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مقدمه
 

هشتمیـــن گـــزارش ســـاالنه ســـازمان حقـوق بشـــر ایـران در خصـــوص مجـازات 
اعـــدام، ارزیابـــی از چگونگـــی اجـرای مجـازات اعـدام در ســـال ۲۰۱5 میادی در 

جمهـــوری اسـامی ایـــران را ارایـه مـی دهـد.
ــال  ــا س ــه ب ــد آن در مقایس ــال ۲۰۱5 و رون ــا در س ــداد اعدام ه ــزارش تع ــن گ ای
ــک  ــی و تفکی ــع جغرافیای ــا، توزی ــک اتهام ه ــدام، تفکی ــیوه های اع ــل، ش ــای قب ه
ــای  ــر روی اعدام ه ــزارش ب ــن گ ــد. در ای ــان می ده ــا را نش ــن اعدام ه ــه ای ماهیان
ــای  ــامل بحث ه ــه ش ــت ک ــده اس ــژه ش ــزی وی ــدر تمرک ــواد مخ ــه م ــوط ب مرب
ــه  ــی ک ــود. بحث های ــز می ش ــران نی ــن در ای ــر قوانی ــا تغیی ــه ب ــد در رابط جدی
ــان مشــخص  ــن می ــران را در ای ــی و دیگرمقامــات ای ــت حســن روحان موضــع دول
می کنــد. در پایــان نیــز همــکاری دفتــر مقابلــه مــواد مخــدر و جــرم ســازمان ملــل 
)UNODC( بــا حکومــت ایــران در زمینــه مبــارزه قاچــاق مــواد مخــدر، کــه در آذر 

ــم. ــده اســت را بررســی می کنی ــد ش ــیدی تمدی ــال ۱۳۹۴ خورش ــاه س م
ــب  ــز در قال ــال ۲۰۱5 نی ــده در س ــدام ش ــوان اع ــان نوج ــان و متهم ــت زن لیس
جدول هایــی در آخــر ایــن گــزارش آمــده اســت. همچنیــن ایــن گــزارش جنبــش 
ــن  ــار ای ــن ب ــرای اولی ــد. ب ــران را بررســی می کن ــدام در داخــل ای ــا اع ــت ب مخالف
گــزارش تعــداد مــوارد بخشــش، جائیکــه اولیــای دم، بخشــش را بجــای مجــازات 
اعــدام انتخــاب می کننــد را منتشــر و آن را بــا احــکام اجــرا شــده قصــاص مقایســه 

می کنــد.
ــا و  ــاش اعض ــه ت ــز نتیج ــال ۲۰۱5 نی ــزارش س ــی، گ ــای قبل ــد گزارش ه مانن
همــکاران ســازمان حقــوق بشــر ایــران اســت، کــه در گــزارش گرفتــن، ارائــه دادن 
ــه  ــته اند. ب ــرکت داش ــوای آن ش ــتن محت ــل و نوش ــع آوری، تحلی ــدارک، جم م
دلیــل فقــدان شــفافیت در سیســتم قضایــی و خطــرات و محدودیت هــای آشــکاری 
ــا آن مواجــه هســتند،  ــران ب کــه مدافعــان حقــوق بشــر در جمهــوری اســامی ای

ــد. ــه نمی ده ــران را ارائ ــدام در ای ــی از مجــازات اع ــر کامل ــی تصوی ــزارش فعل گ
بــا ایــن وجــود، مــا معتقدیــم که ایــن گــزارش کامل تریـــن و واقعی تریـــن تصویـــر 
ممکنـــی اســـت کـــه می تـــوان در شـــرایط کنونـــی، از وضعیـت اعـــدام در ایـران 

ارائــه داد.

گزارش ساالنه 2015 در یک نگاه

• ۹۶۹ نفر در سال ۲۰۱5 اعدام شدند )با افزایش ۲۹ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۴(
• ۳۷۳ مورد توسط منابع رسمی اعام شده است )۳۹ درصد(

• ۹۷ درصد از اعدام ها در مناطق اتنیکی ایران توسط منابع رسمی اعام نشده است.
• ۶۳8 نفر از افراد اعدام شده اتهام های مرتبط با مواد مخدر داشته اند )۶۶ درصد(

• 5۷ نفر در ماء عام اعدام شده اند.
• حداقل ۳ مورد از اعدام شدگان، هنگام ارتکاب جرم زیر ۱8 سال سن داشته اند.

• دستکم ۱۹ زن اعدام شده اند.
• ۲۰۷ نفر به اتهام قتل عمد اعدام شده اند.

• ۲۶۲ نفر نیز مورد بخشش اولیای دم قرار گرفتند.
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پیش گفتار
 

هشــتمین گــزارش ســاالنه اعــدام ســازمان حقــوق بشــر ایــران نشــان می دهــد کــه در ســال ۲۰۱5 میــادی جمهــوری اســامی ایــران یکــی از ســیاه ترین ســال های 
عمــرش را بــر اســاس تعــداد اعدام هــا داشــته اســت. در ایــن ســال بطــور متوســط هــر روز بیــن ۲ تــا ۳ نفــر بــه دار آویختــه شــده اند. ایــن موضــوع بــا ایــن حقیقــت 
در تضــاد اســت کــه ســال ۲۰۱5 ســالی بــود کــه جمهــوری اســامی ایــران پــس از ســال ها انــزوا، روابطــش را بــا جامعــه جهانــی از طریــق توافــق هســته ای و رفــع 

تحریم هــا، ترمیــم کــرده اســت.
احتمــاال روابــط دیپلماتیــک بیــن جمهــوری اســامی و غــرب هیچــگاه بــه ایــن خوبــی نبــوده اســت. در زمــان انتشــار ایــن گــزارش صد هــا شــرکت اروپایــی در حــال 
آمــاده شــدن از ســر گیــری معامــات و ســرمایه گــذاری در ایــران می شــوند. بــه نظــر می رســد کــه تعــداد هولنــاک اعدام هــا در ســال ۲۰۱5 در ایــران تاثیــری روی 
روابــط بــا غــرب نداشــته اســت. در ســالی کــه تمرکــز ســازمان ملــل متحــد روی مســائل مربــوط بــه مــواد مخــدرو بــه خصــوص نقــض حقــوق بشــر در مبــارزه بــا 
قاچــاق مــواد مخــدر اســت، ایــران بیــش از ۶5۰ نفــر را در رابطــه بــا جرائــم مــواد مخــدر اعــدام کــرده اســت. علیرغــم اینکــه چندیــن مقــام ارشــد ایرانــی پذیرفته انــد 
کــه اعدام هــا منجــر بــه کاهــش مشــکات مربــوط بــه مــواد مخــدر و قاچــاق آن نشــده اســت، بــا ایــن حــال ســازمان ملــل در آذر مــاه ســال ۹۴)دســامبر ۲۰۱5 ( 

همــکاری اش را دررابطــه بــا مبــارزه بــر علیــه قاچــاق مــواد مخــدر را بــا ایــران تمدیــد کــرد.
ایــران بــا وجــود تعهــدات بیــن المللــی اش، اعــدام نوجوانــان در ســال ۲۰۱5 را ادامــه داد و اعدام هــای در مــا عــام را بــا   همــان شــدت ســال های قبــل اجــرا کــرد. 
همچنیــن مقامــات ایرانــی مجازات هــای غیرانســانی دیگــری مثــل قطــع عضــو را حتــی در برخــی مــوارد در مــاء عــام اجــرا کــرده اســت. در فروردیــن مــاه ســال۹۴  
ــا مذاکراتــی کــه بیــن وزیــر خارجــه ایــران و وزرای خارجــه آمریــکا و دیگــر کشــورهای اروپایــی برگــزار می شــد، یکــی از رســانه های  )مــارس ۲۰۱5(، همزمــان ب

ایــران بــرای اولیــن بــار دربــاره مجــازات قصــاص چشــم مــردی در زنــدان رجایــی شــهر کــرج خبــر داد.
در ســال ۲۰۱5 چنــد نفــر بــه دلیــل عضویــت و یــا همــکاری بــا گروه هــای مســلح سیاســی کــه همگــی متعلــق بــه گروه هــای اتنیکــی کــرد، عــرب و بلــوچ بودنــد 

اعــدام شــدند.
اگــر چــه در ســال ۲۰۱5 واکنــش جامعــه بیــن المللــی بــه اعدام هــا کافــی نبــود، ولــی نشــانه های امیــد در داخــل ایــران وجــود دارد و جنبــش مخالفــت بــا اعــدام 

در ایــران پیشــرفت های چشــمگیری داشــته اســت. بــرای مثــال تعــداد مــوارد بخشــش از مــوارد اجــرای قصــاص بیشــتر بــوده اســت.
همزمــان بــا ارائــه گــزارش ســاالنه، »ســازمان حقــوق بشــر ایــران« و ســازمان فرانســوی »همــه باهــم علیــه اعــدام«، از جامعــه جهانــی بــه ویــژه کشــورهای اروپایــی 
درخواســت می کننــد کــه تــاش بیشــتری را بــرای کاهــش مجــازات اعــدام در ایــران انجــام دهــد. محمــود امیــری مقــدم، بنیــان گــذار ســازمان حقــوق بشــر ایــران 
ــی  ــا مقامــات ایران ــط اقتصــادی ب ــران باشــند. بهبــود رواب ــاالی اعدام هــا در ای ــه آمــار ب ــا و شــرکت های اروپایــی نبایــد شــاهدان بی صــدا نســبت ب ــد: »اروپ می گوی
بایــد مشــروط بــه حرکــت جــدی در راســتای لغــو مجــازات اعــدام در ایــران باشــد.« او در ادامــه گفــت: »پیشــرفت های جنبــش مخالفــت بــا اعــدام در داخــل ایــران 
ــد در راســتای لغــو مجــازات  ــی بتوان ــرای آنکــه جامعــه جهان ــرای ســرمایه های خارجــی از ســوی دیگــر، فرصتــی کمیــاب اســت، ب ــران ب از یــک طــرف، و نیــاز ای

اعــدام در ایــران تاثیــر گــذار باشــد.«
همچنیــن »ســازمان حقــوق بشــر ایــران« و ســازمان فرانســوی »همــه باهــم علیــه اعــدام« از دفتــر مــواد مخــدر و جــرم ســازمان ملــل درخواســت می کنــد کــه 
همــکاری خــود بــا ایــران را در راســتای مبــارزه بــا قاچــاق مــواد مخــدر در ایــران، پایــان داده و ادامــه ایــن همــکاری را مشــروط بــه توقــف تمــام اعدام هــای مرتبــط 

بــا مــواد مخــدر کنــد.

