
مجازات اعدامايران:  
سياست دولتي ايجاد وحشت

  
     فدراسيون بين المللي جامعه های حقوق بشر

  ۱۳۸۸۱۳۸۸ارديبهشتارديبهشت
)۲۰۰۹آوريل (

تمام افراد بشر آزاد زاده مي شوند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همگي دارای: ١ی ماده
 ی: هر كس مي تواند بي هيچ گونه تمايزی ، به ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس ، زبان ، دين ، عقيده٢ی ی برادری رفتار كنند. ماده عقل و وجدان هستند و بايد با يكديگر با روحيه

 ی آزادی های ذكرشده در اين اعلميه بهره مند گردد. بهی ديگر، و همچنين منشا ملي يا اجتماعي ،ثروت ، ولدت يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و همهسياسي يا هر عقيده
 علوه نبايد هيچ تبعيضي به عمل آيد كه مبتني بر وضع سياسي ، قضايي يا بين المللي كشور يا سرزميني باشد كه شخص به آن تعلق دارد، خواه اين كشور يا سرزمين مستقل ،

 : هيچ كس را نبايد در٤ی : هر فردی حق زندگي ، آزادی و امنيت شخصي دارد. ماده٣ی تحت قيمومت يا غير خودمختار باشد، يا حاكميت آن به شكلي محدود شده باشد. ماده
 : هيچ كس نبايد شكنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه ، ضد٥ی بردگي يا بندگي نگاه داشت. بردگي و دادوستد بردگان به هر شكلي كه باشد، ممنوع است. ماده

 : همه در برابر قانون مساوی٧ی : هر كس حق دارد كه شخصيت حقوقي اش در همه جا در برابر قانون به رسميت شناخته شود. ماده٦ی انساني يا تحقيرآميز قرار گيرد. ماده
  هيچ تبعيضي از حمايت يكسان قانون برخوردار شوند. همه حقهستند و حق دارند بي
 ی حاضر باشد، و بر ضد هر تحريكي كه برایيضي كه ناقض اعلميهدارند در مقابل هر تبع
 آيد، از حمايت يكسان قانون بهره مند گردند.چنين تبعيضي به عمل
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  مقدمه
ن يدر جهان پس از چها ن خود حفظ کرده و در حال حاضر از نظر تعداد اعداميران مجازات مرگ را در قواني اي اسالميجمهور

  .قرار دارد اول ي اعدام در رتبهي و از لحاظ تعداد سرانهدر رتبه دوم

ران در تعداد ي اي اسالميز جمهوري، تما در سراسر جهان رو به گسترش است١مجازات اعداملغو  يکه حرکت به سو يدوراندر 
 يبنا به گزارش ائتالف جهان. رديپذي حقوق بشر انجام ميللالمني بموازين    آشکارا ناقضِيطي است که در شراييهااد اعداميز
 ۲۰۰۶٤ها در سال ن تعداد دوبرابر تعداد اعداميا.  را اعدام کرده است٣ نفر۳۱۷ حداقل ۲۰۰۷٢ران در سال يمجازات اعدام، اضد بر

، ۲۰۰۹ اول سال يدر سه ماهه. ٧تده اسيبه ثبت رسران يدر ا اعدام ۳۴۶، تعداد ۲۰۰۸٦در سال .  است۲۰۰۵٥و چهار برابر سال 
ن تعداد قطعا کمتر از يا. ثبت کرده استران را ي مورد اعدام در ا۱۲۰الملل نيعفو بسازمان ، ۱۳۸۷ن ي فروردي تا ابتداياز د يعني

  . انجام شده در کشور در دسترس عموم قرار ندارديهامربوط به تعداد اعدامآمار را ي است، زيتعداد واقع

 مربوط يالمللني بموازين  رت با ي که به صراحت در مغاييهاهيک طرف و تداوم رويها از  اعدامي از تعداد رو به فزونيبا نگران
 يدر باره يپژوهشم گرفت يتصم (FIDH) حقوق بشر يها جامعهيالمللنيون بيفدراسگر، ياز طرف د به مجازات اعدام هستند
-گزارشبر ن پژوهش ي آمار و ارقام در ا. مستند استوار است گزارش حاضر بر پژوهشِ.د انجام دهرانيکاربرد مجازات اعدام در ا

- نيون بيالملل، فدراسنيسازمان عفو ب: از جمله، استوار است يالمللنيبرجانبدار يغ ي حقوق بشريهان سازمانيتروثق ميها
ز ي نراني منتشره در ايهاروزنامهو سازمان ملل منابع  .ربان حقوق بشدهيل کوتاه، ديها از قاب حقوق بشر، دستيها جامعهيالملل

دولت م يران، از منابع مستقي اي اسالمي در جمهورين و مقررات جاري قواني بررسيبه عالوه، برا. اندمورد استفاده قرار گرفته
 مکرر در يهابه رغم درخواست تاسف است که يجا. ميا استفاده کردهي دولتير نهادهايه، مجلس و سايي قضاي قوهيعنيران، يا
 يابيقتيأت حقيک هي اعزام ياجازه حقوق بشر يها جامعهيالمللنيون بيفدراسبه دولت جمهوری اسالمی ر، ي چند سال اخيط
   .٨داده استنبه ايران را 

ران در يدر ا ياديز يهعدتوان برآورد کرد که ي ميرانيمقامات ااظهارات  ياز برخست، يق در دست نين که ارقام دقيبا وجود ا
ران اعالم کرد که تنها در يدادستان شهر مشهد در شمال شرق ا ۱۳۸۷ور ي شهر۲۷خ يدر تار. هستند اعدامبه م وحکمحال حاضر 
به علت جرائم مربوط به مواد مخدر ز ين نفر ۵۰۰اند، گر به اعدام محکوم شدهي که به خاطر جرائم ديعالوه بر کسان ،آن شهر

 يت در استان جنوبي نفر جمع۲۵۰۰۰۰ با ي دشتستان، شهري انتظاميروي نيدو هفته بعد، فرمانده. عدام هستندمحکوم به ا
 ۱۴ در . اعدام هستندبه م وحکم به جرم قتل تن تنها۱۵۰ گفت که در آن شهر ي محليک روزنامهي با يادر مصاحبهبوشهر، 
ستان بلوچستان ي نفر در استان س۷۰۰ که ه بودد کرديي تأيادر مصاحبهنده زاهدان در مجلس ي، نماياري شهري، آقا۱۳۸۵اسفند 

  .برنديحکم اعدام به سر م يدر انتظار اجرا کشور يدر جنوب شرق

                                                 

ع

را تصويب کردند که » توقف کاربرد مجازات اعدام «۱۴۹/۶۲ي ي شمارهثريت قاطع کشورهاي عضو مجمع عمومي سازمان ملل قطعنامه اک۱۳۸۶در دي ماه  ١
، جمهوري ۱۳۸۷در دي ماه .  کشوري بود که عليه قطعنامه راي دادند۵۴جمهوري اسالمي ايران در ميان . خواستار توقف اعدام در سراسر جهان شده است

  . کشور جهان تصويب شد۱۰۶قطعنامه با راي مثبت .  راي منفي دادندی مشابهی کشوري بود که به قطعنامه۴۶کي از اسالمي  ي
  ۱۳۸۶ تا دي ۱۳۸۵ دي  ٢
دام نگاه کنيد به جدول (منابع ديگر تعداد بيشتري را گزارش کردند ٣   )۱۳۵۷ – ۱۳۸۸، فروردين هاحداقل تعداد ا
  ۱۳۸۵ تا دي ۱۳۸۴ دي ٤
  ۱۳۸۴ تا دي ۱۳۸۳ دي  ٥
  ۱۳۸۷ تا دي ۱۳۸۶ دي  ٦

7 http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/010/2009/en/90ed36ff-f6c8-11dd-b29a-27125ba517bb/mde130102009fa.html          
  . درخواست ارسال شده است۲۰۰۸ و ۲۰۰۷، ۲۰۰۲هاي  به ويژه در سال٨
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 يمساحقه، زنا،  محصنه، لواط يمثل زنا، زنا (ي مجازات اعدام است که جرائم جنسمستوجبِجرائم  از ياف گستردهيطران، يدرا
، )امبري به پيفحاش(يارتداد و سب نب ،قتل، قاچاق مواد مخدر، ي، دزديدن مشروب الکلينوش، )عنفبا محارم، تجاوز به 

-ي در برمـ را يا جاسوسي ياسي سانت مخالفيسرقت مسلحانه تا فعالر ينظ يجرائم در ـاالرضيمحاربه با خدا و فساد ف/محاربه
  .  حکم اعدام استز مستوجبِي ني جرائم اقتصاديبرخ. رديگ

 ي گروهيهااعدام يهانمونه از ي برخري موارد زر،يبه عنوان مثال، در دو سال اخ. شودي انجام ميبه صورت گروهغالبا  هاداماع
  :اندهستند که گزارش شده

  ازييها صحنهاعدام شدند ودگان مردم يبرابر د نفر در ۱۶ن تعداد ي؛ از ا۱۳۸۶ مرداد ۱۱ ور ي ت۲۴خ ي نفر در تار۳۸ •
  .ون پخش شديزياز تلوآنان  از  تن رهاچاعدام 

 . اعدام شدند۱۳۸۶ور ي شهر۱۴در تن  ۲۱ •
 .خته شدندي در کرمان به دار آوانظار عمومیدر  ۱۳۸۶ور ي شهر۲۲خ يدر تارتن  ۷ •
 . اعدام شدند۱۳۸۶ آبان ۲۹ نفر در ۳۱ •
 .اعدام شدند ۱۳۸۶ ي د۲۱ تا ۱۱ روز ۱۰ يفاصله نفر در ۲۳ •
 .دام شدنداع ۱۳۸۶ اسفند ۱در تن  ۱۰ •
 . اعدام شدانظار عمومی از آنها در يکيخته شدند که يرجند به دار آويدر ب ۱۳۸۷بهشت يارددر تن  ۹ •
 .خته شدنديدر اهواز به دار آو ۱۳۸۷بهشت يارد در تن  ۳ •
 . انجام شدانظار عمومین تعداد چهار اعدام در يدر دشتستان اعدام شدند؛ از ا ۱۳۸۷ر يت در تن  ۱۲ •
 .ن در تهران اعدام شدنديدر زندان او ۱۳۸۷مرداد  ۶ در  تن ۲۹ •
 .ن اعدام شدنديدر زندان او ۱۳۸۷ آذر ۶ـ در خردسال ک زن ـ مادر دو کودک ياز جمله تن  ۱۰ •
 .خته شدندين به دار آويدر زندان او ۱۳۸۷ ي د۴ک زن در  ي نفر محکوم به قصاص از جمله ۹ •
 ۱۳۸۷ ي د۲۶ اراک، ي نفر، زندان مرکز۴ •
 ۱۳۸۷ بهمن ۲۹ندان اصفهان،  نفر، ز۶ •
 ۱۳۸۷ اسفند ۱ نفر، زندان اصفهان، ۵ •
 ۱۳۸۷ اسفند ۱۲ نفر، کرمانشاه، ۱۱ •

هاي اعداماز جمله ها  از اعدامياري، بسيانظار عمومتوقف اعدام در  بر يمبن ۱۳۸۶بهمن ه در يي قضايس قوهيبه رغم دستور رئ
  .اندم صورت گرفتهدگان مرديبرابر ددر بيرجند و دشتستان انجام شده در

 يجمهور. رديگي را در بر نمزندان و مرگ در ي فراقضائيهاژه اعدامي، به ويزندگ موارد نقض حق گرِي د،ن گزارشي ايمحدوده
در داخل ها گونه اعدامنيتعداد ا.  در داخل و خارج کشور را در پشت سر داردي فراقضائيها از اعدامي طوالنياخچهي تارياسالم

 مخالفان يترورهان رقم در صورت افزودن يا. شودي مورد برآورد م۱۴۰ تا ۸۰ن ي ب۱۳۷۷ز ي به پائيچند سال منته ظرفران يا
  .اند عادالنه مکتوم ماندهيدگيل عدم رسيبه دلن موارد ي از اياريبس. شودي مورد بالغ م۴۰۰ران به حدود ياخارج از در 

مورد  مستقل يابه گونهن گزارش يدر اچون  که ران استي اي اسالميدر جمهور ده کنن از موارد نگرانيکيز ينزندان مرگ در 
 ـ يراني، خبرنگار عکاس ايکاظم) بايز(زهرا  ين قربانينخست. ميکنياز آنها اشاره م، به چند نمونه از  قرار نگرفته يبررس
 در ١٠ي به نام اکبر محمديياز فعاالن دانشجو يکي. ٩اش کشته شددر اثر ضربه به جمجمه ۱۳۸۲ر ي ت۲۰، است که در ييکانادا

                                                 
9 http://www.fidh.org/spip.php?article2438    
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 ۱۴خ  يدر تارز ين) ا.خ.م.س(ران يا ن خلقي، عضو سازمان مجاهديض مهدوياهللا فيول.  باختجان نيدر زندان او ۱۳۸۵ مرداد ۸
- داشتدر باز ۱۳۸۶ مهر ۲۱خ ي جوان، در تاريعقوب، پزشک عمومي يخانم زهرا بن. ١١جان باخت نيدر زندان او ۱۳۸۵ور يشهر
  حقوقِي، دانشجوياللهم لطفيابراه. ١٢خته استيجان باخت و مقامات اعالم کردند که او خود را به دار آو  در شهر همدانيگاه
 ۱۳۸۷ اسفند ۱۶، در ياسي سيک زندانين حشمت ساران، ير حسيام. ١٣ جان باختدر زندان سنندج ۱۳۸۶ ي د۲۵خ ي، در تارکُرد

، يافيرصيد رضا ميام. گذراندي زندان خود را می ساله۱۶ن سال حکم ياو پنجم. کرج جان باخت يکيشهر در نزدييدر زندان رجا
 .١٤ن جان باختي در زندان او۱۳۸۷ اسفند ۲۸س، در ينووبالگ

  

  
     خبرگزاری مهر ©

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

  

  

  

                                                 
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 بعضي منابع در گزارش-

.اندعامري ياد کردههاي اوليه پس از درگذشت او، از او به نام زهرا بني  
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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  يخينگاه تار
افته يش ي به شدت افزا۱۳۵۷ها پس از انقالب  تعداد اعدامي، ولشوديمران اجرا يدر اسال است که ان يات اعدام سالمجاز
- ي مي حقوق بشر همراهينهيتر با انتقاد از عملکرد شاه در زمشيپرهبران آن  ، کهي اسالميجمهورد يجد دولت . است
ران يمداران، اماستي از سيدر سال اول پس از انقالب تعداد.  راه انداخت از اعدام بهي، بالفاصله پس از انقالب موجندکرد

 است که يها حاکاما گزارش. م سابق که موفق به فرار از کشور نشده بودند، اعدام شدندي رژي مخفسِيارتش و ماموران پل
  .ز در برگرفتيس را نين پليسطح پائ از ماموران يتعدادن موج يا

 يهان گروهيخونسرکوبِ  ي در پاما. شدي به چند صد مورد بالغ مي سال اول پس از انقالب اسالمها در دوتعداد اعدام
. افتيش يافزاها به شدت  تعداد اعدام۱۳۶۰رداد خ، درا.خ.م.سبا ژه يبه وها، ن گروهي با ايتي امنيروهاي نيريدرگمخالف و 

رود ي اعدام را ثبت کرده است، اما گمان م۲،۶۱۶تعداد ) ۱۳۶۰ تا دی ۱۳۵۹دی  (۱۹۸۱ سال يالملل در طنيسازمان عفو ب
بود، ي در کار ميا که اصال محاکمهيها، در صورت است که محاکمهيها حاکگزارش. شتر باشدي به مراتب بيتعداد واقع
 تعداد  آن سالانيقربانان يدر م ١٥.شديا دفاع از خود داده نميل ين وکييشد و به متهمان امکان تعيزده انجام مشتاب

  .و جود داشتند نوجوانان و زنان  ازياديز

  ۱۳۶۷کشتار  

م ي، به دستور مستق۱۳۶۷در تابستان اما . خوردي به چشم مها در تعداد اعدامي، کاهش۱۳۶۷تا ۱۳۶۰ بعد از يهادر سال
که برپا کردند  ياسيان سياز زندان يادي زيعده ي برايمجدد يصور يهاران محاکمهي ايي، مقامات قضاينياهللا خمتيآ
 ي اسالميمقامات جمهور. آنها را اعدام کردند از ياريبسو سپس ، گذراندنديتر محاکمه شده و دوران حبس خود را مشيپ
 يارذ برگيان براي قربانيها خانوادهيهاو هر سال مانع کوششاند و همواره  آن سال اذعان نکردهيهاران هرگز به اعداميا

-ن اعدامي از ايب گورستان خاوران، محل دفن برخي در جهت تخرير اقداماتي اخيها ماهيدر ط. اندها شدهمگشت اعداسال
ران قرار ي مدافع حقوق بشر در داخل و خارج از ايها آنها و سازمانيهاشدگان، صورت گرفت که مورد اعتراض خانواده

با  ا.خ.م.س تهاجم امديپبه عنوان ها اند که اعدامادعا کردهران ي اي اسالمي جمهور١٦ از درونيمنابعن حال يدر ع. گرفت
رواند ياما .  انجام شد دو کشوري ساله۸ران در جنگ ين عراق و اي آتش بس بيو در پ ۱۳۶۷م عراق در تابستان يت رژيحما

 در يجمع دستهيها اعدامکا، معتقد است که روند و تدارکياالت متحده آمريخ در کالج باروک در ايان، استاد تاريآبراهام
  . ١٧ شروع شدا.خ.م.سش از شروع تهاجم ي پنج روز پيعني، ۱۳۶۷ تير ۲۸خ يتار

                                                 
  ۱۹۸۳ و ۱۹۸۲الملل در ي سازمان عفو بينهاي ساالنه گزارش ١٥
هر دو نويسنده به عنوان مسئوالن . انداهللا منتظري نوشتهعود رضايي در پاسخ به خاطرات آيتکه عباس سليمي نمين و مساست ، کتابي پاسداشت حقيقت  ۱۶

: دريافت کرد)  در فهرست١٦شماره (توان از نشاني اينترنتي زير اين کتاب را مي. سابق وزارت اطالعات شهرت دارند
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 

دام فصل پنجم،،»هاي علني در ايران مدرنزندان و توبه: اقرار زير شکنجه« ته ا براي ؛ ١٣٧٨، انتشارات دانشگاه کاليفرنيا، ٢٠٩، ص ٣٦٧جمعي سال هاي 
  :ي مربوطه نگاه کنيد بهقطعه

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)  

  aid?php.detail_articles/net.sedayemardom.yadman.www://http=6 :براي متن فارسي بخشي از کتاب مذکور نگاه کنيد به
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مقام و از دست دادن  يش به بهايهاو اعتراض بود ينياهللا خمتين آي، که در آن زمان جانشي منتظريعلنياهللا حستيآ
 را در خاطراتش منتشر کرده يي به مقامات قضاينياهللا خمتي از آنوشت دستياخواص تمام شد، نامه يرهي از دا اوخروج
 ي به باورهابندي پااني زندانيهي ندارد، کلا.خ.م.س به تهاجم يااشارهاساسا در آن نامه، که اهللا خميني آيتبه حکم . است
ه که خواهان يي قضايس قوهيدر پاسخ به رئبعدی ي در نامه. ١٩د به مرگ محکوم شونديو باهستند  ١٨»محارب«خود 
  . ٢٠د کرده استيي حکم خود را دوباره تاينياهللا خمتيحبس شده است، آ حکمِگذران ان در حال ي زندانيح در بارهيتوض

، دادستان )يرياهللا نتيآ( انقالب يهاس دادگاهي سه نفره شامل رئيونيسي، در تهران کمينياهللا خمتيح آيبه فرمان صر
. ل شدي تشک )٢٢ي پورمحمدياالسالم مصطفحجت( وزارت اطالعات يندهيو نما) ٢١ي اشراقيمرتض( تهران يعموم
  .ديها برپا گردز در مراکز استاني ني مشابهيهاونيسيکم

 هستند که يرأها همتمام گزارش. ، در واقع به عنوان دادگاه عمل کردنديقانونمجوز ها با وجود فقدان ونيسين کميا
 يحهيال  کردنا طرحيل ين وکييوجه امکان تعچيد و در آنها به هيقه به طول انجاميق تنها چند دي صوريها»محاکمه«

که ت کردند يباور هدان يابه آنها را . شونديان حتا گفته نشد که دوباره محاکمه ميبه غالب زندان. وجود نداشت يدفاع
 ي وابستگی در بارها. خ. م. سان عضو يداناز زن. ها استگر در داخل زنداني دي به بندهاييجاها به منظور جابهپرسش
د و يرسيان ميبالفاصله به پامحاکمه ، »نيمجاهد«سازمان دادند يکه آنها پاسخ ميدر صورت. شديشان سوال ميسازمان
 شدي طرح ميشتري، سواالت ب٢٣»نيمنافق«سازمان دادند يآنها جواب مکه يدر صورتاما . شدي اعدام اعزام مي برايزندان
. ش مردود و سپس اعدام شدندين آزمايان  در اي از زندانياريبس. روشن شود شانبه سازمان آنها يقت انکار وفاداريتا حق
 پاسخاگر . شدي خدا سوال م به وجودشان باورياز آنها در باره. شدي مربوط مشانيباورهابه گرا  چپانيزندانها از پرسش
رواند يان پرفسور يز، با استفاده از بيآم فاجعهيدادهاين رويا. کردنديا الحاد اعدام ميد به جرم ارتداآنها را  بود يمنف

  .داشت يهمانند يا در قرون وسطيون در اسپانيزاسيان، به انکيآبراهام

   تاکنونيها پس از انقالب اسالمبرآورد تعداد اعدام

ه و يتهآمار موجود در منابع ديگر و با افزايش الملل نيو ب سازمان عفي ساالنهيهاطور عمده بر اساس گزارشهر بيجدول ز
 که از سال ل کوتاه،يها از قاب حقوق بشر، مانند دستيها سازمانگريالملل و هم دنيهم سازمان عفو ب. م شده استيتنظ

مکن  ميکه آمار واقعاند شان متذکر شدهيهاگزارشتمام  به دقت در  ساالنه کرده است،يها شروع به انتشار گزارش۲۰۰۰
  :ر استي به شرح زهاآمارق بودن ينادق لِي از داليبرخ. ار باالتر باشدي بساست

  .کننديها را منتشر نم اعدامي آمار رسميراني مقامات اـ ۱
  .انه انجام شده استيها مخف از اعدامياديار زي تعداد بسـ ۲
  .اندها اکتفا کردهر به جستجو در روزنامهيها ناگزت تعداد اعدام ثبي حقوق بشر برايها، سازمانيآمار رسم نبود در ـ ۳
  .منتشر نکنندن اخبار را ياشود که يز به آنها دستور داده مي نيو گاهشود نمیها منتشر روزنامهدر ها اخبار تمام اعدام ـ ۴
  .دشوار استار يها بسها در مناطق دوردست و شهرستان اعدامي اطالعات در بارهي گرد آورـ ۵

                                                 
ر ائم مسلحانه و سياسي و ٤٣کنيد به پانوشت  نگاه  ١٨   ج

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

  .اند درگذشت، اشتباه گرفته۱۳۶۰اهللا خميني، که در تير الدين اشراقي،  داماد آيتاهللا شهاب بسياري از منابع ايراني مرتضي اشراقي را با آيت ۲۱
  نژاد وزير کشور در دولت احمدي۱۳۸۷ تا ارديبهشت  ٢٢
  .برد به کار ميا. خ. م. سعنواني است که جمهوري اسالمي ايران در اشاره به ) hypocrites( منافقين  ۲۳
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   .در دسترس بوده است پس از انقالب يهي اوليهادر سال يار کميبس اطالعات ـ ۶

  )۱۳۵۷ – ۱۳۸۸ نيفرورد (۱۹۷۹   ـ۲۰۰۹مارس ها، حداقل تعداد اعدام
  گريمنابع د  ل کوتاهيها از قابدست  المللنيسازمان عفو ب  سال
۱۹۷۹٢٤  ۴۳۷    
    ۱۰۰۰ ـ۸۰۰  ۱۹۷۹٢٥
۱۹۸۰  ۷۰۹    
۱۹۸۱  ۲۶۱۶٢٦    
۱۹۸۲٢٧  ۶۲۴    
۱۹۸۳  ۳۹۹    
۱۹۸۴  ۶۶۱    
۱۹۸۵  ۴۷۰    
۱۹۸۶  ۱۱۵    
۱۹۸۷  ۱۵۸    
    ۴۵۰۰٢٨ـ۵۰۰۰  ۱۹۸۸
     نفر۱۵۰۰ش ازيب  ۱۹۸۹
۱۹۹۰  ۷۵۷    
۱۹۹۱  ۷۷۵  ۸۸۴٢٩  
۱۹۹۲  ۳۳۰    
۱۹۹۳  ۹۳    
۱۹۹۴  ۱۳۹    
۱۹۹۵  ۴۷    
۱۹۹۶  ۱۱۰    
۱۹۹۷  ۱۴۳    
    »ياديتعداد ز«  ۱۹۹۸
۱۹۹۹  ۱۶۵    
۲۰۰۰  ۷۵ ۱۵۳   
۲۰۰۱  ۱۳۹ ۱۹۸   
۲۰۰۲  ۱۱۳ ۳۱۶ ۴۵۰٣٠  
۲۰۰۳  ۱۰۸ ۱۵۴   
۲۰۰۴  ۱۵۹ ۱۹۷   
۲۰۰۵  ۹۴ ۱۱۳   
۲۰۰۶  ۱۷۷ ۲۱۵   
۲۰۰۷  ۳۳۵ ۳۵۵   
۲۰۰۸  ۳۴۶ ۳۵۵  ۳۱۷٣١  
    ۱۲۰ )٣٢ مارس۲۱ (۲۰۰۹

  . به مرگ محکوم شدند ياسي سيهاتيشدگان به خاطر فعالت اعداميست که اکثري نيديترد

                                                 
  ۱۹۸۰ گزارش کشوري ،الملل، عفو بين)۱۳۵۸ تا مرداد ۱۳۵۷بهمن ( فوريه تا آگوست از ٢٤
  . دي سال بعد۱۰در پايان آن شيدی تا خور دي  هر سال ۱۱برابر با سال ميالدي از شروع هاي بعد، در مورد سال. ۱۳۵۸ دي ۱۰ تا ۱۳۵۷ بهمن ۲۲ از  ٢٥
  . مورد اعدام مطلع شده بود۳۸۰۰، از )۱۳۶۰آذر  (۱۹۸۱الملل از اول انقالب تا دسامبر ، عفو بين۱۹۸۲ بنا به گزارش سال  ۲۶
  . مورد اعدام مطلع شده است۴۶۰۵ از ، اين سازمان)۱۳۶۱آذر  (۱۹۸۲  سالاواخراز شروع انقالب تا الملل ذکر شده که  عفو بين۱۹۸۳ يگزارش ساالنهدر  ٢٧
 . مورد اضافه کرد۲۰۰۰ به ۱۹۸۸ برآورد را براي ۱۹۹۰سپس گزارش .  مورد ذکر کرد۱۲۰۰ را ۱۹۸۸ی هاالملل تعداد اعدامعفو بين ۱۹۸۹ي  گزارش ساالنه ۲۸

  . اشاره دارد۱۹۸۸ مورد اعدام در ۵۰۰۰ تا ۴۵۰۰به » هار زندانبيستمين سالگشت کشتار د« به مناسبت ۲۰۰۸الملل در ي عمومي سازمان عفو بيناما اطالعيه
   ديده بان حقوق بشر ٢٩
  هاي مخالفهاي حقوق بشر به نقل از گروهالمللي جامعه فدراسيون بين ۳۰
   ائتالف جهاني بر ضد اعدام ٣١
  ۱۳۸۸ اول فروردين  ٣٢
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  : جرائم مستوجب اعدام در داخل کشوريانونچارچوب ق

                                                

 حدود، :شوند که عبارتند ازيم ميها به پنج دسته تقس، مجازات۱۳۷۰ مصوب ٣٣)ا. م. ق (يقانون مجازات اسالمبنا به 
   بازدارندهيهارات و مجازاتيه، تعزي، د٣٤قصاص

  .ستيا بخشش نيف يتخفن شده است و قابل ييآن در شرع تعت يفيزان و کي است که نوع، ميحد مجازات •
  .شودي اجرا ميفر جرائم متعددي کي که برااست ، »چشم در برابر چشم« به مثل، مشابه يمجازات تالفقصاص  •
 .شوديا بازماندگان او پرداخت مي ي به قربانن شده وييتعاسالم  در شرع  است کهيمال) پول خون(ه يد •
ن آن برخوردار است، از جمله حبس، ييار تعي از اختيو قاضن نشده يي است که در شرع تعيارير مجازات اختيتعز •

 .رهي و غيمه نقديشالق، جر
ل ي، تعطيمه نقديل حبس، جريکند، از قبين ميي هستند که حکومت تعييهامجازات بازدارنده يهامجازات •

 .گري ديهامجازاتد وي، تبعيت از حقوق اجتماعيمحل کسب، محروم

» يسب نب «ي براراتيز در بخش تعزيک بار نيبخش قصاص در مورد قتل و در خش حدود، مجازات اعدام بطور عمده در ب
حق « که ييهاشوند و مجازاتيمحسوب م» حق اهللا« که صرفا ييهان مجازاتيران بي اينظام قانون. ن شده استييتع

 يبرخوردارند و گذشت شاک» ي عموميجنبه« اول از يدسته. ز قائل شده استيتمگردند ي ميتلق) حق مردم(» الناس
طبق قانون، مقام .  به مثل استيا مجازات تالفي ٣٥ قصاص،»الناسحق« از يا نمونه. زنامانند حد بر آنها ندارد، يريتاث

تواند در ي مستوجب حد نباشد، مجرم را عفو کند، اما نميباشد ول» حق اهللا« جرم ناقضِ که يتواند در مواردي م٣٦يرهبر
  .مجرم را عفو کند» حق الناس«اشته شدن رپا گذيصورت ز

 اصالح قانون مجازات يحهيالعالوه بر آن، . مستوجب اعدام هستنددر حال حاضر ران ي از جرائم مختلف در اياديتعداد ز
 کند،ي ميند جرم تلقيآي را که اکنون جرم به شمار نمي، و اعمالدهدي مجازات مرگ را گسترش مي که محدودهياسالم
  .شوندي داده مر شرحين موارد در زيا . استي جدينگرانباعث 

