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َ هرتکب ضذٍ ُر جرهی ک. زًذاًیاى، از زى ّ هرد ّ دتا کْدکاى، ُر رّزٍ در هعرض اعذام اًذ

بَ جای بازگرداًذى آًاى بَ جاهعَ،  یباضٌذ، چَ هقصر بْدٍ باضٌذ ّ چَ بیگٌاٍ، دستگاٍ قضای

 .کٌذ گسیٌذ، ّ زًذگی را از آًاى سلب هی راٍ اًتقاهجْیی را برهی

 

 
 ، پٌج هرد در هطِذ در هالء عام بَ دار آّیختَ ضذًذ٧٠٠٢در هاٍ اّت سال 

 

زك زیبت سا اص اًغبى علت . آهیضتشیي کیفش اعت تشیي ّ تُْیي تشیي، غیشاًغبًی الذام، خؾي

ًسْۀ الذام ثَ ُش ؽکل کَ ثبؽذ، صٌذلی الکتشیکی، داس صدى، خفَ کشدى ثب گبص، گشدى . ذکٌ هی

ثبسی اعت کَ خبیی دس  صدى، عٌگغبس، تیشثبساى یب تضسیك هشگجبس، دس ُوَ زبل، هدبصات خؾًْت

 .ؽْد اّهب ثب ّخْد ایي، ُوچٌبى ثَ اخشا گزاؽتَ هی. ًفبم لعبیی هذسى ًذاسد

 

کٌٌذ کَ ایي هدبصات، دس ثشاثش خشم ّ  ذام سا ثب ایي اعتذالل تْخیَ هیُب ال ثغیبسی اص دّلت

اّهب ُشگض اثجبت ًؾذٍ اعت کَ ثشای هجبسصٍ ثب خشم ّ خٌبیت، اص . خٌبیت، تأثیشی ثبصداسًذٍ داسد

 .ُبی عٌگیي دیگش هؤثشتش ثبؽذ هدبصات

 

 

 هدبصات هشگ، ؽذیذتشیي کیفش
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ؽکل ًبهتٌبعجی ؽبهل  ؽْد، ّ غبلجًب ثَ آهیضی ثَ اخشا گزاؽتَ هی هدبصات هشگ ثَ صْست تجمیط

زکن الذام، . ؽْد ُبی ًژادی، لْهی ّ دیٌی هی ُب ّ العبی ثشخی گشٍّ پزیش، اللیت الؾبس آعیت

الذام دس ثشخی کؾْسُب، اثضاس عشکْة خؾي ّ . آیذ ؽْد ّ ثَ اخشا دس هی خْدعشاًَ صبدس هی

 .عشیك ثشای خبهْػ عبختي هخبلفبى عیبعی اعت

 

ثب تْخَ ثَ ایٌکَ ًفبم لعبیی دس همشض خؽب ّ پیؾذاّسی : عت ًبپزیش ا هدبصات هشگ ثبصگؾت

 .پزیش ًیغت چٌیي خؽبیی خجشاى. اعت، اهکبى الذام یک ثیگٌبٍ ُوْاسٍ ّخْد داسد

الولل دس ُش ؽشایؽی ثب هدبصات الذام هخبلف اعت ّ ثشای لغْ آى دس ُوۀ کؾْسُب  لفْ ثیي

 .کٌذ فمبلیت هی

 

 مجازات اعذام، وقض حقُق بشر است
اس طْی هجوغ ػوْهی هلل هتحذ ثَ  ٨٤٩١کَ در دطبهجز طبل  اػالهیۀ جِبًی حمْق ثؼز

ّ صزیحًب اػالم ( هبدۀ طْم)تصْیت رطیذ، حك حیبت ثزای ُز فزد را ثَ رطویت ػٌبختَ اطت 
یب هجبسات یب رفتبری لزار داد کَ ظبلوبًَ ّ یب ثز تْاى تحت ػکٌجَ  احذی را ًوی»دارد  هی

 (.هبدۀ پٌج) «.خالف اًظبًیت ّ ػئْى ثؼزی یب هُْي ثبػذ
 

، ثبس دیگش ثش ایي  ، ُوضهبى ثب تصْیت یک لؽمٌبه٧٠٠٢َعبصهبى هلل هتسذ دس دعبهجش عبل 

هدبصات  دس ایي لؽمٌبهَ، اص کؾْسُبی لعْی کَ ٌُْص. هخبلفت تأکیذ کشد ّ ثش آى پبی فؾشد

، اخشای ازکبم الذام سا ثَ «تب لغْ هدبصات هشگ»اًذ خْاعتَ ؽذٍ ثْد کَ  الذام سا زفؿ کشدٍ

  . زبلت تملیك دسآّسًذ
 

 راٍ دل عارضَ است، ًَ اعذام 

ُبیی کَ  ثشای پبیبى دادى ثَ هدبصات هشگ، ثبیذ داًغت کَ ایي سّؽی ّیشاًگش اعت ّ ثب اسصػ

ایي هدبصات، پبعخی . کٌذ اعت، عبصگبس ًیغت ّ گغغت ایدبد هیّعیمًب دس هیبى آدهیبى هؾتشک 

ُبی هؤثش هجبسصٍ  اًگبساًَ ثَ هغبیل پیچیذۀ اًغبًی اعت ّ اص هتوشکض ؽذى ثش عش یبفتي ساٍ عبدٍ

دُذ، ظوي  ّ پبعخی ـبُشی ثَ سًح خبًْادۀ لشثبًی هی. کٌذ للیَ خشم ّ خٌبیت خلْگیشی هی

هدبصات هشگ افضّى ثشایي، . دُذ ًیض گغتشػ هی کبى هسکْمایٌکَ ایي دسد ّ سًح سا ثَ ًضدی

تْاًغت ثشای هجبسصۀ هؤثشتش ثب خٌبیبت خؾي ثَ کبس گشفتَ ؽًْذ، ّ ثَ لشثبًیبى  هٌبثمی سا کَ هی

صدٍ  ایي هدبصات، ًؾبًۀ فشٌُگی خؾًْت. دُذ ُب یبسی ثشعبًٌذ، ثَ خْد اختصبؿ هی ایي خٌبیت

  .ّ ثشخالف ؽئْى ثؾشی اعت ّ ثبیذ لغْ ؽْد. یاعت، ّ ًَ دسهبًی ثشای ایي ثیوبس

، هدبصات الذام دس ُفتبد ٩١٢١اص عبل . ؽْد الذام لعبیی دس خِبى ثَ تذسیح کٌبس گزاؽتَ هی

کؾْس ایي هدبصات سا  ٩٣٠. کؾْس ثشای کلیۀ خشاین، یب تٌِب ثشای خشاین لبدی لغْ ؽذٍ اعت

ذّدی اص کؾْسُب ُغتٌذ کَ ُش عبلَ دعت ثَ الذام اًذ، ّ تٌِب هم اص هیبى ثشدٍلبًًًْب ّ یب دس لول 

 .صًٌذ هی
 
 
 

 

 

http://www.iranrights.org/farsi/document-149.php
http://www.iranrights.org/farsi/document-149.php
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 :الولل خْاُاى آى است کَ عفْ بیي

 اػذام در کلیۀ کؼْرُب هتْلف ػْد؛ 

 هجبسات اػذام ثزای کلیۀ جزاین لغْ ػْد؛ 

 ٍاًذ، ّ ثَ ّیژٍ دّهیي پزّتکل اختیبری هیثبق  ُبیی کَ خْاُبى لغْ هجبسات اػذام هؼبُذ

ق هذًی ّ طیبطی کَ ُذف آى لغْ هجبسات اػذام اطت، اس طْی ُوۀ الوللی حمْ ثیي

 کؼْرُب اهعب ػْد؛

  کلیۀ کؼْرُبیی کَ هجبسات هزگ را ُوچٌبى ثَ اجزا هی گذارًذ، تؼِذاتی را کَ ثٌب ثز

ُبطت هحتزم ثؼوبرًذ، تؼِذاتی کَ ثَ ّیژٍ، اػذام افزادی  دّلت  الوللی ثز ػِذٍ لْاًیي ثیي

 . صغیزًذ، هوٌْع کزدٍ اطت بة جزمرا کَ در سهبى ارتک

 

 

 

 

 

 
 

 سدٍ اطت ّ ًَ درهبًی ثزای ایي ثیوبری هجبسات هزگ، ًؼبًۀ فزٌُگی خؼًْت
 

 برای اطالعات بیطتر

 الملل علیً  برای دریافت اطالعات بیشتر از کمپیه عفُ بیه

ٌا در  مجازات اعذام، َ ویس آخریه مُارد َ شمار اعذام

 :وشاوی اویذ اوجام دٌیذ، بًتُ جٍان، َ اقذاماتی کً می

  penalty-www.amnesty.org/en/death  ًمراجع

 کىیذ

 ًبرای اطالعات کلی دربارۀ مجازات مرگ در جٍان، وگاي کىیذ ب :

www.worldcoalition.org 

 اکتبر، بً مىاسبت رَز جٍاوی اعذام، علیً ایه  ٠١ر تاریخ د

برای اقذام در ایه زمیىً، بً .  مجازات َاکىش وشان دٌیذ

 .الملل مراجعً کىیذ سایت عفُ بیه

  

http://www.amnesty.org/en/death-penalty
http://www.worldcoalition.org/
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 افساوً
 .کٌذ تز هی هجبسات هزگ در ثزاثز خؼًْت، تأثیزی ثبسدارًذٍ دارد ّ جبهؼَ را اهي

 
 

 َاقعیت
دُذ کَ هجبسات هزگ تأثیز  آّری ػذٍ اطت، ًؼبى هی هی هٌبؼك دًیب گزدی کَ اس توبػْاُذ