5

منابع
بیشــتر اعدام هایــی کــه انجــام شــده اند از طریــق رســانه های رســمی ایــران اعــام نشــده اند. بنابرایــن مــا بیــن اعدامهــای »رســمی« و »غیــر رســمی« یــا »اعــام 
ــران، خبرگزاری هــا و  ــق وب ســایت های رســمی دادگســتری اســتان ها، پلیــس ای ــی هســتند کــه از طری ــل می شــویم. اعدام هــای رســمی آنهای ــز قائ نشــده« تمای

روزنامه هــای محلــی یــا سراســری و رادیــو و تلویزیــون ایــران اعــام می شــود.
اعدام هــای غیــر رســمی یــا اعــام نشــده، شــامل مــواردی می شــوند کــه از طریــق منابــع رســمی اطــاع رســانی نشــده اند، امــا از طریــق کانال هــای دیگــر توســط 
ــوق  ــع ســازمان حق ــا مناب ــر و ی ــوق بشــری دیگ ــای ســازمان های حق ــا شــامل گزارش ه ــن کانال ه ــد. ای ــرار گرفته ان ــد ق ــورد تایی ــران، م ــوق بشــر ای ســازمان حق
بشــر در داخــل ایــران می باشــد. منابــع ایــن گزارش هــای غیــر رســمی اغلــب شــاهدان عینــی، اعضــای خانواده هــا، وکا و منابــع داخــل زندان هــا هســتند. در ایــن 

گــزارش تنهــا مــواردی کــه از طریــق دو منبــع مســتقل و موثــق مــورد تاییــد قــرار گرفته انــد، اســتفاده شــده اســت.
بــه دلیــل فقــدان شــفافیت در سیســتم قضایــی ایــران و فشــار وارده بــر خانواده هــای افــراد اعــدام شــده، تعــداد قابــل توجهــی از گزارش هایــی کــه ســازمان حقــوق 
بشــر ایــران دریافــت کــرده اســت، بــه   همــان دالیــل فــوق الذکــر نمی توانــد مــورد تاییــد ســازمان حقــوق بشــر ایــران قــرار بگیــرد. بنابرایــن، ایــن مــوارد در ایــن 

ــده نشــده اند. ــزارش گنجان گ
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نســبت بــه اولیــن گــزارش ســاالنه ســازمان حقــوق بشــر ایــران در ســال ۲۰۰8، تعــداد اعدام هــا دســتکم ۳ برابــر شــده اســت )افزایــش 
۳۰۰ درصــدی(. نمــودار بــاال تعــداد اعدام هــای گــزارش شــده از ســال ۲۰۰5 تــا ۲۰۱5 را نمایــش می دهــد. آمــار قبــل از ســال ۲۰۰8 

توســط ســازمان عفــو بیــن الملــل گــزارش شــده اســت.

اعدام های ماهیانه در سال 2015

بطــور کلــی تعــداد ماهیانــه اعدام هــا در ســال ۲۰۱5 نســبت بــه ســال های قبــل بــاال بــوده اســت، مــاه اکتبــر بــا ۳8 اعــدام، کمتریــن 
ــش از ۴  ــن بی ــا میانگی ــدام ب ــا ۱۳۹ اع ــن« ب ــاه »ژوئ ــه م ــدام در روز(، در حالیک ــته اســت )۱.۲ اع ــه را داش ــای ماهیان ــداد اعدام ه تع
اعــدام در روز، هولناک تریــن مــاه بــوده اســت. طبــق ایــن گــزارش در نیمــه اول ایــن ســال ۶5۷ نفــر، یعنــی بطــور متوســط ۳ تــا ۴ 

ــده اند. ــدام ش ــر، در روز اع نف
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از زمــان انتخــاب حســن روحانــی در مــاه ژوئــن ۲۰۱۳، حداقــل ۲۱۶۲ نفــر اعــدام شــده اند. قیــاس بیــن دو ســال و نیــم بعــد از انتخــاب 
ــا نشــان می دهــد.  ــداد اعدام ه ــل از انتخــاب او، رشــد ۴۳ درصــدی را در تع ــم قب ــی و دو ســال و نی حســن روحان

گرچــه مســئولیت صــدور و اجــرای احــکام اعــدام بــا قــوه قضائیــه اســت، امــا حســن روحانــی و اعضــای کابینــه اش، نــه تنهــا هیــچ گونــه 
ــراز نکرده انــد، بلکــه در مــواردی رئیــس جمهورحســن روحانــی و وزیــر امــور خارجــه اش  ــاالی اعدام هــا اب ــا تعــداد ب نارضایتــی در رابطــه ب

ــد. ــز کرده ان ــاع نی ــا دف ــن اعدام ه ــف از ای ــواد ظری ج

ــران در  ــت ای ــی، حکوم ــن الملل ــای بی ــم انتقاده علیرغ
ــام  ــاء ع ــا در م ــرای اعدام ه ــه اج ــز ب ــال ۲۰۱5 نی س
ادامــه داده اســت. اعدام هــا در مــاء عــام بار هــا و 
بار هــا توســط ســازمان ملــل مــورد انتقــاد قــرار گرفتــه 

اســت.
در بیانیــه ای مشــترک کــه در ۱8اردیبهشــت ۱۳۹۴ 
ــه  ــل ب ــازمان مل ــژه س ــگر وی ــد، دو گزارش ــر ش منتش
گزارش هــای متعــدد اعدام هایــی کــه در مــاء عــام 
ــد.  ــاره کرده ان ــده اســت، اش ــال ۲۰۱5 منتشــر ش در س
در ایــن بیانیــه احمــد شــهید، گزارشــگر ویــژه ســازمان 
ملــل در رابطــه بــا حقــوق بشــر در ایــران، و کیریســتف 
هینــز، گزارشــگر اعدام هــای غیــر قانونــی گفتنــد: 
ــم  ــود، ه ــام می ش ــام انج ــاء ع ــه در م ــی ک »اعدام های
ــدام را  ــه اع ــاهدانی ک ــر روی ش ــم ب ــی و ه روی قربان
انســانی دارد و خصوصیــات  تاثیــر غیــر  می بیننــد، 
ــه مجــازات اعــدام  تحقیرآمیــز، غیــر انســانی و بی رحمان

را تقویــت می کنــد«.۴

تصویر باال صحنه اجرای حکم اعدام سه مرد در تاریخ 6 خرداد 
1۳۹4 )مشهد/ خراسان رضوی( را نشان می دهد. اتهام آن ها 

محاربه )سرقت مسلحانه( اعالم شده است.عکس از خبرگزار مهر

اعدام در مالء عام

4. http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=15937 



گزارش ساالنه اعدام در ایران/ 2015

پاسخ نمایندگان حکومت ایران در رابطه با اعدام ها در مالء عام

8

در جــواب بــه بیانیــه مشــترک گزارشــگران ویــژه ســازمان ملــل )در بــاال(، »ســتاد حقــوق بشــر« قــوه قضائیــه ایــران بیانیــه ای رســمی منتشــر 
کــرد کــه در ایــن بیانیــه آمــده اســت: »انجــام اعــدام در ماء عــام فقــط در شــرایط محــدود از جملــه جریحــه  دار شــدن احساســات عمومــی 
و تحــت ضوابــط خــاص، بــه منظــور کاهــش جرائــم مشــابه انجــام می   پذیــرد. ایــن در حالــی اســت کــه اجــرای مجــازات مذکــور معمــوالً 
در ســحرگاه انجــام می  پذیــرد و تدابیــر الزم بــرای عــدم حضــور کــودکان اتخــاذ می   شــود«5. ایــن موضــع بار هــا توســط دیگــر نماینــدگان 

جمهــوری اســامی ایــران در صحــن بیــن المللــی بازگــو شــده اســت.
امــا تعــداد اعدام هــا و تصاویــر منتشــر شــده از طریــق رســانه های حکومتــی، خــاف ایــن را نشــان می دهــد. در ســال ۲۰۱5، رســانه های 
ــا حضــور  ــران درصبــح و ب ــف ای ــن اعدام هــا در مکان هــا و شــهرهای مختل ــد. ای ــران 5۷ اعــدام در مــاء عــام را گــزارش کرده ان رســمی ای
ــدام در شــهر  ــکان اع ــان و م ــا زم ــدام، مســئوالن، پوســترهایی را در رابطــه ب ــل از اجــرای اع ــا شــهروند انجــام شــده اند. معمــوال قب صد ه
نصــب کــرده و مــردم را بــرای شــرکت در صحنــه اجــرای اعــدام دعــوت می کننــد. عکس هــای چنــد اعــدام در مــاء عــام در ســال ۲۰۱5 

ــز در بیــن جمعیــت حضــور داشــته اند. نشــان می دهــد کــه کــودکان نی

اعدام در مالء عام از سال 2008

ــا  ــا ۲۰۱5 را نشــان می دهــد. در 5 ســال گذشــته بطــور متوســط بیــن 55 ت ــاال آمــار اعدام هــای در مــاء عــام از ســال ۲۰۰8 ت نمــودار ب
۶۰ اعــدام در هــر ســال در مــاء عــام اجــرا شــده اســت.

 اعدام سه مرد در ماء عام )عکس 
قبلی( در یک منطقه مسکونی در 

مشهد با حضور جمعیت زیادی که 
می توانستند حتی از منزل هایشان 

اجرای حکم را تماشا کنند.

ــع  ــار و توزی در بخش هــای بعــدی، آم
افــراد  اتهام هــای  و  جغرافیایــی 
ــان  ــام را نش ــاء ع ــده در م ــدام ش اع
ــر  ــن بعضــی تصاوی ــم. همچنی می دهی
رســانه های  توســط  شــده  منتشــر 
رســمی ایــران اجــرای اعــدام در مــاء 
ــش  ــودکان نمای ــور ک ــام را در حض ع

می دهنــد.

5. http://en.humanrights-iran.ir/news22714-.aspx 
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ماننــد ســال های گذشــته، اســتان فــارس، باال تریــن آماراعدام هــا در مــاء عــام را داشــته اســت. در خراســان رضــوی بــا ۱۰ اعــدام در مــاء 
عــام در ســال ۲۰۱5 نســبت بــه ســال های گذشــته افزایــش چشــمگیری دیــده می شــود.

بیشتر کسانی که در ماء عام اعدام شده اند به اتهام تجاوز به عنف به اعدام محکوم شده بودند. دومین اتهام که بیشترین افراد اعدام شده در 
ما عام را در بر می گیرد، محاربه است که بیشتر در مورد سرقت مسلحانه استفاده شده است. 5 درصد اعدام ها در ماء عام نیز در رابطه با 

جرائم مواد مخدر بوده است.

اتهام های افرادی که در مالء عام اعدام شدند



دو کودک همراه با یک زن در حال تماشای اجرای حکم 
اعدام ۳ مرد از پنجره منزلشان هستند. )مشهد/ 6 

خرداد 1۳۹4( عکس از خبرگزاری مهر

کودکان در حال تماشای اجرای حکم اعدام در مالء عام
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یک خانواده همراه با دو کودک در حال تماشای اجرای حکم 
اعدام در مالء عام از پنجره ماشینشان هستند. )شیراز/ 27 

دی 1۳۹۳( عکس از خبرگزاری مهر

کودکان در میان جمعیت در حال متاشای اعدام در مالء عام 
سه مرد در کرج هستند. )۷ مرداد ۱۳۹۴( ۶

یک کودک در حال متاشای اجرای حکم اعدام در مالء عام از پنجره 

ساختامنی در شیراز. )۲۷ دی ۱۳۹۳( خربگزاری مهر

اعدام در مالء عام یک 

مرد در جیرفت )11خرداد 

1394 ( در بین افراد 

متاشاکننده، کودکان نیز 

دیده می شوند.عکس 
ازسایت هلیل ۶

6. http://www.halil.ir/fa/ew_news_11907.ashx 
7. 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 – 18-15 ,2013.
8. http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
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تعــداد مــوارد اتهامــی کــه در ایــران منجــر بــه صــدور مجــازات اعــدام می شــود باال تریــن تعــداد مــوارد اتهامــی در جهــان اســت. اتهام هایــی 
مثــل »زنــای محصنــه، زنــای بــا محــارم، تجــاوز، لــواط، توهیــن بــه مقدســات، قاچــاق مــواد مخــدر، ســرقت بــرای چهارمیــن بــار، قتــل عمــد، 
ــم  ــن جرائ ــره جدی تری ــی و سیاســی در زم ــوق مدن ــه در کنوانســیون حق ــرداری و قاچــاق انســان«۷ ک ــی االرض، کاهب ــه، فســاد ف محارب

محســوب نمی شــوند، طبــق قوانیــن ایــران از جرائــم مشــمول مجــازات مــرگ بــه شــمار می آینــد.8
شرح مختصری بر قانون مجازات اسامی جدید و جرائم در بردارنده مجازات اعدام در گزارش ساالنه ۲۰۱۳ ذکر شده است. ۹

اعدام ها در سال 2015 بر اساس اتهام ها

در ســال ۲۰۱5 اکثریــت اعدام هــا بــرای جرائــم مرتبــط بــا مــواد مخــدر بــوده اســت. ماننــد ۳ ســال گذشــته قتــل عمــد دومیــن رتبــه در 
اجــرای مجــازات اعــدام را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