 
 را ۱۳۸۰ و دي ۱۳۷۷ي اصلي فارسي است که اصالحات ارديبهشت نسخهاز  آن در اين گزارش ي مفادها به قانون مجازات اسالمي و ترجمه تمامي ارجاع ۳۳

iran.www://http-به ، نگاه کنيد ۱ ـ ۴۹۷ي انگليسي مواد براي ترجمه). ۱۳۸۱نشر ديدار، تهران، (گيرد در برمي

pdf.English_in_Code_Criminal_Iran/pdf/IMG/com.law .هايي از اين قانون، نگاه کنيد بهي ديگري از بخشچنين براي ترجمههم :
pdf.ThePenalCode/Codes/fspd/english/httpdocs/org.iranhrdc.www://http . متاسفانه هيچ يک از اين دو ترجمه عاري از اشتباهات تايپي و

  .  اشتباهات ديگر نيستند
  . قانون مجازات اسالمي به قصاص نفس اختصاص دارند۲۶۸ تا ۲۰۴مواد . شودجرائم مختلف اجرا مياز  قصاص مجازات به مثل است که در مورد تعدادي ۳۴
شود و شرح آن به تفصيل در قانون مجازات اسالمي آمده حکمِ قصاص در موارد متعددي صادر مي. تل، قصاص نفس، يا تالفي به مثل براي جان در مورد ق ۳۵

شيدن اسيد کور ، دادگاهي به درخواست يک قرباني، حکم به کور کردن مردي با اسيد داد، چون او زني را که حاضر به ازدواج با او نبود، با پا۱۳۸۷در آبان . است
ي ديگري پيش از آن در پرونده.  shtml.blind-acidattack-si_2008/11/081127/iran/persian/uk.co.bbc.www://http:  نگاه کنيد به. کرده بود
در مورد يک مرد خودداري کرده بودند » قصاص چشم« قانوني از اجراي حکم ، پزشکان١٣٨٦در بهمن 

)php.6244_post/2008/02/archives/com.roozonline.www://http .(  
بنيانگذار : جمهوري اسالمي ايران تاکنون دو رهبر داشته است.  فقيه است که بايد مجتهد باشد طبق قانون اساسي، مقام رهبري جمهوري اسالمي ايران ولي ۳۶

  اياهللا خامنهاهللا خميني و رهبر کنوني آيتآن آيت
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  يجرائم جنس

- يف ميتعرستند، ي که زن و شوهر نيزن و مردن ي بي جنسيکيزنا را به عنوان نزد قانون مجازات اسالمی ۶۳ ي ماده:زنا
اما اگر .  ضربه شالق است۱۰۰مجازات زنا » ... که ذاتا بر او حرام است، گرچه در دبر باشديجماع مرد با زن «يعنيکند، 

- اما ماده). ۹۰ يماده (»٣٧شودي چهارم کشته ميدر مرتبه  شوديهربار حد بر او جاربعد از و کند چند بار زنا  يمردا يزن «
  با محارميزنا: ر بدون استثنا اجرا خواهد شدي زناکاران در موارد زيکند که مجازات اعدام برايح ميا تصر. م.  ق۸۲ ي
است، ) مرد (ير مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زاني غياست، زنا)  مرد (يا با زن پدر که موجب قتل زان، زنينسب
 . اکراه کننده استي به عنف و اکراه که موجب قتل زانيزنا

 .ا متاهليمجرد و زن متاهل با مردا متاهل يبا زن مجرد ن مرد متاهل ي بي جنسيکينزد عبارت است از ه محصنيزنا
 ضربه شالق ۱۰۰ معموال به يان رابطهي چن درشخص مجرد.  استمتاهلفرد ا سنگسار . م. ح شده در قيازات تصرمج

مرد را هنگام «: شودي متذکر م۱۰۲ يماده. مشروح استکامال  سنگسار ين شده براييط تعيدر عمل شرا. شوديمحکوم م
ز در يهر دو دست محکوم ن» .ندينمايگاه رجم مکنند آني منه در گودال دفني سيکي کمر و زن را تا نزديکيرجم تا نزد

 باشد که با يد به حدي سنگ در رجم نبايبزرگ«: کندين مييها را تعاندازه سنگنيز  ۱۰۴ يماده. رديگير خاک قرار ميز
  ».صدق نکند باشد که نام سنگ بر آن ياد به اندازهي آن نباين کوچکيچنهم. ا دو عدد شخص کشته شوديک ياصابت 

لواط وطي انسان «  :جنسانن همي بيکينزد
 ٣٨»مذکر است چه به صورت دخول باشد يا تفخيذ

فاعل و مفعول لواط هر دو «). ا. م.  ق۱۰۸ماده (
لواط در «). ۱۰۹ي ماده(» محکوم به حد خواهند شد
شود که فاعل و مفعول بالغ و صورتي موجب قتل مي
، اما )۱۱۱ و ۱۰۹مواد (» عاقل و مختار باشند

 ضربه ۷۴اگر مجبور نشده نباشد، با نابالغ » مفعول«
 مجازات نزديکي جنسي بدون  .شودشالق تعزير مي

مجازات . شالق است صد ضربه] ٣٩تفخيذ[دخول 
تفخيذ نيز اگر تکرار شود و هر بار حد جاري شود، در 

   که عالوه، در صورتيبه . است» قتل«بار چهارم 
  

  خبرگزاری فارس ©

   ).۱۲۱ي ماده تبصره(» فاعل غير مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است«بين  تفخيذ
  

                                                 
  ي اعداماست و نه واژه» قتل«و در مواد بعدي » شودکشته مي «۹۰ي  واژگان به کار رفته در ماده ۳۷
ي اليحه نگاه کنيد به(اي به منظور اصالح قانون مجازات اسالمي اما، اليحه. ط در قانون مجازات اسالمي  ارائه شده است اين تعريف متضاد براي لوا ۳۸

تعريف و آن را از تفخيذ » دخول آلت رجوليت  به اندازه ختنه گاه«ي جنسي بين مردان شامل لواط را صرفا به عنوان رابطه) اصالح قانون مجازات اسالمي
  )نگاه کنيد به پانوشت بعدي( کرده است متمايز

دخول کمتر از ختنه «تعريف کرده و » ماليدن آلت رجوليت بين رانهاي يا اليتين انسان مذکر هر چند مرده باشد« تفخيذ را به معناي ،ا. م. ي اصالح ق اليحه ٣٩
  . را نيز در حکم تفخيذ دانسته است» گاه
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 ضربه شالق است، ولي در صورت تکرار و جاري ۱۰۰نيز هر بار » بازي زنان با اندام تناسليمساحقه، همجنس«مجازات 
  ).۱۳۱ماده (» حد آن قتل است«شدن حد در هر بار، در بار چهارم 

  ضربه شالق بر او جاري شود،۷۴ کسي که به ديگران نسبت زنا يا لواط بدهد و هر بار حد : ٤٠دادن نسبت زنا و لواط
  ٤١.)۱۵۷ يماده(» شودکشته مي«در بار چهارم 

  »آثار سمعي و بصري مستهجن«
ح ي تصر١٣٨٦ ماه يايند، مصوب دنم  مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مييقانون نحوه

 جنسي یاستفاده توليدكنندگان آثار مستهجن با عنف و اكراه، توليدكنندگان آثار مستهجن براي سوء«چه کند که چنانيم
- يم شناخته شوند به مجازات آن محکوم ٤٢االرضيمفسد ف«مصداق » از ديگران و عوامل اصلي در توليد آثار مستهجن

 استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهيه شده از ءبا سو«که با  يهر شخص همان قانون، ٤ يطبق ماده. )٣ يماده(» گردند
ديگري، وي را تهديد به افشاء و انتشار آثار مزبور نمايد و از اين طريق با وي زنا نمايد به مجازات زناي به عنف محكوم 

  .ام هستند جرائم مستوجب مجازات اعدنياتمام ن، يبنابرا. »شود مي

  يدن مشروب الکلينوش

حد ن که ي کرده است، مشروط بر اينيبشيپسوم  در بار يدن مشروب الکلي نوشيا مجازات مرگ را برا. م.  ق۱۷۹ يماده
  . شده باشدي جارمحکومبار بر دو ش از آن ي ضربه شالق پ۸۰

  يدزد

ن که حد سرقت در يات اعدام است، مشروط بر ا که در زندان رخ دهد، مستوجب مجازي در بار چهارم حتا در صورتيدزد
طبق قانون، مجازات سرقت در بار اول قطع چهار انگشت دست راست و در بار دوم .  شده باشديسه بار اول بر محکوم جار

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

  ياسيجرائم مسلحانه و س

دو ن يا. شونديده مين ديگر قوانيکه بارها در دشده است طرح  يديکلا دو موضوع . م.  در قباب هفتم از کتاب حدوددر 
ا . م.  ق۱۸۳ماده .  محکوم منجر شونديتوانند به صدور حکم اعدام براي، م٤٣االرضيمحاربه و افساد ف يعنيموضوع، 

                                                 
  )۱۳۹ي ماده( ديگري  قذف نسبت دادن زنا يا لواط است به٤٠
رسد که گرچه هيچ ذکري از اعدام يا مجازات مرگ در اين آيه نيست، به نظر مي. ي نور در قران تعيين شده است در سوره۴ي  اين مجازات بر اساس آيه۴۱

  .ي شيعي گذشته و حاضر بر سر اين موضوع اجماع نظر دارندفقهاي برجسته
   نگاه کنيد به پانوشت بعدي٤٢
معناي . االرض است يک مفسد فياالرض، به معناي فساد بر روي زمين، عملِاست؛ افساد في) جنگجو( يک محارب محاربه عملِ.  هستند هر دو واژه عربي ٤٣
 و ۱۳۶۰ژه در هاي مختلف، به ويهاي مخالف در سالتعداد بسيار زيادي از اعضاي گروه. جنگدلويحي محارب، محارب با خدا يا کسي است که با خدا ميت

  . اعدام شدند’محاربه با خدا‘، به اتهام ۱۳۶۷
هم  فساد .کمک کند ي آنو به توسعه روي زمين بکوشد گسترش فساد در سي که بهک«: االرض را به اين صورت تعريف کرده استاهللا خلخالي مفسد فيآيت

اهللا اهللا خلخالي حاکم شرع منصوب آيت آيت.)۱۳۷۹خاطرات، نشر سايه، (» اشدب يعي آنطبجامعه از اصل  نابودي و انحراف انحطاط و که موجب يعني چيزي
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ت مردم دست به اسلحه ببرد ي و امنيزادجاد رعب و هراس و سلب آي ايهر کس که برا«: دهدير را به دست ميف زيتعر
ا ياالرض مجازات اعدام يا مفسد فيار خود در مورد محارب يتواند به اختي مي قاض».االرض استيمحارب و مفسد ف

  .٤٤)۱۹۰ماده (گر را صادر کند يسه حکم دک از يهر

ا يت مردم يشوند، هر گاه با اسلحه امن يا راهزنيل سرقت مسلحانه ي از قبي که با استفاده از سالح مرتکب جرائميکسان
  ).۱۸۵ماده (شوند يجاد کنند، محارب محسوب ميجاده را به هم بزنند و رعب و وحشت ا

قت به جرائم ي در حق۱۸۶ ـ ۱۸۸مواد . رديگيز در بر مي را ني ضد حکومتيهاتي از فعاليا بعض. م. ن بخش از قيمفاد ا
- ا سازمانيها  و هواداران گروه طبق مواد مذکور، تمام اعضا. اندژه به دقت طفره رفتهن وايذکر ااز  يول اشاره دارند ياسيس
روند و ممکن است به ياالرض به شمار ميو مفسد فکنند محارب » ام مسلحانهي قيدر برابر حکومت اسالم« که ييها

 مسلحانه يهاتيون محدود به فعالمفاد قان.  شرکت نکرده باشنديات نظامياعدام محکوم شوند، حتا اگر شخصا در عمل
و  ه کندين منظور اسلحه و مواد منفجره تهي ايو برا زدي را بري حکومت اسالمي که طرح براندازيا گروهيهر فرد «. ستين
ماده (هستند » االرضيد، محارب و مفسد فنار آنها قرار دهيدر اخت...  موثر يمالامکانات ار يو اخت ي که با آگاهيانکسزين

  . و ممکن است به مجازات مرگ محکوم شوند )۱۸۷

 ممکن است ٤٥دي سه گانه و مراجع بزرگ تقلي قوايسوء قصد به رهبر، روسا :ي و خارجيرانيسوء قصد به مقامات ا
 کرد که يريجه گي نت۵۱۵ ي نگارش مادهينحوهاز بطور معکوس توان ين موضوع را ميا. به صدور حکم اعدام منجر شود

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

 ي خارجيا سفراي  ي خارجي کشورهايروساه ي سوء قصد کنندگان عليتوان براي را م۵۱۵ يهمان حکم مذکور در ماده
  ).۵۱۶ يماده(شود  متقابل بيران معاملهين که در کشور مورد نظر نسبت به ايصادر کرد، مشروط بر ا

هركس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريك موثر « : مسلحيروهاين
به عصيان ، فرار ، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند در صورتي كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي 

ا به جرائم . م.  است که قين تنها مورديا). ۵۰۴ يماده(» سوب مي شودخودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب مح
- يکند که مي را ذکر مي مسلح جرائم متعدديروهاياشاره کرده است، اما قانون مجازات جرائم نمسلح  يروهايمربوط به ن

  .تواند مستوجب مجازات اعدام باشد

 که به خاطر جرائم ير نظامي و هر فرد غي که پرسنل نظامکنديح مي، تصرديب رسيبه تصو ۱۳۸۲آذر در قانون که ن يا
ن يچند نمونه در ا.  محارب محسوب خواهند شدي از جمله جاسوسي محکوم شوند، در موارد متعدديمرتبط با پرسنل نظام

                                                                                                                                                 
چنين نگاه  در مورد او هم. به اعدام محکوم کرد۱۳۶۰ي  و اوايل دهه۱۳۵۷ ‐۱۳۵۸هاي جمعي در سالهاي فوري دستهخميني بود که صدها نفر را در محاکمه

  .ردهاکُکنيد به 
... مصلوب کردن«در : کند تصريح مي١٩٥ي ماده» .نفي بلد«و » اول قطع دست راست و سپس پاي چپ«، »آويختن به دار «: سه مجازات ديگر عبارتند از ۴۴

در » آويختن به دار« به مجازات ي مصلوب کردن در واقع اشارهواژه» .بيش از سه روز بر صليب نماند«و » نگردد] مفسد و محارب[نحوه بستن موجب مرگ 
را  محاربافراد توانند گيرد، قضات مي که مکرر مورد استناد قرار مي١٣٧٢اي، مقام رهبري، در سال اهللا خامنهاز طرف ديگر، بنا به فتواي آيت.  است١٩٠ي ماده

کنند، اما بسياري از قضات هاي انقالب اسالمي صادر ميبايد توجه داشت که اين احکام را دادگاه. يا تبعيد در زندان محکوم کنند» نفي بلد«به گذراندن مجازات 
آيد و در اين مشکلي است که مرتبا پيش مي. دانند، زيرا فتواي مذکور در قانون گنجانده نشده استهاي عمومي اين احکام را غيرقانوني ميي دادگاهپرسابقه

ي قضاييه براي توقف احکام سنگسار يا اعدام در انظار  قوهتوجهي بعضي قضات به دستور رئيستوان بيبه عنوان مثال، مي. موارد ديگر نيز قابل مشاهده است
  . عمومی را ذکر کرد

نوشته است و مسلمانان شيعه براي تقليد از او در مسايل ) ي عمليهرساله(اي جامع هاي مذهبي و نيز رسالهاهللا عظمايي است که کتاب يک مرجع تقليد، آيت ۴۵
  .کنندع ميمذهبي، شخصي و رفتار اجتماعي به آن رجو
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ت يتمامه  که بياتمن منظور، اقداي به اييهاتيا شرکت موثر در جمعي حکومت ي برنامه براندازيطراح: نه عبارتند ازيزم
 با ي اسناد نزد دشمن، تبانيا افشاي  خود به دشمني تحت فرماندهيهاگاهيا پايم افراد ي کشور لطمه وارد کنند، تسليارض

، قرار ي اسالميه جمهوري محارب و مفسد، اقدام مسلحانه عليهاا گروهيران يدشمن، کمک به دولت در حال جنگ با ا
 مسلح به دشمن، يروهايم اسرار نيار دشمن، تسلي کشور در اختيسات دفاعيت تاسي امنيدادن اسناد و اطالعات مضر برا

ا ي از استفاده از سالح ي بشود، خودداري خوديا پرسنل نظامي ي که موجب تسلط دشمن بر اراضييدستورها از يچيسرپ
 در ين نگهباني در حيادطور اردن بهي، خوابشود»  اسالميجبهه« مبارزه که موجب شکست ي براير امکانات نظاميسا

جبهه «و يا شکست ) بهم خوردن امنيت کشور(در صورتي که عمل وي موجب اخالل در نظام مقابل دشمن و محاربان 
  ).١١٥، ٩٢ ـ ٩٤، ٨٧، ٧٨، ٧١ ـ٧٤، ٦٥، ٥١، ٤٢ ـ ٤٤، ٣٩، ٣٧، ٢٩ ـ ٣٥، ٢٠ ـ ٢٤، ١٩، ١٧مواد  (گردد» اسالم

   مرتبط با مذهبجرائم 

هر كس به وسيله مطبوعات به دين مبين اسالم «: ح کرده استي تصر۱۳۶۴ قانون مطبوعات مصوب ۲۶ ي ماده :ارتداد
ا . م. اما ق. شد خواهد »و مقدسات آن اهانت كند ،در صورتي كه به ارتداد منجر شود حكم ارتداد در حق وي صادر و اجرا

، يفري کين دادرسي آئ قانون۲۱۴ ين، مادهيبا وجود ا. ت نکرده اسينيبشي آن پي هم برايف نکرده و مجازاتيارتداد را تعر
 لذا، قضات بر ٤٦.گذارديمان را بازي، دست قاضتکرار کرده استبا واژه به واژه ي را تقري قانون اساس۱۶۷اصل که مفاد 
 يها از پروندهيراي مذکور در بس۲۱۴ يبا استناد به مادهران، ي اي اسالميانگذار جمهوري، بنينياهللا خمتيات آياساس نظر

رش يمورد پذ» فهيسه طا«اظهار داشته است که تنها  در کتاب خود ينياهللا خمتيآ. ٤٧اندارتداد حکم اعدام صادر کرده
» فهيسه طا«ن يا. ه بپردازندي خاص به عنوان جزياتيد ماليت اسالم باي در حاکميل به زندگيد در صورت تمايهستند که با
شود مگر اسالم ي قبول نميزيفه، چير سه طاين، از غيبنابرا«: کنديح مياو تصر. انيان و زرتشتيحيان، مسيهودي: عبارتند از

  ٤٨».ا قتلي

  

  

  

  

  

  

                                                 
قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسالمي «: کند قانون اساسي تصريح مي۱۶۷ اصل ۴۶

  »...يا فتاواي معتبر، حکم قضيه را صادر نمايد
، اساس ۱۳۵۷پس از انقالب اسالمي ) aspx.301-post/com.blogfa.melliblog.www://httpنگاه کنيد به (اهللا خميني، تحرير الوسيله  کتاب آيت ۴۷

. تشکيل داده استرا )  ي اصالح قانون مجازات اسالمياليحهدر مورد جزئيات نگاه کنيد به (قوانين مجازات و نيز اليحه اصالح  قانون مجازات اسالمي 
کند که مجازات ارتداد مرگ است و حکم اعدامي ، که پايتخت مذهبي ايران لقب دارد، تصريح مي)net.hawzah.www(ي قم ي علميهتارنماي مدرسين حوزه

دهد نگاه توضيح مي عليه  سلمان رشدي صادر کرد، از اين ۱۳۶۷اهللا خميني در سال را که آيت
)52197=id?aspx.vijeh/Vijeh/Hawzah/net.hawzah.www://http (  
  )aspx.301-post/com.blogfa.melliblog.www://http (۲۴۹ تحرير الوسيله، جلد چهارم، متن دو زبانه، ص ۴۸
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ترين مورد به نزديکبخش  اين :سب النبي
اما بيان قانون نسبتا مبهم . ا است. م. ارتداد در ق

: گذاردمي بازي آناست و راه را بر تفسير گسترده
 اسالم و يا هر يك از انبياء هركس به مقدسات«

 ييا حضرت صديقه) ع (  طاهرين يعظام يا ائمه
اهانت نمايد اگر مشمول حكم ساب ) س(طاهره 

  ).۵۱۳ماده (» …اعدام مي شود النبي باشد

  قتل 

ا در بخشي با عنوان . م. مجازات قتل در ق
نظام حقوقي ايران قتل . قصاص تعيين شده است
کند  خصوصي تلقي ميهايرا موضوعي بين طرف

. نامد نمي»اعدام«و به همين دليل مجازات آن را 
» اولياء دم«، بازماندگان قرباني يا اساساين بر 

هستند که تالفي به مثل را در مورد مجرم اجرا 
هاي در پروندهدر عمل، اما  .کنند و نه دولتمي

  قصاص مقامات قضايي هستند که در صورت

دادگاه انقالب  مردی به اتهام قتل قاضی                       خبرگزاری ايسنا©
 اسالمی در خيابان از جرثقيل به دار آويخته شده است

افت يدر مقابل درتوانند ين، بازماندگان مقتول ميگزي جايبه عنوان راه. کنندي قاتل را اعدام مي قربانيخانوادهدرخواست 
   .رند و قاتل را آزاد کنندي را پس بگ)اعدام (درخواست قصاص نفس) هيد (يمبلغ

  .ز استيآمضيتبعريبه شرح زن مورد ي مربوط به قتل در چنديمفاد قانون

ها به صورت تمام قاتلبا ا . م. ن موضوع به صراحت ذکر نشده است، قين که اي با وجود ا: از قاتالنيت برخيمصون
، ۲۲۶ يماده( نباشد مستحق كشتن ص است كه مقتول شرعارتي موجب قصاقتل نفس فقط در صو. کنديبرابر برخورد نم

كسي را « که يدر مورد اشخاصد قرار گرفته است، که ييز مورد تاين) ۲تبصره  (۲۹۵ ين موضوع در مادهيا). د از ماستيتاک
 در انجام يت قانونيمصون. کندي ميكشند، قصاص نفس را منتفي او م٤٩»به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن

 در ٥٠جي بسيروي، شش عضو ن۱۳۸۱اسفند در . رندي قانون را در دست خود بگي را آزاد گذاشته تا اجرايقتل متعصبان مذهب
ک ي ي بود که در فاصلهيها حاکگزارش. ر شدندي کشور، به خاطر قتل دو زن و سه مرد دستگيشهر کرمان، در جنوب شرق

 يشعبه، ۱۳۸۷در اوايل سال ، ي طوالنيهاپس از محاکمه. اند کشته شدهيشابه ميها نفر به روش۱۸ش از آن، يسال پ
 و »اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتوالن «و اعالم کرد با توجه به کشور احکام قصاص شش متهم را نقض يعالواني د۳۱

                                                 
  . توان به هدر داد کسي که خونش را مي ٤٩
   بسيج، سازمان شبه نظامي تحت فرمان سپاه پاسداران انقالب اسالمي ٥٠
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اعتقاد اصرار ورزيده و    دگاه بر اينهاي شهيد داده يا ايثارگر هستند و خود آنان در دا خانواده  بعضا از   متهمان«اينکه 
  ٥١».د کندييتواند حکم صادره را تايد، نمان كرده   ذكر) مقتوالن مهدورالدم بودن(هايي براي آن  مستمسك مستندات و 

 يمقتوالن کرمانکه يدر حال، )٦٢٩ يماده(متوسل شد مصونيت قانوني توان به يمدر قتل در موارد دفاع مشروع  ياز طرف
با ن است که يابخش از قانون ن ي اي ضمنيمعنا.  بودندمنکر شده مرتکب ايگوده بودند که يل به قتل رسين دليابه 

ا به صراحت . م. به عنوان مثال، ق. توان به قتل رساندي باشد مکشتن» مستحق«هر کس را که ت ين مصونياستفاده از ا
سر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند وعلم به تمكين هرگاه مردي هم«: ت قائل استيمصون قتل زناکاران يبرا

كَزن داشته باشد مي تواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مه باشد فقط مرد را مي تواندبه قتل ر
  )٦٣٠ يماده(» ...برساند

. کندينمز يتجورمسلمان قصاص را يک غي قانون در صورت کشته شدن :رمسلمانانين مسلمانان و غيض بيتبع
هرگاه «. ر مسلمان باشنديا قاتل و مقتول هر دو غي است که مقتول مسلمان باشد ي جاريقصاص نفس فقط در صورت

  عمدا٥٢ي ذم هرگاه كافرِ«: گرياز طرف د). د از ماستي، تاک٢٠٧ يماده(» ... كشته شود قاتل قصاص مي شودمسلماني
۲۱۰ يماده( »...شد قصاص ميشود اگرچه پيرو دو دين مختلف باشندي ديگر را بككافر ذم.(  

ده، به خاطر ي در زاهدان با سنگسار کردن دخترش، سعي، مرد۱۳۸۶بهمن  در : ي جد پدرض به نفع پدر ويتبع
که پس ن مرد گفت يا. ٥٣)۱۳۸۶ بهمن ۲۴ قدس، يروزنامه( قانون را خود به دست گرفت يک پسر، اجراي با داشتن رابطه

 در ين پرونده گزارشيه به ايي قضاي برخورد قوهياز نحوه. ک کرده استياز سنگسار کردن دخترش چهار گلوله به او شل
و به پرداخت  پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود«ا، . م.  قياما طبق مفاد پدرساالرانه. ستيدست ن
 که پدر قاتل يدر حالت ، مادريعنيبازماندگان مقتول، . )۲۲۰ يماده(» وم خواهد شد قتل به ورثه مقتول و تعزير محكيديه

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

   يجرائم اقتصاد

 کشور مصوب يان در نظام اقتصادگرقانون مجازات اخاللح يبه تصر.  مستوجب اعدام هستندي از جرائم اقتصاديبرخ
ضربه زدن به نظام جمهوري اسالمي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا «به قصد  که يدر صورت جرائم يدر بعض، ۱۳۶۹

 »شوديمحکوم م...  مرتكب به اعدام٥٤االرض باشد مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد في با علم به
ق قاچاق ي کشور از طريا ارزي ياخالل در نظام پول: ر هستنديشامل موارد زت يد محدوديبدون قن جرائم يا). ٢ يماده(

  ).١ يماده(ا احتکار، و اخالل در نظام توليدي ي از طريق گرانفروشي كالن يحتاج عموميع مايعمده، اخالل در امر توز
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  )۲۴۹تحرير الوسيله، جلد چهارم، متن دو زبانه، ص ( پيروان مسيحيت، دين يهودي و دين زرتشتي  ۵۲
  . نام اين دختر را سميه گزارش کرد۱۳۸۶ بهمن ۲۸ اعتماد به تاريخ ی روزنامه ۵۳
  ۴۳ نگاه کنيد به پانوشت  ٥٤
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  جرائم مربوط به مواد مخدر

ن يين مورد مجازات را اعدام تعيدر چند۱۳۷۶مصوب آبان »  به آنيمبارزه با مواد مخدر و الحاق مواد قانونقانون اصالح «
 براي توليد مواد مخدر در بار چهارم شاهدانه كشت خشخاش يا كوكا و يا كشت:  هستندن جملهين موارد از ايا. کرده است
لوگرم ي ک٥ش از يبا حمل ياختفا ، يد، نگهداريره، خريغاک، بنگ، گراس و يلوگرم تري ک٥ش از يت؛ وارد کردن بيمحکوم

 گرم ۳۰ش از يع و صدور بيد، توزيساخت، تول؛ وارد کردن به کشور، تيدر بار سوم محکومگر مواد مخدر مذکور يو داک يتر
  .ا مشتقات آنهاين ين، کوکائين، مرفيهروئ

  ر جرائم مستوجب اعداميسا

 از مصرف ي، در صورت فوت ناش۱۳۴۶ مصوب ي و بهداشتيشي و آرايدني و آشامينمواد خورد بر قانون ياهيطبق اصالح
ن ي از قواني در برخ.)۱۳۵۳ اسفند ۱۸ ي اصالح۳ يماده(کننده اعدام است ا مخلوطيکننده هين مواد، مجازات سازنده، تهيا

سات آب و برق و يران در تاسگع نفت، قانون مجازات اخالليگران در صنار قانون راجع به مجازات اخالليخاص نظ
د مجازات قاچاق يآهن، قانون تشد مربوط به راهيهافر بزهيکت پرواز، قانون يگران در امنمخابرات، قانون مجازات اخالل

  . شده استينيبشيز مجازات اعدام پياسلحه ن

   ي اصالح قانون مجازات اسالميحهيال

ه يي قضاي، قوه۱۳۸۶در آبان .  اجرا شده است٥٥»يشي آزمايمبنا« بر  تاکنون۱۳۷۰از سال  يجار يقانون مجازات اسالم
، که مجلس ٥٦ي اصالح قانون مجازات اسالميحهيال.  به مجلس ارائه کرديک قانون دائميب ي را به منظور تصوياحهيال

ر ييتغ را ي اسالم جهات قانون مجازاتياريد، در واقع از بسيب رسانيات آنرا در شور اول به تصوي کل۱۳۸۷ور يدر شهر
د ي نافذ شدن باين قانون براي، اييب در شور نهايدر صورت تصو. ر خواهد گذاشتي مجازات اعدام تاثيخواهد داد و بر اجرا

 يآن را به خاطر ناسازگارکار محافظه يشوران ي وجود دارد که اياما احتمال کم. ز برسدي ن٥٧ نگهبانيد شوراييبه تا
  . حقوق بشر رد کنديللالمنيبن يموازمفادش با 

  حهي در ال  آنيحوزها کاهش يحذف مجازات اعدام 

ن موارد به يا.  آن را کاهش داده استيحوزه يگري موارد مجازات اعدام را حذف کرده و در موارد ديدر بعضمذکور حه يال
  :ر هستنديشرح ز

                                                 
طبق اين اصل، .  قانون اساسي تصويب كرد٨٥ كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس بر اساس اصل ١٣٧٠ا در سال  قانون مجازات اسالمي جاري ر ۵۵

