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همگي داراي عقل و . تمام افراد بشر آزاد زاده مي شوند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند: ١ي ماده
هر آس مي تواند بي هيچ گونه : ٢ي ماده. ي برادری رفتار آنندايد با يكديگر با روحيهوجدان هستند و ب

ي ديگر، و همچنين ي سياسي يا هر عقيدهتمايزي ، به ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس ، زبان ، دين ، عقيده
هاي ذآرشده در  ي آزاديمنشا ملي يا اجتماعي ،ثروت ، والدت يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و همه

به عالوه نبايد هيچ تبعيضي به عمل آيد آه مبتني بر وضع سياسي ، قضايي يا . اين اعالميه بهره مند گردد
بين المللي آشور يا سرزميني باشد آه شخص به آن تعلق دارد، خواه اين آشور يا سرزمين مستقل ، 

هر فردي حق : ٣ي ماده. دود شده باشدتحت قيمومت يا غير خودمختار باشد، يا حاآميت آن به شكلي مح
بردگي و . هيچ آس را نبايد در بردگي يا بندگي نگاه داشت: ٤ي ماده. زندگي ، آزادي و امنيت شخصي دارد

هيچ آس نبايد شكنجه شود يا تحت : ٥ي ماده. دادوستد بردگان به هر شكلي آه باشد، ممنوع است
هر آس حق دارد آه شخصيت : ٦ي ماده. تحقيرآميز قرار گيرد مجازات يا رفتاري ظالمانه ، ضد انساني يا

همه در برابر قانون مساوي : ٧ي ماده. حقوقي اش در همه جا در برابر قانون به رسميت شناخته شود
همه حق دارند در مقابل هر . هستند و حق دارند بي هيچ تبعيضي از حمايت يكسان قانون برخوردار شوند

ي حاضر باشد، و بر ضد هر تحريكي آه براي چنين تبعيضي به عمل آيد، از ميهتبعيضي آه ناقض اعال
 .حمايت يكسان قانون بهره مند گردند
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  مقدمه

ن خود حفظ کرده و در حال حاضر از يران مجازات مرگ را در قوانيا ياسالم يجمهور
دام در اع يو از لحاظ تعداد سرانه ن در رتبه دوميها در جهان پس از چنظر تعداد اعدام

  .قرار دارداول  يرتبه

در سراسر جهان رو به گسترش  1مجازات اعداملغو  يکه حرکت به سو يدوراندر 
 يطياست که در شرا ييهااد اعداميران در تعداد زيا ياسالم يز جمهوري، تمااست

بنا به گزارش ائتالف . رديپذيحقوق بشر انجام م يالمللنيب موازين   آشکارا ناقِض
را اعدام کرده  3نفر 317حداقل  20072ران در سال يمجازات اعدام، اضد رب يجهان
. است 20055و چهار برابر سال  20064ها در سال ن تعداد دوبرابر تعداد اعداميا. است

اول  يدر سه ماهه. 7ده استيبه ثبت رسران يدر ا اعدام 346، تعداد 20086در سال 
مورد  120الملل نيعفو بسازمان ، 1387ن يدفرور يتا ابتدا ياز د يعني، 2009سال 

آمار را ياست، ز ين تعداد قطعا کمتر از تعداد واقعيا. ثبت کرده استران را ياعدام در ا
  .انجام شده در کشور در دسترس عموم قرار ندارد يهامربوط به تعداد اعدام

که به صراحت در  ييهاهيک طرف و تداوم رويها از اعدام ياز تعداد رو به فزون يبا نگران
ون يفدراسگر، ياز طرف د مربوط به مجازات اعدام هستند يالمللنيب موازين  رت با يمغا
کاربرد  يدر باره يپژوهشم گرفت يتصم (FIDH)حقوق بشر  يهاجامعه يالمللنيب

آمار  .مستند استوار است گزارش حاضر بر پژوهِش .انجام دهد رانيمجازات اعدام در ا
رجانبدار يغ يحقوق بشر يهان سازمانيتروثقم يهاگزارشبر ن پژوهش ير او ارقام د

 يالمللنيون بيالملل، فدراسنيسازمان عفو ب: از جمله، استوار است يالمللنيب
سازمان منابع  .بان حقوق بشردهيل کوتاه، ديها از قابحقوق بشر، دست يهاجامعه
 يبه عالوه، برا. اندرد استفاده قرار گرفتهز موين رانيمنتشره در ا يهاروزنامهو ملل 
دولت م يران، از منابع مستقيا ياسالم يدر جمهور ين و مقررات جاريقوان يبررس

 يجا. ميااستفاده کرده يدولت ير نهادهايه، مجلس و ساييقضا يقوه يعنيران، يا
دولت جمهوری ر، يچند سال اخ يمکرر در ط يهابه رغم درخواستتاسف است که 

أت يک هياعزام  ياجازهحقوق بشر  يهاجامعه يالمللنيون بيفدراسبه اسالمی 
   .8داده استنبه ايران را  يابيقتيحق

توان يم يرانيمقامات ااظهارات  ياز برخست، يق در دست نين که ارقام دقيبا وجود ا
 27خ يتاردر . هستند اعدامبه م وحکمران در حال حاضر يدر ا ياديز يعدهبرآورد کرد که 

                                                 
 149/62ي ي شمارهاکثريت قاطع کشورهاي عضو مجمع عمومي سازمان ملل قطعنامه 1386در دي ماه  1
. را تصويب کردند که خواستار توقف اعدام در سراسر جهان شده است» توقف کاربرد مجازات اعدام«

، جمهوري 1387در دي ماه . کشوري بود که عليه قطعنامه راي دادند 54جمهوري اسالمي ايران در ميان 
 106قطعنامه با راي مثبت . ی مشابهی راي منفي دادندکشوري بود که به قطعنامه 46اسالمي  يکي از 

 .کشور جهان تصويب شد
 1386تا دي  1385دي   2
 1388ها، فروردين قل تعداد اعدامحدانگاه کنيد به جدول (منابع ديگر تعداد بيشتري را گزارش کردند  3
– 1357( 
 1385تا دي  1384دي  4
 1384تا دي  1383دي   5
 1387تا دي  1386دي   6

7 http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/010/2009/en/90ed36ff-f6c8-11dd-b29a-27125ba517bb/mde130102009fa.html          
 .درخواست ارسال شده است 2008و  2007، 2002هاي به ويژه در سال 8
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ران اعالم کرد که تنها در آن يدادستان شهر مشهد در شمال شرق ا 1387ور يشهر
ز يننفر  500اند، گر به اعدام محکوم شدهيکه به خاطر جرائم د يعالوه بر کسان ،شهر

 يدو هفته بعد، فرمانده. محکوم به اعدام هستندبه علت جرائم مربوط به مواد مخدر 
بوشهر،  يت در استان جنوبينفر جمع 250000با  ي، شهردشتستان يانتظام يروين

به جرم قتل  تن تنها150گفت که در آن شهر  يمحل يک روزنامهيبا  يادر مصاحبه
نده زاهدان در ي، نماياريشهر ي، آقا1385اسفند  14 در . اعدام هستندبه م وحکم

لوچستان در ستان بينفر در استان س 700که  ه بودد کردييتأ يامجلس در مصاحبه
  .برنديحکم اعدام به سر م يدر انتظار اجراکشور  يجنوب شرق

 يمجازات اعدام است که جرائم جنس مستوجِبجرائم از  ياف گستردهيطران، يدرا
دن ينوش، )با محارم، تجاوز به عنف يمساحقه، زنا، محصنه، لواط  يمثل زنا، زنا(

، )امبريبه پ يفحاش(يتداد و سب نبار ،قتل، قاچاق مواد مخدر، ي، دزديمشروب الکل
ت يسرقت مسلحانه تا فعالر ينظ يجرائمـ در االرضيمحاربه با خدا و فساد ف/محاربه
 ز مستوجِبين يجرائم اقتصاد يبرخ. رديگيدر برم ـ را يا جاسوسي ياسيس انمخالف

  . حکم اعدام است

موارد  ر،يدر دو سال اخبه عنوان مثال، . شوديانجام م يبه صورت گروهغالبا ها اعدام
  :اندهستند که گزارش شده يگروه يهااعدام يهانمونهاز  يبرخ ريز

دگان يبرابر دنفر در  16ن تعداد ي؛ از ا1386مرداد  11 ور يت 24خ ينفر در تار 38 •
ون پخش يزياز تلوآنان از  تن  هاراعدام چ از ييهاصحنه اعدام شدند ومردم 
  .شد

 .اعدام شدند 1386ور يشهر 14در تن  21 •
خته يدر کرمان به دار آو انظار عمومیدر  1386ور يشهر 22خ يدر تارتن  7 •

 .شدند
 .اعدام شدند 1386آبان  29نفر در  31 •
 .اعدام شدند 1386 يد 21تا  11روز  10 يفاصلهنفر در  23 •
 .اعدام شدند 1386اسفند  1در تن  10 •
از آنها در  يکيشدند که خته يرجند به دار آويدر ب 1387بهشت يارددر تن  9 •

 .اعدام شد انظار عمومی
 .خته شدنديدر اهواز به دار آو 1387بهشت يارددر  تن  3 •
ن تعداد چهار اعدام در يدر دشتستان اعدام شدند؛ از ا 1387ر يتدر  تن  12 •

 .انجام شد انظار عمومی
 .ن در تهران اعدام شدنديدر زندان او 1387مرداد  6در  تن  29 •
ن يدر زندان او 1387آذر  6ـ در خردسال ک زن ـ مادر دو کودک يمله از جتن  10 •

 .اعدام شدند
ن به دار يدر زندان او 1387 يد 4ک زن در  ينفر محکوم به قصاص از جمله  9 •

 .خته شدنديآو
 1387 يد 26اراک،  ينفر، زندان مرکز 4 •
 1387بهمن  29نفر، زندان اصفهان،  6 •
 1387اسفند  1نفر، زندان اصفهان،  5 •
 1387اسفند  12نفر، کرمانشاه،  11 •
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انظار توقف اعدام در بر  يمبن 1386بهمن ه در ييقضا يس قوهيبه رغم دستور رئ
در هاي انجام شده دربيرجند و دشتستان از جمله اعدامها از اعدام ياري، بسيعموم
  .انددگان مردم صورت گرفتهيبرابر د

و  يفراقضائ يهاژه اعدامي، به ويزندگ موارد نقض حق گِريد ،ن گزارشيا يمحدوده
 يهااز اعدام يطوالن ياخچهيتار ياسالم يجمهور. رديگيرا در بر نم زندانمرگ در 
در داخل ها گونه اعدامنيتعداد ا. در داخل و خارج کشور را در پشت سر دارد يفراقضائ

ن يا. شوديرد ممورد برآو 140تا  80ن يب 1377ز يبه پائ يچند سال منتهران ظرِف يا
- يمورد بالغ م 400ران به حدود ياخارج از مخالفان در  يترورهارقم در صورت افزودن 

  .اندعادالنه مکتوم مانده يدگيل عدم رسيبه دلن موارد ياز ا ياريبس. شود

چون که  ران استيا ياسالم يدر جمهور کننده از موارد نگران يکيز ينزندان مرگ در 
از آنها ، به چند نمونه از قرار نگرفته  يمورد بررسمستقل  ياهبه گونن گزارش يدر ا

ـ  يراني، خبرنگار عکاس ايکاظم) بايز(زهرا  ين قربانينخست. ميکنياشاره م
از  يکي. 9اش کشته شددر اثر ضربه به جمجمه 1382ر يت 20، است که در ييکانادا

. باخت جان نيزندان او در 1385مرداد  8در  10يبه نام اکبر محمد ييفعاالن دانشجو
 14خ  يدر تارز ين) ا.خ.م.س(ران يا ن خلقي، عضو سازمان مجاهديض مهدوياهللا فيول

 يعقوب، پزشک عمومي يخانم زهرا بن. 11جان باخت نيدر زندان او 1385ور يشهر
جان باخت و مقامات  در شهر همدان يگاهدر بازداشت 1386مهر  21خ يجوان، در تار

 حقوِق ي، دانشجوياللهم لطفيابراه. 12خته استياو خود را به دار آواعالم کردند که 
ن حشمت ساران، ير حسيام. 13جان باخت در زندان سنندج 1386 يد 25خ ي، در تارُکرد
کرج جان  يکيشهر در نزدييدر زندان رجا 1387اسفند  16، در ياسيس يک زنداني

، يافيرصيد رضا ميام. گذرانديزندان خود را م یساله 16ن سال حکم ياو پنجم. باخت
 .14ن جان باختيدر زندان او 1387اسفند  28س، در ينووبالگ

  

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

 در پانوشت بعدي  هاي حقوق بشرالمللي جامعهي فدراسيون بيننگاه کنيدبه اطالعيه 10
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

.اندياد کرده عامريهاي اوليه پس از درگذشت او، از او به نام زهرا بنيمنابع در گزارش  
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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     خبرگزاری مهر ©

  ربايی و تجاوز در شهر مشهد به دار آويخته شدندپنج نفر به جرم آدم1386در مرداد 

  

  

  

  يخينگاه تار
ها اد اعدامتعد ي، ولشوديمران اجرا يدر اسال است که ان يمجازات اعدام سال

، ياسالم يجمهورد يجددولت  . افته استيش يبه شدت افزا 1357پس از انقالب 
- يم يحقوق بشر همراه ينهيتر با انتقاد از عملکرد شاه در زمشيپرهبران آن  که
در سال اول پس از . از اعدام به راه انداخت ي، بالفاصله پس از انقالب موجندکرد

م سابق يرژ يمخف ِسيران ارتش و ماموران پليران، اممدااستياز س يانقالب تعداد
است که  يها حاکاما گزارش. که موفق به فرار از کشور نشده بودند، اعدام شدند

  .ز در برگرفتيس را نين پليسطح پائاز ماموران  يتعدادن موج يا

-يبه چند صد مورد بالغ م يها در دو سال اول پس از انقالب اسالمتعداد اعدام
ن يبا ا يتيامن يروهاين يريدرگمخالف و  يهان گروهيخونسرکوِب  يدر پ اما. شد
. افتيش يافزاها به شدت تعداد اعدام 1360رداد خ، درا.خ.م.سبا ژه يبه وها، گروه

 2،616تعداد ) 1360تا دی  1359دی ( 1981سال  يالملل در طنيسازمان عفو ب
. شتر باشديبه مراتب ب يداد واقعرود تعياعدام را ثبت کرده است، اما گمان م

-يدر کار م ياکه اصال محاکمه يها، در صورتاست که محاکمه يها حاکگزارش
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ا دفاع از خود داده يل ين وکييشد و به متهمان امکان تعيزده انجام مبود، شتاب
  .و جود داشتندنوجوانان و زنان  از ياديتعداد ز ان آن ساليقربانان يدر م 15.شدينم

  1367تار کش 

. خورديبه چشم م هادر تعداد اعدام ي، کاهش1367تا 1360بعد از  يهادر سال
ران يا يي، مقامات قضاينياهللا خمتيم آي، به دستور مستق1367در تابستان اما 

که برپا کردند  ياسيان سياز زندان ياديز يعده يبرا يمجدد يصور يهامحاکمه
آنها را از  ياريبسو سپس ، گذراندنديرا م تر محاکمه شده و دوران حبس خودشيپ

آن سال اذعان  يهاران هرگز به اعداميا ياسالم يمقامات جمهور. اعدام کردند
 يارذبرگ يان برايقربان يهاخانواده يهاو هر سال مانع کوششاند و همواره نکرده
ب يدر جهت تخر ير اقداماتياخ يهاماه يدر ط. اندها شدهگشت اعدامسال
شدگان، صورت گرفت که مورد ن اعدامياز ا يورستان خاوران، محل دفن برخگ

ران يمدافع حقوق بشر در داخل و خارج از ا يهاآنها و سازمان يهااعتراض خانواده
اند که ران ادعا کردهيا ياسالم يجمهور 16از درون يمنابعن حال يدر ع. قرار گرفت

و  1367م عراق در تابستان يت رژيبا حما ا.خ.م.ستهاجم  امِديپبه عنوان ها اعدام
اما . انجام شد دو کشور يساله 8ران در جنگ ين عراق و ايآتش بس ب يدر پ
کا، معتقد است ياالت متحده آمريخ در کالج باروک در ايان، استاد تاريرواند آبراهامي

ش يپپنج روز  يعني، 1367تير  28خ يدر تار يجمعدسته يهاکه روند و تدارک اعدام
  . 17شروع شد ا.خ.م.ساز شروع تهاجم 

و بود  ينياهللا خمتين آي، که در آن زمان جانشيمنتظر يعلنياهللا حستيآ
خواص تمام شد،  يرهياز دا او مقام و خروجاز دست دادن  يش به بهايهااعتراض
را در خاطراتش منتشر  ييبه مقامات قضا ينياهللا خمتياز آ نوشتدست يانامه

به تهاجم  يااشارهاساسا در آن نامه، که اهللا خميني به حکم آيت. تکرده اس
د يو باهستند  18»محارب«خود  يبه باورها بنديپا انيزندان يهيندارد، کل ا.خ.م.س

ه که ييقضا يس قوهيدر پاسخ به رئبعدی ي در نامه. 19به مرگ محکوم شوند
اهللا تيحبس شده است، آ حکِمگذران ان در حال يزندان يح در بارهيخواهان توض

  . 20د کرده استييحکم خود را دوباره تا ينيخم
                                                 

 1983و  1982ل در الملي سازمان عفو بينهاي ساالنهگزارش  15
اهللا ، کتابي است که عباس سليمي نمين و مسعود رضايي در پاسخ به خاطرات آيتپاسداشت حقيقت  16

-اين کتاب را مي. هر دو نويسنده به عنوان مسئوالن سابق وزارت اطالعات شهرت دارند. اندمنتظري نوشته
http://forum.persiantools.com/t91833-: رددريافت ک) در فهرست 16شماره (توان از نشاني اينترنتي زير 

 page8.html 
17 Tortured Confessions: prison and public recantations in modern Iran, Chapter 5, Mass  
Executions of 1988, P 209, University of California Press, 1999 

جمعي سال هاي دستهاعدام ، فصل پنجم،»هاي علني در ايران مدرنزندان و توبه: اقرار زير شکنجه«
  :ي مربوطه نگاه کنيد به؛ براي قطعه1378، انتشارات دانشگاه کاليفرنيا، 209، ص 1367

http://books.google.com/books?hl=en&id=_mnrYNIVfCgC&dq=Iranian+prisons+Tortured+Confessions&printsec=frontco
ver&source=web&ots=np_Yb-
Y_yd&sig=kc8XQqgN6IqEhcVAbC0ndQrKdSI&sa=X&oi=book_result&resnum=2&ct=result#PPA209,M1)  
 :براي متن فارسي بخشي از کتاب مذکور نگاه کنيد به

tp://www.yadman.sedayemardom.net/articles_detail.php?aid=6ht 
 جرائم مسلحانه و سياسيو  43نگاه کنيد به پانوشت   18

19 http://www.amontazeri.com/farsi/khaterat/html/0560.htm  
20 http://www.amontazeri.com/farsi/khaterat/html/0561.htm  
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س يسه نفره شامل رئ يونيسي، در تهران کمينياهللا خمتيح آيبه فرمان صر
و ) 21ياشراق يمرتض(تهران  ي، دادستان عموم)يرياهللا نتيآ(انقالب  يهادادگاه
. ل شديتشک  )22يپورمحمد ياالسالم مصطفحجت(وزارت اطالعات  يندهينما
  .ديها برپا گردز در مراکز استانين يمشابه يهاونيسيکم

. ، در واقع به عنوان دادگاه عمل کردنديقانونمجوز ها با وجود فقدان ونيسين کميا
قه به طول يتنها چند دق يصور يها»محاکمه«هستند که  يرأها همتمام گزارش

وجود  يدفاع يحهيال کردن ا طرحيل ين وکييوجه امکان تعچيد و در آنها به هيانجام
به آنها را . شونديان حتا گفته نشد که دوباره محاکمه ميبه غالب زندان. نداشت

گر در داخل يد يبه بندها ييجاها به منظور جابهکه پرسشت کردند يباور هدان يا
شان يسازمان يوابستگ یدر باره ا. خ. م. سان عضو ياز زندان. ها استزندان
محاکمه ، »نيمجاهد«سازمان دادند يکه آنها پاسخ ميدر صورت. شديم سوال

که يدر صورتاما . شدياعدام اعزام م يبرا يد و زندانيرسيان ميبالفاصله به پا
شد تا يطرح م يشتري، سواالت ب23»نيمنافق«سازمان دادند يآنها جواب م

ن يان  در اياز زندان ياريبس. روشن شود شانبه سازمانآنها  يقِت انکار وفاداريحق
 شانيباورهابه گرا چپ انيزندانها از پرسش. ش مردود و سپس اعدام شدنديآزما

 پاسخاگر . شديخدا سوال م به وجوِد شانباور ياز آنها در باره. شديمربوط م
ز، يآمفاجعه يدادهاين رويا. کردنديا الحاد اعدام ميبه جرم ارتداد آنها را بود  يمنف
ا در قرون يون در اسپانيزاسيان، به انکيرواند آبراهاميان پرفسور ياستفاده از ببا 

  .داشت يهمانند يوسط

  تاکنون يها پس از انقالب اسالمبرآورد تعداد اعدام
و با الملل نيسازمان عفو ب يساالنه يهاطور عمده بر اساس گزارشهر بيجدول ز
-نيهم سازمان عفو ب. م شده استيتنظه و يتهآمار موجود در منابع ديگر افزايش 

که از  ل کوتاه،يها از قابحقوق بشر، مانند دست يهاسازمان گريالملل و هم د
تمام به دقت در  ساالنه کرده است، يهاشروع به انتشار گزارش 2000سال 
. ار باالتر باشديبس مکن استم ياند که آمار واقعشان متذکر شدهيهاگزارش
  :ر استيبه شرح ز هاآمارق بودن ينادق ِلياز دال يبرخ

  .کننديها را منتشر نماعدام يآمار رسم يرانيمقامات ا ـ 1
  .انه انجام شده استيها مخفاز اعدام ياديار زيتعداد بس ـ 2
ر به يها ناگزثبت تعداد اعدام يحقوق بشر برا يها، سازمانيآمار رسم نبوِددر  ـ 3

  .اندهها اکتفا کردجستجو در روزنامه
ز به آنها دستور ين يو گاهشود نمیها منتشر روزنامهها در اخبار تمام اعدام ـ 4

  .منتشر نکنندن اخبار را ياشود که يداده م
ار يها بسها در مناطق دوردست و شهرستاناعدام ياطالعات در باره يگرد آور ـ 5

  .دشوار است
                                                 

اهللا خميني، که در الدين اشراقي،  داماد آيتاهللا شهاببسياري از منابع ايراني مرتضي اشراقي را با آيت  21
 .انددرگذشت، اشتباه گرفته 1360تير 

 نژادوزير کشور در دولت احمدي 1387تا ارديبهشت   22
 .بردبه کار مي ا. خ. م. سعنواني است که جمهوري اسالمي ايران در اشاره به ) hypocrites(منافقين   23
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در دسترس بوده ز انقالب پس ا يهياول يهادر سال يار کميبساطالعات  ـ 6
   .است

  )1357 – 1388 نيفرورد( 1979  ـ 2009مارس ها، حداقل تعداد اعدام
سازمان عفو   سال

لل ال
ها از دست

تاقا ک ل
منابع 
گ 197924  437      

      1000ـ  800  197925
1980  709   
1981  261626      
198227  624      
1983  399      
1984  661      
1985  470      
1986  115   
1987  158      
      450028ـ 5000  1988

      نفر 1500ش از يب  1989
1990  757      
1991  775    88429  
1992  330   
1993  93      
1994  139      
1995  47      
1996  110      
1997  143      
      »ياديتعداد ز«  1998
1999  165      
2000  75  153    
2001  139  198    
2002  113  316  45030  
2003  108  154    
2004  159  197    
2005  94  113    
2006  177 215  
2007  335 355  
2008   346   355   31731  
      120  )32مارس 21( 2009