نمــودار بــاال نشــان می دهــد کــه چــه اتهام هایــی بــرای اعدام هــا در ســال ۲۰۱5 اســتفاده شــده اســت. اتهــام محاربــه و فســاد فــی االرض 
ــت در احــزاب سیاســی ممنوعــه )بعضــا مســلح و شــبه نظامــی (اســت. شــایان ذکــر اســت،  ــی، ســرقت مســلحانه، عضوی شــامل: آدم ربای
اتهام هــای لحــاظ شــده در ایــن گــزارش، اتهام هــای رســمی هســتند کــه توســط قــوه قضائیــه ایــران اعــام شــده اســت. طبــق اســتانداردهای 
بیــن المللــی بســیاری از محاکمه هایــی کــه منجــر بــه صــدور حکــم اعــدام می شــوند، غیــر منصفانــه محســوب می شــود. در ایــران اســتفاده 
از شــکنجه و اعترافــات اجبــاری رایــج اســت. بــه دلیــل نبــود شــفافیت در سیســتم قضایــی ایــران، بیشــتر اتهام هــا در ایــن گــزارش توســط 
منابــع مســتقل تاییــد نشــده اند. همچنیــن مدارکــی موجــود اســت کــه اتهام هــای اســتفاده شــده علیــه برخــی از زندانی هــا صحــت نداشــته 

 . ست ا

بر اساس این قانون در موارد زیر مجازات اعدام می تواند اعمال شود: 
کاشـت خشـخاش، گیاهـان کـوکا و یـا بـذر شـاهدانه بـا هـدف تولیـد مـواد مخـدر، قاچـاق بیـش از 5 کیلوگـرم تریـاک و یـا حشـیش 

بـه ایـران، خریـد، در اختیـار داشـتن، حمـل و یـا پنهـان کـردن بیـش از 5 کیلوگـرم تریـاک و دیگـر مـواد مخـدر مذکـور( مجـازات در 
محکومیـت سـوم(. قاچـاق، خریـد و فـروش، تولیـد، توزیـع و صـادرات بیـش از ۳۰ گـرم هروئیـن، مورفیـن، کوکائیـن، یـا مشـتقات آنهـا. 

جرایم مرتبط با مواد مخدر

گزارش ساالنه اعدام در ایران/ 2015

اعدام های مربوط به جرایم مواد مخدر
ــدام از ســال  ــرخ اع ــار بیشــترین ن ــن آم ــدام شــده اند. ای ــواد مخــدر اع ــا م ــط ب ــم مرتب ــل جرائ ــه دلی ــر در ســال ۲۰۱5 ب ــل ۶۳8 نف حداق
۱۹۹۰ را نشــان می دهــد. بســیاری از کســانی کــه بــه دلیــل جرائــم مرتبــط بــا مــواد مخــدر اعــدام شــده اند، بــه گروه هــای حاشــیه نشــین، 
بخصــوص مناطــق اتنیکــی مثــل بلوچســتان تعلــق داشــتند. طــی یــک  بازدیــد از بلوچســتان در اســفند مــاه ســال ۱۳۹۴، معــاون رئیــس 

9. http://iranhr.net/en/reports/2/



جمهــور در امــور زنــان و خانــواده، شــهین دخــت مــوالوردی گفــت: »مــا روســتایی را در سیســتان و بلوچســتان داریــم کــه تمامــی مــردان آن 
روســتا اعــدام شــده اند.۱۰ بازمانــدگان آن هــا امــروز قاچاقچــی بالقــوه هســتند هــم از ایــن نظــر کــه بخواهنــد انتقــام پــدران خــود را بگیرنــد 

ــرای تامیــن منابــع مالــی خانواده هــا، امــا هیــچ حمایتــی از ایــن افــراد نمی شــود.«۱۱ هــم ب
ــواد مخــدر نشــده اســت، بلکــه مشــکات مرتبــط  ــع از قاچــاق م ــا مان ــه تنه ــا ن ــن اعدام ه ــد کــه ای ــراف کرده ان ــا اعت ــی بار ه ــات ایران مقام
بــا مــواد مخــدر علیرغــم اعــدام صد هــا نفــر، افزایــش نیــز یافتــه اســت.۱۲ بــا ایــن وجــود اعدام هــا بــا میــزان بیشــتری نســبت بــه گذشــته 
ادامــه دارنــد. دادگاه هــای غیــر منصفانــه، دسترســی نداشــتن بــه وکیــل و اعترافــات اجبــاری، موضوعــات دیگــری هســتند کــه متهمــان جرائــم 
مرتبــط بــا مــواد مخــدر بــا آن مواجــه هســتند. در   نهایــت، دفتــر مقابلــه بــا مــواد مخــدر و جــرم ســازمان ملــل بــرای جرائــم مرتبــط بــا مــواد 
مخــدر، همــواره همــکاری اش را بــا مقامــات ایرانــی در مبــارزه علیــه قاچــاق مــواد مخــدر ادامــه می دهــد. این هــا مــواردی هســتند کــه در 

ــوند. ــی می ش ــدی بررس ــای بع بخش ه

بیش از 26۹0 نفر در 6 
سال از 2010 تا 2015 

اعدام شده اند، بر اساس 
آمار اعدام های اجرا شده 
در خصوص جرائم مرتبط 

با مواد مخدر با بیش از 
6۳8 اعدام، سال 2015 

مرگبار ترین سال از سال 
1۹۹0 تا کنون بوده است.

توزیع جغرافیایی اعدام های مرتبط با مواد مخدر

اعدام های جرایم مرتبط با مواد مخدر از سال 2010

گزارش ساالنه اعدام در ایران/ 2015

زندان هــای کــرج بــه ویــژه زنــدان قــزل حصــار، جائیکــه زندانیــان تهــران / کــرج نگهــداری می شــوند، بیشــترین میــزان اعدام هــای مرتبــط 
بــا مــواد مخــدر را داشــته اند. کرمــان، هرمــزگان و آذربایجــان غربــی )زنــدان ارومیــه( از جملــه اســتان هایی هســتند کــه تعــداد اعدام هــای 

ــا مــواد مخــدر از طریــق رســانه های رســمی گــزارش نشــده اند.  باالیــی در ایــن زمینــه داشــته اند. بیشــتر اعدام هــای مرتبــط ب

12

10. http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/every-man-in-iran-village-executed-on-drugs-charges-death-penalty-
capital-punishment-human-rights-a6898036.html 
11.  http://www.bbc.com/persian/iran/160224/02/2016_l26_ir94_election_molaverdi_executions 
12.  Mehr News Agency, February 2015: Situation of the drug abuse in Iran



اعدام های دسته جمعی در زندان قزل حصار

ــز  ــود، مرک ــده می ش ــز نامی ــرگ« نی ــه »اردوگاه م ــار، ک ــزل حص ــدان ق زن
بیــش از ۳۰۰۰ زندانــی زیــر حکــم اعــدام اســت کــه بــه دلیــل جرائــم مرتبط 
ــا مــواد مخــدر محکــوم بــه اعــدام شــده اند. در ســال ۲۰۱5 حداقــل ۲۰۰  ب
ــز  ــالمت آمی ــاع مس ــد از اجتم ــده اند. بع ــدام ش ــدان اع ــن زن ــی در ای زندان
گروهــی از زندانیــان زیــر حکــم اعــدام قــزل حصــار درحیــاط زنــدان، ایــن 
اعدام هــا شــتاب بیشــتری یافــت. ایــن زندانــی هــا در حالیکــه پاکاردهایــی 
ــت  ــه ای درخواس ــی خامن ــران، عل ــت ای ــر حکوم ــتند از رهب ــت داش در دس
کردنــد تــا بــه حکــم آنــان تخفیــف دهــد. در 5 هفتــه بعــد از ایــن تجمــع 
ــا  ــار ی ــزل حص ــره در ق ــا ۱۷ نف ــای ۱۱ ت ــی در گروه ه ــش از ۷۰ زندان بی
ــه در  ــی ک ــی از ۱۳ زندان ــدند. یک ــه ش ــه دار آویخت ــاور ب ــای مج زندان ه
ــل می شــد،  ــرادی منتق ــه انف ــدام ب ــرای اجــرای اع ۲۳ اردیبهشــت ۱۳۹۴ ب
زندانــی دیگــِر اعدامــی را بــه دلیــل بــه تعویــق انداختــن اعدامــش بــا چاقــو 
بــه قتــل رســاند. طبــق قانــون حکومــت ایــران، زمانــی کــه فــردی بــه اتهــام 
جرائــم مرتبــط بــا مــواد مخــدر بــا اعــدام رو بــه رو اســت، اگــر مرتکــب قتــل 
شــود، اعدامــش بــه تعویــق می افتــد. ســازمان حقــوق بشــر ایــران چندیــن 
مصاحبــه از زندانیــان محکــوم بــه اعــدام در زنــدان قــزل حصــار را منتشــر 

کــرده اســت. .

نمونه
اعــدام یــک معلــم مدرســه۱۷ : محمــود براتــی، پــدر پســری ۳ ســاله و معلــم مدرســه، بــدون ســابقه کیفــری قبلــی در ســال ۱۳85 دســتگیر 
شــد، و صرفــا بــه دلیــل شــهادت دروغیــن یــک متهــم دیگــر مــواد مخــدر بــه اعــدام محکــوم شــد. ایــن شــهادت در دو نوبــت بصــورت کتبــی 
پــس گرفتــه شــد. بــا ایــن وجــود او در شــهریور مــاه ۱۳۹۴ در زنــدان قــزل حصــار اعــدام شــد. طبــق شــهادت های شــاهدان عینــی، محمــود 

براتــی شــکنجه شــده و مجبــور بــه اعتــراف گردیــده بــود. 

 در آذر مــاه ۹۴ یــک عضــو کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلــس از ارایــه طرحــی توســط برخــی نماینــدگان مبنــی بــر جایگزینــی حبــس 
ابــد بــه جــای اعــدام بــرای قاچاقچیــان مــواد مخــدر خبــر داد. ۱8

میــر هــادی قــره ســید رومیانــی در گفت وگــو بــا ایســنا ضمــن اعــام ایــن خبــر گفــت: نماینــدگان مجلــس طرحــی ارایــه کردنــد کــه طبــق 
آن اصاحــی در قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر مصــوب مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در حــوزه اعــدام انجــام می شــود. وی ادامــه داد: 
نماینــدگان طبــق طــرح ارایــه شــده می خواهنــد مجــازات اعــدام بــه جــز در مــوارد قاچــاق مســلحانه مــواد مخــدر بــه حبــس ابــد تبدیــل 

شــود. ایــن الیحــه در صــورت آوردن آراء در مجلــس بایــد بــه تاییــد شــورای نگهبــان نیــز برســد. 
ــرای همــه  ــان مجــازات اعــدام را ب ــر ایــن، ایــن الیحــه پای ــه از الیحه هــا معمــوال ســال ها طــول می کشــد. عــاوه ب پروســه تصویــب اینگون
ــه  ــد ب ــد بای ــواد مخــدر« شــرکت کرده ان ــه در »قاچــاق مســلحانه م ــرادی ک ــد اف ــار می کن ــد، و اظه ــواد مخــدر را ایجــاب نمی کن ــم م جرائ

اعــدام محکــوم شــوند. 