اًذ کَ لغْ هجبسات هزگ، هٌجز ثَ  ثظیبری ادػب کزدٍ. ثبسدارًذٍ در ثزاثز جزم ّ جٌبیت ًذارد
اّهب ثزای ًوًَْ، هؽبلؼبت جّذی اًجبم یبفتَ در اهزیکب ّ کبًبدا . ػْد فشایغ جزم ّ جٌبیت هی

در ایبالت هتحذٍ، هیشاى هتْطػ لتل ًفض در  ٤٠٠٩در طبل . کٌٌذ ییذ ًویچٌیي ادػبُبیی را تأ
در حبلی . اطت صذُشار ًفز ثْدٍُز در هیبى  ٧٨/٥ ٍذػ ُبیی کَ هجبسات هزگ اػوبل هی تایبل

در ُز صذُشار ًفز ثْدٍ  ٠٤/٩ُب هجبسات اػذام لغْ ػذٍ،  ُبیی کَ در آى کَ ایي ًظجت در ایبلت
 . اطت

درصذ  ٩٩، هیشاى لتل ًفض ٤٠٠٢تب طبل ( طبل پیغ اس لغْ اػذام) ٨٤٧٥بل در کبًبدا اس ط
کٌذ، ثلکَ تأثیزی خؼًْت آهیش ثز آى  تز ًوی اهي هجبسات هزگ ًَ تٌِب جبهؼَ را. طمْغ کزد

طبسد  کٌذ، ثَ کبر گزفتي سّر را هؼزّع هی ُبیی کَ هجْس آى را دّلت صبدر هی آدهکؼی. اردد
 . کٌذ یه را تمْیتّرسی  ّ خؼًْت

 

 

 افساوً
 .دُذ هجبسات اػذام، جزاین هزثْغ ثَ هْاد هخذر را کبُغ هی

 

 َاقعیت
خْاُبى لغْ  ٤٠٠١هذیز اجزایی دفتز هلل هتحذ ػلیَ هْاد هخذر ّ جزم، در هبٍ هبرص طبل 

اّ هؼتمذ ثْد کَ ثَ ّیژٍ اگز هْاد هخذر . هجبسات اػذام ثزای جزاین هزتجػ ثب هْاد هخذر ػذ
 .ي ثَ ُوبى دلیل، ظزّرتی ًذاردکؼذ، کؼت هی

 . الوللی اطت هجبسات هزگ ثزای جزاین هزتجػ ثب لبچبق هْاد هخذر، هخبلف لْاًیي ثیي
در کؼْرُبیی کَ هجبسات »الوللی حمْق هذًی ّ طیبطی  ؼجك ثٌذ دّم اس هبدۀ ػؼن هیثبق ثیي

. «...ش ًیظتیجب ثظیبر ّخین، جٌبیبتهگز در هْرد  ،صذّر حکن اػذام اطت، اػذام لغْ ًؼذٍ
ُبی فزالعبیی، ػتبثشدٍ یب خْدطزاًَ، در  گشارػگز ّیژۀ طبسهبى هلل هتحذ در هْرد اػذام

ای هزثْغ ثَ لبًْى  هظئلَثبرۀ ثَ هثبثَ یک کبرػٌبص فزاخْاًذٍ ػذ تب در  ٤٠٠٧آّریل طبل 
جی ثزای اّ در دیْاى لبًْى اطبطی اػالم داػت کَ هزگ پبطخ هٌبط. اطبطی اًذًّشی ػِبدت دُذ

 

 آیب الذام تأثیشی ثبصداسًذٍ داسد؟
 دس ثشاثش افغبًَ، ّالمیت ُب سا ثبیذ ؽٌبخت
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اًذًّشی، چیي، ایزاى، هبلشی، ػزثظتبى طؼْدی ّ طٌگبپْر، اسجولَ . لبچبق هْاد هخذر ًیظت
اّهب ُزگش ثَ رّػٌی اثجبت . کٌٌذ کؼْرُبیی ُظتٌذ کَ هجزهبى هزثْغ ثَ هْاد هخذر را اػذام هی

 .  ُبی ؼْالًی هذت اطت ًؼذٍ اطت کَ تأثیز ثبسدارًذۀ هجبسات هزگ ثیؼتز اس حجض
  
 

 ساوًاف
افزاد اگز ثذاًٌذ کَ هوکي اطت اػذام ػًْذ، توبیل کوتزی ثَ ارتکبة جزاین خؼي، ثَ ّیژٍ لتل، 

 .دارًذ
 

 َاقعیت
فزض ثٌب ػذٍ اطت کَ گْیب جٌبیتکبراى اس لجل هزاحل پض اس دطتگیزی  ایي اطتذالل ثز ایي پیغ

ػْد پذیزفت، اهب  را هی رطٌذ کَ هحکْهیت طٌگیي حجض کٌٌذ ّ ثَ ایي ًتیجَ هی خْد را تحلیل هی
ثٌبثزایي، . ػًْذ ریشی ًوی ُب ثذیي تزتیت ثزًبهَ در حبلی کَ ثظیبری اس جٌبیت. اػذام را ًَ

کٌٌذ کَ  ُبی احتوبلی تأثیز ثظیبر اًذکی در ػول هجزهبًَ دارد، چزا کَ هجزهبى فکز ًوی هجبسات
تز ػذى  ًذ هْجت ّخینتْا هجبسات هزگ حتب هی. لزار اطت دطتگیز ػًْذ ّ حظبة پض ثذٌُذ

تْاًذ ًظجت ثَ فزدی  در ّالغ، اػذام ّاپظیي کیفزی اطت کَ یک دّلت هی. ُب ثؼْد خؼًْت
اًذ کَ حکن اػذام دارد، دیگز ُیچ  سهبًی کَ جٌبیتکبراى ثذاًٌذ کَ جزهی هزتکت ػذٍ. اػوبل کٌذ

 .ْدداری کٌٌذُبی دیگز خ ُب یب تخلف ًفؼی ًذارًذ کَ ثزای کبُغ حکن احتوبلی، اس جٌبیت
ثزای هثبل، اگز طزلت هظلحبًَ ثب هجبسات هزگ کیفز دادٍ ػْد، طبرق اگز ثزای فزار اس هِلکَ 

 .دُذ کظبًی را ثَ لتل ثزطبًذ، چیشی اس دطت ًوی
 
 

 افساوً
 .تِذیذ ثَ اػذام، اطتزاتژی هؤثزی ثزای همبثلَ ثب تزّریظن اطت

 

 َاقعیت
آهیش ثشًٌذ تب تزص ّ ُزاص در جبهؼَ  ثَ اػوبل خؼًْت اًذ در همیبص ّطیغ، دطت کظبًی کَ آهبدٍ

ثٌبثزایي، چٌذاى ًگزاى حبل خْد ًیظتٌذ، یب . اًذاسًذ داًٌذ کَ جبى خْد را ثَ خؽز هی ثیفکٌٌذ، هی
ػْد ثزای گزُّی کَ ثَ آى  اػذام ایي افزاد، تجلیغبتی هی. اًذیؼٌذ در اصل، ثَ ایوٌی خْدػبى ًوی

ثب ایي . ػْد ختي اس آًبى، هْجت جذة ُْاداراى ثیؼتزی ثَ آى گزٍّ هیتؼلك دارًذ، ّ ثب ػِیذ طب
ػزاق در . اًذ تب ثب هجبسات هزگ در ثزاثز تزّریظن ثبیظتٌذ حبل، ثظیبری اس کؼْرُب تالع کزدٍ

ایي لبًْى، . را ثَ تصْیت رطبًذ« لبًْى ظذ تزّریظتی ػزاق» ٤٠٠٥تبریخ ًْاهجز طبل 
ػوزدٍ ّ حتب « تزّریظتی»دُذ ّ اػوبل گًْبگًْی را  ئَ هیارا« تزّریظن»تؼزیف هجِوی اس 

ثزپبیۀ ایي لبًْى ّ هتْى . داًذ اگز هْجت هزگ کظی ًؼذٍ ثبػذ، هظتْجت هجبسات هزگ هی
 .دیگز، چٌذیي اػذام در ػزاق صْرت گزفتَ اطت
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 افساوً
 .اگز اکثزیت اُبلی هْافك اػذام ثبػٌذ، ایي هجبسات پذیزفتٌی اطت

 

 َاقعیت
اّهب ایي لْاًیي ثبیذ حمْق . ػٌبطذ الولل حك لبًًْگذاری را ثزای کؼْرُب ثَ رطویت هی ػفْ ثیي

هْارد ًمط حمْق ثؼز در تبریخ کَ سهبًی ثب تأییذ اکثزیت هزدم . ثؼز را هحتزم ثؼوبرًذ
داری،  در ثزخی جْاهغ، ثزدٍ. صْرت گزفتَ ّ طپض ُْلٌبک ػوزدٍ ػذٍ، ثظیبر فزاّاى اطت

ای پذیزفتَ ثْدٍ، در حبلی کَ حمْق لزثبًیبى را  دی ّ ُهثلَ کزدى آدهیبى ثَ ًحْ گظتزدٍتجؼیط ًژا
 .کزدٍ اطت یکظزٍ ًمط هی

ایٌکَ هزدم اس رُجزاى خْد ثخْاٌُذ ػلیَ خؼًْت الذام کٌٌذ، ّ خؼن خْدػبى را اس ػبهالى 
مذ اطت کَ الولل هؼت ثب ّجْد ایي، ػفْ ثیي. جٌبیبت خؼي اثزاس ًوبیٌذ، لبثل فِن اطت

. ُبی طیبطی ثبیذ طزهؼك ثبػٌذ ّ ثب هخبلفت ثب هجبسات اػذام، اس حمْق ثؼز دفبع کٌٌذ ػخصیت
ُب ثبیذ ایي هجبسات را  افشّى ثزایي، آًبى ثبیذ ثَ ػِزًّذاًؼبى تْظیح دٌُذ کَ ثَ چَ دلیل دّلت

 . کٌبر ثگذارًذ
ایي ًتیجَ رطیذٍ اطت کَ حوبیت طبل پژُّغ درثبرۀ هجبسات اػذام ثَ  ٢٠الولل پض اس  ػفْ ثیي

