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این گزارش توسط «سازمان حقوق بشر ایران» تهیه شده است. 

 «سازمان حقوق بشر ایران» و سازمان  «با هم علیه مجازات اعدام» از سال 2011 با �کد�گر در 
جهت اشاعه و انتشار گزارش هاى ساالنه مربوط به اعدام در ایران همکارى کرده اند. 
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هفتمیــن گــزارش ســاالنه ســازمان حقــوق بشــر ایــران در خصــوص مجــازات اعــدام، ارزیابــی از چگونگــی اجــرای مجــازات اعــدام در ســال 2014 
در جمهــوری اســامی ایــران  ارایــه مــی دهــد.

 ایــن گــزارش عــاوه بــر نــگاه بــه اعدام هــای انجــام شــده، بــه موضوعــات دیگــری نیــز توجــه کــرده مثــل: مقایســه آمــاری ســال های پیــش، انــواع 
اعــدام، توزیــع جغرافیایــی اعــدام، اتهاماتــی کــه توســط مقامــات بــرای توجیــه اعــدام  اســتفاده می شــود و آن دســته از مــواد حقــوق کیفــری کــه 

بــر مجــازات اعــدام اضافــه می شــود. گــزارش همچنیــن فهرســتی از زنــان و جوانــان اعــدام شــده در ســال 2014 را شــامل می شــود.   
از آن جایــی کــه ایــن گــزارش فقــط چنــد هفتــه قبــل از بررســی ادواری شــورای حقــوق بشــر منتشــر شــده اســت، توجــه خــاص ایــن شــورا را بــه 
ایــن گــزارش می طلبــد. فهرســت کاملــی از پیشــنهادات و توصیه هــای دریافــت شــده توســط ایــران در خصــوص مجــازات اعــدام نیــز در ضمیمــه 

ــوان شــده اند.  ــا عن ــز در گزارش ه ــا نی شــماره 3 موجــود اســت. برخــی از توصیه ه
ــران بررســی می کنــد.  ــه عنــوان رییــس جمهــور ای ــی ب ایــن گــزارش، مجــازات اعــدام را در طــول دوره 18 ماهــه پــس از انتخــاب حســن روحان
ــات ریاســت جمهــوری مقایســه می کنــد.  ــا 18 مــاه قبــل از انتخاب ــا غــرب را بازبینــی کــرده و آن را ب ــران ب ســپس تقویــت روابــط دیپلماســی ای
مــا ایــن نکتــه را کــه آیــا ریاســت جمهــوری روحانــی و بهبــود روابــط بــا غــرب منجــر بــه ایجــاد تحولــی در ایــران شــده اســت یــا خیــر را مــورد 
پژوهــش قــرار می دهیــم و از ســوی دیگــر ایــن نکتــه را بررســی می کنیــم کــه رییــس جمهــور چــه قدرتــی بــرای کاهــش تعــداد اعــدام دارد و در 
واقــع آیــا تــا بــه حــال از ایــن قــدرت در راســتای کاهــش اعــدام اســتفاده کــرده اســت یــا خیــر. در آخــر نگاهــی داریــم بــه ایــن کــه چــه اقداماتــی 

جهــت محدودســازی و کاهــش اعــدام در ایــران می تــوان انجــام داد. 
ــوده اســت کــه در یــك همــکاری مشــترك  ــه و ســخت مدافعــان حقــوق بشــر ب  ماننــد گزارش هــای قبلــی، ایــن گــزارش نتیجــه تــاش پیگیران
ــی  ــودن ســازوکار ]قضای ــه شــفاف نب ــا توجــه ب ــوا و نوشــتن آن مشــارکت داشــته اند. ب ــل محت در گزارش دهــی، مستندســازی، جمــع آوری، تحلی
ــل و واضحــی از  ــر کام ــوان تصوی ــد، نمی ت ــد می کن ــران را تهدی ــوق بشــر در ای ــاالن حق ــه فع ــی ک و سیاســی[ و خطــرات آشــکار و محدودیت های
مجــازات اعــدام در ایــران ارایــه داد. هرچنــد کــه ایــن گــزارش، کامل تریــن و واقعی تریــن تصویــر ممکنــی اســت کــه می تــوان در شــرایط کنونــی 

از وضعیــت اعــدام در ایــران ارایــه داد.

گزارش اعدام های سال 2014 در یک نظر

• 753 نفر در سال 2014 در ایران اعدام شدند که در مقایسه با سال قبل 10 درصد افزایش داشته است
• 291 مورد )39 درصد( از اعدام های اجرا شده توسط منابع رسمی ایران تایید شده که نسبت به سال قبل 39 درصد افزایش یافته است.

• 367 نفر معادل 49 درصد از افراد اعدام شده، اتهام های مرتبط با مواد مخدر داشته اند.
• 240 نفرمعادل 32 درصد به اتهام قتل به قصاص محکوم شدند.

• 53 مورد اعدام در ما عام انجام شده است.
• حداقل 14 مورد از اعدام شدگان متهمان نوجوان زیر 18 سال بوده اند )در زمان وقوع جرم و بازداشت(

• حداقل 26 مورد از اعدام شدگان متهمان زن بوده اند
• حداقل چهار مورد از محکومین به اعدام پس از به دار آویخته شدن مورد بخشش قرار گرفتند.

 

گزارش ساالنه اعدام در ایران در سال 2014

پیشگفتار
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گــزارش حاضــر در حالــی منتشــر می شــود کــه روابــط دیپلماتیــک ایــران و جامعــه جهانــی در باالتریــن ســطح خــود پــس از ریاســت جمهــوری 
روحانــی قــرار دارد. 

ــزار و  ــا قانونگ ــن، ده ه ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــده اس ــام ش ــی انج ــای غرب ــی و دولت ه ــات ایران ــان مقام ــادی می ــیار زی ــرات بس ــال 2014 مذاک در س
ــروژ، ســوید، ایتالیــا، اســپانیا و اتریــش از  ــران کشــورهای متعــددی ماننــد ن ــی و مقامــات رســمی اروپایــی و نخســت وزی سیاســتمدار از دول غرب

ــت.1 ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــای بین الملل ــران در صحنه ه ــات ای ــط مقام ــی توس ــرات عال ــا مذاک ــد و ده ه ــد کرده ان ــران بازدی ته
ضمنــا اطاعــات گــردآوری شــده و انتشــار یافتــه توســط ســازمان حقــوق بشــر ایــران نشــان گر ایــن اســت کــه آمــار اعدام هــای انجــام شــده در 
ــر ایــن، مقایســه آمــاری اعدام هــای انجــام شــده قبــل و  ســال 2014 در بیشــترین ســطح خــود ظــرف پانــزده ســال اخیــر بــوده اســت. عــاوه ب
پــس از ریاســت جمهــوری روحانــی نشــانگر افزایــش بســیار زیــاد نــرخ آمــار اعــدام پــس از انتخابــات ریاســت جمهــوری اســت. متاســفانه از ســال 
1990 تــا بــه حــال چنیــن آمــار باالیــی در خصــوص اعــدام نوجوانــان وجــود نداشــته اســت. در همیــن حــال، مقامــات ایــران بــه اعــدام فعــاالن 
سیاســی و مدنــی ادامــه داده انــد. اعــدام آمــوزگاران عــرب ماننــد هــادی راشــدی و هاشــم شــعبانی از اعضــای گــروه »الحــوار«2  غام رضــا خســروی 
متهــم بــه حمایــت مالــی و همــکاری بــا ســازمان مجاهدیــن خلــق3  و محســن امیراصانــی متهــم بــه بدعــت در دیــن4  و توهیــن بــه حضــرت 
یونــس مثال هــای اندکــی از اعدام شــوندگان ســال پیــش بوده انــد. دیــوان عالــی کشــور مجــازات اعــدام بــرای ســهیل اعرابــی را بــه جــرم توهیــن 

بــه پیامبــر در فیس بــوک تاییــد کــرد و او هنــوز در خطــر اعــدام قــرار دارد.5
گــزارش ایــن ســوال را در ذهــن ایجــاد می کنــد کــه آیــا بــه کارگیــری مجــازات اعــدام موضــوع گفتگــوی دوجانبــه میــان ایــران و کشــورهایی بــوده 
اســت کــه در صحنــه بین المللــی از مروجــان اصلــی لغــو مجــازات اعــدام بوده انــد؟ در صورتــی کــه موضــوع مجــازات اعــدام ایــران جــزو موضوعــات 
اصلــی ایــن مذاکــرات بــوده، چــرا آمــار اعــدام در زمــان برگــزاری همیــن مذاکــرات دیپلماتیــک افزایــش پیــدا کــرده اســت؟ از آن مهم تــر اینکــه 

جامعــه بین المللــی چــه ســازوکارهای خاصــی بــرای مواجهــه بــا ایــن رونــد دارد؟
ــتفاده از  ــی، اس ــه جهان ــران و جامع ــط ای ــود رواب ــم بهب ــت: »علی رغ ــران گف ــر ای ــوق بش ــازمان حق ــخن گوی س ــر و س ــدم مدی ــود امیری مق محم
مجــازات اعــدام  در زمــان ریاســت جمهــوری حســن روحانــی رو بــه افزایــش اســت. ایــن وضعیــت نبایــد ادامــه داشــته باشــد. محدودیــت در بــه 
کارگیــری مجــازات اعــدام بایــد یکــی از مطالبــات اولیــه در هــر مذاکــره میــان جامعــه بین المللــی و ایــران باشــد. اکنــون زمــان آن اســت تــا حقــوق 

بشــر از ایــن مذاکــرات بهــره بگیــرد«.
گــزارش حاضــر تنهــا چنــد روز قبــل از بررســی ادواری وضعیــت حقــوق بشــر در ایــران توســط شــورای حقــوق بشــر منتشــر شــده اســت. ایــران در 
ایــن بررســی بایــد پاســخ گوی بیــش از 290 توصیــه در حــوزه حقــوق بشــر باشــد کــه 39 مــورد آن مربــوط بــه مجــازات اعــدام اســت. در همیــن 
زمــان مخالفــت عمومــی مــردم در برابــر مجــازات اعــدام در داخــل کشــور نیــز افزایــش پیــدا کــرده اســت. گفتمــان عمومــی در مــورد اعــدام در مــا 
عــام در حــال پیشــرفت اســت. در کنــار آن برخــی از مقامــات ایــران لــزوم تغییــر قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر را بــه منظــور کاهــش آمــار اعــدام 
مطــرح کرده انــد. اعمــال تغییــرات بیشــتر در قوانیــن مربــوط بــه اعــدام نوجوانــان نیــز عنــوان شــده اســت. در همیــن زمــان جنبــش بخشــش و 
عفــو مجرمــان در ایــران در حــال شــکل گیری اســت بــه طــوری کــه خانــواده قربانیــان بیــش از پیــش بــه کارگیــری اعــدام را بــه عنــوان مجــازات 

ــد.  ــح می کنن تقبی
ــر  ــوق بش ــورای حق ــزارش ادورای ش ــک و گ ــط دیپلماتی ــت: »رواب ــدام« گف ــه اع ــم علی ــا ه ــازمان »ب ــی س ــر اجرای ــزان6 مدی ــل ه ــل چنوی رافای
ــرکای  ــی و ش ــه جهان ــر از جامع ــد ارده ای قوی ت ــه نیازمن ــن قضی ــا ای ــتند، ام ــران هس ــدام در ای ــت اع ــود وضعی ــرای بهب ــی ب ــای خوب فرصت ه

ــت«. ــران اس ــی ای مذاکرات
ــا هــم علیــه اعــدام( معتقــد هســتند کــه تعمیــم و گســترش ماموریــت گزارش گــر مخصــوص حقــوق  ســازمان حقــوق بشــر و ای ســی پــی ام )ب
بشــر ســازمان ملــل بــه ایــران، نظــارت نزدیــک شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملــل بــر توصیه هــای پذیرفتــه شــده حقــوق بشــری توســط ایــران، 
مشــروط کــردن بیشــتر روابــط جامعــه بین المللــی بــا ایــران جهــت کاهــش مجــازات اعــدام و تقویــت مبــارزات جامعــه مدنــی علیــه مجــازات مــرگ 

همــه و همــه ابزارهــای هســتند کــه جامعــه بین المللــی می توانــد از آنهــا جهــت محدودســازی مجــازات اعــدام در ایــران بهــره بگیــرد. 
ــرای متهمــان  ــاور هســتند کــه لغــو مجــازات اعــدام ب ــر ایــن ب ــا هــم علیــه اعــدام( ب ســازمان حقــوق بشــر ایــران و ســازمان ای ســی پــی ام  )ب
نوجــوان، اعــدام در مــا عــام و اعــدام در جرایــم مــواد مخــدر حوزه هایــی هســتند کــه بایــد تمرکــز بیشــتری در ســال 2015 بــر آنهــا صــورت گیــرد.

1 http://iranprimer.usip.org/blog/2014/dec/15/diplomacy-2014-better-ties-no-deal  
2 http://iranhr.net/persian/?p=1159  
3 http://iranhr.net/persian/?p=1461  
4 The Guardian: Iran hangs man for heresy, September 2014 ,29        
5 http://www.hrw.org/news/02/12/2014/iran-death-sentence-facebook-posts      
6 Ensemble Contre la peine de mort, http://www.abolition.fr/   
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ــای »رســمی« و  ــان اعدام ه ــد می ــن بای ــام نشــده اســت. بنابرای ــانه های رســمی اع ــران توســط رس ــه در ای ــای صــورت گرفت ــیاری از اعدام ه بس
»غیــر رســمی« تفــاوت قایــل شــد. اعدام هــای رســمی اعدام هایــی هســتند کــه توســط وب ســایت های رســمی قضایــی ایــران، پلیــس، شــبکه های 
ملــی ایــران و خبرگزاری هــای دولتــی و روزنامه هــای ملــی یــا محلــی اعــام عمومــی می شــود. اعــدام غیــر رســمی مــواردی هســتند کــه توســط 
هیــچ منبــع رســمی اعــام عمومــی نمی شــوند، ولــی توســط منابــع ســازمان حقــوق بشــر ایــران از طریــق کانال هــا و روابــط غیــر رســمی تاییــد 
ــه  ــوه قضایی ــا و ق ــواده، وکا، منابعــی در داخــل زندان ه ــی، اعضــای خان ــب شــاهدان عین ــدام؛ اغل ــای اع ــر رســمی گزارش ه ــع غی می شــوند. مناب
ایــران هســتند. ســازمان حقــوق بشــر ایــران فقــط  مطالبــی را از منابــع غیــر رســمی منتشــر می کنــد کــه توســط دو منبــع مســتقل دیگــر تاییــد 

شــده باشــد.  
بــه دلیــل فقــدان شــفافیت در سیســتم قضایــی ایــران و فشــار وارده بــر خانــواده قربانیــان، بســیاری از گزارش هــای اعــدام دریافــت شــده توســط 

ســازمان حقــوق بشــر ایــران قابــل تاییــد نیســت. بــه همیــن دلیــل، ایــن مــوارد شــامل آمــار ارایــه شــده توســط ایــن گــزارش نیســتند. 
ایــن گــزارش کشــته شــدن »کول بــران« و »کاســبان« مناطــق مــرزی کــه توســط مقامــات نیروهــای امنیتــی در مرزهــای شــرقی و غربــی ایــران 

ــر نمی گیــرد. ــه قتــل رســیدند را در ب ب

 
نمــودار فــوق آمــار اعدام هــای گــزارش شــده در ۱۰ ســال گذشــته توســط ســازمان عفــو بین الملــل )۲۰۰۵-۲۰۰۷( و ســازمان حقــوق بشــر ایــران 

ــد.  )۲۰۰۸-۲۰۱۴( را نشــان می  ده
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گزارش ساالنه اعدام در ایران در سال 2014

نمــودار فــوق تعــداد اعــدام در ســال 2014 را در ماه هــای مختلــف ســال نشــان می دهــد. ایــن نمــودار در بــر دارنــده اعدام هــای رســمی بــه رنــگ 
ســبز و اعدام هــای غیــر رســمی بــه رنــگ زرد هســتند. تعــداد اعــدام انجــام شــده در مــاه مــارس بــه دلیــل عیــد نــوروز ایرانیــان و مــاه جــوالی 

بــه دلیــل مــاه رمضــان نســبتا کــم اســت.