در اين صورت، قانون مذكور براي مدت معيني بر مبناي آزمايشي به اجرا . هاي خود تفويض كندگذاري را به يكي از كميسيوني قانونتواند وظيفهمجلس مي
از سال .  سال تمديد شد١٠مدت آزمايشي آن به مدت  ۱۳۷۵در سال  به مدت پنج سال به اجرا گذاشته شد و سپس ١٣٧٠ا در سال  . م. ق. گذاشته خواهد شد

  .  به بعد نيز سه بار و هر بار به مدت يك سال تمديد شده است١٣٨٥
  htm.eslami_mojazat_gh_layehe/Jazaee_Ghavanin/Ghavanin/law/net.dadkhahi.www://http:  براي متن كامل آن به فارسي نگاه كنيد به ٥٦
دانان جلس از ميان حقوقدان هستند كه مكند و شش تن ديگر حقوقشش تن از اعضا فقيه هستند كه مقام رهبري منصوب مي.  عضو دارد١٢ اين شورا  ٥٧

ي مغايرت قوانين با شرع و تاييد يا بازگرداندن آنها به مجلس تنها شش نفر اول از اختيار نظردهي در باره. كندي قضاييه انتخاب ميپيشنهادي رئيس قوه
  .دهدي شورا مغايرت قوانين را با قانون اساسي مورد بررسي قرار ميمجموعه. برخوردار هستند
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ن که به ياعل کشته نخواهد شد مگر اص ف که رابطه شامل دخول باشد، شخي در صورت:ن مرداني بيجنسروابط  – ۱
 که دخول رخ ندهد، هر يدر صورت. مفعول به اعدام محکوم خواهد شد. ا متاهل باشديگر لواط کرده باشد يعنف با طرف د

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

  . ضربه شالق است۱۰۰زات ذکر شده  تنها مجا: مساحقه– ۲

  . ضربه شالق است۱۰۰ تنها مجازات ذکر شده  : قذف– ۳

. افته استيامام معصوم کاهش  ۱۲امبر اسالم، دختر او و يدشنام و قذف پن جرم به ي اي محدوده:يسب النب – ۴
  .توجب اعدام نخواهد بودگر مسيامبران ديا پي کرد که اهانت به مقدسات اسالم يريجه گيتوان نتين ميبنابرا

  . ضربه شالق است۸۰ تنها مجازات ذکر شده :يدن مشروب الکلينوش ‐ ۵

  حهي در ال مجازات اعداميش محدودهيافزا

مرتکب » بطور گسترده« که يتمام اشخاص. افته استي گسترش »محاربه«و » االرضيفساد ف «ي حوزه اصالح،حهيدر ال
جرم عليه امنيت داخلي يا : رض محسوب و به مجازات محاربه محکوم خواهند شدااليمفسد فر شوند، يجرائم مبهم ز

داير و خارجي، اخالل در نظام اقتصادي كشور ، آتش سوزي، تخريب و ترور، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك، 
  ).٢٢٨ ـ ١٠ يماده(كردن مراكز فساد و فحشا 

 هرگاه ـ۱«، ياز طرف. االرض و محارب دچار تناقض استيد ف مذکور در مورد مجازات اشخاص مفسيحهيکن، اليل
 را ي کسي نباشد که ويگر، حتا اگر قطعياز طرف د). ٢٢٨ ـ ٥ يماده (» باشد مجازات او قتل استکشته را يمحارب کس

 ي کند باغ ايران، قيام مسلحانهي اسالمي در برابر نظام جمهوري سياسي نظريهيهر گروهي که بر مبنا«يعنیکشته است، 
 به اسلحه يا مواد منفجره برده محارب محسوب شده و به مجازات اعدام دستدر صورتي كه ]  آنياعضا[باشد و  يم

  .ن صرف مسلح بودن مستوجب اعدام است نه ارتکاب قتلي بنابرا).د از ماستي، تاک٢٢٨ ـ ١١ يماده(» گردند محكوم مي
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  خبرگزاری ايسنا ©  خبرگزاری فارس  ©

  :وجود ندارند يدر قانون جارن موارد ياکند که يز ميز مجازات اعدام را تجوير نيد در موارد زيحه جديال 

مرتد . دهنديها را مد نظر قرار من موضوعي احهي ال۲۲۵ ـ ۱۴ تا ۲۲۵  ـ۱ مواد :٥٨ و سحريگذارارتداد، بدعت
 يکيآن است که حداقل  يفطرمرتد  .مرتد بر دو نوع است. ار کندير را اختن اسالم خارج شود و کفي است که از ديمسلمان
ده ير مسلمان بوده باشند و بعد از بلوغش به اسالم گروين او غي آن است که والديمرتد مل. ن او مسلمان بوده باشندياز والد

-ي سه روز فرصت توبه داده ميتد ملن تفاوت که به مرياعدام است، با امجازات هر دو . باشد و سپس از اسالم خارج شود
 در هر دو وشده  قائل» مثبت«ض يتبعزنان مرتد  ياد مربوط به ارتداد براوم. ابدييشود که در صورت توبه از اعدام نجات م

  . اندن کردهييمورد مجازات آنها را حبس ابد تع

. وجود ندارد ارتداد به يا اشارهيجارن يقواندر . ستب در قانون مجازات وارد شده اين ترتين بار است که به ايجرم ارتداد اول
 و ۱۳۶۰ يهاا الحاد در سالي مخالف به اتهام ارتداد يها گروهياز اعضا ياديز يعده مانع از اعدام ن جرمياما فقدان ا

 ياول در دمنتشره  اما بنا به گزارش.  منتشر شده است از صدور حکم ارتداديخبرکمتر ر ي اخيهادر سال.  نشد۱۳۶۷
به شهر قم در  ۱۳۸۷ آذر ۲۸در روزدر به اعدام شده بود محکوم » ارتداد«به جرم که  غانيرضا پي به نام عليشخص ۱۳۸۷
نوشته ن موضوع ي ايدر باره هم ي و کتاب شده بود امام دوازدهم استيتر مدعشيپها گزارشبه بنا که او  .شدخته يدار آو
. شناخته شده بود »االرضيمفسد ف«و مرتد » دي مراجع عظام تقل ازيبعض«به حکم  و ريدستگ ۱۳۸۵آبان خ يدر تار، بود
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ج يدر حال ترو« او نکرد و فقط گفت که او ي به ادعاياغان اشارهيرضا پي عليران در گزارش خود در بارهي ايروزنامه دولت
امام زمان است، در شهر قم اعدام کرد يمکه ادعا » شيدرو« به نام يگريز شخص دين ۱۳۸۶در سال » . بوديپرستخرافه

- ي ارتداد مورد استناد قرار ميها در پروندهيگريش از هر منبع ديبمعموال له، ير الوسي، تحرينياهللا خمتيکتاب آ. شده بود
 از گري ديها و مجازاتميجرا ازياري و بسقانون مجازاتاصالح  يحهيدر المقرر  يهاز مجازاتيف مرتد و نيتعر. رديگ

  . ٥٩داناستخراج شدهمذکور کتاب 

 که بدعتي را در دين اختراع كرده و يهر کس ادعاي نبوت كند محکوم به قتل است و هر مسلمان« :يگذاربدعت
ن مستوجب يو بنابرا »اي را براساس آن ايجاد كند كه برخالف ضروريات دين مبين اسالم باشد در حكم مرتد است فرقه

رسد يت شناخته است، به نظر مي را به رسمي و زرتشتيهودي، يحيان مسي ادين که قانون اساسي ابا توجه به. اعدام است
-تياقلد به ينگاه کن(اند ت قرار داشتهي تاکنون مدام تحت آزار و اذ۱۳۵۷که از انقالب است  ييت بهاياقلمتوجه ن ماده يا
  ). ي مذهبيها

. داندين لحاظ قابل مجازات مياز ارمسلمانان را يکرده و نه غوع ممنحه نه سحر را يال. ز مستوجب اعدام استي نسحر
اي ترويج نمايد محکوم به قتل  مسلماني كه با سحر و جادو سرو كار داشته و آن را در جامعه به عنوان حرفه يا فرقه«

  ».است

  ي در دست بررسيهاحهيگر اليد

»  جامعهيت روانيد مجازات اخالل در امنيطرح تشد«وان  است که از آن به عنيدر دست بررسهم  يگري کوتاه ديحهيال
 تداخل  که در باال ذکر شد، اصالح آن قانونيحهيالهم با  و يقانون مجازات اسالمحه  در واقع هم با ين اليا. شودياد مي

قانون  حه اصالحيدر الرا بعدا  »طرح تشديد مجازات اخالل در امنيت رواني جامعه«مفاد گذاران احتمال دارد که قانون. دارد
 ييب نهاي هنوز به تصولید ويب رسي در شور اول به تصو۱۳۸۷ر يتدر د يطرح جدن ياات يکل. بگنجانند يمجازات اسالم

تجاوز به   و سرقت مسلحانه؛يراهزن«: کندين شرح ذکر مين طرح را به ايجرائم موضوع اطرح  ۲ يماده. ده استينرس
قاچاق انسان   ؛٦٠ت مروج فساد و فحشاء و الحادير كردن وبالگ و سايس و دايحشاء؛ تاس فساد و فيل باندهايتشك عنف؛

 را ٢ يم مادهين جرايمجازات مرتكبز ي ن۳ يماده. »يا اخاذي به قصد تجاوز و ييربا ؛ شرارت؛ آدميبه منظور استفاده جنس
  .ده استن کرييتع» االرض ي نباشد، مجازات محارب و مفسد فيگرياگر مستوجب حد د«

- يشوند، باز ميمحسوب م» فساد«ا ي» شرارت« که ي اقداماتيرا برار ي تفسيگر جايک بار ديان مبهم ي بيريبه کار گ
 به يان و دسترسي بيه آزادي عليتواند به عنوان ابزاريب شود، مي که تصوي، در صورتدي جدن طرحيبه عالوه، ا. گذارد

  .شودنترنت به کار گرفته يق اياطالعات از طر

ات يحه که کلين اليبنا به ا.  است، به قاچاق سالح و مهمات اختصاص داردي که در مجلس در دست بررسيگري ديحهيال
 ينگهدار: ر صادر شودي جرائم زيب شد، مجازات اعدام ممکن است براي در شور اول تصو۱۳۸۷ آذر ۲۶خ يآن در تار

                                                 
 جلد چهارم متن دوزبانه است ٢٤٣خش مربوطه در ص ي فارسي بترجمه. ٤٩٤اهللا خميني، متن اصلي عربي، ص  تحريرالوسيله، آيت ٥٩
)aspx.301-post/com.blogfa.melliblog.www://http .(ي ارتداد صادر اهللا خميني در بارهاي از احكام دادگاه  كه بر اساس فتواي آيتبه عنوان نمونه

  html.12article/lawblog/com.hoghooghdanan.www://http: كنيد به حكم صادره در ساري، مازندران، درشده، نگاه 
    .انداي به الحاد نكردهي اصالح آن اشاره قانون مجازات اسالمی و اليحه٦٠
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و و يوآکتيدر مقابل ماموران دولت، قاچاق مواد راد سالح يدهنگهدارن مجرمان ين، مقاومت مسلحانهي سنگيهاسالح
  ٦١.ييايمي و شي نظاميان مواد منفجرهي قاچاقچي و مقاومت مسلحانهيکربيم

  

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

  
اندازد دار را به گردن محکوم میيمامور شهربانی حلقه                                                     خبرگزاری ايسنا ©
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  يالمللني بيچارچوب حقوق
حق  يدر باره  کهثاقيمن ي ا٦ماده  ٢بند جب به مو. است ياسي و سي حقوق مدنيالمللنيبثاق يمعضو  ١٣٥٤ران از سال يا

ات يجنا نيترمهمست مگر در مورد يز نياعدم جاحکم صدور  که مجازات اعدام لغو نشده ، يکشورهائ در«: است يزندگ
خواهد  حق اعدامهر محکوم به «: ح شده کهي همان ماده تصر٤در بند  »...ت يجنارا در زمان ارتکاب قانون الزم االجطبق 
در تمام موارد اعدام ف مجازات يا تخفي يا عفو فردي ي عمومعفو. ديف مجازات نمايا تخفيکه درخواست عفو و شت دا

شود و در ينم سال صادر ١٨اشخاص کمتر از  يم ارتکابيدر مورد جرااعدام حکم «: ٥بر طبق بند  .»ممکن است اعطا شود
منع ا ير يتاخ يبران ماده يامقررات ک از يچ يه« :ديگويثاق مي م٦ده  ما٦ت بند يدرنها» .ستيناجراقابل مورد زنان باردار 

  ».ستين استنادقابل  ثاقين ميعضو ا يکشورهاک از يهر  مجازات اعدام از طرف يالغا

 قرار يمورد بررسرا ان ريا ي اسالميدولت جمهورثاق گزارش ين مي اي حقوق بشر ناظر به اجرايتهيکم که ين باريآخر
اد احکام اعدام صادره و اجرا شده در يار زيتعداد بس« حقوق بشر سازمان ملل يتهيدر آن زمان، کم. بود ١٣٧٢ داد در سال

 بودند که ييها از محاکمهين احکام ناشي از اياري را محکوم کرد؛ بسي مورد بررسي دورهيران در طي اي اسالميجمهور
- ، که دولتثاقيم ٦ يدر پرتو مفاد ماده. ت نشده بودي رعاي به درستين قانويستهيند شاي فراي الزم برايهانيدر آنها تضم

ات محدود کنند، ين جنايترن مجازات را به مهمي ايکند که اجراياند ملزم م را که مجازات اعدام را ملغا نکردهي عضويها
 ي که به از دست رفتن زندگيرائم جيا براي  و، فساد و زناي از نوع اقتصادين مجازات را در مورد جرائمي ايته اجرايکم

   ٦٢ ».کندي محکوم مانظار عمومیها را در  اعداميته ضمنا اجرايکم. دانديثاق ميرت با ميدر مغااند، منجر نشده

  .ته حقوق بشر طفره رفته استي به کمگزارش به بعد از ارسال ١٣٧٣از سال ران يادولت 

ن عبارت يد ايبا ق کودک را وقحق يالمللني بيران به عهدنامهياحه الحاق يال ١٣٧٢در سال  ياسالم يمجلس شورا
ون را ي از کنوانسيا مواديدارد که مفاد ي خود محفوظ نگه مين حق را برايران اي اي اسالميدولت جمهور «:ب کرديتصو

 کودک، که وق حقيتهي، کمنهين زميدر ا» . ناسازگار باشند به اجرا نگذارديالمللني بي و مقررات جارين اسالميکه با قوان
 ينيچ نوع بازبيه، هيم گزارش اولياز زمان تقد«ن لحاظ ابراز کرد که ياز اق خود را ي از کارشناسان است، تاسف عميمجمع
کند که يب تکرار مين ترتي خود را به ايته نگرانيکم. ظ کشورعضو انجام نگرفته استفُّحق تَيت گسترده و نادقيدر ماه
 آن با هدف و ي نسبت به سازگاريکند و موجب نگراني ميون را نفي از مفاد کنوانسياري بالقوه بسيلظ کت تحفّيماه

ظ تحفّ حق ي عموميجنبه خود را تکرار کرد که دولت عضو ي قبليهيتوص«ته ي آن کمي در پ».گردديون ميمقصود کنوانس
در  حقوق بشر يکنفرانس جهان يهيانيب کار يو برنامهه ياعالمطبق بر ا محدود کردن آن، يخود را با هدف پس گرفتن آن 

  ٦٣». قرار دهدينيمورد بازبن يدر و، ١٩٩٣سال 

از حق «و ) ١ماده  (»استده ينرسسن هجده سالگي به انساني است که هر ک کودک، ي«: سازديون خاطرنشان ميکنوانس
 که اشخاص ي در مورد جرائمي ابد بدون امکان آزادنه مجازات اعدام و نه حبس«). ٦ يماده(»  زندگي برخوردار استيذات
  ).٣٧ يماده (»اند اجرا نخواهد شد سال مرتکب شده١٨ر يز

ر دول منعقد شده باشد يران و ساين دولت اي بي که بر طبق قانون اساسيمقررات عهود«: کنديح ميران تصري ايقانون مدن
 ي هم مخالف مقررات بين الملل، سال۱۸ نوجوانان زير يعدام برام اکصدور ح ،نيبنابرا). ٩ماده  (»در حکم قانون است

                                                 
٦٢  CCPR/C/79/Add.25 ،٨، بند ١٩٩٣ اوت ٣  
  ٧ و ٦، بندهاي ٢٠٠٥ مارس ٣١، CRC/C/15/Add.254ي حقوق كودك،  مالحظات پاياني كميته ٦٣
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 ي قانون مدن۹ده اف ملو هم مخا)  حقوق کودکي  عهدنامه بين المللـ ي و سياسي حقوق مدنيميثاق بين الملل(است 
  ٦٤.ايران

 کودک را در وقحقون يطبق کنوانس يراني مقامات اتعهداتاحترام به  کودک سازمان ملل وق حقيتهي که کمين باريآخر
 ي اجرايق فوري تعلي الزم را برايهاخواست گام«ته از دولت عضوين کمي قرار داد، ايمورد بررس ١٣٨٣ن يفروردسال 
 ي براي، بردارد؛ اقدامات مناسب قانوناند شدهي مرتکب جرمي سالگ١٨ش از ي که پي اشخاصي احکام اعدام برايهيکل
مجازات اعدام ون ي کنوانس٣٧ ي طبق الزام مادهون به عمل آورد ويزگار با مفاد کنوانس ساييهال آن احکام به مجازاتيتبد
 يهيز توصين ١٣٧٩ته در سال ي همان کم٦٥».اند ملغا کند مرتکب جرم شدهي سالگ١٨ش از سن ي که پي اشخاصيبرارا 

  ٦٦. کرده بوديمشابه

 يکند پدر و جد پدريح مي ابراز کرد که تصريمجازات اسالم قانون ٢٢٠ ي مادهي خود را در بارهي جديته ضمنا نگرانيکم
دولت عضو اقدامات «ه کرد که ي، و توصر هستنديه و محکوم به تعزي فقط ملزم به پرداخت ديتوانند فرزند را بکشند وليم

ات و يگونه جنانيز به ايآمضي تبعيبرخوردهااز عدمِ  نامناسب قانون مجازات را به عمل آورد تا يهالزم از جمله اصالح ماد
  ٦٧».نان حاصل شودياطم يفريگرد کيع و کامل و پيقات سريانجام تحق

  : تاب کردي را ترغژه دولت عضويته به وين، کميعالوه بر ا

 اصول و يهي با کلي حداقل سنيهاالزاممطابقت  و  به عنوان سن بلوغي سالگ١٨ن يي تعيبران خود را يقوان •
و  ، قرار دهدينيت منافع کامل کودک مورد بازبيبا رعا يالمللني بيرفته شدهي پذموازين  ز يون و نيمفاد کنوانس
  ؛)٢٣بند (ن کند ي آنها را تضمي و اجرانان حاصل ياطمن ين قوانيدرا  يجنسض ياز نبود تبع

 ياند، فورا و به مدت سال مرتکب شده١٨ر ي که اشخاص زي حکم اعدام را در مورد جرائميصدور و اجرا •
  حاضر به عمل آورد؛ياني مالحظات پا٣٠ بند ي اجراي الزم را برايها اقداميهينامحدود معلق کند و کل

ز، مثل يرآميا تحقي يرانسانيرحمانه، غي بيهار برخوردها و مجازاتي هر گونه شکنجه و سايفورا انجام و اجرا •
 ).٧٣بند (د معلق کن سال ١٨ر يا سنگسار را در مورد اشخاص زيقطع عضو، شالق 

 حقوق کودک يتهي حقوق بشر سازمان ملل و کميتهي کميهاهيک از توصيچ يران تاکنون هيرسد که مقامات ايبه نظر م
  .اند مجازات اعدام به اجرا نگذاشتهيدر بارهرا 

 يتهي شد، کمهرفتيپذ ١٣٧١ ، که در ياسي و سي حقوق مدنيالمللنيثاق بي م٦ ي مادهي در بارهيدر اظهار نظر عموم
 آن را يا الغاي اشاره دارد که قويبا عبارات] مجازات اعدام [ي به الغايبطور کل«ن ماده يمشخص کرد که احقوق بشر 
 از حق يوربهرهشرفت در يد به عنوان پيبارا  اقدامات مربوط به الغا يهي کرد که کليريگجهيته نتيکم... دانديمطلوب م

صادر شود، » اتين جنايترمهم «يد فقط براياعدام باحکم  آمده است که يظهار نظر عمومدر همان ا ٦٨». دانستيزندگ
م صادر يار وخيا بسي مرگبار يامدهاي با پيات عمدي به جز جناياتي جنايد براي مجازات اعدام نباهن است کي آن ايکه معنا

                                                 
:  نفر از نوجوانان زير حكم اعدام را به عهده دارد٢٠ اين تعبير از آقاي مصطفايي، يك وكيل حقوق بشري، است كه وكالت بيش از  ٦٤

aspx.15-post/com.blogfa.mostafaei://http   
  ٣٠، بند٢٠٠٥ مارس ٣١، CRC/C/15/Add.254دك، ي حقوق كو مالحظات پاياني كميته ٦٥ 
٦٦ CRC/C/15/Add.123 ،٣٠، يند ٢٠٠٠ ژوئن ٢٨   
  ٢٠٠٥ مارس ٣١، CRC/C/15/Add.254ي حقوق كودك،  مالحظات پاياني كميته٦٧
  ٦، بند ٣٠/٤/١٩٨٢، )٦ي ماده(ي حق زندگي ي حقوق بشر سازمان ملل در باره كميته٦ اظهار نظر عمومي شماره ٦٨
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صدور «ل شده اظهار کرده است که يشک تياسي و سي حقوق مدنيالمللنيثاق بي حقوق بشر که طبق ميتهيکم. ٦٩شود
 بار يجنس برابا هممقاربت  کرد، از جمله ارتداد، يار مهم تلقيتوان به عنوان جرائم بسي که نمي جرائميمجازات اعدام برا

  ٧٠».رت دارديثاق مغاي م٦ ي، با مادهتوأم با خشونت مسئوالن، سرقت يلهي، اختالس به وسيرقانوني غي جنسيسوم، رابطه

اعدام محکوم به از حقوق اشخاص حمايت  ي را براييهانيتضم سازمان ملل ي و اجتماعي اقتصادي، شورا١٣٧٣در سال 
 آمده ١ ين شمارهيدر تضم. کردب يصوتها را نين تضميابه اتفاق آرا  سازمان ملل يدر همان سال، مجمع عموم. رفتيپذ

ها صادر تين جنايترتوان فقط درمورد مهمياند، مجازات اعدام را مه که مجازات اعدام را ملغا نکردييدر کشورها«: است
گر يم دي وخيامدهايپا ي مرگبار ياهدامي با پي عمديهاتيد فراتر از جناي آنها نباين است که حوزهي آن ايکرد و معنا

  ٧١».برود

ن يترمهم«حاصل کنند که مفهوم نان ياطم«د يها باون حقوق بشر سازمان ملل مشخص کرده، دولتيسيطور که کمهمان
 يهانرود و مجازات مرگ در مورد اقدامم يار وخي بسيامدهايا پيج مرگبار ي با نتاي عمديهاتي فراتر از جنا»هاتيجنا
ان اشخاص ي ميده و روابط جنسيان عقيا بي يز مذهبيآمرخشونتي غيکردها، عمليز مثل جرائم ماليآمرخشونتيغ

- رود که قوانين بيني مجازات اعدام در ايران بسيار فراتر از آن ميآشکار است که حوزه ٧٢». نشود صادريبزرگسال و راض
  . ندآوريبه شمار م »هاترين جنايتمهم «يدر زمرهالمللي 

: خاطر نشان کرد ٢٠٠٥ ي در گزارش ساالنهيي فراقضايها سازمان ملل در مورد اعداميژهيگر وطور که گزارشهمان
توانند يجه قضات نميدر نت. دنداني مي الزامينيط معي از کشورها مجازات اعدام را در شرايان تعداد قابل مالحظهيقوان«

ز وجود ندارد که حکم ين امکان نيو ا. مد نظر قرار دهند، حتا حبس ابد، ترفيخف ي صدور مجازاتيط را برايشران يبهترحتا 
 يالمللني بموازين در تناقض با کن، ي ل٧٣».ات مستوجب اعدام را بازتاب دهدياگونه جنني اي اخالقيدرجات متفاوت زشت

   . استيالزامران ي اي اسالميدر جمهور از جرائم ياديمجازات اعدام در مورد تعداد زحقوق بشر، 

 يامه تاکنون هر ساله قطعنا٢٠٠٣ سازمان ملل از سال ين است که مجمع عموميست ايت هم نين نکته که کم اهميآخر
. ٧٤ مجازات اعدام را مطرح کرده استيژه مسالهيب رسانده که همواره به ويران به تصويت حقوق بشر در اي وضعيدر باره

 مشروح در ي که گزارشه شدهر کل سازمان ملل خواستيد از دبيب رسيبه تصو ١٣٨٧و آذر ١٣٨٦آذر  که در يهايقطعنامهدر 
  .٧٥ران ارائه کندي ايم اساليت حقوق بشر در جمهوري وضعيباره

  

                                                 
  ٧المللي حقوق مدني و سياسي، بند  ميثاق بين٦ي ي ماده اظهار نظر عمومي در باره ٦٩
، ٨، بند ١٩٧٧ر  نوامب١٩، Add/79/C/CCPR.85 ميثاق، سند سازمان ملل ٤٠ي سودان طبق ماده: ي حقوق بشر مالحظات پاياني كميته ٧٠

Opendocument?fae88025655300537dff747155a310bc/0/nsf.doc/tbs/ch.unhchr.www://http) ٢٠٠٥ مارس ٢٤(  
، "اعداممحکوم به هايي براي حفاظت از حقوق اشخاص تضمين"، ٥٠/١٩٨٤ي  شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل، قطعنامه ٧١

1984/50/Res/ECOSOC ،١٩٨٤ مه ٢٥ ،htm.41comp_h/b/3enum/html/ch.unhchr.www://http   
  ٥٩/٢٠٠٥ و ٦٧/٢٠٠٤، ٦٧/٢٠٠٣، ٧٧/٢٠٠٢، ٦٨/٢٠٠١، ٦١/١٩٩٩هاي  قطعنامه ٧٢
٧٣  E/CN.4/2005/7 ٦٣، بند  
 از 2d، بند )٢٠٠٥دسامبر  (A/RES/60/171 از 2d، )٢٠٠٤دسامبر (A/RES/59/205   از 3j، بند )٢٠٠٣دسامبر  (A/RES/58/195 از 1d بند  ٧٤

A/RES/61/176)  ٢٠٠٦دسامبر( 1، بندهايc ،1d ،3a، b ،cو  d از A/RES/62/168)  ي سوم مجمع ي تصويب شده در كميتهو قطعنامه) ٢٠٠٧دسامبر
   A/C.3/63/L.40  ازd و 3a، b ،c  و بندهايc و 2a، b، بندهاي ٢٠٠٨عمومي سازمان ملل در نوامبر 

  عمومي سازمان مللمجمع ٦٣/١٩١و  ٦٢/١٦٨ي ها نگاه كنيد به قطعنامه ٧٥
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   عادالنهيحق محاکمه
از قانون کسان يت يحما: اند از آن جمله،اند شدهينيبشيپ  عادالنهيمحاکمه از اصول ناظر بر يبرخران ي ايقانون اساسدر

، )۳۶ اصل(، صدور حکم بر اساس قانون )۳۵ اصل(ل ي، حق داشتن وک)۳۴ اصل(رجوع به دادگاه ، حق ٧٦)۲۰ اصل(همگان 
 ، زير کنترل رهبرند، و از جمله قوه قضائيهي دولتياز آنجا که نهادهااما ). ۳۸اصل (منع شکنجه و ، )۳۷ اصل(اصل برائت 

  . آن اصول وجود نداردي اجراي برايهيچگونه تضمين

: کنديران خاطر نشان مي اي اسالميت حقوق بشر در جمهوري وضعير خود در بارهير کل سازمان ملل در گزارش اخيدب
 است، بر يااهللا خامنهتي، که در حال حاضر آيح شده، مقام رهبري تصري قانون اساس۵۷ک قوا که در اصل يبه رغم تفک«
ه به انتصاب يشش فقمتشکل از  نگهبان ي شورا.کندي مي سرپرستي اصليگر نهادهايه و دييه، مقننه و قضاي مجريهاقوه

مصوب پارلمان با ن يقوان نر دانستين شورا در صورت مغايا. ه استيي قضايقوهشنهاد يدان به پ و شش حقوقيمقام رهبر
 مقام ي براي مشورتيبه عنوان مجمع ص مصلحتيمجمع تشخ.  آنها برخوردار استي و شرع از قدرت وتويقانون اساس

 نگهبان برخوردار يو شوران پارلمان ي بيگذار در اختالفات مربوط به قانونييت نهايار حکميکند و از اختي عمل ميرهبر
ار انتصاب و يشوند، و از اختيده مي برگزي است که در انتخابات عموميانيروحانمجلس خبرگان، متشکل از . است

س ي خود رئيز به نوبهيکند و او نيه را منصوب ميي قضايس قوهي رئيمقام رهبر.  برخوردار استيبرکنارکردن مقام رهبر
  ٧٧».کنديم ان کل را منصوبکشور و دادستيعالوانيد

ن ي انواع معي، با برخي انقالب اسالميهال دادگاها مثبه عنوان. کنندين احکام اعدام را صادر ميشتري بژهي ويهادادگاه
 تي روحانيژهيدادگاه و. گري جرائم ديز تعدادي و قاچاق مواد مخدر و نيت مليه امنيجرائم سروکار دارند، از جمله جرائم عل

-دادگاه. پردازديت باشد، مي مرتبط با روحاني که جرم به نوعيگران، در صورتيا ديان ي روحانينحصرا به جرائم ارتکاب مزين
 يژهيمجتمع و «يرمجموعهي در زياژهيل دادگاه وي مثال، تشکيبرا. شونديل مي تشکياري اختيهيبر پاز ين ياژهي ويها
ها در آن استان  در تعداد اعداميديش شديبه افزا ۱۳۸۵ن بلوچستان در سال ستايدر استان س» يتي امور امني براييقضا
سال اواخر  در رانيابه  خودت يان مأموريجر خودسرانه، در يهابازداشت يدر بارهسازمان ملل ق يتحقگروه . ده استيانجام
 يهاها به دادگاهن دادگاهي افي وظاياگذاروخواستار  و کرداد ي در مقابل قانون ياصل برابربا ها  دادگاهنيتناقض ا، از۱۳۸۱
  .٧٨ شديعاد

  

  

  

  

  
                                                 