خْاٌُذ جٌبیتی صْرت  افکبر ػوْهی اس ایي هجبسات، اطبطَب ثز ایي پبیَ ثٌب ػذٍ کَ هزدم هی
طٌجغ افکبر ػوْهی در ایبالت هتحذٍ ّ جبُبی دیگز ًؼبى هی دُذ، سهبًی کَ حجض اثذ . ًگیزد

جبسات اػذام ثَ ًحْ ػْد، حوبیت اس ه ثذّى اهکبى آسادی هؼزّغ، جبیگشیي حکن اػذام هی
ًظزطٌجی هؤطظۀ گبلْپ در اهزیکب ًؼبى داد  ٤٠٠٢در هبٍ هی طبل . یبثذ چؼوگیزی کبُغ هی

کَ در صْرت جبیگشیٌی حکن اػذام ثب حجض اثذ ثذّى اهکبى آسادی هؼزّغ، هیشاى ُْادارى 
 . یبثذ درصذ کبُغ هی ٩١درصذ، ثَ  ٢٥هجبسات هزگ اس 

 
 

 افساوً
 .حلی همزّى ثَ صزفَ اطت ُبی خؼي، راٍ اػذام در همبثل جٌبیت

 

 َاقعیت
. ُب لزثبًی کٌذ تْاًذ ثب پذیزفتي خؼًْت، حمْق ثؼز را ثَ هٌظْر کبُغ ُشیٌَ جبهؼَ ًوی

اس طْی . ُبی هبلی ًجبیذ هجٌبی تصوین گزفتي درثبرۀ هزگ ّ سًذگی یک اًظبى ثبػذ اًگیشٍ
 ٤/2ایبالت هتحذٍ . ثیِْدٍ اطت ، هؽلمًبىدیگز، اطتفبدٍ اس اػذام ثزای کبطتي اس ػوبر سًذاًیب

حتب اگز ُوَ اػذام ػًْذ، . اًذ تي اس آًبى هحکْم ثَ هزگ ػذٍ ٢٠٠٠هیلیْى سًذاًی دارد کَ تٌِب 
 .جوؼیت سًذاًی کبُغ چٌذاًی ًخْاُذ داػت
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. رٌیسوذپ اوذ، می سیاستمذارن غالبًا از سخه گفته دربارۀ مسائل َاقعی کً زمیىۀ جرم َ جىایت
 .آسا برای امىیت بیشتر مردم جلُي دٌىذ حلی معجسي دٌىذ کً مجازات اعذام را راي آوان ترجیح می

 
ُبی آى، درُن  حل ػلل جزم ّ جٌبیت خؼي، ایي آفت اصلی در ثظیبری اس جْاهغ، ُوچْى راٍ

ثِجْد  ثب الذاهبتی اس لجیل آهْسع ّ تجِیش ثِتز پلیض، ثب اس هیبى ثزدى فمز، ّ. تبفتَ اطت
ثب ایي حبل، . پذیز اطت اهکبًبت آهْسػی ّ تزثیتی، کبطتي اس هیشاى جزم ّ جٌبیت اهکبى

کٌٌذ ّ ثَ ػٌْاى  طیبطتوذاراى اغلت اس تْجَ ثَ هظبئل اصلی کَ سهیٌۀ جزم ّ جٌبیت اطت هی
 اػذام، ثَ ایي. گشیٌٌذ کَ ُوبًب تْصیۀ هجبسات اػذام اطت تزیي راٍ را ثزهی ،  آطبى«راٍ حل»

آیذ کَ گْیب  تصْر داهي هی سًذ کَ الذاهی ػذیذ صْرت گزفتَ اطت، ّ ایي تُْن ثَ ّجْد هی
فبیذٍ ّ هعحک اطت کَ ثخْاُین ثب  در ّالغ، ثی. اّظبػی ثَ ُن ریختَ، ثَ ًظن در آهذٍ اطت

ثزد ّ دیگز تِذیذی ثزای جبهؼَ ًیظت، ثب جزم ّ  گزفتي جبى فزدی کَ در سًذاى ثَ طز هی
 . سٍ کٌینجٌبیت هجبر

 
اًجبم ػذٍ اطت، دّ حشة طیبطی  ٨٤١١در جبهبئیکب کَ آخزیي اػذام اس ؼزیك دار سدى در طبل 

ثبر لتل در ایي جشیزٍ، هجبسات اػذام را اس طز  اًذ کَ در ّاکٌغ ثَ ػوبر تأطف اصلی ّػذٍ دادٍ
در حبلی : هیشاى لتل ًفض در جبهبئیکب ثَ ًظجت جوؼیت ایي کؼْر ثظیبر ثبالطت. خْاٌُذ گزفت

هْرد  ٨٥٧٩ثَ  ٤٠٠٧ػوبر لتل ًفض در طبل هیلیْى ًفز اطت،  ٢/٤کَ جوؼیت ایي کؼْر 
کٌذ، ثَ رُجزاى طیبطی  ایٌکَ چَ کظی ثیؼتز اػذام  هیثب ّجْد ایي، ثحث ّ جذل ثز طز . رطیذ

. ثب آى خْدداری کٌٌذ ُبی همبثلَ اهکبى دادٍ کَ اس اًذیؼیذى در ثبرۀ ػلل جزم ّ جٌبیت ّ راٍ
ًوبیٌذگبى هب ثَ »: ًْػتَ اطت ٤٠٠٢چٌبًکَ ًبظزی در رّسًبهۀ جبهبئیکب آثشرّاتْر در طبل 

ُبی جذیذ ّ خاللبًَ ثزای حل هظئلۀ  حل جبی آًکَ ّلت ّ اًزژی خْد را صزف یبفتي راٍ
دٌُذ ثَ افتخبراتؼبى ثجبلٌذ ّ ثبس ُن ػوؼیز لذیوی هجبسات  خؼًْت ػلیَ کْدکبى کٌٌذ، تزجیح هی

 «.ا اس ًیبم ثزکؼٌذهزگ ر
 

ثزخی اس هظئْالى ثلٌذپبیۀ پلیض ثز ثیِْدگی ثزلزاری هجذد اػذام ثزای حل هظئلۀ جزم ّ جٌبیت 
ثب تْجَ ثَ تجزثۀ هي در »: گْیذ هبرک ػیلذ، هؼبّى ػِزثبًی، هی. ّرسًذ در جبهبئیکب تأکیذ هی

ًْذ هوکي اطت تْطػ جبهبئیکب، گفتي ایي حزف ثَ جْاًبى هظئْل خؼًْت کَ اگز هزتکت لتل ػ
دّلت کؼتَ ػًْذ، تلف کزدى کبهل ّ هؽلك ّلت خْاُذ ثْد، چزا کَ اًتظبر ًذارًذ هذت سیبدی 

 « .آًبى در اًتظبر آًٌذ کَ ثَ دطت پلیض، ّ یب تجِکبری دیگز ثَ لتل ثزطٌذ. سًذٍ ثوبًٌذ
ثٌب ثز پژُّؼی . اردایي دیذگبٍ ثب تحمیمبتی کَ ًشد افظزاى ثلٌذپبیۀ پلیض ثَ ػول آهذٍ ُوخْاًی د

در ایبالت هتحذٍ اًجبم ػذٍ، کوتز اس یک درصذ هظئْالى پلیض ایي کؼْر  ٨٤٤٥کَ در طبل 

 

 تشفٌذ عیبعتوذاساى             
 خٌبیت ًیغتزّلی ثشای خشم ّ  هدبصات الذام، ساٍ                 
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 ٥٨در حبلی کَ . ُبی ثیؼتز، در هجبرسٍ ثب جزم ّ جٌبیت خؼي اّلْیت دارد هؼتمذًذ کَ اػذام
 .اددرصذ ثز آًٌذ کَ اّلْیت را ثبیذ ثَ کبطتي اس هصزف هْاد هخذر ّ کبُغ ثیکبری د

 
در افزیمبی »: اػالم کزد ٤٠٠٢در افزیمبی جٌْثی، یک طخٌگْی حشة ججِۀ آسادی در طبل 

ُشار لبتل آساداًَ  ٨١ایي ثذاى هؼٌی اطت کَ . رطٌذ ُشار ًفز در طبل ثَ لتل هی ٨١جٌْثی 
، تٌِب راٍ]...[ ُب ُظتٌذ، ثظیبر اًذک اطت  ُبیی کَ ثَ دًجبل آى چزخٌذ، در حبلی کَ ػوبر پلیض هی

ایي گًَْ اطتذالل هجِن ثَ « .ُبی دیگز ثَ ػکظت اًجبهیذٍ ُوۀ راٍ. ثزلزاری هجبسات اػذام اطت
ٌُْس کبری در ایي هْرد ًؼذٍ، . گیزد رطذ ّ اهکبى افشایغ کبرآیی پلیض را در ًظز ًوی ًظز هی

 .تْاًذ راٍ هؤثزی ثزای هجبرسٍ ثب جزم ّ جٌبیت ثبػذ در صْرتی کَ هی
 

. اًذ ثَ اهزّس در ثزاثز دػْت ثَ ثزلزاری هجذد هجبسات اػذام همبّهت کزدٍرُجزاى طیبطی تب 
در ّاکٌغ ثَ خْاطت افکبر ػوْهی در هْرد  ٨٤٤٥ًلظْى هبًذال، رئیض جوِْر ّلت، در طبل 

ایٌکَ جزم ّ جٌبیت ثَ حذ »: ثزلزاری هجبسات هزگ در افزیمبی جٌْثی، اػالم کزد
اگز ُن هجبسات هزگ ثبر دیگز ثزلزار . بسات اػذام ًیظتًبپذیزی رطیذٍ، ثَ دلیل لغْ هج تحول