طرح مجازات جایگزین حبس ابد به جای اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر

تصویر: در ۳1 اردیبهشت 1۳۹4 تعدادی از زندانیان قزل حصار که زیر حکم اعدام 
بودند بصورت مسالمت آمیز در حیاط زندان تجمع کردند.1۳ آن ها پالکاردهایی در دست داشتند که از رهبر ایران علی خامنه ایی درخواست 

کاهش و تخفیف در حکم خود را کرده بودند. اکثر افرادی که در این تجمع شرکت داشتند طی روز ها و هفته های بعد بصورت گروهی اعدام 
شدند.  عکس از سازمان حقوق بشر ایران14

سازمان حقوق بشر ایران چندین مصاحبه از زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزل حصار را منتشر کرده است.۱5،۱۶
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عدم مطرح شدن ضرورت دادرسی عادالنه در این الیحه 
ــه اتهام هــای مــواد مخــدر شــامل قاچــاق مســلحانه اســت. ایــران از یــک  مقامــات ایرانــی ادعــا می کننــد بیشــتر حکم هــای اعــدام مربــوط ب
سیســتم قضایــی شــفاف برخــوردار نیســت و همــه مجرمــان اتهام هــای مــواد مخــدر توســط دادگاه هــای انقــاب پشــت درهــای بســته محاکمــه 
ــوق  ــازمان های حق ــر س ــران و دیگ ــوق بشــر ای ــازمان حق ــق اســم شناســایی نمی شــوند. س ــا از طری ــن بیشــتر اعدام ه ــاوه برای می شــوند، ع

ــد. ۱۹ ــر شــکنجه، دریافــت کرده ان ــه و اعترافــات زی ــر محاکمه هــای ناعادالن بشــری، گزارش هــای متعــددی مبنــی ب
 بررســی های ســازمان حقــوق بشــر ایــران نشــان می دهــد، بیشــتر کســانی کــه در ایــران بــه دلیــل اتهام هــای مرتبــط بــا مــواد مخــدر اعــدام 
شــده اند، در قاچــاق مســلحانه مــواد مخــدر دخالــت نداشــته و از یــک پروســه دادرســی عادالنــه برخــوردار نبوده انــد. شــهادت های شــاهدان 
عینــی بــه ســازمان حقــوق بشــر ایــران، نشــان می دهــد افــرادی کــه بــه اتهــام نگهــداری و یــا قاچــاق مــواد مخــدر دســتگیر می شــوند، بطــور 
سیســتماتیک در مراکــز بازداشــت بــرای گرفتــن اعتــراف شــکنجه می شــوند. بنابرایــن الزامــا تصویــب ایــن الیحــه منجــر بــه کاهــش میــزان 
اعدام هــا نمی شــود، مگــر اینکــه بهبــودی چشــمگیر در فرآینــد قضایــی ایجــاد شــود. محمــود امیــری مقــدم ســخنگوی ســازمان حقــوق بشــر 
ایــران در ایــن رابطــه می گویــد: »مــا از هــر گونــه تغییــر در قانــون کــه منجــر بــه محــدود کــردن مجــازات اعــدام شــود، اســتقبال می کنیــم، 

امــا شــاخص های مــورد قبــول، کاهــش در میــزان اعــدام هاســت و نــه ارائــه طرحــی بــه مجلــس. 

اولیــن بــار بحــث تغییــر در قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر در ۱۳ آذر ۱۳۹۴ بصــورت جــدی مطــرح شــد. محمــد جــواد الریجانــی دبیــر ســتاد 
حقــوق بشــر قــوه قضائیــه در گفت وگــو بــا تلویزیــون فرانــس ۲۴ نویــد تغییــر قانونــی داد کــه بــه موجــب آن افــرادی کــه بــا جرایــم مــواد 
مخــدر بازداشــت می شــوند، بــا حکــم اعــدام روبــه رو نخواهنــد شــد و بــه گفتــه او بــه ایــن ترتیــب، اگــر مجلــس شــورای اســامی موفــق بــه 
تصویــب ایــن قانــون در پارلمــان موفــق شــود، »8۰ درصــد اعدام هــا« از بیــن خواهــد رفــت.۲۰ الریجانــی کــه ایــن خبــر را »مهــم« عنــوان 
کــرد، افــزود: »هیچکــس دوســت نــدارد کــه شــمار اعدام هــا بــاال باشــد. ایــن موضــوع غــم بــاری اســت کــه مــا شــاهد شــمار زیــاد اعدام هــای 
مرتبــط بــا جرایــم مــواد مخــدر بــر اســاس قانــون موجــود هســتیم.« مصاحبــه او در خبــر گــزاری فــارس نیــز منتشــر شــد.۲۱ تقریبــا در   همــان 
زمــان نیــز رئیــس قــوه قضائیــه آیــت اهلل صــادق الریجانــی در جلســه ای بــا مقامــات قضایــی در همیــن خصــوص و بــا محتــوای مشــابه از نیــاز 

بــه تغییــر ایــن قانــون ســخنرانی کــرد. 
ایــن در حالیســت کــه فقــط نــه مــاه پیــش از ایــن اظهــارات در اســفند مــاه ۹۳ جــواد الریجانــی »رئیــس ســتاد حقــوق بشــر« در دفــاع از 
ــا بیــان اینکــه ایــران امــروز باال تریــن  ــی ب ــه مــواد مخــدر در یکــی از نهادهــای ســازمان ملــل ســخنرانی کــرد. الریجان ــوط ب اعدام هــای مرب
رکــورد مقابلــه جــدی بــا مســئله قاچــاق مــواد مخــدر یــا جرایــم مربــوط بــه آن را در ســطح جهانــی دارد گفــت: »ایــن موضــوع باعــث افتخــار 
سیســتم قضایــی و دســتگاه های تامینــی مــا و انتظــار مــا از نهادهــای بیــن المللــی و دنیــا ایــن اســت کــه ایــن خدمــت بــزرگ بــه بشــریت 
را کــه بــه بهــای هــزاران شــهید و هزینــه ســرمایه های مــادی فــراوان بــه دســت آمــده قــدردان باشــند.« او ادامــه داد: »متاســفانه نهادهــای 
بیــن المللــی بــه جــای تجلیــل از ایــران، افزایــش تعــداد اعدام هــا بــه خاطــر برخــورد قاطــع ایــران بــا مــواد مخــدر را بــه محملــی بــرای تهاجــم 

حقــوق بشــری بــه جمهــوری اســامی ایــران کــرده انــد.«. ۲۲،۲۳
ــاه تشــخیص دهــد کــه  ــر از ۹ م ــران در کمت ــی ای ــد اســت کــه نظــام قضای ــوده اســت و بعی ــران ب ــه آخــر ســال ها موضــع رســمی ای  بیانی

ــواد مخــدر نمی شــود.  ــا م ــط ب ــم مرتب ــع از جرائ ــدام مان مجــازات اع
 مجــازات اعــدام بــرای جرائــم مــواد مخــدر از ابتــدای تشــکیل جمهــوری اســامی اجــرا می شــده اســت و میــزان ســوء مصــرف و قاچــاق مــواد 
مخــدر نیــز از ســه دهــه گذشــته همچنــان در حــال افزایــش اســت. امــا توجــه بیــن المللــی روی مجــازات اعــدام بــرای جرائــم مــواد مخــدر 
پدیــده ایــی نســبتا جدیــد اســت. در چنــد ســال اخیــر نهاد هــای حقــوق بشــری، فشــار جــدی را روی حکومــت ایــران بــرای اعدام هــای مــواد 

مخــدر وارد کرده انــد و خواســتار توقــف همــکاری دفتــر مقابلــه بــا مــواد مخــدر و جــرم ســازمان ملــل بــا ایــران در ایــن زمینــه شــده اند. 
ــه تصویــب رســید آمــار  ــف ب ــا 5۶۹ رای موافــق و ۳8 رای مخال ــا طــی قطعنامــه ای کــه ب در مهــر مــاه ۱۳۹۴) اکتبــر۲۰۱5 (، پارلمــان اروپ
بــاالی اجــرای حکــم اعــدام بــا اتهامــات مربــوط بــه موادمخــدر در ایــران را محکــوم کــرد و کشــورهای عضــو را فراخوانــد تــا تاکیــد کننــد، 
کمک هــای مالــی و مســاعدت ایــن کشــور ها بــرای مبــارزه بــا موادمخــدر کــه از طریــق دفتــر مقابلــه بــا مــواد مخــدر و جــرم ســازمان ملــل 

متحــد، بــه دســت ایــران می رســد منجــر بــه اعــدام افــراد بازداشــت شــده نشــود. ۲۴
ایــن قطعنامــه در ادامــه تصمیــم کشــورهای اهداکننــده کمــک و مســاعدت را در عملیــات دفتــر مقابلــه بــا مــواد مخــدر و جــرم ســازمان ملــل 
متحــد اعــام می کنــد. در ســال ۲۰۱۳، دانمــارک تصمیــم گرفــت تــا کمکهــای مالــی خــود بــه ایــران کــه منجــر بــه اعــدام افــراد می شــد را 
متوقــف کنــد.۲5 انگلســتان دومیــن کشــوری بــود کــه کمــک مالــی خــود بــه ایــران را بــا    همــان نگرانی هــا قطــع کــرد.۲۶ پــس از آن ایرلنــد 

انگیزه جمهوری اسالمی برای تغییر در قانون جرائم مرتبط با مواد مخدر :
فشاربین المللی یا عدم پیشگیری از جرم؟ 
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اقــدام مشــابهی انجــام داد و وزیــر خارجــه وقــت ایــن کشــور توضیــح داد: »بــرای مــا روشــن اســت کــه کمک هــای مــا در دفتــر مقابلــه بــا 
موادمخــدر و جــرم ســازمان ملــل متحــد، بــرای اعــدام قاچاقچیــان موادمخــدر اســتفاده می شــود.« ۲۷

ســازمان های حقــوق بشــری ایرانــی و بیــن المللــی نیــز بار هــا خواهــان توقــف همــکاری دفتــر مقابلــه بــا مــواد مخــدر و جــرم ســازمان ملــل 
ــران  ــم در ای ــن جرائ ــرای ای ــدام ب ــف مجــازات اع ــا موادمخــدر و توق ــارزه ب ــرای مب ــی ب ــن الملل ــای بی ــران و مشــروط کــردن کمک ه ــا ای ب

شــده اند. ۲8
ــران و  ــان حقــوق بشــر، عفــو بیــن الملــل، ســازمان حقــوق بشــر ای چندیــن گــروه ماننــد، کاهــش آســیب های بیــن المللــی )HRI(، دیده ب
رپریــو )Reprieve( در موقعیت هــای مختلــف بــه اتحادیــه اروپــا فشــار آورده انــد کــه بودجــه مبــارزه بــا مــواد مخــدر را در ایــران مســدود کــرده 

و مشــروط بــه توقــف عدام هــای مربــوط بــه جرائــم مــواد مخدرکننــد. ۲۹
بنابرایــن تغییــر در لحــن مقامــات حکومــت ایــران و مطــرح شــدن بحــث تغییــر قانــون در ایــن خصــوص بــه احتمــال زیــاد نتیجــه فشــارهای 
بیــن المللــی بــر روی حکومــت ایــران و دفتــر مقابلــه بــا مــواد مخــدر و جــرم ســازمان ملــل و کشــور های اروپایــی کــه بــه ایــن همــکاری 
کمــک مالــی می کننــد می باشــد. هزینــه ادامــه سیاســت اعدام هــای بی رویــه در رابطــه بــا مــواد مخدربــرای حکومــت ایــران و هــم پیمانــان 
اروپایــی اش بــاال رفتــه اســت. آینــده نشــان خواهــد داد کــه آیــا لحــن جدیــد مقامــات ایرانــی صرفــا یــک تغییــر لحــن بــرای راضــی کــردن 
هــم شــرکای اروپایــی اســت و یــا یــک خواســت صادقانــه بــرای کاهــش میــزان اعدام هــا؟ بدیهــی اســت کــه فشــار ها بایــد ادامــه پیــدا کننــد 

و هزینــه سیاســی ایــن اعدام هــا نبایــد افــول کنــد. 

همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل با ایران
ــا قاچــاق مــواد مخــدر همــکاری کــرده  ــا ایــران در مبــارزه ب ــا مــواد مخــدر و جــرم ســازمان ملــل ب  در دهه هــای گذشــته، دفتــر مقابلــه ب
اســت. چنــد دولــت اروپایــی نیــز بــا اهــدا میلیون هــا دالر از همــکاری دفتــر مقابلــه بــا مــواد مخــدر و جــرم ســازمان ملــل بــا مقامــات ایرانــی 

در مبــارزه بــا قاچــاق مــواد مخــدر حمایــت کرده انــد. 
طبــق نتایجــی کــه اخیــرا طــی یــک تحقیــق دو ســاله ســازمان رپریــو منتشــر کــرده اســت، ارتبــاط مســتقیمی بیــن پروژه هــای همــکاری 

دفتــر مقابلــه بــا مــواد مخــدر و جــرم ســازمان ملــل بــا اعــدام بیــش از ۳ هــزار نفــر در ایــران اســت. ۳۰
بــر اســاس نتایــج ایــن تحقیقــات دولت هــای اروپایــی مخالــف اعــدام بیــش از ۹. ۱۴ میلیــون دالر بــرای قوانینــی کــه بطــور مســتقیم منجــر 
ــواد مخــدر، اســتقرار مراکــزی در  ــا م ــارزه ب ــرای آمــوزش مراکــز مب ــن بودجــه ب ــد.۳۱ ای ــه اجــرای احــکام اعــدام می شــود فراهــم کرده ان ب
ــرای دســتگیری  ــزات و دســتگاه هایی کــه ب ــواد مخــدر در آن منطقــه دســتگیر می شــوند، تجهی ــان م ــب قاچاقچی مرزهــای کشــور کــه اغل

ــدن، ســگ های جســتجوگر و … صــرف شــده اســت.  ــد در شــب، اســکنر ب قاچاقچیــان اســتفاده می شــود. ماننــد : دی
در بهمــن مــاه ســال ۱۳۹۳)فوریــه ۲۰۱5( آقــای فدتــو مدیــر اجرایــی دفتــر مقابلــه بــا مــواد مخــدر و جــرم ســازمان ملــل در یــک ســخنرانی 
در تهــران گفــت: »هیــچ کشــوری نمی توانــد در زمینــه کشــف و ضبــط مــواد مخــدر بــا ایــران رقابــت کنــد.«۳۲ بــر اســاس تحقیقــات رپریــو، 
ــران و  ــواد مخــدر ای ــس م ــی پلی ــای عملیات ــی خــود از برنامه ه ــای مال ــه حمایت ه ــل ب ــواد مخــدر و جــرم ســازمان مل ــا م ــه ب ــر مقابل دفت
ــد، در  ــا ۲۰۱5 ادامــه داده اســت. آن هــا ادعــای موفقیــت در برنامه هــای خــود را کرده ان افغانســتان و کشــورهای همســایه از ســال ۲۰۱۰ ت

حالیکــه افــراد بازداشــت شــده طــی ایــن عملیات هــا اعــدام خواهنــد شــد. ۳۳
ــران  ــازمان در ای ــرم س ــدر و ج ــواد مخ ــا م ــه ب ــر مقابل ــای دفت ــمی عملیات ه ــی رس ــک ارزیاب ــل در ی ــازمان مل ــال ۲۰۱5، س ــل س در اوای
ــل حقــوق بشــری کمــک خــود را قطــع کننــد  ــه دالی ــی کــه کشــورهای کمــک کننــده ب ــی در صورت ــه یــک بحــران بالقــوه مال نســبت ب
هشــدار داد.۳۴،۳5 بــا وجــود ایــن هشــدار ها، آقــای فدتــو اعــام کــرد در یــک قــرارداد همــکاری جدیــد بودجــه ایــی ۲۰ میلیــون دالر بــرای 
عملیات هــای مبــارزه بــا مــواد مخــدر در ایــران در نظــر گرفتــه شــده اســت. بــر اســاس ایــن قــرارداد بودجــه حمایــت از تاش هــای مبــارزه 
بــا مــواد مخــدر ایــران دو برابــر شــده اســت. ایــن همــکاری قــرار اســت بــه مــدت ۴ ســال بطــول بی انجامــد.۳۶ دفتــر مقابلــه بــا مــواد مخــدر 
و جــرم ســازمان ملــل از اینکــه چــه کشــورهایی بــه ایــن پــروژه کمــک مالــی کرده انــد و یــا چــه اقداماتــی بــرای جلوگیــری از کمــک بــه 

ــت.  ــرده اس ــی نب ــرد نام ــام می گی ــا انج اعدام ه

ــن  ــدرت بی ــگ ق ــکاس جن ــد انع ــی می توان ــور روحان ــد از انتخــاب رئیــس جمه ــا بع ــزان اعدام ه ــش چشــمگیر می ــد، افزای  برخــی می گوین
ــت و  ــای دول ــع گیری ه ــا، موض ــد. ام ــی باش ــن روحان ــه رو حس ــت میان ــه و دول ــوه قضائی ــه ق ــت از جمل ــه کارحکوم ــای محافظ جناح ه

ــد.  ــس می کن ــری را منعک ــت دیگ ــدر واقعی ــواد مخ ــم م ــرای جرائ ــدام ب ــازات اع ــا مج ــه ب ــه در رابط ــوه قضائی ــای ق بیانیه ه
قــوه قضائیــه و مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام: ازآذرمــاه ســال ۹۳ قــوه قضائیــه و ســتاد حقــوق بشــر )وابســته بــه قــوه قضائیــه( 
بــه میــزان بــاالی اعدام هــای مربــوط بــه مــواد مخــدر اشــاره کــرده و نیــاز بــرای یــک قانــون جدیــد را متذکــر شــده انــد. و ایــن موضــوع 

دولت روحانی از اعدام های مرتبط با جرایم مواد مخدر دفاع می کند
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مــورد حمایــت چنــد قاضــی و دادســتان بــوده اســت. همچنیــن ســعید صفائیــان رئیــس کارگــروه کاهــش تقاضــای اعتیــاد مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام نیــز از محــدود کــردن اســتفاده از مجــازات اعــدام بــرای جرائــم مــواد مخــدر حمایــت کــرده اســت. 

 دولــت حســن روحانــی: در بازدیــدی از کمــپ تــرک اعتیــاد مــواد مخــدر، وزیــر کشــور، عبدالرضــا رحمانــی فضلــی ضمــن موضــع گیــری 
در قبــال اظهــارات قــوه قضائیــه مبنــی بــر تغییــر قوانیــن مرتبــط بــا جرائــم مــواد مخــدر هشــدار داد: »قــوه قضاییــه نبایــد بــه قاچاقچیــان 
مــواد مخــدر رحــم کنــد- قاچاقچیــان مواد مخــدر بایــد بــه دار مجــازات آویختــه شــوند«. او اولیــن عضــو کابینــه روحانــی بــود کــه در رابطــه 
ــاره  ــا اعــدام متهمــان مــواد مخــدر موضــع گیــری کــرد. حســن روحانــی و وزیــر امــور خارجــه، جــواد ظریــف هــر دو از اظهــار نظــر درب ب
ــاالی  ــزان ب ــورد می ــوالی در م ــه س ــواب ب ــی، درج ــه ایتالیای ــک روزنام ــا ی ــه ای ب ــرا در مصاحب ــا اخی ــد. ام ــاب کرده ان ــدام اجتن ــازات اع مج
ــتان  ــا افغانس ــی ب ــرز طوالن ــا م ــند. م ــدر می باش ــاق موادمخ ــه قاچ ــوط ب ــران مرب ــا در ای ــتر اعدام ه ــت: »بیش ــی گف ــای روحان ــا، آق اعدام ه
داریــم و اگــر اعــدام را )بــرای جرائــم مــواد مخــدر( لغــو کنیــم موادمخــدر بــه راحتــی بــه اروپــا خواهــد رســید و ایــن بــرای شــما خطرنــاک 
خواهــد شــد«. تقریبــا ایــن جــواب توســط وزیــر امــور خارجــه ظریــف در یــک جلســه در پارلمــان اروپــا در بهمــن مــاه ۱۳۹۴ )فوریــه ۲۰۱۶( 
منعکــس شــد، ضمــن بــا بیــان ایــن موضــع کــه اکثــر قریــب بــه اتفــاق اعدام هــا در ایــران مربــوط بــه قاچاقچیــان مــواد مخــدر اســت گفــت: 
»ایــران85 درصــد از تریــاک در جهــان را توقیــف و مصــادره می کنــد. در دهــه۱۹۹۰ قاچاقچیــان مــواد مخــدر ضمــن مراجعــه بــه مــا گفتنــد، 
بــه مــا اجــازه دهیــد کــه مــواد مخــدر را از طریــق مرزهــای ایــران منتقــل کنیــم و مــا هیــچ اثــری از آن بــر جــای نمی گذاریــم. مــا آن را 

بــه اروپــا خواهیــم بــرد کــه بیشــترین ســود مالــی و اقتصــادی را بــرای مــا دارد.«
در ســال ۲۰۱5 گرچــه قــوه قضائیــه اعــدام بیــش از ۶۳8 نفــر بــرای جرائــم مــواد مخــدر را تاییــد کــرده اســت، و رهبــر ایــران نیــز از قدرتــش 
ــه اش  ــور و کابین ــس جمه ــا از طــرف رئی ــه تنه ــا هنوزن ــرده اســت، ام ــی اســتفاده نک ــو عموم ــق عف ــا از طری ــزان اعدام ه ــرای کاهــش می ب
اعتراضــی بــه ایــن اعدام هــا صــورت نگرفتــه اســت بلکــه ئیــس جمهــور روحانــی و وزیــر امــور خارجــه اش از اعدام هــا در صحــن بیــن المللــی 

دفــاع کرده انــد و حتــی وزیــر کشــور هــم بــه قــوه قضائیــه در مقابــل تخفیــف مجــازات هشــدار داده اســت. 

مجـــازات قصـــاص ریشـــه تافی جویانـــه دارد و در قانـــون جدیـد کیفـری ایـــران نیـز بـه رســـمیت شـناخته شـده اســـت. قانـون مجـازات 
کیفـــری بـــه طـــور قطعـی مجـازات اعـدام را بـرای مجرمـــان قتـل عمـد عنـوان نکـرده اسـت؛ چـرا کـه مجـازات قتـل عمـد از نـوع قصـاص 

اســـت؛ بدیـــن معنـــی کـه تصمیـــم بـه مجـازات فـرد مجـــرم، بـر عهـده خانـــواده قربانـی اسـت کـــه مفهومی تافی جویانـه دارد. 

قصاص 

ــق  ــک ح ــاص ی ــازات قص ــه مج ــد ک ــا می کنن ــی ادع ــات ایران مقام
خصوصــی اســت کــه حکومــت نمی توانــد در مــورد آن دخالــت 
ــه ســن بلــوغ  ــون مجــازات قصــاص، اولیــای دم، کــه ب کنــد. طبــق قان
ــود  ــدام ش ــل اع ــا قات ــه آی ــد ک ــم بگیرن ــد تصمی ــیده اند، می توانن رس
ــه  ــم ب ــه مته ــخصی ک ــه ش ــد ک ــی موجودن ــا، نمونه های ــه؟ ام ــا ن ی
ــای  ــم اینکــه اولی ــدام شــده اســت، علیرغ ــه اع ــل اســت، محکــوم ب قت
ــفند  ــد. در اس ــاب کرده ان ــدام انتخ ــازات اع ــای مج ــش را بج دم بخش
مــاه ۹۳ دادگاهــی بــا وجــود اینکــه تنهــا فرزنــد بالــغ قربانــی، قاتــل را 
ــرا  ــه اعــدام کــرد زی ــه قتــل را محکــوم ب ــود، مــرد متهــم ب بخشــیده ب
دادســتان، از طــرف بچه هــای صغیــر قربانــی درخواســت مجــازات 

ــود. ۳8 ــرده ب ــاص را ک قص

مجازات قصاص و بخشش

تصویر: پدر یک قربانی قتل )شیراز/ 16 اردیبهشت 1۳۹4(، لحظاتی قبل از اجرای حکم اعدام محکوم به قتل را بخشید.۳۹ مقتول 
یک بسیجی بود که در سال 1۳8۹ با شلیک گلوله به قتل رسید. عکس از الهه پور حسین روزنامه نگار باشگاه خبرنگاران جوان
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نمــودار بــاال تقســیم بنــدی ماهیانــه اعدام هــای اجــرا شــده )ســیاه( را در مقایســه بــا مــوارد بخشــش )آبــی( را نشــان می دهــد. تعــداد مــوارد 
بخشــش در نیمــه دوم ســال ۲۰۱5 بطــور چشــمگیری افزایش داشــته اســت. 