كند، اما متاسفاته آن را به تصريح مي» ي حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيهمه«ي افراد ملت از  همان اصل بر برخورداري همه ٧٦
  . نمايدمحدود مي» رعايت موازين اسالم«
: ، در١٠ و ٩، بندهاي ٢٠٠٨، اول اكتبر A/63/459 ي وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسالمي ايران، گزارش دبير كل در باره ٧٧

OpenElement?pdf.0853075N/PDF/08/530/75N/GEN/UNDOC/doc/org.un.daccessdds://http   
٧٨  2.Add/4/2004/3.CN/E ،در١ي ي شماره و توصيه٥٦ و ٥١، بندهاي ٠٠٣٢ ژوئن ٢٧ ، :

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

 

  
   

 احکام اعدام، قطع عضو، مصادره و ضبط اموال و حبس بيش *
عالي کشور هستند و به خواهي از ديوان سال قابل فرجام١٠از 

  .رونددادگاه تجديد نظر نمي
تواند رسيدگي به يک اتهام را به بازپرس يا به دادستان مي** 

  . ارجاع کند) داديار(يکي از دستياران خود 

 هئيس قوه قضايرئ

عالیوانيس ديرئ دادستان کل
 کشور

 ستاندادستان ا
 عالی کشورديوان

   های استاندادگاه
 **دادستان شهرستان )*د نظريتجد(

های انقالب دادگاه بازپرس
 اسالمی

های عمومیدادگاه  
 اريداد

  
 در روند، امايه به شمار ميي قضاي از ساختار قوهي بخشي انقالب اسالميهادادگاهگردد، همانطور که در نمودار مالحظه می

 يژهيگر، دادگاه وياز طرف د. نظارت دارد انقالب يهادادگاهکه ظاهرا بر ست ا ي از دادگستري آنها جدايادارسازمان  عمل
 يها، شامل دادستان و دادگاهيمخفشدت  و به ي موازيينظام قضا ،هيياز قوه قضاکامالمستقل  يالتي تشکيدارات يروحان
، ي و انقالب اسالمي عموميهادادگاهبرخالف احکام صادره در . خود است يژهيو يهاگاهها و بازداشتزندانو د نظر يتجد

 د نظري تجديهادادگاهدر بلکه شوند، يارجاع نم يعالوانيد نظر به دي تجديبرات ي روحانيژهيحتا احکام اعدام دادگاه و
ي و فقط در صورتين دادگاه گاهي ايهاات مربوط به پروندهيجزئ. رنديگي قرار ميمورد بررست ي روحانيژهي دادگاه وخود 

ن ييها و تعل دادگاهي تشکي قانون اساس۱۵۹ اصل .  مربوط باشندياسيافراد سرشناس س  بهکنند کهيها درز مبه رسانه
ژه يس دادگاه ويتاس ي برايگاه قانونچيگذاران هن قانونيحکم قانون کرده است، با وجود ات آنها را منوط به يصالح

  .اندنگذرانده

 موارد که يدر برخ. ها به طول انجامد ممکن است سال، اعدامي تا صدور حکم قطعي تشريفات رسيدگي در جرايم عاد
م ده سال يا بيش از آن را در زندان گذرانده  مته، تشخيص مطرح بودهيهاهکشور يا شعب يعال ديوانيهاهپرونده در شعب
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 يي نهاي دو سال، به مرحلهيکي يطع، در ي نسبتا سرياسيسفعاالن  اعدام يها از پروندهياريبسگر ياز طرف د ٧٩.است
.  دانست۱۳۶۰ ي دههياقهي چند دقيهاسه با محاکمهي در مقايشرفتيد بتوان پيز شاين مدت را نياما هم. رسندياجرا م

 يشوند که سابقهي ارجاع ميعالواني شعب خاص دي بطور معمول به برخياسي اعدام فعاالن سيهان، پروندهيعالوه بر ا
  .  دارندي بدويهاد احکام اعدام صادره در دادگاهيي و تايح دفاعيده انگاشتن لوايد در نايبد

هاي  در بسياري از محاکمه.کندايفا ميجا يکزمان نقش بازجو، دادستان و قاضي را ها، قاضي همدر بسياري از دادگاه
طرفي او ارند، تفاوتي در برخورد قاضي، که بيي او حضور دهاي سياسي که دادستان يا نمايندهکيفري و به ويژه در محاکمه

گناهي هاي کيفري و سياسي، قضات فرض را بر بيدر اکثريت قاطع پرونده. مورد انتظار است، با دادستان وجود ندارد
-متهمان مقصرند مگر اين که بي: رسد اصل راهنما بر عکس باشدبه نظر مي. دهندمتهمان تا اثبات تقصير آنها قرار نمي

   . گناهي آنها ثابت شود

ن ي آئ۱۲۸ يماده. ستندي برخوردار نييقات ابتداي و تحقيي بازداشت، بازجوي دورهيل در طيمتهمان از حق داشتن وک
 وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه حضوردرخصوص جرايم عليه امنيت كشور «کند که يح مي تصريفري کيدادرس

ن اجازه را صادر يها در آن ا را سراغ ندارد که دادگاهياچ پروندهي حقوق بشر هيها جامعهيللالمنيون بيفدراس ».خواهد بود
ا حتا در صورت اعتراض وکال ي کردن متهمان منع کنند ي که وکال را از همراهدار برخوردارنين اختي قضات از ا.کرده باشند

  .ندي نمايا زنداني موارد، آنها را بازداشت ي در بعض ناعادالنهيي قضاروند ي در بارهيرساناطالعا يناعادالنه  ييقضابه روند 

ن ي عرب، چنديت قومي فعاالن اقليلهيها در استان خوزستان به وسيگذار بمبي، در پرونده۱۳۸۶سال به عنوان مثال در 
 منتشر و در آن به روال ياامهرا آنها نيم شد، زي به آنها تفهيت مليه امنيل پرونده بازداشت و اتهام اقدام عيتن از وکال
-  موارد شناخته شده، امان وکال بعدا تبرئه شدنديا. با موکالنشان اعتراض کرده بودندآنها دار ياز د يممانعت قاضمحاکمه و 

  ـي عبدالفتاح سلطاني، دادستان تهران آقا۱۳۸۴در سال . اندتشان سرکوب شدهيز بوده که وکال به خاطر فعالي نيگري دي
ش از هفت ماه ي بي سلطانيآقا. ه نظام بازداشت کرديغ علي و تبليجاسوس را به اتهام  ـيل سرشناس حقوق بشريکک وي

د نظر يدادگاه تجد.  محکوم شديت از خدمات اجتماعي سپس به پنج سال زندان و پنج سال محروم ودر بازداشت به سر برد
 يهاان قتلي از قربانيکي يل خانوادهي ناصر زرافشان، که وکي، آقاگريل ديک وکي. او را از تمام اتهامات تبرئه کردبعدا 
 ۱۳۸۶تا  ۱۳۸۱از پنج سال  اطالعات مربوط به پرونده، يبه اتهام افشا بود، ۱۳۷۷سندگان سال ي روشنفکران و نويارهيزنج

   . ٨٠در حبس به سر برد

 ياهيآشکارا اصول پاشان ياف حرفهيجام وظابه خاطر انوکال م يت مستقيمحکومل و يانکار حق متهمان در داشتن وک
) الف(وکال «ن کنند که يد تضميها باح شده که دولتين اصول تصريدر ا. کندي نقش وکال را نقض ميسازمان ملل در باره
ه در کشور خود بتوانند آزادان) ب( انجام دهند؛  نابجايا مداخلهي خود را بدون ارعاب، مانع، آزار ياف حرفهيبتوانند تمام وظا

 و اصول ني موازف، يشده بر طبق وظابه خاطر اقدامات انجام ) ج(و در خارج مسافرت و با موکالن خود مشورت کنند؛ و 
د يا تهديرند و يقرار نگها گر مجازاتي و دي، اقتصادي اداريهاا مجازاتيت يتحت آزار و اذ، يا حرفهيشناخته شده

-ا آرمانيبا موکالن همبسته فشان يوکال به خاطر انجام وظا «: اضافه شده استياهي پادر همان اصول). ۱۶بند  (»نشوند
  ).۱۸بند  (»نخواهند شدتلقی  موکالنشان يها

                                                 
ي سرنوشت محكوم به اعدام بايد چندين سال در انتظار رسيدن فرزندان صغير مقتول به سن قانوني بماند تا آنها در بارههاي قصاص، زنداني  گاهي در پرونده ٧٩

  .او تصميم بگيرند؛ يا درخواست قصاص او را بنمايند و يا ديه دريافت كنند
هاي حقوق بشر و سازمان المللي جامعه مشترك فدراسيون بينیر، برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشي برنامههاي ساالنه نگاه كنيد به  گزارش ٨٠

  جهاني ضد شکنجه
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  اعدام مجرمان نوجوان
-بيشتر کشورهاي ديگر در اثر فشار بين. درايران اختصاص داقطعا به کنندگان کودکان در جهان ي اول در ميان اعدامرتبه
 ۱۳ ؛ شده استنوجوان در ايران ثبت  ۴۲حداقل   تاکنون اعدام ۱۳۷۸ از سال  ٨١.اند و داخلي اين رويه را کنار گذاشتهالمللي

  . ارقام واقعي احتماال بيشتر از اين است. ۱۳۸۷ تن ديگر در سال  ۸اند و اعدام شده ۱۳۸۶از اين تعداد در تن 

- يس جمهور احمديرا، رئياخ. شوديران اعدام نمي در ا۱۸تر از نين پائکس در سچيکنند که هي ادعا ميران گاهيمقامات ا
ت ي را به عنوان سن مسئولي سالگ۱۸ما ن يواناند؟ قکجا اعدام شده. شونديران جوانان اعدام نميدر ا«: نژاد اظهار کرد

سازد يران آشکار مي در اي جارني قوانيا بررسير يموجود در جدول زق ي به حقاي متاسفانه نگاه٨٢».ندن کرده ايي تعيفريک
درست است که . ن موضوع کامال روشن هستنديدر مورد اموجود ن يدر واقع، قوان.  ندارنديت نسبتين اظهارات با واقعيکه ا

 است كه يکس«کودک   قانونف آنيبه تعر مبرا هستند، اما يفريت کي کودکان از مسئوليح قانون مجازات اسالميبه تصر
 ۱۸تر سن بلوغ را شيران که پي ايگر، قانون مدنياز طرف د).  آني و تبصره۴۹ يماده(» ي نرسيده باشدبه حد بلوغ شرع

سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه «: ر اصالح شدي به شرح ز۱۳۶۱ن کرده بود، در سال يي تعيسالگ
  .)۱۲۱۰ ي، ماده۱ يتبصره (٨٣»سال تمام قمري است

 يجدها ن کوششيون حقوق کودک انجام شده است، اما اي با کنوانسين مفاد قانوني سازگارکردن ايبرا ييهاکوشش
  . اندنبوده

ز يحه نيآن ال. ديب رسانيرا در شور اول به تصو» ل دادگاه اطفال و نوجواناني تشکيحهيال «مجلس ،۱۳۸۵در مرداد 
كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده «کودک : يعنيد، ادي از کودک به دست مي مشابه قانون مجازات اسالميفيتعر
 سال مرتکب ۱۸ تا ۱۵ن ين سنيکه نوجوانان بجرائم مستوجب اعدام و حبس ابد در مورد حه ين حال، اليدر ع» .باشد
کان را به د تا کوداديار مي از مفاد مبهم آن کماکان به قضات اختيکي يد، ولرکيمقرر مدو تا هشت سال زندان اند، شده

 حکم به دو تا هشت سال ي در صورت فقطحه، در موارد قصاص و حدود، دادگاهيالآن  ۳۳ يبنا به ماده. اعدام محکوم کنند
 مجلس ييون امور قضايسي، کم۱۳۸۶ر يت در ».رشد و كمال عقل مرتكب شبهه وجود داشته باشد در«حبس خواهد داد که 

  . ه استتب قرار نگرفيدر صحن مجلس مورد بحث و تصوهنوز مذکور  یحهيحه پرداخت، اما اليات الي جزئيبه بررس

باالخره . م کرده بوديرا به مجلس تقد»  به جرائم اطفال و نوجوانانيدگي رسحهيال«، دولت ۱۳۸۳تر از آن، در اسفند شيپ
ات آنرا در شور يکل۱۳۸۷ر  آذ۲۴خ يشروع کرد و در تار ۱۳۸۷آذر حه را در ين الي ايپس از چند سال وقفه، مجلس بررس

 که ي سال در مورد جرائم۱۸ تا ۱۵ن ين سنيکه نوجوانان باست ح شده يتصرز ينحه يالاين در . ديب رسانياول به تصو
- ماده( خواهند شد يت نگهداريا اعدام باشد از دو سال تا هشت سال در کانون اصالح و تربي آنها حبس ابد يمجازات قانون

  .  است قصاص و حدود سکوت کردهيدر مورد مسالهکور حه مذيال اما ،)۳۳ ي

                                                 

ر

، به ۲۰۰۷در سال . بردند نوجوان در يمن زير حکم اعدام به سر مي۱ نوجوان در سودان و ۳ سه نوجوان در عربستان سعودي، )۱۳۸۷تير  (۲۰۰۸ي  در ژوئيه ٨١
نگاه کنيد به (، ايران تنها کشوري بود که نوجوانان را اعدام کرد )۱۳۸۶شروع از دی  (۲۰۰۸سال در . وان را اعدام کرد نوج۱جز ايران، عربستان سعودي نيز 

مان نوجوان، آخرين تحوالت در جدول پيوست با عنوان    ۱۳۸۷ تير ۱۷گزارش مج
  ٢٠٠٨ سپتامبر ٢٦ مصاحبه با نيويورك تايمز،  ٨٢
  . سال شمسي است٧/٨ سال و براي دختران ٥/١٤قع، سن بلوغ براي پسران كمي بيش از  روز دارد، و در وا٣٥٤ سال قمري ٨٣
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 به ۱۳۸۷ور يات آن در شور اول در شهري، که کلي اصالح قانون مجازات اسالميحهيس الينوشي در پيروند مشابه
 ي متضاديهافيتعر. )ي اصالح قانون مجازات اسالميحهيالد به ينگاه کن(ز قابل مالحظه است ي ن،ديب رسيتصو

اما ن کرده، يي سال تع۹ دختران ي سال و برا۱۵ پسران يحه سن بلوغ را برايگرچه ال. وجود داردحه ير آن الداز کودک 
ح شده ين تصريچن همجادر آن). ۱۴۱ ـ ۱ يماده (»ده باشدي نرسيدي سال تمام خورش۱۸به سن « است که يکودک کس

ا در رشد و کمال عقل يو يا حرمت آن را درک نکنند و ت جرم انجام شده يم موجب حد هرگاه اطفال بالغ ماهيدر جرا«که 
م ي به جرايدگي شده در قانون رسينيب شي پيها آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات

شت تا در  دست قضات را باز خواهد گذاين ماده به روشنيمفاد ا). ۱۴۱ ـ ۴ يماده(» اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شد
کرده، » ت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درکيماه « سال۱۸ر ي زکه مجرمبرسند  صيتشخ ني که شخصا به ايصورت

 به جرائم اطفال و نوجوانان و يدگيرس يحهيال دو مقرراتد يمجلس باآشکار است که . صادر کنندمجازات اعدام را 
   .آنها را رفع کندن يب يهاو تناقضسازگار را با هم  ي اصالح قانون مجازات اسالميحهيال

جرائم   که به اتهام ارتکابين است که نوجوانانيج ايار راي بسيهيشود، روير مالحظه ميطور که از جدول زدر عمل، همان
  .شوندي و سپس اعدام مي برسند در زندان نگهداري سالگ۱۸ که به سن ياند، تا زمانه اعدام محکوم شدموجبِ

  

  
در )  ساله۱۵ ـ ۱۶(و محمود عسگري ) ساله ۱۷ـ  ۱۶(اياز مرهونی خبرگزاری ايسنا                                              ©

   در انظار عمومی در مشهد به دار آويخته شدند۱۳۸۴تير 

  

، ياهللا شاهرودتي آيه، اظهار داشت که بنا به بخشناميي، معاون دادستان کل در امور قضاين ذبحي، حس۱۳۸۷ مهر ۲۴در 
 ۲۷در روز . گرفت او اظهارات خود را پسبعد روز سه . ٨٤گر اعدام نخواهند شديه، مجرمان نوجوان ديي قضايس قوهيرئ
ن ي ايحيطور تلوه ب». تواند در آن دخالت کنديه نمي قضائي افراد است و قوهيقصاص، حق خصوص«، او گفت که مهر

                                                 
  .ي مشابهي صادر كرده بود بخشنامه١٣٨٢تر نيز در سال  اهللا شاهرودي پيش آيت ٨٤
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ک ي يي، مقامات قضا۱۳۸۷ آبان ۸روز  روز بعد، در ۱۱در واقع . افتيام نوجوانان ادامه خواهد ن معنا بود که اعديگفته به ا
  ).ريدر جدول ز ۴۰ يشمارهمورد د به ينگاه کن( ساله بود ۱۷ در هنگام ارتکاب جرم ي افغانستان را اعدام کردند کهعهتب

  ۱۳۷۸ ـ ۱۳۸۷ اسفنداعدام نوجوانان، 
سن   نام  

زمان (
  )اعدام

سن 
زمان (

 جرم
  )ياتهام

  مالحظات  محل  خ اعداميتار  ل اعداميدل/اتهام

    رشت  ۲۲/۷/۱۳۷۸ قتل  ۱۷  م قربانزادهي ابراه ۱
  انظار عمومی  گناوه  ۲۴/۱۰/۱۳۷۸ ، تجاوز، قتلييرباآدم  ۱۷  يمياسم ابراهج ۲
   رانيغرب ا  ۸/۳/۱۳۸۰ قتل ۱۶ ۱۸  يوسفيمهرداد  ۳
      ۱۳۸۲     ٨٥ک نوجواني ۴
    الميا  ۵/۱۱/۱۳۸۲ قتل ۱۷ ۲۲  دزادهمحمد محم ۵
    مشهد  ۲۲/۲/۱۳۸۳ قتل ۱۷ ۲۱  سلمان ۶
    رازيش  ۲۲/۴/۱۳۸۳ نامعلوم  ۱۷  يني اميمجتب ۷
  مرکز شهرـ اعدام   نکا  ۲۴/۵/۱۳۸۳  عفت بار چهارميعمل مناف  ۱۶٨٦  )يرجب(ه سهالهاطفع ۸
    تهران  ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ قتل ۱۷   يمان فرخيا ۹
    دخترپل  ۲۲/۴/۱۳۸۴ قتل ۱۷اي۱۶ ۲۰  ي صفرپور رجبيعل ۱۰
  انظار عمومی  مشهد  ۲۸/۴/۱۳۸۴  ساله۱۳ک پسريتجاوز به  ۱۷ ـ۱۶  ياز مرهونيا ۱۱
  انظار عمومی  مشهد  ۲۸/۴/۱۳۸۴  ساله۱۳تجاوز به يک پسر  ۱۶ ـ۱۵  عسگريمحمود  ۱۲
   بندر عباس  ۱۰/۵/۱۳۸۴  مرد۵قتل ۱۴‐۱۶ ۲۱  يقيد فريفرش ۱۳
  انظار عمومی بندر عباس  ۱/۶/۱۳۸۴  و تجاوزييربادمآ  ۱۷   پسر۱ ۱۴
    فارس  ۲۱/۶/۱۳۸۴ تجاوز ۱۷ ۲۲   مرد۱ ۱۵
  مومی عانظارافغان؛   اصفهان  ۱۹/۹/۱۳۸۴ قتل ۱۶   کيرستم تاج ۱۶
و   ساله۱۲ یپسربه تجاوز     ۱۷  ندگو سديمج  ۱۷

  ک مردي به همراه او،قتل 
  انظار عمومی  آبادخرم  ۲۳/۲/۱۳۸۵

      ۱۳۸۵ رويشهر قتل ۱۷   ستار  ۱۸
  انظار عمومی  زدي  ۱۶/۸/۱۳۸۵ قتل ۱۶ ۱۸   ميمرتض ۱۹
  ردکُ  سنندج  ۱۳۸۵ يآذرـ د  قتل  ۱۸ر يز  ۲۲  يناصر باطمان  ۲۰
    لرستان  ۱۳۸۵  نامعلوم   ٨٧راوندي بيمسعود نق ۲۱
 يمحمدرضا موسو  ۲۲

  يرازيش
    رازيش  ۲/۲/۱۳۸۶   قتل  ۱۷  

  بلوچ  زاهدان  ۶/۳/۱۳۸۶افراد باينسبت خانوادگ    ۱۷  يزهنبرد قيسع  ۲۳
                                                 

  ۲۰۰۴ها از قابيل کوتاه، گزارش سال  دست ٨٥
هاي خبري اين مورد وسيعا در گزارش.  ساله است٢٢ردن او آويخت، ادعا كرده بود كه او ي دار را به گ قاضي كه او را به اعدام محكوم كرد و شخصا حلقه ۸۶

: پوشش داده شد، از جمله در يك فيلم مستند بي بي سي كه در آن بستگان عاطفه شناسنامه و گواهي فوت او را به نمايش گذاشتند
8ZDRyqe6fTv=v?watch/com.youtube.www://tpht   
  6542article?php.spip/net.irwomen.www://http: ١٣٨٧ي كانون مدافعان حقوق بشر، تهران، آذر  آسيه اميني در جلسه ٨٧
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  يگذارمظنون به بمب
    بوشهر  ۸۶بهشت ي ارد تجاوز ۱۸ريز   محمد پژمان ۲۴
 و ۲۵
۲۶  

ون يسيکم: منبع    ۱۳۸۶مهر   نامعلوم    ۱۸ر يز  ستانان افغيتبعه ۲
مستقل حقوق بشر 

  افغانستان
      ۱۸/۷/۱۳۸۶  نامعلوم    ير عسگريام ۲۷
  تهران  استان   ۲۵/۷/۱۳۸۶   تلق  ۱۶  ۱۹  باغلوحسين قره  ۲۸
احتماال   ۲۳  بابک رحيمي  ۲۹

  ۱۸زير 
      ۲۵/۷/۱۳۸۶   قتل

      ۲۴/۸/۱۳۸۶   قتل  ۱۶  ۱۸  محمدرضا ترک  ۳۰
  کُرد  کرمانشاه  ۱۳/۹/۱۳۸۶    پسر۳تجاوز به   ۱۳  ۲۱  مکوان مولودزاده  ۳۱
-اميرهوشنگ فضل  ۳۲

  زادهاهللا
    تنکابن  ۱۰/۹/۱۳۸۶   نامعلوم    

  اصفهان  استان   ۱۳۸۶   نامعلوم      ٨٨محمد فقيري  ۳۳
  اصفهان  زندان   ۷/۱۲/۱۳۸۶   قتل  ۱۶  ۲۳  جواد شجاعي  ۳۴
  کُرد  سنندج  ۲۱/۳/۱۳۸۷   قتل    ۱۷  ـ۱۶  زادهمحمد حسن  ۳۵
    بوشهر  ۱/۵/۱۳۸۷   تجاوز  ۱۸زير     حسن مظفري  ۳۶
    بوشهر  ۱/۵/۱۳۸۷   تجاوز  ۱۸زير    رحمان شهيدي  ۳۷
    اصفهان  ۲۹/۵/۱۳۸۷   قتل  ۱۵    سيد رضا حجازي  ۳۸
    شيراز  ۵/۶/۱۳۸۷   قتل  ۱۵    بهنام زارع  ۳۹
  افغان  اصفهان  ۸/۸/۱۳۸۷   قتل  ۱۷  ۱۹  غالمرضا ح  ۴۰
    سنندج  ۵/۱۰/۱۳۸۷  قتل  ۱۷  ۲۳  ياحمد زارع  ۴۱
  افغان نيزندان او  ۲/۱۱/۱۳۸۷  قتل  ۱۷  ۲۱  مال گل حسن  ۴۲

 اعدام ، کمپينالمللني عفو بي اقدام فوريهاهي اطالع کودکان؛يکنندهن اعداميآخر: رانيالملل، گزارش انيعفو ب: منابع
 مذکور در جدولمنابع گر ي و دکودکان را متوقف کنيد

 يالمللني بي جامعهي از سويادي زيهار باعث اعتراضي اخيهاژه در ساليران به وين حال که اعدام نوجوانان در ايدر ع
، برنده ين عباديرياست شيکانون مدافعان حقوق بشر، به ر.  استانيران در جري در داخل اي مشابهيهاکوشششده است، 

اطالعات ن حال، يدر ا.  مجازات اعدام نوجوانان به راه انداختي الغاي براي کارزار۱۳۸۷زه نوبل صلح، در آبان يجا
تا  ۱۳۵۷ يهال ساي در ط. مستمر بوده استياهيرو نوجوانان دهد که اعداميتر نشان مشي پيها شده در ساليگردآور
در حدود . شتر باشديار بي ممکن است بسين همه، ارقام واقعيبا ا. اعدام نوجوانان ثبت شده استمورد  ۲۴۰ش از يب ۱۳۷۸
 سال ژه در ي، به و۱۳۶۰ ‐ ۱۳۶۲ پرتالطم يها ساليدر ط  از دختران، يادي، شامل تعداد زهااعدامن ياز امورد  ۲۰۰
 در ياسي سيهاتي که به خاطر مشارکت در فعال بودند۱۳ ـ ۱۷ن ي در سنيانآموزاز آنها دانش ياريبس. اند، انجام شده۱۳۶۰

 .مقابل جوخه آتش قرار گرفتند
                                                 

   همان ٨٨
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 يراني منتشر کردند که در آن از مقامات اياهي مشترکا اطالعيالمللني و بيا سازمان حقوق بشر منطقه۲۴، ۱۳۸۷ر يدر ت
 ي مورد شناخته شده۱۴۰در حدود «ه يبنا به آن اطالع. مان نوجوان متوقف کنندمجر يخواستند صدور حکم اعدام را برا
 يبرا. ر حکم اعدام نباشدين تعداد ممکن است شامل تمام نوجوانان زيران وجود دارد، اما ايمجرمان در انتظار اعدام در ا

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

    
 دی اعدام کودکان را متوقف کننیکمپ ©  کمپین اعدام کودکان را متوقف کنید©

 در سن ۱۳۸۷ شهريور ۵ در تاريخ بهنام زارع
 سالگی ۱۵ سالگي به اتهام جرمی که در ۱۸

  مرتکب شده بود اعدام شد

 ۱۷سعيد جزی به اتهام قتل غير عمدی در سن 
ی مقتول خانواده .اعدام بودسالگي محکوم به ا 

ی اعدام صدور اجازهو رد شدن فرجام او پس از 
ی قضائيه، او را در تير ی رئيس قوهبه وسيله
   مورد عفو قرار داد۱۳۸۷

ي اطالعات گردآوري شده به وسيلهشامل ، »۱۳۸۷ تير ۱۷گزارش مجرمان نوجوان، آخرين تحوالت در«سندي با عنوان 
 اعدام کودکان را متوقف کنيد، نام  کمپينلل، عمادالدين باقي، فعال حقوق بشر، حقوق بشر ايران والمسازمان عفو بين

 سالگي ۱۸هايي در پيش از سن که متهم به ارتکاب جرمگيرد را در برمي)  پسر۱۳۳پنج دختر و ( ايراني ۱۳۸٩٠حداقل 
نگاه کنيد به (برند ي ايران در انتظار اعدام به سر ميها نوجوان افغاني نيز در زندان۱۶بنا به همان سند، حداقل . هستند

  ). در پيوست مجرمان نوجوانجدول گزارش

 

 

 
                                                 

  5701article?php.spip/org.fidh.www://http:  نگاه کنيد به ٨٩
برخي نيز پس از آن اعدام . دهد که برخي از اين نوجوانان پيش از تنظيم آن اعدام شده بودندي سند مذکور با موارد ثبت شده در جدول باال نشان مي مقايسه ٩٠

   .شدند
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  ي مذهبيهاتياقل
ن است که يگمان بر ا. برديبه سر م تي، که خود در جهان اسالم در اقلعه استيران اسالم شيت قاطع مردم ايمذهب اکثر

ت مسلمانان در ي هستند که مذهب اکثري درصد سن۷ –۹ا يت، گوي جمعيباقاز . عه هستنديشران يا درصد مردم ۹۰ تا ۸۰
 به انيبهائها، يپس از سناما . هستند ي و زرتشتيهودي، يحيمس مختلف يهااز فرقهت ي جمعيهيرسما بق. جهان است

   ٩١.دارند قرار يت مذهبين اقليتر بزرگعنوان

 کشور اعالم کرده و تنها ين رسميرا به عنوان د ي عشري اثنيعفرو مذهب جران اسالم ي اي اسالمي جمهوريقانون اساس
ح کرده ي تصرين اساس، قانون اساسيبرا. ين زرتشتيت و ديهودين يدت، يحيمس: ت شناخته استيگر را به رسمين ديسه د
در ). ۱۳ و ۱۲ يهااصل( خود آزادند ينيگر در انجام مراسم دي دين رسميز سه دي و ني مختلف سنيهاروان فرقهيکه پ
از به  ياسي و سي حقوق مدنيالمللنيثاق بي م۱۸ ي و در تضاد آشکار با ماده معنادار و آگاهانهي بطوريجه، قانون اساسينت

  .  سرباز زده استي مذهبيهاتير اقليت شناختن سايرسم

  انيبهائ

، اندمحروم بوده يحقوق مدننه تنها ازت يروان بهائيپ.  نفر باشد۳۰۰،۰۰۰ران در حدود يان در ايت بهائيرود جمعيگمان م
- ني بي جامعهي کتبيهيانيبدر . ران بوده استيگر در ايان ديروان تمام ادي از پشتريبسه يدر مقاشدگان آنها بلکه تعداد اعدام

ه که از  خاطرنشان شد)۱۳۸۱ بهمن ۱۴ (۲۰۰۳ه ي فور۳خ ي سازمان ملل در تاري و اجتماعي اقتصادي به شوراي بهائيالملل
  .٩٢انددهيزاحتماال به قتل رسياند که آنها ند شدهيناپدز ين ي بهائ۱۵اند؛ شدهکشته ا ياعدام  ي بهائ۲۰۰ش از ي به بعد ب۱۳۵۷

 يتلقن يل اي از داليکي. کنندي مي تلق٩٣ن شکل ارتداديتر را به عنوان خطرناکين بهائيران ديا ي اسالميجمهورمقامات 
انگذار آن رسول خدا يده است که بنين عقيتر از آن، ااما مهم. ٩٤دار شديران پديدر قرن نوزدهم در ا يگرين است که بهائيا