کلیــه اعدام هــای صــورت گرفتــه در ایــران در ســال 2014 بــه روش بــه دار آویختــن بــوده اســت. در بیشــتر مــوارد، اعــدام در مــا عــام بــه وســیله 
جرثقیــل انجــام شــده اســت. در هــر دو مــورد اعــدام در مــا عــام و یــا اعــدام در داخــل زنــدان، قربانــی بــر روی ســکوی متحــرک یــا صندلــی 
ــرای  ــدت الزم ب ــی از ش ــدن قربان ــزان ش ــه آوی ــت ک ــر اس ــایان ذک ــود. ش ــیده  می ش ــای او کش ــر پ ــی از زی ــکو و صندل ــپس س ــتد و س می ایس
شکســتن گــردن و مــرگ ناگهانــی برخــوردار نیســت. بنــا بــر ایــن زندانیــان بــا خفگــی جــان می دهنــد و اغلــب چندیــن دقیقــه طــول می کشــد 
تــا بــه مــرگ بیانجامــد. در چندیــن مــورد اعــدام پــس از چنــد دقیقــه یــا ثانیــه پــس از بــه دار آویختــن متوقــف شــده و زندانــی زنــده مانــده 
اســت. در حکــم قصــاص یکــی از اعضــای خانــواده قربانــی در اجــرای اعــدام شــرکت می کنــد. در بعضــی زندان هــا ماننــد زنــدان رجایی شــهر کــرج 
اعــدام بــا فشــار دکمــه ای جهــت کنــار رفتــن درب ســکوی زیــر پــای زندانــی آغــاز می شــود .هرچنــد در بیشــتر مــوارد زندانــی بــر روی صندلــی 

ایســتاده و ســپس صندلــی از زیــر پــای او کشــیده می شــود. 
ــا،  ــدادی از زندانی ه ــای تع ــه در اعدام ه ــن ک ــر ای ــی ب ــرده مبن ــت ک ــف دریاف ــای مختل ــیاری از زندان ه ــای بس ــر گزارش ه ــوق بش ــازمان حق س

زندانیــان یکــی پــس از دیگــری بــه دار آویختــه شــده بــه طــوری کــه قبــل از نوبــت خــود، تماشــاچی اعــدام دیگــر زندانیــان هســتند.7

   
ersonal testimony of a witness to IHR 7 
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در سال گذشته حداقل در چهار مورد از اعدام های صورت گرفته، اعدام پس از چند ثانیه و یا حتی چند دقیقه متوقف شد. 
در 21 آوریــل، مــردی بــا هویــت »ف م« کــه متهــم بــه قتــل بــود، در زنــدان بنــدر عبــاس از اعــدام جــان ســالم بــه در بــرد. او توســط خانــواده 

قربانــی پــس از گذشــت یــک تــا دو دقیقــه از بــه دار آویختــه شــدن، مــورد بخشــش قــرار گرفــت .8
ــه دار  ــود، ســه دقیقــه پــس از ب ــه مجــازات اعــدام ب ــه قتــل دوســتش و محکــوم ب ــام حســین کــه متهــم ب ــا ن در 23 آوریــل مــردی 31 ســاله ب
آویختــه شــدن توســط خانــواده قربانــی مــورد عفوقــرار گرفــت. حســین بــه هــوش آمــد و بــه بیمارســتان منتقــل شــد و پــس از ســه روز بســتری 

در بیمارســتان بــه زنــدان تبریــز بازگردانــده شــد.  9
در روز 17 مــاه مــی زنــی 28 ســاله بــا نــام فرشــته کــه متهــم بــه قتــل مــادر شــوهرش بــود در زنــدان نوشــهر بــه دار آویختــه شــد ولــی 10 ثانیــه 
پــس از آن مــورد عفــو قــرار گرفــت. حکــم قصــاص توســط خواهــر شــوهرش درخواســت شــده بــود. وی چنــد ســاعت بعــد از عفــو در حالــی کــه 
هنــوز در شــوک بــود و بــه ســختی می توانســت صحبــت کنــد بــه خبرگــزاری مهــر گفــت: »واقعــا آن دنیــا رفتــم. لحظــه ای کــه طنــاب دور گردنــم 
انداختــه شــد چیــزی یــادم نمــی ایــد. هنــوز بــاورم نمــی شــود زنــده هســتم و بــه زندگــی برگشــته ام. واقعــا ایــن اتفــاق معجــزه ای الهــی بــود«.10
در 14 دســامبر و در شــهر کازرون اســتان فــارس، مــردی کــه متهــم بــه قتــل مــرد دیگــری بــود، توســط اعضــای خانــواده قربانــی 14 ثانیــه پــس 

از بــه دار آویختــن مــورد بخشــش قــرار گرفــت.11

در ســال گذشــته حداقــل 53 اعــدام در مــا عــام توســط رســانه های ایــران گــزارش شــد. ســه مــورد دیگــر نیــز توســط منابــع غیــر رســمی گــزارش 
شــده اســت. ایــن ســه مــورد در گــزارش ســاالنه ذکــر نشــده، چــرا کــه مــکان و زمــان اعــدام نامشــخص بــوده اســت.

همــان طــور کــه ذکــر شــد، رونــد مــرگ در روش بــه دار آویختــن از دقیقــه طــول مــی کشــد تــا در نتیجــه خفگــی وقــوع بپیونــدد. اعــدام در مــا 
عــام از ســوی کمیتــه حقــوق بشــر بــه عنــوان رفتــاری تحقیرآمیــز و غیرانســانی محکــوم مــی شــود.12 عــاوه بــر ایــن، کــودکان نیــز شــاهد ایــن 
گونــه اعــدام هــا هســتند مثــا در ســپتامبر ســال 2013 کودکــی هشــت ســاله در حیــن تماشــای اعــدام در هنــگام بــازی کودکانــه اش جــان خــود 

را از دســت داد.13

همانند سال های گذشته استان فارس بیشترین آمار در خصوص اعدام در ما عام را دارد.

 

  
8 http://www.dadhor.ir/Default.aspx?tabid=1761&articleType=ArticleView&articleId=83840   
9 http://hamshahrionline.ir/details/257385  
10 Fraru, 18. May 2014: Woman pardoned few seconds after being hanged.   
11 http://www.parsine.com/fa/print/213169  
12 Human Rights Committee, Concluding Observations on the Islamic Republic of Iran, §8, UN Doc. CCPR/C/79/Add. 25 )Aug 1993 ,3(.
13 Iran Human Rights, Annual Report on the Death Penalty in Iran2013-, page12 )citing http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/2013/
september/04/article/-de12bcf75b.html(.
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حقوق ما

صفحه 17/ شامره هشتم

در ســال های اخیــر جامعــه ایــران توجــه خاصــی بــه تاثیــرات منفــی اعــدام در مــا عــام نظیــر اثــرات منفــی روانــی، اجتماعــی و حتــی مذهبــی در 
جامعــه نشــان داده اســت. ایــن اختــاف نظــر در جامعــه ایــران میــان حقوق دانــان و مقامــات قضایــی ایــران بــر مبنــای مزیــت و یــا زیــان اعــدام 
در مــا عــام ادامــه دارد.16-15 از ســوی دیگــر از مجتهــدان اســامی در خصــوص ضــرورت ایــن نــوع اعــدام ســوال شــده اســت. بعضــی از آنهــا بــه 
عواقــب مضــر مشــاهده کــودکان تاکیــد می کننــد در حالــی کــه دیگــر کارشناســان نگــران آســیب دیــدن وجهــه دیــن اســام و نظــام جمهــوری 
اســامی از منظــر جامعــه جهانــی هســتند.17 حتــی برخــی مجتهــدان در خصــوص منــع اعــدام در مــا عــام فتــوا داده انــد. آنهــا اغلــب معتقدنــد 
ــان و کــودکان جلوگیــری کننــد. ایــن عــده از  ــد از تماشــای نوجوان ــدارد و بزرگســاالن بای اعــدام در مــا عــام هیــچ ضــرورت مذهبــی ـ دینــی ن
مجتهــدان بــر ایــن بــاور هســتند کــه اگــر اعــدام در مــا عــام تاثیــر منفــی در جامعــه جهانــی دارد و وجهــه اســام را خدشــه دار می کنــد، گنــاه 

محســوب شــده و بنــا بــر ایــن حــرام اســت.18

ــوده  ــی بســیاری ب ــب کــرده و باعــث واکنش هــای بین الملل ــه خــود جل ــی را ب ــران، توجــه رســانه های بین الملل ــام در ای موضــوع اعــدام در مــا ع
اســت. در دور دوم یوپــی آر ایــران در شــورای حقــوق بشــر توصیه هــای زیــر در مــورد اعــدام در مــا عــام ذکــر شــده اســت:

ــد.  ــام خــودداری کنی ــا ع ــدام در م ــد و از اع ــوع کنی ــان نوجــوان را ممن ــدام متهم ــد. اع ــف کنی ــا متوق ــدام را کام ــری مجــازات اع ــه کارگی • ب
ــتان(  )مجارس

• ساز و کارهای فوری برای لغو مجازات اعدام نوجوانان زیر 18 سال ترتیب دهید و اعدام در ما عام را متوقف کنید. )نروژ( 
• هر چه سریع تر به اعدام در ما عام پایان دهید. )آلمان( 

بــر اســاس قوانیــن ایــران، دولــت کــه توســط رییــس جمهــور اداره می شــود، هیــچ قدرتــی در خصــوص موضــوع اعــدام و اجــرای آن نــدارد. قــوه 
قضاییــه خــود دارای ســاختار اســت و قدرتــش را از رییــس قــوه قضاییــه کــه توســط ولــی فقیــه منتصــب شــده، می گیــرد. در اعدام هــای مربــوط 
بــه جرایــم مــواد مخــدر نیــز دادســتان کل اســت کــه حکــم اعــدام را امضــا می کنــد، اگــر چــه بــه نظــر می رســد اعــدام در مــا عــام اســتثنایی بــر 
ایــن قانــون باشــد. بــر اســاس قانــون، وظایــف و اختیــارات اســتان داران )کســانی کــه مســتقیما نماینــده دولــت هســتند و نــه نماینــدگان دســتگاه 
قضایــی(، شــورای امنیــت اســتان ها )بــه ریاســت اســتان داران( مســوولیت کامــل در قبــال نظــم  عمــوی و آرامــش جامعــه دارنــد.20 بنــا بــر ایــن 
در کنــار مقامــات قضایــی )قضــات محلــی(، دولــت )اســتان داران( نیــز بــر چگونگــی ایــن حکــم کــه آیــا اعــدام بایــد در مــا عــام باشــد یــا خیــر، 
قــدرت و نفــوذ دارد. بــه عنــوان مثــال در ســال گذشــته اســتان دار سیســتان و بلوچســتان ابتــدا بــا اعــدام در مــا عــام ســه متهــم بــه تروریســم 

در اســتانش مخالفــت کــرد.21  ســپس ایــن تصمیــم بــه دلیــل فشــارهای سیاســی تغییــر کــرد و زندانیــان در مــا عــام بــه دار آویختــه شــدند.
ایــن بدیــن معنــی اســت کــه اگــر چــه حکــم ابتدایــی اعــدام در مــا عــام توســط قــوه قضاییــه گرفتــه می شــود، ولــی در صورتــی کــه دولــت اراده 
کنــد، می توانــد از ایــن مجــازات جلوگیــری کنــد. بنــا بــر ایــن دولــت بــه سرپرســتی رییــس  جمهــور نیــز مســولیتی برابــر بــا قــوه قضاییــه در آمــار 

بــاالی اعــدام در مــا عــام در ایــران دارد.
بــرای مثــال مــرد جوانــی قبــل از اعــدام در مــا عــام در تاریــخ 6 آگوســت در کــرج شــاق خــورد. دولــت روحانــی بــر اســاس قانــون ایــران قــدرت 

لغــو اعــدام در مــا عــام را دارد و می توانــد از ایــن قــدرت اســتفاده کنــد. 

علیرغــم امیدواری هــا و خوش بینی هــا پــس از انتخــاب حســن روحانــی بــه عنــوان رییــس جمهــور ایــران، شــاخص بســیار اندکــی حاکــی از بهبــود 
وضعیــت حقــوق بشــر در ایــران دارد. در واقــع آمــار مقایســه ای اعــدام در 18 مــاه قبــل و بعــد از انتخابــات ریاســت جمهــوری نشــان گر افزایــش 

مجــازات اعــدام در ایــران اســت.