ســازمان حقــوق بشــر ایــران در ســال ۲۰۱5 مــوارد بخشــش را در ۲۹ اســتان از ۳۱ اســتان ثبــت کــرده اســت. ایــن در حالیســت کــه اجــرای 
احــکام قصــاص از ۲۰ اســتان گــزارش شــده اســت.

قصاص در برابر بخشش: توزیع ماهیانه

ــای دم بخشــش را بجــای مجــازات  ــه اســت و در ســال۲۰۱5 بیشــتر اولی ــش یافت در ۳ ســال گذشــته بخشــش ها بطــور چشــمگیری افزای
اعــدام انتخــاب کرده انــد.۴۰ گروه هــای جامعــه مدنــی، نقــش مهمــی را در ایــن فرآینــد داشــته اند. بــر اســاس سیســتم قضایــی ایــران، تعــداد 
مــوارد »بخشــش« در ســال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بــه ترتیــب ۳۷5 و ۳۹5 نفــر بــوده اســت.   همــان منبــع نیــز تعــداد مــوارد بخشــش در ۶ مــاه 

اول ســال جــاری شمســی را ۲5۱ نفــر اعــام کــرده اســت.  ایــن مهــم افزایــش رو بــه رشــد رونــد »جنبــش بخشــش« را نشــان می دهــد. 
ــر  ــا تحقیــق ب امــا تعــداد اعدام هــا، و همــه مــوارد بخشــش از طریــق رســانه های حکومتــی اعــام نشــده اند. ســازمان حقــوق بشــر ایــران ب
رســانه های ایــران، ۱۴۲ مــورد بخشــش را در   همــان بــازه زمانــی 5۶ درصــد از ۲5۱ مــورد ذکــر شــده توســط قــوه قضاییــه را مســتند کــرده 

اســت. ۴۱
تعداد کلی موارد بخشش در گزارش ساالنه سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱5، ۲۶۲ نفر است.

مردم بخشش را انتخاب می کنند
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این منودار موارد 

قصاص های اجرا شده 

)سیاه( و مواردی که 

بخشش )آبی( صورت 

گرفته است را منایش 

می دهد. تعداد بخشش ها 

۲۶ درصد بیشرت از اجرای 

اعدام ها بوده است. 
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استان های البرز و تهران باال ترین 
آمار بخشش و اجرای قصاص 

در کشور را داشته اند. اما تعداد 
موارد بخشش ۳0 درصد بیشتراز 

موارد اجرای قصاص دراین 
استان ها است. 

 اســتان های فــارس و خراســان رضــوی بیشــترین آمــار اجــرای احــکام قصــاص )ســیاه( را در مقایســه بــا بخشــش )آبــی( داشــتند. ایــن دو 
اســتان باال تریــن آمــار اجــرای احــکام اعــدام در مــاء عــام را نیــز داشــته اند. برخــی بــر ایــن بــاور هســتند کــه اعــدام در مــاء عــام درترویــج 
ــه خــود اختصــاص  ــار بخشــش را ب ــن آم ــز باال تری ــم، گلســتان و اصفهــان نی خشــونت و بی رحمــی نقــش مهمــی دارد. اســتان مرکــزی، ق

داده اســت. 

محاربه و فساد فی االرض و بغی
بـه دلیـل تعریـف بسـیار مبهـم ایـن مفاهیـم، اتهامـات محاربـه )جنـگ افـروزی علیـه خـدا( و افسـاد فـی االرض )فسـاد بـر روی زمیـن( در 
مـــورد طیـــف وســـیعی از اتهامـات اسـتفاده می شـود. از سـوی دیگـر شـــروطی نیـز در خصـوص صـدور ایـن احـکام مـد نظـر قـرار  می گیـرد.

گزارش ساالنه اعدام در ایران/ 2015

توزیع جغرافیایی بخشش و قصاص در سال 2015

محاربه، مفسد فی االرض و بغی در قانون42 
مــاده ۲۷۹ -قانــون جدیــد مجــازات اســامی، محــارب را فــردی تعریــف کــرده اســت کــه بــه مخالفــت بــا خــدا و مبــارزه بــا او می پــردازد. مـــاده 
۲۷۹ـ  محاربـــه عبـــارت از کشـــیدن سلـــاح بـه قصـد جـــان، مـال یـا نامـوس مـردم یـــا ارعـاب آنهـا اسـت، بـه نحـوی کـــه موجـب ناامنـی در 
محیـــط گـــردد. راهزنـــان، سـارقان و قاچاقچیانـی کـه دسـت بـه ســـاح ببرنـد و موجـب سـلب امنیـت مـردم و راه هـا شـوند طبـق ایـن قانـون 

ــناخته می شــوند.  محــارب شــ
مـــاده ۲8۲ ـ مجـــازات اعـــدام بـــرای جـرم محاربـــه در نظـر گرفتـه اســـت در حالـی کـه قاضـــی اختیـار دارد مجازات هـــای جایگزین دیگـری 
نظیـرصلـــب، قطـــع دســـت راســـت و پـای چـــپ و نفـی بلـد را انتخـــاب کنـد. بـر اسـاس قانـــون مجـازات سـابق، اتهـــام محاربـه معموال علیـه 
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ــدون  ــی، ب ــه ای ــک دادگاه ده دقیق ــنت، در ی ــل س ــرد اه ــی ک ــش زندان ش
ــه اعــدام محکــوم شــدند.۴۳ حامــد  ــه ب ــه اتهــام محارب ــه وکیــل ب دسترســی ب
ــال  ــی، کم ــر دهقان ــرش جهانگی ــرادر کوچکت ــی و ب ــید دهقان ــدی، جمش احم
موالیــی، هــادی حســینی و صدیــق محمــدی بــه همــراه شــش نفــر دیگــر بــه 
دســت داشــتن در تــرور یــک روحانــی ارشــد اهــل ســنت وابســته بــه حکومــت 
ــب  ــرور را تکذی ــن ت ــت در ای ــه دخال ــا هرگون ــد. آن ه ــم شــده بودن ــران مته ای
کــرده و گفته انــد کــه بازداشــت آن هــا چندیــن مــاه قبــل از تــرور ایــن روحانــی 

ــدام شــدند. ــر در ۱5 اســفند ۱۳۹۳اع ــن شــش نف ــوده اســت. ای ب

اعدام های مرتبط با محاربه و فساد فی االرض در سال 2015

مخالفـان سیاسـی نظـام و مردمـی کـه بـا گروه هـای سیاسـی خـارج از کشـور در ارتبـاط بودنـد، اسـتفاده می شـد. قانـون جدیـد مجـازات، 
آنهـا را تحـت عنـوان افسـاد فـی االرض و بغـی آورده اسـت. در قانـون جدیـد مجـازات اسـامی اصطلـاح جدیـدی بـا عنـوان »بغـی »آمـده 
کـــه در قانـــون قبلـــی وجـــود نداشـت. ایـن بخـــش از قانـون، دامنـه صـدور مجـازات مـــرگ بـرای مجرمـان بـا اتهـــام افسـاد فـی االرض را 

گسـترش داده اسـت. 
مــــاده ۲8۶ -واژه افســــاد فــــی االرض را ایــن طــور تعریــف کــرده اســت: »هرکــس بــه طــــور گســترده، مرتکــب جنایــت علیــه 
تمامیــــت جســــمانی افـــراد، جرایـمی علیـه امنیـت داخلـی یـا خارجـی کشـور، نشـر اکاذیـب، اخـــال در نظـام اقتصـادی کشـور، احـراق و 
تخریـــب، پخـــش مـــواد ســـمی و میکروبـی و خطرنـاک یـا دایـر کـــردن مراکـز فسـاد و فحشـا یـا معاونـت در آنهـــا گـردد بـه گونـه ای کـه 
موجـب اخال شـدید در نظـم عمومـی کشـور، ناامنـی یـا ورود خسـارت عمـده بـه تمامیـت جسـمانی افـراد یـا امـوال عمومـی و خصـوص، 

یـــا ســـبب اشـاعه فسـاد یـــا فحشـا در حـد وسـیع گـردد، مفسـد فـی االرض محســـوب و بـه اعـدام محکـوم می گـردد. 
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در ســال ۲۰۱5 دســتکم ۴۰ نفــر بــا اتهــام فســاد فــی االرض و محاربــه اعــدام شــدند. ۱۳ نفــر از آنــان بــر اســاس اتهام هــای سیاســی و امنیتــی 
اعــدام شــدند. همگــی ایــن افــراد از اقلیت هــای اتنیکــی و مذهبــی در ایــران بوده انــد.

ــراه  ــه هم ــل ســنت ب ــرد اه ــدام ک ــه اع ــوم ب ــی محک ــواده شــش زندان خان
ــی شــهر  ــدان رجای ــرون از زن ــه در بی ــوق بشــر ک ــان حق ــدادی از مدافع تع
تجمــع کــرده بودنــد. در تصویــر نرگــس محمــدی )کــودک یکــی از زندانیــان 
را در آغــوش گرفتــه اســت( بــه همــراه محمــد نــوری زاد از کمپیــن لــگام 

ــد ــن تجمــع نشــان می ده ــدام( در ای ــه گام مجــازات اع ــو گام ب )لغ

 ۴ تاریــخ  در  عالیخانــی  بهــروز 
ــزی  ــدان مرک شــهریور ۱۳۹۴ در زن
ارومیــه بــه اتهــام ارتبــاط بــا پــژاک 
و قتــل دادســتان خــوی اعــدام 
شــد.۴۴ اتهــام قتــل دادســتان خــوی 
مــورد قبــول بهروزعالیخانــی نبــود و 

ــود. ــرده ب آن را رد ک

1۹
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حبیــب اهلل افشــاری بــه همــراه بــرادرش علــی افشــاری بــه اتهــام محاربــه از طریــق همــکاری بــا کوملــه و ســیروان نــژاوی بــه اتهــام محاربــه از 
طریــق همــکاری بــا پــژاک در فوریــه ۲۰۱5 از زنــدان مرکــزی ارومیــه بــه مــکان نامعلومــی منتقــل شــده و اعــدام شــدند.۴۶ ابراهیــم شــاپوری، 
ســامان نســیم و یونــس آقایــان نیــز همــراه ایــن افــراد بوده انــد کــه گفتــه می شــود هــر ســه نفــر زنــده هســتند و حکــم اعدامشــان اجــرا 

نشــده اســت. اعترافــات ایــن افــراد تحــت شــکنجه و دادگاه هــای ناعادالنــه بــوده اســت.۴۷،۴8
عبدالغنــی گنگــوزه ایــی ریگــی بــه اتهــام محاربــه از طریــق همــکاری بــا گروه هــای شــبه نظامــی بلــوچ در دســامبر و جیهنــد ریگــی در فوریــه 
۲۰۱5 اعــدام شــدند.۴۹ طبــق گزارش هــای رســیده بــه فعــاالن حقــوق بشــر اعترافــات آن هــا تحــت شــکنجه و طــی دادگاهــی ناعادالنــه بــوده 
اســت. بلوچســتان منطقــه ایــی محــروم اســت کــه بــه اخبــار نقــض حقــوق بشــر آن توجــه کافــی نشــده اســت و اطاعــات فعــاالن حقــوق 
بشــر از نقــض حقــوق افــراد ایــن منطقــه کــم اســت. بــه احتمــال زیــاد تعــداد افــرادی کــه بــه ارتبــاط بــا گروه هــای شــبه نظامــی متهــم و 