                                                 
 1980الملل، گزارش کشوري ، عفو بين)1358تا مرداد  1357بهمن ( فوريه تا آگوستاز  24
دي  هر  11هاي بعد، از شروع سال ميالدي برابر با در مورد سال. 1358دي  10تا  1357بهمن  22از   25

 .دي سال بعد 10سال خورشيدی تا پايان آن در 
مورد اعدام  3800، از )1360آذر ( 1981الملل از اول انقالب تا دسامبر ، عفو بين1982بنا به گزارش سال   26

 .مطلع شده بود
، )1361آذر ( 1982لل ذکر شده که از شروع انقالب تا اواخر سال المعفو بين 1983ي در گزارش ساالنه 27

 .مورد اعدام مطلع شده است 4605اين سازمان از 
 1990سپس گزارش . مورد ذکر کرد 1200را  1988های الملل تعداد اعدامعفو بين 1989ي گزارش ساالنه  28

به  2008الملل در عمومي سازمان عفو بين ياما اطالعيه .مورد اضافه کرد 2000به  1988برآورد را براي 
 .اشاره دارد 1988مورد اعدام در  5000تا  4500به » هابيستمين سالگشت کشتار در زندان«مناسبت 

 ديده بان حقوق بشر  29
 هاي مخالفهاي حقوق بشر به نقل از گروهالمللي جامعهفدراسيون بين  30
 ائتالف جهاني بر ضد اعدام  31
 1388روردين اول ف  32
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به مرگ  ياسيس يهاتيشدگان به خاطر فعالت اعداميست که اکثرين يديترد
  . محکوم شدند

جرائم : در داخل کشور يچارچوب قانون
  مستوجب اعدام

ها به پنج دسته ، مجازات1370مصوب  33)ا. م. ق( يات اسالمقانون مجازبنا به 
 يهارات و مجازاتيه، تعزي، د34حدود، قصاص :شوند که عبارتند ازيم ميتقس

  بازدارنده

ن شده است و ييآن در شرع تعت يفيزان و کياست که نوع، م يحد مجازات •
  .ستيا بخشش نيف يقابل تخف

که  است ، »در برابر چشم چشم«به مثل، مشابه  يمجازات تالفقصاص  •
  .شودياجرا م يفر جرائم متعدديک يبرا

ا ي يبه قربان ن شده وييتعاسالم در شرع  است که يمال) پول خون(ه يد •
 .شوديبازماندگان او پرداخت م

ار ياز اخت ين نشده و قاضيياست که در شرع تع يارير مجازات اختيتعز •
 .رهيو غ يمه نقديق، جرن آن برخوردار است، از جمله حبس، شالييتع

کند، از ين مييهستند که حکومت تع ييهامجازاتبازدارنده  يهامجازات •
ت از حقوق يل محل کسب، محرومي، تعطيمه نقديل حبس، جريقب

 .گريد يهامجازاتد وي، تبعياجتماع

ز يک بار نيبخش قصاص در مورد قتل و در مجازات اعدام بطور عمده در بخش حدود، 
ن يران بيا ينظام قانون. ن شده استييتع» يسب نب« يبرا راتيدر بخش تعز

حق «که  ييهاشوند و مجازاتيمحسوب م» حق اهللا«که صرفا  ييهامجازات
 يجنبه«اول از  يدسته. ز قائل شده استيتمگردند يم يتلق) حق مردم(» الناس
از  يانمونه .ناز مانند حِدبر آنها ندارد،  يريتاث يبرخوردارند و گذشت شاک» يعموم

 36يطبق قانون، مقام رهبر. به مثل است يا مجازات تالفي 35قصاص ،»الناسحق«
                                                 

ي اصلي فارسي ي مفاد آن در اين گزارش از نسخهها به قانون مجازات اسالمي و ترجمهتمامي ارجاع  33
ي براي ترجمه). 1381نشر ديدار، تهران، (گيرد را در برمي 1380و دي  1377است که اصالحات ارديبهشت 

-هم. law.com/IMG/pdf/Iran_Criminal_Code_in_English.pdf-http://www.iranبه ، نگاه کنيد 1ـ  497انگليسي مواد 
: هايي از اين قانون، نگاه کنيد بهي ديگري از بخشچنين براي ترجمه

http://www.iranhrdc.org/httpdocs/english/pdfs/Codes/ThePenalCode.pdf . متاسفانه هيچ يک از اين دو ترجمه عاري
 .  از اشتباهات تايپي و اشتباهات ديگر نيستند

قانون  268تا  204مواد . شودقصاص مجازات به مثل است که در مورد تعدادي از جرائم مختلف اجرا مي 34
 .مجازات اسالمي به قصاص نفس اختصاص دارند

شود و حکِم قصاص در موارد متعددي صادر مي. در مورد قتل، قصاص نفس، يا تالفي به مثل براي جان  35
، دادگاهي به درخواست يک قرباني، 1387در آبان . شرح آن به تفصيل در قانون مجازات اسالمي آمده است

ن مردي با اسيد داد، چون او زني را که حاضر به ازدواج با او نبود، با پاشيدن اسيد کور کرده حکم به کور کرد
پيش از آن در .  blind.shtml-ttackacida-http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2008/11/081127_si:  نگاه کنيد به. بود

در مورد يک مرد خودداري » قصاص چشم«، پزشکان قانوني از اجراي حکم 1386ي ديگري در بهمن پرونده
 ). phphttp://www.roozonline.com/archives/2008/02/post.6244_(کرده بودند 
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مستوجب حد نباشد،  يباشد ول» حق اهللا« جرم ناقِضکه  يتواند در موارديم
مجرم » حق الناس«رپا گذاشته شدن يتواند در صورت زيمجرم را عفو کند، اما نم

  .را عفو کند

عالوه . مستوجب اعدام هستنددر حال حاضر ران يم مختلف در ااز جرائ ياديتعداد ز
مجازات مرگ را  يکه محدوده ياصالح قانون مجازات اسالم يحهيالبر آن، 

- يم يند جرم تلقيآيرا که اکنون جرم به شمار نم ي، و اعمالدهديگسترش م
  .شونديداده م ر شرحين موارد در زيا .است يجد يباعث نگران کند،

                                                                                                                                                 
. طبق قانون اساسي، مقام رهبري جمهوري اسالمي ايران ولي فقيه است که بايد مجتهد باشد  36

اهللا اهللا خميني و رهبر کنوني آيتبنيانگذار آن آيت: جمهوري اسالمي ايران تاکنون دو رهبر داشته است
 ايخامنه
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  يم جنسجرائ
زن و ن يب يجنس يکيزنا را به عنوان نزد قانون مجازات اسالمی 63 يماده :زنا
که ذاتا بر  يجماع مرد با زن« يعنيکند، يف ميتعرستند، يکه زن و شوهر ن يمرد

اما اگر . ضربه شالق است 100مجازات زنا » ...او حرام است، گرچه در دبر باشد
چهارم  يدر مرتبه شود يهربار حد بر او جارد از بعو کند چند بار زنا  يمردا يزن «

کند که مجازات يح ميا تصر. م. ق 82 ياما ماده). 90 يماده( »37شوديکشته م
 با محارم يزنا: ر بدون استثنا اجرا خواهد شديزناکاران در موارد ز ياعدام برا

با زن  ر مسلمانيغ ياست، زنا)  مرد( ي، زنا با زن پدر که موجب قتل زانينسب
به عنف و اکراه که موجب قتل  ياست، زنا) مرد( يمسلمان که موجب قتل زان

 .اکراه کننده است يزان

ا متاهل يبا زن مجرد ن مرد متاهل يب يجنس يکينزدعبارت است از  محصنه يزنا
فرد ا سنگسار . م. ح شده در قيمجازات تصر .ا متاهليمجرد و زن متاهل با مرد

ضربه شالق محکوم  100معموال به  يان رابطهيچن در شخص مجرد. است متاهل
 يماده. مشروح استکامال سنگسار  ين شده براييط تعيدر عمل شرا. شوديم

نه در يس يکيکمر و زن را تا نزد يکيمرد را هنگام رجم تا نزد«: شوديمتذکر م 102
ر خاک يز در زيهر دو دست محکوم ن» .ندينمايگاه رجم مکنند آنيگودال دفن م

سنگ در  يبزرگ«: کندين مييها را تعاندازه سنگنيز  104 يماده. رديگيقرار م
ن يچنهم. ا دو عدد شخص کشته شوديک يباشد که با اصابت  يد به حديرجم نبا
  ».باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند ياد به اندازهيآن نبا يکوچک

لواط «  :جنسانن هميب يکينزد
ت چه به وطي انسان مذکر اس

 38»صورت دخول باشد يا تفخيذ
فاعل و «). ا. م. ق 108ماده (

مفعول لواط هر دو محکوم به حد 
لواط «). 109ي ماده(» خواهند شد

شود که در صورتي موجب قتل مي
فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار 

، اما )111و  109مواد (» باشند
نابالغ اگر مجبور نشده » مفعول«

ربه شالق تعزير ض 74نباشد، با 
مجازات نزديکي جنسي   .شودمي

 صد ضربه] 39تفخيذ[بدون دخول 
مجازاِت تفخيذ نيز اگر . شالق است

 
  خبرگزاری فارس ©

                                                 
 ي اعداماست و نه واژه» قتل«در مواد بعدي و » شودکشته مي« 90ي واژگان به کار رفته در ماده  37
اي به منظور اصالح اما، اليحه. اين تعريف متضاد براي لواط در قانون مجازات اسالمي  ارائه شده است  38

لواط را صرفا به عنوان ) ي اصالح قانون مجازات اسالمياليحهنگاه کنيد به (قانون مجازات اسالمي 
تعريف و آن را از تفخيذ متمايز » دخول آلت رجوليت  به اندازه ختنه گاه«ل ي جنسي بين مردان شامرابطه

 )نگاه کنيد به پانوشت بعدي(کرده است 
ماليدن آلت رجوليت بين رانهاي يا اليتين انسان مذکر هر «تفخيذ را به معناي  ،ا. م. ي اصالح قاليحه  39

 . را نيز در حکم تفخيذ دانسته است »دخول کمتر از ختنه گاه«تعريف کرده و » چند مرده باشد



 

  FIDH                                                  14     مجازات اعدام: ايران

تکرار شود و هر بار حد جاري شود،
به . است» قتل«در بار چهارم 

  عالوه، در صورتي که 
» باشد حد فاعل قتل است فاعل غير مسلمان و مفعول مسلمان«تفخيذ بين 

   ).121ي ماده تبصره(
  

ضربه  100نيز هر بار » بازي زنان با اندام تناسليمساحقه، همجنس«مجازات 
حد آن «شالق است، ولي در صورت تکرار و جاري شدن حد در هر بار، در بار چهارم 

  ).131ماده (» قتل است

ا يا لواط بدهد و هر بار کسي که به ديگران نسبت زن : 40دادن نسبت زنا و لواط
ي ماده(» شودکشته مي«ضربه شالق بر او جاري شود، در بار چهارم  74حد 
157(.41  

  »آثار سمعي و بصري مستهجن«
مجازات اشخاصي آه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز  يقانون نحوه

ن آثار توليدآنندگا«چه کند که چنانيح ميتصر 1386ماه  ينمايند، مصوب دمي
 یاستفاده مستهجن با عنف و اآراه، توليدآنندگان آثار مستهجن براي سوء

- يمفسد ف«مصداق » جنسي از ديگران و عوامل اصلي در توليد آثار مستهجن
 يطبق ماده). 3 يماده(» گردنديمشناخته شوند به مجازات آن محکوم  42االرض

آثار مبتذل و مستهجن تهيه  استفاده از ءبا سو«که با  يهر شخصهمان قانون،  4
شده از ديگري، وي را تهديد به افشاء و انتشار آثار مزبور نمايد و از اين طريق با وي 

جرائم  نياتمام ن، يبنابرا. »شودزنا نمايد به مجازات زناي به عنف محكوم مي
  .مستوجب مجازات اعدام هستند

  يدن مشروب الکلينوش

سوم در بار  يدن مشروب الکلينوش يرا براا مجازات مرگ . م. ق 179 يماده
بار بر دو ش از آن يضربه شالق پ 80حد ن که يکرده است، مشروط بر ا ينيبشيپ

  .شده باشد يجار محکوم

  يدزد

که در زندان رخ دهد، مستوجب مجازات اعدام  يدر بار چهارم حتا در صورت يدزد
. شده باشد يم جارن که حد سرقت در سه بار اول بر محکوياست، مشروط بر ا

طبق قانون، مجازات سرقت در بار اول قطع چهار انگشت دست راست و در بار دوم 
  ).201ماده (مجازات سرقت در بار سوم حبس ابد است . چپ است يقطع پا

                                                 
 )139ي ماده(قذف نسبت دادن زنا يا لواط است به ديگري  40
گرچه هيچ ذکري از اعدام يا . ي نور در قران تعيين شده استدر سوره 4ي اين مجازات بر اساس آيه 41

حاضر بر سر اين ي شيعي گذشته و رسد که فقهاي برجستهمجازات مرگ در اين آيه نيست، به نظر مي
 .موضوع اجماع نظر دارند

 نگاه کنيد به پانوشت بعدي 42
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  ياسيجرائم مسلحانه و س

که بارها شده است طرح  يديکلا دو موضوع . م. باب هفتم از کتاب حدود در قدر 
، 43االرضيمحاربه و افساد ف يعنيدو موضوع، ن يا. شونديده مين دينگر قوايدر د
ف يا تعر. م. ق 183ماده . محکوم منجر شوند يتوانند به صدور حکم اعدام برايم
و  يجاد رعب و هراس و سلب آزاديا يهر کس که برا«: دهدير را به دست ميز

-يم يقاض ».ستاالرض ايت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فيامن
ک از يهرا ياالرض مجازات اعدام يا مفسد فيار خود در مورد محارب يتواند به اخت
  .44)190ماده (گر را صادر کند يسه حکم د

ا يل سرقت مسلحانه ياز قب يکه با استفاده از سالح مرتکب جرائم يکسان
عب و ا جاده را به هم بزنند و ريت مردم يشوند، هر گاه با اسلحه امن يراهزن

  ).185ماده (شوند يجاد کنند، محارب محسوب ميوحشت ا

. رديگيز در بر ميرا ن يضد حکومت يهاتياز فعال يا بعض. م. ن بخش از قيمفاد ا
ن واژه به يذکر ااز  يولاشاره دارند  ياسيقت به جرائم سيدر حق 186 ـ 188مواد 

-ا سازمانيها ران گروهو هوادا  طبق مواد مذکور، تمام اعضا. انددقت طفره رفته
-يو مفسد فکنند محارب » ام مسلحانهيق يدر برابر حکومت اسالم«که  ييها

روند و ممکن است به اعدام محکوم شوند، حتا اگر شخصا در ياالرض به شمار م
مسلحانه  يهاتيمفاد قانون محدود به فعال. شرکت نکرده باشند يات نظاميعمل
ن يا يو برا زديرا بر يحکومت اسالم يح براندازکه طر يا گروهيهر فرد «. ستين

امکانات ار يو اخت يکه با آگاه يانکسزيو ن ه کنديمنظور اسلحه و مواد منفجره ته
ماده (هستند » االرضيد، محارب و مفسد فنار آنها قرار دهيدر اخت... موثر  يمال

  .و ممکن است به مجازات مرگ محکوم شوند  )187
                                                 

االرض، به معناي فساد بر است؛ افساد في) جنگجو(محاربه عمِل يک محارب . هر دو واژه عربي هستند  43
معناي تلويحي محارب، محارب با خدا يا کسي است که با . االرض استروي زمين، عمِل يک مفسد في

، 1367و  1360هاي مختلف، به ويژه در هاي مخالف در سالتعداد بسيار زيادي از اعضاي گروه. گدجنخدا مي
  .اعدام شدند ’محاربه با خدا‘به اتهام 

روي  گسترش فساد در سي که بهک«: االرض را به اين صورت تعريف کرده استاهللا خلخالي مفسد فيآيت
 نابودي و انحراف انحطاط و که موجب هم يعني چيزي فساد .کمک کند ي آنو به توسعه زمين بکوشد

اهللا اهللا خلخالي حاکم شرع منصوب آيتآيت). 1379خاطرات، نشر سايه، (» باشد جامعه از اصل طبيعي آن
ي و اوايل دهه 1357 -1358هاي جمعي در سالهاي فوري دستهخميني بود که صدها نفر را در محاکمه

 .ُکردهاچنين نگاه کنيد به ر مورد او همد .به اعدام محکوم کرد 1360
» .نفي بلد«و » اول قطع دست راست و سپس پاي چپ«، »آويختن به دار«: سه مجازات ديگر عبارتند از  44

بيش «و » نگردد] مفسد و محارب[نحوه بستن موجب مرگ ... مصلوب کردن«در : کندتصريح مي 195ي ماده
 190ي در ماده» آويختن به دار«به مجازات  مصلوب کردن در واقع اشارهي واژه» .از سه روز بر صليب نماند

که مکرر مورد استناد قرار  1372اي، مقام رهبري، در سال اهللا خامنهاز طرف ديگر، بنا به فتواي آيت. است
بايد . کننديا تبعيد در زندان محکوم » نفي بلد«توانند افراد محارب را به گذراندن مجازات گيرد، قضات ميمي

ي کنند، اما بسياري از قضات پرسابقههاي انقالب اسالمي صادر ميتوجه داشت که اين احکام را دادگاه
اين . دانند، زيرا فتواي مذکور در قانون گنجانده نشده استهاي عمومي اين احکام را غيرقانوني ميدادگاه

-توان بيبه عنوان مثال، مي. ل مشاهده استآيد و در موارد ديگر نيز قابمشکلي است که مرتبا پيش مي
ي قضاييه براي توقف احکام سنگسار يا اعدام در انظار عمومی را توجهي بعضي قضات به دستور رئيس قوه

 . ذکر کرد
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سه  يقوا يسوء قصد به رهبر، روسا :يو خارج يرانيسوء قصد به مقامات ا
ن يا. ممکن است به صدور حکم اعدام منجر شود 45ديگانه و مراجع بزرگ تقل

کرد که  يريجه گينت 515 ينگارش ماده ينحوهاز بطور معکوس توان يموضوع را م
محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده «سوء قصد کننده اگر : کنديح ميتصر
   ».ال محکوم خواهد شدس

 يروساه يسوء قصد کنندگان عل يتوان برايرا م 515 يهمان حکم مذکور در ماده
ن که در کشور مورد يصادر کرد، مشروط بر ا يخارج يا سفراي  يخارج يکشورها

  ).516 يماده(متقابل بشود  يران معاملهينظر نسبت به ا

اصي را آه به نحوي در خدمت هرآس نيروهاي رزمنده يا اشخ« :مسلح يروهاين
نيروهاي مسلح هستند تحريك موثر به عصيان ، فرار ، تسليم يا عدم اجراي وظايف 
نظامي آند در صورتي آه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در 

ن تنها يا). 504 يماده(» مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي شود
اشاره کرده است، اما مسلح  يروهايجرائم مربوط به نا به . م. است که ق يمورد

تواند يکند که ميرا ذکر م يمسلح جرائم متعدد يروهايقانون مجازات جرائم ن
  .مستوجب مجازات اعدام باشد

و هر  يکند که پرسنل نظاميح مي، تصرديب رسيبه تصو 1382آذر در قانون که ن يا
محکوم شوند، در موارد  يا پرسنل نظامکه به خاطر جرائم مرتبط ب ير نظاميفرد غ
نه ين زميچند نمونه در ا. محارب محسوب خواهند شد ياز جمله جاسوس يمتعدد

ن يبه ا ييهاتيا شرکت موثر در جمعيحکومت  يبرنامه برانداز يطراح: عبارتند از
- گاهيا پايم افراد يکشور لطمه وارد کنند، تسل يت ارضيتمامکه به  ياتممنظور، اقدا

با دشمن،  ياسناد نزد دشمن، تبان يا افشاي خود به دشمن يتحت فرمانده يها
محارب و مفسد، اقدام مسلحانه  يهاا گروهيران يکمک به دولت در حال جنگ با ا

سات يت تاسيامن ي، قرار دادن اسناد و اطالعات مضر براياسالم يه جمهوريعل
سلح به دشمن، م يروهايم اسرار نيار دشمن، تسليکشور در اخت يدفاع
 يا پرسنل نظامي يکه موجب تسلط دشمن بر اراض ييدستورهااز  يچيسرپ
مبارزه که  يبرا ير امکانات نظاميا ساياز استفاده از سالح  يبشود، خوددار يخود

در  ين نگهبانيدر ح يطور اراددن بهي، خوابشود» اسالم يجبهه«موجب شکست 
بهم خوردن (وي موجب اخالل در نظام در صورتي که عمل مقابل دشمن و محاربان 

، 29 ـ 35، 20 ـ 24، 19، 17مواد ( گردد» جبهه اسالم«و يا شکست ) امنيت کشور
  ).115، 92 ـ 94، 87، 78، 71 ـ74، 65، 51، 42 ـ 44، 39، 37

  مرتبط با مذهب جرائم 

هر آس به «: ح کرده استيتصر 1364قانون مطبوعات مصوب  26 يماده  :ارتداد
مطبوعات به دين مبين اسالم و مقدسات آن اهانت آند ،در صورتي آه به  وسيله

ا . م. اما ق. شدخواهد  »ارتداد منجر شود حكم ارتداد در حق وي صادر و اجرا
ن، يبا وجود ا. نکرده است ينيبشيآن پ يهم برا يف نکرده و مجازاتيارتداد را تعر

                                                 
) ي عمليهرساله(اي جامع هاي مذهبي و نيز رسالهاهللا عظمايي است که کتابيک مرجع تقليد، آيت  45

شيعه براي تقليد از او در مسايل مذهبي، شخصي و رفتار اجتماعي به آن رجوع  نوشته است و مسلمانان
 .کنندمي
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را  يقانون اساس 167اصل  ، که مفاديفريک ين دادرسيآئ قانون 214 يماده
لذا، قضات بر  46.گذارديمان را بازي، دست قاضتکرار کرده استبا واژه به واژه يتقر

با استناد به ران، يا ياسالم يانگذار جمهوري، بنينياهللا خمتيات آياساس نظر
- تيآ. 47اندارتداد حکم اعدام صادر کرده يهااز پرونده ياريمذکور در بس 214 يماده
رش يمورد پذ» فهيسه طا«اظهار داشته است که تنها در کتاب خود  ينيخماهللا 

خاص به  ياتيد ماليت اسالم بايدر حاکم يل به زندگيد در صورت تمايهستند که با
. انيان و زرتشتيحيان، مسيهودي: عبارتند از» فهيسه طا«ن يا. ه بپردازنديعنوان جز
ا يشود مگر اسالم يقبول نم يزيه، چفير سه طاين، از غيبنابرا«: کنديح مياو تصر
  48».قتل

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين «: کندقانون اساسي تصريح مي 167اصل  46
 »...نمايدمدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسالمي يا فتاواي معتبر، حکم قضيه را صادر 

پس از ) aspx-http://www.melliblog.blogfa.com/post.301نگاه کنيد به (اهللا خميني، تحرير الوسيله کتاب آيت  47
در مورد جزئيات ( ، اساس قوانين مجازات و نيز اليحه اصالح  قانون مجازات اسالمي1357انقالب اسالمي 

ي تارنماي مدرسين حوزه. را تشکيل داده است)  ي اصالح قانون مجازات اسالمياليحهنگاه کنيد به 
کند که مجازات ارتداد مرگ ، که پايتخت مذهبي ايران لقب دارد، تصريح مي)www.hawzah.net(ي قم علميه