14 Tabasom Fanaian and Mahmood Amiry-Moghaddam: Public executions in Iran: an unfit measure in a modern society. In: ECPM Review on the death 
penalty in Iran, pp. 2014 ,90-84.
15 http://www.khabaronline.ir/detail/177795/society/judiciary  
16 http://etemadnewspaper.ir/Released/229/17-11-91.htm  
17 Question from Bayat Zanjani about public execution     
18 http://www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_36903.aspx  
19Tabasom Fanaian and Mahmood Amiry-Moghaddam: Public executions in Iran: 
an unfit measure in a modern society. In: ECPM Review on the death penalty in Iran, pp. 2014 ,90-84.  
20 http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94932  
21 http://asrehamoon.ir/vdcjvaei.uqevmzsffu.html 
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صفحه 18/ شامره هشتم

نمــودار فــوق حاکــی از ایــن اســت کــه تعــداد اعــدام صــورت گرفتــه در دوران هجــده ماهــه پــس از ریاســت جمهــوری حســن روحانــی بســیار 
بیشــتر از قبــل انتخــاب وی بــوده اســت. در همیــن مــدت، آمــار اعــدام نوجوانــان زیــر 18 ســال نیــز در باالتریــن نــرخ ســاالنه خــود از دهــه هفتــاد 

تــا کنــون بــوده اســت.22
ریــس قــوه قضاییــه ایــران در ســال 2008 بــا صــدور حکمــی خواســتار توقــف اعدام هــا در مــا عــام شــد. پــس از آن اجــرای اینگونــه اعدام هــا بــه 
مــدت ســه ســال کاهــش یافــت.. امــا پــس از گذشــت ســه ســال، آمــار مربــوط بــه ایــن اعــدام هــا افزایــش یافتــه اســت. ســال گذشــته، در یــک 
مــورد حکــم اعــدام در مــا عــام دو زندانــی تغییــر کــرد و بــرای اعــدام بــه زنــدان بــرده شــدند.23 هنــوز نامشــخص اســت کــه آیــا ایــن تغییــر حکــم 
دلیــل سیاســی داشــته و یــا بــه دالیــل دیگــر بــوده اســت. از ســوی دیگــر آمــار و ارقــام ســال 2015 روشــن خواهنــد کــرد کــه آیاسیاســت دولــت 

در خصــوص اجــرای احــکام در ماعــام تغییــر کــرده اســت یــا خیــر؟

همــان طــور کــه در بخــش قبــل نیــز ذکــر شــد، رییــس جمهــور از طریــق اســتاندارانش تاثیــر مســتقیم بــر اجــرای مجازات هایــی نظیــر شــاق، 
ــان  ــوز در می ــران هن ــی ای ــم، ول ــام در ســال گذشــته بوده ای ــا ع ــدام در م ــار اع ــاهد کاهــش آم ــر چــه ش ــدام دارد. اگ ــدن و اع قطــع اعضــای ب
ــت  ــعودی در راس فهرس ــتان س ــار عربس ــران در کن ــت ای ــت. در حقیق ــوردار اس ــام برخ ــا ع ــدام در م ــی در اع ــار باالی ــر از آم ــورهای دیگ کش

ــد. .  ــام می دهن ــدام را انج ــوع از اع ــن ن ــه ای ــتند ک ــورهایی هس کش
از ســوی دیگــر شــاهد افزایــش آمــار اعــدام در مــدت ریاســت جمهــوری حســن روحانــی هســتیم. هــر چنــد قــوه قضاییــه در ارایــه حکــم اعــدام و 
اجــرای آن دارای قــدرت اســت؛ ولــی رییــس جمهــور و هیــچ یــک از نماینــدگان دولــت و وزیــران بــه رونــد افزایشــی اعــدام اعتراضــی نکرده انــد.

بــه نظــر می رســد مســاله اعــدام از اولویــت هــای دولــت حســن روحانــی محســوب نمی شــود. در صورتــی کــه توجــه جامعــه جهانــی بــه ایــن مســاله 
و گنجانــدن آن در فهرســت مذاکــرات بــا دولــت ایــران می توانــد منجــر بــه تغییــر ایــن رویــه شــود..

تعــداد زیــادی از جرایــم در ایــران وجــود دارد کــه در صــورت ارتــکاب، مجــازات اعــدام را بــه همــراه دارد و ایــن تعــداد باالتریــن آمــار در جهــان 
اســت. اتهاماتــی نظیــر زنــا، زنــای بــا محــارم، تجــاوز، لــواط، توهیــن بــه حضــرت محمــد و پیامبــران بــزرگ دیگــر، در اختیــار داشــتن و یــا فــروش 
مــواد مخــدر، ســرقت بــرای چهارمیــن بــار و قتــل عمــد، محاربــه )محاربــه بــا خــدا(، افســاد فــی االرض )فســاد بــر روی زمیــن(، فســادمالی و قاچــاق 
انســان، کــه در کنوانســیون حقــوق مدنــی و سیاســی در زمــره »جــدی تریــن« جرایــم محســوب نمی شــوند، طبــق قوانیــن ایــران از جرایــم مشــمول 

مجــازات هــای حــدی بــه شــمار می آینــد.
مروری بر قانون کیفری اسام و جرایم دربردارنده مجازات اعدام در گزارش ساالنه سال 2013 ذکر شده است.26

22 Amnesty International, Executions of Juveniles Since 1990,  http://www.amnesty.org/en/death-penalty/executions-of-child-offenders-since1990-    
23 http://www.tabnak.ir/fa/news/457331/ 
24 United Nations, Situation of Human Rights in the Islamic Republic of Iran: Report of the Secretary-General,
U.N. Doc. A/377/68, Sept. 14 ¶ ,2013 ,10.; see also Iran Human Rights and Together Against the Death Penalty, Annual Report on the Death Penalty in Iran 
25 International Covenant on Civil and Political Rights, Article 6    
26 Annual Report on the Death Penalty in Iran – 13-10 ,2013   
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حقوق ما

صفحه 19/ شامره هشتم

در ســال های پیــش، بیشــترین جرایــم محکومیــت بــه اعــدام در ایــران شــامل حمــل و نگهــداری و فــروش مــواد مخــدر، قتــل عمــد، تجــاوز، محاربــه 
و افســاد فــی االرض بــوده اســت. بــرای نخســتین بــار در 5 ســال گذشــته آمارهــای رســمی  اعــدام در جرایــم مربــوط بــه مــواد مخــدر تقریبــا بــا 

جرایــم مربــوط بــه قتــل برابــر بــوده اســت. 

ــه و  ــوع اعــدام رســمی و غیــر رســمی را شــامل می شــود. محارب  ایــن نمــودار نشــانگر جرایمــی اســت کــه حکــم اعــدام در پــی دارد و  هــر دو ن
افســاد فــی االرض بیشــتر بــرای جرایمــی نظیــر آدم ربایــی، ســرقت مســلحانه، جاسوســی، وابســتگی سیاســی و ایدیولوژیــک اســت. 

ایــن نمــودار فقــط داده هــای آمــاری مربــوط بــه اعدام هــای رســمی در ایــران اســت. بــرای اولیــن بــار در پنــج ســال گذشــته تعــداد جــرم قتــل 
ــد. ــری می کن ــه مجــازات اعــدام منتهــی می شــوند، براب ــم مــواد مخــدری کــه ب ــا جرای عمــد ب

ــه  ــا ناعادالن ــی کام ــتانداردهای بین الملل ــاظ اس ــوند از لح ــی می ش ــدام منته ــازات اع ــه مج ــا ب ــه نهایت ــی ک ــا و پرونده های ــیاری از دادگاه ه بس
محســوب می شــوند. بــه دلیــل فقــدان شــفافیت در مســایل قضایــی ایــران، بیشــتر جرایــم و اتهامــات ذکــر شــده در ایــن گــزارش توســط منابــع 

ــده اند. ــد نش ــتقل تایی مس
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صفحه 20/ شامره هشتم

یر اساس این قانون در موارد زیر مجازات اعدام می تواند اعمال شود:
کاشــت خشــخاش، گیاهــان کــوکا و یــا بــذر شــاهدانه بــا هــدف تولیــد مــواد مخــدر، قاچــاق بیــش از 5 کیلوگــرم تریــاک و یــا حشــیش بــه ایــران، 
خریــد، در اختیــار داشــتن، حمــل و یــا پنهــان کــردن بیــش از 5 کیلوگــرم تریــاک و دیگــر مــواد مخــدر مذکــور )مجــازات در محکومیــت ســوم(. 

قاچــاق، خریــد و فــروش، تولیــد، توزیــع و صــادرات بیــش از 30 گــرم هروئیــن، مورفیــن، کوکائیــن، یــا مشــتقات آنهــا.
قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــه طــور واضــح حــق درخواســت تجدیــد نظــر بــه عنــوان یکــی از مــوارد تاکیــد شــده در حقــوق بشــر  را نقــض 
مــی کنــد. بــر اســاس مــاده 32 ایــن قانــون، مجرمانــی کــه حکم شــان از ســوی قاضــی قطعــی شــده اســت، هیــچ گونــه حــق تجدیــد نظــر ندارنــد.

ــر اســاس گزارش هــای اعــدام، از  ــران را داشــته اند. 27 ب ــه مــواد مخــدر بیشــترین آمــار اعــدام در ای ــوط ب ــم مرب ظــرف پنــج ســال گذشــته، جرای
ســال 2010 دســت کــم 2052 نفــر بــه دلیــل جرایــم مــواد مخــدر در ایــران اعــدام شــده اند. در ســال 2013 در مقایســه بــا ســه ســال قبــل از 
آن شــاهد کاهــش آمــار اعــدام مربــوط بــه ایــن جــرم بوده ایــم. هرچنــد کــه ایــن کاهــش مســتمر نبــوده اســت و در ســال 2014 دســت کــم 367 

نفــر بــا همیــن جــرم بــه دار آویختــه شــدند کــه 123 نفــر از آنهــا توســط مقامــات رســمی اعــام شــدند. 
مقامــات ایرانــی مدعــی هســتند آن دســته از جرایــم مــواد مخــدر کــه حکــم اعــدام برایشــان صــادر شــده اســت، ســازمان یافته و قاچــاق مســلحانه 
ــن  ــه ای ــه ب ــرا ک ــد چ ــن می زن ــوع دام ــن موض ــه ای ــز ب ــران نی ــی ای ــتم قضای ــی و سیس ــای قضای ــه پرونده ه ــفافیت در پروس ــدان ش ــد. فق بوده ان
نــوع جرایــم در دادگاه انقــاب و پشــت درهــای بســته رســیدگی می شــوند و حتــی نــام اغلــب اعدام شــدگان تــا بــه حــال شناســایی نشــده اســت. 
ــکنجه و زور  ــت ش ــان تح ــری از متهم ــرایط دادگاه و اعتراف گی ــودن ش ــه ب ــر ناعادالن ــی ب ــیاری مبن ــای بس ــری، گزارش ه ــوق بش ــای حق گروه ه
دریافــت کرده انــد. بــه عنــوان مثــال ســعید صدیقــی28  فــردی بــود کــه علیرغــم فراخوان هــای مکــرر گزارشــگر ویــژه ســازمان ملــل مبنــی بــر لغــو 
اعــدام، نهایتــا در اکتبــر 2012 اعــدام شــد.29 عــاوه بــر ایــن متاســفانه بیشــترین اعدام هــای صــورت گرفتــه مربــوط بــه قشــر بــه حاشــیه رانــده 

شــده جامعــه ایــران بــوده اســت.

27 http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE2011/090/13/en/0564f-064e4-965fad-b6-062de232a08162/mde130902011en.pdf
28 http://iranhr.net/persian/?p=95  
29 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12688&LangID=E  
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صفحه 21/ شامره هشتم

این قانون شرط اعمال مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر را ارتکاب برای بار چهارم در موارد زیر دانسته است:
کاشــت خشــخاش، گیاهــان کــوکا و یــا بــذر شــاهدانه بــا هــدف تولیــد مــواد مخــدر، قاچــاق بیــش از 5 کیلوگــرم تریــاک و یــا حشــیش بــه ایــران، 
خریــد، در اختیــار داشــتن، حمــل و یــا پنهــان کــردن بیــش از 5 کیلوگــرم تریــاک و دیگــر مــواد مخــدر مذکــور )مجــازات در محکومیــت ســوم(. 

قاچــاق، خریــد و فــروش، تولیــد، توزیــع و صــادرات بیــش از 30 گــرم هروئیــن، مورفیــن، کوکائیــن، یــا مشــتقات آنهــا.
قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــه طــور واضــح حــق درخواســت تجدیــد نظــر بــه عنــوان یکــی از مــوارد تاکیــد شــده در حقــوق بشــر  را نقــض 
مــی کنــد. بــر اســاس مــاده 32 ایــن قانــون، مجرمانــی کــه حکم شــان از ســوی قاضــی قطعــی شــده اســت، هیــچ گونــه حــق تجدیــد نظــر ندارنــد.

دفتــر جرایــم مــواد مخــدر ســازمان ملــل متحــد ظــرف دهه هــای اخیــر همــکاری و مشــارکت فراوانــی بــا ایــران در زمینــه مبــارزه علیــه قاچــاق 
مــواد مخــدر کــرده اســت. بســیاری کشــورهای اروپایــی میلیون هــا دالر بــرای مبــارزه بــا ایــن گونــه جرایــم بــرای ایــران فراهــم کرده انــد. اخیــرا 
گزارشــی در خصــوص ارتبــاط میــان هــزارن اعــدام انجــام شــده در ایــران و تخصیــص بودجــه دفتــر ســازمان ملــل بــرای مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
صــورت گرفتــه اســت.31-30 ســازمان هــای حقــوق بشــر ایــران و »بــا هــم علیــه اعــدام« دجــه در زمینــه مبــارزه بــا مــواد مخــدر ایــران را مشــروط 

بــه لغــو مجــازات اعــدام در ایــن زمینــه کــرده انــد. 32-33
تعــدادی از کشــورها ماننــد دانمــارک، ایرلنــد34  و انگلســتان کمک هــای مالــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر خــود را بــه ایــران متوقــف کرده انــد. هرچنــد 
کــه دفتــر ســازمان ملــل در جرایــم و قاچــاق بــه تمجیــد از مقامــات ایرانــی بــه دلیــل مبــارزه علیــه جرایــم مــواد مخــدر ادامــه می دهنــد بــدون 
اینکــه آمــار بــاالی اعدام هــای صــورت گرفتــه را در نظــر بگیرنــد. یــوری فدوتــو، مدیــر اجرایــی دفتــر ســازمان ملــل در جرایــم و مــواد مخــدر قبــل 
ــه  ــن برگــزار شــد، خطــاب ب ــاه مــارس 2013 در شــهر وی ــا مــواد مخــدر« کــه در م ــارزه ب ــرای مب ــی ب ــی »تاش هــای جهان از نشســت بین الملل

گزارشــگران گفــت35 : »ایــران، نقــش فعالــی را در مبــارزه علیــه قاچــاق مــواد مخــدر ایفــا می کنــد«.
ــاک موجــود در  ــاک )معــادل 72 درصــد از کل تری ــن تری ــران در مصــادره 388 ت ــو در خصــوص گــزارش اعــام شــده در مــورد موفقیــت ای فدوت
جهــان( گفــت: »ایــن اقــدام ایــران بســیار تاثیرگــذار و برانگیزنــده اســت«. محمــود امیری مقــدم ســخنگو و مدیــر ســازمان حقــوق بشــر ایــران در 
پــی اظهــارات او گفــت: »مقــدار مــواد مخــدر مصــادره شــده توســط ایــران، تنهــا نتیجــه مثبتــی اســت کــه ایــران بــه دفتــر ســازمان ملــل در جرایــم 
و مــواد مخــدر ارایــه داده اســت؛ امــا هیــچ مدرکــی کــه نشــان دهنــده کاهــش جرایــم مربــوط بــه مــواد مخــدر بــه واســطه همــکاری ایــن ســازمان 
بــا ایــران باشــد، وجــود نــدارد. از ســوی دیگــر دفتــر ســازمان ملــل در جرایــم و قاچــاق مــواد مخــدر نمی توانــد بــه صدهــا  اعــدام انجــام شــده در 
ایــران کــه در زیــر پرچــم مبــارزه بــا مــواد مخــدر صــورت می گیــرد، بی تفــاوت باشــد. دفتــر ســازمان ملــل بایــد مســوولیت خــود در ایــن ماجــرا 

را بپذیــرد«. 36
اگــر چــه کاهــش چشــم گیری در خصــوص اعدام هــای جرایــم مربــوط بــه مــواد مخــدر وجــود نــدارد، بــه نظــر می رســد توجــه جهانــی بــر روی 

ایــن موضــوع و مقامــات ایرانــی تاثیراتــی داشــته اســت. 

