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  معتاد به مرگ   5       
  اعدام به اتهام جرايم مواد مخدر در ايران          

 

   ـ مقدمه1
ام به تمامی حقوق بشر جزيی ضروری از اقدام احتر«

  ».برای پرداختن به مشکل مواد مخدر است و بايد باشد
  2002مجمع عمومی سازمان ملل، همکاری بين المللی عليه مشکل جهانی مواد مخدر، ژانويه 

تا جايی . او از زندان تايباد در ايران به ما تلفن کرد تا بگويد در کمتر از دو ساعت اعدام می شود«
 200ما نتوانستيم جنازه او را پس بگيريم، چون ايران ... که من می  دانم او هرگز به دادگاه نرفت

اين گفته » .طلب می کرد که از عهده ما برنمی آمد)  دالر امريکايی18000بيش از (ميليون ريال 
 در 2011مبر های يکی از خويشان حاج بصير احمد، يک تبعه افغانستان است که گويا در سپتا

  .مقامات هنوز اعدام او را تاييد نکرده اند. ايران اعدام شده است

.  در ايران به سرعت افزايش يافته است2010اعدام مجرمان متهم به قاچاق مواد مخدر از اواسط 
قصد سرکوب قاچاق مواد مخدر  1389مهر اين اعدام ها، پس از اين که قوه قضاييه در تعداد زياد 
ادامه  به اجرا در آمد، 1389دی کرد و پس از اصالحيه قانون مبارزه با مواد مخدر که در را اعالم 
بسياری از محکومان در اعدام های پنهانی دسته جمعی در زندان ها کشته شده اند و اغلب . يافته است

يا شايد همه اکثر ـ . به خانواده ها و وکالی آنها اطالع کمی داده شده يا اصال اطالعی داده نشده است
ـ آنها در محاکمه های به شدت ناعادالنه، از جمله با محروميت از داشتن وکيل و بدون حق فرجام 

ـ هر سه مادر و تنها سرپرست کودکانشان در ميان اين عده سه زن . خواهی، به مرگ محکوم شده اند
بدون حضور وکيل  با سوءظن به قاچاق مواد مخدر دستگير شدند، 1387بهمن ـ هم بودند که در 

مورد بازجويی قرار گرفتند و پس از محاکمه در دادگاه انقالب در همدان بدون حق فرجام خواهی به 
  .مرگ محکوم شدند

تعداد دستگيری های مظنونان به قاچاق مواد مخدر در سال های اخير در ايران به شدت افزايش يافته 
المللی برای متوقف ساختن جريان مواد مخدر است و بخشی از اين دستگيری ها نتيجه همکاری بين 

کسانی که بيش از همه در خطر اعدام به سر می برند اکثرا مردمانی از بخش . از افغانستان است
فقير جامعه اکثريت فارس زبان؛ اعضای جوامع قومی که در اعضای : های محروم جامعه هستند

ای کشورهای ديگری که از وضعيت خوب عمل و قانون در ايران با تبعيض روبرو هستند؛ تبعه ه
در ميان محکومان به مرگ هستند و بعضی از زنان . اقتصادی برخوردار نيستند، به ويژه افغان ها

آنها ممکن است به خاطر آوردن نان برای خانواده يا فريب و وسوسه به حمل مواد مخدر دست زده 
  . پيگرد فرار می کنندباشند، در حالی که سلطان های مواد مخدر از دستگيری و

منظم طيفی از موازين بين المللی مربوط به استفاده از مجازات اعدام را نقض به طور مقامات ايران 
می کنند، از جمله اين که اين مجازات حداکثری بايد تنها در مورد مهمترين جرايم و پس از محاکمه 

 از دستگير شدگان به اتهام جرايم مواد بسياری. عادالنه اجرا شود و نبايد يک مجازات الزامی باشد
  .شوند» اعتراف«مخدر مورد شکنجه يا بدرفتاری های ديگر قرار می گيرند تا وادار به 

 وپدر زندانی محکوم به اعدام يوسف محمود اسالمدوست، از مسلمانان اهل سنت اقليت آذربايجانی1
مخدر محکوم به اعدام شد، به عفو بين  مواد اتهاماسالمدوست، که پس از محاکمه ای ناعادالنه به 

  :الملل گفت

با وجود اين که قاضی به ما گفته بود يوسف به شش يا هفت ماه زندان محکوم . پسر من بيگناه است«
 روز در وزارت اطالعات 50پسر من در حدود . خواهد شد، وزارت اطالعات خواستار اعدام او شد

  1390عفو بين الملل آذر  MDE 13/090/2011 :نمايه
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  ».تحت شکنجه شديد بوده است

 نفرشان به خاطر قاچاق مواد مخدر 4000عيض آميز عليه اتباع افغانستان، که حداقل رويه های تب
را ايرادهای جدی در نظام عدالتی ايران در ايران به اعدام محکوم هستند، و ساير اتباع خارجی، 

می رسد بعضی اتباع خارجی محکوم به اعدام به اتهام مواد مخدر اصال  به نظر. بيشتر می کند
بعضی از . می شوند و اکثر آنها از هر گونه مشاوره حقوقی و کمک کنسولی محروم هستندمحاکمه ن

  .آنها تنها زمانی می فهمند به مرگ محکوم شده اند که مسئوالن زندان به آنها خبر می دهند

 سال دارند ـ به ويژه آزار دهنده 18کمتر از اتهامی زمان انجام جرم در اعدام مجرمان نوجوان ـ که 
 22به نام های وحيد مسلمی و محمد نوروزی، در ميان دو افغان ، نفر از اين افراددو گويا . تاس

 به اتهام مواد مخدر در زندان های اوين و رجايی شهر اعدام 1390نفری بودند که در شهريور 
ن بنا به گزارش ها، مجرمان نوجوان ديگری نيز به اعدام محکوم هستند و بعضی از آنها ممک. شدند

  .است تا حاال اعدام شده باشند

در واقع، هيچ . مشکل شديد مواد مخدر در ايران را نمی توان با افزايش دايمی تعداد اعدام ها حل کرد
مدرکی دردست نيست که نشان دهد مجازات اعدام تاثير قابل تشخيصی در کاهش قاچاق و 

به رغم . به اثربخشی آن ترديد دارند و حتا بعضی از مسئوالن نسبت داردسوءاستفاده از مواد مخدر 
اعتياد مقامات دولتی به اعدام به عنوان راه حل برای تمام بيماری های اجتماعی، مشکل مواد مخدر 

  .  در ايران به رشد خود ادامه می دهد

و با هدف از بين بردن قاچاق مواد مخدر » جنگ با مواد مخدر«بيست سال پيش، مقامات دولتی در 
امروز، ايران در حدود دو ميليون .  مواد مخدر را افزايش دادندبه اتهامعدام مجرمان در کشور، ا

 کننده مواد مخدر دارد و هنوز بزرگترين بازار برای ترياک و ديگر مواد مخدر مصرفمعتاد و 
 قاچاق به کشورهای ديگر، به در مسير گذرايران در عين حال، کشوری . غيرقانونی در جهان است

،  جديدیتحولدر . به سوی افريقا به شمار می رودقاچاق  رو به رشد گذرسوی اروپا و نيز ويژه به 
) »کريستال مت«(روان گردان های صنعتی غير دارويی مثل متامفتامين مقادير رو به افزايشی از 

  .در ايران توليد و به خارج، به خصوص کشورهای آسيايی، صادر می گردد

، به همراه دستور آيت اهللا خمينی، بنيانگذار 1989د مخدر در سال  موامبارزه باتصويب قانون 
جمهوری اسالمی ايران، به قوه قضاييه برای تسريع مجازات مجرمان، به افزايش شديد اعدام 

اين قانون مجازات اعدام را برای قاچاقچيان مقدار مشخصی از . جرايم کيفری دامن زدمحکومان 
بر اساس اطالعاتی که عفو بين الملل توانسته گردآوردی کند، تعداد . مواد مخدر مختلف الزامی کرد

 افزايش 1989 نفر در 1500 به 1987 مورد در سال 158اعدام هايی که رسما تاييد می شود از 
 مواد مخدر محکوم شده اند، گرچه تعداد اشخاص اعدام شده به خاطر اتهام بيشتر قربانيان به 2.يافت

مجازات اعدام به «و سرقت مسلحانه، نيز افزايش يافته است، زيرا حکومت به جرايم ديگر، مثل قتل 
رو آورده » عنوان راه حل فراگير برای تمام بيماری های اجتماعی اعم از اختالس تا قتل دسته جمعی

  3.است

در بعضی محافل در ايران، مجازات اعدام ظاهرا به خودی خود يک فضيلت به شمار می رود، «
  ».اين که اين مجازات تاثير قابل تشخيصی در حل مشکل مد نظر دارد يا خيرصرفنظر از 
  1990عفو بين الملل، 

عفو بين الملل در کوشش های خود برای تحقيق در باره استفاده از مجازات اعدام در ايران هنوز با 
بين ، عفو 1357به جز زمان کوتاهی پس از انقالب اسالمی در سال . موانع زيادی روبرو است

به عالوه، . الملل اجازه ورود به کشور برای بررسی دست اول وضع حقوق بشر را نيافته است
در واقع، آنها . مقامات اطالعات دقيق و مشروح در باره تعداد محکومان به اعدام را منتشر نمی کنند

 MDE 13/090/2011 :نمايه 1390عفو بين الملل آذر 
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بوط به دستيابی به اطالعات مر. گستره اعدام ها را پنهان می کنندبه عمد اطالعات مربوط به 
 جرايم مواد مخدر بسيار دشوار است، زيرا اکثر اين افراد از مردمان فقير اتهاممحکومان به اعدام به 

  . باشندیو حاشيه ای هستند که ممکن است بی سواد و بدون دسترسی به مشاوره مناسب حقوق

رای کشتن ، صرفنظر از نوع جرم، ويژگی های مجرم يا روش مورد استفاده دولت بعفو بين الملل
هر اعدام اهانت .  با مجازات اعدام در تمام موارد و در تمام کشورها بدون استثنا مخالف استزندانی،

دور ماندن از رفتارها که حق زندگی و حق است به عزت انسان، نقض ظالمانه و آگاهانه حقوق بشر 
پايان دادن به . ا نفی می کنديا مجازات های ظالمانه يا تحقيرآميز به بيان اعالميه جهانی حقوق بشر ر

جرايم مواد مخدر در ايران خود هدفی اساسی است، اما تنها يک گام در راه اتهام اعدام محکومان به 
در صورت برداشتن اين گام، تعداد کسانی که در ايران اعدام می . الغای کامل اعدام به شمار می رود
  .شوند از نصف کمتر خواهد شد

 منتشر مواد مخدراتهام پديده فراگير اعدام به  بهزارش را به منظور جلب توجه عفو بين الملل اين گ
اعدام های اشخاص محکوم بعضی از مدافعان حقوق بشر ايرانی هشدار داده اند که افزايش . می نمايد

به جرايم مواد مخدر ممکن است افزايش در اعدام به اتهام های سياسی را در پی داشته باشد، زيرا 
 حساسيت خود را نسبت به هولناکی و معنای واقعی استفاده از اين مجازات بيش از پيش از جامعه

  .دست می دهد

تا زمان توقف فوری اجرای اعدام ها با هدف الغای مجازات اعدام، عفو بين الملل مقامات ايرانی را 
  : کهفرا می خواند

 برای جرايم مواد مخدر صادر تمام حکم های اعدام را کاهش دهند، از جمله حکم هايی را که 
حقوق بين المللی عليه مجرمان نوجوان صادر شده که در مغايرت با را شده و حکم هايی 

  .است

  جرايم مواد مخدر را مجاز تمام مقررات مندرج در قوانين ايران را که اعدام برای
 .مايندکرده اند حذف کنند و استفاده الزامی از حکم را در پرونده های اعدام لغو ن

  اطمينان حاصل کنند که محاکمه ها طبق موازين بين المللی محاکمه عادالنه انجام می
شود، از جمله با ايجاد امکان دسترسی دستگيرشدگان به وکيل مدافع از لحظه 

دستگيری و اطمينان از اين که هر محکوم به اعدام به اتهام مواد مخدر از حق فرجام 
 .وردار باشدخواهی در دادگاه باالتر برخ

 مواد دفترکشورهايی که در حال حاضر به عفو بين الملل از جامعه بين المللی، از جمله 
يا ديگر سازمان های بين دولتی که در فعاليت های ) UNODC(مخدر و جرايم سازمان ملل 

رکت دارند، کمک مالی می کنند يا اخيرا کرده اند، شامل نروژ، اشمضد قاچاق با ايران 
  : می خواهد اهداکنندگان کمک مالیبلژيک، فرانسه، ايرلند، ژاپن و ديگر، آلمان، دانمارک

  در پيش بگيرند تا اطمينان حاصل نمايند که مقامات ايرانی به استفاده از اقداماتی را
 .مجازات اعدام برای جرايم مواد مخدر پايان دهند

 :دهند، بايدکشورهايی که در حال حاضر به چنين ابتکارهايی کمک مالی می 

  کليه موافقت نامه های همکاری ـ هم دو جانبه و هم چند جانبه ـ را بازبينی نمايند تا
اطمينان حاصل کنند که کمک به ايران برای مقابله با جريان مواد مخدر غيرقانونی 
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اجرای مجازات اعدام، مورد تسهيل برای ارتکاب نقض حقوق بشر، از جمله با 
مام فرصت های موجود ـ هم دوجانبه و هم در سطح سازمان ت. استفاده قرار نگيرد

به پايان دادن مقامات ايرانی تعهد ملل يا ديگر مجامع بين المللی ـ بايد برای يادآوری 
استفاده گسترده از مجازات اعدام و شالق برای جرايم مواد مخدر مورد استفاده قرار 

 .لهگيرد، از جمله با طرح علنی نگرانی ها از اين مسا
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استفاده از مواد مخدر در :  ـ پيشينه2
  قاچاق مواد مخدر ايران و مبارزه با 

  مواد مخدر در ايرانمصرف
 می کشند يا می نوشند، از پيشينه ای چند ، که)شيره(استفاده از ترياک خام و شکل تصفيه شده آن 

هه های اخير شاهد ايران، مثل بسياری کشورهای ديگر، در د. صد ساله در ايران برخوردار است
بوده،  که اغلب به خاطر شکل پودری سفيد يا کريستالی اش، کريستال نيز هروئين انفجار اعتياد به 

بخش اعظم آن به ويژه از افغانستان . ناميده می شود و معموال با تزريق مورد استفاده قرار می گيرد
کوکايين و اخيرا محرک های مصرف مواد مخدر غيرقانونی مثل کراک، . به ايران وارد می شود

ـ که بيشتر در داخل ايران توليد می )  يا شيشه»کريستال مت«(متامفتامين مثل ) ATS(نوع آمفتامين 
  4.گردد ـ در سال های اخير گسترش يافته است

مواد مخدر غيرقانونی، که دو درصد جمعيت ايران، عالوه بر اين که از لحاظ مقدار مصرف 
رتبه های جهانی قرار دارد، به علت مرزهای طوالنی خود  باالترين  گيرد، دربزرگسال را در بر می

در سال .  مهمی برای قاچاق به نقاط ديگر به شمار می رودمسير گذربا افغانستان و پاکستان، کشور 
 از اين دو کشور به ايران قاچاق شده که بيشتر آن سپس هروئين تن متريک 145، در حدود 2009

 2008 برآورد قاچاق ترياک به ايران در سال 5.ر، به ويژه به اروپا، قاچاق شده استبه جاهای ديگ
 تن متريک آن در داخل مصرف شده 450 تن متريک ترياک است که در حدود 1000بيش از 
  :دفتر مواد مخدر و جرايم سازمان ملل به گفته 6.است

 فرح و هرات حمل و مدت مشخصی را زمينی به واليت هایهروئين قاچاقچيان مواد مخدر افغان «
های کوچک در نزديکی مناطق حفاظت نشده مرز جمهوری روستادر ) معموال حداکثرچند روز(

روستاييان ساکن در امتداد مرز به عنوان پيک استخدام می شوند و . اسالمی ايران نگهداری می کنند
به داخل هروئين گرم  کيلو20بابت هر سفر در حدود امريکايی  دالر 400هر يک در مقابل 

  .جمهوری اسالمی ايران حمل می کنند

قاچاقچيان برای محافظت . اين پيک ها شبانه حرکت می کنند و سفر معموال دو شب طول می کشد«
 دالر امريکايی به گروه های مسلح می پردازند؛ به 2500 ـ 2000يا ترياک هروئين از هر محموله 

  . سراپا مسلح استمحافظ 8 ـ 10طورکلی، هر گروه شامل 

برای ورود به جمهوری اسالمی ايران ) واليت هرات( اسالم قلعه  رسمیقاچاقچيان از گذرگاه مرز«
 خودرو و صدها 300 ـ 400استفاده می کنند، زيرا مرز بسيار شلوغی است و مراقبت از حداقل 

  7».نفر که در روز از آن عبور می کنند مشکل است

 می دهد باندهای قاچاقچيان از محموله های بزرگ به استفاده از شواهدی دردست است که نشان
محلی با بلعيدن کپسول های حاوی مواد مخدر حمل های » قاچاقبر «مقدارهای کم روی آورده اند که

   8.می کنند

از طريق قسمت های مرکزی ) 1: ير منتقل می شوددر چهار مس  پس از ورود به ايرانهروئين 
 مقادير. به مرز آذربايجان) 4به مرز عراق؛ يا ) 3به بنادر و خط ساحلی؛ ) 2 کشور به مرز ترکيه؛

   9.از بنادر به افريقا صادر می شودنيز روزافزونی 

 1390عفو بين الملل آذر  MDE 13/090/2011 :نمايه



  معتاد به مرگ          10
 اعدام به اتهام جرايم مواد مخدر در ايران           

 

بخشی از .  محل مهمی برای توليد مخفيانه متامفتامين شده باشد2009به نظر می رسد ايران از سال 
افزايشی به مالزی، اندونزی و کشورهای ديگر اين توليد در داخل مصرف می شود، اما مقدار رو به 

  10.آسيا قاچاق می گردد

.  ميليارد دالر امريکايی تخمين زده شده است3 در حدود 2009 در ايران درسال مواد افيونیبازار 
 و بخش کمتری از آن در اختيار قاچاقچيان شدهبيشتر سود آن نصيب گروه های جنايتکار ايرانی 

  11.گرفته استر کشور ساکن هستند قرار خارجی مواد مخدر که د

 نفر 91تعداد مرگ و مير مرتبط با مواد مخدر : مصرف مواد مخدر تاثير نابودکننده در ايران دارد
به گفته  به عالوه، 12. است، که چهارمين رتبه در جهان است15 ـ 64 ميليون نفر در سنين 1هر  از

 21000اکثريت بزرگی از بيش از وزش پزشکی، دبيرخانه کميته ملی ايدز در وزارت بهداشت و آم
 13.در اثر مصرف مواد مخدر تزريقی به بيماری مبتال شده اندايدز /نفر مورد شناخته شده اچ آی وی

.  تشخيص داده شد1989اولين مورد ثبت شده انتقال اچ آی وی از طريق تزريق مواد مخدر در سال 
اچ آی وی .  دريافت اچ آی وی در ايران شده بود روششايعترين، تزريق مواد مخدر 1996در سال 

  14.در ميان زندانيان نيز بسيار شايع است

ی برای کاهش خطر زد، برنامه هايدست به اجرای ايدز، دولت /با شروع افزايش موارد اچ آی وی
ر از جمله اين برنامه ها اصالحيه قانون مواد مخدر د. ن بوده استواما تاثير اين برنامه ها  ناموز

 و 15نزد دولت را منع می کندثبت شده تزريقی  معتادان  انداختنزندانبه  است که 1376سال 
 که برنامه های کاهش خطر مثل توزيع سوزن و سرنگ و معالجه با 1383ابالغيه ای در سال 

 مرکز 172، به اظهار ستاد کنترل مواد مخدر ايران، 2008در سال . متادون را مطرح کرده است
 مرکز 1569 تيم امداد و 274در عين حال، . ان مواد مخدر خدمات تزريق ارايه می کردندبه معتاد

 نفر در زندان تحت معالجه با متادون قرار 25407به عالوه، . برای معالجه اعتياد وجود داشت
  16.گرفتند

  ابتکار عمل های مبارزه با قاچاق مواد مخدر
مبارزه با قاچاق مواد مخدر در مرزهايش افزايش ايران در سال های اخير فعاليت هايش را برای 

 کيلومتر از 700امتداد  متری با خندق و سيم خاردار در کنار آن در 3يک ديوار . داده است
 2015سراسر مرز تا سال . و پاکستان در جريان ساخت است شرقی ايران با افغانستان هایمرز

 معلوم مين ها، اما تعداد باشدمين گذاری شده  می رود که امتداد مرز شرقی گمان 17.بسته خواهد شد
عمليات  مامور امنيتی در 3700بيش از  تاکنون، 1357از سال  به اظهار مقامات ايرانی، 18.نيست

  . نفر مجروح شده اند12000مبارزه با مواد مخدرکشته و بيش از 

فت و در سال  به شدت افزايش يا2008 و 2002کشف و ضبط مواد مخدر در ايران بين سال های 
 کشف شده در هروئين درصد کل 41 درصد کل ترياک کشف شده در جهان و 89 برابر با 2009

 در نتيجه، دستگيری قاچاقچيان 19.ارقام از آن پس تا حدودی پايين رفته اندجهان بود، گرچه اين 
، با مواد مخدرستاد مبارزه گفته می شود . ظاهرا افزايش يافته و سرنوشت بسياری از آنها اعدام است

 246657که مسئول پرداختن به مشکل مواد مخدر در کشور است، در گزارش خود از دستگيری 
 جرايم مواد مخدر در اتهام خارجی به 3187 و مصرف کننده مواد مخدر 5279، »توزيع کننده«