محکــوم بــه اعــدام می شــوند بیشــتر از آمــاری اســت کــه در ایــن گــزارش آمــده اســت.
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قوانین

ایــران یکــی از معــدود کشــورهایی اســت کــه نوجوانــان زیــر ۱8 ســال را محکــوم بــه اعــدام می کنــد و بیشــتر از دیگــر کشــورهای جهــان 
بیشــترین مجرمــان زیــر ۱8 ســال را اعــدام می کنــد. بــر خــاف کنوانســیون حقــوق کــودکان کــه ایــران آن را امضــا کــرده اســت، مقامــات 
ایرانــی حداقــل ۳ متهــم زیــر ۱8 ســال را در ســال ۲۰۱5 اعــدام کرده انــد. بــر اســاس گزارش هــای ســاالنه حقــوق بشــر ایــران، حداقــل ۴5 
ــر ۱8  ــدام ۷۳متهــم زی ــاره اع ــل درب ــن المل ــو بی ــرا عف ــدام شــده اند. اخی ــران اع ــا ۲۰۱5 در ای ــر ۱8 ســال در ســال های ۲۰۰8 ت متهــم زی
ســال بیــن ۲۰۰5 تــا ۲۰۱5 گــزارش داده اســت.5۰ در حــال حاضــر نیــز حــدود ۱۶۰ متهــم محکــوم بــه اعــدام، زیــر ۱8 ســال در زندان هــای 

ایــران هســتند.5۱

منصــور ارونــد زندانــی سیاســی اهــل مهابــاد 
ــاع  ــدون اط ــرداد ۱۳۹۴ ب ــخ ۲5 خ در تاری
خانــواده و وکیلــش اعــدام شــد.۴5 تبلیــغ 
ــا حــزب  ــکاری ب ــه و هم ــام، محارب ــه نظ علی
دموکــرات کردســتان ایــران اتهامــات او بــوده 
ــازمان  ــه س ــد ب ــور ارون ــرادر منص ــت. ب اس
ــچ  ــرادرش هی ــت ب ــه اس ــر گفت ــوق بش حق
ــده  ــزی در پرون ــونت آمی ــدام خش ــه اق گون

ــت. ــته اس ــود نداش خ

اعدام نوجوان زیر 18 سال

آئیــن نامــه جدیــد کیفــری اســامی که در ســال ۲۰۱۳ پذیرفته شــد، ســـن قانونـــی بـــرای احـــراز مجرمیـــت نوجوانـــان را طبـــق شـــریعت 
اسلـــام ۹ ســـال بـــرای دخترهـا و ۱5 سـال بـرای پسـر ها تعییـن کـــرده اسـت. بدیـن معنـی کـه اگـر دختـر بـالغ در ۹ سـالگی و پسـر بـالغ 
۱5 سـالگی مرتکـب جرایـم محاربـه بـا خـدا، ماننـد ارتـداد و یـا جنایـت ماننـد قتـل عمـد شـوند، مسـتحق اعـدام خواهنـد بـود.5۲ نوجوانـان 
زیـــر ۱8 ســـال کـــه متهـــم بـه حـدود و قصـاص هسـتند، در صورتـی کـه قاضـی تشـــخیص دهـد ماهیـت جـرم را درک نکـرده انـد و یـا در 
کمـــال عقـــل آنهـــا شـبهه داشـته باشـد، ممکـن اسـت بـه اعـدام محکـوم نشـوند. مـاده ۹۱ )اعاده دادرسی( در مـورد جرایـم تعزیـری اسـت 
کـــه آنهـــا را مســـتحق مجـــازات شـــدید نمی دانـــد. ایــن مــاده بــه قاضــی اجــازه می دهــد کــه در زمــان جــرم، رشــد عقلــی مجــرم زیــر ۱8 
ســال را ارزیابــی کنــد، و مجــازات جایگزیــن را بجــای مجــازات اعــدام بــر اســاس نتایــج مطــرح کنــد.5۳ در ســال ۲۰۱۴، دیــوان عالــی ایــران 

تاییــد کــرد کــه همــه متهم هــای زیــر ۱8 ســال محکــوم بــه اعــدام می تواننــد درخواســت تجدیــد محاکمــه کننــد. 
 امــا، مــاده ۹۱ مبهــم اســت و بصــورت ســلیقه ایــی و نامنســجم اجــرا می شــود. در ســال ۲۰۱5، ســازمان حقــوق بشــر ایــران مــوارد خیلــی 

کمــی را شناســایی کــرده اســت کــه حکــم اعــدام مجرمــان زیــر ۱8 ســال بــر اســاس مــاده ۹۱ تغییــر کــرده اســت: 
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جــواد صابــری54 : در ســن ۱۷ ســالگی 
ــه  ــل دســتگیر و محکــوم ب ــل قت ــه دلی ب
 ۱۳۹۴ فروردیــن   ۲۷ در  شــد.  اعــدام 
ــی شــدیدی کــه  ــه دلیــل بیمــاری روان ب
داشــت، مدتــی در بیمارســتان روانــی 
ــپس در  ــود و س ــتری ب ــاد بس ــن آب امی
ــدام شــد.  ــرج اع ــی شــهر ک ــدان رجائ زن
بــا وجــود گــزارش بیمــاری روانــی، دادگاه 

حاضــر نشــد شــرح بیمــاری روانــی صابــری را بپذیــرد. اعــدام جــواد صابــری توســط مقامــات ایرانــی اعــام نشــد امــا ســازمان حقــوق بشــر 
ــت. ــرده اس ــد ک ــاهدان، تایی ــای ش ــهادت ه ــدارک و ش ــاس م ــر اس ــدام او را ب ــر اع ــران خب ای

مجرمان زیر 18 سال اعدام شده در سال 2015
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• یــک مجــرم زیــر ۱8 ســال بــر اســاس مــاده ۹۱ بعــد از محکــوم شــدن بــه اعــدام در ســال ۲۰۱5 بخشــیده شــد. او متهــم بــه قتــل، بــا 
قمــه در دفــاع از خــود بــود. او در اعتــراض بــه حکمــش گفــت: »مــا در پــارک نشســته بودیــم و مشــروب می خوردیــم. مــردی جــوان بــه 
مــا نزدیــک شــد، تــاش کــرد موبایلــم را از مــن بگیــرد، مــن اجتنــاب کــردم و قمــه ای را در آورد و بــه مــن ضربــه زد. مــن توانســتم قمــه 
او را بگیــرم و بــه او ضربــه بزنــم، و همچنیــن ســاح را از دســتش گرفتــم و چنــد ضربــه بــه او زدم. مــن بــودم کــه او را بــه بیمارســتان 

منتقــل کــردم. حکــم وی بــه 5 ســال زنــدان و ضربــات شــاق بــرای مصــرف مشــروب کاهــش یافــت. 
ــر اســاس مــاده ۹۱ بخشــیده شــد. حکمــش بــه 5 ســال  ــود، و در ۳۱ شــهریور ۱۳۹۴ ب ــه قتــل متهــم ب • آرمــان در ســن ۱۶ ســالگی ب

زنــدان و پرداخــت دیــه بــه اولیــای دم کاهــش یافــت. 
• بعــد از ۷ ســال زنــدان، ســمیه، کــه همــراه مــادرش در ســن ۱۲ ســالگی بــرای شــرکت در قتــل پــدرش دســتگیر شــده بــود، بــر اســاس 
مــاده۹۱ نجــات پیــدا کــرد. او بــه دو بــار اعــدام از طــرف شــعبه ۷۴ شــورای کیفــری تهــران محکــوم شــده بــود و حکمــش توســط دیــوان 

عالــی ایــران تاییــد شــده بــود. مــادر ســمیه زیــر حکــم اعــدام اســت. 

فاطمــه ســالبهی55: بــه دنبــال اعــاده دادرســی، بعــد از گذرانــدن 
ــود.  ــه قتــل شــوهرش ب ــش اعــدام شــد. ســالبهی متهــم ب محکومیــت زندان
او در ســن ۱۶ ســالگی ازدواج کــرده و وقتــی کــه ۱۷ ســال داشــت، مرتکــب 
ــدام شــد.  ــاد شــیراز اع ــادل آب ــدان ع ــل شــد. او در ۲۱ مهــر ۱۳۹۴در زن قت
طــی محاکمــه اولیــه اش در ۲۰۱۰ یــک کار شــناس ســازمان پزشــکی قانونــی 
ــدید  ــردگی ش ــوهرش افس ــرگ ش ــان م ــالبهی در زم ــه س ــخیص داد ک تش
داشــته و بــه خــود کشــی فکــر می کــرده اســت. ایــن مهــم نشــان می دهــد 
کــه اعــاده دادرســی او، نقــش خیلــی کمــی در حکــم اعدامــش داشــته اســت.

اعــاده دادرســی او بــر اســاس مــاده ۹۱ تنهــا شــامل ســه ســاعت بازجویــی در 
ایــن مــوارد بــوده اســت: چطــور دعــا کــردن او، آیــا درس هــای مذهبــی را در 

مدرســه خوانــده و آیــا او می دانســته کــه کشــتن »حــرام« اســت یــا نــه. هیــچ کار شــناس روان شناســی در ایــن اعــاده دادرســی شــرکت 
نداشــته اســت. بــر اســاس ایــن ارزیابــی ناقــص، دادگاه حکــم داد کــه ســالبهی بــه بلــوغ کافــی بــرای اجــرای حکــم اعدامــش رســیده اســت.

صمــد زهابــی56: در۱۴ مهــر ۱۳۹۴، صمــد زهابــی بطــور مخفیانــه در زنــدان دیــزل آبــاد کرمانشــاه 
بــه دلیــل شــلیک کــردن بــه یــک پســر بچــه چوپــان در طــی یــک نــزاع اعــدام شــد. در زمــان ارتــکاب 
ــاع از  ــرای دف ــر عمــد و ب ــود، شــلیک غی ــه ب ــه دادگاه گفت ــم اینکــه ب ــود. علیرغ جــرم او ۱۷ ســاله ب
خــود بــوده اســت، زهابــی در مــارس ۲۰۱۳ محکــوم بــه اعــدام شــد. خانــواده و وکیــل صمــد زهابــی 

ــد.  از اجــرای حکــم اعــدام او بی اطــاع بودن

 ســه مــورد بــاال نشــان می دهــد کــه قوانیــن کیفــری ایــران، علــی رغــم تغییــرات اخیــر درقانــون اعــدام، 
از اعــدام مجرمــان کــودک، جلوگیــری نمی کنــد. در زمــان تهیــه ایــن گــزارش، مجــرم زیــر ۱8 ســال، امیــر امرالهــی بعــد از یــک دهــه 
زنــدان، بــرای بــار دوم بــه اعــدام محکــوم شــد.5۷ دادگاه، نامــه عــدم بلــوغ عقلــی او در زمــان وقــوع جــرم در نوامبــر ۲۰۱5 کــه ۱۶ ســاله 
بــوده را نپذیرفــت. امراللهــی در خطــر اعــدام قریــب الوقــوع قــرار دارد.58  ســازمان آمریکایــی وکا بــرای حقــوق بشــر و ســازمان حقــوق بشــر 
ایــران در گزارشــی بــه کمیتــه حقــوق کــودک ســازمان ملــل )CRC( تاکیــد کردنــد کــه بــر اســاس قوانیــن بیــن المللــی ایــران بایــد اعــدام 

مجرمــان زیــر ۱8 ســال را متوقــف و تعریفــش را از کــودک شــامل تمــام مجرمــان زیــر ۱8 ســال کنــد.5۹
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طبــق گزارش هــای جمــع آوری شــده توســط ســازمان حقــوق بشــر ایــران، حداقــل ۱۹ زن در ســال ۲۰۱5 در ایــران اعــدام شــدند. 5 مــورد 
از ایــن اعدام هــا توســط منابــع رســمی گــزارش شــده اســت. امــا، از آنجائــی کــه بیشــتر از 5۰ درصــد افــراد اعــدام شــده تنهــا بــا حــرف 
ــان اعــدام شــده بیــش از تعــداد لحــاظ شــده در  ــا اصــا مشــخص نشــده اند، احتمــال دارد کــه تعــداد زن اول اســم مشــخص شــده اند و ی

ایــن گــزارش باشــد.