حضرت به اند، اما ش از آن وجود داشتهيت پيحيهود و مسين ير دي نظيگري ديان الهيرد که اديپذياسالم م. بوده است
، يگريل بهائيگر، از قبي ديهانيد. اعتقاد دارد ي الهنين دياسالم به عنوان آخربه امبر خدا و ين پيمحمد به عنوان آخر

اهللا تيش عنوان شد، هم کتاب آيطور که در پهمان. نديآين در حکم ارتداد به شمار مي انسان و بنابراي ساختهيهانيد
 سال ۳۰جه، در يدر نت .ندابه عنوان مرتد فراهم کردهان ي آزار بهائينه را براي زميله، و هم قانون اساسير الوسي، تحرينيخم

                                                 
 نفر، ۲۰۰،۰۰۰ – ۲۵۰،۰۰۰، مسيحيان ) نفر۲۵،۰۰۰% (۰۴/۰، يهوديان %۱۰ها ها و مردمان بومي، سنيکه بنا بر راهنماي جهاني اقليت بايد توجه داشت ۹۱

: نگاه کنيد به(دهند جمعيت ايران را تشکيل مي)  نفر۳۰۰،۰۰۰% (۵/۰و بهائيان )  نفر۱۰،۰۰۰% (۰۲/۰زرتشتيان 
html.overview-iran/iran/5092/org.minorityrights.www://http .( ۳۰،۰۰۰ نفر، يهوديان را بيش از ۳۰،۰۰۰منابع ديگر تعداد زرتشتيان را تا بيش از 

  ).هي کنگر ـ کتابخانه۲۰۰۸ايران، مه : گزارش کشوري(اند گزارش کرده% ۹ها را نفر و سني
: نگاه کنيد به( نام را فهرست کرده است ۲۱۵»   تاکنون۱۳۵۷شهداي بهائي در ايران از « وبالگي مختص  ۹۲

html.2008/07/1357/com.blogspot.bahaimartyrs://http(  
   قانوني در داخل کشورچارچوب در بخش ارتداد نگاه کنيد به  ٩٣
ناگزير از ترک ايران به مقصد عراق شد که در آن زمان تحت ) ۱۲۳۱( ميالدي  ۱۸۵۳در سال ) مشهور به بهاءاهللا در ميان بهائيان(علي نوري  ميرزا حسين ۹۴

 ميالدي ۱۸۹۲ر فلسطين تبعيد کرد و او در سال  به استانبول و سپس به شهر عکا داو را) ۱۲۴۱( ميالدي  ۱۸۶۳دولت عثماني در سال . حاکميت عثماني بود
در آنجا درگذشت )  ۱۲۷۱(
)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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وسته به ارتداد، يروان آن پيپ. اندهرروبرو بوديخِ اخي تاري مذهبيهان سرکوبيتر از گستردهيکيران با يان در ايگذشته، بهائ
انگذار يو مدفن بن تي بهائيمقر جهانن خاطر که يا به اياند، گوسم متهم شدهيوني با صهيل و همکاري اسرائي برايجاسوس

  .استل ي اسرائدرآن 

 پس از سرباززدن از انکار ي زن بهائ۱۰، ۱۳۶۲در خرداد .  مستند شده استيحداقل دو مورد اعدام و قتل نوجوانان بهائ
 ۱۰ن ي از ايکيمونا محمودنژاد، که .  به کودکان بوديگري بهائيس باورهاياتهام آنها تدر. راز اعدام شدنديمذهبشان در ش

مان ي مورد دوم مربوط به پ. ساله بود۱۷راز يآباد ش ساله و در هنگام اعدام در زندان عادل۱۶ يري بود، در هنگام دستگزن
  .ابان مورد ضرب و شتم و سپس سنگسار قرار گرفتيدرهجوم عوام در خ ۱۳۶۷ ساله، که در سال ۱۵ ي است، پسريسبحان

  انيحيمس

 ٩٥»يرقوميغ«ان يحيان، مسيحيان مسيدر م.  نشده استانيحيت مسي مانع از آزار و اذيت در قانون اساسيحي مسييشناسا
 يغي تبليهاتيفعالبه آنها ، »يقوم« منشا يداراان يحيبرخالف مس ل کهين دلياند، احتماال به ان فشار روبرو بودهيشتريبا ب

د که از اسالم به ان بودهي مسلمانان سابقيي فراقضايها اعداميِحيان مسين تعداد قربانيشتريبه عالوه، ب. اندپرداخته
 و يين مورد اعدام فراقضايگنجد، چندين گزارش مي که در چارچوب ايدر حد. گناه آنها ارتداد بود.  بودنددهيت گرويحيمس
  .ان رخ داده استيحي مسييک مورد اعدام قضايز ين

- ي مربوط مرانيق ا در مشهد در شريجماعت ربانش ين سودمند، کشي به حسيحيک مسي ييتنها مورد مستند اعدام قضا
ت در يحي مسيشهدا« که به مستند کردن ي در وبالگ.اعدام شد ۱۳۶۹آذر او به اتهام ارتداد به مرگ محکوم و در . شود
 ي در بارهيشتريات بي اما جزئ٩٦». کوچک او رحم نکردندينا وبچه هايبه همسر نا ب«اختصاص دارد، اظهار شده که » رانيا

ن يچنداعدام ان، از جمله يحي مسيي فراقضايهااز اعدام يتعداد همان وبالگ .استنشده   او ارائهيسرنوشت خانواده
  .ده بودند، گزارش کرده استيت گرويحي که بعضا از اسالم به مس راشيکش

 يها اعتراضير و به اعدام محکوم شدند، اما در پيران دستگي درچالوس در شمال ايحي، چهار مس۱۳۸۳بهشت ي ارد۱۵در 
  . خود را کسب کردندي آزاديمللالنيب

 نفر در تهران ۱۴اند، از جمله  از آنها بعدا آزاد شدهيان بازداشت و برخيحي از مسيادي، تعداد ز به بعد۱۳۸۶ز يياواسط پااز 
ن آزاد در يرت و محمود متيان آنها، آرش بصيدر م. ۱۳۸۷بهشت يارد نفر در اصفهان در ۱۶ نفر در تهران و ۱۰، ۱۳۸۶آذر در
 ۱۳۶۹ن سودمند که در ين سودمند، فرزند حسيرامت. راز به ارتداد متهم شدند، اما پس از پنج ماه حبس تبرئه و آزاد شدنديش

و با حکم اعدام ن بود که او به ارتداد متهم ي بر اياريدر آن زمان تصور بس.  بازداشت شد۱۳۸۷ور يل شهري اوااعدام شد، در
  .قه آزاد شديد وثي به ق۱۳۸۷بان  آ۱خ يدر تاراو . روبرو خواهد شد

  عهير شيغمسلمانان 

ت يرا اکثريار دشوار است، زي بسي قوميهاتياقلو  ي مذهبيهاتياقلن يتفاوت گذاشتن ب ي، گاهيدر مورد مسلمانان سن
 يمذهبض يما مرتبط با تبعين، کوشش شده تا موارد مستقيبا وجود ا.  تعلق دارندي قوميها به گروهيقاطع مسلمانان سن

                                                 
اي از آنها روند، اما عدهآنها غالبا پيروان کليساي ارتدکس به شمار مي. ها و کلدانيان هستندها، آسوريي منشأ قومي در ايران شامل ارمني مسيحيان دارا۹۵

  . اندويدهروند و بسياري از آنان از اسالم به مسيحيت گرمسيحيان غيرقومي غالبا پيروان کليساهاي پروتستان و انجيلي به شمار مي. کاتوليک هستند
96 http://www.jesusmygod4.blogspot.com/ 
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 ي مذهبيهاتيگر اقلي نسبت به ديباالترجايگاه  رسما از ي مسلمانان سن.ک شوندي تفکياسيازموارد مرتبط با سرکوب س
 ي کشور اعالم کرده، اما براين رسمي را به عنوان ديشرع ي اثني مذهب جعفري قانون اساس۱۲اصل . برخوردارند

ح کرده که آنها کامال در انجام مراسم ين اصل سپس تصريا. قائل شده است» احترام کامل... يگر اسالميمذاهب د«
ت، ازدواج، طالق به يها در امور مربوط به ارث و وصت فقه آنها را در دادگاهي طبق فقه خودشان آزادند و حتا اولويمذهب
در با  آن مذاهب  يانطباق مقررات محلبر باشند، ت داشته ين مذاهب اکثريروان اي که پيادر هرمنطقهت شناخته و يرسم

   .ح کرده استيچارچوب قانون تصر

 يهان شامل استانيت هستند، مثل مناطق کردنشي که آنها در اکثريها در مناطقيامر، مقامات را از سرکوب سنن يا
 يها و مردم عرب استان، بلوچستان، ترکمن صحرايجان غربي از استان آذربايالم و بخشيکردستان، کرمانشاه و ا

  ٩٧.بوشهر و هرمزگان بازنداشته استخوزستان، 

ن ي فرورد۲۱اما در . ٩٨اندباختهجان  يي فراقضايهااعداماثرِان، در يحيچون مسز، همي ن اعداميقربان يهايسنن يشتريب
آنها . خته شدندي دار آو، در زاهدان بهيوسف سهرابي محمد ي و مولوي عبدالقدوس مالزهي، مولوي سني، دو روحان۱۳۸۷
 ي دادگستريهياطالع. ر شده بودنديدستگ۱۳۸۶ان در شهر در آذر ي سنيهي علميمدرسه به يتي امنيروهاي تهاجم نيدر پ

 که قصد ايجاد تفرقه بين يمخالن امنيت اجتماع«به عنوان سنا آن را منتشر کرد، از آنها ي ايرسممهي نيمحل که خبرگزار
 ي و مولوياهللا زارعلي خلي، مولو بلوچيگر سني دي، دو روحان۱۳۸۷ اسفند ۱۳خ يدر تار. اد کردي ٩٩»شتند را دايشيعه و سن
 آنها را محاربه و فساد يهااتهامدادگاه انقالب اسالمی . خته شدندي، در زندان زاهدان به دار آويدين سيالدحافظ صالح

  ).۱۳۸۷ اسفند ۱۴، ي اسالمي جمهوریروزنامه(عالم کرد  ايستي ترورکگروه...ت يعضو يق هوادارياز طراالرض يف

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 

                                                 
  .. استشيعهاسالم بيشتر آنها مذهب ، اما  هستند بخشي از مردم در استان خوزستان عرب ۹۷
   p?/com.news-sunni.www://http=775:  نگاه کنيد به ۹۸
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  ي قوميهاتياقل
ن گروه يترند بزرگيگوي مختلف آن سخن ميهاشي و گوي که به فارسيمردم. ران وجود داردي در ايت قومين اقليچند
ت از آن ين جمعيشتري از آنها، ببعد. دهنديل ميت را تشکي درصد جمع۵۰ منابع در حدود ي هستند، که بنا بر برخيقوم
  . ١٠٠است%) ۱ش از يب(ها و ترکمن%) ۲(ها عرب، %)۲(ها بلوچ, %)۷ – ۱۰(، کردها %)۲۵ش از يب (يجاني آذربايهاترک

س يها و تدر را در رسانهي و محلي قوميها است و استفاده از زباني زبان رسميح کرده که فارسي تصريقانون اساس
وسته از نقض ي پي مختلف قوميها، گروهتيواقعاما، در .  مجاز دانسته استي مدارس در کنار زبان فارسات آنها را دريادب

ز ي نيت مذهبيجه اقلي هستند و در نتيرو مذاهب مختلف سنيها پها و ترکمناکثر کردها، بلوچ. انده داشتهيحقوق خود گال
 بوشهر و يها استانيهاکه عربعه هستند، حال آنيکثرا ش اي ساکن خوزستان در جنوب غربيهاعرب. رونديبه شمار م

 ي قوميهاتين اقليان تمام ايدر گذشته در م .عه هستنديجان عمدتا شي آذربايهاترک.  هستنديهرمزگان درجنوب سن
  .  با خواست احترام به حقوق خود وجود داشته استييهاجنبش

  ردهاکُ

ها است که جنبش سال
ندي در ي قدرتمگرايانهملي

مناطق کُردنشين وجود 
-برخي گروه. داشته است

هاي کُرد با خواست 
 ۱۳۵۷خودمختاري از سال 

به بعد در ابعادي گسترده با 
اند و دولت مرکزي جنگيده

قويا خواستار خودمختاري 
هستند؛ آنها بيشترين تلفات 
-را در مقايسه با ديگر گروه
  .اندهاي قومي متحمل شده

   جهانگیر رزمی©      
  ر رزمیيزه پوليتزر از جهانگي، عکس برنده جا۱۳۵۸عدام در کُردستان، مرداد ا          

 کُردهزاران « ۱۳۵۷ ـ ۵۸  سال يهايري درگيدارد که در پي اظهار مکُردت ي اقليالملل در بارهنيگزارش سازمان عفو ب
 يجمع دستهيهامحاکمهپس از انجام  ،يحاکم شرع آن زمان، خلخال» . به اعدام محکوم شدندي فوريهاپس از محاکمه

 که ممکن ي فوريهادر پاسخ به انتقادات از محاکمهمشهور است که .  سپرد آتشيهاجوخهمحکومان را به  ياقهيچند دق
                                                 

تعديات : ايران«الملل با عنوان گزارش عفو بين. اندي کردههاي قومي خوددار مقامات ايراني پيوسته و به عمد از انتشار اطالعات دقيق در مورد جمعيت گروه١٠٠
 .کننددر ايران زندگي مي)  ميليون نفر۱۵ ـ ۱۷( ميليون کُرد ۱۲گويد در حدود مي) ۲۰۰۸: انتشار (»ردحقوق بشري عليه اقليت کُ

)-592a-dd11-e3e5-9e45865f/en/13/088/2008MDE/asset/library/en/org.amnesty.www://http
html.eng130882008mde/8de70b9f739c (  
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 ي بيگر اعدام شدگانا: در قم درگذشت ـ گفت ۱۳۸۳ آذر که در ـ  ياهللا خلخالتيگناه منجر شود، آيبود به مرگ اشخاص ب
  .١٠١ رونديده باشند، به بهشت مگناه بو

 ي، فعاالن فرهنگ١٠٢نداه در خارج از دست داديي فراقضايها جان خود را در اعدامکُردمخالف  از رهبران يکه تعداديدرحال
- ز به اعدام محکوم شدهي ني از آنها به احکام زندان و برخياريبس. با سرکوب خشن روبرو هستنددر داخل نگاران و روزنامه

 .اند

دوست و . بازداشت شد ١٣٨٥بهمن ماه ، در کُرد ينگار و فعال فرهنگپور، روزنامهدنان حسنع •
. ر شديدستگ ١٣٨٥ ماه يدست است، در يط زيمار، که فعال محيبوت) وايه( او عبدالواحد يپسرخاله

حکوم به ، به اتهام محاربه مين ماه در بازداشت انفراديپس از گذراندن چند ١٣٨٦خرداد هردو آنها در 
ل مهر يپور در اوااما حکم اعدام حسن.  استهد شديياز آن پس احکام اعدام آنها دو بار تا. اعدام شدند

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

ر شد، به مدت دو سال تحت يدستگ ١٣٨٥مرداد ، در کُرد يفرزاد کمانگر، آموزگار و فعال فرهنگ •
 . به اعدام محکوم شد ١٣٨٦اسفند قرار گرفت و در شکنجه 

ن بود ي از ايمنتشر شد، حاک ١٣٨٧مهر مختلف که در يها در زندانکُرد ياسي سي زندان٦٨ از يفهرست •
ن فهرست به چشم يمار و کمانگردر اي بوتيهانام. که حداقل چهار نفر آنها محکوم به اعدام هستند

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

  هاعرب

 از حقوق ي قوميهاتيگر اقلي، همانند داست ساکن ي در استان خوزستان در جنوب غرب آنتيت عرب، که اکثرياقل
 در ييهايري، درگ١٣٥٧چند ماه پس از انقالب . ش و پس از انقالب با سرکوب روبرو بوده استي خود محروم و پيفرهنگ
  . ديان رسي به پاياديزختن تعداد يبا سرکوب حکومت و به دار آوان رخ داد که خوزست

گفته د که ي عرب انجاميادي به مرگ تعداد ز١٣٨٤ن يفرورد در،ها در خوزستاني، ناآرامي آرامش نسبيان طوالني ساليدر پ
، ي ابطحي منسوب به آقايانامه يافشا يها در پشورش. نداه کشته شديي فراقضايهاان اعدامي از آنها در جريبرخشود يم

ب يرا به شدت تکذآناصالت  ي ابطحي بود و آقا١٣٧٨خ يدر آن نامه که به تار. ، رخ داديس جمهور وقت خاتميمشاور رئ
ن ي آن، چنديدر پ. ابديران کاهش يگر ايها درخوزستان با انتقالشان به مناطق دت عربيجمعشنهاد شده بود که يکرد، پ

  .دي از مردم انجاميهواز، مرکز استان خوزستان، و تهران منفجر شد که به کشته شدن تعدادبمب در ا

دو . اندها محکوم شدهيگذارشد به خاطر شرکت در بمبيکه گفته مون شش مرد را نشان داد يزي تلو،١٣٨٤ اسفند ١٠در 
 و شش ي، س١٣٨٥در . ١٠٥اندر به اعدام محکوم شدهگي نفر د١١شد حداقل يگفته م. خته شدندينفر از آنها روز بعد به دار آو

در ز ين ناعادالنه اعدام شدند؛ دو اعدام يها محاکمهيپنج تن در پ.  مدت محکوم شدندي طوالنيهاا زندانيعرب به اعدام 
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 حکم ناعادالنه يهاگر پس از محاکمهي نفر د١٧و شدند ، حداقل هشت نفر اعدام ١٣٨٦در . ١٠٦ انجام شدانظار عمومی
  .١٠٧افت کردنديدراعدام 

  هابلوچ

 و در مرز يستان بلوچستان در جنوب شرقيت دارند، در استان سيون نفر جمعيلي م٤/١ش ازيشود بيها که گفته مبلوچ
 يک گروه مسلح بلوچ به نام جنبش مقاومت مردمي ي شمس١٣٨٠ يل دههياز اوا. پاکستان و افغانستان ساکن هستند

ران با دولت يها در ايتر و حقوق کامل سنکيک نظام دمکراتي به يابي دستيشدهنيي، با هدف تعران، موسوم به جنداهللايا
دادستان االسالم نکونام، حجت يرانيمقامات ا. ار خشن بوده استيران بسيواکنش دولت ا. ١٠٨ران به جنگ برخاسته استيا

ستان بلوچستان ي سياست دادگستري به ر١٣٨٥ در سال  رات و معاون سابق دادستان کلي روحانيژهيسابق دادگاه و
 ياديار زيتعداد بس. به شدت باال رفته استدر منطقه  انجام شده يهااز آن پس تعداد احکام اعدام و اعدام. منصوب کردند

مواد مخدر، اکثر آنها با اتهام قاچاق . اند از آنها ظرف چند روز پس از محاکمه اعدام شدهير، محاکمه و بعضيها دستگاز بلوچ
 مخالف با دولت شرکت يهاتيدر فعالاز  آنها  يست که چه تعداديمشخص ن. اند روبرو بودهييربا، قتل و آدميراهزن
  . اندداشته
 که در اسفند يد قنبرزهيسع، از جمله االرض اعدام شدندي، شش نفر به اتهام محاربه و افساد ف١٣٨٥خرداد در  •

آنها به خاطر نسبت گويا . اه شش مرد ديگر به مرگ محکوم شده بود سالگي به همر١٧ يعني در ١٣٨٥
 . د، بازداشت شده بودندي پاسدار انقالب انجام١٤ که به کشته شدن یگذاران اتوبوس با بمبيخانوادگ

گر از ي دي ثبت شده بود، با تعداديردولتيک سازمان غيکه   عدالتيصداس انجمن جوانان يعقوب مهرنهاد، رئي •
- مردمينده روزنامهين حال نماي در عيو. ر شديدر زاهدان دستگ ۱۳۸۶بهشت ياردجمن در ين ان اياعضا
ن مدت به اعدام محکوم و ي ايک سال در بازداشت به سربرد و در طيش از يبمهرنهاد .  در استان بوديساالر

.  با جنداهللا بودياد همکاراتهام مهرنه.  اعدام شد۱۳۸۷ مرداد ۱۳خ يسرانجام او در تار. د شدييحکم اعدامش تا
 .بهره بوديل بي به وکي بازداشت از دسترسيها در طگاه دست به اسلحه نبرده بود و بنا به گزارشچياو ه

 ۵۰ش از يد بي مورد و شا۳۲، حداقل ۱۳۸۶ ها را در سال الملل حداقل پنج مورد اعدام بلوچنيسازمان عفو ب •
 . ثبت کرده است ۱۳۸۶مرداد  تا ۱۳۸۵ يدی  مورد اعدام را درفاصله۵۰ تا  و،۱۳۸۵مورد اعدام  را در سال 

 کشور حکم اعدام يعالواني که د گفتيا در مصاحبهياري زاهدان در مجلس، شهريندهي، نما۱۳۸۵اسفند در  •
 .برندي حکم به سر ميد کرده است که در انتظار اجراييستان بلوچستان تاي نفر را در استان س۷۰۰

 و يياعدام قضا ١٧٦تعداد  ١٣٨٧ اسفند ٢٠تا   ١٣٨٥آبان کند از ي ميريگيها را په اعدام بلوچ کييتارنما •
 .١٠٩ را ثبت کرده استييفراقضا

  

                                                 
  ۲۰۰۷الملل ي سازمان عفو بينگزارش ساالنه ١٠٦
  ۲۰۰۸الملل ي سازمان عفو بين گزارش ساالنه١٠٧
تعديات «متذکر شد که جنداهللا به اعتراف خودش » ۲۰۰۷تعديات حقوق بشري عليه اقليت بلوچ، سپتامبر «الملل در گزارش خود با عنوان  سازمان عفو بين ۱۰۸

را مرتکب شده است » ها و حمله عليه اهداف غير نظامي گيري، كشتن گروگان فاحشي از قبيل گروگان
)-b66a-dd11-97b3-6e1587a8/en/13/104/2007MDE/asset/library/en/org.amnesty.www://http

pdf.fas131042007mde/020ff11c8955(  
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   اعداميهاروش
ن کار را معموال با توجه به نوع جرم انجام ين روش اعدام برخوردارند و اييار تعيقضات از اختران ي اي اسالميدر جمهور

 و ي، گردن زن محصنهي اعدام شامل سنگسار به خاطر زنايهاگر روشيد. ولِ اعدام، دار زدن استروش معم. دهنديم
در : ن قرار استي اعدام از ايهان روشيشده از ا گزارشیچند نمونه.  است تجاوز و لواط ،ي براي، گاهيپرتاب از بلند

در  را انتخاب کردند؛ يروش پرتاب از بلنداد؛ آنها  روش اعدام را د۳ن يامکان انتخاب بسه نفر  به يک قاضي، ۱۳۶۶سال 
گردن ، ۱۳۸۰در سال ک مرد از کوه پرتاب شد؛ ي، ۱۳۷۰در سال ن پرتاب شد؛ يي به پايک بلنديک مرد از ي، ۱۳۶۹سال 

  محکوميبه اتهام تجاوز به اعدام با روش پرتاب از بلنددر استان فارس دو مرد جوان ، ۱۳۸۶ يدر د. ١١٠ک مرد قطع شدي
  . ١١١شدند

   دارـ ۱

شد دان اعدام يبه ممعروف  تهران که جنوب دريدانياز جمله در م شهر و يهادانيدر مم يان در روزگار قديزنداناعدام 
 يهاشد، اما پس از آن از محليها انجام مها در زندان اکثر اعدام۱۳۵۷ش از انقالب يپ يها در سال. گرفتيصورت م
  .استقرار گرفته  استفاده د مورن کاري اي برايمختلف

 در خارج از شهرها کُردان يها و در مورد شورشان در داخل زنداني از زندانياري دو سال اول پس از انقالب، اعدام بسيکيدر 
ها و ابانيا در خيها ا از پليها ليرا از جرثقمحکومان به اعدام  اوقات يگاه. شدي آتش انجام ميهاو به دست جوخه

ز در يان را ني از زندانياريبساما امروزه . ج استي است که هنوز راين روشيختند و ايآوي شهرها به دار مي اصلياهدانيم
 تن صوريشوند، که در ايز محکوم ميان محکوم به اعدام به ضربات شالق ني زندانيبرخ. زنديآويها به دار مداخل زندان

  . شودي حکم اعدام اجرا ميش از اجرايمجازات شالق پ

  رفتار با زندانيان پيش از اعدام

که آيا روش يکساني در سراسر کشور وجود دارد ممکن نيست، اما بنا به اطالعات موجود در بسياري موارد تعيين اين
ي به خانواده. شوندهاي انفرادي اعزام ميزندانيان محکوم به اعدام يکي دو روز پيش از روز اعدام از بند عمومي به سلول

شود و در اين موارد خانواده ، اطالع داده مي١١٢حکوم به اعدام در بعضي موارد، به ويژه در موارد حکم قصاص نفسم
. ١١٣ي مقتول برخوردار استزني بر سر ميزان ديه با خانوادهمحکوم تا آخرين لحظه از امکان تقاضاي بخشش و چانه

در اکثر موارد ديگر، به ويژه در مورد .  به درخواست خود باشديابد تا ناظربر اجراي حکمي مقتول نيز حضور ميخانواده
شود لوازم شخصي زنداني را شوند، يعني وقتي که به آنها گفته ميها بعدا از اجراي حکم مطلع ميزندانيان سياسي، خانواده

                                                 
  المللي سازمان عفو بينهاي ساالنه گزارش١١٠

111 http://www.qudsdaily.com/archive/1386/html/10/1386-10-12/page58.html  
    چارچوب قانوني در داخل کشور نگاه کنيد به  ١١٢
، رييس اداره قاضي صادر كننده حكم بدوي: داندحضور اشخاص زير را ضروري مي» ، اعدام و شالق ، صلب ، قتل ، رجم آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص«۱۱۳

، منشي دادگاه، اولياء دم )غير الزامي(زندان يا قائم مقام وي، فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي، پزشك قانوني، يكي از روحانيون يا افراد بصير 
: نامه نگاه کنيد بهندر مورد متن اين آئي. و شهود در صورت الزام قانوني) غير الزامي(مقتول يا وكيل آنها، وكيل محكوم عليه 
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 قرار باشد در انظار عمومي زنند، بخصوص زماني کهبه زندانيان محکوم به اعدام دستبند و گاهي پابند مي. ١١٤تحويل بگيرند
  .ي زندان به بيرون منتقل گردنداعدام شوند که در اين صورت بايد از محوطه
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  مردي در لحظات پايانی زندگی

 
   بر روی صفحه تلويزيون ايران۱۳۸۷جمعي در سال اعدام دسته

 

  

  

                                                 
. شدم غالبا تحويل داده نميشدند و لوازم شخصي ههاي زندانيان از اعدام آنها مطلع نمي، معموال خانواده۱۳۶۰ي در دهه. ي جاري است اين رويه ١١٤

  ).۱۳۶۷کشتار : نگاه کنيد به(اند  تا به امروز هم از محل دفن عزيزان خود مطلع نشده۱۳۶۷بازماندگان قربانيان کشتار 
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    سنگسار ـ ۲

شود که مجرم ي اثبات مين جرم در صورتيا.  استيدشوارار يبس محصنه کار يزنا/، اثبات زنايطبق قانون مجازات اسالم
 که ١١٥»ا سه مرد عادل و دو زن عادليچهار مرد عادل «ق شهادت يا از طرين کار کند يبه ااقرار  يچهار بار در حضور قاض

موجب متهم کمتر از چهاربار اقرار. ک زن بوده باشنديک مرد و ين ي بيزش جنسي عمل دخول در آمقِيدق د شاهديبا
  تواند از مقام رهبري خواستار عفو زناکاري شود که به عمل گذشته از آن، قاضي مي .، احتماال شالق، استيگريمجازات د

 

  ، انتشارات زرين زچارلز جيمزويل/ هيتاريخ اجتماعی ايران در عهد قاجاری قاجار، از کتاب تصوير سنگسار در دوره

تواند به ي ديگري نيز وجود دارد، که فقدان هر يک از آنها ظاهرا ميشرايط محدودکنند. خود اقرار و سپس توبه کرده است
خود » علم«اما قضات در موارد مختلف از اختيار صدور حکم بر اساس . ١١٦زناي محصنه شود/ابطال شهادت و لغو اتهام زنا

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

 ي که سنگسار مجازاتن استدالل دفاع کردي از حکم سنگسار با ايا، در مصاحبهيجانير ستاد حقوق بشر، محمد جواد الريدب
-ير مشاهده ميطور که در گزارش زل، هماندر عم. ١١٨برخوردار استنجات را محکوم از امکان ياز اعدام است، زتر نييپا

                                                 
  . بنا به قانون، شهادت دو زن برابر است با شهادت يک مرد ١١٥
ي مربوطه نگاه نامهي زنا، زناي محصنه و سنگسار و نيز آئيندر باره. ا. م.  و ديگر مفاد قي اين موادبراي مشاهده.  قانون مجازات اسالمي۶۸ ـ ۸۱ مواد  ١١٦

به اعدام با سنگسار : ايران« با عنوان ۲۰۰۸الملل در ژانويه  در گزارش سازمان عفو بين۳ و ۲هاي  پيوست  يا به۱۱۳ و ۳۳هاي کنيد به منابع مذکور در پانوشت
e5e8-dd11-3bc8-d809256e/en/13/001/2008MDE/asset/library/en/org.amnesty.www://http-:  در»خاتمه دهيد

html.fas130012008mde/69a15d85ea43   
زناي  يا هاي اثبات سرقت يا قتل تصريح کرده، اما در مورد زنارا مشخصا به عنوان يکي از راه» علم قاضي«قانون مجازات اسالمی ه است که  قابل توج١١٧

اين ). ۱۹۷ ص تحرير الوسيله، جلد چهارم،(اهللا خميني به قضات اختيار استفاده از علم خود را در اين موارد داده است اما ، آيت. محصنه سخني از آن نيست
  ).نيت در زيرنگاه کنيد به مورد خواهران کبيري( مورد استناد قرار گرفت ۱۳۸۶کتاب براي صدور حکم سنگسار دو خواهر در سال 