کبری کَ ثبیذ کزد، ایي اطت کَ ًیزُّبی . ػْد، جزم ّ جٌبیت ثَ ُویي هیشاى ثبلی خْاُذ هبًذ
اًتظبهی کبر خْدػبى را اًجبم ثذٌُذ، ّ هب ًیش کبری کٌین کَ آًبى ّطبیل اًجبم ّظیفَ، ّ حفبظت 

 «.صلی ُویي اطت، ّ ًَ هجبسات هزگهظئلۀ ا. اس هزدم را داػتَ ثبػٌذ
 

در راثؽَ ثب هجبسات هزگ ّ  .ظوي رػبیت حمْق ثؼز ػول کٌٌذطیبطتوذاراى هْظفٌذ کَ 
ُبی هؤثزی ثزای ثِجْد اّظبع  ثبسدارًذگی آى در ثزاثز جزم ّ جٌبیت، رُجزاى طیبطی ثبیذ راٍ

را ُویؼگی  ّرسی ظتۀ خؼًْتدایزۀ ثُبی ثیؼتز ًیٌجبهذ ّ  ُبیی کَ ثَ خؼًْت راٍ. پیؼٌِبد کٌٌذ
ؼلجٌذ، پبطخ  حل هی ّلتی کَ هزدم ثزای جزم ّ جٌبیت راٍ. ُبی ثیؼتزی ثَ ثبر ًیبّرد ًکٌذ ّ رًج

 . ُبی دیگز ثبػذ آى ُزگش ًجبیذ لتل
 

 ، بَ ًطاًیدر جِاى هجازات اعذام دربارۀاطالعات  آخریي برای دریافت

  penalty-www.amnesty.org/en/death  هراجعَ کٌیذ. 

 
  

http://www.amnesty.org/en/death-penalty
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کٌٌذ کَ هردم ًتْاًٌذ دربارۀ  ُا، کاری هی بسیاری از دّلت ُا با پٌِاًکاری در اجرای اعذام

 .هسائل هرتبط با هجازات هرگ صذبت کٌٌذ

 

ات هشگ ًمؼ اعبعی دس کبعتي اص کٌٌذ کَ هدبص ُب فمبالًَ اص ایي فکش زوبیت هی ثغیبسی اص دّلت

کٌٌذ کَ تِذیذ ثَ الذام، تجِکبساى سا اص استکبة خشاین خؾي  ُب ادلب هی آى. خشم ّ خٌبیت داسد

اّهب دس ایي صْست، الصم اعت کَ هدشهبى ازتوبلی ثَ خْثی اص پیؼ ثذاًٌذ کَ ثب خؽش . داسد ثبصهی

کٌٌذ، اص عْی دیگش، ثَ ُش  کَ الذام هیُبیی  دس زبلی کَ ُوبى دّلت. الذام هْاخَ خْاٌُذ ثْد

 . سا پٌِبًی اخشا کٌٌذ  ُب یبصًذ تب الذام کبسی دعت هی

 

اخشای الذام دس ژاپي، ثَ ؼْس کلی هخفیبًَ اًدبم هی ؽْد؛ صًذاًیبى تٌِب چٌذ عبلت پیؼ اص 

هشثْغ  دس چیي ّ ّیتٌبم، اؼاللبت. ؽًْذ ُبی آًبى پظ اص اخشای زکن ثبخجش هی الذام، ّ خبًْادٍ

دسخْاعت . سّد ُب، اعشاس دّلتی ثَ ؽوبس هی ثَ هدبصات هشگ، اص لجیل ؽوبس عبالًۀ الذام

ُب هْاخَ  عبصهبى هلل هتسذ کَ خْاُبى اًتؾبس ایي اؼاللبت اعت، هٌفوًب ثب هخبلفت ایي دّلت

ن ثٌبثشایي، اُبلی ایي کؾْسُب ُیچ اؼاللی دس دعت ًذاسًذ ّ ثسثی زْل ایي هغئلۀ هِ. ؽْد هی

ُب سا  پظ ایي پٌِبًکبسی هٌؽمب تأثیش ثَ اصؽالذ ثبصداسًذۀ الذام. گیشد زمْق ثؾشی، صْست ًوی

 . عبصد هٌتفی هی

 

دّلت ثَ الذام هتْعل هی ؽْد، اّهب چٌذ ّ چْى . ّظمیت دس عٌگبپْس ًیض کن ّ ثیؼ یکغبى اعت

ی خبهمۀ هذًی الوبل ُب کٌتشلی کَ دّلت ثش هؽجْلبت ّ عبصهبى. کٌذ آى سا ثَ عکْت ثشگضاس هی

کٌذ، آصادی ثیبى سا هسذّد کشدٍ ّ هبًك ًفبست هغتمل ثش ّظمیت زمْق ثؾش، ثَ ّیژٍ هغبئل  هی

 .ؽْد هشثْغ ثَ هدبصات هشگ هی

 

ثٌبثشایي، ثسث دسثبسۀ الذام دس عٌگبپْس لوال ًبهوکي اعت ّ دّلت ُوچٌبى اصشاس داسد کَ 

سعذ کَ همبهبت عٌگبپْس  ثَ ًفش هی.  کٌذ د ًویالذام ُیچ هؾکلی دس ساثؽَ ثب زمْق ثؾش ایدب

اػ، ًمؼ اعبعی دس هجبسصٍ ثب  اگش هدبصات هشگ ثَ دلیل ثبصداسًذگی. دٌُذ ُبی هتٌبلعی هی پیبم

ُب ثبیذ کْؽؼ کٌٌذ کَ زذاکثش تْخَ افکبس لوْهی سا ثَ آى خلت کٌٌذ تب  خشم ّ خٌبیت داسد، آى

دس زبلی کَ دلیمًب ّاسّى ایي کبس . الذام سا ثَ دعت آّسًذ ثتْاًٌذ ثیؾتشیي تأثیش ثبصداسًذۀ هدبصات

 .دٌُذ سا اًدبم هی

 

هغْلغتبى ّ کشٍ . کٌٌذ کؾْسُبی یبد ؽذٍ دس ثبال، تٌِب کؾْسُبیی ًیغتٌذ کَ هخفیبًَ الذام هی

 .کٌٌذ ؽوبلی ًیض ُویي کبس سا هی

 

 الذام پٌِبًی          
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دعشاًَ، خْاُبى سفك ُبی فشالعبیی، ؽتبثضدٍ یب خْ گضاسؽگش ّیژۀ هلل هتسذ دس هْسد الذام

ثخؼ دس  ّ الالم داؽت کَ ثسث لوْهی ّ سظبیت. پٌِبًکبسی دسثبسۀ الوبل هدبصات الذام ؽذ

ایي خضئیبت . ؽْد ُب هیغش ًوی ایي ثبسٍ، ثذّى افؾبی توبهی خضئیبت هشثْؼَ اص عْی دّلت

 :لجبست اًذ اص

 ؽوبس اؽخبؿ هسکْم ثَ الذام؛( الف» 

آًکَ ًمؼ هِن ایي اؼاللبت سا دس سًّذ صذّس  ُب، ثی یبسی اص دّلتثغ]...[. ُب  تمذاد الذام( ة

گضیٌٌذ ّ اصشاس داسًذ ثگْیٌذ دلیل  عبصی ثشهی ازکبم الذام ًفی کٌٌذ، پٌِبًکبسی سا ثَ صیبى ؽفبف

 « .ّخْد هدبصات هشگ ایي اعت کَ اص زوبیت گغتشدۀ هشدم ثشخْسداس اعت

 

ؼْس کَ دس  ُوبى. تْاًذ اًدبم دُذ کَ یک دّلت هیاعت   تشیي لولی گشفتي خبى اًغبى، افشاؼی

. ثغیبسی اص کؾْسُب ؽبُذ ثْدٍ این، ساٍ سعیذى ثَ لغْ الذام، ثسث لوْهی دس ایي ثبسٍ اعت

سعبًی ثَ هشدم، آًبى سا اص زك ثسث ّ گفتگْی  ُب ثب ززف ایي ثسث ّ ثب خلْگیشی اص اؼالق دّلت

کٌذ کَ ثَ اؼالق هشدم ثشعذ ّ ثَ  ایي کیفش ایدبة هی زبل آًکَ، ّخبهت. کٌٌذ آگبٍ کٌٌذٍ هسشم هی

. ُب ًجبیذ ثب تْؼئۀ عکْت پْؽیذٍ ثوبًٌذ الذام. ثسثی لوْهی کؾیذٍ ؽْد
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 است؟ عذالت آًاى ًسدیکاى ّ خطي جٌایات قرباًیاى برای اعذام، یاآ

ثَ ًفش . ق هی کٌٌذ، اص ایي کیفش دفب«زمْق لشثبًی»ثغیبسی اص ُْاداساى هدبصات هشگ ثَ ًبم 

آًبى، لشثبًیبى خٌبیبت خؾي ّ ًضدیکبًؾبى زك داسًذ ثجیٌٌذ کَ دّلت خبى لبهل ایي الوبل سا 

اّهب خؾن ایي افشاد، ُشچٌذ کَ لبثل فِن اعت، ًمط زمْق اًغبًی افشادی سا کَ همصش . ثگیشد

ُبی  ام ، ثب اسصػهدبصات الذ ًبپزیش ، هبُیت خؾي ّ ثبصگؾت. کٌذ ؽٌبختَ ؽذٍ اًذ، تْخیَ ًوی

 .   اعت دًیبی هذسى ّ هتوذى عبصگبس ًیغت، ّ پبعخی ًبهٌبعت ّ ًبپزیشفتٌی ثَ خٌبیبت خؾي

 

 :گْیین ها بَ کساًی کَ هعتقذًذ جاهعَ بایذ جاى اًساًی را بَ ازای جاى دیگری بگیرد، هی»

 .   «"ًَ بَ ًوایٌذگی از جاًب ها " 

 اهزیکب هبری دیي، یکی اس ًشدیکبى یک همتْل در

 

 

