني، و شکنجه رسيباCها، مورد گيدگيد مجرميقرار شونديرد، سپرده عدالت دست به ون

اCريجلوگCبراياقدامات تکرار شودنياز انجام کارها .گونه

ا� گونه به قانونCشکنجه و شود تعريف مجازات قانون در الملليروشن بين عهدنامه به ايران الحاق دضّيدر

ها،شکنجه مجازات يا انسان،رحمانهيبCرفتارها کنندهيغير تحقير برسد،يا تصويب .به

مستقلموثرCکارهاراه� بدرفتاريعليو ادعايCه شکنجه وسييا کنييتعسيپلCلهيبه .دين

پليتحق� ويقات به را طريس از گردآوريژه اساسCق قضاياطالعات ايتقوييو در مناسب آموزش و زميت هانهين

تضم کنيرا .دين

م� بيطبق مدنيالمللنيثاق سيحقوق اياسيو تصويکه ادواريران گزارش است، کرده کمCب به را Cتهيخود

کن ارائه ملل سازمان بشر .ديحقوق

اعدام: ايران   FIDH                                                      ٤٨     مجازات



 

جامعهييهاهيتوص يالمللنيبªبه

وگزارشبه� بارهCژهيگر در ملل فورييفراقضاCهااعدامCسازمان ،Cخودسرانه دهيمامورو تايت منظورد به

بارهيتحق در نقضCق در اعدام مجازات بشيالمللنيبموازينکاربرد زندگحقوق حق نقض و گريدطرقازير

در مرگ جمله جمهورزنداناز از ،Cدياياسالم .دارکنديران

رسيدگ� اينکه به توجه دريبا ايران در بشر حقوق وضعيت شوراCبرنامهدر۲۰۱۰سالبه بشرCکار حقوق

ملل داردسازمان چگونگ،قرار محاکمهيبه طورکلCّکيفرCهاانجام مجازيبه اعمال ويژهو به اعدام ،ات

دهيد .اولويت

اتحادييهاهيتوص اروپاªهيبه

اتحاد� دستورالعمل بارهCهيطبق در اعدام،Cاروپا مجازاتيوضعمجازات رات جراعدام دوجانبهCدارهايدانيدر

جمهور کنياياسالمCبا مطرح .ديران

ا� دولت درخواست صورت فنيدر کمک کنيران، اطالعايارائه و مد در را الزم بگذاريت .ديان

سو� به تشوCحرکت را اعدام مجازات برايلغو کوشش از و حرفهCق آموزش عمومCاگسترش بشر،يو حقوق

زم در دادستانييقضاCهانهيآموزش .ديکنيبانيپشتيو

ابتکارها� ايمدنCجامعهCاز در اعدام لغو جهت پشتيدر .ديکنيبانيران

اعدام: ايران   FIDH                                                      ٤٩     مجازات
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