 .
ــه عنــوان نشــانه ای مثبــت در زمینــه  ــه مــواد مخــدر ب ــوط ب ــه افزایــش اعــدام مجرمــان مرب ــه تعــداد رو ب ــی ب در ســال های اخیــر مقامــات ایران
تــاش علیــه قاچــاق مــواد مخــدر افتخــار کرده انــد. تــا ایــن کــه در 24 مــارس 2014 جــواد الریجانــی رییــس شــورای حقــوق بشــر قــوه قضاییــه در 
پــی اعدام هــای متعــدد پیرامــون جرایــم مــواد مخــدر عنــوان کــرد: »مــا انتظــار داریــم جهــان بــرای خدمــت عظیمــی کــه بــه بشــریت کرده ایــم 
ــه ناشــی  ــران ک ــدام در ای ــار اع ــش آم ــط از افزای ــران فق ــه جــای خشــنودی و تشــویق ای ــی ب سپاســگزار باشــد. متاســفانه ســازمان های بین الملل
از رویارویــی قاطعانــه بــا جرایــم مــواد مخــدر اســت بــه عنــوان موتــوری بــرای حمله هــای حقــوق بشــری بــه جمهــوری اســامی ایــران اســتفاده 

می کننــد«.37-38
در4  دســامبر 2014 جــواد الریجانــی در مصاحبــه ای کــه بــه زبــان انگلیســی بــا شــبکه فرانســه 24 داشــت، گفــت: »هیچکــس از آمــار بــاالی اعــدام 
در ایــران راضــی و خشــنود نیســت«. وی افــزود: »مــا شــدیدا در حــال تــاش هســتیم تــا ایــن قانــون را تغییــر دهیــم. اگــر موفــق باشــیم و قانــون 
توســط نماینــدگان مجلــس تاییــد شــود، 80 درصــد اعدام هــا از بیــن خواهــد رفــت.39 ایــن قضیــه بــرای خــود مــا هــم صــرف نظــر از کشــورهای 

اروپایــی از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت«. جالــب توجــه اینکــه ســخنان او از طریــق خبرگــزاری فــارس نیــز منتشــر شــد.40

30 European Aid for Executions – Reprieve, 2014    
31 Daily mail, Special report, 14. December 2014   
32 http://iranhr.net/persian/?p=1707 
33 http://iranhr.net/persian/?p=104 
34 http://www.thejournal.ie/ireland-iran-drugs-1166152-Nov2013/ 
35 http://uk.reuters.com/article/11/03/2014/uk-iran-drugs-un-idUKBREA2A0PA20140311  
36  http://iranhr.net/persian/?p=1278  
37 http://www.tasnimnews.com/Home/Single/302871   
38 http://www.iranhumanrights.org/03/2014/larijani-executions/   
39 Mohammad Javad Larijani’s interview with France24, December 2014 ,4   
40 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930914000637
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ایــن قضیــه توســط قــوه قضاییــه نیــز منعکــس شــد. آیــت اهلل صــادق الریجانــی، بــرادر جــواد الریجانــی و رییــس قــوه قضاییــه نیــز بــر نیــاز تغییــر 
قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر تاکیــد کــرده اســت. او در دو جلســه تشــکیل یافتــه در دســامبر 2014 متذکــر شــد: »در مــورد موضــوع مــواد مخــدر 
و قاچــاق بــه نظــر می رســد کــه بــه تغییراتــی در قانــون نیــاز داریــم؛ زیــرا هــدف نهایــی وضــع قوانیــن، ایجــاد عدالــت اســت؛ در حالــی کــه در 

واقــع ایــن هــدف اغلــب تحقــق پیــدا نمی کنــد«41-42
بــر اســاس ایــن اظهــارات می تــوان دریافــت کــه مقامــات ایرانــی حداقــل در ظاهــر پذیرفته انــد کــه اعــدام  ابــزار خــوب و مناســبی بــرای مبــارزه 

بــا مــواد مخــدر نبــوده اســت.
بــا ایــن وجــود بایــد دیــد ایــن اظهــارات تــا چــه حــد نشــانگر اراده ای قــوی جهــت سیاســت تغییــر قانــون توســط مقامــات ایرانــی بــوده اســت. 

ــت. ــد رف ــه کجــا خواه ــده ب ــران در آین ــه ای ــود ک ــد ب ــن خواه ــوق بشــر نشــان دهنده ای ــای شــورای حق ــه توصیه ه ــران ب پاســخ های ای
تعــداد زیــادی از کشــورها بــه ایــران توصیــه کرده انــد تــا بــه میثــاق بین المللــی حقــوق مدنــی سیاســی کــه مجــازات اعــدام را بــرای جرایــم بســیار 
جــدی محــدود کــرده، احتــرام بگــذارد. در زیــر توصیه هایــی ذکــر شــده اســت کــه اعــدام جرایــم مبــارزه بــا مــواد مخــدر مســتقیما و صریحــا در 

آن ذکــر شــده اســت:
• به حقوق کیفری اصاحیه ای اضافه کنید تا مجازات اعدام برای جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر را استثنا کند. )اسپانیا( 

• مهلتــی قانونــی بــرای مجــازات اعــدام در نظــر بگیریــد. در عیــن حــال کــه نگاهــی بــه لغــو آن خصوصــا در جرایــم مربــوط بــه مــواد مخــدر و 
ــا( ــم جــدی شــناخته نمی شــوند. )ایتالی ــوان جرای ــه عن ــی ب ــه از لحــاظ اســتانداردهای بین الملل ــم دیگــری داشــته باشــید ک جرای

مجــازات قصــاص ریشــه تافی جویانــه دارد و در قانــون جدیــد کیفــری ایــران نیــز بــه رســمیت شــناخته شــده اســت. قانــون مجــازات کیفــری بــه 
طــور قطعــی مجــازات اعــدام را بــرای مجرمــان قتــل عمــد عنــوان نکــرده اســت؛ چــرا کــه مجــازات قتــل عمــد از نــوع »قصــاص« اســت؛ بدیــن 

معنــی کــه تصمیــم بــه مجــازات فــرد مجــرم، بــر عهــده خانــواده قربانــی اســت کــه مفهومــی تافی جویانــه دارد. 

در مقایســه بــا ســال 2013 شــاهد افزایــش چشــم گیر آمــار قصــاص در ایــران بوده ایــم. بــا دســت کــم 148 مــورد اعــدام بــه اتهــام قتــل عمــد، 
ــش  ــن افزای ــوده اســت.43 ای ــا 2012 ب ــال های 2010 ت ــن قصــاص در س ــر بیشــتر از میانگی ــت براب ــال 2013 هف ــدام در س ــوع  اع ــن ن ــداد ای تع
تــا ســال 2014 نیــز ادامــه داشــته اســت. در ســال 2014 دســت کــم 240 نفــر بــه اتهــام قتــل عمــد اعــدام شــده اند و تنهــا 50 درصــد از ایــن 

ــت. ــده اس ــام ش ــمی اع ــانه های رس ــط رس ــا توس اعدام ه
ــر  ــا اتهــام قتــل عمــد را در پنــج ســال اخیــر نشــان می دهــد. ایــن تعــداد در ســال 2014 دو براب نمــودار فــوق، تعــداد اعدام هــای انجــام شــده ب

ســال 2013 بــوده اســت و حــدود 9 برابــر بیشــتر از میانگیــن همیــن آمــار در فواصــل ســال 2010 تــا 2012 بــوده اســت.

41 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930912000412   
42 http://www.al-monitor.com/pulse/originals/12/2014/iran-end-death-penalty-drug-cases.html# 

43 http://iranhr.net/persian/?p=1282  
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همــان طــور کــه قانــون کیفــری ایــران مســوولیت قصــاص قاتــل را بــر دوش خانــواده قربانــی نهــاده اســت، در عیــن حــال فرصــت بخشــش و عفــو 
را نیــز برایــش فراهــم کــرده اســت. بــا افزایــش آمــار صــدور حکــم اعــدام بــرای جــرم قتــل عمــد توســط دادگاه هــا شــاهد مــوج عظیمــی از عفــو و 
بخشــش در ایــران هســتیم. اصغــر جهانگیــری رییــس ســازمان زندان هــای ایــران بــه خبرگــزاری فــارس گفــت: »از آغــاز ســال 1392 681 مــورد 

عفــو و بخشــش اعضــای خانــواده قربانــی را شــاهد بوده ایــم.« 44
سازمان حقوق بشر ایران به زودی گزارشی از »قصاص و عفو« در ایران منتشر خواهد کرد.

بــه دلیــل تعریــف بســیار مبهــم ایــن مفاهیــم، اتهامــات محاربــه )جنــگ افــروزی علیــه خــدا( و افســاد فــی االرض )فســاد بــر روی زمیــن( در مــورد 
طیــف وســیعی از اتهامــات اســتفاده می شــود. از ســوی دیگــر شــروطی نیــز در خصــوص صــدور ایــن احــکام مــد نظــر قــرار می گیــرد.

بــه دلیــل تعریــف بســیار مبهــم ایــن مفاهیــم، اتهامــات محاربــه )جنــگ افــروزی علیــه خــدا( و افســاد فــی االرض )فســاد بــر روی زمیــن( در مــورد 
طیــف وســیعی از اتهامــات اســتفاده می شــود. از ســوی دیگــر شــروطی نیــز در خصــوص صــدور ایــن احــکام مــد نظــر قــرار می گیــرد.

ماده 279 قانون جدید مجازات اسامی محارب را فردی تعریف کرده است که به مخالفت با خدا و مبارزه با او می پردازد:
مــاده 279 ـ محاربــه عبــارت از كشــیدن ســاح بــه قصــد جــان، مــال یــا نامــوس مــردم یــا ارعــاب آنهــا اســت، بــه نحــوی كــه موجــب ناامنــی 
در محیــط گــردد. راهزنــان، ســارقان و قاچاقچیانــی كــه دســت بــه ســاح ببرنــد و موجــب ســلب امنیــت مــردم و راه هــا شــوند طبــق ایــن قانــون 

ــوند. ــناخته می ش ــارب ش مح
مــاده 282 ـ مجــازات اعــدام بــرای جــرم محاربــه در نظــر گرفتــه اســت در حالــی کــه قاضــی اختیــار دارد مجازات هــای جایگزینــی دیگــری نظیــر 

صلــب، قطــع دســت راســت و پــای چــپ و نفــی بلــد را انتخــاب کنــد.
بــر اســاس قانــون مجــازات ســابق، اتهــام محاربــه معمــوال علیــه مخالفــان سیاســی نظــام و مردمــی کــه بــا گروه هــای سیاســی خــارج از کشــور در 
ارتبــاط بودنــد، اســتفاده می شــد. قانــون جدیــد مجــازات، آنهــا را تحــت عنــوان افســاد فــی االرض و بغــی آورده اســت. در قانــون جدیــد مجــازات 
اســامی اصطــاح جدیــدی بــا عنــوان »بغــی« آمــده کــه در قانــون قبلــی وجــود نداشــت. ایــن بخــش از قانــون، دامنــه صــدور مجــازات مــرگ بــرای 

مجرمــان بــا اتهــام افســاد فــی االرض را گســترش داده اســت. 
ــه تمامیــت جســمانی  ــت علی ــه طــور گســترده، مرتكــب جنای ــف کــرده اســت: »هركــس ب ــن طــور تعری ــی االرض را ای ــاده 286 واژه افســاد ف م
افــراد، جرایــم علیــه امنیــت داخلــی یــا خارجــی كشــور، نشــر اكاذیــب، اخــال در نظــام اقتصــادی كشــور، احــراق و تخریــب، پخــش مــواد ســمی و 
میكروبــی و خطرنــاك یــا دایــر كــردن مراكــز فســاد و فحشــا یــا معاونــت در آنهــا گــردد بــه گونــه ای كــه موجــب اخــال شــدید در نظــم عمومــی 
كشــور، ناامنــی یــا ورود خســارت عمــده بــه تمامیــت جســمانی افــراد یــا امــوال عمومــی و خصــوص، یــا ســبب اشــاعه فســاد یــا فحشــا در حــد 

ــه اعــدام محكــوم می گــردد«. وســیع گــردد، مفســد فــی االرض محســوب و ب

دســت کــم 30 نفــر در ســال 2014 بــه اتهــام محاربــه و افســاد فــی االرض در ایــران اعــدام شــدند. بیشــتر ایــن افــراد بــه خاطــر ارتــکاب ســرقت 
مســلحانه اعــدام شــده اند. از آن جایــی کــه محاکمــه ایــن زندانیــان در دادگاه انقــاب و پشــت درهــای بســته صــورت گرفتــه، امــکان تاییــد آنهــا 
توســط منابــع مســتقل وجــود نداشــته اســت. شــایان ذکــر اســت بســیاری از زندانیــان بــه دلیــل داشــتن باورهــای سیاســی و عقیدتــی ضــد نظــام 

جمهــوری اســامی و امنیــت ملــی در ایــران اعــدام شــدند

44 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931003001081
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ــه، افســاد  ــات محارب ــی از اتهام ــات قضای ــدام شــده اند کــه مقام ــی اع ــل وابســتگی های سیاســی و عقیدت ــه دلی ــر ب ــل 60 نف از ســال 2010 حداق
ــا عمــل خشــونت آمیز  فــی االرض و یــا بغــی در مــورد آنــان اســتفاده کرده انــد. در بســیاری از آنهــا هیــچ نمونــه ای مبنــی بــر ارتبــاط مجرمــان ب
ــکان و  ــا از نزدی ــواده آنهــا و ی ــف نظــام، اعضــای خان احــراز نشــده اســت. بســیاری از آنهــا مخالفــان سیاســی، اعضــای گروه هــای ممنــوع و مخال
ــرب  ــرد و ع ــوچ، ک ــد بل ــای اتنیکــی مانن ــا گروه ه ــن اعدام ه ــادی از ای ــن، بخــش زی ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــف نظــام بوده ان ــارزان مســلح مخال ــوام مب اق
ــه و اعتــراف زی دریافــت شــده اســت. حتــی در بســیاری مــوارد  را در برمی گیــرد. 45 گزارش هــای بســیاری در خصــوص انجــام محاکمــه ناعادالن
اعــدام آنهــا بــه طــور ســری و بــدون اطــاع خانــواده و وکیــل آنهــا صــورت گرفتــه و اغلــب، اجســاد آنهــا بــرای دفــن بــه خانواده هاشــان تحویــل 

داده نشــده اســت.