  20. ياد کرده است2008سال 

. چاقچيان مواد مخدر همکاری می کنندمقامات ايرانی با جامعه بين المللی برای مهار فعاليت های قا
 کشور و سازمان بين المللی با هدف مهار کردن جريان مواد 55 ابتکار  ـعضو پيمان پاريسايران 

بخشی از هدف اين ابتکار بهبود مديريت همکاری مرزی بين ايران، .  است ـمخدر از افغانستان
 دفترمثلث را تشکيل داده اند که از حمايت اين سه کشور برنامه ابتکار . افغانستان و پاکستان است

.  برخوردار است و از آن کمک فنی و اجرايی دريافت می نمايدمواد مخدر و جرايم سازمان ملل 
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ايران در عين حال عضو سازمان همکاری اقتصادی، يک سازمان منطقه ای دولتی است که اعضای 
، تاجيکستان، ترکيه، ترکمنستان و ازبکستان ديگر آن افغانستان، آذربايجان، قزاقستان، قرقيزستان

 دبيرخانه سازمان همکاری اقتصادی که در تهران مستقر است، دارای يک واحد هماهنگی .هستند
تامين کرده  ميليون يورو در سه سال برای طرحی 5/9اتحاديه اروپا مبلغ . کنترل مواد مخدر است

در بين اعضای سازمان همکاری اقتصادی با که هدف از آن تقويت همکاری منطقه ای ضد مواد مخ
 پليس جمهوری حمايتيک بخش از اين طرح شامل . در برگرفتن ايران، افغانستان و پاکستان است

و اسناد مواد اوليه مواد مخدر، «آزمايشگاه های قانونی در منطقه برای  برپا کردن درفدرال آلمان 
  21.تاسو شواهد و احتماال انواع ديگر مدارک » جعلی

 

 
 خبرگزاری مهر© سگ های موادياب در ايران در گشت بازرسی 

 دفتر، رييس پيشين 2006در نوامبر
گفت مواد مخدر و جرايم سازمان ملل 

اداره مواد مخدر و جرايم سازمان که 
 برای تقويت مبارزه با مواد مخدر ملل 
 ميليون دالر امريکايی به 22مبلغ 

گفته می شود . مقامات ايرانی خواهد داد
قصد از تامين اين مبلغ تقويت مرزهای 

ر مقابل قاچاقچيان مواد شرقی ايران د
و فعاليت های اطالعاتی پليس در مخدر 

 دفتر گفتهبه . آن بخش ها از کشور است
، کمک مواد مخدر و جرايم سازمان ملل
 مثل 22هايی که اين اداره به ايران کرده،

حمايت از پروژه های آموزش نيروهای 
ضد مواد مخدر، کمک در برنامه های 

 و تامين وسايل کشف مواد 23کمک مالی بلژيک، فرانسه، ايرلند و ژاپن، با سگ های مواديابتعليم 
 اهداکنندگان کمک مالی به برنامه های 24.مواد مخدر زيادی شده استمخدر، منجر به کشف و ضبط 

 در ايران در حال حاضر شامل نروژ، آلمان و دانمارک  مواد مخدر و جرايم سازمان ملل دفتر
  25.هستند

 پروژه هايی را برای تقويت حاکميت قانون در واد مخدر و جرايم سازمان ملل  مدفتردر عين حال، 
جمله از طريق حمايت از اصالح در نظام قضايی برای بهبود در مسئوليت  ازايران اجرا کرده است، 

هدف اين پروژه ها شامل تالش برای .  و جايگزين يابی برای مجازات زندانپذيری و پاسخگويی
هماهنگ ساختن رويه های قضايی و قوانين کيفری با «برای ياست گذاران ايرانی تاثيرگذاری بر س

  26».حقوقی بين المللی است ه هایکنوانسيون ها و معاهد

 تا چه حد پايبندی به موازين بين المللی حقوق  مواد مخدر و جرايم سازمان ملل دفترمشخص نيست 
 با ستاد کنترل د مخدر و جرايم سازمان ملل موا دفتر. بشر را در اين پروژه ها تقويت کرده است

مواد مخدر همکاری با مواد مخدر و قوه قضاييه ايران در مورد پيش نويس اصالحيه قانون مبارزه 
 در اداره مواد مخدر و جرايم سازمان ملل ، به رغم اهداف  به اجرا درآمد و1390دی کرده که در 

چيزی که روشن است اين است که مسئوالن ارشد . اداصالح قانون حوزه مجازات اعدام را گسترش د
فعاليت چندانی همکاری های رسمی خود با اين کشور  در  مواد مخدر و جرايم سازمان ملل دفتر

 دفترمدير اجرايی . نکرده اندبرای طرح نگرانی در باره صدور حکم اعدام برای جرايم مواد مخدر 
در   از ايران ديدار کرد و اقدامات ايران2011جوالی  اخيرا در مواد مخدر و جرايم سازمان ملل 

يکی از قويترين واکنش ها را در مبارزه با مواد «ايران : او گفت. مبارزه با مواد مخدر را ستود
 اين یکوشش های اين کشور عليه مواد مخدر، رويه های خوب و نگرانی ها. مخدر نشان داده است

 او در باره افزايش کاربرد مجازات اعدام در مورد 27». استکشور شايسته تاييد جامعه بين المللی
  .هيچ نگرانی ابراز نکردجرايم مواد مخدر يا موارد ديگر نقض حقوق بشر 
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عفو بين الملل تشخيص می دهد که دولت ها حق دارند به اقدامات متناسبی برای اجرای قانون عليه 
بين المللی کشورها می توانند عضو معاهده های قاچاق مواد مخدر و جرايم مرتبط با آن دست بزنند و 

اما، تمام اين اقدامات بايد با حقوق بشر . کنترل مواد مخدر باشند که آنها را ملزم به اين کار می کنند
گزارش حاضر نشان می دهد که در باره محاکمه های ناعادالنه و اعدام . بين المللی سازگار باشد

  . ايران نگرانی های جدی وجود داردمظنونان به جرايم مواد مخدر در

عفو بين الملل مسايل و مشکالت جدی اجتماعی، امنيتی و اقتصادی مربوط به قاچاق مواد مخدر و 
که پيشتر ذکر را  تالش های مقامات برای مبارزه با اين مشکالتاستفاده غيرمجاز از آن در ايران و 

 زياد بر مجازات اعدام برای مبارزه با قاچاق اما، بر اين باور است که اتکای.  تشخيص می دهدشد
  .مواد مخدر غلط، ناموثر و اهانت به حقوق بشر است
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 ـ توسل گسترده ايران به مجازات 3
 اعدام برای جرايم مواد مخدر

 به 28 . به اجرا درآمد1338مجازات اعدام برای قاچاق مواد مخدر اولين بار در ايران در سال 
 تعداد اعدام 29 . صدها نفر در زمان حکومت شاه سابق به اين جرم اعدام شدندبرآورد عفو بين الملل،

به ) 1357 (1979ها به طور کلی و برای جرايم مواد مخدر به طور خاص پس از انقالب اسالمی 
 نفر به جرم مواد 18000در حدود 1979به اظهار مسئوالن ايرانی، در سال . شدت افزايش يافت

اعدام برای جرايم .  صدها نفر اعدام شده باشند1980 و 1979 و شايد بين 30مخدر در زندان بودند
 که ايران در جنگ با عراق بود به تعداد کمتری ادامه 1980مواد مخدر طی اکثر سال های دهه 

  . به شدت باال رفتباز ) 1367تير ( 1988يافت، اما در جوالی 

شان را به مسايل داخلی برگرداندند و متوجه مقامات که ديگر با تهديد خارجی روبرو نبودند، توجه
استفاده غيرمجاز از شدند که جمهوری اسالمی يک دهه پس از تاسيس خود مشکالت اجتماعی مثل 

از آن پس، فعاليت .  در واقع، مشکل مواد مخدر کشور بدتر شده بود.مواد مخدر را حل نکرده است
قانون . فزايش در اعدام مجرمان محکوم بوده استدولت برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر اغلب با ا

اعدام .  به اجرا درآمد1367 بهمن 1 اعالم شد، در 1367خشن مبارزه با مواد مخدر که در مهر 
 26های دسته جمعی برای جرايم مواد مخدر حتا پيش از به اجرا درآمدن قانون تازه شروع شد و در 

  .عدام شدند نفر در شهرهای مختلف ايران ا56، 1367دی 

  قانون مبارزه با مواد مخدر
اين مجمع را آيت اهللا خمينی در سال .  به تصويب رسانيد نظامقانون تازه را مجمع تشخيص مصلحت

اختالف های بين مجلس و شورای نگهبان ـ که قوانين را از لحاظ مغايرت با تشکيل داد تا  1367
مدتی طول کشيد تا بعدا مجمع تشخيص . دبررسی می کند ـ حل نمايقانون اساسی و شرع اسالم 

 در قانون اساسی رسميت پيدا کند، اما بر اساس قانون اساسی اين مجمع 1368مصلحت در سال 
  . اختيار قانون گذاری ندارد

مواد مخدر به نام ستاد کنترل مواد مخدر تازه ای برای مبارزه با قانون مبارزه با مواد مخدر ارگان 
 30 کيلوگرم ترياک يا حشيش يا بيش از 5 اعدام را برای هر کسی که بيش از تشکيل داد و مجازات

مجرمان حرفه ای که مجموع مواد در .  الزامی کردگرم هروئين، کدئين، متادون يا مرفين داشته باشد
 محسوب می 31»مفسد فی االرض «ااختيارشان به اين ميزان ها باشد به مرگ محکوم می شوند زير

 به منظور توليد مواد مخدر شاهدانهه برای بار چهارم به اتهام کشت خشخاش يا شوند؛ اشخاصی ک
 قاچاق مسلحانه مواد مذکور در قانون .محکوم می شوند نيز همين مجازات را در پيش خواهند داشت

تمام اعدام ها، در صورت مصلحت، در انظار عمومی انجام . نيز به مجازات الزامی اعدام می انجامد
  .خواهد شد

 مجازات اعدام دارد، مگر اين که معتادان  سوم نيزمحکوميتمعتاد کردن ديگران به مواد مخدر در 
در اين صورت، مجازات . خويشاوند شخص، دانش آموز يا دانشجو، يا اعضای پليس و ارتش باشند

يمه جزای جرايم ديگر مجازات ظالمانه شالق، يا زندان، جر.  دوم اجرا می شودمحکوميتاعدام در 
  .و مصادره دارايی ها است

مواد در اختيار داشته باشند از  گرم 1قانون اعتياد را نيز جرم تلقی کرده و تنها معتادانی که کمتر از 
تمام معتادان بايد ظرف شش ماه از مصرف مواد مخدر . مجازات های پيش بينی شده معاف هستند

در صورتی که آنها به مصرف . اعزام شونددست بردارند يا به اجبار به اردوگاه های بازپروری 
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  .مواد مخدر ادامه دهند، مجازات هايی مثل جريمه نقدی، زندان و شالق در انتظارشان است

 و د نفر به خاطر جرايم مواد مخدر اعدام شدن1100، بيش از 1990 و جوالی 1989بين ژانويه 
م ها در انظار عمومی انجام شد که از بسياری از اعدا. اتهام های ديگری نيز داشتندبعضی از آنها 

مجازات های ظالمانه، غيرانسانی و تحقيرآميز محسوب و در مغايرت با ميثاق بين المللی حقوق مدنی 
قربانيان در ميدان های عمومی از جرثقيل به دار کشيده . و سياسی است که ايران به آن پيوسته است

آويختند که سپس در خيابان ها به حرکت در می آمد و ر از چوبه داشدند يا آنها را بر پشت کاميونی 
دربعضی از موارد، تعداد زيادی از محکومان به قاچاق . جنازه ها هنوز بر پشت آنها تاب می خورد

در .  نفر اعدام شدند81، 1989در يک روز در سال . ر يک روز در شهرهای مختلف اعدام شدندد
  32. شهر به دار آويخته شدند12اق مواد مخدر در  نفر محکوم قاچ38، 1368 اسفند 20روز 

تعداد مصرف کنندگان . مقامات متوجه شدند که روش سختگيرانه شان نتيجه ندارد، 1997تا سال 
مواد مخدر رو به افزايش بود و فشار شديدی بر جامعه می آورد از جمله اين که در اشاعه اچ آی 

مساله، مجمع تشخيص مصلحت قانون مبارزه با مواد با در نظر گرفتن اين . ايدز هم نقش داشت/وی
 رييس جمهور اصالح طلب  غير منتظره کمی پس از پيروزی انتخاباتی،1376مخدر را در آبان 

مجازات اعدام برای بعضی  از جرايم مواد مخدر در قانون اصالح شده باقی .  اصالح کرد،خاتمی
، در محکوميت ه به قصد توليد مواد مخدر شاهدان ياکشت خشخاش، کوکا: ماند، از جمله برای

 کيلوگرم ترياک، بنگ يا گراس به کشور؛ خريد، نگهداری يا مخفی کردن 5 قاچاق بيش از ؛چهارم
و واردکردن ، توزيع و   کيلوگرم ترياک و مواد مخدر مشخص ديگر، در محکوميت سوم؛ 5بيش از 

قاچاق . ين، کوکائين يا مشتقات آنها گرم هروئين، مرف30فروش، توليد يا صادر کردن بيش از 
  .مسلحانه مواد مخدر نيز کماکان مجازات اعدام داشت

در حالی که هنوز . با وجود اين، قانون گام بلندی در جرم زدايی از اعتياد به مواد مخدر برداشت
اعتياد جرم محسوب می شد، معتادان اجازه يافتند به مراکز بازپروری رسمی مراجعه کنند و در 

اين قانون همچنين معتادان را از مجازات اعدام به خاطر . زمان اقامت در آنجا از پيگرد معاف باشند
در عين حال، . قاچاق مواد مخدر معاف کرد و به جای آن برای آنها جريمه نقدی و شالق تعيين کرد

در زندان ها ت با حمايت دولآرش و کاميار عاليی، که برادران فعاليت های نوآورانه دکترهايی مثل 
تعويض سوزن و معالجه با متادون به راه انداختند، باعث تحسين بين المللی برنامه و جاهای ديگر 

  .ايدز شد/برای برخورد واقع گرايانه ايران به اعتياد به مواد مخدر و پيشگيری از اچ آی وی

 های سياسی شرکت  در فعاليتاز آنها دستگير شدند، هر چند هيچ يک 2008هر دو برادر در سال 
گفته می شود دادستان شرکت اين . محکوم شدند» همکاری با دولت متخاصم« هر دو به اتهام .نداشتند

دو برادر را در کنفرانس های بين المللی ايدز به عنوان بخشی از طرح آنها برای دامن زدن به يک 
را زندانی عقيدتی تلقی کرد که عفو بين الملل هر دو برادر . در ايران دانسته است» انقالب مخملی«

موسسه های امريکايی در زمينه معالجه و پيشگيری از شان در همکاری با نظيربه خاطر فعاليت بی 
کاميار عاليی در اواخر . ايدز به زندان افتاده بودند و برای آزادی شان به مبارزه پرداخت/اچ آی وی

  33. آزاد شدند2011 و آرش عاليی در آگوست 2010سال 

  2011اصالحيه های قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 
 رهيافت تازه ای در باره استراتژی ضد مواد مخدر خود اعالم کردند 2010مقامات ايران در سال 

اين بازنگری ها ازچند سال پيش . که بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر را شامل می شد
 34. در باره آنها به ايران توصيه هايی کرده بودزمان ملل  مواد مخدر و جرايم سادفترمطرح بود و 

 به اجرا در 1389 ماه دی  تصويب کرده، در قانون اصالح شده که اينک مجمع تشخيص مصلحت
 35 گرم مواد مخدر مشخص روانگردان صنعتی و غيردارويی30اين قانون برای داشتن بيش از . آمد

مذکور در اين قانون کسی را استخدام کند يا فعاليت م  ارتکاب جرايدر صورتی که کسی برایو نيز 
آنها را سازماندهی يا مديريت کند يا از فعاليت آنها پشتيبانی مالی يا سرمايه گذاری نمايد، در مواردی 
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رييس باند « مجازات 36.آه مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد، مجازات اعدام را تعيين کرده است
 17 فهرست 37.است، گرچه هيچ تعريفی از باند يا شبکه ارايه نشده استاعدام الزامی » يا شبکه

  . اين گزارش در دسترس است1جرم که در اين قانون مستوجب اعدام است در پيوست 

قانون اصالح شده باز هم به جای مجرم دانستن معتادان به مواد مخدر، راه هايی را برای بازپروری 
 بايد در مراآز دولتي و ، معتادان به مواد مخدر16 و15ساس ماده بر ا. و اصالح آنها ارايه می کند

معتادان دارای گواهي تحت درمان و آاهش آسيب . مجاز درمان و آاهش آسيب در پی درمان باشند
معتادانی که دارای اين گواهی نباشند به دستور قضايی به . از مجازات های اين قانون معاف هستند

به درخواست مرکز يا فرد و توافق مرکز اين . اکز اعزام خواهند شديکی از مرمدت شش ماه به 
در صورتی . در اين مدت، پيگرد قضايی آن فرد معلق خواهد شد. مدت را می توان سه ماه تمديد کرد

اما، .  را گذرانده، پيگرد متوقف خواهد شددرمانکه مرکز گزارش دهد که فردی با موفقيت دوره 
 38.درمان نشوند تعقيب قضايی پيش بينی شده است مورد معتادانی که برخالف قانون قبلی، در

  .مجازات های پيش بينی شده شامل زندان، جريمه يا شالق است

 

 
 خبرگزاری مهر©  دستگير کرده است 1390پليس ايران معتادان را در خرداد 

، 2010در دسامبر
وزارت کشور طرح 

هايی را برای تاسيس 
پنج مرکز درمانی تازه 

به منظور درمان 
هزاران معتاد به مواد 
مخدر در استان های 

 اصفهان، کرمان،
خراسان، سيستان ـ 
بلوچستان و تهران 
اعالم کرد و گفت 

 محکومی که 36000
به خاطر جرايم مواد 

مخدر در زندان هستند 
به اين مراکز منتقل 

 در 39.خواهند شد
سيد مرتضی بختياری تکرار کرد که اردوگاه های تازه ای برای وزير دادگستری ، 1390مرداد 

مواد مخدر در تمام استان ها تاسيس خواهد شد و » دگانفروشندگان و مصرف کنن«نگهداری تمام 
 اما، بعضی از افراد بازداشت شده يا زندانی که معتادان به 40.اردوگاه از اين نوع آماده استهفت 

به » اعتراف«مواد مخدر نيستند به اين مراکز منتقل شده اند، احتماال برای اين که آنها را وادار به 
 .اليت هايشان آنها را تنبيه نمايندجرم کنند يا به خاطر فع

و بازپذيری مصرف کنندگان مواد مخدر در   اين گونه اقدامات برای بازپروریعفو بين الملل از
جامعه استقبال می نمايد اما از مقامات ايرانی می خواهد قانون را مورد بازنگری قرار دهند تا 

 مجازات ظالمانه شالق يا مجازات در بهبه خاطر جرايم مواد مخاطمينان حاصل کنند که هيچ کس 
  .محکوم نشوداعدام 

در کنار طرح هايی برای گشايش تاسيسات تازه برای مصرف کنندگان مواد مخدر، مقامات ايرانی 
 که 1389 مهر 19اطالعيه دادستان کل در تاريخ .  را نيز تشديد کرده اند41»جنگ با مواد مخدر«

ه روند قضايی در پرونده های مواد مخدر در دست اجراست، اقدامات جديدی برای سرعت بخشيدن ب
اين نگرانی را افزايش داده که متهمان به از جمله اين که تمام اين پرونده ها به دفتر او ارجاع شوند، 

جرايم مواد مخدر پس از محاکمه های فوری اعدام شوند بدون اين که امکان درخواست فرجام از 
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 قانون مبارزه با 32براساس ماده . قوق بين المللی الزامی است، داشته باشنددادگاه باالتر را که در ح
مواد مخدر، حکم های اعدام که بر پايه اين قانون صادر می شود بايد توسط رييس ديوان عالی کشور 

افرادی که بر اساس اين قانون عفو بين الملل اطالعاتی دريافت کرده که . يا دادستان کل تاييد شوند
م می شوند اجازه درخواست تجديد نظر ندارند، با وجود اين که آيين دادرسی کيفری و قوانين محکو

  .ديگر امکان درخواست فرجام را در مورد مجازات اعدام الزامی می دانند

  آمار و ارقام: اعدام ها
 اعدام ، تقريبا سه چهارم تمام2011به گفته رييس ستاد حقوق بشر، محمد جواد الريجانی در ماه مه 

اوايل امسال، يکی از سخنگويان وزارت خارجه . ها در ايران به مجرمان مواد مخدر مربوط است
 اما از آنجا که دولت آمار جامعی در باره صدور و 42.» درصد باشد80بيش از «گفت اين رقم شايد 

م های اعدام يا اجرای مجازات اعدام ارايه نمی کند، جمع آوری يا دانستن تعداد واقعی اعدام ها و حک
  .مواد مخدر دشوار استجرايم درصد اعدام های مربوط به اتهام 

 43.مسئوالن محلی و کشوری بارها گفته اند که بيش از نيمی از زندانيان مجرمان مواد مخدر هستند
 نفر اعالم کرد که 220000زندانيان را بيش از ، رييس سازمان زندان ها تعداد 1389در اسفند 
 همچنين معلوم است که هزاران نفر متهم به  44. نفر آنها در انتظار محاکمه هستند70000بيش از 