عليه  سلمان رشدي صادر کرد، از اين نگاه توضيح  1367اهللا خميني در سال ي را که آيتاست و حکم اعدام
 ) http://www.hawzah.net/Hawzah/Vijeh/vijeh.aspx?id=52197(دهد مي

 )aspx-http://www.melliblog.blogfa.com/post.301( 249نه، ص تحرير الوسيله، جلد چهارم، متن دو زبا 48
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- اين بخش نزديک :سب النبي
ا . م. ترين مورد به ارتداد در ق

اما بيان قانون نسبتا . است
مبهم است و راه را بر تفسير 

: گذاردي آن بازميگسترده
هرآس به مقدسات اسالم و «

ي يا هر يك از انبياء عظام يا ائمه
- حضرت صديقهيا ) ع ( طاهرين 

اهانت نمايد اگر ) س(ي طاهره 
مشمول حكم ساب النبي باشد 

  ).513ماده (» …اعدام مي شود

  قتل 

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

نظام حقوقي ايران . شده است
هاي قتل را موضوعي بين طرف

کند و به خصوصي تلقي مي
همين دليل مجازات آن را 

بر اين . نامدنمي »اعدام«
، بازماندگان قرباني يا اساس

هستند که تالفي » اولياء دم«
به مثل را در مورد مجرم اجرا 

در عمل، اما  .کنند و نه دولتمي
قصاص مقامات هاي در پرونده

  قضايي هستند که در صورت

  
 مردی به اتهام قتل قاضی                      خبرگزاری ايسنا© 

المی در خيابان از جرثقيل به دار دادگاه انقالب اس
 آويخته شده است

ن، يگزيجا يبه عنوان راه. کننديقاتل را اعدام م يقربان يخانوادهدرخواست 
 درخواست قصاص نفس) هيد( يافت مبلغيدر مقابل درتوانند يبازماندگان مقتول م

   .رند و قاتل را آزاد کننديرا پس بگ )اعدام(
  .ز استيآمضيتبعريبه شرح زن مورد يتل در چندمربوط به ق يمفاد قانون

ن موضوع به صراحت ذکر نشده ين که ايبا وجود ا :از قاتالن يت برخيمصون
قتل نفس فقط در . کنديها به صورت برابر برخورد نمتمام قاتلبا ا . م. است، ق

، 226 يماده(نباشد  مستحق آشتن رتي موجب قصاص است آه مقتول شرعاصو
د قرار گرفته ييز مورد تاين) 2تبصره ( 295 ين موضوع در مادهيا). ماستد از يتاک

آسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم «که  يدر مورد اشخاصاست، که 
در انجام  يت قانونيمصون. کنديم يآشند، قصاص نفس را منتفياو م 49»بودن

در . رنديا در دست خود بگقانون ر يرا آزاد گذاشته تا اجرا يقتل متعصبان مذهب
                                                 

 . توان به هدر دادکسي که خونش را مي  49
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کشور،  يدر شهر کرمان، در جنوب شرق 50جيبس يروي، شش عضو ن1381اسفند 
 يبود که در فاصله يها حاکگزارش. ر شدنديبه خاطر قتل دو زن و سه مرد دستگ

پس از . اندکشته شده يمشابه يهانفر به روش 18ش از آن، يک سال پي
کشور احکام  يعالوانيد 31 يشعبه، 1387در اوايل سال ، يطوالن يهامحاکمه

اعتقاد به مهدورالدم بودن « و اعالم کرد با توجه بهقصاص شش متهم را نقض 
هاي شهيد داده يا ايثارگر هستند و خود خانواده  بعضا از   متهمان«و اينکه  »مقتوالن

براي آن هايي مستمسك اعتقاد اصرار ورزيده و مستندات و    آنان در دادگاه بر اين
  51».د کندييتواند حکم صادره را تايد، نمانآرده   ذآر) مقتوالن مهدورالدم بودن(

توان به مصونيت قانوني متوسل شد يمدر قتل در موارد دفاع مشروع  ياز طرف
ده بودند که يل به قتل رسين دليبه ا يمقتوالن کرمانکه يدر حال، )629 يماده(
با ن است که يابخش از قانون ن يا يضمن يمعنا. بودند منکر شدهمرتکب  ايگو

توان به قتل يباشد م کشتن» مستحق«هر کس را که ت ين مصونياستفاده از ا
: ت قائل استيمصونقتل زناکاران  يا به صراحت برا. م. به عنوان مثال، ق. رساند

هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده آند وعلم به تمكين «
زن داشته باشد مي تواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي آه زن 

  )630 يماده(» ...ه باشد فقط مرد را مي تواندبه قتل برساندّرَكُم

ک يقانون در صورت کشته شدن  :رمسلمانانين مسلمانان و غيض بيتبع
است که  يجار يقصاص نفس فقط در صورت. کندينمز يتجورمسلمان قصاص را يغ

هرگاه «. ر مسلمان باشنديا قاتل و مقتول هر دو غيمقتول مسلمان باشد 
از ). د از ماستي، تاک207 يماده(» ...آشته شود قاتل قصاص مي شود مسلماني
ي ديگر را بكشد قصاص ميشود آافر ذّم عمدا 52يذّم هرگاه آافِر «: گريطرف د

  ).210 يماده( »...اگرچه پيرو دو دين مختلف باشند

در زاهدان با سنگسار  ي، مرد1386بهمن در  : يجد پدر ض به نفع پدر ويتبع
قانون را خود به  يک پسر، اجرايبا  ده، به خاطر داشتن رابطهيکردن دخترش، سع

ن مرد گفت که پس از يا. 53)1386بهمن  24قدس،  يروزنامه(دست گرفت 
-برخورد قوه ياز نحوه. ک کرده استيسنگسار کردن دخترش چهار گلوله به او شل

. ق ياما طبق مفاد پدرساالرانه. ستيدر دست ن ين پرونده گزارشيه به اييقضا ي
 يو به پرداخت ديه پدر يا جد پدري آه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود«ا، . م

بازماندگان مقتول، . )220 يماده(» قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد
که پدربزرگ قاتل  يدر حالت ،نيا والدي(که پدر قاتل باشد  يحالتدر  ،مادر يعني

  .کننديز صرفنظر مياز درخواست مجازات نعموما ) باشد

   يجرائم اقتصاد

-قانون مجازات اخاللح يبه تصر. مستوجب اعدام هستند ياز جرائم اقتصاد يبرخ
به قصد ه ک يدر صورتجرائم  يدر بعض، 1369کشور مصوب  يگران در نظام اقتصاد

ضربه زدن به نظام جمهوري اسالمي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به«
                                                 

 بسيج، سازمان شبه نظامي تحت فرمان سپاه پاسداران انقالب اسالمي  50
51 http://www.roozonline.com/archives/2008/05/post_7233.php 

 )249تحرير الوسيله، جلد چهارم، متن دو زبانه، ص (پيروان مسيحيت، دين يهودي و دين زرتشتي   52
 .گزارش کرد نام اين دختر را سميه 1386بهمن  28ی اعتماد به تاريخ روزنامه  53
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 54االرض باشدمؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد في
ت يد محدوديبدون قن جرائم يا). 2 يماده( »شوديمحکوم م... مرتكب به اعدام
ق قاچاق عمده، يکشور از طر يا ارزي يل در نظام پولاخال: ر هستنديشامل موارد ز

ا احتکار، و اخالل در ياز طريق گرانفروشي آالن  يحتاج عموميع ماياخالل در امر توز
  ).1 يماده(نظام توليدي 

  

  

  

  جرائم مربوط به مواد مخدر

در 1376مصوب آبان » به آن يمبارزه با مواد مخدر و الحاق موادقانون قانون اصالح «
: هستند ن جملهين موارد از ايا. ن کرده استيين مورد مجازات را اعدام تعيچند

براي توليد مواد مخدر در بار چهارم  شاهدانه آشت خشخاش يا آوآا و يا آشت
د، يره، خرياک، بنگ، گراس و غيلوگرم تريک 5ش از يت؛ وارد کردن بيمحکوم
در بار گر مواد مخدر مذکور يدو اک يلوگرم تريک 5ش از يبا حمل ياختفا ، ينگهدار

گرم  30ش از يع و صدور بيد، توزيساخت، تول؛ وارد کردن به کشور، تيسوم محکوم
  .ا مشتقات آنهاين ين، کوکائين، مرفيهروئ

  ر جرائم مستوجب اعداميسا

مصوب  يو بهداشت يشيو آرا يدنيو آشام يمواد خوردنبر قانون  ياهيطبق اصالح
ا يکننده هين مواد، مجازات سازنده، تهياز مصرف ا ي، در صورت فوت ناش1346
ن ياز قوان يدر برخ .)1353اسفند  18 ياصالح 3 يماده(کننده اعدام است مخلوط

- ع نفت، قانون مجازات اخالليگران در صنار قانون راجع به مجازات اخالليخاص نظ
ت پرواز، يدر امنگران سات آب و برق و مخابرات، قانون مجازات اخالليگران در تاس

ز يد مجازات قاچاق اسلحه نيآهن، قانون تشدمربوط به راه يهافر بزهيکقانون 
  .شده است ينيبشيمجازات اعدام پ

   ياصالح قانون مجازات اسالم يحهيال

اجرا  55»يشيآزما يمبنا«تاکنون بر  1370از سال  يجار يقانون مجازات اسالم
ک قانون يب يرا به منظور تصو ياحهيه الييقضا ي، قوه1386در آبان . شده است

                                                 
 43نگاه کنيد به پانوشت   54
آميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس بر اساس اصل  1370قانون مجازات اسالمي جاري را در سال   55

گذاري را به يكي از ي قانونتواند وظيفهطبق اين اصل، مجلس مي. قانون اساسي تصويب آرد 85
ون مذآور براي مدت معيني بر مبناي آزمايشي به اجرا در اين صورت، قان. هاي خود تفويض آندآميسيون

 1375در سال به مدت پنج سال به اجرا گذاشته شد و سپس  1370ا در سال  . م. ق. گذاشته خواهد شد
به بعد نيز سه بار و هر بار به مدت يك سال   1385از سال . سال تمديد شد 10مدت آزمايشي آن به مدت 

 .تمديد شده است
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، که مجلس در 56ياصالح قانون مجازات اسالم يحهيال. به مجلس ارائه کرد يدائم
جهات  ياريد، در واقع از بسيب رسانيات آنرا در شور اول به تصويکل 1387ور يشهر

اهد ر خويمجازات اعدام تاث ير خواهد داد و بر اجراييتغرا  يقانون مجازات اسالم
د ييد به تاينافذ شدن با ين قانون براي، اييب در شور نهايدر صورت تصو. گذاشت
کار محافظه يشوران يوجود دارد که ا ياما احتمال کم. ز برسدين 57نگهبان يشورا

  .حقوق بشر رد کند يالمللنيبن يموازمفادش با  يآن را به خاطر ناسازگار

  حهيال در  آن يحوزها کاهش يحذف مجازات اعدام 

 يحوزه يگريموارد مجازات اعدام را حذف کرده و در موارد د يدر بعضمذکور حه يال
  :ر هستندين موارد به شرح زيا. آن را کاهش داده است

ص که رابطه شامل دخول باشد، شخ يدر صورت :ن مردانيب يجنسروابط  – 1
ا يباشد گر لواط کرده ين که به عنف با طرف ديفاعل کشته نخواهد شد مگر ا

که دخول رخ ندهد،  يدر صورت. مفعول به اعدام محکوم خواهد شد. متاهل باشد
که  يدر صورتاما فاعل . ن به صد ضربه شالق محکوم خواهد شديک از طرفيهر 
  .باشد، اعدام خواهد شد رمسلمانيغ

  .ضربه شالق است 100تنها مجازات ذکر شده  :مساحقه – 2

  .ضربه شالق است 100ه تنها مجازات ذکر شد  :قذف – 3

 12امبر اسالم، دختر او و يدشنام و قذف پن جرم به يا يمحدوده :يسب النب – 4
کرد که اهانت به  يريجه گيتوان نتين ميبنابرا. افته استيامام معصوم کاهش 

  .گر مستوجب اعدام نخواهد بوديامبران ديا پيمقدسات اسالم 

  .ضربه شالق است 80ذکر شده تنها مجازات  :يدن مشروب الکلينوش - 5

  حهيدر ال مجازات اعدام يش محدودهيافزا

تمام . افته استيگسترش  »محاربه«و » االرضيفساد ف« يحوزه اصالح، حهيدر ال
االرض يمفسد فر شوند، يمرتکب جرائم مبهم ز» بطور گسترده«که  ياشخاص

ت داخلي يا جرم عليه امني: محسوب و به مجازات محاربه محکوم خواهند شد
خارجي، اخالل در نظام اقتصادي آشور ، آتش سوزي، تخريب و ترور، پخش مواد 

  ).228 ـ 10 يماده(داير آردن مراآز فساد و فحشا و سمي و ميكروبي و خطرناك، 

االرض و محارب دچار يمذکور در مورد مجازات اشخاص مفسد ف يحهيکن، اليل
باشد مجازات او قتل  کشتهرا  يکس هرگاه محارب ـ1«، ياز طرف. تناقض است

را  يکس ينباشد که و يگر، حتا اگر قطعياز طرف د). 228 ـ 5 يماده( »است
در برابر نظام  يسياس ينظريه يهر گروهي که بر مبنا«يعنیکشته است، 

                                                 
: تن آامل آن به فارسي نگاه آنيد بهبراي م  56

http://www.dadkhahi.net/law/Ghavanin/Ghavanin_Jazaee/layehe_gh_mojazat_eslami.htm 
آند و شش تن ديگر قيه هستند آه مقام رهبري منصوب ميشش تن از اعضا ف. عضو دارد 12اين شورا   57

تنها شش . آندي قضاييه انتخاب ميدانان پيشنهادي رئيس قوهدان هستند آه مجلس از ميان حقوقحقوق
ي مغايرت قوانين با شرع و تاييد يا بازگرداندن آنها به مجلس برخوردار نفر اول از اختيار نظردهي در باره

 .دهدي شورا مغايرت قوانين را با قانون اساسي مورد بررسي قرار ميمجموعه. هستند
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در ] آن ياعضا[باشد و يم يايران، قيام مسلحانه کند باغ ياسالم يجمهور
مواد منفجره برده محارب محسوب شده و به به اسلحه يا  دستصورتي آه 

ن صرف يبنابرا ).د از ماستي، تاک228 ـ 11 يماده(» گردندمجازات اعدام محكوم مي
  .مسلح بودن مستوجب اعدام است نه ارتکاب قتل

  
  خبرگزاری ايسنا ©  خبرگزاری فارس  ©

در قانون ن موارد ياکند که يز ميتجوز مجازات اعدام را ير نيد در موارد زيحه جديال 
  :وجود ندارند يجار

ها را ن موضوعيا حهيال 225 ـ 14تا  225 ـ 1مواد  :58و سحر يگذارارتداد، بدعت
ن اسالم خارج شود و کفر را ياست که از د يمرتد مسلمان. دهنديمد نظر قرار م

ن او ياز والد يکي آن است که حداقل يفطرمرتد  .مرتد بر دو نوع است. ار کندياخت
ر مسلمان بوده باشند و ين او غيآن است که والد يمرتد مل. مسلمان بوده باشند

مجازات هر دو . ده باشد و سپس از اسالم خارج شوديبعد از بلوغش به اسالم گرو
شود که در يسه روز فرصت توبه داده م ين تفاوت که به مرتد ملياعدام است، با ا

ض يتبعزنان مرتد  ياد مربوط به ارتداد براوم. ابدييجات مصورت توبه از اعدام ن
  . اندن کردهييدر هر دو مورد مجازات آنها را حبس ابد تع وشده  قائل» مثبت«

                                                 
: ي انگليسي اين بخش از اليحه نگاه آنيد بهبراي ترجمه  58

http://rezaei.typepad.com/hassan_rezaei/2008/02/index.html 
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در . ب در قانون مجازات وارد شده استين ترتين بار است که به ايجرم ارتداد اول
 يعدهمانع از اعدام  ن جرمياما فقدان ا. وجود ندارد ارتدادبه  يااشاره يجارن يقوان
 1367و  1360 يهاا الحاد در ساليمخالف به اتهام ارتداد  يهاگروه ياز اعضا ياديز

اما بنا . منتشر شده است از صدور حکم ارتداد يخبرکمتر ر ياخ يهادر سال. نشد
به جرم که  غانيرضا پيبه نام عل يشخص 1387 ياول ددر منتشره  به گزارش

خته يبه دار آوشهر قم در  1387آذر  28در روزدر به اعدام شده بود م محکو» ارتداد«
 يو کتاب شده بود امام دوازدهم است يتر مدعشيپها گزارشبه بنا که او  .شد
 يبعض«به حکم ر و يدستگ 1385آبان خ يدر تار، نوشته بودن موضوع يا يدر بارههم 

روزنامه . اخته شده بودشن »االرضيمفسد ف«و مرتد » دياز مراجع عظام تقل
او نکرد و  يبه ادعا ياغان اشارهيرضا پيعل يران در گزارش خود در بارهيا يدولت

ز شخص ين 1386در سال » .بود يپرستج خرافهيدر حال ترو«فقط گفت که او 
امام زمان است، در شهر قم اعدام شده کرد يمکه ادعا » شيدرو«به نام  يگريد
در  يگريش از هر منبع ديبمعموال له، ير الوسي، تحرينيماهللا ختيکتاب آ. بود

در مقرر  يهاز مجازاتيف مرتد و نيتعر. رديگيارتداد مورد استناد قرار م يهاپرونده
مذکور از کتاب  گريد يهاو مجازات ميجرااز ياريو بس قانون مجازاتاصالح  يحهيال

  . 59داناستخراج شده

که  يت آند محکوم به قتل است و هر مسلمانهر کس ادعاي نبو« :يگذاربدعت
اي را براساس آن ايجاد آند آه برخالف بدعتي را در دين اختراع آرده و فرقه

ن مستوجب اعدام يو بنابرا »ضروريات دين مبين اسالم باشد در حكم مرتد است
را به  يو زرتشت يهودي، يحيان مسياد ين که قانون اساسيبا توجه به ا. است
که از است  ييت بهاياقلمتوجه ن ماده يرسد اياخته است، به نظر مت شنيرسم

 يهاتياقلد به ينگاه کن(اند ت قرار داشتهيتاکنون مدام تحت آزار و اذ 1357انقالب 
  ). يمذهب

رمسلمانان يکرده و نه غممنوع حه نه سحر را يال. ز مستوجب اعدام استين سحر
مسلماني آه با سحر و جادو سرو آار «. داندين لحاظ قابل مجازات مياز ارا 

اي ترويج نمايد محکوم به قتل داشته و آن را در جامعه به عنوان حرفه يا فرقه
  ».است

  يدر دست بررس يهاحهيگر اليد

د يطرح تشد«است که از آن به عنوان  يدر دست بررسهم  يگريکوتاه د يحهيال
قانون حه  در واقع هم با ين اليا. شودياد مي» جامعه يت روانيمجازات اخالل در امن

. تداخل دارد که در باال ذکر شد، اصالح آن قانون يحهيالهم با و  يمجازات اسالم
طرح تشديد مجازات اخالل در امنيت رواني «مفاد گذاران احتمال دارد که قانون

طرح ن ياات يکل. بگنجانند يقانون مجازات اسالم حه اصالحيرا بعدا در ال» جامعه
ده ينرس ييب نهايهنوز به تصو لید ويب رسيدر شور اول به تصو 1387ر يتدر د يجد

 يراهزن«: کندين شرح ذکر مين طرح را به ايجرائم موضوع اطرح  2 يماده. است
                                                 

 243ي فارسي بخش مربوطه در ص ترجمه. 494اهللا خميني، متن اصلي عربي، ص تحريرالوسيله، آيت  59
اي از احكام به عنوان نمونه). aspx-http://www.melliblog.blogfa.com/post.301(جلد چهارم متن دوزبانه است 

ي ارتداد صادر شده، نگاه آنيد به حكم صادره در ساري، اهللا خميني در بارهگاه  آه بر اساس فتواي آيتداد
 http://www.hoghooghdanan.com/lawblog/article12.html: مازندران، در
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س و يفساد و فحشاء؛ تاس يل باندهايتشك تجاوز به عنف؛ و سرقت مسلحانه؛
قاچاق انسان به منظور  ؛ 60ت مروج فساد و فحشاء و الحادير آردن وبالگ و سايدا

ز ين 3 يماده. »يا اخاذيبه قصد تجاوز و  ييربا؛ شرارت؛ آدمياستفاده جنس
نباشد، مجازات  يگرياگر مستوجب حد د«را  2 يم مادهين جرايمجازات مرتكب

  .ن کرده استييتع» االرضيمحارب و مفسد ف

ا ي» شرارت«که  يداماتاق يرا برار يتفس يگر جايک بار ديان مبهم يب يريبه کار گ
که  ي، در صورتديجد ن طرحيبه عالوه، ا. گذارديشوند، باز ميمحسوب م» فساد«

به اطالعات از  يان و دسترسيب يه آزاديعل يتواند به عنوان ابزاريب شود، ميتصو
  .نترنت به کار گرفته شوديق ايطر

و مهمات است، به قاچاق سالح  يکه در مجلس در دست بررس يگريد يحهيال
در شور اول  1387آذر  26خ يات آن در تاريحه که کلين اليبنا به ا. اختصاص دارد

 ينگهدار: ر صادر شوديجرائم ز يب شد، مجازات اعدام ممکن است برايتصو
در مقابل سالح  ينگهدارندهمجرمان  ين، مقاومت مسلحانهيسنگ يهاسالح

ان يقاچاقچ يو مقاومت مسلحانه يکربيو و ميوآکتيماموران دولت، قاچاق مواد راد
  61.ييايميو ش ينظام يمواد منفجره

  

   

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

                                                 
   .انداي به الحاد نكردهي اصالح آن اشارهاليحهقانون مجازات اسالمی و  60

61http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8709260378  
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  يالمللنيب يچارچوب حقوق
بند به موجب . است ياسيو س يحقوق مدن يالمللنيبثاق يمعضو  1354ران از سال يا
که مجازات اعدام لغو  يائکشوره در«: است يحق زندگ يدر باره که ثاقيمن يا 6ماده  2

را قانون الزم االجطبق ات يجنا نيترمهمست مگر در مورد يز نياعدم جاحکم صدور نشده ، 
حق  اعدامهر محکوم به «: ح شده کهيهمان ماده تصر 4در بند  »...ت يجنادر زمان ارتکاب 
ا ي يدا عفو فري يعموم عفو. ديف مجازات نمايا تخفيکه درخواست عفو و خواهد داشت 

اعدام حکم «: 5بر طبق بند  .»ممکن است اعطا شوددر تمام موارد اعدام ف مجازات يتخف
قابل شود و در مورد زنان باردار ينمسال صادر  18اشخاص کمتر از  يم ارتکابيدر مورد جرا

 يبران ماده يامقررات ک از يچ يه« :ديگويثاق ميم 6ماده  6ت بند يدرنها» .ستيناجرا
 استنادقابل  ثاقين ميعضو ا يکشورهاک از يهر مجازات اعدام از طرف  يالغانع ما ير يتاخ
  ».ستين

 يدولت جمهورثاق گزارش ين ميا يحقوق بشر ناظر به اجرا يتهيکمکه  ين باريآخر
حقوق  يتهيدر آن زمان، کم. بود 1372قرار داد در سال  يمورد بررسرا ان ريا ياسالم

 ياسالم ياد احکام اعدام صادره و اجرا شده در جمهورير زايتعداد بس«بشر سازمان ملل 
-از محاکمه ين احکام ناشياز ا ياريرا محکوم کرد؛ بس يمورد بررس يدوره يران در طيا

ت يرعا يبه درست يقانون يستهيند شايفرا يالزم برا يهانيبودند که در آنها تضم ييها
را که مجازات اعدام را ملغا  يعضو يهالت، که دوثاقيم 6 يدر پرتو مفاد ماده. نشده بود