در ســال 2014 دو آمــوزگار عــرب تبــار وابســته بــه گــروه الحــوار بــه جــرم محاربــه 
ــی و  ــرزنش عموم ــه س ــر ب ــا منج ــدام آنه ــا اع ــت و نهایت ــدند. محکومی ــدام ش اع
ــی شــد. 46 شــعبانی  ــوق بشــری بین الملل ــای حق ــران توســط گروه ه ــی ای بین الملل
ــت  ــس گرف ــود پ ــرده ب ــان ک ــکنجه بی ــر ش ــه زی ــی را ک ــدام و اعترافات ــل از اع قب
ــی در  ــر ملیت ــا ه ــرد ب ــر ف ــه ه ــی مشــروع ک ــال حق ــه دنب ــن ب ــرد: »م ــام ک و اع
دنیــا بایــد واجــدش باشــد، هســتم؛ آن هــم برخــورداری از حــق زندگــی آزادانــه بــا 
حقــوق کامــل شــهروندی اســت. بــا وجــود همــه ایــن تــراژدی و بدبختــی کــه بــرای 
مــن در زندگــی وجــود دارد، مــن تــا بــه حــال از هیــچ ســاحی بــرای مبــارزه تحــت 

ــر از قلمــم اســتفاده نکــرده ام«..47 ــه غی ــم بی رحمان ــن جرای ــوان ای عن

علــی چبیشــاط، ســید خالــد موســوی و ســلمان چایانــی نوامبــر 2012 در روســتای 
ــت  ــتان بازداش ــتان خوزس ــوش در اس ــتان ش ــع شهرس ــلم از تواب ــف مس ــب خل کع
شــدند. آنهــا بــه مــدت هفــت مــاه بــدون دسترســی بــه وکیــل و اعضــای خانواده شــان 
در ســلول های انفــرادی بازداشــتگاه اداره اطاعــات اهــواز حبــس بودنــد. طــی مــدت 
ــا  ــی آنه ــات امنیت ــرادی، مقام ــلول های انف ــن در س ــه ت ــن س ــی ای ــس غیرقانون حب
ــی  ــه گاز طبیع ــط لول ــار خ ــتن در انفج ــت داش ــرای دس ــراف ب ــور اعت ــه منظ را ب
ــرض  ــپتامبر 2013 در مع ــلم س ــف مس ــب خل ــتای کع ــی روس ــل در نزدیک چغازنیب

ــد. ــرار دادن ــدید ق ــکنجه های ش ش
ــان  ــی زب ــی انگلیس ــبکه تلوزیون ــی وی، ش ــل در پرس ت ــی چغازنبی ــه گاز طبیع ــط لول ــذاری خ ــارکت در بمب گ ــه مش ــراف” ب ــت “اعت ــا جه آنه
جمهــوری اســامی ایــران، ظاهــر شــدند. بــه غیــر از ایــن اعترافــات اجبــاری، شــواهد دیگــری بــر دســت داشــتن ایــن افــراد در انفجــار خــط لولــه 
گاز طبیعــی چغازنیبــل وجــود نــدارد. در واقــع، مقامــات ابتــدا اعــام کردنــد کــه انفجــار یــک حادثــه بــود. بــر خــاف فراخوانــی کارشناســان ســازمان 
ــن ســه  ــر موســوی، قاضــی شــعبه دوم دادگاه انقــاب اهــواز، ای ــن 2014  ســید محمدباق ــاه ژوئ ــل و خبرگزاری هــای حقــوق بشــری48 ، در م مل
نفــر را بــه »محاربــه« محکــوم کــرد. بــر اســاس ایــن حکــم، علــی چبیشــاط و خالــد موســوی بــه اعــدام و ســلمان چایانــی بــه ۲۵ ســال حبــس در 

تبعیــد در شــهر یــزد محکــوم شــدند . 49

45 Iran Human Rights Review, The Death Penalty in Iran: Fighting Crime or an Instrument to Spread Fear? by Mahmood Amiry-Moghaddam and 
Tabassom Fanaian )Jan. 2014( )citations omitted(; Iran Human Rights, Annual Report on the Death Penalty in Iran2012-, accessed April 2013, http://iranhr.
net/spip.php?article2740; Death Penalty Worldwide )citing Intl. Campaign for Human Rights in Iran, ”Iran Should Halt as Rate of Hangings Accelerates,“ 
accessed Jan. 2013 ,23, http://www.iranhumanrights.org/10/2013/executions/; Intl. Fed. For Human Rights, Death Penalty in Iran: A State Terror Policy- 
Special Update for 11th World Day Against the Death Penalty, Oct. 2013 ,9; Sonya Angelica Diehn, Arab Activists Face Execution on Iran’s Death Row,
46 http://www.theguardian.com/world/2014/feb/13/iran-middleeast
47 http://iranhr.net/persian/?p=1159 
48 Ahmed Shaheed’s official website: Urgent appeal to halt execution of Ahwazi Arab men , 21 May 2014   
49 http://iranhr.net/persian/?p=1479  
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ــازمان  ــی از س ــی و اطاعات ــت مال ــام حمای ــه اته ــد و ب ــتگیر ش ــال 2007 دس ــروی در س ــا خس غام رض
ــه  ــام محارب ــه اته ــاره ب ــوم شــد. در ســال 2010 او دوب ــس محک ــه شــش  ســال حب ــق ب ــن خل مجاهدی
محکــوم بــه اعــدام شــد کــه ایــن امــر نقــض کامــل قوانیــن ایــران و حقــوق بشــر را در پــی داشــته اســت. 
گزارش هــا حاکــی از ایــن اســت کــه او تحــت شــرایط روحــی و فیزیکــی بســیار ســخت شــکنجه شــده و 

نهایتــا در تاریــخ 1 ژویــن 2014 اعــدام شــد.50

در میــان اقلیت هــای مذهبــی، ُســنی ها بیــش از از دیگــران بــا برخــورد مقام هــای قضایــی ایــران مواجــه شــده اند. در دســامبر ســال ۲۰۱۲ شــش 
ســنی کــرد در زنــدان قــزل حصــار کــرج اعــدام شــدند. دســت کــم ۳۳ نفــر از آن هــا نیــز حکــم اعــدام دارنــد. ســازمان حقــوق بشــر ایــران در مــورد 
خطــر اعــدام چهــار ســنی کــرد بــا نام هــای جمشــید و جهانگیــر دهقانــی )بــرادر(51، حامــد احمــدی و کمــال موالیــی، صدیــق محمــدی 
و هــادی حســینی کــه در ســال ۲۰۰۹ بازداشــت شــدند 53-52، هشــدار داده بــود. آن هــا بــه همــراه شــش تــن دیگــر متهــم بــه  دســت داشــتن در 
تــرور یــک روحانــی ســنی نزدیــک بــه حکومــت شــده اند. ایــن افــراد هرگونــه ارتبــاط بــا تــرور را انــکار می کننــد و مدعی انــد کــه بازداشت شــان 

پیــش از تــرور ایــن روحانــی بــوده اســت. آن هــا در شــعبه ۲۸ دادگاه انقــاب متهــم بــه محاربــه و محکــوم بــه اعــدام شــده اند. 54

ــان  ــیده از زندانی ــای رس ــاس گزارش ه ــتند. براس ــی هس ــی و مذهب ــتگی های سیاس ــل وابس ــه دلی ــی ب ــروه زندان ــن گ ــرد، بزرگ تری ــان ک زندانی
سیاســی بــرای ۶۲ زندانــی کــرد حکــم اعــدام صــادر شــده و آن هــا در زنــدان، در انتظــار اعــدام هســتند.55 بــر اســاس ایــن اطاعــات ۲ نفــر آذری، 

ــد. آمــار واقعــی ممکــن اســت بیش تــر از ایــن تعــداد باشــد. ۱۴ نفــر بلــوچ  و ۳ نفــر عــرب نیــز شــرایط مشــابهی دارن
ــه  ــدان مرکــزی منتقــل شــدند. پنــج نفــر از زندانیــان ب ــه زن ــد، از بنــد عمومــی ب ــی کــه در انتظــار اعــدام بودن ــه ۲۰۱۵ شــش زندان در ۱۹ فوری
ــر طبــق  ــود، دســتگیر شــد. ب ــه اعــدام محکــوم شــدند. ســامان نســیم زمانــی کــه هفــده ســاله ب ــا گروه هــای مخالــف کــرد ب دلیــل ارتبــاط ب
گزارش هــای غیررســمی، حبیــب اهلل و علــی افشــاری ممکــن اســت اعــدام شــوند. در زمــان نوشــتن ایــن گــزارش، هیــچ خبــر رســمی دربــاره 

تاییــد احــکام و وضعیــت آن هــا وجــود نداشــت.56
یونــس آقاییــان از اقلیت هــای قومــی آذری و عضــو گــروه یســران، از جملــه شــش زندانــی بــود کــه در تاریــخ ۱۸ فوریــه  بــه محــل نامعلومــی 

منتقــل شــد. او در ســال ۲۰۰۴ دســتگیر شــد و بــه اتهــام محاربــه در ســال ۲۰۰۹ بــه اعــدام محکــوم شــد.57
زانیــار و لقمــان مــرادی نیــز در شــمار  اعدام شــدگان هســتند. گــزارش شــده اســت کــه از آنــان تحــت شــکنجه اقــرار گرفتــه شــده کــه پســر 
ــام  ــای ضدنظ ــا گروه ه ــامی ب ــه جمهوری اس ــلحانه علی ــارزه مس ــد و در مب ــرور کرده ان ــتان را ت ــتان کردس ــی در اس ــد حکومت ــی ارش ــک روحان ی

ــته اند. 58 ــکاری داش هم

امیــر خســروی در ۲۴ مــاه مــی بــه جــرم کاه بــرداری محکــوم بــه اعــدام شــد. دفتــر دادســتان عمومــی تهــران اعــام کــرد امیــر خســروی یکــی از 
چهــار نفــر محکــوم بــه اعــدام بــرای اختــاس ۲.۶ میلیــارد دالری ســال ۲۰۱۲  بــود کــه در زنــدان اویــن بــه دار آویختــه شــد. 

در زمــان افشــای ایــن فســاد اقتصــادی، برخــی از اعضــای دولــت وقــت نیــز متهــم بــه دســت داشــتن در ایــن  فســاد بودنــد، امــا در نهایــت هیــچ  
یــک از مقام هــای رســمی متهــم نشــدند. 59

50 http://iranhr.net/persian/?p=1461  
51 http://iranhr.net/06/2014/iranian-political-prisoner-gholamreza-khosravi-was-executed-this-morning/
52 http://iranhr.net/01/2013/ihr-strongly-condemns-executions-of-salafi-kurd-prisoners-in-iran/
53 http://iranhr.net/06/2014/iran-halt-execution-of-33-sunnis/
54 http://iranhr.net/06/2014/urgent-four-sunni-prisoners-of-conscience-scheduled-to-be-executed-tomorrow/
55 http://iranhr.net/10/2013/four-kurdish-sunni-prisoners-of-conscience-in-imm
56 http://united4iran.org/political-prisoners-database/
57 http://iranhr.net/02/2015/increasing-concern-that-iranian-authorities-have-executed-saman-naseem/
58 http://iranhr.net/06/2012/death-row-political-prisoner-yunes-aghayan-is-awaiting-justice/
59 Amnesty International: Lives of two Kurdish death row prisoners at risk, 18 October 2013
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ــی االرض  ــاد ف ــرم افس ــه ج ــال ۲۰۱۴ ب ــپتامبر س ــاله در ۲۴ س ــی ۳۷ س ــر اصان ــن امی محس
ــی  ــت تلق ــی بدع ــران آن را نوع ــات ای ــه مقام ــش ک ــل فعالیت های ــه دلی ــد.60  او ب ــدام ش اع
ــاتی در  ــا جلس ــود، ام ــغول ب ــی مش ــه کار روان درمان ــی ب ــد. امیراصان ــتگیر ش ــد، دس می کردن
ــرآن  ــودش را از ق ــخصی خ ــیر ش ــرد و تفس ــزار می ک ــرآن برگ ــت ق ــدن و قرائ ــوص خوان خص
داشــت. بــه عنــوان نمونــه او اعتقــاد داشــت داســتان یونــس پیامبــر، قصــه ای نمادیــن اســت.61 
مقام هــای قضایــی ایــران دلیــل اعــدام امیراصانــی را نــه عقایــد مذهبــی او، بلکــه برقــرار کــردن 
ــد. شــایان ذکــر  ــد، عنــوان کردن ــرادی کــه در کاس هــای او حاضــر بودن ــا اف رابطــه جنســی ب
ــه آن دسترســی  ــز ب ــدارک حاضــر در دادگاه، کــه ســازمان حقــوق بشــر نی اســت  براســاس م
داشــته اســت، شــاهدان  ادعــای روابــط جنســی بــا شــاگردانش را رد کرده انــد و دیــوان عالــی 
کشــور ســه بــار محکومیــت او بــه مجــازات اعــدام را غیرمحتمــل دانســته اســت. بــر اســاس گفتــه کارشناســان حقوقــی پرونــده محســن امیراصانــی 

ــران اســت. 62 ــه ای ــوه قضایی ــی از اســتبداد و سیاســت زدگی ق ــه خوب نمون
 

مــاده ۲۶۲ قانــون مجــازات اســامی توهیــن بــه پیامبــر اســام )ســب النبی( و دیگــر پیامبــران بــزرگ را تحــت مجــازات اعــدام قــرار داده اســت. 
اخیــرا دیــوان عالــی کشــور حکــم اعــدام روح اهلل توانــا متهــم بــه توهیــن بــه پیامبــر را تاییــد کــرده اســت. ارتــداد دینــی، جادوگــری و ســحر و دیگــر 
جرایــم ماننــد آن در قانــون جدیــد مجــازات اســامی ذکــر نشــده اســت، اگــر چــه ارتــداد دینــی بــه طــور جداگانــه و بــه طــور خــاص در مــاده ۲۶ 

اشــاره شــده اســت. بــر اســاس شــریعت اســام مجــازات ارتــداد مــرگ اســت کــه قاضــی مــی توانــد در آن مداخلــه کنــد.