، حميد رضا 1390 مرداد 15در واقع، در . جرايم مواد مخدر ساالنه در ايران دستگير می شوند
نيروی انتظامی ايران گفت که از اول سال جديد حسين آبادی، رييس اداره مبارزه با مواد مخدر 

 قاچاقچی مواد مخدر و معتاد دستگير 724، به طور متوسط روزانه 1390اول فروردين ايرانی در 
به اتهام نفر  260000بيش از  2011از اول سال  اگر اين روند ادامه پيدا کرده باشد، 45.شده اند

  .جرايم مواد مخدر دستگير شده اند

مبارزه ستاد .  تاييد می کنداطالعات ديگری گستردگی تعداد دستگيری های مربوط به مواد مخدر را
 نفر در ارتباط با مواد مخدر دستگير شده اند که از 250000، 2008در سال  مواد مخدر گفت با

  46.بودند» خارجی «3187و » مصرف کننده مواد مخدر «5279، »توزيع کننده «246657آنها 

داری از ايران در مارچ يکی از نمايندگان پارلمان افغانستان به نام تاج محمد مجاهد، در پی دي
 تبعه 5630، گفت مسئوالن ديوان عالی ايران به هيات پارلمانی افغانستان گفته اند که 2010

مواد قاچاق  به اتهام ا نفر آنها، اکثر3000به سر می برند و بيش از های ايران افغانستان در زندان 
ت معتبر نيست زيرا رييس قوه يک مقام ايرانی گفت اين اطالعا. مخدر، به مرگ محکوم شده اند

 تبعه افغانستان در زندان ها و 4000قضاييه آن را اعالم نکرده است، اما تاييد کرد که بيش از 
بازداشتگاه های ايران به سر می برند و بيشترشان متهمان مواد مخدر هستند و بنابراين امکان دارد 

، وزير دادگستری 2010ر دسامبر د .باشند نفرشان به اعدام محکوم شده 3000که در حدود 
 خارجی، از جمله افغان ها، در ايران 3000 تا 2000در حدود  افغانستان، حبيب اهللا غالب، گفت

 نفر از 4000، معاون وزير خارجه افغانستان گفت 2011 در مارچ 47.ندمحکوم به اعدام هست
» غانی ديگر با اعدام روبرو اف280« زندانی افغانی در ايران به جرايم مواد مخدر متهم و 5000
  . نفر متهم به جرايم مواد مخدر به اعدام محکوم شده اند4000 معلوم نيست چه تعداد از 48.هستند

اظهارات و اقدامات مسئوالن حاکی است که نبوِد اطالعات در باره احکام اعدام و اجرای اعدام يک 
االسالم علی فاضل، رييس دادگاه ، حجت 1386ماه ارديبهشت برای مثال، در . سياست عمدی است

به لحاظ آن آه هر روز «: خبرگزاری دولتی جمهوری اسالمی گفتهای انقالب و عمومی شيراز، به 
ممكن است در بين مردم به صالح نباشد،  توان از اعدام و قصاص سخن گفت وتشريح اين موارد نمی

شود يا  ای انجام نمی اگر مصاحبه«: او افزود» .مايل نيستيم آه همه اين موارد اطالع رسانی شود
شود به معنی آن نيست آه حكمی اجرا نشده يا برخورد  انجام نمی... اطالع رسانی دايم از موارد اعدام

، کريستين شانه، يکی از اعضای کميته حقوق 2011 در نوامبر 49».قاطعی صورت نگرفته است
 در اجرای ميثاق بين المللی حقوق مدنی و بشر سازمان ملل، پس از رسيدگی کميته به عملکرد ايران
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 مانده بود و از پرسش های کميته پرهيز کنارسياسی گفت، هيات ايران کامال از شرکت در اين فرايند 
به نظر می رسيد، به ويژه زمانی که او در باره مجازات اعدام پرسش مطرح » شرمنده«می کرد و 
  50.کرده است

 نامه ای به وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی نوشت و خواستار ،2008عفو بين الملل در سپتامبر 
روزنامه های به  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هایتوضيح در باره گزارش های مربوط به نامه 

 شد که در آن وزارتخانه به هيات تحريريه اين 1387 شهريور 23کارگزاران و اعتماد در حدود 
 گزارش های خبری در باره اجرای مجازات اعدام، به ويژه در  به انتشارروزنامه ها دستور داده بود

گويا به روزنامه نگاران اخطار داده شد که کسانی که به تهيه . باره مجرمان نوجوان، پايان دهند
هر گونه اقدام مقامات . مطالب خبری در باره مجازات اعدام ادامه دهند در خطر اخراج از کار هستند

 ميثاق بين 19 تعهدات ايران ناشی از حقوق بشر بين المللی، به ويژه ماده ايرانی از اين دست نقض
از حق داشتن عقيده بدون «در اين ماده خاطرنشان شده که همه . المللی حقوق مدنی و سياسی است

 و انتشار اطالعات و شامل آزادی جستجو، دريافت«و از آزادی بيان برخوردارند که » مزاحمت
، يا از طريق یبه شکل هنريا صرفنظر از مرزها، چه شفاهی، کتبی يا چاپی، نظريات از هر نوع، 

  .است» رسانه هايی به انتخاب خود

حق مشروطی است، اما تنها می توان در شرايط پيش بينی شده ای آن را محدود کرد که آزادی بيان 
ام نوجوانان، زيرا اعدام آشکارا به گزارش علنی مجازات اعدام ارتباط پيدا نمی کند و به ويژه به اعد

  .آنها در حقوق بشر بين المللی ممنوع شده است

در ايران، گزارش های رسانه ای به حل و فصل مواردی انجاميده که در غير اين صورت باعث 
برای مثال، گزارش رسانه ها در مورد . نقض جدی تعهدات ايران ناشی از حقوق بين المللی می شد

 سالگی به قصاص محکوم شده بود و 17 به اتهام قتلی در سن 1385در سال نازنين مهاباد فتحی که 
ديوان عالی . ظاهرا به بازنگری در پرونده او کمک کرده استاو را با خطر اعدام روبرو می کرد، 

.  حکم قصاص را لغو کرد و پرونده را برای محاکمه مجدد پس فرستاد1385کشور در ارديبهشت 
شد و رای بر اين شد که او در دفاع از خود تبرئه اد فتحی از اتهام قتل عمد در پی آن، نازنين مهاب

  .به اين دليل خطر اعدام منتفی شد. اقدام کرده است

عفو بين الملل به مقامات ايران تاکيد می کند که آزادی بيان را رعايت نمايند و محدوديت های 
 .انه ها تحميل نکنندغيرقانونی بر گزارش های مربوط به مجازات اعدام در رس

 نياز به شفافيت
جامعه بين المللی شفافيت در به کارگيری مجازات اعدام را به عنوان گام مهمی در محدود کردن 

 .سوءاستفاده از مجازات مرگ تشخيص داده است
  

  از تمام2010 دسامبر 21 در 206/65آخرين قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل به شماره 
اطالعات مربوط به استفاده از مجازات اعدام را که می تواند  «مان ملل خواست سازکشورهای عضو

اين بازتاب قطعنامه » ...در اختيار قرار دهنداحتماال به بحث عميق و شفاف در کشور کمک کند 
 است که از کشورها 64/1989به شماره ) ECOSOC(شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل 

 :خواست

ع از جرم که مجازات اعدام برای آن جايز است، و در صورت امکان بر اساس در مورد هر نو«
استفاده از مجازات اعدام شامل تعداد افراد محکوم به اعدام، تعداد اعدام ساالنه، اطالعات مربوط به 

های اجرا شده، تعداد افراد زير حکم اعدام، تعداد حکم های اعدام که در تجديد نظر لغو شده يا کاهش 
 وجود تضمين های مورد نتشر کنند و اطالعاتی را در بارهفته و تعداد موارد اعطای عفو را ميا

  ». نيز ضميمه نمايندگنجانده شدهکشور در قانون که  51اشاره در باال
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اعدام های فراقضايی، فوری يا خودسرانه اهميت اطالع  امور درگزارشگر ويژه سازمان ملل 
 خود در باره شفافيت مورد بحث 2006اعدام را در گزارش سال همگانی از به کارگيری مجازات 

  :قرار داد

عامه مردم بدون جنبه های مهم اطالعات نمی توانند در باره محدوده ضروری مجازات اعدام «
تعداد اشخاص ) الف: افکار عمومی، به ويژه، بايد ساالنه از موارد زير مطلع شود. تصميم بگيرند

لغو شده تعداد حکم های اعدام که در تجديدنظر ) جداد اعدام های انجام شده؛ تع) محکوم به اعدام؛ ب
تعداد مواردی که عفو اعطا شده؛ تعداد اشخاصی که در زير حکم اعدام مانده اند؛ ) يا کاهش يافته؛ د

اما بسياری از کشورها پنهان کاری را . هر يک از موارد باال به تفکيک جرايم اشخاص محکوم) و ه
  ».افيت ترجيح می دهند و مردم را بدون اطالعات الزم رها می کنندبر شف

ممکن نبوِد شفافيت به گفتمان عمومی در باره خط مشی مربوط به اعدام لطمه می زند و «او گفت 
  : و افزود52»است هدف از آن همين باشد

زمانی که يک .  در باره مجازات اعدام تنها با شفافيت در باره اجرای آن ممکن استآگاهانهبحث «
کشور از طرفی به افکار عمومی استناد می کند و از طرف ديگر به عمد اطالعات الزم در باره 

 چطور می توان .استفاده از مجازات اعدام را از مردم پنهان می نمايد، تناقضی آشکار درکار است
عمومی واقعا مساله گفت مردم طرفدار کاری هستند که هيچ چيز در باره آن نمی دانند؟ اگر افکار 

مهمی برای يک کشور باشد، در اين صورت به نظر می رسد دولت بايد دسترسی به اطالعات 
قابل پذيرش نيست که دولتی بر . مربوط را تسهيل کند تا اين افکار عمومی را هرچه بيشتر آگاه سازد

 کار گيری آن را به ميزان و داليل بهدفاع اصولی از مجازات اعدام اصرار ورزد اما حاضر نباشد 
  53».اطالع مردم خود برساند

بعضی از کسانی که به اتهام جرايم مواد مخدر به مرگ محکوم شده اند عفو می شوند، اما 
با وجود تالش های مقامات ايران برای پنهان کردن واقعيت، گزارش ها حاکی است که 

فزايش است و بعضی از آنها رو به اافرادی که زير حکم اعدام به سر می برند اجرای اعدام 
  .مخفيانه اعدام می شوند

اعدام را که مقامات قضايی اعالم کرده بودند يا در مورد  25354، عفو بين الملل 2010در سال 
 مورد به اتهام های 172 از اين تعداد . منتشر شده بود ثبت کردشدهروزنامه های به شدت کنترل 

اما، عفو بين الملل گزارش های معتبری در باره . کل% 68مواد مخدر مربوط می شد ـ يعنی تقريبا 
 اعدام ديگر دريافت کرد که اکثر آنها به قاچاق مواد مخدر مربوط می شد و تعداد اعدام های 300

 250بنا به اين گزارش ها، بيش از . مجموع کل می رساند% 80مربوط به جرايم مواد مخدر را به 
نجام شده کيل آباد مشهد، دومين شهر بزرگ ايران در شمال شرقی، انفر از اين اعدام ها در زندان و

  .است

اظهارات رسمی ديگر نظر عفو بين الملل را تاييد می کنند که ميزان واقعی اعدام ها بسيار بيش از 
، يکی از مسئوالن محلی وزارت دادگستری در 1390تير در . آن است که رسما اعالم می شود

 قاچاقچی مواد مخدر در آن استان 140) 1389(شمسی ت در سال گذشته استان خراسان جنوبی گف
 در همان مدت، عفو بين الملل در آن استان تنها پنج مورد اعدام از منابع رسمی را 55.اعدام شده اند
تعداد، دو مورد حداقل تعدادی بود که در پی اظهارات دادستان کل در تاريخ از اين . ثبت کرده بود

سحرگاه امروز تعدادي از قاچاقچيان مواد مخدر «: او گفته بود. برداشت شده بود 1389 بهمن 11
  56».اعدام شدند] استان خراسان جنوبی[در بيرجند 
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 57عفو بين الملل©2010اعدام های رسما تاييد شده در ايران 

  المللعفو بين©2010اعدام ها از منابع رسمی و غير رسمی در ايران 
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در . در ميان کل تعداد اعدام شدگان، درصد متهمان به جرايم مواد مخدر به شدت افزايش يافته است
 اعدام که عفو بين الملل ثبت کرد به جرايم مواد مخدر مربوط می 389 مورد از 166، 2009سال 

ام از منابع  اعد600، در حدود 2011تا پايان نوامبر  2011در سال .  درصد43شد، يعنی تقريبا 
 مورد آن به جرايم مواد مخدر مربوط می شد، يعنی نسبِت 488رسمی و غيررسمی ثبت شده بود که 

  . درصد81سرسام آور 

متوقف کند، به ويژه فورا ما اين پيام روشن را به دولت ايران تکرار می کنيم که مجازات اعدام را «
  ».در مورد جرايم مواد مخدر و نوجوانان

ه امضای گزارشگر ويژه اعدام های فراقضايی، فوری يا خودسرانه، کريُستف ِهينز؛ گزارشگر ويژه وضعيت بيانيه ای ب
حقوق بشر در ايران، احمد شهيد؛ گزارشگر ويژه استقالل قضات و وکال، گابريال کنائول؛ و گزارشگر ويژه شکنجه و 

  201158 سپتامبر 22؛ ديگر مجازات های ظالمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز، خوان ِمنِدز

و چهار گزارشگر ويژه سازمان  ـ 59سازمان های بين المللی حقوق بشری ـ از جمله عفو بين الملل
 عين  توجه را به افزايش عظيم اعدام به اتهام جرايم مواد مخدر ـ در2010ملل از اواخر سال 

 و از دولت ايران کرده اندجلب نگرانی در مورد عادالنه بودن محاکمه ها در اين گونه پرونده ها ـ 
  .خواسته اند به اين موج کشتن خاتمه دهد

  اعدام در زندان وکيل آباد
  ». زندان وکيل آباد، مرگ حکومت می کند5در داخل بند «

  139060فعال حقوق بشری در محل در گفتگو با کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، ارديبهشت 

ازمان های حقوق بشری گزارش های معتبری در باره اعدام ، عفو بين الملل و س2010در اواسط 
بنا به اين گزارش ها، گروه . پنهانی دسته جمعی در زندان بزرگ وکيل آباد در مشهد دريافت کردند

های بزرگی از زندانيان، که بيشترشان به اتهام جرايم مواد مخدر محکوم شده بودند، به طور نسبتا 
 61.امات ايرانی اين اعدام ها را تاييد نکردندمنظم اعدام می شدند، اما مق

تنها پنج اعدام به اتهام جرايم مواد مخدر را در ماه آپريل ، مطبوعات رسمی 2010در تمام سال 
اما، در . ن به اتهام تجاوز نيز بعدا در همان ماه تاييد شد و دو مورد اعدام محکوما62گزارش کردند،

احمد قابل، پژوهشگر .  ده ها اعدام پنهانی کم کم بيرون آمد، گزارش هايی در باره2010اواسط سال 
 به خاطر عقايد سياسيش بازداشت شده بود، پس از آزادی گفت در زمان 2010دينی که در اوايل 

  . اعدام مطلع شده است50حبس در وکيل آباد از 

ی خراسان به  نفر اعدام شده بودند، اداره اطالعات و اخبار دادگستر٣١تنها در يک نوبت که «
  ». نفر قاچاقچی اعدام شده اند۵روزنامه خراسان اطالع داده بود که تعداد 

  201163زندانی پيشين احمد قابل، جوالی 

 نفر در دو 60، سه سری اعدام دسته جمعی پنهانی، شامل بيش از 1389گفته می شود در مرداد 
 معلم بازنشسته و رييس کانون . مرداد انجام شده است13 نفر در يک سری در 89سری و بيش از 

اقدام عليه امنيت ملی از طريق کمک به «پس از محکوميت به معلمان مشهد، هاشم خواستار، 
يک سازمان دانشجويی طرفدار [برگزاری مراسم ادوار تحکيم و دانشجويان عضو تحکيم وحدت 

او چندين  . سپری کرددو سال در زندان وکيل آباد» و ارتباط با اعضای جنبش دانشجويی] اصالحات
 در يکی از 64.نامه در باره وضعيت بد و اعدام های پنهانی در زندان به رييس قوه قضاييه نوشت

عفو بين .   اعدام اعالم نشده انجام شده است63، 1389 مرداد 19نامه ها، او نوشت که در تاريخ 
 مرداد 19 نفر در تاريخ 63عا الملل اطالعاتی را از منبع ديگری دريافت کرده که نشان می دهد واق

يکی از اين افراد يک تبعه غنا به .  اعدام شدند1389 مرداد 27 نفر ديگر در تاريخ 67 و 1389
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 5نگاه کنيد به فصل (نام آکواسی آکوابه بود 
 ديپلمات های غنايی از اعدام او 65).در زير

در آن زمان، مقامات هيچ . مطلع نشده بودند
عفو . را تاييد نکردنديک از اين اعدام ها 

بين الملل بر اين باور است که در سال 
 نفر در 259 در مجموع حداقل 2010

همگی به . زندان وکيل آباد اعدام شده اند
استثنای چند نفر انگشت شمار به جرايم مواد 

  .مخدر متهم بودند

  

 2011اعدام در زندان وکيل آباد در سال 
 اواخرادامه يافت و تا ] 1389 ماهاز دی[

 تنها 66. نفر اعدام شدند144حداقل شهريور 
جز يکی از اين عده گويا به اتهام ديگری به 

نام هشت . قاچاق مواد مخدر اعدام شده است
 شهريور 27نفر که بنا به گزارش ها در 
امير رضا : اعدام شدند به اين شرح است

چوپان صحرانورد، فرزند محمد؛ هادی 
الفضل مرآتی؛ ابوکريمی، فرزند محمد علی؛ 

جالل خيابانی، فرزند عباس؛ جواد نظری، 
فرزند علی؛ خليل حسينی، فرزند محمد؛ 

مسعود بلوايه، فرزند محمد؛ و خسرو سهيلی 
  .فر، فرزند عبداهللا

 کمپين بين ©هاشم خواستار با دستبند و پابند در دوره زندان 
 ر در ايرانالمللی حقوق بش

 

عفو بين الملل مطلع شده که اعدام ها در زندان وکيل آباد در راهرويی بين سلول ها و اتاق مالقات 
 حلقه دار برای اعدام 60برای اين کار از تير بلند با ظرفيت آويختن شود  گفته می .انجام می شود

قربانيان را روی چارپايه می برند، حلقه را به گردنشان می . های دسته جمعی استفاده می شود
بنا به گزارش، احمد قابل پس از آزادی گفته . کنار می زننداندازند و با لگد چارپايه را از زير پايشان 

  :است

 جايی که ما بوديم، عالوه بر اينکه محل نگهداری زندانی های دراز مدت بود سوييت هايی ۶/١بند «
هم داشت که اعداميان را چند ساعت قبل از اعدامشان به آنجا می آورند و شرايط چنان تغيير می کرد 

 اگر زمان به طوری که همه درها بسته می شد،. که همه متوجه می شدند که يک اعدامی در بند است
تماس تلفنی بود تلفن ها قطع می شدند و حتی تردد ساير مسووالن زندان هم ممنوع می شد چرا که 

  67». زندان اداره می شد اطالعات مستقيم زير نظر حفاظت۶/١بند 

هاي بيگانه بيخود  ها متناسب است و رسانه با اين حجم پرونده مربوط به مواد مخدر، تعداد اعدام«
  68».آنند ع بزرگنمايي ميدر اين موضو

  1390محمود ذوقی، دادستان مشهد، تير 

 به طور غير مستقيم 2010پس از سکوت اوليه در باره اين اعدام ها، يکی از مسئوالن در دسامبر 
وقتی دفتر کميسر عالی . تاييد کرد که اعدام هايی در زندان انجام شده که رسما گزارش نشده اند

اطالعات خواست، باره اين اعدام ها در مشهد از همتايان ايرانی خود  در حقوق بشر سازمان ملل
 مواردی که بيشتر به قاچاق مواد مخدر مربوط بود اعدام شده  در نفر در مشهد60پاسخ اين بود که 

اين تعداد بسيار بيشتر از هفت مورد اعدامی است که رسما گزارش شده، گرچه کمتر از  69.اند
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  .ع عفو بين الملل و ديگران رسيده استتعدادی است که به اطال

مسئوالن در ابتدا در باره گزارش های مربوط به اعدام های دسته جمعی در زندان  به همين روال،
دادستان مشهد، مسعود ذوقی، گفت از  1390تير ماه  سکوت کردند تا اين که در 2011در سال 

ر زندان انجام شده، گرچه تعداد اعدام  پنج سری اعدام د1390شروع سال ايرانی در اول فروردين 
انجام اعدام که گزارش رسيده تطبيق   اين اطالعات با تعداد دفعه های70.شده ها را اعالم نکرد

  71.دارد

  شرايط در زير حکم اعدام
  ».اگر توصيف جهنم را شنيده باشيد می توانيد آن را برای زندان وکيل آباد مشهد هم به کار ببريد« 

  139072 همسر فعال اتحاديه صنفی، هاشم خواستار، خرداد صديقه مالکی،

در زندان وکيل آباد . زندانيان زير حکم اعدام در ايران اغلب در شرايط اسف باری به سر می برند
 2000 در حدود 73 زندانی دارد،13000 نفر است، و در حال حاضر 3000که ظرفيت رسمی آن 

ـ سالن » سالن«در سلول های دسته جمعی به نام  5 بند هستند که بيشتر درزندانی زير حکم اعدام 
بعضی از اين سالن ها بيش از چهار برابر ظرفيت زندانی . به سر می برند ـ 105 تا 101های 
 بسياری از .است آشپزخانهبهداشتی و کمبود تخت، سرويس های  شديدجه اين ازدحام ينت. دارند