صًٌذ، چٌیي ّاًوْد  کٌٌذ ثَ ًوبیٌذگی اص لشثبًیبى دعت ثَ ایي کبس هی ُْاداساى الذام کَ ادلب هی

دس . کٌٌذ کَ گْیب ُوۀ کغبًی کَ خٌبیت للیَ آًبى صْست گشفتَ ثب ایي هدبصات هْافك اًذ هی

ثَ ًبم آًبى ثغیبسی اص ًضدیکبى لشثبًیبى خٌبیت هخبلف آى ُغتٌذ کَ . صْستی کَ چٌیي ًیغت

 . هدبصات هشگ ثَ اخشا گزاؽتَ ؽْد

 

کٌٌذ،  ثشای زمْق ثؾش هجبسصٍ هی" ُبی لشثبًیبى لتل خبًْادٍ"دس ایبالت هتسذٍ، گشُّی کَ ثَ ًبم 

 :ای دس پیکبس للیَ الذام داسد ًمؼ تمییي کٌٌذٍ

اًکبسًبپزیشی دس ثسث دسثبسۀ چگًْگی ُب ثَ ًسْ  هب همتمذین کَ ًضدیکبى لشثبًیبى آدهکؾی»

ُب ریٌفك اًذ ّ ّـیفۀ اخاللی داسًذ کَ خْاُبى ّاکٌؾی ثبؽٌذ هجتٌی ثش  ّاکٌؼ خبهمَ ًغجت ثَ لتل

ثَ عْد زمْق ثؾش، ثَ ایي خْاعتَ پبعخ " ُبی لشثبًیبى لتل خبًْادٍ. "اخاللی هؽبثك ثب زمْق ثؾش

 «.دُذ هی

 :گْیذ ثَ لتل سعیذ، دس ایي ثبسٍ هی ٩١٢٧هبسی دیي کَ هبدس ُوغشػ دس عبل 

یک فْت ّ یک : ًذخبًْادۀ لزثبًی ثب دّ هظئلَ رّثزّ ثْداػعبی پض اس ایي لتل، »

ػبى را  ُب ًیبس ثَ کوک دارًذ تب فمذاى ػعْ خبًْادٍ  ّ اًذٍّ در ایي هزحلَ، آى. جٌبیت

هب ثَ تجزثَ . ػبى را ثبسطبسی کٌٌذ پؼت طز ثگذارًذ، آراهغ خْد را ثبسیبثٌذ ّ سًذگی

دیگزی را فزد ثبیذ  اس خؼًْت کبطت، ًَ ایٌکَ هزگ . داًین کَ راٍ حل، اًتمبم ًیظت هی

 . هْجت ػذ

 

 :خبى یکی ثَ اصای خبى دیگشی          
 گضاسٍ ای ًبپزیشفتٌی                
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ثب ]اًذ کوک کزد، ًَ ایٌکَ خبًْادۀ دیگزی را  ثبیذ ثَ کظبًی کَ ثَ طْگ ػشیشی ًؼظتَ

 ظتَگظّلت آى اطت کَ حلمۀ ثظتۀ خؼًْت . ثَ ػشا ًؼبًیذ[ اػذام فزدی اس آى خبًْادٍ

 « .ػْد

کغبًی کَ هدبصات الذام سا ثب پیؼ کؾیذى زمْق لشثبًیبى تْخیَ هی کٌٌذ، ثَ ًذست ثَ دسد ّ سًح 

ظشثۀ سّزی کَ ثَ پشعٌل صًذاى ّ ثَ ًگِجبًبى ؽبُذ . اًذیؾٌذ ًبؽی اص الذام ًضد کغبى دیگش هی

ذ، ازغبط گٌبٍ سع ؽْد، آعیت سّاًی کَ ثَ ًضدیکبى فشد الذام ؽذٍ هی ّاسد هی  اخشای الذام

اًذ، دسد ّ سًح ثغیبسی کغبى دیگش دس ثشاثش ثیشزوبًَ  ّکالیی کَ دس دفبق اص هْکلؾبى هْفك ًؾذٍ

« ُبی هضّیت»دٌُذگبًؾبى اص  ُب، ُوگی تْعػ سُجشاى عیبعی، کَ دس ثشاثش سأی ثْدى الذام

 .ؽْد گْیٌذ، یکغشٍ ًبدیذٍ گشفتَ هی هدبصات الذام عخي هی

در ایبلت هیظْری اهزیکب اػذام  ٨٤٤٥، الری گزیفیي، در طبل جبى ّاًز کَ ثزادرع

 :گْیذ ػذ، هی

هزدم ًوی تْاًٌذ تصْرع را ثکٌٌذ کَ هجبسات اػذام چٌیي تأثیزاتی رّی اػعبی »

اس آى رّس، اّ . راطت ًکزد زُزگش کو[پض اس اػذام فزسًذع]هبدر هي . خبًْادٍ ثگذارد

هجبسات اػذام، . ُب ثظیبر دػْار اطت چَفِویذى ایي هظئلَ ثزای ث. ثظیبر ػْض ػذ

 «   .کٌذ ثظیبری دیگز را ًیش لزثبًی هی

  

 زًذٍ هاًذى در برابر تاّاى

ثشخی کؾْسُب، ثَ ّیژٍ ایشاى، پبکغتبى، لشثغتبى عمْدی ّ یوي، عبصّکبسی داسًذ کَ ثَ خبًْادۀ 

ًبهیذٍ "( ثِب خْى)"دیَ دُذ کَ اص الذام لبتل دس ثشاثش دسیبفت خغبست هبلی کَ  همتْل اهکبى هی

ثذیي تشتیت، ثَ خبی . هی ؽْد، یب ثَ صْست سایگبى، ّ یب ثب ؽشایػ خبؿ، صشف ًفش ؽْد

ایي . ای ثَ لٌْاى خجشاى خغبست دس ثشاثش اص دعت دادى یک لضیض پشداخت هی ؽْد الذام دیَ

خْدعشاًَ، کَ زکن ثَ ایي دلیل . کٌذ آهیض هی ؽیٍْ، هدبصات الذام سا ثَ ًِبیت خْدعشاًَ ّ تجمیط

کغی کَ ثَ خشم لتل یک ًفش . صبدسٍ ثشای یک خشم ّازذ، ًغجت ثَ افشاد هختلف هتفبّت اعت

ؽْد، ّلی خبًْادٍ همتْل اگش گزؽت  هسکْم ؽذٍ، اگش خبًْادۀ همتْل ثب گزؽت ثبؽذ، الذام ًوی

. ؽْد تل الذام هیکوتشی داؽتَ ثبؽذ، زتب اگش توبهی خضئیبت پشًّذٍ ثب هْسد لجلی یکغبى ثبؽذ، لب

آهیض اعت، چشا کَ هسکْم ثشّتوٌذ، اهکبى ثیؾتشی دس هتمبلذ عبختي خبًْادۀ لشثبًی  ّ تجمیط

 . داسد  ثشای پزیشفتي تبّاًی عٌگیي

 

ُبی لشثبًیبى اهیذّاس ثبؽٌذ کَ لبهالى خٌبیت، دس چبسچْة یک  کبهال هؾشّق اعت کَ خبًْادٍ

ُب ثتْاًٌذ دس سّال دادسعی تأثیش گزاس ثبؽٌذ،  ٌکَ آىدادسعی لبدالًَ زغبة پظ ثذٌُذ، اهب ای

اصْل ثٌیبدی فلغفۀ زمْق هذسى سا، کَ ُوبًب ثشاثشی ُوگبى دس ثشاثش لبًْى اعت، ثَ خؽش 

  . اًذاصد هی
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ُای اعذام، از قبیل صٌذلی الکتریکی، دار زدى، تیرباراى، خفَ کردى با گاز،  در هیاى اًْاع ضیٍْ

دٌُذ کَ تسریق کطٌذٍ است، چْى بَ اصطالح،  ای را ترجیخ هی رّش تازٍسٌگسار، برخی 

با ّجْد ایي، برخی هْارد اخیر هْجب ضذٍ است کَ بَ کار بردى ایي رّش . تر است اًساًی

ای اًساًی برای گرفتي جاى افراد بَ ًام دّلت ّجْد  بازبیٌی ضْد، ّ ایي را کَ ّاقعًا ّسیلَ

 .ردٍ استبراًگیس ک داضتَ باضذ، پرسص

 

. کٌٌذ سا تمجیر هی  الوللی لْیًب آى صًذ کَ لْاًیي ثیي دّلت ثب الوبل هدبصات الذام، دعت ثَ لولی هی

. ثیٌذ تشیي کیفش سا هی سیضی ؽذٍ یب خًْغشداًَ، عٌگیي ُبی لعبیی، لتل ًفظ ثشًبهَ دس ُوۀ ًفبم

الذام، ُوچْى . الذام ًیغت تش اص تش ّ خًْغشداًَ سیضی ؽذٍ دس زبلی کَ ُیچ لتل ًفغی، ثشًبهَ

تْاى  ثَ ثیبى دیگش، ًوی. گیشد ؽکٌدۀ خغوی، تمشظی لبهذاًَ اعت کَ فشد صًذاًی سا ُذف هی

ای ثشای الذام کَ ثیشزوبًَ، غیشاًغبًی ّ  یبفتي ؽیٍْ. ای اًغبًی ثَ لتل سعٌذ کغی سا ثَ ؽیٍْ

 . آهیض ًجبؽذ، ًبهوکي اعت تُْیي

 

تشیي  ُبیی ثشای ّاسد کشدى دسدًبک ذام هتسْل ؽذٍ ّ اص ؽیٍُْبی ال ؼی دّ لشى گزؽتَ، سّػ

ُبی هوکي ثَ صًذاًیبى، ثَ سُیبفت هذسى ّ لولی پزیشفتَ ؽذٍ اص عْی اکثشیت کؾْسُبیی  لزاة

اصل دس ایي سُیبفت، کؾتي صًذاًی . ؽًْذ، تغییش یبفتَ اعت کَ ٌُْص ثَ هدبصات الذام هتْعل هی