ســهیل اعرابــی ۳۰ ســاله بــه اتهــام توهیــن بــه پیامبــر در فیــس بــوک بــه اعــدام محکــوم شــده اســت.63  او نوامبــر ۲۰۱۳ در خانــه اش دســتگیر 
ــرد. قاضــی  ــوم ک ــدام محک ــه اع ــام ســاب النبی ب ــه اته ــاه آگوســت او را ب ــرد و او را در م ــده او رســیدگی ک ــه پرون ــران ب ــری ته شــد. دادگاه کیف
همچنیــن او را بــه افســاد فــی االرض متهــم کــرد. در نوامبــر ۲۰۱۴ دیــوان عالــی کشــور حکــم او را تاییــد کــرد. حکــم اعــدام ســهیل اعرابــی منجــر 
ــا و ســازمان حقــوق بشــر  ــه واکنش هــای بیــن المللــی شــده اســت. انجمــن ائتــاف جهانــی علیــه اعــدام، کــه جنبــش مســیحی سیاســی اروپ ب
ایــران نیــز از اعضــای آن هســتند، عنــوان کــرده اســت: »اعمــال مجــازات اعــدام در ایــران نقــض علنــی و آشــکار قواعــد و مقــررات تلقــی می شــود 

وایــران  براســاس میثــاق  بین المللــی حقــوق مدنــی و سیاســی بایــد بــه آزادی بیــان و عقیــده احتــرام بگــذارد.«64

بــر اســاس قانــون جدیــد مجــازات اســامی حــد لــواط بــرای فاعــل، درصــورت عنــف، اكــراه یــا دارا بــودن شــرایط احصــان، اعــدام و در غیــر ایــن 
صــورت صــد ضربــه شــاق اســت. حــد لــواط بــرای مفعــول در هــر صورت )وجـــود یـــا عـــدم احصـــان( اعـــدام اســت. ایــن قانــون بدین معنی اســت 
کــه مجــازات فاعــل در صورتــی کــه مجبــور بــه انجــام عمــل شــده و ازدواج کــرده باشــد، اعــدام اســت. در صورتــی كــه فاعــل غیرمســلمان و مفعــول، 
مســلمان باشــد، مجــازات فاعــل اعــدام اســت. در ســال ۲۰۱۴ دو نفــر بــه جــرم لــواط دســتگیر شــدند. براســاس اطاعــات اخــذ شــده از رســانه ها 

دو فــرد موســوم بــه عبــداهلل ق و ســلیمان ق در ماعــام در شــهر شــیراز بــه دار آویختــه شــدند. 65-66

60 http://iranhr.net/05/2014/man-hanged-charged-with-economic-corruption/
61 http://iranhr.net/09/2014/mohsen-amir-aslani-executed-this-morning/
62 The Guardian: Iran hangs man for heresy, September 2014 ,29
63 http://www.academia.edu/10364918/Chronicle_of_an_Execution_The_Case_of_Mohsen_Amir_Aslani
64 http://www.hrw.org/news/02/12/2014/iran-death-sentence-facebook-posts
65 http://www.worldcoalition.org/iran-soheil-arabi-facebook-insult-prophet-death-penalty-violation.html
66 http://iranhr.net/08/2014/five-executions-in-public-and-one-in-the-prison-two-men-executed-for-sodomy/
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ــر اســاس گــزارش ســاالنه  ــد. ب ــدام محکــوم می کن ــه اع ــا کشــورهای دیگــر ب ــان را در مقایســه ب ــری از نوجوان ــران تعــداد بســیار زیادت کشــور ای
ســازمان حقــوق بشــر ایــران در فاصلــه زمانــی ســال های ۲۰۰۸ تــا ۲۰۱۴ حداقــل ۴۲ نوجــوان بــه اعــدام محکــوم شــده و بــه دار آویختــه شــدند.67 
ــوان در  ــال ۲۰۰۹ و ۹ نوج ــوان در س ــج نوج ــال ۲۰۱۰ ، پن ــوان در س ــال ۲۰۱۱، دو نوج ــوان در س ــار نوج ــال ۲۰۱۳، چه ــوان در س ــت نوج هش
ســال ۲۰۰۸ بــه دار آویختــه شــدند.68 در حــال حاضــر حــدود ۱۶۰ نوجــوان در صــف اعــدام در زندان هــای ایــران هســتند. در عمــل دولــت ایــران 
ــر  ــال دفت ــوان مث ــه عن ــند.69 ب ــدام برس ــی اع ــه ســن قانون ــا ب ــی دارد ت ــه م ــا نگ ــوندگان در زندان ه ــال را در صــف اعدام ش ــر ۱۸ س ــان زی نوجوان
ســازمان ملــل در گــزارش خــود خاطــر نشــان کــرده اســت.70 کــه در ژانویــه ۲۰۱۳ یــک جــوان ۲۱ ســاله بــه دلیــل جرمــی کــه در هفــده ســالگی  
مرتکــب شــد71، اعــدام شــده اســت. از ســوی دیگــر پســر جــوان ۱۸ ســاله ای در زنــدان کازرون بــه دلیــل ارتــکاب قتــل عمــد در ســن چهــارده 

ســالگی بــه دار آویختــه شــد.72
 

قانــون جدیــد مجــازات اســامی ســن قانونــی بــرای احــراز مجرمیــت نوجوانــان را طبــق شــریعت اســام ۹ ســال بــرای دخترهــا و ۱۵ ســال بــرای 
پســرها تعییــن کــرده اســت. بدیــن معنــی کــه اگــر دختــر بــاالی ۹ ســال و پســر بــاالی ۱۵ ســال مرتکــب جرایــم »محاربــه بــا خــدا« ماننــد ارتــداد 
و یــا« جنایــت« ماننــد  قتــل عمــد شــوند، مســتحق اعــدام خواهنــد بــود73 . نوجوانــان زیــر ۱۸ ســال کــه متهــم بــه حــدود و قصــاص هســتند، در 
صورتــی کــه قاضــی تشــخیص دهــد ماهیــت جــرم را درک نکــرده انــد74 و یــا در کمــال عقــل آن هــا شــبهه داشــته باشــد، ممکــن اســت بــه اعــدام 

محکــوم نشــوند.75 مــاده ۸۸ در مــورد جرایــم تعزیــری اســت کــه آن هــا را مســتحق مجــازات شــدید نمی دانــد.
قنــون جدیــد مجــازات اســامی ایــن موضــوع را روشــن نکــرده اســت کــه آیــا اســتثنای مجــازات اعــدام بــرای مجازات هــای تعزیــری نوجوانــان زیــر 
۱۸ ســال کــه تحــت شــمول قانــون مبــارزه بــا مخــدر قــرار می گیرنــد نیــز قابــل تعمیــم اســت یــا خیــر؟76 در یــک نظــر مشــورتی صــورت گرفتــه 
ــان زیــر هجــده ســال محکــوم بــه اعــدام کــه تحــت  در ۳۱ مــی ســال ۲۰۱۴ توســط اداره حقوقــی قــوه قضاییــه، تاییــد شــده اســت کــه نوجوان
ــد مجــازات اســامی محکــوم شــوند77. هرچنــد  ــون جدی ــر اســاس مجازات هــای جایگزیــن قان ــد ب ــا مخــدر هســتند، بای ــون مبــارزه ب شــمول قان
هنــوز روشــن نیســت کــه آیــا دادگاه هــای انقــاب اســامی کــه صاحیــت رســیدگی بــه جرایــم مــواد مخــدر را دارنــد خــود را بــا قانــون جدیــد 

مجــازات اســامی تطبیــق داده انــد یــا خیــر؟

بــر اســاس گزارش هــای رســیده، ســازمان حقــوق بشــر ایــران تاییــد کــرده اســت حداقــل ۱۴ نوجــوان در ســال ۲۰۱۴ اعــدام شــده اند کــه ایــن 
تعــداد در حقیقــت باالتریــن آمــار پــس از ســال ۱۹۹۰ اســت78. اعــدام دو نفــر از آن هــا توســط رســانه های داخــل ایــران تاییــد شــده اســت. اعــدام 
۱۲ نوجــوان دیگــر توســط حداقــل دو منبــع غیــر رســمی متفــاوت کــه شــامل گــروه حقــوق بشــر ایــران و اعضــای خانــواده و شــاهدان عینــی اســت، 
تاییــد شــده. دو نفــر از ایــن تعــداد بــه دلیــل جرایــم مربــوط بــه مــواد مخــدر اعــدام شــده اند، در حالــی کــه بقیــه آن هــا بــه دلیــل ارتــکاب قتــل 

عمــد، محکــوم بــه قصــاص شــده بودنــد. 79

بــاغ نیــوز گــزارش کــرده اســت کــه مهــراس رضایــی مرتکــب بــه قتــل عمــد پســرعمویش در ســن ۱۷ ســالگی بــوده اســت80 توســط پدربزرگــش 
در ۲۵ فوریــه ســال ۲۰۱۴ در شــهر جویبــاران  بــه دار آویختــه شــد. 81

حســن غامــی از نوجوانانــی بــود کــه خبــر اعدامــش توســط رســانه های داخلــی کشــور ایــران اعــان عمومــی شــد. او مرتکــب قتــل عمــد در ســن 
چهــارده ســالگی بــوده اســت و هفــت ســال پــس از ارتــکاب بــه قتــل در ســن بیســت و یــک ســالگی در زنــدان شــیراز بــه دار آویختــه شــد. ایــن 

در حالــی اســت کــه خانــواده او هیــچ اطاعاتــی در خصــوص بــه دار آویختــه شــدن او نداشــتند.82

67 http://www.irna.ir/fa/News/68/81261787 http://iranhr.net/02/2009/iran-human-rights-at-least-350-executions-in-2008-in-iran/
68 http://iranhr.net/02/2009/iran-human-rights-at-least-350-executions-in-2008-in-iran/
69 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14780&LangID=E
70 International Federation for Human Rights, Iran: death penalty, )April 28 ,)2009; Iran Human Rights, Annual Report on the Death
Penalty in Iran – 2013, )forthcoming(, 19.
71 Death Penalty Worldwide )citing the International Federation for Human Rights, Death Penalty in Iran: A State Terror PolicySpecial
Update for 11th World Day Against the Death Penalty, )Oct. 9 ,)2013(; Iran Human Rights, Annual Report on the Death
Penalty in Iran – 2013, )forthcoming(, 30.
72 Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran:
Report of the Secretary-General, ¶17, U.N. Doc. A/377/68, )Sept. 2013 ,10(
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ــه دار آویختــه  ــاد مشــهد ب ــدان وکیل آب ابراهیــم حاجتــی روز یک شــنبه ۲۰ آوریــل ســال ۲۰۱۴ در زن
ــداهلل  ــزاع در روســتایی در اطــراف مشــهد، عب ــک ن ــل از اعدامــش در ی ــار ســال قب ــم چه شــد. ابراهی
)۱۹ ســاله( را بــه قتــل رســانده بــود. ابراهیــم در زمــان ارتــکاب جــرم شــانزده ســاله بــود و بــه قصــاص 
و محکــوم شــد. خانــواده ابراهیــم فقــط چنــد ســاعت پیــش از اجــرای حکــم،  از اعــدام او باخبــر شــدند 

به دار آویختن او توسط رسانه های ایران اعان عمومی نشد.
 

ــر اســاس گزارش هــا او  ــه دار آویختــه شــد. ب ــه مــواد مخــدر ب ــه ارتــکاب جــرم مربــوط ب جنــت میــر،  پســر افغــان ۱۵ ســاله در آوریــل ۲۰۱۴ ب
امــکان  دسترســی بــه وکیــل و مشــاوره حقوقــی نداشــته اســت و همیــن موضــوع بــه نگرانــی مربــوط بــه برگــزاری دادگاه عادالنــه بــرای او و پنــج 
ــوق بشــر در  ــی حق ــر توســط کمیســاریای عال ــت می ــده جن ــد. پرون ــان صــورت گرفتن ــدان اصفه ــا در زن ــد. اعدام ه ــن می زن ــراه او دام ــان هم افغ
ســازمان ملــل بــا توجــه بــه اعــدام اودر ســن ۱۷ ســالگی، مــورد اشــاره قــرار گرفــت.84 هرچنــد خانــواده جنت میــر عنــوان می کننــد کــه او هنــگام 

خــروج از افغانســتان بــه ســمت ایــران ســیزده ســاله بــود و اعــدام او تنهــا دو ســال پــس از آن تاریــخ بــوده اســت.
بــه گــزارش رادیــو آزادی، جنــت میــر و پنــج نفــر دیگــر اعــدام شــده در اصفهــان همــه بــه اتهامــات مرتبــط بــا مــواد مخــدر بــه اعــدام محکــوم 
شــده بودنــد. در مصاحبــه ای بــا رادیــو آزادی، بــرادر جنــت میــر »نــازک میــر«85 گفــت کــه »جنت میــر یــک پســر کاس نهــم مدرســه بــود کــه 
دو ســال پیــش افغانســتان را بــه قصــد ایــران تــرک کــرده بــود. او توســط مقامــات ایرانــی بازداشــت شــد و بــه اتهــام قاچــاق مــواد مخــدر بــه اعــدام 
محکــوم شــد. او امــکان دسترســی بــه وکیــل مدافــع را نداشــت و مقام هــای ایرانــی اجــازه انتقــال جنــازه او بــه افغانســتان را ندادنــد. بــه همیــن 
دلیــل خانــواده مجبــور بــه دفــن جنت میــر در اصفهــان شــدند«. مشــخص نیســت کــه آیــا جنــت میــر در زمــان دســتگیری ۱۵ ســال داشــت یــا 

در زمــان اعــدام.

بخــش عمــده ۳۹ توصیــه شــورای حقــوق بشــر در مــورد اعــدام، مربــوط بــه اعــدام نوجوانــان در ایــران اســت. لیســت کاملــی از ایــن توصیه هــا در 
بخــش پایانــی گــزارش آمــده اســت.

بــر اســاس گــزارش هــای رســیده بــه ســازمان حقــوق بشــر ایــران حداقــل ۲۶ زن در ســال ۲۰۱۴ در ایــران اعــدام شــده اند کــه اعــدام ۹ نفــر از 
آن هــا توســط  منابــع رســمی تاییــد شــده اســت. بــا توجــه بــه ایــن کــه هنــوز بیش تــر از ۵۰ درصــد اعــدام شــدگان زن در ایــران یــا فقــط بــا نــام 

مخفــف هســتند و یــا هویت شــان شناســایی نشــده اســت، احتمــال ایــن کــه آمــار آن هــا بیش تــر از ایــن تعــداد باشــد نیــز وجــود دارد.

فقط اعدام  ۹ نفر از بیست وشش زن اعدام شده، توسط مقام های رسمی اعام شد. 
• ۱۸ نفر از آنان به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند، اما فقط اعدام ۳ تن از آن ها توسط مقام های رسمی اعام شد. 

• ۸ نفر از آنان محکوم به قصاص به دلیل قتل عمد بودند که فقط درباره ۶ نفر از آن ها به شکل رسمی اطاع رسانی صورت گرفت. 
• ۲ نفر از انان بر اساس گزارش های غیررسمی، پاکستانی بوده اند.