 نفر در صف های توالت و دستشويی 100ند و گاهی تا زندانيان روی زمين يا در راهروها می خواب
مواد مخدر به راحتی در اختيار قرار دارد در اين زندان نيز مثل ديگر زندان های ايران، . می ايستند

  74.و تجاوز زندانيان به زندانيان ديگر رايج است

ی شود از ميان گفته م.در زندان قزل حصار در نزديکی تهران نيز شرايط مشابهی گزارش شده است
 نفر به اتهام جرايم مواد مخدر در آنجا هستند، گرچه عفو بين 13000 زندانی آن، در حدود 20000

 رييس سازمان زندان ها گفته است تعداد . زندانيان محکوم به اعدام ندارددرصدالملل اطالعی از 
مشهور » واحد اعدام«به عنوان  زندان 2بند  75.آن است زندانيان دراين زندان سه برابر ظرفيت

گفته می شود در ميان زندانيان . است، زيرا بيشتر ـ اگر نه همه ـ زندانيان آن زير حکم اعدام هستند
  .زير حکم اعدام تعداد زيادی تبعه افغان وجود دارد

ورش را  گفتند شمقامات  زندان.  زندان شورش شد3 و 2، در بندهای 1389 اسفند 24در روز 
 مواد مخدر به راه انداختند و برای فرار دست به آتش سوزی و اعمال  و محکومانزندانيان اعدامی

به گزارش تلويزيون دولتی نه زندانی و پنج نگهبان . تخريبی ديگر زدند و به نگهبانان حمله کردند
 اما، يک فعال حقوق بشر به عفو بين الملل گفت که زندانيان به شرايط بد زندان و انتقال 76.درگذشتند

 25او گفت که تا ساعتی پس از نيمه شب . بعضی از زندانيان برای اجرای اعدام اعتراض داشتند
  : وی گفت.  تماس داشته و پس از آن خط های تلفن قطع شده است2 با يک زندانی در بند اسفند

ن و  مسلح در پشت بام زنداگاردبه من گفتند .  زندان را در اختيار گرفتند3 و 2زندانيان بندهای «
بيرون درهای بند مستقر شده بود و زندانيان رختخواب ها را آتش زدند تا از ورود گارد جلوگيری 

  ».يک زندانی به من گفت نگهبانان به همه شليک می کردند. کنند

 نفر زخمی شده اند که بعضی از آنها در راه 100او گفت حداقل شش نفر در زندان کشته و در حدود 
، )HRAI (به گفته فعاالن حقوق بشر در ايران.  ورود به بيمارستان درگذشته اندبيمارستان يا پس از

زمانی که خانواده او پس از شورش . يکی از جانباختگان شهرام گلچين است که محکوم به اعدام نبود
 به آنها گفته شد که او در بيمارستان  اسفند28سعی کردند در باره او اطالع پيدا کنند، در تاريخ 

بعدا، از روی اسناد معلوم شد که او در آن زمان درگذشته . نيافتند به ديدار او بروند، اما اجازه است
، اطالع بيشتری دريافت اواسط فروردينخانواده او تا پس از تعطيالت سال نو ايرانی، در . بود

 HRAIاما دليل مرگ عفونت ريه اعالم شد، . نکردند و در آن زمان مطلع شدند که او درگذشته است
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عفو بين الملل نمی تواند مستقال  77.ها و پشت و سر او آثار جراحت ديده می شد بر روی پاگفت که 
   . اين اطالعات را تاييد نمايد

دو هفته پس از شورش، آژانس خبری پژواک افغانستان گزارش داد که مقامات ايران به مقامات 
ن افغان در ميان کشته شدگان بوده اند که يک نفر بيش زندانيا نفر از 10افغانستان اطالع داده اند که 

غالم «: نام های اين عده به اين شرح اعالم شد. از ارقامی است که تلويزيون دولتی ايران اعالم کرد
رحمن فرزند عباس، محراب و وحيد باشندگان کابل، محمد و شيرآغا ساکنين ولسوالى تگاب  حسين،

د ومحمد سرور باشندگان ولسوالى شيندند هرات و نظير احمد واليت کاپيسا و شمس الدين، احم
   78».مسکونۀ هرات

گزارش های .  زندانی از قزل حصار به زندان های ديگر منتقل شدند150پس از شورش، در حدود 
تاييد نشده حاکی است که بعضی از آنها در زندان های رجايی شهر و اوين، در سال جاری به همراه 

 اکثرا به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شده اندده ها نفر ديگر 
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   ـ قربانيان مجازات اعدام 4
اعدام شدگان % 74تعداد اعدام ها زياد است چون 

قاچاقاچيان مواد مخدر هستند که از افغانستان به 
  ».کشورهای اروپای غربی مواد مخدر قاچاق می کنند

  201179نرانی در افريقای جنوبی، مه محمد جواد الريجانی، رييس ستاد حقوق بشر، سخ

اطالعات در باره افراد زير حکم اعدام ترسيم تصوير دقيقی از کسانی را که به اتهام جرايم کمبود 
گزارش های موجود حاکی از آن است که . مواد مخدر با اعدام روبرو هستند دشوار می سازد

افرادی از اکثريت فارس زبان که : ستندبسياری از آنها از گروه های اجتماعی محروم و حاشيه ای ه
 ـ که کوره ُسنی از اقليت های قومی يا دينی مثل بلوچ و افرادیدر فقر زندگی می کنند، افغان ها، و 

  . استگروه کوچکی از اهل سنت در ميان اقليت به طور عمده شيعه آذربايجانی

  گروه هايی که بيش از همه در خطرند
ما . اهللا وردی بی سواد است. ديم و از او خواستيم پرونده را دوباره ببيندما نامه ای به دادستان دا«

  »...فقط می توانيم از خداوند بخواهيم اين وضع را عوض کند. کسی را نمی شناسيم
، که پس از محاکمه ای به شدت ناعادالنه به اتهام مواد مخدر در ُشُرف کوره ُسنی برادر اهللا وردی احمدپورآذر، از اقليت

  .اعدام است

  افغان ها
 تبعه افغانستان به اتهام قاچاق مواد مخدر زير حکم اعدام باشند و اين عده با 4000شايد بيش از 

معلوم نيست که تعداد زياد افغان ها که در سال . رفتار به ويژه بدی از سوی نظام عدلی روبرو هستند
يا ساکنان کوتاه مدت و کارگران ه هستند های اخير به اتهام جرايم مواد مخدر اعدام شده اند پناهند

  .مهاجر، يا مهاجران غيرمعمول که ويزا يا اجازه کار ندارند

بسياری از افغان ها که به اتهام جرايم مواد مخدر در شمال ايران بازداشت می شوند ظاهرا اهل 
که از غوريان بيشتر مواد مخدر . ولسوالی غوريان در واليت هرات در شمال غربی افغانستان هستند

  .استهروئين » کريستال«ايران قاچاق می شود گويا به 

، بين حبه گفته زلمی بارکزی، روزنامه نگار افغان به نقل از تحقيقات انستيتو گزارشهای جنگ و صل
هروئين يی را برای قاچاق ها»کپسول« افغان، از جمله کودکان، 1000، بيش از 2011 و 2002

 کيلومتر 170 کيلومتری شمال هرات واقع شده، دارای 75ين ولسوالی که در  ا80.نده ابه ايران بلعيد
مرز مشترک با ايران است و پليس افغانستان به علت فساد و کمبود تجهيزات گويا در وضعی نيست 

گيان، کاريز، برناآباد و های منروستا می گويد زلمی بارکزی. که با قاچاق مواد مخدر مبارزه کند
 را به علت باز 26 تا 15 جوان به سن های 60در ولسوالی غوريان در حدود سابول هفت چاق 

  .های بلعيده شده در شکمشان از دست داده اند»کپسول«شدن 

بعضی از نمونه های مربوط به ولسوالی غوريان که عفو بين الملل جمع آوری کرده، از جمله کسانی 
در .  ديده می شود2اعدام هستند در پيوست که اعدام شده اند و کسانی که در حال حاضر زير حکم 

اطالع به جز چند نکته در باره حاج بصير احمد، ، 2011زمان نگارش اين گزارش در نوامبر 
  .در دست نيستبيشتری در باره روند قضايی هيچ يک از اين نمونه ها 
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  بلوچ ها
د، اما تعداد کمی نيز در بيشتر بلوچ ها در استان سيستان ـ بلوچستان در جنوب شرقی زندگی می کنن

بسياری از بلوچ ها در جستجوی کار به نقاط ديگری از . استان های کرمان و خراسان رضوی هستند
پيوندهای قوی اکثريت قاطع بلوچ ها اهل سنت هستند و . ايران به ويژه به تهران مهاجرت کرده اند

سيستان ـ . تان و پاکستان دارندقبيله ای و خانوادگی با مردم بلوچ در کشورهای همسايه افغانس
در سال های اخير، اين استان با . بلوچستان يکی از فقيرترين و محرومترين استان های ايران است

خشکسالی شديد و آب و هوای بسيار بد روبرو بوده است که فشار بيشتری بر منابع ناچيز استان وارد 
 ثبت نام در مدارس ابتدايی، دسترسی به شاخص های ميانگين عمر، سواد بزرگساالن،. آورده است

 81.آب سالم و بهداشت، و مرگ و مير نوزادان و کودکان در اين استان از تمام ايران پايين تر است
بلوچ ها، به عنوان مسلمانان اهل سنت، در عمل و قانون در زمينه ورود به آموزش عالی و استخدام 

  .دولتی دچار تبعيض هستند

يت بلوچ در فعاليت های مجرمانه شرکت دارند، به ويژه در قاچاق مواد مخدر بعضی از اعضای اقل
بيشتر مواد مخدر را باندهای مجهز قاچاق می کنند، گرچه . از کشورهای همسايه افغانستان و پاکستان

در سال های اخير گزارش هايی در باره افزايش تعداد افراد حامل مقدار کم مواد مخدر از مرزها 
 فعاالن بلوچ مدعی هستند که محروميت اقتصادی به جز شرکت در قاچاق 82.ه استوجود داشت

  83.انتخاب چندانی برای مردم بلوچ باقی نمی گذارد

ی که مقامات دستگير می کنند به قاچاق مواد مخدر متهم می شوند، اما دانستن يبسياری از بلوچ ها
ويند حداقل در بعضی از موارد افراد فعاالن بلوچ می گ. حقيقت در هر يک از موارد دشوار است

بيگناه در تالفی عليه عموم مردم به خاطرحمله های گروه های مسلح مخالف ـ به ويژه جنبش مقاومت 
عفو بين الملل در . ـ به قاچاق مواد مخدر متهم می شوند) پيشتر مشهور به جنداهللا(مردم ايران 

 که احتماال شامل 2006 اعدام در سال 50 خاطرنشان کرد که از بيش از 2007گزارشی به سال 
بقيه به اتهام جرايمی مثل .  نفر متهم به جرايم يا قاچاق مواد مخدر بودند19بلوچ ها بود، حداقل 

  84.سرقت مسلحانه يا راهزنی، قتل يا آدم ربايی محکوم شده بودند

  کوره ُسنی
بی در ميان يک گروه به طور عمده ، اقليتی مذهکوره ُسنیجامعه اهل سنت آذربايجانی ها، مشهور به 

، در شمال شهر اروميه، و در آنها در غرب درياچه اروميه. شيعه اما اقليت قومی در ايران است
اين گروه از مردم . اطراف سلماس، خوی و ماکو در استان آذربايجان غربی ايران زندگی می کنند

با فشار رو به افزايش اجتماعی روبرو که فقير و به طور عمده روستايی هستند، در سال های اخير 
 در عمل نمی توانند کوره ُسنیعفو بين الملل اطالعاتی دريافت کرده که نشان می دهد مردم : بوده اند

  . تاسيس کنندوارد آموزش عالی شوند و نمی توانند مدارس مذهبی يا سازمان غيردولتی

به  1389 مهر 18، گويا در تاريخ وره ُسنیکحداقل پنج نفر از اقليت آذربايجانی، از جمله سه نفر 
به گفته انجمن دفاع از زندانيان سياسی . اعدام شدنددر زندان مرکزی اروميه اتهام جرايم مواد مخدر 

رضا عليپور و : است، اين عده عبارت بودند از مستقر اکه در کاناد) ADAPP(ايران در آذربايجان 
 ساله، فرهاد اسالمدوست و جمال 38ام های محمد جنگلی،  به نکوره ُسنیدهقان سالمت، و سه نفر 

چهار نفر از آنها اهل روستای ايستی سو در نزديکی سلماس و يک نفر اهل گجين در . شيخ زاده
های در زير شکنجه و مدارک تنظيمی »اقرار«بر اساس گفته می شود همه آنها . نزديکی اروميه بود

 بنا به گزارش ها، سه نفر 85.اعادالنه قرار گرفته بودندوزارت اطالعات مورد محاکمه به شدت ن
  .، در خطر اعدام هستند ديگر، از اهالی ايستی سو، قولونجو و بالووکوره ُسنی

به بنا به اطالعات دريافتی عفو بين الملل، يکی از اعدام شدگان، محمد جنگلی، کمک راننده کاميون، 
 در نزديکی اروميه 2008 از خويشان او در سال همراه راننده که مربی او بود، به گفته يکی
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او يک ماه پس از دستگيری به خانواده اش تلفن کرد و گفت که از وجود مواد مخدر . بازداشت شد
محاکمه به . با وکيل تسخيری او هيچ تماسی نداشتنداو خانواده . در کاميون بی اطالع بوده است

ان پرونده را به تهران ارجاع کرد و ديوان عالی کشور دادست.  شدمحکومبه اعدام سرعت انجام و او 
خانواده او با ارسال نامه ای به . پس از يک سال حکم اعدام به اتهام قاچاق مواد مخدر را تاييد کرد

ديوان عالی کشور بر بيگناهی او تاکيد کرد، اما نه جوابی دريافت نمود و نه اطالعی در باره پرونده 
گفتند او هشت ساعت بعد ، مسئوالن زندان با خانواده او تماس گرفتند و 1390در اواسط مهر . او

وقتی بعضی از . اعدام می شود و اگر مايل به ديدار با او هستند بايد بالفاصله به زندان بروند
 گفت گريه نکنند و بر بيگناهی خود اصرار آنهااعضای خانواده به زندان مراجعه کردند، او به 

  .ورزيد

 ساله، متاهل و پدر دو فرزند و يکی از اعضای جامعه کوره ُسنی در 34ی احمدپورآذر، اهللا ورد
. قولونجو، در شمال اروميه، يکی از کسانی است که به اتهام قاچاق مواد مخدر در خطر اعدام است

اهللا وردی احمدپورآذر برادر او به عفو بين الملل گفت که . در حال حاضر او در زندان اروميه است
مثل محمد جنگلی، او نيز اصرار کرد که .  در يک وانت بازداشت شده است2009در نيمه اول سال 

برادر او می گويد اهللا وردی بی سواد است و در . از وجود مواد مخدر در خودرو بی اطالع است
به گفته برادرش، او يک وکيل . دادگاهی در اروميه با يک قاضی محاکمه و محکوم شده است

خانواده او اخيرا مطلع شده که ديوان عالی کشور » .از اهللا وردی دفاع نکرد« داشت که تسخيری
  .حکم محکوميت را تاييد کرده است

  زنان
کل محکومان به مرگ و اعدام شدگان به اتهام قاچاق مواد مخدر را زنان بخش بسيار کوچکی از 

ر در سطح نازل به خاطر سير بعضی از آنها پس از شرکت در قاچاق مواد مخد. تشکيل می دهند
  .کردن شکم خانواده شان به اعدام محکوم شده اند

ن حقوق بشر ي که يک سازمان حقوق بشری ايرانی، به نام فعال زير حکم اعدام زن32برای مثال، از 
نامشان را ثبت کرده، گفته می شود هشت نفر به اتهام  در زندان اوين 1389و دمکراسی، در مهر 

 عفو بين الملل از اعدام هيچ يک از اين هشت نفر، که نامشان 86.مخدر محکوم شده اندجرايم مواد 
  . موجود است، مطلع نشده است3در پيوست 

که هر سه سرپرست فرزندان خود   ـحوريه صباحی، ليال حياتی و رقيه خلجیسه زن به نام های 
 دستگير 1387 بهمن 10ر ندارد در هستند ـ به همراه دو مرد که عفو بين الملل نامشان را در اختيا

آنها در بازجويی ها . هر پنج نفر گويا اعضای رده پايين باند قاچاق مواد مخدر بزرگی هستند. شدند
آنها حق فرجام .  دادگاه انقالب همدان آنها را محاکمه و به اعدام محکوم کرد2شعبه . وکيل نداشتند

  . دادستان کل تاييد کردتنها نون مبارزه با مواد مخدر، خواهی نداشتند، و حکم هايشان را، بر اساس قا

 14 ساله ليال حياتی و پسر 10چهار فرزند حوريه صباحی، که يکی از آنها معلول است، و پسر 
همسران اين زنان .  ساله رقيه خلجی در حال حاضر نزد خويشاوندان خود هستند12ساله و دختر 

اين زنان گويا در اثر فقر به قاچاق مواد .  يا بی خانمان هستندگويا معتاد و در حال گذراندن حبس ابد
  .مخدر روی آورده اند

 از وضع آنها 1390 تير 5پس از انتشار گزارش هايی در باره احتمال اعدام آنها در عفو بين الملل 
با درخواست کاهش مجازات آنها صادر  فراخوانی فوری 1390 خرداد 26در تاريخ مطلع شد و 

اطالعات دريافتی در جوالی حاکی از اين بود که پرونده آنها به کميسيون عفو و بخشودگی  87.کرد
رفته و تا پايان ماه رمضان، که مقام رهبری اعالم عفو می کند، ممکن است در باره آن تصميم گيری 

 در زمان نگارش اين گزارش، از عفو آنها اطالعی در دست نيست و عفو بين الملل نگران .شود
  .ت که آنها هنوز در خطر اعدام باشند يا شايد اعدام شده باشنداس
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  مجرمان نوجوان
 سالگی 18ايران يکی از معدود کشورهايی است که هنوز مجرمان نوجوان ـ کسانی که در زير سن 

اين گونه اعدام ها با قاطعيت در حقوق بين المللی منع شده . اعدام می کند رامرتکب جرم شده اند ـ 
محکوم شده اند، اما بعضی از شتر مجرمان نوجوان که در ايران اعدام می شوند به اتهام قتل بي. است

 سالگی 18حکم های اعدام نيز برای افرادی صادر می شود که به اتهام جرايم مواد مخدر پيش از 
  .محکوم شده اند

در . محکوم شده اند ساله در گذشته به اتهام قاچاق مواد مخدر در ايران به اعدام 12کودکان حتا 
 سال داشت، در لندی ُکتال، آژانس خيبر، 11، که در آن زمان عزيزاهللا شنواری، 1999نوامبر 

گويا قاچاقچيان مواد مخدر او . در نزديکی خانه اش ربوده شدواليت سرحد شمال غرب در پاکستان، 
، از زندانی در ايران 2000در نوامبر . را برای حمل مواد مخدر به ايران مورد استفاده قرار دادند

به خانواده او خبر دادند که او به اتهام قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده و در زندانی در استان 
 برای او صادر کرد و نگرانی 88، عفو بين الملل فراخوانی فوری2001در جون . يزد به سر می برد
، شريعت باقری، مدير کل امور بين 2001در جوالی .  به قوه قضاييه نوشت ایخود را در نامه

طبق «: المللی وزارت دادگستری، اين ادعا را که عزيزاهللا شنواری به اعدام محکوم شده تکذيب کرد
شرع اسالم، چنين شخصی طفل محسوب می شود و نمی تواند مسئوليت کيفری داشته باشد و صدور 

عفو بين الملل مطلع شد که حکم ، 2004 در آگوست 89».حکم اعدام در اين مورد غيرممکن است
 سال داشت، در 17، او که تازه 2005در ژانويه .  سال زندان کاهش پيدا کرده است10اعدام به 

  90.عفو زندانيان آزاد شد و به پاکستان بازگشت

مقامات  ايرانی ادعا می کنند که اعدام مجرمان نوجوان برای جرايمی به جز قتل ديگر اجرا نمی 
و بين الملل باز هم گزارش هايی در باره اين گونه اعدام ها از جمله به اتهام جرايم  اما عف91شود،

دو تبعه افغانستان متهم به جرايم مواد مخدر که  HRDAIبه گزارش  92.مواد مخدر دريافت می نمايد
 نفری 22 ـ در ميان محمد نوروزی و وحيد مسلمی سالگی مرتکب شده بودند ـ 18گويا پيش از 

در زندان های اوين و رجايی شهر  به اتهام جرايم مواد مخدر 2011 سپتامبر 18ه در تاريخ بودند ک
روزنامه دولتی ايران تعداد اعدام ها را اعالم کرد، اما بدون ذکر سن يا تابعيت اعدام . اعدام شدند

 سال 17 گفت هر دو نفر در هنگام دستگيری HRDAI  93.شدگان، فقط نام کوچک آنها را نوشت
اشتند و پيش از انتقال به زندان های ديگر برای اعدام دو سال در زندان قزل حصار به سر برده د

  .بودند

 که بر روی اين عفو بين الملل نتوانسته اين اطالعات را تاييد کند، اما با توجه به پرده پنهانکاری
ان مجرمان نوجوان اعدام ها کشيده شده، نگران است که اين خبر صحت داشته باشد زيرا اين سازم

. ديگری را می شناسد که ظاهرا زير حکم اعدام هستند و بعضی از آنها ممکن است اعدام شده باشند
 از وجود حداقل شش مجرم نوجوان زير حکم اعدام به اتهام جرايم 2007عفو بين الملل در سال 