118 http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/09/070930_ka-stoning-larijani.shtml 
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منتشر  ۱۳۷۶الملل در سال ني که سازمان عفو بيدر گزارش .١١٩ار ظالمانه استي سنگسار بسين شده براييط تعيشراشود، 
  :نمودان ين شرح بي خود را به اي مشاهدهينيک شاهد عيکرد، 

را« د
را

م ا ا
  

                                                

و زن  كه سفيد پوشيده بودند و  يك كاميون تعداد زيادي سنگ و سنگريزه در كنار زمين باير ريخت، وسپس 
باران سنگ بر سر آنان باريدن گرفت و آنان  به دو كيسه ....  گوني بر سر آنان كشيده بودند به محل آوردند

ئن  مزنان زخ....  قرمز تبديل كرد خورده به زمين افتادند و پاسداران انقالب ب بيل بر سر آنان كوبيدند ت مط
١٢٠».اند شوند آنان مرده

ل يسنگسار و وکي قانون بنيانگذاران کمپي از بنيکي صدر، ي، شاد)ريبخش زد به ينگاه کن (يانيجعفر کسنگسارِ مورد در
   : ا ارائه کردر ري، گزارش هولناک زيمي ابراهي و مکرمهيانيجعفر ک

ر ياخبار غ... مواجه است ز با اشکالي حکم ني اجراي صورت ظاهري بزرگ بود که حتيندازه سنگ ها به حدا«
 اش کنده و له شده بود، يني که گوش و بيکه جعفر پس از سنگسار در حال  از آن استيز حاکين...  يرسم

 بزرگ بر يمانيک بلوک سي با (...) ي کند، آقايد ميئ زنده بودن او را تاي پزشک قانونيزنده بود و وقت همچنان
  ١٢١». رساندي کوبد و اورا به قتل ميسرش م

  

  ر سنگساريموارد اخ

 ١٣٨١ يد در ياهللا شاهرودتيگرچه آ.  جلب کرده استيادير توجه زي اخيهاژه در ساليران به ويمجازات سنگسار در ا
 که در ي اطالعاتهبنا ب. مورد سنگسار از آن پس اجرا شده است ٧حداقل ق سنگسار را صادر کرد، يدستور توقف اعدام از طر

زاده و ي عباس حاجيهاک زن، به ناميک مرد و ي، ١٣٨٥بهشت يارددر نگار جستجوگر، فاش کرد، ، روزنامهينيه اميابتدا آس
  . مورد را گزارش نکردنددو ن يران اي ايهارسانه. سنگسار و کشته شدند مشهد ي، در گورستان بهشت رضايمحبوبه محمد

، سنگسار ۱۳۸۶ر يتدر ن يبا وجود ا. ب کرديران تکذيه انجام سنگسار را در ايي قضاي وقت قوهي، سخنگو۱۳۸۵آبان در 
 محصنه با مکرمه ي به خاطر زنايانيجعفر ک. دي آن پخش گردي در بارهيا انجام شد که اخبار آن در سطح گستردهيگريد

ن يا. ز به سنگسار محکوم شده بودي نيميمکرمه ابراه. سنگسار و کشته شد شهر تاکستان يکير نزد ديدر ده يميابراه
 يس قوهي رئ به رغم دستوريانيکسنگسار.  کرده بودنديازده سال در زندان سپريز بودند، يصاحب دو فرزند نزوج که 

  .انجام شداو ف سنگسار  توقيژهيدستور وز يو ن توقف احکام سنگسار يبرا  ۱۳۸۱ در سال هييقضا

 
:  امکان فرار براي قرباني سنگسار وجود دارد۱۰۳ي به لحاظ ظاهري طبق ماده. چارچوب قانوني در داخل کشور در مورد جزئيات نگاه کنيد به  ١١٩
 صورتي كه زناي او به شهادت ثابت شده براي اجراي حد برگردانده مي شود هرگاه كسي كه محكوم به رجم است از گودالي كه در آن قرار گرفته فرار كند در«

ها را ناديده بگيريم، شرايط اما در عمل، حتا اگر ديگر عوامل مهم مثل ضعف شديد ناشي از جراحت» .اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمي شود
در ميان تمام موارد ثبت . سازدشوند، تقريبا غيرممکن مين، به ويژه براي زنان که تا سينه در گودال دفن ميدفن طوري است که امکان فرار را براي قربانيا

سنگسار، احکام  در جدول ۲۰۰۸   و۱۹۹۸نگاه کنيد به (جزئيات و شرايط دقيق آنها معلوم نيست . شده، فرار دو مرد از گودال سنگسار گزارش شده است
  ).  در زير١٣٥٩ ـ ١٣٨٧د صادر و اجرا شده،  اسفن

  الملل، منبع پيشين به نقل از گزارش سازمان عفو بين١٢٠
121 http://www.aftab.ir/news/2007/aug/05/c1c1186332824_politics_iran_takestan.php 
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 حکم جعفر  اجرایبه ي قاضمي در تصمرا به اشتباهراد يا ر ستاد حقوق بشر،ي، دبيجانيسه ماه بعد از آن، محمد جواد الر
ا نقض حقوق ي شکنجه ين حکم نوعيب کرد که اي حکم سنگسار دفاع و تکذين، او از درستيبا وجود ا.  نسبت داديانيک

  .١٢٢بشر است

ن او گفت که يچنهم. گر اجرا نخواهد شديه اعالم کرد که احکام سنگسار ديي قضاي قوهي، سخنگو۱۳۸۷مرداد  ۱۵در 
 يگري سال زندان و حکم سنگسار د۱۰گر به يک حکم سنگسار دي دو محکوم به سنگسار را عفو کرده و ضمنا يمقام رهبر

 احکام گرِي ديه مشغول بررسيي قضايقوه ١٢٣يون عفو و بخشودگيسياو اظهار کرد که کم. ل شده استيبه شالق تبد
 ۴خ ي کشور در تاريعالواني سنگسار را اعالم کند، دين سخنگو توقف اجراين که ايش از ايک روز پي تنها .سنگسار است

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

تر در مورد شيطور که پ همان).ريزجدول د به ياه کننگ(افت يادامه  ۱۳۸۷در سال ز يگر نيداحکام سنگسار  يو اجراصدور 
، ياهللا شاهرودتيه، آيي قضايس قوهي توقف رئي از قضات دستورهايمالحظه شد، برخ يانظار عمومدستور توقف اعدام در 

ه را يي قضايس قوهيارات رئي اختيقانون اساس. ستندي برخوردار ني او از اعتبار قانونيرا دستورهايرند، زيگيده ميرا ناد
  . حکم مجازات شوديتواند مانع اجرايمشخص کرده است و او نم

 يتبعه(غ .  محمود ميها نفر به نامدو.  است۱۳۸۷ ي د۵خ ي حکم سنگسار در مشهد به تار۳ ي از اجراي اخبار تازه حاک
در گورستان بهشت ) اتهام نامعلوم(گر يدمرد ک يو )  با محارميبه اتهام تجاوز و زنا(خ منوچهر ، )افغانستان؛ اتهام نامعلوم

ک مرد ي، يگريبنا به گزارش د. ١٢٥موفق به فرار از گودال شد) محمود( نفر، نفر اول ۳ن ياز ا. سنگسار شدند مشهد يرضا
  ١٢٦. در زندان رشت سنگسار شد۱۳۸۷ اسفند ۱۵خ ي ساله در تار۳۰

  

   انجام نشدهاحکام سنگسار

ن ي از آنها بعدا کمپي، که برخينگاران حقوق بشر، وکال و روزنامه۱۳۸۵بهشت ي ارد سنگسار در مشهد دريبه دنبال اجرا
 ۹شامل ن عده يا. ١٢٨ از اشخاص محکوم به سنگسار را مستند کردند تن۱۱س کردند، موارد ي را تاس١٢٧سنگساريقانون ب

                                                 
   منبع پيشين ١٢٢
ي قضاييه کميسيون مرکزي شامل پنج قاضي به انتصاب رئيس قوه. شوندهاي محلي در استانها تشکيل مي يک کميسيون مرکزي در پايتخت و کميسيون ۱۲۳

تواند  اين کميسيون مي.هاي عفو از محکومان يا مقامات قضايي براي محکومان و پيشنهاد عفو به مقام رهبري استي آن بررسي درخواستاست و وظيفه
 مناسبت مخصوص درسال را براي عفو يا آزادي محکومان واجد شرايط ۱۳ي کميسيون، نامه آئين۲۲ي ماده. تخفيف مجازات يا عفو محکومان را پيشنهاد کند

هاي ملي هستند از جمله شروع ر مناسبتبعضي ديگ. ها روزهاي مذهبي هستند مثل والدت پيامبر و والدت امامانبعضي از اين مناسبت. مشخص کرده است
اما، طبق همان ماده، محکومان را . مشخصا براي اعطاي عفو به محکومان زن تعيين شده است) والدت دختر پيامبر(ها يکي از مناسبت. سال نوِ ايراني در نوروز

توجه به ميزان «: هاي عفو و بخشودگي از جمله موارد زير هستند، سياست۲۳ي طبق ماده. هايي با موافقت  مقام رهبري مورد عفو قرار دادتوان در مناسبتمي
الناس و فراهم بودن شرايط و موجبات  اي؛ توجه به موارد حقها، مصالح اجتماعي، سياسي و منطقه تأثير مجازات، اصالح بزهکار و احراز ندامت؛ توجه به ضرورت

رود باورهاي براي مثال، از زندانيان سياسي انتظار مي. انداعمال فشار بر برخي از محکومان به کار گرفته شدهمرتبا براي مقررات اين » .تأمين ضرر و زيان شاکي
قاچاقچيان حرفه اي مواد : کند نيز به همين اندازه بد باشد که برخي از زندانيان را از عفو مستثني ميمقرراتیشايد . خود را نفي کنند تا واجد شرايط عفو شوند

الناس است مانند قصاص؛ سرقت مسلحانه؛ تجاوز و زناي به عنف؛ مصاديق مهم جرايمي از قبيل جاسوسي، محاربه، قاچاق   مواردي که مجازات آن حقمخدر؛
  .ربايي؛ محکومان به جرايم مستوجب حدشرعي اعدام و رجم که با شهادت شهود اثبات شده باشد سالح و مهمات، اختالس، ارتشاء و آدم

124 http://hright.iran-emrooz.net/index.php?/hright/more/17083/ و http://www.roozonline.com/archives/2008/12/post_10840.php 
۱۲۵  php.10840_post/2008/12/archives/com.roozonline.www://http . بنا به قانون مجازات اسالمي، اگر . از سرنوشت او خبري در دست نيست

  ).۱۰۳ي ماده(شود نتقي ميحکم او بر اساس اقرار صادر شده باشد، حکم او م
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، اشرف ي قربان)مشهور به ملک(مه ، کبرا نجار، شمايسا اکبريا، فاطمه، پريه واالنيري، خيران اسکندري ايهازن به نام
شتر به يقات بيتحق.  بودي و نجف اکبرمقدموري عبداهللا فريها و دو مرد به ناميي مواليلوند، صغريه اسماعي، حاجيکلهر

 يهاز دو زن به نامي و نيمي مکرمه ابراهارِ اوي و يانيک مرد افغان در مشهد، جعفر کي: د از جملهي انجاميگريکشف موارد د
 و ياعظم خنجر: ز اشاره داشتيگر نين به دو نام ديدان متعلق به کمپي مي در تارنمايگريگزارش د. ١٢٩ و هاجريال قميل

  .١٣٠ييزهرا رضا

  :١٣١ر هستندي که بعدا صادر شده از جمله موارد زاحکام سنگسار گر يد

 ١٣٢)خي تارچه وله، بدون ذکريدو( ازدواج موقت کرده است ي ساله که گفته است با دختر۴۹ک مرد ي 
 يهيبر پا ۱۳۸۶مرداد ن دو خواهر در يا. ١٣٣ک صاحب دو فرزنديت، هرينيري زهره و آذر کبيهادو خواهر به نام 

ه دستور يي قضايس قوهي، رئ۱۳۸۷مهردر .  به سنگسار محکوم شدند١٣٤ينياهللا خمتي آيلهيرالوسيکتاب تحر
 .  آنها را صادر کردي مجدد پروندهيبررس

مرد مذکور .  که به او تجاوز کرده بود، به سنگسار محکوم شديه مرديت به دادگاه علي از شکا در مشهد پسيزت 
 ضربه شالق آزاد شد ۱۰۰ داده است، با تحمل يزش جنسيت تن به آميآن زن با رضان که ادعا کرد يپس از ا

 ).۱۳۸۶ مهر ۵روزنامه قدس، (
 )۱۳۸۶ بهمن ۲۵ قدس، يروزنامه (وم شدبه سنگسار محکبود  که درمشهد به زنا اقرار کرده يمرد 

 ۱۳۸۷ تا تابستان يالمللني مدافعان حقوق بشر و فشار بيهافوق، حکم هفت نفر در اثر کوشش موارد مستند شده يتماماز 
 يمي، مکرمه ابراهي و شوهرش نجف اکبريسا اکبري، پريي، زهرا رضايلوند، اعظم خنجريه اسماعي حاجيعنيلغو شده بود، 

  .يي مواليو صغر

  

  به جای سنگساراعدام  گري ديهاروش

 يهان کردن روشيگزي جاي سنگسار در پيه ممکن است به جايي قضاين هستند که قوهيمدافعان حقوق بشر نگران ا
  با درد کمتر،ي، هر چند به روشن صورت باز حکم اعدامي به جا باشد، در اين نگرانياگر ا.  مجازات متهمان باشديگر برايد
د به ينگاه کن( حقوق بشر است يالمللنيبموازين ن بزرگساالن صادر خواهد شد که ناقض يب يتيرضا ي جنسي رابطهيراب

  )يالمللني بيچارچوب حقوق

هفت زن محکوم به سنگسار نوشته بودند، خاطرنشان شده است که  لِيکه پنج وک ۱۳۸۶خرداد خ ي به تاريادر نامه
خته ي به دار آو۱۳۸۵آبان در  آن يش از آن به سنگسار محکوم شده بود، به جايکه پکودک،  دو ي ساله۳۲معصومه، مادر 

 به نام رسول قرار بود به ي است که مردي حاک۱۳۸۵ ي د۱۰خ يدان به تاري مي در تارنمايگري گزارش د١٣٥.شده است
                                                                                                                                                 
128 http://www.meydaan.com/showArticle.aspx?arid=28 

: » سنگسار خاتمه دهيدبه اعدام با: ايران« با عنوان ۲۰۰۸ي الملل در ژانويه براي جزئيات اکثر اين موارد نگاه کنيد به گزارش سازمان عفو بين۱۲۹
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تر به سنگسار محکوم شده شيم، که پور مقدي سرانجام، عبداهللا فر١٣٦.خته شودين به دار آوي سنگسار شدن در زندان اويجا
 . خته شدي به دار آوي در شهر سار۱۳۸۷خ اول اسفند يبود، درتار

 

  کندي سنگسار را ملغا نمي اصالح قانون مجازات اسالميحهيال

 به بار يجار ي در قانون مجازات اسالمي اساسيريي تغي اصالح قانون مجازات اسالميحهيس الينوشيپرسد يبه نظر نم
- ي مي تلقيحه زنا را جرميال.  اجرا خواهند شديتررکانهيها به شکل زن است که مجازاتي در کار باشد ايريياگر تغ. آورد

. )۱، بند ۱۲۱ – ۳ يماده(»  داردي عمومي و جنبه حق اهللا استصرفا«ست، چون ي ني خصوصيکند که قابل گذشت شاک
چنانچه اقرار «: کنديح مي تصر۲۱۳ – ۲ يماده. دبرنيار از سنگسار نام مک بي ۳۱۳ – ۱ يو ماده دوبار ۲۱۳ – ۲ يماده
 و حسي به آن  بنمگر اينكه قاضي علم ... شود  ميا اقرار خود برگردد و انكار كند مجازات قتل  رجم ساقط... كننده

علم حتا  که دهدي مي به قاضيون کني از قانون مجازات اسالميشتريار بيار بسين بخش از قانون اختي ا.»داشته باشد
  .استنکرده ذکر را  يقاض

يا يز

                                                

 با زنا ، )ي زانيبرا ( زنا با زن پدر،يبا محارم نسبزنا :  است١٣٧ر قتلي در موارد زحد زناحکم  ،حهي ال۲۲۱ – ۵ يمادهبنا به 
 .)هبند  (دانديار م محصنه را مشخصا و به صراحت سنگسي، و حکم زنا)تجاوز ( به عنفيو زنا) ي زانيبرا(زن مسلمان 

هرگاه اجراي حد رجم «:  همان ماده است۴ مجازات سنگسار باشد  در تبصره ي الغايبه معناشود يکه ادعا م يبندتنها 
يه در صورتي كه موجب ئ قضايمفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پيشنهاد دادستان مجري حكم و تأييد رئيس قوه

حد با بشود شود و در غير اين صورت تبديل به صد ضربه شالق مي ده باشد رجم تبديل به قتل مي شرعي اثبات شينهي.« 
 ي اسالمي وهن نظام جمهور انجام نخواهد شد که باعثين ماده، کامال آشکار است که سنگسار فقط در صورتيبر اساس ا

ا به يخت يتوان به دار آوين، زناکاران را ميبنابرا. ن آن خواهد شديگزي جايگريز روش اعدام دين حالت نيشود و حتا در ا
  . به جز سنگسار اعدام کرديگريروش د

نا يها ع سنگي مربوط به اندازهيحاتي توضيدهند و حاوي روش انجام سنگسار را شرح م۲۲۱ – ۱۷ و ۲۲۱ – ۱۶مواد 
  . هستندي جاريمثل قانون مجازات اسالم

  

  ه زنانيض عليتبع

تر قي دقيبررس. رونديان سنگسار به شمار مين قربانيترزنان عمدهشوند، ينگسار محکوم م به سيز گاهيگرچه مردان ن
 محصنه و هم يهم به زناآنان  از يدهد که برخينشان م) ريد به جدول زينگاه کن(سنگسار زنان محکوم به  يهاپرونده

 ي در زندگيشگي هميها از جنبهي بعضيسوادياد و بي، فقر، اعتيخشونت خانگ. اندمشارکت درقتل شوهر خود متهم بوده
-تين زنان از اقلي از ايبعض. پرداختندي به اجبار شوهرانشان به کار فحشا مزنانن يا حداقل سه تن از. ن متهمان استيا
 نيگر از مناطق کردنشيران و دو نفر ديجان ايزبان از آذربا، دو تن ترکياريل بختيااهل ک نفر ي .اند بودهي قوميها

- ک زن ترکيوند، ليه اسماعيحاج مثال، يبرا. اند اتهام وارده را متوجه نشدهايا معنيت ين، آنها احتماال اهميبنابرا. هستند
شمامه . دانستي زنا را نميان، مع» محصنهيزنا«م اتهامِ يزبان، که پس از هفت سال حبس تبرئه و آزاد شد، در زمان تفه
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ز به قتل يافته بودند ني را که در خانه يشوهر و برادرانش با چاقو مجروح کردند و مرد است، کُردک زن ي ه را کيقربان
 ييگرد قضاين باور که شوهر و برادرانش را از پي است با اکردهاقرار  محصنه ي است که او به زنايها حاکگزارش. رساندند

ش از يشمامه پ. رد مقتول به او تجاوز کرده استاو بعدا اقرارش را پس گرفته و گفته است که م. به اتهام قتل نجات دهد
د خودش را بکشد، يکند، به آنها گفته که اگر موفق شوند او را نجات دهند، باعزل اش ر فشار خانوادهيش را زيکه وکالنيا

 . نخواهند گذاشتي مذکر خانواده او را زنده باقيچون اعضا

 )١٣٥٩ – ١٣٨٧اسفند  (١٩٨٠ ـ ٢٠٠٩ مارس  اجرا شده،ياسنگسار، احکام صادر 

  ١٣٨ محکوميت سنگسار  سال  اجراي سنگسار

  منابع ديگر  المللعفو بين

  اطالعات بيشتر

۱۹۸۵١٣٩  ۲        
       زن۲ مرد؛ ۶  » ثبت شده استيتعداد«  ۱۹۸۶

       نفر۱    ۱۹۸۷
 نفر به اتهام زنا و ۴۳    ۱۹۸۹

 ۳ زن و ۱۲فحشا شامل 
مرد در ورزشگاه فوتبال 

  بوشهر

    

      نفر ۶    ۱۹۹۰
         زن۱  ۱۹۹۱
  در همدان     مرد به اتهام زنا و لواط۱    ۱۹۹۵
        ياني و جعفر کيميمکرمه ابراه  ۱۹۹۶

   ۱۹۹۷     ١٤٠ در خزرآباد زن۳ مرد؛ ۳   زن۵ نفر شامل ۷: اکتبر

 ساعت ۲۴خا کدخدا ظرف يزل( زن ۱: اوت
  ) سنگسار شديريپس از دستگ

 کردند، اما او دييپس از سنگسار، پزشکان مرگ او را تا    
 در ياز سرنوشت او خبر. در سردخانه دوباره جان گرفت

  .ستيدست ن

 يمرد: )۱۳۷۷آبان  (نوامبر    ۱۹۹۸
 به يميبه نام خسرو ابراه
  اتهام زنا

 پس از دفن تا کمر در گودال موفق به فرار و يقربان  
  رانيجان در شمال اياله: محل. سپس تبرئه شد

   بابلـ )۱۳۷۷دی  (هيژانو  ١٤١ مرد۱      ۱۹۹۹
        ١٤٢لونديه اسماعيحاج  ۲۰۰۰

                                                 
  المللسازمان عفو بينهای ها و بيانيهگزارش  ١٣٨
  يابد پايان مي۱۳۷۴ شروع و در دي ماه  ۱۳۷۳ از دي ماه ١٣٩
- ديگر، در استانياما سه دهکده. اي ساحلي به اين نام در نزديکي ساري، مرکز استان مازندران، اجرا شده است در منطقه باال اين موارد سنگسار به احتمال ۱۴۰

الملل نوشته است، هر چند که روش شود که سازمان عفو بينراسان، يزد و آذربايجان شرقي، وجود دارند که نامشان به انگليسي به ترتيبي نوشته ميهاي خ
  .نگارش نام آنها در فارسي متفاوت است

  ها از قابيل کوتاه  دست۲۰۰۰ي  گزارش ساالنه ١٤١
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  ني زندان اوـ مه ۲۱    ١٤٣ نفر۲حداقل     ۲۰۰۱
    ١٤٤ زوج۱   نفر۲  ي؛ اشرف کلهر) بار اقرار۴(ا يه واالنيريخ  ۲۰۰۲

   نفر در مشهد؛ ۴  ۲۰۰۳
   ١٤٥ي اسکندري و غالمعليالن محمديگ

    
  هر دو در زندان اصفهان

؛ نجف يسا اکبري؛ پر١٤٦ورمقدميرعبداهللا ف  ۲۰۰۴
  يال قمي؛ لياکبر

      

  ۲۰۰۵  ک بار اقراريد شد؛ يي تا۲۰۰۶در       يران اسکندريا
        ؛ فاطمهيي مواليصغر

زاده و يعباس حاج  ک مرد افغاني؛ يقربان) ملک(شمامه   ۲۰۰۶
   در مشهديمحبوبه محمد

    

ک زن يت، ينيريهاجر؛ زهره و آذر کب  ۲۰۰۷
  در مشهدگر يد

       تاکستان‐ يانيجعفر ک

  )مشهد ( مرد۱  ۲۰۰۸
  ١٤٧)رازيش(افسانه ر 

؛ )افغان(غ . محمود م  
تجاوز و (منوچهر خ 

و )  با محارميزنا
  ١٤٨گريک مرد دي

در گورستان بهشت  ۱۳۸۷در دی ماه  نفر ۳هر سنگسار 
غ موفق به فرار از . محمود م.  انجام شد مشهد يرضا

  .ستيدست ن در ياز سرنوشت او خبر. گودال شد

۲۰۰۹ 
  ١٤٩)مارس(

  زندان رشت   ١٥٠ آزاديول    

خ يتار
  نامشخص

        ي و اعظم خنجريي نجار، زهرا رضايکبر

به اعدام با : رانيا« با عنوان ۲۰۰۸آن در سال  و گزارش ۲۰۰۷ تا ۱۹۷۹ ساالنه يهاالملل، گزارشنيسازمان عفو ب: منابع
   ل کوتاهيها از قابران، دستي ايهاوزنامهسنگسار؛ رين قانون بيکمپ؛ »ديسنگسار خاتمه ده

  : حيتوض

مشخص . اند مختلف گزارش کردهيهاها در سال سنگسار است که رسانهيلهيها به وساعدامتعداد ارقام مذکور حداقل 
  . ريا خي انجام شده است ي ثبت نشده، سنگساريگر که موردي ديهاست که در سالين

                                                                                                                                                 
  . گزارش کرده است۲۰۰۴ا در سال الملل صدور حکم او ر سازمان عفو بين ۱۴۲
  stm.1435760/east_middle/hi/2/uk.co.bbc.news://httpي سنگسار اعدام شدند هاي مه و ژوئيه به وسيله به گزارش بي بي سي، دو زن در ماه ۱۴۳
   از قابيل کوتاهها دست۲۰۰۳ گزارش سال  ١٤٤
عالي کشور در سال ديوان.  محکوم شده باشند۱۳۸۵ يا ۱۳۸۴ محمدي و اسکندري ممکن است در سال ۱۳۸۷ دي ۲۷الملل به تاريخ ي عفو بين بنا به بيانيه ۱۴۵

  . حکم را تأييد کرد۱۳۸۷
  arid?aspx.Showarticle/com.meydaan.www://http=762د  اعدام ش۱۳۸۷عبداهللا فريور مقدم پس از تبديل حکم سنگسار در تاريخ اول اسفند  ۱۴۶
ون حقوق بشر کانون وکال در استان فارس يسيس کميسی، رئي مصاحبه با آقای رئ ۱۴۷

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

  ۱۳۸۷ اسفند  ١٤٩
archives/us.autnews.www://http/1387,12,00019024 خبرنامه دانشجويان اميرکبير  ۱۵۰
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ه هايج و توصينتا
 که طبق ي جرائميکنند، از جمله براي از جرائم صادر ميادي تعداد زيران مجازات اعدام را براي اي اسالميورنِ جمهيقوان
به جرائم ، مواد مخدر و ي اقتصاد،ياسي سژه جرائميروند، به ويجرائم به شمار نم» نيترمهم« از نوع يالمللنين بيقوان

 مجازات ي حوزهيتا حدود که در دستور کار مجلس است، يماسالس اصالح قانون مجازات ينوشيپ. ياصطالح جنس
- ي مثل افساد في آنرا در مورد جرائم مبهميو ضمنا حوزهرد يگيمرا در برگر ارتداد يدهد، اما از طرف دياعدام را کاهش م

    .دهدي گسترش ماالرض

 يالمللنين اسناد بيقوق کودک است، مفاد اون حي و کنوانسياسي و سي حقوق مدنيالمللنيثاق بيران عضو ميگرچه دولت ا
 يبررس مسئولِ يها ارگانيهاهيتوصهاست که سال. شونديده گرفته مي مجازات اعدام به شدت نادينهيحقوق بشر در زم

ز افارغ سن بلوغ  مربوط به يهاهيژه توصياند، به وران اجرا نشده ماندهي اي اسالميها خطاب به جمهورثاقين ميت ايرعا
ها در ان دادن به اعدامي مجازات اعدام، پايت و اعدام مجرمان نوجوان، محدود کردن حوزهيان دادن به محکوميت، پايجنس

  .رهي و غانظار عمومی

ژه ين دادگاه ويست، چنديه مستقل ني مجريه از قوهيي قضايقوه: شودي ناعادالنه صادر ميهااحکام اعدام پس از محاکمه
   . دهدي کردن آنها مکرر رخ ميو حتا زندانحمله به وکالي مدافع  حساس يها پروندهدروجود دارد و 

 نوجوانان محکوم به اعدام در زندان تا باال يدارار مرسوم نگهي بسي از کارهايکيشود و ياعدام نوجوانان مرتب انجام م
مورد اعدام  ۴۲ حداقل ي حقوق بشريها، سازمان تاکنون۱۳۷۸ از سال . شان استيرفتن سن آنها و سپس اعدام ا

ن، ارقام يبا وجود ا. رخ داده است ۱۳۸۷مورد در  ۸و  ۱۳۸۶مورد در  ۱۳ن تعداد ياند، که از اران ثبت کردهينوجوانان را ا
ن کار را ممنوع يران اي منع اعدام مجرمان نوجوان، هنوز قانون اي برايشنهادي پيحهين اليبه رغم چند.  باالتر استيواقع

  .نکرده است

مرگ مجازات  به يت مليمربوط به امنغالبا به اتهام جرائم ) هاها، بلوچکردها، عرب(ران يدرا ي قوميهاتي از اقليافراد
شوند، چون ي محکوم مای ناعادالنهيهان اتهاميبه خاطر چنجو  فعاالن مسالمتيگاه. شوندي اعدام م سپسمحکوم و

خواهان قائل ي خودمختاري مذکور و حمالت مسلحانهيهاتيز از حقوق اقليآملمت مساين طرفداري بيمقامات تفاوت
ن موارد يع شکنجه در ايکاربرد وسمکرر  ينيو شاهدان عشوند يم عادالنه نقض ي مربوط به محاکمهيهانيتضم. ستندين

  . اندرا گزارش کرده

 يمجازات زنا: رکننده هستندي و تحقيرانسانيز غين اعدام يهان است که روشيست، ايت هم نين نکته که کم اهميآخر
 دار يلهياعدام به وس. شونديخته ميگر مجرمان محکوم به اعدام به دار آويکه دسنگسار است، حال آنچنان هممحصنه 
  .ر استيالملل حقوق بشر مغانيبموازين  ن کار با يکه ايشود، در حاليانجام مدگان مردم يبرابر دمکرر در 

 در مورد ياما آمار رسم. ج شده استي سنگسار و اعدام نوجوانان بسيلهيه اعدام به وسيران عمدتا علي در اي مدنيعهجام
ها ن روشي ايدر باره يهمگانو  آگاهانه يامباحثهانجام ن وضع مانع يست و اياحکام اعدام صادر و انجام شده در دست ن

  .است
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  رانيادولت  به ييهاهيتوص

  مجازات اعدامی ارهدر بـ  ۱

 احکام ي اجرا، گيرندي مورد رعايت قرار نمي کيفري عادالنه در محاکمه هاي از آنجا که اصول ناظر بر دادرس 
 مجازات اعدام در ي الغايهدف نهايبا  در مجلس ي با طرح و تصويب قانونياين اقدام بايست. اعدام متوقّف شود