73 Iran Human Rights, ”Execution of Juveniles in Iran: prisoner executed for murder committed at age 14; another juvenile offender
scheduled for execution tomorrow,“ accessed March 2014 ,11, http://iranhr.net/09/2013/execution-of-juveniles-in-iran-
prisonerexecuted-for-murder-committed-at-age-14-another-juvenile-offender-scheduled-for-execution-tomorrow/
74 Id., Art. 2013( ,147(; Human Rights Watch, Codifying Repression: An Assessment of Iran’s New Penal Code )Human Rights
Watch, 22-21 ,)2012. The ages of 9 and 15 years is according to the lunar calendar.
75 Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran: Report of the Secretary-General, ¶17, U.N. Doc. A/377/68
)Sept. 2013 ,10(; Iran Penal Code )2013(, Art. 91.
76 Iran Human Rights, Annual Report on the Death Penalty in Iran – 2013, )forthcoming(, 18.
77 Iran Penal Code )2013(, Art. 88.
78 Advisory opinion, Legal Office of the Judiciary, May 2014 ,31,
http://edarehoquqy.ir/Default.aspx?tabid=4988&articleType=ArticleView&articleId=87698
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همســر فرزانــه مــرادی، یکــی از بســتگان دور پــدری او بــود. فرزانــه در ســن ۱۵ ســالگی ازدواج کــرد و یــک ســال بعــد فرزنــد دختــری بــه دنیــا آورد.
او از زندگــی زناشــویی اش راضــی نبــود و بــر اســاس گفته هــای فرزانــه، ســعید فــردی کــه فرزانــه اعــام کــرده بــود قاتــل واقعــی اســت، از فرزانــه 

خواســته تــا اتهــام قتــل را بــه گــردن بگیــرد چــرا کــه بــه دلیــل مــادر بــودن او، احتمــال اعــدام کردنــش وجــود نــدارد.
پــس از قتــل فرزانــه آن را بــه عهــده گرفــت، امــا پــس از یــک ســال وقتــی متوجــه شــد ســعید آزاد شــده و او بــه عنــوان متهــم پرونــده شــناخته 
می شــود، اعترافــات خــود را پــس گرفــت. او آرزو داشــت دختــرش را قبــل از اعــدام ماقــات کنــد، چــرا کــه در طــول دوران شــش ســاله زنــدان، 

دختــرش را ندیــده بــود. ولــی ایــن آرزوی او بــرآورده نشــد. فرزانــه در روز ۴ مــارچ ۲۰۱۴ در زنــدان اصفهــان بــه دار آویختــه شــد.
بــه گفتــه عبدالصمــد خرمشــاهی، وکیــل فرزانــه مــرادی، هنگامــی کــه حکــم قصــاص تاســید شــد، اولیــای دم نــه درخواســت دیــه کردنــد و نــه 
حاضــر بــه گذشــت شــدند و در نهایــت مقامــات زنــدان زمــان اعــدام او را بــه وکیلــش اعــام نکردنــد کــه ایــن خــود نقــض آشــکار قوانیــن ایــران 

اســت.88
 

ــاری بیســت  ــه جب ــرای نجــات ریحان ــی ب ــن الملل ــای بی ــاد کمپین ه ــم حجــم بســیار زی علیرغ
و شــش ســاله، او در ۲۵ اکتبــر ۲۰۱۴ بــه دار آویختــه شــد. او در ســال ۲۰۰۷ بــه اتهــام قتــل 
مرتضــی ســربندی، کارمنــد ســابق وزارت اطاعــات، دســتگیر شــد. پــس از دســتگیری،  دو مــاه 
در ســلول انفــرادی زنــدان اویــن زندانــی بــود و هیــچ گونــه دسترســی بــه وکیــل  و خانــواده اش 
ــچ  ــه هی ــی ک ــرد، در حال ــراف ک ــد اعت ــل عم ــه قت ــتگیری ب ــس از دس ــریعا پ ــت. او س نداش
دسترســی بــه وکیــل نداشــت. او اظهــار کــرد کــه دلیــل اصلــی قتــل، دفــاع از خــود بــوده اســت. 
ریحانــه جبــاری در ســال ۲۰۰۹ توســط دادگاه کیفــری ایــران بــه قصــاص محکــوم و ایــن حکــم 
توســط دیــوان عالــی کشــور نیــز تاییــد شــد. پرونــده ریحانــه توجــه بخــش زیــادی از مــردم در 
داخــل و خــارج از ایــران را بــه خــود جلــب کــرد و بــه همیــن دلیــل برنامــه اعــدام او دو بــار در 

۱۵ آوریــل و ۲۹ ســپتامبر بــه تعویــق افتــاد.

شــهربانو یکــی  از مــوارد نــادر اســت کــه  نــه انگیــزه ناموســی داشــته و نــه فــرد مقتــول همســرش بــوده اســت. شــهر بانــو قتــل را چنیــن شــرح 
می دهــد: مدتــی بــود كــه مشــكل مالــی داشــتم و بــه یــك  نفــر مبلغــی را بدهــكار بــودم. طلــب كار هــر روز بــه در خانــه مــا می آمــد و پولــش را 
می خواســت امــا مــن پولــی نداشــتم تــا بــه او بدهــم تــا اینكــه تصمیــم گرفتــم از همســایه مان قــرض بگیــرم امــا او هــم بــه مــن پــول نــداد. وی 
ادامــه داد: روز حادثــه وقتــی پســرم – حمیــد – از مدرســه بازگشــت، دو نفــری بــه خانــه مقتــول رفتیــم و بــا ربابــه بــه خاطــر گرفتــن پــول درگیــر 
شــدم. در ایــن لحظــه پســرم بــا چــوب ضربــه ای محكــم بــه ســر مقتــول كوبیــد و او نقــش بــر زمیــن شــد. مــن روســری بــه دور گردنــش انداختــم 

و فشــار دادم تــا خفــه شــد. ســپس طاهــای او را ســرقت كردیــم و از آنجــا بیــرون آمدیــم و چنــد روز بعــد هــم طا هــا را فروختیــم.
حكم شهر بانو سحرگاه چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه در زندان رجایی شهر اجرا شد

ــه اتهــام کشــتن همســرش دانیــال  ــام داشــت. ناهیــد هــم  ب ــد ن ــه اتهــام قتــل در ســال ۲۰۱۴ میــادی اعــدام شــد ناهی ــی  کــه ب  آخریــن زن
ــود. او در  ــی  انگیــزه ناهیــد از همسرکشــی فقــر ب ــدان رجایــی شــهر اجــرا شــد. ول ــود و حکمــش در دیمــاه ۹۳ در زن ــه اعــدام محکــوم شــده ب ب
توضیحاتــش گفتــه بــود: »مــن و دانیــال چنــد ســال قبــل بــا هــم ازدواج كردیــم تــا اینكــه هــر دو بــه مصــرف مــواد اعتیــاد پیــدا كردیــم. بــه خاطــر 
تهیــه پــول مــواد مجبــور شــدیم وســایل زندگی مــان را بفروشــیم بــه طــوری كــه دیگــر چیــزی بــرای فــروش نداشــتیم. زندگــی خیلــی دشــواری 
داشــتیم تــا اینكــه شــوهرم پیشــنهاد داد خودمــان را از زندگــی خــاص كنیــم. مــن هــم قبــول كــردم. قــرار شــد مــن ابتــدا او را بــه قتــل برســانم 
و بعــد خودكشــی كنــم. بنــد ســاك را بــه دور گردنــش پیچیــدم و آن قــدر فشــار دادم تــا اینكــه جــان خــودش را از دســت داد. وقتــی خواســتم 

خودكشــی كنــم، ترســیدم و پشــیمان شــدم بــه خاطــر همیــن پلیــس را باخبــر كــردم و مدعــی شــدم كــه دانیــال خودكشــی كــرده اســت.«
لیست و جزییاتی درباره ۲۹ زنی که در سال ۲۰۱۴ اعدام شده اند در سایت سازمان حقوق بشر ایران آمده است. 

79 Amnesty International, Executions of Juveniles Since 1990,
http://www.amnesty.org/en/death-penalty/executions-of-child-offenders-since1990-.
80 http://iranhr.net/05/2014/afghan-juvenile-executed-in-iran-for-drug-related-charges/
81 Local news website Bloghnews, 26 February 2014: Grandfather executed his own grandson.
http://www.bloghnews.com/vdcftmdm.w6decagiiw.html
82 http://iranhr.net/03/2014/execution-of-a-minor-offender-in-iran/
83 http://fedagh.ir/archives/7560
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همــان طــور کــه قبــا ذکــر شــد فقــط دربــاره برخــی از اعدام هــا توســط مقام هــای رســمی اطاع رســانی شــده اســت. ســازمان حقــوق بشــر ایــران 
ــدون  ــا ب ــام نشــده اند. بعضــی از اعدام ه ــی اع ــع رســمی ایران ــدام توســط مناب ــچ ک ــه هی ــرده اســت ک ــت ک ــدام دریاف ــا اع ــی از صده گزارش های
ــر  ــام نشــده اند. شــایان ذک ــا فقــط در رســانه ها اع ــه انجــام شــده و بعضــی از آن ه ــه شــکل مخفیان ــل، ب ــواده و وکی ــه خان ــی ب ــه اطاع هیچ گون
اســت ایــن گــزارش فقــط حــاوی اعدام هایــی اســت کــه یــا بــه شــکل رســمی اعــام شــده یــا توســط گزارش هــای غیررســمی ولــی بــا اطاعــات 
کافــی دریافــت شــده اســت. مــا بــر ایــن بــاور هســتیم کــه آمــار واقعــی اعــدام در ایــران بســیار بیــش تــر از گــزارش ارایــه شــده اســت. در ســال 
۲۰۱۴ ســازمان حقــوق بشــر ایــران گــزارش هــای مختلفــی از اعدام هــای مخفیانــه از ۱۸ زنــدان مختلــف در سراســر ایــران دریافــت کــرده اســت.

ــرج،  ــران / ک ــای ته ــت. زندان ه ــمی ) زرد( اس ــای غیررس ــبز( و اعدام ه ــمی )س ــای رس ــی اعدام ه ــع جغرافیای ــده توزی ــان دهن ــوق نش ــودار ف نم
ارومیــه / بلوچســتان / کرمــان و بندعبــاس زندان هایــی هســتند بــا بیــش تریــن آمــار اعدام هــای مخفیانــه. ایــن در حالــی اســت کــه زنــدان کــرج 
ــا همــه انــواع قومیت هــا و شهرستان هاســت. شــمار زیــادی از زندانیــان حاضــر در زندان هــای ارومیــه  و بلوچســتان از  و تهــران دارای زندانیانــی ب
ــه صــورت  ــار اعدام هــای اعــام شــده ب میــان کردهــا، آذری هــا و بلوچ هــا هســتند. گیــان در زمــره اســتان هایی اســت کــه بیشــترین تعــداد آم

رســمی در ســال ۲۰۱۴ را دارد.

84 More details on Facebook page of ”Imam Ali Society“
85 http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14780&LangID=F
86 http://da.azadiradio.org/content/transcript/25373245.html
87 http://iranhr.net/03/2014/farzaneh-moradi-a-26-year-young-woman-was-hanged-this-morning/
88 Farzaneh Moradi was executed, Iranian Students’ News Agency )ISNA(, 4. March 2014
89 http://www.theguardian.com/world/2014/oct/25/iran-reyhaneh-jabbari-executes-appeals
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• حداقل ۴۶۲ معادل ۶۱ درصد از اعدام ها توسط منابع رسمی ایران اعان نشدند.
• اتهام های ۱۸ درصد از اعدام های غیررسمی نامعلوم بوده است.

• اعدام های مربوط به زنان و افراد خارجی که اغلب افغان بودند، توسط منابع رسمی اعان نشده اند.
• اغلب اعدام های مربوط به نوجوانان توسط منابع رسمی اعان نشده اند.

ــان در  ــر زندانی ــد. بیش ت ــه و اعــان نشــده بوده ان ــرا مخفیان ــواد مخــدر در ســال ۲۰۱۴ اکث ــه م ــوط ب ــم مرب ــاال نشــان  مــی دهــد جرای نمــودار ب
ــهر  ــدان رجایی ش ــاص، در زن ــه قص ــوم ب ــان محک ــر زندانی ــد و بیش ت ــرج بوده ان ــار ک ــزگان و قزل حص ــان، هرم ــدان، کرم ــه، زاه ــای ارومی زندان ه

ــد. ــرج بوده ان ک

بــر اســاس گــزارش هــای منابــع ســازمان حقــوق بشــر در ایــران در مــاه هــای اخیــر ده هــا نفــر در زنــدان 
کرمــان اعــدام شــده انــد کــه گــزارش حاضــر حــاوی اطاعاتــی دربــاره ۳۳ نفــر از آن هــا اســت. ایــن زندانیــان 
ــه  ــوم ب ــه محک ــا ک ــر از یکــی از آن ه ــه غی ــدام شــده اند. ب ــره اع ــا شــش نف ــج ی ــای پن ــروه ه ــب در گ اغل
ــدام از  ــچ ک ــوده اســت91 هی ــواد مخــدر ب ــه م ــوط ب ــم مرب ــه جرای ــوط ب ــه مرب ــود، مجــازات بقی قصــاص ب
ــا  ــن اعــدام هــا ت ــع رســمی اعــان نشــده اند. ای ــان توســط مناب ــدان کرم ــه در زن اعدام هــای صــورت گرفت
امســال نیــز ادامــه داشــته اند. در حــال حاضــر ایــن موضــوع کــه اعدام هــای هفتــه ای از چــه زمانــی شــروع 
ــاد مشــهد و  ــدان وکیــل آب ــوم اســت. ماننــد اعدام هــای صــورت گرفتــه و گــزارش شــده در زن شــده، نامعل

زنــدان دریــا در ارومیــه.92

90 http://iranhr.net/12/2014/secret-mass-executions-of-drug-convicts-in-kerman-prison-southeastern-iran/
91 http://iranhr.net/01/2015/correction-on-kerman-executions-8-people-executed-on-25-january/
92 http://iranhr.net/02/2013/mass-executions-vakilabad-minor-executed/
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1- بررســی تصویــب کنوانســیون حــذف همــه شــکل هــای تبعیــض علیــه زنــان، کنوانســیون منــع شــکنجه، کنوانســیون 
بیــن المللــی حمایــت از حقــوق تمامــی کارگــران مهاجــر و اعضــای خانــواده آنــان، پروتــکل دوم میثــاق بیــن الملــل حقــوق 
مدنــی و سیاســی بــه منظــور الغــای مجــازات مــرگ و كنوانســیون بین المللــی حمایــت از تمامی اشــخاص در برابــر ناپدیــد 

شــدن اجبــاری )ســیرالئون(؛ 
2- اصــاح قانــون مجــازات در جهــت حــذف جرائــم مرتبــط بــا قاچــاق مــواد مخــدر از جرائــم منجــر بــه مجــازات اعــدام 

)اســپانیا(؛
3- بررســی پرونــده تمامــی زندانیانــی کــه بــه اعــدام محکــوم شــده انــد بــا نظــر بــه تبدیــل احــکام آنــان و احتــرام بــه 
حــق آنــان بــرای بــه چالــش کشــیدن قانونیــت بازداشــت قبــل از برگــزاری دادگاهــی در تطابــق بــا قوانیــن بیــن المللــی 

)ســویس(؛
4- تجدیــد نظــر در  قانــون مجــازات اســامی بــرای تضمیــن عــدم تناقــض آن بــا تعهــدات بیــن المللــی، بــه شــمول مــاده 
۶ میثــاق بیــن المللــی حقــوق مدنــی و سیاســی، کــه مجــازات اعــدام را بــرای جــدی تریــن جرائــم اختصــاص داده اســت و 
نــه هرگــز بــرای جرائمــی کــه افــراد در ســنین کمتــر از هجــده ســالگی مرتکــب شــده انــد و نــه هرگــز بــه طــور خودســرانه 