 خبری از اعدام آنها عفو بين الملل.  است4فهرست نام های آنها در پيوست . مواد مخدر آگاه شد
  .نشنيده است، اما نمی تواند با قطعيت بگويد که آنها هنوز زنده هستند

  زندانيان سياسی محکوم به اتهام های جرايم مواد مخدر 
بعضی از ايرانيان ادعا می کنند که مقامات فعاالن سياسی را به قاچاق مواد مخدر متهم می کنند تا 

، عفو بين الملل هفت نفر را نام 1989در سندی به سال .  پوشی کننداعدام زندانيان سياسی را پرده
برد که گويا در اعدام های دسته جمعی به اتهام جرايم مواد مخدر اعدام شده بودند ولی بعدا معلوم شد 

 در طی آخرين موج اعدام ها، 94.بودندکه به خاطرحمايت از گروه های ضد دولتی دستگير شده 
برای اعدام » جنگ با مواد مخدر«ن نگرانی را ابراز کرده اند که دولت از پوشش فعاالن بار ديگر اي

  .مخالفان سياسی استفاده کند
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، دارای تابعيت دوگانه ايرانی ـ هلندی، به طور غيرمنتظره ظاهرا زهرا بهرامی، 2011در ژانويه 
اين مدت گويا مورد ضرب در زندان اوين اعدام شد او ماه ها در انزوای کامل در بازداشت بود و در 

.  که پس از آن حق درخواست تجديد نظر هم نداشتو شتم و مورد محاکمه ناعادالنه قرار گرفته بود
زهرا بهرامی برای همراهی با دخترش . دولت هلند در پی اعدام او سفير خود را از ايران فراخواند
 در پی 1388 دی 6 حدود او در. که تحت شيمی درمانی قرار داشت به ايران سفر کرده بود

که مقامات به شدت سرکوب کردند، دستگير  1388تظاهراتی مرتبط با انتخابات رياست جمهوری 
پس از ماه ها بدون تماس با خانواده، وکيل يا کمک کنسولی مسئوالن هلندی، گويا او در . شد

 تماس بادو گروه ، داشتن»به همراه سه نفر ديگر] غير قانونی[تشکيل يک گروه «تلويزيون به 
» اقرار«، )ا.خ.م.س(و سازمان مجاهدين خلق ايران ) ا.پ.ا(ممنوعه يعنی انجمن پادشاهی ايران 

ا و به راه .خ.م.س ـ متهم به ارتباط با محمد علی حاج آقايی و جعفر کاظمیدو مرد به نام های . کرد
  . اعدام شدند1389من  به4 از مرگ او در تاريخ پيشانداختن تظاهرات ضد دولتی ـ پنج روز 

 گرم ترياک، 420 گرم کوکائين و 450سپس اتهام های بيشتری، اين بار در باره در اختيار داشتن 
 او را به اعدام 1389 دی 12 دادگاه انقالب تهران در تاريخ 15عليه زهرا بهرامی وارد شد و شعبه 

ا، دادستانی تهران گفت که او بنا به گزارش ه.  اعدام شد1389 بهمن 9او در تاريخ . محکوم کرد
يک باند بين المللی قاچاق مواد مخدر بوده است که از « گرم کوکائين فروخته است و عضو 450

ارتباط او با هلند برای قاچاق کوکائين به ايران استفاده می کرد و او دو بار مواد مخدر به ايران 
 قرار محلدر را يافت شده ی مواد مخدر دختر او مدعی شد ماموران امنيت» .قاچاق و پخش کرده بود

 جنازه او را هرگز به 95.داده بودند تا مقامات راحت تر بتوانند او را به اتهام های سياسی اعدام کنند
  . خانواده اش ندادند و او در جای دوری دفن شد تا خانواده اش نتوانند در تشييع او شرکت کنند

عفو بين الملل می داند که زهرا بهرامی در هلند و . امکان تعيين صحت اين ادعاها وجود ندارد
اما، اشخاص ديگری نيز ادعا . انگلستان به اتهام مسايل مربوط به مواد مخدر محکوميت داشته است

کرده اند که الکل يا اسلحه در محل آنها قرار داده شده تا طرح اتهام های کيفری ساختگی را آسانتر 
ی سرشناس دادگستری، محمد علی دادخواه، کمی پس از انتخابات برای مثال، يکی از وکال. کند

دادستان در يکی از محاکمه های . دستگير شد و يک ماه در بازداشت ماند 1388رياست جمهوری 
 ادعا کرد که در دفتر محمد علی دادخواه 1388دسته جمعی نمايشی مربوط به ناآرامی ها در مرداد 

بعدا در محاکمه . پيدا شده که او قاطعانه تکذيب کرد» مواد مخدر] و[، گلوله، ]اسلحه[«و خانه اش 
 به خاطر نقش خود 1390 گرچه او در تير 96، اتهامی در باره اسلحه يا مواد مخدر مطرح نشد،او

در تاسيس يک سازمان حقوق بشری و فعاليت هايش به عنوان وکيل دادگستری به نه سال زندان 
 97.محکوم شد
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5  نه قضايی  ـ نظام ناعادال
 ويژه می اندر بيشتر مواردی که به اطالع گزارشگر«

 در باره تضمين های محاکمه یرسد، نگرانی هاي
عادالنه و دسترسی به وکيل مدافع و خانواده مطرح 

  ».است
بيانيه ای به امضای گزارشگر ويژه اعدام های فراقضايی، فوری يا خودسرانه، کريُستف ِهينز؛ گزارشگر ويژه وضعيت 

حقوق بشر در ايران، احمد شهيد؛ گزارشگر ويژه استقالل قضات و وکال، گابريال کنائول؛ و گزارشگر ويژه شکنجه و 
  201198 سپتامبر 22ديگر مجازات های ظالمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز، خوان ِمنِدز؛ 

شوند در محاکمه های بيشتر ـ اگر نه همه ـ افرادی که به اتهام جرايم مواد مخدر به اعدام محکوم می 
 از شروع بازداشت تا نفی حق ی جاریبه شدت ناعادالنه محکوم شده اند که رويه ها و عملکردها

   .کمتر از الزام های ناشی از تعهدهای بين المللی حقوق بشری ايران استفرجام خواهی بسيار 

  دستگيری و بازداشت خودسرانه در حقوق بين المللی 
 ميثاق بين المللی حقوق 9ماده . دسرانه در حقوق بين المللی منع شده استدستگيری و بازداشت خو

 دستگير   خودسرانه توان  را نمي  آس هيچ«: مدنی و سياسی که دولت ايران عضو آن است، می گويد
   دادرسي  آرد مگر بر اساس داليل ناشی از آئين  آزادي  سلب توان  نمي  آس از هيچ.  آرد يا بازداشت

 دستگير  شود بايد در موقع  دستگير مي هر آس«: به عالوه، تاکيد می نمايد» .  قانون  حكم بهمقرر 
تضمينی ضروری در » .اتهام های او بی درنگ به اطالع او برسد شود و   مطلع  از علت آن شدن
 حق هر شخص محروم از آزادی برای اعتراض عليه قانونی بودن بازداشت خود در دادگاه 9ماده 
 .تاس
  

گروه تحقيق سازمان ملل در باره بازداشت های خودسرانه سه نوع بازداشت خودسرانه را شناسايی 
کسانی که بدون دليل قانونی در بازداشت هستند؛ کسانی که تنها به علت به کارگيری : کرده است

شکل در حقوق خود مثل آزادی انديشه، وجدان و دين، عقيده و بيان، و گردهمايی مسالمت آميز و ت
بازداشت هستند؛ و کسانی که از محاکمه عادالنه برخوردار نشده اند و در نتيجه خودسرانه از آزادی 

 .محروم شده اند
  

کميته حقوق بشر، که بر اجرای ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی نظارت می کند، تصريح کرده 
در [ بين المللی حقوق مدنی و سياسی  ميثاق4دولت های عضو در هيچ شرايطی نبايد به ماده «: است

حقوق بشردوستانه يا موازين حقوق بين برای توجيه اقدام به نقض ] باره وضعيت اضطراری همگانی
المللی، برای مثال از طريق محروميت خودسرانه از آزادی يا انحراف از اصول بنيادی محاکمه 

  99».عادالنه، از جمله اصل برائت، استناد کنند
 

ی زيادی در باره قصور از اجرای عدالت در باره متهمان به جرايم مواد مخدر در دست گزارش ها
شکنجه و بدرفتاری های ديگر، دستگيری خودسرانه احتمالی، : است که موارد زير را دربرمی گيرند

که می توان در دادگاه به عنوان دليل به کار برد، محروميت از تماس با اعضای » اقرار«اجبار به 
واده و وکيل به مدت طوالنی، و محاکمه سريع و ناعادالنه اغلب بدون حضور وکيل، و گاهی حتا خان

  .بدون حضور متهم، و نبوِد حق فرجام خواهی
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تبعه های افغانستان ظاهرا به ويژه قربانی دستگيری به اتهام جرايم مواد مخدر هستند و شرايط آنها 
برای مثال، يک افغان به عفو بين . انه دستگير شده اندنشان می دهد که حداقل بعضی از آنها خودسر

افغان هايی که با اتوبوس از افغانستان به ايران سفر می کنند گاهی دستگير و بدون اين الملل گفت که 
  . که در قاچاق مواد مخدر شرکت داشته باشند متهم به آن می شوند

 مرداد 27ده يکی از زندانيانی که در تاريخ به گفته کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، برادرزا
 گرم مواد مخدر در خانه 300 پس از کشف  در زندان وکيل آباد اعدام شد گفت که عمويش1389

عموی او ادعا کرد که مواد مخدر به شخص ديگری تعلق دارد که از خانه فرار . اش دستگير شد
زده و بدا شده بود در روندی کامال شتاه است، اما به صرف اينکه مواد مخدر در خانه او پيکرد

غيرقانونی برای وی حکم اعدام صادر و اجرا شد و صحت وسقم ادعاهای وی مورد بررسی قرار 
  100.نگرفت

بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر، مظنونان به جرايم مواد مخدر را می توان تا چهار ماه در 
 آننده قرار مكلف به فك و تخفيف قرار تامين مرجع صادر«بازداشت موقت نگه داشت و پس از آن 

فوق ميباشد مگر آنكه در جهات قانوني يا علل موجهي براي ارتقا قرار وجود داشته باشد آه در اين 
 اين مدت چهار ماه بيش از ).37ماده (» صورت با ذآر علل و جهات مزبور قرار ابقا مي شود

جرايم «کيفری می توان شخصی را به سوءظن حداکثر يک ماه مدتی است که طبق آيين دادرسی 
در بازداشت موقت نگه داشت، اما از آنجا که در هر دو مورد دستور بارها قابل تمديد » امنيت ملی

است، در عمل معنای آن اين است که اشخاص را می توان به مدت نامحدود بدون اتهام يا محاکمه در 
طول ميانگين مدت بازداشت های « در باره 2011ر در نوامبکميته حقوق بشر . بازداشت نگه داشت

پيش از محاکمه و محدود نبودن مدت بازداشت به دستور دادگاه به وسيله ماموران اجرای قانون در 
 9با رعايت کامل ماده  «ايران توصيه کرددولت و به »  آيين دادرسی کيفری ابراز نگرانی33ماده 

بايد تمام اقدامات الزم را انجام دهد تا مطمئن شود که مدت ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، 
بازداشت پيش از محاکمه در قانون و عمل، به ويژه از طريق نظارت مستقل قضايی و دسترسی 

  ».فوری به وکيل، بيش از حد طوالنی نشود

 تحقيقات «متهمان ابتدا برای. تمام متهمان به جرايم مواد مخدر در دادگاه انقالب محاکمه می شوند
در بازداشت می مانند و اين کار را نماينده دادستانی انجام می دهد که ممکن است يکی از » مقدماتی

يکی از کمبودهای .  ايران مثل وزارت اطالعات باشداعضای سازمان های مختلف و متعدد امنيتی
که مبتنی بر اساسی نظام عدلی نبوِد دسترسی بازداشت شدگان به وکيل از لحظه دستگيری است 

 متن اين ماده و تبصره نگاه کنيد به( آيين دادرسی کيفری 128تفسيری محدود از تبصره ای بر ماده 
به نظر عفو بين .  ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی است14و ناقض ماده ) 5 پيوست آن در

ه حمايت از اشخاص  خودسرانه خواهد کاست، بیالملل، لغو اين تبصره از تعداد زياد دستگيری ها
  .در برابر شکنجه يا بدرفتاری های ديگر کمک و محاکمه در ايران را عادالنه تر خواهد کرد

اين سازمان از مقامات ايران می خواهد اقداماتی فوری برای لغو اين تبصره و قوانين ديگر بردارند 
  .حظه دستگيری تضمين شودتا دسترسی تمام افراد دستگير شده در ايران به وکيل انتخابی خود از ل

«  ».، اما به من حکم اعدام را ابالغ کرده اندمن هيچ وقت دادگاه را نديده ام
»محمد«  101، تبعه افغان زير حکم اعدام

به عالوه، قاضيان از . محاکمه های دادگاه انقالب اسالمی معموال پشت درهای بسته انجام می شود
از حضور در محاکمه محروم » پرونده های حساس «اين اختيار برخوردار هستند که وکال را در

با توجه به اين که اطالعات بسيار کمی در باره دادرسی در پرونده های جرايم مواد مخدر در . کنند
.  اين که متهمان به طور معمول غيرعلنی محاکمه می شوند دشوار استيقين داشتن بهدست است، 

در باره  واقعيت است که عفو بين الملل گزارش هايی مساله ای که به ويژه نگران کننده است اين
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اولين باری . متهمانی ـ اغلب خارجی به ويژه افغان ـ دريافت کرده که اصال هيچ گاه محاکمه نشده اند
که اين متهمان، که بسياری از آنها از دسترسی به کمک کنسولی يا مشاوره حقوقی از هر نوع 

ر می شوند زمانی است که مسئوالن زندان محکوميت آنها به محروم هستند، از محاکمه خود خبردا
  . اعدام را به اطالعشان می رسانند

مثل اشخاصی که برای جرايم ديگر در بازداشت هستند، مظنونان به جرايم مواد مخدر ظاهرا منظم 
ر شکنجه و بدرفتاری های ديگر د. به جرايم اتهامی خود زير فشار قرار می گيرند» اقرار«برای 

 مورد ترجيح دليلاين مرحله از بازداشت بسيار رايج است به اين دليل مهم که به اقرار به عنوان 
  .دادگاه زياد اتکا می شود

 محکوم می شوند ظاهرا حق اعتراض به حکم اشخاصی که بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر
 سال زندان، قطع عضو، شالق يا اعدام 10بر اساس آيين دادرسی کيفری، حکم های بيش از . ندارند

هيات ايرانی که در نشست کميته حقوق بشر سازمان . فرجام خواهی شودبايد در ديوان عالی کشور 
قتل نفس، قتل غيرعمد و قاچاق «م تنها برای  حضور يافت، گفت  مجازات اعدا2011ملل در اکتبر 

 اما بر اساس ماده 102 ».در تمام اين موارد می توان به حکم اعتراض کرد. مواد مخدر اجرا می شود
 تمام حکم هايی که طبق اين قانون صادر می شود تنها بايد به 103 قانون مبارزه با مواد مخدر،32

مغايرت آن تشخيص  تاييد شودکه می توانند در صورت وسيله رييس ديوان عالی کشور يا دادستان کل
دادستان کل در . حکم بازنگری کنند يا آن را لغو کننددر با شرع اسالم يا صالحيت نداشتن قاضی 

 گفت که اقدامات تازه ای انجام شده تا روند قضايی پرونده های قاچاق مواد مخدر، از 1389مهر 
است در  کامل حق تجديد نظر نبوِدبه معنای که اين اقدام اين . دجمله با ارجاع به دفتر او، تسريع شو

به عفو بين الملل گفت در پی صدور ) نگاه کنيد در باال( تاييد شد که وکيل زهرا بهرامی 1389دی 
حکم اعدام برای اتهام به جرم مواد مخدر عليه موکلش، هيچ راه قانونی برای درخواست فرجام وجود 

س قانون مبارزه با مواد مخدر حکم برای تاييد مستقيم به دادستان کل ارجاع می ندارد، زيرا بر اسا
اطالعات . سه مادر محکوم به اعدام در  همدان نيز به همان دليل حق فرجام خواهی نداشتند. شود

وجود دارد و » سلسله مراتب غيررسمی«دريافتی عفو بين الملل حاکی است که در قوانين ايران 
  .مجمع تشخيص مصلحت بر ديگر قوانين ارجح استقوانين مصوب 

 قانون مبارزه با مواد مخدر، در مورد کاهش مجازات، حکم های اعدام صادره 38 بر اساس ماده 
در صورت توصيه به . طبق اين قانون برای بررسی به کميسيون عفو و بخشودگی ارجاع می گردد

د تا در فهرست يکی از عفو های ساالنه بخشودگی، نام شخص به دفتر مقام رهبری ارسال می شو
  .کشور قرار بگيرد

  حق محاکمه عادالنه
 ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی حداقل تضمين های محاکمه عادالنه را تعيين کرده 14ماده 

 :است، از جمله
   
 تشكيل ف و بي طر  مستقل  صالح  دادگاه  در يك  از محاکمه عادالنه و علني  دارد آه  حق هر آس   

 . بشود  رسيدگي  قانون  طبق شده
 
  مطبوعات و عموم مردم به طور عادی نبايد از حضور در دادگاه منع شوند مگر به دليل نظم

عمومی، امنيت ملی ، زندگی خصوصی افراد يا در صورتی که علنی بودن به عدالت لطمه 
 .بزند

 
  نمايد  اعتراف  بودن  مجرم  يا به دهد و  خود شهادت  عليه مجبور شود آههيچ کسی نبايد . 
 
 خواهد بود مگر در بعضی موارد مربوط به کودکان  صادره علني حكم . 
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  گناهشان ثابت شوداين که فرض بر اين است که همه بيگناه هستند مگر. 
 
  هر کسی که به جرم کيفری متهم می شود بايد از فرصت کافی برای تهيه دفاع خود و ارتباط

 .خابی خود برخوردار باشد و بدون تاخير در حضور وکيلش در دادگاه حاضر شودبا وکيل انت
 
 و در صورت نياز مترجم  آند  دهند سئوال  مي  او شهادت  عليه  آه هر کس حق دارد از شهودي

 .داشته باشد

 
  تبعيض عليه اتباع خارجی

ران در هفته های پيش از ، گزارش های مربوط به اعدام مخفيانه ده ها افغان در اي2010در آپريل 
مقامات ايران اعدام . آن در افغانستان جنجال به پا کرد و منجر به برگزاری تظاهرات عليه ايران شد

 افغان در ايران در بازداشت هستند که 4000های دسته جمعی را تکذيب، اما تاييد کردند که بيش از 
مات  افغانستان قادر نبودند اطالعات دقيقی  در آن زمان، مقا104.اکثرشان به جرايم مواد مخدر متهمند

  .در باره تعداد افغانستان زير حکم اعدام در ايران ارايه کنند

گزارش داد که با شش افغان متهم به ) RFERL(راديو آزادی /در پی اين جنجال، راديو اروپای آزاد
ده روند قضايی در جرايم مواد مخدر در داخل زندان های ايران گفتگو کرده که قصور نگران کنن

  گرم مواد مخدر200 سال دارد، گفت که 16يکی از آنها، که گفته شد . پرونده شان را شرح داده اند
او گفت با وجود منع بين المللی اعدام مجرمان . ندنزد او قرار داده بودبه عمد او يافت شد   ازرا که

 شش نفر مصاحبه شونده ممکن نبود، گرچه تاييد اظهارات. نوجوان در انتظار اعدام به سر می برد
RFERLدر کنار يک  زمانی که به اين موارد  و گفت آنها همگی شرح مشابهی از وضعشان داده اند

ديگر توجه شود، تصويری از نظام به شدت بی کفايت عدالت کيفری به دست می آيد که در تضمين 
چندين نفر از افغان ها گفتند که هرگز . موازين قضايی، به ويژه برای اتباع افغانستان، قصور می کند

بعضی ها گفتند . به دادگاه نرفته اند يا حتا از حقايق ساده مربوط به پرونده اشان بی اطالع هستند
  105.حکم اعدام به طور مشخص يا حتا رسمی به آنها ابالغ نشده است

 نظام عدالت کيفری عفو بين الملل اطالعات مشابهی حاکی از تبعيض نهادينه عليه افغان ها در
  .گردآوری کرده است

 و کميسيون مستقل حقوق عفو بين المللاز ولسوالی غوريان در گفتگو با » د احمآقا«يکی از خويشان 
در هنگام تحويل کيکی که  سالگی 17در سن » مداح آقا« گفت که 2011بشر افغانستان در نوامبر 

 روز مورد ضرب و شتم 15افتند که او در طول آنها اطالع ي. از مواد مخدر بود دستگير شد» پر«
پس از آن دو تا سه ماه در بازداشت مانده تا برای گذراندن . قرار گرفته و با وکيل تماس نداشته است

 به دادگاه رفته يا خير، اما به »د احم آقا«معلوم نيست که . به زندانی در زاهدان منتقل شد» حکم«
بوده فراهم » د احم آقا«ان دستگيری قاچاقچی مواد مخدر را که رييس امکخانواده او گفته اند که اگر 

خانواده او از مردی که می گويند قاچاقچی است در غوريان شکايت کرده اند . کنند، او آزاد می شود
  .اما او هنوز محکوم نشده است

 1390ور  شهري24، فرزند حاج عبدالجعفر، که در  ساله40 حاج بصير احمديکی از خويشاوندان 
حاج بصير احمد در تايباد به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شد، به عفو بين الملل گفت که به باور او 