 .انجام شودايران 

» ترين جناياتمهم«جرايم مستوجب اعدام به ,  حقوق بشري از موازين بين الملليه پيروبه عنوان گام نخست و ب 
 حقوق بشر، يالمللني از قانون بيرويدر پ . گردنديبدون اينکه جرايم جديد مستوجب اعدام تلق  شوندمحدود
لل ناظر بر حمايت از  مصوبات سازمان ميهمچنين در اجرا. دي را متوقف کني مجازات اعدام در موارد جارياجرا

 حکم ي مجازات اعدام عطف به ماسبق شود و بدين ترتيب اجراي قانون منع اجرا،حقوق محکومان به اعدام
 . که پيش از تصويب اين قانون محکوم به اعدام شده اند نيز متوقّف گرددياعدام درباره کسان

 که سن آنان در زمان ي و احکام اعدام کسان حکم اعدام درباره نوجوانان به فوريت متوقّف شوديصدور و اجرا 
 در ي آيت اهللا شاهرودیبا توجه به اينکه دو بخشنامه.  تخفيف يابد، سال بوده است۱۸ارتکاب جرم کمتر از 

 بر منع ي مبني قانوني بايست، احکام اعدام نوجوانان مؤثر واقع نشده انديدرباره عدم اجرا ۱۳۸۷و  ۱۳۸۲ يسالها
  .م اعدام درباره نوجوانان به تصويب برسد حکيصدور و اجرا

 حکم يصدور و اجراموثر واقع نشده است،  ۱۳۸۱ يددر  ي آيت اهللا شاهرودیبا توجه به اينکه بخشنامه 
 و ي و سياسي حقوق مدني الملل ميثاق بين۷ یدها ميهمچنين در اجرا. سنگسار به موجب قانون ممنوع شود

 و از ي بدني مجازات ها،۲۰۰۵ در سال حقوق کودک یتهيکم و ۱۹۹۳ل  حقوق بشر در سای کميتهیهينظر
  . صليب کشيدن و قطع عضو ممنوع شوند،جمله شالق زدن

 . ممنوع گرددي مجازات اعدام در انظار عمومي اجرا، قضائيهی رئيس قوهی بخشنامهي در اجرا 

 . آن بشودييط اجرا در باره مجازات اعدام و شراي در مجلس مأمور تهيه گزارشيکميسيون 

 کند،ي مقتول فراهم مي خانوادهي را برايزن، که امکان چانه مثل قتليار جديجرائم بسقابل معامله بودن به  
 .ديان دهيپا

ناظر بر سازمان ملل مصوبات ف مجازات، بر اساس يا تحفي درخواست عفو يحق تمام محکومان به اعدام را برا 
 .دين کني، تضمماعدا به انمحکوماز حقوق ت يحما

د و آمار مربوط به تعداد احکام اعدام ين کني اطالعات مربوط به مجازات اعدام را در کشور تضميت گردآوريشفاف 
 آگاهانه يد تا امکان مباحثهيره منتشر کنيت، سن، اتهام و غيک جنسيصادره و اجرا شده را هر سال به تفک

 .ن موضوع فراهم شوديا ي در بارهيهمگان

 .ديوندي بپياسي و سي حقوق مدنيالمللنيثاق بي مياري مجازات اعدام، به پروتکل دوم اختيف الغابا هد 

  FIDH                                                      ٤٧     مجازات اعدام: ايران



 

  يدادگستر ي دربارهـ  ٢

 ي اسالمي جمهوري قانون اساس٥٧اصل  ين اجرايتضمه و ي مجريقوهاز ه يي قضايت کامل استقالل قوهيرعا •
 خودسرانه ي بازداشت هايروه تحقيق سازمان ملل درباره گيهابدين منظور توصيه. ک قواي تفکي در بارهرانيا

 به مورد ي بايست،ويژه انقالب و ديگر محاکم ي و از جمله انحالل دادگاهها،۲۰۰۳ ديدار از ايران در سال يدر پ
 .اجرا گذارده شوند

ش دستمزد يا با تجربه در آن و افزيد تا مشارکت وکالي برپا کنييک نظام با برنامه و مطمئن معاضدت قضاي •
ف يبا مشارکت کانون وکال، انجام موثر وظا يکار نظارتک راهيل يتشک با ن شود؛ي تضمآنها در چارچوب آن

 مراحل ي و در طيريل را از زمان دستگي به وکيد؛ دسترسين کنيرا تضم يينظام معاضدت قضافعال در  يوکال
 خودسرانه در يهابازداشت يدر باره ملل سازمانق يتحقطور که گروه همان. دين کنيش از محاکمه تضميپ

ا ي بازداشت يد از شروع مرحلهي با در آنليت پرونده، شرکت فعال وکيصرفنظر از ماه«:  مالحظه کرد۲۰۰۳
 يي به معاضدت قضايامکان دسترس. مقدور باشدد نظر، ي مراحل محاکمه و تجديق، در طي تحقيحداقل مرحله

 ».تر شوديد عمليبا

 سازمان ملل در ياهيت کامل اصول پايد و رعاي حساس را خاتمه دهيهار در پروندهي درگيت وکاليآزار و اذ •
ق يتحقآورد که گروه ياد مي حقوق بشر به يالمللني بيهاون جامعهي فدراس.دين کنيمورد نقش وکال را تضم

د در يها بال در دفاع از پروندهيت وکيمصون«: ه کردي توص۲۰۰۳ خودسرانه در يهابازداشت يدر بارهسازمان ملل 
رد و به صراحت يد مجدد قرار گييگردد مورد تايم ميندگان کانون وکال تنظي نماي که با همکاري قانونيسند
 ».ن شوديتضم

 از وکال ياژهيگروه و. دين کنيان محکوم را تضميو تماس با زندانها  به زنداني مدني جامعهي اعضايدسترس •
 .ل شوديان محکوم تشکيط بازداشت زنداني شراي بررسي وکال برايهاانوند تحت نظارت کيبا

 يها مربوط به اعداميهاتي شکايه کرده، تمامي توص۱۹۹۳حقوق بشر سازمان ملل در  يتهيکمطور که همان •
 و ن به دست عدالت سپرده شونديرد، مجرمي قرار گيدگيد مورد رسي بايها، شکنجه و بدرفتاردشدني، ناپدييقضا
 .گونه کارها انجام شودني از تکرار ايري جلوگي براياقدامات

د  ضّي در الحاق ايران به عهدنامه بين المللي روشن در قانون مجازات تعريف شود و قانونيشکنجه به گونه ا •
 . به تصويب برسد، يا تحقير کنندهي غير انسان، رحمانهي بي رفتارها يا مجازات ها،شکنجه

 .دين کنييتعس ي پليلهي به وسييا شکنجه ادعاي يه بدرفتاري عليو مستقل موثر يکارهاراه •

ها نهين زميت و آموزش مناسب در اي تقويي و قضاي اطالعات اساسيق گردآوريژه از طريس را به ويقات پليتحق •
 .دين کنيرا تضم

 يتهي خود را به کميب کرده است، گزارش ادواريران تصوي که اياسي و سي حقوق مدنيالمللنيثاق بيطبق م •
 .ديحقوق بشر سازمان ملل ارائه کن
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  يالمللني بي به جامعهييهاهيتوص

به منظور د تا يت دهيمامور و خودسرانه ي، فوريي فراقضايها اعدامي سازمان ملل در بارهيژهيگر وگزارشبه  
گر يدطرق  از ير و نقض حق زندگ حقوق بشيالمللنيبموازين   کاربرد مجازات اعدام در نقض يق در بارهيتحق

  .دارکنديران دي اي اسالمي، از جمهورزنداناز جمله مرگ در 

 حقوق بشر ي کار شورايبرنامه در ۲۰۱۰سال  به وضعيت حقوق بشر در ايران در يبا توجه به اينکه رسيدگ 
 ،ات اعدام به ويژه و اعمال مجازي به طورکلّي کيفريها انجام محاکمهي به چگونگ،قرار داردسازمان ملل 
 .اولويت دهيد

  

   اروپايهي به اتحادييهاهيتوص

  دوجانبهيدارهايدان يدر جراعدام را ت مجازات يوضع مجازات اعدام، ي اروپا در بارهيهيطبق دستورالعمل اتحاد 
  .ديران مطرح کني اي اسالميبا جمهور

 .ديان بگذاريت الزم را در مد و اطالعاي ارائه کنيران، کمک فنيدر صورت درخواست دولت ا 

 حقوق بشر، ي و عموميا گسترش آموزش حرفهيق و از کوشش براي لغو مجازات اعدام را تشويحرکت به سو 
 .دي کنيباني پشتي و دادستانيي قضايهانهيآموزش در زم

  .دي کنيبانيران پشتي در جهت لغو اعدام در اي مدني جامعهياز ابتکارها 

  

  FIDH                                                      ٤٩     مجازات اعدام: ايران



جدول گزارش مجرمان نوجوان

نام
دادگاه تجدید نظردادگاه اولیه

17اکرم علی محمد1

رشت17دلرا دارابی2

خرم آباد16ناز بی بی آتش بجان3

گیلن13صغری نجف پور4
دادگاه کیفری تهراناسلم شهرسارا5

اصفهان15عادل1

کرج16علی مهین ترابی2

کرجعباس3
قمعلی مراد زاده زاغه4

17عباس حسینی5

تهران17احمد6

16علی نورمحمدی7

استان گلستانعبدالخالق رخشانی8
917

فارسابومسلم سهرابی10

تهران17علیرضا11

16احمد12

قم16علیرضا موصلی رودی13

خوزستان15احمد جباری14

شیراز16امیر امراللهی15

اصفهان15احمد مرتضویان16

17امیر چاله چاله17

سیستان بلوچستان12احمد نورزهی18

تهرانامیر19

کردستان20

محکوم به قصاص به اتهام قتل

اطلعات گردآوري شده به وسيله ي سازمان عفو بين الملل، عمادالدين باقي، فعال حقوق بشر، حقوق بشر ايران و کمپين اعدام کودکان را متوقف کنيد- نوجوان در ايران در انتظار اعدام به سر مي برند 138 حداقل 

مجرم نوجوان در سراسر جهان در انتظار اعدام145 ، 1387تیر 18 در تاریخ 
.تن در یمن1 تن در عربستان سعودی، و 3 تن در ایران، : 138 به سر می برند

نوجوان در ایران اعدام شده اند2 حداقل ] تا تاریخ فوق2008 [در سال 

(138)*ایران 

استان/شهر*سن

تن(5 دختران  )

دیوان عالی کشور،رشت10 شعبه 
تهران

ساله به نام امیر حسین ستوده به خانه یکی از19 سالگی به همراه مردی 17 در سن 1382/7/7 دلرا دارابی در تاریخ 
دلرا دارابی ابتدا به قتل اقرار کرد،. گویا در طی دستبرد امیرحسین آن زن را به قتل رساند. اقوام سالمندش دستبرد زد

اما بعدا اقرار خود را انکار نمود و ادعا کرد که امیر حسین از او خواسته مسئولیت قنل را به عهده بگیرد تا خود او از
به اعدام محکوم نخواهد شد18 اعدام رهایی یابد، چون گمان می کرده که دلرا به خاطر سن کمتر از  . 

، دادگاه107شعبه 
کیفری خرم آباد،

1385/2/11

دیوان عالی کشور،
تهران،  

 1385/11/23

سالگی او را به خاطر پخش مواد مخدر محکوم کرد و دیوان عالی کشور حکم را16 دادگاه خرم آباد در . اهل سمنان
.تایید نمود

8 سالگی در نزد خانواده یک پزشک در شهر رشت زندگی می کرد متهم به کشتن فرزند 9 صغری نجف پور که از سن 
او سراسر زندگی بزرگسالی خود. سال داشت و اتهام را انکار کرده است13 صغری در آن زمان . ساله خانواده است

با وثیقه از زندان آزاد شد، اما  پس1386 صغری در مهر . ساله است30 سال را در زندان گذرانده و اکنون 17 یعنی 
صغری با اطلع. روز، زمانی که خانواده قربانی خواستار اعدام صغری شد،  قوه قضاییه او را به زندان فراخواند5 از 

.از این که در صورت بازگشت به زندان اعدام خواهد شد، فرار کرد و از آن پس کسی او را ندیده است

1382شهریور 

(152):پسران 
گزارش در روزنامه. تاریخ دادگاه معلوم نیست(ساله، به قصاص محکوم شد 17 ساله به خاطر قتل علیرضا، 15 عادل اصفهان17 شعبه 

در فلورجان در نزدیکی1386/7/23 عادل علیرضا را در تاریخ 1386/12/28). اعتماد ملی روز چهارشنبه 
.اصفهان به قتل رسانید

دادگاه33 شعبه 
عمومی ویژه ااطفال،

1382/8/8

دیوان عالی27 شعبه 
خرداد18 کشور، 
1383

علی مهین ترابی، اهل کرج، به خاطر قتل یک هم شاگردی مدرسه به نام مزدک در طی زدوخوردی در زمین بازی در
وی اکنون در زندان رجایی. سال داشت16 او در آن زمان . محکوم به اعدام است1381 دبیرستان بنی هاشمی در بهمن 

.شهر کرج در انتظار اعدام به سر می برد

دادگاه77 شعبه 
اطفال تهران

9 دیوان عالی کشور، 
1385خرداد 

در خانه یکی از اعضای سپاه پاسداران به او برای جابجایی اثاثیه کمک1382 بنا به گزارش عباس حسینی در تیر ماه 
عباس حسینی با دادن وعده بازگشت به همراه. به گفته او، آن مرد کوشیده بود با او رابطه جنسی برقرار کند. می کرد

او آن.» درس عبرت بدهد«سپس با عصبانیت برگشت تا به آن مرد . موفق شد از خانه خارج شود G35دوست دخترش،
آن مرد کمی بعد در اثر. مرد را به بیرون صدا کرد تا ظاهرا با دوست دخترش آشنا شود و یک ضربه چاقو به او زد

اردیبهشت متوقف شد18 اعدام شود، اما اعدام او تا 1384 اردیبهشت 11 بنا بود او در تاریخ . جراحت وارده درگذشت
.و سپس پرونده اش برای بازنگری به قوه قضاییه در تهران بازگردانده شد

دادگاه71 شعبه 
عمومی تهران

یکی از قضات معتقد بود که احمد به دفاع از خود. احمد را به اعدام محکوم کردند1386/8/30 چهار قاضی در تاریخ 
اما احمد با رای اکثریت قضات به قصاص محکوم شد. دست زده بود .

دادگاه تجدید6 شعبه کرمانشاه24 شعبه 
نظر کرمانشاه

دادگاه عمومی کرمانشاه که هیچ24 شعبه . سالگی یکی از عموزادگانش را به قتل رساند16 علی نورمحمدی در سن 
18 سایر متهمان پرونده بزرگتر از . صلحیتی برای رسیدگی به جرائم نوجوانان ندارد او را به قصاص محکوم کرد

دو نفر دیگر که در نزاع شرکت داشتند، یعنی عمو و یکی دیگر از پسرعموهای نورمحمدی، به خاطر. سال داشتند
دادگاه تجدید نظر کرمانشاه احکام را تایید کرد6 شعبه . زخمی کردن او به پرداخت دیه محکوم شدند .

دادگاه تجدید نظر،
1384/12/26

صاحب زاده( یا علی نظر(علی  )
دادگاه3 شعبه 

فیروزآباد
دیوان عالی33 شعبه 
کشور

ساله، در فیروزآباد در استان فارس محکوم شد25 سالگی به خاطر قتل شخصی به نام امین، 17 در  .

،2102پرونده 
دادگاه اطفال،

1381اردیبهشت 

، دادگاه74شعبه 
تهران

دیوان عالی11 شعبه 
کشور، فروردین

1387

ماه در6 ساله پس از 16 ساله در اثر ضربات چاقوی احمد 22 مهدی 1385 طبق گزارش ایسکا نیوز در مرداد 
سالگی رسید پرونده او را مورد بررسی قرار داده و18 دیوان عالی کشور پس از این که احمد به . بیمارستان درگذشت

به) اجازه اعدام(اننظار می رود پرونده  احمد به زودی برای استیذان . او را محکوم به اعدام به وسیله دار کرده است
.آیت ال شاهرودی رئیس قوه قضاییه ارجاع شود

85 - پرونده ت 
، دادگاه4786

کیفری قم

دیوان عالی29 شعبه 
کشور، پرونده

39/711
دادگاه جزایی5 شعبه 
شیراز

دیوان عالی27 شعبه 
کشور،

1386/8/19

به گفته وکیل مدافع او، امیر با. در اثر ضربات مهلک چاقو در طی یک نزاع با پسر دیگری رخ داد1385 قنل در آبان 
.تصور این که آن پسر قصد حمله به او را دارد، با چاقو به سینه او ضربه ای زد و سپس از ترس پا به فرار گذاشت

وکیل اخیر او می. خانواده امیر امراللهی فقیر هستند و او موفق نشده بود از وکیل مناسبی در محاکمه برخوردار باشد
گوید دادگاه نپذیرفت که قتل عمدی نبوده و امیر در طی انتظار برای محاکمه از آرام بخش های قوی در زندان استفاده می

وضعیت روانی او در زمان حادثه نیز مد نظر قرار نگرفته است. کرده است .

دادگاه عمومی
1386اصفهان، دی 

اکنون او.  سالگی پسر دیگری را در طی زدوخورد با چاقو زده است15 در سن 1386 گویا احمد مرتضویان در سال 
.در انتظار رای دادگاه تجدید نظر است

سالگی به همراه دو تن از برادرانش در زدوخوردی با گروه دیگر درگیر شدند که در طی آن17 امیر چاله چاله در سن 
او در دادگاه تجدید نظر به قصاص. او دستگیر شد و ابتدا به قتل اقرار و سپس آن را انکار کرد. یک نفر به قتل رسید

آن برادر که با وثیقه آزاد. امیر اقرار خود را پس گرفت و یکی از برادرانش را به عنوان قاتل معرفی کرد. محکوم شد
دیوان عالی کشور ابتدا حکم. شده بود فرار کرد و دادگاه درخواست تجدید نظر او را رد و او را به قصاص محکوم کرد

لیکن رئیس قوه قضاییه دو بار پرونده را. را به خاطر نقص در تحقیقات و ادله دادستانی رد کرد، اما بعدا آن را تایید کرد
.به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ارجاع کرده که قرار است تصمیم گیری کند

دادگاه انقلب،
1384

سالگی12 محکوم به اعدام به خاطر حمل و توزیع هروئین در سن 

تهران،1156 شعبه 
مجتمع قضایی بعثت

حسینی) یا ابو(آکو 

،1326شماره 
1382/8/12

دیوان عالی27 شعبه 
کشور



تهرانامیر ج21

تهرانor 17 16علی22
or 17 16اصغر حیدری23

شیراز2415

16اشکان25

17علی علیجان26

16بهادر خالقی27

فارس15بهنام زارع28

17بهنود شجاعی29

کرجor 17 16بنیامین رسولی30

تهرانابراهیم طالعی31

تهرانفدا32

فرامرز33

تهرانفرهاد34
17فرشاد سعیدی35
15فرزاد36
16فضل الرحمان جهراز37

کرج3816
محکوم به اعدام به خاطر حمل و پخش مواد مخدر و اعتیاد دادگاه انقلبیزدفیض ال سلطانی39

یزد16غلم نبی براهوتی40

قم15حبیب افسر41

کرج4216

حالت43

15حامد44
حامد پورحیدری45

اصفهان17حمید46

شهریار17حمید47
14حمید رضا48

17حمزه ستانی49

استان گلستانهانی مومنی یساقی50
تهرانحسن51

بوشهرحسن مظفری51

محکوم به اعدام به اتهام تجاوز به همراه محمد پژمان و رحمان شهیدی

or 15 14هدایت نیرومند52

تهرانحسین53

تهران،1601 شعبه 
دادگاه کیفری،
1379/7/30

، 2101شماره 
دادگاه اطفال تهران،

1381اردیبهشت 

، تیر27شعبه  
1381

تبعه افغانستان(علی امیری  )

دادگاه74 شعبه 
کیفری تهران،
1386/4/31

دیوان عالی تایید شد و قرار است به اجرای احکام ارجاع39 به وسیله شعبه 1386/8/28 حکم علی امیری در تاریخ 
ساله ای به نام جان احمد را به محل یک8 پسر 1384/9/27 آبان، علی در تاریخ 28 به گزارش ایسنا در . شود

.ساختمان نیمه کاره در شهریار در جنوب غربی تهران برد و در آنجا پیش از به قتل رساندن او به وی تجاوز کرد

دادگاه122 شعبه 
ویژه اطفال،
1382/8/4

دادگاه71 شعبه 
عمومی تهران

.برای اعدام اعزام شد1385/6/29 سالگی مرتکب شده بود در تاریخ 18 علی علیجان به خاطر جرمی که در پیش از 
علیجان به. در آخرین لحظه، خانواده مقتول اعدام را متوقف کرد. او را پای دار بردند و حلقه دار را به گردنش انداختند

در طی محاکمه او اصرار ورزید که قتل. به قصاص محکوم شد1382 خاطر قتل مرد جوانی به نام بهروز در اسفند 
.عمدی نبوده است

دادگاه1 شعبه 
عمومی سقز،
1384/3/31

دیوان عالی27 شعبه 
کشور،

1383/12/22

به قصاص محکوم شد و حکم او به تایید1384/3/31 سالگی او رخ داده در 16 بهادر خالقی در  به خاطر قتلی که در 
بنا به محتویات حکم بهادر خالقی و دوستانش در حال مستی به زدوخورد با گروهی دیگر پرداختند که در طی آن. رسید

 .یک نفر به قتل رسید

دادگاه جزایی فارس،
1384/8/22

دیوان عالی33 شعبه 
کشور،

1386/2/24

او از زمان دستگیری در زندان عادل آباد شیراز به سر. سالگی اش محکوم شد15 بهنام زارع به خاطر قتلی در زمان 
بهنام زارع در طی مشاجره با مردی به نام مهرداد چاقویی را . رخ داد1384/2/1 قتل در . برده است G106در دستش

دادگاه کیفری فارس به خاطر5 بازداشت و در شعبه 1384/8/22 بهنام در . تاب داد و او را از ناحیه گردن زخمی کرد
حکم سپس تایید شد و اینک به اجرای احکام ارجاع شده است. قتل عمد محکوم به قصاص شد .

دادگاه74 شعبه 
عمومی تهران،
1385/7/10

دیوان عالی33 شعبه 
1386/4/9کشور، 

سالگی به قصد پادرمیانی در نزاعی بین دوستش حسام و پسر دیگری به نام17 در سن 1384/3/28 بهنود شجاعی در 
بهنود شجاعی آنها را از یک دیگر جدا کرد ولی امید به او فحاشی نمود و سپس. امید در پارک ونک تهران مداخله کرد

بهنود یک قطعه شیشه برداشت و یک بار به سینه امید زد و سپس پا. نزاع دیگری را شروع و او را با چاقو تهدید کرد
او در طی محاکمه اصرار کرده که فقط یک ضربه زده، در حالی که طبق. او به قصاص محکوم شد. به فرار گذاشت

ادعاهای بهنود مورد تحقیق قرار گرفت اما حکم تایید. گزارش پزشک قانونی امید در اثر چندین جراحت کشته شده است
.شد

دادگاه74 شعبه 
جزایی تهران

دیوان عالی کشور،
1384مهر 

دادگاه1602 شعبه 
کیفری تهران،

1378/5/3

دادگاه71 شعبه 
اطفال تهران،

1384/12/14

دیوان عالی11 شعبه 
کشور، فروردین
؟1380 [1385 ]

دادگاه71 شعبه 
جزایی تهران،

1385

دیوان عالی28 شعبه 
کشور، شهریور

1386

دادگاه1157 شعبه 
کیفری تهران

تبعه افغانستان(16) فیض محمد 

دادگاه122 شعبه 
اطفال کرج، شهریور

1383

کرج به ریاست قاضی لقمان122 فیض محمد، تبعه افغانستان، در دادگاه اطفال شعبه  +G75 کیا پاشا مورد محاکمه قرار
کیلو مرفین خالص از کارفرمایش، مالک یک دامداری، سرقت کرده و  آن را به7 او متهم است به این که .  گرفت

اتهام دیگری علیه او عنوان نشده. گروهی از مهاجران افغان  تحویل داده است  که به کار پخش مواد مخدر اشتغال دارند
.است

دادگاه10 شعبه 
عمومی یزد، پرونده

2067،
1381/11/17

دیوان عالی27 شعبه 
89کشور، پرونده 

سالگی رخ داده است16 محکوم به قصاص به اتهام قتل و سرقت که در سن 

،83-1126پرونده 
قم

سالگی15 محکوم به قصاص برای قتل ارتکابی در سن 

**هاجر
دادگاه122 شعبه 

اطفال کرج

او در دادگاه گفت که. به اعدام محکوم شد1386 سالگی در اردیبهشت 15 حامد به خاطر قتل یکی از همسایگان در سن 
همسایه با تصور این که او پولی را برای پدرش می خواهد فریب خورده و سپس با او به نزاع پرداخته که در طی آن

.او در دادگاه گفت که قصد کشتن مقتول را نداشته و از خانواده مقتول تقاضای بخشش کرد. حامد او را با چاقو زده است
قاضی دادگاه به اتفاق5 پس از آن . گرچه دو پسر مقتول مایل به اعدام حامد نبودند، چهار دختر او خواهان اعدام او شدند

.آرا او را به اعدام محکوم کردند

دادگاه17 شعبه 
جزایی اصفهان

دادگاه71 شعبه 
جزایی تهران، مهر

1384

بنا به. ساله بود17 رخ داد که در آن زمان حمید 1383 مرداد 5 جرم در .حمید به اتهام قتل به قصاص محکوم شد
او در مقر نیروی انتظامی اقرار کرد. گزارش، حمید در طی نزاعی با چند مرد، مردی به نام داود کریمی را با چاقو زد

که داود کریمی را به این دلیل با چاقو زده که چند مرد او را محاصره و به او حمله کرده بودند، اما قصد نداشت او را
اطلعات بیشتری در باره موضوع در دست نیست. خانواده مقتول خواستار قصاص و اعدام او شد. بکشد . 

سالگی مرتکب قتل و دو ساعت پس از ارتکاب جرم دستگیر شده است14 ادعا می شود که در . اهل گرگان .
او مهدی را در طی مشاجره ای با. ساله اش مهدی به قصاص محکوم شد20 سالگی به اتهام قتل دوست 17 در سن 

مورد بخشش1386 جوانی به نام حمزه با پرداخت دیه در تیر : توضیح. ماه بعد در بیمارستان فوت کرد7 چاقو زد که 
 .قرار گرفت، اما روشن نیست که همین شخص بوده است یا خیر

دادگاه عمومی
گلستان،

1383/8/29

،26شعبه 
1383/12/18

دادگاه کیفری بوشهر،
85/18پرونده 

دیوان عالی27 شعبه 
کشور،  پرونده

530/85

گویا او شش ماه پیش از آن در حدود. به خاطر قتل پدرش به قصاص محکوم شد1385 اهل روستای قرنی در آذر 
دستگیر شده است1385 خرداد  .

دادگاه37 شعبه 
عمومی تهران،
1377/1/22
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سیستان بلوچستان17خدامراد شاهمزاده62
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دادگاهی در مشهد

فسا16محمد جاهدی81

15محمد جمالی پاقلعه82

شیراز83
دیوان عالی کشور

استان گلستان16محمد ماوری84

بوشهرمحمد پژمان85
محکوم به اعدام به اتهام تجاوز به همراه حسن مظفری  و رحمان شهیدی

تهرانمحمد رضا86

شیراز16محمد رضا حدادی87

تهرانمحمد شاه قادری88

تهران89

تهران17مجتبی90

دادگاه74 شعبه 
عمومی تهران،
1382/11/16

دیوان عالی33 شعبه 
1383/4/4کشور، 

برای متوقف کردن نزاعی بین. سالگی به همراه دوستش امرال ت16 در سن 1382/5/21  حسین حقی در تاریخ 
به گفته حسین. چندین نفر دیگر نیز در نزاع شرکت داشتند. دوست دیگرشان و پسری به نام مهدی خلیلی پادرمیانی کردند

G89حقی، دیگران  حقی موفق به آزاد کردن دستش شد. او را از پشت نگه داشتند و مهدی خلیلی شروع به زدن او کرد
پس. مهدی خلیلی در اثر ضربه چاقو به سینه اش فوت کرده است. و چاقویی از جیبش بیرون کشید تا از خودش دفاع کند

او در بهمن. از دستگیری، حسین حقی اقرار کرد ه چاقو در دست داشته و مهدی خلیلی را به قصد ترساندن او زده است
وکیل مدافع حسین حقی لیحه ای برای بازنگری. به قصاص محکوم شد و دیوان عالی کشور حکم را تایید کرد1382 

33 تقدیم کرد که با وجود رد شدن آن، پرونده مورد بررسی مجدد قرار گرفت و اینک رئیس قوه قضاییه آن را به شعبه 
.دیوان عالی ارجاع کرده است

هفده ساله بود که برادرش به خاطر ضربه مهلک به مردی در طی یک1385 ایمان هاشمی اهل اصفهان در خرداد 
گفته می شود به دنبال دستگیری او، ایمان هاشمی خود را به مقامات تحقیق معرفی و به قتل اقرار. نزاع دستگیر شد

.کرده است
، پرونده4شعبه 

471/85-شماره  
15

دادگاه1602 شعبه 
کیفری تهران

دادگاه71 شعبه 
عمومی تهران،
1387/1/23

17 کمال، . به گزارش خبرگزاری دولتی ایسکا  نیوز، دادگاهی در تهران یک نوجوان را به مرگ محکوم کرده است
مشخص نیست که کمال در زمان ارتکاب جرم. متهم است(1386/1/21) ساله یک سال پیش 24 ساله، به قتل شاهین 

ساله است17 سال داشته یا اکنون 17 اتهامی  .

دادگاه74 شعبه 
عمومی تهران، آبان

1386

محکوم به اعدام شده است1386/4/21 ساله اش امین در 20 ساله به اتهام قتل هم اتاقی 16 خسرو  .