 . تشاعت ّ ًَ ایدبد سًح ّ لزاة ثیؾ

 

عبص دسد ّ سًدی ؼْالًی  عبص اًذ ّ هوکي اعت کَ عجت ثب ّخْد ایي، کلیۀ سّػ ُبی الذام هؾکل

اًدبهذ ّ گبٍ تْعل ثَ  تیشثبساى، داس ّ گشدى صدى، ُویؾَ ثَ هشگی فْسی ًوی. هذت ؽًْذ

ُبی  ُب کَ ثب ایي صسٌَ ثشخی اص دّلت. ؽْد ُبی هعبلف ثشای هشگ صًذاًی ظشّس هی خؾًْت

 .اًذ اًذ، ثَ تضسیك کؾٌذٍ، ثَ لٌْاى سّػ هذسى الذام، سّی آّسدٍ سّثشّ ؽذٍ ُْلٌبک

ثبس یک صًذاًی سا اص ساٍ تضسیك کؾٌذٍ  ، ثشای ًخغتیي٩١١١فْسیۀ عبل  ٩٠گْاتوبال دس تبسیخ 

هأهْساى اًدبم الذام آؽکبسا چٌبى . ایي صًذاًی، هبًْئل هبستیٌض کْسًّبدّ ًبم داؽت. الذام کشد

ًبپزیش ُوغش ّ فشصًذاى صًذاًی عِوی دس  سعذ گشیَ ّ صاسی تسول ثَ ًفش هی)ثْدًذ  زبل پشیؾبى

کَ ّلت صیبدی ثشای ًصت آهپْل تضسیمی ثشای آهبدٍ کشدى تضسیك کؾٌذۀ ( ایي اهش داؽتَ اعت

لؽك ثشق دس خشیبى اخشای الذام، تضسیك هبدۀ هِلک سا هتْلف کشدٍ ّ . اًذ ثمذی صشف کشدٍ

خشیبى کبهل خبى دادى اّ هغتمیوًب اص تلْیضیْى دّلتی . َ ثمذ فْت کشدٍ اعتصًذاًی ُیدذٍ دلیم

 . پخؼ ؽذٍ اعت

 

هشدی ثب اصلیت . اًگبساًَ ثْدٍ اعت دس ایبالت هتسذٍ چٌذیي هْسد الذام اص ساٍ تضسیك کؾٌذٍ، عِل

 ٩٣هسکْم ثَ هشگ ؽذٍ ثْد، دس  ٩١٢١پْستْسیکبیی ثَ ًبم آًدل دیبص، کَ ثَ خشم لتلی دس عبل 

 

 اًغبًی ثشای الذام کشدى ّخْد داسد؟"آیب سّؽی           
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دلیمَ  ٣٣هشگ اّ، ؼجك گفتۀ ثشخی هٌبثك،  .اص ؼشیك تضسیك کؾٌذٍ الذام ؽذ ٧٠٠٥دعبهجش عبل 

کشد ّ تالػ داؽت زشف  خْسد، اخن هی دلیمَ پظ اص تضسیك، ٌُْص تکبى هی ٧٠. ثَ ؼْل اًدبهیذ

ش هدجْس ؽذًذ آهپْل دیگشی آهبدٍ کٌٌذ، تب ایٌکَ پضؽکی کَ ثشای ًبؽٌبط هبًذى هبعکی ث.  ثضًذ

 .اػ داؽت، الالم کشد کَ اّ هشدٍ اعت چِشٍ

 

اًدبم داد ّ ایي سّػ سا  ٩١١٧ایبالت هتسذٍ ًخغتیي الذام اص ساٍ تضسیك کؾٌذٍ سا دس عبل 

هسکْم ثَ هشگ  ١٠٠تب ثَ اهشّص، . تشیي ساٍ پبیبى دادى ثَ صًذگی هسکْم ثَ هشگ داًغت اًغبًی

بی دیگش چْى صٌذلی الکتشیکی، داس صدى، ُ اًذ ّ سّػ دس ایي کؾْس اص ایي ؼشیك الذام ؽذٍ

عبل پظ اص گٌدبًذى الذام اص  ٧٠ًضدیک ثَ . الذام ثب گبص ّ تیشثبساى، لوال کٌبس گزاؽتَ ؽذٍ اعت

هدبصات الذام دس ایي )کؾْسُبی چیي، گْاتوبال ، فیلیپیي ساٍ تضسیك کؾٌذٍ دس لْاًیي اهشیکب، 

 . کٌٌذ ًیض اص ایي ؽیٍْ اعتفبدٍ هی، تبیْاى ّ تبیلٌذ (لغْ ؽذ ٧٠٠٥کؾْس دس عبل 

 

تیْپبًتبل عْدیک، : اًذ اص ؽْد کَ لجبست ثب ایي سّػ، همذاس همیٌی اص عَ هبدۀ ؽیویبیی تضسیك هی

کٌذ، ّ  ُب سا فلح هی ؽْد، ثشّهْس پًْکْسًّیْم، کَ لعلَ کَ هٌدش ثَ ثیِْؽی لوْهی هی

یْپبًتبل عْدیک ثَ اًذاصۀ کبفی ًجبؽذ، اگش هیضاى ت. ؽْد کلْسّس پتبعیْم کَ هْخت ایغت للجی هی

سّد ّ فشد هسکْم دس صهبى ایغت للت، هتسول لزاثی دسدًبک  اثش ثیِْؽی ثَ عشلت اص هیبى هی

 . گیشد ُب، اهکبى اثشاص دسد سا اص آدهی هی افضّى ثشایي، فلح ؽذى لعلَ. ؽْد هی

 

ای  ی کؾتي زیْاًبت ثَ ؽیٍُْبی اهشیکب، ثَ کبس ثشدى ایي هْاد ؽیویبیی ثشا دس ثشخی اص ایبلت

اًدوي اهشیکبیی داهپضؽکبى اعتفبدٍ اص ثشّهْس پًْکْسًّیْم سا ثشای . هوٌْق ؽذٍ اعت« اًغبًی»

، (اّتبًبصی)ًبپزیش ُبی دسهبى ُب اص ثیوبسی کؾتي زیْاًبت ُوشاٍ اًغبى ثَ هٌفْس آعْدى آى

ثشای ًوًَْ، دس عپتبهجش . ؽذٍ اعت هوٌْق  داًذ، ّ ثَ کبس گشفتي آى دس چٌذیي ایبلت ًبپزیشفتٌی هی

ًبپزیش دس  ُبی دسهبى ُب ّ عگ ثشاعبط لبًْى خذیذی کبسثشد ایي هبدٍ ثشای کؾتي گشثَ ٧٠٠٣عبل 

ایي دس زبلی اعت کَ دس ُویي ایبلت، ثیؾتشیي تضسیك کؾٌذٍ دس هْسد . ایبلت تکضاط هوٌْق ؽذ

 (. اًذ ًفش ثب ایي سّػ الذام ؽذٍ ٣٠٠ثَ ایي عْ،  ٩١١٧اص عبل )ؽْد  اًغبى ثَ اخشا گزاؽتَ هی

دُذ کَ اص پیبهذُبی ًبگْاس دیگش اؽکبل الذام، ُوچْى لؽك لعْ ّ  تضسیك کؾٌذٍ، اهکبى هی

خًْشیضی ًبؽی اص گشدى صدى، ثْی گْؽت عْختَ ثَ دلیل الذام ثب صٌذلی الکتشیکی، ّ ثَ داس 

ُب  ُوۀ ایي هؤلفَ. ، پشُیض ؽْدؽْد ُب ّ هثبًَ هی آّیختي کَ ثبلث اص دعت دادى کٌتشل سّدٍ

ؽْد کَ الذام اص ساٍ تضسیك کؾٌذٍ ثشای هدشیبى الذام، یمیًٌب کوتش ًبگْاس  هْخت ایي تصْس هی

اّهب ایي سّػ، خؽش ایي سا کَ کبسکٌبى زشفۀ پضؽکی ثَ ًبم دّلت، ّاداس ثَ لتل ثؾًْذ ّ . اعت

 .دُذ ؽذٍ اعت ًمط کٌٌذ، افضایؼ هیُبی لذین ؽٌبختَ  ای خْد سا کَ اص صهبى اصْل اخالق زشفَ

 

کٌٌذ ثشای الذام هسکْهبى ثَ  دس زمیمت، ُذف کغبًی کَ تالػ هی: ًجبیذ اص ّالمیت چؾن پْؽیذ 

تشی ثیبثٌذ، ایي اعت ّ ثظ کَ الذام سا ثشای هدشیبى آى، ثشای «اًغبًی»ُبی  هشگ، ساٍ

ُب  کبس لوْهی کَ ثَ ًبم آىخلٍْ دٌُذ، ّ ثشای اف« اًغبًی»خْاٌُذ خْد سا  ُبیی کَ هی دّلت

 .تش کٌٌذ کؾٌذ، پزیشفتٌی هی

دکتش خبًبتبى گشًّش، پشّفغْس داًؾکذۀ پضؽکی ایبلت اُّبیْ، دسثبسۀ الذام آًدل دیبص اص ساٍ 

 .           «دس زمیمت، هشگ اّ ُوچْى کؾتَ ؽذى دس صیش ؽکٌدَ اعت»: تضسیك کؾٌذٍ، الالم داؽت
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 .خْاٌُذ ساکت بواًٌذ ًویدیگر کٌٌذ، هردم  ُا بَ ًام عذالت اعذام هی ی کَ دّلتزهاً

 

چشا کَ کیفشی . کٌٌذ ؽوبس ُشچَ ثیؾتشی اص افشاد دس عشاعش دًیب، هدبصات الذام سا هسکْم هی

اهشّص، . فشاخْاى ایي افشاد پزیشفتَ ؽذٍ اعت. ثیشزوبًَ اعت کَ خبیی دس یک خبهمۀ اًغبًی ًذاسد