او گفت حاج بصير احمد در مرز دستگير شده بود و پس از آن چند سال خبری . به دادگاه نرفته بود
ت مقامات  افغانستان هرگز با او گف. از او در دست نبود تا اين که خانواده اش محل او را پيدا کردند

آنها در باره پرونده او تماس نگرفتند و معلوم نيست که مسئوالن ايرانی به مقامات  افغانستان 
 8 حاج بصير احمد کمی پس از ساعت .بازداشت حاج بصير احمد را در ايران اطالع داده اند يا خير
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شب اعدام می شود و به باور خانواده  9 شهريور به خانواده اش تلفن کرد و گفت در ساعت 24شب 
طبق اسناد عفو بين الملل، اعدام های آن روز تايباد اصال تاييد رسمی نشد، اما . اش همين اتفاق افتاد

HRDAI خانواده حاج بصير احمد 106. شهريور گزارش کرد24 پنج اعدام را در تايباد در تاريخ 
 200، زيرا مقامات ايران برای اين کار خواستار گفتند که جنازه او را هيچ وقت دريافت نکرده اند

  . در نتيجه او در گورستانی در تايباد دفن شد). 1نگاه کنيد به فصل (ميليون ريال شدند 

شان بايد داننودر موارد ديگر، اعضای خانواده های افغان گفته اند که برای برگرداندن جنازه خويشا
ارباب .  بعضی از ايرانيان نيز اين رويه را خبر داده اند.به مقامات  ايرانی پول پرداخت می کردند

بازگرداندن جنازه برادرش که در  به راديو آزاد افغانستان گفت که او برای 2010ظريف درآپريل 
  107. دالر امريکايی قرض کند100همان زمان در ايران اعدام شده بود مجبور شد 

 پل چين. ی ديگر نيز انجام می شود، اما نه با همهاين رفتار با اتباع افغان با اتباع بعضی کشورها
 بدون اطالع مقامات 2010، يک تبعه غنا، هر دو در سال آکواسی آکوابه، يک تبعه نيجريه، و دو

 معلوم نيست اين دو چه زمانی دستگير شدند، 108.کنسولی مخفيانه در زندان وکيل آباد اعدام شدند
 85 خبر از دستگيری 2007امات  ايران در مارچ گرچه عفو بين الملل مالحظه کرده که مق
  .سرنوشت آنها برای اين سازمان ناروشن است. افريقايی اهل تانزانيا، نيجريه و غنا دادند

در جاسازی کاميونش در هروئين  کيلوگرم 135، راننده کاميون بلغار، با کشف فژيوکو روِس
مقامات  بلغاری چهار .  آن را انکار کرداو اطالع از وجود. در تبريز دستگير شد 2008سپتامبر 

سفارت بلغارستان وکيلی ايرانی را برای دفاع از او استخدام کردند که . ماه از او اطالعی نداشتند
محاکمه او با حضور مسئوالن کنسولی در . دستمزد او را خانواده متهم در بلغارستان پرداخت کرد

 8 ماده 1 طبق تبصره 109.ه حبس ابد محکوم شد ب2009 شروع شد و او در نوامبر 2009جوالی 
عدم احراز قصد توزيع يا فروش در داخل آشور با توجه به «قانون مبارزه با مواد مخدر در صورت 

  .حکم آن حبس ابد است، »آيفيت و مسير حمل

ی  در فرودگاه بين المللی شيراز با در دست داشتن کيف2010، تبعه فيليپين، در مارچ ُردلينا پاليما
 کيلوگرم کوکائين دستگير شد و ادعا کرد دوستش در مالزی از او خواسته آن را بگيرد و 12حاوی 

در .  خبری از او نداشتند2010پس از دستگيری، خانواده او تا جوالی . گفته حاوی جواهرات است
مکان  ا2010 او حداقل تا جوالی .آن زمان او تلفن کرد و گفت در يکی از زندان های ايران است

گفته می شود او دو بار بدون وکيل در دادگاه حاضر شده ولی بعدا از طريق . تماس کنسولی نداشت
 به عفو 2011 پدر ردلينا پاليما در سپتامبر 110.نظام قضايی ايران کمک حقوقی دريافت کرده است

 گويا مقامات  فيليپنی.  به حبس ابد محکوم شده است2011بين الملل گفت که دخترش در آگوست 
 و خبر محکوميت و حکم او را از طريق قوه قضاييه دريافت پيش از محاکمه از آن اطالع نيافتند

پدرش گفت که برای ديدار با دخترش، مسئوالن کنسولی فيليپين بايد درخواستی به وزارت . کردند
   .امور خارجه ارايه کنند و صدور اجازه شش هفته طول می کشد

  ای اتباع خارجیبرابری در دادگاه ها بر
 خود بر اصل برابری در دادگاه ها و محاکمه 32) 2007(کميته حقوق بشر در نظريه عمومی 

  .عادالنه تاکيد کرده است

حق دسترسی به دادگاه ها و برابری در آنها محدود به شهروندان دولت های عضو نيست، بلکه بايد «
وضع  ، يا نداشته باشند يا  داشته باشندمليتين که ا، صرفنظر از  قرار داشته باشددر اختيار تمام افراد

قانونی آنها چه باشد، پناهنده باشند يا آواره، کارگر مهاجر، کودکان بدون همراه يا اشخاص ديگر، که 
  111».در آن سرزمين يا در حوزه صالحيت دولت عضو هستند

کرد که مرزهای  اظهار نگرانی 2010سازمان ملل در سال ) CERD(کميته حذف تبعيض نژادی 

 1390عفو بين الملل آذر  MDE 13/090/2011 :نمايه



  معتاد به مرگ          34
 اعدام به اتهام جرايم مواد مخدر در ايران           

 

کميته . زبانی در ايران ممکن است بر سر راه اقليت های قومی در دسترسی به عدالت مانع ايجاد کند
کميته . همچنين از گزارش های مربوط به رفتار با خارجيان در نظام عدلی ايران ابراز نگرانی کرد

و برای تضمين دادرسی و برای دسترسی به عدالت مترجم در اختيار بگذارد توصيه کرد که ايران 
  .شفافيت برای تمام اشخاص از جمله خارجيان، در نظام عدلی تالش هايش را شدت ببخشد
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6  نقض حقوق بشر :  ـ مجازات اعدام
کسانی که از مواد مخدر غيرقانونی استفاده می کنند «

در ميان حاشيه ای ترين و بدنام ترين گروه های جامعه 
اص در مقابل نقض وسيع اين گروه به طور خ. هستند

 آسيب پذير هستند، از جمله در بعضی حقوق بشر
کشورها با اعدام قانونی که تضمين های حقوق بشر بين 

  ».المللی را برآورده نمی سازد
  2007112ريک الينز، انجمن بين المللی کاهش آسيب در 

مجازات . ن مخالف استعفو بين الملل بدون استثنا در تمام موارد با مجازات اعدام در سراسر جها
اين مجازات قتل عمد و خونسردانه انسان به . حق زندگی: اعدام نقض بنيادی ترين حق بشر است

اين مجازات ظالمانه ترين، غيرانسانی ترين و تحقيرآميزترين . دست دولت به نام عدالت است
يگناه بيانجامد هيچ برای پرهيز از خطر اشتباهی که می تواند به اعدام يک انسان ب. مجازات است

  . راهی وجود ندارد

عفو بين الملل، به عنوان سازمانی که نگران قربانيان نقض حقوق بشر است، رنج خانواده های 
اما، اعدام خشونت را ترويج می کند، چيزی جز انتقام به دست . قربانيان جنايت را تشخيص می دهد

مجازات اعدام به طور . گان به بار می آوردعذاب بزرگی برای خانواده های اعدام شدنمی آورد و 
اين مجازات .نامتناسبی عليه فقيرترين، کم سوادترين و آسيب پذيرترين افراد جامعه صادر می شود

 باجنايت اغلب . جان مجرمانی را می گيرد که در غير اين صورت ممکن بود بازپرورش يابند
 مخدر، بيکاری، و فروپاشی خانواده مرتبط مشکالت ديگر اجتماعی مثل فقر، سوءاستفاده از مواد

در واقع، از دست رفتن يک عضو . است و هيچ يک از اين مشکالت را نمی توان با اعدام حل کرد
  .خانواده در اثر اعدام ممکن است اين گونه مشکالت را تشديد نمايد

ام موثرتر از مجازات تحقيقات علمی پيوسته از يافتن داليل قانع کننده حاکی از اين که مجازات اعد
مدت های طوالنی است که جرم شناسان . های ديگر اثر بازدارندگی از جنايت دارد ناتوان بوده اند

. می گويند بهترين راه بازداشتن از جنايت افزايش اطمينان از کشف، دستگيری و محکوميت است
 1988داد قتل عمد که در سال ارزيابی از يافته های پژوهشی در باره ارتباط بين مجازات اعدام و تع

پذيرش اين فرضيه « به روز شد، به اين نتيجه رسيد که 2007برای سازمان ملل انجام و در سال 
حکم ظاهرا سبک تر حبس ابد مانع قتل می  از بسيار بيشتر... عاقالنه نيست که مجازات اعدام

  113».شود

 است که اين مجازات موثرتر از مجازات منطق استفاده از مجازات اعدام برای جرايم مواد مخدر اين
اما با وجود هزاران اعدام که در ايران ـ يا کشورهای ديگر . های ديگر قاچاقچيان را بازخواهد داشت

، هيچ دليل روشنی در دست نيست که اعدام تاثير قابل تشخيصی در کاهش قاچاق ـ انجام می شود
س، اعتياد در ايران سال به سال بی وقفه افزايش برعک. مواد مخدر و سوءاستفاده از آن داشته است

در کشورهايی که مجازات اعدام را برای جرايم مواد مخدر برقرار کرده اند و در . يافته است
 ندارد اختيارکشورهايی که اعدام را اجرا کرده اند، عفو بين الملل هيچ نشانه ای از کاهش قاچاق در 

 شيفتگی ايران به مجازات اعدام ظاهرا مقامات .رای آن باشد به خطر مجازات اعدام يا اجمنتسبکه 
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خطر اين که قاچاقچيانی که در معرض :  از جمله،را نسبت به خطرهای ناشی از آن کور کرده است
مجازات اعدام هستند بيشتر آماده کشتن هستند تا از دستگيری پرهيز کنند و خطر برای ماموران 

 سال، يا مصرف کنندگان مواد مخدر، 18اين که قاچاقچيان زير اجرای قانون بيشتر می شود؛ خطر 
اعدام شوند در حالی که سازمان دهندگان جنايت از دستگيری و مجازات فرار کنند؛ و خطر اين که 

به جنايت سازمان يافته کمک می رساند و  ، مجازات ها قيمت مواد مخدر را باال می بردتشديد بيشتر
  .ه آماده پذيرش خطر هستند جلب می نمايدجنايتکاران حرفه ای را ک

به عالوه، اجرای عدالت در ايران، در عمل و قانون، موازين بين المللی پذيرفته شده محاکمه عادالنه 
گذشته از اين، بسياری . را نقض می کند و بدين وسيله خطر ذاتی اعدام بيگناهان را افزايش می دهد

هستند که احتماال در اثر فقر و نداشتن فرصت های » نقاچاقبرهای رده پايي«از دستگيرشدگان 
 قاچاق مواد مخدر کشيده می شوند؛ اعدام اين عده به انحالل باندهای سازمان يافته ه باقتصادی ديگر

اعدام اين افراد نه تنها ديگران را بازنمی دارد، بلکه به . نمی انجامدحاکم بر تجارت مواد مخدر 
ا به ارتکاب جرم، مثل فقر و نبوِد آموزش، نمی پردازد و آشکارا امکان مسايل زيربنايی محرِک آنه
  .اصالح را انکار می کند

 حقوق و موازين بين:  به مواد مخدرجرايممجازات اعدام برای 
  المللی 

موازين بين المللی حقوق بشر دولت ها را به الغای مجازات اعدام تشويق می کند و بر آن است که در 
هنوز دارای مجازات اعدام هستند، اين مجازات بايد در مورد مهمترين جنايت ها و کشورهايی که 

پس از محاکمه بر اساس تضمين های بين المللی محاکمه عادالنه اجرا شود و در اين صورت هم نبايد 
  .يک مجازات الزامی باشد

در «: گويد ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، که ايران عضو آن است، می 6)2(ماده 
» ... استز جاي  اعدام  جنايات فقط برای مهمترين   صدور حكم  لغو نشده  اعدام  مجازات  آه آشورهايي

براساس اصول تضمين حمايت از حقوق افراد محکوم به اعدام که شورای اقتصادی و اجتماعی 
 118/39مه و در قطعنا تصويب کرد، 1984 مه 25 در تاريخ 50/1984سازمان ملل در قطعنامه 

در کشورهايی که : تاييد شد  بدون رای گيری1984 دسامبر 14مجمع عمومی سازمان ملل در تاريخ 
 جايز است و بديهی است که   اعدام  جنايات  فقط برای مهمترين  صدور حكم  لغو نشده  اعدام مجازات

اصل (» .ار وخيم، بروداز جنايت های عمدی، با آثار کشنده يا بسيمحدوده اين مجازات نبايد فراتر 
1.(  

مهمترين جنايت «معيار جه رسيده که جرايم مواد مخدر يکميته حقوق بشر در چندين مناسبت به اين نت
 و اين تشخيص را گزارشگر ويژه اعدام های فراقضايی، فوری يا 114را برآورده نمی کنند» ها

  : تکرار کرد2007خودسرانه سازمان ملل در سال 

وان از بازبينی نظام ـ مند و دقيق قوانين تمام مجمع های اصلی سازمان ملل نتيجه ای که می ت«
اين است که مجازات اعدام را تنها می توان به نحوی با اين شرط صادر کرد که محدود به ... گرفت

مهمترين جنايت ها باشد، در مواردی که می توان نشان داد قصد کشتن وجود داشته و به از دست 
 115».جاميده استرفتن زندگی ان

، گزارشگر ويژه يادآوری کرد که بر اساس حقوق بين المللی، مجازات اعدام برای 2009در سال 
قاچاق مواد مخدر بايد ملغا شود و حکم های اعدام صادره برای قاچاق مواد مخدر به حکم زندان 

  116.کاهش يابد

جازات ها و رفتارهای کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر ويژه شکنجه و ديگر م
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گفته اند که صدور حکم اعدام برای جرايم مواد مخدر حقوق بشر بين  ، هر دوغيرانسانی يا تحقيرآميز
جرايم مواد مخدر به حد «گزارشگر ويژه يادآوری کرده که به نظر او، . المللی را نقض می کند

يم مواد مخدر معادل با نقض بنابراين، صدور حکم اعدام برای جرا. مهمترين جنايت ها نمی رسند
 دبير کل سازمان 117».نقض حق کرامت انسانی است... حق زندگی، رفتار تبعيض آميز و احتماال 

 از تعداد باالی اعدام به 2011ملل و گزارشگر ويژه وضع حقوق بشر در ايران هر دو در سال 
 حقوق بشر توصيه کرد که ،  کميته2011 در اکتبر 118.اتهام جرايم مواد مخدر ابراز نگرانی کردند

در قانون مجازات بازنگری کنند مقامات  ايران الغای مجازات اعدام را مد نظر قرار دهند يا حداقل 
 ميثاق بين المللی حقوق مدنی 6)2(به مفهوم ماده » مهمترين جنايت ها«تا صدور حکم اعدام تنها به 

  .و سياسی محدود شود

 آپريل 29 که در تاريخ 59/2005در قطعنامه . امی باشدمجازات اعدام نبايد يک مجازات الز
 تصويب شد، در آن زمان کميسيون حقوق بشر سازمان ملل از تمام دولت هايی که هنوز 2005

مجازات الزامی ... که حکم اعدام به عنوان ... اطمينان حاصل کنند «اعدام می کنند به تاکيد خواست 
  ».صادر نشود

بشر پيوسته به اين تشخيص رسيده اند که الزام به صدور حکم اعدام در مجامع بين المللی حقوق 
کميته حقوق بشر سازمان ملل، مجمع کارشناسی مسئول نظارت . حقوق بين المللی بشر منع شده است

بر کشورها برای اجرای ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، همواره مشخص کرده که حکم های 
. ندگی به تعيين ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی به شمار می روندنقض حق زالزامی اعدام 

  :برای مثال، در رسيدگی به يک شکايت فردی، اين کميته اظهار کرد

کميته مالحظه می نمايد که صدور الزامی حکم اعدام براساس قوانين کشور عضو تنها بر نوع «
خته می شود، صرفنظر از وضعيت شخصی جرمی استوار است که متهم برای ارتکاب آن مجرم شنا

بر اين نظر است که اين سيستم مجازات الزامی اعدام نويسنده را کميته ... متهم يا شرايط جرم خاص
از بنيادی ترين حق، يعنی حق زندگی، محروم می سازد بدون در نظرگرفتن اين که اين شکل 

 به اين تشخيص رسيده که اجرای حکم کميته... استثنايی مجازات در شرايط او مناسب است يا خير
، ميثاق بين 1، بند 6اعدام در مورد نويسنده محروم کردن خودسرانه او از زندگی و ناقض ماده 

  119».المللی حقوق مدنی و سياسی است

  :ويژه اعدام های فراقضايی، فوری يا خودسرانه سازمان ملل می گويد گزارشگر 2007گزارش 

م برای بعضی جرايم، به نحوی که قاضی از در نظر گرفتن شرايط يک الزامی کردن مجازات اعدا«
  120».فرد متهم در صدور حکم منع شود، در حقوق بين المللی بشر غيرقانونی است

  :به عالوه در همانجا اظهار شده

تجربه مجامع متعدد قضايی و شبه قضايی نشان داده که حکم های الزامی اعدام اساسا فراگير هستند «
تمايز مطلقی که بايد در حقوق کيفری بين جرايم قايل شد . ير حقوق بشر را نقض می کنندناگزو 

حکم  اعدام در جرم  مستوجب مرگ برای در نظر گرفتن تمامی عوامل مربوط به تعيين جايز بودن 
در چنين پرونده هايی، برای جلوگيری از مجازات ظالمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز . کافی نيست

 121».فردی قضايی ضروری استحکم 

دادگاه بين امريکايی حقوق بشر نيز اين نقطه نظر را که مجازات الزامی اعدام نقض حقوق بشر است 
تاييد کرده و تعدادی از دادگاه ها و مرا) 2007 (بويس و ديگران عليه باربادوسUUدر پرونده 

خالف قانون شکلی از مجازات م قضايی کشورهای ديگر نيز حکم داده اند که مجازات الزامی اعدا
  122. استاساسی

جع 
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سرانجام، اجرای دقيق تضمين های محاکمه عادالنه در پرونده های اعدام از حداکثر اهميت 
نظر به برگشت ناپذيربودن ماهيت مجازات اعدام، محاکمه ها در پرونده های اعدام . برخوردار است

 تمام .مايت از حق محاکمه عادالنه را رعايت کنندبايد با دقت تمام موازين بين المللی و منطقه ای ح
اصول حمايتی و تضمين های دادرسی که در موازين جاری بين المللی برای مراحل پيش از محاکمه، 

اصول   از 4اصل حمايتی شماره . محاکمه و تجديدنظر تعيين شده بايد به طور کامل رعايت شود
  : شورای اقتصادی و اجتماعی می گويد1984 سال تضمين حمايت از حقوق افراد محکوم به اعدام

حکم اعدام را تنها بايد زمانی صادر کرد که گناه شخص متهم بر داليل روشن و قانع کننده استوار «
  .باشد و هيچ جايی برای توضيح متفاوتی در باره جرم وجود نداشته نباشد

  : در ادامه می گويد مجازات اعدام5اصل 

که هرگونه می توان اجرا کرد ايی دادگاه دارای صالحيت پس از محاکمه ای را تنها پيرو حکم نه«
شامل ] ميثاق [14 تضمين يک محاکمه عادالنه را ـ حداقل معادل تضمين های ماده ازحمايت ممکن 

حق هر مظنون يا متهم به جرم مستوجب اعدام به داشتن مشاوره حقوقی در تمام مراحل دادرسی ـ 
  ».دربرگرفته باشد

حداقل اين که مجامع بين . فو بين الملل بر اين اعتقاد است که تمام اعدام ها ناقض حق زندگی هستندع
 6)1(المللی و کارشناسان حقوق بشری توافق دارند که اعدام پس از محاکمه ناعادالنه، طبق ماده 

 پرونده های  کميته حقوق بشر در باره.ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ناقض حق زندگی است
  :اعدام چنين گفته است

بايد رعايت شود، از جمله ] در ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی[تضمين های آيين دادرسی «
حق محاکمه عادالنه در يک دادگاه مستقل، اصل برائت، حداقل تضمين های دفاع از خود، و حق 

 درخواست عفو يا کاهش مجازات برقرار اين حقوق عالوه بر حق ويژه. تجديد نظر در دادگاه باالتر
  123.است

 ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی تشريح شده، 6)4( عفو در ماده مقرراتدر حالی که وجود 
  . همان ميثاق شامل حق بازنگری در دادگاه باالتر برای هر محکوميت کيفری است14)5(ماده 

  :نه سازمان ملل گفته استگزارشگر ويژه اعدام های فراقضايی، فوری يا خودسرا

محاکمه هايی که منجر به صدور حکم اعدام می شوند بايد با باالترين استانداردهای استقالل، ... ««
که در اسناد مربوطه بين المللی حقوقی صالحيت، بی طرفی و غيرجانبداری قضات و هيات منصفه 

اعدام روبرو هستند بايد از خدمات تمام متهمانی که با صدور حکم . موجود است تطبيق داشته باشند
تا زمان اثبات بدون ترديد . وکيل مدافع صاحب صالحيت در تمام مراحل دادرسی برخوردار باشند