دادگاه1603 شعبه 
کیفری تهران

دیوان عالی کشور،
1378اردیبهشت 

دادگاه71 شعبه 
اطفال تهران،

1384/12/16

دیوان عالی کشور،
1385/3/9

به خاطر قتل پسری به نام حمید به1384 به گزارش روزنامه همشهری، دادگاه کیفری در رباط کریم مهدی را در اسفند 
بنا به گزارش، مهدی در طی. برادر او مرتضی به اتهام مشارکت در قتل به زندان محکوم شد. قصاص محکوم کرد

ساله21 ساله و مرتضی 18 در زمان محاکمه مهدی . نزاعی در پارکی در رباط کریم  حمید را با چاقو به قتل رساند
به گزارش همشهری، مهدی عمدی بودن. ساله بود16 سال پیش از آن زمانی رخ داده بود که مهدی 2 این واقعه . بود

 .قتل را پذیرفت و مادر مقتول تقاضای قصاص کرد

،4شعبه 
1385/3/26

دادگاه74 شعبه 
اطفال تهران، 

، آبان27شعبه 
1383

Karaj
دادگاه77 شعبه 

اطفال تهران، 
دادگاه71 شعبه 

اطفال تهران،
1384/11/15

دادگاه2106 شعبه 
اطفال تهران

دادگاه عمومی تهران او را به. ساله در طی سرقت از خانه او دستگیر شد58 به اتهام قتل زنی 1378 مهیار در آذر 
.سال حبس محکوم شد3 به علوه او به خاطر داشتن مشروب الکلی به شلق و به اتهام سرقت به . قصاص محکوم کرد

در ایران معمول است که محکومان به حبس علوه بر اعدام، تمامی یا بخشی از حکم زندان را پیش از اجرای اعدام می
.گذرانند

دادگاه102 شعبه 
جزایی رشت

.بنا به گزارش، در زمان قتل، پدر مهیار مادر او را کتک می زده است.مهیار به قتل پدر الکلی و فحاش خود متهم است
دادگاهی. مادر مهیار نیز متهم به شراکت در قتل شوهرش است. ظاهرا در آن هنگام مهیار دچار جنون موقت شده است
 .در رشت حکم اعدام مهیار حقگو را تایید کرده است

دادگاه6 شعبه 
عمومی خرم آباد،

1383/3/23

دیوان عالی27 شعبه 
کشور،  پرونده

690شماره 

سالگی محکوم به قصاص است17 اهل گلستان، به خاطر قتل در سن  .

دادگاه102 شعبه 
اطفال رشت

دادگاه اطفال تهران،
، مرداد2106پرونده 
1381

محمد فدایی در رباط کریم در نزدیکی کرج در استان تهران در یک باشگاه بیلیارد بود که یکی از دوستانش در نزاعی با
محمد فدایی می گوید او سعی کرد به نزاع خاتمه بدهد، اما پسری به نام سعید با. مرد جوان درگیر شد17 در حدود 

وقتی سعید می خواست دوباره او را بزند،. فدایی که دوستانش چاقویی به دستش داده بودند به زمین افتاد. چوبی او را زد
.ساعت بعد درگذشت3 سعید به بیمارستان منتقل شد اما . او در دفاع از خود یک بار ضربه ای مهلک با چاقو به او زد

پنج قاضی با وجود مقصر دانستن او،. به قصاص محکوم کرد1383/12/23 دادگاه کیفری تهران او را در 71 شعبه 
وکیل2 با وجود این که او در ابتدا وکیل مناسبی نداشت و . در حکم تایید کردند که او در دفاع از خود چاقو زده است

دیوان عالی کشور تایید شده و مورد تصویب رئیس قوه27 بعدی او فقط یک لیحه به دادگاه تقدیم کردند، حکم در شعبه 
اعدام شود، اما به دلیل فقدان حمایت کافی حقوقی از او،1386/1/29 محمد فدایی بنا بود در . قضاییه قرار گرفته است
درخواست از دادستان برای اعاده دادرسی رد شد و تاریخ جدیدی برای اجرای حکم اعدام تعیین. اجرای حکم متوقف شد

 .شده است

سالگی در17 او در سن . یک پسر افغان است که درایران به اعدام مجکوم شده است) فرزند محمد شریف(محمد قوس 
گرم کریستال مت که پیش از عبور820 میدان هوایی مشهد در شرق ایران دستگیر و به قاچاق مواد مخدر، یعنی حمل 

او اهل روستای فاقدان در نزدیکی شهر هرات است و اینک پس از. از مرز ایران با گذرنامه جعلی بلعیده بود، متهم شد
.محکومیت به اعدام در زندان وکیل آباد به سر می برد

دادگاه4 شعبه 
عمومی فسا،

1382/10/4

دیوان عالی27 شعبه 
کشور

سالگی، او پنج سال است که در زندان عادل آباد شیراز به سر می برد16 محکوم به اعدام به اتهام ارتکاب قتل در سن  .

اما. سال حبس محکوم کرد5 دادگاه اطفال در ابتدا او را به . ساله بود که گویا دوستش را کشت15 محمد جمالی پاقلعه 
.دیوان عالی کشور رای را نقض و حکم اعدام صادر کرد

.محمد م
دادگاه کیفری شیراز،

1383
دادگاه2 شعبه 

عمومی کردکوی،
 1379/5/27

، پرونده40شعبه 
40/28

، پرونده27شعبه 
530/85

دادگاه کیفری 1602 
تهران

دیوان عالی33 شعبه 
1381/7/8کشور، 

دیوان عالی42 شعبه 
کشور

ساله است18 او اکنون . سالگی محکوم به اعدام به وسیله دار است15 محمد رضا حدادی به اتهام قتل پیرمردی در سن 
درخواست تجدید نظر او را دیوان عالی کشور رد کرده و حکم را به اجرای. و در زندان عادل آباد شیراز به سر می برد

احکام ارجاع کرده است و او در انتظار صدور اجازه اجرای حکم به وسیله آیت ال شاهرودی رئیس قوه قضاییه به سر
.می برد دادگاه کیفری 1608 

1378 تهران، خرداد 

مشهور به سیف ال(محمد  )

دادگاه71 شعبه 
اطفال تهران،
1384/11/3

دادگاه اطفال تهران  
، مرداد1188
1382
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دادگاه74 شعبه 
جزایی تهران

دیوان عالی27 شعبه 
1386کشور، تیر 

تیر به26 حکم او که در . به مرگ محکوم شد در انتظار  اعدام قریب الوقوع به سر می برد1385 مصلح زمانی که در 
10 او که در زندان سنندج به سر می برد به جرم ربودن زنی . اجرای احکام ارجاع شد در هر زمان قابل اجرا است

در باره این موضوع. سال مسن تر از خودش که با او دارای رابطه بوده و اجبار وی به رابطه جنسی، محکوم شده است
ساله بوده یا خیر، گزارش های متناقضی وجود دارد18 یا 7 که مصلح زمانی در زمان آدم ربایی ادعایی  .

دادگاه74 شعبه 
کیفری تهران

دیوان عالی33 شعبه 
1384کشور، مرداد 

طبق گزارش ها، مصطفی. به اتهام قتل مردی مست در منظقه تهران پارس محکوم شد1384 مصطفی تقریبا در مرداد 
آن مرد در مقابل شروع به. ساله  بود سعی کرده بود مانع مزاحمت آن مرد برای یک دختر شود18 که در آن زمان 

.زدن مصطفی کرد و در درگیری که پیش آمد مصطفی او را به قتل رساند
دادگاه عمومی و

انقلب ساوه
دیوان عالی42 شعبه 
کشور

ساله و جوان دیگری به نام ذبیح ال قاسمیان زمانی جدی شد که17 بین نبوت بابایی 1382 یا 1381 یک بازی در سال 
نبوت. گویا ذبیح ال چراغی را روی موتور سیکلت نبوت بابایی شکست و به داخل مغازه ای در نزدیکی فرار کرد

تاخیر در رساندن ذبیح ال. بابایی او را دنبال کرد و گویا یک  میله فلزی را به طرف سر او پرتاب و او را مجروح کرد
دادگاه نبوت بابایی را به قصاص محکوم کرد که این حکم را دیوان عالی کشور در. به بیمارستان به مرگ او منجر شد

پدر مقتول خواهان قصاص نیست، اما مادر او خواهان قصاص است. تایید کرد1385  .

دادگاه102 شعبه 
کیفری زاهدان

سالگی به خاطر اعتیاد به مواد مخدر به قصاص محکوم شد15 اهل سیستان بلوچستان در سن  .

او. ساله بود که به اتهام قتلی محکوم شد15 ناصر قاسمی، ساکن سیاه کمر صوفیا، در نزدیکی ماهیدشت، کرمانشاه، 
طبق حکم. سال است که در زندان به سر می برد و در این مدت حداقل سه بار به اعدام محکوم شده است8 بیش از 
مالک آنها را دید و سعی. ، ناصر قاسمی به اتفاق عمویش برای دزدیدن بلل به مزرعه ای رفت1378/529مورخ 

.یک نفر کشته شد. در طی درگیری گویا اسلحه عمو به زمین افتاد و ناصر قاسمی آن را شلیک کرد. کرد مانعشان شود
طبق رای. محاکمه و به پرداخت دیه محکوم شد1378 او درمهر یا  آبان . عمو فرار کرد ولی ناصر قاسمی دستگیر شد

دادگاه عمومی کرمانشاه او را به قصاص29 دیوان عالی این حکم مغایر با شرع اسلم بود و در نتیجه شعبه 37 شعبه 
دادگاه عمومی کرمانشاه دوباره33 شعبه . سپس دیوان عالی کشور رای را به خاطر فقدان اقرار نقض کرد. محکوم کرد

در مرحله درخواست استیذان برای اجرای. دیوان عالی حکم را تایید کرد37 او را به قصاص محکوم کرد و شعبه 
اعدام، معاون دادستان عمومی نظر داد که تحقیقات باید در دادگاه اطفال انجام می شده و پرونده را برای تحقیقات ارجاع

بستگان. کرمانشاه مجددا ناصر قاسمی را به قصاص محکوم کرد) اطفال(دادگاه کیفری 106 پس  از آن شعبه .  کرد
دیه هستند که خانواده ناصر قاسمی ناتوان از تامین آن است) دلر7500 تقریبا (میلیون ریال 70 مقتول خواهان  .

دادگاه106 شعبه 
کیفری اصفهان

دیوان عالی کشور،
1385/2/11

تایید کرد و او را در معرض خطر1385 ساله بود که دیوان عالی کشور حکم اعدام او را در اردیبهشت 17 نعمت 
به خاطر قتل حیدر علی، شوهرخواهرش زهره ، دستگیر شده1381 گویا نعمت در دی . اعدام قریب الوقوع قرار داد

نعمت انجام قتل را. ساله بوده است15 به گفته نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق کودکان، او در زمان دستگیری . است
دادگاه کیفری اصفهان او را محاکمه و به قصاص محکوم106 شعبه . انکار ولی پس از بازجویی به آن اقرار کرده است

 .کرده است

قاضی دادگاه تجدید نظر او را بیگناه5 تن از 2  ساله در ابتدا در دادگاه بدوی به اتهام قتل محکوم شد، اما 15 نصرت 
تن دیگر علیه آن رای2 قاضی حکم اعدام را  تایید کردند، اما 5 تن از 3 در طی مرحله تجدید نظر، . تشخیص دادند

قاضی موفق نشدند با اتفاق آرا به نتیجه5 از آنجایی که . دادند و اظهار داشتند که باید به سن عقلی و بلوغ اولویت داد
.برسند، پرونده برای تصمیم نهایی به دیوان عالی کشور ارجاع شده است

دادگاه103 شعبه 
عمومی تفت،

 1381/10/22

دیوان عالی26 شعبه 
کشور

سالگی به خاطر قتل به قصاص محکوم شده و رای دادگاه در دیوان عالی تایید شده است17 اهل یزد که در  . 

دادگاه102 شعبه 
کیفری زاهدان

سالگی به قصاص محکوم شده است17 اهل سیستان بلوچستان به اتهام قتلی در سن  .

دادگاه جزایی5 شعبه 
فارس،

1385/10/30

دیوان عالی37 شعبه 
کشور

دادگاه کیفری بوشهر،
85/18پرونده 

دیوان27 شعبه 
عالی، پرونده شماره

530/85
شیراز،12 شعبه 

1383خرداد 
دادگاه کیفری تهران،

1376آبان 
دیوان عالی کشور،

1377خرداد 
او به قصاص. ساله بود که با شلیک گلوله یکی از دوستانش را در اقدام به انتقام گیری به قتل رساند17 رسول ایوتوندی 

.محکوم شده و حکم را دیوان عالی کشور تایید کرده است
دختر جوان، دزدیدن جواهرات آنها و تجاوز به40 رسول محمدی و پدرش در دادگاهی در اصفهان به اتهام ربودن 

سال زدان، شلق و25 ظاهرا آنها در طی بازجویی به اتهامات اقرار کردند و به . تن از آنها محکوم شدند4 حداقل 
معاون دادستان عمومی اجرای احکام. حکم را تایید کرد1384/1/22 دیوان عالی کشور در تاریخ . اعدام محکوم شدند

ساله او همزمان در17 فروردین در اصفهان در انظار عمومی و پسر 27 اعلم کرد که موسی علی محمدی در تاریخ 
لیکن پیش از اجرای اعدام، ظاهرا به خاطر سن رسول، پرونده دوباره به. داخل زندان اصفهان به دار آویخته می شوند

موسی علی محمدی طبق برنامه در اصفهان در انظار عمومی اعدام شد، اما اعدام رسول. دیوان عالی کشور ارجاع شد
.محمدی به خاطر ابهام در باره سن او متوقف شد

دادگاه1 شعبه 
عمومی گیلن غرب

دیوان عالی33 شعبه 
کشور پرونده را

.ناقص تشخیص داد
نتبجه روشن نیست 

دیوان عالی1385/12/29 در . سالگی به قصاص محکوم شد17 به اتهام قتلی در سن 1384/6/16 رسول صفری در 
تن از دوستانش به2 با 1383/8/14 بنا به گزارش ها، رسول صفری در تاریخ . کشور پرونده را ناقص تشخیص داد

آن روز عصر، مردی که بعدا کشته شد به همراه دوستی به قصد شوخی برای ترساندن رسول صفری و. کوه رفته بود
آن سه. آنها با پرتاب سنگ و تقلید صدای زوزه حیوانات وحشی آن سه دوست را ترساندند. دوستان او به کوه رفت

بین. دوست از کوه پایین آمدند، اما آن مرد با سر و صورت پوشیده و به وسیله یک گرز آنها را دنبال و به آنها حمله کرد
در طی. آن مرد و سه دوست درگیری رخ داد و رسول صفری گویا آن مرد را با ضربه چاقو به شکم به قتل رساند

شکنجه انجام شده است... اقرار در زیر. من قتلی انجام ندادم: «محاکمه، رسول صفری اتهام را رد کرد و گفت .»

، دادگاه1157شعبه 
کیفری تهران، خرداد

1382

1382مهر 
دادگاه2 شعبه 

عمومی فارس، 
1386شهریور 

ساله به اتهام تجاوز و18 در دادگاهی در شیراز به همراه محمد 1386 ساله، اهل مرودشت، در شهریور 15 رضا، 
رضا و محمد ضمنا هر یک. به اعدام محکوم شد1386 ساله در فروردین 10  ساله و محمد شیری 9 قتل کریم تاجیک 

دو متهم دیگر نیز در این پرونده حضور داشتند که یکی تبرئه و. ضربه شلق محکوم شدند100 به سه سال زندان و 
به گفته وکیل رضا، او یک روز پیش از قتل مورد تجاوز واقع شده و زیر شکنجه مجبور به. دیگری به شلق محکوم شد

پیش از ارتکاب جرم، دوستان من که در این پرونده متهم هستند، چندین: «...رضا در دادگاه گفت. شده است» اعتراف«
آنها از من در هنگام تجاوز فیلم گرفتند و تهدید کردند که در صورت عدم همکاری من فیلم را. بار به من تجاوز کردند

من به خاطر نگرانی از آبروی خانواده ام مجبور به همکاری با آنها شدم. در شهر پخش خواهند کرد ...»

دادگاه10 شعبه 
عمومی فسا،

1384/3/25

دیوان عالی9 شعبه 
کشور، اردیبهشت

1385

در خیابانی در1381/10/5 این واقعه در . سالگی به اعدام محکوم شده است17 رضا علی نژاد به اتهام قتلی در سن 
رضا علی نژاد می گوید دو مرد با اسلحه ورزش های رزمی به او و دوستش. فسا، شهری در نزدیکی شیراز، رخ داد

او  می  گوید در طی زدوخورد یک چاقوی جیبی بیرون آورده و تصادفی اسماعیل داودی را چاقو زده و. حمله کردند
با پذیرش این که رضا علی نژاد اقدام به دفاع از خود کرده، حکم اعدام را1383 دیوان عالی کشور در آذر . کشته است

1384/3/25 دادگاه کیفری فسا در تاریخ 101 شعبه . رد کرد و پرونده را برای تحقیقات به دادگاه پایین تر ارجاع کرد
دوباره رضا علی نژاد را به اعدام محکوم کرد، با این استدلل که او می توانست فرار کند و بنابراین غیرمنطقی عمل

دیوان عالی کشور رای اعدام را تایید کرد1385/2/19 در . کرده است .
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حافظ ابراهیم1

2007

در مشاجره  با مردی درگیر1383/6/27 ساله، در میان گروه کوچکی از افرادی بود که در تاریخ 15 رضا حجازی، 
دادگاه عمومی106 رضا حجازی دستگیر و به اتهام قتل محاکمه شد و  شعبه . شدند و نهایتا آن مرد با چاقو به قتل رسید

حکم را تایید1385/3/16 دیوان عالی کشور در 28 شعبه . او را به قصاص محکوم کرد1384/8/23 اصفهان در 
پرونده برای میانجی گری بین رضا حجازی و. کرد، گرچه طبق قانون ایران او باید در دادگاه اطفال محاکمه می شد

اگر توافق. خانواده مقتول ارجاع شد تا مبلغی به عنوان دیه تعیین شود، اما هنوز توافقی در باره مبلغ انجام نشده است
.حاصل نشود، رضا حجازی اعدام خواهد شد

دادگاه جزایی،
1383/12/1

دیوان عالی37 شعبه
شهریور12 کشور 
1385

ساله بود به اعدام محکوم شده است16 زمانی که 1382 رضا پاداشی به خاطر قتل دوستش در  .

دادگاه104 شعبه 
عمومی شهر کرد

دیوان عالی27 شعبه 
1385/5/1کشور، 

سالگی به قصاص محکوم شده و حکم را دیوان عالی کشور تایید کرده است17 صادق احمدپور به اتهام قتلی در  .

دادگاه اطفال شعبه
1183،

1384/2/31

سعید جزی، پیکرتراش، در کانون نوجوانان در کرج. حکم اعدام سعید جزی را رئیس قوه قضاییه تایید کرده است
.ساله بود به قصاص محکوم شده است17 زمانی که خودش 1382 ساله در 22 او برای قتل مردی . نگهداری می شود

قتل ظاهرا زمانی رخ. دیوان عالی کشور درخواست تجدید نظر او را رد و برای استیذان آیت ال شاهرودی ارجاع کرد
ساله ای که به22 مرد . داد که سعید جزی به ساندویج فروشی دوستش رفت، ساندویچی برداشت و مشغول خوردن شد

تازگی کار در مغازه را شروع کرده بود و سعید را نمی شناخت، با او به مشاجره پرداخت و با چاقوی آشپزخانه به او
در درگیری، چاقو به زمین افتاد و سعید درست زمانی آن را برداشت که آن مرد به طرف او یورش برد و. حمله ور شد

در طی محاکمه دیگر کارکنان مغازه گفتند. سعید جزی و دیگر کارکنان مغازه سعی کردند به او کمک کنند. زخمی شد
سعید جزی بارها گفته که قتل عمدی نبوده است. که قتل اتفاقی بوده است .

دادگاه عمومی و
انقلب گرگان

.اهل گلستان، به خاطر قتل محکوم به قصاص است

دادگاه عمومی تهران
71شعبه 

ساله ای که با چاقو به خواستگاری که رقیبش بود حمله کرده و17 گزارش کرد که جوان 1387/2/8 یک روزنامه در 
روزنامه اعتماد گفت، متهم پس از این که متوجه شد مقتول مشغول. او را به قتل رسانده، به اعدام محکوم شده است

من او را کشته ام، اما نه: «مرد جوان، به نام صفر، در دادگاه گفت. گفتگو با دختر مورد نظر است، به او حمله ور شد
اما پدر مقتول گفت صفر پسرش مهدی را کشته و مستحق.» این کار را کردم چون عصبانی و بی تجربه بودم. به عمد

من نمی دانم چرا آنها درگیر شدند، اما صفر پسر مرا کشته و باید کشته شود: «او گفت. مجازات است .»

مجتمع1156 شعبه 
قضایی بعثت تهران

برای اجرای حکم(1387/4/2) سالگی مرتکب قتل شده، دیروز 15 که در سن 1369 صلح تاسب فرزند نامق متولد 
به او و خانواده اش گفته شده که اعدام در. ساله شده است18 او به تازگی . از کانون نوجوانان به زندان سنندج منتقل شد

.اواخر تیر انجام می شود
دادگاه عمومی

ارشاق،
1382/4/23

سالگی17 اهل اردبیل، محکوم به قصاص به اتهام قنل در سن /8727/7-2پرونده

دادگاه107 شعبه 
کیفری خرم آباد،

1385/2/19
دادگاه71 شعبه 

اطفال تهران،
1383/8/15

او مدعی است که پس از این که مهدی سعی کرد به او. وحید گویا به اتهام قتل دوستش مهدی محکوم به اعدام شده است
1385 انی به نام وحید در شهریور .جو. اطلعات بیشتری در دست نیست. تجاوز کند، در دفاع از خود او را کشته است

.در زندان اوین اعدام شد، اما روشن نیست که او همین شخص بود یا خیر
دادگاه77 شعبه 

1383اطفال تهران، 

دادگاه2 شعبه 
عمومی ساوه

دیوان عالی کشور،
1385/3/30

دادگاه101 شعبه 
کرمان

تبعه ی افغانستان16 حداقل 

مجرم نوجوان دیگر به اتهام16 طبق اظهار بخش حمایت از حقوق کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حداقل 
، معاون وزیر خارجه ایران تکذیب کرد که کودکان1386در مهر . قاچاق مواد مخدر در ایران در زندان به سر می برند

او گفت قاچاق مواد مخدر در ایران جرم است و نوجوانانی که. افغانی در ایران اعدام شده اند یا محکوم به اعدام هستند
در حقیقت با هر کس که. به این کار می پردازند در دادگاه ویژه اطفال محاکمه می شوند و به اعدام محکوم نمی شوند

وزارت خارجه1386/8/11 در . مرتکب این جرم شود، اعم از ایرانی یا خارجی، از طرق قانونی برخورد خواهد شد
افغانستان نماینده ایران در کابل را احضار کرد تا از جمله به گزارش های مربوط به محکوم شدن کودکان افغانی به

این: «بنا به گزارش، معاون وزیر خارجه، محمد کبیر فرحی، گفت. اعدام به خاطر قاچاق مواد مخدر اعتراض کند
کودکان مورد سوء استفاده قاچاقچیان مواد مخدر قرار می گیرند و محکومیت آنها با حقوق بشر، موازین بین المللی و

«.روابط بسیار خوب بین دو کشور مغایر است

(3):عربستان سعودی 
زن(ریزانا نفیق  )

عمر محمد'عیسی بن محمد 

(3):سودان 

(1):یمن 

سن در زمان جرم اتهامی *

گویا اشتباها در بخش پسران ثبت شده است**

(2008-2007)اعدام های اعلم شده کودکان 

(11)ایران 

-مکوان مولودزاده 
اعدام- 17 - مذکر 

1386/9/14زاده، مذکر، 13/9/1386

اعدام- محمد موسوی 
2/2/1386

-مذکر - سعید قنبرزهی 
6/3/1386 - 17



2008

2007

- 17 -بابک رحیمی 
25/7/1386اعدام 

مذکر- حسین قره باغلو 
اعدام- 16 - 

25/7/1386

اعدام- دو پسر افغان 
در ایران به گزارش بی

بی سی و کمیسیون
مستقل حقوق بشر

افغانستان 

-محمد رضا ترک 
24/8/1386اعدام 

اعدام- امیرهوشنگ 
10/9/1386

اعدام- جواد شجاعی 
 7/12/1386

اعدام- محمد حسن زاده 
21/3/1387

(1)عربستان سعودی 

2007ژوئیه - 21 مذکر - ذاهیان رکن الصباعی 
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هیأت های تحقیق و نظارت قضایی
 ۵۰از اعزام یک ناظر قضایی به جلسه محاکمه تا سازماندهی یک هیأت تحقیق بین المللی، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر مدت 

 سال است که به شکلی قاطع و بی طرف به بررسی وقایع و تعیین مسؤولیت هیأت ها پرداخته است. کارشناسان به صورت داوطلب اعزام می
شوند.

  کشور اعزام داشته و این اقدامات، کارزارها و۱۰۰ هیأت به ۱۵۰۰ سال گذشته حدود ۲۵فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر طی 
دادخواهی های فدراسیون را تقویت می کند.

رنامه های کارآموزی و تبادل اطلعاتب
 فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در راستای همکاری با سازمان های عضو، سمینارها و کنفرانس هایی را در کشورهای آنها برگذار

. هدف از این برنامه ها، تقویت کارآیی مدافعان حقوق بشر و نفوذ و اعتبار آنان نزد مقامات محلی می باشد.می کند

تماس مداوم با مراجع دولتی بین المللی 
 فدراسیون بین المللی حقوق بشر از اقدامات جامعه های عضو و وابسته اش نزد مراجع دولتی بین المللی حمایت می کند، درباره وضعیت حقوق

.بشر و موارد نقض آنها هشدار می دهد و در تدوین موازین حقوقی بین المللی مشارکت می نماید

سیج افکار عمومیب
 فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر به آگاه سازی و بسیج افکار عمومی می پردازد و با برگذاری کنفرانس های مطبوعاتی، صدور

 ... افکار عمومیاطلعیه، نامه های سرگشاده خطاب به دولتمردان، گزارش هیأت های تحقیق، درخواست های فوری، شکوائیه ها، فراخوان ها و 
را در جریان موارد نقض حقوق بشر قرار می دهد.

نشانی فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر:
17, Passage de la Main d’Or, 75011 Paris, France
CCP Paris : 76 76 Z
Tel : (33-1) 43 55 25 18 / Fax : (33-1) 43 55 18 80
Web site  : http://www.fidh.org

مدير نشريه: سوهير بالحسن
ويراستار: آنتوان برنار
نويسنده: بيژن بهاران

هماهنگي گزارش: عبدالکريم لهيجي، فلورانس بليويه و ايزابل براشه
چاپ و نشر: کيودو + آلکس
۱۹۷۸ ژانویه ۶چاپخانه فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر -  تنظیم فایل کامپیوتری مطابق با قانون 

:حمایت از جامعه مدنی

:بسیج جامعه بین المللی

:دهیگزارشآگاهانیدن و 

:بررسی وقایع

داریمها را باز نگاهچشم

های حقوق بشر المللی جامعهفدراسیون بین
)FIDHسازمان حقوق بشر۱۵۵ی ) نماینده 

 قاره است۵ در 



)FIDH(هاي حقوق بشر المللي جامعهي فدراسيون بيندر باره
  براي حمايت از قربانيان نقض حقوق بشر، جلوگيري از تعديات و اجراي عدالت در مورد مرتکبان نقض حقوقفدراسيون

کند.بشر فعاليت مي
اختيارات گسترده:

 کند: حقوق مدني و سياسي وي جهاني حقوق بشرفعاليت ميي حقوق تصريح شده در اطلعيه براي رعايت کليهفدراسيون
نيز حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

يک جنبش جهاني: 
 سازمان عضو را در بيش از۱۵۵ تأسيس شد و امروزه ۱۹۲۲ در سالفدراسيون

هاي آنها را هماهنگ و از اينسازد. فدراسيون  فعاليت کشور جهان متحد مي۱۰۰ 
رود.المللي صداي آنها به شمار ميکند و در سطح بينها حمايت مي فعاليت

يک سازمان مستقل:
هاي عضو خود با هيچ حزب يا مذهبي مرتبط نيست و همانند سازمانفدراسيون

ها است. مستقل از تمام دولت

www.fidh.org مراجعه کنيد به: هاي حقوق بشرالمللي جامعه سازمان عضو فدراسيون بين١٥٥براي اطلعات مربوط به 

هاي حقوق بشر هاي حقوق بشر المللي جامعهالمللي جامعهفدراسيون بينفدراسيون بين
))FIDHFIDHسازمان حقوق بشرسازمان حقوق بشر  ۱۵۵۱۵۵ي ي ) نماينده) نماينده

 قاره است قاره است۵۵ در  در 

تمام افراد بشر آزاد زاده مي شوند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همگي داراي: ١ي ماده
 ي: هر كس مي تواند بي هيچ گونه تمايزي ، به ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس ، زبان ، دين ، عقيده٢ي ي برادري رفتار كنند. ماده عقل و وجدان هستند و بايد با يكديگر با روحيه

 ي آزادي هاي ذكرشده در اين اعلميه بهره مند گردد. بهي ديگر، و همچنين منشا ملي يا اجتماعي ،ثروت ، ولدت يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و همهسياسي يا هر عقيده
 علوه نبايد هيچ تبعيضي به عمل آيد كه مبتني بر وضع سياسي ، قضايي يا بين المللي كشور يا سرزميني باشد كه شخص به آن تعلق دارد، خواه اين كشور يا سرزمين مستقل ،

 : هيچ كس را نبايد در٤ي : هر فردي حق زندگي ، آزادي و امنيت شخصي دارد. ماده٣ي تحت قيمومت يا غير خودمختار باشد، يا حاكميت آن به شكلي محدود شده باشد. ماده
 : هيچ كس نبايد شكنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاري ظالمانه ، ضد٥ي بردگي يا بندگي نگاه داشت. بردگي و دادوستد بردگان به هر شكلي كه باشد، ممنوع است. ماده

 : همه در برابر قانون مساوي٧ي : هر كس حق دارد كه شخصيت حقوقي اش در همه جا در برابر قانون به رسميت شناخته شود. ماده٦ي انساني يا تحقيرآميز قرار گيرد. ماده
  هيچ تبعيضي از حمايت يكسان قانون برخوردار شوند. همه حقهستند و حق دارند بي
 ي حاضر باشد، و بر ضد هر تحريكي كه براييضي كه ناقض اعلميهدارند در مقابل هر تبع
 آيد، از حمايت يكسان قانون بهره مند گردند.چنين تبعيضي به عمل

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
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