ًۀ لشى ثیغت ّ یکن، دّ عْم کؾْسُبی خِبى ایي هدبصات سا دس لْاًیي خْد یب دس لول، دس آعتب

. دس همبم همبیغَ، یک لشى پیؼ، تٌِب عَ کؾْس ثشای ُویؾَ اص ایي کیفش دعت ؽغتٌذ. اًذ لغْ کشدٍ

« ًَ»دُذ ّ ثَ الذام پبعخ  خِبى اص خْد ّاکٌؼ ًؾبى هی: ثٌبثشایي، خِت ایي گشایؼ آؽکبس اعت

 .الوللی تمْیت ّ تسکین ؽذٍ اعت ّ ایي اصل دس ثبالتشیي هشاخك ثیي. دُذ هی

 

سأی  ٩٠٣ثب  ٧٠٠٢هدوك لوْهی هلل هتسذ، ثبالتشیي اسگبى عبصهبى هلل هتسذ، دس دعبهجش عبل 

لغْ کبهل « ثب ُذف»ُب،  ای سا ثَ تصْیت سعبًذ ثشای تملیك الذام سأی، لؽمٌبهَ ٤٣دس ثشاثش 

لی ّ عیبعی ایي تصوین تبسیخی، ُشچٌذ کَ تجمیت اص آى ثَ لسبؾ زمْلی ّصى اخال. هدبصات الذام

تْاًذ اثضاس هِوی ثشای هتمبلذ کشدى  چٌیي تملیمی هی. آّس ًیغت، ثغیبس اعت ُب الضام ثشای دّلت

اًذ، تب ثسثی عشاعشی دسثبسۀ هدبصات الذام  کؾْسُبیی ثبؽذ کَ ٌُْص هدبصات الذام سا لغْ ًکشدٍ

دُذ کَ اخشای کلیۀ ازکبم  ایي تملیك، اهکبى هی. ّ دس لْاًیي خْد تدذیذ ًفش کٌٌذ ثَ ساٍ اًذاصًذ

  ایي لؽمٌبهَ ًتیدۀ کوپیي. الذام، تب صهبى ثبصثیٌی لْاًیي هشثْغ ثَ ایي هدبصات، هتْلف ؽْد

ایي هدبصات دس . خِبًی ثشای لغْ هدبصات الذام اعت کَ ثب الذام دس هٌبؼك هختلف هیغش گشدیذ

تٌِب  ٧٠٠٢دس افشیمب، دس عبل . وال ثشچیذٍ ؽذٍ ّ ایي هٌؽمَ، پشچوذاس ایي کوپیي اعتاسّپب ل

 . کؾْس، هدبصات الذام داؽتَ اًذ ٤٣ُفت کؾْس اص 

 

ُب دس ایبالت هتسذٍ کَ ثغیبسی اص کؾْسُب اغلت ثشای تْخیَ الذام دس کؾْسؽبى، اص  ؽوبس الذام

ُبی اخیش، ثَ  ُب ّ ًیض ازکبم الذام دس عبل الذام ؽوبس. ثشًذ، سّص ثَ سّص کوتش هی ؽْد آى ًبم هی

هلغی ؽذ، دس  ٧٠٠٢الذام دس ایبلت ًیْخشعی دس عبل . ًسْ چؾوگیشی کبُؼ یبفتَ اعت

 . ُبی دیگش ًیض لبًْى لغْ الذام دس دعت ثشسعی اعت ایبلت

 

بصات ثَ ًذست ثْدٍ اعت کَ ایي هد. ، هدبصات الذام دس ُفتبد کؾْس لغْ ؽذٍ اعت٩١٢١اص عبل 

ؽًْذ تب خٌجؼ خِبًی  ُْاداساى لغْ الذام دس خِبى، هتسذ هی .پظ اص لغْ، دّثبسٍ ثشلشاس ؽْد

ُب، کٌگشۀ خِبًی للیَ الذام  تشیي فمبلیت دس هیبى اصلی. ًیشّهٌذی للیَ هدبصات هشگ ایدبد کٌٌذ

دس چٌذیي ائتالف کؾْسی . ؽْد اعت کَ ُش عبلَ ثَ اثتکبس ائتالف خِبًی للیَ الذام ثشگضاس هی

پب ثَ لشصۀ  (ADPN)ُبی آعیبیی للیَ الذام  ای، ُوچْى ؽجکَ ُبی هٌؽمَ کؾْس ّ ًیض ائتالف

اًذ کَ ثَ خض الذام،  ُب زْل آگبُی ثیؼ اص پیؼ ثش ایي ّالمیت هتسذ ؽذٍ آى. اًذ ّخْد گزاؽتَ

 

 ماذلا تاصبده ْغل یْع َث          
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ُب ثَ  تي اًغبىدٌُذ کَ اص کؾ ُب هی ُبی دیگشی ّخْد داسًذ کَ هؤثشًذ ّ ایي اهکبى سا ثَ دّلت ساٍ

 .سیضی ؽذٍ ّ خًْغشداًَ پشُیض کٌٌذ ًبم لذالت ّ ثَ صْست ثشًبهَ

 

خْاُذ کَ ثَ عبختي  ُب هی ّ اص دّلت. کٌذ الولل ثشای لغْ کبهل هدبصات الذام فمبلیت هی لفْ ثیي

 . هلل هتسذ سا ّالمیت ثخؾٌذ ٧٠٠٢خِبًی لبسی اص الذام ُّوت کٌٌذ ّ لؽمٌبهۀ عبل 

 

 تربرای اطالع بیط

 َثزای دریبفت فِزطت ثَ رّس اس کؼْرُبی لغْ کٌٌذۀ اػذام، هزاجؼَ کٌیذ ث :

www.amnesty.org/death-penalty 

 َثزای دریبفت اؼالػبت ثیؼتز اس کوپیي جِبًی لغْ اػذام، ًگبٍ کٌیذ ث :

es/accueil/www.worldcoalition.org/modul 

  زّس جِبًی هجبرسٍ ػلیَ اػذام، ثَ طبیت اکتجز، طبل ٨٠ثزای آگبُی اس چگًْگی الذام در

  .الولل هزاجؼَ کٌیذ ػفْ ثیي

  

http://www.worldcoalition.org/modules/accueil/
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ضًْذ، هخالفاى سیاسی اعذام ضذٍ، صغار  ای ًاعادالًَ هذکْم هی کساًی کَ در پی هذاکوَ

ای از کساًی ُستٌذ کَ هقاهات یک کطْر بَ طْر  ِا ًوًَُْای زیر، تٌ هثال  -هذکْم بَ هرگ

 .اًذ جاًطاى را گرفتَ« قاًًْی»

 

 چیي 
خیبًگ  دس ؽِش اّسّهگی دس هٌؽمۀ خْدهختبس ایغْس صیي ٧٠٠٥فْسیَ عبل  ١اعوبلیل صوذ دس 

، ٧٠٠٣پظ اص تسْیل گشفتي اص پبکغتبى دس عبل  ٧٠٠٤اکتجش عبل  ٣٩اّ دس تبسیخ . الذام ؽذ

 . هسکْم ثَ هشگ ؽذ« کْؽؼ ثشای تدضیۀ هبم هیِي»ادگبٍ خلك اّسّهگی ثَ خشم تْعػ د

، هغتمش دس "عبصهبى زمْق ثؾش ایغْس"اّ تمبظبی فشخبم کشدٍ ثْد، ّلی تمبظبی اّ ثٌب ثَ گفتۀ 

ُشچٌذ کَ ایي سّػ دس . ای دس پؾت دسُبی ثغتَ ثشسعی ؽذٍ ثْد اهشیکب، ازتوبال ؼی خلغَ

. ؽْد ت، اّهب اهکبى اسصیبثی لبدالًَ ثْدى ایي ًْق دادسعی دؽْاس هیثشخی ؽشایػ لبًًْی اع

کٌذ اعوبلیل صوذ کَ ثَ اتِبهبت ّاسدٍ دس خشیبى  افضّى ثشایي، عبصهبى هزکْس الالم هی

کٌذ، کَ ثَ همٌی آى اعت کَ  ُب سا دس دادگبٍ سد هی کشدٍ ثْد، ایي اتِبم« التشاف»ُب  ثبصخْیی

 .دَ گشفتَ ؽذٍ اعتاّ دس صیش ؽکٌ« التشافبت»

. ُوغش ّ دّ فشصًذ خشدعبلؼ فمػ تْاًغتَ اًذ ثَ هذت دٍ دلیمَ، ؽت پیؼ اص الذام ثب اّ دیذاس کٌٌذ

 .  ای ثَ للت کؾتَ ؽذ اّ ثب اصبثت گلْلَ

 

 اًذًّسی
دس عبلت ( عبلَ ٣١)، ّ هبسیْط سیْ (عبلَ ٣٣)، دّهیٌیگْط داعیلْا (عبلَ ٥٩)فبثیبًْط تیجْ 

 ٧٠٠٩ایي عَ ًفش دس آّسیل عبل . تیشثبساى ؽذًذ ٧٠٠٥عپتبهجش عبل  ٧٩وَ ؽت ثمذ اص ًی ٣٤/٩

دس اعتبى  ٧٠٠٠ُبی لْهی ّ هزُجی هبٍ هی عبل  ثَ خشم لتل ّ دلْت ثَ ؽْسػ، دس پی خؾًْت

ُب اص عْی همبهبت اسائَ ًؾذ،  ُیچ اؼالق سعوی اص هسل الذام آى. پْصّ، هسکْم ثَ الذام ؽذًذ

 .پلیظ، هسل الذام دس ًضدیکی فشّدگبٍ پبلْ دس ُویي هٌؽمَ ثْدٍ اعت اّهب ثٌب ثَ گفتۀ یک

سعذ کَ  ثَ ّیژٍ ثَ ًفش هی. الولل ثش آى اعت کَ دادگبٍ ایي عَ ًفش ًبلبدالًَ ثْدٍ اعت لفْ ثیي