ته يات محدود کنند، کمين جنايترن مجازات را به مهميا يکند که اجراياند ملزم منکرده
که به  يجرائم يا براي و ، فساد و زناياز نوع اقتصاد ين مجازات را در مورد جرائميا ياجرا

 يته ضمنا اجرايکم. دانديق مثايرت با ميدر مغااند، منجر نشده ياز دست رفتن زندگ
   62 ».کنديمحکوم م انظار عمومیها را در اعدام
  .ته حقوق بشر طفره رفته استيبه کم گزارشبه بعد از ارسال  1373از سال ران يادولت 

 وقحق يالمللنيب يران به عهدنامهيحه الحاق ايال 1372در سال  ياسالم يمجلس شورا
 ين حق را برايران ايا ياسالم يدولت جمهور« :ب کرديوتصن عبارت يد ايبا قکودک را 

و  ين اسالميون را که با قوانياز کنوانس يا مواديدارد که مفاد يخود محفوظ نگه م
 وقحق يتهينه، کمين زميدر ا» .ناسازگار باشند به اجرا نگذارد يالمللنيب يمقررات جار

از «ن لحاظ ابراز کرد که ياز ارا ق خود ياز کارشناسان است، تاسف عم يکودک، که مجمع
ظ کشورعضو فَُّحق َتيت گسترده و نادقيدر ماه ينيچ نوع بازبيه، هيم گزارش اوليزمان تقد

ظ ت تحّفيکند که ماهيب تکرار مين ترتيخود را به ا يته نگرانيکم. انجام نگرفته است
نسبت به  يکند و موجب نگرانيم يون را نفياز مفاد کنوانس ياريبالقوه بس يکل

 يقبل يهيتوص«ته يآن کم يدر پ ».گردديون ميآن با هدف و مقصود کنوانس يسازگار
ا يظ خود را با هدف پس گرفتن آن تحّفحق  يعموم يجنبهخود را تکرار کرد که دولت عضو 

در حقوق بشر  يکنفرانس جهان يهيانيبکار  يه و برنامهياعالمطبق بر محدود کردن آن، 
  63».قرار دهد ينيمورد بازبن يو در، 1993سال 
سن هجده به انساني است که هر ک کودک، ي«: سازديون خاطرنشان ميکنوانس

نه «). 6 يماده(» زندگي برخوردار است ياز حق ذات«و ) 1ماده ( »استده ينرسسالگي 
سال  18ر يکه اشخاص ز يدر مورد جرائم يمجازات اعدام و نه حبس ابد بدون امکان آزاد

  ).37 يماده( »اند اجرا نخواهد شدشده مرتکب
ن دولت يب يکه بر طبق قانون اساس يمقررات عهود«: کنديح ميران تصريا يقانون مدن

م کصدور ح ،نيبنابرا). 9ماده ( »ر دول منعقد شده باشد در حکم قانون استيران و سايا
                                                 

62  CCPR/C/79/Add.25 ،3  8، بند 1993اوت 
 7و  6، بندهاي 2005مارس  CRC/C/15/Add.254 ،31ي حقوق آودك، مالحظات پاياني آميته  63
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ميثاق بين (است  يهم مخالف مقررات بين الملل ،سال 18نوجوانان زير  ياعدام برا
ده اف ملو هم مخا) حقوق کودک يعهدنامه بين الملل  ـ يو سياس يحقوق مدن يالملل

  64.ايران يقانون مدن 9
طبق  يرانيمقامات ا تعهداتاحترام به کودک سازمان ملل  وقحق يتهيکه کم ين باريآخر

ه از تين کميقرار داد، ا يمورد بررس 1383ن يفروردکودک را در سال  وقون حقيکنوانس
 ياحکام اعدام برا يهيکل ياجرا يق فوريتعل يالزم را برا يهاخواست گام«دولت عضو
 ي، بردارد؛ اقدامات مناسب قانوناندشده يمرتکب جرم يسالگ 18ش از يکه پ ياشخاص

طبق الزام  ون به عمل آورد ويسازگار با مفاد کنوانس ييهال آن احکام به مجازاتيتبد يبرا
 يسالگ 18ش از سن يکه پ ياشخاص يبرامجازات اعدام را ون يسکنوان 37 يماده

کرده  يمشابه يهيز توصين 1379ته در سال يهمان کم 65».اند ملغا کندمرتکب جرم شده
  66.بود
ابراز کرد که  يقانون مجازات اسالم 220 يماده يخود را در باره يجد يته ضمنا نگرانيکم
ه و يفقط ملزم به پرداخت د يد فرزند را بکشند ولتواننيم يکند پدر و جد پدريح ميتصر

 يهدولت عضو اقدامات الزم از جمله اصالح ماد«ه کرد که ي، و توصر هستنديمحکوم به تعز
ات يگونه جنانيز به ايآمضيتبع يبرخوردهااز عدِم نامناسب قانون مجازات را به عمل آورد تا 

  67».نان حاصل شودياطم يفريگرد کيع و کامل و پيقات سريو انجام تحق
  :تا ب کرديرا ترغ ژه دولت عضويته به وين، کميعالوه بر ا

 يهاالزاممطابقت و  به عنوان سن بلوغ يسالگ 18ن ييتع يبران خود را يقوان •
 يرفته شدهيپذ موازين  ز يون و نياصول و مفاد کنوانس يهيبا کل يحداقل سن

ض يو از نبود تبع ،قرار دهد ينيبازب ت منافع کامل کودک مورديبا رعا يالمللنيب
  ؛)23بند (ن کند يآنها را تضم يو اجرا نان حاصل ياطمن ين قوانيدرا  يجنس

سال مرتکب  18ر يکه اشخاص ز يحکم اعدام را در مورد جرائم يصدور و اجرا •
 يالزم را برا يهااقدام يهينامحدود معلق کند و کل ياند، فورا و به مدتشده
 حاضر به عمل آورد؛ يانيمالحظات پا 30بند  ياجرا

رحمانه، يب يهار برخوردها و مجازاتيهر گونه شکنجه و سا يفورا انجام و اجرا •
ا سنگسار را در مورد اشخاص يز، مثل قطع عضو، شالق يرآميا تحقي يرانسانيغ
 ).73بند (معلق کند سال  18ر يز
حقوق بشر  يتهيکم يهاهيک از توصيچ يران تاکنون هيرسد که مقامات ايبه نظر م

  .اندمجازات اعدام به اجرا نگذاشته يدر بارهرا حقوق کودک  يتهيسازمان ملل و کم
، که ياسيو س يحقوق مدن يالمللنيثاق بيم 6 يماده يدر باره يدر اظهار نظر عموم

به  يبطور کل«ن ماده يمشخص کرد که احقوق بشر  يتهيشد، کم رفتهيپذ 1371 در 
ته يکم... دانديآن را مطلوب م يا الغاياشاره دارد که قو يبا عبارات] مجازات اعدام[ يالغا
از  يوربهرهشرفت در يد به عنوان پيبارا اقدامات مربوط به الغا  يهيکرد که کل يريگجهينت

د فقط ياعدام باحکم آمده است که  يدر همان اظهار نظر عموم 68».دانست يحق زندگ
 يد برايمجازات اعدام نبا هن است کيآن ا يصادر شود، که معنا» اتينان جيترمهم« يبرا
 يتهيکم. 69م صادر شوديار وخيا بسيمرگبار  يامدهايبا پ يات عمديبه جز جنا ياتيجنا

                                                 
نفر از نوجوانان زير حكم  20اين تعبير از آقاي مصطفايي، يك وآيل حقوق بشري، است آه وآالت بيش از   64

  aspx-stafaei.blogfa.com/posthttp://mo.15: اعدام را به عهده دارد
 30، بند2005مارس  CRC/C/15/Add.254 ،31ي حقوق آودك، مالحظات پاياني آميته  65 

66 CRC/C/15/Add.123 ،28  30، يند 2000ژوئن  
 2005مارس  CRC/C/15/Add.254 ،31ي حقوق آودك، مالحظات پاياني آميته 67
، )6ي ماده(ي حق زندگي ي حقوق بشر سازمان ملل در بارهآميته 6اظهار نظر عمومي شماره  68

 6، بند 30/4/1982
 7المللي حقوق مدني و سياسي، بند ميثاق بين 6ي ي مادهاظهار نظر عمومي در باره  69
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ل شده اظهار کرده يتشک ياسيو س يحقوق مدن يالمللنيثاق بيحقوق بشر که طبق م
ار مهم يتوان به عنوان جرائم بسيمکه ن يجرائم يصدور مجازات اعدام برا«است که 

، يرقانونيغ يجنس يبار سوم، رابطه يجنس برابا هممقاربت کرد، از جمله ارتداد،  يتلق
رت يثاق مغايم 6 ي، با مادهتوأم با خشونتمسئوالن، سرقت  يلهياختالس به وس

  70».دارد
از حمايت  يبرا را ييهانيتضمسازمان ملل  يو اجتماع ياقتصاد ي، شورا1373در سال 

به سازمان ملل  يدر همان سال، مجمع عموم. رفتياعدام پذمحکوم به حقوق اشخاص 
 ييدر کشورها«: آمده است 1 ين شمارهيدر تضم. کردب يصوتها را نين تضميااتفاق آرا 

- تين جنايترتوان فقط درمورد مهمياند، مجازات اعدام را مکه مجازات اعدام را ملغا نکرده
با  يعمد يهاتيد فراتر از جنايآنها نبا ين است که حوزهيآن ا يدر کرد و معناها صا

  71».گر بروديم ديوخ يامدهايپا يمرگبار  ياهداميپ
نان ياطم«د يها باون حقوق بشر سازمان ملل مشخص کرده، دولتيسيطور که کمهمان

ا يج مرگبار يبا نتا يعمد يهاتيفراتر از جنا »هاتين جنايترمهم«حاصل کنند که مفهوم 
ز مثل جرائم يآمرخشونتيغ يهانرود و مجازات مرگ در مورد اقدامم يار وخيبس يامدهايپ

ان اشخاص يم يده و روابط جنسيان عقيا بي يز مذهبيآمرخشونتيغ يکردها، عمليمال
ي مجازات اعدام در ايران بسيار آشکار است که حوزه 72».صادر نشود يبزرگسال و راض

-يبه شمار م» هاترين جنايتمهم« يالمللي در زمرهرود که قوانين بيناز آن مي فراتر
  . آورند
در گزارش  ييفراقضا يهاسازمان ملل در مورد اعدام يژهيگر وطور که گزارشهمان
از کشورها مجازات اعدام  يان تعداد قابل مالحظهيقوان«: خاطر نشان کرد 2005 يساالنه

 يط را برايشران يبهترتوانند حتا يجه قضات نميدر نت. دندانيم يالزام ينيط معيرا در شرا
ز وجود ندارد که ين امکان نيو ا. مد نظر قرار دهند، حتا حبس ابد، ترفيخف يصدور مجازات

 73».ات مستوجب اعدام را بازتاب دهديگونه جنانيا ياخالق يحکم درجات متفاوِت زشت
از  ياديمجازات اعدام در مورد تعداد زحقوق بشر،  يالمللنيب موازين در تناقض با کن، يل

   .است يالزامران يا ياسالم يدر جمهورجرائم 

سازمان ملل از سال  ين است که مجمع عموميست ايت هم نين نکته که کم اهميآخر
ب يران به تصويت حقوق بشر در ايوضع يدر باره ياتاکنون هر ساله قطعنامه 2003

- قطعنامهدر . 74مجازات اعدام را مطرح کرده است يژه مسالهياره به ورسانده که همو
 ه شدهر کل سازمان ملل خواستيد از دبيب رسيبه تصو 1387و آذر 1386آذر که در  يهاي

  .75ران ارائه کنديا ياسالم يت حقوق بشر در جمهوريوضع يمشروح در باره يکه گزارش

  
                                                 

ميثاق، سند سازمان ملل  40ي سودان طبق ماده :ي حقوق بشرمالحظات پاياني آميته  70
CCPR/C/79/Add.85 ،19  8، بند 1977نوامبر ،

umenthttp://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/bc310a747155dff88025655300537fae?Opendoc )24  2005مارس( 
هايي براي حفاظت از حقوق تضمين"، 50/1984ي شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل، قطعنامه  71

، 1984مه  ECOSOC/Res/1984/50 ،25، "اعداممحکوم به اشخاص 
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp41.htm  
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73  E/CN.4/2005/7 63، بند 
 A/RES/60/171از  2d، )2004سامبر د(A/RES/59/205  از  3j، بند )2003دسامبر ( A/RES/58/195از  1dبند   74
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، 2008ي سوم مجمع عمومي سازمان ملل در نوامبر ي تصويب شده در آميتهو قطعنامه) 2007دسامبر (

  A/C.3/63/L.40 از dو  3a، b ،c و بندهاي cو  2a، bبندهاي 
 مجمع عمومي سازمان ملل63/191و  62/168ي هانگاه آنيد به قطعنامه  75



 

  FIDH                                                  29     مجازات اعدام: ايران

  عادالنه يحق محاکمه
از آن  ،اندشده ينيبشيپ عادالنه يمحاکمهاز اصول ناظر بر  يبرخ رانيا يقانون اساسدر

، )34 اصل(رجوع به دادگاه ، حق 76)20 اصل(از همگان قانون کسان يت يحما: اندجمله
 اصل(اصل برائت ، )36 اصل(، صدور حکم بر اساس قانون )35 اصل(ل يحق داشتن وک

و از جمله قوه قضائيه، زير  يدولت يادهااز آنجا که نهاما ). 38اصل (منع شکنجه و ، )37
  .آن اصول وجود ندارد ياجرا يبرا يکنترل رهبرند، هيچگونه تضمين

 يت حقوق بشر در جمهوريوضع ير خود در بارهير کل سازمان ملل در گزارش اخيدب
 يقانون اساس 57ک قوا که در اصل يبه رغم تفک«: کنديران خاطر نشان ميا ياسالم
ه، يمجر يهااست، بر قوه يااهللا خامنهتي، که در حال حاضر آيقام رهبرح شده، ميتصر

متشکل از نگهبان  يشورا .کنديم يسرپرست ياصل يگر نهادهايه و دييمقننه و قضا
. ه استييقضا يشنهاد قوهيدان به پو شش حقوق يه به انتصاب مقام رهبريشش فق

و شرع از قدرت  يرلمان با قانون اساسمصوب پان يقوان نر دانستين شورا در صورت مغايا
مقام  يبرا يمشورت يبه عنوان مجمع ص مصلحتيمجمع تشخ. آنها برخوردار است يوتو
ن يب يگذاردر اختالفات مربوط به قانون ييت نهايار حکميکند و از اختيعمل م يرهبر

ست که ا يانيروحانمجلس خبرگان، متشکل از . نگهبان برخوردار است يپارلمان و شورا
 يار انتصاب و برکنارکردن مقام رهبريشوند، و از اختيده ميبرگز يدر انتخابات عموم

خود  يز به نوبهيکند و او نيه را منصوب مييقضا يس قوهيرئ يمقام رهبر. برخوردار است
  77».کنديم کشور و دادستان کل را منصوبيعالوانيس ديرئ

انقالب  يهال دادگاهامث به عنوان. کننديا صادر من احکام اعدام ريشتريب ژهيو يهادادگاه
و  يت مليه امنين جرائم سروکار دارند، از جمله جرائم عليانواع مع ي، با برخياسالم

منحصرا به جرائم  زين تيروحان يژهيدادگاه و. گريجرائم د يز تعداديقاچاق مواد مخدر و ن
-يت باشد، ميمرتبط با روحان ينوعکه جرم به  يگران، در صورتيا ديان يروحان يارتکاب
ل يمثال، تشک يبرا. شونديل ميتشک يارياخت يهيبر پاز ين ياژهيو يهادادگاه. پردازد

در استان » يتيامور امن يبرا ييقضا يژهيمجتمع و« يرمجموعهيدر ز ياژهيدادگاه و
استان  ها در آندر تعداد اعدام يديش شديبه افزا 1385ستان بلوچستان در سال يس

ان يجرخودسرانه، در  يهابازداشت يدر بارهسازمان ملل ق يتحقگروه . ده استيانجام
در مقابل  ياصل برابربا ها دادگاه نيتناقض ا، از1381سال اواخر در  رانيابه  خودت يمأمور
  .78شد يعاد يهاها به دادگاهن دادگاهيا فيوظا يواگذارخواستار و  کرداد يقانون 

  

  

  

  

 
                                                 

ي حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و همه«ي افراد ملت از همان اصل بر برخورداري همه  76
 . نمايدمحدود مي» رعايت موازين اسالم«آند، اما متاسفاته آن را به تصريح مي» فرهنگي

، 2008، اول اآتبر A/63/459ي وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسالمي ايران، گزارش دبير آل در باره  77
 PDF/N0853075.pdf?OpenElementhttp://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/530/75/ : ، در10و  9بندهاي 

78  E/CN.4/2004/3/Add.2 ،27  در1ي ي شمارهو توصيه 56و  51، بندهاي 2003ژوئن ، :
77/PDF/G0314777.pdf?OpenElementhttp://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/147/ 
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  رانيه در اييقضا يقوه ساختار
  

 

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

خواهي از سال قابل فرجام 10حبس بيش از 
عالي کشور هستند و به دادگاه تجديد نظر ديوان
  .روندنمي
تواند رسيدگي به يک اتهام را به دادستان مي** 

ارجاع ) داديار(دستياران خود بازپرس يا به يکي از 
   .کند

از ساختار  يبخش يانقالب اسالم يهادادگاهگردد، همانطور که در نمودار مالحظه می
است  ياز دادگستر يآنها جدا يادارسازمان  در عمل روند، امايه به شمار مييقضا يقوه

 يدارات يروحان يژهيگر، دادگاه وياز طرف د. نظارت داردانقالب  يهادادگاهکه ظاهرا بر 
، شامل يمخفشدت و به  يمواز يينظام قضا ،هيياز قوه قضاکامالمستقل  يالتيتشک

برخالف . خود است يژهيو يهاگاهها و بازداشتزندانو د نظر يتجد يهادادستان و دادگاه
 يژهي، حتا احکام اعدام دادگاه ويو انقالب اسالم يعموم يهااحکام صادره در دادگاه

 د نظريتجد يهادادگاهدر بلکه شوند، يارجاع نم يعالوانيد نظر به ديتجد يبرات يحانرو
ن يا يهاات مربوط به پروندهيجزئ. رنديگيقرار م يمورد بررست يروحان يژهيدادگاه و خوِد

 ياسيافراد سرشناس س به کنند کهيها درز مبه رسانه يو فقط در صورت يدادگاه گاه
ت آنها را منوط به ين صالحييها و تعل دادگاهيتشک يقانون اساس 159ل اص . مربوط باشند

ژه يس دادگاه ويتاس يبرا يگاه قانونچيگذاران هن قانونيحکم قانون کرده است، با وجود ا
  .اندنگذرانده

ها به ممکن است سال ،اعدام يتا صدور حکم قطع يتشريفات رسيدگ يدر جرايم عاد 
 يهاهکشور يا شعب يعالديوان يهاهوارد که پرونده در شعبم يدر برخ. طول انجامد

گر ياز طرف د 79.م ده سال يا بيش از آن را در زندان گذرانده استمته ،تشخيص مطرح بوده
دو سال، به  يکي يع، در طينسبتا سر ياسيسفعاالن اعدام  يهااز پرونده ياريبس

                                                 
هاي قصاص، زنداني محكوم به اعدام بايد چندين سال در انتظار رسيدن فرزندان صغير گاهي در پرونده  79

ي سرنوشت او تصميم بگيرند؛ يا درخواست قصاص او را بنمايند و مقتول به سن قانوني بماند تا آنها در باره
 .يا ديه دريافت آنند

رئيس قوه 
ئيهقضا

-رئيس ديوان
 عالی کشور

 دادستان کل

عالی ديوان
دادستان استان

های استاندادگاه
 )*تجديد نظر(

های دادگاه های دادگاه
انقالب 
 اسالمی

**دادستان شهرستان

داديار

 بازپرس
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سه با يدر مقا يشرفتيد بتوان پيشاز ين مدت را نياما هم. رسندياجرا م يينها يمرحله
اعدام فعاالن  يهان، پروندهيعالوه بر ا. دانست 1360 يدهه ياقهيچند دق يهامحاکمه

 يبد يشوند که سابقهيارجاع م يعالوانيشعب خاص د يبطور معمول به برخ ياسيس
  . دارند يدوب يهاد احکام اعدام صادره در دادگاهييو تا يح دفاعيده انگاشتن لوايدر ناد

- جا ايفا ميزمان نقش بازجو، دادستان و قاضي را يکها، قاضي همدر بسياري از دادگاه
هاي سياسي که دادستان يا هاي کيفري و به ويژه در محاکمهدر بسياري از محاکمه. کند

طرفي او مورد انتظار است، با ي او حضور دارند، تفاوتي در برخورد قاضي، که بينماينده
- هاي کيفري و سياسي، قضات فرض را بر بيدر اکثريت قاطع پرونده. ستان وجود نداردداد

رسد اصل راهنما بر عکس به نظر مي. دهندگناهي متهمان تا اثبات تقصير آنها قرار نمي
  .  گناهي آنها ثابت شودمتهمان مقصرند مگر اين که بي: باشد

 ييقات ابتدايو تحق ييت، بازجوبازداش يدوره يل در طيمتهمان از حق داشتن وک
درخصوص جرايم «کند که يح ميتصر يفريک ين دادرسيآئ 128 يماده. ستنديبرخوردار ن

ون يفدراس ».وآيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود حضورعليه امنيت آشور 
ن يآن ا ها دررا سراغ ندارد که دادگاه ياچ پروندهيحقوق بشر ه يهاجامعه يالمللنيب

کردن  يکه وکال را از همراه دار برخوردارنين اختيقضات از ا .اجازه را صادر کرده باشند
در  يرساناطالعا يناعادالنه  ييقضاا حتا در صورت اعتراض وکال به روند يمتهمان منع کنند 

  .ندينما يا زندانيموارد، آنها را بازداشت  يدر بعض ناعادالنه ييقضا روند يباره

 يلهيها در استان خوزستان به وسيگذاربمب ي، در پرونده1386سال نوان مثال در به ع
ت يه امنيلپرونده بازداشت و اتهام اقدام ع ين تن از وکاليعرب، چند يت قوميفعاالن اقل

 يممانعت قاضمنتشر و در آن به روال محاکمه و  يارا آنها نامهيم شد، زيبه آنها تفه يمل
موارد  ، امان وکال بعدا تبرئه شدنديا. موکالنشان اعتراض کرده بودند باآنها دار ياز د

در سال . اندتشان سرکوب شدهيز بوده که وکال به خاطر فعالين يگريد يشناخته شده
را  ـ يل سرشناس حقوق بشريک وکي ـ يعبدالفتاح سلطان ي، دادستان تهران آقا1384

ش از هفت ماه در يب يسلطان يآقا. ت کرده نظام بازداشيغ عليو تبل يجاسوسبه اتهام 
 يت از خدمات اجتماعيسپس به پنج سال زندان و پنج سال محروم و بازداشت به سر برد

 يگر، آقايل ديک وکي. او را از تمام اتهامات تبرئه کردبعدا د نظر يدادگاه تجد. محکوم شد
روشنفکران و  يارهيزنج يهاان قتلياز قربان يکي يل خانوادهيناصر زرافشان، که وک

 1381از پنج سال اطالعات مربوط به پرونده،  يبه اتهام افشابود،  1377سندگان سال ينو
   . 80در حبس به سر برد 1386تا 

- ف حرفهيبه خاطر انجام وظاوکال م يت مستقيمحکومل و يانکار حق متهمان در داشتن وک
ن يدر ا. کنديوکال را نقض م نقش يسازمان ملل در باره ياهيآشکارا اصول پاشان يا