گزارش ساالنه اعدام در ایران/ 2015

حقایقی درباره زنان اعدام شده در سال 2015

• تنها 5 مورد از ۱۹ زن اعدام شده توسط منابع رسمی اعام شده است 
• ۱5 اعدام در ارتباط با مواد مخدر بوده است که فقط ۲ مورد از آنان توسط منابع رسمی اعام شده است. 

• ۴ نفر متهم به قتل و محکوم به قصاص بوده اند، اما تنها ۳ نفر از آن ها توسط منابع رسمی اعام شده است. 
• اتهام یکی از زنان نامشخص بوده است. 

• یکی از زنان )فاطمه سالبهی( زمان ارتکاب جرم، زیر ۱8 سال سن داشته است. 

لیست 1۹ زن اعدام شده در سال 2015 همراه با جزئیات بیشتر در جدولی در انتهای گزارش یک نشان داده شده است. 

زنان
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حــدود 60 درصــد تمــام اعدام هــای گنجانــده شــده در ایــن گــزارش توســط منابــع رســمی اعــالم نشــده اســت. ســازمان 
ــران اعــالم نشــده اند را  ــع رســمی ای ــه توســط مناب ــدام ک ــا اع ــر اســاس صد ه ــی را ب ــران، گزارش های حقــوق بشــر ای
ــواده یــا وکیــل  ــه انجــام شــده اســت، بــدون اینکــه خان دریافــت کــرده اســت. بعضــی از ایــن اعدام هــا بطــور مخفیان
ــده  ــده ش ــزارش گنجان ــن گ ــق در ای ــات موث ــا اطالع ــمی ب ــر رس ــای غی ــا گزارش ه ــند. تنه ــته باش ــالع داش ــان اط آن
اســت. مــا معتقدیــم کــه تعــداد اعدام هــا در ایــران بیــش از آن تعــدادی اســت کــه در ایــن گــزارش اعــالم شــده اســت. 
ــده  ــت ش ــور دریاف ــف در کش ــدان مختل ــده از 1۹ زن ــالم نش ــا اع ــی ی ــای مخف ــی از اعدام ه ــال 2015، گزارش های در س
ــی( و کردســتان بیــش از ۹7 درصــد اعدام هــا  اســت. در مناطــق اتنیکــی مثــل بلوچســتان، آذربایجــان )شــرقی و غرب

ــه انجــام شــده و توســط منابــع رســمی نیــز اعــالم نشــده اند.  مخفیان

توزیع جغرافیایی همه اعدام ها

گزارش ساالنه اعدام در ایران/ 2015

ــع  ــد. توزی ــده را دارا بودن ــالم نش ــای اع ــزان اعدام ه ــن می ــران، باال تری ــرج/ ته ــای ک ــل، زندان ه ــال های قب ــد س مانن
جغرافیایــی همــه اعدام هــا در نمودارهــای زیــر نشــان داده شــده اســت.

ــارس  ــتان ف ــرج و اس ــران / ک ــای ته ــان نشــده )زرد( در زندان ه ــر رســمی / اع ــای غی ــبز( و اعدام ه ــای رســمی )س ــاال اعدام ه ــودار ب نم
ــام  ــای اع ــرخ اعدام ه ــن ن ــار باال تری ــزل حص ــهر و ق ــی ش ــای رجائ ــتند. زندان ه ــال ۲۰۱5 را داش ــدام در س ــزان اع ــن می ــه باال تری را ک
شــده رســمی و اعــام نشــده در ســال ۲۰۱5 را داشــتند.۶۰ تمــام زندانیــان زنــدان قــزل حصــار متهــم بــه جرائــم مــواد مخــدر هســتند.۶۱ 
ــع رســمی  ــر اعدام هــا هــم توســط مناب ــوده اســت. اکث ــه اتهام هــای قصــاص ب ــق ب ــن تعــداد متعل ــی شــهر، باال تری ــی کــه در رجائ در حال

ــده اند.  ــام نش اع
اســتان فــارس از لحــاظ تعــداد اعدام هــا رتبــه دوم را دارد.. ۱۷ اعــدام از ۱8 اعــدام رســمی، در مــاء عــام انجــام شــده اســت. تنهــا یــک 

اعــدام از ۷۷ اعــدام اجــرا شــده در زندان هــای اســتان فــارس توســط منابــع رســمی اعــام شــده اســت.

اعدام های مخفیانه و اعالم نشده

2۳
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نمــودار بــاال توزیــع جغرافیایــی اعدام هــای رســمی )ســبز( و اعدام هــای غیــر رســمی )زرد( در بخش هــای دیگــر ایــران بجــز کــرج / تهــران 
ــزگان  ــتان هرم ــته اند. اس ــا را داش ــرخ اعدام ه ــن ن ــان، باال تری ــزگان و کرم ــی، هرم ــان غرب ــارس، آذربایج ــای ف ــد. زندان ه ــان می ده را نش

ــن میــزان اعدام هــای رســمی اعــام شــده را داشــته اســت. باال تری

گزارش ساالنه اعدام در ایران/ 2015

• حداقل 5۹۶ )۶۱ درصد( اعدام، توسط منابع رسمی ایران اعام نشده اند. 
• ۷۷ درصد از جرائم مواد مخدر از اعدام های اعام نشده به حساب می آیند. 

• اعدام زنان و شهروندان خارجی )اغلب افغان ها( توسط منابع رسمی اعام نشده اند. 
• هیچ کدام از اعدام های مرتبط با اتهام های امنیتی یا سیاسی توسط منابع رسمی اعام نشده اند.

زندان هایی که در مناطق اتنیکی ایران هستند باال ترین درصد اعدام های مخفی و غیر اعام شده را داشته اند. بیش از ۹۷ درصد اعدام ها در 
آذربایجان غربی و شرقی، بلوچستان، و کردستان توسط رسانه های رسمی اعام نشده است.

برخی حقایق در رابطه با اعدام های اعالم نشده و مخفیانه در سال 2015
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به سازمان ملل 

گزارش ساالنه اعدام در ایران/ 2015

• موضوع مجازات مرگ را در صدر تمامی گفتگوهای خود با ایران قرار دهید.
• خواستار شفافیت و دادرسی عادالنه از سیستم قضایی و مقامات ایران باشید .

• خواهان توقف بافاصله همه اعدام ها به ویژه اعدام در ماء عام در ایران باشید.
• از ایران بخواهید به تعهداتش نسبت به کنوانسیون حقوق کودک عمل کند و تعریف خود از کودک را 

شامل تمام کودکان زیر ۱8 سال کند.
• از ایران بخواهید به تمام تبعیض هایش علیه گروه های اتنیکی و اقلیت های مذهبی پایان دهد. 

• تمامی حمایت های مالی خود از اقدامات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در خصوص مبارزه 
با قاچاق مواد مخدر در ایران را مشروط به لغو اعدام های مرتبط با جرائم مواد مخدر کنید. 

 توصیه ها

• ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران را تمدید کنید.
• تا زمانی که ایران مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر را از قوانینش لغو نکرده است، هر گونه همکاری 

در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ایران را متوقف کنید.
• اعدام های در ماء عام را ممنوع کنید. 

به جامعه جهانی 

به حکومت ایران   

• تمامی احکام اعدام را بافاصله متوقف کرده و مجازات مرگ را لغو کنید.
• به تعهدات بین المللی خود به خصوص کنوانسیون حقوق کودک  و کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی 

عمل کنید.
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لیست زنانی که در سال 2015 اعدام شدند

توضيحمنبعسنجرممكاننامتاريخ

غیر رسمیهرانانامعلوممواد مخدرکرماننامشخص12015/1/1

غیر رسمیهرانانامعلوممواد مخدرکرماننامشخص22015/1/1

غیر رسمیهرانانامعلوممواد مخدرکرماننامشخص32015/1/1

غیر رسمیهرانانامعلوممواد مخدرکرماننامشخص42015/1/1

غیر رسمیحقوق برش ایراننامعلوممواد مخدرکرمانمهری رئیسی52015/1/25

غیر رسمیهرانانامعلوممواد مخدرکرمانمرضیه حسین زهی62015/1/26

غري رسمی50HRADمواد مخدرکرجمهرنوش غواصی72015/3/7

غیر رسمیHRADنامعلوممواد مخدرکرج نامشخص82015/3/7

رسمیدادگسرتی گیالن48مواد مخدرگیالنف.ی92015/4/25

رسمیدادگسرتی مرکزینامعلوممواد مخدراراکبتول. الف102015/5/12

غیر رسمی39HRADقتلکرجفاطمه محرابی112015/5/30

غیر رسمیHRADنامعلومنامعلومکرجنامشخص122015/5/30

رسمیخربگزاری مهر32قتلتهراننامشخص132015/6/2

غیر رسمی43HADمواد مخدرکرجپریدخت موالیی142015/7/29

غیر رسمیهرانانامعلوممواد مخدرکرماننامشخص152015/7/30

غیر رسمی29HADقتلکرجفاطمه حدادی162015/8/10

رسمیتابناک23قتلفارسفاطمه سالبهی172015/10/13

غیر رسمیKHNنامعلوممواد مخدرآذربایجان رشقیهاجر صفری182015/11/12

رسمیپارسینهنامعلومقتلقزوینف.زنجانیان192015/12/6
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لیست زنانی که در سال 2015 اعدام شدند

گزارش ساالنه اعدام در ایران/ 2015

لیست نوجوانان اعدام شده در سال 2015

توضيحمنبعسنجرممكاننامتاريخ

غیر رسمیحقوق برش ایران17قتلکرججواد صابری12015/4/15

غیر رسمیامنستی17قتلکرمانشاهصمد ذهابی22015/10/6

رسمیتابناک17قتلفارسفاطمه سالبهی32015/10/13
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ســازمان حقــوق بشــر ایــران یــک نهــاد غیــر دولتــی اســت کــه در راســتای پیشــبرد حقــوق بشــر در ایــران فعالیــت مــی 
ــدارد و حــوزه فعالیــت آن حقــوق تمــام  ــه هیــچ گــروه و حــزب سیاســی و مذهبــی وابســتگی ن کنــد. ایــن ســازمان ب
شــهروندان بــدون توجــه بــه تعلقــات سیاســی، مذهبــی، اتنیکی،جنســیتی اســت. ســازمان حقــوق بشــر ایــران در اواســط 
دهــه 8۰ خورشــیدی فعالیــت خــود را آغــاز کــرد و لغــو مجــازات مــرگ، محــور اصلــی فعالیــت هــای ایــن ســازمان مــی 
باشــد. دفتــر ایــن ســازمان در اســلو)نروژ( اســت. ایــن ســازمان اعضــا و همکارانــی در ایــران و دیگــر کشــورهای جهــان 
دارد. همچنیــن ایــن ســازمان از ســال 88 خورشــیدی عضــو ائتــاف جهانــی بــر علیــه اعــدام و از ســال ۹۰ خورشــیدی 
عضــو شــورای راهبــردی ایــن ائتــاف اســت. دکتــر محمــود امیــری مقــدم بنیــان گــذار و ســخنگوی ایــن ســازمان اســت. 

سازمان حقوق بشر ایران