)کانادا(؛
5- الغای مجازات اعدام )لوکزامبورگ(؛

6- بررســی الغــای مجــازات اعــدام و تصویــب اساســنامه رم مرتبــط بــا دادگاه بیــن المللــی جنائــی در نخســتین فرصــت 
)قبــرس(؛

7- اصــاح تمــام قوانیــن و اجرائیــات بــرای تضمیــن آن کــه هیــچ فــردی کــه در ســنین کمتــر از ۱۸ ســال مرتکــب جرمــی 
شــده اســت، بتوانــد بــه اعــدام محکــوم شــود )بلژیک(؛

8- مقــرر کــردن مهلــت قانونــی توقــف و رســمی مجــازات اعــدام، و بــه ویــژه منتفــی کــردن تمامــی اعــدام هــای برنامــه 
ریــزی شــده مجرمــان نوجــوان و منــع تحمیــل مجــازات مــرگ بــرای جرائمــی کــه افــراد در زیــر ســن قانونــی مرتکــب 

شــده انــد )اســترالیا(؛
9- اعــام بافاصلــه مهلــت قانونــی توقــف رســمی مجــازات اعــدام، بــه ویــژه بــرای افــرادی کــه هنــگام ارتــکاب جــرم در 

زیــر ســن قانونــی بــوده انــد )بلژیــک(؛
10- الغای مجازات اعدام حداقل برای مرتکبان نوجوان )جمهوری چک(؛

11- برقــراری مهلــت قانونــی توقــف و کامــل اســتفاده از مجــازات اعــدام و بــه مثابــه بخشــی از ایــن تصمیــم، منــع مجــازات 
اعــدام بــرای مرتکبــان نوجــوان و لغــو اجــرای اعــدام در مــاء عــام )مجارســتان(؛

ــه جرائمــی در ســن کمتــر از ۱۸ ســال  ــکاب ب ــه خاطــر ارت ــرادی کــه ب ــرای اف ــی کــردن مجــازات اعــدام ب 12- غیرقانون
ــی توقــف همــه احــکام اعــدام )ایســلند(؛ ــدون هیــچ اســتثناء، و اجــرای مهلــت قانون ــد، ب محکــوم شــده ان

ــا نــگاه بــه لغــو مجــازات مــرگ، و تضمیــن آنکــه هیــچ فــردی کــه در  13- مقــرر کــردن مهلــت قانونــی توقــف اعــدام ب
ــه مــرگ محکــوم نشــود، در راســتای تعهداتــی کــه تحــت  زمــان ارتــکاب جــرم کمتــر از ۱۸ ســال ســن داشــته اســت ب

کنوانســیون حقــوق کــودک داریــد )ایرلنــد(؛
14- منــع اعــدام مرتکبــان بــه جــرم نوجــوان و همزمــان ارائــه مجــازات هــای بدیــل در راســتای قانــون جدیــد مجــازات 

ایــران )ایتالیــا(؛
15- مقــرر کــردن  مهلــت قانونــی توقــف اســتفاده از مجــازات اعــدام بــا نــگاه بــه لغــو آن و تبدیــل تمــام احــکام اعــدام 

بــرای افــراد کمتــر از ۱۸ســال )لیتوانــی(؛
ــران تحــت  ــا تعهــدات ای ــق ب ــی، در تطاب ــر ســن قانون ــراد در زی ــه اعــدام اف ــان دادن ب ــه عنــوان نخســتین گام، پای 16- ب

ــورگ( ــی و همچنیــن کنوانســیون حقــوق کــودک )لوکزامب ــی حقــوق سیاســی و مدن ــن الملل ــاق بی میث
17- اتخــاذ تدابیــر فــوری جهــت الغــای مجــازات اعــدام بــرای جرائمــی کــه توســط افــرادی در ســنین کمتــر از ۱۸ صــورت 

گرفتــه اســت، و مهلــت قانونــی توقــف اعــدام در مــاء عــام )نــروژ(؛

سندنخست:
پیشنهادهای»برریسادواری«)یویپآر(بهایراندرزمینهمجازاتاعدام



حقوق ما

صفحه 33/ شامره هشتم

گزارش ساالنه اعدام در ایران در سال 2014

18- الغای مجازات اعدام برای کسانی که زیر ۱۸ سال هستند )پاراگوئه(؛
19- ممنــوع کــردن اســتفاده از مجــازات اعــدام بــرای کســانی کــه در زمــان ارتــکاب جــرم زیــر ســن قانونــی بــوده انــد 

)اســپانیا(؛
ــر اســاس  ــرای جرائمــی کــه ب ــان و ب ــرای نوجوان ــدام ب ــف اســتفاده از مجــازات اع ــی توق ــت قانون ــوری مهل 20- اعــام ف
ــر و  ــای کبی ــات محســوب نمــی شــوند ) پادشــاهی متحــده بریتانی ــن جنای ــی، جــدی تری ــن الملل ــن بی ــای قوانی معیاره

ــد شــمالی(؛ ایرلن
 21- مقرر کردن فوری مهلت قانونی توقف استفاده از مجازات اعدام )جمهوری مقدونیه از یوگساوی سابق(؛

22- اتخــاذ تدابیــر ضــرور بــرای مقــرر کــردن مهلــت قانونــی توقــف مجــازات اعــدام بــه عنــوان نخســتین گام در جهــت 
الغــای کامــل آن )اوروگوئــه(؛

23- بررســی مقــرر کــردن مهلــت قانونــی توقــف رســمی اعــدام افــرادی کــه بــه مــرگ محکــوم شــده انــد و آزمــون امــکان 
لغــو مجــازات اعــدام )آرژانتیــن(؛

24- مقــرر کــردن مهلــت قانونــی توقــف رســمی اعــدام، بــه ویــژه اعــدام مجرمــان نوجــوان کــه در زمــان ارتــکاب جــرم 
کمتــر از ۱۸ ســال داشــته انــد، بــا نــگاه بــه بازبینــی تمامــی پرونــده هــای زندانیــان نوجوانــی کــه در صــف مــرگ قــرار 

دارنــد )اتریــش(؛ 
25- اعان رسمی مهلت قانونی توقف استفاده از مجازات اعدام با نگاه به الغای سریع آن )کستاریکا(؛

26- اعــام مهلــت قانونــی توقــف مجــازات اعــدام و الغــای مجــازات اعــدام؛ و تصویــب پروتــکل الحاقــی دوم میثــاق بیــن 
المللــی حقــوق مدنــی و سیاســی )اســتونی(؛

27- دست کشیدن از اعدام ها و مقرر کردن مهلت قانونی توقف با نگاه به الغای مجازات اعدام )فرانسه(؛
28- اعــام مهلــت قانونــی توقــف مجــازات اعــدام بــا نــگاه بــه لغــو احتمالــی آن. تــا زمــان دسترســی بــه آن، اقــدام فــوری 

بــرای کاهــش بــه کارگیــری اعــدام، در راســتای حداقــل اســتانداردهای بیــن المللــی )آلمــان(؛
29- بررســی اعــان مهلــت قانونــی توقــف مجــازات اعــدام، بــا نــگاه بــه لغــو آن، بــه ویــژه بــرای جرائــم مربــوط بــه مــواد 
مخــدر و دیگــر جرائمــی کــه نمــی تواننــد بــه عنــوان »جــدی تریــن« بــر مبنــای معیارهــای بیــن المللــی بــه حســاب آیــد 

یتالیا(؛ )ا
30- بررسی مهلت قانونی توقف مجازات اعدام با نگاه به الغای آن )لتونی(؛

31- مقرر کردن مهلت قانونی توقف فوری استفاده از مجازات اعدام با نگاه به الغای آن )مونته نگرو(؛
32- اعان مهلت قانونی توقف مجازات اعدام با نگاه به الغای آن )لهستان(؛

33- تبدیــل مجــازات افــرادی کــه بــه مــرگ محکــوم شــده انــد و مقــرر کــردن مهلــت قانونــی توقــف اعــدام هــا بــه عنــوان 
گام نخســت در جهــت الغــای مجــازات مــرگ )پرتقــال(؛

34- پایان دادن فوری به تمام اعدام های در ماء عام )آلمان(؛
35- حذف سنگسار به عنوان شکلی از مجازات )پاراگوئه(؛

36- الغــای سنگســار بــه عنــوان شــکلی از مجــازات اعــدام و بررســی الغــای »ارتــداد« بــه عنــوان جرمــی کــه مجــازات 
اعــدام در پــی دارد )اســلواکی(؛

37- الغای ادامه استفاده از مجازات اعدام، سنگسار و قصاص برای قتل )اسلوونی(؛
38- توقف تمامی اعدام ها )اسرائیل(؛

39- افزایــش اقدامــات قانونــی بــا هــدف تضمیــن دادرســی و بــی طرفــی در اجــرای عدالــت، بــه شــمول اســتقال قضــات 
و کانــون وکا، بــذل توجــه ویــژه بــه پیشــنهادهایی مربــوط بــه مجــازات اعــدام کــه توســط کمیتــه حقــوق بشــر فرمولــه 

شــده اســت، بــه ویــژه در ارتبــاط بــا مجرمــان نوجــوان )شــیلی(
40- اتخــاذ تدابیــری بــرای تضمیــن دادرســی و محاکمــه عادالنــه، بــه ویــژه هــر محاکمــه ای کــه بتوانــد بــه صــدور حکــم 

اعــدام منجــر شــود )مکزیــک(

سندنخست)ادامه(:
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سن در زمان محل اجرای اعدامتاریخ اعدامنامردیف

اعدام

سن در زمان 

ارتکاب جرم

منبع

فعالین حقوق برش و دموکراسی زیر سن)تایید نشده(۲۶الربز- کرج- رجایی شهر۰۲/۱۹/۲۰۱۴میثم چنربی1

در ایران

فعالین حقوق برش و دموکراسی  زیر سنالربز- کرج- رجایی شهر۰۲/۱۹/۲۰۱۴شهریار مظفری2

در ایران

فعالین حقوق برش و دموکراسی  ۱۶ )فقط یک منبع(۲۰کرج- گوهر دشت۰۲/۲۶/۲۰۱۴رضا گنجی لو3

در ایران

رسمی- پایگاه جامع اطالع رسانی ۲۱۱۷مازندارن- جویبار۰۲/۲۶/۲۰۱۴مهراس رضایی4

بالغ مازندران

فعالین حقوق برش و دموکراسی ۲۳۱۷سیستان و بلوچستان- زاهدان۰۳/۰۲/۲۰۱۴حسن ذوالفقاری5

در ایران

رسمی- فداک نیوز۲۱۱۴فارس- شیراز۰۳/۱۲/۲۰۱۴حسن غالمی6

سازمان حقوق برش کردستان۲۱۱۷هرمزگان- بندرعباس۰۴/۱۶/۲۰۱۴احمد رحیمی7

سازمان حقوق برش کردستان۲۲۱۶هرمزگان- بندرعباس۰۴/۱۶/۲۰۱۴علی فوالدی8

سازمان حقوق برش کردستان۲۹۱۴هرمزگان- بندرعباس۰۴/۱۶/۲۰۱۴علی رشیفی9

سازمان حقوق برش ایران ۱۵اصفهان-افغان۰۴/۱۷/۲۰۱۴جنت میر10

جمعیت امام علی۲۰۱۶خراسان رضوی- مشهد۰۴/۲۰/۲۰۱۴ابراهیم حاجتی11

ایران گلوبال۲۴۱۷تربیز۰۶/۱۰/۲۰۱۴امیر رسهایی12

فعالین حقوق برش و دموکراسی ۱۹۱۷سیستان و بلوچستان- زاهدان۰۸/۰۹/۲۰۱۴عثامن دهمرده13

در ایران

ارگان خربی مجموعه فعاالن ۲۲۱۸خراسان جنوبی- بیرجند۰۸/۱۳/۲۰۱۴محسن سارانی14

حقوق برش در ایران

کردپا۲۰۱۷کرمانشاه۰۸/۲۵/۲۰۱۴هادی ویسی)پاالنی(15

ارگان خربی مجموعه فعاالن ۱۸۱۴.۵تربیز۱۰/۱۸/۲۰۱۴فردین جعفریان16

حقوق برش در ایران

کمپینگ دفاع از زندانیان مدنی ۱۴زیر سنتربیز۱۱/۲۵/۲۰۱۴رحیم نورالله زاده17

و سیاسی

سنددوم:
لیستنوجواناناعدامشدهدرایراندرسال2014
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منبعاتهام محل اجرای اعدامتاریخ اعدامنامردیف

عرش نیوزمواد مخدرلرستان- دلفان۰۱/۲۶/۲۰۱۴م.ش.1

عرص ایرانقتلاصفهان۰۳/۰۴/۲۰۱۴فرزانه مرادی/ راضیه م.2

هراناقتلالربز- کرج۰۵/۱۰/۲۰۱۴بهجت ؟3

کردپامواد مخدرآذربایجان غربی- ارومیه۰۵/۲۲/۲۰۱۴آمنه توسان4

کردپامواد مخدرآذربایجان غربی- ارومیه۰۵/۲۲/۲۰۱۴گلچین نوری5

فارس نیوزقتلمازندران- آمل۰۵/۲۸/۲۰۱۴ص.ت.6

هرانامواد مخدرخراسان جنوبی- بیرجند۰۷/۲۰/۲۰۱۴ناشناس7

هرانامواد مخدرخراسان جنوبی- بیرجند۰۷/۲۰/۲۰۱۴ناشناس8

هرانامواد مخدرخراسان جنوبی- بیرجند۰۷/۲۰/۲۰۱۴ناشناس9

هرانامواد مخدرخراسان جنوبی- بیرجند۰۷/۲۰/۲۰۱۴ناشناس10

فعالین حقوق مواد مخدرسیستان و بلوچستان- زاهدان۰۸/۰۹/۲۰۱۴ناشناس11

برش و دموکراسی 

در ایران

طربی نیوزقتلمازندران- قا یم شهر۰۸/۱۴/۲۰۱۴ر. ک.12

هرانامواد مخدرسیستان و بلوچستان- زاهدان۰۸/۲۳/۲۰۱۴ناشناس13

هرانامواد مخدرکرمان۰۸/۲۶/۲۰۱۴ناشناس14

جوان آنالینقتلالربز- کرج- رجایی شهر۰۹/۱۰/۲۰۱۴ناشناس15

صدا و سیامی مواد مخدرگیالن- رشت۰۹/۱۱/۲۰۱۴ه.س.16

جمهوری اسالمی 

ایران

مواد مخدرسیستان و بلوچستان- زاهدان۰۹/۲۰/۲۰۱۴ناشناس17

مواد مخدرسیستان و بلوچستان- زاهدان۰۹/۲۰/۲۰۱۴ناشناس18

جام نیوزقتلالربز- کرج- رجایی شهر۱۰/۲۵/۲۰۱۴ریحانه جباری19

هرانامواد مخدرآذربایجان غربی- ارومیه۱۲/۰۱/۲۰۱۴مرضیه استواری20

هرانامواد مخدرالربز- کرج- قزلحصار۱۲/۰۲/۲۰۱۴اکرم حسینی21
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