- ف حرفهيبتوانند تمام وظا) الف(وکال «ن کنند که يد تضميها باح شده که دولتياصول تصر
بتوانند آزادانه در ) ب(انجام دهند؛  نابجا يا مداخلهيخود را بدون ارعاب، مانع، آزار  يا

ه خاطر اقدامات ب) ج(کشور خود و در خارج مسافرت و با موکالن خود مشورت کنند؛ و 
ا يت يتحت آزار و اذ، ياحرفه يو اصول شناخته شده نيمواز ف، يشده بر طبق وظاانجام 
در ). 16بند ( »د نشونديا تهديرند و يقرار نگها گر مجازاتيو د ي، اقتصاديادار يهامجازات

با همبسته فشان يوکال به خاطر انجام وظا« :اضافه شده است ياهيهمان اصول پا
  ).18بند ( »نخواهند شدتلقی موکالنشان  يهاا آرمانيالن موک

                                                 
مشترك  ینظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، برنامه ي برنامههاي ساالنهآنيد به  گزارشنگاه   80

 هاي حقوق بشر و سازمان جهاني ضد شکنجهالمللي جامعهفدراسيون بين
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  اعدام مجرمان نوجوان
بيشتر . کنندگان کودکان در جهان قطعا به ايران اختصاص داردي اول در ميان اعدامرتبه

از سال   81.اندالمللي و داخلي اين رويه را کنار گذاشتهکشورهاي ديگر در اثر فشار بين
تن از اين تعداد در  13نوجوان در ايران ثبت شده است؛   42داقل  تاکنون اعدام ح 1378
  . ارقام واقعي احتماال بيشتر از اين است. 1387تن ديگر در سال   8اند و اعدام شده 1386

- يران اعدام نميدر ا 18تر از نيکس در سن پائچيکنند که هيادعا م يران گاهيمقامات ا
کجا . شونديران جوانان اعدام نميدر ا«: ژاد اظهار کردنيس جمهور احمديرا، رئياخ. شود

ن کرده ييتع يفريکت يرا به عنوان سن مسئول يسالگ 18ما ن يواناند؟ قاعدام شده
ران يدر ا ين جاريقوان يا بررسير يموجود در جدول زق يبه حقا يمتاسفانه نگاه 82».ندا

در مورد موجود ن يدر واقع، قوان. ندارند يت نسبتين اظهارات با واقعيسازد که ايآشکار م
 يح قانون مجازات اسالميدرست است که به تصر. ن موضوع کامال روشن هستنديا

است آه  يکس«کودک  قانون ف آنيبه تعرمبرا هستند، اما  يفريت کيکودکان از مسئول
 يگر، قانون مدنياز طرف د). آن يو تبصره 49 يماده(» به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد

ر اصالح يبه شرح ز 1361ن کرده بود، در سال ييتع يسالگ 18تر سن بلوغ را شيران که پيا
 83»سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است«: شد

  .)1210 ي، ماده1 يتبصره(
ون حقوق کودک انجام شده يبا کنوانس ين مفاد قانونيسازگارکردن ا يبرا ييهاکوشش

  . اندنبوده يجدها ن کوششيست، اما اا
را در شور اول به » ل دادگاه اطفال و نوجوانانيتشک يحهيال« مجلس ،1385در مرداد 

از کودک به دست  يمشابه قانون مجازات اسالم يفيز تعريحه نيآن ال. ديب رسانيتصو
حال،  نيدر ع» .آسي است آه به حّد بلوغ شرعي نرسيده باشد«کودک : يعنيد، اديم
سال  18تا  15ن ين سنيکه نوجوانان بجرائم مستوجب اعدام و حبس ابد در مورد حه يال

از مفاد مبهم آن کماکان  يکي يد، ولرکيمقرر مدو تا هشت سال زندان اند، مرتکب شده
حه، در يالآن  33 يبنا به ماده. د تا کودکان را به اعدام محکوم کننداديار ميبه قضات اخت

حکم به دو تا هشت سال حبس خواهد داد  يدر صورت فقط اص و حدود، دادگاهموارد قص
ون امور يسي، کم1386ر يتدر  ».رشد و آمال عقل مرتكب شبهه وجود داشته باشد در«که 
در صحن مجلس هنوز مذکور  یحهيحه پرداخت، اما اليات اليجزئ يمجلس به بررس ييقضا

  . ه استتب قرار نگرفيمورد بحث و تصو
را به » به جرائم اطفال و نوجوانان يدگيرس حهيال«، دولت 1383تر از آن، در اسفند شيپ

آذر حه را در ين اليا يباالخره پس از چند سال وقفه، مجلس بررس. م کرده بوديمجلس تقد
اين در . ديب رسانيات آنرا در شور اول به تصويکل1387آذر  24خ يشروع کرد و در تار 1387

که  يسال در مورد جرائم 18تا  15ن ين سنيکه نوجوانان باست ح شده يتصرز ينحه يال
ا اعدام باشد از دو سال تا هشت سال در کانون اصالح و يآنها حبس ابد  يمجازات قانون

قصاص و  يدر مورد مسالهحه مذکور يالاما  ،)33 يماده(خواهند شد  يت نگهداريترب
  . است حدود سکوت کرده

                                                 
نوجوان در يمن  1نوجوان در سودان و  3سه نوجوان در عربستان سعودي، ) 1387تير ( 2008ي در ژوئيه  81

. نوجوان را اعدام کرد 1، به جز ايران، عربستان سعودي نيز 2007در سال . بردنددام به سر ميزير حکم اع
نگاه کنيد به جدول (، ايران تنها کشوري بود که نوجوانان را اعدام کرد )1386شروع از دی ( 2008در سال 

-اي فدراسيون بيندر تارنم -1387تير  17گزارش مجرمان نوجوان، آخرين تحوالت در پيوست با عنوان 
 www.fidh.orgهاي حقوق بشر المللي جامعه

 2008سپتامبر  26مصاحبه با نيويورك تايمز،   82
 7/8سال و براي دختران  5/14روز دارد، و در واقع، سن بلوغ براي پسران آمي بيش از  354سال قمري  83

 .سال شمسي است
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ات آن در شور ي، که کلياصالح قانون مجازات اسالم يحهيس الينوشيدر پ يروند مشابه
 يحهيالد به ينگاه کن(ز قابل مالحظه است ين ،ديب رسيبه تصو 1387ور ياول در شهر

. وجود داردحه يدر آن الاز کودک  يمتضاد يهافيتعر. )ياصالح قانون مجازات اسالم
اما ن کرده، ييسال تع 9دختران  ياسال و بر 15پسران  يحه سن بلوغ را برايگرچه ال

 ـ 1 يماده( »ده باشدينرس يديسال تمام خورش 18به سن «است که  يکودک کس
ت يم موجب حد هرگاه اطفال بالغ ماهيدر جرا«ح شده که ين تصريچنهم جادر آن). 141

ا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود يجرم انجام شده و يا حرمت آن را درک نکنند و 
شده در قانون  ينيبشيپ يهاشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتدا
ن يمفاد ا). 141 ـ 4 يماده(» م اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شديبه جرا يدگيرس

 نيکه شخصا به ا يدست قضات را باز خواهد گذاشت تا در صورت يماده به روشن
» ت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درکيماه« سال 18ر يز که مجرمبرسند  صيتشخ

 يحهيالدو  مقرراِتد يمجلس باآشکار است که . صادر کنندمجازات اعدام را کرده، 
را با هم  ياصالح قانون مجازات اسالم يحهيبه جرائم اطفال و نوجوانان و ال يدگيرس

   .آنها را رفع کندن يب يهاو تناقضسازگار 
ن است که يج ايار رايبس يهيشود، روير مالحظه ميول زطور که از جددر عمل، همان

 18که به سن  ياند، تا زمانهاعدام محکوم شد جرائم موجِب که به اتهام ارتکاب ينوجوانان
  .شونديو سپس اعدام م يبرسند در زندان نگهدار يسالگ

  

  
 خبرگزاری ايسنا © 

در  1384در تير ) ساله 15ـ  16(و محمود عسگري ) ساله 17ـ  16(اياز مرهونی 
  انظار عمومی در مشهد به دار آويخته شدند

  

، اظهار داشت که بنا يي، معاون دادستان کل در امور قضاين ذبحي، حس1387مهر  24در 
گر اعدام يه، مجرمان نوجوان دييقضا يس قوهي، رئياهللا شاهرودتيآ يبه بخشنامه
، او گفت که مهر 27در روز . گرفت ساو اظهارات خود را پبعد روز سه . 84نخواهند شد

طور هب ».تواند در آن دخالت کند يه نميقضائ يافراد است و قوه يقصاص، حق خصوص«
روز  11در واقع . افتين معنا بود که اعدام نوجوانان ادامه خواهد ين گفته به ايا يحيتلو

در  ام کردند کهي افغانستان را اعدعهک تبي يي، مقامات قضا1387آبان  8روز بعد، در 
  ).ريدر جدول ز 40 يشمارهمورد د به ينگاه کن(ساله بود  17هنگام ارتکاب جرم 

                                                 
 .ي مشابهي صادر آرده بودنامهبخش 1382تر نيز در سال  اهللا شاهرودي پيشآيت  84
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  1378 ـ 1387اسفند اعدام نوجوانان، 
سن  نام 

زما(
ن 
اعدا
 )م

سن
زمان (

 جرم
اتهام
 )ي

ليدل/اتهام
  اعدام

خ يتار
  اعدام

  مالحظات  محل

    رشت  22/7/1378  قتل    17م يابراه   1
  انظار عمومی  گناوه/24/10، تجاوز، ييرباآدم    17م اسج  2
  غرب   8/3/1380 قتل 16 18مهرداد  3
      1382     85ک نوجواني 4
    الميا 5/11/1382 قتل 17 22محمد  5
    مشهد  22/2/1383  قتل  17  21  سلمان  6
    زرايش  22/4/1383  نامعلوم    17 يمجتب  7
مرکز ـ اعدام   نکا 24/5/1383عفت يعمل مناف  1686ه اطفع 8
    تهران/29/10 قتل 17   يمان فرخيا 9

  - پل  22/4/1384  قتلا ي 16  20صفرپور  يعل  10
  انظار عمومی  مشهد  28/4/1384ک پسر يتجاوز به    ـ 16  ياز مرهونيا  11
محمود   12

گ
  انظار عمومی  مشهد  28/4/1384تجاوز به يک پسر    ـ 15

  بندر  10/5/1384 مرد5قتل 14-16 21د يفرش 13
  انظار عمومیبندر   1/6/1384 و تجاوزييرباآدم  17  پسر 1 14
    فارس  21/6/1384  تجاوز  17  22  مرد 1  15
 انظارافغان؛ اصفها  19/9/1384  قتل  16    کيرستم تاج  16
 یپسربه تجاوز     17  ندگَوَس ديمج  17

 و قتل او، ساله 12
  ک مرديبه همراه 

  انظار عمومی آبادخرم  23/2/1385

     رويشهر  قتل  17    ستار   18
  انظار عمومی  زدي 16/8/1385 قتل 16 18  م يمرتض 19
يآذرـ د قتل 18ريز 22 يناصر باطمان 20

1385  
  ردُک  سنندج

 يمسعود نق  21
87

  لرستا  1385   نامعلوم    
محمدرضا   22

 يموسو
  يرازيش

    رازيش  2/2/1386   قتل  17  

-نبرد قيسع 23
  يزه

ينسبت خانوادگ  17
افراد مظنون به با 

  بلوچ  زاهدان  6/3/1386

                                                 
 2004ها از قابيل کوتاه، گزارش سال دست  85
 22ي دار را به گردن او آويخت، ادعا آرده بود آه او قاضي آه او را به اعدام محكوم آرد و شخصا حلقه  86

ي هاي خبري پوشش داده شد، از جمله در يك فيلم مستند بي باين مورد وسيعا در گزارش. ساله است
: سي آه در آن بستگان عاطفه شناسنامه و گواهي فوت او را به نمايش گذاشتند

 http://www.youtube.com/watch?v=fTv6ZDRyqe8 
: 1387ي آانون مدافعان حقوق بشر، تهران، آذر آسيه اميني در جلسه  87

http://www.irwomen.net/spip.php?article6542 
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 يگذاربمب
    بوشهربهشتيارد  تجاوز 18ريز   محمد پژمان 24
25 
و 

26  

 يتبعه 2
  ستانانافغ

ر يز
18  

: منبع    1386مهر   نامعلوم  
ون يسيکم

مستقل 
حقوق بشر 
  افغانستان

      نامعلوم    ير عسگريام 27
-حسين قره  28

  باغلو
   قتل  16  19

25/7/1386  
  تهران  استان 

احتماال 23  بابک رحيمي 29
 18زير

  قتل
25/7/1386 

    

محمدرضا   30
  ترک

   قتل  16  18
24/8/1386  

    

مکوان  31
  مولودزاده

  پسر3تجاوز به 13 21
13/9/1386  

کرمان
  شاه

  ُکرد

اميرهوشنگ   32
  زادهاهللافضل

   نامعلوم    
10/9/1386  

    تنکابن

محمد  33
  88فقيري

  اصفهان  استان   1386  نامعلوم  

جواد   34
  شجاعي

   قتل  16  23
7/12/1386  

  اصفهان  زندان 

- محمد حسن 35
  زاده

ـ16
17 

  قتل 
21/3/1387 

  ُکرد  سنندج

حسن   36
  مظفري

    بوشهر  1/5/1387   تجاوز  18زير   

رحمان  37
  شهيدي

    بوشهر 1/5/1387  تجاوز 18زير 

سيد رضا   38
  حجازي

   قتل  15  
29/5/1387  

اصفها
  ن

  

    شيراز 5/6/1387  قتل 15   بهنام زارع 39
اصفها 8/8/1387  قتل 17 19  غالمرضا ح 40

  ن
  افغان

    سنندج  5/10/1387  قتل  17  23  يارعاحمد ز  41
مال گل   42

  حسن
زندان   2/11/1387  قتل  17  21

  نياو
  افغان

 ياقدام فور يهاهيکودکان؛ اطالع يکنندهن اعداميآخر: رانيالملل، گزارش انيعفو ب: منابع
 مذکور در جدولمنابع گر يو د ، کمپين اعدام کودکان را متوقف کنيدالمللنيعفو ب

 ياديز يهار باعث اعتراضياخ يهاژه در ساليران به ويکه اعدام نوجوانان در ا ن حاليدر ع
ان يران در جريدر داخل ا يمشابه يهاکوشششده است،  يالمللنيب يجامعه ياز سو
زه نوبل صلح، در ي، برنده جاين عباديرياست شيکانون مدافعان حقوق بشر، به ر. است

                                                 
 همان  88
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اطالعات ن حال، يدر ا. زات اعدام نوجوانان به راه انداختمجا يالغا يبرا يکارزار 1387آبان 
مستمر بوده  ياهيرونوجوانان  دهد که اعداميتر نشان مشيپ يهاشده در سال يگردآور
. اعدام نوجوانان ثبت شده استمورد  240ش از يب 1378تا  1357 يهاسال يدر ط .است
ن ياز امورد  200در حدود . اشدشتر بيار بيممکن است بس ين همه، ارقام واقعيبا ا

ژه ي، به و1360 - 1362پرتالطم  يهاسال يدر ط از دختران،  يادي، شامل تعداد زهااعدام
که  بودند 13ـ  17ن يدر سن يانآموزاز آنها دانش ياريبس. اند، انجام شده1360سال  در 

 .ددر مقابل جوخه آتش قرار گرفتن ياسيس يهاتيبه خاطر مشارکت در فعال

منتشر  ياهيمشترکا اطالع يالمللنيو ب ياسازمان حقوق بشر منطقه 24، 1387ر يدر ت
مجرمان نوجوان  يخواستند صدور حکم اعدام را برا يرانيکردند که در آن از مقامات ا

مجرمان در انتظار  يمورد شناخته شده 140در حدود «ه يبنا به آن اطالع. متوقف کنند
ر حکم اعدام ين تعداد ممکن است شامل تمام نوجوانان زيدارد، اما اران وجود ياعدام در ا

   89».ش از اعدام او شناخته شده نبوديزاده تا پحسنمثال، محمد  يبرا. نباشد

    
 کمپين اعدام کودکان را متوقف کنيد©  کمپين اعدام کودکان را متوقف کنيد© 

شهريور  5يخ در تار بهنام زارع
سالگي به  18در سن  1387

 15اتهام جرمی که در 
سالگی مرتکب شده بود 

  اعدام شد

سعيد جزی به اتهام قتل غير 
سالگي  17عمدی در سن 

 .محکوم به ا اعدام بود
رد پس از ی مقتول خانواده

- صدور اجازهو شدن فرجام او 
ی رئيس ی اعدام به وسيله

ی قضائيه، او را در تير قوه
  مورد عفو قرار داد 1387

، شامل اطالعات »1387تير  17گزارش مجرمان نوجوان، آخرين تحوالت در«سندي با عنوان 
الملل، عمادالدين باقي، فعال حقوق بشر، ي سازمان عفو بينگردآوري شده به وسيله

پنج (ايراني  13890حقوق بشر ايران و کمپين اعدام کودکان را متوقف کنيد، نام حداقل 
 18هايي در پيش از سن گيرد که متهم به ارتکاب جرمرا در برمي) پسر 133تر و دخ

                                                 
 http://www.fidh.org/spip.php?article5701: نگاه کنيد به  89
دهد که برخي از اين نوجوانان پيش از در جدول باال نشان مي ي سند مذکور با موارد ثبت شدهمقايسه  90

  .برخي نيز پس از آن اعدام شدند. تنظيم آن اعدام شده بودند
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هاي ايران در نوجوان افغاني نيز در زندان 16بنا به همان سند، حداقل . سالگي هستند
تارنماي در  مجرمان نوجوان جدول گزارشنگاه کنيد به (برند انتظار اعدام به سر مي

 ). www.fidh.orgاي حقوق بشر هالمللي جامعهفدراسيون بين
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  يمذهب يهاتياقل
به  تي، که خود در جهان اسالم در اقلعه استيران اسالم شيت قاطع مردم ايمذهب اکثر

 ياز باق. عه هستنديشران يادرصد مردم  90تا  80ن است که يگمان بر ا. برديسر م
. در جهان استت مسلمانان يهستند که مذهب اکثر يدرصد سن 7 –9ا يت، گويجمع

پس از اما . هستند يو زرتشت يهودي، يحيمسمختلف  يهااز فرقهت يجمع يهيرسما بق
   91.دارندقرار  يت مذهبين اقليتربزرگ به عنوان انيبهائها، يسن

را به عنوان  يعشر ياثن يو مذهب جعفرران اسالم يا ياسالم يجمهور يقانون اساس
: ت شناخته استيگر را به رسمين ديد کشور اعالم کرده و تنها سه ين رسميد

ح کرده که يتصر ين اساس، قانون اساسيبرا. ين زرتشتيت و ديهودين يدت، يحيمس
خود  ينيگر در انجام مراسم ديد ين رسميز سه ديو ن يمختلف سن يهاروان فرقهيپ

تضاد و در  معنادار و آگاهانه يبطور يجه، قانون اساسيدر نت). 13و  12 يهااصل(آزادند 
ت شناختن ياز به رسم ياسيو س يحقوق مدن يالمللنيثاق بيم 18 يآشکار با ماده

  . سرباز زده است يمذهب يهاتير اقليسا

  انيبهائ

نه تنها ت يروان بهائيپ. نفر باشد 300،000ران در حدود يان در ايت بهائيرود جمعيگمان م
روان ياز پ شتريبسه يدر مقاآنها  شدگانبلکه تعداد اعدام، اندمحروم بوده يحقوق مدناز

به  يبهائ يالمللنيب يجامعه يکتب يهيانيبدر . ران بوده استيگر در ايان ديتمام اد
 )1381بهمن  14( 2003ه يفور 3خ يسازمان ملل در تار يو اجتماع ياقتصاد يشورا

 15اند؛ شدهکشته ا ياعدام  يبهائ 200ش از يبه بعد ب 1357خاطرنشان شده که از 
  .92انددهيزاحتماال به قتل رسياند که آنها ند شدهيناپدز ين يبهائ

 يتلق 93ن شکل ارتداديتررا به عنوان خطرناک ين بهائيران ديا ياسالم يجمهورمقامات 
دار يران پديدر قرن نوزدهم در ا يگرين است که بهائيا يتلقن يل اياز دال يکي. کننديم

اسالم . انگذار آن رسول خدا بوده استيه است که بندين عقيتر از آن، ااما مهم. 94شد
اند، اما ش از آن وجود داشتهيت پيحيهود و مسين ير دينظ يگريد يان الهيرد که اديپذيم

اعتقاد  ياله نين دياسالم به عنوان آخربه امبر خدا و ين پيمحمد به عنوان آخرحضرت به 
ن در حکم يانسان و بنابرا يساخته يهاني، ديگريل بهائيگر، از قبيد يهانيد. دارد

ر ي، تحرينياهللا خمتيش عنوان شد، هم کتاب آيطور که در پهمان. نديآيارتداد به شمار م
                                                 

% 04/0، يهوديان %10ها ها و مردمان بومي، سنيبايد توجه داشت که بنا بر راهنماي جهاني اقليت 91
% 5/0و بهائيان ) نفر 10،000% (02/0يان نفر، زرتشت 200،000 – 250،000، مسيحيان )نفر 25،000(
http://www.minorityrights.org/5092/iran/iran-: نگاه کنيد به(دهند جمعيت ايران را تشکيل مي) نفر 300،000(

overview.html .(ها نفر و سني 30،000نفر، يهوديان را بيش از  30،000ن را تا بيش از منابع ديگر تعداد زرتشتيا
 ).ي کنگرهـ کتابخانه 2008ايران، مه : گزارش کشوري(اند گزارش کرده% 9را 
: نگاه کنيد به(نام را فهرست کرده است  215» تاکنون  1357شهداي بهائي در ايران از «وبالگي مختص   92

http://bahaimartyrs.blogspot.com/2008/07/1357.html( 
 چارچوب قانوني در داخل کشوردر بخش  ارتدادنگاه کنيد به   93
ناگزير از ترک ) 1231(ميالدي   1853در سال ) مشهور به بهاءاهللا در ميان بهائيان(علي نوري ميرزا حسين  94
ميالدي   1863دولت عثماني در سال . ران به مقصد عراق شد که در آن زمان تحت حاکميت عثماني بوداي
)  1271(ميالدي  1892به استانبول و سپس به شهر عکا در فلسطين تبعيد کرد و او در سال  او را) 1241(

در آنجا درگذشت 
)http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87( 
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در  .اندبه عنوان مرتد فراهم کردهان يآزار بهائ ينه را برايزم يله، و هم قانون اساسيالوس
 يمذهب يهان سرکوبيترردهاز گست يکيران با يان در ايسال گذشته، بهائ 30جه، در ينت
با  يل و همکارياسرائ يبرا يوسته به ارتداد، جاسوسيروان آن پيپ. اندهرروبرو بوديِخ اخيتار
در انگذار آن يو مدفن بن تيبهائ يمقر جهانن خاطر که يا به اياند، گوسم متهم شدهيونيصه

  .استل ياسرائ

زن  10، 1362در خرداد . شده استمستند  يحداقل دو مورد اعدام و قتل نوجوانان بهائ
س ياتهام آنها تدر. راز اعدام شدنديپس از سرباززدن از انکار مذهبشان در ش يبهائ

بود، در هنگام  زن 10ن ياز ا يکيمونا محمودنژاد، که . به کودکان بود يگريبهائ يباورها
مورد دوم  .ودساله ب 17راز يآباد شساله و در هنگام اعدام در زندان عادل 16 يريدستگ

درهجوم عوام در  1367ساله، که در سال  15 ياست، پسر يمان سبحانيمربوط به پ
  .ابان مورد ضرب و شتم و سپس سنگسار قرار گرفتيخ