باالترين استانداردهای گردآوری و ارزيابی شواهد و مدارک متهمان بايد دقيق جرم با به کارگيری 
دادرسی بايد حق .  در نظر گرفته شوند به عالوه، تمام عوامل مخففه بايد.بيگناه محسوب شوند

بازبينی جنبه های مبتنی بر واقعيات و نيز حقوقی پرونده را در دادگاهی باالتر با قضاتی به جز 
حق متهم برای درخواست عفو، کاهش مجازات . قضات مسئول پرونده در مرحله بدوی تضمين نمايد

  124».يا بخشودگی نيز بايد تضمين شود

ارجی، اين استانداردهای محاکمه عادالنه شامل حق متهم به ارتباط با دفاتر در مورد متهمان خ
که ايران عضو آن   کنوانسيون وين در باره روابط کنسولی است36کنسولی کشورخود، طبق ماده 

اما، حق . اين بدان معناست که کشور متبوع حداقل از دستگيری هر تبعه خارجی مطلع شود. است
بيشتر تشريح  ديوان بين المللی دادگستری 2001ه های اعدام در حکم سال کمک کنسولی در پروند
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 مجموعه اصول سازمان ملل برای حمايت از تمام اشخاص در هر شکلی 16)2( ماده 125.شده است
ارتباط از طريق ابزار مناسب برقراری به را حق تبعه خارجی بازداشت شده «از بازداشت يا زندان 

پناهنده يا به هر نحوی زير حمايت يا، در صورتی که ... نمايندگی ديپلماتيکبا نمايندگی کنسولی يا 
 126.تکرار می نمايد»  با نماينده سازمان بين المللی دارای صالحيتيک سازمان بين دولتی است،
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7   ـ نتيجه گيری ها و توصيه ها
محکومان جرايم  عليه مقامات ايران يک بار ديگر موجی از کشتن به راه انداخته اند که به طور عمده

بيست سال پس از تجربه اعدام های دسته جمعی، مقامات اين درس را ناديده گرفته . مواد مخدر است
اند که مشکل بزرگ مواد مخدر ايران را نمی توان با به کار گرفتن گسترده شديدترين مجازات حل 

ان دهد اعدام بيشتر از زندان از کرد، آن هم در حالی که هيچ دليل قانع کننده ای وجود ندارد که نش
با انفجار به ويژه نگران کننده توليد و توزيع مواد آمفتامينی هم در بر عکس، . جرم جلوگيری می کند

  .به رشد استمشکل مواد مخدر ايران رو ايران و هم در خارج، به ويژه در آسيا، 

توقف کردن جريان مواد افيونی جامعه بين المللی ايران را به عنوان شريک اصلی در تالش برای م
را برای غيرقانونی از افغانستان تشخيص داده و به اين کشور کمک می کند تا تالش های آن 

به ايران يا قاچاق آن از طريق ايران به مقصدهای ديگر يا هروئين جلوگيری از ورود ترياک و 
اما، اين تالش ها به افزايش . قاچاق مواد شيميايی اوليه به افغانستان از طريق ايران تقويت کند

 شده که بسياری از آنها ممکن است با مجازات اعدام روبرو  منجردستگيری قاچاقچيان مواد مخدر
اطمينان از اين که ايران به اعدام به خاطر جرايم مواد مخدر کسب کشورهای اهداکننده برای . شوند

مستوجب اعدام » مهمترين جرايم« ها با معيار اين اعدام. به اندازه کافی فعاليت نمی کنندخاتمه دهد 
  .در حقوق بين المللی سازگار نيست

به عالوه، همان طورکه در اين گزارش نشان داده شد، ايرادهای جدی در اجرای عدالت در ايران 
وجود دارد که به نگرانی از اين که بسياری يا حتا اکثر محکومان به اعدام به اتهام جرايم مواد مخدر 

در صورتی که اين افراد در چنين شرايطی اعدام . محاکمه عادالنه برخوردار نشوند، می افزايداز 
معادل محروميت خودسرانه از زندگی است که در حقوق بشر بين المللی منع شده شوند، اعدام آنها 

کردن اين نگرانی نيز وجود دارد که مقامات از اعدام به خاطر جرايم مواد مخدر برای پنهان . است
ادامه صدور حکم اعدام به اتهام جرايم مواد مخدر . اعدام محکومان به جرايم سياسی استفاده کنند

برای مجرمان نوجوان، و گزارش هايی در باره اعدام بعضی از آنها، نيز نقض فاحش حقوق بين 
  . المللی است

د اغلب از محرومترين کسانی که بيش از همه در خطر اعدام به اتهام های جرايم مواد مخدر هستن
کسانی با فرصت های اقتصادی کم و اغلب از اقليت های قومی : به شمار می روندقشرهای جامعه 

که در عمل و قانون در ايران مورد تبعيض هستند، يا اتباع خارجی که اغلب اهل کشورهايی با 
در برای ديگران بعضی از آنها ممکن است برای حمل مواد مخ. فرصت های محدود اقتصادی هستند

اعدام اين گونه افراد هيچ تاثيری در حل مشکالت بنيادی بسياری از مردم نخواهد . گول خورده باشند
 و می تواند سختی های افزوده تری بر خانواده داشت و شانسی نيز برای اصالح باقی نخواهد گذاشت

  .بگذارد که احتماال بدون نان آور خواهند شد

رای پايان دادن به اين عملکرد و اصالح نظام عدلی در ايران برای تضمين اقدام فوری و پيگير ب
به اين منظور، عفو . سازگاری تمام محاکمه ها با استانداردهای بين المللی محاکمه عادالنه الزم است

  .بين الملل از مقامات ايران و جامعه بين المللی به تاکيد می خواهد اقدامات زير را به اجرا بگذارند

  وصيه هات
، 149/62تا زمان توقف فوری اعدام ها با هدف الغای مجازات اعدام در راستای قطعنامه های 

، عفو »توقف استفاده از مجازات اعدام« مجمع عمومی سازمان ملل در باره 206/65، و 168/63
  :مطرح می کندبين الملل توصيه های زير را 
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  :به مقامات ايران

 يف دهيد، از جمله حکم های صادره برای جرايم مواد مخدر و حکم در تمام حکم های اعدام تخف
 .های اعدام  مجرمان نوجوان که با حقوق بين المللی مغاير است

  که مجازات اعدام را تمام مقررات موجود در قانون مبارزه با مواد مخدر و قوانين ديگر داخلی
 .يا شالق را برای جرايم مواد مخدر مجاز می سازند لغو کنيد

  لغو کنيدپرونده های اعداماستفاده از صدور حکم الزامی را برای . 

  اطمينان حاصل کنيد که در تمام پرونده های اعدام، محاکمه ها حداقل با استانداردهای محاکمه
 ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی سازگار باشد از جمله با 14عادالنه بر اساس ماده 

ام دستگيرشدگان با وکيل از لحظه دستگيری؛ اجازه تماس کنسولی فراهم کردن امکان تماس تم
به اتباع خارجی و تضمين اين که هر شخص محکوم به اعدام برای جرايم مواد مخدر حق 

 .فرجام خواهی در دادگاه باالتر داشته باشد

  حقايق مربوط به اجرای عدالت در پرونده های اعدام راساالنه آمار جامع مجازات اعدام و 
 .منتشر کنيد

  ميزان توسل ايران به مجازات اعدام و بحث عمومی در باره اين در باره آزاد دهی گزارش
 .مجاز کنيدموضوع را 

  ،سياست ها و رويه ها را مورد بازبينی قرار دهيد تا اطمينان حاصل کنيد که جوامع حاشيه ای
، در تخصيص منابع مورد تداعی می شوندشامل مرزنشينان، که تاريخا با قاچاق مواد مخدر 

از حقوق کامل مدنی،  انجام شود که تمام اين جوامع بتوانندتبعيض قرار نگيرند و اقداماتی 
 .سياسی، اجتماعی و فرهنگی خود بهره ببرند

سازمان ملل به جامعه بين المللی، شامل کشورهايی که در حال حاضر به دفتر مواد مخدر و جرايم 
 ايران کمک مالی ه ضد قاچاق مواد مخدر بیاری هاکالمللی فعال در هميا ديگر سازمان های بين 

  :می دهند يا اخيرا داده اند، از جمله نروژ، دانمارک، آلمان، بلژيک، فرانسه، ايرلند، ژاپن و ديگران

  اقداماتی را انجام دهيد تا اطمينان حاصل کنيد که مقامات ايران در گامی به سوی الغای کامل
 .، استفاده از آن را برای جرايم مواد مخدر متوقف کنندمجازات اعدام

 :به کشورهايی که در حال حاضر به فعاليت های ضد قاچاق مواد مخدر ايران کمک مالی می کنند

  کنيد تا مطمئن شويد که ارزيابی تمام توافق های همکاری ـ دوجانبه يا چندجانبه ـ را دوباره
نونی در راه ارتکاب نقض حقوق يان مواد مخدر غيرقابه منظور مقابله با جرکمک به ايران 

تمام فرصت های . ، مورد استفاده قرار نگيرد، از جمله با تسهيل در اجرای مجازات اعدامبشر
مورد استفاده موجود ـ دوجانبه يا در سطح سازمان ملل يا ديگر مجمع های بين المللی ـ بايد 

پايان دادن به اجرای گسترده مجازات اعدام و شالق تعهدشان به  به مقامات ايران قرار گيرد تا
برای جرايم مواد مخدر يادآوری شود، از جمله با بيان منظم نگرانی ها در باره اين مساله در 

 .سطح علنی
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جرايم مستوجب اعدام در : 1پيوست 
  قانون مبارزه با مواد مخدر 

  .ست مستوجب اعدام ا1389 جرم که در قاچاق مواد مخدر 17خالصه 

شماره ماده  شماره  نوع جرم 
قانون مبارزه 

  مواد مخدر با 

آشت خشخاش و يا آشت شاهدانه براي توليد مواد مخدر يا روان گردان 
  های صنعتی غيردارويی در محکوميت چهارم

2  1  

 ترياک، شيره ترياک يا چرس،به بنگ، » مواد مخدر«در جرايم زير، واژه 
  ی طبق فهرست مجلس اشاره داردروان گردان های صنعتی غيرداروي

    

وارد کردن، صادر و ارسال کردن يا مبادرت به توليد ، ساخت، توزيع يا 
 آيلو گرم مواد مخدر يا 5فروش يا در معرض فروش قرار دادن بيش از 

مجازات اعدام مجرمان بار اول که . (روان گردان های صنعتی غيردارويی
 آيلو يا آمتر باشد کاهش 20ند و مواد موفق به توزيع يا فروش آنها نشده ا

  .)می يابد

)4(4  2  

 کيلوگرم مواد مخدر يا روان 5 ـ 20خريد، نگهداري ، مخفي کردن يا حمل 
  گردان های صنعتی غيردارويی در محکوميت سوم

)4(5  3  

 کيلوگرم مواد مخدر يا روان گردان های صنعتی غيردارويی 20بيش از 
  در صورت تکرار 

)5(5  4  

 کيلوگرم مواد مخدر يا روان گردان های صنعتی غيردارويی در 5ش از بي
صورت عملکرد زنجيره ای و اين که مواد برای مصرف در داخل ايران 

  باشد؛ درصورت تکرار

  5  )تبصره (5

وارد يا صادر کردن يا مبادرت به توليد ، ساخت، توزيع يا فروش، يا در 
مواد ، مخفي کردن يا حمل معرض فروش قرار دادن، خريد،  نگهداري 

در صورت تکرار و در مخدر يا روان گردان های صنعتی غيردارويی 
  باشد  آيلو گرم 5حالتی که مواد مصادره شده در دفعات مختلف بيش از 

6  6  

به هرويين ، مرفين ، آوآائين، » مواد مخدر«در جرايم زير، واژه 
 اکسي مت آمفتامين ، متيلن دي)دي.اس.ال(ليزرژيک اسيد دي اتيل آميد 

، )بي.اچ.جي(، گاما هيدروکسي بوتيريک اسيد )يا آکستاسي. آ.ام.دي.ام(
يا روان و يا ديگر مواد مخدر ) شيشه(فلونيترازپام، آمفتامين، مت آمفتامين 

  گردان های صنعتی غيردارويی طبق فهرست مجلس اشاره دارد

    

صدور ، ارسال ، خريد وارد کردن يا مبادرت به ساخت ، توليد ، توزيع ، 
 30و فروش و يا در معرض فروش و يا نگهداري مخفي يا حمل بيش از 

برای مجرمان بار اول در صورتی که توزيع يا فروش . گرم مواد مخدر 
 يا قصد توزيع يا فروش در  گرم باشد100انجام نشده باشد و مقدار کمتر از 

شود اعدام تخفيف داده داخل آشور با توجه به آيفيت و مسير حمل احراز ن
  می شود

)6(8  7  

محکوميت بار چهارم در موارد باال در صورتی که مقدار مواد مخدر در 
  . گرم باشد30مجموع دفعات بيش از 

9  8  
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اقدام به قاچاق مواد مخدر يا روان گردان های صنعتی غيردارويی 
  غيرقانونی به طور مسلحانه

11  9  

ردان های صنعتی غيردارويی به داخل روان گوارد کردن مواد مخدر يا 
زندان و بازداشتگاه ها و مراکز بازپروری در صورتی که مجازات آن 

  . اعدام باشد9 تا 4مقدار بر اساس ماده های 

12  10  

اگر کسی براي ارتکاب هر يک از جرائم موضوع اين قـانون، اشخاصي را 
اندهي و يا مديريت کند اجير کند يا به خدمت گمارد و يا فعاليت آنها را سازم

گذاري نمايد، در مواردي  هاي مذکور پشتيباني مالي يا سرمايه و از فعاليت
  که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد

18  11  

  12  18  سرکرده يا رئيس باند يا شبکه

يا روان گردان های هرکس به قصد متهم کردن ديگری، موادمخدر و 
 در صورتی که جرم ر محلی قرار دهدرا دصنعتی غيردارويی غيرقانونی 

  مواد مخدر اعدام باشد

26  13  

هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجري شمسي و افراد 
محجور عقلي را به ارتکاب هر يک از جرائم موضوع اين قانون وادار کند 

  در صورتی که مجازات جرم حبس ابد باشد

35  14  

مواد صنعتي و شيميايي از قبيل » رمواد مخد«در جرايم زير، واژه 
انيدريداستيك ، اسيد انتراتيليك ، اسيد فنيل استيك ، آلرو استيل يا ديگر مواد 

 در کنوانسيون ضد قاچاق مواد مخدر و 2 و 1مورد اشاره در جدول های 
و اصالحيه های مربوطه، و   سازمان ملل1988 روان گردان های صنعتی

ورود ، خريد ، فروش ، ساخت ، مصرف ، به منظور (آديين و متادون 
 و روان  يا تبديل آنها به مواد مخدر يا مواد صنعتینگهداري يا صدور

  اشاره دارد)  گردان

    

محکوميت بار سوم برای ساخت، خريد ، فروش ، نگهداري ، حمل ، ورود 
 کيلوگرم يا خريد ، 5، صدور و عرضه مواد صنعتي و شيميايي بيش از 

  خت ، مصرف ، نگهداري يا صدور آديين و متادونفروش ، سا

40  15  

  16  40   کيلوگرم از اين مواد20محکوميت برای بيش از تکرار 

 در صورت عملکرد  کيلوگرم از اين مواد5تکرار محکوميت برای بيش از 
  شبکه ای

40  17  
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نمونه پرونده های افغان ها : 2پيوست 
از ولسوالی غوريان که به جرايم مواد 

  در در ايران محکوم شده اندمخ
 

محل زندان روستا/قبيله  طول 
 زندان

اطالعات شماره نام نام پدر سن
 ديگر

 ـ 29  ماه6 تايباد غوريان/منگوان
28 

حاج 
 عبدالرسول

  1 آقا قادر

3  سال تايباد غوريان/منگوان   ـ 28
27 

 2 آقا امام دوست محمد

منگو غوريان/ان   3 آقا برهان جمال الدين 35 سال 6 مشهد
محال خانه،  

 بارکزی/غوريان
2  سال   ـ 27

26 
 4 آقا اسداهللا سيا خان

محال خانه،  
 بارکزی/غوريان

1  سال   5 آقا همايون تيمورخان 22

منگوان،  
 تاجيک/غوريان

1  سال مشهد ـ36
35 

در  6 آقا نعيم 
اواسط 
2011 
 اعدام شد

 مرکز(بازار  
 ، غوريان)شهر

1  سال    7 آقا محمد حاج آقا محمد 28

بازار،  
عليزی /غوريان

 )پشتون(

3  سال   8 آقا فاروق کشمير 26

چاه مزار،  
 غوريان

6  سال مشهد آقا  محمد عمر 22 9 
 عبدالرحيم

محکوم
به حبس 

 ابد
گندومانه،  

 زوری/غوريان
1  سال   10 آقا احمد  32

منگوان،  
 بارکزی/يانغور

بيش  تايباد
 

حاج بصير  عبدالجعفر 40
 احمد

11 
 1از
 سال

 24در
شهريور 

1390 
به دار 
آويخته 

 شد
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 اعدام به محکوم بهزنان : 3پيوست 
  اتهام جرايم مواد مخدر 

از اعدامشان خبری در  که ،در زندان اوينبه اتهام جرايم مواد مخدر  اعدام محکوم بهفهرست زنان 
   2010کتبر در ا) HRDAI(فعالين حقوق بشرو دمکراسی در ايران دست نيست، به گزارش 

 -1  زندان اوين 3، بند سال در زندان4،خانه دار ،ثريا ذکريا نژاد
 
همسرش پيش از اين به اتهام مواد . 3، بند سال در زندان2اله،خانه دار ،  س38 ،اشرف امرايی -2

 .مخدر اعدام شده است
 
  1 ساله،خانه دار ، بند 45 ،سادات صفوی -3
 
  1بند  ، سال در زندان5دار،  ساله،خانه 45 ،فرشته بيگوند ـ 4
 
  1بند  ، سال در زندان5/2 خانه دار،  ساله،32، ليال خواجه وندی ـ 5
 

 -6  2بند   سال در زندان،4 به اتهام قتل و مواد مخدر ،، ساله،خانه دار47، نقره خزايی
 

 -7  سال در زندان 2،  ساله25 ،مينا چراغی
 
  سال در زندان 5، شرافت بيگوند -8
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نوجوانان محکوم به اعدام : 4وست پي
  به اتهام جرايم مواد مخدر 

 ـ 2008فهرست مجرمان نوجوان محکوم به اعدام به اتهام جرايم مواد مخدر بنا به گزارش های 
2007  

تاييد ديوان  بيشتر
 عالی کشور 

سن در  محل دادگاه اول
زمان 

 دستگيری

 /مذکر
 مونث

 جزييات نام

ناز بی 
بی آتش 
 بجان

، 107شعبه  خرم آباد 16 مونث
دادگاه کيفری 

خرم آباد 
، 107شعبه 

11 
ارديبهشت 

1385 

ديوان عالی 
 23کشور، 

 1386بهمن 

 

دادگاه انقالب  
اسالمی ؛ 

1384 

سيستان ـ 
 بلوچستان

احمد  مذکر 12
 نورزهی

اهل سيستان ـ
بلوچستان، به اتهام 

حمل و عرضه 
گويا در سن هروئين 

 سالگی دستگير 12
م محکوم و به اعدا

   شد
، 122شعبه   کيا پاشا 

دادگاه اطفال 
کرج، 

شهريور 
1383 

فيض  مذکر 16 کرج
محمد 

 )افغان(

قاضی لقمان
 دادگاه 122در شعبه 

ويژه اطفال کرج، در 
 کيلومتری 40

محاکمه او را تهران، 
 و به اعدام محکوم

 او متهم شده که .کرد
 کيلوگرم مرفين 7

خالص از کارفرمای 
 به خود دزديده و

گروهی از مهاجران 
افغان توزيع کننده 

مواد مخدر داده 
اتهام ديگری . است

 .عليه او مطرح نشد
دادگاه انقالب   

 يزد
گويا زير  يزد

 سال 18
 بوده است

فيض اهللا  مذکر
 سلطانی

دادگاه انقالب يزد او
حمل و را به اتهام 

عرضه مواد مخدر و 
اعتياد به اعدام 
 .محکوم کرد
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، پسری غوثمحمد 
افغان از روستای 

دان در نزديکی قفا
شهر هرات 

افغانستان، در سن 
 سالگی در 17

فرودگاه شهر مشهد 
 او متهم .دستگير شد

شد که پيش از عبور 
از مرز ايران با 

 820گذرنامه جعلی 
را » شيشه«گرم 

ه بلعيده و حمل کرد
دادگاهی در . است

مشهد او را به اعدام 
محکوم کرد و اکنون 

او در زندان وکيل 
  .آباد است

دادگاهی در 
 مشهد

محمد  مذکر 17 خراسان
، غوث
ند فرز

محمد 
شريف 

 )افغان(
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آيين قانون  128ماده : 5پيوست 
  دادرسی کيفری

 وآيل متهم مي تواند بدون مداخله در . متهم مي تواند يك نفر وآيل همراه خود داشته باشد- ١٢٨ماده 
اجراي قوانين  ي را آه براي آشف حقيقت و دفاع از متهم ياامر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالب

 ).١١٠(اظهارات وآيل در صورتجلسه منعكس مي شود . الزم بداند به قاضي اعالم نمايد

دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي ) ١١١( در مواردي آه موضوع جنبه محرمانه -تبصره 
نيت آشور حضور وآيل در مرحله تحقيق با موجب فساد گردد و همچنين درخصوص جرايم عليه ام