ثَ گفتۀ . دادگبٍ ثَ ٌُگبم صذّس زکن، ؽِبدت هؽشذ ؽذٍ ثَ عْد هتِوبى سا ًبدیذٍ گشفتَ اعت

کٌٌذگبى هغلر ثَ پبسٍ عٌگ، دس ثشاثش دادگبٍ گشد آهذٍ ّ خْاُبى الذام ایي ثشخی هٌبثك، تفبُش 

افکٌبًَ ثش ًتیدۀ هسبکوَ تأثیش گزاؽتَ  ایي ازتوبل ّخْد داسد کَ ایي الذام ُشاط. اًذ عَ تي ثْدٍ

افکٌی ثْدٍ اًذ، ثَ ّیژٍ ثَ ؽکل تِذیذ ثَ هشگ ّ  ّکالی ایي عَ ًفش ًیض آهبج ایي ُشاط. اعت

 .دس خبًۀ یکی اص ّکال کبس گزاؽتَ ؽذٍ ثْدثوجی کَ 

 

  

 

 تلّد تعذث ىبگذؽَ تؾک            
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 ایراى
« داس کشدى لفت لوْهی خشیسَ»ثَ اتِبم  ٩٣١٣هشداد  ٧٤لبؼفَ سخجی، ؽبًضدٍ عبلَ، دس تبسیخ 

. الذام اّ دس هالء لبم دس هشکض ؽِش ًکب اص تْاثك هبصًذساى ثَ اخشا گزاؽتَ ؽذ. ثَ داس آّیختَ ؽذ

ثشخی هٌبثك، اص عالهت لملی ثشخْسداس ًجْد ّ اص داؽتي ّکیل اّ صهبًی ثَ لتل سعیذ کَ ثَ گفتۀ 

 . دس توبهی هشازل دادسعی هسشّم ثْد

تشی ثْدٍ  دس خشیبى هسبکوَ، لصجبًی ؽذ ّ خؽبة ثَ لبظی فشیبد صد کَ لشثبًی الوبل هشد هغي

لبظی ثَ اّ پشخبػ کشد ّ عپظ اـِبسداؽت . اعت ّ ثَ ًؾبًۀ التشاض زدبة خْد سا پشت کشد

ؼجك اـِبس ثشخی هٌبثك، لبؼفَ سخجی دس صهبى استکبة . «لخت ؽذٍ اعت»لبؼفَ دس داد گبٍ  کَ

همبهبت . ثشدٍ اعت اًذ ّ  ثَ ٌُگبم هسبکوَ، اص اختالل سّاًی سًح هی کَ ثَ اّ ًغجت دادٍ« خشهی»

عبلَ اعت، اّهب ؼجك کبست هلی  ٧٧اًذ کَ اّ  لعبیی هبصًذساى ثَ ٌُگبم اخشای زکن گفتَ

عبل دس صهبى  ٩١کوتش اص )ایي دس زبلی اعت کَ الذام صغبس . عبلَ ثْدٍ اعت ٩٥اػ   ییؽٌبعب

همبهبت لعبیی دس هْسد ؽکبیتی . الوللی هوٌْق اعت ؼجك لْاًیي ثیي( استکبة خشم ًغجت دادٍ ؽذٍ

ثٌب ثش خجش عبیت پیک ایشاى، ثَ ٌُگبم اخشای الذام، . کَ اص لبظی ؽذٍ ثْد، ُیچ الذاهی ًکشدًذ

داس سا ثش گشدى لبؼفَ  کَ اّ سا ثَ هشگ هسکْم کشدٍ ثْد، ؼٌبة[ زبج سظبیی]بى لبظی ُو

 .سخجی آّیخت

 

 سٌگاپْر
عبلَ ّ اُل افشیمبی  ٣٤َ، اّکل ًلغْى کبالؽی، عبلَ ّ تجمَ ًیدشی ٧٩لْچْکّْ آهبسا تْؽی، 

  .ؽذًذدس صًذاى چبًگی عٌگبپْس ثَ داس آّیختَ  ٧٠٠٢ژاًْیَ عبل  ٧6خٌْثی، دس عسشگبٍ 

ُبی فشالعبیی،  ثب ّخْد فشاخْاى دّلت ًیدشیَ ّ ًیض گضاسؽگش ّیژۀ هلل هتسذ دس هْسد الذام

ؽتبثضدٍ یب خْدعشاًَ، کَ اص همبهبت عٌگبپْسی خْاعتَ ثْدًذ اص اخشای زکن الذام آهبسا تْؽی 

یي فشد دس گضاسؽگش ّیژۀ هلل هتسذ الالم کشدٍ ثْد کَ ا. ُب الذام ؽذًذ خْدداسی کٌٌذ، ُش دّ آى

 . اػ کَ ثشخْسداسی اص اصل ثشائت اعت، هسشّم ثْدٍ اعت اػ اص زمْق ثٌیبدی خشیبى هسبکوَ

دس فشّدگبٍ چبًگی دعتگیش ؽذٍ ثْد، ّ عپظ ثش اعبط  ٧٠٠٣ًْاهجش عبل  ٧٢آهبسا تْؽی دس 

ثَ کؾْس گشم ُشّییي  ٠٧/٢٧٢لبًًْی دس ثبسۀ هصشف غیشهدبص هْاد هخذس، ثَ ّاسد کشدى 

ُشّییي،  گشم ٩٤ؼجك ایي لبًْى، هدبصات هشگ ثشای لبچبق ثیؼ اص . س هتِن ؽذٍ ثْدعٌگبپْ

سعذ کَ لبظی دادگبٍ کَ اّ سا همصش ؽٌبختَ، پزیشفتَ اعت کَ آلبی تْؽی  ثَ ًفش هی. لؽمی اعت

ُیچ دلیل »: ثٌذی کشدٍ اعت  خوك اّ دس زکن صبدسٍ چٌیي. خجش ثْدٍ اعت ؽبیذ اص زول ُشّییي ثی

. اعت هْخْد ًیغت[ ُشّییي]ُب زبّی دیبهْسفیي  داًغتَ کَ کپغْل هجٌی ثش ایٌکَ اّ هیهغتمیوی 

ُب سا ثَ آلبی تْؽی دادٍ  کغی کَ لشؿ]تْاًذ هْخت ایي فشض ؽْد کَ آلبی اعویت  ُیچ چیض ًوی

   .«ُب آگبٍ کشدٍ، یب آلبی تْؽی خْد ثَ آى پی ثشدٍ اعت اّ سا اص هستْای کپغْل[ ثْد تب ثب خْد ثجشد

 

 ایاالت هتذذٍ
دس ایبلت تٌغی اص ساٍ تضسیك کؾٌذٍ الذام  ٧٠٠٢هی عبل  ١عبلَ، دس تبسیخ  ٤٣فیلیپ ّسکوي، 

کشد ؽبُذ کلیذی ؼشف ؽبکی دس دادگبٍ دسّن گفتَ  اّهب ؽْاُذی ّخْد داؽت کَ ثبثت هی. ؽذ

ثْد،  ٩١١٩اعت، ّ سًّبلذ اّلیْیَ، پلیغی کَ اّ هتِن ثَ کؾتي اّ دس خشیبى عشلتی دس عبل 

 ٧٤فیلیپ ّسکوي ثَ هذت . ازتوبال ثَ صْست تصبدفی تْعػ یکی اص ُوکبساًؼ ثَ لتل سعیذٍ ثْد

 .عبل دس ساُشّی هشگ دس اًتفبس الذام ثْد
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خْاعت اص  اّ هی. دادگبٍ تدذیذًفش فذسال، تمبظبی اّ سا کَ خْاُبى زکن تملیمی ؽذٍ ثْد سد کشد

ًفش اص لعبت ایي دادگبٍ، سأی ثش ایي دادًذ کَ فیلیپ  دّ. ایي ؼشیك ثیگٌبُی خْد سا ثبثت کٌذ

« دالیل کبفی ثشای اثجبت اهکبى ثشًذٍ ؽذى دس دادگبٍ تدذیذ ًفش»ّسکوي ثَ لسبؾ هستْایی، فبلذ 

عبل پظ اص زکن الذام فیلیپ ّسکوي، ّ پظ اص پٌح  ٧٤ًضدیک ثَ » ّ اظبفَ کشدًذ کَ . ثبؽذ هی

اّهب عْهیي « ...ى اعت کَ ثَ ایي هبخشا پبعخی لؽمی دادٍ ؽْدثبس تملیك، ثَ عْد دّلت ّ ؽِشًّذا

ثَ اًذاصۀ کبفی »ثَ لمیذۀ اّ، فیلیپ ّسکوي . ًفش اص ُیئت لعبت، لبظی کْل، ًفش دیگشی داؽت

ای ثشای ثشسعی ؽْاُذ ّ  کَ ایي اهکبى سا داسد کَ ثتْاًذ ثشًذٍ ؽْد، یب خلغَ« ًؾبى دادٍ ثْد

. عبصد ّ ایي ُوَ، پزیشفتي تملیك سا هْخَ هی. اػ ثشپب گشدد هذاسک هشثْغ ثَ فشض ثیگٌبُی

افضّى ثشایي، یبدآّس ؽذ کَ اخیشًا ُیئت عَ ًفشۀ دیگشی اص لعبت، ثب تملیك زکن الذام فشدی کَ 

تْاًن ثپزیشم کَ  هي ًوی»: اّ گفت. اًذ دس ؽشایػ هؾبثِی ثَ هشگ هسکْم ؽذٍ اعت، هْافمت کشدٍ

هسکْم ثَ  ٩٧٠ثَ ایي عْ،  ٩١٢٣اص عبل « ...ي ًبُوبٌُگ ثبؽذاخشای هدبصات هشگ، ایي چٌی

 . ُبی اهشیکب آصاد ؽذٍ اًذ ؽبى، اص صًذاى هشگ، پظ اص اثجبت ثیگٌبُی
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