  انيحيمس

در . ان نشده استيحيت مسيمانع از آزار و اذ يت در قانون اساسيحيمس ييشناسا
ن ياند، احتماال به ار روبرو بودهن فشايشتريبا ب 95»يرقوميغ«ان يحيان، مسيحيان مسيم
. اندپرداخته يغيتبل يهاتيفعالبه آنها ، »يقوم« منشا يداراان يحيبرخالف مس ل کهيدل

- بوده يمسلمانان سابق ييفراقضا يهااعدام ِيحيان مسين تعداد قربانيشتريبه عالوه، ب
که در چارچوب  يدر حد. گناه آنها ارتداد بود. بودند دهيت گرويحياند که از اسالم به مس

ان يحيمس ييک مورد اعدام قضايز يو ن يين مورد اعدام فراقضايگنجد، چندين گزارش ميا
  .رخ داده است

 يجماعت ربانش ين سودمند، کشيبه حس يحيک مسي ييتنها مورد مستند اعدام قضا
 1369ر آذاو به اتهام ارتداد به مرگ محکوم و در . شوديمربوط م رانيدر مشهد در شرق ا

اختصاص دارد، » رانيت در ايحيمس يشهدا«که به مستند کردن  يدر وبالگ .اعدام شد
 يشتريات بياما جزئ 96».کوچک او رحم نکردند ينا وبچه هايبه همسر نا ب«اظهار شده که 

 يهااز اعدام يتعدادهمان وبالگ  .استنشده او ارائه  يسرنوشت خانواده يدر باره
ت يحيکه بعضا از اسالم به مس را شين کشيچنداعدام ز جمله ان، ايحيمس ييفراقضا
  .ده بودند، گزارش کرده استيگرو

ر و به اعدام يران دستگيدرچالوس در شمال ا يحي، چهار مس1383بهشت يارد 15در 
  .خود را کسب کردند يآزاد يالمللنيب يهااعتراض يمحکوم شدند، اما در پ

از آنها بعدا آزاد  يان بازداشت و برخيحياز مس ياديد ز، تعدابه بعد 1386ز يياواسط پااز 
نفر در اصفهان در  16نفر در تهران و  10، 1386آذر نفر در تهران در 14اند، از جمله شده
راز به ارتداد متهم ين آزاد در شيرت و محمود متيان آنها، آرش بصيدر م. 1387بهشت يارد

ن ين سودمند، فرزند حسيرامت. شدند شدند، اما پس از پنج ماه حبس تبرئه و آزاد
در آن زمان تصور . بازداشت شد 1387ور يل شهرياوا اعدام شد، در 1369سودمند که در 

 1خ يدر تاراو . و با حکم اعدام روبرو خواهد شدن بود که او به ارتداد متهم يبر ا ياريبس
  .قه آزاد شديد وثيبه ق 1387آبان 

                                                 
آنها غالبا پيروان . ها و کلدانيان هستندها، آسوريمسيحيان داراي منشأ قومي در ايران شامل ارمني 95

مسيحيان غيرقومي غالبا پيروان . ز آنها کاتوليک هستنداي اروند، اما عدهکليساي ارتدکس به شمار مي
 . اندروند و بسياري از آنان از اسالم به مسيحيت گرويدهکليساهاي پروتستان و انجيلي به شمار مي

96 http://www.jesusmygod4.blogspot.com/ 



 

  FIDH                                                  40     مجازات اعدام: ايران

  عهير شيغمسلمانان 

 يهاتياقلو  يمذهب يهاتياقلن يتفاوت گذاشتن ب ي، گاهيانان سندر مورد مسلم
تعلق  يقوم يهابه گروه يت قاطع مسلمانان سنيرا اکثريار دشوار است، زيبس يقوم
ازموارد مرتبط  يض مذهبيما مرتبط با تبعين، کوشش شده تا موارد مستقيبا وجود ا. دارند

نسبت به  يباالترجايگاه سما از ر يمسلمانان سن .ک شونديتفک ياسيبا سرکوب س
 يشرع ياثن يمذهب جعفر يقانون اساس 12اصل . برخوردارند يمذهب يهاتيگر اقليد

احترام ... يگر اسالميمذاهب د« يکشور اعالم کرده، اما برا ين رسميرا به عنوان د
ح کرده که آنها کامال در انجام مراسم ين اصل سپس تصريا. قائل شده است» کامل
ها در امور مربوط به ت فقه آنها را در دادگاهيطبق فقه خودشان آزادند و حتا اولو يمذهب

ن مذاهب يروان ايکه پ يادر هرمنطقهت شناخته و يت، ازدواج، طالق به رسميارث و وص
ح يدر چارچوب قانون تصربا  آن مذاهب  يانطباق مقررات محلبر ت داشته باشند، ياکثر

   .کرده است

ت هستند، مثل مناطق يکه آنها در اکثر يها در مناطقيات را از سرکوب سنامر، مقامن يا
جان ياز استان آذربا يالم و بخشيکردستان، کرمانشاه و ا يهان شامل استانيکردنش
بوشهر و هرمزگان خوزستان،  يها، بلوچستان، ترکمن صحرا و مردم عرب استانيغرب

  97.بازنداشته است

جان  ييفراقضا يهااعداماثِران، در يحيچون مسز، همين داماع يقربان يهايسنن يشتريب
و  يعبدالقدوس مالزه ي، مولويسن ي، دو روحان1387ن يفرورد 21اما در . 98اندباخته
 يروهايتهاجم ن يآنها در پ. خته شدندي، در زاهدان به دار آويوسف سهرابيمحمد  يمولو
 يهياطالع. ر شده بودنديدستگ1386 ان در شهر در آذريسن يهيعلم يمدرسهبه  يتيامن

سنا آن را منتشر کرد، از آنها به عنوان يا يرسممهين يمحل که خبرگزار يدادگستر
در . اد کردي 99»را داشتند يکه قصد ايجاد تفرقه بين شيعه و سن يمخالن امنيت اجتماع«
حافظ  يمولو و ياهللا زارعليخل ي، مولوبلوچ يگر سنيد ي، دو روحان1387اسفند  13خ يتار

 يهااتهام يدادگاه انقالب اسالم. خته شدندي، در زندان زاهدان به دار آويدين سيالدصالح
اعالم کرد  يستيترور کگروه...ت يعضو يق هوادارياز طراالرض يآنها را محاربه و فساد ف

  ).1387اسفند  14، ياسالم يجمهور يروزنامه(

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                 

 ..ستان خوزستان عرب هستند، اما مذهب بيشتر آنها اسالم شيعه استبخشي از مردم در ا  97
  news.com/?p=775-http://www.sunni: نگاه کنيد به  98

99 http://www.roozonline.com/archives/2008/04/post_6887.php  
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  يقوم يهاتياقل
مختلف آن  يهاشيو گو يکه به فارس يمردم. ران وجود دارديدر ا يت قومين اقليچند

درصد  50منابع در حدود  يهستند، که بنا بر برخ ين گروه قوميترند بزرگيگويسخن م
 يجانيآذربا يهات از آن ترکين جمعيشتريبعد از آنها، ب. دهنديل ميت را تشکيجمع

ش از يب(ها و ترکمن%) 2(ها عرب، %)2( هابلوچ, %)7 – 10(، کردها %)25ش از يب(
  . 100است%) 1

و  يقوم يهااست و استفاده از زبان يزبان رسم يح کرده که فارسيتصر يقانون اساس
مجاز دانسته  يات آنها را در مدارس در کنار زبان فارسيس ادبيها و تدررا در رسانه يمحل
-ه داشتهيز نقض حقوق خود گالوسته ايپ يمختلف قوم يها، گروهتيواقعاما، در . است
ت يجه اقليهستند و در نت يرو مذاهب مختلف سنيها پها و ترکمناکثر کردها، بلوچ. اند

عه ياکثرا ش يساکن خوزستان در جنوب غرب يهاعرب. رونديز به شمار مين يمذهب
- ترک. هستند يبوشهر و هرمزگان درجنوب سن يهااستان يهاکه عربهستند، حال آن

 يقوم يهاتين اقليان تمام ايدر گذشته در م .عه هستنديجان عمدتا شيآذربا يها
  . با خواست احترام به حقوق خود وجود داشته است ييهاجنبش

  ردهاُک
-ها است که جنبش مليسال
ي قدرتمندي در مناطق گرايانه

. ُکردنشين وجود داشته است
هاي ُکرد با خواست برخي گروه

به  1357خودمختاري از سال 
بعد در ابعادي گسترده با دولت 

اند و قويا مرکزي جنگيده
خواستار خودمختاري هستند؛ 
آنها بيشترين تلفات را در 

هاي مقايسه با ديگر گروه
  .اندقومي متحمل شده

  ير رزميجهانگ©       
زه ي، عکس برنده جا1358عدام در ُکردستان، مرداد ا          

  ير رزميپوليتزر از جهانگ

 يهايريدرگ يدارد که در پياظهار م ُکردت ياقل يالملل در بارهنيان عفو بگزارش سازم
حاکم » .به اعدام محکوم شدند يفور يهاپس از محاکمه ُکردهزاران « 1357ـ  58 سال 

محکومان  ياقهيچند دق يجمعدسته يهامحاکمهپس از انجام ، يشرع آن زمان، خلخال
 يفور يهادر پاسخ به انتقادات از محاکمهست که مشهور ا. سپرد آتش يهاجوخهرا به 

                                                 
هاي قومي خودداري مقامات ايراني پيوسته و به عمد از انتشار اطالعات دقيق در مورد جمعيت گروه 100

-مي) 2008: انتشار(» تعديات حقوق بشري عليه اقليت ُکرد: ايران«الملل با عنوان گزارش عفو بين. اندکرده
 .کننددر ايران زندگي مي) ميليون نفر 15ـ  17(ُکرد ميليون  12گويد در حدود 

)-a592-1dd1-5e3e-http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/088/2008/en/f45865e9
c739f9b70de8/mde130882008eng.html ( 
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در  1383 آذر که در ـ  ياهللا خلخالتيگناه منجر شود، آيکه ممکن بود به مرگ اشخاص ب
  .101روند يگناه بوده باشند، به بهشت م يب يگر اعدام شدگانا: قم درگذشت ـ گفت

در خارج از  ييفراقضا ياهجان خود را در اعدام ُکردمخالف از رهبران  يکه تعداديدرحال
. با سرکوب خشن روبرو هستنددر داخل نگاران و روزنامه ي، فعاالن فرهنگ102نداهدست داد

 .اندز به اعدام محکوم شدهين ياز آنها به احکام زندان و برخ ياريبس
 1385بهمن ماه ، در ُکرد ينگار و فعال فرهنگپور، روزنامهعدنان حسن •

مار، که فعال يبوت) وايه(او عبدالواحد  يالهپسرخدوست و . بازداشت شد
خرداد هردو آنها در . ر شديدستگ 1385ماه  يدست است، در يط زيمح

، به اتهام محاربه ين ماه در بازداشت انفراديپس از گذراندن چند 1386
. است هد شديياز آن پس احکام اعدام آنها دو بار تا. محکوم به اعدام شدند
مار يحکم اعدام بوت. نقض شد 1387ل مهر يپور در اوااما حکم اعدام حسن
  . 103است يکماکان به قوت خود باق

ر شد، به يدستگ 1385مرداد ، در ُکرد يفرزاد کمانگر، آموزگار و فعال فرهنگ •
به اعدام محکوم  1386اسفند مدت دو سال تحت شکنجه قرار گرفت و در 

 . شد
 1387مهرمختلف که در  ياهدر زندان ُکرد ياسيس يزندان 68از  يفهرست •

ن بود که حداقل چهار نفر آنها محکوم به اعدام ياز ا يمنتشر شد، حاک
خورد و ين فهرست به چشم نميمار و کمانگردر ايبوت يهانام. هستند

  .104ان ذکر نشده بوديگر از زندانيد ياطالعات مربوط به احکام برخ

  هاعرب
گر ي، همانند داستساکن  يدر جنوب غرب در استان خوزستان آن تيت عرب، که اکثرياقل
ش و پس از انقالب با سرکوب روبرو يخود محروم و پ ياز حقوق فرهنگ يقوم يهاتياقل

با سرکوب در خوزستان رخ داد که  ييهايري، درگ1357چند ماه پس از انقالب . بوده است
  . ديان رسيبه پا ياديزختن تعداد يحکومت و به دار آو

به مرگ  1384ن يفرورددر ،ها در خوزستاني، ناآراميآرامش نسب يالنان طويسال يدر پ
 ييفراقضا يهاان اعدامياز آنها در جر يبرخشود يگفته مد که يعرب انجام ياديتعداد ز

س ي، مشاور رئيابطح يمنسوب به آقا يانامه يافشا يها در پشورش. نداهکشته شد
را به آناصالت  يابطح يبود و آقا 1378خ يه تاردر آن نامه که ب. ، رخ داديجمهور وقت خاتم

ها درخوزستان با انتقالشان به ت عربيجمعشنهاد شده بود که يب کرد، پيشدت تکذ
ن بمب در اهواز، مرکز استان خوزستان، و يآن، چند يدر پ. ابديران کاهش يگر ايمناطق د

  .دياز مردم انجام يتهران منفجر شد که به کشته شدن تعداد
شد به خاطر شرکت در يکه گفته مون شش مرد را نشان داد يزيتلو ،1384اسفند  10در 
شد يگفته م. خته شدنديدو نفر از آنها روز بعد به دار آو. اندها محکوم شدهيگذاربمب

ا يو شش عرب به اعدام  ي، س1385در . 105اندگر به اعدام محکوم شدهينفر د 11حداقل 
ناعادالنه اعدام شدند؛  يهامحاکمه يپنج تن در پ. شدندمدت محکوم  يطوالن يهازندان

                                                 
http://enghelabe-() رئيس جمهور اسبق بني صدر: ناشر( 704روزنامه انقالب اسالمي، شماره  101

shomare/704_matn3.htm-in-eslami.com/dar 
و  http://en.wikipedia.org/wiki/Mykonos_restaurant_assassinations: کنيد به نگاه  102

http://en.wikipedia.org/wiki/Ghassemlou  
  http://www.fidh.org/spip.php?article5865: ي نظارت درنگاه کنيد به درخواست فوري برنامه  103

104 http://www.fidh.org/spip.php?article5863  
» هاي اهوازيعرب: هادر دفاع از حقوق اقليت«الملل با عنوان ارش سازمان عفو بينگز  105

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/056/2006  
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 17و شدند ، حداقل هشت نفر اعدام 1386در . 106انجام شد يانظار عمومدر ز يندو اعدام 
  .107افت کردنديدراعدام حکم ناعادالنه  يهاگر پس از محاکمهينفر د

  هابلوچ
ستان يدر استان ست دارند، يون نفر جمعيليم 4/1ش ازيشود بيها که گفته مبلوچ

 يل دههياز اوا. و در مرز پاکستان و افغانستان ساکن هستند يبلوچستان در جنوب شرق
ران، موسوم به يا يک گروه مسلح بلوچ به نام جنبش مقاومت مردمي يشمس 1380

ها يتر و حقوق کامل سنکيک نظام دمکراتيبه  يابيدست يشدهنييجنداهللا، با هدف تع
ار خشن بوده يران بسيواکنش دولت ا. 108ران به جنگ برخاسته استيت اران با دوليدر ا
ت و يروحان يژهيدادستان سابق دادگاه واالسالم نکونام، حجت يرانيمقامات ا. است

ستان بلوچستان يس ياست دادگستريبه ر 1385در سال  را معاون سابق دادستان کل
به شدت در منطقه انجام شده  يهااز آن پس تعداد احکام اعدام و اعدام. منصوب کردند
از آنها ظرف چند  ير، محاکمه و بعضيها دستگاز بلوچ ياديار زيتعداد بس. باال رفته است

-، قتل و آدمياکثر آنها با اتهام قاچاق مواد مخدر، راهزن. اندروز پس از محاکمه اعدام شده
مخالف با دولت  يهاتيعالدر فاز  آنها  يست که چه تعداديمشخص ن. اندروبرو بوده ييربا

  . اندشرکت داشته
، از االرض اعدام شدندي، شش نفر به اتهام محاربه و افساد ف1385خرداد در  •

سالگي به همراه شش  17يعني در  1385که در اسفند  يد قنبرزهيسعجمله 
- با بمب يآنها به خاطر نسبت خانوادگگويا . مرد ديگر به مرگ محکوم شده بود

د، بازداشت شده يپاسدار انقالب انجام 14که به کشته شدن  يوسگذاران اتوب
 . بودند

 يردولتيک سازمان غيکه  عدالت يصداس انجمن جوانان يعقوب مهرنهاد، رئي •
در  1386بهشت ياردجمن در اين ان يگر از اعضايد يثبت شده بود، با تعداد

در استان  يرساالمردم ينده روزنامهين حال نمايدر ع يو. ر شديزاهدان دستگ
ن مدت به اعدام يا يک سال در بازداشت به سربرد و در طيش از يبمهرنهاد . بود

اعدام  1387مرداد  13خ يسرانجام او در تار. د شدييمحکوم و حکم اعدامش تا
گاه دست به اسلحه نبرده بود چياو ه. با جنداهللا بود ياتهام مهرنهاد همکار. شد

 .بهره بوديل بيبه وک يداشت از دسترسباز يها در طو بنا به گزارش
، حداقل 1386 ها را در سال الملل حداقل پنج مورد اعدام بلوچنيسازمان عفو ب •

مورد اعدام را  50تا  و ،1385مورد اعدام  را در سال  50ش از يد بيمورد و شا 32
 . ثبت کرده است 1386مرداد تا  1385 يد يدرفاصله

که  گفت يادر مصاحبه ياريزاهدان در مجلس، شهر يندهي، نما1385اسفند در  •
د ييستان بلوچستان تاينفر را در استان س 700کشور حکم اعدام  يعالوانيد

 .برنديحکم به سر م يکرده است که در انتظار اجرا
 1387اسفند  20تا   1385آبان کند از يم يريگيها را پکه اعدام بلوچ ييتارنما •

 .109را ثبت کرده است ييفراقضا و يياعدام قضا 176تعداد 
                                                 

 2007الملل ي سازمان عفو بينگزارش ساالنه 106
 2008الملل ي سازمان عفو بينش ساالنهگزار 107
» 2007تعديات حقوق بشري عليه اقليت بلوچ، سپتامبر «الملل در گزارش خود با عنوان سازمان عفو بين  108

ها و حمله  گيري، آشتن گروگان تعديات فاحشي از قبيل گروگان«متذکر شد که جنداهللا به اعتراف خودش 
شده است  را مرتکب» عليه اهداف غير نظامي

)-a66b-11dd-3b97-http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/104/2007/en/8a1587e6
8955c11ff020/mde131042007fas.pdf( 

109 http://www.balochetawaar.com/edaam/list4.htm   http://www.radiobalochi.org/BH_Rights/ListehBaziEdamiOkhoshteha.html و 
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  اعدام يهاروش
ن کار را معموال ين روش اعدام برخوردارند و اييار تعيقضات از اختران يا ياسالم يدر جمهور

 يهاگر روشيد. روش معموِل اعدام، دار زدن است. دهنديبا توجه به نوع جرم انجام م
 يبرا ي، گاهيتاب از بلندو پر ي، گردن زنمحصنه ياعدام شامل سنگسار به خاطر زنا

در : ن قرار استياعدام از ا يهان روشيشده از اگزارش يچند نمونه. است تجاوز و لواط ،
روش پرتاب روش اعدام را داد؛ آنها  3ن يامکان انتخاب بسه نفر به  يک قاضي، 1366سال 
در تاب شد؛ ن پرييبه پا يک بلنديک مرد از ي، 1369در سال را انتخاب کردند؛  ياز بلند
 يدر د. 110ک مرد قطع شديگردن ، 1380در سال ک مرد از کوه پرتاب شد؛ ي، 1370سال 
 يبه اتهام تجاوز به اعدام با روش پرتاب از بلنددر استان فارس دو مرد جوان ، 1386

  . 111محکوم شدند

  دار ـ 1
تهران که  وبجندر يدانياز جمله در مشهر و  يهادانيدر مم يان در روزگار قديزنداناعدام 

اکثر  1357ش از انقالب يپ يهادر سال . گرفتيصورت مشد دان اعدام يبه ممعروف 
 مورد ن کاريا يبرا يمختلف يهاشد، اما پس از آن از محليها انجام مها در زنداناعدام

  .استقرار گرفته استفاده 

ها و در مورد خل زندانان در داياز زندان ياريدو سال اول پس از انقالب، اعدام بس يکيدر 
اوقات  يگاه. شديآتش انجام م يهادر خارج از شهرها و به دست جوخه ُکردان يشورش

شهرها به  ياصل يهادانيها و مابانيا در خيها ا از پليها ليرا از جرثقمحکومان به اعدام 
ز يان را نيداناز زن ياريبساما امروزه . ج استياست که هنوز را ين روشيختند و ايآويدار م

ز يان محکوم به اعدام به ضربات شالق نيزندان يبرخ. زنديآويها به دار مدر داخل زندان
-يحکم اعدام اجرا م يش از اجرايمجازات شالق پ تن صوريشوند، که در ايمحکوم م

  . شود

  رفتار با زندانيان پيش از اعدام

د ممکن نيست، اما بنا به که آيا روش يکساني در سراسر کشور وجود دارتعيين اين
اطالعات موجود در بسياري موارد زندانيان محکوم به اعدام يکي دو روز پيش از روز اعدام 

ي محکوم به اعدام در به خانواده. شوندهاي انفرادي اعزام مياز بند عمومي به سلول
موارد شود و در اين ، اطالع داده مي112بعضي موارد، به ويژه در موارد حکم قصاص نفس

زني بر سر ميزان ديه با خانواده محکوم تا آخرين لحظه از امکان تقاضاي بخشش و چانه
يابد تا ناظربر اجراي ي مقتول نيز حضور ميخانواده. 113ي مقتول برخوردار استخانواده

در اکثر موارد ديگر، به ويژه در مورد زندانيان سياسي، . حکم به درخواست خود باشد
شود لوازم شوند، يعني وقتي که به آنها گفته ميا از اجراي حکم مطلع ميها بعدخانواده

                                                 
 المللي سازمان عفو بينهاي ساالنهگزارش 110

111 http://www.qudsdaily.com/archive/1386/html/10/1386-10-12/page58.html  
   شورچارچوب قانوني در داخل کنگاه کنيد به   112
حضور اشخاص زير را ضروري » ، اعدام و شالق، صلب، قتل، رجمآيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص«113
قاضي صادر آننده حكم بدوي، رييس اداره زندان يا قائم مقام وي، فرمانده نيروي انتظامي محل يا : داندمي

، منشي دادگاه، اولياء دم مقتول )ير الزاميغ(قائم مقام وي، پزشك قانوني، يكي از روحانيون يا افراد بصير 
نامه نگاه در مورد متن اين آئين. و شهود در صورت الزام قانوني) غير الزامي(يا وآيل آنها، وآيل محكوم عليه 

  .php3?id_article=87http://hoghoogh.online.fr/article: کنيد به
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به زندانيان محکوم به اعدام دستبند و گاهي پابند . 114شخصي زنداني را تحويل بگيرند
زنند، بخصوص زماني که قرار باشد در انظار عمومي اعدام شوند که در اين صورت بايد مي

  .گردند ي زندان به بيرون منتقلاز محوطه

  

 
  خبرگزاري فارس© 

  يزندگ يمردي در لحظات پايان

  
 Getty Images©               

  

 

صفحه  يبر رو 1387جمعي در سال اعدام دسته
  تلويزيون ايران

 

  

  
                                                 

شدند و هاي زندانيان از اعدام آنها مطلع نمي، معموال خانواده1360ي در دهه. ي جاري استاين رويه  114
تا به امروز هم از محل دفن  1367بازماندگان قربانيان کشتار . شدلوازم شخصي هم غالبا تحويل داده نمي

 ).1367کشتار : نگاه کنيد به(اند عزيزان خود مطلع نشده
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   سنگسار  ـ 2