 ).١١٢(اجازه دادگاه خواهد بود 

 : زيرنويس 

 مجمع تشخيص مصلحت نظام، ١٣٧٠/٧/١١طبق مصوبه : ق.ح. ا١٣٨٠/١/۵ - ٧/٧ نظريه- ١١٠
. ها ملزم به پذيرش وآيل خواهند بود در خصوص انتخاب وآيل توسط اصحاب دعوي آليه دادگاه

 وآيل حق مداخله در امر ١٣٧٨ .ك.د.آ. ق١٢٨يقات مقدماتي با توجه به ماده النهايه در مرحله تحق
 پس از خاتمه تحقيقات چنانچه وآيل مطالبي را براي آشف حقيقت و دفاع از طتحقيق را نداشته و فق

  .متهم يا اجراي قوانين داشته باشد به قاضي اعالم تا درصورتجلسه قيد شود

 ١٢٨منظور از موارد محرمانه در تبصره ماده : ق.ح. ا١٣٧٩/٩/٣٠ - ٧/٧٣٧٩ نظريه - ١١١
  . همان قانون است١٨٨مواردمذآور در بندهاي سه گانه ماده . ك.د.آ.ق

بايد بين امور مدني و آيفري و مراحل مختلف :  ق. ح. ا١٣٨٠/١٠/۴ - ٧/۵٠٨٠ نظريه - ١١٢
 در امور آيفري پس از پايان  به اين طريق آه در امور مدني و همچنين.رسيدگي آيفري فرق گذاشت

تحقيقات مقدماتي و تعيين وقت وآيل اصحاب دعوا مي تواند به پرونده مراجعه و آن را مطالعه و 
بايد پرونده را دراختيار او بگذارد و نيازي به ] دادگاه[خود را آماده براي دفاع نمايد و مدير دفتر 

 وتبصره آن ١٣٧٨ .ك.د.آ. ق١٢٨با توجه به ماده آسب اجازه از دادگاه ندارد اما در مرحله تحقيقات 
  ...آسب اجازه از دادگاه الزم است
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پی نوشت ها
 

اقليت کوچکی مسلمان اهل سنت هستند که به . اکثر مردم اقليت آذربايجانی در ايران مسلمان شيعه هستند 1
  .کوره ُسنی مشهورند

 اعدام کردند، که بيشترآنها در اعدام در اين مدت، مقامات ايرانی هزاران نفر از مخالفان سياسی را نيز پنهانی 2
ـ جان خود را از دست » کشتار زندان ها« ـ مشهور به )1367 (1988های فوری دسته جمعی در نيمه دوم 

  .دادند

، 1990، دسامبر 90/21/13MDE، شماره نمايه 1987 ـ 1990نقض حقوق بشر : عفو بين الملل، ايران3 
en/1990/021/13MDE/info/library/en/org.amnesty.www://http   

به ( به گروهی از مواد صنعتی گفته ميشود که از مواد گروه آمفتامين )ATS(محرک های نوع آمفتامين  4
، 3,4متيلن ديوکسی متافتامين ـ (و مواد گروه اکستاسی ) طور عمده آمفتامين، متامفتامين و متاکاتينون

]MDMA [و مشابه های آن تشکيل شده اند.  
 گزارش مواد مخدر در جهانهرويين، /، بازار ترياک)UNODC(دفتر مواد مخدر و جرايم سازمان ملل  5

and-data/documents/org.unodc.www://http-، 72؛ صفحه 2011
pdf.market_heroin-opium_The/2011WDR/analysis   

 6 UNODC ؛ 60، صفحه 2011، گزارش مواد مخدر در جهان

lo_2010_Report_Drug_World/2010_WDR/wdr/documents/org.unodc.www://http
pdf.res-  

NODC،، ارزيابی خطرافغانستانتجارت جهانی ترياک 7 
-and-data/documents/gor.unodc.www://http

 U ،2011 ؛

pdf.web-2011_Trade_Opium_Afghan_Global/Studies/analysis  
  2011 جون 12، ين از غوريان به ايران رو به افزايش استئقاچاق هروزلمی بارکزی،  8

؛ 2010نوامبر  19؛  ميليون دالر را ضبط کرد9/9نيجريه محموله هروئين از ايران به ارزش رويتر، 9 
2010/article/com.reuters.www://http -heroin-iran-nigeria-us/19/11/

20101119FR3AI6idUSTRE  

 10 UNODCگزارش مواد ، چشم انداز کلی و منطقه ای ،
-and-data/documents/org.unodc.www://http

؛ 2011مخدر در جهان 

pdf.overview_regional_and_Global/2011WDR/analysis   

  11 UNODC؛ 2011گزارش مواد مخدر در جهان هرويين، /، بازار ترياک
-opium_The/2011RWD/analysis-and-data/documents/org.unodc.www://http

pdf.market_heroin  
  12 UNODC ،؛ 2011گزارش مواد مخدر در جهان هرويين، /بازار ترياک
-opium_The/2011RWD/analysis-and-data/documents/org.unodc.www://http

pdf.market_heroin  
گزارش کشوری در جمهوری اسالمی ايران،  13

؛ 14 ـ 15، صص 2010، فوريه آی وی و ايدز
 اچ باره نظارت بخش ويژه مجمع عمومی سازمان ملل برای

progress2010/yprogressmonitoringcountr/dataanalysis/en/org.unaids.www://http

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/021/1990/en
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2011/The_opium-heroin_market.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2011/The_opium-heroin_market.pdf
http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2010/World_Drug_Report_2010_lo-res.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Global_Afghan_Opium_Trade_2011-web.pdf
http://www.reuters.com/article/2010/11/19/us-nigeria-iran-heroin-idUSTRE6AI3FR20101119
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2011/Global_and_regional_overview.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2011/The_opium-heroin_market.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2011/The_opium-heroin_market.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2011/The_opium-heroin_market.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2011/The_opium-heroin_market.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2011/The_opium-heroin_market.pdf
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pdf.en_report_progress_country_2010_iran/reportssubmittedbycountries   
در يکی از استان ها، تعداد سرايت بيماری در اثر رابطه جنسی با تعداد مربوط به تزريق مواد مخدر برابر  14

مع عمومی سازمان ملل برای اچ گزارش کشوری در باره نظارت بخش ويژه مججمهوری اسالمی ايران، بود ـ 
؛ 16، ص 2010، فوريه آی وی و ايدز

progress2010/monitoringcountryprogress/isdataanalys/en/org.unaids.www://http
pdf.en_report_progress_untryco_2010_iran/reportssubmittedbycountries  

moni/dataanalysis/en/org.unaids.www://http

گزارش کشوری در باره نظارت بخش ويژه مجمع عمومی سازمان ملل برای اچ جمهوری اسالمی ايران،  15
؛ 28، ص 2010، فوريه آی وی و ايدز

progress2010/toringcountryprogress
pdf.en_report_progress_country_2010_iran/reportssubmittedbycountries  

ای اچ گزارش کشوری در باره نظارت بخش ويژه مجمع عمومی سازمان ملل برجمهوری اسالمی ايران،  16
؛ 56 ـ 57، صص 2010، فوريه آی وی و ايدز

progress2010/monitoringcountryprogress/dataanalysis/en/org.unaids.www://http
pdf.en_report_progress_country_2010_iran/reportssubmittedbycountries  

شود تا از قاچاق و نفوذ جلوگيری  بسته می 2015مرزهای شرقی ايران تا سال اخبار العربيه،  17
؛ 2010جوالی 

 2، شود
article/net.alarabiya.www://http  html.155830/02/07/2011/s   

 
ده از مين های زمينی را 

نظر«: ارجه نوشت، وزارت امور خ2006در فوريه . ايران معاهده ممنوعيت مين را تصويب نکرده است 18
به وسعت مرزهای ما و مشکالت ناشی از قاچاق مواد مخدر، نهادهای دفاعی ما استفا

:  لند ماين مونيتور در باره ايران2006گزارش » .به عنوان راه کار دفاعی مد نظر قرار داده اند
html.iran/2006/lm/org.icbl.www://ttph   

 19 UNODC ، 2011گزارش مواد مخدر در جهان ،-data/documents/org.dcuno.www://http
pdf.overview_onalregi_and_Global/2011WDR/analysis-and   

؛ 2010،جمهوری اسالمی ايران: گزارش تحليل وضعيت مواد مخدر و پيمان پاريس،  UNODCابتکار 20 
pdf.82e9f6dc2b0b0bfe5c46799714b60917/upload/net.pact-paris.www://https   

؛ 2011 مه 27، گزارش کشوری در باره ايران به گروه دوبلينرييس گروه دوبلين، 21 
pdf.11ne.10815st/10st/11/en/pdf/eu.europa.consilium.register://http   

 ديگران در 
،  UNODCنگاه کنيد به . ان قرار گرفته است

مخدر و جرايم سازمان ملل، کمک های ملی بلژيک، فرانسه، ايرلند و ژاپن وبه گفته دفتر مواد  22
اختيار فعاليت های مبارزه با مواد مخدر اين دفتر در اير

UNODC ،جون 25 پيوسته توانايی های ايران در زمينه سگ های ضد مواد مخدر را تقويت می کند 
  ؛2011

-dog-narcotics-anti-irans/en/islamicrepublicofiran/org.unodc.www://http
html.enhanced-continuously-capacities  

UNODC 23  ،UNODC  ،پيوسته توانايی های ايران در زمينه سگ های ضد مواد مخدر را تقويت می کند
  ؛2011 جون 25

en/islamicrepublicofiran/org.unodc.www://http -dog-narcotics-anti-ransi/
html.enhanced-continuously-capacities  

به گفته سرتيپ اسماعيل احمدی مقدم، درصد از کل مواد مخدر 8 تن يا 33روی انتظامی ايران،  فرمانده ني 24
 تن 33آشف نگاه کنيد به خبرگزاری فارس، .  را سگ های موادياب کشف کرده اند1389ضبط شده در سال 
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http://www.unaids.org/en/dataanalysis/monitoringcountryprogress/2010progressreportssubmittedbycountries/iran_2010_country_progress_report_en.pdf
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/monitoringcountryprogress/2010progressreportssubmittedbycountries/iran_2010_country_progress_report_en.pdf
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/monitoringcountryprogress/2010progressreportssubmittedbycountries/iran_2010_country_progress_report_en.pdf
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/monitoringcountryprogress/2010progressreportssubmittedbycountries/iran_2010_country_progress_report_en.pdf
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/monitoringcountryprogress/2010progressreportssubmittedbycountries/iran_2010_country_progress_report_en.pdf
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/monitoringcountryprogress/2010progressreportssubmittedbycountries/iran_2010_country_progress_report_en.pdf
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/monitoringcountryprogress/2010progressreportssubmittedbycountries/iran_2010_country_progress_report_en.pdf
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/monitoringcountryprogress/2010progressreportssubmittedbycountries/iran_2010_country_progress_report_en.pdf
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/monitoringcountryprogress/2010progressreportssubmittedbycountries/iran_2010_country_progress_report_en.pdf
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/monitoringcountryprogress/2010progressreportssubmittedbycountries/iran_2010_country_progress_report_en.pdf
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/monitoringcountryprogress/2010progressreportssubmittedbycountries/iran_2010_country_progress_report_en.pdf
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/monitoringcountryprogress/2010progressreportssubmittedbycountries/iran_2010_country_progress_report_en.pdf
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/monitoringcountryprogress/2010progressreportssubmittedbycountries/iran_2010_country_progress_report_en.pdf
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/monitoringcountryprogress/2010progressreportssubmittedbycountries/iran_2010_country_progress_report_en.pdf
http://www.icbl.org/lm/2006/iran.html
https://www.paris-pact.net/upload/60917b46799714c5bfe0b0b2dc6f9e82.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st10/st10815.en11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st10/st10815.en11.pdf
http://www.unodc.org/islamicrepublicofiran/en/irans-anti-narcotics-dog-capacities-continuously-enhanced.html
http://www.unodc.org/islamicrepublicofiran/en/irans-anti-narcotics-dog-capacities-continuously-enhanced.html
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9004065003
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9004065003
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 هاي موادياب خدر توسط سگمواد م
9004065003=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http   

 25UNODC  ،بودجه و : جمهوری اسالمی ايران
  html.partnership-and-funds/en/islamicrepublicofiran/org.unodc.www://http،شراکت

ون،  UNODC 26  گزارش مستقل ارزيابی، ارزيابی جمعی ،UNODCپروژه های حاکميت قان: ؛ ايران
ProEvals/evaluation/documents/org.unodc.www://http-  ؛2008دسامبر 

pdf.1rev_03iras_34irar_12irns_evaluation_cluster_final/2008   

 مخدر مسئول ارشد سازمان ملل در ديدار از ايران بر کوشش های ضد موادمرکز خبر سازمان ملل، 27 
 18، کرد

تاکيد 
، 2011جوالی 

1cr&unodc=cr&39063=newsid?asp.story/news/apps/org.un.www://http   
را برای تکرار منع آشت خشخاش و استعمال ترياك مجازات اعدام   28

org.unodc.www://http
 قانون مربوط به اصالح قانون 4ماده

/enl/doc/1960-. جرم قاچاق ترياک و ديگر مواد کنترل شده تعيين کرد
pdf.1   

؛ ACT 51/002/95: ؛ نمايهراه حلی برای مواد مخدر غيرقانونی نيست: مجازات اعدامعفو بين الملل،  29
  20، پانوشت 1995ر اکتب
  1381 آذر 18، سياستمصاحبه با سيد محمود عليزاده طباطبايی، در  30
که يکی از مجازات های ممکن برای آن اعدام است ـ مجازات های ديگر قطع يک » افساد فی االرض« 31

 ماده اما، چند. هستند ـ در در قانون مجازات تعريف نشده است» تبعيد«دست و پای ديگر، مصلوب کردن و 
را می توان در مو» افساد فی االرض«ديگر قانون مجازات و قوانين ديگر مشخص کرده اند که اعدام برای 

تشکيل مراکز «جرايمی از جمله جاسوسی، بعضی جرايم اقتصادی، مقاومت مسلحانه در برابر حکومت، 
ه ارتداد متهم می شوند، که اشخاصی که ب. نيز به کار گرفت» محصوالت مستهجن«، ارتداد و توليد »فساد

برای مث. توصيف و به اعدام محکوم می شوند» مفسد فی االرض«قانون ايران وجود ندارد، گاهی 
که، بنا اعالم کردند که سيد علی غرابات پس از اين 1389 بهمن 6ايران در تاريخ 

رد 

در 
ال، مقامات 

، به کذب  به گفته مقامات

بازخواهد 
. در زندان کارون اهواز اعدام گرديد» ارتداد«و » اشاعه فساد« اتهام مدعی ارتباط با امام دوازدهم شد، به

 امامی بر اين باورند که امام دوازدهم غايب است و برای برقراری عدالت به زمين 12شيعه های 
شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل و شش سازمان مدافع حقوق : ايراننگاه کنيد به عفو بين الملل، . گشت

؛ 2011 فوريه 2011/015/13MDE ( ،16: نمايه(ها در ايران شدند  بشر خواهان توقف اعدام
en/2011/015/13mde/info/library/en/org.amnesty.www://http  

؛  1990؛ دسامبر  90/21/13MDE: ، نمايه9871 ـ 1990نقض حقوق بشر : ايرانعفو بين الملل، 32 
en/1990/021/13MDE/info/library/en/org.amnesty.www://http   

 نوامبر 18،  داددکترهای آزاد شده ايرانی می گويند کمپين عفو بين الملل به آنها اميد میعفو بين الملل، 33 
amnesty-say-doctors-iranian-freed/news/en/org.amnesty.www://http-؛ 2011

-gave-campaign-international 18-11-0112-hope-them  

 ؛ 5؛ صفحه 2011 مه 27، کشوری در باره ايران به گروه دوبلين
d11/en/pdf/eu.europa.consilium.register://http
گزارش رييس گروه دوبلين، 34 

p f.11en.10815st/10st/   
   قانون مبارزه با مواد مخدر اصالح شده،8ماده  35
  18ماده جديد  36
  18باز هم ماده  37

 ؛ 5؛ ، صفحه 2011 مه 27، گزارش کشوری در باره ايران به گروه دوبلينرييس گروه دوبلين، 38 
pdf.11en.10815st/10st/11/en/pdf/eu.europa.siliumcon.register://http   

 1390عفو بين الملل آذر  MDE 13/090/2011 :نمايه

http://www.unodc.org/documents/evaluation/ProEvals-2008/final_cluster_evaluation_irns12_irar34_iras03_rev1.pdf
http://www.un.org/apps/news/story.asp?newsid=39063&cr=unodc&cr1
http://www.un.org/apps/news/story.asp?newsid=39063&cr=unodc&cr1
http://www.un.org/apps/news/story.asp?newsid=39063&cr=unodc&cr1
http://www.un.org/apps/news/story.asp?newsid=39063&cr=unodc&cr1
http://www.un.org/apps/news/story.asp?newsid=39063&cr=unodc&cr1
http://www.unodc.org/doc/enl/1960-1.pdf
http://www.unodc.org/doc/enl/1960-1.pdf
http://www.unodc.org/doc/enl/1960-1.pdf
http://www.unodc.org/doc/enl/1960-1.pdf
http://www.unodc.org/doc/enl/1960-1.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/015/2011/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/015/2011/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/015/2011/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/015/2011/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/015/2011/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/015/2011/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/015/2011/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/015/2011/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/015/2011/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/015/2011/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/015/2011/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/015/2011/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/015/2011/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/015/2011/en
http://www.amnesty.org/en/news/freed-iranian-doctors-say-amnesty-international-campaign-gave-them-hope-2011-11-18
http://www.amnesty.org/en/news/freed-iranian-doctors-say-amnesty-international-campaign-gave-them-hope-2011-11-18
http://www.amnesty.org/en/news/freed-iranian-doctors-say-amnesty-international-campaign-gave-them-hope-2011-11-18
http://www.amnesty.org/en/news/freed-iranian-doctors-say-amnesty-international-campaign-gave-them-hope-2011-11-18
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st10/st10815.en11.pdf
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؛ 2010 دسامبر 30،،  مرکز بازپروری5طرح های ايران برای تاسيس پرس تی وی، 39 
html.157809/detail/ir.presstv.www://http   

انی می گويد اردوگاه هايی برای فروشندگان و مصرف کنندگان وزير ايرخبرگزاری جمهوری اسالمی،  40
  ، به گزارش جمع آوری خبر بی بی سی1390 مرداد 16، تهران، مواد مخدر تاسيس می شود

؛ 2010 اکتبر 5، ـ وزير کشور ايران جنگ عليه مواد مخدر را تشديد می کندپرس تی وی، 41 
html.145144/detail/ir.presstv.www://http   

هايده فرمانی، ايران . 2011رامين مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه، در مصاحبه مطبوعاتی فوريه  42
  2011 فوريه 1، خبرگزاری فرانسه، در مورد اعدام ها به شدت از غرب انتقاد کرد

 گفت نيمی از زندانيان کشور، در آن زمان 2009اقی، در ماه مه رييس سازمان زندان  ها، علی اکبر يس 43
نگاه کنيد به تهران تايمز، .  نفر، به اتهام مواد مخدر در زندان هستند140000

؛ زندانيان را تشکيل می دهند
% 50مجرمان مواد مخدر 

index/com.tehrantimes.ldo://http 194951=code?asp.View_   

 هزار نفر بر تعداد زندانيان سراسر کشور افزوده شده،۵۵سال و نيمه مسئوليت من،  در دوره يک«: او گفت 44 
 هزار ايرانی در زندان هايی 220نيز نگاه کنيد به » .ها اضافه نشده است  متر هم به فضای زندان۵۵اما حتی 

dw.www://http-، 2011 مارچ 3، دويچه وله، ظرفيت هزار 85با 
html.,006458574,,0/article/dw/de.world   

؛ 1390 مرداد 17،  قاچاقچی و مصرف کننده724، دستگيری روزانه عصر ايران45 

AA%8D%3B%8D%AF%8D/%617117/NEWS/FA/COM.ASRIRAN.WWW://TPHT
-C8%DB%1B%8D%C8%DB%AF%DA%
-724-87%9D%86%9D%7A%8D%2B%8D%88%9D%1B%8D%
-88%9D%-C8%DB%86%DA%82%9D%7A%8D%86%DA%7A%8D%82%9D%
8%9D%86%9D%9A%DA%C8%80%2E%81%9D%1B%8D%5B%8D%85%9D%
.87%9D%AF%8D%6  

گزارش تحليل وضعيت مواد پيمان پاريس،  و  UNODCدر و جرم سازمان ملل، ابتکار اداره مواد مخ 46
paris.www://https-؛ 2010، جمهوری اسالمی ايران: مخدر
pdf.82e9f6dc2b0b0bfe5c46799714b60917/upload/net.pact   

؛ 2011 مارچ 27 باره اعدام افغان ها اطالعات نمی دهد، درايران آژانس خبری پژواک، 47 
201/en/com.pajhwok.www://http -afghans-information-refusing-iran/29/12/0

execution   
 مارچ 27،  زندانی افغان در زندان های ايران5000:  وزير خارجه می گويدمعاونآژانس خبری پژواک،  48

pajhwok.www://http؛ 2011 -iranian-prisoners-afghan-5000/27/03/2011/en/com.
fm-putyde-says-jails   

؛ 1386 ارديبهشت 22خبرگزاری جمهوری اسالمی، 49 
php.343-document/farsi/org.iranrights.www://http   

؛ 2011  نوامبر3، وق اقليت های سازمان مللگروه مسئول اعدام ها و حق: ايرانمرکز خبر سازمان ملل، 50 
40304=NewsID?asp.story/news/apps/org.un.www://http   

اصول تضمين حمايت از حقوق افراد محکوم به اعدام که شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در  51
  . کرد تصويب1984 مه 25 در تاريخ 50/1984قطعنامه 
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