ن جرم در يا. است يدشوارار يبسمحصنه کار  يزنا/، اثبات زنايطبق قانون مجازات اسالم
ق يا از طرين کار کند يبه ااقرار  يشود که مجرم چهار بار در حضور قاضياثبات م يورتص

عمل  ِقيدق د شاهِديکه با 115»ا سه مرد عادل و دو زن عادليچهار مرد عادل «شهادت 
متهم کمتر از چهاربار اقرار. ک زن بوده باشنديک مرد و ين يب يزش جنسيدخول در آم

تواند از مقام گذشته از آن، قاضي مي . شالق، است، احتمااليگريموجب مجازات د
  .خود اقرار و سپس توبه کرده استرهبري خواستار عفو زناکاري شود که به عمل 

 

، زچارلز جيمزويل/ ايران در عهد قاجاريه يتاريخ اجتماعقاجار، از کتاب  يتصوير سنگسار در دوره
  انتشارات زرين 

تواند به ود دارد، که فقدان هر يک از آنها ظاهرا ميي ديگري نيز وجشرايط محدودکنند
اما قضات در موارد مختلف از اختيار . 116زناي محصنه شود/ابطال شهادت و لغو اتهام زنا

اي از بدين منوال، تعداد قابل مالحظه. خود برخوردار هستند» علم«صدور حکم بر اساس 
اين روش حتا بر . شودصادر مي »علم قاضي«احکام سنگسار و نيز ديگر احکام بر اساس 

 . 117اساس نص قانون مجازات اسالمي غيرقانوني است

ن ياز حکم سنگسار با ا يا، در مصاحبهيجانير ستاد حقوق بشر، محمد جواد الريدب
نجات را محکوم از امکان ياز اعدام است، زتر نييپا ياستدالل دفاع کرد که سنگسار مجازات

                                                 
 .بنا به قانون، شهادت دو زن برابر است با شهادت يک مرد  115
ي زنا، زناي در باره. ا. م. ي اين مواد و ديگر مفاد قبراي مشاهده. قانون مجازات اسالمي 68ـ  81مواد   116

  يا به 113و  33هاي ي مربوطه نگاه کنيد به منابع مذکور در پانوشتنامهمحصنه و سنگسار و نيز آئين
به اعدام با سنگسار : ايران«با عنوان  2008الملل در ژانويه در گزارش سازمان عفو بين 3و  2هاي پيوست

8e5e-11dd-8bc3-http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/001/2008/en/e809256d-: در» خاتمه دهيد
43ea85d15a69/mde130012008fas.html  

هاي اثبات را مشخصا به عنوان يکي از راه» علم قاضي«قابل توجه است که قانون مجازات اسالمی  117
اهللا خميني به اما ، آيت. اي محصنه سخني از آن نيستسرقت يا قتل تصريح کرده، اما در مورد زنا يا زن

اين ). 197تحرير الوسيله، جلد چهارم، ص (قضات اختيار استفاده از علم خود را در اين موارد داده است 
نگاه کنيد به مورد خواهران (مورد استناد قرار گرفت  1386کتاب براي صدور حکم سنگسار دو خواهر در سال 

 ).رنيت در زيکبيري
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ن ييط تعيشراشود، ير مشاهده ميطور که در گزارش زانل، همدر عم. 118برخوردار است
الملل در نيکه سازمان عفو ب يدر گزارش .119ار ظالمانه استيسنگسار بس يشده برا

  :نمودان ين شرح بيخود را به ا يمشاهده ينيک شاهد عيمنتشر کرد،  1376سال 

سپس دو زن يك آاميون تعداد زيادي سنگ و سنگريزه در آنار زمين باير ريخت، و«
....  را آه سفيد پوشيده بودند و گوني بر سر آنان آشيده بودند به محل آوردند

زنان ....  باران سنگ بر سر آنان باريدن گرفت و آنان را به دو آيسه قرمز تبديل آرد
خورده به زمين افتادند و پاسداران انقالب با بيل بر سر آنان آوبيدند تا مطمئن  زخم

  120».اند شوند آنان مرده

انگذاران ياز بن يکيصدر،  ي، شاد)ريبخش زد به ينگاه کن( يانيجعفر کسنگساِر درمورد 
ر را ي، گزارش هولناک زيميابراه يو مکرمه يانيل جعفر کيسنگسار و وکيقانون ب نيکمپ

   : ارائه کرد

ز با يحکم ن ياجرا يصورت ظاهر يبزرگ بود که حت يندازه سنگ ها به حدا«
که جعفر پس از  از آن است يز حاکين...  ير رسمياخبار غ... است مواجه اشکال

زنده بود و  اش کنده و له شده بود، همچنان ينيکه گوش و ب يسنگسار در حال
 يمانيک بلوک سي با(...)  يکند، آقا يد ميزنده بودن او را تائ يپزشک قانون يوقت

  121».رساند يکوبد و اورا به قتل م يبزرگ بر سرش م

  

  ر سنگساريد اخموار
گرچه . جلب کرده است يادير توجه زياخ يهاژه در ساليران به ويمجازات سنگسار در ا

ق سنگسار را صادر کرد، حداقل يدستور توقف اعدام از طر 1381 يددر  ياهللا شاهرودتيآ
، ينيه اميکه در ابتدا آس ياطالعات هبنا ب. مورد سنگسار از آن پس اجرا شده است 7

 يهاک زن، به ناميک مرد و ي، 1385بهشت يارددر گار جستجوگر، فاش کرد، نروزنامه
سنگسار و کشته مشهد  ي، در گورستان بهشت رضايزاده و محبوبه محمديعباس حاج

  . مورد را گزارش نکردنددو ن يران ايا يهارسانه. شدند

با وجود . ب کرديران تکذيه انجام سنگسار را در اييقضا يوقت قوه ي، سخنگو1385آبان در 
آن  يدر باره ياانجام شد که اخبار آن در سطح گسترده يگري، سنگسار د1386ر يتدر ن يا

 يکيدر نزد يدر ده يميمحصنه با مکرمه ابراه يبه خاطر زنا يانيجعفر ک. ديپخش گرد
. ز به سنگسار محکوم شده بودين يميمکرمه ابراه. سنگسار و کشته شدشهر تاکستان 

. کرده بودند يازده سال در زندان سپريز بودند، يصاحب دو فرزند نه ن زوج کيا
توقف احکام  يبرا  1381در سال  هييقضا يس قوهيرئ به رغم دستور يانيکسنگسار

  .انجام شداو توقف سنگسار  يژهيدستور وز يو نسنگسار 

                                                 
118 http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/09/070930_ka-stoning-larijani.shtml 

 103ي هري طبق مادهبه لحاظ ظا. چارچوب قانوني در داخل کشوردر مورد جزئيات نگاه کنيد به   119
هرگاه آسي آه محكوم به رجم است از گودالي آه در آن «: امکان فرار براي قرباني سنگسار وجود دارد

قرار گرفته فرار آند در صورتي آه زناي او به شهادت ثابت شده براي اجراي حد برگردانده مي شود اما اگر 
اما در عمل، حتا اگر ديگر عوامل مهم مثل ضعف  ».به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمي شود

ها را ناديده بگيريم، شرايط دفن طوري است که امکان فرار را براي قربانيان، به ويژه شديد ناشي از جراحت
در ميان تمام موارد ثبت شده، . سازدشوند، تقريبا غيرممکن ميبراي زنان که تا سينه در گودال دفن مي

نگاه کنيد به (جزئيات و شرايط دقيق آنها معلوم نيست . ال سنگسار گزارش شده استفرار دو مرد از گود
 ). در زير 1359ـ  1387سنگسار، احکام صادر و اجرا شده،  اسفند در جدول  2008و   1998

 الملل، منبع پيشينبه نقل از گزارش سازمان عفو بين 120
121 http://www.aftab.ir/news/2007/aug/05/c1c1186332824_politics_iran_takestan.php 
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در  اشتباهرا به راد يا ر ستاد حقوق بشر،ي، دبيجانيسه ماه بعد از آن، محمد جواد الر
حکم  ين، او از درستيبا وجود ا. نسبت داد يانيحکم جعفر ک ياجرا به يقاض ميتصم

  .122ا نقض حقوق بشر استيشکنجه  ين حکم نوعيب کرد که ايسنگسار دفاع و تکذ

گر اجرا يه اعالم کرد که احکام سنگسار دييقضا يقوه ي، سخنگو1387مرداد  15در 
دو محکوم به سنگسار را عفو کرده و ضمنا  يقام رهبرن او گفت که ميچنهم. نخواهد شد

ل شده يبه شالق تبد يگريسال زندان و حکم سنگسار د 10گر به يک حکم سنگسار دي
 گِريد يه مشغول بررسييقضا يقوه 123يون عفو و بخشودگيسياو اظهار کرد که کم. است

سنگسار را  يران سخنگو توقف اجين که ايش از ايک روز پيتنها  .احکام سنگسار است
د ييراز تايرا در ش. مرداد حکم سنگسار افسانه ر 4خ يکشور در تار يعالوانياعالم کند، د

  124.کرد

جدول د به ينگاه کن(افت يادامه  1387در سال ز يگر نيداحکام سنگسار  يو اجراصدور 
مالحظه شد،  يانظار عمومتر در مورد دستور توقف اعدام در شيطور که پهمان ).ريز

- يده مي، را نادياهللا شاهرودتيه، آييقضا يس قوهيتوقف رئ ياز قضات دستورها يبرخ
س يارات رئياخت يقانون اساس. ستنديبرخوردار ن ياو از اعتبار قانون يرا دستورهايرند، زيگ

  .حکم مجازات شود يتواند مانع اجرايه را مشخص کرده است و او نمييقضا يقوه

نفر  دو. است 1387 يد 5خ يحکم سنگسار در مشهد به تار 3 يااز اجر ياخبار تازه حاک 
به اتهام تجاوز و (خ منوچهر ، )افغانستان؛ اتهام نامعلوم يتبعه(غ . محمود م يهابه نام

سنگسار مشهد  يدر گورستان بهشت رضا) اتهام نامعلوم(گر يدمرد ک يو ) با محارم يزنا
، يگريبنا به گزارش د. 125ق به فرار از گودال شدموف) محمود(نفر، نفر اول  3ن ياز ا. شدند

  126.در زندان رشت سنگسار شد 1387اسفند  15خ يساله در تار 30ک مرد ي
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کميسيون . شوندهاي محلي در استانها تشکيل مييک کميسيون مرکزي در پايتخت و کميسيون  123

هاي عفو از ي آن بررسي درخواستي قضاييه است و وظيفهاب رئيس قوهمرکزي شامل پنج قاضي به انتص
تواند اين کميسيون مي. محکومان يا مقامات قضايي براي محکومان و پيشنهاد عفو به مقام رهبري است

مناسبت مخصوص  13ي کميسيون، نامهآئين 22ي ماده. تخفيف مجازات يا عفو محکومان را پيشنهاد کند
ها روزهاي بعضي از اين مناسبت. اي عفو يا آزادي محکومان واجد شرايط مشخص کرده استدرسال را بر

هاي ملي هستند از جمله شروع بعضي ديگر مناسبت. مذهبي هستند مثل والدت پيامبر و والدت امامان
کومان زن مشخصا براي اعطاي عفو به مح) والدت دختر پيامبر(ها يکي از مناسبت. سال نِو ايراني در نوروز

هايي با موافقت  مقام رهبري توان در مناسبتاما، طبق همان ماده، محکومان را مي. تعيين شده است
توجه به «: هاي عفو و بخشودگي از جمله موارد زير هستند، سياست23ي طبق ماده. مورد عفو قرار داد

- ، مصالح اجتماعي، سياسي و منطقههاميزان تأثير مجازات، اصالح بزهکار و احراز ندامت؛ توجه به ضرورت
اين مقررات مرتبا » .الناس و فراهم بودن شرايط و موجبات تأمين ضرر و زيان شاکياي؛ توجه به موارد حق

رود براي مثال، از زندانيان سياسي انتظار مي. اندبراي اعمال فشار بر برخي از محکومان به کار گرفته شده
شايد مقرراتی که برخي از زندانيان را از عفو مستثني . جد شرايط عفو شوندباورهاي خود را نفي کنند تا وا

الناس است قاچاقچيان حرفه اي مواد مخدر؛ مواردي که مجازات آن حق: کند نيز به همين اندازه بد باشدمي
مانند قصاص؛ سرقت مسلحانه؛ تجاوز و زناي به عنف؛ مصاديق مهم جرايمي از قبيل جاسوسي، محاربه، 

ربايي؛ محکومان به جرايم مستوجب حدشرعي اعدام و رجم اچاق سالح و مهمات، اختالس، ارتشاء و آدمق
 .که با شهادت شهود اثبات شده باشد

124 http://hright.iran-emrooz.net/index.php?/hright/more/17083/ و http://www.roozonline.com/archives/2008/12/post_10840.php 
125  008/12/post_10840.phphttp://www.roozonline.com/archives/2  .بنا به . از سرنوشت او خبري در دست نيست

 ).103ي ماده(شود قانون مجازات اسالمي، اگر حکم او بر اساس اقرار صادر شده باشد، حکم او منتقي مي
126 http://www.autnews.us/archives/1387,12,00019024      
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  انجام نشده احکام سنگسار
نگاران حقوق ، وکال و روزنامه1385بهشت يسنگسار در مشهد در ارد يبه دنبال اجرا

 تن 11س کردند، موارد يرا تاس 127رسنگساين قانون بياز آنها بعدا کمپ ي، که برخيبشر
ران يا يهازن به نام 9شامل ن عده يا. 128از اشخاص محکوم به سنگسار را مستند کردند

 )مشهور به ملک(، کبرا نجار، شمامه يسا اکبريا، فاطمه، پريه واالنيري، خياسکندر
داهللا عب يهاو دو مرد به نام ييموال يلوند، صغريه اسماعي، حاجي، اشرف کلهريقربان
ک ي: د از جملهيانجام يگريشتر به کشف موارد ديقات بيتحق. بود يو نجف اکبر مقدموريفر

ال يل يهاز دو زن به ناميو ن يميمکرمه ابراه اِر اويو  يانيمرد افغان در مشهد، جعفر ک
ز يگر نين به دو نام ديدان متعلق به کمپيم يدر تارنما يگريگزارش د. 129و هاجر يقم

  .130ييو زهرا رضا ياعظم خنجر :اشاره داشت

  :131ر هستنديکه بعدا صادر شده از جمله موارد ز احکام سنگسار گر يد

چه وله، يدو(ازدواج موقت کرده است  يساله که گفته است با دختر 49ک مرد ي 
 132)خيبدون ذکر تار

ن دو يا. 133ک صاحب دو فرزنديت، هرينيريزهره و آذر کب يهادو خواهر به نام 
به  134ينياهللا خمتيآ يلهيرالوسيکتاب تحر يهيبر پا 1386داد مرخواهر در 

مجدد  يه دستور بررسييقضا يس قوهي، رئ1387مهردر . سنگسار محکوم شدند
 . آنها را صادر کرد يپرونده

که به او تجاوز کرده بود، به  يه مرديت به دادگاه عليدر مشهد پس از شکا يزت 
ت تن به يآن زن با رضان که ادعا کرد يا مرد مذکور پس از. سنگسار محکوم شد

 5روزنامه قدس، (ضربه شالق آزاد شد  100داده است، با تحمل  يزش جنسيآم
 ).1386مهر 

قدس،  يروزنامه( به سنگسار محکوم شدبود که درمشهد به زنا اقرار کرده  يمرد 
 )1386بهمن  25

مدافعان حقوق بشر  يهافوق، حکم هفت نفر در اثر کوششموارد مستند شده  يتماماز 
لوند، اعظم يه اسماعيحاج يعنيلغو شده بود،  1387تا تابستان  يالمللنيو فشار ب

 يو صغر يمي، مکرمه ابراهيو شوهرش نجف اکبر يسا اکبري، پريي، زهرا رضايخنجر
  .ييموال

  

  سنگسار يبه جااعدام  گريد يهاروش

سنگسار در  يه ممکن است به جاييقضا ين هستند که قوهيمدافعان حقوق بشر نگران ا
به جا باشد،  ين نگرانياگر ا. مجازات متهمان باشد يگر برايد يهان کردن روشيگزيجا يپ

 يجنس يرابطه يبرا با درد کمتر، ي، هر چند به روشن صورت باز حکم اعداميدر ا
 حقوق بشر است يالمللنيبموازين ن بزرگساالن صادر خواهد شد که ناقض يب يتيرضا

  )يالمللنيب يچارچوب حقوقد به ينگاه کن(

                                                 
127 http://www.meydaan.org/english/petition.aspx?pid=9&cid=46 
128 http://www.meydaan.com/showArticle.aspx?arid=28 

: ايران«با عنوان  2008ي الملل در ژانويهبراي جزئيات اکثر اين موارد نگاه کنيد به گزارش سازمان عفو بين 129
d981-http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/001/2008/en/ec69fe85-: »به اعدام با سنگسار خاتمه دهيد

29dd7d6e4103/This+document+is+not+available+as+HTML.html-a340-11dc 
130 http://www.meydaan.com/showArticle.aspx?arid=493 
131 http://www.meydaan.com/showArticle.aspx?arid=493 

 .استاين جزئيات با جزئيات مربوط به عبداهللا فريور مقدم مشابهت دارند که در جدول ثبت شده   132
133 http://hrw.org/english/docs/2008/02/06/iran17989.htm 
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هفت زن محکوم به سنگسار نوشته بودند،  ِليکه پنج وک 1386خرداد خ يبه تار يادر نامه
ش از آن به يکه پدو کودک،  يساله 32خاطرنشان شده است که معصومه، مادر 

گزارش  135.خته شده استيبه دار آو 1385آبان در آن  يسنگسار محکوم شده بود، به جا
به نام رسول قرار  ياست که مرد يحاک 1385 يد 10خ يدان به تاريم يدر تارنما يگريد

ور يسرانجام، عبداهللا فر 136.خته شودين به دار آويسنگسار شدن در زندان او يبود به جا
 يدر شهر سار 1387خ اول اسفند يتر به سنگسار محکوم شده بود، درتارشيمقدم، که پ
  .خته شديبه دار آو

 

  کنديسنگسار را ملغا نم ياصالح قانون مجازات اسالم يحهيال
در  ياساس يرييتغ ياصالح قانون مجازات اسالم يحهيس الينوشيپرسد يبه نظر نم

ها ن است که مجازاتيدر کار باشد ا يريياگر تغ. به بار آورد يجار يقانون مجازات اسالم
کند که قابل گذشِت يم يتلق يزنا را جرم حهيال. اجرا خواهند شد يتررکانهيبه شکل ز

 – 3 يماده(» دارد يعموم يو جنبه حق اهللا است صرفا«ست، چون ين يخصوص يشاک
. برنديک بار از سنگسار نام مي 313 – 1 يو مادهدوبار  213 – 2 يماده. )1، بند 121
برگردد و انكار آند  از اقرار خود... چنانچه اقرار آننده«: کنديح ميتصر 213 – 2 يماده

و حسي به آن داشته  مگر اينكه قاضي علم  َبّين... شودمي مجازات قتل يا رجم ساقط
به  يکنون ياز قانون مجازات اسالم يشتريار بيار بسين بخش از قانون اختيا .»باشد
  .استنکرده ذکر را  يعلم قاضحتا که  دهديم يقاض

 ،يبا محارم نسبزنا : است 137ر قتليدر موارد ز ناحد زحکم  ،حهيال 221 – 5 يمادهبنا به 
، و حکم )تجاوز( به عنف يو زنا) يزان يبرا(با زن مسلمان  زنا ، )يزان يبرا( زنا با زن پدر

-يکه ادعا م يبندتنها  .)هبند ( دانديمحصنه را مشخصا و به صراحت سنگسار م يزنا
هرگاه «: همان ماده است 4مجازات سنگسار باشد  در تبصره  يالغا يبه معناشود 

اجراي حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پيشنهاد دادستان مجري حكم 
شرعي اثبات شده باشد  ينهّييه در صورتي آه موجب حد با َبئقضا يو تأييد رئيس قوه

بر  ».شودشود و در غير اين صورت تبديل به صد ضربه شالق ميرجم تبديل به قتل مي
انجام نخواهد شد که  ين ماده، کامال آشکار است که سنگسار فقط در صورتياساس ا
 يگريز روش اعدام دين حالت نيشود و حتا در ا ياسالم يوهن نظام جمهور باعِث
به جز  يگريا به روش ديخت يتوان به دار آوين، زناکاران را ميبنابرا. ن آن خواهد شديگزيجا

  .سنگسار اعدام کرد

 يحاتيتوض يدهند و حاويروش انجام سنگسار را شرح م 221 – 17و  221 – 16مواد 
  .هستند يجار ينا مثل قانون مجازات اسالميها عسنگ يمربوط به اندازه

  

  ه زنانيض عليتبع
ان سنگسار به ين قربانيترزنان عمدهشوند، يبه سنگسار محکوم م يز گاهيگرچه مردان ن

د به جدول ينگاه کن(سنگسار زنان محکوم به  يهاتر پروندهقيدق يبررس. رونديشمار م
محصنه و هم مشارکت درقتل شوهر  يهم به زناآنان از  يدهد که برخينشان م) ريز

 يهااز جنبه يبعض يسوادياد و بي، فقر، اعتيخشونت خانگ. اندخود متهم بوده
هرانشان به اجبار شو زنانن ياحداقل سه تن از . ن متهمان استيا يدر زندگ يشگيهم

                                                 
135 http://www.meydaan.com/wwShow.aspx?wwid=389 
136 http://www.meydaan.com/wwShow.aspx?wwid=168 
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ل يااهل ک نفر ي .اندبوده يقوم يهاتين زنان از اقلياز ا يبعض. پرداختنديبه کار فحشا م
. هستند نيگر از مناطق کردنشيران و دو نفر ديجاِن ايزبان از آذربا، دو تن ترکياريبخت
ه ياجحمثال،  يبرا. انداتهام وارده را متوجه نشده ايا معنيت ين، آنها احتماال اهميبنابرا

زبان، که پس از هفت سال حبس تبرئه و آزاد شد، در زمان ک زن ترکيوند، لياسماع
 ُکردک زن ي هرا ک يشمامه قربان. دانستيزنا را نم يان، مع»محصنه يزنا«م اتهاِم يتفه

ز به يافته بودند نيرا که در خانه  ياست، شوهر و برادرانش با چاقو مجروح کردند و مرد
ن باور که ياست با ا کردهاقرار محصنه  ياست که او به زنا يها حاکزارشگ. قتل رساندند

او بعدا اقرارش را پس گرفته . به اتهام قتل نجات دهد ييگرد قضايشوهر و برادرانش را از پ
ر يش را زيکه وکالنيش از ايشمامه پ. و گفته است که مرد مقتول به او تجاوز کرده است

د خودش يبه آنها گفته که اگر موفق شوند او را نجات دهند، باکند، عزل اش فشار خانواده
 .نخواهند گذاشت يمذکر خانواده او را زنده باق يرا بکشد، چون اعضا

 1980ـ  2009مارس  اجرا شده، ياسنگسار، احکام صادر 
 )1359 – 1387اسفند (

  اطالعات بيشتر  اجراي سنگسار  138محکوميت سنگسار  سال

  ابع ديگرمن  المللعفو بين

1985139  2        
      زن 2مرد؛  6  »ثبت شده است يتعداد«  1986

      نفر 1    1987
نفر به اتهام  43    1989

زنا و فحشا 
 3زن و  12شامل 

مرد در ورزشگاه 
  فوتبال بوشهر

    

      نفر 6    1990
        زن 1  1991
مرد به اتهام زنا  1    1995

اط ل
  در همدان  

 و جعفر يميمکرمه ابراه  1996
  يانيک

      

در  زن 3مرد؛  3  زن 5نفر شامل  7: اکتبر   1997
  140خزرآباد

    

خا کدخدا يزل(زن  1: اوت
ساعت پس از  24ظرف 
  )سنگسار شد يريدستگ

پس از سنگسار، پزشکان مرگ او را     
د کردند، اما او در سردخانه ييتا

از سرنوشت او . دوباره جان گرفت
  .ستيدر دست ن يخبر

                                                 
 المللهای سازمان عفو بينها و بيانيهگزارش  138
 يابدپايان مي 1374شروع و در دي ماه   1373از دي ماه  139
اي ساحلي به اين نام در نزديکي ساري، مرکز استان ر به احتمال باال در منطقهاين موارد سنگسا  140

هاي خراسان، يزد و آذربايجان شرقي، وجود ي ديگر، در استاناما سه دهکده. مازندران، اجرا شده است
د الملل نوشته است، هر چنشود که سازمان عفو بيندارند که نامشان به انگليسي به ترتيبي نوشته مي

 .که روش نگارش نام آنها در فارسي متفاوت است
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بان آ( نوامبر    1998
به  يمرد: )1377

نام خسرو 
به  يميابراه

  اتهام زنا

پس از دفن تا کمر در گودال  يقربان  
. موفق به فرار و سپس تبرئه شد

  رانيجان در شمال اياله: محل

  بابل ـ )1377 يد( هيژانو  141مرد 1      1999
        142لونديه اسماعيحاج  2000
  نيزندان او ـمه  21    143نفر 2حداقل     2001

اا11 ا ؛ )بار اقرار 4(ا يه واالنيريخ  2002
  ياشرف کلهر

    144زوج 1  نفر 2

  نفر در مشهد؛  4  2003
 يو غالمعل يالن محمديگ

   145ياسکندر

    
  هر دو در زندان اصفهان

؛ 146ورمقدميعبداهللا فر  2004
؛ ي؛ نجف اکبريسا اکبريپر
  يال قميل

      

  بار اقرار کيد شد؛ ييتا 2006در       يران اسکندريا  2005
        ؛ فاطمهييموال يصغر

ک ي؛ يقربان) ملک(شمامه   2006
  مرد افغان

زاده يعباس حاج
و محبوبه 

در  يمحمد
  مشهد

    

-يريهاجر؛ زهره و آذر کب  2007
  در مشهدگر يدک زن يت، ين

 - يانيجعفر ک
  تاکستان

    

  )مشهد( مرد 1  2008
  147)رازيش(افسانه ر 

غ . محمود م  
؛ )افغان(

 منوچهر خ
 يتجاوز و زنا(

و ) با محارم
ک مرد ي
  148گريد

 1387ماه  يدر دنفر  3هر سنگسار 
  مشهد يدر گورستان بهشت رضا

غ موفق به . محمود م. انجام شد
از سرنوشت او . فرار از گودال شد

  .ستيدر دست ن يخبر

2009 
 149)مارس(

  زندان رشت   150آزاد يول    

                                                 
 ها از قابيل کوتاه دست 2000ي گزارش ساالنه  141
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خ يتار
  نامشخص

و  يينجار، زهرا رضا يکبر
  يخنجراعظم 

      

آن در سال و گزارش  2007تا  1979ساالنه  يهاالملل، گزارشنيسازمان عفو ب: منابع
سنگسار؛ ين قانون بيکمپ؛ »ديبه اعدام با سنگسار خاتمه ده: رانيا«با عنواِن  2008
   ل کوتاهيها از قابران، دستيا يهاروزنامه

  : حيتوض

 يهاها در سالسنگسار است که رسانه يلهيها به وساعدامتعداد ارقام مذکور حداقل 
ثبت نشده،  يگر که مورديد يهاست که در ساليمشخص ن. اندمختلف گزارش کرده

  . ريا خيانجام شده است  يسنگسار

 هاهيج و توصينتا
کنند، ياز جرائم صادر م ياديتعداد ز يران مجازات اعدام را برايا ياسالم يِن جمهوريقوان

-يجرائم به شمار نم» نيترمهم«از نوع  يالمللنين بيکه طبق قوان يمجرائ ياز جمله برا
- شيپ. يبه اصطالح جنسجرائم ، مواد مخدر و ياقتصاد ،ياسيس ژه جرائميروند، به و

 يحوزه يتا حدودکه در دستور کار مجلس است،  ياسالمس اصالح قانون مجازات ينو
 يو ضمنا حوزهرد يگيمرا در برارتداد گر يدهد، اما از طرف ديمجازات اعدام را کاهش م
    .دهديگسترش م االرضيمثل افساد ف يآنرا در مورد جرائم مبهم

ون حقوق يو کنوانس ياسيو س يحقوق مدن يالمللنيثاق بيران عضو ميگرچه دولت ا
مجازات اعدام به شدت  ينهيحقوق بشر در زم يالمللنين اسناد بيکودک است، مفاد ا

ن يت ايرعا يبررسمسئوِل  يهاارگان يهاهيتوصهاست که سال. شونديته مده گرفيناد
مربوط  يهاهيژه توصياند، به وران اجرا نشده ماندهيا ياسالم يها خطاب به جمهورثاقيم

ت و اعدام مجرمان نوجوان، محدود يان دادن به محکوميت، پاياز جنسفارغ سن بلوغ به 
  .رهيو غ يانظار عمومها در ن دادن به اعدامايمجازات اعدام، پا يکردن حوزه

ه يمجر يه از قوهييقضا يقوه: شوديناعادالنه صادر م يهااحکام اعدام پس از محاکمه
حمله به وکالي حساس  يهادر پروندهژه وجود دارد و ين دادگاه ويست، چنديمستقل ن

   . دهديکردن آنها مکرر رخ م يو حتا زندانمدافع 

نوجوانان  يدارار مرسوم نگهيبس ياز کارها يکيشود و يان مرتب انجام ماعدام نوجوان
 از سال . شان استيمحکوم به اعدام در زندان تا باال رفتن سن آنها و سپس اعدام ا

ران ثبت يمورد اعدام نوجوانان را ا 42حداقل  يحقوق بشر يها، سازمانتاکنون 1378
ن، يبا وجود ا. رخ داده است 1387مورد در  8و  1386مورد در  13ن تعداد ياند، که از اکرده

منع اعدام مجرمان  يبرا يشنهاديپ يحهين اليبه رغم چند. باالتر است يارقام واقع
  .ن کار را ممنوع نکرده استيران اينوجوان، هنوز قانون ا

مربوط به غالبا به اتهام جرائم ) هاها، بلوچکردها، عرب(ران يدرا يقوم يهاتياز اقل يافراد
جو فعاالن مسالمت يگاه. شوندياعدام م سپس مرگ محکوم ومجازات به  يت مليامن

 ين طرفداريب يشوند، چون مقامات تفاوتيمحکوم م ياناعادالنه يهان اتهاميبه خاطر چن
خواهان قائل يخودمختار يمذکور و حمالت مسلحانه يهاتيز از حقوق اقليآممسالمت

                                                                                                                                                 
 http://www.autnews.us/archives/1387,12,00019024خبرنامه دانشجويان اميرکبير   150
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مکرر  ينيو شاهدان عشوند يمعادالنه نقض  يمربوط به محاکمه يهانيتضم. ستندين
  . اندرا گزارش کردهن موارد يع شکنجه در ايکاربرد وس

و  يرانسانيز غياعدام ن يهان است که روشيست، ايت هم نين نکته که کم اهميآخر
گر يکه دسنگسار است، حال آنچنان هممحصنه  يمجازات زنا: رکننده هستنديتحق
برابر دار مکرر در  يلهياعدام به وس. شونديخته ميمان محکوم به اعدام به دار آومجر
ر يالملل حقوق بشر مغانيبموازين  ن کار با يکه ايشود، در حاليانجام مدگان مردم يد

  .است

ج يسنگسار و اعدام نوجوانان بس يلهيه اعدام به وسيران عمدتا عليدر ا يمدن يجامعه
ست و يدر مورد احکام اعدام صادر و انجام شده در دست ن يمار رسماما آ. شده است

  .ها استن روشيا يدر باره يهمگانو آگاهانه  يامباحثهانجام ن وضع مانع يا

  

  رانيادولت به  ييهاهيتوص

  مجازات اعدام يدر بارهـ  1
قرار مورد رعايت  يکيفر يعادالنه در محاکمه ها ياز آنجا که اصول ناظر بر دادرس  

با طرح و تصويب  ياين اقدام بايست. احکام اعدام متوّقف شود يگيرند، اجرا ينم
 .مجازات اعدام در ايران انجام شود يالغا يدر مجلس با هدف نهاي يقانون

جرايم , حقوق بشر ياز موازين بين الملل يبه عنوان گام نخست و به پيرو 
بدون اينکه جرايم جديد  شوند محدود» ترين جناياتمهم«مستوجب اعدام به 
 ياجراحقوق بشر،  يالمللنياز قانون ب يرويدر پ .گردند يمستوجب اعدام تلق

مصّوبات سازمان  يهمچنين در اجرا. ديرا متوقف کن يمجازات اعدام در موارد جار
مجازات اعدام  يقانون منع اجرا ،ملل ناظر بر حمايت از حقوق محکومان به اعدام

که پيش از  يحکم اعدام درباره کسان يبدين ترتيب اجرا عطف به ماسبق شود و
 .تصويب اين قانون محکوم به اعدام شده اند نيز متوّقف گردد

حکم اعدام درباره نوجوانان به فورّيت متوّقف شود و احکام اعدام  يصدور و اجرا 
. سال بوده است، تخفيف يابد 18که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از  يکسان

 1387و  1382 يدر سالها يآيت اهللا شاهرود يتوجه به اينکه دو بخشنامه با
 يقانون ياحکام اعدام نوجوانان مؤثر واقع نشده اند، بايست يدرباره عدم اجرا

  .حکم اعدام درباره نوجوانان به تصويب برسد يبر منع صدور و اجرا يمبن

موثر واقع نشده  1381 يددر  يآيت اهللا شاهرود يبا توجه به اينکه بخشنامه 
همچنين در . حکم سنگسار به موجب قانون ممنوع شود يصدور و اجرااست، 
 يکميته يهيو نظر يو سياس يحقوق مدن يالملل ميثاق بين 7 يدهام ياجرا

 يمجازات ها ،2005در سال  حقوق کودک يتهيکمو  1993حقوق بشر در سال 
  .طع عضو ممنوع شوندصليب کشيدن و ق ،و از جمله شالق زدن يبدن

 يمجازات اعدام در انظار عموم ياجرا ،قضائيه يرئيس قوه يبخشنامه يدر اجرا  
 .ممنوع گردد

 يدر باره مجازات اعدام و شرايط اجرا يدر مجلس مأمور تهيه گزارش يکميسيون 
 .آن بشود

 يرا برا يزن، که امکان چانهمثل قتل يار جديجرائم بسقابل معامله بودن به  
 .ديان دهيپا کند،يمقتول فراهم م يانوادهخ
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ف مجازات، بر اساس يا تحفيدرخواست عفو  يحق تمام محکومان به اعدام را برا 
 .دين کنياعدام، تضمبه  انمحکوماز حقوق ت يناظر بر حماسازمان ملل مصوبات 

د و آمار ين کنياطالعات مربوط به مجازات اعدام را در کشور تضم يت گردآوريشفاف 
ت، يک جنسيربوط به تعداد احکام اعدام صادره و اجرا شده را هر سال به تفکم

ن يا يدر باره يآگاهانه همگان يد تا امکان مباحثهيره منتشر کنيسن، اتهام و غ
 .موضوع فراهم شود

حقوق  يالمللنيثاق بيم ياريمجازات اعدام، به پروتکل دوم اخت يبا هدف الغا 
 .ديونديبپ ياسيو س يمدن
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  يدادگستر يدرباره ـ  2

قانون  57اصل  ين اجرايتضمه و يمجر يقوهاز ه ييقضا يت کامل استقالل قوهيرعا •
 يهابدين منظور توصيه. ک قوايتفک يدر باره رانيا ياسالم يجمهور ياساس

ديدار از ايران  يخودسرانه در پ يبازداشت ها يگروه تحقيق سازمان ملل درباره
 ي، بايستويژهانقالب و ديگر محاکم  يجمله انحالل دادگاهها، و از 2003در سال 

 .به مورد اجرا گذارده شوند

با تجربه  يد تا مشارکت وکاليبرپا کن ييک نظام با برنامه و مطمئن معاضدت قضاي •
کار ک راهيل يتشکبا  ن شود؛يتضم ش دستمزد آنها در چارچوب آنيدر آن و افزا

نظام معاضدت فعال در  يف وکالينجام موثر وظابا مشارکت کانون وکال، ا ينظارت
مراحل  يو در ط يريل را از زمان دستگيبه وک يد؛ دسترسين کنيرا تضم ييقضا
 يدر بارهسازمان ملل ق يتحقطور که گروه همان. دين کنيش از محاکمه تضميپ

ت پرونده، يصرفنظر از ماه«: مالحظه کرد 2003خودسرانه در  يهابازداشت
 يا حداقل مرحلهيبازداشت  يد از شروع مرحلهيبا در آن ليوک شرکت فعال

به  يامکان دسترس. مقدور باشدد نظر، يمراحل محاکمه و تجد يق، در طيتحق
 ».تر شوديد عمليبا ييمعاضدت قضا

ت کامل اصول يد و رعايحساس را خاتمه ده يهار در پروندهيدرگ يت وکاليآزار و اذ •
-نيب يهاون جامعهيفدراس .دين کنيرد نقش وکال را تضمسازمان ملل در مو ياهيپا

 يدر بارهسازمان ملل ق يتحقآورد که گروه ياد ميحقوق بشر به  يالملل
ها ل در دفاع از پروندهيت وکيمصون«: ه کرديتوص 2003خودسرانه در  يهابازداشت

د مورد گرديم ميندگان کانون وکال تنظينما يکه با همکار يقانون يد در سنديبا
 ».ن شوديرد و به صراحت تضميد مجدد قرار گييتا

ن يان محکوم را تضميو تماس با زندانها به زندان يمدن يجامعه ياعضا يدسترس •
ط يشرا يبررس يوکال برا يهاد تحت نظارت کانونياز وکال با ياژهيگروه و. ديکن

 .ل شوديان محکوم تشکيبازداشت زندان

 يه کرده، تماميتوص 1993بشر سازمان ملل در حقوق  يتهيکمطور که همان •
د يبا يها، شکنجه و بدرفتاردشدني، ناپدييقضا يهامربوط به اعدام يهاتيشکا

 يبرا ين به دست عدالت سپرده شوند و اقداماتيرد، مجرميقرار گ يدگيمورد رس
 .گونه کارها انجام شودنياز تکرار ا يريجلوگ

در الحاق ايران  يمجازات تعريف شود و قانون روشن در قانون يشکنجه به گونه ا •
رحمانه، غير  يب يّضد شکنجه، رفتارها يا مجازات ها يبه عهدنامه بين الملل

 .يا تحقير کننده، به تصويب برسد يانسان

س يپل يلهيبه وس ييا شکنجه ادعاي يه بدرفتاريعل يموثر و مستقل يکارهاراه •
 .دين کنييتع

ت و يتقو ييو قضا ياطالعات اساس يق گردآورياز طر ژهيس را به ويقات پليتحق •
 .دين کنيها را تضمنهين زميآموزش مناسب در ا

ب کرده است، يران تصويکه ا ياسيو س يحقوق مدن يالمللنيثاق بيطبق م •
 .ديحقوق بشر سازمان ملل ارائه کن يتهيخود را به کم يگزارش ادوار
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  يالمللنيب يبه جامعه ييهاهيتوص

و خودسرانه  ي، فورييفراقضا يهااعدام يسازمان ملل در باره يژهيگر وارشگزبه  
موازين  کاربرِد مجازات اعدام در نقض  يق در بارهيبه منظور تحقد تا يت دهيمامور

، از زندانگر از جمله مرگ در يدطرق از  يحقوق بشر و نقض حق زندگ يالمللنيب
  .دارکنديران ديا ياسالم يجمهور

- برنامهدر  2010سال به وضعيت حقوق بشر در ايران در  يه به اينکه رسيدگبا توج 
 يهاانجام محاکمه يقرار دارد، به چگونگسازمان ملل حقوق بشر  يکار شورا ي

 .و اعمال مجازات اعدام به ويژه، اولوّيت دهيد يبه طورکّل يکيفر

  

  اروپا يهيبه اتحاد ييهاهيتوص

اعدام را ت مجازات يوضعمجازات اعدام،  يوپا در بارهار يهيطبق دستورالعمل اتحاد 
  .ديران مطرح کنيا ياسالم يبا جمهور دوجانبه يدارهايدان يدر جر

ان يد و اطالعات الزم را در ميارائه کن يران، کمک فنيدر صورت درخواست دولت ا 
 .ديبگذار

ش گسترش آموز يق و از کوشش برايلغو مجازات اعدام را تشو يحرکت به سو 
 يو دادستان ييقضا يهانهيحقوق بشر، آموزش در زم يو عموم ياحرفه
 .ديکن يبانيپشت

  .ديکن يبانيران پشتيدر جهت لغو اعدام در ا يمدن يجامعه ياز ابتکارها 



 

  FIDH                                                  58     مجازات اعدام: ايران

   

  : عکس روي جلد
  خبرگزاري فارس© 

مرد جواني به اتهام 
قتل يک قاضي دادگاه 
انقالب اسالمي در برابر 
ار تصوير قاضي در انظ

عمومي از جرثقيل به 
 دار آويخته شده است

  : اين صفحه 
  زني از جرثقيل به دار

 آويخته شده است 

  
  



 

  FIDH                                                  59     مجازات اعدام: ايران

سازمان  155ي نماينده (FIDH)هاي حقوق بشر المللي جامعهفدراسيون بين
  قاره است 5حقوق بشر در 

  ها را باز نگهداريمچشم
  :بررسي وقايع

  هاي تحقيق و نظارت قضاييهيئت
 بين تحقيق هيأت يک سازماندهي تا محاکمه جلسه به قضايي ناظر يک اعزام از

 به که است سال ۵٠ مدت بشر حقوق هاي جامعه المللي بين فدراسيون المللي،
 .است پرداخته ها هيأت مسؤوليت تعيين و وقايع بررسي به طرف بي و قاطع شکلي

 .شوندمي اعزام داوطلب صورت به کارشناسان
 هيأت ١۵٠٠ حدود گذشته سال ٢۵ طي بشر حقوق هاي جامعه المللي نبي فدراسيون

 را فدراسيون هاي و دادخواهي کارزارها اقدامات، اين و داشته اعزام کشور ١٠٠ به
  .کند مي تقويت

  :ي مدنيحمايت از جامعه

 اطالعات تبادل و کارآموزي هاي برنامه
 هاي سازمان با همکاري راستاي در بشر حقوق هاي جامعه المللي بين فدراسيون

 اين از هدف .کند برگذار مي آنها کشورهاي در را هايي کنفرانس و سمينارها عضو،
محلي  مقامات نزد آنان اعتبار و نفوذ و بشر حقوق مدافعان کارآيي تقويت ها، برنامه
  .است

 :الملليي بينبسيج جامعه
 المللي بين دولتي مراجع با مداوم تماس
 نزد اش وابسته و عضو هاي جامعه اقدامات از بشر حقوق لليالم بين فدراسيون

 نقض موارد و حقوق بشر وضعيت درباره کند، مي حمايت المللي بين دولتي مراجع
  .نمايد مي مشارکت المللي بين حقوقي موازين تدوين در و دهد مي هشدار آنها

  :دهيآگاهانيدن و گزارش
 عمومي افکار بسيج

 عمومي افکار بسيج و سازي آگاه به بشر حقوق هاي امعهج المللي بين فدراسيون
 هاي نامه عيه،صدور اطال مطبوعاتي، هاي کنفرانس برگذاري با و پردازد مي

 فوري، هاي درخواست تحقيق، هاي هيأت گزارش دولتمردان، به خطاب سرگشاده
 قرار بشر حقوق نقض موارد جريان در عمومي را افکار ... و ها فراخوان ها، شکوائيه

  .دهد مي
 هاي جامعه المللي بين فدراسيون نشاني
 :بشر حقوق

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 

 بالحسن سوهير  :نشريه مدير 
 برنار آنتوان  :ويراستار
 بهاران بيژن  :نويسنده
 فلورانس هيجي،ال عبدالکريم  :گزارش هماهنگي

 براشه ايزابل و بليويه
  آلکس + کيودو :نشر و چاپ

 ژانويه ۶ قانون با مطابق کامپيوتري فايل تنظيم - بشر حقوق هاي جامعه المللي بين فدراسيون چاپخانه
١٩٧٨  
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   (FIDH) هاي حقوق بشرالمللي جامعهفدراسيون بين
  قاره است 5سازمان حقوق بشر در  155ي نماينده

همگي داراي عقل و . تمام افراد بشر آزاد زاده مي شوند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند: ١ي ماده
هر آس مي تواند بي هيچ گونه : ٢ي ماده. ي برادري رفتار آنندوجدان هستند و بايد با يكديگر با روحيه

ي ديگر، و همچنين ي سياسي يا هر عقيدهبه ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس ، زبان ، دين ، عقيدهتمايزي ، 
ي آزادي هاي ذآرشده در منشا ملي يا اجتماعي ،ثروت ، والدت يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و همه

وضع سياسي ، قضايي يا  به عالوه نبايد هيچ تبعيضي به عمل آيد آه مبتني بر. اين اعالميه بهره مند گردد
بين المللي آشور يا سرزميني باشد آه شخص به آن تعلق دارد، خواه اين آشور يا سرزمين مستقل ، 

هر فردي حق : ٣ي ماده. تحت قيمومت يا غير خودمختار باشد، يا حاآميت آن به شكلي محدود شده باشد
بردگي و . ايد در بردگي يا بندگي نگاه داشتهيچ آس را نب: ٤ي ماده. زندگي ، آزادي و امنيت شخصي دارد

هيچ آس نبايد شكنجه شود يا تحت : ٥ي ماده. دادوستد بردگان به هر شكلي آه باشد، ممنوع است
هر آس حق دارد آه شخصيت : ٦ي ماده. مجازات يا رفتاري ظالمانه ، ضد انساني يا تحقيرآميز قرار گيرد

همه در برابر قانون مساوي : ٧ي ماده. ه رسميت شناخته شودحقوقي اش در همه جا در برابر قانون ب
همه حق دارند در مقابل هر . هستند و حق دارند بي هيچ تبعيضي از حمايت يكسان قانون برخوردار شوند

ي حاضر باشد، و بر ضد هر تحريكي آه براي چنين تبعيضي به عمل آيد، از تبعيضي آه ناقض اعالميه
  .ره مند گردندحمايت يكسان قانون به

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

هاي المللي جامعهي فدراسيون بيندر باره
  (FIDH)حقوق بشر 

براي حمايت از قربانيان نقض حقوق  فدراسيون •
بشر، جلوگيري از تعديات و اجراي عدالت در 
  .کندمورد مرتکبان نقض حقوق بشر فعاليت مي

 :اختيارات گسترده •
حقوق تصريح  يبراي رعايت کليه فدراسيون

ي جهاني حقوق بشرفعاليت شده در اطالعيه
حقوق مدني و سياسي و نيز حقوق : کندمي

 اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
 :يک جنبش جهاني •

تأسيس شد و امروزه  1922در سال  فدراسيون
کشور  100سازمان عضو را در بيش از  155

هاي فعاليت  فدراسيون .سازدجهان متحد مي
-ها حمايت مينگ و از اين فعاليتآنها را هماه

المللي صداي آنها به شمار کند و در سطح بين
  .رودمي

 :يک سازمان مستقل •
هاي عضو خود با هيچ همانند سازمان فدراسيون

حزب يا مذهبي مرتبط نيست و مستقل از تمام 
  .ها استدولت

-المللي جامعهفدراسيون بين
  هاي حقوق بشر

: مراجعه کنيد به FIDHسازمان عضو  155 براي اطالعات مربوط به
www.fidh.org  


